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บทคดัย่อ 

 

ประเทศไทยมศีกัยภาพที�เหมาะสมในด้านความเป็นศูนย์กลางที�สําคญัทางเศรษฐกิจในภูมภิาค 
ในทางภูมศิาสตรส์ามารถเป็นทางออกทะเลให้กบัประเทศลาว และมณฑลจนีตอนใต้ จงึทําใหป้ระเทศไทยมี
ความพรอ้มที�จะเป็นศูนยก์ลางทางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้โดย
รฐับาลได้มแีนวคดิเบื/องต้นที�จะร่วมลงทุนกบัรฐับาลจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงระหว่าง
รฐับาลทั /งสองประเทศ เพื�อใหป้ระเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น
ได้มากที�สุด จงึจําเป็นต้องมคีวามรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชื�อมโยงกับ
ประเทศเพื�อนบา้น ดงันั /น โครงการวจิยันี/มแีนวคดิเพื�อที�จะตอบโจทยว์จิยัดงักล่าว 

 โครงการวจิยันี/มวีตัถุประสงค์เพื�อ 1) เพื�อวเิคราะหป์ระโยชน์จากการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิ
ผ่านระบบขนส่งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้น 2) เพื�อวเิคราะหศ์กัยภาพของความต้องการ
ในการเดนิทางและขนส่งตามแนวเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ และ 3) เพื�อเสนอแนะแนวนโยบาย
สําหรบัประเทศไทยในการพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟที�เชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบ้าน เพื�อนําไปสู่
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสําหรบัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบ้านเพื�อให้
ไทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภูมภิาคได ้ โดยจะทราบถงึแนวทางการประสาน
ผลประโยช์นของโครงการรถไฟระหว่างประเทศที�เชื�อมโยงประเทศไทยและประเทศเพื�อนบ้าน 
โดยเฉพาะเสน้ทางเชื�อมโยงระหว่างไทยไปยงัประเทศจนี 

วธิกีารวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ได้แก่ 1) การทบทวนงานวจิยัในอดตี ทั /งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงทบทวนแผนงานและโครงการภาครฐัที�เกี�ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางรถไฟ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้น 2) การวเิคราะห์ขอ้มูลความต้องการการเดนิทางและขนส่ง
โดยใชแ้บบจาํลองกราวทิตั โดยขอ้มลูที�ใชเ้ป็นขอ้มลูทุตยิภูมทิี�เกี�ยวขอ้ง และ 3) การระดมความคดิเหน็
จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง 

 ผลการวจิยัแบ่งตามวตัถุประสงค์ พบว่าหากโครงการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟเชื�อมโยงระหว่าง
ประเทศจนีและประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ/าโขงแล้วเสรจ็ กอปรกบัการรวมตวัเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) จะก่อใหเ้กดิการเคลื�อนที�ของคน สนิคา้ การ
บรกิาร และการลงทุนได้อย่างเสร ีซึ�งการขนส่งทางรถไฟจะเป็นส่วนในการเพิ�มพูนความเชื�อมโยง
ระหว่างกนัในอาเซยีนที�จาํนวนประชากรและเศรษฐกจิขนาดที�ใหญ่เพยีงพอที�จะดงึดูดการลงทุน และมี
ปรมิาณการคา้ที�เพิ�มสูงขึ/นอย่างก้าวกระโดด โดยการขนส่งทางรถไฟจะทําหน้าที�เป็นรปูแบบการขนส่ง
หลกัที�มกีารขนส่งทางถนนเป็นตวักระจายสนิคา้ไปยงัพื/นที�ต่างๆ ในแต่ละภูมภิาค ก่อใหเ้กดิโครงข่าย 
โลจสิตกิสท์ี�มกีารไหลของคน สนิคา้ การบรกิาร และการลงทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 



(6) 
 

ผลจากการประมาณการโดยใชแ้บบจาํลองทางดา้นความต้องการเดนิทาง พบว่า หากมกีารนํา
โครงการระบบรถไฟความเรว็สูงมาใช้ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ จะสามารถแบ่งสดัส่วนจํานวน
ผูโ้ดยสารจากรปูแบบการเดนิทางอื�นๆ ได้ถงึรอ้ยละ 32.08 ในเสน้ทางกรุงเทพฯ-พษิณุโลก จะสามารถ
แบ่งสดัส่วนจํานวนผู้โดยสารจากรูปแบบการเดนิทางอื�นๆ ได้ถงึรอ้ยละ 20.61 และร้อยละ 10.00 ใน
เสน้ทางกรงุเทพฯ-นครสวรรค ์

สาํหรบัผลจากการประมาณการโดยใชแ้บบจาํลองทางดา้นการขนส่งสนิคา้ พบว่า หากต้นทุนใน
การขนส่งลดลงปรมิาณการคา้ระหว่างประเทศไทยและประทศเพื�อนบา้นผ่านการขนส่งทางบกมแีนวโน้ม
สูงขึ/นทุกแนวเสน้ทางเศรษฐกจิ ซึ�งโดยสรุปการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิ การคา้ระหว่างประเทศไทย – 
ลาวมมีลูค่าและปรมิาณสูงขึ/น การค้าระหว่างไทย – จนีตอนใต้ มศีกัยภาพมากขึ/น โดยเฉพาะถ้ามกีาร
เชื�อมโยงผ่านทางด่านหนองคาย แสดงใหเ้หน็ว่าการพฒันาโครงสรา้งพื/นฐานดา้นการขนส่งทางรถไฟมี
ส่วนช่วยในการกระตุน้ใหก้ารคา้ระหว่างประเทศมกีารเจรญิเตบิโตสงูขึ/น 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและการระดมความคดิเหน็จากภาครฐัและเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง สามารถ
สรุปแนวทางการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพื�อนบ้านออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
1) เส้นทางการขนส่งสนิค้าทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านเพื�อสนับสนุนให้ไทยเป็นประตูการค้าและ
ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิค้าของภูมภิาค 2) เส้นทางการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟเชื�อมโยงทะเลฝ ั �งอนัดามนั
และอ่าวไทย และ 3) เสน้ทางการสรา้งความเชื�อมโยงดา้นการท่องเที�ยวทางรถไฟ 

 นอกจากนี/แนวนโยบายสําหรบัประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟที�เชื�อมโยงกับ
ประเทศเพื�อนบ้านเพื�อให้การพฒันาการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านมคีวามสอดคล้อง
และสนับสนุนแนวทางการพฒันาระบบขนส่งของประเทศ ตลอดจนสามารถทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์
อย่างเต็มที�จากการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านจงึสามารถกําหนดแนวนโยบาย ซึ�ง
ประกอบดว้ย 1) การพฒันาการเชื�อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพื�อใหส้ามารถรองรบั
การขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสาร ให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ  2) การส่งเสรมิใหม้กีาร
ปรบัเปลี�ยนมาใชร้ปูแบบการขนส่งทางรถไฟเพิ�มขึ/น 3) การพฒันาย่านสถานีและยกระดบัการเขา้ถงึระบบ
การขนส่งทางรถไฟ 4) การพฒันาเทคโนโลยดีา้นการรถไฟและอุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องในประเทศไทย และ 
5) การปรบัโครงสรา้งกจิการรถไฟใหม้บีรกิารที�มปีระสทิธภิาพและเชื�อถอืได ้

 โดยข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั พบว่ารูปแบบของการเชื�อมโยงด้านการคมนาคมและขนส่ง 
โดยเฉพาะด้านการพฒันาเส้นทางเศรษฐกิจนั /น จําเป็นต้องพจิารณาทั /งการพฒันาโครงสร้างพื/นฐาน 
(Hardware Development) และในส่วนของมาตรการด้านการจูงใจ การปรบัปรุงกฎระเบยีบต่างๆ 
(Software Development) เพื�อใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากการเชื�อมโยงใหม้ากที�สุด และนอกจากโครงการ
ดา้นการขนส่ง อนัไดแ้ก่การพฒันาโครงสรา้งพื/นฐานด้านรถไฟแลว้ ยงัจาํเป็นต้องพจิารณาถงึโครงการ
ต่อเนื�อง เช่น การพฒันานิคมอุตสาหรรม หรอืพื/นที�สําหรบัเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Centre) 
เพื�อใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากการเชื�อมโยงใหม้ากที�สุด 
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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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AFAFGIT ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit 

AFAFIST ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport 

AFAMT ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport 

AFTA ASEAN Free Trade Agreement 

AMBDC ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation 

ARL Airport Rail Link 

ASEAN 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 Kilovolts 
Lao PDR 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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บทท่ี 1 
ความเป็นมาของโครงการ 

 
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN Connectivity) เป็นสิง่ทีป่ระเทศ

ไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคญัหลงัจากที่ประเทศไทยได้ปรบัโครงสร้างการผลติตามความได้เปรยีบที่
เปลี่ยนไป คือ เดิมไทยเคยส่งออกสินค้าที่ใช้ทรพัยากรธรรมชาติเป็นฐานมาก ซึ่งท าให้ทรพัยากร 
ธรรมชาติทัง้ทางเกษตรและแร่ธาตุลดน้อยลง ในระยะหลงัสินค้าที่ใช้แรงงานเป็นหลกัในการผลิตมี
บทบาทส าคญัในการส่งออกของไทย แต่ความได้เปรยีบก าลงัหมดไปด้วยต้นทุนการผลติในประเทศที่
สูงขึน้ และการแข่งขนักบัประเทศที่มตี้นทุนด้านแรงงานที่ต ่ากว่าไทยรุนแรงขึน้ การตดิต่อกบัประเทศ
เพื่อนบ้านที่มรีะดบัการพฒันาการที่แตกต่างกนั เช่นประเทศในกลุ่มอาเซยีน และประเทศจนี จะสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัแก่ประเทศไทยและภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ความเชื่อมโยงในกลุ่มจึงเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย แต่ทัง้นี้ตอ้งยดึผลประโยชน์รว่มกนัของประเทศในภมูภิาคดว้ย 

ประเทศไทยมศีกัยภาพทีเ่หมาะสมในด้านความเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 
ในทางภูมศิาสตรส์ามารถเป็นทางออกทะเลให้กบัประเทศลาว และมณฑลจนีตอนใต้ จงึท าให้ประเทศ
ไทยมคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคมนาคมขนส่งของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

การพฒันารถไฟความเรว็สงูเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นจะเอื้อประโยชน์
ต่อประเทศไทยในแง่ของยุทธศาสตรก์ารขนส่งในภูมภิาคเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมองการคมนาคม
ทางอากาศแลว้ เมอืงใหญ่ๆ ในภูมภิาคอนัไดแ้ก่ กรุงเทพฯ กวัลาลมัเปอร์ และสงิคโปร ์ลว้นมศีกัยภาพ
ในการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางอากาศส าหรบัการเดนิทางในภูมภิาคนี้ แต่หากมองในแง่ของการ
ขนส่งทางบกทีใ่ชร้ถไฟความเรว็สงูเป็นพาหนะแลว้ กรุงเทพฯ จะเป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพสูงสุดในการเป็น
ศูนยก์ลางทางภมูศิาสตรข์องภมูภิาคนี้ ดงันัน้หากกรุงเทพฯ สามารถเชื่อมต่อกบัเมอืงใหญ่เมอืงอื่นๆ ใน
ภมูภิาคนี้โดยใชร้ถไฟความเรว็สูงได ้กรุงเทพฯ จะกลายเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางบกของภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ไดอ้ย่างแน่นอน ในการพฒันาระบบรถไฟในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกบัประเทศ
เพื่อนบา้น รฐับาลไดม้แีนวคดิเบือ้งต้นทีจ่ะร่วมลงทุนกบัรฐับาลจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง
ระหว่างรัฐบาลทัง้สองประเทศ โดยจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding: MoU) ในเบือ้งตน้ ซึง่โครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูน้ี จะประกอบไปดว้ยเสน้ทาง 5 เสน้ 
โดยเสน้ทางแรกจะเป็นเสน้ทางระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึง่จะเชื่อมต่อกบัเสน้ทางรถไฟจากลาวไป
ยงัมณฑลยนูนาน 



2 บทที ่1 ความเป็นมาของโครงการ 

 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านได้มาก
ที่สุด จงึจ าเป็นต้องมคีวามรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชื่อมโยงกบัประเทศ
เพื่อนบา้น ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตไิด้มอบทุนวจิยัใหแ้ก่มูลนิธสิถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทยเพื่อท าการวจิยัโครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟทีเ่ชื่อมโยงประเทศเพื่อนบา้น
เพื่อให้ไทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวของภูมภิาค โดยม ีดร. ฉลองภพ สุสงักรก์าญจน์ 
เป็นหวัหน้าทมีวจิยั 

วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

1. เพื่อวเิคราะห์ประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบา้น  

2. เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพของความต้องการในการเดนิทางและขนส่งตามแนวเส้นทางรถไฟ
ระหว่างประเทศ 

3. เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟที่
เชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. การวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบา้น 

2. การวเิคราะหค์วามตอ้งการเดนิทางและการขนส่งตามแนวเสน้ทางระบบรถไฟ 

3. การวเิคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม ในกรณีที่ไทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ
จากการเชื่อมโยงผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ 

4. ขอ้เสนอแนะทางนโยบายและการน าไปปฏบิตั ิ

การน าเสนอรายงานมทีัง้สิน้ 4 ครัง้  ครัง้ที ่1  เป็นรายงานความก้าวหน้า ซึง่น าเสนอภายใน  3 
เดอืนหลงัจากวนัลงนามในสญัญา   รายงานความก้าวหน้าครัง้ที ่2 น าเสนอภายใน 6 เดอืนหลงัจากวนั
ลงนามในสญัญา ครัง้ที่ 3 เสนอร่างรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ภายใน 10 เดอืนหลงัจากวนัลงนามใน
สญัญา และครัง้ที่ 4 เสนอรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัลงนามในสญัญา  
เนื้อหาของกจิกรรมการปฏบิตังิานและการน าเสนอรายงานแสดงอยูใ่นตารางที ่1.11 

 
 
 
 

                                                 
1  มกีารปรบัระยะเวลาของกจิกรรมต่างๆ บา้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอรายงานต่างๆ 
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ตารางท่ี 1-1:   กิจกรรมการปฏิบติังานการเสนอรายงาน 

กิจกรรมการปฏิบติังาน เดือนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ศกึษาวเิคราะหส์ถานะปจัจบุนัของเสน้ทาง
การขนสง่ทางรถไฟระหว่างประเทศ 

            

2.  ศกึษาวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงระบบ
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

            

3.  รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการในการเดนิทางและขนสง่ดว้ย
รถไฟระหว่างประเทศ 

            

4.  รายงานความกา้วหน้าครัง้ที ่1             

5.  ศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการในการ
เดนิทางและขนสง่โดยทางรถไฟระหว่าง
ประเทศ 

            

6.  การวเิคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิ
และสงัคมในกรณีทีไ่ทยเป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิของภูมภิาค 

            

7.  รายงานความกา้วหน้าครัง้ที ่2             

8.  ศกึษา วเิคราะหแ์นวทางการใช้
ประโยชน์เบือ้งตน้ และขอ้เสนอทาง
นโยบายดา้นรถไฟระหว่างประเทศ 

            

9.  ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์  
(Draft Final Report)  

            

10.  ศกึษา วเิคราะห ์เสนอแนะ แนวทาง 
การใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที่
เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

            

11.  จดัสมัมนาน าเสนอผลงานวจิยัเพื่อ
ระดมความคดิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

            

12.  รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)              

 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ฉบบัน้ีจะน าเสนอเนื้อหาหลกัๆ ดงันี้  บทที ่2 เป็นการทบทวนนโยบายและ

ยทุธศาสตรข์องประเทศทางดา้นการรถไฟ บทที ่3 เสนอสถานะปจัจบุนัของการขนส่งทางรถไฟ  บทที ่4 
พจิารณาการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศ โดยเฉพาะทางดา้นการขนส่งสนิคา้ บทที ่5 เป็น
การวเิคราะหผ์ลกระทบของการมรีถไฟความเรว็สงูศกึษาประสบการณ์จากต่างประเทศ บทที ่6 น าเสนอ
การวเิคราะหค์วามต้องการในการเดนิทางทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ บทที ่7 เป็นการวเิคราะห์
ความต้องการในการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ จากการเชื่อมโยงเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อน
บา้น ส าหรบับทที ่8 อธบิายแนวทางการเชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื่อนบา้น และบทที ่9 
เป็นการเสนอแนะดา้นนโยบายเพื่อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากการพฒันารถไฟความเรว็
สงูและการเชื่อมต่อทางรถไฟกบัประเทศเพื่อนบา้น 
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บทที� 10  
บทสรปุและข้อเสนอแนะในการวิจยัครั �งต่อไป 

10.1  บทสรปุ 

ประเทศไทยมศีกัยภาพที�เหมาะสมในด้านความเป็นศูนยก์ลางที�สําคญัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 
ในทางภูมศิาสตรส์ามารถเป็นทางออกทะเลให้กบัประเทศลาว และมณฑลจนีตอนใต้ จงึทําให้ประเทศ
ไทยมคีวามพรอ้มที�จะเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคมนาคมขนส่งของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้
โดยรฐับาลไดม้แีนวคดิเบื4องตน้ที�จะรว่มลงทุนกบัรฐับาลจนี ในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงระหว่าง
รฐับาลทั 4งสองประเทศ  ซึ�งโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สูงนี4ประกอบไปด้วยเส้นทาง 5 เส้นทาง โดย
เส้นทางแรกจะเป็นเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย  ที�จะเชื�อมต่อกบัเส้นทางรถไฟจากลาวไปยงั
มณฑลยนูนาน 

การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื�อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื�อนบ้าน  จะเอื4อ
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในแงข่องยทุธศาสตรข์องการขนส่งในภูมภิาคเป็นอย่างมาก เนื�องจากหากมอง
การคมนาคมทางอากาศแล้ว เมอืงใหญ่ๆ ในภูมภิาคอนัได้แก่ กรุงเทพฯ กวัลาลมัเปอร ์และสงิคโปร ์
ล้วนมศีกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางอากาศสําหรบัการเดนิทางในภูมภิาคนี4 แต่หาก
มองในแง่ของการขนส่งทางบกที�ใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นพาหนะแล้ว กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองที�มี
ศกัยภาพสูงสุดในการเป็นศูนยก์ลางทางภูมศิาสตรข์องภูมภิาคนี4 ดงันั 4นหากกรุงเทพฯ สามารถเชื�อมต่อ
กบัเมอืงใหญ่เมอืงอื�นๆ ในภูมภิาคนี4โดยใช้รถไฟความเรว็สูงได้ กรุงเทพฯ จะกลายเป็นศูนยก์ลางการ
คมนาคมทางบกของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งแน่นอน 

เพื�อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบ้านได้มาก
ที�สุด จงึจําเป็นต้องมคีวามรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชื�อมโยงกบัประเทศ
เพื�อนบา้น ดงันั 4น โครงการวจิยันี4มแีนวคดิเพื�อที�จะตอบโจทยว์จิยัดงักล่าวจงึมวีตุัประสงคใ์นการวจิยัคอื 
1) เพื�อวเิคราะห์ประโยชน์จากการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื�อนบ้าน  2) เพื�อวเิคราะห์ศักยภาพของความต้องการในการเดนิทางและขนส่งตามแนว
เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ  และ 3) เพื�อเสนอแนะแนวนโยบายสําหรบัประเทศไทยในการพฒันา
ระบบขนส่งทางรถไฟที�เชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้น 

สําหรบัวธิกีารวจิยัเพื�อศกึษาวเิคราะห์การใช้ประโยชน์จากการเชื�อมโยงระบบขนส่งทางรถไฟ
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น แบ่งวธิดีําเนินการวจิยัออกเป็น 4 ดา้น คอื 1) การวเิคราะห์
ความต้องการเดนิทางและการขนส่งตามแนวเส้นทางระบบรถไฟ 2) การวเิคราะห์การเชื�อมโยงทาง
เศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื�อนบ้าน 3) การวเิคราะห์
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ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมในกรณีที�ไทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ และ 4) ขอ้เสนอแนะทาง
นโยบายและการนําไปปฏบิตั ิ

 โดยผลการวิจยัแบ่งตามวตัถุประสงค์ พบว่าหากโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื�อมโยง
ระหว่างประเทศจนีและประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ4าโขงแล้วเสรจ็ กอปรกบัการรวมตวัเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) จะก่อใหเ้กดิการเคลื�อนที�ของคน 
สนิค้า การบรกิาร และการลงทุนได้อย่างเสร ีซึ�งการขนส่งทางรถไฟจะเป็นส่วนในการเพิ�มพูนความ
เชื�อมโยงระหว่างกนัในอาเซยีนที�จํานวนประชากรและเศรษฐกิจขนาดที�ใหญ่เพยีงพอที�จะดึงดูดการ
ลงทุน และมปีรมิาณการค้าที�เพิ�มสูงขึ4นอย่างก้าวกระโดด โดยการขนส่งทางรถไฟจะทําหน้าที�เป็น
รูปแบบการขนส่งหลกัที�มกีารขนส่งทางถนนเป็นตวักระจายสนิค้าไปยงัพื4นที�ต่างๆ ในแต่ละภูมภิาค 
ก่อใหเ้กดิโครงขา่ยโลจสิตกิสท์ี�มกีารไหลของคน สนิคา้ การบรกิาร และการลงทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 สาํหรบัผลจากการประมาณการโดยใชแ้บบจาํลอง พบว่าการคา้กบัประเทศเพื�อนบา้นมแีนวโน้ม
ที�สูงขึ4น โดยเฉพาะกบัประเทศลาวทางด้านด่านมุกดาหารและด่านหนองคาย ในขณะที�เส้นทางการ
ขนส่งตามแนวเศรษฐกจิเหนือใตน้ั 4น ด่านที�มคีวามสาํคญัคอืด่านเชยีงแสน ซึ�งมปีรมิาณการคา้คาดการณ์ 
ในปี 2564 มากกว่า 30,000 ลา้นบาท  

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและการระดมความคดิเหน็จากภาครฐัและเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง สามารถ
สรุปแนวทางการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพื�อนบ้านออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
1) เส้นทางการขนส่งสนิค้าทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านเพื�อสนับสนุนให้ไทยเป็นประตูการค้าและ
ศูนย์รวบรวมและกระจายสนิค้าของภูมภิาค จากการพฒันาให้มณฑลยูนนานเป็นศูนย์กลางและเป็น
สะพานสําคญัเชื�อมสู่ประเทศเพื�อนบ้านทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
รวมถงึการสรา้งเส้นทางรถไฟเพื�อเชื�อมต่อกบัประเทศเวยีดนาม ลาว และพม่า ทําให้เหน็ได้ว่าจนีมทีศิ
ทางการพฒันามุง่ไปสู่ประตูการคา้แห่งใหมเ่พื�อขนส่งสนิคา้ออกทางทะเล เช่น ไทย พม่า สงิคโปร ์ดงันั 4น
หากประเทศไทยมกีารเตรยีมความพรอ้มและทําการพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟเพื�อรองรบัปรมิาณการ
ขนส่งที�อาจจะเกิดขึ4น จะถือว่าเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื�อสนับสนุนให้เป็น
ศูนยก์ลางการขนส่งของภูมภิาคได ้ 2) เสน้ทางการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟเชื�อมโยงทะเลฝ ั �งอนัดามนัและ
อ่าวไทย จากการพฒันาท่าเรอืนํ4าลกึทวายของสหภาพพม่าเพื�อเปิดประตูการคา้ฝ ั �งทะเลอนัดามนั ซึ�งมี
ศกัยภาพในการพฒันาทั 4งในด้านกายภาพและการพฒันาพื4นที�หลงัท่าที�สามารถรองรบัการขยายฐาน
อุตสาหกรรมของไทยไดใ้นระยะยาว  ดงันั 4น ประเทศไทยมคีวามจาํเป็นจะต้องพฒันาเสน้ทางการขนส่ง
สนิคา้เชื�อมโยงระหว่างท่าเรอืนํ4าลกึทวาย ท่าเรอืแหลมฉบงั และประเทศอื�นในภูมภิาคเพื�อใหไ้ทยเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค และ 3) เส้นทางการสร้างความเชื�อมโยงด้านการ
ท่องเที�ยวทางรถไฟ จากอตัราการขยายตวัของนักท่องเที�ยวจากจนี และกลุ่มอาเซยีนที�มแีนวโน้มเพิ�ม
มากขึ4น อกีทั 4งยงัมโีครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเพื�อเชื�อมโยงระหว่างประเทศจนี ลาว และไทย จงึ
นบัไดว้่าเป็นโอกาสที�จะก่อใหเ้กดิการเดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวทางรถไฟเพิ�มมากขึ4น ตลอดจนสามารถ
เชื�อมต่อกบัการท่องเที�ยวโดยรถไฟระหว่างประเทศเสน้ทางกรงุเทพฯ-มาเลเซยี-สงิคโปร ์
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 นอกจากนี4 ยงัมแีนวนโยบายสําหรบัประเทศไทยในการพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟที�เชื�อมโยง
กบัประเทศเพื�อนบ้านเพื�อให้การพฒันาการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านมคีวาม
สอดคลอ้งและสนบัสนุนแนวทางการพฒันาระบบขนส่งของประเทศ ตลอดจนสามารถทําใหป้ระเทศไทย
ได้ประโยชน์อย่างเต็มที�จากการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกับประเทศเพื�อนบ้านสามารถกําหนด
แนวนโยบาย ซึ�งประกอบดว้ย  

1) การพฒันาการเชื�อมโยงโครงขา่ยการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพื�อใหส้ามารถรองรบั
การขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสาร ใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

2) การส่งเสรมิใหม้กีารปรบัเปลี�ยนมาใชร้ปูแบบการขนส่งทางรถไฟเพิ�มขึ4น 

3) การพฒันายา่นสถานีและยกระดบัการเขา้ถงึระบบการขนส่งทางรถไฟ 

4) การพฒันาเทคโนโลยดีา้นการรถไฟและอุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องในประเทศไทย 

5) การปรบัโครงสรา้งกจิการรถไฟใหม้บีรกิารที�มปีระสทิธภิาพและเชื�อถอืได ้

10.2  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั �งต่อไป 

• รูปแบบของการเชื�อมโยงด้านการคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะด้านการพฒันาเส้นทาง
เศรษฐกิจนั 4น  จํา เ ป็นต้องพิจารณาทั 4งการพัฒนาโครงสร้า งพื4นฐาน (Hardware 
Development) และในส่วนของมาตรการด้านการจูงใจ การปรบัปรุงกฎระเบยีบต่างๆ 
(Software Development) เพื�อใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากการเชื�อมโยงใหม้ากที�สุด งานวจิยั
ในครั 4งต่อไปจงึควรที�จะเน้นประเด็นการศึกษามาตรการด้านการจูงใจและการปรบัปรุง
กฎระเบยีบต่างๆ ในเชงิลกึมากยิ�งขึ4น 

• นอกจากโครงการด้านการขนส่ง อนัได้แก่การพฒันาโครงสร้างพื4นฐานด้านรถไฟแล้ว ยงั
จาํเป็นต้องพจิารณาถงึโครงการต่อเนื�อง เช่น การพฒันานิคมอุตสาหรรม หรอืพื4นที�สําหรบั
เป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Centre) เพื�อใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากการเชื�อมโยงให้
มากที�สุด 

• พจิารณาการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ (multi-modal) เพื�อสนับสนุนใหส้ามารถเชื�อมโยง
การขนส่งระหว่างภูมภิาคได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และยกระดบัขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ (competitiveness) โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสรา้งพื4นฐานที�มี
อยูเ่ดมิ และการลงทุนใหมอ่ยา่งเหมาะสม 

• ควรมกีารพฒันาแบบจําลองด้านการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศให้มี
ความเหมาะสมและใกล้เคยีงความเป็นจรงิมากขึ4น เพื�อการประมาณการที�มปีระสทิธภิาพ
มากยิ�งขึ4น 
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บทท่ี 2 
การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรข์องประเทศ 

ทางด้านการรถไฟ 

การขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยเป็นการให้บรกิารด้านสาธารณูปโภคที่รฐัจดัให้แก่
ประชาชนจงึได้รบังบประมาณและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากรฐับาลเป็นประจ าทุกปี ด้วยเหตุนี้
ทศิทางพฒันารถไฟจงึจ าเป็นต้องสอดคล้องกบันโยบายการบรหิารประเทศของรฐับาลและ
แผนพฒันาอื่นๆ ของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งโดยรวมและสาขาการขนส่งทางรถไฟ  ซึ่ง
การทบทวนยุทธศาสตรก์ารขนส่งทางรถไฟในประเทศไทยครัง้นี้ประกอบด้วยการทบทวน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ นโยบายของรฐับาลในช่วง พ.ศ. 2551-2554 ยุทธศาสตร์
การพฒันาโลจสิตกิส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) ยุทธศาสตรข์องกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2554-2558 แผนวสิาหกจิการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 และแผนแม่บทเพื่อพฒันา
ระบบรางและรถไฟความเรว็สูง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 1 - ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2504-2524) 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศในช่วงนี้ภาครฐัให้ความส าคญัในการลงทุนเพื่อ
การพฒันาการคมนาคมและขนส่ง โดยเน้นการสรา้งและปรบัปรุงการคมนาคมให้มมีาตรฐานและ
สมรรถภาพดยีิง่ขึน้ เพื่อให้สมัพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกจิสาขาอื่นๆ รวมทัง้ส่งเสรมิการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการส่งออก โดยมุ่งพฒันาขยายโครงข่ายของการขนส่งทางบก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบถนนเป็นหลกั โดยให้การขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางน ้าเป็นระบบ
การขนส่งรอง จงึก่อให้เกดิปญัหาความไม่สมดุลของโครงสรา้งระบบการขนส่ง นอกจากนี้การ
บรหิารระบบการขนส่งยงัขาดหน่วยงานกลางที่จะท าหน้าที่เป็นศูนยป์ระสานงานการควบคุมให้มี
การปฏบิตัติามแผนและสอดคล้องกบัสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านพลงังานและอื่นๆ ได้อย่างทนั
เหตุการณ์ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 5 - ฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2525-2539) 

การพฒันาในช่วงนี้ถอืเป็นจุดเปลี่ยนของแผนในการพฒันาการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากมี
การปรบัโครงสรา้งการพฒันาด้านการขนส่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ด้านพลงังานที่มรีาคาเพิม่
สูงขึน้และให้โครงสรา้งระบบการขนส่งมคีวามสมดุลมากขึน้ด้วยการลดความส าคญัของการพฒันา



6 บทที่ 2 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการรถไฟ  

 

ด้านถนนลงและเพิม่ความส าคญัของการพฒันาด้านรถไฟและทางน ้าให้มากขึน้ โดยท าการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการขนส่งทางรถไฟ ทัง้ในด้านเส้นทาง สิง่อ านวยความสะดวก และความ
ปลอดภยั (เช่น การปรบัปรุงราง สะพาน ย่านสถานี ระบบสื่อสารอาณัตสิญัญาณและระบบ
โทรคมนาคม) ให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้บรกิารในอนาคตได้อย่างเพยีงพอ และให้
สามารถขนส่งสนิค้าและผู ้โดยสารในสดัส่วนที่สูงขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เอกชนมสี่วนร่วมลงทุน 
และด าเนินงานในกจิการรถไฟและกจิการต่อเนื่อง เช่น การเขา้มามสี่วนร่วมในการเดนิรถ การ
สรา้งรางรถไฟเขา้แหล่งผลติและแหล่งส่งออก นอกจากนัน้ยงัเน้นพฒันารถไฟความเรว็สูง เพื่อให้
ทนัต่อความต้องการในพื้นที่เศรษฐกจิใหม่  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 8 - ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2540-2554) 

ส าหรบัการพฒันาของประเทศตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที่ 8 เป็นต้นไปถอืเป็นจุด
เปลี่ยนอกีครัง้ของการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย กล่าวคอื เป็นการปรบัตวัเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรวมกลุ่มทางการค้าของประเทศต่างๆ 
รวมทัง้บทบาทของประเทศไทยในเวทรีะหว่างประเทศ จากการเป็นสมาชกิภายในกลุ่มขอ้ตกลง
การค้า อาท ิ ความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบ้านในอาเซยีน (ASEAN) และความร่วมมอืในการ
พฒันาพื้นที่ลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เป็นต้น ซึ่งเป็นปจัจยัผลกัดนัที่
ส าคญัท าให้โลกอยู่ในภาวะไรพ้รมแดนซึ่งอาจเป็นได้ทัง้โอกาสและภยัคุกคามต่อการพฒันาของ
ประเทศไทย   

ดงันัน้ แผนพฒันาเศรษฐกจิในช่วงนี้จงึเน้นการยกระดบัคุณภาพโครงสรา้งพื้นฐานด้าน
การขนส่งเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และสนับสนุนการเพิม่สมรรถนะภาคการผลติ
และบรกิารของประเทศ โดยมุ่งเน้นในส่วนการพฒันาโครงข่ายโครงสรา้งพื้นฐานกบัประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อเชื่อมโยงแนวพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิเพื่อขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพในการใช้ทรพัยากรร่วมกนัที่น าไปสู่การพึ่งพาซึ่งกนัและกนั  และ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในภูมภิาค ตลอดจนปรบัปรุงกฎระเบยีบทัง้ในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการค้าการลงทุนขา้มพรมแดน  เพื่อขยายโอกาสด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 

ส าหรบัยุทธศาสตรท์ี่มคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสาขาการขนส่งทางรถไฟ ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 10 คอื การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิให้สมดุลและยัง่ยนื โดยส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้ก าหนดทศิทางการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใน
อนาคตที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางรถไฟไว้ ดงันี้  

 



โครงการวจิยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบา้น  
เพื่อใหไ้ทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวของภูมภิาค 7 

 

- เพิม่สดัส่วนการขนส่งสนิค้าด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟจากรอ้ยละ 2 ในปี 2548 
เป็นรอ้ยละ 8 ในปี 2559 โดยการลงทุนขยายระบบทางคู่ในเส้นทางหลกัทัว่ประเทศ 
โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างท่าเรอืระหว่างประเทศกบัสถานีขนส่งและ
กระจายสนิค้าในภูมภิาค ทัง้น้ีเพื่อแก้ปญัหาวกิฤตพิลงังาน และลดการก่อมลภาวะ 

- มุ่งเน้นการพฒันาระบบการขนส่งทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ เพื่อสนับสนุน
การพฒันาเศรษฐกจิและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชากรของประเทศในอนุ
ภูมภิาค และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งของอนุ
ภูมภิาค รวมถงึเป็นผู้น าในการผลกัดนัการพฒันาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ในภูมภิาค 

- พฒันาระบบขนส่งที่เน้นความส าคญัของระบบการขนส่งทางรถไฟและการพฒันา
ระบบโลจสิตกิส์เพื่อช่วยประหยดัการใช้พลงังานของประเทศ 

- พฒันารูปแบบและกลไกสนับสนุนทางการเงนิและการลงทุนส าหรบัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน โดยเฉพาะการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครฐั และเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการ รวมทัง้ให้ความส าคญักบับทบาทภาคประชาชน เพื่อให้เกดิการ
ยอมรบัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

- ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิของไทยให้มลีกัษณะเป็นธุรกจิ
มากขึน้ โดยรฐัวสิาหกจิควรจดัท าแผนธุรกจิเพื่อรองรบัการขยายฐานและความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ สามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนั และพรอ้มแข่งขนักบัภายนอก 

- เน้นการสรา้งโอกาสให ้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมแสดงขอ้คดิเหน็ในแผนงาน
โครงการด้านโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชน เพื่อลดการต่อต้าน 

- ปรบัปรุงกฎระเบยีบที่เกี ่ยวขอ้งและการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อให ้เกดิการบรหิารจดัการที่ด ีและมกีารก ากบัดูแลการ
ให้บรกิาร 



8 บทที่ 2 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการรถไฟ  

 

ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.) ได้ก าหนดกรอบ
ทศิทางการพฒันาประเทศไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) มเีป้าหมาย คอื 

- ลดสดัส่วนต้นทุนโลจสิตกิส์ต่อ GDP ให้ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 และเพิม่สดัส่วนการขนส่ง
ทางรางเป็นรอ้ยละ 5 ซึ่งในปจัจุบนัการขนส่งสนิค้าส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน
รอ้ยละ 82 ทางน ้ารอ้ยละ 15 และทางรถไฟเพยีงรอ้ยละ 3 

- การผลกัดนัการพฒันาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพฒันาปรบัเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ที่มตี้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต ่าและ
มกีารใช้พลงังานที่มปีระสทิธภิาพ  

- พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบรหิารจดัการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่
เชื่อมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน ้า และทางอากาศในลกัษณะบูรณาการ
ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานการ
ขนส่งสนิค้าสู่สากลทัง้ด้านความรวดเรว็ ความปลอดภยั และความตรงต่อเวลา  

- สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้กรอบความร่วมมอืระดบัภูมภิาคและพฒันา
ระบบบรหิารจดัการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อลดต้นทุน
ระบบโลจสิตกิส์ของประเทศในภาพรวม  

- ยกระดบัประสทิธภิาพกระบวนการอ านวยความสะดวกทางด้านการค้าและการ
ขนส่งสนิค้าผ่านแดนและขา้มแดน เช่น การพฒันาระบบ National Single Window 
และด่านการค้าชายแดน เป็นต้น  

- เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการขนส่งทาง
รถไฟ ด้วยการบูรณะปรบัปรุงทางรถไฟ และจุดตดัระหว่างโครงข่ายรถไฟและ
โครงข่ายถนนเพื่อเพิม่ความปลอดภยัในการให้บรกิาร  ก่อสรา้งทางคู่ในเส้นทาง
รถไฟสายหลกั และจดัหารถจกัรและล้อเลื่อน รวมทัง้การปรบัปรุงระบบอาณัติ
สญัญาณใหม้คีวามทนัสมยัเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการให้บรกิารขนส่งผู้โดยสาร
และสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การพฒันาเส้นทางรถไฟความเรว็สูงเชื่อมโยงสู่
เมอืงต่างๆ ในภูมภิาคและกลุ่มประเทศอาเซยีน ตลอดจนการปรบัโครงสรา้งการ
รถไฟแห่งประเทศไทย รวมทัง้ปรบัปรุงพฒันาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มอี ยู่ใน
ปจัจุบนัให้มคีวามทนัสมยัครอบคลุมพื้นที่บรกิารเพิม่ขึน้และสอดคล้องกบัการ
ขยายตวัของเมอืงและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  โดยการก่อสรา้งโครงข่ายระบบ
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รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และเพิม่ประสทิธภิาพรถโดยสารสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

- พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกที่จะสนับสนุนให้เกดิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เดนิทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม  การ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการให้บรกิารรถโดยสารสาธารณะในภูมภิาค  รวมทัง้การปรบั
โครงสรา้งการบรหิารจดัการระบบขนส่งสาธารณะทัง้ระบบ  เพื่อให้การบรกิารมี
คุณภาพ มาตรฐานและเป็นธรรมต่อผู้ใช้บรกิาร 

2.2 นโยบายของรฐับาลในช่วง พ.ศ. 2551-2554 

นโยบายของรฐับาลที่สนับสนุนการขนส่งสาขารถไฟในช่วง พ.ศ. 2551-2554 แบ่งเป็น 4 
ชุดคอื 

ชุดที่หน่ึง นโยบายของรฐับาลนายสมคัร สุนทรเวช (นายกรฐัมนตร)ี ซึ่งได้แถลงต่อ
รฐัสภาเมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2551 ในส่วนที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟและเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ตัง้เป้าหมายด าเนินการไว้ในปีแรกของการบรหิารราชการ ได้แก่ การพฒันาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 9 สาย รถไฟความเรว็สูง รถไฟทางคู่ 
รถไฟชานเมอืง และรถไฟก้างปลาเชื่อมโยงจงัหวดัที่ยงัไม่มรีถไฟขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสนิค้า  

ชุดที่สอง นโยบายของรฐับาลนายสมชาย วงศ์สวสัดิ ์(นายกรฐัมนตร)ี ซึ่งได้แถลงต่อ
รฐัสภาเมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2551 ในส่วนที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ และเป็นนโยบายเร่งด่วน
ที่ตัง้เป้าหมายด าเนินการในปีแรกของการบรหิารราชการ ได้แก่ การพฒันาระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รถไฟทางคู่ การพฒันาบรกิารรถโดยสารสาธารณะ 

ชุดท่ีสาม นโยบายของรฐับาลนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ (นายกรฐัมนตร)ี ซึ่งได้แถลงต่อ
รฐัสภาเมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2551 ในส่วนที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟได้แก่ 1) พฒันา
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลให้มคีวามสมบูรณ์ และรถไฟชาน
เมอืงให้สามารถเชื่อมต่อการเดนิทางกบัโครงข่ายระบบรถไฟขนส่งมวลชนและระบบขนส่ง
สาธารณะอื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สะดวกรวดเรว็ ในราคาที่เหมาะสม 2) พฒันาโครงข่ายรถไฟ
ทางคู่ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มปีรมิาณการขนส่งหนาแน่น พฒันาเส้นทางเชื่อมโยง
ฐานการผลติในภูมภิาคและระหว่างประเทศ ปรบัปรุงบูรณะทาง รวมทัง้พฒันาการให้บรกิารและ
สิง่อ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 3) พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์อย่าง
บูรณาการ ทัง้ในด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การปรบัปรุงพฒันากฎหมายและระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้ง 4) พฒันาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง 
ทางน ้า และทางอากาศอย่างเป็นระบบ พรอ้มทัง้พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น 
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สถานีบรรจุและแยกสนิค้ากล่อง ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิค้าในภูมภิาค เป็ นต้น  โดยการ
ลงทุนพฒันาระบบขนส่งมวลชนเป็นนโยบายเร่งด่วนนโยบายหนึ่งที่รฐับาลชุดนี้ตัง้เป้าหมาย
ด าเนินการในปีแรกของการบรหิารราชการ 

ชุดท่ีสี่ นโยบายของรฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร (นายกรฐัมนตร)ี ซึ่งได้แถลงต่อ
รฐัสภาเมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2554 ในส่วนที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟได้แก่ 1) พฒันาระบบ
คมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบรหิารจดัการขนส่งผู้โดยสาร สนิค้า และ
บรกิารที่สะดวกและปลอดภยัทัง้ในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมอืง และระหว่างประเทศ รวมทัง้สนับสนุน
การขยายฐานการผลติตามแนวเส้นทางรถไฟ ประกอบด้วย พฒันาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชาน
เมอืงและหวัเมอืงหลกัในเส ้นทางที่มคีวามส าคญั ศกึษาและพฒันารถไฟความเรว็ส ูงสาย
กรุงเทพฯ–เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ–นครราชสมีา กรุงเทพฯ–หวัหนิ และเส้นทางอื่นๆ เพื่อเตรยีมการ
เชื่อมต่อกบัประเทศเพื่อนบ้าน รวมถงึศกึษาและพฒันาขยายทางรถไฟสายแอรพ์อรต์เรลลงิค์ต่อ
จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิปยงัชลบุรแีละพทัยา 2) เร่งรดัโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ให้สามารถเริม่ก่อสรา้งได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบรกิาร 20 บาท
ตลอดสายทัง้ระบบ รวมทัง้เร่งพฒันาระบบตัว๋ร่วมบตัรเดยีว และพฒันาที่อยู่อาศยัให้ผู้มรีายได้
น้อยมโีอกาสได้ที่อยู่อาศยัในราคาและค่าเช่าถูกตามบรเิวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า 

2. 3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) 

จากการศกึษารวบรวมขอ้มูลสถานภาพของระบบโลจสิตกิส์ไทยในปจัจุบนั พบว่า 
ประสทิธภิาพการจดัการโลจสิตกิส์ของไทยยงัต ่ากว่าประเทศคู่ค้า ดงันัน้จงึมคีวามพยายาม
ยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการระบบโลจสิตกิส์ให้สามารถสนับสนุนการพฒันาและการ
สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ระบบโลจสิตกิส์ พ.ศ 2550-2554 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ(สศช.) เสนอ ซึ่งมเีนื้อหาใกล้เคยีงกบัร่างแผนแม่บทการพฒันาโลจสิตกิส์ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2549-2553 (ฉบบัปรบัปรุง) ประกอบด้วยประเดน็ยุทธศาสตร ์5 ประเดน็คอื 

1. การปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ในภาคการผลติ   

2. การเพิม่ประสทิธภิาพระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ 

3. การพฒันาธุรกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ให้สามารถแข่งขนัได้ในเวทกีารค้าระหว่างประเทศ  

4. การยกระดบัประสทิธภิาพกระบวนการอ านวยความสะดวกทางการค้า   

5. การพฒันาก าลงัคนและกลไกการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักระทรวงคมนาคมคอื การเพิม่ประสทิธภิาพระบบขนส่ง
และโลจสิตกิส์ (ยุทธศาสตรท์ี่ 2) ซึ่งมแีนวทางการด าเนินงาน ได้แก่  

(1) พฒันาเครอืข่ายโลจสิตกิส์ในประเทศให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ  (Logistics Network 
Integration) ทัง้เครอืข่ายภายในและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ  โดยการพฒันาระบบการขนส่ง
เชื่อมโยงหลายรูปแบบ (Multimodal) ระบบการขนส่งสนับสนุน (Feeder) ทางด่วนพเิศษ 
(Motorway) รวมทัง้ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิค้า (เช่น Logistics Center / Distribution 
Center /Container Yard เป็นต้น) ตามจุดยุทธศาสตรต่์างๆ ภายในประเทศ  

(2) สนับสนุนการใช้รูปแบบและวธิกีารบรหิารจดัการขนส่งเพื่อการประหยดัพลงังาน 
(Transport Management for Energy Saving) เพื่อน าไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งทัง้ในระดบั
ธุรกจิและระดบัประเทศ โดยให้รฐัเป็นผู้ลงทุนโครงสรา้งพื้นฐาน พรอ้มทัง้ปรบับทบาทการรถไฟ
แห่งประเทศไทยให้ท าหน้าที่บรหิารโครงข่ายทางรถไฟและขนส่งผู้โดยสาร โดยให้เอกชนเขา้มามี
บทบาทส าคญัในการจดัหาหวัรถจกัร แคร่บรรทุกสนิค้า และด าเนินการให้บรกิารขนส่งสนิค้า และ
การประย ุกต ์ใช ้วธิ กีารจดัการขนส่งที ่ทนัสมยัรวมทัง้การใช ้เทคโนโลยกีารขนส่งเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและลดต้นทุนขนส่ง 

(3) พฒันาเส้นทางการค้า (New Trade Lanes) สู่ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และยุโรป 
ผ่านทางฝ ัง่ทะเลอนัดามนั เพื่อรองรบัการขยายตวัทางการค้าของประเทศเพื่อนบ้าน โดยการ
พฒันาท่าเรอืน ้าลกึที่มศีกัยภาพฝ ัง่ตะวนัตก และการพฒันาเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงท่าเรอืกบั
เส้นทางขนส่งหลกัของประเทศและภูมภิาค (Economic Corridor) ซึ่งในด้านรถไฟมกีารเปิด
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากท่าเรอืฝ ัง่ตะวนัตกกบัเส้นทางขนส่งสนิค้าภูมภิาคประตูการค้าหลกัและ
เมอืงคู่ค้าหลกั 

2.4 แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม  

กระทรวงคมนาคมในฐานะที่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการก าหนดนโยบายและพฒันาระบบ
การขนส่งของประเทศทัง้ระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งทุกระบบเพื่อสนับสนุนการเพิม่ขดีความสามารถของประเทศ ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2554-2558 เพื่อมุ ่งสู่การขนส่งที่ย ัง่ยนื โดยการพฒันาระบบกลไกและบุคลากร  
รวมทัง้วางแนวนโยบายการพฒันา ก ากบัดูแลและบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มอีย่าง
เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ คุ้มค่าและเป็นธรรมซึ่งมปีระเดน็ยุทธศาสตร ์8 ประเดน็หลกั ดงันี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเพิม่ศกัยภาพศูนยก์ารขนส่ง (Hub) และโครงข่ายเชื่อมโยง 
(Spoke) รวมถงึกฎระเบยีบเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง ซึ่งมเีป้าหมายในการส่งเสรมิ
ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง (Hubs for Connectivity)  

ยุทธศาสตรที์่ 2 การเพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งและระบบ 
โลจสิตกิส ์เพื่อรองรบัการพฒันาภาคเศรษฐกจิ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ ซึ่งมเีป้าหมายให้ระบบการขนส่งมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ น่าเชื่อถอื ประหยดั
ต้นทุน และมรีะดบัการให้บรกิารที่ดเีชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกจิและชุมชน (Accessibility) เพื่อเพิม่
โอกาสทางธุรกจิและเศรษฐกจิในระดบัพื้นที่ให้เตบิโตได้อย่างรวดเรว็และยัง่ยนื  

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติของ
ประชาชน ซึ่งมเีป้าหมายในการปรบัปรุงและเพิม่ความปลอดภยั (Safety) ในการเดนิทาง การ
ขนส่ง และการจราจร เพื่อลดจ านวนอุบตัเิหตุและจ านวนผู้เสยีชวีติจากการขนส่ง ลดความสูญเสยี
ทางเศรษฐกจิและสงัคม และเพิม่คุณภาพชวีติของประชาชน  

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การส่งเสรมิและสนับสนุนการขนส่งทางน ้าและราง  รวมถงึพฒันา
เทคโนโลยกีารใช้พลงังานและยานพาหนะที่สะอาด เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ประหยดัพลงังานและ
รกัษาสิง่แวดล้อม ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิการขนส่งที่ประหยดัพลงังาน (Energy Saving) โดย
ลดการใช้พลงังานในภาคการขนส่งและลดมลภาวะที่เกดิจากภาคการขนส่ง ลดการน าเขา้น ้ามนั
เชื้อเพลงิ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การผลกัดนัและเพิม่โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ประชาชน
เขา้ถงึอย่างสะดวก ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อยกระดบัการเขา้ถงึและเพิม่การใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ
(Public Transport) อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การเชื่อมต่อโครงข่ายการเดนิทางการ
บรหิารจดัการการขนส่งและการจราจร รวมถงึสนับสนุนการใช้เทคโนโลยเีพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเขา้ถงึและลดเวลาในการเดนิทาง ซึ่งมเีป้าหมายในการเพิม่ความคล่องตวั (Mobility) และ
ลดระยะเวลาในการเดนิทาง การขนส่ง และการจราจร รวมทัง้ลดความสูญเสยีจากการจราจร
ตดิขดั  

ยุทธศาสตรท่ี์ 7 การส่งเสรมิการศกึษา วจิยั พฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีรวมถงึ
นวตักรรมในภาคการขนส่งและจราจร เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งและการจราจร ซึ่งมเีป้าหมาย
ในการส่งเสรมิการศกึษา วจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการขนส่งและการจราจร 
รวมถงึพฒันาระบบฐานขอ้มูล และบุคลากรด้านการขนส่ง (HR/ R&D) ให้สามารถตอบสนองต่อ
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ความต้องการในการเดนิทางและการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้ภาค
การขนส่งและจราจรของไทยก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภวิตัน์  

ยุทธศาสตรท่ี์ 8 การบรหิารจดัการระบบการขนส่งและการจราจรให้มปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารจดัการด้านการขนส่ง การจราจรและการบรกิาร
ที่มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส (Efficiency and Transparency) ให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า และมปีระสทิธภิาพ ภายใต้การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยี ส่งเสรมิให้เอกชน
เขา้มสี่วนร่วมในการลงทุนและแข่งขนัให้บร ิการด้านโครงสรา้งพื้นฐาน รวมทัง้สนับสนุนและ
ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มคีวามเขม้แขง็ในด้านโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิารการ
ขนส่ง 

จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 พบว่า มโีครงการและมาตรการ
ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางราง ได้ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตรท์ี่ 1จนถงึยุทธศาสตรท์ี่ 5 โดย
แสดงได้ดงัตารางที่ 2.1 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
เพิม่ศกัยภาพศูนย์การขนส่ง (Hub) และโครงข่าย
เชื่อมโยง (Spoke) 

 โครงการก่อสร้างทางคู่ฉะเชงิเทรา-คลองสบิเก้า-แก่งคอย (รฟท.) 
 โครงการก่อสร้างทางคู่ระยะที่ 2 สายชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ช่วง

ฉะเชงิเทรา-ศรรีาชา-แหลมฉบงั (รฟท.) 
 โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสนิค้ากล่อง (Inland 

Container Depot: ICD) แห่งที ่2 (รฟท.) 

 การปรบัปรุงกฎระเบยีบเกีย่วกบัการขนส่งทางราง เพื่อรองรบัการขนส่ง
สนิค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน เช่น การจดัท ามาตรฐานของแคร่
และระบบห้ามลอ้ของประเทศเพื่อให้มมีาตรฐานเดยีวกนั (รฟท.) 

 การส่งเสรมิศกัยภาพผู้ประกอบการจดัการขนส่งทางรถไฟ 
(Logistics Service Provider) (รฟท.) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
เพิม่ประสทิธภิาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและ
ระบบโลจสิติกส์เพื่อรองรบัการพฒันาภาคเศรษฐกจิ 
และ เพิม่ข ดีความสามารถในการแข ่งข นัขอ ง
ประเทศ 

 โครงการก่อสร้างทางคู่ สายมาบกะเบา-ถนนจริะ (รฟท.) 
 โครงการก่อสร้างทางคู่ สายนครปฐม-หนองปลาดุก-หวัหนิ (รฟท.) 
 โครงการก่อสร้างทางคู่ สายลพบุร-ีปากน ้าโพ (รฟท.) 
 โครงการก่อสร้างทางคู่ สายจริะ-ขอนแก่น (รฟท.) 
 โครงการก่อสร้างทางคู่ สายประจวบครีขีนัธ์-ชุมพร (รฟท.) 
 โครงการปรบัปรุงทาง ระยะที ่5 (รฟท.) 
 โครงการปรบัปรุงทาง ระยะที ่6 (รฟท.) 
 โครงการปรบัปรุงสะพาน (รฟท.) 
 โครงการตดิตัง้ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม (รฟท.) 
 โครงการอาณตัสิญัญาณไฟส ี(รฟท.) 

 การปรบัโครงสร้างกจิการรถไฟ และแผนการปรบัปรุงโครงสร้างการ
บรหิารจดัการภายใน (รฟท.) 

 การส่งเสรมิการก ากบัดูแลการขนส่งทางราง โดยการผลกัดนักฎหมาย 
(ร่าง) พระราชบญัญตับิรหิารการขนส่ง พ.ศ. ... ให้สามารถบงัคบั
ใชไ้ด้ รวมถึงการตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลการขนส่งทางราง (รฟท.) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การพฒันาระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อเพิม่
คุณภาพชวีติของประชาชน 

 โครงการปรบัปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภยั ระยะทาง 2,406 กม. 
(รฟท.) 

 โครงการตดิตัง้เครื่องกัน้ถนนเสมอระดบั (รฟท.) 
 โครงการจดัหาและปรบัปรุงเครื่องกัน้ (รฟท.) 
 โครงการตดิตัง้ร ัว้สองขา้งทางตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.) 

 การส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัภยัและการชดเชยค่าเสยีหายอนั
เกดิจากอุบตัิเหตุทางรถไฟ (รฟท.) 

 การเพิม่ความเขม้งวดในการตรวจสภาพร่างกายและจติใจของพนักงาน
รถจกัรและปฏบิตัติามขัน้ตอนการควบคุมรถ และเสรมิทกัษะการควบคุม
รถในสถานการณ์คบัขนั (รฟท.) 

 การควบคุมระยะเวลาปฏบิตัิงานและเพิม่จ านวนผู้ปฏบิตัิงานให้เพยีงพอ  
(รฟท.) 

 การสร้างความร่วมมอืระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานของรฐัเพื่อช่วยป้องกนั
อุบตัิเหตุจากจุดตดัทางรถไฟ โดยการควบคุมและตรวจตราการลกัลอบ
สร้างทางลดัผ่านจุดตดัทางรถไฟของชุมชนอย่างเคร่งครดั (รฟท.) 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การส่งเสรมิและสนับสนุนการขนส่งทางน ้าและราง 
รวมถ ึงพฒันาเทคโนโลย กีาร ใช ้พล งังานและ
ยานพาหนะที่สะอาด เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 
ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม 

 โครงการปรบัปรุงรถจกัร (Refurbish) รถจกัร 56 คนั (รฟท.) 
 โครงการสร้างโรงรถจกัรแก่งคอย (รฟท.) 
 โครงการสร้างโรงรถศรรีาชาและหน่วย 10 ลาดกระบงั (รฟท.) 
 โครงการจดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คนั (รฟท.) 
 โครงการจดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้า 10 คนั (20 ตนั/เพลา) (รฟท.) 
 โครงการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สนิคา้ (CY) ในภูมภิาค (รฟท.) 
 

 การส่งเสรมิการสนับสนุนการขึน้ทะเบยีนและการรบัรองโครงการพฒันา
ระบบการขนส่งทางรางให้เป็นโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) (รฟท.) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การผลกัดนัและเพิม่โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงอย่างสะดวก 

 โครงการจดัหารถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรบับรกิารเชงิพาณิชย์ จ านวน 
115 คนั (รฟท.) 

 โครงการรถไฟชานเมอืง สายสแีดง ช่วงบางซื่อ-ตลิง่ชนั (รฟท.) 
 โครงการรถไฟสายสแีดง ช่วงบางซื่อ-รงัสติ-ม.ธรรมศาสตร์      

ศูนย์รงัสติ (รฟท.) 
 โครงการรถไฟสายสแีดง ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมาก 

(รฟท.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแคราย-มนีบุร ี(รฟม.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสสี้ม ช่วงบางกะปิ-มนีบุร ี(รฟม.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (รฟม.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (รฟม.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (รฟม.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ช่วงหวัล าโพง-บางแค (รฟม.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริง่-สมุทรปราการ (รฟม.) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่ (รฟม.) 

 มาตรการทางการเงนิเพื่ออุดหนุนการเดนิรถบรกิารเชงิสงัคม (Public 
Service Obligation: PSO) เป็นรายปี โดยการส่งเสรมิการเขา้ถึงอย่าง
เท่าเทยีมกนัของผูพ้กิาร คนชรา เด็ก และผู้มรีายได้น้อย โดยจดัให้มี
บรกิารพื้นฐานราคาต ่าหรอืไม่เก็บค่าโดยสาร (คค.) 

 การส่งเสรมิให้ใช้ระบบการขนส่งมวลชนทางราง เช่น การเพิม่พื้นที่จอด
รถและจดัให้มจีุดจอดแล้วจร (รฟท. และ รฟม.) 
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2.5 แผนวิสาหกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิที่ให ้บรกิารขนส่งผู ้โดยสารในเชงิ
พาณิชยแ์ละสงัคมและการขนส่งสนิค้าของประเทศ โดยการพฒันารถไฟที่ผ่านมาได้มกีารจดัท าแผน
แม่บทพฒันากจิการรถไฟระยะยาว พ.ศ. 2534-2554 ที่ก าหนดให้รถไฟมบีทบาทในการขนส่งสนิค้า
และผู้โดยสารมากขึน้ และแผนดงักล่าวได้ถูกน ามาใช้เป็นกรอบในการจดัท าแผนวสิาหกจิมาโดย
ตลอด ปจัจุบนัการรถไฟแห่งประเทศไทยมแีผนวสิาหกจิรวม 4 ฉบบั คอื (ร่าง) แผนวสิาหกจิฉบบั 
พ.ศ. 2534-2539 แผนพฒันากจิการรถไฟ พ.ศ. 2540-2544 แผนวสิาหกจิฉบบั พ.ศ. 2545-2549 
และแผนวสิาหกจิฉบบั พ.ศ. 2550-2554 

แนวคดิการจดัตัง้กิจการรถไฟในประเทศไทยเริม่ขึน้ในปี 2398 (สมยัรชักาลที่ 4) อย่างไรก็
ตามในช่วงเวลาดงักล่าวฐานะทางการเงนิของประเทศยงัไม่พรอ้มและผลประโยชน์ที่ได้รบัไม่คุ้มค่าจงึ
ยงัไม่มกีารด าเนินการจดัตัง้กจิการรถไฟ ดงันัน้กจิการรถไฟไทยจงึได้เริม่ขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 โดยมี
การจดัตัง้กรมรถไฟขึน้ในปี 2433 โดยรฐับาลไทยได้วางนโยบายด้านการรถไฟไว้ 2 ประการ คอื 
รฐับาลด าเนินการสรา้งทางรถไฟด้วยตนเองและรฐับาลอนุมตัสิมัปทานสรา้งทางรถไฟแก่เอกชน  

ต่อมาในสมยัรชักาลที่ 6 การรถไฟมกีารขยายตวัขึน้มากจงึปรบัเปลี่ยนโดยรวมกจิการรถไฟ
ทัง้ 2 กรมเขา้เป็นกรมเดยีวกนัเรยีกว่ากรมรถไฟหลวง เพื่อสะดวกในการบงัคบับญัชาและการบรหิาร 
รวมถงึการประหยดัค่าใช้จ่าย จนกระทัง่ในปี 2494 ได้มกีารจดัโครงสรา้งเชงิสถาบนัอกีครัง้ ซึ่ง
ภาครฐัได้พจิารณาเหน็สมควรจดัตัง้กจิการรถไฟเป็นเอกเทศ โดยเสนอร่างพระราชบญัญตักิารรถไฟ
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 กรมรถไฟหลวงจงึเปลี่ยนฐานะมาเป็นรฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณูปโภค
ภายใต้ชื่อว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งภาครฐัเป็นผู้ควบคุมการแต่งตัง้และปลดผู้บรหิาร 
คุมอตัราเงนิเดอืนพนักงาน คุมอตัราค่าโดยสารและค่าระวาง คุมการเปิด-ปิดเส้นทางและการบรกิาร 
และการควบคุมการลงทุนทัง้หมด  

ปจัจุบนัการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ใช้แผนวสิาหกจิฉบบั พ.ศ. 2550-2554 เป็นแนวทางใน
การพฒันากจิการรถไฟ ซึ่งมจีุดเด่นในการพฒันาให้รถไฟเป็นระบบการขนส่งหลกัที่ให้บรกิารขนส่ง
ผู ้โดยสารและการขนส่งสนิค้าที่ทนัสมยั สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั ต้นทุนการขนส่งที่ประหยดั
ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงกบัระบบขนส่งอื่นๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถรองร ับนโยบายการ
ขนส่งของประเทศ ซึ่งมปีระเดน็ยุทธศาสตร์ 4 ประเดน็หลกั ดงันี้ 

ยุทธศาสตรก์ารเงิน ประกอบด้วย 1) การเพิม่รายได้จากการให้บรกิารขนส่งผู้โดยสารและ
สนิค้า  2) การเจรจาให้รฐัรบัภาระการฟ้ืนฟูและซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 3) การเจรจาให้รฐัรบัภาระล้าง
หนี้ทัง้หมดของการรถไฟแห่งประเทศไทย 4) การเจรจาให้รฐัรบัภาระค่าใช้จ่ายบ านาญ และ 5) การ
เจรจาให้รฐัรบัภาระจ่ายเงนิอุดหนุนการบรกิารขนส่งผู้โดยสารเชงิสงัคม  



18 บทที่ 2 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการรถไฟ  

 

ยุทธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 1) พฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านรถไฟเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรข์องประเทศไทยในด้านการเสรมิสรา้งศกัยภาพการขนส่ง
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 2) พฒันาระบบรถไฟให้เป็นโครงสรา้ง
พื้นฐานหลกัในด้าน Mass-transportation และเป็นศูนยก์ลางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างสาขา 
(Intermodal Transportation) 3) พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นรถไฟเพื่อใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการ
ขนส่ง (Hub) ของเอเชยี 4) สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารยกระดบัความคล่องตวัในการสญัจร (Mobility) 
ของผู้โดยสาร และโอกาสในการเขา้ถงึ (Accessibility) ของระบบการขนส่งสาธารณะโดยสรา้งระบบ
เชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัระบบรถไฟฟ้าในเขตเมอืง และ 5) ส่งเสรมิการพฒันาระบบขนส่ง
ทางรถไฟที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังาน 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและการบริหารจดัการองค์กรและบุคลากร ประกอบด้วย 1) การ
พฒันาและสรรหาบุคลากรมอือาชพี 2) การปรบัปรุงรูปแบบองค์กรให้มคีวามคล่องตวัสอดคล้องกบั
ภารกจิ 3) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศภายในองค์กร 4) การปรบัระบบการบรหิาร
จดัการภายใน 5) การปรบัสภาพแวดล้อมในการท างาน 6) การพฒันาระบบการประสานงานภายใน
องค์กรให้มปีระสทิธภิาพ 7) การสรา้งระบบตดิตามประเมนิผลที่มปีระสทิธภิาพ 8) การสรา้งระบบตอบ
แทนผลงานทีเ่ป็นธรรม และ 9) การปรบัปรงุภาพลกัษณ์ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาธุรกิจรอง ประกอบด้วย 1) การพฒันาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
อสงัหารมิทรพัย ์2) พฒันางานและระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ 3) การสรรหา
พนัธมติรร่วมทุน และ 4) การจดัท าแผนแม่บทพฒันาที่ดนิและอสงัหารมิทรพัย์ 

2.6 แผนแม่บทเพ่ือพฒันาระบบรางและรถไฟความเรว็สูง 

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2551 ได้พจิารณาเหน็ชอบแนวทางการพฒันา
ระบบขนส่งทางรางโดยการดูแลรกัษาและเชื่อมต่อเส้นทางให้มปีระสทิธภิาพในการเดนิรถสนับสนุน
การบรกิารขนส่งคนและสนิค้า ลดการใช้พลงังานในภาคการขนส่ง เพิม่ขดีความสามารถในการขนส่ง
ในภูมภิาคและเชื่อมโยงเส้นทางการค้าใหม่ รวมทัง้การพฒันาระบบรถไฟด่วนไปสู่หวัเมอืงหลกัของ
ประเทศ กระทรวงคมนาคมจงึได้มอบหมายให้ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
ท าการศกึษาความเหมาะสมการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งระบบราง เพื่อจดัท าแผนแม่บทเพื่อ
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พฒันาระบบรางและรถไฟความเรว็สูง1 ซึ่งแผนงานที่ถูกน ามาบรรจุไว้ในแผนแม่บทการพฒันาระบบ
รถไฟ ประกอบด้วย 

1) แผนการพฒันาโครงข่ายทางคู่ทัว่ประเทศ แนวทางการเสนอแนะเส้นทางเพื่อพฒันา
จะพจิารณาจากความจุที่ยงัเหลอือยู่ของช่วงเส้นทางต่างๆ ประกอบกบัความหนาแน่นของการใช้
เสน้ทางและความต่อเนื่องของการพฒันาจากศูนย์กลางของประเทศ โดยในระยะแรกจะเป็นการสรา้ง
ทางคู่ช่วงชุมทางฉะเชงิเทรา-ชุมทางคลองสบิเก้า-ชุมทางแก่งคอย ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ-
ขอนแก่น และช่วงประจวบครีขีนัธ์-ชุมพร 

2) แผนการปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภยั เช่น 
โครงการปรบัปรุงทางระยะที่ 5 โครงการปรบัปรุงทางระยะที่ 6 โครงการตดิตัง้ระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม ศูนยค์วบคุมการเดนิรถ และการจดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้า 13 คนั (20 ตนั/เพลา) เป็นต้น 

3) แผนการพฒันาโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ โดยเส้นทางที่เสนอให้พฒันาใน
ระยะแรกของแผนแม่บท ได้แก่ สายเด่นชยั-เชยีงราย สายบวัใหญ่-รอ้ยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สาย
มาบตาพุด-ระยอง และสายสงขลา-ปากบารา 

4) แผนการพฒันาระบบรถไฟด่วน/รถไฟความเรว็สูง มแีนวเส้นทางต่างๆ ดงันี้ 

 สายเหนือ : กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ 
 สายตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน : กรุงเทพฯ-หนองคาย 
 สายตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 
 สายตะวนัออก : กรุงเทพฯ-ระยอง 
 สายใต้ : กรุงเทพฯ-ปาดงัเบซาร์ 

5) แผนงานด้านอื่นๆ เช่น การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และการพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 

                                         
1  รูปแบบการพฒันารถไฟความเร็วสูง มกีารเสนอให้ท าการพฒันารถไฟด่วน 120 กม./ชม. พร้อมกบัการพฒันาทางคู่โดยให้

ศูนย์กลางของระบบอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  ส่วนการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง 250 กม./ชม. บนทางเฉพาะนัน้เริม่พฒันา
ในช่วงแผนระยะกลาง (พ.ศ.2558 - 2562) 
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บทท่ี 3 
สถานะปัจจุบนัของการขนส่งทางรถไฟ 

การขนส่งเป็นปจัจยัส าคญัที่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิโดยอาศยัโครงข่ายคมนาคมทาง
ถนน ทางราง ทางน ้า และทางอากาศในการเคลื่อนยา้ยสนิค้าและผู้โดยสาร ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัต่อการ
เคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติและการบรกิารไปสู่ภูมภิาคต่างๆ โดยรปูแบบการขนส่งทางรถไฟเป็นอกีรปูแบบ
หนึ่งทีส่ามารถช่วยลดต้นทุนและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการให้บรกิาร และเป็นรูปแบบการขนส่งที่เน้น
ศกึษาในโครงการวจิยันี้  การศกึษาในบทนี้จะทบทวนถงึภาพรวมการขนส่งของประเทศไทย อุปสงค์
การขนส่งทางรถไฟ และสภาพโครงข่ายทางรถไฟในปจัจุบนั เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรบัการวจิยั
ในโครงการต่อไป  รายละเอยีดมดีงันี้ 

3.1 ภาพรวมการขนส่งของประเทศไทย 

3.1.1  ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

ปรมิาณการขนส่งสนิค ้าภายในประเทศมอีตัราเพิม่ส ูงขึน้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  
อนัเนื่องมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิที่เพิม่ขึน้ ดงัแสดงปรมิาณการขนส่งสนิค ้าในช่วง ปี  
2547-2553 ในตารางที่ 3-1 

ตารางท่ี 3-1:  ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2547-2553 (หน่วย: พนัตนั) 

ภาคการขนส่ง
สินค้า 

ปี 
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ทางถนน 
435,147 
(86.16%) 

430,275 
(86.05%) 

427,581 
(85.46%) 

428,123 
(82.68%) 

424,456 
(82.42%) 

423,677 
(83.77%) 

420,318 
(82.59%) 

ทางรถไฟ 
12,883 
(2.55%) 

11,760 
(2.35%) 

11,579 
(2.31%) 

11,055 
(2.14%) 

12,807 
(2.49%) 

11,133 
(2.20%) 

11,288 
(2.22%) 

ทางล าน ้า 
29,135 
(5.77%) 

29,569 
(5.91%) 

31,074 
(6.21%) 

47,229 
(9.12%) 

47,687 
(9.26%) 

41,561 
(8.22%) 

48,185 
(9.47%) 

ทางชายฝัง่ทะเล 
27,767 
(5.50%) 

28,322 
(5.66%) 

29,981 
(5.99%) 

30,749 
(5.94%) 

29,936 
(5.81%) 

29,311 
5.80 (%) 

29,004 
(5.70%) 

ทางอากาศ 
114 

(0.02%) 
120 

(0.02%) 
122 

(0.02%) 
110 

(0.02%) 
106 

(0.02%) 
103 

(0.02%) 
121 

(0.02%) 
รวม  505,046 500,046 500,337 517,792 514,992 505,785 508,916 

หมายเหตุ: สดัส่วนของระบบต่างๆ อยู่ในวงเล็บ 
ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  
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การขนส่งสนิค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน กล่าวคอื ในปี 2553 มกีาร
ขนส่งทางถนน 420.3 ล้านตนั คดิเป็นรอ้ยละ 82.6 ของการขนส่งภายในประเทศโดยรวม ส าหรบัการ
ขนส่งทางล าน ้ามปีรมิาณการขนส่ง 48.2 ล้านตนั คดิเป็นรอ้ยละ 9.47 การขนส่งทางชายฝ ัง่ทะเลมี
ปรมิาณ 29 ล้านตนั คดิเป็นรอ้ยละ 5.7 ส่วนการขนส่งทางรถไฟมปีรมิาณ 11.3 ล้านตนั คดิเป็นรอ้ย
ละ 2.22 ในขณะที่การขนส่งทางอากาศมสีดัส่วนเพยีงเลก็น้อย ดงัแสดงในรูปที่ 3-1 

รปูท่ี 3-1:  สดัส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศจ าแนกตามรปูแบบการขนส่ง  
ปี 2553 

ทางถนน

82.59%

ทางอากาศ

0.02%

ชายฝ่ังทะเล

5.70%

ทางน ้า

ภายในประเทศ

9.47%
ทางรถไฟ

2.22%
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จากสดัส่วนภาคการขนส่งที่การขนส่งทางถนนมสีดัส่วนกว่ารอ้ยละ 82 มสีาเหตุมาจากการ
พฒันาทางเศรษฐกจิที่มุ ่งเน้นให้โครงข่ายถนนเป็นตวักระจายความเจรญิไปสู่ภูมภิาคต่างๆ ของ
ประเทศ ส่งผลให้โครงข่ายการขนส่งในระบบรางและการขนส่งทางล าน ้า ซึ่งถอืได้ว่ามตี้นทุนต่อ
หน่วยการขนส่งที่ต ่ากว่าการขนส่งทางถนนไม่ได้รบัการพฒันาเท่าที่ควร ความไม่สมดุลในภาคการ
ขนส่งที่เน้นการขนส่งทางถนนเป็นหลกัยงัส่งผลต่อสดัส่วนการใช้พลงังานในภาคการขนส่งที่สูงถงึ
กว่า 1 ใน 3 ของการใช้พลงังานทัง้หมดของประเทศ ในขณะที่การขนส่งทางรางเป็นรูปแบบการ
ขนส่งที่ประหยดัค่าใช้จ่ายและสามารถขนส่งได้ครัง้ละมากๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่ช่วยเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนัได้ รวมทัง้เป็นรูปแบบการขนส่งที่ประหยดัพลงังาน และก่อให้เกดิมลพษิ
ต่อสิง่แวดล้อมน้อย 

 

ทางล าน ้ า ทางชายฝ่ังทะเล 
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ในอดตีที่ผ่านมาจนกระทัง่ปจัจุบนัมปีรมิาณความต้องการขนส่งสนิค้าทางรถไฟมากกว่าที่
ให้บรกิารในปจัจุบนั เช่น ขา้ว น ้าตาล และมนัส าปะหลงั ดงันัน้จงึเป็นโอกาสในการผลกัดนัให้เกดิการ
ขนส่งทางรถไฟเพิม่มากขึน้1 แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็น
ผู้ให้บรกิารขนส่งทางรถไฟกลบัไม่สามารถขยายตลาดการขนส่งส ินค้าให้ทนัต่อการขยายตวัของ
ตลาดได้ โดยมขีอ้จ ากดัในเรื่องโครงข่ายและสภาพโครงสรา้งพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่การที่
เส้นทางรถไฟระหว่างภูมภิาคส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยว จงึท าให้ยงัมจีุดที่เป็นคอขวดของทัง้ขบวนรถ
โดยสารและขบวนรถสนิค้า ส่งผลให้เสยีเวลาในการสบัหลกีเป็นประจ า รวมทัง้ขอ้จ ากดัอื่นๆ อาท ิ
ปรมิาณและคุณภาพรถจกัร จุดตดัทางรถไฟ บุคลากร ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลที่กระทบต่อคุณภาพการ
ให้บรกิาร ซึ่งมกัจะเกดิการไม่ตรงต่อเวลา และไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บรกิาร จงึส่งผลให้การขนส่ง
ทางรางยงัมสีดัส่วนการขนส่งสนิค้าต ่าคอืประมาณรอ้ยละ 2 เท่านัน้ 

3.1.2  ปริมาณการส่งออกสินค้าและการน าเข้าสินค้าของประเทศไทย 

รูปแบบการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทัง้สนิค้าขาออกและสนิค้าขาเขา้ของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งทางทะเลรอ้ยละ 90 โดยประมาณ รองลงมาเป็นการขนส่งทางบกและทาง
อากาศตามล าดบั ดงัแสดงปรมิาณการขนส่งแต่ละรูปแบบการขนส่งในช่วงปี 2547-2553 ของสนิค้า
ขาออกและสนิค้าขาเขา้ของประเทศไทยไว้ในตารางที่ 3-2 และ 3-3 ตามล าดบั 

                                         
1  โครงการศกึษาวเิคราะห์ปจัจยัและผลกระทบเพื่อก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่าง

เหมาะสมต่อการเดนิทางสญัจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน ้า , ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2552) 
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ตารางท่ี 3-2:  ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาออก (หน่วย: พนัตนั) 

ภาคการขนส่ง 
ปี 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ทางเรือ 
 

78,422 
(91.274%) 

75,622 
(89.310%) 

80,959 
(89.864%) 

92,812 
(91.251%) 

93,907 
(91.175%) 

91,717 
(90.450%) 

96,128 
(89.901%) 

ทางรถยนต ์
 7,096 

 (8.259%) 
8,608 

(10.166%) 
8,170 

(9.069%) 

685 
(0.673%) 

296 
(0.287%) 

164 
(0.162%) 

158 
(0.148%) 

ทางรถไฟ 
 

7,751 
(7.621%) 

8,372 
(8.128%) 

9,122 
(8.996%) 

10,182 
 (9.522 %) 

ทางอากาศ 
 

401 
 (0.467%) 

444 
(0.524%) 

963 
(1.069%) 

462 
(0.454%) 

418 
(0.406%) 

397 
(0.392%) 

459 
(0.429%) 

ทางไปรษณียแ์ละ
อ่ืนๆ 

0 
(0.000%) 

0 
(0.000%) 

0 
(0.000%) 

1 
(0.001%) 

2 
(0.002%) 

1 
(0.001%) 

0 
(0.000%) 

รวม 85,919 84,674 90,091 101,711 102,996 101,401 106,927 
ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  

 

ตารางท่ี 3-3:   ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาเข้า (หน่วย: พนัตนั) 

ภาคการ
ขนส่ง 

ปี 
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ทางเรือ 
89,476 

(95.975%) 
107,905 

(96.132%) 
100,136 

(96.194%) 
101,774 

(89.297%) 
99,370 

(87.460%) 
90,702 

(87.996%) 
96,263 

(88.094%) 

ทางรถยนต์ 
3,261 

(3.498%) 
3,428 

(3.054%) 
3,218 

(3.091%) 

77 
 (0.068 %) 

70 
(0.062%) 

24 
(0.023%) 

14 
(0.013%) 

ทางรถไฟ 
3,417 

(2.998%) 
7,737 

(6.810%) 
12,142 

(11.780%) 
12,730 

(11.650%) 

ทางอากาศ 
490 

(0.526%) 
914 

(0.814%) 
744 

(0.715%) 
223 

(0.196%) 
241 

(0.212%) 
206 

(0.200%) 
265 

(0.243%) 
ทาง
ไปรษณีย์
และอ่ืนๆ 

1 
(0.001%) 

1 
(0.001%) 

1 
(0.001%) 

8,481 
(7.441%) 

6,200 
(5.457%) 

0 
(0.000%) 

1 
(0.001%) 

รวม 93,228 112,247 104,098 113,972 113,618 103,075 109,273 
ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม   
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การส่งออกและน าเขา้สนิค้าทางรถไฟเป็นการขนสนิค้าระหว่างประเทศไทยและมาเลเซยี 
เนื่องจากมเีส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกนัอยู่แล้ว จากตารางขา้งต้นจะเหน็ว่าสดัส่วนปรมิาณสนิค้าขาออก
ทางรถไฟมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2550 มสีดัส่วนรอ้ยละ 7.62 และเพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 9.52 ในปี 2553 ส่วนการน าเขา้สนิค้า พบว่า สดัส่วนปรมิาณสนิค้าขาเขา้ทางรถไฟในช่วงปี 
2550-2553 มปีรมิาณการขนส่งสนิค้าเพิม่ขึน้อย่างมากจากปี 2550 ที่มสีดัส่วนรอ้ยละ 2.99 เพิม่เป็น
รอ้ยละ 6.81 ในปี 2551 และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นรอ้ยละ 11.65 ในปี 2553  

ทัง้นี้ปรมิาณการน าเขา้สนิค้าทางรถไฟเพิม่ขึน้ อาจเนื่องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
ด าเนินการเปลี ่ยนรางและเปลี ่ยนหมอนภายใต ้โครงการเสรมิความมัน่คงทางรถไฟ (Track 
Strengthening) ในเส้นทางสายเหนือช่วงพษิณุโลก-บ้านด่าน และสายใต้ช่วงชุมทางบางซื่อ - 
บ้านฉิมพล ีและช่วงชุมทางทุ่งสง-บ้านต้นโดน ท าให้สภาพทางมคีวามปลอดภยัต่อการเดนิรถ รกัษา
ทางให้ขบวนรถสามารถเดนิด้วยความเรว็ตามก าหนด ไม่เกดิความล่าช้า ซึ่งเป็นการสรา้งความ
เชื่อมัน่แก่ผู้ใช้บรกิารและประชาชนทัว่ไป 

3.2   อุปสงค์การขนส่งทางรถไฟ 

ปจัจุบนัอาจกล่าวได้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบ
กจิกรรมหลกัทัง้หมดของระบบการขนส่งทางรางของประเทศ ทัง้การพฒันาระบบโครงข่ายโครงสรา้ง
พื้นฐาน การบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน และประกอบการเดนิรถไฟทัง้หมด  ส าหรบัในหวัขอ้นี้จะ
กล่าวถงึภาพรวมของ รฟท. ในประเดน็การให้บรกิารขนส่งผู ้โดยสารและสนิค้า โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

(1) การขนส่งผู้โดยสารรถไฟ  

การให้บรกิารรถไฟโดยสารมทีัง้หมด 8 ประเภท ได้แก่ ขบวนรถด่วนพเิศษ (Special 
Express) ขบวนรถด่วน (Express) ขบวนรถเรว็ (Rapid) ขบวนรถธรรมดา (Ordinary) ขบวนรถ
ชานเมอืง (Bangkok Commuter) ขบวนรถท้องถิน่ (Rural Commuter) ขบวนรถรวม (Mixed) และ
ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)  

ด้านจ านวนผู้โดยสารแยกตามประเภทของขบวนรถไฟ ได้แก่ รถไฟเชงิสงัคม รถไฟเชงิ
พาณิชย ์โดยสถติปิรมิาณผู้โดยสารรวม ดงัแสดงในตารางที่ 3-4 

 การเดนิรถเชงิสงัคม: เมื่อพจิารณาในส่วนของรถเชงิสงัคม พบว่า มจี านวนผู้โดยสารรวม
ทุกประเภทมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2551 มจี านวนผู้โดยสารเชงิสงัคมทัง้สิ้น 
33.5 ล้านคน 
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 การเดนิรถเชงิพาณิชย์: ส าหรบัด้านเชงิพาณิชย์ปี 2548-2549 มจี านวนผู้โดยสารรถเชงิ
พาณิชยค์่อนขา้งคงที่ประมาณ 15 ล้านคนต่อปี แต่ในช่วงปี 2550 และ 2551 มปีรมิาณ
ผู้โดยสารเชงิพาณิชยล์ดลงมากโดยในปี 2551 เหลอืเพยีง 13.1 ล้านคน  

โดยภาพรวมพบว่า การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟมแีนวโน้มลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ 1.7 ต่อปี ส่วน
รายได้เพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 2.4 ต่อปี 

ตารางท่ี 3-4:   สถิติปริมาณผู้โดยสารและรายได้ของ รฟท.  

ประเภทการ
บริการ 

จ านวนผู้โดยสาร (พนัคน) รายได้ (พนับาท) 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
ปี  

2548 
ปี  

2549 
ปี  

2550 
ปี  

2551 

เชงิพาณิชย์ 15,360 15,184 14,966 13,116 3,674,376 3,848,592 4,042,984 3,951,236 

เชงิสงัคม 33,717 33,303 30,135 33,491 401,927 397,662 388,163 436,456 

รวม 49,077 48,487 45,101 46,607 4,076,304 4,246,354 4,431,148 4,387,692 
ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, ปี 2552 

 

(2) การขนส่งสินค้าทางรถไฟ  

สนิค้าที่ขนส่งทางรถไฟแบบเหมาคนัส่วนใหญ่เป็นคอนเทนเนอร ์รองลงมาเป็นการขนส่ง
พลงังาน (ก๊าซ LPG น ้ามนัดบิ และผลติภณัฑน์ ้ามนั) และซเีมนต์ ตามล าดบั โดยในปี 2551 มี
ปรมิาณการขนส่งทัง้สิ้น 13.5 ล้านตนั ดงัแสดงในตารางที่ 3-5 โดยรายได้จากการขนส่งสนิค้าของ 
รฟท. ในปี 2551 มปีระมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของการขนส่งสนิค้า คดิเป็นรอ้ยละ 28 ของ
รายได้ทัง้หมด ดงัแสดงในรูปที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3-5:   ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2545-2551 (หน่วย: ตนั) 

สินค้า 
ปี 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
ก๊าซแอลพจี ี   512,356     515,712     561,288     581,520     596,208     596,592     625,050  

น ้ามนัดบิ 1,298,568   1,209,044   1,144,267   1,135,858   1,129,968   1,250,299   1,299,197  

ผลติภณัฑ์น ้ามนั 1,435,499   1,453,282   1,378,194   1,192,073      908,973      649,031      693,928  

ปูนซเีมนต์ 1,977,833   1,895,345   1,758,862  1,617,959   1,712,974   1,418,297   1,326,494  

คอนเทนเนอร์ตะวนัออก 3,056,832   4,779,140   6,792,867   6,308,251   6,496,079   6,287,469   7,453,429  

คอนเทนเนอร์ในประเทศ   347,499      488,190      714,544      654,457      689,034      684,315      638,177  

คอนเทนเนอร์ Landbridge   655,477      503,233      680,588      740,285      796,610      733,369      611,746  

คอนเทนเนอร ์ 
(มาบตาพุด-แหลมฉบงั) 

 -   -   -   -   -       38,223      608,007  

สนิค้าทัว่ไป   641,440      612,633      740,487      512,362      209,693      222,873      239,717  

รวม 9,925,500  11,456,579  13,774,097  12,742,765  12,539,539  11,880,468  13,507,998  

หมายเหตุ:  (1) กลุ่มพลงังาน (ก๊าซ น ้ามนัดบิ และผลติภณัฑ์น ้ามนั) มหีน่วยพนัลติร ส่วนปนูซิเมนต์ คอนเทนเนอร์ และสนิค้าอื่นๆ 
มหีน่วยเป็นตนั 

(2) สมมติให้ความถ่วงจ าเพาะของน ้ามนั = 1.0 
ท่ีมา: ฝ่ายการพาณิชย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (2551) 

 

รปูท่ี 3-2:  ปริมาณการขนส่งสินค้าและรายได้ 

 

ท่ีมา: รายงานฉบบัสมบูรณ์ของการศกึษาแผนแม่บทเพื่อพฒันาระบบรางและรถไฟความเรว็สูง  
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รปูท่ี 3-3:   สดัส่วนรายได้ของ รฟท. ปี 2551 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม 2552 

ในภาพรวมรถไฟมสีดัส่วนการขนส่งสนิค้าต ่ามาก คือเพยีงรอ้ยละ 2 ในขณะที่ความต้องการ
ขนส่งสนิค้าเพิม่มากขึน้ทุกปีตามการขยายตวัของเศรษฐกจิ แต่รถไฟไม่สามารถจะขยายปรมิาณการ
ขนส่งสนิค้าให้ทนัต่อการขยายตวัของตลาดได้ ดงันัน้ ปจัจยัที่มผีลต่อการขนส่งสนิค้าทางรถไฟจงึ
มใิช่มาจากขอ้จ ากดัของตลาด แต่มาจากขอ้จ ากดัภายในของ รฟท. เองโดยขอ้จ ากดัของการให้บรกิาร
ขนส่งสนิค้าทางรถไฟ อาท ิขอ้จ ากดัทางด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ขอ้จ ากดัทางด้านรถจกัรและล้อเลื่อน 
รวมถงึที่ผ่านมาขาดการสนับสนุนเชงินโยบายจากภาครฐัต่อการขนส่งโดยทางรถไฟมาอย่างยาวนาน  

จากการที่ รฟท. เป็นองค์กรที่มกีารก ากบัดูแลจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงการคลงั โดยกระทรวงคมนาคมเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีารให้บรกิารขนส่ง
อย่างทัว่ถงึและสามารถเขา้ถงึได้อย่างสะดวก ส่วนกระทรวงการคลงัเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงนิ ซึ ่งวดัผลการด าเนินงานในฐานะรฐัวสิาหกจิที ่ต ้องเลี ้ยงตวัเองได ้ (พจิารณาจากผล
ประกอบการ) แต่โดยธรรมชาตขิองการขนส่งทางรถไฟนัน้เป็นกจิการที่ต้องอาศยัการลงทุนที่สูงและ
มกัประสบกบัสภาวะการขาดทุน เนื่องจากต้องรบัภาระความรบัผดิชอบในระบบการขนส่งทางรางทุก
ด้าน โดยเฉพาะการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็น ดงันัน้ ภาครฐัจงึต้องเป็นผู้สนับสนุนทางด้าน
การเงนิซึ่งอาจให้ในรูปของการอุดหนุนส าหรบับรกิารสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO) 
แต่อย่างไรก็ตาม รฐับาลยงัคงชะลอการจ่ายเงนิอุดหนุนส าหรบับรกิารสาธารณะ ท าให้ รฟท. ต้อง
ประสบปญัหาภาวะขาดทุนต่อเน่ือง ส่งผลให้ต้องลดการลงทุนในการขยายโครงข่ายทางรางและลด
การซ่อมบ ารุงลงจงึเกดิเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาโครงข่ายและการให้บรกิารขนส่งทางรถไฟให้
เพยีงพอต่อการขยายตวัของตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากความขดัแยง้ในเชงินโยบายจากการก ากบัดูแล 

 

พลงังาน 

ปูนซีเมนต์ 

คอนเทนอนอร์ 

สนิค้าอื่นๆ 
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3.3 สภาพโครงข่ายทางรถไฟในปัจจุบนั  

การพฒันาโครงข่ายการขนส่งทางรางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารกบัประเทศ 
เพื่อนบ้านจงึจ าเป็นต้องพจิารณาถงึสภาพโครงข่ายทางรถไฟของประเทศในปจัจุบนัว่ามปีจัจยั
อะไรบ้างที่อาจก่อให้เกดิปญัหาและอุปสรรค ในการพฒันาการเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) โครงข่ายทางรางในปจัจุบนัของประเทศไทย 2) การใช้ประโยชน์โครงข่ายทางรางใน
ปจัจุบนัของประเทศไทย 3) สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการขนส่งทางรถไฟ 4) อายุรางและจุดตดั 
5) จ านวนและอายุรถจกัร 6) ความตรงต่อเวลา และ 7) อุบตัเิหตุทางรถไฟ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.3.1   โครงข่ายทางรางในปัจจุบนัของประเทศไทย 

โครงข่ายทางรางในปจัจุบนัของประเทศไทยมรีะยะทางรวม  4,043 กโิลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่บรกิาร 47 จงัหวดั โดยแบ่งออกเป็นทางเดี่ยวระยะทาง 3,763 กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 93 ทาง
คู่ระยะทาง 173 กโิลเมตร หรอืรอ้ยละ 4 และทางสามระยะทาง 107 กโิลเมตร หรอืรอ้ยละ 3 
โครงข่ายทางรางแบ่งเส้นทางออกเป็น 4 เส้นทางหลกั กระจายจากกรุงเทพมหานครสู่ภูมภิาคต่างๆ 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 สายเหนือ เริม่จากกรุงเทพมหานคร ไปสถานีนครเชยีงใหม่ ระยะทาง 751 กโิลเมตร มี
เส้นทางรถไฟสายแยกเขา้สถานีสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ที่สถานีชุมทางบ้านดารา 
(กม. 458+310) 

 สายตะวนัออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 2 เสน้ทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย 
ระยะทาง 624 กโิลเมตร และเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ระยะทาง 575 กโิลเมตร 
โดยเริม่จากสถานีกรุงเทพฯ มุ่งไปทางทศิเหนือ เส้นทางเริม่แยกออกจากทางรถไฟสาย
เหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาช ีโดยสายหนองคายแยกจากสายอุบลราชธานี ที่ชุมทาง
ถนนจริะ จงัหวดันครราชสมีา นอกจากนัน้ยงัมทีางรถไฟสายแยกที่ชุมทางแก่งคอย 
จงัหวดัสระบุร ีผ่านล านารายณ์ จงัหวดัลพบุรแีละจตัุรสั จงัหวดัชยัภูม ิ ไปบรรจบกบั
เส้นทางสายนครราชสมีา-หนองคาย ที่ชุมทางบวัใหญ่จงัหวดันครราชสมีา (กม. 346) 

 สายตะวนัออก เริม่จากสถานีกรุงเทพมหานครผ่านฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีสุดปลายทางที่
อรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้วระยะทาง 259 กโิลเมตร ทางช่วงนี้ที่สถานีชุมทางคลอง 
สบิเก้า (กม. 86) มทีางแยกไปบรรจบทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทาง
แก่งคอย (กม. 168) และเส้นทางสายตะวนัออกเมื่อถงึสถานีหวัตะเข ้จะมทีางแยกเขา้สู่
ไอซดี ีลาดกระบงั ซึ่งเป็นจุดรบัส่งสนิค้าบรรจุตู ้คอนเทนเนอรส์ู่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกที่
ท่าเรอืแหลมฉบงั โดยมุ่งหน้าสู่สถานีชุมทางฉะเชงิเทรา (กม. 61) ไปตามทางแยกไป
ท่าเรอืน ้าลกึสตัหบี (กม. 134) ในทางช่วงนี้ที่สถานีชุมทางศรรีาชามทีางแยกไปท่าเรอื
แหลมฉบงั (กม. 139) และสถานีชุมทางเขาชจีรรย ์มทีางแยกไปยงันิคมอุตสาหกรรม
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มาบตาพุด สุดปลายทางเสน้ทางสายนี้จะเป็นคลงัน ้ามนับรษิทัเชลลฯ์ และท่าเรอืมาบตาพุด 
ระยะทาง 200 กโิลเมตร 

 สายใต้ มจีุดเริม่ต้นที่สถานีบางซื่อ 2 เพื่อแยกสู่เส้นทางสายใต้ วิง่ข้ามแม่น ้าเจ้าพระยาที่
สะพานพระรามหก และสถานีชุมทางตลิง่ชนัสู่ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม เส้นทางสายใต้ยงัมี
จุดเริม่ต้นทีส่ถานีธนบุร-ีชุมทางตลิง่ชนั ระยะทาง 15 กโิลเมตร เสน้ทางสายใต้ มปีลายทาง
สองแห่ง คือ สถานีสุไหงโกลก จงัหวัดนราธิวาส (ติดชายแดนมาเลเซียฝ ัง่ตะวันออก) 
ระยะทางจากสถานีธนบุรเีท่ากบั 1,143 กโิลเมตร และสถานีปาดงัเบซาร ์จงัหวดัสงขลา (ตดิ
ชายแดนมาเลเซยีฝ ัง่ตะวนัตก) ระยะทางเท่ากบั 974 กิโลเมตร โดยทัง้สองสายแยกกนัที่
สถานีชุมทางหาดใหญ่ นอกจากนัน้ทางรถไฟสายใต้มทีางแยกออกไปอกีหลายสายเริม่จาก
ทีส่ถานีชุมทางหนองปลาดุก (กม. 80) มทีางแยกไปสุพรรณบุร ี(กม. 157) และสถานีน ้าตก 
จงัหวดักาญจนบุร ี(กม. 210) ทีส่ถานีชุมทางบา้นทุ่งโพธิ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มทีางแยกไป
สุดทางที่คีรีรฐันิคม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี (กม. 678) ที่สถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัด
นครศรธีรรมราช มทีางแยกไปสุดปลายทางที่กนัตงั จงัหวดัตรงั (กม. 866) และทีส่ถานี 
ชุมทางเขาชุมทอง มทีางแยกไปสุดปลายทางทีน่ครศรธีรรมราช (กม. 832) 

3.3.2   การใช้ประโยชน์โครงข่ายทางรางในปัจจุบนัของประเทศไทย 

จากโครงข่ายทางรางที่มอียู่เมื่อพจิารณาถงึการใช้โครงข่ายทางรางให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จ าเป็นต้องทราบถงึขดีความสามารถในการรองรบัปรมิาณการขนส่ง โดยต้องค านึงถงึปรมิาณความ
ต้องการในการเดนิทางและขนส่งทัง้ผู้โดยสารและสนิค้า (ดงัรูปที่ 3-4) โดยที่เส้นทางที่มปีรมิาณการ
เดนิรถสูงสุดคอื เส้นทางสายเหนือ มขีบวนรถรวมทัง้สิ้น 1,304 ขบวนต่อวนั โดยเส้นทางที่มคีวาม
หนาแน่นของขบวนรถสูงสุด คอื ช่วงสถานีกรุงเทพฯ -ชุมทางบางซื่อ มจี านวนขบวนรถสูงถงึ 140 
ขบวนต่อวนั ส่วนความจุที่คงเหลอื2 สูงสุดอยู่ในเส้นทางสายตะวนัออก (รอ้ยละ 79.98) และยงัคงมี
ความจุคงเหลอือยู่ในทุกเส้นทาง แสดงว่า โครงข่ายการขนส่งทางรางยงัคงมศีกัยภาพในการรองรบั
การขนส่ง แต่ไม่สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเดนิรถได้ เน่ืองจากมปีญัหาการเดนิรถของ
ขบวนล่าช้า ซึ่งเป็นผลสบืเนื่องจากขอ้จ ากดัทางดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน และขอ้จ ากดัทางด้านรถจกัร
และล้อเลื่อน โดยการใช้ประโยชน์โครงข่างทางรางในแต่ละเส้นทางมรีายละเอยีด ดงันี้  

                                         
2  ความจุทางคงเหลอืถือเป็นความจุส ารองซึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่มคีวามต้องการใช้ประโยชน์ทาง  โดยการประเมนิสภาพความจุของ

ทางเป็นการวดัความสามารถเบื้องต้นในการน าขบวนรถไปวิง่บนเส้นทางทัง้หมดให้เป็นไปตามแผนการเดนิรถ และ สามารถ
น ามาวเิคราะห์หาสภาพปญัหาจากการเดนิรถของขบวนที่ล่าช้านัน้ว่าเป็นผลมาจากโครงสร้างทางหรอืระบบการเดนิรถ 
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รปูท่ี 3-4:  การใช้ประโยชน์และส่ิงอ านวยความสะดวกการขนส่งทางรถไฟในประเทศไทย 

 



32 บทที่ 3 สถานะปจัจุบนัของการขนส่งทางรถไฟ 

 

(1) ทางรถไฟสายเหนือ 

การขนส่งระบบรางในเส้นทางสายเหนือส่วนใหญ่เป็นการขนส่งผู ้โดยสารคดิเป็นรอ้ยละ 
58.25 และเป็นการขนส่งสนิค้ารอ้ยละ 41.75 ความจุของทางจากกรุงเทพฯ จนถงึปลายทางชุมทาง
บ้านดารา-สวรรคโลกเท่ากบั 2,599 ขบวน แต่มกีารเดนิรถจรงิ 1,304 ขบวน ยงัคงมคีวามจุเหลอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 49.83 การเดนิรถสายเหนือช่วงที่มคีวามหนาแน่น ได้แก่ เด่นชยั-ล าปาง และบ้านตาคลี-
นครสวรรค์ (ตารางที่ 3-6) 

ตารางท่ี 3-6:  ความจุและความสามารถในการรองรบัของทางรถไฟสายเหนือ  
(กรงุเทพฯ – เชียงใหม่) 

ระหว่างสถานี 

ระยะทาง 
(กม.) 

