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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21  
เป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งสำเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาของผู้ทรงวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาให้ข้อช้ีแนะสำหรับการดำเนินการศึกษา
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงาน และคณะบุคคลต่าง ๆ ท้ังท่ีได้กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงในรายงานนี้
ท่ีให้ความกรุณาสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษา รวมถึงเอื้อเฟื้อเวลาสำหรับ
การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ สอบถาม และทำแบบสำรวจ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการศึกษาสามารถลุล่วงไปได้
ตามวัตถุประสงค์ 

คณะผู้วิจัยหวังว่ารายงานการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้สำหรับการดำเนินงานท่ี
เกี ่ยวข้อง สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับและยินดีที ่จะรับฟัง
คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการวิจัยต่อไป 

 คณะผู้วิจัย 
 ตุลาคม 2564 
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1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

จากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินยุทธศาสตร์ทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 
(Belt and Road Initiative: BRI) โดยการประสานนโยบายเพื่อความร่วมมือทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ และเช่ือมโยง
เส้นทางการคมนาคมขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทางกับนานาประเทศท่ัว
โลก ดังนั้น การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ BRI กับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่ง โดยเฉพาอย่างยิ่งระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพรองรับกับการ
ดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพหรือโครงสร้างด้านระบบ และจะต้องมี
ความสัมพันธ์สอดรับกับความต้องการสำหรับการดำเนินงานด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเพื่อศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและทางด้านโครงสรา้ง
ระบบ ส่ิงอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าท่ีมีในปัจจุบัน พร้อมท้ังประเมินศักยภาพ 
การเชื่อมต่อ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน การเลือกรูปแบบการเดินทาง ข้อจำกัด กฎระเบียบ โอกาส และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพฒันา 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการวางแผนการพัฒนาท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ BRI 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน 

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
เดินทางและขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 

กระบวนการดำเนินการวิจัยนี้เริ่มต้นจากการศึกษาทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะเชิงโลจิสติกส์ของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงดัชนีชี ้วัดด้านโลจิสติกส์ที ่มีในปัจจุบัน  ร่วมกับการสำรวจและรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านโลจิสติกส์ภายในพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการพัฒนาแนวทางศึกษา
และประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

จากนั้น ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื ่อทำการคัดกรองปัจจัยที ่มีความเหมาะสมและนำไปพัฒนาเป็นดัชนีชี ้ว ัดการประเมิน
คุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบสำหรับการเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI และนำผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ มาสรุปผลเพื่อคัดเลือกเกณฑ์ปัจจัย
นำสู่การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อประมวลผล ในการจัดลำดับเกณฑ์การวิเคราะห์ เพื่อสรุปเกณฑ์ปัจจัยท่ี
เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดฯ โดยในการศึกษาครั้งนี ้จะทำการสรุปผลการพิจารณาเกณฑ์
ปัจจัยที่นำมาพัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดจากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยกระบวนการลำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นำมาประเมินศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านการขนส่ง เพื่อสรุปผลการประเมินศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานฯ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของ
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงปัจจัยพื้นฐานการพิจารณาและ
กำหนดนโยบายของภาครัฐ และการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ นำสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อเตรียมความพร้อม และมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก กฎระเบียบ รองรับ
การเปล่ียนแปลงด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อโอกาสและผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนจากการ
ดำเนินยุทธศาสตร์ BRI 
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4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปลักษณะทางกายภาพและ
ระบบอำนวยความสะดวกของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ ทางถนน และทางรางได้ จำนวน 26 หัวข้อ ซึ่งบาง
หัวข้อเป็นประเด็นท่ีใช้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบการขนส่ง และบางประเด็นเป็นหัวข้อเฉพาะสำหรับการขนส่ง
บางชนิด 

การสำรวจภาคสนามรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ดำเนินการสำรวจองค์กรต่าง ๆ จำนวน 19 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขนส่ง พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม
สำหรับการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานมานาน เช่น ท่าเรือกรุงเทพ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานมานานและถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักด้านการขนส่งของประเทศไทย ในส่วนงานที่ปฏิบัติการใน
พื้นท่ีภูมิภาค ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรเชียงของ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ จัดได้ว่ามีความพร้อมทางกายภาพในการรองรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าการดำเนินงานจะต้องขึ้นอยู่กับ
บทบาทของหน่วยงานส่วนกลางซึ่งจะมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์และกำหนดแผนเพื่อการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทุกหน่วยงานที่สัมภาษณ์มีการแผนหรือมีนโยบายในการกำหนดแผน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการขนส่งอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการกำหนดแผนการพัฒนาเพื่อรองรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการ BRI ในขณะท่ี
หน่วยงานในท้องท่ีซึ่งมีหน้าท่ีหลักเป็นผู้ปฏิบัติงานจะรอแผนท่ีถูกกำหนดขึ้นจากส่วนกลางเป็นหลัก แผนท่ี
ดำเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นแผนในระดับปฏิบัติการเพื่อดูแล ปรับปรุง หรือควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดจากส่วนกลาง 

4.2 การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 

การพัฒนาเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการประเมินโครงสร้างพื้นฐานมุ่งเน้นการศึกษาทบทวนและ
วิเคราะห์เพื่อกำหนดปัจจัยสำหรับการการประเมินโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการนำแบบประเมินไป
ดำเนินงานเพื่อการสำรวจและประเมินโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศในแถบเส้นทางที ่อยู ่ ใน
การศึกษา ร่วมกับการรับฟังแนวคิดจากการสัมภาษณ์หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ นำสู่การวิเคราะห์หาจุด
ร่วมของแนวคิดและคัดกรองเพื่อพัฒนาเป็นปัจจัยสำหรับการนำไปสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
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ประเมินความสำคัญของดัชนีสำหรับการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สำหรับการเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI สำหรับการนำไปพันาเป็นดัชนีช้ีวัดประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สำหรับการ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI โดยผลการดำเนินงานได้ปัจจัยและ
ลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการขนส่งดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการ
ขนส่งสินค้า 

ลำดับที่ ปัจจัยการพิจารณา ค่าน้ำหนัก () 
1 ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาท่ี

แข่งขันได้ 
28.5 

2 ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดน 16.8 
3 ความถ่ีของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาท่ี

กำหนด 
15.3 

4 คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง 15.0 
5 ความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ 14.4 
6 ความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสาร 10.0 

 

ตารางท่ี 2 ลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสาร 

ลำดับที่ ปัจจัยการพิจารณา ค่าน้ำหนัก () 
1 ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาท่ี

แข่งขันได้ 
23.6 

2 ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดน 21.4 
3 คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง 17.1 
4 ความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ 14.1 
5 ความถ่ีของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาท่ี

กำหนด 
13.9 

6 ความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสาร 9.8 
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จากการประเมินภาพรวมเมื่อพิจารณาผลการประเมินดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index: LPI) ปี 2561 โดยธนาคารโลก พบว่า 

1. ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง พบว่าค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของประเทศลาว เบลารุส และคาซัคสถานสูงมากในทุกด้าน ซึ่งเป็น
ปัจจัยด้านลบท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจสำหรับการขนส่งท่ีต้องผ่านประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็
ตามเส้นทางขนส่งทางบกที่ต้องส่งสินค้าจากไทยไปยังยุโรปมีความจำเป็นต้องผ่านประเทศ
เหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนเพื่อการขนส่ง
โดยหาแนวทางสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับประเด็นดังกล่าวต่อไป 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นประเทศ
ลาวและคาซัคสถานซึ่งมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่ไม่ดีเกี ่ยวกับการให้บริการ ในส่วนของ
ประเทศคาซัคสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสินค้าจนส่งทางรถไฟผ่านข้ามพรมแดนระหว่าง
จีนกับคาซัคสถานซึ่งต้องมีการย้ายคอนเทนเนอร์ระหว่างขบวนรถไฟเนื่องจากมีระบบรางท่ี
กว้างไม่เท่ากัน นอกจากนั้นยังมีความล่าช้าในการผ่านพรมแดนเนื่องจากเอกสารที่ต้องแปล
และมีการตรวจสอบท่ีเข้มงวด ในขณะท่ีคุณภาพการให้บริการของประเทศโปแลนด์ยังมีส่วน
ท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของผู้ท่ียังไม่มีความพอใจในคุณภาพอยู่บ้างโดยเฉพาะการขนส่งทางรถไฟและ
การตรวจผ่านแดน เนื่องจากประเทศโปแลนด์นับได้ว่าเป็นประตูสู่สหภาพยุโรป รถไฟท่ีมาถึง
ด่านชายแดนโปแลนด์ จะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด เนื่องจากตู้สินค้าท่ีผ่านไปได้จะ
สามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างอิสระท่ัวสหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาคุณภาพด้านอื่น ๆ 
ประกอบ ประเทศในแถบเส้นทางยังคงมีคุณภาพการให้บริการที่ดีและสามารถทดแทน
ข้อจำกัดท่ีมีอยู่ในบางประเด็นซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับการขนส่งซึ่งสามารถนำมาใช้ในการ
พิจารณาต่อไปได้ 

