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กิตติกรรมประกาศ 

แผนงานวิจัย การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที ่เชื ่อมโยง  
ประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่ 21” ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินงานศึกษาใน  
2 ระเบียงเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) โดย
จะเน้นไปท่ีการเชื ่อมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) เป็นหลัก ประกอบด้วย 1) สะพาน
เศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) และ 2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอิน
โดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor : CICPEC) โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกจังหวัดท่ีได้ดำเนินการศึกษา 

อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังว่า โครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเป็นข้อมูลพื้นฐาน  
ในการศึกษาต่อไป หากโครงการฉบับนี้มีข้อบกพร่อง คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และยินดีท่ี
จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาโครงการงานวิจัย
ต่อไป 

 
คณะผู้วิจัย ตุลาคม 2564 
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ที ่ เช ื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ย ุทธศาสตร์   
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1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

โครงการนี้เป็นการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศ
ไทยภานใต้ยุทธศาสตร์ BRI ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน และแนวทาง
การขนส่งสินค้า การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน และแนวทางการขนส่งผู ้โดยสารที ่เหมาะสม   
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาทางเลือก
เชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบใหม่ และโอกาสสำหรับประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงาน และอุปสงค์การขนส่งคนและสินค้า รวมถึงเสนอแนะยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน
บนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

2) เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นตอนแรก คือ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับแผนงานวิจัยการศึกษา
ระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21”แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษที่ 21 2) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย 3) โครงการศึกษาที่เกี ่ยวข้อง และ 4) ระบบรางของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต 
ขั้นตอนถัดมา คือ การเก็บรวบรวมและการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี ่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ที ่รองรับ 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษที่ 21 (BRI) ในช่วงรายงานการความก้าวหน้าการวิจัยและนวัตกรรม (ครั ้งที ่ 1)  ในระยะ 
 6 เดือนได้แบ่งการเก็บรวบรวมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง และ  
2) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล (ภายในประเทศ) ขั้นตอนต่อมา คือ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แผนผังสาเหตุ
และผล และเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมถึง สรุปผลการดำเนินงาน 
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4. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า การเชื่อมโยงของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI ผ่านด่านหนองคายด้วย
รถไฟลาว-จีน เป็นเส้นทางท่ีมีศักยภาพ แต่ยังขาดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสม คณะนักวิจัยจึงได้
กำหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิ สติกส์ของ
ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุน
ให้ประเทศอย่างสูงสุด  

5. ข้อเสนอแนะ 

1) ผลการศึกษาการเช่ือมโยงทำให้ทราบเส้นทางการเช่ือมโยงของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ภาคี ซึ่งผู้วิจัยได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทย โดยผลท่ีได้
ควรมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ดีขึ้น ควรลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติม 

2) ผลการวิจัยนี้ทำให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนาคต โดย
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนให้ประเทศอย่างสูงสุด 

3) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรมีการปรับตัวโครงสร้างสินค้า ผู้โดยสารและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งควรมีการผลักดันและพัฒนา โดยการพัฒนานี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้
สินค้า และนำเทคโนโลยีที ่เข้ามาใช้จะทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง และสามารถช่วย 
ในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนกับนานาประเทศ 

4) ผลการศึกษาด้านนโยบายทำให้ทราบว่าภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการต้นทุนจัดตั้งศูนย์
รวบรวมการกระจายสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร 
เพื่อรองรับปริมาณสินค้าและผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับโครงข่ายทางด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบ 
การขนส่งทางรางในการเชื่อมโยงกับการขนส่งทางราง ทางถนน และทางอากาศ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการขนส่งเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 ได้มากท่ีสุด  

  



 

 v  

บทคัดย่อ 

แผนงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์

ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ

ภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” และ 2) เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับ 

กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น  

7 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 1) การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล

และการสัมภาษณ์เชิงลึก 3) การวิเคราะห์การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 4) การวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและ

ผล 5) การเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 6) การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และ  

7) การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ โดยผลการศึกษา พบว่า การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารของ

ประเทศไทยในอนาคตสามารถเช่ือมโยงไปยังประเทศจีนได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ภายใต้

ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยใช้เส้นทางของโครงการรถไฟลาว -จีน ส่งผลให้ผู้

ประกอบและผู้โดยสารมีโอกาสมากขึ้นในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและการเดินทางจากทางถนนเป็น

ทางราง อย่างไรก็ตามการขนส่งทางบกของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถเดินทางไปยังกลุ่มประเทศ

ภาคีบนเส้นทางเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ได้  

ซึ่งประกอบด้วย ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศเบลารุส ประเทศโปแลนด์ ประเทศเยอรมนี 

และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้มี

ความเหมาะสมต่อการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบบนเส้นทางที ่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับ 

กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” ได้ นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐาน

และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ควรได้รับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่ง

จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งของผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

This research plan has two objectives: 1) to study the current operations and travel 
demands for multimodal transportation systems connecting Thailand and member 
countries under the “Belt and Road Initiative: BRI” strategy and 2) to recommend the 
development strategy of logistics systems for supporting the multimodal transportation 
systems connecting Thailand and member countries under the BRI strategy. The 
methodology is divided into seven main steps: 1) theory and literature reviews, 2) data 
collection and in-depth interview, 3) logistics system analysis, 4) fishbone diagram analysis, 
5) recommendations of logistics system development strategy plans, 6) public 
participation, and 7) research conclusion and recommendation. The results of study show 
that the freight and passenger transportation of Thailand in the future can be connected 
to China through rail infrastructure under the BRI strategy by using the route of Laos-China 
railway project. Affecting the entrepreneurs and passengers has more opportunities to shift 
the modes of transportation from roads to railways. However, the land transportation of 
Thailand at the current cannot be traveled to the member countries on the New Eurasian 
Land Bridge (NELB) under the BRI strategy, which consists of Kazakhstan Russia Belarus 
Poland Germany and Netherlands. Therefore, Thailand should improve the logistics action 
plans to be suitable for multimodal transportation on routes that can connect Thailand 
with member countries under the BRI strategy. Moreover, logistics infrastructure and 
technology should be developed and supported to increase operational efficiency, which 
will reduce transportation costs of entrepreneurs and support Thailand to compete with 
other international countries effectively. 

 

 

Keywords: Belt and Road Initiative, Logistics System, Multimodal Transportation 
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ภาพรวมแผนงานวิจัย 

- ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

โครงการนี้เป็นการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศ

ไทยภานใต้ยุทธศาสตร์ BRI ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน และแนวทาง

การขนส่งสินค้า การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน และแนวทางการขนส่งผู ้โดยสารที ่เหมาะสม   

การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาทางเลือก

เชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบใหม่ และโอกาสสำหรับประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงาน และอุปสงค์การขนส่งคนและสินค้า รวมถึงเสนอแนะยุทธศาสตร์  

การพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน
บนเส้นทางที ่สามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

2) เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บนเส้นทางที ่สามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

- รายละเอียดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อย 

 

แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยและแผนงานวิจัย 
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จากแผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยและแผนงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการศึกษา

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศ

ไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”นั้นมี การศึกษาย่อย

ท้ังหมด 4 ด้าน โดยประกอบไปด้วย การขนส่งสินค้า การขนส่งผู ้โดยสาร การศึกษาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการพัฒนาทางเลือกและโอกาสของประเทศไทย ซึ่งทางแผน

งานวิจัยได้รับข้อมูลจากทั้ง 4 โครงการย่อยมาบูรณาการร่วมกันเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม

ประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” และเพื่อเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

- สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ี

เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”นั้นมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบใน

ปัจจุบันบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสาย

ไหมในศตวรรษที่ 21” และ 2) เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยที่ผ่านมาผู้วิจัยได้มีการเก็บรวมรวบข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิท่ี

เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์

การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการขนส่งคนและ

สินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่  21”โดยผู ้ว ิจัยมี 

การวิเคราะห์ทั้งในด้านสินค้า ผู้โดยสาร โครงสร้างพื้นฐาน โอกาส และภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจากการศึกษ า 

พบว่า การเชื ่อมโยงของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI ผ่านด่านหนองคายด้วยรถไฟลาว-จีน 

 เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพ แต่ยังขาดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม คณะนักวิจัยจึงได้กำหนดกล

ยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน เพื่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อให้

ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั ้งเพิ ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนให้ ประเทศ 

อย่างสูงสุด 

  



 

 ix  

- ข้อเสนอแนะ 

1) ผลการศึกษาการเช่ือมโยงทำให้ทราบเส้นทางการเช่ือมโยงของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ภาคี ซึ่งผู้วิจัยได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทย โดยผลท่ีได้
ควรมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ดีขึ้น ควรลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติม 

2) ผลการวิจัยนี้ทำให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนาคต  
โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนให้ประเทศอย่างสูงสุด 

3) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรมีการปรับตัวโครงสร้างสินค้า ผู้โดยสารและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งควรมีการผลักดันและพัฒนา โดยการพัฒนานี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้
สินค้า และนำเทคโนโลยีที ่เข้ามาใช้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถช่วยใน  
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- ประโยชน์ที่ได้รับ 
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รูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
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เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน 

 



 

 x  

หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ 

1) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
2) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
4) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
5) กรมศุลกากร 
6) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
8) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
9) สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  
10) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA  
11) LIMEC ประเทศไทย  
12) ผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์ การบริการ การค้า

และการลงทุน 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้พัฒนาก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในฐานะ
ท่ีเป็นประเทศท่ีมีพลเมืองมากท่ีสุดในโลกและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2556 
สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้มี 
การนำทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า เส้นทางสายไหม (Silk Road) ที่ประสบความสำเร็จในอดีต ทั้งในแง่
ของการขยายอิทธิพลทางการค้าและเผยแพร่วัฒนธรรมมาปรับปรุงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการขยายอิทธิพล
ทางการค้าและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีชื่อเรียกใหม่ว่า เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในระดับพหุภาคีของจีน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road Economic 
Belt) และ 2) การเช่ือมโยงทางทะเล (Maritime Silk Road) โดยการเช่ือมโยงทางบกจะใช้ “รถไฟ” เป็น
ตัวขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประเทศท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม ส่วนการเชื่อมโยงทางทะเลจะ
เชื่อมสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังแอฟริกาดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 ซึ่งเป็น
การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค ซึ่งได้มีการแลกเปล่ียนทางด้านวัฒนธรรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนท่ีสำคัญ
ในการดำเนินการ อันจะนำมาซึ่งการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความมั่นคงและการเมอืง 
ด้วยการผลักดันการดำเนินการที่ประกอบด้วย 1) การประสานงานด้านนโยบาย 2) การสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเชื่อมต่อ 3) การขจัดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้า 4) การเสริมสร้างความร่วมมือ
การควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ และ 5) การสร้างความสัมพันธ์จากประชาชนสู่ประชาชน 
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 ที่มา: Bloomberg Straits Times Graphics (2018) 

รูปที่ 1.1-1 เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) 
ในปี พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ ่มดำเนินการยุทธศาสตร์การเชื ่อมโยงทางบก 

ภายใต้โครงการ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อ
เชื่อมต่อการค้าจากเมืองอี้อู (Yiwu) สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษและ
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งถือเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ยาวที่สุดของโลก อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเส้นทางการขนส่งคนโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็ว
สูง (High Speed Train) เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางไปยังทวีปยุโรป รวมถึงการสร้างรถไฟความเร็วปกติ 
(Regular Speed Train) เช่ือมโยงท่ัวทุกภูมิภาค ซึ่งสอดรับกับประเทศไทยท่ีปัจจุบันกำลังพัฒนาโครงข่าย
รถไฟฟ้าในเมืองใหญ่เช่ือมระบบคมนาคมการขนส่งคนให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีจะเกิดเส้นทางการเช่ือมโยงเป็นโครงข่ายภายในอีก 5 ปีข้างหน้า 
ขณะท่ีเมืองใหญ่ในภูมิภาคก็ยังมีแผนงานพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยการสร้างรถไฟฟ้าในพื้นท่ีจังหวัด 
นอกจากนี ้ย ังมีเส้นทางเชื ่อมเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานคร ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในส่วนของ  
การเชื่อมโยงทางบกที่จะเชื ่อมโยงทั้งการขนส่งคนและสินค้าซึ ่ง เส้นทางการเชื่อมโยงทางบกนี้จะช่วย
ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงไทยท่ีมีความได้เปรียบด้าน
ภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนท่ีจะสร้างความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกภูมิภาค 

จากสถานการณ์ที ่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส์เพื ่อให้สามารถเชื ่อมโยงการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบไปยังกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยสามารถ
เพิ่มศักยภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนและช่วยให้เพิ ่มขีด



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

1-3 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการดำเนินการศึกษาระบบ  
โลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ใน  
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสังเคราะห์เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาสำหรับแผนงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน

บนเส้นทางที ่สามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

2)  เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บนเส้นทางที ่สามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษาสำหรับแผนงานวิจัยนี้จะดำเนินการศึกษาใน 2 ระเบียงเศรษฐกิจท่ีสามารถ
เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) โดยจะเน้นไปท่ีการเชื่อมโยงทางบก 
(Silk Road Economic Belt) เป็นหลัก ประกอบด้วย 1) สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian 
Land Bridge: NELB) และ 2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula 
Economic Corridor : CICPEC) ดังแสดงในรูปที่ 1.3-1  
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ที่มา: ดัดแปลงรูปจาก OECD Business and Finance Outlook (2018) 

รูปที่ 1.3-1 ขอบเขตของการศึกษาตามระเบียงเศรษฐกิจ 

ขอบเขตการศึกษาการเช่ือมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับการศึกษาในแผนงานวิจัย
นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1) การขนส่งสินค้า โดยมีจุดต้นทาง (Origin) คือ ท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุร ี ประเทศไทย และจุดปลายทาง (Destination) คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร ์แลนด ์  และ 2) การขนส่งผ ู ้ โดยสาร โดยม ีจ ุดต ้นทาง ค ือ ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย และ จุดปลายทาง คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศ-
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ดังแสดงในรูปที่ 1.3-2 
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ที่มา: ดัดแปลงรูปจาก Mercator Institute for China Studies (2018) 

รูปที่ 1.3-2 ขอบเขตการศึกษาการเชื่อมโยงการขนส่งต่อเน่ืองหลาย 
ขอบเขตการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมในภาคสนามสำหรับการศึกษานี้จะแบบเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) ภายในประเทศไทย คือ ลงพื้นที่ใน 6 จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย เชียงราย ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา และ 2) ต่างประเทศ คือ ลงพื้นที่ในเส้นทางรถไฟตามสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 
(NELB) ที่มีจุดต้นทาง คือ เหลียนยุนกัง (Lianyungang) ในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(China) และจุดปลายทาง คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) 
นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น จำนวน 2 ครั้ง ณ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ 
กรุงเทพมหานคร  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับสำหรับแผนงานวิจัยนี้สามารถแสดงได้ในตารางที่ 1.4-1 
ตารางที่ 1.4-1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ก่อนการดำเนินงาน หลังการดำเนินงาน 
1. ไม่มีข้อมูลด้านปัญหาและศักยภาพระบบโลจสิติกส์ของ
ประเทศไทยในปัจจุบันที่รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

1. ได้ข้อมูลปัญหาและศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของ 
ประเทศไทยในปัจจุบันที่รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

2. ไม่มีข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์/นโยบายในการ     
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

2. ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์/นโยบายในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
ซึ่งจะสง่ผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการแข่งข้ันในด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน 
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับ  
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” แบ่งการทบทวนวรรณกรรมและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและ 2) การทบทวน
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1.1  ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เดิมถูกเรียกว่า One Belt One Road แต่ต่อมา
รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่า Belt and Road Initiative (BRI) สำหรับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม
ใหม่นี ้เริ่มดำเนินการเมื ่อปี ค.ศ. 2013 และคาดว่าจะสิ ้นสุดเมื ่อปี ค.ศ. 2049 โดยจุดประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นในการเชื่อมต่อทวีปเอเชีย กับทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยผ่านโครงข่ายทางบก
และทางทะเล เพื่อปรับปรุงการรวมตัวในภูมิภาค เพิ่มการค้าระหว่างภูมิภาค และกระตุ้นการ เติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 นี้เป็นยุทธศาสตร์ท่ีได้พัฒนาโดยสี จ้ิน 
ผิง โดยประธานาธิบดีของจีน ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางสายไหมเก่าท่ีเป็นเครือข่ายเส้นทางการค้า
เก่าแก่ท่ีเช่ือมจีนกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทางยูเรเซีย (ณัฐสม ตังเดชะหิรัญ, 2561) 

ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ประกอบด้วย โครงการและแผนงานเพื่อพัฒนาในพื้นท่ียุทธศาสตร์
ต่างๆ โดยเริ่มต้นที่การพัฒนาเมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางการค้าของแต่ละภูมิภาคก่อน ต่อจากนั้นจะขยาย
การเชื่อมต่อเส้นทางให้เป็นเครือข่ายของเส้นทางเดียวกัน ดังคำกล่าวที่ว่า หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One 
Belt One Road) ดังแสดงในรูปที่ 2.1-1  



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2-2 

 

 
ที่มา: Friends of the Earth United States (2016) 

รูปที่ 2.1-1 เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (BRI) ตามระเบียงเศรษฐกิจ 

หนึ ่งแถบหรือแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road Economic Belt) คือ 
เครือข่ายเส้นทางบกจากจีนไปยัง 6 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง 
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เอเชียใต้ และยุโรป แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) เส้นทางยูเรเซียจากตะวันตกจีนถึงตะวันตกรัสเซีย (New Eurasia Land Bridge)  
2) เส้นทางจีน-มองโกเลีย-รัสเซียตะวันออก (China-Mongolia-Russia Corridor) 3) เส้นทางตะวันตกจีน-
เอเชียกลาง-ตุรกี (China-Central Asia-West Asia Corridor) 4) เส้นทางจีน-แหลมอินโดจีน-สิงคโปร์ 
(China-Indochina Peninsula Corridor) 5) เส้นทางจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Corridor) และ 6) 
เส้นทางจีน -พม่า-บังกลาเทศ-อินเดีย (China-Myanmar-Bangladesh-India Corridor) ดังแสดงใน 
รูปที่ 2.1-2 และ ตารางที่ 2.1-2 นอกจากนี้ในระเบียงเศรษฐกิจที่ติดกับชายฝั่งยังเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
เดียวกันกับเส้นทางเดินเรือทะเล ซึ่งแต่ละระเบียงเศรษฐกิจนอกจากจะมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่ง ได้แก่ ถนน รถไฟ รวมถึงท่าเรือ และท่อส่งน้ำมัน นอกจากนี้ในจุดศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางการค้า 
เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ การข้ามแดน ศุลกากร เป็นต้น 
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ที่มา: Charles et al. (2018) 

รูปที่ 2.1-2 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 2.1-1 แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่ 

ลำดับ ระเบียงเศรษฐกิจ เส้นทาง
ก่อสร้าง ประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

1 สะพานเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกจิยูเรเซียใหม่ รถไฟ ถนน จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส  
และ 23 ประเทศในสหภาพยุโรป 

2 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย รถไฟ จีน มองโกเลีย รัสเซีย 

3 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก รถไฟ 

จีน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิ
สถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน 
อัฟกานิสถาน อิหร่าน ตุรกี ยูเครน 
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และรัสเซีย 

4 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน รถไฟ ถนน 
ท่าเรือ 

จีน สิงคโปร ์
เวียดนาม กัมพูชา 

5 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน รถไฟ ถนน 
ท่อส่งน้ำมัน 

จีน อินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน 

6 ระเบียงเศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมาร์ รถไฟ ถนน 
ท่าเรือ 

บังคลาเทศ จีน 
อินเดีย พม่า 

ที่มา: สุมาลี สุขดานนท์ (2562) 
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หนึ ่งเส้นทาง (One Road) หรือเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่ 21 (21st Century 
Maritime Silk Road) เป็นเส้นทางเดินเรือท่ีเช่ือมจีนกับประเทศในมหาสมุทรต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยจีนได้
พัฒนาท่าเรือหลัก 4 ท่า เพื่อรองรับเส้นทางสายไหมใหม่ ได้แก่ ท่าเรือฝูโจว (Fuzhou Port) ท่าเรือเฉวียน
โจว (Quanzhou Port) ท่าเรือกวางโจว (Guanzhou Port) ท่าเรือจ้านเจียง (Zhanjiang Port) เส้นทาง
เดินเรือออกเป็น 2 เส้นทาง คือ ชายฝ่ังตะวันออกของจีน - ทะเลจีนใต้ - มหาสมุทรอินเดีย - อ่าวเปอร์เซีย 
- ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน - ยุโรป (Coastal China - South China Sea - Indian Ocean - Persian Gulf 
- The Mediterranean Sea - Europe) และ ชายฝ่ังตะวันออกของจีน - ทะเลจีนใต้ - มหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนใต้ (Coastal China - South China Sea - South Pacific Ocean) 

ความแออัดช่องแคบมะละกาและการเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ซึ ่งมี  
ข้อพิพาทกับจีน ทำให้เส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดการพึ่งพาจากช่องแคบมะละกา 
จีนจึงให้ความสำคัญในการลงทุน/ประกอบการท่าเรือต่างๆ ตามเส้นทางสายไหมใหม่นี้ ในทศวรรษที่ผ่าน
มา จีนได้ลงทุนในการสนับสนุนท้ังการสร้างท่าเรือใหม่ การพัฒนาศักยภาพท่าเรือท่ีมีอยู่เดิม รวมถึงเข้าไป
ลงทุนประกอบการเป็นจำนวนเงินกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในท่าเรือต่างๆ ท่ัวโลก 

2.1.1.1 เป้าหมายของจีนกับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เป็นยุทธศาสตร์ที ่ผลักดันการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งของโลก เป็นส่วนในการกระตุ้น และพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของโลก สำหรับ  
การจัดต้ังยุทธศาสตร์นี้ของจีนมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนลดลง
ต่ำกว่าร้อยละ 8 ในขณะเดียวกันกำลังการผลิตภายในจีนก็มีอัตราที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างล้นหลาม ต่อมา
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 นี้จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานของจีน 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการท่อก๊าซในเอเชียกลาง และสุดท้ายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีกล่าวมานั้นจะส่งผลให้จีน
มีเสถียรภาพในเอเชียกลาง ซึ่งจะทำให้จีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจอย่างสันติ (ณัฐสม ตังเดชะหิรญั, 
2561) 

2.1.1.2 เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 และโอกาสของประเทศไทย 

สมยมภู ภูอุดม (2562) ได้ศึกษาถึงโอกาส และความท้าทายของประเทศไทย กับยุทธศาสตร์  
เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 พบว่า จากเส้นทางท่ีปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ท่ี 21 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้อยู่เส้นทางหลักของการดำเนินการ แต่เนื ่องจากนโยบาย
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันตกของจีนมุ่งเน้นการกระจายความเจริญไปยังดินแดนตอนในของประเทศ  
โดยมีแผนในการพัฒนาและสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลจีน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างถนน การสร้าง
รถไฟ และมีการผลักดันมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เป็นศูนย์กลางในการคมนาคม โดยมีนครเฉิงตูเป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงสู่ระดับภภูมิภาค เพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนล่างไปสู่อาเซียน ทำให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การค้าชายแดน ต่อเนื่องลงมาสู่ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศใน
อาเซียน และปัจจุบันไทยมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
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การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งจะสามารถเช่ือมไปยังจีน และต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในสะดวก
มากยิ่งขึ้น  

หากประเทศไทยสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้เกิด
การขยายตลาดการบริโภคสินค้าและบริการของไทยให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น และนอกเหนือจากนี้จะทำให้ไทยมี
ทางเลือกในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในทวีปยุโรป ท่ีในปัจจุบันใช้การขนส่งสินค้าทางทะเลเพียงอย่าง
เดียว 

2.1.1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21  แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างรถไฟ 2) โครงการก่อสร้างท่าเรือ และ 3) โครงการ
ก่อสร้างสะพาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) โครงการก่อสร้างรถไฟ 

▪ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง จาการ์ตา - บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง จาการ์ตา-บันดุง เป็นหนึ่งในภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใน

ศตวรรษที่ 21 ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเมืองหลวงของอินโดนีเซียจากาตาร์กับบันดุง โดยจีนและอินโดนีเซียได้ทำ
ข้อตกลงข้ึนเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการโดยกลุ่ม บริษัท จีน - อินโดนีเซีย คือ China Railway Corp 
และ PT Wijaya Karya Tbk ของรัฐบาลอินโดนีเซียจากการสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาจากประเทศจีน 
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีมูลค่ากว่า 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท เมื่อโครงการ
นี้แล้วเสร็จคาดว่าสามารถช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากเมืองเศรษฐกิจ 2 แห่งบนเกาะชวา ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้า ระหว่างจาการ์ตา - บันดุง จาก 3 ชั่วโมง เหลือ 45 นาทีเท่านั้น ซึ่งเป้าหมายระยะยาวของ
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทั้งอินโดนีเซียและจีน ถือได้ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงแห่งแรก
ของเอเชียตะวันออกฉียงใต้ที่ถูกออกแบบให้มีความเร็วอยู่ที ่ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาในการขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้า ระหว่างจาการ์ตา - บันดุง ภายในระยะเวลา 45 นาที ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด 142 กิโลเมตร 
โดยมาตรฐานทางเทคนิคการสำรวจ ออกแบบ วิศวกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง รวมไปถึงอุกกรณ์การ
กอ่สร้างทั้งหมดจากจีน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากจีน 40 คน และพนักงานอินโดนีเซีย 200 คน  

▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ อาบูจา - คาดูนา ประเทศไนจีเรีย 

โครงการก่อสร้างรถไฟ อาบูจา - คาดูนา เป็นโครงการรถไฟสายแรกในไนจีเรีย และแอฟริกาตะวันตก 
เร่ิมดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดย บริษัท China Civil Engineering Construction 
Corporation เป็นรถไฟในต่างประเทศแห่งแรกที่ใช้มาตรฐานรถไฟของจีนอย่างเต็มที่ ครอบคลุมระยะทาง  
186.5 กิโลเมตร  

 



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2-6 

 

▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ เอธิโอเปีย - จิบูต ี

โครงการก่อสร้างรถไฟ เอธิโอเปีย - จิบูตี เป็นโครงการรถไฟสายแรกในแอฟริกาตะวันออก  
ท่ีออกแบบและสร ้ างข ึ ้นด ้วยเทคโนโลย ีตามมาตรฐานของจ ีน เร ิ ่ มดำเน ินการก ่อสร ้างเมื่อ 
เดือนมกราคม 2561 มีระยะทางรวมทั้งหมด 750 กิโลเมตร มีการออกแบบความเร็วอยู่ท่ี 120 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง จำนวนสถานีรถไฟทั้งหมด 45 สถานี ซึ ่งการลงทุนในการก่อสร้างประมาณ 4 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ โดยดำเนินการก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัท รถไฟจีน และ China Railway Construction Corp 
คาดการณ์ว่าเทื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถลดเวลาในการเดินทางจากท่าเรือจิบูตีไปยัง
แอดดิสบาบา จาก 3 วัน เหลือเพียง 12 ช่ัวโมง 

▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ จีน - สปป.ลาว 

โครงการก่อสร้างรถไฟ จีน-สปป.ลาว เป็นโครงการรถไฟท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เช่ือมโยงการเดินทางจาก
นครคุนหมิงมายังบริเวณชายแดนจีน-ลาว เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน-บ่อเต็น ที่ตั้งอยู่ใกล้เขตปกครอง
ตนเองสิบสองปันนา โดยทางการจีนต้ังใจผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสองประเทศ โดยเส้นทางรถไฟ
ในฝ่ัง สปป.ลาว จะมีความยาว 414.332 กิโลเมตร มีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รางรถไฟมีขนาด 1.435 เมตร ตามมาตรฐานรางรถไฟ มีสถานีทั ้งหมด  
33 สถานี โดยรถไฟขนส่งผู้โดยสารจะวิ่งด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในขณะท่ี รถไฟขนส่งสินค้า
จะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แล่นผ่าน 5 แขวงจากทางชายแดนภาคเหนือของประเทศลาว 
ผ่านแขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์  

2) โครงการก่อสร้างท่าเรือ 

▪ โครงการก่อสร้างท่าเรือ Colombo ประเทศศรีลังกา 

โครงการก่อสร ้างท่าเร ือ Colombo ถือได้ว ่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที ่ส ุดของประเทศ 
ศรีลังกา ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 บนพื้นที่ขนาด 269 เฮกตาร์ โครงการนี้ได้
ก่อสร้างโครงสร้างทางน้ำ แล้วเสร็จเมื่อกลางปี พ.ศ 2561 และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกบริเวณท่าเรือให้แล้วเสร็จภายใน ปีพ.ศ. 2563 การก่อสร้างดังกล่าวใช้เงินลงทุนประมาณ  
1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐบาลศรีลังกา และ บริษัท China 
Communication Construction เมื่อโครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถสร้าง
ตำแหน่งงานได้ถึง 83,000 ตำแหน่งให้กับคนในพื้นท่ี ในอีก 20 ปีข้างหน้า 
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▪ โครงการก่อสร้างท่าเรือ Piraeus ประเทศกรีซ 