ความจุสูงสุด
ของทาง 
(ขบวนต่อ

วนั) 

ประเภทและจ านวนขบวนรถ รวม 
(ขบวน) 

ความจุ
ของทาง
คงเหลือ 

อตัราความ
จุคงเหลือ 
(ร้อยละ) โดยสาร 

สนิค้า 
ประจ า เมื่อ

ต้องการ 
กรุงเทพฯ-ชท.บางซื่อ  
(ทางคู่) 2 224 122 6 12 140 84 37.50 
ชท.บางซื่อ-ดอนเมอืง  
(ทางคู่) 5 202 90 8 30 128 74 36.63 
ดอนเมอืง-รงัสติ (ทางคู่) 8 183 88 8 30 126 57 31.15 
รงัสติ-เชียงราก (3 ทาง) 7 302 88 8 30 126 176 58.28 
เชียงราก-อยุธยา (3 ทาง) 8 275 86 8 30 124 151 54.91 
อยุธยา-ชท.บ้านภาชี  
(3 ทาง) 5 378 78 8 24 110 268 70.90 
ชท.บ้านภาช-ีบ้านหมอ 
(ทางคู่) 6 224 39 14 22 75 149 66.52 
บ้านหมอ-ลพบุร ี(ทางคู่) 8 183 39 16 24 79 104 56.83 
ลพบุร-ีบ้านตาคล ี 9 101 32 16 22 70 31 30.69 
บ้านตาคล-ีนครสวรรค์ 10 78 32 10 24 66 12 15.38 
นครสวรรค์-ตะพานหนิ 10 84 30 14 16 60 24 28.57 
ตะพานหนิ-พษิณุโลก 9 101 28 14 16 58 43 42.57 
พษิณุโลก-ศิลาอาสน์ 11 72 24 6 14 44 28 38.89 
ศิลาอาสน์-เด่นชยั 11 63 18 6 14 38 25 39.68 
เด่นชยั-ล าปาง 17 44 14 6 14 34 10 22.73 
ล าปาง-เชียงใหม่ 16 46 14 2 8 24 22 47.83 
ชท.บ้านดารา-สวรรคโลก 17 39 2 0 0 2 37 94.87 

รวม 159 2,599 824 150 330 1,304 1,295 49.83 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเดนิรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554) 
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(2) ทางรถไฟสายตะวนัออก 

การขนส่งระบบรางในเส้นทางสายตะวนัออกส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสนิค้าคดิเป็นรอ้ยละ 
64.62 และขนส่งผู้โดยสารคดิเป็นรอ้ยละ 35.38 ความจุของทางสายตะวนัออกเท่ากบั 2,597 ขบวน 
แต่มกีารเดนิรถจรงิ 520 ขบวน ยงัคงมคีวามจุเหลอืเท่ากบั 2,077 ขบวน คดิเป็นรอ้ยละ 79.98 
(ตารางที่ 3-7) 

ตารางท่ี 3-7:  ความจุและความสามารถในการรองรบัของทางรถไฟสายตะวนัออก  
(กรงุเทพฯ-แหลมฉบงั, อรญัประเทศ) 

ระหว่างสถานี 
ระยะทาง 
(กม.) 

ความจุสูงสุด
ของทาง 

(ขบวนต่อวนั) 

ประเภทและจ านวนขบวนรถ รวม 
(ขบวน) 

ความจุ 
ของทาง
คงเหลอื 

อตัราความจุ
คงเหลอื 
(รอ้ยละ) โดยสาร 

สนิค้า 
ประจ า เมื่อต้องการ 

จติรลดา-มกักะสนั (ทางคู่) 2 202 1 5 13 19 183 90.59 
ยมราช-มกักะสนั (ทางคู่) 3 202 25 0 4 29 173 85.64 
มกักะสนั-หวัหมาก 6 126 27 1 7 35 91 72.22 
หวัหมาก-ลาดกระบงั (3 ทาง) 7 336 27 1 7 35 301 89.58 
ลาดกระบงั-หวัตะเข ้(3 ทาง) 4 504 26 1 8 35 469 93.06 
หวัตะเข-้เปรง (3 ทาง) 9 280 25 25 4 54 226 80.71 
เปรง-ชท.ฉะเชงิเทรา (3 ทาง) 7 350 25 28 8 61 289 82.57 
ชท.ฉะเชงิเทรา-ปราจนีบุร ี 18 49 10 11 30 51 -2 -4.08 
ปราจนีบุร-ีกบนิทร์บุร ี 9 79 8 0 0 8 71 89.87 
กบนิทร์บุร-ีอรญัประเทศ 29 29 4 0 2 6 23 79.31 
ชท.ฉะเชงิเทรา-ศรรีาชา 16 54 2 32 41 75 -21 -38.89 
ศรรีาชา-บางละมุง 13 59 2 4 19 25 34 57.63 
บางละมุง-สตัหบี 13 59 2 4 10 16 43 72.88 
ศรรีาชา-แหลมฉบงั 9 79 0 31 16 47 32 40.51 
มกักะสนั-แม่น ้า 4 126 0 4 6 10 116 92.06 
ชท.เขาชจีรรย์-มาบตาพุด 12 63 0 4 10 14 49 77.78 

รวม 161 2,597 184 151 185 520 2,077 79.98 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเดนิรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554) 



34 บทที่ 3 สถานะปจัจุบนัของการขนส่งทางรถไฟ 

 

(3) ทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การขนส่งระบบรางในเส้นทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นการขนส่งผู้โดยสารคดิเป็นรอ้ยละ 
42.52 และเป็นการขนส่งสนิค้ารอ้ยละ 57.48 ความจุของทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากบั 1,582 
ขบวน  แต่มกีารเดนิรถจรงิ 762 ขบวน ยงัคงมคีวามจุเหลอืเท่ากบั 820 ขบวน คดิเป็นรอ้ยละ 51.83 
(ตารางที่ 3-8) 

ตารางท่ี 3-8:   ความจุและความสามารถในการรองรบัของทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ระหว่างสถานี 
ระยะทาง 
(กม.) 

ความจุสูงสุด 
ของทาง 

(ขบวนต่อวนั) 

ประเภทและจ านวนขบวนรถ รวม 
(ขบวน) 

ความจุ 
ของทาง
คงเหลอื 

อตัราความจุ
คงเหลอื 
(รอ้ยละ) โดยสาร 

สนิค้า 
ประจ า เมื่อต้องการ 

ชท.บ้านภาช-ีบ้านป๊อกแป๊ก 
(ทางคู่) 5 313 38 10 40 88 225 71.88 
บ้านป๊อกแป๊ก- ชท.แก่งคอย  
(ทางคู่) 6 267 40 18 38 96 171 64.04 
ชท.แก่งคอย-มาบกะเบา  
(ทางคู่) 9 186 26 3 45 74 112 60.22 
มาบกะเบา-ปากช่อง 9 93 24 4 43 71 22 23.66 
ปากช่อง-นครราชสมีา 9 93 24 0 28 52 41 44.09 
นครราชสมีา-สุรนิทร์ 13 59 26 0 10 36 23 38.98 
สุรนิทร์-ศรสีะเกษ 14 55 28 0 10 38 17 30.91 
ศรสีะเกษ-อุบลราชธานี 12 63 22 0 10 32 31 49.21 
ชท.แก่งคอย-บ้านช่องใต้ 4 137 16 2 20 38 99 72.26 
บ้านช่องใต้-ล านารายณ์ 23 36 16 2 16 34 2 5.56 
ล านารายณ์-บ าเหน็จณรงค์ 17 47 10 2 18 30 17 36.17 
บ าเหน็จณรงค์-ชท.บวัใหญ่ 21 39 10 2 18 30 9 23.08 
นครราชสมีา-ชท.บวัใหญ่ 17 47 10 0 8 18 29 61.70 
ชท.บวัใหญ่-ขอนแก่น 19 43 14 2 25 41 2 4.65 
ขอนแก่น-อุดรธานี 14 55 12 0 20 32 23 41.82 
อุดรธานี-หนองคาย 49 18 8 0 2 10 8 44.44 
ชท.แก่งคอย-คลองสบิเก้า 29 31 0 8 34 42 -11 -35.48 

รวม 270 1,582 324 53 385 762 820 51.83 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเดนิรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554) 

 
(4) ทางรถไฟสายใต้ 

การขนส่งระบบรางในเส้นทางสายใต้ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งผู้โดยสารคดิเป็นรอ้ยละ 63.13 
และเป็นการขนส่งสนิค้ารอ้ยละ 36.87 ความจุของทางสายใต้เท่ากบั 1,662 ขบวน แต่มกีารเดนิรถ
จรงิ 678 ขบวน ยงัคงมคีวามจุเหลอืเท่ากบั 984 ขบวน คดิเป็นรอ้ยละ 59.21 เส้นทางที่มกีารเดนิรถ
หนาแน่น ได้แก่ ช่วงราชบุร ี-หวัหนิ ช่วงหลงัสวน-สุราษฏรธ์านี และช่วงชุมทางเขาชุมทอง -พทัลุง  
(ตารางที่ 3-9) 
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ตารางท่ี 3-9:   ความจุและความสามารถในการรองรบัของทางรถไฟสายใต้ (กรงุเทพฯ – สุไหงโกลก) 

ระหว่างสถานี 
ระยะทาง 
(กม.) 

ความจุสูงสุด 
ของทาง 

(ขบวนต่อวนั) 

ประเภทและจ านวนขบวนรถ รวม ความจุ 
ของทาง
คงเหลอื 

อตัราความจุ
คงเหลอื 
(รอ้ยละ) โดยสาร 

สนิค้า 
ประจ า เมื่อต้องการ 

ชท.บางซื่อ-ชท.ตลิง่ชนั (ทางคู่) 11 96 26 6 16 48 48 50.00 
ธนบุร-ีชท.ตลิง่ชนั 6 92 12 0 2 14 78 84.78 
ชท.ตลิง่ชนั-นครปฐม (ทางคู่) 8 207 36 6 16 58 149 71.98 
นครปฐม-ชท.หนองปลาดุก 7 117 36 6 14 56 61 52.14 
ชท.หนองปลาดุก-ราชบุร ี 6 134 30 6 10 46 88 65.67 
ราชบุร-ีหวัหนิ 12 72 28 6 10 44 28 38.89 
หวัหนิ-ประจวบครีขีนัธ์ 11 78 24 6 8 38 40 51.28 
ประจวบครีขีนัธ์-ชุมพร 13 66 22 6 8 36 30 45.45 
ชุมพร-หลงัสวน 11 67 24 6 8 38 29 43.28 
หลงัสวน-สุราษฏร์ธานี 13 59 22 6 8 36 23 38.98 
สุราษฏร์ธานี-บ้านส้อง 10 73 22 6 8 36 37 50.68 
บ้านส้อง-ชท.ทุ่งสง 10 73 22 6 10 38 35 47.95 
ชท.ทุ่งสง-ชท.เขาชุมทอง 8 86 18 6 12 36 50 58.14 
ชท.เขาชุมทอง-พทัลุง 13 59 18 6 12 36 23 38.98 
พทัลุง-ชท.หาดใหญ่ 11 67 20 6 10 36 31 46.27 
ชท.หาดใหญ่ยะลา 14 53 18 0 2 20 33 62.26 
ชท.หาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ 24 35 2 4 6 12 23 65.71 
ยะลา-สุไหงโกลก 13 59 14 0 2 16 43 72.88 

ชท.เขาชุมทอง-นครศรธีรรมราช 21 39 10 0 0 10 29 74.36 
ชท.ทุ่งสง-กนัตงั 35 25 4 0 0 4 21 84.00 
ชท.บ้านทุ่งโพธิ-์ครีรีฐันิคม 31 27 2 0 0 2 25 92.59 
ชท.หนองปลาดุก-สุพรรณบุร ี 78 11 2 0 0 2 9 81.82 
ชท.หนองปลาดุก-กาญจนบุร ี 27 31 8 0 0 8 23 74.19 
กาญจนบุร-ีน ้าตก 23 36 8 0 0 8 28 77.78 

รวม 416 1,662 428 88 162 678 984 59.21 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเดนิรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554) 

 

3.3.3  สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการขนส่งทางรถไฟ 

การขนส่งทางรางจ าเป็นต้องมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัรองรบัการขนส่งสนิค้า ซึ่ง
ปจัจุบนัมใีห้บรกิารใน 2 รูปแบบ ได้แก่ สถานีบรรจุและแยกสนิค้ากล่อง (Inland Container Depot: 
ICD) และย่านกองเก็บตู้สนิค้า (Container Yard: CY) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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 สถานีบรรจุและแยกสนิค้ากล่อง (Inland Container Depot: ICD) 

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสรา้งสถานีบรรจุและแยกสนิค้ากล่องลาดกระบงั เพื่อ
สนับสนุนการน าเขา้และส่งออกของประเทศและการเตบิโตของท่าเรอืตู้สนิค้าคอนเทนเนอรท์ี่แหลม
ฉบงั โดยตัง้อยู่ห่างจากท่าเรอืแหลมฉบงัประมาณ 118 กโิลเมตร สามารถเชื่อมโยงการขนส่งตู้คอน
เทนเนอรก์บัท่าเรอืแหลมฉบงัได้ทัง้ทางถนนและทางรถไฟ 

สถานีบรรจุและแยกสนิค้ากล่องลาดกระบงัมกีารให้บรกิารทัง้ในส่วนของการด าเนิน  
พธิกีารน าเขา้และส่งออก ตลอดจนให้บรกิารขนส่งสนิค้า ผู้ประกอบการภายในสถานีบรรจุและแยก
สนิค้ากล่องลาดกระบงัจงึมทีัง้ในส่วนของภาครฐัและเอกชน หน่วยงานของรฐัที่ประจ าการอยู่ในสถานี
บรรจุและแยกสนิค้ากล่องลาดกระบงัประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ
อื่นๆ ได้แก่ ศุลกากร ด่านตรวจพชื ด่านตรวจสตัว์ป่า ด่านตรวจสตัว์น ้า ด่านกกักนัสตัว์ระหว่าง
ประเทศ ด่านอาหารและยา และด่านป่าไม ้โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมรีายได้จากการขนส่ง
สนิค้าคอนเทนเนอรเ์ป็นรายได้หลกัซึ่งสูงถงึรอ้ยละ 30 (รายได้ 537 ล้านบาทจากรายได้ทัง้หมด 
1,753 ล้านบาท) และมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เปิดให้บรกิารในปี 2539 ที่ถูกออกแบบให้
รองรบัตู้สนิค้าเพยีง 6 แสนตูต่้อปีไดเ้พิม่ขึน้เป็น 1.5 ลา้นตูต่้อปีในปี 2553 

นอกจากน้ี ปจัจุบนัไดม้กีารส ารวจพื้นที่เพื่อสรา้งศูนยก์ารขนส่งและกระจายสนิค้า (Inland 
Container Depot: ICD) แห่งที่ 2 บรเิวณสถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย ในวงเงนิด าเนินการ 2,000 
ล้านบาทแบ่งเป็น 2 ระยะ (ระยะแรกวงเงนิจ านวน 700 ล้านบาท และระยะที่ 2 วงเงนิจ านวน 1,300 
ล้านบาท) ใช้เวลาการด าเนินโครงการประมาณ 3 ปี โดยระยะแรกจะเริม่ด าเนินการได้ภายในปี 2555 
ส าหรบัรองรบัตู้สนิค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ลาว จนี ที่จะเพิม่ขึน้ตามการขนส่งสนิค้าที่
เพิม่มากขึน้หลงัมรีถไฟความเรว็สูง และการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

 ย่านกองเก็บตู้สนิค้า (Container Yard: CY) 

ปจัจุบนัการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงทุนก่อสรา้งย่านกองเก็บตู้สนิค้าในภูมภิาคต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส าหรบัรวบรวมและกระจายตู้สนิค้าสาธารณะส าหรบัผู้ประกอบการขนส่งสนิค้า ซึ่ง
ถอืเป็นการสนับสนุนการขนส่งตู้สนิค้าโดยใช้รถไฟ ได้แก่ สถานีกุดจกิ สถานีท่าพระ สถานีศลิาอาสน์ 
และสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ ์ 

นอกจากนัน้ ภาคเอกชนมกีารลงทุนก่อสรา้งย่านกองเก็บตู ้สนิค ้าด้วยทุนทรพัยข์อง
ตนเอง ทัง้นี้เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เช่น ในเส้นทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือและในเส้นทาง
สายใต้ มกีารก่อสรา้งย่านกองเก็บตู้สนิค้า ได้แก่ สถานีโนนพยอม สถานีชุมทางถนนจริะ สถานีบ้าน
เกาะ สถานีบวัใหญ่ ชุมทางทุ่งสง และที่หยุดรถท่าม่วง โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที่ 3-10 
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ตารางท่ี 3-10:  ย่านกองเกบ็ตู้สินค้า (Container Yard)  

สถานี จงัหวดั ขนาดพืน้ที ่ 
(ตารางเมตร) 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  
(ล้านบาท) 

เจ้าของ 

สถานีศลิาอาสน์   อุตรดติถ์ 17,716 8.5 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
สถานีท่าพระ   ขอนแก่น 14,840 18.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
สถานีโนนพยอม ขอนแก่น 3,750 2 เอกชน 
สถานีกุดจกิ  นครราชสมีา 15,010 11.8 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ชุมทางถนนจริะ นครราชสมีา 3,000 4 เอกชน 
สถานีบ้านเกาะ นครราชสมีา 6,250 7 เอกชน 
สถานีบวัใหญ่ นครราชสมีา 3,750 4 เอกชน 
ที่หยุดรถท่าม่วง กาญจนบุร ี 7,500 8 เอกชน 
ช ุมทางบ ้านทุ ่ง
โพธิ ์ 

สุราษฎร์ธานี 25,260 18.8 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ชุมทางทุ่งสง นครศรธีรรมราช 3,606 4 เอกชน 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเดนิรถ, การรถไฟแห่งประเทศไทย (2554) 

3.3.4  อายุรางและจุดตดั 

โครงข่ายทางรถไฟส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์และมอีายุการใช้งานมานาน โดยประมาณ
รอ้ยละ 65 เป็นรางที่มอีายุการใช้งานนานเกนิกว่า 34 ปี จากขอ้มูลอายุและความยาวของรางพบว่า
รางรถไฟที่วางในทางประธานในปจัจุบนัมอีายุการใช้งานเกนิกว่า 44 ปี ถงึรอ้ยละ 45.5 และอายุ 34 
ปี รอ้ยละ 22.1 ขณะที่มรีางอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ปี มอียู่รอ้ยละ 32.5 ส่วนรางที่วางในทางแยก
สายมหาชยั-แม่กลองทัง้สายมอีายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี (ตารางที่ 3-11) ในส่วนของความยาว
โครงข่ายพบว่ามรีะยะทางทัง้สิ้น 4,428.789 ครอบคลุม 47 จงัหวดั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการขนส่ง
ทางถนนที่มรีะยะทางมากกว่า 200,000 กโิลเมตร และเป็นการขนส่งแบบ Door-to-Door ซึ่งมคีวาม
สะดวกและครอบคลุมกว่าท าให้เกดิขอ้จ ากดัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพของโครงข่ายทางรถไฟ โดย
ทัง้สองประเดน็ส่งผลต่อคุณภาพการให้บรกิาร การท าความเรว็และความล่าช้าในการเดนิรถ 
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ตารางท่ี 3-11:  ขนาด อายุ และความยาวของราง 

ขนาดราง อายุราง (ปี) ความยาว (กม.) สดัส่วนของความยาว (ร้อยละ) 
ทางประธาน 50 ปอนด์ มากกว่า 47 56.308 1.3 

60 ปอนด์ มากกว่า 44 335.156 7.7 
70-75 ปอนด์ 45 1,588.894 36.4 
80-85 ปอนด์ 34 946.466 22.1 

100 ปอนด์ 

4 340.380 

32.5 
6 120.195 
7 459.103 
10 655.903 

รวม 4,363.513 100.0 
ทา งแ ยกมหาช ยั
และแม่กลอง 

50 ปอนด์ มากกว่า 40 34.325 52.6 
60 ปอนด์ 41 30.958 47.4 
รวม 65.283 100.0 

รวมทัง้สิ้น 4,428.789  
หมายเหตุ: ไม่รวมความยาวของทางแยกเพื่อการพาณิชย์ 
ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2553. 

จุดตดัทางรถไฟที่มจี านวน 2,463 จุด โดยเฉลี่ยจะมจีุดตดัทุก 2-3 กโิลเมตร ท าให้รถไฟต้อง
หยุดหรอืชะลอความเรว็ โดยเฉพาะทางตดัผ่านเสมอระดบัมจี านวน  2,202 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทาง
ลกัผ่านและทางตดัผ่านที่เป็นป้ายจราจรไม่มเีครื่องกัน้จ านวน 540 และ 988 จุด ตามล าดบั (ตารางที่ 
3-12) ซึ่งอาจท าให้เกดิความไม่ปลอดภยัและอุบตัเิหตุ 

ตารางท่ี 3-12:  จ านวนทางผ่านถนนท่ีตดัผ่านทางรถไฟ จ าแนกตามประเภทเคร่ืองกัน้ 

สาย 
เครื่องกัน้มี
พนักงาน
ควบคุม 

เครื่องกัน้ไม่มี
พนักงาน
ควบคุม 

ป้ายจราจร
ไม่มเีครื่อง

กัน้ 

Overpass/U
nderpass 

คานยก
เอกชน
ควบคุม 

ทางลกั
ผ่าน 

รวม 

เหนือ 92 62 133 44 2 31 364 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 101 51 344 33 0 30 559 
สายตะวนัออก 80 60 119 110 0 35 404 
สายใต้ 137 86 392 74 3 444 1,136 
รวม 410 259 988 261 5 540 2,463 
ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, ขอ้มูลเมื่อเดอืนเมษายน 2552. 
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อย่างไรก็ตามโครงข่ายทางรางยงัอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ โดยประมาณรอ้ยละ 65 เป็นรางที่มี
อายุการใช้งานนานเกนิกว่า 30 ปี จากขอ้มูลสถติพิบว่า รางรถไฟที่วางในทางประธานในปจัจุบนัมี
อายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี ถงึรอ้ยละ 45 อายุระหว่าง 30-40 ปี รอ้ยละ 22 ขณะที่มรีางอายุต ่ากว่า 
10 ปีมอียู่รอ้ยละ 33 ส่วนรางที่วางในทางแยกสายมหาชยั-แม่กลองมอีายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี
ตลอดทัง้เส้นทาง (ดงัรูปที่ 3-5) ซึ่งท าให้การเดนิรถไม่สามารถท าความเรว็ได้อย่างเต็มที่ จงึส่งผลให้
เกดิความล่าช้าในการเดนิรถ ความน่าเชื่อถอืและคุณภาพการให้บรกิารลดลง ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า
ในด้านระบบโครงสรา้งพื้นฐานของระบบรางปจัจุบนั มขีอ้จ ากดัทัง้ด้านความครอบคลุมของโครงข่าย 
และปญัหาโครงสรา้งพื้นฐานทรุดโทรม ซึ่งสภาพดงักล่าวเป็นหน่ึงในปจัจยัที่ส่งผลถงึการขนส่งทาง
ราง 
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รปูท่ี 3-5:  อายุของรางจ าแนกตามขนาดราง 

 
ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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3.3.5  จ านวนและอายุรถจกัร  

หวัรถจกัรและล้อเลื่อนส่วนใหญ่มสีภาพทรุดโทรมและมอีายุการใช้งานมากส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บรกิารและความล่าช้าในการเดนิรถ ทัง้นี้สดัส่วนรถจกัรที่พรอ้มใช้งาน (Availability) มี
ประมาณรอ้ยละ 64.1 เท่านัน้ (ตารางที่ 3-13) 

ตารางท่ี 3-13:  จ านวนรถจกัรของ รฟท. 

ประเภทชนิดรถ 
จ านวนที่มใีช้ 

(คนั) 
อายุ 
(ปี) 

จ านวนรถ 
ที่พร้อมใชง้าน 

(คนั) 

สดัส่วนรถจกัรที่
พร้อมใช้งาน
(Availability) 

หวัรถจกัรดเีซลไฟฟ้า จอีเีอ (GEA)  37 13 23 62.2 

หวัรถจกัรดเีซลไฟฟ้า ฮติาช ิ(HID)  21 16 13 61.9 

หวัรถจกัรดเีซลไฟฟ้า อลัสธอม  103 24 - 35 69 67.0 

หวัรถจกัรดเีซลไฟฟ้า จอี ี(GE)  48 42 - 45 29 60.4 

รวม 209  134 64.1 
ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, กุมภาพนัธ์ 2553  

ทัง้นี้หากพจิารณาเปรยีบเทยีบสภาพรถจกัรที่พรอ้มใช้งานกบัความต้องการใช้รถจกัรของ 
รฟท. พบว่า สถานะรถจกัรที่พรอ้มใช้งานตัง้แต่ปี 2547 ต ่ากว่าความต้องการในการใช้รถจกัรของ 
รฟท. มาโดยตลอด ดงัแสดงในรูปที่ 3-6 

 

รปูท่ี 3-6:  ความต้องการใช้งานรถจกัร 
 

 

ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2553. 
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3.3.6  ความตรงต่อเวลา 

การเดนิขบวนรถท าความเรว็ได้ค่อนขา้งต ่า เน่ืองมาจากปจัจยัด้านสภาพโครงสรา้งพื้นฐาน 
ความมัน่คงแขง็แรงของทาง จ านวนจุดตดัทางผ่านเสมอระดบัและสภาพรถจกัรและล้อเลื่อนที่มใีน
ปจัจุบนั ท าให้ความเรว็เฉลี่ยของขบวนรถด่วนพเิศษเท่ากบั 60.6 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ขณะที่รถ
โดยสารธรรมดาและรถสนิค้ามคีวามเรว็เท่ากบั 47.1 และ 35.1 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ตามล าดบัเท่านัน้ 
(ตารางที่ 3-14) 

ตารางท่ี 3-14:  ความเรว็เฉล่ียของขบวนรถโดยสารและรถสินค้า ปี 2552 

ประเภทรถ ความเรว็เฉล่ียเชิงพาณิชย ์(กิโลเมตร/ชัว่โมง) 
ด่วนพเิศษ 60.6 
ธรรมดา 47.1 
รถสนิค้า 35.1 

ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2552.  

นอกจากนี้สภาพรถจกัรที่มอีายุการใช้งานมานานจะมปีระสทิธภิาพในการลากจูงลดลงและมี
ปญัหารถหยุดเสยีระหว่างการขนส่ง ท าให้เกดิการหยุดจอดบนทางเดี่ยวและต้องเกดิการสบัหลกี
ส่งผลให้การเดนิรถมคีวามล่าช้ามากขึน้ เมื่อพจิารณาจากสถติคิวามตรงต่อเวลาของรถไฟพบว่า 
ตัง้แต่ปี 2548-2552 การเดนิรถมคีวามล่าช้ามากขึน้ ซึ่งสงัเกตได้จากสดัส่วนสถติคิวามตรงต่อเวลาที่
ลดลง (ตารางที่ 3-15) 

ตารางท่ี 3-15:  สถิติความตรงต่อเวลา (หน่วย: ร้อยละ) 

ประเภทขบวนรถ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552* 
รถโดยสารเชงิพาณิชย์ 57.0 47.5 73.7 76.9 66.3 62.2 65.9 49.8 
รถโดยสารเชงิสงัคม 76.0 74.5 77.0 78.1 74.3 58.4 59.7 52.2 
รถสนิค้ารวม n.a. 40.0 51.4 37.6 27.6 28.1 26.2 14.2 
หมายเหตุ: * ปี 2552 ใช้ค่าเฉลีย่ 8 เดอืน 
ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2552 

3.3.7  อุบติัเหตุทางรถไฟ 

ความช ารุดและทรุดโทรมของรถจกัรและราง การขาดการซ่อมบ ารุง และมจีุดตดัผ่านเฉลี่ย
ทุกๆ 2 กโิลเมตร จากสภาพขอ้จ ากดัเหล่านี้เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้เกดิอุบตัเิหตุ  จากขอ้มูลสถติิ
พบว่ามอุีบตัเิหตุรถไฟบ่อยครัง้ โดยมรีถไฟตกรางประมาณ 100 ครัง้ต่อปี รถไฟหยุดกลางทางมากกว่า 
3,000 ครัง้ต่อปี และมอุีบตัเิหตุเกี่ยวกบัการเดนิรถประมาณ 500 ครัง้ต่อปี ซึ่งอุบตัเิหตุส่วนใหญ่เกดิ
จากยานพาหนะชนเครื่องกัน้ รองลงมาคอืรถไฟชนกบัยานพาหนะและรถไฟชนคน ส่งผลให้มคีน
เสยีชวีติและบาดเจบ็ (ตารางที่ 3-16 และรูปที่ 3-7) 
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ตารางท่ี 3-16:  สถิติอุบติัเหตุทางรถไฟ (หน่วย: จ านวนครัง้) 

ลกัษณะอุบติัเหต ุ
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 84 97 120 93 110 105 125 110 94 131 94 

ยานพาหนะชน 21 257 236 295 248 227 201 202 205 208 199 201 163 144 200 228 188 

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 

ผูโ้ดยสารพลดัตก 112 71 74 68 74 51 36 70 63 55 60 54 67 45 41 52 - 

ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2552. 

รปูท่ี 3-7:  สถิติจ านวนครัง้ท่ีเกิดอุบติัเหตุทางรถไฟ 

ปี

จ านวนครัง้

 

ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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บทที� 4 
การเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

การเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศ สรา้งประโยชน์ทางเศรษฐกจิหลายด้าน 
โดยเฉพาะการที�ทาํให้ประสทิธภิาพในการผลติเพิ�มสูงขึ3น ในอดตี การค้าระหว่างประเทศ มขีอ้จาํกดั
เรื�องภาษีนําเขา้และระเบยีบพธิกีารศุลกากรต่างๆ ทาํให้การค้าระหว่างประเทศ จาํกดัอยู่ที�การขนส่ง
ทางทะเล ซึ�งมคี่าขนส่งที�ตํ�า และการขนส่งในแต่ละเที�ยวมปีรมิาณมาก ผู้นําเขา้และส่งออกอาศยัการ
ประหยดัจากขนาดของการผ่านพธิกีารศุลกากรของสนิค้าในแต่ละครั 3ง เนื�องจากการนําเขา้สนิค้า
ปรมิาณน้อย จะทําให้ค่าใช้จ่ายด้านพธิกีารศุลกากรไม่คุ้มกบัเวลาและค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ3น อย่างไรก็ด ี
ภาพการค้าระหว่างประเทศได้เปลี�ยนไปในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา รฐับาลของประเทศต่างๆ มกีาร
เจรจากรอบทวภิาคหีรอืพหุภาคขีองการค้าและบรกิาร ทาํให้อุปสรรคด้านอตัราภาษีเริ�มลดลง และได้
มแีรงผลกัดนัด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้า ทําให้การนําเขา้และส่งออก ลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายลงมาก 

เนื3อหาในบทนี3 จะวเิคราะห์ถงึการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศ  สถานการณ์
การคา้ระหว่างประเทศ   การคา้ระหว่างประเทศเพื�อนบา้น  การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเพื�อนบา้น
โดยการขนส่งในรูปแบบต่างๆ  การค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านจาํแนกตามรายด่านและสรุป  โดยมี
รายละเอยีดดงันี3 

4.1  การเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

การเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิของภูมภิาคอาเซยีนได้มขีอ้ตกลงเกี�ยวกบัการเชื�อมโยงระบบ
การคมนาคมและขนส่งของอาเซยีน ประกอบไปด้วยขอ้ตกลงที�เกี�ยวกบัการพฒันาโครงสรา้งพื3นฐาน 
และขอ้ตกลงที�เกี�ยวกบัด้านกฎระเบยีบและกฎหมายเพื�อให้เกดิการเชื�อมโยงกนัในภาคการขนส่ง  
ดงัสรุปในตารางที� 4-1 

บทบาทของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เน้นบทบาทด้านการพฒันาด้านการเชื�อมโยงด้าน
กฎหมายและกฎระเบยีบ ซึ�งจะทําให้เกดิการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิมากขึ3น โดยการลด
ขอ้จาํกดัและกดีกนัทางการค้าระหว่างกนั เพื�อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของกระบวนการผลติในแต่ละ
ประเทศให้เขม้แขง็ จะเหน็ได้ว่า กรอบความตกลงดา้นการขนส่ง เน้นด้านการพฒันากฎระเบยีบและ
กฎหมาย เพื�อเอื3ออํานวยให้เกดิการแข่งขนัมากยิ�งขึ3น โดยกรอบความตกลงที�จะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ในการขนส่งทางบก มอียู่สามกรอบหลกั ได้แก่ 1) กรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 
of Goods in Transit: AFAFGIT) 2) กรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ 
(ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT) และ 3) กรอบความตกลง
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อาเซยีนว่าดว้ยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ขา้มแดน (ASEAN Framework Agreement 
on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST)  

ตารางที� 4-1:  กรอบการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน กฎระเบียบและกฎหมายด้านการขนส่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กรอบการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน กรอบข้อตกลงเกี�ยวกบักฎระเบียบและกฎหมาย 

• Singapore-Kunming Rail Link 

• ASEAN Highway Network 

• Road Safety 

• ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 
of Goods in Transit (AFAFGIT) 

• ASEAN Framework Agreement on Multimodal 
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 ในกรอบการตกลงอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ3าโขงได้มขีอ้ตกลงด้านการขนส่งขา้มแดน 
โดยเฉพาะในส่วนของอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ3าโขง ซึ�งเป็นแนวคดิรเิริ�มของธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) 
ที�จะสรา้งเส้นทางเศรษฐกจิ (Economic Corridor) ระหว่างประเทศลุ่มแม่นํ3าโขง โดยรเิริ�มขอ้ตกลง
การขนส่งขา้มแดน (Cross Border Transport Agreement หรอื CBTA) ซึ�งทําให้การขนส่งสนิค้า
ขา้มแดนมคีวามสะดวก ลดทั 3งระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 

หากพจิารณาจากโครงสรา้งความเชื�อมโยงของกลุ ่มประเทศเพื�อนบ้านไทย จะเหน็ถงึ
แนวโน้มการเปลี�ยนแปลงการค้าระหว่างกลุ่มที�จะเกดิขึ3นจากการเชื�อมโยงโครงสรา้งพื3นฐานทาง
สงัคมและการคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ที�มผีลต่อการเพิ�มขึ3นของปรมิาณการแลกเปลี�ยน
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ ถงึแมว้่า ในอดตีพฒันาการเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารพึ�งพาการนําเขา้
และส่งออกกบัประเทศที�พฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิา ญี�ปุ่น และประเทศในทวปียุโรป แต่ในปจัจุบนั 
แนวโน้มการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพื�อนบ้านในกลุ่มภูมภิาคอาเซยีนและประเทศ
จนีมคีวามสําคญัมากยิ�งขึ3น ซึ�งสามารถแสดงแนวทางการเชื�อมโยงกจิกรรมระหว่างไทยกบัประเทศ
เพื�อนบ้านโดยเฉพาะทางฝ ั �งตะวนัออก และทางเหนือของประเทศไทย โดยโครงสรา้งการเชื�อมโยง
ทางเศรษฐกจิสามารถแสดงไดด้งัรูปที� 4-1 
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รปูที� 4-1:  โครงสร้างการแลกเปลี�ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเพื�อนบ้านไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงที�ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความสําคญัอย่างมากกบัการพฒันากระบวนการโลจสิตกิส์
และโซ่อุปทาน โดยได้กําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย ครั 3งแรก ในปี 
2547 โดยสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและต่อมาได้มกีาร
ปรบัปร ุง “แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิส ์ของประเทศไทยปี 2550-2554” (ซึ �ง
คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้ความเหน็ชอบ เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550) โดยกําหนดวสิยัทศัน์ 
คอื “มรีะบบโลจสิตกิส์ที�ได้มาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพื�อสนับสนุนการเป็นศูนยก์ลาง
ธุรกจิและการค้าของภูมภิาคอนิโดจนี” 

การที�ประเทศไทยจะเปิดโครงสรา้งพื 3นฐานด้านคมนาคมขนส่งภายในประเทศให ้เป็น 
ส่วนหนึ�งของภูมภิาค ทั 3งในกรอบอาเซยีนและอนุภ ูมภิาคลุ ่มแม ่นํ3 าโขง ประเทศไทยต ้องให้
ความสาํคญักบัการพฒันาโครงสรา้งพื3นฐานควบคู่ไปกบัการคาํนึงถงึการพฒันาห่วงโซ่คุณค่า อย่างไร
ก็ตาม การพฒันาโดยผลกัดนัให้เกดิการเชื�อมโยง Supply Chain และ Value Chain ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ต้องพจิารณาศกัยภาพเชงิพื3นที�ตลอดแนวเสน้ทางการขนส่งโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศเพื�อนบ้านว่าในพื3นที�ใดมสีภาพทางกายภาพ ศกัยภาพหรอืความเหมาะสมกบัการพฒันาใน
กจิกรรมเศรษฐกจิทางด้านใด เป็นฐานการผลติ ฐานอุตสาหกรรม หรอืเหมาะสมที�จะเป็นแหล่งการค้า 
เป็นต้น 

เส้นทางการเชื�อมโยงที�สําคญัสําหรบัประเทศไทยในกลุ ่มประเทศอนิโดจนีนี3 ได้แก่ แนว
ระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (North-South Economics Corridor) และตะวนัออก-ตะวนัตก (East-
West Economics Corridor) ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบ้าน ดงัแสดงในรูปที� 4-2 
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รปูที� 4-2:  เส้นทางการเชื�อมโยงกลุ่มประเทศในลุ่มแม่นํ�าโขง 

 
ที�มา: ADB. 

4.2 สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 

เมื�อปี 2520 กลุ่มประเทศ ASEAN ไดพ้ฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิโดยการใชร้ะบบอตัรา
ศุลกากร เพื�อเอื3อประโยชน์การคา้ (Preferential Trading Agreement: PTA) และสรา้งโครงการความ
ร่วมมอืแบบต่างๆ รวมถงึการจดัตั 3งเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) 
ในปี 2535 ภายใต้สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต(้Association of South East Asian 
Nations: ASEAN) โดยเป็นปจัจยัสําคญัในการเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัของอาเซยีนใน
ตลาดโลก ผ่านการลดอตัราภาษศุีลกากรและขอ้จาํกดัทางการคา้อื�นๆ ที�มใิช่ภาษ ี(Non-Tariff Barriers) 
และการปรบัเปลี�ยนโครงสรา้งภาษศุีลกากรเพื�อเอื3ออํานวยต่อการค้าเสรรีะหว่างประเทศสมาชกิ อนัจะ
นําไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างแทจ้รงิ ซึ�ง
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมแีนวคิดว่าจะต้องมกีารเคลื�อนย้ายปจัจยัการผลิตได้อย่างเสร ี
สามารถดําเนินกระบวนการผลติที�ใดก็ได ้ โดยสามารถใช้ทรพัยากรจากแต่ละประเทศ ทั 3งวตัถุดบิและ
แรงงานมารว่มในการผลติ มมีาตรฐานสนิคา้ กฎเกณฑแ์ละกฎระเบยีบเดยีวกนั  
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นอกจากนี3ประเทศไทยได้ลงนามจดัทําความตกลงการค้าเสรกีบัประเทศต่างๆ รวม 6 
ประเทศที�มผีลบงัคบัใช้แล้ว คอื  

• จนี ภายใต้กรอบอาเซียน-จนี ซึ�งไทย-จนี ลดภาษีผกัและผลไม้เหลอืร้อยละ 0 ตั 3งแต่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และลดภาษสีนิคา้ปกตจินเหลอืรอ้ยละ 0 เมื�อ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

• ออสเตรเลีย ภายใต้กรอบไทย-ออสเตรเลยี ตั 3งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และกรอบ 
อาเซยีน-ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ซึ�งเริ�มเมื�อ 12 มนีาคม พ.ศ. 2553 

• นิวซแีลนด ์ ภายใต้กรอบไทย-นิวซแีลนด์ ตั 3งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และกรอบ 
อาเซยีน-ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ซึ�งเริ�มเมื�อ 12 มนีาคม พ.ศ. 2553 

• อนิเดยี ภายใต้กรอบไทย-อนิเดยี ลดภาษีสนิคา้เกษตร 11 รายการ เมื�อ 1 กนัยายน พ.ศ. 
2547 และกรอบอาเซยีน-อนิเดยี ซึ�งเริ�มเมื�อ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

• ญี�ปุน่ ภายใต้กรอบไทย-ญี�ปุน่ ตั 3งแต่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 และกรอบอาเซยีน-ญี�ปุ่น 
ซึ�งเริ�มเมื�อ 12 มถุินายน พ.ศ. 2552 

• เกาหลใีต ้ภายใตก้รอบอาเซยีน-เกาหล ีซึ�งเริ�มเมื�อ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

อกีทั 3งยงัมปีระเทศที�อยู่ระหว่างการเจรจา ระหว่างการจดัทํากรอบเจรจา และเจรจาแลว้เสรจ็แต่
ยงัไม่มผีลบงัคบัใชอ้กีหลายประเทศ เช่น ไทย-สหรฐัอเมรกิา อาเซยีน-สหภาพยุโรป BIMSTEC (ไทย 
บงัคลาเทศ อินเดีย ศรีลงักา เมียนม่าร์ เนปาล และภูฏาน) ไทย-EFTA (สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย ์
ไอซแ์ลนด ์และลกิเทนสไตน์) ไทย-ชลิ ีเป็นตน้ 

ซึ�งการเปิดเสรทีางการค้าส่งผลให้มูลค่าการค้าของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที�สําคญัคอื 
ประเทศญี�ปุ่น จนี และสหรฐัอเมรกิา ทวปียุโรป ออสเตรเลยี และเกาหลใีต้ โดยมผีลดงัตารางที� 4-2 
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ตารางที� 4-2:  มลูค่าการค้าของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที�สาํคญั 

หน่วย: พนัล้านบาท 
ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ทวีปยุโรป 
(มูลค่า) 

591 653 701 679 795 932 873 953 1,099 1,216 1,287 1,365 1,614 1,329 1,602 

การขยายตวั 
(ร้อยละ) 

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 

สดัส่วน1/ 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 
อาเซียน(9) 
(มูลค่า) 

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 

การขยายตัว 
(ร้อยละ) 

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 

สดัส่วน 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 
จีน 
(มูลค่า) 

97 125 148 165 249 292 364 487 615 816 968 1,076 1,203 1,135 1,454 

 การขยายตวั 
(ร้อยละ) 

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 

สดัส่วน 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 
อเมริกาเหนือ 
(มูลค่า) 

512 655 787 762 930 954 896 917 976 1,092 1,174 1,069 1,127 922 1,055 

การขยายตวั 
(ร้อยละ) 

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 

สดัส่วน 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 
ลาตินอเมริกา 
(มูลค่า) 

47 57 63 63 76 95 93 114 133 171 184 223 283 199 293 

 การขยายตัว 
(ร้อยละ) 

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 

สดัส่วน 0.01 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 
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ตารางที� 4-2:  มลูค่าการค้าของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที�สาํคญั (ต่อ) 

หน่วย: พนัล้านบาท 
ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

อเมริกากลาง 
(มูลค่า) 

9 15 24 24 26 31 34 33 34 39 45 57 62 45 63 

การขยายตวั 
(ร้อยละ)  

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 

สดัส่วน 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 
ออสเตรเลีย 
(มูลค่า) 

57 69 77 87 112 120 135 155 188 258 296 337 435 424 486 

การขยายตวั 
(ร้อยละ)  

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 

สดัส่วน 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 
ญี�ปุ่ น 
(มูลค่า) 

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 

การขยายตวั 
(ร้อยละ)  

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 

สดัส่วน 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 
เกาหลีใต้ 
(มูลค่า) 

94 100 88 101 138 149 169 186 219 247 298 287 349 283 373 

การขยายตวั 
(ร้อยละ)  

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 

สดัส่วน 0.03 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 

หมายเหต:ุ สดัส่วนคาํนวณจากมลูค่าการค้ารวมในปีนั 3นๆ 
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จากตาราง 4-2 พบว่าทวปียุโรปมมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั 1,045 พนัล้านบาท โดยมี
ม ูลค่าการค ้าลดลงในปี 2542 ปี 2545 และปี 2552 ซึ�งลดลงรอ้ยละ 3.21 6.36 และ 29.68 
ตามลําดบั แต่โดยภาพรวมมกีารขยายตวัของมูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 7.39 หาก
พจิารณาถงึสดัส่วนมูลค่าการค้าของทวปียุโรปเฉลี�ยพบว่าเท่ากบัรอ้ยละ 15.06 ต่อปี 

ประเทศในกลุ่มอาเซยีน 9 ประเทศ มมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั 1,381 พนัล้านบาท 
โดยมมีูลค่าการค้าลดลงในปี 2552 เท่ากบัรอ้ยละ 15.68 แต่โดยภาพรวมมกีารขยายตวัของมูลค่า
การค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 10.88 หากพจิารณาถงึสดัส่วนมูลค่าการค้าของอาเซยีนเฉลี�ย
พบว่าเท่ากบัรอ้ยละ 18.62 ต่อปี 

ประเทศจนีมมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั 612 พนัล้านบาท โดยมมีูลค่าการค้าลดลง 
ในปี 2552 เท่ากบัรอ้ยละ 5.63 แต่โดยภาพรวมมกีารขยายตวัของมูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั
รอ้ยละ 20.57 หากพจิารณาถงึสดัส่วนมูลค่าการค้าของจนีเฉลี�ยพบว่าเท่ากบัรอ้ยละ 7.26 ต่อปี 

ประเทศอเมรกิาแบ่งออกเป็นอเมรกิาเหนือ ละตนิอเมรกิา  และอเมรกิากลาง โดยแต่ละ
พื3นที�มมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั 921 พนัล้านบาท 139 พนัล้านบาท และ 36 พนัล้านบาท
ตามลําดบั และมกีารขยายตวัของมูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 5.63 14.50 และ 16.48 
ตามลําดบั หากพจิารณาถงึสดัส่วนมูลค่าการคา้ของอเมรกิาเหนือ ละตนิอเมรกิา และอเมรกิากลาง 
เฉลี�ยพบว่าเท่ากบัรอ้ยละ 14.04 1.81 และ 0.49 ต่อปี ตามลาํดบั  

ประเทศออสเตรเลยีมมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั 215 พนัล้านบาท โดยมมีูลค่าการค้า
ลดลงในปี 2552 เท่ากบัรอ้ยละ 2.58 แต่โดยภาพรวมมกีารขยายตวัของมูลค่าการค้ารวมเฉลี�ย
เท่ากบัรอ้ยละ 15.83 หากพจิารณาถงึสดัส่วนมูลค่าการค้าของประเทศออสเตรเลยีเฉลี�ยพบว่า
เท่ากบัรอ้ยละ 2.68 ต่อปี 

ประเทศญี�ปุ่นมมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั 1,249 พนัล้านบาท โดยมมีูลค่าการค้าลดลง
ในปี 2541 ปี 2549 และปี 2552 เท่ากบัรอ้ยละ 4.48 2.43 และ 21.49 ตามลาํดบั แต่โดยภาพรวม
มกีารขยายตวัของมูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 7.03 หากพจิารณาถงึสดัส่วนมูลค่าการค้า
ของประเทศญี�ปุ่นเฉลี�ยพบว่าเท่ากบัรอ้ยละ 18.01 ต่อปี 

ประเทศเกาหลใีต้มมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบั 205 พนัล้านบาท โดยมมีูลค่าการค้า
ลดลงในปี 2541 ปี 2550 และปี 2552 เท่ากบัรอ้ยละ 11.92 3.78 และ 19.02 ตามลําดบั แต่โดย
ภาพรวมมกีารขยายตวัของมูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 10.64 หากพจิารณาถงึสดัส่วน
มูลค่าการค้าของประเทศญี�ปุ่นเฉลี�ยพบว่าเท่ากบัรอ้ยละ 2.78 ต่อปี 

โดยสรุปพบว่าประเทศจนีเป็นประเทศคู่ค้าที�สําคญัของไทย อย่างไรก็ด ีประเทศในกลุ่ม
อาเซยีนมมีูลค่าการค้าที�มแีนวโน้มสูงขึ3นอย่างสมํ�าเสมอ และเป็นประเทศคู่ค้าที�สําคญัในอนาคต
หากมกีารเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึ�งจะดูววิฒันาการของการค้าระหว่างประเทศ 
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อาจจะต้องดูในรูปแบบของกลุ ่มประเทศ ซึ�งตารางที� 4-3 แสดงถงึสดัส่วนของการนําเขา้และ
ส่งออกของกลุ่มประเทศต่างๆ ดงันี3 

ตารางที� 4-3:  สดัส่วนของการนําเข้าและส่งออกของประเทศคู่ค้าและกลุ่มประเทศคู่ค้าต่างๆ 

ปี 

การส่งออก การนําเข้า 

อาเซยีน 

(9) 
ญี�ปุ่น 

สหรฐั 
อเมรกิา 

สหภาพ
ยุโรป 
(27) 

ประเทศ
อื�นๆ 

อาเซยีน 

(9) 
ญี�ปุ่น 

สหรฐั 
อเมรกิา 

สหภาพ
ยุโรป 
(27) 

ประเทศ
อื�นๆ 

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 จะเหน็ว่าในอดตี ไทยพึ�งพาการนําเขา้และส่งออกกบัประเทศคู่ค้าหลกั
ได้แก่ ประเทศญี�ปุ่น สหรฐัอเมรกิา และประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ด ีสดัส่วนของประเทศ
อาเซยีน ทั 3งการนําเขา้และส่งออก โดยเฉพาะการนําเขา้มสีดัส่วนที�สูงขึ3นอย่างเหน็ได้ชดั ในขณะ
ที�สดัส่วนของประเทศหลกัที�กล่าวมาขา้งต้นมสีดัส่วนน้อยลง ทั 3งการนําเขา้และส่งออก ซึ�งทําให้
เหน็ถงึการเปลี�ยนแปลงของการเชื�อมโยงทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศว่า การเชื�อมโยงภายใน
ภูมภิาคอาเซยีน กอปรกบัม ูลค ่าการค ้าของไทยกบัประเทศจนีที �เพิ �มส ูงขึ 3น แสดงถงึการ
เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิที�ชดัเจนมากยิ�งขึ3น โดยในหวัขอ้ถดัไป จะ
แสดงถงึการค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านในรายละเอยีดมากยิ�งขึ3น 

4.3 การค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน 

ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา ได้มกีารพฒันาการเชื�อมโยงทางกายภาพและทางเศรษฐกจิของ
อนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ3าโขง หรอื Greater Mekong Subregion (GMS) ซึ�งการพฒันานี3มทีั 3งการ
วางแผนและลงทุนการเชื�อมโยงระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศต่างๆ ในอนุภูมภิาคนี3 
โดยการเชื�อมโยงส่วนใหญ่เป็นการเชื�อมโยงทางระบบถนน โดยได้รบัการสนับสนุนทั 3งทางด้าน
การเงนิและองค์ความรูจ้ากธนาคารพฒันาแห่งเอเซยี หรอื ADB ซึ�งมโีครงการที�สําคญัตามกรอบ
การพฒันานี3จะเป็นการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิหรอื Economic Corridors สามเส้นทางหลกัได้แก่ 
เส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (North-South) ตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West) และแนว
เศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Corridor) ซึ�งมวีตัถุประสงค์เพื�อ 1) อํานวยความสะดวกทางการค้า
และการพฒันาระหว่างประเทศในอนุภูมภิาค 2) ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งในพื3นที� และ 3) ลด
ความยากจนในพื3นที�ซึ�งในปจัจุบนั เส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นเส้นทางที�มี
การพฒันาก้าวหน้ามากที�สุด เส้นทางถนนทุกส่วนของเส้นทางนี3ได้รบัการพฒันาและสะพานขา้ม
แม่นํ3าโขงแห่งที� 2 ที�เชื�อมระหว่างมุกดาหารและสหวนันะเขต ก็เปิดให้บรกิารตั 3งแต่ปี 2549 ใน
ส่วนของระเบยีงเศรษฐกจิแนวเหนือ-ใต้นั 3น ถนนช่วงในประเทศลาวไดก่้อสรา้งแล้วเสรจ็ในปี 2551 
ส่วนสะพานขา้มแม่นํ3าโขงแห่งที� 4 ก็คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2555 การพฒันาเส้นทางการขนส่ง
และโลจสิตกิส์นี3 ถงึแมว้่าจะยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ทุกโครงการ แต่การขนส่งและโลจสิตกิส์ตามแนว
เส้นทางทั 3งสองก็มคีวามสะดวกและมตี้นทุนที�ถูกลงอย่างเหน็ไดช้ดัในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา ซึ�งทาํให้มี
การค้าผ่านแดนตามแนวเส้นทางดงักล่าวสูงขึ3นไปด้วย 

แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านที�สําคญัในโครงการนี3 คอืประเทศจนีตอนใต้ 
(มณฑลยูนนาน) ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม และประเทศกมัพูชา มรีายละเอยีดดงันี3 

มณฑลยูนนาน (ประเทศจนีตอนใต้)  

ประเทศจนีเป็นประเทศคู่ค้าที�สําคญัของไทยอนัดบัสอง รองมาจากประเทศญี�ปุ่น การค้า
ระหว่างไทยกบัจนีเพิ �มขึ3นอย่างสมํ�าเสมอในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา ทั 3งการนําเขา้และส่งออก โดย
ประเทศไทยขาดดุลการค้ากบัประเทศจนีทุกปี และมแีนวโน้มที�จะขาดดุลการค้าสูงขึ3นเนื�องจาก
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อตัราการเพิ�มขึ3นของมูลค่าการนําเขา้ โดยที�ตารางที� 4-4 แสดงถงึมูลค่าการค้าระหว่างไทยและจนี
และมูลค่าการค้าผ่านทางระเบยีงเศรษฐกจิด้วย 

ถงึแมว้่าจะมคีวามพยายามที�จะให้มกีารค้าผ่านทางเส้นทางเศรษฐกจิทั 3งเหนือ-ใต้ และ
ตะวนัออก-ตะวนัตก (ผ่านทางเวยีดนามและลาว) การคา้ในเส้นทางนี3ระหว่างกรุงเทพฯ และ 
ยูนนานมสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 1 ของการค้าทั 3งหมดระหว่างจนีกบัไทย อย่างไรก็ด ีอตัราการ
เจรญิเตบิโตของเส้นทางการค้านี3มแีนวโน้มที�ดขี ึ3น ซึ�งการส่งออกมแีนวโน้มสูงขึ3นรอ้ยละ 6.70 
ในขณะที�การนําเขา้มแีนวโน้มสูงขึ3นรอ้ยละ 20.60 โดยที�การค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าตามเส้นทาง
แนวเหนือ-ใต้เป็นหลกั ซึ�งดุลการค้าตามเส้นทางเศรษฐกจินี3ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจนี
เป็นบวก ซึ�งเป็นแนวโน้มที�ดขี ึ3น และที�น่าสงัเกตอกีประการคอื มูลค่าการค้าตามแนวเส้นทาง
ตะวนัออก-ตะวนัตก ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา พบว่ามมีูลค่าการค้าสูงขึ3นจากมูลค่าการค้าที�น้อยมาก
ในปี 2546 เป็นมูลค่าส่งออก 34 ล้านบาทและมูลค่าการนําเขา้ 1,200 ล้านบาท ในปี 2551 ซึ�ง
การเพิ�มขึ3นของมูลค่าการค้านี3 อาจเกดิจากการเปิดใช้งานของสะพานขา้มแม่นํ3าโขงแห่งที�สองที�
มุกดาหารเมื�อปี 2551 โดยขอ้มูลการค้าระหว่างไทยกบัจนีตามแนวเส้นทางเศรษฐกจิแสดงใน
ตารางที� 4-4 โดยสนิค้าหลกัที�ส่งออกไปยงัประเทศจนี ได้แก่ ผลติภณัฑย์าง นํ3ามนัเชื3อเพลงิ 
พลาสตกิ และผกัและผลไม ้ในขณะที�สนิค้านําเขา้หลกัได้แก่ ผกัและผลไม ้เสื3อผ้า และเคมภีณัฑ ์

ประเทศลาว 

ประเทศไทยมพีรมแดนตดิกบัประเทศลาวเป็นระยะทางประมาณ 1,800 กโิลเมตร เริ �ม
จากจงัหวดัเชยีงรายในภาคเหนือ ถงึจงัหวดัอุบลราชธานีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ประเทศลาวเป็นประเทศที�ไม่มทีางออกสู่ทะเล ดงันั 3นการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
เป็นการค้าชายแดนเป็นส่วนใหญ่ โดยที�มูลค่าการค้าระหว่างไทยและลาวเพิ�มขึ3นจาก 23,000 
ล้านบาท ในปี 2546 เป็น 78,000 ล้านบาท ในปี 2551 ดงัแสดงในตารางที� 4-5 ซึ�งไทยได้เปรยีบ
ดุลการค้ากบัประเทศลาว อย่างไรก็ดมีูลค่าการนําเขา้มอีตัราการเจรญิเตบิโตที�สูงกว่าของมูลค่า
การส่งออกในช่วงหลายปีที�ผ่านมา 

สําหรบัการค้าในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจนั 3น ประเทศไทยและลาวมกีารค้าในเส้นทาง
ระเบยีงเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 20 สําหรบัการส่งออก และร้อยละ 30 สําหรบัการนําเขา้ และมี
แนวโน้มที�สูงขึ3น แต่มอีตัราการเจรญิเตบิโตที�ลดลง อย่างไรกด็ ีการนําเขา้ผ่านทางด่านมุกดาหาร มี
มลูค่าสงูขึ3นมาก ดว้ยเหตุผลของการเปิดใชง้านสะพานขา้มแมนํ่3าโขงแห่งที�สอง และอาจกล่าวไดว้่า มี
การเปลี�ยนแปลงเสน้ทางการคา้ จากแนวเหนือ-ใตม้ายงัเสน้ทางตะวนัออก-ตะวนัตกมากขึ3น 

สินค้าหลักที�ประเทศไทยส่งออกไปลาวได้แก่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและนํ3 ามัน อาหาร 
เครื�องจกัรกลและยานพาหนะ เคมภีณัฑ ์และเครื�องใชไ้ฟฟ้า ในขณะที�สนิค้านําเขา้หลกัจากประเทศ
ลาว คอืทองแดง ผลติภณัฑไ์ม ้ยานพาหนะ (นําเขา้กลบั) และผกัและผลไม ้
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ประเทศเวยีดนาม 

ถงึแมว้่าประเทศเวยีดนามกบัประเทศไทยจะไม่มพีรมแดนตดิกนั แต่มูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศก็มมีูลค่าสูงและมอีตัราการเจรญิเตบิโตที�คงที�ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา โดยที�ประเทศ
เวยีดนามเป็นประเทศที�ไทยส่งออกสนิค้าไปมากที�สุดในบรรดาประเทศอาเซยีน โดยที�ไทย
ได้เปรยีบดุลการค้าเวยีดนามทุกปีตลอด 6 ปีที�ผ่านมา โดยขอ้มูลการค้าแสดงในตารางที� 4-6 โดย
ที�การส่งออกของไทยส่งไปยงัเวยีดนามมมีูลค่าเพิ�มขึ3นจาก 52,000 ล้านบาทในปี 2546 เป็น 
165,000 ล้านบาทในปี 2551 ในขณะที�มูลค่าการนําเขา้สนิค้าจากเวยีดนามสูงขึ3นจาก 14 ล้าน
บาทในปี 2546 เป็น 48 ล้านบาทในปี 2551 ถงึแมว้่ามูลค่าการค้าจะเพิ�มสูงขึ3นมากในช่วงปี
ดงักล่าว แต่มูลค่าการค้าผ่านทางเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิก็ยงัมมีูลค่าตํ�ามาก (น้อยกว่ารอ้ยละ 1) 
โดยมูลค่าการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านเส้นทางตะวนัออก-ตะวนัตก 

สนิค้าหลกัที�ไทยส่งออกไปยงัเวยีดนามได้แก่ สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์ อาหาร ผกัและผลไม ้
ผลติภณัฑย์าง และเครื�องจกัร ในขณะที�สนิค้านําเขา้หลกัจากเวยีดนามได้แก่ เครื�องจกัรและสนิค้า
อเีลก็ทรอนิกส ์

ประเทศกมัพูชา 

ไทยและกมัพูชามแีนวชายแดนตดิต่อกนัเป็นระยะทางยาว 725 กม. โดยมชีายแดนตดิต่อ
กบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ตั 3งแต่จงัหวดัอุบลราชธานีลงมายงัภาคตะวนัออกถงึจงัหวดั
ตราด โดยมช่ีองทางการค้าชายแดนรวมทั 3งสิ3น 14 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่งและจุดผ่อน
ปรนอกี 8 แห่ง มมีูลค่าการค้าระหว่างไทยและกมัพูชาในปี 2548 รวม 38,138 ล้านบาท เป็นการ
ส่งออกมูลค่า 36,868 ล้านบาท และการนําเขา้ 1,270 ล้านบาท โดยเป็นการค้าชายแดนมากถงึ 
31,128 ล ้านบาท ตารางที� 4-7 แสดงภาพรวมของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกมัพูชาระหว่างปี 2546-2548 

มูลค่าการค้าชายแดนที�ทําพธิกีารผ่านด่านมากที�สุด 3 อนัดบัแรก คอื สนิค้าผ่านด่าน 
อรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว มมีูลค่า 16,141 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ จงัหวดัตราด มมีูลค่า 
11,412 ล้านบาท และจงัหวดัจนัทบุรมีมีูลค่า 2,468 ล้านบาท จะเหน็ได้ว่าการค้าชายแดนของทั 3ง
สองประเทศ มมีลูค่ามากตามแนวพรมแดนดา้นภาคตะวนัออกของไทยมากกว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สนิค้าส่งออกสําคญัผ่านด่านอรญัประเทศจากไทยไปยงักมัพูชา ได้แก่ ยานพาหนะและ
ส่วนประกอบ ผลติภณัฑส์ิ�งทอ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ส่วนสนิค้านําเขา้ที�สําคญัได้แก่ เศษโลหะ 
เสื3อผ้าเก่า และพชืสวน 
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ตารางที�  4-4:  มลูค่าการค้ารวมและการค้าผา่นเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีน ปี 2546-2551 

หน่วย: ล้านบาท 

ปี 

การค้ารวม การค้าผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 

  
เส้นทางเหนือ-ใต้ (1) เส้นทางตะวนัออก-ตะวนัตก(2) การค้าผ่านเส้นทางรวม 

ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก 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 

อตัราการ
เจรญิเติบโต

เฉลี�ยต่อปี(%) 

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 

หมายเหต:ุ  (1) เสน้ทางเหนือ-ใต้ หมายถึงการค้าผ่านด่านเชยีงแสนและเชยีงของ 
(2) เสน้ทางตะวนัออก-ตะวนัตก หมายถึงการค้าผ่านด่านมุกดาหาร 

ที�มา: TDRI (2010) 
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ตารางที� 4-5:  มลูค่าการค้ารวมและการค้าผา่นเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและลาว ปี 2546-2551 

หน่วย: ล้านบาท 

ปี 

การค้ารวม การค้าผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 

  
เส้นทางเหนือ-ใต้ (1) เส้นทางตะวนัออก-ตะวนัตก(2) การค้าผ่านเส้นทางรวม 

ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก 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 

อตัราการ
เจรญิเติบโต

เฉลี�ยต่อปี(%) 
25.3 36.6 23.5 -1.4 1.8 -25.5 22.8 -2.1 78.1 30.4 22.9 -2.0 57.4 15.2 

หมายเหต:ุ  (1) เส้นทางเหนือ-ใต้ หมายถึงการค้าผ่านด่านเชยีงแสนและเชยีงของ 
 (2) เสน้ทางตะวนัออก-ตะวนัตก หมายถึงการค้าผ่านด่านมุกดาหาร 

ที�มา: TDRI (2010) 
 

 

 



โครงการวจิยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภูมภิาค 59 

 

ตารางที� 4-6:  มลูค่าการค้ารวมและการค้าผา่นเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนาม ปี 2546-2551 

       
หน่วย: ล้านบาท 

ปี 

การค้ารวม การค้าผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 

  
เส้นทางเหนือ-ใต้ (1) เส้นทางตะวนัออก-ตะวนัตก(2) การค้าผ่านเส้นทางรวม 

ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า 

2546 52,304.2 13,941.5 0 0 0.6 0.0 35.6 0.1 13.8 0.1 35.6 0.1 14.3 0.1 

2547 75,208.8 17,686.6 0 0 0 0 71.3 0.1 2.8 0.0 71.3 0.1 2.8 0.0 

2548 94,649.2 35,954.7 0 0 0 0 167.0 0.2 3.8 0.0 167.0 0.2 3.8 0.0 

2549 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 

อตัราการ
เจรญิเติบโต

เฉลี�ยต่อปี(%) 
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 

หมายเหต:ุ  (1) เส้นทางเหนือ-ใต้ หมายถึงการค้าผ่านด่านเชยีงแสนและเชยีงของ 
 (2) เสน้ทางตะวนัออก-ตะวนัตก หมายถึงการค้าผ่านด่านมุกดาหาร 

ที�มา: TDRI (2010) 
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ตารางที� 4-7:  มลูค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนระหว่างไทย-กมัพชูา ระหว่างปี 
2546-2548 

รายการ 
มูลค่า (ล้านบาท) อตัราการเปลี�ยนแปลง (ร้อยละ) 

ปี ปี 
2546 2547 2548 2547 2548 

การค้าระหว่างประเทศ      
มูลค่าการค้า 29,183.60 30,204.00 38,137.70 29 3.5 
ส่งออก 28,676.00 29,091.30 36,867.60 29.5 1.5 
นําเขา้ 507.6 1,112.70 1,270.10 5.4 119.2 
ดุลการค้า 28,168.40 27,978.60 35,597.50 0.7 27.2 
การค้าชายแดน           
มูลค่าการค้า 17,782.00 23,529.70 31,128.20 5.7 32.3 

ตราด 5,663.10 6,671.70 11,411.80 15.1 41.5 
จนัทบุร ี 1,342.60 2,236.40 2,468.10 40 9.4 
สระแก้ว 10,364.80 14,075.60 16,141.50 26.4 12.8 
สุรนิทร์ 334.2 316.9 824.9 5.5 61.6 
ศรสีะเกษ 77.6 207.9 282 62.7 26.3 
อุบลราชธานี   21.3       
บุรรีมัย์           
ส่งออก 16,794.20 22,083.20 29,592.80 8.7 31.5 
นําเขา้ 987.8 1,446.50 1,535.40 111.9 46.4 
ดุลการค้า 15,806.40 20,636.60 28,057.40 30.6 36 

ที�มา: กรมศุลกากรรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 จากขอ้มูลการค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านพบว่ามแีนวโน้มสูงขึ3นทั 3งทางด้านการนําเขา้ และ
การส่งออก ซึ�งผลที�เกดิขึ3นจากการค้าขายสนิค้าที�สูงขึ3น คอืบรกิารการขนส่งสนิค้าที�เพิ�มขึ3น โดยการ
ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านมกีารขนส่งในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางอากาศ  ทางบก และ 
ทางเรอื ตามลกัษณะภูมปิระเทศของประเทศคู่ค้า ชนิดของสนิค้า และมูลค่าของสนิค้านั 3นๆ ประกอบ
กนั ซึ�งมรีายละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป 

4.4 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านโดยการขนส่งในรูปแบบต่างๆ 

จากขอ้มูลของกรมศุลกากรพบว่าส่วนใหญ่การขนส่งสนิค้าไปยงัประเทศเพื�อนบ้านใชรู้ปแบบ
การขนส่งทางถนน เนื�องจากมภีูมปิระเทศที�เป็นเขตตดิต่อกนัทางบก มโีครงสรา้งพื3นฐานในการ
ขนส่งเป็นอย่างด ีทาํให้การขนส่งสะดวกและรวดเรว็  

นอกจากนี3พบว่าการขนส่งทางบกเป็นการขนส่งสนิค้าที�มปีรมิาณและนํ3าหนักมากกว่าการ
ขนส่งทางอากาศแต่กลบัพบว่ามูลค่าการขนส่งสนิค้าทางถนนกลบัตํ�ากว่าการขนส่งทางอากาศ แสดง
ให้เหน็ว่าแมล้กัษณะภูมปิระเทศของประเทศคู่ค้าจะมอีาณาเขตตดิต่อกนัทางบก แต่หากชนิดสนิค้า
ดงักล่าวมมีูลค่าสูง หรอืเป็นสนิค้าเกษตรที�เน่าเสยีได้ซึ�งต้องใช้เวลาในการขนส่งอย่างรวดเรว็จะทาํให้



โครงการวจิยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภูมภิาค 61 

 

ผู้ประกอบการเลอืกรูปแบบการขนส่งทางอากาศมากกว่าทางบก แต่หากเป็นสนิค้าที�มนํี3าหนักมาก
ส่วนใหญ่มกัใช้การขนส่งทางทะเล  

จากลกัษณะภูมปิระเทศของประเทศเพื�อนบ้านของไทย พบว่าการขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศเพื�อนบ้านส่วนใหญ่มกัใช้การขนส่งทางถนนเนื�องจากมอีาณาเขตตดิต่อกนัทางบก สําหรบั
ขอ้มูลปรมิาณและมูลค่าสนิค้านําเขา้แบ่งตามรูปแบบการขนส่ง ตั 3งแต่ปี 2544-2552 และขอ้มูล
ปรมิาณและมูลค่าสนิค้าส่งออกแบ่งตามรูปแบบการขนส่ง ตั 3งแต่ปี 2544-2552 มรีายละเอยีด 
ดงัตารางที� 4-8 และ 4-9 ตามลาํดบั 

ตารางที� 4-8:  ปริมาณและมลูค่าสินค้านําเข้าแบง่ตามรปูแบบการขนส่ง ตั �งแต่ปี 2544-2552 

ปี 
มลูค่านําเข้า (ล้านบาท) ปริมาณนําเข้า (พนัตนั) 

ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อื�นๆ ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อื�นๆ 

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 3,285,716 186,529 1,323,611 76,270       101,822           3,548               253         8,481  
2551 4,194,744 262,966 1,436,110 62,739 99,370 7,737 241 6,200 

2552 3,085,635 283,230 1,222,787 6,943 90,720 12,142 206 0 

หมายเหต:ุ  มูลค่าและปรมิาณการนําเขา้ในรูปแบบอื�นๆ ของปี 2550-2552 เป็นมูลค่าจากการขนส่งทางไปรษณีย์ รวมกบัการขนส่ง
โดยวธิอีื�นๆ 
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ตารางที� 4-9:  ปริมาณและมลูค่าสินค้าส่งออกแบ่งตามรปูแบบการขนส่งตั �งแต่ปี 2544-2552 

ปี 
มลูค่าส่งออก (ล้านบาท) ปริมาณส่งออก (พนัตนั) 

ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อื�นๆ ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อื�นๆ 

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 3,477,441 318,847 1,450,737 451 109,238 8,877 460 1 

2551 3,950,855 384,157 1,485,887 13,291 93,970 8,372 418 2 

2552 3,370,534 346,760 1,459,151 9,100 91,717 9,122 397 0 

หมายเหต:ุ  มูลค่าและปรมิาณการส่งออกในรูปแบบอื�นๆของปี 2551-2552 เป็นมลูค่าจากการขนส่งทางไปรษณียร์วมกบัการ
ขนส่งโดยวธิอีื�นๆ 

 จากขอ้มูลขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าและปรมิาณการนําเขา้และส่งออกตั 3งแต่ปี 2544-2552 
เป็นการขนส่งทั 3ง 3 รูปแบบและมแีนวโน้มเพิ�มขึ3นเรื�อยๆ มกีารขนส่งทางบกเพิ�มขึ3นทุกปี โดยการ
ขนส่งหลกัยงัคงเป็นการขนส่งทางทะเล เนื�องจากสามารถขนส่งสนิค้าที�มนํี3าหนักมากได้ แต่ใช้ระยะ
เวลานานในการขนส่ง และไม่สามารถขนส่งไปยงัประเทศที�ไม่มภีูมปิระเทศตดิทะเลได้  

สําหรบัการขนส่งทางอากาศมมีูลค่าเพิ�มสูงขึ3น ตั 3งแต่ปี 2546 อาจเนื�องมาจากการเปิดเสรี
ทางการบนิ ทําให้มสีายการบนิต้นทุนตํ�าเกดิขึ3นเป็นจํานวนมากส่งผลให้จํานวนเที�ยวบนิเพิ�มสูงขึ3น 

และราคาค่าขนส่งลดลง  
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ทางด้านการขนส่งทางบกพบว่ามแีนวโน้มเพิ�มสูงขึ3น อาจเนื�องมาจากการมกีรอบความ 
ตกลงในการขนส่งต่างๆ กบัประเทศเพื�อนบ้าน ดงันั 3นอนุมานได้ว่ามูลค่าและปรมิาณการนําเขา้และ
ส ่งออกทางบกที �เพิ �มขึ 3นส ่วนใหญ่มาจากการค ้าขายกบัประเทศเพื �อนบ ้านที �ม อี าณาเขต 
ทางบกตดิต่อกบัไทย ซึ�งแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน ที�สาํคญัในโครงการนี3 คอืประเทศ
จนี ประเทศลาว และประเทศเวยีดนาม โดยขอ้มูลที�สาํคญัอกีประเดน็คอืขอ้มูลการค้าระหว่างประเทศ
เพื�อนบ้านจาํแนกตามรายด่าน 

4.5 การค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านจําแนกตามรายด่าน 

สถติกิารค้าชายแดนในการศกึษาครั 3งนี3จาํแนกชนิดสนิค้าตามพกิดัทางศุลกากร (2 หลกั) โดย
เป็นมูลค่าสนิค้าขา้มแดนที�เก็บสถติจิากด่านชายแดนทั 3งสิ3น 5 ด่าน คอื ด่านเชยีงของ ด่านเชยีงแสน 
ด่านแม่สาย ด่านมุกดาหาร และด่านหนองคาย ซึ�งประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ คอื ประเทศลาว ประเทศจนี 
ประเทศพม่า เป็นต้น ซึ�งรายละเอยีดแยกตามด่านชายแดนมดีงันี3 

มูลค่าสินค้าจากด่านเชียงของ 

มูลค่าการค้า ณ ด่านเชยีงของในภาพรวมพบว่า มูลค้าการค้ารวมมแีนวโน้มเพิ�มขึ3นตั 3งแต่ปี 
2539 - 2551 (ตารางที� 4-10) โดยมมีูลค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 662 ล้านบาท มูลค่านําเขา้
รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 325 ล้านบาท ซึ�งมดีุลการค้าเกนิดุลเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 337 ล้านบาท สําหรบั
สนิค้าส่งออกที�สาํคญัของด่านเชยีงของในปี 2551 คอื เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�
ได้จากการกลั �น ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง ผลติภณัฑแ์ร่ เหลก็และ
เหลก็กล้า และเครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครื�องจกัร เครื�องใช้กล เป็นต้น ส่วนสนิค้านําเขา้ 
คอื เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนราง
รถไฟหรอืรางรถราง ไมแ้ละของทําด้วยไม ้ ถ่านไม ้ธญัพชื และต้นไมแ้ละพชือื�นๆ ที�มชีวีติ หวั ราก
และสิ�งที�คล้ายกนั เป็นต้น 

ตั 3งแต่ปี 2539 - 2551 (ตารางที� 4-11) ด่านเชยีงของมสีนิค้าที�นําเขา้และส่งออกผ่านด่าน
หลายชนิดโดยสนิค้านําเขา้ที�มกีารนําเขา้สมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น ได้แก่ เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ 
นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น  ไมแ้ละของทําด้วยไม ้ ถ่านไม ้  ยานบกนอกจากรถที�เดนิ
บนรางรถไฟหรอืรางรถราง  และเส้นใยสิ�งทอจากพชือื�นๆ ด้ายกระดาษและผ้าทอ เป็นต้น  สําหรบั
สนิค้าที�ส่งออกผ่านด่านเชยีงของที�มกีารส่งออกสมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น ได้แก่ เชื3อเพลงิที�ได้
จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น  เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนราง
รถไฟหรอืรางรถราง  และผลติภณัฑแ์ร่ เป็นต้น 
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ตารางที� 4-10: มลูค่าสินค้า ณ ด่านเชียงของ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปี/รายการ มูลค่าส่งออก มูลค่านําเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 

2539 181 98 279 83 
2540 194 131 326 63 
2541 366 56 422 310 
2542 473 179 652 294 
2543 961 284 1,246 677 
2544 479 289 768 190 
2545 40 14 539 25 
2546 567 219 786 348 
2547 704 279 983 425 
2548 1,212 448 1,660 764 
2549 1,063 677 1,740 385 
2550 872 684 1,556 187 
2551 1,495 862 2,358 633 

เฉลี�ยต่อปี 662 325 1,024 337 
 

ตารางที� 4-11:  สินค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสงูสดุ ณ ด่านเชียงของ ในปี 2551 

ประเภทสินค้า 
ส่งออก 

ประเภทสินค้า 
นําเข้า 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และ
ผลติภณัฑ์ที�ได้จากการกลั �น 765.39 

เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑ์ที�
ได้จากการกลั �น 275.52 

ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอื
รางรถราง 158.75 

ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอืราง
รถราง 204.71 

ผลติภณัฑ์แร่ 60.53 ไมแ้ละของทาํดว้ยไม ้ถ่านไม ้ 94.31 
เหล็กและเหล็กกล้า 46.64 ธญัพชื 46.50 
เครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ บอยเลอร์ 
เครื�องจกัร เครื�องใช้กล 45.33 

ต้นไมแ้ละพชือื�นๆ ที�มชีวีติ หวั รากและ 
สิ�งที�คล้ายกนั 44.78 

เครื�องดื�ม สุรา นํ3าส้มสายช ู 38.26 เคมภีณัฑ์อนินทรยี ์สารประกอบอินทรยี ์ 31.55 

ไมแ้ละของทาํดว้ยไม ้
37.54 

ผลไมแ้ละลูกนัตที�บรโิภคได ้เปลอืกผลไม้
จาํพวกส้มหรอืเปลอืกแตง 24.26 

เคมภีณัฑ์อินทรยี ์
35.27 

เครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ บอยเลอร์ เครื�องจกัร 
เครื�องใช้กล 19.11 

ผลติภณัฑ์เซรามกิ 
32.73 

เครื�องแต่งกายและของที�ใช้ประกอบกบั 
เครื�องแต่งกายถกัแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ 15.12 

ของที�ปรุงแต่งจากธญัพชื แป้ง สตาร์ช หรอื
นม ผลติภณัฑ์อาหารจาํพวกเพสทร ี 24.01 

เครื�องแต่งกายและของที�ใช้ประกอบกบั 
เครื�องแต่งกาย 14.18 
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นอกจากนี3หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้ ณ ด่านเชยีงของ (ตารางที� 4-12) กบัประเทศคู่คา้
ที�สําคญัที�สามารถติดต่อกันได้ทางถนน คือ ประเทศจนี ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม พบว่า 
ประเทศจนีมมีลูค่าการนําเขา้ทุกปียกเวน้ในปี 2543 และปี 2544 โดยมมีลูค่าการนําเขา้รวม(2539-2551) 
เท่ากบั 426.22 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 32.79 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่ามกีาร
ส่งออกทุกปียกเว้นปี 2541-2544 โดยมมีูลค่าการส่งออกรวม (2539-2551) เท่ากบั 224.28 ล้านบาท 
หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 17.25 ลา้นบาท  

ประเทศลาวมมีูลค่าการนําเขา้ที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการนําเขา้รวม (ตั 3งแต่ปี 
2539-2551) เท่ากบั 3,749.80 ล ้านบาท และมมี ูลค่าการนําเขา้เฉลี �ยต่อปีเท่ากบั 288.45  
ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่ามแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการส่งออกรวม (ตั 3งแต่ปี 
2539-2551) เท่ากบั8,722.68 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 670.98 ล้านบาท 

สาํหรบัประเทศเวยีดนามมมีูลค่าส่งออกและนําเขา้ ณ ด่านเชยีงของในมูลค่าที�น้อยมาก โดย
ตั 3งแต่ปี 2539-2551 ไม่มมีูลค่าการส่งออก และมมีูลค่าการนําเขา้เพยีง 2 ปี คอื ปี 2546 และปี 2548 
โดยมมีูลค่าเท่ากบั 0.46 ล้านบาทและ 0.57 ล้านบาทตามลาํดบั  

ตารางที� 4-12:  มลูค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม  
ณ ด่านเชียงของ 

ปี 
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่านําเข้า (ล้านบาท) 

จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ 

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 
  

0.89 142.46 
  2546 1.95 563.71 

 
1.30 4.18 214.42 0.46 

 2547 19.76 677.35 
 

6.87 12.70 265.85 
 

0.59 

2548 94.70 1113.16 
 

3.96 79.56 367.84 0.57 
 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 1408.31 
  

165.52 683.07 
 

13.65 
รวม 224.28 8,722.68 15.96 426.22 3,749.80 1.04 171.78 

เฉลี�ยต่อปี 17.25 670.98 1.23 32.79 288.45 0.08 13.21 
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มูลค่าสินค้าจากด่านเชียงแสน 

มูลค่าการค้า ณ ด่านเชยีงแสนในภาพรวม (ตารางที� 4-13) พบว่า มูลค่าการค้ารวมมี
แนวโน้มเพิ�มขึ3นตั 3งแต่ปี 2539-2551 โดยมมีูลค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 3,446 ล้านบาท มูลค่า
นําเขา้รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 796 ล้านบาท สาํหรบัดุลการค้าพบว่า ในปี 2540–2542 มดีุลการค้าขาด
ดุล เริ�มเกนิดุลอย่างต่อเนื�องตั 3งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ส่งผลใหม้ดีุลการค้าเกนิดุลเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 
2,650 ล้านบาท สําหรบัสนิค้าส่งออกที�สําคญัของด่านเชยีงแสนในปี 2551 คอื ยางและของทําด้วย
ยาง ไขมนัและนํ3ามนัที�ได้จากสตัว์หรอืพชื และผลติภณัฑท์ี�แยกได้จากไขมนัและนํ3ามนัดงักล่าว ยาน
บกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง เครื�องดื�ม สุรา นํ3าส้มสายชู เครื�องจกัร เครื�อง
อุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว เป็นต้น ส่วนสนิค้านําเขา้ คอื พชืผกัรวมทั 3งราก
และหวับางชนิดที�บรโิภคได ้ผลไมแ้ละลูกนัตที�บรโิภคได ้ เปลอืกผลไมจ้ําพวกส้มหรอืเปลอืกแตง 
เมลด็พชืและผลไมท้ี�มนํี3ามนั วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑจ์ําพวกดอกไมเ้พลงิ ไมข้ดีไฟ และเหลก็และ
เหลก็กล้า เป็นต้น 

ตั 3งแต่ปี 2539-2551 ด่านเชยีงแสนมสีนิค้าที�นําเขา้และส่งออกผ่านด่านหลายชนิดโดยสนิค้า
นําเขา้ที�มกีารนําเขา้สมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น (ตารางที� 4-14) ได้แก่ ผลไมแ้ละลูกนัตที�บรโิภค
ได ้เปลอืกผลไมจ้าํพวกส้มหรอืเปลอืกแตง  สตัว์มชีวีติ  ไมแ้ละของทําด้วยไม ้ถ่านไม ้และ เมลด็พชื
และผลไมท้ี�มนํี3ามนั เมล็ธญัพชื เมลด็พชืและผลไมเ้บด็เตลด็ เป็นต้น  สาํหรบัสนิค้าที�ส่งออกผ่านด่าน
เชยีงแสนที�มกีารส่งออกสมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น ได้แก่ ผลไมแ้ละลูกนัตที�บรโิภคได ้ เปลอืก
ผลไมจ้ําพวกส้มหรอืเปลอืกแตง  ยางและของทําด้วยยาง  เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และ
ผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น และเครื�องดื�ม สุรา นํ3าส้มสายชู เป็นต้น 
ตารางที� 4-13:  มลูค่าสินค้า ณ ด่านเชียงแสน 

หน่วย: ล้านบาท 
ปี/รายการ มูลค่าส่งออก มูลค่านําเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 

2539 138 82 220 56 
2540 83 107 190 -24 
2541 216 309 525 -93 
2542 611 611 1,222 0 
2543 1,999 997 2,996 1,002 
2544 2,745 781 3,526 1,963 
2545 3,382 665 4,046 2,717 
2546 3,891 1,114 5,006 2,777 
2547 4,193 1,221 5,414 2,971 
2548 7,706 1,101 8,807 6,606 
2549 6,625 1,135 7,760 5,490 
2550 6,341 880 7,221 5,462 
2551 6,867 1,340 8,207 5,527 

เฉลี�ยต่อปี 3,446 796 4,241 2,650 
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ตารางที� 4-14:  สินค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสงูสดุ ณ ด่านเชียงแสน ในปี 2551 

ประเภทสินค้า 
ส่งออก 

ประเภทสินค้า 
นําเข้า 

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท) 

ยางและของทาํดว้ยยาง 1,560.47 
พชืผกัรวมทั 3งรากและหวับางชนิดที�บรโิภค
ได ้

461.08 

ไขมนัและนํ3ามนัที�ได้จากสตัว์หรอืพชื และ
ผลติภณัฑ์ที�แยกไดจ้ากไขมนัและนํ3ามนั
ดงักล่าว 

1,560.47 
ผลไมแ้ละลูกนัตที�บรโิภคได ้เปลอืกผลไม้
จาํพวกส้มหรอืเปลอืกแตง 

410.22 

ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอื
รางรถราง 

693.70 เมล็ดพชืและผลไม ้ที�มนํี3ามนั 96.84 

เครื�องดื�ม สุรา นํ3าส้มสายช ู 661.03 
วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑ์จาํพวกดอกไมเ้พลงิ 
ไมข้ดีไฟ 

77.85 

เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว 

333.18 เหล็กและเหล็กกล้า 73.69 

ผลไมแ้ละลูกนัตที�บรโิภคได ้เปลอืกผลไม้
จาํพวกส้มหรอืเปลอืกแตง 

285.80 
ผลติภณัฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สเีมลด็ธญัพชื 
มอลต์ สตาร์ช อนูิลนิ และกลูเทนจากขา้ว
สาล ี

28.25 

ของทาํด้วยเหล็กหรอืเหลก็กล้า 210.03 
เครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ บอยเลอร์ 
เครื�องจกัร เครื�องใช้กล  

19.12 

สตัว์มชีวีติ 183.62 กาแฟ ชา ชามาเต ้และเครื�องเทศ 18.40 
เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และ
ผลติภณัฑ์ที�ได้จากการกลั �น 

165.47 ผลติภณัฑ์นม ไข่สตัว์ปีก นํ3าผึ3งธรรมชาต ิ 17.48 

ของปรุงแต่งทาํจากพชืผกั ผลไม ้ลูกนัต 
หรอืจากส่วนอื�นของพชื 

132.04 ไมแ้ละของทาํดว้ยไม ้ถ่านไม ้ 17.09 

 
นอกจากนี3หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้ ณ ด่านเชยีงแสน (ตารางที� 4-15) กบัประเทศ

คู่ค ้าที�สําคญัที�สามารถตดิต่อกนัได้ทางถนน คอื ประเทศจนี ประเทศลาว และประเทศเวยีดนาม 
พบว่า ประเทศจนีมมีูลค่าการนําเขา้ที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการนําเขา้รวม (ตั 3งแต่ปี 
2539-2551) เท่ากบั 8,814 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 678 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก 
พบว่ามแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 36,261 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปี
เท่ากบั 2,789 ล้านบาท  

ประเทศลาวมมีูลค่าการนําเขา้ส่วนใหญ่มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการนําเขา้รวม
เท่ากบั 1,384.00 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 106 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าส่วนใหญ่
มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 1,680 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 
129 ล้านบาท สาํหรบัประเทศเวยีดนามไม่มมีูลค่าส่งออกและนําเขา้ ณ ด่านเชยีงแสน  
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ตารางที� 4-15:  มลูค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม ณ ด่านเชียงแสน 

ปี 
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่านําเข้า (ล้านบาท) 

จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ จีน 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 

เฉลี�ยต่อปี 2,789.28 129.22 
 

915.80 678.00 106.46 
 

11.07 

 
มูลค่าสินค้าจากด่านแม่สาย 
มูลค่าการค้า ณ ด่านแม่สาย (ตารางที� 4-16) ในภาพรวมพบว่า มูลค่าการค้ารวมมแีนวโน้ม

