รายงานการวิจยั
การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพือ่ นบ้าน
เพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
(Facilitating the International Railway Network to Promote Thailand
as an Economic and Touristic Hub of the Region)

โดย

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และคณะ
สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2554

พฤศจิกายน 2555

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือมโยงประเทศเพือนบ้าน เพือให้ไทย
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าคฉบับนี/ สําเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์
อย่ า งสู ง จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ โดยคณะกรรมการสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจํา ปี ง บประมาณ 2554 ซึง ให้ทุน สนับ สนุ น การวิจยั คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุ ฒ ิ
ประกอบด้วย รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารัง สรรค์ ดร.สุนทร อรุณานนท์ชยั ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
รศ.(พิเศษ)ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และ รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ กรุณาให้
คําแนะนําและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง นางอุรจั ฉทา ศศิปรียจันทร์ ผูช้ ่วยเลขานุ การคณะกรรมการ
สภาวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ทีอํานวยความสะดวกจนงานวิจยั สําเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้วจิ ยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ นายอรรคศิร ิ บุรณศิร ิ ผูอ้ ํานวยการสํานักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือนบ้าน (องค์กรมหาชน) ด่านศุลกากรหนองคาย การรถไฟแห่งประเทศไทย และ National
Economic Research Institute (NERI) กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ทีอ ํานวยความสะดวก
และอนุ เคราะห์ขอ้ มูล ในการประชุมระดมความคิดเห็น และการสํารวจพื/นทีจงั หวัดหนองคาย และจังหวัด
เชียงใหม่

คณะผูว้ จิ ยั
พฤศจิกายน 2555

(3)

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีเหมาะสมในด้านความเป็ นศูนย์กลางทีสําคัญทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
ในทางภูมศิ าสตร์สามารถเป็ นทางออกทะเลให้กบั ประเทศลาว และมณฑลจีนตอนใต้ จึงทําให้ประเทศไทยมี
ความพร้อมทีจะเป็ นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้โดย
รัฐบาลได้มแี นวคิดเบื/องต้นทีจะร่วมลงทุนกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
รัฐบาลทัง/ สองประเทศ เพือให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
ได้มากทีสุด จึงจําเป็ นต้องมีความรู้แ ละความเข้าใจต่อ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชือ มโยงกับ
ประเทศเพือ นบ้าน ดังนัน/ โครงการวิจยั นี/มแี นวคิดเพือทีจ ะตอบโจทย์วจิ ยั ดังกล่าว
โครงการวิจยั นี/มวี ตั ถุประสงค์เพือ 1) เพือวิเคราะห์ประโยชน์จากการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจ
ผ่านระบบขนส่งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน 2) เพือวิเคราะห์ศกั ยภาพของความต้องการ
ในการเดินทางและขนส่งตามแนวเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ และ 3) เพือเสนอแนะแนวนโยบาย
สําหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟทีเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน เพือนํ าไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้านเพือให้
ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าคได้ โดยจะทราบถึงแนวทางการประสาน
ผลประโยช์น ของโครงการรถไฟระหว่ า งประเทศทีเ ชือ มโยงประเทศไทยและประเทศเพือ นบ้า น
โดยเฉพาะเส้นทางเชือมโยงระหว่างไทยไปยังประเทศจีน
วิธกี ารวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การทบทวนงานวิจยั ในอดีต ทัง/ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึง ทบทวนแผนงานและโครงการภาครัฐทีเ กียวข้อ งกับการใช้ประโยชน์ ทางรถไฟ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการการเดินทางและขนส่ง
โดยใช้แบบจําลองกราวิทตั โดยข้อมูลทีใ ช้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมทิ เี กียวข้อง และ 3) การระดมความคิดเห็น
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ กีย วข้อง
ผลการวิจยั แบ่งตามวัตถุประสงค์ พบว่าหากโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชือมโยงระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น/ํ าโขงแล้วเสร็จ กอปรกับการรวมตัวเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะก่อให้เกิดการเคลือนทีข องคน สินค้า การ
บริการ และการลงทุนได้อย่างเสรี ซึงการขนส่งทางรถไฟจะเป็ นส่วนในการเพิม พูนความเชือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียนทีจ าํ นวนประชากรและเศรษฐกิจขนาดทีใ หญ่เพียงพอทีจ ะดึงดูดการลงทุน และมี
ปริมาณการค้าทีเ พิม สูงขึน/ อย่างก้าวกระโดด โดยการขนส่งทางรถไฟจะทําหน้าทีเ ป็ นรูปแบบการขนส่ง
หลักทีม กี ารขนส่งทางถนนเป็ นตัวกระจายสินค้าไปยังพืน/ ทีต ่างๆ ในแต่ละภูมภิ าค ก่อให้เกิดโครงข่าย
โลจิสติกส์ทมี กี ารไหลของคน สินค้า การบริการ และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลจากการประมาณการโดยใช้แบบจําลองทางด้านความต้องการเดินทาง พบว่า หากมีการนํ า
โครงการระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะสามารถแบ่งสัดส่วนจํานวน
ผูโ้ ดยสารจากรูปแบบการเดินทางอืนๆ ได้ถงึ ร้อยละ 32.08 ในเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุ โลก จะสามารถ
แบ่งสัดส่วนจํานวนผู้โดยสารจากรูปแบบการเดินทางอืนๆ ได้ถงึ ร้อยละ 20.61 และร้อยละ 10.00 ใน
เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์
สําหรับผลจากการประมาณการโดยใช้แบบจําลองทางด้านการขนส่งสินค้า พบว่า หากต้นทุนใน
การขนส่งลดลงปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทยและประทศเพือนบ้านผ่านการขนส่งทางบกมีแนวโน้ม
สูงขึน/ ทุกแนวเส้นทางเศรษฐกิจ ซึง โดยสรุปการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศไทย –
ลาวมีมลู ค่าและปริมาณสูงขึน/ การค้าระหว่างไทย – จีนตอนใต้ มีศกั ยภาพมากขึน/ โดยเฉพาะถ้ามีการ
เชือมโยงผ่านทางด่านหนองคาย แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพืน/ ฐานด้านการขนส่งทางรถไฟมี
ส่วนช่วยในการกระตุน้ ให้การค้าระหว่างประเทศมีการเจริญเติบโตสูงขึน/
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้อง สามารถ
สรุ ป แนวทางการเชือ มโยงการขนส่ ง ทางรถไฟกับ ประเทศเพือ นบ้ า นออกเป็ น 3 แนวทาง คือ
1) เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านเพือสนับสนุ นให้ไทยเป็ นประตูการค้าและ
ั  นดามัน
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของภูมภิ าค 2) เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟเชือมโยงทะเลฝงอั
และอ่าวไทย และ 3) เส้นทางการสร้างความเชือมโยงด้านการท่องเทีย วทางรถไฟ
นอกจากนี/ แนวนโยบายสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่ งทางรถไฟทีเชือมโยงกับ
ประเทศเพือนบ้านเพือให้การพัฒนาการเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านมีความสอดคล้อง
และสนับสนุ นแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ ตลอดจนสามารถทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์
อย่างเต็มทีจากการเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านจึงสามารถกําหนดแนวนโยบาย ซึง
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการเชือมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพือให้สามารถรองรับ
การขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมให้มกี าร
ปรับเปลีย นมาใช้รปู แบบการขนส่งทางรถไฟเพิม ขึน/ 3) การพัฒนาย่านสถานีและยกระดับการเข้าถึงระบบ
การขนส่งทางรถไฟ 4) การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการรถไฟและอุตสาหกรรมเกียวเนืองในประเทศไทย และ
5) การปรับโครงสร้างกิจการรถไฟให้มบี ริการทีม ปี ระสิทธิภาพและเชือถือได้
โดยข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั พบว่ารูปแบบของการเชือ มโยงด้านการคมนาคมและขนส่ง
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจนัน/ จําเป็ นต้องพิจารณาทัง/ การพัฒนาโครงสร้างพื/นฐาน
(Hardware Development) และในส่วนของมาตรการด้านการจูง ใจ การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
(Software Development) เพือให้มกี ารใช้ประโยชน์จากการเชือมโยงให้มากทีส ุด และนอกจากโครงการ
ด้านการขนส่ง อันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพืน/ ฐานด้านรถไฟแล้ว ยังจําเป็ นต้องพิจารณาถึงโครงการ
ต่อเนือง เช่น การพัฒนานิคมอุตสาหรรม หรือพืน/ ทีส ําหรับเป็ นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centre)
เพือให้มกี ารใช้ประโยชน์จากการเชือมโยงให้มากทีส ุด
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Abstract
Thailand has great potential as a major center in the regional economy.
Geographically, Thailand can be a gateway for Laos and Southern China, thus the country can
become the transportation hub of South East Asian. The development of high-speed rail link
between Thailand and neighboring countries will benefit Thailand in terms of strategic position
for regional transport center. It is necessary to understand the economic impacts of the
economic integration though the international railway project in order to benefit from the project
effectively. Thus this research aims to gather the knowledge and analyze this topic.
The objectives of this research are: 1) to analyze the benefits of economic integration
through transport between Thailand and neighboring countries, 2) to analyze the potential
demand for passenger and freight transportation along the rail line between the countries, and
3) to recommend policy in development of railway system that connecting with neighboring
countries.
The research framework in this project can be divided into 4 parts namely 1) analysis of
the demand for transport along the railway corridors, 2) analysis of the economic integration
effects of the railway between Thailand and neighboring countries, 3) impact analysis on
economic and social aspects in the case of Thailand as a regional transport center, 4) policy
recommendation and its implementation.
The methodology of this research is: 1) a review of past research, both Thailand and
international experiences, including the review of government programs and projects related to
the use of the railway between Thailand and neighboring countries, 2) econometric model
study, which include the construction of the gravity model for cross-border trade between
Thailand and neighboring countries, using secondary data, and 3) the gathering of opinions of
public and private agencies involved.
The railway linking between China and the Greater Mekong Subregion (GMS), including
Thailand will enhance the ASEAN Economic Community (AEC) in terms of easing the flows of
goods, people, services and investments. The railway will serve as the primary mode of
transport with road transport of goods to be distributed to different areas.
The results from the gravity model shows that trade with neighboring countries are likely
to rise, especially trading with Laos at Mukdahan and Nong-Khai border check points. For the
trade in the North-South Economic corridor, between Thailand and China, the Chaing Saen
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border check point will be a main point and trade volume is expected in the future, more than
30,000 million baht in the year 2564.
From the analysis of the information and opinions between the public and private
sectors involved with the result from the model, the development approaches can be formulated
into three approaches. The first is to develop the freight train with its neighbors to promote
Thailand as a gateway for trade and distribution of the region. Yunnan Province will be a key
for the development as a critical bridge to South East Asian countries. China policy in creating
the new gateways to the South, via Thailand, Myanmar, and Singapore should be considered
and Thailand should prepare the transport system, especially railway, for such development.
This will enhance the ability to support Thailand to be a regional transportation hub. Secondly,
the freight railroads to link the Andaman Sea and Gulf of Thailand should also be considered.
The plan of Tavoy deep sea port of Myanmar will open trade in the Andaman Sea. This has the
potential to improve both the physical and the land use development in the hinter land.
Therefore, Thailand needs to improve the transport links between the Tavoy deep sea port and
Laem Chabang port so that Thailand can be a center for transportation and logistics in the
region. The third approach is the creation of railway for tourism purpose. The growth rate of
tourists from China and ASEAN has increased. It also plans to build high speed rail link
between China, Laos and Thailand. Thus, it can be connected to travel by train from Bangkok Malaysia - Singapore. This provides a great opportunity for boosting tourism in ASEAN.
Furthermore, this research proposes guidelines for development in the rail transportation
system that links with neighboring countries to the development of the rail connections with
neighboring countries to meet and support the development of the national transportation system.
The country can benefit fully from the following policies: 1) to develop a network of international rail
transport, in order to meet cargo and passenger demand, 2) to encourage the modal shift toward
railway transportation, 3) to develop the railway station area and its accessibility, 4) to promote the
railway technology and related industries in Thailand, and 5) to restructure the railway sector to
improve the efficiency and reliability of railway services.
Finally, the research recommended that, for the economic corridor development, not
only the hardware, i.e. transport infrastructure, is essential, but also software measures are also
very important. The software measures include regulatory changes for better facilitation and
incentives for private to participate in the integration project. In addition to transportation
projects, including the development of railway infrastructure, it is also necessary to consider the
supporting projects such as industrial estate or distribution center to benefit fully from the
international transport connection.
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ACMECS

The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy

ADB

Asian Development Bank

AEC

ASEAN Economic Community

AFAFGIT

ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
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ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport
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ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport
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ASEAN Free Trade Agreement
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Association of South East Asian Nations

AVE

Alta Velocidad Española

BIMSTEC

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

BOT

Build-Operate-Transfer

CBTA

Cross Border Transport Agreement

CY

Container Yard

DBI

Deutsche Bahn International

DC

Direct Current

DMU

Diesel Multiple Unit
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EFTA

European Free Trade Association

EIRR

Economic Internal Rate of Return

EWEC

East-West Economic Corridor

FDI

Foreign Direct Investment

GDP

Gross Domestic Product

GMS

Greater Mekong Subregion

GPP

Gross Provincial Product

HZ

Hertz

ICD

Inland Container Depot

ICE

Inter City Express

ICE-T

Inter City Express Tilting Train

ICE-TD

Inter City Express Tilting Train Diesel

IMT-GT

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle

JETRO

The Japan External Trade Organization

JICA

Japan International Cooperation Agency

KTRC

Korea Transport Research Center

kV
Lao PDR

Kilovolts
The Lao People's Democratic Republic

MOU

Memorandum of Understanding

NSEC

North–South Economic Corridor

NSW

National Single Window

OD-Matrix

Origin Destination Matrix

OFID

OPEC Fund for International Development

OLS

Ordinary Least Square

PPP

Public-Private Partnership

PSO

Public Service Obligation

PTA

Preferential Trading Agreement
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P/C Matrix

Production/Consumption Matrix

SEC

Southern Economic Corridor

SKRL

Singapore Kunming Rail Link

TGV

Train a Grand Vitesse

TSSS

The GMS Transport Sector Strategy Study

UNESCAP

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
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บทที่ 1
ความเป็ นมาของโครงการ
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN Connectivity) เป็ นสิง่ ทีป่ ระเทศ
ไทยจาเป็ นต้องให้ความสาคัญหลังจากที่ประเทศไทยได้ปรับโครงสร้างการผลิตตามความได้เปรียบที่
เปลี่ยนไป คือ เดิมไทยเคยส่ ง ออกสินค้าที่ใ ช้ทรัพยากรธรรมชาติ เ ป็ น ฐานมาก ซึ่ง ทาให้ ทรัพยากร
ธรรมชาติทงั ้ ทางเกษตรและแร่ธ าตุ ล ดน้ อยลง ในระยะหลังสินค้าที่ใ ช้แรงงานเป็ นหลักในการผลิต มี
บทบาทสาคัญในการส่งออกของไทย แต่ความได้เปรียบกาลังหมดไปด้วยต้นทุนการผลิตในประเทศที่
สูงขึน้ และการแข่งขันกับประเทศที่มตี ้นทุนด้านแรงงานที่ต่ ากว่าไทยรุนแรงขึน้ การติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่มรี ะดับการพัฒนาการที่แตกต่างกัน เช่นประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศจีน จะสร้าง
ความสามารถในการแข่ง ขัน แก่ ป ระเทศไทยและภูม ิภ าคมากยิ่ง ขึ้น ความเชื่อ มโยงในกลุ่ ม จึง เป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งยึดผลประโยชน์ รว่ มกันของประเทศในภูมภิ าคด้วย
ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีเ่ หมาะสมในด้านความเป็ นศูนย์กลางทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
ในทางภูมศิ าสตร์สามารถเป็ นทางออกทะเลให้กบั ประเทศลาว และมณฑลจีนตอนใต้ จึงทาให้ประเทศ
ไทยมีความพร้อมทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะเอื้อประโยชน์
ต่อประเทศไทยในแง่ของยุทธศาสตร์การขนส่งในภูมภิ าคเป็ นอย่างมาก เนื่องจากหากมองการคมนาคม
ทางอากาศแล้ว เมืองใหญ่ๆ ในภูมภิ าคอันได้แก่ กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ ล้วนมีศกั ยภาพ
ในการเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศสาหรับการเดินทางในภูมภิ าคนี้ แต่หากมองในแง่ของการ
ขนส่งทางบกทีใ่ ช้รถไฟความเร็วสูงเป็ นพาหนะแล้ว กรุงเทพฯ จะเป็ นเมืองทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดในการเป็ น
ศูนย์กลางทางภูมศิ าสตร์ของภูมภิ าคนี้ ดังนัน้ หากกรุงเทพฯ สามารถเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่เมืองอื่นๆ ใน
ภูมภิ าคนี้โดยใช้รถไฟความเร็วสูงได้ กรุงเทพฯ จะกลายเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่ นอน ในการพัฒนาระบบรถไฟในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน รัฐบาลได้มแี นวคิดเบือ้ งต้นทีจ่ ะร่วมลงทุนกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
ระหว่ า งรัฐ บาลทัง้ สองประเทศ โดยจะมีก ารลงนามในบัน ทึก ความเข้า ใจ (Memorandum
of
Understanding: MoU) ในเบือ้ งต้น ซึง่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ จะประกอบไปด้วยเส้นทาง 5 เส้น
โดยเส้นทางแรกจะเป็ นเส้นทางระหว่างกรุ งเทพฯ-หนองคาย ซึง่ จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟจากลาวไป
ยังมณฑลยูนนาน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ่ ชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบ้าน
เพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วของภูมภิ าค
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เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านได้มาก
ที่สุด จึงจาเป็ นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้มอบทุนวิจยั ให้แก่มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยเพื่อทาการวิจยั โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ่ ชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค โดยมี ดร. ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์
เป็นหัวหน้าทีมวิจยั
วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
1. เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ จากการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
2. เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของความต้องการในการเดินทางและขนส่งตามแนวเส้นทางรถไฟ
ระหว่างประเทศ
3. เพื่อ เสนอแนะแนวนโยบายส าหรับ ประเทศไทยในการพัฒ นาระบบขนส่ ง ทางรถไฟที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. การวิเคราะห์การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. การวิเคราะห์ความต้องการเดินทางและการขนส่งตามแนวเส้นทางระบบรถไฟ
3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในกรณีท่ไี ทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
จากการเชื่อมโยงผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ
4. ข้อเสนอแนะทางนโยบายและการนาไปปฏิบตั ิ
การนาเสนอรายงานมีทงั ้ สิน้ 4 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เป็ นรายงานความก้าวหน้า ซึง่ นาเสนอภายใน 3
เดือนหลังจากวันลงนามในสัญญา รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 2 นาเสนอภายใน 6 เดือนหลังจากวัน
ลงนามในสัญญา ครัง้ ที่ 3 เสนอร่างรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ภายใน 10 เดือนหลังจากวันลงนามใน
สัญญา และครัง้ ที่ 4 เสนอรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ภายใน 12 เดือนหลังจากวัน ลงนามในสัญญา
เนื้อหาของกิจกรรมการปฏิบตั งิ านและการนาเสนอรายงานแสดงอยูใ่ นตารางที่ 1.11
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มีการปรับระยะเวลาของกิจกรรมต่างๆ บ้างเพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอรายงานต่างๆ
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บทที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ

ตารางที่ 1-1: กิ จกรรมการปฏิ บตั ิ งานการเสนอรายงาน
กิ จกรรมการปฏิ บตั ิ งาน
ั บนั ของเส้นทาง
1.ศึกษาวิเคราะห์สถานะปจจุ
การขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ
2. ศึกษาวิเคราะห์การเชื่อมโยงระบบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความ
ต้องการในการเดินทางและขนส่งด้วย
รถไฟระหว่างประเทศ
4. รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1
5. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการ
เดินทางและขนส่งโดยทางรถไฟระหว่าง
ประเทศ
6. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมในกรณีทไ่ี ทยเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมภิ าค
7. รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 2
8. ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการใช้
ประโยชน์เบือ้ งต้น และข้อเสนอทาง
นโยบายด้านรถไฟระหว่างประเทศ
9. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)
10. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ แนวทาง
การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่
เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
11. จัดสัมมนานาเสนอผลงานวิจยั เพื่อ
ระดมความคิดผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
12. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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เดือนที่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้จะนาเสนอเนื้อหาหลักๆ ดังนี้ บทที่ 2 เป็ นการทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศทางด้านการรถไฟ บทที่ 3 เสนอสถานะปจั จุบนั ของการขนส่งทางรถไฟ บทที่ 4
พิจารณาการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการขนส่งสินค้า บทที่ 5 เป็ น
การวิเคราะห์ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูงศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศ บทที่ 6 นาเสนอ
การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ บทที่ 7 เป็ นการวิเคราะห์
ความต้องการในการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน สาหรับบทที่ 8 อธิบายแนวทางการเชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้าน และบทที่ 9
เป็นการเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการพัฒนารถไฟความเร็ว
สูงและการเชื่อมต่อทางรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ่ ชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบ้าน
เพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วของภูมภิ าค
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บทที 10
บทสรุปและข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง ต่อไป
10.1 บทสรุป
ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีเ หมาะสมในด้านความเป็ นศูนย์กลางทีส ําคัญทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
ในทางภูมศิ าสตร์สามารถเป็ นทางออกทะเลให้กบั ประเทศลาว และมณฑลจีนตอนใต้ จึงทําให้ประเทศ
ไทยมีความพร้อมทีจ ะเป็ นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
โดยรัฐบาลได้มแี นวคิดเบือ4 งต้นทีจ ะร่วมลงทุนกับรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
รัฐบาลทัง4 สองประเทศ ซึง โครงการรถไฟฟ้าความเร็ว สูงนี4ประกอบไปด้ว ยเส้นทาง 5 เส้นทาง โดย
เส้นทางแรกจะเป็ นเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย ทีจะเชือมต่อกับเส้นทางรถไฟจากลาวไปยัง
มณฑลยูนนาน
การพัฒ นารถไฟความเร็ว สู ง เชือ มต่ อ ระหว่ า งประเทศไทยกับ ประเทศเพือ นบ้า น จะเอื4อ
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่ของยุทธศาสตร์ของการขนส่งในภูมภิ าคเป็ นอย่างมาก เนืองจากหากมอง
การคมนาคมทางอากาศแล้ว เมืองใหญ่ๆ ในภูมภิ าคอันได้แก่ กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์
ล้วนมีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศสําหรับการเดินทางในภูมภิ าคนี4 แต่หาก
มองในแง่ข องการขนส่ ง ทางบกทีใ ช้ร ถไฟความเร็ว สูง เป็ น พาหนะแล้ว กรุง เทพฯ จะเป็ น เมือ งทีม ี
ศักยภาพสูงสุดในการเป็ นศูนย์กลางทางภูมศิ าสตร์ของภูมภิ าคนี4 ดังนัน4 หากกรุงเทพฯ สามารถเชือมต่อ
กับเมืองใหญ่เมืองอืนๆ ในภูมภิ าคนี4โดยใช้รถไฟความเร็วสูงได้ กรุงเทพฯ จะกลายเป็ นศูนย์กลางการ
คมนาคมทางบกของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นอน
เพือให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้านได้มาก
ทีสุด จึงจําเป็ นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชือมโยงกับประเทศ
เพือนบ้าน ดังนัน4 โครงการวิจยั นี4มแี นวคิดเพือทีจ ะตอบโจทย์วจิ ยั ดังกล่าวจึงมีวตั ุประสงค์ในการวิจยั คือ
1) เพือวิเคราะห์ประโยชน์จากการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพือ นบ้าน 2) เพือ วิเ คราะห์ศ ัก ยภาพของความต้อ งการในการเดินทางและขนส่งตามแนว
เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ และ 3) เพือเสนอแนะแนวนโยบายสําหรับประเทศไทยในการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรถไฟทีเ ชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน
สําหรับวิธกี ารวิจยั เพือศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากการเชือมโยงระบบขนส่งทางรถไฟ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้าน แบ่งวิธดี ําเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) การวิเคราะห์
ความต้องการเดินทางและการขนส่งตามแนวเส้นทางระบบรถไฟ 2) การวิเคราะห์การเชือมโยงทาง
เศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน 3) การวิเคราะห์
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในกรณีทไี ทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และ 4) ข้อเสนอแนะทาง
นโยบายและการนําไปปฏิบตั ิ
โดยผลการวิจ ยั แบ่ ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์ พบว่ าหากโครงการก่ อ สร้างเส้นทางรถไฟเชือ มโยง
ระหว่างประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น4ํ าโขงแล้วเสร็จ กอปรกับการรวมตัวเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะก่อให้เกิดการเคลือนทีข องคน
สินค้า การบริการ และการลงทุนได้อย่างเสรี ซึง การขนส่งทางรถไฟจะเป็ นส่วนในการเพิม พูนความ
เชือมโยงระหว่างกันในอาเซียนทีจํานวนประชากรและเศรษฐกิจขนาดทีใ หญ่เพียงพอทีจะดึงดูดการ
ลงทุน และมีปริมาณการค้าทีเพิม สูงขึน4 อย่างก้าวกระโดด โดยการขนส่งทางรถไฟจะทําหน้าทีเป็ น
รูปแบบการขนส่งหลักทีมกี ารขนส่งทางถนนเป็ นตัวกระจายสินค้าไปยังพื4นทีต่างๆ ในแต่ละภูมภิ าค
ก่อให้เกิดโครงข่ายโลจิสติกส์ทมี กี ารไหลของคน สินค้า การบริการ และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับผลจากการประมาณการโดยใช้แบบจําลอง พบว่าการค้ากับประเทศเพือนบ้านมีแนวโน้ม
ทีสูงขึ4น โดยเฉพาะกับประเทศลาวทางด้านด่านมุกดาหารและด่านหนองคาย ในขณะทีเส้นทางการ
ขนส่งตามแนวเศรษฐกิจเหนือใต้นนั 4 ด่านทีม คี วามสําคัญคือด่านเชียงแสน ซึง มีปริมาณการค้าคาดการณ์
ในปี 2564 มากกว่า 30,000 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้อง สามารถ
สรุ ป แนวทางการเชือ มโยงการขนส่ ง ทางรถไฟกับ ประเทศเพือ นบ้ า นออกเป็ น 3 แนวทาง คือ
1) เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านเพือสนับสนุ นให้ไทยเป็ นประตูการค้าและ
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของภูมภิ าค จากการพัฒนาให้มณฑลยูนนานเป็ นศูนย์ก ลางและเป็ น
สะพานสําคัญเชือมสู่ประเทศเพือนบ้านทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมถึงการสร้างเส้นทางรถไฟเพือเชือมต่อกับประเทศเวียดนาม ลาว และพม่า ทําให้เห็นได้ว่าจีนมีทศิ
ทางการพัฒนามุง่ ไปสู่ประตูการค้าแห่งใหม่เพือขนส่งสินค้าออกทางทะเล เช่น ไทย พม่า สิงคโปร์ ดังนัน4
หากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและทําการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟเพือรองรับปริมาณการ
ขนส่ ง ทีอ าจจะเกิด ขึ4น จะถือ ว่ า เป็ น การเพิม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน เพือ สนั บ สนุ น ให้เ ป็ น
ั  นดามันและ
ศูนย์กลางการขนส่งของภูมภิ าคได้ 2) เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟเชือมโยงทะเลฝงอั
ั
อ่าวไทย จากการพัฒนาท่าเรือนํ4าลึกทวายของสหภาพพม่าเพือเปิดประตูการค้าฝงทะเลอั
นดามัน ซึง มี
ศักยภาพในการพัฒนาทัง4 ในด้านกายภาพและการพัฒนาพื4นทีหลังท่าทีสามารถรองรับการขยายฐาน
อุตสาหกรรมของไทยได้ในระยะยาว ดังนัน4 ประเทศไทยมีความจําเป็ นจะต้องพัฒนาเส้นทางการขนส่ง
สินค้าเชือมโยงระหว่างท่าเรือนํ4าลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอืนในภูมภิ าคเพือให้ไทยเป็ น
ศูน ย์ก ลางการขนส่ ง และโลจิส ติก ส์ข องภูม ิภ าค และ 3) เส้น ทางการสร้า งความเชือ มโยงด้า นการ
ท่องเทีย วทางรถไฟ จากอัตราการขยายตัวของนักท่องเทียวจากจีน และกลุ่มอาเซียนทีมแี นวโน้มเพิม
มากขึน4 อีกทัง4 ยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเพือเชือมโยงระหว่างประเทศจีน ลาว และไทย จึง
นับได้ว่าเป็นโอกาสทีจ ะก่อให้เกิดการเดินทางเพือการท่องเทีย วทางรถไฟเพิม มากขึน4 ตลอดจนสามารถ
เชือมต่อกับการท่องเทีย วโดยรถไฟระหว่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ-มาเลเซีย-สิงคโปร์
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บทที 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง4 ต่อไป

นอกจากนี4 ยังมีแนวนโยบายสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟทีเ ชือมโยง
กับประเทศเพือนบ้านเพือให้การพัฒนาการเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ ตลอดจนสามารถทําให้ประเทศไทย
ได้ป ระโยชน์ อ ย่า งเต็ม ทีจ ากการเชือ มต่ อ ทางด้า นการรถไฟกับประเทศเพือ นบ้า นสามารถกํา หนด
แนวนโยบาย ซึง ประกอบด้วย
1) การพัฒนาการเชือมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพือให้สามารถรองรับ
การขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2) การส่งเสริมให้มกี ารปรับเปลีย นมาใช้รปู แบบการขนส่งทางรถไฟเพิม ขึน4
3) การพัฒนาย่านสถานีและยกระดับการเข้าถึงระบบการขนส่งทางรถไฟ
4) การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการรถไฟและอุตสาหกรรมเกีย วเนืองในประเทศไทย
5) การปรับโครงสร้างกิจการรถไฟให้มบี ริการทีม ปี ระสิทธิภาพและเชือถือได้

10.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง ต่ อไป
• รูปแบบของการเชือมโยงด้านการคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเส้นทาง
เศรษฐกิ จ นั 4 น จํ า เป็ นต้ อ งพิ จ ารณาทั 4ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื4 น ฐาน (Hardware
Development) และในส่วนของมาตรการด้านการจูงใจ การปรับปรุงกฎระเบียบต่ างๆ
(Software Development) เพือให้มกี ารใช้ประโยชน์จากการเชือมโยงให้มากทีส ุด งานวิจยั
ในครัง4 ต่ อ ไปจึง ควรทีจะเน้ นประเด็นการศึก ษามาตรการด้านการจูง ใจและการปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ ในเชิงลึกมากยิง ขึน4
• นอกจากโครงการด้านการขนส่ง อันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื4นฐานด้านรถไฟแล้ว ยัง
จําเป็ นต้องพิจารณาถึงโครงการต่อเนือง เช่น การพัฒนานิคมอุตสาหรรม หรือพืน4 ทีส ําหรับ
เป็ นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centre) เพือให้มกี ารใช้ประโยชน์จากการเชือมโยงให้
มากทีส ุด
• พิจารณาการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ (multi-modal) เพือสนับสนุ นให้สามารถเชือมโยง
การขนส่ง ระหว่างภูมภิ าคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (competitiveness) โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน4 ฐานทีม ี
อยูเ่ ดิม และการลงทุนใหม่อย่างเหมาะสม
• ควรมีการพัฒนาแบบจําลองด้านการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศให้ม ี
ความเหมาะสมและใกล้เคียงความเป็ นจริงมากขึน4 เพือการประมาณการทีม ปี ระสิทธิภาพ
มากยิง ขึน4
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บทที่ 2
การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ทางด้านการรถไฟ
การขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยเป็ นการให้บ ริการด้านสาธารณูปโภคที่รฐั จัดให้แ ก่
ประชาชนจึงได้รบั งบประมาณและการสนับสนุ นด้านต่างๆ จากรัฐบาลเป็ นประจาทุกปี ด้วยเหตุน้ี
ทิศ ทางพัฒ นารถไฟจึง จ าเป็ น ต้อ งสอดคล้อ งกับ นโยบายการบริห ารประเทศของรัฐ บาลและ
แผนพัฒนาอื่นๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยรวมและสาขาการขนส่งทางรถไฟ ซึ่ง
การทบทวนยุท ธศาสตร์ก ารขนส่ง ทางรถไฟในประเทศไทยครัง้ นี้ป ระกอบด้ว ยการทบทวน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลในช่วง พ.ศ. 2551-2554 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.
2554-2558 แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 และแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2504-2524)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงนี้ภาครัฐให้ค วามสาคัญในการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง โดยเน้นการสร้างและปรับปรุงการคมนาคมให้มมี าตรฐานและ
สมรรถภาพดียงิ่ ขึน้ เพื่อให้สมั พันธ์ก บั การพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ รวมทัง้ ส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้า งพื้น ฐานที่จาเป็ น ต่อ การส่ง ออก โดยมุ่ง พัฒ นาขยายโครงข่า ยของการขนส่ง ทางบก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบถนนเป็ นหลัก โดยให้การขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางน้ าเป็ นระบบ
การขนส่ง รอง จึง ก่อ ให้เ กิด ปญั หาความไม่ส มดุล ของโครงสร้างระบบการขนส่ง นอกจากนี้ก าร
บริหารระบบการขนส่งยังขาดหน่ วยงานกลางที่จะทาหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานการควบคุมให้ม ี
การปฏิบตั ติ ามแผนและสอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและอื่นๆ ได้อย่างทัน
เหตุการณ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 - ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2525-2539)
การพัฒนาในช่วงนี้ถอื เป็ นจุดเปลี่ยนของแผนในการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากมี
การปรับโครงสร้างการพัฒนาด้านการขนส่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานที่มรี าคาเพิม่
สูงขึน้ และให้โครงสร้างระบบการขนส่งมีความสมดุลมากขึน้ ด้วยการลดความสาคัญของการพัฒนา
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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ด้า นถนนลงและเพิ ม่ ความส าคัญ ของการพัฒ นาด้า นรถไฟและทางน้ า ให้ม ากขึน้ โดยท าการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟ ทัง้ ในด้านเส้นทาง สิง่ อานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัย (เช่น การปรับ ปรุง ราง สะพาน ย่า นสถานี ระบบสื่อ สารอาณัต สิ ญ
ั ญาณและระบบ
โทรคมนาคม) ให้ส ามารถตอบสนองความต้อ งการใช้บริการในอนาคตได้อ ย่างเพียงพอ และให้
สามารถขนส่ง สินค้า และผู้โ ดยสารในสัด ส่ว นที่ส ูงขึน้ รวมทัง้ ส่ง เสริม ให้เ อกชนมีส่ว นร่ว มลงทุน
และดาเนินงานในกิจการรถไฟและกิจการต่อเนื่อ ง เช่น การเข้ามามีส่ว นร่ว มในการเดินรถ การ
สร้างรางรถไฟเข้าแหล่งผลิตและแหล่งส่งออก นอกจากนัน้ ยังเน้นพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพื่อให้
ทันต่อความต้องการในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 - ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2540-2554)
สาหรับการพัฒนาของประเทศตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 เป็ นต้นไปถือเป็ นจุด
เปลี่ยนอีกครัง้ ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ เป็ นการปรับตัวเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรวมกลุ่มทางการค้าของประเทศต่างๆ
รวมทัง้ บทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ จากการเป็ นสมาชิกภายในกลุ่มข้อ ตกลง
การค้า อาทิ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อ นบ้านในอาเซียน (ASEAN) และความร่วมมือในการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปจั จัยผลักดันที่
สาคัญ ทาให้โลกอยู่ในภาวะไร้พ รมแดนซึ่งอาจเป็ นได้ทงั ้ โอกาสและภัยคุกคามต่อ การพัฒนาของ
ประเทศไทย
ดังนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่ว งนี้ จงึ เน้น การยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้า น
การขนส่งเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุ นการเพิม่ สมรรถนะภาคการผลิต
และบริการของประเทศ โดยมุ่งเน้นในส่วนการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อ เชื่อมโยงแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่นาไปสู่การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในภูมภิ าค ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบทัง้ ในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการค้าการลงทุนข้ามพรมแดน เพื่อขยายโอกาสด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว
สาหรับยุทธศาสตร์ท่มี คี วามเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาการขนส่งทางรถไฟ ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 10 คือ การปรับ โครงสร้า งเศรษฐกิจ ให้ส มดุล และยั ่งยืน โดยสานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
อนาคตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรถไฟไว้ ดังนี้
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บทที่ 2 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการรถไฟ

- เพิม่ สัดส่วนการขนส่งสินค้าด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟจากร้อยละ 2 ในปี 2548
เป็ นร้อยละ 8 ในปี 2559 โดยการลงทุนขยายระบบทางคู่ในเส้นทางหลักทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะเส้น ทางเชื่อ มโยงระหว่า งท่า เรือ ระหว่า งประเทศกับ สถานีข นส่ง และ
กระจายสินค้าในภูมภิ าค ทัง้ นี้เพื่อแก้ปญั หาวิกฤติพลังงาน และลดการก่อมลภาวะ
- มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการขนส่งทัง้ ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพื่อสนับสนุ น
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และยกระดับ คุณ ภาพชีว ติ ของประชากรของประเทศในอนุ
ภูม ภิ าค และผลัก ดัน ให้ป ระเทศไทยเป็ น ศูน ย์ก ลางการคมนาคมขนส่ง ของอนุ
ภูมภิ าค รวมถึงเป็ นผู้นาในการผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ในภูมภิ าค
- พัฒนาระบบขนส่งที่เ น้ นความสาคัญ ของระบบการขนส่งทางรถไฟและการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยประหยัดการใช้พลังงานของประเทศ
- พัฒ นารูป แบบและกลไกสนับ สนุ น ทางการเงิน และการลงทุน สาหรับ การพัฒ นา
โครงสร้า งพื้น ฐาน โดยเฉพาะการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒ นา
โครงสร้า งพื้น ฐาน เพื่อ ลดภาระการลงทุน ของภาครัฐ และเพิม่ ประสิท ธิภ าพการ
บริห ารจัด การ รวมทัง้ ให้ค วามสาคัญ กับ บทบาทภาคประชาชน เพื่อ ให้เ กิด การ
ยอมรับของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานของรัฐวิส าหกิจของไทยให้มลี กั ษณะเป็ นธุรกิจ
มากขึน้ โดยรัฐ วิส าหกิจ ควรจัด ทาแผนธุร กิจ เพื่อ รองรับ การขยายฐานและความ
ต้อ งการของลูก ค้า ได้อ ย่า งเพีย งพอและทั ่วถึง สามารถแข่ง ขัน ในอุต สาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และพร้อมแข่งขันกับภายนอก
- เน้ น การสร้า งโอกาสให้ภ าคประชาชนมีส ่ว นร่ว มแสดงข้อ คิด เห็น ในแผนงาน
โครงการด้า นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ข องประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชน เพื่อลดการต่อต้าน
- ปรับ ปรุง กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งและการปรับ โครงสร้า งการบริห ารจัด การด้า น
โครงสร้า งพื้น ฐาน เพื่อ ให้เ กิด การบริห ารจัด การที่ด ี และมีก ารก ากับ ดูแ ลการ
ให้บริการ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กาหนดกรอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) มีเป้าหมาย คือ
- ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ให้ต่ากว่าร้อยละ 15 และเพิม่ สัดส่วนการขนส่ง
ทางรางเป็ นร้อยละ 5 ซึ่งในปจั จุบนั การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็ นการขนส่งทางถนน
ร้อยละ 82 ทางน้าร้อยละ 15 และทางรถไฟเพียงร้อยละ 3
- การผลัก ดัน การพัฒ นาการขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรูป แบบ โดยพัฒ นาปรับ เปลี่ย น
รูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ที่มตี ้นทุนการขนส่งต่อหน่ วยต่ าและ
มีการใช้พลังงานที่มปี ระสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่
เชื่อมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศในลักษณะบูรณาการ
ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ขนส่งสินค้าสู่สากลทัง้ ด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลา
- สนับสนุ น การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้ก รอบความร่ว มมือ ระดับ ภูม ภิ าคและพัฒ นา
ระบบบริห ารจัดการรวบรวมและกระจายสิน ค้า ที่ม ปี ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ลดต้น ทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม
- ยกระดับ ประสิท ธิภ าพกระบวนการอ านวยความสะดวกทางด้า นการค้า และการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เช่น การพัฒนาระบบ National Single Window
และด่านการค้าชายแดน เป็ นต้น
- เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการขนส่งทาง
รถไฟ ด้ว ยการบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ และจุดตัดระหว่างโครงข่ายรถไฟและ
โครงข่ายถนนเพื่อ เพิม่ ความปลอดภัยในการให้บริการ ก่อ สร้างทางคู่ใ นเส้นทาง
รถไฟสายหลัก และจัด หารถจัก รและล้อ เลื่อ น รวมทัง้ การปรับปรุงระบบอาณัติ
สัญญาณให้มคี วามทันสมัยเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสู่
เมืองต่างๆ ในภูมภิ าคและกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการปรับโครงสร้างการ
รถไฟแห่ง ประเทศไทย รวมทัง้ ปรับ ปรุง พัฒ นาโครงข่า ยขนส่ง มวลชนที่ม อี ยู่ใ น
ป จั จุบ นั ให้ม คี วามทัน สมัย ครอบคลุม พื้น ที่บ ริก ารเพิม่ ขึน้ และสอดคล้อ งกับ การ
ขยายตัว ของเมือ งและการใช้ป ระโยชน์ที่ด นิ
โดยการก่อ สร้า งโครงข่า ยระบบ
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รถไฟฟ้ า ขนส่ง มวลชน
และเพิม่ ประสิท ธิภ าพรถโดยสารสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- พัฒ นาสิง่ อ านวยความสะดวกที่จ ะสนับ สนุ น ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงรูป แบบการ
เดินทางจากรถยนต์ส่ว นบุค คลเป็ นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็ นรูปธรรม การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในภูมภิ าค รวมทัง้ การปรับ
โครงสร้างการบริห ารจัดการระบบขนส่งสาธารณะทัง้ ระบบ เพื่อ ให้ก ารบริการมี
คุณภาพ มาตรฐานและเป็ นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

2.2

นโยบายของรัฐบาลในช่ วง พ.ศ. 2551-2554
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุ นการขนส่งสาขารถไฟในช่วง พ.ศ. 2551-2554 แบ่งเป็ น 4

ชุดคือ
ชุด ที่ ห นึ่ ง นโยบายของรัฐ บาลนายสมัค ร สุน ทรเวช (นายกรัฐ มนตรี) ซึ่ง ได้แ ถลงต่อ
รัฐ สภาเมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ในส่ว นที่ส นับสนุ น การขนส่ง ทางรถไฟและเป็ น นโยบาย
เร่ง ด่ว นที่ต ัง้ เป้ า หมายด าเนิน การไว้ใ นปี แ รกของการบริห ารราชการ ได้แ ก่ การพัฒ นาระบบ
รถไฟฟ้ าขนส่ง มวลชนในกรุง เทพมหานครและปริมณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่
รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลาเชื่อมโยงจังหวัดที่ยงั ไม่มรี ถไฟขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า
ชุด ที่ ส อง นโยบายของรัฐ บาลนายสมชาย วงศ์ส วัส ดิ ์ (นายกรัฐ มนตรี) ซึ่ง ได้แ ถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ในส่วนที่สนับสนุ นการขนส่งทางรถไฟ และเป็ นนโยบายเร่งด่วน
ที่ตงั ้ เป้าหมายดาเนินการในปี แ รกของการบริหารราชการ ได้แก่ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รถไฟทางคู่ การพัฒนาบริการรถโดยสารสาธารณะ
ชุด ที่ ส าม นโยบายของรัฐ บาลนายอภิส ทิ ธิ ์ เวชชาชีว ะ (นายกรัฐมนตรี) ซึ่งได้แถลงต่อ
รัฐ สภาเมื่อ วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2551 ในส่ว นที่ส นับ สนุ น การขนส่ง ทางรถไฟได้แ ก่ 1) พัฒ นา
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มคี วามสมบูรณ์ และรถไฟชาน
เมือ งให้ส ามารถเชื่อ มต่อ การเดิน ทางกับ โครงข่า ยระบบรถไฟขนส่ง มวลชนและระบบขนส่ง
สาธารณะอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม 2) พัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ทางคู่ท ั ่วประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มปี ริมาณการขนส่งหนาแน่ น พัฒนาเส้นทางเชื่อ มโยง
ฐานการผลิตในภูมภิ าคและระหว่างประเทศ ปรับปรุงบูรณะทาง รวมทัง้ พัฒนาการให้บริการและ
สิง่ อานวยความสะดวกให้ไ ด้ม าตรฐาน 3) พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และโลจิส ติก ส์อ ย่า ง
บูร ณาการ ทัง้ ในด้านการพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐาน การปรับ ปรุง พัฒ นากฎหมายและระเบีย บที่
เกี่ยวข้อง 4) พัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่อ งหลายรูปแบบ โดยเชื่อ มโยงการขนส่งทางถนน ทางราง
ทางน้ า และทางอากาศอย่างเป็ นระบบ พร้อมทัง้ พัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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สถานีบ รรจุแ ละแยกสิน ค้า กล่อ ง ศูน ย์ร วบรวมและกระจายสิน ค้า ในภูม ภิ าค เป็ นต้น โดยการ
ลงทุน พัฒ นาระบบขนส่ง มวลชนเป็ น นโยบายเร่ง ด่ว นนโยบายหนึ่ ง ที่ร ฐั บาลชุด นี้ ต ัง้ เป้ า หมาย
ดาเนินการในปี แรกของการบริหารราชการ
ชุด ที่ สี่ นโยบายของรัฐ บาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัต ร (นายกรัฐ มนตรี) ซึ่งได้แถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในส่วนที่สนับสนุ นการขนส่งทางรถไฟได้แก่ 1) พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และ
บริการที่สะดวกและปลอดภัยทัง้ ในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุ น
การขยายฐานการผลิต ตามแนวเส้นทางรถไฟ ประกอบด้ว ย พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เ ชื่อ มชาน
เมือ งและหัว เมือ งหลัก ในเส้น ทางที่ม คี วามส าคัญ ศึก ษาและพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง สาย
กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ–นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส้นทางอื่นๆ เพื่อเตรียมการ
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ตเรลลิงค์ต่อ
จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ปยังชลบุรแี ละพัทยา 2) เร่งรัด โครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริม่ ก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาท
ตลอดสายทัง้ ระบบ รวมทัง้ เร่งพัฒนาระบบตั ๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มรี ายได้
น้อยมีโอกาสได้ท่อี ยู่อาศัยในราคาและค่าเช่าถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า

2. 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิ สติ กส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554)
จากการศึก ษารวบรวมข้อ มูล สถานภาพของระบบโลจิส ติก ส์ไ ทยในป จั จุบ นั
พบว่า
ประสิทธิภ าพการจัด การโลจิส ติก ส์ข องไทยยัง ต่ า กว่า ประเทศคู่ค ้า ดังนัน้ จึง มีค วามพยายาม
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิส ติกส์ใ ห้ส ามารถสนับสนุ นการพัฒนาและการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ พ.ศ 2550-2554 ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ ซึ่งมีเนื้อ หาใกล้เ คียงกับร่างแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2549-2553 (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นคือ
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต
2. การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์
3. การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
4. การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอานวยความสะดวกทางการค้า
5. การพัฒนากาลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงคมนาคมคือ การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ (ยุทธศาสตร์ท่ี 2) ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่
(1) พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ (Logistics Network
Integration) ทัง้ เครือข่ายภายในและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนส่ง
เชื่อ มโยงหลายรูปแบบ (Multimodal) ระบบการขนส่งสนับสนุ น (Feeder) ทางด่ว นพิเ ศษ
(Motorway) รวมทัง้ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (เช่น Logistics Center / Distribution
Center /Container Yard เป็ นต้น) ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายในประเทศ
(2) สนับ สนุ น การใช้ร ูป แบบและวิธ กี ารบริห ารจัด การขนส่ง เพื่อ การประหยัด พลัง งาน
(Transport Management for Energy Saving) เพื่อนาไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งทัง้ ในระดับ
ธุรกิจและระดับประเทศ โดยให้รฐั เป็ นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทัง้ ปรับบทบาทการรถไฟ
แห่งประเทศไทยให้ทาหน้าที่บริหารโครงข่ายทางรถไฟและขนส่งผู้โดยสาร โดยให้เอกชนเข้ามามี
บทบาทสาคัญในการจัดหาหัวรถจักร แคร่บรรทุกสินค้า และดาเนินการให้บริการขนส่งสินค้า และ
การประยุก ต์ใ ช้ว ธิ กี ารจัด การขนส่ง ที่ท นั สมัย รวมทัง้ การใช้เ ทคโนโลยีก ารขนส่ง เพื่อ เพิ ม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดต้นทุนขนส่ง
(3) พัฒนาเส้นทางการค้า (New Trade Lanes) สู่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
ั่
ผ่านทางฝ งทะเลอั
นดามัน เพื่อ รองรับการขยายตัว ทางการค้าของประเทศเพื่อ นบ้าน โดยการ
ั ่ นตก และการพัฒ นาเส้นทางขนส่งเชื่อ มโยงท่าเรือ กับ
พัฒนาท่าเรือ น้ าลึก ที่มศี กั ยภาพฝ งตะวั
เส้นทางขนส่งหลักของประเทศและภูมภิ าค (Economic Corridor) ซึ่งในด้านรถไฟมีการเปิ ด
ั ่ นตกกับเส้นทางขนส่งสินค้าภูมภิ าคประตูการค้าหลักและ
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากท่าเรือฝงตะวั
เมืองคู่ค้าหลัก

2.4

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมในฐานะที่เ ป็ น ผู้รบั ผิด ชอบด้า นการกาหนดนโยบายและพัฒ นาระบบ
การขนส่งของประเทศทัง้ ระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งทุก ระบบเพื่อ สนับสนุ นการเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศ ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2554-2558 เพื่อ มุ่ง สู่ก ารขนส่ง ที่ย ั ่งยืน โดยการพัฒ นาระบบกลไกและบุค ลากร
รวมทัง้ วางแนวนโยบายการพัฒนา กากับดูแลและบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มอี ย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทัวถึ
่ ง คุ้มค่าและเป็ นธรรมซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ประเด็นหลัก ดังนี้

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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ยุท ธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ศักยภาพศูนย์การขนส่ง (Hub) และโครงข่ายเชื่อ มโยง
(Spoke) รวมถึงกฎระเบียบเพื่อ อานวยความสะดวกด้านการขนส่ง ซึ่งมีเ ป้าหมายในการส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง (Hubs for Connectivity)
ยุท ธศาสตร์ที ่ 2 การเพิ ม่ ประสิท ธิภ าพโครงสร้า งพื้น ฐานการขนส่ง และระบบ
โลจิส ติก ส์เ พื่อ รองรับ การพัฒ นาภาคเศรษฐกิจ และเพิม่ ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของ
ประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว น่ าเชื่อถือ ประหยัด
ต้นทุน และมีระดับการให้บริการที่ดเี ชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน (Accessibility) เพื่อเพิม่
โอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและยังยื
่ น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงและเพิม่ ความปลอดภัย (Safety) ในการเดินทาง การ
ขนส่ง และการจราจร เพื่อลดจานวนอุบตั เิ หตุและจานวนผู้เสียชีวติ จากการขนส่ง ลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุ นการขนส่งทางน้ าและราง รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้พลังงานและยานพาหนะที่สะอาด เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิง่ แวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) โดย
ลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและลดมลภาวะที่เกิดจากภาคการขนส่ง ลดการนาเข้าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลักดันและเพิม่ โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ป ระชาชน
เข้าถึงอย่างสะดวก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิม่ การใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ
(Public Transport) อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางการ
บริหารจัดการการขนส่งและการจราจร รวมถึงสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเข้าถึงและลดเวลาในการเดินทาง ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิม่ ความคล่องตัว (Mobility) และ
ลดระยะเวลาในการเดินทาง การขนส่ง และการจราจร รวมทัง้ ลดความสูญ เสียจากการจราจร
ติดขัด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการศึกษา วิจยั พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึง
นวัตกรรมในภาคการขนส่งและจราจร เพื่อสนับสนุ นระบบการขนส่งและการจราจร ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมการศึก ษา วิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัต กรรมด้านการขนส่งและการจราจร
รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล และบุคลากรด้านการขนส่ง (HR/ R&D) ให้สามารถตอบสนองต่อ
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บทที่ 2 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการรถไฟ

ความต้องการในการเดินทางและการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ให้ภาค
การขนส่งและจราจรของไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตั น์
ยุท ธศาสตร์ที่ 8 การบริห ารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรให้มปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการขนส่ง การจราจรและการบริการ
ที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส (Efficiency and Transparency) ให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามีส่ว นร่ว มในการลงทุนและแข่ง ขัน ให้บ ริก ารด้า นโครงสร้า งพื้นฐาน รวมทัง้ สนับ สนุ นและ
ส่งเสริม องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน่ ให้มคี วามเข้ม แข็งในด้านโครงสร้างพื้น ฐานและบริการการ
ขนส่ง
จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 พบว่า มีโ ครงการและมาตรการ
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง ได้ถูกบรรจุไว้ในยุท ธศาสตร์ท่ี 1จนถึงยุทธศาสตร์ท่ี 5 โดย
แสดงได้ดงั ตารางที่ 2.1

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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ตารางที่ 2-1: โครงการและมาตรการสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่ งทางรางตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิม่ ศักยภาพศูนย์การขนส่ง (Hub)

โครงการสาคัญ

โครงการก่อสร้างทางคู่ฉะเชิงเทรา -คลองสิบเก้า-แก่งคอย (รฟท.)
ั่
และโครงข่าย  โครงการก่อสร้างทางคู่ระยะที่ 2 สายชายฝงทะเลตะวั
นออก ช่วง


ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง (รฟท.)

เชื่อมโยง (Spoke)


ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิม่ ประสิท ธิภ าพโครงสร้างพื้น ฐานการขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ
และเพิ ม่ ข ดี ความสามารถในการ แข่ง ข นั ขอ ง
ประเทศ
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(Inland
Container Depot: ICD) แห่งที่ 2 (รฟท.)
โครงการก่อสร้างทางคู่ สายมาบกะเบา-ถนนจิระ (รฟท.)
โครงการก่อสร้างทางคู่ สายนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน (รฟท.)
โครงการก่อสร้างทางคู่ สายลพบุร-ี ปากน้าโพ (รฟท.)
โครงการก่อสร้างทางคู่ สายจิระ-ขอนแก่น (รฟท.)
โครงการก่อสร้างทางคู่ สายประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร (รฟท.)
โครงการปรับปรุงทาง ระยะที่ 5 (รฟท.)
โครงการปรับปรุงทาง ระยะที่ 6 (รฟท.)
โครงการปรับปรุงสะพาน (รฟท.)
โครงการติดตัง้ ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม (รฟท.)
โครงการอาณัตสิ ญ
ั ญาณไฟสี (รฟท.)
โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง

มาตรการสาคัญ


การปรับปรุงกฎระเบียบเกีย่ วกับการขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน เช่น การจัดทามาตรฐานของแคร่

และระบบห้ามล้อของประเทศเพื่อให้มมี าตรฐานเดียวกัน (รฟท.)
 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ

(Logistics Service Provider) (รฟท.)


การปรับโครงสร้างกิจการรถไฟ และแผนการปรับปรุงโครงสร้างการ

บริหารจัดการภายใน (รฟท.)
 การส่งเสริมการกากับดูแลการขนส่งทางราง โดยการผลักดันกฎหมาย

(ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. ... ให้สามารถบังคับ
ใช้ได้ รวมถึงการตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลการขนส่งทางราง (รฟท.)

บทที่ 2 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการรถไฟ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการสาคัญ

มาตรการสาคัญ

 โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย ระยะทาง 2,406 กม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
(รฟท.)
การพัฒนาระบบการขนส่ง และการจราจรเพื่อ เพิม่

โครงการติดตัง้ เครื่องกัน้ ถนนเสมอระดับ (รฟท.)
คุณภาพชีวติ ของประชาชน
 โครงการจัดหาและปรับปรุงเครื่องกัน้ (รฟท.)
 โครงการติดตัง้ รัว้ สองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.)



ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมและสนับสนุ น การขนส่งทางน้ าและราง
รวมถึง พ ฒ
ั นาเทคโนโลย กี าร ใช้พ ล งั งานแล ะ
ยานพาหนะที่ส ะอาด เพื่อ ลดต้น ทุน การขนส่ง
ประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม










โครงการปรับปรุงรถจักร (Refurbish) รถจักร 56 คัน (รฟท.)
โครงการสร้างโรงรถจักรแก่งคอย (รฟท.)
โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและหน่ วย 10 ลาดกระบัง (รฟท.)
โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน (รฟท.)
โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 10 คัน (20 ตัน/เพลา) (รฟท.)
โครงการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สนิ ค้า (CY) ในภูมภิ าค (รฟท.)

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค

การส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันภัยและการชดเชยค่าเสียหายอัน
เกิดจากอุบตั ิเหตุทางรถไฟ (รฟท.)
 การเพิม
่ ความเข้มงวดในการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน
รถจักรและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการควบคุมรถ และเสริมทักษะการควบคุม
รถในสถานการณ์คบั ขัน (รฟท.)
 การควบคุมระยะเวลาปฏิบตั ิงานและเพิม
่ จานวนผู้ปฏิบตั ิงานให้เพียงพอ
(รฟท.)
 การสร้างความร่ว มมือระหว่างชุมชนกับหน่ วยงานของรัฐเพื่อ ช่ว ยป้อ งกัน
อุบตั ิเหตุจากจุด ตัดทางรถไฟ โดยการควบคุมและตรวจตราการลักลอบ
สร้างทางลัดผ่านจุดตัดทางรถไฟของชุมชนอย่างเคร่งครัด (รฟท.)
การส่งเสริมการสนับสนุ นการขึน้ ทะเบียนและการรับรองโครงการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางรางให้เป็ นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไก
การพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) (รฟท.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการสาคัญ

 โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สาหรับบริการเชิงพาณิชย์ จานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การผลักดันและเพิม่ โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ
115 คัน (รฟท.)
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอย่างสะดวก
 โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิง่ ชัน (รฟท.)


โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต (รฟท.)



มาตรการสาคัญ
มาตรการทางการเงินเพื่ออุดหนุ นการเดินรถบริการเชิงสังคม (Public
Service Obligation: PSO) เป็ นรายปี โดยการส่งเสริมการเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียมกันของผูพ้ กิ าร คนชรา เด็ก และผู้มรี ายได้น้อย โดยจัดให้ม ี
บริการพื้นฐานราคาต่าหรือไม่เก็บค่าโดยสาร (คค.)
 การส่งเสริมให้ใช้ระบบการขนส่งมวลชนทางราง เช่น การเพิม
่ พื้นที่จอด
รถและจัดให้มจี ุดจอดแล้วจร (รฟท. และ รฟม.)


โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก

(รฟท.)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (รฟม.)
 โครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ -มีนบุร ี (รฟม.)
 โครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่ว ง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)


โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ (รฟม.)
 โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ -ท่าพระ (รฟม.)


โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค (รฟม.)
 โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ (รฟม.)
 โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ (รฟม.)


16

บทที่ 2 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการรถไฟ

2.5

แผนวิ สาหกิ จของการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554

การรถไฟแห่ง ประเทศไทยเป็ น หน่ ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ที่ใ ห้บ ริก ารขนส่ง ผู ้โ ดยสารในเชิง
พาณิชย์และสังคมและการขนส่งสินค้าของประเทศ โดยการพัฒนารถไฟที่ผ่านมาได้มกี ารจัดทาแผน
แม่บทพัฒนากิจการรถไฟระยะยาว พ.ศ. 2534-2554 ที่กาหนดให้รถไฟมีบทบาทในการขนส่งสินค้า
และผู้โ ดยสารมากขึน้ และแผนดัง กล่าวได้ถูก นามาใช้เ ป็ นกรอบในการจัด ทาแผนวิส าหกิจ มาโดย
ตลอด ปจั จุบนั การรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนวิสาหกิจรวม 4 ฉบับ คือ (ร่าง) แผนวิสาหกิจฉบับ
พ.ศ. 2534-2539 แผนพัฒนากิจการรถไฟ พ.ศ. 2540-2544 แผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ. 2545-2549
และแผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ. 2550-2554
แนวคิดการจัดตัง้ กิจการรถไฟในประเทศไทยเริม่ ขึน้ ในปี 2398 (สมัยรัชกาลที่ 4) อย่างไรก็
ตามในช่วงเวลาดังกล่าวฐานะทางการเงินของประเทศยังไม่พร้อมและผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั ไม่คุ้มค่าจึง
ยังไม่มกี ารดาเนินการจัดตัง้ กิจการรถไฟ ดังนัน้ กิจการรถไฟไทยจึงได้เริม่ ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี
การจัดตัง้ กรมรถไฟขึน้ ในปี 2433 โดยรัฐ บาลไทยได้ว างนโยบายด้านการรถไฟไว้ 2 ประการ คือ
รัฐบาลดาเนินการสร้างทางรถไฟด้วยตนเองและรัฐบาลอนุ มตั สิ มั ปทานสร้างทางรถไฟแก่เอกชน
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 การรถไฟมีการขยายตัวขึน้ มากจึงปรับเปลี่ยนโดยรวมกิจการรถไฟ
ทัง้ 2 กรมเข้าเป็ นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวง เพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและการบริหาร
รวมถึง การประหยัด ค่า ใช้จ ่า ย จนกระทั ่งในปี 2494 ได้ม กี ารจัด โครงสร้า งเชิง สถาบัน อีก ครัง้ ซึ่ง
ภาครัฐได้พจิ ารณาเห็นสมควรจัดตัง้ กิจการรถไฟเป็ นเอกเทศ โดยเสนอร่างพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟ
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 กรมรถไฟหลวงจึงเปลี่ยนฐานะมาเป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค
ภายใต้ช่อื ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งภาครัฐเป็ นผู้ควบคุมการแต่งตัง้ และปลดผู้บริหาร
คุมอัตราเงินเดือนพนักงาน คุมอัตราค่าโดยสารและค่าระวาง คุมการเปิ ด -ปิ ดเส้นทางและการบริการ
และการควบคุมการลงทุนทัง้ หมด
ปจั จุบนั การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ใช้แผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ. 2550-2554 เป็ นแนวทางใน
การพัฒนากิจการรถไฟ ซึ่งมีจุดเด่นในการพัฒนาให้รถไฟเป็ นระบบการขนส่งหลักที่ให้บริการขนส่ง
ผู ้โ ดยสารและการขนส่ง สิน ค้า ที่ท นั สมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ต้น ทุน การขนส่ง ที่ป ระหยัด
ค่า ใช้จ่า ย และเชื่อ มโยงกับ ระบบขนส่ง อื่น ๆ ได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ สามารถรองรั บ นโยบายการ
ขนส่งของประเทศ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์การเงิ น ประกอบด้วย 1) การเพิม่ รายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้า 2) การเจรจาให้รฐั รับภาระการฟื้ นฟูและซ่อมบารุงทางรถไฟ 3) การเจรจาให้รฐั รับภาระล้าง
หนี้ทงั ้ หมดของการรถไฟแห่งประเทศไทย 4) การเจรจาให้รฐั รับภาระค่าใช้จ่ายบานาญ และ 5) การ
เจรจาให้รฐั รับภาระจ่ายเงินอุดหนุ นการบริการขนส่งผู้โดยสารเชิงสังคม
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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ยุท ธศาสตร์การฟื้ นฟูและพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน ประกอบด้ว ย 1) พัฒ นาโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านรถไฟเพื่อสนับสนุ นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในด้านการเสริมสร้างศักยภาพการขนส่ง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม 2) พัฒนาระบบรถไฟให้เป็ นโครงสร้าง
พื้น ฐานหลัก ในด้า น Mass-transportation และเป็ น ศูน ย์ก ลางการขนส่ง เชื่อ มโยงระหว่า งสาขา
(Intermodal Transportation) 3) พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านรถไฟเพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการ
ขนส่ง (Hub) ของเอเชีย 4) สนับสนุ นยุทธศาสตร์การยกระดับความคล่องตัวในการสัญจร (Mobility)
ของผู้โดยสาร และโอกาสในการเข้าถึง (Accessibility) ของระบบการขนส่งสาธารณะโดยสร้างระบบ
เชื่อ มโยงการขนส่ง ทางรถไฟกับระบบรถไฟฟ้ าในเขตเมือง และ 5) ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรถไฟที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริ หารจัดการองค์กรและบุคลากร ประกอบด้วย 1) การ
พัฒนาและสรรหาบุคลากรมือ อาชีพ 2) การปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้มคี วามคล่องตัว สอดคล้องกับ
ภารกิจ 3) การพัฒ นาระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศภายในองค์กร 4) การปรับ ระบบการบริห าร
จัด การภายใน 5) การปรับ สภาพแวดล้อมในการทางาน 6) การพัฒนาระบบการประสานงานภายใน
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ 7) การสร้างระบบติดตามประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ 8) การสร้างระบบตอบ
แทนผลงานทีเ่ ป็นธรรม และ 9) การปรับปรุงภาพลักษณ์
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาธุรกิ จรอง ประกอบด้วย 1) การพัฒนาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ 2) พัฒ นางานและระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศทางภูม ศิ าสตร์ 3) การสรรหา
พันธมิตรร่วมทุน และ 4) การจัดทาแผนแม่บทพัฒนาที่ดนิ และอสังหาริมทรัพย์

2.6

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ได้พจิ ารณาเห็นชอบแนวทางการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางโดยการดูแลรักษาและเชื่อมต่ อเส้นทางให้มปี ระสิทธิภาพในการเดินรถสนับสนุ น
การบริการขนส่งคนและสิน ค้า ลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่ ง เพิม่ ขีดความสามารถในการขนส่ง
ในภูมภิ าคและเชื่อมโยงเส้นทางการค้าใหม่ รวมทัง้ การพัฒนาระบบรถไฟด่ วนไปสู่หวั เมืองหลักของ
ประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ทาการศึก ษาความเหมาะสมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งระบบราง เพื่อจัดทาแผนแม่บทเพื่อ
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พัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง1 ซึ่งแผนงานที่ถูกนามาบรรจุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
รถไฟ ประกอบด้วย
1) แผนการพัฒนาโครงข่ายทางคู่ทวประเทศ
ั่
แนวทางการเสนอแนะเส้นทางเพื่อพัฒนา
จะพิจารณาจากความจุที่ยงั เหลืออยู่ ของช่ว งเส้นทางต่างๆ ประกอบกับความหนาแน่ นของการใช้
เส้นทางและความต่อเนื่องของการพัฒนาจากศูนย์กลางของประเทศ โดยในระยะแรกจะเป็ นการสร้าง
ทางคู่ช่วงชุมทางฉะเชิงเทรา-ชุมทางคลองสิบเก้า -ชุมทางแก่งคอย ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระขอนแก่น และช่วงประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร
2) แผนการปรับ ปรุง โครงสร้า งพื้น ฐานให้ไ ด้ม าตรฐานเพื่อ ความปลอดภัย เช่น
โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 โครงการปรับปรุง ทางระยะที่ 6 โครงการติดตัง้ ระบบโครงข่า ย
โทรคมนาคม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 13 คัน (20 ตัน/เพลา) เป็นต้น
3) แผนการพัฒ นาโครงข่า ยทางรถไฟสายใหม่ โดยเส้น ทางที่เ สนอให้พ ฒ
ั นาใน
ระยะแรกของแผนแม่บท ได้แก่ สายเด่นชัย-เชียงราย สายบัวใหญ่ -ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สาย
มาบตาพุด-ระยอง และสายสงขลา-ปากบารา
4) แผนการพัฒนาระบบรถไฟด่ วน/รถไฟความเร็วสูง มีแนวเส้นทางต่างๆ ดังนี้






สายเหนือ : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
สายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรุงเทพฯ-หนองคาย
สายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง : กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
สายตะวันออก : กรุงเทพฯ-ระยอง
สายใต้ : กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์

5) แผนงานด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

รูปแบบการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง มีก ารเสนอให้ทาการพัฒนารถไฟด่ว น 120 กม./ชม. พร้อ มกับการพัฒนาทางคู่โ ดยให้
ศูน ย์กลางของระบบอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่ว นการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว สูง 250 กม./ชม. บนทางเฉพาะนัน้ เริม่ พัฒนา
ในช่วงแผนระยะกลาง (พ.ศ.2558 - 2562)

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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สถานะปั จจุบนั ของการขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งเป็ นปจั จัยสาคัญที่สนับสนุ นการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยอาศัยโครงข่ายคมนาคมทาง
ถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศในการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสาร ซึ่งเป็ นปจั จัยสาคัญต่อการ
เคลื่อนย้ายปจั จัยการผลิตและการบริการไปสู่ภูมภิ าคต่างๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางรถไฟเป็ นอีกรูปแบบ
หนึ่งทีส่ ามารถช่วยลดต้นทุนและสร้างความได้เปรียบในการให้บริการ และเป็ นรูปแบบการขนส่งที่เน้น
ศึกษาในโครงการวิจยั นี้ การศึกษาในบทนี้จะทบทวนถึงภาพรวมการขนส่งของประเทศไทย อุปสงค์
การขนส่งทางรถไฟ และสภาพโครงข่ายทางรถไฟในปจั จุบนั เพื่อเป็ นข้อมูล พื้นฐานสาหรับการวิจยั
ในโครงการต่อไป รายละเอียดมีดงั นี้

3.1

ภาพรวมการขนส่งของประเทศไทย
3.1.1 ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ าภายในประเทศ

ปริม าณการขนส่ง สิน ค้า ภายในประเทศมีอ ตั ราเพิม่ สู ง ขึน้ ตลอดช่ว งระยะเวลาที่ผ ่า นมา
อัน เนื่ อ งมาจากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ที่เ พิม่ ขึน้ ดัง แสดงปริม าณการขนส่ง สิน ค้า ในช่ว ง ปี
2547-2553 ในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1: ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ าภายในประเทศ ปี 2547-2553 (หน่ วย: พันตัน)
ภาคการขนส่ง
สิ นค้า
ทางถนน
ทางรถไฟ
ทางลาน้า
ทางชายฝัง่ ทะเล
ทางอากาศ
รวม

2547
435,147
(86.16%)
12,883
(2.55%)
29,135
(5.77%)
27,767
(5.50%)
114
(0.02%)
505,046

2548
430,275
(86.05%)
11,760
(2.35%)
29,569
(5.91%)
28,322
(5.66%)
120
(0.02%)
500,046

2549
427,581
(85.46%)
11,579
(2.31%)
31,074
(6.21%)
29,981
(5.99%)
122
(0.02%)
500,337

ปี
2550
428,123
(82.68%)
11,055
(2.14%)
47,229
(9.12%)
30,749
(5.94%)
110
(0.02%)
517,792

2551
424,456
(82.42%)
12,807
(2.49%)
47,687
(9.26%)
29,936
(5.81%)
106
(0.02%)
514,992

2552
423,677
(83.77%)
11,133
(2.20%)
41,561
(8.22%)
29,311
5.80 (%)
103
(0.02%)
505,785

2553
420,318
(82.59%)
11,288
(2.22%)
48,185
(9.47%)
29,004
(5.70%)
121
(0.02%)
508,916

หมายเหตุ: สัดส่วนของระบบต่างๆ อยู่ในวงเล็บ
ที่ มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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การขนส่งสินค้าภายในประเทศส่ว นใหญ่เป็ นการขนส่งทางถนน กล่าวคือ ในปี 2553 มีการ
ขนส่งทางถนน 420.3 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 82.6 ของการขนส่งภายในประเทศโดยรวม สาหรับการ
ั่
ขนส่งทางลาน้ ามีปริมาณการขนส่ง 48.2 ล้านตัน คิดเป็ นร้อ ยละ 9.47 การขนส่งทางชายฝงทะเลมี
ปริมาณ 29 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 5.7 ส่วนการขนส่งทางรถไฟมีปริมาณ 11.3 ล้านตัน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.22 ในขณะที่การขนส่งทางอากาศมีสดั ส่วนเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 3-1
รูปที่ 3-1: สัดส่ วนปริ มาณการขนส่งสิ นค้ าภายในประเทศจาแนกตามรูปแบบการขนส่ ง
ปี 2553
ทางน
ทางล
าน้ ้าา

ทางรถไฟ
2.22%

ภายในประเทศ
9.47%

ทางชายฝั่งทะเล
ชายฝั่ งทะเล
5.70%

ทางอากาศ
0.02%

ทางถนน
82.59%

ที่ มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

จากสัดส่ว นภาคการขนส่งที่ก ารขนส่งทางถนนมีสดั ส่ว นกว่าร้อยละ 82 มีสาเหตุมาจากการ
พัฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่มุ่ง เน้น ให้โ ครงข่า ยถนนเป็ น ตัว กระจายความเจริญ ไปสู่ภูม ภิ าคต่า งๆ ของ
ประเทศ ส่ง ผลให้โ ครงข่า ยการขนส่ง ในระบบรางและการขนส่ง ทางลาน้ า ซึ่ง ถือ ได้ว่า มีต ้น ทุน ต่อ
หน่ วยการขนส่งที่ต่ ากว่าการขนส่งทางถนนไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าที่ควร ความไม่สมดุล ในภาคการ
ขนส่งที่เ น้นการขนส่งทางถนนเป็ นหลัก ยังส่งผลต่อ สัดส่วนการใช้พลังงานในภาคการขนส่งที่สูงถึง
กว่า 1 ใน 3 ของการใช้พ ลัง งานทัง้ หมดของประเทศ ในขณะที่ก ารขนส่ง ทางรางเป็ น รูป แบบก าร
ขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขนส่งได้ครัง้ ละมากๆ ซึ่งเป็ นรูปแบบการขนส่งที่ช่วยเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ รวมทัง้ เป็ นรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
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ในอดีต ที่ผ่านมาจนกระทั ่งปจั จุบนั มีปริมาณความต้อ งการขนส่ง สินค้าทางรถไฟมากกว่า ที่
ให้บริการในปจั จุบนั เช่น ข้าว น้ าตาล และมันสาปะหลัง ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสในการผลักดันให้เกิดการ
ขนส่งทางรถไฟเพิม่ มากขึน้ 1 แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็ น
ผู้ใ ห้บ ริก ารขนส่ง ทางรถไฟกลับ ไม่ส ามารถขยายตลาดการขนส่ง สิน ค้า ให้ท นั ต่อ การขยายตัว ของ
ตลาดได้ โดยมีข อ้ จากัด ในเรื่อ งโครงข่า ยและสภาพโครงสร้า งพื้น ฐาน โดยเฉพาะอย่า งยิง่ การที่
เส้นทางรถไฟระหว่างภูมภิ าคส่ว นใหญ่เ ป็ นทางเดี่ยว จึงทาให้ยงั มีจุดที่เ ป็ นคอขวดของทัง้ ขบวนรถ
โดยสารและขบวนรถสินค้า ส่งผลให้เ สียเวลาในการสับหลีกเป็ นประจา รวมทัง้ ข้อ จากัดอื่นๆ อาทิ
ปริมาณและคุณภาพรถจักร จุดตัดทางรถไฟ บุคลากร ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลที่กระทบต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ซึ่งมักจะเกิดการไม่ตรงต่อเวลา และไม่เป็ นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการ จึงส่งผลให้การขนส่ง
ทางรางยังมีสดั ส่วนการขนส่งสินค้าต่าคือประมาณร้อยละ 2 เท่านัน้
3.1.2 ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้ าและการนาเข้าสิ นค้ าของประเทศไทย
รูป แบบการขนส่งสิน ค้า ระหว่า งประเทศทัง้ สินค้าขาออกและสิน ค้าขาเข้าของประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเป็ นการขนส่งทางทะเลร้อยละ 90 โดยประมาณ รองลงมาเป็ นการขนส่งทางบกและทาง
อากาศตามลาดับ ดังแสดงปริมาณการขนส่งแต่ละรูปแบบการขนส่งในช่วงปี 2547-2553 ของสินค้า
ขาออกและสินค้าขาเข้าของประเทศไทยไว้ในตารางที่ 3-2 และ 3-3 ตามลาดับ

1

โครงการศึก ษาวิเ คราะห์ป จั จัย และผลกระทบเพื่อ ก่อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงรูป แบบ (Modal Shift) อย่า ง
เหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ า , สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2552)

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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ตารางที่ 3-2: ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ าระหว่างประเทศขาออก (หน่ วย: พันตัน)
ภาคการขนส่ง
ทางเรือ

2547
2548
2549
78,422
75,622
80,959
(91.274%) (89.310%) (89.864%)

ทางรถยนต์
7,096
8,608
8,170
(8.259%) (10.166%) (9.069%)

ทางรถไฟ
ทางอากาศ
ทางไปรษณี ยแ์ ละ
อื่นๆ
รวม

401
(0.467%)
0
(0.000%)
85,919

444
(0.524%)
0
(0.000%)
84,674

963
(1.069%)
0
(0.000%)
90,091

ปี
2550
92,812
(91.251%)
685
(0.673%)
7,751
(7.621%)
462
(0.454%)
1
(0.001%)
101,711

2551
93,907
(91.175%)
296
(0.287%)
8,372
(8.128%)
418
(0.406%)
2
(0.002%)
102,996

2552
91,717
(90.450%)
164
(0.162%)
9,122
(8.996%)
397
(0.392%)
1
(0.001%)
101,401

2553
96,128
(89.901%)
158
(0.148%)
10,182
(9.522 %)
459
(0.429%)
0
(0.000%)
106,927

ที่ มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 3-3: ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ าระหว่างประเทศขาเข้า (หน่ วย: พันตัน)
ภาคการ
ขนส่ง
ทางเรือ
ทางรถยนต์
ทางรถไฟ
ทางอากาศ
ทาง
ไปรษณี ย์
และอื่นๆ
รวม

2547
89,476
(95.975%)

2548
107,905
(96.132%)

2549
100,136
(96.194%)

3,261
(3.498%)

3,428
(3.054%)

3,218
(3.091%)

490
(0.526%)

914
(0.814%)

744
(0.715%)

ปี
2550
101,774
(89.297%)
77
(0.068 %)
3,417
(2.998%)
223
(0.196%)

1
(0.001%)

1
(0.001%)

1
(0.001%)

8,481
(7.441%)

6,200
(5.457%)

0
(0.000%)

1
(0.001%)

93,228

112,247

104,098

113,972

113,618

103,075

109,273

2551
99,370
(87.460%)
70
(0.062%)
7,737
(6.810%)
241
(0.212%)

2552
90,702
(87.996%)
24
(0.023%)
12,142
(11.780%)
206
(0.200%)

2553
96,263
(88.094%)
14
(0.013%)
12,730
(11.650%)
265
(0.243%)

ที่ มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
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การส่ง ออกและนาเข้า สินค้า ทางรถไฟเป็ น การขนสิน ค้า ระหว่า งประเทศไทยและมาเลเซีย
เนื่องจากมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกันอยู่แล้ว จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าสัดส่วนปริมาณสินค้าขาออก
ทางรถไฟมีแ นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างสม่าเสมอ โดยในปี 2550 มีส ดั ส่ว นร้อ ยละ 7.62 และเพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 9.52 ในปี 2553 ส่วนการนาเข้าสินค้า พบว่า สัดส่วนปริม าณสินค้าขาเข้าทางรถไฟในช่วงปี
2550-2553 มีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิม่ ขึน้ อย่างมากจากปี 2550 ที่มสี ดั ส่วนร้อยละ 2.99 เพิม่ เป็ น
ร้อยละ 6.81 ในปี 2551 และเพิม่ ขึน้ อย่างต่ อเนื่องเป็ นร้อยละ 11.65 ในปี 2553
ทัง้ นี้ปริมาณการนาเข้าสินค้าทางรถไฟเพิม่ ขึน้ อาจเนื่องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
ด าเนิน การเปลี่ย นรางและเปลี ่ย นหมอนภายใต้โ ครงการเสริม ความมั ่นคงทางรถไฟ (Track
Strengthening) ในเส้นทางสายเหนือ ช่ว งพิษ ณุ โ ลก-บ้า นด่า น และสายใต้ช่ว งชุม ทางบางซื่อ บ้านฉิมพลี และช่วงชุมทางทุ่งสง-บ้านต้นโดน ทาให้สภาพทางมีความปลอดภัยต่อการเดินรถ รักษา
ทางให้ข บวนรถสามารถเดิน ด้ว ยความเร็ว ตามกาหนด ไม่เ กิด ความล่า ช้า ซึ่ง เป็ น การสร้า งความ
เชื่อมันแก่
่ ผู้ใช้บริการและประชาชนทัวไป
่

3.2

อุปสงค์การขนส่งทางรถไฟ

ปจั จุบนั อาจกล่าวได้ว่าการรถไฟแห่ง ประเทศไทย (รฟท.) เป็ นหน่ ว ยงานหลักที่รบั ผิดชอบ
กิจกรรมหลักทัง้ หมดของระบบการขนส่งทางรางของประเทศ ทัง้ การพัฒนาระบบโครงข่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน การบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และประกอบการเดินรถไฟทัง้ หมด สาหรับในหัว ข้อนี้จะ
กล่าวถึงภาพรวมของ รฟท. ในประเด็นการให้บ ริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยมีรายละเอีย ด
ดังนี้
(1) การขนส่ งผู้โดยสารรถไฟ
การให้บ ริก ารรถไฟโดยสารมีท งั ้ หมด 8 ประเภท ได้แ ก่ ขบวนรถด่ว นพิเ ศษ (Special
Express) ขบวนรถด่ว น (Express) ขบวนรถเร็ว (Rapid) ขบวนรถธรรมดา (Ordinary) ขบวนรถ
ชานเมือง (Bangkok Commuter) ขบวนรถท้องถิน่ (Rural Commuter) ขบวนรถรวม (Mixed) และ
ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ด้า นจานวนผู้โ ดยสารแยกตามประเภทของขบวนรถไฟ ได้แ ก่ รถไฟเชิง สัง คม รถไฟเชิง
พาณิชย์ โดยสถิตปิ ริมาณผู้โดยสารรวม ดังแสดงในตารางที่ 3-4
 การเดินรถเชิงสังคม: เมื่อพิจารณาในส่วนของรถเชิงสังคม พบว่า มีจานวนผู้โดยสารรวม
ทุกประเภทมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2551 มีจานวนผู้โดยสารเชิงสังคมทัง้ สิ้น
33.5 ล้านคน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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 การเดินรถเชิงพาณิชย์: สาหรับด้านเชิงพาณิชย์ปี 2548-2549 มีจานวนผู้โดยสารรถเชิง
พาณิชย์ค่อนข้างคงที่ประมาณ 15 ล้านคนต่อปี แต่ในช่วงปี 2550 และ 2551 มีปริมาณ
ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ลดลงมากโดยในปี 2551 เหลือเพียง 13.1 ล้านคน
โดยภาพรวมพบว่า การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปี ส่วน
รายได้เพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อปี
ตารางที่ 3-4: สถิ ติปริ มาณผู้โดยสารและรายได้ ของ รฟท.
ประเภทการ
บริ การ

จานวนผู้โดยสาร (พันคน)
ปี 2548

ปี 2549

เชิงพาณิชย์
15,360 15,184
เชิงสังคม
33,717 33,303
รวม
49,077 48,487
ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, ปี 2552

รายได้ (พันบาท)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี 2550 ปี 2551
2548
2549
2550
2551
14,966 13,116 3,674,376 3,848,592 4,042,984 3,951,236
30,135 33,491 401,927 397,662 388,163 436,456
45,101 46,607 4,076,304 4,246,354 4,431,148 4,387,692

(2) การขนส่ งสิ นค้ าทางรถไฟ
สิน ค้า ที่ขนส่ง ทางรถไฟแบบเหมาคัน ส่ว นใหญ่เ ป็ น คอนเทนเนอร์ รองลงมาเป็ น การขนส่ง
พลังงาน (ก๊าซ LPG น้ ามันดิบ และผลิต ภัณฑ์น้ ามัน) และซีเ มนต์ ตามลาดับ โดยในปี 2551 มี
ปริมาณการขนส่งทัง้ สิ้น 13.5 ล้านตัน ดังแสดงในตารางที่ 3-5 โดยรายได้จากการขนส่งสินค้าของ
รฟท. ในปี 2551 มีประมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของการขนส่งสิน ค้า คิดเป็ นร้อ ยละ 28 ของ
รายได้ทงั ้ หมด ดังแสดงในรูปที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3-5: ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ าภายในประเทศ ปี 2545-2551 (หน่ วย: ตัน)
สิ นค้า
ก๊าซแอลพีจี
น้ามันดิบ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน
ปูนซีเมนต์
คอนเทนเนอร์ตะวันออก
คอนเทนเนอร์ในประเทศ
คอนเทนเนอร์ Landbridge
คอนเทนเนอร์
(มาบตาพุด-แหลมฉบัง)
สินค้าทัวไป
่
รวม

ปี
2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

512,356
1,298,568
1,435,499
1,977,833
3,056,832
347,499
655,477
-

515,712
1,209,044
1,453,282
1,895,345
4,779,140
488,190
503,233
-

561,288
1,144,267
1,378,194
1,758,862
6,792,867
714,544
680,588
-

581,520
1,135,858
1,192,073
1,617,959
6,308,251
654,457
740,285
-

596,208
1,129,968
908,973
1,712,974
6,496,079
689,034
796,610
-

596,592
1,250,299
649,031
1,418,297
6,287,469
684,315
733,369
38,223

625,050
1,299,197
693,928
1,326,494
7,453,429
638,177
611,746
608,007

641,440

612,633

740,487

512,362

209,693

222,873

239,717

9,925,500 11,456,579 13,774,097 12,742,765 12,539,539 11,880,468 13,507,998
หมายเหตุ: (1) กลุ่มพลังงาน (ก๊าซ น้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ามัน) มีหน่ วยพันลิตร ส่วนปูนซิเมนต์ คอนเทนเนอร์ และสินค้าอื่นๆ
มีหน่ วยเป็ นตัน
(2) สมมติให้ความถ่วงจาเพาะของน้ามัน = 1.0
่
ที่ มา: ฝายการพาณิชย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (2551)

รูปที่ 3-2: ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ าและรายได้

ที่ มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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รูปที่ 3-3: สัดส่ วนรายได้ ของ รฟท. ปี 2551

สินค้าอื่นๆ

คอนเทนอนอร์

พลังงาน

ปูนซีเมนต์
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม 2552

ในภาพรวมรถไฟมีสดั ส่วนการขนส่งสินค้าต่ ามาก คือเพียงร้อยละ 2 ในขณะที่ความต้องการ
ขนส่งสินค้าเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่รถไฟไม่สามารถจะขยายปริมาณการ
ขนส่ง สินค้าให้ทนั ต่อ การขยายตัว ของตลาดได้ ดัง นัน้ ปจั จัยที่มผี ลต่อ การขนส่ง สินค้าทางรถไฟจึง
มิใช่มาจากข้อ จากัดของตลาด แต่มาจากข้อจากัดภายในของ รฟท. เองโดยข้อจากัดของการให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ อาทิ ข้อจากัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ จากัดทางด้านรถจักรและล้อ เลื่อ น
รวมถึงที่ผ่านมาขาดการสนับสนุ นเชิงนโยบายจากภาครัฐต่อการขนส่งโดยทางรถไฟมาอย่างยาวนาน
จากการที่ รฟท. เป็ นองค์ก รที่มกี ารกากับดูแลจาก 2 หน่ ว ยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงคมนาคมเป็ น ผู้ส นับสนุ น และส่งเสริม ให้มกี ารให้บริการขนส่ง
อย่างทั ่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ส่วนกระทรวงการคลังเป็ น ผู้ให้การสนับสนุ นทางด้าน
การเงิน ซึ่ง วัด ผลการด าเนิน งานในฐานะรัฐ วิส าหกิจ ที ่ต ้อ งเลี ้ ย งตัว เองได้ (พิจ ารณาจากผล
ประกอบการ) แต่โดยธรรมชาติของการขนส่งทางรถไฟนัน้ เป็ นกิจการที่ต้องอาศัยการลงทุนที่สูงและ
มักประสบกับสภาวะการขาดทุน เนื่องจากต้องรับภาระความรับผิดชอบในระบบการขนส่งทางรางทุก
ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ น ดังนัน้ ภาครัฐจึงต้องเป็ นผู้สนับสนุ นทางด้าน
การเงินซึ่งอาจให้ในรูปของการอุดหนุ นสาหรับบริการสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO)
แต่อ ย่างไรก็ต าม รัฐบาลยังคงชะลอการจ่ายเงินอุดหนุ นสาหรับบริการสาธารณะ ทาให้ รฟท. ต้อ ง
ประสบปญั หาภาวะขาดทุนต่อ เนื่ อง ส่งผลให้ต้องลดการลงทุน ในการขยายโครงข่ายทางรางและลด
การซ่อ มบารุง ลงจึง เกิด เป็ น ข้อ จากัด ในการพัฒ นาโครงข่า ยและการให้บ ริก ารขนส่ง ทางรถไฟใ ห้
เพียงพอต่อการขยายตัวของตลาด ซึ่งเป็ นผลมาจากความขัดแย้งในเชิงนโยบายจากการกากับดูแล
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3.3

