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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยรายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี 
เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเยอรมัน 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณกรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในโครงการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ในการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนต่าง ๆ  
จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังว่าโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นข้อมูลพื้นฐาน  
ในการศึกษาต่อไปสำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและ
ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้าท่ีศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการวิจัยต่อไป 
 

 
  คณะผู้วิจัย  

      ตุลาคม 2564 
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1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้พัฒนาก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็น
ประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลกและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2556 
สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้มีการนำทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า 
“เส้นทางสายไหม” หรือ “Silk Road” ที่ประสบความสำเร็จในอดีต ทั้งในแง่ของการขยายอิทธิพลทาง
การค ้าและเผยแพร ่ว ัฒนธรรมมาป ัดฝ ุ ่นหร ือปร ับปร ุงใหม ่ (Thongtakorn & Niyomthai, 2018)  
เพื่อนำมาใช้ในการขยายอิทธิพลทางการค้าและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพิ่มมากขึ้น  
โดยมีชื ่อเรียกใหม่ว ่า “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่ 21” หรือ “Belt and Road Initiative: BRI”  
ซึ ่งเป็นกรอบการทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
1) การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) และ 2) การเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Silk 
Road) โดยการเชื ่อมโยงทางบกจะใช้ “ถนน และรถไฟ”จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งหน้าไปทาง 
ทิศตะว ันตก เป ็นต ัวข ับเคล ื ่อนการเช ื ่อมโยงประเทศที ่ต ั ้งอย ู ่ ในภ ูม ิภาคเส ้นทางสายไหมเดิม  
(อินเดีย เปอร์เซีย ทวีปยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ) ผ่านเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ เ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเลจะเป็นเส้นทางจากทะเลจีน  
มุ่งหน้าลงใต้แล้วเข้าสู่ทิศตะวันตกกเพื ่อเชื่อมสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ไปยังแอฟริกา (Li Guoxue, 2015) ซึ่งเส้นทางการเชื่อมโยงด้วยเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 ดังแสดง
ในรูปที่ 1 โดยในพื้นที่เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 พาดผ่านจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก 
อาทิเช่น ท่าเรือ ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น 

 
 

 
ที่มา: Mercator Institute for China Studies, C. Inton, 2017 

รูปที่ 1 เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) 
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ในปี พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มดำเนินการยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงทางบก ภายใต้
โครงการ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ
การค้าจากเมืองอี้อู (Yiwu) สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ และประเทศ
อื่นๆ ในยุโรป ระยะทางรวมกว่า 12,000 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 18 วัน ซึ่งถือเป็นเส้นทาง  
การขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกในตอนนี้ (Thongchai Cholsiripong, 2017) อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเส้นทางการขนส่งโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูง 
(High Speed Train) เพื ่อเชื ่อมโยงการเดินทางไปยังทวีปยุโรป รวมถึงการสร้างรถไฟความเร็วปกติ 
(Regular Speed Train) เชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค อาทิเช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว–จีน ที่มีมูลค่า 
 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะทางกว่า 427 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 (ใกล้รุ่ง และ
คณะ, 2563) ซึ่งสอดรับกับประเทศไทยที่ปัจจุบันกำลังพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมจากกรุงเทพมหานคร  
ไปยังภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กิโลเมตร และ เส้นทางกรุงเทพฯ-
หนองคาย ระยะทาง 615 กิโลเมตร (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2562) โดยเส้นทางนี้จะเชื่อมโยงกับ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว–จีนที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม  
ในศตวรรษท่ี 21” 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทย  
โดยทางด้านบวกจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่รวมถึงกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่มี
เส้นทางผ่านประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ยังคงคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการช่วยปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิศาสตร์  
ที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของอาเซียนที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับระเทศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 

ทั ้งนี ้ในส่วนของแผนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่ 21” และ  
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยง 
(Connectivity) ทั้งทางบก และทางทะเล โดยรัฐบาลไทยได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงประเทศ
ไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญทั้งในและนอกภูมิภาค ดังนั้นเพื่อให้การขนส่งสินค้าของประเทศไทยสามารถ
เชื่อมโยงและขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  
 ได้ การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันของประเทศไทย รวมทั้ง
การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จะเป็นแนวทางให้ประเทศไทย
สามารถเข้าไปมีบทบาทในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษที่ 21” จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของประเทศไทยให้สามารถเชื่อมโยง
กับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 นั้นมีความจำเป็น เนื่องจากโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบขนส่งภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับหากสามารถเพิ่มอุปสงค์การขนส่งสินค้าจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ได้อีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน
บนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง  
สายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

2) เพื่อคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางที่ สามารถเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  
ในอนาคต 

3) เพื่อเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบน
เส้นทางท่ีสามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21” 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการวิจัยย่อยที่ 1 ซึ่งอยู่
ภายใต้แผนงานวิจัย การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื ่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ซ่ึงได้แบ่งขั้นตอน 
การดำเนินงานออกเป็น 4 ขั ้นตอนหลัก ตามกรอบแนวคิดของแผนงานวิจ ัยดังแสดงใน รูปที ่ 2  
โดยการศึกษาของโครงการวิจัยย่อยที่ 1 มีความสอดคล้องกับแผนงานวิจัยฯ ในส่วนของการวิเคราะห์ 
การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะเห็นได้จากกรอบแนวคิด 
การวิจัยที่แสดงในรูปที่ 3 ทั้งนีโ้ครงการวิจัยย่อยท่ี 1 ได้แบ่งข้ันตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก 
โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานแต่ละข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมและศึกษาข้อมูลรูปแบบการดำเนินงาน และอุปสงค์ของการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

รวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้าบนเส้นทางหลักของประเทศไทยที ่สามารถเชื ่อมโยงไปยัง 
กลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) และระเบียง
เศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China – Indochina Peninsula Economic Corridor : CIPEC) เริ ่มต้น
จากท่าเรือ เหลียนยุนกัง (Lianyungang) ในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) และจุดปลายทาง (Destination) 
คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) ในยุโรปตะวันตก คาดว่าจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนจาก
จีนสู่ยุโรปภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  

โดยจะทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุปสงค์การขนส่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูง 
10 รายการ สินค้าที ่ม ีม ูลค ่าการส่งออกสูง 10 รายการ สินค้าที ่ม ีม ูลค่าส ุทธ ิจากการส ่งออกสูง  
10 รายการ และสินค้าที่มีปริมาณผ่านแดนสูง 10 รายการ เพื่อให้ทราบลักษณะการขนส่ง (Transport 



 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

- vi - 
 

Characteristics) รวมทั้งกระบวนการเคลื ่อนย้ายสินค้า ซึ ่งครอบคลุมไปถึงเส้นทาง รูปแบบ พาหนะ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเชื่อมโยงการขนส่งตลอดเส้นทาง และต้นทุนโลจิสติกส์ 

 ขั ้นตอนที ่ 2 : ทำการวิเคราะห์เกณฑ์ที ่จะใช้ในการคัดเลือกกลุ ่มตัวแทนสินค้าเป้าหมาย  
(สินค้าเกษตรพื้นฐาน และสินค้าอุสาหกรรม) การคัดเลือกตัวแทนสินค้าเป้าหมายจะพิจารณาจาก  
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิสินค้า (มูลค่าและปริมาณ) ที่มีความเชื่อมโยงด้านการนำเข้าและการส่งออกกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งโอกาสเชื่อมโยงในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

 ขั้นตอนที่ 3 : ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพื่อใช้ในการคาดการณ์
อุปสงค์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของกลุ่มสินค้าเป้าหมายบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ในอนาคต 

 ขั้นตอนที่ 4 : วิเคราะห์รูปแบบการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบของกลุ ่มสินค้าเป้าหมาย  
ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการการขนส่ง/กระจายสินค้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถเสนอแนะแนวทางในเชื ่อมต่อกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม  
ในศตวรรษท่ี 21” อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยย่อยที่ 1 
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4. สรุปผลการวิจัย 

โครงการวิจัยย่อยที ่ 1 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบ 
ที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  
มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 2) เพื่อคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
บนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ เส้นทางสายไหม 
ในศตวรรษที่ 21” ในอนาคต 3) เพื่อเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ พบว่า ปัจจุบันการขนส่ง
สินค้าของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศภาคีบนเส้นทางเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land 
Bridge: NELB) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ได้แก่ สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ยังคงมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งอยู่ในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของการนำเข้าสินค้าของ
แต่ละประเทศภาคี โดยเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือ และทางอากาศ ในส่วนของการขนส่งสินค้าจาก
ประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10  
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเข้าสินค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งใช้ 
การขนส่งทางเรือ และรถบรรทุกเป็นหลัก ในอนาคตหากโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งทางรางแล้ว
เสร็จและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ ได้ จะมีเส้นทางและรูปแบบการขนส่ง
สินค้าจากประเทศไทยเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศภาคีฯ ที่เป็นไปได้ ซึ่งก็คือ 
การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านโครงการรถไฟลาว – จีน โดยในอนาคต
การขนส่งทางรางจะสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทางรางไปจนถึงกลุ่มประเทศภาคีฯ ได้ ส่งผลต่อการเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศภาคีฯ ที่อาจจะมี 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นระบบราง จากผลการคาดการณ์การการตัดสินใจ
เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเอง จะตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเมื่อต้นทุนค่าขนส่งน้อยกว่าหรือเท่ากับต้นทุน  
ค่าขนส่งของรูปแบบเดิม และสำหรับผู้ประกอบการที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเองจะพิจารณาเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งสินค้าเมื่อต้นทุนการขนส่งถูกกกว่ารูปแบบเดิมร้อยละ 20 ซึ่งผู้ประกอบการที่มีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเองจะตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าค่อนข้างน้อย แม้ว่าในปัจจุบันกลุ่มประเทศ
ภาคฯี จะมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามรูปแบบการขนส่งทางราง
ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้ จะเป็นทางเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ ได้ 
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5. ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาวิจัยโครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”   
ทําให้ทราบถึงสินค้าที่มีศักยภาพในการใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง 
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” อีกทั้งผลการคาดการณ์อุปสงค์
ของการขนส่งสินค้ายังทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของการขนส่งสินค้าที่จะเกิดขึ้นหากสามารถเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถ
เสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานการขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบของกลุ ่มสินค้าที ่มีศักยภาพ  
สิ่งสำคัญอยางยิ่งที่ตองคำนึงถึง คือ การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของประเทศไทยให้สามารถเชื่อมโยง 
กับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบขนส่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะเสร็จ
สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับหากสามารถเพิ่มอุปสงค์การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยั ง 
กลุ่มประเทศภาคฯี ได้อีกด้วย 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สินค้าของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สด และสินค้าแช่แข็ง ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องใช้
ระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว จึงไม่สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศปลายทางที่เป็นกลุ่มประเทศภาคี  
บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส 
สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ที่มีระยะทางค่อนข้างไกล
และมีต้นทุนในการขนส่งสูง ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถแปรรูปสินค้าเดิมให้เป็นกลุ่มสินค้าแปรรูป เช่น 
อาหารแห้ง (dried food หรือ dehydrated food) หรือเพิ ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื ่อให้สามารถเจาะ 
กลุ่มตลาดกลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 1” ได้ 
เนื่องจากมีทางเลือกในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้า 
ที่ลดลง ดังนั้น คณะนักวิจัย จึงเสนอทิศทางในการศึกษาวิจัยในระยะต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในส่วนของ 
การวิเคราะห์สินค้าที่กลุ่มประเทศภาคีฯ บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่มีความต้องการ และรูปแบบ  
การขนส่งที่มีความเหมาะสม รวมทั้งแนวทางการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย และกลุ่มประเทศภาคีฯ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุก เรือ และรถไฟ เนื่องจากธุรกิจ
ขนส่งสินค้าต่อเนื่องฯ มีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ 
การไหลของสินค้าและข้อมูลในกระบวนการโลจิสติกส์เกิดความสะดวก รวดเร็วถูกต้ องและแม่นยำ 
ตลอดจนการลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและความยั่งยืนของธุรกิจอย่างแท้จริง 

นอกจากนั้น ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเชิงโครงสร้าง
สินค้า ควรมีการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างสินค้า อาทิเช่น ประเทศไทยมีสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่าง ๆ 
แต่สินค้านี้ไม่สามารถขนส่งไปถึงทวีปยุโรป ซึ่งต้องพัฒนาโครงสร้างสินค้านี้ให้สามารถส่งออกได้ในระดับโลก
เพื ่อเพิ ่มมูลค่าและทำรูปแบบการค้าในเชิงรุกได้ เป็นต้น อีกทั ้งการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
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ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างสินค้าและรูปแบบการค้า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบการผลิต
และการบริโภค ในด้านของการผลิตเทคโนโลยีใหม่จะสามารถช่วยผลิตสินค้าที่มีมูลค่าให้กับประเทศไทย
และลดต้นทุนการผลิต หรือสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็ว ซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านต้นทุนล้วนมีผลต่อความสามารถในการส่งออก อย่างไรก็ตามประเทศไทยควรมีการพัฒนารถไฟรางคู่
ไปเชื่อมกับ สปป. ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับช่องทางการส่งสินค้าและการเชื่อมต่อต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนของประเทศไทยในหลายมิติ ได้แก่ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ การเพ่ิม
ทางเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าไปยังจีนและต่อเนื่องไปถึงยุโรปผ่านเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 และ 
การดึงดูดให้เกิดการลงทุนใน EEC เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มศักยภาพการขนส่ง รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาส 
การส่งออกสินค้าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งภายใต้ชื่อ “Belt and Road Initiative: BRI” โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการขนส่งทางบก (Silk Road Economic Belt) และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเล (Maritime Silk Road) ให้ครอบคลุมโครงข่ายการขนส่ง 
ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขนส่งของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น งานวิจัยนี้ 
จึงมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน
บนเส ้นทางที ่สามารถเช ื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี บนเส ้นทางการขนส่งส ินค้า 
ตามแนวสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่(New Eurasian Land Bridge: NELB) ภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI 
ประกอบด้วย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยทำการวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้า 
ในปัจจุบันของประเทศไทยที่เชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศภาคีฯ และวิเคราะห์
ปริมาณสินค้าที ่มีโอกาสเปลี ่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้รถไฟ (Shifted Mode) บนเส้นทางเป็นไปได้ 
ในการเชื ่อมโยงไปยังเส้นทางบนสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่(New Eurasian Land Bridge: NELB) 
เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพการขนส่งสินค้าในปัจจุบันของประเทศไทย และแนวทางในการเชื่อมโยงไปยัง  
กลุ่มประเทศภาคีฯ ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าไปผ่าน สปป.ลาว ผ่านไปยังประเทศ
ปลายทาง คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ยังคงมีปริมาณสินค้าที ่ค่อนข้างน้อยมากที ่ถูกส่งไปยัง 
กลุ่มประเทศภาคีฯ และจากการคาดการณ์การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการมาใช้  
การขนส่งทางรถไฟบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ บนสะพานเศรษฐกิจ 
ยูเรเช ียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ได ้แก่ (1) เปล ี ่ยนจากการขนส่งโดยรถบรรทุก 
มาใช้รถไฟ และ (2) เปลี่ยนจากการขนส่งทางลำน้ำและเรือชายฝั่งมาใช้รถไฟ การพยากรณ์ปริมาณสินค้า
ในส่วนนี้คือ หากมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม  
ในศตวรรษที่ 21” จะทำให้ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะเปลี่ยนมาขนส่งสินค้าทางรถไฟส่วนหนึ่ง 
แทนการขนส่งทางรถบรรทุกซึ่งมีต้นทุนในการขนส่งต่อกิโลเมตรที่สูงกว่า หรือเปลี่ยนจากการขนส่งโดยเรือ
มาใช้รถไฟเนื่องจากใช้ระยะเวลาการขนส่งที่น้อยกว่า 
 
คำสำคัญ: เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21, การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า, ระเบียงเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่, 

การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
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Abstract 

The Chinese government has developed transport infrastructure rapidly under Belt 
and Road Initiative (BRI) strategy. The BRI strategy is China's economic development 
strategy, and this strategy aims to expand trade and cultural influence towards countries 
in western and eastern regions, including ASEAN. The BRI strategy's development consists 
of two main components, i.e., (i) Silk Road Economic Belt and (ii) Maritime Silk Road.  
The development of transportation infrastructure has been affected for transportation 
aspect of ASEAN countries especially Thailand. Due to the location of Thailand, Thailand is 
in the center of ASEAN. Therefore, this study has focused on the demand and multimodal 
freight transportation systems connecting Thailand and member countries on the New 
Eurasian Land Bridge (NELB), which the member countries consist of Kazakhstan, Russia, 
Belarus, Poland, Germany, and Netherlands especially China. The NELB is one economic 
corridor under the BRI strategy. Firstly, the current freight transportation systems connecting 
Thailand, China, and member countries on the NELB are investigated to find out the current 
freight transportation system. Secondly, the modal shift potential of freight transportation 
has been investigated, which is the route that can be connected with the NELB to improve 
the operation of multimodal freight transportation systems for connecting freight 
transportation of Thailand with China and the member countries on the NELB. The results 
show that China is the destination country of freight transportation currently, which 
Thailand is the origin country. However, a few volumes of freight transportation are sent to 
the member countries on the NELB. Moreover, the mode shift of freight transportation is 
separated into 2 groups, that consist of (1) entrepreneurs who do invest in transportation 
infrastructure by themselves, (2) entrepreneurs who do not invest in transportation 
infrastructure by themselves. The (1) group of entrepreneurs will not change the current 
transportation mode to rail mode on the NELB route. The (2) group of entrepreneurs, some 
entrepreneurs will change the current transportation mode to rail mode on the NELB route. 

 
Keywords: Belt and Road Initiative (BRI), Freight Transportation Modal Shift, New Eurasian 
Land Bridge (NELB), Multimodal Freight Transportation 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (หรือหลักการและเหตุผล) 

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้พัฒนาก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในฐานะ 
ที่เป็นประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลกและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2556 
สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้มีการนำทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า 
“เส้นทางสายไหม” หรือ “Silk Road” ที่ประสบความสำเร็จในอดีต ทั้งในแง่ของการขยายอิทธิพลทาง
การค้าและเผยแพร่ว ัฒนธรรมมาปัดฝ ุ ่นหร ือปร ับปร ุงใหม่ (Thongtakorn & Niyomthai, 2018)  
เพื่อนำมาใช้ในการขยายอิทธิพลทางการค้าและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพิ่มมากขึ้น  
โดยมีชื ่อเรียกใหม่ว ่า “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่ 21” หรือ “Belt and Road Initiative: BRI”  
ซึ ่งเป็นกรอบการทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
1) การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) และ 2) การเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Silk 
Road) โดยการเชื ่อมโยงทางบกจะใช้ “ถนน และรถไฟ”จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งหน้าไปทาง 
ทิศตะวันตก เป็นตัวขับเคลื ่อนการเชื ่อมโยงประเทศที่ตั ้งอยู ่ในภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม (อินเดีย 
เปอร์เซีย ทวีปยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ) ผ่านเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเลจะเป็นเส้นทางจากทะเลจีนมุ่งหน้าลงใต้แล้ว
เข้าสู ่ทิศตะวันตกกเพื ่อเชื ่อมสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปยังแอฟริกา  
(Li Guoxue, 2015) ซึ่งเส้นทางการเชื่อมโยงด้วยเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1  
โดยในพื้นที่เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 พาดผ่านจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก อาทิเช่น 
ท่าเรือ ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น 

 
ที่มา: Mercator Institute for China Studies, C. Inton, 2017 

รูปที ่1.1-1 เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) 
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ในปี พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มดำเนินการยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงทางบก ภายใต้
โครงการ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ
การค้าจากเมืองอี้อู (Yiwu) สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ และประเทศอื่น ๆ 
ในยุโรป ระยะทางรวมกว่า 12,000 กิโลเมตร ใช ้ระยะเวลาเดินทาง 18 ว ัน ซึ ่งถือเป็นเส้นท าง 
การขนส่งสินค้าทางรถไฟที ่ยาวที ่สุดของโลกในตอนนี ้ (Thongchai Cholsiripong, 2017) อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเส้นทางการขนส่งโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูง 
(High Speed Train) เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางไปยังทวีปยุโรป รวมถึงการสร้างรถไฟความเร็วปกติ (Regular 
Speed Train) เชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค อาทิเช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว–จีน ที่มีมูลค่า 6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะทางกว่า 427 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564  (ใกล้รุ ่ง และคณะ, 
2563) ซึ่งสอดรับกับประเทศไทยที่ปัจจุบันกำลังพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมจากกรุงเทพมหานคร ไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กิโลเมตร และ เส้นทางกรุงเทพฯ-
หนองคาย ระยะทาง 615 กิโลเมตร (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2562) โดยเส้นทางนี้จะเชื่อมโยงกับ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว–จีนที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม 
ในศตวรรษท่ี 21” 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทย  
โดยทางด้านบวกจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่รวมถึงกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่มี
เส้นทางผ่านประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ยังคงคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการช่วยปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิศาสตร์  
ที่ตัง้อยู่บนศูนย์กลางของอาเซียนที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับระเทศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 

ทั ้งนี ้ในส่วนของแผนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่ 21” และ  
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยง 
(Connectivity) ทั้งทางบก และทางทะเล โดยรัฐบาลไทยได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงประเทศ
ไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญทั้งในและนอกภูมิภาค ดังนั้นเพื่อให้การขนส่งสินค้าของประเทศไทยสามารถ
เชื่อมโยงและขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
 ได้ การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันของประเทศไทย รวมทั้ง
การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จะเป็นแนวทางให้ประเทศไทย
สามารถเข้าไปมีบทบาทในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษที่ 21” จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของประเทศไทยให้สามารถเชื่อมโยง
กับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 นั้นมีความจำเป็น เนื่องจากโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบขนส่งภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับหากสามารถเพิ่มอุปสงค์การขนส่งสินค้าจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ได้อีกด้วย 
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บทท่ี 1 

ราย

งาน
การศึกษา
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) เพื ่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบ  
ในปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

2) เพ่ือคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  
ในอนาคต 

3) เพื่อเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
บนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง 
สายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

ขอบเขตของการวิจัยในเชิงพื้นที่ คือ เส้นทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบของสินค้าหลัก  
ในประเทศไทย 2 ระเบียงเศรษฐกิจที่สามารถเชื ่อมโยงเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบกับ 
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) สะพานเศรษฐกิจ
ยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) และ 2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน 
(China-Indochina Peninsula Economic Corridor: CICPEC) โดยขอบเขตการศึกษาสำหรับโครงการวิจัยนี้ 
คือ การขนส่งสินค้า มีจุดต้นทาง (Origin) คือ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เชื่อมต่อไปยัง 
เหลียนยุนกัง (Lianyungang) ในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) และจุดปลายทาง (Destination) คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม 
(Rotterdam) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยคาดว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สู่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

ขอบเขตของการวิจัยในเชิงทฤษฎี คือ การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ หมายถึง 
การพิจารณากิจกรรมในการขนส่งสินค้า การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า บนเส้นทางหลักของประเทศไทย 
และเส้นทางบนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงสินค้าที่มีศักยภาพในการใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าต่อเนื ่อง
หลายรูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
อีกทั้งผลการคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้ายังทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของการขนส่งสินค้าที่จะ
เกิดขึ ้นหากสามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่  
(New Eurasian Land Bridge: NELB) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบของกลุ ่มสินค้าที ่ม ีศ ักยภาพ อันนำไปสู ่ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  หรือแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาการขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบของประเทศไทย ซึ ่งจะส่งผลต่อการเพิ ่มศักยภาพ  
การแข่งขันในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย แสดงในตารางที่ 1.4-1 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี  1.4-1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก่อนและหลังจากการดำเนินการ 

ก่อนการดำเนินงาน หลังการดำเนินงาน 
ไม่สามารถระบุสินค้าที่มีศักยภาพ และเหมาะสมใน 
การใช้ร ูปแบบการขนส่งส ินค้าต่อเนื ่องหลาย
รูปแบบได้ ส่งผลให้ไม่ทราบถึงรูปแบบการเข้าไปมี
บทบาทในการเช ื ่อมโยงการขนส ่งส ินค ้าต่อ
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21” ของ
ประเทศไทย 

1. ทราบถึงสินค้าที่มีศักยภาพในการใช้รูปแบบ
การขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบ เพ่ือ
เช ื ่อมโยงไปย ังกล ุ ่มประเทศภาค ี ภายใต้
ย ุทธศาสตร์ “เส ้นทางสายไหมในศตวรรษ 
ที่ 21” 

2. ทราบถึงสถานการณ์ของการขนส่งสินค้าที่จะ
เกิดขึ้นกรณีสามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
กลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซีย
ใ หม ่  ( New Eurasian Land Bridge: NELB) 
ภายใต ้ ย ุทธศาสตร ์  “ เ ส ้นทางสาย ไหม 
ในศตวรรษท่ี 21” 

3. สามารถเสนอแนะร ูปแบบการดำเน ินงาน 
การขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบของ 
กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ 
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 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 2 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

บทที่ 2  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับ  

กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” คณะผู้วิจัยได้แบ่งการทบทวน
วรรณกรรม เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2) โครงการศึกษาที่ผ่านมา และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้  3) เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 4) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) 
ยุทธศาสตร ์เส ้นทางสายไหมในศตวรรษที ่  21 (Belt and Road Initiative: BRI) ที ่นำ 

โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื ่อพัฒนาความเชื ่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ที ่ถูกเสนอ  
โดยนาย สี จิ ้น ผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวไว้ครั้งแรกระหว่างการเยือนอินโดนีเซียในช่วงการทัวร์  
กลุ่มอาเซียนปลายปี 2013 เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านให้เห็นถึงการไม่เป็นภัยคุกคาม 
ต่อประเทศใดๆ พร้อมไปกับการสร้างความมั่นคงและมั่นใจว่าเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางทะ เลของ
จีนกับประเทศต่าง ๆ โดยเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 นี้ จะป็นเส้นทางแผ่ออกไปทั้งทางบกและ 
ทางทะเล โดยจุดหมายปลายทางของทางบกนั้นสิ้นสุดที่ยุโรป เช่นเดียวกับทางทะเลปลายทางคือยุโรป
เช่นเดียวกัน เส้นทางของ BRI ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

 

 
ที่มา: บีบีซี นาวิเกช่ัน, 2017 

รูปที่ 2.1-1 เส้นทางสายไหมทางบก และเส้นทางสายไหมทางทะเล 



                             
        

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 2-2 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 2 
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1) Silk Road Economic Belt คือ เส้นทางขนส่งทางบก ที ่จะเชื ่อมจีนและยุโรปเข้าด้วยกัน 
ดังเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ เส้นทางนี้เป็นการเชื่อมโดยโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าไปยัง  
ส่วนลึกของเอเชียกลาง เข้าไปยังตะวันออกกลาง ผ่านประเทศตลาดสำคัญอย่าง คาซัคสถาน อิหร่าน  
ข้ามไปยังตุรกีเข้าสู่ยุโรปผ่านเมืองสำคัญในยุโรปดังเช่น แฟรงเฟิร์ต เวนิซ อัมสเตอร์ดัม ล้วนเป็นเมือง
การค้า เมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าท่ีสำคัญของโลกทั้งสิ้น 

2) Maritime Silk Road คือ เส้นทางขนส่งทางทะเล ที่เริ่มรู้จักกันมากขึ้นว่าเป็นเส้นทางสายไหม
ทางทะเลในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Maritime Silk Route Economic Belt ซึ ่งจะเริ ่มจาก
เมืองท่าสำคัญของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ฟุโจวลงมาทะเลจีนใต้ มากลุ่มประเทศอาเซียน ข้ามช่องแคบ
มะละกาเข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย เข้าสู่ตะวันออกกลางบางส่วนของเส้นทางจะเข้ายังแอฟริกาตะวันตก  
ผ่านอ่าวเปอร์เซียเข้าสู่คลองสุเอซเพื่อเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุ่งหน้ายังยุโรป เป็นการร้อยเส้นทา ง
การค้ายุคโบราณของจีนให้มีความสำคัญมากขึ้น 

การเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์นี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ ความมั่นคงตลอดจนการวางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนในศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถก้าวขึ้นเป็น
มหาอำนาจในระดับโลกได้อย่างแท้จริง โดยความท้าทายแรกที่รัฐบาลจีนต้องประสบคือการเปลี่ยนผ่านทาง
เศรษฐกิจแบบเดิมที่รับจ้างการผลิตเน้นการส่งออก เน้นการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน  
ในจีนด้วยแรงงานราคาถูกได้หมดไปแล้ว ขณะนี้จีนได้เข้าสู่เศรษฐกิจแบบที่เรียกกันว่า New Normal  
ที่เศรษฐกิจจะมีอัตราการเติบโตที ่ต่ำลงมากและเป็นไปอย่างช้า การจะรักษาอัตราการเติบโตของจีน 
ในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญ จึงทำให้การเกิดขึ้นของ
ยุทธศาสตร์ BRI นี้มีความสำคัญต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างยิ่ง 

BRI อาจเรียกได้ว่าเป็นแผนมาร์แชล (Marshall Plan) แห่งศตวรรษที่ 21 ของจีนก็ว่าได้ ด้วยเป็น
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่ในเอเชีย โดยจีนเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนด้วยประเทศ
พันธมิตรของจีน ซึ ่งแผนดังกล่าวคล้ายคลึงกับแผนมาร์แชลของสหรัฐอเมริกาในการฟื ้นฟูย ุโรป  
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีเครื่องมือสำคัญมากในครั้งนี้คือ การตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานแห่งอาเซียน หรือ Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ให้กับประเทศในเอเชียเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ามารองรับ BRI นี้ และ New Silk Road Fund (NSRF)  
ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินในการดำเนินยุทธศาสตร์นี้ของจีน 

กล่าวโดยสรุป ยุทธศาสตร์ BRI คือ การนำเส้นทางสายไหมเก่าที่เป็นเส้นทางการค้า โบราณของจีน
มาปรับปรุง ฟันฟู และนำกลับมาใขอีกครั้ง ภายใต้ชื่อใหม่ว่า ''เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road)  
ในศตวรรษที่ 21 หรือ Belt and Road (B&R) Initiatives โดยมียุทธศาสตร์สำคัญคือ การพัฒนา และ 
สร้างทางคมนาคม 2 เส้นทาง อันได้แก่ เส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt) และ
เส ้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) เช ื ่อมโยง 3 ทวีป ค ือ เอเช ีย แอฟริกา ย ุโรป  
ผ่านการลงทุนก่อสร้าง ท่าเรือ ทางรถไฟ ถนน นิคมอุตสาหกรรม ตลอดทางที่เส้นทางสายไหมใหม่พาดผ่าน 

ที่มาของนโยบายเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 มาจาก 2 ประเด็นหลักคือ 1) จากความฝัน  
ของจีน คือการสร้างความเป็นอยู่ที ่ดีให้กับประชาชนและการสร้างความมั่นคง มั่งคั ่ง ให้กับประเทศ  
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2) จากความพร้อมของจีนในด้านต่าง ๆ ทำ ให้จีนมีศักยภาพที่จะออกไปลงทุนและร่วมพัฒนาการ  
ในด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศ โดยความสำคัญของนโยบายเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 

1. ความสำคัญต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน นโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา
ภายในของจ ีนได ้เก ือบทุกด ้านและส่งเสร ิมฐานะของจ ีนในเวทีโลกให้ส ูงข ึ ้น กล ่าวคือ  
ลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาภาคตะวันตกและตะวันออก ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสามารถไปต่อได้ด้วยการเปิดตลาดการค้าใหม่ ๆ  
ช่วยระบายสินค้าส่วนเกินภายในประเทศและสร้างความมั่งคงทางทรัพยากรให้กับจีน รวมทั้ง
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านความมั่นคงภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยขยายอิทธิพลและ 
เพ่ิมบทบาทที่โดดเด่นให้กับจีนในเวทีโลก  

2. ความสำคัญต่อนานาชาติ นโยบายดังกล่าวเป็นมุมมองของการพัฒนาด้วยความพร้อมของจีน  
ในทุกด้านจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศยากจนหรือประเทศกำลังพัฒนาตาม  
รายทางเส้นทางสายไหม ทำให้ประชาชนของประเทศเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ้น
นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื ่องจาก  
จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและการคมนาคมของโลกใหม่โดยมีจีน
เป็นศูนย์กลาง 

เป้าหมายของนโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านเศรษฐกิจ: จ ีนต ้องการใช้นโยบายดังกล่าวเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  

สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาความได้เปรียบทางเศรษฐกิจให้กับจีน  
2. ด้านการเมืองและความมั ่นคง: จีนต้องการใช้นโยบายดังกล่าวแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ภายในประเทศ ต ีฝ ่าการปิดล ้อมและการถ่วงด ุลสหร ัฐอเมร ิกา สร ้างพันธมิตรและ 
ขยายอิทธิพล รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทที่โดดเด่นของจีนในเวทีโลก  

ลักษณะของนโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนประกอบ
ด้วย ส่วนแรกคือ วิสัยทัศน์และการวางแผน ซึ่งมีการกำหนดได้ชัดเจนตามที่รัฐบาลจีนได้ประกาศไว้  
ส่วนที่สองคือ ความคิดริเริ ่ม ซึ่งจีนกำหนดไว้เป็นกรอบกว้าง ๆ สำหรับการเจรจากับประเทศต่าง ๆ 
สามารถปรับได้ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับเส้นทางของนโยบายดังกล่าว 
แบ่งเป็น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1) แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม ประกอบด้วย เส้นทางทางบก 3 เส้นทาง 
และ 4 ระเบียง เศรษฐกิจ (ระเบียงเศรษฐกิจการเชื่อมต่อทางบกใหม่ของยูเรเชีย ระเบียงเศรษฐกิจจีน  -
มองโกเลีย – รัสเซียระเบียงเศรษฐกิจจีน – เอเชียกลาง - เอเชียตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจจีน -
คาบสมุทรอินโดจีน) 2) เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย เส้นทางทางทะเล 2 
เส้นทางหลัก และ 2 ระเบียงเศรษฐกิจ (ระเบียงเศรษฐกิจจีน - ปากีสถาน และระเบียงเศรษฐกิจเบงกอล -
จีน – อินเดีย - เมียนมา) 
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ความคืบหน้าของนโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จากเหตุการณ์สำคัญตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ของนโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2013 - กลาง ค.ศ.2017)  
จีนได้เเบ่งการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ภายในประเทศ: รัฐบาลของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ผลักดันให้ภายในประเทศ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เห็นความสำคัญ ตอบรับและสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  
อันนำไปสู ่การผลักดันให้นโยบายดังกล่าวกลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติและบรรจุลงในธรรมนูญของ  
พรรคคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกัน จีนก็ได้ดำ เนินนโยบายตามเเผนที่วางไว้อย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งยังมี  
การประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ 

ส่วนที่ 2 ภายนอกประเทศ: จีนได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยผ่านเวทีการประชุม 
ในทุกระดับ โดยเน้นผลักดันใน 4 เรื ่องหลัก ได้แก่ 1) การเชื ่อมต่อโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคม  
2) การผลักดันให้เงินหยวนให้เป็นที ่ยอมรับในระดับสากล 3) การก่อตั้งองค์การทางการเงิน เพื่อให้  
การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของนโยบายดังกล่าว 4) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสังคม
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน สำหรับความคืบหน้าความร่วมมือของจีนกับ
ประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบของนโยบายดังกล่าวระหว่าง ค.ศ.2013  - กลาง ค.ศ.2017 นับตั ้งแต่
ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ได้ประกาศนโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ครั้งแรกเมื่อเดือน
มีนาคม ค.ศ.2013 ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน จีนผลักดันนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนมีประเทศต่าง ๆ 
และองค์การระหว่างประเทศกว่า 70 ประเทศให้การตอบรับให้ความร่วมมือและลงนามความร่วมมือ  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน สังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน หลายโครงการและความร่วมมือปรากฏผลออกมาเป็นรูปธรรม ทั้งที่การก่อสร้างสำเร็จแล้ว 
กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเจรจาที่สำคัญคือ จีนสามารถเข้ากุมจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญตลอดเส้นทาง
สายไหมใหม่ทั้งทางบกและทางทะเล ด้วยการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันทุกมิติกับ
ประเทศรายทางเส้นทางสายไหมใหม่ ระยะเวลาต่อไปอีกสี่ปีที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ดำรงตำเเหน่งของ
ผู้นำจีนจะนำพาจีนเดินหน้าตามแผนและนโยบายที่วางไว้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่านโยบายดังกล่าวของจีน  
จะได้รับการต่อต้านและคัดค้านจากบางประเทศ แต่ผลงานที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมจนถึงขณะนี้  
ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “จีนมาไกลกว่าที่ใครจะหยุดไว้ได้แล้ว” 
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รูปที่ 2.1-2 นโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
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แถบเศรษฐกิจภายใต้เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) 
ประกอบด้วยระเบียงเศรษฐกิจทั้งหมด 6 ระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ 

ระเบียงเศรษฐกิจที ่ 1: จ ีน-มองโกเล ีย-ร ัสเซีย (China-Mongolia-Russia Economic 
Corridor: CMREC) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและถนน แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ 

1) จากปักกิ ่ง เทียนจิน เห่อเป่ย ผ่านมองโกเลียในเพื ่อไปรัสเซีย (Beijing-Tianjin-
Hebei-Mongolia-Russia) 

2) จากเมือง ต้าเหลียน ไปยังเมือง ชิตา ของสหพันธรัฐรัสเซีย (Dalian- Chita, Russia) 

ระเบียงเศรษฐกิจที่ 2: สะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) 
เริ ่มต้นจากท่าเรือเหลียนหยินกัง (Lianyungang) ในมณฑล เจียงซูสิ ้นสุดที่เมืองที ่เมืองร็อตเตอร์ดัม  
ในยุโรปตะวันตกคาดว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนจากจีนสู ่ยุโรปสถาบันระหว่างประเทศ  
เพ่ือการค้าและการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจนี้ประกอบด้วย 4 เส้นทางรถไฟ ได้แก่ 

1) เส้นทางจากมณฑล ฉงชิง ของจีนไปถึงเมืองดิสบูร์ก ประเทศเยอรมัน (Chongqing 
Duisburg, Germany) 

2) เส้นทางจากเมืองอู่ฮ่ัน ของจีนไปยังเมืองมิวนิค และเมืองปาร์ดูบีตเซ สาธารณรัฐเช็ค 
(Wuhan-Munich-Pardubice, Czech) 

3) เส้นทางจากเมืองเฉิงตูของจีนไปยังเมืองวูช สาธารณรัฐโปแลนด์ (Chengdu-Lodz, 
Poland) 

4) เส้นทางจากเจิ้งโจว ของจีนไปยังเมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมัน (ZhengzhouHamburg) 

ระเบียงเศรษฐกิจที่ 3: จีน – เอเชียกลาง - เอเชียตะวันตก (China - Central Asia - West 
Asia Economic Corridor: CCWAEC) เป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจาก
คาบสมุทรอาหรับ ตุรกีและอิหร่าน เพ่ือส่งไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียง 

ระเบียงเศรษฐกิจที ่ 4: จีน-ปากีสถาน (China - Pakistan Economic Corridor: CPEC) 
เชื่อมจีนกับเอเชียใต้ 

ระเบียงเศรษฐกิจที่ 5: บังคลาเทศ – จีน – อินเดีย - เมียนมาร์(Bangladesh-China-India 
Myanmar Economic Corridor: BCIMEC) เริ่มต้นจากเมืองคาร์ชการ์ (Karshkar) ของเขตปกครองตนเอง
ซินเจียง อุยกูร์ (Xinjiang Uygur) ไปยังท่าเรือกวาดาร์ (Gwadar) ของปากีสถาน 

ระเบียงเศรษฐกิจที่ 6: จีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China - Indochina Peninsula Economic 
Corridor: CICPEC) เช ื ่อมระหว ่างเขตเศรษฐก ิจสามเหล ี ่ยมปากแม ่น้ำเพ ิรล ์  (Pearl River Delta 
Economic Zone: PRD) กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประกอบด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูง  
3 เส้นทางประกอบด้วย 

1) เส้นทางตะวันออก: จากคุนหมิง – ยู่ซี – ฮานอย – โฮจิมินห์ – พนมเปญ - กรุงเทพฯ 
กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์(Kunming – Yuxi – Hanoi - Ho Chi Minh - Phnom 
Penh – Bangkok - Kuala Lumpur - Singapore) 
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2) เส้นทางตะวันตก: คุนหมิง – ด้าลี่ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์
(Kunming – Dali – Yangon – Bangkok - Kuala Lumpur - Singapore) 

3) เส้นทางกลาง: จากคุนหมงิ – ยู่ซี – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์
(Kunming – Yuxi – Vientiane – Bangkok - Kuala Lumpur - Singapore) 

ซ่ึงในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเส้นทางการขนส่งทางรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อเชื่อม
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในเส้นทางท้ังหมด 7 เส้นทาง ประกอบไปด้วย 

1) ซินเจียง อาลาซานโคว – คาซัคสถาน (Xinjiang Alashankou - Kazakhstan) 
2) มองโกเลียใน อีเรียนฮอท – มองโกเลีย (Inner Mongolia Erlianhaote - Mongolia) 
3) มองโกเลียใน – สหพันธรัฐรัสเซีย (Inner Mongolia - Russia) 
4) เฮ่ยหลงเจียง แม่น้ำสุ่ยเฟิน – วลาดิวอสตอก สหพันธรัฐรัสเซีย (HelongjiangSui 

Fen He River – Vladivostok Russia) 
5) เหลียวหนิง ต้านตง – เกาหลีเหนือ (Liaoning Dandong - North Korea) 
6) กว่างซีผิงเซียง – เวียดนาม (Guangxi Pingxiang - Vietnam) 
7) ยูนหนาน – เวียดนาม (Yunnan - Vietnam) 

ซึ่งมีเส้นทาง 2 เส้นทางที่มีทางผ่านเข้าไปในเขตดินแดนสหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ เส้นทาง
มองโกเลียใน แมนจูเลีย – สหพันธรัฐรัสเซีย และเส้นทางเฮ่ยหลงเจียง แม่น้ำสุ่ยเฟิน–วลาดิวอสตอก 
สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีอีก 2 เส้นทางที่จะเข้าไปประชิดในบริเวณดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย  ได้แก่ 
เส้นทางซินเจียง อาลาซานโคว–คาซัคสถาน ที่จะเข้าไปประชิดในแถบภูมิภาคเอเชียกลาง และเส้นทาง
เหลียวหนิง ต้านตง–เกาหลีเหนือ ที่จะเข้าไปประชิดในบริเวณภูมิภาคตะวันออกไกลของสหพันธรัฐรัสเซีย 
สามารถเรียกได้ว่าเส้นทางทั้ง 7 เส้นทางต่างมีเส้นทางส่วนใหญ่ที่มีเขตแดนระยะประชิดกับอาณาเขตของ
สหพันธรัฐรัสเซีย โดยเส้นทางเหล่านี้ก าลังถูกน าไปพัฒนาให้เชื่อมโยงกับเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจ
ของโครงการเศรษฐกิจและเส้นทาง ตามนโยบายหลักของโครงการ 

กรอบความร่วมมือความเชื่อมโยงทั้ง 5 (Five Links) โดยคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูป
แห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการตามเอกสารชื่อ “Vision and Actions on 
Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21 st-Century Maritime Silk Road” เม ื ่ อ เด ื อน
มีนาคม ปีค.ศ. 2015 โดยใช้กรอบความร่วมมือความเชื่อมโยงทั้ง 5 ในการเชื่อมโยงนโยบาย โครงสร้าง
พื้นฐานการค้า การเงิน และประชาชน ในแต่ละประเทศภายใต้โครงการความริเริ ่มแถบเศรษฐกิจและ
เส้นทาง ประกอบด้วย 

1. การประสานนโยบาย (Policy Coordination) ด้วยการสร้างกลไกประสานนโยบาย 
ในระดับต่าง ๆ กับประเทศที่ตั้งบนเส้นทางแพรไหมใหม่ โดยทำความตกลงและโครงการร่วมกับประเทศ
ต่าง ๆ และองค์กรระดับภูมิภาค 

2. การเชื ่อมโยงสิ ่งอำนวยความสะดวก (Facilities Connectivity) ด้วยการส่งเสริมให้มี 
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การขนส่งทางถนน พลังงาน รวมทั้งเครือข่ายด้านการสื่อสาร 
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3. การค้าที่ไม่มีข้อจ ากัด (Unimpeded Trade) ด้วยการส่งเสริมการใช้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนของประเทศที่อยู่บนเส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21 

4. การบูรณาการทางการเงิน (Financial Integration) ด้วยการก่อตั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ 
เช่น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) 
ของจีน และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank: NDB) ของกลุ่มประเทศ BRICS 

5. การเชื ่อมโยงประชาชน (People-to-People Bond) ด้วยการพัฒนาความร ่วมมือ 
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โดยกรอบความร่วมมือความเชื่อมโยงทั้ง 5 จะเป็นนโยบายในการกำหนดให้แต่ละประเทศ 
ที่อยู ่บนเส้นทางของโครงการความริเริ ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง ต้องปฏิบัติตามกรอบร่วมมือนี้ 
เพ่ือที่จะให้โครงการความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางด าเนินไปอย่างสำเร็จผลตามนโยบายที่ตั้งไว้ 

โครงการความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางจะสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่อยู ่ในเส้นทางโครงการ ความร่วมมือในระดับภูมิภาค (Regional Cooperation) จะถูก
พัฒนาและเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศให้มีความมั่นคง
และยั่งยืนมากขึ ้นในการลดต้นมูลค่าการค้า และเพิ่มความเชื ่อมโยง เพิ่มการเชื่อมโยงในด้านการค้า 
การลงทุนที่ไร้พรมแดนในภูมิภาคให้ไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น การจัดส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยัง
ทวีปยุโรปตอนกลาง ได้ใช้เวลาจะอยู่ที ่ประมาณ 30 วัน เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ต้องส่งไปทางทะเล  
แต่เวลาในการจัดส่งสินค้าโดยรถไฟนั้นใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของการส่งสินค้าทางทะเล แต่จะต้องลงทุน
ในการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานของปัจจุบันที่มีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นพัฒนาความสามารถ
ของเครือข่ายของโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ จะสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ระยะเวลาในการส่งสินค้า  
ซึ่งในขณะที่การขนส่งทางรถไฟยังคงการใช้งบประมาณมากกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือ สำหรับเส้นทาง
เหล่านี้ระยะเวลาและการลดต้นทุนของการขนส่ง จึงจะมีผลต่อการตัดสินใจในการขนส่งสินค้า รวมถึง
สินค้าบางรายการที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกดำเนินการธุรกิจในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อการขนส่งสินค้าของประเทศไทย 

การพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียม 
ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอ้ืออํานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนา
ในทุก ๆ ด้านของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังมีปัญหาเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
ขาดการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 จะมุ ่งเน้น 
การขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจหลัก สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนา
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่อนาคต
การเป็นประเทศที ่มีรายได้สูง (High Income Country) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร่โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื ่อวันศุกร์ที ่ 12 กันยายน พ.ศ.2557) เกี ่ยวข้องการขับเคลื ่อนการพัฒนาภาคการขนส่ง  
การค้าและการลงทุนของประเทศไปสู่การปฏิบัติทางด้านการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่าง
พื้นที่อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลซนและการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและ
บริการ และส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
2.1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ  
อย่างต่อเนื ่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่ 9-11 เพื ่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั ้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำ
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่  “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์พลัก ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง 

  ยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ 

ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
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9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ทั้งนี้จากการทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังกล่าว พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้และเป็นยุทธศาสตร์  
ที่สำคัญโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยการเสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื ่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาด้านโลจิสติกส์  ประกอบด้วย พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุน  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

 
ที่มา: กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

รูปที่ 2.1-3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 
2.1.2.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560-2564 

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560-2564 จัดทำขึ้นเพ่ือ
กำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมีกระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน และคาดการณ์  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและพัฒนางานของ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง
คมนาคมจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ของกระทรวงคมนาคมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น และมีกลยุทธ์
การดำเนินงาน ดังนี้ 
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1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” การพัฒนาระบบ
ขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

- กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐาน  

- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและ
เข้าถึงได ้ 

- กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุพิการ และบริการเชิงสังคม  
- กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที ่ลดการใช้พลังงาน พึ ่งพิง

พลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง” การยกระดับความปลอดภัยและ
ความมั่นคง ของระบบขนส่ง  

- กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปร ุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกำกับดูแลด้าน 
ความปลอดภัยของการขนส่ง  

- กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง  
- กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง  
- กลย ุทธ ์  2.4 ปร ับปร ุ งและพ ัฒนาระบบมาตรฐานและกำก ับดู แล 

ด้านความมั่นคงของการขนส่ง  

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” การพัฒนาระบบ
ขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

- กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

- กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์  

- กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำกับและดูแลด้านเศรษฐกิจ  

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 “ปัจจัยขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์” การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ  

- กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป  

- กลยุทธ์ 4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
- กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่าง

บูรณาการ  
- กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง  
- กลยุทธ์ 4.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

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

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตจะเป็น “ระบบ
คมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมเชื่อมโยง ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และมีค่า
โดยสารที่เป็นธรรม) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม ทั ่วถึง และเท่าเทียม ทั ้งใน 
ด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง  
การขนส่งสินค้า ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู ่ประเทศไทย 4.0” จากที่ได้กล่าวข้างต้นจึงกำหนด
เป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการ เพื ่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที ่มีคุณภาพและยกระดับการให้การบริการ  
ด้านคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยได้กำหนด 2 เป้าประสงค์หลัก คือ 1) ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทาง ให้ประชาชนมีระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ได้รับความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้น และ 2) ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ การมีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญ
ในการลงทุนในภาคการผลิต และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้า
เป็นสัดส่วนที่สำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้สูงข้ึน 

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ
ยาวและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปในทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ตลอดจนการก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตของ
ประเทศในระยะยาวเกิดการบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ 
โดยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง ( Integrated Transport 
Systems)  

(1) การพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานทุกร ูปแบบการขนส ่งและการบร ิการ  
โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการกับทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตั้งแต่ขั ้นตอนการวางแผนจนถึงขั้นตอน  
การก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทั้งระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ให้มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย การเชื่อมโยง
โครงข่าย (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัวในการจราจร (Mobility) โดยมี
การบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง (Intermodal transport) มุ่งเน้นให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
รางและทางน้ำเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศ ระบบการขนส่งทางถนนเป็นระบบเสริม (Feeder 
Systems) เพื่อขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า คำนึงถึงการเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุน  
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
การขนส่ง พัฒนาศูนย์การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เช่น Inland Container Depot (ICD) หรือ 
Container Yard (CY) เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง (เช่น ท่าเรือสาทร 
ที่เป็นจุดเชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยา รถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่งสาธารณะ) และการพัฒนาสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง  

(2) การบร ิหารจ ัดการ (Management) ระบบคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะ 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การบริหาร
จัดการจราจร ในทุกรูปแบบการบูรณาการการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานและทรัพยากรห้วงอากาศชาติ 
ส่งเสริมลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ โดยปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรรมการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการและการพัฒนา คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยาย
การลงทุนในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เชื่อมต่อกับนานาประเทศ และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
ประเทศที่สำคัญของภูมิภาคโดยเร่งรัดพัฒนาทั้ งในด้านโครงสร้างพื ้นฐาน บริการ และกฎระเบียบที่
เอ้ืออำนวยต่อการค้า การลงทุนและความต้องการในการเดินทางที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services)  
(1) การขนส่งสินค้า การยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการใน 

การอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้ำ (Logistics) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ให้ใช้การขนส่งทางรางและทางน้ำเป็นรูปแบบหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทาง
ถนน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เพื่อให้เกิดการ เคลื่อนย้ายสินค้า และบริการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที  

(2) การขนส่งผู ้โดยสาร การจัดให้มีบริการภาคคมนาคมขนส่ง เพื ่ออำนวย  
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งปริมาณและคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและสามารถให้บริการ
แก่ประชาชน ทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ มีค่าโดยสารที่เหมาะสมผู้ใช้บริการสามารถจ่ายได้และ  
มีคุณภาพ (ตรงต่อเวลา น่าเชื่อถือ สะอาด สะดวก และปลอดภัย)  

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

(1) การปรับโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมขนส่งให้มี
บทบาทที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานด้านนโยบาย กำกับดูแล และประกอบการด้านการขนส่ง เพื่อให้  
การดำเนินงาน ในแต่ละด้านมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน ด้านคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ (เช่น องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ การรถไฟ แห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) โดยแยกหน่วยงานด้านกำกับดูแล
และหน่วยปฏิบัติงาน ด้านการขนส่งทางน้ำและการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เป็นต้น 
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(2) กฎหมายและการบังคับใช้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุม กำกับและ
ส่งเสริม การดำเนินงานด้านคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็น
อย่างมาก เพ่ือให้กฎหมายมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม บริบทการค้าการลงทุน
ที่เปลี่ยนแปลงไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดได้  

(3) การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
บริหาร จัดการด้านคมนาคมขนส่ง (Public Private Partnership: PPP) มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทเอกชนใน 
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน รวมทั ้งการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
การดำเนินโครงการมีความโปร่งใส (Transparency) และความเท่าเทียม (Equity) ในทุกขั ้นตอน
กระบวนการ ตั้งแต่การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงาน การประกวดราคา บริหารจัดการ 
และการให้บริการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล 

4) ย ุ ทธศาสตร ์ ท ี ่  4 การผล ิ ตและพ ัฒนาบ ุ คล ากร  ( Human Resource 
Development)  

การผลิตและพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยพื ้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้มีบุคลากร  
ด้านการคมนาคมขนส่งในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเพียงพอรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านคมนาคม
ขนส่งทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การจัดตั้งสถาบัน การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่งในภาพรวม 
เป็นต้น เพื่อให้การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

5) ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง (Technology and Innovation)  

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  เพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
อัจฉริยะต่าง  ๆ ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารจัดการ
ด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการให้บริการ การบริหาร
จัดการบริการขนส่ง สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมการผลิต
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)ดังกล่าว พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ครั ้งนี ้และเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยเน้นการบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) 
ยกระดับการให้บริการและการ บริหารจัดการในการขนส่งสินค้า (Logistics) และอำนวยความสะดวก 
การขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดการ เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบขนส่งมวลชนที่ทั่วถึง 
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
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2.1.2.4 แผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที ่ 3  
(พ.ศ.2560-2564) 

จากการศึกษาพบว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู ่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน  
2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
3) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส 

กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
ประเทศไทย ดำเนินการภายใต้การบริหารแบบเชิงกลยุทธ์ที่คำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องหรือความสัมพันธ์กัน
แบบบูรณาการของหน่วยงานหรือแผนกภายในองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือซัพพลาย
เออร์ในโซ่อุปทาน โดยมีจุดประสงค์ที่จะน่าส่งสินค้าหรือบริการตามความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด  
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลา ราคา หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจัดการในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินการขององค์กรและคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขจัดความล่าช้า ในการทำธุรกรรม
ต่าง  ๆ รวมถึงการขจัดปัญหาในการส่งหรือรับมอบสินค้าและบริการที่มีผลมาจากระบบการจัดการ  
ด้านการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำหรือแหล่งวัตถุดิบ  
ในการผลิตชิ ้นส่วนต่าง ๆ ป้อนเข้าโรงงานจนถึงปลายน้ำหรื อมือผู ้บร ิโภค เพื ่อให้เกิดประโยชน์  
ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างสูงสุด 

 
2.2 โครงการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต ่อเน ื ่องหลายร ูปแบบและการจ ัดการต่อเน ื ่อง  
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์
เพื ่อการนำแผนไปสู ่การปฏิบัติมีเป้าหมายให้ระบบการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบเป็นกลไกสำคัญ  
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศสนับสนุนให้มีระบบการขนส่งและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย และพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจและการขนส่งของภูมิภาค ตลอดจนเป็นประตูเศรษฐกิจของพื้นที่เอเชียตอนใน รวมทั้งเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต้โครงการนี้ได้ทำการศึกษาทั้งในด้านอุปสงค์การขนส่งสินค้า โครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านการขนส่ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์กรและ
บุคลากร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแก่ผู ้ที ่สนใจ นอกจากนั้น  
ได้มีการเสนอแนะแผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการประเมินต้นทุนโลจิสติกส์ที่คาดว่า  
จะลดลงจากการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
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โครงการนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าซึ่งประกอบด้วย 
คุณลักษณะของความต้องการบริโภคสินค้า มูลค่าสินค้า คุณลักษณะของสินค้า และระยะทางการขนส่ง 
เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ ่มค่าใช้จ่ายรวมในกระบวนการขนส่ง เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจาก 
การเสียหาย/สูญหายของสินค้า เป็นต้น 
 2) กลุ่มลักษณะทางกายภาพของสินค้า เช่น ขนาดของสินค้า และลักษณะของการบรรจุ
หีบห่อของสินค้า เป็นต้น 
 3) กลุ ่มคุณลักษณะการขนส่งของสินค้า เช่น ความถี ่ในการขนส่ง และระยะทาง 
ในการขนส่ง 
 4) กลุ ่มค ุณลักษณะของร ูปแบบการขนส่ง เช ่น ความจุ เวลาในการขนส่ง และ 
ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ เป็นต้น 
 

