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1. หลักการและเหตุผล 

 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 80.1 
พันล้านเหรียญสหรัฐ [1] เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.7 อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมายังประเทศไทยจำนวน 10 ล้านคน [2] ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เกือบหกแสนล้านบาท ด้วยเหตุ
นี้ การพัฒนาโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสำหรับการค้าและการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก ท้ังนี้ การพัฒนาโครงข่ายเพื่อเช่ือมโยงการขนส่งควรเป็นไปใน
รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดยเฉพาะการขนส่งทางบกด้วย
รถไฟเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 

 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนเพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจ การค้า 
และการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปรากฏต่อประชาชนโลกครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 
ภายใต้โครงการ “แถบเศรษฐกิจ เส้นทางสายไหม” หรือ “One Belt and One Road (OBOR)” [3] หรือ 
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative (BRI) หรือเส้นทางสายไหม
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt: One Belt) 
และเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road: One Road) นโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา เส้นทางสายไหมใหม่นี้จะนำมาซึ่งการเปล่ียนแปลง
ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประชาคมโลก เนื่องจากเป็นนโยบายการพัฒนาท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด
เท่าท่ีเคยมีมา  
  โครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน ถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใช้ระบบรางเป็นตัวขับเคล่ือนและเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการ
เดินทางจากนครคุนหมิงมายังบริเวณชายแดนจีน-ลาว โดยเส้นทางรถไฟในฝั่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จะมีความยาว 427 กม. มีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [4] คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2564 รถไฟขนส่งผู้โดยสารจะวิ่งด้วยความเร็ว 160 กม. ต่อช่ัวโมง ในขณะท่ี รถไฟขนส่งสินค้า
จะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม. ต่อชั่วโมง แล่นผ่าน 5 แขวงจากทางชายแดนภาคเหนือของ สปป.ลาว ผ่าน
แขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ โดย
เส้นทางรถไฟใน สปป. ลาว จะเช่ือมต่อไปยังประเทศไทย อีกท้ัง รัฐบาลมาเลเซีย ได้อนุมัติโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงแล้วหลังพับโครงการไปเมื่อปี 2018 หลังจีนยอมลดค่าใช้จ่าย 1 ใน 3 ของการก่อสร้าง จาก
เดิมที่ 65,500 ล้านริงกิต เหลือ 44,000 ล้านริงกิต [5] โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟ
ไฮสปีดท่ีเช่ือมจาก “คุนหมิง” ผ่านไปทาง สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ จึงทำให้เกิดการเช่ือมโยงการ
ขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในอีกหลายภูมิภาค
ได้โดยใช้เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (BRI) 
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รูปที่ 1 โครงข่ายบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
ที่มา: Mercator Institute for China Studies [6] 
 
  เส้นทางรถไฟดังกล่าวจะเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย 
ซึ่งต้ังเป้าแล้วเสร็จไล่เล่ียกับรถไฟความเร็วสูงจากลาว เพื่อเช่ือมต่อกันได้ในปี 2564-2565 ถึงตอนนั้น เมื่อ
ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ประเทศไทยจะมีเส้นทางเชื ่อมต่อไปถึง
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเส้นทาง ‘กรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์-คุนหมิง’ [7] โดยขณะนี้ไทยกำลัง
ดำเนินการก่อสร้างช่วงท่ี 1 (กลางดง – ปางอโศก) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2562 [8] ในขณะท่ีเส้นทางรถไฟไทย-จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย สำหรับโครงการรถไฟ ไทย-จีน 
ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วที่วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เมื่อวันที่ 22 เมษายน ปี พ.ศ. 2561 
ซึ่งคาดว่าจะประมูลและเริ่มก่อสร้างได้ประมาณกลางปี 2563 โดยต้ังเป้าแล้วเสร็จปี 2566 อย่างไรก็ตาม 
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย จะเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟจีน - ลาว และโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ตามกรอบความร่วมมือ จะมีการ
ก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ตั ้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 
(หนองคาย - เวียงจันทน์) [9]  
  การเชื่อมโยงการคมนาคมภายในประเทศกับเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (BRI) ดังท่ี
กล่าวมาข้างต้นจึงน่าจะมีส่วนสนับสนุนต่อการขยายตัวทางธรุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศในอนาคต 
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  งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาความต้องการและรูปแบบการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การเสนอแนว
ทางการดำเนินงานที่เหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสารให้สอดคล้องกับระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 

2) คาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต 
3) เสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมของการขนส่งผู ้โดยสารเพื่อเชื ่อมโยง

ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์

ของการขนส่งผู ้โดยสารในปัจจุบันที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยมีการคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต และ
การเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสารเพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ไม่วาจะเป็น
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การคมนาคมขนส่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูง ระบบรางใน
ประเทศไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต นิยามการขนส่ง ทฤษฎีการคาดการณ์อุปสงค์ของผู้โดยสาร การ
วิเคราะห์ต้นทุน ระยะทาง และเวลา เส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับทวีปยุโรป และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดแสดงในบทท่ี 2  

 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เป็นการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู ้โดยสารต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
โดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัยดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 

  

5. ผลการศึกษาโครงการ 

การดำเนินงานของโครงการวิจัย ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลรูปแบบการดำเนินงานการ
ขนส่งผู้โดยสารและอุปสงค์ของผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีจากท้ังข้อมูลทุติยภูมิ และ
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งกลุ่มประเทศภาคีได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศ
เบลารุส ประเทศโปแลนด์ ประเทศเยอรมนี ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
ของข้อมูลนักเดินทางที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศภาคีกับประเทศไทย จากผลการวิเคราะห์แสดงให้
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ทราบถึงรูปแบบการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบัน ปริมาณนักเดินทางและการใช้จ่ายของนัก
เดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคี รวมทั้งสัดส่วนของการสัญจรของนักเดินทางระหว่างประเทศ
ภาคีกับประเทศไทย หลังจากได้ข้อมูลเชิงสถิติของนักเดินทางท่ีเช่ือมระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ภาคีแล้ว คณะผู้วิจัยได้ทำการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางที่จะเพิ่มขึ้น โดยได้ทำการพยากรณใ์นช่วง 
10 ปี โดยไม่ได้ทำข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 มาคิด เนื่องจากเป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์เช้ือ
ไวรัสโควิด 19 ทำให้ตัวเลขของนักเดินทางระหว่างประเทศไม่เป็นปกติ 

นอกจากการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางที่จะเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้วิจัยได้คาดการณ์อุปสงค์
ของนักเดินทางท่ีเพิ่มขึ้นที่จะเปล่ียนไปใช้การเดินทางด้วยรถไฟ โดย พบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 
ปี พ.ศ. 2574 จะมีนักเดินทางชาวจีนเดินทางมายังประเทศประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
รองลงมา คือ นักเดินทางชาวจีน ในขณะเดียวกันนักเดินทางชาวไทย มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางไปยังลาวสูง
เป็นอย่างมาก 

5.1 ผลการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคีในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารระหว่าประเทศผ่านระบบราง 
ทางคณะผู้วิจัย พบว่า แนวทางในการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของการเดินทางด้วยรถไฟในยุโรป 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถนำมาปฏิบัติตามได้ เนื่องจากมีพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ต้นทาง และประเทศภายทางในบริเวณใกล้กัน ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากสถานีปลายทางได้
ทันที เมื่อรถไฟเดินทางมาถึงสถานีปลายทาง หากประเทศไทยมีการเชื่อมต่อระบบรางกับประเทศเพื่อน
บ้าน ประเทศไทยสามารถนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ได้ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ต้องมีการร่างกฎหมายร่วมกัน ต้องมีการเตรียมกฎระเบียบในการปฏิบัติ  
 

5.2 ผลการศึกษาอุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาค ี
 การคาดการณ์อุปสงค์ระหว่างนักเดินทางชาวไทย และนักเดินทางชาวต่างชาติที ่อยู ่ในกลุ่ม
ประเทศภาคี คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มา
ใช้เป็นข้อมูลในการทำการพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูล 10 ปีย้อนหลัง โดยไม่นำข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2563 มาคิด 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 คณะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression analysis) ทำการพยากรณ์อนาคตใน 10 ปีข้างหน้า โดยพบว่า นักเดินทางในกลุ่ม
ประเทศภาคีท่ีนิยมเดินทางมายังประเทศไทยมากท่ีสุด คือ นักเดินทางชาวจีน รองลงมาได้แก่ นักเดินทาง
ชาวลาว อันดับที่ 3 ได้แก่ นักเดินทางชาวรัสเซีย อันดับที่ 4 ได้แก่ นักเดินทางชาวเยอรมนี อันดับที่ 5 
ได้แก่ นักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ อันดับที่ 6 ได้แก่ นักเดินทางชาวเบลารุส และโปแลนด์ ส่วนอันดับ
สุดท้ายได้แก่ นักเดินทางชาวคาซัคสถาน 
  ในส่วนของการคาดการณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทย คณะผู ้ว ิจัยได้ใช้ทฤษฎี
พยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอย ทำการพยากรณ์อนาคตใน 10 ข้างหน้าเช่นเดียวกัน พบว่า ประเทศ
ปลายทางในกลุ่มประเทศภาคีท่ีเป็นที่นิยมของนักเดินทางชาวไทยมากเป็นอันดับท่ี 1 ได้แก่ ลาว รองลงมา 
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คือ จีน อันดับที่ 3 ได้แก่ เยอรมนี  อันดับที่ 4 ได้แก่ รัสเซีย อันดับที่ 5 ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อันดับที่ 6 
ได้แก่ เบลารุส และโปแลนด์ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ คาซัคสถาน 
 

5.3 ผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางชาวไทย และนัก
เดินทางชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคี 
  การคาดการณ์การเปลี ่ยนรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางทั ้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคี ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยได้จำความเป็นไปได้ที่ได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการเลือกรูปแบบการเดินทาง มาคูณกับค่าพยากรณ์ท่ีพยากรณ์ได้ เพื่อใช้คาดการณ์อุปสงค์
ของนักเดินทางชาวไทย และชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคี ที่จะเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งทางราง 
โดยพบว่า แนวโน้มของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคีจากลาว และจีนมีแนวโน้มการเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งมาใช้การขนส่งทางรางมากท่ีสุด 
  นอกจากนี้สำหรับนักเดินทางชาวไทย ประเทศปลายทางที่จะเดินทางไปยังรถไฟอันดับ
แรก ได้แก่ ลาว รองลงมา ได้แก่จีน ส่วนประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศภาคีมีแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกัน 
 
  5.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะทาง และเวลา 
  จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทาง ของรูปแบบการ
เดินทางทั้งเครื่องบิน และรถไฟ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเดินทางด้วยรถไฟมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่มี
ระยะเวลาในการเดินทางท่ีสูงกว่าเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นแม้จะมีราคาท่ีสูงกว่า
การเดินทางด้วยรถไฟ แต่มีระยะเวลาในการเดินทางที่สั้นกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ ในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางนั้น ดังนั้น หากนักเดินทางมีเวลาในการเดินทางท่ีมากพออาจจะเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย
รถไฟ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายท่ีต่ำ แต่หากนักเดินทางมีเวลาไม่เพียงพออาจจะต้องใช้รูปแบบการเดินทางด้วย
เครื่องบิน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่ีส้ัน แต่มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง 
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บทคัดย่อ 
. 
 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
การค้าและการลงทุน ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมเริ ่มขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2556 ภายใต้โครงการ “แถบ
เศรษฐกิจ เส้นทางสายไหม” หรือ “One Belt and One Road (OBOR)” ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น Belt 
and Road Initiative (BRI) โครงการก่อสร้างรถไฟลาว - จีน ถือเป็นหนึ ่งในโครงการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ใช้ระบบรางเป็นตัวขับเคล่ือนในการเช่ือมโยง
ภูมิภาคต่างๆ การเช่ือมโยงการเดินทางจากนครคุนหมิงมายังบริเวณชายแดนจีน – ลาว ด้วยเส้นทางรถไฟ
ดังกล่าวจะทำให้เกิดการเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีนได้ ซึ่งการเช่ือมโยงการคมนาคม
ภายในประเทศกับเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 นี้จะเป็นส่วนสนับสนุนต่อการขยายตัวทางธุรกิจ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยในอนาคต 
 คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของนักเดินทางระหว่างประเทศไทย
และกลุ่มประเทศอยู่ในเส้นทางสะพานเศรษฐกิจนิวยูเรเซียในปัจจุบัน ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานท่ี
เหมาะสมของการขนส่งนักเดินทางเพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีผ่านทางระบบราง และ
ได้ทำการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางในอนาคตช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอุปสงค์ของนักเดินทางชาวจีนและลาวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มในการ
เปล่ียนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบรางมากกว่านักเดินทางในกลุ่มประเทศภาคีอื่น 
 
คำค้น: การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้โดยสาร เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 
 

 The Silk Road Strategy is a borderless economic policy. To increase business, trade, 
and investment opportunities, the Silk Road Strategy was initiated in 2013 under the 
project "Silk Road Economic Belt" or "One Belt and One Road (OBOR)", which was later 
renamed by a Belt and Road Initiative (BRI). The Laos-China Railway Construction Project 
is one of the development projects under the Silk Road Strategy. The People's Republic 
of China uses the rail system as a propulsion to link various regions. Connecting the travel 
from Kunming to the China-Laos border via the aforementioned railway line will link to 
the Thai Chinese high-speed rail project. Connecting domestic transport with the Silk Road 
of the 21st century will contribute to the expansion of Thailand's tourism business in the 
future. 
 This research studied the current operation types and the traveller demands from 
Thailand to the association countries on the path of the new Eurasian land bridge and vice 
versa.  The appropriate operation type for tourist transportation connecting Thailand with 
the association countries using the rail system was proposed. The traveller demands in 
the future for 10 years were forecasted by using the regression analysis. The results 
indicated that the predictable demands obtained from Chinese and Laos travellers were 
continuously increased and were likely to change the transport modes from the current 
to the railway mode more than the travelers in other association countries. 
 
 Keywords: Multimodal Transportation, Passengers, Belt and Road Initiative (BRI) 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 80.1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ [1] เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.7 อีกท้ังมีนักท่องเท่ียวที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
มายังประเทศไทยจำนวน 10 ล้านคน [2] ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เกือบหกแสนล้านบาท ด้วยเหตุนี้ การพัฒนา
โครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำหรับการค้าและการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การพัฒนาโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งควรเป็นไปในรูปแบบการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดยเฉพาะการขนส่งทางบกด้วยรถไฟเพื่อให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนเพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจ การค้า และ
การลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปรากฏต่อประชาชนโลกครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 ภายใต้
โครงการ “แถบเศรษฐกิจ เส้นทางสายไหม” หรือ “One Belt and One Road (OBOR)” [3] หรือ “หนึ่ง
แถบ หนึ่งเส้นทาง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative (BRI) หรือเส้นทางสายไหมแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt: One Belt) และ
เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road: One Road) นโยบายดังกล่าวมีว ัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา เส้นทางสายไหมใหม่นี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประชาคมโลก เนื่องจากเป็นนโยบายการพัฒนาท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด
เท่าที่เคยมีมา และเป็นนโยบายที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากที่สุดของโลก ทั้งนี้เพราะพาดผ่าน 
65 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาเหนือ เอเชียใต้ และยุโรป  เมื่อรวมสถิติของทุกประเทศเข้าด้วยกันจะพบว่า ประเทศต่าง ๆ ท่ี
อยู่เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (BRI) มีประชากรรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ของท้ังประชากรโลก 
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 30 ของ GDP โลก การพัฒนาเส้นทางสาย
ไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (BRI) สามารถนำไปสู่โครงข่ายบนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (BRI) ดังรูปท่ี 
1-1 อันจะนำไปสู่การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งในอนาคต 
 โครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน ถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใช้ระบบรางเป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการ
เดินทางจากนครคุนหมิงมายังบริเวณชายแดนจีน-ลาว โดยเส้นทางรถไฟในฝั่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จะมีความยาว 427 กม. มีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [4] คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2564 รถไฟขนส่งผู้โดยสารจะวิ่งด้วยความเร็ว 160 กม. ต่อช่ัวโมง ในขณะท่ี รถไฟขนส่งสินค้าจะ
วิ่งด้วยความเร็ว 120 กม. ต่อช่ัวโมง แล่นผ่าน 5 แขวงจากทางชายแดนภาคเหนือของ สปป.ลาว ผ่านแขวง
หลวงน้ำทา แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ โดยเส้นทาง
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รถไฟใน สปป. ลาว จะเช่ือมต่อไปยังประเทศไทย อีกท้ัง รัฐบาลมาเลเซีย ได้อนุมัติโครงการรถไฟความเร็ว
สูงแล้วหลังพับโครงการไปเมื่อปี 2018 หลังจีนยอมลดค่าใช้จ่าย 1 ใน 3 ของการก่อสร้าง จากเดิมท่ี 
65,500 ล้านริงกิต เหลือ 44,000 ล้านริงกิต [5] โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟไฮสปีดท่ี
เช่ือมจาก “คุนหมิง” ผ่านไปทาง สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ จึงทำให้เกิดการเช่ือมโยงการขนส่งจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในอีกหลายภูมิภาคได้โดยใช้
เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (BRI) 
 

 
รูปที่ 1-1 โครงข่ายบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

ที่มา: Mercator Institute for China Studies [6] 
 
 เส้นทางรถไฟดังกล่าวจะเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งต้ัง
เป้าแล้วเสร็จไล่เลี่ยกับรถไฟความเร็วสูงจากลาว เพื่อเชื่อมต่อกันได้ในปี 2564-2565 ถึงตอนนั้น เมื่อ
ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ประเทศไทยจะมีเส้นทางเช่ือมต่อไปถึง
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเส้นทาง ‘กรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์-คุนหมิง’ [7] โดยขณะนี้ไทยกำลัง
ดำเนินการก่อสร้างช่วงท่ี 1 (กลางดง – ปางอโศก) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2562 [8] ในขณะที่เส้นทางรถไฟไทย-จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย สำหรับโครงการรถไฟ ไทย-จีน 
ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วที่วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เมื่อวันที่ 22 เมษายน ปี พ.ศ. 2561 
ซึ่งคาดว่าจะประมูลและเริ่มก่อสร้างได้ประมาณกลางปี 2563 โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จปี 2566 อย่างไรก็ตาม 
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โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย จะเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟจีน - ลาว และโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ตามกรอบความร่วมมือ จะมีการ
ก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ตั ้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 
(หนองคาย - เวียงจันทน์) [9]  
 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก [10] อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในปี 2561 มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทย จำนวน 38.27 
ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยเที่ยวภายในประเทศ
ไทย 164.24 ล้านคนหรือครั ้ง สร้างรายได้ 1,068.18 พันล้านบาท สำหรับการท่องเที ่ยวปี 2562 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 39.79 ล้านคน (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24) สร้างรายได้ 1.93 ล้านล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 3.98) โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีน 10.99 ล้านคน นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน 
10.75 ล้านคน และจากยุโรป 6.70 ล้านคน [11] การเช่ือมโยงการคมนาคมภายในประเทศกับเส้นทางสาย
ไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (BRI) ดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงน่าจะมีส่วนสนับสนุนต่อการขยายตัวทางธรุรกิจการ
ท่องเท่ียวของประเทศในอนาคต 
 งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาความต้องการและรูปแบบการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับ
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การเสนอแนว
ทางการดำเนินงานที่เหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสารให้สอดคล้องกับระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันที่เช่ือมโยงประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 1.2.2 คาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต 
 1.2.3 เสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสารเพื่อเช่ือมโยงประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศภาคี 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการขนส่งผู้โดยสารสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
เพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยไปยังทวีปยุโรป มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารบนโครงข่ายเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (Belt and 
road initiative: BRI) เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยไปยังทวีปยุโรป โดยเน้นความสำคัญที่การเดินทางของ
ผู้โดยสารท่ีใช้ระบบราง 
 1.3.2 ผู้โดยสาร หมายถึง ผู้ใช้บริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ บนโครงข่ายเส้นทางสายไหม
แห่งศตวรรษท่ี 21 (Belt and road initiative: BRI) 
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 1.3.3 ประเทศภาคี หมายถึง กลุ่มประเทศที ่อยู ่ในเส้นทางสะพานเศรษฐกิจนิวยูเรเซีย (New 
Eurasia Land Bridge: NELB) 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.4.1 รูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันที่เชื่อมโยงประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
 1.4.2 อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต 
 1.4.3 รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสารเพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี 
 1.4.4 องค์ความรู้การขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ ท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
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บทท่ี 2  
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของ
การขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันที่เช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษที่ 21” โดยมีการคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต และการเสนอแนะ
รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสารเพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ไม่วาจะเป็นยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การคมนาคมขนส่งใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูง ระบบรางในประเทศไทยท้ังปัจจุบันและ
อนาคต นิยามการขนส่ง ทฤษฎีการคาดการณ์อุปสงค์ของผู้โดยสาร การวิเคราะห์ต้นทุน ระยะทาง และ
เวลา และเส้นทางรถไฟท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับทวีปยุโรป โดยรายละเอียดจะแสดงในหัวข้อถัดไปนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เดิมถูกเรียกว่า One Belt One Road แต่
ต่อมารัฐบาลจีนได้เปล่ียนช่ือเรียกใหม่ว่า Belt and road initiative (BRI) สำหรับยุทธศาสตร์เส้นทางสาย
ไหมใหม่นี ้เริ ่มดำเนินการเมื่อปี ค.ศ. 2013 และคาดว่าจะสิ้นสุดเมื่อปี ค.ศ. 2049 โดยจุดประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นในการเชื่อมต่อทวีปเอเชีย กับทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยผ่านโครงข่ายทางบก
และทางทะเล เพื่อปรับปรุงการรวมตัวในภูมิภาค เพิ่มการค้าระหว่างภูมิภาค และกระตุ้นการเติ บโต
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 นี้เป็นยุทธศาสตร์ท่ีได้พัฒนาโดยสี จ้ินผิง 
โดยประธานาธิบดีของจีน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางสายไหมเก่าที่เป็นเครือข่ายเส้นทางการค้า
เก่าแก่ท่ีเช่ือมจีนกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทางยูเรเซีย [14] 

ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ประกอบด้วย โครงการและแผนงานเพื่อพัฒนาในพื ้นท่ี
ยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเริ ่มต้นที ่การพัฒนาเมืองหลักที ่เป็นศูนย์กลางการค้าของแต่ละภูมิภาคก่อน 
ต่อจากนั้นจะขยายการเชื่อมต่อเส้นทางให้เป็นเครือข่ายของเส้นทางเดียวกัน ดังคำกล่าวที่ว่า หนึ่งแถบ 
หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) รูปท่ี 2-1 
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รูปที่ 2-1 เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (BRI) ตามระเบียงเศรษฐกิจ 

 
ที่มา: Friends of the Earth United States [12] 
 

หนึ่งแถบ หรือแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road Economic Belt) คือ 
เครือข่ายเส้นทางบกจากจีนไปยัง 6 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง 
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เอเชียใต้ และยุโรป แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) เส้นทางยูเรเซียจากจีนออกไปสิ้นสุดเมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (New 
Eurasia Land Bridge) 2) เส้นทางจีน-มองโกเลีย-รัสเซียตะวันออก (China-Mongolia-Russia Corridor) 
3) เส้นทางจีนตะวันตก-เอเชียกลาง-ตุรกี (China-Central Asia-West Asia Corridor) 4) เส้นทางจีน-
แหลมอินโดจีน-สิงคโปร์ (China-Indochina Peninsula Corridor) 5) เส้นทางจีน-ปากีสถาน (China-
Pakistan Corridor) และ 6) เส้นทางจีน-พม่า-บังกลาเทศ-อินเดีย (China-Myanmar-Bangladesh-India 
Corridor) ดังรูปที่ 2-2 และตารางที่  1 นอกจากนี้ ในระเบียงเศรษฐกิจที่ติดกับชายฝั่งยังเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเดียวกันกับเส้นทางเดินเรือทะเล ซึ่งแต่ละระเบียงเศรษฐกิจนอกจากจะมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ได้แก่ ถนน รถไฟ รวมถึงท่าเรือ และท่อส่งน้ำมัน นอกจากนี้ในจุด
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า ส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นๆ ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ทางการค้า เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ การข้ามแดน ศุลกากร เป็นต้น 
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รูปที่ 2-2 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 

ที่มา: Charles et al.[13]  
 

ตารางที่  2-1 แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่ 
ลำดับ ระเบียงเศรษฐกิจ เส้นทางก่อสร้าง ประเทศที่เก่ียวข้อง 

1 
สะพานเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจนิวยูเรเซีย  
(เส้นสีแดง) 

รถไฟ ถนน 
จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส 
และ 23 ประเทศในสหภาพ
ยุโรป 

2 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (เส้นสีฟ้า) รถไฟ จีน มองโกเลีย รัสเซีย 

3 
ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก 
 (เส้นสีเหลือง) 

รถไฟ 

จีน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทา
จิกิสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิ
สถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน 
ตุรกี ยูเครน อาเซอร์ไบจาน 
จอร์เจีย และรัสเซีย 

4 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (เส้นสีส้ม) รถไฟ ถนน ท่าเรือ จีน สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา 

5 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (เส้นสีน้ำเงิน) รถไฟ ถนน ท่อส่งน้ำมัน 
จีน อินเดีย อิหร่าน 
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน 

6 
ระเบียงเศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมาร์  
(เส้นสีม่วง) 

รถไฟ ถนน ท่าเรือ บังคลาเทศ จีน อินเดีย พม่า 

 

ที่มา: สุมาลี สุขดานนท์ [3] 
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  หนึ ่งเส้นทาง (One Road) หรือเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่ 21 (21st Century 
Maritime Silk Road) เป็นเส้นทางเดินเรือท่ีเช่ือมจีนกับประเทศในมหาสมุทรต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยจีนได้
พัฒนาท่าเรือหลัก 4 ท่า เพื่อรองรับเส้นทางสายไหมใหม่ ได้แก่ ท่าเรือฝูโจว (Fuzhou Port) ท่าเรือเฉวียน
โจว (Quanzhou Port) ท่าเรือกวางโจว (Guanzhou Port) ท่าเรือจ้านเจียง (Zhanjiang Port) เส้นทาง
เดินเรือออกเป็น 2 เส้นทาง คือ ชายฝ่ังตะวันออกของจีน - ทะเลจีนใต้ - มหาสมุทรอินเดีย - อ่าวเปอร์เซีย 
- ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน - ยุโรป (Coastal China - South China Sea - Indian Ocean - Persian Gulf 
- The Mediterranean Sea - Europe) และ ชายฝ่ังตะวันออกของจีน – ทะเลจีนใต้ - มหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนใต้ (Coastal China - South China Sea - South Pacific Ocean) 
  ความแออัดช่องแคบมะละกาและการเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ซึ่งมีข้อพิพาท
กับจีน ทำใหเ้ส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดการพึ่งพาจากช่องแคบมะละกา จีนจึงให้
ความสำคัญในการลงทุน/ประกอบการท่าเรือต่าง ๆ ตามเส้นทางสายไหมใหม่นี้ ในทศวรรษท่ีผ่านมา จีนได้
ลงทุนในการสนับสนุนทั้งการสร้างท่าเรือใหม่ การพัฒนาศักยภาพท่าเรือที่มีอยู่เดิม รวมถึงเข้าไปลงทุน
ประกอบการเป็นจำนวนเงินกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในท่าเรือต่างๆ ท่ัวโลก 