ไม่คงที�ตั 3งแต่ปี 2539 ถงึ ปี 2551 แต่โดยเฉลี�ยแล้วมมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยต่อปีเพิ�มขึ3นเท่ากบั 2,355 
ล้านบาท โดยมมีูลค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 2,166 ล้านบาท มูลค่านําเขา้รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 
188 ล้านบาท ซึ�งมดีุลการค้าเกนิดุลเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 1,978 ล้านบาท สําหรบัสนิค้าส่งออกที�สําคญั
ของด่านแม่สายในปี 2551 คอื เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น 
เครื�องดื�ม สุรา นํ3าส้มสายชู ของปรุงแต่งเบด็เตลด็ที�บรโิภคได ้ยางและของทําด้วยยาง และเอสเซน
เชยีลออยล์และเรซนิอยด ์เครื�องหอม เครื�องสาํอางค ์เป็นต้น ส่วนสนิค้านําเขา้ คอื ไมแ้ละของทาํด้วย
ไม ้ถ่านไม ้ผลไมแ้ละลูกนัตที�บรโิภคได ้ เปลอืกผลไมจ้าํพวกส้มหรอืเปลอืกแตง เครื�องแต่งกายและ
ของที�ใช้ประกอบกบัเครื�องแต่งกาย พชืผกัรวมทั 3งรากและหวับางชนิดที�บรโิภคได ้และเมลด็พชืและ
ผลไมท้ี�มนํี3ามนั เมลด็ธญัพชื เมลด็พชืและผลไมเ้บด็เตลด็ เป็นต้น 
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ในปี 2551 ด่านแม่สายมสีนิค้าที�นําเขา้และส่งออกผ่านด่านหลายชนิดโดยสนิค้านําเขา้ที�มี
การนําเขา้สมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น (ตารางที� 4-17) ได้แก่ ไข่มุกธรรมชาตหิรอืไข่มุกเลี3ยง รตัน
ชาตหิรอืกึ�งรตันชาต ิ สนิค้าที�ไม่สามารถระบุพกิดัศุลกากรได้  สตัว์มชีวีติ และเมลด็พชืและผลไมท้ี�มี
นํ3ามนั เมลด็ธญัพชื เมลด็พชืและผลไมเ้บด็เตลด็ เป็นต้น  สําหรบัสนิค้าที�ส่งออกผ่านด่านแม่สายที�มี
การส่งออกสมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น ไดแ้ก่ เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการ
กลั �น  ยางและของทาํดว้ยยาง  เครื�องดื�ม สุรา นํ3าสม้สายช ูและผลติภณัฑแ์ร ่เป็นตน้ 

ตารางที� 4-16: มลูค่าสินค้า ณ ด่านแม่สาย 

หน่วย: ล้านบาท 
ปี/รายการ มูลค่าส่งออก มูลค่านําเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 

2539 1,619 83 1,703 1,536 
2540 2,548 96 2,644 2,452 
2541 1,909 214 2,123 1,695 
2542 1,792 119 1,910 1,673 
2543 4,643 118 4,762 4,525 
2544 813 47 860 766 
2545 1,084 100 1,184 983 
2546 1,743 180 1,923 1,563 
2547 1,904 438 2,342 1,466 
2548 1,787 226 2,013 1,561 
2549 1,942 263 2,205 1,679 
2550 2,462 321 2,783 2,141 
2551 3,917 244 4,161 3,673 

เฉลี�ยต่อปี 2,166 188 2,355 1,978 
 

ตารางที� 4-17: สินค้าส่งออกและนําเข้ามลูค่าสงูสดุ ณ ด่านแม่สาย ในปี 2551 

ประเภทสินค้า 
ส่งออก 

ประเภทสินค้า 
นําเข้า 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 
เชื3อเพลิงที�ได้จากแร ่นํ3ามนัแร่และ
ผลิตภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น 

1,047.53 ไม้และของทําด้วยไม ้ถ่านไม ้ 142.67 

เครื�องดื�ม สุรา นํ3าสม้สายชู 409.91 ผลไม้และลูกนัตที�บรโิภคได ้เปลอืก
ผลไม้จาํพวกส้มหรอืเปลือกแตง 

26.70 

ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที�บรโิภคได ้ 323.00 เครื�องแต่งกายและของที�ใช้ประกอบ
กบัเครื�องแต่งกาย 

14.09 

ยางและของทําด้วยยาง 216.23 พชืผกัรวมทั 3งรากและหวับางชนิดที�
บรโิภคได ้

11.91 
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ตารางที� 4-17:  สินค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสูงสุด ณ ด่านแม่สาย ในปี 2551 (ต่อ) 

ประเภทสินค้า 
ส่งออก 

ประเภทสินค้า 
นําเข้า 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 
เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด ์เครื�องหอม 
เครื�องสาํอางค ์

151.93 
เมล็ดพชืและผลไม้ที�มนํี3ามนั เมลด็ธญัพชื 
เมล็ดพชืและผลไม้เบ็ดเตล็ด 

9.93 

ไขมนัและนํ3ามนัที�ได้จากสตัว์หรอืพชื และ
ผลิตภณัฑท์ี�แยกได้จากไขมนัและนํ3ามนัดงักล่าว 

143.61 ผลิตภณัฑแ์ร ่ 8.29 

ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอืราง
รถราง 

131.54 
เครื�องแต่งกายและของที�ใช้ประกอบกบั
เครื�องแต่งกาย 

7.31 

เหล็กและเหล็กกล้า 130.45 วตัถุจากพชืที�ใช้ถกัสาน ผลิตผลจากพชื 5.71 

ของที�ปรุงแต่งจากธญัพชื แป้ง สตาร์ช หรอืนม 126.59 สตัว์มชีีวติ 2.71 

ผลิตภณัฑแ์ร ่ 124.59 

ผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรมโม่สเีมล็ด
ธญัพชื มอลต์ สตารช์ อินูลิน และกลูเทน
จากข้าวสาล ี

2.43 

 

นอกจากนี3หากพิจารณาการส่งออกและนําเข้า ณ ด่านแม่สาย (ตารางที� 4-18) กับประเทศ 
คู่คา้ที�สําคญัที�สามารถตดิต่อกนัไดท้างถนน คอื ประเทศจนี ประเทศลาว และประเทศเวยีดนาม พบว่า 
ประเทศจนีมมีูลค่าการนําเขา้ที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการนําเขา้รวมเท่ากบั 439.67 ล้าน
บาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 33.82 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าเริ�มมกีารส่งออกที�สมํ�าเสมอ
ตั 3งแต่ปี 2545 โดยมลูค่าการส่งออกมแีนวโน้มเพิ�มขึ3น ซึ�งมลูค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 141.88 ลา้นบาท 
หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 10.91 ลา้นบาท  

 ประเทศลาวไม่มมีมีูลค่าการนําเขา้ ณ ด่านด่านแม่สาย ทางด้านการส่งออก พบว่ามมีูลค่า
การส่งออกรวมเท่ากบั 5.17 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 0.40 ลา้นบาท สาํหรบัประเทศเวยีดนาม
ไม่มมี ูลค ่าส่งออก โดยมมี ูลค ่านําเขา้รวมเท่ากบั 1.55 ล ้านบาท หรอืหรอืเฉลี �ยต่อปีเท ่ากบั  
0.12 ลา้นบาท 

ตารางที� 4-18:  มลูค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม ณ ด่านแม่สาย 

ปี 
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่านําเข้า (ล้านบาท) 

จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ 

2539 1,619.32 0.57 82.84 
2540 0.22 2,547.70 0.37 95.69 
2541 1,908.86 8.57 205.12 
2542 1,791.62 16.49 102.17 
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ตารางที� 4-18: มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม  
ณ ด่านแม่สาย (ต่อ) 

ปี 
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่านําเข้า (ล้านบาท) 

จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ 

2543 7.97 0.37 4,634.78 55.41 1.46 61.59 
2544 812.89 13.26 33.54 
2545 2.59 0.27 1,080.75 10.32 89.99 
2546 2.99 1.89 1,738.25 47.53 132.13 
2547 65.05 0.66 1,838.28 161.46 0.09 276.17 
2548 24.70 1.09 1,761.20 67.43 158.19 
2549 6.23 0.68 1,935.00 25.12 237.78 
2550 10.48 2,451.65 10.79 310.49 
2551 21.66 0.20 3,894.88 22.35 221.69 
รวม 141.88 5.17 28,015.20 439.67 1.55 2,007.39 

เฉลี�ยต่อปี 10.91 0.40 2,155.02 33.82 0.12 154.41 
 

มูลค่าสินค้าจากด่านมุกดาหาร 

มูลค่าการค้า ณ ด่านมุกดาหาร (ตารางที� 4-19) ในภาพรวมพบว่า มูลค่าการค้ารวมมแีนวโน้ม
เพิ�มขึ3นตั 3งแต่ปี 2539 ถงึ ปี 2551 โดยมมีลูค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 4,182 ลา้นบาท มลูค่านําเขา้รวม
เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 2,264 ล้านบาท ซึ�งมดีุลการค้าขาดดุลในปี 2551 เท่ากบั 3,541 ล้านบาท แต่ดุลการค้า
รวมเฉลี�ยต่อปีพบว่าเกินดุลเท่ากบั 1,918 ล้านบาท สําหรบัสนิค้าส่งออกที�สําคญัของด่านมุกดาหารในปี 
2551 คอื เครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์ บอยเลอร ์เครื�องจกัร เครื�องใช้กล เชื3อเพลงิที�ไดจ้ากแร่ นํ3ามนัแร่และ
ผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น ของทําด้วยเหลก็หรอืเหลก็กล้า ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอืราง
รถราง และของปรุงแต่งเบด็เตลด็ที�บรโิภคได้  เป็นต้น ส่วนสนิค้านําเขา้ คอื ไมแ้ละของทําด้วยไม ้ ถ่านไม ้
เมลด็พชืและผลไมท้ี�มนํี3ามนั สนิค้าเบด็เตลด็ที�ไม่สามารถลงพกิดัอื�นได้ ครั �ง และสิ�งสกดัอื�นๆ จากพชื และ
สตัวม์ชีวีติ เป็นตน้ 

ตั 3งแต่ปี 2551 ด่านมุกดาหารมสีนิค้าที�นําเขา้และส่งออกผ่านด่านหลายชนิดโดยสนิค้านําเขา้
ที�มกีารนําเขา้สมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น (ตารางที� 4-20) ได้แก่  ไมแ้ละของทําด้วยไม ้ ถ่านไม ้ 
สนิค้าที�ไม่สามารถระบุพกิดัศุลกากรได้  ครั �ง และสิ�งสกดัอื�นๆ จากพชื  และยานบกนอกจากรถที�เดนิ
บนรางรถไฟหรอืรางรถราง  เป็นต้น  สําหรบัสนิค้าที�ส่งออกผ่านด่านมุกดาหารที�มกีารส่งออก
สมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น ได้แก่  เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น  
เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว  เครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอย
เลอร ์เครื�องจกัร เครื�องใช้กล  และของที�ปรุงแต่งจากธญัพชื แป้ง สตารช์ หรอืนม ผลติภณัฑอ์าหาร
จาํพวกเพสทร ี เป็นต้น 
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ตารางที� 4-19:  มลูค่าสินค้า ณ ด่านมุกดาหาร 

หน่วย: ล้านบาท 
ปี/รายการ มูลค่าส่งออก มูลค่านําเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 

2539 1,125 236 1,361 889 
2540 1,289 201 1,491 1,088 
2541 1,436 152 1,588 1,284 
2542 2,362 460 2,821 1,902 
2543 5,784 2,644 8,428 3,141 
2544 3,273 801 4,074 2,471 
2545 3,255 815 4,071 2,440 
2546 3,427 701 4,128 2,726 
2547 5,071 613 5,683 4,458 
2548 5,176 923 6,099 4,253 
2549 5,987 3,030 9,017 2,957 
2550 6,030 5,168 11,198 863 
2551 10,153 13,695 23,848 -3,541 

เฉลี�ยต่อปี 4,182 2,264 6,447 1,918 
 

ตารางที� 4-20: สินค้าส่งออกและนําเข้ามลูค่าสงูสดุ ณ ด่านมกุดาหาร ในปี 2551 

ประเภทสินค้า 
ส่งออก 

ประเภทสินค้า 
นําเข้า 

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท) 
เครื�องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์บอยเลอร์ 
เครื�องจกัร เครื�องใช้กล  

1,325.70 ไม้และของทําด้วยไม ้ถ่านไม ้ 607.29 

เชื3อเพลิงที�ได้จากแร ่นํ3ามนัแร่และ
ผลิตภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น 

1,277.80 เมล็ดพชืและผลไม้ที�มนํี3ามนั 143.79 

ของทําด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้า 954.43 
สนิค้าเบ็ดเตล็ดที�ไม่สามารถลงพกิดั
อื�นได ้

18.11 

ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟ
หรอืรางรถราง 

824.08 ครั �ง และสิ�งสกดัอื�นๆ จากพชื 9.01 

ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที�บรโิภคได ้ 598.01 สตัว์มชีีวติ 6.81 

นํ3าตาลและขนมทาํจากนํ3าตาล 416.75 
หนังดบิ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนัง
ฟอก 

6.40 

เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว 

705.04 
เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว 

0.86 

เคมภีณัฑ์อนินทรยี ์สารประกอบอินทรยี ์ 393.85 กาแฟ ชา ชามาเต ้และเครื�องเทศ 1.48 

เหล็กและเหล็กกล้า 347.72 
พชืผกัรวมทั 3งรากและหวับางชนิดที�
บรโิภคได ้

0.98 

เคมภีณัฑ์อินทรยี ์ 269.74 
เยื�อไมห้รอืเยื�อที�ได้จากวตัถุจาํพวกเส้น
ใยเซลลูโลสอื�นๆ 

0.95 
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นอกจากนี3หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้ ณ ด่านมุกดาหาร (ตารางที� 4-21) กบัประเทศ 
คู่คา้ที�สําคญัที�สามารถตดิต่อกนัไดท้างถนน คอื ประเทศจนี ประเทศลาว และประเทศเวยีดนาม พบว่า 
ประเทศจนีเริ�มมมีูลค่าการนําเข้าอย่างสมํ�าเสมอตั 3งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยมมีูลค่าการนําเขา้รวม
เท่ากบั 1,743 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 134 ล้านบาท ทางด้านการส่งออก พบว่าเริ�มมกีาร
ส่งออกอย่างสมํ�าเสมอตั 3งแต่ปี 2548 โดยมมีูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 78 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปี
เท่ากบั 6 ลา้นบาท  

ประเทศลาวมีมูลค่าการนําเข้าที�มีแนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมีมูลค่าการนําเข้ารวมเท่ากับ 
25,543 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 1,965 ล้านบาท ทางดา้นการส่งออก พบว่ามแีนวโน้มเพิ�มขึ3น
ทุกปี โดยมมีลูค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 51,987 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 3,999 ลา้นบาท 

 ประเทศเวยีดนามมมีลูค่าการนําเขา้ที�มแีนวโน้มไม่สมํ�าเสมอ แต่โดยภาพรวมมมีลูค่าการนําเขา้
รวมเท่ากบั 1,221 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 94 ลา้นบาท ทางดา้นการส่งออก พบว่า เริ�มมกีาร
ส่งออกอย่างสมํ�าเสมอตั 3งแต่ปี 2543 โดยมมีลูค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 2,231 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยต่อปี
เท่ากบั 172 ลา้นบาท 

ตารางที� 4-21: มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม  
ณ ด่านมุกดาหาร 

ปี 
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่านําเข้า (ล้านบาท) 

จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ 

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 12.57 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 0.09 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 

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 

เฉลี�ยต่อปี 6.04 3,999.01 171.64 5.30 134.05 1,964.84 93.89 71.67 
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มูลค่าสินค้าจากด่านหนองคาย 

มูลค่าการค้า ณ ด่านหนองคาย (ตารางที � 4-22) ในภาพรวมพบว่ามูลค่าการค้ารวมมี
แนวโน้มไม่คงที�ตั 3งแต่ปี 2539 ถงึ ปี 2551 โดยมมีูลค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 10,010  
ล้านบาท มูลค่านําเขา้รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 999 ล้านบาท ซึ�งมดีุลการค้าขาดดุลในปี 2540 เท่ากบั 
328 ล้านบาท และมดีุลการค้าสมดุลในปี 2541 แต่ดุลการค้ารวมเฉลี�ยต่อปีพบว่าเกนิดุลเท่ากบั 
9,011 ล้านบาท สาํหรบัสนิค้าส่งออกที�สําคญัของด่านหนองคายในปี 2551 คอื เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ 
นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง เครื�อง
ปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์ บอยเลอร ์เครื�องจกัร เครื�องใช้กล ผ้าถกัแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ และเหลก็และ
เหลก็กล้า เป็นต้น ส่วนสนิค้านําเขา้ คอื ไมแ้ละของทําด้วยไม ้ ถ่านไม ้เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์
ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว สนิค้าเบด็เตลด็ที�ไม่สามารถลงพกิดัอื�นได ้เครื�องแต่งกาย
และของที�ใช้ประกอบกบัเครื�องแต่งกาย และพลาสตกิและของที�ทาํด้วยพลาสตกิ เป็นต้น 

ตั 3งแต่ปี 2551 ด่านหนองคายมสีนิคา้ที�นําเขา้และส่งออกผ่านด่านหลายชนิดโดยสนิคา้นําเขา้ที�มี
การนําเขา้สมํ�าเสมอและมแีนวโน้มสูงขึ3น (ตารางที� 4-23) ไดแ้ก่  ไมแ้ละของทําดว้ยไม ้ถ่านไม ้ สนิคา้ที�
ไม่สามารถระบุพกิดัศุลกากรได ้ เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว  
และเหลก็และเหลก็กลา้  เป็นตน้  สาํหรบัสนิคา้ที�ส่งออกผ่านด่านหนองคายที�มกีารส่งออกสมํ�าเสมอและ
มแีนวโน้มสูงขึ3น ได้แก่  เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑท์ี�ได้จากการกลั �น  ฝ้าย  เครื�อง
ปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครื�องจกัร เครื�องใชก้ล  และเหลก็และเหลก็กลา้ เป็นตน้ 

ตารางที� 4-22: มลูค่าสินค้า ณ ด่านหนองคาย 
หน่วย: ล้านบาท 

ปี/รายการ มูลค่าส่งออก มูลค่านําเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 
2539 4,517 466 4,984 4,051 
2540 18 346 365 -328 
2541 309 309 618 0 
2542 2,831 330 3,161 2,500 
2543 9,340 528 9,869 8,812 
2544 7,265 654 7,919 6,611 
2545 7,370 726 8,096 6,645 
2546 8,755 813 9,568 7,941 
2547 10,820 1,145 11,965 9,675 
2548 14,127 1,359 15,486 12,767 
2549 15,870 2,795 18,664 13,075 
2550 20,350 1,440 21,791 18,910 
2551 28,553 2,074 30,627 26,478 

เฉลี�ยต่อปี 10,010 999 11,009 9,011 
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ตารางที� 4-23:  สินค้าส่งออกและนําเข้ามูลค่าสงูสดุ ณ ด่านหนองคาย ในปี 2551 

ประเภทสินค้า 
ส่งออก 

ประเภทสินค้า 
นําเข้า 

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า(ล้านบาท) 
เชื3อเพลงิที�ได้จากแร่ นํ3ามนัแร่และผลติภณัฑ์
ที�ได้จากการกลั �น 

8,400.51 ไมแ้ละของทาํดว้ยไม ้ถ่านไม ้ 627.033139 

ยานบกนอกจากรถที�เดนิบนรางรถไฟหรอื
รางรถราง 

4,570.50 
เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว 

275.75626 

เครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ บอยเลอร์ 
เครื�องจกัร เครื�องใช้กล  

2,019.43 
สนิค้าเบ็ดเตล็ดที�ไม่สามารถลงพกิดั
อื�นได ้

164.546834 

ผ้าถกัแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ 1,392.47 
เครื�องแต่งกายและของที�ใช้ประกอบ
กบัเครื�องแต่งกาย 

92.555813 

เหล็กและเหล็กกล้า 1,380.02 พลาสติกและของที�ทาํด้วยพลาสติก 17.246744 

พลาสติกและของที�ทาํด้วยพลาสติก 1,378.00 สนิแร่ ตะกรนัและเถ้า 16.841793 

ของทาํด้วยเหล็กหรอืเหลก็กล้า 891.74 
ของปรุงแต่งทาํจากพชืผกั ผลไม ้
ลูกนัต หรอืจากส่วนอื�นของพชื 

16.826602 

เครื�องจกัร เครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครื�องดงักล่าว 

891.17 
เยื�อไมห้รอืเยื�อที�ได้จากวตัถุจาํพวก
เส้นใยเซลลูโลสอื�น ๆ 

22.840107 

ฝ้าย 711.65 
หนังสอืที�พมิพ์เป็นเล่ม หนังสอืพมิพ์ 
รูปภาพ 

16.77343 

ของที�ปรุงแต่งจากธญัพชื แป้ง สตาร์ช หรอื
นม ผลติภณัฑ์อาหารจาํพวกเพสทร ี

482.90 
เครื�องปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ บอยเลอร์ 
เครื�องจกัร เครื�องใช้กล  

19.462824 

 
นอกจากนี3หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้ ณ ด่านหนองคาย (ตารางที� 4-24) กบัประเทศ 

คู่คา้ที�สําคญัที�สามารถตดิต่อกนัไดท้างถนน คอื ประเทศจนี ประเทศลาว และประเทศเวยีดนาม พบว่า 
ประเทศจนีมมีลูค่าการนําเขา้ที�มแีนวโน้มไม่สมํ�าเสมอ โดยมมีลูค่าการนําเขา้รวม (ตั 3งแต่ปี 2539-2551) 
เท่ากบั 140.66 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 10.82 ลา้นบาท ทางดา้นการส่งออก พบว่าเริ�มมกีาร
ส่งออกอย่างสมํ�าเสมอตั 3งแต่ปี 2548  โดยมมีลูค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 1,436.49 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ย
ต่อปีเท่ากบั 110.50 ลา้นบาท  

ประเทศลาวมมีูลค่าการนําเข้าที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการนําเข้ารวม (ตั 3งแต่ปี 
2539-2551) เท่ากบั 9,814.82 ล้านบาท และมมีูลค่าการนําเขา้เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 754.99 ล้านบาท 
ทางดา้นการส่งออก พบว่ามแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีลูค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 119,411.50 ลา้น
บาท และมมีลูค่าการส่งออกเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 9,185.50 ลา้นบาท 

 ประเทศเวยีดนามมมีลูค่าการนําเขา้ที�ไม่สมํ�าเสมอ และเริ�มมมีลูค่าการนําเขา้ตั 3งแต่ปี 2548 โดย
ภาพรวมมมีูลค่าการนําเข้ารวมเท่ากบั 8.44 ล้านบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 0.65 ล้านบาท ทางด้าน
การส่งออก พบว่า เริ�มมกีารส่งออกอย่างสมํ�าเสมอตั 3งแต่ปี 2547 โดยมมีูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 
125.93 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 9.69 ลา้นบาท 
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ตารางที� 4-24  มลูค่าการส่งออกและนําเข้าของประเทศจีน ลาว และเวียดนาม  
ณ ด่านหนองคาย 

ปี 
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่านําเข้า (ล้านบาท) 

จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ จีน ลาว เวียดนาม อื�นๆ 

2539 2.14 4,362.93 150.30 2.14 421.50 42.53 
2540 0.96 12.99 34.13 0.96 307.87 37.47 
2541 1.16 200.02 108.04 1.16 200.02 108.05 
2542 2,816.88 6.25 1.50 1.80 223.68 104.92 
2543 9,313.28 26.76 0.10 513.07 15.10 
2544 7,249.75 0.60 14.19 0.19 612.80 41.05 
2545 7,346.97 0.68 22.18 1.40 664.46 0.03 59.82 
2546 8,738.79 15.76 0.24 715.86 97.21 
2547 10,810.95 3.71 5.44 2.48 884.25 258.65 
2548 1,426.38 3,970.93 10.21 8,719.33 0.41 1,010.61 0.54 347.91 
2549 4.66 15,799.54 17.68 47.78 18.43 1,947.56 1.47 462.29 
2550 0.29 20,332.79 2.64 14.61 27.31 1,077.15 6.13 329.69 
2551 0.90 28,455.70 84.16 11.76 84.03 1,236.01 0.26 753.77 
รวม 1,436.49 119,411.50 125.93 9,171.77 140.66 9,814.82 8.44 2,658.45 

เฉลี�ยต่อปี 110.50 9,185.50 9.69 705.52 10.82 754.99 0.65 204.50 

4.6 สรุป 

เนื3อหาในบทนี3 วเิคราะห์ถงึการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  สถานการณ์การค้า
ระหว่างประเทศ  และการคา้ระหว่างประเทศเพื�อนบา้น  ทั 3งนี3ในการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิของภูมภิาค
อาเซยีน ได้มขีอ้ตกลงเกี�ยวกบัการเชื�อมโยงระบบการคมนาคมและขนส่งของอาเซยีน ประกอบไปดว้ย
ขอ้ตกลงที�เกี�ยวกบัการพฒันาโครงสร้างพื3นฐาน และขอ้ตกลงที�เกี�ยวกบัด้านกฎระเบยีบและกฎหมาย
เพื�อให้เกดิการเชื�อมโยงกนัในภาคการขนส่ง อกีทั 3งยงัมกีรอบการตกลงอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ3าโขง ซึ�งมี
ขอ้ตกลงดา้นการขนส่งขา้มแดน โดยเฉพาะในส่วนของอนุภมูภิาคลุ่มแมนํ่3าโขงทําใหก้ารขนส่งสนิคา้ขา้ม
แดนมคีวามสะดวก ลดทั 3งระยะเวลาและค่าใชจ้า่ย 

ดา้นสถานการณ์การคา้ระหว่างประเทศนั 3น กลุ่มประเทศ ASEAN ไดพ้ฒันาความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิ โดยการใช้ระบบอตัราศุลกากรเพื�อเอื3อประโยชน์การคา้และสรา้งโครงการความร่วมมอืแบบ
ต่างๆ รวมถงึการจดัตั 3งเขตการคา้เสรอีาเซยีน โดยสรุปพบว่าประเทศจนีเป็นประเทศคู่คา้ที�สําคญัของ
ไทย อย่างไรก็ด ีประเทศในกลุ่มอาเซยีนมมีูลค่าการค้าที�มแีนวโน้มสูงขึ3นอย่างสมํ�าเสมอ และเป็น
ประเทศคู่คา้ที�สําคญัในอนาคตหากมกีารเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และหากพจิารณาสดัส่วน
ของการนําเข้าและส่งออก พบว่าในอดีตประเทศไทยพึ�งพาการนําเข้าและส่งออกกับประเทศญี�ปุ่น 
สหรฐัอเมรกิา และประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรกด็ ีสดัส่วนของประเทศอาเซยีน ทั 3งการนําเขา้และ
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ส่งออก โดยเฉพาะการนําเขา้ มสีดัส่วนที�สงูขึ3นอยา่งเหน็ไดช้ดั ในขณะที�สดัส่วนของประเทศหลกัที�กล่าว
มาขา้งต้นมสีดัส่วนน้อยลง ทั 3งการนําเขา้และส่งออกซึ�งทําใหเ้หน็ถงึการเปลี�ยนแปลงของการเชื�อมโยง
ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศว่า การเชื�อมโยงภายในภมูภิาคอาเซยีน กอปรกบัมลูค่าการคา้ของไทยกบั
ประเทศจนีที�เพิ�มสูงขึ3น แสดงถงึการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิที�ชดัเจนมาก
ยิ�งขึ3น 

สาํหรบัการคา้ระหว่างประเทศเพื�อนบา้นที�สาํคญัในโครงการนี3 คอืประเทศจนีตอนใต้ (มณฑลยนู
นาน) ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม และประเทศกมัพูชา พบว่ามแีนวโน้มสูงขึ3นทั 3งทางดา้นการนําเขา้
และการส่งออก โดยสนิคา้หลกัที�ส่งออกไปยงัประเทศจนี ไดแ้ก่ ผลติภณัฑย์าง นํ3ามนัเชื3อเพลงิ พลาสตกิ 
และผกัและผลไม ้ในขณะที�สนิค้านําเขา้หลกัได้แก่ ผกัและผลไม ้เสื3อผ้า และเคมภีณัฑ ์ สนิค้าหลกัที�
ประเทศไทยส่งออกไปลาวได้แก่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและนํ3ามนั อาหาร เครื�องจกัรกลและยานพาหนะ 
เคมภีณัฑ ์และเครื�องใช้ไฟฟ้า ในขณะที�สนิค้านําเขา้หลกัจากประเทศลาว คอื ทองแดง ผลติภณัฑไ์ม ้
ยานพาหนะ (นําเข้ากลบั) และผกัและผลไม ้ สนิค้าหลกัที�ไทยส่งออกไปยงัเวียดนามได้แก่ สนิค้า
อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ผกัและผลไม้ ผลติภณัฑ์ยาง และเครื�องจกัร ในขณะที�สินค้านําเข้าหลกัจาก
เวยีดนามไดแ้ก่ เครื�องจกัรและสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์และสนิคา้ส่งออกสําคญัจากไทยไปยงักมัพูชา ไดแ้ก่ 
ยานพาหนะและส่วนประกอบ ผลติภณัฑ์สิ�งทอ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ส่วนสนิคา้นําเขา้ที�สําคญัได้แก่ 
เศษโลหะ เสื3อผา้เก่า และพชืสวน 

หากพจิารณาดา้นการขนส่งสนิคา้ไปยงัประเทศเพื�อนบา้นส่วนใหญ่มกัใชร้ปูแบบการขนส่งทาง
ถนน เนื�องจากมภีูมปิระเทศที�เป็นเขตตดิต่อกนัทางบก มโีครงสรา้งพื3นฐานในการขนส่งเป็นอย่างด ีทํา
ให้การขนส่งสะดวกและรวดเรว็ นอกจากนี3พบว่าการขนส่งทางบกเป็นการขนส่งสนิค้าที�มปีรมิาณและ
นํ3าหนกัมากกว่าการขนส่งทางอากาศแต่กลบัพบว่ามลูค่าการขนส่งสนิคา้ทางถนนกลบัตํ�ากว่าการขนส่ง
ทางอากาศ แสดงใหเ้หน็ว่าแมล้กัษณะภูมปิระเทศของประเทศคู่ค้าจะมอีาณาเขตตดิต่อกนัทางบก แต่
หากชนิดสนิค้าดงักล่าวมมีูลค่าสูง หรอืเป็นสนิค้าเกษตรที�เน่าเสยีได้ซึ�งต้องใช้เวลาในการขนส่งอย่าง
รวดเรว็จะทําให้ผู้ประกอบการเลอืกรปูแบบการขนส่งทางอากาศมากกว่าทางบก แต่หากเป็นสนิคา้ที�มี
นํ3าหนกัมากส่วนใหญ่มกัใชก้ารขนส่งทางทะเล 

สําหรบัการพจิารณาการคา้ระหว่างประเทศเพื�อนบา้นจาํแนกตามรายด่าน พบว่า มลูค่าการคา้ 
ณ ด่านเชยีงของมแีนวโน้มเพิ�มขึ3น โดยมมีลูค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 662 ลา้นบาท มลูค่านําเขา้
รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 325 ลา้นบาท หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้กบัประเทศคู่คา้ที�สําคญั พบว่า 
ประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้ที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีลูค่าการนําเขา้เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 288 ลา้น
บาท ทางด้านการส่งออก พบว่ามแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการส่งออกเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 671 
ลา้นบาท 
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มลูค่าการคา้ ณ ด่านเชยีงแสนมแีนวโน้มเพิ�มขึ3น โดยมมีลูค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 3,446 
ล้านบาท มูลค่านําเขา้รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 796 ล้านบาท หากพจิารณาการส่งออกและนําเข้ากบั
ประเทศคู่คา้ที�สําคญั  พบว่าประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้และการส่งออกที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดย
มมีูลค่าการนําเขา้เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 106 ล้านบาท และมมีูลค่าการส่งออกเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 129 ล้าน
บาท 

มลูค่าการคา้ ณ ด่านแม่สาย มแีนวโน้มไม่คงที� แต่โดยเฉลี�ยแลว้มมีูลค่าการค้ารวมเฉลี�ยต่อปี
เพิ�มขึ3นเท่ากบั 2,355 ล้านบาท โดยมมีูลค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 2,166 ลา้นบาท มูลค่านําเขา้
รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 188 ลา้นบาท หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้ กบัประเทศคู่คา้ที�สําคญัพบว่า 
ประเทศจนีมมีูลค่าการนําเข้าที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการนําเขา้เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 33.82 
ลา้นบาท ทางดา้นการส่งออก พบว่าเริ�มมกีารส่งออกที�สมํ�าเสมอตั 3งแต่ปี 2545 โดยมูลค่าการส่งออกมี
แนวโน้มเพิ�มขึ3น ซึ�งมลูค่าการส่งออกเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 10.91 ลา้นบาท 

มูลค่าการค้า ณ ด่านมุกดาหาร มแีนวโน้มเพิ�มขึ3น โดยมมีูลค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 
4,182 ลา้นบาท มลูค่านําเขา้รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 2,264 ลา้นบาท หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้
กบัประเทศคู่ค้าที�สําคญั พบว่าประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้ที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีูลค่าการ
นําเขา้เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 1,965 ลา้นบาท ทางดา้นการส่งออก พบว่ามแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมมีลูค่า
การส่งออกเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 3,999 ลา้นบาท 

และมลูค่าการคา้ ณ ด่านหนองคาย มแีนวโน้มไม่คงที� โดยมมีลูค่าส่งออกรวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 
10,010 ลา้นบาท มูลค่านําเขา้รวมเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 999 ลา้นบาท หากพจิารณาการส่งออกและนําเขา้ 
กบัประเทศคู่คา้ที�สําคญั พบว่าประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้และส่งออกที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ3นทุกปี โดยมี
มลูค่าการนําเขา้เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 755 ลา้นบาท และมมีลูค่าการส่งออกเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 9,186 ลา้นบาท 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูง 

ศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศ 

การใช้ระบบรถไฟความเรว็สูงเชื�อมโยงพื,นที�ต่างๆ ของภูมภิาคเขา้ด้วยกนั เพื�อให้มกีาร
กระจายตวัของการพฒันาที �สอดคล ้องกนั เป็นนโยบายที �หลายๆ ประเทศได ้ดําเนินมานาน 
โดยเฉพาะประเทศในทวปียุโรปซึ�งมพีรมแดนที�ตดิต่อกนั ทาํให้การเดนิทางทางรถไฟเป็นรูปแบบการ
เดนิทางที�สามารถเชื�อมต่อกนัระหว่างประเทศได้เป็นอย่างด ี 

การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงนี,สามารถพจิารณาได้หลายแง่มุม โดยเฉพาะในแง่มุมของ
ประวตักิารพฒันา ผลกระทบของการมรีถไฟความเรว็สูงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ และ
การลงทุนรถไฟความเรว็สูง  

เนื,อหาในบทนี,จะวเิคราะห์ถงึผลกระทบของการมรีถไฟความเรว็สูง โดยจะทบทวนงานศกึษา
เกี�ยวกบัววิฒันาการรถไฟความเรว็สูงในต่างประเทศเพื�อเป็นพื,นฐานด้านประวตัขิองการพฒันารถไฟ
ความเรว็สูงในรูปแบบต่างๆ และทบทวนงานศกึษาเกี�ยวกบัผลกระทบของการมรีถไฟความเรว็สูง
ของต่างประเทศในด้านรูปแบบการเดนิทางและผลกระทบด้านเศรษฐกจิ การพฒันารถไฟความเรว็สูง
เริ�มต้นที�ประเทศญี�ปุ่นและปจัจุบนัมกีารให้บรกิารรถไฟความเรว็สูงในประเทศต่างๆ ถงึ 15 ประเทศ 
โดยในยุโรปได้มกีารกําหนดคาํจาํกดัความถงึระบบรถไฟความเรว็สูงเพื�อให้เป็นที�ทราบทั �วกนัคอื  

1) โครงสร้างพื,นฐานสําหรบัรถไฟความเรว็สูง สําหรบัโครงสร้างพื,นฐานที�สร้างขึ,นใหม่ต้อง
รองรบัความเรว็ 250 กม./ชม. สาํหรบัโครงสรา้งพื,นฐานเดมิตอ้งปรบัปรงุใหใ้ชค้วามเรว็ 200 กม./ชม. 

2) หวัรถจกัร ล้อเลื�อน และการเดนิรถ สําหรบัหวัรถจกัร ล้อเลื�อนที�เดนิรถอยู่บนโครงสรา้ง
พื,นฐานที�สรา้งขึ,นใหม่ใช้ความเรว็ 250 กม./ชม. สําหรบัหวัรถจกัร ล้อเลื�อนที�เดนิรถอยู่บนโครงสรา้ง
พื,นฐานเดมิต้องใช้ความเรว็ 200 กม./ชม. 

ในปี 2554 ระบบรถไฟความเรว็สูงส่วนใหญ่ให้บรกิารในทวปียุโรปมากที�สุด ในทวปีเอเชยี 
ระบบรถไฟความเรว็สูงในประเทศจนีมกีารให้บรกิารเป็นระยะทางที�มากที�สุด ซึ�งรบัเอาระบบรถไฟ
ความเรว็สูงทั ,งจากยุโรปและจากญี�ปุ่มมาใช้ และมแีผนในการที�จะก่อสรา้งในอนาคตอกีจํานวนมาก 
สาํหรบัตวัอย่างการนําระบบรถไฟความเรว็สูงมาใช้ในต่างประเทศมวีวิฒันาการดงันี, 
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ศกึษาประสบการณ์จากต่างประเทศ 

 

5.1  วิวัฒนาการรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศ 

รถไฟความเรว็สูง (High Speed Railways) ถอืว่าเป็นการพฒันาทางเทคโนโลยแีบบก้าว
กระโดดในส่วนของการเดนิทางของคน ในช่วงครึ�งหลงัของศตวรรษที� 20 ซึ�งในปี 2551 มรีถไฟ
ความเรว็สูงให้บรกิารอยู่ในโครงข่ายรถไฟมากกว่า 20,000 กม. (Campos et al., 2009) การพฒันา
รถไฟความเรว็สูงเริ �มขึ,นเมื�อกว่า 40 ปีที�ผ่านมาโดยประเทศญี�ปุ ่นในปี 2507 ซึ�งในปจัจุบนัระบบ
รถไฟความเรว็สูงในประเทศญี�ปุ ่นขนส่งผู ้โดยสารมากกว่า 100 ล้านคน-เที�ยว/ปี ในขณะที�รถไฟ
ความเรว็สูงในทวปียุโรป ขนส่งผู้โดยสารประมาณ 50 ล้านคน-เที�ยว/ปี ซึ�งปจัจุบนั มกีารให้บรกิาร
รถไฟความเรว็สูงในประเทศต่างๆ มากถงึ 15 ประเทศ และมแีนวโน้มเพิ�มสูงขึ,น 

ในส่วนนี,เป็นการทบทวนงานศกึษาและประวตัขิองรถไฟความเรว็สูงในประเทศต่างๆ ซึ�ง
รวบรวมมาจากหลายแหล่งขอ้มูล อาทเิช่น Economic Analysis of High Speed Rail in Europe (de 
Rus and Nash, 2009) High-speed Railways: the Last 10 years (Takagi, 2005) และ งานศกึษา
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัรถไฟความเรว็สูงสายกรุงเทพฯ-โคราช (การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย, 2548) 

5.1.1 วิวฒันาการรถไฟความเรว็สูงในญี �ปุ่ น 

ประเทศญี�ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกที�สรา้งทางรถไฟสําหรบัรถไฟความเรว็สูงโดยเฉพาะ  
เนื�องจากโครงข่ายระบบรถไฟของญี�ปุ ่นเดมิที�สรา้งตามแนวชั ,นความสูงของภูเขาซึ�งเป็นพื,นที�ส่วน
ใหญ่ของประเทศจงึเป็นทางรถไฟที�อ้อมและเป็นระบบรางชนิดกว้าง 1 เมตร ทําให้ไม่สามารถเพิ�ม
ความเรว็รถไฟได้  ดงันั ,น การพฒันาทางรถไฟความเรว็สูงของญี�ปุ่นจงึเป็นการตดัแนวเส้นทางใหม่
โดยการเจาะอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา และก่อสรา้งเป็นทางยกระดบัขา้มสิ�งกดีขวาง 

รถไฟความเรว็สูงในญี�ปุน่เรยีกว่า Shinkansen เปิดบรกิารครั ,งแรกในปี 2507 ระหว่างโตเกยีว-
โอซากา เพื�อรองรบักฬีาโอลมิปิคที�ประเทศญี�ปุน่เป็นเจา้ภาพ เสน้ทางสายนี,ประสบผลสําเรจ็มากเพราะมี
ผู้โดยสารมากถงึ 100 ล้านคน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และถึง 1,000 ล้านคนในปี 2510 รถไฟ
ความเร็วสูงขบวนแรกสามารถวิ�งด้วยความเรว็ 200 กม./ชม. และเพิ�มความเร็วเป็น 220 กม./ชม.  
ในภายหลงั  โดยขบวนรถไฟรุ่นแรกนี,ปจัจุบนัยงัคงมบีรกิารอยู่ในเส้นทางสาย ฮากาตะ-โอซากา รถไฟ
รุน่ต่อมามรีปูรา่งหน้าตาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะรุน่  ปจัจบุนัสามารถทาํความเรว็ได ้300 กม./ชม. 

ระบบรางเดมิใช้สําหรบับรกิารผู้โดยสารและขนส่งสนิค้าโดยบรกิารทั ,งกลางวนัและกลางคนื  แต่
ระบบรางใหม่ใชเ้ฉพาะบรกิารผูโ้ดยสารเท่านั ,น และปิดบรกิารระหว่าง 24.00-06.00 น. เพื�อมเีวลาสําหรบั
งานบาํรุงรกัษา 

ในปี 2546 การรถไฟของประเทศญี�ปุ่นได้ประกาศว่า Shinkansen มคีวามเที�ยงตรงในการ
เดนิทางตามเวลาผดิพลาดไม่เกนิ 6 วนิาท ีโดยคาํนวณค่าเฉลี�ยจากการเดนิทางของ 160,000 ขบวน
รถ/เที�ยว ซึ�งรวมการเสยีเวลาเนื�องจากเหตุสุดวสิยัและความผดิพลาดโดยธรรมชาตแิละโดยคนไว้
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แล้ว ซึ�งการรถไฟของประเทศญี�ปุ่นได้เคยประกาศในทํานองเดยีวกนัในปี 2540 ว่าเวลาผดิพลาดไม่
เกนิ 18 วนิาท ี

5.1.2  วิวฒันาการรถไฟความเรว็สูงในฝรั �งเศส 

รถไฟต้นแบบขบวนแรก Train a Grand Vitesse: TGV0001 ได้ถูกทดสอบครั ,งแรกในต้น
ทศวรรษ 70 ขบัเคลื�อนด้วย Gas turbine สามารถทําสถติวิิ�งด้วยความเรว็สูงสุด 318 กม./ชม. ซึ�ง
ยงัคงรกัษาสถตินีิ,มาได้หลายปีต่อมาผลของการทดสอบวิ�ง 175 ครั ,ง ที�ความเรว็ 300 กม./ชม. เป็น
ขอ้มูลสาํคญัในการพฒันา TGV รุ่นต่อมา ฝรั �งเศสเป็นประเทศแรกที�นําระบบรถไฟความเรว็สูง TGV 
มาใช้ในทวปียุโรป (ตั ,งแต่ปี 2524) ในเส้นทางสายใหม่ Paris-Lyon ซึ�งเป็นเส้นทางที�สามารถทาํกําไร
ให้กบัการรถไฟของฝรั �งเศสได้ สามารถคนืต้นทุนทั ,งหมดรวมถงึค่าก่อสรา้งภายในหนึ�งทศวรรษ
เท่านั ,น ทําให้รฐับาลฝรั �งเศสสนับสนุนการขยายเส้นทางรถไฟความเรว็สูงจนเป็นโครงข่าย TGV ที�
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ 

ในปี 2533 TGV สามารถทดลองวิ�งทาํสถติคิวามเรว็ใหม่ที� 515.3 กม./ชม. รูปแบบรถไฟของ 
TGV รุ่นต่างๆ ในรุ่นใหม่มจีํานวนล้อน้อยกว่าเนื�องจากตู้โดยสารเชื�อมต่อกนัแบบถาวร  ทําให้ลด
เสยีงของล้อลง และผู้โดยสารสามารถเดนิระหว่างตู้โดยสารได้สะดวก นอกจากนี,ยงัช่วยในเรื�องของ
อุบตัเิหตุ โดยไม่เกดิ Jack-Knifing ในเรื�องของความปลอดภยั TGV ถอืว่ามคีวามปลอดภยัสูงมากยงั
ไม่เคยเกดิอุบตัเิหตุจนถงึชวีติตลอดระยะเวลา 17 ปีที�ให้บรกิารด้วยความเรว็ 300 กม./ชม. 

ปจัจุบนัมสีามสายหลกัของ TGV ที�ออกจากปารสีไปยงัเมอืงต่างๆ ของประเทศ และประเทศอื�นใน
ยโุรป โครงขา่ย TGV ในประเทศฝรั �งเศสที�เปิดบรกิารทั ,งสิ,นเป็นระยะทาง 1,520 กม. 

5.1.3  วิวฒันาการรถไฟความเรว็สูงในเยอรมนั 

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที�เริ �มระบบรถไฟความเรว็สูงช้ากว่าประเทศอื�นในยุโรป แต่
สามารถพฒันาได้อย่างรวดเรว็ด้วยระบบ Inter City Express: ICE 

รถไฟความเรว็สูงสายแรกเปิดบรกิารในปี 2535 ระหว่าง Hannover กบั Wurzburg และ 
Mannheim กบั Stuttgart ความเรว็สูงสุดปกตอิยู่ที� 250 กม./ชม. แต่สามารถเร่งได้ถงึ 280 กม./ชม. 
เพื�อชดเชยเวลาที�เสยี ทําให้ตารางเวลารถไฟมคีวามเที�ยงตรง  โครงข่ายรถไฟ ICE ไดข้ยายเขา้ไป
ในเยอรมนัตะวนัออกในปี 2540 และมกีารพฒันารถไฟเป็น ICE2, ICE3 และ ICE-T (Tilting train)  
โดย Siemens โครงข่ายได้ขยายไปถงึ Holland, Belgium, Switzerland และ Austria 

ICE2 เริ�มบรกิารในปี 2539 มคีุณสมบตั ิ“half-train” format คอืสามารถแยกขบวนภายหลงั
และไปสู่จุดหมายปลายทางได้สองแห่ง  โดยร่วมขบวนบนเส้นทางรถไฟความเรว็สูงก่อน 

Deutsche Bahn AG ได้นําเสนอ ICE-T (Tilting train) ในปี 2541 โดยมคีวามเรว็สูงสุดที� 
230 กม./ชม. ในเส้นทางที�ภูมปิระเทศไม่อํานวย ทําให้เกดิการพฒันาความเรว็ของการเดนิทางใน
เส ้นทางรถไฟเดมิ เช่น ระหว่าง Stuttgart–Switzerland, Saarbrucken–Frankfurt–Leipzing–
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Dresden และ Munich–Berlin โดยผ่าน Leipzing ในเส้นทางที�ไม่มรีะบบไฟฟ้า DB ก็ได้นําเสนอ
รถไฟดเีซล DMU tilting ขนาด 4 ตู้โดยสารเรยีกว่า ICE-TD โดยมลีกัษณะเหมอืน ICE-T ที�
ขบัเคลื�อนด้วยระบบไฟฟ้า เส้นทางที�ใช้ ICE-TD ได้แก่ Numberg–Dresden และ Munich–Lindau–
Zurich 

การบรกิารของ ICE เป็นการบรกิารแบบชั ,นธุรกจิ มรีะบบปรบัอากาศตลอด  มหี้องพเิศษ
สําหรบัจดัประชุม มโีทรศพัท์ มบีรกิารคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต  การออกแบบ ICE3 มอีทิธพิล
จากรถไฟ Shinkansen ของญี�ปุ่น โดยออกแบบให้รูปร่างลู่ลม  เพื�อลดแรงเสยีดทางลงรอ้ยละ 10 
และออกแบบสําหรบัเส้นทางใหม่สาย Koln–Frankfurt ที�จาํเป็นต้องมสีดัส่วนกําลงั/นํ,าหนักสูง เพื�อ
รองรบัการจอดเป็นระยะในเส้นทางที�เป็นทางชนัขึ,น-ลงโดยตลอด 

ICE3M ออกแบบสําหรบัวิ�งในเส้นทางระหว่างประเทศในยุโรปที�มรีะบบกําลงัไฟฟ้าแตกต่าง
กนัถงึ 4 ระบบ คอื 15kV  16.7Hz, 25kV  50Hz,  1.5kv DC และ 3kV DC ความเรว็สูงสุดของ 
ICE3M จะอยู่ที� 330 กม./ชม. 

5.1.4  วิวฒันาการรถไฟความเรว็สูงในสเปน 

รฐับาลสเปนมโีครงการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟใหม่ด้วยงบประมาณ 41,000 ล้านยูโร  ให้เสรจ็
ในปี 2550  เพื�อให้การเดนิทางด้วยรถไฟจากหวัเมอืงต่างๆ กบัเมอืงแมดรดิใชเ้วลาน้อยกว่า 4 ชม. 
และกบัเมอืงบาเซโลน่าน้อยกว่า 6.30 ชม. เป็นโครงการทางรถไฟ 5 สายทางหลกัรวมระยะทาง
ทั ,งสิ,น 7,200 กม. โดยรองรบัความเรว็ที� 350 กม./ชม. ระยะ 725 กม. แรกได้สรา้งเสรจ็ในปี 2546 
ส่วนระยะทาง 1,146 กม. กําลงัอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง ระยะทาง 1,182 กม. กําลงัอยู่ในขั ,นตอน
การออกแบบ ระยะทาง 920 กม. อยู่ในขั ,นวางแผนงาน และระยะทางอกี 3,227 กม. อยู่ในขั ,นตอน
การปรกึษาหารอื 

สเปนได้เริ�มเส้นทางรถไฟความเรว็สูงครั ,งแรกระหว่าง Madrid–Seville ระยะทาง 417 กม. 
ในปี 2535 เพื�อรองรบังาน World EXPO โดยลดระยะเวลาการเดนิทางจากเดมิ 6 ชม. เหลอื 2.30 
ชม. ซึ�งเส้นทางสายนี,ใชร้ถไฟ AVE (TGV–style train) บนขนาดรางมาตรฐาน และประสบผลสําเรจ็
เป็นอย่างมาก  ขณะเดยีวกนัประเทศสเปนได้พฒันารถไฟ Talgo ให้สามารถเปลี�ยนความกว้างของ
เพลาล้อจากขนาดรางกว้าง 1,668 มม. มาเป็นขนาดมาตรฐานได้ ทําให้สามารถวิ�งบนเส้นทางที�มี
ขนาดความกว้างของรางที�แตกต่างกนัได ้

ทําให้การพฒันารถไฟความเรว็สูงของสเปนแยกออกเป็นสองระบบคอื ระบบ AVE ที�วิ�งอยู่
บนทางมาตรฐานและระบบ Talgo ที�วิ�งอยู่บนรางขนาดกว้าง 

รฐับาลได้เซน็สญัญาซื,อขบวนรถไฟความเรว็สูงกบับรษิทัร่วมทุนระหว่าง Talgo/ Bombadier 
และ Siemens 32 ขบวนความเรว็ 350 กม./ชม. ดว้ยวงเงนิ 741 ล้านยูโร มาใช้ในเส้นทาง Madrid–
Barcelona ในปี 2547 เพื�อการแข่งขนักบัสายการบนิในเส้นทางนี,การบรกิารในขบวนรถไฟให้ความ
สะดวกสบายกบัผู้โดยสารมากกว่าการโดยสารด้วยเครื�องบนิ 
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5.1.5  วิวฒันาการรถไฟความเรว็สูงในไต้หวนั 

โครงการรถไฟความเรว็สูงเชื�อมระหว่างสองเมอืงใหญ่ของไต้หวนั คอื ไทเปและเกาซุง  เริ�ม
วางแผนงานในปี 2533 และเป็นทางรถไฟสายแรกของไต้หวนัที �ใช้ระบบขบัเคลื�อนด้วยไฟฟ้า  
เหตุผลหลกัของการพจิารณาโครงการระบบรถไฟความเรว็สูง เนื�องจากการเพิ�มขึ,นของความต้องการ
เดนิทางระหว่างสองเมอืงใหญ่นี,ทําให้รฐับาลของไต้หวนัพจิารณาโครงการนี,  โดยศกึษาระบบรถไฟ
ของประเทศญี�ปุ่นเป็นต้นแบบ   

รฐับาลไต้หวนัได้มกีารประกาศเชญิชวนผู้สนใจเพื�อพจิารณาคุณสมบตัขิองผู้ที�จะมาทําการ
ก่อสรา้งทางรถไฟสายใหม่ความยาว 345 กม. โดยวิ�งได้ด้วยความเรว็ 300 กม./ชม. แต่เนื�องจากเกดิ
อุปสรรคทางด้านเศรษฐกจิของเอเชยีในปลายปี 2533 โครงการอื�นหลายโครงการได้ถูกยกเลกิหรอื 
ลดขนาดลง ทาํให้โครงการนี,ถอืเป็นโครงการก่อสรา้งที�ใหญ่ที�สุดของปลายศตวรรษที� 20 

เส้นทางสายนี,ผ่านพื,นที�ประชากรหนาแน่น และยงัต้องเตรยีมทางเดนิขา้มสําหรบัสตัว์ต่างๆ 
โดยในเขตชุมชนของเขตทางทั ,งหมดจะมกีารปลูกต้นไมเ้ป็นรั ,วธรรมชาต ิ สถานีทั ,งหมดถูกออกแบบ
และก่อสรา้งโดยบรษิทัท้องถิ�น เพื�อให้ได้ตําแหน่งและรูปแบบของสถานีที�ดงึดูดผู้โดยสารมาใช้รถไฟ
สายนี,มากที�สุด 

5.1.6  วิวฒันาการรถไฟความเรว็สูงในเกาหลีใต้ 

การเดนิทางในเส้นทางหลกัระหว่างเมอืงหลวงโซลและปูซาน โดยรถไฟมถีงึรอ้ยละ 66 ของ
การเดนิทางโดยรถไฟทั ,งประเทศ และรอ้ยละ 71 ของการเดนิทางรวมทั ,งประเทศ และคดิเป็นมูลค่า
การผลติของชาตถิงึรอ้ยละ 75 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการกระจายสนิค้าของเกาหลใีต้นั ,นสูงมาก
เมื�อเทยีบกบัมูลค่าผลติภณัฑร์วมภายในประเทศ 

รฐับาลเกาหลใีต้ตระหนักดวี่า การปรบัปรุงเส้นทางรถไฟเดมิให้สามารถรองรบัปรมิาณการ
เดนิทางเพิ�มขึ,นอกีรอ้ยละ 15 ก็จะเต็มความจุของสายทางภายในต้นศตวรรษหน้า และการสรา้งทาง
รถไฟสายใหม่ก็จะมรีาคาเป็น 2-3 เท่าของราคาทางรถไฟระบบเดมิ หรอืถนนสายใหม่ 

ระบบรถไฟ TGV ของฝรั �งเศสได้ถูกคดัเลอืกสาํหรบัทางรถไฟสายใหม่นี, การก่อสรา้งเส้นทาง
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกระหว่าง Seoul–Taegu เป็นเส้นทางสายใหม่ ส่วนที�เหลอืใช้เขตทาง
รถไฟเดมิ 

เส้นทางระหว่าง Seoul-Taejon สามารถเปิดบรกิารครั ,งแรก เมื�อเดอืนเมษายน 2547 โดย
เงนิลงทุนรอ้ยละ 45 มาจากงบประมาณของรฐับาลส่วนที�เหลอืการรถไฟของเกาหลใีต้ (KTRC) เป็น
ผู้จดัหาโดยเป็นเงนิกู้ และออกพนัธบตัร 
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โครงการนี,มมีูลค่ารวม 16,300 ล้านเหรยีญ สรอ.  โดยออกแบบตามมาตรฐานสากล และยงั
ออกแบบเพื�อรองรบัการเกดิแผ่นดนิไหว ระยะทางรวมทั ,งหมด 412 กม. โดยรอ้ยละ 46 ของทางสาย
ใหม่เป็นอุโมงค์ อกีรอ้ยละ 25 เป็นทางยกระดบัและสะพาน สายไฟเหนือรางจะทําให้มอีุณหภูมสิูง
เพื�อละลายหมิะที�มาเกาะสาย 

ขบวนรถไฟ TGV ชุดแรกมทีั ,งหมด 46 ขบวน โดย 12 ขบวนแรกผลติในฝรั �งเศส ส่วนที�เหลอื
ผลติในเกาหลใีต้ซึ�งเป็นขอ้ตกลงสาํหรบัการถ่ายโอนเทคโนโลยกีบั Alstom ซึ�งเป็นบรษิทัผู้ผลติรถไฟ 
TGV 

ขบวนรถประกอบด้วย ตู้กําลงั 2 ตู้ ตู้บูสเตอร ์2 ตู้ และตู้โดยสาร 16 ตู้ ยาวทั ,งขบวน 387 ม. 
ม ี935 ที�นั �ง นํ,าหนักขบวนรถ 700 ตนั ระบบควบคุมและระบบสญัญาณเป็นระบบอตัโนมตัทิั ,งหมด 

5.1.7  วิวฒันาการรถไฟความเรว็สูงในจีน 

โครงการรถไฟความเรว็สูงของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีเชื�อมระหว่างสองเมอืงใหญ่ 
คอื ปกักิ �ง-เซี�ยงไฮ้ ระยะทางรวม 1,307 กม.  เป็นโครงการก่อสรา้งที�ใหญ่มากของการเริ �มต้น
ศตวรรษ 21 เส้นทางใหม่นี,จะทําใหผู้้โดยสารเดนิทางโดยสะดวก  จากเส้นทางเดมิที�มขีบวนรถไฟ
หนาแน่นมากที�สุดและเสยีเวลากบัขบวนรถโดยสารที�ต้องแวะจอดตามสถานีรายทาง และขบวนรถ
สนิค้าที�วิ�งด้วยความเรว็ตํ�า 

กระทรวงการรถไฟของจนีได้ออกแบบเบื,องต้นของโครงการเสรจ็ในปี 2541 ได้ประมาณเงนิ
ลงทุนทั ,งสิ,น 100,000 ล้านหยวน  ซึ�งจาํเป็นต้องใช้เงนิลงทุนจากต่างประเทศ  ในเบื,องต้นรฐับาลจนี
สนใจในการนําระบบ Maglev ที�ใช้อยู่ในเส้นทางเชื�อมสนามบนิที�เซี�ยงไฮ้ แต่ในเวลาต่อมาได้ยกเลกิ
ความคดินี,เนื�องจากราคาที�สูง และมคีวามเสี�ยงในเรื�องของเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

สถานีทั ,งหมด 24 สถานี  ซึ�งรวมถงึสถานีของเมอืงใหญ่ๆ ตามรายทางเช่น Tianjin, Jinan, 
Xushou, Bengbu และ Nanjing เมื�อรวมพื,นที�ทั ,งหมดแล้วพบว่า เป็นแหล่งผลติภณัฑท์าง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั ,งหมดถงึรอ้ยละ 40 ของผลผลติทั �วประเทศ 

แนวเส้นทางไดอ้อกแบบให้รองรบัความเรว็ของรถไฟที� 350 กม./ชม. แต่ในเบื,องต้นได้
วางแผนให้บรกิารที�ความเรว็ 300 กม./ชม.  โดยส่วนแรกที�จะเริ�มก่อสรา้งคอื Shanghai-Nanjing 
เพราะผ่านพื,นที�ดนิอ่อนของลุ่มนํ,าแยงซเีกยีง ทาํให้มปีญัหาทางด้านวศิวกรรมมาก 

5.1.8  การพฒันารถไฟความเรว็สูงในรปูแบบต่างๆ 

รูปแบบการพฒันารถไฟความเรว็สูงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 1) รถไฟความเรว็สูงและรถไฟ
ปกตมิกีารใช้ระบบรางแยกกนั โดยประเทศญี�ปุ่นใช้รูปแบบนี,เป็นหลกั เนื�องจากระบบรางเดมิที�ใช้งาน
อยู่กบัรางของรถไฟความเรว็สูงมขีนาดไม่เท่ากนั 2) รถไฟความเรว็สูงที�สามารถเขา้มาวิ�งในระบบ
รางรถไฟปกตไิด้ แต่จะต้องลดความเรว็ลง เช่นในประเทศฝรั �งเศส เนื�องจากการปรบัปรุงระบบราง
ทั ,งหมดใช้เงนิมาก ดงันั ,น การใช้รางแบบความเรว็สูงจงึมกีารสรา้งเฉพาะในพื,นที�ที�จาํเป็นเท่านั ,น 3) 
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รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งในระบบรางรถไฟความเรว็สูงได ้แต่ความเรว็ในการวิ�งยงัคง
ปกต ิเช่น ในประเทศสเปน และ 4) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟความเรว็สูงได้
และรถไฟความเรว็สูงที�สามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟปกตไิด้ เช่น ในประเทศเยอรมนั ซึ�งมตี้นทุนใน
การรกัษาโครงสรา้งพื,นฐานสูงมาก ซึ�งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดงันี, 

รปูที� 5-1:  รปูแบบการพฒันารถไฟความเรว็สูง 

 
 
 

 

 

 

 

 
5.2  ต้นทุนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 

การลงทุนก่อสรา้งระบบรถไฟความเรว็สูงจะใช้ทุนมาก และต้องมกีารศกึษาความเป็นไปได้
อย่างละเอยีด ซึ�งต้นทุนการก่อสรา้งมกัได้รบัการอุดหนุนจากภาครฐั เช่นในประเทศเกาหล ีรฐัเป็น 
ผู ้ก่อสรา้งและให้เอกชนดําเนินการคอืรูปแบบ PPP (Public-Private Partnership) โดยเอกชนรบั
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรฐัรบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ในส่วนของการวเิคราะห์ต้นทุนนั ,น ต้นทุนการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟความเรว็สูงแตกต่างกนั
ออกไปตามประเทศที�ลงทุน และเทคโนโลยทีี�ใช้ รวมถงึโครงสรา้งพื,นฐานเดมิที�มอียู่ โดยที�งานวจิยั
ของ Arduin and Ni (2005) ได้ระบุว่าต้นทุนการก่อสรา้งระบบรถไฟ TGV ของฝรั �งเศสมตี้นทุนการ
ก่อสรา้งตํ�าที�สุด ดงัแสดงในตารางที� 5-1 

นอกจากต้นทุนการก่อสรา้งแล้ว อาจจําเป็นต้องพจิารณาถงึต้นทุนทางสิ�งแวดล้อมที�มจีาก
การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเดนิทางในแง่ของการบรโิภคพลงังานของแต่ละรูปแบบการเดนิทาง ซึ�ง
เรามคีวามเขา้ใจว่าการเดนิทางโดยรถไฟ มปีระสทิธภิาพของการบรโิภคพลงังานดกีว่ารถยนต์ส่วน
บุคคล แต่ในกรณีของรถไฟความเรว็สูงนั ,น อาจจะมกีารบรโิภคพลงังานแตกต่างกนัออกไป ซึ�งถ้า
พจิารณาจากขอ้มูลของ CE Delft (2003) แล้วพบว่า การเดนิทางโดยเครื�องบนิมกีารบรโิภคพลงังาน
มากที�สุด ในขณะที�การเดนิทางด้วยรถไฟปกตมิกีารใช้พลงังานที�ตํ�าที�สุด ดงัแสดงในตารางที� 5-2 
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ตารางที� 5-1:  ต้นทุนการก่อสร้างรถไฟความเรว็สูง 

ประเทศที�มีโครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สูง 
ต้นทุนการก่อสร้าง  

(ล้านเหรียญสรอ./กม.) 

ฝรั �งเศส-สเปน 10 

เบลเยี�ยม-เยอรมนั 15 

อติาล ี 25 

เนเธอรแ์ลนด ์ 53 

สหราชอาณาจกัร 74 

ไต้หวนั 37 

เกาหลใีต้ 35 

ที�มา: Arduin and Ni (2005) 

 

ตารางที� 5-2: การบริโภคพลงังานของแต่ละรปูแบบการเดินทาง 

รูปแบบการเดินทาง 
อตัราการบริโภคพลงังาน  

(เมกะจูล/ที�นั �ง-กม.) 

การเดนิทางด้วนรถยนต์ส่วนบุคคล (นํ,ามนัเบนซนิ) 0.47 

การเดนิทางด้วนรถยนต์ส่วนบุคคล (นํ,ามนัดเีซล) 0.34 

การเดนิทางด้วยเครื�องบนิ เที�ยวบนิที�มรีะยะทาง 500 กโิลเมตร 1.80 

การเดนิทางด้วยรถไฟปกต ิ 0.22 

การเดนิทางด้วยรถไฟความเรว็สูง 0.53 

ที�มา: CE Delft (2003) 
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5.3 ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็วสูงต่อการเดินทางและการท่องเที�ยว 

 ผลกระทบของระบบรถไฟความเรว็สูงต่อการเดนิทางและการท่องเที�ยวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
คอื ผลกระทบของระบบรถไฟความเรว็สูงต่อรูปแบบการเดนิทาง และผลกระทบของระบบรถไฟ
ความเรว็สูงต่อผลกระทบทางราคา ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี, 

5.3.1 ผลกระทบของระบบรถไฟความเรว็สูงต่อรปูแบบการเดินทาง 

รถไฟความเรว็สูงสรา้งทางเลอืกใหม่ให้กบัประชาชนที�ต้องการเดนิทางในระยะทางไกล การ
เดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงสามารถแข่งขนักบัการเดนิทางรูปแบบอื�นๆ เช่น การเดนิทางด้วย
เครื�องบนิ รถไฟปกต ิหรอืรถยนต์ส่วนบุคคล ได้จากความรวดเรว็ของระยะเวลาและระยะทางในการ
เดนิทาง งานวจิยัของ Campos and Gagnepain (2009) ระบุว่า การแข่งขนัของรูปแบบการเดนิทาง
ในระยะทางต่างๆ มคีวามแตกต่างกนั เช่น ในระยะทางตํ�ากว่า 150 กม. การเดนิทางโดยรถไฟ
ความเรว็สูงมขีอ้ได้เปรยีบการเดนิทางโดยรถไฟปกตอิยู่เลก็น้อย โดยขึ,นอยู่กบัที�ตั ,งของสถานีรถไฟ 
สําหรบัระยะทางประมาณ 150-400 กม. การเดนิทางโดยรถไฟจะเรว็กว่าการเดนิทางโดยเครื�องบนิ
ในเส้นทางที�ยงัไม่มรีถไฟความเรว็สูงให้บรกิาร แต่ในเส้นทางที�มรีถไฟความเรว็สูงให้บรกิาร การ
เดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะมคีวามเรว็กว่าการเดนิทางประเภทอื�น โดยการเดนิทางที�มรีะยะทาง
มากกว่า 400 กม.การเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะมคีวามสําคญัและเป็นการเดนิทางที�ใช้
ระยะเวลาสั ,นที�สุด แต่สําหรบัการเดนิทางที�มรีะยะทาง 800 กม. ยงัไม่สามารถมโีครงสรา้งพื,นฐานที�
จะรองรบัการให้บรกิารโดยรถไฟความเรว็สูงได้ ซึ�งในระยะทางนี,การเดนิทางโดยเครื�องบนิเป็นการ
เดนิทางที�ใช้ระยะเวลาสั ,นที�สุด  

แต่การศกึษาที�ผ่านมาพบว่าไม่เฉพาะแต่ทางด้านระยะทางในการเดนิทางเท่านั ,นแต่ในเรื�อง
สภาพเส ้นทางและเวลาที�เปลี�ยนแปลงไปก็มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกประเภทการเดนิทางของ
ผู้โดยสาร โดยในปี 2507 The Tokaido Express Rail (Shinkansen) ได้เริ�มดําเนินการในประเทศญี�ปุ่น
โดยมคีวามเรว็ 220 กม./ชม. ซึ�งมคีวามได้เปรยีบไม่มากนักเมื�อเทยีบกบัการเดนิทางโดยเครื�องบนิ 
ต่อมา Shinkansen ไดม้กีารพฒันาให้มคีวามเรว็ได้ถงึ 591 กม./ชม. ซึ�งเป็นทางเลอืกที�สามารถดงึดูด
ผู้โดยสารได้มากในเส้นทางระยะสั ,น  

โดยทั �วไป ความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาในการเดนิทางกบัระยะทางหมายถงึความเรว็ที�สามารถ
เดนิทางได้ในแต่ละรูปแบบการเดนิทาง ดงัแสดงในรูปที� 5-1 ซึ�งความชนัของเส้นกราฟในแต่ละ
รูปแบบการเดนิทาง แสดงถงึความเรว็ของร ูปแบบการเดนิทางนั ,นๆ ซึ�งเวลาในการเดนิทางนี, 
หมายถงึเวลาการเดนิทางตั ,งแต่ต้นทางถงึปลายทาง (Door-to-Door) ซึ�งรวมถงึเวลาในการเขา้และ
ออกจากสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรอืท่าอากาศยานแล้วแต่กรณี  งานวจิยัของ Campos and 
Gagnepain (2009) สรุปเบื,องต้นได้ว่า รถไฟความเรว็สูงจะมคีวามได้เปรยีบกว่ารูปแบบการเดนิทาง
อื�นๆ ในระยะทางระหว่าง 100-500 กม. ขึ,นอยู่กบัเส้นทางนั ,นๆ ว่าการเดนิทางโดยรถยนต์และรถไฟ
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ปกต ิจะสามารถตอบสนองได้มากน้อยเพยีงใด แต่ในระยะทาง 500 กม. ขึ,นไปการเดนิทางโดย
เครื�องบนิจะมคีวามได้เปรยีบกว่ารถไฟความเรว็สูงมาก  

รปูที� 5-2:  ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของรถไฟความเรว็สงูและการเดินทางรปูแบบอื�นๆ 

 
ที�มา: Campos and Gagnepain (2009) 

 
อย่างไรก็ด ีขอ้สรุปของ Campos and Gagnepain (2009) ตั ,งอยู่บนพื,นฐานนโยบายและ

โครงสรา้งพื,นฐานในประเทศยุโรป ซึ�งมกีารเปิดเสรทีางการบนิมาระยะเวลาหนึ�งแล้ว การเกดิขึ,นของ
สายการบนิต้นทุนตํ�า ทําให้มกีารแข่งขนักนัสูงระหว่างเส้นทางการบนิระยะกลาง (500-1,000 กม.) 
ซึ�งทาํให้รถไฟความเรว็สูงเขา้ไปแข่งขนัในเส้นทางดงักล่าวค่อนขา้งยาก  

จากขอ้มูลเส้นทางรถไฟความเรว็สูงของประเทศญี�ปุ ่น และประเทศในทวปียุโรป พบว่า 
โดยทั �วไปการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะสามารถตอบสนองผู ้โดยสารโดยใช้เวลาในการ
เดนิทางน้อยกว่า 3 ชม. ซึ�งการเดนิทางโดยรถไฟและเครื�องบนิรวมกนัมสี่วนแบ่งตลาดถงึรอ้ยละ 60 
จากการเดนิทางทุกประเภท ซึ�งส่วนแบ่งตลาดในการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะลดลงเมื�อการ
เดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงใช้เวลาในการเดนิทางมากกว่า 3 ชม. 

หากพจิารณาด้านส่วนแบ่งตลาด พบว่าส่วนแบ่งตลาดของรถไฟ (ตารางที� 5-3) ไม่ได้มี
ความสมัพนัธ์แบบเส้นตรงกบัระยะเวลาในการเดนิทาง โดยเมื�อพจิารณาเส้นทางจากตารางพบว่า
ระยะเวลาในการเดนิทางและส่วนแบ่งตลาดมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางลบ แมว้่าบางครั ,งเส ้นทาง
บรสัเซล-ลอนดอน จะเป็นเส้นทางที�ได้รบัส่วนแบ่งตลาดมากที�สุด และเส้นทางปารสี-อมัสเตอรด์มั จะ
เป็นเส้นทางที�ได้รบัส่วนแบ่งตลาดน้อยที�สุด และเส้นทางปารสี-บรสัเซล เป็นเส้นทางที�รถไฟสามารถ
ครองตลาดได้ทั ,งหมด 
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ตารางที� 5-3: ระยะเวลาในการเดินทางและส่วนแบ่งตลาดของรถไฟในแต่ละเส้นทาง 

เส้นทาง (กม.) ปี 
(ค.ศ.) 

เวลาในการเดินทาง (ชม.) ส่วนแบ่งตลาดของรถไฟ (ร้อยละ) 

โตเกยีว-โอซากา (515) 2005 2.30 81 

โตเกยีว-โอกายามา (643) 2005 3.16 57 

โตเกยีว-ฮโิรชมิา (814) 2005 3.51 47 

โตเกยีว-ฟูกูโอกา (1069) 2005 4.59 9 

ปารสี-ลอนดอน (257) 2005 2.40 66 

ปารสี-อมัสเตอร์ดมั (514) 2004 4.10 45 

บรสัเซล-ลอนดอน (204) 2005 2.20 60 

ปารสี-เจนีวา (339) 2003 3.30 35 

ปารสี-บรสัเซล (183) 2006 1.25 100 

ที�มา: Campos and Gagnepain (2009) 

 
การพจิารณาในส่วนของการเดนิทางโดยเครื�องบนิพบว่ามผีลกระทบจากการเดนิทางโดย

รถไฟความเรว็สูงในทางตรงขา้มอย่างรุนแรงและเริ�มมากขึ,นประมาณ 2-5 ปีที�ผ่านมา เช่น เส้นทาง 
Madrid-Seville ระยะทาง 471 กม. ในปี 2535 จํานวนเที�ยวบนิต่อสปัดาห์ลดลงจาก 71 เที�ยวเหลอื
เพยีง 40 เที�ยวในระยะเวลาเพยีง 6 เดอืน และส่งผลให้ตลาดการบนิสูญเสยีส่วนแบ่งตลาดถงึรอ้ยละ 
20 เป็นต้น โดยเมื�อมกีารให้บรกิารรถไฟความเรว็สูงในเส้นทางอื�นๆ เพิ�มขึ,นจะส่งผลให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของสายการบนิโดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศลดลงเกอืบครึ�งจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 16 
โดยเฉพาะในเส้นทางระยะกลาง สาํหรบัเส้นทางระยะไกลหลงัจากที�มกีารให้บรกิารรถไฟความเรว็สูง 
เช่น จาก Paris-Marseille ระยะทาง 700 กม. ส่วนแบ่งตลาดลดลงจากรอ้ยละ 45-55 เป็นรอ้ยละ 35-
45 และในเส้นทาง Paris-Nice ระยะทาง 900 กม. ส่วนแบ่งตลาดลดลงจากรอ้ยละ 55-65 เป็นรอ้ยละ 
50-60 

นอกจากนี,การใช้บรกิารรถไฟความเรว็สูงยงัช่วยลดปญัหาด้านสิ�งแวดล้อมและปญัหาความ
แออดัทางการจราจรด้วย สาํหรบัในประเทศฝรั �งเศส การมรีถไฟความเรว็สูงส่งผลให้จาํนวนเที�ยวบนิ
ในประเทศลดลง ขนาดของเครื�องบนิเลก็ลง ซึ�งหลงัจากมกีารให้บรกิารรถไฟความเรว็สูงจาก Paris-

Lyon ทาํให้การเดนิทางโดยเครื�องบนิมเีพยีงแค่รอ้ยละ 0.53 ต่อปี เมื�อเปรยีบเทยีบกบัเส้นทาง Paris-

Bordeaux ซึ�งมกีารเดนิทางโดยเครื�องบนิรอ้ยละ 9.3 เนื�องจากไม่มกีารให้บรกิารรถไฟความเรว็สูง 
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อกีทั ,งเส้นทาง Paris-London มสี่วนแบ่งตลาดของรถไฟความเรว็สูงรอ้ยละ 68 ซึ�งมากกว่า
เครื�องบนิ แมว้่าเครื�องบนิจะสูญเสยีส่วนแบ่งตลาดมากแต่การให้บรกิารเครื�องบนิยงัคงไม่ออกจาก
ตลาดเนื�องจากมบีางเส้นทางที�ต้องใช้เครื�องบนิเท่านั ,นในการให้บรกิาร นอกจากนี,ยงัมกีารให้บรกิาร
สายการบนิต้นทุนตํ�า และการให้บรกิารแบบเช่าเหมาลําด้วย ซึ�งเป็นจุดที�สามารถแข่งขนักบัรถไฟ
ความเรว็สูงได้ 

สําหรบัส่วนแบ่งตลาดของการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงเมื�อเปรยีบเทยีบกบัส่วนแบ่ง
ตลาดของรถไฟปกต ิพบว่าไม่สามารถทําการเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศได้เนื�องจากขอ้จํากดั
ทางดา้นขอ้มูลสถติผิู ้ใช้บรกิารทางถนน แต่การพจิารณาผลกระทบของส่วนแบ่งตลาดรถไฟปกติ
เนื�องจากการมรีถไฟความเรว็สูงในยุโรปสามารถแสดงได้ดงัตารางที� 5-4 พบว่าส่วนแบ่งตลาดของ
รถไฟปกตลิดลงจนตํ�ากว่ารอ้ยละ 4 โดยสาเหตุบางส่วนอาจเนื�องมาจากการซ้อนทบักนัของเส้นทาง
ระหว่างรถไฟความเรว็สูงและรถไฟปกต ิและภาครฐัมใิห้มกีารแข่งขนัระหว่างรถไฟปกตแิละรถไฟ
ความเรว็สูง ซึ�งผู้โดยสารส่วนใหญ่ของรถไฟปกตเิป็นผู้มรีายได้ตํ�าที�ไม่สามารถจ่ายค่าโดยสารสําหรบั
รถไฟความเรว็สูงได้ ดงันั ,นรถไฟปกตจิงึมกีารยกเลกิบางเส้นทางหรอืจาํนวนเที�ยวเดนิรถลง จงึเป็น
ที�มาให้ส่วนแบ่งตลาดของรถไฟปกตลิดลง 

 
ตารางที� 5-4: แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดก่อนและหลงัการให้บริการรถไฟความเรว็สูง 

เส้นทางปารีส-ลิยง 
ปี 2523 ก่อนการให้บริการ 
รถไฟความเรว็สูง (ร้อยละ) 

ปี 2540 หลงัการให้บริการ 
รถไฟความเรว็สูง (ร้อยละ) 

การขนส่งทางถนน 29 21 
การขนส่งทางรถไฟ 40 3 
การขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง 0 70 
การขนส่งทางอากาศ 31 6 

เส้นทางมาดริด-ซิลเวีย 
ปี 2523 ก่อนการให้บริการ 
รถไฟความเรว็สูง (ร้อยละ) 

ปี 2540 หลงัการให้บริการ 
รถไฟความเรว็สูง (ร้อยละ) 

การขนส่งทางถนน 44 30 
การขนส่งทางรถไฟ 19 1 
การขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง 0 61 
การขนส่งทางอากาศ 40 8 

เส้นทางฮมัเบิร์ก-แฟรงค์เฟิรท์ 
ปี 2523 ก่อนการให้บริการ 
รถไฟความเรว็สูง (ร้อยละ) 

ปี 2540 หลงัการให้บริการ 
รถไฟความเรว็สูง (ร้อยละ) 

การขนส่งทางถนน 57 45 
การขนส่งทางรถไฟ 23 3 
การขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง 0 48 
การขนส่งทางอากาศ 10 4 
ที�มา: Campos and Gagnepain (2009) 
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สําหรบัในประเทศญี�ปุ่นและเกาหล ีรถไฟความเรว็สูงสามารถดงึส่วนแบ่งตลาดมาจากการ
ขนส่งทางถนนโดยเหน็ได้จากการเพิ�มขึ,นของจาํนวนเที�ยวรถไฟความเรว็สูงและการลดลงของการใช้
บรกิารรถโดยสารของนักท่องเที�ยวในระยะทาง 500 กม. และการลดลงรอ้ยละ 18-25 ของการ
ให้บรกิารรถโดยสารหลงัจากมกีารให้บรกิารรถไฟความเรว็สูงระหว่างโซลและเมอืงต่างๆ แต่ตลาด
การใช้บรกิารรถไฟความเรว็สูงของประเทศญี�ปุ่นและเกาหลไีม่ใหญ่เท่าประเทศในยุโรป 

5.3.2 ผลกระทบของระบบรถไฟความเรว็สูงต่อผลกระทบทางราคา 

การกําหนดราคาเบื,องต้นในการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง
เป็นตวักําหนด แต่โดยทั �วไปแล้วมกัประกอบด้วยองค์ประกอบอื�นด้วย เช่น ความสะดวกในการเขา้ใช้
บรกิาร เป็นต้น  

สาํหรบัประเทศในยุโรปการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงเป็นที�นิยมมากไม่เพยีงเฉพาะแต่ใน
ด้านราคาในการเดนิทางที�ไม่สูงมากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัการเดนิทางโดยเครื�องบนิ แต่ยงัรวมถงึความ
สะดวกสบายอื�นๆ ด ้วย ซึ �งตารางที � 5-5 แสดงสดัส่วนของราคาในการเดนิทางโดยเครื�องบนิ
เปรยีบเทยีบกบัการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงของเส้นทางในยุโรป ซึ�งพบว่า ราคาของการ
เดนิทางโดยเครื�องบนิสูงกว่าราคาของการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงเฉลี�ยรอ้ยละ 50 ของทุก
เส้นทาง 

 
ตารางที� 5-5: ค่าโดยสารเครื�องบินและค่าโดยสารรถไฟความเรว็สูงตามเส้นทางในยุโรป 

สดัส่วนค่าโดยสารเครื�องบินและค่าโดยสารรถไฟความเรว็สูง ชั Cนธุรกิจ ชั Cน 2 
ปารสี-มาร์กเซลิ 1.77 2.63 
มาดรดิ-ซลิเวยี 1.29 1.81 

แฟรงเฟิรท์-ฮมับรูกซ ์ 1.43 2.17 
โรม-มลิาน 2.32 2.00 

ที�มา: Campos and Gagnepain (2009) 

 
การให้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ�าในยุโรปสามารถเขา้มามบีทบาทในแข่งขนักบัตลาดการ

เดนิทางโดยรถไฟได้ โดยเฉพาะในส่วนของการเดนิทางเพื�อพกัผ่อน ซึ�งจากแนวคดิของ UIC (2003) 
พบว่าผลกระทบที�เกดิขึ,นจากการมสีายการบนิต้นทุนตํ�าจะส่งผลกระทบอยู่ในวงจํากดัเพยีงรถไฟ
ปกตเิท่านั ,น ส่วนรถไฟความเรว็สูงจะมผีลกระทบจํากดัอยู่ในบางพื,นที�ของประเทศฝรั �งเศสและ
เยอรมนี ซึ�งยนืยนัโดยผลการศกึษาของ Friebel and Niffka (2005) พบว่าการเปิดให้บรกิารสายการ
บนิต้นทุนตํ�าส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสายการบนิปกต ิ 

สําหรบัจุดแขง็ของการขนส่งทางรถไฟที�จะทําให้สามารถแข่งขนักบัการเดนิทางประเภทอื�น
ได้คอืความถี�ของการให้บรกิาร จงึทําให้ไม่ต้องใช้เวลานานในการรอรบัการให้บรกิารทางรถไฟ 
เนื�องจากตารางการเดนิรถไฟถูกจดัขึ,นตามความต้องการของผู้บรโิภค  
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ในบรบิทของทวปียุโรป Campos and Gagnepain (2009) ได้สรุปบทบาทใหม่ของรถไฟ
ความเรว็สูงไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคอื รถไฟความเรว็สูงจะเป็นรูปแบบการเดนิทางที�เสรมิกบัรูปแบบ
การเดนิทางอื�น โดยเฉพาะการเดนิทางทางอากาศ โดยเป็นในลกัษณะของการสนับสนุนกนัเชงิ
โครงข่าย (Complementary Networks) โดยการสนับสนุนนี,แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลกั ได้แก่ 

1) รถไฟความเรว็สงูจะทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชื�อมโยงในแง่ของการเกบ็
และการกระจาย (Collecting and Distributing) ผูโ้ดยสารจากศูนยก์ลางการบนิ (Hub) ซึ�ง
ตวัอย่างของรูปแบบนี, ได้แก่เส้นทางรถไฟความเรว็สูงที�เข้าสู่สนามบินแฟรงต์เฟิรต์ ซึ�ง
เสน้ทางการเดนิทางทางอากาศภายในประเทศหลายเสน้ทาง ไดถู้กแทนที�ดว้ยการใหบ้รกิาร
รถไฟความเรว็สงู 

2) รถไฟความเรว็สูงเป็นระบบฟีดเดอร ์(Feeder) ใหก้บัศูนยก์ลางการบนิแทนเสน้ทางการบนิ
ระยะสั ,นทั ,งหมด ตวัอย่างเช่น เสน้ทางระหว่างปารสีกบัโรม ซึ�งรถไฟความเรว็สูง สามารถ
เป็นระบบฟีดเดอรใ์หก้บัสนามบนิทั ,งสองแทนการบนิระยะสั ,นทั ,งหมดได ้

3) รถไฟความเรว็สูงเป็นบรกิารหลกัที�ขนส่งผู้โดยสารระหว่างศูนยก์ลางการบนิ โดยที�มกีาร
บรกิารทางอากาศในเสน้ทางนั ,นบ้าง แต่ไม่มากนัก ซึ�งตวัอย่างเช่นเส้นทางรถไฟความเรว็
สงูระหว่างสนามบนิปารสี ชาลสเ์ดอกลั และสนามบนิลอีอง ซึ�งรถไฟความเรว็สูงไดท้ดแทน
การใหบ้รกิารเสน้ทางนี,เกอืบทั ,งหมด 

จะเหน็ได้ว่า แนวโน้มการเชื�อมต่อระบบรถไฟความเรว็สูงกบัสนามบนิ เริ �มมกีารพฒันาที�
ชดัเจนขึ,น และการส่งเสรมิกนัระหว่างการบรกิารด้านการบนิและรถไฟความเรว็สูง มแีนวโน้มที�จะทํา
ให้ระบบการเดนิทางระหว่างภูมภิาคมปีระสทิธภิาพมากขึ,น 

5.4 ผลกระทบของระบบรถไฟความเร็วสูงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

ในส่วนของการวเิคราะห์ผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงนั ,น มรีายละเอยีดดงันี, 

5.4.1 ผลประโยชน์หลกัของการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง 

ในการวเิคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการรถไฟความเรว็สูงนั ,น งานศกึษาของ de Rus and 
Nash (2009) ได้สรุปผลประโยชน์หลกัของการพฒันาโครงการรถไฟความเรว็สูงไว้ทั ,งหมด 5 กลุ่ม
หลกั ได้แก่ 

1) การประหยดัเวลาในการเดนิทาง 

2) การเพิ�มความจขุองระบบ 

3) การลดผลกระทบภายนอก (โดยเฉพาะสิ�งแวดลอ้ม) จากการเดนิทางรปูแบบอื�น 

4) ประโยชน์จากการเดนิทางที�เพิ�มขึ,น 
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5) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในวงกวา้ง  

ในส่วนของการประหยดัเวลาในการเดนิทาง การมรีถไฟความเรว็ส ูงทําให ้เกดิการ
ประหยดัเวลามาก ซึ�งในประเทศองักฤษ ได้มกีารศกึษามูลค่าของเวลาที�ประหยดัได้ (Value of Time 
Saving) ซึ�งพบว่า มูลค่าของเวลานี,ขึ,นอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการเดนิทาง ซึ�งการเดนิทางเพื�อธุรกจิ
จะมมีูลค่าเวลาสูงถงึ 40 ปอนด/์ชม.ในขณะที�การเดนิทางเพื�อพกัผ่อนมมีูลค่าเวลาเพยีง 4.46 ปอนด/์
ชม. การวเิคราะห์ประโยชน์ในส่วนนี,จาํเป็นต้องพจิารณาถงึการเดนิทางในเส้นทางนั ,นว่ารองรบัการ
เดนิทางประเภทใดเป็นหลกั 

ในส่วนของการเพิ�มความจุของระบบนั ,น เป้าหมายคอืการพฒันาเส้นทางเพื�อรองรบัการ
เจรญิเตบิโตของการเดนิทางระหว่างเมอืงใหญ่ อย่างไรก็ดกีารพฒันาเส้นทางรถไฟความเรว็สูง 
หมายถงึการลดความแออดัของการเดนิทางในระบบเดมิอกีด้วย ตวัอย่างเช่น ถ้าระบบเดมิหมายถงึ
การเดนิทางทางอากาศ และความแออดัของการจราจรทางอากาศที�ท่าอากาศยาน อาจสรา้ง
ผลกระทบภายนอกมากมาย ถ้ามกีารพฒันารถไฟความเรว็สูง ท่าอากาศยานจะมปีรมิาณการใช้งาน
น้อยลง หรอืแมก้ระทั �งการลดความแออดัของการเดนิทางด้วยรถไฟปกตอิกีด้วย 

การลดผลกระทบภายนอก การลงทุนโครงสรา้งพื,นฐานระบบรถไฟความเรว็สูง ก่อให้เกดิการ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบการเดนิทาง โดยเฉพาะจากการเดนิทางทางอากาศเป็นการเดนิทางทางรถไฟ 
ซึ�งมผีลกระทบทางสิ�งแวดล้อมน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ด ีเนื�องจากผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมของการ
เดนิทางทางอากาศมกัเกดิบรเิวณสนามบนิจากการขึ,นและลงของเครื�องบนิเป็นส่วนใหญ่ และไม่
ขึ,นอยู่กบัระยะทางในการบนิ ฉะนั ,น ยิ�งระยะทางในการเดนิทางยาวเท่าไหร่ ก็ทําให้ผลกระทบทาง
สิ�งแวดล้อมโดยเฉลี�ยของการเดนิทางทางอากาศลดลงเท่านั ,น ในขณะที�การเดนิทางด้วยรถไฟนั ,น 
ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมค่อนขา้งน้อย แต่คงที�ตลอดระยะทางการเดนิทาง ซึ�งในส่วนนี,ต้องมกีาร
พจิารณาอย่างระมดัระวงัในการประเมนิผลประโยชน์ของโครงการได ้

ส่วนปรมิาณการจราจรที�เพิ�มขึ,น หมายถงึประโยชน์ที�เพิ�มขึ,นของประชาชนที�เดนิทาง รวมถงึ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิที�เพิ �มขึ,นด ้วย ซึ�งผลประโยชน์นี,อาจตกกบัคนที�เดนิทางอยู่ประจํา แต่ใช้
รูปแบบการเดนิทางอื�น หรอืคนที�ไม่คาดว่าจะเดนิทาง แต่เมื�อมทีางเลอืกรถไฟความเรว็สูง ก็คดิที�จะ
มาเดนิทาง ซึ�งผลประโยชน์ในส่วนนี, de Rus and Nash (2009) ระบุว่า ยงัเป็นที�ถกเถยีงกนัในหมู่
นักวชิาการว่า ปรมิาณการจราจรที�เพิ�มขึ,นนั ,นถูกรวมอยู่ในการวเิคราะห์ผลประโยชน์ด้านการเดนิทาง
ไปแล้วหรอืยงั หรอือยู่ในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกจิในวงกว้าง 

ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคม Givoni (2006) สรุปว่าผลกระทบของรถไฟความเรว็
สูงต่อเศรษฐกจิและสงัคมของพื,นที�ยงัไม่ชดัเจน  ผลการศกึษาต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัออกไป ทั ,งมี
ผลกระทบในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ �งผลกระทบต่อเศรษฐกจิในวงกว้าง (Wider 
Socio-economic Impacts) โดยเฉพาะงานศกึษาของ Vickerman and Ulied (2009) ระบุว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกจิในวงกว้างนั ,น ค่อนขา้งหลากหลายและยากที�จะทํานายผลกระทบในระยะยาว 
และขนาดของผลประโยชน์ค่อนขา้งที�จะน้อยเมื�อเทยีบกบัผลประโยชน์ทางตรงที�ได้รบัจากโครงการ 
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5.4.2 การเปรียบเทียบผลกระทบของการพฒันารถไฟความเรว็สูง 

การศกึษาของ DBI  เรื �องผลกระทบของรถไฟความเรว็ส ูงของประเทศต่างๆ ในเชงิ
เปรยีบเทยีบว่ามผีลกระทบที�เกดิจากการพฒันารถไฟความเรว็สูงในแต่ละเมอืงอย่างไร โดยทําการ
เปรยีบเทยีบระหว่างเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดกบัเมอืงที�ไม่มรีถไฟความเรว็สูงจอด (มแีค่รถไฟ
ปกตจิอด) ซึ�งทาํการเปรยีบเทยีบว่าก่อนและหลงัการมรีถไฟความเรว็สูงนั ,นสถานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของเมอืงมคีวามแตกต่างอย่างไรใน 3 ประเทศคอื ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั �งเศส และ
ประเทศญี�ปุ่น โดยมรีายละเอยีดดงันี, 

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศเยอรมนีมีการศึกษาเมืองที�มีรถไฟ
ความเรว็สงูจอดจาํนวน 12 เมอืง  พบว่า มเีมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของประชากรจาํนวน 4 เมอืง มผีล
ต่อการเพิ�มขึ,นของการจา้งงาน 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของเศรษฐกจิ 2 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 
4 เมอืง และมผีลต่อราคาที�ดนิ 4 เมอืง โดยสรปุพบว่าทุกเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดอาจจะไม่ไดร้บั
ผลประโยชน์เท่ากนัทุกเมอืงแต่ขึ,นอยูก่บัปจัจยัทางเศรษฐกจิของแต่ละเมอืงดว้ย  

ผลกระทบของการพฒันารถไฟความเรว็สงูในประเทศฝรั �งเศส พบว่าเมอืงที�ไดร้บัผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็นเมอืงที�อยู่ต้นทางและปลายทางที�มรีถไฟความเรว็สูงจอด โดยมเีมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของ
ประชากรจาํนวน 2 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของการจา้งงาน 3 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 4 เมอืง และ
มผีลต่อจาํนวนนักเรยีน นักศกึษาจาํนวน 1 เมอืง เนื�องจากการมรีถไฟความเรว็สูงจะทําให้การเดนิทาง
ของนกัเรยีน นกัศกึษาสะดวกขึ,น 

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศญี�ปุ่น พบว่ามผีลต่อการเพิ�มขึ,นของ
ประชากรจํานวน 4 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของ GDP 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของเศรษฐกิจ 3 
เมอืง และมผีลต่อจาํนวนนกัเรยีน นกัศกึษาจาํนวน 3 เมอืง 

5.5 สรุป 

เนื,อหาในบทนี, วิเคราะห์ถึงผลกระทบของการมรีถไฟความเร็วสูง โดยทบทวนงานศึกษา
เกี�ยวกบัววิฒันาการรถไฟความเรว็สูงในต่างประเทศเพื�อเป็นพื,นฐานด้านประวตัขิองการพฒันารถไฟ
ความเรว็สูงในรูปแบบต่างๆ และทบทวนงานศกึษาเกี�ยวกบัผลกระทบของการมรีถไฟความเรว็สูงของ
ต่างประเทศ ในดา้นรปูแบบการเดนิทาง และผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ 