สภาพโครงข่ายทางรถไฟในปั จจุบนั

การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารกับ ประเทศ
เพื่อ นบ้า นจึง จาเป็ น ต้อ งพิจ ารณาถึง สภาพโครงข่า ยทางรถไฟของประเทศในป จั จุบ นั ว่า มีป จั จัย
อะไรบ้างที่อ าจก่อ ให้เ กิด ป ญั หาและอุป สรรค ในการพัฒนาการเชื่อ มโยงกับ ประเทศเพื่อ นบ้า น ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) โครงข่ายทางรางในปจั จุบนั ของประเทศไทย 2) การใช้ประโยชน์โครงข่ายทางรางใน
ปจั จุบนั ของประเทศไทย 3) สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการขนส่งทางรถไฟ 4) อายุรางและจุดตัด
5) จานวนและอายุรถจักร 6) ความตรงต่อเวลา และ 7) อุบตั เิ หตุทางรถไฟ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1 โครงข่ายทางรางในปั จจุบนั ของประเทศไทย
โครงข่ายทางรางในปจั จุบนั ของประเทศไทยมีระยะทางรวม 4,043 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่บริการ 47 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็ นทางเดี่ยวระยะทาง 3,763 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 93 ทาง
คู่ร ะยะทาง 173 กิโ ลเมตร หรือ ร้อ ยละ 4 และทางสามระยะทาง 107 กิโ ลเมตร หรือ ร้อ ยละ 3
โครงข่ายทางรางแบ่งเส้นทางออกเป็ น 4 เส้นทางหลัก กระจายจากกรุงเทพมหานครสู่ภูมภิ าคต่างๆ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 สายเหนือ เริม่ จากกรุงเทพมหานคร ไปสถานีนครเชียงใหม่ ระยะทาง 751 กิโลเมตร มี
เส้น ทางรถไฟสายแยกเข้า สถานีส วรรคโลก จัง หวัด สุโ ขทัย ที่ส ถานีชุม ทางบ้า นดารา
(กม. 458+310)
 สายตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็ น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย
ระยะทาง 624 กิโลเมตร และเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร
โดยเริม่ จากสถานีกรุงเทพฯ มุ่งไปทางทิศเหนือ เส้นทางเริม่ แยกออกจากทางรถไฟสาย
เหนือ ที่ส ถานีชุม ทางบ้า นภาชี โดยสายหนองคายแยกจากสายอุบ ลราชธานี ที่ชุม ทาง
ถนนจิร ะ จัง หวัด นครราชสีม า นอกจากนัน้ ยัง มีท างรถไฟสายแยกที่ชุม ทางแก่ง คอย
จัง หวัด สระบุร ี ผ่า นล านารายณ์ จัง หวัด ลพบุร แี ละจัตุร สั จัง หวัด ชัย ภูม ิ ไปบรรจบกับ
เส้นทางสายนครราชสีมา-หนองคาย ที่ชุมทางบัวใหญ่จงั หวัดนครราชสีม า (กม. 346)
 สายตะวันออก เริม่ จากสถานีกรุงเทพมหานครผ่านฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี สุดปลายทางที่
อรัญ ประเทศ จัง หวัด สระแก้ว ระยะทาง 259 กิโ ลเมตร ทางช่ว งนี้ที่ส ถานีชุมทางคลอง
สิบเก้า (กม. 86) มีทางแยกไปบรรจบทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทาง
แก่งคอย (กม. 168) และเส้นทางสายตะวันออกเมื่อถึงสถานีหวั ตะเข้ จะมีทางแยกเข้าสู่
ั่
ไอซีด ี ลาดกระบัง ซึ่ง เป็ นจุดรับส่ง สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์สู่ชายฝ งทะเลตะวั
นออกที่
ท่าเรือ แหลมฉบัง โดยมุ่งหน้าสู่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา (กม. 61) ไปตามทางแยกไป
ท่าเรือน้ าลึกสัตหีบ (กม. 134) ในทางช่ว งนี้ท่สี ถานีชุมทางศรีราชามีทางแยกไปท่าเรือ
แหลมฉบัง (กม. 139) และสถานีชุมทางเขาชีจรรย์ มีทางแยกไปยังนิค มอุต สาหกรรม
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มาบตาพุด สุดปลายทางเส้นทางสายนี้จะเป็ นคลังน้ ามันบริษทั เชลล์ฯ และท่าเรือมาบตาพุด
ระยะทาง 200 กิโลเมตร
 สายใต้ มีจุดเริม่ ต้นที่สถานีบางซื่อ 2 เพื่อแยกสู่เส้นทางสายใต้ วิง่ ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่
สะพานพระรามหก และสถานีชุมทางตลิง่ ชันสู่ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม เส้นทางสายใต้ ยงั มี
จุดเริม่ ต้นทีส่ ถานีธนบุร-ี ชุมทางตลิง่ ชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร เส้นทางสายใต้ มีปลายทาง
ั ่ น ออก)
สองแห่ ง คือ สถานีสุ ไ หงโกลก จังหวัดนราธิว าส (ติดชายแดนมาเลเซีย ฝ งตะวั
ระยะทางจากสถานีธนบุรเี ท่ากับ 1,143 กิโลเมตร และสถานีปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา (ติด
ั ่ นตก) ระยะทางเท่ากับ 974 กิโลเมตร โดยทัง้ สองสายแยกกันที่
ชายแดนมาเลเซียฝงตะวั
สถานีชุมทางหาดใหญ่ นอกจากนัน้ ทางรถไฟสายใต้มที างแยกออกไปอีกหลายสายเริม่ จาก
ทีส่ ถานีชุมทางหนองปลาดุก (กม. 80) มีทางแยกไปสุพรรณบุร ี (กม. 157) และสถานีน้ าตก
จังหวัดกาญจนบุร ี (กม. 210) ทีส่ ถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทางแยกไป
สุ ด ทางที่ค ีร ีร ฐั นิ ค ม จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี (กม. 678) ที่ส ถานี ชุ ม ทางทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช มีทางแยกไปสุดปลายทางที่กนั ตัง จังหวัดตรัง (กม. 866) และทีส่ ถานี
ชุมทางเขาชุมทอง มีทางแยกไปสุดปลายทางทีน่ ครศรีธรรมราช (กม. 832)
3.3.2 การใช้ ประโยชน์ โครงข่ายทางรางในปั จจุบนั ของประเทศไทย
จากโครงข่ายทางรางที่มอี ยู่เ มื่อ พิจารณาถึงการใช้โครงข่ายทางรางให้เ กิ ด ประโยชน์ส ูงสุด
จาเป็ นต้องทราบถึงขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่ง โดยต้องคานึงถึงปริมาณความ
ต้องการในการเดินทางและขนส่งทัง้ ผู้โดยสารและสินค้า (ดังรูปที่ 3-4) โดยที่เส้นทางที่มปี ริมาณการ
เดินรถสูงสุดคือ เส้นทางสายเหนือ มีขบวนรถรวมทัง้ สิ้น 1,304 ขบวนต่อวัน โดยเส้นทางที่มคี วาม
หนาแน่ น ของขบวนรถสูงสุด คือ ช่ว งสถานีก รุงเทพฯ-ชุมทางบางซื่อ มีจานวนขบวนรถสูง ถึง 140
ขบวนต่อวัน ส่วนความจุท่คี งเหลือ 2 สูงสุดอยู่ใ นเส้นทางสายตะวันออก (ร้อยละ 79.98) และยังคงมี
ความจุคงเหลืออยู่ในทุกเส้นทาง แสดงว่า โครงข่ายการขนส่งทางรางยัง คงมีศกั ยภาพในการรองรับ
การขนส่ง แต่ไม่สามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการเดินรถได้ เนื่องจากมีปญั หาการเดินรถของ
ขบวนล่าช้า ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องจากข้อจากัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และข้อ จากัดทางด้านรถจักร
และล้อเลื่อน โดยการใช้ประโยชน์โครงข่างทางรางในแต่ละเส้นทางมีรายละเอียด ดังนี้

2

ความจุทางคงเหลือ ถือ เป็ น ความจุสารองซึ่งอยู่ในช่ว งที่ไ ม่มคี วามต้อ งการใช้ประโยชน์ ทาง โดยการประเมิน สภาพความจุข อง
ทางเป็ น การวัด ความสามารถเบื้อ งต้น ในการนาขบวนรถไปวิง่ บนเส้น ทางทัง้ หมดให้เป็ น ไปตามแผนการเดิน รถ และ สามารถ
นามาวิเคราะห์หาสภาพปญั หาจากการเดินรถของขบวนที่ล่าช้านัน้ ว่าเป็ นผลมาจากโครงสร้างทางหรือระบบการเดินรถ
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รูปที่ 3-4: การใช้ ประโยชน์ และสิ่ งอานวยความสะดวกการขนส่ งทางรถไฟในประเทศไทย
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(1) ทางรถไฟสายเหนือ
การขนส่ง ระบบรางในเส้น ทางสายเหนือ ส่ว นใหญ่เ ป็ น การขนส่ง ผู ้โ ดยสารคิด เป็ น ร้อ ยละ
58.25 และเป็ นการขนส่งสินค้าร้อยละ 41.75 ความจุของทางจากกรุงเทพฯ จนถึงปลายทางชุมทาง
บ้านดารา-สวรรคโลกเท่ากับ 2,599 ขบวน แต่มกี ารเดินรถจริง 1,304 ขบวน ยังคงมีความจุเหลือคิด
เป็ นร้อยละ 49.83 การเดินรถสายเหนือช่วงที่มคี วามหนาแน่ น ได้แก่ เด่นชัย -ลาปาง และบ้านตาคลีนครสวรรค์ (ตารางที่ 3-6)
ตารางที่ 3-6: ความจุและความสามารถในการรองรับของทางรถไฟสายเหนื อ
(กรุงเทพฯ – เชี ยงใหม่)

ระหว่างสถานี
กรุงเทพฯ-ชท.บางซื่อ
(ทางคู่)
ชท.บางซื่อ-ดอนเมือง
(ทางคู่)
ดอนเมือง-รังสิต (ทางคู่)
รังสิต-เชียงราก (3 ทาง)
เชียงราก-อยุธยา (3 ทาง)
อยุธยา-ชท.บ้านภาชี
(3 ทาง)
ชท.บ้านภาชี-บ้านหมอ
(ทางคู่)
บ้านหมอ-ลพบุรี (ทางคู่)
ลพบุร-ี บ้านตาคลี
บ้านตาคลี-นครสวรรค์
นครสวรรค์-ตะพานหิน
ตะพานหิน-พิษณุ โลก
พิษณุ โลก-ศิลาอาสน์
ศิลาอาสน์ -เด่นชัย
เด่นชัย-ลาปาง
ลาปาง-เชียงใหม่
ชท.บ้านดารา-สวรรคโลก
รวม

ระยะทาง ความจุสูงสุด ประเภทและจานวนขบวนรถ
รวม ความจุ อัตราความ
(กม.)
ของทาง
(ขบวน) ของทาง จุคงเหลือ
สินค้า
(ขบวนต่อ โดยสาร ประจา
คงเหลือ (ร้อยละ)
เมื่อ
วัน)
ต้องการ
2

224

122

6

12

140

84

37.50

5
8
7
8

202
183
302
275

90
88
88
86

8
8
8
8

30
30
30
30

128
126
126
124

74
57
176
151

36.63
31.15
58.28
54.91

5

378

78

8

24

110

268

70.90

6
8
9
10
10
9
11
11
17
16
17
159

224
183
101
78
84
101
72
63
44
46
39
2,599

39
39
32
32
30
28
24
18
14
14
2
824

14
16
16
10
14
14
6
6
6
2
0
150

22
75
24
79
22
70
24
66
16
60
16
58
14
44
14
38
14
34
8
24
0
2
330 1,304

149
104
31
12
24
43
28
25
10
22
37
1,295

66.52
56.83
30.69
15.38
28.57
42.57
38.89
39.68
22.73
47.83
94.87
49.83

ที่ มา: ฝ่ายการเดินรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554)
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(2) ทางรถไฟสายตะวันออก
การขนส่ง ระบบรางในเส้น ทางสายตะวัน ออกส่ว นใหญ่เ ป็ น การขนส่ง สิน ค้า คิด เป็ น ร้อ ยละ
64.62 และขนส่งผู้โดยสารคิดเป็ นร้อยละ 35.38 ความจุของทางสายตะวันออกเท่ากับ 2,597 ขบวน
แต่ม กี ารเดิน รถจริง 520 ขบวน ยัง คงมีค วามจุเ หลือ เท่า กับ 2,077 ขบวน คิด เป็ น ร้อ ยละ 79.98
(ตารางที่ 3-7)
ตารางที่ 3-7: ความจุและความสามารถในการรองรับของทางรถไฟสายตะวันออก
(กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง, อรัญประเทศ)
ระยะทาง ความจุสูงสุด
ประเภทและจานวนขบวนรถ
รวม
(กม.)
ของทาง
(ขบวน)
ระหว่างสถานี
สินค้า
โดยสาร
(ขบวนต่อวัน)
ประจา เมื่อต้องการ
จิตรลดา-มักกะสัน (ทางคู่)
2
202
1
5
13
19
ยมราช-มักกะสัน (ทางคู่)
3
202
25
0
4
29
มักกะสัน-หัวหมาก
6
126
27
1
7
35
หัวหมาก-ลาดกระบัง (3 ทาง)
7
336
27
1
7
35
ลาดกระบัง-หัวตะเข้ (3 ทาง)
4
504
26
1
8
35
หัวตะเข้-เปรง (3 ทาง)
9
280
25
25
4
54
เปรง-ชท.ฉะเชิงเทรา (3 ทาง)
7
350
25
28
8
61
ชท.ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุร ี
18
49
10
11
30
51
ปราจีนบุร-ี กบินทร์บุร ี
9
79
8
0
0
8
กบินทร์บุร -ี อรัญประเทศ
29
29
4
0
2
6
ชท.ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา
16
54
2
32
41
75
ศรีราชา-บางละมุง
13
59
2
4
19
25
บางละมุง-สัตหีบ
13
59
2
4
10
16
ศรีราชา-แหลมฉบัง
9
79
0
31
16
47
มักกะสัน-แม่น้า
4
126
0
4
6
10
ชท.เขาชีจรรย์-มาบตาพุด
12
63
0
4
10
14
รวม
161
2,597
184
151
185
520
ที่ มา: ฝ่ายการเดินรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554)
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ความจุ
ของทาง
คงเหลือ
183
173
91
301
469
226
289
-2
71
23
-21
34
43
32
116
49
2,077

อัตราความจุ
คงเหลือ
(ร้อยละ)
90.59
85.64
72.22
89.58
93.06
80.71
82.57
-4.08
89.87
79.31
-38.89
57.63
72.88
40.51
92.06
77.78
79.98
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(3) ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
การขนส่งระบบรางในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็ นร้อยละ
42.52 และเป็ นการขนส่งสินค้าร้อยละ 57.48 ความจุของทางสายตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 1,582
ขบวน แต่มกี ารเดินรถจริง 762 ขบวน ยังคงมีความจุเหลือเท่ากับ 820 ขบวน คิดเป็ นร้อยละ 51.83
(ตารางที่ 3-8)
ตารางที่ 3-8: ความจุและความสามารถในการรองรับของทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ระหว่างสถานี

ระยะทาง ความจุสูงสุด
ประเภทและจานวนขบวนรถ
รวม
(กม.)
ของทาง
(ขบวน)
สินค้า
โดยสาร
(ขบวนต่อวัน)
ประจา เมื่อต้องการ

ชท.บ้านภาชี-บ้านป๊อกแป๊ก
(ทางคู่)
5
313
บ้านป๊อกแป๊ก- ชท.แก่งคอย
(ทางคู่)
6
267
ชท.แก่งคอย-มาบกะเบา
(ทางคู่)
9
186
มาบกะเบา-ปากช่อง
9
93
ปากช่อง-นครราชสีมา
9
93
นครราชสีมา-สุรนิ ทร์
13
59
สุรนิ ทร์-ศรีสะเกษ
14
55
ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี
12
63
ชท.แก่งคอย-บ้านช่องใต้
4
137
บ้านช่องใต้-ลานารายณ์
23
36
ลานารายณ์ -บาเหน็จณรงค์
17
47
บาเหน็จณรงค์-ชท.บัวใหญ่
21
39
นครราชสีมา-ชท.บัวใหญ่
17
47
ชท.บัวใหญ่ -ขอนแก่น
19
43
ขอนแก่น-อุดรธานี
14
55
อุดรธานี-หนองคาย
49
18
ชท.แก่งคอย-คลองสิบเก้า
29
31
รวม
270
1,582
่
ที่ มา: ฝายการเดินรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554)

ความจุ
ของทาง
คงเหลือ

อัตราความจุ
คงเหลือ
(ร้อยละ)

38

10

40

88

225

71.88

40

18

38

96

171

64.04

26
24
24
26
28
22
16
16
10
10
10
14
12
8
0
324

3
4
0
0
0
0
2
2
2
2
0
2
0
0
8
53

45
43
28
10
10
10
20
16
18
18
8
25
20
2
34
385

74
71
52
36
38
32
38
34
30
30
18
41
32
10
42
762

112
22
41
23
17
31
99
2
17
9
29
2
23
8
-11
820

60.22
23.66
44.09
38.98
30.91
49.21
72.26
5.56
36.17
23.08
61.70
4.65
41.82
44.44
-35.48
51.83

(4) ทางรถไฟสายใต้
การขนส่งระบบรางในเส้นทางสายใต้ ส่วนใหญ่เป็ นการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็ นร้อยละ 63.13
และเป็ นการขนส่งสินค้าร้อยละ 36.87 ความจุของทางสายใต้เ ท่ากับ 1,662 ขบวน แต่มกี ารเดินรถ
จริง 678 ขบวน ยังคงมีความจุเหลือเท่ากับ 984 ขบวน คิดเป็ นร้อยละ 59.21 เส้นทางที่มกี ารเดินรถ
หนาแน่ น ได้แ ก่ ช่ว งราชบุร ี-หัว หิน ช่ว งหลังสวน-สุราษฏร์ธ านี และช่ว งชุม ทางเขาชุมทอง-พัทลุง
(ตารางที่ 3-9)
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ตารางที่ 3-9: ความจุและความสามารถในการรองรับของทางรถไฟสายใต้ (กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก)
ระหว่างสถานี

ชท.บางซื่อ-ชท.ตลิง่ ชัน (ทางคู่)
ธนบุร-ี ชท.ตลิง่ ชัน
ชท.ตลิง่ ชัน-นครปฐม (ทางคู่)
นครปฐม-ชท.หนองปลาดุก
ชท.หนองปลาดุก-ราชบุร ี
ราชบุร-ี หัวหิน
หัวหิน-ประจวบคีรขี นั ธ์
ประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร
ชุมพร-หลังสวน
หลังสวน-สุราษฏร์ธานี
สุราษฏร์ธานี-บ้านส้อง
บ้านส้อง-ชท.ทุ่งสง
ชท.ทุ่งสง-ชท.เขาชุมทอง
ชท.เขาชุมทอง-พัทลุง
พัทลุง-ชท.หาดใหญ่
ชท.หาดใหญ่ยะลา
ชท.หาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์
ยะลา-สุไหงโกลก

ระยะทาง ความจุสูงสุด
ประเภทและจานวนขบวนรถ
(กม.)
ของทาง
สินค้า
โดยสาร
(ขบวนต่อวัน)
ประจา เมื่อต้องการ
11
6
8
7
6
12
11
13
11
13
10
10
8
13
11
14
24
13

รวม

ความจุ
ของทาง
คงเหลือ

อัตราความจุ
คงเหลือ
(ร้อยละ)

96
92
207
117
134
72
78
66
67
59
73
73
86
59
67
53
35
59

26
12
36
36
30
28
24
22
24
22
22
22
18
18
20
18
2
14

6
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
4
0

16
2
16
14
10
10
8
8
8
8
8
10
12
12
10
2
6
2

48
14
58
56
46
44
38
36
38
36
36
38
36
36
36
20
12
16

48
78
149
61
88
28
40
30
29
23
37
35
50
23
31
33
23
43

50.00
84.78
71.98
52.14
65.67
38.89
51.28
45.45
43.28
38.98
50.68
47.95
58.14
38.98
46.27
62.26
65.71
72.88

ชท.เขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช
21
39
ชท.ทุ่งสง-กันตัง
35
25
ชท.บ้านทุ่งโพธิ-คี
31
27
์ รรี ฐั นิคม
ชท.หนองปลาดุก-สุพรรณบุร ี
78
11
ชท.หนองปลาดุก-กาญจนบุร ี
27
31
กาญจนบุร-ี น้าตก
23
36
รวม
416
1,662
ที่ มา: ฝ่ายการเดินรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554)

10
4
2
2
8
8
428

0
0
0
0
0
0
88

0
0
0
0
0
0
162

10
4
2
2
8
8
678

29
21
25
9
23
28
984

74.36
84.00
92.59
81.82
74.19
77.78
59.21

3.3.3 สิ ง่ อานวยความสะดวกสาหรับการขนส่ งทางรถไฟ
การขนส่ง ทางรางจาเป็ น ต้อ งมีส ิง่ อ านวยความสะดวกสาหรับ รองรับ การขนส่ง สิน ค้า ซึ่ง
ปจั จุบนั มีให้บริการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot:
ICD) และย่านกองเก็บตู้สนิ ค้า (Container Yard: CY) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot: ICD)
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อ สร้างสถานี บรรจุและแยกสินค้า กล่อ งลาดกระบัง เพื่อ
สนับสนุ นการนาเข้าและส่งออกของประเทศและการเติบโตของท่าเรือตู้สนิ ค้าคอนเทนเนอร์ที่แหลม
ฉบัง โดยตัง้ อยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 118 กิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงการขนส่งตู้คอน
เทนเนอร์กบั ท่าเรือแหลมฉบังได้ทงั ้ ทางถนนและทางรถไฟ
สถานีบ รรจุแ ละแยกสิน ค้า กล่อ งลาดกระบัง มีก ารให้บ ริก ารทัง้ ในส่ว นของการดาเนิน
พิธกี ารนาเข้าและส่งออก ตลอดจนให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการภายในสถานีบรรจุและแ ยก
สินค้ากล่องลาดกระบังจึงมีทงั ้ ในส่วนของภาครัฐและเอกชน หน่ วยงานของรัฐที่ประจาการอยู่ในสถานี
บรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่ วยงานราชการ
อื่น ๆ ได้แ ก่ ศุล กากร ด่า นตรวจพืช ด่า นตรวจสัต ว์ป่า ด่า นตรวจสัต ว์น้ า ด่า นกัก กัน สัต ว์ร ะหว่า ง
ประเทศ ด่านอาหารและยา และด่านป่าไม้ โดยที่ก ารรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้จากการขนส่ง
สินค้าคอนเทนเนอร์เ ป็ นรายได้หลัก ซึ่งสูงถึงร้อ ยละ 30 (รายได้ 537 ล้านบาทจากรายได้ทงั ้ หมด
1,753 ล้านบาท) และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่เปิ ดให้บริการในปี 2539 ที่ถูกออกแบบให้
รองรับตู้สนิ ค้าเพียง 6 แสนตูต้ ่อปีได้เพิม่ ขึน้ เป็น 1.5 ล้านตูต้ ่อปีในปี 2553
นอกจากนี้ ปจั จุบนั ได้มกี ารสารวจพื้นที่เพื่อ สร้างศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้า (Inland
Container Depot: ICD) แห่งที่ 2 บริเวณสถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย ในวงเงินดาเนินการ 2,000
ล้านบาทแบ่งเป็ น 2 ระยะ (ระยะแรกวงเงินจานวน 700 ล้านบาท และระยะที่ 2 วงเงินจานวน 1,300
ล้านบาท) ใช้เวลาการดาเนินโครงการประมาณ 3 ปี โดยระยะแรกจะเริม่ ดาเนินการได้ภายในปี 2555
สาหรับรองรับตู้สนิ ค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ลาว จีน ที่จะเพิม่ ขึน้ ตามการขนส่งสินค้าที่
เพิม่ มากขึน้ หลังมีรถไฟความเร็วสูง และการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ย่านกองเก็บตู้สนิ ค้า (Container Yard: CY)
ปจั จุบนั การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงทุนก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สนิ ค้าในภูมภิ าคต่างๆ
เพื่อ ใช้เป็ นพื้นที่สาหรับรวบรวมและกระจายตู้ส นิ ค้าสาธารณะสาหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ซึ่ง
ถือเป็ นการสนับสนุ นการขนส่งตู้สนิ ค้าโดยใช้รถไฟ ได้แก่ สถานีกุดจิก สถานี ท่าพระ สถานีศลิ าอาสน์
และสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ ์
นอกจากนั น้ ภาคเอกชนมีก ารลงทุน ก่อ สร้า งย่า นกองเก็บ ตู ้ส นิ ค้า ด้ว ยทุน ทรัพ ย์ข อง
ตนเอง ทัง้ นี้เพื่อ ความสะดวกในการขนส่ง เช่น ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือและในเส้นทาง
สายใต้ มีการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สนิ ค้า ได้แก่ สถานีโนนพยอม สถานีชุมทางถนนจิระ สถานีบ้าน
เกาะ สถานีบวั ใหญ่ ชุมทางทุ่งสง และที่หยุดรถท่าม่วง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-10
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ตารางที่ 3-10: ย่านกองเก็บตู้สินค้ า (Container Yard)
สถานี
สถานีศลิ าอาสน์
สถานีท่าพระ
สถานีโนนพยอม
สถานีกุดจิก
ชุมทางถนนจิระ
สถานีบ้านเกาะ
สถานีบวั ใหญ่
ที่หยุดรถท่าม่วง
ชุม ทางบ้า นทุ ่ง
โพธิ ์
ชุมทางทุ่งสง

จังหวัด
อุตรดิตถ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

ขนาดพืน้ ที่
(ตารางเมตร)
17,716
14,840
3,750
15,010
3,000
6,250
3,750
7,500
25,260

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
(ล้านบาท)
8.5
18.4
2
11.8
4
7
4
8
18.8

3,606

4

เจ้าของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เอกชน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เอกชน

ที่ มา: ฝ่ายการเดินรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554)

3.3.4 อายุรางและจุดตัด
โครงข่ายทางรถไฟส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์และมีอายุการใช้งานมานาน โดยประมาณ
ร้อยละ 65 เป็ นรางที่มอี ายุการใช้งานนานเกินกว่า 34 ปี จากข้อมูลอายุและความยาวของรางพบว่า
รางรถไฟที่วางในทางประธานในปจั จุบนั มีอายุการใช้งานเกินกว่า 44 ปี ถึงร้อยละ 45.5 และอายุ 34
ปี ร้อยละ 22.1 ขณะที่มรี างอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีอยู่รอ้ ยละ 32.5 ส่วนรางที่วางในทางแยก
สายมหาชัย-แม่ก ลองทัง้ สายมีอ ายุก ารใช้งานมากกว่า 40 ปี (ตารางที่ 3-11) ในส่ว นของความยาว
โครงข่า ยพบว่า มีระยะทางทัง้ สิ้น 4,428.789 ครอบคลุม 47 จังหวัด เมื่อ เปรียบเทียบกับการขนส่ง
ทางถนนที่มรี ะยะทางมากกว่า 200,000 กิโลเมตร และเป็ นการขนส่งแบบ Door-to-Door ซึ่งมีความ
สะดวกและครอบคลุมกว่าทาให้เกิดข้อจากัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงข่ายทางรถไฟ โดย
ทัง้ สองประเด็นส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ การทาความเร็วและความล่าช้าในการเดินรถ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค
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ตารางที่ 3-11: ขนาด อายุ และความยาวของราง
ขนาดราง
ทางประธาน
50 ปอนด์
60 ปอนด์
70-75 ปอนด์
80-85 ปอนด์
100 ปอนด์

อายุราง (ปี )
มากกว่า 47
มากกว่า 44
45
34
4
6
7
10

รวม
ท า ง แ ย ก ม ห า ช ยั 50 ปอนด์
มากกว่า 40
และแม่กลอง
60 ปอนด์
41
รวม
รวมทัง้ สิ้น
หมายเหตุ: ไม่รวมความยาวของทางแยกเพื่อการพาณิชย์
ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2553.

ความยาว (กม.)
56.308
335.156
1,588.894
946.466
340.380
120.195
459.103
655.903
4,363.513
34.325
30.958
65.283
4,428.789

สัดส่ วนของความยาว (ร้อยละ)
1.3
7.7
36.4
22.1
32.5
100.0
52.6
47.4
100.0

จุดตัดทางรถไฟที่มจี านวน 2,463 จุด โดยเฉลี่ยจะมีจุดตัดทุก 2-3 กิโลเมตร ทาให้รถไฟต้อง
หยุดหรือชะลอความเร็ว โดยเฉพาะทางตัดผ่านเสมอระดับมีจานวน 2,202 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นทาง
ลักผ่านและทางตัดผ่านที่เป็ นป้ายจราจรไม่มเี ครื่องกัน้ จานวน 540 และ 988 จุด ตามลาดับ (ตารางที่
3-12) ซึ่งอาจทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบตั เิ หตุ
ตารางที่ 3-12: จานวนทางผ่านถนนที่ ตดั ผ่านทางรถไฟ จาแนกตามประเภทเครื่องกัน้
เครื่องกัน้ มี เครื่องกัน้ ไม่มี ป้ายจราจร
สาย
พนักงาน
พนักงาน
ไม่มเี ครื่อง
ควบคุม
ควบคุม
กัน้
เหนือ
92
62
133
ตะวันออกเฉียงเหนือ
101
51
344
สายตะวันออก
80
60
119
สายใต้
137
86
392
รวม
410
259
988
ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, ข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2552.
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Overpass/U
nderpass
44
33
110
74
261

คานยก
เอกชน
ควบคุม
2
0
0
3
5

ทางลัก
ผ่าน

รวม

31
30
35
444
540

364
559
404
1,136
2,463
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อย่างไรก็ตามโครงข่ายทางรางยังอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ โดยประมาณร้อยละ 65 เป็ นรางที่ม ี
อายุการใช้งานนานเกินกว่า 30 ปี จากข้อมูลสถิตพิ บว่า รางรถไฟที่วางในทางประธานในปจั จุบนั มี
อายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี ถึงร้อยละ 45 อายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 22 ขณะที่มรี างอายุต่ากว่า
10 ปี มอี ยู่รอ้ ยละ 33 ส่วนรางที่วางในทางแยกสายมหาชัย -แม่กลองมีอ ายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี
ตลอดทัง้ เส้นทาง (ดังรูปที่ 3-5) ซึ่งทาให้การเดินรถไม่สามารถทาความเร็วได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการเดินรถ ความน่ าเชื่อถือและคุณภาพการให้บริการลดลง ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า
ในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบรางปจั จุบนั มีขอ้ จากัดทัง้ ด้านความครอบคลุมของโครงข่าย
และปญั หาโครงสร้างพื้นฐานทรุดโทรม ซึ่ง สภาพดังกล่าวเป็ นหนึ่ งในปจั จัยที่ส่งผลถึงการขนส่งทาง
ราง
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รูปที่ 3-5: อายุของรางจาแนกตามขนาดราง

ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย
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3.3.5 จานวนและอายุรถจักร
หัวรถจักรและล้อเลื่อนส่วนใหญ่มสี ภาพทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานมากส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บ ริก ารและความล่า ช้า ในการเดิน รถ ทัง้ นี้ส ดั ส่ว นรถจัก รที่พ ร้อ มใช้ง าน (Availability) มี
ประมาณร้อยละ 64.1 เท่านัน้ (ตารางที่ 3-13)
ตารางที่ 3-13: จานวนรถจักรของ รฟท.
ประเภทชนิดรถ

จานวนที่มใี ช้
(คัน)

อายุ
(ปี )

หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า จีอเี อ (GEA)
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ฮิตาชิ (HID)
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสธอม
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า จีอี (GE)
รวม

37
21
103
48
209

13
16
24 - 35
42 - 45

จานวนรถ
ที่พร้อมใช้งาน
(คัน)
23
13
69
29
134

สัดส่วนรถจักรที่
พร้อมใช้งาน
(Availability)
62.2
61.9
67.0
60.4
64.1

ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, กุมภาพันธ์ 2553

ทัง้ นี้ห ากพิจารณาเปรียบเทีย บสภาพรถจัก รที่พร้อ มใช้งานกับ ความต้อ งการใช้ร ถจัก รของ
รฟท. พบว่า สถานะรถจักรที่พร้อมใช้งานตัง้ แต่ ปี 2547 ต่ ากว่าความต้องการในการใช้รถจักรของ
รฟท. มาโดยตลอด ดังแสดงในรูปที่ 3-6

รูปที่ 3-6: ความต้ องการใช้ งานรถจักร

ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย , 2553.
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค

41

3.3.6 ความตรงต่ อเวลา
การเดินขบวนรถทาความเร็วได้ค่อนข้างต่ า เนื่ องมาจากปจั จัยด้านสภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ความมั ่นคงแข็งแรงของทาง จานวนจุดตัดทางผ่านเสมอระดับและสภาพรถจักรและล้อ เลื่อ นที่มใี น
ป จั จุบ นั ทาให้ค วามเร็ว เฉลี่ย ของขบวนรถด่ว นพิเ ศษเท่า กับ 60.6 กิโ ลเมตรต่อ ชั ่วโมง ขณะที่ร ถ
โดยสารธรรมดาและรถสินค้ามีความเร็วเท่ากับ 47.1 และ 35.1 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
ตามลาดับเท่านัน้
(ตารางที่ 3-14)
ตารางที่ 3-14: ความเร็วเฉลี่ยของขบวนรถโดยสารและรถสิ นค้ า ปี 2552
ประเภทรถ
ด่วนพิเศษ
ธรรมดา
รถสินค้า

ความเร็วเฉลี่ยเชิ งพาณิ ชย์ (กิ โลเมตร/ชัวโมง)
่
60.6
47.1
35.1

ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2552.

นอกจากนี้สภาพรถจักรที่มอี ายุการใช้งานมานานจะมีประสิทธิภาพในการลากจูงลดลงและมี
ปญั หารถหยุด เสีย ระหว่างการขนส่ง ทาให้เ กิด การหยุด จอดบนทางเดี่ย วและต้อ งเกิด การสับหลีก
ส่ง ผลให้ก ารเดิน รถมีค วามล่า ช้า มากขึน้ เมื่อ พิจารณาจากสถิต คิ วามตรงต่อ เวลาของรถไฟพบว่า
ตัง้ แต่ปี 2548-2552 การเดินรถมีความล่าช้ามากขึน้ ซึ่งสังเกตได้จากสัดส่วนสถิตคิ วามตรงต่อเวลาที่
ลดลง (ตารางที่ 3-15)
ตารางที่ 3-15: สถิ ติความตรงต่ อเวลา (หน่ วย: ร้อยละ)
ประเภทขบวนรถ
รถโดยสารเชิงพาณิชย์
รถโดยสารเชิงสังคม
รถสินค้ารวม

2545
57.0
76.0
n.a.

2546
47.5
74.5
40.0

2547
73.7
77.0
51.4

2548
76.9
78.1
37.6

2549
66.3
74.3
27.6

2550
62.2
58.4
28.1

2551
65.9
59.7
26.2

2552*
49.8
52.2
14.2

หมายเหตุ: * ปี 2552 ใช้ค่าเฉลีย่ 8 เดือน
ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2552

3.3.7 อุบตั ิ เหตุทางรถไฟ
ความชารุดและทรุดโทรมของรถจักรและราง การขาดการซ่อ มบารุง และมีจุดตัดผ่านเฉลี่ย
ทุกๆ 2 กิโลเมตร จากสภาพข้อจากัดเหล่านี้เป็ นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ จากข้อมูลสถิติ
พบว่ามีอุบตั เิ หตุรถไฟบ่อยครัง้ โดยมีรถไฟตกรางประมาณ 100 ครัง้ ต่อปี รถไฟหยุดกลางทางมากกว่า
3,000 ครัง้ ต่อปี และมีอุบตั เิ หตุเกี่ยวกับการเดินรถประมาณ 500 ครัง้ ต่อปี ซึ่งอุบตั เิ หตุส่วนใหญ่เกิด
จากยานพาหนะชนเครื่อ งกัน้ รองลงมาคือ รถไฟชนกับ ยานพาหนะและรถไฟชนคน ส่งผลให้ม คี น
เสียชีวติ และบาดเจ็บ (ตารางที่ 3-16 และรูปที่ 3-7)
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ตารางที่ 3-16: สถิ ติอุบตั ิ เหตุทางรถไฟ (หน่ วย: จานวนครัง้ )
ลักษณะอุบตั ิ เหตุ

ปี
2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

รถตกราง

104 113 103 127 110 101

ยานพาหนะชน

21

93

110

105 125 110

257 236 295 248 227 201 202 205 208

199

201 163 144 200 228 188

ชนคน

275 313 245 215 191 192 193 185 195 180

141

142 147 144 114 145

-

ยานพาหนะชนเครื่องกัน้

603 622 555 589 507 390 354 343 375 320

342

365 378 356 325 351

94

ผูโ้ ดยสารพลัดตก

112

60

54

-

71

74

68

74

51

84

36

97

70

120

63

55

67

45

94

41

ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2552.

รูปที่ 3-7: สถิ ติจานวนครัง้ ที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุทางรถไฟ
จานวนครัง้

ปี

ที่ มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย
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131

52

94

บทที 4
การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
การเชือ มโยงระบบเศรษฐกิจ ระหว่า งประเทศ สร้า งประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ หลายด้า น
โดยเฉพาะการทีทาํ ให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิม สูงขึน3 ในอดีต การค้าระหว่างประเทศ มีขอ้ จํากัด
เรืองภาษีนําเข้าและระเบียบพิธกี ารศุลกากรต่างๆ ทําให้การค้าระหว่างประเทศ จํากัดอยู่ทกี ารขนส่ง
ทางทะเล ซึงมีค่าขนส่งทีตาํ และการขนส่งในแต่ละเทียวมีปริมาณมาก ผู้นําเข้าและส่งออกอาศัยการ
ประหยัด จากขนาดของการผ่า นพิธ กี ารศุล กากรของสินค้าในแต่ล ะครัง3 เนือ งจากการนํ า เข้า สิน ค้า
ปริมาณน้อย จะทําให้ค่าใช้จ่ายด้านพิธกี ารศุลกากรไม่คุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน3 อย่างไรก็ด ี
ภาพการค้าระหว่างประเทศได้เ ปลียนไปในช่ว งทศวรรษทีผ่านมา รัฐบาลของประเทศต่างๆ มีก าร
เจรจากรอบทวิภาคีหรือพหุภาคีของการค้าและบริการ ทําให้อุปสรรคด้านอัตราภาษีเริม ลดลง และได้
มีแรงผลักดันด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้า ทําให้การนํ าเข้าและส่งออก ลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายลงมาก
เนื3อ หาในบทนี3 จะวิเ คราะห์ถ งึ การเชือ มโยงระบบเศรษฐกิจ ระหว่า งประเทศ สถานการณ์
การค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศเพือนบ้าน การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพือนบ้าน
โดยการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การค้าระหว่างประเทศเพือนบ้านจําแนกตามรายด่านและสรุป โดยมี
รายละเอียดดังนี3

4.1

การเชื อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ

การเชือ มโยงระบบเศรษฐกิจของภูมภิ าคอาเซียนได้มขี อ้ ตกลงเกียวกับการเชือ มโยงระบบ
การคมนาคมและขนส่งของอาเซียน ประกอบไปด้วยข้อตกลงทีเกียวกับการพัฒนาโครงสร้างพื3นฐาน
และข้อ ตกลงทีเ กียวกับ ด้า นกฎระเบียบและกฎหมายเพือ ให้เ กิด การเชือ มโยงกัน ในภาคการขนส่ง
ดังสรุปในตารางที 4-1
บทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นบทบาทด้านการพัฒนาด้านการเชือ มโยงด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ ซึงจะทําให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึน3 โดยการลด
ข้อจํากัดและกีดกันทางการค้าระหว่างกัน เพือเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในแต่ละ
ประเทศให้เข้มแข็ง จะเห็นได้ว่า กรอบความตกลงด้านการขนส่ง เน้นด้านการพัฒนากฎระเบียบและ
กฎหมาย เพือ เอื3อ อํา นวยให้เ กิด การแข่ง ขัน มากยิง ขึน3 โดยกรอบความตกลงทีจ ะส่ง ผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ในการขนส่งทางบก มีอยู่สามกรอบหลัก ได้แก่ 1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation
of Goods in Transit: AFAFGIT) 2) กรอบความตกลงว่าด้ว ยการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ
(ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT) และ 3) กรอบความตกลง
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อาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement
on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST)
ตารางที 4-1: กรอบการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน กฎระเบียบและกฎหมายด้านการขนส่งของ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
กรอบการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน กรอบข้อตกลงเกียวกับกฎระเบียบและกฎหมาย
• Singapore-Kunming Rail Link
• ASEAN Framework Agreement on the Facilitation
of Goods in Transit (AFAFGIT)
• ASEAN Highway Network
• ASEAN Framework Agreement on Multimodal
• Road Safety
Transport (AFAMT)
• ASEAN Framework Agreement on the Facilitation
on Interstate Transport (AFAFIST)
• Roadmap for Integrated and Competitive Maritime
Transport in ASEAN
• Roadmap for Integration of the Air Travel Sector
• ASEAN Single Aviation Market
ที มา: Pupphavesa et al. (2009) based on ASEAN Secretariat Information.

นอกจากนี3 ในกรอบการตกลงอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น3ํ าโขงได้มขี อ้ ตกลงด้านการขนส่ง ข้ามแดน
โดยเฉพาะในส่ว นของอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น3ําโขง ซึงเป็ นแนวคิดริเริม ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
ทีจะสร้างเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ระหว่างประเทศลุ่มแม่น3ําโขง โดยริเริม ข้อตกลง
การขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport Agreement หรือ CBTA) ซึงทําให้การขนส่งสินค้า
ข้ามแดนมีความสะดวก ลดทัง3 ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
หากพิจ ารณาจากโครงสร้า งความเชือ มโยงของกลุ ่ม ประเทศเพือ นบ้า นไทย จะเห็น ถึง
แนวโน้ม การเปลีย นแปลงการค้า ระหว่า งกลุ่ม ทีจ ะเกิด ขึน3 จากการเชือ มโยงโครงสร้า งพื3น ฐานทาง
สัง คมและการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิส ติก ส์ทีม ผี ลต่อ การเพิม ขึน3 ของปริม าณการแลกเปลีย น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่า ในอดีตพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพึงพาการนําเข้า
และส่งออกกับประเทศทีพฒ
ั นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และประเทศในทวีปยุโรป แต่ในปจั จุบนั
แนวโน้มการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพือนบ้านในกลุ่มภูมภิ าคอาเซียนและประเทศ
จีนมีค วามสําคัญมากยิง ขึน3 ซึงสามารถแสดงแนวทางการเชือมโยงกิจกรรมระหว่างไทยกับประเทศ
ั  นออก และทางเหนือของประเทศไทย โดยโครงสร้างการเชือมโยง
เพือ นบ้านโดยเฉพาะทางฝ งตะวั
ทางเศรษฐกิจสามารถแสดงได้ดงั รูปที 4-1

46

บทที 4 การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รูปที 4-1: โครงสร้างการแลกเปลียนกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศเพือนบ้านไทย

ช่ว งทีผ่านมา ประเทศไทยได้ใ ห้ความสําคัญ อย่างมากกับการพัฒนากระบวนการโลจิสติก ส์
และโซ่อุปทาน โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก ส์ของประเทศไทย ครัง3 แรก ในปี
2547 โดยสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ และต่อ มาได้ม กี าร
ปรับ ปรุง “แผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส์ข องประเทศไทยปี 2550-2554” (ซึ ง
คณะรัฐมนตรีไ ด้มมี ติใ ห้ค วามเห็นชอบ เมือ วันที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550) โดยกําหนดวิส ยั ทัศ น์
คือ “มีระบบโลจิสติกส์ทไี ด้มาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพือสนับสนุ นการเป็ นศูนย์กลาง
ธุรกิจและการค้าของภูมภิ าคอินโดจีน”
การทีป ระเทศไทยจะเปิ ด โครงสร้า งพื 3น ฐานด้า นคมนาคมขนส่ง ภายในประเทศให้เ ป็ น
ส่ว นหนึ ง ของภูม ภิ าค ทัง3 ในกรอบอาเซีย นและอนุ ภ ูม ภิ าคลุ ่ม แม่น3ํ า โขง ประเทศไทยต้อ งให้
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื3นฐานควบคู่ไปกับการคํานึงถึงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาโดยผลักดันให้เกิด การเชือมโยง Supply Chain และ Value Chain ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาศักยภาพเชิงพืน3 ทีต ลอดแนวเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพือนบ้านว่าในพื3นทีใดมีสภาพทางกายภาพ ศักยภาพหรือความเหมาะสมกับการพัฒนาใน
กิจกรรมเศรษฐกิจทางด้านใด เป็ นฐานการผลิต ฐานอุตสาหกรรม หรือเหมาะสมทีจะเป็ นแหล่งการค้า
เป็ นต้น
เส้น ทางการเชือ มโยงทีสํา คัญ สํา หรับ ประเทศไทยในกลุ ่ม ประเทศอิน โดจีน นี3 ได้แ ก่ แนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economics Corridor) และตะวันออก-ตะวันตก (EastWest Economics Corridor) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้าน ดังแสดงในรูปที 4-2

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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รูปที 4-2: เส้นทางการเชื อมโยงกลุ่มประเทศในลุ่มแม่นําโขง

ที มา: ADB.

4.2

สถานการณ์ การค้ าระหว่ างประเทศ

เมือปี 2520 กลุ่มประเทศ ASEAN ได้พฒ
ั นาความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยการใช้ระบบอัตรา
ศุลกากร เพือเอื3อประโยชน์การค้า (Preferential Trading Agreement: PTA) และสร้างโครงการความ
ร่วมมือแบบต่างๆ รวมถึงการจัดตัง3 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA)
ในปี 2535 ภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian
Nations: ASEAN) โดยเป็ นปจั จัยสําคัญในการเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนใน
ตลาดโลก ผ่านการลดอัตราภาษีศุลกากรและข้อจํากัดทางการค้าอืนๆ ทีม ใิ ช่ภาษี (Non-Tariff Barriers)
และการปรับเปลีย นโครงสร้างภาษีศุลกากรเพือเอื3ออํานวยต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก อันจะ
นําไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างแท้จริง ซึง
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแ นวคิดว่าจะต้อ งมีการเคลือ นย้ายปจั จัยการผลิตได้อ ย่างเสรี
สามารถดําเนินกระบวนการผลิตทีใ ดก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทัง3 วัตถุดบิ และ
แรงงานมาร่วมในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์และกฎระเบียบเดียวกัน
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นอกจากนี3ป ระเทศไทยได้ล งนามจัด ทํา ความตกลงการค้า เสรีก บั ประเทศต่า งๆ
ประเทศทีมผี ลบังคับใช้แล้ว คือ

รวม 6

• จีน ภายใต้ก รอบอาเซียน-จีน ซึงไทย-จีน ลดภาษีผกั และผลไม้เ หลือ ร้อ ยละ 0 ตัง3 แต่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และลดภาษีสนิ ค้าปกติจนเหลือร้อยละ 0 เมือ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
• ออสเตรเลีย ภายใต้กรอบไทย-ออสเตรเลีย ตัง3 แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และกรอบ
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง เริม เมือ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
• นิวซีแลนด์ ภายใต้กรอบไทย-นิวซีแลนด์ ตัง3 แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และกรอบ
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง เริม เมือ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
• อินเดีย ภายใต้กรอบไทย-อินเดีย ลดภาษีสนิ ค้าเกษตร 11 รายการ เมือ 1 กันยายน พ.ศ.
2547 และกรอบอาเซียน-อินเดีย ซึง เริม เมือ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
• ญีปนุ่ ภายใต้กรอบไทย-ญีปุน่ ตัง3 แต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และกรอบอาเซียน-ญีปุ่น
ซึง เริม เมือ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
• เกาหลีใต้ ภายใต้กรอบอาเซียน-เกาหลี ซึง เริม เมือ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
อีกทัง3 ยังมีประเทศทีอ ยู่ระหว่างการเจรจา ระหว่างการจัดทํากรอบเจรจา และเจรจาแล้วเสร็จแต่
ยังไม่มผี ลบังคับใช้อกี หลายประเทศ เช่น ไทย-สหรัฐอเมริกา อาเซียน-สหภาพยุโรป BIMSTEC (ไทย
บัง คลาเทศ อิน เดีย ศรีล งั กา เมียนม่า ร์ เนปาล และภูฏาน) ไทย-EFTA (สวิส เซอร์แ ลนด์ นอร์เ วย์
ไอซ์แลนด์ และลิกเทนสไตน์) ไทย-ชิล ี เป็นต้น
ซึงการเปิ ดเสรีทางการค้าส่งผลให้มูลค่าการค้าของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทีสําคัญคือ
ประเทศญีปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ โดยมีผลดังตารางที 4-2

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ตารางที 4-2: มูลค่าการค้าของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทีสําคัญ
หน่ วย: พันล้านบาท
ประเทศ
ทวีปยุโรป
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน1/
อาเซี ยน(9)
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน
จีน
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน
อเมริ กาเหนื อ
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน
ลาติ นอเมริ กา
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน

50

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

591

653

701

679

795

932

873

953

1,099

1,216

1,287

1,365

1,614

1,329

1,602

10.58

7.30

-3.21

17.08

17.27

-6.36

9.27

15.32

10.57

5.89

6.04

18.28

-17.67

20.55

0.18

0.18

0.17

0.17

0.15

0.17

0.15

0.15

0.14

0.13

0.13

0.13

0.14

0.14

0.13

550

638

676

714

952

1,004

1,049

1,207

1,493

1,846

1,935

2,001

2,322

1,957

2,376

15.99

5.88

5.69

33.35

5.43

4.53

15.03

23.68

23.63

4.84

3.44

16.00

-15.68

21.39

0.17

0.17

0.17

0.17

0.18

0.18

0.18

0.19

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

97

125

148

165

249

292

364

487

615

816

968

1,076

1,203

1,135

1,454

29.00

18.16

11.86

50.75

17.39

24.65

33.72

26.32

32.67

18.52

11.18

11.81

-5.63

28.12

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.05

0.06

0.08

0.08

0.09

0.10

0.11

0.10

0.12

0.12

512

655

787

762

930

954

896

917

976

1,092

1,174

1,069

1,127

922

1,055

27.91

20.17

-3.12

22.07

2.51

-6.02

2.26

6.53

11.85

7.53

-8.99

5.47

-18.19

14.45

0.16

0.18

0.20

0.19

0.18

0.17

0.16

0.14

0.13

0.12

0.12

0.11

0.10

0.09

0.09

47

57

63

63

76

95

93

114

133

171

184

223

283

199

293

22.36

11.03

-0.75

20.93

24.44

-1.74

22.07

16.94

28.82

7.54

21.23

26.91

-29.68

47.39

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01
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ตารางที 4-2: มูลค่าการค้าของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทีสําคัญ (ต่อ)
หน่ วย: พันล้านบาท
ประเทศ
อเมริ กากลาง
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน
ออสเตรเลีย
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน
ญีปุ่ น
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน
เกาหลี ใต้
(มูลค่ า)
การขยายตัว
(ร้อยละ)
สัดส่ วน

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

15

24

24

26

31

34

33

34

39

45

57

62

45

63

74.77

58.48

-0.85

9.83

17.64

9.38

-2.87

1.70

16.31

15.00

27.63

7.30

-27.37

40.26

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

57

69

77

87

112

120

135

155

188

258

296

337

435

424

486

21.56

11.57

12.79

28.73

7.68

12.01

15.10

21.00

37.14

14.86

13.84

29.10

-2.58

14.74

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

756

763

729

777

1,022

1,053

1,066

1,228

1,443

1,650

1,610

1,613

1,778

1,396

1,857

0.96

-4.48

6.69

31.48

3.06

1.22

15.17

17.49

14.36

-2.43

0.20

10.24

-21.49

33.00

0.23

0.20

0.18

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.18

0.16

0.16

0.15

0.14

0.15

94

100

88

101

138

149

169

186

219

247

298

287

349

283

373

6.27

-11.92

15.74

36.02

7.92

13.15

10.65

17.38

12.81

20.82

-3.78

21.69

-19.02

31.79

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

9

0.03

หมายเหตุ: สัดส่วนคํานวณจากมูลค่าการค้ารวมในปีนนั 3 ๆ
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จากตาราง 4-2 พบว่าทวีปยุโรปมีมูลค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับ 1,045 พันล้านบาท โดยมี
มูล ค่า การค้า ลดลงในปี 2542 ปี 2545 และปี 2552 ซึง ลดลงร้อ ยละ 3.21 6.36 และ 29.68
ตามลํา ดับ แต่โ ดยภาพรวมมีก ารขยายตัว ของมูล ค่า การค้า รวมเฉลีย เท่า กับ ร้อ ยละ 7.39 หาก
พิจารณาถึงสัดส่วนมูลค่าการค้าของทวีปยุโรปเฉลียพบว่าเท่ากับร้อยละ 15.06 ต่อปี
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ มีมูล ค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับ 1,381 พันล้านบาท
โดยมีมูลค่าการค้าลดลงในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 15.68 แต่โดยภาพรวมมีการขยายตัวของมูลค่า
การค้า รวมเฉลีย เท่า กับ ร้อ ยละ 10.88 หากพิจ ารณาถึง สัด ส่ว นมูล ค่า การค้า ของอาเซีย นเฉลีย
พบว่าเท่ากับร้อยละ 18.62 ต่อปี
ประเทศจีน มีม ูล ค่า การค้า รวมเฉลีย เท่า กับ 612 พัน ล้า นบาท โดยมีม ูล ค่า การค้า ลดลง
ในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 5.63 แต่โดยภาพรวมมีการขยายตัวของมูลค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับ
ร้อยละ 20.57 หากพิจารณาถึงสัดส่วนมูลค่าการค้าของจีนเฉลียพบว่าเท่ากับร้อยละ 7.26 ต่อปี
ประเทศอเมริกาแบ่งออกเป็ นอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และอเมริกากลาง โดยแต่ล ะ
พื3นทีมมี ูล ค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับ 921 พันล้านบาท 139 พันล้านบาท และ 36 พันล้านบาท
ตามลําดับ และมีการขยายตัวของมูลค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับร้อยละ 5.63 14.50 และ 16.48
ตามลําดับ หากพิจารณาถึงสัดส่วนมูลค่าการค้าของอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และอเมริกากลาง
เฉลียพบว่าเท่ากับร้อยละ 14.04 1.81 และ 0.49 ต่อปี ตามลําดับ
ประเทศออสเตรเลียมีมูลค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับ 215 พันล้านบาท โดยมีมูลค่าการค้า
ลดลงในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 2.58 แต่โดยภาพรวมมีการขยายตัวของมูลค่าการค้ารวมเฉลีย
เท่ากับร้อ ยละ 15.83 หากพิจารณาถึงสัด ส่วนมูลค่าการค้าของประเทศออสเตรเลียเฉลียพบว่า
เท่ากับร้อยละ 2.68 ต่อปี
ประเทศญีปุ่นมีมูลค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับ 1,249 พันล้านบาท โดยมีมูลค่าการค้าลดลง
ในปี 2541 ปี 2549 และปี 2552 เท่ากับร้อยละ 4.48 2.43 และ 21.49 ตามลําดับ แต่โดยภาพรวม
มีการขยายตัวของมูลค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับร้อยละ 7.03 หากพิจารณาถึงสัดส่วนมูลค่าการค้า
ของประเทศญีปุ่นเฉลียพบว่าเท่ากับร้อยละ 18.01 ต่อปี
ประเทศเกาหลีใ ต้มมี ูล ค่าการค้า รวมเฉลีย เท่า กับ 205 พัน ล้านบาท โดยมีม ูล ค่า การค้า
ลดลงในปี 2541 ปี 2550 และปี 2552 เท่ากับร้อยละ 11.92 3.78 และ 19.02 ตามลําดับ แต่โดย
ภาพรวมมีการขยายตัว ของมูลค่าการค้ารวมเฉลียเท่ากับร้อยละ 10.64 หากพิจารณาถึงสัดส่ว น
มูลค่าการค้าของประเทศญีปุ่นเฉลียพบว่าเท่ากับร้อยละ 2.78 ต่อปี
โดยสรุปพบว่าประเทศจีนเป็ นประเทศคู่ค้าทีสําคัญของไทย อย่างไรก็ด ี ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมีมูลค่าการค้าทีม แี นวโน้มสูง ขึน3 อย่างสมําเสมอ และเป็ นประเทศคู่ค้าทีสําคัญ ในอนาคต
หากมีก ารเปิ ด เสรีป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น ซึง จะดูว วิ ฒ
ั นาการของการค้า ระหว่า งประเทศ
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อาจจะต้อ งดูใ นรูป แบบของกลุ ่ม ประเทศ ซึง ตารางที 4-3 แสดงถึง สัด ส่ว นของการนํ า เข้า และ
ส่งออกของกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี3
ตารางที 4-3: สัดส่วนของการนําเข้าและส่งออกของประเทศคู่ค้าและกลุ่มประเทศคู่ค้าต่างๆ
การส่งออก
ปี

อาเซียน
(9)

การนําเข้า

ญีปุ่น

สหรัฐ
อเมริกา

สหภาพ
ประเทศ อาเซียน
ยุโรป
อืนๆ
(9)
(27)

ญีปุ่น

สหรัฐ
อเมริกา

สหภาพ
ประเทศ
ยุโรป
อืนๆ
(27)

2535

13.77

17.51

22.43

21.81

24.48

13.65

29.26

11.73

16.33

29.03

2536

17.64

16.95

21.49

18.83

25.08

12.87

30.19

11.62

17.15

28.18

2537

19.94

17.08

21.02

16.73

25.24

13.71

30.19

11.84

15.47

28.80

2538

21.73

16.79

17.83

16.39

27.26

13.32

30.55

12.02

16.32

27.80

2539

21.65

16.83

17.99

16.53

27.00

13.34

28.27

12.49

15.64

30.26

2540

21.61

14.99

19.62

16.72

27.06

12.87

25.57

13.89

14.45

33.22

2541

18.19

13.72

22.27

18.38

27.44

15.03

23.69

14.08

12.8

34.41

2542

18.59

14.13

21.65

17.28

28.35

15.85

24.36

12.76

11.96

35.07

2543

19.40

14.68

21.38

16.33

28.21

16.65

24.68

11.77

10.51

36.38

2544

19.34

15.25

20.26

16.72

28.43

16.23

22.32

11.60

12.68

37.18

2545

19.91

14.6

19.80

15.54

30.14

16.84

23.03

9.58

11.29

39.26

2546

20.60

14.19

16.99

15.27

32.95

16.63

24.08

9.44

10.34

39.50

2547

22.01

13.98

16.07

14.96

32.99

16.85

23.71

7.66

10.01

41.78

2548

21.99

13.58

15.33

13.59

35.52

18.29

22.02

7.35

9.15

43.19

2549

20.84

12.64

15.00

13.88

37.64

18.32

19.94

7.43

8.75

45.56

2550

21.30

11.79

12.63

14.11

40.18

17.91

20.28

6.78

8.54

46.48

2551

22.55

11.31

11.41

13.16

41.58

16.81

18.72

6.38

8.00

50.08

2552

21.30

10.32

10.93

11.91

45.54

18.50

18.70

6.27

9.03

47.51

2553

22.73

10.45

10.34

11.17

45.31

16.63

20.74

5.86

7.62

49.14
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จากตารางที 4-3 จะเห็นว่าในอดีต ไทยพึงพาการนําเข้าและส่งออกกับประเทศคู่ค ้าหลัก
ได้แก่ ประเทศญีปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ด ี สัดส่วนของประเทศ
อาเซียน ทัง3 การนําเข้าและส่งออก โดยเฉพาะการนําเข้ามีสดั ส่วนทีสูงขึน3 อย่างเห็นได้ชดั ในขณะ
ทีส ดั ส่ว นของประเทศหลัก ทีก ล่าวมาข้างต้นมีส ดั ส่ว นน้อ ยลง ทัง3 การนําเข้าและส่ง ออก ซึงทําให้
เห็นถึงการเปลียนแปลงของการเชือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่า การเชือมโยงภายใน
ภูม ภิ าคอาเซีย น กอปรกับ มูล ค่า การค้า ของไทยกับ ประเทศจีน ที เ พิ ม สูง ขึน3 แสดงถึง การ
เปลีย นแปลงโครงสร้า งการเชือ มโยงระบบเศรษฐกิจทีช ดั เจนมากยิง ขึน3 โดยในหัว ข้อ ถัด ไป จะ
แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศเพือนบ้านในรายละเอียดมากยิง ขึน3

4.3

การค้ าระหว่ างประเทศเพือนบ้ าน

ในช่ว งหลายปี ทผี ่านมา ได้มกี ารพัฒนาการเชือมโยงทางกายภาพและทางเศรษฐกิจของ
อนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น3ํ าโขง หรือ Greater Mekong Subregion (GMS) ซึงการพัฒนานี3มที งั 3 การ
วางแผนและลงทุนการเชือ มโยงระบบขนส่ง และโลจิสติก ส์ระหว่างประเทศต่างๆ ในอนุ ภูมภิ าคนี3
โดยการเชือ มโยงส่ว นใหญ่เ ป็ นการเชือ มโยงทางระบบถนน โดยได้รบั การสนับสนุ นทัง3 ทางด้าน
การเงินและองค์ความรูจ้ ากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย หรือ ADB ซึงมีโครงการทีสําคัญตามกรอบ
การพัฒนานี3จะเป็ นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหรือ Economic Corridors สามเส้นทางหลักได้แก่
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South) ตะวันออก-ตะวันตก (East-West) และแนว
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Corridor) ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) อํานวยความสะดวกทางการค้า
และการพัฒ นาระหว่า งประเทศในอนุ ภูม ภิ าค 2) ลดค่าใช้จ่า ยในการขนส่ง ในพื3น ที และ 3) ลด
ความยากจนในพื3นทีซงึ ในปจั จุบนั เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเป็ นเส้นทางทีม ี
การพัฒนาก้าวหน้ามากทีสุด เส้นทางถนนทุกส่วนของเส้นทางนี3ได้รบั การพัฒนาและสะพานข้าม
แม่น3ํ าโขงแห่ง ที 2 ทีเ ชือ มระหว่างมุก ดาหารและสหวันนะเขต ก็เ ปิ ด ให้บริก ารตัง3 แต่ปี 2549 ใน
ส่วนของระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้นัน3 ถนนช่วงในประเทศลาวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2551
ส่วนสะพานข้ามแม่น3ําโขงแห่ง ที 4 ก็คาดว่าจะแล้ว เสร็จในปี 2555 การพัฒนาเส้นทางการขนส่ง
และโลจิสติกส์นี3 ถึงแม้ว่าจะยัง ไม่เสร็จสมบูรณ์ทุก โครงการ แต่ก ารขนส่งและโลจิสติกส์ตามแนว
เส้นทางทัง3 สองก็มคี วามสะดวกและมีต้นทุนทีถูกลงอย่างเห็นได้ชดั ในช่วง 5 ปี ทผี ่านมา ซึงทําให้ม ี
การค้าผ่านแดนตามแนวเส้นทางดังกล่าวสูงขึน3 ไปด้วย
แนวโน้ม การค้า ระหว่างประเทศเพือ นบ้านทีสํา คัญ ในโครงการนี3 คือ ประเทศจีนตอนใต้
(มณฑลยูนนาน) ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา มีรายละเอียดดังนี3
มณฑลยูนนาน (ประเทศจีนตอนใต้)
ประเทศจีนเป็ นประเทศคู่ค้าทีสําคัญของไทยอันดับสอง รองมาจากประเทศญีปุ่น การค้า
ระหว่า งไทยกับ จีน เพิม ขึน3 อย่า งสมํา เสมอในช่ว ง 5 ปี ท ีผ่า นมา ทัง3 การนํ า เข้า และส่ง ออก โดย
ประเทศไทยขาดดุล การค้ากับประเทศจีนทุก ปี และมีแนวโน้มทีจะขาดดุลการค้าสูง ขึน3 เนืองจาก
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อัตราการเพิม ขึน3 ของมูลค่าการนําเข้า โดยทีตารางที 4-4 แสดงถึงมูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีน
และมูลค่าการค้าผ่านทางระเบียงเศรษฐกิจด้วย
ถึง แม้ว่า จะมีค วามพยายามทีจ ะให้มกี ารค้าผ่า นทางเส้นทางเศรษฐกิจทัง3 เหนือ -ใต้ และ
ตะวัน ออก-ตะวัน ตก (ผ่า นทางเวีย ดนามและลาว) การค้า ในเส้น ทางนี3ร ะหว่า งกรุง เทพฯ และ
ยูน นานมีส ดั ส่ว นเพีย งร้อ ยละ 1 ของการค้า ทัง3 หมดระหว่า งจีน กับ ไทย อย่า งไรก็ด ี อัต ราการ
เจริญ เติบ โตของเส้น ทางการค้านี3ม แี นวโน้มทีด ขี นึ3 ซึง การส่ง ออกมีแ นวโน้ม สูง ขึน3 ร้อ ยละ 6.70
ในขณะทีการนําเข้ามีแนวโน้มสูงขึน3 ร้อยละ 20.60 โดยทีก ารค้าส่วนใหญ่เป็ นการค้าตามเส้นทาง
แนวเหนือ -ใต้เป็ นหลัก ซึงดุล การค้าตามเส้นทางเศรษฐกิจนี3ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน
เป็ น บวก ซึง เป็ น แนวโน้ม ทีด ขี นึ3 และทีน่ า สัง เกตอีก ประการคือ มูล ค่า การค้า ตามแนวเส้น ทาง
ตะวันออก-ตะวันตก ในช่วง 2 ปี ทผี ่านมา พบว่ามีมูลค่าการค้าสูงขึน3 จากมูลค่าการค้าทีน้อยมาก
ในปี 2546 เป็ นมูล ค่าส่ง ออก 34 ล้านบาทและมูล ค่าการนํ าเข้า 1,200 ล้านบาท ในปี 2551 ซึง
การเพิม ขึน3 ของมูลค่าการค้านี3 อาจเกิดจากการเปิ ด ใช้งานของสะพานข้ามแม่น3ํ าโขงแห่งทีสองที
มุก ดาหารเมือ ปี 2551 โดยข้อ มูล การค้า ระหว่า งไทยกับจีน ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจแสดงใน
ตารางที 4-4 โดยสิน ค้า หลัก ทีส่ง ออกไปยัง ประเทศจีน ได้แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์ย าง นํ3 า มัน เชื3อ เพลิง
พลาสติก และผักและผลไม้ ในขณะทีสนิ ค้านําเข้าหลักได้แก่ ผักและผลไม้ เสื3อผ้า และเคมีภณ
ั ฑ์
ประเทศลาว
ประเทศไทยมีพ รมแดนติด กับประเทศลาวเป็ นระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร เริม
จากจัง หวัด เชีย งรายในภาคเหนือ ถึง จัง หวัด อุบ ลราชธานีใ นภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และ
ประเทศลาวเป็ นประเทศทีไม่มที างออกสู่ทะเล ดังนัน3 การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
เป็ น การค้า ชายแดนเป็ น ส่ว นใหญ่ โดยทีมูล ค่า การค้า ระหว่า งไทยและลาวเพิม ขึน3 จาก 23,000
ล้านบาท ในปี 2546 เป็ น 78,000 ล้านบาท ในปี 2551 ดังแสดงในตารางที 4-5 ซึงไทยได้เปรียบ
ดุลการค้ากับประเทศลาว อย่างไรก็ดมี ูล ค่าการนําเข้ามีอตั ราการเจริญเติบโตทีสูง กว่าของมูลค่า
การส่งออกในช่วงหลายปี ทผี ่านมา
สําหรับ การค้า ในเส้น ทางระเบียงเศรษฐกิจนัน3 ประเทศไทยและลาวมีก ารค้าในเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 20 สําหรับการส่งออก และร้อ ยละ 30 สําหรับการนํ าเข้า และมี
แนวโน้มทีส ูงขึน3 แต่มอี ตั ราการเจริญเติบโตทีล ดลง อย่างไรก็ด ี การนํ าเข้าผ่านทางด่านมุกดาหาร มี
มูลค่าสูงขึน3 มาก ด้วยเหตุผลของการเปิดใช้งานสะพานข้ามแม่น3ําโขงแห่งทีส อง และอาจกล่าวได้ว่า มี
การเปลีย นแปลงเส้นทางการค้า จากแนวเหนือ-ใต้มายังเส้นทางตะวันออก-ตะวันตกมากขึน3
สิน ค้า หลัก ทีป ระเทศไทยส่ ง ออกไปลาวได้แ ก่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ปิ โ ตรเลีย มและนํ3 า มัน อาหาร
เครืองจักรกลและยานพาหนะ เคมีภณ
ั ฑ์ และเครืองใช้ไฟฟ้า ในขณะทีส นิ ค้านําเข้าหลักจากประเทศ
ลาว คือทองแดง ผลิตภัณฑ์ไม้ ยานพาหนะ (นําเข้ากลับ) และผักและผลไม้

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ประเทศเวียดนาม
ถึงแม้ว่าประเทศเวียดนามกับประเทศไทยจะไม่มพี รมแดนติดกัน แต่มูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศก็ม มี ูล ค่า สูง และมีอ ตั ราการเจริญ เติบ โตทีค งทีใ นช่ว งหลายปี ทีผ ่า นมา โดยทีป ระเทศ
เวีย ดนามเป็ น ประเทศทีไ ทยส่ง ออกสิน ค้า ไปมากทีส ุด ในบรรดาประเทศอาเซีย น โดยทีไ ทย
ได้เปรียบดุลการค้าเวียดนามทุกปี ตลอด 6 ปี ทผี ่านมา โดยข้อมูลการค้าแสดงในตารางที 4-6 โดย
ทีก ารส่ง ออกของไทยส่ง ไปยัง เวีย ดนามมีม ูล ค่า เพิม ขึน3 จาก 52,000 ล้า นบาทในปี 2546 เป็ น
165,000 ล้านบาทในปี 2551 ในขณะทีมูล ค่าการนํ าเข้าสิน ค้าจากเวีย ดนามสูง ขึน3 จาก 14 ล้า น
บาทในปี 2546 เป็ น 48 ล้า นบาทในปี 2551 ถึง แม้ว ่า มูล ค่า การค้า จะเพิม สูง ขึน3 มากในช่ว งปี
ดังกล่าว แต่มูลค่าการค้าผ่านทางเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจก็ยงั มีมูลค่าตํามาก (น้อยกว่าร้อยละ 1)
โดยมูลค่าการค้าส่วนใหญ่เป็ นการค้าผ่านเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก
สินค้าหลัก ทีไทยส่งออกไปยังเวียดนามได้แก่ สินค้าอิเ ล็กทรอนิก ส์ อาหาร ผัก และผลไม้
ผลิตภัณฑ์ยาง และเครืองจักร ในขณะทีสนิ ค้านําเข้าหลักจากเวียดนามได้แก่ เครืองจักรและสินค้า
อีเล็กทรอนิกส์
ประเทศกัมพูชา
ไทยและกัมพูชามีแนวชายแดนติดต่อกันเป็ นระยะทางยาว 725 กม. โดยมีชายแดนติดต่อ
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตัง3 แต่จงั หวัดอุบลราชธานีลงมายังภาคตะวันออกถึงจังหวัด
ตราด โดยมีช่องทางการค้าชายแดนรวมทัง3 สิ3น 14 แห่ง เป็ นจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่งและจุดผ่อน
ปรนอีก 8 แห่ง มีมูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาในปี 2548 รวม 38,138 ล้านบาท เป็ นการ
ส่งออกมูลค่า 36,868 ล้านบาท และการนําเข้า 1,270 ล้านบาท โดยเป็ นการค้าชายแดนมากถึง
31,128 ล้า นบาท ตารางที 4-7 แสดงภาพรวมของมูล ค่า การค้า ระหว่า งประเทศและการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาระหว่างปี 2546-2548
มูล ค่า การค้า ชายแดนทีทํา พิธ กี ารผ่า นด่า นมากทีส ุด 3 อัน ดับ แรก คือ สิน ค้า ผ่า นด่า น
อรัญ ประเทศ จัง หวัด สระแก้ว มีมูล ค่า 16,141 ล้านบาท รองลงมาได้แ ก่ จัง หวัด ตราด มีม ูล ค่า
11,412 ล้านบาท และจังหวัดจันทบุรมี มี ูลค่า 2,468 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนของทัง3
สองประเทศ มีมลู ค่ามากตามแนวพรมแดนด้านภาคตะวันออกของไทยมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สินค้าส่ง ออกสําคัญ ผ่านด่านอรัญ ประเทศจากไทยไปยัง กัมพูชา ได้แ ก่ ยานพาหนะและ
ส่ว นประกอบ ผลิต ภัณ ฑ์ส งิ ทอ ผลิต ภัณ ฑ์ปิโตรเลียม ส่ว นสินค้านํ าเข้าทีสําคัญ ได้แ ก่ เศษโลหะ
เสื3อผ้าเก่า และพืชสวน
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ตารางที 4-4: มูลค่าการค้ารวมและการค้าผ่านเส้นทางเศรษฐกิ จระหว่างไทยและจีน ปี 2546-2551
หน่ วย: ล้านบาท
การค้ารวม

การค้าผ่านเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิ จ
เส้ นทางเหนื อ-ใต้ (1)

ปี

นําเข้า

เส้ นทางตะวันออก-ตะวันตก(2)
ส่ งออก

นําเข้า

การค้าผ่านเส้ นทางรวม

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

ส่ งออก

นําเข้า

%

2546

235,765.4

251,071.5

3,538.6

1.5

1,030.8

0.4

0.0

0.0

7.1

0.0

3,538.6

1.5

1,037.9

0.4

2547

285,471.6

329,661.6

3,240.3

1.1

1,166.4

0.4

0.0

0.0

11.1

0.0

3,240.3

1.1

1,177.5

0.4

2548

366,968.7

448,991.2

5,634.6

1.5

1,108.4

0.2

0.6

0.0

0.7

0.0

5,635.2

1.5

1,109.1

0.2

2549

444,899.2

521,418.1

4,587.9

1.0

1,083.1

0.2

0.2

0.0

2.7

0.0

4,588.1

1.0

1,085.8

0.2

2550

510,859.5

564,220.4

4,634.7

0.9

931.9

0.2

43.6

0.009

555.8

0.1

4,678.3

0.9

1,487.7

0.3

2551

532,301.0

667,084.5

4,863.2

0.9

1,484.4

0.2

34.1

0.006

1,164.8

0.2

4,897.3

0.9

2,649.2

0.4

อัตราการ
เจริญเติบโต
เฉลียต่อปี (%)

17.7

21.6

6.6

-9.5

7.6

-11.5

287.1

242.0

177.1

127.9

6.7

-9.3

20.6

-0.8

หมายเหตุ: (1) เส้นทางเหนือ-ใต้ หมายถึงการค้าผ่านด่านเชียงแสนและเชียงของ
(2) เส้นทางตะวันออก-ตะวันตก หมายถึงการค้าผ่านด่านมุกดาหาร
ที มา: TDRI (2010)

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ตารางที 4-5: มูลค่าการค้ารวมและการค้าผ่านเส้นทางเศรษฐกิ จระหว่างไทยและลาว ปี 2546-2551
หน่ วย: ล้านบาท
การค้ารวม

การค้าผ่านเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิ จ
เส้ นทางเหนื อ-ใต้ (1)

ปี

เส้ นทางตะวันออก-ตะวันตก(2)

การค้าผ่านเส้ นทางรวม

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

2546

18,871.5

4,296.8

599.4

3.2

642.2

14.9

3,385.0

17.9

665.8

15.5

3,984.4

21.1

1,308.0

30.4

2547

23,292.3

4,610.7

963.1

4.1

748.8

16.2

4,996.5

21.5

537.1

11.6

5,959.6

25.6

1,285.9

27.9

2548

30,794.8

9,126.5

1,575.4

5.1

1,161.4

12.7

5,004.7

16.3

910.5

10.0

6,580.1

21.4

2,071.9

22.7

2549

38,558.8 19,747.9

1,460.8

3.8

1,082.2

5.5

5,255.8

13.6

2,957.8

15.0

6,716.6

17.4

4,040.0

20.5

2550

45,117.9 16,197.9

1,143.4

2.5

627.7

3.9

5,543.4

12.3

4,274.0

26.4

6,686.8

14.8

4,901.8

30.3

2551

58,387.3 20,437.0

1,725.7

3.0

702.6

3.4

9,440.5

16.2

11,920.1

58.3

11,166.2

19.1

12,622.7

61.8

23.5

-1.4

1.8

-25.5

22.8

-2.1

78.1

30.4

22.9

-2.0

57.4

15.2

อัตราการ
เจริญเติบโต
เฉลียต่อปี (%)

25.3

36.6

หมายเหตุ: (1) เส้นทางเหนือ-ใต้ หมายถึงการค้าผ่านด่านเชียงแสนและเชียงของ
(2) เส้นทางตะวันออก-ตะวันตก หมายถึงการค้าผ่านด่านมุกดาหาร
ที มา: TDRI (2010)
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ตารางที 4-6: มูลค่าการค้ารวมและการค้าผ่านเส้นทางเศรษฐกิ จระหว่างไทยและเวียดนาม ปี 2546-2551
หน่ วย: ล้านบาท
การค้ารวม

การค้าผ่านเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิ จ
เส้ นทางเหนื อ-ใต้ (1)

ปี
ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก นําเข้า

2546

52,304.2

13,941.5

0

2547

75,208.8

17,686.6

2548

94,649.2

2549

เส้ นทางตะวันออก-ตะวันตก(2)

การค้าผ่านเส้ นทางรวม

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

ส่ งออก

นําเข้า

0

0.6

0.0

35.6

0.1

13.8

0.1

35.6

0.1

14.3

0.1

0

0

0

0

71.3

0.1

2.8

0.0

71.3

0.1

2.8

0.0

35,954.7

0

0

0

0

167.0

0.2

3.8

0.0

167.0

0.2

3.8

0.0

116,745.9

34,484.4

0

0

0

0

716.7

0.6

26.8

0.1

716.7

0.6

26.8

0.1

2550

130,804.5

38,635.2

0

0

0

0

441.6

0.3

27.0

0.1

441.6

0.3

27.0

0.1

2551

165,095.7

48,111.0

0

0

0

0

673.6

0.4

240.7

0.5

673.6

0.4

240.7

0.5

อัตราการ
เจริญเติบโต
เฉลียต่อปี (%)

25.8

28.1

0

0

-100.0

-100.0

80.1

43.1

77.2

38.3

80.1

43.1

75.8

37.2

หมายเหตุ: (1) เส้นทางเหนือ-ใต้ หมายถึงการค้าผ่านด่านเชียงแสนและเชียงของ
(2) เส้นทางตะวันออก-ตะวันตก หมายถึงการค้าผ่านด่านมุกดาหาร
ที มา: TDRI (2010)
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ตารางที 4-7: มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ระหว่างปี
2546-2548
รายการ
2546

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี
2547

การค้าระหว่างประเทศ
มูลค่าการค้า
29,183.60
ส่งออก
28,676.00
นําเข้า
507.6
ดุลการค้า
28,168.40
การค้าชายแดน
มูลค่าการค้า
17,782.00
ตราด
5,663.10
จันทบุร ี
1,342.60
สระแก้ว
10,364.80
สุรนิ ทร์
334.2
ศรีสะเกษ
77.6
อุบลราชธานี
บุรรี มั ย์
ส่งออก
16,794.20
นําเข้า
987.8
ดุลการค้า
15,806.40
ที มา: กรมศุลกากรรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2548

อัตราการเปลียนแปลง (ร้อยละ)
ปี
2547
2548

30,204.00
29,091.30
1,112.70
27,978.60

38,137.70
36,867.60
1,270.10
35,597.50

29
29.5
5.4
0.7

3.5
1.5
119.2
27.2

23,529.70
6,671.70
2,236.40
14,075.60
316.9
207.9
21.3

31,128.20
11,411.80
2,468.10
16,141.50
824.9
282

5.7
15.1
40
26.4
5.5
62.7

32.3
41.5
9.4
12.8
61.6
26.3

22,083.20
1,446.50
20,636.60

29,592.80
1,535.40
28,057.40

8.7
111.9
30.6

31.5
46.4
36

จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพือนบ้านพบว่ามีแนวโน้มสูงขึน3 ทัง3 ทางด้านการนําเข้า และ
การส่งออก ซึงผลทีเกิดขึน3 จากการค้าขายสินค้าทีสูงขึน3 คือบริการการขนส่งสินค้าทีเพิม ขึน3 โดยการ
ขนส่ง สิน ค้าระหว่างประเทศเพือ นบ้า นมีก ารขนส่ง ในรูปแบบต่า งๆ เช่น ทางอากาศ ทางบก และ
ทางเรือ ตามลักษณะภูมปิ ระเทศของประเทศคู่ค้า ชนิดของสินค้า และมูลค่าของสินค้านัน3 ๆ ประกอบ
กัน ซึงมีรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

4.4

การขนส่ งสิ นค้ าระหว่ างประเทศเพือนบ้ านโดยการขนส่ งในรู ปแบบต่ างๆ

จากข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่าส่วนใหญ่การขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพือนบ้านใช้รูปแบบ
การขนส่ง ทางถนน เนื อ งจากมีภูม ปิ ระเทศทีเ ป็ น เขตติด ต่อ กัน ทางบก มีโ ครงสร้า งพื3น ฐานในการ
ขนส่งเป็ นอย่างดี ทําให้การขนส่งสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนี3พ บว่าการขนส่ง ทางบกเป็ น การขนส่ง สิน ค้าทีมปี ริม าณและนํ3 า หนัก มากกว่า การ
ขนส่งทางอากาศแต่กลับพบว่ามูลค่าการขนส่งสินค้าทางถนนกลับตํากว่าการขนส่งทางอากาศ แสดง
ให้เห็นว่าแม้ลกั ษณะภูมปิ ระเทศของประเทศคู่ค้าจะมีอาณาเขตติดต่อกันทางบก แต่หากชนิดสินค้า
ดังกล่าวมีมูลค่าสูง หรือเป็ นสินค้าเกษตรทีเน่ าเสียได้ซงึ ต้องใช้เวลาในการขนส่งอย่างรวดเร็วจะทําให้
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ผู้ประกอบการเลือกรูปแบบการขนส่งทางอากาศมากกว่าทางบก แต่หากเป็ นสินค้าทีมนี 3ํ าหนักมาก
ส่วนใหญ่มกั ใช้การขนส่งทางทะเล
จากลัก ษณะภูม ปิ ระเทศของประเทศเพือ นบ้า นของไทย พบว่า การขนส่ง สิน ค้า ระหว่า ง
ประเทศเพือ นบ้านส่ว นใหญ่มกั ใช้การขนส่ง ทางถนนเนืองจากมีอ าณาเขตติด ต่อกันทางบก สําหรับ
ข้อ มูล ปริมาณและมูล ค่าสิน ค้า นํ าเข้าแบ่ง ตามรูป แบบการขนส่ง ตัง3 แต่ปี 2544-2552 และข้อ มูล
ปริม าณและมูล ค่า สิน ค้า ส่ง ออกแบ่ง ตามรูป แบบการขนส่ง ตัง3 แต่ปี 2544-2552 มีร ายละเอีย ด
ดังตารางที 4-8 และ 4-9 ตามลําดับ
ตารางที 4-8:
ปี

ปริมาณและมูลค่าสิ นค้านําเข้าแบ่งตามรูปแบบการขนส่ง ตัง แต่ปี 2544-2552
มูลค่านําเข้า (ล้านบาท)

ทางทะเล

ทางบก

ทางอากาศ

ปริ มาณนําเข้า (พันตัน)
อืนๆ

ทางทะเล

ทางบก

ทางอากาศ

อืนๆ

2535

797,564

25,406

208,379

1,939

49,675

2,036

233

51

2536

897,920

28,330

241,835

1,783

50,918

1,474

689

34

2537

1,002,579

40,031

335,584

2,586

60,556

1,813

1,361

97

2538

1,133,595

44,069

473,819

2,424

60,723

1,360

1,506

139

2539

1,347,375

37,005

443,728

4,710

74,579

1,212

1,180

432

2540

1,442,940

31,831

497,076

4,101

69,747

1,349

1,102

454

2541

1,200,242

26,260

545,656

844

56,060

551

245

2

2542

1,222,320

50,667

622,592

11,821

67,516

1,240

436

4

2543

1,542,787

60,821

884,110

1,802

69,918

1,566

1,791

113

2544

1,698,750

51,549

975,134

1,991

87,975

1,899

489

176

2545

1,740,647

61,714

938,584

1,956

75,547

1,846

727

307

2546

2,027,082

79,571

1,003,785

2,201

80,624

3,136

473

1

2547

2,547,825

102,379

1,107,574

2,476

89,476

3,261

490

1

2548

3,201,678

130,920

1,359,192

2,580

107,905

3,428

914

1

2549

3,306,484

151,331

1,395,707

2,209

100,136

3,218

744

1

2550

3,285,716
4,194,744

186,529
262,966

1,323,611
1,436,110

76,270
62,739

101,822
99,370

3,548
7,737

253
241

8,481
6,200

2551

2552
3,085,635 283,230
1,222,787 6,943
90,720
12,142
206
0
หมายเหตุ: มูลค่าและปริมาณการนําเข้าในรูปแบบอืนๆ ของปี 2550-2552 เป็ นมูลค่าจากการขนส่งทางไปรษณีย์ รวมกับการขนส่ง
โดยวิธอี นื ๆ
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ตารางที 4-9: ปริ มาณและมูลค่าสิ นค้าส่งออกแบ่งตามรูปแบบการขนส่งตัง แต่ปี 2544-2552
ปี

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
ทางทะเล

ทางบก

ทางอากาศ

ปริ มาณส่งออก (พันตัน)
อืนๆ

ทางทะเล

ทางบก

ทางอากาศ

อืนๆ

2535

614,060

26,317

182,303

2,054

34,335

1,714

629

3

2536

689,510

26,369

223,111

1,868

33,855

1,883

942

1

2537

809,004

32,873

293,586

2,267

35,798

1,984

780

11

2538

863,705

39,182

343,393

1,741

34,358

1,783

678

10

2539

982,798

46,169

369,910

5,153

42,485

2,104

625

94

2540

1,283,670

60,917

460,655

1,957

49,169

2,533

489

4

2541

1,596,919

63,616

570,501

17,776

58,268

2,269

368

11

2542

1,328,352

273,228

444,776

168,816

58,650

5,327

755

97

2543

1,829,397

107,326

820,418

1,083

72,626

3,997

411

0

2544

1,940,392

114,906

836,745

955

70,252

5,001

408

0

2545

1,945,814

136,866

840,357

894

75,302

5,645

641

0

2546

2,167,715

194,183

961,552

773

69,185

6,072

353

0

2547

2,555,664

241,969

1,076,479

700

78,422

7,096

401

0

2548

2,919,223

264,424

1,252,057

595

75,622

8,608

444

0

2549

3,230,003

320,213

1,385,537

498

80,959

8,170

963

0

2550
2551

3,477,441
3,950,855

318,847
384,157

1,450,737
1,485,887

451
13,291

109,238
93,970

8,877
8,372

460
418

1
2

2552

3,370,534

346,760

1,459,151

9,100

91,717

9,122

397

0

หมายเหตุ:

มูลค่าและปริมาณการส่งออกในรูปแบบอืนๆของปี 2551-2552 เป็ นมูลค่าจากการขนส่งทางไปรษณียร์ วมกับการ
ขนส่งโดยวิธอี นื ๆ

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าและปริมาณการนําเข้าและส่งออกตัง3 แต่ปี 2544-2552
เป็ นการขนส่ง ทัง3 3 รูปแบบและมีแ นวโน้ม เพิม ขึน3 เรือ ยๆ มีก ารขนส่ง ทางบกเพิม ขึน3 ทุก ปี โดยการ
ขนส่งหลักยังคงเป็ นการขนส่งทางทะเล เนืองจากสามารถขนส่งสินค้าทีมนี 3ําหนักมากได้ แต่ใช้ระยะ
เวลานานในการขนส่ง และไม่สามารถขนส่งไปยังประเทศทีไม่มภี ูมปิ ระเทศติดทะเลได้
สําหรับการขนส่ง ทางอากาศมีมูล ค่าเพิม สูง ขึน3 ตัง3 แต่ปี 2546 อาจเนือ งมาจากการเปิ ด เสรี
ทางการบิน ทําให้มสี ายการบินต้นทุนตําเกิด ขึน3 เป็ นจํานวนมากส่ง ผลให้จํานวนเทียวบินเพิม สูง ขึน3
และราคาค่าขนส่งลดลง
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ทางด้า นการขนส่ง ทางบกพบว่า มีแ นวโน้ม เพิม สูง ขึน3 อาจเนื อ งมาจากการมีก รอบความ
ตกลงในการขนส่งต่างๆ กับประเทศเพือนบ้าน ดังนัน3 อนุ มานได้ว่ามูลค่าและปริมาณการนําเข้าและ
ส่ง ออกทางบกที เ พิ ม ขึ น3 ส่ว นใหญ่ม าจากการค้า ขายก บั ประเทศเพื อ นบ้า นที ม อี าณาเขต
ทางบกติดต่อกับไทย ซึงแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศเพือนบ้าน ทีสาํ คัญในโครงการนี3 คือประเทศ
จีน ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม โดยข้อมูลทีสาํ คัญอีกประเด็นคือข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
เพือนบ้านจําแนกตามรายด่าน

4.5

การค้ าระหว่ างประเทศเพือนบ้ านจําแนกตามรายด่ าน

สถิตกิ ารค้าชายแดนในการศึกษาครัง3 นี3จาํ แนกชนิดสินค้าตามพิกดั ทางศุลกากร (2 หลัก) โดย
เป็ นมูลค่าสินค้าข้ามแดนทีเก็บสถิตจิ ากด่านชายแดนทัง3 สิ3น 5 ด่าน คือ ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน
ด่านแม่สาย ด่านมุกดาหาร และด่านหนองคาย ซึงประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ คือ ประเทศลาว ประเทศจีน
ประเทศพม่า เป็ นต้น ซึงรายละเอียดแยกตามด่านชายแดนมีดงั นี3
มูลค่าสิ นค้าจากด่านเชี ยงของ
มูลค่าการค้า ณ ด่านเชียงของในภาพรวมพบว่า มูลค้าการค้ารวมมีแ นวโน้มเพิม ขึน3 ตัง3 แต่ปี
2539 - 2551 (ตารางที 4-10) โดยมีมูล ค่าส่ง ออกรวมเฉลีย ต่อ ปี เท่ากับ 662 ล้านบาท มูลค่านําเข้า
รวมเฉลียต่อปี เ ท่ากับ 325 ล้านบาท ซึงมีดุล การค้าเกินดุลเฉลียต่อปี เ ท่ากับ 337 ล้านบาท สําหรับ
สินค้าส่งออกทีสาํ คัญของด่านเชียงของในปี 2551 คือ เชื3อเพลิงทีได้จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ที
ได้จากการกลั น ยานบกนอกจากรถทีเ ดินบนรางรถไฟหรือ รางรถราง ผลิต ภัณ ฑ์แ ร่ เหล็ก และ
เหล็กกล้า และเครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครืองจักร เครืองใช้กล เป็ นต้น ส่วนสินค้านําเข้า
คือ เชื3อเพลิงทีได้จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลั น ยานบกนอกจากรถทีเดินบนราง
รถไฟหรือรางรถราง ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้ ธัญพืช และต้นไม้และพืชอืนๆ ทีมชี วี ติ หัว ราก
และสิง ทีคล้ายกัน เป็ นต้น
ตัง3 แต่ปี 2539 - 2551 (ตารางที 4-11) ด่า นเชีย งของมีส นิ ค้า ทีนํา เข้าและส่ง ออกผ่า นด่า น
หลายชนิด โดยสินค้านําเข้าทีมกี ารนํ าเข้าสมําเสมอและมีแนวโน้มสูงขึน3 ได้แก่ เชื3อเพลิงทีได้จากแร่
นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลั น ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้ ยานบกนอกจากรถทีเดิน
บนรางรถไฟหรือรางรถราง และเส้นใยสิง ทอจากพืชอืนๆ ด้ายกระดาษและผ้าทอ เป็ นต้น สําหรับ
สินค้าทีส่งออกผ่านด่านเชียงของทีมกี ารส่ง ออกสมําเสมอและมีแ นวโน้มสูง ขึน3 ได้แก่ เชื3อเพลิง ทีไ ด้
จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลัน เคมีภณ
ั ฑ์อนิ ทรีย์ ยานบกนอกจากรถทีเดินบนราง
รถไฟหรือรางรถราง และผลิตภัณฑ์แร่ เป็ นต้น

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ตารางที 4-10: มูลค่าสิ นค้า ณ ด่านเชียงของ
ปี /รายการ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
เฉลียต่อปี