 2.1.1 เป้าหมายของจีนกับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21  

  ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษที ่ 21 เป็นยุทธศาสตร์ที ่ผลักดันการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของโลก ผ่านโครงการและแผนพัฒนาในพื้นที่สำคัญ ยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษที่ 21 เป็นส่วนช่วยในการกระตุ้น และพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของโลก สำหรับการ
จัดต้ังยุทธศาสตร์นี้ของจีนมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนลดลงต่ำ
กว่าร้อยละ 8 ในขณะเดียวกันกำลังการผลิตภายในจีนก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างล้นหลาม ต่อมายุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 นี้จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานของจีน ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการท่อก๊าซในเอเชียกลาง และสุดท้ายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีกล่าวมานั้นจะส่งผลให้จีนมีเสถียรภาพใน
เอเชียกลาง ซึ่งจะทำให้จีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจอย่างสันติ [14]  
  สำหรับความสำคัญของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่ 21 สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ความสำคัญต่อประเทศจีน ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 จะช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของจีนให้สามารถ
เปิดตลาดการค้าแห่งใหม่ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้จีนระบายสินค้าส่วนเกินใน
ประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้จีนมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลก 2) ความสำคัญต่อนานาชาติ ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการพัฒนา เนื่องจากจีนมีความพร้อมในทุกด้านจึงมี
ศักยภาพที่ช่วยพัฒนาประเทศยากจน หรือประเทศกำลังพัฒนาตามเส้นทางสายไหม ทำให้ประชาชนของ
ประเทศเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เป้าหมายของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ จีนผลักดันยุทธศาสตร์เส้นทางไหมในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้าง
ความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสร้างความได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจให้แก่จีน และ 2) ด้านการเมือง
และความมั่นคง ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ สร้างพันธมิตร และ
ขยายอิทธิพลของประเทศ [15] 
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2.1.2 เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และโอกาสของประเทศไทย 

   สยมภู ภูอุดม [16] ได้ศึกษาถึงโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย กับยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า จากเส้นทางที่ปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้อยู่เส้นทางหลักของการดำเนินการ แต่เนื่องจาก
นโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันตกของจีนมุ่งเน้นการกระจายความเจริญไปยังดินแดนตอนในของ
ประเทศ โดยมีแผนในการพัฒนาและสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลจีน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างถนน 
การสร้างรถไฟ และมีการผลักดันมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เป็นศูนย์กลางในการคมนาคม โดยมีนครเฉิงตู
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสู่ระดับภภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนล่างไปสู่อาเซียน 
ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การค้าชายแดน ต่อเนื่องลงมาสู่ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศใน
อาเซียน และปัจจุบันไทยมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งจะสามารถเช่ือมไปยังจีน และต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในสะดวก
มากยิ่งขึ้น  
  หากประเทศไทยสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้เกิด
การขยายตลาดการบริโภคสินค้าและบริการของไทยให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น และนอกเหนือจากนี้จะทำให้ไทยมี
ทางเลือกในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในทวีปยุโรป ท่ีในปัจจุบันใช้การขนส่งสินค้าทางทะเลเพียงอย่าง
เดียว 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ที ่พัฒนาขึ้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต โดยใช้ประโยชน์จาก
พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และการมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
หลากหลาย โดยนำมารวมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
ใหม่ 2) ปรับปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต โดยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ พัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ร่วมกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนแนวคิดการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
โดยภาครัฐมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานใหม่ สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน
ระดับโลกไปพร้อมกับการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ ส่งผลให้ชนช้ันกลางเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการลด
ความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศในคราวเดียวกัน 
 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจึงได้
จัดทำแผนแม่บท สำหรับการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ไปสู่แผนในระดับต่าง ๆ สำหรับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนทั้งหมด 23 ฉบับ ประกอบไปด้วย 1) ความมั่นคง 2) การ
ต่างประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเท่ียว 6) พื้นท่ีและเมืองน่า
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อยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 11) ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา 
15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ตัวอย่างของแผนแม่บทที่ส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ได้แก่ แผนแม่บทประเด็นด้านการท่องเที่ยว และแผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิ
สติกส์ และดิจิทัล (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) [17] 

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านการท่องเที่ยว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปที่การรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวในระดับโลก โดยผ่านการพัฒนาทั้งระบบให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพ สร้างความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว พัฒนาการท่องเท่ียวในด้าน
ท่ีมีศักยภาพ แต่ยังคงความเด่นชัดของประเทศไทยในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ความเป็นไทย โดยเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวในระยะแรกให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้เกิดความต่อเนื่อง วางรากฐานการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และคุณภาพระดับสากล 
สำหรับแผนแม่บทด้านการท่องเท่ียวประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังต่อไปนี้ 

1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ 
และนวัตกรรมร่วมกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ใน
การสร้างคุณค่าให้แก่การบริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเท่ียว และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเท่ียว 

2. การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ในการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมไปถึงการจัดประชุม จัดนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า การจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงการพักผ่อนระหว่าง หลังประกอบธุรกิจ หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูด
กลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ สร้างเวทีการเจรจาทางการค้า และการลงุทนของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั ้งส ินค้า บร ิการ บุคลากร 
ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเท่ียวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเท่ียว มุ่งเน้นการสร้างความเป็น
เอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ผ่านการใช้องค์ความรู้
และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ 
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4. การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ สนับสนุนให้การท่องเที่ยวทางน้ำเป็น
ทางเลือก และแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยยึดถือความยั่งยืนของแหล่งท่องเท่ียวและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมไปถึงการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเท่ียวได้ 

5. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการใช้ประโยชน์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยมี
แผนการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนน ราง น้ำ และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับเพื่อน
บ้าน เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียนบนอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อให้
เกิดเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวร่วมกัน 

6. การพัฒนาระบบนิเทศการท่องเที่ยว พัฒนาให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเท่ียวไทย 

2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล 

  สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 
สามารถรองรับความต้องการของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวได้ใน
ระดับหนึ่ง ทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับที่ดีขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังจากปัจจัยภายใน
และภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล จึงให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นนี้ ประกอบไปด้วย 3 แผนย่อย ดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่ง และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งในรูปแบบอื่น 
ๆ รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวก และศูนย์ให้บริการด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการ และ
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้นตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ ให้สามารถขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ และ
สอดรับกับการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ การใช้พลังงานในภาค
การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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2. โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จัดหาพลังงาน และระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานให้รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ สนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อนำไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ มี
เสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต 

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในส่วน
ของโครงข่ายส่ือสารหลักภายในและระหว่างประเทศให้มีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี ด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคในอนาคต 

2.3 การคมนาคมขนส่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 การขนส่งที่มีอิทธิพลกับการท่องเที่ยวโดยตรง คือ การขนส่งผู้โดยสารจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที ่หนึ ่ง หรือจากถิ ่นที ่อยู ่อาศัยไปยังจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที ่ยวต่างๆ การขนส่ง
นักท่องเที่ยวสามารถแบ่งรูปแบบการขนส่งได้ 4 ประเภท คือ การขนส่งทางบก (Land Transportation) 
การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) และการขนส่ง
ทางท่อ (Tube Transportation) 

 การคมนาคมขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเท่ียว ถือเป็นบริการท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้
สูงถึงร้อยละ 46.5 ของรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว [18] ซึ่งรูปแบบการคมนาคมท่ีจะกล่าวถึงในงานนี้ 
คือ การขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นการคมนาคมที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในด้านโลจิ
สติกส์ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเท่ียว การขนส่งผู้โดยสารทางบกอาจกระทำได้ 2 ทาง คือ การขนส่ง
ทางถนน (Road Transportation) และการขนส่งทางรถไฟ (Rail Transportation) [19]  

2.3.1 การขนส่งทางถนน 

   การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยว เส้นทางถนนท่ี
พัฒนามาจากเส้นทางเดินเท้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถูกพัฒนาเป็นถนนหนทาง และได้พัฒนาพาหนะใน
การเดินทางขนส่งควบคู่กันไป ประเภทของการขนส่งทางถนน ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง (Scheduled 
Buses) บร ิษ ัทรถโดยสารท ่องเท ี ่ยว (Bus Tour Companies) รถยนต ์สำราญหร ือบ ้านรถยนต์ 
(Recreational Vehicles)  และรถเช่า (Auto Rental) ซึ่งการขนส่งทางถนนหรือการขนส่งโดยรถยนต์
นับว่ามีบทบาทสำคัญมาก และเป็นท่ีนิยมในการเลือกพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุดในปัจจุบัน 
เพราะนักท่องเที่ยวมีอิสระในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว เลือกเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงมีอิสระในเรื่อง
ของเวลาในการเดินทาง แต่ท้ังนี้การเดินทางโดยรถยนต์ยังมีขีดจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางท่ี
นานและล่าช้ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางในบางรูปแบบ เช่น การเดินทางโดยทางอากาศ เป็นต้น 
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2.3.2 การขนส่งทางรถไฟ 

  การขนส่งทางรถไฟเป็นการขนส่งที ่ต้องลงทุนสูงมาก เพราะต้องมีสถานีบริการ 
(Terminal) เส้นทางวิ่ง (Track) และรถไฟ (Train) ดังนั้นการขนส่งทางรถไฟจึงเป็นรูปแบบการขนส่งที่มี
ความเสี่ยงต่อการขาดทุนมากกว่ากิจกรรมการขนส่งในรูปแบบอื่น ในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาการของ
รถไฟด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้รถไฟมีประสิทธิภาพสูงในการขนส่งสูงมากขึ้น เช่น รถไฟด่วน (Super 
Train) ซี่งในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/
ชั่วโมง หรือ 186 ไมล์ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ประเทศแรกที่มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูง คือ ประเทศญี่ปุ่น และ
นิยมเรียกรถไฟความเร็วสูงทั่วๆ ไปว่า “รถไฟหัวกระสุน” (Bullet Train or Shinkansen) ซึ่งได้รับความ
นิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
  นอกจากนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถเป็นทางออกให้กับลาวและจีนตอนใต้ ดังนั้นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวด้วยรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับเมืองใหญ่อื่นๆ ของประเทศ
เพื่อนบ้าน จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไดเ้ป็น
อย่างดี และการพัฒนาระบบรางจะสามารถช่วยให้ประเทศมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
  สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ และกวิน วงศ์ลีดี (2555) [18] ได้อธิบายถึงเส้นทางการท่องเท่ียวควร
จะเน้นปัจจัยเหล่านี้ คือ 1. เส้นทางการท่องเท่ียวต้องเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในขณะนั้น ซึ่งพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวมักจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. เส้นทางการท่องเท่ียวต้องมีส่ิงอำนวยความสะดวก 
และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถานท่ีอื่นๆ 3. เส้นทางการท่องเท่ียวจะต้องมีส่ิงดึงดูดกับนักท่องเท่ียวทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกกลุ่มรายได้ และต้องค้นหากับจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 4. เส้นทางการ
ท่องเที่ยวต้องมีระยะทางท่ีไกลพอสมควร มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และ 5. 
เส้นทางการท่องเท่ียวต้องคำนึงถึงอากาศท่ีดี ปลอดโปร่งตลอดเวลา 
ดังนั้นเส้นทางการท่องเที่ยว หมายถึง ถนน แม่น้ำ คลอง ทางเท้าที่ใช้เป็นทางสัญจรของสถานที่ท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายที่ใช้เชื่อมส่วนต่างๆ ของเมืองเข้าไว้ด้วยกัน มีเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง 
โดยเส้นทางดังกล่าวต้องทำขึ้นมาอย่างชัดเจนเพียงพอให้ นักท่องเท่ียวหรือ ผู้มาเย่ียมเยือนหรือผู้อยู่อาศัย
ในเมืองสามารถเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ท่ีสำคัญของเมืองได้  
  นอกจากนี้เส้นทางท่องเที่ยว (Tourism Route) ยังเป็นแนวทางการสัญจรที่กำหนดขึ้น
สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถพบเห็นหรือเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจ ได้ง่าย สะดวก 
ปลอดภัย ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางท่ีจัดทำขึ้น ซึ่งเส้นทางสำหรับนักท่องเท่ียว
อาจเป็นการใช้เส้นทางร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของคนท้องถิ่น หรืออาจเป็นการกำหนดเส้นทางขึ้นมา
ใหม่เฉพาะเป็นพิเศษสำหรับนักท่องเท่ียวก็ได้ 

1. การพิจารณากำหนดเส้นทางท่องเที่ยวจะต้องสำรวจ สังเกตการณ์จาก
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว รวมถึงแนวโน้มท่ีควรจะเป็นในการจัดเส้นทางท่องเท่ียว ซึ่งควรเริ่มต้นจากการ
พิจารณาตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท แล้วจัดลำดับความสำคัญและความน่าสนใจ จากนั้น
จึงพิจารณาความสามารถในการเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียว เข้าด้วยกันได้อย่างไรบ้าง 
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2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงบรรจบ เส้นทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะจัดใน
ลักษณะที่เป็นการสัญจรระบบวงจรบรรจบ เนื่องจากจะทำให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ เกิด
ความเพลิดเพลินไปตลอดเส้นทาง โดยไม่ต้องย้อนกลับเส้นทางเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจเกิดความรู้สึกเบ่ือ
และเสียเวลา 

2.4 ผลกระทบของการมีรถไฟความเร็งสูง กรณีศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศ 

  การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีการให้บริการรถไฟความเร็วสูงใน
ประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ อนึ่งในยุโรปได้มีการกำหนดคำจำกัดความระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้เป็น
ที่ทราบทั่วกัน นั่นคือ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถไฟความเร็วสูงที่สร้างขึ้นใหม่ต้องรองรับความเร็ว 250 
กม./ชม. สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเดิมต้องปรับปรุงให้ใช้ความเร็ว 250 กม./ชม. สำหรับหัวรถจักรและ
ล้อเล่ือนท่ีเดินรถอยู่บนโครงสร้างท่ีสร้างขึ้นใหม่ใช้ความเร็ว 200 กม./ชม [20] 

2.4.1 ผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว 

  รถไฟความเร็วสูงสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ท่ีต้องการเดินทางระยะไกล เนื่องจากรถไฟ
ความเร็วสูงสามารถแข่งขันกับการเดินทางทางอากาศได้ ท้ังนี้ ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านระยะทางเท่านั้น สภาพ
เส้นทางและเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารด้วย โดย
รถไฟความเร็วสูงจะได้เปรียบกว่าการเดินทางโดยรูปแบบอื่นๆ สำหรับระยะทาง 100-500 กม.ทั้งนี้ใน
ระยะทาง 100-200 กม. ผู้โดยสารมันเลือกเดินทางโดยรถยนต์ ถ้าในระยะทาง 200 กม. ขึ้นไป ผู้โดยสาร
อาจมองหาทางเลือกอื่น แต่ในระยะทาง 500 กม. ขึ ้นไป การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจะมีความ
ได้เปรียบน้อยกว่าเครื่องบิน นอกจากนี้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบว่า การเปิดเสรีทางการบิน ทำให้สายการบิน
ต้นทุนต่ำเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของรถไฟความเร็วสูง และส่วนแบ่งการตลาดของรถไฟความเร็ว
สูงจะลดลงเมื่อใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 3 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม การใช้บริการรถไฟความเร็วสูงช่วย
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาการจราจรที่แออัดด้วย นอกจากนี้จุดแข็งของการขนส่งทางรถไฟ
ความเร็วสูง คือ ความถ่ีในการให้บริการ จึงประหยัดเวลาในการรอรับการบริการ อีกท้ังรถไฟความเร็วสูงยัง
สามารถทดแทนการขนส่งทางอากาศบางส่วนในการเชื่อมโยงในแง่ของการเก็บและการกระจาย โดย
สามารถเป็นระบบฟีดเดอร์แทนเส้นทางการบินในระยะส้ันได้ท้ังหมด 

2.4.2 ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง คือ ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ช่วยลดความแออัดของการใช้บริการในระบบการขนส่งอื่น ลดผลกระทบภายนอก และเพิ่ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาของ Deutsch Bahn International (DBI) เกี่ยวกับ
ผลกระทบของรถไฟความเร็วสูงใน 3 ประเทศ คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โดยเปรียบเทียบระหว่าง
เมืองต่างๆ ที่มีรถไฟความเร็วสูงกับเมืองที่ไม่มีรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งเปรียบเทียบก่อนและหลังการมี
รถไฟความเร็วสูงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. เยอรมนี ศึกษาเมืองที่มีสถานีให้บริการรถไฟความเร็วสูงจำนวย 12 
เมือง พบว่ามีผลต่อการเพิ่มขึ ้นของประชากร 4 เมือง มีผลต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1 เมือง มีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ 2 เมือง มีผลต่อการท่องเท่ียว 4 เมือง และมีผลต่อราคาท่ีดิน 4 เมือง ท้ังนี้ เมืองท่ีมี
สถานีให้บริการรถไฟความเร็วสูงอาจจะไมได้รับผลประโยชน์เท่ากันทุกเมือง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละเมืองด้วย 

2. ฝรั่งเศส เมืองที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ต้นทางและ
ปลายทางของเส้นทางรถไฟความเร็วสูง โดยพบว่ามีผลต่อการเพิ่มขึ้นของประชากร 2 เมือง มีผลต่อการ
จ้างงานเพิ่มขึ้น 3 เมือง มีผลต่อการท่องเที่ยว 4 เมือง และมีผลต่อนักเรียนและนักศึกษาเพิ่มขึ้น 1 เมือง 
เนื่องจากมีรถไฟความเร็วสูงจะทำให้การเดินทางของนักเรียนและนักศึกษาสะดวกขึ้น 

3. ญี่ปุ่น มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของประชากร 4 เมือง มีผลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 4 เมือง และมีผลต่อจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเพิ่มข้ึน 3 เมือง 
 นอกเหนือจากนี้งานวิจัยของ Zhang และคณะ [21] พบว่า หลังมีการเกิดขึ้นของรถไฟความเร็วสูง
นั้น ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความต้องการในด้านการขนส่งทางอากาศในจีน เนื่ องจากการเดินทางด้วย
เครื่องบินนั้นมีต้นทุนท่ีสูงกว่าการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักท่องเท่ียวมีทางเลือก
ในการเดินทางมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ธุรกิจทางการบินต้องมีการปรับตัวในการลดต้นทุน เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับธุรกิจรถไฟความเร็วสูงได้  

2.5 ระบบรางในประเทศไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 สำหรับระบบรางในประเทศไทยนั้น นับต้ังแต่รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เข้าด้วยกัน เป็น 
“กรมรถไฟหลวง” ในปี พ.ศ. 2460 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ในปี พ.ศ. 2494 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย มีเส้นทางการเดินรถไฟที่เปิดให้บริการรวมระยะทางทั้งหมด 4,507 
กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นรถไฟทางเดี่ยวร้อยละ 91 ส่วนทางคู่และทางสามรวมกันมีเพียงร้อยละ 9 จาก
เส้นทางท้ังหมด ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันของเส้นทางรถไฟแสดงดังรูปท่ี 2-3 
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รูปที่ 2-3 ภาพรวมเส้นทางรถไฟของประเทศไทยในปัจจุบนั 
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
 จากรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้แสดงถึงแผนวิสาหกิจการ
รถไฟ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และเพื่อศักยภาพ
ของประเทศที่จะเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนพัฒนา 5 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนารถไฟทางคู่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง การ
พัฒนารถไฟเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของ
ประเทศไทย ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รูปที่ 2-4 แผนพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ที่มา: รายงานประจำปี พ.ศ 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

2.5.1 การพัฒนารถไฟทางคู่ 

   จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในปัจจุบันประเทศไทยมีทางรถไฟทางเดียวถึงร้อยละ 91 ซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขนส่งทางรถไฟไม่ได้เป็ที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีการใช้เวลาเดินทางที่นาน
กว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ 
ระยะเร่งด่วน และระยะท่ี 2 บนเส้นทางรถไฟเดิม และมีการสร้างทางรถไฟสายใหม่ เพื่อยกระดับการขนส่ง
ระบบรางของประเทศไทยให้เป็นแกนหลักสำหรับการเดินทาง การขนส่ง และโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
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    โดยแผนการดำเนินงานสำหรับรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 ประกอบไปด้วย 7 เส้นทาง ได้แก่ 
1) ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2563 นี้ เปิดให้บริการแล้ว 2) ช่วงฉะเชิงเทรา – 
คลองสิบเก้า - แก่งคอย ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2563 3) ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ 
ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 4) นครปฐม – หัวหิน ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 5) ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร 
ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 6) มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และ 7) ลพบุรี - 
ปากน้ำโพ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
  นอกจากนี้แผนการดำเนินงานสำหรับรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ประกอบไปด้วย 9 เส้นทาง 
ได้แก่ 1) หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ 2) ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 3) ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 4) ขอนแก่น 
– หนองคาย 5) สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ – สงขลา 6) ปากน้ำโพ - เด่นชัย 7) เด่นชัย – เชียงใหม่ 8) เด่น
ชัย - เชียงราย - เชียงของ และ 9) บ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม ดังแสดงใน ซึ่งเส้นทางที่ได้กล่าวมา
ท้ังหมดนี้ยังอยู่ในระหว่าดำเนินการ ดังแสดงใน 
รูปท่ี 2-5 
 

 
 

รูปที่ 2-5 แผนการดำเนินงานระยะที่ 2 ของรถไฟทางคู่ 
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

2.5.2 การพัฒนารถไฟความเร็วสูง 

  สำหรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนั้น เป็นยุทธศาสตร์ที ่สำคัญเป็นอย่างมากของ
ประเทศไทย เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพในการเดินทางด้วยรถไฟ และสามาถเช่ือมต่อกับระบบรางของ
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ประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยทางรถไฟมีขนาดกว้าง 1.435 เมตร ใช้ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
สามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก และมีจุดปลายทางท่ีสามารถรองรับผู้โดยสารท่ีมีจำนวนมากได้ 
ทำให้นักท่องเท่ียวท่ีต้องการการเดินทางท่ีรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย มีตัวเลือกในการเดินทางมากขึ้น 
รถไฟความเร็วสูงนั้นมีความเร็วและคุณภาพในการให้บริการท่ีเทียบเท่ากับเครื่องบิน และนอกจากนี้รถไฟ
ความเร็วสูงยังเช่ือมต่อภูมิภาคต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการค้า 
การลงทุน และการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น ๆ 
  แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย มีทั ้งหมด 7 เส้นทาง แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ได้แก่ 1) แผนระยะเร่งเด่วน มีท้ังหมด 4 เส้นทาง ประกอบไปด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา 
เส้นทางดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อู ่ตะเภา (รถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 สนามบิน) เส้นทางกรุงเทพฯ - 
พิษณุโลก และ เส้นทางนครราชสีมา - หนองคาย รวมระยะทางทั้งหมด 1,208 กิโลเมตร 2) แผนระยะ
กลาง มีทั ้งหมด 2 เส้นทาง โดยประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน และ เส้นทางพิษณุโลก – 
เชียงใหม่ รวมระยะทางท้ังส้ิน 499 กิโลเมตร และ 3) แผนระยะยาว คือ เส้นทางหัวหิน – ปาดังเบซาร์ รวม
ระยะทางท้ังส้ิน 759 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 2-6 
 

 

 
รูปที่ 2-6 แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย 

ที่มา: กระทรวงคมนาคม [22] 
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2.5.3 การพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 

  การพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมฝั่งพระ
นครและธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการดำเนินการแก้ไขปญัหา
การจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทาง 
ซึ่งรถไฟสายสีแดงจะแบ่งออกเป็น 2 สายหลัก ได้แก่ สายสีแดงเข้ม คือ เส้นทางรังสิต – หัวลำโพง และสาย
สีแดงอ่อน คือ เส้นทางตล่ิงชัน - หัวหมาก โดยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนี้ศูนย์กลางจะอยู่ท่ีสถานีกลาง
บางซื่อ สำหรับแผนการพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ รวมทั้งหมด 6 
เส้นทาง โดย ระยะท่ี 1 มีจำนวน 2 เส้นทาง คือ 1) เส้นทางช่วงบางซื่อ - รังสิต และ 2) เส้นทางบางซื่อ – 
ตลิ่งชัน รวมระยะทางทั้งสิ้น 41.5 กิโลเมตร ส่วนระยะที่ 2 มีจำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 3) เส้นทางรังสิต - 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 4) เส้นทางตลิ่งชัน – ศาลายา และเส้นทางตลิ่งชัน - ศิริราช 5) 
เส้นทางบางซื่อ – หัวลำโพง และหัวลำโพง - มหาชัย และ 6) เส้นทางบางซื่อ – หัวหมาก รวมระยะทาง
ท้ังส้ิน 95.4 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 2-7 

 

รูปที่ 2-7 แผนพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

2.5.4 การพัฒนารถไฟเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนพัฒนารถไฟเพื่อเชื ่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
สำหรับสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zone: SEZ) โดยเส้นทางรถไฟจะเชื่อมต่อกับ
ประเทศลาว จีน กัมพูชา และมาเลเซีย เพื่อเปิดการค้าและส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลักดันประเทศเพื่อ
สู่การพัฒนาให้มั่นคง และยั่งยืน โดยคาดว่าประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนรถไฟเพื่อเช่ือมกับประเทศเพื่อน
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บ้าน ในขณะนี้ประเทศไทยสามารถเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านได้แล้ว ได้แก่ 1) ภาคใต้ ไทย-มาเลเซีย-
สิงคโปร์ โดยจุดเช่ือมอยู่ท่ี อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว-
จีน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพัฒนารถไฟความเร็วสูงเช่ือมต่อระหว่างกัน โดยจะรองรับการขนส่งท้ังผู้โดยสาร 
และสินค้า โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเช่ือมต่อระบบรางไปยังเส้นทาง คุนหมิง-ปักกิ่ง ใช้เวลา
เพียง 8 ชั ่วโมง หากสามารถเชื่อมต่อไปถึงปักกิ่งแล้ว จะสามารถเชื่อมต่อระบบรางไปยังรัสเซีย และ
ประเทศในทวีปยุโรปได้ และ 3) ภาคตะวันออก ไทย-กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มให้บริการในการเปิด
เดินรถไฟเชื่อมต่อกันช่วงอรัญประเทศ-ปอยเปต 4) ทางภาคตะวันตกไทย-เมียนมาร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ และ 5) ทางฝั่งทวาย อยู่ในขั้นตอนหารือกับมาเลเซีย เกี่ยวกับรถไฟสายสุไหงโกลก -ปาซีร์มัส 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูรถไฟสายนี้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการค้าชายแดนทางภาคใต้ [23] โดย
เส้นทางรถไฟของประเทศไทยท่ีเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน แสดงดังรูปท่ี 2-8 
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รูปที่ 2-8 เส้นทางรถไฟในประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับประเทศเพือ่นบ้าน 
ที่มา: Asean railways [24] 
 

2.5.5 สถานีกลางบางซ่ือศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของประเทศไทย 

  สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไทย และอาเซียน ซึ่งถูกสร้างให้เป็น
ศูนย์กลางระบบรางของไทย และศูนย์เปล่ียนถ่ายการเดินทางท่ีเช่ือมต่อกับรูปแบบการเดินทางอื่น ๆ เพื่อ
สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2564 สำหรับวัตถุประสงค์
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ในการสร้างสถานีกลางบางซื่อ ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างสถานีที่ใหญ่ขึ้นและรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น แต่
ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้เป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่อีกด้วย เมื่อเปรียบด้านพื้นที่ จำนวนชานชาลา 
ปริมาณการรองรับผู้โดยสาร และการเช่ือมต่อกับระบบขนส่ง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับสถานีกรุงเทพ 
พบว่า พื้นท่ีของสถานีกลางบางซื่อมีขนาดมากกว่าสถานีกรุงเทพประมาณ 20 เท่า สามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้ถึงวันละ 624,000 คน และมีจำนวนชานชาลาท่ีมากกว่าสถานีกรุงเทพ โดยแสดงดังตารางท่ี  2-2 
 