3. ข้อมูลดัชน ีความสามารถในการแข ่งขันชี ้ ให ้ เห ็นว ่าประเทศไทยมีคะแนนประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับที่ดีสามารถอยู่ในระดับของการแข่งขันกับประเทศ
ต่าง ๆ ได้ การท่ีประเทศไทยมีอันดับอยู่ในระดับกลางช้ีให้เห็นถึงโอกาสของไทยท่ีจะสร้างการ
เชื่อมโยงทางการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าและสร้างความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำกว่า รวมถึงการมองหาโอกาสและ
มองหาตลาดจากกลุ่มประเทศท้ังหมดท่ีอยู่ในแถบเส้นทางการศึกษา เมื่อพิจารณาในประเด็น
คุณภาพของระบบราง ถึงแม้ว่าคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศไทยจะมี
การประเมินท่ีค่อนข้างต่ำ แต่รัฐบาลมีแผนท่ีชัดเจนในการปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบราง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถไฟทางคู่และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อรองรับการ
ขนส่งและการเชื่อมโยงกับนานาชาติ แต่ประเทศไทยยังคงมีโครงสร้างพื้นฐานในส่วนอื่น ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศท่ีสามารถทดแทนได้ 
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เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลจากการพิจารณาเลือกสำหรับการ
ขนส่งสินค้าในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์จากลำดับความสำคัญของปัจจัยนั้น ปัจจัยความสะดวกในการจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศในราคาท่ีแข่งขันได้ในประเทศคาซัคสถาน รัสเซีย ลาว และเบลารุส จะเป็นอุปสรรค
ที่สำคัญในการขนส่ง ส่วนปัจจัยประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดนนั้น ดูจะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่ในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์ คือ ประเทศจีน โปแลนด์ ไทย 
คาซัคสถาน รัสเซีย ลาว และเบลารุส ในขณะท่ีปัจจัยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า
และการขนส่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการให้นำหนักความสำคัญมากนัก แต่ยังคงมีปัญหาในประเทศโปแลนด์ 
ไทย คาซัคสถาน ลาว และเบลารุส ซึ่งท้ังหมดนี้จะเป็นอุปสรรคท่ีจะมีผลต่อการพิจารณาเลือกเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์นี้ 

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่มีปัจจัยท่ีมีปัญหาต่อประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผล
ต่อการขนส่งผู้โดยสารมากนัก จะมีเพียงปัจจัยความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ และ
ปัจจัยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง เท่านั้น 

นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของโครงข่ายถนนและโครงข่ายการขนส่งทางราง
ในประเทศท่ีอยู่ในแถบเส้นทาง พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน นั้นคือ ท้ังโครงข่ายถนนและโครงข่ายทางรางท่ี
มีสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั ้งหมด แต่ยังมีจุดอ่อนที่เกิดความเบาบางของความหนาแน่นของโครงข่าย
บริเวณตะวันตกของประเทศจีนและตอนกลางของประเทศคาซัคสถานเนื่องจากข้อจำกัดด้านกายภาพของ
พื้นท่ี แต่ในประเทศคาซัคสถานสามารถเลือกการขนส่งได้ 2 ทิศทาง คือ การเช่ือมโยงทางเหนือเพื่อเข้าสู่
ยุโรปหรือการเดินทางทางใต้เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง 

ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการขนส่งทั้ง 4 ด้าน คือ การขนส่งทางถนน การ
ขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ และด่านพรมแดนที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลการ
ประเมินได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงข่ายถนน พบว่ามีโครงข่ายถนน
ครอบคลุมในประเทศและมีความพร้อมสำหรับเส้นทางการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้
โดยรอบ มีคุณภาพถนนท่ีดีสามารถรองรับปริมาณการจราจรในสภาวะปกติได้เป็นอย่างดี มี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงรองรับการเดินทางโดยมีสถานีขนส่งสินค้า และสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารรองรับการเดินทาง รวมถึงมียุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาการขนส่งในอนาคตเพื่อ
แก้ไขปัญหาจราจรและเร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ
เมืองหลักในภูมิภาค 

2. ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของการขนส่งทางราง พบว่าโครงข่ายรถไฟมี
เส้นทางสายหลักท่ีเช่ือมทุกภูมิภาค แต่ยังติดขัดท่ีโครงข่ายส่วนใหญ่ไม่สามารถรองรับปริมาณ
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ความต้องการการขนส่งท่ีเกิดขึ้นได้เนื่องจากเป็นระบบรองเด่ียว ในขณะท่ีความต้องการการ
ขนส่งทางรองยังคงมีอยู่จำนวนมากทั้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร อย่างไรก็ดี
ยังคงมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถไฟทางคู่ การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง การขยายโครงข่ายการ
ขนส่งทางรางให้ครอบคลุมและเพิ่มความพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศข้างเคียง 
รวมถึงการพัฒนาสถานีหลักและศูนย์การเปล่ียนถ่ายสินค้า 

3. ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการขนส่งทางน้ำ  ซึ ่งการขนส่งทางน้ำของ
ประเทศไทยโดยหลักคือการขนส่งทางทะเลซึ่งมีประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับ
การเช่ือมโยงในรดับสูง เย่ืองจากมีการพัฒนาท่าเรือรองรับรวมถึงการพัฒนาระบบการขนส่ง
ท่ีเช่ือมโยงท่ีครอบคลุม นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาท่าเรือเชียงแสนโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ให้บริการนำเข้า – ส่งออกเพื่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ จีน ลาว เมียนมาร์ และไทย 
ผ่านเส้นทางแม่น้ำโขง รวมถึงการมียุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาขนส่งทางน้ำ โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือ 
การพัฒนาพื ้นที ่ให้บริการในบริเวณพื ้นท่ี เชื ่อมโยงการขนส่ง รวมถึงการเสริมสร ้าง
ประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ 

4. ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของการขนส่งทางอากาศ พบว่าประเทศไทยมี
ความต้องการการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ ้นมากทั้งการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยมี
เที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากเนื่องจากราคาทที่ถูกลง ส่งผลให้มีการพัฒนาท่าอากาศยาน
เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดท่ีมีศักยถาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับปรุงท่าอากาศยานท่ีมีอยู่เดิม
ให้เพิ่มความสามารถในการรองรับการบริการที่เพิ่มขึ ้นได้ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ี
ครอบคลุมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานเพื่อยกระดับการให้บริการใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

5. ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของด่านพรมแดนที่เกี่ยวข้อง โดยสถานการณ์
ของการค้าชายแดนในปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า ภาพรวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออก
การค้าชายแดนในด่านศุลกากรมีศักยภาพสูงมากในการค้าระหว่างประเทศ และมีอัตราการ
เติบโตขึ้นตามลำดับ มีปริมาณการจราจรที่ผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นซึ ่งเป็นผลจาก
ปริมาณการขนส่งทั้งสินค้าปละผู้โยสารทีมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในสภาพ
ปัจจุบันยังพบว่าหลายด่านยังประสบปัญหาความแออัดของการจราจรโดบเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชั่วโมงเร่งด่วน ความไม่เพียงพอของพื้นที่พักพักรถ และข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เชื่อมโยงกับด่านพรมแดน อย่างไรก็ตามได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการสำหรับการ
ปฏิบัติงานให้มีความคล้องตัวและลดระยะเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ 
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รวมถึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นช่องทางการค้าชายแดนท่ีสำคัญของประเทศ 
การตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในภูมิภาคและการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน การ
จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการบริหารจัดการแรงงาน และการลงทุน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรบริเวณชายแดน ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่เป็นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ด่านศุลกากร CIQ ความมั่นคง การพัฒนาระบบประปา การ
ผังเมือง และระบบสาธารณสุข สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 10 พื้นที่ ครอบคลุม
ท้ังในด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การพัฒนาด่านพรมแดน/
ด่านศุลกากร การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม 

4.3 ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เหมาะสม 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมนขนส่งของจีนแล้วพบว่า ประเทศจีนวางแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BRI บนพื้นฐานของการเชื่อมโยง
เดินทางหลายรูปแบบโดยมีระบบรางเป็นแกนหลักในการขนส่งทางบก และใช้ท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณหัว
เมืองชายฝั่งเป็นจุดรับส่งต่อเข้าสู่จุดเปล่ียนถ่ายสินค้าเพื่อเปลี่ยนเป็นระบบราง เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรางท่ี
วางโครงข่ายไว้ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีในการกระจายสินค้าท้ังในประเทศและไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในขณะท่ี
พื้นท่ีสำคัญท่ีถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ของแนวเส้นทางนี้คือประเทศคาซัคสถาน เนื่องจากจะสังเกตได้
ว่า ประเทศคาซัคสถาน เป็นจุดท่ีแยกการเดินทางไปยังสองระเบียงเศรษฐกิจหากมองจากฝ่ังจีนไปยังยุโรป 
ส่งผลให้การเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเอเชียกลางกับประเทศจีนทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คาซัคสถานในฐานะ 
Gateway การเชื่อมพื้นที่ทั ้งสองทิศทางและสองระเบียงเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน อีกท้ังเส้นทางทะลุผ่าน
คาซัคสถานยังเป็นเส้นทางไปยังยุโรปท่ีใช้เวลาเพียง 13-15 วัน ถือถือว่าใช้ระยะเวลาส้ันท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
เส้นทางอื่นๆ เช่น เส้นทาง Tran Siberian ใช้เวลาโดยประมาณ 18-20 วัน หรือเส้นทางทะเลที่ใช้เวลา
โดยประมาณ 33 -60 วัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เส้นทางนี้อาจก้าวมาเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทาง
เอเชียไปยังยุโรปในอนาคต 

การเช่ือมต่อการเดินทางของประเทศไทยไปยังระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามแนวยุทธศาสตร์ BRI 
ของประเทศจีน ในส่วนแรกคือการเช่ือมโยงการเดินทางไปยังประเทศจีน พบว่า ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่งและส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไทยมีความพร้อมในการเช่ือมต่อการเดินทางไปประเทศ
จีนในระดับสูง สามารถเดินทางไปได้ทั้งในรูปแบบถนน ทางน้ำ ทางเรือและทางอากาศ โดยทางถนนไทย
สามารถเช่ือมกับจีนตอนใต้ การขนส่งทางน้ำสามารถใช้เส้นทางแม่น้ำโขงและเส้นทางทางทะเล ส่วนของ
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การขนส่งทางอากาศสามารถทำได้อย่างสะดวก มีการเปิดเที่ยวบินตรงจากหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ 
ของจีนมายังกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงกระจายไปยังหัวเมืองภูมิภาคของไทยที่เป็นเมือง
ท่องเท่ียวยอดนิยม ในขณะท่ีระบบราง แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถไฟท่ีจะเช่ือมต่อไปยังประเทศจีน
โดยตรง แต่ประเทศไทยสามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศจีนผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน เวียงจันทน์- คุนหมิง 
ท่ีกำลังจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งในส่วนของประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบราง
ในประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ในอนาคตสามารถเชื่อมต่อการ
เดินทางได้ถึงกรุงเทพมหานคร หรือบริเวณท่าเรือท่ีสำคัญในภาคตะวันออกของไทย 