มูลค่าส่งออก
181
194
366
473
961
479
40
567
704
1,212
1,063
872
1,495
662

มูลค่านําเข้า

มูลค่ารวม

98
131
56
179
284
289
14
219
279
448
677
684
862
325

279
326
422
652
1,246
768
539
786
983
1,660
1,740
1,556
2,358
1,024

หน่ วย: ล้านบาท
ดุลการค้า
83
63
310
294
677
190
25
348
425
764
385
187
633
337

ตารางที 4-11: สิ นค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสูงสุด ณ ด่านเชียงของ ในปี 2551
ประเภทสิ นค้า
เชื3อเพลิงทีไ ด้จากแร่ นํ3ามันแร่และ
ผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลัน
ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟหรือ
รางรถราง
ผลิตภัณฑ์แร่
เหล็กและเหล็กกล้า
เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์
เครืองจักร เครืองใช้กล
เครืองดืม สุรา นํ3าส้มสายชู
ไม้และของทําด้วยไม้
เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
ของทีปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือ
นม ผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกเพสทรี
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ส่งออก
มูลค่า
(ล้านบาท)

ประเภทสิ นค้า

เชื3อเพลิงทีไ ด้จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ที
765.39 ได้จากการกลัน
ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟหรือราง
158.75 รถราง
60.53 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้
46.64 ธัญพืช
ต้นไม้และพืชอืนๆ ทีมชี วี ติ หัว รากและ
45.33 สิง ทีคล้ายกัน
ั ฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์
38.26 เคมีภณ
ผลไม้และลูกนัตทีบริโภคได้ เปลือกผลไม้
37.54 จําพวกส้มหรือเปลือกแตง
เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครืองจักร
35.27 เครืองใช้กล
เครืองแต่งกายและของทีใช้ประกอบกับ
32.73 เครืองแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เครืองแต่งกายและของทีใช้ประกอบกับ
24.01 เครืองแต่งกาย

นําเข้า
มูลค่า
(ล้านบาท)
275.52
204.71
94.31
46.50
44.78
31.55
24.26
19.11
15.12
14.18

บทที 4 การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นอกจากนี3หากพิจารณาการส่งออกและนําเข้า ณ ด่านเชียงของ (ตารางที 4-12) กับประเทศคู่คา้
ทีสําคัญ ทีส ามารถติดต่ อกันได้ทางถนน คือ ประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม พบว่า
ประเทศจีนมีมลู ค่าการนําเข้าทุกปียกเว้นในปี 2543 และปี 2544 โดยมีมลู ค่าการนําเข้ารวม(2539-2551)
เท่ากับ 426.22 ล้านบาท หรือเฉลียต่อปี เท่ากับ 32.79 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่ามีการ
ส่งออกทุกปี ยกเว้นปี 2541-2544 โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม (2539-2551) เท่ากับ 224.28 ล้านบาท
หรือเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 17.25 ล้านบาท
ประเทศลาวมีมูลค่าการนํ าเข้าทีมแี นวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมีมูลค่าการนําเข้ารวม (ตัง3 แต่ปี
2539-2551) เท่า กับ 3,749.80
ล้า นบาท และมีม ูล ค่า การนํ า เข้า เฉลี ย ต่อ ปี เ ท่า กับ 288.45
ล้า นบาท ทางด้า นการส่ง ออก พบว่า มีแ นวโน้ม เพิม ขึน3 ทุก ปี โดยมีม ูล ค่า การส่ง ออกรวม (ตัง3 แต่ปี
2539-2551) เท่ากับ8,722.68 ล้านบาท หรือเฉลียต่อปี เท่ากับ 670.98 ล้านบาท
สําหรับประเทศเวียดนามมีมูลค่าส่งออกและนําเข้า ณ ด่านเชียงของในมูลค่าทีน้อยมาก โดย
ตัง3 แต่ปี 2539-2551 ไม่มมี ูลค่าการส่งออก และมีมูลค่าการนําเข้าเพียง 2 ปี คือ ปี 2546 และปี 2548
โดยมีมูลค่าเท่ากับ 0.46 ล้านบาทและ 0.57 ล้านบาทตามลําดับ
ตารางที 4-12: มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม
ณ ด่านเชียงของ
ปี

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
จีน

ลาว

เวียดนาม

มูลค่านําเข้า (ล้านบาท)
อืนๆ

จีน

ลาว

เวียดนาม

อืนๆ

2539

1.75

179.25

0.18

9.15

88.62

2540

0.38

193.43

0.68

6.60

123.51

1.01

2541

365.89

0.10

56.08

0.01

2542

472.77

0.85

120.32

57.74

2543

960.18

0.85

217.62

66.85

2544

477.71

1.34

255.12

31.82

2545

2.13

393.75

2546

1.95

563.71

2547

19.76

2548

0.89

142.46

1.30

4.18

214.42

677.35

6.87

12.70

265.85

94.70

1113.16

3.96

79.56

367.84

2549

0.68

1062.07

0.02

77.20

600.17

2550

15.84

855.10

0.76

69.47

614.72

0.11

2551

87.08
224.28
17.25

1408.31
8,722.68
670.98

15.96
1.23

165.52
426.22
32.79

683.07
3,749.80
288.45

13.65
171.78
13.21

รวม
เฉลียต่อปี

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค

0.46
0.59
0.57

1.04
0.08
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มูลค่าสิ นค้าจากด่านเชี ยงแสน
มูล ค่า การค้า ณ ด่า นเชีย งแสนในภาพรวม (ตารางที 4-13) พบว่า มูล ค่า การค้า รวมมี
แนวโน้มเพิม ขึน3 ตัง3 แต่ปี 2539-2551 โดยมีมูลค่าส่งออกรวมเฉลียต่อปี เท่ากับ 3,446 ล้านบาท มูลค่า
นําเข้ารวมเฉลียต่อปี เท่ากับ 796 ล้านบาท สําหรับดุลการค้าพบว่า ในปี 2540–2542 มีดุลการค้าขาด
ดุล เริม เกินดุล อย่างต่อเนืองตัง3 แต่ปี 2543 เป็ นต้นมา ส่ง ผลให้มดี ุล การค้าเกินดุลเฉลียต่อปี เ ท่ากับ
2,650 ล้านบาท สําหรับสินค้าส่ง ออกทีสําคัญ ของด่านเชียงแสนในปี 2551 คือ ยางและของทําด้ว ย
ยาง ไขมันและนํ3ามันทีได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ทแี ยกได้จากไขมันและนํ3ามันดังกล่าว ยาน
บกนอกจากรถทีเ ดินบนรางรถไฟหรือ รางรถราง เครือ งดืม สุรา นํ3 าส้มสายชู เครือ งจัก ร เครือ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว เป็ นต้น ส่วนสินค้านําเข้า คือ พืชผักรวมทัง3 ราก
และหัว บางชนิด ทีบริโภคได้ ผลไม้แ ละลูก นัต ทีบริโภคได้ เปลือ กผลไม้จําพวกส้มหรือ เปลือ กแตง
เมล็ด พืชและผลไม้ทีมนี 3ํ ามัน วัต ถุระเบิด ผลิต ภัณ ฑ์จําพวกดอกไม้เ พลิง ไม้ขดี ไฟ และเหล็ก และ
เหล็กกล้า เป็ นต้น
ตัง3 แต่ปี 2539-2551 ด่านเชียงแสนมีสนิ ค้าทีนําเข้าและส่งออกผ่านด่านหลายชนิดโดยสินค้า
นําเข้าทีมกี ารนําเข้าสมําเสมอและมีแนวโน้มสูงขึน3 (ตารางที 4-14) ได้แก่ ผลไม้และลูก นัตทีบริโภค
ได้ เปลือกผลไม้จาํ พวกส้มหรือเปลือกแตง สัตว์มชี วี ติ ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้ และ เมล็ดพืช
และผลไม้ทมี นี 3ํามัน เม็ลธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น สําหรับสินค้าทีส่งออกผ่านด่าน
เชียงแสนทีมกี ารส่งออกสมําเสมอและมีแ นวโน้มสูง ขึน3 ได้แ ก่ ผลไม้และลูกนัตทีบริโภคได้ เปลือ ก
ผลไม้จํา พวกส้ม หรือ เปลือ กแตง ยางและของทํา ด้ว ยยาง เชื3อ เพลิง ทีไ ด้จ ากแร่ นํ3 า มัน แร่แ ละ
ผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลัน และเครืองดืม สุรา นํ3าส้มสายชู เป็ นต้น
ตารางที 4-13: มูลค่าสิ นค้า ณ ด่านเชียงแสน
หน่ วย: ล้านบาท
ปี /รายการ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
เฉลียต่อปี
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มูลค่าส่ งออก
138
83
216
611
1,999
2,745
3,382
3,891
4,193
7,706
6,625
6,341
6,867
3,446

มูลค่านําเข้า

มูลค่ารวม

82
107
309
611
997
781
665
1,114
1,221
1,101
1,135
880
1,340
796

220
190
525
1,222
2,996
3,526
4,046
5,006
5,414
8,807
7,760
7,221
8,207
4,241

ดุลการค้า
56
-24
-93
0
1,002
1,963
2,717
2,777
2,971
6,606
5,490
5,462
5,527
2,650

บทที 4 การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ตารางที 4-14: สิ นค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสูงสุด ณ ด่านเชียงแสน ในปี 2551
ประเภทสิ นค้า
ยางและของทําด้วยยาง
ไขมันและนํ3ามันทีไ ด้จากสัตว์หรือพืช และ
ผลิตภัณฑ์ทแี ยกได้จากไขมันและนํ3ามัน
ดังกล่าว
ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟหรือ
รางรถราง

ส่งออก
มูลค่า (ล้านบาท)

ประเภทสิ นค้า

1,560.47

พืชผักรวมทัง3 รากและหัวบางชนิดทีบ ริโภค
ได้

461.08

1,560.47

ผลไม้และลูกนัตทีบริโภคได้ เปลือกผลไม้
จําพวกส้มหรือเปลือกแตง

410.22

693.70 เมล็ดพืชและผลไม้ ทีมนี 3ํามัน
661.03

เครืองจักร เครืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว

333.18 เหล็กและเหล็กกล้า

ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
สัตว์มชี วี ติ
เชื3อเพลิงทีไ ด้จากแร่ นํ3ามันแร่และ
ผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลัน
ของปรุงแต่งทําจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต
หรือจากส่วนอืนของพืช

96.84

วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จาํ พวกดอกไม้เพลิง
ไม้ขดี ไฟ

เครืองดืม สุรา นํ3าส้มสายชู

ผลไม้และลูกนัตทีบริโภคได้ เปลือกผลไม้
จําพวกส้มหรือเปลือกแตง

นําเข้า
มูลค่า (ล้านบาท)

77.85
73.69

ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สเี มล็ดธัญพืช
285.80 มอลต์ สตาร์ช อินูลนิ และกลูเทนจากข้าว
สาลี
เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์
210.03
เครืองจักร เครืองใช้กล
183.62 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครืองเทศ

18.40

165.47 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สตั ว์ปีก นํ3าผึ3งธรรมชาติ

17.48

132.04 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้

17.09

28.25
19.12

นอกจากนี3หากพิจารณาการส่งออกและนําเข้า ณ ด่านเชียงแสน (ตารางที 4-15) กับประเทศ
คู่ค ้า ทีสํา คัญ ทีส ามารถติด ต่อ กัน ได้ท างถนน คือ ประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศเวีย ดนาม
พบว่า ประเทศจีน มีม ูล ค่าการนํ า เข้าทีมแี นวโน้มเพิม ขึน3 ทุก ปี โดยมีม ูล ค่าการนํ า เข้ารวม (ตัง3 แต่ปี
2539-2551) เท่า กับ 8,814 ล้า นบาท หรือ เฉลีย ต่อ ปี เ ท่า กับ 678 ล้า นบาท ทางด้า นการส่ง ออก
พบว่ามีแนวโน้มเพิม ขึน3 ทุก ปี โดยมีมูล ค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 36,261 ล้านบาท หรือ เฉลียต่อ ปี
เท่ากับ 2,789 ล้านบาท
ประเทศลาวมีมูล ค่าการนํ าเข้า ส่ว นใหญ่ม แี นวโน้มเพิม ขึน3 ทุก ปี โดยมีมูล ค่าการนํ าเข้า รวม
เท่ากับ 1,384.00 ล้านบาท หรือเฉลียต่อปี เท่ากับ 106 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าส่วนใหญ่
มีแ นวโน้มเพิม ขึน3 ทุก ปี โดยมีม ูล ค่า การส่ง ออกรวมเท่า กับ 1,680 ล้า นบาท หรือ เฉลีย ต่อ ปี เ ท่า กับ
129 ล้านบาท สําหรับประเทศเวียดนามไม่มมี ูลค่าส่งออกและนําเข้า ณ ด่านเชียงแสน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ตารางที 4-15: มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม ณ ด่านเชียงแสน
ปี

มูลค่าส่ งออก (ล้านบาท)
จี น

ลาว

เวียดนาม

มูลค่านําเข้า (ล้ านบาท)
อื นๆ

จี น

ลาว

เวียดนาม

อื นๆ

2539

113.30

8.99

15.77

75.81

5.30

0.93

2540

61.51

1.21

20.35

69.22

34.58

3.46

2541

84.70

1.07

130.02

272.81

32.76

3.47

2542

442.63

37.36

130.58

412.74

192.01

6.20

2543

1588.51

37.63

373.21

530.76

433.68

32.44

2544

2453.24

136.89

154.59

545.79

224.62

10.24

2545

3118.05

95.42

168.15

454.04

210.38

0.40

2546

3536.65

35.72

319.00

1028.85

78.49

6.88

2547

3220.56

285.77

686.32

1146.66

71.40

3.22

2548

7659.25

35.44

5061.13

1013.71

48.20

38.69

2549

4587.25

398.76

1638.66

1082.37

20.08

32.54

2550

4618.87

288.26

1433.88

862.40

13.00

4.11

2551

4776.09

317.35

1773.76

1318.88

19.52

1.32

รวม

36,260.61

1,679.88

11,905.43

8,814.04

1,384.00

143.89

เฉลียต่ อปี

2,789.28

129.22

915.80

678.00

106.46

11.07

มูลค่าสิ นค้าจากด่านแม่สาย
มูลค่าการค้า ณ ด่านแม่สาย (ตารางที 4-16) ในภาพรวมพบว่า มูล ค่าการค้ารวมมีแนวโน้ม
ไม่คงทีตงั 3 แต่ปี 2539 ถึง ปี 2551 แต่โดยเฉลียแล้วมีมูลค่าการค้ารวมเฉลียต่อปี เพิม ขึน3 เท่ากับ 2,355
ล้านบาท โดยมีมูลค่าส่งออกรวมเฉลียต่อปี เท่ากับ 2,166 ล้านบาท มูลค่านําเข้ารวมเฉลียต่อปี เท่ากับ
188 ล้านบาท ซึงมีดุลการค้าเกินดุลเฉลียต่อ ปี เท่ากับ 1,978 ล้านบาท สําหรับสินค้าส่งออกทีสําคัญ
ของด่า นแม่ส ายในปี 2551 คือ เชื3อ เพลิง ทีไ ด้จ ากแร่ นํ3 า มัน แร่แ ละผลิต ภัณ ฑ์ทีไ ด้จ ากการกลั น
เครืองดืม สุรา นํ3าส้มสายชู ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดทีบริโภคได้ ยางและของทําด้วยยาง และเอสเซน
เชียลออยล์และเรซินอยด์ เครืองหอม เครืองสําอางค์ เป็ นต้น ส่วนสินค้านําเข้า คือ ไม้และของทําด้วย
ไม้ ถ่านไม้ ผลไม้และลูกนัตทีบริโภคได้ เปลือกผลไม้จาํ พวกส้มหรือเปลือกแตง เครืองแต่งกายและ
ของทีใช้ประกอบกับเครืองแต่งกาย พืชผักรวมทัง3 รากและหัวบางชนิดทีบริโภคได้ และเมล็ดพืชและ
ผลไม้ทมี นี 3ํามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
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ในปี 2551 ด่านแม่ส ายมีส นิ ค้าทีนําเข้า และส่ง ออกผ่านด่า นหลายชนิด โดยสินค้านํ าเข้าทีม ี
การนําเข้าสมําเสมอและมีแนวโน้มสูงขึน3 (ตารางที 4-17) ได้แก่ ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี3ยง รัตน
ชาติหรือกึงรัตนชาติ สินค้าทีไม่สามารถระบุพกิ ดั ศุลกากรได้ สัตว์มชี วี ติ และเมล็ดพืชและผลไม้ทมี ี
นํ3ามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ด เตล็ด เป็ นต้น สําหรับสินค้าทีส่งออกผ่านด่านแม่สายทีม ี
การส่งออกสมําเสมอและมีแนวโน้มสูงขึน3 ได้แก่ เชือ3 เพลิงทีไ ด้จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการ
กลัน ยางและของทําด้วยยาง เครือ งดืม สุรา นํ3าส้มสายชู และผลิตภัณฑ์แร่ เป็นต้น
ตารางที 4-16: มูลค่าสิ นค้า ณ ด่านแม่สาย
ปี /รายการ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
เฉลียต่อปี

มูลค่าส่งออก
1,619
2,548
1,909
1,792
4,643
813
1,084
1,743
1,904
1,787
1,942
2,462
3,917
2,166

มูลค่านําเข้า
83
96
214
119
118
47
100
180
438
226
263
321
244
188

มูลค่ารวม
1,703
2,644
2,123
1,910
4,762
860
1,184
1,923
2,342
2,013
2,205
2,783
4,161
2,355

หน่ วย: ล้านบาท
ดุลการค้า
1,536
2,452
1,695
1,673
4,525
766
983
1,563
1,466
1,561
1,679
2,141
3,673
1,978

ตารางที 4-17: สิ นค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสูงสุด ณ ด่านแม่สาย ในปี 2551
ประเภทสิ นค้า
เชื3อเพลิงทีได้จากแร่ นํ3ามันแร่และ
ผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลั น
เครืองดืม สุรา นํ3าส้มสายชู
ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดทีบริโภคได้
ยางและของทําด้วยยาง

ส่ งออก
มูลค่า (บาท)

ประเภทสิ นค้า

1,047.53 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้
409.91 ผลไม้และลูกนัตทีบริโภคได้ เปลือก

ผลไม้จาํ พวกส้มหรือเปลือกแตง
323.00 เครืองแต่งกายและของทีใช้ประกอบ
กับเครืองแต่งกาย
216.23 พืชผักรวมทัง3 รากและหัวบางชนิ ดที
บริโภคได้

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค

นําเข้า
มูลค่า (บาท)
142.67
26.70
14.09
11.91
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ตารางที 4-17: สิ นค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสูงสุด ณ ด่านแม่สาย ในปี 2551 (ต่ อ)
ประเภทสิ นค้า
เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครืองหอม
เครืองสําอางค์
ไขมันและนํ3ามันทีได้จากสัตว์หรือพืช และ
ผลิตภัณฑ์ทแี ยกได้จากไขมันและนํ3ามันดังกล่าว
ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟหรือราง
รถราง
เหล็กและเหล็กกล้า
ของทีปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม
ผลิตภัณฑ์แร่

ส่ งออก
มูลค่า (บาท)
151.93

ประเภทสิ นค้า

นําเข้า
มูลค่า (บาท)

เมล็ดพืชและผลไม้ทมี นี 3ํามัน เมล็ดธัญพืช
เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด

143.61 ผลิตภัณฑ์แร่

8.29

เครืองแต่งกายและของทีใช้ประกอบกับ
เครืองแต่งกาย
130.45 วัตถุจากพืชทีใช้ถกั สาน ผลิตผลจากพืช
126.59 สัตว์มชี ีวติ
ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สเี มล็ด
124.59 ธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทน
จากข้าวสาลี
131.54

นอกจากนี3ห ากพิจารณาการส่ง ออกและนํ าเข้า ณ ด่านแม่ส าย (ตารางที 4-18) กับประเทศ
คู่คา้ ทีสําคัญทีส ามารถติดต่อกันได้ทางถนน คือ ประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม พบว่า
ประเทศจีนมีมูลค่าการนํ าเข้าทีมแี นวโน้มเพิม ขึ3นทุกปี โดยมีมูลค่าการนํ าเข้ารวมเท่ากับ 439.67 ล้าน
บาท หรือเฉลียต่อปี เท่ากับ 33.82 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าเริม มีการส่งออกทีสมําเสมอ
ตัง3 แต่ปี 2545 โดยมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิม ขึน3 ซึง มูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 141.88 ล้านบาท
หรือเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 10.91 ล้านบาท
ประเทศลาวไม่มมี มี ูล ค่าการนํ าเข้า ณ ด่านด่านแม่ส าย ทางด้านการส่ง ออก พบว่ามีมูล ค่า
การส่งออกรวมเท่ากับ 5.17 ล้านบาท หรือเฉลียต่อปี เท่ากับ 0.40 ล้านบาท สําหรับประเทศเวียดนาม
ไม่ม มี ูล ค่า ส่ง ออก โดยมีม ูล ค่า นํ า เข้า รวมเท่า กับ 1.55 ล้า นบาท หรือ หรือ เฉลี ย ต่อ ปี เ ท่า กับ
0.12 ล้านบาท
ตารางที 4-18: มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม ณ ด่านแม่สาย
ปี
2539
2540
2541
2542

70

จีน
0.22

มูลค่าส่ งออก (ล้านบาท)
ลาว
เวียดนาม
อื นๆ
1,619.32
2,547.70
1,908.86
1,791.62

จีน
0.57
0.37
8.57
16.49

9.93

มูลค่านําเข้า (ล้านบาท)
ลาว เวียดนาม
อื นๆ
82.84
95.69
205.12
102.17
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7.31
5.71
2.71
2.43

ตารางที 4-18: มูลค่ าการส่ งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม
ณ ด่ านแม่สาย (ต่ อ)
ปี
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
รวม
เฉลียต่อปี

จีน
7.97
2.59
2.99
65.05
24.70
6.23
10.48
21.66
141.88
10.91

มูลค่าส่ งออก (ล้านบาท)
ลาว
เวียดนาม
อื นๆ
0.37
4,634.78
812.89
0.27
1,080.75
1.89
1,738.25
0.66
1,838.28
1.09
1,761.20
0.68
1,935.00
2,451.65
0.20
3,894.88
5.17
28,015.20
0.40
2,155.02

จีน
55.41
13.26
10.32
47.53
161.46
67.43
25.12
10.79
22.35
439.67
33.82

มูลค่านําเข้า (ล้านบาท)
ลาว
เวียดนาม
อื นๆ
1.46
61.59
33.54
89.99
132.13
0.09
276.17
158.19
237.78
310.49
221.69
1.55
2,007.39
0.12
154.41

มูลค่าสิ นค้าจากด่านมุกดาหาร
มูลค่าการค้า ณ ด่านมุกดาหาร (ตารางที 4-19) ในภาพรวมพบว่า มูลค่าการค้ารวมมีแนวโน้ ม
เพิม ขึน3 ตัง3 แต่ปี 2539 ถึง ปี 2551 โดยมีมลู ค่าส่งออกรวมเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 4,182 ล้านบาท มูลค่านําเข้ารวม
เฉลียต่อปี เท่ากับ 2,264 ล้านบาท ซึงมีดุลการค้าขาดดุลในปี 2551 เท่ากับ 3,541 ล้านบาท แต่ดุลการค้า
รวมเฉลียต่อปี พบว่าเกินดุลเท่ากับ 1,918 ล้านบาท สําหรับสินค้าส่งออกทีสําคัญของด่านมุกดาหารในปี
2551 คือ เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครืองจักร เครืองใช้กล เชื3อเพลิงทีได้จากแร่ นํ3ามันแร่และ
ผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลัน ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟหรือราง
รถราง และของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดทีบริโภคได้ เป็ นต้น ส่วนสินค้านํ าเข้า คือ ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี นี 3ํามัน สินค้าเบ็ดเตล็ดทีไ ม่สามารถลงพิกดั อืนได้ ครัง และสิง สกัดอืนๆ จากพืช และ
สัตว์มชี วี ติ เป็นต้น
ตัง3 แต่ปี 2551 ด่านมุกดาหารมีสนิ ค้าทีนําเข้าและส่งออกผ่านด่านหลายชนิดโดยสินค้านําเข้า
ทีมกี ารนําเข้าสมําเสมอและมีแนวโน้มสูงขึน3 (ตารางที 4-20) ได้แก่ ไม้และของทําด้ว ยไม้ ถ่านไม้
สินค้าทีไม่สามารถระบุพกิ ดั ศุลกากรได้ ครัง และสิง สกัดอืนๆ จากพืช และยานบกนอกจากรถทีเดิน
บนรางรถไฟหรือ รางรถราง เป็ น ต้น สํา หรับ สิน ค้า ทีส ่ง ออกผ่า นด่า นมุก ดาหารทีม กี ารส่ง ออก
สมําเสมอและมีแนวโน้มสูงขึน3 ได้แก่ เชื3อเพลิงทีได้จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลั น
เครืองจักร เครืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอย
เลอร์ เครืองจักร เครืองใช้กล และของทีปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหาร
จําพวกเพสทรี เป็ นต้น
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ตารางที 4-19: มูลค่าสิ นค้า ณ ด่านมุกดาหาร
ปี /รายการ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
เฉลียต่อปี

มูลค่าส่งออก
1,125
1,289
1,436
2,362
5,784
3,273
3,255
3,427
5,071
5,176
5,987
6,030
10,153
4,182

มูลค่านําเข้า
236
201
152
460
2,644
801
815
701
613
923
3,030
5,168
13,695
2,264

มูลค่ารวม
1,361
1,491
1,588
2,821
8,428
4,074
4,071
4,128
5,683
6,099
9,017
11,198
23,848
6,447

หน่ วย: ล้านบาท
ดุลการค้า
889
1,088
1,284
1,902
3,141
2,471
2,440
2,726
4,458
4,253
2,957
863
-3,541
1,918

ตารางที 4-20: สิ นค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสูงสุด ณ ด่านมุกดาหาร ในปี 2551
ประเภทสิ นค้า
เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์
เครืองจักร เครืองใช้กล
เชื3อเพลิงทีได้จากแร่ นํ3ามันแร่และ
ผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลั น
ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ส่ งออก
มูลค่า (ล้านบาท)

ประเภทสิ นค้า

นําเข้า
มูลค่า (ล้านบาท)

1,325.70 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้

607.29

1,277.80 เมล็ดพืชและผลไม้ทมี นี 3ํามัน

143.79

954.43

สินค้าเบ็ดเตล็ดทีไม่สามารถลงพิกดั
อืนได้

18.11

ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟ
หรือรางรถราง
ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดทีบริโภคได้

824.08 ครั ง และสิง สกัดอืนๆ จากพืช

9.01

598.01 สัตว์มชี ีวติ

6.81

นํ3าตาลและขนมทําจากนํ3าตาล

416.75

เครืองจักร เครืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว
เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์

705.04
393.85

เหล็กและเหล็กกล้า

347.72

เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์

269.74
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หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนัง
ฟอก
เครืองจักร เครืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว
กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครืองเทศ
พืชผักรวมทัง3 รากและหัวบางชนิดที
บริโภคได้
เยือไม้หรือเยือทีได้จากวัตถุจาํ พวกเส้น
ใยเซลลูโลสอืนๆ

บทที 4 การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

6.40
0.86
1.48
0.98
0.95

นอกจากนี3หากพิจารณาการส่งออกและนํ าเข้า ณ ด่านมุกดาหาร (ตารางที 4-21) กับประเทศ
คู่คา้ ทีสําคัญทีส ามารถติดต่อกันได้ทางถนน คือ ประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม พบว่า
ประเทศจีนเริม มีมูลค่าการนํ าเข้าอย่างสมําเสมอตัง3 แต่ ปี 2545 เป็ นต้นมา โดยมีมูลค่าการนํ าเข้ารวม
เท่ากับ 1,743 ล้านบาท หรือเฉลียต่อปี เท่ากับ 134 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าเริม มีการ
ส่งออกอย่างสมําเสมอตัง3 แต่ปี 2548 โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 78 ล้านบาท หรือเฉลียต่อปี
เท่ากับ 6 ล้านบาท
ประเทศลาวมีมูล ค่ าการนํ า เข้า ทีม ีแ นวโน้ ม เพิม ขึ3นทุ ก ปี โดยมีมูล ค่ า การนํ าเข้า รวมเท่ า กับ
25,543 ล้านบาท หรือเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 1,965 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่ามีแนวโน้มเพิม ขึน3
ทุกปี โดยมีมลู ค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 51,987 ล้านบาท หรือเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 3,999 ล้านบาท
ประเทศเวียดนามมีมลู ค่าการนําเข้าทีม แี นวโน้มไม่สมําเสมอ แต่โดยภาพรวมมีมลู ค่าการนําเข้า
รวมเท่ากับ 1,221 ล้านบาท หรือเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 94 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่า เริม มีการ
ส่งออกอย่างสมําเสมอตัง3 แต่ปี 2543 โดยมีมลู ค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 2,231 ล้านบาท หรือเฉลีย ต่อปี
เท่ากับ 172 ล้านบาท
ตารางที 4-21: มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม
ณ ด่านมุกดาหาร
ปี

มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
จีน

ลาว

เวียดนาม

มูลค่านําเข้า (ล้านบาท)
อืนๆ

จีน

ลาว

เวียดนาม

อืนๆ

2539

1,121.63

3.35

200.81

0.57

34.39

2540

1,285.54

3.94

195.05

1.06

5.32

2541

1,423.36

0.27

144.87

4.24

2.97

2542

2,361.51

391.56

2.27

65.90

2543

5,683.41

78.25

22.77

1,973.79

658.66

11.16

2544

3,238.14

29.97

4.50

651.89

144.46

4.92

2545

3,247.78

4.83

1.08

0.36

719.56

94.50

0.71

2546

3,384.96

35.56

5.84

7.13

665.76

13.77

14.45

2547

4,996.51

71.27

2.28

11.10

537.11

2.82

61.73

12.57

0.09

2548

0.59

5,004.68

167.03

3.71

0.65

910.50

3.77

7.61

2549

0.15

5,255.75

716.73

14.32

2.70

2,957.80

26.78

42.52

2550

43.64

5,543.39

441.57

1.67

555.82

4,274.04

26.97

310.79

2551

34.09

9,440.50

673.59

5.10

1,164.76

11,920.13

240.69

369.19

รวม

78.48

51,987.16

2,231.36

68.85

1,742.60

25,542.87

1,220.57

931.66

เฉลียต่อปี

6.04

3,999.01

171.64

5.30

134.05

1,964.84

93.89

71.67
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มูลค่าสิ นค้าจากด่านหนองคาย
มูล ค่า การค้า ณ ด่า นหนองคาย (ตารางที  4-22) ในภาพรวมพบว่า มูล ค่า การค้า รวมมี
แนวโน้ม ไม่ค งทีต ัง3 แต่ปี 2539 ถึง ปี 2551 โดยมีม ูล ค่า ส่ง ออกรวมเฉลีย ต่อ ปี เ ท่า กับ 10,010
ล้านบาท มูลค่านําเข้ารวมเฉลียต่อ ปี เท่ากับ 999 ล้านบาท ซึงมีดุลการค้าขาดดุลในปี 2540 เท่ากับ
328 ล้า นบาท และมีดุล การค้า สมดุล ในปี 2541 แต่ดุล การค้า รวมเฉลีย ต่อ ปี พ บว่า เกิน ดุล เท่า กับ
9,011 ล้านบาท สําหรับสินค้าส่งออกทีสําคัญของด่านหนองคายในปี 2551 คือ เชื3อเพลิงทีได้จากแร่
นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลัน ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เครือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครืองจักร เครืองใช้กล ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ และเหล็กและ
เหล็กกล้า เป็ นต้น ส่วนสินค้านํ าเข้า คือ ไม้แ ละของทําด้ว ยไม้ ถ่านไม้ เครืองจักร เครือ งอุปกรณ์
ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว สินค้าเบ็ดเตล็ดทีไม่สามารถลงพิกดั อืนได้ เครืองแต่งกาย
และของทีใช้ประกอบกับเครืองแต่งกาย และพลาสติกและของทีทาํ ด้วยพลาสติก เป็ นต้น
ตัง3 แต่ปี 2551 ด่านหนองคายมีสนิ ค้าทีน ําเข้าและส่งออกผ่านด่านหลายชนิดโดยสินค้านําเข้าทีม ี
การนําเข้าสมําเสมอและมีแนวโน้มสูงขึน3 (ตารางที 4-23) ได้แก่ ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้ สินค้าที
ไม่สามารถระบุพกิ ดั ศุลกากรได้ เครืองจักร เครืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว
และเหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น สําหรับสินค้าทีส ่งออกผ่านด่านหนองคายทีม กี ารส่งออกสมําเสมอและ
มีแนวโน้มสูงขึน3 ได้แก่ เชื3อเพลิงทีไ ด้จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์ทไี ด้จากการกลัน ฝ้าย เครือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครือ งจักร เครือ งใช้กล และเหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น
ตารางที 4-22: มูลค่าสิ นค้า ณ ด่านหนองคาย
หน่ วย: ล้านบาท
ปี /รายการ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
เฉลียต่อปี
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มูลค่าส่ งออก
4,517
18
309
2,831
9,340
7,265
7,370
8,755
10,820
14,127
15,870
20,350
28,553
10,010

มูลค่านําเข้า
466
346
309
330
528
654
726
813
1,145
1,359
2,795
1,440
2,074
999

มูลค่ารวม
4,984
365
618
3,161
9,869
7,919
8,096
9,568
11,965
15,486
18,664
21,791
30,627
11,009

ดุลการค้า
4,051
-328
0
2,500
8,812
6,611
6,645
7,941
9,675
12,767
13,075
18,910
26,478
9,011

บทที 4 การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ตารางที 4-23: สิ นค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสูงสุด ณ ด่านหนองคาย ในปี 2551
ประเภทสิ นค้า
เชื3อเพลิงทีไ ด้จากแร่ นํ3ามันแร่และผลิตภัณฑ์
ทีได้จากการกลัน
ยานบกนอกจากรถทีเดินบนรางรถไฟหรือ
รางรถราง
เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์
เครืองจักร เครืองใช้กล

ส่งออก
มูลค่า (ล้านบาท)

ประเภทสิ นค้า

8,400.51 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้
4,570.50
2,019.43

ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

1,392.47

เหล็กและเหล็กกล้า
พลาสติกและของทีทาํ ด้วยพลาสติก

1,380.02
1,378.00

ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

891.74

เครืองจักร เครืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว

891.17

ฝ้าย

711.65

ของทีปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือ
นม ผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกเพสทรี

482.90

เครืองจักร เครืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครืองดังกล่าว
สินค้าเบ็ดเตล็ดทีไม่สามารถลงพิกดั
อืนได้
เครืองแต่งกายและของทีใช้ประกอบ
กับเครืองแต่งกาย
พลาสติกและของทีทาํ ด้วยพลาสติก
สินแร่ ตะกรันและเถ้า
ของปรุงแต่งทําจากพืชผัก ผลไม้
ลูกนัต หรือจากส่วนอืนของพืช
เยือไม้หรือเยือทีได้จากวัตถุจาํ พวก
เส้นใยเซลลูโลสอืน ๆ
หนังสือทีพ มิ พ์เป็ นเล่ม หนังสือพิมพ์
รูปภาพ
เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์
เครืองจักร เครืองใช้กล

นําเข้า
มูลค่า(ล้านบาท)
627.033139
275.75626
164.546834
92.555813
17.246744
16.841793
16.826602
22.840107
16.77343
19.462824

นอกจากนี3หากพิจารณาการส่งออกและนํ าเข้า ณ ด่านหนองคาย (ตารางที 4-24) กับประเทศ
คู่คา้ ทีสําคัญทีส ามารถติดต่อกันได้ทางถนน คือ ประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม พบว่า
ประเทศจีนมีมลู ค่าการนําเข้าทีม แี นวโน้มไม่สมําเสมอ โดยมีมลู ค่าการนําเข้ารวม (ตัง3 แต่ปี 2539-2551)
เท่ากับ 140.66 ล้านบาท หรือเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 10.82 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าเริม มีการ
ส่งออกอย่างสมําเสมอตัง3 แต่ปี 2548 โดยมีมลู ค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 1,436.49 ล้านบาท หรือเฉลีย
ต่อปีเท่ากับ 110.50 ล้านบาท
ประเทศลาวมีมูล ค่าการนํ าเข้าทีมแี นวโน้ มเพิม ขึ3นทุก ปี โดยมีมูล ค่าการนํ าเข้ารวม (ตัง3 แต่ ปี
2539-2551) เท่ากับ 9,814.82 ล้านบาท และมีมูลค่าการนํ าเข้าเฉลียต่อปี เท่ากับ 754.99 ล้านบาท
ทางด้านการส่งออก พบว่ามีแนวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมีมลู ค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 119,411.50 ล้าน
บาท และมีมลู ค่าการส่งออกเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 9,185.50 ล้านบาท
ประเทศเวียดนามมีมลู ค่าการนําเข้าทีไ ม่สมําเสมอ และเริม มีมลู ค่าการนําเข้าตัง3 แต่ปี 2548 โดย
ภาพรวมมีมูลค่าการนํ าเข้ารวมเท่ากับ 8.44 ล้านบาท หรือเฉลียต่อปี เท่ากับ 0.65 ล้านบาท ทางด้าน
การส่งออก พบว่า เริม มีการส่งออกอย่างสมําเสมอตัง3 แต่ปี 2547 โดยมีมูล ค่าการส่งออกรวมเท่ากับ
125.93 ล้านบาท หรือเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 9.69 ล้านบาท
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ตารางที 4-24 มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม
ณ ด่านหนองคาย
ปี
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
รวม
เฉลียต่อปี

4.6

จีน
2.14
0.96
1.16

1,426.38
4.66
0.29
0.90
1,436.49
110.50

มูลค่าส่ งออก (ล้านบาท)
ลาว
เวียดนาม
อื นๆ
4,362.93
150.30
12.99
34.13
200.02
108.04
2,816.88
6.25
1.50
9,313.28
26.76
7,249.75
0.60
14.19
7,346.97
0.68
22.18
8,738.79
15.76
10,810.95
3.71
5.44
3,970.93
10.21 8,719.33
15,799.54
17.68
47.78
20,332.79
2.64
14.61
28,455.70
84.16
11.76
119,411.50
125.93 9,171.77
9,185.50
9.69
705.52

จีน
2.14
0.96
1.16
1.80
0.10
0.19
1.40
0.24
2.48
0.41
18.43
27.31
84.03
140.66
10.82

มูลค่านําเข้า (ล้านบาท)
ลาว
เวียดนาม
อื นๆ
421.50
42.53
307.87
37.47
200.02
108.05
223.68
104.92
513.07
15.10
612.80
41.05
664.46
0.03
59.82
715.86
97.21
884.25
258.65
1,010.61
0.54
347.91
1,947.56
1.47 462.29
1,077.15
6.13 329.69
1,236.01
0.26 753.77
9,814.82
8.44 2,658.45
754.99
0.65 204.50

สรุ ป

เนื3อหาในบทนี3 วิเคราะห์ถงึ การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถานการณ์การค้า
ระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศเพือนบ้าน ทัง3 นี3ในการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจของภูมภิ าค
อาเซียน ได้มขี อ้ ตกลงเกียวกับการเชือมโยงระบบการคมนาคมและขนส่งของอาเซียน ประกอบไปด้วย
ข้อตกลงทีเกียวกับการพัฒนาโครงสร้างพื3นฐาน และข้อตกลงทีเกียวกับด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
เพือให้เกิดการเชือมโยงกันในภาคการขนส่ง อีกทัง3 ยังมีกรอบการตกลงอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น3ํ าโขง ซึงมี
ข้อตกลงด้านการขนส่งข้ามแดน โดยเฉพาะในส่วนของอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น3ําโขงทําให้การขนส่งสินค้าข้าม
แดนมีความสะดวก ลดทัง3 ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ย
ด้านสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศนัน3 กลุ่มประเทศ ASEAN ได้พฒ
ั นาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยการใช้ระบบอัตราศุลกากรเพือเอื3อประโยชน์การค้าและสร้างโครงการความร่วมมือแบบ
ต่างๆ รวมถึงการจัดตัง3 เขตการค้าเสรีอาเซียน โดยสรุปพบว่าประเทศจีนเป็ นประเทศคู่คา้ ทีส ําคัญของ
ไทย อย่างไรก็ด ี ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าการค้าทีมแี นวโน้ มสูงขึ3นอย่างสมําเสมอ และเป็ น
ประเทศคู่คา้ ทีส ําคัญในอนาคตหากมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหากพิจารณาสัดส่วน
ของการนํ าเข้าและส่ง ออก พบว่าในอดีต ประเทศไทยพึง พาการนํ าเข้าและส่ง ออกกับประเทศญีปุ่น
สหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ด ี สัดส่วนของประเทศอาเซียน ทัง3 การนําเข้าและ
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บทที 4 การเชือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ส่งออก โดยเฉพาะการนําเข้า มีสดั ส่วนทีส งู ขึน3 อย่างเห็นได้ชดั ในขณะทีส ดั ส่วนของประเทศหลักทีก ล่าว
มาข้างต้นมีสดั ส่วนน้อยลง ทัง3 การนํ าเข้าและส่งออกซึงทําให้เห็นถึงการเปลียนแปลงของการเชือมโยง
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่า การเชือ มโยงภายในภูมภิ าคอาเซียน กอปรกับมูลค่าการค้าของไทยกับ
ประเทศจีนทีเพิม สูงขึน3 แสดงถึงการเปลียนแปลงโครงสร้างการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจทีชดั เจนมาก
ยิง ขึน3
สําหรับการค้าระหว่างประเทศเพือนบ้านทีส าํ คัญในโครงการนี3 คือประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูน
นาน) ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึน3 ทัง3 ทางด้านการนําเข้า
และการส่งออก โดยสินค้าหลักทีส ่งออกไปยังประเทศจีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง นํ3ามันเชือ3 เพลิง พลาสติก
และผักและผลไม้ ในขณะทีสนิ ค้านํ าเข้าหลักได้แก่ ผักและผลไม้ เสื3อผ้า และเคมีภณ
ั ฑ์ สินค้าหลักที
ประเทศไทยส่งออกไปลาวได้แก่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและนํ3 ามัน อาหาร เครืองจักรกลและยานพาหนะ
เคมีภณ
ั ฑ์ และเครืองใช้ไฟฟ้า ในขณะทีสนิ ค้านํ าเข้าหลักจากประเทศลาว คือ ทองแดง ผลิตภัณฑ์ไม้
ยานพาหนะ (นํ าเข้ากลับ) และผักและผลไม้ สินค้าหลักทีไ ทยส่งออกไปยังเวียดนามได้แก่ สินค้า
อิเ ล็ก ทรอนิกส์ อาหาร ผัก และผลไม้ ผลิต ภัณฑ์ยาง และเครืองจักร ในขณะทีส ินค้านํ าเข้าหลักจาก
เวียดนามได้แก่ เครือ งจักรและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าส่งออกสําคัญจากไทยไปยังกัมพูชา ได้แก่
ยานพาหนะและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สงิ ทอ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนสินค้านํ าเข้าทีสําคัญได้แก่
เศษโลหะ เสือ3 ผ้าเก่า และพืชสวน
หากพิจารณาด้านการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพือนบ้านส่วนใหญ่มกั ใช้รปู แบบการขนส่งทาง
ถนน เนืองจากมีภูมปิ ระเทศทีเป็ นเขตติดต่อกันทางบก มีโครงสร้างพืน3 ฐานในการขนส่งเป็ นอย่างดี ทํา
ให้การขนส่งสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี3พบว่าการขนส่งทางบกเป็ นการขนส่งสินค้าทีมปี ริมาณและ
นํ3าหนักมากกว่าการขนส่งทางอากาศแต่กลับพบว่ามูลค่าการขนส่งสินค้าทางถนนกลับตํากว่าการขนส่ง
ทางอากาศ แสดงให้เห็นว่าแม้ลกั ษณะภูมปิ ระเทศของประเทศคู่ค้าจะมีอาณาเขตติดต่อกันทางบก แต่
หากชนิดสินค้าดังกล่าวมีมูลค่าสูง หรือเป็ นสินค้าเกษตรทีเน่ าเสียได้ซงึ ต้องใช้เวลาในการขนส่งอย่าง
รวดเร็วจะทําให้ผู้ประกอบการเลือกรูปแบบการขนส่งทางอากาศมากกว่าทางบก แต่หากเป็ นสินค้าทีม ี
นํ3าหนักมากส่วนใหญ่มกั ใช้การขนส่งทางทะเล
สําหรับการพิจารณาการค้าระหว่างประเทศเพือนบ้านจําแนกตามรายด่าน พบว่า มูลค่าการค้า
ณ ด่านเชียงของมีแนวโน้มเพิม ขึน3 โดยมีมลู ค่าส่งออกรวมเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 662 ล้านบาท มูลค่านําเข้า
รวมเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 325 ล้านบาท หากพิจารณาการส่งออกและนําเข้ากับประเทศคู่คา้ ทีส ําคัญ พบว่า
ประเทศลาวมีมลู ค่าการนําเข้าทีม แี นวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมีมลู ค่าการนําเข้าเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 288 ล้าน
บาท ทางด้านการส่งออก พบว่ามีแนวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลียต่อปี เท่ากับ 671
ล้านบาท
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มูลค่าการค้า ณ ด่านเชียงแสนมีแนวโน้มเพิม ขึน3 โดยมีมลู ค่าส่งออกรวมเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 3,446
ล้านบาท มูลค่านํ าเข้ารวมเฉลียต่อปี เท่ากับ 796 ล้านบาท หากพิจารณาการส่งออกและนํ าเข้ากับ
ประเทศคู่คา้ ทีส ําคัญ พบว่าประเทศลาวมีมลู ค่าการนําเข้าและการส่งออกทีม แี นวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดย
มีมูลค่าการนํ าเข้าเฉลียต่อปี เท่ากับ 106 ล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกเฉลียต่อปี เท่ากับ 129 ล้าน
บาท
มูลค่าการค้า ณ ด่านแม่สาย มีแนวโน้มไม่คงที แต่โดยเฉลียแล้วมีมูลค่าการค้ารวมเฉลีย ต่อปี
เพิม ขึน3 เท่ากับ 2,355 ล้านบาท โดยมีมูลค่าส่งออกรวมเฉลียต่อปี เท่ากับ 2,166 ล้านบาท มูลค่านํ าเข้า
รวมเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 188 ล้านบาท หากพิจารณาการส่งออกและนําเข้า กับประเทศคู่คา้ ทีส ําคัญพบว่า
ประเทศจีนมีมูลค่าการนํ าเข้าทีมแี นวโน้ มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมีมูลค่าการนํ าเข้าเฉลียต่อปี เท่ากับ 33.82
ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าเริม มีการส่งออกทีสมําเสมอตัง3 แต่ปี 2545 โดยมูลค่าการส่งออกมี
แนวโน้มเพิม ขึน3 ซึง มูลค่าการส่งออกเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 10.91 ล้านบาท
มูลค่าการค้า ณ ด่านมุกดาหาร มีแนวโน้ มเพิม ขึน3 โดยมีมูลค่าส่งออกรวมเฉลียต่อปี เท่ากับ
4,182 ล้านบาท มูลค่านําเข้ารวมเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 2,264 ล้านบาท หากพิจารณาการส่งออกและนําเข้า
กับประเทศคู่ค้าทีสําคัญ พบว่าประเทศลาวมีมลู ค่าการนําเข้าทีมแี นวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมีมูลค่าการ
นําเข้าเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 1,965 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่ามีแนวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมีมลู ค่า
การส่งออกเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 3,999 ล้านบาท
และมูลค่าการค้า ณ ด่านหนองคาย มีแนวโน้มไม่คงที โดยมีมลู ค่าส่งออกรวมเฉลีย ต่อปีเท่ากับ
10,010 ล้านบาท มูลค่านําเข้ารวมเฉลียต่อปี เท่ากับ 999 ล้านบาท หากพิจารณาการส่งออกและนําเข้า
กับประเทศคู่คา้ ทีส ําคัญ พบว่าประเทศลาวมีมลู ค่าการนํ าเข้าและส่งออกทีม แี นวโน้มเพิม ขึน3 ทุกปี โดยมี
มูลค่าการนําเข้าเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 755 ล้านบาท และมีมลู ค่าการส่งออกเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 9,186 ล้านบาท
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บทที 5
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็ วสู ง
ศึกษาประสบการณ์ จากต่ างประเทศ
การใช้ร ะบบรถไฟความเร็ว สูง เชือ มโยงพื,น ทีต่า งๆ ของภูม ภิ าคเข้า ด้ว ยกัน เพือ ให้ม กี าร
กระจายตัว ของการพัฒ นาที ส อดคล้อ งกัน เป็ น นโยบายที ห ลายๆ ประเทศได้ดํ า เนิน มานาน
โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปซึงมีพรมแดนทีตดิ ต่อกัน ทําให้การเดินทางทางรถไฟเป็ นรูปแบบการ
เดินทางทีสามารถเชือมต่อกันระหว่างประเทศได้เป็ นอย่างดี
การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงนี,สามารถพิจารณาได้หลายแง่มุม โดยเฉพาะในแง่มุมของ
ประวัตกิ ารพัฒนา ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และ
การลงทุนรถไฟความเร็วสูง
เนื,อหาในบทนี,จะวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูง โดยจะทบทวนงานศึกษา
เกียวกับวิวฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศเพือเป็ นพื,นฐานด้านประวัตขิ องการพัฒนารถไฟ
ความเร็ว สูง ในรูปแบบต่างๆ และทบทวนงานศึก ษาเกียวกับผลกระทบของการมีรถไฟความเร็ว สูง
ของต่างประเทศในด้านรูปแบบการเดินทางและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง
เริม ต้นทีประเทศญีปุ่นและปจั จุบนั มีการให้บริการรถไฟความเร็วสูงในประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ
โดยในยุโรปได้มกี ารกําหนดคําจํากัดความถึงระบบรถไฟความเร็วสูงเพือให้เป็ นทีทราบทัวกั
 นคือ
1) โครงสร้างพื,นฐานสําหรับรถไฟความเร็วสูง สําหรับโครงสร้างพื,นฐานทีสร้างขึ,นใหม่ต้อ ง
รองรับความเร็ว 250 กม./ชม. สําหรับโครงสร้างพืน, ฐานเดิมต้องปรับปรุงให้ใช้ความเร็ว 200 กม./ชม.
2) หัวรถจักร ล้อเลือน และการเดินรถ สําหรับหัวรถจักร ล้อเลือนทีเดินรถอยู่บนโครงสร้าง
พื,นฐานทีสร้างขึน, ใหม่ใช้ความเร็ว 250 กม./ชม. สําหรับหัวรถจักร ล้อเลือนทีเดินรถอยู่บนโครงสร้าง
พื,นฐานเดิมต้องใช้ความเร็ว 200 กม./ชม.
ในปี 2554 ระบบรถไฟความเร็ว สูง ส่ว นใหญ่ใ ห้บริก ารในทวีป ยุโรปมากทีสุด ในทวีปเอเชีย
ระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนมีก ารให้บริการเป็ นระยะทางทีมากทีสุด ซึงรับเอาระบบรถไฟ
ความเร็ว สูง ทัง, จากยุโรปและจากญีปุ่มมาใช้ และมีแผนในการทีจ ะก่อ สร้างในอนาคตอีกจํานวนมาก
สําหรับตัวอย่างการนําระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้ในต่างประเทศมีววิ ฒ
ั นาการดังนี,

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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5.1

วิวัฒนาการรถไฟความเร็ วสู งในต่ างประเทศ

รถไฟความเร็วสูง (High Speed Railways) ถือว่าเป็ นการพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดดในส่ว นของการเดิน ทางของคน ในช่ว งครึง หลัง ของศตวรรษที 20 ซึง ในปี 2551 มีร ถไฟ
ความเร็วสูงให้บริการอยู่ในโครงข่ายรถไฟมากกว่า 20,000 กม. (Campos et al., 2009) การพัฒนา
รถไฟความเร็ว สูง เริม ขึน, เมือ กว่า 40 ปี ทีผ่า นมาโดยประเทศญีปุ่น ในปี 2507 ซึง ในป จั จุบ นั ระบบ
รถไฟความเร็ว สูง ในประเทศญีปุ่น ขนส่ง ผู ้โ ดยสารมากกว่า 100 ล้า นคน-เทีย ว/ปี ในขณะทีร ถไฟ
ความเร็ว สูง ในทวีปยุโรป ขนส่งผู้โดยสารประมาณ 50 ล้านคน-เทียว/ปี ซึงป จั จุบนั มีก ารให้บริก าร
รถไฟความเร็วสูงในประเทศต่างๆ มากถึง 15 ประเทศ และมีแนวโน้มเพิม สูงขึน,
ในส่ว นนี,เ ป็ น การทบทวนงานศึก ษาและประวัต ขิ องรถไฟความเร็ว สูง ในประเทศต่า งๆ ซึง
รวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูล อาทิเช่น Economic Analysis of High Speed Rail in Europe (de
Rus and Nash, 2009) High-speed Railways: the Last 10 years (Takagi, 2005) และ งานศึกษา
ของการรถไฟแห่ง ประเทศไทยเกีย วกับ รถไฟความเร็ว สูง สายกรุง เทพฯ-โคราช (การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย, 2548)
5.1.1 วิ วฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในญีป นุ่
ประเทศญีปุ่นเป็ น ประเทศแรกในโลกทีส ร้างทางรถไฟสําหรับรถไฟความเร็ว สูง โดยเฉพาะ
เนือ งจากโครงข่ายระบบรถไฟของญีปุ่นเดิมทีส ร้างตามแนวชัน, ความสูง ของภูเ ขาซึงเป็ นพื,นทีส่ว น
ใหญ่ของประเทศจึง เป็ นทางรถไฟทีอ้อ มและเป็ นระบบรางชนิด กว้าง 1 เมตร ทําให้ไม่ส ามารถเพิม
ความเร็วรถไฟได้ ดังนัน, การพัฒนาทางรถไฟความเร็วสูงของญีปุ่นจึงเป็ นการตัดแนวเส้นทางใหม่
โดยการเจาะอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา และก่อสร้างเป็ นทางยกระดับข้ามสิง กีดขวาง
รถไฟความเร็วสูงในญีปุน่ เรียกว่า Shinkansen เปิดบริการครัง, แรกในปี 2507 ระหว่างโตเกียวโอซากา เพือรองรับกีฬาโอลิมปิคทีป ระเทศญีป นุ่ เป็นเจ้าภาพ เส้นทางสายนี,ประสบผลสําเร็จมากเพราะมี
ผู้โดยสารมากถึง 100 ล้านคน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และถึง 1,000 ล้านคนในปี 2510 รถไฟ
ความเร็ว สูงขบวนแรกสามารถวิงด้ว ยความเร็ว 200 กม./ชม. และเพิมความเร็ว เป็ น 220 กม./ชม.
ในภายหลัง โดยขบวนรถไฟรุ่นแรกนี,ปจั จุบนั ยังคงมีบริการอยู่ในเส้นทางสาย ฮากาตะ-โอซากา รถไฟ
รุน่ ต่อมามีรปู ร่างหน้าตาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุน่ ปจั จุบนั สามารถทําความเร็วได้ 300 กม./ชม.
ระบบรางเดิมใช้สําหรับบริการผู้โดยสารและขนส่งสินค้าโดยบริการทัง, กลางวันและกลางคืน แต่
ระบบรางใหม่ใช้เฉพาะบริการผูโ้ ดยสารเท่านัน, และปิ ดบริการระหว่าง 24.00-06.00 น. เพือมีเ วลาสําหรับ
งานบํารุงรักษา
ในปี 2546 การรถไฟของประเทศญีปุ่นได้ประกาศว่า Shinkansen มีความเทียงตรงในการ
เดินทางตามเวลาผิดพลาดไม่เกิน 6 วินาที โดยคํานวณค่าเฉลียจากการเดินทางของ 160,000 ขบวน
รถ/เทียว ซึงรวมการเสียเวลาเนือ งจากเหตุสุด วิส ยั และความผิด พลาดโดยธรรมชาติแ ละโดยคนไว้
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แล้ว ซึงการรถไฟของประเทศญีปุ่นได้เคยประกาศในทํานองเดียวกันในปี 2540 ว่าเวลาผิดพลาดไม่
เกิน 18 วินาที
5.1.2 วิ วฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในฝรังเศส

รถไฟต้นแบบขบวนแรก Train a Grand Vitesse: TGV0001 ได้ถูกทดสอบครัง, แรกในต้น
ทศวรรษ 70 ขับเคลือนด้วย Gas turbine สามารถทําสถิตวิ งิ ด้วยความเร็วสูงสุด 318 กม./ชม. ซึง
ยังคงรักษาสถิตนิ ,ีมาได้หลายปี ต่อมาผลของการทดสอบวิง 175 ครัง, ทีความเร็ว 300 กม./ชม. เป็ น
ข้อมูลสําคัญในการพัฒนา TGV รุ่นต่อมา ฝรังเศสเป็

นประเทศแรกทีนําระบบรถไฟความเร็วสูง TGV
มาใช้ในทวีปยุโรป (ตัง, แต่ปี 2524) ในเส้นทางสายใหม่ Paris-Lyon ซึงเป็ นเส้นทางทีสามารถทํากําไร
ให้ก บั การรถไฟของฝรั งเศสได้ สามารถคืน ต้น ทุน ทัง, หมดรวมถึง ค่า ก่อ สร้า งภายในหนึง ทศวรรษ
เท่านัน, ทําให้รฐั บาลฝรั งเศสสนับสนุ นการขยายเส้นทางรถไฟความเร็ว สูง จนเป็ นโครงข่าย TGV ที
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ
ในปี 2533 TGV สามารถทดลองวิง ทําสถิตคิ วามเร็วใหม่ที 515.3 กม./ชม. รูปแบบรถไฟของ
TGV รุ่นต่างๆ ในรุ่นใหม่มจี ํานวนล้อ น้อยกว่าเนือ งจากตู้โดยสารเชือ มต่อ กันแบบถาวร ทําให้ล ด
เสียงของล้อลง และผู้โดยสารสามารถเดินระหว่างตู้โดยสารได้สะดวก นอกจากนี,ยงั ช่วยในเรืองของ
อุบตั เิ หตุ โดยไม่เกิด Jack-Knifing ในเรืองของความปลอดภัย TGV ถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากยัง
ไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุจนถึงชีวติ ตลอดระยะเวลา 17 ปี ทใี ห้บริการด้วยความเร็ว 300 กม./ชม.
ปจั จุบนั มีสามสายหลักของ TGV ทีอ อกจากปารีสไปยังเมืองต่างๆ ของประเทศ และประเทศอืนใน
ยุโรป โครงข่าย TGV ในประเทศฝรังเศสที

เ ปิดบริการทัง, สิน, เป็นระยะทาง 1,520 กม.
5.1.3 วิ วฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในเยอรมัน
ประเทศเยอรมนีเ ป็ น ประเทศทีเ ริม ระบบรถไฟความเร็ว สูง ช้า กว่า ประเทศอืน ในยุโ รป แต่
สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Inter City Express: ICE
รถไฟความเร็วสูงสายแรกเปิ ด บริก ารในปี 2535 ระหว่าง Hannover กับ Wurzburg และ
Mannheim กับ Stuttgart ความเร็วสูงสุดปกติอยู่ที 250 กม./ชม. แต่สามารถเร่งได้ถงึ 280 กม./ชม.
เพือชดเชยเวลาทีเสีย ทําให้ตารางเวลารถไฟมีความเทียงตรง โครงข่ายรถไฟ ICE ได้ขยายเข้าไป
ในเยอรมันตะวันออกในปี 2540 และมีการพัฒนารถไฟเป็ น ICE2, ICE3 และ ICE-T (Tilting train)
โดย Siemens โครงข่ายได้ขยายไปถึง Holland, Belgium, Switzerland และ Austria
ICE2 เริม บริการในปี 2539 มีคุณสมบัต ิ “half-train” format คือสามารถแยกขบวนภายหลัง
และไปสู่จุดหมายปลายทางได้สองแห่ง โดยร่วมขบวนบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก่อน
Deutsche Bahn AG ได้นําเสนอ ICE-T (Tilting train) ในปี 2541 โดยมีความเร็วสูงสุดที
230 กม./ชม. ในเส้นทางทีภูมปิ ระเทศไม่อํานวย ทําให้เ กิด การพัฒนาความเร็ว ของการเดินทางใน
เส้น ทางรถไฟเดิม เช่น ระหว่า ง Stuttgart–Switzerland, Saarbrucken–Frankfurt–Leipzing–
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
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Dresden และ Munich–Berlin โดยผ่าน Leipzing ในเส้นทางทีไม่มรี ะบบไฟฟ้า DB ก็ได้นําเสนอ
รถไฟดีเ ซล DMU tilting ขนาด 4 ตู้โดยสารเรียกว่า ICE-TD โดยมีล กั ษณะเหมือ น ICE-T ที
ขับเคลือนด้วยระบบไฟฟ้า เส้นทางทีใช้ ICE-TD ได้แก่ Numberg–Dresden และ Munich–Lindau–
Zurich
การบริการของ ICE เป็ นการบริการแบบชัน, ธุรกิจ มีระบบปรับอากาศตลอด มีห้อ งพิเ ศษ
สําหรับจัดประชุม มีโทรศัพท์ มีบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การออกแบบ ICE3 มีอทิ ธิพล
จากรถไฟ Shinkansen ของญีปุ่น โดยออกแบบให้รูปร่างลู่ล ม เพือ ลดแรงเสียดทางลงร้อ ยละ 10
และออกแบบสําหรับเส้นทางใหม่ส าย Koln–Frankfurt ทีจาํ เป็ นต้องมีสดั ส่วนกําลัง /นํ,าหนัก สูง เพือ
รองรับการจอดเป็ นระยะในเส้นทางทีเป็ นทางชันขึน, -ลงโดยตลอด
ICE3M ออกแบบสําหรับวิง ในเส้นทางระหว่างประเทศในยุโรปทีมรี ะบบกําลังไฟฟ้าแตกต่าง
กันถึง 4 ระบบ คือ 15kV 16.7Hz, 25kV 50Hz, 1.5kv DC และ 3kV DC ความเร็วสูงสุดของ
ICE3M จะอยู่ที 330 กม./ชม.
5.1.4 วิ วฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในสเปน
รัฐบาลสเปนมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ด้วยงบประมาณ 41,000 ล้านยูโร ให้เสร็จ
ในปี 2550 เพือให้การเดินทางด้วยรถไฟจากหัวเมืองต่างๆ กับเมืองแมดริดใช้เวลาน้อยกว่า 4 ชม.
และกับ เมือ งบาเซโลน่ า น้อ ยกว่า 6.30 ชม. เป็ นโครงการทางรถไฟ 5 สายทางหลัก รวมระยะทาง
ทัง, สิ,น 7,200 กม. โดยรองรับความเร็วที 350 กม./ชม. ระยะ 725 กม. แรกได้สร้างเสร็จในปี 2546
ส่วนระยะทาง 1,146 กม. กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ระยะทาง 1,182 กม. กําลังอยู่ในขัน, ตอน
การออกแบบ ระยะทาง 920 กม. อยู่ในขัน, วางแผนงาน และระยะทางอีก 3,227 กม. อยู่ในขัน, ตอน
การปรึกษาหารือ
สเปนได้เริม เส้นทางรถไฟความเร็วสูงครัง, แรกระหว่าง Madrid–Seville ระยะทาง 417 กม.
ในปี 2535 เพือรองรับงาน World EXPO โดยลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิม 6 ชม. เหลือ 2.30
ชม. ซึงเส้นทางสายนี,ใช้รถไฟ AVE (TGV–style train) บนขนาดรางมาตรฐาน และประสบผลสําเร็จ
เป็ นอย่างมาก ขณะเดียวกันประเทศสเปนได้พฒ
ั นารถไฟ Talgo ให้สามารถเปลียนความกว้างของ
เพลาล้อ จากขนาดรางกว้าง 1,668 มม. มาเป็ นขนาดมาตรฐานได้ ทําให้ส ามารถวิง บนเส้นทางทีม ี
ขนาดความกว้างของรางทีแตกต่างกันได้
ทําให้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของสเปนแยกออกเป็ นสองระบบคือ ระบบ AVE ทีวงิ อยู่
บนทางมาตรฐานและระบบ Talgo ทีวงิ อยู่บนรางขนาดกว้าง
รัฐบาลได้เซ็นสัญญาซื,อขบวนรถไฟความเร็วสูงกับบริษทั ร่วมทุนระหว่าง Talgo/ Bombadier
และ Siemens 32 ขบวนความเร็ว 350 กม./ชม. ด้วยวงเงิน 741 ล้านยูโร มาใช้ในเส้นทาง Madrid–
Barcelona ในปี 2547 เพือการแข่งขันกับสายการบินในเส้นทางนี,การบริการในขบวนรถไฟให้ความ
สะดวกสบายกับผู้โดยสารมากกว่าการโดยสารด้วยเครืองบิน
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5.1.5 วิ วฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในไต้ หวัน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมระหว่างสองเมืองใหญ่ของไต้หวัน คือ ไทเปและเกาซุง เริม
วางแผนงานในปี 2533 และเป็ น ทางรถไฟสายแรกของไต้ห วัน ที ใ ช้ร ะบบขับ เคลือ นด้ว ยไฟฟ้ า
เหตุผลหลักของการพิจารณาโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง เนืองจากการเพิม ขึน, ของความต้องการ
เดินทางระหว่างสองเมืองใหญ่น,ีทําให้รฐั บาลของไต้หวันพิจารณาโครงการนี, โดยศึกษาระบบรถไฟ
ของประเทศญีปุ่นเป็ นต้นแบบ
รัฐบาลไต้หวันได้มกี ารประกาศเชิญ ชวนผู้ส นใจเพือ พิจารณาคุณ สมบัต ขิ องผู้ทีจะมาทําการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ความยาว 345 กม. โดยวิง ได้ด้วยความเร็ว 300 กม./ชม. แต่เนืองจากเกิด
อุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียในปลายปี 2533 โครงการอืนหลายโครงการได้ถูกยกเลิกหรือ
ลดขนาดลง ทําให้โครงการนี,ถอื เป็ นโครงการก่อสร้างทีใหญ่ทสี ุดของปลายศตวรรษที 20
เส้นทางสายนี,ผ่านพื,นทีประชากรหนาแน่ น และยังต้องเตรียมทางเดินข้ามสําหรับสัตว์ต่างๆ
โดยในเขตชุมชนของเขตทางทัง, หมดจะมีการปลูกต้นไม้เป็ นรัว, ธรรมชาติ สถานีทงั , หมดถูกออกแบบ
และก่อสร้างโดยบริษทั ท้องถิน เพือให้ได้ตําแหน่ งและรูปแบบของสถานีทดี งึ ดูดผู้โดยสารมาใช้รถไฟ
สายนี,มากทีสุด
5.1.6 วิ วฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในเกาหลีใต้
การเดินทางในเส้นทางหลักระหว่างเมืองหลวงโซลและปูซาน โดยรถไฟมีถงึ ร้อยละ 66 ของ
การเดินทางโดยรถไฟทัง, ประเทศ และร้อยละ 71 ของการเดินทางรวมทัง, ประเทศ และคิดเป็ นมูลค่า
การผลิตของชาติถงึ ร้อยละ 75 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าของเกาหลีใต้นัน, สูงมาก
เมือเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ
รัฐบาลเกาหลีใต้ตระหนักดีว่า การปรับปรุง เส้นทางรถไฟเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการ
เดินทางเพิม ขึน, อีกร้อยละ 15 ก็จะเต็มความจุของสายทางภายในต้นศตวรรษหน้า และการสร้างทาง
รถไฟสายใหม่ก็จะมีราคาเป็ น 2-3 เท่าของราคาทางรถไฟระบบเดิม หรือถนนสายใหม่
ระบบรถไฟ TGV ของฝรังเศสได้

ถูกคัดเลือกสําหรับทางรถไฟสายใหม่น,ี การก่อสร้างเส้นทาง
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง โดยช่วงแรกระหว่าง Seoul–Taegu เป็ นเส้นทางสายใหม่ ส่วนทีเหลือใช้เขตทาง
รถไฟเดิม
เส้นทางระหว่าง Seoul-Taejon สามารถเปิ ดบริการครัง, แรก เมือเดือนเมษายน 2547 โดย
เงินลงทุนร้อยละ 45 มาจากงบประมาณของรัฐบาลส่วนทีเหลือการรถไฟของเกาหลีใต้ (KTRC) เป็ น
ผู้จดั หาโดยเป็ นเงินกู้ และออกพันธบัตร

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
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โครงการนี,มมี ูลค่ารวม 16,300 ล้านเหรียญ สรอ. โดยออกแบบตามมาตรฐานสากล และยัง
ออกแบบเพือรองรับการเกิดแผ่นดินไหว ระยะทางรวมทัง, หมด 412 กม. โดยร้อยละ 46 ของทางสาย
ใหม่เป็ นอุโมงค์ อีกร้อยละ 25 เป็ นทางยกระดับและสะพาน สายไฟเหนือรางจะทําให้มอี ุณหภูมสิ ูง
เพือละลายหิมะทีมาเกาะสาย
ขบวนรถไฟ TGV ชุดแรกมีทงั , หมด 46 ขบวน โดย 12 ขบวนแรกผลิตในฝรังเศส

ส่วนทีเหลือ
ผลิตในเกาหลีใต้ซงึ เป็ นข้อตกลงสําหรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีกบั Alstom ซึงเป็ นบริษทั ผู้ผลิตรถไฟ
TGV
ขบวนรถประกอบด้วย ตู้กําลัง 2 ตู้ ตู้บูสเตอร์ 2 ตู้ และตู้โดยสาร 16 ตู้ ยาวทัง, ขบวน 387 ม.
มี 935 ทีนัง นํ,าหนักขบวนรถ 700 ตัน ระบบควบคุมและระบบสัญญาณเป็ นระบบอัตโนมัตทิ งั , หมด
5.1.7 วิ วฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในจีน
โครงการรถไฟความเร็วสูง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเชือมระหว่างสองเมือ งใหญ่
คือ ป กั กิง -เซีย งไฮ้ ระยะทางรวม 1,307 กม. เป็ น โครงการก่อ สร้า งทีใ หญ่ม ากของการเริม ต้น
ศตวรรษ 21 เส้นทางใหม่นี,จะทําให้ผู้โดยสารเดินทางโดยสะดวก จากเส้นทางเดิมทีมขี บวนรถไฟ
หนาแน่ นมากทีสุด และเสียเวลากับขบวนรถโดยสารทีต้อ งแวะจอดตามสถานีรายทาง และขบวนรถ
สินค้าทีวงิ ด้วยความเร็วตํา
กระทรวงการรถไฟของจีนได้ออกแบบเบื,องต้นของโครงการเสร็จในปี 2541 ได้ประมาณเงิน
ลงทุนทัง, สิ,น 100,000 ล้านหยวน ซึงจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจากต่างประเทศ ในเบื,องต้นรัฐบาลจีน
สนใจในการนําระบบ Maglev ทีใช้อยู่ในเส้นทางเชือมสนามบินทีเซียงไฮ้ แต่ในเวลาต่อมาได้ยกเลิก
ความคิดนี,เนืองจากราคาทีสูง และมีความเสียงในเรืองของเทคโนโลยีสมัยใหม่
สถานีทงั , หมด 24 สถานี ซึงรวมถึงสถานีของเมืองใหญ่ๆ ตามรายทางเช่น Tianjin, Jinan,
Xushou, Bengbu และ Nanjing เมือ รวมพื,น ทีท งั , หมดแล้ว พบว่า เป็ น แหล่ง ผลิต ภัณ ฑ์ท าง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทัง, หมดถึงร้อยละ 40 ของผลผลิตทัวประเทศ

แนวเส้น ทางได้อ อกแบบให้ร องรับ ความเร็ว ของรถไฟที 350 กม./ชม. แต่ใ นเบื,อ งต้น ได้
วางแผนให้บริก ารทีค วามเร็ว 300 กม./ชม. โดยส่ว นแรกทีจะเริม ก่อ สร้า งคือ Shanghai-Nanjing
เพราะผ่านพื,นทีดนิ อ่อนของลุ่มนํ,าแยงซีเกียง ทําให้มปี ญั หาทางด้านวิศวกรรมมาก
5.1.8 การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในรูปแบบต่ างๆ
รูปแบบการพัฒนารถไฟความเร็ว สูงแบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ 1) รถไฟความเร็วสูงและรถไฟ
ปกติมกี ารใช้ระบบรางแยกกัน โดยประเทศญีปุ่นใช้รูปแบบนี,เป็ นหลัก เนืองจากระบบรางเดิมทีใช้งาน
อยู่ก บั รางของรถไฟความเร็ว สูง มีขนาดไม่เ ท่ากัน 2) รถไฟความเร็ว สูงทีส ามารถเข้ามาวิง ในระบบ
รางรถไฟปกติได้ แต่จะต้องลดความเร็วลง เช่นในประเทศฝรั งเศส เนือ งจากการปรับปรุงระบบราง
ทัง, หมดใช้เงินมาก ดังนัน, การใช้รางแบบความเร็วสูงจึงมีการสร้างเฉพาะในพื,นทีทจี าํ เป็ นเท่านัน, 3)
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รถไฟความเร็ว ปกติส ามารถเข้ามาวิง ในระบบรางรถไฟความเร็ว สูง ได้ แต่ค วามเร็ว ในการวิง ยัง คง
ปกติ เช่น ในประเทศสเปน และ 4) รถไฟความเร็วปกติสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟความเร็ว สูงได้
และรถไฟความเร็วสูงทีสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟปกติได้ เช่น ในประเทศเยอรมัน ซึงมีต้นทุนใน
การรักษาโครงสร้างพื,นฐานสูงมาก ซึงสามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ดงั นี,
รูปที 5-1: รูปแบบการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

5.2

ต้ นทุนการก่ อสร้ างรถไฟความเร็ วสู ง

การลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงจะใช้ทุนมาก และต้องมีการศึกษาความเป็ นไปได้
อย่างละเอียด ซึงต้นทุนการก่อ สร้างมัก ได้รบั การอุด หนุ น จากภาครัฐ เช่นในประเทศเกาหลี รัฐเป็ น
ผู ้ก่อ สร้า งและให้เ อกชนดํา เนิน การคือ รูป แบบ PPP ( Public-Private Partnership) โดยเอกชนรับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรัฐรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนนัน, ต้นทุนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแตกต่างกัน
ออกไปตามประเทศทีลงทุน และเทคโนโลยีทใี ช้ รวมถึง โครงสร้างพื,นฐานเดิมทีมอี ยู่ โดยทีงานวิจยั
ของ Arduin and Ni (2005) ได้ระบุว่าต้นทุนการก่อสร้างระบบรถไฟ TGV ของฝรั งเศสมีต้นทุนการ
ก่อสร้างตําทีสุด ดังแสดงในตารางที 5-1
นอกจากต้นทุนการก่อ สร้า งแล้ว อาจจําเป็ น ต้อ งพิจารณาถึง ต้น ทุนทางสิง แวดล้อ มทีมจี าก
การเปลียนแปลงรูปแบบการเดินทางในแง่ของการบริโภคพลังงานของแต่ละรูปแบบการเดินทาง ซึง
เรามีความเข้าใจว่าการเดินทางโดยรถไฟ มีประสิทธิภาพของการบริโภคพลังงานดีกว่ารถยนต์ส่ว น
บุค คล แต่ใ นกรณีของรถไฟความเร็ว สูง นัน, อาจจะมีก ารบริโภคพลัง งานแตกต่างกันออกไป ซึงถ้า
พิจารณาจากข้อมูลของ CE Delft (2003) แล้วพบว่า การเดินทางโดยเครืองบินมีการบริโภคพลังงาน
มากทีสุด ในขณะทีการเดินทางด้วยรถไฟปกติมกี ารใช้พลังงานทีตาํ ทีสุด ดังแสดงในตารางที 5-2
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ตารางที 5-1: ต้ นทุนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
ต้นทุนการก่อสร้าง

ประเทศที มีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

(ล้านเหรียญสรอ./กม.)

ฝรังเศส-สเปน


10

เบลเยียม-เยอรมัน

15

อิตาลี

25

เนเธอร์แลนด์

53

สหราชอาณาจักร

74

ไต้หวัน

37

เกาหลีใต้

35

ที มา: Arduin and Ni (2005)

ตารางที 5-2: การบริ โภคพลังงานของแต่ ละรูปแบบการเดิ นทาง
อัตราการบริ โภคพลังงาน

รูปแบบการเดิ นทาง

(เมกะจูล/ที นัง -กม.)

การเดินทางด้วนรถยนต์ส่วนบุคคล (นํ,ามันเบนซิน)

0.47

การเดินทางด้วนรถยนต์ส่วนบุคคล (นํ,ามันดีเซล)

0.34

การเดินทางด้วยเครืองบิน เทีย วบินทีม รี ะยะทาง 500 กิโลเมตร

1.80

การเดินทางด้วยรถไฟปกติ

0.22

การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง

0.53

ที มา: CE Delft (2003)
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5.3

ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็ วสู งต่ อการเดินทางและการท่ องเทียว

ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็วสูงต่อการเดินทางและการท่อ งเทียวแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน
คือ ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็ว สูง ต่อ รูป แบบการเดิน ทาง และผลกระทบของระบบรถไฟ
ความเร็วสูงต่อผลกระทบทางราคา ซึงมีรายละเอียดดังนี,
5.3.1 ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็วสูงต่ อรูปแบบการเดิ นทาง
รถไฟความเร็วสูงสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั ประชาชนทีต้องการเดินทางในระยะทางไกล การ
เดิน ทางโดยรถไฟความเร็ว สูง สามารถแข่ง ขัน กับ การเดิน ทางรูป แบบอืน ๆ เช่น การเดินทางด้ว ย
เครืองบิน รถไฟปกติ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ได้จากความรวดเร็วของระยะเวลาและระยะทางในการ
เดินทาง งานวิจยั ของ Campos and Gagnepain (2009) ระบุว่า การแข่งขันของรูปแบบการเดินทาง
ในระยะทางต่า งๆ มีค วามแตกต่า งกัน เช่น ในระยะทางตํา กว่า 150 กม. การเดิน ทางโดยรถไฟ
ความเร็วสูงมีขอ้ ได้เปรียบการเดินทางโดยรถไฟปกติอยู่เล็กน้อย โดยขึน, อยู่กบั ทีตงั , ของสถานีรถไฟ
สําหรับระยะทางประมาณ 150-400 กม. การเดินทางโดยรถไฟจะเร็วกว่าการเดินทางโดยเครืองบิน
ในเส้นทางทีย งั ไม่มรี ถไฟความเร็ว สูง ให้บริก าร แต่ใ นเส้น ทางทีมรี ถไฟความเร็ว สูง ให้บริก าร การ
เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจะมีความเร็วกว่าการเดินทางประเภทอืน โดยการเดินทางทีมรี ะยะทาง
มากกว่า 400 กม.การเดิน ทางโดยรถไฟความเร็ว สูง จะมีค วามสํา คัญ และเป็ น การเดิน ทางทีใ ช้
ระยะเวลาสัน, ทีสุด แต่สําหรับการเดินทางทีมรี ะยะทาง 800 กม. ยังไม่สามารถมีโครงสร้างพื,นฐานที
จะรองรับการให้บริการโดยรถไฟความเร็ว สูงได้ ซึงในระยะทางนี,การเดินทางโดยเครืองบินเป็ นการ
เดินทางทีใช้ระยะเวลาสัน, ทีสุด
แต่การศึกษาทีผ่านมาพบว่าไม่เ ฉพาะแต่ทางด้านระยะทางในการเดินทางเท่านัน, แต่ในเรือ ง
สภาพเส้น ทางและเวลาทีเ ปลีย นแปลงไปก็ม ผี ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กประเภทการเดิน ทางของ
ผู้โดยสาร โดยในปี 2507 The Tokaido Express Rail (Shinkansen) ได้เริม ดําเนินการในประเทศญีปุ่น
โดยมีความเร็ว 220 กม./ชม. ซึงมีค วามได้เ ปรียบไม่มากนัก เมือเทียบกับการเดินทางโดยเครืองบิน
ต่อมา Shinkansen ได้มกี ารพัฒนาให้มคี วามเร็วได้ถงึ 591 กม./ชม. ซึงเป็ นทางเลือกทีสามารถดึงดูด
ผู้โดยสารได้มากในเส้นทางระยะสัน,
โดยทัวไป
 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเดินทางกับระยะทางหมายถึงความเร็วทีสามารถ
เดิน ทางได้ใ นแต่ล ะรูป แบบการเดิน ทาง ดัง แสดงในรูป ที 5-1 ซึง ความชัน ของเส้น กราฟในแต่ล ะ
รูป แบบการเดิน ทาง แสดงถึง ความเร็ว ของรูป แบบการเดิน ทางนั น, ๆ ซึง เวลาในการเดิน ทางนี,
หมายถึงเวลาการเดินทางตัง, แต่ต้นทางถึงปลายทาง (Door-to-Door) ซึงรวมถึงเวลาในการเข้าและ
ออกจากสถานีข นส่ง สถานีร ถไฟ หรือ ท่า อากาศยานแล้ว แต่ก รณี งานวิจ ยั ของ Campos and
Gagnepain (2009) สรุปเบื,องต้นได้ว่า รถไฟความเร็วสูงจะมีความได้เปรียบกว่ารูปแบบการเดินทาง
อืนๆ ในระยะทางระหว่าง 100-500 กม. ขึน, อยู่กบั เส้นทางนัน, ๆ ว่าการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ
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ปกติ จะสามารถตอบสนองได้ม ากน้อ ยเพีย งใด แต่ใ นระยะทาง 500 กม. ขึน, ไปการเดิน ทางโดย
เครืองบินจะมีความได้เปรียบกว่ารถไฟความเร็วสูงมาก
รูปที 5-2: ข้อได้เปรียบเชิ งเปรียบเทียบของรถไฟความเร็วสูงและการเดิ นทางรูปแบบอืนๆ

ที มา: Campos and Gagnepain (2009)

อย่างไรก็ด ี ข้อสรุปของ Campos and Gagnepain (2009) ตัง, อยู่บนพื,นฐานนโยบายและ
โครงสร้างพื,นฐานในประเทศยุโรป ซึงมีการเปิ ดเสรีทางการบินมาระยะเวลาหนึงแล้ว การเกิดขึน, ของ
สายการบินต้นทุนตํา ทําให้มกี ารแข่งขันกันสูงระหว่างเส้นทางการบินระยะกลาง (500-1,000 กม.)
ซึงทําให้รถไฟความเร็วสูงเข้าไปแข่งขันในเส้นทางดังกล่าวค่อนข้างยาก
จากข้อ มูล เส้น ทางรถไฟความเร็ว สูง ของประเทศญีปุ ่น และประเทศในทวีป ยุโ รป พบว่า
โดยทั วไปการเดิน ทางโดยรถไฟความเร็ว สูง จะสามารถตอบสนองผู ้โ ดยสารโดยใช้เ วลาในการ
เดินทางน้อยกว่า 3 ชม. ซึงการเดินทางโดยรถไฟและเครือ งบินรวมกันมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 60
จากการเดินทางทุกประเภท ซึงส่วนแบ่งตลาดในการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจะลดลงเมือการ
เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 3 ชม.
หากพิจ ารณาด้า นส่ว นแบ่ง ตลาด พบว่า ส่ว นแบ่ง ตลาดของรถไฟ (ตารางที 5-3) ไม่ไ ด้ม ี
ความสัมพันธ์แ บบเส้นตรงกับระยะเวลาในการเดินทาง โดยเมือ พิจารณาเส้นทางจากตารางพบว่า
ระยะเวลาในการเดิน ทางและส่ว นแบ่ง ตลาดมีค วามสัม พัน ธ์ก นั ในทางลบ แม้ว่า บางครัง, เส้น ทาง
บรัสเซล-ลอนดอน จะเป็ นเส้นทางทีได้รบั ส่วนแบ่งตลาดมากทีสุด และเส้นทางปารีส-อัมสเตอร์ดมั จะ
เป็ นเส้นทางทีได้รบั ส่วนแบ่งตลาดน้อยทีสุด และเส้นทางปารีส-บรัสเซล เป็ นเส้นทางทีรถไฟสามารถ
ครองตลาดได้ทงั , หมด
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ตารางที 5-3: ระยะเวลาในการเดิ นทางและส่วนแบ่งตลาดของรถไฟในแต่ ละเส้นทาง
เส้นทาง (กม.)

เวลาในการเดิ นทาง (ชม.)