ตารางที่  2-2 เปรียบเทียบการให้บริการระหว่างสถานีกรุงเทพ และสถานีกลางบางซ่ือ 

การให้บริการ สถานีกรุงเทพ สถานีกลางบางซ่ือ 
พื้นที ่ 120 ไร่  2,475 ไร่ 

จำนวนชานชาลา 

14 ชานชาลา  
รองรับเฉพาะรถไฟทางไกล 

24 ชานชาลา 
รองรับรถไฟทางไกล 
รองรับรถไฟความเร็วสูง 
รองรับรถไฟชานเมือง 

ปริมาณการรองรับผู้โดยสาร 
60,000 คน/เท่ียว/วัน 624,000 คน /เ ท ี ่ ย ว /ว ั น  (ปี  

2575) 

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง 

 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
รถไฟฟ้าสายสีเขียว 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง 
สถานีขนส่งกรุงเทพ 
โครงการรถไฟความเร็วสูง 
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื ่อม
สามสนามบิน (EEC) 

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย [25] 
 

2.6 นิยามการขนส่ง 

 การขนส่ง (Transportation) คำว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวม
หมายถึง การเคล่ือนย้ายคน (People) สินคัา (Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีก
ตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนหรือนักเดินทางนั้น จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการขนส่ง
ผู้โดยสารเป็นส่วนใหญ่ [26] 
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2.6.1 เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 

  1. เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม 
รวมทั้งการขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะต้องช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่าบำรุงรักษา
รถบรรทุก 
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการ
การขนส่งท่ีดีด้วยจำนวนทรัพยากรท่ีเท่าเดิม ประสิทธิภาพการทำงานจะสูงขึ้น เช่น จำนวนรถบรรทุกและ
พนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 
  3.  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจต้ังเป้าหมายว่าเมื่อจัดการ
การขนส่งได้ดีข้อตำหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ทำให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการท่ี
ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 
  4. เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะ
สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตนก็จะ
ออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 
  5. เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะต้ังเป้าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งท่ีดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมท่ียอมจ่ายแพง
ขึ้นเพื่อแลกกับบริการท่ีรวดเร็วขึ้น พิเศษข้ึนหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีเข้า
มาใช้บริการ 
  6. เพื่อเพิ่มกำไร ไม่บ่อยนักท่ีเราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการ
หรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลกำไรของบริษัท โดยมากจะมองว่ากำไรเป็นผลพลอย
ได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มกำไรเป็นสิ่งท้าทายฝีมือผู้บริหารมากกว่า 
เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อม ๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เรื่องท่ีจะทำได้
ง่าย ๆ สำหรับบริษัทขนส่งโดยท่ัวไป 
  7. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักสำหรับบริษัทขนส่ง
ในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความสำคัญไม่น้อย บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดง
สถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้นให้
พนักงานช่วยกันรักษาสถิตินั้นให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

2.6.2 ประเภทการขนส่ง 

  ประเภทของการขนส่งสามารถจำแนกได้ทั ้งหมด 3 ประเภทหลัก ๆ โดยแบ่งตาม
ลักษณะของเส้นทางได้แก่  
  1. การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก ่การขนส่งทางถนน และการขนส่งทางราง 

• การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มี
ปริมาณสูงท่ีสุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลักท่ีหล่อเล้ียงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทางถนน
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กระทำได้โดยการใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการเคล่ือนย้าย
สินค้า อาจกล่าวได้ว่าสินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทางถนน ข้อดีท่ีสำคัญท่ีสุดของการขนส่ง
ทางถนน ได้แก่ คุณลักษณะท่ีเรียกว่าบริการถึงท่ีหรือ Door-to-door Service หรือการนำสินค้าไปส่งได้ถึง
บ้าน ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น ๆ 

• การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีอยู่
คู่สังคมไทยมานับต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 สินค้าท่ีขนส่งทางรางมักจะเป็นสินค้าท่ีมีการขนย้ายคราวละมาก ๆ 
เช่น ข้าว น้ำตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีท่ีผ่านมาการขนส่งสินค้า
ทางรถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ยังรอการปรับปรุงแก้ไข ทั้งใน
ส่วนของโครงข่ายท่ีไม่ท่ัวถึงและการเช่ือมโยงระหว่างรถไฟกับการขนส่งวิธีอื่น ๆ ซึ่งยังทำได้ไม่ดี 

 2. การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) เป็นการขนส่งท่ีมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำ
ท่ีสุดในบรรดาทางเลือกการขนส่งท้ังหมด ไม่จำเป็นต้องสร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางท่ีมีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติเป็นสำคัญ เช่น คลอง แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางน้ำเปน็การ
ขนส่งที่ช้าที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาส่งมอบสินค้า มักจะเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าต่อหน่วยต่ำและขนส่งในปริมาณมาก ๆ เช่น วัสดุก่อสร้างจำพวกอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น การขนส่ง
ทางน้ำอาจแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะของเส้นทางขนส่ง ได้แก่ 

• การขนส่งทางลำน้ำ (Inland Water Transportation) หมายถึง การ
ขนส่งทางน้ำท่ีใช้สายน้ำในแผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งผ่านคลองและแม่น้ำ 

• การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การ
ขนส่งทางน้ำที่ผ่านทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้าง
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางราง สำหรับ
ประเทศไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า สินค้า
นำเข้าและส่งออกเกือบท้ังหมดของประเทศไทยใช้การขนส่งทางทะเลท้ังส้ิน 

  3. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่ไปได้ไกล
ที่สุดและรวดเร็วที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด จำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคจำนวน
มหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้ง ต้องอาศัยระบบขนส่งสินค้าทางถนน
เพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้าท่ีปลายทางตามพื้นท่ีต่าง ๆ ได้ 

2.6.3 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) 

  การขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) คือ การ
ผสมผสานรูปแบบของการขนส่งจากต้นทางไปสู่ปลายทาง โดยการดำเนินการในการขนส่งจะใช้รูปแบบการ
ขนส่งที่กล่าวถึงในหัวข้อที่ 2.6.2 ตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ คือ เพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง ลดต้นทุนในการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
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แข่งขัน การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีความจำเป็นท่ีต้องพึ่งพาระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อ เช่ือมโยง 
และประสานงาน ในการแลกเปล่ียนข้อมูล ด้านรายละเอียดของสินค้า/ผู้ใช้บริการ ตารางเวลา และรูปแบบ
การขนส่งต่อเนื่อง [27] การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนี้เหมาะกับการขนส่งในระยะทางไกล ยกตัวอย่าง
เช่น การขนส่งระดับภูมิภาค (Regional transportation) [28] 
 นอกเหนือจากนี้รูปแบบในการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การขนส่งแบบถึง
มือผู้รับ (Door to door) คือ การขนส่งท่ีสินค้า หรือผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง สำหรับ
การขนส่งในรูปแบบนี้มักจะเป็นการขนส่งในรูปแบบการขนส่งทางบก ด้วยยานพาหนะประเภทรถยนต์ 
หรือรถบรรทุก เป็นหลัก เนื่องจาก สามารถเข้าถึงตำแหน่งจุดหมายปลายทางในการขนส่งได้โดยง่าย และ
การขนส่งแบบถึงท่า (Door to port) คือ การขนส่งที่จำเป็นจะต้องใช้ท่าเทียบสำหรับการขนถ่ายสินค้า 
(Transfer) ในระหว่างการขนส่ง ก่อนท่ีจะถึงผู้รับสินค้า โดยการขนส่งในรูปแบบนี้มักจะเป็นการขนส่งด้วย
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ดัง รูปท่ี 2-9 
 

 
 รูปที่ 2-9 รูปแบบการขนส่ง  

ที่มา: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ และคณะ[29] 

2.6.4 การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

  การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ สามารถกระทำได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทาง
บก การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ำ [18]  

1. การขนส่งทางบก เป็นการขนส่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยว ใน
ประเทศ หรือประเทศใกล้เคียงที่มีพรมแดนติดต่อกัน โดยการขนส่งทางบกนี้ แบ่งออกเป็น 2 ทาง ได้แก่ 
การขนส่งทางรถยนต์ และการขนส่งทางรถไฟ 
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• การขนส่งทางรถยนต์ ได้รับความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวทางบก
มาก ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสารบริการ และรถยนต์โดยสารสาธารณะ 
เนื่องจากสามารถส่งผู้โดยสารได้ถึงจุดหมายปลายทาง และสามารถเช่ือมโยงกับการขนส่งประเภทอื่น ๆ ได้
ง่าย มีความคล่องตัวสูง และมีผู้ประกอบการมากมาย สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ แต่มี
ข้อจำกัดในเรื่อง ปริมาณในการขนส่งต่อครั้งไม่มากนัก มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ไม่เหมาะต่อการ
เดินทางระยะไกล 

• การขนส่งทางรถไฟ เป็นกิจการท่ีมีการลงทุนสูง สำหรับการสร้างสถานี 
เส้นทางในการวิ่ง หรือรางรถไฟ การขนส่งรถไฟมีบทบาทในการขนส่งนักท่องเท่ียวตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
การเดินทางด้วยรถไฟยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความสะดวกปลอดภัย 
อัตราค่าบริการไม่สูงนัก และสามารถชมทิวทัศน์ระหว่างทางได้ ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของการเดินทางโดยรถไฟ 
สำหรับการเดินทางโดยรถไฟ มีข้อดี คือ สามารถขนส่งผู ้โดยสารได้เป็นจำนวนมากในแต่ละรอบการ
เดินทาง มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับการขนส่งระยะทางปานกลาง และระยะทางไกล มีอัตรา
ค่าบริการไม่สูงมากนัก ในขณะเดียวกัน ข้อจำกัดของการเดินทางด้วยรถไฟ คือ มีความคล่องตัวน้อย ไม่
สามารถส่งผู้โดยสารได้ถึงจุดหมายปลายทาง และใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก 

2. การขนส่งทางอากาศ เป็นกิจการขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือการเดินทาง
ท่องเท่ียวระยะทางไกล โดยมีข้อดี คือ มีความเร็วสูง สามารถขนส่งผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา
ในการเดินทาง เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกล และมีกำหนดเวลาท่ีแน่นอน ตรงต่อเวลา โดยข้อจำกัด
ของการขนส่งทางอากาศ คือ มีอัตราค่าบริการสูง มีความเสี่ยงสูง ไม่สามารถส่งผู้โดยสารได้ถึงจุดหมาย
ปลายทาง และรอบเวลาการบินมีจำกัด 

3. การขนส่งทางน้ำ หรือการเดินทางด้วยเรือ เป็นการเดินทางท่ีได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์การเดินทาง แต่ในปัจจุบันถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมาก เนื่องจาก
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมประเภทอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพในการขนส่งท่ีสะดวก และรวดเร็วกว่ามาก สำหรับ
การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ มักจะเหมาะกับการเดินทางในระยะส้ัน เช่น เรือข้ามฟาก เรือเลียบชายฝ่ัง เกาะ
แก่งต่าง ๆ เป็นต้น 

2.7 ทฤษฎีการคาดการณ์อุปสงค์ของผู้โดยสาร 

การคาดการณ์อุปสงค์ของผู้โดยสารในโครงการวิจัยนี้  จะใช้การพยากรณ์ (Forecasting) โดย  
การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค่าพยากรณ์ท่ีได้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด ค่าพยากรณ์จะถูกนำไปจัดทำแผนส่งเสริมการขาย ด้านการผลิต ค่า
พยากรณ์ที่ได้จะถูกนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางการผลิต การควบคุม
วัสดุคคลัง และด้านการเงินและการบัญชี ค่าพยากรณ์จะถูกนำไปวางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินลุงทุน 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

2-24 
 

กำหนดรายรับและรายจ่าย เพื่อให้บริษัทดำรงอยู่ในสถานะสภาพคล่อง และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ [30] 

 

2.7.1 ประเภทของการพยากรณ์ 

  การพยากรณ์หากจำแนกตามลักษณะของช่วงเวลาในอนาคตสามารถแบ่ง ได้ 4 
ประเภทดังต่อไปนี้ 

1. การพยากรณ์ 1 หน่วยเวลาล่วงหน้า (Immediate-Term Forecasting) เป็น 
การพยากรณ์ที่มีช่วงเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารระดับกลางและระดับต่ำ โดยมีเป้าหมายของการพยากรณ์ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น การหายอดขายในแต่ละวันหรือสัปดาห์  

2. การพยากรณ์ช่วงสั ้น (Short-Term Forecasting) เป็นการพยากรณ์ที ่อยู่
ระหว่างช่วง 1-3 เดือน โดยทั่ว ๆ ไป จะเป็นการพยากรณ์เพื่อหาระดับอุปสงค์ของสินค้าประเภทแฟช่ัน 
เช่น กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า  

3. การพยากรณ์ช่วงกลาง (Medium-Term Forecasting) เป็นการพยากรณ์ที่อยู่
ระหว่าง 3 เดือน – 2 ปี โดยค่าพยากรณ์จะถูกนำมาใช้จัดทำแผนการผลิตหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
ทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต 

4. การพยากรณ์ระยะยาว (Long-Term Forecasting) เป็นการพยากรณ์ตั้งแต่ 2 
ปีข้ึนไป โดยท่ัวไปจะเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) โดยจะกำหนดแนวทิศทาง และขนาด
ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ สำหรับรูปแบบที่นิยมใช้ในการพยากรณ์ระยะยาว 
ได้แก ่อนุกรมเวลา (Time Series) การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า 

2.7.2 การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ 

  ในการเลือกวิธ ีการพยากรณ์ ควรพิจารณาถึงลักษณะของสถานะที่กำลังตัดสินใจ 
(Characteristics of the decision-making situation) ว ่ าสอดคล ้ องก ับว ิ ธ ีก ารพยากรณ ์ต ่ า ง  ๆ 
(Characteristics of the various forecasting methods) ที่ต้องการเลือกหรือไม่ สำหรับการพยากรณ์
โดยท่ัว ๆ ไปมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ช่วงเวลาของการพยากรณ์ท่ีครอบคลุมถึง (Time Horizon) โดยวิธีการพยากรณ์
ในแต่ละรูปแบบนั้นจะกำหนดช่วงเวลาไว้แตกต่างกัน 

2. รูปแบบของข้อมูล (Pattern of Data) รูปแบบของข้อมูลในอดีต มักจะเกี่ยวข้อง
กับอุปสงค์ต่าง ๆ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร โดยท่ัวไปมักจะอยู่ 4 แบบ ได้แก่ แบบแนวระดับ จะมีลักษณะ
แบบไม่เป็นแนวโน้มมีการขึ้นลงของข้อมูลในแนวทิศทางท่ีไม่เป็นระบบแต่จะอยู่ในแนวระดับ แบบแนวโน้ม 
โดยทั่วไปค่าของข้อมูลมักเพิ่มขึ้น หรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา แบบฤดูกาล ข้อมูลประเภทนี้จะมี
ลักษณะเพิ่มขึ้น หรือลดลง โดยมีเรื่องของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง และแบบวัฏจักร ข้อมูลในรูปแบบนี้จะ
คล้ายกับรูปแบบฤดูกาลแต่ช่วงความยาวของรอบมักจะมากกว่า 1 ปี ดังแสดงในรูปท่ี 2-10 
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3. ชนิดของตัวแบบ (Type of Model) สำหรับการเลือกวิธีในการพยากรณ์อาจจะ
กำหนดขึ้นจากตัวแบบท่ีสอดคล้องกับปัญหาจริง โดยแต่ละตัวแบบจะมีข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกันออกไป 

4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการพยากรณ์ทุกครั้งจะเกิดค่าใช้จ่าย โดยจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับสถานะของปัญหา และความยากง่ายของวิธีการพยากรณ์ 

 

 
รูปที่ 2-10 รูปแบบของข้อมูล 

 
5. ความแม่นยำในการพยากรณ์ (Accuracy) ความแม่นยำในการพยากรณ์ของแต่

ละวิธีมีค่าแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้ การเลือกวิธีการพยากรณ์ย่อมขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าความแม่นยำ
ท่ีต้องการ โดยการวัดค่าความแม่นยำของการพยากรณ์นิยมใช้การคำนวณค่าผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น มีหลักการ
คำนวณและหลักการควบคุมการพยากรณ์มีดังสมการท่ี (1) – (4) ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ [31] 
      5.1 ค่าผิดพลาด (Error) คือ ค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลจริงกับค่า
พยากรณ์ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ โดยสามารถคำนวณค่าผิดพลาดได้จากสมการท่ี 1 

et = At - Ft (1) 
   
     เมื่อ et คือ ค่าความผิดพลาด ณ ช่วงเวลา t เมื่อ t = 1,2,3, …..  
     At คือ ข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t เมื่อ t = 1,2,3, ….  
     Ft คือ ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t เมื่อ t = 1,2,3, ….  
 
     5.2 ความแม่นยำของการพยากรณ์ การบอกค่าความแม่นยำในการ
พยากรณ์สามารถทำได้ 3 ลักษณะ คือ การสังเกตดัชนีความผิดพลาด 3 ค่า ได้แก่ ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์
เฉล่ีย (Mean Absolute Deviation: MAD) ค่าผิดพลาดกำลังสองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE) และ
เปอร์เซ็นต์ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percent Error: MAPE) หากการพยากรณ์นั้นมี
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ความแม่นยำ ค่าดัชนีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ควรจะมีค่าน้อยที่สุด สำหรับสูตรการคำนวณดัชนีความผิดพลาด
แสดงดังต่อไปนี้  
     5.2.1 ค ่าความผ ิดพลาดส ัมบ ูรณ ์ เฉล ี ่ ย  (Mean Absolute 
Deviation: MAD) ค่าดัชนีหาได้ดังสมการท่ี 2  
     
 

MAD = ∑ |
𝑋𝑡−𝐹𝑡

𝑛
|𝑛

𝑡=1  (2) 

 
    เมื่อ MAD  คือ ค่าความผิดพลาด 
    𝑋𝑡 คือ ค่าสังเกตท่ีเวลา t 
    𝐹𝑡 คือ ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t 
    𝑛 คือ จำนวนข้อมูล 
     
       5.2.2 ค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error: 
MSE) ค่าดัชนีหาได้ดังสมการท่ี 3 
 

MSE = ∑
(𝑋𝑡−𝐹𝑡)

2

𝑛
𝑛
𝑡=1  (3) 

     
    เมื่อ MSE  คือ ค่าความผิดพลาดกำลังสอง 
    𝑋𝑡 คือ ค่าสังเกตท่ีเวลา t 
    𝐹𝑡 คือ ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t 
    𝑛 คือ จำนวนข้อมูล 
       5.2.3. เปอร์เซ็นต์ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute 
Percent Error: MAPE) ค่าดัชนีหาได้ดังสมการท่ี 4 
 

MAPE = 
100∑ |𝑋𝑡−𝐹𝑡|𝑋𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 (4) 

     
    เมื่อ MAPE  คือ เปอร์เซ็นต์ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์เฉล่ีย 
    𝑋𝑡 คือ ค่าสังเกตท่ีเวลา t 
    𝐹𝑡 คือ ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t 
    𝑛 คือ จำนวนข้อมูล 
 

6. ความยากง่ายในการประยุกต์ใช้งาน (Ease of Application) ผู้พยากรณ์จะตอ้ง
มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการพยากรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี และต้องพิจารณาถึงลักษณะของปัญหา ข้อสมมติ
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ต่าง ๆ แล้วจึงทำการตัดสินใจเลือกวิธีการพยากรณ์ด้วยความมั่นใจว่าวิธีการพยากรณ์นั้น ๆ มีความ
เหมาะสม 

2.8 การวิเคราะห์ต้นทุน ระยะทาง และเวลา 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP 
ระบุว่าการวิเคราะห์ต้นทุน ระยะทาง และเวลา เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้สำหรับหาประสิทธภาพของ
รูปแบบในการขนส่งทั้งการขนส่งสินค้า และการขนส่งผู้โดยสาร [32] เพื่อการตัดสินใจในการเลือกใชก้าร
ขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ต้นทุน และเวลาในการขนส่ง ของรูปแบบการขนส่ง
ต่าง และเส้นทางการขนส่งจากต้นทางไปจนถึงปลายทาง  

การวิเคราะห์ต้นทุน ระยะทาง และเวลา จะช่วยแสดงความแตกต่างระหว่างต้นทุน และเวลาท่ี
ใช้สำหรับการขนส่งของแต่ละรูปแบบการขนส่ง เปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งที่แข่งขันกันในเส้นทาง
เดียวกัน และเปรียบเทียบเส้นทางการขนส่งทางเลือกอื่น ๆ การวิเคราะห์ต้นทุน ระยะทาง และเวลานั้นมี
ข้อดี คือ สามารถทำได้โดยง่ายและเข้าใจได้ง่าย เปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งในเส้นทางต่าง ๆ ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน โดยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุน ระยะทาง และเวลา ได้แก่ เส้นทางการขนส่ง 
(ต้นทาง และปลายทาง) รูปแบบการขนส่งในแต่ละรอบการขนส่ง ระยะทางของการขนส่งในแต่ละรอบการ
ขนส่ง เวลาท่ีใช้ในการขนส่งในแต่ละรอบการขนส่ง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละรอบการขนส่ง และแบ่งแยก
ตามรูปแบบของการขนส่ง  

งานวิจัยของ Nes (2002) ได้แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของต้นทุน ระยะทาง และเวลา ในการ
เดินทาง โดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กับการใช้รถสาธารณะร่วมกับการปั่นจักรยาน 
และการเดิน ดังรูปท่ี 2-11 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสามารถทำให้เวลาในการเดินทาง 
และต้นทุนท่ีใช้ในการเดินทางต่ำกว่า การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
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รูปที่ 2-11 แผนภาพต้นทุน ระยะทาง และเวลา ระหว่างการขนส่งหนึ่งรูปแบบและการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ 

ที่มา: Nes (2002) [33] 
  
2.9  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยของ Witchayaphong et al. [34] ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ผ่านการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมมของผู ้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล และผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน ไม่ว่าเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า (Bangkok Mass 
Transit System: BTS) และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link: ARL) ท่ีเป็นระบบ
ขนส่งมวลชนทางรถไฟเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน รวมทั้งสิ้น 11 สถานี โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังส้ิน 4,467 คน สำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ข้อมูลท่ัวไป ยกตัวอย่างเช่น เพศ 
(Genger) อายุ (Age) ระดับการศึกษา (Education level) รายได้ (Average income) และ 2. ข้อมูลด้าน
การเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็น ความถี่ในการเดินทาง (Travel Frequency) จำนวนผู้
ร่วมเดินทาง (Number of companies) ระยะเวลาการเดินทาง (Total travel time) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (Total cost) ระยะทางในการเดินทาง (Total travel distance) โดยผลการศึกษานี้ พบว่า เพศ 
อายุ รายได้เฉลี่ย ความเป็นเจ้าของรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะทาง
ระหว่างบ้านและสถานีขนส่งมวลชน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
(Mode Choice) ของนักเดินทาง  
 งานวิจัยของ Li et al. [35] ได้ทำการศึกษาผลกระทบของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21 ต่อการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คะแนนความโน้มเอียง (Propensity scores) และ
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วิธีการทางเศรษฐมิติท่ีเรียกว่า Differences-in-Differences โดยใช้ข้อมูลจากท้ังหมด 155 ประเทศ ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2543 จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
มีส่วนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้า ( Inbound tourists) เพิ่มขึ ้นร้อยละ 17.2 และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound tourism revenue) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 นอกจากนี้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21 จะส่งผลดีต่อนักท่องเท่ียวขาเข้าในเอเชียใต้ เอเชียตะวันตก และตะวันออกกลาง  
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บทท่ี 3  
การดำเนินการวิจัย 

  
 การดำเนินโครงการวิจัยให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่กำหนด กรอบแนวคิดของการ
ดำเนินงานวิจัย และวิธีการดำเนินงานวิจัยต้องส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานท่ีเป็นขั้นตอน ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ที ่ได้ตั ้งไว้ โดยกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย และวิธีดำเนินงานวิจัยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 

 กรอบแนวความคิดของการวิจัยเพื่อศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ ท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
แสดงดังรูปท่ี 3-1  

 
รูปที่ 3-1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 
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  สำหรับกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยในการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่ง
ผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ
ของการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่เชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศภาคีที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 2) เพื่อคาดการณ์อุปสงค์ของ
การขนส่งผู้โดยสารในอนาคตระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี และ 3) เพื่อเสนอแนะรูปแบบการ
ดำเนินงานท่ีเหมาะสมต่อการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
 เพื่อให้งานวิจัยดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คณะผู้วิจัยจึงต้องมีการทบทวน
วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีสำรวจการดำเนินงานในการขนส่งผู้โดยสาร และสัมภาษณ์เชิงลึก
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านอุปสงค์และรูปแบบการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารใน
ปัจจุบัน หลังจากนั้นจึงทำการประเมินการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการในการขนส่งผู ้โดยสารที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี นำมาสู่
รูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

3.2 วิธีการดำเนินงานวิจัย  

 วิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่สำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง จากข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงรูปแบบการดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่ง
ผู้โดยสารในปัจจุบันที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อจะทำการคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต และเสนอแนะรูปแบบการ
ดำเนินงานท่ีเหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสารเพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

    ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ การทบทวนวรรณกรรมในขั้นตอนนี้ทำให้ทราบถึงสถานการณ์การดำเนินงานการขนส่ง
ผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี และอุปสงค์ของการขนส่งในปัจจุบัน 

3.2.2 ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการขนส่งผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ 

    การลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการขนส่งผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และระบบการดำเนินงานในการขนส่งผู้โดยสาร ณ ปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ คณะผู้วิจัยจึงได้วางแผนในการลงพื้นท่ีสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การดำเนินงานและอุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
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3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในและต่างประเทศ 

    การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการดำเนินงานระหว่างการลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานการ
ขนส่งผู้โดยสารท้ังในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศภาคี คณะผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสำหรับการจัดหารูปแบบในการดำเนินการท่ีเหมาะสมในการขนส่ง
ผู้โดยสารเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี  

3.2.4 รวบรวมข้อมูลด้านอุปสงค์และรูปแบบการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารบนเส้นทาง
สายไหมศตวรรษที่ 21 

     หลังจากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื ่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในขั้นตอนต่อไป 

3.2.5 ประเมินการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี  

     ในขั้นตอนนี้ทางคณะผู้วิจัยจะทำการประเมินการดำเนินงานการขนส่งผู ้โดยสารใน
ปัจจุบันที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสู่การหารูปแบบการดำเนินงานท่ี
เหมาะสม สำหรับการขนส่งผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 

3.2.6 คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการในการขนส่งผู้โดยสารที่
เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 

   คณะผู้วิจัยจะทำการคาดการณ์แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการในการ
ขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมนิการ
ดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในขั้นตอนก่อนหน้า 
ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี เพื่อให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการคาดการณ์ดังกล่าวสามารถปรับตัวได้ตามอุปสงค์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
    การคาดการณ์อุปสงค์นักเดินทางในอนาคตระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
และการคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู ้โดยสารผ่านระบบรางในอนาคต ทางคณะผู้วิจัย ได้ทำการ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติในอดีตของจำนวนนักเดินทางที่เดินทางระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี  
หลังจากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทาง
ในอนาคต และการใช้แบบสอบถามผ่าน Google Form ในการถามความเป็นไปได้ท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการ
เดินทางมาใช้ระบบรางเพื่อการพยากรณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารผ่านระบบรางในอนาคต สำหรับผล
เชิงปริมาณของการพยากรณ์จะถูกนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทวนสอบในเชิง
คุณภาพ  
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   การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้น โดยสมการถดถอยแสดงดังสมการท่ี 5 
 