 โครงการพ ัฒนาเส ้นทางคมนาคมเช ื ่ อมโยงระหว ่างประเทศไทยก ับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
จากการทบทวนในเบื ้องต้น พบว่า เส้นทางการขนส่งสินค้ าและเส้นทางการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างจีนและอินเดียกับตลาดสำคัญของโลก หากมีการใช้การขนส่งทางบก
ผ่านไทย ก็จะสามารถประหยัดต้นทุนและเวลาการขนส่งให้กับประเทศทั้งสองได้ ดังนั้น จึงมีแนวความคิด
ในการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าสายใหม่่ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1 ดังนี้ 

1) เส้นทางเชื่อมจีนตอนใต้กับภาคเหนือโดยทางบกผ่านลาวไปยังท่าเรือแหลมฉบังตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North-South Economic Corridor) (หมายเลข 1 และ 2) 

2) เส ้นทางเช ื ่อมจากท่าเร ือดานังผ ่านลาวไปยังม ุกดาหารและไปยังท่าเร ือทาง 
ฝั่งอันดามัน (East-West Economic Corridor) (หมายเลข 3) 

3) เส้นทางเชื่อมโยงจากท่าเรือดานังผ่านลาวผ่านประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่พม่าไปยังอินเดีย (หมายเลข 4) 

4) เส้นทางเชื ่อมโยงทางทะเลระหว่างท่าเรือทางฝั ่งอันดามันของไทยกับอินเดียและ
ประเทศข้างเคียง (หมายเลข 5 และ 6) 

5) เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งพลังงาน (น้ำมันดิบ) กับประเทศอุตสาหกรรมทาง  
ฝั่งทะเลแปซิฟิกโดยผ่านพื้นที่ชายทะเลภาคใต้ของไทย (หมายเลข 7) 
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ที่มา: โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับการขยายเส้นทางเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ปี พ.ศ. 2551 

รูปที่ 2.2-1 New Trade Lane 
 

นอกจากนี้ ในการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมเพื่อรองรับการขยายเส้นทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบ
การขนส่ง และยุทธศาสตร์การพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่ง 

 
 โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ 

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่ฐานการผลิตหลักของประเทศมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ความต้องการสินค้า (สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม) (2) ความต้องการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ 
และ (3) ความต้องการขนส่ง โดยมีวัตถุปะสงค์หลัก คือ เพื่อให้ทราบแนวโน้ม (i) การย้ายพ้ืนที่ฐานการผลิต
หลักจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นโดยที่ยังคงนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศไทยหรือ  
ส่งผลิต/สินค้ากลับมายังแหล่งตลาดหรือบริโภคในประเทศไทย รวมถึงการส่งผลิต/สินค้าผ่านแดนประเทศ
ไทยไปยังประเทศอ่ืนด้วย (ii) การเคลื่อนย้าย/ขยายพื้นที่ฐานการผลิตหลักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งทำให้ทราบ
ฐานการผลิตหลักของประเทศในปัจจุบัน ทั ้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม แนวโน้มฐานการผลิต  
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ในอนาคต ตลอดจนกิจกรรมโลจิสติกส์ของสินค้า พร้อมทั้งศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานพ้ืนฐานในการรองรับ
การให้บริการการขนส่งสินค้า เพ่ือเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งเชื่อมโยง
ฐานการผลิตที่สมดุลกับความต้องการใช้บริการขนส่ง รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มศักยภาพ  
การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

โดยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ฐานการผลิตหลักของประเทศ ทั้งในส่วนแหล่งผลิต เครือข่าย
การผลิตที่เชื่อมโยงระหว่าต้นทาง คือ แหล่งผลิตสินค้าหรือแหล่งวัตถุดิบกับปลายทาง คือ แหล่งบริโภค
หรือแหล่งตลาดยังไม ่ม ีแนวโน้มการย ้ายฐานการผลิตทั ้งส ินค้าเกษตรและสินค้าอ ุตสาหกรรม  
โดยความต้องการของสินค้าซึ่งสะท้อนได้จาก ปริมาณการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปริมาณการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่งตั้งแต่แหล่งผลิตไปจนถึง
ปลายทางท้ังในประเทศและประตูการค้าต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 2.2-2 

 

 
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557 

รูปที่ 2.2-2 ปริมาณ/รูปแบบ/เส้นทางการขนส่งตัวแทนสินค้าเป้าหมาย 

 
 โครงการศ ึกษาสำรวจความต ้องการ  (Travel Demand Survey) และปร ับปรุ ง
ฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ 

กระทรวงคมนาคมโดย สนข. ในฐานะหน่วยงานจัดทำนโยบายและแผนการขนส่งของ
ประเทศ มีบทบาทหน้าที่จัดทำแผนและเสนอนโยบายชี้นำการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรที่เหมาะสม 
รวมถึงการเลือกใช้ระบบขนส่งและจราจรที่เหมาะสมกับการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งเป็นข้อมูลหลักสำหรับการพัฒนาแบบจำลองด้านการจราจร
และขนส่ง เพ่ือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แผนงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปีล่าสุด รวมทั้งศึกษาสำรวจปริมาณการขนส่งสินค้าตาม
รูปแบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะทางถนน เพื ่อการศึกษาวิเคราะห์และเผยแพร่ร ูปแบบ  
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การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) สัดส่วนการขนส่งทางน้ำและทางราง สำหรับเป็นดัชนีชี้วัด
ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโลจิสติกส์ เช่น การลดต้นทุนการขนส่ง (บาท/
ตัน-กิโลเมตร) และสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้ำและทางรางที่เพิ่มขึ้น (Modal Shift) ตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

1. กรอบแนวทางการศึกษา 

การศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพ่ือการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ จึงได้วางกรอบแนวทาง
และแผนการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตของการดำเนินงานและระยะเวลา โดยสามารถสรุป
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งได้ทำการแบ่งกรอบแนวทางการดำเนินการศึกษาตามลักษณะงานที่มี
ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงดังรูปที่ 2.2-3 

 
ที่มา: โครงการศึกษาสำรวจความต้องการ (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า  

เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561 
รูปที่ 2.2-3 แผนภูมิความเชื่อมโยงและลำดับการดำเนินงาน 

 
 

2. การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายสินค้า 

ในการปรับปรุงข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าระดับประเทศ เพื่อใช้ประกอบ  
การจัดทำฐานข้อมูลแบบจำลองการขนส่งสินค้า ได้ดำเนินการทบทวนรายการสินค้าที่ได้ศึกษาในโครงการ
ศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศและแบบจำลองต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ 
(สนข. 2556) จำนวน 180 รายการสินค้า และได้ทำการวิเคราะห์และจัดกลุ่มสินค้าใหม่ให้มีความเหมาะสม
มากขึ้นสำหรับการจัดทำข้อมูลและการพัฒนาแบบจำลองการขนส่ง ดังรูปที่ 2.2-4 

หลักเกณฑ์ที ่ใช้คัดเลือกสินค้าเพื ่อศึกษาในโครงการที่ผ่านมา คือ ปริมาณ  
การนำเข้าส่งออกของสินค้าตามรายการสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ และมีการเพิ่มเติมรายการสินค้าที่มี
การขนส่งในประเทศตามรายการสินค้าของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ที่มา: โครงการศึกษาสำรวจความต้องการ (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า  

เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561 
รูปที่ 2.2-4 ภาพรวมการวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งสินค้า 

 
1) ปริมาณและรูปแบบการขนส่งสินค้า 

ปริมาณและรูปแบบการขนส่งสินค้าจากภาพรวมปริมาณการขนส่งสินค้า
ที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยสินค้านำเข้า ส่งออก และเคลื่อนย้าย
ภายในประเทศทั้งหมด 180 รายการสินค้าที่แสดงในตารางที่ 2.2-1 เป็นข้อมูลปริมาณสินค้า ณ ปี พ.ศ. 2559 
ซึ่งสรุปได้ว่ามีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 805 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณ  
การเคลื่อนย้ายสินค้ารวมของโครงการศึกษานี้ ได้ใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนัก งาน
คณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพาณิชย์และกรมศุลกากร เป็นต้น จึงทำให้ข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ในประเทศ การนำเข้า 
และการส่งออกดังกล่าวมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ 

โดยสินค้าที่มีการขนส่งสูงสุด 50 ชนิดแรกคิดเป็นสัดส่วนการขนส่ง
รวมทั้งหมดถึงร้อยละ 90 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีการผลิตและบริโภคในประเทศเป็นหลัก แสดงใน
ตารางที่ 2.2-2  
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการสำรวจรวบรวมข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า ปี พ.ศ. 2559 

ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

1 ข้าว 18,897,209 14,630 10,020,712 12,284,067 0 22,304,778 
2 ข้าวโพด 4,620,000 131,800 543,000 4,208,800 0 4,751,800 

3 ข้าวสาลีและเมสลิน 1,308 4,576,536 43 4,577,801 0 4,577,888 
4 ผลิตภณัฑ์มันสำปะหลัง 30,558,000 2,540,875 9,788,039 2,279,028 0 45,165,943 

5 ลำ 774,907 4,644 619,996 395,044 0 1,015,040 
6 ทุเรียน 517,955 6,470 471,931 241,500 0 713,431 
7 มังคุด 187,755 17,579 173,371 56,000 0 229,371 

8 แอปเปิ้ลและแพร ์ 0 237,605 5,075 232,530 0 242,680 
9 องุ่น 18,537 153,261 841 170,957 0 171,798 

10 ผลไม้จำพวกส้ม 152,779 147,988 26,788 273,979 0 300,767 

11 
หอมหัวใหญ่  
หอมหัวเล็ก กระเทียม 

217,798 71,689 11,791 277,696 0 380,783 

12 พืชผักตระกลูถั่ว 129,797 51,749 35,558 145,988 0 181,546 
13 เครื่องเทศ 201,612 91,171 58,674 234,109 0 292,783 

14 กาแฟ 30,579 47,434 516 85,000 0 85,516 
15 กล้วยไม ้ 47,166 3 26,620 20,549 0 47,169 
16 ปาล์มน้ำมัน 11,683,000 2,721 8,311 11,677,410 0 11,685,721 

17 ถั่วเหลือง 42,080 2,957,729 6,065 2,993,745 0 2,999,810 
18 น้ำมันปาลม์ 1,814,496 69,366 110,442 1,861,530 0 1,971,972 

19 แป้งข้าวเจ้า 62,286 11 39,350 22,947 0 62,297 
20  แป้งข้าวเหนียว 157,795 367 104,618 53,544 0 158,162 

21 กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 300,000 33,841 130,602 203,239 0 333,841 

22 
ปลาหมึกสดแช่เย็น  
แช่แข็ง 

102,551 147,022 48,386 201,187 0 249,573 

23 
ปลา เนื้อปลาสดแช่เย็น 
แช่แข็ง 

2,489,859 1,484,842 184,483 3,790,217 0 3,974,700 

24 ปลาแห้ง 256,089 3,493 59,581 200,000 0 259,581 

25 ตะพาบน้ำ 1,864 17 241 1,631 0 1,872 

26 
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง  
ไก่แปรรปู 

1,915,623 2,098 222,035 1,120,000 0 1,342,035 

27 
เนื้อสุกร สด แช่เย็น 
หรือแช่แข็ง 

1,595,053 42,305 7,322 1,515,300 0 1,522,622 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

28 
เนื้อโค กระบือ สด  
แช่เย็น แช่แข็ง 

140,000 9,393 602 148,791 0 149,393 

29 ไข่ไก ่ 969,528 122 8,646 963,511 0 972,157 
30 นมและผลติภณัฑ์นม 176,309 228,736 169,034 236,011 0 405,045 

31 ทูน่ากระป๋อง 686,000 2,804 110,534 578,270 0 688,804 
32 ซาร์ดีนกระป๋อง 56,922 926 45,538 12 0 57,848 

33 กุ้งแปรรูป 300,000 4,446 87,245 217,201 0 304,446 
34 ปลาแปรรูป 780,845 49,430 697,971 132,304 0 830,275 
35 น้ำตาลทราย 9,785,649 2,192 6,099,738 3,688,103 0 9,787,842 

36 กากน้ำตาล 4,324,720 100,422 407,892 4,017,250 0 4,425,142 
37 ผลไม้กระป๋อง 645,656 9,773 637,494 17,936 0 655,430 

38 น้ำผลไม ้ 1,852,257 43,232 621,321 1,111,565 0 1,732,886 
39 ผลไม้แปรรูป 159,623 61,169 137,476 114,808 0 252,284 

40 
ผักและของปรุงแต่ง
จากผัก 

502,177 90,606 86,256 506,527 0 592,783 

41 ข้าวโพดหวาน 487,489 315 211,445 276,359 0 487,804 

42 เส้นก๋วยเตี๋ยว 349,552 8,383 86,532 271,402 0 357,934 

43 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและ
อาหารสำเร็จรูปจาก
ธัญพืช 

349,552 21,145 116,670 254,027 0 370,697 

44 
ซอสพริก ซอสถั่วเหลือง 
ซอสมะเขือเทศ 

391,600 7,482 63,546 335,536 0 399,082 

45 น้ำปลา 200,000 1,488 56,875 144,613 0 201,488 

46 
กากน้ำมันพืชกากถ่ัว
เหลือง 

1,927,063 2,579,156 57 4,506,162 0 496,219 

47 อาหารสตัว ์ 19,325,626 293,957 806,024 18,813,559 0 1,961,993 
48 เครื่องดื่ม 7,660,823 110,832 1,657,655 6,114,000 0 7,771,655 

49 
เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำด้วย
ผ้าทัก 

77,823 35,119 74,285 49,628 0 123,913 

50 
เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำด้วย
ผ้าทอ 

51,904 73,009 39,053 105,553 0 144,606 

51 ผ้าผืนทำจากฝ้าย 121,309 33,825 45,439 79,610 0 125,049 

52 
ผ้าผืนทำจากเส้นใย
ประดิษฐ ์

268,035 126,771 82,352 326,554 0 408,906 

53 ด้ายฝ้าย 209,585 26,243 45,476 138,728 0 184,204 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

54 ด้ายฝ้ายใยประดิษฐ์ 291,984 170,258 283,946 178,296 0 462,242 

55 เส้นใยประดิษฐ์ 1,287,099 97,149 498,406 738,716 0 1,237,122 

56 
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
ฟอกและหนังอัด 

140,418 231,681 88,040 284,059 0 372,099 

57 รองเท้าและช้ินส่วน 86,241 37,520 60,591 129,484 0 190,075 
58 เฟอร์นิเจอรไ์ม ้ 247,586 46,001 215,195 38,967 0 300,163 

59 ไม้แปรรูป 2,688,805 565,094 374,051 2,879,848 0 3,253,899 
60 ไม้อัด 1,897,728 12,052 1,538,025 371,755 0 1,298,848 
61 ไฟเบอร์บอรด์ 2,912,475 19,998 1,745,413 993,606 0 2,739,019 

62 
กระดาษและผลติภณัฑ์
กระดาษ 

4,243,226 1,198,470 1,452,825 3,988,871 0 5,435,860 

63 
เยื่อกระดาษและเศษ
กระดาษ 

804,871 1,759,686 229,334 2,335,223 0 2,564,557 

64 แร่ยิบซัม 10,406,598 5,977 8,262,037 2,150,538 0 10,412,575 

65 เฟลค์สปาร ์ 1,167,147 37,125 712,829 491,443 0 1,204,272 

66 
เคโอลินและดินอ่ืน ๆ  
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

932,011 249,512 141,847 1,039,676 0 1,181,523 

67 หินอ่อนและหินแกรนติ 9,464,269 174,647 24,572 9,614,344 0 9,638,916 

68 ปูนซีเมนต ์ 44,302,402 18,003 
13,550,40

4 
30,770,000 0 44,320,404 

69 ก๊าซปิโตรเลยีม 6,042,972 455,712 82,137 5,997,010 0 5,030,221 

70 น้ำมันสำเร็จรปู 44,185,684 2,056,347 8,644,466 35,138,432 0 40,101,94 
71 ยางมะตอย 1,387,548 61,784 308,496 1,122,868 0 1,431,364 
72 ก๊าซธรรมชาต ิ 21,566,842 12,353,070 0 33,919,912 0 2,811,165 

73 น้ำมันดิบ 9,463,592 42,152,350 1,527,187 50,088,755 0 9,463,592 
74 ถ่านหิน 16,978,601 21,772,099 39,271 38,714,142 0 22,313,544 

75 คาร์บอน 451,637 252,556 135,491 568,702 0 704,193 

76 
ไฮโดรเจน แรร์กา๊ซ 
และอโลหะอื่น ๆ 

415,624 82 15,340 482,601 0 497,941 

77 แอมโมเนีย 7,183 429,590 2,155 434,618 0 436,773 
78 คาร์บอเนต 910,873 758,231 117,099 1,552,005 0 1,669,104 

79 
อะไซคลิก
ไฮโดรคาร์บอน 

6,557,940 244,917 345,030 4,878,127 0 5,223,157 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

80 ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 3,404,116 162,913 1,345,984 1,735,067 0 3,081,051 

81 กรดเทเรฟทาลิก 2,525,638 74 929,080 1,596,633 0 2,525,713 

82 
อะไซคลิกแอลกอฮอร์ 
และอนุพันธ ์

1,151,678 1,048,861 183,979 2,016,560 0 2,200,539 

83 
ฟีนอล และ ฟีนอบ-
แอลกอฮอล ์

728,760 254,353 291,504 691,609 0 983,113 

84 

กรดอะไซคลิกโมโนคาร์
บอกซิลิก และ 
กรดไซคลิกโมโนคาร์
บอกซิลิก 

551,540 404,451 165,462 790,529 0 955,991 

85 
สารประกอบไนไทรล์-
ฟังก์ชัน 

209,396 27,388 60,518 176,266 0 236,784 

86 สีมาและวาร์นิช 397,852 56,978 57,063 397,767 0 454,830 
87 วัตถุแต่งส ี 261,745 203,791 86,435 379,101 0 465,536 

88 
สารปรุงแต่งท่ีใช้หล่อ
ลื่นหรือเป็นตัวเร่ง 
ปฏิกิริยา 

913,483 219,842 59,331 551,806 0 611,137 

89 

เอสเชนเชียลออยล์ 
ของผสมสารที่ม ี
กลิ่นหอม ไขเทียม 
และไขปรุงแต่ง 
สารอินทรีย์ทีเ่ป็นตัวลด
แรงตึงผิว 

731,181 219,021 358,681 655,456 0 1,014,137 

90 
สารฆ่าแมลง ยากำจัด
ศัตรูพืชและสัตว ์

157,047 180,597 36,394 301,250 0 337,644 

91 ผลิตภณัฑ์เภสัชภณัฑ ์ 60,406 97,717 42,284 115,839 0 158,123 

92 

สิ่งปรุงแต่งที่ใช้
แต่งหน้า/บำรุงผิว/ 
ใช้กับผม/ เพื่ออนามัย
ในช่องปากและฟัน 
ใช้โกนหนวด/ อาบน้ำ
และดับกลิ่นตัว สบู ่
หัวน้ำหอมและนำ้หอม 

759,926 122,617 531,948 350,595 0 882,543 

93 ปุ๋ย 2,124,335 5,310,837 521,696 6,913,476 0 12,746,009 

94 เอทิลีน 3,457,506 457,990 2,388,435 1,527,061 0 3,915,496 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

95 โพรพิลีน 2,116,742 275,372 851,448 1,540,666 0 2,392,114 

96 สไตรีน 488,886 258,167 342,220 404,833 0 747,052 
97 ไวนิลคลอไรค ์ 891,000 457,990 372,137 976,854 0 1,348,990 

98 โพลิอะซิทลั 6,080,071 324,526 1,225,477 5,189,242 0 6,414,719 

99 
แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และ
แถบ 

631,109 317,837 441,776 507,170 0 948,946 

100 พลาสติกใช้บรรจุของ 1,714,430 122,057 408,953 1,427,534 0 1,836,487 

101 
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
และของใช้ในบ้าน 
ทำด้วยพลาสติก 

79,064 26,966 55,345 50,685 0 106,030 

102 ยางพารา 4,388,053 36,471 3,729,229 610,000 0 4,339,229 

103 ยางสังเคราะห ์ 1,255,433 522,111 878,803 898,741 0 1,777,544 
104 ยางยานพาหนะ 681,613 110,745 1,238,527 489,006 0 1,727,533 
105 ถุงมือยาง 210,839 6,724 170,662 4,217 0 181,603 

106 หลอดและท่อ 349,762 12,086 37,993 323,855 0 361,848 

107 
สายพานลำเลยีงและ 
ส่งกำลัง 

16,192 7,983 15,360 8,814 0 24,174 

108 ยางวัลคัลไนท์ 275,471 34,686 218,338 91,819 0 310,157 
109 แก้วและกระจก 2,389,578 600,678 479,945 2,510,310 0 2,990,255 

110 
กระเบื้องปูพ้ืน ปิดผนัง
และโมเสด 

3,000,000 1,004,257 340,736 4,800,000 0 5,140,736 

111 
เครื่องสุขภณัฑ์ทำด้วย
เซรามคิ 

94,906 19,542 81,885 32,563 0 114,448 

112 ถ้วยชามทำด้วยเซรามิค 80,733 16,151 56,513 40,371 0 96,884 

113 เพชรพลอย 299,986 312,613 209,990 402,609 0 612,599 

114 
เครื่องประดับแท้ทำ
ด้วยทอง 

159 30 15 174 0 189 

115 ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป 254 150 178 226 0 404 
116 เหล็กรดีร้อน 2,615,598 7,460,961 496,130 9,580,429 0 10,076,559 

117 เหล็กรดีเย็น 1,866,450 1,190,600 171,811 2,885,239 0 3,057,050 

118 
ท่อ หลอด ข้อต่อ 
อุปกรณ์ตดิตั้ง 

658,926 788,749 281,391 1,166,284 0 1,447,675 

119 โครงสร้างทำด้วยเหล็ก 4,096,019 177,171 204,497 4,068,693 0 4,273,190 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

120 
ตะปู ตะปคูวง สลัก
เกลียว 

243,550 161,180 170,485 234,245 0 404,731 

121 
ลวดเกลียว ลวดเคเบิล้ 
ลวดสลิง 

537,174 93,931 141,843 489,263 0 631,105 

122 
ผลิตภณัฑ์กึ่งสำเร็จรปู
ทำด้วยเหล็กหรือ 
เหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

3,832,314 4,991,248 173,477 8,650,085 0 8,823,563 

123 
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
และของใช้ในบ้าน 
ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้า 

50,850 18,632 17,399 52,082 0 136,382 

124 อะลูมิเนยีม 0 631,603 56,663 574,939 0 688,266 

125 
โครงก่อสรา้งและ
ส่วนประกอบทำด้วย 
อะลูมิเนยีม 

77,082 9,008 69,424 16,665 0 86,088 

126 
ผลิตภณัฑ์อะลมูิเนียมที่
ใช้ในอุตสาหกรรม 

154,163 338,227 74,463 417,927 0 492,390 

127 
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
และของใช้ในบ้าน 
ทำด้วยอะลมูิเนียม 

81,138 2,790 26,176 57,752 0 83,927 

128 
ทองแดงและผลติภณัฑ์
ทำจากทองแดง 

354,487 521,833 248,141 628,179 0 876,320 

129 
สังกะสีและผลิตภณัฑ์
สังกะส ี

97,577 85,355 68,304 114,628 0 182,932 

130 
เครื่องมือนิดถอด
สับเปลี่ยนได้ รวมถึง 
แม่พิมพ ์

208,665 13,608 10,876 211,397 0 222,272 

131 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน ์ 70,694 37,280 35,702 45,698 0 81,400 
132 หลอดภาพโทรทัศน์ - 1,148 7,336 49 0 8,484 

133 ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง 548,885 41,885 412,715 146,811 0 559,526 
134 เครื่องปรับอากาศ 557,557 49,664 562,040 97,191 0 659,231 

135 
เครื่องคอมเพรสเซอร์
ของเครื่อง 
ทำความเย็น 

261,571 119,802 122,976 142,691 0 265,667 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

136 
เครื่องตัด่อและป้องกัน
วงจรไฟฟ้า 

93,463 82,758 65,424 110,797 0 176,221 

137 เครื่องซักผ้า 364,406 20,984 255,084 130,306 0 385,390 

138 
เครื่องอุปกรณไ์ฟฟ้า
สำหรับ 
สัญญาณเสียง 

40,000 263,060 1,833 301,227 0 303,060 

139 
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์

120,813 25,535 84,569 61,779 0 146,348 

140 
ส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์และสื่อ
บันทึกข้อมูล 

70,382 47,004 33,467 83,919 0 117,386 

141 แผงวงจรไฟฟ้า 150,804 118,473 36,468 232,810 0 269,278 

142 
อุปกรณ์กึ่งตัวนำ
ทรานซิสเตอร์และ
ไดโอด 

150,087 23,894 105,061 68,920 0 173,981 

143 
มอเตอร์และเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า 

190,113 252,947 83,234 359,827 0 443,961 

144 หม้อแปลงไฟฟ้า 100,311 89,854 61,161 129,204 0 190,365 

145 เครื่องโทรศัพท ์ 18,333 34,045 12,833 39,545 0 51,378 
146 แบบหล่อ 332,535 30,700 7,460 352,672 0 360,132 
147 ก๊อก วาวล์ 63,100 55,426 44,170 74,356 0 118,526 

148 
เครื่องจักรใช้ในการ
แปรรูปยางหรือ
พลาสติก 

0 57,523 11,370 46,154 0 68,893 

149 
เครื่องสูบเชื้อเพลิง
ของเหลว 

104,794 71,798 35,297 142,447 0 177,744 

150 
เครื่องกังหันไอพ่นและ
กังหันอ่ืน ๆ  

0 13,345 1,446 11,899 0 14,791 

151 
เครื่องจักรที่ใช้กรอง 
แยกของเหลวหรือก๊าซ 

247,470 39,905 173,229 114,146 0 287,375 

152 
เครื่องจักรที่ใช้ใน 
การก่อสร้าง 

0 256,583 104,455 152,128 0 361,038 

153 
เพลาส่งกำลังและ 
ข้อเหวี่ยง 

239,381 104,342 35,722 308,000 0 343,722 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

154 
เครื่องจักรใช้ในการ
แปรรูปโลหะ และ 
ส่วนประกอบ 

43,067 101,889 30,499 215,075 0 245,574 

155 รถยนต ์ 3,241,544 105,960 1,917,536 1,429,968 0 3,347,504 

156 
ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รถยนต ์

3,096,055 673,001 928,817 2,840,239 0 3,769,056 

157 
เครื่องยนตส์ันดาป
ภายในแบบลูกสูบ 
และส่วนประกอบ 

280,759 245,777 247,882 278,654 0 526,336 

158 รถจักรยานยนต ์ 283,285 44,182 114,982 212,485 0 327,467 
159 รถจักรยาน 146,757 34,942 11,716 168,983 0 181,699 

160 
เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ ์

77,397 14,187 39,785 51,799 0 91,584 

161 เลนส ์ 15,869 6,435 10,513 11,791 0 22,304 
162 แปรงสีฟัน 18,197 3,322 4,812 16,707 0 21,519 
163 ไฟแซ็ก 8,390 2,181 5,873 4,698 0 10,571 

164 ข้าวเปลือก 28,345,813 0 0 28,345,813 0 28,345,813 
165 สัตว์มีชีวิต 5,712,968 0 0 5,712,968 0 5,712,968 

166 อ้อย 0 0 0 94,047,042 0 94,047,042 

167 
อาหารสตัว์  
(ในประเทศ) 

0 0 0 18,519,602 0 0 

168 ดิน หิน ทราย 198,007,269 0 0 198,007,269 0 198,007,269 
169 วัสดุก่อสร้าง 3,828,851 0 0 3,828,851 0 0 

170 โลหะก่อสร้าง 4,294,511 0 0 4,294,511 0 0 
171 สินค้าอุปโภคบริโภค 36,500,000 0 0 36,500,000 0 36,500,000 

172 ธัญพืช (ผ่านแดน) 0 0 0 0 0 4,585 

173 
กาแฟ ชา เครื่องเทศ 
(ผ่านแดน) 

0 0 0 0 0 20,045 

174 

ผลิตภณัฑ์ของ
อุตสาหกรรมโม่สเีมล็ด 
ธัญพืช มอลต์  
(ผ่านแดน) 

0 0 0 0 18,773 18,773 

175 
ของปรุงแต่งที่ทำจาก
พืชผัก ผลไม้ ลูกนัด 
(ผ่านแดน) 

0 0 0 0 1,342 1,342 
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ลำดับ 
TDS 

รายการสินค้า  
ปริมาณการผลิต/บริโภคสินค้า 

รวมปริมาณ 
การขนส่ง ผลิต 

ในประเทศ 
นำเข้า ส่งออก 

บริโภคภาย 
ในประเทศ 

ผ่าน
แดน 

176 
เครื่องดื่ม สรุา 
น้ำส้มสายชู (ผ่านแดน) 

0 0 0 0 14,461 14,461 

177 
รองเท้าและ
ส่วนประกอบ  
(ผ่านแดน) 

0 0 0 0 1,469 1,469 

178 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
(ผ่านแดน) 

0 0 0 0 59522 59,522 

179 

เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้า  
และส่วนประกอบ  
(ผ่านแดน) 

0 0 0 0 1,333 1,333 

180 
รถยนต์และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ (ผ่านแดน) 

0 0 0 0 19,389 19,389 

รวมปริมาณการขนส่งท้ังหมด 805,257,962 
หมายเหตุ : *สินค้าที่นับปริมาณซ้ำ  

ข้อมูลปริมาณสินค้า ณ ปี 2559 
ที่มา: โครงการศึกษาสำรวจความต้องการ (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า  

เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561 

 

ตารางท่ี 2.2-2 ปริมาณสินค้าที่มีการขนส่งมากที่สุด 50 รายการ ปี พ.ศ. 2559 

ลำดับ รายการสินค้า รวมปริมาณการขนส่ง (ตัน) 

1 ดิน หิน ทราย 198,007,269 
2 อ้อย 94,047,042 
3 ผลิตภณัฑ์มันสำปะหลัง 45,165,943 

4 ปูนซีเมนต ์ 44,320,404 
5 น้ำมันสำเร็จรปู 40,101,524 

6 สินค้าอุปโภคบริโภค 36,500,000 
7 ข้าวเปลือก 28,345,813 
8 ถ่านหิน 22,313,544 

9 ข้าว 22.304,778 
10 อาหารสตัว ์ 19,619,583 

11 ปุ๋ย 12,746,009 
12 ปาล์มน้ำมัน 11,685,721 
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ลำดับ รายการสินค้า รวมปริมาณการขนส่ง (ตัน) 

13 แร่ยิบซัม 10,412,575 
14 เหล็กรดีร้อน 10,076,559 

15 น้ำตาลทราย 9,787,842 
16 หินอ่อนและหินแกรนติ 9,638,916 

17 น้ำมันดิบ 9,463,592 
18 ผลิตภณัฑ์กึ่งาสำเร็จรูปทำเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 8,823,563 

19 เครื่องดื่ม 7,771,655 
20 โพลิอะซิทลั 6,414,719 
21 สัตว์มีชีวิต 5,712,968 

22 กระดาษและผลติภณัฑ์กระดาษ 5,435,860 
23 อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 5,223,157 

24 กระเบื้องปูพ้ืน ปิดผนังและโมเสด 5,140,736 
25 ก๊าซปิโตเลียม 5,030,221 
26 ข้าวโพด 4,751,800 

27 ข้าวสาลีและเมสลิน 4,577,888 
28 กากน้ำมันพืชกากน้ำมันถั่วเหลือง 4,506,219 

29 กากน้ำตาล 4,425,142 
30 ยางพารา 4,339,229 

31 โครงสร้างทำด้วยเหล็ก 4,273,190 
32 ปลา เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง 3,974,700 
33 เอทิลีน 3,915,496 

34 ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต ์ 3,769,056 
35 รถยนต ์ 3,347,504 

36 ไม้แปรรูป 3,253,899 
37 ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 3,081,051 
38 เหล็กรดีเย็น 3,057,050 

39 ถั่วเหลือง 2,999,810 
40 แก้วและกระจก 2,990,255 

41 ก๊าซธรรมชาต ิ 2,811,165 
42 ไฟเบอร์บอรด์ 2,739,019 

43 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 2,564,557 
44 กรดเทเรฟาทาลิก 2,525,713 
45 โพรพิลีน 2,392,114 

46 อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธุ ์ 2,200,539 
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ลำดับ รายการสินค้า รวมปริมาณการขนส่ง (ตัน) 

47 น้ำมันปาลม์ 1,971,972 
48 พลาสติกใช้บรรจุของ 1,836,487 

49 ยางสังเคราะห ์ 1,777,544 
50 น้ำผลไม ้ 1,732,886 

รวมท้ังหมด 753,904,277 

หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณสินค้า ณ ปี 2559 

ที่มา: โครงการศึกษาสำรวจความต้องการ (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า  
เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561 

 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณการขนส่ง พบว่า การขนส่งสินค้า 
50 รายการแรกเป็นสัดส่วนการขนส่งถึงร้อยละ 94 ของการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดของประเทศ 
โดยสินค้าที่มีการขนส่งมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ หิน ดิน ทราย อ้อย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปูนซีเมนต์ 
และน้ำมันสำเร็จรูป และจากข้อมูลการขนส่งสินค้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2559 นั้น ได้ถูกนำไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลปริมาณการขนส่งส ินค้าของโครงการ และถูกนำวิเครา ะห์ปริมาณสินค้าในปีอนาคต  
(ปี พ.ศ. 2560, 2565, 2570, 2575, 2580 และ 2585) ผ่านแบบจำลองการขนส่งสินค้า 

ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขนส่งรายสินค้าเรื่องต้นทุนการขนส่ง
สินค้า ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวประกอบไปด้วย ปริมาณการขนส่งสินค้าแต่ละชนิดแยกรายโหมดการขนส่ง 
และค่าเฉลี่ยของค่าขนส่งสินค้าต่อตัน-กิโลเมตร สำหรับแต่ละรายการ/หรือกลุ่มสินค้า ซึ่งคำนวณจาก
ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของค่าขนส่งสินค้าต่อตัน-กิโลเมตร ในแต่ละรูปแบบการขนส่ง และสำหรับ 
ค่าขนส่งสินค้าทั้งหมด (ไม่แยกรายสินค้า) โดยเฉลี่ยตามรูปแบบการขนส่งสินค้าได้สรุปไว้ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.2-3 

ตารางท่ี 2.2-3 ค่าขนส่งสินค้าเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2559 

รูปแบบการขนส่ง ปริมาณการขนส่งสนิค้า (ตันต่อปี) สัดส่วนการขนส่ง (%) 
ต้นทุนค่าขนส่ง 

(บาท/ตัน-กม.) 
ทางถนน 699,743,964 86.897 1.384 
ทางรถไฟ 9,678,384 1.202 0.713 
ทางน้ำ 95,775,615 11.894 0.518 
ทางอากาศ 60,784 0.008 20 

รวม 805,257,963 100   

*ต้นทุน: เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขนส่ง ไม่รวมค่ายกสินค้าขึ้นลง 

ที่มา: โครงการศึกษาสำรวจความต้องการ (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า  
เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561 
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 งานศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื ่อนําไปสู ่การเป็น 
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนา
ท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพื่อสามารถให้เป็นกลไกสําคัญ
ในการตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยรวมไปถึงสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้านผ่านประตู
การค้าหลัก (ท่าเรือแหลมฉบัง) ของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
และกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที ่ที ่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็น Dry Port โดยการดําเนิน
การศึกษาในภาพรวมของ“งานศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพ่ือนําไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค” แสดงดังในรูปที่ 2.2-5 โดยทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทํา
แผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ให้สามารถเป็นกลไกสําคัญในการตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศของไทย รวมไปถึงสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านผ่านประตูการค้าหลัก  (ท่าเรือแหลมฉบัง) ของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ( i) การคัดกรองพื้นที่ระดับจังหวัด จากความต้องการขนส่งสินค้า 
การเชื่อมต่อโครงข่ายและการขนส่งหลายรูปแบบ และนโยบาย แผนงาน ข้อตกลงระหว่างประเทศ และ
การพัฒนาพื้นที่ (ii) การคัดกรองพื้นที่ระดับที่ตั้ง จากการเชื่อมต่อการขนส่งกับระบบราง การผังเมืองและ
การพัฒนาพื้นที่ ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ขนาดพื้นที่/รูปแปลง (iii) การศึกษา ทบทวนพฤติกรรม
และปริมาณการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างจุดต้นทาง/ปลายทางการขนส่งกับประตูการค้าหลักของประเทศ 
(iv) การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดหาและพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการบริหารจัดการภายในพื้นที่ท่าเรือบก (Dry 
Port) และ (v) การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็น Dry Port 

  

 
ที่มา: งานศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561 
รูปที่ 2.2-5 การดําเนินการศึกษาในภาพรวม 
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จากการศึกษาทบทวนในเบื้องต้น สามารถสรุปปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าระหว่างจุดต้นทาง/ ปลายทางการขนส่ง กับประตูการค่าหลักของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ปริมาณการขนส่งสินค้า 
จากโครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย

รูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ (สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร, พ.ศ. 2557) สามารถกล่าวได้ว่า ปริมาณการขนส่งทั้งประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ของปี พ.ศ.2560 
นั้น มีสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า (ตัน) ทางถนนสูงถึงร้อยละ 81.7 ในขณะที่ทางรางมีเพียงร้อยละ 2.2 
และหากพิจารณาสัดส่วนระยะทางการขนส่งสินค้า (ตัน-กิโลเมตร) ของรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ สามารถ
กล่าวได้ว่าการขนส่งสินค้าทางถนนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 92.2 ในขณะที่การขนส่งสินค้าทางรางมีสัดสว่น
เพียงร้อยละ 4.1 ดังแสดงในตารางที่ 2.2-4 

ตารางท่ี 2.2-4 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้า ในปี พ.ศ. 2560 

รูปแบบการขนส่ง 
ปริมาณการขนส่งสนิค้า ระยะทางการขนส่งสนิค้า 

ล้านตัน ร้อยละ ล้านตัน-กิโลเมตร ร้อยละ 
ทางถนน 763 81.7 169,719 92.2 
ทางราง 21 2.2 7,535 4.1 
ทางน้ำ (แม่น้ำ) 87 9.3 3,385 1.8 
ทางน้ำ (ชายฝั่ง) 64 6.8 3,605 1.9 

ที่มา: ปรับปรุงจาก โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับ
เขตพื้นท่ีฐานการผลิตหลักของประเทศ สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2557 

 
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทั้งในมิติเจ้าของสินค้า ผู้ประกอบการขนส่งและผู้รับจัดการ

ขนส่ง 
การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า จําเป็นต้องคํานึงถึงรูปแบบ  

การขนส่งสินค้า ซึ่งในทางปฏิบัติการขนส่งสินค้าท่ีใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 
2.2-6 โดยจะใช้การขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกในระยะสั้น และใช้การขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือทางน้ำ 
ในการขนส่งระยะไกล การขนส่งหลายรูปแบบดังกล่าว ทําให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งของแต่ละ
สินค้าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรูปแบบการขนส่งที่เลือก โดยสามารถสรุปต้นทุนเฉลี่ยการขนส่งสินค้า 4 กลุ่ม 
แสดงดังในตารางที่ 2.2-5 
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ที่มา: ปรับปรุงจาก โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับ

เขตพื้นท่ีฐานการผลิตหลักของประเทศ สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2557 
 รูปที่ 2.2-6 การขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ 
 
ตารางท่ี 2.2-5 ต้นทุนเฉลี่ยการขนส่งสินค้า 4 กลุ่ม 

สินค้า 
ต้นทุนการขนส่ง (บาท/ตัน/กิโลเมตร) 

ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ 
เกษตรพื้นฐาน 1.80 1.08 0.3 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1.80 1.08 0.3 
อุตสาหกรรมทั่วไป 2.12 0.95 0.3 
อุตสาหกรรมเทกอง 1.06 0.71 0.59 

ที่มา: ปรับปรุงจาก โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับ
เขตพื้นท่ีฐานการผลิตหลักของประเทศ สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2557 

 
จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้า พบว่าการขนส่งทางถนนมีต้นทุนที่สูงที่สุด 

รองลงมาคือ การขนส่งทางรถไฟ และทางน้ำ ตามลําดับ แต่การขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยรถบรรทุก 
ยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีผู้ใช้มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวก สามารถทําการขนส่งสินค้าจากต้นทาง  
ไปยังปลายทางได้โดยตรง นอกจากนี้ ต้นทุนการขนส่งหลายรูปแบบต้องมีการพิจารณาต้นทุนในการขนถ่าย
สินค้าที่สถานีขนส่งสินค้า และต้นทุนการขนส่งสินค้าจากจุดต้นทางไปยังสถานีขนส่งสินค้าและจากสถานี 
ขนส่งสินค้าไปยังจุดปลายทาง ซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญที่ส่งผลต่อการพิจารณาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ประกอบการ นอกจากนี้ การขนส่งหลายรูปแบบยังต้องคํานึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการขนส่งไม่ว่าด้านต้นทุน เวลา หรือความถ่ีที่รูปแบบ
การขนส่งสามารถให้บริการต่อผู ้ประกอบการได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการขนส่งทางรถบรรทุกยังมี 
ความสะดวกต่อผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ประกอบการมากกว่าการขนส่งทางรถไฟหรือทางน้ำ เนื่องจาก
จํานวนเที่ยวในการให้บริการของทางรถไฟหรือทางน้ำมีข้อจํากัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาสภาพของสินค้า
ในการขนส่ง ซึ่งถือเป็นส่วนของต้นทุนการขนส่ง ดังนั้น จําเป็นต้องมีการพิจารณาต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งตลอดเส้นทาง ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการอาจใช้การขนส่งในรูปแบบเดิม ซึ่งหมายถึงการใช้
บริการการขนส่งทางถนนเป็นหลักต่อไป 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

3. ระยะเวลาการขนส่งโดยรวม  
เมื่อเปรียบเทียบการขนส่งจากแหล่งผลิตไปยังประตูการค้าหลัก  (ท่าเรือแหลมฉบัง) 

โดยใช้ถนนแบบเดิม กับการขนส่งโดยผ่าน Dry Port ซึ่งควรใช้เวลาน้อยกว่า สามารถกล่าวได้ว่า ระยะทาง
ที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนไปเป็นการขนส่งทางรถไฟและทางน้ำ แสดงใน
ตารางที่ 2.2-6 ส่วนระยะเวลาขนถ่ายสินค้านั้น ขึ้นอยู่กับจํานวนคอนเทนเนอร์ และประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่าย อาทิ เครนไฟฟ้า และรถยกคอนเทนเนอร ์

ตารางท่ี 2.2-6 ระยะทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ 

สินค้า 
การเปรียบเทียบระหว่างทางถนนและทางรถไฟ* การเปรียบเทียบระหว่างทางถนนและทางน้ำ* 

ทางถนน (กม.) ทางรถไฟ (กม.) ทางถนน (กม.) ทางน้ำ (กม.) 

เกษตรพื้นฐาน น้อยกว่า 380 มากกว่า 380 น้อยกว่า 300 มากกว่า 300 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป น้อยกว่า 300 มากกว่า 300 น้อยกว่า 280 มากกว่า 280 

อุตสาหกรรมทั่วไป น้อยกว่า 225 มากกว่า 225 N/A N/A 

อุตสาหกรรมเทกอง น้อยกว่า 470 มากกว่า 470 น้อยกว่า 680 มากกว่า 680 
หมายเหตุ: * ค่าประมาณการโดยเฉลี่ยทุกสินค้า  

N/A หมายถึงยังไม่มีการขนส่งในปจัจุบัน 
ทีม่า: ปรับปรุงจาก โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบเช่ือมโยงกับเขตพื้นที่

ฐานการผลิตหลักของประเทศ, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, พ.ศ. 2557 
 

 
4. การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณสินค้านําเข้า-ส่งออก จําแนกตามรูปแบบการขนส่ง ใน

ปี พ.ศ. 2559-2560   

จากข้อมูลสถิติการขนส่งของสํานักปลัดกระทรวงคมนาคมในปี พ.ศ. 2550-2560  
ดังแสดงในตารางที ่ 2.2-7 และ ตารางที ่ 2.2-8 ทําให้ทราบได้ว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนน 
มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งกรณีการนําเข้าและส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่การขนส่ง
สินค้าทางรางมีการขยายตัวลดลงมากที่สุด โดยลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งกรณีการนําเข้า-ส่งออก ในช่วงเวลา
เดียวกัน 

ตารางท่ี 2.2-7 ปริมาณการนําเข้าสินค้าในแต่ละรูปแบบการขนส่ง ปี พ.ศ. 2550-2560 

รูปแบบ 
การขนส่ง 

CAGR 
(56-60)1 
(ร้อยละ) 

ปริมาณการขนส่งสนิค้าปี พ.ศ. (พันตัน) 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ทางน้ำ -1 101,774 99,370 90,702 96,263 92,965 92,976 87,391 86,517 85,652 84,795 83,947 
ทางราง -5 77 70 24 14 13 8 7 7 6 6 6 
ทางถนน 5 3,417 7,737 12,142 12,730 12,689 12,194 12,723 13,359 14,027 14,728 15,465 
ทางอากาศ 1 223 241 206 265 282 319 282 285 288 291 293 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง อัตราการเติบโตเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2556-2560  
ที่มา: ปรับปรุงจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี 2.2-8 ปริมาณการส่งออกสินค้าในแต่ละรูปแบบการขนส่ง ปี พ.ศ. 2550-2560 

รูปแบบ 
การขนส่ง 

CAGR 
(56-60)1 
(ร้อยละ) 

ปริมาณการขนส่งสนิค้าปี พ.ศ. (พันตัน) 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ทางน้ำ -1 92,812 93,907 91,717 96,128 100,675 101,342 98,696 99,755 100,826 101,908 103,001 
ทางราง -5 685 296 164 158 133 95 90 85 81 77 73 
ทางถนน 5 7,751 8,372 9,122 10,182 10,779 12,380 13,419 14,064 14,740 15,449 16,192 
ทางอากาศ 1 462 418 397 459 443 427 397 393 388 384 380 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง อัตราการเติบโตเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2556-2560  
ที่มา: ปรับปรุงจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

 
 การพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

คณะนักวิจัยได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนในเบื้องต้นถึงแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศ ประกอบด้วยแนวทางของประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะปรากฏอยู่ในเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกว่า 
“Incoterm 2000” เช่น CPT, CIP, DDU และ DDP เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการมอบความรับผิดชอบให้ผู้ขนส่ง
ที่เรียกว่า “Carriage” ซึ่งโดยทางปฏิบัติจะมีการทำหน้าที่ในการเชื่อมวิธีการขนส่งของที่แตกต่างกัน  
เข้าด้วยกัน เพราะว่าโดยธรรมชาติของการขนส่งของระหว่างประเทศแล้ว จำเป็นต้องใช้รูปแบบการขนส่ง 
อย่างน้อยสองรูปแบบขึ้นไปเชื่อมต่อกัน เช่น เรือเชื่อมกับรถ ซึ่งตามสภาพความเป็นจริงไม่มีรูปแบบ  
การขนส่งใดที่จะมีศักยภาพในการเชื่อมต่อแหล่งกำเนิดของกับแหล่งความต้องการบริโภคให้เข้าถึงกันได้
โดยไม่ต้องใช้รูปแบบการขนส่งอื่น แหล่งกำเนิดและจุดหมายปลายทางของของมิได้อยู่ริมทะเลหรือท่าเรือ
เสมอไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบการขนส่งอื่นเพื่อขนส่งของเข้ามาเชื่อมต่อ เช่น ทางบกเชื่อมต่อจาก
ท่าเรือ เพื่อให้ของเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของผู้รับภายในประเทศ การเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่ง
รูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการเชื่อมต่อเส้นทางเข้าด้วยกันเท่านั้น แต่ยังหมายถึง 
การเชื่อมการประสานงานด้านการจัดการขนส่ง การควบคุมของความรับผิด ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี ่ยวข้องกับการขนส่ง ทั้งนี้เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งและลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายโดยอาศัยลักษณะเด่นของแต่ละรูปแบบการขนส่งที่รวมเข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่ง
ก่อให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ประเทศ
เวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น ดังแสดงในรูปที่ 2.2-7 และรูปที่ 2.2-8 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ที่มา: Heavy transport & logistics, 2552. 

รูปที่ 2.2-7 รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของประเทศเวียดนาม 
 

จากกระบวนการข้างต้น เป็นกระบวนการของบริษัท HTL ประเทศเวียดนาม ให้บริการขนส่งสินค้า
การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยตู้คอนเทนเนอร์และเรือเทกองเรือบรรทุกสินค้า เช่น เป็นการให้บริการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีขั้นตอนการดำเนินการรับผิดชอบตั้งแต่การควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าทั้งหมด  
ที่โรงงานในประเทศผู้ส่งออกจนกว่าสินค้าจะถูกขนส่งโดยซัพพลายเออร์ไปยังท่าเรือเพ่ือบรรทุกลงเรือ และ
ยังรับผิดชอบในการเช่าเหมาลำเรือขนส่งทางทะเล การขนถ่ายสินค้าบนเรือ การผูกตามข้อบังคับของสินค้า
แต่ละประเภท การซื้อประกันการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าทางทะเลไปยังท่าเรือเวียดนาม และเสร็จสิ้น
ที่ข้ันตอนพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งขนถ่ายสินค้า ด้วยวิธีการขนส่งและจัดการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำ
และทางถนนไปยังลานเก็บสินค้า  
 

 
ที่มา: kyokurei, 2558. 