โตเกียว-โอซากา (515)

ปี
(ค.ศ.)
2005

ส่วนแบ่งตลาดของรถไฟ (ร้อยละ)

2.30

81

โตเกียว-โอกายามา (643)

2005

3.16

57

โตเกียว-ฮิโรชิมา (814)

2005

3.51

47

โตเกียว-ฟูกูโอกา (1069)

2005

4.59

9

ปารีส-ลอนดอน (257)

2005

2.40

66

ปารีส-อัมสเตอร์ดมั (514)

2004

4.10

45

บรัสเซล-ลอนดอน (204)

2005

2.20

60

ปารีส-เจนีวา (339)

2003

3.30

35

ปารีส-บรัสเซล (183)

2006

1.25

100

ที มา: Campos and Gagnepain (2009)

การพิจารณาในส่ว นของการเดินทางโดยเครือ งบิน พบว่า มีผ ลกระทบจากการเดินทางโดย
รถไฟความเร็วสูงในทางตรงข้ามอย่างรุนแรงและเริม มากขึน, ประมาณ 2-5 ปี ทผี ่านมา เช่น เส้นทาง
Madrid-Seville ระยะทาง 471 กม. ในปี 2535 จํา นวนเทีย วบิน ต่อ สัป ดาห์ล ดลงจาก 71 เทีย วเหลือ
เพียง 40 เทียวในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และส่งผลให้ตลาดการบินสูญเสียส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ
20 เป็ น ต้น โดยเมือ มีก ารให้บ ริก ารรถไฟความเร็ว สูง ในเส้น ทางอืนๆ เพิม ขึน, จะส่ง ผลให้ส่ว นแบ่ง
ตลาดของสายการบินโดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศลดลงเกือบครึง จากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 16
โดยเฉพาะในเส้นทางระยะกลาง สําหรับเส้นทางระยะไกลหลังจากทีมกี ารให้บริการรถไฟความเร็วสูง
เช่น จาก Paris-Marseille ระยะทาง 700 กม. ส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 45-55 เป็ นร้อยละ 3545 และในเส้นทาง Paris-Nice ระยะทาง 900 กม. ส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 55-65 เป็ นร้อยละ
50-60
นอกจากนี,ก ารใช้บริก ารรถไฟความเร็วสูง ยังช่วยลดปญั หาด้านสิง แวดล้อมและปญั หาความ
แออัดทางการจราจรด้วย สําหรับในประเทศฝรังเศส

การมีรถไฟความเร็วสูงส่งผลให้จาํ นวนเทียวบิน
ในประเทศลดลง ขนาดของเครืองบินเล็กลง ซึงหลังจากมีการให้บริการรถไฟความเร็วสูงจาก ParisLyon ทําให้การเดินทางโดยเครืองบินมีเพียงแค่รอ้ ยละ 0.53 ต่อปี เมือเปรียบเทียบกับเส้นทาง ParisBordeaux ซึงมีการเดินทางโดยเครืองบินร้อยละ 9.3 เนืองจากไม่มกี ารให้บริการรถไฟความเร็วสูง

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
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อีก ทัง, เส้นทาง Paris-London มีส่ว นแบ่ง ตลาดของรถไฟความเร็ว สูง ร้อ ยละ 68 ซึงมากกว่า
เครืองบิน แม้ว่าเครือ งบินจะสูญ เสียส่ว นแบ่ง ตลาดมากแต่ก ารให้บริก ารเครืองบินยัง คงไม่อ อกจาก
ตลาดเนืองจากมีบางเส้นทางทีต้องใช้เครืองบินเท่านัน, ในการให้บริการ นอกจากนี,ยงั มีการให้บริการ
สายการบินต้นทุนตํา และการให้บริก ารแบบเช่าเหมาลําด้ว ย ซึงเป็ นจุด ทีส ามารถแข่ง ขันกับรถไฟ
ความเร็วสูงได้
สํา หรับ ส่ว นแบ่ง ตลาดของการเดิน ทางโดยรถไฟความเร็ว สูง เมือ เปรีย บเทียบกับส่ว นแบ่ง
ตลาดของรถไฟปกติ พบว่า ไม่ส ามารถทํา การเปรีย บเทีย บระหว่า งประเทศได้เ นื อ งจากข้อ จํา กัด
ทางด้า นข้อ มูล สถิต ผิ ู ้ใ ช้บ ริก ารทางถนน แต่ก ารพิจ ารณาผลกระทบของส่ว นแบ่ง ตลาดรถไฟปกติ
เนือ งจากการมีรถไฟความเร็วสูงในยุโรปสามารถแสดงได้ดงั ตารางที 5-4 พบว่าส่วนแบ่งตลาดของ
รถไฟปกติลดลงจนตํากว่าร้อยละ 4 โดยสาเหตุบางส่วนอาจเนืองมาจากการซ้อนทับกันของเส้นทาง
ระหว่างรถไฟความเร็ว สูงและรถไฟปกติ และภาครัฐมิให้มกี ารแข่งขันระหว่างรถไฟปกติแ ละรถไฟ
ความเร็วสูง ซึงผู้โดยสารส่วนใหญ่ของรถไฟปกติเป็ นผู้มรี ายได้ตาํ ทีไม่สามารถจ่ายค่าโดยสารสําหรับ
รถไฟความเร็วสูงได้ ดังนัน, รถไฟปกติจงึ มีการยกเลิกบางเส้นทางหรือจํานวนเทียวเดินรถลง จึงเป็ น
ทีมาให้ส่วนแบ่งตลาดของรถไฟปกติลดลง
ตารางที 5-4: แบบจําลองส่วนแบ่งตลาดก่อนและหลังการให้ บริ การรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางปารีส-ลิ ยง
การขนส่งทางถนน
การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง
การขนส่งทางอากาศ
เส้นทางมาดริ ด-ซิ ลเวีย
การขนส่งทางถนน
การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง
การขนส่งทางอากาศ
เส้นทางฮัมเบิ ร์ก-แฟรงค์เฟิ ร์ท
การขนส่งทางถนน
การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง
การขนส่งทางอากาศ
ที มา: Campos and Gagnepain (2009)
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ปี 2523 ก่อนการให้บริ การ
รถไฟความเร็วสูง (ร้อยละ)
29
40
0
31
ปี 2523 ก่อนการให้บริ การ
รถไฟความเร็วสูง (ร้อยละ)
44
19
0
40
ปี 2523 ก่อนการให้บริ การ
รถไฟความเร็วสูง (ร้อยละ)
57
23
0
10

ปี 2540 หลังการให้บริ การ
รถไฟความเร็วสูง (ร้อยละ)
21
3
70
6
ปี 2540 หลังการให้บริ การ
รถไฟความเร็วสูง (ร้อยละ)
30
1
61
8
ปี 2540 หลังการให้บริ การ
รถไฟความเร็วสูง (ร้อยละ)
45
3
48
4
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สําหรับในประเทศญีปุ่นและเกาหลี รถไฟความเร็ว สูง สามารถดึง ส่ว นแบ่ง ตลาดมาจากการ
ขนส่งทางถนนโดยเห็นได้จากการเพิม ขึน, ของจํานวนเทียวรถไฟความเร็วสูงและการลดลงของการใช้
บริก ารรถโดยสารของนัก ท่อ งเทีย วในระยะทาง 500 กม. และการลดลงร้อ ยละ 18-25 ของการ
ให้บริการรถโดยสารหลังจากมีการให้บริการรถไฟความเร็วสูงระหว่างโซลและเมืองต่างๆ แต่ตลาด
การใช้บริการรถไฟความเร็วสูงของประเทศญีปุ่นและเกาหลีไม่ใหญ่เท่าประเทศในยุโรป
5.3.2 ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็วสูงต่ อผลกระทบทางราคา
การกําหนดราคาเบื,องต้นในการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
เป็ นตัวกําหนด แต่โดยทัวไปแล้

วมักประกอบด้วยองค์ประกอบอืนด้วย เช่น ความสะดวกในการเข้าใช้
บริการ เป็ นต้น
สําหรับประเทศในยุโรปการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงเป็ นทีนิยมมากไม่เพียงเฉพาะแต่ใน
ด้านราคาในการเดินทางทีไม่สูงมากเมือเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยเครืองบิน แต่ยงั รวมถึงความ
สะดวกสบายอืน ๆ ด้ว ย ซึ ง ตารางที  5-5 แสดงสัด ส่ว นของราคาในการเดิน ทางโดยเครือ งบิน
เปรีย บเทีย บกับ การเดิน ทางโดยรถไฟความเร็ว สูง ของเส้น ทางในยุโ รป ซึง พบว่า ราคาของการ
เดินทางโดยเครือ งบิน สูง กว่า ราคาของการเดินทางโดยรถไฟความเร็ว สูง เฉลีย ร้อ ยละ 50 ของทุก
เส้นทาง
ตารางที 5-5: ค่าโดยสารเครืองบิ นและค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงตามเส้นทางในยุโรป
สัดส่วนค่าโดยสารเครืองบิ นและค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูง
ปารีส-มาร์กเซิล
มาดริด-ซิลเวีย
แฟรงเฟิ รท์ -ฮัมบรูกซ์
โรม-มิลาน

ชันC ธุรกิ จ
1.77
1.29
1.43
2.32

ชันC 2
2.63
1.81
2.17
2.00

ที มา: Campos and Gagnepain (2009)

การให้บริก ารสายการบินต้นทุนตําในยุโรปสามารถเข้ามามีบทบาทในแข่ง ขันกับตลาดการ
เดินทางโดยรถไฟได้ โดยเฉพาะในส่วนของการเดินทางเพือพักผ่อน ซึงจากแนวคิดของ UIC (2003)
พบว่า ผลกระทบทีเ กิด ขึน, จากการมีส ายการบินต้น ทุน ตํา จะส่ง ผลกระทบอยู่ใ นวงจํา กัด เพียงรถไฟ
ปกติเ ท่า นั น, ส่ว นรถไฟความเร็ว สูง จะมีผ ลกระทบจํา กัด อยู่ใ นบางพื,น ทีข องประเทศฝรั งเศสและ
เยอรมนี ซึงยืนยันโดยผลการศึกษาของ Friebel and Niffka (2005) พบว่าการเปิ ดให้บริการสายการ
บินต้นทุนตําส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสายการบินปกติ
สําหรับจุดแข็งของการขนส่งทางรถไฟทีจะทําให้สามารถแข่ง ขันกับการเดินทางประเภทอืน
ได้ค อื ความถีข องการให้บ ริก าร จึง ทํา ให้ไ ม่ต ้อ งใช้เ วลานานในการรอรับ การให้บ ริก ารทางรถไฟ
เนืองจากตารางการเดินรถไฟถูกจัดขึน, ตามความต้องการของผู้บริโภค
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
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ในบริบทของทวีปยุโรป Campos and Gagnepain (2009) ได้ส รุปบทบาทใหม่ของรถไฟ
ความเร็วสูงไว้อย่างน่ าสนใจ กล่าวคือ รถไฟความเร็วสูงจะเป็ นรูปแบบการเดินทางทีเสริมกับรูปแบบ
การเดิน ทางอืน โดยเฉพาะการเดิน ทางทางอากาศ โดยเป็ น ในลัก ษณะของการสนับ สนุ น กัน เชิง
โครงข่าย (Complementary Networks) โดยการสนับสนุ นนี,แบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
1) รถไฟความเร็วสูงจะทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชือมโยงในแง่ของการเก็บ
และการกระจาย (Collecting and Distributing) ผูโ้ ดยสารจากศูนย์กลางการบิน (Hub) ซึง
ตัวอย่างของรูปแบบนี, ได้แก่ เส้นทางรถไฟความเร็ว สูงทีเข้าสู่สนามบินแฟรงต์เฟิ รต์ ซึง
เส้นทางการเดินทางทางอากาศภายในประเทศหลายเส้นทาง ได้ถูกแทนทีด ว้ ยการให้บริการ
รถไฟความเร็วสูง
2) รถไฟความเร็วสูงเป็ นระบบฟีดเดอร์ (Feeder) ให้กบั ศูนย์กลางการบินแทนเส้นทางการบิน
ระยะสัน, ทัง, หมด ตัวอย่างเช่น เส้นทางระหว่างปารีสกับโรม ซึงรถไฟความเร็วสูง สามารถ
เป็นระบบฟีดเดอร์ให้กบั สนามบินทัง, สองแทนการบินระยะสัน, ทัง, หมดได้
3) รถไฟความเร็วสูงเป็ นบริการหลักทีขนส่งผู้โดยสารระหว่างศูนย์กลางการบิน โดยทีมกี าร
บริการทางอากาศในเส้นทางนัน, บ้าง แต่ไม่มากนัก ซึงตัวอย่างเช่นเส้นทางรถไฟความเร็ว
สูงระหว่างสนามบินปารีส ชาลส์เดอกัล และสนามบินลีออง ซึง รถไฟความเร็วสูงได้ทดแทน
การให้บริการเส้นทางนี,เกือบทัง, หมด
จะเห็น ได้ว่า แนวโน้ม การเชือ มต่อ ระบบรถไฟความเร็ว สูง กับ สนามบิน เริม มีก ารพัฒนาที
ชัดเจนขึน, และการส่งเสริมกันระหว่างการบริการด้านการบินและรถไฟความเร็วสูง มีแนวโน้มทีจะทํา
ให้ระบบการเดินทางระหว่างภูมภิ าคมีประสิทธิภาพมากขึน,

5.4

ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็ วสู งต่ อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสั งคม

ในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงนัน, มีรายละเอียดดังนี,
5.4.1 ผลประโยชน์ หลักของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงนัน, งานศึกษาของ de Rus and
Nash (2009) ได้สรุปผลประโยชน์หลักของการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงไว้ทงั , หมด 5 กลุ่ม
หลัก ได้แก่
1) การประหยัดเวลาในการเดินทาง
2) การเพิม ความจุของระบบ
3) การลดผลกระทบภายนอก (โดยเฉพาะสิง แวดล้อม) จากการเดินทางรูปแบบอืน
4) ประโยชน์จากการเดินทางทีเ พิม ขึน,
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5) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
ในส่ว นของการประหยัด เวลาในการเดิน ทาง การมีร ถไฟความเร็ว สูง ทํ า ให้เ กิด การ
ประหยัดเวลามาก ซึงในประเทศอังกฤษ ได้มกี ารศึกษามูลค่าของเวลาทีประหยัดได้ (Value of Time
Saving) ซึงพบว่า มูลค่าของเวลานี,ขน,ึ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึงการเดินทางเพือธุรกิจ
จะมีมูลค่าเวลาสูงถึง 40 ปอนด์/ชม.ในขณะทีการเดินทางเพือพักผ่อนมีมูลค่าเวลาเพียง 4.46 ปอนด์/
ชม. การวิเคราะห์ประโยชน์ ในส่วนนี,จาํ เป็ นต้องพิจารณาถึงการเดินทางในเส้นทางนัน, ว่ารองรับการ
เดินทางประเภทใดเป็ นหลัก
ในส่ว นของการเพิม ความจุข องระบบนัน, เป้ า หมายคือ การพัฒ นาเส้น ทางเพือ รองรับ การ
เจริญ เติบ โตของการเดิน ทางระหว่า งเมือ งใหญ่ อย่า งไรก็ด กี ารพัฒ นาเส้น ทางรถไฟความเร็ว สูง
หมายถึงการลดความแออัดของการเดินทางในระบบเดิมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบเดิมหมายถึง
การเดิน ทางทางอากาศ และความแออัด ของการจราจรทางอากาศทีท ่า อากาศยาน อาจสร้า ง
ผลกระทบภายนอกมากมาย ถ้ามีการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยานจะมีปริมาณการใช้งาน
น้อยลง หรือแม้กระทังการลดความแออั

ดของการเดินทางด้วยรถไฟปกติอกี ด้วย
การลดผลกระทบภายนอก การลงทุนโครงสร้างพื,นฐานระบบรถไฟความเร็วสูง ก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงรูปแบบการเดินทาง โดยเฉพาะจากการเดินทางทางอากาศเป็ นการเดินทางทางรถไฟ
ซึงมีผลกระทบทางสิง แวดล้อมน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ด ี เนืองจากผลกระทบทางสิง แวดล้อมของการ
เดิน ทางทางอากาศมัก เกิด บริเ วณสนามบิน จากการขึน, และลงของเครือ งบิน เป็ น ส่ว นใหญ่ และไม่
ขึน, อยู่ก บั ระยะทางในการบิน ฉะนัน, ยิง ระยะทางในการเดินทางยาวเท่าไหร่ ก็ทําให้ผ ลกระทบทาง
สิง แวดล้อ มโดยเฉลียของการเดินทางทางอากาศลดลงเท่านัน, ในขณะทีก ารเดินทางด้ว ยรถไฟนัน,
ผลกระทบทางสิง แวดล้อ มค่อ นข้างน้อ ย แต่ค งทีต ลอดระยะทางการเดินทาง ซึง ในส่ว นนี,ต้อ งมีก าร
พิจารณาอย่างระมัดระวังในการประเมินผลประโยชน์ของโครงการได้
ส่วนปริมาณการจราจรทีเพิม ขึน, หมายถึงประโยชน์ทเี พิม ขึน, ของประชาชนทีเดินทาง รวมถึง
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ทีเ พิม ขึน, ด้ว ย ซึง ผลประโยชน์นี,อ าจตกกับ คนทีเ ดิน ทางอยู่ป ระจํา แต่ใ ช้
รูปแบบการเดินทางอืน หรือคนทีไม่คาดว่าจะเดินทาง แต่เมือมีทางเลือกรถไฟความเร็วสูง ก็คดิ ทีจะ
มาเดินทาง ซึงผลประโยชน์ ในส่วนนี, de Rus and Nash (2009) ระบุว่า ยังเป็ นทีถกเถียงกันในหมู่
นักวิชาการว่า ปริมาณการจราจรทีเพิม ขึน, นัน, ถูกรวมอยู่ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านการเดินทาง
ไปแล้วหรือยัง หรืออยู่ในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม Givoni (2006) สรุปว่าผลกระทบของรถไฟความเร็ว
สูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของพื,นทียงั ไม่ชดั เจน ผลการศึกษาต่างๆ มีความแตกต่างกันออกไป ทัง, มี
ผลกระทบในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะอย่า งยิง ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ในวงกว้า ง (Wider
Socio-economic Impacts) โดยเฉพาะงานศึก ษาของ Vickerman and Ulied (2009) ระบุว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างนัน, ค่อนข้างหลากหลายและยากทีจะทํานายผลกระทบในระยะยาว
และขนาดของผลประโยชน์ค่อนข้างทีจะน้อยเมือเทียบกับผลประโยชน์ทางตรงทีได้รบั จากโครงการ
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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5.4.2 การเปรียบเที ยบผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูง
การศึก ษาของ DBI เรือ งผลกระทบของรถไฟความเร็ว สูง ของประเทศต่า งๆ ในเชิง
เปรียบเทียบว่ามีผลกระทบทีเกิดจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในแต่ละเมืองอย่างไร โดยทําการ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดกับเมืองทีไม่มรี ถไฟความเร็วสูงจอด (มีแค่รถไฟ
ปกติจอด) ซึงทําการเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการมีรถไฟความเร็วสูงนัน, สถานะทางเศรษฐกิจและ
สัง คมของเมือ งมีค วามแตกต่า งอย่า งไรใน 3 ประเทศคือ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั งเศส และ
ประเทศญีปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี,
ผลกระทบของการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศเยอรมนี ม ีก ารศึก ษาเมือ งทีม ีร ถไฟ
ความเร็วสูงจอดจํานวน 12 เมือง พบว่า มีเมืองทีม ผี ลต่อการเพิม ขึน, ของประชากรจํานวน 4 เมือง มีผล
ต่อการเพิม ขึน, ของการจ้างงาน 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน, ของเศรษฐกิจ 2 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว
4 เมือง และมีผลต่อราคาทีด นิ 4 เมือง โดยสรุปพบว่าทุกเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดอาจจะไม่ได้รบั
ผลประโยชน์เท่ากันทุกเมืองแต่ขน,ึ อยูก่ บั ปจั จัยทางเศรษฐกิจของแต่ละเมืองด้วย
ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศฝรังเศส
 พบว่าเมืองทีไ ด้รบั ผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็ นเมืองทีอ ยู่ต้นทางและปลายทางทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอด โดยมีเมืองทีม ผี ลต่อการเพิม ขึน, ของ
ประชากรจํานวน 2 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน, ของการจ้างงาน 3 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว 4 เมือง และ
มีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 1 เมือง เนืองจากการมีรถไฟความเร็วสูงจะทําให้การเดินทาง
ของนักเรียน นักศึกษาสะดวกขึน,
ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศญีปุ่น พบว่ามีผ ลต่ อ การเพิม ขึ,นของ
ประชากรจํานวน 4 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึ,นของ GDP 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึ,นของเศรษฐกิจ 3
เมือง และมีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 3 เมือง

5.5

สรุ ป

เนื, อ หาในบทนี, วิเ คราะห์ถึง ผลกระทบของการมีร ถไฟความเร็ว สูง โดยทบทวนงานศึก ษา
เกียวกับวิวฒ
ั นาการรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศเพือเป็ นพื,นฐานด้านประวัตขิ องการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูงในรูปแบบต่างๆ และทบทวนงานศึกษาเกียวกับผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูงของ
ต่างประเทศ ในด้านรูปแบบการเดินทาง และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเริม ต้นทีป ระเทศญีปุน่ และปจั จุบนั มีการให้บริการรถไฟความเร็วสูง
ในประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ โดยในยุโรปได้มกี ารกําหนดคําจํากัดความถึงระบบรถไฟความเร็วสูง
เพือให้เป็นทีท ราบทัวกั
 นคือ โครงสร้างพืน, ฐานสําหรับรถไฟความเร็วสูง สําหรับโครงสร้างพืน, ฐานทีส ร้าง
ขึน, ใหม่ตอ้ งรองรับความเร็ว 250 กม./ชม. สําหรับโครงสร้างพืน, ฐานเดิมต้องปรับปรุงให้ใช้ความเร็ว 200
กม./ชม. หัวรถจักร ล้อเลือน และการเดินรถ สําหรับหัวรถจักร ล้อเลือนทีเ ดินรถอยู่บนโครงสร้างพืน, ฐาน
ทีส ร้างขึน, ใหม่ใช้ความเร็ว 250 กม./ชม. สําหรับหัวรถจักร ล้อเลือนทีเ ดินรถอยู่บนโครงสร้างพืน, ฐานเดิม
ต้องใช้ความเร็ว 200 กม./ชม.
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ในปี 2554 ระบบรถไฟความเร็ว สูงส่วนใหญ่ ให้บริก ารในทวีปยุโรปมากทีสุด สําหรับในทวีป
เอเชีย ระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนมีการให้บริการเป็ นระยะทางทีมากทีสุด ซึงรับเอาระบบ
รถไฟความเร็วสูงทัง, จากยุโรปและจากญีป ุม่ มาใช้ และมีแผนการในการทีจ ะก่อสร้างในอนาคตอีกจํานวน
มาก สําหรับตัวอย่างประเทศทีน ําระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้ เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศ
ญีปุ่น ฝรังเศส

เยอรมนี สเปน จีน เกาหลีและไต้หวัน สําหรับรูปแบบการพัฒนารถไฟความเร็วสูงแบ่ง
ออกเป็ น 4 รูปแบบ คือ 1) รถไฟความเร็วสูงและรถไฟปกติมกี ารใช้รางแยกกัน โดยประเทศญีปุ่นใช้
รูปแบบนี,เป็ นหลัก เนืองจากระบบรางเดิมทีใช้งานอยู่กบั รางของรถไฟความเร็วสูงมีขนาดไม่เท่ากัน 2)
รถไฟความเร็ว สูงทีส ามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟปกติไ ด้ แต่ จะต้อ งลดความเร็ว ลง เช่นในประเทศ
ฝรังเศส

เนืองจากการปรับปรุงระบบรางทัง, หมดใช้เงินมาก ดังนัน, การใช้รางแบบความเร็วสูงจึงมีการ
สร้างเฉพาะในพืน, ทีทจี าํ เป็ นเท่านัน, 3) รถไฟความเร็วปกติสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟความเร็วสูงได้
แต่ความเร็วในการวิง ยังคงปกติ เช่น ในประเทศสเปน และ 4) รถไฟความเร็วปกติสามารถเข้ามาวิง ใน
รางรถไฟความเร็วสูงได้และรถไฟความเร็วสูงทีสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟปกติได้ เช่น ในประเทศ
เยอรมัน ซึง มีตน้ ทุนในการรักษาโครงสร้างพืน, ฐานสูงมาก
ต้นทุนของระบบรถไฟความเร็วสูง การลงทุนก่ อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง จะใช้ทุนมาก
การศึกษาความเป็ นไปได้ต้องมีการทําอย่างละเอียด และต้นทุนการก่อสร้างยังได้รบั การอุดหนุ นจาก
ภาครัฐ เช่นในประเทศเกาหลี รัฐเป็ นผูก้ ่อสร้างและให้เอกชนดําเนินการคือรูปแบบ PPP โดยเอกชนรับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรัฐรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเทีย วคือ รถไฟความเร็วสูงสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั คนที
ต้องการเดินทางไกลเนืองจากรถไฟความเร็วสูงสามารถแข่งขันกับการเดินทางทางอากาศได้ โดยไม่
เพียงแต่ ระยะทางเท่านัน, สภาพเส้นทางและเวลาทีเปลียนแปลงไปก็มผี ลต่ อ การตัดสินในการเลือ ก
รูปแบบการเดินทางของผูโ้ ดยสารด้วย ซึง รถไฟความเร็วสูงจะได้เปรียบกว่าการเดินทางรูปแบบอืนๆใน
ระยะทาง 100-500 กม. โดยในระยะ 100-200 กม. อาจเลือกทีจ ะใช้รถยนต์ และในระยะ 200 กม.ขึน, ไป
มักจะมองหาทางเลือกอืน ซึงในระยะทาง 500 กม. ขึน, ไปการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจะมีความ
ได้เปรียบน้อยกว่าการเดินทางโดยเครือ งบิน โดยปญั หาทีเ กิดขึน, พบว่า การเปิดเสรีทางการบินทําให้ม ี
สายการบินต้นทุ นตํ า เข้ามาแบ่ ง ส่ ว นแบ่ง ตลาดของรถไฟความเร็ว สูง ซึง ส่ ว นแบ่ง ตลาดของรถไฟ
ความเร็ว สูง จะลดลงเมือ การเดินทางโดยรถไฟความเร็ว สูงใช้เ วลาในการเดินทางมากกว่า 3 ชม.
นอกจากนี,การใช้บริการรถไฟความเร็วสูงยังช่วยลดปญั หาด้านสิง แวดล้อมและปญั หาการจราจรทีแ ออัด
ด้วย
สําหรับผลกระทบด้านราคา พบว่า จุดแข็งของการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงคือความถีในการ
ให้บริการ จึงทําให้ไม่ต้องใช้เวลานานในการรอรับการให้บริการ นอกจากนี,รถไฟความเร็วสูงสามารถ
ทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชือมโยงในแง่ของการเก็บและการกระจาย สามารถเป็ น
ระบบฟีดเดอร์แทนเส้นทางการบินในระยะสัน, ทัง, หมด
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ผลกระทบต่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผลประโยชน์ ทเี กิดขึ,นเมือมีก ารพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงคือ ประหยัดเวลาในการเดินทาง การเพิม ความจุของระบบ การลดผลกระทบ
ภายนอก ประโยชน์จากการเดินทางทีเ พิม ขึน, และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี,การศึกษาของ DBI ทําศึกษาผลกระทบของรถไฟความเร็วสูงของประเทศต่างๆ ใน
เชิงเปรียบเทียบว่ามีผลกระทบทีเ กิดจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในแต่ละเมืองอย่างไร โดยทําการ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดและเมืองทีไม่มรี ถไฟความเร็วสูงจอด (มีแค่รถไฟ
ปกติจอด) ซึงทําการเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการมีรถไฟความเร็วสูงนัน, สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองมีความแตกต่างอย่างไรใน 3 ประเทศคือ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรังเศส
 และประเทศ
ญีป นุ่ โดยมีรายละเอียดดังนี,
ผลกระทบของการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศเยอรมนี ม ีก ารศึก ษาเมือ งทีม ีร ถไฟ
ความเร็วสูงจอดจํานวน 12 เมือง พบว่า มีเมืองทีม ผี ลต่อการเพิม ขึน, ของประชากรจํานวน 4 เมือง มีผล
ต่อการเพิม ขึน, ของการจ้างงาน 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน, ของเศรษฐกิจ 2 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว
4 เมือง และมีผลต่อราคาทีด นิ 4 เมือง โดยสรุปพบว่าทุกเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดอาจจะไม่ได้รบั
ผลประโยชน์เท่ากันทุกเมืองแต่ขน,ึ อยูก่ บั ปจั จัยทางเศรษฐกิจของแต่ละเมืองด้วย
ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศฝรังเศส
 พบว่าเมืองทีไ ด้รบั ผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็ นเมืองทีอ ยู่ต้นทางและปลายทางทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอด โดยมีเมืองทีม ผี ลต่อการเพิม ขึน, ของ
ประชากรจํานวน 2 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน, ของการจ้างงาน 3 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว 4 เมือง และ
มีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 1 เมือง เนืองจากการมีรถไฟความเร็วสูงจะทําให้การเดินทาง
ของนักเรียน นักศึกษาสะดวกขึน,
ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศญีปุ่น พบว่ามีผ ลต่ อ การเพิม ขึ,นของ
ประชากรจํานวน 4 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึ,นของ GDP 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึ,นของเศรษฐกิจ 3
เมือง และมีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 3 เมือง
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บทที 5 การวิเคราะห์ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูง
ศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศ

บทที 6
การวิเคราะห์ ความต้ องการในการเดินทาง
ทังในประเทศและระหว่ างประเทศ
6.1

บทนํา

การท่องเทีย วมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจ
หมายถึง การขยายโอกาสของการท่องเทียวเพิม มากขึ0น ซึง ระบบขนส่งระหว่างประเทศทีด ี ย่อ ม
หมายถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย วต่างๆ ได้งา่ ยขึน0 ทําให้จาํ นวนนักท่องเทีย วเพิม สูงขึน0 ไปด้วย
การเชือ มโยงระบบเศรษฐกิจ ในประเทศอาเซีย นและประเทศในกลุ่ม เอเชีย ตะวันออก เป็ น
ประเทศทีมคี วามสําคัญ ต่ อ สาขาการท่อ งเทียวของไทย ในสรุปสถานการณ์ นัก ท่อ งเทียวต่ างชาติปี
2548–2553 ระบุว่า นัก ท่องเทียวอาเซียนมีความสําคัญต่ อประเทศไทยเพิม ขึ0น ขณะทีนักท่องเทียว
เอเชียตะวันออกมีค วามสําคัญ ลดลง การวิเ คราะห์ส ัดส่ว นจํานวนนัก ท่อ งเทียวจํา แนกตามภูมภิ าค
สะท้อ นให้เ ห็นถึง ลํา ดับความสําคัญ ด้านจํานวนของนัก ท่ อ งเทียวจากภูมภิ าคต่ า งๆ โดยในปี 2553
นัก ท่อ งเทียวอาเซียนมีจํานวนมากทีสุดจํานวน 4,415,789 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.87 ของจํานวน
นักท่องเทียวระหว่างประเทศทัง0 หมด รองลงมาได้แก่ นักท่องเทียวยุโรป เอเชียตะวันออก เอเชียใต้
อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลําดับ ทัง0 นี0เมือ เปรียบเทียบกับสัดส่วนดังกล่าวใน
ปี 2548 พบว่าอาเซียนมีความสําคัญเพิม ขึ0นจากอันดับที 3 ซึงเป็ นผลมาจากการเพิม ขึ0นของจํานวน
นักท่องเทีย วอาเซียนโดยเฉพาะนักท่องเทีย วลาวทีม เี พิม ขึน0 เฉลีย ร้อยละ 47.70 ต่อปี จากความสะดวก
ในการเดินทางทีเ พิม ขึน0 ดังแสดงไว้ในรูป 6-1
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รูปที 6-1: สัดส่วนนักท่ องเทียวต่ างชาติ ปี 2548 และ ปี 2553

ที มา: กองตรวจคนเข้าเมือง

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการทีประเทศไทยมีจาํ นวนนักท่องเทียวเพิม ขึน0 ย่อมส่งผลให้ม ี
การเดินทางระหว่างประเทศเพิม มากขึน0 ด้วย โดยภาพรวมการเดินทางระหว่างประเทศจะได้กล่าวถึง
ในหัวข้อถัดไป

6.2

ภาพรวมการเดิ นทางระหว่างประเทศ

การเดิน ทางระหว่างประเทศมีร ูปแบบการเดินทางอยู่ห ลายวิธ ขี นึ0 อยู่ก บั ระยะทาง ลัก ษณะ
ภูม ปิ ระเทศ วัต ถุป ระสงค์ใ นการเดิน ทาง และค่าใช้จ่า ยในการเดิน ทาง เป็ น ต้น โดยส่ว นใหญ่ก าร
เดินทางระหว่างประเทศทีมรี ะยะทางไกลจะใช้ก ารเดินทางทางอากาศเนือ งจากมีค วามสะดวกและ
รวดเร็ว ซึงข้อมูลการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศมีรายละเอียดดังนี0
6.2.1 การเดิ นทางทางอากาศระหว่างประเทศ
ข้อ มูล การเดิน ทางทางอากาศระหว่า งประเทศจะพิจ ารณาข้อ มูล เฉพาะท่า อากาศยาน
นานาชาติจํา นวน 6 แห่ง คือ ท่า อากาศยานสุว รรณภูม ิ ท่า อากาศยานดอนเมือ ง ท่า อากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่
หากพิจ ารณาจํา นวนผู ้โ ดยสารและจํา นวนเทีย วบิน ต่า งประเทศ (ตารางที 6-1 และ 6-2)
พบว่าส่วนใหญ่มแี นวโน้มเพิม ขึน0 อาจเนืองมาจากสาเหตุการเปิ ดเสรีทางการบิน ทําให้มสี ายการบิน
ต้นทุนตําเกิดขึน0 จํานวนเทียวบินจึงเพิม สูง ขึน0 และทําให้จาํ นวนผู้โดยสารมากขึน0 เนือ งจากราคาค่า
โดยสารตํา ลง แต่ท่า อากาศยานดอนเมือ งมีจํา นวนผู้โ ดยสารและจํา นวนเทียวบินลดลงในปี 2550
เนือ งจากมีก ารเปิ ด ให้บริก ารท่าอากาศยานสุว รรณภูมใิ นปี 2549 สําหรับท่าอากาศยานสุว รรณภูม ิ
พบว่ามีจาํ นวนผู้โดยสารและจํานวนเทียวบินลดลงในปี 2551 และ 2552 เนืองจากเหตุการณ์ความไม่
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บทที 6 การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทาง ทัง0 ในประเทศและระหว่างประเทศ

สงบทางการเมือ ง นอกจากนี0การทีท่าอากาศยานภูเก็ตมีจํานวนผู้โดยสารและจํานวนเทียวบินลดลง
ในปี 2548 อาจเนืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์สนึ ามิในปี 2547
ตารางที 6-1: จํานวนผู้โดยสารและจํานวนเที ยวบิ นระหว่างประเทศของท่ าอากาศยาน
นานาชาติ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และเชี ยงใหม่
ปี พ.ศ.

ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ
จํานวน
จํานวนเทียวบิ น
จํานวน
จํานวนเทียวบิ น
ผูโ้ ดยสาร (คน)
(เทียว)
ผูโ้ ดยสาร (คน)
(เทียว)

เชียงใหม่
จํานวน
จํานวนเทียวบิ น
ผูโ้ ดยสาร (คน)
(เทียว)

2546

22,790,455

137,157

209,032

4,315

2547

27,563,225

165,108

248,181

5,397

2548

28,644,049

177,194

284,246

5,130

2549

23,166,322

135,067

8,435,181

48,808

342,122

5,740

2550

18,320

1,713

33,299,767

194,457

357,987

4,776

2551

25,367

2,378

31,607,500

188,706

323,662

3,260

2552

19,732

1,553

30,280,327

181,522

216,373

2,504

2553

16,150

1,792

32,942,049

192,463

264,180

2,877

2554

30,916

2,145

36,596,506

216,636

385,402

4,005

2555

427,850

5,124

33,519,346

190,536

415,859

4,046

หมายเหตุ:ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมเิ ปิ ดให้บริการในปี 2549
: ข้อมูลของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในปี 2555 มีตงั 0 แต่ เดือนม.ค. – ต.ค.
ที มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
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ตารางที 6-2: จํานวนผู้โดยสารและจํานวนเที ยวบิ นระหว่างประเทศของท่ าอากาศยาน
นานาชาติ ภเู ก็ต หาดใหญ่ และเชี ยงราย
ภูเก็ต
หาดใหญ่
จํานวน
จํานวนเทียวบิ น
จํานวน
จํานวนเทียวบิ น
ผูโ้ ดยสาร (คน)
(เทียว)
ผูโ้ ดยสาร (คน)
(เทียว)

ปี

เชียงราย
จํานวน
จํานวนเทียวบิ น
ผูโ้ ดยสาร (คน)
(เทียว)

2546

1,496,401

12,015

105,297

1,223

1,772

13

2547

2,024,879

15,917

112,630

1,506

2,134

30

2548

922,311

9,970

148,421

1,607

12

9

2549

1,677,723

13,680

122,357

1,127

64

18

2550

2,190,399

16,884

79,988

809

20

14

2551

2,409,305

17,177

20,090

197

366

23

2552

2,290,906

16,987

20,385

148

352

31

2553

3,342,356

23,257

124,632

1,063

916

52

2554

4,370,719

28,741

212,627

1,696

9,262

150

2555

4,047,557

26,051

170,826

1,520

5,848

265

หมายเหตุ: ข้อมูลของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในปี 2555 มีตงั 0 แต่เดือน ม.ค. – ต.ค.
ที มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการมีนักท่องเทียวเพิม ขึน0 ส่งผลให้การเดินทางทางอากาศ
สูง ขึน0 ดังนัน0 เพือ เป็ นการยืนยันว่ารูปแบบการเดินทางทางอากาศทีเ พิม ขึน0 ส่วนหนึงเป็ นผลมาจาก
การมีนักท่อ งเทียวเพิม ขึน0 จริง จึงต้อ งพิจารณาข้อ มูล เกียวกับนักท่อ งเทียวของประเทศไทยซึงแบ่ง
ตามสัญชาติของนักท่องเทียวตามรูปแบบการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี0
6.2.2 นักท่ องเทีย วของประเทศไทยแบ่งตามสัญชาติ ของนักท่ องเที ย วตามรูปแบบ
การเดิ นทาง
จากข้อมูลของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยในปี 2550 พบว่านักท่องเทีย วจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนส่ว นใหญ่เ ดิน ทางมาท่อ งเทียวผ่านการคมนาคมทางบก (ทางถนนและรถไฟ) ดัง แสดงใน
ตารางที 6-3 ซึงนักท่องเทียวของอาเซียนส่วนใหญ่เป็ นนักท่องมาเลเซีย อนุ มานได้ว่านักท่องเทียวที
ใช้รูปแบบการเดินทางโดยเครือ งบินเป็ นนัก ท่อ งเทียวในภูม ภิ าคทีไ ม่สามารถเดินทางโดยถนนและ
รถไฟได้ เช่น ประเทศจีน และประเทศในทวีปยุโรป เป็ นต้น เนืองจากจํานวนนักท่องเทียวทีเดินทาง
มาจากภูม ภิ าคดัง กล่า วมีแ นวโน้ม เพิม สูง ขึน0 (ตาราง 6-4) โดยข้อ มูล ตัง0 แต่ปี 2540-2553 พบว่า
นักท่องเทียวทีเพิม ขึน0 เฉลียต่อปี มากทีสุดคือนักท่องเทียวจากอาเซียน ซึงมีจาํ นวนเฉลียต่อปี เท่ากับ
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2,824,015 คน รองลงมาคือ นัก ท่อ งเทีย วจากทวีป ยุโ รปมีจํา นวนเฉลีย ต่อ ปี เ ท่า กับ 2,750,087 คน
สําหรับนักท่องเทีย วจากประเทศจีนมีแนวโน้มเพิม ขึน0 เช่นกัน โดยจํานวนเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 724,614 คน
ตารางที 6-3: จํานวนนักท่ องเที ยวปี 2550 แบ่งตามสัญชาติ และรูปแบบการเดิ นทาง
(หน่ วย:คน)
สัญชาติ นักท่ องเที ยว

2550
จํานวน

สัดส่วน

ทางอากาศ

ทางบก

ทางนํ<า

เอเชี ยตะวันออก

7,611,931

52.63

5,525,455

1,934,819

151,657

อาเซียน
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงค์โปร์
เวียดนาม
จีน
ฮ่องกง
ญีปุ่น
เกาหลี
ไต้หวัน
อืนๆ
ยุโรป
อเมริ กา
เอเซี ยใต้
โอเซี ยเนี ย
ตะวันออกกลาง
แอฟริ กา
รวม

3,520,051
8,987
99,945
237,592
513,701
1,540,080
72,205
205,266
604,603
237,672
907,117
367,862
1,277,638
1,083,652
427,474
28,137
3,905,271
920,366
709,811
764,072
436,100
116,677
14,464,228

24.34
0.06
0.69
1.64
3.55
10.65
0.50
1.42
4.18
1.64
6.27
2.54
8.83
7.49
2.96
0.19
27.00
6.36
4.91
5.28
3.02
0.81
100.00

1,573,134
8,324
31,717
155,174
14,667
490,529
71,166
159,470
538,737
103,350
877,902
364,449
1,237,318
1,022,303
423,119
27,230
3,667,257
849,629
680,622
715,976
426,958
109,595
11,975,492

1,821,778
558
64,695
69,763
484,677
1,010,213
763
36,759
39,698
114,652
19,168
2,207
29,253
58,752
2,866
795
175,176
49,176
9,941
27,524
7,017
5,036
2,208,689

125,139
105
3,533
12,655
14,357
39,338
276
9,037
26,168
19,670
10,047
1,206
11,067
2,597
1,489
112
62,838
21,561
19,248
20,572
2,125
2,046
280,047

ที มา: กองตรวจคนเข้าเมือง
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ตารางที 6-4: จํานวนนักท่ องเที ยวแบ่งตามสัญชาติ
(หน่ วย:คน)
อาเซียน

เอเชีย
ตะวันออก

ปี พ.ศ.

จีน

ยุโรป

อเมริ กา

เอเชียใต้

อืนๆ

รวมทัง< หมด

2540

452,510

1,656,165

2,225,270

1,735,547

456,548

242,494

452,811

7,293,957

2541

604,472

1,670,755

2,007,362

2,108,909

538,293

265,054

570,085

7,842,760

2542

813,596

1,864,278

2,322,827

2,116,806

595,381

291,797

575,647

8,651,260

2543

753,781

2,056,389

2,735,686

2,301,807

663,276

352,007

645,677

9,578,826

2544

801,362

2,241,562

2,743,479

2,508,566

682,995

350,874

733,112

10,132,509

2545

797,976

2,474,523

2,963,747

2,650,992

730,402

410,206

771,221

10,872,976

2546

606,635

2,504,231

2,665,492

2,517,197

679,210

407,041

624,647

10,082,109

2547

533,124

2,735,747

2,369,753

1,991,415

586,939

363,746

625,724

8,518,833

2548

776,792

2,948,919

2,671,486

2,848,846

833,814

542,558

894,521

11,567,341

2549

370,850

3,389,342

1,132,714

1,328,881

324,892

186,637

331,479

4,705,680

2550

907,117

3,520,051

3,184,763

3,905,271

920,366

709,811

1,316,849

14,464,228

2551

826,660

3,971,429

2,803,549

3,984,614

909,017

711,290

1,377,661

14,584,220

2552

777,508

3,968,579

2,330,103

4,059,988

853,381

826,437

1,333,846

14,149,841

2553

1,122,219

4,534,235

2,510,710

4,442,375

844,644

995,321

1,486,896

15,936,400

รวม
10,144,602
39,536,205
รวมเฉลีย
724,614
2,824,015
ต่อปี
ที มา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย

34,666,941

38,501,214

9,619,158

6,655,273

11,740,176

148,380,940

2,476,210

2,750,087

687,083

475,377

838,584

10,598,639

การทีจํานวนนัก ท่อ งเทียวในอาเซีย นและในประเทศจีน มีแ นวโน้มเพิม สูง ขึน0 ทําให้ค วาม
ต้องการเดินทางระหว่างภูมภิ าคมีการเปลียนแปลง ดังนัน0 จึงควรพิจารณาข้อมูลการเดินทางระหว่าง
ภูมภิ าค ซึงประกอบด้วย ประเทศในอาเซียน และประเทศจีน ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

6.3

การเดิ นทางระหว่างภูมิภาคอาเซี ยนและประเทศจีน

การวิเ คราะห์ก ารเดินทางระหว่างภูมภิ าคอาเซียนและประเทศจีน สามารถแบ่ง ประเด็นการ
พิจ ารณาเป็ น 1) การเดิน ทางทางอากาศของกลุ ่ม ประเทศอาเซีย นและประเทศจีน 2) จํา นวน
นักท่องเทียวของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน เพือ วิเคราะห์รูปแบบในการเดินทางระหว่าง
ภูมภิ าคอาเซียนและประเทศจีน และ 3) การเดินทางผ่านแดนตามด่านต่างๆ ของนักท่องเทียวโดยมี
รายละเอียดดังนี0
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6.3.1 การเดิ นทางตามสนามบิ นในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศจีน
จากข้อมูลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยพบว่าการเดินทางทางอากาศของกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประเทศจีนส่วนใหญ่มอี ตั ราการขยายตัวเพิม ขึน0 (ตารางที 6-5)
ตารางที 6-5: จํานวนผู้โดยสารเครืองบิ นของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน
จํานวนผูโ้ ดยสารเครืองบิน (คน)
ประเทศ

ปี 2552
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน
ในกรุงเทพฯ
อืนๆ

ปี 2553
ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยาน
ในกรุงเทพฯ
อืนๆ

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศ
ในกรุงเทพฯ
ยานอืนๆ

บรูไน

67,859

กัมพูชา

593,687

19

590,376

351

-0.56

1,747.37

อินโดนีเซีย

561,459

7,036

656,965

75,643

17.01

975.09

ลาว

300,341

21,248

315,209

22,094

4.95

3.98

มาเลเซีย

1,462,251

457,902

1,549,601

584,527

5.97

27.65

พม่า

488,104

7

576,928

11,132

18.20

158,928.57

ฟิลปิ ปินส์

567,311

14

583,710

158

2.89

1,028.57

สิงคโปร์

2,348,361

618,128

2,441,860

771,430

3.98

24.80

เวียดนาม

1,135,736

4,458

1,198,241

26,609

5.50

496.88

240,155

4,883,160

1,054

12.91

-99.56

จีน
4,324,726
ทีมา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

66,565

-1.91

หากต้องการวิเคราะห์รูปแบบในการเดินทางระหว่างภูมภิ าคอาเซียนและประเทศจีน สามารถ
อนุมานได้จากข้อมูลจํานวนผูโ้ ดยสารเครือ งบินของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีนข้างต้น ประกอบ
กับข้อมูลจํานวนนักท่องเทียวของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน โดยข้อมูลจํานวนนักท่องเทียว
ของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีนแสดงรายละเอียดได้ในหัวข้อถัดไป
6.3.2 จํานวนนักท่ องเที ย วของกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศจีน
จากข้อมูลทีแ สดงไว้ในตารางที 6-6 พบว่า จํานวนนักท่องเทียวจากประเทศบรูไนมีอตั ราการ
ขยายตัวของจํานวนนักท่องเทีย วลดลงเท่ากับร้อยละ 15.32 ซึง สอดคล้องกับการทีป ระเทศบรูไนมีอตั รา
การขยายตัวของจํานวนผู้โดยสารเครืองบินลดลง ซึงต่างจากข้อมูลจํานวนนักท่องเทียวของประเทศ
กัมพูชา สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึง มีอตั ราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเทีย วเพิม ขึน0 ร้อยละ 51.44
7.09 และ 17.13 ตามลําดับ ซึง ขัดแย้งกับข้อมูลของอัตราการขยายตัวของจํานวนผูโ้ ดยสารเครืองบินซึง
ลดลง แสดงให้เ ห็นว่านัก ท่อ งเทียวทีมแี นวโน้ มเพิม ขึ0นนี0อ าจใช้รูปแบบการเดินทางมาท่อ งเทียวใน
รูปแบบอืนทีม ใิ ช่การเดินทางทางอากาศ เนืองจากประเทศดังกล่าวอาจมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศทีส ามารถ
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เชือมต่อกับประเทศไทยได้ทางบกในระยะทางทีไม่ไกล ซึงสอดคล้องกับข้อมูลจํานวนนักท่องเทียวปี
2550 แบ่งตามสัญชาติและรูปแบบการเดินทาง (ตารางที 6-3) ข้างต้น
สํา หรับ ประเทศจีน มีอ ัต ราการขยายตัว ของจํา นวนนั ก ท่ อ งเทีย วเพิม ขึ0น ร้อ ยละ 44.34 ซึง
สอดคล้อ งกับการทีประเทศจีนมีอ ัต ราการขยายตัวของจํานวนผู้โดยสารเครือ งบินเพิม ขึ0นอย่างมาก
เนืองจากประเทศจีนมีระยะทางห่างไกลจากประเทศไทยมากส่งผลให้การเดินทางโดยเครืองบินเป็ น
วิธกี ารทีส ะดวกและรวดเร็วทีส ุด
ตารางที 6-6: จํานวนนักท่ องเที ยวของกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศจีน
จํานวน
นักท่องเทียว (คน)

สัดส่วนนักท่องเทียว1/
(ร้อยละ)

จํานวนนักท่องเทียว
(คน)

สัดส่วนนักท่องเทียว2/
(ร้อยละ)

อัตราการขยายตัว
ของจํานวน
นักท่องเทียว
(ร้อยละ)

บรูไน

8,353

0.06

7,073

0.04

-15.32

กัมพูชา

96,586

0.68

146,274

0.92

51.44

อินโดนีเซีย

227,205

1.61

286,072

1.80

25.91

ลาว

655,034

4.63

715,345

4.49

9.21

มาเลเซีย

1,757,813

12.42

2,058,956

12.92

17.13

พม่า

79,279

0.56

90,179

0.57

13.75

ฟิลปิ ปินส์

217,705

1.54

246,430

1.55

13.19

สิงคโปร์

563,575

3.98

603,538

3.79

7.09

เวียดนาม

363,029

2.57

380,368

2.39

4.78

จีน
777,508
5.49
1,122,219
1/
หมายเหตุ: จํานวนนักท่องเทีย วทังหมดในปี
0
2552 เท่ากับ 14,149,841 คน
2/
จํานวนนักท่องเทีย วทัง0 หมดในปี 2553 เท่ากับ 15,936,400 คน
ทีมา: กรมการท่องเทีย ว

7.04

44.34

ปี 2552
ประเทศ

ปี 2553

นอกจากนี0อาจนํ าข้อมูลการเดินทางผ่านแดนของนักท่อ งเทียวตามด่านต่างๆ ทางบกเข้ามา
ประกอบการพิจารณาแนวโน้ มนักท่องเทียวทีใช้รูปแบบการเดินทางทางบกซึงมีรายละเอียดในหัวข้อ
ถัดไป
6.3.3 การเดิ นทางผ่านแดนของนักท่ องเที ย วตามด่านทางบกต่ างๆ
การพิจารณาการเดินทางผ่านแดนของนักท่องเทีย วตามด่านทางบกต่างๆ เลือกพิจารณาเฉพาะ
ด่านทีมขี นาดใหญ่ มีพรมแดนติดต่ อกับประเทศเพือ นบ้านทีสําคัญ และอยู่ในเส้นทางทีมแี นวโน้ มจะ
ก่อ สร้างรถไฟความเร็ว สูงซึง เป็ นพื0นทีทกี ารศึกษาในครัง0 นี0 ให้ค วามสนใจ คือ ด่านตรวจคนเข้าเมือ ง
เชียงแสน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ และด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
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จากข้อมูลจํานวนนักท่องเทียวทีเ ดินทางผ่านแดนตามด่านทางบกต่างๆ (ตารางที 6-7) พบว่า
ด่านสะเดามีจํานวนนักท่องเทียวเดินทางผ่านแดนมากทีสุดและมีแนวโน้มเพิม ขึน0 เนืองจากมีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อีกทัง0 ยังสามารถเชือมต่อไปยังอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และสิงคโปร์ได้ ซึง กลุ่ม
ประเทศดังกล่าวมีอตั ราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเทีย วเพิม ขึน0 ซึง ด่านสะเดามีนักท่องเทีย วทีเ ดิน
ทางผ่านแดนเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 151,614 คน
เช่นเดียวกับด่ านอรัญ ประเทศซึง มีพ รมแดนติด ต่ อ กับประเทศกัม พูชามีนัก ท่อ งเทียวทีเ ดิน
ทางผ่านแดนเฉลียต่ อ ปี เ ท่ากับ 85,616 คน ซึง สอดคล้อ งกับข้อ มูล ข้างต้นทีแสดงให้เ ห็นว่าประเทศ
กัมพูชามีอตั ราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเทีย วเพิม ขึน0
นอกจากนี0ด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ และด่านแม่สาย จังหวัดเชียงรายซึง มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศลาว อีก ทัง0 ยัง สามารถเชือ มต่ อ ไปยัง ประเทศจีนและประเทศพม่าได้ โดยมีนัก ท่ อ งเทีย วที
เดินทางผ่านแดนเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 3,715 คน 7,107 คน และ 16,409 คน ตามลําดับ ซึง กลุ่มประเทศ
ดังกล่าวมีอตั ราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเทีย วเพิม ขึน0
สําหรับด่านหนองคาย และด่านมุกดาหาร ถือได้ว่าเป็นด่านใหญ่ทมี คี วามสําคัญเป็ นอย่างมาก มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศลาว อีกทัง0 ยังสามารถเชือมต่อไปยังประเทศเวียดนามได้โดยมีนักท่องเทีย วที
เดินทางผ่านแดนเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 61,627 และ 12,860 ตามลําดับ
จากข้อมูลทัง0 3 ส่วนประกอบกันสามารถอนุ มานได้ว่ารูปแบบการเดินทางของนักท่องเทีย วทาง
บกมีความสําคัญต่อประเทศในภูมภิ าคอาเซียนอย่างมาก เว้นแต่นักท่องเทียวจากประเทศจีนอาจเดิน
ทางผ่านแดนมาทางเครืองบินเป็ นส่ว นใหญ่ เนืองจากในปจั จุบนั ยังไม่มรี ูปแบบการเดินทางทีมคี วาม
สะดวกและรวดเร็วเทียบเท่ากับการเดินทางโดยเครือ งบิน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ตารางที 6-7: จํานวนนักท่ องเทียวทีเดิ นทางผ่านแดนตามด่านทางบกต่ างๆ
ปี

จํานวนนักท่องเทียว (คน)
เชียงแสน

เชียงของ

แม่สาย

หนองคาย

มุกดาหาร

อรัญประเทศ

สะเดา

2545

3,647

23,547

38,178

135,545

13,512

150,765

792,012

2546

785

1,517

7,907

62,984

11,257

33,103

17,297

2547

2,056

14,729

71,708

150,014

15,734

236,155

562,606

2548

1,449

1,150

7,596

29,880

10,260

61,732

19,681

2549

2,166

1,180

7,817

19,250

12,558

73,460

17,012

2550

1,097

796

8,822

38,745

3,410

35,247

14,961

2551

21,538

4,087

3,709

1,220

36,888

778

2552

1,220

7,439

5,144

55,043

20,318

65,490

27,962

2553

1,875

8,998

6,137

68,207

23,763

87,992

31,557

2554

1,319

11,718

6,696

52,893

16,571

75,331

32,269

รวม
รวมเฉลีย
ต่อปี

37,152

71,074

164,092

616,270

128,603

856,163

1,516,135

3,715

7,107

16,409

61,627

12,860

85,616

151,614

ที มา: ด่านตรวจคนเข้าเมือง

6.4

การเดิ นทางระหว่างภูมิภาคในประเทศไทย

การวิเ คราะห์ใ นเรือ งการเดิน ทางระหว่า งภูม ภิ าคในประเทศไทย มีว ตั ถุป ระสงค์ใ นการ
วิเคราะห์รูปแบบการเดินทางต่างๆ ภายในประเทศไทย ซึงขึน0 อยู่กบั ระยะทางและวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางนัน0 ๆ นอกจากนี0ยงั ได้พจิ ารณาจํานวนนักท่องเทียวในเส้นทางทีมุ่งให้ความสนใจในการศึกษา
ครัง0 นี0 ไ ด้แ ก่ เส้น ทางภาคเหนือ และเส้นทางภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ เพือ นํ า ข้อ มูล ทัง0 2 ส่ว นมา
วิเ คราะห์ร ูป แบบการเดิน ทางทีนัก ท่อ งเทียวนิยม อีก ทัง0 เพือ นํ า ผลการวิเ คราะห์ทีไ ด้เ สนอแนะเชิง
นโยบายทียกระดับประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างภูมภิ าคในประเทศ
และเพือรองรับความต้องการของนักท่องเทียวทางด้านการคมนาคมขนส่งด้วย
สําหรับประเด็นการวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางต่างๆ ภายในประเทศไทยแบ่งการพิจารณา
ออกเป็ น 2 หัว ข้อ คือ 1) การเดิน ทางด้ว ยเครือ งบิน ตามเมือ งในภูม ภิ าคของประเทศไทย และ
2) ภาพรวมการเดินทางด้วยรถไฟ / รถโดยสาร ในประเทศไทยซึงมีรายละเอียดดังนี0
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6.4.1 การเดิ นทางด้วยเครือ งบิ น ตามเมืองในภูมิภาคของประเทศไทย
ในอดีต ทีผ ่า นมาแนวทางเจรจาสิท ธิท างการบิน ของไทยเป็ น ไปในลัก ษณะทีมุ ่ง คุ ม้ ครอง
สายการบินแห่งชาติของไทยเป็ นหลัก เนืองจากในขณะนัน0 ประเทศไทยยังมีสายการบินทีทําการบิน
ระหว่างประเทศเพียงสายเดียว และยังไม่มคี วามพร้อ มเพียงพอทีจะแข่งขันในตลาดการบินระหว่าง
ประเทศได้ จึง จําเป็ นต้อ งได้รบั ความคุ ้มครองจากรัฐเพือ ช่ว ยสร้า งโอกาสในการแข่ง ขันและทํา ให้
สายการบิน สามารถพัฒ นาขึน0 ได้ ดัง นัน0 การเจรจาจัด ทํา ความตกลงในอดีต ส่ว นใหญ่จ งึ ได้ต กลง
กําหนดสายการบินของแต่ล ะฝ่ายไว้เ พีย งสายเดียว โดยระบุจํานวนจุด ในเส้น ทางบินทีส ายการบิน
ของแต่ละฝ่ายสามารถทําการบินได้ และกําหนดความจุความถีล่วงหน้าให้เพียงพอกับความต้องการ
ของสายการบิน
รูปแบบของความตกลงว่าด้ว ยบริการเดินอากาศ แบ่งออกได้เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี0 1) ความ
ตกลงแบบเบอร์ม วิ ดา เป็ น ความตกลงที ป ระเทศภาคีต กลงกัน กํ า หนดเส้น ทางบิน จํ า นวน
ผู้ประกอบการ แต่ให้สายการบินของแต่ละฝ่ายพิจารณาจัดความจุความถีของบริการด้วยตนเอง ทัง0 นี0
ต้องสอดคล้องกับปริมาณการจราจร และประเทศภาคีสงวนสิทธิ Nทีจะขอทบทวนการตัดสินใจของสาย
การบินได้ หากพบว่า การจัด ความจุค วามถีไ ม่เ ป็ นไปตามหลัก การของความตกลง 2) ความตกลง
แบบกําหนดความจุความถีไว้ล่วงหน้า เป็ นรูปแบบความตกลงทีรฐั สองรัฐจะตกลงกัน กําหนดจํานวน
ความจุความถีของเทียวบินบริการไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด และรัฐเป็ น
ผู้กําหนดเส้นทางบิน และเป็ นผู้พ จิ ารณาให้ค วามเห็นชอบพิก ดั อัต ราค่า ขนส่ง และ 3) ความตกลง
แบบเปิ ดน่ านฟ้าเสรี ความตกลงประเภทนี0 ประเทศภาคีตกลงให้สายการบินของแต่ละฝ่ายพิจารณา
จัด ความจุความถีของการบริการด้ว ยตนเอง และประเทศภาคีไม่มสี ทิ ธิขอทบทวนการตัด สินใจของ
สายการบิน ได้ กล่าวคือ ปล่อ ยให้ก ลไกตลาดเป็ น ตัว ควบคุมเส้นทางบิน จํา นวนผู ้ป ระกอบการใน
เส้นทางบินความจุความถีของบริการ และอัตราค่าขนส่ง (กรมการบินพลเรือน, มปป.)
รูปแบบของความตกลงทัง0 3 ประเภทนี0เป็นรูปแบบทีร ฐั ต่างๆ ใช้ในการจัดทําความตกลงว่าด้วย
บริการเดินอากาศระหว่างกัน การทีร ฐั ใดจะพิจารณาใช้รปู แบบใดนัน0 ย่อมขึน0 อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ ท างการเมือ ง นโยบายของรัฐ โดยรวมใน
แต่ละช่วงเวลา สําหรับประเทศไทยนัน0 ในอดีตความตกลงส่วนใหญ่ทจี ดั ทํากับประเทศต่างๆ จะเป็ น
ความตกลงในแบบกําหนดความจุความถีไว้ล่วงหน้ า (กรมการบินพลเรือน, มปป.) แต่ ใ นช่วงหลัง ปี
2546 เป็ นต้นมา ประเทศไทยได้เริม ปรับปรุงความตกลงทีม อี ยู่กบั ประเทศต่างๆ โดยกําหนดกลยุทธ์ใน
การเจรจาสิทธิการบินในลักษณะของการเปิดเสรี กล่าวคือ มุ่งเสริมให้สายการบินต่างชาติสามารถขยาย
บริการมายังจุดต่างๆ ในประเทศไทยได้มากขึน0 โดยกําหนดเพดานความจุความถีของบริการให้สูงมาก
เพียงพอทีจ ะรองรับต่อความต้องการในระยะยาว หรือหากประเทศคู่เจรจามีความพร้อม ก็อาจตกลงเปิด
เสรีความจุ โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศดังนี0

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื อ งหลัก เกณฑ์ส ํา หร บั การให้ บ ริ ก ารเส้น ทางบิ น
ภายในประเทศ
เพือ เป็ น การส่ง เสริม และพัฒ นากิจ การด้า นการบิน พลเรือ นของประเทศให้ค รอบคลุม ทุก
ท่าอากาศยาน และสนองตอบความต้อ งการของผู้ใช้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ อาศัย
อํานาจตามความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 9 แห่ง ประกาศคณะปฏิว ตั ิ ฉบับ ที 58 ประกาศ ณ วัน ที 26 มกราคม 2515
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมจึง กํ า หนดหลัก เกณฑ์เ กี ย วกับ การให้บ ริก ารเส้น ทางบิน
ภายในประเทศไว้ ดังต่อไปนี0
1. ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ ง นโยบายการบิ น สํ า หรับ สายการบิ น
ภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที 12 ตุลาคม 2547
2. กําหนดเส้นทางบินภายในประเทศ เป็นสามประเภท ดังนี0
2.1 เส้นทางสายหลัก ได้แก่ เส้นทางบินทีม ผี โู้ ดยสารใช้บริการตัง0 แต่สามแสนคนต่อปี
2.2 เส้นทางสายรอง ได้แก่ เส้นทางบินทีมผี ู้โดยสารใช้บริการตัง0 แต่ห้าหมืนคนแต่ไม่ถึง
สามแสนคนต่ปี
2.3 เส้นทางสายย่อย ได้แก่ เส้นทางบินทีม ผี โู้ ดยสารใช้บริการไม่ถงึ ห้าหมืน คนต่อปี
ในกรณีทเี ป็นเส้นทางบินใหม่ทไี ม่เคยมีสายการบินใดให้บริการมาก่อนหรือเคยมีสายการบิน
ให้บริการมาแล้ว แต่ สายการบินทัง0 หมดหยุด ให้บริก ารไปเกินกว่าหนึงปี นับถึงวันประกาศจะถือ เป็ น
เส้นทางสายย่อย และเส้นทางบินไปยังหรือออกจากสนามบินสุวรรณภูมใิ ห้ถอื เป็ นเส้นทางบินไปยังหรือ
ออกจากสนามบินดอนเมืองและกลับ
การกําหนดประเภทของเส้นทางบินภายในประเทศตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามบัญชีทา้ ย
ประกาศนี0
3. กระทรวงคมนาคมจะประกาศกําหนดเส้นทางบินภายในประเทศทุกสามปี โดยใช้จํานวน
ผูโ้ ดยสารทีใช้บริการในเส้นทางบินในรอบปี ปฏิทนิ ก่อนปี ทปี ระกาศเป็ นเกณฑ์การคํานวณ
เว้นแต่เส้นทางบินใดมีจํานวนผู้โดยสารเปลียนแปลงไปจนถึงขนาดเข้าเกณฑ์เป็ นเส้นทาง
บินประเภทอืนตามข้อ 2. กระทรวงคมนาคมอาจพิจารณาปรับปรุงบัญชีท้ายประกาศก่อน
ครบกําหนดสามปี เพือสนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้บริการขนส่งทางอากาศได้
4. กระทรวงคมนาคมจะให้ความคุม้ ครองผูป้ ระกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศในเส้นทาง
สายรองและสายย่อ ย โดยจะอนุ ญ าตให้มผี ู้ประกอบกิจการค้า ขายในการเดินอากาศใน
เส้นทางบินสายรองในแต่ล ะเส้นทางไม่เกินสามราย และในเส้นทางบินสายย่อ ยในแต่ล ะ
เส้นทางไม่เกินสองราย
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บทที 6 การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทาง ทัง0 ในประเทศและระหว่างประเทศ

5. ผู้ทปี ระสงค์จะขออนุ ญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ในเส้นทางบินทีไม่ใช้
เส้นทางสายย่อย จะต้องเสนอขอให้บริการในเส้นทางบินสายย่อยอย่างน้อยหนึงเส้นทาง
ด้วยความถีไ ม่น้อยกว่าสามเทีย วต่อสัปดาห์ ทัง0 นี0การให้บริการดังกล่าวอาจเป็ นการบริการ
ด้วยตนเองหรือโดยการใช้เทีย วบินร่วม (CODE SHARE) กับสายการบินอืน ภายใต้ความ
ร่วมมือประเภทการประกันทีน งั  ขัน0 ตํา (BLOCK SEAT) ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนที
นังต่
 อเทีย วบินก็ได้
กรณีมเี หตุผลความจําเป็ นหรือเพือประโยชน์สาธารณะ กระทรวงคมนาคมอาจพิจารณากําหนด
ความถีใ นการบินตามวรรคหนึงได้ตามความเหมาะสม
6. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ซึง ให้บริการในเส้นทางบินสาย
ย่อ ยทีไ ด้ร บั อนุ ญ าตแล้ว อย่า งต่ อ เนื อ ง โดยในทุ ก ช่ ว งระยะเวลาหกเดือ นมีก ารยกเลิก
เทีย วบินไม่เกินร้อยละสามสิบ มีสทิ ธิขออนุญาตประกอบกิจการในเส้นทางสายหลักและสาย
รองเพิม ได้โดยไม่ตอ้ งเสนอขอให้บริการในเส้นทางสายย่อยเพิม เติม
7. ในกรณี ทีผู้ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตให้ป ระกอบกิจ การค้า ขายในการเดิน อากาศไม่ ป ระกอบการ
ให้บริการในเส้นทางสายย่อยหรือหยุดให้บริการในเส้นทางสายย่อยติดต่อกันเกินหกเดือน
อาจถูกเพิกถอนสิทธิในการให้บริการในเส้นทางการบินสายหลัก หรือสายรอง หรือทัง0 สาย
หลักและสายรอง หรือทัง0 สายหลักและสายรองทีไ ด้รบั อนุญาตทัง0 หมดหรือบางส่วนได้
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึน0 ลงของอากาศยานทีผู้
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศใช้ในการบริการในลักษณะประจําที
ได้รบั อนุ ญาตตามประกาศนี0 ณ ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยาน
นครราชสีมา ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานปตั ตานี ท่าอากาศ
ยานแม่สะเรียง และท่าอากาศยานหัวหิน เป็ นเวลาสามปี นับตัง0 แต่วนั ทีป ระกาศฉบับนี0มผี ล
บังคับ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื อ งหลัก เกณฑ์ส ํา หร บั การให้ บ ริ ก ารเส้น ทางบิ น
ภายในประเทศ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื อ ง หลัก เกณฑ์สํ า หรับ การให้บ ริก ารเส้น ทางบิน
ภายในประเทศ ประกาศ ณ วัน ที 27 กัน ยายน 2549 ข้อ 3 กํา หนดว่า กระทรวงคมนาคมจะ
ประกาศกํา หนดเส้น ทางบิน ภายในประเทศทุก สามปี (ตารางที 6-8) โดยใช้จํา นวนผู ้โ ดยสารทีใ ช้
บริการในเส้นทางบินในรอบปี ปฏิทนิ ก่อนปี ทปี ระกาศเป็ นเกณฑ์การคํานวณ เว้นแต่เส้นทางบินใดมี
จํานวนผู้โดยสารเปลียนแปลงไปจนถึง ขนาดเข้าเกณฑ์เ ป็ นเส้น ทางประเภทอืนตามข้อ 2 กระทรวง
คมนาคมอาจพิจารณาปรับปรุง บัญ ชีท้ายประกาศก่อ นครบกําหนดสามปี เพือ สนองความต้อ งการ
ของผู้ใช้บริการขนส่งทางอากาศได้นัน0

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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โดยทีจํา นวนผู ้โ ดยสารซึง ใช้บ ริก ารตามประเภทของเส้น ทางบิน ภายในประเทศมีจํา นวน
เปลี ย นแปลงไปจากประเภทที กํ า หนดไว้ จนถึง ขนาดเข้า เกณฑ์เ ป็ น เส้น ทางบิน ประเภทอืน
กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรกําหนดเส้นทางบินแบบประจําภายในประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลใน
ปี 2550 ก่อนครบกําหนดเวลาสามปี โดยออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี0
ข้อ 1. ให้ยกเลิกบัญชีท้ายประกาศกรทรวงคมนาคม เรืองหลักเกณฑ์สําหรับการให้บริการ
เส้น ทางบิน ภายในประเทศ ประกาศ ณ วัน ที  27 กัน ยายน 2549 เส้น ทางบิน แบบประจํ า
ภายในประเทศทีกํ า หนดตามหลัก เกณฑ์ใ หม่โ ดยใช้ฐ านข้อ มูล ปี 2548 และให้ใ ช้บ ญ
ั ชีท ้า ยของ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ งหลักเกณฑ์สําหรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2551 เส้นทางบินแบบประจําภายในประเทศโดยใช้ฐานข้อ มูล ปี 2551 ทีแ นบท้ายประกาศนี0
แทน
ข้อ 2 ประกาศนี0ให้ใช้บงั คับตัง0 แต่วนั ถัดจากวันประกาศนี0เป็นต้นไป
ตารางที 6-8: บัญชี ท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม เรือง หลักเกณฑ์สาํ หรับการให้ บริ การ
เส้นทางบิ นภายในประเทศ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
ประเภทของเส้นทางบิ น

สายหลัก

สายรอง
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เส้นทางบิ น
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
กรุงเทพฯ – สมุย
กรุงเทพฯ – อุดรธานี
กรุงเทพฯ – เชียงราย
กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
กรุงเทพฯ – กระบี
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ – พิษณุ โลก
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
กรุงเทพฯ – ตรัง
กรุงเทพฯ – ตราด
สมุย – ภูเก็ต
กรุงเทพฯ – นราธิวาส

จํานวนผู้โดยสาร (คน)
2,171,941
1,696,022
830,203
796,313
653,050
466,766
389,315
760,106
403,813
395,005
354,888
153,266
95,378
104,945
73,163
72,062
79,566

บทที 6 การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทาง ทัง0 ในประเทศและระหว่างประเทศ

ตารางที 6-8: บัญ ชี ท้ า ยประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ ง หลักเกณฑ์สาํ หรับ การให้ บ ริ ก าร
เส้นทางบิ นภายในประเทศ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 (ต่ อ)
ประเภทของเส้นทางบิ น

สายย่อย

เส้นทางบิ น
กรุงเทพฯ – ลําปาง
กรุงเทพฯ – สกลนคร
เชียงใหม่ – ภูเก็ต
กรุงเทพฯ – ระนอง
กรุงเทพฯ – นครพนม
กรุงเทพฯ – สุโขทัย
กรุงเทพฯ – บุรรี มั ย์
กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด
ภูเก็ต – หาดใหญ่
อู่ตะเภา – สมุย
เชียงใหม่ – เชียงราย
กรุงเทพฯ – น่ าน
กรุงเทพฯ – แม่สอด*
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา*
เชียงใหม่ – อุดรธานี
เชียงใหม่ – สุโขทัย
เชียงใหม่ – สมุย
อู่ตะเภา – ภูเก็ต
สมุย – กระบี
เชียงใหม่ – แม่สอด*
กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์*
ภูเก็ต – ระนอง*
กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน
ระนอง – หาดใหญ่*
กรุงเทพฯ – หัวหิน
กรุงเทพฯ – เลย
เชียงใหม่ – ปาย
เชียงใหม่ – แพร่

จํานวนผู้โดยสาร (คน)
44,424
34,303
49,263
2,545
31,741
21,057
10,886
14,603
13,368
32,861
957
12,583
28,473
1,697
18,165
16,193
2,392
937
8,055
6,538
6,634
417

หมายเหตุ: *ทีผ ่านมาสายการบินเคยเปิดทําการบิน แต่ต่อมาในปี 2550 ได้หยุดทําการบิน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื อ งหลัก เกณฑ์ส ํา หร บั การให้ บ ริ ก ารเส้น ทางบิ น
ภายในประเทศ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื อ ง หลัก เกณฑ์สํ า หรับ การให้บ ริก ารเส้น ทางบิน
ภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที 27 กันยายน 2549 ข้อ 3 ได้กําหนดว่า กระทรวงคมนาคมจะ
ประกาศกําหนดเส้นทางบินภายในประเทศทุกสามปี โดยใช้จาํ นวนผู้โดยสารทีใช้บริการในเส้นทาง
บินในรอบปี ปฏิทนิ ก่อนปี ทปี ระกาศเป็ นเกณฑ์การคํานวณ เว้นแต่เ ส้นทางบินใดมีจํานวนผู้โดยสาร
เปลีย นแปลงไปจนถึง ขนาดเข้า เกณฑ์เ ป็ น เส้น ทางประเภทอืน ตามข้อ 2 กระทรวงคมนาคมอาจ
พิจารณาปรับปรุงบัญชีท้ายประกาศก่อนครบกําหนดสามปี เพือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ขนส่งทางอากาศได้ ดังตารางที 6-9
โดยทีจํา นวนผู ้โ ดยสารซึง ใช้บ ริก ารตามประเภทของเส้น ทางบิน ภายในประเทศมีจํา นวน
เปลียนแปลงไปจากประเภททีกําหนดไว้ จนถึง ขนาดเข้าเกณฑ์เ ป็ นเส้นทางบินประเภทอืน อาศัย
อํานาจตามความในข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 9 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ประกาศ ณ วันที
26 มกราคม 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรกําหนดประเภทเส้นทางบินแบบ
ประจําภายในประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลในปี 2552 ก่อนครบกําหนดเวลาสามปี โดยออกประกาศ
ไว้ดงั ต่อไปนี0
ข้อ 1. ให้ย กเลิก ความในประเภทของเส้น ทางบิน สายย่อ ย อัน ดับ ที 3 ในบัญ ชีท ้า ยของ
ประกาศกรทรวงคมนาคม เรือ งหลักเกณฑ์สาํ หรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ (ฉบับที 2)
ข้อ 2. ให้เพิม ความต่อไปนี0เป็ นอันดับที 7 ในประเภทของเส้นทางบินสายรอง ในบัญชีทา้ ยของ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ ง หลักเกณฑ์สาํ หรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2551
ตารางที 6-9: เพิ มเติ มเส้นทางในบัญชีท้ายของประกาศกระทรวงคมนาคม เรือง หลักเกณฑ์
สําหรับการให้ บริ การเส้นทางบิ นภายในประเทศ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
ประเภทของเส้นทางบิน
สายรอง

เส้นทางบิน
เชียงใหม่ – ภูเก็ต

จํานวนผูโ้ ดยสาร (คน)
82,631

ในประเด็นการเดินทางด้วยเครืองบิน ตามเมืองในภูมภิ าคของประเทศไทยจะแบ่งออกเป็ น 3
ส่ว นคือ เมืองในภาคเหนือ ของประเทศไทย (ตารางที 6-10) เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (ตารางที 6-11) และเมืองในภาคใต้และภาคอืนๆ ของประเทศไทย (ตารางที 6-12) โดยมี
รายละเอียดดังนี0
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บทที 6 การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทาง ทัง0 ในประเทศและระหว่างประเทศ

ตารางที 6-10: จํานวนผู้โดยสารเครืองบิ นตามเมืองในภาคเหนื อของประเทศไทย
(หน่ วย:คน)
ปี

พิ ษณุโลก

แพร่

น่ าน

ลําปาง

แม่ฮ่องสอน

แม่สอด

สุโขทัย

2538

218,385

18,304

20,038

95,773

7,232

159,608

2539

255,156

29,272

34,556

109,513

12,877

213,898

19,437

2540

274,276

28,317

38,272

107,295

14,176

221,290

38,992

2541

248,991

19,060

37,651

102,861

18,940

241,192

2,407

2542

241,396

17,943

34,588

92,847

17,739

206,286

22,921

2543

245,977

19,482

31,917

92,813

33,092

235,594

47,036

2544

243,756

19,783

31,420

83,843

31,525

236,794

29,427

2545

211,552

12,567

18,546

60,588

23,174

171,240

34,717

2546

208,751

10,532

15,254

57,792

15,992

130,401

27,911

2547

229,359

835

11,931

58,563

19,497

127,439

28,218

2548

198,282

0

14,436

55,964

15,451

119,603

37,271

2549

178,584

47

12,930

52,300

0

104,524

32,021

2550

155,266

459

12,685

44,424

30

96,975

35,154

2551
รวม

89,258
2,998,989

0
176,601

7,665
25,059
321,889 1,039,635

396
210,121

49,082
2,313,926

19,006
374,518

รวมเฉลียต่อปี

214,214

12,614

15,009

165,280

26,751

22,992

74,260

ทีมา: กรมการบินพลเรือน

จากตาราง 6-10 พบว่า จังหวัดพิษณุ โลกมีจํานวนผู้โดยสารเครืองบินเฉลียต่อปี มากทีสุดคือ
214,214 คน รองลงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจํานวนผู้โดยสารเครืองบินเฉลียต่อปี เท่ากับ 165,280
คน แต่ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าเมืองในภาคเหนือส่วนใหญ่มแี นวโน้มจํานวนผูโ้ ดยสารเครืองบินลดลง
อาจเนืองมาจากการมีโครงสร้างพืน0 ฐานทางถนนทีม ปี ระสิทธิภาพสูงขึน0

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ตารางที 6-11: จํานวนผูโ้ ดยสารเครืองบิ นตามเมืองในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
ปี

สกลนคร อุบลราชธานี

อุดรธานี

นครราชสีมา นครพนม

บุรีรมั ย์

(หน่ วย:คน)
ขอนแก่น

2538

41,539

215,240

313,911

96,813

33,336

311,266

2539

45,796

252,119

379,781

89,013

45,328

386,509

2540

47,938

249,208

389,501

103,730

22,343

19,888

374,004

2541

44,726

214,644

375,370

81,234

39,328

19,102

341,987

2542

42,632

226,554

378,816

72,054

39,584

20,917

374,386

2543

46,303

240,160

375,797

64,747

38,261

26,720

397,815

2544

43,269

250,281

367,498

61,904

38,479

32,856

390,488

2545

33,408

229,021

348,709

29,998

30,161

24,874

374,322

2546

30,434

252,057

351,690

7,654

27,206

22,247

377,095

2547

39,048

350,020

606,240

11,866

32,347

30,873

507,946

2548

38,010

386,266

657,394

36

34,792

22,110

458,265

2549

39,654

368,377

667,702

63

38,214

8,796

386,279

2550

34,408

380,581

708,100

59

32,086

10,927

388,865

2551
รวม

20,702
547,867

252,623
3,867,151

411,226
6,331,735

34
619,205

17,096
5,457
468,561 244,767

240,323
5,309,550

รวมเฉลียต่อปี

39,133

276,225

452,267

44,229

33,469

17,483

379,254

ทีมา: กรมการบินพลเรือน

จากตาราง 6-11 พบว่า จัง หวัด อุ ดรธานีมจี ํานวนผู้โดยสารเครืองบินเฉลียต่ อปี มากทีสุด คือ
452,267 คน รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี ซึงมีจํานวนผู้โดยสารเครืองบิน
เฉลีย ต่ อ ปี เ ท่ า กับ 379,254 คน และ 276,225 คน ตามลํ า ดับ โดยจากข้อ มู ล จะเห็น ได้ ว่ า จัง หวัด
นครราชสีมามีจาํ นวนผูโ้ ดยสารลดลงอย่างมาก เนืองจากมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก การ
เดินทางโดยรถยนต์จงึ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จา่ ยมากกว่าการเดินทางโดยเครือ งบิน
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บทที 6 การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทาง ทัง0 ในประเทศและระหว่างประเทศ

ตารางที 6-12: จํานวนผู้โดยสารเครืองบิ นตามเมืองในภาคใต้ และภาคอืนๆ ของประเทศไทย
(หน่ วย:คน)
ปี

นครศรีธรรมราช

ตรัง

ระนอง

นราธิ วาส

สุราษฎ์ธานี

กระบี

สมุย

อู่ตะเภา

2538

27,819

29,403

5,483

6,102

237,301

379,700

16,982

2539

34,990

44,646

34,169

26,460

231,497

432,008

15,257

2540

62,512

57,037

35,241

34,660

213,856

501,078

18,154

2541

5,832

6,219

2,460

2,312

15,276

50,422

15,191

2542

74,712

77,168

20,749

25,344

172,519

26,440

602,105

67,422

2543

82,066

86,223

11,053

31,789

176,895

122,107

655,809

106,519

2544

91,573

78,758

9,561

31,565

178,104

153,354

742,779

128,800

2545

90,893

76,244

22,202

22,962

163,007

224,936

783,666

128,366

2546

54,612

40,433

23,730

8,586

79,193

167,881

366,967

50,101

2547

131,636

93,602

46,207

335

205,321

477,569

1,033,468

166,696

2548

145,668

81,341

31,785

30,642

204,146

310,153

1,294,105

190,007

2549

192,683

89,187

5,375

65,005

287,192

547,384

1,400,259

226,090

2550

395,703 104,546

2,560

79,528

358,053

855,602

1,383,710

193,407

2551

203,599 72,421
1,594,298 937,228

18,274
268,849

47,668
412,958

19,204

29,497

รวม
รวมเฉลีย
ต่อปี

113,878

66,945

225,039 527,354
518,158
76,136
2,747,399 3,412,780 10,144,234 1,399,128
196,243

243,770

724,588

99,938

ทีมา: กรมการบินพลเรือน

จากตารางที 6-12 พบว่า อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานีมจี าํ นวนผูโ้ ดยสารเครืองบินเฉลีย ต่อปี
มากทีส ุดคือ 724,588 คน เนืองจากเป็ นแหล่งท่องเทีย วทีส ําคัญทีม ลี กั ษณะเป็ นเกาะ ดังนัน0 การเดินทาง
โดยเครืองบินจึงเป็ นการเดินทางทีส ะดวกทีส ุด รองลงมาคือ จังหวัดกระบีซ งึ เป็ นแหล่งท่องเทีย วทีไ ด้รบั
ความนิยมเป็ นอย่างมาก ซึงมีจํานวนผู้โดยสารเครืองบินเฉลียต่อปี เท่ากับ 243,770 คน จากข้อมูลจะ
เห็นได้ว่าเมือ งต่ างๆ ในภาคใต้ม ีแ นวโน้ มผู้โ ดยสารทางเครือ งบิน เพิมสูง ขึ0น เช่น นครศรีธ รรมราช
เป็ นต้น อาจด้วยเหตุผลทีว ่าทางภาคใต้ของไทยมีแหล่งท่องเทีย วจํานวนมากทีด งึ ดูดนักท่องเทีย ว กอปรกับ
การทีท างภาคใต้ของประเทศไทยมีระยะทางไกลมากจากกรุงเทพฯ ส่งผลให้การเดินทางโดยเครืองบิน
สะดวก รวดเร็ว มากกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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6.4.2 ภาพรวมการเดิ นทางด้วยรถไฟ / รถโดยสาร ในประเทศไทย
ข้อมูลการการเดินทางด้วยรถไฟ/รถโดยสารในประเทศไทยพิจารณาได้จากตารางที 6-13 โดย
จากตารางพบว่า จํานวนผู้โดยสารรถไฟเฉลียต่ อ ปี เ ท่ากับ 49,650 คน จํานวนผู้โดยสารรถโดยสาร
ขสมก. เฉลีย ต่อปีเท่ากับ 626,967 คน และจํานวนผูโ้ ดยสารรถโดยสาร บขส. เฉลีย ต่อปีเท่ากับ 11,424
หากพิจารณาเฉพาะการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ (ข้ามจังหวัด) ซึงคือการพิจารณาเฉพาะ จํานวน
ผูโ้ ดยสารรถไฟ และจํานวนผูโ้ ดยสารรถโดยสาร บขส. พบว่า จํานวนผูโ้ ดยสารรถไฟมีจาํ นวนเฉลีย ต่อปี
มากกว่าจํานวนผูโ้ ดยสารรถโดยสาร บขส. คิดเป็ นร้อยละ 63 แสดงให้เห็นว่ารถไฟยังเป็ นทางเลือกของ
รูปแบบการเดินทางทีสําคัญของการเดินทางระหว่างเมืองในประเทศไทย อาจเนืองมาจากการมีราคา
ค่าโดยสารทีต าํ กว่าการเดินทางในรูปแบบอืน
ตารางที 6-13: จํานวนผู้โดยสารรถไฟ และรถโดยสาร ในประเทศไทย
(หน่วย : พันคน)
ปี พ.ศ.

จํานวนผูโ้ ดยสารรถไฟ1/

2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
รวม
รวมเฉลียต่อปี

55,500
53,216
54,130
50,873
49,671
48,867
45,050
47,059
46,978
45,153
496,497
49,650

จํานวนผูโ้ ดยสาร
รถโดยสาร ขสมก.2/
921,688
871,114
755,908
713,626
644,733
613,475
585,160
406,375
382,682
374,906
6,269,667
626,967

จํานวนผูโ้ ดยสาร
รถโดยสาร บขส.2/
10,852
11,364
11,585
11,907
11,989
12,054
12,067
11,038
10,834
10,545
114,235
11,424

ทีมา: 1/ การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
2/
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

หากต้องการศึกษาแนวโน้มรูปแบบการเดินทางของนักท่องเทีย วเพือยกระดับรูปแบบการขนส่ง
และการคมนาคมตามเส้นทางทีมุ่ง ให้ค วามสนใจในการศึกษาครัง0 นี0 สามารถพิจารณาข้อมูล ข้างต้น
กอปรกับจํานวนนักท่องเทีย ว โดยจํานวนนักท่องเทีย วมีรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
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6.4.3 จํานวนนักท่ องเที ย ว
การพิจารณาจํา นวนนัก ท่อ งเทียวในหัว ข้อ นี0 จะพิจ ารณาตามเส้น ทางทีมุ่ง ให้ค วามสนใจใน
การศึกษา คือ เส้นทางภาคเหนือ และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี0
เส้นทางภาคเหนื อ ประกอบไปด้วย จังหวัดพิ ษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่
เส้น ทางภาคเหนื อ เลือ กพิจ ารณาใน 2 จัง หวัด ทีสํ า คัญ คือ จัง หวัด พิษ ณุ โ ลก และจัง หวัด
เชียงใหม่ โดยจากตารางที 6-14 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มแี นวโน้มจํานวนนักท่องเทีย วเพิม ขึน0 ทัง0 ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ โดยมีนักท่องเทียวชาวไทยเฉลียต่อปี เท่ากับ 3,486,294 คน และนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติเฉลีย ต่อปีเท่ากับ 1,642,617 คน ต่างกับจังหวัดพิษณุ โลกมีแนวโน้มจํานวนนักท่องเทียว
ลดลงทัง0 ชาวไทยและชาวต่างชาติ อาจเนืองมาจากการมีลกั ษณะเป็ นเมืองทางผ่านไปยังภาคเหนือของ
ไทย และสถานทีท ่องเทีย วอาจไม่หลากหลาย
ตารางที 6-14: จํานวนนักท่ องเที ยวทัง< ชาวไทยและชาวต่ างชาติ จงั หวัดพิ ษณุโลก และจังหวัด
เชี ยงใหม่
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552

ชาวไทย (คน)
เชียงใหม่

พิ ษณุโลก

ชาวต่างชาติ (คน)
เชียงใหม่

พิ ษณุโลก

2553
รวม

3,539,772
3,601,727
3,842,550
3,101,790
3,345,629
17,431,468

1,709,762
1,856,062
2,262,028
947,800
1,204,084
7,979,736

2,050,554
1,755,140
1,470,802
1,241,300
1,695,288
8,213,084

190,346
215,386
248,981
124,052
114,654
893,419

รวมเฉลียต่อปี

3,486,294

1,595,947

1,642,617

178,684

ทีมา: ปี 2549-2550 กองวิชาการ การท่องเทีย วแห่งประเทศไทย
ปี 2551 กรมการท่องเทีย ว กระทรวงการท่องเทีย วและกีฬา

จากการทีจํานวนนักท่องเทียวของจังหวัดเชียงใหม่มแี นวโน้ มเพิม สูงขึ0น ซึงส่งผลให้ปริมาณ
ผูโ้ ดยสารเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่มจี ํานวนมากขึน0 โดยสาเหตุขา้ งต้นอาจนํ ามาซึง การพัฒนาโครงการ
ระบบรถไฟความเร็วสูง โดยหากพิจารณาข้อมูลการเดินทางของผูโ้ ดยสารจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการ
ใช้รูปแบบการเดินทางโดยรถไฟประมาณ 500,000 คน/ปี การเดินทางทางอากาศประมาณ 3,000,000
คน/ปี และการเดินทางโดยรถโดยสารประมาณ 5,000,000 คน/ปี ดังแสดงในรูปที 6-2

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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รูปที 6-2: สัดส่วนผู้โดยสารแยกตามรูปแบบการเดิ นทาง
70.00%
60.00%
50.00%

การเดินทาง
โดยรถโดยสาร

40.00%

การเดินทาง
โดยเครืองบิน
การเดินทาง
โดยรถไฟ

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2548

2550

2552

2554

การศึ ก ษาในครัง0 นี0 ไ ด้ ม ีก ารประมาณการปริม าณผู้ โ ดยสารเข้ า -ออกจัง หวัด เชี ย งใหม่
(ตารางที 6-15) โดยพบว่าหากมีการนํ าโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้ในเส้นทางกรุง เทพฯเชียงใหม่ จะสามารถแบ่งสัดส่วนจํานวนผูโ้ ดยสารจากการเดินทางรูปแบบอืนๆ ได้ถงึ ร้อยละ 32.08
ตารางที 6-15: การประมาณการปริ มาณผู้โดยสารเข้า-ออกจังหวัดเชี ยงใหม่
ปี

รูปแบบการเดิ นทาง

จํานวนผูโ้ ดยสาร (คน)

สัดส่วน (ร้อยละ)

2554

รถโดยสาร
อากาศยาน
รถไฟ
รวม

5,253,720
3,335,070
488,262
9,077,052

57.88
36.74
5.38

2561

รถโดยสาร
อากาศยาน
รถไฟ
รถไฟความเร็วสูง
รวม

5,376,088
3,089,296
472,918
4,222,153
13,160,455

40.85
23.47
3.59
32.08

ทีมา: การวิเคราะห์ของคณะวิจยั

โดยผลจากการมีโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่จะส่งผลให้ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางสัน0 ลง อีกทัง0 ยังกระตุน้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเทีย ว และการจ้าง
งานด้วย
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นอกจากนี0 ไ ด้ม ีก ารประมาณการปริม าณผู้ โ ดยสารเข้า -ออกจัง หวัด พิษ ณุ โ ลก และจัง หวัด
นครสวรรค์ ดังตารางที 6-16 และตารางที 6-17 ตามลําดับ โดยพบว่าหากมีการนําโครงการระบบรถไฟ
ความเร็วสูงมาใช้ในเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุ โลก จะสามารถแบ่งสัดส่วนจํานวนผู้โดยสารจากรูปแบบ
การเดินทางอืนๆ ได้ถงึ ร้อยละ 20.61 และแบ่งสัดส่วนจํานวนผูโ้ ดยสารจากรูปแบบการเดินทางอืนๆใน
เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ได้ถงึ ร้อยละ 10.00
ตารางที 6-16: การประมาณการปริ มาณผู้โดยสารเข้า-ออกจังหวัดพิ ษณุโลก
ปี

รูปแบบการเดิ นทาง

จํานวนผูโ้ ดยสาร (คน)

สัดส่วน (ร้อยละ)

2554

รถโดยสาร
อากาศยาน
รวม

5,877,594
144,620
6,022,214

97.60%
2.40%

2561

รถโดยสาร
อากาศยาน
รถไฟความเร็วสูง
รวม

6,814,369
117,374
1,799,625
8,731,368

78.04%
1.34%
20.61%

ทีมา: การวิเคราะห์ของคณะวิจยั

ตารางที 6-17: การประมาณการปริ มาณผู้โดยสารเข้า-ออกจังหวัดนครสวรรค์
ปี

รูปแบบการเดิ นทาง

จํานวนผูโ้ ดยสาร (คน)

สัดส่วน (ร้อยละ)

2554

รถโดยสาร
รวม

6,491,632
6,491,632

100.00%

2561

รถโดยสาร
รถไฟความเร็วสูง
รวม

8,032,965
892,552
8,925,517

90.00%
10.00%

ทีมา: การวิเคราะห์ของคณะวิจยั

เส้ นทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบไปด้ วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดหนองคาย
เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกพิจารณา 3 จังหวัดทีส ําคัญคือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยทัง0 3 จังหวัดมีแนวโน้มจํานวนนักท่องเทีย วเพิม ขึน0 จังหวัดขอนแก่น
มีนักท่องเทียวชาวไทยเฉลีย ต่อปี มากทีสุดเท่ากับ 3,954,475 คน และจังหวัดหนองคายมีนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติเฉลีย ต่อปีมากทีส ุดเท่ากับ 588,843 คน ดังตาราง 6-18

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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ตารางที 6-18: จํานวนนักท่ องเทียวและผู้มาเยือนทัง< ชาวไทยและชาวต่ างชาติ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
รวม
รวมเฉลียต่อปี

ชาวไทย (คน)
อุดรธานี
2,844,506
2,842,072
2,437,712
2,584,194
2,524,482
2,728,232
2,907,582
3,131,638
3,400,036
3,384,448
3,905,632
3,882,556
36,573,090
3,047,758

ขอนแก่น1/

3,032,862
3,316,052
3,349,188
3,514,096
3,871,294
4,154,126
4,607,144
4,755,290
4,990,222
35,590,274
3,954,475

ชาวต่างชาติ (คน)
หนองคาย2/

อุดรธานี

1,411,694
1,277,424
1,103,046
1,142,262
1,152,464
1,200,794
622,044
1,366,588

9,276,316
1,159,540

29,514
29,754
88,514
137,060
131,940
148,492
155,943
157,074
189,848
253,914
316,776
283,608
1,922,437
160,203

ขอนแก่น1/

37,960
51,328
58,600
71,960
83,478
66,850
132,644
162,418
149,800
815,038
90,560

หนองคาย2/
105,742
140,509
1,700,020
528,550
581,192
639,852
326,452
688,430

4,710,747
588,843

หมายเหตุ: 1/ ไม่มขี อ้ มูลของจังหวัดขอนแก่นในปี 2539-2541
2/
ไม่มขี อ้ มูลของจังหวัดหนองคายในปี 2547-2550
ที มา: สํานักงานท่องเทียวจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

จากข้อ มูล ทัง0 หมดประกอบกัน จะเห็น ได้ว ่า จํา นวนนัก ท่อ งเทีย วตามภูม ภิ าคในเส้น ทางที
การศึกษาครัง0 นี0ให้ความสนใจมีแนวโน้มเพิม ขึน0 กอปรกับรูปแบบการเดินทางภายในภูมภิ าคทีสําคัญ
คือการเดินทางโดยเครืองบินในบางพื0นที การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง และการเดินทางโดย
รถไฟซึง สามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางได้เป็ นอย่างมากเนืองจากราคาโดยสารตํา
ดัง นัน0 หากต้อ งการยกระดับรูปแบบการขนส่ง และการคมนาคมจึงควรพิจารณาระบบขนส่ง ทางราง
เป็ นลําดับแรก
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6.5 แนวทางการวิ เ คราะห์โ ครงการเชิ ง เศรษฐศาสตร์สํา หรับ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง
ในการวิเ คราะห์โ ครงการเชิง เศรษฐศาสตร์ สํา หรับ การลงทุน โครงการรถไฟความเร็ว สูง
จําเป็ นต้องคํานึงถึงปจั จัยหลายปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยด้านต้นทุนการลงทุน และปจั จัยด้านผลประโยชน์
จากโครงการ ในส่ว นของต้น ทุน ในการลงทุน นั น0
รายงานนี0 ไ ด้ม กี ารทบทวนประสบการณ์จ าก
ต่างประเทศในบทที 5 ไว้แล้ว ซึงส่วนใหญ่ ต้นทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงมีความผันแปรค่อนข้าง
สูง ตามปจั จัยต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทใี ช้ ลักษณะภูมปิ ระเทศทีมกี ารก่อสร้างเส้นทาง ต้นทุนด้านการ
ก่อสร้าง และแรงงานของประเทศทีมกี ารลงทุน เป็ นต้น
ปจั จัยทีสาํ คัญต่อการวิเคราะห์โครงการอีกส่วนหนึงคือ ปจั จัยด้านผลประโยชน์ของโครงการ
ซึงปจั จัยหลัก ด้านผลประโยชน์ของโครงการ คือ การประหยัด เวลาในการเดิน ทาง ซึงหมายถึง การ
ประหยัด เวลาการเดินทางเมือ เปรีย บเทีย บกับ การเดินทางรูป แบบอืน เช่น การเดิน ทางโดยรถไฟ
ธรรมดา การเดินทางโดยรถยนต์ และความได้เปรียบเชิงเวลาและราคากับการเดินทางโดยเครืองบิน
ถ้า พิจ ารณาเส้น ทาง กรุง เทพฯ-เชีย งใหม่ เราสามารถคํา นวณการประหยัด เวลาในการ
เดินทาง สําหรับรถไฟความเร็วสูงในความเร็วต่างๆ ได้ ดังแสดงในตารางที 6-19 โดยทีเวลาในการ
เดินทางรถโดยสารประจําทาง นํามาจากข้อมูลของกรมการขนส่ง ทางบก ซึง ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 11 ชัวโมง

และระยะเวลาในการเดินทางโดยเครืองบิน คํานวณจากเวลาในการบินประมาณ
1 ชั วโมง รวมเวลาในการเช็ก อิน 1 ชั วโมง และเวลาในการรอสัมภาระประมาณ 45 นาทีห ลัง จาก
เครืองลงจอด รวมเป็ น 2.75 ชัวโมง

ตารางที 6-19: การเปรียบเที ยบเวลาในการเดิ นทางสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-เชี ยงใหม่
ความเร็วของ
ระยะเวลาในการ
รถไฟความเร็วสูง เดิ นทาง (ชัวโมง)


ระยเวลาการเดิ นทาง เปรียบเทียบกับการเดิ นทางรูปแบบอืน
(ชัวโมง)

การเดิ นทางโดยรถโดยสาร
การเดิ นทางโดยเครือ งบิ น
ใช้เวลา 11 ชัวโมง

ใช้เวลา 2.75 ชัวโมง


120 กม./ชม.
160 กม./ชม.