Y = a + bX (5) 
 
  โดยท่ี   Y = ตัวแปรตาม  
    X = ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 
    a = ค่าคงท่ี  
    b = ความชันของเส้นกราฟ 
   
  สมการถดถอยอย่างง่าย สามารถหาค่าของ a และ b ได้จากสูตรดังต่อไปนี้ 
 

a Y bX= −  (6) 

2

xy
b

x
=



 
(7) 

 
  เมื่อ a  = ค่าคงท่ีของสมการถดถอยอย่างง่าย 
  b  = สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
   X = มัชฌิมเลขคณิตของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 
   Y = มัชฌิมเลขคณิตของตัวแปรตาม 
   x  = ค่าเบ่ียงเบนจากมัชฌิมเลขคณิตของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น มีค่าเท่ากับ   
                                 x X−  
   y = ค่าเบ่ียงเบนจากมัชฌิมเลขคณิตของตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ y Y−  
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัย 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน และสถานการณ์การท่องเท่ียวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีใน
ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีในปัจจุบัน 

 ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีในปัจจุบัน
คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีโดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบไปด้วย 1) ขั้นตอนการขนส่งผู้โดยสารฯ รูปแบบการขนส่งทางอากาศ 
และ 2) ขั้นตอนการขนส่งผู้โดยสารฯ รูปแบบการขนส่งทางราง โดยรายละเอียดจะแสดงดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีใน
ปัจจุบัน สำหรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศ 

   สำหรับขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ จะเริ่มตั้งแต่ ผู้โดยสาร
เดินทางมายังท่าอากาศยาน โดยสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถโดยสารสาธารณะ 
เมื่อมาถึงท่าอากาศยานต้นทางแล้ว ผู้โดยสารต้องทำการเช็คอิน (Check in) ท่ีเคาน์เตอร์ของสายการบินท่ี
ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง และทำการโหลดสัมภาระท่ีมีขนาดใหญ่เกิน
กว่าที่จะสามารถนำติดตัวขึ้นเครื ่องบินได้ หลังจากนั้นผู้โดยสารต้องเข้าไปยังช่องตรวจหนังสือเดินทาง 
(Passport control) ซึ่งเป็นการตรวจประวัติส่วนบุคคลว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถตรวจหนังสือเดินทางได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านช่องตรวจอัตโนมัติ เป็นช่องท่ีผู้โดยสารต้องทำ
ตามข้ันตอนด้วยตนเอง แต่จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยแนะนำ หรือ ผ่านช่องตรวจท่ีมีเจ้าหน้าท่ีประจำอยู่ เมื่อผ่าน
การตรวจสอบประวัติแล้วเจ้าหน้าที่จะลงตราประทับออกนอกประเทศ เมื่อผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง
เรียบร้อยแล้วผู้โดยสารจะต้องเดินผ่านช่องสแกนสัมภาระท่ีผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องด้วย หลังจากสแกน
สัมภาระเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารจะต้องรอพนักงานของสายการบินเรียกขึ้นเครื่องตามเวลาท่ีระบุไว้ในบัตร
โดยสาร เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้ว ผู้โดยสารต้องเดินขึ้นเครื่องบิน นั่งตามเลขท่ีนั่งท่ีได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร    
เมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วเครื่องบินถึงจะทำการขึ้นบิน 

หลังจากเครื่องบินเดินทางมาถึงประเทศปลายทางแล้วจึงจะทำการลงจอด ณ ท่าอากาศยาน
ปลายทาง  เมื่อเครื่องบินลงจอดเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องเตรียมตัวเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศนั้น ๆ โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่  หนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารสำหรับตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ (Immigration form) เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสาร
จะต้องไปรับสัมภาระ (Baggage claim) ท่ีได้ทำการโหลดต้ังแต่ขั้นตอนเช็คอิน  เมื่อได้รับสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว ผู้โดยสารต้องผ่านด่านศุลกากรในการตรวจสัมภาระที่ผู้โดยสารนำเข้ามายังประเทศนั้น ๆ เมื่อผ่าน
ด่านศุลกากรแล้ว ผู ้โดยสารสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานปลายทางได้ สำหรับขั้นตอนการ
ดำเนินงานในการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันแสดงดังรูปท่ี 4-1 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4-2 
 

 
รูปที่ 4-1 ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบันสำหรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศ 
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 จากรูปที่ 4-1 แสดงถึงภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับการขนส่ง
ผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคี โดยขัน้ตอนท่ีเกิดขึ้นสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ผู้โดยสารเดินทางมายังท่าอากาศยานต้นทาง ทำการ
เช็คอินและโหลดสัมภาระ ไปจนถึงผู้โดยสารขึ้นเครื ่องบินและนั่งตามเลขที่นั ่ง  และ 2. ขั้นตอนสำหรับ
ผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไปจนถึงผ่านด่านศุลกากร เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการไหลของผู้โดยสารท่ีเดินทางระหว่างประเทศ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำแผนผังการไหลของผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก และขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า ดังแสดง
ในรูปท่ี 4-2 - รูปท่ี 4-3 
 

 
 

รูปที่ 4-2 แผนผังการไหลของผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้โดยสารขาออก 
 
 จากแผนผังการไหลของผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้โดยสารขาออกในรูปที่ 4-2 แสดงให้
เห็นว่าผู้โดยสารเดินทางมายังท่าอากาศยานต้นทาง เมื่อมาถึงแล้วผู้โดยสารต้องไปยังเคาน์เตอร์ของสาย
การบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ หลังจากนั้นจึงเคล่ือนย้ายไปยังช่องตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อ
ทำการตรวจหนังสือเดินทางโดยเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือผ่านทางช่องตรวจอัตโนมัติ 
เมื่อผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง และได้รับการประทับออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง
เรียบร้อยแล้ว ผู ้โดยสารต้องเดินผ่านช่องสแกนสัมภาระที่ติดตัว โดยผู้โดยสารจะต้องเดินผ่านประตู
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ตรวจจับโลหะ เพื่อป้องกันการพกพาสิ่งของต้องห้าม เช่น ของมีคม และของเหลวเกินกำหนด เข้าไปบน
อากาศยาน หรือเครื่องบิน เมื่อผ่านประตูตรวจจับโลหะ และสแกนสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะต้อง
รอพนักงานของสายการบินนั้น ๆ ทำการเรียกตามลำดับเลขท่ีนั่ง หลังจากนั้นผู้โดยสารจะต้องเดินไปยัง
ประตูขึ้นเครื่องบิน เมื่อเข้าไปยังเครื่องบินแล้วผู้โดยสารต้องนั่งตามเลขท่ีนั่งท่ีแสดงบนบัตรโดยสาร 
 สำหรับแผนผังการไหลของผู้โดยสารระหว่างประเทศในส่วนของขั้นตอนผู้โดยสารขาเข้า จะเริ่ม
ตั้งแต่เครื่องบินโดยสารบินมาถึงท่าอากาศยานปลายทาง โดยเมื่อต้องผู้โดยสารขาเข้าจะต้องผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการศุลกากร ดังแสดงในรูปท่ี 4-3  
 

 
รูปที่ 4-3 แผนผังการไหลของผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้โดยสารขาเข้า 

  
 จากรูปที่ 4-3 ซึ่งแสดงแผนผังการไหลของผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้โดยสารขาเข้า เมื่อ
เครื ่องบินโดยสารออกจากท่าอากาศยานต้นทางมาถึงท่าอากาศยานปลายทาง ผู้โดยสารต้องลงจาก
เครื่องบิน และเดินไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเอกสารสำคัญท่ีต้อง
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หนังสือเดินทาง และบัตรขาเข้า ( Immigration form) สำหรับบัตรขาเข้านั้น
ผู้โดยสารจะได้รับจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องทำการกรอกข้อมูลลงในบัตรขาเข้าให้
ครบถ้วนก่อนที่จะเข้าไปยังช่องตรวนคนเข้าเมือง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผู้โดยสารต้อง
เดินทางยังสายพาน เพื่อรับสัมภาระ และหลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารต้องผ่านด่านศุลกากร 
โดยด่านศุลกากรจะแบ่งออกเป็น 2 ช่อง ได้แก่ ช่องสีเขียวสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีส่ิ งของต้องสำแดง 
หมายถึงผู้โดยสารที่นำสัมภาระเข้ามายังประเทศนั้น ๆ ไม่เกินปริมาณที่กำหนด และช่องสีแดง  สำหรับ
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ผู้โดยสารที่มีสิ่งของต้องสำแดง เช่น ผู้โดยสารที่พกสัมภาระเข้าประเทศนั้น ๆ เกินกว่าปริมาณที่กำหนด 
ผู้โดยสารที่นำสัมภาระที่ต้องมีใบอนุญาตเช่น อาวุธยุทธภัณฑ์ ยา สัตว์มีชีวิต พืช อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร 
และเครื่องสำอาง เมื่อผ่านด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยาน 
และเข้าประเทศปลายทางได้  

4.1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีใน
ปัจจุบัน สำหรับรูปแบบการขนส่งทางราง 

 เนื่องจากในปัจจุบันของไม่มีเกิดการเช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีด้วยการขนส่ง
ทางราง ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นในการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับการ
ขนส่งทางรางจากข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศด้วยรูปแบบการขนส่ง
ทางรางโดยทั่วไป [36] ผู้โดยสารจะต้องเดินทางมายังสถานีรถไฟต้นทาง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถ
โดยสารสาธารณะ สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟนั้นผู้โดยสารสามารถเดินทางมายังสถานีก่อนเวลาท่ีรถไฟ
จะออก (Departure time) เพียงไม่กี ่นาทีได้ แตกต่างกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน ผู ้โดยสารจะต้อง
เดินทางมาถึงท่าอากาศยานก่อนเวลาเครื่องบินขึ้น (Departure time) อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง เมื่อมาถึงสถานี
รถไฟแล้ว ผู ้โดยสารต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรโดยสารที ่เครื ่องตรวจบัตรโดยสาร 
(Validate ticket) หลังจากตรวจสอบบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารต้องนำสัมภาระผ่านเครื่องสแกน 
สำหรับสัมภาระท่ีมีขนาดใหญ่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวขึ้นรถไฟได้เลย หลังจากนั้นผู้โดยสารต้องเดินทาง
ไปยังช่องตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้โดยสารขาออกของประเทศต้นทาง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของด่านตรวจคน
เข้าเมืองตรวจสอบหนังสือเดินทาง ขั้นตอนต่อไปผู้โดยสารเดินทางไปยังช่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ปลายทาง เพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า – ออกประเทศเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสาร ต้องเดินทางยัง
ชานชาลา (Platform) ที่ขบวนรถไฟของผู้โดยสารจะมาจอดเทียบ โดยหมายเลขของชานชาลาผู้โดยสาร
สามารถตรวจสอบได้ท่ีกระดานแจ้งเวลารถไฟเข้า - ออก และหมายเลขชานชาลา (Departure board) 
ผู้โดยสารต้องรออยู่ท่ีชานชาลา เมื่อรถขบวนรถไฟจอดเทียบชานชาลาเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารต้องเดินขึ้น
รถไฟ และนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่แสดงอยู่ในบัตรโดยสาร และจัดเก็บสัมภาระที่ถูกจัดไว้บนขบวนรถไฟ 
เมื่อรถไฟออกจากชานชาลาเรียบร้อยแล้ว พนักงานของบริษัทรถไฟจะเดินมาตรวจบัตรโดยสาร เมื่อรถไฟ
เดินทางมาถึงสถานีปลายทาง ผู้โดยสารสามารถลงจากรถไฟและออกจากสถานีเพื่อเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางของตนเองได้ทันที สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารผ่านรูปแบบการขนส่งทาง
รางแสดงดังรูปท่ี 4-4 
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รูปที่ 4-4 ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบันสำหรับรูปแบบการขนส่งทางราง 
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   รูปที่ 4-4 แสดงขั้นตอนที่เกิดขึ้นสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศด้วยรูปแบบการ
ขนส่งทางราง หรือการเดินทางด้วยรถไฟ จะเห็นว่าการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างประเทศ มีรูปแบบคล้าย
กับการเดินทางด้วยเครื่องบิน เพียงแต่ขั้นตอนในการผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองของการเดินทางด้วย
รถไฟจะสั้นกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบิน และเมื่อรถไฟมาถึงสถานีปลายทางเรียบร้อยแล้วผู้โดยสาร
สามารถเดินทางออกจากสถานีได้ทันที เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำแผนผังการไหลของ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับการเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งทางราง ดังแสดง 

 
 

รูปที่ 4-5 แผนผังการไหลของผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางด้วย
รถไฟ 

 
  จากแผนผังการไหลของผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ี
เดินทางด้วยรถไฟ เริ่มต้ังแต่ผู้โดยสารเดินทางมายังสถานีต้นทาง เมื่อถึงสถานีต้นทางผู้โดยสารต้องเดินทาง
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ไปตรวจสอบบัตรโดยสารท่ีตู้ตรวจบัตรโดยสาร เมื่อทำการตรวจบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะต้อง
สแกนสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นบนรถไฟ หลังจากนั้นต้องเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทาง เพื่อ
ประทับตราบนหนังสือเดินทางในการออกนอกประเทศ ต่อมาผู้โดยสารจะต้องเข้าด่านตรวนคนเข้าเมือง
ของประเทศต้นทางเพื่อประทับตราบนหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศ หลังเสร็จส้ินพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้วผู้โดยสารต้องเดินทางไปยังชานชาลาที่ขบวนรถไฟจะมาจอดเทียบ เมื่อขบวนรถไฟมาถึง
แล้ว ผู้โดยสารต้องเดินทางขึ้นรถไฟและนั่งประจำท่ีตามหมายเลขท่ีแสดงบนบัตรโดยสาร เมื่อผู้โดยสารขึ้น
รถไฟครบแล้ว รถไฟจะออกจากสถานีต้นทาง ในระหว่างเดินทางพนักงานจะเดินตรวจบัตรโดยสาร เมื่อ
รถไฟมาถึงสถานีปลายทาง ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากสถานีปลายทางได้ทันที 

4.1.3 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งทางอากาศ และ
ทางราง 
  จากการศึกษาขั้นตอนการเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งทางอากาศ หรือการเดินทาง
ด้วยเครื่องบิน และการขนส่งทางราง หรือการเดินทางด้วยรถไฟ พบว่า การเดินทางในรูปแบบท่ีได้กล่าวมา
นี้มีข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบท่ีแตกต่างกัน โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อได้เปรียบ และข้อเสีย
เปรียบของการเดินทางด้วยรูปแบบการเดินทางท้ัง 2 รูปแบบนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-1  
 
ตารางที่ 4-1 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งทางอากาศ และทางราง 
รูปแบบการ

เดินทาง 
ข้อดี ข้อเสีย 

ทางอากาศ 

• ใช้เวลาเดินทางที่สั้นกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ 
• มีความปลอดภัยในการเดินทางที่สูง 

• การเดินทางด้วยเครื่องบินมีค่าใช้จ่าย
ที่สูงกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ 
• การเช็คอินและสแกนสัมภาระใช้เวลา
ค่อนข้างนาน 
• สนามบินโดยส่วนใหญ่มักอยู่ห่างออก
จากเมือง 
• เมื่อถึงปลายทางแล้วต้องรอรับ
สัมภาระ 

ทางราง 

• สถานีรถไฟมักต้ังอยู่ใจกลางเมือง 
• การเช็คอินและสแกนสัมภาระใช้เวลาน้อยกว่า
เครื่องบิน 
• ไม่จำกัดน้ำหนักของสัมภาระ และไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการขนสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก 
• สามารถนำอาหารและเครื่องด่ืมติดตัวไปบนรถไฟ
ได้ 
• สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง
รถไฟ 
• มีความปลอดภัยในการเดินทางที่สูง 
• มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเครื่องบิน 

• ใช้เวลาในการเดินทางที่มากกว่าการ
เดินทางด้วยเครื่องบิน 
• หากสถานีรถไฟมีขนาดใหญ่อาจสร้าง
ความสับสนให้ผู้โดยสารได้ 
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4.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน 

  สำหรับหัวข้อนี้คณะผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของจำนวนนักเดินทางชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาเยือนประเทศไทย และนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้เน้นไปท่ีจำนวนนักเดินทางชาวต่างชาติท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศภาคี และจำนวนนักเดินทางชาว
ไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคี  สำหรับกลุ่มประเทศภาคี คือ 
กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบสะพานเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจนิวยูเรเซีย (New Eurasia Land Bridge) 
และอยู่ภายในเส้นทางสายไหมบนรางรถไฟ (Silk Road on Rails) ท่ีลงทุนการก่อสร้างโดยรัฐบาลจีน หรือ
เรียกอีกช่ือว่า The China Europe Block Train ประกอบไปด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศเยอรมนี ประเทศโปแลนด์ ประเทศ
เบลารุส และประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

4.2.1 สถานการณืปัจจุบันของนักเดินทางในกลุ่มประเทศภาคีท่ีเข้ามาเยือนประเทศไทย 

  สถิตินักเดินทางชาวต่างชาติ (กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และทวีปยุโรป) ท่ีเดินทางเข้า
มาเยือนประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยคณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลทางสถิติท่ีได้มาทำการจัดลำดับประเทศท่ีมี
นักเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 4-2  
  จากตารางที่ 4-2 ที่แสดงสถิติของนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทย 
จำนวน 5 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 พบว่า นักเดินทางชาวจีนเดินทางมายังประเทศ
ไทยมากที่สุด โดยผลรวมของนักเดินทางชาวจีน 5 ปีย้อนหลังสูงถึง 48.03 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีนักเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นอันดับที่ 1 ในส่วนของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกนั้น
นอกจากนักเดินทางชาวจีนที่นิยมมาเยือนประเทศไทยแล้ว รองลงมา คือ นักเดินทางชาวมาเลเซียโดยมี
ผลรวมของนักเดินทางชาวมาเลเซีย ประมาณ 18.69 ล้านคน ส่วนอันดับท่ี 3 ได้แก่ นักเดินทางชาวเกาหลี 
ซึ่งมีผลรวมของนักเดินทางใน 5 ปีย้อนหลังประมาณ 8.23 ล้านคน นอกเหนือจากนี้ นักเดินทางชาวญี่ปุ่น 
และนักเดินทางชาวลาวก็มีสถิติเดินทางมาเยือนประเทศไทยท่ีใกล้เคียงกัน โดยมีผลรวมอยู่ท่ี 7.82 ล้านคน 
และ 7.81 ล้านคนโดยประมาณ 
  สำหรับนักเดินทางที่อยู่ในทวีปยุโรป 5 อันดับแรก ได้แก่ นักเดินทางชาวรัสเซียซึ่งมี
ผลรวมนักเดินทาง 5 ปีย้อนหลังอยู่ท่ีประมาณ 6.27 ล้านคน รองลงมา คือ สหราชอาณาจักร มีนักเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 4.92 ล้านคน อันดับท่ี 3 ได้แก่ ประเทศเยอรมนีท่ีมีนักเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยประมาณ 4.18 ล้านคน อันดับท่ี 4 ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีจำนวนนักเดินทางท่ีมาเยือน
ประเทศไทยประมาณ 3.65 ล้านคน และ อันดับที่ 5 ได้แก่ กลุ่มยุโรปตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย 
เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด์ โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก และ ยูเครน 
โดยมีนักเดินทางท่ีเดินทางมาประเทศไทยประมาณ 2.33 ล้านคน 
 
 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4-10 
 

ตารางที่ 4-2 สถิติจำนวนนักเดินทางชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558 – ปี 
พ.ศ. 2562 (หน่วย: คน) 

ทวีป/
กลุ่ม

ประเทศ 
อันดับ ประเทศ 

ปี พ.ศ. 
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ผลรวม 

เอ
เช

ียต
ะวั

นอ
อก

 

1 จีน 7,936,795 8,757,646 9,806,260 10,535,241 10,997,338 48,033,280 
2 มาเลเซีย 3,418,855 3,494,890 3,494,488 4,020,526 4,265,574 18,694,333 
3 เกาหลี 1,373,045 1,464,200 1,709,265 1,796,426 1,890,973 8,233,909 
4 ญี่ปุ่น 1,381,702 1,439,510 1,544,442 1,656,101 1,806,438 7,828,193 
5 ลาว 1,220,522 1,388,020 1,682,087 1,664,630 1,854,792 7,810,051 
6 สิงคโปร ์ 938,385 967,550 1,032,647 1,069,867 1,059,484 5,067,933 
7 เวียดนาม 751,162 830,220 935,179 1,028,150 1,048,181 4,592,892 
8 ฮ่องกง 669,617 751,264 821,064 1,015,749 1,045,361 4,303,055 
9 กัมพูชา 537,950 674,975 840,871 948,824 910,696 3,913,316 
10 ไต้หวัน 552,699 522,273 573,077 687,748 790,039 3,125,836 
11 อินโดนีเซีย 469,125 534,797 576,110 644,709 710,494 2,935,235 
12 ฟิลิปปินส ์ 310,968 339,150 381,252 432,237 506,430 1,970,037 
13 พม่า 259,678 341,626 365,606 368,188 378,232 1,713,330 
14 ประเทศอ่ืน ๆ 74,446 73,141 69,771 88,200 109,342 414,900 
15 บรูไนดารุสซาลาม 13,836 14,023 14,268 14,260 15,613 72,000 

ยุโ
รป

 

1 รัสเซีย 884,136 1,090,083 1,346,338 1,472,789 1,483,337 6,276,683 
2 สหราชอาณาจักร 947,568 1,004,345 994,755 986,854 992,574 4,926,096 
3 เยอรมนี 761,819 837,885 850,139 886,523 852,481 4,188,847 
4 ฝรั่งเศส 681,114 738,878 740,190 749,556 745,346 3,655,084 

5 
กลุ่มยุโรป
ตะวันออก 

365,064 409,723 479,756 522,790 559,149 2,336,482 

6 สวีเดน 321,690 332,895 323,736 311,949 287,341 1,577,611 
7 อิตาลี 246,094 265,597 264,524 279,905 272,374 1,328,494 
8 เนเธอร์แลนด์ 221,619 235,762 222,409 236,265 241,608 1,157,663 
9 สวิตเซอร์แลนด ์ 206,480 209,057 209,528 207,471 192,130 1,024,666 
10 ประเทศอ่ืน ๆ 146,575 172,102 186,754 185,172 182,540 873,143 
11 สเปน 150,995 168,900 179,584 181,880 188,997 870,356 
12 เดนมาร์ก 159,435 165,581 161,920 169,373 162,456 818,765 
13 ฟินแลนด ์ 134,750 134,238 140,464 140,961 128,014 678,427 
14 นอร์เวย์ 135,382 131,039 127,850 128,841 127,992 651,104 
15 เบลเยียม 106,090 111,013 112,266 114,270 114,669 558,308 
16 ออสเตรีย 97,869 100,373 104,784 116,656 111,428 531,110 
17 ไอร์แลนด์ 64,758 67,486 69,014 69,076 69,655 339,989 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนั้น นักเดินทางสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางทะเล ทางบก และ
ทางอากาศ โดยคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในส่วนของ
จำนวนนักเดินทางท่ีเดินทางมายังประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติและทางสัญจร ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 
– ปี พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลสถิติของทางสัญจรของนักเดินทางจะแสดงดังตารางท่ี 4-3 
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ตารางที่ 4-3 จำนวนนักเดินทางท่ีมาเยือนประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติและทางสัญจร ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 - ปี พ.ศ. 2562 (กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก) (หน่วย: คน) 

ประเทศ ทางสัญจร ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

จีน 
ทางอากาศ 7,875,920 8,617,291 9,651,071 10,297,446 10,659,599 

ทางบก 58,102 75,268 91,237 74,992 322,165 
ทางทะเล 47,385 65,087 63,952 161,902 15,405 

มาเลเซีย 
ทางอากาศ 1,100,134 1,177,697 1,280,052 1,357,859 1,355,506 

ทางบก 2,204,570 2,233,907 2,142,882 2,591,815 2,825,754 
ทางทะเล 102,849 83,286 71,554 82,465 91,324 

เกาหลี 
ทางอากาศ 1,301,707 1,411,612 1,661,055 1,751,362 1,850,484 

ทางบก 51,043 47,489 43,369 40,987 38,171 
ทางทะเล 6,461 4,741 4,224 3,751 1,913 

ลาว 
ทางอากาศ 40,343 48,228 55,168 62,013 72,100 

ทางบก 1,085,328 1,204,923 1,465,897 1,440,243 1,621,183 
ทางทะเล 104,850 134,869 161,022 162,200 161,436 

ญี่ปุ่น 
ทางอากาศ 1,313,973 1,406,900 1,520,539 1,632,891 1,785,705 

ทางบก 31,764 29,896 21,791 20,670 18,380 
ทางทะเล 3,651 2,714 2,112 2,435 2,298 

สิงคโปร์ 
 

ทางอากาศ 1,029,014 928,077 998,565 1,037,945 1,025,492 
ทางบก 43,002 37,543 30,965 24,882 28,506 

ทางทะเล 2,739 1,930 3,117 3,392 2,584 
เวียดนาม 

 
ทางอากาศ 487,173 562,358 687,299 785,034 821,096 

ทางบก 231,782 219,252 201,228 197,572 186,800 
ทางทะเล 48,688 48,610 46,652 44,654 39,767 

ฮ่องกง 
 

ทางอากาศ 704,041 747,699 816,721 1,011,190 1,041,496 
ทางบก 3,468 3,078 3,911 3,665 3,379 

ทางทะเล 926 487 432 744 408 
กัมพูชา 

 
ทางอากาศ 126,726 163,023 224,139 261,344 326,001 

ทางบก 378,561 472,226 551,372 611,210 579,326 
ทางทะเล 39,531 39,726 65,360 75,797 5,358 

ไต้หวัน ทางอากาศ 538,988 512,688 560,761 673,744 782,998 
ทางบก 5,911 8,988 11,925 12,909 6,516 

ทางทะเล 661 597 391 931 459 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 จากตารางที่ 4-3 พบว่า นักเดินทางชาวต่างชาติส่วนใหญ่มักเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วย การ
ขนส่งทางอากาศเป็นหลัก ยกเว้น มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา ที ่ใช้ทางสัญจรทางบกเป็นหลัก อัน
เนื ่องมาจาก ทั ้ง 3 ประเทศนี ้มีชายแดนติดกับประเทศไทย จึงทำให้เดินทางด้วยทางบกได้อย่าง
สะดวกสบาย สำหรับนักเดินทาง ทวีปยุโรปแสดงตารางท่ี 4-4 
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ตารางที่ 4-4 จำนวนนักเดินทางท่ีมาเยือนประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติและทางสัญจร ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 - ปี พ.ศ. 2562 (ทวีปยุโรป) (หน่วย: คน) 

ประเทศ ทางสัญจร ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

รัสเซีย 
ทางอากาศ 823,410 1,037,793 1,294,004 1,416,946 1,435,480 

ทางบก 49,094 49,128 49,363 52,396 45,663 
ทางทะเล 4,616 3,162 2,971 3,423 2,191 

สหราช
อาณาจักร 

ทางอากาศ 845,870 956,052 955,049 950,923 958,629 
ทางบก 38,559 36,725 29,961 26,155 24,816 

ทางทะเล 12,162 11,568 9,745 9,588 9,041 

เยอรมนี 
ทางอากาศ 704,663 797,210 816,674 852,919 818,446 

ทางบก 28,875 28,067 24,089 22,160 22,756 
ทางทะเล 12,597 12,608 9,376 11,371 11,230 

ฝรั่งเศส 
ทางอากาศ 594,355 686,803 699,709 711,465 709,886 

ทางบก 44,186 43,334 32,893 30,845 29,454 
ทางทะเล 9,841 8,741 7,588 7,198 5,978 

ยุโรป
ตะวันออก 

ทางอากาศ 320,690 385,252 456,948 500,128 537,530 
ทางบก 21,411 20,931 19,597 19,384 18,723 