รูปที่ 2.2-8 รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเทศญี่ปุ่น 

http://www.kyokurei/
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 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 2 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

จากกระบวนการข้างต้น เป็นกระบวนการของบริษัท  Kyokurei รองรับการขนส่งรวมระหว่าง
ประเทศ การดำเนินการด้านโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าจากพ้ืนที่การผลิตในต่างประเทศไปยังผู้ใช้ใน
ประเทศ โดยการใช้ฐานบริษัทในต่างประเทศซึ่งมีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเนเธอร์แลนด์ด้วย และ 
มีสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ารวมถึงการขนส่งวัตถุดิบและ  
การขนส่งสินค้า สินค้าท่ีนิยมได้แก่ ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น 
 

องค์ประกอบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
• เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าหรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะการขนส่งหลายรูปแบบมา

ผสมผสานกันภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งรายเดียว ซึ่งจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่สินค้าต้นทางไปถึง
ผู้รับปลายทาง 

• การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ
การขนส่งทางถนน โดยการขนส่งประเภทนี้จะให้ความสำคัญต่อประเภทการขนส่งหลัก ได้แก่
การขนส่งทางรถไฟ หรือการขนส่งทางน้ำโดยจำกัดระยะทางในการขนส่งทางถนนให้น้อย
ที่สุดรวมถึงการใช้ในระยะทางสั้น ๆ ในช่วงต้นทางหรือในช่วงการส่งมอบสินค้าปลายทาง 

• จะเป็นลักษณะของการขนส่งที่เรียกว่า Door to Door Delivery คือการขนส่งจากประตู
จนถึงประตูหรือการขนส่งจากต้นทางไปถึงผู้รับปลายทาง 

รูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
รูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ใช้และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 
• ประเภท Sea-Air ซึ่งเป็นการใช้วิธีการขนส่งทางทะเลเชื่อมต่อกับวิธีการขนส่งทางอากาศ 
• ประเภท Rail/Road/Inland หรือ Waterway-Sea- Rail/Road/Inland 
• ประเภท Air-Truck ซึ่งเป็นการใช้การขนส่งทางรถบรรทุกสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ 
• ประเภท Land Bridge ซึ่งเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศที่ใช้รูปแบบ

การขนส่งทางบกเชื่อมกับการขนส่งทางทะเลเข้าด้วยกันในลักษณะ Sea-Land-Sea โดยนิยม
ใช้ตู ้สินค้าบรรทุกของขนส่งต่อเนื่องข้ามทวีปโดยเชื่อมทะเลสองฟากแผ่นดินเข้าด้วยกัน
ลักษณะคล้ายสะพานบก 

• ประเภท Mini Bridge ซึ ่งการขนส่งลักษณะนี ้คล้ายกับLand Bridge แต่เป็นการเชื ่อม 
การขนส่งแบบ Sea-Land เท่านั้นและโดยมากเป็นการเชื่อมระหว่างการขนส่งทางทะเลกับ
ทางรถไฟ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 
รูปที่ 2.2-9 รูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะทำหน้าที่ในการจัดการการขนส่งในลักษณะการขนส่งหลายรูปแบบ
และต่อเนื่องโดยรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จในการขนส่งทุกทอดต่อเนื่องจากสถานที่ตน้ทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางตามสัญญาและต้องประกันต่อผลสำเร็จนั ้นด้วย พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ  
พ.ศ. 2548 ได้ให้นิยามไว้ ดังนี้ 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในฐานะตัวการและเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าการทำสัญญานั้น 
จะทำด้วยตัวเองหรือโดยบุคคลที่ตนมอบหมาย แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่กระทำการในฐานะตัวแทนหรือทำ 
การแทนผู้ตราส่งหรือผขนส่งที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิารขนส่งดังกล่าว 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1. ประเภท Vessel-Operating คือ มีเรือสินค้าเป็นของตนเอง เป็นกรณีที่ผู้ขนส่งสินคา้ทางทะเล

ขยายบริการของตนให้บริการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ โดยจะดำเนินการ
ขนส่งในช่วงการขนส่งทางทะเล และจัดหาหรือให้ผู้ขนส่งอื่นช่วยขนส่งต่อเนื่องทอดใดทอดหนึ่ง เช่น  
ขนถ่ายจากเรือบรรทุกต่อโดยรถบรรทุกเพ่ือขนส่งสินสินคา้จนถึงปลายทาง  

2. ประเภท Non Vessel-Operating เป็นผู้ประกอบการที ่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง เป็นกรณีที่
ผู้ประกอบการมิใช่ผู้ขนส่งทางทะเล โดยสามารถแยกเป็น3 ประเภทย่อยคือ 1) ผู้ขนส่งทางถนน หรือทาง
ราง หรือทางอากาศ หรือไม่มีพาหนะเป็นของตนเอง ขยายบริการเพื่อรองรับการดา เนินการขนส่งสินค้ า
ต่อเนื่องตลอดการขนส่ง 2) ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) เป็นธุรกิจจัดพื้นที่ระหว่างสินค้าทาง
เรือโดยไม่มีเรือเป็นของตนเอง ขยายบริการในการทำสัญญาขนส่งสินคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่าง
ประเทศ และ 3) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่จัดตั้งเพื่อดำเนินกิจการและให้บริการขนส่ง
สินคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

สำหรับประเทศไทย การขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบเป็นกลไกในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และ 
การสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ในการเชื่อมโยงโซ่อุปทานที่มีความแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนที่ที ่ซึ่งมิได้เชื ่อมโยงเฉพาะภายในประเทศ  
แต่ยังสามารถขยายสู่การเชื่อมโยงระหว่างประเทศในฐานะที่ไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ 
ในการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Logistics Hub) 

ทัง้นี้ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ จะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ผู้นำเขา ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนส่ง
และผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้ใจถึงผลกระทบ 
ในการเตรียมตัวปรับองค์กรโดยภาครัฐต้องส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อให้เกิดรูปแบบการขนส่ง
สินคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันในระดบัโลก 

ประโยชน์ของการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
• การมีผู้ประกอบการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operators: 

MTOs) ต้ังอยู่ในประเทศไทย จะทำให้ค่าระวางส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ และลดดุลการค้าของ
ประเทศ 

• การคำนวณเวลาและต้นทุนขนส่งทำได้ง่ายขึ ้นเนื ่องจากผู ้ประกอบการสามารถควบคุม 
การขนส่งทั้งวงจรได้ 

• การพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า  เนื่องจาก
ขั ้นตอนทางพิธีการศุลกากรจะลดน้อยลง และรัฐบาลยังสามารถใช้ประโยชน์จากการมี  
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

• การขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให้กับ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น 

• สามารถใช้ระบบการขนส่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยเฉพาะการขนส่งทางรถไฟ 
• เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า 

จะเห็นได้ว่า เมื่อต้องการจะลดต้นทุนค่าขนส่งในการส่งออกแล้วทำให้การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ หรือที่เราเรียกว่า Multimodal Transport จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการส่งมอบสินค้าภายใต้
หลักการจัดการโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพการของการส่งมอบ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพราะการผสมผสานการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบมากกว่า 1 แบบ จะช่วยประหยัดต้นทุนได้ 
เช่น การขนส่งโดยรถ ต่อด้วยเรือ หรือขนส่งทางราง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้น้อยมาก จะสามารถประหยัดต้นทุน
ค่าน้ำมันได้มากกว่า 50-60% เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งทางถนนเพียงอย่างเดียวทำให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ต่างจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการขนส่งแบบ Multimodal Transport เป็นกลยุทธ์ที ่สำคัญของ
องค์กรและประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการก่อสร้างถนนและ
สะพานเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนทำให้บทบาทของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
จะเป็นกลไกผลักดันให้มีการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรูปแบบการขนส่งแบบ Multimodal 
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Transport ในการขนส่งข้ามแดนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนโหมดประเภทขนส่ง เช่น จากรถบรรทุก
ไปสู่รถไฟ แต่อาจเป็นการขนส่งจากรถบรรทุกของประเทศไทยไปเป็นรถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ้าน 
หรือเป็นการเปลี่ยนหัวลากที่ชายแดน ซึ่งยังคงผลให้ผู้ประกอบการรายแรกหรือที่เป็นคู่สั ญญายังจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหลาย จนสินค้าได้ส่งมอบไปยังผู้รับแต่ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบก็ยัง
มีข้อกำหนด 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในสหรัฐอเมริกา 

จุดเริ ่มต้นของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกามาจากการสร้างถนน  
สายหลักเช ื ่อมต่อด้านตะวันออกและตะวันตกของประเทศ เพื ่อการส่งเสริมการขนส่งทางถนน  
โดยรถบรรทุกขนาดใหญ่และเชื่อมต่อกับท่าเรือ สถานีรถไฟ และท่าอากาศยาน จากนั้นจึงเริ่มมีการก่อสร้าง
สถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้า และพัฒนาท่าเรือชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการกําหนดนโยบายให้ใช้การขนส่ง
ทางรถไฟสําหรับสินค้าที ่มีปริมาณมากและมีระยะทางไกลกว่า 500 ไมล์ในขณะที่การขนส่งโดยใช้
รถบรรทุกควรใช้สําหรับการขนส่งในระยะทางใกล้ ๆ 

รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นตัวอย่างที ่ด ีของการใช้การขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบและการจัดการ  
โลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่มีท่าเรือระดับโลกถึงสองแห่ง คือ ท่าเรือลอสแองเจลลิส และท่าเรือ
ลองบีช การขนส่งสินค้าเข้าและออกท่าเรือใช้การขนส่งทางรถไฟเป็นหลัก สามารถให้บริการขนถ่ายสินค้าที่
มีประสิทธิภาพสูงมาก และมีการนําแคร่รถไฟแบบวางตู้สินค้า 2 ชั้น มาใช้ในการขนส่งทางรถไฟเพื่อเพ่ิม
ปริมาณการขนส่งต่อเที่ยว นอกจากนี้ทางนครลอสแองเจลลิสยังได้ก่อสร้างทางข้ามและทางลอดเพื่อลด
จุดตัดระหว่างถนนกับรถไฟได้เกือบทั้งหมด ทําให้การขนส่งทางรถไฟมีความสะดวกเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ รัฐแคลิฟอร์เนียยังมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่อยู ่ที ่อนุภูมิภาค Inland Empire  
ซึ่งเชื่อมต่อกับสนามบินนานาชาติ Ontario ได้โดยตรง มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ทั้งคลังสินค้าส่วนบุคคลของ
บริษัท Walmart, Prologis, NYK Logistics คลังสินค้าสาธารณะ และคลังสินค้าเช่าช่วง มีผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มาตั้งรวมกันอยู่ที่นี่ เช่น FedEx, UPS, DHL, Airborne เป็นต้น เนื่องจากสามารถ
เชื่อมต่อกับสนามบินถึง 5 แห่งและสามารถรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ในปริมาณมากและ 
มีประสิทธิภาพ 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในสหภาพยุโรป 

กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างรูปแบบการขนส่ง และ
กําหนดให้มีการเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งแต่ละรูปแบบ เพื่อลดปัญหาคอขวดที่มักจะเกิดขึ้นบริเวณ
รอยต่อระหว่างประเทศและบริเวณเข้าออกท่าเรือ ยกเว้นภาษีศุลกากรให้แก่ผู้ประกอบการระบบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการจัดทําข้อตกลงในการประกาศกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิกเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมทั้งได้มีการเปิดเสรีด้านระบบรถไฟให้สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มจัดทําแผนการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟและทางถนนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 
โดยได้เพิ่มโครงข่ายถนนสายใหม่และปรับปรุงคุณภาพของถนนสายเดิมให้ทันกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารของฮ่องกงเข้ามาบริหารการจัดเก็บค่าบริการผ่านทาง  
ในหลายเส้นทาง อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นการขนส่งทางลําน้ำเป็นพิเศษ โดยสามารถ
บริหารการใช้ลําน้ำเพื่อเกื้อหนุนทั้งด้านการขนส่งการเกษตรกรรม และสามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่า ง 
มีประสิทธิภาพ 

 
2.3 อุปสงค์การขนส่งสินค้า 

ปริมาณการส่งออกของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2563 (มกราคม - ตุลาคม) มีการขยายตัวของ
มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและลดลงในปี พ.ศ.2562-2563 (มกราคม - ตุลาคม)  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เริ ่มมีการฟื ้นตัวที ่เกิดจากภาคการผลิตที ่ได้รับ
ผลกระทบจากความกังวลด้านสงครามการค้าชะลอตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งการผลิตและการขนส่งเพราะบริษัท
ต้องพึ่งพา Supply Chain (ห่วงโซ่การผลิต) ซึ่งประเทศไทยมีตลาดส่งออกสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ ่น โดยปี พ.ศ. 2559-2563 (มกราคม - 
ตุลาคม) มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด 22,699.12 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งในปี พ.ศ.2560 และ 2561 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.72 และ 2.32 ตามลำดับ และในปีพ.ศ.2562 และ 2563 ลดลงร้อยละ 25.50 และ 1.85 
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.3-1 และตารางท่ี 2.3-2
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2.3-1 มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยปี พ.ศ.2559 - 2563 (มกราคม - ตุลาคม) 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

อันดับ  ประเทศ  
ปี 2559 

ประเทศ  
ปี 2560 

ประเทศ  
ปี 2561 

ประเทศ  
ปี 2562 

ประเทศ  
ปี 2563 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

1 สหรัฐอเมริกา 858,099,387,556 จีน 997,389,539,841.00 จีน 970,757,577,282 สหรัฐอเมริกา 817,219,082,590 สหรัฐอเมริกา 884,586,604,197 

2 จีน 831,197,937,458 สหรัฐอเมริกา 898,571,542,920 สหรัฐอเมริกา 898,816,308,316 จีน 744,066,275,489 จีน 765,821,627,872 

3 ญี่ปุ่น 717,587,383,595 ญี่ปุ่น 745,909,339,680 ญี่ปุ่น 798,186,328,021 ญี่ปุ่น 645,406,641,740 ญี่ปุ่น 582,118,731,633 

4 ฮ่องกง 401,943,890,484 ฮ่องกง 415,974,632,902 เวียดนาม 415,616,898,679 เวียดนาม 314,397,014,788 ฮ่องกง 294,489,091,753 

5 ออสเตรเลีย 361,106,986,501 เวียดนาม 389,875,425,364 ฮ่องกง 401,059,344,642 ฮ่องกง 306,525,521,820 เวียดนาม 280,600,765,221 

6 มาเลเซีย 336,330,290,233 ออสเตรเลีย 355,178,506,756 มาเลเซีย 372,887,874,972 ออสเตรเลีย 277,837,849,999 สิงคโปร ์ 257,915,306,239 

7 เวียดนาม 329,058,697,306 มาเลเซีย 349,218,102,241 ออสเตรเลีย 344,903,650,961 มาเลเซีย 271,746,069,988 ออสเตรเลีย 256,306,355,140 

8 อินโดนีเซีย 286,484,122,611 อินโดนีเซีย 299,256,021,139 อินโดนีเซีย 328,119,622,135 อินโดนีเซีย 240,456,133,134 สวิตเซอร์แลนด ์ 231,335,637,480 

9 สิงคโปร ์ 284,001,847,814 สิงคโปร ์ 277,221,909,807 สิงคโปร ์ 297,463,588,637 สิงคโปร ์ 234,628,292,125 มาเลเซีย 218,040,982,870 

10 ฟิลิปปินส ์ 224,142,434,007 ฟิลิปปินส ์ 234,859,382,075 ฟิลิปปินส ์ 253,632,930,084 อินเดีย 196,659,322,491 อินโดนีเซีย 204,107,117,667 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
                                     บทท่ี 2 
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ตารางท่ี 2.3-2 การส่งออกของประเทศไทยปี พ.ศ.2559 -2563 (มกราคม - ตุลาคม) 

การส่งออกของประเทศไทย 

ปี พ.ศ. มูลค่าส่งออกทั้งหมด (บาท) มูลค่าเพ่ิมขึ้น/ลดลง (บาท) เพ่ิม/ลด(%) 

2559 4,629,952,977,565     

2560 4,963,454,402,725 333,501,425,160 6.72 

2561 5,081,444,123,729 117,989,721,004 2.32 

2562 4,048,942,204,164 -1,032,501,919,565 -25.50 

2563 3,975,322,220,072 -73,619,984,092 -1.85 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

ประเทศไทยมีส ินค้าส ่งออกส่วนใหญ่เป็นรถยนต์/อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่า  
การส่งออก ช่วงปี พ.ศ.2559-2563 (มกราคม - ตุลาคม) รวมทั้งหมด 17,978,869 ล้านบาท ประกอบด้วย 
สินค้าส่งออกประเภทรถยนต์/อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ,  
อัญมณีและเครื่องประดับ, ผลิตภัณฑ์ยาง, เมล็ดพลาสติก, น้ำมันสำเร็จรูป, เคมีภัณฑ์, แผงวงจรไฟฟ้า, 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ แสดงดังในตารางที่ 
2.3-3 

ตารางท่ี 2.3-3 สินค้าส่งออกของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2563 (มกราคม - ตุลาคม) 

ลำดับ สินค้า 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

1 
รถยนต์/อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

923,378 914,344 927,501 846,435 520,795 

2 
เครื่องคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

587,248 624,896 633,150 564,627 477,694 

3 อัญมณีและเครื่องประดับ 501,124 434,891 383,977 486,216 527,129 

4 ผลิตภณัฑ์ยาง 230,554 346,897 353,443 347,650 305,164 

5 เมลด็พลาสติก 270,502 293,551 330,156 284,263 202,952 

6 น้ำมันสำเร็จรปู 193,281 242,352 298,921 226,963 136,192 

7 เคมีภณัฑ ์ 213,622 252,336 294,215 235,247 172,389 

8 แผงวงจรไฟฟ้า 270,332 279,659 267,101 234,892 182,255 

9 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ของเครื่องจักรกล 

243,753 256,241 262,831 227,071 164,155 

10 
เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ 

239,427 231,862 203,569 195,770 135,495 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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รูปที่ 2.3-1 กราฟแสดงมูลค่าสินค้าส่งออกของประเทศไทย ปี 2559-2563 (มกราคม - ตุลาคม) 
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สินค้าส่งออกของประเทศไทย ปี 2559-2563 (มกราคม - ตุลาคม)

รถยนต/์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ
ผลิตภัณฑ์ยาง เมล็ดพลาสติก น้ํามันสําเร็จรูป
เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของเคร่ืองจักรกล
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2.4 รูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการทางโลจิสติกส์ที่สร้างรายได้ ผลกำไร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ GDP ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอด
กระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
สำหรับการค้าระหว่างประเทศ โดยรูปแบบหลักสำหรับการขนส่งส ินค้าระหว่างประเทศในปัจจ ุบัน
ประกอบด้วย 

1) การขนส่งสินค้าทางเรือ  

เป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่ประหยัดต้นทุนที่สุด เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้
ปริมาณมาก ระยะทางไกล ไม่เร่งด่วน และเป็นสินค้าที ่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก 
เครื่องจักร ยางพารา การขนส่งประเภทนี้จำเป็นต้องมีวางแผนที่ดี เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาระยะเวลา
ในการขนส่งสินค้าที่แน่นอนได้ เพราะบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง เช่น พายุเข้า 
คลื่นลมทะเลมีความไม่แน่นอน เป็นต้น และสินค้าประเภท วัตถุดิบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร ปัจจุบันนิยม 
การขนส่งทางเรือระบบคอนเทนเนอร์ 

2) การขนส่งทางอากาศ  

นับว่าเป็นช่องทางการขนส่งที่รวดเร็วมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่นและ
ต้นทุนที่สูง แต่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดี ซึ่งการให้บริการจะมีการรับประกันเวลาในการส่งมอบ
สินค้าหรือวัสดุให้กับผู้รับสินค้าที่ประเทศปลายทาง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าทีต่้องการความเร่งด่วนหรือ
การขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่ายสินค้า และสินค้ามีปริมาณน้อย เช่น สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ผัก และ
ผลไม ้เป็นต้น 

3) การขนส่งทางบก  

การขนส่งสินค้าทางบก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) การขนส่งทางถนน ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนนคือ รถบรรทุก เหมาะสม
กับการขนส่งประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เพราะเป็นการขนส่งสินค้าที่สะดวก ส่งมอบ
รวดเร ็ วตามกำหนดและสามารถส ่ งส ินค ้ า ไปถ ึ งผ ู ้ ใช ้ ได ้ โดยตรง  แต ่ ในกรณ ีท ี ่ ต ้ องส ่ งส ินค้ า 
ไปต่างประเทศที ่มีระยะทางไกลและไม่สามารถใช้การขนส่งทางถนนได้โดยตรง รถบรรทุกจะทำงาน 
โดยการบรรทุกสินค้าไปส่งยังศูนย์กระจายสินค้า จุดแลกเปลี่ยนสินค้า หรือท่าเรือ เพ่ือส่งสินค้าต่อทางเรือหรือ
ทางอากาศแทน ซึ่งการขนส่งทางถนนจะตอบสนองต่อการขนส่งสินค้าประเภท สินค้าอุปโภค และบริโภค 

(2) การขนส่งระบบราง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางรางคือ รถไฟ เหมาะสำหรับ
การขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมาก และในระยะทางไกลไปยังประเทศใกล้เคียง เป็นบริการขนส่งสินค้า 
ที่มีอัตราค่าบริการไม่แพงและมีกำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทาง ในระยะเวลาแน่นอน และ 
มีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า ส่วนใหญ่สินค้าที่ส่งผ่านรถไฟคือ น้ำมัน และปูนซีเมนต์ 

 

 

https://jwd-group.com/th/knowledge_bases/detail/aboutlogistics
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4) การขนส่งทางท่อ  

เป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว เช่น น้ำมันดิบ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ เหมาะสมกับการขนส่งประเทศใกล้เคียง บริเวณที่ท่อผ่านจะต้อง  
มีความชันไม่มาก เพ่ือให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและจะไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ  

 
2.5 เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อำพล (2557) ได้ทำการศึกษาเพื ่อว ิ เคราะห์การขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบที ่ม ีผลต่อ  
การเลือกรูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการรวบรวมข้อมูล
ทั ้งจากข้อมูลในสถานการณ์จริง (Reveal Preference-RP) และข้อมูลจากสถานการณ์สมมติ (State 
Preference-SP) โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู ้จ ัดการโลจิสติกส์สถานการณ์ทางเลือกรูปแบบ 
การขนส่งทั ้งสามรูปแบบ (ทางรถบรรทุก ทางรถบรรทุกร่วมกับทางเรือ และทางรถบรรทุกร่วมกับ  
ทางอากาศ) จากจังหวัดสมุทรปราการถึงเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรต้นทุน  
การขนส่งต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า ความรวดเร็วของขนส่ง ความตรงต่อเวลาของการขนส่งของอุตสาหกรรม
ช ิ ้นส ่วนยานยนต ์ม ีค ่าน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ 0.05 แบบจำลองสว ่นใหญสามารถอธ ิบาย  
ได้ว่าการเพิ ่มขึ ้นของความรวดเร็วของการขนส่งและความตรงต่อเวลาในการขนส่งมีผลทำให้ผู ้จัดการ  
โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีโอกาสจะเลือกใช้รูปแบบการขนส่งทางรถบรรทุก แ ละรูปแบบ 
การขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกับเร ือขนส่งโดยความตรงต่อเวลาในการขนส่งมีอิทธ ิพลสูงส ุดสำหรับ  
การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้ามีผลทำให้ผู้จัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์มีโอกาสจะไม่เลือกใช้รูปแบบการขนส่งเดิมแต่จะไปเลือกใช้รูปแบบการขนส่งอื่นโดยต้นทุนการเก็บ
รักษาสินค้าจะมีอิทธิพลมากที่สุด 

สมเกียรติ และกมลชนก (2556) ทำการศึกษาต้นทุนการขนส่ง เวลาที่ใช้ในการขนส่ง วิธีการ
ขนส่ง และเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเลือกเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบจากประเทศไทยไปสหภาพยโุรป โดยผ่านท่าเรือน้ำลึกทวาย 
ท่าเรือน้ำลึกปากบารา และท่าเรือแหลมฉบังซ่ึงมีศักยภาพในการแข่งขันกันได้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ Multimodal Transport Cost Model เพื่อคำนวณหาต้นทุนรวม เวลาที่ใช้ในการขนส่ง และ
ความคลาดเคลื่อนของเวลาที่ใช้ในการขนส่ง จากนั้นใช้ Goal Programming Model เพื่อคำนวณหาเส้นทาง
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ส่งออกโดยผู้ส่งออก โดยผู้ส่งออกเป็นผู้กำหนดน้ำหนักให้กับปัจจัยต่าง ๆ 
ผลการวิจัยพบว่า เส้นทาง Ayutthaya – Dawei – Rotterdam ซึ่งมีต้นทุนการขนส่งเท่ากับ 3,800 ดอลลาร์สหรัฐ 
ใช้เวลาในการขนส่ง 21.4 วัน และมีความคลาดเคลื่อนของเวลาที่ใช้ในการขนส่งเท่ากับ 0.14 เป็นเส้นทาง 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ส่งออก 

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา  
การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บนเส้นทางแหลมฉบัง– หนองตะไก้ จังหวัดอุดรธานีเป็นการสนับสนุนนโยบาย
การเปล ี ่ ยนร ูปแบบการขนส ่ งส ู ่ ร ูปแบบการขนส ่งต ่อเน ื ่องหลายร ูปแบบ ภายใต ้ย ุทธศาสตร์  
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งนวยความสะดวกในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และ 
ภัยค ุกคาม และประเม ินความเป ็นไปได ้ของธ ุรก ิจขนส่งส ินค ้าต ่อเน ื ่องด ้วยรถบรรท ุกและรถไฟ  
ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน  

ผลการศึกษาพบวา่การพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ เพื่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 1.5 ของการขนส่งภายในประเทศ สอดคล้องกับแนวทาง การปรับตัวของผู้ให้บริการ
ขนส่งรายย่อยในการผันไปเป็นผ ู ้ ให ้บริการรับช ่วงขนส่ง (Sub-contractors) โดยร ูปแบบธุรก ิจที ่มี 
ความเป็นไปได้ คือ 1) ผู ้ให้บริการขนส่งขยายขอบข่ายการให้บริการเชื่อมโยงการขนส่งด้วยรถไฟ และ  
2) ผู้แทนรับจัดการขนส่งสินค้าโดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างผู้เกี ่ยวข้องทั้งภาคการผลิต  
ผู้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกและการรถไฟแห่งประเทศทย การปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่
สามารถยกขนหรือขนถ่ายสะดวกด้วยโฟล์คลิฟท์ในการขนย้ายระหว่างคลังสินค้ากับรถบรรทุกและรถไฟ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการทำงานและการแลกเปลี ่ยนข้อมูลกันภายใน  
กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งและการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้ข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการ เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลทางการเงินและการลงทุนทั้ง 2 รูปแบบ มีระยะเวลาคืนทุน (PB) ใกล้เคียงกันอยู่ที ่ประมาณ 4 ปี  
11 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีมูลค่าเท่ากับ -577,137.92 และ -954,796.01 และอตัราผลตอบแทน
การลงทุน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 2.12 และ 2.03 

พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล และปฎล รัตนชุม (2560) ทำการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรม
สำหรับงานขนส่งสินค้าทางถนน กรณีศึกษาบริษัทขนส่งปูนซีเมนต์ เพื่อศึกษาต้นทุนในการดำเนินการขนส่ง  
ที่แท้จริงของธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุก ซึ่งได้นำแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรม (Activity-Based 
Costing, ABC) มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาต้นทุนในการดำเนินการขนส่ง และทำการวิเคราะห์คุณค่าของ
กิจกรรมในกระบวนการขนส่งในระบบต้นทุนฐานกิจกรรมจะกำหนดกลุ่มต้นทุนในรูปของกลุ่มต้นทุนกิจกรรม 
(Activity Cost Pools) โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
ที่เกี ่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ณ สถานที่ปฏิบัติงานที่โรงงานปูนซีเมนต์ และบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  
ทั้งที ่สำนักงานใหญ่และสำนักงานย่อยรวม 20 ราย รวมทั้งให้ผู ้ปฏิบัติงานตอบแบบสอบถามเพิ ่มเติม  
ซ่ึงรายละเอียดของแบบสอบถามจะประกอบไปด้วย เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง จำนวนงานที่ทำในแต่ละ
วัน เพื่อหาสัดส่วนการทำงานจริงที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขนส่งวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์   
โดยพิจารณาครอบคลุมตั้งแต่การรับคำสั่งขนส่งจากลูกค้าจนกระทั่งจบกระบวนการขนส่งสินค้า โดยจะดำเนิน
การศึกษาการขนส่งในเส้นทางสระบุรี-ชัยนาท-เชียงราย  

จากการศึกษาพบว่าต้นทุนกิจกรรมขนส่งสินค้ามีสัดส่วนที่สูงถึงกว่าร้อยละ 82.76 ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมการขนส่งด้วยรถบรรทุกนั้นประกอบไปด้วยต้นทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะในส่วนของต้ นทุน 
ผันแปรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายน้ำ มันเครื่อง ค่ายาง ค่าซ่อมบำรุงรักษา
รถบรรทุก และค่าลงสินค้า สำหรับกิจกรรมในส่วนที่เหลือมีสัดส่วนรวมกัน  ร้อยละ 17.24 ในส่วนต้นทุน 
การให้บริการลูกค้าใน 1 รอบการขนส่งจากการคำนวณจะพบว่ารถพ่วงที่ใช้น้ำมันมีต้นทุนอยู่ที่ 26,634.82 
บาท/รอบการขนส่ง ขณะที ่รถพ่วงที ่ใช้ NGV มีต้นทุนอยู ่ที ่  21,183.82 บาท/รอบการขนส่ง ในส่วน 
การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมพบว่าในกระบวนการขนส่งมีกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมคุณค่าในอัตราที่สูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เกิดจากการรอคอยและการวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมคุณค่าเหล่านี้อยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
จากการวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมเพื่อปรับลดต้นทุน โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและลดเวลา
การรอคอย ทำให้บริษัทขนส่งสามารถลดต้นทุนลงได้รวม 2,095,899 บาท ทำให้เวลารวมในการให้บริการต่อ 
1 รอบการขนส่งลดลง 50.22% โดยลดลงจาก 10,275 นาที ลดลงเหลือ 5,115 นาที นอกจากนี้ภายหลังจาก
การปรับปรุงทำให้สัดส่วนคุณค่าของกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าลดลงจาก 56.06% เหลือ 14.08% ขณะที่สัดส่วน
คุณค่าของกิจกรรมที่เพ่ิมค่าเพ่ิมขึ้นจาก 7.01% เป็น 11.73% 

รดา สิริสายพิรุณ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จและผลกระทบต่อการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของไทย กรณีโครงการท่าเร ือน้ำล ึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย สหภาพเมียนมาร์”  
เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรมของ
สหภาพเมียนมาร์ และศึกษาผลกระทบของโครงการต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทยในการเปิดประตูการค้า
ตลาดในฝั ่งตะว ันตก โดยเปร ียบเทียบต้นทุนการขนส่งและ โลจ ิสต ิกส ์ระหว่างไม ่ม ีโครงการทวาย  
และมีโครงการ โดยในส่วนการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในลักษณะเฉพาะเจาะจง
ผ ู ้ที่ เก ี ่ยวข ้อง และผ ู ้ม ีส ่วนได้ ส ่วนเส ียก ับโครงการฯ จำนวนทั ้งส ิ ้น 23 คน และส ่วนผลกระทบ 
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ต่อประเทศไทยใช้วิธีจัดทำตัวแบบการคำนวณต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์
เปรียบเทียบระหว่างเส้นทางดั้งเดิม กรณีไม่มีโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ
เส้นทางใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการฯ และวิธีจัดทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในลักษณะ Focus group ของ
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับโครงการฯ  

ผลการศึกษาในส่วนปัจจ ัยสำค ัญที ่ม ีผลกระทบต่อความสำเร ็จของโครงการฯ พบว่า  
ความสนใจของผู้ประกอบการต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมทวาย เป็นปัจจัยที่กลุ่มผู ้ให้
สัมภาษณ์มองว่ามีความสำคัญมากที่สุด เพราะผู้ประกอบการต่างชาติมีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ สามารถ
ดึงดูดนักลงทุนรายอื่น ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น สำหรับ  
ด้านความเป็นประชาธิปไตย ระบอบการปกครอง ความน่าเชื่อถือของระบบการเงิน และการคลัง การปรับปรุง
กฎหมายท ี ่ เอ ื ้ อต ่ อการลงท ุนของน ักลงท ุนต ่ า งชาต ิ  ค ือป ัจจ ัยท ี ่ กล ุ ่ มผ ู ้ ให ้ส ัมภาษณ ์ เห ็นว่ า 
มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะทำให้โครงการพัฒนาดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ในส่วนของผลการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการทวายฯ ต่อต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาจากตัวแบบวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ที่แสดงให้เห็นว่า การขนส่ง  
สินค้าโดยเส้นทางปัจจุบันมีราคาถูกกว่าการขนส่งด้วยเส้นทางใหม่   

นิตยา ชูมี (2552) ทำศึกษาการจัดทำดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เพ่ือการนำไป
ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาครฐัและเอกชน เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยจัดทำแบบจำลองรูปแบบสูตรในการคำนวณ 
และคำนวณดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งเป็นเครื่องชี้ วัดเศรษฐกิจและสัญญาณ
เตือนภัยที่สำคัญทางด้านโลจิสติกส์ในเรื่องค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล รวมทั้งหาแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาในการลดต้ทุนค่าบริการขนส่งสินค้าทางทะเล ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีมีการขึ้นลงตาม
ค่าบริการขนส่งสินค้าซึ่งค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวมาก ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2551 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มลดลงมาก เนื ่องจากการส่งออกของประเทศไทยเกิดการชะลอตัว  
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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เนื่องจากมูลค่าการสั่งซื ้อจากต่างประเทศลดลง สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2552  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการส่งออกของไทยเริ่มดีขึ้น ได้รับคำสั้งซื้อจาก
ต่างประเทศมากขึ ้น โดยปัจจัยที ่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีค่าบริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
ทางทะเล ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการการขนส่ง เศรษฐกิจของโลก และฤดูกาล 

Wilasinee Paonai et al. (2662) ทำศึกษาแบบจำลองการเล ือกผลิตภ ัณฑ์ทางการเกษตร 
โดยการขนส่งทางรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ
คาดการณ์พฤติกรรมของผู้ผลิต สำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป ได้แก่ ข้าว แป้ง และน้ำตาล ระหว่างการขนส่ง
ทางถนนและทางรถไฟ โดยใช้เทคนิคพื้นฐานที่ระบุไว้ โดยกลุ่มเป้าหมายและขนาดตัวอย่างของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่สำรวจ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สามารถแบ่งออกเป็นองค์กรขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้รถบรรทุกเป็นยานพาหนะในการบรรทุกสินค้า จำนวน 300 คน หลังจาก 
การคำนวณตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายนักวิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น   และจากตอบแบบสอบถามจาก
ผู้จัดการการขนส่งหรือผู้บริหาร 58 คน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ข้อมูลถูกนำไปพัฒนาแบบจำลองลอจิท
แบบไบนารีของการขนส่งสินค้า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื ่อถือ  
การจ่ายค่าขนส่ง เวลาที่ใช้ในขนส่ง และระยะทาง จากโรงงานไปยังสถานีรถไฟ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกรูปแบบ ได้แก่ ความตรงต่อเวลาและระยะห่าง ภายใต้สถานการณ์ที่สถานีรถไฟอยู่ห่าง
ออกไปไม่ถึง 10 กม. และการจัดส่งทางรถไฟสามารถรับประกันได้ว่าสินค้าจะมาถึงไม่ช้ากว่ากำหนด  
2 ชั่วโมง การขนส่งสินค้าทางรถไฟสามารถรับส่วนแบ่งการตลาดได้ถึง 38% การรถไฟแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถใช้แบบจำลองนี้ในการจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงองค์ประกอบ 
การบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด  

ชนกพร และสมปฤณ (2018) ได้ศ ึกษาเกี ่ยวกับที ่มา ความสำคัญ เป้าหมาย รูปแบบและ 
ความคืบหน้าของนโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ของจีน ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และกรอบการวิจัย ซึ่งใช้ทฤษฎีเสถียรภาพ
ของเจ้าโลกและแนวคิดทฤษฎีอำนาจเชิงอ่อน แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
ซึ่งจากผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ที่มาของนโยบายมาจากความต้องการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง 2. นโยบาย 
มีความสำคัญเพราะสามารถแก้ปัญหาภายในและภายนอกของจีนได้เกือบทุกด้าน 3. นโยบายมีเป้าหมายดา้น
เศรษฐกิจคือ การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านการเมืองและความมั่นคง  คือ
การแก้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ และการขยายอิทธิพลของจีนในเวทีโลก 4. ลักษณะของนโยบาย
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์และแผน 2) ความคิดริเริ่ม 5. ความคืบหน้าของนโยบาย ระดับภายในประเทศสร้าง
การยอมรับและเตรียมความพร้อมของนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับภายนอกประเทศสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ โดยใช้อำ นาจเชิงอ่อนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
เป้าหมาย ดังนั้น จีนจึงกำหนดนโยบายดังกล่าวขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบรรลุ “ความฝันของจีน” 

ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์ (2559) ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุก
และรถไฟ กรณีศึกษา การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคบนเส้นทาง แหลมฉบัง–หนองตะไก้ จังหวัดอดุรธานี  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม และประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ
ขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 2 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม หรือ SWOT Analysis เป็นการประเมินสถานการณ์
จากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 
ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 2.5-1 

ตารางท่ี 2.5-1 จุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ความเป ็นม ืออาช ีพของธ ุรก ิจขนส ่งการรวมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดการปรับปรุง
กฎระเบียบและมาตรฐานการขนส่งให้สอดคล้องกันเพื่อ
ลดตน้ทุนและข้อจำกัดในการเคลื ่อนย้ายสินค้าและ
บริการ 

- ความสามรถในการพัฒนาธุรกิจข้ามชาติตามแบบอย่าง
ของธุรกิจที่เป็นผู้นำในตลาด การลงทุนของผู้ให้บริการ
ขนส่งข้ามชาติ ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีแก่ธุกิจในประเทศไทยและทำให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจ 

- ความสามารถในการสร ้างเคร ือข ่ายตามเส ้นทาง
ยุทธศาสตร์และการเชื ่อมโยงสู ่ประเทศเพื ่อนบ ้าน  
การสร้างความร่วมมือด้านการค้า การบริการ และ 
การลงทุน 

- ธ ุรก ิจขนส ่งส ่วนใหญ ่เป ็นธ ุรก ิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ทำให้ความสามารถในการให้บริการแบบ
ครบวงจรค ่อนข ้างจำก ัดและไม ่สามารถรองรับ 
ความต้องการของภาคขนส่งซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

- ทรัพยากรบุคคลจำกัดอยู่ในวงแคบ การพัฒนาองค์
ความรู้และความสามารถของบุคลากรด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ในการประยุกต์ใช้สหวิทยาสาขาต่างๆ 
ท ั ้ งทฤษฎีและปฏ ิบ ัต ิ ให ้สอดคล ้องตอบสนองต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาคธุรกิจค่อนข้าง
จำกัด 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 2 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี 2.5-2 โอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 

โอกาส ภัยคุกคาม 
- การสน ับสน ุนการปร ับเปล ี ่ยนร ูปแบบการขนส่ง 

สู ่การขนส่งต ่อเนื ่องหลายร ูปแบบ เพื ่อลดต้นทุน 
การขนส ่ ง  เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพบร ิการขนส ่งและ
เครือข่ายโลจิสติกส์ที ่ เชื ่อมโยงตลอดทั ้งต้นทางถึง
ปลายทาง โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟใหเ้ป็น
โครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายขนส่งสินค้าหลักของ
ประเทศก่อนสร ้างรถไฟรางคู ่บนเส ้นทางขนส่งที่
หนาแน่น เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระบบรถไฟ (Feeder 
Line) จากพื ้นที ่ เศรษฐกิจด ่านชายแดนสำคัญและ 
เขตอุตสาหกรรมเข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของประเทศ 
การจัดหาหัวรถจักรและแคร่บรรทุกให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการ รวมถึงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มี
ส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

- การเร่งพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
ให ้สมบูรณ์ โดยจัดต ั ้งหน่วยงานจัดการส่วนกลาง  
ทำหน้าที่พัฒนาบริหารจัดการ และดูแลระบบส่วนกลาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่าง
ภาครัฐและภึคเอกชน (G2B) สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลในกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถเชื ่อมโยงระบบ 
ASEAN Single Window (ASW) ได้อย่างสมบูรณ์ 

- แนวโน้มการขยายตัวของตลาดภาคการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ในอาเซียน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
การบร ิโภคในอาเซ ียน แนวโน ้มการขยายตัวของ 
ภาคเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจาก
การเปิดเสรีทางการค้าและโครงสร้างการผลิตมีลกัษณะ
เป็นเครือข่ายการผลิตข้ามประเทศ เป็นต้น 

- ความต้องการมีความหลากหลายและเป็นตลาดเฉพาะ
มากขึ ้นเพราะความหลากหลายของประชาชนทั ้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที ่แตกต่างกันและการเพิ ่มขึ ้นของชนชั ้นกลางและ
ประชากรรุ่นใหม่จะทาให้เกิดความตอ้งการรูปแบบใหม่ๆ  
ส ่ งผล ให ้ เ ก ิ ดแนวค ิ ดและความหลากหลายใน 
การให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มากขึ้น 

- การแข่งขันของธุรกิจขนส่งที่รุนแรงขึ้นภายใต้
การเปิดเสรีทางการค้าการให้บริการ โลจิสติกส์
ได้เปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ ้นได้ถึงร้อยละ 70 
ส่งผลให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากต่างประเทศ
เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้อาเซียนเป็นเป้าหมาย
การลงทุนของบริษัทโลจิสติกส์ข้ามชาติซึ ่งมัก 
เข้ามาในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น 
ทำให้ธ ุรก ิจขนส่งจะมีแนวโนม ้การแข ่งขัน 
ที่รุนแรงขึ้น 

- การเติบโตของบริการส่งเอกสารและพัสดุเป็น 
ผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส ื ่อสาร โดยเฉพาะการพัฒนา ASEAN 
Broadband Corridor ทำ ให ้ ม ี จ ำนวนผ ู ้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นและทำให้เกิดการขยายตัว
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน 
โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
(B2C) และผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) จำนวน
ประชากรในเขตเมืองที ่ เพิ ่มขึ ้นทไใหต้นทุน 
การเดินทางไปซื ้อส ินค้ามีต ้นทุนสูงขึ ้นจาก
การจราจรที่ติดขัดและการเพิ่มข้ึนของคนรุ่นใหม่
ที่คุ้นเคยกบัการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบ 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการตลาด 

การวิเคราะห์ด้านการตลาด เป็นการศึกษาความต้องการของตลาดในการใช้บริการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องด้วยรถบรรทุก และละรถไฟ 
รวมถึงสัดส่วนทางการตลาดของธุรกิจขนส่ง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐการท่องเที่ยวที่ค่อยๆ 
ฟ้ืนตัวรวมถึงการส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนในทุกกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มการเติบโตเช่นกันโดยเฉพาะการขนส่งทางบก โดยมีแนวโน้มเติบโตตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวทั้งจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน สินค้าที่มีแนวโนม้การขนส่งเพิ่มขึ้น ได้แก่  
สินค้าวัสดุก่อสร้างสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ในส่วนของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีการเติบโตขึ้น 
ร้อยละ 2 - 3 ตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจขนส่งสินค้าเช่นกัน 

สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจขนส่งสินค้ามีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากรูปแบบ 
การดำเนินธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและครบวงจร สถานการณ์ดงักล่าวสืบเนื่องมาจากผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่จากต่างประเทศเข้าสู่
ตลาดในประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยก็มีการปรับตัวเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ซึ่งยังความรักษาความสามารถในการการแข่งขันขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจขนส่งได้มีความพยายามปรับตัวเพื่อผันไปเป็นผู้ให้บริการรับช่วงขนส่ง 
(Sub-contractors) ใหกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนื่องจากขอ้จำกัดด้านเงินทุน การปรับตัวดังกล่าวส่งผลให้
ระดับความร่วมมือทางธุรกิจสูงขึ้นเป็นการสร้างพันธมิตรในการขนส่งและจัดการสินค้าร ่วมกันตาม 
ความชำนาญซึ่งจะทำให้เกิดความคุม้ค่ามากกว่า 

การปรับตัวของตัวของธุรกิจขนส่งดังกล่าวเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่ต้องการพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญในแต่ละพ้ืนที่และความต่อเนื่องในการส่งมอบสินค้า
อย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใตข้อ้จำกัดด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งมี
ความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดีการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม มีเป้าหมายการแบ่งส่วนตลาดร้อยละ 1.5 
ของการขนส่งภายในประเทศทั้งหมด 



 
                       

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 2-54 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 2 
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ที่มา: ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์, 2559 

รูปที่ 2.5-1 เป้าหมายส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

ด้านเทคนิค 

การวิเคราะห์ด้านเทคนิคเป็นการศึกษาเพื ่อประเมินหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ ร ูปแบบของอุปกรณ์ขนย้ายสินค้าที ่ เหมาะสมต่อการขนย้ายสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรถบรรทุกและรถไฟ 
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อกนัได้อย่างอัตโนมัติ 

1) อุปกรณ์ขนถ่ายที ่เหมาะสมต่อการขนย้ายสินค้าในกลุ ่มเป้าหมายด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 
ประกอบด้วย ตูค้อนเทนเนอร์แคร่รองรับตู้สินค้ารถโฟล์คลิฟท์ รถหัวลากและหางลาก และอุปกรณ์บรรจุสินค้า
และวางซ้อน (Racking) ที่เหมาะสมต่อการขนย้ายสินค้าระหว่างการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนามาตรฐานนิยามข้อมูลเพื ่อการแลกเปลี ่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างรถบรรทุกและรถไฟ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกัน
ไดอ้้ย่างอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นต้องได้รบัความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ด้านการจัดการ 

การวิเคราะห์ด้านการจัดการ เป็นการศึกษาเพื ่อจัดรูปแบบและการบริหารจัดการธุรกิจขนส่ง
ต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด 

ข้อจำกัดในการบริหารจัดการ คือ การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟอยู ่ภายใต้การบริหารจัดการของ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่อง
ด้วยรถบรรทุกและรถไฟ จึงจำกัดเพียงการซื้อเหมาระวางเพื่อบรรทุกและขนส่งสินค้า วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟเป็นไปตามระเบียบการจัดเดินขบวนรถโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 
รูปแบบการให้บริการหรือการดำเนินงาน ได้แก่ 
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1) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขยายขอบข่ายธุรกิจและการให้บริการ โดยเชื ่อมโยง 
การให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟ ภายใต้สัญญาความรับผิดชอบเดียวกันมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพ 
การขนส่งและการลดต้นทุนโดยเชื่อมโยงการขนส่งตั้งแต่ต้นทาง การขนถ่าย ระหว่างรถบรรทุกและรถไฟ  
จนการขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้าปลายทาง 

 
ที่มา: ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์, 2559 

รูปที่ 2.5-2 แนวคิดการบริหารจดัการธุรกิจโดยผู้ใหบ้ริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 
 

2) ผู้แทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้า 
ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกและการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการและติดต่อประสาน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการขนส่งเพื่อให้เกิดการไหลของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจรูปแบบนี้
อาจเกิดจากการร่วมมือในเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ไทย 

 
ที่มา: ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์, 2559 

รูปที่ 2.5-3 แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจโดยผู้แทนรับจัดการขนส่งสินค้า 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภค บนเส้นทางแหลมฉบัง – หนองตะไก้ 
จังหวัดอุดรธานีเริ่มจากการรวบรวมคำสั่งซื้อหรือรายการขนส่งสินค้าเพื่อคำนวณขนาดบรรจุและทำการจอง
ระวางและเที่ยวรถไฟในการขนส่งจากนั้นจึงนัดหมายรับสินคา้เพื่อนำไปบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ณสถานีแหลม
ฉบังและขนส่งด้วยรถไฟไปยังสถานีหนองตะไก้ จังหวัดอุดรธานีโดยมีรถบรรทุกรอขนถ่ายสินค้าเพื่อกระจาย
สินคา้สู่ลูกค้าปลายทาง ทัง้นี้สินคา้จะถูกขนย้ายโดยใช้อุปกรณ์ขนถ่ายชนิดพับเก็บและวางซ้อน (Mesh pallet) 
ซ่ึงเป็นทั้งอุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้าในแต่ละจุดและป้องกันความเสียหายที ่เกิดจากการกดทับและ
แรงสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่งตลอดเส้นทางจากต้นทางจนถึงปลายทาง 

 

 
ที่มา: ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์, 2559 

รูปที่ 2.5-4 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

 
2.6 แนวคิด และทฤษฎีที่ทีเ่กี่ยวข้อง 

 รูปแบบการหาต้นทุนการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Cost-
model) 
รูปแบบการหาต้นทุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Cost-model) 

เป็นรูปแบบการคํานวณต้นทุนที่รวมค่าขนส่งตั้งแต่สองแบบขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางราง หรือทางทะเล 
และพิจารณาการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งรูปแบบการคํานวณนี้
ปรับปรุงจาก Beresford และ Dubey ใน 1990 และปรับปรุงอีก โดย Beresford ใน ค.ศ.1999 (Banomyong 
and Beresford, 2001) 

ต้นทุนการขนส่งรวมเชื ่อมโยงหลายรูปแบบ (Total Intermodal Transportation Cost)  
เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในปัญหาการเลือกรูปแบบการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบรวม
ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการขนลาก (Dray Cost) 2) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า (Transfer Cost)  
3) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า (Line Haul Cost) และ 4) ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ดังแสดง
ในรูปที่ 2.6-1 
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• ค่าใช้จ่ายการขนลาก (Dray Cost) คือค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยัง
สถานีขนส่งต้นทาง และจากสถานีขนส่งปลายทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อส่งมอบให้
ลูกค้า 

• ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย (Transfer Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายของการเคลื่อนย้ายภายใน
สถานีขนส่งเดียวกัน ซึ่งได้แก่สถานีขนส่งต้นทาง และปลายทาง 

• ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Line Haul Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในเส้นทาง
การขนส่งหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างสถานีขนส่งต้นทาง หนึ่ง กับสถานีขนส่ง
ปลายทาง เช่น ค่าขนส่งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถไฟ เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า (Inventory Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าระหว่าง
กระบวนการ ขนส่ง ซึ ่งเกิดจากความล่าช้า หรือการรอการบรรทุกขนส่ง  ในระหว่าง
กระบวนการขนส่ง 

 
ที่มา: อำพล นววงศ์เสถียร และคณะ, 2557 

รูปที่ 2.6-1 องค์ประกอบของต้นทุนการขนส่งแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบ 
 

 การคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้า 

การเคลื ่อนย้ายสินค้าที ่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการวางแผนสินค้าที ่มีประสิทธิภาพ  
โดยต้องใช้แบบจำลองในการคาดการณ์ความต้องการบริการด้านการขนส่งสินค้า ที ่จะเปลี ่ยนแปลง  
อยู่ตลอดเวลา การสร้างแบบจำลองในอดีตนั้น มีทั้งที่เน้นไปที่การขยายตัวของสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะ  
โดยใช้ข้อมูลด้านเวลาเพื่อวางแผนการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของการเคลื่อนย้ายสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต  
หรือใช้แบบจำลอง four-step urban transportation planning (Transportation Research Board,1997; 
Cambridge Systematics, 1995) ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้รับความนิยม 
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โดยทั่วไปแล้ว แบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางปกติจะประกอบไปด้วย  
4 ขั ้นตอน แต่แบบจำลองที ่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการในการขนส่งสินค้า จะเพิ ่มขั ้นตอนขึ้ นจาก
แบบจำลองปกติอีก 1 ขั้นตอน คือการแปลข้อมูลการขนส่งสินค้าเป็นข้อมูลการเคลื่อนย้ายพาหนะที่ใช้ใน  
การขนส่งสินค้า (ข้ันตอนที่ 4) ดังนั้น แบบจำลองในการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าจะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 
  1) Freight Generation 

  2) Freight Distribution 

       3) Modal Split 

  4) Vehicle/Fleet Loading 

  5) Traffic Route Assignment 

นอกจากนั้น การที่แหล่งผลิตสินค้ามีทั้งการขนส่งสินค้ามาใช้ในการผลิต และการกระจายสินค้า
ไปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที ่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าอยู ่ใน
แบบจำลองด้วย โดยแบบจำลองการขนส่งสินค้า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) แบบจำลองความต้องการขนส่งสินค้าระดับมหภาค 
แบบจำลองความต้องการขนส่งสินค้าระดับมหภาคแบบจำลองที ่ใช้ในการอธิบาย  

ความต้องการการขนส่งสินค้าในระดับมหภาค ประกอบด้วย  
- ภาคผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 
- แหล่งผลิตสินค้า 
- พ้ืนที่เพาะปลูก 
- อุปสงค์การขนส่งสินค้า ได้แก่ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก 

ข้อมูลที่นำมาใช้ในแบบจำลองคือ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าในพื้นที่
ศึกษาและกลุ่มสินค้าเป้าหมายเบื้องต้น จากการพิจารณาพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งทีละพ้ืนที่ ความจำเป็นที่ต้องมีดัชนี i 
จะหมดไป และสามารถคำนวณปริมาณและมูลค่าในพื้นที่ใดพื ้นที่หนึ ่งของการขนส่งสินค้า j ณ เวลา t  
ดังสมการที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 
 

Yjt =  Yj,t−l + ∆Yjt    (2.1) 
 

Sjt =  
Yjt

Yt
=  

Yj,t−l

Yt
+ 

∆Yjt

Yt
   (2.2) 

 

Sjt =  Sj,t−l ∙  (
Yj,t−l

Yt
) + (

∆Yjt

∆Yt
) ∙ ( 

∆Yt

Yt
)   (2.3) 

 
โดยที่     Yjt

i   = มูลค่าในพ้ืนที่ i ของพ้ืนที่ของการขนส่งสินค้า j ณ เวลา t 
                Yt

i  = มูลค่าในพ้ืนที่ i ของประเทศ ณ เวลา t 
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Sjt 
i  = 

Yjt
i

Yt
i
 = สัดส่วนมูลค่าของพ้ืนที่ i ต่อมูลค่าของประเทศในพื้นที่ i โดยลำดับ 

            ∆Y  = การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าในเวลา t 
 

นอกจากนี้ ยังมีข้อพิจารณาอีกว่า เมื ่อเวลาผ่านไปสัดส่วนดังกล่าวของบางพื ้นที่อาจ 
มีแนวโน้มลดลงไปเรื่อย ๆ แต่อย่างต่ำที่สุดก็ไม่ควรต่ำกว่าศูนย์ (หรือมีค่าติดลบ) หากไม่ใส่ข้อจำกัดนี้ไว้ใน 
การประมาณการผลคาดการณ์ในอนาคตของบางพื้นที่อาจมีค่าต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น
สมการที่นำมาประมาณค่าจึงควรมีรูปแบบเฉพาะที่จำกัดให้ค่าทำนายอยู่ในพิสัยที่เป็นบวก (non-negative 
range) ซึ ่งเทคนิคแบบหนึ ่งในการประมาณค่าดังกล่าว คือแบบจำลองล็อกลิมิต ( log-limit model)  
เพื่อความง่ายในการอธิบายให้เป็นชุดหรือ Matrix ของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วน
ของมูลค่าในแต่ละพื้นที่ ความสัมพันธ์ในแบบจำลอง long-limit ระหว่าง Sjt, Sj,t−l  และ Xjt สามารถแสดง
ได้ดังสมการที่ 2.4 

 

InSjt =  α + InSj,t − 1 +  γXjt +  Ujt   (2.4) 
 
 

โดยที่      Ujt  = เป็นค่าความคาดเคลื่อน (error term) 
            In   = natural logarithmic function 
 

จากการประมาณค่าโดยวิธ ีกำล ังสองน้อยที ่ส ุด  (Ordinary Least Squares) จะได้
ค่าประมาณของ 𝛼, β และ γ ดังนั้นค่าทำนายของ  Sjt  หาได้ดังสมการที่ 2.5 และสมการที่ 2.6 ซึ่งแสดงว่าค่า
ทำนายของสัดส่วนมูลค่าในพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ในพิสัยที่เป็นบวกถึงแม้ว่าแนวโน้มนี้อาจลดลงก็ตาม 

 

In Ŝjt =  α̂ +  β̂InSj,t−l  +  γ̂Xit        (2.5) 
 

Ŝjt =  𝑒(α̂+ β̂InSj,t−l + γ̂Xit)   
 

Ŝjt =  𝑒α̂ ∙  𝑒β̂InSj,t−l ∙ 𝑒γ̂Xit   
 

Ŝjt =  𝑆𝑗,𝑡−𝑙
β̂

∙  𝑒(α̂+γ̂Xit)         (2.6) 
โดยที่      Ujt  = เป็นค่าความคาดเคลื่อน (error term) 
              ̂    = ค่าประมาณการ 
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2) แบบจำลองปริมาณและกระจายการขนส่งสินค้า 
ในการสร้างเมตริกซ์การนำเข้าและส่งออกสินค้าโครงการวิจัยนี้ แบ่งตามประเภทสินค้า

จากกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพ่ือหารูปแบบการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม  
▪ การแปลงเมตริกซ์ต้นทางและปลายทางของสินค้า (O-D Freight Matrix) 

หลังจากได้ปริมาณการนพเข้าและส่งออกของสินค้าแต่ละประเภทแล้ว การแปลง
เป็นเมตริกซ์ต้นทางและปลายทางของสินค้าใช้แบบจำลองความโน้มถ่วง (Gravity Model) โดยใช้ระยะทาง
ทางถนนระหว่างจุดต่าง ๆ ของแต่ละโซนในการกำหนด โดยสมการความโน้มถ่วงแสดงได้ดังสมการที่ 2.7 
อย่างไรก็ดี แบบจำลองความโน้มถ่วงได้ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ ทางด้านโครงข่าย 
การขนส่ง เช่น Trip Origin-Destination Flows หรือ Commodity Flows ดังสมการที่ 2.8 ที่สามารถเปลี่ยน
รูป โดยใช้วิธี Entropy Maximizing ซึ ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง  
ความโน้มถ่วง โดยมีรูปแบบของแบบจำลองดังสมการที ่ 2.9 ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ Ai และ Bj  
ใช้วิธีการทำซ้ำ (iterative procedure)  ค่าที่ได้ เป็นค่าคงที่เพื่อปรับแก้แบบจำลองให้สมดุล (balancing 
factors) สำหรับฟังก์ชันของระยะทางกีดขวาง (-βcij) ซึ่งในท่ีนี่ได้ใช้ค่า β เท่ากับ 2 

 

Vij =  
PiCj

Dij
2           (2.7) 

 

โดยที่ Vij  = ปริมาณสินค้าที่ขนส่งจากโซน i ไปยังโซน j 
               Pi   = ปริมาณสินค้าที่นำเข้าที่โซน i 

Ci   = ปริมาณสินค้าที่ส่งออกท่ีโซน j 
Dij   = ระยะทางระหว่างโซน i และ j 
 

Xn′ = kOr
αD

r′
γ

f(dn′)        (2.8) 
 

โดยที่ Xn'  = การหมุนเวียนจากพ้ืนที่ r ไปยัง  r’  
               k, 𝛼 และ γ  = ค่าคงที ่

Ci   = การหมุนเวียนที่เริ่มต้นที่พ้ืนที่ r 
Di   = การหมุนเวียนที่สิ้นสุดที่พ้ืนที่ r’ 

f(dn') = ฟังก์ชันของระยะทางกีดขวางระหว่าง r และ  r’ 
 

Tij  =   AiOiBjDjexp (−βcij)       (2.9) 
 

โดยที่ Tij  = การหมุนเวียนของสินค้าจากพ้ืนที่ i ไปยัง j  
               Ai และ Bj   = ค่าคงที ่

Oi   = การหมุนเวียนที่เริ่มต้นที่พ้ืนที่ i 
Di   = การหมุนเวียนที่สิ้นสุดที่พ้ืนที่ j 

−βcij = ฟังก์ชันของระยะทางกีดขวางระหว่าง i และ j 
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3) แบบจำลองการเลือกรูปแบบและการเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้า 
การพัฒนาแบบจำลองการเลือกเส้นทางดำเนินการโดยใช้ข้อมูล Revealed Preference 

(RP) และ Stated Preference (SP) ผสมผสานกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูล 3 ประเภท ดังนี้ 
- ข้อมูลของรูปแบบการขนส่งที่มีอยู่ 
- ข้อมูลทางเลือกรูปแบบการขนส่งของแต่ละบริษัท 
- ข้อมูลแสดงรายละเอียดรูปแบบการขนส่งที่ 
- เลือกใช้และรูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ โดยในแบบจำลองการเลือกรูปแบบ 

การขนส่งของการขนส่งสินค้า ได้รวมถึงเวลาที่ใช้ในการขนส่งและมูลค่าอ่ืน ๆ ของแต่ละ
รูปแบบการขนส่ง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินของผู้ส่ง รวมทั้งคุณภาพของบริการ เวลาและ
มูลคำของส่งสินค้าเข้าและออกจากรูปแบบการขนส่ง รวมทั้งจุดเปลี่ยนถ่ายต่าง ๆ  

ข้อมูลในส่วน SP ใช้ในการหาค่าสัมประสิทธ์ของส่วนต่าง ๆ ในฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ 
โดยที ่แต่ละทางเลือกรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที ่ได้นำเสนอในแบบสอบถาม ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
หมายความว ่า ค ่า  covariance ของแต่ละคู ่ของทางเล ือกสามารถถูกกำหนดเป็นศูนย์ หล ังจากได้  
ค่าสัมประสิทธ์แล้ว ใช้ข้อมูลทางด้าน RP ช่วยในการหาค่า variance-covariance matrix โดยที่ค่าสัมประสิทธ์
ของตัวแปรในฟังกช์ั่นอรรถประโยชน์ได้มาจากข้อมูลแบบ SP ซึ่งถูกปรับใช้กับแต่ละ link ในโครงข่ายเพื่อคำนวณ
ค่า systematic utility ของแต่ละ link และกำหนดคำา variance ของค่า perception error (𝜀) ในลักษณะ
ฟังก์ชั่นกับระยะทาง หรือระยะเวลาการเดินทางบนแต่ละส่วน link นั้น ๆ 

หลังจากได้ทำการหาค่าสัมประสิทธิ์สำหรับฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ และค่าคงที่สำหรับ
กำหนด variance-covariance matrix ของแต่เส ้นทาง ก ็สามารถดำเน ินการปร ับใช ้ร ูปแบบจำลอง 
การกระจายปริมาณการขนส่งสินค้าตามเส้นทางต่าง ๆ แบบจำลองเป็นลักษณะ Stochastic Probit User 
Equilibrium Assignment  