การพฒันารถไฟความเรว็สูงเริ�มต้นที�ประเทศญี�ปุน่และปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิารรถไฟความเรว็สูง
ในประเทศต่างๆ ถงึ 15 ประเทศ โดยในยุโรปไดม้กีารกําหนดคําจาํกดัความถงึระบบรถไฟความเรว็สูง
เพื�อใหเ้ป็นที�ทราบทั �วกนัคอื โครงสรา้งพื,นฐานสาํหรบัรถไฟความเรว็สูง สําหรบัโครงสรา้งพื,นฐานที�สรา้ง
ขึ,นใหมต่อ้งรองรบัความเรว็ 250 กม./ชม. สําหรบัโครงสรา้งพื,นฐานเดมิต้องปรบัปรุงใหใ้ชค้วามเรว็ 200 
กม./ชม. หวัรถจกัร ลอ้เลื�อน และการเดนิรถ สาํหรบัหวัรถจกัร ลอ้เลื�อนที�เดนิรถอยู่บนโครงสรา้งพื,นฐาน
ที�สรา้งขึ,นใหมใ่ชค้วามเรว็ 250 กม./ชม. สาํหรบัหวัรถจกัร ลอ้เลื�อนที�เดนิรถอยู่บนโครงสรา้งพื,นฐานเดมิ
ตอ้งใชค้วามเรว็ 200 กม./ชม. 
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ในปี 2554 ระบบรถไฟความเรว็สูงส่วนใหญ่ให้บรกิารในทวปียุโรปมากที�สุด สําหรบัในทวีป
เอเชยี ระบบรถไฟความเรว็สูงในประเทศจนีมกีารให้บรกิารเป็นระยะทางที�มากที�สุด ซึ�งรบัเอาระบบ
รถไฟความเรว็สงูทั ,งจากยโุรปและจากญี�ปุม่มาใช ้และมแีผนการในการที�จะก่อสรา้งในอนาคตอกีจาํนวน
มาก  สาํหรบัตวัอยา่งประเทศที�นําระบบรถไฟความเรว็สูงมาใช ้เช่น  ระบบรถไฟความเรว็สูงในประเทศ 
ญี�ปุ่น ฝรั �งเศส เยอรมนี สเปน จนี เกาหลแีละไต้หวนั สําหรบัรูปแบบการพฒันารถไฟความเรว็สูงแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ คอื 1) รถไฟความเรว็สูงและรถไฟปกติมกีารใช้รางแยกกนั โดยประเทศญี�ปุ่นใช้
รปูแบบนี,เป็นหลกั เนื�องจากระบบรางเดมิที�ใช้งานอยู่กบัรางของรถไฟความเรว็สูงมขีนาดไม่เท่ากนั 2) 
รถไฟความเร็วสูงที�สามารถเข้ามาวิ�งในรางรถไฟปกติได้ แต่จะต้องลดความเร็วลง เช่นในประเทศ
ฝรั �งเศส เนื�องจากการปรบัปรุงระบบรางทั ,งหมดใช้เงนิมาก ดงันั ,นการใช้รางแบบความเรว็สูงจงึมกีาร
สรา้งเฉพาะในพื,นที�ที�จาํเป็นเท่านั ,น 3) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟความเรว็สูงได ้
แต่ความเรว็ในการวิ�งยงัคงปกต ิเช่น ในประเทศสเปน  และ 4) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งใน
รางรถไฟความเรว็สูงได้และรถไฟความเรว็สูงที�สามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟปกติได้ เช่น ในประเทศ
เยอรมนั ซึ�งมตีน้ทุนในการรกัษาโครงสรา้งพื,นฐานสงูมาก 

ต้นทุนของระบบรถไฟความเร็วสูง  การลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงจะใช้ทุนมาก 
การศึกษาความเป็นไปได้ต้องมกีารทําอย่างละเอียด และต้นทุนการก่อสรา้งยงัได้รบัการอุดหนุนจาก
ภาครฐั เช่นในประเทศเกาหล ีรฐัเป็นผูก่้อสรา้งและใหเ้อกชนดําเนินการคอืรปูแบบ PPP โดยเอกชนรบั
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรฐัรบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ผลกระทบต่อการเดนิทางและการท่องเที�ยวคอื รถไฟความเรว็สูงสรา้งทางเลอืกใหม่ใหก้บัคนที�
ต้องการเดนิทางไกลเนื�องจากรถไฟความเรว็สูงสามารถแข่งขนักบัการเดนิทางทางอากาศได้ โดยไม่
เพียงแต่ระยะทางเท่านั ,น สภาพเส้นทางและเวลาที�เปลี�ยนแปลงไปก็มผีลต่อการตัดสินในการเลือก
รปูแบบการเดนิทางของผูโ้ดยสารดว้ย ซึ�งรถไฟความเรว็สูงจะไดเ้ปรยีบกว่าการเดนิทางรปูแบบอื�นๆใน
ระยะทาง 100-500 กม. โดยในระยะ 100-200 กม. อาจเลอืกที�จะใชร้ถยนต์ และในระยะ 200 กม.ขึ,นไป
มกัจะมองหาทางเลอืกอื�น ซึ�งในระยะทาง 500 กม. ขึ,นไปการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะมคีวาม
ได้เปรยีบน้อยกว่าการเดนิทางโดยเครื�องบนิ โดยปญัหาที�เกดิขึ,นพบว่า การเปิดเสรทีางการบนิทําให้มี
สายการบินต้นทุนตํ� าเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดของรถไฟความเร็วสูง ซึ�งส่วนแบ่งตลาดของรถไฟ
ความเรว็สูงจะลดลงเมื�อการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 3 ชม. 
นอกจากนี,การใชบ้รกิารรถไฟความเรว็สูงยงัช่วยลดปญัหาดา้นสิ�งแวดลอ้มและปญัหาการจราจรที�แออดั
ดว้ย 

สาํหรบัผลกระทบดา้นราคา พบว่า จุดแขง็ของการขนส่งทางรถไฟความเรว็สูงคอืความถี�ในการ
ให้บรกิาร จงึทําให้ไม่ต้องใชเ้วลานานในการรอรบัการให้บรกิาร นอกจากนี,รถไฟความเรว็สูงสามารถ
ทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชื�อมโยงในแง่ของการเก็บและการกระจาย สามารถเป็น
ระบบฟีดเดอรแ์ทนเสน้ทางการบนิในระยะสั ,นทั ,งหมด 
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ผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยผลประโยชน์ที�เกิดขึ,นเมื�อมกีารพฒันา
ระบบรถไฟความเรว็สูงคอื ประหยดัเวลาในการเดนิทาง การเพิ�มความจุของระบบ การลดผลกระทบ
ภายนอก ประโยชน์จากการเดนิทางที�เพิ�มขึ,น และผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

นอกจากนี,การศกึษาของ DBI ทําศกึษาผลกระทบของรถไฟความเรว็สูงของประเทศต่างๆ ใน
เชงิเปรยีบเทยีบว่ามผีลกระทบที�เกดิจากการพฒันารถไฟความเรว็สูงในแต่ละเมอืงอย่างไร โดยทําการ
เปรยีบเทยีบระหว่างเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดและเมอืงที�ไม่มรีถไฟความเรว็สูงจอด (มแีค่รถไฟ
ปกตจิอด) ซึ�งทําการเปรยีบเทยีบว่าก่อนและหลงัการมรีถไฟความเรว็สูงนั ,นสถานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของเมอืงมคีวามแตกต่างอย่างไรใน 3 ประเทศคอื ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั �งเศส และประเทศ
ญี�ปุน่ โดยมรีายละเอยีดดงันี, 

ผลกระทบของการพฒันารถไฟความเร็วสูงในประเทศเยอรมนีมีการศึกษาเมืองที�มีรถไฟ
ความเรว็สงูจอดจาํนวน 12 เมอืง  พบว่า มเีมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของประชากรจาํนวน 4 เมอืง มผีล
ต่อการเพิ�มขึ,นของการจา้งงาน 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของเศรษฐกจิ 2 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 
4 เมอืง และมผีลต่อราคาที�ดนิ 4 เมอืง โดยสรปุพบว่าทุกเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดอาจจะไม่ไดร้บั
ผลประโยชน์เท่ากนัทุกเมอืงแต่ขึ,นอยูก่บัปจัจยัทางเศรษฐกจิของแต่ละเมอืงดว้ย  

ผลกระทบของการพฒันารถไฟความเรว็สงูในประเทศฝรั �งเศส พบว่าเมอืงที�ไดร้บัผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็นเมอืงที�อยู่ต้นทางและปลายทางที�มรีถไฟความเรว็สูงจอด โดยมเีมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของ
ประชากรจาํนวน 2 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของการจา้งงาน 3 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 4 เมอืง และ
มผีลต่อจาํนวนนักเรยีน นักศกึษาจาํนวน 1 เมอืง เนื�องจากการมรีถไฟความเรว็สูงจะทําให้การเดนิทาง
ของนกัเรยีน นกัศกึษาสะดวกขึ,น 

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศญี�ปุ่น พบว่ามผีลต่อการเพิ�มขึ,นของ
ประชากรจํานวน 4 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของ GDP 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ,นของเศรษฐกิจ 3 
เมอืง และมผีลต่อจาํนวนนกัเรยีน นกัศกึษาจาํนวน 3 เมอืง 
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บทที� 6 
การวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทาง 

ทั�งในประเทศและระหว่างประเทศ 

6.1 บทนํา 

การท่องเที�ยวมคีวามสาํคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย และการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิ 
หมายถึง การขยายโอกาสของการท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ0น ซึ�งระบบขนส่งระหว่างประเทศที�ดี ย่อม
หมายถงึการเขา้ถงึแหล่งท่องเที�ยวต่างๆ ไดง้า่ยขึ0น ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มสงูขึ0นไปดว้ย 

การเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก เป็น
ประเทศที�มคีวามสําคญัต่อสาขาการท่องเที�ยวของไทย ในสรุปสถานการณ์นักท่องเที�ยวต่างชาติปี 
2548–2553 ระบุว่า นักท่องเที�ยวอาเซยีนมคีวามสําคญัต่อประเทศไทยเพิ�มขึ0น ขณะที�นักท่องเที�ยว
เอเชียตะวนัออกมคีวามสําคญัลดลง การวิเคราะห์สัดส่วนจํานวนนักท่องเที�ยวจําแนกตามภูมภิาค 
สะท้อนให้เห็นถึงลําดบัความสําคญัด้านจํานวนของนักท่องเที�ยวจากภูมภิาคต่างๆ โดยในปี 2553 
นักท่องเที�ยวอาเซียนมจีํานวนมากที�สุดจํานวน 4,415,789 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 ของจํานวน
นักท่องเที�ยวระหว่างประเทศทั 0งหมด รองลงมาได้แก่ นักท่องเที�ยวยุโรป เอเชยีตะวนัออก เอเชยีใต ้
อเมรกิา โอเชยีเนีย ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา ตามลาํดบั ทั 0งนี0เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนดงักล่าวใน
ปี 2548 พบว่าอาเซยีนมคีวามสําคญัเพิ�มขึ0นจากอนัดบัที� 3 ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ0นของจํานวน
นักท่องเที�ยวอาเซยีนโดยเฉพาะนักท่องเที�ยวลาวที�มเีพิ�มขึ0นเฉลี�ยรอ้ยละ 47.70 ต่อปี จากความสะดวก
ในการเดนิทางที�เพิ�มขึ0น ดงัแสดงไวใ้นรปู 6-1 
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รปูที� 6-1:  สดัส่วนนักท่องเที�ยวต่างชาติปี 2548 และ ปี 2553 

 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: กองตรวจคนเขา้เมอืง 

จากขอ้มูลขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าการที�ประเทศไทยมจีาํนวนนักท่องเที�ยวเพิ�มขึ0นย่อมส่งผลให้มี
การเดนิทางระหว่างประเทศเพิ�มมากขึ0นด้วย โดยภาพรวมการเดนิทางระหว่างประเทศจะได้กล่าวถงึ
ในหวัขอ้ถดัไป 

6.2 ภาพรวมการเดินทางระหว่างประเทศ 

การเดนิทางระหว่างประเทศมรีูปแบบการเดนิทางอยู่หลายวธิขี ึ0นอยู่กบัระยะทาง ลกัษณะ 
ภูมปิระเทศ วตัถุประสงค์ในการเดนิทาง และค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่การ
เดนิทางระหว่างประเทศที�มรีะยะทางไกลจะใช้การเดนิทางทางอากาศเนื�องจากมคีวามสะดวกและ
รวดเรว็ ซึ�งขอ้มูลการเดนิทางทางอากาศระหว่างประเทศมรีายละเอยีดดงันี0 

6.2.1 การเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ 

ขอ้ม ูลการเดนิทางทางอากาศระหว่างประเทศจะพจิารณาขอ้มูลเฉพาะท่าอากาศยาน
นานาชาตจิํานวน 6 แห่ง คอื ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยาน
เชยีงใหม่ ท่าอากาศยานเชยีงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต  และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

หากพจิารณาจํานวนผู ้โดยสารและจํานวนเที�ยวบนิต่างประเทศ (ตารางที� 6-1 และ 6-2) 
พบว่าส่วนใหญ่มแีนวโน้มเพิ�มขึ0น อาจเนื�องมาจากสาเหตุการเปิดเสรทีางการบนิ ทําให้มสีายการบนิ
ต้นทุนตํ�าเกดิขึ0น จํานวนเที�ยวบนิจงึเพิ�มสูงขึ0น และทําให้จาํนวนผู้โดยสารมากขึ0นเนื�องจากราคาค่า
โดยสารตํ�าลง แต่ท่าอากาศยานดอนเมอืงมจีํานวนผู้โดยสารและจํานวนเที�ยวบนิลดลงในปี 2550 
เนื�องจากมกีารเปิดให้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมใินปี 2549 สําหรบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พบว่ามจีาํนวนผู้โดยสารและจาํนวนเที�ยวบนิลดลงในปี 2551 และ 2552 เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่
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สงบทางการเมอืง นอกจากนี0การที�ท่าอากาศยานภูเก็ตมจีํานวนผู้โดยสารและจาํนวนเที�ยวบนิลดลง
ในปี 2548 อาจเนื�องมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์สนึามใินปี 2547 

ตารางที� 6-1: จาํนวนผู้โดยสารและจาํนวนเที�ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง สุวรรณภมิู และเชียงใหม่ 

ปีพ.ศ. 
ดอนเมือง สุวรรณภมิู เชียงใหม ่

จาํนวน
ผูโ้ดยสาร (คน) 

จาํนวนเที�ยวบิน 
(เที�ยว) 

จาํนวน
ผูโ้ดยสาร (คน) 

จาํนวนเที�ยวบิน 
(เที�ยว) 

จาํนวน
ผูโ้ดยสาร (คน) 

จาํนวนเที�ยวบิน 
(เที�ยว) 

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:ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมเิปิดให้บรกิารในปี 2549 
: ขอ้มูลของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในปี 2555 มตีั 0งแต่เดอืนม.ค. – ต.ค. 

ที�มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
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ตารางที� 6-2: จาํนวนผู้โดยสารและจาํนวนเที�ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน
นานาชาติภเูกต็ หาดใหญ่ และเชียงราย 

ปี 
ภเูกต็ หาดใหญ่ เชียงราย 

จาํนวน
ผูโ้ดยสาร (คน) 

จาํนวนเที�ยวบิน 
(เที�ยว) 

จาํนวน
ผูโ้ดยสาร (คน) 

จาํนวนเที�ยวบิน 
(เที�ยว) 

จาํนวน
ผูโ้ดยสาร (คน) 

จาํนวนเที�ยวบิน 
(เที�ยว) 

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:  ขอ้มูลของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในปี 2555 มตีั 0งแต่เดอืน ม.ค. – ต.ค. 
ที�มา:  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

 จากขอ้มูลขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่าการมนีักท่องเที�ยวเพิ�มขึ0น ส่งผลให้การเดนิทางทางอากาศ
สูงขึ0น ดงันั 0น เพื�อเป็นการยนืยนัว่ารูปแบบการเดนิทางทางอากาศที�เพิ�มขึ0นส่วนหนึ�งเป็นผลมาจาก
การมนีักท่องเที�ยวเพิ�มขึ0นจรงิ จงึต้องพจิารณาขอ้มูลเกี�ยวกบันักท่องเที�ยวของประเทศไทยซึ�งแบ่ง
ตามสญัชาตขิองนักท่องเที�ยวตามรูปแบบการเดนิทาง โดยมรีายละเอยีดดงันี0 

6.2.2 นักท่องเที �ยวของประเทศไทยแบ่งตามสญัชาติของนักท่องเที �ยวตามรปูแบบ
การเดินทาง 

จากขอ้มูลของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยในปี 2550 พบว่านักท่องเที�ยวจากกลุ่มประเทศ
อาเซยีนส่วนใหญ่เดนิทางมาท่องเที�ยวผ่านการคมนาคมทางบก (ทางถนนและรถไฟ) ดงัแสดงใน
ตารางที� 6-3 ซึ�งนักท่องเที�ยวของอาเซยีนส่วนใหญ่เป็นนักท่องมาเลเซยี อนุมานไดว้่านักท่องเที�ยวที�
ใชรู้ปแบบการเดนิทางโดยเครื�องบนิเป็นนักท่องเที�ยวในภูมภิาคที�ไม่สามารถเดนิทางโดยถนนและ
รถไฟได้ เช่น ประเทศจนี และประเทศในทวปียุโรป เป็นต้น เนื�องจากจาํนวนนักท่องเที�ยวที�เดนิทาง
มาจากภูมภิาคดงักล่าวมแีนวโน้มเพิ�มสูงขึ0น (ตาราง 6-4) โดยขอ้มูลตั 0งแต่ปี 2540-2553 พบว่า
นักท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ0นเฉลี�ยต่อปีมากที�สุดคอืนักท่องเที�ยวจากอาเซยีน ซึ�งมจีาํนวนเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 
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2,824,015 คน รองลงมาคอืนักท่องเที�ยวจากทวปียุโรปมจีํานวนเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 2,750,087 คน 
สาํหรบันกัท่องเที�ยวจากประเทศจนีมแีนวโน้มเพิ�มขึ0นเช่นกนั โดยจาํนวนเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 724,614 คน 

ตารางที� 6-3:  จาํนวนนักท่องเที�ยวปี 2550 แบ่งตามสญัชาติและรปูแบบการเดินทาง 

(หน่วย:คน) 

สญัชาตินักท่องเที�ยว 
2550 

ทางอากาศ ทางบก ทางนํ<า 
จาํนวน สดัส่วน 

เอเชียตะวนัออก 7,611,931 52.63 5,525,455 1,934,819 151,657 

อาเซยีน 3,520,051 24.34 1,573,134 1,821,778 125,139 

บรูไน 8,987 0.06 8,324 558 105 
กมัพูชา 99,945 0.69 31,717 64,695 3,533 
อนิโดนีเซยี 237,592 1.64 155,174 69,763 12,655 
ลาว 513,701 3.55 14,667 484,677 14,357 
มาเลเซยี 1,540,080 10.65 490,529 1,010,213 39,338 
พม่า 72,205 0.50 71,166 763 276 
ฟิลปิปินส ์ 205,266 1.42 159,470 36,759 9,037 
สงิค์โปร์ 604,603 4.18 538,737 39,698 26,168 
เวยีดนาม 237,672 1.64 103,350 114,652 19,670 

จนี 907,117 6.27 877,902 19,168 10,047 
ฮ่องกง 367,862 2.54 364,449 2,207 1,206 
ญี�ปุ่น 1,277,638 8.83 1,237,318 29,253 11,067 
เกาหล ี 1,083,652 7.49 1,022,303 58,752 2,597 
ไต้หวนั 427,474 2.96 423,119 2,866 1,489 
อื�นๆ 28,137 0.19 27,230 795 112 
ยุโรป 3,905,271 27.00 3,667,257 175,176 62,838 
อเมริกา 920,366 6.36 849,629 49,176 21,561 
เอเซียใต้ 709,811 4.91 680,622 9,941 19,248 
โอเซียเนีย 764,072 5.28 715,976 27,524 20,572 
ตะวนัออกกลาง 436,100 3.02 426,958 7,017 2,125 
แอฟริกา 116,677 0.81 109,595 5,036 2,046 

รวม 14,464,228 100.00 11,975,492 2,208,689 280,047 
ที�มา: กองตรวจคนเขา้เมอืง 
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ตารางที� 6-4:  จาํนวนนักท่องเที�ยวแบ่งตามสญัชาติ 

(หน่วย:คน) 

ปี พ.ศ. จีน อาเซียน 
เอเชีย

ตะวนัออก 
ยโุรป อเมริกา เอเชียใต้ อื�นๆ รวมทั <งหมด 

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 34,666,941 38,501,214 9,619,158 6,655,273 11,740,176 148,380,940 
รวมเฉลี�ย
ต่อปี 

724,614 2,824,015 2,476,210 2,750,087 687,083 475,377 838,584 10,598,639 

ที�มา: การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

 

การที�จํานวนนักท่องเที�ยวในอาเซยีนและในประเทศจนีมแีนวโน้มเพิ�มสูงขึ0น  ทําให้ความ
ต้องการเดนิทางระหว่างภูมภิาคมกีารเปลี�ยนแปลง  ดงันั 0น จงึควรพจิารณาขอ้มูลการเดนิทางระหว่าง
ภูมภิาค ซึ�งประกอบด้วย ประเทศในอาเซยีน และประเทศจนี  ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป 

6.3 การเดินทางระหว่างภมิูภาคอาเซียนและประเทศจีน 

 การวเิคราะหก์ารเดนิทางระหว่างภูมภิาคอาเซยีนและประเทศจนี สามารถแบ่งประเดน็การ
พจิารณาเป็น 1) การเดนิทางทางอากาศของกลุ ่มประเทศอาเซยีนและประเทศจนี  2) จํานวน
นักท่องเที�ยวของกลุ่มประเทศอาเซยีนและประเทศจนี เพื�อวเิคราะห์รูปแบบในการเดนิทางระหว่าง
ภูมภิาคอาเซยีนและประเทศจนี และ 3) การเดนิทางผ่านแดนตามด่านต่างๆ ของนักท่องเที�ยวโดยมี
รายละเอยีดดงันี0 
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6.3.1 การเดินทางตามสนามบินในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน  

จากขอ้มลูของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยพบว่าการเดนิทางทางอากาศของกลุ่มประเทศ
อาเซยีนและประเทศจนีส่วนใหญ่มอีตัราการขยายตวัเพิ�มขึ0น (ตารางที� 6-5)  

ตารางที� 6-5:  จาํนวนผู้โดยสารเครื�องบินของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน 

ประเทศ 

จาํนวนผูโ้ดยสารเครื�องบิน (คน) 

ปี 2552 ปี 2553 อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 
ท่าอากาศยาน
ในกรงุเทพฯ 

ท่าอากาศยาน
อื�นๆ 

ท่าอากาศยาน
ในกรงุเทพฯ 

ท่าอากาศยาน
อื�นๆ 

ท่าอากาศยาน
ในกรงุเทพฯ 

ท่าอากาศ
ยานอื�นๆ 

บรไูน 67,859   66,565   -1.91   

กมัพชูา 593,687 19 590,376 351 -0.56 1,747.37 

อนิโดนีเซยี 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 

มาเลเซยี 1,462,251 457,902 1,549,601 584,527 5.97 27.65 

พมา่ 488,104 7 576,928 11,132 18.20 158,928.57 

ฟิลปิปินส ์ 567,311 14 583,710 158 2.89 1,028.57 

สงิคโปร ์ 2,348,361 618,128 2,441,860 771,430 3.98 24.80 

เวยีดนาม 1,135,736 4,458 1,198,241 26,609 5.50 496.88 

จนี 4,324,726 240,155 4,883,160 1,054 12.91 -99.56 
ที�มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

หากต้องการวเิคราะห์รูปแบบในการเดนิทางระหว่างภูมภิาคอาเซยีนและประเทศจนี สามารถ
อนุมานไดจ้ากขอ้มลูจาํนวนผูโ้ดยสารเครื�องบนิของกลุ่มประเทศอาเซยีนและประเทศจนีขา้งต้น ประกอบ
กบัขอ้มูลจาํนวนนักท่องเที�ยวของกลุ่มประเทศอาเซยีนและประเทศจนี โดยขอ้มูลจาํนวนนักท่องเที�ยว
ของกลุ่มประเทศอาเซยีนและประเทศจนีแสดงรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ถดัไป 

6.3.2 จาํนวนนักท่องเที �ยวของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน 

จากขอ้มลูที�แสดงไว้ในตารางที� 6-6 พบว่า จํานวนนักท่องเที�ยวจากประเทศบรูไนมอีตัราการ
ขยายตวัของจาํนวนนักท่องเที�ยวลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 15.32 ซึ�งสอดคลอ้งกบัการที�ประเทศบรไูนมอีตัรา
การขยายตวัของจํานวนผู้โดยสารเครื�องบนิลดลง ซึ�งต่างจากข้อมูลจํานวนนักท่องเที�ยวของประเทศ  
กมัพูชา สงิคโปร ์ และมาเลเซยี  ซึ�งมอีตัราการขยายตวัของจํานวนนักท่องเที�ยวเพิ�มขึ0นรอ้ยละ 51.44 
7.09 และ 17.13 ตามลาํดบั ซึ�งขดัแยง้กบัขอ้มลูของอตัราการขยายตวัของจาํนวนผูโ้ดยสารเครื�องบนิซึ�ง
ลดลง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที�ยวที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ0นนี0อาจใช้รูปแบบการเดินทางมาท่องเที�ยวใน
รปูแบบอื�นที�มใิช่การเดนิทางทางอากาศ เนื�องจากประเทศดงักล่าวอาจมลีกัษณะภูมปิระเทศที�สามารถ
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เชื�อมต่อกบัประเทศไทยได้ทางบกในระยะทางที�ไม่ไกล  ซึ�งสอดคล้องกบัขอ้มูลจํานวนนักท่องเที�ยวปี 
2550 แบ่งตามสญัชาตแิละรปูแบบการเดนิทาง (ตารางที� 6-3) ขา้งตน้  

สําหรบัประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที�ยวเพิ�มขึ0นร้อยละ 44.34 ซึ�ง
สอดคล้องกับการที�ประเทศจนีมอีัตราการขยายตัวของจํานวนผู้โดยสารเครื�องบนิเพิ�มขึ0นอย่างมาก 
เนื�องจากประเทศจนีมรีะยะทางห่างไกลจากประเทศไทยมากส่งผลให้การเดนิทางโดยเครื�องบนิเป็น
วธิกีารที�สะดวกและรวดเรว็ที�สุด 

ตารางที� 6-6:  จาํนวนนักท่องเที�ยวของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน 

ประเทศ 

ปี 2552 ปี 2553 อตัราการขยายตวั
ของจาํนวน
นักท่องเที�ยว 
 (ร้อยละ) 

จาํนวน
นักท่องเที�ยว (คน) 

สดัส่วนนักท่องเที�ยว1/ 
(ร้อยละ) 

จาํนวนนักท่องเที�ยว 
(คน) 

สดัส่วนนักท่องเที�ยว2/ 
(ร้อยละ) 

บรไูน 8,353 0.06 7,073 0.04 -15.32 

กมัพชูา 96,586 0.68 146,274 0.92 51.44 

อนิโดนีเซยี 227,205 1.61 286,072 1.80 25.91 

ลาว 655,034 4.63 715,345 4.49 9.21 

มาเลเซยี 1,757,813 12.42 2,058,956 12.92 17.13 

พมา่ 79,279 0.56 90,179 0.57 13.75 

ฟิลปิปินส ์ 217,705 1.54 246,430 1.55 13.19 

สงิคโปร ์ 563,575 3.98 603,538 3.79 7.09 

เวยีดนาม 363,029 2.57 380,368 2.39 4.78 

จนี 777,508 5.49 1,122,219 7.04 44.34 
หมายเหต:ุ   1/ จาํนวนนกัท่องเที�ยวทั 0งหมดในปี 2552 เท่ากบั 14,149,841 คน 

2/ จาํนวนนกัท่องเที�ยวทั 0งหมดในปี 2553 เท่ากบั 15,936,400 คน 
ที�มา: กรมการท่องเที�ยว 

นอกจากนี0อาจนําข้อมูลการเดนิทางผ่านแดนของนักท่องเที�ยวตามด่านต่างๆ ทางบกเข้ามา
ประกอบการพจิารณาแนวโน้มนักท่องเที�ยวที�ใช้รูปแบบการเดนิทางทางบกซึ�งมรีายละเอียดในหวัข้อ
ถดัไป 

6.3.3 การเดินทางผ่านแดนของนักท่องเที �ยวตามด่านทางบกต่างๆ 

การพจิารณาการเดนิทางผ่านแดนของนกัท่องเที�ยวตามด่านทางบกต่างๆ เลอืกพจิารณาเฉพาะ
ด่านที�มขีนาดใหญ่ มพีรมแดนติดต่อกบัประเทศเพื�อนบ้านที�สําคญัและอยู่ในเส้นทางที�มแีนวโน้มจะ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ�งเป็นพื0นที�ที�การศึกษาในครั 0งนี0ให้ความสนใจ คือด่านตรวจคนเข้าเมอืง 
เชยีงแสน ด่านตรวจคนเขา้เมอืงเชยีงของ ด่านตรวจคนเขา้เมอืงแมส่าย ด่านตรวจคนเขา้เมอืงหนองคาย 
ด่านตรวจคนเขา้เมอืงมกุดาหาร ด่านตรวจคนเขา้เมอืงอรญัประเทศ และด่านตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา 
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จากขอ้มูลจาํนวนนักท่องเที�ยวที�เดนิทางผ่านแดนตามด่านทางบกต่างๆ (ตารางที� 6-7) พบว่า
ด่านสะเดามจีํานวนนักท่องเที�ยวเดนิทางผ่านแดนมากที�สุดและมแีนวโน้มเพิ�มขึ0นเนื�องจากมพีรมแดน
ตดิต่อกบัประเทศมาเลเซยี อกีทั 0งยงัสามารถเชื�อมต่อไปยงัอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และสงิคโปรไ์ด ้ซึ�งกลุ่ม
ประเทศดงักล่าวมอีตัราการขยายตวัของจาํนวนนักท่องเที�ยวเพิ�มขึ0น ซึ�งด่านสะเดามนีักท่องเที�ยวที�เดนิ
ทางผ่านแดนเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 151,614 คน   

เช่นเดียวกับด่านอรญัประเทศซึ�งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชามนีักท่องเที�ยวที�เดิน
ทางผ่านแดนเฉลี�ยต่อปีเท่ากับ 85,616 คน ซึ�งสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นที�แสดงให้เห็นว่าประเทศ
กมัพชูามอีตัราการขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ0น 

นอกจากนี0ด่านเชยีงแสน ด่านเชยีงของ และด่านแมส่าย จงัหวดัเชยีงรายซึ�งมพีรมแดนตดิต่อกบั
ประเทศลาว อีกทั 0งยงัสามารถเชื�อมต่อไปยงัประเทศจีนและประเทศพม่าได้ โดยมีนักท่องเที�ยวที� 
เดนิทางผ่านแดนเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั  3,715 คน  7,107 คน และ 16,409 คน ตามลําดบั ซึ�งกลุ่มประเทศ
ดงักล่าวมอีตัราการขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ0น  

สาํหรบัด่านหนองคาย และด่านมกุดาหาร ถอืไดว้่าเป็นด่านใหญ่ที�มคีวามสําคญัเป็นอย่างมาก มี
พรมแดนตดิต่อกบัประเทศลาว อกีทั 0งยงัสามารถเชื�อมต่อไปยงัประเทศเวยีดนามไดโ้ดยมนีักท่องเที�ยวที�
เดนิทางผ่านแดนเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 61,627 และ 12,860 ตามลาํดบั 

จากขอ้มลูทั 0ง 3 ส่วนประกอบกนัสามารถอนุมานไดว้่ารปูแบบการเดนิทางของนักท่องเที�ยวทาง
บกมคีวามสําคญัต่อประเทศในภูมภิาคอาเซยีนอย่างมาก เว้นแต่นักท่องเที�ยวจากประเทศจนีอาจเดนิ
ทางผ่านแดนมาทางเครื�องบนิเป็นส่วนใหญ่เนื�องจากในปจัจุบนัยงัไม่มรีูปแบบการเดนิทางที�มคีวาม
สะดวกและรวดเรว็เทยีบเท่ากบัการเดนิทางโดยเครื�องบนิ 
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ตารางที� 6-7: จาํนวนนักท่องเที�ยวที�เดินทางผ่านแดนตามด่านทางบกต่างๆ 

ปี 
จาํนวนนักท่องเที�ยว (คน) 

เชียงแสน เชียงของ แม่สาย หนองคาย มกุดาหาร อรญัประเทศ 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 37,152 71,074 164,092 616,270 128,603 856,163 1,516,135 
รวมเฉลี�ย
ต่อปี 3,715 7,107 16,409 61,627 12,860 85,616 151,614 

ที�มา: ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

6.4 การเดินทางระหว่างภมิูภาคในประเทศไทย 

การวเิคราะห์ในเรื�องการเดนิทางระหว่างภูมภิาคในประเทศไทย มวีตัถุประสงค์ในการ
วเิคราะห์รูปแบบการเดนิทางต่างๆ ภายในประเทศไทย ซึ�งขึ0นอยู่กบัระยะทางและวตัถุประสงค์ในการ
เดนิทางนั 0นๆ นอกจากนี0ยงัได้พจิารณาจาํนวนนักท่องเที�ยวในเส้นทางที�มุ่งให้ความสนใจในการศกึษา
ครั 0งนี0ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือ และเส้นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื�อนําขอ้มูลทั 0ง 2 ส่วนมา
วเิคราะห์รูปแบบการเดนิทางที�นักท่องเที�ยวนิยม อกีทั 0งเพื�อนําผลการวเิคราะหท์ี�ไดเ้สนอแนะเชงิ
นโยบายที�ยกระดบัประสทิธภิาพในการอํานวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างภูมภิาคในประเทศ 
และเพื�อรองรบัความต้องการของนักท่องเที�ยวทางด้านการคมนาคมขนส่งด้วย 

สาํหรบัประเดน็การวเิคราะห์รูปแบบการเดนิทางต่างๆ ภายในประเทศไทยแบ่งการพจิารณา
ออกเป็น 2 หวัขอ้ คอื 1) การเดนิทางด้วยเครื�องบนิตามเมอืงในภูมภิาคของประเทศไทย และ  
2) ภาพรวมการเดนิทางด้วยรถไฟ / รถโดยสาร ในประเทศไทยซึ�งมรีายละเอยีดดงันี0 
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6.4.1 การเดินทางด้วยเครื �องบิน ตามเมืองในภมิูภาคของประเทศไทย 

ในอดตีที�ผ่านมาแนวทางเจรจาสทิธทิางการบนิของไทยเป็นไปในลกัษณะที�มุ ่งคุม้ครอง 
สายการบนิแห่งชาตขิองไทยเป็นหลกั เนื�องจากในขณะนั 0นประเทศไทยยงัมสีายการบนิที�ทําการบนิ
ระหว่างประเทศเพยีงสายเดยีว และยงัไม่มคีวามพรอ้มเพยีงพอที�จะแข่งขนัในตลาดการบนิระหว่าง
ประเทศได้ จงึจําเป็นต้องได้รบัความคุ ้มครองจากรฐัเพื�อช่วยสรา้งโอกาสในการแข่งขนัและทําให ้
สายการบนิสามารถพฒันาขึ0นได้ ดงันั 0น การเจรจาจดัทําความตกลงในอดตีส่วนใหญ่จงึได้ตกลง
กําหนดสายการบนิของแต่ละฝ่ายไว้เพยีงสายเดยีว โดยระบุจํานวนจุดในเส้นทางบนิที�สายการบนิ
ของแต่ละฝ่ายสามารถทาํการบนิได้ และกําหนดความจุความถี�ล่วงหน้าให้เพยีงพอกบัความต้องการ
ของสายการบนิ 

รูปแบบของความตกลงว่าด้วยบรกิารเดนิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดงันี0 1) ความ
ตกลงแบบเบอรม์วิดา เป็นความตกลงที �ประเทศภาคตีกลงกนักําหนดเส ้นทางบนิ จํานวน
ผู้ประกอบการ แต่ให้สายการบนิของแต่ละฝ่ายพจิารณาจดัความจุความถี�ของบรกิารด้วยตนเอง ทั 0งนี0
ต้องสอดคล้องกบัปรมิาณการจราจร และประเทศภาคสีงวนสทิธิ Nที�จะขอทบทวนการตดัสนิใจของสาย
การบนิได้ หากพบว่าการจดัความจุความถี�ไม่เป็นไปตามหลกัการของความตกลง 2) ความตกลง
แบบกําหนดความจุความถี�ไว้ล่วงหน้า เป็นรูปแบบความตกลงที�รฐัสองรฐัจะตกลงกนั กําหนดจาํนวน
ความจุความถี�ของเที�ยวบนิบรกิารไว้ล่วงหน้า โดยพจิารณาจากความต้องการของตลาด และรฐัเป็น 
ผู้กําหนดเส้นทางบนิ และเป็นผู้พจิารณาให้ความเหน็ชอบพกิดัอตัราค่าขนส่ง และ 3) ความตกลง
แบบเปิดน่านฟ้าเสร ีความตกลงประเภทนี0 ประเทศภาคตีกลงให้สายการบนิของแต่ละฝ่ายพจิารณา
จดัความจุความถี�ของการบรกิารด้วยตนเอง และประเทศภาคไีม่มสีทิธขิอทบทวนการตดัสนิใจของ
สายการบนิได้ กล่าวคอื ปล่อยให้กลไกตลาดเป็นตวัควบคุมเส้นทางบนิ จํานวนผู้ประกอบการใน
เส้นทางบนิความจุความถี�ของบรกิาร และอตัราค่าขนส่ง (กรมการบนิพลเรอืน, มปป.) 

รปูแบบของความตกลงทั 0ง 3 ประเภทนี0เป็นรปูแบบที�รฐัต่างๆ ใชใ้นการจดัทําความตกลงว่าดว้ย
บรกิารเดนิอากาศระหว่างกนั การที�รฐัใดจะพจิารณาใชร้ปูแบบใดนั 0น ย่อมขึ0นอยู่กบัปจัจยัหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ทางการเมือง นโยบายของรัฐโดยรวมใน 
แต่ละช่วงเวลา  สําหรบัประเทศไทยนั 0นในอดตีความตกลงส่วนใหญ่ที�จดัทํากบัประเทศต่างๆ จะเป็น
ความตกลงในแบบกําหนดความจุความถี�ไว้ล่วงหน้า (กรมการบนิพลเรอืน, มปป.) แต่ในช่วงหลงัปี 
2546 เป็นต้นมา ประเทศไทยไดเ้ริ�มปรบัปรุงความตกลงที�มอียู่กบัประเทศต่างๆ โดยกําหนดกลยุทธใ์น
การเจรจาสทิธกิารบนิในลกัษณะของการเปิดเสร ีกล่าวคอื มุ่งเสรมิใหส้ายการบนิต่างชาตสิามารถขยาย
บรกิารมายงัจุดต่างๆ ในประเทศไทยได้มากขึ0นโดยกําหนดเพดานความจุความถี�ของบรกิารให้สูงมาก
เพยีงพอที�จะรองรบัต่อความตอ้งการในระยะยาว หรอืหากประเทศคู่เจรจามคีวามพรอ้ม กอ็าจตกลงเปิด
เสรคีวามจ ุโดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑส์าํหรบัการใหบ้รกิารเสน้ทางบนิภายในประเทศดงันี0 
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ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื �องหลกัเกณฑ์สําหรบัการให้บริการเส้นทางบิน
ภายในประเทศ 

เพื�อเป็นการส่งเสรมิและพฒันากจิการด้านการบนิพลเรอืนของประเทศให้ครอบคลุมทุก 
ท่าอากาศยาน  และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บรกิารขนส่งทางอากาศภายในประเทศ อาศยั
อํานาจตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารขนส่งทางอากาศภายในประเทศ อาศยัอํานาจตามความใน
ขอ้ 4 ขอ้ 7 และขอ้ 9 แห่งประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 58 ประกาศ ณ วนัที� 26 มกราคม 2515 
รฐัมนตรวี ่าการกระทรวงคมนาคมจงึกําหนดหลกัเกณฑเ์กี �ยวกบัการให ้บรกิารเส ้นทางบนิ
ภายในประเทศไว้ ดงัต่อไปนี0 

1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื�อง นโยบายการบินสําหรับสายการบิน
ภายในประเทศ ประกาศ ณ วนัที� 12 ตุลาคม 2547 

2. กําหนดเสน้ทางบนิภายในประเทศ เป็นสามประเภท ดงันี0 

2.1 เสน้ทางสายหลกั ไดแ้ก่ เสน้ทางบนิที�มผีูโ้ดยสารใชบ้รกิารตั 0งแต่สามแสนคนต่อปี 

2.2 เส้นทางสายรอง ได้แก่ เส้นทางบนิที�มผีู้โดยสารใช้บรกิารตั 0งแต่ห้าหมื�นคนแต่ไม่ถึง
สามแสนคนต่ปี 

2.3 เสน้ทางสายยอ่ย ไดแ้ก่ เสน้ทางบนิที�มผีูโ้ดยสารใชบ้รกิารไมถ่งึหา้หมื�นคนต่อปี 

ในกรณทีี�เป็นเสน้ทางบนิใหมท่ี�ไมเ่คยมสีายการบนิใดใหบ้รกิารมาก่อนหรอืเคยมสีายการบนิ
ให้บรกิารมาแล้วแต่สายการบินทั 0งหมดหยุดให้บรกิารไปเกินกว่าหนึ�งปีนับถึงวนัประกาศจะถือเป็น
เสน้ทางสายย่อย และเสน้ทางบนิไปยงัหรอืออกจากสนามบนิสุวรรณภูมใิหถ้อืเป็นเสน้ทางบนิไปยงัหรอื
ออกจากสนามบนิดอนเมอืงและกลบั 

การกําหนดประเภทของเส้นทางบนิภายในประเทศตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามบญัชทีา้ย
ประกาศนี0 

3. กระทรวงคมนาคมจะประกาศกําหนดเส้นทางบนิภายในประเทศทุกสามปีโดยใช้จํานวน
ผูโ้ดยสารที�ใช้บรกิารในเส้นทางบนิในรอบปีปฏทินิก่อนปีที�ประกาศเป็นเกณฑก์ารคํานวณ 
เว้นแต่เส้นทางบนิใดมจีํานวนผู้โดยสารเปลี�ยนแปลงไปจนถงึขนาดเขา้เกณฑเ์ป็นเส้นทาง
บนิประเภทอื�นตามขอ้ 2. กระทรวงคมนาคมอาจพจิารณาปรบัปรุงบญัชที้ายประกาศก่อน
ครบกําหนดสามปี เพื�อสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งทางอากาศได ้

4. กระทรวงคมนาคมจะใหค้วามคุม้ครองผูป้ระกอบกจิการคา้ขายในการเดนิอากาศในเสน้ทาง
สายรองและสายย่อย โดยจะอนุญาตให้มผีู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศใน
เส้นทางบินสายรองในแต่ละเส้นทางไม่เกินสามราย และในเส้นทางบินสายย่อยในแต่ละ
เสน้ทางไมเ่กนิสองราย 
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5. ผู้ที�ประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดนิอากาศ ในเส้นทางบนิที�ไม่ใช้
เส้นทางสายย่อย จะต้องเสนอขอให้บรกิารในเส้นทางบนิสายย่อยอย่างน้อยหนึ�งเส้นทาง
ดว้ยความถี�ไมน้่อยกว่าสามเที�ยวต่อสปัดาห ์ ทั 0งนี0การใหบ้รกิารดงักล่าวอาจเป็นการบรกิาร
ดว้ยตนเองหรอืโดยการใชเ้ที�ยวบนิร่วม (CODE SHARE) กบัสายการบนิอื�น ภายใต้ความ
ร่วมมอืประเภทการประกนัที�นั �งขั 0นตํ�า (BLOCK SEAT) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจาํนวนที�
นั �งต่อเที�ยวบนิกไ็ด ้

กรณีมเีหตุผลความจาํเป็นหรอืเพื�อประโยชน์สาธารณะ กระทรวงคมนาคมอาจพจิารณากําหนด
ความถี�ในการบนิตามวรรคหนึ�งไดต้ามความเหมาะสม 

6. ผูไ้ด้รบัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการค้าขายในการเดนิอากาศ ซึ�งให้บรกิารในเส้นทางบนิสาย
ย่อยที�ได้รบัอนุญาตแล้วอย่างต่อเนื�อง โดยในทุกช่วงระยะเวลาหกเดือนมีการยกเลิก
เที�ยวบนิไมเ่กนิรอ้ยละสามสบิ มสีทิธขิออนุญาตประกอบกจิการในเสน้ทางสายหลกัและสาย
รองเพิ�มไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอขอใหบ้รกิารในเสน้ทางสายยอ่ยเพิ�มเตมิ 

7. ในกรณีที�ผู้ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศไม่ประกอบการ
ให้บรกิารในเส้นทางสายย่อยหรอืหยุดใหบ้รกิารในเสน้ทางสายย่อยตดิต่อกนัเกนิหกเดอืน 
อาจถูกเพกิถอนสทิธใินการให้บรกิารในเส้นทางการบนิสายหลกั หรอืสายรอง หรอืทั 0งสาย
หลกัและสายรอง หรอืทั 0งสายหลกัและสายรองที�ไดร้บัอนุญาตทั 0งหมดหรอืบางส่วนได ้

8. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ0นลงของอากาศยานที�ผู้
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการคา้ขายในการเดนิอากาศใชใ้นการบรกิารในลกัษณะประจาํที�
ได้รบัอนุญาตตามประกาศนี0 ณ ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยาน
นครราชสมีา ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานปตัตานี ท่าอากาศ
ยานแม่สะเรยีง และท่าอากาศยานหวัหนิ เป็นเวลาสามปี นับตั 0งแต่วนัที�ประกาศฉบบันี0มผีล
บงัคบั 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื �องหลกัเกณฑ์สําหรบัการให้บริการเส้นทางบิน
ภายในประเทศ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 

ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื �อง  หลกัเกณฑส์ําหรบัการให ้บรกิารเส ้นทางบนิ
ภายในประเทศ ประกาศ ณ วนัที� 27  กนัยายน  2549  ขอ้ 3 กําหนดว่า กระทรวงคมนาคมจะ
ประกาศกําหนดเส้นทางบนิภายในประเทศทุกสามปี (ตารางที� 6-8) โดยใช้จํานวนผู้โดยสารที�ใช้
บรกิารในเส้นทางบนิในรอบปีปฏทินิก่อนปีที�ประกาศเป็นเกณฑก์ารคํานวณ  เว้นแต่เส้นทางบนิใดมี
จาํนวนผู้โดยสารเปลี�ยนแปลงไปจนถงึขนาดเขา้เกณฑเ์ป็นเส้นทางประเภทอื�นตามขอ้ 2 กระทรวง
คมนาคมอาจพจิารณาปรบัปรุงบญัชที้ายประกาศก่อนครบกําหนดสามปี  เพื�อสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บรกิารขนส่งทางอากาศไดน้ั 0น 
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โดยที�จํานวนผู้โดยสารซึ�งใช้บรกิารตามประเภทของเส้นทางบนิภายในประเทศมจีํานวน
เปลี �ยนแปลงไปจากประเภทที�กําหนดไว ้  จนถงึขนาดเขา้เกณฑเ์ป็นเสน้ทางบนิประเภทอื�น  
กระทรวงคมนาคมจงึเหน็สมควรกําหนดเส้นทางบนิแบบประจาํภายในประเทศ  โดยใช้ฐานขอ้มูลใน 
ปี 2550  ก่อนครบกําหนดเวลาสามปี  โดยออกประกาศไว้ดงัต่อไปนี0 

ขอ้ 1.  ให้ยกเลกิบญัชที้ายประกาศกรทรวงคมนาคม  เรื�องหลกัเกณฑส์ําหรบัการให้บรกิาร
เส ้นทางบนิภายในประเทศ ประกาศ ณ วนัที � 27 กนัยายน 2549  เส ้นทางบนิแบบประจํา
ภายในประเทศที�กําหนดตามหลกัเกณฑใ์หม่โดยใช้ฐานขอ้มูลปี 2548 และให้ใช ้บญัชที ้ายของ
ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื�องหลกัเกณฑส์ําหรบัการใหบ้รกิารเสน้ทางบนิภายในประเทศ (ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2551  เส้นทางบนิแบบประจําภายในประเทศโดยใช้ฐานขอ้มูลปี 2551 ที�แนบท้ายประกาศนี0
แทน 

ขอ้ 2  ประกาศนี0ใหใ้ชบ้งัคบัตั 0งแต่วนัถดัจากวนัประกาศนี0เป็นตน้ไป 

ตารางที� 6-8:  บญัชีท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื�อง หลกัเกณฑ์สาํหรบัการให้บริการ
เส้นทางบินภายในประเทศ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 

ประเภทของเส้นทางบิน เส้นทางบิน จาํนวนผู้โดยสาร (คน) 

สายหลกั 

กรุงเทพฯ – ภูเกต็ 2,171,941 
กรุงเทพฯ – เชยีงใหม่ 1,696,022 
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 830,203 
กรุงเทพฯ – สมุย 796,313 
กรุงเทพฯ – อุดรธานี 653,050 
กรุงเทพฯ – เชยีงราย 466,766 
กรุงเทพฯ – ขอนแก่น 389,315 
กรุงเทพฯ – กระบี� 760,106 
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 403,813 
กรุงเทพฯ – นครศรธีรรมราช 395,005 
กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 354,888 

สายรอง 

กรุงเทพฯ – พษิณุโลก 153,266 
เชยีงใหม่ – แม่ฮ่องสอน 95,378 
กรุงเทพฯ – ตรงั 104,945 
กรุงเทพฯ – ตราด 73,163 
สมุย – ภูเกต็ 72,062 
กรุงเทพฯ – นราธวิาส 79,566 
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ตารางที� 6-8: บญัชีท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื�อง หลกัเกณฑ์สาํหรบัการให้บริการ
เส้นทางบินภายในประเทศ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 (ต่อ) 

ประเภทของเส้นทางบิน เส้นทางบิน จาํนวนผู้โดยสาร (คน) 

สายย่อย 

กรุงเทพฯ – ลาํปาง 44,424 
กรุงเทพฯ – สกลนคร 34,303 
เชยีงใหม่ – ภูเกต็ 49,263 
กรุงเทพฯ – ระนอง 2,545 
กรุงเทพฯ – นครพนม 31,741 
กรุงเทพฯ – สุโขทยั 21,057 
กรุงเทพฯ – บุรรีมัย์ 10,886 
กรุงเทพฯ – ร้อยเอด็ 14,603 
ภูเกต็ – หาดใหญ่ 13,368 
อู่ตะเภา – สมุย 32,861 
เชยีงใหม่ – เชยีงราย 957 
กรุงเทพฯ – น่าน 12,583 
กรุงเทพฯ – แม่สอด* - 
กรุงเทพฯ – นครราชสมีา* - 
เชยีงใหม่ – อุดรธานี 28,473 
เชยีงใหม่ – สุโขทยั 1,697 
เชยีงใหม่ – สมุย 18,165 
อู่ตะเภา – ภูเกต็ 16,193 
สมุย – กระบี� 2,392 
เชยีงใหม่ – แม่สอด* - 
กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์* - 
ภูเกต็ – ระนอง* - 
กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน 937 
ระนอง – หาดใหญ่* - 
กรุงเทพฯ – หวัหนิ 8,055 
กรุงเทพฯ – เลย 6,538 
เชยีงใหม่ – ปาย 6,634 
เชยีงใหม่ – แพร่ 417 

หมายเหต:ุ  *ที�ผ่านมาสายการบนิเคยเปิดทาํการบนิ แต่ต่อมาในปี 2550 ไดห้ยุดทาํการบนิ 
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ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื �องหลกัเกณฑ์สําหรบัการให้บริการเส้นทางบิน
ภายในประเทศ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2553 

ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื �อง  หลกัเกณฑส์ําหรบัการให ้บรกิารเส ้นทางบนิ
ภายในประเทศ ประกาศ ณ วนัที� 27  กนัยายน  2549  ขอ้ 3 ได้กําหนดว่า กระทรวงคมนาคมจะ
ประกาศกําหนดเส้นทางบนิภายในประเทศทุกสามปี  โดยใช้จาํนวนผู้โดยสารที�ใช้บรกิารในเส้นทาง
บนิในรอบปีปฏทินิก่อนปีที�ประกาศเป็นเกณฑก์ารคํานวณ  เว้นแต่เส้นทางบนิใดมจีํานวนผู้โดยสาร
เปลี�ยนแปลงไปจนถงึขนาดเขา้เกณฑเ์ป็นเส้นทางประเภทอื�นตามขอ้ 2 กระทรวงคมนาคมอาจ
พจิารณาปรบัปรุงบญัชที้ายประกาศก่อนครบกําหนดสามปี  เพื�อสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิาร
ขนส่งทางอากาศได ้ดงัตารางที� 6-9 

โดยที�จํานวนผู้โดยสารซึ�งใช้บรกิารตามประเภทของเส้นทางบนิภายในประเทศมจีํานวน
เปลี�ยนแปลงไปจากประเภทที�กําหนดไว้  จนถงึขนาดเขา้เกณฑเ์ป็นเส้นทางบนิประเภทอื�น  อาศยั
อํานาจตามความในขอ้ 4 ขอ้ 7 และขอ้ 9 แห่งประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 58 ประกาศ ณ วนัที� 
26 มกราคม 2515  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมจงึเหน็สมควรกําหนดประเภทเส้นทางบนิแบบ
ประจาํภายในประเทศ  โดยใช้ฐานขอ้มูลในปี 2552  ก่อนครบกําหนดเวลาสามปี  โดยออกประกาศ
ไว้ดงัต่อไปนี0 

ขอ้ 1.  ให้ยกเลกิความในประเภทของเส้นทางบนิสายย่อย อนัดบัที� 3 ในบญัชที้ายของ
ประกาศกรทรวงคมนาคม  เรื�องหลกัเกณฑส์าํหรบัการใหบ้รกิารเสน้ทางบนิภายในประเทศ (ฉบบัที� 2) 

ขอ้ 2.  ใหเ้พิ�มความต่อไปนี0เป็นอนัดบัที� 7 ในประเภทของเสน้ทางบนิสายรอง ในบญัชทีา้ยของ
ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื�อง หลกัเกณฑส์าํหรบัการใหบ้รกิารเสน้ทางบนิภายในประเทศ (ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2551 

ตารางที� 6-9:  เพิ�มเติมเส้นทางในบญัชีท้ายของประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื�อง หลกัเกณฑ์
สาํหรบัการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 

ประเภทของเสน้ทางบนิ เสน้ทางบนิ จาํนวนผูโ้ดยสาร (คน) 
สายรอง เชยีงใหม่ – ภูเกต็ 82,631 

 

ในประเดน็การเดนิทางด้วยเครื�องบนิ ตามเมอืงในภูมภิาคของประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ เมอืงในภาคเหนือของประเทศไทย (ตารางที� 6-10) เมอืงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (ตารางที� 6-11)  และเมอืงในภาคใต้และภาคอื�นๆ ของประเทศไทย (ตารางที� 6-12) โดยมี
รายละเอยีดดงันี0 
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ตารางที� 6-10:  จาํนวนผู้โดยสารเครื�องบินตามเมืองในภาคเหนือของประเทศไทย 

(หน่วย:คน) 

ปี พิษณุโลก แพร ่ น่าน ลาํปาง แมส่อด แมฮ่่องสอน สุโขทยั 

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 89,258 0 7,665 25,059 396 49,082 19,006 

รวม 2,998,989 176,601 321,889 1,039,635 210,121 2,313,926 374,518 

รวมเฉลี�ยต่อปี 214,214 12,614 22,992 74,260 15,009 165,280 26,751 
ที�มา: กรมการบนิพลเรอืน 

  

จากตาราง 6-10 พบว่า จงัหวดัพษิณุโลกมจีํานวนผู้โดยสารเครื�องบนิเฉลี�ยต่อปีมากที�สุดคอื 
214,214 คน รองลงมาคอืจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีํานวนผู้โดยสารเครื�องบนิเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 165,280 
คน แต่ในภาพรวมแสดงใหเ้หน็ว่าเมอืงในภาคเหนือส่วนใหญ่มแีนวโน้มจาํนวนผูโ้ดยสารเครื�องบนิลดลง 
อาจเนื�องมาจากการมโีครงสรา้งพื0นฐานทางถนนที�มปีระสทิธภิาพสงูขึ0น 
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ตารางที� 6-11:  จาํนวนผูโ้ดยสารเครื�องบินตามเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

(หน่วย:คน) 

ปี สกลนคร อบุลราชธานี อดุรธานี นครราชสีมา นครพนม บุรีรมัย ์ 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 20,702 252,623 411,226 34 17,096 5,457 240,323 

รวม 547,867 3,867,151 6,331,735 619,205 468,561 244,767 5,309,550 

รวมเฉลี�ยต่อปี 39,133 276,225 452,267 44,229 33,469 17,483 379,254 
ที�มา: กรมการบนิพลเรอืน 

 จากตาราง 6-11 พบว่า จงัหวดัอุดรธานีมจีํานวนผู้โดยสารเครื�องบินเฉลี�ยต่อปีมากที�สุดคือ 
452,267 คน รองลงมาคอื จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัอุบลราชธานี ซึ�งมจีํานวนผู้โดยสารเครื�องบนิ
เฉลี�ยต่อปีเท่ากับ 379,254 คน และ 276,225 คน ตามลําดับ โดยจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าจังหวัด
นครราชสมีามจีาํนวนผูโ้ดยสารลดลงอย่างมาก เนื�องจากมรีะยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก การ
เดนิทางโดยรถยนตจ์งึสะดวก รวดเรว็ และประหยดัค่าใชจ้า่ยมากกว่าการเดนิทางโดยเครื�องบนิ 
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ตารางที� 6-12: จาํนวนผู้โดยสารเครื�องบินตามเมืองในภาคใต้และภาคอื�นๆ ของประเทศไทย 

(หน่วย:คน) 

ปี นครศรีธรรมราช ตรงั ระนอง นราธิวาส สุราษฎธ์านี 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 18,274 47,668 225,039 527,354 518,158 76,136 

รวม 1,594,298 937,228 268,849 412,958 2,747,399 3,412,780 10,144,234 1,399,128 
รวมเฉลี�ย
ต่อปี 113,878 66,945 19,204 29,497 196,243 243,770 724,588 99,938 
ที�มา: กรมการบนิพลเรอืน 

 
จากตารางที� 6-12 พบว่า อําเภอสมยุ จงัหวดัสุราษฎ์ธานีมจีาํนวนผูโ้ดยสารเครื�องบนิเฉลี�ยต่อปี

มากที�สุดคอื 724,588 คน เนื�องจากเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญัที�มลีกัษณะเป็นเกาะ ดงันั 0นการเดนิทาง
โดยเครื�องบนิจงึเป็นการเดนิทางที�สะดวกที�สุด รองลงมาคอื จงัหวดักระบี�ซึ�งเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ไดร้บั
ความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ�งมจีํานวนผู้โดยสารเครื�องบนิเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 243,770 คน จากข้อมูลจะ
เห็นได้ว่าเมอืงต่างๆ ในภาคใต้มีแนวโน้มผู้โดยสารทางเครื�องบินเพิ�มสูงขึ0น เช่น นครศรธีรรมราช  
เป็นต้น อาจดว้ยเหตุผลที�ว่าทางภาคใต้ของไทยมแีหล่งท่องเที�ยวจาํนวนมากที�ดงึดูดนักท่องเที�ยว กอปรกบั
การที�ทางภาคใต้ของประเทศไทยมรีะยะทางไกลมากจากกรุงเทพฯ ส่งผลให้การเดนิทางโดยเครื�องบนิ
สะดวก รวดเรว็ มากกว่าการเดนิทางโดยรถยนต ์
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6.4.2 ภาพรวมการเดินทางด้วยรถไฟ / รถโดยสาร ในประเทศไทย 

ขอ้มลูการการเดนิทางด้วยรถไฟ/รถโดยสารในประเทศไทยพจิารณาได้จากตารางที� 6-13 โดย
จากตารางพบว่า จํานวนผู้โดยสารรถไฟเฉลี�ยต่อปีเท่ากับ 49,650 คน จํานวนผู้โดยสารรถโดยสาร  
ขสมก. เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 626,967 คน และจาํนวนผูโ้ดยสารรถโดยสาร บขส. เฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 11,424 
หากพจิารณาเฉพาะการเดนิทางระหว่างเมอืงต่างๆ (ข้ามจงัหวดั) ซึ�งคอืการพจิารณาเฉพาะ จํานวน
ผูโ้ดยสารรถไฟ และจาํนวนผูโ้ดยสารรถโดยสาร บขส. พบว่า จาํนวนผูโ้ดยสารรถไฟมจีาํนวนเฉลี�ยต่อปี
มากกว่าจาํนวนผูโ้ดยสารรถโดยสาร บขส. คดิเป็นรอ้ยละ 63 แสดงใหเ้หน็ว่ารถไฟยงัเป็นทางเลอืกของ
รูปแบบการเดนิทางที�สําคญัของการเดนิทางระหว่างเมอืงในประเทศไทย อาจเนื�องมาจากการมรีาคา 
ค่าโดยสารที�ตํ�ากว่าการเดนิทางในรปูแบบอื�น 

ตารางที� 6-13: จาํนวนผู้โดยสารรถไฟ และรถโดยสาร ในประเทศไทย 

(หน่วย : พนัคน) 

ปี พ.ศ. จาํนวนผูโ้ดยสารรถไฟ1/ จาํนวนผูโ้ดยสาร 
รถโดยสาร ขสมก.2/ 

จาํนวนผูโ้ดยสาร 
รถโดยสาร บขส.2/ 

2544 55,500 921,688 10,852 

2545 53,216 871,114 11,364 

2546 54,130 755,908 11,585 

2547 50,873 713,626 11,907 

2548 49,671 644,733 11,989 

2549 48,867 613,475 12,054 

2550 45,050 585,160 12,067 

2551 47,059 406,375 11,038 

2552 46,978 382,682 10,834 

2553 45,153 374,906 10,545 

รวม 496,497 6,269,667 114,235 

รวมเฉลี�ยต่อปี 49,650 626,967 11,424 
ที�มา: 1/ การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

 2/ สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

หากตอ้งการศกึษาแนวโน้มรปูแบบการเดนิทางของนักท่องเที�ยวเพื�อยกระดบัรปูแบบการขนส่ง
และการคมนาคมตามเส้นทางที�มุ่งให้ความสนใจในการศึกษาครั 0งนี0 สามารถพิจารณาข้อมูลข้างต้น 
กอปรกบัจาํนวนนกัท่องเที�ยว โดยจาํนวนนกัท่องเที�ยวมรีายละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป 
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6.4.3 จาํนวนนักท่องเที �ยว  

การพิจารณาจํานวนนักท่องเที�ยวในหวัข้อนี0จะพิจารณาตามเส้นทางที�มุ่งให้ความสนใจใน
การศกึษา คอื เสน้ทางภาคเหนือ และเสน้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมรีายละเอยีดดงันี0 

เส้นทางภาคเหนือ ประกอบไปด้วย จงัหวดัพิษณุโลก และจงัหวดัเชียงใหม่  

เส้นทางภาคเหนือ เลือกพิจารณาใน 2 จงัหวัดที�สําคัญคือ จงัหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
เชยีงใหม่ โดยจากตารางที� 6-14 พบว่า จงัหวดัเชยีงใหม่มแีนวโน้มจํานวนนักท่องเที�ยวเพิ�มขึ0นทั 0งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ โดยมนีักท่องเที�ยวชาวไทยเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 3,486,294 คน และนักท่องเที�ยว
ชาวต่างชาตเิฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 1,642,617 คน  ต่างกบัจงัหวดัพษิณุโลกมแีนวโน้มจํานวนนักท่องเที�ยว
ลดลงทั 0งชาวไทยและชาวต่างชาต ิอาจเนื�องมาจากการมลีกัษณะเป็นเมอืงทางผ่านไปยงัภาคเหนือของ
ไทย และสถานที�ท่องเที�ยวอาจไมห่ลากหลาย 

ตารางที� 6-14:  จาํนวนนักท่องเที�ยวทั <งชาวไทยและชาวต่างชาติจงัหวดัพิษณุโลก และจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 
ชาวไทย (คน) ชาวต่างชาติ (คน) 

เชียงใหม ่ พิษณุโลก เชียงใหม ่ พิษณุโลก 

2549 3,539,772 1,709,762 2,050,554 190,346 

2550 3,601,727 1,856,062 1,755,140 215,386 

2551 3,842,550 2,262,028 1,470,802 248,981 
2552 3,101,790 947,800 1,241,300 124,052 

2553 3,345,629 1,204,084 1,695,288 114,654 

รวม 17,431,468 7,979,736 8,213,084 893,419 

รวมเฉลี�ยต่อปี 3,486,294 1,595,947 1,642,617 178,684 

ที�มา:  ปี 2549-2550 กองวชิาการ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 
ปี 2551 กรมการท่องเที�ยว กระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา 

จากการที�จํานวนนักท่องเที�ยวของจงัหวดัเชยีงใหม่มแีนวโน้มเพิ�มสูงขึ0น ซึ�งส่งผลให้ปรมิาณ
ผูโ้ดยสารเขา้-ออกจงัหวดัเชยีงใหม่มจีํานวนมากขึ0น โดยสาเหตุขา้งต้นอาจนํามาซึ�งการพฒันาโครงการ
ระบบรถไฟความเรว็สูง โดยหากพจิารณาขอ้มลูการเดนิทางของผูโ้ดยสารจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่ามกีาร
ใชรู้ปแบบการเดนิทางโดยรถไฟประมาณ 500,000 คน/ปี การเดนิทางทางอากาศประมาณ 3,000,000 
คน/ปี และการเดนิทางโดยรถโดยสารประมาณ 5,000,000 คน/ปี ดงัแสดงในรปูที� 6-2 

 



118 บทที� 6 การวเิคราะห์ความต้องการในการเดนิทาง  ทั 0งในประเทศและระหว่างประเทศ 

 

รปูที� 6-2:  สดัส่วนผู้โดยสารแยกตามรปูแบบการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาในครั 0ง นี0 ได้มีการประมาณการปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม ่ 
(ตารางที� 6-15) โดยพบว่าหากมกีารนําโครงการระบบรถไฟความเรว็สูงมาใช้ในเส้นทางกรุงเทพฯ-
เชยีงใหม ่จะสามารถแบ่งสดัส่วนจาํนวนผูโ้ดยสารจากการเดนิทางรปูแบบอื�นๆ ไดถ้งึรอ้ยละ 32.08 

ตารางที� 6-15:  การประมาณการปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออกจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี รปูแบบการเดินทาง จาํนวนผูโ้ดยสาร (คน) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

2554 

รถโดยสาร 5,253,720 57.88 

อากาศยาน 3,335,070 36.74 

รถไฟ 488,262 5.38 

รวม 9,077,052   

2561 

รถโดยสาร 5,376,088 40.85 

อากาศยาน 3,089,296  23.47  

รถไฟ 472,918  3.59  

รถไฟความเรว็สงู 4,222,153  32.08  

รวม 13,160,455   

ที�มา: การวเิคราะหข์องคณะวจิยั 

โดยผลจากการมโีครงการระบบรถไฟความเรว็สูงในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่จะส่งผลให้ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางสั 0นลง อกีทั 0งยงักระตุน้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การท่องเที�ยว และการจา้ง
งานดว้ย 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2548 2550 2552 2554

การเดินทาง

โดยรถโดยสาร

การเดินทาง

โดยเครื�องบิน

การเดินทาง

โดยรถไฟ



โครงการวจิยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภูมภิาค 

119 
 

นอกจากนี0ได้มีการประมาณการปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออกจงัหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
นครสวรรค ์ดงัตารางที� 6-16 และตารางที� 6-17 ตามลําดบั โดยพบว่าหากมกีารนําโครงการระบบรถไฟ
ความเรว็สูงมาใช้ในเส้นทางกรุงเทพฯ-พษิณุโลก จะสามารถแบ่งสดัส่วนจํานวนผู้โดยสารจากรูปแบบ
การเดนิทางอื�นๆ ไดถ้งึรอ้ยละ 20.61 และแบ่งสดัส่วนจาํนวนผูโ้ดยสารจากรปูแบบการเดนิทางอื�นๆใน
เสน้ทางกรงุเทพฯ-นครสวรรค ์ไดถ้งึรอ้ยละ 10.00 

ตารางที� 6-16:  การประมาณการปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออกจงัหวดัพิษณุโลก 

ปี รปูแบบการเดินทาง จาํนวนผูโ้ดยสาร (คน) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

2554 
รถโดยสาร 5,877,594 97.60% 

อากาศยาน 144,620 2.40% 

รวม 6,022,214 
 

2561 

รถโดยสาร 6,814,369 78.04% 

อากาศยาน 117,374 1.34% 

รถไฟความเรว็สงู 1,799,625 20.61% 

รวม 8,731,368 
 ที�มา: การวเิคราะหข์องคณะวจิยั 

ตารางที� 6-17:  การประมาณการปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออกจงัหวดันครสวรรค ์

ปี รปูแบบการเดินทาง จาํนวนผูโ้ดยสาร (คน) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

2554 
รถโดยสาร 6,491,632 100.00% 

รวม 6,491,632 
 

2561 
รถโดยสาร 8,032,965 90.00% 

รถไฟความเรว็สงู 892,552 10.00% 

รวม 8,925,517 
 ที�มา: การวเิคราะหข์องคณะวจิยั 

 

เส้นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุดรธานี 
และจงัหวดัหนองคาย 

เสน้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเลอืกพจิารณา 3 จงัหวดัที�สําคญัคอื จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดั
อุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย โดยทั 0ง 3 จงัหวดัมแีนวโน้มจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ0น จงัหวดัขอนแก่น
มนีักท่องเที�ยวชาวไทยเฉลี�ยต่อปีมากที�สุดเท่ากบั 3,954,475 คน และจงัหวดัหนองคายมนีักท่องเที�ยว
ชาวต่างชาตเิฉลี�ยต่อปีมากที�สุดเท่ากบั 588,843 คน ดงัตาราง 6-18 
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ตารางที� 6-18: จาํนวนนักท่องเที�ยวและผู้มาเยือนทั <งชาวไทยและชาวต่างชาติ จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดัอดุรธานี และจงัหวดัหนองคาย 

ปี พ.ศ. 
ชาวไทย (คน) ชาวต่างชาติ (คน) 

อดุรธานี ขอนแก่น1/ หนองคาย2/ อดุรธานี ขอนแก่น1/ หนองคาย2/ 

2539 2,844,506   1,411,694 29,514   105,742 

2540 2,842,072   1,277,424 29,754   140,509 

2541 2,437,712   1,103,046 88,514   1,700,020 

2542 2,584,194 3,032,862 1,142,262 137,060 37,960 528,550 

2543 2,524,482 3,316,052 1,152,464 131,940 51,328 581,192 

2544 2,728,232 3,349,188 1,200,794 148,492 58,600 639,852 

2545 2,907,582 3,514,096 622,044 155,943 71,960 326,452 

2546 3,131,638 3,871,294 1,366,588 157,074 83,478 688,430 

2547 3,400,036 4,154,126   189,848 66,850   

2548 3,384,448 4,607,144   253,914 132,644   

2549 3,905,632 4,755,290   316,776 162,418   

2550 3,882,556 4,990,222   283,608 149,800   

รวม 36,573,090 35,590,274 9,276,316 1,922,437 815,038 4,710,747 

รวมเฉลี�ยต่อปี 3,047,758 3,954,475 1,159,540 160,203 90,560 588,843 
หมายเหตุ: 1/ ไม่มขีอ้มูลของจงัหวดัขอนแก่นในปี 2539-2541 

2/ ไม่มขีอ้มูลของจงัหวดัหนองคายในปี 2547-2550 
ที�มา: สาํนักงานท่องเที�ยวจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย 

  

จากขอ้มูลทั 0งหมดประกอบกนัจะเหน็ได้ว่าจํานวนนักท่องเที�ยวตามภูมภิาคในเส้นทางที�
การศกึษาครั 0งนี0ให้ความสนใจมแีนวโน้มเพิ�มขึ0น กอปรกบัรูปแบบการเดนิทางภายในภูมภิาคที�สําคญั
คอืการเดนิทางโดยเครื�องบนิในบางพื0นที� การเดนิทางโดยรถโดยสารประจาํทาง และการเดนิทางโดย
รถไฟซึ�งสามารถตอบสนองความต้องการของนักเดนิทางได้เป็นอย่างมากเนื�องจากราคาโดยสารตํ�า 
ดงันั 0น หากต้องการยกระดบัรูปแบบการขนส่งและการคมนาคมจงึควรพจิารณาระบบขนส่งทางราง
เป็นลาํดบัแรก 
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6.5 แนวทางการวิเคราะห์โครงการเชิงเศรษฐศาสตรส์ําหรบัโครงการรถไฟ
ความเรว็สูง 

ในการวเิคราะห์โครงการเชงิเศรษฐศาสตร ์สําหรบัการลงทุนโครงการรถไฟความเรว็สูง 
จาํเป็นต้องคาํนึงถงึปจัจยัหลายปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัด้านต้นทุนการลงทุน และปจัจยัด้านผลประโยชน์
จากโครงการ ในส่วนของต้นทุนในการลงทุนนั 0น รายงานนี0ได้มกีารทบทวนประสบการณ์จาก
ต่างประเทศในบทที� 5 ไว้แลว้ ซึ�งส่วนใหญ่ ต้นทุนโครงการรถไฟความเรว็สูงมคีวามผนัแปรค่อนขา้ง
สูง ตามปจัจยัต่างๆ เช่น เทคโนโลยทีี�ใช้ ลกัษณะภูมปิระเทศที�มกีารก่อสรา้งเส้นทาง ต้นทุนด้านการ
ก่อสรา้ง  และแรงงานของประเทศที�มกีารลงทุน เป็นต้น  

ปจัจยัที�สาํคญัต่อการวเิคราะห์โครงการอกีส่วนหนึ�งคอื ปจัจยัด้านผลประโยชน์ของโครงการ 
ซึ�งปจัจยัหลกัด้านผลประโยชน์ของโครงการ คอืการประหยดัเวลาในการเดนิทาง ซึ�งหมายถงึการ
ประหยดัเวลาการเดนิทางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัการเดนิทางรูปแบบอื�น เช่น การเดนิทางโดยรถไฟ
ธรรมดา การเดนิทางโดยรถยนต์ และความได้เปรยีบเชงิเวลาและราคากบัการเดนิทางโดยเครื�องบนิ  

ถ้าพจิารณาเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ เราสามารถคํานวณการประหยดัเวลาในการ
เดนิทาง สําหรบัรถไฟความเรว็สูงในความเรว็ต่างๆ ได้ ดงัแสดงในตารางที� 6-19 โดยที�เวลาในการ
เดนิทางรถโดยสารประจาํทาง นํามาจากขอ้มูลของกรมการขนส่งทางบก ซึ�งใช้เวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 11 ชั �วโมง และระยะเวลาในการเดนิทางโดยเครื�องบนิ คาํนวณจากเวลาในการบนิประมาณ 
1 ชั �วโมง รวมเวลาในการเชก็อนิ 1 ชั �วโมง และเวลาในการรอสมัภาระประมาณ 45 นาทหีลงัจาก
เครื�องลงจอด รวมเป็น 2.75 ชั �วโมง 

ตารางที� 6-19:  การเปรียบเทียบเวลาในการเดินทางสาํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง 
กรงุเทพฯ-เชียงใหม่ 

ความเรว็ของ
รถไฟความเรว็สูง 

ระยะเวลาในการ
เดินทาง (ชั �วโมง) 

ระยเวลาการเดินทาง เปรียบเทียบกบัการเดินทางรปูแบบอื�น 
(ชั �วโมง) 

การเดินทางโดยรถโดยสาร  
ใช้เวลา 11 ชั �วโมง 

การเดินทางโดยเครื�องบิน  
ใช้เวลา 2.75 ชั �วโมง 

120 กม./ชม. 7.76 11 – 7.76 = 3.24 7.76 – 2.75 = 5.01 
160 กม./ชม. 5.82 11 – 5.82 = 5.18 5.82 – 2.75 = 3.07 
250 กม./ชม. 3.73 11 – 3.73 = 7.27 3.73 – 2.75 = 0.98 

ที�มา: การวเิคราะหข์องคณะวจิยั 
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การเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการเดนิทางของรถไฟความเรว็สูงที�ความเรว็ต่างๆ พบว่ารถไฟ
ความเรว็ที� 120 และ 160 กม./ชม. สามารถที�จะแข่งขนักบัการเดนิทางทางเครื�องบนิได้ เนื�องจากใช้
เวลามากกว่าเครื�องบนิ 5.01 และ 3.07 ชั �วโมงตามลําดบั ในขณะที�รถไฟความเรว็ 250 กม./ชม. จะ
ใช้เวลามากกว่าเครื�องบนิประมาณ 1 ชั �วโมง ซึ�งสามารถแข่งขนักบัการเดนิทางโดยเครื�องบนิได้ โดย
ขึ0นอยู่กบัการกําหนดราคาค่าโดยสารเป็นหลกั 

ถ้าพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการเดนิทางโดยรถโดยสาร พบว่า การเดนิทางโดยรถไฟ
ความเรว็ 120 กม./ชม. มคีวามได้เปรยีบด้านเวลาการเดนิทางเพยีง 3.24 ชั �วโมง ในขณะที�รถไฟ
ความเรว็ 160 และ 250 กม./ชม. มคีวามได้เปรยีบด้านเวลาการเดนิทางอยู่ที� 5.18 และ 7.27 ชั �วโมง 
ตามลําดบั ซึ�งถ้าพิจารณาในแง่ของการเดนิทางโดยรถโดยสาร พบว่ารถไฟความเร็ว 160 กม./ชม. 
น่าจะดงึดูดให้ผู้โดยสารรถโดยสารประจาํทางมาใช้รถไฟมากยิ�งขึ0น 

ตามที�ได้มกีารวเิคราะห์แนวโน้มของผู ้โดยสารที�จะเปลี�ยนรูปแบบการเดนิทางมาใช้รถไฟ
ความเรว็สูง พบว่า ผู้โดยสารที�มศีกัยภาพและมแีนวโน้มที�จะเป็นผู้ใช้รถไฟความเรว็สูง คอืผู้โดยสาร
ที�เดนิทางโดยเครื�องบนิเป็นหลกั ดงันั 0น ถ้ามกีารลงทุนรถไฟความเรว็ 120 กม./ชม. อาจจะทําให้
จาํนวนผู้โดยสารที�ใช้รถไฟน้อยตามไปด้วย  ทาํให้ความคุ้มค่าทางการลงทุนน้อยลงไป 

ประเดน็ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตรข์องการลงทุนโครงการรถไฟความเรว็สูง ได้มกีาร
วเิคราะห์โดยละเอยีดในงานวจิยัของ Nash และ de Gus (2009) ซึ�งตวัแปรสาํคญัในการวเิคราะห์คอื 
การประหยดัเวลาในการเดนิทางต่อผู้โดยสารหนึ�งคน (∆t) และมูลค่าของการประหยดัเวลา (Value 
of Time Saving: v) ซึ�งงานวจิยัของประเทศไทย พบว่ามูลค่าของการประหยดัเวลาในการเดนิทาง
ระหว่างจงัหวดั อยู่ที�ประมาณ 60 บาทต่อชั �วโมง ซึ�งถ้าคํานวณมูลค่าการประหยดัเวลาการเดนิทาง
รวม (v∆t) นั 0นจะส่งผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ โดยที�ถ้า v∆t มมีูลค่าสูง โครงการจะมคีวาม
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตรไ์ด้ถ้ามจีาํนวนผู้โดยสารไม่มากนัก  

ซึ�งในงานศกึษาของ Nash และ de Gus (2009) พจิารณาจาํนวนผู้โดยสารในปีแรกที�ทําให้
โครงการจะมมีูลค่าปจัจุบนัของโครงการ (Net Present Value: NPV) เท่ากบัศูนย ์(หมายถงึโครงการ
ไม่มผีลกําไร แต่ไม่ขาดทุน) โดยมปีจัจยัในการคาํนวณได้แก่ ต้นทุนการลงทุนรถไฟความเรว็สูงที� 12 
ล้านยูโรต่อกโิลเมตร (ค่าก่อสรา้งและมูลค่าปจัจุบนัของขบวนรถไฟ) อตัราดอกเบี0ยที�รอ้ยละ 5 อายุ
โครงการ 40 ปี โดยมกีารเปรยีบเทยีบว่าถ้ามกีารประหยดัเวลาการเดนิทางต่อผู้โดยสารหนึ�งคน โดย
ที� ∆t จะเปรยีบเทยีบกบักรณีฐาน ซึ�งได ้แก่ร ูปแบบการเดนิทางของผู ้โดยสารก่อนที�จะมรีถไฟ
ความเรว็สูง ซึ�งอาจจะเป็นการเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ หรอืเครื�องบนิ 
แล้วแต่กรณี โดยที� Nash และ de Gus (2009) ระบุว่า ถ้า v∆t มมีูลค่าสูง (45 ยูโรต่อผู้โดยสาร 1 
คน) โครงการต้องมผีู้โดยสารในปีแรกประมาณ 6.6 ล้านคนเที�ยวต่อปีในการเปิดให้บรกิารในปีแรก 
ในขณะที�ถ้า v∆t มมีูลค่าตํ�า (นั �นคอื 20 ยูโร ต่อผู ้โดยสาร 1 คน) โครงการจะมคีวามคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร ์ต้องมจีาํนวนผู้โดยสารมากถงึ 14.9 ล้านคนเที�ยวต่อปี ในการเปิดให้บรกิารปีแรก ถ้า
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในหวัขอ้ 6.4 พบว่าการประมาณการจํานวนผู้โดยสารรถไฟความเรว็สูงของ
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เส้นทางสายเหนืออยู่ที�ประมาณ 6.9 ล้านคนเที�ยวในปีแรกที�เปิดให้บรกิาร ถ้าเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูล
ในตารางที� 6-19 จะพบว่า ถ้ารถไฟความเรว็สูง 250 กม./ชม. จะมคี่า v∆t ประมาณ 7.27 x 60 = 
436.2 บาท หรอืประมาณ 10 ยูโร ในขณะที� ถ้ารถไฟความเรว็ 160 กม./ชม. จะมคี่า v∆t ประมาณ 
5.18 x 60 = 310.8 บาท หรอืประมาณ 7.2 ยูโร และถ้ารถไฟความเรว็ 120 กม./ชม. จะมคี่า v∆t  
ประมาณ 3.24 x 60 = 194.4 บาท หรอืประมาณ 4.5 ยูโร ซึ�งการลงทุนรถไฟที�ความเรว็ 120 และ 
160 กม. / ชม. ถงึแมจ้ะมตี้นทุนที�ตํ�ากว่า แต่ผลประโยชน์ที�จะได้รบัจากการประหยดัเวลาจะน้อยกว่า 
และอาจทาํให้โครงการไม่มคีวามคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตรไ์ด ้

การวเิคราะห์โครงการขา้งต้น วเิคราะห์ถงึเส้นทางกรุงเทพฯ - เชยีงใหม่เป็นหลกั เนื�องจาก
จาํนวนผู้โดยสารที�เดนิทางระหว่างจงัหวดั มศีกัยภาพพอสมควรที�จะลงทุนโครงการรถไฟความเรว็สูง 
อย่างไรก็ด ีจะเหน็ได้ว่าจํานวนผู้โดยสารในปีแรกที�ประมาณการไว้ อาจจะน้อยไปถ้าพจิารณาถงึ
ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์ซึ�งการวเิคราะห์จํานวนผู ้โดยสารโดยละเอยีด ในการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการมคีวามจาํเป็นอย่างยิ�ง โดยที�อาจจะเป็นไปได้ว่าจาํนวนผู้โดยสารของเส้นทาง
นี0 อาจจะเพิ�มขี0นในอนาคตและมคีวามคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตรม์ากยิ�งขึ0นถ้ามกีารลงทุนเมื�อเวลาที�
เหมาะสม 

ในส่วนของเส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย ซึ�งมจีํานวนผู้โดยสารน้อย ดงัที�ได้วเิคราะห์ไว้ใน
เบื0องต้น ซึ�งจะมศีกัยภาพเพิ�มมากขึ0นถ้ามกีารเชื�อมต่อระบบกบัประเทศลาวและจนีตอนใต้ (มลฑลยูน
นาน) ซึ�งถา้มกีารเชื�อมต่อจรงิ จาํนวนผูโ้ดยสารของเสน้ทางนี0น่าจะมากขึ0น และทําใหก้ารวเิคราะหค์วาม
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรม์คีวามคุม้ค่าในการลงทุนได ้

การวเิคราะห์โครงการนี0เป็นเพยีงการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตรเ์บื0องต้น เพื�อแสดงให้เหน็ถงึ
ความสําคญัของตวัแปรด้านความเรว็ของรถไฟความเรว็สูง ที�ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการ
ลงทุน ซึ�งในรายละเอยีดแล้วจาํเป็นต้องมกีารศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) 
โดยละเอยีดอกีครั 0งในการตดัสนิใจลงทุนโครงการรูปแบบต่างๆ 
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บทที� 7 
การวิเคราะห์ความต้องการการขนส่งในประเทศและ 

ระหว่างประเทศ จากการเชื�อมโยงเศรษฐกิจกบัประเทศเพื�อนบ้าน 

7.1  กรอบการวิเคราะห์ความต้องการการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

การวเิคราะห์ความต้องการในการขนส่งสนิค้านั -น จําเป็นต้องพจิารณาถงึการไหลเวยีนของ
สนิค้าทั -งในประเทศและระหว่างประเทศ งานวจิยัในอดตีจะระบุว่าการขนส่งทางบก (โดยเฉพาะทาง
ถนน) เป็นการขนส่งภายในประเทศเป็นหลกั และมสีดัส่วนของการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ
ค่อนขา้งน้อย  แต่ประเดน็สําคญัของแบบจาํลองปรมิาณและการกระจายการขนส่งสนิค้าที�จะนํามา
ประยุกต์ใช้ในการศกึษานี- จําเป็นต้องพจิารณาแยกระหว่างสนิค้าที�ขนส่งภายในประเทศ ซึ�งเป็น
สนิค้าที�เป็นปจัจยัการผลติและสนิค้าที�บรโิภคภายในประเทศ กบัสนิค้าที�เป็นสนิค้านําเขา้หรอืส่งออก
ไปยงัต่างประเทศ ทั -งนี-การที�จะแยกสนิค้านําเขา้และส่งออกที�ขนส่งอยู่บนระบบขนส่งในประเทศ 
จําเป็นต้องทราบถงึโครงสรา้งของห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าที�มกีารนําเขา้และส่งออกนั -น เพื�อให้
สามารถพยากรณ์ความต้องการการขนส่งได้ โดยขั -นตอนของการพยากรณ์ปรมิาณการขนส่งสนิค้า 
แบ่งได้เป็นดงันี- 

• การพยากรณ์ปจัจยัทางเศรษฐกิจที�ส่งผลต่อการขนส่ง เช่น การขยายตวัของผลติภณัฑ ์
มวลรวมประชาชาตหิรอื GDP การขยายตวัของประชากรในพื-นที� มูลค่าการนําเขา้และ
ส่งออกในอนาคต โดยจะมกีารประมาณการออกไปเป็นระยะเวลา 15 ปี 

• การพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ คือส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ�ง
แบบจําลองการขนส่งทั �วๆ ไปมกัจะไม่มกีารวเิคราะห์ในรายละเอยีด สถาบนัวจิยัเพื�อการ
พฒันาประเทศไทยได้รเิริ�มจดัทําแบบจาํลองการค้าระหว่างประเทศแบบขา้มแดน (Cross-
Border Transport) เพื�อพยากรณืการคา้ระหว่างประเทศโดยใชแ้บบจาํลองแบบ 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) 

• การพฒันาแบบจาํลองทางเลอืกรปูแบบการขนส่งสนิคา้ (Freight Modal Choice Model) มี
เป้าหมายเพื�อคาดคะเนการเปลี�ยนแปลงอุปสงค์ของการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ และ
การจําแนกองค์ประกอบสําคญัที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาจาก
รูปแบบการขนส่งทางถนน ทางราง และทางนํ-าเป็นหลกั และการขนส่งต่อเนื�องหลาย
รปูแบบในกรณทีี�การเชื�อมต่อระหว่างรปูแบบการขนส่งสามารถกระทําได ้โดยแบบจาํลองที�
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พฒันาขึ-นนี-จะครอบคลุมถึงองค์ประกอบสําคญัในการตัดสินใจของผู้ขนส่งทั -งในแง่ของ
ตน้ทุนโลจสิตกิสร์วมไปถงึมมุมองของผูบ้รโิภค โดยมุง่เน้นในระดบัพฤตกิรรมของผูข้นส่งใน
การตดัสนิใจเลอืกรูปแบบการขนส่งสนิค้า ทั -งนี-แบบจําลองนี-จะพยากรณ์ปรมิาณสนิค้าที�
ขนส่งในรปูแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การขนส่งทางถนน ทางรถไฟ เป็นหลกั  

จากขั -นตอนการวเิคราะห์ดงัที�กล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปเป็นกรอบการวเิคราะห์การขนส่ง
เชื�อมโยงระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน ดงัแสดงในรูปที� 7-1 

รปูที� 7-1:  แบบจาํลองการวิเคราะห์การขนส่งเชื�อมโยงระหว่างประเทศเพื�อนบ้านและการ
เดินทางภายในประเทศ 

แบบจําลองการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ

แบบจําลองการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ

ปริมาณการขนส่งสินค้าบน
เส้นทางหลัก

(Main Corridors)

Freight Network Model
20 ชนิดสินค้า

Gravity Model 
สินค้า/ประเทศ ที�สนใจ

 
 

โดยที�ข ั -นตอนหลกัในการพฒันาแบบจาํลองนี-มอียู่ 2 ส่วนหลกัได้แก่ 

1) แบบจาํลองการขนส่งสนิคา้ในประเทศ 
2) แบบจาํลองการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

โดยที�รายละเอยีดของแต่ละแบบจาํลองจะนําเสนอในหวัขอ้ต่อไป 

7.2  แบบจาํลองปริมาณและการกระจายการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

แบบจาํลองปรมิาณและการกระจายการขนส่งสนิค้าเป็นแบบจาํลองที�อธบิายถงึการไหลเวยีน
ของสนิค้าระหว่างภูมภิาค โดยพจิารณาถงึปจัจยัด้านเศรษฐศาสตรม์หภาคและปจัจยัเชงิพื-นที� เพื�อให้
ไดข้อ้มูลจุดเริ�มต้น-จุดปลายทางของการไหลเวยีนของสนิค้า หรอื OD-Matrix 

โดยขั -นตอนของการพฒันาแบบจาํลองนี- ประยุกต์มาจากการศกึษาโครงการศกึษาเพื�อพฒันา
เส้นทางพเิศษสาํหรบัรถบรรทุกและระบบบรหิารจดัการเพื�อเชื�อมต่อการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ 
ซึ�งทางสถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทยได้มสี่วนร่วมในการพฒันาแบบจาํลองนี-ด้วย 
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ขั -นตอนสําหรบัโครงสรา้งของแบบจําลองปรมิาณและการกระจายการขนส่งสนิค ้านั -น 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั -นตอนหลกั ได้แก่ การศกึษาปจัจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อปรมิาณการ
ขนส่งสนิค้า การสรา้งเมตรกิซ์การกระจายของการผลติและการบรโิภค และการแปลงเมตรกิซ์การ
ผลติและการบรโิภคเป็นเมตรกิซ์ต้นทางและปลายทางของสนิค้า ซึ�งมรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี- 

1) การศกึษาปจัจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อปรมิาณการขนส่งสนิค้า โดยมขีอ้มูลหลกั
ได้แก่ มูลค่าผลผลติรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขอ้มูลผลผลติ
มวลรวมของภูมภิาค (Gross Provincial Product: GPP) และการประมาณการผลผลติ
มวลรวมของภูมภิาครายสนิค้าและตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ 

2) การสรา้งเมตรกิซ์การผลติและการบรโิภค (Production/Consumption Matrix: P/C 
Matrix)  

3) การแปลงเมตรกิซ์การผลติและการบรโิภค (P/C Matrix) เป็นเมตรกิซ์ต้นทางและ
ปลายทางของสนิค้า (OD-Matrix)  

สําหรบัขั -นตอนที� 1 เป็นการวเิคราะห ์โดยใช ้แนวโน้มทั �วไป รายงานนี-จะไม่อธบิายใน
รายละเอยีด แต่ในขั -นตอนที� 2 และขั -นตอนที� 3 ซึ�งมปีระเดน็ด้านวธิกีารที�จาํเป็นต่อการวเิคราะห์ใน
ขั -นตอนต่อไป รายงานนี-จะนําเสนอรายละเอยีดดงันี- 

การสร้างเมตริกซ์การผลิตและการบริโภค 

ในการสรา้งเมตรกิซ์การผลติและการบรโิภค คณะวจิยัแบ่งสาขาการผลติตามชนิดสนิค้า 
ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื�อหารูปแบบการผลติและการบรโิภคที�มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั ได้แก่ 

• สนิค้าเกษตรที�ต้องแปรรูป ได้แก่ สาขาการทํานา (สนิค้าขา้วเปลอืก) ไร่ขา้วโพด ไร่มนั
สาํปะหลงัและไร่อ้อย ซึ�งสนิค้าเหล่านี- จะมกีารเดนิทางระยะสั -นไปยงัแหล่งแปรรูปต่างๆ 

• สนิค้าเกษตรที�แปรรูปแล้ว ได้แก่ กจิการโรงส ี(ขา้วสาร) กจิการสแีละบดขา้วโพด อาหาร
สตัว์ โรงแป้งมนั โรงงานนํ-าตาล สวนยางและการผลติยางแผ่นยางก้อน รวมทั -งผลผลติ
ทางการเกษตรอื�นๆ และอุตสาหกรรมอาหาร เครื�องดื�ม ซึ�งสนิคา้เหล่านี-จะแบ่งออกเป็น
สองช่องทาง คอื 

− การบรโิภคภายในประเทศ ซึ�งแต่ละภูมภิาคจะมกีารบรโิภคตามสดัส่วนของประชากร 
− การส่งออก ซึ�งมช่ีองทางส่งออกทางท่าเรอืแหลมฉบงั และทางด่านปาดงัเบซาร ์ตาม