ทางทะเล 4,251 3,540 3,211 3,260 2,886 
สวีเดน ทางอากาศ 307,565 325,251 317,509 306,097 281,839 

ทางบก 7,009 5,953 4,901 4,504 4,151 
ทางทะเล 3,218 1,691 1,326 1,336 1,348 

อิตาลี ทางอากาศ 219,654 254,936 256,152 271,992 264,875 
ทางบก 8,937 8,339 6,556 6,050 5,889 

ทางทะเล 2,838 2,312 1,807 1,849 1,546 
เนเธอร์แลนด์ ทางอากาศ 201,293 223,032 212,126 226,586 232,432 

ทางบก 9,600 9,285 7,350 6,703 6,604 
ทางทะเล 4,052 3,445 2,933 2,943 2,529 

สวิตเซอร์แลนด์ ทางอากาศ 209,739 200,001 201,747 200,224 185,333 
ทางบก 7,418 6,695 5,476 4,842 5,107 

ทางทะเล 2,810 2,361 2,305 2,390 1,686 
สเปน ทางอากาศ 139,672 162,236 174,257 176,884 184,086 

ทางบก 6,007 5,450 4,256 3,887 3,823 
ทางทะเล 1,701 1,214 1,071 1,102 1,086 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 
 จากตารางที่ 4-4พบว่า นักเดินทางที่มีสัญชาติอยู่ในทวีปยุโรปโดยส่วนมาก เดินทางเข้ามาเยือน
ประเทศไทยผ่านรูปแบบการสัญจรทางอากาศมากท่ีสุด เนื่องด้วยสถานท่ีต้ังของประเทศไทยนั้นอยู่ห่างจาก
ทวีปยุโรปเป็นอย่างมาก จึงทำให้การสัญจรทางอากาศได้รับความนิยมมากจากนักเดินทางชาวยุโรปท่ี
เดินทางมาเยือนประเทศไทย เนื่องจากสะดวกสบาย และใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าการสัญจรรูปแบบ
อื่น  



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4-13 
 

 นอกจากสถิติจำนวนนักเดินทางที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ทำการ
รวบรวมรายได้จากนักเดินทางท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศภาคีท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 
4-5 และตารางท่ี 4-6 
 
ตารางที่ 4-5 จำนวนนักเดินทางจากประเทศภาคีท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทย (หน่วย: คน) 

ปี พ.ศ. ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

2553 715,345 1,122,219 5,639 644,678 20,139 20,139 606,874 196,994 

2554 891,950 1,721,247 5,835 1,054,187 23,519 23,519 619,133 198,891 

2555 975,999 2,786,860 6,307 1,316,564 26,765 26,765 682,419 208,122 

2556 976,639 4,637,335 7,323 1,746,565 31,220 31,220 737,658 218,765 

2557 1,053,983 4,636,298 8,394 1,606,430 38,470 38,470 715,240 211,524 

2558 1,220,522 7,936,795 9,930 884,136 41,192 41,192 761,819 221,619 

2559 1,388,020 8,757,646 10,145 1,090,083 38,484 38,484 837,885 235,762 

2560 1,682,087 9,806,260 10,699 1,346,338 45,525 45,525 850,139 222,409 

2561 1,664,630 10,535,241 12,058 1,472,789 53,306 53,306 886,523 236,265 

2562 1,854,792 10,997,338 13,031 1,483,337 58,086 58,086 852,481 241,608 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 จากตารางที่ 4-5 แสดงถึงจำนวนนักเดินทางในกลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบสะพานเศรษฐกิจและ
ระเบียงเศรษฐกิจนิวยูเรเซีย พบว่า นักเดินทางชาวจีนนิยมเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด รองลงมา 
คือ นักเดินทางชาวลาว อันดับที ่สามได้แก่ ร ัสเซีย อันดับถัดมา คือ เยอรมนี อันดับที ่ห้า ได้แก่ 
เนเธอร์แลนด์ และอันดับท่ีหก คือ เบลารุส และโปแลนด์ซึ่งมีตัวเลขเหมือนกัน เนื่องจากท้ัง 2 ประเทศอยู่
ในกลุ่มทวีปยุโรปตะวันออก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ใช้ค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกเป็นตัวแทน
ของนักนักเดินทางจาก 2 ประเทศนี้ และอันดับสุดท้าย คือ คาซัคสถาน  
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ตารางที่ 4-6 รายได้จากนักเดินทางจากประเทศภาคีท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทย (หน่วย: ล้านบาท) 
ปี พ.ศ. ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

2553 12,397.02 34,367.10 149.85 32,801.66 1,105.90 1,105.90 31,733.02 10,564.82 

2554 17,178.26 58,001.85 183.68 60,090.76 1,359.20 1,359.20 36,337.93 11,908.29 

2555 20,288.32 105,943.91 244.30 84,840.06 1,709.18 1,709.18 43,286.89 13,356.74 

2556 21,429.28 188,912.67 310.66 122,501.98 2,220.77 2,220.77 47,873.12 14,677.80 

2557 23,726.19 200,658.69 384.43 112,699.95 2,474.12 2,474.12 45,970.14 14,668.65 

2558 30,403.81 388,694.10 419.78 68,678.73 2,696.18 2,696.18 47,658.66 15,883.20 

2559 37,506.33 457,934.94 494.76 81,584.17 2,798.55 2,798.55 53,362.82 16,722.36 

2560 50,135.28 520,722.39 633.30 102,657.51 3,318.54 3,318.54 53,225.05 15,770.22 

2561 50,339.81 522,264.78 801.14 105,028.29 3,437.28 3,437.28 54,449.95 16,110.33 

2562 58,035.54 531,576.65 799.21 102,895.03 3,556.48 3,556.48 52,169.50 16,291.98 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 เพื่อให้เป็นถึงแนวโน้มของนักเดินทาง และรายได้ท่ีเกิดจากนักเดินทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้าง
กราฟเพื่อแสดงแนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางในกลุ่มประเทศภาคี ดังแสดงในรูปท่ี 
4-6 - รูปท่ี 4-13 
 

 
รูปที่ 4-6 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวลาว 
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 จากรูปที่ 4-6 แสดงถึงแนวโน้มจำนวน และรายได้ของนักเดินทางท่ีมีสัญชาติลาวที่เดินทางเข้า
มายังประเทศไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2562 
มีนักเดินทางชาวลาวเดินทางมายังประเทศไทยถึง 1.85 ล้านคน โดยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยถึง 0.58 
แสนล้านบาท 

 
รูปที่ 4-7 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวจีน 

  

 จากรูปที่ 4-7 เป็นรูปแสดงแนวโน้มจำนวน และรายได้ที ่เกิดขึ ้นจากนักเดินทางชาวจีนที่เดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2562 จากรูปจะเห็นได้ว่ามีนักเดินทางชาวจีน
เดินทางมายังประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยปี พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ. 2562 มีนักเดินทางชาวจีน
เดินทางมายังประเทศไทยโดยเฉล่ียอยู่ท่ีปีละ 10 ล้านคน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยถึง 5 แสนล้านบาท 
จากการเก็บสถิติข้อมูลนั้น พบว่า นักเดินทางชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดหากเปรียบเทียบ
ระหว่างนักเดินทางท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศภาคี 
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รูปที่ 4-8 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวคาซัคสถาน 

 ในส่วนของนักเดินทางชาวคาซัคสถาน แนวโน้มของจำนวน และรายได้จากนักเดินทางชาว
คาซัคสถานแสดงดังรูปท่ี 4-8 พบว่า นักเดินทางชาวคาซัคสถานท่ีเดินทางมายังประเทศไทยโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 
0.01 คนต่อปี สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยประมาณ 0.04 แสนล้านบาท 
 

 
รูปที่ 4-9 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวรัสเซีย 
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 สำหรับแนวโน้มของจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวรัสเซียที่แสดงในรูปที่ 4-9 
พบว่า นักเดินทางชาวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 
จนกระทั่งถึง ปี พ.ศ. 2557 โดยในปี พ.ศ. 2558 พบว่า นักเดินทางชาวรัสเซียลดลงจากปีก่อนหน้า
ค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2558 นั้นประเทศรัสเซียเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้นัก
เดินทางชาวรัสเซียท่ีเดินทางมายังประเทศไทยลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด แต่ในปีต่อ ๆ มา จำนวนนักเดินทาง
ชาวรัสเซียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 
รูปที่ 4-10 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวเบลารุส 

 
 สำหรับแนวโน้มของจำนวนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวเบลารุส แสดงดังรูปที่ 4-10 
เป็นตัวเลขค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก โดยเฉล่ียจะมีนักเดินทางชาวเบลารุสเดินทางมายัง
ประเทศไทยโดยประมาณ 0.04 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยประมาณ 0.03 แสนล้านบาท 
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รูปที่ 4-11 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวโปแลนด์ 

  
 จากรูปท่ี 4-11 แสดงแนวโน้มของจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวโปแลนด์ท่ีเดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทย โดยเป็นค่าเฉล่ียจากประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก เหมือนกันกับข้อมูลของนัก
เดินทางชาวเบลารุส เนื่องจากท้ัง 2 ประเทศจัดอยู่ในกลุ่มยุโรปตะวันออก  

 
รูปที่ 4-12 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวเยอรมนี 

 

 แนวโน้มของนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวเยอรมนี แสดงดังรูปที่ 4-12 โดยจำนวน
ของนักเดินทางชาวเยอรมนีท่ีเดินทางมายังประเทศไทย โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 0.8 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศไทยประมาณ 0.5 แสนล้านบาทต่อปี 
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รูปที่ 4-13 แนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ 

 สำหรับแนวโน้มจำนวนนักเดินทาง และรายได้จากนักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ แสดงดัง รูปท่ี 
4-13 นักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางมายังประเทศไทย โดยเฉลี่ยอยู่ที ่ประมาณ 0.2 ล้านคนต่อปี 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยประมาณ 0.15 แสนล้านบาทต่อปีโดยเฉลี ่ย สำหรับนักเดินทางชาว
เนเธอร์แลนด์ท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มคงท่ี 
 นอกจากจำนวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศภาคีแล้ว คณะผู้วิจัยได้
ทำการรวบรวมสถิติด้านการสัญจรของนักเดินทางท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศภาคี ดังแสดงใน 
 
ตารางที่ 4-7 1 สถิติการสัญจรของนักเดินทางในกลุ่มประเทศภาคี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 
(หน่วย: คน) 

ประเทศ ทางสัญจร ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

จีน 
ทางอากาศ 7,875,920 8,617,291 9,651,071 10,297,446 10,659,599 

ทางบก 58,102 75,268 91,237 74,992 322,165 
ทางทะเล 47,385 65,087 63,952 161,902 15,405 

รัสเซีย 
ทางอากาศ 823,410 1,037,793 1,294,004 1,416,946 1,435,480 

ทางบก 49,094 49,128 49,363 52,396 45,663 
ทางทะเล 4,616 3,162 2,971 3,423 2,191 

เยอรมนี 
ทางอากาศ 704,663 797,210 816,674 852,919 818,446 

ทางบก 28,875 28,067 24,089 22,160 22,756 
ทางทะเล 12,597 12,608 9,376 11,371 11,230 

เนเธอร์แลนด์ 
ทางอากาศ 201,293 223,032 212,126 226,586 232,432 

ทางบก 9,600 9,285 7,350 6,703 6,604 
ทางทะเล 4,052 3,445 2,933 2,943 2,529 

คาซัคสถาน 
ทางอากาศ 3362 7,852 8,611 8,561 8454 

ทางบก 42 279 222 200 194 
ทางทะเล 9 65 60 57 46 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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 จากตารางที่ 4-7 ซึ่งแสดงสถิติการสัญจรของนักเดินทางในประเทศภาคี พบว่า ทางสัญจรที่นัก
เดินทางในกลุ่มประเทศภาคีนิยมใช้ในการมาเยือนประเทศไทยมากท่ีสุด คือ การสัญจรทางอากาศ คิดเป็น
ร้อยละ 97 ในส่วนของการสัญจรทางบก มีนักเดินทางเดินทางมายังประเทศไทยผ่านการสัญจรทางนี้คิด
เป็นร้อยละ 2 และการสัญจรทางทะเลคิดเป็นร้อยละ 1 สำหรับการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความิยมมาก
ท่ีสุดนั้น เป็นเพราะกลุ่มประเทศภาคีนั้นไม่มีพรมแดนท่ีติดกับประเทศไทย และอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย 
จึงทำให้นักเดินทางเลือกสัญจรทางอากาศ จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2562 มีนักเดินทางชาวจีนท่ี
เดินทางยังประเทศไทยด้วยการสัญจรทางบก สูงกว่าปีก่อนหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้วใน ปี พ.ศ. 
2558 - ปี พ.ศ. 2561 มีนักเดินทางชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยด้วยการสัญจรทางบกประมาณ 
74,900 คน แต่ใน ปี พ.ศ. 2562 มีนักเดินทางชาวจีนท่ีเดินทางมายังประเทศไทยด้วยการสัญจรทางบกสูง
ถึง 322,165 คนซึ่งมีค่าสูงกว่าเดิมมากกว่า 3 เท่า สัดส่วนโดยเฉลี่ยทางสัญจรของนักเดินทางในกลุ่ม
ประเทศภาคี ดังในรูปท่ี 4-14 
 

 
รูปที่ 4-14 สัดส่วนโดยเฉลี่ยสำหรับทางสัญจรของนักเดินทางในกลุ่มประเทศภาคี 

 

4.2.2 สถานการณ์ปัจจุบันของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี 

 นอกจากสถิตินักเดินทางชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคีที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ในหวัข้อ
ก่อนหน้าแล้ว คณะนักวิจัยได้ทำการรวบรวมสถิตินักเดินทางชาวไทยที่ไปเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี 
โดยจากสถิติของนักเดินทางชาวไทยไปเยือนต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 ดังแสดงในตารางท่ี 4-8 
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ตารางที่ 4-8 สถิตินักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – ปี พ.ศ. 
2562 (หน่วย: คน) 

ทวีป/
กลุ่ม

ประเทศ 
อันดับ ประเทศ ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ผลรวม 

เอ
เช

ียต
ะวั

นอ
อก

 

1 มาเลเซีย 1,579,536 1,832,422 1,750,495 1,745,641 1,745,785 8,653,879 
2 ลาว 1,085,409 1,230,941 1,471,952 1,575,233 1,363,933 6,727,468 
3 ญี่ปุ่น 730,549 903,021 911,819 1,019,231 1,148,680 4,713,300 
4 จีน 519,382 626,661 601,899 598,194 693,818 3,039,954 
5 สิงคโปร ์ 513,545 542,968 511,737 530,868 483,143 2,582,261 
6 ฮ่องกง 379,041 501,164 503,957 533,324 429,069 2,346,555 
7 เกาหลี 235,984 395,797 456,618 515,658 558,595 2,162,652 
8 เวียดนาม 153,524 260,423 308,146 342,836 481,565 1,546,494 
9 ไต้หวัน 175,705 214,748 282,470 300,541 379,450 1,352,914 
10 พม่า 107,244 139,526 239,307 331,919 331,951 1,149,947 
11 ประเทศอ่ืน ๆ 64,291 101,032 102,438 93,794 102,495 464,050 
12 กัมพูชา 50,036 77,848 119,626 97,499 106,728 451,737 
13 อินโดนีเซีย 83,455 77,086 76,584 73,603 74,633 385,361 
14 ฟิลิปปินส ์ 20,802 21,834 29,261 35,814 49,335 157,046 
15 บรูไนฯ 12,953 12,327 9,633 7,614 8,018 50,545 

ยุโ
รป

 

1 สหราชอาณาจักร 143,796 170,705 181,162 248,837 268,305 1,012,805 
2 เยอรมนี 99,623 130,924 178,142 250,317 320,660 979,666 
3 ฝรั่งเศส 46,155 79,816 110,114 149,297 179,582 564,964 
4 ประเทศอ่ืน ๆ 24,151 24,314 47,219 79,470 116,365 291,519 

5 
กลุ่มยุโรป
ตะวันออก 

4,126 8,967 41,262 93,581 139,472 287,408 

6 อิตาลี 25,498 28,539 43,351 70,849 108,852 277,089 
7 ออสเตรีย 40,409 37,418 37,853 48,097 50,394 214,171 
8 รัสเซีย 10,339 20,088 31,025 71,095 75,456 208,003 
9 เนเธอร์แลนด์ 35,515 39,201 35,669 42,600 46,142 199,127 
10 เดนมาร์ก 33,945 33,762 37,553 46,958 43,256 195,474 
11 สเปน 12,349 15,298 28,099 51,957 59,617 167,320 
12 สวีเดน 29,768 28,988 29,952 39,030 37,701 165,439 
13 ฟินแลนด ์ 16,455 15,790 13,862 15,714 13,705 75,526 
14 เบลเยียม 1,802 2,403 9,706 17,530 29,546 60,987 
15 นอร์เวย์ 3,437 4,012 9,287 16,575 24,295 57,606 
16 สวิตเซอร์แลนด ์ 43.17 44.79 46.26 61.38 60.88 256 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 จากตารางที่ 4-8พบว่า นักเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียสูงสุด โดยมีผล
รวมอยู่ท่ี 8.65 ล้านคนโดยประมาณ นอกจากนั้น นักเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปยังลาวเป็นอันดับท่ี 2 
โดยผลรวม 5 ปีย้อนหลัง มีนักเดินทางชาวไทยที่ไปเยือนลาวประมาณ 6.72 ล้านคน ถัดมา คือ ญี่ปุ่น ที่มี
นักเดินทางชาวไทยเดินทางไปเยือนประมาณ 4.71 ล้านคน ส่วนจีนนั้นอยู่ในอันดับที่ 4 มีนักเดินทางชาว
ไทยเดินทางไปประมาณ 3.03 ล้านคน และสิงคโปร์มีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปเยือนประมาณ 2.58 
ล้านคน สำหรับทวีปยุโรปนั้น ประเทศที่เป็นที่นิยม โดยมีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปเยือนมากที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่ง อิตาลี และออสเตรีย 
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  นอกจากสถิติจำนวนนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปเยือนต่างประเทศแล้ว คณะผู้วิจัยได้
ทำการรวบรวมค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีด้วย จากข้อมูลของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีการเก็บค่าสถิติจำนวนนักเดินทางชาวไทยไปเยือน
ประเทศต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายท่ีนักเดินทางใช้จ่ายสำหรับการไปเยือนในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 
- ปี พ.ศ. 2562 โดยจะแสดงในตารางท่ี 4-9 และตารางท่ี 4-10 
 
ตารางที่ 4-9 จำนวนนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี (หน่วย: คน) 

ปี พ.ศ. ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

2553 887,869 289,806 441 10,395 220 220 86,137 37,832 

2554 925,830 285,841 391 10,883 214 214 92,677 37,662 

2555 965,015 303,796 396 11,402 214 214 96,818 39,719 

2556 963,462 329,527 465 11,290 234 234 98,642 38,866 

2557 984,807 401,315 584 11,888 309 309 100,683 38,758 

2558 1,085,409 519,382 1,642 10,339 458 458 99,623 35,515 

2559 1,230,941 626,661 1,991 20,088 996 996 130,924 39,201 

2560 1,471,952 601,899 4,977 31,025 4,585 4,585 178,142 35,669 

2561 1,575,233 598,194 7,780 71,095 10,398 10,398 250,317 42,600 

2562 1,363,933 693,818 6,223 75,456 15,497 15,497 320,660 46,142 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
ตารางที่ 4-10 ค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

2553 9,729.72 6,929.96 7.965 306.31 5.27 5.27 3,420.42 1,218.40 

2554 10,144.25 6,948.26 6.7875 350.41 5.33 5.33 3,904.60 1,326.85 

2555 10,761.57 7,982.08 7.2675 389.89 5.72 5.72 4,559.61 1,703.22 

2556 10,436.53 9,155.29 8.72 405.58 6.70 6.70 4,720.80 1,688.96 

2557 10,111.37 11,720.94 11.135 461.34 9.50 9.50 5,009.88 1,760.47 

2558 12,593.43 16,864.37 34.7475 401.27 15.30 15.30 5,236.21 1,780.91 

2559 16,874.86 21,980.07 47.5425 795.43 34.16 34.16 7,411.54 2,168.64 

2560 21,620.94 20,742.49 120.05 1,362.59 167.93 167.93 10,610.23 1,949.40 

2561 23,001.22 19,394.85 193.855 3,132.57 371.97 371.97 14,207.03 2,276.38 

2562 20,854.34 20,706.63 151.9025 3,148.87 721.66 721.66 18,441.67 2,536.50 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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 จากตารางท่ี 4-9 และตารางท่ี 4-10 แสดงให้เห็นว่านักเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปยังลาวมาก
ท่ีสุดเป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะมีพรมแดนท่ีติดต่อกัน อันดับท่ีสองรองลงมา คือ จีน อันดับท่ีสาม ได้แก่ 
เยอรมนี อันดับที่สี ่ คือ เนเธอร์แลนด์ อันดับต่อมา คือ เบลารุส และโปแลนด์ และอันดับสุดท้าย คือ 
คาซัคสถาน สำหรับแนวโน้ม และค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีแสดง
ดังรูปท่ี 4-15 - รูปท่ี 4-22 

 
รูปที่ 4-15 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังลาว 

 

 จากรูปที่ 4-15 แสดงแนวโน้มของนักเดินทางชาวไทย และค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยท่ี
เดินทางไปยังลาว พบว่า โดยเฉล่ียนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปยังลาวโดยเฉล่ีย 1.15 ล้านคนต่อปี โดยมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียอยู่ท่ี 0.15 แสนล้านบาทต่อปี 
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รูปที่ 4-16 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังจีน 

 สำหรับรูปท่ี 4-16 แสดงถึงแนวโน้มของจำนวนนักเดินทางชาวไทย และค่าใช้จ่ายของนักเดินทาง
ชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นได้ชัดเจนว่าแนวโน้มของจำนวนนักเดินทางชาวไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนกระทั่งถึง ปี พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยหลังจากปี พ.ศ. 2560 
แนวโน้มของนักเดินทางชาวไทย ก็เริ่มคงท่ีมากขึ้น แต่หากเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2553 พบว่า นักเดินทาง
ชาวไทยที่เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น
เป็นเท่าตัวในปี พ.ศ. 2553  ส่วนแนวโน้มของค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่ใช้จ่ายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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รูปที่ 4-17 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังคาซัคสถาน 

 
 ในส่วนของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังคาซัคสถานแสดงดังรูปท่ี 4-17 พบว่า โดยเฉล่ียมีนัก
เดินทางชาวไทยเดินทางไปยังคาซัคสถานประมาณ 0.0025 ล้านคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายโดยแฉลี่ยอยู่ท่ี  
0.0006 แสนล้านบาทต่อไป โดยนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังคาซัคสถานท่ีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในช่วง ปี 
พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ. 2562  

 
รูปที่ 4-18 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังรัสเซีย 
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 แนวโน้มของจำนวนนักเดินทาง และค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังรัสเซียแสดง
ดังรูปท่ี 4-18 ปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปเยือนประเทศรัสเซีย
โดยเฉลี่ยแล้ว ปีละ 0.01  ล้านคนต่อปี หรือประมาณ 10,000 คนต่อปี แต่ในปัจจุบันช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2560 –  ปี พ.ศ. 2561 มีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปยังรัสเซียประมาณ 70,000 คนต่อปี ซึ่งมีปริมาณท่ี
เพิ่มมากกว่าปีก่อน ๆ ถึง 7 เท่า  โดยแนวโน้มของค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนของนักเดินทางที่เพิ่มข้ึน
เช่นเดียวกัน 

 
รูปที่ 4-19 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังเบลารุส 

 รูปท่ี 4-19 เป็นการแสดงแนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยัง
เบลารุส โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.003 คนต่อปี โดยค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังเบลารุสโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.001 แสนล้านบาท จากรูปจะเห็นได้ว่าในช่วง ปี พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ. 2562 นักเดินทางชาว
ไทยที่เดินทางไปยังเบลารุสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวเลขของเบลารุสนั้น คณะผู้วิจัยได้จาก
ค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก 
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รูปที่ 4-20 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังโปแลนด์ 

 
 สำหรับแนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังโปแลนด์ จะ
เหมือนกับแนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จากของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังเบลารุส เนื่องจาก
คณะผู้วิจัยไม่สามารถหาสถิติของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปท้ัง 2 ประเทศนี้ได้ คณะผู้วิจัยจึงได้ทำใช้
ค่าเฉลี่ยของประเทศยุโรปตะวันออกมาแทน เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศอยู่ในยุโรปตะวันออกตามสถิติข้อมูล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
รูปที่ 4-21 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังเยอรมนี 
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 รูปที่ 4-21 แสดงถึงแนวโน้มของจำนวนนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนี 
และแนวโน้มของค่าใช้จ่ายที่นักเดินทางชาวไทยใช้จ่ายขณะเดินทางไปยังประเทศเยอรนี โดยจากกราฟ
แสดงให้เห็นว่านักเดินทางชาวไทยนิยมที่จะเดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนีเพิ่มมากขึ้นเรื ่อย ๆ โดย
แนวโน้มของนักเดินทางชาวไทยที ่เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนีเร ิ ่มมีแนวโน้มที ่เพิ ่มขึ ้นตั ้งแต่  
ปี พ.ศ. 2559 จนกระท่ังถึง ปี พ.ศ. 2562 
 

 
รูปที่ 4-22 แนวโน้มของจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์ 
 สำหรับแนวโน ้มของนักเดินทางชาวไทย และค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปเยือนประเทศ
เนเธอร์แลนด์แสดงดังรูปที่ 4-22 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจำนวนนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือน
ประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะคงที่ ในทุก ๆ ปี โดยเฉลี่ยแล้วมีนักเดินทางชาวไทยท่ี
เดินทางไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ปีละประมาณ 0.393 ล้านคนต่อป ี
 

4.3 การคาดการณ์อุปสงคน์ักเดินทางในอนาคตระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาค ี

สำหรับการคาดการณ์อุปสงค์ของผู้โดยสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี จากสถิติข้อมูลนักเดินทางระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีดังแสดงในข้อ 4.2 
คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลสถิติในข้อดังกล่าว มาทำการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางระหว่างประเทศไทยกับ
กลุ่มประเทศภาคีในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยข้อมูลท่ีนำมาใช้ในการพยากรณ์แสดงในภาคผนวก ง. คณะผู้วิจัย
ได้ใช้ทฤษฏีการพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ค่าท่ีได้จากการพยากรณ์จะถือ
เป็นอุปสงค์ของนักเดินทางระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะแบ่ง
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ออกเป็น 2 ประเภท คือ อุปสงค์ของนักเดินทางชาวต่างชาติในอนาคตท่ีเดินทางมายังประเทศไทย และอุป
สงค์ของนักเดินทางชาวไทยในอนาคตท่ีจะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี 

4.3.1 อุปสงค์ของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคีเดินทางมายังประเทศไทย 

   สำหรับการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคี ได้แก่  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย 
ประเทศเยอรมนี ประเทศโปแลนด์ ประเทศเบลารุส และประเทศเนเธอร์แลนด์ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูล
ย้อนหลังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2553 - ปี พ.ศ. 2562  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอย  ในการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคีในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้าโดยจะเว้นปี พ.ศ. 2563 - ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด 19 ทำให้ไม่เกิดการเดินทางดังนั้นข้อมูลพยากรณ์จะเริ่มต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2565 -  ปี พ.ศ. 2574 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4-11 
   ในขั้นตอนของการพยากรณ์ทางคณะผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab ในการ
พยากรณ์ข้อมูลของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคีที่เข้ามายังประเทศไทย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวลาวที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยสมการ
ถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (8)   