7.76
5.82

11 – 7.76 = 3.24
11 – 5.82 = 5.18

7.76 – 2.75 = 5.01
5.82 – 2.75 = 3.07

250 กม./ชม.

3.73

11 – 3.73 = 7.27

3.73 – 2.75 = 0.98

ทีมา: การวิเคราะห์ของคณะวิจยั

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางของรถไฟความเร็วสูงทีความเร็วต่างๆ พบว่ารถไฟ
ความเร็วที 120 และ 160 กม./ชม. สามารถทีจะแข่งขันกับการเดินทางทางเครืองบินได้ เนืองจากใช้
เวลามากกว่าเครืองบิน 5.01 และ 3.07 ชั วโมงตามลําดับ ในขณะทีรถไฟความเร็ว 250 กม./ชม. จะ
ใช้เวลามากกว่าเครืองบินประมาณ 1 ชัวโมง

ซึงสามารถแข่งขันกับการเดินทางโดยเครืองบินได้ โดย
ขึน0 อยู่กบั การกําหนดราคาค่าโดยสารเป็ นหลัก
ถ้า พิจ ารณาเปรีย บเทีย บกับ การเดิน ทางโดยรถโดยสาร พบว่า การเดิน ทางโดยรถไฟ
ความเร็ว 120 กม./ชม. มีค วามได้เ ปรียบด้านเวลาการเดินทางเพียง 3.24 ชั วโมง ในขณะทีรถไฟ
ความเร็ว 160 และ 250 กม./ชม. มีความได้เปรียบด้านเวลาการเดินทางอยู่ที 5.18 และ 7.27 ชัวโมง

ตามลําดับ ซึง ถ้าพิจารณาในแง่ของการเดินทางโดยรถโดยสาร พบว่ารถไฟความเร็ว 160 กม./ชม.
น่ าจะดึงดูดให้ผู้โดยสารรถโดยสารประจําทางมาใช้รถไฟมากยิง ขึน0
ตามทีไ ด้ม กี ารวิเ คราะห์แ นวโน้ม ของผู ้โ ดยสารทีจ ะเปลีย นรูป แบบการเดินทางมาใช้ร ถไฟ
ความเร็วสูง พบว่า ผู้โดยสารทีมศี กั ยภาพและมีแนวโน้มทีจะเป็ นผู้ใช้รถไฟความเร็วสูง คือผู้โดยสาร
ทีเ ดินทางโดยเครือ งบินเป็ นหลัก ดัง นัน0 ถ้ามีก ารลงทุน รถไฟความเร็ว 120 กม./ชม. อาจจะทําให้
จํานวนผู้โดยสารทีใช้รถไฟน้อยตามไปด้วย ทําให้ความคุ้มค่าทางการลงทุนน้อยลงไป
ประเด็น ความคุ ้ม ค่า ทางเศรษฐศาสตร์ข องการลงทุน โครงการรถไฟความเร็ว สูง ได้ม กี าร
วิเคราะห์โดยละเอียดในงานวิจยั ของ Nash และ de Gus (2009) ซึงตัวแปรสําคัญในการวิเคราะห์คอื
การประหยัดเวลาในการเดินทางต่อผู้โดยสารหนึงคน (∆t) และมูลค่าของการประหยัดเวลา (Value
of Time Saving: v) ซึงงานวิจยั ของประเทศไทย พบว่ามูลค่าของการประหยัดเวลาในการเดินทาง
ระหว่างจังหวัด อยู่ทีประมาณ 60 บาทต่อ ชั วโมง ซึงถ้าคํานวณมูลค่าการประหยัดเวลาการเดินทาง
รวม (v∆t) นัน0 จะส่งผลต่อความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยทีถ้า v∆t มีมูลค่าสูง โครงการจะมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้ถ้ามีจาํ นวนผู้โดยสารไม่มากนัก
ซึงในงานศึกษาของ Nash และ de Gus (2009) พิจารณาจํานวนผู้โดยสารในปี แรกทีทําให้
โครงการจะมีมูลค่าปจั จุบนั ของโครงการ (Net Present Value: NPV) เท่ากับศูนย์ (หมายถึงโครงการ
ไม่มผี ลกําไร แต่ไม่ขาดทุน) โดยมีปจั จัยในการคํานวณได้แก่ ต้นทุนการลงทุนรถไฟความเร็วสูงที 12
ล้านยูโรต่อกิโลเมตร (ค่าก่อสร้างและมูล ค่าป จั จุบนั ของขบวนรถไฟ) อัต ราดอกเบี0ยทีรอ้ ยละ 5 อายุ
โครงการ 40 ปี โดยมีการเปรียบเทียบว่าถ้ามีการประหยัดเวลาการเดินทางต่อผู้โดยสารหนึงคน โดย
ที ∆t จะเปรีย บเทีย บกับ กรณีฐ าน ซึง ได้แ ก่ร ูป แบบการเดิน ทางของผู ้โ ดยสารก่อ นทีจ ะมีร ถไฟ
ความเร็ว สูง ซึงอาจจะเป็ นการเดินทางโดยรถยนต์ส่ว นบุค คล รถโดยสารสาธารณะ หรือ เครือ งบิน
แล้วแต่กรณี โดยที Nash และ de Gus (2009) ระบุว่า ถ้า v∆t มีมูลค่าสูง (45 ยูโรต่อผู้โดยสาร 1
คน) โครงการต้องมีผู้โดยสารในปี แรกประมาณ 6.6 ล้านคนเทียวต่อปี ในการเปิ ดให้บริการในปี แรก
ในขณะทีถ้า v∆t มีมูล ค่าตํา (นัน คือ 20 ยูโ ร ต่อ ผู ้โดยสาร 1 คน) โครงการจะมีค วามคุ ้มค่า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารมากถึง 14.9 ล้านคนเทียวต่อปี ในการเปิ ดให้บริการปี แรก ถ้า
เปรียบเทียบกับข้อ มูล ในหัว ข้อ 6.4 พบว่าการประมาณการจํา นวนผู้โดยสารรถไฟความเร็ว สูง ของ

122

บทที 6 การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทาง ทัง0 ในประเทศและระหว่างประเทศ

เส้นทางสายเหนืออยู่ทปี ระมาณ 6.9 ล้านคนเทียวในปี แรกทีเปิ ดให้บริการ ถ้าเปรียบเทียบกับข้อมูล
ในตารางที 6-19 จะพบว่า ถ้ารถไฟความเร็วสูง 250 กม./ชม. จะมีค่า v∆t ประมาณ 7.27 x 60 =
436.2 บาท หรือประมาณ 10 ยูโร ในขณะที ถ้ารถไฟความเร็ว 160 กม./ชม. จะมีค่า v∆t ประมาณ
5.18 x 60 = 310.8 บาท หรือประมาณ 7.2 ยูโร และถ้ารถไฟความเร็ว 120 กม./ชม. จะมีค่า v∆t
ประมาณ 3.24 x 60 = 194.4 บาท หรือประมาณ 4.5 ยูโร ซึง การลงทุนรถไฟทีความเร็ว 120 และ
160 กม. / ชม. ถึงแม้จะมีต้นทุนทีตาํ กว่า แต่ผลประโยชน์ทจี ะได้รบั จากการประหยัดเวลาจะน้อยกว่า
และอาจทําให้โครงการไม่มคี วามคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ได้
การวิเคราะห์โครงการข้างต้น วิเคราะห์ถงึ เส้นทางกรุง เทพฯ - เชียงใหม่เป็ นหลัก เนืองจาก
จํานวนผู้โดยสารทีเดินทางระหว่างจังหวัด มีศกั ยภาพพอสมควรทีจะลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
อย่า งไรก็ด ี จะเห็น ได้ว่า จํานวนผู ้โ ดยสารในปี แ รกทีป ระมาณการไว้ อาจจะน้อ ยไปถ้า พิจ ารณาถึง
ความคุ ้ม ค่า ทางเศรษฐศาสตร์ ซึง การวิเ คราะห์จํา นวนผู ้โ ดยสารโดยละเอีย ด ในการศึก ษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการมีความจําเป็ นอย่างยิง โดยทีอาจจะเป็ นไปได้ว่าจํานวนผู้โดยสารของเส้นทาง
นี0 อาจจะเพิม ขีน0 ในอนาคตและมีค วามคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากยิง ขึน0 ถ้ามีก ารลงทุนเมือ เวลาที
เหมาะสม
ในส่วนของเส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย ซึงมีจํานวนผู้โดยสารน้อย ดังทีได้วเิ คราะห์ไว้ใน
เบื0องต้น ซึง จะมีศกั ยภาพเพิม มากขึน0 ถ้ามีการเชือมต่อระบบกับประเทศลาวและจีนตอนใต้ (มลฑลยูน
นาน) ซึง ถ้ามีการเชือมต่อจริง จํานวนผูโ้ ดยสารของเส้นทางนี0น่าจะมากขึน0 และทําให้การวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์มคี วามคุม้ ค่าในการลงทุนได้
การวิเคราะห์โครงการนี0เป็ นเพียงการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เบื0องต้น เพือแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญ ของตัว แปรด้านความเร็ว ของรถไฟความเร็ว สูง ทีส่ง ผลกระทบต่อ การตัด สินใจในการ
ลงทุน ซึงในรายละเอียดแล้วจําเป็ นต้องมีการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
โดยละเอียดอีกครัง0 ในการตัดสินใจลงทุนโครงการรูปแบบต่างๆ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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บทที 7
การวิเคราะห์ความต้องการการขนส่งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ จากการเชือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ้าน
7.1 กรอบการวิ เ คราะห์ค วามต้ อ งการการขนส่ง สิ น ค้า ภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ความต้อ งการในการขนส่งสินค้านัน- จําเป็ นต้อ งพิจารณาถึงการไหลเวียนของ
สินค้าทัง- ในประเทศและระหว่างประเทศ งานวิจยั ในอดีตจะระบุว่าการขนส่งทางบก (โดยเฉพาะทาง
ถนน) เป็ น การขนส่ง ภายในประเทศเป็ น หลัก และมีส ดั ส่ว นของการขนส่ง สิน ค้า ระหว่า งประเทศ
ค่อ นข้างน้อ ย แต่ประเด็นสําคัญ ของแบบจําลองปริมาณและการกระจายการขนส่ง สินค้าทีจะนํ ามา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการศึก ษานี- จํา เป็ น ต้อ งพิจ ารณาแยกระหว่า งสิน ค้า ทีข นส่ง ภายในประเทศ ซึง เป็ น
สินค้าทีเป็ นปจั จัยการผลิตและสินค้าทีบริโภคภายในประเทศ กับสินค้าทีเป็ นสินค้านําเข้าหรือส่งออก
ไปยัง ต่า งประเทศ ทัง- นี-ก ารทีจ ะแยกสิน ค้า นํ า เข้า และส่ง ออกทีขนส่ง อยู่บ นระบบขนส่ง ในประเทศ
จํา เป็ น ต้อ งทราบถึง โครงสร้า งของห่ว งโซ่อุป ทานของสิน ค้า ทีม กี ารนํ า เข้า และส่ง ออกนัน- เพือ ให้
สามารถพยากรณ์ค วามต้องการการขนส่ง ได้ โดยขัน- ตอนของการพยากรณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า
แบ่งได้เป็ นดังนี• การพยากรณ์ ปจั จัยทางเศรษฐกิจทีส่ง ผลต่อ การขนส่ง เช่น การขยายตัว ของผลิต ภัณ ฑ์
มวลรวมประชาชาติหรือ GDP การขยายตัวของประชากรในพื-นที มูลค่าการนํ าเข้าและ
ส่งออกในอนาคต โดยจะมีการประมาณการออกไปเป็นระยะเวลา 15 ปี
• การพยากรณ์ ก ารค้า ระหว่ า งประเทศ คือ ส่ ว นของการขนส่ง สิน ค้า ระหว่ า งประเทศ ซึง
แบบจําลองการขนส่งทัวๆ
 ไปมักจะไม่มกี ารวิเคราะห์ในรายละเอียด สถาบันวิจยั เพือการ
พัฒนาประเทศไทยได้รเิ ริม จัดทําแบบจําลองการค้าระหว่างประเทศแบบข้ามแดน (CrossBorder Transport) เพือพยากรณืการค้าระหว่างประเทศโดยใช้แบบจําลองแบบ Gravity
จากโครงการ Sharing the Benefits from Transportation Linkages and Logistics
Improvements in the GMS: A Study of the East-West and North-South Corridor
(TDRI, 2010)
• การพัฒนาแบบจําลองทางเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า (Freight Modal Choice Model) มี
เป้าหมายเพือคาดคะเนการเปลียนแปลงอุปสงค์ของการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ และ
การจํา แนกองค์ป ระกอบสํา คัญ ทีส่ ง ผลต่ อ การเปลีย นแปลงดัง กล่ า ว โดยพิจารณาจาก
รูป แบบการขนส่ง ทางถนน ทางราง และทางนํ- า เป็ นหลัก และการขนส่ง ต่ อ เนื อ งหลาย
รูปแบบในกรณีทกี ารเชือมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งสามารถกระทําได้ โดยแบบจําลองที
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค
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พัฒนาขึ-นนี-จะครอบคลุมถึง องค์ประกอบสําคัญ ในการตัดสินใจของผู้ขนส่ง ทัง- ในแง่ของ
ต้นทุนโลจิสติกส์รวมไปถึงมุมมองของผูบ้ ริโภค โดยมุง่ เน้นในระดับพฤติกรรมของผูข้ นส่งใน
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า ทัง- นี-แบบจําลองนี-จะพยากรณ์ปริมาณสินค้าที
ขนส่งในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การขนส่งทางถนน ทางรถไฟ เป็นหลัก
จากขัน- ตอนการวิเคราะห์ดงั ทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็ นกรอบการวิเคราะห์การขนส่ง
เชือมโยงระหว่างประเทศเพือนบ้าน ดังแสดงในรูปที 7-1
รูปที 7-1: แบบจําลองการวิ เคราะห์การขนส่งเชื อมโยงระหว่างประเทศเพือนบ้านและการ
เดิ นทางภายในประเทศ
แบบจําลองการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ

แบบจําลองการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ

Freight Network Model
20 ชนิดสินค้า

Gravity Model
สินค้า/ประเทศ ทีสนใจ

ปริมาณการขนส่งสินค้าบน
เส้นทางหลัก
(Main Corridors)

โดยทีขนั - ตอนหลักในการพัฒนาแบบจําลองนี-มอี ยู่ 2 ส่วนหลักได้แก่
1) แบบจําลองการขนส่งสินค้าในประเทศ
2) แบบจําลองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
โดยทีรายละเอียดของแต่ละแบบจําลองจะนําเสนอในหัวข้อต่อไป

7.2

แบบจําลองปริ มาณและการกระจายการขนส่งสิ นค้าภายในประเทศ

แบบจําลองปริมาณและการกระจายการขนส่งสินค้าเป็ นแบบจําลองทีอธิบายถึงการไหลเวียน
ของสินค้าระหว่างภูมภิ าค โดยพิจารณาถึงปจั จัยด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและปจั จัยเชิงพื-นที เพือให้
ได้ขอ้ มูลจุดเริม ต้น-จุดปลายทางของการไหลเวียนของสินค้า หรือ OD-Matrix
โดยขัน- ตอนของการพัฒนาแบบจําลองนี- ประยุกต์มาจากการศึกษาโครงการศึกษาเพือพัฒนา
เส้นทางพิเศษสําหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการเพือเชือมต่อการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ
ซึงทางสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทยได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาแบบจําลองนี-ด้วย
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ขัน- ตอนสํ า หรับ โครงสร้า งของแบบจํา ลองปริม าณและการกระจายการขนส่ง สิน ค้า นั นสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ขัน- ตอนหลัก ได้แก่ การศึกษาปจั จัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อปริมาณการ
ขนส่ง สินค้า การสร้างเมตริก ซ์ก ารกระจายของการผลิต และการบริโภค และการแปลงเมตริก ซ์ก าร
ผลิตและการบริโภคเป็ นเมตริกซ์ต้นทางและปลายทางของสินค้า ซึงมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี1) การศึก ษาปจั จัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อ ปริมาณการขนส่ง สินค้า โดยมีขอ้ มูล หลัก
ได้แก่ มูลค่าผลผลิตรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ข้อมูลผลผลิต
มวลรวมของภูมภิ าค (Gross Provincial Product: GPP) และการประมาณการผลผลิต
มวลรวมของภูมภิ าครายสินค้าและตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต
2) การสร้า งเมตริก ซ์ก ารผลิต และการบริโภค (Production/Consumption Matrix: P/C
Matrix)
3) การแปลงเมตริก ซ์ก ารผลิต และการบริโ ภค (P/C Matrix) เป็ น เมตริก ซ์ต ้น ทางและ
ปลายทางของสินค้า (OD-Matrix)
สํา หรับ ขัน- ตอนที  1 เป็ น การวิเ คราะห์โ ดยใช้แ นวโน้ม ทั วไป รายงานนี -จ ะไม่อ ธิบ ายใน
รายละเอียด แต่ในขัน- ตอนที 2 และขัน- ตอนที 3 ซึงมีประเด็นด้านวิธกี ารทีจาํ เป็ นต่อการวิเคราะห์ใ น
ขัน- ตอนต่อไป รายงานนี-จะนําเสนอรายละเอียดดังนีการสร้างเมตริ กซ์การผลิ ตและการบริ โภค
ในการสร้า งเมตริก ซ์ก ารผลิต และการบริโ ภค คณะวิจ ยั แบ่ง สาขาการผลิต ตามชนิด สิน ค้า
ออกเป็ น 4 กลุ่ม เพือหารูปแบบการผลิตและการบริโภคทีมลี กั ษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่
• สินค้าเกษตรทีต้อ งแปรรูป ได้แก่ สาขาการทํานา (สินค้าข้าวเปลือ ก) ไร่ขา้ วโพด ไร่มนั
สําปะหลังและไร่อ้อย ซึงสินค้าเหล่านี- จะมีการเดินทางระยะสัน- ไปยังแหล่งแปรรูปต่างๆ
• สินค้าเกษตรทีแปรรูปแล้ว ได้แก่ กิจการโรงสี (ข้าวสาร) กิจการสีและบดข้าวโพด อาหาร
สัตว์ โรงแป้ งมัน โรงงานนํ-าตาล สวนยางและการผลิตยางแผ่นยางก้อน รวมทัง- ผลผลิต
ทางการเกษตรอืนๆ และอุตสาหกรรมอาหาร เครืองดืม ซึงสินค้าเหล่านี-จะแบ่งออกเป็ น
สองช่องทาง คือ
− การบริโภคภายในประเทศ ซึงแต่ละภูมภิ าคจะมีการบริโภคตามสัดส่วนของประชากร
− การส่งออก ซึงมีช่องทางส่งออกทางท่าเรือแหลมฉบัง และทางด่านปาดังเบซาร์ ตาม
ชนิดของสินค้า
• สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ซึงส่วนนี-จะมีการผลิตและการบริโภคทีซบั ซ้อนขึน- มาอีกขัน- หนึง
เนื อ งจากป จั จัย การผลิต บางชนิด เป็ นป จั จัย การผลิต ทีนํา เข้า ซึง การสร้างเมตริก ซ์ก าร
ผลิตและการบริโภคแบ่งได้เป็ นสามช่องทาง คือ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค

127

− การนํ า เข้า วัต ถุด บิ ซึง ในทีนี-ม สี มมติฐ านว่า วัต ถุด บิ จะนํ า เข้า ทางท่า เรือ แหลมฉบัง
ทัง- หมดและกระจายไปยังแหล่งการผลิตต่างๆ ตามสัด ส่วนของผลผลิตมวลรวมของ
สาขาการผลิตนัน- ๆ
− การบริโภคภายในประเทศ ซึงแต่ละภูมภิ าคจะมีการบริโภคตามสัดส่วนของประชากร
− การส่งออก ซึงมีช่องทางส่งออกทางท่าเรือแหลมฉบัง และทางด่านปาดังเบซาร์ ตาม
ชนิดของสินค้า
• สินค้าอุตสาหกรรมทีเป็ นสินค้านํ าเข้าเป็ นหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุตสาหกรรม
เคมีและปิ โตรเลียม เหล็ก และผลิต ภัณฑ์จากเหล็ก ซึง มีสมมติฐานว่าสินค้าดังกล่าว จะ
นําเข้าทางท่าเรือแหลมฉบังทัง- หมด และกระจายไปยังแหล่งการผลิตต่างๆ ตามสัดส่วนของ
ผลผลิตมวลรวมของสาขาการผลิตนัน- ๆ
ส่วนการพยากรณ์การผลิตและการบริโภคในอนาคตจะอ้างอิงผลการประมาณการของผลผลิต
มวลรวมของจังหวัดเป็ นหลัก เพือให้ได้ปริมาณการผลิตและบริโภคของแต่ละพื-นทีในอนาคตได้
สําหรับการศึก ษานี- ได้พ จิ ารณาสินค้าทัง- หมด 20 ชนิด โดยได้มกี ารยุบรวมชนิด สินค้าบาง
ชนิด เนืองจากข้อจํากัดด้านข้อมูลทุตยิ ภูม ิ และบางสาขาการผลิตก็ไม่มกี ารขนส่งสินค้าอย่างชัดเจน
ในส่ว นของการแบ่ง เขตพื -น ที นั น- ในโครงการศึก ษาคณะวิจ ยั แบ่ง พื-น ที ก ารศึก ษาตาม
สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) ซึงมีก ารแบ่ง ประเทศไทย
ออกเป็ น 20 อนุ ภูมภิ าค โดยทีการแบ่งจังหวัด แสดงในตารางที 7-1
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ตารางที 7-1: การแบ่งเขตพื6นที ตามอนุภมู ิ ภาค
อนุภมู ิ ภาค
ภาคอีสานตอนบน 1
ภาคอีสานตอนบน 2
ภาคอีสานตอนบน 3
ภาคอีสานตอนล่าง 1
ภาคอีสานตอนล่าง 2
ภาคเหนือตอนบน

ภาคเหนือตอนล่าง 1
ภาคเหนือตอนล่าง 2
ภาคใต้ตอนบน 1

ภาคใต้ตอนบน 2

จังหวัด
อุดรธานี หนองคาย เลย
หนองบัวลําภู
มุกดาหาร สกลนคร
นครพนม กาฬสินธุ์
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
นครราชสีมา ชัยภูม ิ
สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ ยโสธร
เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง
ลําพูน แม่ฮ่องสอน แพร่
น่ าน พะเยา
พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ ตาก
สุโขทัย อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ อุทยั ธานี
กําแพงเพชร พิจติ ร
สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ระนอง
นครศรีธรรมราช ตรัง
พัทลุง

อนุภมู ิ ภาค
ภาคใต้ตอนบน 3

จังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบี

ภาคใต้ตอนล่าง 1

ปตั ตานี ยะลา นราธิวาส

ภาคใต้ตอนล่าง 2

สงขลา สตูล

ภาคตะวันออก

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี
ชัยนาท

ภาคกลางตอนบน 1
ภาคกลางตอนบน 2

ภาคกลางตอนล่าง 1 ราชบุรี สุพรรณบุรี
นครปฐม กาญจนบุรี
ภาคกลางตอนล่าง 2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
ภาคกลางตอนล่าง 3 สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

การแปลงเมตริ กซ์ต้นทางและปลายทางของสิ นค้า (OD-Matrix)
หลังจากได้ปริมาณการผลิตและบริโภคของแต่ละชนิดสินค้าแล้ว การแปลงเป็ นเมตริกซ์ต้น
ทางและปลายทางของสินค้าจะใช้แบบจําลองความโน้มถ่ว ง (Gravity Model) โดยใช้ระยะทางทาง
ถนนระหว่างจุด ต่างๆ ของแต่ล ะโซนในการกําหนดโดยสมการความโน้มถ่วงแสดงได้ดงั สมการที 1
อย่างไรก็ด ี การดัด แปลงแบบจําลองความโน้มถ่ว งทีไ ด้ดดั แปลงเพือ ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์
ทางด้านโครงข่ายการขนส่ง เช่น Trip Origin-Destination Flows หรือ Commodity Flows ดัง
สมการที 2 ซึงสามารถเปลียนรูป โดยใช้วธิ ี Entropy Maximizing ซึงเป็ นวิธกี ารหนึงในการประมาณ
ค่า พารามิเ ตอร์ข องแบบจํา ลองความโน้ม ถ่ว งโดยมีร ูป แบบของแบบจํา ลองดัง สมการที 3 ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ Ai และ Bj จะใช้วธิ กี ารทําซํ-า (Iterative Procedure) ค่าทีได้ จะเป็ นค่าคงที
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เพือปรับแก้แบบจําลองให้สมดุล (Balancing Factors) สําหรับฟงั ก์ชนั ของระยะทางกีดขวาง (-βcij)
ซึงในทีน-ีได้ใช้ค่า β เท่ากับ 2

Vij =

โดย

Pi C j
Dij

2

สมการที 1

Vij คือ ปริมาณสินค้าทีขนส่งจากโซน i ไปยังโซน j
Pi คือ ปริมาณสินค้าทีผลิตทีโซน i
Cj คือ ปริมาณสินค้าทีบริโภคในโซน j
Dij คือ ระยะทางระหว่างโซน i และ j

x rr ' = kO αr D γr ' f ( d rr ' )
โดย

x rr '

สมการที 2

คือ การหมุนเวียนจากพื-นที rไปยัง r′

k, α, γ

คือ ค่าคงที

Or

คือ การหมุนเวียนทีเริม ต้นทีพ-นื ที r

Dr’

คือ การหมุนเวียนทีส-นิ สุดทีพ-นื ที r′

f(drr') คือ ฟงั ก์ชนั ของระยะทางกีดขวางระหว่าง r และ r′
Tij = Ai O i B j D j exp( − β c ij )

โดย

สมการที 3

Tij คือ การหมุนเวียนของสินค้าจากพื-นที iไปยัง j
Ai และ Bj คือ ค่าคงที
Oi

คือ การหมุนเวียนทีเริม ต้นทีพ-นื ที i

Dj

คือ การหมุนเวียนทีส-นิ สุดทีพ-นื ที j

-βcij คือ ฟงั ก์ชนั ของระยะทางกีดขวางระหว่าง i และ j
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ผลการวิ เคราะห์การไหลเวียนของสิ นค้าภายในประเทศ
จากข้อ มูล การไหลเวีย นสิน ค้า ระหว่า งพื-น ทีใ นอนุ ภูม ภิ าค สามารถนํ า มาวิเ คราะห์ป ริม าณ
สินค้าทีไหลเวียนภายในกลุ่มจังหวัดทีทําการศึก ษาได้โดยใช้แ บบจําลอง Gravity Model ดังทีไ ด้
อธิบายในหัวข้อทีผ่านมา โดยผลการวิเคราะห์เบือ- งต้นสามารถแสดงได้ในตารางที 7-2 ถึง ตารางที
7-3 โดยแสดงปริมาณสินค้าทีไหลเวียนในปี 2554 และปี 2564
ตารางที 7-2: เมตริ กซ์ต้นทางปลายทางการขนส่งสิ นค้ารายภาค ปี 2554
(หน่ วย : พันตัน)

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ใต้
ตะวันออก
กลาง
กทม.
รวม

ตะวันออก
เหนือ
เฉียงเหนือ
58,665
4
597 48,328
2,269
459
46,795 24,802
15,843 5,754
17,298 7,524
141,466 86,870

ใต้

ตะวันออก

0.49
0.43
55,264
19,120
3,422
5,264
83,071

2,925
5,235
10,508
25,055
18,119
389
62,231

กลาง

กทม.

รวม

45
50
475
406
1,077 1,586
48,203 9,974
61,317 5,632
7,676 20,731
118,793 38,379

61,691
55,040
71,163
173,949
110,087
58,880
530,811

ที มา: จากการคํานวณของคณะวิจยั

ตารางที 7-3: เมตริ กซ์ต้นทางปลายทางการขนส่งสิ นค้ารายภาค ปี 2564
(หน่ วย : พันตัน)
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ใต้
ตะวันออก
กลาง
กทม.
รวม

78,841
802
3,050
62,888
21,291
23,246
190,119

เหนือ

ใต้

ตะวันออก

6
0.66
64,948
0.58
616 74,270
33,332 25,695
7,733 4,599
10,111 7,074
116,746 111,641

3,931
7,035
14,122
33,671
24,351
522
83,633

กลาง

กทม.

รวม

61
638
1,447
64,781
82,405
10,316
159,648

68 82,908
546 73,969
2,132 95,638
13,404 233,773
7,568 147,948
27,860 79,130
51,578 713,365

ที มา: จากการคํานวณของคณะวิจยั

ข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งภายในประเทศจะเป็ นข้อมูล ในการใช้วเิ คราะห์ปริมาณ
การไหลเวียนของสินค้าร่วมกับการขนส่งระหว่างประเทศในหัวข้อต่อไป
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7.3

แบบจําลองปริ มาณการขนส่งระหว่างประเทศทางถนน

ส่ว นของการขนส่ง สิน ค้า ระหว่า งประเทศซึง แบบจํา ลองการขนส่ง ทั วๆ ไปมัก จะไม่ม กี าร
วิเคราะห์ถงึ รายละเอียด สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทยได้รเิ ริม การจัดทําแบบจําลองการค้า
ระหว่างประเทศแบบข้ามแดน (Cross-border transport) โดยใช้แ บบจํา ลองแบบ Gravity ใน
โครงการ Sharing the Benefits from Transportation Linkages and Logistics Improvements in
the GMS: A Study of the East-West and North-South Corridor (TDRI, 2010) เพือวิเคราะห์
ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การใช้แ บบจําลอง Gravity นัน- งานวิจยั โดยทั วไปใช้แ บบจํา ลองนี- ใ นการวิเ คราะห์ก ารค้า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับทวิภาคี โดยที Poncet (2006) ได้ใช้แบบจําลอง Gravity ในการ
วิเ คราะห์ก ารค้าระหว่างมณฑลยูนนานและประเทศในกลุ่มอนุ ภูม ภิ าคลุ่มแม่น-ํ าโขง และพบว่าการ
เชือ มโยงระบบเศรษฐกิจ มีผ ลบวกต่อ การค้า ระหว่า งประเทศและงานศึก ษาของ Limao and
Venables (2001) ก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของตัวแปรด้านโครงสร้างพื-นฐานด้านการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ โดยใช้แบบจําลอง Gravity เช่นเดียวกัน
สําหรับแบบจําลอง Gravity ทีจะใช้ใ นการศึกษานี- จะใช้รูปแบบใกล้เคียงกับการศึกษาของ
TDRI (2010) โดยมีสมการดังนี-

(

)

ln( Export tijk ) = b0 + b1 ln(GDPi t ) + b2 ln(GDPjt ) + b3 ln(Logisti c ij ) + b5 Im port tjk / Total Im port tj + ε ijt

(1)
โดยที
i

= ประเทศผู้ส่งออก

j

= ประเทศผู้นําเข้า

k

= ด่านชายแดนทีมกี ารนําเข้าสินค้า

t

= ปี ทมี กี ารค้า

Export

= มูลค่าการส่งออกของสินค้าทีพกิ ดั มาตรฐานสินค้า 2 หลัก

GDP

= Real Gross Domestic Products

Logistic

= ค่าดัชนีต้นทุนการขนส่งตามเส้นทางระหว่างประเทศ

Import / Total Import = การนําเข้าทีด่าน k ต่อการนําเข้าทัง- หมดของประเทศผูน้ ําเข้า
ε

132

= Error Term
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การสร้าง Logistics Cost Index
ในการศึกษาของสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทยในโครงการ Sharing the Benefits
from Transportation Linkages and Logistics Improvements in the GMS: A Study of the EastWest and North-South Corridor (TDRI, 2010) ได้มกี ารสร้าง Logistics Cost Index ขึน- มาจาก
ข้อมูลการขนส่งในประเทศและต่างประเทศในเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic Corridor) แนวเหนือใต้
(North-South Economic Corridor: NSEC) และแนวตะวันออกตะวันตก (East-West Economic
Corridor: EWEC) โดยใช้ขอ้ มูล ต้นทุนการขนส่ง และเวลาในการขนส่ง เป็ นตัว แปร โดยแบ่ง เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งข้ามแดน ข้อมูลต้นทุนการ
ขนส่งและเวลาในการขนส่ง นํามาจากข้อมูลของ ADB (2007); UNESCAP (2005); JICA (2007);
MOU IICBTA between Lao PDR and Thailand: Time Release Study (2007), JETRO (2008);
ADB (2009) และ NERI (2010) ต้นทุนทีได้เป็ นต้นทุนของการขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 1 ตู้
ซึงมีห น่ ว ยเป็ น ดอลล่าร์ สรอ. โดยมีก ารปรับข้อ มูล เป็ นดัชนี และให้ดชั นีของค่าขนส่ง ในส่ว นของ
เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวัน ออกตะวัน ตกในปี 2550 เป็ น 100 เพือ ให้ส ะดวกในการประมาณค่า
สัมประสิทธิ ต่างๆ
ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ ข; องแบบจําลอง
ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ ของแบบจําลอง Gravity จะใช้วธิ ี Ordinary Least Square
(OLS) ในการประมาณค่า อย่างไรก็ดรี ูปแบบของข้อมูลมีลกั ษณะเป็ น Panel Data จึงจําเป็ นต้องมี
การทดสอบและปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ ในกรณีทมี ี Serial Correlation ของ Panel Data ด้วย ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ นัน- พบว่าสัมประสิทธิ ของ Panel Data และหลังจากทําการทดสอบ Fixed
Effects และ Random Effects แล้ว พบว่าแบบจําลองทีเหมาะสมคือ แบบจําลองทีมกี ารปรับแก้
Fixed Effects ดังแสดงในตารางที 7-4 ซึงผลการวิเคราะห์เศรษฐมิตขิ องแบบจําลอง Gravity แสดง
ไว้ในส่วนท้ายของบทนีตารางที 7-4: แบบจําลอง Gravity
Variable
Coefficient Standard Error
Ln (GDPi)
0.33098
0.456
Ln (GDPj)
0.94918
0.472
Ln (Logistics)
-0.37885
0.133
Import/Total Import
1.01122
0.003
R-Squared without Group Dummy Variables = 0.9811
R-Squared with Group Dummy Variables = 0.9993

T-ratio
7.259
20.113
-2.838
307.808

P[|Z|>z]
0.0000
0.0000
0.0050
0.0000

ที มา: จากการคํานวณของคณะวิจยั
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ผลจากแบบจําลองสอดคล้องกับหลักทฤษฎีนัน คือ เมือ GDP ของประเทศเพิม มากขึน- ทําให้ม ี
การส่งออกและนําเข้ามากขึน- ในขณะทีเมือต้นทุนการขนส่งเพิม ขึน- ทําให้การส่งออกและนําเข้าลดลง
และค่าสัมประสิทธิ ของตัวแปรแต่ละตัวก็มนี ัยสําคัญทางสถิติ
การประยุกต์ใช้ แบบจําลอง
การประยุก ต์ใ ช้แ บบจํา ลองจะมีก ารเปลีย นแปลงตัว แปรทีส่ง ผลกระทบต่อ การค้า ระหว่า ง
ประเทศตามด่า นชายแดน โดยตัว แปรทีค ณะวิจ ยั ให้ค วามสํา คัญ ได้แ ก่ ต้น ทุน การขนส่ง ระหว่า ง
ประเทศ ซึงการพัฒนาโครงการรถไฟเชือมโยงระหว่างประเทศจะทําให้การขนส่งมีต้นทุนทีต าํ ลง และ
ทําให้การค้าระหว่างประเทศผ่านทางชายแดนเพิม มากขึนสมมุตฐิ านทีสําคัญอีกประการหนึง คือการขยายตัวของเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ซึงมีท างเชือ มโยงโดยตรงกับ เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ ใต้ (NSEC) โดยทีก ารคํานวณปริมาณ
การค้าจะคํานวนปี 2554 เป็ นปี ฐาน และปี 2564 เป็ นปี ประมาณการ โดยสมมุตฐิ านหลักทีจะนํามาใช้
แสดงในตารางที 7-5
ตารางที 7-5: สมมุติฐานในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง
ตัวแปร
อัตราการเติบโตของ GDP ต่อปี (ร้อยละ)
เฉลียปี 2539-2551
สมมุติฐานปี 2554–2564
การเปลียนแปลงต้นทุนการขนส่ง
(Logistics Cost)

ไทย

มณฑลยูนนาน

ลาว

เวียดนาม

4.39
13.82
10.53
11.71
4
14
12
12
ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20 สําหรับต้นทุนการขนส่ง
(จากการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางรถไฟ)

ที มา: จากการคํานวณของคณะวิจยั

ผลการประยุกต์ใช้แบบจําลองแสดงไว้ในตารางที 7-6 ซึงแสดงถึงการค้าทีด่านชายแดน ตาม
เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือใต้ จากข้อมูลการประมาณการในปี 2554 พบว่า ด่านเชียงของมีปริมาณ
การค้ารวมเท่ากับ 2,933 ล้านบาท ด่านเชียงแสนมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 9,068 ล้านบาท และ
ด่านแม่สายมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 56 ล้านบาท ทัง- นี-จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลอง ใน
ปี 2564 กรณีสมมติว่าต้นทุนในการขนส่งลดลงร้อยละ 10 พบว่า ด่านเชียงของมีปริมาณการค้ารวม
เท่ากับ 9,245 ล้านบาท ด่านเชียงแสนมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 36,102 ล้านบาท และด่านแม่สาย
มีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 170 ล้านบาท กรณีสมมติว่าต้นทุนในการขนส่งลดลงร้อยละ 20 พบว่า
ด่านเชียงของมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 9,648 ล้านบาท ด่านเชียงแสน มีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ
37,572 ล้านบาท และด่านแม่สายมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 177 ล้านบาท
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ตารางที 7-6: ผลการวิ เคราะห์ปริ มาณการค้าชายแดนตามเส้นทางเศรษฐกิ จแนวเหนื อใต้
จากแบบจําลอง (ล้านบาท)
ปี 2564
กรณี ต้นทุนการขนส่ง
ลดลง ร้อยละ 10

ปี 2564
กรณี ต้นทุนการขนส่ง
ลดลง ร้อยละ 20

1,882
795
84
172

6,537
1,748
503
457

6,830
1,819
523
476

424
370
6,711
1,563

1,473
812
30,175
3,642

1,533
845
31,404
3,790

30
26

117
53

122
55

ปี 2554
ด่านเชี ยงของ
ไทย–ลาว
ลาว–ไทย
ไทย–จีน
จีน–ไทย
ด่านเชี ยงแสน
ไทย–ลาว
ลาว–ไทย
ไทย–จีน
จีน–ไทย
ด่านแม่สาย
ไทย–จีน
จีน–ไทย
ที มา: จากการคํานวณของคณะวิจยั

ตารางที 7-7 แสดงการค้าชายแดนตามเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก จากข้อมูลการ
ประมาณการในปี 2554 พบว่า ด่านมุกดาหารมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 27,777 ล้านบาท และด่าน
หนองคาย มีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 39,578 ล้านบาท ทัง- นี-จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลอง
ในปี 2564 ต้นทุนในการขนส่งลดลงร้อยละ 10 พบว่า ด่านมุกดาหารมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 91,610
ล้านบาท ด่านหนองคาย มีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 152,758 ล้านบาท และกรณีต้นทุนในการขนส่ง
ลดลงร้อยละ 20 พบว่า ด่านมุกดาหารมีปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 95,341 ล้านบาท ด่านหนองคายมี
ปริมาณการค้ารวมเท่ากับ 198,568 ล้านบาท

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
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ตารางที 7-7: ผลการวิ เคราะห์ปริ มาณการค้าชายแดนตามเส้นทางเศรษฐกิ จแนวตะวันออก
ตะวันตกจากแบบจําลอง (ล้านบาท)
ปี 2564
กรณี ต้นทุนการขนส่ง
ลดลงร้อยละ 10

ปี 2554
ด่านมุกดาหาร
ไทย–ลาว
ลาว–ไทย
ไทย–เวียดนาม
เวียดนาม–ไทย
ด่านหนองคาย
ไทย–ลาว
ลาว–ไทย
ไทย–เวียดนาม
เวียดนาม–ไทย

ปี 2564
กรณี ต้นทุนการขนส่ง
ลดลง ร้อยละ 20

12,613
13,880
994
290

50,343
35,041
5,256
970

52,393
36,468
5,470
1,010

38,017
1,439
124
7

148,606
3,558
575
19

154,657
3,703
598
20

ที มา: จากการคํานวณของคณะวิจยั

จะเห็นได้ว่า จากการประมาณการโดยใช้แ บบจําลอง พบว่าการค้า กับประเทศเพือ นบ้านมี
แนวโน้มทีสูง ขึน- โดยเฉพาะกับประเทศลาว ทางด้านด่านมุก ดาหาร และด่านหนองคาย ในขณะที
เส้นทางการขนส่ง ตามแนวเศรษฐกิจเหนือใต้นัน- ด่านทีมคี วามสําคัญคือ ด่านเชียงแสน ซึงมีปริมาณ
การค้าคาดการณ์มากกว่า 30,000 ล้านบาท ในปี 2564
หากวิเคราะห์ทางด้านปริมาณการค้าและปริมาณการขนส่งทางบก (ตารางที 7-8) จากข้อมูล
การประมาณการในปี 2554 พบว่า ปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทย – จีน เท่ากับ 8,586 ล้านบาท
และมีป ริม าณการขนส่ง เท่า กับ 223 พัน ตัน ปริม าณการค้า ระหว่า งประเทศไทย – ลาว เท่า กับ
69,420 ล้านบาท และมีปริมาณการขนส่งเท่ากับ 1,803 พันตัน และปริมาณการค้าระหว่างประเทศ
ไทย – เวีย ดนาม เท่า กับ 1,415 ล้า นบาท และมีป ริม าณการขนส่ง เท่า กับ 37 พัน ตัน ซึง จากการ
ประมาณการโดยใช้แบบจําลอง ในปี 2564 หากต้นทุนในการขนส่งลดลงร้อ ยละ 10 พบว่า ปริมาณ
การค้า ระหว่า งประเทศไทย – จีน เท่า กับ 34,947 ล้า นบาท และมีป ริม าณการขนส่ง เท่า กับ 908
พันตัน ปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทย – ลาว เท่ากับ 248,118 ล้านบาท และมีปริมาณการขนส่ง
เท่ากับ 6,445 พันตัน และปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม เท่ากับ 6,820 ล้านบาท
และมีป ริม าณการขนส่ง เท่า กับ 177 พัน ตัน และหากต้น ทุน ในการขนส่ง ลดลงร้อ ยละ 20 พบว่า
ปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทย – จีน เท่ากับ 36,370 ล้า นบาท และมีปริมาณการขนส่งเท่ากับ
945 พันตัน ปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทย – ลาว เท่ากับ 258,248 ล้านบาท และมีปริมาณการ
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ขนส่งเท่ากับ 6,708 พันตัน และปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม เท่ากับ 7,098 ล้าน
บาท และมีปริมาณการขนส่งเท่ากับ 184 พันตัน
ตารางที 7-8: ปริ มาณการค้าและปริ มาณการขนส่งทางบก
ปี 2554
ปริ มาณการค้า (ล้านบาท)
ไทย – จีน
ไทย - ลาว
ไทย – เวียดนาม
ปริ มาณการขนส่ง (พันตัน)
ไทย – จีน
ไทย – ลาว
ไทย – เวียดนาม

ปี 2564 กรณี ต้นทุนการ
ขนส่งลดลงร้อยละ 10

ปี 2564 กรณี ต้นทุนการขนส่ง
ลดลงร้อยละ 20

8,586
69,420
1,415

34,947
248,118
6,820

36,370
258,248
7,098

223
1,803
37

908
6,445
177

945
6,708
184

ที มา: จากการคํานวณของคณะวิจยั

จากการเปรีย บเทีย บข้อ มูล จากตารางที 7-3 โดยพิจ ารณาปริม าณการขนส่ง ภายในพื-น ที
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2564 ประมาณ 144,597 พันตัน ในขณะทีพจิ ารณาการ
ขนส่งสินค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ จากตารางที 78 ปี 2564 พบว่าปริมาณการขนส่ง เท่ากับ 7,837 พันตัน ซึงแสดงถึง ว่าปริมาณการค้าชายแดนใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีส ดั ส่วนประมาณร้อยละ 5.5 ของการขนส่งในพื-นที ซึงจะเห็น
ได้ว่า การค้าระหว่างประเทศไทยและประทศเพือนบ้านผ่านการขนส่ง ทางบกมีแนวโน้มสูงขึน- จาก
การเชือ มโยงระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ด ี ในสัด ส่ว นของการค้าและการขนส่ง ระหว่างไทย – ลาวมี
มูลค่าและปริมาณสูงขึน- และถึงแม้ว่าการค้าระหว่างไทย – จีน มีปริมาณน้อย แต่กม็ ศี กั ยภาพมากขึนโดยเฉพาะถ้ามีการเชือมโยงผ่านทางด่านหนองคาย แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื-นฐานด้าน
การขนส่งทางรถไฟมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้การค้าระหว่างประเทศมีการเจริญเติบโตสูงขึน-

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
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ผลการวิ เคราะห์เศรษฐมิ ติของแบบจําลอง Gravity
--> RESET
--> Rows;350$
Data matrix will have
350 rows and 571 columns.
--> Read ; File = F:\NRCT\gravity\NSEWF.csv
; Nvar = 6
; Names = 1 $
Last observation read from data file was
234
--> Regress ; Lhs = LNEx ; Rhs = LNGDPi,LNGDPj,LD,IM;
Panel ; Pds = 13 $
+----------------------------------------------------+
| OLS Without Group Dummy Variables
|
| Ordinary
least squares regression
|
| Model was estimated Jun 27, 2012 at 00:57:44AM
|
| LHS=LNEX
Mean
=
13.35404
|
|
Standard deviation
=
5.228224
|
| WTS=none
Number of observs.
=
234
|
| Model size
Parameters
=
5
|
|
Degrees of freedom
=
229
|
| Residuals
Sum of squares
=
120.0222
|
|
Standard error of e =
.7239573
|
| Fit
R-squared
=
.9811550
|
|
Adjusted R-squared
=
.9808258
|
| Model test
F[ 4,
229] (prob) =2980.68 (.0000) |
| Diagnostic
Log likelihood
= -253.9172
|
|
Restricted(b=0)
= -718.5833
|
|
Chi-sq [ 4] (prob) = 929.33 (.0000) |
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. = -.6249032
|
|
Akaike Info. Criter. = -.6249097
|
+----------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------+
| Panel Data Analysis of LNEX
[ONE way]
|
|
Unconditional ANOVA (No regressors)
|
| Source
Variation
Deg. Free.
Mean Square |
| Between
3818.81
17.
224.636 |
| Residual
2550.09
216.
11.8060 |
| Total
6368.90
233.
27.3343 |
+----------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
LNGDPI
.02783348
.04191830
.664
.5074
24.4225015
LNGDPJ
1.19279041
.04499276
26.511
.0000
24.4225015
LD
-.98024062
.08771194
-11.176
.0000
5.03751504
IM
.97367583
.00983431
99.008
.0000
-10.0439204
Constant
-1.73914800
1.74102348
-.999
.3189
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+----------------------------------------------------+
| Least Squares with Group Dummy Variables
|
| Ordinary
least squares regression
|
| Model was estimated Jun 27, 2012 at 00:57:44AM
|
| LHS=LNEX
Mean
=
13.35404
|
|
Standard deviation
=
5.228224
|
| WTS=none
Number of observs.
=
234
|
| Model size
Parameters
=
22
|
|
Degrees of freedom
=
212
|
| Residuals
Sum of squares
=
4.053477
|
|
Standard error of e =
.1382757
|
| Fit
R-squared
=
.9993636
|
|
Adjusted R-squared
=
.9993005
|
| Model test
F[ 21,
212] (prob) =******* (.0000) |
| Diagnostic
Log likelihood
=
142.4907
|
|
Restricted(b=0)
= -718.5833
|
|
Chi-sq [ 21] (prob) =1722.15 (.0000) |
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. = -3.867155
|
|
Akaike Info. Criter. = -3.867712
|
| Estd. Autocorrelation of e(i,t)
.373017
|
+----------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------+
| Panel:Groups
Empty
0,
Valid data
18 |
|
Smallest
13,
Largest
13 |
|
Average group size
13.00 |
+----------------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
LNGDPI
.33098409
.04559559
7.259
.0000
24.4225015
LNGDPJ
.94917911
.04719155
20.113
.0000
24.4225015
LD
-.37885263
.13351406
-2.838
.0050
5.03751504
IM
1.01122454
.00328525
307.808
.0000
-10.0439204
Mat rix: LastOutp
[4 ,4]

+------------------------------------------------------------------------+
|
Test Statistics for the Classical Model
|
|
|
|
Model
Log-Likelihood
Sum of Squares
R-squared |
| (1) Constant term only
-718.58330
.6368897727D+04
.0000000 |
| (2) Group effects only
-611.49338
.2550088048D+04
.5996029 |
| (3) X - variables only
-253.91718
.1200221574D+03
.9811550 |
| (4) X and group effects
142.49066
.4053477487D+01
.9993636 |
|
|
|
Hypothesis Tests
|
|
Likelihood Ratio Test
F Tests
|
|
Chi-squared
d.f. Prob.
F
num. denom. Prob value |
| (2) vs (1)
214.180
17
.00000
19.027
17
216
.00000 |
| (3) vs (1)
929.332
4
.00000 2980.684
4
229
.00000 |
| (4) vs (1) 1722.148
21
.00000 15851.727
21
212
.00000 |
| (4) vs (2) 1507.968
4
.00000 33289.893
4
212
.00000 |
| (4) vs (3)
792.816
17
.00000
356.779
17
212
.00000 |
+------------------------------------------------------------------------+

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของภูมภิ าค

139

บทที 8
แนวทางการเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
การจัด ทําแนวทางการเชือ มโยงการขนส่ง ทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านเป็ นการรวบรวม
ข้อตกลงการเคลือนย้ายสินค้า การบริการ และคนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพือวิเคราะห์ผลประโยชน์ที
เอื2อต่อการขนย้ายสินค้าและการเคลือนย้ายคน และอุปสรรคต่อการขยายตัวของการเดินทาง และการ
นําเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงการวิเคราะห์แผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรถไฟทีเ ชือมโยงประเทศ
ไทยกับประเทศเพือนบ้าน และการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบทีม รี ปู แบบการขนส่งทางรถไฟร่วมด้วย
โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางรถไฟของประเทศจีนทีเชือมโยงการขนส่งมาสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ทัง2 นี2จะต้องประมวลข้อมูลการเคลือนย้ายคน สินค้า และบริการ และทบทวนนโยบายทางด้านโครงสร้าง
พืน2 ฐานและแผนพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจทีม ผี ลต่อการเปลีย นแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น
การรวมกลุ่มทีก ่อให้เกิดการส่งเสริมการค้า (Trade creation) เพิม ความสามารถในการแข่งขัน การ
เปลีย นแปลงโครงสร้างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) การถ่าย
โอนเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ทเี พิม สูงขึน2 เมือมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และจัดทํา
ยุทธศาสตร์เพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจากการเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศ
เพือนบ้าน เช่น การจัดตัง2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ การตัง2 ศูนย์กระจายสินค้า การสนับสนุ นสิง อํานวยความ
สะดวกทางการค้า เป็นต้น
การศึกษาในส่วนนี2เป็ นการทบทวนแผนและโครงการพัฒนาทีมผี ลต่อการขนส่งทางรถไฟ และ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพือนบ้าน เพือหาแรงผลักดันทีเป็ นส่วน
สนับสนุนให้เกิดการเชือมต่อการขนส่งทางรถไฟและข้อจํากัดในการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ ตลอดจน
การเสนอแนะแนวทางการเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านโดยให้ประเทศไทยสามารถ
ใช้ประโยชน์ ไ ด้อ ย่างเต็มที รวมถึงการพัฒนารถไฟเพือรองรับการเชือ มโยงการขนส่ง ทางรถไฟกับ
ประเทศเพือนบ้าน ซึง มีรายละเอียดดังนี2

8.1

การทบทวนแผนและโครงการพัฒนาทีมีผลต่ อการขนส่งทางรถไฟ

จากการที ป ระเทศไทยได้ ทํ า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศในภู ม ิ ภ าค ส่ ง ผลให้
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตเป็นไปในลักษณะของการรวมตัวเป็ นกลุ่มประเทศ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทีมกี ารเชือมโยงกันในกลุ่มประเทศสมาชิก
(Connectivity) ทัง2 การเชือมโยงทางกายภาพ การเชือมโยงเชิงสถาบัน และการเชือมโยงประชาชน ทีม ี
การขนส่งเป็ นปจั จัยสําคัญทีสนับสนุ นให้การเคลือนย้ายปจั จัยการผลิตและการบริการไปสู่ภูมภิ าคต่างๆ
โดยมุง่ ให้การขนส่งทางรถไฟเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของภูมภิ าค ดังนัน2 ในการผลักดันให้ประเทศไทย
เป็ น ศูนย์ก ลางทางเศรษฐกิจและการท่ อ งเทีย วของภูมภิ าค โดยการใช้ประโยชน์ จ ากระบบรถไฟที
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค

141

เชือมโยงประเทศเพือนบ้าน จึงจํา เป็ น ต้อ งศึก ษาและทบทวนแผนและโครงการพัฒนาทีมผี ลต่อการ
ขนส่งทางรถไฟ ซึง มีรายละเอียดดังนี2
8.1.1 กรอบความร่วมมือด้านการขนส่งในระดับภูมิภาค
กรอบความร่ว มมือระดับภูมภิ าคต่ างๆ ทีล้ว นมีส าระสําคัญ ด้านการขนส่งในการสร้างความ
เชือมโยงทัง2 ทีเ ป็ นความเชือมโยงทางกายภาพโดยผ่านการสร้างโครงข่ายทางคมนาคม ทางบก ทางนํ2า
และทางอากาศ ตลอดจนถึงการจัดทํากรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่ง ในลักษณะการเชือมโยงเชิง
สถาบัน และการเชือมโยงประชาชน จึงทําให้เกิดการความต้องการในการเคลือนย้ายสินค้า บริการ ทุน
และคน จากกรอบความร่วมมือต่างๆ สามารถนํ ามาสรุปเป็ นสาระสําคัญทีเกียวข้องกับการขนส่งระดับ
ภูมภิ าคได้ดงั ตารางที 8-1
ตารางที 8-1: สาระสําคัญด้านการขนส่งตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค
สาระสําคัญด้านการขนส่งระดับภูมิภาค

กรอบความร่วมมือ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (The Association of Southeast Asian
Nations : ASEAN)

•

•

การสร้างความเชือมโยงภายในอาเซียน ทัง2 ทีเ ป็ นความ
เชือมโยงทางกายภาพโดยผ่านการสร้างโครงข่ายทาง
คมนาคม ทางบก ทางนํ2า และทางอากาศ
จัดกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่ง เช่น กรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement
on the Facilitation of Goods in Transit) เป็ นต้น

ความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น2ําโขง การพัฒนาเชือมต่อโครงสร้างพืน2 ฐานด้วยกิจกรรมการลงทุน
(Great Maekong Subregion: GMS)
และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํา
โขง (CBTA) ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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แผนงานพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย
ระหว่ างประเทศอิน โดนีเ ซีย มาเลเซีย และ
ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle: IMT-GT)

เสริมสร้างความเชือมโยงด้านโครงสร้างพืน2 ฐานเพือ
บูรณาการพืน2 ที IMT-GT โดยเชือ มโยงโครงข่ายการขนส่ง
รวมถึงการเพิม ประสิทธิภาพการผ่านข้ามแดน เพือประโยชน์
ในการเดินทาง ขนส่ง และการไหลเวียนของสินค้ามากยิง ขึน2

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงระหว่างกัมพูชา ลาว
พม่า ไทย และเวียดนาม (The AyeyawadyChao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS)

•

•

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากการเชือมโยงการขนส่ง
ระหว่างประเทศทีเ กีย วข้อง
อํานวยความสะดวกสําหรับการค้า การลงทุน
เกษตรกรรม การผลิตทางอุตสาหกรรม และการ
ท่องเทีย ว

บทที 8 แนวทางการเชือ มโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

8.1.2 การเชื อ มโยงทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน
การเชือ มโยงด้า นโครงสร้า งพื2น ฐานครอบคลุ ม ถึง โครงสร้า งพื2น ฐานด้า นการขนส่ ง ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร รวมทัง2 โครงสร้างพื2นฐานด้านพลังงาน ตลอดจนกฎระเบียบที
จําเป็ นสําหรับให้บริการด้านต่างๆ โดยการอํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การลดค่าใช้จ่าย
ทางการค้า และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างประชาชน มีโครงการทีสําคัญ ได้แก่ 1)
โครงการทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore Kunming Rail Link: SKRL) 2) การเชือมโยง
โครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น2ําโขง และ 3) เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
โดยมีรายละเอียด ดังนี2
(1) โครงการทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore Kunming Rail Link: SKRL)
การพัฒนาโครงสร้างพืน2 ฐานการขนส่งทางรถไฟเพือสนับสนุ นการเชือมโยงประเทศในภูมภิ าค
เข้าด้วยกันมีโครงการทีมคี วามสําคัญลําดับต้น (Flagship project) คือ โครงการทางรถไฟสายสิงคโปร์คุนหมิง (Singapore Kunming Rail Link: SKRL) โดยมีเป้าหมายให้เสร็จสิน2 ภายในปี 2558 เพือใช้เป็ น
ช่องทางในการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร และเป็นทางเลือกใหม่ให้กบั รูปแบบการขนส่งทางบกทีเ ป็ นมิตร
กับสิง แวดล้อมมากกว่าการขนส่งทางถนน โครงการดังกล่าวครอบคลุมเส้นทางหลายสายผ่านสิงคโปร์มาเลเซีย-ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน (คุนหมิง) และเส้นทางสาขา (spur line) ระหว่างไทย-พม่า
และไทย-ลาว ซึง สามารถแบ่งออกเป็ นเส้นทางหลัก 2 สาย ได้แก่ เส้นทางสายตะวันออก (eastern line)
เชือมต่อระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนามโดยมีทางเชือมระหว่างลาว-เวียดนาม และเส้นทางสาย
ตะวันตก (western line) เชือมต่ อ ระหว่างประเทศไทย-พม่า ซึง ทัง2 สองเส้นทางนี2มจี ุดเริม ต้นจาก
สิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย (กรุงเทพฯ) ระยะทาง 1,944 กม. ซึง ปจั จุบนั เส้นทางช่วงนี2สามารถใช้สําหรับการ
ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้ทนั ที ส่วนเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-คุนหมิง ยังคงมีจุดทีขาดความเชือมโยง
(Missing Link) เป็ นระยะทาง 4,069 กม. กระจายอยู่ในพืน2 ทีป ระเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ไทย
และเวียดนาม
สําหรับความคืบหน้าของโครงการในปจั จุบนั ทางฝา่ ยกัมพูชาได้รบั ความช่วยเหลือจากธนาคาร
เพือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในการปรับปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างศรี
โสภณ-ปอยเปต กําหนดแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2556 และได้ขอให้ไทยสร้างเส้นทางเชือมระหว่างคลองลึกอรัญประเทศ ระยะทาง 6 กม. เพือเชือมต่อกับกัมพูชา รวมทัง2 เสนอให้สร้างสะพานรถไฟเชือมระหว่าง
ไทย-กัมพูชาในบริเวณดังกล่าว ซึง มีสะพานอยู่หนึงแห่งโดยออกค่าใช้จ่ายฝา่ ยละครึง หนึง โดยกัมพูชา
ได้รบั เงินสนับสนุนจาก ADB
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จดั ทํางบประมาณเพือสร้างเส้นทางรถไฟช่วงคลองลึก- อรัญ
ประเทศ ระยะทาง 6 กม.แล้ว (อยูร่ ะหว่างรองบประมาณ) สําหรับการก่อสร้างสะพานรถไฟเชือมระหว่าง
ประเทศไทย-กัมพูชา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มกี ารหารือกับการรถไฟกัมพูชาในเบือ2 งต้นแล้ว ซึง
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบเสร็จแล้ว โดยจะรองรับรางรถไฟขนาด meter gauge ค่าก่อสร้าง
ประมาณ 24 ล้านบาท ซึง หากกัมพูชามีความสนใจจะออกค่าใช้จ่ายฝา่ ยละครึง หนึงทัง2 สองฝา่ ยจะต้อง
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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หารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป และอาจต้องพิจารณาถึงการปกั ปนั เขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ใน
ส่วนทีจะต้องมีการก่อสร้างสะพานรถไฟเพือเชือมโยงระหว่าประเทศทัง2 สอง เนืองจากเป็ นประเด็นทีม ี
ความละเอียดอ่อนและเกีย วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(2) การเชือมโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น2ําโขง
การศึก ษาการเชือ มโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่ม อนุ ภูมภิ าคลุ่ม แม่น2ํ าโขง หรือ Connecting
Greater Mekong Sub-region Railways (ADB, 2010) เกิดจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่ม
แม่น2ํ าโขงเพือพัฒนาการเชือมต่อด้านการขนส่งให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน2 สําหรับกรอบยุทธศาสตร์การ
เชือมต่อทางรถไฟในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ าโขงทีสําคัญคือ The GMS Transport Sector Strategy
Study (TSSS) ทีส นับ สนุ น รูป แบบการขนส่ง ทางรถไฟและการขนส่ง รูป แบบอื น ๆ โดยในอนุ
ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ําโขงมีความต้องการบริการขนส่งทางรถไฟอยู่เป็ นจํานวนมาก แต่ในสภาพความเป็ นจริง
แล้วกลับพบว่า การพัฒนาระบบรางของประเทศต่างๆ ในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ําโขงมีการพัฒนาทีแ ตกต่าง
กันทัง2 ในด้านวิธกี ารและมาตรฐานในการดําเนินงาน ดัง นัน2 แต่ ละประเทศจึงพยายามเร่ง แผนพัฒนา
โครงข่ายทางรางในประเทศและระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบการบริหารงานให้มคี วามทันสมัย
รวมถึงทําข้อตกลงการขนส่งข้า มแดนภายใต้ GMS Cross-Border Transport Agreement (CBTA) ซึง
จะเป็ น แรงผลัก ดัน ให้เ กิด การบูรณาการการรถไฟในภูมภิ าคลุ่มนํ2าโขง และเพือให้การพัฒนาเครือข่าย
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีต งั 2 ไว้จงึ ได้มกี ารกําหนดขัน2 ตอนทีต อ้ งปฏิบตั ิ ดังนี2
• ทุกประเทศในกลุ่ม GMS จะต้องเชือมโยงด้วยโครงข่ายรางภายในปี 2563
• ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายทางรางในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ าโขงโดยการทําข้อตกลงร่วมกัน
ได้แก่ มาตรฐานทางเทคนิคของการปฏิบตั งิ าน วิธกี ารทีข นส่งข้ามพรมแดน (คนและสินค้า)
กฎระเบียบในการดําเนินงานรวมทัง2 มาตรฐานความปลอดภัย การให้ความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น2ําโขง และการเชือมต่อกับการขนส่งรูปแบบอืน
• โครงสร้างพืน2 ฐานและอุปกรณ์ทางรางต้องมีความทันสมัยและเพียงพอทีจ ะตอบสนองความ
ต้องการ รวมทัง2 มีการดําเนินการและควบคุมกฎระเบียบทีม คี วามสอดคล้องกัน
• การพัฒนาองค์กรการรถไฟเพือให้สามารถสนับสนุ นการจัดตัง2 สํานักงานประสานงานทาง
รถไฟ และให้ความสําคัญกับภาคเอกชนในการวางแผนและพัฒนาเครือข่ายรถไฟ
ทัง2 นี2 ใ นป จั จุ บ ัน การพัฒ นาโครงข่ า ยทางรางในกลุ่ ม อนุ ภู ม ิภ าคลุ่ ม แม่ น2ํ า โขงได้ม ีข้อ เสนอ
จากประเทศจีนเพือทําการก่อสร้างเส้นทางรถไฟในเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-คุนหมิง โดยทาง
จีนเสนอจะให้ความช่วยเหลือลาวในการสร้างเส้นทางรถไฟจากชายแดนจีนลงมายังเวียงจันทน์ ซึงจะ
แล้วเสร็จและสามารถเปิ ดดําเนินการได้ในปี 2558 และจะส่งผลให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาพืน2 ทีม าก
ขึน2 ดังนัน2 ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการเชือมต่อโครงข่ายทางราง ซึง ปจั จุบนั ไทยมีเส้นทาง
รถไฟทีเ ชือมต่อเข้าไปยังประเทศลาวอยู่แล้ว (หนองคาย-ท่านาแล้ง) นอกจากนัน2 ยังมีการเสนอให้จดั ทํา
ความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทยและจีน เพือพัฒนาความร่วมมือในโครงข่ายเส้นทางรถไฟโดยมี
รูปแบบการลงทุนแบบภาครัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ในลักษณะการ
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บทที 8 แนวทางการเชือ มโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

จัดตัง2 บริษทั ร่วมทุนระหว่างไทยและจีน (รัฐบาลไทยถือหุ้นร้อยละ 51 และรัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยละ 49)
เพือรับผิดชอบงานด้านก่อสร้าง การเดินรถและการบริหาร โดยสามารถขอสัมปทานจากรัฐบาลไทยได้
เป็นระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ทนั ทีอกี 20 ปี1
(3) เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
ปจั จุบนั รัฐบาลลาวเตรียมทีจ ะนําโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
(ระยะที 2) ระยะทางประมาณ 9 กม. วงเงิน 1,650 ล้านบาทกลับมาพิจารณาอีกครัง2 โดยโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จะเป็นการก่อสร้างเส้นทางต่อจากรถไฟไทย-ลาว ระยะแรก
(สถานีหนองคาย-สถานีท่านาแล้ง) ระยะทาง 3.5 กม. ค่าก่อสร้าง 187 ล้านบาท ซึง ได้เปิดให้บริการแล้ว
ซึงเป็ นการร่วมทุนระหว่างไทยกับลาวโดยไทยสนับสนุ นเงินแบบให้เปล่าร้อยละ 30 และแบบเงินกู้
เงือ นไขผ่อนปรนดอกเบีย2 ตําร้อยละ 70
8.1.3 แผนการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟของประเทศเพือ นบ้าน
(1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว)
รัฐบาลลาวมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศโดยเปลีย นจากประเทศทีเ ป็ น Land lock ให้เป็ น
ประเทศ Land link โดยอาศัยการสร้างเส้นทางเชือมต่อการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน โดยลาว
มีเส้นทางทางรถไฟเพียงเส้นเดียว คือ เส้นทางช่วงสะพานมิตรภาพ-ทานาแล้ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
สร้างด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย ทัง2 ในรูปเงินให้เปล่าและเงินกูด้ อกเบีย2 ตําระยะยาว (เปิดใช้บริการ
เมือเดือนพฤษภาคม 2551) ซึงปญั หาและอุ ปสรรคสําคัญในการสร้างเส้นทางรถไฟเพือเชือ มต่อกับ
ประเทศเพือนบ้าน คือ ต้นทุนในการสร้างเส้นทางซึงต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลซึงทางรัฐบาลลาวไม่ม ี
เงินทุนมากพอทีจะลงทุ นก่ อ สร้าง ดัง นัน2 จึง ต้อ งมีก ารขอความช่ว ยเหลือ จากประเทศต่ างๆ ทีจะได้
ประโยชน์จากการสร้างเส้นทางรถไฟ เช่น ไทย จีน และเวียดนาม โดยรัฐบาลลาวได้มแี ผนการสร้าง
โครงข่ายเส้นทางรถไฟ ประกอบด้วย 4 เส้นทาง ดังนี2
• หนองคาย-เวียงจันทน์-ท่าแขก-มูก่าย ระยะทางรวม 480 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางเชือมต่อ

ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
• เวียงจันทน์ -หลวงพระบาง-บ่อเต็น ระยะทางรวม 556 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางเชือมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-จีน ซึง การสํารวจเส้นทางพบว่า การก่อสร้างต้องผ่านพืน2 ทีธ รรมชาติ
จํานวนมาก
• ช่องเม็ก-ปากเซ-สะหวันนะเขต-ลาวบาว ระยะทางรวม 452 กิโลเมตร เป็ นเส้นทาง
เชือมต่อระหว่างไทย-ลาว(ตอนใต้)-เวียดนาม

1

The Nation (January 7, 2011). High-speed rail has potential to benefit both Thailand and China. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://www.nationmultimedia.com/home/High-speed-rail-has-potential-to-benefit-both-Thai-30145840.html
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• มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว ระยะทางรวม 222 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางเชือมต่อ

ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
นอกจากนี2 รัฐบาลลาวและจีนได้ตกลงในบันทึกความเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วว่าจะร่วมกัน
จัดตัง2 บริษทั ร่วมทุนขึน2 มาเพือรับผิดชอบการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงทีเ ชือมต่อระหว่างลาวกับจีน
โดยรัฐบาลลาวจะถือหุน้ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ในขณะทีรฐั บาลจีนนัน2 ก็จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
70 ของมูลค่าการลงทุนทัง2 หมดในโครงการ ถ้าหากว่าการดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการทีว างไว้ ก็คาด
ว่าการก่อสร้างทางรถไฟเฉพาะในเขตลาวทีมรี ะยะทางยาวถึง 421 กม.นัน2 จะแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง
ภายในปี 2558 ทัง2 นี2ตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเฉพาะในเขตลาว ซึง จะเชือมต่อจากจีนที
ด่านชายแดนบ่อเต็นในแขวงหลวงนํ2าทาในภาคเหนือของลาวนัน2 จะมีการก่อสร้างสถานีใหญ่ 5 แห่ง ก็คอื
อยู่ทดี ่านบ่อเต็น ลงมาทีแ ขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง เมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทน์ และทีน คร
เวียง จันทน์ นอกจากนัน2 ก็ยงั จะมีสถานียอ่ ยอีก 16 แห่งทีอ ยูร่ ะหว่างสถานีใหญ่ทงั 2 5 แห่ง
อย่างไรก็ตาม เนืองจากว่าการก่อสร้างทางรถไฟส่วนใหญ่ในลาวนัน2 จะต้องผ่านเขตภูเขาสูง จึง
ทําให้ต้องมีการเจาะอุโมงค์หลายแห่งคิดเป็ นระยะทางรวมกันถึง 190 กม. ทัง2 ยังจะต้องก่อสร้างสะพาน
ข้ามแหล่งนํ2าธรรมชาติหรือแม่น2ํ าอีกหลายสาย ทีค ดิ เป็ นความยาวของสะพานรวมกันมากกว่า 90 กม.
อีกด้วยนัน2 จึงทําให้ทางการจีนประมาณการว่าการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเฉพาะในเขตลาวนี2
จะต้องใช้เงินลงทุนมากถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพราะฉะนัน2 ถ้าหากพิจารณาตามสัดส่วนของการ
ร่วมทุนระหว่างลาวกับจีนก็คอื ร้อยละ 30 ต่อร้อยละ 70 ของมูลค่าการลงทุนทัง2 หมดนัน2 นัน คือทางการ
ลาวนัน2 จะต้องร่วมทุนด้วยคิดเป็ นมูลค่าถึง 2,100 ล้านดอลลาร์ สรอ.ซึง ก็เชือว่าทางการจีนพร้อมทีจ ะให้
ทางการลาวกูย้ มื ในส่วนนี2อย่างแน่ นอน แต่กม็ เี งือนไขว่าทางการลาวจะต้องรับผิดชอบในส่วนทีเ กียวกับ
การเวนคืนทีดนิ ตามแนวการก่อสร้างทางรถไฟทีจะมีความกว้างของพื2นทีไม่น้อยกว่า 80 ม.ในตลอด
ระยะทางยาว 421 กม.ด้วยนันเอง

ทัง2 นี2 โครงการดังกล่าวยังคงอยูใ่ นช่วงของการเจรจาต่อรองกันในเรือง
ของผลประโยชน์ทจี ะได้รบั ระหว่างรัฐบาลจีนและลาว ซึง ล่าช้ากว่าแผนการทีไ ด้กําหนดไว้ว่าจะสามารถ
เริม ลงมือดําเนินการได้ในปี 2554 อย่างไรก็ตามหากโครงการนี2แล้วเสร็จ ทางการลาวเชือมันว่
 าจะมี
นักท่องเทีย วชาวต่างชาติมากกว่า 6 ล้านคนในปี 2563 หรือเพิม ขึน2 จากปี 2553 ถึง 3 เท่า
(2) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พม่า)
ปจั จุบนั พม่ามีเส้นทางทางรถไฟรวมทัง2 สิน2 5,403 กิโลเมตร โดยเป็ นทางขนาด meter gauge
ทัง2 หมด ซึงโครงข่ายทางรถไฟในพม่าได้มแี ผนการพัฒนาและมีโครงการก่ อสร้างทางรถไฟในหลาย
เส้นทาง เช่น Mongnai-Kyaingtong (ระยะทาง 346 กิโลเมตร) Minbu-Yechanpyin (ระยะทาง 395
กิโลเมตร) Dawei-Myeik (ระยะทาง 213 กิโลเมตร) Pathein-Nyaungdon-Yangon Hlaingthaya
(ระยะทาง 143 กิโลเมตร) Pyay-Taungoo-Naypyidaw (ระยะทาง 193 กิโลเมตร) และThayetKyunchaung (ระยะทาง 307 กิโลเมตร) เป็นต้น
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การพัฒนาเส้นทางรถไฟในพม่าส่ว นใหญ่ ได้รบั การสนับสนุ นจากจีน ซึงมีแ ผนทีจะสร้างทาง
รถไฟหลายสายเชือมโยงพืน2 ทีแ ถบตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปยังเมืองท่าต่างๆ ในพม่า ได้แก่
• เส้น ทางเชือ มโยงเมือ งคุ น หมิง กับ ท่ า เรือ นํ2 า ลึก และเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ (เมือ งจ้า วผิง
ั  นตกของพม่า) คาดว่าเส้นทาง
(Kyaukpyu) ซึงอยู่ไม่ไกลจากซิตตเว รัฐยะไข่ทางฝ งตะวั
รถไฟยูนนาน-พม่า หากดําเนินการตามแผนจะสามารถก่อสร้างแล้วสร้างเสร็จในปี 2558
เพือทีจ นี จะใช้เป็นช่องทางส่งออกสินค้าจากเขตตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทีไ ม่มที างออกทะเล
อีกทัง2 เป็นจุดขนถ่ายนํ2ามันและก๊าซ
• เส้นทางทางรถไฟเชือมต่อเมืองคุนหมิงกับเมืองท่าย่างกุ้ง ระยะทาง 1,920 กม. จะเป็ นการ
ขยายเส้นทางแนวเหนือใต้ และยังจะเชือมไปถึงท่าเรือทวาย โดยรัฐบาลจีนขอให้โครงการ
Dawei Development ก่อสร้างท่าเรือนํ2าลึกเพิม อีก 1 ท่าสําหรับจีนโดยเฉพาะ
(3) ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)
กัมพูชาได้จดั ทําแผนฟื2นฟูเส้นทางรถไฟในกัมพูชาภายใต้แผน GMS Rehabilitation of the
Railway in Cambodia ในช่วงปี 2549-2556 โดยได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารพัฒนา
เอเซีย (Asian Development Bank: ADB) กองทุนเพือการพัฒนาระหว่างประเทศขององค์การประเทศผู้
ส่งออกนํ2ามัน (OPEC Fund for International Development: OFID) รัฐบาลมาเลเซีย และรัฐบาล
ออสเตรเลีย และเมือ วันที 22 ตุล าคม 2553 กัมพูชาได้เปิ ดใช้เส้นทางรถไฟสายใต้ (กรุง พนมเปญจ.กัมปอต) ระยะทาง 120 กม. ซึงคาดว่าจะเปิ ด เต็มรูปแบบภายในปี 2556 ซึง เส้นทางดังกล่าวจะมี
ศักยภาพในการเชือมโยงการเดินทางภายในกัมพูชาโดยเฉพาะการเชือมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่าง
ท่าเรือสีหนุ วลิ ล์ ซึงเป็ นท่าเรือนํ2 าลึกเพียงแห่งเดียวของประเทศและรองรับการค้าระหว่างประเทศเป็ น
สัด ส่วนสูงถึง ร้อยละ 70 ของมูล ค่าการค้าระหว่างประเทศทัง2 หมดของกัมพูชา รวมถึงการเชือมโยง
เส้นทางคมนาคมกับถนนสายหลักทัง2 7 สายของกัมพูชา ซึง คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
นอกจากนี2เส้นทางรถไฟดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การพัฒนาแนวพื2นทีเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern
Economic Corridor: SEC) เชือมโยงเส้นทางระหว่าง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ของไทย-ปอยเปต จ.
บันเตียมันจัยของกัมพูชา-นครโฮจิมนิ ทร์ของเวียดนาม อีกทัง2 ยังเป็ นส่วนหนึงของเส้นทางเชือมโยงการ
คมนาคมระหว่างสิงคโปร์กบั คุนหมิง (SKLR) เมืองหลวงของมณฑลยูนนานของจีน ซึง อยู่ภายใต้กรอบ
ความร่ว มมือ เพือ การพัฒ นาอาเซีย น-ลุ่ ม แม่น2ํ า โขง (ASEAN-Mekong Basin Development
Cooperation: AMBDC)
(4) มาเลเซีย
ปจั จุบนั มาเลเซียมีเส้นทางขนส่งทางรถไฟเชือมต่อกับประเทศไทยและสิงค์โปร์ และมีการขนส่ง
ระหว่างประเทศอยู่แล้ว โดยมีเส้นทางหลักแบ่งออกเป็ น 2 เส้นทาง คือ West Coast Line (สิงคโปร์ปาดังเบซาร์) และ East Coast Line (รัฐเนกรีเซมบิลนั -รัฐกลันตัน) ซึง มาเลเซียได้มกี ารพัฒนาโครงข่าย
อย่างต่อเนือง โดยปจั จุบนั มีโครงการทีส าํ คัญดังนี2
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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• โครงการก่ อ สร้ า งเส้ น ทางรถไฟทางคู่ แ ละระบบรถไฟฟ้ าในเส้ น ทาง Rawang-Ipoh
(West Coast Line) ระยะทาง 179 กม. โดยสามารถวิง ได้ทคี วามเร็วสูงสุด 160 กม./ชม.
โดยก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ ตัง2 แต่ ปี 2550 และเปิ ด ให้ ใ ช้บ ริก ารในปี ต่ อ มา หลัง จากนัน2 ได้ม ี
โครงการก่อสร้างทางคู่เป็ นส่วนขยายออกไปเป็ นระยะทาง 329 กม. ในเส้นทางสายเหนือ
(Ipoh-Padang Besar) และเส้นทางสายใต้ (Seremban-Johor Bahru) ซึง เป็ นการพัฒนา
แบบการร่วมทุนกับเอกชน โดยคาดว่าเส้นทางสายเหนือจะแล้วเสร็จในปี 2555
• โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ ซึงได้เริม มีการศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการก่อสร้างตัง2 แต่ปี 2549 โดยเป็ นรถไฟทีวงิ บนรางแบบ
Standard gauge สามารถวิง ด้วยความเร็ว 350 กม./ชม. แต่โครงการนี2ยงั คงติดปญั หาด้าน
การเงินและการลงทุนจึงยังไม่มกี ารก่อสร้าง
8.1.4 การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
การพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว สูง ของประเทศไทยได้มกี ารศึก ษาจํานวน 5 เส้นทาง โดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม รวมระยะทาง 3,133 กม.
วงเงินลงทุนรวม 983,472 ล้านบาท ได้แก่ 1) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กม. เงินลงทุน
229,809 ล้านบาท 2) เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กม. เงินลงทุน 201,449 ล้านบาท
3) เส้นทางกรุง เทพฯ-อุ บ ลราชธานี ระยะทาง 570 กม. เงิน ลงทุ น 182,069 ล้านบาท 4) เส้น ทาง
กรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 221 กม. เงินลงทุน 72,265 ล้านบาท และ 5) เส้นทางกรุงเทพฯ-ปาดังเบ
ซาร์ ระยะทาง 982 กม. เงินลงทุน 297, 880 ล้านบาท ซึง ในปจั จุบนั ได้มกี ารลงนามในบันทึกความ
เข้าใจกับจีน เพือพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงใน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย และ
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ดังนี2
• เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย
ปจั จุบนั ได้มกี ารศึกษาแนวทางและความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟไปสู่ระบบ
รถไฟความเร็วสูงโดยทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียทางด้านวิศวกรรม สิง แวดล้อม เศรษฐกิจ
และการเงินของระบบรถไฟทีม รี ะดับความเร็วไม่น้อยกว่า 250 กม./ชม.ทีว งิ บนรางขนาดกว้าง 1.435 ม.
(Standard Gauge) และต้องพัฒนาโครงข่ายเฉพาะขึน2 ใหม่ (Dedicated Track) จากการคาดการณ์
ปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการเดินทางเพือการท่องเทียว ซึงจะเป็ นส่วนทีสําคัญทีจะใช้ระบบรถไฟ
ความเร็วสูง พบว่า ในปี 2560 จะมีปริมาณการเดินทาง 41,000 เทีย วต่อวัน และเพิม เป็ น 59,700 เทีย ว
ต่อวัน ในปี 2575 และจากการศึกษาความเหมาะสมเบื2องต้นทางเศรษฐศาสตร์ของเส้นทางทัง2 5 สาย
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ณ อัตราส่วนลดร้อยละ 12 พบว่าเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคายเป็ นเส้นทางทีใ ห้ผลตอบแทนสูง (EIRR
17.76%)2 จึงเป็นโครงการทีภ าครัฐให้ความสําคัญในการจัดทําเป็นเส้นทางแรก
• เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ั หาทาง
จากมติค ณะรัฐ มนตรีเ ห็นชอบตามมติทปี ระชุ มร่ว มภาครัฐและเอกชนเพือ แก้ไ ขป ญ
เศรษฐกิจ ในภูม ิภ าค ครัง2 ที 1/2555 จัง หวัด เชียงใหม่ 3 โดยมีส าระสํา คัญ ด้า นการพัฒ นาโครงข่า ย
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ คือ 1) เร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯเชีย งใหม่ 2) ศึ ก ษาและสํ า รวจเส้ น ทางการสร้ า งถนน Motorway เส้ น ทางเชีย งใหม่ -เชีย งราย
3) เร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟทางคู่ภาคเหนือให้แล้วเสร็จทัง2 ระบบในปี 2560 และ 4) พิจารณาเพิม
เส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศไทย
ซึง ทีป ระชุมได้มมี ติในการมอบหมายงานให้หน่วยงานทีเ กีย วข้อง ดังนี2
1) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เร่งพิจารณารายละเอียดโครงการ
รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยกําหนดรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตามทีได้มกี ารตกลงร่วมกัน เมือวันที 22 ธันวาคม 2554 รวมทัง2 ศึกษา
ผลกระทบด้านสิง แวดล้อม (EIA) และทําการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการโดยละเอียด
2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับไปพิจารณาศึกษาและสํารวจเส้นทาง
ของการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย โดยให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพือเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน
3) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับไปพิจารณาความเป็ นไป
ได้ในการเร่งรัดแผนการพัฒนารถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านขีด
ความสามารถในการลงทุนของภาครัฐ และขัน2 ตอนทีเ กีย วข้องกับการพิจารณาผลกระทบด้านสิง แวดล้อม
4) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับไปพิจารณาเพิม เส้นทาง
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศไทย โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้

2

3

เอกสารประกอบการทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง (นโยบายการพัฒนา),กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงการคลัง.2553
การประชุมคณะรัฐมนตรี เรือง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค ครัง2 ที 1/2555 โดย
คณะรัฐมนตรีรบั ทราบผลการประชุมเมือ วันที 14 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่
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8.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2011 -2015)
ฉบับที  12 ของจีน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที 12) ของจีนเป็ นจุดเปลียนทีสําคัญของการ
พัฒนาประเทศจีนไปสู่สงั คมทีกินดีอยู่ดอี ย่างทัวหน้
 า ซึงเป็ นการปรับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจให้ม ี
ความมันคงในระยะยาวโดยมี

เป้าหมายหลักคือ เศรษฐกิจของจีนจะต้องมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความคืบหน้า รายได้ของประชาชนทัง2 ในเมืองและชนบทเพิม ขึน2 การ
พัฒนาสังคมขยายตัวในทุกด้าน รวมทัง2 สถานะในเวทีระหว่างประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้รบั การยกระดับ โดยมียุทธศาสตร์การขยายอุปสงค์ภายในประเทศเพือเป็ นหลักประกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้รวดเร็วและมีเสถียรภาพในระยะยาว ด้วยการสร้างกลไกทีมปี ระสิทธิภาพต่อการขยายการ
อุปโภคบริโภคภายในประเทศ เร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาทีผ สมผสานกันระหว่างแรงขับเคลือนจากการ
อุปโภคบริโภค การลงทุนและการส่งออก สร้างความทันสมัยทางด้านเกษตร โดยพัฒนาเมืองและชนบท
ไปพร้อมกันแบบบูรณาการ เร่งพัฒนาภาคบริการ สร้างอุตสาหกรรมพลังงานและระบบขนส่งโดยรวมให้
ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศอย่างสมดุล สร้างมิตกิ ารพัฒนาทีมนุ ษย์และ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกัน มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการรับมือกับปญั หาการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของโลก ส่งเสริมการรักษาสิง แวดล้อม และการบริการจัดการด้านการประหยัดพลังงาน
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที 12 เห็นได้ว่าจีนไม่ได้กําหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในแง่
ของตัวเลข แต่เป็ นการเน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังยื
 นและการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนอย่างทัวถึ
 งเป็นหลัก และยังคงเดินตามแนวทางจากแผนเดิมคือ เน้นยุทธศาสตร์ “เดินออกไป”
(Going Global Policy) กล่าวคือ เป็ นการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยปจั จัยทีผ ลักดันให้ออกไป
ลงทุนในต่างประเทศมีหลายประการด้วยกัน อาทิ เพือเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศ เข้าถึงแหล่งทรัพยากร
และแหล่งพลังงาน การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ และเพือความสะดวกด้านโลจิสติกส์
นอกจากนี2 รัฐบาลกลางได้มกี ารจัดทําแผนพัฒนานครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยมุ่งเป้าไปสู่
การเพิม รายได้ของประชาชนให้ได้รอ้ ยละ 10 ต่อปี ซึง วางแนวทางการพัฒนาให้เป็ นสังคมพอเพียงตาม
แนวทางของรัฐบาลกลางกรุงปกั กิง โดยภายในปี 2558 จะพัฒนามณฑลยูนนานรวมทัง2 นครคุนหมิง ให้
เป็ น มณฑลทีมกี ารเติบ โตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ก ับการอนุ ร กั ษ์ว ัฒ นธรรมและสิง แวดล้อ ม ตลอดจน
กํ า หนดให้ยูน นานเป็ น มณฑลศู น ย์ก ลางและเป็ น สะพานสํา คัญ เชือ มสู่ป ระเทศเพือ นบ้า นทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน4
ปจั จุบ ันมณฑลยูน นานกํา ลัง เร่ง ก่ อ สร้างโครงข่ายเส้น ทางรถไฟทีเ ชือ มต่ อ กับ กลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน และโครงข่ายเส้นทางรถไฟอืนๆ ในมณฑล โดยในช่วง 5 ปีทผี ่านมามณฑลยูนนานได้ดําเนิน
โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟแล้วมากกว่า 10 โครงการ โดยมีเส้นทางรถไฟทีอยู่ในระหว่างการ
4

แผนการพัฒนานครคุนหมิง มณฑลยูนนาน, สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง, 2553
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บทที 8 แนวทางการเชือ มโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

ก่อสร้างคิดเป็ นระยะทางมากกว่า 1,600 กม. ซึง จะใช้งบประมาณการก่อสร้างรวม 140,000 ล้านหยวน
ปจั จุบนั มณฑลยูนนานเริม ลงมือก่อสร้างเส้นทางรถไฟ 3 เส้นทาง5 ดังนี2
1. เส้นทางรถไฟสายตะวันออก (จีน-เวียดนาม) ช่วงทีอ ยู่ในพืน2 ทีข องมณฑลยูนนาน โดยได้
ออกแบบให้ขบวนรถไฟสามารถวิง ได้ดว้ ยความเร็ว 120 กม./ชม. และสามารถขนส่งสินค้า
สูงถึงปีละ 10 ล้านตัน คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี 2555
2. เส้นทางรถไฟสายกลาง (จีน-ลาว) ช่วงเส้นทางจากเมืองยวีซ -ี ด่านบ่อหาน ได้เตรียมงาน
ก่อสร้างในเบือ2 งต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีศูนย์โลจิสติกส์ทางรถไฟตัง2 อยู่ทดี ่านบ่อหาน ซึง ได้
เริม ลงมือก่อสร้างแล้วเมือเดือนธันวาคม 2553 เพือใช้เป็ นฐานวัสดุก่อสร้างสําหรับการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีน-ลาว
3. เส้นทางรถไฟสายตะวันตก (จีน-พม่า) เส้นทางช่วงทีอยู่ในพื2นทีข องมณฑลยูนนาน ส่วน
ใหญ่ได้เริม ลงมือก่อสร้างแล้ว โดยช่วงเส้นทางจากนครคุนหมิง-เมืองต้าหลีได้ถูกออกแบบ
ให้ขบวนรถไฟสามารถวิง ได้ดว้ ยความเร็ว 160-200 กม./ชม. และสามารถขนส่งสินค้าได้ถงึ
ปีละ 40 ล้านตัน และช่วงเส้นทางจากเมืองต้าหลี - เมืองเปา่ ซานถูกออกแบบให้ขบวนรถไฟ
สามารถวิง ได้ดว้ ยความเร็ว 140 กม./ชม.
ในขณะเดียวกันมณฑลยูนนานยังได้เร่งการก่อสร้างเส้นทางรถไฟอืนๆ เช่น เส้นทางรถไฟสาย
นครคุนหมิง – นครเซีย งไฮ้ ซึง เป็ นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกสําหรับเดินทางข้ามผ่านพืน2 ทีภ าค
ตะวันตกและภาคตะวันออกของจีน โดยมีอตั ราความเร็วของขบวนรถไฟสูงกว่า 250 กม./ชม. ทัง2 นี2การ
ก่อสร้างเส้นทางต่างๆ ของมณฑลยูนนานจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การค้าและการลงทุนระหว่างมณฑล
ยูนนานกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น2ําโขงเติบโตขึน2 อย่างรวดเร็ว (เช่น ลาว เวียดนาม ไทย เป็ นต้น) โดยคาด
ว่าเมือถึงค.ศ. 2015 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ GMS จะสูงกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์
สรอ. และจีนจะมีโอกาสเป็นคู่คา้ สําคัญอันดับที 1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน
8.1.6 โครงการท่ าเรือนํ=าลึกและนิ คมอุตสาหกรรมทวาย
โครงการท่าเรือนํ2 าลึกทวายมีรปู แบบการให้สมั ปทานเป็ นแบบ Build-Operate-Transfer (BOT)
มีขนาดพืน2 ที 250 ตร.กม. ระยะเวลาเช่า 75 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 5-10 ปี โดยการดําเนินงานจะใช้
รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ6 ในโครงการประกอบด้วย ท่าเรือนํ2าลึก นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนา
เมืองและรีสอร์ท โดยบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูล้ งทุนเฉพาะโครงสร้าง
พืน2 ฐาน ส่วนโครงการขนาดใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โครงการพัฒนาแหล่งนํ2า โรงกลัน
5