ชนิดของสนิค้า 

• สนิค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งส่วนนี-จะมกีารผลติและการบรโิภคที�ซบัซ้อนขึ-นมาอกีขั -นหนึ�ง 
เนื�องจากปจัจยัการผลติบางชนิดเป็นปจัจยัการผลติที�นําเขา้ ซึ�งการสรา้งเมตรกิซ์การ
ผลติและการบรโิภคแบ่งได้เป็นสามช่องทาง คอื 
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− การนําเขา้วตัถุดบิ ซึ�งในที�นี-มสีมมตฐิานว่าวตัถุดบิจะนําเขา้ทางท่าเรอืแหลมฉบงั
ทั -งหมดและกระจายไปยงัแหล่งการผลติต่างๆ ตามสดัส่วนของผลผลติมวลรวมของ
สาขาการผลตินั -นๆ 

− การบรโิภคภายในประเทศ ซึ�งแต่ละภูมภิาคจะมกีารบรโิภคตามสดัส่วนของประชากร 
− การส่งออก ซึ�งมช่ีองทางส่งออกทางท่าเรอืแหลมฉบงั และทางด่านปาดงัเบซาร ์ตาม

ชนิดของสนิค้า 
• สนิค้าอุตสาหกรรมที�เป็นสนิค้านําเขา้เป็นหลกั ได้แก่ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม อุตสาหกรรม

เคมแีละปิโตรเลียม  เหล็กและผลิตภณัฑ์จากเหล็ก ซึ�งมสีมมติฐานว่าสินค้าดงักล่าว จะ
นําเขา้ทางท่าเรอืแหลมฉบงัทั -งหมด และกระจายไปยงัแหล่งการผลติต่างๆ ตามสดัส่วนของ
ผลผลติมวลรวมของสาขาการผลตินั -นๆ 

ส่วนการพยากรณ์การผลติและการบรโิภคในอนาคตจะอ้างองิผลการประมาณการของผลผลติ
มวลรวมของจงัหวดัเป็นหลกั เพื�อให้ได้ปรมิาณการผลติและบรโิภคของแต่ละพื-นที�ในอนาคตได ้

สําหรบัการศกึษานี- ได้พจิารณาสนิค้าทั -งหมด 20 ชนิด โดยได้มกีารยุบรวมชนิดสนิค้าบาง
ชนิด เนื�องจากขอ้จาํกดัด้านขอ้มูลทุตยิภูม ิและบางสาขาการผลติก็ไม่มกีารขนส่งสนิค้าอย่างชดัเจน  

ในส่วนของการแบ่งเขตพื-นที �นั -น ในโครงการศกึษาคณะวจิยัแบ่งพื-นที �การศกึษาตาม
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ซึ�งมกีารแบ่งประเทศไทย
ออกเป็น 20 อนุภูมภิาค โดยที�การแบ่งจงัหวดั แสดงในตารางที� 7-1 
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ตารางที� 7-1:  การแบ่งเขตพื6นที�ตามอนุภมิูภาค 

อนุภมิูภาค จงัหวดั อนุภมิูภาค จงัหวดั 
ภาคอสีานตอนบน 1 อุดรธานี หนองคาย เลย 

หนองบวัลาํภู 
ภาคใต้ตอนบน 3 ภูเกต็ พงังา กระบี� 

ภาคอสีานตอนบน 2 มุกดาหาร สกลนคร 
นครพนม กาฬสนิธุ ์

ภาคใต้ตอนล่าง 1 ปตัตานี ยะลา นราธวิาส 

ภาคอสีานตอนบน 3 ขอนแก่น รอ้ยเอด็ 
มหาสารคาม  

ภาคใต้ตอนล่าง 2 สงขลา สตูล 

ภาคอสีานตอนล่าง 1 นครราชสมีา ชยัภูม ิ
สุรนิทร์ บุรรีมัย ์

ภาคตะวนัออก ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ี
ตราด 

ภาคอสีานตอนล่าง 2 อุบลราชธานี อาํนาจเจรญิ 
ศรสีะเกษ ยโสธร 

ภาคกลางตอนบน 1 นนทบุร ีปทุมธานี อยุธยา 
อ่างทอง 

ภาคเหนือตอนบน เชยีงใหม่ เชยีงราย ลาํปาง 
ลาํพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ 
น่าน พะเยา  

ภาคกลางตอนบน 2 สระบุร ีลพบุร ีสงิหบ์ุร ี
ชยันาท 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 พษิณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก 
สุโขทยั อุตรดติถ ์

ภาคกลางตอนล่าง 1 ราชบุร ีสุพรรณบุร ี
นครปฐม กาญจนบุร ี

ภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์ อุทยัธานี 
กาํแพงเพชร พจิติร 

ภาคกลางตอนล่าง 2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์

ภาคใต้ตอนบน 1 สุราษฎรธ์านี ชุมพร 
ระนอง 

ภาคกลางตอนล่าง 3 สมุทรปราการ ฉะเชงิเทรา 
นครนายก ปราจนีบุร ี
สระแกว้ 

ภาคใต้ตอนบน 2 นครศรธีรรมราช ตรงั 
พทัลุง 

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

 

การแปลงเมตริกซ์ต้นทางและปลายทางของสินค้า (OD-Matrix) 

หลงัจากได้ปรมิาณการผลติและบรโิภคของแต่ละชนิดสนิค้าแล้ว การแปลงเป็นเมตรกิซ์ต้น
ทางและปลายทางของสนิค้าจะใช้แบบจาํลองความโน้มถ่วง (Gravity Model) โดยใช้ระยะทางทาง
ถนนระหว่างจุดต่างๆ ของแต่ละโซนในการกําหนดโดยสมการความโน้มถ่วงแสดงได้ดงัสมการที� 1 
อย่างไรก็ด ีการดดัแปลงแบบจาํลองความโน้มถ่วงที�ได้ดดัแปลงเพื�อใช้ในการอธบิายความสมัพนัธ์
ทางด้านโครงข่ายการขนส่ง เช่น Trip Origin-Destination Flows หรอื Commodity Flows ดงั
สมการที� 2 ซึ�งสามารถเปลี�ยนรูป โดยใช้วธิ ีEntropy Maximizing ซึ�งเป็นวธิกีารหนึ�งในการประมาณ
ค่าพารามเิตอรข์องแบบจําลองความโน้มถ่วงโดยมรี ูปแบบของแบบจําลองดงัสมการที� 3 ในการ
ประมาณค่าพารามเิตอร ์Ai และ Bj จะใช้วธิกีารทําซํ-า (Iterative Procedure) ค่าที�ได้ จะเป็นค่าคงที�
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เพื�อปรบัแก้แบบจาํลองให้สมดุล (Balancing Factors) สําหรบัฟงัก์ชนัของระยะทางกดีขวาง (-βcij) 
ซึ�งในที�นี-ได้ใช้ค่า β เท่ากบั 2  

 

2

ij

ji

ij
D

CP
V =  สมการที� 1 

โดย   Vij คอื ปรมิาณสนิค้าที�ขนส่งจากโซน i ไปยงัโซน j 

  Pi คอื ปรมิาณสนิค้าที�ผลติที�โซน i 

  Cj คอื ปรมิาณสนิค้าที�บรโิภคในโซน j 

  Dij คอื ระยะทางระหว่างโซน i และ j 

 

)d(fDkOx
'rr'rr'rr

γα=  สมการที� 2 

โดย   'rr
x  คอื การหมุนเวยีนจากพื-นที� rไปยงั r′ 

 k, α, γ  คอื ค่าคงที� 

 Or คอื การหมุนเวยีนที�เริ�มต้นที�พื-นที� r 

 Dr’ คอื การหมุนเวยีนที�สิ-นสุดที�พื-นที� r′ 

 f(drr') คอื ฟงัก์ชนัของระยะทางกดีขวางระหว่าง r และ r′ 

 

)exp( ijjjiiij cDBOAT β−=  สมการที� 3 

โดย   Tij คอื การหมุนเวยีนของสนิค้าจากพื-นที� iไปยงั j 

 Ai และ Bj  คอื ค่าคงที� 

 Oi คอื การหมุนเวยีนที�เริ�มต้นที�พื-นที� i 

 Dj คอื การหมุนเวยีนที�สิ-นสุดที�พื-นที� j 

 -βcij คอื ฟงัก์ชนัของระยะทางกดีขวางระหว่าง i และ j  
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ผลการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้าภายในประเทศ 

จากขอ้มูลการไหลเวยีนสนิค้าระหว่างพื-นที�ในอนุภูมภิาค สามารถนํามาวเิคราะห์ปรมิาณ
สนิค้าที�ไหลเวยีนภายในกลุ่มจงัหวดัที�ทําการศกึษาได้โดยใช้แบบจําลอง Gravity Model ดงัที�ได้
อธบิายในหวัขอ้ที�ผ่านมา โดยผลการวเิคราะห์เบื-องต้นสามารถแสดงได้ในตารางที� 7-2 ถงึ ตารางที� 
7-3 โดยแสดงปรมิาณสนิค้าที�ไหลเวยีนในปี 2554 และปี 2564  

ตารางที� 7-2:  เมตริกซ์ต้นทางปลายทางการขนส่งสินค้ารายภาค ปี 2554 

(หน่วย : พนัตนั) 

 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต ้ ตะวนัออก กลาง กทม. รวม 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 58,665 4 0.49 2,925 45 50 61,691 
เหนือ 597 48,328 0.43 5,235 475 406 55,040 
ใต้ 2,269 459 55,264 10,508 1,077 1,586 71,163 
ตะวนัออก 46,795 24,802 19,120 25,055 48,203 9,974 173,949 
กลาง 15,843 5,754 3,422 18,119 61,317 5,632 110,087 
กทม. 17,298 7,524 5,264 389 7,676 20,731 58,880 
รวม 141,466 86,870 83,071 62,231 118,793 38,379 530,811 

ที�มา: จากการคาํนวณของคณะวจิยั 

ตารางที� 7-3:  เมตริกซ์ต้นทางปลายทางการขนส่งสินค้ารายภาค ปี 2564 

(หน่วย : พนัตนั) 

 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต ้ ตะวนัออก กลาง กทม. รวม 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 78,841 6 0.66 3,931 61 68 82,908 
เหนือ 802 64,948 0.58 7,035 638 546 73,969 
ใต้ 3,050 616 74,270 14,122 1,447 2,132 95,638 
ตะวนัออก 62,888 33,332 25,695 33,671 64,781 13,404 233,773 
กลาง 21,291 7,733 4,599 24,351 82,405 7,568 147,948 
กทม. 23,246 10,111 7,074 522 10,316 27,860 79,130 
รวม 190,119 116,746 111,641 83,633 159,648 51,578 713,365 

ที�มา: จากการคาํนวณของคณะวจิยั 

ขอ้มูลการวเิคราะห์ปรมิาณการขนส่งภายในประเทศจะเป็นขอ้มูลในการใช้วเิคราะห์ปรมิาณ
การไหลเวยีนของสนิค้าร่วมกบัการขนส่งระหว่างประเทศในหวัขอ้ต่อไป 

 



132 บทที� 7 การวเิคราะห์ความต้องการในการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ  
จากการเชื�อมโยงเศรษฐกจิกบัประเทศเพื�อนบ้าน 

 

7.3  แบบจาํลองปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศทางถนน 

ส่วนของการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศซึ�งแบบจําลองการขนส่งทั �วๆ ไปมกัจะไม่มกีาร
วเิคราะห์ถงึรายละเอยีด สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทยได้รเิริ�มการจดัทําแบบจาํลองการค้า
ระหว่างประเทศแบบขา้มแดน (Cross-border transport) โดยใช้แบบจําลองแบบ 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) เพื�อวเิคราะห์
ปรมิาณการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

การใช้แบบจําลอง Gravity นั -น งานวจิยัโดยทั �วไปใช้แบบจําลองนี-ในการวเิคราะห์การค้า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในระดบัทวภิาค ีโดยที� Poncet (2006) ได้ใช้แบบจาํลอง Gravity ในการ
วเิคราะห์การค้าระหว่างมณฑลยนูนานและประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ-าโขง และพบว่าการ
เชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิมผีลบวกต่อการค้าระหว่างประเทศและงานศกึษาของ Limao and 
Venables (2001) ก็แสดงให้เหน็ถงึความสําคญัของตวัแปรด้านโครงสรา้งพื-นฐานด้านการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ โดยใช้แบบจาํลอง Gravity เช่นเดยีวกนั 

สําหรบัแบบจําลอง Gravity ที�จะใช้ในการศกึษานี- จะใช้รูปแบบใกล้เคยีงกบัการศกึษาของ 
TDRI (2010) โดยมสีมการดงันี- 
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  (1) 

โดยที�  

i = ประเทศผู้ส่งออก 

j = ประเทศผู้นําเขา้ 

k = ด่านชายแดนที�มกีารนําเขา้สนิค้า 

t = ปีที�มกีารค้า 

Export = มูลค่าการส่งออกของสนิค้าที�พกิดัมาตรฐานสนิค้า 2 หลกั  

GDP = Real Gross Domestic Products 

Logistic = ค่าดชันีต้นทุนการขนส่งตามเส้นทางระหว่างประเทศ 

Import / Total Import = การนําเขา้ที�ด่าน k ต่อการนําเขา้ทั -งหมดของประเทศผูนํ้าเขา้ 

ε = Error Term 
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การสร้าง Logistics Cost Index 

ในการศกึษาของสถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทยในโครงการ Sharing the Benefits 
from Transportation Linkages and Logistics Improvements in the GMS: A Study of the East-
West and North-South Corridor (TDRI, 2010) ได้มกีารสรา้ง Logistics Cost Index ขึ-นมาจาก
ขอ้มูลการขนส่งในประเทศและต่างประเทศในเส้นทางเศรษฐกจิ (Economic Corridor) แนวเหนือใต้ 
(North-South Economic Corridor: NSEC) และแนวตะวนัออกตะวนัตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) โดยใช้ขอ้มูลต้นทุนการขนส่งและเวลาในการขนส่งเป็นตวัแปร โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งภายในประเทศ และค่าใชจ้่ายในส่วนของการขนส่งขา้มแดน ขอ้มูลต้นทุนการ
ขนส่งและเวลาในการขนส่ง นํามาจากขอ้มูลของ ADB (2007); UNESCAP (2005); JICA (2007); 
MOU IICBTA between Lao PDR and Thailand: Time Release Study (2007), JETRO (2008); 
ADB (2009) และ NERI (2010) ต้นทุนที�ได้เป็นต้นทุนของการขนส่งคอนเทนเนอรข์นาด 20 ฟุต 1 ตู้ 
ซึ�งมหีน่วยเป็น ดอลล่าร ์ สรอ. โดยมกีารปรบัขอ้มูลเป็นดชันี และให้ดชันีของค่าขนส่งในส่วนของ
เส้นทางเศรษฐกจิแนวตะวนัออกตะวนัตกในปี  2550 เป็น 100 เพื�อให้สะดวกในการประมาณค่า
สมัประสทิธิ �ต่างๆ 

ผลการประมาณค่าสมัประสิทธิ ;ของแบบจาํลอง 

ในการประมาณค่าสมัประสทิธิ �ของแบบจาํลอง Gravity จะใช้วธิ ีOrdinary Least Square 
(OLS) ในการประมาณค่า อย่างไรก็ดรีูปแบบของขอ้มูลมลีกัษณะเป็น Panel Data จงึจาํเป็นต้องมี
การทดสอบและปรบัแก้ค่าสมัประสทิธิ �ในกรณีที�ม ีSerial Correlation ของ Panel Data ด้วย ในการ
ประมาณค่าสมัประสทิธิ �นั -นพบว่าสมัประสทิธิ �ของ Panel Data และหลงัจากทําการทดสอบ Fixed 
Effects และ Random Effects แล้ว พบว่าแบบจาํลองที�เหมาะสมคอื แบบจาํลองที�มกีารปรบัแก้ 
Fixed Effects ดงัแสดงในตารางที� 7-4 ซึ�งผลการวเิคราะห์เศรษฐมติขิองแบบจาํลอง Gravity แสดง
ไว้ในส่วนท้ายของบทนี- 

ตารางที� 7-4: แบบจาํลอง Gravity  

Variable Coefficient Standard Error T-ratio P[|Z|>z] 
Ln (GDPi) 0.33098     0.456 7.259 0.0000 
Ln (GDPj) 0.94918 0.472 20.113 0.0000 
Ln (Logistics) -0.37885 0.133 -2.838 0.0050 
Import/Total Import 1.01122 0.003 307.808 0.0000 
R-Squared without Group Dummy Variables = 0.9811 
R-Squared with Group Dummy Variables = 0.9993 

ที�มา: จากการคาํนวณของคณะวจิยั 
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ผลจากแบบจาํลองสอดคล้องกบัหลกัทฤษฎนีั �นคอื เมื�อ GDP ของประเทศเพิ�มมากขึ-นทาํให้มี
การส่งออกและนําเขา้มากขึ-น ในขณะที�เมื�อต้นทุนการขนส่งเพิ�มขึ-นทําให้การส่งออกและนําเขา้ลดลง
และค่าสมัประสทิธิ �ของตวัแปรแต่ละตวัก็มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

การประยุกต์ใช้แบบจาํลอง 

การประยุกต์ใช้แบบจําลองจะมกีารเปลี�ยนแปลงตวัแปรที�ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศตามด่านชายแดน โดยตวัแปรที�คณะวจิยัให้ความสําคญั ได้แก่ ต้นทุนการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ซึ�งการพฒันาโครงการรถไฟเชื�อมโยงระหว่างประเทศจะทาํให้การขนส่งมตี้นทุนที�ตํ�าลง และ
ทาํให้การค้าระหว่างประเทศผ่านทางชายแดนเพิ�มมากขึ-น 

สมมุตฐิานที�สําคญัอกีประการหนึ�ง คอืการขยายตวัของเศรษฐกจิมณฑลยูนนาน ประเทศจนี 
ซึ�งมทีางเชื�อมโยงโดยตรงกบัเส้นทางเศรษฐกจิแนวเหนือใต้ (NSEC) โดยที�การคํานวณปรมิาณ
การค้าจะคาํนวนปี 2554 เป็นปีฐาน และปี 2564 เป็นปีประมาณการ โดยสมมุตฐิานหลกัที�จะนํามาใช้ 
แสดงในตารางที� 7-5  

ตารางที� 7-5:  สมมุติฐานในการประยุกต์ใช้แบบจาํลอง 

ตวัแปร ไทย มณฑลยูนนาน ลาว เวยีดนาม 
อตัราการเตบิโตของ GDP ต่อปี (ร้อยละ) 
   เฉลี�ยปี   2539-2551 
   สมมุติฐานปี  2554–2564 

 
4.39 

4 

 
13.82 

14 

 
10.53 

12 

 
11.71 

12 
การเปลี�ยนแปลงต้นทุนการขนส่ง 
(Logistics Cost) 

ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20 สาํหรบัต้นทุนการขนส่ง 
(จากการพฒันาระบบขนส่งสนิค้าทางรถไฟ) 

ที�มา: จากการคาํนวณของคณะวจิยั 

 

ผลการประยุกต์ใช้แบบจาํลองแสดงไว้ในตารางที� 7-6 ซึ�งแสดงถงึการค้าที�ด่านชายแดน ตาม
เส้นทางเศรษฐกจิแนวเหนือใต้ จากขอ้มูลการประมาณการในปี 2554 พบว่า ด่านเชยีงของมปีรมิาณ
การค้ารวมเท่ากบั 2,933 ลา้นบาท ด่านเชยีงแสนมปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 9,068 ล้านบาท และ
ด่านแม่สายมปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 56 ล้านบาท ทั -งนี-จากการประมาณการโดยใช้แบบจาํลอง ใน
ปี 2564 กรณีสมมตวิ่าต้นทุนในการขนส่งลดลงรอ้ยละ 10 พบว่า ด่านเชยีงของมปีรมิาณการค้ารวม
เท่ากบั 9,245 ล้านบาท ด่านเชยีงแสนมปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 36,102 ล้านบาท และด่านแม่สาย
มปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 170 ล้านบาท กรณีสมมตวิ่าต้นทุนในการขนส่งลดลงรอ้ยละ 20 พบว่า 
ด่านเชยีงของมปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 9,648 ล้านบาท ด่านเชยีงแสน มปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 
37,572 ล้านบาท และด่านแม่สายมปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 177 ล้านบาท 
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ตารางที� 7-6: ผลการวิเคราะห์ปริมาณการค้าชายแดนตามเส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือใต้
จากแบบจาํลอง (ล้านบาท) 

 
ปี  2554 

ปี  2564  
กรณีต้นทุนการขนส่ง 
ลดลง ร้อยละ 10 

ปี  2564  
กรณีต้นทุนการขนส่ง 
ลดลง ร้อยละ 20 

ด่านเชียงของ    
ไทย–ลาว 1,882 6,537 6,830 
ลาว–ไทย 795 1,748 1,819 
ไทย–จนี 84 503 523 
จนี–ไทย 172 457 476 
ด่านเชียงแสน    

ไทย–ลาว 424 1,473 1,533 
ลาว–ไทย 370 812 845 
ไทย–จนี 6,711 30,175 31,404 
จนี–ไทย 1,563 3,642 3,790 

ด่านแม่สาย    
ไทย–จนี 30 117 122 
จนี–ไทย 26 53 55 

ที�มา: จากการคาํนวณของคณะวจิยั 

 

ตารางที� 7-7 แสดงการคา้ชายแดนตามเสน้ทางเศรษฐกจิแนวตะวนัออกตะวนัตก จากขอ้มลูการ
ประมาณการในปี 2554 พบว่า ด่านมุกดาหารมปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 27,777 ล้านบาท และด่าน
หนองคาย มปีรมิาณการคา้รวมเท่ากบั 39,578 ล้านบาท ทั -งนี-จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลอง 
ในปี 2564 ตน้ทุนในการขนส่งลดลงรอ้ยละ 10 พบว่า ด่านมกุดาหารมปีรมิาณการคา้รวมเท่ากบั 91,610 
ลา้นบาท ด่านหนองคาย มปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 152,758 ล้านบาท และกรณีต้นทุนในการขนส่ง
ลดลงรอ้ยละ 20 พบว่า ด่านมุกดาหารมปีรมิาณการค้ารวมเท่ากบั 95,341 ล้านบาท ด่านหนองคายมี
ปรมิาณการคา้รวมเท่ากบั 198,568 ลา้นบาท  
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ตารางที� 7-7:  ผลการวิเคราะห์ปริมาณการค้าชายแดนตามเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวนัออก
ตะวนัตกจากแบบจาํลอง (ล้านบาท) 

 
ปี  2554 

ปี 2564 
กรณีต้นทุนการขนส่ง 
ลดลงร้อยละ 10 

ปี  2564 
กรณีต้นทุนการขนส่ง 
ลดลง ร้อยละ 20 

ด่านมุกดาหาร    
ไทย–ลาว 12,613 50,343 52,393 
ลาว–ไทย 13,880 35,041 36,468 
ไทย–เวยีดนาม 994 5,256 5,470 
เวยีดนาม–ไทย 290 970 1,010 
ด่านหนองคาย    

ไทย–ลาว 38,017 148,606 154,657 
ลาว–ไทย 1,439 3,558 3,703 
ไทย–เวยีดนาม 124 575 598 
เวยีดนาม–ไทย 7 19 20 

ที�มา: จากการคาํนวณของคณะวจิยั 

 

จะเหน็ได้ว่า จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลอง พบว่าการค้ากบัประเทศเพื�อนบ้านมี
แนวโน้มที�สูงขึ-น โดยเฉพาะกบัประเทศลาว ทางด้านด่านมุกดาหาร และด่านหนองคาย ในขณะที�
เส้นทางการขนส่งตามแนวเศรษฐกจิเหนือใต้นั -น ด่านที�มคีวามสําคญัคอืด่านเชยีงแสน ซึ�งมปีรมิาณ
การค้าคาดการณ์มากกว่า 30,000 ล้านบาท ในปี 2564 

หากวเิคราะห์ทางด้านปรมิาณการค้าและปรมิาณการขนส่งทางบก (ตารางที� 7-8) จากขอ้มูล
การประมาณการในปี 2554 พบว่า ปรมิาณการค้าระหว่างประเทศไทย – จนี เท่ากบั 8,586 ล้านบาท 
และมปีรมิาณการขนส่งเท่ากบั 223 พนัตนั ปรมิาณการค้าระหว่างประเทศไทย – ลาว เท่ากบั 
69,420 ล้านบาท และมปีรมิาณการขนส่งเท่ากบั 1,803 พนัตนั และปรมิาณการค้าระหว่างประเทศ
ไทย – เวยีดนาม เท่ากบั 1,415 ล้านบาท และมปีรมิาณการขนส่งเท่ากบั 37 พนัตนั ซึ�งจากการ
ประมาณการโดยใช้แบบจาํลอง ในปี 2564 หากต้นทุนในการขนส่งลดลงรอ้ยละ 10 พบว่า ปรมิาณ
การค้าระหว่างประเทศไทย – จนี เท่ากบั 34,947 ล้านบาท และมปีรมิาณการขนส่งเท่ากบั 908 
พนัตนั ปรมิาณการค้าระหว่างประเทศไทย – ลาว เท่ากบั 248,118 ล้านบาท และมปีรมิาณการขนส่ง
เท่ากบั 6,445 พนัตนั และปรมิาณการค้าระหว่างประเทศไทย – เวยีดนาม เท่ากบั 6,820 ล้านบาท 
และมปีรมิาณการขนส่งเท่ากบั 177 พนัตนั และหากต้นทุนในการขนส่งลดลงรอ้ยละ 20 พบว่า 
ปรมิาณการค้าระหว่างประเทศไทย – จนี เท่ากบั 36,370 ล้านบาท และมปีรมิาณการขนส่งเท่ากบั 
945 พนัตนั ปรมิาณการค้าระหว่างประเทศไทย – ลาว เท่ากบั 258,248 ล้านบาท และมปีรมิาณการ
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ขนส่งเท่ากบั 6,708 พนัตนั และปรมิาณการค้าระหว่างประเทศไทย – เวยีดนาม เท่ากบั 7,098 ล้าน
บาท และมปีรมิาณการขนส่งเท่ากบั 184 พนัตนั 

ตารางที� 7-8:  ปริมาณการค้าและปริมาณการขนส่งทางบก 

 
ปี 2554  

ปี  2564 กรณีต้นทุนการ 
ขนส่งลดลงร้อยละ 10 

ปี  2564 กรณีต้นทุนการขนส่ง
ลดลงร้อยละ 20 

ปริมาณการค้า (ล้านบาท)     

ไทย – จนี  8,586 34,947 36,370 
ไทย - ลาว  69,420 248,118 258,248 
ไทย – เวยีดนาม  1,415 6,820 7,098 
ปริมาณการขนส่ง (พนัตนั)     

ไทย – จนี  223 908 945 
ไทย – ลาว  1,803 6,445 6,708 
ไทย – เวยีดนาม  37 177 184 

ที�มา: จากการคาํนวณของคณะวจิยั 

 

จากการเปรยีบเทยีบขอ้มูลจากตารางที� 7-3 โดยพจิารณาปรมิาณการขนส่งภายในพื-นที�
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปี 2564 ประมาณ 144,597 พนัตนั ในขณะที�พจิารณาการ
ขนส่งสนิค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทย กบัประเทศลาว เวยีดนาม และจนีตอนใต้ จากตารางที� 7-
8 ปี 2564 พบว่าปรมิาณการขนส่งเท่ากบั 7,837 พนัตนั ซึ�งแสดงถงึว่าปรมิาณการค้าชายแดนใน
ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 5.5 ของการขนส่งในพื-นที� ซึ�งจะเหน็
ได้ว่า การค้าระหว่างประเทศไทยและประทศเพื�อนบ้านผ่านการขนส่งทางบกมแีนวโน้มสูงขึ-น จาก
การเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิ อย่างไรก็ด ีในสดัส่วนของการค้าและการขนส่งระหว่างไทย – ลาวมี
มูลค่าและปรมิาณสูงขึ-น และถงึแมว้่าการค้าระหว่างไทย – จนี มปีรมิาณน้อย แต่กม็ศีกัยภาพมากขึ-น 
โดยเฉพาะถ้ามกีารเชื�อมโยงผ่านทางด่านหนองคาย แสดงให้เหน็ว่าการพฒันาโครงสรา้งพื-นฐานด้าน
การขนส่งทางรถไฟมสี่วนช่วยในการกระตุ้นให้การค้าระหว่างประเทศมกีารเจรญิเตบิโตสูงขึ-น 
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ผลการวิเคราะห์เศรษฐมิติของแบบจาํลอง 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 

 

Matrix: 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 | 

+------------------------------------------------------------------------+ 
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บทที� 8 
แนวทางการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน 

การจดัทําแนวทางการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพื�อนบ้านเป็นการรวบรวม
ขอ้ตกลงการเคลื�อนยา้ยสนิคา้ การบรกิาร และคนในกลุ่มประชาคมอาเซยีน เพื�อวเิคราะหผ์ลประโยชน์ที�
เอื2อต่อการขนยา้ยสนิค้าและการเคลื�อนยา้ยคน และอุปสรรคต่อการขยายตวัของการเดนิทาง และการ
นําเขา้และส่งออกสนิคา้ รวมถงึการวเิคราะหแ์ผนการพฒันาดา้นการขนส่งทางรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศ
ไทยกบัประเทศเพื�อนบ้าน และการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบที�มรีปูแบบการขนส่งทางรถไฟร่วมด้วย 
โดยเฉพาะการพฒันาเส้นทางรถไฟของประเทศจนีที�เชื�อมโยงการขนส่งมาสู่ประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
ทั 2งนี2จะตอ้งประมวลขอ้มลูการเคลื�อนยา้ยคน สนิคา้ และบรกิาร และทบทวนนโยบายทางดา้นโครงสรา้ง
พื2นฐานและแผนพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกจิที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกจิ เช่น 
การรวมกลุ่มที�ก่อใหเ้กดิการส่งเสรมิการคา้ (Trade creation) เพิ�มความสามารถในการแข่งขนั การ
เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) การถ่าย
โอนเทคโนโลย ีโดยพจิารณาจากผลประโยชน์ที�เพิ�มสูงขึ2นเมื�อมกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ และจดัทํา
ยุทธศาสตรเ์พื�อให้ประเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเต็มที�จากการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศ
เพื�อนบา้น เช่น การจดัตั 2งเขตเศรษฐกจิพเิศษ การตั 2งศูนยก์ระจายสนิคา้ การสนับสนุนสิ�งอํานวยความ
สะดวกทางการคา้ เป็นตน้  

การศกึษาในส่วนนี2เป็นการทบทวนแผนและโครงการพฒันาที�มผีลต่อการขนส่งทางรถไฟ และ
ลกัษณะทางเศรษฐกจิและปรมิาณการขนส่งระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน เพื�อหาแรงผลกัดนัที�เป็นส่วน
สนบัสนุนใหเ้กดิการเชื�อมต่อการขนส่งทางรถไฟและขอ้จาํกดัในการพฒันาการขนส่งทางรถไฟ ตลอดจน
การเสนอแนะแนวทางการเชื�อมต่อทางดา้นการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้นโดยใหป้ระเทศไทยสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที� รวมถึงการพฒันารถไฟเพื�อรองรบัการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับ
ประเทศเพื�อนบา้น ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี2 

8.1 การทบทวนแผนและโครงการพฒันาที�มีผลต่อการขนส่งทางรถไฟ 

จากการที�ประเทศไทยได้ทําข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ส่ งผลให ้
ทศิทางการพฒันาในอนาคตเป็นไปในลกัษณะของการรวมตวัเป็นกลุ่มประเทศ เช่น ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที�มกีารเชื�อมโยงกนัในกลุ่มประเทศสมาชิก 
(Connectivity) ทั 2งการเชื�อมโยงทางกายภาพ การเชื�อมโยงเชงิสถาบนั และการเชื�อมโยงประชาชน ที�มี
การขนส่งเป็นปจัจยัสําคญัที�สนับสนุนให้การเคลื�อนยา้ยปจัจยัการผลติและการบรกิารไปสู่ภูมภิาคต่างๆ 
โดยมุง่ใหก้ารขนส่งทางรถไฟเป็นรปูแบบการขนส่งหลกัของภมูภิาค ดงันั 2นในการผลกัดนัใหป้ระเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวของภูมภิาค โดยการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�
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เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบ้าน จงึจําเป็นต้องศึกษาและทบทวนแผนและโครงการพฒันาที�มผีลต่อการ
ขนส่งทางรถไฟ ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี2 

8.1.1 กรอบความร่วมมือด้านการขนส่งในระดบัภมิูภาค 

กรอบความร่วมมอืระดบัภูมภิาคต่างๆ ที�ล้วนมสีาระสําคญัด้านการขนส่งในการสร้างความ
เชื�อมโยงทั 2งที�เป็นความเชื�อมโยงทางกายภาพโดยผ่านการสรา้งโครงข่ายทางคมนาคม ทางบก ทางนํ2า 
และทางอากาศ ตลอดจนถงึการจดัทํากรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่ง ในลกัษณะการเชื�อมโยงเชงิ
สถาบนั และการเชื�อมโยงประชาชน จงึทําใหเ้กดิการความต้องการในการเคลื�อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร ทุน 
และคน จากกรอบความร่วมมอืต่างๆ สามารถนํามาสรุปเป็นสาระสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งระดบั
ภมูภิาคไดด้งัตารางที� 8-1 

ตารางที� 8-1: สาระสาํคญัด้านการขนส่งตามกรอบความร่วมมือระดบัภมิูภาค 

กรอบความร่วมมือ สาระสาํคญัด้านการขนส่งระดบัภมิูภาค 

 

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้(The Association of Southeast Asian 
Nations : ASEAN) 

• การสรา้งความเชื�อมโยงภายในอาเซยีน ทั 2งที�เป็นความ
เชื�อมโยงทางกายภาพโดยผ่านการสรา้งโครงขา่ยทาง
คมนาคม ทางบก ทางนํ2า และทางอากาศ 

• จดักรอบความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการขนสง่ เช่น กรอบ
ความตกลงอาเซยีนว่าดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการ
ขนสง่สนิคา้ผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement 
on the Facilitation of Goods in Transit) เป็นตน้ 

 

ความร่วมมอืของกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขง 
(Great Maekong Subregion: GMS) 

การพฒันาเชื�อมต่อโครงสรา้งพื2นฐานดว้ยกจิกรรมการลงทุน
และการสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ ภายใตค้วาม 
ตกลงว่าดว้ยการขนสง่ขา้มพรมแดนในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2า
โขง (CBTA) ตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ 

 

แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle: IMT-GT) 

เสรมิสรา้งความเชื�อมโยงดา้นโครงสรา้งพื2นฐานเพื�อ 
บรูณาการพื2นที� IMT-GT โดยเชื�อมโยงโครงขา่ยการขนสง่ 
รวมถงึการเพิ�มประสทิธภิาพการผ่านขา้มแดน เพื�อประโยชน์
ในการเดนิทาง ขนสง่ และการไหลเวยีนของสนิคา้มากยิ�งขึ2น 

 

ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืทางเศรษฐกจิ  
อริวด-ีเจา้พระยา-แม่โขงระหว่างกมัพชูา ลาว 
พม่า ไทย และเวยีดนาม (The Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) 

• พฒันาและใชป้ระโยชน์จากการเชื�อมโยงการขนสง่
ระหว่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

• อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการคา้ การลงทุน 
เกษตรกรรม การผลติทางอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที�ยว  
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8.1.2 การเชื �อมโยงทางรถไฟกบัประเทศเพื �อนบ้าน  

การเชื�อมโยงด้านโครงสร้างพื2นฐานครอบคลุมถึงโครงสร้างพื2นฐานด้านการขนส่ง ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร รวมทั 2งโครงสร้างพื2นฐานด้านพลงังาน ตลอดจนกฎระเบยีบที�
จาํเป็นสําหรบัให้บรกิารด้านต่างๆ โดยการอํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การลดค่าใชจ้่าย
ทางการค้า และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างประชาชน มโีครงการที�สําคญั ได้แก่ 1) 
โครงการทางรถไฟสายสงิคโปร-์คุนหมงิ (Singapore Kunming Rail Link: SKRL) 2) การเชื�อมโยง
โครงขา่ยทางรางในกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่นํ2าโขง และ 3) เสน้ทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแลง้-เวยีงจนัทน์ 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี2 

(1) โครงการทางรถไฟสายสงิคโปร-์คุนหมงิ (Singapore Kunming Rail Link: SKRL)  

การพฒันาโครงสรา้งพื2นฐานการขนส่งทางรถไฟเพื�อสนับสนุนการเชื�อมโยงประเทศในภูมภิาค
เขา้ด้วยกนัมโีครงการที�มคีวามสําคญัลําดบัต้น (Flagship project) คอื โครงการทางรถไฟสายสงิคโปร-์
คุนหมงิ (Singapore Kunming Rail Link: SKRL) โดยมเีป้าหมายใหเ้สรจ็สิ2นภายในปี 2558 เพื�อใชเ้ป็น
ช่องทางในการขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสาร และเป็นทางเลอืกใหมใ่หก้บัรปูแบบการขนส่งทางบกที�เป็นมติร
กบัสิ�งแวดลอ้มมากกว่าการขนส่งทางถนน โครงการดงักล่าวครอบคลุมเสน้ทางหลายสายผ่านสงิคโปร-์
มาเลเซยี-ไทย-ลาว-กมัพูชา-เวยีดนาม-จนี (คุนหมงิ) และเสน้ทางสาขา (spur line) ระหว่างไทย-พม่า 
และไทย-ลาว ซึ�งสามารถแบ่งออกเป็นเสน้ทางหลกั 2 สาย ไดแ้ก่ เสน้ทางสายตะวนัออก (eastern line) 
เชื�อมต่อระหว่างประเทศไทย-กมัพูชา-เวยีดนามโดยมทีางเชื�อมระหว่างลาว-เวยีดนาม และเสน้ทางสาย
ตะวนัตก (western line) เชื�อมต่อระหว่างประเทศไทย-พม่า ซึ�งทั 2งสองเส้นทางนี2มจีุดเริ�มต้นจาก
สงิคโปร-์มาเลเซยี-ไทย (กรงุเทพฯ) ระยะทาง 1,944 กม. ซึ�งปจัจบุนัเสน้ทางช่วงนี2สามารถใชส้ําหรบัการ
ขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารได้ทนัท ีส่วนเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-คุนหมงิ ยงัคงมจีุดที�ขาดความเชื�อมโยง 
(Missing Link) เป็นระยะทาง 4,069 กม. กระจายอยู่ในพื2นที�ประเทศกมัพูชา ลาว มาเลเซยี พม่า ไทย 
และเวยีดนาม 

สาํหรบัความคบืหน้าของโครงการในปจัจุบนั ทางฝา่ยกมัพูชาไดร้บัความช่วยเหลอืจากธนาคาร
เพื�อการพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) ในการปรบัปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างศรี
โสภณ-ปอยเปต กําหนดแลว้เสรจ็ใน พ.ศ. 2556 และไดข้อใหไ้ทยสรา้งเสน้ทางเชื�อมระหว่างคลองลกึ-
อรญัประเทศ ระยะทาง 6 กม. เพื�อเชื�อมต่อกบักมัพูชา รวมทั 2งเสนอใหส้รา้งสะพานรถไฟเชื�อมระหว่าง
ไทย-กมัพูชาในบรเิวณดงักล่าว ซึ�งมสีะพานอยู่หนึ�งแห่งโดยออกค่าใชจ้่ายฝา่ยละครึ�งหนึ�ง โดยกมัพูชา
ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก ADB  

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไดจ้ดัทํางบประมาณเพื�อสรา้งเสน้ทางรถไฟช่วงคลองลกึ- อรญั
ประเทศ ระยะทาง 6 กม.แลว้ (อยูร่ะหว่างรองบประมาณ) สําหรบัการก่อสรา้งสะพานรถไฟเชื�อมระหว่าง
ประเทศไทย-กมัพูชา การรถไฟแห่งประเทศไทยไดม้กีารหารอืกบัการรถไฟกมัพูชาในเบื2องต้นแลว้ ซึ�ง
การรถไฟแห่งประเทศไทยไดอ้อกแบบเสรจ็แลว้ โดยจะรองรบัรางรถไฟขนาด meter gauge ค่าก่อสรา้ง
ประมาณ 24 ลา้นบาท ซึ�งหากกมัพูชามคีวามสนใจจะออกค่าใชจ้่ายฝา่ยละครึ�งหนึ�งทั 2งสองฝา่ยจะต้อง
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หารอืในรายละเอยีดร่วมกนัต่อไป และอาจต้องพจิารณาถงึการปกัปนัเขตแดนระหว่างไทย-กมัพูชา ใน
ส่วนที�จะต้องมกีารก่อสรา้งสะพานรถไฟเพื�อเชื�อมโยงระหว่าประเทศทั 2งสอง เนื�องจากเป็นประเดน็ที�มี
ความละเอยีดอ่อนและเกี�ยวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

(2) การเชื�อมโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแมนํ่2าโขง 

การศึกษาการเชื�อมโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2 าโขง หรอื Connecting 
Greater Mekong Sub-region Railways (ADB, 2010) เกดิจากโครงการความร่วมมอืทางเศรษฐกจิลุ่ม
แม่นํ2าโขงเพื�อพฒันาการเชื�อมต่อดา้นการขนส่งให้มปีระสทิธภิาพมากขึ2น สําหรบักรอบยุทธศาสตรก์าร
เชื�อมต่อทางรถไฟในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงที�สําคญัคอื The GMS Transport Sector Strategy 
Study (TSSS) ที�สนับสนุนรูปแบบการขนส่งทางรถไฟและการขนส่งรูปแบบอื�นๆ โดยในอนุ
ภมูภิาคลุ่มแมนํ่2าโขงมคีวามตอ้งการบรกิารขนส่งทางรถไฟอยู่เป็นจาํนวนมาก แต่ในสภาพความเป็นจรงิ
แลว้กลบัพบว่า การพฒันาระบบรางของประเทศต่างๆ ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงมกีารพฒันาที�แตกต่าง
กนัทั 2งในด้านวิธกีารและมาตรฐานในการดําเนินงาน ดงันั 2นแต่ละประเทศจงึพยายามเร่งแผนพฒันา
โครงข่ายทางรางในประเทศและระหว่างประเทศ และพฒันาระบบการบรหิารงานให้มคีวามทนัสมยั 
รวมถงึทําขอ้ตกลงการขนส่งข้ามแดนภายใต้ GMS Cross-Border Transport Agreement (CBTA) ซึ�ง
จะเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการบูรณาการการรถไฟในภูมภิาคลุ่มนํ2าโขง และเพื�อใหก้ารพฒันาเครอืข่าย
ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายที�ตั 2งไวจ้งึไดม้กีารกําหนดขั 2นตอนที�ตอ้งปฏบิตั ิดงันี2 

• ทุกประเทศในกลุ่ม GMS จะตอ้งเชื�อมโยงดว้ยโครงขา่ยรางภายในปี 2563 
• ส่งเสรมิการพฒันาโครงข่ายทางรางในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงโดยการทําขอ้ตกลงร่วมกนั 

ไดแ้ก่ มาตรฐานทางเทคนิคของการปฏบิตังิาน วธิกีารที�ขนส่งขา้มพรมแดน (คนและสนิคา้) 
กฎระเบยีบในการดาํเนินงานรวมทั 2งมาตรฐานความปลอดภยั การใหค้วามร่วมมอืดา้นรถไฟ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมนํ่2าโขง และการเชื�อมต่อกบัการขนส่งรปูแบบอื�น 

• โครงสรา้งพื2นฐานและอุปกรณ์ทางรางต้องมคีวามทนัสมยัและเพยีงพอที�จะตอบสนองความ
ตอ้งการ รวมทั 2งมกีารดาํเนินการและควบคุมกฎระเบยีบที�มคีวามสอดคลอ้งกนั 

• การพฒันาองค์กรการรถไฟเพื�อให้สามารถสนับสนุนการจดัตั 2งสํานักงานประสานงานทาง
รถไฟ และใหค้วามสาํคญักบัภาคเอกชนในการวางแผนและพฒันาเครอืขา่ยรถไฟ 

ทั 2งนี2 ในปจัจุบันการพัฒนาโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ2 าโขงได้มีข้อเสนอ 
จากประเทศจนีเพื�อทําการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟในเสน้ทางช่วงกรุงเทพฯ-เวยีงจนัทน์-คุนหมงิ โดยทาง
จนีเสนอจะให้ความช่วยเหลอืลาวในการสรา้งเส้นทางรถไฟจากชายแดนจนีลงมายงัเวยีงจนัทน์ ซึ�งจะ
แล้วเสรจ็และสามารถเปิดดําเนินการได้ในปี 2558 และจะส่งผลให้เกดิศกัยภาพในการพฒันาพื2นที�มาก
ขึ2น ดงันั 2นประเทศไทยต้องเตรยีมความพรอ้มในการเชื�อมต่อโครงข่ายทางราง ซึ�งปจัจุบนัไทยมเีสน้ทาง
รถไฟที�เชื�อมต่อเขา้ไปยงัประเทศลาวอยู่แลว้ (หนองคาย-ท่านาแลง้) นอกจากนั 2นยงัมกีารเสนอใหจ้ดัทํา
ความร่วมมอืดา้นการรถไฟระหว่างไทยและจนี เพื�อพฒันาความร่วมมอืในโครงข่ายเสน้ทางรถไฟโดยมี
รปูแบบการลงทุนแบบภาครฐัร่วมลงทุนกบัเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ในลกัษณะการ
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จดัตั 2งบรษิทัร่วมทุนระหว่างไทยและจนี (รฐับาลไทยถอืหุ้นรอ้ยละ 51 และรฐับาลจนีถอืหุ้นรอ้ยละ 49) 
เพื�อรบัผดิชอบงานดา้นก่อสรา้ง การเดนิรถและการบรหิาร โดยสามารถขอสมัปทานจากรฐับาลไทยได้
เป็นระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่อสญัญาไดท้นัทอีกี 20 ปี1  

(3) เสน้ทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแลง้-เวยีงจนัทน์  

ปจัจบุนัรฐับาลลาวเตรยีมที�จะนําโครงการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟจากสถานีท่านาแลง้-เวยีงจนัทน์ 
(ระยะที� 2) ระยะทางประมาณ 9 กม. วงเงนิ 1,650 ลา้นบาทกลบัมาพจิารณาอกีครั 2ง โดยโครงการ
ก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟท่านาแลง้-เวยีงจนัทน์ จะเป็นการก่อสรา้งเสน้ทางต่อจากรถไฟไทย-ลาว ระยะแรก 
(สถานีหนองคาย-สถานีท่านาแลง้) ระยะทาง 3.5 กม. ค่าก่อสรา้ง 187 ลา้นบาท ซึ�งไดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้ 
ซึ�งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกบัลาวโดยไทยสนับสนุนเงนิแบบให้เปล่ารอ้ยละ 30 และแบบเงนิกู้
เง ื�อนไขผ่อนปรนดอกเบี2ยตํ�ารอ้ยละ 70 

8.1.3 แผนการพฒันาโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟของประเทศเพื �อนบ้าน  

(1) สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (ลาว) 

รฐับาลลาวมยีุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศโดยเปลี�ยนจากประเทศที�เป็น Land lock ใหเ้ป็น
ประเทศ Land link โดยอาศยัการสรา้งเสน้ทางเชื�อมต่อการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น โดยลาว
มเีสน้ทางทางรถไฟเพยีงเสน้เดยีว คอื เสน้ทางช่วงสะพานมติรภาพ-ทานาแลง้ ระยะทาง 3.5 กโิลเมตร 
สรา้งดว้ยเงนิช่วยเหลอืจากรฐับาลไทย ทั 2งในรปูเงนิใหเ้ปล่าและเงนิกูด้อกเบี2ยตํ�าระยะยาว (เปิดใชบ้รกิาร
เมื�อเดือนพฤษภาคม 2551) ซึ�งปญัหาและอุปสรรคสําคญัในการสร้างเส้นทางรถไฟเพื�อเชื�อมต่อกับ
ประเทศเพื�อนบ้าน คอื ต้นทุนในการสรา้งเส้นทางซึ�งต้องใช้เงนิจํานวนมหาศาลซึ�งทางรฐับาลลาวไม่มี
เงนิทุนมากพอที�จะลงทุนก่อสร้าง ดงันั 2นจงึต้องมกีารขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ที�จะได้
ประโยชน์จากการสร้างเส้นทางรถไฟ เช่น ไทย จนี และเวยีดนาม โดยรฐับาลลาวได้มแีผนการสร้าง
โครงขา่ยเสน้ทางรถไฟ ประกอบดว้ย 4 เสน้ทาง ดงันี2 

• หนองคาย-เวยีงจนัทน์-ท่าแขก-มกู่าย ระยะทางรวม 480 กโิลเมตร เป็นเสน้ทางเชื�อมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-เวยีดนาม 

• เวยีงจนัทน์-หลวงพระบาง-บ่อเตน็ ระยะทางรวม 556 กโิลเมตร เป็นเส้นทางเชื�อมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-จนี ซึ�งการสํารวจเส้นทางพบว่า การก่อสรา้งต้องผ่านพื2นที�ธรรมชาติ
จาํนวนมาก 

• ช่องเมก็-ปากเซ-สะหวนันะเขต-ลาวบาว ระยะทางรวม 452 กโิลเมตร เป็นเส้นทาง
เชื�อมต่อระหว่างไทย-ลาว(ตอนใต)้-เวยีดนาม 

                                         
1 The Nation (January 7, 2011). High-speed rail has potential to benefit both Thailand and China. [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก 

http://www.nationmultimedia.com/home/High-speed-rail-has-potential-to-benefit-both-Thai-30145840.html 
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• มุกดาหาร-สะหวนันะเขต-ลาวบาว ระยะทางรวม 222 กโิลเมตร เป็นเสน้ทางเชื�อมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-เวยีดนาม 

นอกจากนี2 รฐับาลลาวและจนีไดต้กลงในบนัทกึความเขา้ใจร่วมกนัอย่างชดัเจนแลว้ว่าจะร่วมกนั
จดัตั 2งบรษิทัร่วมทุนขึ2นมาเพื�อรบัผดิชอบการก่อสรา้งทางรถไฟความเรว็สูงที�เชื�อมต่อระหว่างลาวกบัจนี 
โดยรฐับาลลาวจะถอืหุน้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ในขณะที�รฐับาลจนีนั 2นก็จะถอืหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 
70 ของมลูค่าการลงทุนทั 2งหมดในโครงการ ถ้าหากว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการที�วางไว ้กค็าด
ว่าการก่อสรา้งทางรถไฟเฉพาะในเขตลาวที�มรีะยะทางยาวถงึ 421 กม.นั 2น จะแล้วเสรจ็ตลอดเส้นทาง
ภายในปี 2558 ทั 2งนี2ตามแผนการก่อสรา้งทางรถไฟความเรว็สงูเฉพาะในเขตลาว ซึ�งจะเชื�อมต่อจากจนีที�
ด่านชายแดนบ่อเตน็ในแขวงหลวงนํ2าทาในภาคเหนือของลาวนั 2นจะมกีารก่อสรา้งสถานีใหญ่ 5 แห่ง กค็อื
อยู่ที�ด่านบ่อเต็น ลงมาที�แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง เมอืงวงัเวยีงในแขวงเวยีงจนัทน์ และที�นคร
เวยีง จนัทน์ นอกจากนั 2นกย็งัจะมสีถานียอ่ยอกี 16 แห่งที�อยูร่ะหว่างสถานีใหญ่ทั 2ง 5 แห่ง 

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากว่าการก่อสรา้งทางรถไฟส่วนใหญ่ในลาวนั 2นจะต้องผ่านเขตภูเขาสูง จงึ
ทําให้ต้องมกีารเจาะอุโมงคห์ลายแห่งคดิเป็นระยะทางรวมกนัถงึ 190 กม. ทั 2งยงัจะต้องก่อสรา้งสะพาน
ขา้มแหล่งนํ2าธรรมชาตหิรอืแม่นํ2าอกีหลายสาย ที�คดิเป็นความยาวของสะพานรวมกนัมากกว่า 90 กม.
อกีด้วยนั 2น จงึทําให้ทางการจนีประมาณการว่าการก่อสรา้งทางรถไฟความเรว็สูงเฉพาะในเขตลาวนี2
จะต้องใชเ้งนิลงทุนมากถงึ 7,000 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพราะฉะนั 2น ถ้าหากพจิารณาตามสดัส่วนของการ
ร่วมทุนระหว่างลาวกบัจนีกค็อืรอ้ยละ 30 ต่อรอ้ยละ 70 ของมลูค่าการลงทุนทั 2งหมดนั 2น นั �นคอืทางการ
ลาวนั 2นจะตอ้งร่วมทุนดว้ยคดิเป็นมลูค่าถงึ 2,100 ลา้นดอลลาร ์สรอ.ซึ�งกเ็ชื�อว่าทางการจนีพรอ้มที�จะให้
ทางการลาวกูย้มืในส่วนนี2อย่างแน่นอน แต่กม็เีงื�อนไขว่าทางการลาวจะต้องรบัผดิชอบในส่วนที�เกี�ยวกบั
การเวนคนืที�ดนิตามแนวการก่อสร้างทางรถไฟที�จะมคีวามกว้างของพื2นที�ไม่น้อยกว่า 80 ม.ในตลอด
ระยะทางยาว 421 กม.ดว้ยนั �นเอง ทั 2งนี2 โครงการดงักล่าวยงัคงอยูใ่นช่วงของการเจรจาต่อรองกนัในเรื�อง
ของผลประโยชน์ที�จะไดร้บัระหว่างรฐับาลจนีและลาว ซึ�งล่าชา้กว่าแผนการที�ไดก้ําหนดไวว้่าจะสามารถ
เริ�มลงมอืดําเนินการได้ในปี 2554 อย่างไรก็ตามหากโครงการนี2แล้วเสรจ็ ทางการลาวเชื�อมั �นว่าจะมี
นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาตมิากกว่า 6 ลา้นคนในปี 2563 หรอืเพิ�มขึ2นจากปี 2553 ถงึ 3 เท่า 

(2) สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา (พมา่) 

ปจัจุบนัพม่ามเีสน้ทางทางรถไฟรวมทั 2งสิ2น 5,403 กโิลเมตร โดยเป็นทางขนาด meter gauge 
ทั 2งหมด ซึ�งโครงข่ายทางรถไฟในพม่าได้มแีผนการพฒันาและมโีครงการก่อสร้างทางรถไฟในหลาย
เส้นทาง เช่น Mongnai-Kyaingtong (ระยะทาง 346 กโิลเมตร) Minbu-Yechanpyin (ระยะทาง 395 
กิโลเมตร) Dawei-Myeik (ระยะทาง 213 กิโลเมตร) Pathein-Nyaungdon-Yangon Hlaingthaya 
(ระยะทาง 143 กิโลเมตร) Pyay-Taungoo-Naypyidaw (ระยะทาง 193 กิโลเมตร) และThayet-
Kyunchaung (ระยะทาง 307 กโิลเมตร) เป็นตน้  
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การพฒันาเส้นทางรถไฟในพม่าส่วนใหญ่ได้รบัการสนับสนุนจากจนี ซึ�งมแีผนที�จะสร้างทาง
รถไฟหลายสายเชื�อมโยงพื2นที�แถบตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีไปยงัเมอืงท่าต่างๆ ในพมา่ ไดแ้ก่ 

• เส้นทางเชื�อมโยงเมืองคุนหมิงกับท่าเรือนํ2 าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เมืองจ้าวผิ�ง 
(Kyaukpyu) ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากซติตเว รฐัยะไข่ทางฝ ั �งตะวนัตกของพม่า) คาดว่าเส้นทาง
รถไฟยูนนาน-พม่า หากดําเนินการตามแผนจะสามารถก่อสรา้งแล้วสร้างเสรจ็ในปี 2558 
เพื�อที�จนีจะใชเ้ป็นช่องทางส่งออกสนิคา้จากเขตตะวนัตกเฉียงใต้ของจนีที�ไม่มทีางออกทะเล 
อกีทั 2งเป็นจดุขนถ่ายนํ2ามนัและก๊าซ 

• เสน้ทางทางรถไฟเชื�อมต่อเมอืงคุนหมงิกบัเมอืงท่าย่างกุ้ง ระยะทาง 1,920 กม. จะเป็นการ
ขยายเส้นทางแนวเหนือใต้ และยงัจะเชื�อมไปถงึท่าเรอืทวาย โดยรฐับาลจนีขอให้โครงการ 
Dawei Development ก่อสรา้งท่าเรอืนํ2าลกึเพิ�มอกี 1 ท่าสาํหรบัจนีโดยเฉพาะ 

(3) ราชอาณาจกัรกมัพชูา (กมัพชูา) 

กมัพูชาได้จดัทําแผนฟื2นฟูเสน้ทางรถไฟในกมัพูชาภายใต้แผน GMS Rehabilitation of the 
Railway in Cambodia ในช่วงปี 2549-2556 โดยไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากธนาคารพฒันา
เอเซยี (Asian Development Bank: ADB) กองทุนเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศขององคก์ารประเทศผู้
ส่งออกนํ2ามนั (OPEC Fund for International Development: OFID) รฐับาลมาเลเซยี และรฐับาล
ออสเตรเลยี และเมื�อวนัที� 22 ตุลาคม 2553 กมัพูชาได้เปิดใช้เส้นทางรถไฟสายใต้ (กรุงพนมเปญ-
จ.กมัปอต) ระยะทาง 120 กม. ซึ�งคาดว่าจะเปิดเต็มรูปแบบภายในปี 2556 ซึ�งเส้นทางดงักล่าวจะมี
ศกัยภาพในการเชื�อมโยงการเดนิทางภายในกมัพูชาโดยเฉพาะการเชื�อมโยงระบบโลจสิตกิส์ระหว่าง
ท่าเรอืสหีนุวลิล์ ซึ�งเป็นท่าเรอืนํ2าลกึเพยีงแห่งเดยีวของประเทศและรองรบัการค้าระหว่างประเทศเป็น
สดัส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั 2งหมดของกมัพูชา รวมถึงการเชื�อมโยง
เสน้ทางคมนาคมกบัถนนสายหลกัทั 2ง 7 สายของกมัพชูา ซึ�งคาดว่าจะช่วยลดตน้ทุนดา้นโลจสิตกิส ์

นอกจากนี2เสน้ทางรถไฟดงักล่าวยงัอยู่ภายใต้การพฒันาแนวพื2นที�เศรษฐกจิตอนใต้ (Southern 
Economic Corridor: SEC) เชื�อมโยงเสน้ทางระหว่าง อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว ของไทย-ปอยเปต จ.
บนัเตยีมนัจยัของกมัพูชา-นครโฮจมินิทรข์องเวยีดนาม อกีทั 2งยงัเป็นส่วนหนึ�งของเสน้ทางเชื�อมโยงการ
คมนาคมระหว่างสงิคโปรก์บัคุนหมงิ (SKLR) เมอืงหลวงของมณฑลยูนนานของจนี ซึ�งอยู่ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือเพื�อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มแม่นํ2 าโขง (ASEAN-Mekong Basin Development 
Cooperation: AMBDC) 

(4) มาเลเซยี 

ปจัจบุนัมาเลเซยีมเีสน้ทางขนส่งทางรถไฟเชื�อมต่อกบัประเทศไทยและสงิคโ์ปร ์และมกีารขนส่ง
ระหว่างประเทศอยู่แลว้ โดยมเีส้นทางหลกัแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คอื West Coast Line (สงิคโปร-์ 
ปาดงัเบซาร)์ และ East Coast Line (รฐัเนกรเีซมบลินั-รฐักลนัตนั) ซึ�งมาเลเซยีไดม้กีารพฒันาโครงข่าย
อยา่งต่อเนื�อง โดยปจัจบุนัมโีครงการที�สาํคญัดงันี2 
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• โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่และระบบรถไฟฟ้าในเส้นทาง Rawang-Ipoh  
(West Coast Line) ระยะทาง 179 กม. โดยสามารถวิ�งไดท้ี�ความเรว็สูงสุด 160 กม./ชม. 
โดยก่อสร้างแล้วเสร็จตั 2งแต่ปี 2550 และเปิดให้ใช้บริการในปีต่อมา หลังจากนั 2นได้มี
โครงการก่อสรา้งทางคู่เป็นส่วนขยายออกไปเป็นระยะทาง 329 กม. ในเส้นทางสายเหนือ 
(Ipoh-Padang Besar) และเสน้ทางสายใต้ (Seremban-Johor Bahru) ซึ�งเป็นการพฒันา
แบบการรว่มทุนกบัเอกชน โดยคาดว่าเสน้ทางสายเหนือจะแลว้เสรจ็ในปี 2555 

• โครงการรถไฟฟ้าความเรว็สูงเส้นทางกวัลาลมัเปอร-์สงิคโปร์ ซึ�งได้เริ�มมกีารศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างตั 2งแต่ปี 2549 โดยเป็นรถไฟที�วิ�งบนรางแบบ 
Standard gauge สามารถวิ�งดว้ยความเรว็ 350 กม./ชม. แต่โครงการนี2ยงัคงตดิปญัหาดา้น
การเงนิและการลงทุนจงึยงัไมม่กีารก่อสรา้ง  

8.1.4 การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง 

การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยได้มกีารศึกษาจํานวน 5 เส้นทาง โดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม รวมระยะทาง 3,133 กม. 
วงเงนิลงทุนรวม 983,472 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 1) เสน้ทางกรงุเทพฯ-เชยีงใหม่ ระยะทาง 745 กม. เงนิลงทุน 
229,809 ล้านบาท 2) เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กม. เงนิลงทุน 201,449 ล้านบาท  
3) เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ระยะทาง 570 กม. เงนิลงทุน 182,069 ล้านบาท 4) เส้นทาง
กรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 221 กม. เงนิลงทุน 72,265 ล้านบาท และ 5) เส้นทางกรุงเทพฯ-ปาดงัเบ
ซาร์ ระยะทาง 982 กม. เงนิลงทุน 297, 880 ล้านบาท ซึ�งในปจัจุบนัได้มกีารลงนามในบนัทกึความ
เข้าใจกบัจนี เพื�อพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงใน 2 เส้นทาง คอื เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย และ
เสน้ทางกรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่ดงันี2 

• เสน้ทางกรงุเทพฯ-หนองคาย  

ปจัจุบนัได้มกีารศกึษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงข่ายทางรถไฟไปสู่ระบบ
รถไฟความเรว็สูงโดยทําการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีทางดา้นวศิวกรรม สิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกจิ
และการเงนิของระบบรถไฟที�มรีะดบัความเรว็ไม่น้อยกว่า 250 กม./ชม.ที�วิ�งบนรางขนาดกวา้ง 1.435 ม. 
(Standard Gauge) และต้องพฒันาโครงข่ายเฉพาะขึ2นใหม่ (Dedicated Track) จากการคาดการณ์
ปรมิาณผู้โดยสารและปรมิาณการเดนิทางเพื�อการท่องเที�ยว ซึ�งจะเป็นส่วนที�สําคญัที�จะใช้ระบบรถไฟ
ความเรว็สงู พบว่า ในปี 2560 จะมปีรมิาณการเดนิทาง 41,000 เที�ยวต่อวนั และเพิ�มเป็น 59,700 เที�ยว
ต่อวนั ในปี 2575 และจากการศกึษาความเหมาะสมเบื2องต้นทางเศรษฐศาสตรข์องเส้นทางทั 2ง 5 สาย  
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ณ อตัราส่วนลดรอ้ยละ 12 พบว่าเสน้ทางกรุงเทพฯ-หนองคายเป็นเสน้ทางที�ใหผ้ลตอบแทนสูง (EIRR 
17.76%)2  จงึเป็นโครงการที�ภาครฐัใหค้วามสาํคญัในการจดัทาํเป็นเสน้ทางแรก  

• เสน้ทางกรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่

จากมติคณะรฐัมนตรเีห็นชอบตามมติที�ประชุมร่วมภาครฐัและเอกชนเพื�อแก้ไขปญัหาทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ครั 2งที� 1/2555 จงัหวัดเชียงใหม่3 โดยมีสาระสําคัญด้านการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมและระบบโลจสิติกส์ คอื 1) เร่งรดัการดําเนินโครงการรถไฟความเรว็สูง เส้นทางกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ 2) ศึกษาและสํารวจเส้นทางการสร้างถนน Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย  
3) เรง่รดัการดาํเนินโครงการรถไฟทางคู่ภาคเหนือใหแ้ลว้เสรจ็ทั 2งระบบในปี 2560 และ 4) พจิารณาเพิ�ม
เสน้ทาง เด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ ภายใต้แผนการพฒันาโครงการพฒันารถไฟทางคู่ของประเทศไทย 
ซึ�งที�ประชุมไดม้มีตใินการมอบหมายงานใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี2  

1) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลงั เร่งพจิารณารายละเอยีดโครงการ
รถไฟความเรว็สงู เสน้ทางกรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่โดยกําหนดรปูแบบการร่วมลงทุนระหว่างรฐับาลไทยและ
สาธารณรฐัประชาชนจนีตามที�ได้มกีารตกลงร่วมกนั เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2554 รวมทั 2งศึกษา
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม (EIA) และทําการศึกษาความเหมาะสมทางการเงนิและเศรษฐศาสตรข์อง
โครงการโดยละเอยีด  

2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รบัไปพจิารณาศกึษาและสํารวจเสน้ทาง
ของการพฒันาทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (Motorway) เสน้ทางเชยีงใหม-่เชยีงราย โดยใหค้วามสําคญั
กบัการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงเพื�อเชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้น 

3) มอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รบัไปพจิารณาความเป็นไป
ไดใ้นการเร่งรดัแผนการพฒันารถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคํานึงถงึขอ้จาํกดัดา้นขดี
ความสามารถในการลงทุนของภาครฐั และขั 2นตอนที�เกี�ยวขอ้งกบัการพจิารณาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

4) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รบัไปพจิารณาเพิ�มเส้นทาง 
เด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ ภายใต้แผนการพฒันาโครงการพฒันารถไฟทางคู่ของประเทศไทย  โดย
คาํนึงถงึความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ 

                                         
2 

เอกสารประกอบการทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเรว็สูง (นโยบายการพฒันา),กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงการคลงั.2553 

3 การประชุมคณะรฐัมนตร ีเรื�อง ผลการประชุมร่วมภาครฐัและเอกชนเพื�อแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกจิในภูมภิาค ครั 2งที� 1/2555 โดย
คณะรฐัมนตรรีบัทราบผลการประชุมเมื�อวนัที� 14 มกราคม 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
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8.1.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2011 -2015)  
ฉบบัที � 12 ของจีน 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ฉบบัที� 12) ของจนีเป็นจุดเปลี�ยนที�สําคญัของการ
พฒันาประเทศจนีไปสู่สงัคมที�กินดอียู่ดอีย่างทั �วหน้า ซึ�งเป็นการปรบัรูปแบบการพฒันาเศรษฐกจิให้มี
ความมั �นคงในระยะยาวโดยมเีป้าหมายหลกัคอื เศรษฐกจิของจนีจะต้องมกีารพฒันาอย่างมเีสถยีรภาพ 
การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิมคีวามคบืหน้า รายไดข้องประชาชนทั 2งในเมอืงและชนบทเพิ�มขึ2น การ
พฒันาสงัคมขยายตวัในทุกดา้น รวมทั 2งสถานะในเวทรีะหว่างประเทศและขดีความสามารถในการแข่งขนั
ไดร้บัการยกระดบั โดยมยีุทธศาสตรก์ารขยายอุปสงค์ภายในประเทศเพื�อเป็นหลกัประกนัในการพฒันา
เศรษฐกจิให้รวดเรว็และมเีสถยีรภาพในระยะยาว ดว้ยการสรา้งกลไกที�มปีระสทิธภิาพต่อการขยายการ
อุปโภคบรโิภคภายในประเทศ เร่งสรา้งรปูแบบการพฒันาที�ผสมผสานกนัระหว่างแรงขบัเคลื�อนจากการ
อุปโภคบรโิภค การลงทุนและการส่งออก สรา้งความทนัสมยัทางดา้นเกษตร โดยพฒันาเมอืงและชนบท
ไปพรอ้มกนัแบบบรูณาการ เรง่พฒันาภาคบรกิาร สรา้งอุตสาหกรรมพลงังานและระบบขนส่งโดยรวมให้
ทนัสมยั ส่งเสรมิการพฒันาในภูมภิาคต่างๆ ของประเทศอย่างสมดุล สร้างมติกิารพฒันาที�มนุษยแ์ละ
ธรรมชาตอิยู่ร่วมกนั มสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัต่อการรบัมอืกบัปญัหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
ของโลก ส่งเสรมิการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม และการบรกิารจดัการดา้นการประหยดัพลงังาน 

จากแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 12 เหน็ไดว้่าจนีไม่ไดก้ําหนดเป้าหมายการเตบิโตทางเศรษฐกจิในแง่
ของตวัเลข แต่เป็นการเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั �งยนืและการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอยา่งทั �วถงึเป็นหลกั และยงัคงเดนิตามแนวทางจากแผนเดมิคอื เน้นยุทธศาสตร ์“เดนิออกไป” 
(Going Global Policy) กล่าวคอื เป็นการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยปจัจยัที�ผลกัดนัใหอ้อกไป
ลงทุนในต่างประเทศมหีลายประการดว้ยกนั อาท ิเพื�อเขา้สู่ตลาดในต่างประเทศ เขา้ถงึแหล่งทรพัยากร
และแหล่งพลงังาน การเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม ่และเพื�อความสะดวกดา้นโลจสิตกิส ์

นอกจากนี2 รฐับาลกลางได้มกีารจดัทําแผนพฒันานครคุนหมงิ มณฑลยูนนาน โดยมุ่งเป้าไปสู่
การเพิ�มรายไดข้องประชาชนใหไ้ดร้อ้ยละ 10 ต่อปี ซึ�งวางแนวทางการพฒันาใหเ้ป็นสงัคมพอเพยีงตาม
แนวทางของรฐับาลกลางกรุงปกักิ�ง โดยภายในปี 2558 จะพฒันามณฑลยนูนานรวมทั 2งนครคุนหมงิ ให้
เป็นมณฑลที�มกีารเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรกัษ์ว ัฒนธรรมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจน
กําหนดให้ยูนนานเป็นมณฑลศูนย์กลางและเป็นสะพานสําคัญเชื�อมสู่ประเทศเพื�อนบ้านทางภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี4 

ปจัจุบันมณฑลยูนนานกําลงัเร่งก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟที�เชื�อมต่อกับกลุ่มประเทศ
อาเซยีน และโครงข่ายเสน้ทางรถไฟอื�นๆ ในมณฑล โดยในช่วง 5 ปีที�ผ่านมามณฑลยนูนานไดด้ําเนิน
โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟแล้วมากกว่า 10 โครงการ โดยมเีส้นทางรถไฟที�อยู่ในระหว่างการ
                                         
4 แผนการพฒันานครคุนหมงิ มณฑลยนูนาน, สาํนกังานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมงิ, 2553 
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ก่อสรา้งคดิเป็นระยะทางมากกว่า 1,600 กม. ซึ�งจะใชง้บประมาณการก่อสรา้งรวม 140,000 ลา้นหยวน 
ปจัจบุนัมณฑลยนูนานเริ�มลงมอืก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟ 3 เสน้ทาง5 ดงันี2 

1. เสน้ทางรถไฟสายตะวนัออก (จนี-เวยีดนาม) ช่วงที�อยู่ในพื2นที�ของมณฑลยนูนาน โดยได้
ออกแบบใหข้บวนรถไฟสามารถวิ�งไดด้ว้ยความเรว็ 120 กม./ชม. และสามารถขนส่งสนิคา้
สงูถงึปีละ 10 ลา้นตนั คาดว่าจะก่อสรา้งเสรจ็ในปี 2555  

2. เสน้ทางรถไฟสายกลาง (จนี-ลาว) ช่วงเสน้ทางจากเมอืงยวี�ซ-ีด่านบ่อหาน ไดเ้ตรยีมงาน
ก่อสรา้งในเบื2องต้นเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมศีูนยโ์ลจสิตกิสท์างรถไฟตั 2งอยู่ที�ด่านบ่อหาน ซึ�งได้
เริ�มลงมอืก่อสร้างแล้วเมื�อเดอืนธนัวาคม 2553 เพื�อใช้เป็นฐานวสัดุก่อสรา้งสําหรบัการ
ก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟจนี-ลาว 

3. เสน้ทางรถไฟสายตะวนัตก (จนี-พม่า) เส้นทางช่วงที�อยู่ในพื2นที�ของมณฑลยนูนาน ส่วน
ใหญ่ไดเ้ริ�มลงมอืก่อสรา้งแลว้ โดยช่วงเส้นทางจากนครคุนหมงิ-เมอืงต้าหลี�ได้ถูกออกแบบ
ใหข้บวนรถไฟสามารถวิ�งไดด้ว้ยความเรว็ 160-200 กม./ชม. และสามารถขนส่งสนิคา้ไดถ้งึ
ปีละ 40 ลา้นตนั และช่วงเสน้ทางจากเมอืงตา้หลี� - เมอืงเปา่ซานถูกออกแบบใหข้บวนรถไฟ
สามารถวิ�งไดด้ว้ยความเรว็ 140 กม./ชม. 

ในขณะเดยีวกนัมณฑลยนูนานยงัไดเ้ร่งการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟอื�นๆ เช่น เสน้ทางรถไฟสาย
นครคุนหมงิ – นครเซี�ยงไฮ ้ซึ�งเป็นเสน้ทางรถไฟความเรว็สูงสายแรกสําหรบัเดนิทางขา้มผ่านพื2นที�ภาค
ตะวนัตกและภาคตะวนัออกของจนี โดยมอีตัราความเรว็ของขบวนรถไฟสูงกว่า 250 กม./ชม. ทั 2งนี2การ
ก่อสรา้งเสน้ทางต่างๆ ของมณฑลยูนนานจะมสี่วนช่วยกระตุ้นให้การค้าและการลงทุนระหว่างมณฑล 
ยนูนานกบักลุ่มประเทศลุ่มแมนํ่2าโขงเตบิโตขึ2นอยา่งรวดเรว็ (เช่น ลาว เวยีดนาม ไทย เป็นต้น) โดยคาด
ว่าเมื�อถงึค.ศ. 2015 มูลค่าการค้าระหว่างจนีกบักลุ่มประเทศ GMS จะสูงกว่า 150,000 ลา้นดอลลาร ์
สรอ. และจนีจะมโีอกาสเป็นคู่คา้สาํคญัอนัดบัที� 1 ของกลุ่มประเทศอาเซยีน 

8.1.6 โครงการท่าเรือนํ= าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

โครงการท่าเรอืนํ2าลกึทวายมรีปูแบบการใหส้มัปทานเป็นแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) 
มขีนาดพื2นที� 250 ตร.กม. ระยะเวลาเช่า 75 ปี ระยะเวลาก่อสรา้ง 5-10 ปี โดยการดําเนินงานจะใช้
รปูแบบของเขตเศรษฐกจิพเิศษ6  ในโครงการประกอบดว้ย ท่าเรอืนํ2าลกึ นิคมอุตสาหกรรม การพฒันา
เมอืงและรสีอรท์ โดยบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้งทุนเฉพาะโครงสรา้ง
พื2นฐาน ส่วนโครงการขนาดใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โครงการพฒันาแหล่งนํ2า โรงกลั �น

                                         
5 ศนูยบ์รกิารขอ้มลูธุรกจิไทยในจนี สถานเอกอคัรราชทตูไทยประจาํสาธารณรฐัประชาชนจนี, 2554 
6 รฐับาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ออกกฎหมาย The Myanmar Special EconomicZone Law 2011 เป็นกฎหมายแม่สําหรบั

การจดัตั 2งเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยใชร้ปูแบบของเขตเศรษฐกจิพเิศษ Shen Zhen ของประเทศจนี และรฐับาลพม่าไดอ้อกกฎหมายลูก 
Dawei Special Economic Zone สาํหรบัโครงการ Dawei Development 
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นํ2ามนั โรงงานปิโตรเคม ีจะดําเนินการโดยผู้ร่วมทุน (Joint venture) นอกจากนั 2นยงัมกีารสร้าง
เสน้ทางโลจสิตกิส ์ (Trans border Corridor) จากท่าเรอืนํ2าลกึทวายมายงัชายแดนไทยที�บา้นพุนํ2ารอ้น 
ตําบลบา้นเก่า อําเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีขนาดเขตทาง 220 ม. ระยะทาง 160 กม. ประกอบดว้ย 
ถนน 8 ช่องจราจร สายส่งไฟฟ้าแรงสงู ทางรถไฟ ท่อส่งนํ2ามนั และท่อก๊าซธรรมชาต ิ

หากโครงการท่าเรอืนํ2าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวายเกดิขึ2นอย่างเป็นรูปธรรม ประโยชน์ที�
ประเทศไทยจะไดร้บัที�ชดัเจนคอื ท่าเรอืนํ2าลกึทวายจะเสรมิศกัยภาพของการเป็นศูนยก์ลางโลจสิตกิส์
ของประเทศไทย ท่าเรอืนํ2าลึกทวายจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที�สําคญัในการกระจายสินค้าในระดบัโลก 
สามารถเชื�อมโยงตลาดยุโรป แอฟรกิา หรอืตะวนัออกกลาง ซึ�งแต่เดมิจะต้องผ่านทางช่องแคบ 
มะละกา และใชร้ะยะเวลาในการขนส่งนานถงึ 16-18 วนั หากท่าเรอืนํ2าลกึทวายแลว้เสรจ็จะช่วยร่น
ระยะเวลาการขนส่งในปจัจบุนั ซึ�งหากขนส่งจากทะเลจนีใต้มายงัทะเลอนัดามนั หรอืจากเวยีดนามมายงั
สหภาพพมา่จะใชเ้วลาเพยีง 6 วนั7 

8.1.7 การพฒันาท่าเรือฝั �งทะเลอนัดามนัและสะพานเศรษฐกิจเชื �อมโยงท่าเรือ 
ฝั �งอ่าวไทย 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กบับรษิทั Dubai 
World ร่วมกนัสํารวจความเป็นไปไดข้องระบบสะพานเศรษฐกจิ (land bridge) ขา้มพื2นที�ภาคใต้ของ
ประเทศไทย ซึ�งเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที�ต้องการการร่วมดําเนินการระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนที�ควรพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหนักขึ2น เพื�อเป็นปจัจัยกระตุ้นการพัฒนา 
(development catalyst) สะพานเศรษฐกจิ รวมทั 2งอุตสาหกรรมการกลั �นนํ2ามนัและปิโตรเคม ีเพื�อให้
โครงการนี2มคีวามเป็นไปได ้ แต่ผลที�ไดจ้ากการศกึษานี2ชี2ใหเ้หน็ว่าสะพานนํ2ามนัและสะพานเศรษฐกจิ
ไมใ่ช่สิ�งที�พึ�งพากนัและกนั อย่างไรกต็าม ภาครฐัไดเ้ตรยีมลงทุนพฒันาโครงสรา้งพื2นฐานทั �วไปแลว้ บน
ฐานของการพฒันาเพื�อรองรบัผลตอบแทนทางเศรษฐกจิต่อภมูภิาค  

นอกจากนี2 สนข. ไดว้่าจา้งกลุ่มที�ปรกึษาดําเนินการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบเบื2องต้น
ทางรถไฟเชื�อมโยงการขนส่งสนิค้าระหว่างท่าเรอืฝ ั �งอ่าวไทยและฝ ั �งอนัดามนั ซึ�งปจัจุบนัได้ศกึษาแล้ว
เสรจ็เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2553 และเมื�อวนัที� 15 มถุินายน 2554 กระทรวงคมนาคมไดม้กีารประชุม
ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อประชาสมัพนัธ์และสรา้งความเขา้ใจที�ชดัเจนและถูกต้องเกี�ยวกบัผล
การศกึษาดงักล่าว ซึ�งมมีตทิี�ประชุมใหศ้กึษาเพิ�มเตมิในส่วนของรายละเอยีดแนวทางและระยะเวลาของ
การเชื�อมต่อระบบรถไฟ – รถไฟความเรว็สูง และระบบรางแบบ Standard Gauge ศกึษาการคาดการณ์
ปรมิาณและวเิคราะห์ผลตอบแทนทางการเงนิเพิ�มเติมโดยแยกการลงทุนโครงสร้างพื2นฐาน (รฐัเป็น 
ผูล้งทุนออกจากการจดัซื2อขบวนรถ การให้บรกิารเดนิรถและการซ่อมบํารุง) อย่างไรก็ตาม การพฒันา

                                         
7 แผนบูรณาการการพฒันาจงัหวดักาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวนัตก, สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2554 
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โครงการขนาดใหญ่ และการส่งเสรมิใหเ้ป็นอุตสาหกรรมหนักโดยขดัต่อศกัยภาพของพื2นที�อาจไดร้บัแรง
ต่อต้านจากประชาชนในพื2นที� ซึ�งจําเป็นต้องคํานึงถงึการพฒันาให้มคีวามเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
พื2นที�โดยที�ประชาชนในทอ้งถิ�นมสี่วนรว่มและสามารถยอมรบัการพฒันาได ้

8.2 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน 

8.2.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจในภมิูภาคอาเซียน 

การรวมตวักนัเป็นกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมอืต่างๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(ASEAN Economic Community: AEC) และกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขง (Great Maekong 
Subregion: GMS) ให้มคีวามเชื�อมโยงกนัอย่างประสทิธภิาพทั 2งในด้านสนิค้า บรกิาร ทุน และคน ซึ�ง
จาํเป็นต้องมกีารจดัทําขอ้ตกลงระหว่างประเทศร่วมกนัในกลุ่มสมาชกิ ปจัจุบนักลุ่มประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนไดจ้ดัทํากรอบความตกลงว่าดว้ยการรวมกลุ่มสนิคา้และบรกิารสาขาสําคญั (Priority Sectors) 
ของอาเซียน 12 สาขา ได้แก่ สินค้าเกษตร ประมง ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภณัฑ์ยาง สิ�งทอ 
อเิลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ การท่องเที�ยว การบนิ บรกิารสาขาสุขภาพ และสาขาโลจสิตกิส ์
ซึ�งมแีผนงาน (Roadmap) พรอ้มกรอบระยะเวลาและหน่วยงานที�รบัผดิชอบ กรอบความตกลงดงักล่าวมี
ผลใช้บงัคบัโดยมปีระเทศสมาชกิทําหน้าที�รบัผดิชอบเป็นผูป้ระสานงานหลกั (Country Coordinators) 
ในการจดัทํา Roadmap ในแต่ละสาขา เพื�อนําร่องการดําเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนและ
ส่งเสรมิการจดัจา้งหรอืการผลติสนิคา้โดยใชว้ตัถุดบิและชิ2นส่วนที�ผลติภายในอาเซยีน ซึ�งก่อใหเ้กดิการ
เคลื�อนยา้ยสนิคา้และบรกิารภายในภมูภิาคอาเซยีนมากขึ2น  

เมื�อพจิารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตการค้าอาเซยีน-จนี (ASEAN-China) ที�ได้มกีาร
เจรจากนัในกรอบความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ แบ่งเป็นการเปิดเสรดีา้นการคา้สนิค้า ด้านการค้าบรกิาร 
การส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน และความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิต่างๆ พบว่า มกีาร
ขยายตวัทางเศรษฐกจิจาก 3,494 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. ในปี 2550 เพิ�มขึ2นเป็น 5,878 พนัลา้นดอลลาร ์
สรอ. ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ�มขึ2นอย่างต่อเนื�องเป็น 8,090 พนัล้านดอลลาร ์สรอ. ในปี 2555 (ดงั
ตารางที� 8-2)  

ตารางที� 8-2: การเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน-จีน (ASEAN-CHINA) 

ตวัชีIวดั ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554* ปี 2555* 
GDP (US$bn): 3,494 4,532 5,051 5,878 6,821 8,090 
GDP per Capita (US$): 2,710 3,490 3,870 4,480 5,170 6,090 

หมายเหต:ุ * Economist Intelligence Unit (EIU) forecast 
ที�มา: กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2554 
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8.2.2 ผลของการพฒันาอุตสาหกรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจนี ได้แก่ มณฑลเฮยหลงเจยีง มณฑลเหนียวหนิง และมณฑลจี�
หลิน มีการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมและปรบัปรุงอย่างต่อเนื�องเพื�อเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ปจัจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเครื�องจกัรอุปกรณ์และอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรนับเป็น
อุตสาหกรรมหลกัของภมูภิาคนี2 นอกจากนี2ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีไดก้้าวไปสู่ภูมภิาคที�มรีะบบ
คมนาคมขนส่งครบครนั โดยเปิดให้บรกิารเส้นทางรถไฟความเรว็สูงฮารบ์นิ-ต้าเหลยีน ระยะทาง 946 
กม. ซึ�งทําใหส้ามารถลดระยะเวลาในการขนส่งทางรางลงไดร้อ้ยละ 66.67 เมื�อเทยีบกบัระยะเวลาเดมิ 
และมณฑลเหนียวหนิงยงัได้รบัการแต่งตั 2งให้เป็นมณฑลแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยขีองจนีทําให้มี
โครงการพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูงหลายโครงการเขา้มาดําเนินการในภูมภิาค จากความแขง็แกร่งและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทําให้เป็นสิ�งดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยครึ�งปีแรกของปี 2554 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีมมีลูค่าการลงทุน
จากต่างชาตกิว่า 15,850 ลา้นเหรยีญสรอ. โดยโครงการขนาดใหญ่เป็นโครงการที�มาจากประเทศเกาหลี
ใตแ้ละญี�ปุน่เป็นหลกั 

จากข้อมูลคณะกรรมการปฏิรูปและพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมจนีพบว่าอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกจิช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2554 มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็และต่อเนื�อง โดย 3 มณฑลดงักล่าว
สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ได้กว่า 1,890,500 ล้านหยวน เพิ�มขึ2นจาก 
ปีก่อนรอ้ยละ 13.1 ขณะที�อตัราการเตบิโตเฉลี�ยของจนีทั 2งประเทศอยูท่ี�รอ้ยละ 9.68 

ดงันั 2น การพจิารณาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิจากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศไทยกบั
ประเทศเพื�อนบา้นจงึศกึษาถงึการปฏริปูระบบเศรษฐกจิของมณฑลทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจนี และ
ปจัจยัที�มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง และการ
ปรบัเปลี�ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นต้น ในการศึกษาขั 2นต่อไปจงึจะรวบรวมข้อมูลที�เกี�ยวขอ้งกบั
นโยบายการปฏริปูของจนีที�มต่ีอการขยายตวัของตวัแปรทางเศรษฐกจิ เช่น การจา้งงาน ผลติภณัฑม์วล
รวม เป็นตน้ 

8.2.3 การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํ= าโขง 

ส่วนการขยายตวัทางเศรษฐกจิของกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงในช่วงที�ผ่านมา มกีารขยายตวั
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ�งสงัเกตได้จากปรมิาณสินค้าส่งออก-นําเข้าเพิ�มมาก โดยในช่วง ค.ศ. 
1992-2006 มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิเฉลี�ยรอ้ยละ 8.3 ซึ�งสามารถแสดงตวัชี2วดัสําคญัทางเศรษฐกจิ
ไดด้งัตารางที� 8-3 

                                         
8 เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีมอีตัราการเติบโตโดดเด่นที�สุดในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2554, สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทุน, 2554. 
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ตารางที� 8-3: ตวัชีIวดัสาํคญัทางเศรษฐกิจของกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํIาโขง 

ประเทศ GDP growth 
(annual Ave, 
1992-2006, %) 

GDP ($million) 
2006 

Population 
(million) 2006 

GDP per capita 
(Country, 

 1992-2006, $) 
กมัพชูา 8.4 7,264 14.2 512 

กวางส ี(จนี) 11.7 50,190 49.4 1,016 
ยนูนาน (จนี) 9.5 60,224 44.7 1,347 

ลาว 6.5 3,433 5.7 602 
พม่า 9.6 13,002 56.2 231 
ไทย 4.5 206,247 65.2 3,163 

เวยีดนาม 7.7 60,883 84.2 723 
กลุ่ม GMS 8.3 401,243 319.6 1,255 

จนี 10.3 2,626,304 1,311 2,003 

ที�มา:  Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011 

สนิค้าส่งออกระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงส่วนใหญ่เป็นเชื2อเพลงิ ผลติภณัฑ์
นํ2 ามัน เหล็ก และปูนซีเมนต์ โดยประเทศไทยมีการส่งออกเชื2อเพลิง ผลิตภัณฑ์นํ2 ามัน พลาสติก 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ผัก เกลือ และกํามะถัน ไปยงัประเทศจนี เวียดนาม และกัมพูชาเป็นหลัก ใน
ขณะเดียวกันประเทศอื�นๆ ก็มีการส่งสินค้ากลับเข้ามายังประเทศไทยเช่นกัน (ดังตารางที�  
8-4)  

ตารางที� 8-4: สินค้าหลกัที�มีการส่งออกภายในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํIาโขง 

ประเทศ สินค้าหลกั ปลายทางหลกั 
กมัพชูา เหลก็ เมลด็ธญัพชื ยางและผลติภณัฑย์าง ไทยและเวยีดนาม 

จนี เชื2อเพลงิและผลติภณัฑนํ์2ามนั ปุ๋ ย เหลก็ และเคมภีณัฑ ์ เวยีดนามและไทย 
ลาว เชื2อเพลงิและผลติภณัฑนํ์2ามนั ปนูซเีมนต ์หนิ ดนิ ไม ้พชื

นํ2ามนั เกลอื และกาํมะถนั 
ไทยและจนี 

พม่า เชื2อเพลงิและผลติภณัฑนํ์2ามนั แร่ดบิ สนิคา้ประมง และ
เหลก็ 

ไทยและจนี 

ไทย เชื2อเพลงิและผลติภณัฑนํ์2ามนั พลาสตกิ ปนูซเีมนต ์ 
ปนูขาว ผกั เกลอื และกาํมะถนั 

จนี เวยีดนาม และกมัพชูา 

เวยีดนาม เชื2อเพลงิและผลติภณัฑนํ์2ามนั แร่ดบิ สนิคา้ประมง และ
เหลก็ 

จนี ไทย และกมัพชูา 

ที�มา:  Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011 
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เมื�อพจิารณาถงึประเทศคู่คา้สาํคญัของไทยในกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมนํ่2าโขง ประกอบดว้ย มณฑล
ยนูนาน (จนีตอนใต)้ ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา ซึ�งมกีารไหลเวยีนของสนิคา้โดยผ่านเสน้ทางเศรษฐกจิ
แนวเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor) และเสน้ทางเศรษฐกจิแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-
West Economic Corridor) โดยสามารถแสดงประเภทสนิคา้นําเขา้และส่งออกที�สาํคญัไดด้งัตารางที� 8-5 

ตารางที� 8-5: สินค้านําเข้าและส่งออกสาํคญัระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าในกลุ่ม 
อนุภมิูภาคลุ่มแม่นํIาโขง 

ประเทศคู่คา้สาํคญัในกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่นํ2าโขง 

มณฑลยนูนาน  
(จนีตอนใต)้ 

ลาว เวยีดนาม กมัพชูา 

ปร
ะเท

ศไ
ทย

 

สนิ
คา้

สง่
ออ

ก 

ผลติภณัฑย์าง 
นํ2ามนัเชื2อเพลงิ  
พลาสตกิ  
ผกัและผลไม ้

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและนํ2ามนั 
อาหาร  
เครื�องจกัรกลและยานพาหนะ 
เคมภีณัฑ ์ 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า 

สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์
อาหาร 
ผกัและผลไม ้
ผลติภณัฑย์าง  
เครื�องจกัร 

ยานพาหนะและ
สว่นประกอบ 
ผลติภณัฑส์ิ�งทอ 
ผลติภณัฑปิ์โตรเลี�ยม 

สนิ
คา้

นํา
เข

า้ ผกัและผลไม ้ 
เสื2อผา้  
เคมภีณัฑ ์

ทองแดง  
ผลติภณัฑไ์ม ้ 
ยานพาหนะ (นําเขา้กลบั)  
ผกัและผลไม ้

เครื�องจกัร 
สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์

เศษโลหะ  
เสื2อผา้เก่า  
พชืสวน 

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

 

สําหรบัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงมกีารประมาณการ
การขนส่งสนิคา้ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) สนิคา้เทกอง เช่น สนิแร ่ไม ้ปนูซเีมนต ์ธญัพชื เหลก็และเหลก็กลา้ 2) 
สนิคา้ที�เป็นของเหลว เช่น เชื2อเพลงินํ2ามนั และผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 3) สนิคา้แช่เยน็ เช่น เนื2อสตัว ์ปลา 
กุ้ง ผกัและผลไม ้4) สนิคา้ชนิดพเิศษ (ไม่สามารถบรรจุตู้ได)้ เช่น สตัว์ที�มชีวีติ ยานพาหนะ เรอืและ
เครื�องบนิ และ 5) สนิค้าตูค้อนเทนเนอร ์ซึ�งจากการศกึษาของ ADB พบว่าปรมิาณการขนส่งสนิค้าใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ2 าโขง ค.ศ. 2008 และ ค.ศ. 2025 พบว่ามีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 
67,181,795 ตนั และ 143,417,400 ตนั ตามลําดบั โดยมสีดัส่วนของสนิคา้แช่เยน็สูงที�สุดคดิเป็นรอ้ยละ 
43.6 (ดงัตารางที� 8-6) 
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ตารางที� 8-6: ปริมาณการขนส่งสินค้าในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํIาโขงค.ศ. 2008 และ  
ค.ศ. 2025 จาํแนกตามกลุ่มสินค้า 

ประเภทสินค้า 
ค.ศ. 2008 ค.ศ. 2025 

ปริมาณสินค้า (ตนั) รอ้ยละ ปริมาณสินค้า (ตนั) รอ้ยละ 
สนิคา้เทกอง 21,024,565 31.3 44,882,522 31.3 
สนิคา้ที�เป็นของเหลว 11,042,900 16.4 23,574,005 16.4 
สนิคา้แช่เยน็ 29,314,953 43.6 62,580,560 43.6 
สนิคา้ชนิดพเิศษ 5,585,292 8.3 11,923,290 8.3 
สนิคา้คอนเทนเนอร ์ 214,086 0.3 457,023 0.3 

รวม 67,181,795 100 143,417,400 100 

ที�มา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011 

 

ปรมิาณการขนส่งโดยแยกตามจุดต้นทาง-ปลายทาง9 (OD matrices) พบว่า ปรมิาณการ
เคลื�อนยา้ยสนิคา้ในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงในค.ศ. 2008 ประเทศไทยมปีรมิาณการขนส่งสนิคา้ไป
ประเทศจนีเป็นปรมิาณสงูถงึ 12,882,975 ตนั และเพิ�มขึ2นเป็น 27,502,134 ตนั ใน ค.ศ. 2025 (ตารางที� 
8-7 และตารางที� 8-8) ซึ�งถอืว่ามปีรมิาณการขนส่งระหว่างประเทศมากที�สุดในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2า
โขง ขณะที�มปีรมิาณการเคลื�อนยา้ยสนิคา้จากพม่าเขา้มายงัประเทศไทย 11,299,117 ตนัใน ค.ศ. 2008 
และเพิ�มขึ2นเป็น 24,120,968 ตนั ใน ค.ศ. 2025 

ตารางที� 8-7: ปริมาณการเคลื�อนย้ายสินค้ารวมในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํIาโขง ค.ศ. 2008 (ตนั) 

ต้นทาง 
ปลายทาง 

กมัพชูา จีน ลาว พมา่ ไทย เวียดนาม 
กมัพชูา - 24,757 105 204 217,675 84,524 

จนี 263,740 - 38,335 1,132,120 6,144,407 8,611,391 
ลาว 1,206 66,980 - 0 722,210 49,963 
พม่า 1,706 499,724 0 - 11,299,117 9,465 
ไทย 2,877,912 12,882,975 1,218,700 1,003,840 - 6,631,034 

เวยีดนาม 727,614 11,691,380 81,895 14,935 883,880 - 
รวม 3,872,178 25,165,816 1,339,035 2,151,100 19,267,289 15,386,377 

ที�มา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011. 