โครงการก่อสร้างท่าเรือ Piraeus เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ในประเทศกรีซ ถูกดำเนินการในการ
ควบคุมและดำเนินการโดย บริษัท Cosco Shipping (ฮ่องกง) ซึ ่งเป็น บริษัท ย่อยของ China Cosco- 
Shipping Group เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการลงทุนประมาณ 290 ล้านยูโร เพื่อการขยาย
ท่าเรือ รวมถึงการปรับปรุงท่าซ่อมเรือ โดยท่าเรือ Piraeus ถือได้ว่าเป็นท่าเรือท่าเรือสำคัญสำหรับการเป็น
จุดศูนย์กลางของ Silk Road Economic Belt ในเส้นทาง Maritime Silk Road อีกท้ังเป็นท่าเรือคอนเทน
เนอร์ท่ีมีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างมากและเร็วที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถในการดำเนินการของท่าเรือ กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
ท่ีมีความโดเด่นมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ในรูปแบบความร่วมมือ
ท่ีเรียกว่า “Win-Win”  

▪ โครงการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์ Doraleh ประเทศจิบูตี  

โครงการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์ Doraleh ดำเนินการโดย China State Construction 
Engineering Corp (CSCEC) เริ่มดำเนินการเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นโครงการก่อสร้างใน
ระบบไฮโดรลิกแห่งแรกของ CSCEC ในแอฟริกา ตัวอาคารผู้โดยสารทั้งหมดของท่าเรือเชื่อมต่อกับทาง
รถไฟ Addis Ababa - Djibouti โดยเป็นเส้นทางท่ีประเทศเอธิโอเปียสามารถใช้เป็นเส้นทางออกสู่ทะเลได้ 
โดยโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 421.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีความสามารถในการส่งออก
ประมาณ 7.08 ล้านตันต่อปี  

▪ โครงการก่อสร้างท่าเรือ Zeebrugge ประเทศเบลเยียม 

โครงการก่อสร้างท่าเรือ Zeebrugge เป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
เบลเยียม ประเทศจีนได้ทำการตกลงกับท่าเรือ Zeebrugge ในการขนส่ง Cosco เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2561 เพื่อสัมปทานอาคาร CSP Zeebrugge เป็นระยะเวลา 50 ปี เนื ่องจากท่าเรือ Zeebrugge  
ถือได้ว่ามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมขนส่งค่อนข้างดี มีการเช่ือมต่อทางถนน รถไฟ ท่ัวทั้งยุโรป 
โดยมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเป็นศูนย์กลางหลักทางตอนเหนือของยุโรปได้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ท่าเรือ Piraeus ในประเทศกรีซเป็นศูนย์กลางตอนใต้ 

▪ โครงการก่อสร้างท่าเรือ Muara ประเทศบรูไน 

โครงการก่อสร้างท่าเรือ Muara เป็นท่าเรือสาธารณะเพียงแห่งเดียวในบรูไน อีกทั้งเป็นท่าเรือตู้
สินค้าขนาดใหญ่ของประเทศบรูไน ในการเป็นส่วนสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจ Guangxi-Brunei 
Economic Corridor รวมถึงเป็นเส้นทางการค้าระหว่างปะเทศของประเทศบรูไนอีกด้วย เมื ่อเดือน
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560 ท่าเรือดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้กับ Muara Port Company Sdn Bhd ซึ่งเป็น
กิจการร่วมค้าท่ีจัดต้ังขึ้นโดยกลุ่มท่าเรือ Beibu Gulf ของจีนและ Darussalam Asset ของบรูไน 



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2-8 

▪ โครงการก่อสร้างท่าเรือ Gwadar ประเทศปากีสถาน 

โครงการก่อสร้างท่าเรือ Gwadar มีท่าเรือเป็นท่าเรือที่เป็นศูนย์ธ ุรกิจ และเขตปลอดอากร  
เป็นโครงการทางเศรษฐกิจสำคัญของจีน - ปากีสถาน มาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการ Belt and Road 
Initiative เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดำเนินการโดยบริษัท China Overseas 
Port Holding (COPHC) นอกจากนี ้ย ังมีธ ุรกิจที ่ดำเนินงานอีกหลายแห่งในสาขาต่างๆ เช่น โรงแรม 
ธนาคาร การขนส่ง อาหาร เหล็ก การแปรรูปปลา และทรัพยากรทดแทนได้เข้าเขตปลอดอากร 

3) โครงการก่อสร้างสะพาน 
▪ โครงการก่อสร้างสะพาน Temburong ประเทศบรูไน 

โครงการก่อสร้างสะพาน Temburong เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นการ
ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลที ่ยาวที ่สุดในประเทศ ซึ ่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้น 
โดยบริษัท China State Construction Engineering Corp ซึ่งเป็นสะพานที่พาดผ่านป่าโกงกางของเขต
ป่าสงวน Labu มีระยะทางประมาณ 11.6 กม. ดังนั้นจึงมีการจัดต้ังระบบการประเมินความปลอดภัย และ
การก่อสร้างสีเขียวอย่างเข้มงวดเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม และรับมือกับปัญหาการก่อสร้างที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน โดนมีกำหนดการในการเปิดใช้สะพานภายในส้ินเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2562  

▪ โครงการก่อสร้างสะพาน Peljesac ประเทศโครเอเชีย 

โครงการก่อสร้างสะพาน Peljesac เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโครเอเชีย มีความยาว 2.4 กิโลเมตร สูง 55 เมตร สะพานแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเช่ือมโยงแผ่นดินใหญ่
ของโครเอเชียก ับเขตใต้สุดของ Dubrovnik-Neretva ถูกดำเนินการโดย China Road and Bridge 
Corporation ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างมากถึง 400 ล้านยูโร  
โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากกองทุนสหภาพยุโรป  

▪ โครงการก่อสร้างสะพาน Padma ประเทศบังกลาเทศ 

โครงการก่อสร้างสะพาน Padma ถูกสร้างขึ้นเหนือ Padma ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญสาม
สายในบังคลาเทศ มีขนาดความกว้าง 25 เมตร และยาว 10 กิโลเมตร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
บริษัท China Railway Major Bridge Engineering Group ได้รับสัญญามูลค่า 1.55 พันล้านเหรียญจาก
รัฐบาลบังคลาเทศเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหลักของสะพาน โดยมีการคาดการณ์ว่าเมื่อดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จสานแห่งนี้จะสามารถร่นระยะเวลาการเดินทางระหว่าง เมืองหลวงธากาและเมืองทาง
ตอนใต้ของ Khulna จาก 13 ช่ัวโมง เหลือเพียง 3 ช่ัวโมงเท่านั้น 
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2.1.1.4 โครงการเส้นทางรถไฟ จีน- ยุโรป ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใน 
ศตวรรษที่ 21 

เส้นทางรถไฟจีน - ยุโรป ถือได้ว่าเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ได้ทุบสถิติ
เส้นทางรถไฟสายทรานส์ - ไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถไฟ
สายประวัติศาสตร์ท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในโลกมาก่อน เส้นทางนี้เป็นการลงทุนของรัฐบาลจีน ซึ่งมีช่ือเรียก
อย่างเป็นทางการว่า “The China-Europe Block Train” หรือเส้นทางสายไหมบนรางรถไฟ และได้รับ
ขนานนามจากส่ือมวลชนท่ัวโลกว่า “Silk Road on Rails” ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟท่ีมีความยาวมากท่ีสุด ดัง
แสดงในรูปที่ 2.1-3 โดยเส้นทางรถไฟแห่งใหม่นี้เริ่มต้นจากเมืองอี้หวู่ (Yiwu) มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) 
ทางตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ จากบทความเรื่อง The Rise of 
China-Europe Railways ของสถาบ ันว ิ จ ั ย  Center for Strategic & International Studies (CSIS) 
กล่าวว่า ในอดีตการทำการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปอาศัยการขนส่งทางทะเล แต่การพัฒนาการขนส่งทาง
รถไฟระหว่างจีนกับยุโรปกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันได้มีรถไฟขนส่งสินค้าที่เชื่อม 
35 เมืองของจีน และ 34 เมืองในยุโรปเมื่อพิจารณาต้นทุนการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างจีนกับยุโรป  
มีต้นทุนที่ถูกกว่ากาขนส่งทางอากาศ และยังมีความรวดเร็วกว่าการขนส่งทางทะเล โดยรถไฟวิ่งผ่านเมอืง
หลักในจีนแผ่นดินใหญ่ 12 จังหวัด และตัดผ่านประเทศสำคัญในยุโรป เช่น คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส 
โปแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน ฯลฯ เป็นต้น โดยรถไฟจีน-ยุโรป ได้ออกแบบมาให้เป็นเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าเพื่อร่นระยะเวลาการขนส่งจากทางเรือ เป็นการขนส่งในระบบรางที่สามารถย่นเวลาลงได้ถึง  
10 วันเมื่อเทียบกับทางทะเล และยิ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางถนน ระบบรางจะสามารถลดมลพิษ
ทางอากาศลงได้ถึง 3 เท่า เพราะ 1 ตู้สินค้าของรถไฟบรรทุกได้ถึง 114 ตัน ขณะที่รถบรรทุกทำไดไ้ม่เกิน  
44 ตัน ทั้งนี ้ทางการจีนตั้งใจพัฒนาเส้นทางนี้ให้มีความสำคัญสำหรับส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เส้นทางสายไหมใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้จีนมีบริการรถไฟขบวนสินค้าถึงเยอรมนีชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ของยุโรปอยู่ก่อนแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีระยะทาง 10,000 กิโลเมตร 
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ที่มา: https://www.sentangsedtee.com/inter-job-update/article_9843 

รูปที่ 2.1-3 “Silk Road on Rails” เส้นทางรถไฟจีน-ยุโรป (ยาวที่สุดในโลก) 

ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการขนส่งสินค้าทางรถไฟจีน-ยุโรป เพิ่มขึ ้นถึง 144% และ 
คาดว่าภายใน 10 ปีข้างหน้า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟจะเพิ่มเท่าตัว เมื่อปี พ.ศ. 2559 การขนส่ง
สินค้าทางเรือยังเป็นเส้นทางหลัก มีสัดส่วน 94% ของน้ำหนักสินค้า และ 64% ของมูลค่าสินค้า ส่วนการ
ขนส่งทางเครื่องบิน มีสัดส่วน 13% ของมูลค่าสินค้า ตัวเลขนี้สะท้อนว่าการขนส่งทางเรือได้เปรียบด้าน
สินค้ามูลค่าต่ำ ส่วนการขนส่งทางเครื่องบินได้เปรียบด้านสินค้ามูลค่าสูง ประเทศจีนถือว่าเป็นตัวการ
ผลักดันในการขนส่งทางรถไฟระหว่างจีนกับยุโรป โดยเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีหลายประเทศได้เข้าร่วมโครงการ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็นการครั้งแรกของ
รถไฟบรรทุกสินค้าจากเมืองยิหวู (Yiwu) มาถึงเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะทางรวมทั้งหมด
ประมาณ 12,000 กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 2 ของ โลกโดยรถไฟ
ดังกล่าวเป็นรถไฟที่บรรทุกสินค้าจากเมือง Yiwu ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีน ดังแสดงในรูปที่ 2.1-4 
ปัจจุบันรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างจีน-ยุโรปมี ท้ังหมด 3 เส้นทาง คือ เส้นทางสายเหนือ จากจีนไปเช่ือมกับ
ทางเส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย เส้นทางสายตอนกลาง จากจีนผ่านคาซัคสถาน และอีกเส้นทางหนึ่ง 
คือเส้นทางสายใต้ จากจีนผ่านเอเชียกลาง อิหร่าน จอร์เจีย และตุรกี ดังแสดงในรูปที่ 2.1-5 
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ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/first-chinese-freight-train-arrives-205543814.html 

รูปที่ 2.1-4 รถไฟบรรทุกสินค้าเที่ยวแรกจากจีนไปอังกฤษ 

 
ที่มา: https://www.csis.org/analysis/rise-china-europe-railways 

รูปที่ 2.1-5 เส้นทางรถไฟ จีน-ยุโรป 

จากรายงานของ CSIS กล่าวว่า ความถ่ีของรถไฟบรรทุกสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น โดยปีท่ีผ่านมามีรถไฟ
บรรทุกสินค้าจากจีนไปยุโรปทั้งหมด 1,470 เที่ยว และจากยุโรปมาจีน 730 เที่ยว สินค้าที่บรรทุกมีความ
หลากหลายมากขึ้น โดยในระยะแรกๆ สินค้าท่ีขนส่งทางรถไฟ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แลปทอป โทรศัพท์มือถือ 
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ชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้ามูลค่าสูงอื ่นๆ สินค้าเหล่านี้ล้วนผลิตในโรงงานที่อยู ่ทางตอนกลางของจีน  
แม้ค่าขนส่งทางรถไฟจะสูงกว่าการขนส่งทางเรือ แต่ชดเชยด้วยต้นทุนการจัดเก็บสินค้าท่ีลดลง 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

การพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตร ียม  
ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออํานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนา
ในทุกๆ ด้านของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังมีปัญหาเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ัง
ขาดการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการ
ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื ้นท่ี
เศรษฐกิจหลัก สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่อนาคตการ
เป็นประเทศที ่ม ีรายได ้ส ูง (High Income Country) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร่โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557) เกี่ยวข้องการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคการขนส่ง การค้า
และการลงทุนของประเทศไปสู่การปฏิบัติทางด้านการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื ่อมโยงระหว่างพื้นท่ี
อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลซนและการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
และส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
2.1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมนำ
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื ่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 ดังแสดงในรูปที่ 2.1-6 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั ้งนี ้ ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั ้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี  
การพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำ
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ส่วนท่ี 2 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

– สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
– สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

ส่วนท่ี 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ส่วนท่ี 5 การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) 

รูปที่ 2.1-6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
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2.1.2.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 จัดทำขึ ้นเพื ่อกำหนด
เป้าหมายเพื ่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมีกระบวนการว ิเคราะห์ ทบทวน และคาดการณ์  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและพัฒนางานของ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง
คมนาคมจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ของกระทรวงคมนาคมท่ีได้กำหนดไว้ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ :  
“พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนและ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ :  
1) บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  
2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอกับ  

ความต้องการท้ังปัจจุบันและอนาคต  
3) กำกับดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทันต่อความ

เปล่ียนแปลง  
4) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
5) ส่ง เสร ิม สน ับสน ุนเพ ื ่อสร ้างค ่าน ิยมที ่ เหมาะสมของผ ู ้ ใช ้ระบบขนส่ง และ พ ัฒนา 

ขีดความสามารถในการประกอบการ  
6) บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย :  
- ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
- ปลอดภัยและมั่นคง  
- ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ  
- ปัจจัยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม” การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้

เช่ือมโยงท่ัวถึง และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
- กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐาน  
- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีมีความครอบคลุมและเข้าถึงได้  
- กลยุทธ์ 1.3 เพิ่มความคล่องตัว และการเช่ือมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุพิการ และบริการเชิงสังคม  
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- กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาด และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ปลอดภัยและมั่นคง” การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง ของ
ระบบขนส่ง  

- กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง  
- กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกำกับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

- กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
- กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์  
- กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำกับและดูแลด้านเศรษฐกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์” การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ  
- กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ

บริบทท่ีเปล่ียนไป  
- กลยุทธ์ 4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
- กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์อย่างบูณาการ  
- กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 4.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

 
2.1.2.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตจะเป็น “ระบบคมนาคมขนส่งท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมเช่ือมโยง ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และมีค่าโดยสารท่ีเป็นธรรม) 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม ท่ัวถึง และเท่าเทียม ท้ังในด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง การขนส่งสินค้า ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0” จากที่ได้กล่าวข้างต้นจึงกำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพและยกระดับการให้การบริการด้านคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัย โดยได้กำหนด 2 เป้าประสงค์หลัก คือ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและ
การเดินทาง ให้ประชาชนมีระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ได้รับ
ความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
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ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวและการเปล่ียนแปลงของสังคมและทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ 
2) ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การมีระบบคมนาคม
ขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือท่ีสำคัญในการลงทุนในภาคการผลิต และขับเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นสัดส่วนท่ีสำคัญของต้นทุน 
โลจิสติกส์ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้สูงขึ้น 
กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาวและให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องขับเคล่ือนไปในทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนการกา้วสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0 ท่ีมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตของประเทศในระยะยาวเกิดการบูร
ณาการแผนงานโครงการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ โดยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 
ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (Integrated Transport Systems)  

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกรูปแบบการขนส่งและการบริการ โดยบูรณาการแผนงาน/
โครงการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งท้ังระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ เป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงโครงข่าย (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) 
และความคล่องตัวในการจราจร (Mobility) โดยมีการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง  (Intermodal 
Transport) มุ่งเน้นให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรางและทางน้ำเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศ  ระบบ
การขนส่งทางถนนเป็นระบบเสริม (Feeder Systems) เพื่อขนส่งท้ังผู้โดยสารและสินค้า คำนึงถึงการเชื่อมต่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง พัฒนาศูนย์การ เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เช่น Inland 
Container Depot (ICD) หรือ Container Yard (CY) เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการ
ขนส่ง (เช่น ท่าเรือสาทร ท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยา รถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่งสาธารณะ) และการ
พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง  

(2) การบริหารจัดการ (Management) ระบบคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การบริหารจัดการจราจร ในทุกรูปแบบการบูรณา
การการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานและทรัพยากรห้วงอากาศชาติ ส่งเสริมลดการใช้พลังงาน  และการปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรรมการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการและการพัฒนา  คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยายการลงทุนในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยสามารถใช้
ประโยชน์ความได้เปรียบในเชิงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เชื่อมต่อกับนานาประเทศ 
และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศท่ีสำคัญของภูมิภาคโดยเร่งรัดพัฒนาท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
บริการ และกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการค้า การลงทุนและความต้องการในการเดินทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต  
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services)  

(1) การขนส่งสินค้า การยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการในการอำนวยความสะดวก ด้าน
การค้าและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการขนส่งสินค้ำ (Logistics) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริม
การขนส่งสินค้าท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ใช้การขนส่งทางรางและทางน้ำเป็นรูปแบบหลัก ซึ่งเป็น
รูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทางถนน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า  
และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที  

(2) การขนส่งผู้โดยสาร การจัดให้มีบริการภาคคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนท้ังปริมาณและคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและสามารถให้บริการแก่ประชาชน ทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง 
เพียงพอ มีค่าโดยสารท่ีเหมาะสมผู้ใช้บริการสามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ (ตรงต่อเวลา น่าเชื่อถือ สะอาด สะดวก 
และปลอดภัย)  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กำกับดูแล และปฏิรูปองค์กร (Regulations and 
Institution)  

(1) การปรับโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมขนส่งให้มีบทบาทที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานด้านนโยบาย กำกับดูแล และประกอบการด้านการขนส่ง เพื่อให้การดำเนินงาน ในแต่ละด้านมี
ความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ด้านคมนาคมทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ (เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟ  แห่งประเทศไทย บริษัท  
การบินไทย จำกัด (มหาชน)) โดยแยกหน่วยงานด้านกำกับดูแลและหน่วยปฏิบัติงาน  ด้านการขนส่งทางน้ำและ
การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง เป็นต้น 

(2) กฎหมายและการบ ังค ับใช ้  เป ็นเคร ื ่องม ือสำค ัญในการควบค ุม กำก ับและส ่งเสริม  
การดำเนินงานด้านคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้
กฎหมายมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม บริบทการค้าการลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานตามท่ีกฎหมายกำหนดได้  

(3) การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหาร  จัดการด้าน
คมนาคมขนส่ง (Public Private Partnership: PPP) มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การดำเนินโครงการมีความโปร่งใส 
(Transparency) และความเท่าเทียม (Equity) ในทุกข้ันตอนกระบวนการ ต้ังแต่การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตโดย
ละเอียดของงาน การประกวดราคา บริหารจัดการ และการให้บริการคมนาคมขนส่ง  ตลอดจนการส่งเสริมให้
เอกชนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)  
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การผลิตและพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสำคัญ เพื่อให้มีบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งใน
ด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพเพียงพอรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านคมนาคมขนส่งทั้งภายในประเทศและใน
ระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การจัดต้ัง
สถาบัน การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่งในภาพรวม เป็นต้น เพื่อให้การจัดให้มีโครงสรา้งพื้นฐาน  
ด้านคมนาคมขนส่งและการให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
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5) ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  
(Technology and Innovation)  

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้น และเป็นเครื ่องมือและกลไกสำคัญในการให้บริการ  การบริหารจัดการบริการขนส่ง 
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมการผลิตของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

2.1.2.3 แผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

จากการศึกษาพบว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที ่  3  
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ประกอบด้วย  
3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอำนวยความสะดวก และ (3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและการดำเนินการลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคีการพัฒนา
ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีผลในทางปฏิบัติที ่มี
ประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี ่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain Enhancement) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ 

- ยกระด ับประส ิทธ ิภาพระบบอำนวยความสะดวกทางการค ้า  ( Trade Facilitation 
Enhancement) ให้ได้มาตรฐานสากล 

- พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors) อาทิ พ ัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนาระบบกำลังคน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศ 

เป้าหมาย : 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้ามี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น ผู ้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ : 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน  
เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้

ได้มาตรฐาน สากล สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ ่ม และสามารถบริหารจัดการตลอดทั้งห่วง 
โซ่อุปทานจนถึงจุดจำหน่าย สินค้าสู่ผู้อุปโภคบริโภคได้ ประกอบด้วย  

(1) ยกระดับการบริหารจัดการโลจ ิสติกส ์และโซ ่อุ ปทานในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  

(2) เช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก  
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดทั้งต้นทางและ

ปลายทาง พร้อมส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระหว่างประเทศ ในกลุ่ม CLMV และความเช่ือมโยงกับจีน สนับสนุนการเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง
สู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ท่ีสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก
ทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก ประกอบด้วย 

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ 
เพื่อเช่ือมโยงอนุภาคและเป็นประตูการค้า  

(2) พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์  
(3) พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(4) เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 
เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ 

และยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนากำลังคน ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

(1) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์  
(2) พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
(3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ 
(4) ประเมิน/ติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

ตัวชี้วัด : 
- ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2563 

(อันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของธนาคารโลก ( International 
LPI) 
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- ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ในปี 
2564 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Borders) 

- ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจำปี ในปี 2564 (สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP) จำนวนธุรกรรมการ
ให้บริการการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 

2.1.3 โครงการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

โครงการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องท่ีทบทวนประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์ เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  
2) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และ 3) โครงการ
ศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐาน
การผลิตหลักของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์
เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏบิัติ 

โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อ
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติมีเป้าหมายให้ระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศสนับสนุนให้มีระบบการขนส่งและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย และพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
การขนส่งของภูมิภาค ตลอดจนเป็นประตูเศรษฐกิจของพื้นที่เอเชียตอนใน รวมทั้งเอเชียตะวันออกและ
เอเชียใต้โครงการนี้ได้ทำการศึกษาทั้งในด้านอุปสงค์การขนส่งสินค้า โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์กรและบุคลากร 
ตลอดจนการถ่ายทอดความรู ้ด้านการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบแก่ผู ้ที ่สนใจ นอกจากนั ้น ได้มี  
การเสนอแนะแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการประเมินต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีคาดว่าจะลดลง
จากการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

โครงการนี ้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี ่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าซึ ่งประกอบด้วย 
คุณลักษณะของความต้องการบริโภคสินค้า มูลค่าสินค้า คุณลักษณะของสินค้า และระยะทางการขนส่ง 
เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มค่าใช้จ่ายรวมในกระบวนการขนส่ง เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการเสียหาย/สูญ-
หายของสินค้า เป็นต้น 
2) กลุ่มลักษณะทางกายภาพของสินค้า เช่น ขนาดของสินค้า และลักษณะของการบรรจุหีบห่อ

ของสินค้า เป็นต้น 
3) กลุ่มคุณลักษณะการขนส่งของสินค้า เช่น ความถ่ีในการขนส่ง และระยะทางในการขนส่ง 
4) กลุ่มคุณลักษณะของรูปแบบการขนส่ง เช่น ความจุ เวลาในการขนส่ง และความน่าเชื่อถือใน

การให้บริการ เป็นต้น 
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2.1.3.2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

จากการทบทวนในเบื้องต้น พบว่า เส้นทางการขนส่งสินค้าและเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างจีนและอินเดียกับตลาดสำคัญของโลก หากมีการใช้การขนส่งทางบกผ่านไทย  
ก็จะสามารถประหยัดต้นทุนและเวลาการขนส่งให้กับประเทศทั้งสองได้ ดังนั้น จึงมีแนวความคิดในการ
สร้างเส้นทางเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าสายใหม่ดังแสดงในรูปที่ 2.1-7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) North-South Economic Corridor (N-S Economic Corridor) (หมายเลข 1 และ 2) 
2) East-West Economic Corridor (E-W Economic Corridor) (หมายเลข 4 และ 3) 
3) เส้นทางเช่ือมโยงจากท่าเรือดานังผ่านลาวผ่านประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตก

เฉียงเหนือเข้าสู่พม่าไปยังอินเดีย (หมายเลข 4) 
4) เส้นทางเชื ่อมโยงทางทะเลระหว่างท่าเรือทางฝั่งอันดามันของไทยกับอินเดียและประเทศ

ข้างเคียง (หมายเลข 5 และ 6) 
5) เส้นทางเชื ่อมโยงระหว่างแหล่งพลังงาน (น้ำมันดิบ) กับประเทศอุตสาหกรรมทางฝั่งทะเล

แปซิฟิกโดยผ่านพื้นท่ีชายทะเลภาคใต้ของไทย (หมายเลข 7) 

 
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2551) 

รูปที่ 2.1-7 แนวคิดในการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าสายใหม่ 

นอกจากนี้ ในการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคม
เพื ่อรองรับการขยายเส้นทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นท่ี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบ
การขนส่ง และยุทธศาสตร์การพัฒนาเช่ือมโยงโครงข่ายระบบขนส่ง 
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2.1.3.3 โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ 

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยง
กับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศมุ ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการ 3 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) ความต้องการสินค้า (สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม) (2) ความต้องการเชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ี 
และ (3) ความต้องการขนส่ง โดยมีวัตถุปะสงค์หลัก คือ เพื่อให้ทราบแนวโน้ม (i) การย้ายพื้นท่ีฐานการผลิต
หลักจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นโดยที่ยังคงนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศไทยหรือส่ง
ผลิต/สินค้ากลับมายังแหล่งตลาดหรือบริโภคในประเทศไทย รวมถึงการส่งผลิต/สินค้าผ่านแดนประเทศ
ไทยไปยังประเทศอื่นด้วย (ii) การเคล่ือนย้าย/ขยายพื้นท่ีฐานการผลิตหลักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งทำให้ทราบ
ฐานการผลิตหลักของประเทศในปัจจุบัน ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม แนวโน้มฐานการผลิตใน
อนาคต ตลอดจนกิจกรรมโลจิสติกส์ของสินค้า พร้อมทั้งศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานในการรองรับ
การให้บริการการขนส่งสินค้า เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งเช่ือมโยง
ฐานการผลิตที่สมดุลกับความต้องการใช้บริการขนส่ง รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มศักยภาพการ
ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

โดยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ฐานการผลิตหลักของประเทศ ทั้งในส่วนแหล่งผลิต เครือข่ายการ
ผลิตที่เชื่อมโยงระหว่าต้นทาง คือ แหล่งผลิตสินค้าหรือแหล่งวัตถุดิบกับปลายทาง คือ แหล่งบริโภคหรือ
แหล ่ งตลาดย ั งไม ่ม ีแนวโน ้มการย ้ ายฐานการผล ิตท ั ้ งส ินค ้า เกษตรและส ินค ้ าอ ุตสาหกรรม  
โดยความต้องการของสินค้าซึ่งสะท้อนได้จาก ปริมาณการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปริมาณการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่งตั ้งแต่แหล่งผลิตไปจนถึง
ปลายทางท้ังในประเทศและประตูการค้าต่างๆ แสดงดังรูปที่ 2.1-8 

 
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557 

รูปที่ 2.1-8 ปริมาณ/รูปแบบ/เส้นทางการขนส่งตัวแทนสินค้าเป้าหมาย 
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2.1.4 ระบบรางในประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต 

สำหรับระบบรางในประเทศไทยนั ้น นับตั้งแต่รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เข้าด้วยกัน  
เป ็น “กรมรถไฟหลวง” ในป ี  พ.ศ. 2460 ต่อมาได ้ เปล ี ่ยนเป ็น “การรถไฟแห่งประเทศไทย”  
ในปี พ.ศ. 2494 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย มีเส้นทางการเดินรถไฟท่ีเปิดให้บริการรวมระยะทาง
ท้ังหมด 4,507 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นรถไฟทางเด่ียวร้อยละ 91 ส่วนทางคู่และทางสามรวมกันมีเพียงร้อย
ละ 9 จากเส้นทางท้ังหมด ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันของเส้นทางรถไฟแสดงดังแสดงในรูปที่ 2.1-9  

 
 ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (2562) 

รูปที่ 2.1-9 ภาพรวมเส้นทางรถไฟของประเทศไทยในปัจจุบนั 
จากรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้แสดงถึงแผนวิหากิจการรถไฟ พ.ศ. 
2560 – 2564 โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน และเพื่อศักยภาพของประเทศท่ี
จะเติบโตอย่างมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่  
การพัฒนารถไฟทางคู่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง การพัฒนารถไฟ
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เพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของประเทศไทย ดัง
แสดงในรูปที่ 2.1-10 