 
Y = 539,223 + 121,073x (8) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวลาวท่ีเดินทางมายังประเทศ
ไทยนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 186,894 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 4,678 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการ
ตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.95 และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพ ันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.97 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยสมการ
ถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (9)   

 
Y = 404,837 + 1,183,591x (9) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศ
ไทยนั้นค่าคงท่ีมีค่าเท่ากับ 404,837 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 1,183,591 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการ
ตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.97 และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพ ันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.98 
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• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวคาซัคสถานท่ีเดินทางมายังประเทศไทย โดย
สมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (10) 

  
Y = 4,075 + 835x (10) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวคาซัคสถานที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 4,075 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 835 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการ
ตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.98 และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพ ันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.99 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวรัสเซียที่เดินทางมายังประเทศไทย โดย
สมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (11) 

  
Y = 970,001 + 46,650x (11) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวรัสเซียที ่เดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้นค่าคงท่ีมีค่าเท่ากับ 970,001 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 46,650 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดง
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.18 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.43 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวเบลารุสที่เดินทางมายังประเทศไทย โดย
สมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (12) 

  
Y = 14,930 + 3,929x (12) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวเบลารุสที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 14,930 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 3,929 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดง
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.96 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.98 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวโปแลนด์ท่ีเดินทางมายังประเทศไทย ในส่วน
ของการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวโปแลนด์จะคล้ายกับอุปสงค์ของนักเดินทางชาวเบลารุส 
เนื่องจากคณะผู้วิจัยไม่สามารถหาข้อมูลท่ีเฉพาะของท้ัง 2 ประเทศได้ จึงใช้ค่าเฉล่ียของนักเดินทางของนัก
เดินทางในกลุ่มยุโรปตะวันออก เนื่องด้วยทั้ง 2 ประเทศจัดอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก โดยสมการ
ถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (13) 
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Y = 14,930 + 3,929x (13) 
   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวโปแลนด์ที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 14,930 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 3,929 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดง
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.96 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.98 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวเยอรมนีที ่เดินทางมายังประเทศไทย โดย
สมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (14) 

  
Y = 562,033 + 30,970x (14) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวเยอรมนีที ่เดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้นค่าคงท่ีมีค่าเท่ากับ 562,033 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 30,970 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดง
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.93 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.96 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ที่เดินทางมายังประเทศไทย 
โดยสมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (15) 

  
Y = 186,894 + 4,678x (15) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ท่ีเดินทางมายัง
ประเทศไทยนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 186,894 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 4,678 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดง
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.88 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.94 
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ตารางที่ 4-11 จำนวนนักเดินทางในกลุ่มประเทศภาคีท่ีเดินทางมายังประเทศไทยจากการพยากรณ์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 2574 (หน่วย: คน) 
ประเทศ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 

ลาว 2,113,172 2,234,245 2,355,318 2,476,391 2,597,464 2,718,537 2,839,610 2,960,683  3,081,756   3,202,829  
จีน 14,981,846 16,165,437 17,349,028 18,532,619 19,716,210 20,899,801 22,083,392 23,266,983 24,450,574  25,634,165  

คาซัคสถาน 14,930 15,765 16,600 17,435 18,270 19,105 19,940 20,775 21,610 22,445 
รัสเซีย 1,576,451 1,623,101 1,669,751 1,716,401 1,763,051 1,809,701 1,856,351 1,903,001 1,949,651 1,996,301 
เบลารุส 66,007 69,936 73,865 77,794 81,723 85,652 89,581 93,510 97,439 101,368 
โปแลนด์ 66,007 69,936 73,865 77,794 81,723 85,652 89,581 93,510 97,439 101,368 
เยอรมนี  964,643 995,613 1,026,583 1,057,553 1,088,523 1,119,493 1,150,463 1,181,433 1,212,403 1,243,373 

เนเธอร์แลนด์ 247,708 252,386 257,064 261,742 266,420 271,098 275,776 280,454 285,132 289,810 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4-33 
 

 จากตารางที่ 4-11 แสดงถึงจำนวนนักเดินทางจากการพยากรณ์ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - ปี 
พ.ศ. 2572 ซึ ่งเป็นการนำข้อมูลสถิติจากนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคีที ่เดินทางมายัง
ประเทศไทยมาทำการคำนวณ เห็นได้ชัดเจนว่าสถิติของนักเดินทางมีการเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยกราฟแสดง
แนวโน้มของนักเดินทาง แสดงดังรูปท่ี 4-23 -รูปท่ี 4-30 

 
รูปที่ 4-23 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวลาวที่เดินทางมายังประเทศไทย 

 

 
รูปที่ 4-24 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย 
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รูปที่ 4-25 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวคาซัคสถานที่เดินทางมายังประเทศไทย 
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รูปที่ 4-26 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวรัสเซียที่เดินทางมายังประเทศไทย 

 

 
รูปที่ 4-27 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวเบลารุสที่เดินทางมายังประเทศไทย 
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รูปที่ 4-28 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวโปแลนด์ที่เดินทางมายังประเทศไทย 

 
รูปที่ 4-29 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวเยอรมนีที่เดินทางมายังประเทศไทย 
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รูปที่ 4-30 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ที่เดินทางมายังประเทศไทย 

4.3.2 อุปสงค์ของนักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี 

  สำหรับการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางไทยท่ีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี คณะผู้วิจัยได้
ใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2553 - ปี พ.ศ. 2562  โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์การถดถอย  ในการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีใน
อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าโดยจะเว้นปี พ.ศ. 2563 - ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่เกิดการเดินทาง ดังนั้นข้อมูลพยากรณ์จะเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2565 -  ปี พ.ศ. 
2574 ดังแสดงในตารางท่ี 4-12  
  ในขั้นตอนของการพยากรณ์ทางคณะผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab ในการพยากรณ์
ข้อมูลของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังประเทศภาคี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยสมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (16)   

 
Y = 736,508 + 74,352x (16) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที ่ เดินทางไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นค่าคงท่ีมีค่าเท่ากับ 736,508 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 74,352 
โดยมค่ีาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่ากับ 0.82 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.91 
    

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยสมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (17)   
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Y = 50,440 + 187,605x (17) 
   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที ่ เดินทางไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 50,440 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 187,605 โดยมีค่า
สัมประสิทธ ิ ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่าก ับ 0.92 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.96 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
โดยสมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (18)   

 
Y = 1,921 + 802x (18) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที ่ เดินทางไปยัง
สาธารณรัฐคาซัคสถานนั้นค่าคงท่ีมีค่าเท่ากับ 1,921 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 802 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่าก ับ 0.76 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.87 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย โดย
สมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (19)   

 
Y = - 11,280 + 6,848x (19) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที ่ เดินทางไปยัง
สหพันธรัฐรัสเซียนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ - 11,280 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 6,848 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่าก ับ 0.66 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.81 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังสาธารณรัฐเบลารุส โดย
สมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (20)   

 
Y = - 4,457 + 1,413x (20) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที ่ เดินทางไปยัง
สาธารณรัฐเบลารุสนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ - 4,457 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 1,413 โดยมีค่าสัมประสทิธิ์
แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่าก ับ 0.63 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.79 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4-39 
 

 
• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐโปแลนด์ ใน

ส่วนของการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางไทยท่ีเดินทางไปยังสาธารรัฐโปแลนด์จะคล้ายกับข้อมูลของนัก
เดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังสาธารณรัฐเบลารุส เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถหาข้อมูลทางสถิติ 2 ประเทศ
ได้ จึงใช้ค่าเฉลี่ยของนักเดินทางของนักเดินทางในกลุ่มยุโรปตะวันออก เนื่องด้วยทั้ง 2 ประเทศจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก โดยสมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (21)   

 
Y = - 4,457 + 1,413x (21) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที ่ เดินทางไปยัง
สหพันธรัฐรัสเซียนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ - 4,457 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 1,413 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่าก ับ 0.63 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.79 
 

• การพยากรณ์อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี โดยสมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (22)   

 
Y = 21,576 + 22,525x (22) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยงัสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นค่าคงท่ีมีค่าเท่ากับ 21,576 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 22,525 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่าก ับ 0.72 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.85 
 

• การพยากรณ์อ ุปสงค์น ักเดินทางชาวไทยที ่ เด ินทางไปยัง ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ โดยสมการถดถอยท่ีได้จากการคำนวณแสดงดังสมการท่ี (23)   

 
Y = 36,301 + 526x (23) 

   
  สำหรับผลการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยที ่ เดินทางไปยัง
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 36,301 ส่วนตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 526 โดยมีค่า
สัมประสิทธ ิ ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ R2 เท่าก ับ 0.25 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.50
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ตารางที่ 4-12 จำนวนนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังประเทศภาคีจากการพยากรณ์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 2574 (หน่วย: คน) 
ประเทศ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 

ลาว 1,703,084 1,777,436 1,851,788 1,926,140 2,000,492 2,074,844 2,149,196 2,223,548 2,297,900  2,372,252  
จีน 843,325 893,765 944,205 994,645 1,045,085 1,095,525 1,145,965 1,196,405 1,246,845  1,297,285  

คาซัคสถาน 8,505 9,307 10,109 10,911 11,713 12,515 13,317 14,119   14,921     15,723  
รัสเซีย 77,744 84,592 91,440 98,288 105,136 111,984 118,832 125,680 132,528     139,376  
เบลารุส 13,912 15,325 16,738 18,151 19,564 20,977 22,390 23,803      25,216       26,629  
โปแลนด์ 13,912 15,325 16,738 18,151 19,564 20,977 22,390 23,803      25,216       26,629  
เยอรมนี 314,401 336,926 359,451 381,976 404,501 427,026 449,551 472,076 494,601      517,126  

เนเธอร์แลนด์ 43,139 43,665 44,191 44,717 45,243 45,769 46,295 46,821     47,347     47,873  
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 ตารางท่ี 4-12 แสดงถึงจำนวนนักเดินทางจากการพยากรณ์ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - ปี พ.ศ. 
2572 ซึ่งเป็นการนำข้อมูลสถิติจากนักเดินทางไทยท่ีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีมาทำการคำนวณ เห็น
ได้ชัดเจนว่าสถิติของนักเดินทางมีการเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยกราฟแสดงแนวโน้มของนักเดินทาง แสดงดังรูป
ท่ี 4-31 - รูปท่ี 4-38  
 

 
รูปที่ 4-31 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังลาว 

 
รูปที่ 4-32 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังจีน 
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รูปที่ 4-33 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังคาซัคสถาน 

 

 
รูปที่ 4-34 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังรัสเซีย 
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รูปที่ 4-35 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังเบลารุส 

 

 
รูปที่ 4-36 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังโปแลนด์ 
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รูปที่ 4-37 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังเยอรมนี 

 

 
รูปที่ 4-38 กราฟแนวโน้มการพยากรณ์นักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์ 

 
 จากผลการพยากรณ์ในหัวข้อที่ 4.3.1 การพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่ม
ประเทศภาคีท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และหัวข้อท่ี 4.3.21 การพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาว
ไทยที่เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคี พบว่า นักเดินทางชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเดินทาง



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4-45 
 

มายังประเทศไทยมากท่ีสุด คือ นักเดินทางท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน และลาว โดยสำหรับใน ปี 
พ.ศ. 2574 ตามผลการพยากรณ์ คาดว่านักเดินทางจากจีนจะเดินทางมายังประเทศไทยสูงถึง 25.6 ล้านคน 
และนักเดินทางจากลาวจะเดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 3.21 ล้านคน นอกจากประเทศท่ีอยู่ในทวีป
เอเชียแล้ว ยังมีอีก 2 ประเทศที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ ้นของนักเดินทางเป็นอย่างมาก ได้แก่ รัสเซีย และ
เยอรมนี เช่นเดียวกันกับการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี จาก
ผลการพยากรณ์ พบว่า นักเดินทางชาวไทยจะเดินทางไปยังลาว ในปี พ.ศ. 2574 สูงถึง 2.3 ล้านคน 
รองลงมา คือ จีน โดยจะมีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปประมาณ 1.2 ล้านคน นอกเหนือจากประเทศท่ีอยู่
ในแถบเอเชียแล้ว ตามผลการพยากรณ์ยังพบว่า ในปี พ.ศ. 2574 นักเดินทางชาวไทยอาจเดินทางไปยัง
เยอรมนีประมาณ 5 แสนค้น รองลงมา คือ รัสเซีย โดยประมาณ 1.3 แสนคน 
 นอกเหนือจากผลการพยากรณ์ที่ พบว่า มีแนวโน้มที่นักท่องเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศ
ภาคีที่อยู่ในแถบเอเชียจะเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้มี
ปริมาณของนักเดินทางเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น นโยบาย Go South ของจีน (Go South Policy) คือ นโยบาย
ท่ีจีนหันมาสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และโอเชียเนีย หรือหมู่
เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีเป้าหมายในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคผ่านการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชย์ และวัฒนธรรม โดยนโยบายนี้อาจเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้าน
การท่องเท่ียวได้ 

4.4 การคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารผ่านระบบรางในอนาคต 

 การคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู ้โดยสารผ่านระบบรางบนโครงข่ายเส้นทางสายไหมแห่ง
ศตวรรษที ่ 21 (Belt and road initiative: BRI) เพื ่อเชื ่อมโยงประเทศไทยไปยังทวีปยุโรป เนื ่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบให้ผู ้วิจัยไม่สามารถลงพื้นที่ไปสำรวจ 
อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารผ่านระบบรางได้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเดินทางในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางระหว่างประเทศจากการเดินทางด้วย
เครื่องบิน ไปใช้รูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟ โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 1) 
ส่วนของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) ข้อมูลด้านความคิดเห็นในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจาก
เครื่องบินไปยังรถไฟ โดยสรุปผลท่ีได้จากแบบสอบถามจะแสดงดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

  จากการสรุปผลจากแบบสอบถามโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในเบื้องต้นจำนวน 1,038 คน 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  4.4.1.1 เพศ จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,038 คน คิดเป็นเพศชายร้อยละ 
47 และเพศหญิงร้อยละ 53 ดังแสดงในรูปท่ี 4-39 
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รูปที่ 4-39 สัดส่วนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   
  4.4.1.2 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งได้ 5 ช่วงอายุ ได้แก่ ต่ำกว่า 20 ปีคิด
เป็นร้อยละ 17 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ช่วงอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด ช่วงอายุ 31 – 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 22 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ช่วงอายุ 41 
– 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด และอายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 7 
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังแสดงในรูปท่ี 4-40 
 

 
รูปที่ 4-40 สัดส่วนช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  4.4.1.3 ประเทศถิ ่นพำนักในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ถิ ่นพำนักในปัจจุบันของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 97 และประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 3 แสดงดังรูปท่ี 4-41 
 

 
รูปที่ 4-41 สัดส่วนประเทศถ่ินพำนักในปัจจุบัน 

 

4.4.2 ส่วนที่ 2 ด้านความคิดเห็นในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากเคร่ืองบินไปยังรถไฟ 

  4.4.2.1 ประสบการณ์ในการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มประเทศภาคีที ่อยู ่บนเส้นทาง
สะพานเศรษฐกิจนิวยูเรเซีย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 34 เคยเดินทางไปยัง
จีน รองลงมา คือ เยอรมนีคิดเป็นร้อยละ 12 อันดับต่อมา คือ เบลารุส โดยมีผู ้ตอบแบบสอบถามเคย
เดินทางไปคิดเป็นร้อยละ 11 สำหรับประเทศไทย และคาซัคสถาน คิดเป็นร้อยละ 10 อันดับถัดมาได้แก่
เนเธอร์แลนด์มีผู้ตอบแบบสอบถามเคยเดินทางไปคิดเป็นร้อยละ 7 ในส่วนของโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 6 
และอันดับสุดท้ายได้แก่รัสเซีย และลาว คิดเป็นร้อยละ 5 ดังแสดงในรูปท่ี 4-42 
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รูปที่ 4-42 สัดส่วนของประสบการณ์ในการเดินทางไปยังประเทศภาคีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  4.4.2.2 ความสามารถในการใช้ เง ินเพ ื ่อการท ่องเที ่ยวต ่างประเทศ  ในส่วนของ
ความสามารถในการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศต่อวัน โดยส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถาม
สามารถใช้เงินเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศต่อวันอยู่ในช่วง 2,501-5,000 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 31 
นอกจากนั้นมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 22 ที่สามารถใช้จ่ายต่อวันในช่วง 5,001 – 10,000 บาทต่อวัน 
ลำดับถัดมาคือไม่เกิน 2,500 บาทต่อวันคิดเป็นร้อยละ 27 แสดงดังรูปท่ี 4-43 
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รูปท่ี 4-43 สัดส่วนความสามารถใช้การใช้เงินเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  4.4.2.3 เวลาที ่ใช้ในการท่องเที ่ยวต่างประเทศ สำหรับเวลาที ่ใช้ในการท่องเที ่ยว
ต่างประเทศสูงสุดในแต่ละครั้ง จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบร้อยโดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 
26 สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ประมาณ 8 – 15 วันต่อครั้ง รองลงมา คือ สามารถเดินทางไป
เที่ยวต่างประเทศได้ไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 อันดับถัดมา คือ สามารถใช้เวลาในการ
ท่องเท่ียวประมาณ 16 -30 วันต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 ดังแสดงในรูปท่ี 4-44 
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รูปที่ 4-44 สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
  4.4.2.4 ความเป็นไปได้ท่ีจะเปล่ียนมาใช้รถไฟในการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี โดย
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะใช้รถไฟในการเดินทางไปยัง ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย 
เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 19.21 10.54 10.49 1.29 1.12 0.86 0.52  และ 
0.49 ตามลำดับ ดังแสดงรูปท่ี 4-45 
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รูปที่ 4-45 ความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนมาใช้รถไฟในการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
  4.4.2.5 ความสามารถในการเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของความสามารถใน
การเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถามสามารถเดินทางด้วยรถไฟอย่าง
ต่อเนื่อง 301 – 500 กิโลเมตรต่อเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา คือ 151 – 300 กิโลเมตรต่อเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ 26 และน้อยกว่า 150 กิโลเมตรต่อเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 18 โดยผลสรุปของแบบสอบถามแสดง
ดังรูปท่ี 4-46 
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รูปที่ 4-46 สัดส่วนของความสามารถในการเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่องของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  4.4.2.6 ความสามารถในการใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
ด้านความสามารถในการเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 30 สามารถใช้เวลา
ในการเดินทางด้วยรถไฟน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อเท่ียว รองลงมา คือ 2 – 4 ช่ัวโมงต่อเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 24 
โดยสัดส่วนของความสามารถในการใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่องของผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงดังรูปท่ี 4-47 
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รูปที่ 4-47 สัดส่วนความสามารถในการใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่องของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 
  4.4.2.7 ความสามารถในการใช้เวลาเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างต่อเนื ่อง สำหรับ
ความสามารถในการเดินทางด้วยเครื่องบินสูงสุด โดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 28 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดสามารถใช้เวลาในการเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างต่อเนื่องสูงสุด 12 - 24 ชั ่วโมงต่อเที่ยว โดย
รายละเอียดข้อสรุปอื่นๆ แสดงดังรูปท่ี 4-48 
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รูปที่ 4-48 สัดส่วนความสามารถในการใช้เวลาในการเดินทางด้วยเคร่ืองบินอย่างต่อเนือ่งของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

4.4.3 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางชาวต่างชาติใน
กลุ่มประเทศภาค ี

  สำหรับการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางชาวต่างชาติท่ี
อยู่ในกลุ่มประเทศภาคี ในเบื้องต้นทางคณะผู้วิจัยได้นำความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เดินทางในข้อ 4.4.2.4 มาคูณกับข้อมูลท่ีได้จากการพยากรณ์ในข้อ 4.3.1 มาใช้ในการคาดการณ์อุปสงค์ของ
นักเดินทางชาวต่างชาติท่ีมายังประเทศไทยผ่านรูปแบบการขนส่งระบบราง โดยแนวโน้มของนักเดินทาง
ชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยรถไฟแสดงดังรูปท่ี 4-49  
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รูปที่ 4-49 แนวโน้มของนักเดินทางชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยรถไฟ 

 
  จากรูปที่ 4-49 ที่แสดงแนวโน้มของนักเดินทางชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังประเทศ
ไทยด้วยรถไฟ เห็นได้ชัดเจนว่า นักเดินทางที่จะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยรถไฟจากกลุ่มประเทศภาคี 
โดยส่วนใหญ่จะมาจากจีน และลาว โดยเฉล่ียแล้วจากผลการพยากรณ์นักเดินทางชาวต่างชาติท่ีอยู่ในกลุ่ม
ประเทศภาคีที่มีแนวโน้มจะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยรถไฟหลัก ๆ แล้ว คือ นักเดินทางชาวจีน โดย
เฉล่ียประมาณ 2.0 ล้านคนต่อปี โดยรถไฟลาว – จีน ท่ีมีต้นทางท่ีเวียงจันทน์ มุ่งหน้าไปยังเมืองบ่อเต็นท่ีมี
พรมแดนติดกับจีนที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที ่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี ้ เป็นรถไฟฟ้าความเร็ว
โดยประมาณ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าใน 1 เที ่ยว ประกอบไปด้วยตู้รถไฟ
ท้ังหมด 9 ตู้ โดยเป็นตู้สำหรับตู้สำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า (Power car) 1 ตู้ ตู้สำหรับเสบียงอาหาร (Dinning 
coach) 1 ตู ้ ตู ้รถไฟชั ้น 1 (First class) 1 ตู ้ และตู ้รถไฟชั ้น 2 (Second class) 6 ตู้ สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ถึง 720 ที่นั่งต่อเที่ยว สำหรับผลการคาดการณ์อุปสงค์ของนักเดินทางจากกลุ่มประเทศภาคี
ท่ีมายังประเทศไทยด้วยรถไฟ จะแสดงดังตารางท่ี 4-13
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ตารางที่ 4-13 อุปสงค์ของนักเดินทางชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยรถไฟ 
ปี 

พ.ศ. 
ประเทศ 

ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมน ี เนเธอร์แลนด์ 
2565 405,910 1,578,552 1,567 20,314 737 568 4,989 1,210 
2566 429,167 1,703,260 1,654 20,915 781 601 5,149 1,233 
2567 452,423 1,827,968 1,742 21,516 825 635 5,309 1,256 
2568 475,679 1,952,676 1,829 22,117 869 669 5,469 1,279 
2569 498,936 1,077,384 1,917 22,718 913 703 5,629 1,302 
2570 522,192 2,202,093 2,005 23,319 957 737 5,789 1,325 
2571 545,449 2,326,801 2,092 23,920 1,001 770 5,950 1,347 
2572 568,705 2,451,509 2,180 24,522 1,045 804 6,110 1,370 
2573 591,961 2,576,217 2,268 25,123 1,089 838 6,270 1,393 
2574 615,218 2,700,925 2,355 25,724 1,132 872 6,430 1,416 
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4.4.4 การคาดการณ์การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางชาวไทยที่จะเดินทางไป
ยังกลุ่มประเทศภาค ี

  ในส่วนของการคาดการณ์การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางชาวไทยที่จะ
เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี คณะผู้วิจัยได้นำความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางใน
ข้อ 4.4.2.4 มาคูณกับข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ในข้อ 4.3.2 เพื่อให้ได้ค่าคาดการณ์อุปสงค์ของนัก
เดินทางชาวไทยท่ีจะเปล่ียนไปใช้การเดินทางด้วยรถไฟ ในการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคี โดยแนวโน้ม
ของนักเดินทางชาวไทยที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีด้วยรถไฟแสดงดังรูปที่ 4-50 แนวโน้มของนัก
เดินทางชาวไทยท่ีจะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีด้วยรถไฟ 
 

 
รูปที่ 4-50 แนวโน้มของนักเดินทางชาวไทยที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีด้วยรถไฟ 

 
 จากรูปที่ 4-50 แสดงแนวโน้มของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีด้วยรถไฟ 
เห็นได้ชัดเจนประเทศปลายทางที่นักเดินทางชาวไทยที่จะเดินทางไปด้วยรถไฟ อันดับแรก คือ ลาว 
รองลงมา ได้แก่ จีน โดยเฉล่ียแล้วจากผลการพยากรณ์นักเดินทางไทยท่ีมีแนวโน้มในการเดินทางด้วยรถไฟ
ไปยังลาว และจีนเป็นหลัก โดยมีประมาณ 4.8 แสนคนต่อปี โดยรถไฟลาว – จีน ที่มีต้นทางที่เวียงจันทน์ 
มุ่งหน้าไปยังเมืองบ่อเต็นที่มีพรมแดนติดกับจีนที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้ 
เป็นรถไฟฟ้าความเร็วโดยประมาณ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าใน 1 เที ่ยว 
ประกอบไปด้วยตู้รถไฟท้ังหมด 9 ตู้ โดยเป็นตู้สำหรับตู้สำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า (Power car) 1 ตู้ ตู้สำหรับ
เสบียงอาหาร (Dinning coach) 1 ตู้ ตู้รถไฟช้ัน 1 (First class) 1 ตู้ และตู้รถไฟช้ัน 2 (Second class) 6 
ตู้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 720 ที่นั่งต่อเที่ยว สำหรับผลการคาดการณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาว
ไทยท่ีจะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีด้วยรถไฟแสดงดังตารางท่ี 4-14 
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ตารางที่ 4-14 อุปสงค์นักเดินทางชาวไทยที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศภาคีด้วยรถไฟ 

ปี พ.ศ. 
ประเทศ 

ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมน ี เนเธอร์แลนด์ 
2565 327,138 88,856 892 1,002 155 120 1,626 211 
2566 341,420 94,171 977 1,090 171 132 1,742 213 
2567 355,702 99,485 1,061 1,178 187 144 1,859 216 
2568 369,984 104,800 1,145 1,267 203 156 1,975 218 
2569 384,266 110,115 1,229 1,355 219 168 2,092 221 
2570 398,548 115,429 1,313 1,443 234 180 2,208 224 
2571 412,830 120,744 1,397 1,531 250 193 2,325 226 
2572 427,112 126,058 1,481 1,619 266 205 2,441 229 
2573 441,394 131,373 1,566 1,708 282 217 2,558 231 
2574 455,676 136,688 1,650 1,796 297 229 2,674 234 
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4.5  การเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศไทยไปยังร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

สำหรับการเดินทางจากประเทศไทยไปยังร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกเหนือจากการ
เดินทางด้วยเครื่องบินแล้ว นักเดินทางยังสามารถเดินทางไปร็อตเตอร์ดัมได้ด้วยรถไฟ แต่ในปัจจุบันการ
เดินทางจากประเทศไทยไปยังทวีปยุโรปยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่ องจากการเดินทางด้วยรถไฟนั้น 
นักเดินทางจะต้องมีเวลาสำหรับการเดินทางพอสมควร โดยเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยไป
ยังร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์นั ้นในปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าหากรถไฟลาวจีนเปิดใช้
บริการในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะส่งผลให้การเดินทางจากประเทศไทยไปยังร็อตเตอร์ดัม สามารถ
ทำได้ โดยเส้นทางของการเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศไทยไปยังร็อตเตอร์ดัมแสดงดังรูปท่ี 4-51  
 

 
รูปที่ 4-51 เส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับทวีปยุโรป 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Mark Smith [37] 
 