ปริมาณสินค้าในแต่ละประเภทถูกกำหนดโดยจุดต้นทางและจุดปลายทาง (origin-
destination) ต่าง ๆ ที่สามารถทำการขนส่งสินค้าระหว่างจุดตันทางและปลายทางเป็นในหลายรูปแบบ  
การขนส่ง (multi-modal) ตัวอย่างของโครงข่ายการขนส่งสินค้าโดยแต่ละ link มีค่าอรรถประโยชน์กำหนด
อยู่ นอกจากนี้รูปแบบการกระจายสินค้าอาจเกิดการล่าช้า เนื่องมาจากปริมาณจราจรหรือปริมาณสินค้าที่ส่งใน
แต่ละ link หรือ node ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีปริมาณสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายมาจากรถเทรลเลอร์ไปยังรถไฟ 
ดังแสดงในรูปที ่ 2.6-2 อาจเกิดการล่าช้า (delay) อย่างมากบริเวณ node ที่แสดงแทนจุดเปลี ่ยนถ่าย 
เพราะฉะนั้นฟังก์ชั่น delay-volume ถูกกำหนดสำหรับแต่ละ link และ node ดังสมการที่ 2.10 
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ที่มา: การพัฒนาแบบจำลองการขนส่งสินค้าระดับประเทศ สำหรับประเทศไทย, 2553 

รูปที่ 2.6-2 โครงข่ายการขนส่งสินค้าแบบหลายรูปแบบการขนส่ง 
 
 

Timel =  al +  bl (
Vl

Cl
⁄ ) 𝑛𝑙   (2.10) 

 

โดยที่     TimeI  = ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้าผ่าน link I หรือ node อ่ืน ๆ  
Vi  = ปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่าน link I  
al, bl, cl, nl  = ค่าสัมประสิทธ์ที่ต้องมีการกำหนด ซึ่งกำหนดจากชนิดของถนน 

และลักษณะทางวิศวกรรมของ link และ node 
 

ดังนั้น ค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละ link หรือ node สามารถกำหนดได้ดังสมการที่ 2.11 
 

Ul =  ASCl + βo(Costl) + βt(Timel(Vl)) +  βr(Relil)  (2.11) 
 
 

โดยที่ค่า ASC สามารถระบุได้จากชนิดของ link นั้น ๆ หรือรูปแบบการขนส่งนั ้น ๆ 
ระหว่างจุดต้นทางและปลายทาง อาจมีหลายเส้นทางขนส่งที่เป็นไปได้ ซึ ่งทางเลือกถูกกำหนดให้มีไม่เกิน  
สี่เส้นทาง โดยพิจารณาจากระยะทางและต้นทุนในการขนส่ง โดยกำหนดให้ ∏  𝑟𝑠 เป็นเซตของเส้นทางที่
สามารถเลือกส่งสินค้าได้ระหว่างจุดต้นทาง r และจุดปลายทาง s ค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละเส้นทาง p  
จะสามารถคำนวณได้ Up =  ∑ δl,pUl∀l  กำหนดให้ qrs เป็นปริมาณสินค้าที่ต้องการส่งระหว่างจุดต้นทาง r 
และจุดปลายทาง s หลังจากกำหนดค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละเส้นทางได้  ปริมาณสินค้าที ่ถูกส่งไปใน 
แต่ละเส้นทางที่ถูกกำหนดโดย Probit model 
 

Fp =  qrsPr (Up ≥ Up′|∀p′∈ ∏   
rs )   (2.12) 
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โดย Fp คือปริมาณการขนส่งสินค้าไปบนเส้นทาง p จะเห็นว่าปริมาณสินค้าที่ส่งไปบน 
แต่ละเส้นทางเป็นฟังก์ชั่นกับค่าอรรถประโยชน์ของแต่เส้นทางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละ
เส้นทางเกี่ยวเนื่องกับค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละ link และ node ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของปริมาณสินค้าที่ส่งผา่น
ในแต่ละ link และ node นั้น ๆ (VI) โดยที่  V𝑙 =  ∑ Fpδl,p∀p    เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา 

การกระจายสินค้าเป็นรูปแบบการแก้ปัญหา Fixed-point problem วิธีการแก้ปัญหา
การกระจายส ินค ้าแบบ Method of Successive Average (MSA) ถ ูกนำมาใช ้ก ับว ิธ ีการคำนวณค่า 
Pr (Up ≥ Up′|∀p′∈ ∏   

rs )  จากวิธี Monte-Carlo simulation 
Probit model ได้ถูกนำมาใช้ในส่วนการตัดสินใจ และกำหนดค่าอรรถประโยชน์ให้เป็น

ค ่าแปรปรวนแบบ  Normal Distribution ส ่วน covariance ของแต ่ละเส ้นทางการขนส ่งถ ูกกำหนด 
โดยอัตโนมัติจากรูปแบบโครงข่าย ซึ่งในส่วนนี้ช่วยให้สามารถแสดงแทนเส้นทางการขนส่งแบบหลายรูปแบบ 
(multi-modal) ได้โดยตรงในโครงข่าย 

 
 การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)  

การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ได้ประยุกต์มาจากหลักการของพาเรโต โดย วิลเฟรโด 
พาเรโต (Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ตั้งข้อสังเกตว่า “สิ่งที่สำคัญจะมีอยู่เป็นจำนวนที่น้อย
กว่า สิ่งที่ไม่สำคัญซึ่งมักจะมีจำนวนที่มากกว่า ในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 นั่นคือการให้ความสำคัญกับกลุ่มสินค้า
จำนวนน้อยที ่มีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ ่มสินค้าจำนวนมากที่โดยรวมมีมูลค่าน้อย” (Diana, Francisco, 
Soumaya and Ada, 2017) 

ในการจัดการสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ถ้าสินค้าใดมีมูลค่าสูง 
จะต้องมีการจัดการดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ A, B และ C 
ตามลำดับ เพ่ือได้รับการควบคุมที่แตกต่างกันไป สามารถช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้
และค่าใช้จ่ายสินค้าที่มีมูลค่ามากก็ควรมีการดูแลจัดการอย่างเข้มงวด ช่วยสามารถทำให้การควบคุมและ
ตัดสินใจได้ถูกต้องว่าสินค้าคงคลังแบบใดควรได้รับการควบคุมในระดับที ่เหมาะสม แต่ Magee และ
Boodman ได้ให้หลักเกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มของสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.6-1 การจำแนกกลุ่มสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 

กลุ่ม 
ร้อยละของมลูค่า 

สินค้าคงคลังทั้งหมด 
ร้อยละของปริมาณ 

การใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด 
A 70-80 10-20 
B 15-20 30-40 
C 5-10 40-50 
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รูปที่ 2.6-3 กราฟการจำแนกรายการสินค้าโดยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 

 

จากรูปที่ 2.6-3 เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลัง และ 
ร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด แกน X (แนวนอน) แสดงถึงร้อยละของปริมาณการใช้สินค้า 
คงคลังทั้งหมดในรอบ 1 ปี ส่วนแกน Y (แนวตั้ง) แสดงถึงร้อยของมูลค่าของสินค้าคงคลังทั้งหมดในรอบ  
1 ปี เมื ่อพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่า สินค้าคงคลังที ่มีร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังน้อยแต่  
มีมูลค่าสูงจะเป็นกลุ่ม A  ในทางกลับกันสินค้าคงคลังที่มีร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังมากแต่  
มีมูลค่าตำ่จะเป็นกลุ่ม C ส่วนกลุ่ม B จะมีร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังใกล้เคียงกับร้อยละของมูลค่า
ของสินค้าคงคลัง 

สำหรับขั้นตอนในการจำแนกกลุ่มสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี(ABC Analysis) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลของสินค้าคงคลัง โดยมีรายละเอียดเป็นปริมาณการใช้สินค้าคง

คลังในรอบปี และราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลังแต่ละรายการ 
ขั้นตอนที่ 2 คำนวณหามูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น โดยนำปริมาณ

การใช้สินค้าคงคลังในรอบปีคูณด้วยราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลัง 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเรียงลำดับจากข้อมูลสินค้าคงคลังแต่ละรายการตามมูลค่าสินค้าคงคลังที่คำนวณ

ได้จาก ขั้นตอนที่ 2 จากมากไปหาน้อย 
ขั้นตอนที่ 4 คำนวณหาร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด และร้อยละของมูลค่า

สินค้าคงคลังแต่ละรายการ ที่เรียงลำดับไว้ในขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 5 นำค่าที่หาได้จากขั้นตอนที่ 4 นำมาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละ

ของมูลค่าส ินค้าคงคลัง และร้อยละของปริมาณการใช้ส ินค้าคงคลังทั ้งหมด ดัง ร ูปที่  2.6-3 เพื ่อทำ 
การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของรายการสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ตามหลักเกณฑ์ที่ 
Magee และ Boodman ดังที่กำหนดไว้ตารางที่ 2.6-1 

 



 
                       

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 2-65 

บทที่ 2  
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คณะผู ้ว ิจ ัยได้นำการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 
หาปริมาณและมูลค่าการนำเข้า -ส ่งออก 10 อันดับ และคำนวณหาร้อยละของปริมาณแต่ละสินค้า  
เพื่อทำการคัดเลือกกลุ่มสินค้าเป้าหมาย และนำไปใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์อุปสงค์การขนส่งสินค้าบน
เส้นทางท่ีเป็นไปได้ในการเชื่อมไปยังกลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land 
Bridge: NELB)  
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย  

 
การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม

ประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” คณะนักวิจัยได้กำหนดวิธ ีการ
ดำเนินงานวิจัย โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการวิจัยย่อยที่ 1 ซึ่งอยู่
ภายใต้แผนงานวิจัย การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่ อมโยงประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนการ
ดำเนินงานออกเป็น 4 ขั ้นตอนหลัก ตามกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัยดังแสดงในรูปที ่ 3.1 - 1  
โดยการศึกษาของโครงการวิจัยย่อยที่ 1 มีความสอดคล้องกับแผนงานวิจัยฯ ในส่วนของการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะเห็นได้จากกรอบแนวคิดการวิจยัที่
แสดงในรูปที่ 3.1 - 2   

 
 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 
เป ้าหมายของผลผล ิตจากการศ ึกษาตามแผนการดำเน ินงานของแผน งานว ิจัย  

เรื ่อง การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับ  
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” คือ ผู้ประกอบการสามารถ  
นำผลผลิตจากการศึกษา ได้แก่ ปริมาณอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในอนาคต และ
เส้นทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เหมาะสม ไปใช้ในการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
โดยสามารถช่วยในการลดต้นทุนในการขนส่งได้ ทำให้เกิดอุปสงค์ของการขนส่งกลุ่มสินค้าเป้าหมาย
ต ่อเน ื ่องหลายร ูปแบบ และแนวเส ้นทางการขนส ่งส ินค ้าต ่อเน ื ่องหลายร ูปแบบอย ่างช ัดเจน  
โดยในการศึกษานี้พิจารณาใช้ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 
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ตารางท่ี 3.1-1 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปริมาณอุปสงค์ของการขนส่ง
ส ินค้าต ่อเนื ่องหลายร ูปแบบ 
ในอนาคต 

รายงานอุปสงค์ของ
การขนส่งกลุ ่มสินค้า
เป ้ าหมายต ่อ เน ื ่ อง
หลายรูปแบบปัจจุบัน
และปีอนาคตจำนวน  
1 ฉบับ 

สถานการณ์การขนส่ง
กลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

คาดการณ์อุปสงค์ 
การขนส ่งส ินค้ า
ต ่ อ เ น ื ่ อ งหลาย
ร ูปแบบของกลุ่ม
สินค้าที่มีศักยภาพ 
20 ปี 

 

เส้นทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่อง
หลายรูปแบบท่ีเหมาะสม 

รายงานแนวทางใน
การช่วยลดต้นทุนการ
ขนส่งส ินค้าโดยการ
ขนส่งต่อเนื ่องหลาย
รูปแบบจำนวน 1 ฉบับ 

แนวเส้นทางการขนส่ง
สินค้าต่อเนื ่องหลาย
รูปแบบ 

  

 
 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
เป้าหมายของผลลัพธ์ของแผนงานวิจัยนี้ มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีรูปแบบการดำเนินการ

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพท์ที่
คาดหวังเชิงปริมาณ คือ รายงานรูปแบบการดำเนินการขนส่งสินค้ากลุ่มเป้าหมายต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศภาคีฯ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ รูปแบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ
ผลลัพท์ที่คาดหวังเชิงนโยบาย ทั้งในส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ โดยมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ รูปแบบแนวทางการพัฒนา 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยเชื่อมโยงกับกล่มประเทศภาคีฯ ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 

ตารางท่ี 3.1-2 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวช้ีวัด  

ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ร ูปแบบการดำเนินการขนส่ง
ต ่ อ เน ื ่ อ งหลายร ูปแบบเพื่ อ
เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ป ร ะ เ ท ศ ภ า ค ี ฯ  อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ร า ย ง า น ร ู ป แ บ บ 
การดำเนินการขนส่ง
สินค้ากลุ ่มเป้าหมาย
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
ภาคีฯ 

ร ู ป แ บ บ ก า ร ข น ส่ ง
สินค้าต่อเนื ่องหลาย
รูปแบบ 

  

ข ้ อ เ ส น อแ น ะ เ ช ิ ง น โ ย บ า ย
พัฒนาการเชื ่อมโยงการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบไปยัง
กลุ่มประเทศภาคีฯ 

นโยบายพ ัฒนาการ
เช ื ่อมโยงการขนส่ง
สินค้าต่อเนื ่องหลาย
ร ู ปแบบ ไปย ั งกลุ่ ม
ประเทศภาคีฯ จำนวน 
1 นโยบายหลัก 

ร ู ป แ บ บ แ น ว ท า ง 
การพัฒนาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ก ั บ ก ล่ ม
ประเทศภาคีฯ 
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รูปที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
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รูปที่ 3.1-2 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
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3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย  

การศึกษาในครั้งนี้ ได้แบ่งการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมและศึกษาข้อมูลรูปแบบการดำเนินงาน และอุปสงค์ของการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

รวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้าบนเส้นทางหลักของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง 
กลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) และระเบียง
เศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China – Indochina Peninsula Economic Corridor : CIPEC) เริ ่มต้น
จากท่าเรือเชื่อมต่อไปยังเหลียนยุนกัง (Lianyungang) ในมณฑลเจียงซ ู(Jiangsu) สิ้นสุดที่เมืองร็อตเตอร์ดัม 
(Rotterdam) ในยุโรปตะวันตก คาดว่าจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนจากจีนสู่ยุโรปภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  

โดยจะทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุปสงค์การขนส่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูง 
10 รายการ สินค้าที ่ม ีม ูลค ่าการส่งออกสูง 10 รายการ สินค้าที ่ม ีม ูลค่าส ุทธ ิจากการส ่งออกสูง  
10 รายการ และสินค้าที่มีปริมาณผ่านแดนสูง 10 รายการ เพื่อให้ทราบลักษณะการขนส่ง (Transport 
Characteristics) รวมทั้งกระบวนการเคลื ่อนย้ายสินค้า ซึ ่งครอบคลุมไปถึงเส้นทาง รูปแบบ พาหนะ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเชื่อมโยงการขนส่งตลอดเส้นทาง และต้นทุนโลจิสติกส์  

 ขั้นตอนที่ 2 : ทำการวิเคราะห์เกณฑ์ที่จะใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวแทนสินค้าเป้าหมาย (สินค้า
เกษตรพื้นฐาน และสินค้าอุสาหกรรม) การคัดเลือกตัวแทนสินค้าเป้าหมายจะพิจารณาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิสินค้า (มูลค่าและปริมาณ) ที่มีความเชื่อมโยงด้านการนำเข้าและการส่งออกกับประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งโอกาสเชื่อมโยงในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

 ขั้นตอนที่ 3 : ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 เพ่ือใช้ในการคาดการณ์
อุปสงค์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของกลุ่มสินค้าเป้าหมายบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ในอนาคต 

 ขั้นตอนที่ 4 : วิเคราะห์รูปแบบการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย  
ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการการขนส่ง/กระจายสินค้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ เพื่อให้
สามารถเสนอแนะแนวทางในเชื ่อมต่อกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม  
ในศตวรรษท่ี 21” อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) 
การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้า การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) และแบบจำลองการเลือก
ประเภทการขนส่ง (Mode Choice Models) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) 
คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ จาก

ผู้ประกอบการขนส่งที่ขนส่งสินค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยในแบบสัมภาษณ์จะประกอบด้วยชุดคำถามปลายเปิด 
เพื ่อให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั ้งเสนอแนะแนวทาง  
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า  
 

 การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้า 

คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้ารายใหญ่ 
และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของการขนส่งสินค้าที่แตกต่างกัน 
โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ของผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าจากหัวข้อ 3.3.1 โดยที่ต้นทุนของการขนส่งจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง  ๆ 
อาทิเช่น ค่าเช่าที่ดิน อาคาร ลักษณะของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ง 
สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่จะทำการขนส่ง เป็นต้น 

 
 การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)  
คณะผู้วิจัยได้นำการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) มาใช้ในการเลือกกลุ ่มสินค้า

เป้าหมายเบื ้องต้น โดยมีการเก็บข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ย้อนหลัง 6 ปี  
(พ.ศ. 2558-2563) ของกรมเจ้าท่า ด่านพรมแดนเชียงของ ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย มาจัดเรียงลำดับปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
สินค้าจากมากไปหาน้อย 10 อันดับ และคำนวณหาร้อยละของปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกแต่ละ
สินค้า เพื่อนำไปสู่การจำแนกประเภทสินค้าออกเป็นกลุ่มตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC 
Analysis) มี 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ประมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด มีจำนวน
สินค้าร้อยละ 10-20 ของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด   

กลุ ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่าปานกลาง ประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด  
มีจำนวน ประมาณร้อยละ 30-40 ของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด  

กลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด มีจำนวน
ประมาณร้อยละ 40-50 ของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด 
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 แบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่ง (Mode Choice Models) 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Function) เป็นทฤษฎีที ่นิยมใช้ใช้เพื ่ออธิบายพฤติกรรม

ทางเลือก เช่น สำหรับโหมดการเดินทางและการขนส่ง กล่าวคือบุคคลจะเลือกสิ่งที่ให้อรรถประโยชน์สูงสุด 
(Maximum Utility) ไม่ว่าจะเป็นพอใจในสิ่งนั้นมากที่สุด การใช้เวลาน้อยที่สุด หรือสิ่งนั้นมีราคาถูกที่สุด 
คณะนักวิจัยได้ใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบสุ่มเพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกโหมดการขนส่งของ
ผู้ประกอบการ สมการอรรถประโยชน์สามารถแสดงได้ดังนี้ 

Uin = Vin + εin      (3.1) 
 

โดยที่    Uin  =  อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของบุคคลที่ n เมื่อเลือกที่จะขนส่งด้วย
โหมด i 

 Vin  =  ส่วนของอรรถประโยชน์ที่บุคคล n รับรู้และเห็นได้  
εin   =  ส่วนของอรรถประโยชน์ที่ไม่แน่นอน 
 

ส่วนของอรรถประโยชน์ที่เห็นได้นี้ ส่วนใหญ่จะกำหนดให้เป็นฟังกช์ันใน รูปแบบดังสมการที่ 3.2 

Vin = β0 + β1Xin1 + β2Xin2 + ⋯ +  βnXink   (3.2) 
 

โดยที่   β0 , β1 , β2 , … , βn  = พารามิเตอร์ หรือค่าคงทีท่ีไ่ด้จากการสร้างแบบจําลอง  
X1, X2, , … , Xk    =  ตัวแปรที่เกีย่วข้องกบอรรถประโยชน์ของสิ่ง i ของบุคคล n 

 

เนื่องจากส่วนอรรถประโยชน์ที่เป็นค่าไม่แน่นอน เช่น รสนิยมไม่สามารถตรวจวัดได้ ทําให้  
ไม่สามารถระบุอย่างแน่นอนได้ว่าสิ่งใดจะให้อรรถประโยชน์สูงสุด แต่จะระบุได้ในรูปของความน่าจะเป็น 
(Probability) ที่ทางเลือก i จากเซทของทางเลือกทั้งหมดของบุคคล n จะเลือกมีอรรถประโยชน์สูงสุด  
ถ้ากําหนดให้อรรถประโยชน์เป็นไปตามสมการที่ 3.1 และกำหนดให้เซทของทางเลือกเป็น Cn แล้ว จะได้
ความน่าจะเป็นของบุคคล n จะเลือกทางเลือก i จากเซท Cn ดังสมการที ่3.3  

 

Pn(i) = Prob (Uin ≥ Ujn;  ∀j ∈  Cn, i ≠ j   (3.3) 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมข้อมูลจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) การสำรวจและรวบรวมข้อมูล และ  
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะมีการสังเคราะห์ข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ได้มาทำการจัดให้เป็นหมวดหมู่
เพื ่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ ซึ ่งผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ 
การวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล  

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับพื ้นที ่ศึกษาทั ้งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลทุติยภูมิ) และจากการลงพ้ืนที่ (ข้อมูลปฐมภูมิ) โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
จะประกอบด้วย การจัดเก็บรูปแบบการดำเนินงานของการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ข้อมูลสถิติปริมาณมูลค่า
การนำเข้า-ออกสินค้า และมูลค่าการนำเข้า-ออกสินค้า ซึ ่งได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าเรือ 
แหลมฉบังของกรมเจ้าท่า ด่านพรมแดนเชียงของ ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดนหนองคาย  
โดยทำการเก็บข้อมูลย้อยหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) อย่างไรก็ตามบางข้อมูลมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง
ข้อมูล จึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ย้อนหลังได้ถึง 6 ปี โดยรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  
ดังแสดงในตารางที่ 3.4-1 

ตารางท่ี 3.4-1 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูล หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ปี พ.ศ. ของข้อมูล 

ปริมาณมูลค่าการนำเข้า-ออกสินคา้ 

ท่าเรือแหลมฉบังของกรมเจ้าท่า 2558-2562 
ด่านพรมแดนเชียงของ 2558-2563 
ด่านพรมแดนเชียงเชียงแสน 2558-2563 
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 2558-2563 

มูลค่าการนำเข้า-ออกสินค้า 

ท่าเรือแหลมฉบังของกรมเจ้าท่า 2558-2562 
ด่านพรมแดนเชียงของ 2558-2563 
ด่านพรมแดนเชียงเชียงแสน 2558-2563 
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 2558-2563 

 
 การสัมภาษณ์ข้อมูล 

3.4.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานหรือแกนนำภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview)  
โดยคณะนักวิจัยจะเข้าไปดำเนินการตามหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 
เพื่อสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านมุมมองและแนวคิดด้านนโยบาย ด้านการขนส่ง
สินค้า ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านปัญหาและอุปสรรค ซึ่งหน่วยงานและภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หนว่ยงานภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
ดังแสดงในภาคผนวก ก - ภาคผนวก ค 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 3 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

3.4.2.2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งที่ขนส่ง

สินค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยชุดคำถามปลายเปิดโดยการสร้างแบบสอบถาม 
ได้ทำการสังเคราะห์และประยุกต์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งแบบสัมภาษณ์แสดงใน
ภาคผนวก จ และคณะนักวิจัยได้ทำการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการนำแบบสอบถาม 
ที ่คณะนักวิจัยได้พัฒนาขึ ้นไปให้ผู ้เช ี ่ยวชาญและที ่ปรึกษาโครงการวิจัยทำการตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและจราจร และผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า เพื่อหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด และทำการ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient)ของครอนบาค ด้วยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนนำแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งนี้เพื ่อมั่นใจได้ว่าเครื่องมือที ่ใช้วัดมีคุณภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ก่อนนำแบบสอบถามไปทำการสัมภาษณ์เพ่ือเกบ็รวมรวบข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง  

 
 การคำนวณจำนวนตัวอย่าง 

จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ
ขนส่งที่ขนส่งสินค้ากลุ่มเป้าหมาย แต่เนื่องจากไม่ทราบจำนวนของผู้ประกอบการขนส่งที่ขนส่งสินค้าที่ 
แน่นอน จึงได้ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
 
 

n =  
𝑍2

4e2        
 

 

เมื่อ     n  =  จำนวนตัวอย่างที่ต้องการ 
     Z  =  คะแนนมาตรฐาน  

   (ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.95) 
      e =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 

แทนค่าได้ดังนี้       n  =  
1.952

4 ×0.052 

                        =  
3.8025

0.01
 

                        = 380.25 
                        ≈ 381      ตัวอย่าง      

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้กำหนดจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 380.25 หรือ 381 ตัวอย่าง  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

บทที่ 4  

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยของโครงการย่อยที่ 1 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ” 
ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งสินค้าที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซีย
ใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ปริมาณการขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไป
ยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ผลการวิเคราะห์กลุ ่มสินค้า
เป้าหมาย อุปสงค์การขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 
(New Eurasian Land Bridge: NELB) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สามารถเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian 

Land Bridge: NELB) 

ในหัวข้อนี ้คณะผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที ่จากการลงพื ้นที ่สัมภาษณ์ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ และหนองคาย ประกอบกับการรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ เพื่อให้ทราบถึงแนวเส้นทางการขนส่งที่เป็นไปได้ในปัจจุบันบนขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้  
ซึ่งทำการศึกษาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land 
Bridge: NELB) ท ี ่ เป ็นแถบเศรษฐก ิจภายใต ้ย ุทธศาสตร ์  “เส ้นทางสายไหมในศตวรรษที ่  21 ”  
โดยการวิเคราะห์เส้นทางที่เป็นไปได้นี้ คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ 1) เส้นทางการขนส่งสินค้าหลัก 
2) ตำแหน่งที่ตั ้งนิคมอุตสาหกรรม และ 3) เส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงไปยัง
เส้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” มาวางซ้อนทับกันบนแผนที่เพ่ือให้ทราบถึง
ตำแหน่งเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เป็นไปได้ และมีศักยภาพในการเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ 
รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้  

 
 เส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมและทบทวนรูปแบบการขนส่งสินค้าต่าง ๆ และเส้นทางการขนส่งสินค้า
หลักของประเทศไทยที่เป็นไปได้ในการเชื ่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่   
(New Eurasian Land Bridge: NELB) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากทั้งข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า 
ลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง และผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยโครงข่ายด้านการขนส่งของประเทศไทย
ที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
ประกอบไปด้วยเส้นทางถนน และเส้นทางรถไฟ แสดงดังรูปที่ 4.1-2  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

1) โครงข่ายถนน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นหลัก สามารถเชื่อมต่อการขนส่งไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างสะดวก และสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง 
(door-to-door) อีกทั้งยังมีจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และคุนหมิงของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตามเส้นทาง R3A สำหรับการเชื ่อมการขนส่งสินค้าทางถนน  โดยรวมแล้วการขนส่งสินค้าทางถนน 
จึงได้เปรียบการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ในแง่ของการเป็นการขนส่งรูปแบบเดี่ยว (Single Mode) ทำให้สามารถ
ให้บริการรวบรวมและกระจายสินค้าได้ดี 

2) โครงข่ายเส้นทางรถไฟ 

ปัจจุบันโครงข่ายทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศ มีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งรัฐบาลไดม้ีนโยบายก่อสร้างมีการพัฒนาทางรถไฟ
ทางเดี่ยวปัจจุบันที่เป็นสายหลักเชื่อมโยงไปในแต่ละภูมิภาคให้เป็นรางคู่ โดยในรูปที่ 4.1 - 1 เส้นสีเขียว
แสดงเส้นทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเส้นสีเหลืองโครงการพัฒนารถไฟรางคู่ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยรูปแบบของรถสินค้าที่ใช้การขนส่งทางรถไฟมีหลายประเภท เช่น รถไฟตู้บรรทุกสินค้าทั่วไป รถไฟ
บรรทุกน้ำมันและก๊าซ เป็นต้น  

จากรูปที่ 4.1 -1 จะเห็นได้ว่าหากโครงการรถไฟรางคู่ของประเทศไทยแล้วเสร็จ และ  
ในอนาคตหากรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เปิดให้บริการ ประเทศไทยสามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศลาว 
และสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ และเชื ่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land 
Bridge: NELB) ได้บนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ บนสะพานเศรษฐกิจยูเร
เซียใหม ่มีดังนี้ 

• แหลมฉบัง – ด่านพรมแดนเชียงของ (ถนน) – บ่อเต็น – คุนหมิง (ถนน R3A /  
ทางด่วน / ราง: รถไฟลาว – จีน)  

• แหลมฉบัง – ด่านพรมแดนเชียงแสน (ถนน / รถไฟรางคู่) - สิบสองปันนา (เรือ) - 
คุนหมิง (ถนน R3A) 

• แหลมฉบัง - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 
(ถนน / รถไฟรางคู่ / รถไฟความเร็วสูง) – เวียงจันทน์ – คุนหมิง (ถนน / ราง: 
รถไฟลาว - จีน) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย  

รูปที่ 4.1-1 โครงข่ายถนน โครงข่ายรถไฟของประเทศไทย และโครงข่ายรถไฟลาว – จีน 
 

 นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

คณะนักวิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้
ทราบถึงจุดต้นทางของสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยตำแหน่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
หลักของประเทศไทยแสดงดังแผนที ่ในรูปที ่ 4.1-2 จากแผนที่จะเห็นว่าพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมหลัก 
ในประเทศไทยมีการกระจายตัวหลายภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตสำคัญ
จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใน
บริเวณขอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย  

รูปที่ 4.1-2 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

 
 เส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงไปยังเส้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

จากข้อมูลเส้นทางการขนส่งหลักที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังเส้นทาง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” และข้อมูลจุดต้นทางของสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศ เพื่อสำรวจรูปแบบและเส้นทางที่เกี ่ยวข้องในการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน คณะนักวิจัยได้ทำ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำแผนที่ซ้อนทับเพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของเส้นทางที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าไปยังเส้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” พบว่า การขนส่ง
สินค้าของประเทศไทยส่วนใหญ่ผ่านด่านพรมแดน ซึ่งด่านพรมแดนที่อยูในพื้นที่ศึกษาคือ ด่านพรมแดน
เชียงของ ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย
ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อและขนส่งสินค้า 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ผ่านแดนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและเชื่อมไปสู่เส้นการขนส่งสินค้าทางภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21” ได้ ดังแสดงในรูป 4.1-3 
 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย  

รูปที่ 4.1-3 โครงข่ายเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังเส้นทาง 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
4.2 ปริมาณการขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New 

Eurasian Land Bridge: NELB) 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณของการขนส่งสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ด่านพรมแดน 

เชียงของ ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 
ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลประเภทสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือ และด่านพรมแดน
ดังกล่าว และเป็นข้อมูลในการกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้า
เป้าหมายต่อไป ซึ่งในหัวข้อนี้สามารถแบ่งข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าที่เป็นสินค้าตามมูลค่าการนำเข้า
และส่งออกประกอบด้วย ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าการขนส่งสินค้าของกรมเจ้าท่า ด่านพรมแดน 
เชียงของ ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ปริมาณนำเข้า - ส่งออก ท่าเรือแหลมฉบัง 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกระหว่างประเทศของท่าเรือแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2558 -

2562 มีดังนี ้

4.2.1.1 ปริมาณการนำเข้าสินค้า 
จากข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบังของ

กรมเจ้าท่าย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) พบว่า มีการนำเข้าสินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามปริมาณ
จากมากไปน้อย อันดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และอันดับสอง คือ สินค้าเบ็ดเตล็ด ตามลำดับ ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2558-2562 มีปริมาณการนำเข้าสินค้ารวมทั้งหมด 275,252,408 ตัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2-1 

ตารางท่ี 4.2-1 ปริมาณการนำเข้าสินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2558-2562 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) 

2558 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 29,151,518 
สินค้าเบด็เตล็ด 20,850,250 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 484,185 
เคมีภณัฑ ์ 59,362 

ไม ้ 26,379 
เครื่องบริโภคอื่น ๆ 11,114 
มันสำปะหลัง 2,880 

2559 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 27,852,212 
 สินค้าเบ็ดเตล็ด  23,378,476 
 เครื่องมือ/อุปกรณ์  457,047 

 เคมีภณัฑ์  88,671 
 ไม้  20,898 
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ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) 

เครื่องบริโภคอื่น ๆ 10,669 

 มันสำปะหลัง  8,889 
 ยางพารา  1,556 

2560 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 28,240,517 
สินค้าเบด็เตล็ด 27,284,491 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 215,493 

เคมีภณัฑ ์ 72,107 
ไม ้ 13,553 

แร่ธาตุอื่น ๆ 4,480 
มันสำปะหลัง 3,893 
เครื่องบริโภคอื่น ๆ 2,748 

ข้าว 1,930 

2561 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 28,552,927 
สินค้าเบด็เตล็ด 27,874,030 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 175,287 

เคมีภณัฑ ์ 110,889 
เครื่องบริโภคอื่น ๆ 8,906 
ไม ้ 8,707 

ข้าว 8,670 
มันสำปะหลัง 5,300 

ผลผลติเกษตรอื่น ๆ 4,179 

2562 

สินค้าเบด็เตล็ด 30,841,764 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 29,034,581 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 265,100 
เคมีภณัฑ ์ 77,586 

เครื่องบริโภคอื่น ๆ 18,837 
โลหะภัณฑ ์ 14,805 

ไม ้ 7,518 
ที่มา: กรมเจา้ท่า 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 
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4.2.1.2 ปริมาณการส่งออกสินค้า 
จากข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบังของ

กรมเจ้าท่าย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) พบว่า มีการส่งออกสินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามปริมาณ
จากมากไปน้อย อันดับแรก คือ สินค้าเบ็ดเตล็ด และอันดับสอง คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามลำดับ ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2558-2562 ปริมาณการส่งออกสินค้ารวมทั้งหมด 263,544,201 ตัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2-2 

ตารางท่ี 4.2-2 ปริมาณการส่งออกสินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2558-2562 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) 

2558 

สินค้าเบด็เตล็ด 32,324,605 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 13,059,947 

ซีเมนต ์ 1,974,536 
ไม ้ 1,356,150 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 1,320,912 
น้ำตาล 941,486 
เคมีภณัฑ ์ 535,607 
แร่ธาตุอื่นๆ 119,014 

โลหะภัณฑ ์ 93,833 
วัสดุก่อสร้าง 66,753 

2559 

สินค้าเบด็เตล็ด 34,461,051 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 11,461,923 
 ซีเมนต์  2,703,441 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 2,634,935 
เคมีภณัฑ ์ 594,498 

 แร่ธาตุอื่น ๆ 107,271 
ดิน หิน ทราย 77,573 
โลหะภัณฑ ์ 59,999 

วัสดุก่อสร้าง 57,218 
ปุ๋ย 47,500 

2560 

สินค้าเบด็เตล็ด 37,076,778 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 17,334,356 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 2,263,216 
เคมีภณัฑ ์ 298,378 
วัสดุก่อสร้าง 76,285 

ข้าว 54,100 
ปุ๋ย 47,515 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) 

โลหะภัณฑ ์ 44,203 

อาหารสตัว ์ 22,000 
ไม ้ 12,704 

2561 

สินค้าเบด็เตล็ด 29,812,412 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 14,172,784 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 70,146 

เคมีภณัฑ ์ 349,679 
อาหารสตัว ์ 165,381 

โลหะภัณฑ ์ 118,655 
ข้าว 75,680 
วัสดุก่อสร้าง 83,222 

ปุ๋ย 28,000 
ไม ้ 9,296 

2562 

สินค้าเบด็เตล็ด 40,072,799 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 15,314,735 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 1,200,627 
อาหารสตัว ์ 277,207 
เคมีภณัฑ ์ 251,009 

ข้าว 119,360 
วัสดุก่อสร้าง 87,005 

ปุ๋ย 55,500 
โลหะภัณฑ ์ 40,951 
ไม ้ 11,969 

ที่มา: กรมเจา้ท่า 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 ปริมาณนำเข้า - ส่งออก ด่านพรมแดนเชียงของ 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออก 10 อันดับเรียงตามมูลค่าสินค้าของด่านพรมแดน 

เชียงของ มีดังนี ้

4.2.2.1 ปริมาณการนำเข้าสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงของย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า  

พบว่า มีการนำเข้าสินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามมูลค่าจากมากไปน้อย อันดับแรก คือ ผลไม้สด และ
อันดับสอง คือ ผักสด ตามลำดับ ซึ ่งในปี พ.ศ. 2558-2563 มีปริมาณการนำเข้าสินค้ารวมทั้งหมด 
3,210,493,109 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 37,155,669,977 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.2-3 

ตารางท่ี 4.2-3 ปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ พ.ศ. 2558-2563 

ปี 

การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

2558 

ผลไมส้ด กก. 18,382,602 1,746,942,380 

ผักสด กก. 5,995,716 967,943,111 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 118,251 433,951,981 
แก๊สอาร์กอน กก. 9,060,044 123,141,075 

เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์
ช้ิน หรือ 
หน่วย 

402 110,101,958 

น้ำผึ้งธรรมชาต ิ กก. 794,200 49,279,545 
ไม้สักแปรรุป คิวบิกเมตร 3,005 34,750,891 
อุปกรณ์ตกปลา กก. 111,192 16,068,184 

ลูกเดือย กก. 110,412 16,008,599 
อลูมิเนียม กก. 112,512 9,283,807 

2559 

ผลไมส้ด กก. 40,764,169 2,466,009,384 
ผักสด กก. 30,967,268 2,120,309,436 

ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 2,970,087 271,859,839 

เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์
ช้ิน หรือ 
หน่วย 

488 181,364,093 

แก๊สอาร์กอน กก. 8,156,271 155,625,971 
ไม้สักแปรรุป คิวบิกเมตร 1,106 13,521,990 

อุปกรณ์ตกปลา กก. 63,415 13,174,905 

รถผสมคอนกรตี 
ช้ิน หรือ 
หน่วย 

2 6,183,742 

ลูกเดือย กก. 17,916 5,661,476 
อะลูมินาหรือมีซลิิกา กก. 241,640 3,118,746 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 

การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

2560 

ผลไมส้ด กก. 57,247,673 2,676,528,382 
ผักสด กก. 48,762,950 2,494,657,304 

เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์
ช้ิน หรือ 
หน่วย 

240,212 497,870,724 

ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 868,704 289,944,366 

ลิกไนต ์ กก. 178,803,990 177,994,128 
อุปกรณ์ตกปลา กก. 84,663 17,691,080 

ลูกเดือย กก. 60,250 17,426,463 
หินฟลินท์ กก. 82,700,170 16,573,402 
น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) เกิน 
10 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน 

ช้ิน หรือ 
หน่วย 

8 15,515,160 

ใบชา, ชาผง กก. 30,800 14,401,351 

2561 

ผลไมส้ด กก. 108,318,593 2,519,859,521 
ผักสด กก. 158,420,159 2,518,426,109 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 4,935,735 422,504,920 

ลิกไนต ์ กก. 224,498,292 212,985,005 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 1,586,614 208,080,383 

แก๊สอาร์กอน กก. 9,419,000 116,421,176 
อลูมิเนียม กก. 627,099 64,054,904 

หิน กก. 208,852,104 42,590,379 
ลูกต๋าว กก. 1,346,400 23,388,515 
ใบชา, ชาผง กก. 983,000 17,927,770 

2562 

ผลไมส้ด กก. 318,458,785 3,908,373,340 
ผักสด กก. 222,512,018 2,767,070,622 

ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 6,594,246 641,776,027 
ลิกไนต ์ กก. 321,070,690 291,588,850 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 826,593 126,283,803 

แก๊สอาร์กอน กก. 6,466,000 77,969,080 
หิน กก. 275,783,000 55,177,085 

อลูมิเนียม กก. 320,957 38,635,391 
ลูกเดือย กก. 1,550,000 23,534,958 

อุปกรณ์ตกปลา กก. 506 16,281,499 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 

การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

2563 

ผลไมส้ด กก. 193,546,383 3,689,052,219 
ผักสด กก. 205,060,252 3,436,527,535 

ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 6,995,425 598,410,139 
ลิกไนต ์ กก. 214,213,730 191,275,932 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 580,444 108,612,665 

หิน กก. 229,036,000 48,152,618 
แก๊สอาร์กอน กก. 1,803,000 19,451,807 

อุปกรณ์ตกปลา กก. 74 3,257,549 
ใบชา, ชาผง กก. 74 3,156,083 

อลูมิเนียม กก. 17,820 1,940,616 
ที่มา: ดา่นพรมแดนเชียงของ 
 

4.2.2.2 ปริมาณการส่งออกสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงของย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า  

มีการส่งออกสินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามมูลค่าจากมากไปน้อย อันดับแรก คือ ผลไม้สด และอันดับ
สอง คือ เครื่องอุปโภค - บริโภค น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และผักสด ตามลำดับ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558-2563  
มีปร ิมาณการส ่งออกส ินค ้ารวมทั ้ งหมด 3 ,657 ,434 ,033 ก ิโลกร ัม ค ิดเป ็นม ูลค ่ารวมทั ้งหมด 
71,091,540,995 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.2-4 

ตารางท่ี 4.2-4 ปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ พ.ศ. 2561-2563 

ปี 

การส่งอออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

2558 

ข้าวสาร กก. 50,039,907 2,198,470,351 
ผลไมส้ด กก. 41,724,119 2,046,032,497 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลิตร 125,157,961 1,980,008,655 
น้ำตาลทราย กก. 66,607,000 832,888,735.00 

ยางพารา, เศษยางพารา กก. 12,888,306 604,349,760.00 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 17,140,447 580,362,499 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 46,046,501 311,481,918 
โค, กระบือมีชีวิต กก. 1,232,729 162,362,942 
ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุย๋เคม ี กก. 6,327,110 160,406,155 

กล้วยไม ้ กก. 34,997,111 158,489,114 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 

การส่งอออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

2559 

ข้าวสาร กก. 110,946,565 3,478,096,416 
ผลไมส้ด กก. 29,031,398 2,099,673,404 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลิตร 118,371,947 1,465,069,578 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 21,364,702 1,093,475,628 
ยางพารา, เศษยางพารา กก. 5,949,555 448,430,164 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 9,033,001 367,470,647 
ช้ินส่วนไก่,เป็ด แช่แข็ง กก. 998,575 235,900,401 

น้ำตาลทราย กก. 15,693,000 236,636,763 
กล้วยไม ้ กก. 38,572,033 175,068,170 

พลังงานไฟฟ้า 
กิโลวัตต์
ช่ัวโมง 

43,558,111 157,670,555 

2560 

ผลไมส้ด กก. 60,350,150 4,258,409,759 

ยางพารา, เศษยางพารา กก. 22,201,639 1,902,037,384 
ข้าวสาร กก. 5,398,725 1,618,778,036 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลิตร 73,692,439 1,141,951,705 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 34,520,188 854,330,089 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 6,030,226 346,520,422 

ช้ินส่วนไก่,เป็ด แช่แข็ง กก. 915,543 202,856,311 
กระดาษฟลูติ้ง กก. 6,789,797 195,847,753 

พลังงานไฟฟ้า 
กิโลวัตต์
ช่ัวโมง 

49,374,420 176,322,686 

น้ำตาลทราย กก. 9,430,000 171,543,639 

2561 

ผลไมส้ด กก. 231,482,849 7,218,897,251 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 47,880,837 1,718,657,583 

ยางพารา, เศษยางพารา กก. 29,360,783 1,611,164,137 
โค, กระบือมีชีวิต กก. 14,284,908 1,304,627,747 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กก. 54,079,862 1,023,657,323 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 276952886 938,046,856 
ข้าวสาร กก. 66806850 827,775,371 

ช้ินส่วนไก่,เป็ด แช่แข็ง กก. 6578079.84 539,116,329 
พืชผัก, ผลไม้แปรรูป กก. 3862626.9 205,957,253 

เครื่องใช้บนเตียง, ผ้าขนหนู กก. 830992.7 160,494,596 
 ผลไมส้ด กก. 388,134,108 14,392,794,471 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ปี 

การส่งอออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

 
 
 
 

2562 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กก. 53,930,164 921,416,638 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 199,811,041 741,054,161 

โค, กระบือมีชีวิต กก. 6,139,930 542,911,500 
ข้าวสาร กก. 36,651,300 417,646,679 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 4,561,395 376,626,636 

พืชผัก, ผลไม้แปรรูป กก. 6,688,972 249,927,956 
ดอกกล้วยไม้, ซากกล้วยไม ้ กก. 6,342,577 155,458,805 

ยางพารา กก. 2,623,000 102,251,186 
เครื่องเทศ, สมุนไพร กก. 2,464,873 35,425,727 

2563 

ผลไมส้ด กก. 318,458,785 3,908,373,340 
ผักสด กก. 222,512,018 2,767,070,622 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 6,594,246 641,776,027 

ลิกไนต ์ กก. 321,070,690 291,588,850 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 826,593 126,283,803 

แก๊สอาร์กอน กก. 6,466,000 77,969,080 
หิน กก. 275,783,000 55,177,085 
อลูมิเนียม กก. 320,957 38,635,391 

ลูกเดือย กก. 1,550,000 23,534,958 
อุปกรณ์ตกปลา กก. 506 16,281,499 

ที่มา: ดา่นพรมแดนเชียงของ 

 
 ปริมาณนำเข้า – ส่งออก ด่านพรมแดนเชียงแสน 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออก 10 อันดับเรียงตามมูลค่าสินค้าของด่านพรมแดน 

เชียงแสน มีดังนี้ 

4.2.3.1 ปริมาณการนำเข้าสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงแสนย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า 

พบว่า มีการนำเข้าสินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามมูลค่าจากมากไปน้อย อันดับแรก คือ ทับทิมสด 
กระเทียมสด เมล็ดทานตะวัน และมันฝรั่ง และอันดับสอง คือ กระเทียมสด เมล็ดทานตะวัน และมันฝรั่ง 
ตามลำดับ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558-2563 มีปริมาณการนำเข้ารวม 149,713 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 
3,264,435,507 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.2-5 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-15 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี 4.2-5  ปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนเชียงแสน พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

2558 

ทับทิมสด 11,065 124,072,686 
กระเทียมสด 8,437 121,440,911 

เมลด็ตานตะวัน 2,537 112,231,250 
กระเทียมอบแห้ง 2,287 51,019,096 
มันฝรั่ง 1,991 43,623,187 

เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 155 37,188,101 
ดินเกาลีน 1,532 16,273,225 

แอปเปิ้ล 1,136 12,029,103 
บัวหิมะ 945 11,387,482 
เปลือกบาง 1,223 11,185,214 

2559 

กระเทียมสด 8,065 143,712,335 
เมลด็ดอกทานตะวัน 3,124 130,051,384 

ทับทิมสด 6,347 75,451,455 
กระเทียมอบแห้ง 2,468 61,707,248 

มันฝรั่ง 2,815 59,568,363 
เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 150 41,349,693 
หม้อไอน้ำ 445 22,389,716 

ใบชาเขียว 890 17,740,934 
ดินเกาลีน 1,290 14,654,856 

ปั่นจั่งแบบโอเวอร์เฮด 10 10,104,882 

2560 

มันฝรั่ง 11,940 245,069,112 
กระเทียมสด 9,180 178,761,511 

เมลด็ดอกทานตะวัน 3,222 144,036,800 
กระเทียมอบแห้ง 2,550 63,749,527 

เปลือกบง 2,571 50,557,576 
เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 96 23,927,677 

ใชบาเขียวรวมก้าน 935 18,136,283 
ดินเกาลีน 1,674 17,726,449 
ทับทิมสด 1,251 14,543,036 

ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 733 14,501,192 

2561 
กระเทียมสด 8,414 158,782,603 

เมลด็ดอกทานตะวัน 2,676 120,007,979 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

มันฝรั่ง 5,000 98,201,961 

กระเทียมอบแห้ง 3,508 86,293,108 
เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 134 31,176,328 
ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 1,191 25,796,231 

เปลือกบง 1,418 25,698,687 
กระเทียวเจียว 743 18,666,244 

ใบชาเขียวรวมก้าน 765 13,918,303 
ดินเกาลีน 1,051 11,554,462 

2562 

กระเทียมสด 6,820 107,097,953 

เมลด็ดอกทานตะวัน 2,144 105,390,927 
มันฝรั่ง 4,525 84,418,542 

กระเทียมอบแห้ง 2,787 61,312,413 
เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 174 39,245,070 

ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 1,194 25,792,371 
เปลือกบง 853 13,977,974 
ใบชาเขียวรวมก้าน 705 12,553,553 

บอยเลอรส์ำหรับผลิตไอน้ำ 67 12,270,440 
ถั่วปากอ้า 417 10,051,625 

2563 

เมลด็ดอกทานตะวัน 1,386 65,616,855 
มันฝรั่ง 3,075 57,407,236 
กะเทียมอบแห้ง 2,536 55,794,501 

กระเทียมสด 3,361 51,309,268 
เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 97 21,935,353 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 401 14,922,919 
เปลือกบง 907 14,329,888 

ใบชาเขียวรวมก้าน 690 11,894,632 
ดินเกาลีน 1,169 11,474,367 
ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 441 9,353,430 

ที่มา: ดา่นพรมแดนเชียงแสน 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

4.2.3.2 ปริมาณการส่งออกสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงแสนย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า 

มีการส่งออกสินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามมูลค่าจากมากไปน้อย อันดับแรก คือ ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง 
น้ำมันเชื้อเพลิง โคและกระบือมีชีวิต และอันดับสอง คือ น้ำตาลทราย สุกรมีชีวิต น้ำมันดีเซล ยางพารา โค
และกระบือมีชีว ิต ตามลำดับ ซึ ่งในปี พ.ศ. 2558-2563 มีปริมาณการส่องออกสินค้ารวมทั ้งหมด 
2,068,650 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 60,073,993,421 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.2-6 

ตารางท่ี 4.2-6 ปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนเชียงแสน พ.ศ. 2558-2563  

ปี 
การส่งออก  

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

2558 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 36,707 2,606,865,004 
น้ำตาลทราย 211,506 2,586,706,424 
เนื้อกระบือแช่แข่ง 10,804 1,253,068,826 

โคมีชีวิต 20,654 1,082,023,000 
สุกรมีชีวิต 18,343 948,479,100 

น้ำมันดีเซล 44,513 842,566,420 
รถยนต์ใหม ่ 579 512,234,238 

ลำไยอบแห้ง 5,720 392,097,000 
กระบือมีชีวิต 7,045 349,045,000 
กระทิงแดง 9,533 325,750,150 

2559 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 40,995 3,137,832,621 
สุกรมีชีวิต 52,964 3,037,736,600 

รถยนต์ใหม ่ 1,446 1,409,248,013 
น้ำตาลทรายขาว 70,169 1,023,254,545 
น้ำมันดีเซล 69,550 968,759,832 

เครื่องดื่มชูกำลัง 15,173 494,067,204 
ลำไยอบแห้ง 4,838 419,155,996 

โคมีชีวิต 6,144 378,476,000 
บรั่นด ี 62 253,304,794 

ถั่ววอร์นัทแห้ง 2,830 214,633,042 

2560 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 21,778 1,841,715,655 
น้ำมันดีเซล 98,305 1,704,890,938 

ยางพารา 42,911 1,688,061,996 
สุกรมีชีวิต 22,350 1,415,491,500 

สุราวสิกี ้ 1,968 922,011,535 
น้ำตาลทรายขาว 46,261 788,852,294 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-18 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก  

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

กระบือมีชีวิต 5,955 416,913,000 

เครื่องดื่มชูกำลัง 10,622 407,152,788 
น้ำมันเบนซิน 17,451 353,059,492 
ลำไยอบแห้ง 4,238 292,808,064 

2561 

น้ำมันเชื้อเพลิง 159,012 3,334,907,831 
ยางพารา 92,010 2,957,822,419 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 32,732 2,660,271,428 
โคและกระบือมีชีวิต 22,052 1,766,935,500 
สุราวสิกี ้ 2,285 931,682,505 

น้ำตาลทรายขาว 69,844 834,971,428 
สุกรมีชีวิต 12,150 708,091,500 

รถยนต ์ 92,010 446,748,961 
เครื่องดื่มชูกำลัง 8,863 304,634,193 

สุราจีน 92 277,318,662 

2562 

น้ำมันเชื้อเพลิง 113,519 2,286,817,405 
โคและกระบือมีชีวิต 26,677 2,261,877,500 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 14,322 1,128,262,398 
น้ำตาลทรายขาว 82,049 874,649,480 

รถยนต ์ 2,621 592,098,122 
ยางพารา 15,604 460,300,731 
ปูนซีเมนต ์ 159,566 332,860,066 

บุหรี ่ 508 245,414,344 
มะม่วงอบแห้ง 1,307 193,761,349 

เครื่องดื่มชูกำลัง 5,934 188,906,088 

2563 

โคและกระบือมีชีวิต 13,944 1,232,375,000 

น้ำมันเชื้อเพลิง 76,146 961,681,268 
ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 7,111 522,842,226 
สุกรมีชีวิต 10,343 519,559,000 

รถยนต ์ 1,816 512,954,613 
บุหรี ่ 670 462,118,193 

น้ำตาลทรายขาว 33,844 353,746,682 
สุราจีน 79 240,715,819 
ปูนซีเมนต ์ 109,896 228,652,772 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-19 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก  

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

ชาเขียว 230 184,754,868 
ที่มา: ดา่นพรมแดนเชียงแสน 

 
 ปริมาณนำเข้า – ส่งออก ด่านพรมแดนหนองคาย 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออก 10 อันดับเรียงตามมูลค่าสินค้าของด่านพรมแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย มีดังนี้ 

4.2.4.1 ปริมาณการนำเข้าสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนหนองคาย ปี พ.ศ. 2558-2563 พบว่า มีการนำเข้า

สินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามมูลค่าจากมากไปน้อย อันดับแรก คือ พลังงานไฟฟ้า และอันดับสอง คือ 
ขับเคลื่อนสี่ล้อ สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11 อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวม
น้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน) และทองคำ ตามลำดับ ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด 
46,158,397,922 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.2-7 

ตารางที ่ 4.2-7 ปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่ 1  
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

2558 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,499,478,169 2,528,730,041 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 322 326,517,585 
พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่มด้วยไอร้อน กิโลกรมั 3,057,000 303,264,249 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 87.02 87.03 87.04  
หรือ 87.11 

กิโลกรมั 216,545 283,422,143 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกันฯ) กิโลกรมั 570,975 250,897,051 

อื่น ๆ (ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ฯ) คิวบิกเมตร 29,032 175,976,769 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู)  
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 92 88,891,942 

อื่น ๆ (ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์) ช้ิน หรือ หน่วย 88 88,329,411 

อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ) ช้ิน หรือ หน่วย 18,609,266 85,978,832 
อื่น ๆ (อุปกรณ์ฉนวนสำหรับวัตถปุระสงค์ทางไฟฟ้าของ
วัสดุอื่นที่ไม่ใช่เซรามิกหรือพลาสตกิฯ) 

กิโลกรมั 3,619 76,418,916 

2559 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,144,504,200 5,315,478,985 

ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 549 587,672,460 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 87.02 87.03 87.04  
หรือ 87.11 

กิโลกรมั 275,224 385,810,865 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกันฯ) กิโลกรมั 523,707 274,730,725 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่มด้วยไอร้อน กิโลกรมั 2,605,000 265,958,379 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรส ลิตร 17,608,628 194,296,859 
อื่นๆ (ตัวนำไฟฟ้าสำหรับแรงดันไฟเท่ากับ 1.000 V,  
หุ้มฉนวน, ติดตั้งข้ัวต่อ, nesฯ) กิโลกรมั 6,623,565 181,401,553 

อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ) ช้ิน หรือ หน่วย 26,431,559 103,577,223 

อื่น ๆ (ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์) ช้ิน หรือ หน่วย 77 80,871,970 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู)  
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 68 70,692,658 

2560 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,644,007,563 4,358,843,848 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 87.02 87.03 87.04  
หรือ 87.11 

กิโลกรมั 433,093 472,650,322 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู)  
ไม่เกิน 5 ตัน)) 

ช้ิน หรือ หน่วย 395 392,741,730 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกันฯ) กิโลกรมั 709,399 343,052,581 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรส ลิตร 25,427,424 294,177,863 
อื่น ๆ (ตัวนำไฟฟ้าสำหรับแรงดันไฟเท่ากับ 1.000 V, 
หุ้มฉนวน, ประกอบเข้ากับข้ัวต่อ, nesฯ) 

กิโลกรมั 6,903,074 199,092,777 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่มด้วยไอร้อน กิโลกรมั 1,370,270 134,571,436 

อื่น ๆ (ท่ีเติมน้ำตาลหรือสารทำใหห้วานอ่ืน ๆ หรือสรุา) กิโลกรมั 148,239 101,407,939 
อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ) ช้ิน หรือ หน่วย 25,908,235 92,884,766 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนตเิมตร 
แต่ไมเ่กิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 119 88,559,172 

2561 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,917,741,785 5,995,497,675 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู)  
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 472 482,993,305 

สำหรับยานยนตต์ามประเภท 87.02 87.03 87.04  
หรือ 87.11 

กิโลกรมั 473,423 443,716,875 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกันฯ) กิโลกรมั 741,998 356,157,161 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรส ลิตร 23,750,647 286,081,213 
อื่น ๆ (ตัวนำไฟฟ้าสำหรับแรงดันไฟเท่ากับ 1.000 V, 
หุ้มฉนวน, ประกอบเข้ากับข้ัวต่อ, nesฯ) 