 
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (2562) 

รูปท่ี 2.1-10 แผนพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

2.1.4.1 การพัฒนารถไฟทางคู่ 

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในปัจจุบันประเทศไทยมีทางรถไฟทางเดียวถึงร้อยละ 91 ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญที่ทำให้การขนส่งทางรถไฟไม่ได้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีการใช้เวลาเดินทางที่นานกว่าการ
ขนส่งประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ ระยะ
เร่งด่วน และระยะที่ 2 บนเส้นทางรถไฟเดิม และมีการสร้างทางรถไฟสายใหม่ เพื่อยกระดับการขนส่ง
ระบบรางของประเทศไทยให้เป็นแกนหลักสำหรับการเดินทาง การขนส่ง และโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
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โดยแผนการดำเนินงานสำหรับรถไฟทางคู่ระยะท่ี 1 ประกอบไปด้วย 7 เส้นทาง ได้แก่ 1) ช่วงชุม
ทางถนนจิระ-ขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2563 นี้ เปิดให้บริการแล้ว 2) ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบ
เก้า - แก่งคอย ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2563 3) ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ยังอยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ 4) นครปฐม – หัวหิน ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 5) ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ยังอยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ 6) มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และ 7) ลพบุรี - ปากน้ำ
โพ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 

นอกจากนี้แผนการดำเนินงานสำหรับรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ประกอบไปด้วย 9 เส้นทาง ได้แก่  
1) หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ 2) ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 3) ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 4) ขอนแก่น – 
หนองคาย 5) สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ – สงขลา 6) ปากน้ำโพ - เด่นชัย 7) เด่นชัย – เชียงใหม่ 8) เด่นชัย 
- เชียงราย - เชียงของ และ 9) บ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม ดังแสดงใน ซึ่งเส้นทางท่ีได้กล่าวมาท้ังหมด
นี้ยังอยู่ในระหว่าดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 2.1-11 

 
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (2562) 

รูปที่ 2.1-11 แผนการดำเนินงานระยะที่ 2 ของรถไฟทางคู่ 

2.1.4.2 การพัฒนารถไฟความเร็วสูง 

สำหรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างมากของประเทศไทย 
เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพในการเดินทางด้วยรถไฟ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบรางของประเทศ
เพื่อนบ้านได้ โดยทางรถไฟมีขนาดกว้าง 1.435 เมตร ใช้ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถ
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รองรับผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก และมีจุดปลายทางที่สามารถรองรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากได้ ทำให้
นักท่องเท่ียวที่ต้องการการเดินทางท่ีรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย มีตัวเลือกในการเดินทางมากขึ้น รถไฟ
ความเร็วสูงนั้นมีความเร็วและคุณภาพในการให้บริการที่เทียบเท่ากับเครื่องบิน และนอกจากนี้รถไฟ
ความเร็วสูงยังเช่ือมต่อภูมิภาคต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการค้า 
การลงทุน และการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้นๆ 

แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย มีทั้งหมด 7 เส้นทาง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
1) แผนระยะเร่งเด่วน มีทั้งหมด 4 เส้นทาง ประกอบไปด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา เส้นทาง
ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา (รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน) เส้นทางกรุงเทพฯ - พิษณุโลก และ 
เส้นทางนครราชสีมา - หนองคาย รวมระยะทางทั้งหมด 1,208 กิโลเมตร 2) แผนระยะกลาง มีทั้งหมด  
2 เส้นทาง โดยประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน และ เส้นทางพิษณุโลก – เชียงใหม่ รวมระยะทาง
ทั้งสิ ้น 499 กิโลเมตร และ 3) แผนระยะยาว คือ เส้นทางหัวหิน – ปาดังเบซาร์ รวมระยะทางทั้งส้ิน  
759 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.1-12 

 
 ที่มา: กระทรวงคมนาคม (2562) 

รูปที่ 2.1-12 แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย 
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2.1.4.3 การพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสแีดง 

การพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมฝั่งพระนครและ
ธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจร
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทาง ซึ่งรถไฟ
สายสีแดงจะแบ่งออกเป็น 2 สายหลัก ได้แก่ สายสีแดงเข้ม คือ เส้นทางรังสิต - หัวลำโพง และสายสีแดง
อ่อน คือ เส้นทางตล่ิงชัน - หัวหมาก โดยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนี้ศูนย์กลางจะอยู่ท่ีสถานีกลางบางซื่อ 
สำหรับแผนการพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ รวมทั้งหมด 6 เส้นทาง โดย 
ระยะที่ 1 มีจำนวน 2 เส้นทาง คือ 1) เส้นทางช่วงบางซื่อ - รังสิต และ 2) เส้นทางบางซื่อ - ตลิ่งชัน รวม
ระยะทางทั ้งสิ ้น 41.5 ก ิโลเมตร ส่วนระยะที ่  2 ม ีจำนวน 4 เส้นทาง ได้แก ่ 3) เส้นทางร ังสิต - 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ร ังสิต 4) เส้นทางตลิ ่งชัน - ศาลายา และเส้นทางตลิ่งชัน - ศิร ิราช  
5) เส้นทางบางซื่อ - หัวลำโพง และหัวลำโพง - มหาชัย และ 6) เส้นทางบางซื่อ - หัวหมาก รวมระยะทาง
ท้ังส้ิน 95.4 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.1-13 

 
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (2562) 

รูปที่ 2.1-13 แผนพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 

2.1.4.4 การพัฒนารถไฟเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบา้น 

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนพัฒนารถไฟเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยเส้นทางรถไฟจะเชื่อมต่อกับประเทศลาว จีน 
กัมพูชา และมาเลเซีย เพื่อเปิดการค้าและส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลักดันประเทศเพื่อสู่การพัฒนาให้
มั่นคง และยั่งยืน โดยคาดว่าประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนารถไฟเพื่อเช่ือมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะ
นี้ประเทศไทยสามารถเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านได้แล้ว ได้แก่ 1) ภาคใต้ ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ โดย
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จุดเชื ่อมอยู่ที ่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว-จีน  
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างกัน โดยจะรองรับการขนส่งทั้งผู้โดยสาร 
และสินค้า โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเช่ือมต่อระบบรางไปยังเส้นทาง คุนหมิง-ปักกิ่ง ใช้เวลา
เพียง 8 ชั ่วโมง หากสามารถเชื่อมต่อไปถึงปักกิ่งแล้ว จะสามารถเชื่อมต่อระบบรางไปยังรัสเซีย และ
ประเทศในทวีปยุโรปได้ และ 3) ภาคตะวันออก ไทย-กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มให้บริการในการเปิด
เดินรถไฟเชื่อมต่อกันช่วงอรัญประเทศ-ปอยเปต 4) ทางภาคตะวันตกไทย-เมียนมาร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ และ 5) ทางฝั่งทวาย อยู่ในขั้นตอนหารือกับมาเลเซีย เกี่ยวกับรถไฟสายสุไหงโกลก -ปาซีร์มัส 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะฟื้นฟูรถไฟสายนี้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการค้าชายแดนทางภาคใต้ (โพสต์ทูเดย์, 
2562) โดยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยท่ีเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน แสดงดังในรูปที่ 2.1-14 

 
ที่มา: Asean Railways (2562) 

รูปท่ี 2.1-14 เส้นทางรถไฟในประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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2.1.4.5 การพัฒนาสถานีกลางบางซ่ือศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของประเทศไทย 

การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไทย และอาเซียน ซึ่งถูกสร้างให้เป็น
ศูนย์กลางระบบรางของไทย และศูนย์เปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่เชื ่อมต่อกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ  
เพื ่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู ้ใช้บริการ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2564 สำหรับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างสถานีกลางบางซื่อ ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างสถานีท่ีใหญ่ขึ้นและรองรับผู้ใช้บริการได้
มากขึ้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้เป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่อีกด้วย เมื่อเปรียบด้านพื้นท่ี จำนวนชาน
ชาลา ปริมาณการรองรับผู้โดยสาร และการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับสถานี
กรุงเทพ พบว่า พื้นท่ีของสถานีกลางบางซื่อมีขนาดมากกว่าสถานีกรุงเทพประมาณ 20 เท่า สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ถึงวันละ 624,000 คน และมีจำนวนชานชาลาที่มากกว่าสถานีกรุงเทพ โดยแสดงดังใน  
ตารางที่ 2.1-3 
ตารางที่ 2.1-2 เปรียบเทียบการให้บริการระหว่างสถานีกรุงเทพ และสถานีกลางบางซ่ือ 

การให้บริการ สถานีกรุงเทพ สถานีกลางบางซื่อ 
พ้ืนที่ 120 ไร่ 2,475 ไร่ 

จำนวนชานชาลา 

14 ชานชาลา 
รองรับเฉพาะรถไฟทางไกล 

24 ชานชาลา 
รองรับรถไฟทางไกล 
รองรับรถไฟความเร็วสูง 
รองรับรถไฟชานเมือง 

ปริมาณการรองรับผูโ้ดยสาร 60,000 คน/เท่ียว/วัน 624,000 คน/เท่ียว/วัน (ปี 2575) 

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง 

 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
รถไฟฟ้าสายสีเขียว 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง 
สถานีขนส่งกรุงเทพ 
โครงการรถไฟความเร็วสูง 
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
สามสนามบิน (EEC) 

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (2562) 

2.1.5 แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565  

จากการศึกษาภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
พื้นที่ที ่สมบูรณ์แบบและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี
ภาพรวมประกอบด้วย  
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

- เพื ่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที ่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง 
ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบสมบูรณ์  
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- เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่าง
สะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้โดยทั่วหน้า สามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิติของประชาชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

- เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชียในบริบทโลก  

เป้าหมาย   
กำหนดเป็นการพัฒนา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

และระดับการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง) แนวทางการพัฒนาเขตพิเศษภาค
ตะวันออก : ประกอบด้วย 6 แนวหลัก ดังนี้ 

- แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การเช่ือมโยงระบบคมนาคมน
ส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( Multi Modal Transport) อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเชื ่อมโยงพื้นท่ี
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มขีดความสามรถในการ
แข่งขันของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- แนวทางที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม เพื่อปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง  

- แนวทางที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเท่ียวในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกสู่การท่องเท่ียวระดับโลกอย่างยั่งยืน  

- แนวทางที่ 4 การพัฒนาบุคลการ การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิต
บุคลากรให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั ้งพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างยั่งยืน 

- แนวทางที่ 5 การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ มหานครการบินตะวันออก และศูนย์กลาง
การเงิน ให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการบิน โลจิสติกส์ อากาศยาน และธุรกิจภายในสนามบินอู่
ตะเภา  

- แนวทางท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระยะยาว รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2.1.6  แผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) 

จากการทบทวนเบื ้องต้น พบว่า แผนการพัฒนาท่าเรือบกมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าสู่การขนส่งทางราง โดยใช้ Dry Port เป็นจุดถ่าย เพื่อให้สามารถลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดความแออัดบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และ
มีส่วนสนับสนุนกาค้าและการขนส่งทางบกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV โดยให้
ความสำคัญต่อประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580 ) โดยมี
สาระสำคัญ ประกอบด้วย 1) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ UNSECAP เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวในกลุ่มสมาชิก รวมถึงการเริ่มต้นของการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เงื่อนไขท่ีจำเป็นก่อนการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาโครงการและมาตรการ โดยมรายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :  เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าทางราง ให้มีความสะดวก 
ตรงเวลาและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางของภูมิภาคอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา :   
- การพัฒนา Dry Port เป็นจุดเปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตามโครงการพัฒนา Dry Port จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
นครสวรรค์  

- การสร้างศักยภาพของ Dry Port ธุรกิจสนับสนุน เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งทางรางของภูมิภาคอาเซียน เพื่อปรับปรุงกลไกด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างแรง
ดึงดูดแก่ผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก สินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ ช่วย
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มารูป :  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561 

รูปที่ 2.1-15 แผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) 
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2.1.7 โครงการสะพานไทย 

จากการทบทวนเบ้ืองต้น พบว่า เป็นโครงการเพื่อพัฒนาให้เป็นสะพานเศรษฐกิจเช่ือมฝ่ังทะเลอัน
ดามันและอ่าวไทย (Land bridge) เป็นการขยายขีดความสามารถการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีภาคใต้
ของประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมประเทศไทย อาเซียน จีน อินเดีย ตลอดจนเชื่อมโยงประเทศกลุ่มประเทศ
ตะวันออกไกล เข้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรปให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้โครงการอยู่
ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2566 ซึ่งมีแนวคิดเส้นทางท่ีจะก่อสร้าง แสดงดัง
รูปที่ 2.1-16 โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้  

1) เส้นทางแหลมฉบัง - เพชรบุรี ระยะทาง 86 กิโลเมตร มีระยะทางบก : สะพาน = 2.8-1 ความ
ลึกเฉล่ีย 20-25 เมตร 

2) เส้นทางพัทยา – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 110 กิโลเมตร มีระยะทางบก : สะพาน = 3 : 1 
ความลึกเฉล่ีย 25 – 30 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์,2563 

รูปที่ 2.1-16 โครงการสะพานไทย 

2.1.8 โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Land Bridge) 

จากการศึกษา พบว่า เป็นหนึ ่งในโครงการมีการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและการบริการ 
ด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
โดยบูรณาการรูปแบบการขนส่งเช่ือมโยง 2 ท่าเรือ ให้เช่ือมกันอย่างไร้รอยต่อและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ
ให้มีความทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยมีแผนการ
พัฒนาดังนี้  
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1) การก่อสร้างท่าเรือระนองแห่งใหม่ ให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์และเป็นประตูการค้าฝ่ัง
อันดามันของประเทศ โดยสามารถขนส่งสินค้าเชื ่อมระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชียใต้ รวมทั้งพัฒนาให้เป็น Smart Port  

2) การก่อสร้างท่าเรือชุมพร ให้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น
สะพานเศรษฐกิจเช่ือมฝ่ังทะเลอันดามันและอ่าวไทย  

3) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และ รถไฟรางคู่ รวมถึงการขนส่งทางท่อ 
โดยการก่อสร้างคู่ขนานบนเส้นทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบจากการเวนคืนที ่ดินของ
ประชาชน 

 
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

รูปที่ 2.1-17 โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Land Bridge) 
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2.1.9 การพัฒนาการขนส่งทางทะเล (Maritime Logistice) ของประเทศไทย 

การพัฒนาการขนส่งทางทะเล (Maritime Logistice) ของประเทศไทย จากมีนโยบายยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศของประเทศไทยและผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประเทศนระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

- การพัฒนาโครงการสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อโดยให้ความสำคัญกับการขนส่งทางน้ำและระบบราง
มากขึ้นรวมทั้งยังมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับ
ภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อโดยมีประเทศไทยเป็นจุด
เช่ือมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมการขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า และการลงทุน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- โครงการสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เป็นโครงการที่สนับสนุนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มุ ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมคู่ขนานไปกับการเติบโตของจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- การพัฒนาโครงการสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาใช้
ระบบขนส่งทางรางซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
มากกว่าจึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
สร้างสังคมคาร์บอนต่ำมุ่งสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน 

2) ศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ท่ีตั ้งจังหวัดฉะเชิงเทรามีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศโดยอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีสำคัญ ได้แก่ 

(1) แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Coridor: SEC) เชื่อมโยง
ประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนามในระเบียงย่อย Southern Coastal Sub Corridor ของกลุ่ม
อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregional Economic Cooperation Program: 
GMS)  
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(2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน -คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula 
Economic Corridor: CICPEC) ของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของประเทศจีนในศตวรรษ
ที ่ 21 (One belt One Road) และการพัฒนาทางรถไฟไทย-จีนหรือโครงการ “รถไฟ
สิงคโปร์-คุนหมิง” ซึ่งผ่านทางประเทศลาว-เวียดนาม-ไทย-สิงคโปร์  

(3) โครงการระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย (Mekong-India Economic Corridor, 
MIEC) ซึ่งเชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศเวียดนามกัมพูชาไทยและ
เมียนมาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (Southern Economic Corridor) ของ GMS (โฮ
จิมินห์-พนมเปญ-กรุงเทพ-ทวาย) กับชายฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียที่ท่าเรือเชนไน 
(Chennai) ทางเรือผ่านทะเลอันดามัน  

(4) การพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย  
(5) โครงการทางหลวงไตรภาคีอินเดียเมียนมาและไทย (India-Myanmar-Thailand 

Tripartite Highway) 
3) นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corrido Development) ให ้ เป ็ น เขตเศรษฐก ิ จช ั ้ นนำของอา เซ ี ยน เพ ื ่ อส ่ ง เ ส ริ ม  
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 
Growth) อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine 
of Growth) ได้แก่ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ (2) อุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve)  

การพัฒนาพื้นท่ี EEC จะอาศัยการเช่ือมโยงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีบูรณา
การเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งท้ังระบบท้ังทางถนนทางรางทางเรือและทางอากาศเพื่อลด
ระยะเวลาในการเดินทางลดเวลาในการขนส่งสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ ่มความ
ปลอดภัยในการเดินทางเพื่อดึงดูดเอกชนและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยโครงการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมท่ีสำคัญมี ดังนี้ 

1) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักใน
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงมีความ
ทันสมัยสามารถรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 80 ,000 DWT (Post Panamax) ซึ่งใน
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) มีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือประมาณ 7.8 ล้าน 
TEUs ต่อปีและรถยนต์ประมาณ 1 ล้านคันต่อปีคิดเป็นร้อยละ 70 ของขีดความสามารถของ
ท่าเรือท่ีรองรับตู้สินค้าได้สูงสุดท่ีประมาณ 11.1 ล้าน TEUs ต่อปีและรถยนต์ประมาณ 2 ล้าน
คันต่อป ี

ท่าเรือแหลมฉบังมีพื้นท่ีขนาด 6,340 ไร่และได้ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และ
ขั้นที่ 2 โดยมีท่าเรือท่ีเปิดดำเนินการแล้วดังนี้ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 11 ท่า ได้แก่  

- ท่า AO A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 และ C3  
- ท่าเทียบเรือ RO / RO และท่าเทียบเรือโดยสาร 1 ท่า (A1)  
- ท่าเทียบเรือ RO / RO อย่างเดียว 1 ท่า (A5)  
- ท่าเทียบเรือ RO / RO และสินค้าท่ัวไป 1 ท่า (C0)  
- ท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง 1 ท่า (A4)  
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- อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 1 แห่ง 
ท้ังนี้ จากการศึกษาพบว่าปริมาณการส่งออกและนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2565 จะมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ท่ี
ท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 11.8 ล้าน TEUs และเพิ ่มขึ ้นเป็น 23.3 ล้าน TEUs ในปี  
พ.ศ. 2579 

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือ
เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ ่มขึ ้นในอนาคตโดย
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการได้กำหนดให้การพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบังทั้ง 3 
ระยะต้องมีวิสัยสามารถรองรับตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมไม่น้อยกว่า 18 ล้าน TEUS ต่อปี
ดังนั้นในการออกแบบวางผังแม่บทของการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จึงได้
กำหนดให้สามารถรองรับคอนเทนเนอร์ได้ 6.9 ล้าน TEUs ต่อปี โดยองค์ประกอบโครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 ประกอบด้วย 

- ก่อสร้างท่าเรือตู้สินค้า 4 ท่า (ท่าเรือ E1 E2 F1 F2) ความจุ 7 ล้าน TEUs ต่อป ี
- ก่อสร้างท่าเรือขนส่งรถยนต์ (RO-RO) ความจุ 1 ล้านคันต่อปี 
- ก่อสร้างท่าเรือชายฝ่ังความจุ 1 ล้าน TEUs ต่อป ี
- ก่อสร้างสถานีขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระยะท่ี 2 (SRTO2)  
- ปรับปรุงระบบในการรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟให้ได้ 4 ล้าน TEUS 

ต่อป ีโดยใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
โครงการมีแผนจะเปิดดำเนินการอย่างช้าภายในปี พ.ศ. 2568 โดยแผนการก่อสร้าง

แบ่งออกเป็นการโครงสร้างพื้นฐาน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2566) และการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และติดต้ังอุปกรณ์ขนถ่าย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2565-2568)  

นอกจากนี้ที่ผ่านมาเพื่อลดปัญหาความแออัดของการจราจรหน้าท่า และขยายขีด
ความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึง อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของท่าเรือมีโครงการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ โครงการ
พัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator: 
SRTO) ที่ต้องการให้มีผู้ประกอบการรายเดียว (Single Operator) มารับผิดชอบให้บริการ
ด้าน Rail Transfer เป็นการเฉพาะการดำเนินการของโครงการ SRTO ประกอบด้วยการ
ก่อสร้าง Rail Yard ติดต้ังรางรถไฟ 6 พวงรางภายในท่าเรือพื้นท่ีโซน 4 ระหว่างท่าเทียบเรือ
ชุด B และ C เนื้อที่ 600 ไร่ซึ่งสามารถจอดขบวนรถไฟได้รางละ 2 ขบวนรวมเป็น 12 ขบวน
ได้ในเวลาเดียวกันการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงจากสถานีรถไฟแหลมฉบังเข้าสู ่พื ้นท่ี
โครงการระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรและการติดต้ังเครื่องมือยกขนตู้สินค้าขึ้นลงรถไฟท่ี
ท่าเรือแหลมฉบังแบบปั้นจั่นเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane: RMG) ซึ่งสามารถ
ทำงานคร่อมรางรถไฟได้ 6 รางในเวลาเดียวกันเพื่อให้สามารถรองรับตู้สินค้าท่ีขนส่งทางรถไฟ
ให้ได้ถึงปีละ 2.0 ล้าน TEUS โดยโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2561 

2) การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 
ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และทันสมัยมีการให้บริการ

แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรสามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให้บริการ  
12 ท่า (ท่าเรือสาธารณะ 2 ท่าและท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า) มีปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่าน



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2-38 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดประมาณ 43 ล้านตันต่อปีโดยมีสัดส่วนสินค้าประเภทน้ำมัน
และก๊าซประมาณร้อยละ 57 ถ่านหินประมาณร้อยละ 18 เคมีภัณฑ์ประมาณร้อยละ 16 และ
อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 9 มูลค่าสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้งส้ิน
ประมาณ 430 ล้านบาทเนื่องจากมีการใช้งานเต็มศักยภาพแล้วจึงมีความจำเป็นต้องขยาย
ท่าเรือเพื่อให้เป็นท่าเรือช้ันนำท่ีมีศักยภาพขีดความสามารถและส่ิงอำนวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอในการเป็นท่าเรือที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียมีเป้าหมายในการรองรับเรือขนส่งสินค้า
เหลวและก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยท่าเรือสินค้าเหลวท่าเรือก๊าชท่าเรือบริการและพื้นท่ี
คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่องกับก๊าซธรรมชาติซึ ่งหลังจากดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จจะ
สามารถรองรับสินค้าผ่านท่า (สินค้าด้านปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติ) ได้เพิ่มอีก 19 ล้านตัน
ต่อปีในอีก 20 ปีข้างหน้า 

3) การพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
แผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์เรือสำราญ (Cruise) 

และเรือข้ามฟาก (Ferry) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน
พัทยา-จุกเสม็ด-ชะอำโดยเรือสำราญจะสามารถใช้เวลาล่องจากสัตหีบไปหัวหินภายใน 1 
ช่ัวโมงและเช่ือมต่อระบบรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่ง 

2.2 การทบทวนทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

การทบทวนทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) นิยามการขนส่ง 
2) แผนผังก้างปลา และ 3) แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1 นิยามการขนส่ง 

การขนส่ง (Transportation) ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินค้า 
(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคน
หรือนักเดินทางนั้น จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการขนส่งผู ้โดยสารเป็นส่วนใหญ่ (สมชาย ปฐมศิริ, 
2552) 
2.2.1.1 เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 

1)  เพื่อลดต้นทุน 
เป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม รวมทั ้งการขนส่งด้วย 

ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะต้องช่วยลดต้นทุนของ
ธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่าบำรุงรักษารถบรรทุก 

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื ่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีด้วยจำนวนทรัพยากรที่เท่าเดิม 

ประสิทธิภาพการทำงานจะสูงขึ้น เช่น จำนวนรถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าไดม้าก
ขึ้น เป็นต้น 
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3) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื ่อจัดการการขนส่งได้ดีข้อตำหนิติเตียนจากลูกค้าจะลด
น้อยลงจนหมดส้ินไป ทำให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการท่ีได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภาย
ภาคหน้า 

4) เพื่อลดระยะเวลา 

บริษัทขนส่งอาจต้ังเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่
ลูกค้าได้รวดเร็วขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู ่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและ
แพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 

5) เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 

เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะต้ังเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งท่ีดีจะสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมท่ียอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการท่ีรวดเร็ว
ขึ้น พิเศษข้ึนหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีเข้ามาใช้บริการ 

6) เพื่อเพิ่มกำไร 
ไม่บ่อยนักท่ีเราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการหรือลงทุนในระบบการ

จัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลกำไรของบริษัท โดยมากจะมองว่ากำไรเป็นผลพลอยได้จากการท่ีการจัดการ
ไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มกำไรเป็นสิ่งท้าทายฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณา
สองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เรื่องท่ีจะทำได้ง่ายๆ สำหรับบริษัทขนส่ง
โดยท่ัวไป 

7) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน 

อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักสำหรับบริษัทขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง 
แต่ก็มีความสำคัญไม่น้อย บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้
พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิตินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ 

2.2.1.2 ประเภทการขนส่ง 

1) การขนส่งทางบก (Land Transportation) 

สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

▪ การขนส่งทางถนน (Road Transportation) 

เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูงที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงสังคม
และชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทางถนนกระทำได้โดยการใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือมากกว่า 
10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการเคล่ือนย้ายสินค้า อาจกล่าวได้ว่าสินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่ง
ทางถนน ข้อดีท่ีสำคัญท่ีสุดของการขนส่งทางถนน ได้แก่ คุณลักษณะท่ีเรียกว่าบริการถึงท่ี หรือ Door-to-
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Door Service หรือการนำสินค้าไปส่งได้ถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากกว่า
รูปแบบการขนส่งอื่นๆ 

▪ การขนส่งทางราง (Rail Transportation) 

เป็นรูปแบบการเดินทางที่อยู่คู่สังคมไทยมานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าที่ขนส่งทางราง
มักจะเป็นสินค้าที่มีการขนย้ายคราวละมากๆ เช่น ข้าว น้ำตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีท่ีผ่านมาการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหา
อีกหลายประการที่ยังรอการปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วนของโครงข่ายที่ไม่ทั่วถึงและการเชื่อมโยงระหว่าง
รถไฟกับการขนส่งวิธีอื่นๆ ซึ่งยังทำได้ไม่ดี 

2) การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) 

เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดในบรรดาทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จำเป็นต้อง
สร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นสำคัญ เช่น คลอง แม่น้ำ ทะเล และ
มหาสมุทร อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางน้ำเป็นการขนส่งท่ีช้าท่ีสุด ดังนั้นจึงเหมาะกับสินค้าท่ีไม่มีข้อจำกัด
เรื่องระยะเวลาส่งมอบสินค้า มักจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำและขนส่งในปริมาณมากๆ เช่น วัสด -
ก่อสร้างจำพวกอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น การขนส่งทางน้ำอาจแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะ
ของเส้นทางขนส่ง ได้แก่ 

▪ การขนส่งทางลำน้ำ (Inland Water Transportation) 

หมายถึง การขนส่งทางน้ำที่ใช้สายน้ำในแผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขน
ส่งผ่านคลองและแม่น้ำ 

▪ การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) 

หมายถึง การขนส่งทางน้ำที่ผ่านทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุน
มหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเช่ือมต่อกับการขนส่งทางถนน
และทางราง สำหรับประเทศไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด  
อาจกล่าวได้ว่า สินค้านำเข้าและส่งออกเกือบท้ังหมดของประเทศไทยใช้การขนส่งทางทะเลท้ังส้ิน 

3) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 

เป็นรูปแบบการขนส่งที ่ไปได้ไกลที ่สุดและรวดเร็วที ่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด 
จำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศท้ัง
ระบบ อีกท้ัง ต้องอาศัยระบบขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้าท่ีปลายทางตามพื้นท่ีต่างๆ ได้ 

2.2.1.3 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) คือ การผสมผสานรูปแบบของ
การขนส่งจากต้นทางไปสู่ปลายทาง โดยการดำเนินการในการขนส่งจะใช้รูปแบบการขนส่งต้ังแต่ 2 รูปแบบ
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ขึ้นไป สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ เพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง  
ลดต้นทุนในการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมี
ความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อ เชื่อมโยง และประสานงาน ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ด้านรายละเอียดของสินค้า/ผู้ใช้บริการ ตารางเวลา และรูปแบบการขนส่งต่อเนื่อง (สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, 2560) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนี้เหมาะกับการขนส่งในระยะทางไกล 
ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งระดับภูมิภาค (Regional Transportation) (SteadieSeifi, 2014) 