6

ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2554
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ออกกฎหมาย The Myanmar Special EconomicZone Law 2011 เป็ นกฎหมายแม่สําหรับ
การจัดตัง2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้รปู แบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ Shen Zhen ของประเทศจีน และรัฐบาลพม่าได้ออกกฎหมายลูก
Dawei Special Economic Zone สําหรับโครงการ Dawei Development
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นํ2 ามัน โรงงานปิ โตรเคมี จะดําเนินการโดยผู้ร่วมทุน (Joint venture) นอกจากนัน2 ยังมีการสร้าง
เส้นทางโลจิสติกส์ (Trans border Corridor) จากท่าเรือนํ2าลึกทวายมายังชายแดนไทยทีบ า้ นพุน2ําร้อน
ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี ขนาดเขตทาง 220 ม. ระยะทาง 160 กม. ประกอบด้วย
ถนน 8 ช่องจราจร สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทางรถไฟ ท่อส่งนํ2ามัน และท่อก๊าซธรรมชาติ
หากโครงการท่าเรือนํ2 าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายเกิดขึ2นอย่างเป็ นรูปธรรม ประโยชน์ ที
ประเทศไทยจะได้รบั ทีชดั เจนคือ ท่าเรือนํ2าลึกทวายจะเสริมศักยภาพของการเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ท่าเรือ นํ2 าลึกทวายจะเป็ นจุด ยุทธศาสตร์ทีสําคัญในการกระจายสินค้าในระดับโลก
สามารถเชือมโยงตลาดยุโรป แอฟริกา หรือตะวันออกกลาง ซึงแต่เดิมจะต้องผ่านทางช่องแคบ
มะละกา และใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานถึง 16-18 วัน หากท่าเรือนํ2าลึกทวายแล้วเสร็จจะช่วยร่น
ระยะเวลาการขนส่งในปจั จุบนั ซึง หากขนส่งจากทะเลจีนใต้มายังทะเลอันดามัน หรือจากเวียดนามมายัง
สหภาพพม่าจะใช้เวลาเพียง 6 วัน7
8.1.7 การพัฒนาท่ าเรือฝัง ทะเลอันดามันและสะพานเศรษฐกิ จเชือ มโยงท่าเรือ
ฝังอ่
 าวไทย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กับบริษทั Dubai
World ร่วมกันสํารวจความเป็ นไปได้ของระบบสะพานเศรษฐกิจ (land bridge) ข้ามพืน2 ทีภ าคใต้ของ
ประเทศไทย ซึง เป็ น โครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ ทีต้ อ งการการร่ ว มดํ า เนิ น การระหว่ า งภาครัฐ
และภาคเอกชนทีค วรพัฒ นาคลัส เตอร์ อุ ต สาหกรรมหนั ก ขึ2น เพือ เป็ น ป จั จัย กระตุ้ น การพัฒ นา
(development catalyst) สะพานเศรษฐกิจ รวมทัง2 อุตสาหกรรมการกลันนํ
 2 ามันและปิ โตรเคมี เพือให้
โครงการนี2มคี วามเป็ นไปได้ แต่ผลทีไ ด้จากการศึกษานี2ชใ2ี ห้เห็นว่าสะพานนํ2 ามันและสะพานเศรษฐกิจ
ไม่ใช่สงิ ทีพ งึ พากันและกัน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้เตรียมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน2 ฐานทัวไปแล้

ว บน
ฐานของการพัฒนาเพือรองรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อภูมภิ าค
นอกจากนี2 สนข. ได้ว่าจ้างกลุ่มทีป รึกษาดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ2 งต้น
ั  าวไทยและฝงอั
ั  นดามัน ซึงปจั จุบนั ได้ศกึ ษาแล้ว
ทางรถไฟเชือมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝงอ่
เสร็จเมือวันที 15 กันยายน 2553 และเมือวันที 15 มิถุนายน 2554 กระทรวงคมนาคมได้มกี ารประชุม
ร่วมกับหน่ วยงานทีเกียวข้อง เพือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจทีชดั เจนและถูกต้องเกียวกับผล
การศึกษาดังกล่าว ซึง มีมติทปี ระชุมให้ศกึ ษาเพิม เติมในส่วนของรายละเอียดแนวทางและระยะเวลาของ
การเชือมต่อระบบรถไฟ – รถไฟความเร็วสูง และระบบรางแบบ Standard Gauge ศึกษาการคาดการณ์
ปริมาณและวิเ คราะห์ผ ลตอบแทนทางการเงินเพิม เติมโดยแยกการลงทุนโครงสร้างพื2นฐาน (รัฐเป็ น
ผูล้ งทุนออกจากการจัดซื2อขบวนรถ การให้บริการเดินรถและการซ่อมบํารุง) อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
7 แผนบูรณาการการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554
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โครงการขนาดใหญ่ และการส่งเสริมให้เป็ นอุตสาหกรรมหนักโดยขัดต่อศักยภาพของพืน2 ทีอ าจได้รบั แรง
ต่อต้านจากประชาชนในพื2นที ซึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงการพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมกับศักยภาพของ
พืน2 ทีโ ดยทีป ระชาชนในท้องถิน มีส่วนร่วมและสามารถยอมรับการพัฒนาได้

8.2

ลักษณะทางเศรษฐกิ จและปริ มาณการขนส่งระหว่างประเทศเพือนบ้าน
8.2.1 การเติ บโตทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคอาเซียน

การรวมตัวกันเป็ นกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) และกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ าโขง (Great Maekong
Subregion: GMS) ให้มคี วามเชือมโยงกันอย่างประสิทธิภาพทัง2 ในด้านสินค้า บริการ ทุน และคน ซึง
จําเป็ นต้องมีการจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกันในกลุ่มสมาชิก ปจั จุบนั กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้จดั ทํากรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสาขาสําคัญ (Priority Sectors)
ของอาเซียน 12 สาขา ได้แ ก่ สิน ค้า เกษตร ประมง ยานยนต์ ผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ ผลิต ภัณ ฑ์ย าง สิง ทอ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเทียว การบิน บริการสาขาสุขภาพ และสาขาโลจิสติกส์
ซึง มีแผนงาน (Roadmap) พร้อมกรอบระยะเวลาและหน่วยงานทีร บั ผิดชอบ กรอบความตกลงดังกล่าวมี
ผลใช้บงั คับโดยมีประเทศสมาชิกทําหน้าทีรบั ผิดชอบเป็ นผูป้ ระสานงานหลัก (Country Coordinators)
ในการจัดทํา Roadmap ในแต่ละสาขา เพือนําร่องการดําเนินงานไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมการจัดจ้างหรือการผลิตสินค้าโดยใช้วตั ถุดบิ และชิน2 ส่วนทีผ ลิตภายในอาเซียน ซึง ก่อให้เกิดการ
เคลือนย้ายสินค้าและบริการภายในภูมภิ าคอาเซียนมากขึน2
เมือพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตการค้าอาเซียน-จีน (ASEAN-China) ทีไ ด้มกี าร
เจรจากันในกรอบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็ นการเปิดเสรีดา้ นการค้าสินค้า ด้านการค้าบริการ
การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ พบว่า มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก 3,494 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2550 เพิม ขึน2 เป็ น 5,878 พันล้านดอลลาร์
สรอ. ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิม ขึน2 อย่างต่อเนืองเป็ น 8,090 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2555 (ดัง
ตารางที 8-2)
ตารางที 8-2: การเติ บโตทางเศรษฐกิ จในกลุ่มอาเซียน-จีน (ASEAN-CHINA)
ตัวชีIวดั
GDP (US$bn):
GDP per Capita (US$):

ปี 2550
3,494
2,710

ปี 2551
4,532
3,490

ปี 2552
5,051
3,870

ปี 2553
5,878
4,480

ปี 2554*
6,821
5,170

ปี 2555*
8,090
6,090

หมายเหตุ: * Economist Intelligence Unit (EIU) forecast
ทีมา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค

153

8.2.2 ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจีน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้แก่ มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลเหนียวหนิง และมณฑลจี
หลิน มีก ารพัฒนาโครงสร้างอุ ต สาหกรรมและปรับปรุง อย่างต่ อ เนือ งเพือ เป็ นแรงกระตุ้น เศรษฐกิจ
ปจั จุบ ันอุ ต สาหกรรมการผลิต เครือ งจัก รอุ ป กรณ์ แ ละอุ ต สาหกรรมการแปรรูป สิน ค้า เกษตรนับเป็ น
อุตสาหกรรมหลักของภูมภิ าคนี2 นอกจากนี2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้ก้าวไปสู่ภูมภิ าคทีม รี ะบบ
คมนาคมขนส่งครบครัน โดยเปิ ดให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงฮาร์บนิ -ต้าเหลียน ระยะทาง 946
กม. ซึงทําให้สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งทางรางลงได้รอ้ ยละ 66.67 เมือเทียบกับระยะเวลาเดิม
และมณฑลเหนียวหนิงยังได้รบั การแต่งตัง2 ให้เป็ นมณฑลแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีของจีนทําให้ม ี
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงหลายโครงการเข้ามาดําเนินการในภูมภิ าค จากความแข็งแกร่งและ
ศัก ยภาพทางเศรษฐกิจ ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของจีน ทํ า ให้เ ป็ น สิง ดึง ดู ด การลงทุ น จาก
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยครึง ปีแรกของปี 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมีมลู ค่าการลงทุน
จากต่างชาติกว่า 15,850 ล้านเหรียญสรอ. โดยโครงการขนาดใหญ่เป็ นโครงการทีม าจากประเทศเกาหลี
ใต้และญีป นุ่ เป็นหลัก
จากข้อมูล คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนพบว่าอัต ราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนือง โดย 3 มณฑลดังกล่าว
สามารถสร้า งมูล ค่ า ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวม (GDP)
ได้ก ว่ า 1,890,500 ล้า นหยวน เพิม ขึ2น จาก
ปีก่อนร้อยละ 13.1 ขณะทีอ ตั ราการเติบโตเฉลีย ของจีนทัง2 ประเทศอยูท่ รี อ้ ยละ 9.68
ดังนัน2 การพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระบบรถไฟทีเ ชือมโยงประเทศไทยกับ
ประเทศเพือนบ้านจึงศึกษาถึงการปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจของมณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และ
ป จั จัย ทีม ีผ ลต่ อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ เช่ น การก่ อ สร้า งเส้น ทางรถไฟความเร็ว สู ง และการ
ปรับเปลียนโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็ นต้น ในการศึกษาขัน2 ต่อไปจึงจะรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับ
นโยบายการปฏิรปู ของจีนทีม ตี ่อการขยายตัวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน ผลิตภัณฑ์มวล
รวม เป็นต้น
8.2.3 การเติ บโตทางเศรษฐกิ จและการขนส่งสิ นค้าในกลุ่มอนุภมู ิ ภาคลุ่มแม่น= ําโขง
ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ าโขงในช่วงทีผ ่านมา มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึงสังเกตได้จากปริมาณสินค้าส่ง ออก-นํ าเข้าเพิม มาก โดยในช่ว ง ค.ศ.
1992-2006 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลียร้อยละ 8.3 ซึง สามารถแสดงตัวชี2วดั สําคัญทางเศรษฐกิจ
ได้ดงั ตารางที 8-3

8

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมีอตั ราการเติบโตโดดเด่นทีสุดในช่วงครึงปี แรกของปี 2554, สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, 2554.
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ตารางที 8-3: ตัวชีIวดั สําคัญทางเศรษฐกิ จของกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํIาโขง
ประเทศ

กัมพูชา
กวางสี (จีน)
ยูนนาน (จีน)
ลาว
พม่า
ไทย
เวียดนาม
กลุ่ม GMS
จีน

GDP growth
(annual Ave,
1992-2006, %)
8.4
11.7
9.5
6.5
9.6
4.5
7.7
8.3
10.3

GDP ($million)
2006

Population
(million) 2006

7,264
50,190
60,224
3,433
13,002
206,247
60,883
401,243
2,626,304

14.2
49.4
44.7
5.7
56.2
65.2
84.2
319.6
1,311

GDP per capita
(Country,
1992-2006, $)
512
1,016
1,347
602
231
3,163
723
1,255
2,003

ทีมา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011

สินค้าส่งออกระหว่างประเทศในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ําโขงส่วนใหญ่เป็ นเชือ2 เพลิง ผลิตภัณฑ์
นํ2 า มัน เหล็ก และปูน ซีเ มนต์ โดยประเทศไทยมีก ารส่ ง ออกเชื2อ เพลิง ผลิต ภัณ ฑ์น2ํ า มัน พลาสติก
ปูน ซีเ มนต์ ปูนขาว ผัก เกลือ และกํ า มะถัน ไปยัง ประเทศจีน เวีย ดนาม และกัมพูช าเป็ นหลัก ใน
ขณะเดี ย วกั น ประเทศอื น ๆ ก็ ม ีก ารส่ ง สิ น ค้ า กลับ เข้ า มายัง ประเทศไทยเช่ น กั น (ดัง ตารางที
8-4)
ตารางที 8-4: สิ นค้าหลักทีมีการส่งออกภายในกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํIาโขง
ประเทศ
กัมพูชา
จีน
ลาว
พม่า
ไทย
เวียดนาม

สิ นค้าหลัก
เหล็ก เมล็ดธัญพืช ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
เชือ2 เพลิงและผลิตภัณฑ์น2ํามัน ปุ๋ย เหล็ก และเคมีภณ
ั ฑ์
เชือ2 เพลิงและผลิตภัณฑ์น2ํามัน ปูนซีเมนต์ หิน ดิน ไม้ พืช
นํ2ามัน เกลือ และกํามะถัน
เชือ2 เพลิงและผลิตภัณฑ์น2ํามัน แร่ดบิ สินค้าประมง และ
เหล็ก
เชือ2 เพลิงและผลิตภัณฑ์น2ํามัน พลาสติก ปูนซีเมนต์
ปูนขาว ผัก เกลือ และกํามะถัน
เชือ2 เพลิงและผลิตภัณฑ์น2ํามัน แร่ดบิ สินค้าประมง และ
เหล็ก

ปลายทางหลัก
ไทยและเวียดนาม
เวียดนามและไทย
ไทยและจีน
ไทยและจีน
จีน เวียดนาม และกัมพูชา
จีน ไทย และกัมพูชา

ทีมา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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เมือ พิจารณาถึงประเทศคู่คา้ สําคัญของไทยในกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น2ําโขง ประกอบด้วย มณฑล
ยูนนาน (จีนตอนใต้) ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึง มีการไหลเวียนของสินค้าโดยผ่านเส้นทางเศรษฐกิจ
แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EastWest Economic Corridor) โดยสามารถแสดงประเภทสินค้านําเข้าและส่งออกทีส าํ คัญได้ดงั ตารางที 8-5
ตารางที 8-5: สิ นค้านําเข้าและส่งออกสําคัญระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าในกลุ่ม
อนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํIาโขง

สินค้าส่งออก
สินค้านําเข้า

ประเทศไทย

ประเทศคู่คา้ สําคัญในกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น2ําโขง
มณฑลยูนนาน
(จีนตอนใต้)
ผลิตภัณฑ์ยาง
นํ2ามันเชือ2 เพลิง
พลาสติก
ผักและผลไม้
ผักและผลไม้
เสือ2 ผ้า
เคมีภณ
ั ฑ์

ลาว

เวียดนาม

กัมพูชา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและนํ2ามัน
อาหาร
เครืองจักรกลและยานพาหนะ
เคมีภณ
ั ฑ์
เครืองใช้ไฟฟ้า
ทองแดง
ผลิตภัณฑ์ไม้
ยานพาหนะ (นําเข้ากลับ)
ผักและผลไม้

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
อาหาร
ผักและผลไม้
ผลิตภัณฑ์ยาง
เครืองจักร
เครืองจักร
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ยานพาหนะและ
ส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์สงิ ทอ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลีย ม
เศษโลหะ
เสือ2 ผ้าเก่า
พืชสวน

ทีมา: Sharing the Benefits from Transportation Linkages and Logistics Improvements in the GMS: A Study of the East-West
and North-South Corridor. TDRI (2010)

สําหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ าโขงมีการประมาณการ
การขนส่งสินค้า 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) สินค้าเทกอง เช่น สินแร่ ไม้ ปูนซีเมนต์ ธัญพืช เหล็กและเหล็กกล้า 2)
สินค้าทีเ ป็นของเหลว เช่น เชือ2 เพลิงนํ2ามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 3) สินค้าแช่เย็น เช่น เนื2อสัตว์ ปลา
กุ้ง ผักและผลไม้ 4) สินค้าชนิดพิเศษ (ไม่สามารถบรรจุตู้ได้) เช่น สัตว์ทมี ชี วี ติ ยานพาหนะ เรือและ
เครืองบิน และ 5) สินค้าตูค้ อนเทนเนอร์ ซึง จากการศึกษาของ ADB พบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าใน
กลุ่ ม อนุ ภู ม ิภ าคลุ่ ม แม่ น2ํ า โขง ค.ศ. 2008 และ ค.ศ. 2025 พบว่ า มีป ริม าณการขนส่ ง สิน ค้ า รวม
67,181,795 ตัน และ 143,417,400 ตัน ตามลําดับ โดยมีสดั ส่วนของสินค้าแช่เย็นสูงทีส ุดคิดเป็ นร้อยละ
43.6 (ดังตารางที 8-6)
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ตารางที 8-6: ปริ มาณการขนส่งสิ นค้าในกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํIาโขงค.ศ. 2008 และ
ค.ศ. 2025 จําแนกตามกลุ่มสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า
สินค้าเทกอง
สินค้าทีเ ป็ นของเหลว
สินค้าแช่เย็น
สินค้าชนิดพิเศษ
สินค้าคอนเทนเนอร์
รวม

ค.ศ. 2008
ปริมาณสิ นค้า (ตัน)
21,024,565
11,042,900
29,314,953
5,585,292
214,086
67,181,795

ร้อยละ
31.3
16.4
43.6
8.3
0.3
100

ค.ศ. 2025
ปริมาณสิ นค้า (ตัน)
44,882,522
23,574,005
62,580,560
11,923,290
457,023
143,417,400

ร้อยละ
31.3
16.4
43.6
8.3
0.3
100

ทีมา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011

ปริมาณการขนส่งโดยแยกตามจุดต้นทาง-ปลายทาง 9 (OD matrices) พบว่า ปริมาณการ
เคลือนย้ายสินค้าในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ําโขงในค.ศ. 2008 ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าไป
ประเทศจีนเป็นปริมาณสูงถึง 12,882,975 ตัน และเพิม ขึน2 เป็ น 27,502,134 ตัน ใน ค.ศ. 2025 (ตารางที
8-7 และตารางที 8-8) ซึง ถือว่ามีปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศมากทีส ุดในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ า
โขง ขณะทีม ปี ริมาณการเคลือนย้ายสินค้าจากพม่าเข้ามายังประเทศไทย 11,299,117 ตันใน ค.ศ. 2008
และเพิม ขึน2 เป็น 24,120,968 ตัน ใน ค.ศ. 2025
ตารางที 8-7: ปริ มาณการเคลือนย้ายสิ นค้ารวมในกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํIาโขง ค.ศ. 2008 (ตัน)
ต้นทาง
กัมพูชา
จีน
ลาว
พม่า
ไทย
เวียดนาม
รวม

กัมพูชา
263,740
1,206
1,706
2,877,912
727,614
3,872,178

จีน
24,757
66,980
499,724
12,882,975
11,691,380
25,165,816

ปลายทาง
ลาว
พม่า
105
204
38,335 1,132,120
0
0
1,218,700 1,003,840
81,895
14,935
1,339,035 2,151,100

ไทย
217,675
6,144,407
722,210
11,299,117
883,880
19,267,289

เวียดนาม
84,524
8,611,391
49,963
9,465
6,631,034
15,386,377

ทีมา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011.

9

ผลจากการศึกษาโครงการ Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank (2011)
โดยข้อมูลทีน ํามาใช้ในการสร้าง OD matrices อาศัยข้อมูลในปี 2004 มาคาดการณ์ปริมาณสินค้าในอนาคตซึงเป็ นชุดข้อมูลทีม คี วาม
สมบูรณ์ทสี ุด

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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ตารางที 8-8: ปริ มาณการเคลือนย้ายสิ นค้ารวมในกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํIาโขง ค.ศ. 2025 (ตัน)
ต้นทาง
กัมพูชา
จีน
ลาว
พม่า
ไทย
เวียดนาม
รวม

กัมพูชา
563,023
2,575
3,643
6,143,668
1,553,285
8,266,193

จีน
52,850
142,988
1,066,794
27,502,134
24,958,359
53,723,125

ปลายทาง
ลาว
พม่า
224
436
81,836 2,416,811
0
0
2,601,639 2,142,964
174,827
31,883
2,858,526 4,592,094

ไทย
464,685
13,116,870
1,541,750
24,120,968
1,886,877
41,131,150

เวียดนาม
180,439
18,383,303
106,660
20,206
14,155,704
32,846,312

ทีมา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011

เมือพิจารณาปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟของไทย พบว่า สินค้าทีขนส่งทางรถไฟแบบ
เหมาคันส่วนใหญ่เป็ นตู้คอนเทนเนอร์ รองลงมาเป็ นการขนส่งพลังงาน (ก๊าซ LPG นํ2 ามันดิบ และ
ผลิตภัณฑ์น2ํามัน) และซีเมนต์ ตามลําดับ โดยในปี 2551 มีปริมาณการขนส่งทัง2 สิน2 13.5 ล้านตัน (ตาราง
ที 8-9) ซึงจะเห็นได้ว่าสินค้าในหมวดคอนเทนเนอร์สายตะวันออกมีปริมาณการขนส่งทีเพิม ขึ2นอย่าง
ชัดเจน และมีสดั ส่วนการขนส่งคิดเป็นร้อยละ 55.23
ตารางที 8-9: ปริ มาณการขนส่งสิ นค้าภายในประเทศ พ.ศ. 2545-2551 (หน่ วย: ตัน)
สิ นค้า
แอลพีจกี ๊าซ
นํ2ามันดิบ
ผลิตภัณฑ์น2ํามัน
ปูนซีเมนต์
คอนเทนเนอร์ตะวันออก
คอนเทนเนอร์ในประเทศ
คอนเทนเนอร์ Landbridge
คอนเทนเนอร์
(มาบตาพุด-แหลมฉบัง)
สินค้าทัวไป

รวม

2545
512,356
1,298,568
1,435,499
1,977,833
3,056,832
347,499
655,477
-

2546
515,712
1,209,044
1,453,282
1,895,345
4,779,140
488,190
503,233
-

2547
561,288
1,144,267
1,378,194
1,758,862
6,792,867
714,544
680,588
-

พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
581,520 596,208 596,592 625,050
1,135,858 1,129,968 1,250,299 1,299,197
1,192,073
908,973 649,031 693,928
1,617,959 1,712,974 1,418,297 1,326,494
6,308,251 6,496,079 6,287,469 7,453,429
654,457 689,034 684,315 638,177
740,285 796,610 733,369 611,746
38,223
608,007

641,440 612,633 740,487 512,362 209,693 222,873 239,717
9,925,504 11,456,579 13,771,097 12,742,765 12,539,539 11,880,468 13,495,745

หมายเหตุ: (1) กลุ่มพลังงาน (ก๊าซ นํ2ามันดิบ และผลิตภัณฑ์ฯ) มีหน่ วยพันลิตร ส่วนปูนซิเมนต์ คอนเทนเนอร์ และสินค้าอืน มีหน่วยเป็นตัน
(2) สมมติให้ความถ่วงจําเพาะของนํ2ามัน = 1.0
ทีมา: ฝา่ ยการพาณิชย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
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ส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศของไทยซึง มีเฉพาะในส่วนทีเ ชือมต่อกับประเทศ
มาเลเซีย พบว่า ปริมาณสินค้าขาออกทางรถไฟมีแ นวโน้ มเพิมขึ2นอย่างสมําเสมอโดยในปี 2550 มี
ปริมาณ 7,751 พันตัน และเพิม ขึน2 เป็ น 10,182 พันตัน ในปี 2553 ส่วนการนําเข้าสินค้า พบว่า ปริมาณ
สินค้าขาเข้าทางรถไฟในช่วงปี 2550 – 2553 มีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิม ขึน2 อย่างมาก จากปี 2550
มีปริมาณ 3,417 พันตัน และเพิม ขึน2 เป็น 12,730 พันตัน ในพ.ศ. 2553 (ตารางที 8-10)
ตารางที 8-10: ปริ มาณการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศขาออกและขาเข้า (หน่ วย: พันตัน)
การขนส่งสิ นค้า
สินค้าขาออก
สินค้าขาเข้า
รวม

พ.ศ. 2550
7,751
3,417
11,168

พ.ศ. 2551
8,372
7,737
16,109

พ.ศ. 2552
9,122
12,142
21,264

พ.ศ. 2553
10,182
12,730
22,912

ทีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

ทัง2 นี2ปริมาณการนํ าเข้าสินค้าทางรถไฟเพิม ขึน2 อาจเนืองมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
ดํ า เนิ น การเปลีย นรางและเปลีย นไม้ห มอนภายใต้ โ ครงการเสริม ความมัน คงทางรถไฟ (Track
Strengthening) ในเส้นทางสายต่างๆ ได้แก่ สายเหนือช่วงพิษณุ โลก – บ้านด่าน และสายใต้ช่วงชุมทาง
บางซือ – บ้านฉิมพลี และช่วงชุมทางทุ่งสง – บ้านต้นโดน ทําให้สภาพทางมีความปลอดภัยต่อการเดิน
รถ รักษาทางให้ขบวนรถสามารถเดินด้วยความเร็วตามกําหนด ไม่เกิดความล่าช้า ซึงเป็ นการสร้าง
ความเชือมันแก่
 ผู้ใช้บริการและประชาชนทัวไป
 ตลอดจนเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
รองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศทีเ พิม มากขึน2 ได้ ซึง การใช้ประโยชน์โครงข่ายทางรถไฟ
ยังคงมีความจุคงเหลืออยูใ่ นทุกเส้นทาง โดยเฉพาะในเส้นทางสายตะวันออกยังคงมีความจุคงเหลือสูงถึง
ร้อยละ 79.98
จากแนวโน้ มทางเศรษฐกิจและปริม าณการเคลือ นย้ายสินค้าระหว่างประเทศเพือ นบ้านทีม ี
แนวโน้มขยายตัวมากขึน2 ซึง จะส่งผลต่อความต้องการในการขนส่งทีม ากขึน2 โดยเฉพาะอย่างยิง เมือมีการ
รวมตัวเป็ นกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะทําให้มปี ริมาณการขนส่งเพิม สูงขึน2 อย่างก้าวกระโดด
ดังนัน2 หากมีการพัฒนาการเชือมต่อโครงข่ายการขนส่งให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน2 โดยอาศัยการขนส่ง
ทางรถไฟทีเ ป็ น รูป แบบการขนส่ ง ทีป ระหยัด และสามารถช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการขนส่ ง ได้ ใ นขณะที
สถานการณ์ราคาเชือ2 เพลิงสูงขึน2 อีกทัง2 ยังปล่อยมลพิษน้อยกว่าเมือเทียบกับการขนส่งทางถนน และใช้
โอกาสจากความได้เปรียบในการเป็ นศูนย์ก ลางในเชิงภูมศิ าสตร์ของภูมภิ าคมาพัฒนาการเชือ มต่ อ
ทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านเพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที จึงเป็ นความท้าทาย
และโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาห่วงโซ่มลู ค่าในภูมภิ าค (Regional Value Chain) การเพิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การเพิม อํานาจในการต่อรองและการขยายตลาดอาเซียนและจีน
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8.3

แนวทางการเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน

การเชือมโยงด้านการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านมีโครงการทีส ําคัญ ได้แก่ โครงการ
ทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง และโครงการเชือมโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ าโขง
หากพิจารณาตามกรอบการพัฒนาการเชือมโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํ าโขงทุก
ประเทศต้องเชือมโยงด้วยโครงข่ายรถไฟภายในปี 2558 ประกอบด้วย 4 เส้นทาง คือ
เส้นทางที 1: กรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมนิ ห์ซติ -2ี ฮานอย-คุนหมิง-หนานหนิง
เส้นทางที 2: กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-คุนหมิง (ผ่านบ่อ เต็น-บ่อหาน)-หนานหนิง และฮานอยโฮจิมนิ ห์ซติ 2ี
เส้นทางที 3: กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-ฮานอย และโฮจิมนิ ห์ซติ -2ี คุนหมิง-หนานหนิง
เส้นทางที 4: กรุง เทพฯ-คุ นหมิง (ผ่า นเชีย งราย-บ่อ เต็น -บ่ อ หาน)-หนานหนิง และฮานอยโฮจิมนิ ห์ซติ 2ี
ทัง2 นี2 ป จั จุบ ัน การพัฒ นาโครงข่ายทางรางในกลุ่ มอนุ ภูม ิภ าคลุ่ มแม่น2ํ า โขงได้ม ีข้อ เสนอจาก
ประเทศจีนเพือทําการก่อสร้างเส้นทางรถไฟในเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-คุนหมิง โดยทางจีน
เสนอให้ความช่วยเหลือลาวในการสร้างเส้นทางรถไฟจากชายแดนจีนลงมายังเวียงจันทน์ ซึง จะแล้วเสร็จ
และสามารถเปิ ด ดําเนินการได้ใ นปี 2558 ดังนัน2 ในเชิงยุทธศาสตร์จงึ เป็ นเส้นทางทีประเทศไทยอาจ
พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชือมโยงกับประเทศจีน
จากการทบทวนแผนและโครงการพัฒนาทีม ผี ลต่อการขนส่งทางรถไฟ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
และปริมาณการขนส่ง สินค้าระหว่ างประเทศเพือ นบ้าน แสดงให้เ ห็นถึง ศัก ยภาพและโอกาสในการ
พัฒนาการเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน โดยประเทศไทยต้องอาศัยยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาโดยการทําหน้ าทีเ ป็ น 1) ประตูก ารค้า และศู นย์รวบรวมและกระจายสินค้า ของภูม ิภาค
ั  นดามันและอ่าวไทย และ 3) เส้นทางท่องเทียวทางรถไฟ โดยแบ่งแนว
2) เส้นทางเชือมโยงทะเลฝงอั
ทางการพัฒนาเส้นทางเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี2
แนวทางที 1 เส้ นทางการขนส่ งสิ นค้ าทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านเพือสนับสนุนให้
ไทยเป็ นประตูการค้าและศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้าของภูมิภาค
จากการทีป ระเทศจีนเป็นประเทศคู่คา้ ทีส าํ คัญของไทย ซึง การค้าระหว่างไทยกับจีนเพิม ขึน2 อย่าง
สมําเสมอในช่วง 5 ปีทผี ่านมาทัง2 การนําเข้าและส่งออกสินค้า โดยประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศ
จีนอย่างต่อเนืองทุกปี และมีแนวโน้มทีจะขาดดุลการค้าสูงขึน2 เนืองจากอัตราการเพิม ขึน2 ของมูลค่าการ
นําเข้า โดยในปี 2553 ไทยมีมลู ค่าการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศจีน 678,631.8 ล้านบาท ซึง เป็ นตลาด
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ส่งออกอันดับหนึง ส่วนการนําเข้าสินค้าจากจีนมีมลู ค่าสูงถึง 933,270.9 ล้านบาท10 (อันดับสองรองจาก
ญีปุ่น) ตลอดจนมีการคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับจีนในปี 2558 จะสูง
ถึง 27.918 ล้านตัน และในปี 2568 จะเพิม ขึน2 เป็น 40.619 ล้านตัน11
อีกทัง2 ทิศทางการพัฒนาให้มณฑลยูนนานเป็ นศูนย์กลางและเป็ นสะพานสําคัญเชือมสู่ประเทศ
เพือนบ้านทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการสร้างเส้นทางรถไฟ
เพือเชือมต่อกับประเทศเวียดนาม ลาว และพม่า ทําให้เห็นได้ว่าจีนมีทศิ ทางการพัฒนามุ่งไปสู่ประตู
การค้าแห่งใหม่เพือขนส่งสินค้าออกทางทะเลทาง เช่น ไทย พม่า สิงคโปร์ ซึงมีโอกาสทําให้มปี ริมาณ
การเคลือนย้ายสินค้าในภูมภิ าคนี2เพิม สูงอย่างก้าวกระโดด ดังนัน2 หากประเทศไทยมีการเตรียมความ
พร้อมและทําการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟเพือรองรับปริมาณการขนส่งทีอ าจจะเกิดขึน2 จะถือว่าเป็ น
การเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันเพือสนับสนุ นให้เป็ นศูนย์กลางการขนส่งของภูมภิ าคได้ โดยทํา
หน้าทีเ ป็นประตูการค้าให้กบั จีนเพือส่งออกและนําเข้าสินค้า (ท่าเรือแหลมฉบัง) รวมถึงศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า ระหว่างจีนกับสิง คโปร์ และประเทศในกลุ่ม อนุ ภูมภิ าคลุ่ม แม่น2ํ าโขง โดยอาศัย ความ
ได้เ ปรียบในเชิงทีต งั 2 ทางภูมศิ าสตร์ของภูมภิ าคมาทําให้เ กิด ประโยชน์ สูง ทีสุด ซึง ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าอาจตัง2 อยู่บริเวณพื2นทีชายแดนเพือ ลดข้อจํากัด ในด้านมาตรฐานของระบบรถไฟ เช่น
ขนาดราง ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ ตลอดจนกระบวนการข้ามแดนและพิธศี ุลกากร
นอกจากนัน2 แนวคิด การเชือ มโยงเส้น ทางรถไฟในกลุ่ ม อนุ ภู ม ิภ าคลุ่ ม แม่น2ํ า โขง (เส้น ทาง
กรุง เทพฯ-เชีย งราย-บ่ อ เต็น -คุ น หมิง ) ซึง เป็ น ส่ ว นช่ ว ยเสริม ศัก ยภาพของโครงข่า ยทางรถไฟสาย
สิงคโปร์-คุนหมิงให้สมบูรณ์มากขึน2 รวมถึงยังเป็ นแนวเส้นทางทีมกี ารขนส่งสินค้าทางถนนตามเส้นทาง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North–South Economic Corridor: NSEC) จึงมีศกั ยภาพและ
แนวโน้มเกิดเป็นเส้นทางการขนส่งทางรถไฟใหม่ขน2ึ ได้ (ดังรูปที 8-1) สําหรับประเทศไทยได้มแี นวคิดใน
การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ ซึง ทางรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย) รับไปพิจารณาเพิม เส้นทางสาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการพัฒนา
รถไฟทางคู่ของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ทงั 2 ในด้าน
การลงทุนก่อสร้าง และผลกระทบทางด้านสิง แวดล้อม12 ตลอดจนปจั จัยต่างๆ ทีม อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย น
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่การขนส่งทางรถไฟ เช่น ต้นทุนการขนส่งความปลอดภัย และความ
ตรงต่อเวลา เป็ นต้น ยิง ไปกว่านัน2 ในเส้นทางนี2อาจต้องให้ความสําคัญในด้านการแบ่งปนั ผลประโยชน์
ระหว่างประเทศเพือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศลาว เนืองจากเส้นทางทีผ่านพื2นทีในช่วงประเทศลาว
ค่อนข้างน้อย ผลประโยชน์ทเี กิดขึน2 อาจไม่มากพอทีจ ะผลักดันให้เกิดการพัฒนา

10 ข้อมูลสถิตกิ ารค้าและการส่งออก, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2553
11 Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011
12 แนวเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย มีช่วงทีต อ้ งผ่านลุ่มนํ2าชัน2 1A ประมาณ 1.6 กม. ซึง เป็นพืน2 ทีท มี คี วามสมบรูณ์และมีกฎหมาย
ขันเด็
2 ดขาด กล่าวคือ ห้ามบุกรุกและห้ามทําการดัดแปลงทีใ ห้พน2ื ทีข องบริเวณนัน2 เสือ มจากเดิม

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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รูปที 8-1: แนวเส้นทางรถไฟเชือมโยงการขนส่งสิ นค้าเพือสนับสนุนให้ไทยเป็ น
ประตูการค้าและศูนย์กระจายสิ นค้าของภูมิภาค
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บทที 8 แนวทางการเชือ มโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

แนวทางที 2 เส้ น ทางการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรถไฟเชื อ มโยงทะเลฝั ง อัน ดามัน และ
อ่าวไทย
ั
จากกรอบแนวคิดของการพัฒนาท่าเรือนํ2าลึกทวายของสหภาพพม่าเพือเปิดประตูการค้าฝงทะเล
อันดามัน ซึง มีศกั ยภาพในการพัฒนาทัง2 ในด้านกายภาพและการพัฒนาพืน2 ทีห ลังท่าทีส ามารถรองรับการ
ขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยได้ในระยะยาว โดยทีประเทศไทยมีความจําเป็ นจะต้องพัฒนาเส้นทาง
การขนส่งสินค้าเชือมโยงระหว่างท่าเรือนํ2าลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอืนในภูมภิ าคเพือให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมภิ าค (ดังรูปที 8-2) โดยอาศัยความได้เปรียบจากการมี
จุดเชือมต่อและโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟเพือกระจายสินค้าไปตามแนวเส้นทาง NSEC และ EWEC
ซึง ปจั จุบนั สินค้าหลักทีไ ทยนํ าเข้าจากพม่า ได้แ ก่ ก๊ าซธรรมชาติ เนื2อสัต ว์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ และสินแร่ ส่วนสินค้าทีไทยส่งออกไปพม่า ได้แก่ นํ2 ามัน เครืองดืม เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ และเคมีภณ
ั ฑ์ และมีการคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ไทยกับพม่าในปี 2558 จะสูงถึง 18.05 ล้านตัน13 และเพิม ขึน2 เป็ น 26.26 ล้านตัน14 ในปี 2568 อีกทัง2
แนวโน้มในการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหรรมเหล็กในพม่า จะเป็ นส่วนทีช ่วยขับเคลือน
ให้เกิดการเชือมโยงพืน2 ทีอ ุตสาหกรรมระหว่างไทยและพม่าให้เกิดขึน2 ได้
อย่างไรก็ตาม ความเป็ นไปได้ของโครงการ และประโยชน์ทปี ระเทศไทยจะได้รบั จะขึน2 อยู่กบั
ท่าทีของรัฐบาลพม่า ซึง ประเทศไทยควรต้องเตรียมความพร้อมเพือรับมือกับสิง ต่างๆ ทีอ าจจะเกิดขึน2 ใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็ นการเตรียมการพัฒนาเชิงพืน2 ที การพัฒนาโครงสร้างพืน2 ฐาน และในระยะยาวควรมี
การวางนโยบาย และมาตรการรองรับด้านแรงงานต่างด้าว ซึง หากโครงการท่าเรือนํ2าลึกฯ เกิดขึน2 จะมี
ั  ามากขึน2 อันอาจจะก่อให้เกิดปญั หาในด้านความมันคง
การใช้แรงงานจากฝงพม่

เศรษฐกิจ และสังคม
ตามมาแต่สาํ หรับปจั จุบนั สิง ทีส ําคัญทีส ุดในขณะนี2คอื การพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย
กับสหภาพพม่าเพือ ให้ท่าเรือ นํ2 าลึก ทวายทีกําลัง จะเกิดขึ2นเป็ นสะพานเชือ มโอกาส และนํ ามาซึง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างสองประเทศในอนาคต ทัง2 นี2 ในส่วนของการพัฒนาท่าเรือนํ2 า
ลึกปากบาราของไทยนัน2 ควรพิจารณาปรับรูปแบบการพัฒนาให้เป็ นท่าเรือเอนกประสงค์รองรับการ
ขนส่งสินค้าในพื2นทีภาคใต้เพือลดการพึงพาการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือของประเทศเพือนบ้าน และ
สนับสนุ นการท่องเทียวในพื2นทีภาคใต้ โดยต้องให้ความสําคัญลําดับสูงในการป้องกันผลกระทบด้าน
สิง แวดล้อมและการยอมรับของประชาชนในพืน2 ที15

13 คํานวณจากการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าปี 2008 และ ปี 2025 จากโครงการ Regional: Greater Mekong Subregion:
Railway Strategy Study (ADB 2011) โดยมีสมมติฐานว่าแนวโน้มการขยายตัวเป็นเส้นตรง
14 Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011
15 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ ครัง2 ที 1/2553 เมือ วันที 21 มิถุนายน
2553 และมีมติรบั ทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที 29 มิถุนายน 2553
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รูปที 8-2: แนวเส้นทางรถไฟเชือมโยงการขนส่งสิ นค้าระหว่างทะเลฝังอั
 นดามันและ
อ่าวไทย
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บทที 8 แนวทางการเชือ มโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

เมือ พิจารณาเส้นทางการขนส่งสินค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Economic Corridor: EWEC) ซึงเป็ นเส้นทางทีพาดผ่านกลางภูมภิ าคอินโดจีนทีเชือมต่อระหว่าง
ประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า อีกทัง2 เป็นเส้นทางทีต ดั กับแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC)
โดยเส้นทาง EWEC มีจุดเปลียนถ่ายการขนส่ง (Node) สําคัญในประเทศไทยอยู่ 3 แห่ง ในบริเวณ
จังหวัดพิษณุ โลก ขอนแก่น และมุกดาหาร ซึงมีความสอดคล้องและสามารถเชือมโยงการขนส่งตาม
เส้นทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย (กรุงเทพฯ) กับเวียดนาม (ฮานอย)16 รวมถึงการขนส่งสินค้าออกทาง
ท่าเรือ แหลมฉบัง ตลอดจนการเชือ มโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic
Corridor: SEC) ซึง เป็ นโครงข่ายการขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม อย่างไรก็ตามปริมาณการ
ขนส่งระหว่างประเทศตามแนวเส้นทาง EWEC ส่วนใหญ่เป็ นการค้าชายแดน สําหรับการขนส่งข้ามแดน
ผ่านทางเส้นทาง EWEC มีเพียงเล็กน้ อย ซึงในปี 2551 มีมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 6.5 ของมูลค่าการค้า
ทัง2 หมดทีผ ่านเส้นทาง NSEC และ EWEC17 นอกจากนัน2 ยังคงมีขอ้ จํากัดทางด้านสภาพภูมศิ าสตร์และ
ด้านผลกระทบทางสิง แวดล้อมในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งตามแนว EWEC (ทางหลวงหมายเลข 12)
ซึง ต้องผ่านพื2นทีอ ุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน2ํ าหนาว (ขอนแก่น) อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง (เพชรบูรณ์และพิษณุโลก) และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ตาก) ซึง ถือเป็ นอุปสรรค
สําคัญข้อหนึงในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งตามแนว EWEC (ดังรูปที 8-3)
รูปที 8-3: พืIนทีอทุ ยานแห่งชาติ บนเส้นทาง EWEC (ทางหลวงหมายเลข 12)

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ
นํIาหนาว

ตากสิ นมหาราช
EWEC

อุทยานแห่งชาติ

ทุ่งแสลงหลวง

EWEC

16 Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion East–West Economic Corridor, 2010
17 Sharing the Benefits from Transportation Linkages and Logistics Improvements in the GMS: A Study of the East-West and
North-South Corridor, TDRI (2010)
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แต่อย่างไรก็ตาม เส้นทาง EWEC สามารถใช้การขนส่งทางถนนมาเป็ นส่วนสนับสนุ นการขนส่ง
ทางรถไฟได้ เนืองระยะทางจากด่านชายแดน (ด่านมุกดาหารและด่านแม่สอด) สามารถเข้าถึงเส้นทาง
รถไฟได้ ใ นระยะ 250 กิโ ลเมตร ซึง อยู่ ใ นระยะทีเ หมาะสมสํ า หรับ การขนส่ ง ทางถนนได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยให้การขนส่งทางรถไฟเป็ นส่วนกระจายสินค้าไปตามแนวเส้นทาง NSEC และ SEC
ตลอดจนประเทศเพือนบ้าน
แนวทางที 3 เส้นทางการสร้างความเชือมโยงด้านการท่องเทียวทางรถไฟ
จากสถานการณ์นักท่องเทียวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยรายถิน พํานัก พ.ศ. 2553 มี
จํานวนทัง2 สิน2 15.93 ล้านคน อัตราการขยายตัวเพิม ขึน2 ร้อยละ 12.63 โดยนักท่องเทีย วจากตลาดจีน ได้
ก้าวมาเป็ นตลาดผูน้ ําในภูมภิ าค ด้วยจํานวนนักท่องเทีย วจีนสูงกว่าหนึงล้านคน ในอัตราการขยายตัวที
สูงเกือบร้อยละ 45 ทําลายสถิตนิ ักท่องเทียวจีนเข้าไทยทีผ ่านมา สําหรับตลาดอืนๆ คือ ญีปุ่น ฮ่องกง
ไต้ห วัน และเกาหลีใ ต้ มีก ารปรับตัว ดีข2นึ ตามลําดับ ส่ ว นนัก ท่ อ งเทีย วในกลุ่ ม อาเซีย นมีจํา นวน
นักท่องเทีย วเดินทางเข้าประเทศไทยรายถิน พํานักทัง2 สิน2 4.53 ล้านคน เป็ นอัตราการเติบโตต่อเนืองจาก
ปีทผี ่านมา โดยเพิม ขึน2 ในอัตราร้อยละ 14.25 จากการขยายตัวได้ดใี นทุกตลาด ยกเว้น บรูไน โดยตลาด
หลัก ทีมกี ารเติบโตดีมาก คือ มาเลเซีย มีอ ัต ราการเติบโตเพิมขึ2นร้อ ยละ 17 ตลาดรองลงมา
คือ เวียดนาม ลาว ในขณะทีต ลาดสิงคโปร์ แม้ว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขน2ึ แต่คงยังมีความผันผวนสูง18
โดยนักท่องเทีย วจากกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเทีย วผ่านการคมนาคมทางบก (ทาง
ถนนและรถไฟ)19 จากอัตราการขยายตัวของนักท่องเทีย วจากจีน และกลุ่มอาเซียนทีม แี นวโน้มเพิม มาก
ขึน2 อีกทัง2 ยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเพือเชือมโยงระหว่างประเทศจีน ลาว และไทย จึงนับ
ได้ว่าเป็ นโอกาสทีจะก่อให้เกิดการเดินทางเพือการท่องเทียวทางรถไฟเพิม มากขึ2น ตลอดจนสามารถ
เชือมต่ อกับการท่อ งเทียวโดยรถไฟระหว่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (Oriental
Express Luxury Train) ดังรูปที 8-4
อย่างไรก็ตาม การดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเพือเชือมโยงระหว่างประเทศภูมภิ าคใน
กลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น2ําโขงต้องคํานึงถึงข้อจํากัดด้านขีดความสามารถในการลงทุนของภาครัฐ รูปแบบ
การลงทุน การเจรจาและแบ่งปนั ผลประโยชน์ระหว่างประเทศ และขัน2 ตอนทีเ กียวข้องกับการพิจารณา
ผลกระทบด้านสิงแวดล้อ ม รวมถึงองค์ความรู้ในการการเลือ กเทคโนโลยีทมี คี วามเหมาะสมสําหรับ
รองรับการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศเพือนบ้าน ตลอดจนการพิจารณาถึงจํานวนประชากร
เมือง (Urban population) ทีสูงมากพอ หรือกล่าวได้ว่าอาจต้องมีจํานวนผู้โดยสารมากพอทีสามารถ
ประกอบกิจการเดินรถไปได้อย่างยังยื
 น

18 สรุปสถานการณ์ท่องเทีย วปี 2553, e-TAT Tourism Journal, ฉบับที 2/2554
19 จํานวนนักท่องเทีย วแบ่งตามประเทศและรูปแบบการเดินทางการท่องเทีย วแห่งประเทศไทย และสถิตนิ ักท่องเทีย วแยกตามสัญชาติ,
กองตรวจคนเข้าเมือง
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บทที 8 แนวทางการเชือ มโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

รูปที 8-4: แนวเส้นทางรถไฟเชือมโยงด้านการท่องเทียวทางรถไฟ
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การเชือ มโยงการขนส่ง ระหว่างประเทศในภูมภิ าคยัง มีค วามจําเป็ นทีต้อ งพิจารณาถึงความ
เชือมโยงด้านกฎระเบียบ เช่น พิธกี ารศุลกากร และการนํ าระบบ National Single Window (NSW) มา
ใช้เพืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนซึง มีผลทําให้เกิดความรวดเร็วและการไหลลืนของ
การขนส่งทางรถไฟมากยิง ขึน2 และเพือให้การพัฒนาเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพือนบ้านเกิดการสอดประสานและบูรณาการระบบเข้าด้วยกันอย่างลืนไหล ก่อ ให้เกิดการ
เชือมต่อโครงข่าย (Interconnectivity) ความสามารถในการทํางานร่วมกัน (Interoperability) และแบ่งปนั
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Sharing the Benefits) จึงต้องผลักดันให้มกี ารพัฒนาร่วมกันให้ประสบผลสําเร็จ
ทัง2 นี2มใิ ช่เพียงการพัฒนาโครงสร้างพืน2 ฐานเท่านัน2 หากแต่ต้องผลักดันการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ในลักษณะการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศเพือนบ้าน เพือให้เกิดการบริหารจัดการ
ธุรกิจตัง2 แต่ต้นนํ2 าจนปลายนํ2 าอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม (Value Creation)
ตามหลักการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อันจะเป็ นการ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) ตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic
corridor) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้าน ซึง จะช่วยลดการขนส่งเทีย วเปล่า รวมถึงลดต้นทุน
การขนส่งและโลจิสติกส์ อันจะเป็ นส่วนหนึงของการเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยและประเทศเพือนบ้านได้อกี ทางหนึงด้วย นอกจากนี2ทงั 2 ประเทศไทยและประเทศเพือนบ้านยังจะได้
ประโยชน์ ร่วมกันจากการขยายตัวของการค้าข้ามพรมแดนทีขยายตัวสูงขึน2 ซึงเป็ นการกระจายความ
เจริญจากการพัฒนาไปสู่ภมู ภิ าคและพืน2 ทีช ายแดน
ดังนัน2 การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์เพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ ากการเชือมต่อ
ทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านนัน2 ได้ทําการพิจารณาถึงแรงผลักดันและข้อจํากัดต่างๆ ในการ
เชือมต่อการขนส่งทางรถไฟ และสามารถนําไปสู่การดําเนินการจัดลําดับความสําคัญ ข้อจํากัด และการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเชือมต่อกับประเทศเพือนบ้านต่อไป
(ตารางที 4-11) รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพือรองรับการเปิดเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนซึง ทําให้
มีการเคลือนทีข องสินค้า คน และการลงทุน ซึง อาจมีผลให้มกี ารเคลือนย้ายหรือการเปลีย นฐานการผลิต
ให้เข้าใกล้แหล่งวัตถุดบิ มากขึ2น ตลอดจนการพัฒนาในลักษณะการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศเพือนบ้าน เพือ ให้เ กิดการบริห ารจัด การธุรกิจตัง2 แต่ ต้นนํ2 าจนถึงปลายนํ2 าอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม (Value Creation) อันจะเป็ นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้านซึงช่วยลดต้นทุน
การขนส่งและโลจิสติกส์ อันจะเป็นส่วนหนึงของการเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
และประเทศเพือนบ้านได้อกี ทางหนึง นอกจากนี2ทงั 2 ประเทศไทยและประเทศเพือนบ้านยังจะได้ประโยชน์
ร่วมกันจากการขยายตัวของการค้าข้ามพรมแดนทีข ยายตัวสูงขึน2 ซึง เป็นการกระจายความเจริญจากการ
พัฒนาไปสู่ภมู ภิ าคและพืน2 ทีช ายแดน
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ตารางที 8-11: การดําเนิ นการทีสาํ คัญ ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเชือมต่อกับประเทศเพือนบ้าน
การดําเนิ นการทีสาํ คัญต่อการพัฒนา
โครงข่ายทางรถไฟ
การเชือมต่อโครงข่ายรถไฟในอนุภูมภิ าค
ลุ่มแม่น2ําโขงใน ค.ศ. 2020

ข้อจํากัดทีสาํ คัญ
•

•

•

ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ โดย

•

- สร้างมาตรฐานทางเทคนิคและความสามารถ
ในการทํางานร่วมกันของระบบ

•

- ความลืนไหลและความสะดวกในการข้ามแดน
ของสินค้าและคน
- การยอมรับกับกฎระเบียบในการดําเนินงาน
ในระดับภูมภิ าคและมาตรฐานความปลอดภัย
- ความร่วมมือในการสนับสนุ นระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่งทางรถไฟ

•

•
•

•

มีความล่าช้าในการดําเนินการของเส้นทางสิงคโปร์-คุนหมิง
(SKRL)
การสร้างโครงข่ายรถไฟจําเป็ นต้องพิจารณาเส้นทางทีม ี
ความสําคัญก่อนเพือความปลอดภัยในการลงทุน
หน่วยงานทางด้านรถไฟของแต่ละประเทศอยู่ในขัน2 ตอนพัฒนา
ยุทธศาสตร์
มาตรฐานทางเทคนิคและกฎระเบียบปฏิบตั กิ ารทีแ ตกต่างกัน
ของแต่ละประเทศ
การเลือกใช้ระบบทีเ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ขนาดราง
ข้อกําหนดในการข้ามแดนทีส ถานีรถไฟซึง มีความแตกต่างกับ
การขนส่งทางถนน
การป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทเี กิดจากการจราจรทีเ พิม สูงขึน2
การเชือมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางนํ2าจะต้องมีการ
พัฒนาเพือให้สามารถขนส่งได้อย่างต่อเนือง
การขนส่งสินค้าและคนทางเรือไม่ถูกนํามาพิจารณา

ข้อเสนอแนะ
•

•

•

ระบุเส้นทางทีม คี วามจําเป็ นในการพัฒนาอย่างน้อย
หนึงเส้นทางเพือเชือมต่อโครงข่ายรถไฟในปี 2563
ทําการศึกษาเพือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพือ
สนับสนุนข้อตกลงทีจ าํ เป็ น ตลอดจนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกีย วกับมาตรฐานทาง
เทคนิค ปญั หาทีข นาดทางรถไฟ ข้อตกลงการข้าม
พรมแดน การเชือมโยงข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล
และการประเมินความปลอดภัย

- การขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค

169

การดําเนิ นการทีสาํ คัญต่อการพัฒนา
โครงข่ายทางรถไฟ

ข้อจํากัดทีสาํ คัญ

ความสามารถในการตอบสนองของโครงสร้าง
พื2 น ฐานและสิง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ
ให้บริการขนส่งทางรถไฟ

•

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาขององค์ ก รด้ า นรถไฟ
เพือ ให้ส ามารถดํา เนิ นงานและการกํา กับ ดูแ ล
การขนส่งทางรถไฟให้เป็ นไปอย่างดี

•

•

•
•

การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมวางแผนและการ
พัฒนาโครงข่ายทางรถไฟในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น2ํา
โขง

•
•
•
•

ข้อเสนอแนะ

การลงทุนทีม คี วามจําเป็ น เช่น หัวรถจักร ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
และบุคลากร ยังไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
หน่วยงานทางด้านรถไฟของแต่ละประเทศอยู่ในขัน2 ตอนพัฒนา
หน่วยงานทางด้านรถไฟของแต่ละประเทศอยู่ในขัน2 ตอนพัฒนา
ยุทธศาสตร์
ขาดการพิจารณาอย่างครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีทนี ํามาใช้
สภาพแวดล้อมด้านกฎข้อบังคับและกฎหมายไม่เอือ2 อํานวย
องค์กรรถไฟไม่สามารถตอบสนองในเชิงพาณิชย์
ปจั จุบนั ภาคเอกชนยังไม่ได้เข้าร่วม
มาตรการในการพัฒนาต้องสอดคล้องกับแหล่งเงินทุน

•
•

•

•

ต้องให้การสนับสนุนการลงทุน
ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพือประเมินความต้องการ
หัวรถจักร (ซือ2 / เช่า) ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ ระบบ
การจัดการข้อมูล และการปรับโครงสร้างการประเมิน
ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนายุทธศาสตร์ และ
สนับสนุนองค์ความรูท้ างเทคนิค และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพือ การศึกษาการ
ลงทุนทีม คี วามจําเป็ น เช่น หัวรถจักร สิง อํานวย
ความสะดวก ความสามารถในการทํางานร่วมกันของ
ระบบรถไฟ และการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ

ทีมา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011
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บทที 9
ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์
อย่างเต็มทีจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและ
การเชือมต่อทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
การจัดทํายุทธศาสตร์เพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจากการเชือมต่อทางด้านการ
รถไฟกับประเทศเพือนบ้าน เพือสร้างแรงผลักดันทีเ ป็ นส่วนสนับสนุ นให้เกิดการเชือมต่อการขนส่งทาง
รถไฟระหว่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมให้รถไฟเป็ นรูปแบบการขนส่งทางเลือกเพือลดการติดขัดใน
การขนส่งเมือมีการรวมกลุ่มของประเทศเป็ นประชาคมอาเซียน และพัฒนาการขนส่งทางรถไฟไปสู่การ
เป็ นรูปแบบการขนส่งหลักทีม กี ารขนส่งทางถนนเป็ นตัวกระจายคนและสินค้าไปสู่ภูมภิ าคต่างๆ โดย
เนื5อหาในส่วนนี5ประกอบด้วย 1) แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบของการเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับ
ประเทศเพือนบ้าน 2) การพัฒนาเพือรองรับการเชือมโยงการขนส่งทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือน
บ้าน และ 3) ยุทธศาสตร์เพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ ากการเชือมต่อทางด้านการรถไฟ
กับประเทศเพือนบ้าน ซึง มีรายละเอียดดังนี5

9.1 แนวโน้ ม ในอนาคตและผลของการเชื อ มต่ อ ทางด้ านการรถไฟกับ ประเทศ
เพือนบ้าน
ปจั จุบนั สถานการณ์ราคานํ5ามันมีแนวโน้มสูงขึน5 ทําให้มคี วามต้องการรูปแบบการขนส่งในหมวด
ทีป ระหยัดต้นทุนค่าเชื5อเพลิงมีแนวโน้มเพิม ขึน5 ซึงการขนส่งทางรถไฟเป็ นรูปแบบการขนส่งทีป ระหยัด
พลังงาน สามารถทําการขนส่งสินค้าครัง5 ละมากๆ เป็ นการขนส่งทีเ ป็ นมิตรกับสิง แวดล้อมและมีส่วนช่วย
ลดภาวะโลกร้อน เมือ เปรียบเทียบระยะทางในการขนส่งสินค้าทีม นี 5ําหนัก 1 ตัน จากการใช้น5ํามัน 1 ลิตร
พบว่า การขนส่งทางรถไฟสามารถขนส่งได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนนถึง 3.5 เท่า1 ซึงถือเป็ นข้อดีใน
ด้านประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน นอกจากนัน5 แนวโน้มการพัฒนาทีเ ป็ นในลักษณะการรวมกลุ่ม
ของประเทศเป็ นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้การขนส่งสินค้าและจํานวนผู้โดยสารเพิม มากขึน5 ดังนัน5
รถไฟจึงเป็ นทางเลือกสําหรับการขนส่งทัง5 ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการส่งเสริมให้รถไฟ
เป็ นรูปแบบการขนส่งทางเลือกเพือลดการติดขัดในการขนส่ง และพัฒนาไปสู่การเป็ นรูปแบบการขนส่ง
หลักทีม กี ารขนส่งทางถนนเป็นตัวกระจายไปสูภ่ มู ภิ าคใกล้เคียง

1

ASEAN Strategic Transport Plan 2011-2015
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที 12) ของจีนซึงมีเป้าหมายหลักคือ
เศรษฐกิจของจีนจะต้องมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความคืบหน้า
รายได้ของประชาชนทัง5 ในเมืองและชนบทเพิม ขึน5 โดยมุ่งเน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังยื
 นและ
การพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนอย่างทัวถึ
 งเป็ นหลัก ซึงยังคงเดินตามแนวทางยุทธศาสตร์
“เดินออกไป” (Going Global Policy) กล่าวคือ เป็นการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยปจั จัยทีผ ลักดัน
ให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศมีหลายประการด้วยกัน อาทิ เพือเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศ เข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรและแหล่งพลังงาน การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และเพือความสะดวกด้านโลจิสติกส์ โดย
กํ า หนดให้ยูน นานเป็ น มณฑลศู น ย์ก ลางและเป็ น สะพานสํา คัญ เชือ มสู่ป ระเทศเพือ นบ้า นทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน2 ปจั จุบนั มณฑลยูนนานกําลังเร่งก่อสร้างโครงข่าย
เส้นทางรถไฟทีเชือมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนใน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางรถไฟสายตะวันออก
เชือมระหว่างจีน-เวียดนาม 2) เส้นทางรถไฟสายกลางเชือมระหว่างจีน-ลาว และ 3) เส้นทางรถไฟสาย
ตะวันตกเชือมระหว่างจีน-พม่า3 ทัง5 นี5 การก่อสร้างเส้นทางต่างๆ ของจีนในมณฑลยูนนานนัน5 แสดงให้
เห็นว่าจีนต้องการเชือมต่อกับประเทศเพือนบ้านและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น5ํ าโขงเพือหาประตูการค้าและ
เส้นทางส่งสินค้าออกทางทะเลแห่งใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การค้าและการ
ลงทุนระหว่างมณฑลยูนนานกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น5ําโขงเติบโตขึน5 อย่างรวดเร็ว และจีนจะมีโอกาสเป็ น
คู่คา้ สําคัญอันดับที 1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน
การเชือมโยงด้านโครงสร้างพื5นฐานการขนส่งทางรถไฟในระดับภูมภิ าค ในโครงการทางรถไฟ
สายสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore Kunming Rail Link: SKRL) มีเป้าหมายให้เสร็จสิน5 ภายในปี 2558
เพือใช้เป็ นช่องทางในการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร และเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั รูปแบบการขนส่งทาง
บกทีเป็ นมิตรกับสิง แวดล้อมมากกว่าการขนส่งทางถนน โดยแบ่งออกเป็ นเส้นทางหลัก 2 สาย ได้แก่
เส้นทางสายตะวันออก (eastern line) เชือมต่อระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนามโดยมีทางเชือม
ระหว่างลาว-เวียดนาม และเส้นทางสายตะวันตก (western line) เชือมต่อระหว่างประเทศไทย-พม่า ซึง
มีมติจากทีป ระชุมรัฐมนตรีดา้ นการขนส่งของกลุ่มประเทศอาเซียนครัง5 ที 6 ทีป ระเทศบรูไนเมือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2543 มีมติเลือกเส้นทางหลักสายตะวันออกในการพัฒนาเป็ นลําดับแรก แต่ยงั มีโครงข่าย
ทางรถไฟช่วงทีขาดหาย (Missing Link) ในประเทศกัมพูชา สําหรับความคืบหน้ าของโครงการใน
ปจั จุบนั ทางฝ่ายกัมพูชาได้รบั ความช่วยเหลือจากธนาคารเพือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) ในการปรับปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างศรีโสภณ-ปอยเปต กําหนดแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2556
และได้ขอให้ไทยสร้างเส้นทางเชือมระหว่างคลองลึก-อรัญประเทศ ระยะทาง 6 กม. เพือเชือมต่อกับ
กัมพูชา รวมทัง5 เสนอให้สร้างสะพานรถไฟเชือมระหว่างไทย-กัมพูชา ในบริเวณดังกล่าวซึง มีอยู่หนึง
สะพานโดยออกค่าใช้จ่ายฝา่ ยละครึง หนึง โดยกัมพูชาได้รบั เงินสนับสนุ นจาก ADB ส่วนในด้านของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จดั ทํางบประมาณเพือสร้างเส้นทางรถไฟช่วงคลองลึก-อรัญประเทศ

2
3

แผนการพัฒนานครคุนหมิง มณฑลยูนนาน, สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง, 2553
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2554
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บทที 9 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที
จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือ มต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

ระยะทาง 6 กม. (อยูร่ ะหว่างรองบประมาณ) สําหรับการก่อสร้างสะพานรถไฟเชือมระหว่างประเทศไทยกัมพูชา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มกี ารหารือกับการรถไฟกัมพูชาในเบือ5 งต้นแล้ว ซึง การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้ออกแบบเสร็จแล้ว โดยจะรองรับรางรถไฟขนาด meter gauge ค่าก่อสร้างประมาณ 24
ล้านบาท ซึงหากกัมพูชามีความสนใจจะออกค่าใช้จ่ายฝา่ ยละครึง หนึงโดยทัง5 สองฝ่ายจะต้องหารือใน
รายละเอียดร่วมกันต่อไป
สําหรับการเชือมโยงในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic
Corridor: EWEC) ซึงเป็ นเส้นสําคัญในการเชือมโยงพื5นทีระหว่างพม่า ไทย ลาว และเวียดนามเข้า
ด้วยกัน มีระยะทางรวมประมาณ 1,500 กม. (พม่า 200 กม. ไทย 800 กม. ลาว 240 กม. และเวียดนาม
260 กม.) ในส่วนของประเทศไทยเส้นทางนี5ผ่านด่านชายแดนสําคัญ คือ ด่านแม่สอด จ.ตาก (ติดกับ
พม่า) และด่านมุกดาหาร (ติดกับลาว) โดยแนว EWEC จะเชือมกับเส้นทางรถไฟบริเวณ จ.พิษณุ โลก
และ จ.ขอนแก่น ซึง ระยะทางจากด่านชายแดนทัง5 2 แห่งอยู่ห่างจากแนวเส้นทางรถไฟในระยะทาง 250
กม. ดังนัน5 จึงมีความเป็ นไปได้ทจี ะเกิดการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ (Multi-modal) โดยอาศัยการ
ขนส่งทางถนนทีทําหน้าทีเป็ นรูปแบบการขนส่งสนับสนุ น (Feeder) สําหรับการกระจายและรวบรวม
สินค้าในลักษณะของการขนส่งแบบวิง ผลัด (ลดปญั หาเรืองพวงมาลัยซ้าย-ขวา และมาตรฐานรถบรรทุก
ของแต่ละประเทศ) เพือขนส่งสินค้าจากบริเวณชายแดนมาสู่การขนส่งทางรถไฟเพือส่งต่อไปยังท่าเรือ
แหลมฉบังและประเทศเพือนบ้าน
นอกจากนัน5 สถานการณ์ทางการเมืองทีเปลียนไปของพม่า มีแนวโน้มทําให้เกิดการลงทุนใน
ประเทศพม่าเพิม มากขึน5 และอาจทําให้เกิดการเชือมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (เส้นทาง
สายตะวันตก) ให้เกิดขึน5 ได้ โดยในอนาคตอาจมีการเชือมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างไทยและพม่าเพือ
เชือมโยงด้านการขนส่ง ประกอบกับการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือนํ5 าลึกทวายซึงเป็ นแรง
ดึงดูดให้มกี ารลงทุนในการพัฒนาพืน5 ทีเ พิม ขึน5 ตลอดจนการพัฒนาตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจในเส้นทาง
สายใต้ (Southern Economic Corridor) เพือเชือมโยงกิจกรรมการผลิต การค้า และโครงสร้างพืน5 ฐาน
ของพื5นทีต่างๆ ตลอดแนวเส้นทางพม่า (ทวาย)-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เข้าด้วยกัน ซึงมีศกั ยภาพใน
การเชือมโยงการขนส่งสินค้าและการพัฒนาพืน5 ทีเ ป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone:
ั  นตกของภูมภิ าค เพือสร้างความเชือมโยง
SEZ) ให้เกิดขึน5 ได้4 รวมถึงเป็ นการเปิดประตูการค้าฝงตะวั
ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียนกับตลาดตะวันตก เช่น เอเซียใต้ แอฟริกา
และยุโรป โดยเป็น “เส้นทางลัดโลจิสติกส์” เส้นทางใหม่ของภูมภิ าคโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึง
เส้นทางดังกล่าวจะส่งผลให้การขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองเชนไน เดิมต้องผ่านสิงคโปร์ใช้เวลา
ทัง5 สิน5 6 วัน หากมีท่าเรือทวายจะใช้เวลาลดลงเหลือ 3 วัน และการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กับยุโรป จะ
ใช้เวลาลดลงประมาณ 7 วัน5 ดังนัน5 หากสามารถเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟจะทําให้เกิดความสะดวก
และประหยัดมากขึน5 โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างทวาย-แหลมฉบัง-โฮจิมนิ ห์ ระยะทาง 1,304 กม. แต่
4 Emerging economic corridors in the Mekong region, IDE-JETRO, 2012
5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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เส้นทางนี5ยงั มี missing link ทางรถไฟอยู่ประมาณ 667 กม. (ช่วงทวาย-กาญจนบุรชี ่วงอรัญประเทศคลองลึก ช่วงปอยเปต-ศรีโสภณ และช่วงพนมเปญ-โฮจิมนิ ห์)
อย่างไรก็ตาม การเชือมโยงด้านโครงสร้างพื5นฐานจะมีประสิทธิภาพได้จําเป็ นต้องสร้างความ
เชือมโยงด้านกฎระเบียบควบคู่กนั ไปด้วย เช่น พิธกี ารศุลกากร และการนํ าระบบ National Single
Window (NSW) มาใช้เพืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนซึงมีผลทําให้เกิดความ
รวดเร็วและการไหลลืนของการขนส่งทางรถไฟมากยิง ขึน5 และเพือให้การพัฒนาเส้นทางการขนส่งโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้านเกิดการสอดประสานและบูรณาการระบบเข้าด้วยกัน
อย่างลืนไหล ก่อให้เกิดการเชือมต่อโครงข่าย (Interconnectivity) ความสามารถในการทํางานร่วมกัน
(Interoperability) และแบ่งปนั ผลประโยชน์ร่วมกัน (Sharing the Benefits) อันจะเป็ นการกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) ตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic corridor)
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้าน
จากศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
ทําให้สามารถพัฒนาเส้นทางเชิง ยุทธศาสตร์การเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน
(รูปที 9-1) โดยประเทศไทยต้องทําหน้าทีเ ป็ น ประตูการค้า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของภูมภิ าค
และศูนย์กลางด้านท่องเทียวทางรถไฟ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการเชือมต่อทางรถไฟเส้นหลัก (Trunk
line) จะเป็นในแนวเหนือ-ใต้ ซึง ถือเป็นก้าวสําคัญของการเชือมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่าง
ประเทศ สําหรับการเชือมโยงในแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ในช่วงแรกอาจต้องเผชิญกับการ
แข่งขันทางถนน แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้ มราคานํ5 ามันทีสูงขึ5นและการพัฒนาการขนส่งทีเป็ นมิตรกับ
สิง แวดล้อม (Green logistics) รวมถึงทิศทางการพัฒนาของประเทศเพือนบ้าน เช่น ลาว ทีต ้องการสร้าง
เส้นทางเชือมโยงไปยังชายแดนเวียดนามตามเส้นสาขาของทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (Spur line)
การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือนํ5าลึกทวายและการพัฒนาตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจในเส้นทาง
สายใต้ (Southern Economic Corridor) ปจั จัยเหล่านี5เองจะเป็ นตัวขับเคลือนให้เกิดการเชือมโยงการ
ขนส่งทางรางในแนวตะวันออก-ตะวันตกได้
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รูปที 9-1: เส้นทางเชิ งยุทธศาสตร์การเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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หากโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชือมโยงระหว่างประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอนุ ภูมภิ าค
ลุ่ม แม่น5ํ า โขงแล้ว เสร็จ รวมถึง การรวมตัว เป็ นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic
Community: AEC) จะก่อให้เกิดการเคลือนทีของคน สินค้า การบริการ และการลงทุนได้อย่างเสรี ซึง
การขนส่งทางรถไฟจะเป็ นส่วนในการเพิม พูนความเชือมโยงระหว่างกันในอาเซียนทีจ ํานวนประชากร
และเศรษฐกิจขนาดทีใ หญ่ เ พียงพอทีจะดึงดูด การลงทุน และมีปริมาณการค้าทีเ พิมสูง ขึ5นอย่างก้าว
กระโดด โดยการขนส่งทางรถไฟจะทําหน้ าทีเป็ นรูปแบบการขนส่งหลักทีมกี ารขนส่งทางถนนเป็ นตัว
กระจายสินค้าไปยังพืน5 ทีต ่างๆ ในแต่ละภูมภิ าค ก่อให้เกิดโครงข่ายโลจิสติกส์ทมี กี ารไหลของคน สินค้า
การบริการ และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมือเกิดการการเคลือนทีข องคน สินค้า การบริการ และการลงทุนได้อย่างเสรี ผลกระทบทีต ้อง
พิจ ารณาอีก ด้า นหนึ ง คือ การย้า ยฐานการผลิต และการเคลือ นย้า ยแรงงาน ซึง อาจมีผ ลให้ม ีก าร
เคลือนย้ายหรือการเปลียนฐานการผลิตให้เข้าใกล้แหล่งวัตถุดบิ มากขึ5น อันจะเป็ นการกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้านทีช ่วยลด
ต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึง เป็ นส่วนหนึงของการเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยและประเทศเพือ นบ้า นได้อีก ทางหนึ ง นอกจากนี5 ป ระเทศไทยและประเทศเพือ นบ้านยัง จะได้
ประโยชน์ ร่วมกันจากการขยายตัวของการค้าข้ามพรมแดนทีขยายตัวสูงขึน5 ซึงเป็ นการกระจายความ
เจริญจากการพัฒนาไปสู่ภูมภิ าคและพื5นทีชายแดน แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดงั กล่าวยังคงมีความ
ท้าทายในส่วนของความสมดุล ระหว่างการเคลือ นย้ายสินค้าและคนกับปญั หาสุขภาวะ และความไม่
ปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดน ซึงยังคงเป็ นปจั จัยทีต้องให้ความสําคัญในการ
พัฒนาเพือให้เกิดความมันคงของประเทศ


9.2 ปั จจัยท้ าทายของการพัฒนาเพือรองรับการเชื อมโยงการขนส่ งทางด้ านการ
รถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์เพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ ากการเชือมต่อทางด้าน
การรถไฟกับประเทศเพือนบ้านนัน5 มีความจําเป็ นทีต้องพิจารณาถึงข้อจํากัดในการขนส่งทางรถไฟของ
ประเทศไทย เพือให้สามารถทําการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถรองรับการขนส่งทีคาดว่าจะเกิดขึ5น
จากการเปิดเสรีการค้า การรวมตัวเป็ นกลุ่มประชาคมอาเซียน และกรอบความร่วมมือต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากการทบทวนสถานะปจั จุบนั ของเส้นทางการขนส่ง ทางรถไฟ พบว่าในอดีตทีผ่านมาการ
พัฒนาโครงสร้างพื5นฐานด้านการขนส่งของประเทศมุ่งเน้นไปทีการขนส่งทางถนน ซึงเป็ นรูปแบบการ
ขนส่งทีมคี วามสิ5นเปลืองทัง5 ในด้านการลงทุนสร้างโครงสร้างพื5นฐานและการใช้พลังงานในการขนส่ง
ในขณะทีก ารขนส่งทางรางเป็ นรูปแบบการขนส่งทีป ระหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขนส่งได้ครัง5 ละมากๆ
ซึงเป็ นรูปแบบการขนส่งทีช่วยเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ รวมทัง5 เป็ นรูปแบบการขนส่งที
ประหยัดพลังงาน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง แวดล้อมน้อยลง แต่ในภาพรวมการขนส่งทางรถไฟกลับมี
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สัดส่วนการขนส่งค่อนข้างตํา คือเพียงร้อยละ 2 ในขณะทีค วามต้องการขนส่งสินค้าเพิม มากขึน5 ทุกปีตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึง รถไฟไม่สามารถขยายปริมาณการขนส่งสินค้าให้ทนั ต่อการขยายตัวของ
ตลาดได้ แต่เ มือ พิจารณาถึง การใช้ประโยชน์ โครงข่ายทางรางพบว่า ยัง คงมีศ กั ยภาพและสามารถ
เพิม ขีดความสามารถในการรองรับการขนส่ง ได้ หากมีการพัฒนาโครงสร้างพื5นฐานให้มคี วามมั นคง
และปลอดภัยมากขึน5
จากการศึ ก ษาการพัฒ นาเพือ ผลัก ดัน ระบบการขนส่ ง สิ น ค้ า ต่ อ เนื อ งหลายรู ป แบบที ม ี
ประสิทธิภาพ กรณีศกึ ษาแนวเส้นทางเชือมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง6
ชีใ5 ห้เห็นว่าการสร้างมาตรฐานทีส ่งเสริมระบบการขนส่งทางรถไฟจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการขนส่ง
ทางรถไฟเพิม สูง ขึ5น โดยคาดการณ์ ปริมาณสิน ค้า ทีป รับเปลียนไปจากสินค้าเป้าหมาย 5 ประเภท
ประกอบด้วย ข้าว มันสําปะหลัง นํ5 าตาล ยางพารา และปุ๋ย โดยการขนส่ง สินค้าเป้ าหมายจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปยังท่าเรือแหลมฉบังมีเพียงข้าว มันสําปะหลัง และนํ5าตาล
จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการใช้มาตรการบริหารจัดการหัวรถจักรและการจัดหาหัวรถ
จักรและแคร่ ทําให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟมากกว่า ศักยภาพของระบบราง กล่าวคือ ในปี
2552 มีปริมาณการขนส่งทางรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 674,979 ตัน ในขณะทีศ กั ยภาพ
ของระบบรางทีสามารถรองรับการขนส่งสินค้ามีเพียง 262,991 ตัน (รูปที 9-2) นัน แสดงว่าอุปสงค์การ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณมาก แต่อุปทานของรถไฟมีจาํ กัดซึง เป็ นข้อจํากัดทีส ําคัญของระบบรถไฟ
ดังนัน5 หากต้องการให้ปริมาณการขนส่งทางรถไฟมีสดั ส่วนเพิม สูงขึน5 ควรเพิม ศักยภาพของระบบราง
เพือรองรับการขนส่งสินค้าด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื5นฐาน เช่น ก่อสร้างรางคู่ รวมถึงนโยบายการ
พัฒนาเส้นทางการขนส่งทางรถไฟของไทยทีเชือมต่อการขนส่งกับประเทศเพือนบ้าน ย่อมเป็ นปจั จัย
หนึงทีอ าจทําให้มกี ารเปลีย นแปลงรูปแบบการขนส่งทางรถไฟเพิม สูงขึน5 เช่นกัน

6

รายงานทางวิชาการเรือ งที 1 รายงานการพัฒนาเพือ ผลักดันระบบการขนส่งสินค้าต่อเนืองหลายรูปแบบทีม ปี ระสิทธิภาพ กรณีศกึ ษา
แนวเส้น ทางเชือ มโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง, โครงการศึกษาวิเคราะห์ป จั จัย และผลกระทบเพือ
ก่อให้เกิดการเปลีย นแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสม, สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2552
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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รูปที 9-2: การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสิ นค้ารถไฟในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
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ดัง นัน5 ปจั จัยทีมผี ลต่ อการขนส่ง สินค้าทางรถไฟจึง มิใ ช่มาจากข้อจํากัด ของตลาดแต่ มาจาก
ข้อ จํากัดภายในของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย (รฟท.) ได้แ ก่ ข้อ จํา กัดทางด้านโครงสร้างพื5นฐาน
ข้อจํากัดทางด้านหัวรถจักรและล้อเลือน ข้อจํากัดทางด้านความตรงต่อเวลา ข้อจํากัดทางด้านความ
ปลอดภัย ข้อจํากัดด้านบุคลากร และข้อจํากัดด้านผลประกอบการ ในอดีตทีผ่านมางบประมาณในการ
พัฒนาโครงสร้างพื5นฐานของ รฟท. ไม่เพียงพอ รวมทัง5 มีข้อจํากัดในการระดมทุนและร่วมลงทุนจาก
ภาคเอกชน ทําให้การพัฒนาทางรถไฟยังคงพึง พิงงบประมาณจากภาครัฐเป็ นหลัก นอกจากนี5 การขนส่ง
ทางรางยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากระบบการขนส่งอืน โดยเฉพาะอย่างยิง การขนส่งทางถนนทีม ี
ความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลามากกว่า อย่างไรก็ตาม ทิศทางและนโยบายโลจิสติกส์ของรัฐยัง
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริม การขนส่ ง ทางรางเพิม มากขึ5น เพือ ลดต้ น ทุ น โลจิส ติ ก ส์ แ ละช่ ว ยเพิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนัน5 แนวโน้มทีจะมีผู้ขนส่งสินค้าหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟจึงอาจมี
มากขึน5 หาก รฟท. สามารถขยายการให้บริการและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการรองรับกับความ
ต้องการได้กน็ ่ าจะเป็ นโอกาสดีของการพัฒนาสาขาการขนส่งทางราง จากปจั จัยดังกล่าวสามารถทําการ
วิเคราะห์ SWOT ของการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยได้ ดังนี5
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(1) จุดแข็ง (Strengths)
•

ลักษณะของการขนส่งทางรางทีประหยัดพลังงาน ปลอดภัย ทําลายสิง แวดล้อมน้ อย
และสามารถขนส่งได้ครัง5 ละมากๆ

•

มีทรัพย์สนิ โดยเฉพาะทีด นิ ทีส ามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

(2) จุดอ่อน (Weakness)
•

โครงสร้างพืน5 ฐานของรถไฟ พบว่า หัวรถจักรและแคร่ไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพทรุด
โทรม ส่วนรางมีอายุการใช้งานมานาน

•

เส้นทางรถไฟระหว่างภูมภิ าคส่วนใหญ่เป็ นทางเดีย ว ยังมีจุดทีเ ป็ นคอขวดของทัง5 ขบวน
รถโดยสารและขบวนรถสินค้า ทําให้เสียเวลาในการสับหลีกเป็นประจํา

•

มีจดุ ตัดทางรถไฟโดยเฉลีย ทุกๆ 2 กม.ต่อจุด เป็นสาเหตุของอุบตั เิ หตุและความล่าช้าใน
การเดินรถ ขาดการเชือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอืน

•

โครงสร้างพืน5 ฐานทางรางมีไม่ครอบคลุมทัวประเทศและทรุ

ดโทรม เนืองจาก รฟท. ต้อง
รับภาระในการลงทุนและบํารุงรักษา ซึง ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก

(3) โอกาส (Opportunities)
•

ทิศทางการพัฒนาของจีนทีมุ่งการเชือมต่อมาทางกลุ่มประเทศเพือ นบ้านในกลุ่มอนุ
ภูมภิ าคลุ่มแม่น5ําโขง เพือหาประตูการค้าและช่องทางขนส่งออกทางทะเลแห่งใหม่

•

แนวโน้มราคานํ5ามันทีส งู ขึน5 ทําให้มคี วามต้องการใช้รถไฟมากขึน5

•

นโยบายโลจิสติกส์ของรัฐส่งเสริมให้ใช้การขนส่งทางรางเพิม มากขึน5

•

ตําแหน่ งทีต งั 5 ของประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางรางเชือมต่อกับประเทศใน
ภูมภิ าค เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และประเทศในกลุ่มความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมภิ าคลุ่ มแม่น5ํ าโขง (Greater
Mekong Subregoin: GMS)

(4) ข้อจํากัด (Threats)
•

ระบบรถไฟเป็นเทคโนโลยีทมี รี าคาสูง

•

นโยบายการพัฒนาขนส่งทางรถไฟของรัฐขาดความต่อเนือง และไม่มยี ทุ ธศาสตร์เชิงรุก

•

โครงสร้างการบริหารจัดการสาขาการขนส่งทางรถไฟ ไม่แยกบทบาทระหว่างนโยบาย
การกํากับดูแล และการประกอบการทําให้ขาดประสิทธิภาพ

•

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทางด้านระบบขนส่งทางรถไฟมีน้อย
และจํากัดอยูใ่ นวงแคบ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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•

การขนส่งทางรถไฟต้องแข่งขันกับระบบการขนส่งอืน เช่น การขนส่งทางถนนทีม คี วาม
สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลามากกว่า

•

ยังขาดมาตรฐานทางด้านกฎระเบียบการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ

9.3 ข้อเสนอทางด้านนโยบายเพือให้ ประเทศไทยได้ประโยชน์ อย่างเต็มทีจากการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือมต่อทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
การพัฒนาการเชือมต่อ ทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านให้มคี วามสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการขนส่งของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ.
2555-2559) ทีต อ้ งการให้มกี ารขนส่งทีย งยื
ั  นและส่งเสริมความสมดุลใน 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิง แวดล้อม ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ7 ทีต้องการให้
การขนส่งระบบรางเป็ นระบบการขนส่งหลักทีส ามารถเชือมโยงกับรูปแบบการขนส่งและเชือมต่อกับจุด
เชือมต่ออืนได้ โดยต้องพัฒนาและยกระดับการขนส่งทางรางให้มปี ระสิทธิภาพ คือให้เกิดความตรงต่อ
เวลา สะดวกและปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุ นการใช้รปู แบบการขนส่งทางรางเพิม ขึน5 เนืองจากเป็ น
รูปแบบทีส ามารถลดต้นทุน เพิมขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ประหยัดพลัง งานและเป็ นมิต รกับ
สิง แวดล้อม
เส้นทางเชิงยุทธศาสตร์เพือเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านโดยประเทศไทย
ทําหน้าทีเ ป็นประตูการค้า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของภูมภิ าค และศูนย์กลางด้านท่องเทีย วทาง
รถไฟจําเป็ นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื5นฐานการขนส่งทางรถไฟ โดยการขนส่งสินค้า
จําเป็นต้องมีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ เพือเพิม ขีดความสามรถในการแข่งขันและความสามารถใน
รองรับการขนส่งสินค้า ส่วนการขนส่งผู้โดยสารนัน5 อาจต้องพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพือเป็ นทางเลือก
ใหม่ในการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการเป็ นศูนย์กลางด้านท่องเทียวทาง
รถไฟของภูมภิ าค
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟในประเทศไทยเพือ รองรับการขนส่ง สินค้า (freight) ตาม
เส้นทางเชือมโยงระหว่างประเทศจีน ลาว และไทยนัน5 จําเป็ นต้องมีการพัฒนาเส้นทางเป็ นทางคู่ดว้ ยราง
ขนาด meter gauge เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในการลงทุนก่อสร้างโดย
สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื5นฐานทีมอี ยู่ได้ ดังนัน5 ระบบรถไฟทีมาเชือมกับประเทศไทยต้อง
สามารถวิง บนรางขนาด meter gauge ได้8 สําหรับด้านการขนส่งผูโ้ ดยสาร (passenger) ในระยะแรก
เป็นการพัฒนาทางคู่และใช้การขนส่งด้วยระบบรถไฟด่วน (ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชัวโมง)

ซึง ยังคง
ต้องพิจารณาถึงความสามารถในการพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟปจั จุบนั โดยพบว่ายังมีปญั หาในส่วน
ของจุดตัด และทางลักผ่าน ซึง มีผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถ ส่วนแผนในระยะยาวนัน5 การพัฒนา
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. 2554-2563, สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ั บนั ประเทศเพือ นบ้าน (มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ยังคงใช้รางขนาด meter gauge
8 ปจจุ
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บทที 9 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที
จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือ มต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

ระบบรถไฟความเร็วสูง (ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัวโมง)

จะมีส่วนสําคัญสําหรับการเป็ นทางเลือก
ใหม่ในการเดินทางระหว่างภูมภิ าคและการเชือมต่อกับประเทศเพือนบ้าน ซึง จําเป็ นต้องสร้างโครงข่ายที
เป็ นทางเฉพาะแยกออกจากโครงข่ายเดิม อย่างไรก็ต ามยังคงต้องพิจารณาถึงป จั จัยด้านต้นทุนการ
ลงทุน และปจั จัยด้านผลประโยชน์ จากโครงการ ซึง จากผลการวิเคราะห์โครงการเชิง เศรษฐศาสตร์
สําหรับรถไฟความเร็วสูง แสดงให้เห็นว่าการประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเมือ
เปรีย บเทีย บกับ การเดิน ทางรูป แบบอืน มีผ ลต่ อ ปริม าณผู้โ ดยสารทีจ ะเปลีย นรูป แบบการเดิน ทาง
กล่าวคือ ถ้าการเดินทางด้ว ยรถไฟความเร็ว สูง สามารถเดินทางได้เ ร็ว มากขึ5น (เวลาในการเดินทาง
น้ อ ยลง) จะทําให้มแี นวโน้ มในการเปลียนมาเดินทางด้ว ยรถไฟความเร็ว สูง เพิม มากขึ5นตามไปด้ว ย
นอกจากนัน5 ยัง ต้อ งคํานึง ถึง องค์ค วามรู้ใ นการเลือ กเทคโนโลยีทมี คี วามเหมาะสม โดยต้อ งมีค วาม
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมทีเ กียวเนืองภายในประเทศไทย และศักยภาพบุคลากรเพือรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบรางทีจ ะเกิดขึน5 ในอนาคต
ดังนัน5 เพือให้การพัฒนาการเชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้านมีความสอดคล้อง
และสนับ สนุ น แนวทางการพัฒ นาระบบขนส่ ง ของประเทศ ตลอดจนสามารถทํา ให้ป ระเทศไทยได้
ประโยชน์ อ ย่างเต็มที จึง สามารถกําหนดแนวนโยบายซึง ประกอบด้ว ย 1) การพัฒนาการเชือ มโยง
โครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ 2) การส่งเสริมให้มกี ารปรับเปลีย นมาใช้รปู แบบการขนส่ง
ทางรถไฟเพิม ขึ5น 3) การพัฒนาย่านสถานีและยกระดับการเข้าถึงระบบการขนส่งทางรถไฟ 4) การ
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการรถไฟและอุตสาหกรรมเกียวเนืองในประเทศไทย และ 5) การปรับโครงสร้าง
กิจการรถไฟให้มบี ริการทีม ปี ระสิทธิภาพและเชือถือได้ โดยมีรายละเอียดดังนี5
9.3.1 การพัฒนาการเชือมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ
การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชิงยุทธศาสตร์เชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน เพือรองรับการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) และการเปิดเสรีภาคการขนส่ง
โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางรถไฟเพือเชือมโยงกับประเทศจีน เช่น เส้นทางรถไฟเชือมสิงคโปร์-คุนห
มิง (Singapore-Kunming Rail Link: SKRL) เส้นทางรถไฟทีจนี ลงทุนขยายจากคุนหมิง-บ่อหานเวียงจันทน์ และเส้นทางรถไฟเชือมโยงระหว่างท่าเรือนํ5 าลึกทวาย-แหลมฉบังให้สามารถเชือมต่อกับ
โครงข่ายทางรถไฟของไทยได้ เพือการขนส่งสินค้ามายังท่าเรือแหลมฉบัง หรือลงไปสู่ประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ได้ ตลอดจนรองรับการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง5 ภายในประเทศและระหว่างประเทศทีเ กิดจากการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงและการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย วทางรถไฟ
ดัง นัน5 เพือให้ส ามารถพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟให้เ ชือ มโยงระหว่างประเทศเพือ นบ้าน
สําหรับการรองรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มี
แนวทางการพัฒนาและดําเนินการ ดังนี5