กิโลกรมั 4,989,833 218,295,244 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่มด้วยไอร้อน กิโลกรมั 1,553,225 140,055,718 
อื่น ๆ (เคมีภณัฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ฯ) กิโลกรมั 1,750,000 138,405,158 
อื่น ๆ (อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณท์ี่ใช้ในทาง 
ทัศนศาสตร์ฯ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 10,056,300 123,989,224 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ) ช้ิน หรือ หน่วย 27,683,921 107,281,115 

2562 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,949,080,345 5,164,610,248 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 87.02 87.03 87.04  
หรือ 87.11 

กิโลกรมั 470,508 381,711,548 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกันฯ) กิโลกรมั 743,007 377,491,048 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรส ลิตร 23,484,464 277,283,953 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู)  
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 205 195,225,975 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่มด้วยไอร้อน กิโลกรมั 1,514,311 150,687,704 
ของของอื่น ๆ ท่ีใช้ไฟฟ้า ช้ิน หรือ หน่วย 8,487,309 134,195,035 
อื่น ๆ (เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบ
ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 9,466,306 111,203,939 

ของบุรุษ ช้ิน หรือ หน่วย 509,996 105,239,149 

อื่น ๆ (ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำใหห้วานอ่ืน ๆ หรือสรุา) กิโลกรมั 150,837 102,943,321 

2563 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,766,059,622 5,633,514,386 
ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) เป็นก้อน  
อินกอต หรือท่อนหล่อ 

กิโลกรมั 2,804 5,595,202,949 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกันฯ) กิโลกรมั 762,243 394,701,651 
น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรส ลิตร 24,262,543 266,269,953 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่มด้วยไอร้อน กิโลกรมั 1,769,400 176,446,865 

ของของอื่น ๆ ท่ีใช้ไฟฟ้า ช้ิน หรือ หน่วย 10,333,001 165,778,423 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 87.02 87.03 87.04  
หรือ 87.11 

กิโลกรมั 123,380 164,328,208 

อื่นๆ (หลอดหรือท่อ และโพรไฟลก์ลวงอ่ืน ๆ ที่มี
ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสั หรือรูปสีเ่หลีย่ม 
ผืนผ้า) 

กิโลกรมั 806,372 127,068,474 

อื่น ๆ (ท่ีเติมน้ำตาลหรือสารทำใหห้วานอ่ืน ๆ หรือสรุา) กิโลกรมั 151,333 103,632,899 
อื่น ๆ (ตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 
36 กิโลโวลต์ แต่ไมเ่กิน66 กิโลโวลต์) 

กิโลกรมั 1,669,872 91,488,456 

ที่มา: กรมศุลกากร 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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4.2.4.2 ปริมาณการส่งออกสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 

ปี พ.ศ. 2558-2563 พบว่า มีการส่งออกสินค้าสำคัญ 10 อันดับ เรียงตามมูลค่าจากมากไปน้อย อันดับแรก 
คือ น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต์ และอันดับสอง คือ ขับเคลื่อนสี่ล้อ ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และพลังงานไฟฟ้า ตามลำดับ ซึ่งมีมูลค่า 
การส่งออกสินค้าท้ังหมด 92,086,972,317 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.2-8 

ตารางท่ี 4.2-8 ปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัด
หนองคาย พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

2558 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 378,547,852 6,605,269,615 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 2,977 3,142,154,436 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 4,014 2,772,787,702 

ชนิดไรส้ารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 
ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97 

ลิตร 108,807,270 1,742,423,082 

สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลวปรุงแต่งขจัด
น้ำแข็ง 

กิโลกรมั 75,657 1,144,518,787 

อื่น ๆ (ความจุของกระบอกสูบเกนิ 1,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,434 1,107,457,386 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 7,879,336 674,766,309 
อื่นๆ (น้ำมันปิโตรเลยีมและน้ำมันที่ได้จากแรบ่ิทูมินัส 
นอกจากท่ีเป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิง่ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในท่ีอื่น) 

ลิตร 40,500,714 647,808,675 

ของอื่น ๆ ท่ีได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า 

กิโลกรมั 12,220,454 574,705,235 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน
ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 13,040 562,518,651 

2559 

ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 5,042 5,420,994,175 
น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 348,697,136 4,343,256,986 
ชนิดไรส้ารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 
ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97 

ลิตร 92,135,943 1,253,391,724 

อื่น ๆ (ความจุของกระบอกสูบไมก่ิน 1,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,392 1,081,703,600 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,192 831,029,543 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 9,298,472 769,295,037 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน
ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 15,085 652,804,238 

อื่น ๆ (พอร์ตแลนด์ซเีมนต์ อะลูมนิัสซีเมนต์ สแลก
ซีเมนต์ ซเูปอร์ซลัเฟตซเีมนต์และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่
คล้ายกันจะแต่งสีหรือเป็นซเีมนตเ์ม็ด (คลิงเกอร์) 
หรือไม่กต็าม) 

กิโลกรมั 249,621,154 592,286,251 

อื่น ๆ (ความจุของกระบอกสูบเกนิ 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,316 590,512,408 

ของอื่น ๆ ท่ีได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า 

กิโลกรมั 12,459,313 570,856,086 

2560 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 332,204,257 5,216,569,497 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ 
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 2,474 2,684,311,119 

ที่ไม่ผสม ลิตร 81,784,411 1,335,244,535 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,572 1,022,638,179 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 11,527,470 899,099,431 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน
ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 18,099 808,408,721 

ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,019 789,055,114 

อื่น ๆ (ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า) กิโลกรมั 12,330,840 608,511,631 

รถซีดาน ช้ิน หรือ หน่วย 1,267 565,095,189 
อื่น ๆ (ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้า
สำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน) 

กิโลกรมั 124,115 564,744,257 

2561 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 309,403,318 6,258,797,839 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ 
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 2,397 2,405,100,518 

ที่ไม่ผสม ลิตร 91,203,989 1,847,414,506 
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิง
ไอพ่น) มีจุดวาบไฟไม่น้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส 

ลิตร 67,408,895 1,222,644,383 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,955 1,199,574,830 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 11,297,978 874,617,686 
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ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน
ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 17,213 757,854,906 

ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า 

กิโลกรมั 12,089,625 600,845,139 

เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลลูาร์ หรือสำหรับ 
เครือข่ายไรส้ายอื่น ๆ 

ช้ิน หรือ หน่วย 127,596 532,926,838 

อื่น ๆ (ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้า
สำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน) 

กิโลกรมั 147,205 513,411,772 

2562 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 325,597,920 5,349,703,971 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ 
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,990 1,457,495,630 

ที่ไม่ผสม ลิตร 85,485,575 1,334,469,627 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 681,352,100 1,186,039,677 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,956 1,168,770,459 

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิง
ไอพ่น) มีจุดวาบไฟไม่น้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส 

ลิตร 62,388,934 991,886,571 

อื่น ๆ (เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรบัการสํงหรือการรับ
เสียง ภาพ หรือข้อมลูอื่น ๆ รวมถงึเครื่องอุปกรณ์
สำหรับการสื่อสารในระบบเครือขา่ยทางสายหรือ 
ไรส้าย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุม่หรือเครือข่ายบริเวณ
กว้าง) 

ช้ิน หรือ หน่วย 206,220 779,798,443 

เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลลูาร์ หรือสำหรับ 
เครือข่ายไรส้ายอื่น ๆ 

ช้ิน หรือ หน่วย 217,287 762,911,668 

ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,204 723,991,638 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน
ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 15,968 706,388,480 

2563 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 320,326,100 3,470,808,957 
พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,020,813,887 1,805,907,685 
เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลลูาร์ หรือสำหรับ 
เครือข่ายไรส้ายอื่น ๆ 

ช้ิน หรือ หน่วย 402,307 1,502,365,236 

ที่ไม่ผสม ลิตร 83,188,208 900,602,466 

ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ 
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,106 861,336,559 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,182 752,260,893 

เครื่องดื่มที่มีนมยูเอชทีท่ีปรุงกลิ่นรสเป็นหลัก ลิตร 14,729,887 737,001,631 
ช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ ์ กิโลกรมั 191,115 709,553,824 
น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ช้ิน หรือ หน่วย 10,242,233 587,507,697 
โมโนโซเดยีมกลูทาเมต (เอ็มเอสจี) กิโลกรมั 210,616 510,765,189 

ที่มา: กรมศุลกากร 

 

4.3 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
จากการรวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า มาทำการวิเคราะห์จัดกลุ่ม

ประเภทของสินค้าและจัดเรียงสินค้าจากมากไปน้อย 10 อันดับ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลุ่มสินค้า
เป้าหมาย โดยใช้การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) แบ่งประเภทสินค้าออกเป็นกลุ่มตามหลักเกณฑ์
การวิเคราะห ์ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการขนส่งสินค้าของกรมเจ้าท่า ด่านพรมแดนเชียงของ 
ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ประกอบ
กับการนำข้อมูลประเภทสินค้า ลักษณะการขนส่งสินค้า จุดต้นทาง – ปลายทางของสินค้า นำพิจารณา
ร่วมกันกับข้อมูลสถิติเพ่ือไปสู่การคัดเลือกกลุ่มตัวแทนสินค้าเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณนำเข้า – ส่งออก ท่าเรือแหลมฉบัง 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกระหว่างประเทศของท่าเรือแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2558 -

2562 มีดังนี ้

4.3.1.1 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้า  
จากข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบังของ

กรมเจ้าท่าย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) พบว่า ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณการนำเข้าสินค้า
เพ่ิมข้ึนตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.3-1 

โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3-1  
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ตารางท่ี 4.3-1 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง  

พ.ศ. 2558-2562 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละปริมาณ ร้อยละปริมาณสะสม กลุ่ม 

2558 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 29,151,518 57.63 57.63 C 
สินค้าเบด็เตล็ด 20,850,250 41.22 98.85 B 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 484,185 0.96 99.80 A 

เคมีภณัฑ ์ 59,362 0.12 99.92 A 
ไม ้ 26,379 0.05 99.97 A 

เครื่องบริโภคอื่น ๆ 11,114 0.02 99.99 A 
มันสำปะหลัง 2,880 0.01 100.00 A 

2559 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 27,852,212 53.75 53.75 C 
 สินค้าเบ็ดเตล็ด  23,378,476 45.12 98.87 C 

 เครื่องมือ/อุปกรณ์  457,047 0.88 99.75 A 
 เคมีภณัฑ์  88,671 0.17 99.92 A 

 ไม้  20,898 0.04 99.96 A 
เครื่องบริโภคอื่น ๆ 10,669 0.02 99.98 A 

 มันสำปะหลัง  8,889 0.02 100.00 A 
 ยางพารา  1,556 0.003 100.00 A 

2560 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 28,240,517 50.57 50.57 C 
สินค้าเบด็เตล็ด 27,284,491 48.86 99.44 C 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 215,493 0.39 99.82 A 

เคมีภณัฑ ์ 72,107 0.13 99.95 A 
ไม ้ 13,553 0.02 99.98 A 
แร่ธาตุอื่น ๆ 4,480 0.01 99.98 A 

มันสำปะหลัง 3,893 0.01 99.99 A 
เครื่องบริโภคอื่น ๆ 2,748 0.005 100.00 A 

ข้าว 1,930 0.003 100.00 A 

2561 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 28,552,927 50.31 50.31 C 
สินค้าเบด็เตล็ด 27,874,030 49.12 99.43 C 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 175,287 0.31 99.74 A 
เคมีภณัฑ ์ 110,889 0.20 99.94 A 

เครื่องบริโภคอื่น ๆ 8,906 0.02 99.95 A 
ไม ้ 8,707 0.02 99.97 A 

ข้าว 8,670 0.02 99.98 A 
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ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละปริมาณ ร้อยละปริมาณสะสม กลุ่ม 

มันสำปะหลัง 5,300 0.01 99.99 A 

ผลผลติเกษตรอื่น ๆ 4,179 0.01 100.00 A 

2562 

สินค้าเบด็เตล็ด 30,841,764 51.18 51.18 C 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 29,034,581 48.18 99.36 C 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 265,100 0.44 99.80 A 
เคมีภณัฑ ์ 77,586 0.13 99.93 A 

เครื่องบริโภคอื่น ๆ 18,837 0.03 99.96 A 
โลหะภัณฑ ์ 14,805 0.02 99.99 A 

ไม ้ 7,518 0.01 100.00 A 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.3-1 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดยสินค้า
นำเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยมีรูปแบบการ
นำเข้าสินค้าทางเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง ซึ ่งในปี พ.ศ. 2558-2562 มีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทั้งหมด 144,638,939 ตัน และมีปริมาณการนำเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 128,421,828 ตัน 
ดังแสดงในตารางที่ 4.3-2 

ตารางท่ี 4.3-2  ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง 
พ.ศ. 2558-2562 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) ประเทศต้นทาง รูปแบบการขนส่ง 

2558 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 29,151,518 

จีน 
เวียดนาม 
ฟิลิปปินส ์
มาเลเซีย 
สิงคโปร ์

อินโดนีเซีย 
ฮ่องกง  

เรือค้าต่างประเทศ
และเรือค้าชายฝั่ง 

สินค้าเบด็เตล็ด 20,850,250 

2559 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 27,852,212 
 สินค้าเบ็ดเตล็ด  23,378,476 

2560 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 28,240,517 
สินค้าเบด็เตล็ด 27,284,491 

2561 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 28,552,927 
สินค้าเบด็เตล็ด 27,874,030 

2562 
สินค้าเบด็เตล็ด 30,841,764 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 29,034,581 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
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ที่มา: คณะผู้วิจัย 
รูปที่ 4.3-1 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2558-2562  

 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-2 การนำเข้าสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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4.3.1.2 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้า  
จากข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบังของ

กรมเจ้าท่าย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) พบว่า ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณการส่งออกสินค้า
เพ่ิมข้ึนตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.3-3 

โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3-3  

ตารางท่ี 4.3-3 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง 
พ.ศ. 2558-2562 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละปริมาณ ร้อยละปริมาณสะสม กลุ่ม 

2558 

สินค้าเบด็เตล็ด 32,324,605 62.41 62.41 C 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 13,059,947 25.22 87.63 B 

ซีเมนต ์ 1,974,536 3.81 91.44 A 
ไม ้ 1,356,150 2.62 94.06 A 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 1,320,912 2.55 96.61 A 

น้ำตาล 941,486 1.82 98.43 A 
เคมีภณัฑ ์ 535,607 1.03 99.46 A 
แร่ธาตุอื่นๆ 119,014 0.23 99.69 A 

โลหะภัณฑ ์ 93,833 0.18 99.87 A 
วัสดุก่อสร้าง 66,753 0.13 100.00 A 

2559 

สินค้าเบด็เตล็ด 34,461,051 66.01 66.01 C 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 11,461,923 21.96 87.97 B 
 ซีเมนต์  2,703,441 5.18 93.14 A 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 2,634,935 5.05 98.19 A 
เคมีภณัฑ ์ 594,498 1.14 99.33 A 

 แร่ธาตุอื่น ๆ 107,271 0.21 99.54 A 
ดิน หิน ทราย 77,573 0.15 99.68 A 
โลหะภัณฑ ์ 59,999 0.11 99.80 A 

วัสดุก่อสร้าง 57,218 0.11 99.91 A 
ปุ๋ย 47,500 0.09 100.00 A 

2560 

สินค้าเบด็เตล็ด 37,076,778 64.79 64.79 C 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 17,334,356 30.29 95.08 B 
เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 2,263,216 3.95 99.03 A 

เคมีภณัฑ ์ 298,378 0.52 99.55 A 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละปริมาณ ร้อยละปริมาณสะสม กลุ่ม 

วัสดุก่อสร้าง 76,285 0.13 99.68 A 

ข้าว 54,100 0.09 99.78 A 
ปุ๋ย 47,515 0.08 99.86 A 

โลหะภัณฑ ์ 44,203 0.08 99.94 A 
อาหารสตัว ์ 22,000 0.04 99.98 A 
ไม ้ 12,704 0.02 100.00 A 

2561 

สินค้าเบด็เตล็ด 29,812,412 66.42 66.42 C 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 14,172,784 31.58 97.99 B 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 70,146 0.16 98.15 A 
เคมีภณัฑ ์ 349,679 0.78 98.93 A 
อาหารสตัว ์ 165,381 0.37 99.30 A 

โลหะภัณฑ ์ 118,655 0.26 99.56 A 
ข้าว 75,680 0.17 99.73 A 

วัสดุก่อสร้าง 83,222 0.19 99.92 A 
ปุ๋ย 28,000 0.06 99.98 A 

ไม ้ 9,296 0.02 100.00 A 

2562 

สินค้าเบด็เตล็ด 40,072,799 69.78 69.78 C 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 15,314,735 26.67 96.44 B 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ 1,200,627 2.09 98.53 A 
อาหารสตัว ์ 277,207 0.48 99.01 A 

เคมีภณัฑ ์ 251,009 0.44 99.45 A 
ข้าว 119,360 0.21 99.66 A 
วัสดุก่อสร้าง 87,005 0.15 99.81 A 

ปุ๋ย 55,500 0.10 99.91 A 
โลหะภัณฑ ์ 40,951 0.07 99.98 A 

ไม ้ 11,969 0.02 100.00 A 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.3-3 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดยสินค้า
ส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีรูปแบบการส่งออก
สินค้าทางเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง ไปยังประเทศเวียดนามกัมพูชา จีน รัสเซีย อินเดีย และ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558-2562 ปริมาณการส่งออกสินค้าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 173,747,645 ตัน และ
มีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมด 71,343,745 ตัน ดังแสดงในตารางที่ 4.3-4 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 4.3-4 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง 

พ.ศ. 2558-2562 
 
ปี 

การส่งออก 
ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) ประเทศปลายทาง รูปแบบการขนส่ง 

2558 
สินค้าเบด็เตล็ด 32,324,604.614 

เวียดนาม 
กัมพูชา 

จีน 
รัสเซยี 
อินเดีย 

เนเธอร์แลนด ์

เรือค้าต่างประเทศ
และเรือค้าชายฝั่ง 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 13,059,947.394 

2559 
สินค้าเบด็เตล็ด 34,461,051.294 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 11,461,922.588 

2560 
สินค้าเบด็เตล็ด 37,076,778.318 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 17,334,356.078 

2561 
สินค้าเบด็เตล็ด 29,812,411.674 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 14,172,784.131 

2562 
สินค้าเบด็เตล็ด 40,072,799.046 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 15,314,734.879 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 

 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2558-2562  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-4 การส่งออกสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง 

 
 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณนำเข้า - ส่งออก ด่านพรมแดนเชียงของ 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ ปี พ.ศ. 2561-2563 มีดังนี ้

4.3.2.1 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงของย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า 

ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2563 จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้ามีแนวโน้มลดลง และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2563 
ดังแสดงในรูปที่ 4.3-5 

โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที ่4.3-5 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางที่ 4.3-5 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ 

พ.ศ. 2558-2563 

ปี 

การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ 

มูลค่าสนิค้า 

ร้อยละ
สะสม  

มูลค่าสนิค้า 
กลุ่ม 

2558 

ผลไมส้ด กก. 18,382,602 1,746,942,380 49.81 49.81 A 
ผักสด กก. 5,995,716 967,943,111 27.60 77.40 A 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 118,251 433,951,981 12.37 89.78 B 

แก๊สอาร์กอน กก. 9,060,044 123,141,075 3.51 93.29 B 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ ช้ิน หรือ หน่วย 402 110,101,958 3.14 96.43 B 

น้ำผึ้งธรรมชาต ิ กก. 794,200 49,279,545 1.40 97.83 C 
ไม้สักแปรรุป คิวบิกเมตร 3,005 34,750,891 0.99 98.82 C 

อุปกรณ์ตกปลา กก. 111,192 16,068,184 0.46 99.28 C 
ลูกเดือย กก. 110,412 16,008,599 0.46 99.74 C 
อลูมิเนียม กก. 112,512 9,283,807 0.26 100.00 C 

2559 

ผลไมส้ด กก. 40,764,169 2,466,009,384 47.09 47.09 A 
ผักสด กก. 30,967,268 2,120,309,436 40.49 87.58 A 

ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 2,970,087 271,859,839 5.19 92.77 B 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ ช้ิน หรือ หน่วย 488 181,364,093 3.46 96.23 B 
แก๊สอาร์กอน กก. 8,156,271 155,625,971 2.97 99.20 B 

ไม้สักแปรรุป คิวบิกเมตร 1,106 13,521,990 0.26 99.46 C 
อุปกรณ์ตกปลา กก. 63,415 13,174,905 0.25 99.71 C 

รถผสมคอนกรตี ช้ิน หรือ หน่วย 2 6,183,742 0.12 99.83 C 
ลูกเดือย กก. 17,916 5,661,476 0.11 99.94 C 

อะลูมินาหรือมีซลิิกา กก. 241,640 3,118,746 0.06 100.00 C 

2560 

ผลไมส้ด กก. 57,247,673 2,676,528,382 43.04 43.04 A 
ผักสด กก. 48,762,950 2,494,657,304 40.12 83.16 A 

เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ ช้ิน หรือ หน่วย 240,212 497,870,724 8.01 91.16 B 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 868,704 289,944,366 4.66 95.83 B 

ลิกไนต ์ กก. 178,803,990 177,994,128 2.86 98.69 C 
อุปกรณ์ตกปลา กก. 84,663 17,691,080 0.28 98.97 C 
ลูกเดือย กก. 60,250 17,426,463 0.28 99.25 C 

หินฟลินท์ กก. 82,700,170 16,573,402 0.27 99.52 C 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 

การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ 

มูลค่าสนิค้า 

ร้อยละ
สะสม  

มูลค่าสนิค้า 
กลุ่ม 

น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) 
เกิน 10 ตัน แต่ไม่เกิน 
20 ตัน 

ช้ิน หรือ หน่วย 8 15,515,160 0.25 99.77 C 

ใบชา, ชาผง กก. 30,800 14,401,351 0.23 100.00 C 

2561 

ผลไมส้ด กก. 108,318,593 2,519,859,521 41.00 41.00 A 

ผักสด กก. 158,420,159 2,518,426,109 40.98 81.97 A 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 4,935,735 422,504,920 6.87 88.85 B 
ลิกไนต ์ กก. 224,498,292 212,985,005 3.47 92.31 B 

เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 1,586,614 208,080,383 3.39 95.70 B 
แก๊สอาร์กอน กก. 9,419,000 116,421,176 1.89 97.59 C 

อลูมิเนียม กก. 627,099 64,054,904 1.04 98.63 C 
หิน กก. 208,852,104 42,590,379 0.69 99.33 C 

ลูกต๋าว กก. 1,346,400 23,388,515 0.38 99.71 C 
ใบชา, ชาผง กก. 983,000 17,927,770 0.29 100.00 C 

2562 

ผลไมส้ด กก. 318,458,785 3,908,373,340 49.18 49.18 A 

ผักสด กก. 222,512,018 2,767,070,622 34.82 84.00 A 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 6,594,246 641,776,027 8.08 92.08 B 

ลิกไนต ์ กก. 321,070,690 291,588,850 3.67 95.75 B 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 826,593 126,283,803 1.59 97.34 B 
แก๊สอาร์กอน กก. 6,466,000 77,969,080 0.98 98.32 C 

หิน กก. 275,783,000 55,177,085 0.69 99.01 C 
อลูมิเนียม กก. 320,957 38,635,391 0.49 99.50 C 

ลูกเดือย กก. 1,550,000 23,534,958 0.30 99.80 C 
อุปกรณ์ตกปลา กก. 506 16,281,499 0.20 100.00 C 

2563 

ผลไมส้ด กก. 193,546,383 3,689,052,219 45.54 45.54 A 
ผักสด กก. 205,060,252 3,436,527,535 42.43 87.97 A 
ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 6,995,425 598,410,139 7.39 95.36 B 

ลิกไนต ์ กก. 214,213,730 191,275,932 2.36 97.72 B 
เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 580,444 108,612,665 1.34 99.06 B 

หิน กก. 229,036,000 48,152,618 0.59 99.66 C 
แก๊สอาร์กอน กก. 1,803,000 19,451,807 0.24 99.90 C 
อุปกรณ์ตกปลา กก. 74 3,257,549 0.04 99.94 C 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 

การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ 

มูลค่าสนิค้า 

ร้อยละ
สะสม  

มูลค่าสนิค้า 
กลุ่ม 

ใบชา, ชาผง กก. 74 3,156,083 0.04 99.98 C 

อลูมิเนียม กก. 17,820 1,940,616 0.02 100.00 C 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 
จากตารางที่ 4.3-5 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดยสินค้า

นำเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้สด และผักสด โดยมีรูปแบบการนำเข้าสินค้าทางถนน  
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสปป.ลาว ซึ่งในปี พ.ศ. 2558-2563 มีปริมาณการนำเข้าผลไม้สดทั้งหมด  
736,718,205 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 8,893,624,855 บาท และมีปริมาณการนำเข้าผักสด
ทั้งหมด 671,718,362 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 6,606,713,107 บาท ตามลำดับ ดังแสดง 
ในตารางที่ 4.3-6 

ตารางท่ี 4.3-6 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดน
เชียงของ พ.ศ. 2561-2563 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ประเทศต้นทาง รูปแบบการขนส่ง 

2558 
ผลไมส้ด 18,382,602 1,746,942,380 จีน ถนน 

ผักสด 5,995,716 967,943,111 จีน ถนน 

2559 
ผลไมส้ด 40,764,169 2,466,009,384 จีน ถนน 
ผักสด 30,967,268 2,120,309,436 จีน ถนน 

2560 
ผลไมส้ด 57,247,673 2,676,528,382 จีน ถนน 
ผักสด 48,762,950 2,494,657,304 จีน ถนน 

2561 
ผลไมส้ด 108,318,593 666,198,272 จีน,สปป.ลาว ถนน 
ผักสด 158,420,159 346,075,266 จีน ถนน 

2562 
ผลไมส้ด 318,458,785 625,373,972 จีน ถนน 
ผักสด 222,512,018 330,808,041 จีน ถนน 

2563 
ผลไมส้ด 193,546,383 712,572,465 จีน ถนน 

ผักสด 205,060,252 346,919,948 จีน ถนน 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-5 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ 
 พ.ศ. 2558-2563  

 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-6 การนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

4.3.2.2 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงของย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า  

ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2563 จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID- 19 ดังแสดงในรูปที่ 4.3-7 

โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3-7 

ตารางที่ 4.3-7 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ 
พ.ศ. 2561-2563 

ปี 

การส่งอออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ  มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ 

มูลค่าสนิค้า 
ร้อยละสะสม 
มูลค่าสนิค้า 

กลุ่ม 

2558 

ข้าวสาร กก. 50,039,907 2,198,470,351 24.33 24.33 A 

ผลไมส้ด กก. 41,724,119 2,046,032,497 22.65 46.98 A 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลิตร 125,157,961 1,980,008,655 21.92 68.89 A 
น้ำตาลทราย กก. 66,607,000 832,888,735.00 9.22 78.11 A 

ยางพารา, เศษยางพารา กก. 12,888,306 604,349,760.00 6.69 84.80 B 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 17,140,447 580,362,499 6.42 91.23 B 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 46,046,501 311,481,918 3.45 94.67 B 
โค, กระบือมีชีวิต กก. 1,232,729 162,362,942 1.80 96.47 C 
ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุย๋เคม ี กก. 6,327,110 160,406,155 1.78 98.25 C 

กล้วยไม ้ กก. 34,997,111 158,489,114 1.75 100.00 C 

2559 

ข้าวสาร กก. 110,946,565 3,478,096,416 35.65 35.65 A 

ผลไมส้ด กก. 29,031,398 2,099,673,404 21.52 57.16 A 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลิตร 118,371,947 1,465,069,578 15.01 72.18 A 

เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 21,364,702 1,093,475,628 11.21 83.39 B 
ยางพารา, เศษยางพารา กก. 5,949,555 448,430,164 4.60 87.98 B 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 9,033,001 367,470,647 3.77 91.75 B 

ช้ินส่วนไก่,เป็ด แช่แข็ง กก. 998,575 235,900,401 2.42 94.16 B 
น้ำตาลทราย กก. 15,693,000 236,636,763 2.43 96.59 C 

กล้วยไม ้ กก. 38,572,033 175,068,170 1.79 98.38 C 

พลังงานไฟฟ้า 
กิโลวัตต์
ช่ัวโมง 

43,558,111 157,670,555 1.62 100.00 C 

2560 
ผลไมส้ด กก. 60,350,150 4,258,409,759 39.18 39.18 A 
ยางพารา, เศษยางพารา กก. 22,201,639 1,902,037,384 17.50 56.68 A 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ปี 

การส่งอออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ  มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ 

มูลค่าสนิค้า 
ร้อยละสะสม 
มูลค่าสนิค้า 

กลุ่ม 

ข้าวสาร กก. 5,398,725 1,618,778,036 14.89 71.58 A 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลิตร 73,692,439 1,141,951,705 10.51 82.08 B 

เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 34,520,188 854,330,089 7.86 89.94 B 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 6,030,226 346,520,422 3.19 93.13 B 
ช้ินส่วนไก่,เป็ด แช่แข็ง กก. 915,543 202,856,311 1.87 95.00 C 

กระดาษฟลูติ้ง กก. 6,789,797 195,847,753 1.80 96.80 C 

พลังงานไฟฟ้า 
กิโลวัตต์
ช่ัวโมง 

49,374,420 176,322,686 1.62 98.42 C 

น้ำตาลทราย กก. 9,430,000 171,543,639 1.58 100.00 C 

2561 

ผลไมส้ด กก. 231,482,849 7,218,897,251 46.43 46.43 A 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 47,880,837 1,718,657,583 11.05 57.48 A 
ยางพารา, เศษยางพารา กก. 29,360,783 1,611,164,137 10.36 67.84 A 

โค, กระบือมีชีวิต กก. 14,284,908 1,304,627,747 8.39 76.24 A 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กก. 54,079,862 1,023,657,323 6.58 82.82 B 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 276952886 938,046,856 6.03 88.85 B 
ข้าวสาร กก. 66806850 827,775,371 5.32 94.18 B 
ช้ินส่วนไก่,เป็ด แช่แข็ง กก. 6578079.84 539,116,329 3.47 97.64 C 

พืชผัก, ผลไม้แปรรูป กก. 3862626.9 205,957,253 1.32 98.97 C 
เครื่องใช้บนเตียง, 
ผ้าขนหนู 

กก. 830992.7 160,494,596 1.03 100.00 C 

2562 

ผลไมส้ด กก. 388,134,108 14,392,794,471 80.25 80.25 A 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กก. 53,930,164 921,416,638 5.14 85.38 B 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กก. 199,811,041 741,054,161 4.13 89.52 B 
โค, กระบือมีชีวิต กก. 6,139,930 542,911,500 3.03 92.54 B 

ข้าวสาร กก. 36,651,300 417,646,679 2.33 94.87 B 
เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 4,561,395 376,626,636 2.10 96.97 B 

พืชผัก, ผลไม้แปรรูป กก. 6,688,972 249,927,956 1.39 98.37 C 
ดอกกล้วยไม้, ซาก
กล้วยไม ้

กก. 6,342,577 155,458,805 0.87 99.23 C 

ยางพารา กก. 2,623,000 102,251,186 0.57 99.80 C 
เครื่องเทศ, สมุนไพร กก. 2,464,873 35,425,727 0.20 100.00 C 

2563 
ผลไมส้ด กก. 318,458,785 3,908,373,340 48.25 48.25 A 
ผักสด กก. 222,512,018 2,767,070,622 34.16 82.41 A 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ปี 

การส่งอออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ  มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ 

มูลค่าสนิค้า 
ร้อยละสะสม 
มูลค่าสนิค้า 

กลุ่ม 

ดอกไม้, ไม้ประดับ กก. 6,594,246 641,776,027 7.92 90.34 B 
ลิกไนต ์ กก. 321,070,690 291,588,850 3.60 93.94 B 

เครื่องจักรกล - อุปกรณ ์ กก. 826,593 126,283,803 1.56 95.50 B 
แก๊สอาร์กอน กก. 6,466,000 77,969,080 0.96 96.46 C 
หิน กก. 275,783,000 55,177,085 0.68 97.14 C 

อลูมิเนียม กก. 320,957 38,635,391 0.48 97.62 C 
ลูกเดือย กก. 1,550,000 23,534,958 0.29 97.91 C 

อุปกรณ์ตกปลา กก. 506 16,281,499 0.20 98.11 C 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 
จากตารางที่ 4.3-7 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดยสินค้า

ส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวสาร ผลไม้สด เครื่องอุปโภค - บริโภค และน้ำมันดีเซล 
หมุนเร็ว โดยมีรูปแบบการส่งออกสินค้าทางถนน ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว และเมียนมา  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2558-2563 มีปริมาณการส่งออกข้าวสารทั้งหมด  160,986,472 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม
ทั้งหมด 5,676,566,767 บาท ผลไม้สดทั้งหมด 1,066,061,946 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 
42,727,672,713 บาท มีปริมาณการส่งออกเครื ่องอุปโภค - บริโภคทั้งหมด 78,429,553 กิโลกรัม  
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 2,520,658,420 บาท และมีปริมาณการส่งออกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทั้งหมด 
53,930,164 ลิตร คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 921,416,638 บาท ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3-8 

ตารางท่ี 4.3-8 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดน 
เชียงของ พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) ประเทศปลายทาง รูปแบบการขนส่ง 

2558 
ข้าวสาร (กก.) 50,039,907 2,198,470,351 สปป.ลาว ถนน 

ผลไมส้ด (กก.) 41,724,119 2,046,032,497 จีน ถนน 

2559 
ข้าวสาร (กก.) 110,946,565 3,478,096,416 จีน, สปป.ลาว ถนน 

ผลไมส้ด (กก.) 29,031,398 2,099,673,404 จีน ถนน 

2560 
ผลไมส้ด (กก.) 60,350,150 4,258,409,759 จีน ถนน 

ยางพารา, เศษยางพารา (กก.) 22,201,639 1,902,037,384 สปป.ลาว ถนน 

2561 
ผลไมส้ด (กก.) 231,482,849 7,218,897,251 จีน, สปป.ลาว ถนน 

เครื่องอุปโภค - บริโภค  (กก.) 47,880,837 1,718,657,583 จีน, สปป.ลาว,พม่า ถนน 

2562 ผลไมส้ด (กก.) 388,134,108 14,392,794,471 จีน ถนน 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) ประเทศปลายทาง รูปแบบการขนส่ง 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ลติร) 53,930,164 921,416,638 สปป.ลาว ถนน 

2563 
ผลไมส้ด  (กก.) 315,339,322 12,711,865,331 จีน ถนน 

เครื่องอุปโภค - บริโภค  (กก.) 30,548,716 802,000,837 สปป.ลาว ถนน 
 ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-7 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ 
 พ.ศ. 2558-2563  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-8 การส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนเชียงของ 

 
 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณนำเข้า – ส่งออก ด่านพรมแดนเชียงแสน 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าของด่านพรมแดนเชียงแสน ปี พ.ศ. 2558-2563 มีดังนี ้

4.3.3.1 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงแสนย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า 

 ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2561-2563 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังแสดงในรูปที่ 4.3-9 

โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3-9 

ตารางที่ 4.3-9 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนเชียงแสน 
พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ร้อยละมูลค่าสนิค้า ร้อยละสะสม กลุ่ม 

2558 

ทับทิมสด 11,065 124,072,686 22.96 22.96 A 

กระเทียมสด 8,437 121,440,911 22.47 45.43 A 

เมลด็ตานตะวัน 2,537 112,231,250 20.77 66.19 A 

กระเทียมอบแห้ง 2,287 51,019,096 9.44 75.63 B 

มันฝรั่ง 1,991 43,623,187 8.07 83.71 B 

เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 155 37,188,101 6.88 90.59 B 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ร้อยละมูลค่าสนิค้า ร้อยละสะสม กลุ่ม 

ดินเกาลีน 1,532 16,273,225 3.01 93.60 C 

แอปเปิ้ล 1,136 12,029,103 2.23 95.82 C 

บัวหิมะ 945 11,387,482 2.11 97.93 C 

เปลือกบาง 1,223 11,185,214 2.07 100.00 C 

2559 

กระเทียมสด 8,065 143,712,335 24.92 24.92 A 

เมลด็ดอกทานตะวัน 3,124 130,051,384 22.55 47.47 A 

ทับทิมสด 6,347 75,451,455 13.08 60.55 B 

กระเทียมอบแห้ง 2,468 61,707,248 10.70 71.25 B 

มันฝรั่ง 2,815 59,568,363 10.33 81.58 B 

เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 150 41,349,693 7.17 88.75 C 

หม้อไอน้ำ 445 22,389,716 3.88 92.63 C 

ใบชาเขียว 890 17,740,934 3.08 95.71 C 

ดินเกาลีน 1,290 14,654,856 2.54 98.25 C 

ปั่นจั่งแบบโอเวอร์เฮด 10 10,104,882 1.75 100.00 C 

 
 
 
 
 

2560 

มันฝรั่ง 11,940 245,069,112 31.79 31.79 A 

กระเทียมสด 9,180 178,761,511 23.19 54.97 A 

เมลด็ดอกทานตะวัน 3,222 144,036,800 18.68 73.65 B 

กระเทียมอบแห้ง 2,550 63,749,527 8.27 81.92 B 

เปลือกบง 2,571 50,557,576 6.56 88.48 B 

เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 96 23,927,677 3.10 91.58 C 

ใชบาเขียวรวมก้าน 935 18,136,283 2.35 93.93 C 

ดินเกาลีน 1,674 17,726,449 2.30 96.23 C 

ทับทิมสด 1,251 14,543,036 1.89 98.12 C 

ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 733 14,501,192 1.88 100.00 C 

2561 

กระเทียมสด 8,414 158,782,603 26.91 26.91 A 

เมลด็ดอกทานตะวัน 2,676 120,007,979 20.34 47.24 A 

มันฝรั่ง 5,000 98,201,961 16.64 63.89 B 

กระเทียมอบแห้ง 3,508 86,293,108 14.62 78.51 B 
เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 134 31,176,328 5.28 83.79 B 
ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 1,191 25,796,231 4.37 88.17 C 

เปลือกบง 1,418 25,698,687 4.36 92.52 C 
กระเทียวเจียว 743 18,666,244 3.16 95.68 C 

ใบชาเขียวรวมก้าน 765 13,918,303 2.36 98.04 C 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ร้อยละมูลค่าสนิค้า ร้อยละสะสม กลุ่ม 

ดินเกาลีน 1,051 11,554,462 1.96 100.00 C 

2562 

กระเทียมสด 6,820 107,097,953 22.68 22.68 A 
เมลด็ดอกทานตะวัน 2,144 105,390,927 22.32 45.01 A 

มันฝรั่ง 4,525 84,418,542 17.88 62.89 B 
กระเทียมอบแห้ง 2,787 61,312,413 12.99 75.88 B 
เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 174 39,245,070 8.31 84.19 B 

ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 1,194 25,792,371 5.46 89.65 C 
เปลือกบง 853 13,977,974 2.96 92.61 C 

ใบชาเขียวรวมก้าน 705 12,553,553 2.66 95.27 C 
บอยเลอรส์ำหรับผลิตไอน้ำ 67 12,270,440 2.60 97.87 C 

ถั่วปากอ้า 417 10,051,625 2.13 100.00 C 

2563 

เมลด็ดอกทานตะวัน 1,386 65,616,855 20.89 20.89 A 
มันฝรั่ง 3,075 57,407,236 18.28 39.17 A 

กะเทียมอบแห้ง 2,536 55,794,501 17.77 56.94 A 
กระเทียมสด 3,361 51,309,268 16.34 73.28 A 

เมลด็ฟักทอง (แกะเปลือก) 97 21,935,353 6.98 80.27 B 
ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 401 14,922,919 4.75 85.02 B 
เปลือกบง 907 14,329,888 4.56 89.58 B 

ใบชาเขียวรวมก้าน 690 11,894,632 3.79 93.37 C 
ดินเกาลีน 1,169 11,474,367 3.65 97.02 C 

ช้ินส่วนแก้วกระดาษ 441 9,353,430 2.98 100.00 C 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 
จากตารางที่ 4.3-9 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดยสินค้า

ส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ทับทิมสด กระเทียมสด เมล็ดทานตะวัน และมันฝรั่ง โดยมี
รูปแบบการนำเข้าสินค้าทางเรือ จากสปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561-2563 มี
ปริมาณการนำเข้ารวม 76,326 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 1,557,411,492 บาท ดังแสดงในตารางที่ 
4.3-10 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี 4.3-10 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดน

เชียงแสน พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ประเทศต้นทาง รูปแบบการขนส่ง 

2558 
ทับทิมสด 11,065 124,072,686 สปป.ลาว, จีน เรือ 

กระเทียมสด 8,437 121,440,911 สปป.ลาว, จีน เรือ 

2559 
กระเทียมสด 8,065 143,712,335 สปป.ลาว, จีน เรือ 

เมลด็ดอกทานตะวัน 3,124 130,051,384 จีน เรือ 

2560 มันฝรั่ง 11,940 245,069,112 สปป.ลาว, จีน เรือ 

กระเทียมสด 9,180 178,761,511 สปป.ลาว, จีน เรือ 

2561 
กระเทียมสด 8,414 158,782,603 สปป.ลาว, จีน เรือ 

เมลด็ดอกทานตะวัน 2,676 120,007,979 จีน เรือ 

2562 
กระเทียมสด 6,820 107,097,953 สปป.ลาว, จีน เรือ 

เมลด็ดอกทานตะวัน 2,144 105,390,927 จีน เรือ 

2563 
เมลด็ดอกทานตะวัน 1,386 65,616,855 จีน เรือ 

มันฝรั่ง 3,075 57,407,236 สปป.ลาว, จีน เรือ 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-9 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนเชียงแสน 
 พ.ศ. 2558-2563  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-10 การนำเข้าสินคา้ของด่านพรมแดนเชียงแสน 
 

4.3.3.2 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนเชียงแสนย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า 

 ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2562-2563  
ดังแสดงในรูปที่ 4.3-11 

โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3-11 

ตารางที่ 4.3-11 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนเชียงแสน 
พ.ศ. 2558-2563  

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ร้อยละมูลค่าสนิค้า ร้อยละสะสม กลุ่ม 

2558 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 36,707 2,606,865,004 23.92 23.92 A 
น้ำตาลทราย 211,506 2,586,706,424 23.73 47.65 A 

เนื้อกระบือแช่แข่ง 10,804 1,253,068,826 11.50 59.15 B 
โคมีชีวิต 20,654 1,082,023,000 9.93 69.08 B 

สุกรมีชีวิต 18,343 948,479,100 8.70 77.78 B 
น้ำมันดีเซล 44,513 842,566,420 7.73 85.51 B 

รถยนต์ใหม ่ 579 512,234,238 4.70 90.21 C 
ลำไยอบแห้ง 5,720 392,097,000 3.60 93.81 C 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ร้อยละมูลค่าสนิค้า ร้อยละสะสม กลุ่ม 

กระบือมีชีวิต 7,045 349,045,000 3.20 97.01 C 
กระทิงแดง 9,533 325,750,150 2.99 100.00 C 

2559 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 40,995 3,137,832,621 27.68 27.68 A 

สุกรมีชีวิต 52,964 3,037,736,600 26.80 54.48 A 
รถยนต์ใหม ่ 1,446 1,409,248,013 12.43 66.91 B 

น้ำตาลทรายขาว 70,169 1,023,254,545 9.03 75.93 B 
น้ำมันดีเซล 69,550 968,759,832 8.55 84.48 B 
เครื่องดื่มชูกำลัง 15,173 494,067,204 4.36 88.84 C 

ลำไยอบแห้ง 4,838 419,155,996 3.70 92.53 C 
โคมีชีวิต 6,144 378,476,000 3.34 95.87 C 

บรั่นด ี 62 253,304,794 2.23 98.11 C 
ถั่ววอร์นัทแห้ง 2,830 214,633,042 1.89 100.00 C 

2560 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 21,778 1,841,715,655 18.73 18.73 A 
น้ำมันดีเซล 98,305 1,704,890,938 17.34 36.08 A 
ยางพารา 42,911 1,688,061,996 17.17 53.25 A 

สุกรมีชีวิต 22,350 1,415,491,500 14.40 67.65 B 
สุราวสิกี ้ 1,968 922,011,535 9.38 77.02 B 

น้ำตาลทรายขาว 46,261 788,852,294 8.02 85.05 B 
กระบือมีชีวิต 5,955 416,913,000 4.24 89.29 C 
เครื่องดื่มชูกำลัง 10,622 407,152,788 4.14 93.43 C 

น้ำมันเบนซิน 17,451 353,059,492 3.59 97.02 C 
ลำไยอบแห้ง 4,238 292,808,064 2.98 100.00 C 

2561 

น้ำมันเชื้อเพลิง 159,012 3,334,907,831 23.45 23.45 A 
ยางพารา 92,010 2,957,822,419 20.80 44.24 A 

ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 32,732 2,660,271,428 18.70 62.95 B 
โคและกระบือมีชีวิต 22,052 1,766,935,500 12.42 75.37 B 
สุราวสิกี ้ 2,285 931,682,505 6.55 81.92 C 

น้ำตาลทรายขาว 69,844 834,971,428 5.87 87.79 C 
สุกรมีชีวิต 12,150 708,091,500 4.98 92.77 C 

รถยนต ์ 92,010 446,748,961 3.14 95.91 C 
เครื่องดื่มชูกำลัง 8,863 304,634,193 2.14 98.05 C 
สุราจีน 92 277,318,662 1.95 100.00 C 

2562 น้ำมันเชื้อเพลิง 113,519 2,286,817,405 26.70 26.70 A 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ร้อยละมูลค่าสนิค้า ร้อยละสะสม กลุ่ม 

โคและกระบือมีชีวิต 26,677 2,261,877,500 26.41 53.11 A 
ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 14,322 1,128,262,398 13.17 66.28 B 
น้ำตาลทรายขาว 82,049 874,649,480 10.21 76.49 B 

รถยนต ์ 2,621 592,098,122 6.91 83.41 C 
ยางพารา 15,604 460,300,731 5.37 88.78 C 

ปูนซีเมนต ์ 159,566 332,860,066 3.89 92.67 C 
บุหรี ่ 508 245,414,344 2.87 95.53 C 
มะม่วงอบแห้ง 1,307 193,761,349 2.26 97.79 C 

เครื่องดื่มชูกำลัง 5,934 188,906,088 2.21 100.00 C 

2563 

โคและกระบือมีชีวิต 13,944 1,232,375,000 23.61 23.61 A 

น้ำมันเชื้อเพลิง 76,146 961,681,268 18.43 42.04 A 
ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 7,111 522,842,226 10.02 52.05 B 

สุกรมีชีวิต 10,343 519,559,000 9.95 62.01 B 
รถยนต ์ 1,816 512,954,613 9.83 71.84 B 
บุหรี ่ 670 462,118,193 8.85 80.69 B 

น้ำตาลทรายขาว 33,844 353,746,682 6.78 87.47 C 
สุราจีน 79 240,715,819 4.61 92.08 C 

ปูนซีเมนต ์ 109,896 228,652,772 4.38 96.46 C 
ชาเขียว 230 184,754,868 3.54 100.00 C 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 
จากตารางที่ 4.3-11 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดย

สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง น้ำตาลทราย สุกรมีชีวิต น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเชื้อเพลิง ยางพารา โคและกระบือมีชีวิต โดยมีรูปแบบการส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ทางเรือ รองลงมา
คือทางถนน ไปยังสปป.ลาว จีน และพม่า ซึ่งในปี พ.ศ. 2561-2563 มีปริมาณการส่งออกรวม 943,563 ตัน 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 27,951,228,664 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.3-12 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางที่ 4.3-12 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดน 

เชียงแสน พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ประเทศปลายทาง รูปแบบการขนส่ง 

2558 
ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 36,707 2,606,865,004 สปป.ลาว, จีน เรือ 

น้ำตาลทราย 211,506 2,586,706,424 สปป.ลาว และพม่า เรือ 

2559 
ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 40,995 3,137,832,621 สปป.ลาว, จีน เรือ 

สุกรมีชีวิต 52,964 3,037,736,600 สปป.ลาว ถนน 

2560 
ช้ินส่วนไก่แช่แข็ง 21,778 1,841,715,655 สปป.ลาว, จีน เรือ 

น้ำมันดีเซล 98,305 1,704,890,938 สปป.ลาว เรือ 

2561 
น้ำมันเชื้อเพลิง 159,012 3,334,907,831 สปป.ลาว เรือ 

ยางพารา 92,010 2,957,822,419 สปป.ลาว เรือ 

2562 
น้ำมันเชื้อเพลิง 113,519 2,286,817,405 ลาว เรือ 

โคและกระบือมีชีวิต 26,677 2,261,877,500 ลาว ถนน 

2563 
โคและกระบือมีชีวิต 13,944 1,232,375,000 ลาว ถนน 

น้ำมันเชื้อเพลิง 76,146 961,681,268 ลาว เรือ 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-11 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าด่านพรมแดนเชียงแสน พ.ศ. 2558-2563  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
รูปที่ 4.3-12 การส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนเชียงแสน 

 
 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณนำเข้า – ส่งออก ด่านพรมแดนหนองคาย 
ประเภทสินค้านำเข้าและสินค้าของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่ 1  

จังหวัดหนองคาย มีดังนี ้

4.3.4.1 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนหนองคายย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า 

ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 4.3-13 
โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 

จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3-13 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี 4.3-13 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละมูลค่า

สินค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

2558 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,499,478,169 2,528,730,041 60.09 60.09 A 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 322 326,517,585 7.76 67.85 A 
พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่ม
ด้วยไอร้อน 

กิโลกรมั 3,057,000 303,264,249 7.21 75.05 A 

สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 216,545 283,422,143 6.73 81.79 B 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและ
ของที่คล้ายกันฯ) 

กิโลกรมั 570,975 250,897,051 5.96 87.75 B 

อื่น ๆ (ไม้และของทำด้วยไม้ 
ถ่านไม้ฯ) 

คิวบิกเมตร 29,032 175,976,769 4.18 91.93 B 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) ไม่เกิน 
5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 92 88,891,942 2.11 94.04 B 

อื่น ๆ (ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็น
ช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์) 

ช้ิน หรือ หน่วย 88 88,329,411 2.10 96.14 C 

อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 
1 เควีเอ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 18,609,266 85,978,832 2.04 98.18 C 

อื่น ๆ (อุปกรณ์ฉนวนสำหรับ
วัตถุประสงค์ทางไฟฟ้าของ
วัสดุอื่นที่ไม่ใช่เซรามิกหรือ 
พลาสติกฯ) 

กิโลกรมั 3,619 76,418,916 1.82 100.00 C 

2559 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,144,504,200 5,315,478,985 71.25 71.25 A 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 549 587,672,460 7.88 79.13 A 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 275,224 385,810,865 5.17 84.30 B 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและ
ของที่คล้ายกันฯ) 

กิโลกรมั 523,707 274,730,725 3.68 87.98 B 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่ม
ด้วยไอร้อน 

กิโลกรมั 2,605,000 265,958,379 3.56 91.54 B 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและ
น้ำอัดลม ท่ีปรุงกลิ่นรส 

ลิตร 17,608,628 194,296,859 2.60 94.15 B 

อื่นๆ (ตัวนำไฟฟ้าสำหรับ
แรงดันไฟเท่ากับ 1.000 V, 
หุ้มฉนวน, ติดตั้งข้ัวต่อ, nesฯ) 

กิโลกรมั 6,623,565 181,401,553 2.43 96.58 C 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละมูลค่า

สินค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 
1 เควีเอ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 26,431,559 103,577,223 1.39 97.97 C 

อื่น ๆ (ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็น
ช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์) 

ช้ิน หรือ หน่วย 77 80,871,970 1.08 99.05 C 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) ไม่เกิน 
5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 68 70,692,658 0.95 100.00 C 

2560 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,644,007,563 4,358,843,848 67.29 67.29 A 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 433,093 472,650,322 7.30 74.58 A 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) ไม่เกิน 
5 ตัน)) 

ช้ิน หรือ หน่วย 395 392,741,730 6.06 80.65 B 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและ
ของที่คล้ายกันฯ) 

กิโลกรมั 709,399 343,052,581 5.30 85.94 B 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและ
น้ำอัดลม ท่ีปรุงกลิ่นรส 

ลิตร 25,427,424 294,177,863 4.54 90.48 B 

อื่น ๆ (ตัวนำไฟฟ้าสำหรับ
แรงดันไฟเท่ากับ 1.000 V, 
หุ้มฉนวน, ประกอบเข้ากับ
ขั้วต่อ, nesฯ) 

กิโลกรมั 6,903,074 199,092,777 3.07 93.56 B 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่ม
ด้วยไอร้อน 

กิโลกรมั 1,370,270 134,571,436 2.08 95.63 C 

อื่น ๆ (ที่เติมน้ำตาลหรือสาร
ทำให้หวานอ่ืน ๆ หรือสุรา) 

กิโลกรมั 148,239 101,407,939 1.57 97.20 C 

อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 
1 เควีเอ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 25,908,235 92,884,766 1.43 98.63 C 

ความจุของกระบอกสูบเกิน 
2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
แต่ไมเ่กิน 2,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 119 88,559,172 1.37 100.00 C 

2561 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,917,741,785 5,995,497,675 72.30 72.30 A 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) ไม่เกิน 
5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 472 482,993,305 5.82 78.12 A 

สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 473,423 443,716,875 5.35 83.48 B 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละมูลค่า

สินค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและ
ของที่คล้ายกันฯ) 

กิโลกรมั 741,998 356,157,161 4.29 87.77 B 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและ
น้ำอัดลม ท่ีปรุงกลิ่นรส 

ลิตร 23,750,647 286,081,213 3.45 91.22 B 

อื่น ๆ (ตัวนำไฟฟ้าสำหรับ
แรงดันไฟเท่ากับ 1.000 V, 
หุ้มฉนวน, ประกอบเข้ากับ
ขั้วต่อ, nesฯ) 

กิโลกรมั 4,989,833 218,295,244 2.63 93.85 B 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่ม
ด้วยไอร้อน 

กิโลกรมั 1,553,225 140,055,718 1.69 95.54 C 

อื่น ๆ (เคมีภณัฑ์อนินทรีย์ 
สารประกอบอินทรียฯ์) 

กิโลกรมั 1,750,000 138,405,158 1.67 97.21 C 

อื่น ๆ (อุปกรณ์และเครื่อง
อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศน
ศาสตร์ฯ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 10,056,300 123,989,224 1.50 98.71 C 

อื่น ๆ (ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 
1 เควีเอ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 27,683,921 107,281,115 1.29 100.00 C 

2562 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,949,080,345 5,164,610,248 73.77 73.77 A 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 470,508 381,711,548 5.45 79.23 A 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและ
ของที่คล้ายกันฯ) 

กิโลกรมั 743,007 377,491,048 5.39 84.62 B 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและ
น้ำอัดลม ท่ีปรุงกลิ่นรส 

ลิตร 23,484,464 277,283,953 3.96 88.58 B 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) ไม่เกิน 
5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 205 195,225,975 2.79 91.37 B 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่ม
ด้วยไอร้อน 

กิโลกรมั 1,514,311 150,687,704 2.15 93.52 B 

ของของอื่น ๆ ท่ีใช้ไฟฟ้า ช้ิน หรือ หน่วย 8,487,309 134,195,035 1.92 95.44 C 

อื่น ๆ (เทอร์โมมิเตอร์และไพ
โรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบร่วมกับ
อุปกรณ์อื่น ๆ) 

ช้ิน หรือ หน่วย 9,466,306 111,203,939 1.59 97.03 C 

ของบุรุษ ช้ิน หรือ หน่วย 509,996 105,239,149 1.50 98.53 C 

อื่น ๆ (ท่ีเติมน้ำตาลหรือสาร
ทำให้หวานอ่ืน ๆ หรือสุรา) 

กิโลกรมั 150,837 102,943,321 1.47 100.00 C 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละมูลค่า

สินค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

2563 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,766,059,622 5,633,514,386 44.29 44.29 A 
ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วย
แพลทินัม) เป็นก้อน อินกอต 
หรือท่อนหล่อ 

กิโลกรมั 2,804 5,595,202,949 43.99 88.29 A 

อื่น ๆ (รองเท้า สนับแข้งและ
ของที่คล้ายกันฯ) 

กิโลกรมั 762,243 394,701,651 3.10 91.39 B 

น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและ
น้ำอัดลม ท่ีปรุงกลิ่นรส 

ลิตร 24,262,543 266,269,953 2.09 93.48 B 

พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากท่ีบ่ม
ด้วยไอร้อน 

กิโลกรมั 1,769,400 176,446,865 1.39 94.87 B 

ของของอื่น ๆ ท่ีใช้ไฟฟ้า ช้ิน หรือ หน่วย 10,333,001 165,778,423 1.30 96.17 B 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 123,380 164,328,208 1.29 97.47 C 

อื่นๆ (หลอดหรือท่อ และโพร
ไฟล์กลวงอื่น ๆ ที่มี
ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรสั หรือรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า) 

กิโลกรมั 806,372 127,068,474 1.00 98.47 C 

อื่น ๆ (ที่เติมน้ำตาลหรือสาร
ทำให้หวานอ่ืน ๆ หรือสุรา) 

กิโลกรมั 151,333 103,632,899 0.81 99.28 C 

อื่น ๆ (ตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ 
สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 
36 กิโลโวลต์ แต่ไมเ่กิน66 
กิโลโวลต์) 