นอกเหนือจากนี้รูปแบบในการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การขนส่งแบบถึง
มือผู้รับ (Door to Door) คือ การขนส่งท่ีสินค้า หรือผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง สำหรับ
การขนส่งในรูปแบบนี้มักจะเป็นการขนส่งในรูปแบบการขนส่งทางบก ด้วยยานพาหนะประเภทรถยนต์ 
หรือรถบรรทุก เป็นหลัก เนื่องจาก สามารถเข้าถึงตำแหน่งจุดหมายปลายทางในการขนส่งได้โดยง่าย และ
การขนส่งแบบถึงท่า (Door to Port) คือ การขนส่งที่จำเป็นจะต้องใช้ท่าเทียบสำหรับการขนถ่ายสินค้า 
(Transfer) ในระหว่างการขนส่ง ก่อนท่ีจะถึงผู้รับสินค้า โดยการขนส่งในรูปแบบนี้มักจะเป็นการขนส่งด้วย
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1  

 
ที่มา: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ และคณะ (2560) 

รูปที่ 2.1-18 รูปแบบการขนส่ง 

2.2.1.4 การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศสามารถกระทำได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทาง
อากาศ และการขนส่งทางน้ำ (กุลนิดา แววรวีวงศ์ และคณะ, 2561) 

1) การขนส่งทางบก 

เป็นการขนส่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวในประเทศ หรือประเทศใกล้เคียงที่มีพรมแดน
ติดต่อกัน โดยการขนส่งทางบกนี้ แบ่งออกเป็น 2 ทาง ได้แก่ การขนส่งทางรถยนต์ และการขนส่งทางรถไฟ  



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2-42 

▪ การขนส่งทางรถยนต์ 

เป็นการขนส่งที ่ได้ร ับความนิยมในการเดินทางท่องเที ่ยวทางบกมาก ไม่ว ่าจะเป็น  
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสารบริการ และรถยนต์โดยสารสาธารณะ เนื่องจากสามารถ
ส่งผู ้โดยสารได้ถึงจุดหมายปลายทาง และสามารถเชื่อมโยงกับการขนส่งประเภทอื่นๆ ได้ง่าย มีความ
คล่องตัวสูง และมีผู้ประกอบการมากมาย สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ แต่มีข้อจำกัดใน
เรื ่อง ปริมาณในการขนส่งต่อครั ้งไม่มากนัก มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ง ่าย ไม่เหมาะต่อการ  
เดินทางระยะไกล 

▪ การขนส่งทางรถไฟ 

เป็นกิจการที่มีการลงทุนสูง สำหรับการสร้างสถานี เส้นทางในการวิ ่ง หรือรางรถไฟ  
การขนส่งรถไฟมีบทบาทในการขนส่งนักท่องเที่ยวตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟยังคง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความสะดวกปลอดภัย อัตราค่าบริการไม่สูงนัก 
และสามารถชมทิวทัศน์ระหว่างทางได้ ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของการเดินทางโดยรถไฟ สำหรับการเดินทาง  
โดยรถไฟ มีข้อดี คือ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากในแต่ละรอบการเดินทาง มีความปลอดภัย
สูง เหมาะสำหรับการขนส่งระยะทางปานกลาง และระยะทางไกล มีอัตราค่าบริการไม่สู งมากนัก ใน
ขณะเดียวกัน ข้อจำกัดของการเดินทางด้วยรถไฟ คือ มีความคล่องตัวน้อย ไม่สามารถส่งผู้โดยสารได้ถึง
จุดหมายปลายทาง และใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก 

2) การขนส่งทางอากาศ 

เป็นกิจการขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีบทบาท
สำคัญในการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ หรือการเดินทางท่องเท่ียวระยะทางไกล โดยมีข้อดี คือ มีความเร็ว
สูง สามารถขนส่งผู ้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง เหมาะสำหรับการเดินทาง
ระยะไกล และมีกำหนดเวลาที่แน่นอน ตรงต่อเวลา โดยข้อจำกัดของการขนส่งทางอากาศ คือ มีอัตร า
ค่าบริการสูง มีความเส่ียงสูง ไม่สามารถส่งผู้โดยสารได้ถึงจุดหมายปลายทาง และรอบเวลาการบินมีจำกัด 

3) การขนส่งทางน้ำ 

เป็นการเดินทางท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์การเดินทาง แต่ในปัจจุบันถูกลด
ความสำคัญลงไปอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมประเภทอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพในการขนส่งท่ี
สะดวก และรวดเร็วกว่ามาก สำหรับการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ มักจะเหมาะกับการเดินทางในระยะส้ัน 
เช่น เรือข้ามฟาก เรือเลียบชายฝ่ัง เกาะแก่งต่างๆ เป็นต้น  

2.2.1.5 กิจกรรมในการเดินทางระหว่างประเทศ 

สำหรับกิจกรรมในเกิดขึ้นในการเดินทางระหว่างประเทศ จะเริ่มตั้งแต่ ผู้โดยสารมาถึงท่าเทียบ
ยานพาหนะ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเดินทาง หากเดินทางด้วยเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องมายังท่า
อากาศยาน แต่ถ้าหากเดินทางด้วยรถไฟ ผู้โดยสารจะต้องมายังสถานีรถไฟ หลังจากนั้นผู้โดยสารจะต้อง
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ติดต่อผู้ให้บริการในการขนส่งให้เรียบร้อยตามขั้นตอนท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐานสำหรับการขนส่งด้วยรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การผ่านจุดตรวจความปลอดภัย หรือการตรวจสิทธิ ในการออกต่างประเทศ และหลังจาก
เดินทางมาถึงประเทศปลายทางผู้โดยสารจะต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ท่ี
กำหนดไว้ในแต่ละประเทศปลายทางเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจึงจะสามารถออกจากท่าเทียบยานพาหนะใน
ประเทศปลายทางได้ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเดินทางระหว่างประเทศ (Beyond Boarders, 2019)  
ดังแสดงในรูปที่ 2.2-2 

 
 ที่มา: Beyond Boarders (2019) 

รูปที่ 2.1-19 กิจกรรมในการเดินทางระหว่างประเทศ 

2.2.2 แผนผังแผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram) 

แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram: FD) หรือเรียกเป็นทางการว่าแผนผังสาเหตุ และผล  
(Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) โดยประโยชน์ของ
แผนผังก้างปลามีดังนี้ 

▪ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา 
▪ เพื่อทำการศึกษา ทำความเข้าใจ หรือทำความรู้จักกับกระบวนการอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่จะรู้

ปัญหาเฉพาะในพื ้นที ่ของตนเท่านั ้น แต่เมื ่อมีการทำผังก้างปลาแล้วจะทำให้สามารถรู้
กระบวนการของส่วนอื่นได้ด้วย 

▪ เพื่อให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกๆ คน ให้ความสนใจในปัญหาของ  
กลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 
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วิธีการสร้างแผนผังก้างปลา สิ่งสำคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องทำเป็นทีม เป็นกลุ่มโดย ใช้
ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) กำหนดปัญหาท่ีหัวปลา 
2) กำหนดกลุ่มปัจจัยท่ีจะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ 
3) ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
4) หาสาเหตุหลักของปัญหา 
5) จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ 
6) ใช้แนวทางการปรับปรุงท่ีจำเป็น 
การกำหนดหัวข้อปัญหาที่หัวปลาควรกำหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ซึ่งหากเรากำหนด

ประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนต้ังแต่แรกแล้วจะทำให้เราใช้เวลามากในการค้นหาสาเหตุ และจะใช้เวลานานใน
การทำผังก้างปลา โดยผังก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามรูปที่ 2.3-1 โดยเริ่มจากส่วนปัญหาหรือ
ผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้
อีกเป็น ปัจจัย (Factors) ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา) สาเหตุหลัก และสาเหตุย่อย 

 
ที่มา: รมิตา มุสิกพงศ์, 2558 

รูปที่ 2.1-20 ส่วนประกอบต่างๆ ของผังก้างปลา 
2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

การวางแผนธุรกิจเป็นกลยุทธ์การจัดการธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ของธุรกิจเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายเครื ่องมือที ่องค์กรนิยมใช้คือ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกกล่าวขานว่าสามารถใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพและ
ช่วยให้องค์กรมุ่งสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององคก์รได้ 
(Pickton & Wright, 1998) มีจุดเด่นในการประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจและช่วยให้
องค์กรทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
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สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT แบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ด้านหลัก ดังแสดงในรูปที่ 2.2.3-1 

 
 
 
 
 
  

  
 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Gürel & Tat, 2017 
 จากรูปที่ 2.2.3-1 แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ SWOT นั้นมุ่งวิเคราะห์ที่ 2 ด้านหลักคือ การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) และปัจจัยภายใน (Internal Factors) คล้อยตามแนวคิดของ 
Gürel and Tat (2017) โดยมีความหมายดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) หมายถึง ปัจจัยที ่องค์กรสามารถควบคุมได้ และเป็นการ
วิเคราะห์พิจารณาความสามารถและกลยุทธ์ก่อนหน้าขององค์กรเพื่อระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของตน โดย
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) คือ การพิจารณาตัวองค์กรถึงข้อได้เปรียบของตนเองท่ีเป็นผล
มาจากปัจจัยภายใน และองค์กรใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการแข่งขันกับธุรกิจอื่น เช่น ข้อได้เปรียบในด้านความ
ยืดหยุ่นของการผลิต ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรบุคคล  
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) คือ การพิจารณาข้อเสียเปรียบของตนเองที่เป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน แต่ส่งผลถึงการแข่งขันโดยรวมเม่ือเทียบกับคู่แข่งซึ่งองค์กรจำเป็นต้องทราบเพื่อปรับปรุงหรือ
ขจัดข้อเสียเปรียบเหล่านั้นในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกแล้ว การวิเคราะห์ SWOT ยังวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External 
Factors) ซึ่งหมายถึง ปัจจัยท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมได้แต่การวิเคราะห์นี้สามารถช่วยให้องค์กรเสาะหา
โอกาสและอุปสรรคเพื่อการดำเนินงานได้ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคม 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เป็นต้น โดยประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร 
การวิเคราะห์ลักษณะนี้มักเป็นกิจกรรมพื้นฐานขององค์กรทั่วไป เนื่องจากองค์กรที่พัฒนาตนมักแสวง
โอกาสเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

SWOT ANALYSIS 

INTERNAL FACTORS 
  EXTERNAL FACTORS 

Strengths 
Weaknesses 

Opportunities 
Threats 

รูปที่ 2.1-21 แสดงการวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
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 การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) คือ ปัจจัยภายนอกท่ีขัดขวางการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็น
ข้อจำกัดที่ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาสกล่าวคือการ
วิเคราะห์อุปสรรคอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดีเพื่อส่งผลให้องค์กรจัดตั้งกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
หรือหาวิธีในการขจัดอุปสรรคเหล่านั้น 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งละจุดอ่อนขององค์กร 
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารท่ี
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและ
ทรัพยากรในการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานท่ีผ่าน
มาขององค์กรเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ 

จุดแข็งขององค์กร คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กรนั้นเอง ว่า
ปัจจัยใดที่เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นที่นำมาพัฒนาได้ และควรดำรงไว้เพื ่อการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งขององค์กร ส่วนจุดอ่อนขององค์กรนั้นเป็นปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ในองค์กร ว่าปัจจัย
ใดเป็นปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเสียเปรียบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป 
2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น จะทำให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคใน
การดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนโยบายการเงิน งบประมาณ ด้านสังคม เช่น ระดับ
การศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านการเมือง เช่น 
พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทางการเมือง ด้านเทคโนโลยี เช่น นวัตกรรมการผลิต พัฒนาการ
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น โอกาสจากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกปัจจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถนำข้อดีเหล่านี ้มา
เสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็งขึ้น สำหรับอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดท่ี
สามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับผลกระทบดังกล่าว 

การวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที ่ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์  
พร้อม ๆ กับกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยการประยุกต์ใช้โอกาสและลดอุปสรรคท่ี
เกี่ยวข้อง 
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2.2.4 การวิเคราะหก์ลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน (TOWS Matrix) 

TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยของเครื่องมือทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือ TOWS เป็นตัวย่อ
ของปัจจัยสำหรับการเตรียมการท่ีจะวิเคราะห์ความแตกต่างกันของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ TOWS Matrix 

การจัดทำตาราง 9 ช่อง คือปัจจัยหลักสำคัญ 4 ช่อง ช่องกลยุทธ์ 4 ช่องกับอีก 1 ช่อง บอกที่มา
ของปัจจัยว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน ช่องกลยุทธ์4ช่องให้ชื่อว่ากลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO กล
ยุทธ์ ST และกลยุทธ์ WT ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการใส่ปัจจัยหลักสำคัญท้ัง 4 ช่องแล้ว 

1. เขียนปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส (O) ท่ีสำคัญท่ีสุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจ 
2. เขียนปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (T) ท่ีสำคัญท่ีสุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจกำลังเผชิญอยู่

ในปัจจุบันหรืออนาคต  
3. เขียนปัจจัยภายในท่ีเป็น จุดแข็ง (S) ท่ีสำคัญท่ีสุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจ 
4. เขียนปัจจัยภายในท่ีเป็น จุดอ่อน (W) ท่ีสำคัญท่ีสุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจ 
5. จับคู่ จุดแข็งภายใน (S) กับ โอกาสภายนอก (O) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ SO 
6. จับคู่ จุดอ่อนภายใน (W) กับ โอกาสภายนอก (O) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ WO 
7. จับคู่ จุดแข็งภายใน (S) กับ อุปสรรค (T) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ ST 
8. จับคู่ จุดอ่อนภายใน (W) กับ อุปสรรค (T) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ WT 
หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ข้อจำกัดแล้ว   ก็จะนำมาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์  โดยใช้ตารางท่ี
เรียกว่า TOWS Matrixเป็นตารางการวิเคราะห์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และข้อจำกัด มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ในการนำเทคนิคท่ี
เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น จะมีขั ้นตอนการ
ดำเนินการท่ีสำคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด โดยท่ีการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นการระบุ
ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที ่เป็น
โอกาสและข้อจำกัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกำหนดกลยุทธ์ท่ี
ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด 
ท่ีละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทำให้การกำหนดกลยุทธ์
ท่ีออกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส 
และจุดอ่อนกับข้อจำกัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทำให้เกิดยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
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 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และโอกาสพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนา
รักษ์มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหา
รายได้จากการผลิตเหรียญได้ ท้ังหมดสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้าง
ผลิตเหรียญทุกประเภทท้ังในและต่างประเทศ 

 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด
แข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ท้ังนี้
เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดจากภายนอกท่ี
องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดที่มาจากภายนอกได้ 
ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสการศึกษาให้แก่
ประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีข้อจำกัด คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียง
พอที่จะสามารถจัดตั้งหน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้     ทั้งหมดสามารถนำมากำหนด
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นท่ีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ท้ังนี้
เนื่องจากองค์การมีโอกาสท่ีจะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนท่ีองค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง 
ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีข้ันตอนการทำงานท่ียาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาส
ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 
คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารจัดการและ
ในกระบวนการทำงานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration) 

 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน
และข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ท้ังนี้เนื่องจาก
องค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจำกัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย 
จุดอ่อน คือ ต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจำกัด คือ ราคาน้ำมันในตลาดโลก
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งหมดนำมากำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
ท่ัวประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การหาพลังงานทดแทนท่ีนำทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีมีอยู่
มาใช้มากขึ้น 

 ดังนั้นในการวิเคราะห์ควรมีการวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีนำข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีดำเนินงานวิจัย 

3.1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 

 การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับ  
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 4 โครงการ ซึ ่งกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัยจะนำข้อมูลจากโครงการย่อยทั ้ง 4 โครงการว ิจัย 
มาทำการวิเคราะห์ให้สามารถเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่อง -
หลายรูปแบบบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21” โดยกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัยแสดงดังรูปที่ 3.1-1 

3.2 วิธีการดำเนินงานวิจัย  

 เป็นการศึกษาและทบทวนข้อมูลวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ท่ีรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21 (BRI) โดยมีการทบทวนดังนี้ 

▪ การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
- ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
- ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
- โครงการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระบบรางของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต 

▪ การทบทวนทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
- นิยามการขนส่ง (Transport Definition) 

- เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 
- ประเภทการขนส่ง 
- การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
- การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
- กิจกรรมในการเดินทางระหว่างประเทศ 

- แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram: FD) 
- แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) 
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รูปที่ 3.2-1 กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
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3.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก  

เป็นการเก็บรวบรวมและการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ท่ี 21 (BRI) โดยแบ่งการเก็บรวบรวมออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1.1 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นการรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (BRI) 
โดยมีการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

- ข้อมูลอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
- ข้อมูลอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
- ข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ 
- ข้อมูลทางเลือกในการเช่ือมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย 

3.2.1.2 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล (ภายในประเทศ) 
เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในภาคสนามและสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการ และผู้เดินทาง ใน 6 จังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย เชียงราย ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมีประเด็นคำถามดังนี้ 

- มุมมองและแนวคิดท่ีมีต่อระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน 
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
- ความเป็นไปได้ในการเปล่ียนจากการขนส่งรูปแบบเดียวไปสู่การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
- ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

3.2.1.3 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล (ต่างประเทศ) 

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในต่างประเทศของเส้นทางรถไฟตามสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 
(NELB) ท่ีมีจุดต้นทาง คือ เหลียนยุนกัง (Lianyungang) ในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) สาธารณรัฐประชาชน
จีน (China) และจุดปลายทาง คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) 

3.2.2 วิธีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 
เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของท้ัง 4 โครงการย่อย เพื่อหา
การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยผลการวิเคราะห์จากโครงการ
ย่อยมี ดังนี้  

- การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานและแนวทางการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม (ย่อย 1)  
- การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานและแนวทางการขนส่งผู้โดยสารท่ีเหมาะสม (ย่อย 2) 



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

3-4 

- การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก (ย่อย 3) 
- การพัฒนาทางเลือกเช่ือมต่อการขนส่งรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย (ย่อย 4) 

3.2.3 วิธีการวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล 

เป็นการนำข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์มา
ทำการวิเคราะห์สาเหตุและผลของปัญหาระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันด้วยแผนผังก้างปลา (FD) โดยแบ่ง
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ข้ันตอนย่อยดังนี้ 

- การระบุปัญหาของระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน 
- การระบุกลุ่มปัจจัยท่ีทำให้เกิดปัญหาในระบบโลจิสติกส์ 
- การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
- การวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหาในระบบโลจิสติกส์ 
- การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในระบบโลจิสติกส์ 
ทั้ง 5 ขั ้นตอนย่อยในการวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผลจะทำให้ได้ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผล

กระทบต่อปัญหาในระบบโลจิสติกส์ (หัวปลา) สาเหตุหลัก และสาเหตุย่อย ซึ่งจะถูกใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอน
การสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า 

3.2.4 วิธีการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เป็นการนำข้อมูลการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ แผนผังสาเหตุและผล และแผนภูมิสายธารแห่ง

คุณค่า มาจัดทำเป็นการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ โดยในการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพ (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์การสร้างกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ปัจจุบัน (TOWS Matrix) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม และการสัมภาษณ์หน่วยงาน 

- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weaknesses)  
- โอกาส (Opportunities)  
- อุปสรรค (Threats) 

3.2.4.2 การวิเคราะห์การสร้างกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน (TOWS Matrix) 
เป็นการวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธเชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน
ของประเทศไทย 

- กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Opportunity 
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- กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Weakness และ Opportunity 
- กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Threat 
- กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เป็นการจับคู่ระหว่าง Weakness และ Threat 

3.2.5 วิธีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
เป็นการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ของแผนงานวิจัย ประกอบด้วย การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 

แผนผังสาเหตุและผล แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า และการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วยเสียในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนการวิจัย  
โดยการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจะประกอบด้วย 2 ครั้งใน 2 สถานที่ ได้แก่ 1) บริเวณท่าเรือ 
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ 2) กรุงเทพมหานคร 

3.2.6 วิธีการสรุปผลการวิจัยและจัดทำรายงาน 
เป็นการนำผลการศึกษาที่ได้ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ แผนผังสาเหตุและผล 

แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า การเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาทำการสรุปผลการวิจัยและจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
แผนการวิจัย 
 



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4-1 

บทท่ี 4  
ผลการดำเนินงาน 

แผนการวิจัย การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21  แบ่งผลการดำเนินงาน  
4 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) ผลการวิเคราะห์ 
การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 3) ผลการวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล 4) ผลการเสนอแนะยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 เป็นการเก็บรวบรวมและการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ท่ี 21 (BRI) โดยแบ่งการเก็บรวบรวมออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นการรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (BRI) 
โดยมีการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

- ข้อมูลอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

โครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ท่ีเช่ือมโยงประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” จากการทบทวน และ
รวบรวมข้อมูลท้ังจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ข้อมูลทุติยภูมิ) และจากการลงพื้นท่ี (ข้อมูลปฐมภูมิ) พบว่า 

1)  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  

 รูปแบบการดำเนินงานของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันของประเทศไทยมี  
การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ผ่านด่านศุลกากร โดยมีรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนเชื่อมเส้นทาง R3A ผ่าน 
บ่อเต็น เชียงรุ้ง ไปยังคุนหมิง ประเทศจีน และรูปแบบขนส่งสินค้าทางเรือ โดยขนส่งด้วยระบบตู้สินค้าทาง
แม่น้ำโขงผ่านท่าเรือบ้านมมอม ท่าเรือสบหลวย ไปยังท่าเรือกวนเหล่ยของประเทศจีน  

อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบจากข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าการขนส่งสินค้า 
ย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) ของกรมเจ้า ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน และ  
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ด่านศุลกากรหนองคาย พบว่า ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณการนำเข้าสินค้าเพิ่มข้ึน และลดลงใน 
ปี พ.ศ.2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีประเภทสินค้านำเข้าและส่งออกแต่ละ 
ด่านแตกต่างกัน คือ กรมเจ้า สินค้านำเข้าและส่งออกหลักๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้า 
เบ็ดเตล็ด ด่านศุลกากรเชียงของเป็นผลไม้สด และผักสด เครื่องอุปโภค - บริโภค และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
ด่านศุลกากรเชียงแสนเป็นทับทิมสด กระเทียมสด เมล็ดดอกทานตะวัน ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง น้ำตาลทราย  
สุกร โค และกระบือมีชีวิต และสุดท้ายด่านศุลกากรหนองคายเป็นพลลังงานไฟฟ้า ทองคำ รถยนต์และ  
น้ำมันเช้ือเพลิง ซึ่งแต่ละด่านศุลกากรมีต้นทาง-ปลายทางของสินค้าเดียวกัน คือ สปป.ลาว และประเทศจีน  

2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

การวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่อยู่บนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยง ประเทศไทยกับ
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” รูปแบบการดำเนินงานท่ี
เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางที่สามารถ เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ 
และช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ที่อยู่บนเส้นทางที่สามารถ
เช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม ในศตวรรษท่ี 21” 

- ข้อมูลอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ข้อมูลอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู ้โดยสารต่อเนื ่องหลายรูปแบบ ในส่วนของขั ้นตอน 
การดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน ในการเดินทาง
ระหว่างประเทศของผู้โดยสารมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ผู้โดยสารเดินทางมายังท่าอากาศยานต้นทาง ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์
ของสายการบิน  

2) ผู้โดยสารจะต้องผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางและประทับตราออกนอกประเทศ 
3) ผู้โดยสารต้องสแกนสัมภาระท่ีติดตัวขึ้นเครื่องบิน เมื่อผ่านการสแกนสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
4) ผู้โดยสารจะต้องรอพนักงานของสายการบินเรียกขึ้นเครื่องตามลำดับ  
สำหรับข้ันตอนท่ีกล่าวมานี้เป็นขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก ในส่วนของขั้นตอนผู้โดยสารขาเข้า

จะมีข้ันตอน ดังนี้  
1) เริ่มจากเครื่องบินเดินทางเข้ามาถึงท่าอากาศยานปลายทาง  
2) ผู้โดยสารจะเดินลงจากเครื่องบินและเข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ  
3) ผู้โดยสารต้องผ่านผ่านพิธีศุลกากร เมื ่อเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารจึงสามารถเดินทางเข้าสู่

ประเทศปลายทางได้ 
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ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบการขนส่งทางรางนั้นจะคล้ายกับ
ขั้นตอนการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบการขนส่งทางอากาศ เพียงแต่ขั้นตอนในการขนส่งผู้โดยสารทางราง
นั้น จะมีพิธีการที่ค่อนข้างสั้นกว่าการขนส่งทางอากาศ โดยขั้นตอนการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบการ
ขนส่งทางรางนั้นเริ่มตั้งแต่ ผู้โดยสารเดินทางมายังสถานีต้นทาง ทำการตรวจสอบความถูกต้องของบัตร
โดยสาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผู้โดยสารสามารถไปรอยังชานชาลา เพื่อขึ้นรถไฟ เมื่อขึ้นรถไฟ
เรียบร้อยแล้ว รถไฟจะออกจากสถานีต้นทาง ในระหว่างเดินทางจะมีพนักงานของรถไฟคอยเดินตรวจบัตร
โดยสาร เมื่อมาถึงสถานีปลายทางผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากสถานีได้ทันที 
สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน 

สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน พบว่า นักเดินทาง
ชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคีที่นิยมเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ นักเดินทางชาวจีน 
อันดับท่ี2 ได้แก่ นักเดินทางชาวรัสเซีย ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ นักเดินทางชาวเยอรมนี อันดับที่ 4 ได้แก่  
นักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ และอันดับที่ 5 ได้แก่ นักเดินทางชาวคาซัคสถาน สำหรับรายได้ที่ได้จากนัก
เดินทางที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย พบว่า รายได้จากนักเดินทางชาวจีนมีมูลค่าสูงมากที่สุด โดยเฉล่ีย
แล้วมีมูลค่า สูงถึง 5 แสนล้านบาทต่อปี  

ในส่วนของสถิตินักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือนกลุ่มประเทศภาคี จากสถิติของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกีฬาระหว่างปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 พบว่า นักเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไป
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมากท่ีสุด โดยค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะอยู่ที ่ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ถัดมาคือ ประเทศเยอรมนี โดยเฉลี่ยแล้วมีนัก
เดินทางที่เดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังประเทศเยอรมนีโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 0.19 ล้านคนต่อปี 
ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 11,000 ล้านบาทต่อปี ในส่วนของประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีได้รับความนิยม
จากนักเดินทางชาวไทยอยู่ในอันดับที่ 3 โดยเฉลี่ยแล้วมีนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือนประเทศ
รัสเซียอยู่ที่ประมาณ 0.04 ล้านคนต่อปี แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2562 มีนักเดินทางชาวไทย
เดินทางไปเยือนประเทศรัสเซียเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มถึงปีละประมาณ 0.07 ล้านคนต่อปี สำหรับประเทศ
เนเธอร์แลนด์นั้น โดยเฉลี่ยแล้วจะมีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปเยือนปีละประมาณ 0.04 ล้านคนต่อปี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,100 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ย สำหรับประเทศคาซัคสถานนั้นมีนักเดินทางชาว
ไทยเดินทางไปเยือนค่อนข้างน้อย โดยมีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปเยือนปีละประมาณ 0.002 ล้านคน
ต่อปี หรือประมาณ 2,000 คนต่อป ี

- ข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

จากการวิเคราะห์ผล พบว่า การพิจารณาความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการขนส่งสินค้าและการผู้โดยสารมีความใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะความสำคัญกับ
ปัจจัยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาท่ีแข่งขันได้ และประสิทธิภาพ
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ของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดนเหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าต้นทุนของการขนส่งและความ
ต้องการการดำเนินงานที่สะดวกรวดเร็วมีผลต่อการพิจารณาการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ  
การขนส่ง ซึ่งจะต้องเป็นข้อพิจารณาในอันดับต้นของการประเมินประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเลือกระบบเช่ือมต่อการเดินทางท่ีเหมาะสมและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป 

ความแตกต่างของอันดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ผลต่อการขนส่งสินค้าและการผู้โดยสารคือปัจจัยด้านความถี่ของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาที่กำหนด ในขณะที่การขนส่งสินค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้มากกว่า อาจจะ
เนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้ามีมากกว่าการขนส่งผู้โดยสารจึงทำให้ต้องการความถี่ในการขนส่งมากกว่า 
ส่วนการขนส่งผู้โดยสารให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า
และการขนส่งมากกว่า อันเนื่องมากจากการขนส่งผู้โดยสารต้องการเน้นการบริการซึ่งต้องมีคุณภาพของ
การเดินทางและความสะดวกสบายในการเดินทางซึ ่งเป็นจุดเด่นของการให้บร ิการ  และปัจจัย 
ด้านความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสารทั ้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู ้โดยสารให้
ความสำคัญกับปัจจัยนี้เป็นอันดับสุดท้ายเหมือนกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากระบบการติดตามการขนส่งไม่ใช่
ระบบหลักท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการขนส่ง แต่เป็นเพียงระบบท่ีเพิ่มมูลค่าของการให้บริการเท่านั้น 