                                         
9 ผลจากการศกึษาโครงการ Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank (2011) 

โดยขอ้มลูที�นํามาใชใ้นการสรา้ง OD matrices อาศยัขอ้มลูในปี 2004 มาคาดการณ์ปรมิาณสนิคา้ในอนาคตซึ�งเป็นชุดขอ้มลูที�มคีวาม
สมบรูณ์ที�สุด 
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ตารางที� 8-8: ปริมาณการเคลื�อนย้ายสินค้ารวมในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํIาโขง ค.ศ. 2025 (ตนั) 

ต้นทาง 
ปลายทาง 

กมัพชูา จีน ลาว พมา่ ไทย เวียดนาม 
กมัพชูา - 52,850 224 436 464,685 180,439 

จนี 563,023 - 81,836 2,416,811 13,116,870 18,383,303 
ลาว 2,575 142,988 - 0 1,541,750 106,660 
พม่า 3,643 1,066,794 0 - 24,120,968 20,206 
ไทย 6,143,668 27,502,134 2,601,639 2,142,964 - 14,155,704 

เวยีดนาม 1,553,285 24,958,359 174,827 31,883 1,886,877 - 
รวม 8,266,193 53,723,125 2,858,526 4,592,094 41,131,150 32,846,312 

ที�มา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011 

 

เมื�อพจิารณาปรมิาณการขนส่งสนิค้าทางรถไฟของไทย พบว่า สินค้าที�ขนส่งทางรถไฟแบบ
เหมาคนัส่วนใหญ่เป็นตู้คอนเทนเนอร ์รองลงมาเป็นการขนส่งพลงังาน (ก๊าซ LPG นํ2ามนัดบิ และ
ผลติภณัฑนํ์2ามนั) และซเีมนต ์ตามลาํดบั โดยในปี 2551 มปีรมิาณการขนส่งทั 2งสิ2น 13.5 ลา้นตนั (ตาราง
ที� 8-9) ซึ�งจะเห็นได้ว่าสนิค้าในหมวดคอนเทนเนอร์สายตะวนัออกมปีรมิาณการขนส่งที�เพิ�มขึ2นอย่าง
ชดัเจน และมสีดัส่วนการขนส่งคดิเป็นรอ้ยละ 55.23  

ตารางที� 8-9: ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ พ.ศ. 2545-2551 (หน่วย: ตนั) 

สินค้า 
พ.ศ. 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
แอลพจีก๊ีาซ   512,356      515,712      561,288      581,520      596,208      596,592      625,050  
นํ2ามนัดบิ 1,298,568   1,209,044   1,144,267   1,135,858   1,129,968   1,250,299   1,299,197  
ผลติภณัฑนํ์2ามนั 1,435,499   1,453,282   1,378,194   1,192,073      908,973      649,031      693,928  
ปนูซเีมนต ์ 1,977,833   1,895,345   1,758,862  1,617,959   1,712,974   1,418,297   1,326,494  
คอนเทนเนอรต์ะวนัออก 3,056,832   4,779,140   6,792,867   6,308,251   6,496,079   6,287,469   7,453,429  
คอนเทนเนอรใ์นประเทศ   347,499      488,190      714,544      654,457      689,034      684,315      638,177  
คอนเทนเนอร ์Landbridge   655,477      503,233      680,588      740,285      796,610      733,369      611,746  
คอนเทนเนอร ์ 
(มาบตาพุด-แหลมฉบงั) 

 -   -   -   -   -       38,223      608,007  

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

หมายเหต:ุ (1) กลุ่มพลงังาน (ก๊าซ นํ2ามนัดบิ และผลติภณัฑฯ์) มหีน่วยพนัลติร ส่วนปนูซเิมนต ์คอนเทนเนอร ์และสนิคา้อื�น มหีน่วยเป็นตนั 
(2) สมมตใิหค้วามถ่วงจาํเพาะของนํ2ามนั = 1.0 

ที�มา:  ฝา่ยการพาณชิย ์การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
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ส่วนการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟระหว่างประเทศของไทยซึ�งมเีฉพาะในส่วนที�เชื�อมต่อกบัประเทศ
มาเลเซีย พบว่า ปรมิาณสินค้าขาออกทางรถไฟมแีนวโน้มเพิ�มขึ2นอย่างสมํ�าเสมอโดยในปี 2550 มี
ปรมิาณ 7,751 พนัตนั และเพิ�มขึ2นเป็น 10,182 พนัตนั ในปี 2553 ส่วนการนําเขา้สนิคา้ พบว่า ปรมิาณ
สนิค้าขาเขา้ทางรถไฟในช่วงปี 2550 – 2553 มปีรมิาณการขนส่งสนิค้าเพิ�มขึ2นอย่างมาก จากปี 2550  
มปีรมิาณ 3,417 พนัตนั และเพิ�มขึ2นเป็น 12,730 พนัตนั ในพ.ศ. 2553 (ตารางที� 8-10) 

ตารางที� 8-10: ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาออกและขาเข้า (หน่วย: พนัตนั) 

การขนส่งสินค้า พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
สนิคา้ขาออก 7,751 8,372 9,122 10,182 
สนิคา้ขาเขา้ 3,417 7,737 12,142 12,730 

รวม 11,168 16,109 21,264 22,912 

ที�มา:  ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 

ทั 2งนี2ปรมิาณการนําเข้าสนิค้าทางรถไฟเพิ�มขึ2นอาจเนื�องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
ดําเนินการเปลี�ยนรางและเปลี�ยนไม้หมอนภายใต้โครงการเสริมความมั �นคงทางรถไฟ (Track 
Strengthening) ในเสน้ทางสายต่างๆ ไดแ้ก่ สายเหนือช่วงพษิณุโลก – บา้นด่าน และสายใต้ช่วงชุมทาง
บางซื�อ – บา้นฉิมพล ีและช่วงชุมทางทุ่งสง – บา้นต้นโดน ทําใหส้ภาพทางมคีวามปลอดภยัต่อการเดนิ
รถ รกัษาทางให้ขบวนรถสามารถเดนิด้วยความเร็วตามกําหนด ไม่เกิดความล่าช้า ซึ�งเป็นการสร้าง
ความเชื�อมั �นแก่ผู้ใช้บรกิารและประชาชนทั �วไป ตลอดจนเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการ
รองรบัการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟระหว่างประเทศที�เพิ�มมากขึ2นได ้ซึ�งการใชป้ระโยชน์โครงข่ายทางรถไฟ
ยงัคงมคีวามจคุงเหลอือยูใ่นทุกเสน้ทาง โดยเฉพาะในเสน้ทางสายตะวนัออกยงัคงมคีวามจุคงเหลอืสูงถงึ
รอ้ยละ 79.98  

จากแนวโน้มทางเศรษฐกิจและปรมิาณการเคลื�อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้านที�มี
แนวโน้มขยายตวัมากขึ2นซึ�งจะส่งผลต่อความตอ้งการในการขนส่งที�มากขึ2น โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อมกีาร
รวมตวัเป็นกลุ่มประชาคมอาเซยีนในปี 2558 จะทําให้มปีรมิาณการขนส่งเพิ�มสูงขึ2นอย่างก้าวกระโดด 
ดงันั 2น หากมกีารพฒันาการเชื�อมต่อโครงข่ายการขนส่งให้มคีวามสมบูรณ์มากขึ2น โดยอาศยัการขนส่ง
ทางรถไฟที�เป็นรูปแบบการขนส่งที�ประหยัดและสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้ในขณะที�
สถานการณ์ราคาเชื2อเพลงิสูงขึ2น อกีทั 2งยงัปล่อยมลพษิน้อยกว่าเมื�อเทยีบกบัการขนส่งทางถนน และใช้
โอกาสจากความได้เปรยีบในการเป็นศูนย์กลางในเชิงภูมศิาสตร์ของภูมภิาคมาพฒันาการเชื�อมต่อ
ทางดา้นการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้นเพื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที� จงึเป็นความทา้ทาย
และโอกาสของประเทศไทยในการพฒันาห่วงโซ่มลูค่าในภูมภิาค (Regional Value Chain) การเพิ�มขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั การเพิ�มอํานาจในการต่อรองและการขยายตลาดอาเซยีนและจนี 
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8.3 แนวทางการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน 

การเชื�อมโยงดา้นการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้นมโีครงการที�สําคญั ได้แก่ โครงการ
ทางรถไฟสายสงิคโปร-์คุนหมงิ และโครงการเชื�อมโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขง 
หากพจิารณาตามกรอบการพฒันาการเชื�อมโยงโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2าโขงทุก
ประเทศตอ้งเชื�อมโยงดว้ยโครงขา่ยรถไฟภายในปี 2558 ประกอบดว้ย 4 เสน้ทาง คอื 

เสน้ทางที� 1: กรงุเทพฯ-พนมเปญ-โฮจมินิหซ์ติี2-ฮานอย-คุนหมงิ-หนานหนิง 

เสน้ทางที� 2: กรุงเทพฯ-เวยีงจนัทน์-คุนหมงิ (ผ่านบ่อเต็น-บ่อหาน)-หนานหนิง และฮานอย- 
โฮจมินิหซ์ติี2 

เสน้ทางที� 3: กรงุเทพฯ-เวยีงจนัทน์-ฮานอย และโฮจมินิหซ์ติี2-คุนหมงิ-หนานหนิง 

เสน้ทางที� 4: กรุงเทพฯ-คุนหมงิ (ผ่านเชียงราย-บ่อเต็น-บ่อหาน)-หนานหนิง และฮานอย- 
โฮจมินิหซ์ติี2 

ทั 2งนี2  ปจัจุบันการพฒันาโครงข่ายทางรางในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ2าโขงได้มีข้อเสนอจาก
ประเทศจนีเพื�อทําการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟในเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-เวยีงจนัทน์-คุนหมงิ โดยทางจนี
เสนอใหค้วามช่วยเหลอืลาวในการสรา้งเสน้ทางรถไฟจากชายแดนจนีลงมายงัเวยีงจนัทน์ ซึ�งจะแลว้เสรจ็
และสามารถเปิดดําเนินการได้ในปี 2558 ดงันั 2นในเชงิยุทธศาสตร์จงึเป็นเส้นทางที�ประเทศไทยอาจ
พจิารณาศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเสน้ทางรถไฟเชื�อมโยงกบัประเทศจนี 

จากการทบทวนแผนและโครงการพฒันาที�มผีลต่อการขนส่งทางรถไฟ แนวโน้มทางเศรษฐกจิ 
และปรมิาณการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการ
พฒันาการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น โดยประเทศไทยต้องอาศยัยุทธศาสตรใ์น
การพฒันาโดยการทําหน้าที�เป็น 1) ประตูการค้า และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของภูมิภาค  
2) เส้นทางเชื�อมโยงทะเลฝ ั �งอนัดามนัและอ่าวไทย และ 3) เส้นทางท่องเที�ยวทางรถไฟ โดยแบ่งแนว
ทางการพฒันาเสน้ทางเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้นออกเป็น 3 แนวทาง ดงันี2 

แนวทางที� 1 เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านเพื�อสนับสนุนให้
ไทยเป็นประตกูารค้าและศนูยร์วบรวมและกระจายสินค้าของภมิูภาค 

จากการที�ประเทศจนีเป็นประเทศคู่คา้ที�สาํคญัของไทย ซึ�งการคา้ระหว่างไทยกบัจนีเพิ�มขึ2นอย่าง
สมํ�าเสมอในช่วง 5 ปีที�ผ่านมาทั 2งการนําเขา้และส่งออกสนิคา้ โดยประเทศไทยขาดดุลการคา้กบัประเทศ
จนีอย่างต่อเนื�องทุกปี และมแีนวโน้มที�จะขาดดุลการค้าสูงขึ2นเนื�องจากอตัราการเพิ�มขึ2นของมูลค่าการ
นําเขา้ โดยในปี 2553 ไทยมมีลูค่าการส่งออกสนิคา้ไปสู่ประเทศจนี 678,631.8 ลา้นบาท ซึ�งเป็นตลาด
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ส่งออกอนัดบัหนึ�ง ส่วนการนําเขา้สนิคา้จากจนีมมีลูค่าสูงถงึ 933,270.9 ลา้นบาท10 (อนัดบัสองรองจาก
ญี�ปุ่น) ตลอดจนมกีารคาดการณ์ว่าปรมิาณการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศไทยกบัจนีในปี 2558 จะสูง
ถงึ 27.918 ลา้นตนั และในปี 2568 จะเพิ�มขึ2นเป็น 40.619 ลา้นตนั11  

อกีทั 2งทศิทางการพฒันาให้มณฑลยูนนานเป็นศูนยก์ลางและเป็นสะพานสําคญัเชื�อมสู่ประเทศ
เพื�อนบา้นทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี รวมถงึการสรา้งเสน้ทางรถไฟ
เพื�อเชื�อมต่อกบัประเทศเวยีดนาม ลาว และพม่า ทําให้เห็นได้ว่าจนีมทีศิทางการพฒันามุ่งไปสู่ประตู
การค้าแห่งใหม่เพื�อขนส่งสนิค้าออกทางทะเลทาง เช่น ไทย พม่า สงิคโปร ์ซึ�งมโีอกาสทําให้มปีรมิาณ
การเคลื�อนย้ายสนิค้าในภูมภิาคนี2เพิ�มสูงอย่างก้าวกระโดด ดงันั 2นหากประเทศไทยมกีารเตรยีมความ
พรอ้มและทําการพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟเพื�อรองรบัปรมิาณการขนส่งที�อาจจะเกดิขึ2น จะถอืว่าเป็น
การเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัเพื�อสนับสนุนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการขนส่งของภูมภิาคได ้โดยทํา
หน้าที�เป็นประตูการคา้ใหก้บัจนีเพื�อส่งออกและนําเขา้สนิคา้ (ท่าเรอืแหลมฉบงั) รวมถงึศูนยร์วบรวมและ
กระจายสินค้าระหว่างจนีกับสิงคโปร์ และประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ2 าโขง โดยอาศัยความ
ได้เปรยีบในเชิงที�ตั 2งทางภูมศิาสตร์ของภูมภิาคมาทําให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ซึ�งศูนย์รวบรวมและ
กระจายสนิค้าอาจตั 2งอยู่บรเิวณพื2นที�ชายแดนเพื�อลดข้อจํากดัในด้านมาตรฐานของระบบรถไฟ เช่น 
ขนาดราง ระบบอาณตัสิญัญาณ ตลอดจนกระบวนการขา้มแดนและพธิศุีลกากร 

นอกจากนั 2น แนวคิดการเชื�อมโยงเส้นทางรถไฟในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ2าโขง (เส้นทาง 
กรุงเทพฯ-เชียงราย-บ่อเต็น-คุนหมิง) ซึ�งเป็นส่วนช่วยเสริมศักยภาพของโครงข่ายทางรถไฟสาย
สงิคโปร-์คุนหมงิใหส้มบูรณ์มากขึ2น รวมถงึยงัเป็นแนวเสน้ทางที�มกีารขนส่งสนิคา้ทางถนนตามเสน้ทาง
ตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (North–South Economic Corridor: NSEC) จงึมศีกัยภาพและ
แนวโน้มเกดิเป็นเสน้ทางการขนส่งทางรถไฟใหมข่ึ2นได ้(ดงัรปูที� 8-1) สําหรบัประเทศไทยไดม้แีนวคดิใน
การพฒันาเสน้ทางรถไฟสายใหม ่ซึ�งทางรฐับาลมอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย) รบัไปพจิารณาเพิ�มเสน้ทางสาย เด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ ภายใต้แผนการพฒันาโครงการพฒันา
รถไฟทางคู่ของประเทศไทย แต่อย่างไรกต็ามต้องคํานึงถงึความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้ั 2งในดา้น
การลงทุนก่อสรา้ง และผลกระทบทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม12 ตลอดจนปจัจยัต่างๆ ที�มอีทิธพิลต่อการเปลี�ยน
รปูแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่การขนส่งทางรถไฟ เช่น ต้นทุนการขนส่งความปลอดภยั และความ
ตรงต่อเวลา เป็นต้น ยิ�งไปกว่านั 2นในเส้นทางนี2อาจต้องให้ความสําคญัในด้านการแบ่งปนัผลประโยชน์
ระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศลาว เนื�องจากเส้นทางที�ผ่านพื2นที�ในช่วงประเทศลาว
ค่อนขา้งน้อย ผลประโยชน์ที�เกดิขึ2นอาจไมม่ากพอที�จะผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา  

                                         
10 ขอ้มลูสถติกิารคา้และการส่งออก, กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย,์ 2553 
11 Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011 
12 แนวเสน้ทางรถไฟสายเด่นชยั-เชยีงราย มชี่วงที�ตอ้งผ่านลุ่มนํ2าชั 2น 1A ประมาณ 1.6 กม. ซึ�งเป็นพื2นที�ที�มคีวามสมบรณ์ูและมกีฎหมาย

ขั 2นเดด็ขาด กล่าวคอื หา้มบุกรุกและหา้มทาํการดดัแปลงที�ใหพ้ื2นที�ของบรเิวณนั 2นเสื�อมจากเดมิ 



162 บทที� 8 แนวทางการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

 

รปูที� 8-1: แนวเส้นทางรถไฟเชื�อมโยงการขนส่งสินค้าเพื�อสนับสนุนให้ไทยเป็น 
ประตูการค้าและศนูยก์ระจายสินค้าของภมิูภาค 
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แนวทางที� 2  เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟเชื�อมโยงทะเลฝั �งอันดามันและ 
อ่าวไทย 

จากกรอบแนวคดิของการพฒันาท่าเรอืนํ2าลกึทวายของสหภาพพมา่เพื�อเปิดประตูการคา้ฝ ั �งทะเล
อนัดามนั ซึ�งมศีกัยภาพในการพฒันาทั 2งในดา้นกายภาพและการพฒันาพื2นที�หลงัท่าที�สามารถรองรบัการ
ขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยได้ในระยะยาว โดยที�ประเทศไทยมคีวามจาํเป็นจะต้องพฒันาเสน้ทาง
การขนส่งสนิคา้เชื�อมโยงระหว่างท่าเรอืนํ2าลกึทวาย ท่าเรอืแหลมฉบงั และประเทศอื�นในภูมภิาคเพื�อให้
ไทยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและโลจสิตกิสข์องภมูภิาค (ดงัรปูที� 8-2) โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบจากการมี
จุดเชื�อมต่อและโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟเพื�อกระจายสนิคา้ไปตามแนวเสน้ทาง NSEC และ EWEC 
ซึ�งปจัจุบนัสินค้าหลกัที�ไทยนําเข้าจากพม่า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เนื2อสตัว์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและ
ผลติภณัฑ ์และสนิแร่ ส่วนสนิค้าที�ไทยส่งออกไปพม่า ได้แก่ นํ2ามนั เครื�องดื�ม เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลติภณัฑ ์ปูนซเีมนต์ และเคมภีณัฑ ์และมกีารคาดการณ์ว่าปรมิาณการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ
ไทยกบัพม่าในปี 2558 จะสูงถงึ 18.05 ล้านตนั13 และเพิ�มขึ2นเป็น 26.26 ลา้นตนั14  ในปี 2568 อกีทั 2ง
แนวโน้มในการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอุตสาหรรมเหลก็ในพมา่ จะเป็นส่วนที�ช่วยขบัเคลื�อน
ใหเ้กดิการเชื�อมโยงพื2นที�อุตสาหกรรมระหว่างไทยและพมา่ใหเ้กดิขึ2นได ้

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของโครงการ และประโยชน์ที�ประเทศไทยจะได้รบัจะขึ2นอยู่กบั
ท่าทขีองรฐับาลพมา่ ซึ�งประเทศไทยควรตอ้งเตรยีมความพรอ้มเพื�อรบัมอืกบัสิ�งต่างๆ ที�อาจจะเกดิขึ2นใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเตรยีมการพฒันาเชงิพื2นที� การพฒันาโครงสรา้งพื2นฐาน และในระยะยาวควรมี
การวางนโยบาย และมาตรการรองรบัดา้นแรงงานต่างดา้ว ซึ�งหากโครงการท่าเรอืนํ2าลกึฯ เกดิขึ2นจะมี
การใชแ้รงงานจากฝ ั �งพม่ามากขึ2น อนัอาจจะก่อใหเ้กดิปญัหาในดา้นความมั �นคง เศรษฐกจิ และสงัคม 
ตามมาแต่สาํหรบัปจัจุบนัสิ�งที�สําคญัที�สุดในขณะนี2คอื การพฒันาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างประเทศไทย
กบัสหภาพพม่าเพื�อให้ท่าเรอืนํ2าลกึทวายที�กําลงัจะเกิดขึ2นเป็นสะพานเชื�อมโอกาส และนํามาซึ�ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิร่วมกนัระหว่างสองประเทศในอนาคต ทั 2งนี2 ในส่วนของการพฒันาท่าเรอืนํ2า
ลกึปากบาราของไทยนั 2นควรพจิารณาปรบัรูปแบบการพฒันาให้เป็นท่าเรอืเอนกประสงค์รองรบัการ
ขนส่งสนิค้าในพื2นที�ภาคใต้เพื�อลดการพึ�งพาการขนส่งสนิค้าผ่านท่าเรอืของประเทศเพื�อนบ้าน และ
สนับสนุนการท่องเที�ยวในพื2นที�ภาคใต้ โดยต้องให้ความสําคญัลําดบัสูงในการป้องกนัผลกระทบด้าน
สิ�งแวดลอ้มและการยอมรบัของประชาชนในพื2นที�15  

 

                                         
13 คํานวณจากการคาดการณ์ปรมิาณการขนส่งสนิคา้ปี 2008 และ ปี 2025 จากโครงการ Regional: Greater Mekong Subregion: 

Railway Strategy Study (ADB 2011) โดยมสีมมตฐิานว่าแนวโน้มการขยายตวัเป็นเสน้ตรง 
14 Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011 
15 ผลการประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้และบรกิารของประเทศ ครั 2งที� 1/2553 เมื�อวนัที� 21 มถุินายน 

2553 และมมีตริบัทราบในการประชุมคณะรฐัมนตรใีนวนัที� 29 มถุินายน 2553 
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รปูที� 8-2: แนวเส้นทางรถไฟเชื�อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างทะเลฝั �งอนัดามนัและ 
อ่าวไทย 
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เมื�อพจิารณาเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ซึ�งเป็นเส้นทางที�พาดผ่านกลางภูมภิาคอินโดจนีที�เชื�อมต่อระหว่าง
ประเทศเวยีดนาม ลาว ไทย และพมา่ อกีทั 2งเป็นเสน้ทางที�ตดักบัแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (NSEC) 
โดยเส้นทาง EWEC มจีุดเปลี�ยนถ่ายการขนส่ง (Node) สําคญัในประเทศไทยอยู่ 3 แห่ง ในบรเิวณ
จงัหวดัพษิณุโลก ขอนแก่น และมุกดาหาร ซึ�งมคีวามสอดคล้องและสามารถเชื�อมโยงการขนส่งตาม
เส้นทางยุทธศาสตรร์ะหว่างไทย (กรุงเทพฯ) กบัเวยีดนาม (ฮานอย)16 รวมถงึการขนส่งสนิคา้ออกทาง
ท่าเรอืแหลมฉบัง ตลอดจนการเชื�อมโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic 
Corridor: SEC) ซึ�งเป็นโครงข่ายการขนส่งระหว่างไทย-กมัพูชา-เวยีดนาม อย่างไรกต็ามปรมิาณการ
ขนส่งระหว่างประเทศตามแนวเสน้ทาง EWEC ส่วนใหญ่เป็นการคา้ชายแดน สําหรบัการขนส่งขา้มแดน 
ผ่านทางเส้นทาง EWEC มเีพยีงเล็กน้อย ซึ�งในปี 2551 มมีูลค่าคดิเป็นร้อยละ 6.5 ของมูลค่าการค้า
ทั 2งหมดที�ผ่านเสน้ทาง NSEC และ EWEC17 นอกจากนั 2น ยงัคงมขีอ้จาํกดัทางดา้นสภาพภูมศิาสตรแ์ละ
ดา้นผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มในการพฒันาเสน้ทางการขนส่งตามแนว EWEC (ทางหลวงหมายเลข 12) 
ซึ�งต้องผ่านพื2นที�อุทยานแห่งชาต ิ3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาตนํิ2าหนาว (ขอนแก่น) อุทยานแห่งชาต ิ
ทุ่งแสลงหลวง (เพชรบรูณ์และพษิณุโลก) และอุทยานแห่งชาตติากสนิมหาราช (ตาก) ซึ�งถอืเป็นอุปสรรค
สาํคญัขอ้หนึ�งในการพฒันาโครงขา่ยการขนส่งตามแนว EWEC (ดงัรปูที� 8-3) 

 

รปูที� 8-3: พืIนที�อทุยานแห่งชาติบนเส้นทาง EWEC (ทางหลวงหมายเลข 12)  

                                         
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) 

อทุยานแห่งชาติ
นํIาหนาว 

อทุยานแห่งชาติ

ทุ่งแสลงหลวง 

อทุยานแห่งชาติ

ตากสินมหาราช 

EWEC EWEC 
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แต่อยา่งไรกต็าม เสน้ทาง EWEC สามารถใชก้ารขนส่งทางถนนมาเป็นส่วนสนับสนุนการขนส่ง
ทางรถไฟได ้เนื�องระยะทางจากด่านชายแดน (ด่านมุกดาหารและด่านแม่สอด) สามารถเขา้ถงึเสน้ทาง
รถไฟได้ในระยะ 250 กิโลเมตร ซึ�งอยู่ในระยะที�เหมาะสมสําหรับการขนส่งทางถนนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยใหก้ารขนส่งทางรถไฟเป็นส่วนกระจายสนิคา้ไปตามแนวเส้นทาง NSEC และ SEC 
ตลอดจนประเทศเพื�อนบา้น 

แนวทางที� 3 เส้นทางการสร้างความเชื�อมโยงด้านการท่องเที�ยวทางรถไฟ 

จากสถานการณ์นักท่องเที�ยวต่างประเทศเดนิทางเขา้ประเทศไทยรายถิ�นพํานัก พ.ศ. 2553 มี
จาํนวนทั 2งสิ2น 15.93 ลา้นคน อตัราการขยายตวัเพิ�มขึ2นรอ้ยละ 12.63 โดยนักท่องเที�ยวจากตลาดจนี ได้
ก้าวมาเป็นตลาดผูนํ้าในภูมภิาค ดว้ยจาํนวนนักท่องเที�ยวจนีสูงกว่าหนึ�งลา้นคน ในอตัราการขยายตวัที�
สูงเกอืบรอ้ยละ 45 ทําลายสถตินิักท่องเที�ยวจนีเขา้ไทยที�ผ่านมา สําหรบัตลาดอื�นๆ คอื ญี�ปุ่น ฮ่องกง 
ไต้หวัน และเกาหลีใต้ มกีารปรบัตัวดีขึ2นตามลําดับ ส่วนนักท่องเที�ยวในกลุ่มอาเซียนมีจํานวน
นกัท่องเที�ยวเดนิทางเขา้ประเทศไทยรายถิ�นพาํนกัทั 2งสิ2น 4.53 ลา้นคน เป็นอตัราการเตบิโตต่อเนื�องจาก
ปีที�ผ่านมา โดยเพิ�มขึ2นในอตัรารอ้ยละ 14.25 จากการขยายตวัไดด้ใีนทุกตลาด ยกเวน้ บรไูน โดยตลาด
หลกัที�มกีารเติบโตดีมาก คือ มาเลเซีย มอีัตราการเติบโตเพิ�มขึ2นร้อยละ 17 ตลาดรองลงมา 
คอื เวยีดนาม ลาว ในขณะที�ตลาดสงิคโปร ์แมว้่าจะมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึ2นแต่คงยงัมคีวามผนัผวนสูง18 
โดยนกัท่องเที�ยวจากกลุ่มประเทศอาเซยีนส่วนใหญ่ เดนิทางมาท่องเที�ยวผ่านการคมนาคมทางบก (ทาง
ถนนและรถไฟ)19 จากอตัราการขยายตวัของนักท่องเที�ยวจากจนี และกลุ่มอาเซยีนที�มแีนวโน้มเพิ�มมาก
ขึ2น อกีทั 2งยงัมโีครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเพื�อเชื�อมโยงระหว่างประเทศจนี ลาว และไทย จงึนับ
ได้ว่าเป็นโอกาสที�จะก่อให้เกดิการเดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวทางรถไฟเพิ�มมากขึ2น ตลอดจนสามารถ
เชื�อมต่อกับการท่องเที�ยวโดยรถไฟระหว่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (Oriental 
Express Luxury Train) ดงัรปูที� 8-4 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินโครงการรถไฟความเรว็สูงเพื�อเชื�อมโยงระหว่างประเทศภูมภิาคใน
กลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมนํ่2าโขงตอ้งคาํนึงถงึขอ้จาํกดัดา้นขดีความสามารถในการลงทุนของภาครฐั รปูแบบ
การลงทุน การเจรจาและแบ่งปนัผลประโยชน์ระหว่างประเทศ และขั 2นตอนที�เกี�ยวขอ้งกบัการพจิารณา
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ในการการเลอืกเทคโนโลยทีี�มคีวามเหมาะสมสําหรบั
รองรบัการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน ตลอดจนการพจิารณาถงึจํานวนประชากร
เมอืง (Urban population) ที�สูงมากพอ หรอืกล่าวได้ว่าอาจต้องมจีํานวนผู้โดยสารมากพอที�สามารถ
ประกอบกจิการเดนิรถไปไดอ้ยา่งยั �งยนื  

                                         
18 สรุปสถานการณ์ท่องเที�ยวปี 2553, e-TAT Tourism Journal, ฉบบัที� 2/2554  
19 จาํนวนนกัท่องเที�ยวแบ่งตามประเทศและรปูแบบการเดนิทางการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และสถตินิักท่องเที�ยวแยกตามสญัชาต,ิ 

กองตรวจคนเขา้เมอืง 
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รปูที� 8-4: แนวเส้นทางรถไฟเชื�อมโยงด้านการท่องเที�ยวทางรถไฟ  
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การเชื�อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศในภูมภิาคยงัมคีวามจําเป็นที�ต้องพิจารณาถึงความ
เชื�อมโยงดา้นกฎระเบยีบ เช่น พธิกีารศุลกากร และการนําระบบ National Single Window (NSW) มา
ใชเ้พื�ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ผ่านแดนซึ�งมผีลทาํใหเ้กดิความรวดเรว็และการไหลลื�นของ
การขนส่งทางรถไฟมากยิ�งขึ2น และเพื�อใหก้ารพฒันาเสน้ทางการขนส่งโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศเพื�อนบ้านเกิดการสอดประสานและบูรณาการระบบเข้าด้วยกนัอย่างลื�นไหล ก่อให้เกิดการ
เชื�อมต่อโครงขา่ย (Interconnectivity) ความสามารถในการทํางานร่วมกนั (Interoperability) และแบ่งปนั
ผลประโยชน์ร่วมกนั (Sharing the Benefits) จงึต้องผลกัดนัใหม้กีารพฒันาร่วมกนัใหป้ระสบผลสําเรจ็ 
ทั 2งนี2มใิช่เพยีงการพฒันาโครงสรา้งพื2นฐานเท่านั 2น หากแต่ต้องผลกัดนัการพฒันาโดยมุ่งเน้นการพฒันา
ในลกัษณะการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรทางธุรกจิระหว่างประเทศเพื�อนบา้น เพื�อใหเ้กดิการบรหิารจดัการ
ธุรกจิตั 2งแต่ต้นนํ2าจนปลายนํ2าอย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิ�ม (Value Creation) 
ตามหลกัการบรหิารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  อนัจะเป็นการ
กระตุ้นให้เกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (Economic Activities) ตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกจิ (Economic 
corridor) ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น ซึ�งจะช่วยลดการขนส่งเที�ยวเปล่า รวมถงึลดต้นทุน
การขนส่งและโลจสิติกส์  อนัจะเป็นส่วนหนึ�งของการเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ไทยและประเทศเพื�อนบา้นไดอ้กีทางหนึ�งดว้ย  นอกจากนี2ทั 2งประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้นยงัจะได้
ประโยชน์ร่วมกนัจากการขยายตวัของการค้าขา้มพรมแดนที�ขยายตวัสูงขึ2น ซึ�งเป็นการกระจายความ
เจรญิจากการพฒันาไปสู่ภมูภิาคและพื2นที�ชายแดน 

ดงันั 2น การจดัทํากรอบยุทธศาสตรเ์พื�อใหป้ระเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเตม็ที�จากการเชื�อมต่อ
ทางดา้นการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านนั 2นไดท้ําการพจิารณาถงึแรงผลกัดนัและขอ้จาํกดัต่างๆ ในการ
เชื�อมต่อการขนส่งทางรถไฟ และสามารถนําไปสู่การดําเนินการจดัลําดบัความสําคญั ขอ้จาํกดั และการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมสําหรบัการพฒันาโครงข่ายทางรถไฟเชื�อมต่อกับประเทศเพื�อนบ้านต่อไป 
(ตารางที� 4-11) รวมถงึเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื�อรองรบัการเปิดเป็นกลุ่มประชาคมอาเซยีนซึ�งทําให้
มกีารเคลื�อนที�ของสนิคา้ คน และการลงทุน ซึ�งอาจมผีลใหม้กีารเคลื�อนยา้ยหรอืการเปลี�ยนฐานการผลติ
ให้เขา้ใกล้แหล่งวตัถุดบิมากขึ2น ตลอดจนการพฒันาในลกัษณะการสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน เพื�อให้เกิดการบรหิารจดัการธุรกิจตั 2งแต่ต้นนํ2าจนถึงปลายนํ2าอย่างมี
ประสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิ�ม (Value Creation) อนัจะเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบ้านซึ�งช่วยลดต้นทุน
การขนส่งและโลจสิตกิส ์อนัจะเป็นส่วนหนึ�งของการเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย
และประเทศเพื�อนบา้นไดอ้กีทางหนึ�ง นอกจากนี2ทั 2งประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้นยงัจะไดป้ระโยชน์
รว่มกนัจากการขยายตวัของการคา้ขา้มพรมแดนที�ขยายตวัสงูขึ2น ซึ�งเป็นการกระจายความเจรญิจากการ
พฒันาไปสู่ภมูภิาคและพื2นที�ชายแดน 
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ตารางที� 8-11: การดาํเนินการที�สาํคญั ข้อจาํกดั และข้อเสนอแนะในการพฒันาโครงข่ายทางรถไฟเชื�อมต่อกบัประเทศเพื�อนบ้าน 

การดาํเนินการที�สาํคญัต่อการพฒันา
โครงขา่ยทางรถไฟ 

ข้อจาํกดัที�สาํคญั ข้อเสนอแนะ 

การเชื�อมต่อโครงขา่ยรถไฟในอนุภูมภิาค 
ลุ่มแมน่ํ2าโขงใน ค.ศ. 2020 

• มคีวามล่าชา้ในการดาํเนินการของเสน้ทางสงิคโปร-์คนุหมงิ 
(SKRL)  

• การสรา้งโครงขา่ยรถไฟจาํเป็นตอ้งพจิารณาเสน้ทางที�มี
ความสาํคญัก่อนเพื�อความปลอดภยัในการลงทุน 

• หน่วยงานทางดา้นรถไฟของแต่ละประเทศอยู่ในขั 2นตอนพฒันา
ยุทธศาสตร ์

• ระบุเสน้ทางที�มคีวามจาํเป็นในการพฒันาอย่างน้อย
หนึ�งเสน้ทางเพื�อเชื�อมต่อโครงขา่ยรถไฟในปี 2563 

• ทาํการศกึษาเพื�อใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคเพื�อ
สนบัสนุนขอ้ตกลงที�จาํเป็น ตลอดจนการพฒันา
ยุทธศาสตร ์

สง่เสรมิการพฒันาโครงขา่ยรถไฟ โดย 

- สร้างมาตรฐานทางเทคนิคและความสามารถ
ในการทาํงานร่วมกนัของระบบ 

- ความลื�นไหลและความสะดวกในการขา้มแดน
ของสนิคา้และคน 

- การยอมรบักบักฎระเบยีบในการดาํเนินงาน
ในระดบัภูมภิาคและมาตรฐานความปลอดภยั 

- ความร่วมมอืในการสนับสนุนระหว่างประเทศ
ดา้นการขนสง่ทางรถไฟ 

- การขนสง่ต่อเนื�องหลายรปูแบบ 

• มาตรฐานทางเทคนิคและกฎระเบยีบปฏบิตักิารที�แตกต่างกนั
ของแต่ละประเทศ 

• การเลอืกใชร้ะบบที�เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เช่น ขนาดราง 
• ขอ้กาํหนดในการขา้มแดนที�สถานีรถไฟซึ�งมคีวามแตกต่างกบั

การขนสง่ทางถนน 
• การป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุที�เกดิจากการจราจรที�เพิ�มสงูขึ2น  
• การเชื�อมต่อกบัการขนสง่ทางถนนและทางนํ2าจะตอ้งมกีาร

พฒันาเพื�อใหส้ามารถขนสง่ไดอ้ย่างต่อเนื�อง 
• การขนสง่สนิคา้และคนทางเรอืไม่ถูกนํามาพจิารณา 

• ความช่วยเหลอืทางเทคนิคเกี�ยวกบัมาตรฐานทาง
เทคนิค ปญัหาที�ขนาดทางรถไฟ ขอ้ตกลงการขา้ม
พรมแดน การเชื�อมโยงขอ้มลู  การพฒันาฐานขอ้มลู
และการประเมนิความปลอดภยั 
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การดาํเนินการที�สาํคญัต่อการพฒันา
โครงขา่ยทางรถไฟ 

ข้อจาํกดัที�สาํคญั ข้อเสนอแนะ 

ความสามารถในการตอบสนองของโครงสร้าง
พื2นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ใหบ้รกิารขนสง่ทางรถไฟ 

• การลงทุนที�มคีวามจาํเป็น เช่น หวัรถจกัร ระบบอาณตัสิญัญาณ 
และบคุลากร ยงัไม่ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

• หน่วยงานทางดา้นรถไฟของแต่ละประเทศอยู่ในขั 2นตอนพฒันา 

• ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนการลงทุน 
• ความช่วยเหลอืทางเทคนิคเพื�อประเมนิความตอ้งการ

หวัรถจกัร (ซื2อ / เช่า) ระบบอาณตัสิญัญาณ ระบบ
การจดัการขอ้มลู และการปรบัโครงสรา้งการประเมนิ 

สนับสนุนการพัฒนาขององค์กรด้านรถไฟ 
เพื�อให้สามารถดําเนินงานและการกํากับดูแล
การขนสง่ทางรถไฟใหเ้ป็นไปอย่างด ี

• หน่วยงานทางดา้นรถไฟของแต่ละประเทศอยู่ในขั 2นตอนพฒันา
ยุทธศาสตร ์

• ขาดการพจิารณาอย่างครอบคลุมทางดา้นเศรษฐกจิและการเงนิ 
• การพฒันาบคุลากรใหม้คีวามสมัพนัธก์บัเทคโนโลยทีี�นํามาใช ้

• ใหค้วามช่วยเหลอืในการพฒันายุทธศาสตร ์และ
สนบัสนุนองคค์วามรูท้างเทคนิค และการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมวางแผนและการ
พฒันาโครงขา่ยทางรถไฟในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ํ2า
โขง 

• สภาพแวดลอ้มดา้นกฎขอ้บงัคบัและกฎหมายไม่เอื2ออาํนวย 
• องคก์รรถไฟไม่สามารถตอบสนองในเชงิพาณิชย ์
• ปจัจบุนัภาคเอกชนยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
• มาตรการในการพฒันาตอ้งสอดคลอ้งกบัแหล่งเงนิทุน  

• ใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคเพื�อการศกึษาการ
ลงทุนที�มคีวามจาํเป็น เช่น หวัรถจกัร สิ�งอาํนวย
ความสะดวก ความสามารถในการทาํงานร่วมกนัของ
ระบบรถไฟ และการขนสง่ต่อเนื�องหลายรปูแบบ 

ที�มา: Regional: Greater Mekong Subregion: Railway Strategy Study, Asian Development Bank, 2011 
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บทที� 9 
ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเพื�อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ 

อย่างเตม็ที�จากการพฒันารถไฟความเรว็สงูและ 
การเชื�อมต่อทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

การจดัทํายุทธศาสตรเ์พื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเต็มที�จากการเชื�อมต่อทางดา้นการ
รถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น เพื�อสรา้งแรงผลกัดนัที�เป็นส่วนสนับสนุนให้เกดิการเชื�อมต่อการขนส่งทาง
รถไฟระหว่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสรมิใหร้ถไฟเป็นรปูแบบการขนส่งทางเลอืกเพื�อลดการตดิขดัใน
การขนส่งเมื�อมกีารรวมกลุ่มของประเทศเป็นประชาคมอาเซยีน และพฒันาการขนส่งทางรถไฟไปสู่การ
เป็นรูปแบบการขนส่งหลกัที�มกีารขนส่งทางถนนเป็นตวักระจายคนและสนิค้าไปสู่ภูมภิาคต่างๆ โดย
เนื5อหาในส่วนนี5ประกอบดว้ย 1) แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบของการเชื�อมต่อทางดา้นการรถไฟกบั
ประเทศเพื�อนบา้น 2) การพฒันาเพื�อรองรบัการเชื�อมโยงการขนส่งทางดา้นการรถไฟกบัประเทศเพื�อน
บา้น และ 3) ยุทธศาสตรเ์พื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที�จากการเชื�อมต่อทางดา้นการรถไฟ
กบัประเทศเพื�อนบา้น ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี5 

9.1 แนวโน้มในอนาคตและผลของการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศ
เพื�อนบา้น 

ปจัจบุนัสถานการณ์ราคานํ5ามนัมแีนวโน้มสูงขึ5นทําใหม้คีวามต้องการรปูแบบการขนส่งในหมวด
ที�ประหยดัต้นทุนค่าเชื5อเพลงิมแีนวโน้มเพิ�มขึ5น ซึ�งการขนส่งทางรถไฟเป็นรปูแบบการขนส่งที�ประหยดั
พลงังาน สามารถทาํการขนส่งสนิคา้ครั 5งละมากๆ เป็นการขนส่งที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้มและมสี่วนช่วย
ลดภาวะโลกรอ้น เมื�อเปรยีบเทยีบระยะทางในการขนส่งสนิคา้ที�มนํี5าหนัก 1 ตนั จากการใชนํ้5ามนั 1 ลติร 
พบว่า การขนส่งทางรถไฟสามารถขนส่งได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนนถงึ 3.5 เท่า1 ซึ�งถอืเป็นขอ้ดใีน
ดา้นประสทิธภิาพในการประหยดัพลงังาน นอกจากนั 5นแนวโน้มการพฒันาที�เป็นในลกัษณะการรวมกลุ่ม
ของประเทศเป็นประชาคมอาเซยีน จะส่งผลให้การขนส่งสนิคา้และจาํนวนผู้โดยสารเพิ�มมากขึ5น ดงันั 5น
รถไฟจงึเป็นทางเลอืกสําหรบัการขนส่งทั 5งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการส่งเสรมิใหร้ถไฟ
เป็นรปูแบบการขนส่งทางเลอืกเพื�อลดการตดิขดัในการขนส่ง และพฒันาไปสู่การเป็นรูปแบบการขนส่ง
หลกัที�มกีารขนส่งทางถนนเป็นตวักระจายไปสูภ่มูภิาคใกลเ้คยีง 

                                         
1  ASEAN Strategic Transport Plan 2011-2015 
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จากการพฒันารถไฟความเรว็สงูและการเชื�อมต่อทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ฉบบัที� 12) ของจนีซึ�งมเีป้าหมายหลกัคือ 
เศรษฐกจิของจนีจะต้องมกีารพฒันาอย่างมเีสถยีรภาพ การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิมคีวามคบืหน้า 
รายได้ของประชาชนทั 5งในเมอืงและชนบทเพิ�มขึ5น โดยมุ่งเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยั �งยนืและ
การพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั �วถึงเป็นหลกั ซึ�งยงัคงเดนิตามแนวทางยุทธศาสตร ์
“เดนิออกไป” (Going Global Policy) กล่าวคอื เป็นการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยปจัจยัที�ผลกัดนั
ใหอ้อกไปลงทุนในต่างประเทศมหีลายประการดว้ยกนั อาท ิเพื�อเขา้สู่ตลาดในต่างประเทศ เขา้ถงึแหล่ง
ทรพัยากรและแหล่งพลงังาน การเรยีนรู้เทคโนโลยใีหม่ และเพื�อความสะดวกด้านโลจสิตกิส์ โดย
กําหนดให้ยูนนานเป็นมณฑลศูนย์กลางและเป็นสะพานสําคัญเชื�อมสู่ประเทศเพื�อนบ้านทางภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี2 ปจัจุบนัมณฑลยนูนานกําลงัเร่งก่อสรา้งโครงข่าย
เส้นทางรถไฟที�เชื�อมต่อกบักลุ่มประเทศอาเซยีนใน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางรถไฟสายตะวนัออก
เชื�อมระหว่างจนี-เวยีดนาม 2) เสน้ทางรถไฟสายกลางเชื�อมระหว่างจนี-ลาว และ 3) เสน้ทางรถไฟสาย
ตะวนัตกเชื�อมระหว่างจนี-พม่า3 ทั 5งนี5 การก่อสรา้งเสน้ทางต่างๆ ของจนีในมณฑลยนูนานนั 5นแสดงให้
เหน็ว่าจนีต้องการเชื�อมต่อกบัประเทศเพื�อนบา้นและกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ5าโขงเพื�อหาประตูการคา้และ
เส้นทางส่งสนิค้าออกทางทะเลแห่งใหม่ โดยโครงการดงักล่าวจะมสี่วนช่วยกระตุ้นให้การค้าและการ
ลงทุนระหว่างมณฑลยนูนานกบักลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ5าโขงเตบิโตขึ5นอย่างรวดเรว็ และจนีจะมโีอกาสเป็น
คู่คา้สาํคญัอนัดบัที� 1 ของกลุ่มประเทศอาเซยีน  

การเชื�อมโยงดา้นโครงสรา้งพื5นฐานการขนส่งทางรถไฟในระดบัภูมภิาค ในโครงการทางรถไฟ
สายสงิคโปร-์คุนหมงิ (Singapore Kunming Rail Link: SKRL) มเีป้าหมายใหเ้สรจ็สิ5นภายในปี 2558 
เพื�อใช้เป็นช่องทางในการขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสาร และเป็นทางเลอืกใหม่ให้กบัรูปแบบการขนส่งทาง
บกที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อมมากกว่าการขนส่งทางถนน โดยแบ่งออกเป็นเสน้ทางหลกั 2 สาย ได้แก่ 
เสน้ทางสายตะวนัออก (eastern line) เชื�อมต่อระหว่างประเทศไทย-กมัพูชา-เวยีดนามโดยมทีางเชื�อม
ระหว่างลาว-เวยีดนาม และเสน้ทางสายตะวนัตก (western line) เชื�อมต่อระหว่างประเทศไทย-พม่า ซึ�ง
มมีตจิากที�ประชุมรฐัมนตรดีา้นการขนส่งของกลุ่มประเทศอาเซยีนครั 5งที� 6 ที�ประเทศบรไูนเมื�อเดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2543 มมีตเิลอืกเสน้ทางหลกัสายตะวนัออกในการพฒันาเป็นลําดบัแรก แต่ยงัมโีครงข่าย
ทางรถไฟช่วงที�ขาดหาย (Missing Link) ในประเทศกมัพูชา สําหรบัความคบืหน้าของโครงการใน
ปจัจุบนัทางฝ่ายกมัพูชาไดร้บัความช่วยเหลอืจากธนาคารเพื�อการพฒันาเอเชยี (Asian Development 
Bank: ADB) ในการปรบัปรุงเสน้ทางรถไฟระหว่างศรโีสภณ-ปอยเปต กําหนดแลว้เสรจ็ใน พ.ศ. 2556 
และไดข้อใหไ้ทยสรา้งเสน้ทางเชื�อมระหว่างคลองลกึ-อรญัประเทศ ระยะทาง 6 กม. เพื�อเชื�อมต่อกบั
กมัพูชา รวมทั 5งเสนอให้สรา้งสะพานรถไฟเชื�อมระหว่างไทย-กมัพูชา ในบรเิวณดงักล่าวซึ�งมอียู่หนึ�ง
สะพานโดยออกค่าใชจ้่ายฝา่ยละครึ�งหนึ�ง โดยกมัพูชาไดร้บัเงนิสนับสนุนจาก ADB ส่วนในดา้นของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จดัทํางบประมาณเพื�อสร้างเส้นทางรถไฟช่วงคลองลึก-อรญัประเทศ 

                                         
2 แผนการพฒันานครคุนหมงิ มณฑลยนูนาน, สาํนกังานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมงิ, 2553 
3 ศนูยบ์รกิารขอ้มลูธุรกจิไทยในจนี สถานเอกอคัรราชทตูไทยประจาํสาธารณรฐัประชาชนจนี, 2554 
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ระยะทาง 6 กม. (อยูร่ะหว่างรองบประมาณ) สาํหรบัการก่อสรา้งสะพานรถไฟเชื�อมระหว่างประเทศไทย-
กมัพูชา การรถไฟแห่งประเทศไทยไดม้กีารหารอืกบัการรถไฟกมัพูชาในเบื5องต้นแลว้ ซึ�งการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยไดอ้อกแบบเสรจ็แลว้ โดยจะรองรบัรางรถไฟขนาด meter gauge ค่าก่อสรา้งประมาณ 24 
ลา้นบาท ซึ�งหากกมัพูชามคีวามสนใจจะออกค่าใชจ้่ายฝา่ยละครึ�งหนึ�งโดยทั 5งสองฝ่ายจะต้องหารอืใน
รายละเอยีดรว่มกนัต่อไป  

สําหรบัการเชื�อมโยงในแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East West Economic 
Corridor: EWEC) ซึ�งเป็นเส้นสําคญัในการเชื�อมโยงพื5นที�ระหว่างพม่า ไทย ลาว และเวยีดนามเข้า
ดว้ยกนั มรีะยะทางรวมประมาณ 1,500 กม. (พม่า 200 กม. ไทย 800 กม. ลาว 240 กม. และเวยีดนาม 
260 กม.) ในส่วนของประเทศไทยเส้นทางนี5ผ่านด่านชายแดนสําคญั คอื ด่านแม่สอด จ.ตาก (ติดกบั
พม่า) และด่านมุกดาหาร (ตดิกบัลาว) โดยแนว EWEC จะเชื�อมกบัเส้นทางรถไฟบรเิวณ จ.พษิณุโลก 
และ จ.ขอนแก่น ซึ�งระยะทางจากด่านชายแดนทั 5ง 2 แห่งอยู่ห่างจากแนวเสน้ทางรถไฟในระยะทาง 250 
กม. ดงันั 5น จงึมคีวามเป็นไปได้ที�จะเกิดการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ (Multi-modal) โดยอาศยัการ
ขนส่งทางถนนที�ทําหน้าที�เป็นรูปแบบการขนส่งสนับสนุน (Feeder) สําหรบัการกระจายและรวบรวม
สนิคา้ในลกัษณะของการขนส่งแบบวิ�งผลดั (ลดปญัหาเรื�องพวงมาลยัซา้ย-ขวา และมาตรฐานรถบรรทุก
ของแต่ละประเทศ) เพื�อขนส่งสนิค้าจากบรเิวณชายแดนมาสู่การขนส่งทางรถไฟเพื�อส่งต่อไปยงัท่าเรอื
แหลมฉบงัและประเทศเพื�อนบา้น 

นอกจากนั 5น สถานการณ์ทางการเมอืงที�เปลี�ยนไปของพม่า มแีนวโน้มทําให้เกดิการลงทุนใน
ประเทศพม่าเพิ�มมากขึ5น และอาจทําให้เกดิการเชื�อมโยงเสน้ทางรถไฟสายสงิคโปร-์คุนหมงิ (เส้นทาง
สายตะวนัตก) ให้เกิดขึ5นได้ โดยในอนาคตอาจมกีารเชื�อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างไทยและพม่าเพื�อ
เชื�อมโยงด้านการขนส่ง ประกอบกบัการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรอืนํ5าลกึทวายซึ�งเป็นแรง
ดงึดดูใหม้กีารลงทุนในการพฒันาพื5นที�เพิ�มขึ5น ตลอดจนการพฒันาตามแนวเสน้ทางเศรษฐกจิในเสน้ทาง
สายใต ้ (Southern Economic Corridor) เพื�อเชื�อมโยงกจิกรรมการผลติ การคา้ และโครงสรา้งพื5นฐาน
ของพื5นที�ต่างๆ ตลอดแนวเส้นทางพม่า (ทวาย)-ไทย-กมัพูชา-เวยีดนาม เขา้ด้วยกนั ซึ�งมศีกัยภาพใน
การเชื�อมโยงการขนส่งสนิคา้และการพฒันาพื5นที�เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone: 
SEZ) ใหเ้กดิขึ5นได้4 รวมถงึเป็นการเปิดประตูการคา้ฝ ั �งตะวนัตกของภูมภิาค เพื�อสรา้งความเชื�อมโยง
ทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีนกบัตลาดตะวนัตก เช่น เอเซยีใต้ แอฟรกิา 
และยโุรป โดยเป็น “เสน้ทางลดัโลจสิตกิส”์ เสน้ทางใหม่ของภูมภิาคโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึ�ง
เส้นทางดงักล่าวจะส่งผลใหก้ารขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กบัเมอืงเชนไน เดมิต้องผ่านสงิคโปรใ์ชเ้วลา
ทั 5งสิ5น 6 วนั หากมท่ีาเรอืทวายจะใชเ้วลาลดลงเหลอื 3 วนั และการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กบัยุโรป จะ
ใชเ้วลาลดลงประมาณ 7 วนั5 ดงันั 5นหากสามารถเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟจะทําใหเ้กดิความสะดวก
และประหยดัมากขึ5น โดยเฉพาะเสน้ทางระหว่างทวาย-แหลมฉบงั-โฮจมินิห ์ระยะทาง 1,304 กม. แต่

                                         
4 Emerging economic corridors in the Mekong region, IDE-JETRO, 2012 
5 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
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เสน้ทางนี5ยงัม ี missing link ทางรถไฟอยู่ประมาณ 667 กม. (ช่วงทวาย-กาญจนบุรช่ีวงอรญัประเทศ-
คลองลกึ ช่วงปอยเปต-ศรโีสภณ และช่วงพนมเปญ-โฮจมินิห)์ 

อย่างไรก็ตาม การเชื�อมโยงด้านโครงสร้างพื5นฐานจะมปีระสทิธภิาพได้จําเป็นต้องสรา้งความ
เชื�อมโยงด้านกฎระเบยีบควบคู่กนัไปด้วย เช่น พธิกีารศุลกากร และการนําระบบ National Single 
Window (NSW) มาใช้เพื�ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าผ่านแดนซึ�งมผีลทําให้เกดิความ
รวดเรว็และการไหลลื�นของการขนส่งทางรถไฟมากยิ�งขึ5น และเพื�อใหก้ารพฒันาเส้นทางการขนส่งโลจิ
สตกิส์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบ้านเกดิการสอดประสานและบูรณาการระบบเขา้ด้วยกนั
อย่างลื�นไหล ก่อให้เกดิการเชื�อมต่อโครงข่าย (Interconnectivity) ความสามารถในการทํางานร่วมกนั 
(Interoperability) และแบ่งปนัผลประโยชน์ร่วมกนั (Sharing the Benefits) อนัจะเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ (Economic Activities) ตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic corridor) 
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น  

จากศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน 
ทําให้สามารถพฒันาเส้นทางเชงิยุทธศาสตร์การเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน  
(รปูที� 9-1) โดยประเทศไทยต้องทําหน้าที�เป็น ประตูการคา้ ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ของภูมภิาค 
และศูนยก์ลางด้านท่องเที�ยวทางรถไฟ จะเหน็ได้ว่าการพฒันาการเชื�อมต่อทางรถไฟเส้นหลกั (Trunk 
line) จะเป็นในแนวเหนือ-ใต ้ซึ�งถอืเป็นกา้วสาํคญัของการเชื�อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่าง
ประเทศ สําหรบัการเชื�อมโยงในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (EWEC) ในช่วงแรกอาจต้องเผชญิกบัการ
แข่งขนัทางถนน แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มราคานํ5ามนัที�สูงขึ5นและการพฒันาการขนส่งที�เป็นมติรกบั
สิ�งแวดลอ้ม (Green logistics) รวมถงึทศิทางการพฒันาของประเทศเพื�อนบา้น เช่น ลาว ที�ต้องการสรา้ง
เสน้ทางเชื�อมโยงไปยงัชายแดนเวยีดนามตามเสน้สาขาของทางรถไฟสายสงิคโปร-์คุนหมงิ (Spur line) 
การก่อสรา้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรอืนํ5าลกึทวายและการพฒันาตามแนวเสน้ทางเศรษฐกจิในเสน้ทาง
สายใต ้ (Southern Economic Corridor) ปจัจยัเหล่านี5เองจะเป็นตวัขบัเคลื�อนใหเ้กดิการเชื�อมโยงการ
ขนส่งทางรางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกได ้
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รปูที� 9-1: เส้นทางเชิงยทุธศาสตรก์ารเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน 
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หากโครงการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟเชื�อมโยงระหว่างประเทศจนีและประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่นํ5าโขงแล้วเสร็จ รวมถึงการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) จะก่อให้เกดิการเคลื�อนที�ของคน สนิค้า การบรกิาร และการลงทุนได้อย่างเสร ีซึ�ง
การขนส่งทางรถไฟจะเป็นส่วนในการเพิ�มพูนความเชื�อมโยงระหว่างกนัในอาเซยีนที�จํานวนประชากร
และเศรษฐกิจขนาดที�ใหญ่เพียงพอที�จะดึงดูดการลงทุน และมปีรมิาณการค้าที�เพิ�มสูงขึ5นอย่างก้าว
กระโดด โดยการขนส่งทางรถไฟจะทําหน้าที�เป็นรูปแบบการขนส่งหลกัที�มกีารขนส่งทางถนนเป็นตวั
กระจายสนิคา้ไปยงัพื5นที�ต่างๆ ในแต่ละภูมภิาค ก่อใหเ้กดิโครงข่ายโลจสิตกิสท์ี�มกีารไหลของคน สนิค้า 
การบรกิาร และการลงทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เมื�อเกดิการการเคลื�อนที�ของคน สนิคา้ การบรกิาร และการลงทุนไดอ้ย่างเสร ีผลกระทบที�ต้อง
พิจารณาอีกด้านหนึ�งคือ การย้ายฐานการผลิตและการเคลื�อนย้ายแรงงาน ซึ�งอาจมีผลให้มีการ
เคลื�อนย้ายหรอืการเปลี�ยนฐานการผลติให้เขา้ใกล้แหล่งวตัถุดบิมากขึ5น อนัจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด
กจิกรรมทางเศรษฐกจิตลอดแนวเสน้ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบ้านที�ช่วยลด
ตน้ทุนการขนส่งและโลจสิตกิส ์ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของการเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ไทยและประเทศเพื�อนบ้านได้อีกทางหนึ�ง นอกจากนี5ประเทศไทยและประเทศเพื�อนบ้านยงัจะได้
ประโยชน์ร่วมกนัจากการขยายตวัของการค้าขา้มพรมแดนที�ขยายตวัสูงขึ5น ซึ�งเป็นการกระจายความ
เจรญิจากการพฒันาไปสู่ภูมภิาคและพื5นที�ชายแดน แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรดีงักล่าวยงัคงมคีวาม
ท้าทายในส่วนของความสมดุลระหว่างการเคลื�อนย้ายสนิค้าและคนกับปญัหาสุขภาวะ และความไม่
ปลอดภยัจากอาชญากรรมขา้มชาติตามแนวชายแดน ซึ�งยงัคงเป็นปจัจยัที�ต้องให้ความสําคญัในการ
พฒันาเพื�อใหเ้กดิความมั �นคงของประเทศ 

9.2 ปัจจยัท้าทายของการพฒันาเพื�อรองรบัการเชื�อมโยงการขนส่งทางด้านการ
รถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

การจดัทาํกรอบยทุธศาสตรเ์พื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที�จากการเชื�อมต่อทางดา้น
การรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านนั 5นมคีวามจําเป็นที�ต้องพจิารณาถงึขอ้จํากดัในการขนส่งทางรถไฟของ
ประเทศไทย เพื�อให้สามารถทําการปรบัปรุงและพฒันาให้สามารถรองรบัการขนส่งที�คาดว่าจะเกดิขึ5น
จากการเปิดเสรกีารค้า การรวมตวัเป็นกลุ่มประชาคมอาเซยีน และกรอบความร่วมมอืต่างๆ ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

จากการทบทวนสถานะปจัจุบนัของเส้นทางการขนส่งทางรถไฟ พบว่าในอดีตที�ผ่านมาการ
พฒันาโครงสรา้งพื5นฐานด้านการขนส่งของประเทศมุ่งเน้นไปที�การขนส่งทางถนน ซึ�งเป็นรูปแบบการ
ขนส่งที�มคีวามสิ5นเปลอืงทั 5งในด้านการลงทุนสร้างโครงสร้างพื5นฐานและการใช้พลงังานในการขนส่ง 
ในขณะที�การขนส่งทางรางเป็นรปูแบบการขนส่งที�ประหยดัค่าใช้จ่ายและสามารถขนส่งไดค้รั 5งละมากๆ 
ซึ�งเป็นรูปแบบการขนส่งที�ช่วยเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัได้ รวมทั 5งเป็นรูปแบบการขนส่งที�
ประหยดัพลงังาน และก่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิ�งแวดลอ้มน้อยลง แต่ในภาพรวมการขนส่งทางรถไฟกลบัมี
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สดัส่วนการขนส่งค่อนขา้งตํ�า คอืเพยีงรอ้ยละ 2 ในขณะที�ความต้องการขนส่งสนิคา้เพิ�มมากขึ5นทุกปีตาม
การขยายตวัของเศรษฐกจิ ซึ�งรถไฟไม่สามารถขยายปรมิาณการขนส่งสนิคา้ใหท้นัต่อการขยายตวัของ
ตลาดได ้แต่เมื�อพจิารณาถงึการใชป้ระโยชน์โครงข่ายทางรางพบว่า ยงัคงมศีกัยภาพและสามารถ
เพิ�มขดีความสามารถในการรองรบัการขนส่งได้ หากมกีารพฒันาโครงสรา้งพื5นฐานให้มคีวามมั �นคง
และปลอดภยัมากขึ5น 

จากการศึกษาการพัฒนาเพื�อผลักดันระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื� องหลายรูปแบบที�มี
ประสทิธภิาพ กรณีศกึษาแนวเส้นทางเชื�อมโยงระหว่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัท่าเรอืแหลมฉบงั6 
ชี5ใหเ้หน็ว่าการสรา้งมาตรฐานที�ส่งเสรมิระบบการขนส่งทางรถไฟจะส่งผลใหป้รมิาณความต้องการขนส่ง
ทางรถไฟเพิ�มสูงขึ5น โดยคาดการณ์ปริมาณสินค้าที�ปรบัเปลี�ยนไปจากสินค้าเป้าหมาย 5 ประเภท 
ประกอบด้วย ข้าว มนัสําปะหลงั นํ5าตาล ยางพารา และปุ๋ ย โดยการขนส่งสินค้าเป้าหมายจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัมเีพยีงขา้ว มนัสาํปะหลงั และนํ5าตาล 

จากผลการศกึษาสะทอ้นให้เหน็ว่าการใช้มาตรการบรหิารจดัการหวัรถจกัรและการจดัหาหวัรถ
จกัรและแคร่ ทําให้ปรมิาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟมากกว่าศกัยภาพของระบบราง กล่าวคอื ในปี 
2552 มปีรมิาณการขนส่งทางรถไฟในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากบั 674,979 ตนั ในขณะที�ศกัยภาพ
ของระบบรางที�สามารถรองรบัการขนส่งสนิคา้มเีพยีง 262,991 ตนั (รปูที� 9-2) นั �นแสดงว่าอุปสงคก์าร
ขนส่งสนิคา้ทางรถไฟมปีรมิาณมาก แต่อุปทานของรถไฟมจีาํกดัซึ�งเป็นขอ้จาํกดัที�สําคญัของระบบรถไฟ 
ดงันั 5นหากต้องการให้ปรมิาณการขนส่งทางรถไฟมสีดัส่วนเพิ�มสูงขึ5น ควรเพิ�มศกัยภาพของระบบราง
เพื�อรองรบัการขนส่งสนิคา้ดว้ยการลงทุนในโครงสรา้งพื5นฐาน เช่น ก่อสรา้งรางคู่ รวมถงึนโยบายการ
พฒันาเส้นทางการขนส่งทางรถไฟของไทยที�เชื�อมต่อการขนส่งกบัประเทศเพื�อนบ้าน ย่อมเป็นปจัจยั
หนึ�งที�อาจทาํใหม้กีารเปลี�ยนแปลงรปูแบบการขนส่งทางรถไฟเพิ�มสงูขึ5นเช่นกนั 

 

 

                                         
6 รายงานทางวชิาการเรื�องที� 1 รายงานการพฒันาเพื�อผลกัดนัระบบการขนส่งสนิคา้ต่อเนื�องหลายรูปแบบที�มปีระสทิธภิาพ กรณีศกึษา

แนวเส้นทางเชื�อมโยงระหว่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัท่าเรอืแหลมฉบงั, โครงการศกึษาวเิคราะห์ปจัจยัและผลกระทบเพื�อ
ก่อใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงรปูแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสม, สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2552 
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รปูที� 9-2: การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้ารถไฟในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ดงันั 5น ปจัจยัที�มผีลต่อการขนส่งสินค้าทางรถไฟจงึมใิช่มาจากข้อจํากดัของตลาดแต่มาจาก
ข้อจํากัดภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้แก่ ข้อจํากัดทางด้านโครงสร้างพื5นฐาน 
ขอ้จํากดัทางด้านหวัรถจกัรและล้อเลื�อน ข้อจํากดัทางด้านความตรงต่อเวลา ข้อจํากดัทางด้านความ
ปลอดภยั ขอ้จํากดัดา้นบุคลากร และขอ้จํากดัด้านผลประกอบการ ในอดตีที�ผ่านมางบประมาณในการ
พฒันาโครงสร้างพื5นฐานของ รฟท. ไม่เพยีงพอ รวมทั 5งมขี้อจํากดัในการระดมทุนและร่วมลงทุนจาก
ภาคเอกชน ทาํใหก้ารพฒันาทางรถไฟยงัคงพึ�งพงิงบประมาณจากภาครฐัเป็นหลกั นอกจากนี5 การขนส่ง
ทางรางยงัต้องเผชญิกบัการแข่งขนัจากระบบการขนส่งอื�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการขนส่งทางถนนที�มี
ความสะดวก รวดเรว็ และตรงต่อเวลามากกว่า อย่างไรก็ตาม ทศิทางและนโยบายโลจสิตกิส์ของรฐัยงั
สนับสนุนและส่งเสริมการขนส่งทางรางเพิ�มมากขึ5น เพื�อลดต้นทุนโลจิสติกส์และช่วยเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ดงันั 5น แนวโน้มที�จะมผีู้ขนส่งสนิค้าหนัมาใช้การขนส่งทางรถไฟจงึอาจมี
มากขึ5นหาก รฟท. สามารถขยายการให้บรกิารและปรบัปรุงประสทิธภิาพการให้บรกิารรองรบักบัความ
ตอ้งการไดก้น่็าจะเป็นโอกาสดขีองการพฒันาสาขาการขนส่งทางราง จากปจัจยัดงักล่าวสามารถทําการ
วเิคราะห ์SWOT ของการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยได ้ดงันี5  
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(1) จดุแขง็ (Strengths) 

• ลกัษณะของการขนส่งทางรางที�ประหยดัพลงังาน ปลอดภยั ทําลายสิ�งแวดล้อมน้อย 
และสามารถขนส่งไดค้รั 5งละมากๆ  

• มทีรพัยส์นิ โดยเฉพาะที�ดนิที�สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ได ้

 (2) จดุอ่อน (Weakness)  

• โครงสรา้งพื5นฐานของรถไฟ พบว่า หวัรถจกัรและแคร่ไมเ่พยีงพอ และอยู่ในสภาพทรุด
โทรม ส่วนรางมอีายกุารใชง้านมานาน  

• เสน้ทางรถไฟระหว่างภมูภิาคส่วนใหญ่เป็นทางเดี�ยว ยงัมจีุดที�เป็นคอขวดของทั 5งขบวน
รถโดยสารและขบวนรถสนิคา้ ทาํใหเ้สยีเวลาในการสบัหลกีเป็นประจาํ 

• มจีดุตดัทางรถไฟโดยเฉลี�ยทุกๆ 2 กม.ต่อจดุ เป็นสาเหตุของอุบตัเิหตุและความล่าชา้ใน
การเดนิรถ ขาดการเชื�อมโยงกบัการขนส่งรปูแบบอื�น  

• โครงสรา้งพื5นฐานทางรางมไีมค่รอบคลุมทั �วประเทศและทรุดโทรม เนื�องจาก รฟท. ต้อง
รบัภาระในการลงทุนและบาํรงุรกัษา ซึ�งตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก   

(3) โอกาส (Opportunities) 

• ทศิทางการพฒันาของจนีที�มุ่งการเชื�อมต่อมาทางกลุ่มประเทศเพื�อนบ้านในกลุ่มอนุ
ภมูภิาคลุ่มแมนํ่5าโขง เพื�อหาประตูการคา้และช่องทางขนส่งออกทางทะเลแห่งใหม ่

• แนวโน้มราคานํ5ามนัที�สงูขึ5น ทาํใหม้คีวามตอ้งการใชร้ถไฟมากขึ5น 

• นโยบายโลจสิตกิสข์องรฐัส่งเสรมิใหใ้ชก้ารขนส่งทางรางเพิ�มมากขึ5น 

• ตําแหน่งที�ตั 5งของประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางรางเชื�อมต่อกบัประเทศใน
ภูมภิาค เช่น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) 
และประเทศในกลุ่มความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ5าโขง (Greater 
Mekong Subregoin: GMS) 

(4) ขอ้จาํกดั (Threats) 

• ระบบรถไฟเป็นเทคโนโลยทีี�มรีาคาสงู 

• นโยบายการพฒันาขนส่งทางรถไฟของรฐัขาดความต่อเนื�อง และไมม่ยีทุธศาสตรเ์ชงิรกุ 

• โครงสรา้งการบรหิารจดัการสาขาการขนส่งทางรถไฟ ไม่แยกบทบาทระหว่างนโยบาย 
การกํากบัดแูล และการประกอบการทาํใหข้าดประสทิธภิาพ 

• การจดัการความรู ้(Knowledge Management) ทางด้านระบบขนส่งทางรถไฟมน้ีอย
และจาํกดัอยูใ่นวงแคบ 
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• การขนส่งทางรถไฟต้องแข่งขนักบัระบบการขนส่งอื�น เช่น การขนส่งทางถนนที�มคีวาม
สะดวก รวดเรว็ และตรงต่อเวลามากกว่า 

• ยงัขาดมาตรฐานทางดา้นกฎระเบยีบการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ 

9.3 ข้อเสนอทางด้านนโยบายเพื�อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเตม็ที�จากการ
พฒันารถไฟความเรว็สงูและการเชื�อมต่อทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

การพฒันาการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านให้มคีวามสอดคล้องกบัแนว
ทางการพฒันาการขนส่งของประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ที�ตอ้งการใหม้กีารขนส่งที�ย ั �งยนืและส่งเสรมิความสมดุลใน 3 ดา้นหลกั คอื เศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ�งแวดลอ้ม ประกอบกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบขนส่งทางรางของประเทศ7 ที�ต้องการให้
การขนส่งระบบรางเป็นระบบการขนส่งหลกัที�สามารถเชื�อมโยงกบัรปูแบบการขนส่งและเชื�อมต่อกบัจุด
เชื�อมต่ออื�นได้ โดยต้องพฒันาและยกระดบัการขนส่งทางรางใหม้ปีระสทิธภิาพ คอืให้เกดิความตรงต่อ
เวลา สะดวกและปลอดภยั รวมถงึการสนับสนุนการใช้รปูแบบการขนส่งทางรางเพิ�มขึ5น เนื�องจากเป็น
รูปแบบที�สามารถลดต้นทุน เพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนั ประหยดัพลงังานและเป็นมติรกับ
สิ�งแวดลอ้ม  

เสน้ทางเชงิยุทธศาสตรเ์พื�อเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้นโดยประเทศไทย
ทาํหน้าที�เป็นประตูการคา้ ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ของภูมภิาค และศูนยก์ลางดา้นท่องเที�ยวทาง
รถไฟจําเป็นต้องมกีารพฒันาและปรบัปรุงโครงสร้างพื5นฐานการขนส่งทางรถไฟ โดยการขนส่งสนิค้า
จาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาโครงขา่ยรถไฟทางคู ่เพื�อเพิ�มขดีความสามรถในการแข่งขนัและความสามารถใน
รองรบัการขนส่งสนิค้า ส่วนการขนส่งผู้โดยสารนั 5นอาจต้องพฒันารถไฟความเรว็สูง เพื�อเป็นทางเลอืก
ใหม่ในการเดนิทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการเป็นศูนยก์ลางดา้นท่องเที�ยวทาง
รถไฟของภมูภิาค 

การพฒันาโครงข่ายเส้นทางรถไฟในประเทศไทยเพื�อรองรบัการขนส่งสินค้า (freight) ตาม
เสน้ทางเชื�อมโยงระหว่างประเทศจนี ลาว และไทยนั 5น จาํเป็นต้องมกีารพฒันาเสน้ทางเป็นทางคู่ดว้ยราง
ขนาด meter gauge เพื�อให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ และประหยดัต้นทุนในการลงทุนก่อสร้างโดย
สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสรา้งพื5นฐานที�มอียู่ได้ ดงันั 5น ระบบรถไฟที�มาเชื�อมกบัประเทศไทยต้อง
สามารถวิ�งบนรางขนาด meter gauge ได้8 สําหรบัดา้นการขนส่งผูโ้ดยสาร (passenger) ในระยะแรก
เป็นการพฒันาทางคู่และใชก้ารขนส่งดว้ยระบบรถไฟด่วน (ความเรว็ 120 กโิลเมตรต่อชั �วโมง) ซึ�งยงัคง
ตอ้งพจิารณาถงึความสามารถในการพฒันาตามแนวเสน้ทางรถไฟปจัจุบนั โดยพบว่ายงัมปีญัหาในส่วน
ของจุดตดั และทางลกัผ่าน ซึ�งมผีลต่อความปลอดภยัในการเดนิรถ ส่วนแผนในระยะยาวนั 5นการพฒันา

                                         
7 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. 2554-2563, สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
8 ปจัจุบนัประเทศเพื�อนบา้น (มาเลเซยี พมา่ ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม) ยงัคงใชร้างขนาด meter gauge 
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ระบบรถไฟความเรว็สูง (ความเรว็ 250 กโิลเมตรต่อชั �วโมง) จะมสี่วนสําคญัสําหรบัการเป็นทางเลอืก
ใหมใ่นการเดนิทางระหว่างภมูภิาคและการเชื�อมต่อกบัประเทศเพื�อนบา้น ซึ�งจาํเป็นต้องสรา้งโครงข่ายที�
เป็นทางเฉพาะแยกออกจากโครงข่ายเดมิ อย่างไรก็ตามยงัคงต้องพจิารณาถึงปจัจยัด้านต้นทุนการ
ลงทุน และปจัจยัด้านผลประโยชน์จากโครงการ ซึ�งจากผลการวิเคราะห์โครงการเชงิเศรษฐศาสตร์
สําหรบัรถไฟความเรว็สูง แสดงให้เห็นว่าการประหยดัเวลาในการเดนิทางด้วยรถไฟความเรว็สูงเมื�อ
เปรียบเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื�นมีผลต่อปริมาณผู้โดยสารที�จะเปลี�ยนรูปแบบการเดินทาง 
กล่าวคือ ถ้าการเดนิทางด้วยรถไฟความเรว็สูงสามารถเดนิทางได้เรว็มากขึ5น (เวลาในการเดนิทาง
น้อยลง) จะทําให้มแีนวโน้มในการเปลี�ยนมาเดินทางด้วยรถไฟความเรว็สูงเพิ�มมากขึ5นตามไปด้วย 
นอกจากนั 5นยงัต้องคํานึงถึงองค์ความรู้ในการเลือกเทคโนโลยีที�มคีวามเหมาะสม โดยต้องมคีวาม
สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�องภายในประเทศไทย และศกัยภาพบุคลากรเพื�อรองรบัการพฒันา
เทคโนโลยรีะบบรางที�จะเกดิขึ5นในอนาคต 

 ดงันั 5น เพื�อใหก้ารพฒันาการเชื�อมต่อทางดา้นการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้นมคีวามสอดคลอ้ง
และสนับสนุนแนวทางการพฒันาระบบขนส่งของประเทศ ตลอดจนสามารถทําให้ประเทศไทยได้
ประโยชน์อย่างเต็มที� จงึสามารถกําหนดแนวนโยบายซึ�งประกอบด้วย 1) การพฒันาการเชื�อมโยง
โครงขา่ยการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ 2) การส่งเสรมิใหม้กีารปรบัเปลี�ยนมาใชร้ปูแบบการขนส่ง
ทางรถไฟเพิ�มขึ5น 3) การพฒันาย่านสถานีและยกระดบัการเข้าถึงระบบการขนส่งทางรถไฟ 4) การ
พฒันาเทคโนโลยดีา้นการรถไฟและอุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องในประเทศไทย และ 5) การปรบัโครงสรา้ง
กจิการรถไฟใหม้บีรกิารที�มปีระสทิธภิาพและเชื�อถอืได ้โดยมรีายละเอยีดดงันี5 

9.3.1 การพฒันาการเชื�อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ 

การพฒันาเส้นทางรถไฟเชงิยุทธศาสตรเ์ชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบ้าน เพื�อรองรบัการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asian Economic Community: AEC) และการเปิดเสรภีาคการขนส่ง 
โดยเฉพาะการพฒันาเส้นทางรถไฟเพื�อเชื�อมโยงกบัประเทศจนี เช่น เส้นทางรถไฟเชื�อมสงิคโปร-์คุนห
มงิ (Singapore-Kunming Rail Link: SKRL) เส้นทางรถไฟที�จนีลงทุนขยายจากคุนหมงิ-บ่อหาน-
เวยีงจนัทน์ และเส้นทางรถไฟเชื�อมโยงระหว่างท่าเรอืนํ5าลกึทวาย-แหลมฉบงัให้สามารถเชื�อมต่อกบั
โครงขา่ยทางรถไฟของไทยได ้เพื�อการขนส่งสนิคา้มายงัท่าเรอืแหลมฉบงั หรอืลงไปสู่ประเทศมาเลเซยี
และสงิคโปรไ์ด ้ตลอดจนรองรบัการขนส่งผูโ้ดยสารทั 5งภายในประเทศและระหว่างประเทศที�เกดิจากการ
พฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูและการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการท่องเที�ยวทางรถไฟ 

ดงันั 5น เพื�อให้สามารถพฒันาโครงข่ายเส้นทางรถไฟให้เชื�อมโยงระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน 
สําหรบัการรองรบัการขนส่งสนิค้าและผู้โดยสาร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ มี
แนวทางการพฒันาและดาํเนินการ ดงันี5 
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9.3.1.1 การพฒันาและปรบัปรงุโครงสรา้งพื�นฐานใหเ้ชื �อมโยงกบัประเทศเพื �อนบา้น 

(1) พฒันาและปรบัปรุงโครงสร้างพื5นฐานเพื�อสร้างการเชื�อมต่อของโครงข่ายการขนส่งทาง
รถไฟทั 5งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

• การขยายโครงข่ายทางรถไฟช่วงที�ขาดหาย (Missing Link) เพื�อเชื�อมโยงประเทศ
เพื�อนบ้านและประเทศในภูมภิาค เช่น เส้นทางรถไฟช่วงสถานีนํ5าตก-ด่านเจดยี์สาม
องค์ 

• ศกึษาความเหมาะสมเพื�อขยายโครงข่ายทางรางในประเทศเพื�อรองรบัการเชื�อมโยง
ประเทศเพื�อนบา้น (โครงข่ายทางรถไฟสายใหม)่ เช่น เสน้ทางรถไฟช่วงอุบลราชธานี-
ช่องเมก็ 

• เร่งรดัการดําเนินการก่อสรา้งทางคู่โครงการต่างๆ ให้แล้วเสรจ็และเป็นไปตามแผนพฒันา
ดา้นการรถไฟ เช่น แผนแมบ่ทเพื�อพฒันาระบบรางและรถไฟความเรว็สงู 

• ทําการศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการออก
รายละเอยีดโครงการ เพื�อใหเ้กดิการลงทุนพฒันาโครงข่ายรถไฟความเรว็สูงในเสน้ทาง
ที�มคีวามเหมาะสมในการลงทุน เพื�อเชื�อมโยงพื5นที�ในภูมภิาคต่างๆ ใหส้ามารถเดนิทาง
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ เช่น เสน้ทางกรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่และเสน้ทางกรงุเทพฯ-หนองคาย 

(2) พฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพื5นฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยั  โดยมแีนวทาง
สําหรับการรักษาสภาพโครงสร้างพื5นฐานเดิมที�มีอยู่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และเกดิความปลอดภยัในการใชง้าน ดงันี5 

• การปรบัปรุงสภาพทางและระบบอาณัตสิญัญาณ เพื�อเพิ�มความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิจากการเดนิทางและขนส่งทางรถไฟ เพื�อรกัษาสภาพโครงสรา้งพื5นฐานเดมิที�มี
อยู่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิความปลอดภยัในการใชง้าน เช่น 
โครงการตดิตั 5งเครื�องกั 5นถนนเสมอระดบั (เครื�องกั 5นใหม)่ โครงการจดัหาและปรบัปรุง
เครื�องกั 5นเดมิ โครงการตดิตั 5งร ั 5วสองขา้งทางตามแนวเขตรถไฟ โครงการปรบัปรุงอาณตัิ
สญัญาณและโทรคมนาคม และโครงการอาณตัสิญัญาณไฟส ี

• การแก้ไขปญัหาจุดตดัทางรถไฟ เพื�อแก้ไขปญัหาอุบตัเิหตุบรเิวณจุดตดัทางรถไฟกบั
ถนน เครื�องกั 5นถนนอตัโนมตัิโดยการใช้ระบบเทคโนโลยนํีาร่องดาวเทยีม ซึ�งเป็นการ
พฒันาร่วมกนัของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บรษิทั วทิยุการบนิแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั (บวท.) และสถาบนัการบนิพลเรอืน (สบพ.) 
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9.3.1.2 การพฒันาและปรบัปรงุสิ �งอํานวยความสะดวก เพื �อรองรบัการเป็นศูนยก์ลาง 
ดา้นโลจสิตกิส ์

การพฒันาประเทศไทยตามแนวคดิระเบยีงเศรษฐกิจจากการเป็นประตูการค้า (Transport 
corridor) ที�มเีส้นทางเชื�อมโยงทางกายภาพ เช่น การสร้างถนน สะพานเชื�อมต่อกนั มาสู่การเป็น
เสน้ทางเชื�อมโยงระหว่างภูมภิาค (Multi-modal corridor) ที�อาศยัการเชื�อมโยงพื5นที�หรอืภูมภิาคต่างๆ 
เข้าด้วยกนัโดยอาศัยการบูรณาการระบบขนส่งหลายรูปแบบ และการเป็นศูนย์โลจสิติกส์ (Logistics 
corridor) ที�มกีารเชื�อมโยงทางด้านกฎระเบยีบเพื�ออํานวยความสะดวกให้คน สนิค้า และยานพาหนะ
สามารถเคลื�อนยา้ยไดอ้ยา่งเสร ีตลอดจนพฒันาเป็นแนวเสน้ทางเศรษฐกจิ (Economic corridor) ที�มกีาร
ดงึดูดการลงทุน การพฒันาเชงิพื5นที� และสร้างกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนั 5น จําเป็นต้องมโีครงสร้าง
พื5นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวกทางด้านโลจสิตกิส์ที�แตกต่างกนัตามลกัษณะของการให้บรกิารด้าน 
โลจสิตกิส ์ดงันี5 

ตารางที� 9-1:  สิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อสนับสนุนการเป็นศนูยก์ลางด้านโลจิสติกส ์

สิ�งอาํนวยความสะดวก หน้าที� 

Storage คลงัสนิคา้ / เกบ็สนิคา้ 

Materials handling เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการเคลื�อนยา้ยสนิคา้ 

Consolidation สาํหรบัรวบรวมสนิคา้ก่อนจดัสง่ในปรมิาณมาก 

Break bulk รวบรวมและจดักลุ่มสนิคา้ก่อนจดัสง่ไปยงัปลายทาง 

Cross-docking รวบรวมและจดัสง่สนิคา้โดยมกีารเปลี�ยนยานพาหนะใหม้ขีนาดที�เหมาะสม 

Value added logistics ทาํการเพิ�มมลูค่าสนิคา้ก่อนทาํการจดัสง่ 

Postponement จดัส่งสนิค้าในปรมิาณและช่วงเวลาที�เหมาะสม โดยไม่มกีารเกบ็กกัสนิค้า 
และไม่สง่ผลกระทบต่อกระบวนการผลติ 

Reverse logistics การจดัการและสง่สนิคา้ยอ้นกลบัจากลกูคา้มายงัผูผ้ลติ 

ที �มา: Logistics Sector Developments: Planning Models for Enterprises and Logistics Clusters, United Nations ESCAP (2008) 

 

ดงันั 5น การที�มสีิ�งอํานวยความสะดวกทางดา้นโลจสิตกิสเ์ป็นสิ�งจาํเป็นในการรองรบัและสนับสนุน
ให้เกดิลกัษณะของการเป็นศูนยร์วบรวมและกระจายสนิค้าในรูปของศูนยก์ลางด้านโลจสิติกส์ได ้และ
เพื�อใหส้ามารถดําเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัการขนส่งทางรถไฟจาํเป็นที�จะต้อง
คาํนึงถงึขอ้พจิารณา ดงันี5 

(1) การพฒันาโครงข่ายทางรถไฟจะต้องคํานึงถึงความความสะดวกและความเพียงพอของ
โครงสรา้งพื5นฐานทางรางที�เชื�อมโยงระหว่างเมอืงเศรษฐกจิ  
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(2) แผนพฒันาพื5นที�บรเิวณสถานีรถไฟในเมอืงใหญ่ให้เป็นจุดรวบรวมสนิค้า เช่น การก่อสรา้ง
ย่านเก็บกองตู้สนิค้า (Container Yard: CY) ในเมอืงภูมภิาคที�สําคญั เช่น พื5นที�บรเิวณ
สถานีนาทา จงัหวดัหนองคาย เพื�อรองรบัการขนส่งสนิคา้ระหว่างไทย-ลาว 

9.3.1.3 การปรบัปรงุกฎระเบยีบ 

เพื�อให้เกิดการลื�นไหลของการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศจําเป็นต้องมีการปรับปรุง
กฎระเบียบและข้อตกลงทางด้านการขนส่งทางรถไฟให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั 5งระบบ โดยมแีนว
ทางการพฒันาและดาํเนินการ ดงันี5 

(1) การปรบัปรุงกฎระเบียบเกี�ยวกับการขนส่งทางราง เพื�อรองรบัการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศและผ่านแดน เช่น การจดัทํามาตรฐาน ลกัษณะ ขนาด ความสูงของแคร่ และระบบ
หา้มลอ้ใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัเพื�อเตรยีมความพรอ้มสําหรบัการขนส่งระหว่างประเทศ และ
เพื�อความปลอดภยัในการขนส่งสนิคา้ 

(2) การพฒันาระบบและพธิกีารศุลกากร เพื�ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าผ่านแดน 
เช่น การนําระบบ National Single Window (NSW) มาใชจ้ะมผีลทําใหเ้กดิความรวดเรว็
และการไหลลื�นของการขนส่งทางรถไฟมากยิ�งขึ5น 

(3) การจดัให้มหีน่วยงานและบุคลากรที�ทําหน้าที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งระหว่างประเทศ เพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ และผ่านแดน 

(4) พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูการผ่านแดนและการตรวจคนเขา้เมอืง 

9.3.2 การส่งเสริมให้มีการปรบัเปลี �ยนมาใช้รปูแบบการขนส่งทางรถไฟเพิ �มขึ%น  

แนวทางนี5เป็นการลดปรมิาณการขนส่งทางถนนโดยการปรบัเปลี�ยนมาสู่รปูแบบการขนส่งทาง
ราง เพื�อลดต้นทุน เพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนั ประหยดัพลงังาน และเป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อม 
สําหรบัเชื�อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มอาเซียนและระหว่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซยีนโดยอาศยัท่าเรอืหลกัที�สงิคโปร ์ส่วนท่าเรอืแหลมฉบงัทําหน้าที�สนับสนุน (Feeder port) และ
เชื�อมโยงกบัท่าเรอืและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยมแีนวทางการพฒันาและดาํเนินการ ดงันี5 

9.3.2.1  การปรบัปรงุและจดัหารถจกัรใหม้คีุณภาพและปรมิาณเพยีงพอกบัการใชง้าน  

เพื�อตอบสนองความต้องการใชง้านโดยการปรบัปรุงรถจกัร (Refurbish) จดัหารถจกัรใหม่และ
รถโดยสาร รวมทั 5งคาํนึงถงึการซ่อมบาํรงุ ซึ�งในส่วนนี5อาจเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วม อาท ิอยู่
ในรปูแบบธุรกจิลกัษณะที�เป็นการเช่า (Locomotive pool) เพื�อใหเ้กดิปรมิาณการขนส่ง (Traffic) เพิ�ม
มากขึ5น 
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9.3.2.2 การสนับสนุนใหร้ะบบรางเป็นระบบหลกัสาํหรบัการขนส่งสนิคา้เพื �อสนบัสนุนการขนส่ง
ต่อเนื �องหลายรปูแบบ  

(1) จดัทําแผนการพฒันาผูป้ระกอบการจดัการขนส่งทางรถไฟ (Logistics Service Provider) 
ใหม้กีารบรกิารแบบ Door-to-door โดยบูรณาการกบัรปูแบบการขนส่งอื�น รวมถงึใหบ้รกิาร
ขนส่งดว้ยคุณภาพและไดม้าตรฐานในระดบัสากล 

(2) จดัทําแผนพฒันาจุดเปลี�ยนถ่ายสนิค้าหลายรูปแบบเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการขนส่งสนิค้า 
โดยเน้นการขนส่งสนิคา้ทางรางเป็นหลกัและใหร้ถบรรทุกเป็นการขนส่งสนบัสนุน (Feeder) 

(3) จดัทําแผนขยายโครงข่ายทางรถไฟเชื�อมโยงกบัรูปแบบการขนส่งและจุดเชื�อมต่ออื�น เช่น 
ท่าเรอื และนิคมอุตสาหกรรม เพื�อให้เกดิการเชื�อมต่อหลายรูปแบบและสนับสนุนการวาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เช่น แผนบูรณาการการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิภาคตะวนัตก การศกึษาความเหมาะสมของท่าเรอืปากบาราและ
ทางรถไฟเชื�อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรอืฝ ั �งอ่าวไทยและฝ ั �งอันดามนั (Land 
Bridge) เพื�อสนับสนุนประตูการค้าฝ ั �งตะวนัตก และการพฒันาพื5นที�ชายฝ ั �งทะเลภาคใต ้
(Southern Seaboard) 

9.3.2.3  การส่งเสรมิการเดนิทางโดยใชร้ะบบขนสง่ทางรถไฟเพื �อประหยดัพลงังาน  

(1) แผนประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความตระหนักใหแ้ก่ประชาชนในการดูแลสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยการ
ปรบัเปลี�ยนมาใชร้ะบบขนส่งทางรางเพื�อความประหยดัและไมก่่อมลพษิ 

(2) แผนสนับสนุนรถไฟขนส่งผู้โดยสารชานเมอืงเป็นระบบขนส่งสนับสนุน (Feeder) และการ
พฒันาจดุเชื�อมต่อระหว่างระบบการขนส่งชานเมอืงกบัการขนส่งในเมอืง 

9.3.2.4 การส่งเสรมิโครงการระบบการขนส่งทางรางใหเ้ป็นโครงการพฒันาตามกลไกการพฒันา
ที �สะอาด 

ดําเนินการสนับสนุนการขึ5นทะเบยีนและการรบัรองโครงการพฒันาระบบขนส่งทางรางให้เป็น
โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาที�สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
ซึ�งจดัอยูใ่นโครงการดา้นคมนาคมขนส่งประเภทโครงการเพิ�มประสทิธภิาพในการคมนาคมขนส่งและลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคขนส่ง โดยศกึษาประสทิธภิาพในการคมนาคมขนส่งทางรางกบัการ
ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