4.5.1 กรุงเทพมหานคร ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ 

 สำหรับการเดินทางจากประเทศไทยไปยังร็อตเตอร ์ด ัม จะเร ิ ่มจาก การนั ่งรถไฟจาก
กรุงเทพมหานครฯ ไปยังจังหวัดหนองคาย โดยเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศลาว การเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับเส้นทางสายไหมบนรางรถไฟ (Silk Road on Rails) ณ ขณะนี้สามารถทำได้ผ่านรถไฟ
กรุงเทพฯ - หนองคายความเร็วปกติท่ีมีให้บริการอยู่ในตอนนี้ แต่ในอนาคตคาดว่าภายในปี 2572 ประเทศ
ไทยจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางสายไหมใหม่ผ่าน โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมโยงประเทศ
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ไทย ผ่านลาว ไปสู่จีน สำหรับรายละเอียดของเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคายความเร็วปกติ และ
กรุงเทพฯ – หนองคายความเร็วสูงแสดงดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 4-52 จำนวนเที่ยวในการให้บริการสำหรับรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย 

  
 จากรูปท่ี 4-52 จะให้ได้ว่า การให้บริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปสู่หนองคายในปัจจุบันมีให้บริการ
ท้ังหมด 4 ขบวน ประกอบไปด้วย ขบวนท่ี 75 และ 77 ซึ่งเป็นรถประเภทด่วนดีเซล มีให้บริการในช้ันท่ี 3 
และ 2 ขบวนท่ี 133 เป็นรถประเภทเร็ว จะให้บริการเพียงช้ัน 3 และขบวนท่ี 25 เป็นประเภทรถด่วนพิเศษ 
มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อีสานมรรคา เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นขบวนรถไฟที่มีการให้บรกิารตู้
นอน และมีตู้สำหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair) สำหรับระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางปัจจุบันโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 
9 – 10 ช่ัวโมง 

4.5.2 นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยัง นครคุนหมิง 
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 
  สำหรับรถไฟฟ้าเส้นทางเวียงจันทน์ - คุนหมิง จะเปิดให้บริการในวันท่ี 2 ธันวาคม 2564  

โดยรูปขบวนรถไฟ และเส้นทางดังแสดงในรูปที่ 4-53 -  
รูปท่ี 4-54 โดยมีมูลค่า 5,900 ล้านดอลลาร์ โดยเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2564 ทางลาวได้รับมอบขบวนรถไฟ
ท่ีช่ือว่า ล้านช้าง สำหรับรถไฟขบวนนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยมีระยะทาง
ท้ังส้ิน 1,009 กิโลเมตร  
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รูปที่ 4-53 รถไฟหัวกระสุนล้านช้าง 

ที่มา: xinhuathai.com  
 

 
 

รูปที่ 4-54 เส้นทางรถไฟเวียงจันทน์ - คุนหมิง 

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
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4.5.3 นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ไปยังซีอาน มณฑลส่านซี 

  เมื่อถึงนครคุนหมิงมณฑลยูนนานประเทศจีนแล้ว สามารถขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปยังซี
อาน มณฑลส่านซี โดยรถไฟเส้นทางนี้จะมีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ช่ัวโมง สำหรับตัวอย่างของรถไฟความเร็วสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีน และภาพบรรยากาศ
ภายในสถานีรถไฟแสดงดังรูปท่ี 4-55 - รูปท่ี 4-61 

 
รูปที่ 4-55 ตัวอย่างรถไฟความเร็วสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่น CRH5) 
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รูปที่ 4-56 บรรยากาศภายในชานชาลาของสถานีรถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 
รูปที่ 4-57 บรรยากาศภายในสถานีรถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รูปที่ 4-58 บรรยากาศภายในสถานีรถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 
รูปที่ 4-59 ตัวอย่างตารางเวลาการเดินรถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสารในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รูปที่ 4-60 บรรยากาศห้องรับรองผู้โดยสารในสถานีรถไฟ 

 

 
รูปที่ 4-61 จุดให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในสถานีรถไฟ 
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4.5.4 ซีอาน มณฑลส่านซี ไปยัง อุรุมชี  

  หลังจากเดินทางถึงซีอานแล้วนักเดินทางสามารถต่อรถไฟซึ ่งวิ ่งด้วยความเร็ว  250 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมงจากซีอานไปยังอุรุมชี โดยมีระยะทางรวม 2,354 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 
ช่ัวโมง 22 นาที โดยบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟอุรุมชีแสดงดังรูปท่ี 4-62 - รูปท่ี 4-63 
 

 
 

รูปที่ 4-62 บรรยากาศบริเวณสถานีอุรุมชี 
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รูปที่ 4-63 บรรยากาศบริเวณสถานีอุรุมชี 
 

4.5.5 อุรุมชี ไปยัง อัลมาตี คาซัคสถาน 

  ขบวนรถไฟจากอุรุมชี ประเทศจีน ไปยัง อัลมาตี คาซัคสถานในแต่ละสัปดาห์จะมีเพียง 2 
ขบวนเท่านั้น โดยการเดินทางในเส้นทางนี้จะใช้เวลาโดยประมาณ 25 ชั่วโมง 30 นาที โดยบรรยากาศใน
ขบวนรถไฟเส้นทางนี้แสดงดังรูปท่ี 4-64 
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รูปที่ 4-64 บรรยากาศตู้นอนของรถไฟระหว่างอุรุมชีไปยังอัลมาตี 

ที่มา: Mark Smith 
 

4.5.6 อัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน ไปยังมอสโก ประเทศรัสเซีย 

  การเดินทางจากอัลมาตี คาซัคสถาน ไปยังมอสโก ประเทศรัสเซีย สามารถทำได้โดยจะมี
การเปลี่ยนขบวนท่ีซาราคอฟ (Saratov) ประเทศรัสเซีย โดยเส้นทางอัลมาตี ไปยังมอสโก ใช้เวลาในการ
เดินทางโดยประมาณ 78 ชั ่วโมง โดยการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นนี้จะต้องบริหารเวลาให้ดี เนื ่องจาก 
ขบวนรถไฟไม่มีเปิดทำการทุกวัน แต่จะเปิดทำการทุก ๆ  2 วัน 
 

 
รูปที่ 4-65 ภาพบรรยากาศที่สถานีรถไฟในมอสโก 

ที่มา: Mark Smith 
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4.5.7 มอสโก ประเทศรัสเซีย ไปยัง วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 

   สำหรับเส้นทางรถไฟจากมอสโก ประเทศรัสเซีย ไปยัง วอร์ซอ โปแลนด์นั้นมีประเภทของ
รถไฟให้เลือกหลากหลาย โดยราคาของตั๋วโดยสารจะแตกต่างกันตามประเภทของรถไฟ โดยเฉลี่ยแล้ว
เส้นทางนี้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 18 ชั่วโมง โดยตารางการเดินทาง เวลาการเดินทาง ประเภท
รถไฟ และราคาแสดงดังรูปท่ี 4-66 และรูปแบบของรถไฟในเส้นทางนี้แสดงดังรูปท่ี 4-67 
 

 
รูปที่ 4-66 ตารางการเดินทาง เวลาการเดินทาง ประเภทของรถไฟ และราคา 

ที่มา: Rustrains.com 
 

 
รูปที่ 4-67 รูปแบบของรถไฟจากมอสโกไปยังวอร์ซอ 

ที่มา: Rustrains.com 
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4.5.8 วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ไปยัง เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 
  สำหรับเส้นทางรถไฟจากวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ไปยัง เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี มี
ระยะทางทั้งสิ ้นประมาณ 516 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 6 ชั ่วโมง 23 นาที โดย
บรรยากาศภายในรถไฟเส้นทางนี้ แสดงดังรูปท่ี 4-68 
 

 
รูปที่ 4-68 บรรยากาศภายในรถไฟวอร์ซอ ไปยังเบอร์ลิน 

ที่มา: Mark Smith 
 

4.5.9 เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ไปยัง ร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
  จากเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ไปยังร็อตเตอร์ดัม ด้วยรถไฟมีระยะทางโดยประมาณ 700
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง 30 นาที โดยบรรยากาศภายในสถานีร็อตเตอร์ดัมแสดงดังรูป
ท่ี 4-69 
 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม    
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4-71 
 

 
รูปที่ 4-69 บรรยากาศภายในสถานีรถไฟร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ที่มา :Peter Freiberg 
 

4.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะทาง และเวลา 

 สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะทาง และเวลา ทางคณะผู ้ว ิจัยได้ทำการ
เปรียบเทียบการเดินทางด้วยรถไฟ และการเดินทางด้วยเครื่องบิน ระหว่างประเทศไทย ไปยังประเทศภาคี
ท่ีอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจนิวยูเรเซีย ท้ังนี้คณะผู้วิจัยมีข้อตกลงเบ้ืองต้นดังต่อไปนี้ 1) ไม่พิจารณาถึงเวลาใน
การเปลี่ยนขบวนรถไฟ และ 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าบัตรโดยสารทั้ง 2 รูปแบบการเดินทาง 
คณะผู้วิจัยจะพิจารณาท่ีอัตราบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy class) ทั้ง 2 รูปแบบ สำหรับ
เส้นทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะทาง และเวลา แสดงดังรูปท่ี 4-70 
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รูปที่ 4-70 เส้นทางการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะทาง และเวลา 

 
 
 จากการเก็บข้อมูล พบว่า หากเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศไทยไปยังประเทศที่อยู่บนเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจนิวยูเรเซียผู้โดยสารจะต้องใช้เวลาโดยประมาณ 199 ชั่วโมง หรือประมาณ 8 วัน โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งสิ ้นโดยประมาณ  26,810 บาท โดยค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อัน
เนื่องมาจากช่วงเวลาการเก็บข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อการ
เดินทางระหว่างประเทศ ทำให้ราคาบัตรโดยสารมีความผันผวน สำหรับตารางค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการ
เดินทาง และระยะทาง แสดงดังตารางท่ี 4-15
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ตารางที่ 4-15 ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทางในการเดินทางด้วยรถไฟ 

From/to 
ค่าใช้จ่าย (บาท/เท่ียว) เวลา

เดินทาง 
(ชั่วโมง)  

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) Bangkok, 

Thailand 
Vientiane, 

Laos 
Xian, 
China 

Urumqi, 
China 

Almaty, 
Kazakhstan 

Saratov, 
Russia 

Moscow, 
Russia 

Minsk, 
Belarus 

Warsaw, 
Poland 

Berlin, 
Germany 

Rotterdam, 
Netherlands 

Bangkok,  
Thailand 

 5281 - - - - - - - - - 11 619 

Vientiane, 
 Laos 

-  5,8492 - - - - - - - - 18 2,951 

Xian, 
 China 

- -  1,4283 - - - - - - - 31 2,721 

Urumqi,  
China 

- - -  5,4083 - - - - - - 26 1,048 

Almaty, 
Kazakhstan 

- - - -  1,5504 - - - - - 62 3,129 

Saratov,  
Russia 

- - - - -  2,2385 - - - - 17 832 

Moscow, 
 Russia 

- - - - - -  2,6645 - - - 9 744 

Minsk,  
Belarus 

- - - - - - -  1,1896 - - 10 476 

Warsaw,  
Poland 

- - - - - - - -  1,5236 - 8 512 

Berlin, 
 Germany 

- - - - - - - - -  4,4347 7 611 

Rotterdam, 
Netherlands 

- - - - - - - - - -  199 13,643 

ที่มา:  1การรถไฟแห่งประเทศไทย 2สำนักข่าวซินหัว 3 TravelChinaGuide 4Railway of Kazakhstan 5Russianrailway.com 6Polrail.com 7Raileurope.com
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 นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้านการเดินทางด้วยรถไฟแล้ว ทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
ด้านการเดินทางด้วยเครื่องบินระหว่างประเทศ ท่ีอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจนิวยูเรเซีย โดยค่าใช้จ่าย
สำหรับบัตรโดยสาร เวลาการเดินทางท่ีไม่รวมเวลาในการเปล่ียนเครื่อง ระยะทางในการเดินทาง แสดงดัง
ตารางท่ีตารางที่ 4-16 โดยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้
ราคาบัตรโดยสารมีความผันผวน  
 จากการเก็บข้อมูล พบว่า หากเดินทางด้วยเครื่องบินระหว่างประเทศบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 74,533 บาท โดยใช้เวลารวมในการเดินทางประมาณ 32 ชั่วโมง หรือ
ประมาณ 1.3 วัน สำหรับการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทางในการเดินทาง 
คณะผู้วิจัยได้จัดทำกราฟแสดงการเปรียบเทียบ ดังแสดงในรูปท่ี 4-71 
 

 
รูปที่ 4-71 ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทาง  

 
 จากรูปที่ 4-71 เป็นรูปแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด 
(Economic-class ticket cost) และระยะเวลาในการเดินทางในชั้นประหยัด (Economic-class travel 
time)  ทั้งรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟ และเครื่องบิน ตั้งแต่ประเทศไทยไปจนถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ 
สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟนั้น เมื่อออกจากประเทศไทย นักเดินทางจะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟทั้งหมด 
12 คร ั ้ง ด ังแสดงในร ูปที ่  4-71 โดยเมื ่อออกจากประเทศไทย ณ จุดต้นทางสถานีกลางบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร นักเดินทางจะต้องเปลี่ยนขบวนครั้งที่ 1 ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่ นคร
หลวงเวียงจันทน์ เมื่อถึงนครหลวงเวียงจันทน์แล้ว นักเดินทางจะต้องเปล่ียนขบวนรถไฟ (ครั้งท่ี 2) เพื่อต่อ
รถไฟเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรถไฟนี้เป็นขบวนรถไฟล้านช้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 สำหรับรถไฟขบวนนี้จะส้ินสุดท่ี เมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน หลังจาก
นั้นนักเดินทางจะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟครั้งที ่ 3 ท่ีเมืองคุนหมิง ไปยังเมืองซีอาน มณฑลส่านซี โดยนัก

Kunming 
China 
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เดินทางจะต้องเปล่ียนขบวนรถไฟไปเรื่อย ๆ ตามจุดท่ีแสดงในรูป จนกระท่ังถึงเมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 
 จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางผ่านเส้นทางนี้ พบว่า การเดินทางด้วยเครื่องบิน
นั้น มีอัตราค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ โดยบางช่วงของเส้นทางนั้น การเดินทางด้วยเครื่องบิน
มีอัตราค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากกว่าการเดินทางด้วยรถไฟถึง 9 เท่า ได้แก่ การเดินทางจากเมืองอัลมาตี (Almaty) 
ประเทศคาซัคสถาน ไปยังเมืองซาราตอฟ (Saratov) ประเทศรัสเซีย และการเดินทางจาก เมืองมินสค์ 
(Minsk) ประเทศเบลารุส ไปยังเมืองวอร์ซอ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ โดยเฉลี่ยแล้วการเดินทางด้วย
เครื่องบินนั้นมีอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเดินทางด้วยรถไฟประมาณ 4.5 เท่าสำหรับการเดินทางใน
เส้นทางนี้ 
 สำหรับการเปรียบเทียบเวลาในการเดินทางระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบิน และการเดินทาง
ด้วยรถไฟในเส้นทางนี้ พบว่า การเดินทางด้วยรถไฟใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่าการเดินทางด้วย
เครื่องบิน โดยบางช่วงระยะเวลาการเดินทางด้วยรถไฟสูงกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินประมาณ 12 เท่า 
ได้แก่ การเดินทางจากเมืองอุรุมชี (Urumqi) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไป
ยังเมืองอัลมาตี (Almaty) ประเทศคาซัคสถาน โดยเฉลี่ยแล้วการเดินทางด้วยรถไฟใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางมากกว่าการเดินทางด้วยเครื ่องประมาณ 6.6 เท่าสำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้ จากการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทาง ของรูปแบบการเดินทางท้ังเครื่องบิน และ
รถไฟ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเดินทางด้วยรถไฟมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่มีระยะเวลาในการเดินทางที่สูง
กว่าเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นแม้จะมีราคาที่สูงกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ แต่มี
ระยะเวลาในการเดินทางที่สั้นกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ ในการเลือกรูปแบบการเดินทางนั้น หากนัก
เดินทางมีเวลาในการเดินทางท่ีมากพออาจจะเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายท่ีต่ำ 
แต่หากนักเดินทางมีเวลาไม่เพียงพออาจจะต้องใช้รูปแบบการเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางท่ีส้ัน แต่มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง
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ตารางที่ 4-16 ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทางในการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน 

From/to 
ค่าใช้จ่าย (บาท/เท่ียว) เวลา

เดินทาง 
(ชั่วโมง)  

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) Bangkok, 

Thailand 
Vientiane, 

Laos 
Xian, 
China 

Urumqi, 
China 

Almaty, 
Kazakhstan 

Saratov, 
Russia 

Moscow, 
Russia 

Minsk, 
Belarus 

Warsaw, 
Poland 

Berlin, 
Germany 

Rotterdam, 
Netherlands 

Bangkok,  
Thailand 

 2,5001 - - - - - - - - - 1 619 

Vientiane, 
 Laos 

-  12,5422 - - - - - - - - 5 2,951 

Xian, 
 China 

- -  12,8863 - - - - - - - 4 2,721 

Urumqi,  
China 

- - -  5,6412 - - - - - - 2 1,048 

Almaty, 
Kazakhstan 

- - - -  11,6654 - - - - - 8 3,129 

Saratov,  
Russia 

- - - - -  4,0502 - - - - 2 832 

Moscow, 
 Russia 

- - - - - -  5,2791 - - - 1 744 

Minsk,  
Belarus 

- - - - - - -  8,1672 - - 4 476 

Warsaw,  
Poland 

- - - - - - - -  3,8765 - 2 512 

Berlin, 
 Germany 

- - - - - - - - -  7,9281 3 611 

Rotterdam, 
Netherlands 

- - - - - - - - - -  32 13,643 

ที่มา: 1Expedia.co.th 2trip.com 3Cleartrip.com 4tickets.kz 5tickets.pl 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิจัย อภิปรายผลของการวิจัย และข้อเสนอแนะในการศึกษาอุปสงค์และ
แนวทางการขนส่งผู ้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การดำเนินงานของโครงการวิจัย ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลรูปแบบการดำเนินงานการ
ขนส่งผู้โดยสารและอุปสงค์ของผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีจากท้ังข้อมูลทุติยภูมิ และ
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งกลุ่มประเทศภาคีได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศ
เบลารุส ประเทศโปแลนด์ ประเทศเยอรมนี ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
ของข้อมูลนักเดินทางที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศภาคีกับประเทศไทย จากผลการวิเคราะห์แสดงให้
ทราบถึงรูปแบบการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบัน ปริมาณนักเดินทางและการใช้จ่ายของนัก
เดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคี รวมทั้งสัดส่วนของการสัญจรของนักเดินทางระหว่างประเทศ
ภาคีกับประเทศไทย  

หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลิงสถิติของนักเดินทางที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ท่ีได้จัดทำสถิติของนักเดินทางแยกตามสัญชาติ สำหรับช่วงท่ีเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 
(ปี พ.ศ. 2563 - ปี พ.ศ. 2564) ทางคณะผู้วิจัยไม่ได้นำมาใช้ในการพยากรณ์ เนื่องจากช่วงเวลานี้มีจำนวน
การเดินทางระหว่างประเทศเป็นจำนวนน้อย สำหรับการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางในอนาคต ทาง
คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการพยากรณ์ 
โดย คณะผู้วิจัยได้ทำการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 
2574) 

นอกจากการพยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางที่จะเพิ่มขึ ้น โดยใช้แบบสอบถามผ่าน Google 
Form ในการสอบถามความเป็นไปได้ที ่จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้การเดินทางด้วยรถไฟ โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน 1,038 คน มีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ เมื่อได้รับคำตอบจากผู้ตอบ
แบบสอบถามแล้ว ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามดังแสดงไว้ในหัวข้อที่ 4.4.1 และ 
4.4.2 สำหรับการคาดการณ์อุปสงค์ของนักเดินทางที่เพิ่มขึ้นที่จะเปลี่ยนไปใช้การเดินทางด้วยรถไฟ ทาง
คณะผู้วิจัยได้พยากรณ์อุปสงค์ของนักเดินทางในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 2574 ซึ่งผลของการ
พยากรณ์ พบว่า จะมีนักเดินทางชาวจีนเดินทางมายังประเทศประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
รองลงมา คือ นักเดินทางชาวจีน ในขณะเดียวกันนักเดินทางชาวไทย มีแนวโน้มที่จะเดินทางไปยังลาวสูง
เป็นอย่างมาก 
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 คณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทาง
ของการเดินทางด้วยรูปแบบทั้งเครื ่องบิน และรถไฟ พบว่า การเดินทางด้วยรถไฟใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางสูงกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยเฉล่ียสูงถึง 6.6 เท่า แต่การเดินทางด้วยรถไฟมีอัตราค่าใช้จ่าย
ที่ถูกกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยเฉลี่ย 4.5 เท่า สำหรับการเดินทางผ่านประเทศที่อยู่บนระเบียง
เศรษฐกิจนิวยูเรเซีย สำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้ จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการ
เดินทาง และระยะทาง ของรูปแบบการเดินทางท้ังเครื่องบิน และรถไฟ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเดินทาง
ด้วยรถไฟมีค่าใช้จ่ายท่ีต่ำกว่า แต่มีระยะเวลาในการเดินทางท่ีสูงกว่าเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินทางด้วย
เครื่องบินนั้นแม้จะมีราคาที่สูงกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ แต่มีระยะเวลาในการเดินทางที่สั ้นกว่าการ
เดินทางด้วยรถไฟ ในการเลือกรูปแบบการเดินทางนั้น หากนักเดินทางมีเวลาในการเดินทางที่มากพอ
อาจจะเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ แต่หากนักเดินทางมีเวลาไม่เพียงพอ
อาจจะต้องใช้รูปแบบการเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่ีส้ัน แต่มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง 
 

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี
ในปัจจุบัน 
 สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้โดยสารจะเริ่มตั้งแต่ ผู้โดยสารเดินทางมายัง
ท่าอากาศยานต้นทาง ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระท่ีเคาน์เตอร์ของสายการบิน หลังจากนั้นจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจหนังสือเดินทางและประทับตราออกนอกประเทศ ต่อจากนั้นผู ้โดยสารต้อง สแกน
สัมภาระที่ติดตัวขึ้นเครื่องบิน เมื่อผ่านการสแกนสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องรอพนักงานของ
สายการบินเรียกขึ้นเครื่องตามลำดับ สำหรับขั้นตอนที่กล่าวมานี้เป็นขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก ใน
ส่วนของขั้นตอนผู้โดยสารขาเข้าจะเริ่มตั้งแต่เครื่องบินเดินทางเข้ามาถึงท่าอากาศยานปลายทาง หลังจาก
นั้นผู้โดยสารจะเดินลงจากเครื่องบินและเข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ หลังจากนั้นจึงผ่านพิธี
ศุลกากร เมื่อเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารจึงสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทางได้ 
 ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบการขนส่งทางรางนั้น
จะคล้ายกับขั้นตอนการขนส่งผู้โดยสารด้วยรูปแบบการขนส่งทางอากาศ เพียงแต่ขั้นตอนในการขนส่ง
ผู้โดยสารทางรางนั้น จะมีพิธีการที่ค่อนข้างสั้นกว่าการขนส่งทางอากาศ โดยขั้นตอนการขนส่งผู้โดยสาร
ด้วยรูปแบบการขนส่งทางรางนั้นเริ่มตั้งแต่ ผู้โดยสารเดินทางมายังสถานีต้นทาง ทำการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัตรโดยสาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทาง และปลายทางแล้ว ผู้โดยสาร
สามารถไปรอยังชานชาลา เพื่อขึ้นรถไฟ เมื่อขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้ว รถไฟจะออกจากสถานีต้นทาง ใน
ระหว่างเดินทางจะมีพนักงานของรถไฟคอยเดินตรวจบัตรโดยสาร เมื่อมาถึงสถานีปลายทางผู้โดยสาร
สามารถเดินทางออกจากสถานีได้ทันที 

5.2.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน 

  สถานการณ์การท่องเที ่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคีในปัจจุบัน 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของนักเดินทางชาวต่างชาติที ่เดินทางมาเยือนประเทศไทยกับ นัก
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เดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศ จากสำนักงานปลัดกระทรวงและกีฬา พบว่า นักเดินทาง
ชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคีที่นิยมเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ นักเดินทางชาวจีน 
รองลงมาได้แก่ นักเดินทางชาวลาว ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ นักเดินทางชาวรัสเซีย อันดับที่ 4 ได้แก่ นัก
เดินทางชาวเยอรมนี อันดับที่ 5 ได้แก่ นักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ อันดับที่  ได้แก่ นักเดินทางชาว
โปแลนด์ และเบลารุส และอันดับสุดท้าย คือ นักเดินทางชาวคาซัคสถาน สำหรับรายได้ท่ีได้จากนักเดินทาง
ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย พบว่า รายได้จากนักเดินทางชาวจีนมีมูลค่าสูงมากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วมี
มูลค่า สูงถึง 5 แสนล้านบาทต่อปี  
  ในส่วนของสถิตินักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือนกลุ่มประเทศภาคี จากสถิติของ
สำนักงานปลัดกระทรวงและกีฬาระหว่างปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 พบว่า นักเดินทางชาวไทยนิยม
เดินทางไปเยือนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 14,000 ล้านบาท
ต่อปี รองลงมา ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.46 ล้าน
คนต่อปี โดยค่าใช้จ่ายของนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจะอยู่ที่ประมาณ 
20,000 ล้านบาทต่อปี ถัดมาคือ ประเทศเยอรมนี โดยเฉล่ียแล้วมีนักเดินทางท่ีเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไป
ยังประเทศเยอรมนีโดยเฉล่ียแล้วประมาณ 0.14 ล้านคนต่อปี ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 7,752 ล้านบาทต่อปี 
ประเทศท่ีนักเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปเยือนอันดับถัดมาได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉล่ียมีนัก
เดินทางชาวไทยเดินทางไปประมาณ 0.04 ล้านคนต่อปี ในส่วนของประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีได้รับ
ความนิยมจากนักเดินทางชาวไทยอยู่ในอันดับที่ 4 โดยเฉลี่ยแล้วมีนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเยือน
ประเทศรัสเซียอยู่ท่ีประมาณ 0.04 ล้านคนต่อปี แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2562 มีนักเดินทางชาว
ไปเดินทางไปเยือนประเทศรัสเซียเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มถึงปีละประมาณ 0.07 ล้านคนต่อ สำหรับประเทศ
คาซัคสถานนั้นมีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปเยือนค่อนข้างน้อย โดยมีนักเดินทางชาวไทยเดินทางไปเยือน
ปีละประมาณ 0.002 ล้านคนต่อปี หรือประมาณ 2,000 คนต่อป ี
 

5.2.3 การคาดการณ์อุปสงค์ระหว่างนักเดินทางชาวไทย และนักเดินทางที่อยู่ในกลุ่มประเทศ
ภาค ี
  การคาดการณ์อุปสงค์ระหว่างนักเดินทางชาวไทย และนักเดินทางชาวต่างชาติที่อยู่ใน
กลุ่มประเทศภาคี คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
มาใช้เป็นข้อมูลในการทำการพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูล 10 ปีย้อนหลัง โดยไม่นำข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2563 มา
คิด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 คณะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression analysis) ทำการพยากรณ์อนาคตใน 10 ปีข้างหน้า โดยพบว่า นักเดินทางใน
กลุ่มประเทศภาคีท่ีนิยมเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด คือ นักเดินทางชาวจีน รองลงมาได้แก่ นัก
เดินทางชาวลาว อันดับท่ี 3 ได้แก่ นักเดินทางชาวรัสเซีย อันดับท่ี 4 ได้แก่ นักเดินทางชาวเยอรมนี อันดับท่ี 
5 ได้แก่ นักเดินทางชาวเนเธอร์แลนด์ อันดับที่ 6 ได้แก่ นักเดินทางชาวเบลารุส และโปแลนด์ ส่วนอันดับ
สุดท้ายได้แก่ นักเดินทางชาวคาซัคสถาน 
  ในส่วนของการคาดการณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทย คณะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีพยากรณ์
โดยการวิเคราะห์การถดถอย ทำการพยากรณ์อนาคตใน 10 ข้างหน้าเช่นเดียวกัน พบว่า ประเทศปลายทาง
ที่เป็นที่นิยมของนักเดินทางชาวไทยมากเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ลาว รองลงมา คือ จีน อันดับที่ 3 ได้แก่ 
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เยอรมนี  อันดับท่ี 4 ได้แก่ รัสเซีย อันดับท่ี 5 ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อันดับท่ี 6 ได้แก่ เบลารุส และโปแลนด์ 
และอันดับสุดท้าย ได้แก่ คาซัคสถาน 
 