- ข้อมูลทางเลือกในการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย 

ในส่วนของข้อมูลทางเลือกในการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2  แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มี
ความสำคัญด้านการขนส่งสินค้า โดยมีทั้งหมด 19 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) คุณภาพ 2) ความปลอดภัย  
3) ตรงเวลา 4) ชื ่อเสียง/ความน่าเชื ่อถ ือ/ความมั ่นคงของบริษ ัท 5) การพัฒนาอย่างต่อเน ื ่อง  
6) ประสบการณ์ 7) มีจำนวนรถ/ตู้คอนเทนเนอร์เพียงพอ 8) สามารถทำตามคำเรียกร้องได้ 9) มีเครือข่าย
เป็นสากล 10) การขนส่งเร ่งด่วน 11) มีรถเป็นของตัวเอง 12) ขนส่งได้ตามปริมาณที ่ต ้องการ  
13) ระยะเวลาการขนส่ง 14) ต้นทุนในการขนส่ง 15) ระยะเวลาในการจ่ายเงิน 16) การตรวจสอบสถานะ
สินค้า 17) ความรวดเร็วในการออกเอกสาร 18) ความถูกต้องของเอกสาร 19) การบริการที่หลากหลาย 
โดยกำหนดตัวแปรเป็น X1 ถึง X19 ตามลำดับ และปัจจัยที่มีความสำคัญด้านการเดินทางของผู้โดยสารมี
ทั ้งหมด 9 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ความปลอดภัย 2) ค่าโดยสาร 3) เวลาที ่ใช ้ในการเดินทาง  
4) ความสะดวกสบาย 5) รูปแบบการเดินทางท่ีคุ้นเคย 6) การบริการ 7) ความถ่ีของเท่ียวรถหรือเท่ียวบิน 
8) เวลารอคอย 9) ต้นทุนของการเดินทาง โดยกำหนดตัวแปรเป็น Y1 ถึง Y9 ตามลำดับ และแหล่งที่ 2 
ได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์
ในปัจจุบัน  
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4.1.2 ผลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล (ภายในประเทศ) 

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในภาคสนามและสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู ้ประกอบการ และผู ้เดินทาง ซึ ่งในระยะเวลา 6 เดือนทางคณะวิจัยมีการลงพื ้นที ่สำรวจข้อมูล  
ใน 4 จังหวัดท่ีเกี่ยวข้องจาก 7 จังหวัดตามแผนท่ีวางไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 2-5 มีนาคม 2564 
จังหวัดหนองคาย    วันท่ี 12 มีนาคม 2564 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รอบเก็บตก) วันท่ี 13-16 กรกฎาคม 2564  
จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา  วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 

โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งประเด็นคำถาม ดังนี้ 

- มุมมองและแนวคิดท่ีมีต่อระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน 
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
- ความเป็นไปได้ในการเปล่ียนจากการขนส่งรูปแบบเดียวไปสู่การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
- ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
และผู้เดินทาง ใน 4 จังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย และกรุงเทพมหานครฯ  
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับ มุมมองและแนวคิดท่ีมีต่อระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน 
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบความเป็นไปได้ใน
การเปลี่ยนจากการขนส่งรูปแบบเดียวไปสู่การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถแบ่งรายละเอียดได้ ดังนี้ 

4.1.2.1 กรุงเทพมหานครฯ 

   

รูปที่ 4.1-1 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหน่วยงานกรุงเทพมหานครฯ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที่ 4.1-1 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีหลายปัจจัย ประการแรกคือ ปัญหาใน
ส่วนของกฎระเบียงข้อบังคับ และพิธีการของศุลกากร ดังนั้น ด้านกฎระเบียนควรมีการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและมีการอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ  รวมทั้ง 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน มีการบริหารท่ีปะปนกัน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ข้ามแดนผ่านแดนต่าง ๆ ซึ่งไม่คงที่เพราะแต่ละที่มีการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแตกต่างกัน ประการท่ี
สองคือ ข้อจำกัดด้านเงินลงทุน โดยข้อจำกกัดดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทย ซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างและพัฒนาเสร็จสิ้น การนำไปใช้ประโยชน์นั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อีกทั้ง ใน
การพัฒนาบุคลากรตามแผน ยังขาดเรื่องงบประมาณในการสนับสนุน ประการที่สามคือ การทำงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่มีความแตกต่างกัน ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
โดยภาครัฐมองท่ีประสิทธิภาพการขนส่ง 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ในส่วนของมุมมองท่ีมีต่อ BRI มองว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ไกลตัวและเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์มากกว่า
ผลเสีย มีความคิดว่าประเทศไทยควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต และยัง
มองว่าเส้นทางบกนั้นมีความพร้อมมากกว่าเส้นทางน้ำ นอกจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว  
อีกประการหนึ่งท่ีประเทศไทยควรมีการพัฒนาคือ กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานประเทศไทยควร
สร้างรูปแบบเอกสารไว้ในระบบกลาง เพื ่อง ่ายต่อการบริหารจัดการและดำเนินการด้านการขนส่ง  
หากโครงการ BRI เกิดขึ้นหน่วยงานในประเทศไทยควรท่ีจะพัฒนาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมท่ีเป็นมาตรฐานของหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ ท่ีจะสามารถเช่ือมโยง
กับหน่วยงานภาครัฐได้  ประการที ่สองที ่ประเทศไทยควรพัฒนาคือ พัฒนาด้านการท่องเที ่ยว  
เมืองรอง เมืองหลัก และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าปลีก บริเวณ
พื้นท่ีชายแดน เพื่อสร้างการจุดผ่านแดนก่อให้เกิดมูลค่า นอกจากนี้ยังมองว่าเส้นทางไทย-ลาว-จีน ประเทศ
ลาวนั้นไม่ได้มีบทบาท ประเทศท่ีมีบทบาทท่ีสุดคือประเทศจีนท่ีต้องการขยายเศรษฐกิจลงมา  

ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ 

จากข้อมูลท่ีได้รับจากการลงพื้นท่ีการท่าเรือแห่งเรือแห่งประเทศไทย ประเภทสินค้า และปริมาณ
ขาเข้า-ขาออกของสินค้า ปี 2558-2562 พบว่า ในปี 2562 สินค้าที่มีปริมาณนำเข้ามากที่สุดคือ สินค้า
เบ็ดเตล็ด จำนวน 30,841,764.41 ตัน  เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จำนวน 50,715,834.8 ตัน รองลงมา คือ 
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ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม จำนวน 29,034,580.742 ตัน เพ ิ ่มขึ ้นจากปี 2561 จำนวน 481,653.642 ตัน 
ตามลำดับ 

จากการขนส่งทางรถไฟ พบว่า สินค้าที่มีการขนส่งทางรถไฟจะเป็นสินค้าประเภทสินค้าเทกอง 
สินค้าของเหลว ท่ีมีน้ำหนักมาก โดยสินค้าท่ีขนส่งมากท่ีสุด คือ ตู้คอนเทนเนอร์สายตะวันออก ( ตู้สินค้าท่ีมี
เส้นทางการขนส่งเข้าสู ่ท่าเรือแหลมฉบัง)  โดยในปี 2563 มีปริมาณตู ้เพิ ่มขึ ้นจากปี 2562 จำนวน  
479,394 ตัน และมีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้น 45,811,996 ตัน  

4.1.2.2 จังหวัดเชียงใหม่ 

  
รูปที่ 4.1-2การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหน่วยจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรค 
จากรูปที่ 4.1-2 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า

ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่เป็น
อย่างมากคือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 ทางจังหวัด-
เชียงใหม่เน้นในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกการเดินทางโดย
เครื่องบิน และเมื่อหลังสถานการณ์โควิด 19 พบว่าวิธีการเดินทางของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเน้นไปเดินทางโดยรถส่วนตัว ไม่นิยมการจัดกรุ๊ปทัวร์ที ่เดินทางกั นมาเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ ่งส่งผลให้
ผู้ประกอบการขาดรายได้ท่ีควรจะได้ และมองว่าในอนาคต หากโครงการ BRI เกิดขึ้นจะมีเส้นทางการขนส่ง
ทางรถไฟ และหากการขนส่งทางรถไฟมีการควบคุมค่าโดยสารได้ถูกกว่าเส้นทางอื่นๆ จะเป็นสาเหตุให้
นักท่องเที่ยวหันไปใช้เส้นทางการเดินทางโดยรถไฟมากขึ ้น ซึ ่งจากที่กล่าวมานั ้นจะเป็นปัญหาของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งท่ีพบ คือ ด่าน
ชายแดนทางภาคเหนือแม่สอด แม่สาย เชียงของ บ้านฮวก ภูดู่ มองว่ามีการการเช่ือมโยงการค้าการลงทุน 
แต่ไม่ได้ระบุชัดเจน เพียงแต่มองในเชิงพื้นที่ และยังมีปัญหาเรื่องของกฎหมายป่าไม้ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
เกิดขึ้น โดยปัญหา คือ เมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนย้ายส่งผลให้นโยบายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
ควรเน้นในส่ิงท่ีต้องการพัฒนาให้มีความชัดเจน  
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มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

การเช่ือมโยงเส้นทางตามยุทธศาสตร์ BRI ในอนาคตมองว่าหากมีการเกิดขึ้น จะส่งผลต่อการขนส่ง
ระบบราง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ มีความสะดวกมากขึ้น โดยการขนส่งทางรางจะเป็นตัวดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับยุทธศาสตร์ 
BRI ในอนาคตมองว่าเป็นส่ิงท่ีควรจะพัฒนาในส่วนนนี้ เนื่องจากจะเป็นทางเลือก เพิ่มจำนวนนักเท่ียวเท่ียว
ท่ีหลากหลายกลุ่ม นอกจากมองว่าควรเช่ือมโยงเส้นทาง ส่ิงท่ีควรมองอีกประการหนึ่งคือเรื่องของการเพิ่ม
ขีดความสามารถให้กับ SME ของประเทศไทยให้มีความสามารถในการขายสินค้าในประเทศ และส่งเสริม
ให้มีการขายสินค้าระหว่างประเทศ ประการต่อมาที่จังหวัดเชียงใหม่มองคือ หากยุทธศาสตร์ BRI เกิดขึ้น 
จะมีสินค้าส่งออกทางจังหวัดหนองคายมากขึ้น เนื่องจากมีรถไฟรองรับ และสามารถวิ่งไปยังลาดกระบังได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องมองถึงแหล่งผลิตหรือต้นกำเนิดของสินค้าประกอบด้วย และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ประเทศจีน มีวัตถุประสงค์ท่ีต้องการสร้างเส้นทางท่ีให้ประโยชน์กับประเทศจีนสูงสุด ดังนั้น ส่ิงท่ีประเทศ
ไทยควรมองคือ ประเทศไทยควรทำอะไรเพื่อที่จะเชื ่อมเส้นทางที่ประเทศจีนสร้างไว้ให้เกิดประโยชน์  
มากท่ีสุด 

4.1.2.3 จังหวัดเชียงราย 

   

รูปที่ 4.1-3 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหน่วยจังหวัดเชียงราย 
ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที่ 4.1-3 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยประการที่หนึ่งคือ หากมีการเกิดขึ้นของ
โครงการ BRI จะมีผลกระทบด้านความมั่นคงอาจจะเกิดปัญหาของอาชญากรรมข้ึน และมีการเปล่ียนแปลง
ตามยุคสมัย ซึ่งต้องเพิ่มมาตรการให้สูงขึ้น ปัญหาประการท่ีสองคือ ประเทศไทยขาดการส่งเสริมอย่างยั่งยืน 
หากมีเส้นทางรถไฟลาว-จีน เกิดขึ้นมองว่าจะเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเท่ียว โดยข้ึนอยู่กับนักท่องเท่ียวว่า
มีความต้องการที ่จะเดินทางแบบไหน ประการที่สามคือ ข้อจำกัดที ่มีต่องการเชื่อมโยงต่อ  BRI คือ  
ข้อมาตรการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในเชิงปฏิบัติของต่างประเทศ และประเทศคู่ค้านอกจากนี้การบริหาร
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จัดการชานแดน ยังไม่มีการบูรณาการเท่าท่ีควร เกิดจาก มีหลายหน่วยงานทำงาน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า 
และยังมองว่าการขนส่งทางรถไฟยังขาดนโยบายท่ีชัดเจน  

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ในส่วนของมุมมองที่มีต่อ BRI มองว่ามีข้อดีคือ นักท่องเที่ยวจากเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดตอ้งมี
มาตรการการประชาสัมพันธ์ สถานท่ีท่องเท่ียว ให้ตอบสนองต่อพฤติกรรม ความช่ืนชอบของนักท่องเท่ียว
ชาวจีน รวมทั้ง มองว่าโครงการ BRI มีผลกระทบ และจะเป็นทางเลือกในการค้าการลงทุน อาทิเช่น 
เส้นทางรถไฟที่เชื ่อมบ่อเต็นไปยังเวียงจันทร์ มองว่าจะทำให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น  
ประการต่อมาที่จังหวัดเชียงรายมองคือ มองว่าประเทศไทยอย่าหยุดการพัฒนาด้านกฎระเบียนต่างๆ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง ศักยภาพของผู้ประกอบการต้องพัฒนาให้มี
คุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนั้น ประเทศไทยควรวาง
ระบบรองรับการเปล่ียนแปลง อาทิเช่น เส้นทางรถไฟ และต้องวางกลยุทธ์การจัดการให้พร้อม 

ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ 

จากข้อมูลท่ีได้จากด่านศุลกากรเชียงของ ในส่วนของปริมาณสินค้านำเข้าด่านศุลกากรเชียงของปี
พ.ศ. 2561-2563 พบว่า ปริมาณนำเข้าของสินค้าของด่านศุลกากรเชียงของ พบว่าสินค้าท่ีมีการนำเข้ามาก
ที่สุดในระยะเวลา 3 ปี คือ สินค้าประเภทผลไม้สด ผัก ดอกไม้,ไม้ประดับ ตามลำดับโดยมีประเทศตน้ทาง 
คือ ประเทศจีนและสปป.ลาว ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทย โดยคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าสินค้าท้ังหมด
จำนวน 4,033,489,966.96 บาทซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าทุก ๆ ปี ทั้งนี้ในช่วงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ไม่มีผลกระทบมากกับการนำเข้าสินค้าทางด่านศุลกากรเชียงของ  

จากปริมาณสินค้าส่งออกด่านศุลกากรเชียงของปีพ .ศ. 2561-2563 พบว่า ปริมาณส่งออกของ
สินค้าของด่านศุลกากรเชียงของ พบว่าสินค้าท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดในระยะเวลา 3 ปี คือ สินค้าประเภท
ผลไม้สด เครื่องอุปโภค-บริโภค ตามลำดับ โดยในป2ี562 มีสินค้าประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วส่งออก โดยมี
ประเทศลายทาง คือ ประเทศจีนและสปป.ลาว ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทย โดยคิดเป็นมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าทั้งหมดจำนวน  44,752,199,633.11 บาทซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งนี้ในช่วงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ไม่มีผลกระทบมากกับการนำเข้าสินค้าทางด่านศุลกากรเชียงของ  

จากข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของด่านศุลกากรเชียงของ  พบว่า ปริมาณการส่งออกมี
มากกว่าปริมาณการนำเข้า ทั้งนี้ระเทศปลายทางจะเป็นประเทศจีนและประเทศลาว ซึ่งเป็นการขนส่ง
สินค้าทางบกผ่านเส้นทางการขนส่งสินค้า R3A ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถสอดรับและเชื่อมต่อกับเส้นทาง
ตามแนวยุทธศาสตร์ BRI ท่ีจะเกิดขึ้น  
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4.1.2.4 จังหวัดหนองคาย 

   
รูปที่ 4.1-4 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหน่วยจังหวัดหนองคาย 

ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที่ 4.1-4 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยคือ เรื่องของการบริการขนส่งในปัจจุบัน 
ท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาบริการขนส่งสาธารณะยังไม่มีความพร้อม และการเช่ืองโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียว
ยังไม่มีการพัฒนา ส่วนในเรื่องของรถสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางรถไฟลาว-จีน Drop ท่ีเวียนจันทร์ และ
เปล่ียนถ่ายรถบรรทุกผ่านทางด่านศุลกากร มองว่าไม่มีปัญหาใดๆ เนื่องจากมีกฎหมายด้านศุลกากรรองรับ 
และยังพร้อมรองรองนักลงทุน นอกจากนี้สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของโลจิสติกส์ของประเทศไทยคือ  
ด้านสินค้าส่งออกนำเข้า ซึ ่งหากจีนนำเข้ามาก็ขึ ้นอยู ่กับประเทศไทยที ่จะเลือกซื้อสินค้านั้นหรือไม่ 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรของประเทศไทยยังคงส่งออกผ่านจังหวัดหนองคาย รวมทั้ง จังหวัดหนองคายมี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ยังไม่รู่ว่าประเทศไทยต้องเอาคนแบบไหนใส่ในการผลิต ซึ ่งยังขาดการ
เช่ือมต่อท่ีทำให้บุคคลเกิดความมั่นใจ หากเรียนจบแล้วจะมีงานรองรับ โดยจากท่ีกล่าวมากลับกลายเป็นว่า 
จังหวัดหนองคายผลิตแรงงานออกมา แต่แรงงานนั้นไม่สามารถพัฒนาจังหวัดหนองคายได้ 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ในส่วนของมุมมองที่มีต่อ BRI มองว่า โครงการ BRI นั ้นเป็นโอกาส ซึ ่งต้องพัฒนาถึงระบบ 
โลจิสติกส์ที่ต้องมองว่าคุ้มทุนหรือไม่ และมองอีกมุมหนึ่งว่า จังหวัดหนองคายเป็นชายแดนที่อยู่ตรงข้าม
นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยถือเป็นจังหวัดที่โชคดี ทั้งนี้มีประเด็นพัฒนาอยู่ 3 ด้านคือ การเกษตร  
การท่องเท่ียว และด้านการค้าการลงทุนด่านชายแดน รวมทั้งมองว่า ในการขนส่งสินค้ากลับไปยังประเทศ
จีน สินค้าท่ีมีโอกาสขนกลับมาจากประเทศจีนมากท่ีสุดคือ น้ำตาลทราย เนื่องจาก บริษัท CP มีการลงทุน
ท่ีประเทศจีน และอีกมองมุมท่ีจังหวัดหนองคายมองหากโครงการ BRI เกิดขึ้นคือ มองว่าจังหวัดหนองคาย
มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมองว่าหากได้รับการพัฒนาก็จะช่วยให้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และ
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์มากขึ้น 
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ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ 

 จากข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีในส่วนของศุลกากรหนองคาย พบว่า ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกของ
สินค้าในปี 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 50,202.87 ล้านบาทโดยประเภทสินค้านำเข้า คือพลังงานไฟฟ้า 
ทองคำและชุดสายไฟตามลำดับ และมีมูลค่าการส่งออก 79,561.94 ล้านบาท โดยประเภทสินค้าส่งออก 
คือ น้ำมันเช้ือเพลิง รถยนต์นั่งและพลังงานไฟฟ้า ตามลำดับ 

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในภาคสนามและสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ ใน 4 จังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และหนองคาย 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย คือ กฎระเบียนข้อบังคับ และพิธี
การของศุลกากร ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎระเบียน ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
ควรมีการอธิบายข้ันตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ  นอกจากนี้ ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการกระบวนการทำงานก็เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยเช่นเดียวกัน เนื่องจากประเทศไทยมีการบริหารที่ปะปนกัน และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เป็นปัญหาของ
ประเทศไทยคือ ข้อจำกัดด้านเงินลงทุน โดยข้อจำกกัดดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย หากประเทศไทยสามารถจัดการปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ออกไปได้ จะส่งผลโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยสามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.2.5 สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   

รูปที่ 4.1-5 การสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที ่ 4.1-5 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้จัดสัมภาษณ์ออนไลน์เพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย คือ เรื่องการ
บริหารจัดการ ตามโครงสร้างองค์กร มีความคล่องตัวต่ำ ความร่วมมือขององค์กรในมุมมองท่ีแตกต่างกันทำ
ให้เกิดความล่าช้า  ไม่มีข้อมูลรายละเอียดของนโยบายด้าน BRI ท่ีชัดเจน ขาดข้อมูลในเชิงลึกในการบริหาร 
รวมทั้ง มีกฎหมายมีข้อจำกัดระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุม ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณการ
ลงทุน และสุดท้ายการรับรู ้ด้านการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์  ซึ่งจากปัญหา
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ดังกล่าวสรุปได้ว่าปัญหาของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากด้านของความไม่เป็นเอกภาพและองค์กรต่าง ๆ 
ทำงานไม่สัมพันธ์กัน 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ในส่วนของมุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ มองว่า ปัจจุบัน
คุณหมิงพยายามใช้รถไฟขนส่งสินค้าจากสปป.ลาว จากประเทศจีน จากประเทศไทยไปเช่ือมและคุณหมิงก็
เร่งสร้างการขนส่งรูปแบบดังกล่าวอย่างเต็มท่ี ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างหนานนิงกับคุณหมิง ท่ีให้
เกิดการเชื่อมโยงทางใต้มากที่สุด โดยเราอาจจะได้ประโยชน์แต่ต้องพัฒนาระบบถนน ระบบรางให้ไดม้าก
ที่สุด ซึ ่งเป็นภาระการบ้านของภาครัฐที่จะผลักดันให้เกิดซึ่งหากประเทศไทยช้า ประเทศสิงค์โปรก็จะ
พยายามเคลื่อนย้ายและขับเคลื่อนไปทางทะเลที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูก ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนกลับไปใช้ทางทะเล
มากขึ้น โดยผมพยายามมองภาพนี้และเร่งกับผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องพัฒนาเร็ว ๆ และผลักดันเส้ นทาง
ภาคเหนือ เชียงของ หรืออุตรดิตถ์ให้เกิดเส้นทางเช่ือมต่อกับคุณหมิงให้ได้มากท่ีสุด   

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า 
ขณะนี้ทางเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเสนอว่า Corridor หมายเลข 6 
มันกำลังหยุดนิ่งพอสมควร อะไรกำลังมาแรงกลายเป็นเงียบไป ซึ่งที่กำลังมีความคืบหน้าคือ  ตัวเส้นของ
ปากีสถาน หมายเลข 4 ซึ่งมีความคืบหน้าชัดเจน เนื่องจากประเทศจีนมีผลประโยชน์กับประเทศปากีสถาน 
และมี Corridor อีก 1 อันท่ีได้ทำเป็นแผนระดับชาติ คือ Land sea เป่ยไห่ ชินโจว นี้ โดยมีความพยายาม
ดึงพื้นท่ีเป็น land lock ออกมา โดยกลุ่มมณฑลเหล่านี้ไปผลักดันให้อยู่ในแผนระดับชาติปักกิ่งและไปเช่ือม
กับสิงค์โปร โดยเอาท่าเรือสิงค์โปรไปเช่ือมท่าเรือชิงโจว และประเทศเวียดนามจะดำเนินทางรางไปเช่ือมชิง
โจว โดยประเทศไทยไทยต้องดำเนินการขนส่งทางรางไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศสิงค์โปรพยายาม
ผลักดันให้เชื่อมไปท่ีประเทศจีนได้ โดยจะส่งผลให้ประเทศจีนเกิดการผลักดันเป็นตัวการกระจายสินค้า 
นอกจากนี้ มีการกล่าวถึง BRI ของปักกิ่ง มีพัฒนาเส้นทางไปยังประเทศเมียนมาร์ 2-3 เส้นทาง โดยมีความ
พยายามที่จะยื่นมาเข้าหารัฐบาล เรื่องการเงินประเทศเมียนมาร์ต้องรอดูต่อไป เนื่องจากเส้นทางนี้เป็น
ยุทธศาสตร์ของประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามเส้นทาง R3A นั้นไม่ผ่านประเทศเมียนมาร์ แต่เส้นทาง R3B 
ผ่าน ดังนั้น ประเทศไทยควรวางแผนท่ีจะดึงดูดความสนใจเส้นทาง R3A อย่างไรและจะทำอย่างไร 
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4.1.2.6 จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

   

รูปที่ 4.1-6 การจัดสัมภาษณ์ออนไลน์จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที ่ 4.1-6 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้จัดสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบว่าปัญหาและอุปสรรค
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าในคอนเทนเนอร์มีค่าสูงขึ ้นถึง 
50% ซึ่งผู้ประกอบการเริ่มหันไปใช้การขนส่งทางเครื่องบิน เนื่องจากมีค่าส่งที่ถูกกว่า รวมทั้ง พบปัญหา
เกี่ยวกับกการขนส่งคอนเทนเนอร์ และค่าเงินบาทค่าทองหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มทำให้ผู้ประกอบการ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายยากขึ้น 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ในส่วนของมุมมองท่ีมีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประการแรกมอง
ว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นไปได้ยากในการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นเพียง
ทางผ่าน หากประเทศไทยสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งทางเรือได้น้อยกว่าทางเวียดนาม จะถือเป็น
โอกาส เนื่องจากประเทศไทยต้องอ้อมไปอ่าวเบงกอล ประเทศสิงคโปร์ ถึงจะไปโผล่ท่ีประเทศอินโดหรือว่า
ประเทศต่าง ๆ มันใช้เวลานานกว่าเวียดนามเป็นวันหรือวันกว่าเลย ซึ่งถ้าประเทศไทยแก้ปัญหาส่วน
ดังกล่าว ลดระยะเวลา จะส่งผลให้การขนส่งสินค้าจากประเทศไต้หวันไปจีน ฮ่องกง และเกาหลีได้สะดวก
มากขึ้นเพราะปัจจุบันธุรกิจการขนส่งแข่งขันกันท่ีความรวดเร็ว ประการท่ีสองมองว่า โครงการดังกล่าวช่วย
ส่งเสริมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และคณะผู้วิจัยเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยว รวมทั้งด้านการสร้าง
เศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยท่ีสูงขึ้น รวมทั้ง ทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  และคำนึงถึงในเรื่องความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอยากให้คำนึงเป็นอย่างแรก 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบว่า การผ่านแดนไทย-
ลาว ทางกรมศุลกากรมีทำสนธิสัญญาไว้กับประเทศลาวเรียบร้อย ถ้าทางผู้วิจัยอยากศึกษาเกี่ยวกับการผ่าน
แดนทางกรมศุลกากรมีการเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านได้ โดยมีการเริ่มโครงการต่าง ๆ 
แล้ว และมีการออกแบบในหลากหลายโหมดการเดินทาง เช่น เมื่อสินค้าเข้ามาที่แหลมฉบังมาทางเรอืขึ้น
รถไฟไปทางจังหวัดหนองคาย และเดินการต่อด้วยรถยนต์ ซึ่งเป็นแบบ Multimodal transport ถ้าในเรื่อง
การผ่านแดนอาจมีการขนส่งทางรถไฟหรือว่ามาทางรถยนต์แล้วก็สามารถ Load ของลงเรือไปได้ เป็นต้น 
ซึ่งมองว่าสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนนั้นไม่มีปัญหา  

การขนส่งในแต่ละโหลดนั้น หากสินค้าท่ัวไป จะมีการขนส่งมาจากประเทศลาวมาลง ท่ีด่านและ
มีการกระจายออกไป ในประเทศไทยมีการเตรียมการและเริ่มทำแล้วโดยเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  และใน
เรื่องสินค้าท่ีไม่ใช่ท่ัวไปสินค้าท่ีอาจจะต้องเป็นสินค้าผ่านแดนตอนนี้ก็มีการปรับเปล่ียน แต่ยังติดกฎหมาย
ในหลาย ๆ หน่วยงานประมาณ 10 กว่าหน่วยงาน ซึ่งมองว่าถ้าเป็นการขนส่งอยู่ภายใต้คำว่าไร้พรมแดนยัง
ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมาย และยังไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากมีความรวดเร็วแล้ว ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการสามารถย่ืนเรื่องได้เร็วขึ้น และปัจจุบันในหลาย ๆ ด้านท่ีจะใช้ค่าสินค้า เช่น หนองคายมีการ
ประชุมเกี่ยวกับจะให้ด่านเป็นแบบ ICD หรือว่าเป็นแบบ Free Time โดยเริ่มมีการประชุม มีการคิดแล้ว
และในอนาคตจะมีการทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในหลาย ๆ ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสะดวกการกระจาย
สินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงพื้นที่มีการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับด่านตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
4.1.3 ผลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล (ต่างประเทศ) 

4.1.3.1 สัมภาษณ์สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   
รูปที่ 4.1-7 สัมภาษณ์สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที ่ 4.1-7 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้จัดสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
การสัมภาษณ์อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ปัญหาและอุปสรรคปัจจุบันในเรื่องของกฎระเบียบ การอำนวยความ
สะดวก การขนส่งข้ามแดน ซึ่งต้องการให้ภาครัฐเข้ามาพิจารณาพยายามท่ีจะสนับสนุนการขนส่งข้ามแดน 
เพราะการค้าบริเวณนี้จะมากขึ้น และปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละจุดรวม ๆ แล้วจะสูงกว่าสิ ่งที ่เป็น 
การขนส่งในปัจจุบัน ถ้าหากมีการยึดท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศไทยจะเสียโอกาสมหาศาลไม่ว่าการแข่งขัน 
ทั้งในเรื่องผลไม้ การแข่งขันสินค้าทุกอย่างเราจะสู้เวียดนาม ลาว เขมร จะเอาสินค้าขึ้นไปที่จีน เพราะใน
ประเทศไทยมีปัญหาเยอะมากไม่สามารถหาข้อสรุปได้ไม่ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ รวมทั้งประเทศไทย
มีเส้นทางการขนส่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางถนนท้ังหมด ในฝ่ังด้านของเพื่อนบ้านถ้าเส้นทางไหนถูกสุดจะย้าย
ไปใช้เส้นทางนั้นและประเทศไทยดำเนินการช้ามาก 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ในส่วนของมุมมองที ่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ มองว่า 

การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์มันเป็นภาพใหญ่ไม่ควรดำเนินการล่าช้า เนื ่องจากแผนที่ยุทธศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ประเทศไทยเป็นจุดสำคัญทางโลจิสติกส์ทางด้านภูมิศาสตร์ ถ้าช้าไปเรื ่อย ๆ 
เส้นทางถนนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจากท่ีสัมภาษณ์ ได้ข้อมูลว่าท่าเรือสีหนุวิลล์ท่ีประเทศจีนนำไป
ลงทุน ข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของการลงทุนจีนได้มาลงทุนที่แหลมฉบังเยอะ ในขณะนี้ เฟส 3 การต่อเติม
ท่าเรือแหลมบังให้เป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ พัฒนาให้เข้าสู่ท่าเรือสากลระดับแนวหน้าของโลก การลงทุน
จากจีนท่ีเข้ามาใน EEC เยอะแบบไม่ขาดสาย ซึ่งการท่ีจีนจะไปลงทุนสีหนุวิลล์แข่งกับแหลมฉบังไม่ทราบได้
ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ดูจากตัวเลขการลงทุนจะมาอยู่ในส่วนของแหลมฉบังส่วนใหญ่ เส้นทางท่ี EEC ได้มีการ
นำเสนอให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ก็คือเส้นทางท่ี อาจารย์บุญทรัพย์ นำเสนอเป็นเส้นทางท่ีจะทะลุขึ้นจีน
ตอนใต้ผ่านระบบราง เป็นประเด็นท่ี 2 คิดว่าระบบรางในฝ่ังเราอยู่ในระบบรางคู่ท่ีจะไปเช่ือมเส้นทางรถไฟ
ความเร็วปานกลาง ที่จีนคุนหมิงมีความชัดเจนแล้วว่าจะเกิดขึ้นใน 3-4 ปีในข้างหน้า ระบบรางกำลังจะ
เกิดขึ้น ประเด็นสุดท้าย คือ ประเทศไทยมีเวลา 3-4 ปีที่จะเตรียมความพร้อมและต้องยอมรับว่าในจีน มี 
Network เครือข่ายเป็นใยแมงมุมของระบบรางที่เชื่อมไร้รอยต่อสู่ระบบแกนหลักที่เป็นเหมือนกระดกูสัน
หลังขึ้นไปถึงยุโรป เมื่อสร้างแกนสำเร็จแล้ว ดังนั้นจีนเองก็สร้างเส้นทางเล็ก ๆ มาเชื่อมต่อ การมีเส้นทาง
หลักแกนเดียวไม่เพียงพอจึงต้องมีเส้นทางเชื่อมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองควรสร้างเส้นทางเชื่อมจาก
ภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ ให้ไปรับประโยชน์จากเส้นทางแกนหลักที่เป็นแกนกลางของประเทศได้อยา่งไร 
ถือว่าเป็นโจทย์ต้องทำกันต่อไปในเรื ่องการตั้งโครงข่าย เมื่อเส้นทางรถไฟ จีน -ลาว ได้เกิดขึ้น ในเดือน
ธันวาคมจะได้ทำการเปิดใช้แล้วนั้น ประเทศไทยมีสินค้าอะไรบ้างที่ต้องส่งขึ้นไปชัดเจน คือสินค้าเกษตร 
เช่น ทุเรียน ลำไยและอื่น ๆ จะไปจบท่ีคุนหมิงไปต่อยุโรปไม่ได้ ประเทศต้องพัฒนา Productivity ท่ีจะผลิต
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สินค้าอะไรท่ีจะสามารถส่งต่อไปถึงยุโรปได้ไม่ไปจบท่ีตลาดจีนอย่างเดียว ก็เป็นข้อสำคัญท่ีภาคอุตสาหกรรม
ของไทยต้องเข้ามาช่วย ร่วมมือกันในหลาย ๆ ภาคส่วนให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้ นมา การวิจัยครั้งนี ้จะเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีจะนำเสนอเป็นจุดต้ังต้นท่ีต้องรวบรวมพลังทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามาช่วยกัน 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า การค้ายุค New Normal หลังที่เจอ
ปัญหา Covid-19 Model ของประเทศ Model ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ Model ของผู้การค้าระหว่าง
ประเทศ ต้องปรับตัวพยายามมองหาช่องทางใหม่ที่สร้างความได้เปรียบของประเทศ ของภาคเอกชน การ
รับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นการพยายามหา Model ให้ประเทศไทยคิดว่าเส้นทาง ทางการค้าท่ีจะเกิดขึ้น
น่าจะเป็นเส้นทางอย่างไร ก่อนเกิด Covid-19 ในช่วง 2-3 ท่ีผ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศในจีน 
คาซัคสถาน ได้รับเชิญจากท่านอดีตเอกอัครราชทูตประจำอัสตานา ได้เชิญไปสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์ 
ตอนนี้ส่วนตัวได้ทำงานเป็นคณะกรรมการอยู่ในชุดของกระทรวงเกษตร ได้ทำเรื่องของโลจิสติกส์การเกษตร
ในขณะนี้พยายามวาง Landscape สำหรับผลไม้ไทยอาหารของไทยท่ีจะไปสู่ตลาดโลก ต้องวางยุทธศาสตร์
ทางการค้า ได้เสนอแนวทาง 2 ทาง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 1.) คือจะร่วมกับทางดูไบ เรื่องของ Sea-Air ใช้ 
ดูไบเป็นฐานกระจายในยุโรป และ ส่วนท่ี 2.) เสนอเป้าหมายต่อไปตลาดสำหรับประเทศไทยคือเอเชียกลาง 
เป็นตลาดใหม่ที่รองรับสินค้าไทย โดยส่วยตัวได้มีโอกาสเดินทางไปที่หนานหนิง ได้รับโอกาสไปดูนโยบาย
และโครงสร้างพื้นฐาน หนานหนิงระดับมณฑล ที่เรียกว่า กว่างซีมีนโยบายออกมาชัดเจน โดยประเทศจีน
ตอนนี้ได้หันมาให้ความสำคัญกับอาเซียนมากการค้าของจีนในขณะนี้จากในนโยบาย One Belt One 
Roed ยังมองความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเชียนเป็นกลยุทธ์ทางการค้าเชื่อมโยงกันทางโลจิสติกส์ สิ่งท่ี
ได้ดำเนินการเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว เมืองหนานหนิงได้ชูนโยบาย Second  Belt & Roed มีการทำโครงการเพื่อท่ี
โปรโมทหนานหนิงเป็นประตูส ู ่การค้า New International Land and Sea Trade Corridor-ILSTC 
หนานหนิง ได้มีการสร้าง Infrastructure ขึ้นมาเป็นโครงการ CSILP คือโครงการความร่วมมือ CHINA 
SINGAPORE INTERNATIONAL LOGISTICS PARK เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ งบประมาณ 50,000 ล้าน
บาท ประเด็นสำคัญความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์-จีน ให้เป็นเมือง Free zone ท้ังเมืองเปิดธุรกรรม
การค้าโลจิสติกส์ 
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4.1.3.2 สัมภาษณ์ประเทศเยอรมนี 

   
รูปที่ 4.1-8 สัมภาษณ์ประเทศเยอรมนี 

ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที ่ 4.1-8 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้จัดสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
การสัมภาษณ์ประเทศเยอรมนี พบว่า ในส่วนของระบบรางนั้น แบบหลักท่ีใช้ในการขนส่งในท่ัวโลกท่ีไม่ใช่
ทางราง โดยภายใน EU คือ ทางเรือ ซึ่งคือ cargo ใหญ่ ซึ่งท่ีผ่านมาท่ีมีข่าวในเรื่องเรือขนสินค้าไปติดคลอง
สุเอซ ส่งผลให้สินค้าในประเทศเยอรมันขาดตลาด ถึงแม้ในยุโรปจะมีการคิดเทคโนโลยีมากมาย แต่การผลิต
ส่วนใหญ่อยู่ท่ีประเทศจีน ดังนั้น ด้วย COVID และปัญหาต่างๆ ทำให้ระเทศต่าง ๆ ใน EU ต้องหันกลับมา
มองว่าควรย้ายฐานการผลิตกลับมาใน EU เพราะจากปัญหา COVID ส่งผลให้ Supply หาย และเมื่อต้นปี
ท่ีผ่านมาเรือในคลองสุเอซติดทุกอย่างช้าไปประมาณ 1 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน จึงเป็นคำถามใหญ่สำหรับยุโรป
ว่าควรย้ายฐานการผลิตกลับมาในยุโรปหรือไม่ และย้อนกลับมาว่าหากตั้งในยุโรปควรต้ังฐานการผลิตท่ีไหน 
โดยคำตอบตอนนี้คือยุโรปตะวันออก เนื่องจากแรงงานถูก และมีพื้นที่จำนวนมาก และมองว่าประเทศใน
ยุโรปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีการพัฒนาไปไกลกว่าประเทศไทย โดยระเทศไทยยังคงประสบปญัหา
ภาครัฐจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการพัฒนา และให้ภาคเอกชนเข้าไปร่วมใช้ และหลายๆ ครั้ง
ปัญหาคือ ภาคเอกชนไม่เข้าไปใช้ หรือการพัฒนาไม่ตรงเป้าหมายกับทางภาคเอกชน 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์นั้น ยุโรปไม่ได้ให้ความสนใจ
ยุทธศาสตร์ BRI (ไม่ได้เป็นส่ิงใหม่สำหรับยุโรป) เพราะประเทศจีนต้องการท่ีจะลากเส้นในส่วนเส้นทางท่ีมี
อยู่แล้วให้เชื่อมกัน เข้าใจว่าในมุมมองในฝั่งเอเชียจะใหญ่กว่านั้น แต่สำหรับฝั่งยุโดรปเส้นทางเชื่อมกนัอยู่
แล้วมาเป็นเวลาหลายสิบปี ท้ังทางรถไฟ ทางถนน ทางอากาศ และท่าเรือ ในปัจจุบันคู้ค้าท่ีสำคัญท่ีสุดของ
ประเทศเยอรมัน คือ ประเทศจีน โดยนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาเยอะมาก ดังนั้นสำหรับในเส้นทาง BRI 
สำหรับฝ่ังยุโรปไม่ได้เป็นส่ิงใหม่ และทางยุโรปไม่ได้คิดมาจะต้องพัฒนาอะไรในเส้นทางดังกล่าว เพราะทุก
ประเทศในยุโรปมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ รางรถไฟ รวมทั้งเครื่องบิน ซึ่งผู้คนในยโุรป
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เดินทางข้ามประเทสไม่ต้องใช้วีซ่า ก็สามารถเดินทางข้ามประเทศได้ ดังนั้นยุทธศาสตร์ BRI ไม่ใช่ส่ิงท่ีใหม่
สำหรับยุโรป 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ทางยุโรปมีสินค้าที่ผลิตเองในปริมาณมาก แต่สินค้าที่มาจากประเทศไทยมักจะเป็นสินค้าที่ทาง
ยุโรปไม่สามารถผลิตเองได้อย่างเช่น ข้าว ซึ่งทางยุโรปเองก็จะแปลงการผลิตเยอะมาก ดังนั้น สินค้าท่ีจะเข้า
มาน่าจะเป็นสินค้าแปรรูป หรือไม่อาจจะเป็นของสดไปเลย อาจจะต้องเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความพเิศษ 
นอกจากนี้สิค้าเกษตรที่ยุโรปบริโภค 80-90% มะม่วง มะเขือเทศ พืชผักที่ไม่ใช่พืชเมืองหนาว ส่วนใหญ่
นำเข้ามาจากประเทศสเปน ซึ่งระยะทางใกล้กว่าการนำเข้ามาจากแถบประเทศอาเซียน (ASEAN) เยอะ
มาก เนื่องจากเขามีเมืองร้อนเหมือนกับประเทศอาเซียน (ASEAN) ส่วนใหญ่คนท่ีซื้อสินค้าเอเชียมักเป็นคน
เอเชียที่อาศัยอยู่ยุโรป และอาจเป็นชาวต่างชาติที่ชื่นชอบอาหารเอเชียซึ่งมีไม่มาก  นอกจากนี้อยากให้เอา
ความคิดที่ว่า BRI ออกจากยุโรปก่อน เพราะทางยุโรปไม่ได้มองยุทธศาสตร์ BRI เป็นสิ่งที่สุดยอด เขามอง
เพียงทำอย่างไรให้ระว่างยุโรปกับประเทศจีนเชื่อมกัน ย้อนกับมาที่ท่องเที่ยวคนใน 27 ประเทศในยุโรป
เชื่อมกันหมด ดังนั้นการเดินทางไปประเทศเหล่านี้มันเหมือนกับการเดินทางภายในประเทศไทย ทางถนน
เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ทำให้ทราบว่าข้ามประเทศแล้ว คือ มีป้ายบอกว่าเขตเขตประเทศนั้นๆ แล้ว ไม่มีด่าน
ชายแดน โดยข้ามประเทศกันง่ายมาก และในส่วนของการเดินทางโดยเครื่องบินจะมีการแบ่งเป็น 2 แบบ 
คือ การบินภายใน EU และประเทศนอก EU จะมีการแบ่งอย่างชัดเจน นอกจากนี้ไม่ว่าการเดินทางด้วย
รถยนต์ เครื่องบิน หรือรถไฟ มีการเดินทางท่ีสะดวกมาก ไม่มีด่านท่ีตรวจสอบ มีเพียงป้ายท่ีบอกเขตเท่านั้น 

4.1.3.3 สัมภาษณ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

   
รูปที่ 4.1-9 สัมภาษณ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที ่ 4.1-9 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้จัดสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
การสัมภาษณ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ปัญหาการเดินทางระบบรางจากไทยมายุโรปโดยสามารถขอวี
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ซ่าประเทศเดียว โดยปัจจัยท่ีคนจะเดินทางโดยระบบรางน่าจะเป็นในเรื่อง 1. ของเวลาถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่อง
ของเวลาก็จะมีคนที่สมัครใจที่จะไปเส้นทางราง 2. เรื ่องของความปลอดภัย 3. อาจจะเป็นในเรื่องของ
ค่าใช้จ่าย ถ้าหากเดินทางโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ เมื่อคำนวณแล้วทางรางมีค่าใช้จ่ายท่ีมากกว่าทางอากาศก็
อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัย อย่างนักเดินทางไปท่องเท่ียวบินกลับอาจจะดีกว่า ส่วนประเด็นท่ี 4 จะฝากเรื่อง
ของวีซ่าในระบบรางซึ่งต้องผ่านในแต่ละประเทศแน่นอนว่าในแต่ละประเทศมีเงื่อนไขแตกต่างกันถ้าหากมี
การเคลียประเด็นเหล่านี้ได้ปัญหาการเดินทางระบบรางจากไทยมายุโรปโดยสามารถขอวีซ่าประเทศเดยีว 
คือ ประเทศปลายทางในระหว่างนั้นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ประเด็นเหล่านี้ก็จะปัจจัยท่ีเอื้อท่ีทำให้คนคิดว่า
ไม่มีข้อยุ่งยากท่ีจะเดินทางในระบบราง 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

มุมมองที่มีต่อ BRI ทางประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ข้อมูลได้ในส่วนของเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ซึ่งทางประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ไว้ใจประเทศจีน จึงได้ออกยุทธศาสตร์มาฉบับหนึ่งเกี่ยวกับจีน
โดนเฉพาะเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งหลักการยุทธศาสตร์นี้คือ จีนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ถ้า
จะไม่มีการติดต่อและจีนก็เพิ ่มอำนาจมากขึ้นเรื ่อยๆ ดังนั้นไม่สามารถหลีกเลี ่ยงปฏิสัมพันธ์กับจีนได้
ยุทธศาสตร์ท่ีออกมาต่อจีน มีหลักง่ายๆว่า มีปฏิสัมพันธ์ถ้าหากเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนต่อความมั่นคงก็จะ
ปิดอย่างเช่น เร็วๆ นี้ก็จะมีประเด็นเรื่อง HUAWEI ทางเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ HUAWEI เข้ามาประมูล
หรือใช้อุปกรณ์ของ HUAWEI ในเนเธอร์แลนด์เพราะเชื่อว่าจีนอาจจะแทรกแซงโดยสืบข้อมูลประเด็น
เหล่านี้ก็จะปิดและบอกชัดเจนว่าไม่ให้ HUAWEI เข้ามาประมูลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ถ้าหากมีโอกาส
ความร่วมมือ BOI เห็นโอกาสภาคเอกชนดัตส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการก่อสร้าง ก็พร้อมที่จะ
สนับสนุนภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับ BRI หากเป็นโยบานระดับรัฐบาลอาจจะไม่สนับสนุนนักแต่ก็ไม่
ขัดขวาง 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ “พ่อค้า” ไม่เน้นเรื่อง 
การท่องเที่ยวมากนัก ในสถานการณ์ Covid-19 ก็เป็นข้อดีที่ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แต่ถ้าหากมีการขนส่งทางรางที่เชื ่อมถึงกัน ประเทศเนเธอร์แลนด์คงจะไม่พลาดช่องทางใน 
การขนส่งสินค้าไปประเทศอื ่นๆ นอกภูมิภาคด้วย ประเด็นเรื ่องการค้ามากกว่าที่เนเธอร์แลนด์ให้
ความสำคัญอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการท่องเท่ียวนัก ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์จะได้ประโยชน์จากฝ่ังขนส่ง
สินค้ามากกว่าคน เนื่องจากคนจะสามารถใช้เวลาท่องเท่ียวทางรางได้อาจจะมีจำกัดแค่บุคคลไม่กี่กลุ่ม เช่น  
วัยเกษียณและนักเรียน ท่ีไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลามากนัก แต่ประชากรส่วนใหญ่อาจจะเลือกเดินทาง
ทางอื่นท่ีประหยัดเวลามากกว่า 
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4.1.3.4 สัมภาษณ์ประเทศคาซัคสถาน 

   
รูปที่ 4.1-10 สัมภาษณ์ประเทศคาซัคสถาน 

ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที ่ 4.1-10 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้จัดสัมภาษณ์ออนไลน์เพื ่อ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
การสัมภาษณ์ประเทศคาซัคสถาน พบว่า ประเทศไทยจากใช้โอกาสจากเส้นทางสายไหมได้ หากยกตัวอย่าง
ประเทศเวียดนามท่ีมีการใช้เส้นทางรถไฟท่ีเช่ือมไปประเทศจีน และเช่ือมไปยังประเทศคาซัคสถาน โดยใช้
ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าไปในแถบยุโรป เห็นด้วยในโอกาสของประเทศไทย เพราะทางอาเซียนเองก็ท่ี
แผนแม่บทในการพัฒนาเส้นทางการขนส่ง ถ้าประเทศไทยเช่ือมกับประเทศจีนได้ ก็จะสามารถขนส่งสินค้า
ไปถึงยุโรปได้ เพียงแต่จะพบปัญหาท่ีผู้ประกอบการประสบมาคือประเทศจีนมักจะให้ความสำคัญกับสินค้า
ของประเทศตน ดังนั้น สินค้าไทยก็จะโดนแช่ไว้ในเรื่องของเอกสาร หากประเทศไทยแก้ไขปัญหานี้ได้
เส้นทางดังนั้นจะถือว่าดีมาก เพราะเส้นทางรถไฟมันส้ันกว่าและเร็วกว่าทางเรือ 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

มุมมองท่ีมีต่อ BRI หากเส้นทางดังกล่าวมีการเช่ือมต่อกันประโยชน์ท่ีประเทศคาซัคสถานจะได้รับ
จากการเดินทางโดยรถไฟ คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศคาซัคสถาน สมมติคนเดินทางเข้ามา
ในประเทศคาซัคสถานก็จะสามารถเดินทางโดยรถไฟ เพื่อท่องเที่ยวในประเทศคาซัคสถานได้ ซึ ่งเป็น 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในตัว แต่ระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศคาซัคสถานก็ถือว่ายังไม่ดีมาก 
และไม่น่าสนใจเท่ารถไฟในประเทศรัสเซีย จึงคิดว่าในส่วนของผู้โดยสารในการขนส่งโดยรถไฟถือว่ายงัไม่
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ ส่ิงท่ีเน้นคือการขนส่งสินค้ามากกว่าคน 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ในส่วนของเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจีนท่ี
ไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศจีนต้องการพัฒนาในส่วนของประเทศคาซัคสถานเบื้องต้น พบว่า มี
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมาก ในการลงทุนของ ประเทศคาซัคสถานมีโครงการเกี่ยวกับ
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โครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว อีกท้ัง ประเทศคาซัคสถานยังเป็นประเทศท่ีมีท้ังน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ จึงมีเงิน
ลงทุนสำรองมาก จึงมีความพร้อมท่ีจะดำเนินการเอง ประเทศคาซัคสถานเป็นประเทศท่ีใหญ่มีเส้นทางการ
ขนส่งที่ผ่านประเทศ ดังนั้น จึงมีการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า 
นอกจากนี้มองว่าหากประเทศไทยสามารถเชื่อมเส้นทางรถไฟไปถึงประเทศจีนได้ มีความเป็นไปได้สูง ใน
เรื่องการส่งสินค้าจากประเทศไทยจะไปถึงประเทศคาซัคสถาน เนื่องจากประเทศจีนมีเส้นทางที่เชื่อมไปท่ี
ประเทศคาซัคสถาน และประเทศจีนมีศักยภาพการขนส่งสินค้า  

4.1.3.5 สัมภาษณ์ประเทศโปแลนด์ 

   
รูปที่ 4.1-11 สัมภาษณ์ประเทศโปแลนด์ 

ปัญหาและอุปสรรค 

จากรูปที่ 4.1-11 คณะนักวิจัยนักวิจัยได้จัดสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
สัมภาษณ์ประเทศโปแลนด์ พบว่า จากท่ีกล่าวมาว่า ประเทศโปแลนด์ไม่สามารถขนสินค้าไปขายท่ีประเทศ
จีนได้ ซึ่งเป็นเรื่องของอุปสงค์ ส่ิงท่ีประเทศโปแลนด์ต้องการจากประเทศจีนกับส่ิงท่ีจีนต้องการจากประเทศ
โปแลนด์ Competitive มันต่างกันมาก เนื่องจากประเทศจีนสามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้ถูกกว่า
โปแลนด์มาก อย่างไรก็ตามประเทศโปแลนด์เป็นสวนหนึ่งของสหภาพยุโรปมาตรฐานการผลิตหรือต้นทุนท่ี
ใช้ในการผลิตสูง ในเมื่อสู้ประเทศจีนไม่ได้ในสินค้าในลักษณะเดียวกันส่ิงท่ีจะนำไปขายประเทศจีนจึงไม่มาก
เท่าส่ิงท่ีจะซื้อจากประเทศจีน ดังนั้น จึงต้องพยายามหาสินค้าท่ีเป็น Value Added เพื่อไปขายท่ีประเทศ
จีน แต่ Value Added ในสินค้า IT สู้กับจีนยังทำได้ยากมาก ปัจจุบันประเทศโปแลนด์กำลังพยายามหา
ช่องว่างท่ีสามารถเจาะตลาดของประเทศจีนได้ 

มุมมองที่มีต่อ BRI และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

มุมมองที่มีต่อ BRI ทางประเทศโปแลนด์มองว่ามีโอกาสและศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์ จากการท่ี
ประเทศโปแลนด์มีการขนส่งในระบบท่ีเป็น intermodal แต่การท่ีจะเช่ือมโยงกับระบบ intermodal ของ
โปแลนด์โดยผ่าน BRI และมองว่าเป็นไปได้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าว แต่เป็นไปได้ในเชิงสินค้า ในเชิงของ
ผู้โดยสารเป็นเรื่องไปเกี่ยวกับ behavior คนสำหรับเดินทาง ว่า behavior ของคนชอบท่ีมันจะเป็น Long 
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Route ขนาดนั้น หากเป็นสินค้านำไปเทียบแล้ว ปัจจุบันเรื่องเวลา ถึงแม้ว่าใส่ wasting time ไป จะใส่
เรื่องของการ transfer time ก็ยังส้ันกว่าเรื่องของการขนส่งทางเรือ ท่ีกล่าวมาคือส่ิงท่ีผู้ประกอบการสังเกต 
พอในเรื่อง Cost ที่ยังไม่ทราบ อาจจะทราบ Cost ที่เป็นรถไฟ ลาว-จีน ของรถไฟฝั่งจีนที่เปิด operate 
แล้วแต่ในขาที่ยังไม่เปิด operate กำลัง find out อยู่ เช่น จากเมาะหารวิ่งไปปลั๊กอินที่คุนหนิง กำลังจะ
เปิด แต่คุนหนิงมี rate ครบแต่ที ่ไม่มีเลยคือฝั่งยุโรป ไม่ว่าจะเป็น cargo Fed rate, passenger ticket 
rate ท่ียังไม่มี 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

หากประเทศโปแลนด์เสียทุนทางการค้า ได้คิดยุทธศาสตร์รองรับ คือ ประเทศโปแลนด์ได้มีการ
จัดต้ังสำนักงานการค้า (Polish Investment & Trade Agency – PAIH) มีการตั้งสำนักงานในเมืองหลักๆ
ของประเทศจีน เพื่อดูว่ามีสินค้าหรือบริการอะไรของโปแลนด์บ้าง ที่สามารถผลักดันได้ ปัจจุบันประเทศ
โปแลนด์ไม่ได้ต้องการผลักดันสินค้าเกษตรเมื่อก่อนเข้าใจทุกคนจะเข้าว่าจะผลักดันแอปเปิล  เนื่องจากมี
ผลผลิตทางแอปเปิลเยอะ นอกจากนี้ประเทศโปแลนด์มีความต้องการขายเทคโนโลยี IT ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นโดยใช้ Startup เป็นหลักสามมารถให้บริการทางไกลได้โดยที่ประเด็น
ด้าน Logistics มีปัญหาเป็นกลยุทธ์ที่ทางโปแลนด์มี strategy ใหญ่ ชื่อว่าโคเอเชีย ในนั้นจะมี strategy 
ย่อยช่ือว่า KORCHINA ในส่วนของสินค้าของประเทศไทย ประเทศโปแลนด์มองว่าสินค้าทางการเกษตรยัง
มีศักยภาพอยู่มากในประเทศโปแลนด์ สินค้าด้านอาหารเพราะว่ามีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกันสินค้าท่ี
เครื ่องสำอาง เวชภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากธรรมชาติก็ยังมีศักยภาพกับทางโปแลนด์ นอกเหนือจากสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น อะไหล่สินค้า ซึ่งส่งออกไปที่ประเทศโปแลนด์อยู่แล้ว New Frontiers ที่จะเกิดขึ้นมอง
ว่าสินค้าทีเกิดจากนวัตกรรมของประเทศไทยจำพวกเครื่องสำอางมีโอกาสทิศทางตลาดประเทศโปแลนด์ได้
อยู่สินค้าอุปโภคบริโภค 

4.2 ผลการวิเคราะห์การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์  

เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในประเทศมาทำการ
วิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของทั้ง 4 โครงการย่อย เพื่อหาการเชื่อมโยงระบบ 
โลจิสติกส์ท่ีรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งในส่วนนี้ต้องใช้ข้อมูลการลงพื้นท่ีในประเทศ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ โดยผลการวิเคราะห์จากโครงการย่อยมี ดังนี้  

4.2.1 การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานและแนวทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม   

ผลการวิเคราะห์จากการดำเนินงานการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 
21” พบว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ด้าน  
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ด้านที ่  1 : กลุ ่มส ินค้าส ินค้าเป้าหมาย 2 กลุ ่ม คือ 1) สินค้าพลังงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  
ปิโตเลียม ถ่านหิน และ2) สินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ผักและผลไม้ กระเทียมสด และช้ินส่วน
ไก่แช่แข็ง  

ด้านที่ 2: รูปแบบการขนส่งนำเข้า-ส่งออกสินค้าในปัจจุบัน โดยแบ่งการวิเคราะห์จาก 4 สถานท่ี
ในขอบเขตของการศึกษา ได้แก่  1. ท่าเรือแหลมฉบัง การนำเข้าสินค้า-ส่งออกสินค้าท่ีสำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม โดยใช้การขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย)  ไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ (ประเทศ
กัมพูชา) และผ่านประเทศต่าง ๆ บนเส้นทางขนส่งทางเร ือเพื ่อส่งต่อไปยังท่าเร ือ รอตเตอร์ดัม  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2. ด่านพรมแดนเชียงของ การนำเข้าสินค้า-ส่งออกสินค้าท่ีสำคัญ คือ ผัก และผลไม้  
โดยใช้การขนส่งทางถนน (ประเทศไทย) เช่ือมต่อเส้นทาง R3A ไปยังคุนหมิง ประเทศจีน 3. ด่านพรมแดน
เชียงแสน การนำเข้าสินค้า-ส่งออกสินค้าที่สำคัญ คือกระเทียมสด และชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง โดยส่วนใหญ่ใช้
การขนส่งทางเรือผ่านทางแม่น้ำโขง ท่าเรือบ้านมอม ท่าเรือสบหลวย ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย ประเทศจีน 
และนอกจากนี้ยังมีการขนส่งทางถนนบนเส้นทาง R3A เพื่อไปยังสปป.ลาว และประเทศจีน และ 4. ด่าน
พรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 1 จังหวัดหนองคาย การนำเข้าสินค้า-ส่งออกสินค้าท่ีสำคัญ คือ 
พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และรถยนต์ โดยใช้การขนส่งสินค้าทางถนน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – 
ลาว ไปยังสปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน 

ด้านที่ 3 : ความต้องการขนส่งส ินค้าไปยังกลุ ่มประเทศภาคี  พบว่ากลุ ่มผู ้ประกอบการ 
ที่ดำเนินกิจการและมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสินค้าด้วยตัวเองจะมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งสินค้าน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการท่ีไม่ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยตัวเอง  