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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9.3.1.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานให้เชือ มโยงกับประเทศเพือ นบ้าน
(1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื5นฐานเพือ สร้างการเชือ มต่ อ ของโครงข่ายการขนส่งทาง
รถไฟทัง5 ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
•

การขยายโครงข่ายทางรถไฟช่ว งทีขาดหาย (Missing Link) เพือ เชือ มโยงประเทศ
เพือนบ้านและประเทศในภูมภิ าค เช่น เส้นทางรถไฟช่วงสถานีน5ําตก-ด่านเจดีย์สาม
องค์

•

ศึกษาความเหมาะสมเพือขยายโครงข่ายทางรางในประเทศเพือรองรับการเชือมโยง
ประเทศเพือนบ้าน (โครงข่ายทางรถไฟสายใหม่) เช่น เส้นทางรถไฟช่วงอุบลราชธานีช่องเม็ก

•

เร่งรัดการดําเนินการก่อสร้างทางคู่โครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จและเป็ นไปตามแผนพัฒนา
ด้านการรถไฟ เช่น แผนแม่บทเพือพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง

•

ทํ า การศึก ษาความเหมาะสมโครงการระบบรถไฟความเร็ว สู ง รวมถึง การออก
รายละเอียดโครงการ เพือให้เกิดการลงทุนพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในเส้นทาง
ทีม คี วามเหมาะสมในการลงทุน เพือเชือมโยงพืน5 ทีใ นภูมภิ าคต่างๆ ให้สามารถเดินทาง
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย

(2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื5นฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยมีแนวทาง
สํ า หรับ การรัก ษาสภาพโครงสร้ า งพื5 น ฐานเดิ ม ที ม ีอ ยู่ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนี5
•

•
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การปรับปรุงสภาพทางและระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ เพือเพิม ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ จากการเดินทางและขนส่งทางรถไฟ เพือรักษาสภาพโครงสร้างพืน5 ฐานเดิมทีม ี
อยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น
โครงการติดตัง5 เครืองกัน5 ถนนเสมอระดับ (เครืองกัน5 ใหม่) โครงการจัดหาและปรับปรุง
เครือ งกัน5 เดิม โครงการติดตัง5 รัว5 สองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ โครงการปรับปรุงอาณัติ
สัญญาณและโทรคมนาคม และโครงการอาณัตสิ ญ
ั ญาณไฟสี
การแก้ไขปญั หาจุดตัดทางรถไฟ เพือแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับ
ถนน เครืองกัน5 ถนนอัตโนมัติโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีนําร่องดาวเทียม ซึงเป็ นการ
พัฒนาร่วมกันของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด (บวท.) และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

บทที 9 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที
จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือ มต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

9.3.1.2 การพัฒนาและปรับปรุงสิง อํานวยความสะดวก เพือ รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์
การพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจจากการเป็ นประตูการค้า (Transport
corridor) ทีมเี ส้นทางเชือมโยงทางกายภาพ เช่น การสร้างถนน สะพานเชือมต่อกัน มาสู่การเป็ น
เส้นทางเชือมโยงระหว่างภูมภิ าค (Multi-modal corridor) ทีอ าศัยการเชือมโยงพืน5 ทีห รือภูมภิ าคต่างๆ
เข้าด้ว ยกันโดยอาศัยการบูรณาการระบบขนส่งหลายรูปแบบ และการเป็ นศูนย์โลจิส ติกส์ (Logistics
corridor) ทีมกี ารเชือมโยงทางด้านกฎระเบียบเพืออํานวยความสะดวกให้คน สินค้า และยานพาหนะ
สามารถเคลือนย้ายได้อย่างเสรี ตลอดจนพัฒนาเป็นแนวเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic corridor) ทีม กี าร
ดึงดูดการลงทุน การพัฒนาเชิงพื5นที และสร้างกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนัน5 จําเป็ นต้องมีโครงสร้าง
พืน5 ฐานและสิง อํานวยความสะดวกทางด้านโลจิสติกส์ทแี ตกต่างกันตามลักษณะของการให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ ดังนี5
ตารางที 9-1: สิ งอํานวยความสะดวกเพือสนับสนุนการเป็ นศูนย์กลางด้านโลจิ สติ กส์
สิ งอํานวยความสะดวก

หน้ าที

Storage

คลังสินค้า / เก็บสินค้า

Materials handling

เพือเพิม ประสิทธิภาพในการเคลือนย้ายสินค้า

Consolidation

สําหรับรวบรวมสินค้าก่อนจัดส่งในปริมาณมาก

Break bulk

รวบรวมและจัดกลุ่มสินค้าก่อนจัดส่งไปยังปลายทาง

Cross-docking

รวบรวมและจัดส่งสินค้าโดยมีการเปลีย นยานพาหนะให้มขี นาดทีเ หมาะสม

Value added logistics

ทําการเพิม มูลค่าสินค้าก่อนทําการจัดส่ง

Postponement

จัดส่งสินค้าในปริมาณและช่วงเวลาทีเ หมาะสม โดยไม่มกี ารเก็บกักสินค้า
และไม่สง่ ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

Reverse logistics

การจัดการและส่งสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผูผ้ ลิต

ทีม า: Logistics Sector Developments: Planning Models for Enterprises and Logistics Clusters, United Nations ESCAP (2008)

ดังนัน5 การทีม สี งิ อํานวยความสะดวกทางด้านโลจิสติกส์เป็นสิง จําเป็นในการรองรับและสนับสนุ น
ให้เกิดลักษณะของการเป็ นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในรูปของศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ได้ และ
เพือให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการขนส่งทางรถไฟจําเป็ นทีจ ะต้อง
คํานึงถึงข้อพิจารณา ดังนี5
(1) การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะต้อ งคํานึง ถึงความความสะดวกและความเพียงพอของ
โครงสร้างพืน5 ฐานทางรางทีเ ชือมโยงระหว่างเมืองเศรษฐกิจ
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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(2) แผนพัฒนาพืน5 ทีบ ริเวณสถานีรถไฟในเมืองใหญ่ให้เป็ นจุดรวบรวมสินค้า เช่น การก่อสร้าง
ย่านเก็บกองตู้สนิ ค้า (Container Yard: CY) ในเมืองภูมภิ าคทีสําคัญ เช่น พื5นทีบ ริเวณ
สถานีนาทา จังหวัดหนองคาย เพือรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-ลาว
9.3.1.3 การปรับปรุงกฎระเบียบ
เพือ ให้เ กิด การลืน ไหลของการขนส่ ง ทางรถไฟระหว่ า งประเทศจํา เป็ น ต้อ งมีก ารปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบและข้อ ตกลงทางด้านการขนส่ง ทางรถไฟให้เ ป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง5 ระบบ โดยมีแ นว
ทางการพัฒนาและดําเนินการ ดังนี5
(1) การปรับปรุง กฎระเบียบเกียวกับการขนส่ง ทางราง เพือ รองรับการขนส่ง สินค้าระหว่า ง
ประเทศและผ่านแดน เช่น การจัดทํามาตรฐาน ลักษณะ ขนาด ความสูงของแคร่ และระบบ
ห้ามล้อให้มมี าตรฐานเดียวกันเพือเตรียมความพร้อมสําหรับการขนส่งระหว่างประเทศ และ
เพือความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
(2) การพัฒนาระบบและพิธกี ารศุลกากร เพืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
เช่น การนําระบบ National Single Window (NSW) มาใช้จะมีผลทําให้เกิดความรวดเร็ว
และการไหลลืนของการขนส่งทางรถไฟมากยิง ขึน5
(3) การจัดให้มหี น่ วยงานและบุคลากรทีทําหน้ าทีเกียวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ เพือ
เพิม ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผ่านแดน
(4) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการผ่านแดนและการตรวจคนเข้าเมือง
9.3.2 การส่งเสริ มให้มีการปรับเปลีย นมาใช้รปู แบบการขนส่งทางรถไฟเพิ ม ขึ%น
แนวทางนี5เป็ นการลดปริมาณการขนส่งทางถนนโดยการปรับเปลีย นมาสู่รปู แบบการขนส่งทาง
ราง เพือลดต้นทุน เพิม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตรกับสิง แวดล้อม
สําหรับเชือมโยงการขนส่ ง สินค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่ มอาเซียนและระหว่ างประเทศนอกกลุ่ ม
อาเซียนโดยอาศัยท่าเรือหลักทีส งิ คโปร์ ส่วนท่าเรือแหลมฉบังทําหน้าทีส นับสนุ น (Feeder port) และ
เชือมโยงกับท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยมีแนวทางการพัฒนาและดําเนินการ ดังนี5
9.3.2.1 การปรับปรุงและจัดหารถจักรให้มคี ุณภาพและปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน
เพือตอบสนองความต้องการใช้งานโดยการปรับปรุงรถจักร (Refurbish) จัดหารถจักรใหม่และ
รถโดยสาร รวมทัง5 คํานึงถึงการซ่อมบํารุง ซึง ในส่วนนี5อาจเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ อยู่
ในรูปแบบธุรกิจลักษณะทีเ ป็ นการเช่า (Locomotive pool) เพือให้เกิดปริมาณการขนส่ง (Traffic) เพิม
มากขึน5
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บทที 9 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที
จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือ มต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

9.3.2.2 การสนับสนุ นให้ระบบรางเป็ นระบบหลักสําหรับการขนส่งสินค้าเพือ สนับสนุนการขนส่ง
ต่อเนือ งหลายรูปแบบ
(1) จัดทําแผนการพัฒนาผูป้ ระกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ (Logistics Service Provider)
ให้มกี ารบริการแบบ Door-to-door โดยบูรณาการกับรูปแบบการขนส่งอืน รวมถึงให้บริการ
ขนส่งด้วยคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
(2) จัดทําแผนพัฒนาจุดเปลียนถ่ายสินค้าหลายรูปแบบเพือเพิม ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
โดยเน้นการขนส่งสินค้าทางรางเป็นหลักและให้รถบรรทุกเป็นการขนส่งสนับสนุน (Feeder)
(3) จัดทําแผนขยายโครงข่ายทางรถไฟเชือมโยงกับรูปแบบการขนส่งและจุดเชือมต่ออืน เช่น
ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม เพือให้เกิดการเชือมต่อหลายรูปแบบและสนับสนุ นการวาง
ยุ ท ธศาสตร์พ ัฒ นาประเทศ เช่ น แผนบู ร ณาการการพัฒ นาจัง หวัด กาญจนบุ ร ีใ ห้เ ป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก การศึกษาความเหมาะสมของท่าเรือปากบาราและ
ั  าวไทยและฝ งอั
ั  นดามัน (Land
ทางรถไฟเชือ มโยงการขนส่ง สินค้าระหว่างท่าเรือ ฝ งอ่
ั  นตก และการพัฒนาพื5นทีชายฝงทะเลภาคใต้
ั
Bridge) เพือ สนับสนุ นประตูการค้าฝ งตะวั
(Southern Seaboard)
9.3.2.3 การส่งเสริมการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งทางรถไฟเพือ ประหยัดพลังงาน
(1) แผนประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการดูแลสิง แวดล้อม ด้วยการ
ปรับเปลีย นมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพือความประหยัดและไม่ก่อมลพิษ
(2) แผนสนับสนุ นรถไฟขนส่งผู้โดยสารชานเมืองเป็ นระบบขนส่งสนับสนุ น (Feeder) และการ
พัฒนาจุดเชือมต่อระหว่างระบบการขนส่งชานเมืองกับการขนส่งในเมือง
9.3.2.4 การส่งเสริมโครงการระบบการขนส่งทางรางให้เป็ นโครงการพัฒนาตามกลไกการพัฒนา
ทีส ะอาด
ดําเนินการสนับสนุ นการขึน5 ทะเบียนและการรับรองโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็ น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาทีส ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
ซึง จัดอยูใ่ นโครงการด้านคมนาคมขนส่งประเภทโครงการเพิม ประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง โดยศึกษาประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งทางรางกับการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
9.3.3 การพัฒนาย่านสถานี และยกระดับการเข้าถึงระบบการขนส่งทางรถไฟ
การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟให้เป็ นรูปแบบการขนส่งหลักและเป็ นการขนส่งทีมคี วามยังยื
 น
(Sustainable Transport) ต้องมีการพัฒนาทีส อดคล้องไปกับการพัฒนาเมือง (Urban development) ทัง5
ในส่ ว นของกิจ กรรม การใช้ป ระโยชน์ ทีด ิน และระบบการขนส่ ง ให้ม ีค วามเหมาะสม ซึง การพัฒ นา
โครงสร้างพืน5 ฐานในโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงนัน5 มีความจําเป็ นทีต ้องใช้
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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เงินในการลงทุนสูงมาก จึงต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุน ซึงส่วนหนึง
ของรายได้ทีเ ป็ น มูล ค่ าเพิมนัน5 มาจากการพัฒนาพื5น ทีย่า นสถานี กล่า วคือ เป็ นการสร้างมูล ค่า และ
ประโยชน์ ข องพื5 น ที บ ริเ วณสถานี และระหว่ า งเส้ น ทาง ซึ ง ถื อ เป็ น ข้ อ ได้ เ ปรีย บในการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์มาเป็ นจุดขายในการดึงดูดลูกค้า ซึง นอกจากจะทําให้โครงการได้รบั ความนิยมเพิม มาก
ขึน5 แล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิม ให้กบั โครงการอีกด้วย
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณสถานีโดยยึดหลัก Transit Oriented Development (TOD)
เป็นรูปแบบการพัฒนาพืน5 ทีย า่ นสถานีและเก็บรายได้จากมูลค่าทีเ พิม ขึน5 ของพืน5 ทีโ ดยรอบโครงการ เพือ
ชดเชยการลงทุน นอกจากในแง่การลงทุนและการเงินแล้ว ในอีกด้านหนึงการพัฒนาแบบ TOD จะช่วย
เพิม ความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนโดยการสร้างบริเวณสถานีให้เป็ นแหล่งกิจกรรม และทีพ กั
อาศัยซึง มีการเชือ มต่อโดยตรงกับโครงข่ายรถไฟ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี5
(1) การใช้ประโยชน์ทดี นิ (Land use) ต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี นิ อย่างเหมาะสม
กับลักษณะทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของเมืองทีมกี ารพัฒนาย่านสถานีให้
สอดคล้องกับระบบกิจกรรมทีมอี ยู่เดิมและกิจกรรมทีจ ะเกิดขึน5 มาใหม่จากการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูง เพือสร้างมูลค่าเพิม จากการใช้ประโยชน์ทดี นิ โดยเฉพาะการพัฒนาพืน5 ที
ในเขตเมืองตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางราง
(2) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (Public transport) เพือเชือมต่อระหว่างย่านสถานีและพืน5 ที
ส่วนต่างๆ ของเมือง ตลอดจนเชือมต่อระหว่างเมืองต่างๆ ในภูมภิ าคด้วยระบบรถไฟ โดยมี
แนวคิด การพัฒ นาเมือ งในแบบเมือ งศู น ย์ก ลางตามภู ม ิภ าคให้ พึง พาตนเองได้ (Selfsustainable) เช่น ดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเพือการ
ขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างเมือง
9.3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรถไฟและอุตสาหกรรมเกีย วเนื อ งในประเทศไทย
ในอนาคตประเทศไทยจะมีการลงทุนโครงสร้างพื5นฐานทางราง ทัง5 ในส่วนของการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพรถไฟ และการต่อขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึงการ
ลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมกันกว่า 1 ล้านล้านบาทซึงจะหมุนเวียนในภาคการผลิตของไทยได้อย่าง
มหาศาล9 เนืองจากประเทศไทยถือเป็ นฐานการผลิตชิน5 ส่วนทีไ ด้มาตรฐานให้กบั อุตสาหกรรมใกล้เคียง
อยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเหล็ก
เป็นต้น
ดัง นัน5 เพือ ให้ป ระเทศไทยได้ป ระโยชน์ อ ย่า งเต็ม ทีจ ากการเชือ มต่ อ ทางด้า นการรถไฟกับ
ประเทศเพือ นบ้า น และมีก ารพัฒ นาด้ า นการขนส่ ง ทางรถไฟอย่ า งต่ อ เนื อ งจึง ต้ อ งมีก ารพัฒ นา

9

โครงการศึก ษาแนวทางการพัฒนาอุต สาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุ ตสาหกรรมเกียวเนืองในประเทศไทย (ระยะที 2),
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
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บทที 9 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที
จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือ มต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

อุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกียวเนืองในประเทศขึน5 โดยการสนับสนุ นและพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นการรถไฟและอุตสาหกรรมทีเ กียวเนือง การส่งเสริมให้เกิดการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบรางของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง โดยมี
แนวทางการพัฒนาและดําเนินการ ดังนี5
9.3.4.1 สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและอุตสาหกรรมทีเ กีย วเนือ ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมทีเ กียวเนืองจําเป็ นอย่างยิง ทีจ ะต้อง
มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีของขบวนรถไฟ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณ และเทคโนโลยีงานโยธาและงานระบบราง ดังนี5
(1) พัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการไทยเพือผลิตชิน5 ส่วนขบวนรถไฟ/
รถไฟฟ้า งานโยธา และงานระบบราง ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
(2) สร้า งความเชียวชาญด้า นเทคโนโลยีทีเ กีย วข้อ งกับ ผลิต ภัณ ฑ์เ ทคโนโลยีก ารผลิต และ
เทคโนโลยีการทดสอบให้ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบตามทีผ ผู้ ลิตหรือผูใ้ ช้กําหนด
(3) ส่งเสริมให้เ อกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและอุ ตสาหกรรมที
เกียวเนือง ภาครัฐสามารถกําหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการทีเกียวข้องนี5 เพือ
สร้างแรงจูง ใจและกระตุ้นให้ภ าคเอกชนทัง5 ไทยและต่ า งชาติมาร่ว มลงทุน และถ่ ายทอด
เทคโนโลยีได้ โดยแนวทางทีเป็ นไปได้นัน5 ควรให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตหรือ
ประกอบรถไฟ รูปแบบการลงทุนทีเ หมาะสมในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมี 2
รูปแบบดังนี5
•

การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตรถไฟ (Joint Venture for Rolling Stock)
เป็ นรูปแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการร่วมทุน (Joint Venture) กับรูปแบบการให้
เช่า (Leasing) โดยมีหน่ วยงานของรัฐและเอกชนถือหุน้ ร่วมกันในบริษทั เฉพาะกิจทีถ ูก
จัดตัง5 ขึน5 เพือบริหารโครงการผลิตรถไฟ/รถไฟฟ้า

•

การให้เอกชนมีส่วนร่วมในรูปของการให้เช่า โดยเอกชนเป็ นผูจ้ ดั หาหรือผลิต และให้
บริษทั เดินรถของรัฐและเอกชนเช่ารถไฟ (Build-Lease-and-Transfer) เป็ นรูปแบบผสม
ระหว่างรูปแบบการให้เช่า (Leasing) กับรูปแบบการให้สมั ปทาน (Concession) โดยที
บริษทั เอกชนลงทุนผลิตชิน5 ส่วนและประกอบรถไฟ หลังจากนัน5 จึงให้ผปู้ ระกอบการเดิน
รถของรัฐและเอกชนเช่ารถไฟตามระยะเวลาทีก ําหนด

โดยรวมแล้วจากทัง5 2 รูปแบบนี5จะมีขอ้ ดีและข้อเสียทีแ ตกต่างกัน และเมือส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาครัฐสามารถกําหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ทีเ กีย วข้องนี5 เพือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ภาคเอกชนทัง5 ไทยและต่างชาติมาร่วมลงทุนและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สําหรับประเด็นว่าโครงการลงทุนเพือผลิตรถไฟนี5เข้าข่ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือไม่นนั 5 คงต้องพิจารณารายละเอียดของการลงทุนและหน้าทีข องรัฐ โดยทีร ปู แบบ
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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ทัง5 สองนี5อ าจเข้าข่ายทีจะต้อ งดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการให้เ อกชนเข้า
ร่วมงาน หรือดําเนินการในกิจการรัฐ พ.ศ.2535 หากโครงการมีการลงทุนหรือมีทรัพย์สนิ ตัง5 แต่ 1,000
ล้านบาทขึน5 ไป
9.3.4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
การเตรียมความพร้อมเพือรองรับการพัฒนาระบบรถไฟและรถไฟความเร็วสูงจําเป็ นต้องมีการ
พัฒนาทางด้านกําลังคนและฐานความรูใ้ นอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกียวเนือง ทัง5 ใน
ด้านของขบวนรถ ระบบไฟฟ้ า อาณัติส ญ
ั ญาณ งานโยธา และระบบราง ซึง ต้องอาศัยความร่ว มมือ
ระหว่างภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ เพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูง ดังนี5
(1) การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา)
•

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาทีเกียวกับความรูแ้ ละเทคโนโลยีพ5นื ฐานด้านขบวนรถไฟ เพือ
พัฒนาบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

•

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาขัน5 สูง ในด้านขบวนรถไฟในระบบให้เ กิดทักษะและถ่ ายทอด
ประสบการณ์ ในอุ ตสาหกรรมจริง รวมถึงถ่ ายทอดความรู้เทคโนโลยีใ นระดับทีสูง ขึ5น
(ปริญญาโทและปริญญาเอก)

•

วิจยั และพัฒนาชิน5 ส่วนทีใ ช้เทคโนโลยีทสี งู ขึน5 ในการผลิตและการทดสอบขบวนรถไฟ

(2) การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
•

สร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมจัดการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรูแ้ ละทักษะ เพือพัฒนาวิศวกรและช่างเทคนิค

•

สร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเครืองจักร
และเครือ งมือ ต้ น แบบในการผลิต และทดสอบอุ ป กรณ์ ช5ิน ส่ ว นต่ า งๆ รวมถึง สร้า ง
มาตรฐานการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

•

จัดตัง5 ศูนย์เชีย วชาญด้านมาตรฐานและการทดสอบเพือเป็นฐานความรูท้ างเทคโนโลยีใน
การทดสอบและให้การรับรองมาตรฐาน

(3) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
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•

การสร้างความร่วมมือ กับหน่ ว ยงานรัฐ ในการร่ว มจัด ทํามาตรฐานอาชีพ และให้ก าร
รับรองวุฒวิ ชิ าชีพด้านการผลิตและทดสอบ

•

การสร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานรัฐในการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ช5นิ ส่วนทีใช้ใน
อุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง

บทที 9 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที
จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือ มต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

9.3.4.3 ส่งเสริมให้เกิดการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและอุ ต สาหกรรมทีเ กียวเนือ งตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนเพือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตจําเป็ นต้องมีการสร้างองค์ความรู้
การวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือให้เกิดเป็ นเครือข่ายความรูแ้ ละการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
ทีส นับสนุนให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีแนวทางและการดําเนินการ ดังนี5
(1) สนับสนุนการสร้างองค์ความรูท้ างด้านระบบราง
•

การจัดทําระบบสารสนเทศเพือสร้าง สังสม
 และเผยแพร่ความรู้ เช่น ส่งเสริมให้มกี ารจัดทํา
ตํารา วารสารวิชาการ การจัดประชุมวิชาการประจําปีดา้ นระบบขนส่งทางราง

•

การจัดทําระบบสารสนเทศเชือมโยงข้อมูลกับหน่ วยงานด้านระบบรางของประเทศไทย
และของต่างประเทศ ทีเ กีย วกับมาตรฐานการออกแบบและการใช้งาน

(2) สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบราง
•

วิจยั และพัฒนาชิ5นส่วนทีใช้เทคโนโลยีทสี ูงขึ5น โดยสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กรที
เกียวข้องทัง5 ในและต่างประเทศ เพือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology
transfer)

•

ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาและสนับสนุ นให้มกี ารผลิตชิ5นส่วนทีใช้เทคโนโลยีสูงขึน5 ใน
ประเทศ เช่น ระบบเบรกและแคร่

•

ผลักดันและยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบ และพัฒนามาตรฐานระบบรางให้เหมาะสม
กับประเทศไทย

(3) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม
•

สร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม เชือมโยงเครือข่ายความรูแ้ ละการพัฒนา
เทคโนโลยี รวมทัง5 การผลักดันนโยบาย

•

การศึก ษาเพือ กํ า หนดทิศ ทางการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมระบบรางและอุ ต สาหกรรม
เกีย วเนือง

•

ส่งเสริมให้ผู้ผลิตชิ5นส่วนอุปกรณ์ระบบรางของไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมระบบรางของ
โลก

9.3.5 การปรับโครงสร้างกิ จการรถไฟให้มีบริการทีม ีประสิ ทธิ ภาพและเชือ ถือได้
การพัฒนารถไฟไทยให้พร้อมรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โจทย์สําคัญทีต ้องตัดสินใจ
เพือพัฒนาระบบรางของประเทศ คือ ควรปฏิรูประบบการขนส่งทางรถไฟของไทยอย่างไรเพือให้การ
ประกอบการเดินรถไฟของประเทศมีประสิทธิภาพ เป็ นระบบทีช่วยเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทัง5 เป็ นรูปแบบการขนส่งทีใ ห้บริก ารประชาชนได้อ ย่างมีคุณ ภาพ สะดวก รวดเร็ว
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และบริการประชาชนได้อย่างทัวถึ
 ง โดยแนวทางการปฏิรูปสาขาการขนส่งทาง
รถไฟทีสําคัญ คือ จําเป็ นต้องแยกภาระหน้ าทีความรับผิดชอบด้านนโยบายและการกํากับดูแล การ
พัฒนาระบบโครงข่าย และการบํารุงรักษาโครงสร้างพืน5 ฐานและจัดการเดินรถออกจากกัน
การปรับโครงสร้างกิจการรถไฟเป็ นการดําเนินการทีควรกระทําควบคู่ไปกับการปรับปรุงและ
พัฒ นาด้า นโครงสร้างพื5น ฐาน หากการดํา เนิ นงานและการบริห ารจัด การกิจการรถไฟไม่ไ ด้ร บั การ
ปรับเปลียนอาจเกิด ปญั หาในด้านการกํากับดูแ ล การดําเนินงานก่ อ สร้างโครงสร้า งพื5นฐานและการ
ให้บริการซึงอาจทําให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี5การจัดโครงสร้างเชิงสถาบันของภาครัฐในการ
บริหารจัดการระบบขนส่งทางรถไฟยังเป็ นวิธกี ารหนึงทีส ามารถเพิม ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยใช้
งบประมาณน้อยแต่ประสบผลสําเร็จ ดังนัน5 การปรับโครงสร้างกิจการรถไฟโดยมีแนวทางการพัฒนาและ
ดําเนินการ ดังนี5
9.3.5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการสาขาการขนส่งทางราง
ั หาของการขนส่ ง ทางรถไฟเป็ น ป ญ
ั หาเชิง โครงสร้า ง ฉะนัน5 การแก้ป ญ
ั หาจะ
เนื อ งจากป ญ
ดําเนินการเพียงแค่ล งทุนสร้างทางคู่ห รือ ปรับการบริห ารภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
เท่านัน5 จึงไม่เพียงพอ หากแต่ต้องมีการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งทางราง (Railway Reform) โดยมี
การดําเนินการต่างๆ ซึง มีรายละเอียดดังนี5
(1) แผนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการสาขาการขนส่งทางราง โดยแบ่งแยกภาระหน้าที
ความรับ ผิด ชอบอย่างชัดเจน ได้แ ก่ ด้านนโยบายและการกํ ากับดูแ ล การพัฒ นาระบบ
โครงข่าย และการบํารุงรักษาโครงสร้างพืน5 ฐานและจัดการเดินรถออกจากกัน
(2) การศึกษาต้นทุนการขนส่งทีแ ท้จริง โดยจัดตัง5 คณะกรรมการกลางศึกษาต้นทุนการขนส่งที
แท้จริง ซึงมาตรการนี5 ไ ม่ใ ช่ก ารพิจารณาต้นทุนการขนส่ง ของรูปแบบการขนส่ง ใดเพียง
รูปแบบเดีย ว แต่ ค วรศึก ษาต้นทุน การขนส่ง ทีแ ท้จริง ของทุ ก รูปแบบ เนือ งจากเป็ นการ
แข่งขันกันเพือให้ใช้การขนส่งทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การสนับสนุ นให้มหี น่ วยงานกลาง (สถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที
เกียวเนือง) ทีม บี ทบาทในการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรูแ้ ละบุคลากรด้านระบบการขนส่ง
ทางราง รวมถึงการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีรถไฟ (Notified Body)
9.3.5.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รฟท.
นอกเหนือ จากการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่ง ทางรางแล้ว รฟท. จําเป็ นต้อ งดําเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน รฟท. โดยวัตถุประสงค์เพือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการเดินรถ ทัง5 นี5 รฟท. จะต้องดําเนินตามมาตรการต่างๆ ซึง มีรายละเอียดดังนี5
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บทที 9 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที
จากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือ มต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน

(1) การปรับโครงสร้างภายใน รฟท. อย่างเป็ นรูปธรรม คือสามารถวัดผลการประกอบการได้
โดยจัดตัง5 หน่วยธุรกิจ (Business Unit: BU) 3 หน่วย และบริษทั ลูก 1 บริษทั (รฟท. ถือหุน้
ทัง5 หมด) คือ หน่วยธุรกิจการเดินรถ หน่ วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สนิ หน่ วยธุรกิจการซ่อม
บํารุง และบริษทั ลูกเพือบริหารโครงการ Airport Rail Link (ARL) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
วันที 27 เมษายน 2553
(2) การสร้างระบบวัดผลตอบแทนทีเ ป็ นธรรม โดยทีค วรแยกการวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สังคมออกจากผลตอบแทนทางการเงินซึง เป็นเชิงพาณิชย์ โดยแยกส่วนการสร้างทางรถไฟ
ซึงให้ผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิจสัง คม (เช่นเดียวกับการวัดผลการทํางานของกรมทาง
หลวง) ออกจากการเดินรถไฟซึงสามารถให้ผลตอบแทนทางการเงินซึง เป็ นเชิงพาณิชย์
(เช่นเดียวกับการวัดผลการประกอบการของบริษทั ขนส่ง จํากัด)
(3) การจัดทําบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) ตามแนวทางการบริหาร
จัดการทีมุ่งเน้ นผลการดําเนิ นงาน โดย รฟท. ควรมีบ ัญชีต้ นทุ นทีสามารถใช้ว ัดผลการ
ประกอบการทีส อดคล้องกับโครงสร้างภายในองค์กรทีเ ปลีย นไป เนืองจาก รฟท. มีปญั หาการ
บริหารงานภายในไม่มปี ระสิทธิภาพ และระบบฐานข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สามารถนํ ามาใช้
ประโยชน์ ใ นการวัด ผลการดํ า เนิ น งานได้ นอกจากนี5 ค วรมีก ารกํ า หนดตัว ชี5ว ัด ผลการ
ดําเนินงาน (KPIs) ของ รฟท. เพือทีจะประเมินผลการประกอบการได้ โดยต้องให้มคี วาม
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ตัวชีว5 ดั ด้านคุณภาพการให้บริการในมุมมองผูใ้ ช้บริการ เป็นต้น
(4) การจัดหาหรือสร้างบุคลากรทีมคี วามรู้ความชํานาญด้านระบบการขนส่งทางรถไฟ โดย
รฟท.ต้องมีกรอบอัตรากําลังทีส อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานของ รฟท. เพือขอ
ยกเว้นมติ ครม. เรืองงดรับพนักงานใหม่ ยกเว้นตําแหน่ งทีเกียวข้องกับการเดินรถและ
ตําแหน่งทีใ ช้คุณวุฒพิ เิ ศษ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 5 ของพนักงานทีเ กษียณอายุ
(5) การพัฒนาความรูด้ า้ นโลจิสติกส์และความรูเ้ ชิงธุรกิจให้กบั พนักงานของ รฟท. เพือให้เกิด
การดําเนินงานทีส อดคล้องกับความต้องการขนส่งของลูกค้า

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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ระหว่างประเทศเพือ นบ้านทัง7 รถไฟความเร็ว สูง และรถขนส่ ง สินค้า จึง เป็ นทีมาของโครงการการใช้
ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือมโยงประเทศเพือนบ้าน เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย วของภูมภิ าคขึน7
2) วัตถุประสงค์งานวิจยั มีดงั นี7
• เพือ วิเ คราะห์ป ระโยชน์ จ ากการเชือ มโยงระบบเศรษฐกิจ ผ่ า นระบบขนส่ ง ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้านโดยเน้นการขนส่งทางรถไฟ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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• เพือวิเคราะห์ศกั ยภาพของความต้องการเดินทางและขนส่งตามแนวทางเส้นทางรถไฟ
ระหว่างประเทศ และ
• เพือเสนอแนะแนวนโยบายสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟที
เชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน
3) ขอบเขตงานวิจยั
• เพือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเชือมโยงทางเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน
• เพือวิเคราะห์ความต้องการเดินทางและการขนส่งตามแนวเส้นทางระบบรถไฟ
• การวิเ คราะห์ผ ลกระทบทางเศรษฐกิจ และสัง คมในกรณีทีไ ทยเป็ น ศู น ย์ก ลางทาง
เศรษฐกิจจากการเชือมโยงผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ และ
• ข้อเสนอแนะทางนโยบายและการนําไปปฎิบตั ิ
สําหรับการระดมความคิดจะเป็ นการแลกเปลีย นความคิดเห็นในเรืองโอกาสของหนองคายจาก
การเชือมโยงกับลาวและจีนตอนใต้ ประโยชน์ทเี กิดขึน7 กับหนองคายในสาขาต่างๆ และสิง ทีร ฐั บาลควร
ให้การสนับสนุ นแก่หนองคายเพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากทีส ุดจากการเชือมโยงกับลาวและจีน
ผ่านหนองคาย
ยุทธศาสตร์เพือให้ ประเทศไทยได้ ประโยชน์ อย่างเต็มที จากการเชื อมต่ อทางด้ านการ
รถไฟกับประเทศเพือนบ้าน โดยแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อ คือ 1) แนวคิดการพัฒนารถไฟเพือรองรับการ
ขนส่งกับประเทศเพือนบ้าน 2) แผนและโครงการพัฒนาพีมผี ลต่อการขนส่งทางรถไฟ 3) ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพือนบ้าน 4) ยุทธศาสตร์การเชือมโยงการขนส่งทาง
รถไฟกับประเทศเพือนบ้าน และ5) แนวทางการพัฒนาจังหวัดหนองคายให้ได้ประโยชน์จากการเชือมต่อ
ทางด้านรถไฟ โดยมีรายละเอียดดังนี7
ในปจั จุบนั ราคานํ7 ามันเพิม สูงขึน7 ทําให้การขนส่งโดยทางเลือกอืนเช่นรถไฟเริม เข้ามามีบทบาท
มากขึน7 โดยเปรียบเทียบระยะทางในการขนส่งสินค้านํ7 าหนัก 1 ตัน จากการใช้น7ํามัน 1 ลิตรพบว่าการ
ขนส่งทางถนนได้ระยะทาง 21 กม. การขนส่งทางรถไฟได้ระยะทาง 71 กม. โดยการขนส่งทางรถไฟ
สามารถขนส่งได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนนถึง 3.5 เท่า ซึงถือเป็ นข้อดี นอกจากนี7ยงั มีการประหยัด
พลังงาน มีความปลอดภัยและมีความน่ าเชือถือมากกว่าทางถนนและสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณ
มากๆ เมือพิจารณาการขนส่งทางรถไฟประกอบกับการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ซึงจะส่งผลให้การ
ขนส่งสินค้าและจํานวนผูโ้ ดยสารเพิม มากขึน7 ดังนัน7 รถไฟจึงเป็ นทางเลือกเพือลดการติดขัดในการขนส่ง
ระหว่างประเทศ และใช้การขนส่งทางถนนเป็นตัวกระจายสินค้าไปสู่ภมู ภิ าคต่างๆ
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ภาคผนวก ก.
การประชุมระดมความคิดและการสํารวจพืน7 ทีจ งั หวัดหนองคาย

โครงการพัฒนาทีม ผี ลต่อการขนส่งทางรถไฟ มีดงั นี7
• โครงการเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุณหมิง
• การเชือมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น7ําโขง
• โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างจีน-สปป.ลาว
• โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
• แผนพัฒนาเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย
• โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ7าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ั
ั  าวไทย
• โครงการพัฒนาท่าเรือฝงทะเลอั
นดามันและสะพานเศรษฐกิจเชือมโยงท่าเรือฝงอ่
สํ า หรับ ลัก ษณะทางเศรษฐกิจ และปริม าณการขนส่ ง ระหว่ า งประเทศเพือ นบ้า น โดยการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนและจีน พบว่า มีมูลค่าการค้าเพิม ขึน7 จากปี 2007 (3,494
พันล้านเหรียญ สรอ.) เป็ น 5,878 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2010 โดยจากปี 2007-2011 มีมูลค่าเพิม
ขึน7 12 เท่าตัว และคาดว่าจะเพิม อย่างต่อเนืองเป็ น 8,090 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2012 นอกจากนี7
การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น7ํ า โขง มีก ารขยายตัว เฉลียร้อ ยละ 8.3 โดย
ปริมาณการขนส่งสินค้าจะเพิม ขึน7 จาก 67.18 ล้านตัน ในปี 2551 เป็ น 143.42 ล้านตัน ในปี 2558 ซึง ใน
ปี 2558 จะมีปริมาณขนส่งทางรถไฟสูงถึง 29.97 ล้านตัน หรือร้อยละ 20 ของการขนส่งสินค้าทัง7 หมดใน
กลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น7ําโขง จากการคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว มี
แนวโน้มสูงมากขึน7 เมือ มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชือมโยงระหว่างไทย (หนองคาย)-ลาว (เวียงจันทน์)
โดยจะเพิม ขึน7 จาก 725,300 ตัน ในปี 2558 เป็นปริมาณ 894.400 ตัน
ยุทธศาสตร์การเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน พบว่ามี 3 แนวทาง คือ
แนวทางที 1 เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านเพือสนับสนุ นให้ไทยเป็ นประตู
การค้าและศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของภูมภิ าค แนวทางที 2 เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
ั  นดามันและอ่าวไทย และแนวทางที 3 เส้นทางการสร้างความเชือมโยงด้านการ
และเชือมโยงทะเลฝงอั
ท่องเทีย วทางรถไฟ
แนวทางการพัฒนาเพือให้จงั หวัดหนองคายให้ได้ประโยชน์ จากการเชือมต่อทางด้านการรถไฟ
กับประเทศเพือนบ้าน โดยหนองคายได้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพืน7 ฐานทางรถไฟของจังหวัดคือ เส้นทาง
รถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ โครงการก่อสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้า แห่งที 2 สถานี
นาทา จังหวัดหนองคาย สําหรับการค้าชายแดนของไทยทีติดกับลาวมีทงั 7 สิ7น 11 จังหวัด ซึง จังหวัด
มุกดาหารมีมูลค่าการค้าชายแดนสูง ทึสุดคือ 4,284.82 ล้านบาท ส่วนหนองคายจะมีมูล ค่าการค้าใน
อันดับที 2 คือ 4.060.53 ล้านบาท แต่หนองคายมีมูลค่าการส่งออกเป็ นอันดับ 1 โดยมูลค่าการค้า
ชายแดนของหนองคายในปี 2551-2553 มีแนวโน้มสูงขึน7 โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 7.23 ในปี 2552
และเพิม ขึน7 เป็นร้อยละ 13.66 ในปี 2553
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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สําหรับปจั จัยขับเคลือนการค้าชายแดนคือ พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนที
สําคัญ ลดขัน7 ตอนและพิธกี ารศุลกากร พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน7 ฐานทีจําเป็ น และ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพือนบ้าน โดยสภาพปจั จุบนั ของจังหวัดหนองคายทําหน้าทีเ ป็ น
ประตู ก ารค้า มีก ารเชือ มต่ อ ทางถนน รถไฟ ศู น ย์โลจิส ติก ส์ และแนวเส้น ทางเศรษฐกิจ ซึง ถือ เป็ น
ศักยภาพในการพัฒนา และก่อให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพืน7 ฐานและสิง อํานวยความสะดวกในการ
ขนส่งจึงส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ปญั หาทีต ามมาคือ กลไกการแบ่งปนั ผลประโยชน์
ทีเ กิดขึน7 โดยแบบจําลอง Core Periphery model เป็ นแบบจําลองทีแสดงถึงความสมดุลระหว่างการ
รวมกลุ่มกันและการกระจายของท้องถิน โดยถ้าไม่มกี ารเปิ ดเสรีทางการค้า ทําให้ต้นทุนในการเข้ามา
ดํ า เนิ น การค้ า ขายของต่ า งชาติ สู ง ดัง นั 7น การแข่ ง ขัน ทางการค้ า จะเป็ น การแข่ ง ขัน กัน ระหว่ า ง
ผู้ป ระกอบการรายย่อ ย ถ้ามีก ารเปิ ด เสรีท างการค้ามากขึ7น ต้น ทุน การดําเนิน การจะลดลงจนทําให้
ต่างชาติเริม สนใจเข้ามาลงทุนในพืน7 ทีใ นทีส ุด หากพิจารณาถึงสถานการณ์เมือมีการเปิดเสรีทางการค้า
มีการพัฒนาโครงสร้างพื7นฐาน พบว่าอาจเกิดปญั หาทีขดั แย้งกันขึน7 คือหากหนองคายต้องการเป็ นศูนย์
กระจายสิน ค้า จะทํา ให้พ7ืน ทีม ีก ารจ้า งงานสูง ขึ7น และมีต่ า งชาติเ ข้า มาลงทุ น มากขึ7น และอาจทํา ให้
ผูป้ ระกอบการในพืน7 ทีถ กู คุกคามส่วนแบ่งตลาด
ปจั จัยในการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์พบว่าหากหนองคายทําหน้าทีเ ป็ นเพียงคลังเก็บสินค้าก็จะ
ได้รบั ผลประโยชน์ เพียงเล็กน้อย แต่หากทําหน้ าทีเป็ นพื7นทีรวบรวมและจัดส่งสินค้าโดยมีการเปลียน
ยานพาหนะให้มขี นาดทีเ หมาะสมก็จะทําให้พน7ื ทีได้รบั ผลประโยชน์มากขึน7 โดยข้อพิจารณาเพือรองรับ
การเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน คือ ควรลดข้อจํากัดทางด้านการขนส่งทางรถไฟ
เช่น กฎระเบียบต่างๆ การเปลียนแปลงรูปแบบการขนส่งทีเหมาะสม เช่น ใช้การขนส่งทางรถไฟเป็ น
หลักและใช้การขนส่งทางถนนเป็ นการกระจายสินค้า และการเชือมโยงโครงข่ายเพือให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
ผลกระทบของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เน้นจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
เป็นหลัก โดยรถไฟความเร็วสูงจากเป็นการขนส่งทีร องรับคนเป็ นหลัก โดยแบ่งประเด็นการนําเสนอเป็ น
4 หัว ข้อ คือ การพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว สูง ในต่ างประเทศ ต้น ทุนของระบบรถไฟความเร็ว สูง
ผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเทีย ว และผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเริม ต้นทีป ระเทศญีปุน่ และปจั จุบนั มีการให้บริการรถไฟความเร็วสูง
ในประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ โดยในยุโรปได้มกี ารกําหนดคําจํากัดความถึงระบบรถไฟความเร็วสูง
เพือให้เป็นทีท ราบทัวกั
 นคือ
1) โครงสร้างพื7นฐานสําหรับรถไฟความเร็วสูง สําหรับโครงสร้างพื7นฐานทีสร้างขึ7นใหม่ต้อ ง
รองรับความเร็ว 250 กม./ชม. สําหรับโครงสร้างพืน7 ฐานเดิมต้องปรับปรุงให้ใช้ความเร็ว 200 กม./ชม.
2) หัวรถจักร ล้อเลือน และการเดินรถ สําหรับหัวรถจักร ล้อเลือนทีเดินรถอยู่บนโครงสร้าง
พื7นฐานทีสร้างขึ7นใหม่ใช้ความเร็ว 250 กม./ชม. สําหรับหัวรถจักร ล้อเลือนทีเดินรถอยู่บนโครงสร้าง
พืน7 ฐานเดิมต้องใช้ความเร็ว 200 กม./ชม.
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ในปี พ.ศ. 2554 ระบบรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ให้บริการในทวีปยุโรปมากทีส ุด และสําหรับใน
ทวีปเอเชีย ระบบรถไฟความเร็วสูง ในประเทศจีนมีการให้บริการเป็ นระยะทางทีมากทีสุด ซึงรับเอา
ระบบรถไฟความเร็วสูงทัง7 จากยุโรปและจากญีปุม่ มาใช้ และมีแผนการในการทีจะก่อสร้างในอนาคตอีก
จํานวนมาก สําหรับตัวอย่างการนําระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้ เช่น ประเทศ ญีปุ่น ฝรังเศส

เยอรมัน
สเปน จีน เกาหลีและไต้หวัน สําหรับรูปแบบการพัฒนารถไฟความเร็วสูงแบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ 1)
รถไฟความเร็วสูงและรถไฟปกติมกี ารใช้รางแยกกัน โดยประเทศญีปุ่นใช้รูปแบบนี7เป็ นหลัก เนืองจาก
ระบบรางเดิมทีใ ช้งานอยู่กบั รางของรถไฟความเร็วสูงมีขนาดไม่เท่ากัน 2) รถไฟความเร็วสูงทีส ามารถ
เข้ามาวิง ในรางรถไฟปกติได้ แต่จะต้องลดความเร็วลง เช่นในประเทศฝรังเศส

เนืองจากการปรับปรุง
ระบบรางทัง7 หมดใช้เ งินมาก ดัง นัน7 การใช้รางแบบความเร็ว สูง จึง มีก ารสร้างเฉพาะในพื7นทีทจี ําเป็ น
เท่านัน7 3) รถไฟความเร็วปกติสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟความเร็วสูงได้ แต่ความเร็วในการวิง ยังคง
ปกติ เช่น ในประเทศสเปน 4) รถไฟความเร็วปกติสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟความเร็วสูงได้และรถไฟ
ความเร็วสูงทีสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟปกติได้ เช่น ในประเทศเยอรมัน ซึงมีต้นทุนในการรักษา
โครงสร้างพืน7 ฐานสูงมาก
ต้นทุนของระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงจะใช้ทุนมาก
การศึกษาความเป็ นไปได้ต้องมีการทําอย่างละเอียด และต้นทุนการก่อสร้างมันได้รบั การอุดหนุ นจาก
ภาครัฐ เช่นในประเทศเกาหลี รัฐเป็ นผูก้ ่อสร้างและให้เอกชนดําเนินการคือรูปแบบ PPP โดยเอกชนรับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรัฐรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเทีย วคือ รถไฟความเร็วสูงสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั คนที
ต้องการเดินทางไกลเนืองจากรถไฟความเร็วสูงสามารถแข่งขันกับการเดินทางทางอากาศได้ โดยไม่
เพียงแต่ระยะทางเท่านัน7 สภาพเส้นทางและเวลาทีเปลีย นแปลงไปก็มผี ลต่อการตัดสินในเลือกรูปแบบ
การเดิน ทางของผู โดยสารด้ว ย ซึง รถไฟความเร็ว สูง จะได้เ ปรีย บกว่า การเดินทางรูปแบบอืน ๆ ใน
ระยะทาง 100-500 กม. โดยในระยะ 100-200 กม. อาจเลือกทีจ ะใช้รถยนต์ และในระยะ 200 กม. ขึน7
ไปมักจะมองหาทางเลือกอืน ซึง ในระยะทาง 500 กม. ขึน7 ไปการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจะมีความ
ได้เปรียบน้อยกว่าการเดินทางโดยเครืองบิน โดยปญั หาทีเ กิดขึน7 พบว่า การเปิดเสรีทางการบินทําให้ม ี
สายการบินต้นทุ นตํ า เข้ามาแบ่ ง ส่ ว นแบ่ง ตลาดของรถไฟความเร็ว สูง ซึง ส่ ว นแบ่ง ตลาดของรถไฟ

ความเร็วสูงจะลดลงเมือการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 3 ชัวโมง
นอกจากนี7การใช้บริการรถไฟความเร็วสูงยังช่วยลดปญั หาด้านสิง แวดล้อมและปญั หาการจราจรทีแ ออัด
ด้วย
สําหรับผลกระทบด้านราคา พบว่า จุดแข็งของการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงคือความถีในการ
ให้บริการ จึงทําให้ไม่ต้องใช้เวลานานในการรอรับการให้บริการ นอกจากนี7รถไฟความเร็วสูงสามารถ
ทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชือมโยงในแง่ของการเก็บและการกระจาย สามารถเป็ น
ระบบฟีดเดอร์แทนเส้นทางการบินในระยะสัน7 ทัง7 หมด

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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ผลกระทบต่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผลประโยชน์ ทเี กิดขึ7นเมือมีก ารพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงคือ ประหยัดเวลาในการเดินทาง การเพิม ความจุของระบบ การลดผลกระทบ
ภายนอก ประโยชน์จากการเดินทางทีเ พิม ขึน7 และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี7การศึกษาของ DBI ทําศึกษาผลกระทบของรถไฟความเร็วสูงของประเทศต่างๆ ใน
เชิงเปรียบเทียบว่ามีผลกระทบทีเ กิดจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในแต่ละเมืองอย่างไร โดยทําการ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดกลับเมืองทีไม่มรี ถไฟความเร็วสูงจอด (มีแค่รถไฟ
ปกติจอด) ซึงทําการเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการมีรถไฟความเร็วสูงนัน7 สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองมีความแตกต่างอย่างไรใน 3 ประเทศคือ เยอรมัน ฝรังเศส

และญีปุ่น โดยมีรายละเอียด
ดังนี7
ผลกระทบของการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศเยอรมัน มีก ารศึก ษาเมือ งทีม ีร ถไฟ
ความเร็วสูงจอดจํานวน 12 เมือง พบว่า มีเมืองทีม ผี ลต่อการเพิม ขึน7 ของประชากรจํานวน 4 เมือง มีผล
ต่อการเพิม ขึน7 ของการจ้างงาน 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน7 ของเศรษฐกิจ 2 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว
4 เมือง และมีผลต่อราคาทีด นิ 4 เมือง โดยสรุปพบว่าทุกเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดอาจจะไม่ได้รบั
ผลประโยชน์เท่ากันทุกเมืองแต่ขน7ึ อยูก่ บั ปจั จัยทางเศรษฐกิจของแต่ละเมืองด้วย
ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศฝรังเศส
 พบว่าเมืองทีไ ด้รบั ผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็ นเมืองทีอ ยู่ต้นทางและปลายทางทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอด โดยมีเมืองทีม ผี ลต่อการเพิม ขึน7 ของ
ประชากรจํานวน 2 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน7 ของการจ้างงาน 3 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว 4 เมือง และ
มีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 1 เมือง เนืองจากการมีรถไฟความเร็วสูงจะทําให้การเดินทาง
ของนักเรียน นักศึกษาสะดวกขึน7
ผลกระทบของการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศญีปุ่ น พบว่ า ผลต่ อ การเพิม ขึ7น ของ
ประชากรจํานวน 4 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน7 ของ GDP 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน7 ของเศรษฐกิจ 3 เมือง
และมีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 3 เมือง
ประเทศเพือนบ้านที ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือ คือ ลาว กัมพูชา และพม่า โดยสํานัก
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ้านได้ก่ อตัง7 ในปี 2548 มีว ตั ถุ ประสงค์เพือ ให้ค วาม
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพือนบ้าน ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือน
บ้าน ศึกษาวิจยั และจัดทําข้อเสนอแนะ รวมถึงกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับ
ประเทศเพือนบ้าน และประสานการดําเนินงานกับหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนทัง7 ในและต่างประเทศที
เกีย วข้อง เพือบูรณาการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ้าน
การพิจารณาโครงการทีจ ะให้ค วามช่ ว ยเหลือ ต้อ งดูว่า สอดคล้อ งกับยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา
ประเทศไทยหรือไม่ โดยตัวอย่างโครงการทีใ ห้ความช่วยเหลือคือ
1) โครงการก่ อสร้างเส้นทางรถไฟเชือ มต่ อ ระหว่างจัง หวัด หนองคาย ท่านาแล้ง สปป.ลาว
วัตถุประสงค์เพือเป็ นส่วนหนึงของเส้นทางรถไฟสาย Trans-Asian Railway และยังเป็ นเส้น Spur Line
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ของเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ คุนหมิง โดยในปจั จุบนั มีรถไฟประจําไป-กลับวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า 2
รอบ และรอบบ่าย 2 รอบ ซึง ผลประโยชน์ทไี ด้รบั จากการดําเนินโครงการคือ
• เชือมโยงโครงข่ายคมนาคมระบบรางระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
• ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการ
• ส่งเสริมการขยายตัวการท่องเทีย วระหว่างสองประเทศให้มากขึน7
• เพิม มูลค่าการนําเข้าสินค้าและบริการจากไทยสู่ประเทศลาว
• เพิม โอกาสให้ผปู้ ระกอบการภาคเอกชนไทยได้เข้าไปลงทุนในประเทศลาวมากขึน7
• การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายแรกของลาว ซึงทําให้ลาวสามารถเชือมโยงและขนส่ง
สินค้าออกสู่ทะเลได้โดยผ่านท่าเรือของประเทศเพือนบ้าน
• ลาวสามารถขนส่งสินค้าไปสู่ท่าเรือนํ7าลึกของไทยบริเวณ Eastern Seaboard
สําหรับข้อเสนอแนะของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชือมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย
ท่านาแล้ง สปป.ลาว คือ 1) ควรขยายเส้นทางรถไฟให้ถงึ นครหลวงเวียงจันทน์ในการก่อสร้างระยะที 2
เพือ ให้รองรับ การเพิม จํานวนผู้ใ ช้บ ริก ารรถไฟทีจะเดิน ทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ ใ นอนาคตและ
ก่อให้เกิดการใช้เส้นทางรถไฟได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงทีสุด 2) จัดให้มพี 7นื ทีเชิงพาณิชย์ทงั 7 ในและ
นอกสถานีโดยสาร และ 3) ควรจัดระบบบริการสาธารณะด้านคมนาคมขนส่งบริเวณสถานีท่านาแล้ง
เพืออํานวยความสะดวกให้ผโู้ ดยสารสามารถเดินทางต่อไปยังจุดอืนๆ ให้สะดวกมากขึน7
2) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟท่านาแล้ง เวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึง รัฐบาลไทยได้อนุ มตั แิ ล้ว
โดยผลประโยชน์ทไี ด้รบั จากการดําเนินโครงการคือ
• เชือมโยงโครงข่ายคมนาคมระบบรางระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวและเป็ นส่วน
หนึงของทางรถไฟสายสิงคโปร์ คุนหมิง
• ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิม มูลค่าการขนส่งสินค้า
• สนับสนุนให้มกี ารจ้างงานและใช้สนิ ค้า วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างจากไทยมากขึน7
• สร้างโอกาสให้กบั ภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกิจในลาวมากขึน7 โดยให้สทิ ธินักลงทุน
ไทยในการดําเนินการด้านธุรกิจภายใต้โครงการดังกล่าว
จากการประชุมระดมความคิด ในทีป ระชุมได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ ซึง
ประกอบด้ว ย 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื7น ฐานเพือ เชือ มต่ อ การรถไฟระหว่างประเทศ 2) ด้า น
กฎระเบียบและความปลอดภัย 3) ด้านการท่องเทีย ว และ 4) ด้านการพัฒนาพืน7 ทีจ งั หวัดหนองคาย โดย
มีรายละเอียด ดังนี7
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน7 ฐานเพือเชือมต่อการรถไฟระหว่างประเทศ
• จากแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟของ สปป.ลาว เส้นทางรถไฟจะเชือมโยงกับไทยโดย
ผ่านจัง หวัด หนองคาย (ท่านาแล้ง -หนองคาย) ซึง ทีส ถานี ท่ านาแล้ง สปป.ลาว ได้
เตรียมพื7นทีส ร้างเป็ นลานกองตู้สนิ ค้า (container yard: CY) และจัดเป็ นพืน7 ที free
zone ซึงได้ทําการศึกษาและจัดทําแผนแล้ว รอแค่การลงทุน (ซึงเป็ นการลงทุนของ
เวียดนาม) และเมือ มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น7ําโขงขึน7 มาใหม่
เพือรองรับเส้นทางรถยนต์โดยเฉพาะ
• การก่อสร้างเส้นทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ได้มกี ารเจรจาและให้เงินลงทุนผ่านทาง
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ้าน (สพพ.) แต่ปจั จุบนั ทาง
ลาวยังไม่มหี วั รถจักรและแคร่ ซึงยังคงต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นผู้เดินรถ
และยังคงมีปญั หาในเรืองกฎระเบียบ เช่น กรณีผู้รบั ผิดหากการเกิดอุบตั เิ หตุจากการ
เดินรถ โดยในเบื7องต้นกําหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศนัน7 ๆ (พื7นที สปป.ลาว ใช้
กฎหมายลาว)
• การสร้างรางรถไฟและพัฒนาเส้นทางรถไฟอาจเริม จากรางขนาด meter gauge ก่อน
แต่มกี ารวางฐานรากเพือให้สามารถรองรับการวางรางทีสามเป็ นรางขนาด standard
gauge ได้ เพือรองรับการเชือมต่อทางรถไฟจากจีน (ลักษณะการวางรางเช่นเดียวกับ
เวียดนามตอนเหนือทีเ ชือมต่อกับจีน)
• การพัฒนาการขนส่งทางรถไฟจําเป็ นต้องแยกการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร
ออกจากกันให้ชดั เจน
• การขนส่งทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว ปจั จุบนั เป็ นขนส่งผูโ้ ดยสาร โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
นักท่องเทีย วทีเ ดินทางมาเพือทีจ ะต่อ VISA และเพือเดินทางต่อไปยังหลวงพระบาง
2. ด้านกฎระเบียบและความปลอดภัย
• การขนส่งสินค้าทางรถไฟกับระบบพิธกี ารศุลกากรปจั จุบนั ยังไม่สอดคล้องกัน เนืองจาก
การขนส่งระบบรางทีผ ่านมาต้องใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างมาก ซึง ไม่สอดคล้องกับ
ระบบศุลกากรปจั จุบนั ทีเ ป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (online) ซึง มีความรวดเร็วมาก
• การเชือมต่อทางการรถไฟจําเป็นต้องมีการพิจารณาด้านความมังคงระหว่

างประเทศ
• การวางแผนด้านความมันคงและความปลอดภั

ยจากการเชือมต่ อด้านการขนส่งทาง
รถไฟ ซึง จําเป็นต้องมีความเข้มข้นมากขึน7 กว่าเดิม โดยการขนส่งทางรถไฟอาจเป็ นอีก
แนวทางหนึงทีเ กิดการลักลอบการขนส่งสิง ผิดกฎหมาย
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3. ด้านการท่องเทีย ว
• การท่องเทีย วของจังหวัดหนองคายจําเป็ นต้องมีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมให้
มากขึน7 เพือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น การพัฒนาศักยภาพของมักคุเทศน์
ในด้านภาษาให้มคี วามหลากหลายมากขึน7 เพือสามารถแข่งขันกับเวียงจันทน์ได้
• ด้านการท่องเทียวต้องมีการวางแผนสําหรับพัฒนาและรองรับผลกระทบทีอาจเกิดขึ7น
จากการท่องเทีย ว ดังนี7
(1) การพัฒนานาด้านโครงสร้างพืน7 ฐาน
(2) การฟื7นฟูและพัฒนาเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด
(3) การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเทียวในลักษณะของ zoning โดยการแบ่งพื7นทีจะ
พิจารณาตามลักษณะของกลุ่มหรือประเภทของนักท่องเทียว กิจกรรมของแต่ละ
พืน7 ที และกลุ่มเชือ7 ชาติของนักท่องเทีย ว เป็นต้น
(4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีร องรับด้านการท่องเทีย ว
(5) การวางแผนเพือรองรับการท่องเทียวในระยะยาวและอาจมีการพัฒนาให้เป็ นการ
ท่องเทีย วแบบ Single VISA เพือเพิม แรงดึงดูดการท่องเทีย วให้มมี ากขึน7
4. ด้านการพัฒนาพืน7 ทีจ งั หวัดหนองคาย
• แนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีผ ่านทางหนองคาย จะทําให้หนองคายเป็ นเพียงแค่
ทางผ่านเท่านัน7 หรือไม่ ซึง หากเป็ นอย่างนัน7 หนองคายจะไม่ไ ด้ประโยชน์ จากการมี
รถไฟความเร็วสูงและการเชือมต่อทางรถไฟ แต่เนืองจากหนองคายเป็ น Gateway อยู่
แล้ว ดังนัน7 รถไฟจึงต้องหยุดทีห นองคายอย่างแน่ นอน เพือผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
และพิธศี ุลกากร แต่ยงั คงต้องพิจารณาต่อว่าจะต้องให้หยุดนานแค่ไหนจึงจะก่อให้เกิด
กิจกรรม และทําให้หนองคายจะได้ประโยชน์
• หนองคายถูกกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยการวางผังให้เป็ นเมืองท่องเทีย วเชิงนิเวศน์
และรักษาสภาพแวดล้อม ดังนัน7 การพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมจึงเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก
โดยแนวทางการพัฒนาทีเป็ นไปได้อาจเป็ นไปในลักษณะของการเป็ นศูนย์รวมหรือ
กระจายสินค้ามากกว่าทีจะเป็ นแหล่ง ผลิต โดยอาศัยศักยภาพในการเป็ น Gateway
ของจังหวัดหนองคาย
• อาจต้องมีการวางแผนสําหรับการเชือมต่อกับประเทศเพือนบ้าน เพือใช้เป็ นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาให้ไทยได้ประโยชน์ จากการลงทุนในแต่ละโครงการทีไทยได้เข้าไปให้
ความช่วยเหลือกับประเทศเพือนบ้านในโครงการต่างๆ
• ต้องมีการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพือรองรับในการเป็นประชาคมอาเซียน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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นอกจากนี7ยงั มีความตระหนักเกียวกับการมีรถไฟความเร็วสูง จุดจอดของรถไฟความเร็วสูงว่า
จะสามารถเอื7อประโยชน์กบั จังหวัดหนองคายได้มากน้อยเพียงใดเนืองจากเป็ นจังหวัดเล็กๆ ทียงั ไม่ม ี
การพัฒนาด้านสถานทีท ่องเทียวมากนัก และนักท่องเทีย วส่วนใหญ่ล้วนต้องการเดินทางไปเวียงจันทน์
มากกว่าโดยหนองคายเป็นแค่ทางผ่านเท่านัน7 ดังนัน7 จึงต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทีก ล่าวมาข้างต้น
เพือให้หนองคายได้รบั ประโยชน์จากโครงการรถไฟความเร็วสูงมากทีส ุด
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การดําเนิ นการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพือเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
4 เมษายน 2555 สถานี รถไฟหนองคาย จังหวัดหนองคาย
1.

ผลการดําเนิ นงานการขนส่งทางรถไฟ

ผลการดําเนินงานการขนส่งทางรถไฟในปีงบประมาณ 2553 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มี
รายได้จากการดําเนินกิจการประมาณ 11,539 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
• รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร 4,057 ล้านบาท
• รายได้จากการขนส่งสินค้า 2,108 ล้านบาท
• รายได้อ น
ื ๆ 3,019 ล้านบาท (ปี 2553 มีรายได้จากเงินอุดหนุ นบริการสาธารณะทีได้รบั

ชดเชยเพิม เติมมาจํานวน 2,355 ล้านบาท)
ซึง รายได้ส่วนใหญ่ของ รฟท. ร้อยละ 70 จะมาจากการให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า
2.

สรุปผลการประกอบการย้อนหลัง 10 ปี
ด้านการโดยสาร
• ในระยะเวลา 10 ปีทผี ่านมา มีอตั ราการเติบโตของผูโ้ ดยสารรวมลดลงเฉลีย ร้อยละ 2.9 ต่อปี มี
การเติบโตของรายได้ก ารโดยสารภาพรวมร้อ ยละ 0.8 ต่ อ ปี หมายถึง จํา นวนผู้โดยสารมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนืองทุกปี แต่รายได้การโดยสารมีแนวโน้มเพิม ขึน7 เล็กน้อย เนืองจากมี
เพิม ค่าธรรมเนียม
• สาเหตุ ห ลัก ทีทํ า ให้ก ารขนส่ ง ผู้โ ดยสารมีแ นวโน้ ม ลดลงต่ อ เนื อ ง ได้แ ก่ รฟท. ไม่ส ามารถ

ให้บริการได้ตามกําหนดเวลาเดินรถ สภาพรถโดยสารเก่า ชํารุด และการบริการไม่มจี ุดเด่น
ไม่ส ามารถแข่ง ขัน กับคู่แ ข่ง ได้ การเปิ ด ให้บริก ารของสายการบินต้นทุ นตํา มีบริก ารรถตู้
สาธารณะ ไม่สามารถจัดการปญั หาพนักงานปฏิบตั กิ ารบนขบวนรถให้ทํางานตามปกติได้ เมือ
มีปญั หาความขัดแย้งกับผูบ้ ริหาร (กรณีสหภาพแรงงานกับผูบ้ ริหาร ปจั จุบนั ไม่มปี ญั หาแล้ว)
ด้านสินค้า
• ในระยะเวลา 10 ปี ทผี ่านมา (นับจากปี 2543) มีอตั ราการเติบโตของปริมาณการขนส่งเฉลีย

ร้อยละ 1.7 ต่อปี หมายถึงมีแนวโน้มเพิม ขึน7 ต่อปีเพียงเล็กน้อยเท่านัน7 แต่มสี ่วนแบ่งตลาด
ลดลงเมือ เทียบกับรูปแบบการขนส่งอืนๆ
• สาเหตุหลักทีท
 าํ ให้การขนส่งสินค้าไม่สามารถเติบโตได้สงู ขึน7 และทําให้ผขู้ นส่งสินค้าขาดความ
เชือมันการขนส่

งทางรถไฟ มีดงั นี7
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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- การใช้รถจักรสําหรับการขนส่งสินค้าได้รบั การจัดลําดับความสําคัญเป็ นอันดับรองจากการ
โดยสาร
- ความเก่าชํารุด ทรุดโทรมของรถจักร/รถพ่วง และสภาพทาง
- เครือ งยนต์มกี ําลังไม่สมบูรณ์ทาํ ให้ไม่สามารถลางจูงรถสินค้าได้ยาวเต็มหน่ วยลากจูง และ
มีปญั หารถจักรเสียระหว่างทําขบวนบ่อยครัง7
- ไม่มกี ารบริการขนส่งต่อเนืองในระบบประตูถงึ ประตูอย่างเป็นระบบ
- ไม่สามารถจัด การปญั หาพนักงานปฏิบตั ิก ารบนขบวนรถให้ทํางานตามปกติไ ด้ เมือ มี
ปญั หาความขัดแย้งกับผูบ้ ริหาร (การใช้สทิ ธิลาปว่ ยพร้อมกัน)
- ผลกระทบจากปญั หาเศรษฐกิจและการส่งออกโดยรวม
3. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืAนฐานของ รฟท. ในการฟืA นฟูกิจการของ รฟท. งบประมาณ
176,800 ล้านบาท
• ปรับ โครงสร้างองค์ก รและสายการบริห ารงานให้ช ดั เจนและคล่ องตัว มากขึ7น โดยแบ่ง เป็ น

หน่ วยธุรกิจ จํานวน 4 หน่ วย ได้แก่ หน่ วยเดินรถ หน่ วยซ่อมบํารุง หน่ วยบริหารทรัพย์สนิ
และบริษทั รถไฟฟ้า รฟท. จํากัด (Airport Link) มีการบริหารแยกส่วนภายใต้การกํากับดูแล
ของผูว้ ่า รฟท.
• แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื7นฐานและจัดหารถจักร/รถพ่วงทดแทนและเพิม เติม ซึงจะแล้ว
เสร็จ ปีงบประมาณ 2558 ดังนี7
- โครงการปรับปรุงทางระยะที 5 ระยะที 6 เพือปรับปรุงเส้นทางทีช าํ รุด เก่า เพิม การรองรับ
นํ7 าหนักรางขนาด 100 ปอนด์ เปลียนไม้หมอนเป็ นหมอนคอนกรีต ซึงจะทําให้วงิ รถได้
110 กม./ชม. และทําให้ระยะเวลาในการเดินทางทางรถไฟทางนครราชสีมา หนองคาย ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางและขนส่งลดลง กล่าวคือ ปจั จุบนั ระยะเวลาในการเดินทางจาก
กรุง เทพ-หนองคาย ใช้เ วลาเดินทาง 12 ชัวโมง

เมือมีก ารปรับปรุง ทางจะสามารถลด
ระยะเวลาในการเดินทางเหลือ 8 ชัวโมง

โครงการปรับปรุง ทางระยะ 5 และระยะ 6 มี
กํ า หนดภายในมิ ถุ น ายน ปี 2556 ตั 7ง แต่ ส ถานี บ ั ว ใหญ่ -แก่ ง คอย บั ว ใหญ่ -จิ ร ะ
บัวใหญ่-หนองคาย
- โครงการก่ อ สร้า งทางคู่ (ขนาด Meter Gauge1) ระยะทาง 832 กม. ได้แ ก่ สาย
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย, สายลพบุร-ี ปากนํ7าโพ, สายมาบกะเบา-นครราชสีมา
(ชุมทางถนนจิระ), สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่ น (สินค้าทีทําการขนส่ง ได้แ ก่ นํ7 ามัน
นํ7 ามันใส ก๊าซ), สายนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน, สายประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร

1

รางรถไฟขนาด Meter Gauge สามารถทําความเร็วได้ 160 กม./ชม.
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-

-

ปจั จุบนั ทางคู่ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสิ7นสุดทีมาบกะเบา สายเหนือสิ7นสุดทีลพบุร ี
เส้นทางคู่ทงั 7 หมดเป็นเส้นทางเดิมจึงไม่มปี ญั หาการเวนคืนทีด นิ
โครงการปรับปรุงทางรถไฟทีไ ม่ปลอดภัย
โครงการปรับปรุงสะพาน
โครงการอาณัตสิ ญ
ั ญาณไฟสี
โครงการติดตัง7 เครือ งกัน7 ถนนเสมอระดับ จัดหาและปรับปรุงเครือ งกัน7
งานติดตัง7 รัว7 สองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ
โครงการฟื7นฟูรถเก่าและจัดหารถจักรและรถโดยสารใหม่ ได้แก่ จัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า
13 คัน (20ตัน/เพลา) จัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน ฟื7นฟูสภาพรถจักร 56
คัน และจัดหารถโดยสารรุน่ ใหม่สาํ หรับบริการเชิงพาณิชย์ จํานวน 115 คัน
โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย โรงรถจักรศรีราชา และหน่วย 10 ลาดกระบัง (หน่ วย
ซ่อมบํารุง)
โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD แห่งที 2
โครงการติดตัง7 ระบบโครงข่ายคมนาคม

4. ผลทีคาดว่าจะได้รบั หากแผนงานข้างต้น (ข้อ 3) แล้วเสร็จจะทําให้การดําเนิ นงานของ
รฟท. ดีขึAน ดังนีA
• ความปลอดภัยในการเดินทางจะสูงขึน7 จากค่าเฉลีย จํานวนครัง7 ทีเ กิดอุบตั เิ หตุ 0.84 ครัง7 ต่อ

การเดินรถ 1 ล้านกม. ในปี 2553 ลดลงเป็น 0.19 ครัง7 ต่อการเดินรถ 1 ล้านกม. ในปี 2552
• ความตรงต่ อเวลาของขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมดีขน7ึ จากร้อยละ 55 และ
ร้อยละ 53 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 85 และร้อยละ 80 ในปี 2562 ตามลําดับ
• ความเร็วเฉลีย ของขบวนรถโดยสาร และขบวนรถสินค้าเพิม ขึน7 จาก 56 กม./ชม. และ 35 กม./
ชม. ในปี 2553 เป็น 93 กม./ชม. และ 55 กม./ชม. ในปี 2562 ตามลําดับ
• ให้บ ริก ารขนส่ ง ผู้โ ดยสารเพิม ขึ7น เป็ น 69.7 ล้า นคน ในปี ง บประมาณ 2560 จากป จั จุ บ ัน
ปี งบประมาณ 2553 ประมาณ 48.1 ล้านคน หรือคิดเป็ นการเพิม ขึน7 ร้อยละ 60 ในจํานวนนี7
ผูโ้ ดยสารเชิงพาณิชย์จะเพิม จาก 34.3 ล้านคน เป็น 51 ล้านคน (ตารางที 1)

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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ตารางที 1: ประมาณการจํานวนผูโ้ ดยสารและรายได้การโดยสาร
ประเภท

ผลงานปี
2554

บริการเชิ งพาณิ ชย์
จํานวนผูโ้ ดยสาร (ล้านคน)
12.887
รายได้การโดยสาร
3,455.561
(ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)
5.91
บริการเชิ งสังคม
จํานวนผูโ้ ดยสาร (ล้านคน)
32.946
รายได้การโดยสาร
499.841
(ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด
0.86
รวมทังA หมด
จํานวนผูโ้ ดยสาร (ล้านคน)
45.833
รายได้การโดยสาร
3,955.402
(ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาดรวม (ร้อยละ)
6.770
ทีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, (2555).

2555-2556

2557-2559

2560-2565

ตังA แต่ปี 2565
เป็ นต้นไป

13.260
4,490.949

16.114
5,789.471

21.240
6,735.660

24.720
8,269.660

7.55

7.64

6.45

6.62

32.946
544.267

39.138
607.030

49.893
749.819

49.893
749.819

0.92

0.80

0.72

0.60

46.206
4,145.536

55.252
5,392.539

71.133
7,485.479

74.613
9,019.479

6.970

7.120

7.170

7.220

• การบริการขนส่งสินค้าเพิม ขึน7 เป็ น 31 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2560 โดยเพิม ขึน7 จากปจั จุบนั

ปีงบประมาณ 2553 ประมาณ 19 ล้านตัน หรือคิดเป็ น 1.6 เท่า นับว่ามีอตั ราการเติบโตทีส ูง
มากและจําทําให้ รฟท. มีผลประกอบการทีด ขี น7ึ จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานโดยรวมได้
อย่างมหาศาล และเป็ นหน่ วยขนส่งหลักทีส ําคัญในระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้ในอนาคต
(ตารางที 2)
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ตารางที 2: การประมาณการด้านสิ นค้า
ประเภท
ปริมาณ (ตัน)
ค่าระวาง
ปี 2554
(บาท)
ขบวนบรรทุก/
วัน
ปริมาณ (ตัน)
ค่าระวาง
ระยะสัน7
(บาท)
(55-56)
กรณี
ขบวนบรรทุก/
ลงทุน
วัน
176,800
ปริมาณ (ตัน)
ล้านบาท
ค่าระวาง
ระยะกลาง
(บาท)
(57-59)
ขบวนบรรทุก/
วัน
ปริมาณ (ตัน)
ค่าระวาง
ระยะยาว
(บาท)
(60-65)
ขบวนบรรทุก/
วัน
ระยะยาว ปริมาณ (ตัน)
10 ปี
ค่าระวาง
(บาท)
(ปี 2565
เป็ นต้น ขบวนบรรทุก/
ไป)
วัน
ทีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, (2555).

พลังงาน

ซีเมนต์

คอนเทน
เนอร์

อืน

2,654.70
834,451

1,177.00
194,469

7,121.30
598,395

121
34,207

10.5

5

27.5

2,807.00
882,342

1,514.10
286,716

9,673.20
808,262

121
34,207

(หน่วย: พัน)
สัดส่วนการ
รวม
ขนส่ง
(ร้อยละ)
11,074.00
1,661,522
2.28
43
14,115.30
2,011,527
2.77

11

6.5

34

4,213.00 3,199.80 18,530.00
1,452,700 671,135 2,220,662

51.5
121
34,207

26,063.80
4,378,703
5.12

17

12

52

81

4,528.40 3,437.40 27,494.60 2,188.60 37,649.00
1,553,687 780,448 3,546,981 938,382 6,819,497
7.4
18

13

74.1

6.3

111.4

4,528.40 3,437.40 27,494.60 5,388.60 40,849.00
1,553,687 780,448 3,546,981 2,000,882 7,881,997
8.03
18

13

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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125.4
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5. แผนโครงสร้าง 176,808 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น แผนงาน/โครงการทีมีความพร้อมและ
สามารถดําเนิ นการได้ทนั ที และโครงการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
• แผนงาน/โครงการทีมคี วามพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทนั ทีมท
ี งั 7 หมด 11 โครงการ มี

รายละเอียดและสถานะโครงการดังตารางที 3
ตารางที 3: แผนงาน/โครงการทีมีความพร้อมและสามารถดําเนิ นการได้ทนั ทีของ รฟท.
โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว
1. โครงการปรับปรุงทางระยะที 5

-

2. โครงการปรั บ ป รุ ง ทางระยะที 6 (ในเส้ น ทา ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

3. โครงการก่อ สร้า งทางคู่ใ นเส้นทางรถไฟสายชายฝ งั 
ทะเลตะวันออกช่วง ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

-

4. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า นํ7าหนักเพลาสูงสุด
20 ตัน/เพลา จํานวน 13 คัน

-

-
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สถานะปัจจุบนั
รฟท. ได้ล งนามสัญ ญาจ้า งทีป รึก ษาควบคุ ม งาน
ก่ อ สร้ า งระยะที 5 (บริษั ท พีซีบีเ คฯ) และระยะที 6
(บริษทั เอพซิลอน) เมือวันที 30 พฤษภาคม 2554 และ
ลงนามสัญ ญาจ้า งบริษัท ผู้ร ับ เหมางานปรับ ปรุ ง ทาง
ระยะที 5 (บริษทั อิตาเลียนไทยฯ) และระยะที 6 (บริษทั
เอ เอส เอส ที) เมือวันที 10 มิถุนายน 2554 ระยะเวลา
ดํ า เนิ น การ 24 เดื อ น โดยกํ า หนดเริ ม งานวัน ที 1
กรกฎาคม 2554 วงเงิน 6,549 ล้านบาท
ขณะนี7อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างออฟฟิ สสนามและ
depot
ทีป ระชุ ม คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการ เมือ วัน ที 21
มิถุ น ายน 2554 มีม ติ ใ ห้ รฟท. จัด ส่ ง รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง แวดล้อม โดยกําหนดมาตรการ
ให้ รฟท. นํ าไปปฏิบตั ิฉบับหลัก จํานวน 12 เล่ม และ
รายงานฉบับ สรุ ป สํ า หรับ ผู้ บ ริห ารจํ า นวน 42 เล่ ม
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
สิง แวดล้อมแห่งชาติต่อไป
ขณะนี7 รฟท.ได้ ดํ า เนิ น การส่ ง รายงานให้ ก ระทรวง
คมนาคมเพือ ออกพระราชกฤษฎีการเวนคืนทีด นิ
ทีป ระชุม คณะกรรมการ รฟท. ครัง7 ที 2 เมือ วัน ที 28
กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้ยกเลิกการจัดหาโดยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์และอนุ มตั ิให้จดั หาโดยวิธปี ระกวด
ราคาสากลแทน และให้ดําเนินการจัดหาพร้อมรถจักร
7 คัน รวมเป็ น 20 คัน
ขณะนี7อยู่ระหว่างการตรวจสอบ พิจารณา กลันกรอง

ของคณะกรรมการพิจารณากลันกรองเอกสารประกวด

ราคา เพือจัดทําเงือนไขสัญญาซือ7 ขายแบบแผนผังและ
คุณลักษณะจําเพาะทางด้านเทคนิค

ภาคผนวก ก.
การประชุมระดมความคิดและการสํารวจพืน7 ทีจ งั หวัดหนองคาย

โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว
5. โครงการปรั บ ปรุ ง ทางรถไฟที ไ ม่ ป ลอดภั ย ต่ อ
การเดิ น รถ (ในปี 2554 จํ า นวน 12 โครงการ
งบประมาณ 18,923.75 ล้านบาท)

-

6. โครงการปรับปรุงสะพาน จํานวน 1,434 แห่ง
(239 แห่ง 50 สัญญา)

-

7. โครงการอานัตสิ ญ
ั ญาณไฟสี จํานวน 224 แห่ง

-

8. โครงการจัดหา/ติดตัง7 และปรับปรุงเครืองกัน7 ถนน
8.1 โครงการจัดหาและติดตัง7 เครืองกัน7 ถนน 200 แห่ง
8.2 โครงการจั ด หาและปรั บ ปรุ ง เครื อ งกั น7 ถนน
35 แห่ง
-

สถานะปัจจุบนั
ทีป ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 พฤษภาคม 2554 มี
มติเ ห็น ชอบอนุ ม ัติโ ครงการปรับ ปรุ ง ทางรถไฟทีไ ม่
ปลอดภัย ต่ อ การเดิน รถ จํ า นวน 5 สายทาง ได้ แ ก่
1) ช่ ว งฉะเชิ ง เทรา-ศรี ร าชา-แหลมฉบั ง 2) ช่ ว ง
พิษณุ โลก-เชีย งใหม่ 3) ช่ว งหนองปลาดุก -หัว หิน 4)
ช่วงคลองไผ่-อุบลราชธานี 5) ช่วงมาบกะเบา-คลองไผ่
วงเงิน 7,205.2504 ล้านบาท
ขณะนี7อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาโดยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ทําสัญญาแล้วจํานวน 11 สัญญา
ขออนุมตั ทิ าํ สัญญาจํานวน 3 สัญญา
อยู่ ร ะหว่ า งทํ า ราคากลางใหม่ จํ า นวน 6 สัญ ญา
เนืองจากไม่มผี สู้ นใจซือ7 เอกสารประกวดราคา
ทบทวนราคากลางใหม่ และขออนุ มตั ิร่าง TOR ขึ7น
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ครัง7 ที 2 จํานวน 4 สัญญา
ขออนุมตั ปิ ระกวดราคาใหม่ จํานวน 2 สัญญา เนืองจาก
มีผสู้ นใจซือ7 เอกสารเพียงรายเดียว
ขออนุ มตั ิร่าง TOR ขึน7 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ครัง7 ที 1
จํานวน 3 สัญญา
ขออนุมตั เิ รียกประกวดราคา จํานวน 1 สัญญา
รฟท. ขอโอนเปลียนแปลงสํานักงบประมาณ จํานวน
20 สัญญา
อยู่ระหว่างการรายงานขออนุ มตั ิดําเนินโครงการ และ
ดําเนินการว่าจ้างทีปรึกษาโดยวิธีคดั เลือกเพือทําการ
สํา รวจรายละเอีย ดและออกแบบปรับ ปรุ ง มาตรฐาน
อาณัตสิ ญ
ั ญาณ
เครืองกัน7 ถนน จํานวน 121 แห่ง รฟท. ได้ลงนามใน
สัญญาจ้างเมือวันที 22 เมษายน 2554 มอบพื7นทีเมือ
วั น ที 25 เมษายน 2554 สิ7 น สุ ด สั ญ ญาวั น ที 23
กัน ยายน 2554 และกําหนดการจ่ ายเงินงวดสุดท้า ย
ประมาณเดือนตุลาคม 2554
ทีป ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 พฤษภาคม 2554 มี
มติ ใ ห้ ค วามเห็น ชอบในการดํ า เนิ น โครงการจัด หา
ติดตัง7 /ปรับปรุงเครืองกัน7 ถนน วงเงิน 421.9856 ล้าน
บาท
1) โครงการติดตัง7 เครืองกัน7 ถนนเสมอระดับ จํานวน 79
แห่ ง วงเงิน 353.9856 ล้านบาท ซึงขณะนี7 ได้ล ง
ประกาศเชิญชวนและจัดทําประชาพิจารณ์ ครัง7 ที 1

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว

9. งานติ ด ตั ง7 รัว7 สองข้ า งทางตามแนวเขตทางรถไฟ (ระยะทาง 1,649 กม. ) จํานวน 32 สัญญา
10. โครงการสร้างโรงรถจักรแก่งคอย

11. โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและหน่วย 10 ลาดกระบัง

-

-

-

-

-

-

-
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สถานะปัจจุบนั
และกําลังตรวจสอบแก้ไข เพือประกาศเชิญชวนและ
จัด ทํา ประชาพิจารณ์ ครัง7 ที 2 คาดว่ าจะสามารถ
สรรหาผูร้ บั จ้างได้ประมาณต้นเดือนกันยายน 2554
2) โครงการจัดหาและปรับปรุงเครืองกัน7 ถนน จํานวน
35 แห่ง วงเงิน 68 ล้านบาท ซึงขณะนี7อยู่ระหว่าง
ลงประกาศเชิญชวนและจัดทําประชาพิจารณ์ ครัง7 ที
1 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2554
อยู่ระหว่างขออนุมตั ริ ่าง TOR จํานวน 16 สัญญา
ยกเลิ ก ประกวดราคาเนื องจาก สตง. ตรวจพบ
ข้อผิดพลาดจํานวน 8 สัญญา
ยกเลิกประกาศร่าง TOR เนืองจาก สตง. ตรวจพบ
ข้อผิดพลาดจํานวน 8 สัญญา
อยู่ระหว่างดําเนินการคัดเลือกบริษัททีป รึกษา จํานวน
5 ราย คาดว่าจะได้บริษัททีปรึกษาในเดือนกันยายน
2554
งานก่ อ สร้า งโรงรถจัก ร อาคารสํา นั ก งาน บ่ อ ตรวจ
รถจั ก รที ศ รี ร าช า อ ยู่ ร ะห ว่ า ง ปรั บ แ บบอ าคา ร
รายละเอียดงานวางรางทางโรงงาน คาดว่าแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2554
งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารพัสดุ อาคารทีท ําการ ที
หน่ ว ย 10 ICD ลาดกระบัง อยู่ร ะหว่างดํา เนิน การ
สํารวจพืน7 ทีก ่อสร้าง
อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การจั ด หาและติ ด ตั ง7 เครื อ งมื อ
เครืองจักรกลในโรงซ่อมรถจักร ทีศ รีราชาและหน่วย 10
ICD ลาดกระบัง
งานก่อสร้างแฟลตขนาด 40 ห้อง จํานวน 3 หลัง ทีย ่าน
สถานี ทีศ รีราชา 2 หลัง สถานีหวั ตะเข้ 1 หลัง และลาน
จอดรถ อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การออกแบบแฟลตใหม่
เพือ ให้เ ข้า กับ ลัก ษณะพื7น ที คาดว่ า แล้ว เสร็จ ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2554
งานปรับปรุงทางย่านและภายในโรงซ่อมสารวัตรรถจักร
ศรีราชา งานออกแบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างจัดทําร่าง
เอกสารประกวดราคาและร่าง TOR
งานปรับปรุงทางในโรงซ่อมหน่ วย 10 ICD ลาดกระบัง
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขแบบแผนรายละเอียดต่างๆ

ภาคผนวก ก.
การประชุมระดมความคิดและการสํารวจพืน7 ทีจ งั หวัดหนองคาย

• แผนงาน/โครงการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างมีทงั 7 หมด 10 โครงการ มีรายะละเอียด

และสถานะโครงการดังตารางที 4
ตารางที 4: แผนงาน/โครงการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างของ รฟท.
โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว
1. โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงลพบุร-ี ปากนํ7าโพ

-

2. โครงการก่อสร้างทางคูช่ ่วงมาบกะเบาชุมทางถนนจิระ

-

3. โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

-

4. โครงการก่อสร้างทางคูช่ ่วงนครปฐม-หนองปลาดุกหัวหิน

-

5. โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร

-

6. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน

-

-

สถานะปัจจุบนั
ทีประชุมคณะกรรมการ รฟท. เมือวันที 29 มิถุนายน
2554 มีมติอนุ มตั ิให้ว่าจ้างบริษทั ทีป รึกษา เพือสํารวจ
ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางคู่สายเหนือช่วง
ลพบุร-ี ปากนํ7าโพ วงเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) 89 ล้าน
บาท และให้ลงนามสัญญาจ้างได้เมือมีแหล่งเงินรองรับ
เรียบร้อยแล้ว
ทีป ระชุมคณะกรรมการ เมือวันที 29 มิถุนายน 2554 มี
มติอนุมตั ใิ ห้ว่าจ้างบริษทั ทีป รึกษา เพือสํารวจออกแบบ
รายละเอียดการก่อสร้างทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่ ว งมาบกะเบา-ชุ ม ทางถนนจิ ร ะ วงเงิ น (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม) 134 ล้า นบาท และให้ลงนามสัญญา
จ้างได้เมือมีแหล่งเงินรองรับเรียบร้อยแล้ว
สนข. ได้รบั งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ประจําปี
2554-2555 โดยว่าจ้างบริษทั Team Consultant เป็ น
ผู้ดําเนินการสํารวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทํา
รายงานผลกระทบสิง แวดล้อม (EIA) โดยเริม มี.ค.
2554 ถึง พ.ค. 2555
ทีประชุมคณะกรรมการ รฟท. เมือวันที 29 มิถุนายน
2554 มีมติอนุ มตั ิให้ว่าจ้างบริษทั ทีป รึกษา เพือสํารวจ
ออกแบบรายละเอีย ดการก่ อ สร้า งทางคู่ ส ายใต้ ช่ ว ง
น ค ร ป ฐ ม -ห น อ ง ป ล า ดุ ก -หั ว หิ น ว ง เ งิ น ( ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิม ) 128.5 ล้านบาท และให้ลงนามสัญญา
จ้างได้เมือมีแหล่งเงินรองรับเรียบร้อยแล้ว
สนข. ได้รบั งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ประจําปี
2554-2555 โดยว่าจ้างบริษทั PCBK เป็ นผูด้ ําเนินการ
สํ า รวจ ออกแบบรายละเอี ย ด และจัด ทํ า รายงาน
ผลกระทบสิง แวดล้อม (EIA) โดยเริม r”8” 2554 ถึง
ก.ค. 2555
ทีป ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 พฤษภาคม 2554 มี
มติเห็นชอบให้ดาํ เนินโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า
ทดแทน
ขณะนี7 รฟท. กําลังดําเนิ นการ และคาดว่ าจะลงนาม
สัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2555

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว
7. โครงการ Refurbish รถจักร 56 คัน

-

8. โครงการจัด หารถโดยสารรุ่น ใหม่ สําหรับบริการเชิง พาณิชย์จาํ นวน 115 คัน
9. โครงการก่ อ สร้า งสถานี บ รรจุ แ ละแยกสิน ค้า กล่ อ ง (ICD) แห่งที 2

10. โครงการจัดหาและติดตัง7 ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ทัวประเทศ


6.