9.3.3 การพฒันาย่านสถานีและยกระดบัการเข้าถึงระบบการขนส่งทางรถไฟ 

การพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟให้เป็นรูปแบบการขนส่งหลกัและเป็นการขนส่งที�มคีวามยั �งยนื 
(Sustainable Transport) ต้องมกีารพฒันาที�สอดคลอ้งไปกบัการพฒันาเมอืง (Urban development) ทั 5ง
ในส่วนของกิจกรรม การใช้ประโยชน์ที�ดินและระบบการขนส่งให้มีความเหมาะสม ซึ�งการพัฒนา
โครงสรา้งพื5นฐานในโครงขา่ยการขนส่งทางรถไฟโดยเฉพาะรถไฟความเรว็สูงนั 5นมคีวามจาํเป็นที�ต้องใช้
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เงนิในการลงทุนสูงมาก จงึต้องคํานึงถงึความคุ้มค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุน ซึ�งส่วนหนึ�ง
ของรายได้ที�เป็นมูลค่าเพิ�มนั 5นมาจากการพัฒนาพื5นที�ย่านสถานี กล่าวคือ เป็นการสร้างมูลค่าและ
ประโยชน์ของพื5นที�บริเวณสถานี และระหว่างเส้นทาง ซึ�งถือเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยม์าเป็นจุดขายในการดงึดูดลูกคา้ ซึ�งนอกจากจะทําใหโ้ครงการไดร้บัความนิยมเพิ�มมาก
ขึ5นแลว้ ยงัสามารถสรา้งมลูค่าเพิ�มใหก้บัโครงการอกีดว้ย 

การพฒันาอสงัหารมิทรพัยบ์รเิวณสถานีโดยยดึหลกั Transit Oriented Development (TOD) 
เป็นรปูแบบการพฒันาพื5นที�ยา่นสถานีและเกบ็รายไดจ้ากมลูค่าที�เพิ�มขึ5นของพื5นที�โดยรอบโครงการ เพื�อ
ชดเชยการลงทุน นอกจากในแง่การลงทุนและการเงนิแลว้ ในอกีดา้นหนึ�งการพฒันาแบบ TOD จะช่วย
เพิ�มความสะดวกและการเขา้ถงึของประชาชนโดยการสรา้งบรเิวณสถานีใหเ้ป็นแหล่งกจิกรรม และที�พกั
อาศยัซึ�งมกีารเชื�อมต่อโดยตรงกบัโครงขา่ยรถไฟ โดยมแีนวทางการพฒันา ดงันี5 

(1) การใชป้ระโยชน์ที�ดนิ (Land use) ต้องมกีารวางแผนการใชป้ระโยชน์ที�ดนิอย่างเหมาะสม
กบัลกัษณะทางด้านสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจของเมอืงที�มกีารพฒันาย่านสถานีให้
สอดคล้องกบัระบบกจิกรรมที�มอียู่เดมิและกจิกรรมที�จะเกดิขึ5นมาใหม่จากการพฒันาระบบ
รถไฟความเรว็สูง เพื�อสรา้งมลูค่าเพิ�มจากการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ โดยเฉพาะการพฒันาพื5นที�
ในเขตเมอืงตามแนวเสน้ทางระบบขนส่งมวลชนทางราง 

(2) พฒันาระบบขนส่งสาธารณะ (Public transport) เพื�อเชื�อมต่อระหว่างย่านสถานีและพื5นที�
ส่วนต่างๆ ของเมอืง ตลอดจนเชื�อมต่อระหว่างเมอืงต่างๆ ในภูมภิาคดว้ยระบบรถไฟ โดยมี
แนวคิดการพัฒนาเมืองในแบบเมืองศูนย์กลางตามภูมิภาคให้พึ�งพาตนเองได้ (Self-
sustainable) เช่น ดําเนินการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการสรา้งรถไฟความเรว็สูงเพื�อการ
ขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างเมอืง 

9.3.4 การพฒันาเทคโนโลยีด้านการรถไฟและอตุสาหกรรมเกี �ยวเนื�องในประเทศไทย 

ในอนาคตประเทศไทยจะมกีารลงทุนโครงสร้างพื5นฐานทางราง ทั 5งในส่วนของการพฒันา
ปรบัปรุงประสทิธภิาพรถไฟ และการต่อขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ�งการ
ลงทุนดงักล่าวมมีูลค่ารวมกนักว่า 1 ล้านล้านบาทซึ�งจะหมุนเวยีนในภาคการผลติของไทยได้อย่าง
มหาศาล9 เนื�องจากประเทศไทยถอืเป็นฐานการผลติชิ5นส่วนที�ได้มาตรฐานให้กบัอุตสาหกรรมใกลเ้คยีง
อยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ และอุตสาหกรรมเหลก็  
เป็นตน้ 

ดงันั 5น เพื�อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที�จากการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟกับ
ประเทศเพื�อนบ้าน และมีการพัฒนาด้านการขนส่งทางรถไฟอย่างต่อเนื� องจึงต้องมีการพัฒนา

                                         
9  โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องในประเทศไทย (ระยะที� 2), 

สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 
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อุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องในประเทศขึ5น โดยการสนับสนุนและพฒันา
เทคโนโลยดีา้นการรถไฟและอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�อง การส่งเสรมิใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
ระบบรางของประเทศ และการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื�อรองรบัการพฒันาเทคโนโลยรีะบบราง โดยมี
แนวทางการพฒันาและดาํเนินการ ดงันี5 

9.3.4.1 สนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยรีะบบรางและอุตสาหกรรมที �เกี �ยวเนื �อง 

การพฒันาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�องจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้อง
มกีารส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยขีองขบวนรถไฟ เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและระบบ
อาณตัสิญัญาณ และเทคโนโลยงีานโยธาและงานระบบราง ดงันี5 

(1) พฒันาความสามารถทางดา้นเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการไทยเพื�อผลติชิ5นส่วนขบวนรถไฟ/
รถไฟฟ้า งานโยธา และงานระบบราง ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและระบบอาณตัสิญัญาณ 

(2) สร้างความเชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้องกับผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีการผลิตและ
เทคโนโลยกีารทดสอบใหไ้ดม้าตรฐานและผ่านการทดสอบตามที�ผูผ้ลติหรอืผูใ้ชก้ําหนด 

(3) ส่งเสรมิให้เอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาเทคโนโลยรีะบบรางและอุตสาหกรรมที�
เกี�ยวเนื�อง ภาครฐัสามารถกําหนดนโยบายส่งเสรมิการลงทุนในกจิการที�เกี�ยวขอ้งนี5 เพื�อ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ภาคเอกชนทั 5งไทยและต่างชาติมาร่วมลงทุนและถ่ายทอด
เทคโนโลยไีด้ โดยแนวทางที�เป็นไปได้นั 5นควรให้เอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการผลติหรอื
ประกอบรถไฟ รปูแบบการลงทุนที�เหมาะสมในการผลติและพฒันาเทคโนโลยรีะบบรางม ี2 
รปูแบบดงันี5 

• การร่วมทุนระหว่างรฐักบัเอกชนในการผลติรถไฟ (Joint Venture for Rolling Stock) 
เป็นรปูแบบผสมผสานระหว่างรปูแบบการร่วมทุน (Joint Venture) กบัรปูแบบการให้
เช่า (Leasing) โดยมหีน่วยงานของรฐัและเอกชนถอืหุน้ร่วมกนัในบรษิทัเฉพาะกจิที�ถูก
จดัตั 5งขึ5นเพื�อบรหิารโครงการผลติรถไฟ/รถไฟฟ้า 

• การให้เอกชนมสี่วนร่วมในรปูของการใหเ้ช่า โดยเอกชนเป็นผูจ้ดัหาหรอืผลติ และให้
บรษิทัเดนิรถของรฐัและเอกชนเช่ารถไฟ (Build-Lease-and-Transfer) เป็นรปูแบบผสม
ระหว่างรปูแบบการใหเ้ช่า (Leasing) กบัรปูแบบการใหส้มัปทาน (Concession) โดยที�
บรษิทัเอกชนลงทุนผลติชิ5นส่วนและประกอบรถไฟ หลงัจากนั 5นจงึใหผู้ป้ระกอบการเดนิ
รถของรฐัและเอกชนเช่ารถไฟตามระยะเวลาที�กําหนด  

โดยรวมแลว้จากทั 5ง 2 รปูแบบนี5จะมขีอ้ดแีละขอ้เสยีที�แตกต่างกนั และเมื�อส่งเสรมิใหเ้อกชน
เขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาอุตสาหกรรม ภาครฐัสามารถกําหนดนโยบายส่งเสรมิการลงทุนในกจิการ
ที�เกี�ยวขอ้งนี5 เพื�อสรา้งแรงจงูใจและกระตุ้นใหภ้าคเอกชนทั 5งไทยและต่างชาตมิาร่วมลงทุนและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี สําหรบัประเดน็ว่าโครงการลงทุนเพื�อผลติรถไฟนี5เข้าข่ายพระราชบญัญตัิว่าด้วยการให้
เอกชนเขา้รว่มงานหรอืไมน่ั 5น คงตอ้งพจิารณารายละเอยีดของการลงทุนและหน้าที�ของรฐั โดยที�รปูแบบ
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ทั 5งสองนี5อาจเข้าข่ายที�จะต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ในพระราชบญัญตัิว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงาน หรอืดําเนินการในกจิการรฐั พ.ศ.2535 หากโครงการมกีารลงทุนหรอืมทีรพัยส์นิตั 5งแต่ 1,000 
ลา้นบาทขึ5นไป 

9.3.4.2 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื �อรองรบัการพฒันาเทคโนโลยรีะบบราง 

การเตรยีมความพรอ้มเพื�อรองรบัการพฒันาระบบรถไฟและรถไฟความเรว็สูงจาํเป็นต้องมกีาร
พฒันาทางดา้นกําลงัคนและฐานความรูใ้นอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�อง ทั 5งใน
ด้านของขบวนรถ ระบบไฟฟ้า อาณัติสญัญาณ งานโยธา และระบบราง ซึ�งต้องอาศยัความร่วมมอื
ระหว่างภาคการศกึษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครฐั เพื�อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการพฒันา
ระบบรถไฟความเรว็สงู ดงันี5 

(1) การสรา้งความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา (ระดบัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษา) 

• พฒันาหลกัสูตรรายวชิาที�เกี�ยวกบัความรูแ้ละเทคโนโลยพีื5นฐานด้านขบวนรถไฟ เพื�อ
พฒันาบุคลากรในระดบัอาชวีศกึษาและระดบัอุดมศกึษา 

• พฒันาหลกัสูตรรายวชิาขั 5นสูงในด้านขบวนรถไฟในระบบให้เกิดทกัษะและถ่ายทอด
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจรงิรวมถึงถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยใีนระดบัที�สูงขึ5น 
(ปรญิญาโทและปรญิญาเอก) 

• วจิยัและพฒันาชิ5นส่วนที�ใชเ้ทคโนโลยทีี�สงูขึ5นในการผลติและการทดสอบขบวนรถไฟ 

(2) การสรา้งความรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรม 

• สรา้งความร่วมมอืระหว่างภาคการศกึษากบัภาคอุตสาหกรรมจดัการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรูแ้ละทกัษะ เพื�อพฒันาวศิวกรและช่างเทคนิค 

• สรา้งความร่วมมอืระหว่างภาคการศกึษากบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันาเครื�องจกัร
และเครื�องมือต้นแบบในการผลิตและทดสอบอุปกรณ์ชิ5นส่วนต่างๆ รวมถึงสร้าง
มาตรฐานการทดสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• จดัตั 5งศูนยเ์ชี�ยวชาญดา้นมาตรฐานและการทดสอบเพื�อเป็นฐานความรูท้างเทคโนโลยใีน
การทดสอบและใหก้ารรบัรองมาตรฐาน 

(3) การสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานรฐั 

• การสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัในการร่วมจดัทํามาตรฐานอาชพี และให้การ
รบัรองวุฒวิชิาชพีดา้นการผลติและทดสอบ 

• การสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัในการรบัรองมาตรฐานอุปกรณ์ชิ5นส่วนที�ใช้ใน
อุตสาหกรรมรถไฟความเรว็สงู 
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9.3.4.3 ส่งเสรมิใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยรีะบบรางของประเทศ 

การพฒันาเทคโนโลยรีะบบรางและอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�องตลอดจนการพฒันาสมรรถนะ
กําลงัคนเพื�อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตจาํเป็นต้องมกีารสรา้งองค์ความรู ้
การวจิยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื�อใหเ้กดิเป็นเครอืข่ายความรูแ้ละการพฒันาเทคโนโลยรีะบบราง
ที�สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล โดยมแีนวทางและการดาํเนินการ ดงันี5 

(1) สนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นระบบราง 

• การจดัทําระบบสารสนเทศเพื�อสรา้ง สั �งสม และเผยแพร่ความรู ้เช่น ส่งเสรมิใหม้กีารจดัทํา
ตํารา วารสารวชิาการ การจดัประชุมวชิาการประจาํปีดา้นระบบขนส่งทางราง 

• การจดัทําระบบสารสนเทศเชื�อมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานดา้นระบบรางของประเทศไทย
และของต่างประเทศ ที�เกี�ยวกบัมาตรฐานการออกแบบและการใชง้าน 

(2) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นระบบราง 

• วจิยัและพฒันาชิ5นส่วนที�ใช้เทคโนโลยทีี�สูงขึ5น โดยสร้างพนัธมติรระหว่างองค์กรที�
เกี�ยวข้องทั 5งในและต่างประเทศ เพื�อให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลย ี (Technology 
transfer) 

• ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาและสนับสนุนให้มกีารผลติชิ5นส่วนที�ใช้เทคโนโลยสีูงขึ5นใน
ประเทศ เช่น ระบบเบรกและแคร ่ 

• ผลกัดนัและยกระดบัมาตรฐานหอ้งทดสอบ และพฒันามาตรฐานระบบรางใหเ้หมาะสม
กบัประเทศไทย  

(3) การสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรในกลุ่มอุตสาหกรรม 

• สรา้งเครอืข่ายพนัธมติรในกลุ่มอุตสาหกรรม เชื�อมโยงเครอืข่ายความรูแ้ละการพฒันา
เทคโนโลย ีรวมทั 5งการผลกัดนันโยบาย  

• การศึกษาเพื�อกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรม
เกี�ยวเนื�อง 

• ส่งเสรมิให้ผู้ผลติชิ5นส่วนอุปกรณ์ระบบรางของไทยให้เขา้สู่อุตสาหกรรมระบบรางของ
โลก 

9.3.5 การปรบัโครงสร้างกิจการรถไฟให้มีบริการที �มีประสิทธิภาพและเชื �อถือได้ 

การพฒันารถไฟไทยใหพ้รอ้มรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โจทยส์ําคญัที�ต้องตดัสนิใจ
เพื�อพฒันาระบบรางของประเทศ คอื ควรปฏริูประบบการขนส่งทางรถไฟของไทยอย่างไรเพื�อให้การ
ประกอบการเดนิรถไฟของประเทศมปีระสทิธภิาพ เป็นระบบที�ช่วยเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ รวมทั 5งเป็นรูปแบบการขนส่งที�ให้บรกิารประชาชนได้อย่างมคีุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 



190 บทที� 9 ขอ้เสนอแนะทางดา้นนโยบายเพื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที� 
จากการพฒันารถไฟความเรว็สงูและการเชื�อมต่อทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

 

ปลอดภยั ตรงต่อเวลา และบรกิารประชาชนได้อย่างทั �วถงึ โดยแนวทางการปฏริูปสาขาการขนส่งทาง
รถไฟที�สําคญั คอื จําเป็นต้องแยกภาระหน้าที�ความรบัผดิชอบด้านนโยบายและการกํากบัดูแล การ
พฒันาระบบโครงขา่ย และการบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพื5นฐานและจดัการเดนิรถออกจากกนั  

การปรบัโครงสรา้งกิจการรถไฟเป็นการดําเนินการที�ควรกระทําควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงและ
พฒันาด้านโครงสร้างพื5นฐาน หากการดําเนินงานและการบริหารจดัการกิจการรถไฟไม่ได้รบัการ
ปรบัเปลี�ยนอาจเกิดปญัหาในด้านการกํากับดูแล การดําเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพื5นฐานและการ
ให้บรกิารซึ�งอาจทําให้ไม่เกิดประสทิธภิาพ นอกจากนี5การจดัโครงสร้างเชงิสถาบนัของภาครฐัในการ
บรหิารจดัการระบบขนส่งทางรถไฟยงัเป็นวธิกีารหนึ�งที�สามารถเพิ�มประสทิธภิาพการดําเนินงานโดยใช้
งบประมาณน้อยแต่ประสบผลสําเรจ็ ดงันั 5นการปรบัโครงสรา้งกจิการรถไฟโดยมแีนวทางการพฒันาและ
ดาํเนินการ ดงันี5 

9.3.5.1 การปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการสาขาการขนส่งทางราง  

เนื�องจากปญัหาของการขนส่งทางรถไฟเป็นปญัหาเชิงโครงสร้าง ฉะนั 5นการแก้ปญัหาจะ
ดําเนินการเพียงแค่ลงทุนสร้างทางคู่หรอืปรบัการบรหิารภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
เท่านั 5นจงึไม่เพยีงพอ หากแต่ต้องมกีารปรบัโครงสรา้งสาขาการขนส่งทางราง (Railway Reform) โดยมี
การดาํเนินการต่างๆ ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี5 

(1)  แผนการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการสาขาการขนส่งทางราง โดยแบ่งแยกภาระหน้าที�
ความรบัผิดชอบอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านนโยบายและการกํากับดูแล การพฒันาระบบ
โครงขา่ย และการบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพื5นฐานและจดัการเดนิรถออกจากกนั  

(2)  การศกึษาต้นทุนการขนส่งที�แทจ้รงิ โดยจดัตั 5งคณะกรรมการกลางศกึษาต้นทุนการขนส่งที�
แท้จรงิ ซึ�งมาตรการนี5ไม่ใช่การพิจารณาต้นทุนการขนส่งของรูปแบบการขนส่งใดเพยีง
รูปแบบเดียว แต่ควรศึกษาต้นทุนการขนส่งที�แท้จรงิของทุกรูปแบบ เนื�องจากเป็นการ
แขง่ขนักนัเพื�อใหใ้ชก้ารขนส่งทุกรปูแบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(3)  การสนับสนุนให้มหีน่วยงานกลาง (สถาบนัพฒันาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที�
เกี�ยวเนื�อง) ที�มบีทบาทในการศกึษาวจิยั สรา้งองคค์วามรูแ้ละบุคลากรดา้นระบบการขนส่ง
ทางราง รวมถงึการรบัรองมาตรฐานเทคโนโลยรีถไฟ (Notified Body)  

9.3.5.2 การปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ รฟท.  

นอกเหนือจากการปรบัโครงสร้างสาขาการขนส่งทางรางแล้ว รฟท. จําเป็นต้องดําเนินการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภายใน รฟท. โดยวตัถุประสงค์เพื�อปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารเดนิรถ ทั 5งนี5 รฟท. จะตอ้งดาํเนินตามมาตรการต่างๆ ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี5 
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(1)  การปรบัโครงสรา้งภายใน รฟท. อย่างเป็นรูปธรรม คอืสามารถวดัผลการประกอบการได ้
โดยจดัตั 5งหน่วยธุรกจิ (Business Unit: BU) 3 หน่วย และบรษิทัลกู 1 บรษิทั (รฟท. ถอืหุน้
ทั 5งหมด) คอื หน่วยธุรกจิการเดนิรถ หน่วยธุรกจิการบรหิารทรพัยส์นิ หน่วยธุรกจิการซ่อม
บาํรงุ และบรษิทัลกูเพื�อบรหิารโครงการ Airport Rail Link (ARL) ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อ
วนัที� 27 เมษายน 2553 

(2)  การสรา้งระบบวดัผลตอบแทนที�เป็นธรรม โดยที�ควรแยกการวดัผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
สงัคมออกจากผลตอบแทนทางการเงนิซึ�งเป็นเชงิพาณชิย ์โดยแยกส่วนการสรา้งทางรถไฟ
ซึ�งให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสงัคม (เช่นเดียวกบัการวดัผลการทํางานของกรมทาง
หลวง) ออกจากการเดนิรถไฟซึ�งสามารถให้ผลตอบแทนทางการเงนิซึ�งเป็นเชงิพาณิชย ์
(เช่นเดยีวกบัการวดัผลการประกอบการของบรษิทั ขนส่ง จาํกดั) 

(3)  การจดัทําบญัชตี้นทุนรายกจิกรรม (Activity-Based Costing: ABC) ตามแนวทางการบรหิาร
จดัการที�มุ่งเน้นผลการดําเนินงาน โดย รฟท. ควรมีบัญชีต้นทุนที�สามารถใช้ว ัดผลการ
ประกอบการที�สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งภายในองคก์รที�เปลี�ยนไป เนื�องจาก รฟท. มปีญัหาการ
บรหิารงานภายในไม่มปีระสทิธิภาพ และระบบฐานข้อมูลทางบญัชยีงัไม่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการวัดผลการดําเนินงานได้ นอกจากนี5ควรมีการกําหนดตัวชี5ว ัดผลการ
ดําเนินงาน (KPIs) ของ รฟท. เพื�อที�จะประเมนิผลการประกอบการได้ โดยต้องให้มคีวาม
ครอบคลุมทุกดา้น เช่น ตวัชี5วดัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารในมมุมองผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 

(4)  การจดัหาหรอืสร้างบุคลากรที�มคีวามรู้ความชํานาญด้านระบบการขนส่งทางรถไฟ โดย 
รฟท.ตอ้งมกีรอบอตัรากําลงัที�สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนงานของ รฟท. เพื�อขอ
ยกเว้นมติ ครม. เรื�องงดรบัพนักงานใหม่ ยกเว้นตําแหน่งที�เกี�ยวข้องกบัการเดนิรถและ
ตําแหน่งที�ใชคุ้ณวุฒพิเิศษ แต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของพนกังานที�เกษยีณอาย ุ

(5)  การพฒันาความรูด้า้นโลจสิตกิสแ์ละความรูเ้ชงิธุรกจิใหก้บัพนักงานของ รฟท. เพื�อใหเ้กดิ
การดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขนส่งของลกูคา้ 
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การประชุมระดมความคิดและการสาํรวจพื�นที�จงัหวดัหนองคาย 

กาํหนดการประชุมระดมความคิด 
“โครงการวิจยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น 
เพื�อให้ไทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวของภมิูภาค” 

วนัพธุที�  4  เมษายน  2555  เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ ห้องประชุมรอยลั 1  โรงแรมรอยลั นาคารา  จ. หนองคาย  

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00-09.15 น. การนําเสนอภาพรวมของโครงการ  

โดย  ดร. ฉลองภพ  สสุงักรก์าญจน์ 

นกัวชิาการเกยีรตคิณุ   
สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

09:15 – 10.00 น. ยทุธศาสตรเ์พื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที�จากการเชื�อมต่อทางดา้นการ
รถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

โดย  น.ส.นฤมล  พิศาลพร  และ  นายกฤษณะ  แพทยจ์ะเกรง็   
นกัวจิยั ดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์
สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

10.00 – 10.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง   

10.15 – 11.00 น. ผลกระทบของการมรีถไฟความเรว็สงูประสบการณ์จากต่างประเทศ   

โดย  ดร. สเุมธ  องกิตติกลุ 
นกัวชิาการ ดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์ 
สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

11.00 – 11.15 น. โครงการกอ่สรา้งทางรถไฟกบัการพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื�อนบา้น 
ของสาํนกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื�อนบา้น  
(องคก์ารมหาชน) (สพพ.)   

โดย  นายอรรคศิริ  บรุณศิริ 
ผูอ้าํนวยการ สพพ. 

11.15 – 12.30 น. รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ   

12.30 น. เชญิรบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนัที�หอ้งอาหารลาลนิ ชั Bน1  
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สรปุการประชุมระดมความคิด 
โครงการวิจยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที เชื อมโยงประเทศเพื อนบ้าน 

เพื อให้ไทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที ยวของภมิูภาค 
วนัพธุที  4 เมษายน  2555  ณ โรงแรมรอยลันครา จงัหวดัหนองคาย 

 

 ที มาและความสาํคญัของโครงการ คอืการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศ
เพื�อนบ้าน เพื�อให้ไทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภูมภิาค โดยแบ่งหวัขอ้งการ
บรรยายออกเป็น 4 ด้าน คอื 1) ความสําคญัและที�มาของปญัหา 2) วตัถุประสงค์งานวจิยั 3) ขอบเขต
การวจิยัและการรว่มมอืระดมความคดิกนัถงึบทบาทของจงัหวดัหนองคายในการเชื�อมโยงทางรถไฟจาก
ประเทศลาวไปถงึจนีตอนใต ้โดยมรีายละเอยีดดงันี7 

1) ความสําคญัและที�มาของปญัหา  เนื�องจากการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2015 มแีนวคดิที�ว่าต้องทําอย่างไรใหก้ลุ่มประเทศในอาเซยีนมคีวามเสมอืนเป็นตลาดเดยีวกนัและเป็น
แหล่งผลติเดยีวกนั ดงันั 7นในเรื�องของการเชื�อมต่อระหว่างประเทศจงึเป็นเรื�องสําคญัที�จะทําใหต้น้ทุนค่า
ขนส่งระหว่างประเทศตํ�าลง นอกจากนั 7นยงัมกีารเชื�อมต่อในระดบั GMS ซึ�งมกีจิกรรมหลายดา้นรวมทั 7งมี
การทําขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการเคลื�อนยา้ยคนและสนิคา้ระหว่างประเทศ ซึ�งเป็นโอกาสของไทยเพราะจาก
ลกัษณะทางภูมศิาสตร์แล้วประเทศไทยมแีนวโน้มที�จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ การ
เชื�อมต่อในระดบั GMS ในขณะเดยีวกนัประเทศจนีได้ให้ความสําคญัในการเชื�อมต่อลงทางใต้มาสู่
ประเทศไทย เพื�อพัฒนามณฑลชั 7นในของจีน เพราะช่องว่างระหว่างมณฑลชั 7นในกับมณฑลที�อยู่
ชายทะเลตะวนัออกค่อนขา้งห่างกนั เช่น มณฑลยนูานมรีายได้ 1 ใน 4 ของมณฑกวางตุ้งซึ�งอยู่ทางตดิ
ทะเล ซี�งประเทศจนีมองว่าการเชื�อมต่อลงมาทางใต้จะสามารถทําใหเ้ป็นทางออกสู่ทะเลได ้ และจนีไดม้ี
ขอ้เสนอที�จะสรา้งเส้นทางรถไฟจากมณฑลยูนานผ่านประเทศลาวทางเวยีงจนัทน์ลงมายงัประเทศไทย
ทางจงัหวดัหนองคาย แต่การเจรจาระหว่างประเทศจนีและประเทศลาวยงัไม่ลงตวั รฐับาลไทยใหค้วาม
สนใจในการเชื�อมทางรถไฟกบัประเทศจนีรวมทั 7งมกีารกล่าวถงึการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงและ
ขนส่งสินค้าทั 7งภายในประเทศไทยจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่และอาจขยายไปถึงจนีตอนใต ้
ดงันั 7น เพื�อใหป้ระเทศไทยใชป้ระโยชน์จากการเชื�อมโยงระบบรถไฟไปยงัประเทศเพื�อนบา้นมากที�สุด จงึ
จําเป็นต้องมคีวามรู้และความเข้าใจเกี�ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเชื�อมโยงระบบรถไฟ
ระหว่างประเทศเพื�อนบ้านทั 7งรถไฟความเรว็สูงและรถขนส่งสินค้า จงึเป็นที�มาของโครงการการใช้
ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น เพื�อใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการ
ท่องเที�ยวของภมูภิาคขึ7น 

2) วตัถุประสงคง์านวจิยัมดีงันี7 
• เพื�อวิเคราะห์ประโยชน์จากการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจผ่านระบบขนส่งระหว่าง

ประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบา้นโดยเน้นการขนส่งทางรถไฟ  
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• เพื�อวเิคราะห์ศกัยภาพของความต้องการเดนิทางและขนส่งตามแนวทางเส้นทางรถไฟ
ระหว่างประเทศ และ  

• เพื�อเสนอแนะแนวนโยบายสําหรบัประเทศไทยในการพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟที�
เชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้น 

3) ขอบเขตงานวจิยั   
• เพื�อวเิคราะหย์ุทธศาสตรก์ารเชื�อมโยงทางเศรษฐกจิผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้น  
• เพื�อวเิคราะหค์วามตอ้งการเดนิทางและการขนส่งตามแนวเสน้ทางระบบรถไฟ  
• การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในกรณีที�ไทยเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิจากการเชื�อมโยงผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ และ  
• ขอ้เสนอแนะทางนโยบายและการนําไปปฎบิตั ิ

สําหรบัการระดมความคดิจะเป็นการแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ในเรื�องโอกาสของหนองคายจาก
การเชื�อมโยงกบัลาวและจนีตอนใต้ ประโยชน์ที�เกดิขึ7นกบัหนองคายในสาขาต่างๆ และสิ�งที�รฐับาลควร
ใหก้ารสนับสนุนแก่หนองคายเพื�อใหป้ระเทศไทยได้ประโยชน์มากที�สุดจากการเชื�อมโยงกบัลาวและจนี
ผ่านหนองคาย 

 ยุทธศาสตรเ์พื อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที จากการเชื อมต่อทางด้านการ
รถไฟกบัประเทศเพื อนบ้าน โดยแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ คอื 1) แนวคดิการพฒันารถไฟเพื�อรองรบัการ
ขนส่งกบัประเทศเพื�อนบ้าน 2) แผนและโครงการพฒันาพี�มผีลต่อการขนส่งทางรถไฟ 3) ลกัษณะทาง
เศรษฐกจิและปรมิาณการขนส่งระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน 4) ยุทธศาสตร์การเชื�อมโยงการขนส่งทาง
รถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น และ5) แนวทางการพฒันาจงัหวดัหนองคายใหไ้ดป้ระโยชน์จากการเชื�อมต่อ
ทางดา้นรถไฟ โดยมรีายละเอยีดดงันี7 

 ในปจัจุบนัราคานํ7ามนัเพิ�มสูงขึ7นทําให้การขนส่งโดยทางเลอืกอื�นเช่นรถไฟเริ�มเขา้มามบีทบาท
มากขึ7น โดยเปรยีบเทยีบระยะทางในการขนส่งสนิค้านํ7าหนัก 1 ตนั จากการใช้นํ7ามนั 1 ลติรพบว่าการ
ขนส่งทางถนนไดร้ะยะทาง 21 กม.  การขนส่งทางรถไฟได้ระยะทาง 71 กม.  โดยการขนส่งทางรถไฟ
สามารถขนส่งได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนนถงึ 3.5 เท่า ซึ�งถือเป็นข้อด ีนอกจากนี7ยงัมกีารประหยดั
พลงังาน มคีวามปลอดภยัและมคีวามน่าเชื�อถอืมากกว่าทางถนนและสามารถขนส่งสนิคา้ไดใ้นปรมิาณ
มากๆ เมื�อพจิารณาการขนส่งทางรถไฟประกอบกบัการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ซึ�งจะส่งผลให้การ
ขนส่งสนิคา้และจาํนวนผูโ้ดยสารเพิ�มมากขึ7น ดงันั 7น รถไฟจงึเป็นทางเลอืกเพื�อลดการตดิขดัในการขนส่ง
ระหว่างประเทศ และใชก้ารขนส่งทางถนนเป็นตวักระจายสนิคา้ไปสู่ภมูภิาคต่างๆ 
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 โครงการพฒันาที�มผีลต่อการขนส่งทางรถไฟ มดีงันี7 

• โครงการเสน้ทางรถไฟสายสงิคโปร-์คุณหมงิ  

• การเชื�อมโยงโครงขา่ยเสน้ทางรถไฟในกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมนํ่7าโขง 

• โครงการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟระหว่างจนี-สปป.ลาว 

• โครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สงู 

• แผนพฒันาเสน้ทางรถไฟสายเด่นชยั-เชยีงราย 

• โครงการก่อสรา้งท่าเรอืนํ7าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

• โครงการพฒันาท่าเรอืฝ ั �งทะเลอนัดามนัและสะพานเศรษฐกจิเชื�อมโยงท่าเรอืฝ ั �งอ่าวไทย 

สําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน โดยการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนและจนี พบว่า มมีูลค่าการค้าเพิ�มขึ7นจากปี 2007 (3,494 
พนัล้านเหรยีญ สรอ.) เป็น 5,878 พนัล้านเหรยีญ สรอ. ในปี 2010 โดยจากปี 2007-2011 มมีูลค่าเพิ�ม
ขึ7น 12 เท่าตวั และคาดว่าจะเพิ�มอย่างต่อเนื�องเป็น 8,090 พนัล้านเหรยีญ สรอ. ในปี 2012 นอกจากนี7
การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ7าโขง มกีารขยายตัวเฉลี�ยร้อยละ 8.3 โดย
ปรมิาณการขนส่งสนิคา้จะเพิ�มขึ7นจาก 67.18 ลา้นตนั ในปี 2551 เป็น 143.42 ลา้นตนั ในปี 2558 ซึ�งใน
ปี 2558 จะมปีรมิาณขนส่งทางรถไฟสงูถงึ 29.97 ลา้นตนั หรอืรอ้ยละ 20 ของการขนส่งสนิคา้ทั 7งหมดใน
กลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมนํ่7าโขง จากการคาดการณ์ว่าปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว มี
แนวโน้มสงูมากขึ7น เมื�อมกีารก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟเชื�อมโยงระหว่างไทย (หนองคาย)-ลาว (เวยีงจนัทน์) 
โดยจะเพิ�มขึ7นจาก 725,300 ตนั ในปี 2558 เป็นปรมิาณ 894.400 ตนั  

ยทุธศาสตรก์ารเชื อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื อนบ้าน พบว่าม ี3 แนวทาง คอื 
แนวทางที� 1 เส้นทางการขนส่งสนิค้าทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านเพื�อสนับสนุนให้ไทยเป็นประตู
การคา้และศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ของภูมภิาค แนวทางที� 2 เส้นทางการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟ
และเชื�อมโยงทะเลฝ ั �งอนัดามนัและอ่าวไทย  และแนวทางที� 3 เสน้ทางการสรา้งความเชื�อมโยงดา้นการ
ท่องเที�ยวทางรถไฟ 

 แนวทางการพฒันาเพื�อใหจ้งัหวดัหนองคายใหไ้ดป้ระโยชน์จากการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟ
กบัประเทศเพื�อนบา้น โดยหนองคายไดม้กีารพฒันาโครงสรา้งพื7นฐานทางรถไฟของจงัหวดัคอื เสน้ทาง
รถไฟหนองคาย-ท่านาแลง้-เวยีงจนัทน์ โครงการก่อสรา้งศูนยข์นส่งและกระจายสนิค้า แห่งที� 2 สถานี 
นาทา จงัหวดัหนองคาย สําหรบัการค้าชายแดนของไทยที�ติดกับลาวมทีั 7งสิ7น 11 จงัหวดั ซึ�งจงัหวดั
มุกดาหารมมีูลค่าการค้าชายแดนสูงทึ�สุดคือ 4,284.82 ล้านบาท ส่วนหนองคายจะมมีูลค่าการค้าใน
อนัดบัที� 2 คอื 4.060.53 ล้านบาท แต่หนองคายมมีูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบั 1 โดยมูลค่าการค้า
ชายแดนของหนองคายในปี 2551-2553 มแีนวโน้มสูงขึ7นโดยมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 7.23 ในปี 2552 
และเพิ�มขึ7นเป็นรอ้ยละ 13.66 ในปี 2553  
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 สําหรบัปจัจยัขบัเคลื�อนการค้าชายแดนคอื พฒันาเขตเศรษฐกจิชายแดนและเมอืงชายแดนที�
สําคญั ลดขั 7นตอนและพธิกีารศุลกากร พฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื7นฐานที�จําเป็น และ
ประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื�อนบา้น โดยสภาพปจัจุบนัของจงัหวดัหนองคายทําหน้าที�เป็น
ประตูการค้ามีการเชื�อมต่อทางถนน รถไฟ ศูนย์โลจิสติกส์ และแนวเส้นทางเศรษฐกิจ ซึ�งถือเป็น
ศกัยภาพในการพฒันา และก่อให้เกดิการลงทุนในโครงสรา้งพื7นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวกในการ
ขนส่งจงึส่งผลใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ แต่ปญัหาที�ตามมาคอื กลไกการแบ่งปนัผลประโยชน์
ที�เกดิขึ7น โดยแบบจําลอง Core Periphery model เป็นแบบจาํลองที�แสดงถงึความสมดุลระหว่างการ
รวมกลุ่มกนัและการกระจายของท้องถิ�น โดยถ้าไม่มกีารเปิดเสรทีางการค้า ทําให้ต้นทุนในการเขา้มา
ดําเนินการค้าขายของต่างชาติสูง ดังนั 7นการแข่งขันทางการค้าจะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง
ผู้ประกอบการรายย่อย ถ้ามีการเปิดเสรทีางการค้ามากขึ7นต้นทุนการดําเนินการจะลดลงจนทําให้
ต่างชาตเิริ�มสนใจเขา้มาลงทุนในพื7นที�ในที�สุด หากพจิารณาถงึสถานการณ์เมื�อมกีารเปิดเสรทีางการค้า 
มกีารพฒันาโครงสรา้งพื7นฐาน พบว่าอาจเกดิปญัหาที�ขดัแยง้กนัขึ7นคอืหากหนองคายต้องการเป็นศูนย์
กระจายสินค้าจะทําให้พื7นที�มีการจ้างงานสูงขึ7น และมีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ7นและอาจทําให้
ผูป้ระกอบการในพื7นที�ถกูคุกคามส่วนแบ่งตลาด  

 ปจัจยัในการพฒันาทางดา้นโลจสิตกิสพ์บว่าหากหนองคายทําหน้าที�เป็นเพยีงคลงัเกบ็สนิคา้กจ็ะ
ได้รบัผลประโยชน์เพยีงเล็กน้อย แต่หากทําหน้าที�เป็นพื7นที�รวบรวมและจดัส่งสนิค้าโดยมกีารเปลี�ยน
ยานพาหนะใหม้ขีนาดที�เหมาะสมก็จะทําให้พื7นที�ได้รบัผลประโยชน์มากขึ7น โดยขอ้พจิารณาเพื�อรองรบั
การเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น คอื ควรลดขอ้จาํกดัทางดา้นการขนส่งทางรถไฟ 
เช่น กฎระเบยีบต่างๆ การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการขนส่งที�เหมาะสม เช่น ใช้การขนส่งทางรถไฟเป็น
หลกัและใชก้ารขนส่งทางถนนเป็นการกระจายสนิคา้ และการเชื�อมโยงโครงข่ายเพื�อใหเ้กดิกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ 

 ผลกระทบของการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง  เน้นจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
เป็นหลกั โดยรถไฟความเรว็สงูจากเป็นการขนส่งที�รองรบัคนเป็นหลกั โดยแบ่งประเดน็การนําเสนอเป็น 
4 หวัข้อ คือ การพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศ ต้นทุนของระบบรถไฟความเร็วสูง 
ผลกระทบต่อการเดนิทางและการท่องเที�ยว และผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม  

 การพฒันารถไฟความเรว็สูงเริ�มต้นที�ประเทศญี�ปุน่และปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิารรถไฟความเรว็สูง
ในประเทศต่างๆ ถงึ 15 ประเทศ โดยในยุโรปไดม้กีารกําหนดคําจาํกดัความถงึระบบรถไฟความเรว็สูง
เพื�อใหเ้ป็นที�ทราบทั �วกนัคอื  

1) โครงสร้างพื7นฐานสําหรบัรถไฟความเรว็สูง สําหรบัโครงสร้างพื7นฐานที�สร้างขึ7นใหม่ต้อง
รองรบัความเรว็ 250 กม./ชม. สาํหรบัโครงสรา้งพื7นฐานเดมิตอ้งปรบัปรงุใหใ้ชค้วามเรว็ 200 กม./ชม.  

2) หวัรถจกัร ล้อเลื�อน และการเดนิรถ สําหรบัหวัรถจกัร ล้อเลื�อนที�เดนิรถอยู่บนโครงสร้าง
พื7นฐานที�สร้างขึ7นใหม่ใช้ความเรว็ 250 กม./ชม. สําหรบัหวัรถจกัร ล้อเลื�อนที�เดนิรถอยู่บนโครงสร้าง
พื7นฐานเดมิตอ้งใชค้วามเรว็ 200 กม./ชม. 
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ในปี พ.ศ. 2554 ระบบรถไฟความเรว็สงูส่วนใหญ่ใหบ้รกิารในทวปียุโรปมากที�สุด และสําหรบัใน
ทวปีเอเชยี ระบบรถไฟความเรว็สูง ในประเทศจนีมกีารให้บรกิารเป็นระยะทางที�มากที�สุด ซึ�งรบัเอา
ระบบรถไฟความเรว็สูงทั 7งจากยุโรปและจากญี�ปุม่มาใช ้และมแีผนการในการที�จะก่อสรา้งในอนาคตอกี
จาํนวนมาก สําหรบัตวัอย่างการนําระบบรถไฟความเรว็สูงมาใช้ เช่น ประเทศ ญี�ปุ่น ฝรั �งเศส เยอรมนั 
สเปน จนี เกาหลแีละไต้หวนั สําหรบัรูปแบบการพฒันารถไฟความเรว็สูงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 1) 
รถไฟความเรว็สูงและรถไฟปกตมิกีารใช้รางแยกกนั โดยประเทศญี�ปุ่นใช้รูปแบบนี7เป็นหลกั เนื�องจาก
ระบบรางเดมิที�ใชง้านอยู่กบัรางของรถไฟความเรว็สูงมขีนาดไม่เท่ากนั 2) รถไฟความเรว็สูงที�สามารถ
เขา้มาวิ�งในรางรถไฟปกตไิด้ แต่จะต้องลดความเรว็ลง เช่นในประเทศฝรั �งเศส เนื�องจากการปรบัปรุง
ระบบรางทั 7งหมดใช้เงนิมาก ดงันั 7นการใช้รางแบบความเรว็สูงจงึมกีารสร้างเฉพาะในพื7นที�ที�จําเป็น
เท่านั 7น 3) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟความเรว็สูงได ้แต่ความเรว็ในการวิ�งยงัคง
ปกต ิเช่น ในประเทศสเปน 4) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟความเรว็สูงไดแ้ละรถไฟ
ความเรว็สูงที�สามารถเข้ามาวิ�งในรางรถไฟปกติได้ เช่น ในประเทศเยอรมนั ซึ�งมตี้นทุนในการรกัษา
โครงสรา้งพื7นฐานสงูมาก 

ต้นทุนของระบบรถไฟความเรว็สูง โดยการลงทุนก่อสรา้งระบบรถไฟความเรว็สูงจะใช้ทุนมาก 
การศึกษาความเป็นไปได้ต้องมกีารทําอย่างละเอียด และต้นทุนการก่อสรา้งมนัได้รบัการอุดหนุนจาก
ภาครฐั เช่นในประเทศเกาหล ีรฐัเป็นผูก่้อสรา้งและใหเ้อกชนดําเนินการคอืรปูแบบ PPP โดยเอกชนรบั
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรฐัรบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ผลกระทบต่อการเดนิทางและการท่องเที�ยวคอื รถไฟความเรว็สูงสรา้งทางเลอืกใหม่ใหก้บัคนที�
ต้องการเดนิทางไกลเนื�องจากรถไฟความเรว็สูงสามารถแข่งขนักบัการเดนิทางทางอากาศได้ โดยไม่
เพยีงแต่ระยะทางเท่านั 7น สภาพเส้นทางและเวลาที�เปลี�ยนแปลงไปก็มผีลต่อการตดัสนิในเลอืกรปูแบบ
การเดินทางของผูโดยสารด้วย ซึ�งรถไฟความเร็วสูงจะได้เปรยีบกว่าการเดินทางรูปแบบอื�นๆ ใน
ระยะทาง 100-500 กม.  โดยในระยะ 100-200 กม. อาจเลอืกที�จะใช้รถยนต์ และในระยะ 200 กม. ขึ7น
ไปมกัจะมองหาทางเลอืกอื�น ซึ�งในระยะทาง 500 กม. ขึ7นไปการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะมคีวาม
ได้เปรยีบน้อยกว่าการเดนิทางโดยเครื�องบนิ โดยปญัหาที�เกดิขึ7นพบว่า การเปิดเสรทีางการบนิทําให้มี
สายการบินต้นทุนตํ� าเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดของรถไฟความเร็วสูง ซึ�งส่วนแบ่งตลาดของรถไฟ
ความเรว็สูงจะลดลงเมื�อการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงใช้เวลาในการเดนิทางมากกว่า 3 ชั �วโมง 
นอกจากนี7การใชบ้รกิารรถไฟความเรว็สูงยงัช่วยลดปญัหาดา้นสิ�งแวดลอ้มและปญัหาการจราจรที�แออดั
ดว้ย 

สาํหรบัผลกระทบดา้นราคา พบว่า จุดแขง็ของการขนส่งทางรถไฟความเรว็สูงคอืความถี�ในการ
ให้บรกิาร จงึทําให้ไม่ต้องใชเ้วลานานในการรอรบัการให้บรกิาร นอกจากนี7รถไฟความเรว็สูงสามารถ
ทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชื�อมโยงในแง่ของการเก็บและการกระจาย สามารถเป็น
ระบบฟีดเดอรแ์ทนเสน้ทางการบนิในระยะสั 7นทั 7งหมด 
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การประชุมระดมความคดิและการสาํรวจพื7นที�จงัหวดัหนองคาย 

 

ผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยผลประโยชน์ที�เกิดขึ7นเมื�อมกีารพฒันา
ระบบรถไฟความเรว็สูงคอื ประหยดัเวลาในการเดนิทาง การเพิ�มความจุของระบบ การลดผลกระทบ
ภายนอก ประโยชน์จากการเดนิทางที�เพิ�มขึ7น และผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

นอกจากนี7การศกึษาของ DBI ทําศกึษาผลกระทบของรถไฟความเรว็สูงของประเทศต่างๆ ใน
เชงิเปรยีบเทยีบว่ามผีลกระทบที�เกดิจากการพฒันารถไฟความเรว็สูงในแต่ละเมอืงอย่างไร โดยทําการ
เปรยีบเทยีบระหว่างเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดกลบัเมอืงที�ไม่มรีถไฟความเรว็สูงจอด (มแีค่รถไฟ
ปกตจิอด) ซึ�งทําการเปรยีบเทยีบว่าก่อนและหลงัการมรีถไฟความเรว็สูงนั 7นสถานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของเมอืงมคีวามแตกต่างอย่างไรใน 3 ประเทศคอื เยอรมนั ฝรั �งเศส และญี�ปุ่น โดยมรีายละเอยีด
ดงันี7 

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศเยอรมนัมีการศึกษาเมืองที�มีรถไฟ
ความเรว็สงูจอดจาํนวน 12 เมอืง  พบว่า มเีมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ7นของประชากรจาํนวน 4 เมอืง มผีล
ต่อการเพิ�มขึ7นของการจา้งงาน 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ7นของเศรษฐกจิ 2 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 
4 เมอืง และมผีลต่อราคาที�ดนิ 4 เมอืง โดยสรุปพบว่าทุกเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดอาจจะไม่ไดร้บั
ผลประโยชน์เท่ากนัทุกเมอืงแต่ขึ7นอยูก่บัปจัจยัทางเศรษฐกจิของแต่ละเมอืงดว้ย  

ผลกระทบของการพฒันารถไฟความเรว็สงูในประเทศฝรั �งเศส พบว่าเมอืงที�ไดร้บัผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็นเมอืงที�อยู่ต้นทางและปลายทางที�มรีถไฟความเรว็สูงจอด โดยมเีมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ7นของ
ประชากรจาํนวน 2 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ7นของการจา้งงาน 3 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 4 เมอืง และ
มผีลต่อจาํนวนนักเรยีน นักศกึษาจาํนวน 1 เมอืง เนื�องจากการมรีถไฟความเรว็สูงจะทําให้การเดนิทาง
ของนกัเรยีน นกัศกึษาสะดวกขึ7น 

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศญี�ปุ่น พบว่าผลต่อการเพิ�มขึ7นของ
ประชากรจาํนวน 4 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ7นของ GDP 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ7นของเศรษฐกจิ 3 เมอืง 
และมผีลต่อจาํนวนนกัเรยีน นกัศกึษาจาํนวน 3 เมอืง 

ประเทศเพื อนบ้านที ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือ คอื ลาว กมัพูชา และพม่า โดยสํานัก
ความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื�อนบ้านได้ก่อตั 7งในปี 2548 มวีตัถุประสงค์เพื�อ ให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิและทางวชิาการแก่ประเทศเพื�อนบ้าน ร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื�อน
บา้น ศกึษาวจิยัและจดัทําขอ้เสนอแนะ รวมถงึกําหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิรว่มกบั
ประเทศเพื�อนบา้น และประสานการดําเนินงานกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทั 7งในและต่างประเทศที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อบรูณาการความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื�อนบา้น  

การพิจารณาโครงการที�จะให้ความช่วยเหลือต้องดูว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศไทยหรอืไม ่โดยตวัอยา่งโครงการที�ใหค้วามช่วยเหลอืคอื 

1) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื�อมต่อระหว่างจงัหวดัหนองคาย ท่านาแล้ง สปป.ลาว 
วตัถุประสงคเ์พื�อเป็นส่วนหนึ�งของเสน้ทางรถไฟสาย Trans-Asian Railway และยงัเป็นเสน้ Spur Line 



โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 
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ของเสน้ทางรถไฟสายสงิคโปร ์คุนหมงิ โดยในปจัจบุนัมรีถไฟประจาํไป-กลบัวนัละ 2 รอบ คอื รอบเชา้ 2 
รอบ และรอบบ่าย 2 รอบ ซึ�งผลประโยชน์ที�ไดร้บัจากการดาํเนินโครงการคอื  

 
• เชื�อมโยงโครงขา่ยคมนาคมระบบรางระหว่างประเทศไทยกบั สปป.ลาว 

• ลดตน้ทุนการขนส่งสนิคา้และบรกิาร 

• ส่งเสรมิการขยายตวัการท่องเที�ยวระหว่างสองประเทศใหม้ากขึ7น 

• เพิ�มมลูค่าการนําเขา้สนิคา้และบรกิารจากไทยสู่ประเทศลาว 

• เพิ�มโอกาสใหผู้ป้ระกอบการภาคเอกชนไทยไดเ้ขา้ไปลงทุนในประเทศลาวมากขึ7น 

• การพฒันาเส้นทางรถไฟสายแรกของลาว ซึ�งทําให้ลาวสามารถเชื�อมโยงและขนส่ง
สนิคา้ออกสู่ทะเลไดโ้ดยผ่านท่าเรอืของประเทศเพื�อนบา้น 

• ลาวสามารถขนส่งสนิคา้ไปสู่ท่าเรอืนํ7าลกึของไทยบรเิวณ Eastern Seaboard  
 

สําหรบัขอ้เสนอแนะของโครงการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟเชื�อมต่อระหว่างจงัหวดัหนองคาย 
ท่านาแลง้ สปป.ลาว คอื 1) ควรขยายเสน้ทางรถไฟใหถ้งึนครหลวงเวยีงจนัทน์ในการก่อสรา้งระยะที� 2 
เพื�อให้รองรบัการเพิ�มจํานวนผู้ใช้บรกิารรถไฟที�จะเดินทางไปนครหลวงเวียงจนัทน์ในอนาคตและ
ก่อให้เกดิการใช้เส้นทางรถไฟได้อย่างเกดิประสทิธภิาพสูงที�สุด 2) จดัให้มพีื7นที�เชงิพาณิชย์ทั 7งในและ
นอกสถานีโดยสาร และ 3) ควรจดัระบบบรกิารสาธารณะด้านคมนาคมขนส่งบรเิวณสถานีท่านาแล้ง 
เพื�ออํานวยความสะดวกใหผู้โ้ดยสารสามารถเดนิทางต่อไปยงัจดุอื�นๆ ใหส้ะดวกมากขึ7น 

 

2) โครงการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟท่านาแลง้ เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ซึ�งรฐับาลไทยไดอ้นุมตัแิลว้ 
โดยผลประโยชน์ที�ไดร้บัจากการดาํเนินโครงการคอื 

• เชื�อมโยงโครงข่ายคมนาคมระบบรางระหว่างประเทศไทยกบัประเทศลาวและเป็นส่วน
หนึ�งของทางรถไฟสายสงิคโปร ์คุนหมงิ 

• ลดตน้ทุนการขนส่งสนิคา้และเพิ�มมลูคา่การขนส่งสนิคา้ 

• สนบัสนุนใหม้กีารจา้งงานและใชส้นิคา้ วสัดุ อุปกรณ์ก่อสรา้งจากไทยมากขึ7น 

• สรา้งโอกาสใหก้บัภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกจิในลาวมากขึ7น โดยใหส้ทิธนิักลงทุน
ไทยในการดาํเนินการดา้นธุรกจิภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

จากการประชุมระดมความคดิ ในที�ประชุมไดใ้หข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ในประเดน็ต่างๆ ซึ�ง
ประกอบด้วย 1) ด้านการพฒันาโครงสร้างพื7นฐานเพื�อเชื�อมต่อการรถไฟระหว่างประเทศ 2) ด้าน
กฎระเบยีบและความปลอดภยั 3) ดา้นการท่องเที�ยว และ 4) ดา้นการพฒันาพื7นที�จงัหวดัหนองคาย โดย
มรีายละเอยีด ดงันี7 
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1. ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื7นฐานเพื�อเชื�อมต่อการรถไฟระหว่างประเทศ 

• จากแผนการพฒันาเสน้ทางรถไฟของ สปป.ลาว เสน้ทางรถไฟจะเชื�อมโยงกบัไทยโดย
ผ่านจงัหวดัหนองคาย (ท่านาแล้ง-หนองคาย) ซึ�งที�สถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว ได้
เตรยีมพื7นที�สรา้งเป็นลานกองตู้สนิค้า (container yard: CY) และจดัเป็นพื7นที� free 
zone ซึ�งได้ทําการศกึษาและจดัทําแผนแล้ว รอแค่การลงทุน (ซึ�งเป็นการลงทุนของ
เวยีดนาม) และเมื�อมรีถไฟฟ้าความเรว็สงูจะมกีารสรา้งสะพานขา้มแม่นํ7าโขงขึ7นมาใหม่
เพื�อรองรบัเสน้ทางรถยนตโ์ดยเฉพาะ  

• การก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟท่านาแลง้-เวยีงจนัทน์ไดม้กีารเจรจาและใหเ้งนิลงทุนผ่านทาง
สํานักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื�อนบา้น (สพพ.) แต่ปจัจุบนัทาง
ลาวยงัไม่มหีวัรถจกัรและแคร่ ซึ�งยงัคงต้องใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้เดนิรถ 
และยงัคงมปีญัหาในเรื�องกฎระเบยีบ เช่น กรณีผู้รบัผดิหากการเกดิอุบตัเิหตุจากการ
เดนิรถ โดยในเบื7องต้นกําหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศนั 7นๆ (พื7นที� สปป.ลาว ใช้
กฎหมายลาว) 

• การสรา้งรางรถไฟและพฒันาเสน้ทางรถไฟอาจเริ�มจากรางขนาด meter gauge ก่อน 
แต่มกีารวางฐานรากเพื�อให้สามารถรองรบัการวางรางที�สามเป็นรางขนาด standard 
gauge ได ้เพื�อรองรบัการเชื�อมต่อทางรถไฟจากจนี (ลกัษณะการวางรางเช่นเดยีวกบั
เวยีดนามตอนเหนือที�เชื�อมต่อกบัจนี) 

• การพฒันาการขนส่งทางรถไฟจําเป็นต้องแยกการขนส่งสนิค้าและการขนส่งผู้โดยสาร
ออกจากกนัใหช้ดัเจน 

• การขนส่งทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว ปจัจุบนัเป็นขนส่งผูโ้ดยสาร โดยส่วนใหญ่จะเป็น
นกัท่องเที�ยวที�เดนิทางมาเพื�อที�จะต่อ VISA และเพื�อเดนิทางต่อไปยงัหลวงพระบาง 

2. ดา้นกฎระเบยีบและความปลอดภยั 

• การขนส่งสนิคา้ทางรถไฟกบัระบบพธิกีารศุลกากรปจัจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกนั เนื�องจาก
การขนส่งระบบรางที�ผ่านมาต้องใชเ้วลาในการขนส่งค่อนขา้งมาก ซึ�งไม่สอดคลอ้งกบั
ระบบศุลกากรปจัจบุนัที�เป็นแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(online) ซึ�งมคีวามรวดเรว็มาก  

• การเชื�อมต่อทางการรถไฟจาํเป็นตอ้งมกีารพจิารณาดา้นความมั �งคงระหว่างประเทศ  

• การวางแผนด้านความมั �นคงและความปลอดภยัจากการเชื�อมต่อด้านการขนส่งทาง
รถไฟ ซึ�งจาํเป็นตอ้งมคีวามเขม้ขน้มากขึ7นกว่าเดมิ โดยการขนส่งทางรถไฟอาจเป็นอกี
แนวทางหนึ�งที�เกดิการลกัลอบการขนส่งสิ�งผดิกฎหมาย 
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3. ดา้นการท่องเที�ยว 

• การท่องเที�ยวของจงัหวดัหนองคายจาํเป็นต้องมกีารพฒันาศกัยภาพและความพรอ้มให้
มากขึ7น เพื�อรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน เช่น การพฒันาศกัยภาพของมกัคุเทศน์
ในดา้นภาษาใหม้คีวามหลากหลายมากขึ7น เพื�อสามารถแขง่ขนักบัเวยีงจนัทน์ได ้

• ด้านการท่องเที�ยวต้องมกีารวางแผนสําหรบัพฒันาและรองรบัผลกระทบที�อาจเกดิขึ7น
จากการท่องเที�ยว ดงันี7 

(1) การพฒันานาดา้นโครงสรา้งพื7นฐาน 

(2) การฟื7นฟูและพฒันาเอกลกัษณ์ของแต่ละจงัหวดั 

(3) การจดัทําแผนพฒันาการท่องเที�ยวในลกัษณะของ zoning โดยการแบ่งพื7นที�จะ
พจิารณาตามลกัษณะของกลุ่มหรอืประเภทของนักท่องเที�ยว กิจกรรมของแต่ละ
พื7นที� และกลุ่มเชื7อชาตขิองนกัท่องเที�ยว เป็นตน้ 

(4) การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรที�รองรบัดา้นการท่องเที�ยว   

(5) การวางแผนเพื�อรองรบัการท่องเที�ยวในระยะยาวและอาจมกีารพฒันาให้เป็นการ
ท่องเที�ยวแบบ Single VISA เพื�อเพิ�มแรงดงึดดูการท่องเที�ยวใหม้มีากขึ7น 

4. ดา้นการพฒันาพื7นที�จงัหวดัหนองคาย 

• แนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเรว็สูงที�ผ่านทางหนองคาย จะทําให้หนองคายเป็นเพยีงแค่
ทางผ่านเท่านั 7นหรอืไม่ ซึ�งหากเป็นอย่างนั 7นหนองคายจะไม่ได้ประโยชน์จากการมี
รถไฟความเรว็สงูและการเชื�อมต่อทางรถไฟ แต่เนื�องจากหนองคายเป็น Gateway อยู่
แล้ว ดงันั 7นรถไฟจงึต้องหยุดที�หนองคายอย่างแน่นอน เพื�อผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง
และพธิศุีลกากร แต่ยงัคงต้องพจิารณาต่อว่าจะต้องใหห้ยุดนานแค่ไหนจงึจะก่อใหเ้กดิ
กจิกรรม และทาํใหห้นองคายจะไดป้ระโยชน์ 

• หนองคายถูกกําหนดแนวทางการพฒันาโดยการวางผงัใหเ้ป็นเมอืงท่องเที�ยวเชงินิเวศน์
และรกัษาสภาพแวดลอ้ม ดงันั 7นการพฒันาเป็นอุตสาหกรรมจงึเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 
โดยแนวทางการพฒันาที�เป็นไปได้อาจเป็นไปในลกัษณะของการเป็นศูนย์รวมหรอื
กระจายสนิค้ามากกว่าที�จะเป็นแหล่งผลติ โดยอาศยัศกัยภาพในการเป็น Gateway 
ของจงัหวดัหนองคาย 

• อาจตอ้งมกีารวางแผนสาํหรบัการเชื�อมต่อกบัประเทศเพื�อนบา้น เพื�อใชเ้ป็นยุทธศาสตร์
ในการพฒันาให้ไทยได้ประโยชน์จากการลงทุนในแต่ละโครงการที�ไทยได้เข้าไปให้
ความช่วยเหลอืกบัประเทศเพื�อนบา้นในโครงการต่างๆ 

• ตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มของประชาชนเพื�อรองรบัในการเป็นประชาคมอาเซยีน 
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นอกจากนี7ยงัมคีวามตระหนักเกี�ยวกบัการมรีถไฟความเรว็สูง  จุดจอดของรถไฟความเรว็สูงว่า
จะสามารถเอื7อประโยชน์กบัจงัหวดัหนองคายได้มากน้อยเพยีงใดเนื�องจากเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ที�ยงัไม่มี
การพฒันาดา้นสถานที�ท่องเที�ยวมากนัก และนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ล้วนต้องการเดนิทางไปเวยีงจนัทน์
มากกว่าโดยหนองคายเป็นแค่ทางผ่านเท่านั 7น ดงันั 7น จงึต้องมกีารพฒันาในดา้นต่างๆ ที�กล่าวมาขา้งต้น
เพื�อใหห้นองคายไดร้บัประโยชน์จากโครงการรถไฟความเรว็สงูมากที�สุด 
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การดาํเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เพื อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

4 เมษายน 2555  สถานีรถไฟหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย 

 

1. ผลการดาํเนินงานการขนส่งทางรถไฟ 

ผลการดาํเนินงานการขนส่งทางรถไฟในปีงบประมาณ 2553 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มี
รายไดจ้ากการดาํเนินกจิการประมาณ 11,539 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

• รายไดจ้ากการขนส่งผูโ้ดยสาร 4,057 ลา้นบาท 

• รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ 2,108 ลา้นบาท 

• รายได้อื�นๆ 3,019 ล้านบาท (ปี 2553 มรีายได้จากเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะที�ได้รบั
ชดเชยเพิ�มเตมิมาจาํนวน 2,355 ลา้นบาท) 

ซึ�งรายไดส้่วนใหญ่ของ รฟท. รอ้ยละ 70 จะมาจากการใหบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ 

2. สรปุผลการประกอบการย้อนหลงั 10 ปี 

ดา้นการโดยสาร 

•  ในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา มอีตัราการเตบิโตของผูโ้ดยสารรวมลดลงเฉลี�ยรอ้ยละ 2.9 ต่อปี มี
การเติบโตของรายได้การโดยสารภาพรวมร้อยละ 0.8 ต่อปี หมายถึงจํานวนผู้โดยสารมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�องทุกปี แต่รายไดก้ารโดยสารมแีนวโน้มเพิ�มขึ7นเลก็น้อย เนื�องจากมี
เพิ�มค่าธรรมเนียม 

• สาเหตุหลกัที�ทําให้การขนส่งผู้โดยสารมแีนวโน้มลดลงต่อเนื�อง ได้แก่ รฟท. ไม่สามารถ
ให้บรกิารได้ตามกําหนดเวลาเดนิรถ สภาพรถโดยสารเก่า ชํารุด และการบรกิารไม่มจีุดเด่น 
ไม่สามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้ การเปิดให้บรกิารของสายการบินต้นทุนตํ�า มบีรกิารรถตู้
สาธารณะ ไมส่ามารถจดัการปญัหาพนกังานปฏบิตักิารบนขบวนรถใหท้ํางานตามปกตไิด ้เมื�อ
มปีญัหาความขดัแยง้กบัผูบ้รหิาร (กรณสีหภาพแรงงานกบัผูบ้รหิาร ปจัจบุนัไมม่ปีญัหาแลว้) 

ดา้นสนิคา้ 

• ในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา (นับจากปี 2543) มอีตัราการเตบิโตของปรมิาณการขนส่งเฉลี�ย
รอ้ยละ 1.7 ต่อปี หมายถงึมแีนวโน้มเพิ�มขึ7นต่อปีเพยีงเลก็น้อยเท่านั 7น แต่มสี่วนแบ่งตลาด
ลดลงเมื�อเทยีบกบัรปูแบบการขนส่งอื�นๆ 

• สาเหตุหลกัที�ทาํใหก้ารขนส่งสนิคา้ไมส่ามารถเตบิโตไดส้งูขึ7นและทาํใหผู้ข้นส่งสนิคา้ขาดความ
เชื�อมั �นการขนส่งทางรถไฟ มดีงันี7 
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- การใชร้ถจกัรสาํหรบัการขนส่งสนิคา้ไดร้บัการจดัลําดบัความสําคญัเป็นอนัดบัรองจากการ
โดยสาร 

- ความเก่าชาํรดุ ทรดุโทรมของรถจกัร/รถพ่วง และสภาพทาง 
- เครื�องยนตม์กีําลงัไมส่มบรูณ์ทาํใหไ้มส่ามารถลางจงูรถสนิคา้ไดย้าวเตม็หน่วยลากจงู และ

มปีญัหารถจกัรเสยีระหว่างทาํขบวนบ่อยครั 7ง 
- ไมม่กีารบรกิารขนส่งต่อเนื�องในระบบประตูถงึประตูอยา่งเป็นระบบ 
- ไม่สามารถจดัการปญัหาพนักงานปฏบิตัิการบนขบวนรถให้ทํางานตามปกติได้ เมื�อมี

ปญัหาความขดัแยง้กบัผูบ้รหิาร (การใชส้ทิธลิาปว่ยพรอ้มกนั) 
- ผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกจิและการส่งออกโดยรวม 
 

3. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืAนฐานของ รฟท. ในการฟืA นฟกิูจการของ รฟท. งบประมาณ 
176,800 ล้านบาท 

• ปรบัโครงสร้างองค์กรและสายการบรหิารงานให้ชดัเจนและคล่องตวัมากขึ7น โดยแบ่งเป็น
หน่วยธุรกจิ จํานวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยเดนิรถ หน่วยซ่อมบํารุง หน่วยบรหิารทรพัย์สนิ 
และบรษิทัรถไฟฟ้า รฟท. จาํกดั (Airport Link) มกีารบรหิารแยกส่วนภายใต้การกํากบัดูแล
ของผูว้่า รฟท. 

• แผนงานปรบัปรุงโครงสรา้งพื7นฐานและจดัหารถจกัร/รถพ่วงทดแทนและเพิ�มเตมิ ซึ�งจะแล้ว
เสรจ็ ปีงบประมาณ 2558 ดงันี7 
- โครงการปรบัปรงุทางระยะที� 5 ระยะที� 6 เพื�อปรบัปรงุเสน้ทางที�ชาํรุด เก่า เพิ�มการรองรบั

นํ7าหนักรางขนาด 100 ปอนด์ เปลี�ยนไม้หมอนเป็นหมอนคอนกรตี ซึ�งจะทําให้วิ�งรถได ้
110 กม./ชม. และทาํใหร้ะยะเวลาในการเดนิทางทางรถไฟทางนครราชสมีา หนองคาย ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางและขนส่งลดลง กล่าวคอื ปจัจุบนัระยะเวลาในการเดนิทางจาก 
กรุงเทพ-หนองคาย ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั �วโมง เมื�อมกีารปรบัปรุงทางจะสามารถลด
ระยะเวลาในการเดินทางเหลอื 8 ชั �วโมง โครงการปรบัปรุงทางระยะ 5 และระยะ 6 มี
กํ าหนดภายในมิถุนายน ปี 2556 ตั 7งแต่สถานีบัวใหญ่-แก่งคอย บัวใหญ่-จิระ  
บวัใหญ่-หนองคาย 

- โครงการก่อสร้างทางคู่ (ขนาด Meter Gauge1) ระยะทาง 832 กม.  ได้แก่ สาย
ฉะเชงิเทรา-คลองสบิเก้า-แก่งคอย, สายลพบุร-ีปากนํ7าโพ, สายมาบกะเบา-นครราชสมีา 
(ชุมทางถนนจริะ), สายชุมทางถนนจริะ-ขอนแก่น (สินค้าที�ทําการขนส่งได้แก่ นํ7ามนั 
นํ7ามนัใส ก๊าซ), สายนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หวัหนิ, สายประจวบครีขีนัธ-์ชุมพร 

                                                           

 

1 รางรถไฟขนาด Meter Gauge สามารถทาํความเรว็ได ้160 กม./ชม. 
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ปจัจุบนัทางคู่ทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือสิ7นสุดที�มาบกะเบา สายเหนือสิ7นสุดที�ลพบุร ี
เสน้ทางคู่ทั 7งหมดเป็นเสน้ทางเดมิจงึไมม่ปีญัหาการเวนคนืที�ดนิ 

- โครงการปรบัปรงุทางรถไฟที�ไมป่ลอดภยั 
- โครงการปรบัปรงุสะพาน 
- โครงการอาณตัสิญัญาณไฟส ี
- โครงการตดิตั 7งเครื�องกั 7นถนนเสมอระดบั จดัหาและปรบัปรงุเครื�องกั 7น 
- งานตดิตั 7งร ั 7วสองขา้งทางตามแนวเขตทางรถไฟ 
- โครงการฟื7นฟูรถเก่าและจดัหารถจกัรและรถโดยสารใหม่ ไดแ้ก่ จดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้า 

13 คนั (20ตนั/เพลา) จดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คนั ฟื7นฟูสภาพรถจกัร 56 
คนั และจดัหารถโดยสารรุน่ใหมส่าํหรบับรกิารเชงิพาณชิย ์จาํนวน 115 คนั 

- โครงการก่อสรา้งโรงรถจกัรแก่งคอย โรงรถจกัรศรรีาชา และหน่วย 10 ลาดกระบงั (หน่วย
ซ่อมบาํรงุ) 

- โครงการก่อสรา้งสถานีบรรจแุละแยกสนิคา้กล่อง ICD แห่งที� 2 
- โครงการตดิตั 7งระบบโครงขา่ยคมนาคม 

4. ผลที คาดว่าจะได้รบัหากแผนงานข้างต้น (ข้อ 3) แล้วเสรจ็จะทาํให้การดาํเนินงานของ 
รฟท. ดีขึAน ดงันีA  

• ความปลอดภยัในการเดนิทางจะสูงขึ7น จากค่าเฉลี�ยจํานวนครั 7งที�เกดิอุบตัเิหตุ 0.84 ครั 7ง ต่อ
การเดนิรถ 1 ลา้นกม.  ในปี 2553 ลดลงเป็น 0.19 ครั 7งต่อการเดนิรถ 1 ลา้นกม.  ในปี 2552 

• ความตรงต่อเวลาของขบวนรถเชงิพาณิชย์ และขบวนรถเชงิสงัคมดขีึ7นจากร้อยละ 55 และ
รอ้ยละ 53 ในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 85 และรอ้ยละ 80 ในปี 2562 ตามลาํดบั 

• ความเรว็เฉลี�ยของขบวนรถโดยสาร และขบวนรถสนิคา้เพิ�มขึ7นจาก 56 กม./ชม. และ 35 กม./
ชม. ในปี 2553 เป็น 93 กม./ชม. และ 55 กม./ชม. ในปี 2562 ตามลาํดบั 

• ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเพิ�มขึ7นเป็น 69.7 ล้านคน ในปีงบประมาณ 2560 จากปจัจุบัน
ปีงบประมาณ 2553 ประมาณ 48.1 ล้านคน หรอืคดิเป็นการเพิ�มขึ7นรอ้ยละ 60 ในจํานวนนี7
ผูโ้ดยสารเชงิพาณชิยจ์ะเพิ�มจาก 34.3 ลา้นคน เป็น 51 ลา้นคน (ตารางที� 1) 
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ตารางที  1:  ประมาณการจาํนวนผูโ้ดยสารและรายได้การโดยสาร 

ประเภท ผลงานปี 
2554 

2555-2556 2557-2559 2560-2565 ตั Aงแต่ปี 2565 
เป็นต้นไป 

บริการเชิงพาณิชย ์      
จาํนวนผูโ้ดยสาร (ลา้นคน) 12.887 13.260 16.114 21.240 24.720 
รายไดก้ารโดยสาร  
(ลา้นบาท) 

3,455.561 4,490.949 5,789.471 6,735.660 8,269.660 

สว่นแบ่งตลาด (รอ้ยละ) 5.91 7.55 7.64 6.45 6.62 
บริการเชิงสงัคม      
จาํนวนผูโ้ดยสาร (ลา้นคน) 32.946 32.946 39.138 49.893 49.893 
รายไดก้ารโดยสาร  
(ลา้นบาท) 

499.841 544.267 607.030 749.819 749.819 

สว่นแบ่งตลาด 0.86 0.92 0.80 0.72 0.60 
รวมทั Aงหมด      
จาํนวนผูโ้ดยสาร (ลา้นคน) 45.833 46.206 55.252 71.133 74.613 
รายไดก้ารโดยสาร  
(ลา้นบาท) 

3,955.402 4,145.536 5,392.539 7,485.479 9,019.479 

สว่นแบ่งตลาดรวม (รอ้ยละ) 6.770 6.970 7.120 7.170 7.220 
ที มา:  การรถไฟแห่งประเทศไทย, (2555). 
 

• การบรกิารขนส่งสนิคา้เพิ�มขึ7นเป็น 31 ลา้นตนั ในปีงบประมาณ 2560 โดยเพิ�มขึ7นจากปจัจุบนั
ปีงบประมาณ 2553 ประมาณ 19 ลา้นตนั หรอืคดิเป็น 1.6 เท่า นับว่ามอีตัราการเตบิโตที�สูง
มากและจําทําให ้รฟท. มผีลประกอบการที�ดขี ึ7น จะสามารถช่วยประหยดัพลงังานโดยรวมได้
อย่างมหาศาล และเป็นหน่วยขนส่งหลกัที�สําคญัในระบบโลจสิตกิส์ของประเทศได้ในอนาคต 
(ตารางที� 2) 
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ตารางที  2:  การประมาณการด้านสินค้า 

 (หน่วย: พนั) 

ประเภท 
 

พลงังาน ซีเมนต ์
คอนเทน
เนอร ์

อื น รวม 
สดัส่วนการ

ขนส่ง  
(รอ้ยละ) 

ปี 2554 

ปรมิาณ (ตนั) 2,654.70 1,177.00 7,121.30 121 11,074.00 

2.28 
ค่าระวาง 
(บาท) 

834,451 194,469 598,395 34,207 1,661,522 

ขบวนบรรทุก/
วนั 

10.5 5 27.5  43 

กรณี
ลงทุน 

176,800 
ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะสั 7น 
(55-56) 

ปรมิาณ (ตนั) 2,807.00 1,514.10 9,673.20 121 14,115.30 

2.77 
ค่าระวาง 
(บาท) 

882,342 286,716 808,262 34,207 2,011,527 

ขบวนบรรทุก/
วนั 

11 6.5 34  51.5 

ระยะกลาง 
(57-59) 

ปรมิาณ (ตนั) 4,213.00 3,199.80 18,530.00 121 26,063.80 

5.12 
ค่าระวาง 
(บาท) 

1,452,700 671,135 2,220,662 34,207 4,378,703 

ขบวนบรรทุก/
วนั 

17 12 52  81 

ระยะยาว 
(60-65) 

ปรมิาณ (ตนั) 4,528.40 3,437.40 27,494.60 2,188.60 37,649.00 

7.4 
ค่าระวาง 
(บาท) 

1,553,687 780,448 3,546,981 938,382 6,819,497 

ขบวนบรรทุก/
วนั 

18 13 74.1 6.3 111.4 

ระยะยาว 
10 ปี  

(ปี 2565 
เป็นตน้

ไป) 

ปรมิาณ (ตนั) 4,528.40 3,437.40 27,494.60 5,388.60 40,849.00 

8.03 
ค่าระวาง 
(บาท) 

1,553,687 780,448 3,546,981 2,000,882 7,881,997 

ขบวนบรรทุก/
วนั 

18 13 76 18.3 125.4 

ที มา:  การรถไฟแห่งประเทศไทย, (2555). 
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5. แผนโครงสร้าง 176,808 ล้านบาท แบ่งออกเป็น แผนงาน/โครงการที มีความพร้อมและ
สามารถดาํเนินการได้ทนัที และโครงการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 

• แผนงาน/โครงการที�มคีวามพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทนัทมีทีั 7งหมด 11 โครงการ มี
รายละเอยีดและสถานะโครงการดงัตารางที� 3 

ตารางที  3:  แผนงาน/โครงการที มีความพร้อมและสามารถดาํเนินการได้ทนัทีของ รฟท.   

โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว สถานะปัจจบุนั 

1. โครงการปรบัปรุงทางระยะที� 5 
- รฟท. ได้ลงนามสัญญาจ้างที�ปรึกษาควบคุมงาน

ก่อสร้างระยะที� 5 (บริษัทพีซีบีเคฯ) และระยะที� 6 
(บรษิทัเอพซลิอน) เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2554 และ
ลงนามสญัญาจ้างบริษัทผู้ร ับเหมางานปรับปรุงทาง
ระยะที� 5 (บรษิทัอติาเลยีนไทยฯ) และระยะที� 6 (บรษิทั
เอ เอส เอส ท)ี เมื�อวนัที� 10 มถุินายน 2554 ระยะเวลา
ดําเนินการ 24 เดือน โดยกําหนดเริ�มงานวันที� 1 
กรกฎาคม 2554 วงเงนิ 6,549 ลา้นบาท 

- ขณะนี7อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสรา้งออฟฟิสสนามและ 
depot 

2. โครงการปรับป รุ งทางระยะที�  6  ( ใน เส้นทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

3. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ ั �ง
ทะเลตะวนัออกช่วง ฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้-แก่งคอย 

- ที�ประชุมคณะกรรมการผู้ชํานาญการ เมื�อวันที� 21 
มิถุนายน 2554 มีมติให้ รฟท. จัดส่งรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม โดยกําหนดมาตรการ
ให้ รฟท. นําไปปฏบิตัิฉบบัหลกั จํานวน 12 เล่ม และ
รายงานฉบับสรุปสําหรับผู้บริหารจํานวน 42 เล่ม 
พรอ้มแผ่นบนัทกึขอ้มูล เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาตต่ิอไป 

- ขณะนี7  รฟท.ได้ดําเนินการส่งรายงานให้กระทรวง
คมนาคมเพื�อออกพระราชกฤษฎกีารเวนคนืที�ดนิ 

4. โครงการจดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้า นํ7าหนักเพลาสงูสุด 
20 ตนั/เพลา จาํนวน 13 คนั 

- ที�ประชุมคณะกรรมการ รฟท. ครั 7งที� 2 เมื�อวนัที� 28 
กุมภาพนัธ์ 2554 มมีติให้ยกเลกิการจดัหาโดยวธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนิกสแ์ละอนุมตัิให้จดัหาโดยวิธปีระกวด
ราคาสากลแทน และให้ดําเนินการจดัหาพร้อมรถจกัร  
7 คนั รวมเป็น 20 คนั 

- ขณะนี7อยู่ระหว่างการตรวจสอบ พิจารณา กลั �นกรอง
ของคณะกรรมการพจิารณากลั �นกรองเอกสารประกวด
ราคา เพื�อจดัทําเงื�อนไขสญัญาซื7อขายแบบแผนผงัและ
คุณลกัษณะจาํเพาะทางดา้นเทคนิค 
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โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว สถานะปัจจบุนั 

5. โครงการปรับป รุงทางรถไฟที� ไม่ปลอดภัย ต่อ 
การเดินรถ ( ในปี  2554 จํ านวน 12 โครงการ 
งบประมาณ 18,923.75 ลา้นบาท) 

- ที�ประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2554 มี
มติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงทางรถไฟที�ไม่
ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 5 สายทาง ได้แก่  
1) ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง  2 ) ช่วง
พษิณุโลก-เชียงใหม่ 3) ช่วงหนองปลาดุก-หวัหิน 4) 
ช่วงคลองไผ่-อุบลราชธานี 5) ช่วงมาบกะเบา-คลองไผ่ 
วงเงนิ 7,205.2504 ลา้นบาท 

- ขณะนี7อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาโดยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

6. โครงการปรบัปรุงสะพาน จาํนวน 1,434 แหง่  
(239 แห่ง 50 สญัญา) 

- ทาํสญัญาแลว้จาํนวน 11 สญัญา 
- ขออนุมตัทิาํสญัญาจาํนวน 3 สญัญา 
- อยู่ ระหว่างทําราคากลางใหม่  จํานวน 6 สัญญา 

เนื�องจากไม่มผีูส้นใจซื7อเอกสารประกวดราคา 
- ทบทวนราคากลางใหม่ และขออนุมตัิร่าง TOR ขึ7น

เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ครั 7งที� 2 จาํนวน 4 สญัญา 
- ขออนุมตัปิระกวดราคาใหม่ จาํนวน 2 สญัญา เนื�องจาก

มผีูส้นใจซื7อเอกสารเพยีงรายเดยีว 
- ขออนุมตัิร่าง TOR ขึ7นเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ครั 7งที� 1 

จาํนวน 3 สญัญา 
- ขออนุมตัเิรยีกประกวดราคา จาํนวน 1 สญัญา 
- รฟท. ขอโอนเปลี�ยนแปลงสํานักงบประมาณ จํานวน 

20 สญัญา 
7. โครงการอานตัสิญัญาณไฟส ีจาํนวน 224 แห่ง - อยู่ระหว่างการรายงานขออนุมตัิดําเนินโครงการ และ

ดําเนินการว่าจ้างที�ปรกึษาโดยวธิีคดัเลอืกเพื�อทําการ
สํารวจรายละเอียดและออกแบบปรับปรุงมาตรฐาน
อาณตัสิญัญาณ 

8. โครงการจดัหา/ตดิตั 7งและปรบัปรุงเครื�องกั 7นถนน 
8.1 โครงการจดัหาและตดิตั 7งเครื�องกั 7นถนน 200 แห่ง 
8.2 โครงการจัดหาและปรับปรุงเครื� องกั 7นถนน 

 35 แห่ง 

- เครื�องกั 7นถนน จํานวน 121 แห่ง รฟท. ได้ลงนามใน
สญัญาจ้างเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2554 มอบพื7นที�เมื�อ
วันที�  25  เมษายน 2554  สิ7นสุดสัญญาวันที�  23 
กนัยายน 2554 และกําหนดการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ประมาณเดอืนตุลาคม 2554 

- ที�ประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2554 มี
มติให้ความเห็นชอบในการดําเนินโครงการจัดหา 
ติดตั 7ง/ปรบัปรุงเครื�องกั 7นถนน วงเงนิ 421.9856 ล้าน
บาท 
1) โครงการตดิตั 7งเครื�องกั 7นถนนเสมอระดบั จาํนวน 79 

แห่ง วงเงิน 353.9856 ล้านบาท ซึ�งขณะนี7ได้ลง
ประกาศเชญิชวนและจดัทําประชาพจิารณ์ ครั 7งที� 1 
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และกาํลงัตรวจสอบแกไ้ข เพื�อประกาศเชญิชวนและ
จดัทําประชาพิจารณ์ ครั 7งที� 2 คาดว่าจะสามารถ 
สรรหาผูร้บัจา้งไดป้ระมาณตน้เดอืนกนัยายน 2554 

2) โครงการจดัหาและปรบัปรุงเครื�องกั 7นถนน จํานวน 
35 แห่ง วงเงนิ 68 ล้านบาท ซึ�งขณะนี7อยู่ระหว่าง
ลงประกาศเชญิชวนและจดัทาํประชาพจิารณ์ ครั 7งที� 
1 ประมาณกลางเดอืนสงิหาคม 2554 

9. งานติดตั 7งรั 7วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ 
(ระยะทาง 1,649 กม. ) จาํนวน 32 สญัญา 

- อยู่ระหว่างขออนุมตัร่ิาง TOR จาํนวน 16 สญัญา 
- ยกเลิกประกวดราคาเนื� องจาก สตง.  ตรวจพบ

ขอ้ผดิพลาดจาํนวน 8 สญัญา 
- ยกเลิกประกาศร่าง TOR เนื�องจาก สตง. ตรวจพบ

ขอ้ผดิพลาดจาํนวน 8 สญัญา 

10. โครงการสรา้งโรงรถจกัรแก่งคอย 
- อยู่ระหว่างดําเนินการคดัเลอืกบรษิัทที�ปรกึษา จํานวน 

5 ราย คาดว่าจะได้บริษัทที�ปรึกษาในเดือนกนัยายน 
2554 

11. โครงการสรา้งโรงรถศรรีาชาและหน่วย 10 ลาดกระบงั 
- งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารสํานักงาน บ่อตรวจ 

รถจัก รที�ศ รีร าช า  อยู่ ร ะหว่ า งปรับแบบอาคาร 
รายละเอียดงานวางรางทางโรงงาน คาดว่าแล้วเสร็จ
ภายในเดอืนกรกฎาคม 2554 

- งานก่อสรา้งโรงรถจกัร อาคารพสัดุ อาคารที�ทําการ ที�
หน่วย 10 ICD ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดําเนินการ
สาํรวจพื7นที�ก่อสรา้ง 

- อยู่ ระหว่างดําเนินการจัดหาและติดตั 7ง เครื�องมือ
เครื�องจกัรกลในโรงซ่อมรถจกัร ที�ศรรีาชาและหน่วย 10 
ICD ลาดกระบงั 

- งานก่อสรา้งแฟลตขนาด 40 หอ้ง จาํนวน 3 หลงั ที�ย่าน
สถานี ที�ศรรีาชา 2 หลงั สถานีหวัตะเข ้1 หลงั และลาน
จอดรถ อยู่ระหว่างดําเนินการออกแบบแฟลตใหม่ 
เพื�อให้เข้ากับลักษณะพื7นที� คาดว่าแล้วเสร็จภายใน
เดอืนกรกฎาคม 2554 

- งานปรบัปรุงทางย่านและภายในโรงซ่อมสารวตัรรถจกัร
ศรรีาชา งานออกแบบเสรจ็แล้ว อยู่ระหว่างจดัทําร่าง
เอกสารประกวดราคาและร่าง TOR 

- งานปรบัปรุงทางในโรงซ่อมหน่วย 10 ICD ลาดกระบงั 
อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขแบบแผนรายละเอยีดต่างๆ 
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• แผนงาน/โครงการออกแบบรายละเอยีดการก่อสรา้งมทีั 7งหมด 10 โครงการ มรีายะละเอยีด
และสถานะโครงการดงัตารางที� 4 

ตารางที  4:  แผนงาน/โครงการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างของ รฟท. 