5.2.4 การคาดการณ์การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางชาวไทย และนักเดินทาง
ชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศภาคี 
  การคาดการณ์การเปล่ียนรูปแบบการเดินทางของนักเดินทางท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ
ท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศภาคี ในเบ้ืองต้นคณะผู้วิจัยได้จำความเป็นไปได้ท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นใน
การเลือกรูปแบบการเดินทาง มาคูณกับค่าพยากรณ์ท่ีพยากรณ์ได้ เพื่อใช้คาดการณ์อุปสงค์ของนักเดินทาง
ชาวไทย และชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคี ที ่จะเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งทางราง  โดยพบว่า 
แนวโน้มของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคีจากลาว และจีนมีแนวโน้มการเปล่ียนรูปแบบการ
ขนส่งมาใช้การขนส่งทางรางมากท่ีสุด 
  นอกจากนี้สำหรับนักเดินทางชาวไทย ประเทศปลายทางที่จะเดินทางไปยังรถไฟอันดับ
แรก ได้แก่ ลาว รองลงมา ได้แก่จีน ส่วนประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศภาคีมีแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกัน  
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานการขนส่งผู้โดยสารระหว่าประเทศผ่าน
ระบบรางนั้นควรจะเป็นการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless connectivity) ยกตัวอย่าง แนวทางใน
การปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ของการเดินทางด้วยรถไฟในยุโรป เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ี
สามารถนำมาปฏิบัติตามได้ เนื่องจากมีพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทาง และประเทศภายทาง
ในบริเวณใกล้กัน ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากสถานีปลายทางได้ทันที เมื่อรถไฟเดินทางมาถึง
สถานีปลายทาง หากประเทศไทยมีการเชื่อมต่อระบบรางกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยสามารถนำ
แนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ได้ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องมีการร่าง
กฎหมายร่วมกัน ต้องมีการเตรียมกฎระเบียบในการปฏิบัติ  
 สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ทางคณะผู้วิจัย 
พบว่า นักเดินทางที่อยู่ในทวีปเอเชีย เช่น ลาว และจีน มีการเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว หากประเทศไทยมีการเชื่อมต่อระบบรางของไทยกับ
ระบบรางของลาว หรือรถไฟลาว - จีน ท่ีกำลังจะเปิดให้บริการในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้ อาจส่งผล
ให้นักเดินทางท่ีอยู่ทวีปเอเชียเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเดินทางชาวลาว และ
จีน โดยขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการปิดประเทศ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด 19 แต่ในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลมีแผนท่ีจะเปิดประเทศตามของกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ออกประกาศเมื ่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังแสดงในภาคผนวก ฉ. ให้นักเดินทางเข้ามายัง
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ต้องกักตัว เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 46 ประเทศ โดยมีจีน
รวมอยู่ในรายชื่อ 46 ประเทศนี้ด้วย ประกอบกับรถไฟลาว – จีน เริ่มให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 
อาจทำให้การท่องเท่ียวระหว่างประเทศได้รับผลดีไปด้วย นักเดินทางชาวจีนอาจเดินทางเข้ามายังประเทศ
ไทยผ่านรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งประเทศไทยควรจะเร่งเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน ให้
สมบูรณ์ เพื่อให้นักเดินทางเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้สะดวก 
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 ในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศไทย ไปยังทวีปยุโรปยังเป็นเส้นทางท่ีต้องใช้เวลา 
สำหรับนักเดินทางที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้จะต้องมีเวลาในการเดินทางที่ค่อนข้างมาก และจะต้อง
สามารถบริหารเวลาได้ดี เนื่องจากบางเส้นทางไม่ได้มีการให้บริการรถไฟในทุก ๆ วัน  ด้วยเหตุนี้อาจส่งผล
ให้นักเดินทางชาวยุโรปที่จะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยระบบรางยังคงน้อย แต่ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อ
รถไฟลาว - จีน เปิดให้บริการ นักเดินทางชาวจีนที่จะมายังประเทศไทยด้วยระบบรางอาจเพิ่มขึ้น อัน
เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทาง และเวลาท่ีใช้ในการเดินทางสมเหตุสมผล ประเทศไทยอาจต้อง
มีแผนรองรับนักเดินทางท่ีเพิ่มขึ้นจากเส้นทางนี้ ยกตัวอย่างเช่น การผลักดันให้มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนัก
เดินทาง และการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยให้ทันสมัย และสามารถรองรับนักเดินทางในกลุ่มนี้ได้  
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ภาคผนวก ก แนวทางคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกในการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 
 
1. คำถามสำหรับสัมภาษณ์เชิงลึก ณ กรุงเทพมหานคร 
 

หน่วยงาน ประเด็นคำถาม 
กระทรวงการต่างประเทศ  
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 

1. นโยบาย และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเท่ียว 

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 

1. ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของ
ประเทศไทย สำหรับการเช่ือมโยงประเทศไทย กับ
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษท่ี 21” 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

1. กรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษท่ี 21” 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

1. แผนการพัฒนารถไฟไทยท่ีเช่ือมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน 
2. ศักยภาพโครงข่ายทางรางในการเช่ือมโยง
ประเทศไทย สำหรับการเช่ือมโยงประเทศไทย กับ
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษท่ี 21” 
3. อุปสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามายัง
ประเทศไทยด้วยการขนส่งทางรางในปัจจุบัน 
4. ขั้นตอนการดำเนินงานในปัจจุบันสำหรับการ
ให้บริการผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศไทย 

กรมศุลกากร 

1. ขั้นตอนการดำเนินงานในปัจจุบันสำหรับการ
ให้บริการผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศไทย 
2. กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการเดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทยด้วยการขนส่งในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
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หน่วยงาน ประเด็นคำถาม 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

1. อุปสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามายัง
ประเทศไทยด้วยการขนส่งทางน้ำในปัจจุบัน 
2. ขั้นตอนการดำเนินงานในปัจจุบันสำหรับการ
ให้บริการผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศไทย  

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

1. อุปสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามายัง
ประเทศไทยด้วยการขนส่งทางอากาศในปัจจุบัน 
2. ข้ันตอนการดำเนินงานในปัจจุบันสำหรับการ
ให้บริการผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศไทย 
3. ปัญหาท่ีปัจจุบันประสบเกี่ยวกับกระบวนการเดิน
ทางเข้าและออกของผู้เดินทางระหว่างประเทศ และ
แนวทางการแก้ไข 

 
2. คำถามสำหรับรับฟังความคิดเห็น และสัมภาษณ์เชิงลึก ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ 
 

หน่วยงาน ประเด็นคำถาม 

ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ 
 

1. ปัญหาท่ีปัจจุบันประสบเกี่ยวกับกระบวนการเดิน
ทางเข้าและออกของผู้เดินทางระหว่างประเทศ และ
แนวทางการแก้ไข 
2. แนวโน้มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีบินตรงมาลงท่า
อากาศยาน จ.เชียงใหม่ 

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
 

1. กรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21” 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันหรือแผนใน
อนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับ BRI 

สำนักงานสถิติจังหวัด  1. สถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามายังจังหวัด 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬา  

1. แนวโน้มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามายังจังหวัด
ผ่านรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันหรือแผนใน
อนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับ BRI  

ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่ง  1. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
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3. คำถามสำหรับรับฟังความคิดเห็น และสัมภาษณ์เชิงลึก ณ จังหวัดหนองคาย 
หน่วยงาน ประเด็นคำถาม 

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.
หนองคาย 

1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือแผนใน
อนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับ BRI 

สำนักงานสถิติจังหวัด จ.หนองคาย 1. สถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามายังจังหวัด 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จ.หนองคาย 1. แนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดผ่านรูปแบบ

การขนส่งต่าง ๆ 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือแผนใน
อนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับ BRI  

สถานีรถไฟ จ.หนองคาย (นายสถานี) 1. แผนการพัฒนารถไฟไทยที่เชื ่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน 
2. ศักยภาพโครงข่ายทางรางในการเชื่อมโยงประเทศ
ไทย สำหรับการเช่ือมโยงประเทศไทย กับกลุ่มประเทศ
ภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 
21” 
3. แนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง จ.หนองคาย 
ผ่านทางรถไฟ 
4. ขั ้นตอนการดำเน ินงานในปัจจุบ ันสำหรับการ
ให้บริการผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศ
ไทย 

ด่านศุลกากร จ.หนองคาย (นายด่านศุลกากร) 1. ขั ้นตอนการดำเน ินงานในปัจจุบ ันสำหรับการ
ให้บริการผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศ
ไทย 
2. กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับการเดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทยด้วยการขนส่งในรูปแบบตา่ง 
ๆ 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.หนองคาย (นายก
สมาคม) 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
2. การเตรียมพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง  
จ.หนองคาย ผ่านโครงข่ายรถไฟ 

 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ภ-4 
 

ภาคผนวก ข. การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก ณ ประเทศไทย 
 
1. การลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ณ กรุงเทพมหานคร 
 

กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

 

สำนักแผนงาน นโยบาย 
และแผนการขนส่งและ

จราจร 
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

กรมศุลกากร 
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การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
2. การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น และสัมภาษณ์เชิงลึก ณ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ จังหวัดเชียงราย 
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ท่าเรือเวียงเชียงแสน 
(ขนส่งผู้โดยสาร) 
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ด่านศุลกากรเชียงของ 
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ท่าอากาศยานจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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3. การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น และสัมภาษณ์เชิงลึก ณ จังหวัดหนองคาย 
 

ด่านพรมแดนหนองคาย 
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สถานีรถไฟนาทา 
 จังหวัดหนองคาย 
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ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ จังหวัดหนองคาย 

 

ด่านศุลกากรหนองคาย 

 
 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ภ-13 
 

4. สัมภาษณ์หน่วยงานเพิ่มเติม และรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดฉะเชิงทรา ชลบุรี และระยอง 

สัมภาษณ์สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง จ.
หนองคาย และ จ.

เชียงใหม่ 
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กรมการขนส่งทางบก  

 

รับฟังความคิดเห็น 
 จ.ฉะเชิงทรา ชลบุรี 

และระยอง 
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สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการ

พัฒนา (ITD) 

 

 

สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
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5. การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
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6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ รำยช่ือ หน่วยงำน

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมภำคเหนือ ส ำนักพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมภำคเหนือ

2
นำยเกียรติคุณ    ชำติประเสริฐ 
อดีตเอกอัครรำชทูตวิสำมัญผู้มีอ ำนำจเต็มประจ ำสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

3
นำยพิริยะ   เข็มพล 
อดีตเอกอัครรำชทูตวิสำมัญผู้มีอ ำนำจเต็มประจ ำสำธำรณรัฐประชำชนจีน

4
ดร.รชำ    อำรีพรรค 
นักกำรทูตช ำนำญกำรพิเศษ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

5
คุณสุวิทย์    รัตนจินดำ
ประธำนกิตติมศักด์ิสมำคมฯ

6
คุณฉลิมศักด์ิ     กำญจนวรินทร์
เลขำธิกำรสมำคมฯ

7
คุณธนัท     ตำตะยำนนท์    
กรรมกำรสมำคมฯ

8
คุณวีณำภรณ์  อินทุวัฒนกุล
ผู้จัดกำรสมำคมฯ

9
นำยศุภศักด์ิ    รุ่งเจิดฟ้ำ   
ประธำนท่ีปรึกษำกรรมกำรบริหำร

10
นำย ศิริชัย      ศรีเจริญศิลป์
รองนำยกสมำคมฯ ฝ่ำยกฎหมำย

11
นำยอนุชิต     เพชรก ำแพง
เลขำธิกำรสมำคมฯ

12
นำยนิธิ      รุ่งเจิดฟ้ำ
รองนำยกสมำคมฯ ฝ่ำยยุทธศำสตร์

13
นำงสำวกุลประภัสสร์     บุญฐิติวัฒน์
กรรมกำรสมำคมฯ

14
นำงสำวรุจิภำส    ญำณสมบูรณ์
กรรมกำรสมำคมฯ

15
คุณปัญญำ    เศรษฐโภคิน  
ประธำนกรรมกำร บริษัทบลูแอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษัทบลูแอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

สมำคมขนส่งทำงบกแห่งประเทศไทย

สมำคมผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (TIFFA)
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ภาคผนวก ค. การสัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศในกลุ่มภาคี 
 
1. สถานเอกอัคราชทูต ณ 
กรุงนูร์-ซุลตัน คาซัคสถาน 

 
2. สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 

 
3. สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ 

 
4. สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเบอร์ลิน เยอรมน ี
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ภาคผนวก ง. ข้อมูลสำหรับการคำนวณการคาดการณ์อุปสงค์ของนักเดินทางชาวไทย และนักเดินทางชาวต่างชาติท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศภาคี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลของนักเดินทางชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศภาคีท่ีเดินทางมายังประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2563 

ปี พ.ศ. ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส* โปแลนด์* เยอรมน ี เนเธอร์แลนด์ 
2553         693,885        1,088,552             5,469          625,338            19,534            19,534          588,668          191,084  
2554         865,192        1,669,610             5,660        1,022,561            22,814            22,814          600,559          192,924  
2555         946,719        2,703,254             6,117        1,277,067            25,962            25,962          661,946          201,878  
2556         947,340        4,498,215             7,103        1,694,168            30,283            30,283          715,528          212,202  
2557       1,022,364        4,497,209             8,142        1,558,237            37,316            37,316          693,783          205,178  
2558       1,183,906        7,698,691             9,632          857,612            39,956            39,956          738,964          214,970  
2559       1,346,379        8,494,917             9,840        1,057,381            37,329            37,329          812,748          228,689  
2560       1,631,624        9,512,072            10,378        1,305,948            44,159            44,159          824,635          215,737  
2561       1,614,691      10,219,184            11,696        1,428,605            51,707            51,707          859,927          229,177  
2562       1,799,148      10,667,418            12,640        1,438,837            56,343            56,343          826,907          234,360  

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงและกีฬา *ข้อมูลของเบลารุส และโปแลนด์เป็นค่าเฉล่ียจากนักเดินทางในกลุ่มยุโรปตะวันออก สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลของนักเดินทางไทยที่เดินทางไปยังประเทศภาคีระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2562 

ปี พ.ศ. ลาว จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส* โปแลนด์* เยอรมน ี เนเธอร์แลนด์ 
2553         887,869          289,806          441  10,395 220 220 86,137 37,832 
2554         925,830          285,841          391  10,883 214 214 92,677 37,662 
2555         965,015          303,796          396  11,402 214 214 96,818 39,719 
2556         963,462  329,527          465  11,290 234 234 98,642 38,866 
2557         984,807  401,315          584  11,888 309 309 100,683 38,758 
2558       1,085,409  519,382       1,642  10,339 458 458 99,623 35,515 
2559       1,230,941  626,661       1,991  20,088 996 996 130,924 39,201 
2560       1,471,952  601,899       4,977  31,025 4,585 4,585 178,142 35,669 
2561       1,575,233  598,194       7,780  71,095 10,398 10,398 250,317 42,600 
2562       1,363,933  693,818       6,223  75,456 15,497 15,497 320,660 46,142 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงและกีฬา *ข้อมูลของเบลารุส และโปแลนด์เป็นค่าเฉล่ียจากนักเดินทางในกลุ่มยุโรปตะวันออก สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
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ภาคผนวก จ. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 

คร้ังที่ 1 เร่ือง Geopolitical 
Perspective โดย  
Prof. Dr. Manuel 
Vermeer 

 

 
คร้ังที่ 2 เร่ือง A logistics 
view on BRI from a 
European perspective 
โดย Kees Verweij. 
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ภาคผนวก ฉ. ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศฯ 
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ภาคผนวก ช แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับ
ประชาสัมพันธ์) 

 
1. ชื่อโครงการ 
 ชื่อภาษาไทย: การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 ชื ่อภาษาอังกฤษ: A study on the demand and transporting operation of passengers for 
multimodal transportation system connecting Thailand and member countries under the 
"Belt and Road Initiative: BRI" strategy. 
2. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ  
                           Associate Professor Dr. Pupong Pongcharoen  

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้/เบอร์โทรศัพท์/E-mail 
 ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์  
 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4201, 0-5596-4256 
 E-mail pupongp@nu.ac.th 
4. ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
5. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ ปี พ.ศ. 2564 
6. คำค้น: การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้โดยสาร เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
    Keywords: Multimodal Transportation, Passengers, Belt and Road Initiative (BRI) 
7. อ้างอิง (ใส่ URL ท่ีสามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้เว้น
ไว้) 
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8. คำอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 
  โครงการวจิัยนี้ไดท้ าการศกึษาความตอ้งการและรูปแบบการขนส่งผูโ้ดยสารที่เชือ่มโยงประเทศไทย

กับกลุ่มประเทศภาค ีภายใตยุ้ทธศาสตร ์“เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที ่21 อันจะน าไปสูก่ารเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานทีเ่หมาะสมของการขนส่งผูโ้ดยสารใหส้อดคลอ้งกับระบบโลจสิตกิสร์องรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่จะเกดิขึน้ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคใ์นการศกึษารูปแบบการด าเนินงานและอุปสงคข์องการขนสง่

ผูโ้ดยสารในปัจจุบันที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใตยุ้ทธศาสตร์เสน้ทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21 คาดการ์อุปสงค์ของการขนส่งผูโ้ดยสารในอนาคต และเสนอแนะรูปแบบการด าเนินงานที่

เหมาะสมของการขนสง่ผูโ้ดยสารเพือ่เชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาค ี
การด าเนินงานของโครงการวจิัย ประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มูลรูปแบบการด าเนินงานการขนส่ง

ผูโ้ดยสารและอุปสงคข์องผูโ้ดยสารที่เชือ่มโยงประเทศไทยกับประเทศภาคีจากทัง้ขอ้มูลทุตยิภูม ิและขอ้มูล

ปฐมภูมิ โดยมุ่งเนน้ขอ้มูลการขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งกลุ่มประเทศภาคีไดแ้ก่ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศเบลารุส 
ประเทศโปแลนด ์ประเทศเยอรมนี ประเทศเนเธอร์แลนด ์รวมทัง้ท าการวิเคราะหข์อ้มูลเชงิสถติขิองขอ้มูลนัก

เดนิทางทีเ่ชือ่มโยงระหว่างกลุ่มประเทศภาคกีับประเทศไทย จากผลการวเิคราะหแ์สดงใหท้ราบถงึรูปแบบการ
ด าเนินงานการขนส่งผูโ้ดยสารในปัจจุบัน ปรมิาณนักเดนิทางและการใชจ้่ายของนักเดนิทางระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศภาค ีรวมทัง้สัดสว่นของการสัญจรของนักเดนิทางระหว่างประเทศภาคกีับประเทศไทย  

หลังจากที่คณะผูว้ิจัยไดร้วบรวมขอ้มูลิงสถิติของนักเดนิทางที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาค ีระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นขอ้มูลจากส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา ที่ไดจ้ัดท าสถติขิองนักเดนิทางแยกตามสัญชาต ิส าหรับช่วงที่เกดิการระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 19 (ปี 

พ.ศ. 2563 - ปี พ.ศ. 2564) ทางคณะผูว้จิัยไม่ไดน้ ามาใชใ้นการพยากรณ์ เนื่องจากช่วงเวลานี้มีจ านวนการ
เดนิทางระหว่างประเทศเป็นจ านวนนอ้ย ส าหรับการพยากรณ์อุปสงคข์องนักเดนิทางในอนาคต ทางคณะผูว้จิัย
ไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะหส์มการถดถอย (Regression Analysis) เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ โดย คณะผูว้จิัย

ไดท้ าการพยากรณ์อปุสงคข์องนักเดนิทางในอนาคต 10 ปีขา้งหนา้ (ปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 2574) 
นอกจากการพยากรณ์อุปสงคข์องนักเดนิทางที่จะเพิม่ขึน้ โดยใชแ้บบสอบถามผ่าน Google Form 

ในการสอบถามความเป็นไปไดท้ี่จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใชก้ารเดินทางดว้ยรถไฟ โดยมีผูต้อบ

แบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 1,038 คน มทีัง้คนไทย และชาวต่างชาต ิเมือ่ไดรั้บค าตอบจากผูต้อบแบบสอบถาม
แลว้ ทางคณะผูว้จิัยไดท้ าการสรุปขอ้มูลจากแบบสอบถามดังแสดงไวใ้นหัวขอ้ที ่4.4.1 และ 4.4.2 ส าหรับการ

คาดการณ์อปุสงคข์องนักเดนิทางทีเ่พิม่ข ึน้ทีจ่ะเปลี่ยนไปใชก้ารเดนิทางดว้ยรถไฟ ทางคณะผูว้จิัยไดพ้ยากรณ์
อุปสงคข์องนักเดนิทางในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 2574 ซึง่ผลของการพยากรณ์ พบว่า จะมีนัก
เดนิทางชาวจีนเดนิทางมายังประเทศประเทศไทยมีแนวโนม้เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก รองลงมา คือ นักเดนิทาง

ชาวจนี ในขณะเดยีวกันนักเดนิทางชาวไทย มแีนวโนม้ทีจ่ะเดนิทางไปยังลาวสงูเป็นอย่างมาก 
คณะผูว้จิัยไดท้ าการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบถงึค่าใชจ้่าย ระยะเวลาในการเดนิทาง และระยะทางของ

การเดนิทางดว้ยรูปแบบทัง้เครือ่งบนิ และรถไฟ พบว่า การเดนิทางดว้ยรถไฟมคี่าใชจ้่ายทีต่ ่ากว่า แต่มรีะยะเวลา

ในการเดนิทางที่สูงกว่าเป็นอย่างมาก ส าหรับการเดนิทางดว้ยเครื่องบนินั้นแมจ้ะมีราคาที่สูงกว่าการเดนิทาง
ดว้ยรถไฟ แต่มรีะยะเวลาในการเดนิทางทีสั่น้กว่าการเดนิทางดว้ยรถไฟ 
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9. สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตราสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก ฌ. แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย 5 บรรทัด  
(สำหรับเผยแพร่ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net) 

 
1. ชื่อโครงการ 
 ชื่อภาษาไทย: การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
 ชื ่อภาษาอังกฤษ: A study on the demand and transporting operation of passengers for 
multimodal transportation system connecting Thailand and member countries under the 
"Belt and Road Initiative: BRI" strategy. 
2. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ  
                           Associate Professor Dr. Pupong Pongcharoen  

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้/เบอร์โทรศัพท์/E-mail 
 ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์  
 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4201, 0-5596-4256 
 E-mail pupongp@nu.ac.th 
4. ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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6. คำค้น: การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้โดยสาร เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 
    Keywords: Multimodal Transportation, Passengers, Belt and Road Initiative (BRI) 
7. อ้างอิง (ใส่ URL ท่ีสามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้เว้น
ไว้) 
8. คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 
 โครงการวิจัยนี้ ไดด้ าเนินการศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผูโ้ดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบที่
เชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาค ีภายใตยุ้ทธศาสตร ์“เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที ่21” และน าเสนอ

รูปแบบการด าเนนิงานทีเ่หมาะสมในการขนสง่ผูโ้ดยสารเพือ่เชือ่มโยงการเดนิทางระหว่างประเทศผ่านระบบราง 
และไดท้ าการคาดการณ์อุปสงคใ์นอนาคต ผ่านการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า เมื่อระยะทางของประเทศ
ปลายทางเพิม่ขึน้ ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเปลีย่นรูปแบบการเดนิทางไปใชร้ถไฟลดนอ้ยลงอย่างมนัียส าคัญ 
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9. สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก ญ. แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมท่ี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการวิจัย 
  การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู ้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21” 
   A study on the demand and transporting operation of passengers for 
multimodal transportation system connecting Thailand and member countries under the 
"Belt and Road Initiative: BRI" strategy. 
ชื ่อน ักวิจ ัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ หน่วยงาน ภาคว ิชาว ิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 1,912,398 บาท ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  พ.ศ. 2563 
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
เป้าหมายการดำเนินการ ศึกษารูปแบบการดำเนินงาน อุปสงค์ของผู้โดยสารในปัจจุบัน และคาดการณ์อุป
สงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต เสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสาร 
พื้นที่การใช้ประโยชน์ พื้นกลุ่มจังหวัดท่ีมีนักเดินทางในกลุ่มประเทศภาคี ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย  และกรุงเทพมหานคร  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
2.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
 มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนำข้อมูลและแนว
ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาสำคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

- ปัญหาสำคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ จากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว - จีน ท่ีเป็นหนึ่ง
ในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ของจีนสาธารณรัฐประชาชน
จีนท่ีใช้ระบบรางเป็นตัวขับเคล่ือนในการเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ โดยโครงการรถไฟลาว – จีน
จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2564 เส้นทางรถไฟดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟความเร็วสูงของไทย ที่จังหวัดหนองคายจะทำให้ประเทศไทยมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน การเช่ือมโยงดังกล่าวน่าจะมีส่วนสนับสนุนต่อการขยายตัวทางธุรกิจ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษารูปแบบการ
ดำเนินงาน อุปสงค์ของผู้โดยสารในปัจจุบัน และคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารใน
อนาคต เสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมของการขนส่งผู้โดยสาร  

- ช่ือองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 หน่วยงานส่วนกลาง: กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และสำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง 



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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 หน่วยงานรัฐในพื้นที่: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสถิติ
จังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 
หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัด  

ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) ปี พ.ศ. 2565 - ปี พ.ศ. 2570  
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)  
 งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษารูปแบบการดำเนินงาน อุปสงค์ของผู้โดยสารในปัจจุบัน และ
คาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งผู้โดยสารในอนาคต เสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม
ของการขนส่งผู ้โดยสาร ผลของงานวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
สำหรับการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการในส่วนของรูปแบบการดำเนินงานท่ีเหมาะสมเพื่อ
รองรับการขนส่งผู้โดยสารท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21 
- การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โปรดให้คำอธิบาย 

พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
 การกำหนดนโยบายสำหรับรองรับผู้โดยสารในอนาคตท่ีจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่าน
รูปแบบการเดินทางด้วยระบบราง และการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ี
เพิ่มขึ้นในอนาคต           
                   

 มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 
 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในอนาคตต่อไป  
 

 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้
ทุน) ที่แสดงให้เห็นถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร 
- ช่ือชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                
- ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 

                     
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/

ภาพประกอบ)                    
                       

 มิติพาณิชย์ หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการในการนำผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายในภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรม  
- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                       
- ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                     



การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เช่ือมโยง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (Final Report) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  
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- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
                     
            

- การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)                   
                     
                      

2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ท่ียื่นขอและได้รับ) 
 -                     
                       

2.3 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพื้นที่ที ่นำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์) 
 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถนำผลลัพธ์ของโครงการวิจัยนี้ ไปพัฒนาเพิ่มโอกาสของ
ประเทศ หรือโอกาศทางธุรกิจ เพื่อรองรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21                     

2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 
  ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

   มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
 เนื่องจากบางช่วงของการดำเนินงานวิจัย เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบ
ต่อการลงพื้นท่ีทำให้คณะผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ในบางพื้นท่ี  

2.5 ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 
   ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 

                      
                       
 
 

       ลงช่ือ                             
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ) 

                                                                                  ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ            
 