ด้านที่ 4 : รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบฯ  
 

 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : คณะผู้วิจัยโครงการย่อยที่ 1 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าฯ 
รูปที่ 4.2-1 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนือ่งหลายรูปแบบฯ 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานและแนวทางการขนส่งสินค้าที ่เหมาะสมโครงการ
การศึกษาอปุสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” พบว่า รูปแบบการดำเนินงานของการขนส่ง
สินค้าในปัจจุบันของประเทศไทยส่วนใหญ่มีรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนเชื่อมเส้นทาง R3A และ
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รูปแบบขนส่งสินค้าทางเรือทางแม่น้ำโขง โดยด้านอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
พิจารณาจากมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า 2 อันดับเรียงตามปริมาณและมูลค่าของสินค้า ทำให้ทราบ
ถึงประเภทสินค้า ลักษณะการขนส่ง และจุดต้นทาง – ปลายทางของสินค้า ซึ่งจากการทบทวน รวบรวม 
และลงพื้นท่ีศึกษานี้ช่วยทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุป
สงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบใน ปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ในข้อที่ 2) เพื่อคาดการณ์อุป
สงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยง ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” ในอนาคต เนื่องจากสามารถนำข้อมูลท่ีได้ไป
วิเคราะห์ต่อยอดให้สามารถทราบถึงสถานการณ์และรูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมต่อการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบของกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

4.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานและแนวทางการขนส่งผู้โดยสารที่เหมาะสม 

ผลการวิเคราะห์จากการดำเนินงานการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่อง
หลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ท่ี 21” พบว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 : ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารฯ ในปัจจุบัน พบว่า มีการเดินทางระหว่าง
ประเทศโดยการใช้รูปแบบการขนส่งทางอากาศ ซึ่งผู ้โดยสารเดินทางมายังท่าอากาศยานต้นทางหรือ
ปลายทางและดำเนินการตามกระบวนการของการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน และตรวจเช็คเอกสาร 
ท้ังนี้สำหรับการขนส่งผู้โดยสารทางราง (รถไฟ) มีข้ันตอนกระบวนการท่ีส้ันกว่าการขนส่งทางเครื่องบิน 

ด้านที่ 2 : สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน 

 2.1 การเดินทางเข้ามายังประเทศไทย พบว่า นักเดินทางชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ยังประเทศไทยมาท่ีสุด รองลงมาคือนักเดินทางชาวลาว นักเดินทางชาวรัสเซีย นักเดินทางชาวเยอรมนี นัก
เดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ นักเดินทางชาวโปแลนด์ และเบลารุส นักเดินทางชาวคาซัคสถาน ตามลำดับ 
โดยมีรายได้จากนักเดินทางชาวจีนท่ีเข้ามายังประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าสูงท่ีสุดจากประเทศอื่น ๆ สูงถึง 5 แสน
ล้านบาทต่อปี  

  2.2 การเดินทางไปยังประเทศภาคีของนักเดินทางชาวไทย พบว่า มีการเดินทางไปยังสา
ธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปี รองลงมา 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.46 ล้านคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี 
ประเทศเยอรมนี ประมาณ 0.14 ล้านคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 7,752 ล้านบาทต่อปี ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประมาณ 0.04 ล้านคนต่อปี ประเทศรัสเซีย อยู่ที่ประมาณ 0.04 ล้านคนต่อปี ประเทศ
คาซัคสถานเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 0.002 ล้านคนต่อปี หรือประมาณ 2,000 คนต่อป ี
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ด้านที่ 3 :  การคาดการณ์อุปสงค์ระหว่างนักเดินทางชาวไทย และนักเดินทางที่อยู่ในกลุ่ม
ประเทศภาคี พบว่า การเดินทางของนักเดินทางของกลุ่มประเทศภาคีเข้ามายังประเทศไทยมากที่สุด คือ 
นักเดินทางชาวจีน นักเดินทางชาวลาว นักเดินทางชาวรัสเซีย นักเดินทางชาวเยอรมนี นักเดินทางชาว
เนเธอร์แลนด์ นักเดินทางชาวเบลารุส และโปแลนด์ และนักเดินทางชาวคาซัคสถานตามลำดับ ท้ังนี้สำหรับ
นักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี พบว่า เดินทางไปยังประเทศลาวมากที่สุด และ จีน 
เยอรมนี  รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ เบลารุส โปแลนด์ และคาซัคสถานตามลำดับ 

ด้านที่ 4 : การคาดการณ์การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางชาวไทย และนัก
เดินทางชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคี พบว่า แนวโน้มของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศ
ภาคีจากลาว และจีนมีแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้การขนส่งทางรางมากที่สุดเนื่องจากมี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับท่ีทำให้สะดวกมากขึ้น สำหรับนักเดินทางชาวไทย ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเดินทาง
ไปยังประเทศปลายทางในกลุ่มประเทศภาคีผ่านทางรถไฟ คือ ลาว จีน  

  

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะผู้วิจัยโครงการย่อยที่ 2 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์“เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

รูปที่ 4.2-2 แนวโน้มของนักเดินทางชาวไทยที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีและแนวโน้มของนัก
เดินทางในกลุ่มประเทศภาคีท่ีจะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยรถไฟ 

สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานและแนวทางการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบัน พบว่า การ
เดินทางระหว่างประเทศของผู้โดยสารจะเริ่มต้ังแต่ ผู้โดยสารเดินทางมายังท่าอากาศยานต้นทาง ทำการ
เช็คอินและโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน หลังจากนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจหนังสือ
เดินทางและประทับตราออกนอกประเทศ ต่อจากนั้นผู้โดยสารต้องสแกนสัมภาระท่ีติดตัวขึ้นเครื่องบิน เมื่อ
ผ่านการสแกนสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องรอพนักงานของสายการบินเรียกขึ้นเครื่องตามลำดับ 
สำหรับข้ันตอนท่ีกล่าวมานี้เป็นขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก ในส่วนของขั้นตอนผู้โดยสารขาเข้าจะเริ่ม
ต้ังแต่เครื่องบินเดินทางเข้ามาถึงท่าอากาศยานปลายทาง หลังจากนั้นผู้โดยสารจะเดินลงจากเครื่องบินและ
เข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ หลังจากนั้นจึงผ่านพิธีศุลกากร เมื่อเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารจึง
สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทางได้ 
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 ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบการขนส่งทางรางนั้นจะคล้ายกับ
ขั้นตอนการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบการขนส่งทางอากาศ เพียงแต่ขั้นตอนในการขนส่งผู้โดยสารทางราง
นั้น จะมีพิธีการท่ีค่อนข้างส้ันกว่าการขนส่งทางอากาศ โดยข้ันตอนการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบ 
การขนส่งทางรางนั้นเริ่มต้ังแต่ ผู้โดยสารเดินทางมายังสถานีต้นทาง ทำการตรวจสอบความถูกต้องของบัตร
โดยสาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผู้โดยสารสามารถไปรอยังชานชาลา เพื่อขึ้นรถไฟ เมื่อขึ้นรถไฟ
เรียบร้อยแล้ว รถไฟจะออกจากสถานีต้นทาง ในระหว่างเดินทางจะมีพนักงานของรถไฟคอยเดินตรวจบัตร
โดยสาร เมื่อมาถึงสถานีปลายทางผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากสถานีได้ทันที 

4.2.3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการวิเคราะห์จากการดำเนินงานการศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์  
เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 พบว่า มีปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ 1) ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาท่ี
แข่งขันได้ 2) ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดน 3) ความถ่ีของการจัดส่งสินค้า
หรือผู้โดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาท่ีกำหนด 4) คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า
และการขนส่ง 5) ความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ และ 6) ความสามารถในการติดตาม
สินค้าหรือผู้โดยสาร  

ซึ่งการนำผลจากการประเมินปัจจัยดังกล่าวสู่การพัฒนาแบบประเมินเพื่อประเมินการประเมิน
ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โดยการ
ประเมินดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับ 160 ประเทศที่ได้รับการ
ประเมิน พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มแรก (Logistic Friendly หรือ Best Performer) 
ถือได้ว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์อยู่ในเกณฑ์ดีและพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนา
และเช่ือมโยงกับนานาประเทศ  สำหรับในประเทศไทย การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการ
รองรับของโครงสร้างพื้นฐานในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบถนน ระบบราง ระบบขนส่งทางน้ำ ระบบขนส่ง
ทางอากาศ และระบบด่านพรมแดน มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมรองรับการเชื ่อมโยงและมี
ความสามารถในการให้บริการได้เป็นอย่างดี สำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบ (Multi-Modal 
Transportation) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ในการขนส่งสินค้ายังใช้รูปแบบ Single 
Mode เป็นหลัก มีเพียงสินค้าบางประเภทเท่านั้นที่มีศักยภาพทำได้  รวมทั้งด้าน Digital Infrastructure 
มีความพร้อมด้านโครงสร้างแต่ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ไม่มีมาตรฐานการ
เช่ือมโยงข้อมูลทำให้การนำข้อมูลมาใช้ร่วมกันทำได้ยาก นอกจากนั้นยังได้มีการเสนอถึงแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่  
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- ควรให้ความสำคัญกับแผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีความพร้อมรองรับการดำเนินงานและสามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานได้
ทันที  

- พัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานและกระบวนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเมื ่อมีการเชื ่อมโยงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานฯ ท่ีต้องเช่ือมโยงกับต่างประเทศ ท้ังองค์รวมของระบบและขั้นตอนปลีกย่อยท่ีจะเกิดขึ้น
ในกระบวนการ  

- เพิ่มบทบาทความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และมีอำนาจในการดำเนินงานในพื้นท่ี  

- สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับประเทศที่มี
อำนาจมากกว่า 

 
ที่มา : คณะผู้วิจัยโครงการย่อยที่ 3 การศึกษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

รูปที่ 4.2-3ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน 
โครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการ BRI กับประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นได้
ข้อมูล ดังนี้ จากการดำเนินงานในเบื้องต้นนำสู่การสังเคราะห์เพื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการ
พิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐาน นำสู่การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัย
สำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู ้โดยสาร โดยได้
กระจายแบบสอบถามให้กับผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ผลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม
นำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิธีลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับปัจจัย รวมถึงทำการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกันของการให้คะแนนเพื่อยืนยันข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความ
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สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันในการประเมิน และถือว่าค่าน้ำหนักความสำคัญที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ได้ 
จากนั้นสรุปผลค่าเฉลี่ยน้ำหนักความสำคัญของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของแต่ละปัจจัย เพื่อนำไปใช้เป็นค่า
น้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ปัจจัย เพื่อนำไปสรุปผลเป็นดัชนีช้ีวัดฯ สำหรับการดำเนินงานต่อไป 

4.2.4 การพัฒนาทางเลือกเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย  

ผลการวิเคราะห์จากการดำเนินงานการพัฒนาทางเลือกการเช่ือมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับ
ประเทศไทย พบว่า การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกดำเนินการศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสินค้า 
และ 2) ด้านผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. ด้านสินค้า เส้นทางที่มีต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุด คือเส้นทางท่ีเริ่มต้นจากแหลมฉบัง - ด่าน
หนองคาย (ผ่านถนนหมายเลข 2) จากนั้น เดินทางทางราง (รถไฟลาว - จีน) ทั้งหมด โดยเดินทางผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งท่ี 1 ไปยังสถานีท่านาแล้ง และขนส่งต่อไปยังสถานีบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำ
ทา (สปป.ลาว) จากนั้นขนส่งต่อไปยังสถานีบ่อหาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และขนส่งต่อไปยังนครเฉิง
ตู มณฑลเสฉวน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อยกตู้สินค้าเปลี่ยนขบวนรถไฟไปยังแนวเส้นทางการขนส่ง
จีน - ยุโรป โดยมีปลายทางที่เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด 12,768.12 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง (รวมระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบ) 230.05 ชั่วโมง ส่วนต้นทุนค่า
ขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ขนาด 20 ฟุต เท่ากับ 107,858.73 บาทต่อตู้ และต้นทุนค่าขนส่งตลอด
เส้นทางการขนส่งตู้ขนาด 40 ฟุต เท่ากับ 170,461.05 บาทต่อตู ้ซึ่งยังไม่รวมระยะเวลาในการจอดในแต่ละ
สถานี 

  2. ด้านผู้โดยสาร มีการวิเคราะห์และได้ข้อสรุปท้ังหมด 2 เส้นทาง  

2.1 รูปแบบเส้นทางท่ี 1 มองจากระยะเวลาเดินรวมที่ต่ำที่สุด คือ เส้นการ
เดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสถานีท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย นคร
คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตู โดยใช้ระยะเวลารวม 9 
ช่ัวโมง แต่จะมีค่าโดยสารรวมสูงท่ีสุด คือ 58,199 บาท  

2.2 รูปแบบเส้นทางท่ี 2 มองจากค่าโดยสาร รวมที่ต่ำที่สุด คือ การเดินทางโดย
รถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ ไปยังด่านพรมแดนหนองคาย ผ่านถนนหมายเลข 
2 จากนั้น เดินทางต่อไปยังท่านาแล้ว สปป.ลาว ด้วยเส้นทางราง ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 1 
ไปยังสถานีบ่อหาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านนครคุนหมิง จนกระทั่งถึงปลายทางนครเฉิงตู มีค่า
โดยสารรวมที่ต่ำท่ีสุดราว 4,583 บาท รวมระยะเวลาในการเดินทางตลอดเส้นทางประมาณ 24 ช่ัวโมง ซึ่ง
ระยะเวลาและต้นทุนจากรูปแบบเส้นทางดังกล่าวยังไม่รวมค่าจอดและใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ค่าท่ีพัก เป็นต้น  
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นอกจากนี้ยังมีการจัดทำข้อเสนอสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์  
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สำหรับการขนส่งสินค้า ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมและเร่งรัด ผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สาย
แหลมฉบัง-หนองคายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมการกระจายสินค้า ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้า และ
ลานกองตู้สินค้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางรางในการ
เช่ือมโยงกับการขนส่งทางราง ทางถนนและทางอากาศในระดับภูมิภาค รวมทั้ง พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการเช่ือมระบบการขนส่งทางรางของไทยกับรถไฟลาว-จีนของสปป.ลาว และจัดเตรียม
และพัฒนาทางด้านศุลกากรบริเวณด่านหนองคาย เช่น ตัวอาคาร อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้
ในงานศุลกากร และบุคลากร และ 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร ควรมีการ
พัฒนาข้อตกลงระหว่างประเทศ จัดทำข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว ควรพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางด้านการท่องเท่ียว รวมถึงกระตุ้นการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว และ เร่ง
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการบินของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเท่ียวที่เพิ่มขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : คณะผู้วิจัยโครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย 
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รูปที่ 4.2-4 การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 

โดยจากผลการศึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขนส่งสินค้า และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขนส่งสินค้า 

- ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมและเร่งรัด ผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายแหลมฉบัง-
หนองคาย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อเช่ือมต่อไปยังจีนและยุโรปผ่านเส้นทางนี้ 
เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าเมื่อเริ่มเปิดใช้รถไฟลาว-จีน ในเดือน
ธันวาคม 2564 นี้จะมีปริมาณสินค้าท้ังนำเข้าและส่งออกผ่านเส้นทางนี้มากขึ้น 

- ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมการกระจายสินค้า ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้า 
และลานกองตู้สินค้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เกิดจากการนำเข้าและส่งออกในเส้นทาง
ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่ง
ทางรางในการเช่ือมโยงกับการขนส่งทางราง ทางถนนและทางอากาศในระดับภูมิภาค เพื่อให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการขนส่งในเส้นทางนี้ให้ได้มากท่ีสุด 

- พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางของไทยกับรถไฟ
ลาว-จีนของสปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 

- จัดเตรียมและพัฒนาทางด้านศุลกากรบริเวณด่านหนองคาย เช่น ตัวอาคาร อุปกรณ์ ระบบไอ
ทีที่ใช้ในงานศุลกากร และบุคลากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและ
ส่งออกสินค้า 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร 
- ควรมีการพัฒนาข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เหมือนกับ

การเดินทางระหว่างกลุ่มประเทศในยุโรป 27 ประเทศ ที่ไม่ต้องทำวีซ่า เพียงแค่มีบัตร
ประจำตัว ผู้โดยสารและยานพาหนะก็สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ 

- จัดทำข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทางรถไฟลาว-จีน 
เพื่อรองรับนักเดินทางที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าเมื่อมีการเปิดใช้
เส้นทางรถไฟลาว-จีนในเดือนธันวาคม 2564 จะมีนักเดินทางใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก    

- จัดเตรียมและพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองให้มีความพร้อมสามารถรองรับและให้บริการ
แก่ผู้เดินทางเข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

- ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมและเร่งรัด ผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายแหลมฉบัง-
หนองคาย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อเช่ือมต่อไปยังจีนและยุโรปผ่านเส้นทางนี้ 
เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าเมื่อเริ่มเปิดใช้รถไฟลาว-จีน ในเดือน
ธันวาคม 2564 นี้จะมีปริมาณสินค้าท้ังนำเข้าและส่งออกผ่านเส้นทางนี้มากขึ้น 
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- ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมการกระจายสินค้า ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้า 
และลานกองตู้สินค้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เกิดจากการนำเข้าและส่งออกในเส้นทาง
ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่ง
ทางรางในการเช่ือมโยงกับการขนส่งทางราง ทางถนนและทางอากาศในระดับภูมิภาค เพื่อให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการขนส่งในเส้นทางนี้ให้ได้มากท่ีสุด 

- พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางของไทยกับรถไฟ
ลาว-จีนของสปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 

- จัดเตรียมและพัฒนาทางด้านศุลกากรบริเวณด่านหนองคาย เช่น ตัวอาคาร อุปกรณ์ ระบบ 
ไอทีที่ใช้ในงานศุลกากร และบุคลากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการนำเข้า
และส่งออกสินค้า 

4.2.5 ผลการวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์เอเชียกลาง 

ประเทศจีนนำเสนอยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่เพื่อตอบโต้กับยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 
และมุ่งเน้นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นเดียวกัน ต่อมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เรียกยุทธศาสตร์ดังกล่าวว่า  
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ความมั ่นคงภายในของจีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ ประการแรก การสร้างเสถียรภาพและการพัฒนามณฑลซิ
นเจียงและบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นประเด็นทางด้านความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายท่ีสำคัญ โดย
จีนระบุว่าเป็น “ผลประโยชน์หลักสำคัญ” (core interest) อย่างหนึ่ง (นอกเหนือจากทิเบต ไต้หวัน ทะเล
จีนใต้) เมืองต่างๆ ในมณฑลซินเจียง เช่น อุรุมชี (Urumqi) คาร์กาซ (Korgas) คัชการ์ (Kashgar) ต่างอยู่
บนเส้นทางทางบกภายใต้ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ทั้งสิ้น  นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท่าเรือ 
Gwadar ในปากีสถานก็จะช่วยเปิดเส้นทางการค้าไปยังมณฑลซินเจียง ซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันตกของจีน
ที่ไม่มีทางออกทะเล ทั้งยังเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทางทะเลระหว่างจีน มหาสมุทรอินเดีย และยุโรป 
โดยเฉพาะท่าเรือ Piraeus ในประเทศกรีซ ซึ่งจีนมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นประตู
เชื่อมไปสู่ยุโรปกลาง ผ่านแผนการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเบลเกรดสู่บูดาเปสต์ ประการที่สอง 
อัตราการเติบโตของจีนท่ีชะลอตัวลง (จากร้อยละ 10-12 เป็นร้อยละ 5-7 ในปี 2015) ทำให้ผู้ประกอบการ
ด้านก่อสร้างของจีนจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ภายนอกประเทศเพื่อคงการผลิตต่อไป มิเช่นนั้น
ภาวะบูมในภาคเศรษฐกิจนี้อาจเผชิญวิกฤตได้ ประการที่สาม ความมั่นคงทางพลังงาน จีนได้เข้าไปสร้าง
ระบบท่อส่งน้ำมันจากคาซัคสถาน และลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Central Asia-China Pipeline ซึ่ง
เริ่มต้นมาจากแหล่งก๊าซของเติร์กเมนิสถาน ผ่านอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน ก่อนข้ามมายังซินเจียงในจีน 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของเส้นทางระบบท่อก๊าซตะวันออก-ตะวันตกของจีน  การสร้างท่อส่งก๊าซของจีนนี้เป็นการ
ท้าทายการผูกขาดพลังงานของรัสเซียในภูมิภาคเอเชียกลาง 
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นอกจากนี้ จีนยังอาศัยการพัฒนาท่อส่งน้ำมันจีน-เมียนมาในการส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางเข้าสู่เส้นทาง
ทางบกเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ประการที่สี่ การสร้างสถานะและบทบาทของความ
เป็นมหาอำนาจของจีนในภูมิภาคยูเรเชีย ผ่านการสร้างสถาบันและกลไกต่างๆ ในระดับภูมิภาคขึ้นมาใหม่ 

4.2.6 สรุปผลการวิเคราะห์การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 

สรุปผลการวิเคราะการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเข้ากับยุทธศาสตร์ BRI ของ
ประเทศจีน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและสินอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องมีความพร้อม
เพื่อให้การเชื่อมโยงการเดินทางเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless) เนื่องจากจุดสำคัญของการขนส่ง
หลายรูปแบบข้ามประเทศ ท่ีทำให้ในหลายๆ ครั้งไม่ได้รับความนิยมคือไม่มีความพร้อมของระบบต่อเช่ือม
มากพอ ท้ังตัวของโครงสร้างคมนาคม ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงระบบไอที ข้อมูล หรือเอกสาร/
พิธีการทางศุลการ ทำให้ในการดำเนินงานจริงผู ้ประกอบการประสบปัญหาติดขัดในการดำเนินงาน 
ระยะเวลาขนส่งนานกว่าการใช้การขนส่งทางเรือระบบเดียว รวมถึงต้นทุนการขนส่งท่ีสูงขึ้นจากการเปล่ียน
ถ่ายสินค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นนี้พบว่าประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงในด้านประเด็นการชื่อมต่อการ
เดินทางภายในประเทศเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตามการพัฒนาบนแนวยุทธศาสตร์ BRI ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง คุณภาพและการให้บริการของศุลกากร หน่วยงานภาค 

โลจิสติกส์และการขนส่งส ินค้าข้ามประเทศ เปร ียบเทียบกับประเทศบนแนวเส้นทาง  
New Eurasian Land Bridge โดยใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ของธนาคารโลก (Logistics 
Performance Index : LPI) ที่ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่มีความเป็นกลางและได้รับความนิยมในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างประเทศพบว่า ในภาพรวมประเทศไทยถือได้ว่ามีความเข้มแข็งในด้านโครงสร้าง
พื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกในด้านโลจิสติกส์ค ่อนข้างดี โดยอยู ่ในอันดับ 4 จากประเทศ 
ท้ังหมด 9 ประเทศ เป็นรองเพียงประเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ จีน และโปแลนด์ แต่ท้ังนี้คะแนนท่ีได้ถือ
ว่าไม่ห่างจากประเทศจีนและประเทศหัวแถวมากนัก ประกอบกับทำเลที่ตั้งที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีเป็นหนึ่งในพื้นท่ีเป้าหมายในการดำเนินยุทธศาสตร์ BRI ของจีน แต่เมื่อ
พิจารณาโดยละเอียดพบว่า ในการเชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศเข้ากับโครงการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาคนั้นทำได้ไม่ดีนัก โดยประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ ความไม่ชัดเจนของกรอบการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทย ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน รวมถึงมีความล่าช้าในกระบวนการพัฒนา ส่งผล
กระทบโดยรวมกับการเช่ือมโยงภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ BRI จึงทำให้ในหลายๆ ครั้ง ประเทศจีนเลือกท่ีจะ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชาแทน เนื่องจากความไม่
แน่นอนของประเทศไทย จนสุดท้ายอาจส่งผลให้การเชื ่อมต่อการเดินทางของจีนมายังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีไทยมีความได้เปรียบในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคและมีความพร้อมในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับสูง อาจถูกมองข้ามแล้วเลือกไปลงทุนพัฒนาในประเทศเพื่อน
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บ้านแทน เนื่องจากสามารถทำได้รวดเร็วกว่าเป็นต้น นอกจากนี้ยังประสบปัญหาในด้านลำดับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของไทย ที่จะมีรูปแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง ทำให้ในการดำเนินการต่อเชื่อมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โครงการก่อสร้างระบบรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
อาจไม่สอดรับกับการดำเนินการร่วมกับโครงการรถไฟลาว-จีน ท่ีกำลังจะให้บริการ ยิ่งส่งผลให้ในภาพรวม
ประเทศจีนเริ ่มมองถึงการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบไทยซึ ่งสามารถทำได้ง ่ายกว่าที ่จะรอ  
การต่อเช่ือมกับโครงสร้างพื้นฐานของไทย ซึ่งสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่งประเภทต่างๆ ในประเทศรอบข้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ในเรื่องของการผสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการขนส่งสินค้า
ข้ามประเทศ การคมนาคมขนส่งและการให้บริการเดินรถข้ามประเทศ ที่ยังมีความติดขัดหรือยังไม่มี
ความก้าวหน้าในการเจรจาข้อตกลงร่วมกัน จะยิ่งส่งผลให้การเช่ือมโยงประเทศไทยเข้ากับยุทธศาสตร์ BRI 
ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น แม้จะมีความได้เปรียบและมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกในประเทศก็ตาม 

ที่มา: The Belt & Road Initiative and Chinese Infrastructure Projects 
(https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=048393ea65e04df1937d65f804a7d0d1), 
World Bank 

รูปที่ 4.2-5 ภาพรวมการลงทุนของจีนตามยุทธศาสตร์ BRI และระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของ
ไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศตามแนวเส้นทาง New Eurasian Land Bridge 

จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากโครงการย่อยท้ัง 4 ย่อยสามารถนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพ
การเชื ่อมโยงระบบโลจิสติกส์ โดยคณะนักวิจ ัยนำข้อมูลที ่ได้มาว ิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล   
วิเคราะห์ SWOT Analysis และTOWS Mertrix โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล 

ในการวิเคราะห์แผนผังสาเหตและผลได้มีการดำเนินการระบุปัญหา และปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” โดยได้วิเคราะห์จนได้ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านโลจิสติกส์ ปัจจัยด้านความมั่นคง ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านกฎหมาย/ข้อตกลง ปัจจัย-
ด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลท่ีได้นำมาวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล ดังรูปท่ี 4.3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่  21” 

ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21” ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้ 
ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ ถือเป็นด้านท่ีมีปัจจัยท่ีเป็นท้ังเชิงบวก และเชิงลบ ประกอบด้วย 

- การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยด้านบวก เนื่องจากเมื่อมีการเช่ือมโยงเส้นทางจะส่งผลต่อ
ต้นทุนการขนส่งท่ีลดลง 

- โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เกิดการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม นอกจากนี้
กรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบโดยรวมกับ
การเช่ือมโยงภูมิภาคตาม ยุทธศาสตร์ BRI  

- การเชื่อมโยงของเส้นทาง BRI โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเป็นการกระจายออกจาก
ศูนย์กลาง ลำดับการพัฒนาไม่สอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI 

ปัจจัยด้านความมั่นคง ส่วนใหญ่ปัจจัยที่พบเป็นปัจจัยในเชิงลบ โดยอาจเกิดปัญหาเพิ่มขึ ้นหากมีการ
เช่ือมโยงเส้นทางดังกล่าวขึ้นมา ประกอบด้วย 

- การแพร่ระบาดของโควิด 19  
- ปัญหายาเสพติด 
- แรงงานผิดกฎหมาย 
- ปัญหาอาชญากรรม 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นด้านท่ีมีท้ังปัจจัยเชิงบวก และเชิงลบ โดยมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- การพัฒนาเทคโนโลยี มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการการทำงานให้ง่าย สะดวก และ

รวดเร็ว 
- การบริหารจัดการกฎระเบียบ เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับกฎระเบียนการขนส่งสินค้า และ

ผู้โดยสาร 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ปัจจัยด้านกฎหมาย/ข้อตกลง เป็นด้านท่ีมีท้ังปัจจัยเชิงบวก และเชิงลบ โดยมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- พิธีการศุลกากร 
- อัตราภาษี 
- กฎหมายแรงงาน 
- ความตกลงการค้าเสรี 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นด้านท่ีมีท้ังปัจจัยเชิงบวก และเชิงลบ โดยมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี ถือเป็นปัจจัยเชิงลบ เนื่องจากเมื่อเกิดทางทางดังกล่าวขึ้น อาจ

ต้องประสบปัญหาด้านการลักลอบนำเข้าสินค้า เพื่อหนีภาษีในการนำเข้าได้ 
- รายได้ของประชาชน ถือเป็นปัจจัยเชิงบวก เนื่องจากเมื่อเกิดเส้นทาง BRI ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ เกิด

การขยายตัว ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 
- การจ้างงาน จากปัจจัยข้อก่อนหน้าจะเห็นได้ว่าเมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน

มากขึ้น ตำแหน่งการว่างงานก็จะลดลงตามลำดับ 
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บทท่ี 4 

 

 
 

รูปที ่4.3-1  แผนผังก้างปลาปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่  21” 
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4.4 ผลการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

จากผลการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทางผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์กลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน  
(TOWS Matrix) โดยสรุปผลการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ
ประเทศไทย หากโครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” เสร็จสิ้น โดยจาก 
ผลการวิเคราะห์ท้ัง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังรูปที่ 4.3-2 

 

รูปที่ 4.4-1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จากผลการวิเคราะห์ท้ัง 4 ด้าน อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สรุปผลการวิเคราะห์ในส่วนของจุดแข็ง 
(Strengths) ประกอบด้วย 

- ไทยสามารถทำการค้ากับทุกประเทศในแถบเส้นทางได้ 
- อาเซียนได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างเส้นทางคมนาคมเช่ือมจีน-อาเซียน 
- ไทยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 
- อาเซียนและไทยได้รับผลประโยชน์ด้านนักท่องเท่ียวจากเส้นทางยุทธศาสตร์รถไฟลาว-จีน 
- ไทยมีฐานการผลิตสินค้า และอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ BRI 

จุดอ่อน (Weaknesses) จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สรุปผลการวิเคราะห์ในส่วนของจุดอ่อน 
(Weaknesses) ประกอบด้วย 
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- ข้อจำกัดด้านภาษา ทักษะใหม่ของบุคลากร 
- ความสนใจและความสามารถในภูมิภาคอาเซียนลดลง 
- สินค้าส่งออกของไทยมีมูลค่าต่ำซึ่งทำให้เสียดุลทางการค้า 
- ขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถไฟยังมีข้อจำกัด และใช้เวลานาน 
- โครงสร้างของสินค้ายังไม่ดีเท่าท่ีควร 
- การพัฒนาโครงการท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI มีความล่าช้า 

โอกาส (Opportunities) จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สรุปผลการวิเคราะห์ในส่วนของ
โอกาส (Opportunities) ประกอบด้วย 

- โอกาสทางการค้าการลงทุนไปยังตลาดโลก 
- การเจรจาเปิดเส้นทางตลาดใหม่ในตะวันตก (ประเทศรัสเซีย) 
- ไทยเป็นประตูการค้าตะวันตกโดยเช่ือมไทยไปยังเขตเศรษฐกิจ EEC 
- การเข้ามาของสินค้าจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายไปสู่ภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ 
- โอกาสดึงดูดและผลักดันสินค้าเพื่อส่งออกผ่านเส้นทางจากยุทธศาสตร์รถไฟลาว-จีน  

อุปสรรค (Threats) จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สรุปผลการวิเคราะห์ในส่วนของอุปสรรค 
(Threats) ประกอบด้วย 

- ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและของเสียการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
- การเติบโตและพัฒนาของประเทศในอาเซียน 
- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการส่งออกและเกิดอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ 
- ประเทศจีนกลายเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาค ซึ่งทำให้ประเทศท่ีพึ่งพาประเทศจีนมากจะ

สูญเสียอำนาจในระดับภูมิภาค 
- การเปล่ียนแปลงงอย่างรวดเร็วของทิศทางการพัฒนาของประเทศจีน 
- ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับระหว่างประเทศของแต่ละประเทศของแต่ละประเทศในแถว

เส้นทางยุทธศาสตร์ BRI 
 

จากรายละเอียดการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจัดสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศซึ่งทำให้ทราบถึงจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในจุด
แข็งท่ีมีอยู่ แก้ไขจุดอ่อนท่ีเกิดขึ้น ส่งเสริมและผลักดันในโอกาสและสร้างแนวทางการป้องกันอุปสรรคท่ีจะเกิด
ได้ 

4.4.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน (TOWS Matrix) 

ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อหากลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธเชิง
รับ และกลยุทธ์เชิงป้องกันของประเทศไทย หากโครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์  “เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21” เสร็จส้ิน โดยจากผลการวิเคราะห์ท้ัง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังรูปที่ 4.3-3 
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รูปที่ 4.4-2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

จากผลการวิเคราะห์ท้ัง 4 ด้าน อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 
SO: กลยุทธ์เชิงรุก จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่าหากโครงการวิจัยดังกล่าวเสร็จส้ินจะส่งผล

ให้  
- ผลักดันภาคอุตสาหกรรม การผลิต การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยง

กับตลาดโลก 
- สร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้าภายในประเทศ 
- ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นเสรีทางการค้า 
- พัฒนายกระดับฐานการผลิตและเขตเศรษฐกิจ EEC เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างช่องทางการค้า 

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่าหากโครงการวิจัยดังกล่าวเสร็จส้ินจะ
ส่งผลให้  

- พัฒนาโครงสร้างของสินค้าภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 
- พัฒนาและบูรณการการดำเนินงานด้านพิธีการศุลกากรในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื ่อลด

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับกับยุทธศาสตร์ BRI  
- พัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษา อาชีพภายในประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านโลจิสติกส์ 

WT: กลยุทธ์เชิงรับ จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่าหากโครงการวิจัยดังกล่าวเสร็จสิ ้นจะ
ส่งผลให้  

- ผลักดันการปรับเปล่ียนข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับพิธีการศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ 
- ส่งเสริมการรับรู้และการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์  
- ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 
- ส่งเสริมการสร้างศูนย์การผลิต กระจายสินค้าท่ัวภูมิภาคเพื่อผลักดันสินค้าส่งออก 

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่าหากโครงการวิจัยดังกล่าวเสร็จส้ินจะ
ส่งผลให้  
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- สร้างความร่วมมือบูรณาการระหว่างประเทศอาเซียนและคู่ค้า ด้านข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ระหว่างประเทศ 

- ส่งเสริมภาคการผลิตและอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
- จัดทำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 กับประเทศภาคีและคู่ค้าเพื่อป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาด 
- พัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
- บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

4.4.3 สรุปผลการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

จากผลการเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ทางผู ้วิจ ัยได้ทำการว ิเคราะห์  
SWOT Analysis พบว่า จุดแข็งของประเทศไทย คือ ประเทศไทยสามารถทำการค้ากับทุกประเทศในแถบ
เส้นทางได้ และประเทศไทยยังเป็น จุดศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้อาเซียนได้รับผลประโยชน์จาก
การลงทุนโครงสร้างเส้นทางคมนาคมเช่ือมจีน-อาเซียน รวมทั้งประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ด้านนักท่องเท่ียว
จากเส้นทางยุทธศาสตร์รถไฟลาว-จีน ในส่วนของจุดอ่อน พบว่า ประเทศจีนอาจกลายเป็นผู้นำทางด้าน
เศรษฐกิจภายในภูมิภาค ซึ่งทำให้ประเทศที่พึ่งพาจีนมากจะสูญเสียอำนาจในระดับภูมิภาค เกิดข้อจำกัด  
ด้านภาษา ทักษะใหม่ของบุคลากร และความสนใจและความสามารถในภูมิภาคอาเซียนลดลง รวมทั้งสินค้า
ส่งออกของประเทศไทยมีมูลค่าต่ำซึ่งทำให้เสียดุลทางการค้า นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โอกาสของประเทศ
ไทย พบว่า ประเทศไทยมีโอกาสทางการค้าการลงทุนไปยังตลาดโลก เกิดการเจรจาเปิดเส้นทางตลาดใหม่ใน
ตะวันตก นอกจากนั้นประเทศไทยเป็นประตูการค้าตะวันตกโดยเช่ือมไทยไปยังเขตเศรษฐกิจ EEC มีการนำเข้า-
ส่งออกสินค้า และผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายไปสู่ภูมิภาคและประเทศอื่น 
ๆ ลำดับต่อมาคือ ด้านอุปสรรค พบว่า ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม และการเติบโตและพัฒนาของประเทศในอาเซียน และปัญหาการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลต่อการส่งออกและเกิดอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ 

จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ จึงได้ผลการเสนอแนะยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ดังนี้ กลยุทธ์เชิงรุกประเทศไทยควรสร้างและผลักดันการค้า การลงทุนภายในประเทศและภูมิภาค
อาเซียนให้เป็นเสรีทางการค้า พร้อมท้ังพัฒนาและผลักดันศักยภาพการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานท้ังภาคการ
ขนส่งและการบริการ และส่งเสริมและพัฒนายกระดับเขตเศรษฐกิจ EEC เพื่อเป็นประตูการค้าสู่ตลาดตะวันตก 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ ประเทศไทยควรสนับสนุนความร่วมมือด้านภาษาและทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาและยกระดับสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้าและการส่งออกรวมท้ังพัฒนา
และบูรณาการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและจีน กลยุทธ์เชิงรับ คือ 
ประเทศไทยควรส่งเสริมการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับอาเซียน ส่งเสริมการทำงานบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านกฎหมายกฎระเบียบ เป็นต้น และ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภายในประเทศแบบพึ่งพาตนเอง ประการสุดท้าย กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ ประเทศ-
ไทยควรส่งเสริมความร่วมมือบูรณาการระหว่างประเทศอาเซียนและคู่ค้า ด้านการแก้ไขและป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งเสริมบูรณาการการปรับโครงสร้างกฎหมายด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการด้านการค้าและการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน โดยผลท่ีภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อให้



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4-41 

ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนให้ประเทศอย่างสูงสุดใน
อนาคตต่อไป 

4.5 ผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

จากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นภายในประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
หนองคาย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานครฯ ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงสภาพปัญหาการเช่ือมโยง
ภายในประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งพิธีการศุลกากรที่ยังมีขั้นตอนท่ี
ซับซ้อน และส่งผลต่อการขนส่งระหว่างประเทศ นอกจากนี้พบปัญหาในด้านความมั่นคง คือ ปัญหาการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศเนื่องการการแพร่
ระบาดที่เกิดขึ้นทำให้หลายประเทศงดการเดินทางข้ามประเทศ ทำให้การขนส่งสินค้า และผู้โดยสารหยุดเป็น
การชั่วคราว รวมทั้งผู้วิจัยมีการจัดสัมภาษณ์หน่วยงานในต่างประเทศประกอบได้ด้วย ประเทศจีน เยอรมัน 
เนเธอร์แลนด์ คาซัคสถาน รัสเซีย และโปแลนด์ ทำให้ทางผู้วิจัยได้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์การเชื ่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์ และเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบบน
เส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 
21”ต่อไป 

 

   

รูปที่4.5-1 การจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ปัจจุบ ันในการเชื ่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการศึกษา 4 ส่วน ประกอบด้วย 
ด้านสินค้า ผู้โดยสาร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง ด้านโอกาสและทางเลือก โดย
ปัจจุบันเส้นทางการขนส่งสินค้าของประเทศไทยในเส้นทางที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภา คีนั้นมี
หลายเส้นทาง หากเป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค จะมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าท่ีด่านพรมแดนเชียงของ และด่าน
พรมแดนเชียงแสน และหากเป็นพวกพลังงานไฟฟ้า จะมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 1 จังหวัดหนองคาย ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทมีเส้นทางการนำเข้า-ส่งออกท่ีแตกต่างกัน
ไป ในส่วนของผู้โดยสารปัจจุบันมีปริมาณการเดินทางคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียสำหรับทางสัญจรของนักเดินทาง
ในกลุ่มประเทศภาคีท่ีเดินทางมายังประเทศไทย พบว่านักท่องเท่ียวเดินทางโดยใช้ทางบกคิดเป็น 2% ทางทะเล
คิดเป็น 1% และทางอากาศคิดเป็น 97% ซึ่งในช่วง พ.ศ. 2553-2562 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมายัง
ประเทศไทยเป็นปริมาณมาก แต่หลังจาก พ.ศ. 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด
เชื้อ COVID-19 ส่งผลให้หลายประเทศงดการเดินทางข้ามประเทศ เพื่อลดการแพร่เชื้อ ในส่วนของโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสาร ซึ่งกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยท่ียังมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบ
โดยรวมกับการเชื่อมโยงภูมิภาคตาม ยุทธศาสตร์ BRI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเป็นการ
กระจายออกจากศูนย์กลาง ลำดับการพัฒนาของประเทศไทยไม่สอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI นอกจากนี้หาก
ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีจะส่งผลให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทางการค้า
การลงทุนไปยังตลาดโลกมากขึ้น เกิดการเจรจาเปิดเส้นทางตลาดใหม่ในตะวันตก รวมทั้งประเทศไทยยังเป็น
ประตูการค้าตะวันตกโดยเช่ือมไทยไปยังเขตเศรษฐกิจ EEC มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และผู้โดยสาร ซึ่งจะทำ
ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายไปสู่ภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ 

การศึกษาโครงการวิจัย เรื ่อง การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ี
เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” นั้นมี
วัตถุประสงค์เพื ่อ 1)ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบใน
ปัจจุบันบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21” และ 2) เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบบนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21” โดยท่ีผ่านมาผู้วิจัยได้มีการเก็บรวมรวบข้อมูลท้ังข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
เชิงลึกภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์การเชื ่อมโยงระบบโลจิสติกส์  
การวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการขนส่งคนและสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี  21” 
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5.1.1 ผลการศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบใน
ปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 พบว่า ในภาพรวมประเทศไทยถือได้ว่ามีความเข้มแข็งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างดี โดยอยู่ในอันดับ 4 จากประเทศ
ท้ังหมด 9 ประเทศ เป็นรองเพียงประเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ จีน และโปแลนด์ แต่ท้ังนี้คะแนนท่ีได้ถือว่าไม่
ห่างจากประเทศจีนและประเทศหัวแถวมากนัก ประกอบกับทำเลท่ีตั้งที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีเป็นหนึ่งในพื้นท่ีเป้าหมายในการดำเนินยุทธศาสตร์ BRI ของจีน แต่เมื่อพิจารณาโดย
ละเอียด พบว่า ในการเช่ือมต่อการเดินทางภายในประเทศเข้ากับโครงการพัฒนาในระดับภูมิภาคนั้นทำได้ไม่ดี
นัก โดยประเด็นปัญหาท่ีสำคัญคือ ความไม่ชัดเจนของกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน รวมถึงมีความล่าช้าในกระบวนการพัฒนา ส่งผลกระทบโดยรวมกับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ BRI  

5.1.2 การเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบบน
เส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษที่ 21” 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 พบว่า จุดแข็งของประเทศไทยคือ ประเทศไทยสามารถทำการค้า
กับทุกประเทศในแถบเส้นทางได้ และประเทศไทยยังเป็น จุดศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้อาเซียน
ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมจีน -อาเซียน รวมทั้งประเทศไทยได้รับ
ผลประโยชน์ด้านนักท่องเท่ียวจากเส้นทางยุทธศาสตร์รถไฟลาว-จีน ในส่วนของจุดอ่อน พบว่า ประเทศจีนอาจ
กลายเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาค ซึ่งทำให้ประเทศที่พึ ่งพาจีนมากจะสูญเสียอำนาจในระดับ
ภูมิภาค เกิดข้อจำกัดด้านภาษา ทักษะใหม่ของบุคลากร และความสนใจและความสามารถในภูมิภาคอาเซียน
ลดลง รวมทั้งสินค้าส่งออกของประเทศไทยมีมูลค่าต่ำซึ่งทำให้เสียดุลทางการค้า นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
โอกาสของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีโอกาสทางการค้าการลงทุนไปยังตลาดโลก เกิดการเจรจาเปิด
เส้นทางตลาดใหม่ในตะวันตก นอกจากนั้นประเทศไทยเป็นประตูการค้าตะวันตกโดยเชื่อมไทยไปยังเขต
เศรษฐกิจ EEC มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจาย
ไปสู่ภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ ลำดับต่อมาคือ ด้านอุปสรรค พบว่า ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมและของเสียการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และการเติบโตและพัฒนาของประเทศในอาเซียน และ
ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการส่งออกและเกิดอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ผล
การเสอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ดังนี้ กลยุทธ์เชิงรุกประเทศไทยควรสร้าง
และผลักดันการค้า การลงทุนภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนให้เป็นเสรีทางการค้า พร้อมทั้งพัฒนาและ
ผลักดันศักยภาพการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาคการขนส่งและการบริการ และส่งเสริมและพัฒนา
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ยกระดับเขตเศรษฐกิจ EEC เพื่อเป็นประตูการค้าสู ่ตลาดตะวันตก กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ ประเทศไทยควร
สนับสนุนความร่วมมือด้านภาษาและทักษะความสามารถของบุคลากรภายในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าเพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการค้าและการส่งออกรวมทั ้งพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและจีน กลยุทธ์เชิงรับ คือ ประเทศไทยควรส่งเสริม  
การเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับอาเซียน ส่งเสริมการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านกฎหมายกฎระเบียบ เป็นต้น และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ภายในประเทศแบบพึ่งพาตนเอง ประการสุดท้ายกลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ ประเทศไทยควรส่งเสริมความร่วมมือ
บูรณาการระหว่างประเทศอาเซียนและคู่ค้า ด้านการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งเสริม
บูรณาการการปรับโครงสร้างกฎหมายด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการ
ด้านการค้าและการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 

จากการเก็บรวมรวบข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ พบว่า การขนส่งสินค้า และผู้โดยสารของประเทศไทยใน
อนาคต สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนได้บนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยมีการขนส่งขนส่งสินค้าจากประไทยไปยังประเทศจีน โดยใช้เส้นทาง
ผ่านโครงการรถไฟลาว-จีน และอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นระบบรางสำหรับ
ผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าของประเทศไทยยังคงไม่สามารถขนส่งไปยังกลุ่มประเทศ
ภาคีบนเส้นทางเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ซึ ่งประกอบไปด้วยประเทศ
คาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศเบลารุส ประเทศโปแลนด์ ประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ 
จึงมีควรมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบน
เส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 
21” รวมถึงพัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อช่วยลด
ต้นทุนในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งเพิ่ม
โอกาสทางการค้าการลงทุนให้ประเทศอย่างสูงสุด 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ผลการศึกษาการเช่ือมโยงทำให้ทราบเส้นทางการเช่ือมโยงของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 

ซึ ่งผู ้วิจัยได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทย โดยผลที่ได้ควรมี
การศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดี
ขึ้น ควรลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติม 

2) ผลการวิจัยนี้ทำให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนาคต โดย
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 
รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนให้ประเทศอย่างสูงสุด 

3) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรมีการปรับตัวโครงสร้างสินค้า ผู ้โดยสารและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งควรมีการผลักดันและพัฒนา โดยการพัฒนานี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้า 
และนำเทคโนโลยีท่ีเข้ามาใช้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถช่วยในการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุนกับนานาประเทศ 

4) ผลการศึกษาด้านนโยบายทำให้ทราบว่าภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการต้นทุนจัดตั้งศูนย์รวบรวม
การกระจายสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร เพื่อรองรับ
ปริมาณสินค้าและผู้โดยสารท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
โครงข่ายทางด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางรางในการ
เชื่อมโยงกับการขนส่งทางราง ทางถนน และทางอากาศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากการขนส่งเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 ได้มากท่ีสุด
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ภาคผนวก ก 

หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินโครงการ 
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หนังสือคำสั่งแต่งต้ังคณะดำเนินโครงการ 
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ภาคผนวก ข 
การลงพื้นที่โครงการวิจัยทั้งในประเทศ 

และต่างเทศ 
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รายละเอียดการลงพื้นที่โครงการวิจัย 
1. การลงพื้นที่ในประเทศ 

รายละเอียดการลงพื้นที่ภายในประเทศ  
 คณะผู้ทำวิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ช่วงเวลาการลงพื้นที่ศึกษา  

จังหวัด วันที่ 

กรุงเทพมหานคร 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 

เชียงราย 2-3 มีนาคม 2564 

เชียงใหม่ 4-5 มีนาคม 2564 

หนองคาย 12 มีนาคม 2564 

 
หน่วยงานที่เข้าพบ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  

กรมเศรษฐก ิ จระหว ่ า งประ เทศ  กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)   

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)   

การท่าเรือแห่งประเทศไทย   

กรมศุลกากร   

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   
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จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  

สำนักงานจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย 

สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย   

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย   

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย   

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงราย   

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย   

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   

สำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงราย   

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1   

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 2   

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย   

ด่านศุลกากรเชียงแสน   

ด่านศุลกากรเชียงของ   

ด่านศุลกากรแม่สาย   

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย   

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน   
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จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  ผู้ประกอบการ 

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด 

สำนักงานจังหวัด 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด) 

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่   

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่   

สำนักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่   

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่     

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่     

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

    

สำนักงานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

    

สำนักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

    

สำนักงานแขวงทางหลวง
เชียงใหม่ท่ี 2 

    

สำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ 
ท่ี1  

    

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่     

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 

    

สถานีรถไฟเชียงใหม่     

การท่าอากาศยานจังหวัด
เชียงใหม่ 
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จังหวัดหนองคาย 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
ผู้ประกอบกา

ร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย หอการค้าจังหวัดหนองคาย 

ห ้ า งห ุ ้ น ส ่ ว น
จ ำ ก ั ด น ฤ ม ล
ทัวร์(Nalumon 
Tour) 

สำนักงานจังหวัดหนองคาย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
ห ้ างห ุ ้ นส ่ ว น
จำกัด กานตนา
ทัวร์ 

สำน ักงานโยธาธ ิการและผังเม ืองจ ังหวัด
หนองคาย 

สภาอ ุตสาหกรรมท ่องเท ี ่ ยวจ ั งหวัด
หนองคาย 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดหนองคาย  

สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 
สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดหนองคาย 

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย   

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

  

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย   

แขวงทางหลวงหนองคาย   

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย   

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   

ด่านศุลกากรหนองคาย   

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 3 
จังหวัดหนองคาย 

  

ท่ีทำการปกครองอำเภอเมือง   

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย   

ท่ีทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม ่   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย   
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ลำดับ
ท่ี 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฯ 

หน่วยงาน 

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

3 กรมการขนส่งทางบก 

4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

5 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) 

6 หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

  

ลำดับ
ท่ี 

จังหวัดชลบุรี 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1 ท่าเรือแหลมฉบัง 

2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

3 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

4 สมาคมนักธุรกิจและการท่องเท่ียวเมืองพัทยา 

5 หอการค้าจังหวัดชลบุรี 
6 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

7 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
8 สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 

ลำดับ
ท่ี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา 

2 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลำดับ
ท่ี 

จังหวัดระยอง 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

2 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 

3 สมาคมขนส่งภาคตะวันออก 

4 หอการค้าจังหวัดระยอง 
5 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

6 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
7 สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 

 
  



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ผ-12 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 

และจราจร (สนข.) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากรเชียงของ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
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ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจังหวัดหนองคาย 

 

ด่านศุลกากรหนองคาย 

การสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักก่ิง การสัมภาษณ์สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
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การสัมภาษณ์กรมการขนส่งทางบก 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

การสัมภาษณ์สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (ITD) 

การสัมภาษณส์ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การสัมภาษณ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย 

การสัมภาษณจ์ังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
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2. การลงพื้นที่ต่างประเทศ 

คณะผู้ทำวิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นท่ีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

หน่วยงาน วันที่ 

 สาธารณรัฐคาซัคสถาน วันท่ี 13 กันยายน 2564 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ วันท่ี 13 และ 24 กันยายน 2564 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  วันท่ี 16 และ 23 - 24 กันยายน 2564 

สาธารณรัฐโปแลนด์ วันท่ี 20 กันยายน 2564 

        

ภาพประกอบการสัมภาษณ์พื้นที่ในต่างประเทศ 
 

           
 
 

          
 

การสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน 

การสัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 
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การสัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูต ประเทศโปแลนด์ 

 

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
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3. การรับฟังความคิดเห็น 

คณะผู้ทำวิจัยได้รับฟังความคิดเห็นในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้   

    1) รายละเอียดพื้นท่ีการรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
         - จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี                     วันท่ี  7  กันยายน 2564 
    2) รายละเอียดพื้นท่ีการรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 
         - จังหวัดกรุงเทพมหานคร     วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 

 
ภาพประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 1  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 2  
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัย 
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7. คำอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 
       โครงการการศกึษาระบบโลจสิตกิสร์องรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุ่ม

ประเทศภาคภีายใตยุ้ทธศาสตร ์“เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที ่21” มกีารเชือ่มโยงระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

ไทยมกีารศกึษา 4 สว่น การขนสง่สนิคา้ที ่การขนสง่ผูโ้ดยสาร การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความ

สะดวก รวมถึง การพัฒนาทางเลือกเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบใหม่และโอกาสส าหรับประเทศไทย โดย

โครงการวจิัยดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงคข์องการศกึษาส าหรับแผนงานวจิัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) 

เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินงานและอุปสงคข์องการขนส่งสนิคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันบนเสน้ทางที่

สามารถเชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใตยุ้ทธศาสตร์ “เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 2) 

เพือ่เสนอแนะยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโลจสิตกิสร์องรับการขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเสน้ทางที่สามารถ

เชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาค ีภายใตยุ้ทธศาสตร ์“เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที ่21” ซึง่โครงการ

ดังกล่าวเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ใน 4 ดา้นประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานและแนว
ทางการขนส่งสนิคา้ที่เหมาะสม 2) การวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานและแนวทางการขนส่งผูโ้ดยสารที่
เหมาะสม 3) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก 4) การพัฒนา

ทางเลอืกเชือ่มต่อการขนสง่รูปแบบใหม่และโอกาสส าหรับประเทศไทย  จากการเก็บรวมรวบขอ้มูลทัง้ขอ้มูลทุตยิ

ภูมทิี่เกีย่วขอ้ง และการสัมภาษณ์เชงิลกึภายในประเทศและต่างประเทศ ซึง่น าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ 

พบว่า การขนส่งสนิคา้ และผูโ้ดยสารของประเทศไทยในอนาคต สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนไดบ้น

โครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางราง ภายใตยุ้ทธศาสตร์ “เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยมีการขนส่ง

ขนสง่สนิคา้จากประไทยไปยังประเทศจนี โดยใชเ้สน้ทางผ่านโครงการรถไฟลาว-จนี และอาจมกีารเปลีย่นแปลง

รูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นระบบรางส าหรับผูป้ระกอบการมากขึน้ ซึง่ในปัจจุบันการขนส่งสนิคา้ของ

ประเทศไทยยังคงไม่สามารถขนส่งไปยังกลุ่มประเทศภาคีบนเสน้ทางเศรษฐกจิยูเรเซียใหม่ (New Eurasian 

Land Bridge: NELB) ซึง่ประกอบไปดว้ยประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซยี ประเทศเบลารุส ประเทศโปแลนด ์

ประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอรแ์ลนดไ์ด ้จงึมคีวรมกีารปรับปรุงรูปแบบการด าเนนิงานใหม้คีวามเหมาะสมต่อ

การขนส่งสนิคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเสน้ทางที่สามารถเชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต ้

ยุทธศาสตร์ “เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” รวมถงึพัฒนาและสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีดา้นโลจสิตกิสเ์พือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และเพื่อใหป้ระเทศไทย

สามารถแขง่ขันกับนานาประเทศ รวมทัง้เพิม่โอกาสทางการคา้การลงทุนใหป้ระเทศอย่างสงูสดุ 
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ขอ้มูลทัง้ในและต่างประเทศเพื่อศกึษารูปแบบการด าเนนิงานและอุปสงคก์ารขนส่งคนและสนิคา้ รวมถงึเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวขอ้ง ผลการศึกษา พบว่า การเชื่อมโยงประเทศไทยภายใตยุ้ทธศาสตร์ BRI เป็น

เสน้ทางที่มีศักยภาพ แต่ยังขาดการพัฒนาระบบโลจสิตกิสท์ี่เหมาะสม คณะผูว้จิัยจงึมีขอ้เสนอแนะตามกลยุทธ ์4 
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ช่ือนักวิจัย   ดร.บุญทรัพย์  พานิชการ  หน่วยงานคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพลายเชน มหาวิทยาลัย
นเรศวร                      
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 1,975,234   (บาท) ปีงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน   2563                    
วัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 29 กันยายน 2563 ถึง 28 กันยายน 2564                   
เป้าหมายดำเนินการ ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในปัจจุบันและเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บนเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21” 
พื้นท่ีการใช้ประโยชน์  ประเทศไทย และ แนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ประเทศไทย                                   

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

2.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 

 มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนำข้อมูลและแนว
ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาสำคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

- ปัญหาสำคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ การเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้าน
สินค้า ผู ้โดยสาร และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงตาม
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21                            
    

- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.), กรมศุลกากร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ รวมท้ัง 
คณะกรรมการ LIMEC ประเทศไทย, สมาคมการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ, สมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง     
                               

- ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) -        

- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : นำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ                             
      



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  (โปรดให้คำอธิบาย 
พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปเป็น
แนวทาง ข้อแนะนำ สำหรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศที่เชื่อมต่อไปยังยุทธศาสตร์
เส้นทางไหมในศตวรรษท่ี 21 
  

 มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 
            
                 
 

 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้ทุน) ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น 
องค์กร 
- ช่ือชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                
- ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)         



การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
             

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ)                    

 มิติพาณิชย์ หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการในการนำผลงานวิจัย 
สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายในภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรม  
- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                       
- ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                     
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 

                     
            

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)                   
                     
                      

2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ท่ียื่นขอและได้รับ) 
                      
                       

2.3 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพื้นท่ีท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) 
ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม : นายชัยคม สกุนรักษ์     หน่วยงาน คณะกรรมการ LIMEC 
ประเทศไทย                      

2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 

 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       

2.5 ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 

     ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       

 
 
ลงช่ือ                          

         ( ดร.บุญทรัพย์  พานิชการ) 

ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย 