กิโลกรมั 1,669,872 91,488,456 0.72 100.00 C 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.3-13 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดยมี 
การนำเข้าสินค้าสำคัญ 2 อันดับแรก ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนสี่ล้อ สำหรับยานยนต์ตามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11 อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน) และ
ทองคำ โดยมีรูปแบบการนำเข้าสินค้าทางถนน จากสปป.ลาว ซึ ่งมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั ้งหมด 
46,158,397,922 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.3-14 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี 4.3-14 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การนำเข้า 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) ประเทศต้นทาง 
รูปแบบ 

การขนส่ง 

2558 
พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,499,478,169 2,528,730,041 สปป.ลาว ถนน 

ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 322 326,517,585 สปป.ลาว ถนน 

2559 
พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,144,504,200 5,315,478,985 สปป.ลาว ถนน 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 549 587,672,460 สปป.ลาว ถนน 

2560 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,644,007,563 4,358,843,848 สปป.ลาว ถนน 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 433,093 472,650,322 สปป.ลาว ถนน 

2561 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,917,741,785 5,995,497,675 สปป.ลาว ถนน 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบลิยู) ไม่เกิน 
5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 472 482,993,305 สปป.ลาว ถนน 

2562 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,949,080,345 5,164,610,248 สปป.ลาว ถนน 
สำหรับยานยนตต์ามประเภท 
87.02 87.03 87.04 หรือ 
87.11 

กิโลกรมั 470,508 381,711,548 สปป.ลาว ถนน 

2563 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,766,059,622 5,633,514,386 สปป.ลาว ถนน 
ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วย
แพลทินัม) เป็นก้อน อินกอต 
หรือท่อนหล่อ 

กิโลกรมั 2,804 5,595,202,949 สปป.ลาว ถนน 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-13 มูลค่าการนำเข้าสินค้าของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัด
หนองคาย พ.ศ. 2558-2563 

 
 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
รูปที่ 4.3-14 การนำเข้าสินคา้ของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

4.3.4.2 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้า 
จากข้อมูลของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 

ย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) พบว่า ภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้า
เพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังแสดงในรูปที่ 4.3-15 

โดยการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณน้อย กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่า
ปานกลาง ปริมาณปานกลาง และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3-15 

ตารางท่ี 4.3-15 การวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ

มูลค่าสนิค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

2558 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 378,547,852 6,605,269,615 34.81 34.81 A 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 2,977 3,142,154,436 16.56 51.37 A 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเ่กิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 4,014 2,772,787,702 14.61 65.98 A 

ชนิดไรส้ารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธี
วิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97 

ลิตร 108807270 1,742,423,082 9.18 75.17 A 

สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและ
ของเหลวปรุงแต่งขจัดน้ำแข็ง 

กิโลกรมั 75,657 1,144,518,787 6.03 81.20 B 

อื่น ๆ (ความจุของกระบอกสูบเกนิ 
1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,434 1,107,457,386 5.84 87.04 B 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 7,879,336 674,766,309 3.56 90.59 B 
อื่นๆ (น้ำมันปิโตรเลยีมและน้ำมันที่ได้
จากแร่บิทูมินัส นอกจากท่ีเป็น
น้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งท่ีไมไ่ด้
ระบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น) 

ลิตร 40,500,714 647,808,675 3.41 94.01 C 

ของอื่น ๆ ท่ีได้จากการหล่อ ทำด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า 

กิโลกรมั 12,220,454 574,705,235 3.03 97.04 C 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายใน
แบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ีมีความจุของ
กระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 13,040 562,518,651 2.96 100.00 C 

2559 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 5,042 5,420,994,175 33.66 33.66 A 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 348,697,136 4,343,256,986 26.97 60.62 A 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ

มูลค่าสนิค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

ชนิดไรส้ารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธี
วิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97 

ลิตร 92,135,943 1,253,391,724 7.78 68.41 A 

อื่น ๆ (ความจุของกระบอกสูบไมก่ิน 
1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,392 1,081,703,600 6.72 75.12 A 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเ่กิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,192 831,029,543 5.16 80.28 B 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 9,298,472 769,295,037 4.78 85.06 B 
อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายใน
แบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ีมีความจุของ
กระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 15,085 652,804,238 4.05 89.11 B 

อื่น ๆ (พอร์ตแลนด์ซเีมนต์ อะลูมนิัส
ซีเมนต์ สแลกซเีมนต์ ซเูปอร์ซลัเฟต
ซีเมนต์และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่
คล้ายกันจะแต่งสีหรือเป็นซเีมนตเ์ม็ด 
(คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม) 

กิโลกรมั 249,621,154 592,286,251 3.68 92.79 C 

อื่น ๆ (ความจุของกระบอกสูบเกนิ 
1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แตไ่มเ่กิน 
1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,316 590,512,408 3.67 96.46 C 

ของอื่น ๆ ท่ีได้จากการหล่อ ทำด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า 

กิโลกรมั 12,459,313 570,856,086 3.54 100.00 C 

2560 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 332,204,257 5,216,569,497 35.99 35.99 A 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 
ลูกบาศก์ เซนติเมตร แตไ่ม่เกิน 
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 2,474 2,684,311,119 18.52 54.51 A 

ที่ไม่ผสม ลิตร 81,784,411 1,335,244,535 9.21 63.73 A 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเ่กิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,572 1,022,638,179 7.06 70.78 A 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 11,527,470 899,099,431 6.20 76.98 A 
อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายใน
แบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ีมีความจุของ
กระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 18,099 808,408,721 5.58 82.56 B 

ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,019 789,055,114 5.44 88.01 B 

อื่น ๆ (ของทำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า) 

กิโลกรมั 12,330,840 608,511,631 4.20 92.20 B 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ

มูลค่าสนิค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

รถซีดาน ช้ิน หรือ หน่วย 1,267 565,095,189 3.90 96.10 C 
อื่น ๆ (ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้า
ปัดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาด
ที่คล้ายกัน) 

กิโลกรมั 124,115 564,744,257 3.90 100.00 C 

2561 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 309,403,318 6,258,797,839 38.60 38.60 A 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 
ลูกบาศก์ เซนติเมตร แตไ่ม่เกิน 
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 2,397 2,405,100,518 14.83 53.44 A 

ที่ไม่ผสม ลิตร 91,203,989 1,847,414,506 11.39 64.83 A 
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอ
พ่น (น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น) มีจุดวาบ
ไฟไม่น้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส 

ลิตร 67,408,895 1,222,644,383 7.54 72.37 A 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเ่กิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,955 1,199,574,830 7.40 79.77 B 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ลิตร 11,297,978 874,617,686 5.39 85.17 B 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายใน
แบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ีมีความจุของ
กระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 17,213 757,854,906 4.67 89.84 B 

ของอื่น ๆ ท่ีได้จากการหล่อ ทำด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า 

กิโลกรมั 12,089,625 600,845,139 3.71 93.55 C 

เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่าย
เซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้
สายอื่น ๆ 

ช้ิน หรือ หน่วย 127,596 532,926,838 3.29 96.83 C 

อื่น ๆ (ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้า
ปัดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาด
ที่คล้ายกัน) 

กิโลกรมั 147,205 513,411,772 3.17 100.00 C 

2562 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 325,597,920 5,349,703,971 36.99 36.99 A 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 
ลูกบาศก์ เซนติเมตร แตไ่ม่เกิน 
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,990 1,457,495,630 10.08 47.07 A 

ที่ไม่ผสม ลิตร 85,485,575 1,334,469,627 9.23 56.30 A 
พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 681,352,100 1,186,039,677 8.20 64.50 A 
อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเ่กิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,956 1,168,770,459 8.08 72.58 A 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
ร้อยละ

มูลค่าสนิค้า 
ร้อยละ
สะสม 

กลุ่ม 

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอ
พ่น (น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น) มีจุดวาบ
ไฟไม่น้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส 

ลิตร 62,388,934 991,886,571 6.86 79.44 B 

อื่น ๆ (เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรบั
การสํงหรือการรับเสียง ภาพ หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์
สำหรับการสื่อสารในระบบเครือขา่ย
ทางสายหรือไรส้าย (เช่น เครือข่าย
เฉพาะกลุม่หรือเครือข่ายบรเิวณ
กว้าง) 

ช้ิน หรือ หน่วย 206,220 779,798,443 5.39 84.83 B 

เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่าย
เซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้
สายอื่น ๆ 

ช้ิน หรือ หน่วย 217,287 762,911,668 5.28 90.11 B 

ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,204 723,991,638 5.01 95.12 C 

อื่น ๆ (มีเครื่องยนตส์ันดาปภายใน
แบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ีมีความจุของ
กระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 

ช้ิน หรือ หน่วย 15,968 706,388,480 4.88 100.00 C 

2563 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 320,326,100 3,470,808,957 29.32 29.32 A 
พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,020,813,887 1,805,907,685 15.26 44.57 A 
เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่าย
เซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้
สายอื่น ๆ 

ช้ิน หรือ หน่วย 402,307 1,502,365,236 12.69 57.26 A 

ที่ไม่ผสม ลิตร 83,188,208 900,602,466 7.61 64.87 A 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 
ลูกบาศก์ เซนติเมตร แตไ่ม่เกิน 
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,106 861,336,559 7.28 72.15 A 

อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเ่กิน 5 ตัน) 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,182 752,260,893 6.35 78.50 B 

เครื่องดื่มที่มีนมยูเอชทีท่ีปรุงกลิ่นรส
เป็นหลัก 

ลิตร 14,729,887 737,001,631 6.23 84.73 B 

ช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ ์ กิโลกรมั 191,115 709,553,824 5.99 90.72 B 

น้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ ช้ิน หรือ หน่วย 10,242,233 587,507,697 4.96 95.69 C 
โมโนโซเดยีมกลูทาเมต (เอ็มเอสจี) กิโลกรมั 210,616 510,765,189 4.31 100.00 C 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

จากตารางที่ 4.3-15 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทสินค้า โดยมี 
การนำเข้าสินค้าสำคัญ 2 อันดับ ได้แก่ น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ ความจุของกระบอกสูบ
เกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และพลังงานไฟฟ้า โดยมีรูปแบบ
การส่งออกสินค้าทางถนน ไปยังสปป.ลาว ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 92,086,972,317 บาท  
ดังแสดงในตารางที่ 4.3-16 

ตารางท่ี 4.3-16 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเป้าหมายตามปริมาณการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
การส่งออก 

ประเภทสินค้า หน่วย ปริมาณ มูลค่า (บาท) ประเทศปลายทาง 
รูปแบบ 

การขนส่ง 

2558 
น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 378,547,852 6,605,269,615 สปป.ลาว ถนน 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 2,977 3,142,154,436 สปป.ลาว ถนน 

2559 
ขับเคลื่อนสีล่้อ ช้ิน หรือ หน่วย 5,042 5,420,994,175 สปป.ลาว ถนน 
น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 348,697,136 4,343,256,986 สปป.ลาว ถนน 

2560 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 332,204,257 5,216,569,497 สปป.ลาว ถนน 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 
2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 
แต่ไมเ่กิน 3,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 2,474 2,684,311,119 สปป.ลาว ถนน 

2561 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 309,403,318 6,258,797,839 สปป.ลาว ถนน 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 
2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 
แต่ไมเ่กิน 3,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 2,397 2,405,100,518 สปป.ลาว ถนน 

2562 

น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 325,597,920 5,349,703,971 สปป.ลาว ถนน 
ความจุของกระบอกสูบเกิน 
2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 
แต่ไมเ่กิน 3,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ช้ิน หรือ หน่วย 1,990 1,457,495,630 สปป.ลาว ถนน 

2563 
น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต ์ ลิตร 320,326,100 3,470,808,957 สปป.ลาว ถนน 

พลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,020,813,887 1,805,907,685 สปป.ลาว ถนน 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
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ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.3-15 มูลค่าการส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 1 จังหวัด
หนองคาย พ.ศ. 2558-2563  

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
รูปที่ 4.3-16 การส่งออกสินค้าของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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 สรุปกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

จากการทบทวนข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ประเภทสินค้าและ
รูปแบบของการกระจายและการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ด่านพรมแดนเชียงของ  
ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) แสดงให้
เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้ 2 ประเภท  
คือ 1) สินค้าพลังงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน เป็นต้น และ 2) สินค้าอุปโภคบริโภค 
ประกอบด้วย ผักและผลไม้ กระเทียมสด และชิ ้นส่วนไก่แช่แข็ง โดยจะนำกลุ ่มสินค้าเป้าหมายนี้ 
ไปทำการคาดการณ์อุปสงค์การขนส่งของกลุ่มสินค้าเป้าหมายบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไปยัง
สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ดังแสดงในหัวข้อที่ 4.4 

 
4.4 อุปสงค์การขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 

(New Eurasian Land Bridge: NELB)  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศภาคีฯ  

คณะนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของกลุ่มประเทศบนเส้นทาง
การขนส่งสินค้าตามแนวสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบไปด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และได้นำข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของแต่ละประเทศดังกล่าวมา
ทำการวิเคราะห์แนวโน้มของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในปีอนาคตในอีก 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ได้แก่  
ปี 2021 2023 2025 และ 2030 โดยใช้ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2015 – 2019 เป็นปีฐานใน 
การวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 
โดยมีรายละเอียดการคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ดังนี้ 

• สาธารณรัฐประชาชนจีน  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
ตั้งแต่ปี 2011 – 2020 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 1 โดยในปี 2020 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 14,722.23 USD เพ่ิมข้ึนจากปี 2019 ร้อยละ 
0.4 ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2021  
มีการเจริญเติบโตเพิ ่มขึ้นร้อยละ 1.3 นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์
คาดการณ์แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีอนาคต
ในอีก 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยใช้ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2015 – 2019 
เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ พบว่าในอนาคตมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะเพิ ่มขึ ้นเป็น 15,765.69 USD, 17,366.57 USD, 18,967.46 USD 
และ 22,969.67 USD ในปี 2021 2023 2025 และ 2030 ตามลำดับ ข้อมูลแสดงใน
กราฟรูปที่ 4.4 – 2 
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ที่มา: TRADINGECONOMICS.COM, World Bank 
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รูปที่ 4.4-2 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต 
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• สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐคาซัคสถานมีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้นและ
ลดลงจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2011 – 2020 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 3 โดยในปี 2020 
สาธารณรัฐคาซัคสถานมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 169.84 USD ลดลงจากปี 2019  
ร้อยละ 2.60 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 
ซึ ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐคาซัคสถานในปี 2021 
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60 นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐคาซัคสถานในปีอนาคตในอีก 1 ปี 3 
ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยใช้ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2015 – 2019 เป็นปีฐาน 
ในการวิเคราะห์ พบว่าในอนาคตมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐคาซัคสถาน
จะเพิ ่มขึ ้นเป็น 184.55 USD, 191.87 USD, 199.19 USD และ 217.50 USD  
ในปี 2021 2023 2025 และ 2030 ตามลำดับ ข้อมูลแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 4 

 

 
ที่มา: TRADINGECONOMICS.COM, World Bank 
รูปที่ 4.4-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ปี 2011 – 2021 
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รูปที่ 4.4-4 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐคาซัคสถานในอนาคต 

 
• สหพันธรัฐรัสเซีย  

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสหพันธรัฐรัสเซียมีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง
จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2011 – 2020 ดังแสดงในกราฟรูปที ่ 4.4 – 5 โดยในปี 2020 
สหพันธรัฐรัสเซียมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 1,483.50 USD ลดลงจากปี 2019  
ร้อยละ 0.20 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 
ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2021 เจริญเติบโตคงที่ 
นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของสหพันธรัฐรัสเซียในปีอนาคตในอีก 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยใช้ข้อมูลมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2015 – 2019 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ พบว่าในอนาคตมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหพันธรัฐรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,923.24 USD, 2,128.94 
USD, 2,334.63 USD และ 2,848.87 USD ในปี 2021 2023 2025 และ 2030 
ตามลำดับ ข้อมูลแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 6 
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ที่มา: TRADINGECONOMICS.COM, World Bank 

รูปที่ 4.4-5 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสหพันธรัฐรัสเซีย ปี 2011 – 2021 
 
 
 

 
รูปที่ 4.4-6 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอนาคต 
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• สาธารณรัฐเบลารุส  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐเบลารุสมีแนวโน้มทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลง
จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2011 – 2020 ดังแสดงในกราฟรูปที ่ 4.4 – 7 โดยในปี 2020 
สาธารณรัฐเบลารุสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 60.26 USD ลดลงจากปี 2019 ร้อยละ 
0.25 เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)  
ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเบลารุสในปี 2021 เจริญเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐเบลารุสในปีอนาคตในอีก 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 
10 ป ี  โดยใช ้ข ้อม ูลม ูลค ่าผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมป ี 2015 – 2019 เป ็นป ีฐาน 
ในการวิเคราะห์ พบว่าในอนาคตมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐเบลารุส 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 67.96 USD, 73.61 USD, 79.25 USD และ 93.37 USD ในปี 2021 
2023 2025 และ 2030 ตามลำดับ ข้อมูลแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 8 
 
 

 
ที่มา: TRADINGECONOMICS.COM, World Bank 
รูปที่ 4.4-7 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐเบลารุส ปี 2011 – 2021 
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รูปที่ 4.4-8 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐเบลารุสในอนาคต 

 
• สาธารณรัฐโปแลนด์  

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสาธารณรัฐโปแลนด์มีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้นและ
ลดลงจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2011 – 2020 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 9 โดยในปี 2020 
สาธารณรัฐโปแลนด์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 637.31 USD เพ่ิมข้ึนจากปี 2019 ร้อย
ละ 1.30 ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐโปแลนด์ในปี 2021 
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐโปแลนด์ในปีอนาคตในอีก 1 ปี 3 ปี 
5 ปี และ 10 ปี โดยใช้ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2015 – 2019 เป็นปีฐานใน
การวิเคราะห์ พบว่าในอนาคตมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐโปแลนด์จะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 672.40 USD, 742.57 USD, 812.75 USD และ 988.19 USD ในปี 2021 
2023 2025 และ 2030 ตามลำดับ ข้อมูลแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 10 
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• สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้น
และลดลงจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2011 – 2020 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 11 โดยในปี 
2020 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 3,806.06 USD ลดลง
จากปี 2019 ร้อยละ 2.00 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
(COVID-19) ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใน
ปี 2021 เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60 นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์
คาดการณ์แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปี
อนาคตในอีก 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยใช้ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2015 
– 2019 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ พบว่าในอนาคตมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะเพ่ิมข้ึนเป็น 4,267.38 USD, 4,567.57 USD, 4,867.77 
USD และ 5,618.26 USD ในปี 2021 2023 2025 และ 2030 ตามลำดับ ข้อมูลแสดง
ในกราฟรูปที่ 4.4 – 12 
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รูปที่ 4.4-12 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในอนาคต 

 
• ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีแนวโน้มทั้งเพิ่มข้ึน
และลดลงจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2011 – 2020 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 13 โดยในปี 
2020 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 912.24 USD เพิ่มขึ้น
จากปี 2019 ร้อยละ 0.81 ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ในปี 2021 เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้
ทำการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ในปีอนาคตในอีก 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยใช้ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมปี 2015 – 2019 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ พบว่าในอนาคตมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,006.09 USD, 1,088.68 
USD, 1,171.27 USD และ 1,377.74 USD ในปี 2021 2023 2025 และ 2030 
ตามลำดับ ข้อมูลแสดงในกราฟรูปที่ 4.4 – 14 
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รูปที่ 4.4-14 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในอนาคต 
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 การนำเข้าสินค้าของกลุ่มประเทศภาคีฯ 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาอุปสงค์การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลการนำเข้าสินค้าของกลุ่มประเทศบนเส้นทางการขนส่งสินค้า
บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่(New Eurasian Land Bridge: NELB) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง 
สายไหมในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งประกอบไปด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ เพื ่อให้ทราบถึงศักยภาพของสินค้าจากประเทศไทยในปัจจุบันกับการเชื ่อมโยงไปยัง 
กลุ่มประเทศดังกล่าว ซึ่งจากการทบทวนข้อมูล พบว่า (1) สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเข้าสินค้าจาก
ประเทศญี่ปุ ่นมากที่สุดร้อยละ 10 รองลงมา ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 
ตามลำดับ โดยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศท้ังหมดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเข้าสินค้าใน
ปี 2019 มีมูลค่า 48,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.8 (2) สาธารณรัฐคาซัคสถานนำเข้าสินค้า
สินค้าจากสหพันธรัฐรัสเซียมากที่สุดร้อยละ 37 รองลงมาได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ
เกาหลีใต้ ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 29 ของประเทศทั้งหมดที่สาธารณรัฐคาซัคสถานนำเข้า
สินค้าในปี 2019 มีมูลค่า 129.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.34 (3) สหพันธรัฐรัสเซียนำเข้า
สินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุดร้อยละ 22 รองลงมา ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐเบลารุส ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 28 ของประเทศท้ังหมดทีส่หพันธรัฐรัสเซียนำเข้า
สินค้าในปี 2019 มีมูลค่า 1,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.72 (4) สาธารณรัฐเบลารุสนำเข้า
สินค้าจากสหพันธรัฐรัสเซียมากที่สุดร้อยละ 57.1 รองลงมา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 41 ของประเทศทั้งหมดที่สาธารณรัฐเบลารุส
นำเข้าสินค้าในปี 2019 มีมูลค่า 45.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.001 (5) สาธารณรัฐโปแลนด์
นำเข้าสินค้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมากที่สุดร้อยละ 22 รองลงมา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศอิตาลี ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 36 ของประเทศทั้งหมดที่สาธารณรัฐโปแลนด์
นำเข้าสินค้าในปี 2020 มีมูลค่า 997.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.40 (6) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีนำเข้าส ินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที ่ส ุดคิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมา ได้แก่ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 32 ของประเทศ
ทั้งหมดที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนำเข้าสินค้าในปี 2020 มีมูลค่า 6.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อย
ละ 0.57 และ (7) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นำเข้าสินค้าสินค้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมากที่สุด
ร้อยละ 18 รองลงมา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเบลเยียม ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่
ลำดับที่ 27 ของประเทศทั้งหมดที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นำเข้าสินค้าในปี 2020 มีมูลค่า 3,690 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.77 
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ตารางท่ี 4.4-1 การนำเข้าสินค้าของประเทศภาคีฯ ปี 2019 – 2020  
จำแนกตามประเทศต้นทาง 10 อันดับแรก 

ประเทศภาค ี ประเทศต้นทาง มูลค่า ร้อยละ 

China 

Japan $174.87B 10 
South Korea $172.76B 10 
United States $136.00B 7.9 

Australia  $114.84B 6.6 
Germany $105.26B 6.1 

Brazil $84.08B 4.9 
Vietnam $78.47B 4.5 
Malaysia  $74.73B 4.3 
Russia $57.18B 3.3 

Thailand $48.10B 2.8 

Kazakhstan 

Russia $14.07B 37 
China $6.57B 17 

South Korea $3.42B 8.9 
Italy $1.58B 4.1 

Germany $1.49B 3.9 
United States $1.36B 3.5 

Turkey $819.14M 2.1 
Uzbekistan $771.18M 2.0 

France $695.66M 1.8 
Belarus $654.79M 1.7 

Russia 

China $54.14B 22 
Germany $25.11B 10 
Belarus $13.66B 5.6 

United States $13.43B 5.5 
Italy $10.91B 4.5 

Japan $8.96B 3.7 
France $8.59B 3.5 

South Korea $8.00B 3.3 
Kazakhstan $5.71B 2.4 

Poland $5.08B 2.1 

Belarus 

Russia $21.62B  57.1  
China $3.66B  9.7  

Germany $1.78B  4.7  
Ukraine $1.68B  4.4  
Poland $1.33B  3.5  
Italy $786.46M  2.1  

Turkey $757.75M  2.0  
United States $476.90M  1.3  
Netherlands $420.87M  1.1  
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ประเทศภาค ี ประเทศต้นทาง มูลค่า ร้อยละ 
Lithuania $382.18M  1.0  

Poland 

Germany $55.80B 22 
China $36.79B 15 
Italy $12.76B 5.1 

Russia $11.52B 4.6 
Netherlands $10.03B 4.0 

France $8.79B 3.5 
Czech Republic $8.07B 3.2 
United States $7.90B 3.1 
South Korea $6.13B 2.4 

Belgium $5.78B 2.3 

Germany 

China $133.55B 12.0 
Netherlands $90.17B 8.0 
United States $78.43B 6.9 

Poland $66.47B 5.9 
France $64.60B 5.7 
Italy $61.48B 5.4 

Switzerland $53.59B 4.7 
Czech Republic $49.60B 4.4 

Austria $43.87B 3.9 
Belgium $39.33B 3.5 

Netherlands 

Germany $85.59B 18 
China $50.99B 11 

Belgium $47.44B 10 
United States $39.19B 8.2 

United Kingdom $22.98B 4.8 
France $17.04B 3.6 
Italy $13.24B 2.8 

Russia $10.86B 2.3 
Ireland $10.32B 2.2 
Poland $10.26B 2.2 

ที่มา: TRADINGECONOMICS.COM, United Nations COMTRADE database on international trade 
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ตารางท่ี 4.4-2 การนำเข้าสินค้าของประเทศภาคีฯ ปี 2019 – 2020  
จำแนกตามประเภทสินค้า 10 อันดับแรก 

ประเทศภาค ี ประเภทสินค้า มูลค่า ร้อยละ 

China 

Electrical, electronic equipment $548.74B 27 
Mineral fuels, oils, distillation products $267.56B 13 
Machinery, nuclear reactors, boilers $191.96B 9.3 
Ores slag and ash $180.02B 8.8 
Optical, photo, technical, medical apparatus $99.10B 4.8 
Vehicles other than railway, tramway $73.97B 3.6 
Plastics $71.04B 3.5 
Copper $48.55B 2.4 
Organic chemicals $45.56B 2.2 
Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruits $44.96B 2.2 

Kazakhstan 

Machinery, nuclear reactors, boilers $8.17B 21 
Electrical, electronic equipment $4.31B 11 
Articles of iron or steel $2.57B 6.7 
Vehicles other than railway, tramway $2.33B 6.1 
Mineral fuels, oils, distillation products $1.56B 4.1 
Plastics $1.34B 3.5 
Iron and steel $1.22B 3.2 
Pharmaceutical products $1.16B 3.0 
Optical, photo, technical, medical apparatus $891.25M 2.3 
Ores slag and ash $676.18M 1.8 

Russia 

Machinery, nuclear reactors, boilers $43.26B 18 
Electrical, electronic equipment $29.79B 12 
Vehicles other than railway, tramway $23.86B 9.7 
Pharmaceutical products $14.08B 5.7 
Plastics $9.85B 4.0 
Optical, photo, technical, medical apparatus $7.30B 3.0 
Articles of iron or steel $6.52B 2.6 
Aircraft, spacecraft $5.26B 2.1 
Edible fruits, nuts, peel of citrus fruit, melons $5.11B 2.1 
Iron and steel $5.05B 2.0 

Belarus 

Mineral fuels, oils, distillation products $6.68B 20 
Machinery, nuclear reactors, boilers $3.41B 10 
Electrical, electronic equipment $2.35B 7.2 
Vehicles other than railway, tramway $1.84B 5.6 
Plastics $1.57B 4.8 
Iron and steel $1.40B 4.3 
Pharmaceutical products $1.00B 3.1 
Commodities not specified according to kind $981.70M 3.0 
Articles of iron or steel $921.81M 2.8 
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ประเทศภาค ี ประเภทสินค้า มูลค่า ร้อยละ 
Optical, photo, technical, medical apparatus $695.25M 2.1 

Poland 

Electrical, electronic equipment $34.83B 14 
Machinery, nuclear reactors, boilers $33.73B 13 
Vehicles other than railway, tramway $21.17B 8.3 
Plastics $14.74B 5.8 
Mineral fuels, oils, distillation products $13.48B 5.3 
Iron and steel $8.59B 3.4 
Pharmaceutical products $8.50B 3.3 
Optical, photo, technical, medical apparatus $5.76B 2.3 
Articles of iron or steel $5.68B 2.2 
Articles of apparel, not knit or crocheted $5.31B 2.1 

Germany 

Machinery, nuclear reactors, boilers $150.12B 13 
Electrical, electronic equipment $149.03B 13 
Vehicles other than railway, tramway $122.80B 10 
Mineral fuels, oils, distillation products $78.41B 6.7 
Pharmaceutical products $67.33B 5.7 
Optical, photo, technical, medical apparatus $42.69B 3.6 
Plastics $42.10B 3.6 
Organic chemicals $38.06B 3.2 
Pearls, precious stones, metals, coins $25.98B 2.2 
Iron and steel $22.02B 1.9 

Netherlands 

Electrical, electronic equipment $69.85B 14 
Machinery, nuclear reactors, boilers $62.33B 13 
Mineral fuels, oils, distillation products $55.16B 11 
Vehicles other than railway, tramway $26.64B 5.5 
Optical, photo, technical, medical apparatus $26.01B 5.4 
Pharmaceutical products $21.29B 4.4 
Plastics $15.71B 3.2 
Organic chemicals $11.73B 2.4 
Miscellaneous chemical products $10.95B 2.3 
Iron and steel $8.58B 1.8 

ที่มา: TRADINGECONOMICS.COM, United Nations COMTRADE database on international trade 
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 การคาดการณ์อุปสงค์การขนส่งของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

คณะนักวิจัยทำการศึกษาคาดการณ์ปริมาณการขนส่งกลุ่มสินค้าเป้าหมายจากที่ได้วิเคราะห์
คัดเลือกในหัวข้อที่ 4.3 โดยประกอบด้วย 1) สินค้าพลังงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน เป็นต้น
และ 2) ส ินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ผักและผลไม้ กระเทียมสด และชิ ้นส่วนไก่แช ่แข็ง  
โดยการคาดการณ์ความต้องการการขนส่งของกลุ่มสินค้าเป้าหมายนั้น เริ่มจากการทบทวน รวบรวมข้อมูล
สถิติปริมาณการนำเข้า - ส่งออก มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ
กลุ ่มประเทศภาคีบนเส้นทางการขนส่งสินค้าของสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่(New Eurasian Land 
Bridge: NELB) ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” และมีการทบทวนข้อมูล
เคลื่อนย้ายสินค้าจากแบบจำลองการขนส่งสินค้าระดับประเทศ จากโครงการศึกษาสำรวจความต้องการ
การเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผน
ระบบขนส่งของประเทศ (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2561) แล้วทำการปรับเทียบข้อมูลดังกล่าวให้
ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องกับ 
การขนส่งสินค้ากลุ่มเป้าหมาย และทำการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้ากลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก 
การปรับเทียบไปเป็นปริมาณการขนส่งสินค้าในอนาคต และประยุกต์ใช้อัตราการเพิ่มปริมาณการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศที่ได้กับการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และรูปแบบการขนส่งเดิมซึ่งมีโอกาสที่จะมาใช้  
การขนส่งทางรถไฟบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังเส้นทางบนสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่
(New Eurasian Land Bridge: NELB)  

หลังจากนั้นจะคำนวณปริมาณสินค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้
รถไฟ (Shifted Mode) บนเส้นทางเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังเส้นทางบนสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่
(New Eurasian Land Bridge: NELB) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4.1 – 3 ในหัวข้อที่ 4.1 โดยเฉพาะจากรูปแบบ
รถบรรทุกมาใช้รถไฟ และการขนส่งทางเรือมาใช้รถไฟ โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละรูปแบบ  
ของโครงการรถไฟลาว - จีน ซึ ่งเป็นโครงสร้างพื ้นฐานทางรางภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม 
ในศตวรรษท่ี 21” ที่เป็นเส้นทางในการเชื่อมการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ 

4.4.3.1 การทบทวนข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า 

คณะนักวิจัยได้ทำการดำเนินการรวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้า ได้แก่ ข้อมูล
ประเภทสินค้าและรูปแบบที่มีการขนส่งหลักไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สถิติข้อมูลศุลกากร ตำแหน่งที่ตั้ง
สถานี ย่านกองเก็บตู ้สินค้าคอนเทนเนอร์ (Container Yard) ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า และ 
การให้บริการตามแผนงานของ รฟท. รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการขนส่งสินค้า 
เช่น ความเร็ว และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในแต่ละรูปแบบการขนส่ง เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลจาก
แบบจำลองด้านการจราจรและขนส่งระดับประเทศ (National Model, NAM) ที่พัฒนาโดยสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบในการขนส่งสินค้าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  

เมื่อทำการพิจารณาถึงการขนส่งสินค้าจากแบบจำลองระดับประเทศ (NAM) ที่ได้
ปรับเป็นปี พ.ศ.2562 พบว่า การขนส่งสินค้าทางถนนมีปริมาณการขนส่งมากที่สุด เท่ากับ 686,223,374 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-79 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตันต่อปี (คิดเป็น 83.19% ของการขนส่งทุกรูปแบบ) การขนส่งสินค้าทางน้ำ (ข้อมูลจากกรมเจ้าท่า 
ประมาณการจากปี พ.ศ.2560 และ 2561 คิดเฉพาะการขนส่งภายในประเทศ ) และทางรถไฟ (ประมาณ
การจากปี พ.ศ.2561) มีปริมาณการขนส่งรองลงมา เท่ากับ 128,270,901 และ 10,317,310 ตันต่อปี 
ตามลำดับ (คิดเป็น 15.55% และ 1.25% ของการขนส่งทุกรูปแบบ) และการขนส่งสินค้าทางอากาศมี
ปริมาณการขนส่งน้อยที่สุด เท่ากับ 55,967 ตันต่อปี (คิดเป็น 0.0068% ของการขนส่งทุกรูปแบบ) แสดง
ดังตารางที ่4.4 - 3 และรูปที่ 4.4 – 15 

ตารางท่ี 4.4-3 ปริมาณการขนส่งสินค้า ปี พ.ศ.2562 

รูปแบบการขนส่ง 
พ.ศ.2562 

ปริมาณการขนส่ง  
(ตันต่อปี) 

การขนส่งภายในประเทศ 
(ล้านตัน-กม. ต่อปี) 

ระยะทางเฉลี่ย (กม.) 

ทางถนน 686,223,374 126,951 185.00 
ทางรถไฟ 10,317,310 2,075 201.11 
ทางน้ำ 128,270,901* 22,460 175.10 

ทางอากาศ 55,967 35 629.50 
เฉลี่ยทุกรูปแบบ 824,867,552 151,552 184.13 

หมายเหตุ *: คิดเฉพาะการขนส่งภายในประเทศ ทางลำน้ำ 55,900,997 ตัน และทางชายฝั่ง 72,369,904 ตัน 
 

 

 
ที่มา : ข้อมูลจากแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (NAM) กรมเจ้าท่า และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ปรับเป็นปี พ.ศ.2562 

รูปที่ 4.4-15 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า ปี พ.ศ.2562 
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คณะนักวิจัยทำการรวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้าทางรถไฟ การขนส่งสินค้าทาง
ชายฝั่ง และทางถนน โดยการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากจุดต้นทางและปลายทาง (Origin-Destination)  
ในปีพ.ศ. 2561 โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟรวม 10.2 ล้านตันจุดต้นทางและปลายทางที่สำคัญ
คือการขนส่งระหว่างภาคกลาง (ICD ลาดกระบัง) และท่าเรือแหลมฉบังคิดเป็นการส่งออก 2.3 ล้านตันและ
นำเข้า 1.6 ล้านตันต้นทางหลักคือ ภาคกลาง โดยส่งจากภาคกลางรวม 5.3 ล้านตัน รองมาคือนำเข้าจาก
ท่าเรือแหลมฉบังรวม 1.7 ล้านตันและส่งจากภาคตะวันออกรวม 1.2 ล้านตันปลายทางส่งออกที่สำคัญ คือ
ท่าเรือแหลมฉบังส่งออกรวม 4.1 ล้านตันรองลงมาเป็นการส่งไปยังภาคกลาง 2.6 ล้านตันและส่งไปยัง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 1.1 ล้านตันโดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที ่ 4.4 – 16 ในส่วนของ 
การขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณเมืองท่าชายฝั่งจากจุดต้นทาง-จุดปลายทาง (Origin-Destination) มีปริมาณ
การขนส่งสินค้าในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 276.7 ล้านตันต้นทางหลักคือ ส่งจากต่างประเทศรวม 139.2 ล้าน
ตันรองลงมาคือส่งจากท่าเรือแหลมฉบังรวม 78.6 ล้านตันและส่งจากภาคตะวันออกรวม 23.7 ล้านตัน  
จุดปลายทางที่สำคัญคือส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังรวม 94.0 ล้านตัน รองลงมาเป็นการส่งสินค้าไปยัง
ต่างประเทศรวม 66.6 ล้านตันและส่งไปยังภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 53.8 และ 49.0 ล้านตันและ
มีการกระจายปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งดังแสดงในรูปที่ 4.4 -17 และข้อมูลการขนส่งสินค้าทาง
ถนน จ ุดต ้นทาง-จ ุดปลายทาง (Origin-Destination) จากแบบจำลองด ้านการจราจรและขนส่ง
ระดับประเทศ (National Model, NAM) พบว่ามีปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนรวม 686.2 ล้านตัน 
ต้นทางหลักคือภาคกลาง โดยส่งจากภาคกลางรวม 262.3 ล้านตัน รองลงมาคือส่งจากภาคตะวันออก 
รวม 104.8 ล้านตันและส่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 101.2 ล้านตัน ปลายทางท่ีสำคัญคือส่งมายัง
ภาคกลางรวม 232.0 ล้านตันรองลงมาเป็นการส่งออกไปยังท่าเรือแหลมฉบัง  105.4 ล้านตันและส่งไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ105.3 ล้านตันดังแสดงในรูปที่ 4.4 – 18 
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ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2563 

รูปที่ 4.4-16 การกระจายปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
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รูปที่ 4.4-17 การกระจายปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝ่ัง 
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ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2563 

รูปที่ 4.4-18 การกระจายปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนน 
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4.4.3.2 การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า 

การวิเคราะห์การคาดการณ์ปริมาณสินค้าในอนาคต คณะนักวิจัยพิจารณาสินค้า
กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสจะเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางรถไฟแทนรถบรรทุกหรือการขนส่งทางลำน้ำและ
ชายฝั่งทะเล คณะนักวิจัยใช้ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) เป็นข้อมูลเบื ้องต้น ในการคาดการณ์ปริมาณสินค้าที ่จะใช้บริการขนส่งทางรถไฟในอนาคต  
และทำการปรับเทียบข้อมูลการขนส่งสินค้าจาก สนข. เทียบกับปริมาณสินค้าประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยพิจารณา
เปรียบเทียบปริมาณสินค้าที่ผลิต/บริโภคในแต่ละจังหวัด รวมทั้งปริมาณขนส่งสินค้าทางถนน จากข้อมูล 
ที่ได้ทำการปรับเทียบแล้วดังกล่าวทำให้ทราบถึงความต้องการปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างต้นทาง  -
ปลายทางในจังหวัดต่าง ๆ ในปีปัจจุบัน หลังจากนั้นคณะนักวิจัยจึงได้ทำการพยากรณ์ปริมาณสินค้า 
ที่ต้องการขนส่งทางรถไฟบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังเส้นทางบนสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ 
(New Eurasian Land Bridge: NELB) ในอนาคตโดยใช้ข้อมูลการปริมาณการขนส่งสินค้าในอดีตเป็น
ข้อมูลหลักในการพยากรณ์ 

การศึกษาคาดการณ์ปริมาณสินค้าระหว่างประเทศจะหมายรวมถึง การขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมการค้าผ่านแดนและการค้าชายแดน ซึ่งต้องใช้บริการขนส่งและ
เป็นภาระกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศโดยใช้แบบจำลองการค้าระหว่างประเทศแบบข้ามแดน แบบจำลองดังกล่าวจำลอง
พฤติกรรมการติดต่อค้าขาย โดยมีหลักการว่า ประเทศที่มีขนาดของตลาดและระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสูงก็จะมีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือนำเข้า-ส่งออกมาก ปริมาณการค้าข้ามแดนและผ่าน
แดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของตลาด และระดับ  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

• ขนาดของตลาด: เป็นปัจจัยที่แทนอุปสงค์ของตลาด โดยตัวแปรที่นิยมใช้แทน 
ขนาดของตลาด อาจเป็นจำนวนประชากร และพื ้นที ่ของประเทศ เป็นต้น  
ขนาดของตลาดจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศ  
ถ้าประเทศคู่ค้ามีประชากรจำนวนมาก ความต้องการสินค้าจะมีมากตามไปด้วย 

• ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: ตัวแปรที่ใช้แทนระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่นิยมใช้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือรายได้เฉลี่ยของ
ประชากร (GDP per Capita) โดยตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแทนของอำนาจการซื้อ 
ซึ่งจะมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับปริมาณการค้า ถ้ารายได้เฉลี่ยของประชากร 
ในประเทศคู่ค้าสูง ความต้องการสินค้าก็จะมีมากตามไปด้วย 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ต้นทุน  
การขนส่ง เป็นปัจจัยที่แทนอุปสรรคทางการค้า และมีความสัมพันธ์ในทางลบกับปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศ ประเทศท่ีมีต้นทุนการขนส่งสูง มักมีปริมาณการค้าต่ำ ตัวแปรแทนต้นทุนการขนส่งที่นิยมใช้ ได้แก่ 
ระยะเวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยด้านกฎเกณฑ์ทางการค้า เช่น ประเทศ  
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ที่มีกำแพงทางภาษีจะทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น ความต้องการสินค้าลดลง หรือประเทศที่มีกฎเกณฑ์
ศุลกากรที่เข้มงวด การขนส่งต้องใช้เวลานาน สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มต้นทุนการค้าทางอ้อม ในทางตรงกัน
ข้าม ความตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ  
ในกลุ่มสมาชิก ซึ่งจะมีผลให้ปริมาณการค้าในกลุ่มที่สูงขึ้น 

หลักการสำคัญในการสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์คือ Parsimony หมายถึง 
การใช้ตัวแปรอิสระให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ตัวแปรอิสระดังกล่าวต้องเป็นตัวแทนที่ดีในแบบจำลอง
การพยากรณ์ การสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์การเดินทางและขนส่งระหว่างแดนสำหรับแต่ละด่านที่มี
ความแตกต่างกันทางลักษณะกายภาพและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ จำเป็นที่ต้องมีข้อมูล  
ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ แต่เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ และปัจจัยหลายอย่าง
ในประเทศเพื ่อนบ้าน การศึกษานี ้จะทำการสร้างแบบจำลองในระดับประเทศแทน ส่วนการใช้งาน
แบบจำลองสามารถพยากรณ์การเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้อัตราการเปลี่ยนแปลง
ที ่ได้จากแบบจำลองการพยากรณ์ในระดับประเทศ ไปคาดการณ์ (Projection) หาการเดินทางและ 
การขนส่งสินค้าในอนาคตของแต่ละด่านต่อไป ตัวแปรตามที่ใช้ในแบบจำลองจะใช้มูลการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นตัวแทนปริมาณหรือน้ำหนักของสินค้า เนื ่องจากมูลค่าการค้าเป็นตัวเลขที ่ถูกบันทึก  
ในฐานข้อมูลของกรมศุลกากร ซึ่งมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือกว่าปริมาณ/น้ำหนักของสินค้า 

แบบจำลองการค้าระหว่างประเทศแบบข้ามแดนในการศึกษานี้ แสดงได้ดังนี้ 
 

Importij or Exportij = b0 + b1Popi+ b2Popj + b3GDPi + b4GDPj + ⋯ 

     โดยที่        i        =  ประเทศผู้ส่งออก 
j        =  ประเทศผู้นำเข้า 
Export      =  มูลค่าการส่งออกของสินค้า (ล้านบาท) 
Pop        =  จำนวนประชากร (ล้านคน) 
GDP        =  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 
Density   =  ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อตารางกิโลเมตร) 
Income      =  รายได ้ เฉล ี ่ยของประชากร (ประมาณจากผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวม  

ภายในประเทศต่อจำนวนประชากร) (เหรียญสหรัฐต่อปี) 

แบบจำลองพยากรณ์ท่ีสร้างข้ึนใช้แบบจำลองถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 
โดยจะทำการทดสอบนัยสำคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัวโดยใช้ t-test ถ้าตัวแปรที่มีระดับนัยสำคัญ 
(Significance level) มากกว่า 0.05 ขึ้นไป หรือมากกว่า 0.10 ขึ้นไป และ/หรือเครื่องหมาย +/- ถูกต้อง
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ตัวแปรอิสระดังกล่าวจะอยู่ในแบบจำลอง ส่วนตัวแปรอื่นที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
ข้างต้นจะถูกถอดออกจากแบบจำลอง  

 

 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-86 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 
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ผลของแบบจำลองมูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่านชายแดนดังแสดงใน ตารางที่ 
4.4 - 4 จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่า แบบจำลองพยากรณ์การส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จำนวนประชากรของประเทศที่ส่งออกเป็นตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญในแบบจำลองการส่งออก
สินค้า เนื่องจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศเกิดจากความต้องการบริโภคของประชาชนในประเทศ
ดังกล่าว ในขณะที่แบบจำลองพยากรณ์การส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวแปรอิสระเป็น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย ซึ่งพออธิบายได้ว่า อาจจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ในการส่งออกสินค้า  
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชน
จีนยังมีข้อจำกัดอยู่ ทำให้การพยากรณ์การส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว  

ตารางท่ี 4.4-4 ผลการพยากรณ์มูลค่าสินค้าส่งออกและนำเข้าไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย 

รายละเอียด ประเทศ 
ปี พ.ศ. 

2562 2565 2570 2575 2580 

มูลค่าการ
ส่งออกสินค้า 
(ล้านบาท) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

914,562 
1,148,894 
(4.67%) 

1,588,388 
(6.69%) 

2,177,878 
(6.52%) 

2,967,145 
(6.38%) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

150,610 
207,822 
(6.65%) 

270,677 
(5.43%) 

339,732 
(4.65%) 

415,599 
(4.11%) 

มูลค่าการ
นำเข้าสินค้า 
(ล้านบาท) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

1,513,889 
2,000,376 
(5.73%) 

2,618,950 
(5.54%) 

3,369,806 
(5.17%) 

4,290,337 
(4.95%) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

66,894 
106,272 
(9.70%) 

162,392 
(8.85%) 

246,709 
(8.72%) 

373,387 
(8.64%) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละต่อปี 
 

ในการศึกษานี้จะพิจารณาปริมาณการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่ง (Shifted Mode) โดยคณะนักวิจัยได้พิจารณาสินค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสจะเปลี่ยน
มาใช้การขนส่งทางรถไฟบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังกลุ ่มประเทศภาคีฯ บนสะพาน
เศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ได้แก่ (1) เปลี่ยนจากการขนส่งโดยรถบรรทุก
มาใช้รถไฟ และ (2) เปลี่ยนจากการขนส่งทางลำน้ำและเรือชายฝั่งมาใช้รถไฟ การพยากรณ์ปริมาณสินค้า
ในส่วนนี้คือ หากมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม 
ในศตวรรษที่ 21” จะทำให้ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะเปลี่ยนมาขนส่งสินค้าทางรถไฟส่วนหนึ่ง แทนการ
ขนส่งทางรถบรรทุกซึ่งมีต้นทุนในการขนส่งต่อกิโลเมตรที่สูงกว่า หรือเปลี่ยนจากการขนส่งโดยเรือมาใช้
รถไฟเนื่องจากใช้ระยะเวลาการขนส่งที่น้อยกว่า 

ในส่วนของการพยากรณ์ความต้องการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง คณะนักวิจัยได้ใช้
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการขนส่งอย่างง่าย โดยอ้างมาจากโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า 
ทั้งนี้คณะนักวิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง (Face Validation) ของแบบจำลองดังกล่าวจากการสัมภาษณ์
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ผู้ประกอบการเพ่ิมเติมในการศึกษาครั้งนี้ โดยการเลือกกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 2 สินค้า ซึ่งเป็นการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกตัวแทนกลุ่มสินค้าหลัก ๆ แต่ละประเภท เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการขนส่งของแต่ละกลุ่มสินค้า ได้แก่ 1) สินค้าพลังงาน เช่น ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และถ่านหิน เป็นต้นและ 2) สินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ผักและผลไม้ กระเทียมสด และ
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง ผลการดำเนินการได้แบบจำลองการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าอย่างง่ายที่มีลักษณะ
แตกต่างจากแบบจำลองเดิม โดยแบ่งเป็นแบบจำลองย่อย 2 แบบจำลอง ดังนี้  

1) แบบจำลองสำหรับสินค้าโดยทั่วไปที่ผู้ประกอบการไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของบริษัทตนเอง อาทิ ท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นต้น แบบจำลองนี้จะ
คล้ายกับแบบจำลองในโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทาง
รถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่, สนข. 
2559 ความแตกต่างคือ ผู้ประกอบการจะเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟทั้งหมด
เมื่อต้นทุนการขนส่งโดยรวมต่ำกว่ารูปแบบทางถนนหรือทางเรืออยู่ร้อยละ 
20 แต่ถ้าต้นทุนการเลือกใช้รูปแบบรถไฟแตกต่างจากรูปแบบอ่ืนน้อยกว่าร้อย
ละ 20 สัดส่วนการเลือกใช้รถไฟจะค่อย ๆ ลดลงจนเหลือศูนย์เมื ่อต้นทุน
ค่าใช้จ่ายทางถนนหรือทางเรือเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายทางรถไฟ แบบจำลองนี้
มักจะประยุกต์ใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภค รูปที่ 4.4 – 19 แสดงแบบจำลอง
การเลือกระหว่างการขนส่งทางรถไฟและรถบรรทุกสำหรับสินค้าโดยทั่วไปที่
ผู้ประกอบการไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง 

 

 
รูปที่ 4.4-19 แบบจำลองการเลือกระหว่างการขนส่งทางรถไฟและรถบรรทุกสำหรับสินค้าโดยท่ัวไปท่ี

ผู้ประกอบการไม่มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของตนเอง 
 
 
 
 

(Rail cost – Truck cost) / Truck cost

Probability choosing truck

1.0

0-0.2



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-88 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

2) แบบจำลองสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของ
บริษัทตนเองไว้ อาทิ มีท่าเรือขนส่งสินค้าเป็นของตนเอง เป็นต้น แบบจำลอง
นี้จะแตกต่างจากแบบจำลองสำหรับสินค้าโดยทั่วไปที่ผู้ประกอบการไม่ได้มี
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทตนเอง คือ ผู้ประกอบการจะเลือกใช้
การขนส่งทางรถไฟทั้งหมดเมื่อต้นทุนการขนส่งโดยรวมต่ำกว่ารูปแบบทาง
ถนนหรือทางเรืออยู่ร้อยละ 30 แต่ถ้าต้นทุนการเลือกใช้รูปแบบรถไฟแตกต่าง
จากรูปแบบอื่นน้อยกว่าร้อยละ 20 สัดส่วนการเลือกใช้รถไฟจะค่อย ๆ ลดลง
จนเหลือศูนย์เมื่อต้นทุนค่าใช้จ่ายทางถนนหรือทางเรือเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่าย
ทางรถไฟ และถ้าต้นทุนการเลือกใช้รูปแบบอื่นน้อยกว่าต้นทุนการเลือกใช้
รถไฟร้อยละ 20 ผู้ประกอบการจะไม่เลือกใช้การขนส่งทางรถไฟเลย โดยจะ
ใช้การขนส่งรูปแบบเดิม เนื่องจากมีต้นทุนจมซึ่งได้ลงทุนในส่วนโครงสร้าง
พ้ืนฐานไปแล้ว เช่น ท่าเทียบเรือ หรือมีรถขนส่งและเครื่องมียกขนของตนเอง
อยู ่แล้ว เป็นต้น แบบจำลองนี ้มักจะประยุกต์ใช้กับสินค้าพลังงาน  เช่น 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน เป็นต้น รูปที่ 4.4 – 20 แสดงแบบจำลอง
สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของตนเอง 

 

 
รูปที่ 4.4-20 แบบจำลองการเลือกระหว่างการขนส่งทางรถไฟและรถบรรทุกสำหรับสินค้าที่

ผู้ประกอบการมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของตนเอง 

 
นอกจากนี้ยังมีสินค้าบางประเภทที่ไม่ใช้การขนส่งทางรถไฟ ได้แก่ เคมีภัณฑ์  

ที่ต้องการอุปกรณ์ขนย้าย/การกำกับดูแลเป็นพิเศษ สินค้าที ่มีมูลค่าสูง อาทิ เพชรพลอย เครื ่องมือ 
ทางการแพทย์ เป็นต้น สินค้าท่ีต้องการขนส่งเร่งด่วน อาทิ พัสดุภัณฑ์/ไปรษณีย์ภัณฑ์ เป็นต้น 

ข้อมูลต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยจากโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษ
สำหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดังนี้ 

Probability choosing truck

1.0

0-0.2 (Rail cost – Truck cost) / Truck cost-0.3



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-89 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ตารางท่ี 4.4-5 ต้นทุนการขนส่งและการเปลี่ยนถ่ายสินค้าต่อหน่วย 

รูปแบบการขนส่ง 
ต้นทุนทางเวลา  

(Value of Time)  
บาท/ตัน/นาท ี

อัตราค่าขนส่งต่อ
ระยะทาง  

บาท/ตัน/กม. 