โครงการ/แผนลงทุนระยะยาว สถานะปัจจบุนั 
1. โครงการก่อสรา้งทางคู่ช่วงลพบุร-ีปากนํ7าโพ - ที�ประชุมคณะกรรมการ รฟท. เมื�อวนัที� 29 มถุินายน 

2554 มมีติอนุมตัิใหว้่าจ้างบรษิทัที�ปรกึษา เพื�อสํารวจ
ออกแบบรายละเอยีดการก่อสร้างทางคู่สายเหนือช่วง
ลพบุร-ีปากนํ7าโพ วงเงนิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 89 ลา้น
บาท และใหล้งนามสญัญาจา้งไดเ้มื�อมแีหล่งเงนิรองรบั
เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. โครงการก่อสรา้งทางคูช่่วงมาบกะเบา- 
ชุมทางถนนจริะ 

- ที�ประชุมคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 29 มถุินายน 2554 มี
มตอินุมตัใิหว้่าจา้งบรษิทัที�ปรกึษา เพื�อสาํรวจออกแบบ
รายละเอยีดการก่อสรา้งทางคู่สายตะวนัออกเฉียงเหนือ
ช่ ว งมาบกะ เบา -ชุมทางถนนจิระ  ว ง เงิน  (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 134 ล้านบาท และให้ลงนามสญัญา
จา้งไดเ้มื�อมแีหล่งเงนิรองรบัเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. โครงการก่อสรา้งทางคู่ช่วงชุมทางถนนจริะ-ขอนแก่น - สนข. ไดร้บังบประมาณจากสาํนกังบประมาณ ประจําปี 
2554-2555 โดยว่าจา้งบรษิทั Team Consultant เป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจ ออกแบบรายละเอียด และจดัทํา
รายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) โดยเริ�ม ม.ีค. 
2554 ถงึ พ.ค. 2555 

4. โครงการก่อสรา้งทางคูช่่วงนครปฐม-หนองปลาดุก- 
หวัหนิ 

- ที�ประชุมคณะกรรมการ รฟท. เมื�อวนัที� 29 มถุินายน 
2554 มมีติอนุมตัิใหว้่าจ้างบรษิทัที�ปรกึษา เพื�อสํารวจ
ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางคู่สายใต้ช่วง
นค รป ฐ ม -ห นอ ง ป ลา ดุ ก -หัว หิน  ว ง เ งิน  ( ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 128.5 ล้านบาท และใหล้งนามสญัญา
จา้งไดเ้มื�อมแีหล่งเงนิรองรบัเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. โครงการก่อสรา้งทางคู่ช่วงประจวบครีขีนัธ-์ชุมพร - สนข. ไดร้บังบประมาณจากสาํนกังบประมาณ ประจําปี 
2554-2555 โดยว่าจา้งบรษิทั PCBK เป็นผูด้ําเนินการ
สํารวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) โดยเริ�ม r”8” 2554 ถึง 
ก.ค. 2555 

6. โครงการจดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คนั - ที�ประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2554 มี
มตเิหน็ชอบใหด้าํเนินโครงการจดัหารถจกัรดเีซลไฟฟ้า
ทดแทน 

- ขณะนี7 รฟท. กําลังดําเนินการ และคาดว่าจะลงนาม
สญัญาไดป้ระมาณเดอืนพฤษภาคม 2555 
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7. โครงการ Refurbish รถจกัร 56 คนั - ที�ประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2554 มี

มตเิหน็ชอบใหด้าํเนินโครงการซ่อมบรูณะรถจกัร 
- ขณะนี7 รฟท. กําลังดําเนินการและคาดว่าจะลงนาม

สญัญาไดป้ระมาณเดอืนพฤษภาคม 2555 
8. โครงการจดัหารถโดยสารรุ่นใหม่สําหรบับริการเชิง

พาณิชยจ์าํนวน 115 คนั 
- ที�ประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2554 มี

มตเิหน็ชอบใหด้าํเนินโครงการซ่อมบรูณะรถจกัร 
- ขณะนี7 รฟท. กําลังดําเนินการ และคาดว่าจะลงนาม

สญัญาไดป้ระมาณเดอืนพฤษภาคม 2555 
9. โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 

(ICD) แห่งที� 2 
- อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศกึษาขั 7นสุดท้าย

ส่วนเพิ�มของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ซึ�งที�
ปรกึษาทําการปรบัปรุงตามสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลง
ไป ก่อนนําเสนอ รฟท. เพื�อเป็นแนวทางในการเลือก
สถ าน ที� ตั 7ง ที� เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ  เ ส น อ
คณะรฐัมนตรต่ีอไป 

10. โครงการจดัหาและตดิตั 7งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
ทั �วประเทศ 

- อยู่ระหว่างดําเนินการร่าง TOR เพื�อว่าจ้างที�ปรกึษา
สํารวจออกแบบรายละเอยีดการติดตั 7งระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม 

 

6. ความร่วมมือกบัประเทศเพื อนบ้าน 

รฟท. ได้มโีครงการการพฒันาเส้นทางเชื�อมต่อด้านการขนส่งทางรางของไทยกบัประเทศเพื�อนบ้าน 
ไดแ้ก่ ลาว พมา่ กมัพชูา และมาเลเซยี รายละเอยีดดงันี7 

• เสน้ทางไทย (หนองคาย) – สปป.ลาว (ท่านาแลง้)  
- ไทยและ สปป.ลาว ไดล้งนามในความตกลงว่าดว้ยการเดนิรถไฟรว่มระหว่างไทย-ลาว เมื�อ

วนัที� 30 มนีาคม 2551 และเปิดเดนิรถระหว่างสถานีหนองคาย-สถานีท่านาแลง้ อย่างเป็น
ทางการ เมื�อวนัที� 5 มนีาคม 2552 ปจัจุบนัให้บรกิารด้านการขนส่งผู้โดยสารวนัละ 4 
ขบวน (ไป-กลบั) แต่ยงัไม่มกีารให้บรกิารขนส่งสนิคา้ ทั 7งนี7 รฟท. และองคก์ารทางรถไฟ
ลาวอยูร่ะหว่างการหารอืเพื�อกําหนดแนวทางในการขนส่งสนิคา้รว่มกนั โดยเริ�มมกีารหารอื
การขนส่งสนิค้าผ่านชายแดนที�คาดว่าจะมศีกัยภาพ เช่น สนิแร่ทองแดงจากลาวไปยงั
ท่าเรอืแหลมฉบงั ขา้วมอลล์จากท่าเรอืฝ ั �งอ่าวไทยไปยงัลาว ซึ�งปจัจุบนัมกีารขนส่งผ่าน
ทางถนนดว้ยรถบรรทุก เสน้ทางดงักล่าวจงึยงัไม่มปีรมิาณการขนส่งทางรถไฟ รวมถงึการ
ขนส่งทางรถไฟยงัมขีอ้จํากดัดา้นหวัรถจกัรและแคร่ในการขนส่ง เกดิความไม่แน่นอนใน
การวางแผนดา้นการขนส่งและโลจสิตกิส ์
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- การขนส่งผู้โดยสารจากหนองคาย-ท่านาแล้ง มอีัตราค่าโดยสาร 3 ระดบั คือ รถปรบั
อากาศราคา 50 บาท รถชั 7น 2 ราคา 30 บาท รถชั 7น 3 ราคา 20 บาท จาํนวนผูโ้ดยสารต่อ
วนัประมาณ 130-140 คน โดยผูใ้ชบ้รกิารจะต้องพธิกีารผ่าน ตม. ที�สถานีหนองคาย จะมี
เจา้หน้าที�ตรวจพชืและสตัวซ์ึ�งเป็นเจา้หน้าที�ของไทยทั 7งหมด ส่วนสถานีท่านาแล้งจะต้อง
ทําพิธกีารเช่นเดียวกับไทย โดยมเีจ้าหน้าที�ลาวเป็นผู้รบัผิดชอบ ในส่วนของรายได้จะ
แบ่งเป็นรายได้ของไทยรอ้ยละ 75 และของลาวรอ้ยละ 25 และใช้พนักงานขบัรถไฟของ
ไทยตลอดเสน้ทาง ปจัจุบนัยงัไม่มปีญัหาดา้นอุบตัเิหตุ อย่างไรกด็ ีในอนาคตจะต้องมกีาร
ทบทวนเรื�องคนขบัรถไฟ อํานาจหน้าที�และความรบัผิดชอบ โดยเฉพาะกรณีการเกิด
อุบตัเิหตุ 

- การบํารุงรกัษารางรถไฟจะแบ่งความรบัผิดชอบตามอาณาเขต แต่หากลาวมีปญัหา
ทางด้านเทคนิคที�ไม่สามารถแก้ไขได้ รฟท. จะเข้าไปช่วยเหลอื ทั 7งนี7ได้มกีารฝึกอบรม
เจา้หน้าที�รถไฟของลาว 

- ระบบอาณัตสิญัญาณทั 7งหมดเป็นระบบที�ประเทศไทยใช้อยู่ในปจัจุบนั ในเสน้ทางที�อยู่ใน
ลาวมจีดุตดัผ่านเพยีงหนึ�งจดุเท่านั 7น จงึยงัไมม่ปีญัหาดา้นความปลอดภยั 

- นอกจากนี7 ยงัมแีผนการสรา้งทางต่อระหว่างท่านาแลง้ไปถงึเวยีงจนัท ์

• เสน้ทางไทย (อรญัประเทศ) – กมัพชูา (ปอยเปต) 

ฝา่ยกมัพูชาไดร้บัความช่วยเหลอืจาก ADB ในการปรบัปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างศรโีสภณ-
ปอตเปต กําหนดแล้วเสรจ็ในปี 2556 และขอให้ไทยสรา้งเส้นทางเชื�อมระหว่างคลองลกึ-อรญัประเทศ 
ระยะทาง 6 กม.  เพื�อเชื�อมต่อกบักมัพูชา รวมทั 7งเสนอให้สรา้งสะพานเชื�อมระหว่างไทย-กมัพูชา ใน
บรเิวณดงักล่าว โดยออกค่าใชจ้่ายฝา่ยละครึ�งหนึ�งโดยกมัพูชาไดร้บัเงนิสนับสนุนจาก ADB (กมัพูชาได้
แปรรปูการรถไฟของกมัพูชาแลว้ ปจัจุบนัออสเตรเลยีโดยบรษิทั Toll Holdings Limited ไดร้บัสมัปทาน
ในการบรหิารการรถไฟดงักล่าว) สําหรบัการปรบัปรุงทางช่วงอรญัประเทศ-คลองลกึ รฟท. ได้ขอตั 7ง
งบประมาณลงทุนในปี 2556 แลว้ อยูร่ะหว่างพจิารณาของสาํนกังบประมาณ 

รฟท. ได้มกีารหารอืกบัการรถไฟกมัพูชาในเบื7องต้นเกี�ยวกบัการก่อสรา้งสะพานรถไฟเชื�อม
ระหว่างประเทศไทย-กมัพูชาแล้ว ซึ�ง รฟท. ได้ออกแบบเสรจ็แลว้ โดยจะรองรบัรางรถไฟขนาด meter 
gauge (ขนาด 1 เมตร) ค่าก่อสรา้งประมาณ 24 ลา้นบาท ซึ�งหากกมัพูชามคีวามสนใจจะออกค่าใชจ้่าย
ฝา่ยละครึ�งหนึ�ง จะตอ้งหารอืในรายละเอยีดรว่มกนัต่อไป 

• เสน้ทางเชื�อมโยงระหว่างไทย-พม่า 

เสน้ทางเชื�อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยและพม่าแบ่งออกเป็น 2 ทางเลอืก ไดแ้ก่ ไทย (ด่าน
เจดยีส์ามองค)์ – พมา่ (ธนับซายตั) และไทย (กาญจนบุร)ี – พมา่ (ทวาย) 

- ทางเลอืกที� 1 ไทย (ด่านเจดยีส์ามองค)์ –พม่า (ธนับซายตั) สาธารณรฐัเกาหลไีดใ้หค้วาม
ช่วยเหลอืไทยและพม่า ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจาก
สถานีนํ7าตก-ด่านเจดยีส์ามองค์-ตนับูชายตั เมื�อปี 2550 รฟท. ได้ยื�นแบบขอรบัความ
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ช่วยเหลอืจากสาธารณรฐัเกาหล ีเพื�อศกึษาออกแบบรายละเอยีดโครงการก่อสรา้งเสน้ทาง
รถไฟจากสถานีนํ7าตก-ด่านเจดยีส์ามองค-์ตนับชูายตั แต่ยงัไมไ่ดร้บัการตอบรบัใดๆ 

- ทางเลอืกที� 2 ไทย (กาญจนบุร)ี – พม่า (ทวาย) พม่ากําลงัดําเนินโครงการท่าเรอืนํ7าลกึ
ทวาย จงึไดเ้สนอเสน้ทางเชื�อมต่อไทย-พม่า เสน้ทางใหม่ คอื สถานีบา้นเก่า (กาญจนบุร)ี 
– ทวาย โดยในการประชุมคณะทาํงานพเิศษโครงการเชื�อมโยงเสน้ทางรถไฟสายสงิคโปร-์
คุนหมงิ ครั 7งที� 13 เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรฐัสหภาพเมยีนมาร ์พม่าเสนอ
ให้พิจารณาการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากสถานีบ้านเก่า (กาญจนบุร)ี – ทวาย แทน
โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากสถานีนํ7าตก – ด่านเจดีย์สามองค์-ตนับูชายตั ทั 7งนี7 
จะตอ้งมกีารหารอืทวภิาคต่ีอไป 

• เสน้ทางไทย (หาดใหญ่) – มาเลเซยี (ปาดงัเบซาร)์ 

ไทยและมาเลเซยีได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการเดนิรถไฟร่วมกนั ตั 7งแต่ปี 2497 และ
ยงัคงถือใช้อยู่ถึงปจัจุบัน ปจัจุบันมีการเดินรถโดยสารระหว่างสถานีกรุงเทพ-บัตเตอร์เวอร์ธ และ
หาดใหญ่-ลงักาว ีให้บรกิารวนัละ 4 ขบวน (ไป-กลบั) สําหรบัการเดนิขบวนรถสนิค้าขึ7นอยู่กบัปรมิาณ
สนิค้า ทั 7งนี7 ปรมิาณการขนส่งสนิค้าทางรถไฟลดลงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจาก รฟท. ประสบปญัหาขาด
แคลนรถจกัรลากจงู 

 

7. ข้อคิดเหน็เพิ มเติม 

• การวางแผนก่อสรา้งเสน้ทางใหมค่วรจะคาํนึงถงึขนาดของรางทั 7ง meter gauge (1 เมตร) และ 
standard gauge (1.435 เมตร) ใหเ้หมาะสมกบัแผนงาน/โครงการที�คาดว่าจะเกดิขึ7น ส่วน
ใหญ่ประเทศเพื�อนบา้นที�มชีายแดนตดิกบัไทยยงัคงเป็นรางขนาด meter gauge แต่อย่างไรก็
ด ีได้มแีผนการพฒันาการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงที�ใช้ราง standard gauge ในบาง
ประเทศได้มกีารก่อสร้างทางรถไฟที�สามารถวิ�งได้ทั 7งแบบ meter gauge และ standard 
gauge โดยประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

• หวัรถจกัรในปจัจุบนัมสีภาพเก่า ไม่สามารถพรอ้มใช้งานได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ เช่น ควร
จะพ่วงได ้30 แคร ่เหลอืเพยีง 25 แคร ่

• การบํารุงรกัษาและการสร้างหวัรถจกัร โบกี7 ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะ การพึ�งพิงบรษิัทใน
ต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอาจทําให้เกิดความเสี�ยง ดังนั 7นควรพิจารณาการตั 7งบริษัท
บํารุงรกัษา ซ่อม และผลติ ออกมาโดยเฉพาะ เพื�อรองรบัอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางที�
รวมทั 7ง ราง หวัรถจกัร ของ รฟท. รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดนิ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อาท ิกระทรวง
คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม  

• มแีผนการทาํเสน้ทางใหม ่จากบา้นไผ่ (ขอนแก่น)-รอ้ยเอด็-มกุดาหาร-นครพนม 
• มกีารปรบัเพิ�มการขนส่งสนิคา้ในแต่ละขบวนเพิ�มมากขึ7น โดยพ่วงไปกบัขบวนรถโดยสารซึ�งมี

ความสมํ�าเสมอในการขนส่งในแต่ละวนั 
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• วตัถุประสงค์ของการเดนิทางจากสถานีหนองคายไปท่านาแล้ง ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที�ยว 
ต่อวซ่ีา 

• บรเิวณสถานีท่านาแลง้ (ลาว) ไม่ไดเ้ป็นพื7นที�เชงิธุรกจิ ไม่มกีารใหบ้รกิารขนส่งจากรฐัลาว มี
เพยีงรถรบัจา้งส่วนบุคคลให้บรกิาร (อตัราค่าใช้บรกิารตามที�ต่อรอง) ถ้าเดนิทางรถโดยสาร
ระหว่างประเทศค่าโดยสารประมาณ 15 บาท 

• ท่านาแล้งมแีผนทําย่านกองเก็บตู้ (CY) คู่ขนานกบัการตั 7ง ICD แห่งที� 2 ที�สถานีนาทา 
หนองคาย ซึ�งจะมกีารใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละมพีธิกีารศุลกากร 

• จดัตารางเวลาขนส่งทางรถไฟ ใหส้่งเสรมิการจบัจ่ายใช้สอยของคนจากลาว รวมกบัการสรา้ง
แห่งซื7อขายสนิคา้เพื�ออุปโภคบรโิภคใกลต้วัสถานีขนส่งทางรถไฟ 
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สรปุการประชุมแลกเปลี ยนความคิดเหน็กบัเจ้าหน้าที   
National Economic Research Institute (NERI)  

วนัพฤหสับดีที  5 เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว 

 

เศษฐกจิของ สปป.ลาว ในปจัจุบนัมอีตัราการขยายตวัอย่างรวดเรว็สูงถงึรอ้ยละ 8.9 ซึ�งประเทศ
ที�เขา้มาลงทุนในสปป.ลาว อนัดบัหนึ�ง คอื เวยีดนาม รองลงมาคอื จนี ไทย และเกาหล ีตามลําดบั โดย
ในปี 2554 JICA ได้มาทําการศึกษาทางด้านการขนส่งและโลจสิติกส์ของ สปป.ลาว และเสนอ
แผนพฒันาศูนยโ์ลจลิตกิสใ์น สปป.ลาว 3 แห่ง ได้แก่ เวยีงจนัทน์ สะหวนันะเขต และจําปาสกั โดยผล
จากการศกึษาพบว่า ปจัจุบนัเวยีงจนัทน์มสีนิค้าที�ส่งขา้มสะพานมติรภาพ (เวยีงจนัทน์-หนองคาย) อยู่
ประมาณ 2 ล้านตนัต่อปี ซึ�งมแีนวโน้มที�ก่อให้เกดิความคุ้มค่าหากมกีารขนส่งสนิค้าทางรถไฟ โดยใน
อดตี สปป.ลาว มกีารขนส่งทางรถไฟบรเิวณที�ชายแดนลาว-กมัพูชา ซึ�งก่อสรา้งโดยฝรั �งเศส ในช่วงปี 
1920-1940 มคีวามยาวประมา 8 กม.  โดยเป็นการขนถ่ายสนิคา้จากเรอืเพื�อเลี�ยงเสน้ทางนํ7าตก (คอน
พะเพง็) ทางตอนใตข้องลาว  

ปจัจุบนัรฐับาลลาวมยีุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศโดยเปลี�ยนจากประเทศที�เป็น Land lock 
ใหเ้ป็นประเทศ Land link โดยอาศยัการสรา้งเสน้ทางเชื�อมต่อการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�นบา้น 
แต่ปญัหาและอุปสรรคสําคญั คอื ต้นทุนในการสรา้งเสน้ทางซึ�งต้องใชเ้งนิจาํนวนมหาศาลซึ�งทางรฐับาล
ลาวไม่มเีงนิทุนมากพอที�จะลงทุนก่อสรา้ง ดงันั 7นจงึต้องมกีารขอความช่วยเหลอืจากประเทศต่างๆ ที�จะ
ไดป้ระโยชน์จากการสรา้งเส้นทางรถไฟ เช่น ไทย จนี และเวยีดนาม โดยรฐับาลลาวไดม้แีผนการสรา้ง
โครงขา่ยเสน้ทางรถไฟ ประกอบดว้ย 4 เสน้ทาง (รปูที� 1) ดงันี7 

• หนองคาย - เวยีงจนัทน์ - ท่าแขก - มกู่าย ระยะทางรวม 480 กม.  เป็นเสน้ทาง
เชื�อมต่อระหว่างไทย-ลาว-เวยีดนาม 

• เวยีงจนัทน์ – หลวงพระบาง - บ่อเตน็ ระยะทางรวม 556 กม.  เป็นเสน้ทางเชื�อมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-จนี ซึ�งการสํารวจเส้นทางพบว่า การก่อสรา้งต้องผ่านพื7นที�ธรรมชาติ
จาํนวนมาก 

• ช่องเมก็ - ปากเซ - สะหวนันะเขต – ลาวบาว ระยะทางรวม 452 กม.  เป็นเสน้ทาง
เชื�อมต่อระหว่างไทย-ลาว(ตอนใต)้-เวยีดนาม 

• มุกดาหาร - สะหวนันะเขต – ลาวบาว ระยะทางรวม 222 กม.  เป็นเสน้ทางเชื�อมต่อ
ระหว่างไทย-ลาว-เวยีดนาม 

 

 



โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

235 
 

รปูที  1:  แนวเส้นทางรถไฟตามแผนการสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟของ สปป.ลาว 

 

 การพฒันาเส้นทางรถไฟใน สปป. ลาว เริ�มมกีารก่อสร้างเส้นทางระหว่างสถานีหนองคาย- 
ท่านาแล้งในช่วงปี 2006 – 2008 โดยได้รบัการสนับสนุนเงนิกู้จากรฐับาลไทยผ่านสํานักงานความ
ร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื�อนบ้าน (สพพ.) และเปิดให้บรกิารเดนิรถในปี 2009 ซึ�งปจัจุบนั 
สปป.ลาว ยงัไม่มขีบวนรถเป็นของตวัเอง ต้องอาศยัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผูใ้หบ้รกิาร
เดนิรถ โดยมรีะบบอาณตัสิญัญาณเป็นแบบเดยีวกบัไทย ซึ�งการเดนิรถระหว่างประเทศจาํเป็นต้องมกีาร

หนองคาย - เวียงจนัทน์ 
- ท่าแขก – มกู่าย (route 

เวียงจนัทน์ – หลวงพระ
บาง – บ่อเตน็ (route 3B) 

มกุดาหาร - สะหวนันะ
เขต – ลาวบาว (route 

ช่องเมก็ - ปากเซ –  

สะหวนันะเขต – ลาว
บาว (route 3C) 
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ปิดสะพานมติรภาพประมาณ 30 นาท ีเนื�องจากทางรถไฟต้องใชผ้วิจราจรร่วมกยัรถยนต์ (วิ�งผ่านกลาง
สะพาน) ทาํใหจ้ราจรตดิขดับรเิวณด่านทั 7งฝ ั �งไทยและลาว 

การใหบ้รกิารขนส่งทางรถไฟของ สปป.ลาว ในปจัจุบนัเป็นการขนส่งผูโ้ดยสารเพยีงอย่างเดยีว 
โดยมกีารเดนิรถวนัละ 2 เที�ยว มผีูโ้ดยสารเฉลี�ย 100 คนต่อวนั ซึ�งปญัหาหลกัที�มผีูใ้ชบ้รกิารน้อย คอื 
การเดินทางเชื�อมต่อจากสถานีท่านาแล้งไปยงัเวยีงจนัทน์ไม่สะดวกและต้องใช้เวลานาน (ระยะทาง
ประมาณ 16 กม. ) ซึ�งเทยีบกบัเดนิทางดว้ยรถยนต์ผ่านสะพานมติรภาพจะมคีวามสะดวกกว่า สําหรบั
รายได้จากการขายตั |ว สปป.ลาว จะได้รบัส่วนแบ่งจาก รฟท. ร้อยละ 25 (ประมาณ 10,000-20,000 
บาท/เดอืน) สําหรบัด้านการขนส่งสนิค้าเคยมกีารทดลองเดนิรถสนิคา้ซึ�งเป็นโครงการนําร่อง โดยการ
ขนส่งมอลต์เข้ามายงัลาว (สําหรบัทําเบยีร)์ และยงัมกีารตดิต่อจากเอกชนหลายราย แต่ปจัจุบนัยงัไม่
สามารถใหบ้รกิารได ้

สปป.ลาว มแีผนการขยายโครงข่ายทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้งไปยงันครหลวงเวยีงจนัทน์ 
ระยะทางประมาณ 9 กม.  โดยที�ตั 7งสถานีเวยีงจนัทน์ตั 7งอยู่ห่างจากศูนยก์ลางเมอืงประมาณ 6 กม.  ซึ�ง
รฐับาลไทยสนันสนุนเงินกู้เพื�อการก่อสร้างทั 7งทางด้านโครงสร้างพื7นฐาน สถานี และระบบอาณัติ
สญัญาณ หากมกีารเชื�อมต่อเส้นทางรถไฟไปถงึเวยีงจนัทน์จะส่งผลใหม้ปีรมิาณผู้โดยสารเพิ�มขึ7น และ
สามารถใช้ในการขนส่งสนิค้าได้ในอนาคต แต่ยงัคงต้องรบัการช่วยเหลอืจากไทยในการลงทุนสร้าง
เส้นทางมายงัเวยีงจนัทน์ รวมถึงการสรา้งสิ�งอํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าและการสร้างลาน
กองตู้สนิคา้ (Container yard: CY) โดยมแีผนการสรา้ง CY ที�บรเิวณสถานีรถไฟท่าแลง้และพฒันาใน
ระยะต่อไปเป็นสถานีบรรจแุละแยกสนิคา้กล่อง (Inland Container Depot: ICD) 

นอกจากนั 7น การพฒันาเส้นทางรถไฟรฐับาลลาวได้มกีารทําบนัทกึความเขา้ใจกบัรฐับาลจนีใน
การก่อสรา้งเส้นทางรถไฟความเรว็สูงเชื�อมต่อจากจนี (บ่อเต็น)–หลวงพระบาง-เวยีงจนัทน์ ระยะทาง 
420 กม.  (มโีครงสรา้งในส่วนที�เป็นอุโมงคร์ะยะทาง 190 กม.  และเป็นสะพาน 90 กม. ) ซึ�งเป็นการ
ลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลจีนและลาว (รัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยละ 70 ส่วนรัฐบาลลาวถือหุ้น 
รอ้ยละ 30) โดยในปจัจบุนัไดม้กีารสาํรวจเสน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ แต่การก่อสรา้งเสน้ทางดงักล่าวยงัคงอยู่
ในขั 7นตอนการตกลงและเจรจาผลประโยชน์ระหว่างรฐับาลจนีและลาว 

โดยเบื7องต้นเป็นศกึษาเพื�อสรา้งเส้นทางรถไฟความเรว็สูงเพื�อขนส่งผู้โดยสารที�สามารถวิ�งได ้
200 กม./ชม. (แต่เนื�องจากปญัหาทางด้านต้นทุนในการก่อสรา้งจงึพจิารณาการก่อสรา้งรถไฟความเรว็
สูงที�สามารถวิ�งได้ 160 กม./ชม.แทน) และการขนส่งสนิค้าที�สามารถวิ�งได้ 120 กม./ชม. โดยก่อสรา้ง
เป็นทางเดี�ยวเป็นรางขนาด Standard gauge  

สําหรบัการรองรบัเพื�อเชื�อมต่อกบัประเทศไทย (ขนาดรางเป็น Meter gauge) ไดม้กีารวางแผน
สร้างสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรบัการขนถ่ายสนิค้า รวมถึงการก่อสร้าง CY และกําหนดเป็นเขต
เศรษฐกจิเฉพาะอยูบ่รเิวณสถานีท่านาแลง้ โดยปจัจุบนัทางสปป.ลาว มคีวามพรอ้มทางดา้นกฎระเบยีบ
สําหรบัรองรบัการขนส่งสนิค้าผ่านแดนที�เป็น Single window แล้ว แต่ยงัคงตดิขดัในเรื�องภาษีสําหรบั
สนิคา้หบีห่อ (parcel) 
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ประเดน็ที�ตอ้งพจิารณาและใหค้วามสาํคญั 

• การเชื�อมโยงระบบอาณัติสญัญาณและควาสามารถในการทํางานร่วมกนั (interoperability) 
ของระบบรถไฟจนี ลาว และไทย 

• การสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่นํ7าโขงแห่งใหม่เพื�อลดการติดขดัของการจราจรบรเิวณด่าน 
ปจัจบุนัเริ�มมกีารหารอืรว่มกนัระหว่างไทยและลาวแต่ยงัไม่มขีอ้สรุป โดยในเบื7อต้นมกีารเสนอ
ว่าใหเ้ดนิขบวนรถสนิคา้เฉพาะช่วงเวลากลางคนืเท่านั 7น  

• การจัดลําดับความสําคัญในการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางรถไฟใน สปป.ลาว ว่าจะ
ดําเนินการในส่วนใดก่อน (โครงสรา้งพื7นฐาน สถานี หวัรถจกัรและล้อเลื�อน หรอื CY) และ
เสน้ทางสายใดก่อน โดยเสน้ทางหนองคาย - เวยีงจนัทน์ - ท่าแขก – มกู่าย ซึ�งเชื�อมโยง
ระหว่างไทย ลาว และเวยีดนามเป็นอกีเสน้ทางหนึ�งที�ทางรฐับาลลาวใหค้วามสนใจ 

• ดา้นการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟ สนิคา้ที�ควรใหค้วามสนใจ คอื แร่ทองแดงซึ�งถอืเป็นสนิคา้หลกั
ของลาวที�ขนผ่านไทยไปยงัท่าเรอืศรรีาชาเพื�อส่งออกต่างประเทศทางเรอื ปจัจุบนัอาศยัการ
ขนส่งทางรถบรรทุกซึ�งผูข้นส่งเป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่างไทยและลาวในชื�อ  เดอืนสวรรค ์ซึ�ง
ไดส้มัปทานจากรฐับาลลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี 

• การออกแบบก่อสร้างทางรถไฟอาจต้องมกีารออกแบบเพื�อรองรบัการขยายเส้นทางที�เป็น 
standard gauge ซึ�งในเชงิเทคนิคให้สามรถทําได้ แต่ในทางปฏบิตัอิาจต้องพจิารณาถงึเงนิ
ลงทุน 

• ข้อตกลงและกฎระเบยีบในการเดนิรถไฟระหว่างประเทศ เช่น การรบัผดิชอบในกรณีเกิด
อุบตัเิหตุ 

• ขอ้ตกลงและกฎระเบยีบในการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิศุีลกากร ของผู้โดยสารและสนิค้าที�
ขนส่งทางรถไฟ เพื�อความปลอดภยัและความมั �งคง รวมถงึป้องกนัการลบัลอบขนส่งสิ�งผดิ
กฎหมาย  
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สรปุการประชุมแลกเปลี ยนความคิดเหน็กบัเจ้าหน้าที ด่านศลุกากร 
วนัพฤหสับดีที  5 เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ ด่านศลุกากร จงัหวดัหนองคาย 

การประชุมแลกเปลี�ยนความคดิเหน็กบัเจา้หน้าที�ด่านศุลกากรมปีระเดน็คําถามที�น่าสนใจหรอื
เป็นวตัถุประสงค์ในการแลกเปลี�ยนความคดิเหน็คอืต้องการทราบว่าถ้ามกีารเชื�อมต่อระบบรถไฟไปสู่
ประเทศลาวและประเทศจนีตอนใต้ทางด่านศุลกากรจะมวีธิกีารปรบัตวัอย่างไร ทั 7งทางด้านสนิค้าและ 
ผูเ้ดนิทาง 

จากข้อมูลเบื7องต้นของด่านศุลกากรหนองคายพบว่ามีเขตพื7นที�รบัผิดชอบ 3 จงัหวัด คือ 
หนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น และครอบคลุม 7 จุดข้ามแดน คอื ด่านพรมแดนหนองคาย ด่าน
พรมแดนท่าเรอืหายโศก ด่านตรวจรถไฟ สนามบนินานาชาตอุิดรธานี สนามบนินานาชาตขิอนแก่น จุด
ผ่อนปรมบา้นหมอ้ และจดุผ่อนปรนบา้นมว่ง  

ในส่วนของมูลค่าการค้าที�พรมแดนหนองคาย พบว่า ปี พ.ศ 2554 (รูปที� 1) มูลค่าการค้ารวม
เท่ากบั 43,752.09 ล้านบาท มูลค่าส่งออก 41,170.07 ล้านบาท และมูลค่านําเขา้ 2,582.02 ล้านบาท 
โดยมลูค่าสนิคา้นําเขา้เป็นมลูค่าสนิคา้รวม ไมใ่ช่มลูคา้สนิคา้จากประเทศลาวที�เขา้มายงัประเทศไทย 

รปูที  1: มลูค่าการค้าชายแดนปี 2547-2555 

ปี มูลค่ารวม มูลค่าส่งออก มูลค่านําเขา้ 

2547 11897 10829 1067 

2548 17872 16595 1277 

2549 20023 18570 1452 

2550 23254 21743 1510 

2551 30475 28623 1851 

2552 31314 29282 2032 
2553 38128 35270 2858 

 
 

 

 

 

 

 
ปี 

มลูค่า 
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 สนิค้าส่งออกของประเทศไทยที�ส่งออกเป็นหลกัคอืผลติภณัฑนํ์7ามนั รองลงมาเป็นยานพาหนะ
ต่างๆ เช่น รถยนต ์เครื�องจกัรต่างๆ ส่วนสนิคา้ประเภทวสัดุก่อสรา้งไดล้ดบทบาทลง แต่อุปกรณ์ที�ใชใ้น
เหมอืงเป็นอุปกรณ์ที�มทีั 7งการส่งออกจากไทยและเป็นสนิคา้ผ่านแดน ซึ�งการแยกดูรายไตรมาสกจ็ะใหผ้ล
เช่นเดยีวกนั  

 สนิคา้นําเขา้ส่วนใหญ่คอืถงัเปล่าสาํหรบับบรจแุกส็เนื�องจากทางลาวไม่มถีงับรรจุแกส็ดงันั 7นเวลา
ประเทศไทยส่งแก็สออกไปจงึต้องส่งถงัออกไปด้วยซึ�งทําให้ทางลาวต้องส่งถงักลบัคนืไทย นอกจากนี7
กรณีรถยนต์ใหม่ เช่นโตโยต้ากําหนดให้ไทยผลติรถยนต์พวงมาลยัซ้ายขายให้ลาวซึ�งส่วนหนึ�งขายใน
ลาว ทําให้เปลี�ยนผู้ถือครองเป็นลาวแล้วให้ลาวส่งมา EPZ ในไทยและส่งขายประเทศที� 3 กรณี
เดยีวกนัฮอนด้าไทยไม่สามารถส่งไปเวยีตนามโดยตรงไดท้ําให้ต้องขายผ่านดลีเลอรแ์ละให้ดลีเลอรท์ํา
เรื�องส่งออก ซึ�งเมื�อพจิารณาขอ้มูลที�แท้จรงิแล้วสนิค้าลาวที�เขา้มาในไทยส่วนใหญ่เป็นไม้ ไม้แปรรูป
ต่างๆ สําหรบัพวกสายไฟต่างๆ ที�จรงิแล้วผลติในไทยแต่ส่งไปให้ทางลาวประกอบแล้วส่งกลบัมา กรณี
เสื7อผ้าก็เช่นเดยีวกนั โดยมเีสื7อผ้าบางส่วนที�เข้ามาจากจนีผ่านลาวแต่มูลค่าน้อยมากถ้าเทยีบกบัทาง
มุกดาหารเนื�องจากมุกดาหารตดิกบัเมอืงที�ตดิชายทะเลซึ�งเป็นเมอืงท่านําเข้า ส่งออกของลาว ซึ�งการ
แยกดรูายไตรมาสกจ็ะใหผ้ลเช่นเดยีวกนั 

 นอกเหนือจากมูลค่าการค้าขายชายแดนแล้ว ด่านหนองคายมสีนิค้าที�ผ่านส่วนใหญ่เป็นสนิค้า
ผ่านแดนเช่นสนิคา้ลาวผ่านไทยออกไปประเทศที� 3 เป็นตน้ (รปูที� 2)  

รปูที  2  มลูค่าการค้าผา่นแดนปี พ.ศ. 2547-2555   

ปี มูลค่ารวม ลาวไปต่างประเทศ ต่างประเทศเขา้ลาว 

2547 12047 6224 5823 

2548 11336 6650 4685 

2549 13243 7466 5776 

2550 13796 6504 7292 

2551 22833 11883 10950 

2552 35095 21128 13967 

2553 41978 27354 14663 
 
 

 

 

 

 

มลูค่า 

ปี 
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 มมีลูค่าผ่านแดนรวม 43,294.65 ลา้นบาท มลูค่าที�ลาวส่งออกได้คอื 24,028.84 ล้านบาท ซึ�ง
เป็นมูลค่าที�ผ่านหนองคาย ซึ�งหากจะพจิารณามูลค่าด้านการขนส่งจงึต้องพจิารณามูลค่าผ่านแดน
ประกอบกบัมูลค่าการค้าชายแดนด้วย ซึ�งมูลค่าที�กล่าวมาขา้งต้นไม่ได้รวมมูลค่ากระแสไฟฟ้า เพราะ
หากรวมมลูค่ากระแสไฟฟ้าแลว้จะพบว่าไทยมไิดม้คีวามไดเ้ปรยีบทางการคา้กบัประเทศลาว  

 หากพจิารณามลูค่ารวมทั 7งมลูค่าการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดนแลว้จะพบว่าด่านหนองคาย
มมีูลค่ารวมมากกว่าด่านมุกดาหาร เนื�องจากมูลค่าการค้าผ่านแดนมากกว่าเพราะมพีื7นที�ติดกบัเมอืง
หลวงของลาว ซึ�งเท่ากบัว่าตอนนี7เวยีงจนัทน์ใชไ้ทยเป็นทางผ่าน  

 ซึ�งมลูค่าที�กล่าวถงึนี7เป็นมลูค่าที�ผ่านการขนส่งทางถนนทั 7งสิ7น ปจัจุบนัยงัไม่ค่อยมกีารขนส่งทาง
รถไฟเท่าไร แต่ในอดตีมกีารขนส่งสนิค้าที�มนํี7าหนักมากเช่นขา้วช่วยเหลอืมกัจะถูกส่งมาโดยรถไฟถึง
หนองคายจงึเปลี�ยนเป็นรถบรรทุกผ่าน แต่มคี่อยดนีกัเพราะค่าใชจ้า่ยในการขนถ่ายค่อนขา้งสงู 

 จากตวัเลขในตารางขา้งต้นพบว่ามูลค่าจากลาวไปต่างประเทศในปี 2551-2552 มมีูลค่าสูงขึ7น
อยา่งมากเป็นเพราะมเีรื�องของทองแดงที�ภูเบี7ยที�ลาวส่งออกไปเป็นจาํนวนมากโดยต้องมาผ่านแดนไทย
และส่งออกทางทะเลที�ศรรีาชา สาํหรบัในส่วนของมลูค่าต่างประเทศเขา้ลาวกจ็ะเตบิโตขึ7นเรื�อยๆ สําหรบั
ตวัลกัษณะสินค้าจากต่างประเทศเข้าลาวส่านใหญ่เป็นรถยนต์ ซึ�งการแยกดูรายไตรมาสก็จะให้ผล
เช่นเดยีวกนั สนิคา้จากลาวไปต่างประเทศส่วนใหญ่คอืสนิแร่ทองแดงและแร่อื�นๆ รองลงมาคอืเสื7อผา้ที�
ไดส้ทิธกิารผลติ ซึ�งไมส้่วนใหญ่ที�ลาวส่งออกจะเป็นการส่งผ่านแดนหากพจิารณาเฉพาะด่านหนองคาย 
ส่วนอะไหล่เครื�องบนิส่วนใหญ่เป็นการส่งไปซ่อมแต่มมีลูค่าสูงจงึตดิอยู่ใน 10 อนัดบั ซึ�งการแยกดูราย
ไตรมาสกจ็ะใหผ้ลเช่นเดยีวกนั 

 สําหรบัการจดัเก็บรายได้ (รูปที� 3) ที�ด่านศุลกากรจะลดลงเรื�อยๆ เนื�องจากได้มกีารลดอตัราอากร
ให้กบัลาวทั 7งภายใต้ทวภิาคแีละอาเซยีน ทําให้อากรลดลงเรื�อยๆ แต่มูลค่าสนิค้ายงัไม่มคีวามแตกต่างมาก 
ซึ�งสนิค้าที�เก็บภาษีอยู่ตอนนี7คอืไม้ โดยเก็บอากรเพยีงรอ้ยละ 1 และมูลค่าเพิ�มรอ้ยละ 7 โดยมูลค่าเพิ�มจะ
ลดลงไมม่ากแต่อากรลดลงมาก นอกจากนี7ตวัสนิคา้ที�สามารถเกบ็ภาษไีดล้ดจาํนวนชนิดลงเรื�อยๆ เช่นสนิคา้
จนี เนื�องจาก FTA ไทย จนี ส่วนสรรพสามติอากรส่วนใหญ่ที�เกบ็ไดค้อืเบยีรล์าว  

รปูที  3  การจดัเกบ็รายได้ 

ศลุกากร 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
อากรขาเขา้ 20.08 23.91 29.37 35.78 59.23 42.19 32.20 14.45 
ค่าธรรมเนียม 5.21 2.52 2.64 6.08 2.66 3.69 3.90 2.76 
รวม 25.29 26.43 32.01 41.86 61.89 45.88 36.10 17.21 
แทนส่วนราชการอื น 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
มลูค่าเพิ�ม 56.48 68.99 79.62 77.62 87.31 79.09 77.26 61.36 
สรรพสามติ 0.013 - 1.57 3.35 2.29 3.40 2.89 5.30 
อื�นๆ 0.001 - 0.16 0.33 0.23 0.34 0.29 0.53 
รวม 56.50 68.99 81.35 81.29 89.83 82.84 80.44 67.19 
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 ในเรื�องจาํนวนผูโ้ดยสารรถต่างๆ (รปูที� 4) โดยผูโ้ดยสารหมายถงึคนเดนิทางผ่านเขา้-ออก ซึ�งมี
จาํนวนเท่าๆ กนัหมายความว่ามจีํานวนคนเดนิทางไปมาตลอด เนื�องจากการทําบตัรผ่านแดนมคีวาม
สะดวกและทาํไดง้า่ยขึ7น เช่น การใชบ้ตัรผ่านแดนถา้ลาวเขา้มาจะใชไ้ดถ้งึแค่ที�อุดรธานี แต่ไทยไปลาวจะ
ใช้ได้แค่ที�เวยีงจนัทน์ ถ้าใช้พาสปอรต์จะอยู่ได้ 30 วนั นอกจากนี7ความสะดวกทางด้านคมนาคมทําให้
รถยนตส์ามารถเขา้-ออกไดส้ะดวกขึ7น โดยการจะเอารถเขา้ประเทศลาวต้องไปขนส่งเพื�อขอทําสมุดคู่มอื
รถระหว่างประเทศ จากนั 7นเมื�อถงึพรมแดนต้องไดร้บัการตรวจสอบอกีครั 7ง และพธีกีารศุลกากรต้องออก
เอกสารกํากบัรถขา้มแดน และต้องเป็นรถของเจา้ของเท่านั 7นที�สามารถนําออกไปได ้นอกจากนี7ต้องทํา
เรื�องเขา้-ออกของคนดว้ยแยกกบัรถ สาํหรบัการนํารถเขา้มาในไทยจากลาวนั 7นจะมคีวามสะดวกมากกว่า
เพราะมกีารเชื�อมโยงข้อมูลถึงกันทุกด่านทําให้สามารถนํารถเข้าและออกด่านใดก็ได้ อีกทั 7งยงัไม่มี
ค่าธรรมเนียมดว้ย  

รปูที  4  สถิติรถยนตแ์ละผูโ้ดยสาร 

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 

สว่นบุคคล 65278 60,370 96,189 126,982 209,000 324,078 554,207 667,238 
ผูโ้ดยสาร 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
จาํนวน 2,118,810 2,505,889 1,734,471 4,096,659 4,737,055 4,643,851 4,733,316 5,370,595 

 

 การเขา้มาของแรงงานลาวผดิกฎหมายจะเขา้มาทางลํานํ7า หรอืใชบ้ตัรผ่านแดนเขา้มาแต่อยู่เกนิ
เวลาเป็นจาํนวนมาก เพราะเขา้มาลกัลอบทาํงาน ซึ�งส่วนใหญ่จบัไดใ้นจดุตรวจขากลบั 

 สําหรบัการเตรยีมความพร้อมในการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า AEC ไม่ได้
แสดงถึงความต่างในจุดตรวจพรมแดน เพยีงเป็นการลดขั 7นตอนในการตรวจสอบเท่านั 7น เพื�อให้เกิด
ความสะดวก รวดเรว็ในการดําเนินการ แต่การตรวจสอบยงัคงมอียู่ ไม่เหมอืนกบัประเทศในยุโรป โดย
การเตรยีมความพรอ้มดา้นกายภาพไดม้แีผนดงันี7 
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• โครงการปรบัปรงุด่านพรมแดนหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม ่
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• การผลกัดนัใหม้กีารสรา้งสะพานมติรภาพไทยลาวเพิ�มอกี 1 สะพาน 

สําหรบัการเตรยีมการด้านการปฎิบตัิงาน คือ โครงการสัมมนาเพื�อเตรยีมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที�ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าตามกรอบ AEC และการควบคุมทางศุลกากร และ
ถ่ายทอดความรูเ้กี�ยวกบัพธิกีารศุลกากรภายใตก้รอบ AEC สู่ผูป้ระกอบการ 
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 “การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น 
และการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูระหว่างกรงุเทพฯ กบัเชียงใหม่” 

วนัศกุรที์�  4  พฤษภาคม  2555  เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ ห้องประชุมนันทา 1-2 โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ จ. เชียงใหม่ 

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00-09.15 น. การนําเสนอภาพรวมของโครงการ  

โดย  ดร. ฉลองภพ  สสุงักรก์าญจน์ 

นกัวชิาการเกยีรตคิณุ   
สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

09:15 – 10.00 น. ยทุธศาสตรเ์พื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที�จากการเชื�อมต่อทางดา้นการ
รถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น  และการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงู 

โดย  นายกฤษณะ  แพทยจ์ะเกรง็ 
นกัวจิยั ดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์
สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

10.00 – 10.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง   

10.15 – 11.00 น. การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงู  ประสบการณ์จากต่างประเทศ  และผลกระทบต่อ
เชยีงใหม ่

โดย  ดร. สเุมธ  องกิตติกลุ 
นกัวชิาการ ดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์ 
สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

11.00 – 12.30 น. รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ   

12.30 น. เชญิรบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนัที�หอ้งอาหารรเิวอรเ์ทอเรส  
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สรปุการร่วมหารือ 

การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟฟ้าที เชื อมโยงประเทศเพื อนบ้าน 
และการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูระหว่างกรงุเทพฯกบัเชียงใหม่ 
วนัพธุที  4 พฤษภาคม  2555  โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 ที มาและความสาํคญัของโครงการ การใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อน
บา้น เพื�อใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภูมภิาค โดยแบ่งหวัขอ้งการบรรยาย
ออกเป็น 4 ด้าน คอื 1) ความสําคญัและที�มาของปญัหา 2) วตัถุประสงค์งานวจิยั 3) ขอบเขตการวจิยั 
และ 4) การรว่มระดมความคดิเกี�ยวกบัการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงระหว่างกรุงเทพฯกบัเชยีงใหม ่
โดยมรีายละเอยีดดงันี8 

1) ความสําคญัและที�มาของปญัหา  เนื�องจากการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 
2015 มแีนวคดิที�ว่าต้องทําอย่างไรใหก้ลุ่มประเทศในอาเซยีนมคีวามเสมอืนเป็นตลาดเดยีวกนัและเป็น
แหล่งผลติเดยีวกนั ดงันั 8น ในเรื�องของการเชื�อมต่อระหว่างประเทศจงึเป็นเรื�องสําคญัที�จะทําใหต้น้ทุนค่า
ขนส่งระหว่างประเทศตํ�าลง นอกจากนั 8นยงัมกีารเชื�อมต่อในระดบั GMS ซึ�งมกีจิกรรมหลายดา้นรวมทั 8ง
มกีารทาํขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการเคลื�อนยา้ยคนและสนิคา้ระหว่างประเทศ ซึ�งเป็นโอกาสของไทยเพราะจาก
ลกัษณะทางภูมศิาสตร์แล้วประเทศไทยมแีนวโน้มที�จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ
เชื�อมต่อในระดบั GMS ในขณะเดยีวกนัประเทศจนีได้ให้ความสําคญัในการเชื�อมต่อลงมาทางใต้สู่
ประเทศไทย เพื�อพัฒนามณฑลชั 8นในของจีน เพราะช่องว่างระหว่างมณฑลชั 8นในกับมณฑลที�อยู่
ชายทะเลตะวนัออกค่อนขา้งห่าง เช่น มณฑลยนูานมรีายได ้1 ใน 4 ของมณฑกวางตุ้งซึ�งอยูต่ดิทะเล ซี�ง
ประเทศจนีมองว่าการเชื�อมต่อลงมาทางใต้จะสามารถทําใหเ้ป็นทางออกสู่ทะเลได ้และจนีไดม้ขีอ้เสนอที�
จะสรา้งเสน้ทางรถไฟจากมณฑลยนูานผ่านประเทศลาวทางเวยีงจนัทน์ลงมายงัประเทศไทยทางจงัหวดั
หนองคาย แต่การเจรจาระหว่างประเทศจนีและประเทศลาวยงัไม่ลงตวั รฐับาลไทยใหค้วามสนใจในการ
เชื�อมทางรถไฟกบัประเทศจนีรวมทั 8งมกีารกล่าวถงึการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงและขนส่งสนิคา้ทั 8ง
ภายในประเทศไทยจากกรงุเทพฯ ไปเชยีงใหม่และอาจขยายไปถงึจนีตอนใต้ ดงันั 8น เพื�อใหป้ระเทศไทย
ใช้ประโยชน์จากการเชื�อมโยงระบบรถไฟไปยงัประเทศเพื�อนบ้านมากที�สุด จงึจําเป็นต้องมคีวามรูแ้ละ
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิของการเชื�อมโยงระบบรถไฟระหว่างประเทศเพื�อนบา้นทั 8ง
รถไฟความเรว็สงูและรถขนส่งสนิคา้ จงึเป็นที�มาของโครงการการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยง
ประเทศเพื�อนบา้น เพื�อใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาคขึ8น 

2) วตัถุประสงค์  1) เพื�อวเิคราะห์ประโยชน์จากการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิผ่านระบบขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบ้านโดยเน้นการขนส่งทางรถไฟ 2) เพื�อวเิคราะห์ศกัยภาพของ
ความต้องการเดนิทางและขนส่งตามแนวทางเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ และ 3) เพื�อเสนอแนะ
แนวนโยบายสาํหรบัประเทศไทยในการพฒันาระบบขนส่งทางรถไปที�เชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้น 
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ขอบเขตการวจิยั  1) เพื�อวเิคราะห์ยุทธศาสตรก์ารเชื�อมโยงทางเศรษฐกจิผ่านระบบขนส่งทาง
รถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้น 2) เพื�อวเิคราะหค์วามต้องการเดนิทางและการขนส่ง
ตามแนวเส้นทางระบบรถไฟ 3) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมในกรณีที�ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจากการเชื�อมโยงผ่านระบบขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ และ 4) 
ขอ้เสนอแนะทางนโยบายและการนําไปปฎบิตั ิ

โดยภาพรวมจะเป็นการนําเสนอยุทธศาสตรเ์พื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที�จากการ
เชื�อมต่อทางดา้นการรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น การนําเสนอประสบการณ์ทางดา้นรถไฟความเรว็สูงใน
ต่างประเทศ และผลจากการพฒันารถไฟความเรว็สูงระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชยีงใหม่ สําหรบัการระดม
ความคดิจะเป็นการแสดงความคดิเหน็ในเรื�องโอกาสของเชยีงใหมจ่ากการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง 
ประโยชน์ที�จะเกดิขึ8นกบัเชยีงใหม่ในสาขาต่างๆ  และสิ�งที�รฐับาลควรใหก้ารสนันสนุนแก่เชยีงใหม่ควบคู่
ไปกบัการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูเพื�อใหเ้ชยีงใหมไ่ดป้ระโยชน์มากที�สุดจากการพฒันาระบบรถไฟ
ความเรว็สงู 

ยุทธศาสตรเ์พื อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที จากการเชื อมต่อทางด้านการ
รถไฟกบัประเทศเพื อนบ้าน และการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง โดยแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ คอื 1)  
แนวคดิการพฒันารถไฟเพื�อรองรบัการขนส่งกบัประเทศเพื�อนบา้น  2) แผนและโครงการพฒันาที�มผีล
ต่อการขนส่งทางรถไฟ 3) ลกัษณะทางเศรษฐกิจและปรมิาณการขนส่งระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน 4) 
ยุทธศาสตรก์ารเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน และ5) แนวทางการพฒันาจงัหวดั
เชยีงใหมใ่หไ้ดป้ระโยชน์จากการเชื�อมต่อทางดา้นการรถไฟ โดยมรีายละเอยีดดงันี8 

 ในปจัจบุนัราคานํ8ามนัเพิ�มสูงขึ8นทําใหก้ารขนส่งโดยทางเลอืกอื�น เช่น รถไฟเริ�มเขา้มามบีทบาท
มากขึ8น โดยเปรยีบเทยีบระยะทางในการขนส่งสนิค้านํ8าหนัก 1 ตนั จากการใช้นํ8ามนั 1 ลติรพบว่าการ
ขนส่งทางถนนไดร้ะยะทาง 21 กโิลเมตร การขนส่งทางรถไฟได้ระยะทาง 71 กโิลเมตร โดยการขนส่ง
ทางรถไฟสามารถขนส่งได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนนถึง 3.5 เท่า ซึ�งถอืเป็นขอ้ด ีนอกจากนี8ยงัมกีาร
ประหยดัพลงังาน มคีวามปลอดภยัและมคีวามน่าเชื�อถอืไดม้ากกว่าทางถนนและสามารถขนส่งสนิคา้ได้
ในปรมิาณมากๆ เมื�อพจิารณาการขนส่งทางรถไฟประกอบกบัการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ซึ�งจะ
ส่งผลใหก้ารขนส่งสนิคา้และจาํนวนผูโ้ดยสารเพิ�มมากขึ8น ดงันั 8น รถไฟจงึเป็นทางเลอืกเพื�อลดการตดิขดั
ในการขนส่งระหว่างประเทศ และใชก้ารขนส่งทางถนนเป็นตวักระจายสนิคา้ไปสู่ภมูภิาคต่างๆ 

 โครงการพฒันาที�มผีลต่อการขนส่งทางรถไฟ มดีงันี8 

• โครงการเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คณุหมิง  

• การเชื�อมโยงโครงขา่ยเส้นทางรถไฟในกลุม่อนภุมูิภาคลุม่แมนํ่ $าโขง 

• โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหวา่งจีน-สปป.ลาว 

• โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู 

• แผนพฒันาเส้นทางรถไฟสายเดน่ชยั-เชียงราย 
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• โครงการก่อสร้างทา่เรือนํ $าลึกและนิคมอตุสาหกรรมทวาย 

• โครงการพฒันาทา่เรือฝั�งทะเลอนัดามนัและสะพานเศรษฐกิจเชื�อมโยงทา่เรือฝั�งอ่าวไทย 

สําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพื�อนบ้าน โดยการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนและจนี พบว่า มมีูลค่าการค้าเพิ�มขึ8นจากปี 2007 (3,494 
พนัลา้นเหรยีญ สรอ.) เป็น 5,878 พนัลา้นเหรยีญ สรอ.ในปี 2010 โดยจากปี 2007-2011 มมีลูค่าเพิ�มขึ8น 
12 เท่าตวั และคาดว่าจะเพิ�มอย่างต่อเนื�องเป็น 8,090 พนัลา้นเหรยีญ สรอ. ในปี 2012 นอกจากนี8การ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ8าโขง มกีารขยายตวัเฉลี�ยรอ้ยละ 8.3 โดยปรมิาณการ
ขนส่งสนิคา้จะเพิ�มขึ8นจาก 67.18 ลา้นตนั ในปี 2551 เป็น 143.42 ลา้นตนั ในปี 2558 ซึ�งในปี 2558 จะมี
ปรมิาณขนส่งทางรถไฟสูงถึง 29.97 ล้านตนั หรอืร้อยละ 20 ของการขนส่งสินค้าทั 8งหมดในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ8 าโขง จากการคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว มี
แนวโน้มสูงมากขึ8น เมื�อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื�อมโยงระหว่างไทย (หนองคาย) - ลาว 
(เวยีงจนัทน์) โดยจะเพิ�มขึ8นจาก 725,300 ตนั ในปี 2558 เป็นปรมิาณ 894,400 ตนั  

ยุทธศาสตร์การเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพื�อนบ้านพบว่าม ี3 แนวทาง คือ 
แนวทางที� 1 เส้นทางการขนส่งสนิค้าทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้านเพื�อสนับสนุนให้ไทยเป็นประตู
การคา้และศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ของภูมภิาค แนวทางที� 2 เส้นทางการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟ
และเชื�อมโยงทะเลฝ ั �งอนัดามนัและอ่าวไทย  และแนวทางที� 3 เสน้ทางดารสรา้งความเชื�อมโยงดา้นการ
ท่องเที�ยวทางรถไฟ 

แนวทางการพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม่ให้ได้ประโยชน์จากการเชื�อมต่อทางด้านการรถไฟ โดย
เชยีงใหม่มแีผนพฒันาด้านการขนส่งที�สําคญั คอื การพฒันาเชยีงใหม่เป็นศูนยก์ลางด้านการคมนาคม
ของภาคเหนือทั 8งทางถนน ทางรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การคมนาคมทางอากาศ และมกีารพฒันา
โครงสรา้งพื8นฐานดา้นโลจสิตกิส ์ 

นอกจากนี8ยงัมกีารกล่าวถงึดา้นการผลติของจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ�งการผลติสนิค้าเกษตรที�สําคญั
ประกอบด้วย ข้าว กระเทยีม หอมแดง หอมหวัใหญ่ ข้าวโพด เลี8ยงสตัว์ ลําไย ลิ8นจี� ส้ม และเกษตร
อินทรยี์ ส่วนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมใน
ครอบครวั ซึ�งเป็นอุตสาหกรรมที�เกี�ยวกบัผลผลติทางการเกษตร เช่น โรงสขีา้ว โรงงานนํ8าตาล เป็นต้น 
สาํหรบัการพฒันาดา้นการท่องเที�ยวพบว่านักท่องเที�ยวต่างประเทศเดนิทางเขา้ประเทศไทย ปี 2554 มี
จํานวน 19.1 ล้านคน ขยายตวัเพิ�มขึ8นรอ้ยละ 19.84 โดยได้รบัปจัจยับวกจากการเมอืงที�มเีสถยีรภาพ 
สายการบนิที�เพิ�มขึ8น และความคุม้ค่าในการเดนิทางมาท่องเที�ยวในไทย นอกจากนี8การเชื�อมโยงเสน้ทาง
การท่องเที�ยวจากยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน (กลุ่มลา้นนา) กําหนดใหม้กีารเชื�อมโยงการ
ท่องเที�ยวเพื�อเป็นพลงัดงึดูดใหม่ จากทรพัยากรท่องเที�ยวทั 8งภายในกลุ่มจงัหวดัและเชื�อมโยงกบักลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ8าโขง และการเชื�อมโยงการขนส่งทางรถไฟสามารถนํามาสนับสนุนเพื�อ
เชื�อมโยงพื8นที�ภาคเหนือ ตลอดจนประเทศเพื�อนบา้นโดยใหเ้ชยีงใหมเ่ป็นศูนยก์ลางในการขนส่ง 
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สําหรบัการพฒันาโครงสรา้งพื8นฐานทางรถไฟของจงัหวดัเชยีงใหม่ ประกอบไปด้วย โครงการ
พฒันาโครงข่ายระบบรถไฟรางคู่ (สายเหนือ) การพฒันาระบบรถไฟด่วนและรถไฟความเรว็สูงเสน้ทาง
กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่ 

ผลกระทบของการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงู โดยเน้นจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
เป็นหลกั โดยรถไฟความเรว็สงูจากเป็นการขนส่งที�รองรบัคนเป็นหลกั โดยแบ่งประเดน็การนําเสนอเป็น 
5 หวัขอ้ คอื 1) การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงในต่างประเทศ  2) ต้นทุนของระบบรถไฟความเรว็สูง  
3) ผลกระทบต่อการเดนิทางและการท่องเที�ยว  4) ผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม และ 
5) รถไฟความเรว็สงูกบัการพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม ่

 การพฒันารถไฟความเรว็สูงเริ�มต้นที�ประเทศญี�ปุน่และปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิารรถไฟความเรว็สูง
ในประเทศต่างๆ ถงึ 15 ประเทศ โดยในยุโรปไดม้กีารกําหนดคําจาํกดัความถงึระบบรถไฟความเรว็สูง
เพื�อใหเ้ป็นที�ทราบทั �วกนัคอื  

1) โครงสร้างพื8นฐานสําหรบัรถไฟความเรว็สูง สําหรบัโครงสร้างพื8นฐานที�สร้างขึ8นใหม่ต้อง
รองรบัความเรว็ 250 กโิลเมตรต่อชั �วโมง สําหรบัโครงสร้างพื8นฐานเดมิต้องปรบัปรุงให้ใช้
ความเรว็ 200 กโิลเมตรต่อชั �วโมง  

2) หวัรถจกัร ล้อเลื�อน และการเดนิรถ สําหรบัหวัรถจกัรล้อเลื�อนที�เดินรถอยู่บนโครงสร้าง
พื8นฐานที�สรา้งขึ8นใหม่ใชค้วามเรว็ 250 กโิลเมตรต่อชั �วโมง สําหรบัหวัรถจกัรลอ้เลื�อนที�เดนิ
รถอยูบ่นโครงสรา้งพื8นฐานเดมิตอ้งใชค้วามเรว็ 200 กโิลเมตรต่อชั �วโมง 

ในปี 2011 ระบบรถไฟความเรว็สูงส่วนใหญ่ใหบ้รกิารในทวปียุโรปมากที�สุด และสําหรบัในทวปี
เอเชยี ระบบรถไฟความเรว็สูง ในประเทศจนีมกีารให้บรกิารเป็นระยะทางที�มากที�สุด ซึ�งรบัเอาระบบ
รถไฟความเรว็สงูทั 8งจากยโุรปและจากญี�ปุน่มาใช ้และมแีผนการในการที�จะก่อสรา้งในอนาคตอกีจาํนวน
มาก สาํหรบัตวัอยา่งการนําระบบรถไฟความเรว็สงูมาใช ้ดร.สุเมธ ไดก้ล่าวถงึระบบรถไฟความเรว็สูงใน
ประเทศ ญี�ปุน่ ฝรั �งเศส เยอรมนั สเปน จนี เกาหลแีละไต้หวนั สําหรบัรปูแบบการพฒันารถไฟความเรว็
สงูแบ่งออกเป็น 4 รปูแบบ 1) รถไฟความเรว็สูงและรถไฟปกตมิกีารใชร้างแยกกนั โดยประเทศญี�ปุน่ใช้
รปูแบบนี8เป็นหลกั เนื�องจากระบบรางเดมิที�ใช้งานอยู่กบัรางของรถไฟความเรว็สูงมขีนาดไม่เท่ากนั 2) 
รถไฟความเรว็สงูที�สามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟปกตไิด ้แต่จะต้องลดความเรว็ลง เช่น ประเทศฝรั �งเศส 
เนื�องจากการปรบัปรงุระบบรางทั 8งหมดใชเ้งนิมาก ดงันั 8น การใชร้างแบบความเรว็สูงจงึมกีารสรา้งเฉพาะ
ในพื8นที�ที�จาํเป็นเท่านั 8น 3) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟความเรว็สูงได ้แต่ความเรว็
ในการวิ�งยงัคงปกต ิเช่น ในประเทศสเปน 4) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟความเรว็
สูงได้และรถไฟความเรว็สูงที�สามารถเขา้มาวิ�งในรางรถไฟปกตไิด ้เช่น ในประเทศเยอรมนั ซึ�งมตี้นทุน
ในการรกัษาโครงสรา้งพื8นฐานสงูมาก 

 

ต้นทุนของระบบรถไฟความเรว็สูง โดยการลงทุนก่อสรา้งระบบรถไฟความเรว็สูงจะใช้ทุนมาก 
การศึกษาความเป็นไปได้ต้องมกีารทําอย่างละเอียด และต้นทุนการก่อสรา้งมนัได้รบัการอุดหนุนจาก



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 
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ภาครฐั เช่น ประเทศเกาหล ีรฐัเป็นผู้ก่อสรา้งและให้เอกชนดําเนินการคอืรปูแบบ PPP โดยเอกชนรบั
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรฐัรบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ผลกระทบต่อการเดนิทางและการท่องเที�ยว คอื รถไฟความเรว็สูงสรา้งทางเลอืกใหม่ใหก้บัคนที�
ต้องการเดนิทางไกลเนื�องจากรถไฟความเรว็สูงสามารถแข่งขนักบัการเดนิทางทางอากาศได้ โดยไม่
เพียงแต่ระยะทางเท่านั 8น สภาพเส้นทางและเวลาที�เปลี�ยนแปลงไปก็มผีลต่อการตัดสินในการเลือก
รปูแบบการเดนิทางของผโูดยสารดว้ย ซึ�งรถไฟความเรว็สูงจะไดเ้ปรยีบกว่าการเดนิทางรปูแบบอื�นๆ ใน
ระยะทาง 100-500 กโิลเมตร โดยในระยะ 100-200 กโิลเมตรอาจเลอืกที�จะใชร้ถยนต์ และในระยะ 200 
กโิลเมตรขึ8นไปมกัจะมองหาทางเลอืกอื�น ซึ�งในระยะทาง 500 กิโลเมตรขึ8นไปการเดนิทางโดยรถไฟ
ความเรว็สูงจะมคีวามได้เปรยีบน้อยกว่าการเดนิทางโดยเครื�องบนิ โดยปญัหาที�เกดิขึ8นพบว่า การเปิด
เสรทีางการบนิทําใหม้สีายการบนิต้นทุนตํ�าเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดของรถไฟความเรว็สงู ซึ�งส่วนแบ่ง
การตลาดของรถไฟความเรว็สูงจะลดลงเมื�อการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงใช้เวลาในการเดนิทาง
มากกว่า 3 ชั �วโมง นอกจากนี8การใชบ้รกิารรถไฟความเรว็สงูยงัช่วยลดปญัหาดา้นสิ�งแวดลอ้มและปญัหา
การจราจรที�แออดัดว้ย 

สาํหรบัผลกระทบดา้นราคา พบว่า จุดแขง็ของการขนส่งทางรถไฟความเรว็สูงคอืความถี�ในการ
ให้บรกิาร จงึทําให้ไม่ต้องใชเ้วลานานในการรอรบัการให้บรกิาร นอกจากนี8รถไฟความเรว็สูงสามารถ
ทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชื�อมโยงในแง่ของการเก็บและการกระจาย สามารถเป็น
ระบบฟีดเดอรแ์ทนเสน้ทางการบนิในระยะสั 8นทั 8งหมด 

ผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยผลประโยชน์ที�เกิดขึ8นเมื�อมกีารพฒันา
ระบบรถไฟความเร็วสูง คือ การประหยัดเวลาในการเดินทาง การเพิ�มความจุของระบบ การลด
ผลกระทบภายนอก ประโยชน์จากการเดนิทางที�เพิ�มขึ8น และผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

นอกจากนี8การศกึษาของ DBI ทําศกึษาผลกระทบของรถไฟความเรว็สูงของประเทศต่างๆ ใน
เชงิเปรยีบเทยีบว่ามผีลกระทบที�เกดิจากการพฒันารถไฟความเรว็สูงในแต่ละเมอืงอย่างไร โดยทําการ
เปรยีบเทยีบระหว่างเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดกลบัเมอืงที�ไม่มรีถไฟความเรว็สูงจอด (มแีค่รถไฟ
ปกตจิอด) ซึ�งทําการเปรยีบเทยีบว่าก่อนและหลงัการมรีถไฟความเรว็สูงนั 8นสถานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของเมอืงมคีวามแตกต่างอย่างไรใน 3 ประเทศคอื ประเทศเยอรมนั ประเทศฝรั �งเศส และประเทศ
ญี�ปุน่ โดยมรีายละเอยีดดงันี8 

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศเยอรมนัมีการศึกษาเมืองที�มีรถไฟ
ความเรว็สงูจอดจาํนวน 12 เมอืง  พบว่า มเีมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ8นของประชากรจาํนวน 4 เมอืง มผีล
ต่อการเพิ�มขึ8นของการจา้งงาน 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ8นของเศรษฐกจิ 2 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 
4 เมอืง และมผีลต่อราคาที�ดนิ 4 เมอืง โดยสรุปพบว่าทุกเมอืงที�มรีถไฟความเรว็สูงจอดอาจจะไม่ไดร้บั
ผลประโยชน์เท่ากนัทุกเมอืงแต่ขึ8นอยูก่บัปจัจยัทางเศรษฐกจิของแต่ละเมอืงดว้ย  

ผลกระทบของการพฒันารถไฟความเรว็สงูในประเทศฝรั �งเศส พบว่าเมอืงที�ไดร้บัผลกระทบส่วน
ใหญ่เป็นเมอืงที�อยู่ต้นทางและปลายทางที�มรีถไฟความเรว็สูงจอด โดยเมอืงที�มผีลต่อการเพิ�มขึ8นของ
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ประชากรจาํนวน 2 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ8นของการจา้งงาน 3 เมอืง มผีลต่อการท่องเที�ยว 4 เมอืง และ
มผีลต่อจาํนวนนักเรยีน นักศกึษาจาํนวน 1 เมอืง เนื�องจากการมรีถไฟความเรว็สูงจะทําให้การเดนิทาง
ของนกัเรยีน นกัศกึษาสะดวกขึ8น 

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศญี�ปุ่น พบว่าผลต่อการเพิ�มขึ8นของ
ประชากรจํานวน 4 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ8นของ GDP 1 เมอืง มผีลต่อการเพิ�มขึ8นของเศรษฐกิจ 3 
เมอืง และมผีลต่อจาํนวนนกัเรยีน นกัศกึษาจาํนวน 3 เมอืง 

สําหรบัรถไฟความเรว็สูงกบัการพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า จงัหวดัเชยีงใหม่มนีักท่องเที�ยว
มากกว่า 10 ลา้นคนต่อปี ซึ�งถา้หากมรีถไฟความเรว็สูงจะช่วยกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของการท่องเที�ยว 
เนื�องจากรถไฟความเร็วสูงจะทําให้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปเชยีงใหม่ใช้เวลา
น้อยลง อกีทั 8งเป็นการส่งผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกจิเนื�องจากทาํใหเ้กดิการจา้งงาน 

โดยปรมิาณผู้โดยสารที�เขา้-ออกจงัหวดัเชยีงใหม่พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มผีู้โดยสารรวมทั 8งสิ8น 
9,077,052 คน โดยเป็นผูโ้ดยสารทางเครื�องบนิ 3,335,070 คน ซึ�งหากพยากรณ์ว่าเมื�อมรีถไฟความเรว็
สงูเกดิขึ8น จะมผีูโ้ดยสารรวมเพิ�มขึ8นเป็น 13,160,455 คน ซึ�งเป็นผูโ้ดยสารรถไฟความเรว็สูง 6,213,024 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.21 โดยผูโ้ดยสารทางเครื�องบนิลดลงเหลอืเพยีง 1,425,829 คน จากการพยากรณ์
แสดงใหเ้หน็ว่ารถไฟความเรว็สงูสามารถดงึส่วนแบ่งการตลาดมาจากเครื�องบนิได ้

นอกจากนี8แผนงานโครงการรถไฟความเร็วสูงตามนโยบายของรัฐบาลมี 4 เส้นทาง คือ 
กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่กรงุเทพฯ-หนองคาย กรงุเทพฯ-ระยอง และกรงุเทพฯ-ปาดงัเบซาร ์

จากการประชุมระดมความคดิ ในที�ประชุมไดใ้ห้ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ ซึ�ง
ประกอบด้วย 1) ด้านการพฒันาพื8นที�จงัหวดัเชยีงใหม่ 2) ด้านกฎระเบยีบและความปลอดภยัในการ
ให้บรกิารรถไฟ  3) ด้านการท่องเที�ยวและการขนส่งสนิค้า และ 4) ด้านความต้องการอนุรกัษ์พื8นที�
จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมรีายละเอยีด ดงันี8 

1) ดา้นการพฒันาพื8นที�จงัหวดัเชยีงใหมแ่ละการพฒันาดา้นการขนส่งมวลชนจงัหวดัเชยีงใหม ่
• ควรมกีารพิจารณาเรื�องการจดัวางผงัเมอืงของจงัหวดัเชียงใหม่ เนื�องจากผังเมอืง

ปจัจุบนัไม่เอื8ออํานวยทั 8งในด้านการขนส่งและการทําอุตสาหกรรม นอกจากนี8ควรมกีาร
ปรบัการขนส่งมวลชนภายในจงัหวดัเชียงใหม่ด้วยให้มกีารเชื�อมต่อกันระหว่างการ
เดนิทางแต่ละประเภทอยา่งสะดวกและรวดเรว็ ราคายตุธิรรม  

• การขยายตวัของท่าอากาศยานเชยีงใหม่ทําใหเ้กดิปญัหาการแออดัของผูโ้ดยสารควรมี
การขยายพื8นที�หรอืพฒันาระบบการขนส่งประเภทอื�นมารองรบัซึ�งโครงการพฒันาระบบ
รถไฟความเรว็สูงถือเป็นทางเลอืกหนึ�งที�น่าสนใจ โดยการมรีะบบรถไฟความเรว็สูง
ไม่ได้ก่อให้เกดิปญัหา หรอืส่งผลกระทบต่อท่าอากาศยานเชยีงใหม่จากการแย่งส่วน
แบ่งการตลาด เนื�องจากพื8นที�ที�การเดินทางโดยเครื�องบินสามารถเข้าถึงได้มคีวาม
แตกต่างกบัพื8นที�ที�การเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สงูเขา้ถงึได ้
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2)  ดา้นความปลอดภยั 
• ความปลอดภยัในการใหบ้รกิารรถไฟในปจัจุบนัไม่ดเีท่าที�ควร ดงันั 8นการมกีารพฒันา

ระบบรถไฟความเรว็สงูอาจก่อใหเ้กดิปญัหา ทั 8งทางดา้นสุขภาพของผูโ้ดยสารที�โดยสาร
รถไฟที�มคีวามเรว็สงูเกนิไป และปญัหาอุบตัเิหตุจากรถไฟ 

• ลดการจราจรที�ตดิขดัภายในจงัหวดัเชยีงใหม่ เนื�องจากการนํารถยนต์ส่วนบุคคลเขา้มา
ใชใ้นจงัหวดัเชยีงใหม่ซึ�งก่อให้เกดิปญัหาการจราจรตดิขดัและปญัหาอุบตัเิหตุทางถนน
ดว้ย  

3)  ดา้นการขนส่งสนิคา้ 

• โครงการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูระหว่างกรงุเทพฯ กบัเชยีงใหม่ ก่อใหเ้กดิการลด
การใช้พลงังานนํ8ามนัในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร ทําให้ประหยดัต้นทุนในการ
ขนส่งสนิค้าเนื�องจากเชยีงใหม่มผีลผลติที�เป็นสนิคา้เกษตรเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี8
ยงัมแีนวคดิพฒันาระบบรางคู่เพื�อการขนส่งสนิคา้โดยเฉพาะ 

4)   ดา้นความตอ้งการอนุรกัษ์พื8นที�จงัหวดัเชยีงใหม ่

• เป็นแนวคดิที�ไม่เหน็ดว้ยกบัโครงการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงระหว่างกรุงเทพฯ -
เชยีงใหม ่ เนื�องจากปญัหาความแออดัของการจราจรภายในจงัหวดัเชยีงใหม่ การขยาย
ของพื8นที�จงัหวดัถึงไม่สามารถขยายเพื�อรองรบันักท่องเที�ยวในจํานวนที�มากไปกว่า
ปจัจบุนัไดแ้ลว้ อกีทั 8งยงัมคีวามตอ้งการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มของเชยีงใหม่ไว ้โดยอาจ
ใหม้กีารพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูมาถงึจงัหวดัลาํพนู หรอืลาํปางเท่านั 8น  

นอกจากนี8ยงัมขีอ้เสนอแนะในประเดน็อื�นที�น่าสนใจ ดงันี8 

• จําเป็นต้องสร้างการเชื�อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง เช่น รถไฟความเร็วสูงและ
สนามบิน รวมถึงการปรับตัวของสายการบิน อาจพิจารณาถึงการให้บริการเป็น 
international flight ให้มากขึ8น เพื�อเป็นการส่งเสรมิการขนส่ง มากว่าที�จะเป็นการ
แขง่ขนักนัระหว่างรปูแบบการขนส่ง (ผลกัดนัใหเ้กดิเป็น multi-modal) 

• การเชื�อมต่อระหว่างกรุงเทพ-เชยีงใหม่ควรมรีถไฟความเรว็สูง ส่วนเชยีงใหม-่เชยีงราย 
การเชื�อมต่อดว้ยถนนมอเตอรเ์วยย์งัคงมคีวามสําคญัมากกว่า เนื�องจากสามารถลงทุน
ก่อสรา้งไดร้วดเรว็และสามารถเชื�อมเขา้เสน้ทางสาย R3A วิ�งเขา้สูล่าวและจนีไดท้นัท ี

• แผนการพฒันารถไฟทางคู่ (ระยะที� 2) อาจเป็นการพฒันาที�ล่าช้าเกินไป เมื�อเทยีบ
ระยะทางกบัเวลาในการก่อสรา้ง (69 กโิลเมตรใชเ้วลา 5 ปี) ทั 8งที�เป็นพื8นราบซึ�งง่ายต่อ
การก่อสรา้ง และไม่สามารถเสรมิความสามารถในการแข่งขนัเมื�อมกีารรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซยีน 
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• สถานการณ์ทางการเมืองที�เปลี�ยนไปในพม่า อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการสร้าง
เส้นทางรถไฟเชื�อมโยงระหว่างประเทศในภูมภิาค ซึ�งในอนาคตอาจมกีารเชื�อมโยง
ระหว่างจนี-พมา่-ไทย (พษิณุโลก) 

• ปจัจุบนัการพฒันาเชยีงใหม่มคีวามไม่สมดุลกนัระหว่าง Demand กบั Supply เช่น มี
จาํนวนหอ้งพกัในเชยีงใหมม่ากกว่าจาํนวนคนเดนิทางเขา้มาท่องเที�ยว 
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สรปุการร่วมหารือกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 
การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที เชื อมโยงประเทศเพื อนบ้าน 

 และการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูระหว่างกรงุเทพฯ กบัเชียงใหม่ 

วนัศกุรที์  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

จากการร่วมหารอืกบัหน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที�ประจําสถานีรถไฟ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ไดใ้หข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ในประเดน็การใหบ้รกิารและความพรอ้มในการรองรบั
การพฒันารถไฟความเรว็สงูของสถานีรถไฟเชยีงใหม ่โดยมรีายละเอยีด ดงันี8 

• ที�ตั 8งของสถานีรถไฟเชยีงใหม่อยู่ในตําแหน่งที�ใกล้ศูนย์กลางเมอืง โดยสามารถเดนิทางไปยงั
พื8นที�สาํคญั เช่น สนามบนิ ยา่นใจกลางเมอืง และยา่นการคา้ ในรศัม ี3 กโิลเมตร  

• พื8นที�ย่านสถานี มพีื8นที�เพยีงพอในการรองรบัการพฒันารถไฟความเรว็สูง โดยมพีื8นที�ว่างเปล่า 
ประมาณ 130 ไร ่

• การใหบ้รกิารเดนิรถ จาํนวนทั 8งหมด 8 ขบวนต่อวนั 

• ผูโ้ดยสารเดนิทางเขา้-ออกสถานีรถไฟเชยีงใหมม่ปีระมาณ 3,000 คนต่อวนั  

• เวลาที�ใชใ้นการเดนิรถค่อนขา้งสงู โดยขบวนรถเรว็ใชเ้วลา 15 ชั �วโมง และขบวนรถด่วนใชเ้วลา 
12 ชั �วโมง หากเกดิกรณทีี�รถไฟเดนิรถไดช้า้มากจะทําการหยุดเดนิรถที�สถานีลําปางและทําการ
ขนถ่ายผูโ้ดยสารทางรถโดยสารแทน 

• การเดนิทางจากสถานีรถไฟเพื�อเชื�อมต่อกบัพื8นที�อื�นของเมอืงเชยีงใหม่ ปจัจุบนัต้องอาศยัสอง
แถวแดง บรกิารของโรงแรมและบรษิทัทวัร ์

• การให้บรกิารปจัจุบนัเน้นการให้บรกิารผู้โดยสาร โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิ
(ประมาณรอ้ยละ 70) และมบีรษิทัทวัรเ์ขา้มาใชบ้รกิารของรถไฟประมาณ 3 ตู้ต่อวนัเพื�อขนส่ง
นกัท่องเที�ยวในรปูแบบแพคเกจทวัร ์

• ผูโ้ดยสารที�เดนิทางจากกรุงเทพฯ มกีารลงระหว่างทาง เช่น พษิณุโลกประมาณรอ้ยละ 30 ซึ�ง
ถอืว่าเป็นสถานีที�มจีาํนวนผูโ้ดยสารที�ค่อนขา้งมาก 

• การขนส่งสนิคา้ มปีรมิาณประมาณ 6,000 ตนัต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งนํ8ามนั (ปตท.) 
ส่วนการขนส่งสนิคา้หบีห่อ (ดอกไม ้ผกัและผลไม)้ จะเป็นการนําตู้สนิคา้มาพ่วงไปกบัขบวนรถ
โดยสาร สนิคา้เป็นสนิคา้หบีห่อ ดอกไม ้ผกัและผลไม ้โดยตดิค่าขนส่งตามนํ8าหนักและระยะทาง 
เดมิม ีรสพ. เป็น Feeder แต่ปจัจุบนัใหเ้อกชนเป็นผูใ้หบ้รกิารแทน นอกจากนั 8น ยงัมกีารขนส่ง
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ถั �วเหลอืงที�นําเขา้จากออสเตรเลยีผ่านท่าเรอืแหลมฉบงัมายงัเชยีงใหม่ เพื�อเขา้สู่อุตสาหกรรม
ผลตินํ8ามนัพชื 

• ในอดตีมกีารขนส่งสนิค้าจากนิคมอุตสาหกรรมลําพูนไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั โดยมยี่านกอง
สนิคา้ อยูท่ี�สถานีปา่เสา้ (ลาํพนู) ห่างจากสถานีเชยีงใหม่ประมาณ 20 กโิลเมตร แต่ปจัจุบนัไม่มี
การใช้งาน เนื�องจากมกีารเปลี�ยนมาใช้การขนส่งทางถนนแทน สาเหตุจากรถไฟมคีวามล่าช้า 
(ใชเ้วลาประมาณ 3 วนั) และขาดความแน่นอนในการขนส่งทาํใหข้นส่งสนิคา้ไมท่นัเที�ยวเดนิเรอื 

• ปจัจุบนัยงัคงมคีวามต้องการขนส่งสนิค้าในเส้นทางเชยีงใหม่-แหลมฉบงั และมคีวามต้องการ
จากขนส่งนํ8ามนัดบิอยู ่แต่การรถไฟไมส่ามารถรองรบัปรมิาณในการใหบ้รกิารขนส่งได ้  

• อุปสรรคสําคญัในการใหบ้รกิาร คอื ความไม่สมบูรณ์ของโครงสรา้งพื8นฐาน หวัรถจกัรและแคร่
เก่าและไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร ซึ�งในเส้นทางสายเหนือปจัจุบนัมกีารเสรมิความแขง็แรง
ของเสน้ทางรถไฟ โดยเปลี�ยนเป็นราง 100 ปอนด ์จากกรุงเทพฯ มายงัพษิณุโลก ทําใหส้ามารถ
เดนิขบวนรถไดป้ลอดภยัและรวดเรว็ขึ8น ส่งผลใหต้รงเวลามากขึ8น 

• การก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟความเรว็สูง อาจต้องกําหนดแนวเสน้ทางใหม ่ (ให้เป็นทางตรงมาก
ขึ8น) โดยในบางพื8นที�อาจตอ้งก่อสรา้งอาจตอ้งเป็นทางยกระดบั 

• รปูแบบการลงทุนควรเป็นแบบรว่มทุน หรอื Joint venture 

• นอกจากจนีที�เขา้มาให้ความสนใจในการพฒันารถไฟความเรว็สูงแล้ว ยงัมญีี�ปุ่นได้เริ�มเขา้มา
สาํรวจและศกึษาในเบื8องตน้ (โดยเขา้มาศกึษาในช่วงเดอืนมนีาคม 2555) 
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ภาคผนวก ค. 
การสมัมนาเสนอผลงานวิจยัและรบัฟังความคิดเหน็ 

“โครงการวิจยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที*เชื*อมโยงประเทศเพื*อนบ้าน 
เพื*อให้ไทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที*ยวของภมิูภาค” 

วนัองัคารที*  31  กรกฎาคม  2555  เวลา 08.30 - 12.30 น. 
 ณ ห้องเลอโลตสั ชั <น 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอรด์ กรงุเทพฯ 

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00-09.15 น. การนําเสนอภาพรวมของโครงการ  

โดย  ดร. ฉลองภพ  สสุงักรก์าญจน์ 

นกัวชิาการเกยีรตคิุณ  สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

09:15 – 10.00 น. ผลกระทบจากการพฒันารถไฟความเรว็สงูและการเชื�อมต่อทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

โดย   ดร. สุเมธ  องกิตติกลุ 
นกัวชิาการดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์ สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

10:00 – 10:45 น. ขอ้เสนอทางดา้นนโยบายเพื�อใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที�จากการพฒันารถไฟ
ความเรว็สงูและการเชื�อมต่อทางรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

โดย  ดร. ณรงค ์ ป้อมหลกัทอง 
  ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์ สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 

10:45 – 11:00 น. พกัรบัประทานชา-กาแฟ 

11.00 – 11.45 น. การอภปิรายและแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ 

 โดย  1.  ดร. พิเชฐ  คณุาธรรมรกัษ ์  สาํนกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร   

2.  นายนคร  จนัทศร   สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

3.  นายพีรเ์มศร ์ วฒิุธรเนติรกัษ ์  สาํนกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบั
ประเทศเพื�อนบา้น (องคก์ารมหาชน)  

4.  นายอมฤทธิE   ปั<นศิริ   บจก. เอก็เซล ทรานสปอรต์ อนิเตอรเ์นชั �นแนล 

ดาํเนินรายการโดย  รศ. ดร. ราเชนทร ์ ชินทยารงัสรรค ์

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์       

11.45 – 12.30 น. รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ  

12.30 น. ปิดการสมัมนาและร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั  

 



 

264 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

265 
 

 



 

266 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

267 
 

 



 

268 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

269 
 

 



 

270 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

271 
 

 



 

272 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

273 
 

 



 

274 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

275 
 

 



 

276 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

277 
 

 



 

278 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

279 
 

 



 

280 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

281 
 

 



 

282 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

283 
 

 



 

284 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

285 
 

 



 

286 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

287 
 

 



 

288 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

289 
 

 



 

290 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

291 
 

 



 

292 ภาคผนวก ค. 

การสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

 



โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 

293 
 

การอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเหน็ 
โครงการวิจยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบ้าน 

เพื�อให้ไทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวของภมิูภาค 
วนัองัคารที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชุมซาลอน เอ-บี ชั 7น 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอรด์ กรงุเทพฯ 
 

การอภปิรายแลกเปลี�ยนความคดิเห็นในการสมัมนาเสนอผลงานวจิยัและรบัฟงัความคดิเห็น 

โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้นเพื�อใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและการท่องเที�ยวของภูมภิาค โดยมผีู้ร่วมอภิปรายหลกัได้แก่ ดร.พิเชฐ  คุณาธรรมรกัษ์  

(สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)  นายนคร  จนัทศร  (สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาต)ิ  นายพรีเมศร ์ วุฒธิรเนตริกัษ์  (สาํนกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศ

เพื�อนบา้น)  และ นายอมฤทธิ 8  ป ั 9นศริ ิ (บรษิทัเอ๊กเซล ทรานสปอรต์ อนิเตอรเ์นชั �นเนล) ซึ�งสามารถสรุป

สาระสาํคญัได ้ดงันี9 

โครงการวิจยัการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบ้านเพื�อให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวของภูมภิาค ควรแยกเรื�องหรือประเด็นในการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเดน็ คอื ประเดน็ดา้นรถไฟความเรว็สงู และประเดน็ดา้นการเชื�อมโยงโครงข่ายรถไฟกบั
ประเทศเพื�อนบา้น  

 ประเด็นด้านรถไฟความเร็วสูง พบว่า ตามที�รฐับาลได้มีนโยบายสร้างรถไฟความเร็วสูง 3 
เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และกรุงเทพฯ-หัวหิน ซึ�งหากพิจารณา
ทางด้านเส้นทางแล้วพบว่าเป็นเส้นทางที�ไม่สามารถเชื�อมต่อกบัประเทศเพื�อนบ้านได้เลย ดงันั 9นการ
กําหนดนโยบายต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัเสน้ทางรถไฟภายในประเทศควรมกีารคํานึงถงึการเชื�อมต่อกบัการ
เชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้น หรอืควรดาํเนินนโยบายใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการเชื�อมโยงกบัประเทศ
เพื�อนบา้นดว้ย 

 รฐับาลควรมกีารประชาสมัพนัธ์ หรอืให้ความรู ้และให้ขอ้มูลกบัประชาชน และผู้ที�เกี�ยวขอ้งว่า 
รถไฟความเร็วสูงคืออะไร สร้างเพื�ออะไร มแีผนการดําเนินงานอย่างไร เพื�อเสรมิสร้างความเข้าใจ
เบื9องตน้ใหก้บัประชาชน และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง  
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สําหรบัประเดน็ด้านการเชื�อมโยงโครงข่ายรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน มกีารคาดการณ์ว่าจะ
สมบูรณ์ภายใน 5 ปีขา้งหน้า ซึ�งสถานการณ์ปจัจุบนัพบว่า โครงข่ายรถไฟที�เชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อน
บา้นนั 9นปจัจบุนัมทีี�ภาคใต ้คอื ปาดงัเบซาร ์ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คอื หนองคาย ส่วนมุกดาหาร 
มโีอกาสที�จะเกดิขึ9นอกีไม่นานนี9 แต่ทางภาคเหนือยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง อกีทั 9งยงัเพิ�มเตมิจะกรณีที� 
ดร.ณรงค์กล่าวไว้ในเรื�องเสน้ทาง สงิคโปร-์คุณหมงิ ว่า เส้นทางนี9อาจเกดิขึ9นไดใ้นกรณีที� 3 คอื ขึ9นไป
ทางบรเิวณหนองคายเนื�องจากมรีางรถไฟอยูแ่ลว้  

 ควรมกีารสรา้งระบบโครงข่ายทางรางและหวัรถจกัร สําหรบัรถไฟในประเทศให้มคีวามสมบูรณ์
เสอีก่อนที�จะทําการเชื�อมโยงโครงข่ายรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน และวิทยากรทุกท่านมคีวามเห็น
ตรงกนัว่าการขนส่งทางรถไฟมปีระโยชน์ในการช่วยลดการขนส่งทางบก ลดปญัหาสิ�งแวดล้อม ปญัหา
อุบตัเิหตุ ทางถนน แต่การพฒันาระบบรางของประเทศไทยอาจไม่ทนัการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน เนื�องจากการวางแผนระบบรางรถไฟในปจัจุบนัของประเทศไทยทําเพื�อเพยีงแก้ปญัหาต่างๆ 
ภายในประเทศโดยมไิดค้าํนึงถงึปญัหาที�จะเกดิขึ9นจากการเชื�อมโยงโครงขา่ยรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

 นอกจากนี9ยงัมผีูเ้สนอใหนํ้าบทเรยีนการบรหิารจดัการระบบรถไฟที�ผดิพลาดในอดตีมาก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ในการการบรหิารจดัการระบบรถไฟในปจัจุบนั ซึ�งประเดน็ที�ควรพฒันาคอื ควรทําโครงการ
พฒันาวศิวกรรมระบบราง เพื�อสรา้งมาตรฐานระบบราง โดยอาจจดัใหม้กีารเรยีนการสอน หรอืการอบรม
ในมหาวทิยาลยัต่างๆ  และควรบรูณาการในเรื�องของการพฒันาเทคโนโลยรีถไฟ ใน 2 รปูแบบคอื 

 การพฒันาในระดบัค่อยเป็นค่อยไป เช่น การสร้างเครอืข่าย หรอืงานวจิยัทางด้านการพฒันา
เทคโนโลยรีถไฟ และการทํา Project Base Technology Transfer โดยอาจเขยีนเงื�อนไขในการประกวด
ราคาให้มีการ Transfer Technology นอกจากนี9ย ังต้องคํานึงถึงงบประมาณในการก่อสร้างรถไฟ
ความเรว็สูงเพราะ การการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงต้องใชง้บประมาณในการดําเนินการที�สูงดว้ย จงึมี
ความเสี�ยงในการลงทุน ดงันั 9นต้องมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยง โดยใชก้ารบํารุงรกัษาที�มมีาตรฐานสูง 
ซึ�งใชต้น้ทุนบาํรงุรกัษาที�สงูตามไปดว้ย โดยปจัจยัเหล่านี9เป็นปจัจยัที�สะทอ้นราคาค่าโดยสาร  

 อกีทั 9งควรสรา้งความชดัเจนในด้านความหมายของระบบรางในรูปแบบต่างๆ และคําว่ารถไฟ
ความเรว็สงูดว้ย และการเป็นศุนยก์ลางจาํเป็นต้องมกีารบรกิารจดัการที�เป็นระบบดว้ย ควรมกีารพฒันา
โครงสรา้งพื9นฐานที�เป็นระบบและเป็นรปูธรรม  

และประเดน็สุดทา้ยคอืควรคาํนึงถงึความเป็นจรงิในการสรา้งรถไฟความเรว็สูงในประเทศดว้ยว่า 

ประเทศไทยมกีารออกแบบผงัเมอืง หรอืการใช้ประโยชน์จากที�ดนิในแบบที�ไม่เหมาะสมกบัการขนส่ง

ทางรถไฟ ดงันั 9นควรปฎริปูที�ดนิก่อน และควรใชร้ะบบรถไฟแบบเดมิมาเป็นพื9นฐานในการปฎริปูการใช้

ประโยชน์จากที�ดนิก่อน แลว้จงึพฒันารถไฟความเรว็สงู 



โครงการวจิยัการใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟที�เชื�อมโยงประเทศเพื�อนบา้น  
เพื�อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวของภมูภิาค 
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นอกจากนี9ยงัมคีวามคดิเหน็จากผู้เขา้ร่วมสมัมนาได้ให้ขอ้สงัเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็น

ต่างๆ ดงันี9 

1.ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื9นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวก 

• ประเดน็ในการพจิารณาควรแยกออกเป็น 2 ประเดน็ คอื ประเดน็ดา้นรถไฟความเรว็สูง และ
ดา้นการเชื�อมโยงโครงขา่ยรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น ดงันี9 

- ประเด็นด้านรถไฟความเร็วสูง พบว่า ตามที�รฐับาลได้มีนโยบายสร้างรถไฟ
ความเรว็สูง 3 เสน้ทาง คอื กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสมีา และกรุงเทพฯ-หวั
หิน ซึ�งหากพิจารณาทางด้านเส้นทางแล้วพบว่าเป็นเส้นทางที�ไม่สามารถเชื�อมต่อกับ
ประเทศเพื�อนบ้านได้เลย ดงันั 9นการกําหนดนโยบายต่างๆที�เกี�ยวข้องกับเส้นทางรถไฟ
ภายในประเทศควรมกีารคํานึงถงึการเชื�อมต่อกบัการเชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบ้าน หรอื
ควรดาํเนินนโยบายใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการเชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้นดว้ย 

- สําหรบัประเด็นด้านการเชื�อมโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพื�อนบ้าน มกีาร
คาดการณ์ว่าจะสมบรูณ์ภายใน 5 ปีขา้งหน้า ซึ�งสถานการณ์ปจัจุบนัพบว่า โครงข่ายรถไฟที�
เชื�อมโยงกับประเทศเพื�อนบ้านนั 9นปจัจุบันมีที�ภาคใต้ คือ ปาดังเบซาร์ ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คอื หนองคาย ส่วนมกุดาหาร มโีอกาสที�จะเกดิขึ9นอกีไมน่านนี9 แต่ทาง
ภาคเหนือยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง อกีทั 9งยงัเพิ�มเตมิจะกรณีที� ดร.ณรงค์กล่าวไว้ในเรื�อง
เส้นทาง สงิคโปร-์คุณหมงิ ว่า เส้นทางนี9อาจเกดิขึ9นได้ในกรณีที� 3 คอื ขึ9นไปทางบรเิวณ
หนองคายเนื�องจากมรีางรถไฟอยูแ่ลว้ 

• ควรมกีารสรา้งระบบโครงขา่ยทางรางและจดัหาหวัรถจกัรสําหรบัรถไฟในประเทศใหม้คีวาม
สมบูรณ์เสยีก่อนที�จะทําการเชื�อมโยงโครงข่ายรถไฟกบัประเทศเพื�อนบ้าน เนื�องจากการ
ขนส่งทางรถไฟมปีระโยชน์ในการช่วยลดการขนส่งทางบก ลดปญัหาสิ�งแวดล้อม ปญัหา
อุบตัเิหตุ ทางถนน แต่การพฒันาระบบรางของประเทศไทยอาจไม่ทนัการเปิดเสรปีระชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน เนื�องจากการวางแผนระบบรางรถไฟในปจัจุบนัของประเทศไทยทําเพื�อ
เพยีงแก้ปญัหาต่างๆ ภายในประเทศโดยมไิดค้ํานึงถงึปญัหาที�จะเกดิขึ9นจากการเชื�อมโยง
โครงขา่ยรถไฟกบัประเทศเพื�อนบา้น 

2.ดา้นเทคโนโลยรีถไฟและรถไฟความเรว็สงู 

• การนําบทเรียนการบริหารจดัการระบบรถไฟที�ผิดพลาดในอดีตมาการพิจารณาเพื�อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการการบรหิารจดัการระบบรถไฟในปจัจุบนั ซึ�งประเดน็ที�ควรพฒันา
คอื ควรจดัทําโครงการพฒันาวศิวกรรมระบบราง เพื�อสรา้งมาตรฐานระบบราง โดยอาจจดั
ใหม้กีารเรยีนการสอน หรอืการอบรมในมหาวทิยาลยัต่างๆ  และควรบูรณาการในเรื�องของ
การพฒันาเทคโนโลยรีถไฟ ใน 2 รปูแบบคอื 
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-  การพฒันาในระดบัค่อยเป็นค่อยไป เช่น การสรา้งเครอืข่าย หรอืงานวจิยัทางด้านการ
พฒันาเทคโนโลยรีถไฟ และการทํา Project Base Technology Transfer โดยอาจเขยีน
เงื�อนไขในการประกวดราคาให้มกีาร Technology Transfer นอกจากนี9ยงัต้องคํานึงถงึ
งบประมาณในการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเพราะ การการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูง
ต้องใชง้บประมาณในการดําเนินการที�สูงดว้ย จงึมคีวามเสี�ยงในการลงทุน ดงันั 9นต้องมี
การบริหารจดัการความเสี�ยง โดยใช้การบํารุงรกัษาที�มีมาตรฐานสูง ซึ�งใช้ต้นทุน
บาํรงุรกัษาที�สงูตามไปดว้ย โดยปจัจยัเหล่านี9เป็นปจัจยัที�สะทอ้นราคาค่าโดยสาร 

-  รฐับาลควรมกีารประชาสมัพนัธ์ หรอืให้ความรู้ และให้ข้อมูลกับประชาชน และผู้ที�
เกี�ยวข้องว่า รถไฟความเรว็สูงคอือะไร สร้างเพื�ออะไร มแีผนการดําเนินงานอย่างไร 
เพื�อเสรมิสรา้งความเขา้ใจเบื9องต้นใหก้บัประชาชน และผู้ที�เกี�ยวขอ้ง อีกทั 9งควรสรา้ง
ความชดัเจนในดา้นความหมายของระบบรางในรปูแบบต่างๆ และคําว่ารถไฟความเรว็
สงูดว้ย และการเป็นศนูยก์ลางจาํเป็นตอ้งมกีารบรกิารจดัการที�เป็นระบบดว้ย ควรมกีาร
พฒันาโครงสรา้งพื9นฐานที�เป็นระบบและเป็นรปูธรรม 

3.ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 

• ควรคํานึงถึงความเป็นจรงิในการสรา้งรถไฟความเรว็สูงในประเทศด้วยว่า ประเทศไทยมี
การออกแบบผงัเมอืง หรอืการใชป้ระโยชน์จากที�ดนิในแบบที�ไม่เหมาะสมกบัการขนส่งทาง
รถไฟ ดงันั 9นควรปฎริูปที�ดนิก่อน และควรใช้ระบบรถไฟแบบเดมิมาเป็นพื9นฐานในการปฎิ
รปูการใชป้ระโยชน์จากที�ดนิก่อน แลว้จงึพฒันารถไฟความเรว็สงู 

• ทิศทางการพัฒนาอาจต้องคํานึงถึงประเด็นของประเทศจีนโดยเฉพาะในด้านของการ
แบ่งปนัผลประโยชน์ ซึ�งอาจตอ้งดาํเนินยทุธศาสตรใ์นลกัษณะของการระวงัจนี 

• เมื�อมกีารลงทุนระบบขนส่งทางรางไปแลว้จะสรา้งหรอืหาประโยชน์ไดอ้ย่างไร ซึ�งหากปล่อย
ใหด้าํเนินการในรปูแบบเดมิอาจไมไ่ดป้ระสทิธผิลที�ดพีอ 

• แนวโน้มในการพฒันาและทศิทางที�เปลี�ยนไปของสถานการณ์ทางการเมอืงในพม่า อาจมี
ผลกระทบต่อทศิทางการสรา้งเสน้ทางรถไฟเชื�อมโยงระหว่างประเทศในภมูภิาคได ้

 