สถานะปัจจุบนั
ทีป ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 พฤษภาคม 2554 มี
มติเห็นชอบให้ดาํ เนินโครงการซ่อมบูรณะรถจักร
ขณะนี7 รฟท. กํา ลัง ดํา เนิ น การและคาดว่ า จะลงนาม
สัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2555
ทีป ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 พฤษภาคม 2554 มี
มติเห็นชอบให้ดาํ เนินโครงการซ่อมบูรณะรถจักร
ขณะนี7 รฟท. กําลังดําเนิ นการ และคาดว่ าจะลงนาม
สัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2555
อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาขัน7 สุดท้าย
ส่ว นเพิม ของคณะกรรมการบริห ารโครงการฯ ซึง ที
ปรึกษาทําการปรับปรุงตามสถานการณ์ทเี ปลีย นแปลง
ไป ก่อนนํ าเสนอ รฟท. เพือเป็ นแนวทางในการเลือก
ส ถ า น ที ตั 7 ง ที เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ เ ส น อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
อยู่ระหว่างดําเนินการร่าง TOR เพือว่าจ้างทีปรึกษา
สํารวจออกแบบรายละเอียดการติดตัง7 ระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม

ความร่วมมือกับประเทศเพือนบ้าน

รฟท. ได้มโี ครงการการพัฒนาเส้นทางเชือมต่อด้านการขนส่งทางรางของไทยกับประเทศเพือนบ้าน
ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย รายละเอียดดังนี7
• เส้นทางไทย (หนองคาย) – สปป.ลาว (ท่านาแล้ง)

- ไทยและ สปป.ลาว ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมระหว่างไทย-ลาว เมือ
วันที 30 มีนาคม 2551 และเปิดเดินรถระหว่างสถานีหนองคาย-สถานีท่านาแล้ง อย่างเป็ น
ทางการ เมือ วันที 5 มีนาคม 2552 ป จั จุบนั ให้บริก ารด้านการขนส่ง ผู้โดยสารวันละ 4
ขบวน (ไป-กลับ) แต่ยงั ไม่มกี ารให้บริการขนส่งสินค้า ทัง7 นี7 รฟท. และองค์การทางรถไฟ
ลาวอยูร่ ะหว่างการหารือเพือกําหนดแนวทางในการขนส่งสินค้าร่วมกัน โดยเริม มีการหารือ
การขนส่ง สินค้าผ่านชายแดนทีค าดว่าจะมีศกั ยภาพ เช่น สินแร่ทองแดงจากลาวไปยัง
ั  าวไทยไปยังลาว ซึงปจั จุบนั มีการขนส่งผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบัง ข้าวมอลล์จากท่าเรือฝงอ่
ทางถนนด้วยรถบรรทุก เส้นทางดังกล่าวจึงยังไม่มปี ริมาณการขนส่งทางรถไฟ รวมถึงการ
ขนส่งทางรถไฟยังมีขอ้ จํากัดด้านหัวรถจักรและแคร่ในการขนส่ง เกิดความไม่แน่ นอนใน
การวางแผนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
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ภาคผนวก ก.
การประชุมระดมความคิดและการสํารวจพืน7 ทีจ งั หวัดหนองคาย

- การขนส่ง ผู้โดยสารจากหนองคาย-ท่านาแล้ง มีอ ัต ราค่าโดยสาร 3 ระดับ คือ รถปรับ
อากาศราคา 50 บาท รถชัน7 2 ราคา 30 บาท รถชัน7 3 ราคา 20 บาท จํานวนผูโ้ ดยสารต่อ
วันประมาณ 130-140 คน โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องพิธกี ารผ่าน ตม. ทีส ถานีหนองคาย จะมี
เจ้าหน้าทีตรวจพืชและสัตว์ซงึ เป็ นเจ้าหน้าทีข องไทยทัง7 หมด ส่วนสถานีท่านาแล้งจะต้อง
ทําพิธกี ารเช่นเดียวกับไทย โดยมีเจ้าหน้ าทีล าวเป็ นผู้รบั ผิดชอบ ในส่วนของรายได้จะ
แบ่งเป็ นรายได้ของไทยร้อยละ 75 และของลาวร้อยละ 25 และใช้พนักงานขับรถไฟของ
ไทยตลอดเส้นทาง ปจั จุบนั ยังไม่มปี ญั หาด้านอุบตั เิ หตุ อย่างไรก็ด ี ในอนาคตจะต้องมีการ
ทบทวนเรือ งคนขับรถไฟ อํานาจหน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ โดยเฉพาะกรณีก ารเกิด
อุบตั เิ หตุ
ั หา
- การบํา รุง รัก ษารางรถไฟจะแบ่ ง ความรับ ผิด ชอบตามอาณาเขต แต่ ห ากลาวมีป ญ
ทางด้านเทคนิคทีไม่สามารถแก้ไขได้ รฟท. จะเข้าไปช่วยเหลือ ทัง7 นี7ได้มกี ารฝึ กอบรม
เจ้าหน้าทีร ถไฟของลาว
- ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณทัง7 หมดเป็ นระบบทีป ระเทศไทยใช้อยู่ในปจั จุบนั ในเส้นทางทีอยู่ใน
ลาวมีจดุ ตัดผ่านเพียงหนึงจุดเท่านัน7 จึงยังไม่มปี ญั หาด้านความปลอดภัย
- นอกจากนี7 ยังมีแผนการสร้างทางต่อระหว่างท่านาแล้งไปถึงเวียงจันท์
• เส้นทางไทย (อรัญประเทศ) – กัมพูชา (ปอยเปต)

ฝา่ ยกัมพูชาได้รบั ความช่วยเหลือจาก ADB ในการปรับปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างศรีโสภณปอตเปต กําหนดแล้วเสร็จในปี 2556 และขอให้ไทยสร้างเส้นทางเชือมระหว่างคลองลึก-อรัญประเทศ
ระยะทาง 6 กม. เพือเชือมต่อกับกัมพูชา รวมทัง7 เสนอให้สร้างสะพานเชือมระหว่างไทย-กัมพูชา ใน
บริเวณดังกล่าว โดยออกค่าใช้จ่ายฝา่ ยละครึง หนึงโดยกัมพูชาได้รบั เงินสนับสนุ นจาก ADB (กัมพูชาได้
แปรรูปการรถไฟของกัมพูชาแล้ว ปจั จุบนั ออสเตรเลียโดยบริษทั Toll Holdings Limited ได้รบั สัมปทาน
ในการบริหารการรถไฟดังกล่าว) สําหรับการปรับปรุงทางช่วงอรัญประเทศ-คลองลึก รฟท. ได้ขอตัง7
งบประมาณลงทุนในปี 2556 แล้ว อยูร่ ะหว่างพิจารณาของสํานักงบประมาณ
รฟท. ได้มกี ารหารือกับการรถไฟกัมพูชาในเบื7องต้นเกียวกับการก่อสร้างสะพานรถไฟเชือม
ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชาแล้ว ซึง รฟท. ได้ออกแบบเสร็จแล้ว โดยจะรองรับรางรถไฟขนาด meter
gauge (ขนาด 1 เมตร) ค่าก่อสร้างประมาณ 24 ล้านบาท ซึง หากกัมพูชามีความสนใจจะออกค่าใช้จ่าย
ฝา่ ยละครึง หนึง จะต้องหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป
• เส้นทางเชือมโยงระหว่างไทย-พม่า

เส้นทางเชือมโยงทางรถไฟระหว่างไทยและพม่าแบ่งออกเป็ น 2 ทางเลือก ได้แก่ ไทย (ด่าน
เจดียส์ ามองค์) – พม่า (ธันบซายัต) และไทย (กาญจนบุร)ี – พม่า (ทวาย)
- ทางเลือกที 1 ไทย (ด่านเจดียส์ ามองค์) –พม่า (ธันบซายัต) สาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความ
ช่ว ยเหลือ ไทยและพม่า ในการศึก ษาความเป็ นไปได้ในการก่อ สร้างเส้นทางรถไฟจาก
สถานีน7ํ าตก-ด่านเจดียส์ ามองค์-ตันบูชายัต เมือปี 2550 รฟท. ได้ยนื แบบขอรับความ
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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ช่วยเหลือจากสาธารณรัฐเกาหลี เพือศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟจากสถานีน7ําตก-ด่านเจดียส์ ามองค์-ตันบูชายัต แต่ยงั ไม่ได้รบั การตอบรับใดๆ
- ทางเลือกที 2 ไทย (กาญจนบุร)ี – พม่า (ทวาย) พม่ากําลังดําเนินโครงการท่าเรือนํ7 าลึก
ทวาย จึงได้เสนอเส้นทางเชือมต่อไทย-พม่า เส้นทางใหม่ คือ สถานีบา้ นเก่า (กาญจนบุร)ี
– ทวาย โดยในการประชุมคณะทํางานพิเศษโครงการเชือมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์คุนหมิง ครัง7 ที 13 เมือวันที 18 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ พม่าเสนอ
ให้พ ิจารณาการก่ อ สร้างเส้นทางรถไฟจากสถานีบ้า นเก่ า (กาญจนบุ ร)ี – ทวาย แทน
โครงการก่อ สร้างเส้นทางรถไฟจากสถานีน7ํ าตก – ด่านเจดีย์สามองค์-ตันบูชายัต ทัง7 นี7
จะต้องมีการหารือทวิภาคีต่อไป
• เส้นทางไทย (หาดใหญ่) – มาเลเซีย (ปาดังเบซาร์)

ไทยและมาเลเซียได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกัน ตัง7 แต่ปี 2497 และ
ยัง คงถือ ใช้อ ยู่ถึง ป จั จุบ ัน ป จั จุบ ันมีก ารเดิน รถโดยสารระหว่ างสถานี ก รุง เทพ-บัต เตอร์เ วอร์ธ และ
หาดใหญ่-ลังกาวี ให้บริการวันละ 4 ขบวน (ไป-กลับ) สําหรับการเดินขบวนรถสินค้าขึน7 อยู่กบั ปริมาณ
สินค้า ทัง7 นี7 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟลดลงอย่างต่อเนือง เนืองจาก รฟท. ประสบปญั หาขาด
แคลนรถจักรลากจูง
7.

ข้อคิ ดเห็นเพิ มเติ ม
• การวางแผนก่อสร้างเส้นทางใหม่ควรจะคํานึงถึงขนาดของรางทัง7 meter gauge (1 เมตร) และ

•
•

•
•
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standard gauge (1.435 เมตร) ให้เหมาะสมกับแผนงาน/โครงการทีคาดว่าจะเกิดขึน7 ส่วน
ใหญ่ประเทศเพือนบ้านทีม ชี ายแดนติดกับไทยยังคงเป็ นรางขนาด meter gauge แต่อย่างไรก็
ดี ได้มแี ผนการพัฒนาการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงทีใช้ราง standard gauge ในบาง
ประเทศได้มกี ารก่ อสร้างทางรถไฟทีสามารถวิง ได้ทงั 7 แบบ meter gauge และ standard
gauge โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
หัวรถจักรในปจั จุบนั มีสภาพเก่า ไม่สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ควร
จะพ่วงได้ 30 แคร่ เหลือเพียง 25 แคร่
การบํารุง รักษาและการสร้างหัวรถจักร โบกี7 ต้องใช้อ งค์ความรู้เฉพาะ การพึงพิงบริษัทใน
ต่ า งประเทศเพีย งอย่า งเดีย วอาจทํา ให้เ กิด ความเสีย ง ดัง นัน7 ควรพิจ ารณาการตัง7 บริษัท
บํารุงรักษา ซ่อม และผลิต ออกมาโดยเฉพาะ เพือรองรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางที
รวมทัง7 ราง หัวรถจักร ของ รฟท. รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดนิ หน่ วยงานทีเ กียวข้อง อาทิ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม
มีแผนการทําเส้นทางใหม่ จากบ้านไผ่ (ขอนแก่น)-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
มีการปรับเพิม การขนส่งสินค้าในแต่ละขบวนเพิม มากขึน7 โดยพ่วงไปกับขบวนรถโดยสารซึง มี
ความสมําเสมอในการขนส่งในแต่ละวัน
ภาคผนวก ก.
การประชุมระดมความคิดและการสํารวจพืน7 ทีจ งั หวัดหนองคาย

• วัตถุประสงค์ของการเดินทางจากสถานีหนองคายไปท่านาแล้ง ส่วนใหญ่ เป็ นการท่องเทียว

ต่อวีซ่า
• บริเวณสถานีท่านาแล้ง (ลาว) ไม่ได้เป็ นพืน7 ทีเ ชิงธุรกิจ ไม่มกี ารให้บริการขนส่งจากรัฐลาว มี
เพียงรถรับจ้างส่วนบุคคลให้บริการ (อัตราค่าใช้บริการตามทีต่อรอง) ถ้าเดินทางรถโดยสาร
ระหว่างประเทศค่าโดยสารประมาณ 15 บาท
• ท่านาแล้งมีแผนทําย่านกองเก็บตู้ (CY) คู่ขนานกับการตัง7 ICD แห่งที 2 ทีสถานีนาทา
หนองคาย ซึง จะมีการให้บริการด้านโลจิสติกส์และมีพธิ กี ารศุลกากร
• จัดตารางเวลาขนส่งทางรถไฟ ให้ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยของคนจากลาว รวมกับการสร้าง
แห่งซือ7 ขายสินค้าเพืออุปโภคบริโภคใกล้ตวั สถานีขนส่งทางรถไฟ
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สรุปการประชุมแลกเปลียนความคิ ดเห็นกับเจ้าหน้ าที
National Economic Research Institute (NERI)
วันพฤหัสบดีที 5 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว
เศษฐกิจของ สปป.ลาว ในปจั จุบนั มีอตั ราการขยายตัวอย่างรวดเร็วสูงถึงร้อยละ 8.9 ซึง ประเทศ
ทีเ ข้ามาลงทุนในสปป.ลาว อันดับหนึง คือ เวียดนาม รองลงมาคือ จีน ไทย และเกาหลี ตามลําดับ โดย
ในปี 2554 JICA ได้ม าทํา การศึก ษาทางด้านการขนส่ ง และโลจิส ติก ส์ข อง สปป.ลาว และเสนอ
แผนพัฒนาศูนย์โลจิลติกส์ใน สปป.ลาว 3 แห่ง ได้แก่ เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต และจําปาสัก โดยผล
จากการศึกษาพบว่า ปจั จุบนั เวียงจันทน์มสี นิ ค้าทีส ่งข้ามสะพานมิตรภาพ (เวียงจันทน์-หนองคาย) อยู่
ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ซึงมีแนวโน้มทีก่อให้เกิดความคุ้มค่าหากมีการขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยใน
อดีต สปป.ลาว มีการขนส่งทางรถไฟบริเวณทีชายแดนลาว-กัมพูชา ซึงก่อสร้างโดยฝรังเศส

ในช่วงปี
1920-1940 มีความยาวประมา 8 กม. โดยเป็ นการขนถ่ายสินค้าจากเรือเพือเลีย งเส้นทางนํ7าตก (คอน
พะเพ็ง) ทางตอนใต้ของลาว
ปจั จุบนั รัฐบาลลาวมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศโดยเปลีย นจากประเทศทีเ ป็ น Land lock
ให้เป็ นประเทศ Land link โดยอาศัยการสร้างเส้นทางเชือมต่อการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพืนบ้าน
แต่ปญั หาและอุปสรรคสําคัญ คือ ต้นทุนในการสร้างเส้นทางซึง ต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลซึง ทางรัฐบาล
ลาวไม่มเี งินทุนมากพอทีจ ะลงทุนก่อสร้าง ดังนัน7 จึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ทีจ ะ
ได้ประโยชน์จากการสร้างเส้นทางรถไฟ เช่น ไทย จีน และเวียดนาม โดยรัฐบาลลาวได้มแี ผนการสร้าง
โครงข่ายเส้นทางรถไฟ ประกอบด้วย 4 เส้นทาง (รูปที 1) ดังนี7
• หนองคาย - เวียงจันทน์ - ท่าแขก - มูก่าย ระยะทางรวม 480 กม. เป็ นเส้นทาง
เชือมต่อระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
• เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง - บ่อเต็น ระยะทางรวม 556 กม. เป็ นเส้นทางเชือมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-จีน ซึง การสํารวจเส้นทางพบว่า การก่อสร้างต้องผ่านพืน7 ทีธ รรมชาติ
จํานวนมาก
• ช่องเม็ก - ปากเซ - สะหวันนะเขต – ลาวบาว ระยะทางรวม 452 กม. เป็ นเส้นทาง
เชือมต่อระหว่างไทย-ลาว(ตอนใต้)-เวียดนาม
• มุกดาหาร - สะหวันนะเขต – ลาวบาว ระยะทางรวม 222 กม. เป็ นเส้นทางเชือมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
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รูปที 1: แนวเส้นทางรถไฟตามแผนการสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟของ สปป.ลาว

เวียงจันทน์ – หลวงพระ
บาง – บ่อเต็น (route 3B)
หนองคาย - เวียงจันทน์
- ท่าแขก – มูก่าย (route
มุกดาหาร - สะหวันนะ
เขต – ลาวบาว (route

ช่องเม็ก - ปากเซ –
สะหวันนะเขต – ลาว
บาว (route 3C)

การพัฒนาเส้นทางรถไฟใน สปป. ลาว เริม มีการก่อ สร้างเส้นทางระหว่างสถานีห นองคายท่านาแล้ง ในช่วงปี 2006 – 2008 โดยได้รบั การสนับสนุ นเงินกู้จากรัฐบาลไทยผ่านสํานัก งานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ้าน (สพพ.) และเปิ ดให้บริการเดินรถในปี 2009 ซึงปจั จุบนั
สปป.ลาว ยังไม่มขี บวนรถเป็ นของตัวเอง ต้องอาศัยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็ นผูใ้ ห้บริการ
เดินรถ โดยมีระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณเป็นแบบเดียวกับไทย ซึง การเดินรถระหว่างประเทศจําเป็ นต้องมีการ
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ปิดสะพานมิตรภาพประมาณ 30 นาที เนืองจากทางรถไฟต้องใช้ผวิ จราจรร่วมกัยรถยนต์ (วิง ผ่านกลาง
ั
สะพาน) ทําให้จราจรติดขัดบริเวณด่านทัง7 ฝงไทยและลาว
การให้บริการขนส่งทางรถไฟของ สปป.ลาว ในปจั จุบนั เป็ นการขนส่งผูโ้ ดยสารเพียงอย่างเดียว
โดยมีการเดินรถวันละ 2 เทีย ว มีผโู้ ดยสารเฉลีย 100 คนต่อวัน ซึง ปญั หาหลักทีมผี ใู้ ช้บริการน้อย คือ
การเดินทางเชือมต่ อจากสถานีท่านาแล้งไปยังเวียงจันทน์ ไม่สะดวกและต้องใช้เวลานาน (ระยะทาง
ประมาณ 16 กม. ) ซึงเทียบกับเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านสะพานมิตรภาพจะมีความสะดวกกว่า สําหรับ
รายได้จากการขายตั |ว สปป.ลาว จะได้รบั ส่วนแบ่งจาก รฟท. ร้อยละ 25 (ประมาณ 10,000-20,000
บาท/เดือน) สําหรับด้านการขนส่งสินค้าเคยมีการทดลองเดินรถสินค้าซึงเป็ นโครงการนํ าร่อง โดยการ
ขนส่งมอลต์เข้ามายังลาว (สําหรับทําเบียร์) และยังมีการติดต่อจากเอกชนหลายราย แต่ปจั จุบนั ยังไม่
สามารถให้บริการได้
สปป.ลาว มีแผนการขยายโครงข่ายทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้งไปยังนครหลวงเวียงจันทน์
ระยะทางประมาณ 9 กม. โดยทีต งั 7 สถานีเวียงจันทน์ตงั 7 อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองประมาณ 6 กม. ซึง
รัฐ บาลไทยสนัน สนุ น เงิน กู้เ พือ การก่ อ สร้า งทัง7 ทางด้า นโครงสร้า งพื7น ฐาน สถานี และระบบอาณัติ
สัญญาณ หากมีการเชือมต่อเส้นทางรถไฟไปถึงเวียงจันทน์จะส่งผลให้มปี ริมาณผู้โดยสารเพิม ขึน7 และ
สามารถใช้ใ นการขนส่ง สินค้าได้ในอนาคต แต่ ยงั คงต้องรับ การช่วยเหลือจากไทยในการลงทุนสร้าง
เส้นทางมายังเวียงจันทน์ รวมถึงการสร้างสิง อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสร้างลาน
กองตู้สนิ ค้า (Container yard: CY) โดยมีแผนการสร้าง CY ทีบ ริเวณสถานีรถไฟท่าแล้งและพัฒนาใน
ระยะต่อไปเป็นสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot: ICD)
นอกจากนัน7 การพัฒนาเส้นทางรถไฟรัฐบาลลาวได้มกี ารทําบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลจีนใน
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชือมต่อจากจีน (บ่อเต็น)–หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ ระยะทาง
420 กม. (มีโครงสร้างในส่วนทีเป็ นอุโมงค์ระยะทาง 190 กม. และเป็ นสะพาน 90 กม. ) ซึง เป็ นการ
ลงทุ น ร่ ว มระหว่ า งรัฐ บาลจี น และลาว (รั ฐ บาลจี น ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 70 ส่ ว นรัฐ บาลลาวถื อ หุ้ น
ร้อยละ 30) โดยในปจั จุบนั ได้มกี ารสํารวจเส้นทางเรียบร้อยแล้ว แต่การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวยังคงอยู่
ในขัน7 ตอนการตกลงและเจรจาผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลจีนและลาว
โดยเบื7องต้นเป็ นศึกษาเพือสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพือขนส่งผู้โดยสารทีสามารถวิง ได้
200 กม./ชม. (แต่เนืองจากปญั หาทางด้านต้นทุนในการก่อสร้างจึงพิจารณาการก่อสร้างรถไฟความเร็ว
สูงทีสามารถวิง ได้ 160 กม./ชม.แทน) และการขนส่งสินค้าทีส ามารถวิง ได้ 120 กม./ชม. โดยก่อสร้าง
เป็นทางเดีย วเป็นรางขนาด Standard gauge
สําหรับการรองรับเพือเชือมต่อกับประเทศไทย (ขนาดรางเป็ น Meter gauge) ได้มกี ารวางแผน
สร้างสิง อํานวยความสะดวกสําหรับการขนถ่ายสินค้า รวมถึงการก่อสร้าง CY และกําหนดเป็ นเขต
เศรษฐกิจเฉพาะอยูบ่ ริเวณสถานีท่านาแล้ง โดยปจั จุบนั ทางสปป.ลาว มีความพร้อมทางด้านกฎระเบียบ
สําหรับรองรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทีเป็ น Single window แล้ว แต่ยงั คงติดขัดในเรืองภาษีสําหรับ
สินค้าหีบห่อ (parcel)
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ประเด็นทีต อ้ งพิจารณาและให้ความสําคัญ
• การเชือมโยงระบบอาณัติสญ
ั ญาณและควาสามารถในการทํางานร่วมกัน (interoperability)
ของระบบรถไฟจีน ลาว และไทย
• การสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น7ํ าโขงแห่ง ใหม่เพือลดการติดขัดของการจราจรบริเ วณด่าน
ปจั จุบนั เริม มีการหารือร่วมกันระหว่างไทยและลาวแต่ยงั ไม่มขี อ้ สรุป โดยในเบือ7 ต้นมีการเสนอ
ว่าให้เดินขบวนรถสินค้าเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านัน7
• การจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ในการก่ อ สร้า งและพัฒ นาเส้ น ทางรถไฟใน สปป.ลาว ว่ า จะ
ดําเนินการในส่วนใดก่อน (โครงสร้างพื7นฐาน สถานี หัวรถจักรและล้อเลือน หรือ CY) และ
เส้นทางสายใดก่อน โดยเส้นทางหนองคาย - เวียงจันทน์ - ท่าแขก – มูก่าย ซึง เชือมโยง
ระหว่างไทย ลาว และเวียดนามเป็นอีกเส้นทางหนึงทีท างรัฐบาลลาวให้ความสนใจ
• ด้านการขนส่งสินค้าทางรถไฟ สินค้าทีค วรให้ความสนใจ คือ แร่ทองแดงซึง ถือเป็ นสินค้าหลัก
ของลาวทีขนผ่านไทยไปยังท่าเรือศรีราชาเพือส่งออกต่างประเทศทางเรือ ปจั จุบนั อาศัยการ
ขนส่งทางรถบรรทุกซึง ผูข้ นส่งเป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างไทยและลาวในชือ เดือนสวรรค์ ซึง
ได้สมั ปทานจากรัฐบาลลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี
• การออกแบบก่อสร้างทางรถไฟอาจต้องมีการออกแบบเพือรองรับการขยายเส้นทางทีเป็ น
standard gauge ซึง ในเชิงเทคนิคให้สามรถทําได้ แต่ในทางปฏิบตั อิ าจต้องพิจารณาถึงเงิน
ลงทุน
• ข้อตกลงและกฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่างประเทศ เช่น การรับผิด ชอบในกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุ
• ข้อตกลงและกฎระเบียบในการตรวจคนเข้าเมืองและพิธศี ุลกากร ของผู้โดยสารและสินค้าที
ขนส่งทางรถไฟ เพือความปลอดภัยและความมังคง
 รวมถึงป้องกันการลับลอบขนส่งสิง ผิด
กฎหมาย
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สรุปการประชุมแลกเปลียนความคิ ดเห็นกับเจ้าหน้ าทีด่านศุลกากร
วันพฤหัสบดีที 5 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย
การประชุมแลกเปลียนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าทีด่านศุลกากรมีประเด็นคําถามทีน่าสนใจหรือ
เป็ นวัตถุประสงค์ในการแลกเปลียนความคิดเห็นคือต้องการทราบว่าถ้ามีการเชือมต่อระบบรถไฟไปสู่
ประเทศลาวและประเทศจีนตอนใต้ทางด่านศุลกากรจะมีวธิ กี ารปรับตัวอย่างไร ทัง7 ทางด้านสินค้าและ
ผูเ้ ดินทาง
จากข้อ มูล เบื7อ งต้ น ของด่ า นศุ ล กากรหนองคายพบว่ า มีเ ขตพื7น ทีร บั ผิด ชอบ 3 จัง หวัด คือ
หนองคาย อุด รธานี และขอนแก่ น และครอบคลุม 7 จุด ข้ามแดน คือ ด่านพรมแดนหนองคาย ด่าน
พรมแดนท่าเรือหายโศก ด่านตรวจรถไฟ สนามบินนานาชาติอุดรธานี สนามบินนานาชาติขอนแก่น จุด
ผ่อนปรมบ้านหม้อ และจุดผ่อนปรนบ้านม่วง
ในส่วนของมูลค่าการค้าทีพรมแดนหนองคาย พบว่า ปี พ.ศ 2554 (รูปที 1) มูลค่าการค้ารวม
เท่ากับ 43,752.09 ล้านบาท มูลค่าส่งออก 41,170.07 ล้านบาท และมูลค่านํ าเข้า 2,582.02 ล้านบาท
โดยมูลค่าสินค้านําเข้าเป็นมูลค่าสินค้ารวม ไม่ใช่มลู ค้าสินค้าจากประเทศลาวทีเ ข้ามายังประเทศไทย
รูปที 1: มูลค่าการค้าชายแดนปี 2547-2555
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

มูลค่ารวม

มูลค่าส่งออก

มูลค่านําเข้า

11897
17872
20023
23254
30475
31314
38128

10829
16595
18570
21743
28623
29282
35270

1067
1277
1452
1510
1851
2032
2858

มูลค่า

ปี
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สินค้าส่งออกของประเทศไทยทีส ่งออกเป็ นหลักคือผลิตภัณฑ์น7ํ ามัน รองลงมาเป็ นยานพาหนะ
ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครืองจักรต่างๆ ส่วนสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างได้ลดบทบาทลง แต่อุปกรณ์ทใี ช้ใน
เหมืองเป็นอุปกรณ์ทมี ที งั 7 การส่งออกจากไทยและเป็นสินค้าผ่านแดน ซึง การแยกดูรายไตรมาสก็จะให้ผล
เช่นเดียวกัน
สินค้านําเข้าส่วนใหญ่คอื ถังเปล่าสําหรับบบรจุแก็สเนืองจากทางลาวไม่มถี งั บรรจุแก็สดังนัน7 เวลา
ประเทศไทยส่งแก็สออกไปจึงต้องส่งถังออกไปด้วยซึงทําให้ทางลาวต้องส่งถังกลับคืนไทย นอกจากนี7
กรณีรถยนต์ใหม่ เช่นโตโยต้ากําหนดให้ไทยผลิตรถยนต์พวงมาลัยซ้ายขายให้ลาวซึงส่วนหนึงขายใน
ลาว ทําให้เ ปลียนผู้ถือ ครองเป็ นลาวแล้ว ให้ลาวส่ง มา EPZ ในไทยและส่ง ขายประเทศที 3 กรณี
เดียวกันฮอนด้าไทยไม่สามารถส่งไปเวียตนามโดยตรงได้ทําให้ต้องขายผ่านดีลเลอร์และให้ดลี เลอร์ทํา
เรืองส่งออก ซึงเมือพิจารณาข้อมูลทีแท้จริงแล้วสินค้าลาวทีเข้ามาในไทยส่วนใหญ่เป็ นไม้ ไม้แปรรูป
ต่างๆ สําหรับพวกสายไฟต่างๆ ทีจ ริงแล้วผลิตในไทยแต่ส่งไปให้ทางลาวประกอบแล้วส่งกลับมา กรณี
เสื7อผ้าก็เช่นเดียวกัน โดยมีเสื7อผ้าบางส่วนทีเข้ามาจากจีนผ่านลาวแต่มูลค่าน้อยมากถ้าเทียบกับทาง
มุกดาหารเนืองจากมุกดาหารติดกับเมืองทีตดิ ชายทะเลซึงเป็ นเมืองท่านํ าเข้า ส่งออกของลาว ซึงการ
แยกดูรายไตรมาสก็จะให้ผลเช่นเดียวกัน
นอกเหนือจากมูลค่าการค้าขายชายแดนแล้ว ด่านหนองคายมีสนิ ค้าทีผ ่านส่วนใหญ่เป็ นสินค้า
ผ่านแดนเช่นสินค้าลาวผ่านไทยออกไปประเทศที 3 เป็นต้น (รูปที 2)
รูปที 2 มูลค่าการค้าผ่านแดนปี พ.ศ. 2547-2555
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

มูลค่ารวม

ลาวไปต่างประเทศ

12047
11336
13243
13796
22833
35095
41978

ต่างประเทศเข้าลาว

6224
6650
7466
6504
11883
21128
27354

5823
4685
5776
7292
10950
13967
14663

มูลค่า

ปี
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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มีมลู ค่าผ่านแดนรวม 43,294.65 ล้านบาท มูลค่าทีลาวส่งออกได้คอื 24,028.84 ล้านบาท ซึง
เป็ นมูลค่าทีผ่านหนองคาย ซึงหากจะพิจารณามูลค่าด้านการขนส่งจึงต้องพิจารณามูลค่าผ่านแดน
ประกอบกับมูลค่าการค้าชายแดนด้วย ซึงมูลค่าทีกล่าวมาข้างต้นไม่ได้รวมมูลค่ากระแสไฟฟ้า เพราะ
หากรวมมูลค่ากระแสไฟฟ้าแล้วจะพบว่าไทยมิได้มคี วามได้เปรียบทางการค้ากับประเทศลาว
หากพิจารณามูลค่ารวมทัง7 มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนแล้วจะพบว่าด่านหนองคาย
มีมูลค่ารวมมากกว่าด่านมุกดาหาร เนืองจากมูลค่าการค้าผ่านแดนมากกว่าเพราะมีพ7นื ทีติดกับเมือง
หลวงของลาว ซึง เท่ากับว่าตอนนี7เวียงจันทน์ใช้ไทยเป็นทางผ่าน
ซึง มูลค่าทีก ล่าวถึงนี7เป็นมูลค่าทีผ ่านการขนส่งทางถนนทัง7 สิน7 ปจั จุบนั ยังไม่ค่อยมีการขนส่งทาง
รถไฟเท่าไร แต่ในอดีตมีการขนส่งสินค้าทีมนี 7ํ าหนักมากเช่นข้าวช่วยเหลือมักจะถูกส่งมาโดยรถไฟถึง
หนองคายจึงเปลีย นเป็นรถบรรทุกผ่าน แต่มคี ่อยดีนกั เพราะค่าใช้จา่ ยในการขนถ่ายค่อนข้างสูง
จากตัวเลขในตารางข้างต้นพบว่ามูลค่าจากลาวไปต่างประเทศในปี 2551-2552 มีมูลค่าสูงขึน7
อย่างมากเป็ นเพราะมีเรืองของทองแดงทีภ ูเบีย7 ทีล าวส่งออกไปเป็ นจํานวนมากโดยต้องมาผ่านแดนไทย
และส่งออกทางทะเลทีศ รีราชา สําหรับในส่วนของมูลค่าต่างประเทศเข้าลาวก็จะเติบโตขึน7 เรือยๆ สําหรับ
ตัว ลัก ษณะสินค้าจากต่ างประเทศเข้าลาวส่านใหญ่ เ ป็ นรถยนต์ ซึง การแยกดูรายไตรมาสก็จะให้ผ ล
เช่นเดียวกัน สินค้าจากลาวไปต่างประเทศส่วนใหญ่คอื สินแร่ทองแดงและแร่อนื ๆ รองลงมาคือเสือ7 ผ้าที
ได้สทิ ธิการผลิต ซึง ไม้ส่วนใหญ่ทลี าวส่งออกจะเป็ นการส่งผ่านแดนหากพิจารณาเฉพาะด่านหนองคาย
ส่วนอะไหล่เครืองบินส่วนใหญ่เป็ นการส่งไปซ่อมแต่มมี ลู ค่าสูงจึงติดอยู่ใน 10 อันดับ ซึง การแยกดูราย
ไตรมาสก็จะให้ผลเช่นเดียวกัน
สําหรับการจัดเก็บรายได้ (รูปที 3) ทีด่านศุลกากรจะลดลงเรือยๆ เนืองจากได้มกี ารลดอัตราอากร
ให้กบั ลาวทัง7 ภายใต้ทวิภาคีและอาเซียน ทําให้อากรลดลงเรือยๆ แต่มูลค่าสินค้ายังไม่มคี วามแตกต่างมาก
ซึงสินค้าทีเก็บภาษีอยู่ตอนนี7คอื ไม้ โดยเก็บอากรเพียงร้อยละ 1 และมูลค่าเพิม ร้อยละ 7 โดยมูลค่าเพิม จะ
ลดลงไม่มากแต่อากรลดลงมาก นอกจากนี7ตวั สินค้าทีส ามารถเก็บภาษีได้ลดจํานวนชนิดลงเรือยๆ เช่นสินค้า
จีน เนืองจาก FTA ไทย จีน ส่วนสรรพสามิตอากรส่วนใหญ่ทเี ก็บได้คอื เบียร์ลาว
รูปที 3 การจัดเก็บรายได้
ศุลกากร
อากรขาเข้า
ค่าธรรมเนียม
รวม
แทนส่วนราชการอืน
มูลค่าเพิม
สรรพสามิต
อืนๆ
รวม
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2547
20.08
5.21
25.29
2547
56.48
0.013
0.001
56.50

2548
23.91
2.52
26.43
2548
68.99
68.99

2549
29.37
2.64
32.01
2549
79.62
1.57
0.16
81.35

2550
35.78
6.08
41.86
2550
77.62
3.35
0.33
81.29

2551
59.23
2.66
61.89
2551
87.31
2.29
0.23
89.83

2552
42.19
3.69
45.88
2552
79.09
3.40
0.34
82.84

2553
32.20
3.90
36.10
2553
77.26
2.89
0.29
80.44

2554
14.45
2.76
17.21
2554
61.36
5.30
0.53
67.19
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ในเรือ งจํานวนผูโ้ ดยสารรถต่างๆ (รูปที 4) โดยผูโ้ ดยสารหมายถึงคนเดินทางผ่านเข้า-ออก ซึง มี
จํานวนเท่าๆ กันหมายความว่ามีจํานวนคนเดินทางไปมาตลอด เนืองจากการทําบัตรผ่านแดนมีความ
สะดวกและทําได้งา่ ยขึน7 เช่น การใช้บตั รผ่านแดนถ้าลาวเข้ามาจะใช้ได้ถงึ แค่ทอี ุดรธานี แต่ไทยไปลาวจะ
ใช้ได้แค่ทเี วียงจันทน์ ถ้าใช้พาสปอร์ตจะอยู่ได้ 30 วัน นอกจากนี7ความสะดวกทางด้านคมนาคมทําให้
รถยนต์สามารถเข้า-ออกได้สะดวกขึน7 โดยการจะเอารถเข้าประเทศลาวต้องไปขนส่งเพือขอทําสมุดคู่มอื
รถระหว่างประเทศ จากนัน7 เมือ ถึงพรมแดนต้องได้รบั การตรวจสอบอีกครัง7 และพีธกี ารศุลกากรต้องออก
เอกสารกํากับรถข้ามแดน และต้องเป็ นรถของเจ้าของเท่านัน7 ทีสามารถนํ าออกไปได้ นอกจากนี7ต้องทํา
เรือ งเข้า-ออกของคนด้วยแยกกับรถ สําหรับการนํารถเข้ามาในไทยจากลาวนัน7 จะมีความสะดวกมากกว่า
เพราะมีก ารเชือ มโยงข้อ มูลถึง กันทุก ด่านทําให้ส ามารถนํ ารถเข้าและออกด่านใดก็ไ ด้ อีก ทัง7 ยัง ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมด้วย
รูปที 4 สถิติรถยนต์และผูโ้ ดยสาร
ยานพาหนะ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
บรรทุก
44,001
43,621
50,272
53,229
65,116
87,924
70,562
69,721
โดยสาร
1582
5,176
7,170
7,248
7,652
7,800
7,800
7,800
ส่วนบุคคล
65278
60,370
96,189 126,982 209,000 324,078 554,207 667,238
ผูโ้ ดยสาร
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน
2,118,810 2,505,889 1,734,471 4,096,659 4,737,055 4,643,851 4,733,316 5,370,595

การเข้ามาของแรงงานลาวผิดกฎหมายจะเข้ามาทางลํานํ7า หรือใช้บตั รผ่านแดนเข้ามาแต่อยู่เกิน
เวลาเป็นจํานวนมาก เพราะเข้ามาลักลอบทํางาน ซึง ส่วนใหญ่จบั ได้ในจุดตรวจขากลับ
สําหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า AEC ไม่ไ ด้
แสดงถึงความต่างในจุดตรวจพรมแดน เพียงเป็ นการลดขัน7 ตอนในการตรวจสอบเท่านัน7 เพือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินการ แต่การตรวจสอบยังคงมีอยู่ ไม่เหมือนกับประเทศในยุโรป โดย
การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพได้มแี ผนดังนี7

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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• โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนหนองคาย

• โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่
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• การผลักดันให้มกี ารสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวเพิม อีก 1 สะพาน
สําหรับ การเตรียมการด้า นการปฎิบตั ิง าน คือ โครงการสัมมนาเพือ เตรียมความพร้อ มของ
เจ้าหน้ าทีใ นการอํานวยความสะดวกทางการค้าตามกรอบ AEC และการควบคุมทางศุ ล กากร และ
ถ่ายทอดความรูเ้ กีย วกับพิธกี ารศุลกากรภายใต้กรอบ AEC สู่ผปู้ ระกอบการ
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ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืนทีจงั หวัดเชียงใหม่
“การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟที เชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่”
วันศุกร์ที 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมนันทา 1-2 โรงแรมฮอลิ เดย์อินน์ จ. เชียงใหม่

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

9.00-09.15 น.

การนําเสนอภาพรวมของโครงการ
โดย ดร. ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์
นักวิชาการเกียรติคณ
ุ
สถาบันวิจยั เพือ การพัฒนาประเทศไทย

09:15 – 10.00 น.

ยุทธศาสตร์เพือ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ ากการเชือ มต่อทางด้านการ
รถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
โดย นายกฤษณะ แพทย์จะเกร็ง
นักวิจยั ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
สถาบันวิจยั เพือ การพัฒนาประเทศไทย

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.00 น.

การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ประสบการณ์จากต่างประเทศ และผลกระทบต่อ
เชียงใหม่

11.00 – 12.30 น.

โดย ดร. สุเมธ องกิ ตติ กลุ
นักวิชาการ ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
สถาบันวิจยั เพือ การพัฒนาประเทศไทย
รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

12.30 น.

เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทีห อ้ งอาหารริเวอร์เทอเรส
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ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืน@ ทีจ งั หวัดเชียงใหม่
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ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืน@ ทีจ งั หวัดเชียงใหม่
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ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืน@ ทีจ งั หวัดเชียงใหม่
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สรุปการร่วมหารือ
การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟฟ้ าทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯกับเชียงใหม่
วันพุธที 4 พฤษภาคม 2555 โรงแรมฮอลิ เดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
ทีมาและความสําคัญของโครงการ การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือมโยงประเทศเพือน
บ้าน เพือให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค โดยแบ่งหัวข้องการบรรยาย
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ความสําคัญและทีมาของปญั หา 2) วัตถุประสงค์งานวิจยั 3) ขอบเขตการวิจยั
และ 4) การร่วมระดมความคิดเกียวกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯกับเชียงใหม่
โดยมีรายละเอียดดังนี8
1) ความสําคัญและทีมาของป ญั หา เนืองจากการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
2015 มีแนวคิดทีว ่าต้องทําอย่างไรให้กลุ่มประเทศในอาเซียนมีความเสมือนเป็ นตลาดเดียวกันและเป็ น
แหล่งผลิตเดียวกัน ดังนัน8 ในเรือ งของการเชือมต่อระหว่างประเทศจึงเป็ นเรืองสําคัญทีจ ะทําให้ตน้ ทุนค่า
ขนส่งระหว่างประเทศตําลง นอกจากนัน8 ยังมีการเชือมต่อในระดับ GMS ซึง มีกจิ กรรมหลายด้านรวมทัง8
มีการทําข้อตกลงเกีย วกับการเคลือนย้ายคนและสินค้าระหว่างประเทศ ซึง เป็ นโอกาสของไทยเพราะจาก
ลัก ษณะทางภูมศิ าสตร์แ ล้ว ประเทศไทยมีแ นวโน้ มทีจ ะเป็ นศู นย์ก ลางทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ
เชือมต่อในระดับ GMS ในขณะเดียวกันประเทศจีนได้ให้ความสําคัญในการเชือมต่ อลงมาทางใต้สู่
ประเทศไทย เพือ พัฒ นามณฑลชัน8 ในของจีน เพราะช่ อ งว่ า งระหว่ า งมณฑลชัน8 ในกับ มณฑลทีอ ยู่
ชายทะเลตะวันออกค่อนข้างห่าง เช่น มณฑลยูนานมีรายได้ 1 ใน 4 ของมณฑกวางตุ้งซึง อยูต่ ดิ ทะเล ซีง
ประเทศจีนมองว่าการเชือมต่อลงมาทางใต้จะสามารถทําให้เป็ นทางออกสู่ทะเลได้ และจีนได้มขี อ้ เสนอที
จะสร้างเส้นทางรถไฟจากมณฑลยูนานผ่านประเทศลาวทางเวียงจันทน์ลงมายังประเทศไทยทางจังหวัด
หนองคาย แต่การเจรจาระหว่างประเทศจีนและประเทศลาวยังไม่ลงตัว รัฐบาลไทยให้ความสนใจในการ
เชือมทางรถไฟกับประเทศจีนรวมทัง8 มีการกล่าวถึงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงและขนส่งสินค้าทัง8
ภายในประเทศไทยจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่และอาจขยายไปถึงจีนตอนใต้ ดังนัน8 เพือให้ประเทศไทย
ใช้ประโยชน์จากการเชือมโยงระบบรถไฟไปยังประเทศเพือนบ้านมากทีส ุด จึงจําเป็ นต้องมีความรูแ้ ละ
ความเข้าใจเกียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชือมโยงระบบรถไฟระหว่างประเทศเพือนบ้านทัง8
รถไฟความเร็วสูงและรถขนส่งสินค้า จึงเป็นทีม าของโครงการการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือมโยง
ประเทศเพือนบ้าน เพือให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าคขึน8
2) วัตถุประสงค์ 1) เพือวิเคราะห์ประโยชน์จากการเชือมโยงระบบเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้านโดยเน้นการขนส่งทางรถไฟ 2) เพือวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
ความต้องการเดินทางและขนส่งตามแนวทางเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ และ 3) เพือ เสนอแนะ
แนวนโยบายสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไปทีเ ชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน
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ขอบเขตการวิจยั 1) เพือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเชือมโยงทางเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งทาง
รถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน 2) เพือวิเคราะห์ความต้องการเดินทางและการขนส่ง
ตามแนวเส้นทางระบบรถไฟ 3) การวิเ คราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสัง คมในกรณีทไี ทยเป็ น
ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ จากการเชือ มโยงผ่ า นระบบขนส่ ง ทางรถไฟระหว่ า งประเทศ และ 4)
ข้อเสนอแนะทางนโยบายและการนําไปปฎิบตั ิ
โดยภาพรวมจะเป็ นการนําเสนอยุทธศาสตร์เพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ ากการ
เชือมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน การนําเสนอประสบการณ์ทางด้านรถไฟความเร็วสูงใน
ต่างประเทศ และผลจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ สําหรับการระดม
ความคิดจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรือ งโอกาสของเชียงใหม่จากการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
ประโยชน์ทจี ะเกิดขึน8 กับเชียงใหม่ในสาขาต่างๆ และสิง ทีร ฐั บาลควรให้การสนันสนุ นแก่เชียงใหม่ควบคู่
ไปกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือให้เชียงใหม่ได้ประโยชน์มากทีส ุดจากการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูง
ยุทธศาสตร์เพือให้ ประเทศไทยได้ ประโยชน์ อย่างเต็มที จากการเชื อมต่ อทางด้ านการ
รถไฟกับประเทศเพือนบ้าน และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง โดยแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อ คือ 1)
แนวคิดการพัฒนารถไฟเพือรองรับการขนส่งกับประเทศเพือนบ้าน 2) แผนและโครงการพัฒนาทีม ผี ล
ต่อการขนส่งทางรถไฟ 3) ลักษณะทางเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพือนบ้าน 4)
ยุทธศาสตร์การเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน และ5) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ให้ได้ประโยชน์จากการเชือมต่อทางด้านการรถไฟ โดยมีรายละเอียดดังนี8
ในปจั จุบนั ราคานํ8ามันเพิม สูงขึน8 ทําให้การขนส่งโดยทางเลือกอืน เช่น รถไฟเริม เข้ามามีบทบาท
มากขึน8 โดยเปรียบเทียบระยะทางในการขนส่งสินค้านํ8 าหนัก 1 ตัน จากการใช้น8ํามัน 1 ลิตรพบว่าการ
ขนส่งทางถนนได้ระยะทาง 21 กิโลเมตร การขนส่งทางรถไฟได้ระยะทาง 71 กิโลเมตร โดยการขนส่ง
ทางรถไฟสามารถขนส่งได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนนถึง 3.5 เท่า ซึงถือเป็ นข้อดี นอกจากนี8ยงั มีการ
ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยและมีความน่ าเชือถือได้มากกว่าทางถนนและสามารถขนส่งสินค้าได้
ในปริมาณมากๆ เมือพิจารณาการขนส่งทางรถไฟประกอบกับการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ซึงจะ
ส่งผลให้การขนส่งสินค้าและจํานวนผูโ้ ดยสารเพิม มากขึน8 ดังนัน8 รถไฟจึงเป็ นทางเลือกเพือลดการติดขัด
ในการขนส่งระหว่างประเทศ และใช้การขนส่งทางถนนเป็นตัวกระจายสินค้าไปสู่ภมู ภิ าคต่างๆ
โครงการพัฒนาทีม ผี ลต่อการขนส่งทางรถไฟ มีดงั นี8
•
•
•
•
•

254

โครงการเส้ นทางรถไฟสายสิงคโปร์ -คุณหมิง
การเชือมโยงโครงข่ายเส้ นทางรถไฟในกลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ $าโขง
โครงการก่อสร้ างเส้ นทางรถไฟระหว่างจีน-สปป.ลาว
โครงการก่อสร้ างรถไฟความเร็วสูง
แผนพัฒนาเส้ นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย
ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืน8 ทีจ งั หวัดเชียงใหม่

•
•

โครงการก่อสร้ างท่าเรื อนํ $าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
โครงการพัฒนาท่าเรื อฝั งทะเลอันดามันและสะพานเศรษฐกิจเชือมโยงท่าเรื อฝั งอ่าวไทย

สํ า หรับ ลัก ษณะทางเศรษฐกิจ และปริม าณการขนส่ ง ระหว่ า งประเทศเพือ นบ้า น โดยการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนและจีน พบว่า มีมูลค่าการค้าเพิม ขึน8 จากปี 2007 (3,494
พันล้านเหรียญ สรอ.) เป็น 5,878 พันล้านเหรียญ สรอ.ในปี 2010 โดยจากปี 2007-2011 มีมลู ค่าเพิม ขึน8
12 เท่าตัว และคาดว่าจะเพิม อย่างต่อเนืองเป็ น 8,090 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2012 นอกจากนี8การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น8ํ าโขง มีการขยายตัวเฉลีย ร้อยละ 8.3 โดยปริมาณการ
ขนส่งสินค้าจะเพิม ขึน8 จาก 67.18 ล้านตัน ในปี 2551 เป็ น 143.42 ล้านตัน ในปี 2558 ซึง ในปี 2558 จะมี
ปริมาณขนส่งทางรถไฟสูงถึง 29.97 ล้านตัน หรือร้อยละ 20 ของการขนส่งสินค้าทัง8 หมดในกลุ่มอนุ
ภูม ิภ าคลุ่ ม แม่น8ํ า โขง จากการคาดการณ์ ว่ า ปริม าณการขนส่ ง สิน ค้า ทางรถไฟระหว่ า งไทย-ลาว มี
แนวโน้ ม สู ง มากขึ8น เมือ มีก ารก่ อ สร้า งเส้ น ทางรถไฟเชือ มโยงระหว่ า งไทย (หนองคาย) - ลาว
(เวียงจันทน์) โดยจะเพิม ขึน8 จาก 725,300 ตัน ในปี 2558 เป็นปริมาณ 894,400 ตัน
ยุทธศาสตร์ก ารเชือ มโยงการขนส่ง ทางรถไฟกับประเทศเพือ นบ้านพบว่ามี 3 แนวทาง คือ
แนวทางที 1 เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้านเพือสนับสนุ นให้ไทยเป็ นประตู
การค้าและศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของภูมภิ าค แนวทางที 2 เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
ั  นดามันและอ่าวไทย และแนวทางที 3 เส้นทางดารสร้างความเชือมโยงด้านการ
และเชือมโยงทะเลฝงอั
ท่องเทีย วทางรถไฟ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้ประโยชน์จากการเชือมต่อทางด้านการรถไฟ โดย
เชียงใหม่มแี ผนพัฒนาด้านการขนส่งทีสําคัญ คือ การพัฒนาเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางด้านการคมนาคม
ของภาคเหนือทัง8 ทางถนน ทางรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิง การคมนาคมทางอากาศ และมีการพัฒนา
โครงสร้างพืน8 ฐานด้านโลจิสติกส์
นอกจากนี8ยงั มีการกล่าวถึงด้านการผลิตของจังหวัดเชียงใหม่ ซึง การผลิตสินค้าเกษตรทีสําคัญ
ประกอบด้วย ข้าว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ ข้าวโพด เลี8ยงสัตว์ ลําไย ลิ8นจี ส้ม และเกษตร
อินทรีย์ ส่ว นการผลิต สินค้าอุ ต สาหกรรมส่ว นใหญ่ เ ป็ นอุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มและอุ ต สาหกรรมใน
ครอบครัว ซึง เป็ นอุตสาหกรรมทีเ กียวกับผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงสีขา้ ว โรงงานนํ8าตาล เป็ นต้น
สําหรับการพัฒนาด้านการท่องเทีย วพบว่านักท่องเทีย วต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2554 มี
จํานวน 19.1 ล้านคน ขยายตัวเพิม ขึน8 ร้อยละ 19.84 โดยได้รบั ปจั จัยบวกจากการเมืองทีมเี สถียรภาพ
สายการบินทีเ พิม ขึน8 และความคุม้ ค่าในการเดินทางมาท่องเทีย วในไทย นอกจากนี8การเชือมโยงเส้นทาง
การท่องเทีย วจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) กําหนดให้มกี ารเชือมโยงการ
ท่องเทียวเพือเป็ นพลังดึงดูดใหม่ จากทรัพยากรท่องเทียวทัง8 ภายในกลุ่มจังหวัดและเชือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น8ํ าโขง และการเชือมโยงการขนส่งทางรถไฟสามารถนํ ามาสนับสนุ นเพือ
เชือมโยงพืน8 ทีภ าคเหนือ ตลอดจนประเทศเพือนบ้านโดยให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการขนส่ง
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค

255

สําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื8นฐานทางรถไฟของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย โครงการ
พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟรางคู่ (สายเหนือ) การพัฒนาระบบรถไฟด่วนและรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ผลกระทบของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง โดยเน้นจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
เป็นหลัก โดยรถไฟความเร็วสูงจากเป็นการขนส่งทีร องรับคนเป็ นหลัก โดยแบ่งประเด็นการนําเสนอเป็ น
5 หัวข้อ คือ 1) การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศ 2) ต้นทุนของระบบรถไฟความเร็วสูง
3) ผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเทีย ว 4) ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และ
5) รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเริม ต้นทีป ระเทศญีปุน่ และปจั จุบนั มีการให้บริการรถไฟความเร็วสูง
ในประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ โดยในยุโรปได้มกี ารกําหนดคําจํากัดความถึงระบบรถไฟความเร็วสูง
เพือให้เป็นทีท ราบทัวกั
 นคือ
1) โครงสร้างพื8นฐานสําหรับรถไฟความเร็วสูง สําหรับโครงสร้างพื8นฐานทีสร้างขึ8นใหม่ต้อ ง
รองรับความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัวโมง

สําหรับโครงสร้างพื8นฐานเดิมต้องปรับปรุงให้ใช้
ความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชัวโมง

2) หัว รถจัก ร ล้อ เลือน และการเดินรถ สําหรับหัว รถจัก รล้อเลือ นทีเดินรถอยู่บนโครงสร้าง
พืน8 ฐานทีส ร้างขึน8 ใหม่ใช้ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั วโมง สําหรับหัวรถจักรล้อเลือนทีเ ดิน
รถอยูบ่ นโครงสร้างพืน8 ฐานเดิมต้องใช้ความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชัวโมง

ในปี 2011 ระบบรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ให้บริการในทวีปยุโรปมากทีส ุด และสําหรับในทวีป
เอเชีย ระบบรถไฟความเร็วสูง ในประเทศจีนมีการให้บริการเป็ นระยะทางทีมากทีสุด ซึงรับเอาระบบ
รถไฟความเร็วสูงทัง8 จากยุโรปและจากญีป นุ่ มาใช้ และมีแผนการในการทีจ ะก่อสร้างในอนาคตอีกจํานวน
มาก สําหรับตัวอย่างการนําระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้ ดร.สุเมธ ได้กล่าวถึงระบบรถไฟความเร็วสูงใน
ประเทศ ญีป นุ่ ฝรังเศส
 เยอรมัน สเปน จีน เกาหลีและไต้หวัน สําหรับรูปแบบการพัฒนารถไฟความเร็ว
สูงแบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ 1) รถไฟความเร็วสูงและรถไฟปกติมกี ารใช้รางแยกกัน โดยประเทศญีปุน่ ใช้
รูปแบบนี8เป็ นหลัก เนืองจากระบบรางเดิมทีใช้งานอยู่กบั รางของรถไฟความเร็วสูงมีขนาดไม่เท่ากัน 2)
รถไฟความเร็วสูงทีส ามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟปกติได้ แต่จะต้องลดความเร็วลง เช่น ประเทศฝรังเศส

เนืองจากการปรับปรุงระบบรางทัง8 หมดใช้เงินมาก ดังนัน8 การใช้รางแบบความเร็วสูงจึงมีการสร้างเฉพาะ
ในพืน8 ทีท จี าํ เป็นเท่านัน8 3) รถไฟความเร็วปกติสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟความเร็วสูงได้ แต่ความเร็ว
ในการวิง ยังคงปกติ เช่น ในประเทศสเปน 4) รถไฟความเร็วปกติสามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟความเร็ว
สูงได้และรถไฟความเร็วสูงทีส ามารถเข้ามาวิง ในรางรถไฟปกติได้ เช่น ในประเทศเยอรมัน ซึง มีต้นทุน
ในการรักษาโครงสร้างพืน8 ฐานสูงมาก
ต้นทุนของระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงจะใช้ทุนมาก
การศึกษาความเป็ นไปได้ต้องมีการทําอย่างละเอียด และต้นทุนการก่อสร้างมันได้รบั การอุดหนุ นจาก
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ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืน8 ทีจ งั หวัดเชียงใหม่

ภาครัฐ เช่น ประเทศเกาหลี รัฐเป็ นผู้ก่อสร้างและให้เอกชนดําเนินการคือรูปแบบ PPP โดยเอกชนรับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรัฐรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเทีย ว คือ รถไฟความเร็วสูงสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั คนที
ต้องการเดินทางไกลเนืองจากรถไฟความเร็วสูงสามารถแข่งขันกับการเดินทางทางอากาศได้ โดยไม่
เพียงแต่ ระยะทางเท่านัน8 สภาพเส้นทางและเวลาทีเปลียนแปลงไปก็มผี ลต่ อ การตัดสินในการเลือ ก
รูปแบบการเดินทางของผูโดยสารด้วย ซึง รถไฟความเร็วสูงจะได้เปรียบกว่าการเดินทางรูปแบบอืนๆ ใน
ระยะทาง 100-500 กิโลเมตร โดยในระยะ 100-200 กิโลเมตรอาจเลือกทีจ ะใช้รถยนต์ และในระยะ 200
กิโลเมตรขึ8นไปมักจะมองหาทางเลือกอืน ซึงในระยะทาง 500 กิโลเมตรขึ8นไปการเดินทางโดยรถไฟ
ความเร็วสูงจะมีความได้เปรียบน้อยกว่าการเดินทางโดยเครืองบิน โดยปญั หาทีเ กิดขึน8 พบว่า การเปิ ด
เสรีทางการบินทําให้มสี ายการบินต้นทุนตําเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดของรถไฟความเร็วสูง ซึง ส่วนแบ่ง
การตลาดของรถไฟความเร็วสูงจะลดลงเมือการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาในการเดินทาง
มากกว่า 3 ชัวโมง
 นอกจากนี8การใช้บริการรถไฟความเร็วสูงยังช่วยลดปญั หาด้านสิง แวดล้อมและปญั หา
การจราจรทีแ ออัดด้วย
สําหรับผลกระทบด้านราคา พบว่า จุดแข็งของการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงคือความถีในการ
ให้บริการ จึงทําให้ไม่ต้องใช้เวลานานในการรอรับการให้บริการ นอกจากนี8รถไฟความเร็วสูงสามารถ
ทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชือมโยงในแง่ของการเก็บและการกระจาย สามารถเป็ น
ระบบฟีดเดอร์แทนเส้นทางการบินในระยะสัน8 ทัง8 หมด
ผลกระทบต่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผลประโยชน์ ทเี กิดขึ8นเมือมีก ารพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็ว สู ง คือ การประหยัด เวลาในการเดิน ทาง การเพิม ความจุ ข องระบบ การลด
ผลกระทบภายนอก ประโยชน์จากการเดินทางทีเ พิม ขึน8 และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี8การศึกษาของ DBI ทําศึกษาผลกระทบของรถไฟความเร็วสูงของประเทศต่างๆ ใน
เชิงเปรียบเทียบว่ามีผลกระทบทีเ กิดจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในแต่ละเมืองอย่างไร โดยทําการ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดกลับเมืองทีไม่มรี ถไฟความเร็วสูงจอด (มีแค่รถไฟ
ปกติจอด) ซึงทําการเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการมีรถไฟความเร็วสูงนัน8 สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองมีความแตกต่างอย่างไรใน 3 ประเทศคือ ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรังเศส
 และประเทศ
ญีป นุ่ โดยมีรายละเอียดดังนี8
ผลกระทบของการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศเยอรมัน มีก ารศึก ษาเมือ งทีม ีร ถไฟ
ความเร็วสูงจอดจํานวน 12 เมือง พบว่า มีเมืองทีม ผี ลต่อการเพิม ขึน8 ของประชากรจํานวน 4 เมือง มีผล
ต่อการเพิม ขึน8 ของการจ้างงาน 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน8 ของเศรษฐกิจ 2 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว
4 เมือง และมีผลต่อราคาทีด นิ 4 เมือง โดยสรุปพบว่าทุกเมืองทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอดอาจจะไม่ได้รบั
ผลประโยชน์เท่ากันทุกเมืองแต่ขน8ึ อยูก่ บั ปจั จัยทางเศรษฐกิจของแต่ละเมืองด้วย
ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศฝรังเศส
 พบว่าเมืองทีไ ด้รบั ผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็ นเมืองทีอยู่ต้นทางและปลายทางทีมรี ถไฟความเร็วสูงจอด โดยเมืองทีมผี ลต่อการเพิม ขึ8นของ
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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ประชากรจํานวน 2 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึน8 ของการจ้างงาน 3 เมือง มีผลต่อการท่องเทีย ว 4 เมือง และ
มีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 1 เมือง เนืองจากการมีรถไฟความเร็วสูงจะทําให้การเดินทาง
ของนักเรียน นักศึกษาสะดวกขึน8
ผลกระทบของการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง ในประเทศญีปุ่ น พบว่ า ผลต่ อ การเพิม ขึ8น ของ
ประชากรจํานวน 4 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึ8นของ GDP 1 เมือง มีผลต่อการเพิม ขึ8นของเศรษฐกิจ 3
เมือง และมีผลต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 3 เมือง
สําหรับรถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มนี ักท่องเทีย ว
มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ซึง ถ้าหากมีรถไฟความเร็วสูงจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของการท่องเทีย ว
เนือ งจากรถไฟความเร็วสูงจะทําให้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ใ ช้เ วลา
น้อยลง อีกทัง8 เป็นการส่งผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจเนืองจากทําให้เกิดการจ้างงาน
โดยปริมาณผู้โดยสารทีเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีผู้โดยสารรวมทัง8 สิ8น
9,077,052 คน โดยเป็นผูโ้ ดยสารทางเครืองบิน 3,335,070 คน ซึง หากพยากรณ์ว่าเมือมีรถไฟความเร็ว
สูงเกิดขึน8 จะมีผโู้ ดยสารรวมเพิม ขึน8 เป็น 13,160,455 คน ซึง เป็ นผูโ้ ดยสารรถไฟความเร็วสูง 6,213,024
คน คิดเป็นร้อยละ 47.21 โดยผูโ้ ดยสารทางเครือ งบินลดลงเหลือเพียง 1,425,829 คน จากการพยากรณ์
แสดงให้เห็นว่ารถไฟความเร็วสูงสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดมาจากเครือ งบินได้
นอกจากนี8 แ ผนงานโครงการรถไฟความเร็ว สูง ตามนโยบายของรัฐ บาลมี 4 เส้น ทาง คือ
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-ระยอง และกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์
จากการประชุมระดมความคิด ในทีป ระชุมได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ซึง
ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาพื8นทีจงั หวัดเชียงใหม่ 2) ด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยในการ
ให้บริก ารรถไฟ 3) ด้านการท่องเทียวและการขนส่ง สินค้า และ 4) ด้านความต้อ งการอนุ รกั ษ์พ8นื ที
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี8
1) ด้านการพัฒนาพืน8 ทีจ งั หวัดเชียงใหม่และการพัฒนาด้านการขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
• ควรมีก ารพิจารณาเรือ งการจัด วางผัง เมือ งของจัง หวัด เชีย งใหม่ เนื อ งจากผัง เมือ ง
ปจั จุบนั ไม่เอื8ออํานวยทัง8 ในด้านการขนส่งและการทําอุตสาหกรรม นอกจากนี8ควรมีการ
ปรับการขนส่ง มวลชนภายในจัง หวัด เชียงใหม่ด้ว ยให้มกี ารเชือ มต่ อ กันระหว่างการ
เดินทางแต่ละประเภทอย่างสะดวกและรวดเร็ว ราคายุตธิ รรม
ั หาการแออัดของผูโ้ ดยสารควรมี
• การขยายตัวของท่าอากาศยานเชียงใหม่ทําให้เกิดปญ
การขยายพืน8 ทีห รือพัฒนาระบบการขนส่งประเภทอืนมารองรับซึง โครงการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูงถือเป็ นทางเลือกหนึงทีน่าสนใจ โดยการมีระบบรถไฟความเร็วสูง
ไม่ได้ก่อให้เกิดปญั หา หรือส่งผลกระทบต่อท่าอากาศยานเชียงใหม่จากการแย่งส่วน
แบ่ง การตลาด เนือ งจากพื8นทีทกี ารเดินทางโดยเครือ งบินสามารถเข้าถึง ได้มคี วาม
แตกต่างกับพืน8 ทีท กี ารเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงเข้าถึงได้
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2) ด้านความปลอดภัย
• ความปลอดภัยในการให้บริการรถไฟในปจั จุบนั ไม่ดเี ท่าทีควร ดังนัน8 การมีการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงอาจก่อให้เกิดปญั หา ทัง8 ทางด้านสุขภาพของผูโ้ ดยสารทีโ ดยสาร
รถไฟทีม คี วามเร็วสูงเกินไป และปญั หาอุบตั เิ หตุจากรถไฟ
• ลดการจราจรทีต ดิ ขัดภายในจังหวัดเชียงใหม่ เนืองจากการนํารถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามา
ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ซงึ ก่อให้เกิดปญั หาการจราจรติดขัดและปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนน
ด้วย
3) ด้านการขนส่งสินค้า
• โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ก่อให้เกิดการลด

การใช้พลังงานนํ8 ามันในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร ทําให้ประหยัด ต้นทุนในการ
ขนส่งสินค้าเนืองจากเชียงใหม่มผี ลผลิตทีเป็ นสินค้าเกษตรเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี8
ยังมีแนวคิดพัฒนาระบบรางคู่เพือการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ
4) ด้านความต้องการอนุรกั ษ์พน8ื ทีจ งั หวัดเชียงใหม่
• เป็ นแนวคิดทีไ ม่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ -

เชียงใหม่ เนืองจากปญั หาความแออัดของการจราจรภายในจังหวัดเชียงใหม่ การขยาย
ของพื8นทีจงั หวัดถึงไม่ส ามารถขยายเพือรองรับนัก ท่องเทียวในจํานวนทีมากไปกว่า
ปจั จุบนั ได้แล้ว อีกทัง8 ยังมีความต้องการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมของเชียงใหม่ไว้ โดยอาจ
ให้มกี ารพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงมาถึงจังหวัดลําพูน หรือลําปางเท่านัน8

นอกจากนี8ยงั มีขอ้ เสนอแนะในประเด็นอืนทีน ่าสนใจ ดังนี8
• จําเป็ นต้อ งสร้างการเชือ มต่ อ ระหว่า งรูปแบบการขนส่ง เช่น รถไฟความเร็ว สูง และ
สนามบิน รวมถึง การปรับ ตัว ของสายการบิน อาจพิจ ารณาถึง การให้บ ริก ารเป็ น
international flight ให้มากขึน8 เพือเป็ นการส่งเสริมการขนส่ง มากว่าทีจะเป็ นการ
แข่งขันกันระหว่างรูปแบบการขนส่ง (ผลักดันให้เกิดเป็น multi-modal)
• การเชือมต่อระหว่างกรุงเทพ-เชียงใหม่ควรมีรถไฟความเร็วสูง ส่วนเชียงใหม่-เชียงราย
การเชือมต่อด้วยถนนมอเตอร์เวย์ยงั คงมีความสําคัญมากกว่า เนืองจากสามารถลงทุน
ก่อสร้างได้รวดเร็วและสามารถเชือมเข้าเส้นทางสาย R3A วิง เข้าสูล่ าวและจีนได้ทนั ที
• แผนการพัฒนารถไฟทางคู่ (ระยะที 2) อาจเป็ นการพัฒนาทีล่าช้าเกินไป เมือเทียบ
ระยะทางกับเวลาในการก่อสร้าง (69 กิโลเมตรใช้เวลา 5 ปี) ทัง8 ทีเ ป็ นพืน8 ราบซึง ง่ายต่อ
การก่อสร้าง และไม่สามารถเสริมความสามารถในการแข่งขันเมือมีการรวมกลุ่มเป็ น
ประชาคมอาเซียน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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• สถานการณ์ ท างการเมือ งทีเ ปลีย นไปในพม่า อาจมีผ ลกระทบต่ อ ทิศ ทางการสร้า ง
เส้นทางรถไฟเชือ มโยงระหว่างประเทศในภูมภิ าค ซึง ในอนาคตอาจมีการเชือ มโยง
ระหว่างจีน-พม่า-ไทย (พิษณุโลก)
• ปจั จุบนั การพัฒนาเชียงใหม่มคี วามไม่สมดุลกันระหว่าง Demand กับ Supply เช่น มี
จํานวนห้องพักในเชียงใหม่มากกว่าจํานวนคนเดินทางเข้ามาท่องเทีย ว

260

ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืน8 ทีจ งั หวัดเชียงใหม่

สรุปการร่วมหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่
วันศุกร์ที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
จากการร่วมหารือกับหน่ วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้ าทีประจําสถานีรถไฟ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นการให้บริการและความพร้อมในการรองรับ
การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของสถานีรถไฟเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี8
•

•

ทีตงั 8 ของสถานีรถไฟเชียงใหม่อยู่ในตําแหน่ งทีใกล้ศูนย์กลางเมือง โดยสามารถเดินทางไปยัง
พืน8 ทีส าํ คัญ เช่น สนามบิน ย่านใจกลางเมือง และย่านการค้า ในรัศมี 3 กิโลเมตร
พืน8 ทีย ่านสถานี มีพน8ื ทีเ พียงพอในการรองรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง โดยมีพน8ื ทีว ่างเปล่า
ประมาณ 130 ไร่

•

การให้บริการเดินรถ จํานวนทัง8 หมด 8 ขบวนต่อวัน

•

ผูโ้ ดยสารเดินทางเข้า-ออกสถานีรถไฟเชียงใหม่มปี ระมาณ 3,000 คนต่อวัน

•

•

•

•

•

เวลาทีใ ช้ในการเดินรถค่อนข้างสูง โดยขบวนรถเร็วใช้เวลา 15 ชัวโมง

และขบวนรถด่วนใช้เวลา
12 ชัวโมง
 หากเกิดกรณีทรี ถไฟเดินรถได้ชา้ มากจะทําการหยุดเดินรถทีส ถานีลําปางและทําการ
ขนถ่ายผูโ้ ดยสารทางรถโดยสารแทน
การเดินทางจากสถานีรถไฟเพือเชือมต่อกับพื8นทีอนื ของเมืองเชียงใหม่ ปจั จุบนั ต้องอาศัยสอง
แถวแดง บริการของโรงแรมและบริษทั ทัวร์
การให้บริการปจั จุบนั เน้ นการให้บริการผู้โดยสาร โดยส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทียวชาวต่างชาติ
(ประมาณร้อยละ 70) และมีบริษทั ทัวร์เข้ามาใช้บริการของรถไฟประมาณ 3 ตู้ต่อวันเพือขนส่ง
นักท่องเทีย วในรูปแบบแพคเกจทัวร์
ผูโ้ ดยสารทีเดินทางจากกรุงเทพฯ มีการลงระหว่างทาง เช่น พิษณุ โลกประมาณร้อยละ 30 ซึง
ถือว่าเป็นสถานีทมี จี าํ นวนผูโ้ ดยสารทีค ่อนข้างมาก
การขนส่งสินค้า มีปริมาณประมาณ 6,000 ตันต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็ นการขนส่งนํ8ามัน (ปตท.)
ส่วนการขนส่งสินค้าหีบห่อ (ดอกไม้ ผักและผลไม้) จะเป็ นการนําตู้สนิ ค้ามาพ่วงไปกับขบวนรถ
โดยสาร สินค้าเป็นสินค้าหีบห่อ ดอกไม้ ผักและผลไม้ โดยติดค่าขนส่งตามนํ8าหนักและระยะทาง
เดิมมี รสพ. เป็ น Feeder แต่ปจั จุบนั ให้เอกชนเป็ นผูใ้ ห้บริการแทน นอกจากนัน8 ยังมีการขนส่ง

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
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ถัวเหลื
 องทีน ํ าเข้าจากออสเตรเลียผ่านท่าเรือแหลมฉบังมายังเชียงใหม่ เพือเข้าสู่อุตสาหกรรม
ผลิตนํ8ามันพืช
•

•

•

•

•
•
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ในอดีต มีก ารขนส่ง สินค้าจากนิคมอุต สาหกรรมลําพูนไปยัง ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีย่านกอง
สินค้า อยูท่ สี ถานีปา่ เส้า (ลําพูน) ห่างจากสถานีเชียงใหม่ประมาณ 20 กิโลเมตร แต่ปจั จุบนั ไม่ม ี
การใช้งาน เนืองจากมีการเปลียนมาใช้การขนส่งทางถนนแทน สาเหตุจากรถไฟมีความล่าช้า
(ใช้เวลาประมาณ 3 วัน) และขาดความแน่นอนในการขนส่งทําให้ขนส่งสินค้าไม่ทนั เทีย วเดินเรือ
ปจั จุบนั ยังคงมีความต้องการขนส่งสินค้าในเส้นทางเชียงใหม่-แหลมฉบัง และมีความต้องการ
จากขนส่งนํ8ามันดิบอยู่ แต่การรถไฟไม่สามารถรองรับปริมาณในการให้บริการขนส่งได้
อุปสรรคสําคัญในการให้บริการ คือ ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างพื8นฐาน หัวรถจักรและแคร่
เก่าและไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึงในเส้นทางสายเหนือปจั จุบนั มีการเสริมความแข็งแรง
ของเส้นทางรถไฟ โดยเปลีย นเป็นราง 100 ปอนด์ จากกรุงเทพฯ มายังพิษณุ โลก ทําให้สามารถ
เดินขบวนรถได้ปลอดภัยและรวดเร็วขึน8 ส่งผลให้ตรงเวลามากขึน8
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง อาจต้องกําหนดแนวเส้นทางใหม่ (ให้เป็ นทางตรงมาก
ขึน8 ) โดยในบางพืน8 ทีอ าจต้องก่อสร้างอาจต้องเป็นทางยกระดับ
รูปแบบการลงทุนควรเป็นแบบร่วมทุน หรือ Joint venture
นอกจากจีนทีเข้ามาให้ความสนใจในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงแล้ว ยังมีญปี ุ่นได้เริม เข้ามา
สํารวจและศึกษาในเบือ8 งต้น (โดยเข้ามาศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม 2555)

ภาคผนวก ข.
การร่วมหารือ และการสํารวจพืน8 ทีจ งั หวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ค.
การสัมมนาเสนอผลงานวิจยั และรับฟังความคิ ดเห็น

“โครงการวิ จยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที*เชื*อมโยงประเทศเพื*อนบ้าน
เพื*อให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและการท่องเที*ยวของภูมิภาค”
วันอังคารที* 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ ห้องเลอโลตัส ชัน< 2 โรงแรมสวิ สโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.

การนําเสนอภาพรวมของโครงการ
โดย ดร. ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์
นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย

09:15 – 10.00 น.

ผลกระทบจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการเชือมต่อทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
โดย ดร. สุเมธ องกิ ตติ กลุ
นักวิชาการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย

10:00 – 10:45 น.

ข้อเสนอทางด้านนโยบายเพือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ ากการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูงและการเชือมต่อทางรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
โดย ดร. ณรงค์ ป้ อมหลักทอง
ผูอ้ าํ นวยการวิจยั ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจยั เพือ การพัฒนาประเทศไทย

10:45 – 11:00 น.

พักรับประทานชา-กาแฟ

11.00 – 11.45 น.

การอภิปรายและแลกเปลีย นความคิดเห็น
โดย 1. ดร. พิ เชฐ คุณาธรรมรักษ์ สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2. นายนคร จันทศร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. นายพีรเ์ มศร์ วุฒิธรเนติ รกั ษ์ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือนบ้าน (องค์การมหาชน)
4. นายอมฤทธิE ปัน< ศิ ริ บจก. เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชันแนล

ดําเนินรายการโดย รศ. ดร. ราเชนทร์ ชิ นทยารังสรรค์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11.45 – 12.30 น.

รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม

12.30 น.

ปิ ดการสัมมนาและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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การอภิ ปรายแลกเปลียนความคิ ดเห็น
โครงการวิ จยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน
เพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและการท่องเทียวของภูมิภาค
วันอังคารที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมซาลอน เอ-บี ชัน7 2 โรงแรมสวิ สโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
การอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในการสัมมนาเสนอผลงานวิจยั และรับฟงั ความคิดเห็น
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือมโยงประเทศเพือนบ้านเพือให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการท่อ งเทียวของภูมภิ าค โดยมีผู้ร่ว มอภิปรายหลัก ได้แก่ ดร.พิเชฐ คุณ าธรรมรัก ษ์
(สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) นายนคร จันทศร (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) นายพีรเมศร์ วุฒธิ รเนติรกั ษ์ (สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
ั 9 ร ิ (บริษทั เอ๊กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชันเนล)
เพือนบ้าน) และ นายอมฤทธิ 8 ปนศิ

ซึง สามารถสรุป
สาระสําคัญได้ ดังนี9
โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์ จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้านเพือ ให้ไ ทยเป็ น
ศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิจ และการท่ อ งเทีย วของภูมภิ าค ควรแยกเรือ งหรือ ประเด็น ในการพิจ ารณา
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านรถไฟความเร็วสูง และประเด็นด้านการเชือมโยงโครงข่ายรถไฟกับ
ประเทศเพือนบ้าน
ประเด็นด้า นรถไฟความเร็ว สูง พบว่า ตามทีรฐั บาลได้ม ีนโยบายสร้างรถไฟความเร็ว สูง 3
เส้น ทาง คือ กรุง เทพฯ-เชียงใหม่ กรุง เทพฯ-นครราชสีมา และกรุง เทพฯ-หัว หิน ซึง หากพิจารณา
ทางด้านเส้นทางแล้วพบว่าเป็ นเส้นทางทีไม่สามารถเชือมต่อกับประเทศเพือนบ้านได้เลย ดังนัน9 การ
กําหนดนโยบายต่างๆทีเ กีย วข้องกับเส้นทางรถไฟภายในประเทศควรมีการคํานึงถึงการเชือมต่อกับการ
เชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน หรือควรดําเนินนโยบายให้มคี วามสอดคล้องกับการเชือมโยงกับประเทศ
เพือนบ้านด้วย
รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือให้ความรู้ และให้ขอ้ มูลกับประชาชน และผู้ทเี กียวข้องว่า
รถไฟความเร็ว สูง คืออะไร สร้างเพือ อะไร มีแผนการดําเนิน งานอย่างไร เพือเสริมสร้างความเข้าใจ
เบือ9 งต้นให้กบั ประชาชน และผูท้ เี กีย วข้อง
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สําหรับประเด็นด้านการเชือมโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน มีการคาดการณ์ว่าจะ
สมบูรณ์ภายใน 5 ปีขา้ งหน้า ซึงสถานการณ์ปจั จุบนั พบว่า โครงข่ายรถไฟทีเ ชือมโยงกับประเทศเพือน
บ้านนัน9 ปจั จุบนั มีทภี าคใต้ คือ ปาดังเบซาร์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ หนองคาย ส่วนมุกดาหาร
มีโอกาสทีจะเกิดขึน9 อีกไม่นานนี9 แต่ทางภาคเหนือยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อีกทัง9 ยังเพิม เติมจะกรณีที
ดร.ณรงค์กล่าวไว้ในเรืองเส้นทาง สิงคโปร์-คุณหมิง ว่า เส้นทางนี9อาจเกิดขึน9 ได้ในกรณีที 3 คือ ขึน9 ไป
ทางบริเวณหนองคายเนืองจากมีรางรถไฟอยูแ่ ล้ว
ควรมีการสร้างระบบโครงข่ายทางรางและหัวรถจักร สําหรับรถไฟในประเทศให้มคี วามสมบูรณ์
เสีอ ก่อนทีจะทําการเชือมโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน และวิทยากรทุกท่านมีค วามเห็น
ตรงกันว่าการขนส่งทางรถไฟมีประโยชน์ในการช่วยลดการขนส่งทางบก ลดปญั หาสิง แวดล้อม ปญั หา
อุบตั เิ หตุ ทางถนน แต่การพัฒนาระบบรางของประเทศไทยอาจไม่ทนั การเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เนืองจากการวางแผนระบบรางรถไฟในปจั จุบนั ของประเทศไทยทําเพือเพียงแก้ปญั หาต่างๆ
ภายในประเทศโดยมิได้คาํ นึงถึงปญั หาทีจ ะเกิดขึน9 จากการเชือมโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน
นอกจากนี9ยงั มีผเู้ สนอให้นําบทเรียนการบริหารจัดการระบบรถไฟทีผ ดิ พลาดในอดีตมาก่อให้เกิด
ประโยชน์ ในการการบริหารจัดการระบบรถไฟในปจั จุบนั ซึงประเด็นทีควรพัฒนาคือ ควรทําโครงการ
พัฒนาวิศวกรรมระบบราง เพือสร้างมาตรฐานระบบราง โดยอาจจัดให้มกี ารเรียนการสอน หรือการอบรม
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และควรบูรณาการในเรือ งของการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟ ใน 2 รูปแบบคือ
การพัฒนาในระดับค่อยเป็ นค่อยไป เช่น การสร้างเครือข่าย หรืองานวิจยั ทางด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีรถไฟ และการทํา Project Base Technology Transfer โดยอาจเขียนเงือนไขในการประกวด
ราคาให้ ม ีก าร Transfer Technology นอกจากนี9 ย ัง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึง งบประมาณในการก่ อ สร้า งรถไฟ
ความเร็วสูงเพราะ การการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการทีส ูงด้วย จึงมี
ความเสีย งในการลงทุน ดังนัน9 ต้องมีการบริหารจัดการความเสีย ง โดยใช้การบํารุงรักษาทีม มี าตรฐานสูง
ซึง ใช้ตน้ ทุนบํารุงรักษาทีส งู ตามไปด้วย โดยปจั จัยเหล่านี9เป็นปจั จัยทีส ะท้อนราคาค่าโดยสาร
อีกทัง9 ควรสร้างความชัดเจนในด้านความหมายของระบบรางในรูปแบบต่างๆ และคําว่ารถไฟ
ความเร็วสูงด้วย และการเป็ นศุนย์กลางจําเป็ นต้องมีการบริการจัดการทีเ ป็ นระบบด้วย ควรมีการพัฒนา
โครงสร้างพืน9 ฐานทีเ ป็นระบบและเป็นรูปธรรม
และประเด็นสุดท้ายคือควรคํานึงถึงความเป็นจริงในการสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศด้วยว่า
ประเทศไทยมีการออกแบบผังเมือง หรือการใช้ประโยชน์จากทีดนิ ในแบบทีไม่เหมาะสมกับการขนส่ง
ทางรถไฟ ดังนัน9 ควรปฎิรปู ทีด นิ ก่อน และควรใช้ระบบรถไฟแบบเดิมมาเป็ นพืน9 ฐานในการปฎิรปู การใช้
ประโยชน์จากทีด นิ ก่อน แล้วจึงพัฒนารถไฟความเร็วสูง
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นอกจากนี9ยงั มีความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี9
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน9 ฐานและสิง อํานวยความสะดวก
•

ประเด็นในการพิจารณาควรแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านรถไฟความเร็วสูง และ
ด้านการเชือมโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน ดังนี9
- ประเด็น ด้า นรถไฟความเร็ว สู ง พบว่ า ตามทีร ฐั บาลได้ม ีน โยบายสร้า งรถไฟ
ความเร็วสูง 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และกรุงเทพฯ-หัว
หิน ซึง หากพิจ ารณาทางด้า นเส้น ทางแล้ว พบว่ า เป็ น เส้นทางทีไ ม่ส ามารถเชือ มต่ อ กับ
ประเทศเพือ นบ้านได้เลย ดัง นัน9 การกําหนดนโยบายต่ างๆทีเกียวข้อ งกับเส้นทางรถไฟ
ภายในประเทศควรมีการคํานึงถึงการเชือมต่อกับการเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน หรือ
ควรดําเนินนโยบายให้มคี วามสอดคล้องกับการเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้านด้วย
- สําหรับประเด็นด้านการเชือ มโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพือ นบ้าน มีก าร
คาดการณ์ว่าจะสมบูรณ์ภายใน 5 ปีขา้ งหน้า ซึง สถานการณ์ปจั จุบนั พบว่า โครงข่ายรถไฟที
เชื อ มโยงกั บ ประเทศเพื อ นบ้ า นนั 9น ป จั จุ บ ัน มีที ภ าคใต้ คื อ ปาดัง เบซาร์ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ หนองคาย ส่วนมุกดาหาร มีโอกาสทีจ ะเกิดขึน9 อีกไม่นานนี9 แต่ทาง
ภาคเหนือยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อีกทัง9 ยังเพิม เติมจะกรณีที ดร.ณรงค์กล่าวไว้ในเรือง
เส้นทาง สิงคโปร์-คุณหมิง ว่า เส้นทางนี9อาจเกิดขึ9นได้ในกรณีที 3 คือ ขึ9นไปทางบริเวณ
หนองคายเนืองจากมีรางรถไฟอยูแ่ ล้ว

•

ควรมีการสร้างระบบโครงข่ายทางรางและจัดหาหัวรถจักรสําหรับรถไฟในประเทศให้มคี วาม
สมบูรณ์เสียก่อนทีจะทําการเชือมโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน เนืองจากการ
ขนส่งทางรถไฟมีประโยชน์ ในการช่วยลดการขนส่งทางบก ลดปญั หาสิง แวดล้อม ปญั หา
อุบตั เิ หตุ ทางถนน แต่การพัฒนาระบบรางของประเทศไทยอาจไม่ทนั การเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เนืองจากการวางแผนระบบรางรถไฟในปจั จุบนั ของประเทศไทยทําเพือ
เพียงแก้ปญั หาต่างๆ ภายในประเทศโดยมิได้คํานึงถึงปญั หาทีจะเกิดขึน9 จากการเชือมโยง
โครงข่ายรถไฟกับประเทศเพือนบ้าน

2.ด้านเทคโนโลยีรถไฟและรถไฟความเร็วสูง
•

การนํ า บทเรีย นการบริห ารจัด การระบบรถไฟทีผ ิด พลาดในอดีต มาการพิจ ารณาเพือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการการบริหารจัดการระบบรถไฟในปจั จุบนั ซึงประเด็นทีค วรพัฒนา
คือ ควรจัดทําโครงการพัฒนาวิศวกรรมระบบราง เพือสร้างมาตรฐานระบบราง โดยอาจจัด
ให้มกี ารเรียนการสอน หรือการอบรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ และควรบูรณาการในเรืองของ
การพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟ ใน 2 รูปแบบคือ

โครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ ชือ มโยงประเทศเพือ นบ้าน
เพือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย วของภูมภิ าค
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- การพัฒนาในระดับค่อยเป็ นค่อยไป เช่น การสร้างเครือข่าย หรืองานวิจยั ทางด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีรถไฟ และการทํา Project Base Technology Transfer โดยอาจเขียน
เงือนไขในการประกวดราคาให้มกี าร Technology Transfer นอกจากนี9ยงั ต้องคํานึงถึง
งบประมาณในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเพราะ การการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการทีส ูงด้วย จึงมีความเสีย งในการลงทุน ดังนัน9 ต้องมี
การบริห ารจัด การความเสีย ง โดยใช้ก ารบํ า รุง รัก ษาทีม ีม าตรฐานสูง ซึง ใช้ต้น ทุ น
บํารุงรักษาทีส งู ตามไปด้วย โดยปจั จัยเหล่านี9เป็นปจั จัยทีส ะท้อนราคาค่าโดยสาร
- รัฐบาลควรมีก ารประชาสัม พันธ์ หรือ ให้ค วามรู้ และให้ข้อ มูล กับ ประชาชน และผู้ที
เกียวข้องว่า รถไฟความเร็วสูงคืออะไร สร้างเพืออะไร มีแผนการดําเนินงานอย่างไร
เพือเสริมสร้างความเข้าใจเบื9องต้นให้กบั ประชาชน และผู้ทเี กียวข้อง อีกทัง9 ควรสร้าง
ความชัดเจนในด้านความหมายของระบบรางในรูปแบบต่างๆ และคําว่ารถไฟความเร็ว
สูงด้วย และการเป็นศูนย์กลางจําเป็นต้องมีการบริการจัดการทีเ ป็ นระบบด้วย ควรมีการ
พัฒนาโครงสร้างพืน9 ฐานทีเ ป็นระบบและเป็นรูปธรรม
3.ข้อเสนอแนะอืนๆ

296

•

ควรคํานึงถึงความเป็ นจริงในการสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศด้วยว่า ประเทศไทยมี
การออกแบบผังเมือง หรือการใช้ประโยชน์จากทีด นิ ในแบบทีไ ม่เหมาะสมกับการขนส่งทาง
รถไฟ ดังนัน9 ควรปฎิรูปทีดนิ ก่อน และควรใช้ระบบรถไฟแบบเดิมมาเป็ นพื9นฐานในการปฎิ
รูปการใช้ประโยชน์จากทีด นิ ก่อน แล้วจึงพัฒนารถไฟความเร็วสูง

•

ทิศ ทางการพัฒ นาอาจต้อ งคํา นึ ง ถึง ประเด็น ของประเทศจีน โดยเฉพาะในด้า นของการ
แบ่งปนั ผลประโยชน์ ซึง อาจต้องดําเนินยุทธศาสตร์ในลักษณะของการระวังจีน

•

เมือ มีการลงทุนระบบขนส่งทางรางไปแล้วจะสร้างหรือหาประโยชน์ได้อย่างไร ซึง หากปล่อย
ให้ดาํ เนินการในรูปแบบเดิมอาจไม่ได้ประสิทธิผลทีด พี อ

•

แนวโน้ มในการพัฒนาและทิศทางทีเปลียนไปของสถานการณ์ทางการเมืองในพม่า อาจมี
ผลกระทบต่อทิศทางการสร้างเส้นทางรถไฟเชือมโยงระหว่างประเทศในภูมภิ าคได้

ภาคผนวก ค.
ั
การสัมมนาเสนอผลงานวิจยั และรับฟงความคิ
ดเห็น