อัตราค่าบริการอื่น ๆ  
(Handing Cost) 

บาท/ตัน 
ทางถนน 0.14 1.47 - 

ทางราง 0.14 0.95 80 

ทางน้ำ 0.14 0.26 64 
ที่มา: โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจดัการเพื่อเช่ือมต่อการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ, สนข. 2559 
 

จากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึก พบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการขนส่งด้วยต้นทุนที่จ่ายเป็นตัวเงินออกไป (Out-of-pocket cost) ได้แก่ ต้นทุนการขนส่ง
ตามระยะทาง และค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งการขนส่งทางรถไฟมักจะเกิดการยกขนหลายครั้ง (Double/Multiple 
handing) เนื่องจากสินค้าต้นทางห่างจากตัวสถานีและเส้นทางรถไฟไม่ได้เชื ่อมต่อไปถึงจุดปลายทาง  
ที ่ต ้องการ นอกจากนี ้ย ังพบว่า ผ ู ้ประกอบการมักจะไม่ได้พิจารณาต้นทุนเวลา  (Value of Time)  
ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง ดังนั้นในการศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่จ่ายเป็นตัวเงิน
ออกไป (อัตราค่าขนส่งต่อระยะทาง) และค่ายกขนส่ง  

หากพิจารณาจากแบบจำลองการเลือกรูปแบบการขนส่งทั้งสองแบบจำลองจะพบว่า  
ถ้าหากพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งทางรถบรรทุกและรถไฟตาม ตารางที่ 4.4 – 5 จะพบว่า 
ในกรณีน ี ้ผ ู ้ประกอบการจะเล ือกขนส่งทางรถไฟเฉพาะกรณีที ่ม ีระยะทางในการขนส่งมากกว่า  
310 กิโลเมตรขึ้นไปเท่านั้น (คำนวนโดยสมมติให้มีการยกขนสองครั้ง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่า
การขนส่งระยะใกล้ยังคงใช้บริการขนส่งทางรถบรรทุกหรือทางถนนเป็นหลักอยู่ ส่วนการเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งจากเรือมาใช้รถไฟมีความเป็นไปได้ต่ำมากเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยระยะทางสำหรับการขนส่ง
ทางเรือต่ำกว่าการขนส่งทางรถไฟมาก (อัตราการขนส่งทางรถไฟและทางเรือเท่ากับ 0.95 และ 0.26  
บาท/ตัน/กม. ตามลำดับ ส่วนอัตราค่ายกขนทางรถไฟและทางเรือเท่ากับ 80 และ 64 บาท/ตัน ตามลำดับ) 
รวมทั้งลักษณะเฉพาะของตัวสินค้าที่ขนส่งทางเรือไม่ต้องการความเร็วในการขนส่ง เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก 
และมูลค่าต่ำ 

หากพิจารณาการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาใช้รถไฟในแต่ละ
กลุ่มสินค้า พบว่า ในอนาคตจะมีสัดส่วนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาใช้รถไฟเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 1.09 ในปี พ.ศ.2565 เป็นร้อยละ 2.00 3.35 4.18 และ 5.01 ในปี พ.ศ.2565 2570 2575 
2580 และ 2585 ตามลำดับ โดยสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างมีโอกาสเปลี่ยนมาใช้สูงสุดประมาณร้อยละ 
19.72 รองมาเป็นสินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 8.27 สินค้าเกษตรกรรมแปรรูปร้อยละ 3.37 สินค้าพลังงาน 
มีโอกาสเปลี่ยนมาใช้น้อยสุดเพียงร้อยละ 0.87 เนื่องจากการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีรูปแบบ 
การขนส่งทางท่อเป็นคู่แข่งที่สำคัญซึ่งมีต้นทุนต่อระยะทางถูกกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ มาก สัดส่วน  
การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาใช้รถไฟในภาพรวมยังน้อยมากเนื่องจากผู้ประกอบการ
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
ส่วนใหญ่มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไปแล้ว อาทิ มีรถขนส่งของตนเอง มีอุปกรณ์ยกขน
ของตนเอง หากในอนาคตรถไฟสามารถทำราคาค่าขนส่งให้ถูกลงกว่าการขนส่งทางถนนมากกว่านี้  
ก็มีโอกาสดึงผู้ประกอบการมาใช้ได้มากขึ้น ตารางที่ 4.4 – 6 แสดงการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจาก
ทางถนนมาใช้รถไฟ  

ตารางท่ี 4.4-6 การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า  

ปี พ.ศ. กลุ่มสินค้า 
ปริมาณสินค้าขนส่งจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (ตัน/ปี) 

รวม ทางถนน ทางรถไฟ ทางรถไฟ (ร้อยละ) 

2565 
สินค้าพลังงาน 64,849,080 64,276,477 572,603 0.88 

สินค้าอุปโภคบริโภค 28,765,645 28,704,319 61,326 0.21 

2570 
สินค้าพลังงาน 71,480,817 70,853,271 627,546 0.88 

สินค้าอุปโภคบริโภค 31,894,765 31,605,504 289,260 0.91 

2575 
สินค้าพลังงาน 79,914,562 79,216,954 697,608 0.87 

สินค้าอุปโภคบริโภค 35,876,023 35,203,818 672,204 1.87 

2580 
สินค้าพลังงาน 89,739,600 88,964,269 775,331 0.86 

สินค้าอุปโภคบริโภค 40,408,855 39,398,078 1,010,777 2.50 

2585 
สินค้าพลังงาน 101,499,449 100,617,737 881,712 0.87 

สินค้าอุปโภคบริโภค 45,862,361 44,427,104 1,435,257 3.13 

 
 
4.5 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไปยังสะพาน

เศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) 

 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าในปัจจุบันฯ  

ทั้งนี้จากการทบทวนข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงประเภท
สินค้า ทำให้เห็นถึงความต้องการในการขนส่งสินค้า รูปแบบของการกระจายและการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังสะพานเศรษฐกิจ 
ยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ที่เป็นยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษท่ี 21” โดยสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1) ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือแหลมฉบังสินค้าการนำเข้าสินค้า-ส่งออกที่สำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

มีรูปแบบการขนส่งสินค้าทางเรือ ไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ผ่านท่าเรือจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ท่าเรือสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ และท่าเรือเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อขนส่งต่อไป
ท่าเรือรอตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดังแสดงในรูป 4.5-1 
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บทที่ 2  
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ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-1 รูปแบบการขนส่งสินค้าบนเส้นทางท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 
 

2) ด่านพรมแดนเชียงของ  
ด่านพรมแดนเชียงของมีสินค้าการนำเข้าสินค้า-ส่งออกที่สำคัญ คือ ผัก และผลไม้  

มีรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเชื่อมทาง R3A ไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังแสดงใน
รูป 4.5-2 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-2 รูปแบบการขนส่งสินค้าบนเส้นทางท่ีผ่านด่านพรมแดนเชียงของ 
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3) ด่านพรมแดนเชียงแสน 
ด่านพรมแดนเชียงแสนมีสินค้าการนำเข้าส ินค้า-ส ่งออกที่สำคัญ คือ ทับทิมสด  

กระเทียมสด ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง และน้ำตาลทราย มีรูปแบบขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ทางเรือ โดยขนส่งด้วย
ระบบตู้สินค้าทางแม่น้ำโขงผ่านท่าเรือบ้านมอม ท่าเรือสบหลวย ไปยังท่าเรือกวนเหล่ยของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รองลงมาคือทางถนน ตามเส้นทาง R3A ไปยังสปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ดังแสดงในรูป 4.5-3 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-3 รูปแบบการขนส่งสินค้าบนเส้นทางท่ีผ่านด่านพรมแดนเชียงแสน 
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4) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคายมีสินค้าการนำเข้า

สินค้า-ส่งออกที่สำคัญ คือ พลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนสี่ล้อ สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 
87.04 หรือ 87.11 อื่น ๆ (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน) น้ำมันดีเซลสำหรับ
ยานยนต์ ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
และทองคำ มีรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ไปยังสปป.ลาว ดังแสดง 
ในรูป 4.5-4 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 รูปที่ 4.5-4 รูปแบบการขนส่งสินค้าบนเส้นทางท่ีผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 

จังหวัดหนองคาย 

 
 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบฯ  

คณะนักวิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้าที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยง 
ไปยังกลุ่มประเทศภาคี สามารถจำแนกรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่สามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม  
ในศตวรรษท่ี 21”  โดยสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1) ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือแหลมฉบัง มีสินค้าการนำเข้าสินค้า-ส่งออกที่สำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

โดยมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการและแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมในด้านการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  
อยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และเพชรบุรี แสดงดังรูปที่ 4.5-5 

 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-94 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 

 
ทีม่า: : วิเคราะห์จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รูปที่ 4.5-5 พื้นที่โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 
 

มีรูปแบบและเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ 
▪ การกระจายในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งแหล่งโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม: ใช้การขนส่ง

ทางถนนเป็นหลัก  
▪ การขนส่งไปยังผู้บริโภค: ใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก 

▪ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างภูมิภาค: ใช้การขนส่งทางถนนจากโรงกลั่น
น้ำมันปิโตรเลียม ไปยังผู้บริโภคตามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล นครราชสีมา ชลบุรี และสงขลา เป็นต้น 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

▪ การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนหนึ่งจะถูกรวบรวมมา
เพ่ือการส่งออก โดยใช้ท่าเรือท่ีใช้ส่งออกสำคัญ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง 

โดยรูปแบบการดำเนินการสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะถูกขนส่งทางเรือ
จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ผ่านท่าเรือจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
มีจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ไปยังท่าเรือเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เพื่อขนส่งต่อไปท่าเรือรอตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.5-6 ทั้งนี้หาก
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสการขนส่งให้
ประเทศไทยมากขึ้น ทำให้สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังกลุ่มประเทศ GMS และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเชื ่อมไปยังเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจจีน- คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina 
Peninsula Economic Corridor: CICPEC) ได ้ 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-6 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทาง 
แหลมฉบัง - กัมพูชา - อินโดนีเซีย – สิงคโปร์ - ซาอุดิอาระเบีย – รอตเตอร์ดัม 

 

 

 

 

 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

2) ด่านพรมแดนเชียงของ 

ด่านพรมแดนเชียงของมีสินค้าการนำเข้าสินค้า-ส่งออกที่สำคัญ คือ ผัก และผลไม้  
ซ่ึงแหล่งเพาะปลูกผัก และผลไม้ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังแสดงในรูปที ่4.5-7 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-7 แหล่งโรงงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ 
 
 
 
 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

มีรูปแบบและเส้นทางการขนส่งของผัก และผลไม้ ได้แก่ 
▪ การกระจายในพ้ืนที่ใกล้เคียงแหล่งเพาะปลูก : ใช้การขนส่งทางถนนทั้งหมด  
▪ การขนส่งไปยังผู้บริโภค : ใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก  
▪ การขนส่งผัก และผลไมร้ะหว่างภูมิภาค : ใช้การขนส่งทางถนนจากแหล่งเพาะปลูก

มาที่โรงงานผลิตผัก และผลไม้ไปยังผู้ประกอบการตามจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น
กรุงเทพมหานครปริมณฑล นครราชสีมา เชียงใหม่ ชลบุรี และสงขลา เป็นต้น 

▪ การส่งออกผัก และผลไม้ : ผัก และผลไม้ ส่วนหนึ่งจะถูกรวบรวมมาคัดแยก
คุณภาพเพื่อการส่งออก โดยใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก และมีการขนส่งผ่าน
ด่านพรมแดนสำคัญในการส่งออก ได้แก่ ด่านพรมแดนเชียงของ จ.เชียงราย 

โดยรูปแบบการดำเนินการสำหรับการขนส่งผัก และผลไม้ จะถูกขนส่งทางถนนด้วย
รถบรรทุกจากแหลมฉบังมาที่ด่านพรมแดนเชียงของ และเชื่อมทาง R3A ผ่านบ่อเต็น สปป.ลาว และ 
มีจุดปลี่ยนถ่ายสินค้าและหัวรถลากก่อนเข้าด่านบ่อหาน ไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังแสดงใน
รูปที่ 4.5-8 ทั้งนี้หากโครงการรถไฟรางคู่ของประเทศไทยแล้วเสร็จ และในอนาคตหากรถไฟความเร็วสูง
ลาว-จีน เปิดให้บริการ จะทำให้สามารถขนส่งผัก และผลไม้ ระหว่างประเทศไทยไปยังสปป.ลาว และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเชื ่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: 
NELB) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบไปด้วย สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้ ดังแสดงในรูปที ่4.5-9 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-8 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทาง 
แหลมฉบัง – ด่านพรมแดนเชียงของ – บ่อเต็น – คุนหมิง 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 
 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-9 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทาง 
แหลมฉบัง – ด่านพรมแดนเชียงของ – บ่อเต็น – กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-99 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

3) ด่านพรมแดนเชียงแสน 

ด่านพรมแดนเชียงแสนมีสินค้าการนำเข้าสินค้า-ส่งออกที่สำคัญ คือ กระเทียมสด  
และชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ และชิ้นส่วนไก่
แช่แข็งส่วนใหญ่มาจากฟาร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่ส่งไปโรงงานแหล่งผลิตไก่แช่แข็งทั่วประเทศ  
ดังแสดงในรูปที ่4.5-10 และรูปที่ 4.5-11 

 

 
ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รูปที่ 4.5-10 พื้นที่เพาะปลูกกระเทียม 
 

 

 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

มีรูปแบบและเส้นทางการขนส่งของกระเทียมสด ได้แก่ 
▪ การกระจายในพ้ืนที่ใกล้เคียงแหล่งเพาะปลูก : ใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก 
▪ การขนส่งไปยังผู้บริโภค : ใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก  
▪ การขนส่งกระเทียมสดระหว่างภูมิภาค : ใช้การขนส่งทางถนนจากแหล่งเพาะปลูก

ไปยังผู ้บร ิโภคตามจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานครปริมณฑล 
นครราชสีมา เชียงใหม่ ชลบุรี และสงขลา เป็นต้น 

▪ การส่งออกกระเทียมสด : กระเทียมจากแหล่งเพาะปลูกส่วนหนึ่งจะถูกรวบรวมมา
คัดแยกคุณภาพเพื่อการส่งออกโดยใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งท่าเรือที่ใช้
ส ่งออกสำคัญ ได้แก่ ท่าเร ือพาณิชย์เชียงแสน ส่วนด่านพรมแดนสำคัญใน 
การส่งออก ได้แก่ ด่านพรมแดนเชียงแสน จ.เชียงราย 

 

 
ทีม่า: : วิเคราะห์จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รูปที่ 4.5-11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์เพื่อแปรรูปเป็นชิ้นส่วนไก่แช่แข็งทั่วประเทศ 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

มีรูปแบบและเส้นทางการขนส่งของชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง ได้แก่ 
▪ การกระจายในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่: ใช้การขนส่งทาง

ถนนทั้งหมด 
▪ การขนส่งไปยังผู้ผลิตไปยังโรงงานแหล่งผลิตไก่แช่แข็ง: ใช้การขนส่งทางถนน

ทั้งหมด 

▪ การขนส่งชิ้นส่วนไก่แช่แข็งระหว่างภูมิภาค: ใช้การขนส่งทางถนนจากโรงงานแหล่ง
ผลิตไก่แช่แข็งไปยังผู้บริโภคตามจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สมุทรปราการ ชลบุรี 
นครปฐม เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เป็นต้น 

▪ การส่งออกชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง: ชิ้นส่วนไก่แช่แข็งจากโรงงานแหล่งผลิตไก่แช่แข็ง 
เพื่อการส่งออกใช้ท่าเรือที่ใช้ส่งออกสำคัญ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ส่วน
ด่านพรมแดนสำคัญในการส่งออก ได้แก่ ด่านพรมแดนเชียงแสน จ.เชียงราย 

โดยรูปแบบการดำเนินการสำหรับการขนส่งกระเทียมสด และชิ ้นส่วนไก่ แช่แข็ง  
ด้วยระบบตู้สินค้าถูกขนส่งทางถนนจากแหลมฉบัง ผ่านด่านพรมแดนเชียงแสน โดยมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้า
ลงเรือทีท่่าเรือพาณิชย์เชียงแสนทางแม่น้ำโขง เพ่ือขนส่งต่อไปท่าเรือบ้านมอม ท่าเรือสบหลวย ไปยังท่าเรือ
กวนเหล่ยของสาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาคือทางถนน ด้วยรถบรรทุกตามเส้นทาง R3A ผ่านบ่อเต็น 
สปป.ลาว  และมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าและหัวรถลากก่อนเข้าด่านบ่อหาน ไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดังแสดงในรูปที ่ 4.5-12 ทั ้งนี้หากโครงการรถไฟรางคู ่ของประเทศไทยแล้วเสร็จ และ 
ในอนาคตหากรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เปิดให้บริการ จะทำให้สามารถขนส่งกระเทียมสด และชิ้นส่วนไก่
แช่แข็ง ระหว่างประเทศไทยไปยังสปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน และเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจ
ยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
ซึ่งประกอบไปด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส 
สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได ้ดังแสดงในรูปที่ 4.5-13 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-102 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-12 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทาง 
แหลมฉบัง - ด่านพรมแดนเชียงแสน - บ่อเต็น - คุนหมิง



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-103 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-13 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทาง 
แหลมฉบัง - ด่านพรมแดนเชียงแสน  – บ่อเต็น – กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

4) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคายมีสินค้าการนำเข้า

สินค้า-ส่งออกที่สำคัญ คือ พลังงานไฟฟ้า โดยในประเทศไทยมีแหล่งอุตสาหกรรมที่ประกอบการเกี่ยวกับ
การผลิตพลังงาน และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค แสดงดังรูปที่ 45-14 

 

 
ทีม่า: : วิเคราะห์จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รูปที่ 4.5-14 ขนาดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
 
 
 

 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

มีรูปแบบและเส้นทางการขนส่งพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ 
▪ การกระจายในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า: ใช้การขนส่ง

ทางถนนเป็นหลัก  
▪ การขนส่งไปยังโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า: ใช้การขนส่งทางถนนทั้งหมด 

▪ การขนส่งพลังงานไฟฟ้าระหว่างภูมิภาค: ใช้การขนส่งทางถนนจากแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้าไปยังโรงงานผลิตไฟฟ้าตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล ระยอง ลําปาง เป็นต้น 

▪ การส ่งออกพลังงานไฟฟ้า : พล ังงานไฟฟ้าจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ส่วนหนึ่งจะถูกรวบรวมมาเพื ่อการส่งออก โดยใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก  
และมีการขนส่งผ่านด่านพรมแดนสำคัญในการส่งออก ได้แก่ ด่านพรมแดนสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย 

โดยรูปแบบการดำเนินการสำหรับการขนส่งพลังงานไฟฟ้า จะถูกขนส่งทางถนนด้วย 
รถบรรทุกจากแหลมฉบังมาที่ด ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่ 1 จังหวัดหนองคาย  
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ไปยังสปป.ลาว โดยมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ท่านาแล้งก่อนเข้าเวียงจันทน์ 
ไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังแสดงในรูปที่ 4.5-15 ทั้งนี้หากโครงการรถไฟรางคู่ของประเทศ
ไทยแล้วเสร็จ และในอนาคตหากรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เปิดให้บริการ จะทำให้สามารถเชื ่อมต่อ 
การขนส่งสินค้าทางรถไฟจากท่าเรือแหลมฉบัง ขนส่งมาที่สถานีหนองคาย และต่อขยายไปถึงที่ศูนย์กองเก็บตู้
คอนเทนเนอร์ (Container Yard) ที่ท่านาแล้ง สปป.ลาว ได้โดยตรง และขนส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและกลุ่มประเทศภาคีฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบ 
ไปด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐ
โปแลนด ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.5-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 4-106 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-15 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทาง 
แหลมฉบัง – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 1– เวียงจันทน์ – คุนหมิง 

 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

 
 
 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 4.5-16 รูปแบบการดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทาง 
แหลมฉบัง – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 1– เวียงจันทน์ – กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

 
 
 

 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทท่ี 4 
การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

4.6 โอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศไทยจากยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

จากผลการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สามารถเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 
(New Eurasian Land Bridge: NELB) ปริมาณการขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปยังสะพาน
เศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) อุปสงค์การขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่เป็น 
ไปได้ในการเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) และรูปแบบ
การดำเนินงานสำหรับการขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไปยังสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 
(New Eurasian Land Bridge: NELB) จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt 
and Road Initiative: BRI) ได้ให้ความสำคัญแก่การเชื ่อมโยงโครงสร้างพื ้นฐาน โดยรัฐบาลจีนได้มี 
การขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทางตามเส้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI 
เช่น โครงการรถไฟในประเทศ สปป.ลาว (โครงการรถไฟลาว - จีน) เป็นต้น ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยมีตัวเลขที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุน 
ในธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องก็ทำให้ตัวเลขการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทยสูงขึ ้นด้วย 
นอกจากนั้นผลจากการวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งสินค้าบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมไปยังสะพาน
เศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI พบว่า สินค้าของประเทศไทยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยมาก 
ในการขนส่งไปยังกลุ ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าของ 
ประเทศไทยจะถูกขนส่งไปยังประเทศปลายทาง คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่าน สปป.ลาว  
ดังนั้น ความเป็นไปได้การขนส่งสินค้าจากประเทศถูกขนส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้เส้นทาง 
การขนส่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางรางภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI ก็คือ โครงการรถไฟลาว - จีน ซึ่งปัจจุบัน
ผู้ประกอบการใช้รูปแบบการขนส่งทางถนน และทางเรือเป็นหลัก หลังจากโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทาง
รางนี้แล้วเสร็จ 1) ผู้ประกอบการไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทตนเอง อาทิ ท่าเรือขนส่ง
ส ินค้า เป็นต้น ผู ้ประกอบการกลุ ่มนี้จะเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟทั ้งหมดเมื ่อต้นทุนการขนส่ง 
โดยรวมต่ำกว่ารูปแบบทางถนนหรือทางเรืออยู่ร้อยละ 20 แต่ถ้าต้นทุนการเลือกใช้รูปแบบรถไฟแตกต่าง
จากรูปแบบอื่นน้อยกว่าร้อยละ 20 สัดส่วนการเลือกใช้รถไฟจะค่อย ๆ ลดลงจนเหลือศูนย์เมื ่อต้นทุน
ค่าใช้จ่ายทางถนนหรือทางเรือเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายทางรถไฟ แบบจำลองนี้มักจะประยุกต์ใช้กับสินค้า
อุปโภคบริโภค และ 2) กลุ่มผู้ประกอบการที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเองจะเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟ
ทั้งหมดเมื่อต้นทุนการขนส่งโดยรวมต่ำกว่ารูปแบบทางถนนหรือทางเรืออยู ่ร้อยละ 30 แต่ถ้าต้นทุน  
การเลือกใช้รูปแบบรถไฟแตกต่างจากรูปแบบอื่นน้อยกว่าร้อยละ 20 สัดส่วนการเลือกใช้รถไฟจะค่อย ๆ 
ลดลงจนเหลือศูนย์เมื่อต้นทุนค่าใช้จ่ายทางถนนหรือทางเรือเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายทางรถไฟ และถ้าต้นทุน
การเลือกใช้รูปแบบอื่นน้อยกว่าต้นทุนการเลือกใช้รถไฟร้อยละ 20 ผู้ประกอบการจะไม่เลือกใช้การขนส่ง
ทางรถไฟเลย โดยจะใช้การขนส่งรูปแบบเดิม เนื่องจากมีต้นทุนจมซึ่งได้ลงทุนในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน  
ไปแล้ว เช่น ท่าเทียบเรือ หรือมีรถขนส่งและเครื่องมียกขนของตนเองอยู่แล้ว เป็นต้น แบบจำลองนี้มักจะ
ประยุกต์ใช้กับสินค้าพลังงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน 2)  

หากมองโอกาสในด้านการขนส่งสินค้าจะเห็นได้ว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ 
BRI จะเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับการขนส่งให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและ
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บทท่ี 4 
การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 4 

ต้นทุนในการขนส่งจากประเทศไทยไปยังกลุ ่มประเทศภาคีบนเส้นทางสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 
เนื่องจากเป็นการขนส่งสินค้าทางรางบนเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศที่นับว่าเป็นช่องทางโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันที่ใช้รูปแบบ  
การขนส่งทางเรือเป็นหลัก โดยค่าขนส่งทางรางจะมีต้นทุนถูกกว่าทางอากาศร้อยละ 80 และใช้ระยะเวลา
ในการขนส่งน้อยกว่าการขนส่งทางเรือ มีความได้เปรียบในด้านความปลอดภัย และคว ามสะดวก 
ในการดำเนินการผ่านศุลกากร โดยรายละเอียดราคา และระยะเวลาการขนส่งของเส้นทางรถไฟจาก
ยุทธศาสตร์ BRI สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังสหภาพยุโรป แสดงดังตารางที่ 4.6 – 1 

ตารางท่ี 4.6-1 เปรียบเทียบราคา และระยเวลาของการขนส่งจากเฉิงตู - สหภาพยุโรป 

รูปแบบการขนส่ง ระยะเวลา (วัน) ค่าขนส่ง (เหรียญสหรัฐ $) 
ทางเรือ 35 - 45 5,000 – 8,000 
ทางอากาศ 5 - 15 40,000 – 80,000 
ทางราง (เส้นทางรถไฟเฉิงตู-ยุโรป) 12 – 14 10,000 – 40,000 

หมายเหตุ: ระยะทาง 11,179 กิโลเมตร 
ที่มา: อักษรศรี พานิชสาส์น, 2563 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 5 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัยที่ผ่านมารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยได้มีผลการวิจัยในงาน 3 ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย 1) สรุปผลการวิจัย 2) อภิปรายผล และ 3) ข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลจากโครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” จากการทบทวน
และรวบรวมข้อมูลทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลทุติยภูมิ) และจากการลงพื้นที่ (ข้อมูลปฐมภูมิ)  
พบว่า รูปแบบการดำเนินงานของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันของประเทศไทยมี 
การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ผ่านด่านพรมแดน โดยมีรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนเชื่อมเส้นทาง R3A ผ่าน
บ่อเต็น เชียงรุ้ง ไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และรูปแบบขนส่งสินค้าทางเรือ โดยขนส่งด้วย
ระบบตู้สินค้าทางแม่น้ำโขงผ่านท่าเรือบ้านมมอม ท่าเรือสบหลวย ไปยังท่าเรือกวนเหล่ยของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบจากข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าการขนส่งสินค้า
ย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) จากท่าเร ือแหลมฉบังของกรมเจ ้าท่า  ด่านพรมแดนเช ียงของ  
ด่านพรมแดนเชียงแสน และด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย พบว่า  
ในภาพรวมมีการขยายตัวของปริมาณการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2563 จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีประเภทสินค้านำเข้าและส่งออกแต่ละด่านแตกต่างกัน คือ ท่าเรือ
แหลมฉบังของกรมเจ้าท่ามีสินค้านำเข้าและส่งออกหลัก ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าเบ็ดเตล็ด 
ด่านพรมแดนเชียงของเป็นผลไม้สด และผักสด เครื ่องอุปโภค - บริโภค และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  
ด่านพรมแดนเชียงแสนเป็นทับทิมสด กระเทียมสด เมล็ดดอกทานตะวัน ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง น้ำตาลทราย 
สุกร โค และกระบือมีชีวิต และสุดท้ายด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย
เป็นพลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนสี่ล้อ สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11 อื่น ๆ 
(น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน)  น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต์ ความจุของ
กระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และทองคำ ซึ่งแต่ละ
ด่านพรมแดนมีต้นทาง-ปลายทางของสินค้าเดียวกัน คือ สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยคณะนักวิจัยพิจารณาปริมาณการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 
(Shifted Mode) โดยคณะนักวิจัยได้พิจารณาสินค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสจะเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทาง
รถไฟบนเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่(New 
Eurasian Land Bridge: NELB) ได ้แก ่  (1) เปล ี ่ยนจากการขนส ่งโดยรถบรรท ุกมาใช ้ร ถไฟ และ  
(2) เปลี่ยนจากการขนส่งทางลำน้ำและเรือชายฝั่งมาใช้รถไฟ การพยากรณ์ปริมาณสินค้าในส่วนนี้คือ  
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทท่ี 5 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
หากมีโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางรางตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
จะทำให้ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะเปลี่ยนมาขนส่งสินค้าทางรถไฟส่ วนหนึ่ง แทนการขนส่งทาง
รถบรรทุกซึ่งมีต้นทุนในการขนส่งต่อกิโลเมตรที ่สูงกว่า หรือเปลี่ยนจากการขนส่งโดยเรือมาใช้รถไฟ
เนื่องจากใช้ระยะเวลาการขนส่งที่น้อยกว่า 

ในส่วนของการพยากรณ์ความต้องการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง คณะนักวิจัยได้ใช้แบบจำลอง  
การเลือกรูปแบบการขนส่งอย่างง่าย โดยอ้างมาจากโครงการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ทั้งนี้คณะ
นักวิจ ัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง (Face Validation) ของแบบจำลองดังกล่าวจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการเพ่ิมเติมในการศึกษาครั้งนี้ โดยการเลือกกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 2 สินค้า ซึ่งเป็นการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกตัวแทนกลุ่มสินค้าหลัก ๆ แต่ละประเภท เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการขนส่งของแต่ละกลุ ่มสินค้า ได้แก่ 1) สินค้าพลังงาน เช่น ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และถ่านหิน เป็นต้นและ 2) สินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ผักและผลไม้ กระเทียมสด และ
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง ผลการดำเนินการได้แบบจำลองการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าอย่างง่ายที่มีลักษณะ
แตกต่างจากแบบจำลองเดิม โดยแบ่งเป็นแบบจำลองย่อย 2 แบบจำลอง ดังนี้  

• แบบจำลองสำหรับสินค้าโดยทั่วไปที่ผู ้ประกอบการไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
บริษทัตนเอง อาทิ ท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นต้น แบบจำลองนี้จะคล้ายกับแบบจำลองในโครงการ
ศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและ
การพัฒนาพื้นที่, สนข. 2559 ความแตกต่างคือ ผู้ประกอบการจะเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟ
ทั้งหมดเมื่อต้นทุนการขนส่งโดยรวมต่ำกว่ารูปแบบทางถนนหรือทางเรืออยู่ร้อยละ 20 แต่ถ้า
ต้นทุนการเลือกใช้รูปแบบรถไฟแตกต่างจากรูปแบบอื่นน้อยกว่าร้อยละ 20 สัดส่วนการเลือกใช้
รถไฟจะค่อย ๆ ลดลงจนเหลือศูนย์เมื่อต้นทุนค่าใช้จ่ายทางถนนหรือทางเรือเท่ากับต้นทุน
ค่าใช้จ่ายทางรถไฟ แบบจำลองนี้มักจะประยุกต์ใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภค  

• แบบจำลองสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทตนเองไว้ 
อาทิ มีท่าเรือขนส่งสินค้าเป็นของตนเอง เป็นต้น แบบจำลองนี้จะแตกต่างจากแบบจำลอง
สำหรับสินค้าโดยทั่วไปที่ผู้ประกอบการไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทตนเอง คือ 
ผู ้ประกอบการจะเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟทั้งหมดเมื่อต้นทุนการขนส่งโดยรวมต่ำกว่า
รูปแบบทางถนนหรือทางเรืออยู่ร้อยละ 30 แต่ถ้าต้นทุนการเลือกใช้รูปแบบรถไฟแตกต่างจาก
รูปแบบอื่นน้อยกว่าร้อยละ 20 สัดส่วนการเลือกใช้รถไฟจะค่อย ๆ ลดลงจนเหลือศูนย์เ มื่อ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางถนนหรือทางเรือเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ ่ายทางรถไฟ และถ้าต้นทุน  
การเลือกใช้รูปแบบอื่นน้อยกว่าต้นทุนการเลือกใช้รถไฟร้อยละ 20 ผู้ประกอบการจะไม่เลือกใช้
การขนส่งทางรถไฟเลย โดยจะใช้การขนส่งรูปแบบเดิม เนื่องจากมีต้นทุนจมซึ่งได้ลงทุนในส่วน
โครงสร้างพ้ืนฐานไปแล้ว เช่น ท่าเทียบเรือ หรือมีรถขนส่งและเครื่องมียกขนของตนเองอยู่แล้ว 
เป็นต้น แบบจำลองนี้มักจะประยุกต์ใช้กับสินค้าพลังงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ  
ถ่านหิน เป็นต้น 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
5.2 อภิปรายผล 

โครงการวิจัยย่อยที ่ 1 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบ 
ที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  
มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในปัจจุบันบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 2) เพ่ือคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบน
เส้นทางที ่สามารถเชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม  
ในศตวรรษที่ 21” ในอนาคต 3) เพื่อเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อดังกล่าว พบว่า การขนส่ ง
สินค้าของประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้บนโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทาง
ราง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ซึ่งก็คือ การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านโครงการรถไฟลาว - จีน โดยในอนาคตการขนส่งสินค้าของประเทศไทย 
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นระบบรางสำหรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอง สำหรับผู้ประกอบการที่มีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเองจะยังคงมีอัตราการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าค่อนข้างน้อย แต่อย่า งไรก็ตามในปัจจุบัน 
การขนส่งสินค้าของประเทศไทยยังคงไม่สามารถขนส่งไปยังกลุ่มประเทศภาคีบนเส้นทางเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 
(New Eurasian Land Bridge: NELB) ซึ ่งประกอบไปด้วยสาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย 
สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ได้ 
ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่อง
หลายรูปแบบบนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษที่ 21” เพื่อช่วยให้ผู ้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการขนส่ง และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งในอนาคตต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาวิจยัโครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่
เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  ทําให้
ทราบถึงสินค้าที่มีศักยภาพในการใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงไปยัง  
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” อีกทั้งผลการคาดการณ์อุปสงค์
ของการขนส่งสินค้ายังทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของการขนส่งสินค้าที่จะเกิดขึ้นหากสามารถเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถ
เสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานการขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบของกลุ ่มสินค้าที ่มีศักยภาพ  
สิ่งสำคัญอยางยิ่งที่ตองคำนึงถึง คือ การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของประเทศไทยให้สามารถเชื่อมโยง 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
 
กับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบบนเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบขนส่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะเสร็จ
สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับหากสามารถเพิ่มอุปสงค์การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยั ง 
กลุ่มประเทศภาคฯี ได้อีกด้วย 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สินค้าของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สด และสินค้าแช่แข็ง ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องใช้
ระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว จึงไม่สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศปลายทางที่เป็นกลุ่มประเทศภาคี  
บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส 
สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ที่มีระยะทางค่อนข้างไกล
และมีต้นทุนในการขนส่งสูง ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถแปรรูปสินค้าเดิมให้เป็นกลุ่มสินค้าแปรรูป เช่น 
อาหารแห้ง (dried food หรือ dehydrated food) หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อให้สามารถเจาะกลุ่ม
ตลาดกลุ่มประเทศภาคี บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 1” ได้ เนื่องจาก  
มีทางเลือกในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่ลดลง 
ดังนั ้น คณะนักวิจัย จึงเสนอทิศทางในการศึกษาวิจัยในระยะต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในส่วนของ 
การวิเคราะห์สินค้าที่กลุ่มประเทศภาคีฯ บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่มีความต้องการ และรูปแบบ  
การขนส่งที่มีความเหมาะสม รวมทั้งแนวทางการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย และกลุ่มประเทศภาคีฯ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุก เรือ และรถไฟ เนื่องจากธุรกิจ
ขนส่งสินค้าต่อเนื่องฯ มีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การ
ไหลของสินค้าและข้อมูลในกระบวนการโลจิสติกส์เกิดความสะดวก รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจน
การลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและความยั่งยืนของธุรกิจอย่างแทจ้ริง 

นอกจากนั้น ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเชิงโครงสร้าง
สินค้า ควรมีการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างสินค้า อาทิเช่น ประเทศไทยมีสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่าง ๆ 
แต่สินค้านี้ไม่สามารถขนส่งไปถึงทวีปยุโรป ซึ่งต้องพัฒนาโครงสร้างสินค้านี้ให้สามารถส่งออกได้ในระดับโลก
เพื ่อเพิ ่มมูลค่าและทำรูปแบบการค้าในเชิงรุกได้ เป็นต้น อีกทั ้งการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างสินค้าและรูปแบบการค้า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบการผลิต
และการบริโภค ในด้านของการผลิตเทคโนโลยีใหม่จะสามารถช่วยผลิตสินค้าที่มีมูลค่าให้กับประเทศไทย
และลดต้นทุนการผลิต หรือสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็ว ซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านต้นทุนล้วนมีผลต่อความสามารถในการส่งออก อย่างไรก็ตามประเทศไทยควรมีการพัฒนารถไฟรางคู่
ไปเชื่อมกับ สปป. ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับช่องทางการส่งสินค้าและการเชื่อมต่อต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนของประเทศไทยในหลายมิติ ได้แก่ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ การเพ่ิม
ทางเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าไปยังจีนและต่อเนื่องไปถึงยุโรปผ่านเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 และ 
การดึงดูดให้เกิดการลงทุนใน EEC เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มศักยภาพการขนส่ง รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาส 
การส่งออกสินค้าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
การลงพื้นที่ภายในประเทศ 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

รายละเอียดการลงพ้ืนที่ภายในประเทศของโครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้า 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
 
1) รายละเอียดการลงพ้ืนที่ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร (จำนวน 2 ครั้ง)  ช่วง 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 
และช่วง 13-16 กรกฎาคม 2564 

จังหวัดเชียงราย (จำนวน 1 ครั้ง)     ช่วง 2-3 มีนาคม 2564 
จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 1 ครั้ง)     ช่วง 4-5 มีนาคม 2564 
จังหวัดหนองคาย (จำนวน 1 ครั้ง)     ช่วง 12 มีนาคม 2564 
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (จำนวน 1 ครั้ง)   ช่วง 16 กรกฎาคม 2564 

 
2) รูปแบบการลงพื้นที่ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล และวิธีการรับฟังความคิดเห็น  
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ ของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ 

- การสำรวจพื้นทีศ่ึกษา 
 

3) หน่วยงานที่เข้าพบ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1  

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้รบัจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
กรมศุลกากร  
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2  
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

กรมการขนส่งทางบก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพัฒนา (ITD) 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจนี  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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จังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

สำนักงานจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานจังหวัด (กล ุ ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ 
การพัฒนาจังหวัด) 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย  
สำนักงานส่งเสร ิมว ิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย ่อม 
จังหวัดเชียงราย 

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1  
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2  
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย  
ด่านศุลกากรเชียงแสน  
ด่านศุลกากรเชียงของ  
ด่านศุลกากรแม่สาย  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย  
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  

 
 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (ITD) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นจังหวัดเชียงราย 

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ 
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จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม ่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด 
สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) 

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ 
 

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

  

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2   
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)   
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่   
สำน ักงานตรวจคนเข ้ าเม ืองจ ั งหวัด
เชียงใหม่ 

  

สถานีรถไฟเชียงใหม่   
การท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่   

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นจังหวัดเชียงใหม่ 
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จังหวัดหนองคาย 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย หอการค้าจังหวัดหนองคาย ห้างห ุ ้นส ่วนจำก ัด นฤมลท ัวร์  

(Nalumon Tour) 
สำนักงานจังหวัดหนองคาย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานตนาทัวร์ 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองคาย 

สภาอ ุตสาหกรรมท่องเท ี ่ยวจ ังหวัด
หนองคาย 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดหนองคาย  
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สมาคมส่งเสร ิมธุรก ิจการท่องเที ่ยว

จังหวัดหนองคาย 
 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย   
สำนักงานการท่องเที ่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย 

  

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย   
แขวงทางหลวงหนองคาย   
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   
ด่านศุลกากรหนองคาย   
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่ 3 จังหวัด
หนองคาย 

  

ที่ทำการปกตรองอำเภอเมือง   
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย   
ที่ทำการปกตรองอำเภอศรีเชียงใหม่   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย   

 
 

การท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นจังหวัดหนองคาย 

ด่านศุลกากรหนองคาย 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-10 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ี
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หอการค้าจังหวัดชลบรุ ี
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-11 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การลงพื้นที่ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-12 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

รายละเอียดการสัมภาษณ์ต่างประเทศของโครงการการศึกษาอุปสงค์ 
และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
 

1) รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
สาธารณรัฐคาซัคสถาน         วันที่ 13 กันยายน 2564 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์        วันที่ 13 และ 24 กันยายน 2564 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี                            วันที่ 16 และ 23 - 24 กันยายน 2564  
สาธารณรัฐโปแลนด์         วันที่ 20 กันยายน 2564 

 

2) รูปแบบการสัมภาษณ์ 
- การสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบออนไลน์ 
- Workshop 1 “Geopolitical Perspective” 

- Workshop 2 “A Logistics view on BRI from a European Perspective” 
 

3) หน่วยงานที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ 
 

ชื่อ หน่วยงาน 

นายภราดร  รังสิมาภรณ์ อัครราชทูตท่ีปรึกษา ณ กรุงนูร์-ซลุตัน สาธารณรัฐคาซคัสถาน 

นางสาวอานิสงส์  ศรลัมพ์ 
ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด ์

นายต่อพงศ์ สมิติ เลขานุการเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด ์

นางสาวภัทริน ลีลาเธียร 
ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

นางสาวศศิญาดา เนาวนนท์ เลขานุการเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky Expert for supply management especially in China 
Prof. Dr. Manuel Vermeer Expert for geopolitical relations between Asia and Europe 
Prof. Dr. Doreén Pick University of Applied Sciences Hochschule Merseburg  
Larissa Lößer Graduate Teacher Hochschule Merseburg 
Anna Tauschel University of Applied Sciences Hochschule Merseburg 
Maja Böttcher University of Applied Sciences Hochschule Merseburg 
Kees Verweij Partner at BCI Global 

 
 
 
 
 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-13 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงนูร์-ซุลตัน  
สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เลขานุการเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ  
ประเทศโปแลนด์ 

ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี 

Workshop 1 “Geopolitical Perspective” 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-14 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 2 “A Logistics view on BRI from a European Perspective” 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-15 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

รายละเอียดการลงพ้ืนที่ต่างประเทศของโครงการการศึกษาอุปสงค์ 
และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
 

1) รายละเอียดการลงพ้ืนที่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน     ช่วงวันที่ 6-19 กันยายน 2564 
 

2) รูปแบบการลงพื้นที่ 
- การลงพ้ืนที่จากคนในพ้ืนที่ศึกษา 

 
3) ประเด็นที่ได้รับจากการลงพ้ืนที ่

 -  สินค้านำเข้า 10 อันดับ จากไทยและอาเซียน ดังแสดงในตารางที่ ข-1 
 -  การนำเข้าสินค้าของสาธารณรัฐคาซัคสถาน จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 – 2020 ดังแสดง

ในตารางที่ ข-2 
 -  การนำเข้าสินค้าของสาธารณรัฐเบลารุส จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 – 2020 ดังแสดง 

ในตารางที่ ข-3 

 -  การนำเข้าสินค้าของสหพันธรัฐรัสเซีย จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 – 2020 ดังแสดง 

ในตารางที่ ข-4 
 -  การนำเข้าสินค้าของสาธารณรัฐโปแลนด์ จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 – 2020 ดังแสดง 

ในตารางที่ ข-5 
 -  การนำเข้าสินค้าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 – 2020  

ดังแสดงในตารางที่ ข-6 
 -  การนำเข้าสินค้าของสหพันธ์ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 – 

2020 ดังแสดงในตารางที่ ข-7 
 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 
 

ผ-16 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

ตารางท่ี ข-1 สินค้านำเข้า 10 อันดับ จากไทยและอาเซียน 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

2016 

1 

Electrical machinery and equipment 
and parts thereof, sound recorders 
and reproducers, television image 
and sound recorders and 
reproducers, parts and accessories of 
such articles (HS85) 

8,606,642,929 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

2 
Nuclear reactors, boilers, machinery 
and mechanical appliances; parts 
thereof  (HS84) 

7,100,663,971 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

3 Rubber and articles thereof (HS40) 3,760,533,513 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

4 Plastics and articles thereof (HS39) 2,999,606,110 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-17 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

5 

Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, checking 
or surgical instruments and 
apparatus, parts and accessories 
(HS90) 

2,497,754,671 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

6 
Wood and articles of wood, wood 
charcoal (HS44) 

1,538,371,240 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

7 Organic chemicals (HS 29) 1,203,520,664 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

8 
Fruit and nuts, edible; peel of citrus 
fruit or melons (HS08) 

1,153,256,891 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port,  
Dongxing port 

✓     

9 
Vegetables and certain roots and 
tubers, edible(HS07) 

1,142,203,293 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port,  
Dongxing port 

✓    

 
 
 
 
 
  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-18 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

10 
Vehicles, other than railway or 
tramway rolling stock, and parts and 
accessories thereof(HS87) 

739,649,480 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

2017 

1 

Electrical machinery and equipment 
and parts thereof, sound recorders 
and reproducers, television image 
and sound recorders and 
reproducers, parts and accessories of 
such articles (HS85) 

9,256,034,343 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

2 
Nuclear reactors, boilers, machinery 
and mechanical appliances; parts 
thereof  (HS84) 

6,818,587,678 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

3 Rubber and articles thereof (HS40) 5,705,648,863 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

4 Plastics and articles thereof (HS39) 3,323,658,124 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

5 
Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, checking 
or surgical instruments and 

2,347,538,456 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-19 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

apparatus, parts and accessories 
(HS90) 

6 
Wood and articles of wood, wood 
charcoal (HS44) 

1,719,509,831 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

7 Organic chemicals (HS 29) 1,587,770,801 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

8 
Fruit and nuts, edible; peel of citrus 
fruit or melons (HS08) 

1,197,898,974 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port 

✓     

9 
Vehicles, other than railway or 
tramway rolling stock, and parts and 
accessories thereof(HS87) 

1,187,471,415 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

10 
Vegetables and certain roots and 
tubers, edible(HS07) 

98,999,658 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port 

✓     



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-20 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

2018 

1 

Electrical machinery and equipment 
and parts thereof, sound recorders 
and reproducers, television image 
and sound recorders and 
reproducers, parts and accessories of 
such articles (HS85) 

9,249,630,016 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

2 
Nuclear reactors, boilers, machinery 
and mechanical appliances; parts 
thereof  (HS84) 

8,753,987,294 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

3 Rubber and articles thereof (HS40) 4,984,371,735 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

4 Plastics and articles thereof (HS39) 3,766,803,683 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

5 Organic chemicals (HS 29) 2,384,162,478 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

6 
Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, checking 
or surgical instruments and 

2,347,538,456 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-21 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

apparatus, parts and accessories 
(HS90) 

7 
Fruit and nuts, edible; peel of citrus 
fruit or melons (HS08) 

2,020,709,799 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port 

✓     

8 
Wood and articles of wood, wood 
charcoal (HS44) 

1,604,183,560 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

9 
Vehicles, other than railway or 
tramway rolling stock, and parts and 
accessories thereof(HS87) 

1,117,932,575 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

10 
Vegetables and certain roots and 
tubers, edible(HS07) 

1,000,634,521 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port 

✓     

2019 1 
Nuclear reactors, boilers, machinery 
and mechanical appliances; parts 
thereof  (HS84) 

10,873,697,79
0 

dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-22 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

2 

Electrical machinery and equipment 
and parts thereof, sound recorders 
and reproducers, television image 
and sound recorders and 
reproducers, parts and accessories of 
such articles (HS85) 

8,715,816,896 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

3 Rubber and articles thereof (HS40) 4,135,361,264 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

✓     

4 Plastics and articles thereof (HS39) 3,944,159,222 dollars Thailand 

Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 
Mohan port 

   
✓  

5 
Fruit and nuts, edible; peel of citrus 
fruit or melons (HS08) 

3,318,297,333 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port 

   
✓  

6 
optical, photographic, 
cinematographic, measuring, checking 
or surgical instruments and 

2,222,847,353 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-23 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

apparatus, parts and accessories 
(HS90) 

7 
Vehicles, other than railway or 
tramway rolling stock, and parts and 
accessories thereof(HS87) 

1,366,787,944 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port 

   
✓  

8 organic chemicals (HS 29) 1,231,227,765 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

✓     

9 
wood and articles of wood, wood 
charcoal (HS44) 

1,236,061,886 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

10 copper and articles thereof (HS74) 466,093,527 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

2020 

1 
Nuclear reactors, boilers, machinery 
and mechanical appliances; parts 
thereof  (HS84) 

11,747,306,41
2 

dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

2 
Electrical machinery and equipment 
and parts thereof, sound recorders 
and reproducers, television image 

9,192,504,744 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-24 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

and sound recorders and 
reproducers, parts and accessories of 
such articles (HS85) 

3 Rubber and articles thereof (HS40) 4,246,475,910 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

4 
Fruit and nuts, edible; peel of citrus 
fruit or melons (HS08) 

4,016,948,320 dollars Thailand 

Mohan port,  
Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port 

✓     

5 Plastics and articles thereof (HS39) 3,605,468,859 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

6 

Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, checking 
or surgical instruments and 
apparatus, parts and accessories 
(HS90) 

2,222,847,353 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

7 
Vehicles, other than railway or 
tramway rolling stock, and parts and 
accessories thereof(HS87) 

1,366,787,944 dollars Thailand Mohan port,  ✓   
✓  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-25 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

Top 10 Importing Product Type from Thailand and Asean 

Year No. Product Type (Name) Volume Unit 
Origin 

Country 

Destination Port / 
Customs House 

(Destination 
Country) 

Current Transportation Mode 

Land 
(Road) 

Land 
(Rail) 

Air Maritime other 

Youyi Pass port, 
Pingxiang port, 
Dongxing port, 

Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

8 Organic chemicals (HS 29) 1,231,227,765 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

9 
Wood and articles of wood, wood 
charcoal (HS44) 

1,119,451,503 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

10 Copper and articles thereof (HS74) 820,801,412 dollars Thailand 
Guangzhou port, 
Shanghai port, 
Qingdao port 

   
✓  

ที่มา : CENRAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS.P.R.CHINA



 
 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 
 

ผ-26 

บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 
 

ตารางท่ี ข-2 การนำเข้าสินคา้ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 - 2020 

ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 
1 Russia $14.07B 
2 China $6.57B 
3 South Korea $3.42B 
4 Italy $1.58B 
5 Germany $1.49B 
6 United States $1.36B 
7 Turkey $819.14M 
8 Uzbekistan $771.18M 
9 France $695.66M 
10 Belarus $654.79M 
11 Japan $595.97M 
12 United Kingdom $470.95M 
13 Ukraine $378.88M 
14 Poland $339.94M 
15 Vietnam $308.68M 
16 India $291.59M 
17 Indonesia $275.91M 
18 Brazil $255.33M 
19 Kyrgyzstan $251.92M 
20 Czech Republic $246.83M 
21 Netherlands $234.72M 
22 Canada $198.39M 
23 Spain $191.81M 
24 Austria $177.90M 
25 Finland $169.33M 
26 Sweden $145.62M 
27 Belgium $141.06M 
28 Switzerland $135.33M 
29 Thailand $129.51M 
30 Ireland $114.18M 
31 Tajikistan $103.12M 
32 Malaysia $101.35M 
33 Romania $96.21M 
34 Slovenia $94.45M 
35 Lithuania $94.36M 
36 Hungary $92.02M 
37 United Arab Emirates $88.55M 
38 Egypt $84.32M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-27 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

39 Norway $82.35M 
40 Iran $80.80M 
41 Australia $64.94M 
42 Mexico $64.79M 
43 Kenya $58.54M 
44 Bulgaria $48.72M 
45 Israel $47.47M 
46 Denmark $44.93M 
47 Singapore $44.55M 
48 Georgia $43.76M 
49 Slovakia $40.68M 
50 Latvia $36.14M 
51 Bangladesh $34.61M 
52 Ecuador $31.63M 
53 Turkmenistan $29.76M 
54 South Africa $27.93M 
55 Pakistan $25.06M 
56 Azerbaijan $20.16M 
57 Greece $18.27M 
58 Serbia $17.56M 
59 Portugal $16.49M 
60 Philippines $14.64M 
61 Argentina $13.12M 
62 Morocco $11.98M 
63 Estonia $11.82M 
64 Chile $11.45M 
65 Sierra Leone $10.89M 
66 Ghana $9.49M 
67 Moldova $9.36M 
68 Croatia $9.07M 
69 Congo $8.21M 
70 Cambodia $7.25M 
71 Armenia $7.03M 
72 Saudi Arabia $5.54M 
73 Sri Lanka $5.10M 
74 Luxembourg $4.76M 
75 Colombia $4.07M 
76 Iceland $4.02M 
77 Hong Kong $3.97M 
78 Tunisia $3.62M 
79 Myanmar $3.61M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-28 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

80 New Zealand $3.47M 
81 Cyprus $3.12M 
82 Ivory Coast $2.94M 
83 Afghanistan $2.80M 
84 Peru $2.34M 
85 Uruguay $2.19M 
86 Macedonia $2.11M 
87 Costa Rica $2.00M 
88 Mongolia $1.75M 
89 Paraguay $1.04M 
90 San Marino $974.26K 
91 Tanzania $950.97K 
92 Laos $928.40K 
93 Rwanda $780.17K 
94 Dominican Republic $774.55K 
95 Jordan $645.24K 
96 Kuwait $516.51K 
97 Malawi $482.79K 
98 Albania $445.71K 
99 Bosnia And Herzegovina $430.59K 
100 Madagascar $418.20K 
101 Mozambique $386.68K 
102 Cuba $336.22K 
103 Mauritius $283.76K 
104 Malta $276.94K 
105 Nigeria $264.27K 
106 Lebanon $211.97K 
107 Zimbabwe $162.54K 
108 Bahrain $136.59K 
109 Zambia $116.26K 
110 Benin $110.30K 
111 Algeria $97.63K 
112 Qatar $97.15K 
113 North Korea $96.97K 
114 Guatemala $88.91K 
115 Mali $71.04K 
116 Ethiopia $54.49K 
117 Senegal $47.21K 
118 Barbados $41.28K 
119 Jamaica $39.92K 
120 Honduras $38.42K 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-29 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

121 Nicaragua $36.96K 
122 Brunei $36.36K 
123 Cameroon $32.74K 
124 Niger $28.11K 
125 Oman $27.69K 
126 El Salvador $27.46K 
127 Faroe Islands $27.37K 
128 Trinidad And Tobago $24.60K 
129 Nepal $17.56K 
130 Montenegro $15.09K 
131 Uganda $14.45K 
132 Botswana $14.38K 
133 Republic of the Congo $13.38K 
134 Panama $11.15K 
135 Macau $10.03K 
136 Seychelles $7.13K 
137 Angola $5.63K 
138 Cayman Islands $5.36K 
139 Bermuda $4.39K 
140 Palestine $4.39K 
141 Lesotho $4.24K 
142 Antigua and Barbuda $3.75K 
143 Syria $3.14K 
144 Suriname $2.32K 
145 Namibia $2.29K 
146 Swaziland $2.26K 
147 Gabon $2.17K 
148 Bolivia $1.53K 
149 Belize $1,000 
150 Cape Verde $907 
151 Central African Republic $807 
152 Venezuela $666 
153 Papua New Guinea $352 
154 Guyana $257 
155 Bahamas $195 
156 Mauritania $187 
157 Fiji $179 
158 Guinea $175 
159 Samoa $120 
160 Guam $116 
161 Haiti $22 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-30 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

162 New Caledonia $16 
163 Palau $5 
164 Andorra $1 

 

ตารางท่ี ข-3 การนำเข้าสินคา้ของสาธารณรัฐเบลารุส จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 - 2020 

ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 
1 Russia 21.62 
2 China 3.66 
3 Germany 1.78 
4 Ukraine 1.68 
5 Poland 1.33 
6 Italy 786.46 
7 Turkey 757.75 
8 United States 476.9 
9 Netherlands 420.87 
10 Lithuania 382.18 
11 France 343.26 
12 Spain 333.67 
13 United Kingdom 288.25 
14 Czech Republic 239.37 
15 Switzerland 210.49 
16 Belgium 191.01 
17 Ecuador 188.17 
18 Norway 178.07 
19 Austria 165.14 
20 India 158.1 
21 Kazakhstan 154.78 
22 South Korea 141.59 
23 Japan 131.57 
24 Hungary 123.17 
25 Finland 113.33 
26 Slovakia 112.07 
27 Slovenia 111.54 
28 Sweden 110.61 
29 Vietnam 103.04 
30 Latvia 89.67 
31 Denmark 84.54 
32 Moldova 83.65 
33 Serbia 66.97 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-31 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

34 Ireland 65.24 
35 Israel 56.36 
36 Malaysia 53.94 
37 Argentina 51.41 
38 Uzbekistan 50.68 
39 Saudi Arabia 46.97 
40 Romania 46.18 
41 Thailand 45.8 
42 Bulgaria 44.2 
43 Greece 39.96 
44 Kenya 39.06 
45 Iceland 38.07 
46 Georgia 34.68 
47 Bangladesh 34.22 
48 Portugal 34.08 
49 Estonia 32.21 
50 Mexico 30.94 
51 Colombia 29.62 
52 Ivory Coast 29.31 
53 Indonesia 28.78 
54 Canada 27.56 
55 Morocco 26.94 
56 Egypt 25.88 
57 Brazil 23.45 
58 United Arab Emirates 19.14 
59 Armenia 18.2 
60 Chile 17.88 
61 Azerbaijan 16.39 
62 Lebanon 16.2 
63 Singapore 15.51 
64 Pakistan 14.8 
65 Croatia 13.25 
66 Philippines 12.47 
67 Macedonia 12.27 
68 South Africa 11.97 
69 Luxembourg 9.76 
70 Iran 9.17 
71 Kyrgyzstan 8.25 
72 Costa Rica 8.19 
73 Australia 7.52 
74 Sri Lanka 7.43 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-32 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

75 Bosnia And Herzegovina 7.38 
76 Palestine 7.07 
77 Peru 7.05 
78 Turkmenistan 6.74 
79 Paraguay 5.8 
80 Guinea 5.73 
81 Tanzania 5.25 
82 New Zealand 4.76 
83 Faroe Islands 4.43 
84 Cambodia 4.4 
85 Qatar 3.8 
86 Myanmar 3.79 
87 Syria 3.66 
88 Hong Kong 3.38 
89 Panama 3.24 
90 Ghana 3.17 
91 Tajikistan 3.07 
92 Mauritania 2.99 
93 Honduras 2.78 
94 Tunisia 2.72 
95 Nigeria 2.32 
96 Bolivia 1.93 
97 Cyprus 1.82 
98 Uruguay 1.73 
99 Mauritius 1.64 
100 Cuba 1.46 
101 Oman 1.26 
102 Dominican Republic 1.03 
103 Ethiopia 860.8 
104 Albania 850 
105 Greenland 707.6 
106 Senegal 611.1 
107 San Marino 594.3 
108 Nicaragua 552.3 
109 Guatemala 438.9 
110 Malta 330 
111 Kuwait 274.6 
112 Uganda 260.3 
113 Algeria 256.2 
114 Zimbabwe 164.4 
115 Jordan 160.4 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-33 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

116 Cameroon 138.4 
117 Burundi 136.5 
118 Venezuela 132.8 
119 Rwanda 129.2 
120 Namibia 82.1 
121 Mali 68.8 
122 Montenegro 61.1 
123 Sierra Leone 60 
124 Madagascar 58.5 
125 Trinidad And Tobago 57 
126 Jamaica 55.1 
127 El Salvador 53.5 
128 Afghanistan 52.3 
129 Mongolia 48.8 
130 Bhutan 40.2 
131 Barbados 39.4 
132 Bahrain 37.3 
133 Suriname 27.4 
134 Central African Republic 25.7 
135 Niger 24.1 
136 Nepal 23.9 
137 Laos 23.1 
138 Bahamas 18.9 
139 Andorra 15.7 
140 Yemen 15.5 
141 Sudan 12.2 
142 Guyana 10.3 
143 Malawi 9.7 
144 North Korea 8.7 
145 Seychelles 7.1 
146 Burkina Faso 6.7 
147 Republic of the Congo 6.3 
148 Swaziland 5.3 
149 Haiti 5.1 
150 Somalia 5 
151 Guinea Bissau 4.2 
152 Papua New Guinea 3.7 
153 Zambia 3.3 
154 Congo 3.1 
155 East Timor 2.5 
156 Eritrea 2.3 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-34 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

157 New Caledonia 2.2 
158 St Kitts and Nevis 1.3 
159 Dominica 1.2 
160 Bermuda 1.1 
161 American Samoa $900 
162 Comoros $900 
163 Lesotho $700 
164 Cape Verde $300 
165 Belize $300 
166 Iraq $200 
167 Mozambique $200 
168 Sao Tome And Principe $200 
169 Palau $100 

 

ตารางท่ี ข-4 การนำเข้าสินคา้ของสหพันธรัฐรัสเซีย จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 - 2020 

ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 
1 China $54.14B 
2 Germany $25.11B 
3 Belarus $13.66B 
4 United States $13.43B 
5 Italy $10.91B 
6 Japan $8.96B 
7 France $8.59B 
8 South Korea $8.00B 
9 Kazakhstan $5.71B 
10 Poland $5.08B 
11 Turkey $4.98B 
12 Ukraine $4.85B 
13 United Kingdom $4.04B 
14 Netherlands $3.98B 
15 India $3.92B 
16 Vietnam $3.78B 
17 Czech Republic $3.70B 
18 Finland $3.48B 
19 Spain $3.32B 
20 Switzerland $2.86B 
21 Austria $2.63B 
22 Belgium $2.40B 
23 Hungary $2.27B 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-35 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

24 Sweden $2.24B 
25 Slovakia $2.16B 
26 Brazil $2.15B 
27 Malaysia $1.76B 
28 Thailand $1.75B 
29 Indonesia $1.68B 
30 Ireland $1.62B 
31 Romania $1.46B 
32 Ecuador $1.29B 
33 Uzbekistan $1.18B 
34 Denmark $1.17B 
35 Mexico $1.11B 
36 Serbia $1.04B 
37 Slovenia $1.02B 
38 Bangladesh $991.06M 
39 Canada $937.54M 
40 Chile $927.51M 
41 Azerbaijan $857.45M 
42 Armenia $854.68M 
43 Israel $834.21M 
44 Argentina $827.52M 
45 South Africa $827.38M 
46 Australia $713.99M 
47 Paraguay $671.04M 
48 Singapore $588.26M 
49 Iran $584.50M 
50 Bulgaria $577.24M 
51 Lithuania $573.19M 
52 Portugal $543.24M 
53 Morocco $513.07M 
54 Norway $505.09M 
55 Estonia $486.02M 
56 Egypt $481.54M 
57 Hong Kong $476.85M 
58 Latvia $466.89M 
59 Georgia $449.45M 
60 Philippines $427.40M 
61 Moldova $383.50M 
62 Pakistan $372.49M 
63 Kyrgyzstan $321.86M 
64 Faroe Islands $319.01M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-36 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

65 Sri Lanka $289.42M 
66 Peru $284.01M 
67 Saudi Arabia $264.25M 
68 Greece $257.66M 
69 United Arab Emirates $235.22M 
70 Cambodia $229.24M 
71 New Zealand $220.78M 
72 Ivory Coast $195.78M 
73 Croatia $195.25M 
74 Luxembourg $189.47M 
75 Uruguay $172.64M 
76 Turkmenistan $151.58M 
77 Tunisia $141.20M 
78 Colombia $127.93M 
79 Myanmar $121.81M 
80 Costa Rica $99.75M 
81 Guinea $99.04M 
82 Bosnia And Herzegovina $98.99M 
83 Kenya $94.04M 
84 Jamaica $88.74M 
85 Ghana $88.73M 
86 Macedonia $79.69M 
87 Gabon $72.26M 
88 Malawi $64.27M 
89 Iceland $54.71M 
90 Nigeria $44.37M 
91 Greenland $40.30M 
92 Tajikistan $36.93M 
93 Tanzania $36.76M 
94 Qatar $36.52M 
95 Mongolia $33.61M 
96 Zimbabwe $29.89M 
97 Angola $29.46M 
98 Montenegro $28.78M 
99 Dominican Republic $27.56M 
100 Ethiopia $26.22M 
101 Jordan $25.02M 
102 Albania $24.46M 
103 Mozambique $23.26M 
104 Cyprus $21.87M 
105 Malta $21.38M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-37 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

106 Guatemala $20.39M 
107 Honduras $20.32M 
108 Cuba $18.54M 
109 Nicaragua $15.92M 
110 Lebanon $15.08M 
111 Laos $14.14M 
112 Madagascar $14.09M 
113 Zambia $14.04M 
114 Uganda $11.33M 
115 Bahrain $11.02M 
116 Bolivia $9.60M 
117 Mauritius $9.25M 
118 Algeria $8.94M 
119 San Marino $8.42M 
120 Botswana $7.52M 
121 Mali $5.49M 
122 Syria $5.26M 
123 Afghanistan $5.19M 
124 Papua New Guinea $4.01M 
125 Oman $3.99M 
126 Senegal $3.69M 
127 Rwanda $3.49M 
128 Equatorial Guinea $3.46M 
129 North Korea $3.04M 
130 Cameroon $2.97M 
131 El Salvador $2.92M 
132 Mauritania $2.58M 
133 Panama $2.16M 
134 Swaziland $1.93M 
135 Seychelles $1.92M 
136 Nepal $1.89M 
137 Namibia $1.88M 
138 Kuwait $1.81M 
139 Liberia $1.78M 
140 Lesotho $1.72M 
141 Venezuela $1.62M 
142 Haiti $1.45M 
143 Burundi $1.17M 
144 Barbados $873.66K 
145 Macau $838.07K 
146 Trinidad And Tobago $697.40K 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-38 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

147 Sudan $660.52K 
148 Palestine $635.12K 
149 Comoros $595.10K 
150 Sierra Leone $547.28K 
151 Congo $436.85K 
152 Burkina Faso $323.14K 
153 Republic of the Congo $295.80K 
154 Eritrea $251.38K 
155 Kiribati $191.56K 
156 Guyana $181.20K 
157 South Sudan $149.32K 
158 Niger $137.52K 
159 Yemen $118.64K 
160 Fiji $100.81K 
161 Central African Republic $89.71K 
162 Guinea Bissau $85.39K 
163 Suriname $48.59K 
164 Bahamas $47.41K 
165 American Samoa $45.25K 
166 Cayman Islands $44.55K 
167 Grenada $42.14K 
168 Andorra $36.94K 
169 Iraq $36.31K 
170 Bermuda $32.34K 
171 Somalia $31.70K 
172 Dominica $25.88K 
173 St Kitts and Nevis $22.06K 
174 Togo $18.96K 
175 Vanuatu $16.96K 
176 Samoa $14.74K 
177 Solomon Islands $14.42K 
178 Belize $13.82K 
179 Benin $8.72K 
180 Maldives $7.92K 
181 Sao Tome And Principe $6.42K 
182 Cape Verde $6.35K 
183 Libya $6.19K 
184 Brunei $5.59K 
185 Antigua and Barbuda $5.54K 
186 Gambia $2.12K 
187 East Timor $2.09K 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-39 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

188 French Polynesia $1.42K 
189 Palau $882 
190 Marshall Islands $621 
191 Aruba $526 
192 Chad $193 
193 New Caledonia $151 
194 Northern Mariana Islands $139 
195 Bhutan $104 
196 Djibouti $1 

 

ตารางท่ี ข-5 การนำเข้าสินคา้ของสาธารณรัฐโปแลนด์ จำแนกตามประเทศต้นทาง ปี 2019 – 2020 

ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 
1 Germany $55.80B 
2 China $36.79B 
3 Italy $12.76B 
4 Russia $11.52B 
5 Netherlands $10.03B 
6 France $8.79B 
7 Czech Republic $8.07B 
8 United States $7.90B 
9 South Korea $6.13B 
10 Belgium $5.78B 
11 Spain $5.64B 
12 United Kingdom $5.38B 
13 Slovakia $4.68B 
14 Japan $4.63B 
15 Turkey $4.50B 
16 Austria $4.22B 
17 Sweden $4.09B 
18 Hungary $4.05B 
19 Vietnam $3.29B 
20 Denmark $2.95B 
21 Ukraine $2.94B 
22 Romania $2.44B 
23 Norway $2.40B 
24 Bangladesh $2.27B 
25 Switzerland $2.27B 
26 India $2.09B 
27 Finland $1.92B 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-40 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

28 Lithuania $1.65B 
29 Ireland $1.44B 
30 Brazil $1.41B 
31 Malaysia $1.36B 
32 Saudi Arabia $1.28B 
33 Belarus $1.16B 
34 Kazakhstan $1.12B 
35 Slovenia $1.04B 
36 Thailand $997.32M 
37 Portugal $907.05M 
38 Indonesia $837.07M 
39 Bulgaria $761.76M 
40 Argentina $722.27M 
41 Mexico $699.92M 
42 Greece $655.08M 
43 Morocco $617.39M 
44 Serbia $603.60M 
45 Nigeria $573.03M 
46 Latvia $556.77M 
47 Singapore $540.56M 
48 Qatar $538.08M 
49 Pakistan $514.09M 
50 Philippines $500.37M 
51 Cambodia $417.10M 
52 Canada $398.11M 
53 Israel $392.92M 
54 South Africa $369.64M 
55 Myanmar $358.08M 
56 Macedonia $325.12M 
57 Luxembourg $315.81M 
58 Australia $314.71M 
59 Tunisia $302.00M 
60 Estonia $293.08M 
61 Iceland $250.40M 
62 Croatia $225.07M 
63 Colombia $217.25M 
64 Ecuador $215.51M 
65 Egypt $195.16M 
66 Ivory Coast $171.50M 
67 Cyprus $159.74M 
68 Chile $158.42M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-41 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

69 Sri Lanka $152.89M 
70 Mozambique $147.28M 
71 Moldova $146.25M 
72 Bahamas $145.90M 
73 United Arab Emirates $135.46M 
74 Hong Kong $117.53M 
75 Antigua and Barbuda $103.09M 
76 Bosnia And Herzegovina $101.36M 
77 Peru $101.06M 
78 Costa Rica $95.48M 
79 Paraguay $89.20M 
80 New Zealand $88.56M 
81 Marshall Islands $77.95M 
82 Liberia $76.57M 
83 Uzbekistan $71.87M 
84 Malta $58.89M 
85 Ghana $57.45M 
86 Algeria $55.52M 
87 Dominican Republic $51.31M 
88 Malawi $47.67M 
89 Faroe Islands $46.55M 
90 Uruguay $41.36M 
91 Albania $40.71M 
92 Tanzania $37.09M 
93 Iran $35.08M 
94 Georgia $34.76M 
95 Bahrain $33.93M 
96 Guatemala $33.44M 
97 Kenya $32.38M 
98 Oman $25.56M 
99 Honduras $23.71M 
100 Zimbabwe $23.54M 
101 North Korea $20.93M 
102 Mauritania $19.88M 
103 Panama $19.46M 
104 Laos $18.81M 
105 Senegal $17.72M 
106 Madagascar $16.29M 
107 Greenland $16.14M 
108 Lebanon $16.09M 
109 Montenegro $16.00M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-42 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

110 Armenia $15.57M 
111 Jordan $14.42M 
112 Namibia $13.04M 
113 Uganda $12.27M 
114 Ethiopia $10.88M 
115 Mauritius $10.69M 
116 Zambia $10.55M 
117 San Marino $9.45M 
118 Bolivia $9.20M 
119 Trinidad And Tobago $8.88M 
120 Gabon $8.21M 
121 Guyana $7.99M 
122 Cameroon $7.64M 
123 Macau $7.46M 
124 Sierra Leone $7.10M 
125 Azerbaijan $6.46M 
126 Kuwait $6.39M 
127 Nicaragua $5.60M 
128 Turkmenistan $3.48M 
129 Cuba $3.37M 
130 Guinea $3.21M 
131 El Salvador $2.75M 
132 Angola $2.50M 
133 Congo $2.31M 
134 Rwanda $1.84M 
135 Mongolia $1.76M 
136 St Vincent and the Grenadines $1.74M 
137 Sao Tome And Principe $1.61M 
138 Tajikistan $1.60M 
139 Burundi $1.52M 
140 Syria $1.38M 
141 Yemen $1.30M 
142 Mali $1.29M 
143 Kyrgyzstan $1.16M 
144 Afghanistan $1.14M 
145 Republic of the Congo $981.03K 
146 Papua New Guinea $941.52K 
147 Suriname $841.14K 
148 Burkina Faso $831.62K 
149 Swaziland $782.82K 
150 Maldives $771.83K 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-43 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

151 Libya $714.52K 
152 Belize $696.16K 
153 Brunei $663.55K 
154 Solomon Islands $610.51K 
155 Venezuela $609.01K 
156 Benin $565.88K 
157 Niger $553.49K 
158 Djibouti $502.03K 
159 Nepal $501.62K 
160 Grenada $413.24K 
161 French Polynesia $398.32K 
162 Fiji $377.24K 
163 Sudan $371.01K 
164 Togo $363.95K 
165 American Samoa $319.22K 
166 Vanuatu $286.02K 
167 Jamaica $217.02K 
168 Eritrea $200.34K 
169 Andorra $196.18K 
170 Haiti $194.51K 
171 Lesotho $193.18K 
172 Guinea Bissau $178.59K 
173 Seychelles $145.73K 
174 Somalia $137.68K 
175 Barbados $120.07K 
176 Dominica $110.14K 
177 Samoa $88.85K 
178 Cayman Islands $35.71K 
179 New Caledonia $31.02K 
180 Botswana $26.52K 
181 St Kitts and Nevis $22.78K 
182 Bermuda $18.98K 
183 Bhutan $13.45K 
184 Central African Republic $11.42K 
185 Gambia $10.85K 
186 Palestine $9.83K 
187 Comoros $9.15K 
188 Iraq $5.18K 
189 East Timor $3.77K 
190 Northern Mariana Islands $3.61K 
191 Cape Verde $3.00K 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-44 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

192 Kiribati $2.90K 
193 Tonga $2.90K 
194 Chad $1.71K 
195 Aruba $893 
196 Palau $518 
197 Guam $392 

 

ตารางท่ี ข-6 การนำเข้าสินคา้ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำแนกตามประเทศต้นทาง  
ปี 2019 – 2020 

ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 
1 China $133.55B 
2 Netherlands $90.17B 
3 United States $78.43B 
4 Poland $66.47B 
5 France $64.60B 
6 Italy $61.48B 
7 Switzerland $53.59B 
8 Czech Republic $49.60B 
9 Austria $43.87B 
10 Belgium $39.33B 
11 United Kingdom $39.08B 
12 Spain $35.80B 
13 Hungary $31.37B 
14 Japan $24.27B 
15 Ireland $24.06B 
16 Russia $17.88B 
17 Turkey $17.43B 
18 Slovakia $17.22B 
19 Sweden $16.87B 
20 Romania $15.45B 
21 South Korea $12.70B 
22 Denmark $12.62B 
23 Vietnam $11.64B 
24 India $10.27B 
25 Malaysia $9.57B 
26 Mexico $9.09B 
27 South Africa $9.00B 
28 Finland $8.67B 
29 Portugal $7.30B 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-45 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

30 Brazil $6.95B 
31 Bangladesh $6.57B 
32 Thailand $6.50B 
33 Slovenia $6.42B 
34 Norway $5.67B 
35 Canada $5.66B 
36 Singapore $5.40B 
37 Bulgaria $5.25B 
38 Indonesia $3.99B 
39 Philippines $3.78B 
40 Macedonia $3.18B 
41 Luxembourg $3.16B 
42 Ukraine $2.89B 
43 Kazakhstan $2.76B 
44 Australia $2.72B 
45 Serbia $2.58B 
46 Greece $2.55B 
47 Lithuania $2.50B 
48 Israel $2.46B 
49 Pakistan $2.13B 
50 Tunisia $1.94B 
51 Croatia $1.86B 
52 Hong Kong $1.84B 
53 Cambodia $1.77B 
54 Nigeria $1.77B 
55 Morocco $1.48B 
56 Peru $1.41B 
57 Chile $1.34B 
58 Myanmar $1.27B 
59 Egypt $1.20B 
60 Latvia $1.07B 
61 Argentina $1.05B 
62 Saudi Arabia $1.05B 
63 Estonia $889.76M 
64 Bosnia And Herzegovina $881.63M 
65 Libya $856.40M 
66 Azerbaijan $837.98M 
67 Sri Lanka $820.92M 
68 New Zealand $819.69M 
69 Colombia $810.56M 
70 United Arab Emirates $765.89M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-46 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

71 Algeria $708.39M 
72 Costa Rica $635.43M 
73 Belarus $607.46M 
74 Ecuador $484.14M 
75 Iceland $480.01M 
76 Iraq $457.40M 
77 Ivory Coast $428.56M 
78 Malta $423.57M 
79 Honduras $365.23M 
80 Iran $306.83M 
81 Moldova $306.12M 
82 Ghana $302.56M 
83 Dominican Republic $273.16M 
84 Chad $268.90M 
85 Qatar $267.10M 
86 Uruguay $225.48M 
87 Madagascar $217.32M 
88 Namibia $195.97M 
89 Bolivia $179.14M 
90 Kenya $173.84M 
91 Ethiopia $172.37M 
92 Albania $166.83M 
93 Papua New Guinea $165.15M 
94 Mozambique $153.11M 
95 Guatemala $152.19M 
96 Guinea $145.59M 
97 Bahamas $144.95M 
98 Mauritania $141.00M 
99 Cyprus $130.83M 
100 Panama $126.10M 
101 Cameroon $122.15M 
102 Laos $118.06M 
103 Georgia $106.99M 
104 Uganda $106.55M 
105 Liberia $102.11M 
106 Malawi $87.79M 
107 Zambia $80.11M 
108 Tanzania $79.50M 
109 Nicaragua $78.36M 
110 Armenia $75.95M 
111 Lebanon $57.54M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-47 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

112 Cuba $50.74M 
113 Guyana $50.19M 
114 Congo $49.39M 
115 Mauritius $48.61M 
116 Gabon $47.07M 
117 Paraguay $45.42M 
118 Jamaica $45.02M 
119 Trinidad And Tobago $43.78M 
120 El Salvador $43.33M 
121 Oman $39.86M 
122 Greenland $39.50M 
123 Jordan $39.33M 
124 Venezuela $36.24M 
125 Uzbekistan $36.22M 
126 Kuwait $34.27M 
127 Republic of the Congo $33.43M 
128 Montenegro $31.03M 
129 Zimbabwe $29.70M 
130 Sierra Leone $27.92M 
131 Burkina Faso $27.52M 
132 Nepal $25.90M 
133 Maldives $23.31M 
134 Senegal $22.21M 
135 Kyrgyzstan $21.15M 
136 Faroe Islands $18.48M 
137 Sudan $18.34M 
138 Syria $17.90M 
139 Rwanda $17.59M 
140 Equatorial Guinea $17.13M 
141 Mongolia $16.80M 
142 Afghanistan $16.62M 
143 Macau $16.22M 
144 Yemen $14.20M 
145 San Marino $10.71M 
146 Fiji $8.85M 
147 Marshall Islands $8.18M 
148 Burundi $7.57M 
149 Barbados $7.54M 
150 Swaziland $6.23M 
151 Comoros $5.78M 
152 Andorra $5.70M 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-48 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

153 Togo $5.21M 
154 Palestine $4.73M 
155 Tajikistan $4.19M 
156 St Kitts and Nevis $3.89M 
157 Mali $3.73M 
158 Seychelles $3.43M 
159 Lesotho $3.39M 
160 Haiti $3.10M 
161 Somalia $2.58M 
162 Brunei $1.96M 
163 French Polynesia $1.88M 
164 Djibouti $1.84M 
165 Belize $1.79M 
166 Botswana $1.77M 
167 Suriname $1.64M 
168 Angola $1.64M 
169 Grenada $1.24M 
170 Central African Republic $1.22M 
171 Turkmenistan $1.12M 
172 Benin $891.85K 
173 North Korea $807.16K 
174 New Caledonia $755.04K 
175 Niger $677.24K 
176 Cape Verde $585.49K 
177 Antigua and Barbuda $491.64K 
178 Cayman Islands $393.04K 
179 Gambia $376.35K 
180 Sao Tome And Principe $322.93K 
181 Samoa $293.77K 
182 East Timor $260.02K 
183 Bermuda $258.72K 
184 Bhutan $256.36K 
185 Eritrea $252.37K 
186 St Vincent and the Grenadines $229.17K 
187 Kiribati $194.90K 
188 Aruba $190.25K 
189 Dominica $150.84K 
190 Vanuatu $138.58K 
191 American Samoa $113.98K 
192 Solomon Islands $68.93K 
193 Northern Mariana Islands $62.06K 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-49 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

194 Guam $55.24K 
195 South Sudan $13.09K 
196 Tonga $562 
197 Guinea Bissau $51 

 

ตารางท่ี ข-7 การนำเข้าสินคา้ของสหพันธ์ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จำแนกตามประเทศต้นทาง  
ปี 2019 – 2020 

ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

1 Germany $85.59B 
2 China $50.99B 

3 Belgium $47.44B 
4 United States $39.19B 
5 United Kingdom $22.98B 
6 France $17.04B 
7 Italy $13.24B 
8 Russia $10.86B 
9 Ireland $10.32B 
10 Poland $10.26B 
11 Norway $9.69B 

12 Spain $9.62B 
13 Japan $8.47B 

14 Malaysia $8.31B 
15 Sweden $7.37B 

16 Vietnam $6.93B 
17 Hong Kong $5.98B 

18 Czech Republic $5.67B 
19 Denmark $5.44B 
20 Singapore $4.73B 

21 South Korea $4.72B 
22 Finland $4.68B 
23 Brazil $4.49B 
24 Turkey $4.34B 

25 Switzerland $3.79B 
26 India $3.72B 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-50 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

27 Thailand $3.69B 
28 Hungary $3.48B 

29 Austria $3.31B 
30 Indonesia $2.86B 
31 Canada $2.51B 
32 Nigeria $2.46B 
33 Portugal $2.24B 

34 Ukraine $2.01B 
35 Mexico $1.94B 

36 Israel $1.88B 
37 Romania $1.85B 
38 South Africa $1.78B 
39 Ivory Coast $1.71B 
40 Lithuania $1.67B 
41 Saudi Arabia $1.65B 
42 Argentina $1.54B 
43 Philippines $1.53B 
44 Australia $1.51B 

45 Bangladesh $1.46B 
46 Costa Rica $1.46B 

47 Peru $1.36B 
48 Slovakia $1.31B 
49 Chile $1.28B 
50 Cayman Islands $1.23B 
51 Iceland $1.10B 
52 United Arab Emirates $1.00B 
53 Luxembourg $920.99M 

54 Bulgaria $858.76M 
55 Ghana $820.86M 

56 Iraq $766.53M 
57 Cameroon $749.24M 

58 Algeria $735.18M 
59 Latvia $713.22M 
60 Morocco $706.35M 
61 Greece $695.37M 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

62 Colombia $683.19M 
63 Slovenia $673.66M 

64 Pakistan $645.56M 
65 Kenya $553.11M 
66 Ecuador $544.40M 
67 Estonia $488.90M 
68 Egypt $484.05M 

69 New Zealand $460.99M 
70 Cambodia $423.28M 

71 Kuwait $412.43M 
72 Uruguay $408.21M 
73 Serbia $393.46M 
74 Papua New Guinea $385.88M 
75 Gabon $330.45M 
76 Panama $325.53M 
77 Guatemala $313.70M 
78 Dominican Republic $307.51M 
79 Sri Lanka $303.63M 

80 Angola $289.58M 
81 Honduras $284.26M 

82 Belarus $280.70M 
83 Qatar $273.97M 
84 Croatia $259.62M 
85 Trinidad And Tobago $255.14M 
86 Myanmar $243.48M 
87 Namibia $242.47M 
88 Tunisia $223.40M 

89 Marshall Islands $212.06M 
90 Bermuda $200.27M 

91 Mozambique $176.78M 
92 Ethiopia $145.76M 

93 Republic of the Congo $137.55M 
94 Cyprus $127.60M 
95 Oman $125.60M 
96 Libya $121.10M 
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 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

97 Kazakhstan $106.40M 
98 Bosnia And Herzegovina $93.84M 

99 Madagascar $90.09M 
100 Equatorial Guinea $83.58M 
101 Macedonia $80.22M 
102 Mauritius $74.82M 
103 Venezuela $71.82M 

104 Bolivia $69.80M 
105 Malta $66.64M 

106 Uganda $66.43M 
107 Zimbabwe $65.79M 
108 Lebanon $64.88M 
109 Tanzania $60.32M 
110 Bahrain $58.58M 
111 Jordan $56.23M 
112 Sierra Leone $51.92M 
113 Guyana $51.05M 
114 Senegal $46.69M 

115 Georgia $43.77M 
116 Iran $43.40M 

117 Congo $43.25M 
118 Nicaragua $42.73M 
119 Cuba $37.12M 
120 Paraguay $34.78M 
121 Suriname $33.82M 
122 Moldova $33.64M 
123 Macau $30.73M 

124 Liberia $26.71M 
125 Jamaica $24.13M 

126 Guinea $22.28M 
127 Seychelles $21.05M 

128 Faroe Islands $20.09M 
129 Laos $18.78M 
130 Burkina Faso $18.75M 
131 Togo $17.56M 
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ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

132 Solomon Islands $16.54M 
133 El Salvador $14.66M 

134 Montenegro $14.55M 
135 Albania $11.90M 
136 Brunei $11.59M 
137 Zambia $11.45M 
138 Malawi $10.28M 

139 Bahamas $10.23M 
140 French Polynesia $10.13M 

141 Syria $10.06M 
142 Mali $9.91M 
143 Swaziland $9.60M 
144 Uzbekistan $8.99M 
145 Chad $8.63M 
146 Azerbaijan $7.37M 
147 Armenia $7.24M 
148 Rwanda $7.21M 
149 Lesotho $6.77M 

150 Benin $6.64M 
151 Mauritania $6.06M 

152 Palestine $5.81M 
153 Barbados $4.29M 
154 Yemen $3.83M 
155 Haiti $3.68M 
156 Afghanistan $3.63M 
157 Nepal $3.61M 
158 Samoa $3.54M 

159 Greenland $3.46M 
160 Aruba $3.39M 

161 Fiji $3.13M 
162 San Marino $3.04M 

163 Djibouti $2.80M 
164 Belize $2.73M 
165 Andorra $2.27M 
166 Maldives $2.14M 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ลำดับ ประเทศต้นทาง มูลค่า 

167 Sudan $2.07M 
168 New Caledonia $1.94M 

169 Botswana $1.93M 
170 Dominica $1.87M 
171 Sao Tome And Principe $1.79M 
172 Mongolia $1.69M 
173 Grenada $1.23M 

174 Gambia $772.13K 
175 Cape Verde $726.06K 

176 St Vincent and the Grenadines $713.67K 
177 Comoros $685.65K 
178 Eritrea $684.29K 
179 Kyrgyzstan $673.99K 
180 Somalia $644.96K 
181 Antigua and Barbuda $597.2K 
182 North Korea $558.14K 
183 Guinea Bissau $401.36K 
184 Turkmenistan $379.02K 

185 Vanuatu $327.08K 
186 Bhutan $186.68K 

187 East Timor $109.92K 
188 Niger $82.70K 
189 Guam $48.69K 
190 Central African Republic $33.42K 
191 Tonga $6.83K 
192 St Kitts and Nevis $2.95K 
193 Tajikistan $2.75K 

194 South Sudan $2.31K 
195 Burundi $2.12K 

196 Northern Mariana Islands $197  
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สถานีรถไฟ LianYungang สถานีรถไฟ Xi’ an 

สถานีรถไฟ Xi'ning สถานีรถไฟ Lanzhou xi 

สถานีรถไฟ Mohan สถานีรถไฟ Urumqi 
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ท่าเรือ LianYungang 

ท่าเรือ Alashankou สถานีรถไฟ Chengdu 
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ภาคผนวก ค 
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
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 รายละเอียดการการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

โครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
 
1) รูปแบบการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบออนไลน์ และแบบสอบถามจากผู้ประกอบการ  
 

2) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 -  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         
 -  สวนส้มแม่สิน 
 -  สวนส้มนายประสิทธิ์ 
 -  บริษัท กิมเฮง เว็จจี้ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด 
 -  บริษัท ขิงทองไทย จำกัด 
 - Triple i maritime Agencies Co., Ltd. 
 

3) ประเด็นที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 

ผู้ประกอบการ ประเด็นที่ได้รับ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

1) ข้อมูลการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั 
• ถ่านหินมีระบบการขนส่งทางเรือเป็นส่วนใหญ่ทางมาบตา 

พุดจากประเทศอินโดนีเซีย หรือทางท่อในระบบปิด และ
ทางถนนจากเหมืองแม่เมาะ มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ
บ้างเล็กน้อยในประเทศมาเลเซีย และสปป.ลาว 

• อุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ มีการขนส่งทางถนนจาก
สปป.ลาว บางส่วนมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทางเรือ
ที่แหลมฉบัง และกระจายสินค้าทางถนน 

2) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งในปัจจุบัน 
• ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีลานเทกอง และ 

Conveyor เป ็นลานขนส่งระบบสานพานนำเรียงจาก
ท่าเรืออยู่แล้ว  

• การขนส่งทางรางมีต้นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่อนข้างสูง แต่ถ้ามาช่วยในโอกาสที่ไม่ให้ผ่านน้ำ ทางราง
ถือเป็นโอกาสที่ดี 

3) ปัจจัยที่ส่งผลให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางรถไฟอนาคต 
• ตุ ้นทุนในการขนส่งและค่าใช้จ ่ายที่ เก ี ่ยวข้องถูกกว่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน 
• โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน และย่านกอง

เก็บสินค้า  
• ข้อเรียกร้องของประชาชนจากการนำเรียงสินค้า 
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ภาคผนวก 

 
 ผู้ประกอบการ ประเด็นที่ได้รับ 

สวนส้มแม่สิน 

1) ข้อมูลการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั 
• การขนส่งส้มเขียวหวานสีทองเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก

ซ ึ ่ งส่วนใหญ่ส ่งออกไปย ังประเทศมาเลเซ ียทางถนน  
โดยไปรษณีย์ บริษัทเอกชน และพ่อค้าคนกลางมารับสินค้า
ด้วยตนเอง  

2) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งในปัจจุบัน  
• การขนส่งทางถนนมีความสะดวกมากที่สุดกับประเภท

สินค้าท่ีใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากมีบริการขนส่งจากไปรษณีย์
และเอกชน และพ่อค้าคนกลางสามารถมารับเองได้ 

• ปัญหาที ่พบบ่อยในการขนส่งเป ็นการไม ่ร ับผ ิดชอบ 
ความเสียหายของผู้ให้บริการขนส่ง 

• การขนส่งทางรางหากมีต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า รวดเร็วกว่า 
และสินค้ามีความปลอดภัย ไม่เสียหายขณะขนส่งมากกว่า
รูปแบบปัจจุบัน เป็นโอกาสทีอ่าจเปลี่ยนใจมาเลือกใช้ 

3) ปัจจัยที่ส่งผลให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางรถไฟอนาคต 
• เวลาที่ใช้ในการขนส่งน้อยลง 3 ช่ัวโมง ถึงกรุงเทพมหานคร 
• ตุ ้นทุนในการขนส่งและค่าใช้จ ่ายที ่เก ี ่ยวข้องถูกกว่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน 
• สินค้ามีความปลอดภัย และไม่เสียหายขณะขนส่งโดยรถไฟ 

 

สวนส้มนายประสิทธิ์ 

1) ข้อมูลการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั 
• การขนส่งส้มเขียวหวานเพื่อใช้ในประเทศ โดยส่วนมาก

ส่งไปยังตลาดไทและโรงแว๊กซ์ส้มตามภูมิภาค ซึ่งพ่อค้า 
คนกลางมารับส้มที่สวนเอง  

2) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งในปัจจุบัน  
• การขนส่งทางถนนมีความคล้องตัว และสามารถเข้าถึง

สวนส้มง่ายที่สุด เนื่องจากมีรูปแบบการขนส่งเดียวที่ใช้ได้
และโครงข่ายท่ีเข้าถึงได้สะดวก 

• อยากให้มีการปรับปรุงโครงข่ายถนนเพื่อช่วยลดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง 

• การขนส่งทางรถไฟในอนาคตหากมีต้นทุนการขนส่งถูก
กว่าร้อยละ 10 อาจเปลี่ยนไปใช้บริการ 

3) ปัจจัยที่ส่งผลให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางรถไฟอนาคต 
• เวลาที่ใช้ในการขนส่งน้อยลง 5 ช่ัวโมง ถึงกรุงเทพมหานคร 
• ความเร็วของรถไฟเพิ่มขึ้น 120-140 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  
• มีความน่าเช่ือถือและตรงเวลา 
• สินค้ามีความปลอดภัย และไม่เสียหายขณะขนส่งโดย

รถไฟ 
4) กิจกรรมในพ้ืนท่ีโลจสิติกส์ที่ต้องการให้มีบริการ 

• รับฝากสินค้าในโกดังแช่เย็น  
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ภาคผนวก 

 
 ผู้ประกอบการ ประเด็นที่ได้รับ 

บริษัท กิมเฮง เว็จจี้ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด 

1) ข้อมูลการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั 
• ผักสดและผลไม้ จะถูกขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกผ่าน

ด่านศุลกากรเชียงของไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  
2) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งในปัจจุบัน 

• สาเหตุที่ไม่ใช้การขนส่งรูปแบบอื่น เนื่องจากยังไม่สะดวก
กับประเภทสินค้า 

• ด้านผู้ประกอบการขนส่งมีการปรับตัวให้เร็วขึ้น จึงทำให้
สะดวกมากที่สุดในช่วงเวลานี้ ซึ่งเร็วกว่ามาทางทะเลและ
ทางน้ำ 

3) ปัจจัยที่ส่งผลให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางรถไฟอนาคต 
• เวลาที่ใช้ในการขนส่งน้อยลง 48 ช่ัวโมง 
• มีตุ ้นทุนในการขนส่งและค่าใช้จ่ายที ่เก ี ่ยวข้องถูกกว่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน 
• มีโครงข่ายที่ใกล้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้า คลังเก็บ

สินค้า หรือศูนย์การจายสินค้า 
• สินค้ามีความปลอดภัย และไม่เสียหายขณะขนส่งโดยรถไฟ 

4) กิจกรรมในพ้ืนท่ีโลจสิติกส์ที่ต้องการให้มีบริการ 
• บริการไฟฟ้าสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น 
• เช่าพ้ืนท่ีจอดรถถบรรทุก 

 

บริษัท ขิงทองไทย จำกัด 

1) ข้อมูลการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั 
• ขิงสดมีรูปแบบการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกจากบริษัทใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และมีการเปลี่ยน
ถ่ายตู้คอนเทเนอร์ทางเรือสำหรับส่งออกไปต่างประเทศ 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ ่น อเมริกา นิวซีแลนด์ และฝั่งยุโรป 
ได้แก่ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ท่าเรือร็อตเตอร์ดัม)  
โดยม ี warehouse สำหร ับ stock ส ินค ้าเอาไว ้  และ 
มีการกระจายสินค้าทางรถบรรทุกซึ่งผู้ประกอบการต้อง
ทยอยมารับสินค้าเอง 

2) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งในปัจจุบัน 
• การขนส่งทางเรือเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนโลจิสติกส์

ที่ถูกท่ีสุด 
• ถ้ามีค่าใช้จ่ายทางรางสูงกว่าทางเรือร้อยละ 20 บริษัทไม่

เปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง และถ้าสภาวะปัจจุบันที่ตู้สินค้า 
ไม่ขาดแคลนเลยขนส่งด้วยรถบรรทุกจะเร ็วกว่าและ
สามารถทำราคาสินค้าได้ดีกว่า 

• โอกาสในอนาคตหากมีรูปแบบทางรางที่ครอบคลุม และ
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าทางเรือ ไม่ถึงร้อยละ 20 ก็มีโอกาสเปลี่ยน
มาใช้การขนส่งทางรางแล้ว 

3) ปัจจัยที่ส่งผลให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางรถไฟอนาคต 
• มีต้นทุนการค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องถูกกว่า เมื่อ

เปรียบเทยีบกับรูปแบบการขนส่งอื่น 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
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 ผู้ประกอบการ ประเด็นที่ได้รับ 

• มีความน่าเช่ือถือและตรงเวลา 
• สินค้ามีความปลอดภัยและไม่เสียหายขณะขนส่งโดย

รถไฟ 
• ความเร็วของรถไฟเพิ่มข้ึน 120-160 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

4) กิจกรรมในพ้ืนท่ีโลจสิติกส์ที่ต้องการให้มีบริการ 
• รับฝากตู้สินค้า  
• รับฝากสินค้าในโกดัง  
• รับฝากสินค้าในโกดังแช่เย็น  
• บริการไฟฟ้าสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น  
• เช่าพ้ืนท่ีประกอบและบรรจุสินค้า 

 

 
Triple i maritime Agencies Co., Ltd. 

1) ข้อมูลการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั 
• สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคถูกขนส่งด้วย

เรือทางทะเล ร้อยละ 70 จากกรุงเทพและแหลมฉบัง ไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลี อีกทั้งมีขนส่ง
ทางอากาศ ร้อยละ 25 และทางถนน ร้อยละ 5 

2) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งในปัจจุบัน 
• เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนสายเรือจึงให้บริการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทางเรือเป็นหลัก 
• รูปแบบการขนส่งมีค่าขนส่งที่ค่อนข้างถูกกว่าการขนส่ง

รูปแบบอื่นๆ และสามมารถทำการขนส่งสนิค้าไดใ้นปริมาณ
ที่มาก อย่างไรก็ตามการขนส่งทางเรืออาจติดปัญหาในเรื่อง
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ หรือระวางเรือมีจำกัดในบาง
ช่วง ทำให้ไม่สามารถขนส่งได้ในช่วงนั้นๆ รวมถึงทำให้ค่า
ขนส่งปรับสูงขึ้นด้วย 

• บริษัทเคยให้บริการขนส่งผ่านแดนทางถนนระหว่างไทย-
ลาว ซึ ่งที ่ผ่านมาพบว่ามีการปรับราคาค่าใช้จ่ายในลาว
เพิ่มขึ้น ทำให้แข่งขันไม่ได้ 

• การขนส่งลักษณะ Door to Door ซึ่งค่อนข้างสะดวกแก่
ลูกค้าแต่ราคาอาจสูงกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น เช่น ทาง
เรือหรือทางรถไฟ  

• บริษัทกำลังศึกษาวิธีการขนส่งสินค้าทางรถไฟ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ค่อนข้างถูก แต่อาจมีปัญหาในเรื่อง
การขนส่งประเภทนี้อาจรองรับการขนส่งสินคา้ไม่ได้มากนกั 
หรือมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนเที่ยวของขบวนรถไฟท่ีจำกัด 

3) ปัจจัยที่ส่งผลให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางรถไฟอนาคต 
• เวลาที่ใช้ในการขนส่งน้อยลง 3-5 วัน 
• ความเร็วของรถไฟเพิ่มข้ึน 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  
• เพ ิ ่ มจำนวนของขบวนรถท ี ่ ให ้บร ิการหร ือความถี่  

ในการให้บริการเป็น 40-60 ขบวน/เดือน 
• มีต้นทุนการค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวข้องถูกกว่า  

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน 
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ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ผู้ประกอบการ ประเด็นที่ได้รับ 

• มีโครงข่ายที่ใกล้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้า คลังเก็บ
สินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า 

• มีความน่าเช่ือถือและตรงเวลา 
• สินค้ามีความปลอดภัยและไม่เสียหายขณะขนส่งโดยรถไฟ 
• มีโครงสร้างพื ้นฐาน ประกอบด้วย รางคู ่ คนขับรถไฟ  

หัวรถจักร และแคร่วางสินค้า รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน 
ย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) และสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (ICD)  

• การขนส่งทางรถไฟถูกกว่าการขนส่งทางถนนที ่เคยใช้
บริการ 30% 

4) กิจกรรมในพ้ืนท่ีโลจสิติกส์ที่ต้องการให้มีบริการ 
• รับฝากตู้สินค้า ประเภทตู้ FCL 20% 14-21 วัน, LCL 

20% 14-21 วัน และ Empty 60% 30 วัน 
• รับฝากสินค้าในโกดัง ระยะเวลาฝากเฉลี่ย 30 วัน 
• รับฝากสินค้าในโกดังแช่เย็น ระยะเวลาฝากเฉลีย่ 30 วัน 
• บริการไฟฟ้าสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น ระยะเวลาฝาก

เฉลี่ย 3 วัน 
• เช่าพ้ืนท่ีประกอบและบรรจุสินค้า 
• ให้บริการบรรจุและคดัแยกสินคา้ 
• บริการทำความสะอาดตูส้ินค้า 
• สำรองตู้เปล่า 
• บริการนำตู้ไปรับสินค้าท่ีโรงงานผลิต ระยะห่างระหว่าง

โรงงานผลติกับพื้นที่โลจิสติกส์ 100 กิโลเมตรขึ้นไป 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สวนสม้แม่สนิ 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ขิงทองไทย จำกัด Triple i maritime Agencies Co., Ltd. 

สวนสม้นายประสิทธิ ์
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ภาคผนวก ง 
การรับฟังความคิดเห็น 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

โครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

 
1) รายละเอียดพื้นที่การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี         วันที่  7  กันยายน 2564 
 

2) รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
- การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ ของหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ 

 
3) หน่วยงานที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้รบัจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
ประธิปไตยประชาชนลาว 

บริษัทบลูแอนดไ์วท์ โลจสิติกส์ จำกัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 1  



 
 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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บทที่ 2  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

โครงการการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

 
1) รายละเอียดพื้นที่การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 

2) รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
- การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ ของหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ 

 
3) หน่วยงานที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) 

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
กรมศุลกากร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย  บริษัท Triple i maritime Agencies Co.,Ltd. 
การรถไฟแห่งประเทศไทย  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2  



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 แบบสอบถามเพื่อการดำเนินโครงการ 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
 

************************************************************************************* 
คำชี้แจง 

I. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน 

ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งทางถนนในปัจจุบัน 
ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งทางน้ำในปัจจุบัน 
ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งทางรถไฟในปัจจุบัน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการขนส่งทางรถไฟ 

 
II. แบบสอบถามนี้ใช้เป็นแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล นำไปประกอบการวิเคราะห์การศึกษาอุปสงค์

และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”เท่านั้น คณะผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์โปรด
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพ่ือจะได้นำข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปพัฒนาการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ของ
ประเทศต่อไป 
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
คณะผู้วิจัย 

*********************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 **** กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องสี่เหลี่ยม  หน้าข้อที่ตรงกับคำตอบของท่านมากท่ีสุด **** 

 
1. ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบ (ผลิต/ตัวแทนผู้ขนส่งสินค้า)......................................................................... 
ที่ตั้ง……………………........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................... 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................. ตำแหน่ง........................................... 
โทรศัพท์............................ โทรศัพท์มือถือ............................... email ............….………………… 

1.2 ประเภทสินค้าท่ีประกอบการผลิต/ขนส่ง......................................................................................... 
ผลิตสินค้า/ขนส่งสินค้าเพ่ือ  ใช้ในประเทศ   ส่งออกไปยังต่างประเทศ 
วัตถุดิบที่ใช้มาจาก  ในประเทศจาก...............   ต่างประเทศ บริเวณด่าน............... 
กำลังการผลิตโดยเฉลี่ย/ปริมาณการขนส่งโดยเฉลี่ย..........................ตัน/ปี  
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกำลังผลิต/ปริมาณการขนส่งที่ผ่านมา ร้อยละ.............. 
ประมาณการแนวโน้มการขยายกำลังการผลิต/ปริมาณการขนส่ง ในระยะ 10 ปี...................ตัน/ป ี
ประมาณการแนวโน้มการขยายกำลังการผลิต/ปริมาณการขนส่ง ในระยะ 20 ปี....................ตัน/ปี 

 
2. ข้อมูลการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน 

2.1 ปัจจุบันมีรูปแบบการขนส่งทาง:  
 ทางถนน  สัดส่วนการขนส่งโดยน้ำหนัก.......................% 
 ทางแม่น้ำ  สัดส่วนการขนส่งโดยน้ำหนัก.......................% 
 ทางรถไฟ  สัดส่วนการขนส่งโดยน้ำหนัก.......................% 
 ทางอากาศ  สัดส่วนการขนส่งโดยน้ำหนัก.......................% 
ยังมีความต้องการขนส่งสินค้าทางรถไฟ   มี      ไม่มี     

2.2 รายละเอียดการขนส่งทางถนน 
ลักษณะการบรรจุ    เทกอง          ปริมาณบรรทุก.....................ตัน       

 ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต          ปริมาณบรรทุก.....................ตัน       
 ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต       ปริมาณบรรทุก.....................ตัน       
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................  ปริมาณบรรทุก.....................ตัน       

ประเภทรถบรรทุก  รถบรรทุก 6 ล้อ     รถบรรทุก 10 ล้อ     รถพ่วงบรรทุก 18 ล้อ  
          อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................................................  

ช่วงที่การขนส่งมากท่ีสุดคือช่วงเดือน............................ ......    จำนวน................เที่ยว/เดือน 
ช่วงที่มีการขนส่งน้อยที่สุดช่วงเดือน....................................     จำนวน..................เที่ยว/เดือน 
 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 ต้นทางการขนส่งที่……………......……….……  ปลายทางการขนส่งที่............................................. 

เส้นทางการขนส่งที่ใช้................................................................................................................  
ระยะทางในการขนส่ง...................กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการขนส่ง.....................ชั่วโมง 

              ค่าใช้จ่ายการขนส่ง........................บาท/เที่ยว 
มีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่ (ถ้ามี).............. ใช้เวลา................ชั่วโมง 
ค่าใช้จ่ายการขนส่ง..................บาท/เที่ยว    ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่าย...................บาท/ครัง้ 
ใช้การขนส่งทางเรือเพราะ........................................................................................................ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

2.3 รายละเอียดการขนส่งทางน้ำ 
ลักษณะการบรรจุ   เทกอง    ปริมาณบรรทุก...................ตัน/ตู้       

 ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต      ปริมาณบรรทุก...................ตัน/ตู้       
 ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต      ปริมาณบรรทุก...................ตัน/ตู้    
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................... ปริมาณบรรทุก..................ตัน       

ช่วงที่การขนส่งมากท่ีสุดคือช่วงเดือน..................................     จำนวน..................เที่ยว/เดือน 
ช่วงที่มีการขนส่งน้อยที่สุดช่วงเดือน....................................     จำนวน..................เที่ยว/เดือน 
ต้นทางการขนส่งที่…………………..........… ปลายทางการขนส่งที่................................................ 
เส้นทาง/แม่น้ำที่ใช้ในการขนส่ง.................................................................................................  
ระยะทางในการขนส่ง...................กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการขนส่ง.....................ชั่วโมง 
มีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่ (ถ้ามี)................ ใช้เวลา..............ชั่วโมง 
ค่าใช้จ่ายการขนส่ง.................บาท/เที่ยว    ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่าย....................บาท/ครัง้ 
ใช้การขนส่งทางเรือเพราะ..........................................................................................................  
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

2.4 รายละเอียดการขนส่งทางรถไฟ 
ลักษณะการบรรจุ    เทกอง         ปริมาณบรรทุก......................ตัน     

 ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต          ปริมาณบรรทุก.....................ตัน       
 ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต       ปริมาณบรรทุก.....................ตัน       
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................  ปริมาณบรรทุก.....................ตัน       

ช่วงที่การขนส่งมากท่ีสุดคือช่วงเดือน..................................      จำนวน..................เที่ยว/เดือน 
ช่วงที่มีการขนส่งน้อยที่สุดช่วงเดือน....................................     จำนวน..................เที่ยว/เดือน 
ต้นทางการขนส่งที่……………..............……  ปลายทางการขนส่งที่.............................................. 
เส้นทางการขนส่งที่ใช้.................................................................................................................  
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 ระยะทางในการขนส่ง...................กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการขนส่ง.....................ชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายการขนส่ง........................บาท/เที่ยว 
มีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่ (ถ้ามี)................ ใช้เวลา.............ชั่วโมง 
ค่าใช้จ่ายการขนส่ง.................บาท/เที่ยว    ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่าย..................บาท/ครั้ง 

 ใช้การขนส่งทางเรือเพราะ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
3. ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งทางถนนในปัจจุบัน 

สาเหตุที่ไม่ใช้การขนส่งรูปแบบอื่น................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ....... 
ทัศนคติที่มีต่อการขนส่งทางถนนหรือข้อเสนอแนะ.................................................................... ...... 
.................................................................................................................................. ........................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  

 
4. ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งทางน้ำในปัจจุบัน 

สาเหตุที่ไม่ใช้การขนส่งรูปแบบอื่น................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
ทัศนคติที่มีต่อการขนส่งทางน้ำหรือข้อเสนอแนะ..................................................................... ....... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

5. ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการขนส่งทางรถไฟในปัจจุบัน 
สาเหตุที่ไม่ใช้การขนส่งรูปแบบอื่น................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  
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 ทัศนคติที่มีต่อการขนส่งทางรถไฟหรือข้อเสนอแนะ................................................................. ......... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................... .................................................... 
 

6. ปัจจัยท่ีส่งผลให้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการขนส่งทางรถไฟอนาคต 
 

เปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางรถไฟหากถูกกว่าการขนส่งทางถนนที่เคยใช้บริการ 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 

      
หมายเหตุ   ✓ = สนใจเปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งทางรถไฟ 

 
กรุณาระบุถึงปัจจัยที่ท่านจะใช้พิจารณา 

 เวลาที่ใช้ในการขนส่งน้อยลง........................ชั่วโมง 

 ความความเร็วของรถไฟเพ่ิมข้ึน…………กิโลเมตร/ชั่วโมง (ปัจจุบันอยู่ทีเ่ฉลี่ย 30 กม./ชม.) 

 เพ่ิมจำนวนของขบวนรถที่ให้บริการหรือความถ่ีในการให้บริการเป็น..............ขบวน/เดือน 

 มีต้นทุนการค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่น 

 มีโครงข่ายที่ใกล้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้า คลังเก็บสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า 

 มีความน่าเชื่อถือและตรงเวลา 

 สินค้ามีความปลอดภัยและไม่เสียหายขณะขนส่งโดยรถไฟ 

 มีโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย รางคู่ คนขับรถไฟ หัวรถจักร และแคร่วางสินค้า รวมถึง
อุปกรณ์สนับสนุน ย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) และสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)  

 

7. แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โลจิสติกส์ 
 

ประเภทธุรกิจ/กิจกรรมของท่าน (กรุณาให้รายละเอียดโดยสรุป)  
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. ............. 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  
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 กิจกรรมในพื้นที่โลจิสติกส์ที่ท่านต้องการให้มีบริการ 

ประเภทกิจกรรมในพื้นที่โลจิสติกส์ 
ความต้องการใช้บริการ 

รายละเอียดการบริการ 
ต้องการ ไม่ต้องการ 

1.รับฝากตู้สินค้า   ประเภทตู้สินค้า 
-FCL ……% 
-LCL ……% 
-Empty ……% 
ระยะเวลาฝากเฉลี่ย …… วัน 

2.รับฝากสินค้าในโกดัง   ระยะเวลาฝากเฉลี่ย …… วัน 
3.รับฝากสินค้าในโกดังแช่เย็น   ระยะเวลาฝากเฉลี่ย …… วัน 
4.บริการไฟฟ้าสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น   ระยะเวลาฝากเฉลี่ย …… วัน 
5.เช่าพ้ืนที่ประกอบและบรรจุสินค้า    
6.ให้บริการบรรจุและคัดแยกสินค้า    
7.บริการทำความสะอาดตู้สินค้า    
8.สำรองตู้เปล่า    
9.บริการนำตู้ไปรับสินค้าท่ีโรงงานผลิต   ระยะห่างระหว่างโรงงานผลิตกับ

พ้ืนที่โลจิสติกส์ ………… กิโลเมตร 
10.เช่าพ้ืนที่จอดรถบรรทุก    
11. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………    
12. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………    
13. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………    
14. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………    
15. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………    
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 8. คำอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 

เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไดม้ีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นการขนส่งภายใตช้ื่อ “Belt and Road Initiative: BRI” โดยประกอบไปดว้ยยุทธศาสตร์ย่อย ไดแ้ก่  

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเชือ่มโยงการขนสง่ทางบก (Silk Road Economic Belt) และการพัฒนาโครงสรา้ง

พื้ น ฐ าน เชื่อม โยงการขนส่ งทางทะ เล  (Maritime Silk Road) ให ค้ รอบคลุม โคร งข่ ายกา รขนส่ง 

ท่ัวทุกภูมิภาค ซึง่การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขนส่งของประเทศในภูมิภาค

อาเซียนส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทยซึง่มีภูมศิาสตร์ที่ตัง้อยู่บนศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น งานวิจัยนี ้

จงึมุ่งเนน้การศกึษารูปแบบการด าเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งสนิคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน 

บนเสน้ทางที่สามารถเชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาค ีบนเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ตามแนวสะพาน

เศรษฐกิจยู เ ร เชีย ใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ภายใต ยุ้ทธศาสตร์  BRI ประกอบด ว้ย  

สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซยี สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐโปแลนด ์สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยท าการวเิคราะห์รูปแบบการขนส่งสนิคา้ในปัจจุบันของประเทศไทยที่

เชือ่มโยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศภาคฯี และวเิคราะหป์รมิาณสนิคา้ที่มีโอกาสเปลีย่น

รูปแบบการขนส่งมาใชร้ถไฟ (Shifted Mode) บนเสน้ทางเป็นไปไดใ้นการเชือ่มโยงไปยังเสน้ทางบนสะพาน

เศรษฐกิจยูเรเชียใหม่(New Eurasian Land Bridge: NELB) เพื่อใหท้ราบถึงศักยภาพการขนส่งสินคา้ใน

ปัจจุบันของประเทศไทย และแนวทางในการเชือ่มโยงไปยังกลุ่มประเทศภาคฯี ผลการศกึษาพบว่า ในปัจจุบัน 

มกีารขนสง่สนิคา้ไปผา่น สปป.ลาว ผา่นไปยังประเทศปลายทาง คอื สาธารณรัฐประชาชนจนี แตยั่งคงมปีรมิาณ

สนิคา้ทีค่่อนขา้งนอ้ยมากทีถู่กสง่ไปยังกลุ่มประเทศภาคฯี และจากการคาดการณ์การเปลีย่นรูปแบบการขนส่ง

สนิคา้ของผูป้ระกอบการมาใชก้ารขนสง่ทางรถไฟบนเสน้ทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการเชือ่มโยงไปยังกลุ่มประเทศภาคีฯ  

บนสะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่(New Eurasian Land Bridge: NELB) ไดแ้ก่ (1) เปลี่ยนจากการขนส่ง 

โดยรถบรรทุกมาใชร้ถไฟ และ (2) เปลีย่นจากการขนส่งทางล าน ้าและเรือชายฝ่ังมาใชร้ถไฟ การพยากรณ์

ปรมิาณสนิคา้ในส่วนนี้คอื หากมีโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางรางตามแผนงานภายใตยุ้ทธศาสตร์ “เสน้ทาง 

สายไหมในศตวรรษที ่21” จะท าใหผู้ป้ระกอบการมีความตอ้งการที่จะเปลีย่นมาขนสง่สนิคา้ทางรถไฟส่วนหนึ่ง 

แทนการขนส่งทางรถบรรทุกซึ่งมีตน้ทุนในการขนส่งต่อกิโลเมตรที่สูงกว่า หรือเปลี่ยนจากการขนส่ง 

โดยเรือมาใชร้ถไฟเนื่องจากใชร้ะยะเวลาการขนส่งที่นอ้ยกว่า จากผลการศึกษาดังกลา้วขา้งตน้ สามารถ 

น าผลงานวจัิยไปใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนงานในส่วนของขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและ/หรือแผนยุทธศาสตร ์

การพัฒนาการขนส่งสินคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยต่อไป นอกจากนั้น ภาคเอกชน 

และผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวจัิยครัง้นี้ไปเป็นส่วนประกอบในการตัดสนิใจลงทุน หรือ 

เลอืกรูปแบบการขนสง่สนิคา้ทีเ่หมาะสมได ้
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- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ)                        

                       
                 
 

 มิติพาณิชย์ หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการในการนำผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายในภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรม  

 

- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  LIMEC ประเทศไทย   
 

- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)   29  ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   
 

- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
การพัฒนาการค้า เช ื ่อมโยงกลุ ่มประเทศภาคี  ภายใต ้ย ุทธศาสตร์“เส ้นทางสายไหม 
ในศตวรรษท่ี 21”          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-82 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 

 
 
 

 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)  ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งส่วนของการผลิต และการขนส่ง
สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจลงทุน หรือเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมได ้                   
 
 
 
 
 
 
          



 
              

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ-83 

การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวก 

 
 2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ที่ยื่นขอและได้รับ) 

 29 สิงหาคม 2562                       
 
2.3 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพื้นที่ที่นำงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์) 
 นายชัยคม สกุนรักษ์     หน่วยงาน คณะกรรมการ LIMEC ประเทศไทย    
 
 

2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
 

 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       
 

2.5 ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
 

 ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       

 
 
 
 

ลงชื่อ                 
         ( ดร. ใกล้รุ่ง  พรอนันต์ ) 
           หัวหน้าโครงการวิจัย 

✓ 

✓ 