ถึงแม้การเชื่อมโยงการเดินทางของไทยไปยังประเทศจีนจะถือได้ว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง มี
ทางเลือกของเส้นทางและระบบที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพของการเชื่อมต่อกับระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ BRI เพื่อเช่ือมโยงการเดินทางในระดับพหุภาคตามจุดมุ่งหมายแท้จริงของ
ตัวแผน BRI นั้น ยังถือว่ายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงการ
เดินทางไปยังยุโรปท่ีได้มีการผลักดันให้เกิดเส้นทางขนส่งด้วยระบบราง โดยได้เริ่มเปิดให้บริการและถือได้
ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในทางทฤษฎีนั้น ไทยสามารถเช่ือมโยงการเดินทางไปยังยุโรปได้ผ่าน
ทางโครงข่ายระบบรางของจีน โดยการขนส่งสินค้าไปยังพื้นท่ีจีนตอนใต้ ท้ังทางระบบถนน ระบบราง หรือ
การขนส่งทางเรือ แต่ทั้งนี้ปริมาณสินค้าและประเทศคู่ค้าของไทยที่อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ New 
Eurasian Land Bridge หรือ China – Central Asia – West Asia Economic Corridor ยังมีไม่มากนัก 
ในปัจจุบันมีเพียงสินค้าท่ีส่งไปยังประเทศคาซัคสถานท่ีเริ่มมีการทดลองใช้เส้นทางนี้ในการส่งออกเท่านั้น 

ทางเลือกของไทยสำหรับการค้าและระบบโลจิสติกส์นั้น ในการศึกษานี้พิจารณาเห็นการขยาย
โอกาสทางการค้ากับสาธารณรัฐคาซัคสถานด้วยเหตุผลการท่ีเป็นจุดการเชื่อมโยงที่สำคัญที่จะเชื่อมการ
ขนส่งจากจีนเพื่อเข้าสู่ประเทศในทวิปยุโรป นอกจากนั้นยังมีทางเลือกที่จะพัฒนาเส้นทางลงใต้เพื่อเขาสู่
กลุ่มประเทศในเอเชียกลาง ถึงแม้ว่าในปัจจุนยังคงมีอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการผ่านแดนอยู่
พอสมควร 

จากการที ่ประเทศไทยได้ร ับการจัดกลุ ่มอยู ่ในกลุ ่มแรก (Logistics friendly หรือ Best 
Performer) แต่ประเทศไทยยังม ีคะแนนอยู ่ในอันดับสุดท้ายของกลุ ่มจากการประเมินดัชน ีวัด
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศปี พ.ศ.2561 (กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ , 
ม.ป.ป) เสนอแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะต่อไปว่าควรพิจารณาคำแนะนำ
ของธนาคารโลกสำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่สอง (Consistent performers  หรือ Second  Quintile) 
ด้วย ซึ ่งมีประเด็นการพัฒนาที ่เร ่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาด้านบุคลากรโลจิสติกส์ที ่ม ีทักษะขั้นสูง 
(Advanced Skills) การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในเขตเมือง (Urban Logistics) การพัฒนา
หน่วยงานกลางเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Dedicated  Logistics  Body) และการพัฒนาฐานข้อมูล
กลางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ (National Data System) นอกจากนี้ ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ
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รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งให้ครอบคลุม (Transportation Infrastructure) 
การส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial 
Planning) และการสร้างความยืดหยุ่นของระบบการขนส่งในทุกสถานการณ์ (Resilience) และกรอบ
กฎหมายเฉพาะ (Specific Legal Framework) ทั้งนี้ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสข์อง
ประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการ 

ส่วนประเด็นปัญหา อุปสรรค แนวทางของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะส่งผล
กระทบต่อการเช่ือมโยงไทยเข้ากับยุทธศาสตร์ BRI ของจีนได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและสิน
อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องมีความพร้อมเพื่อให้การเชื่อมโยงการเดินทางเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ 
(Seamless) เนื่องจากจุดสำคัญของการขนส่งหลายรูปแบบข้ามประเทศ ที่ทำให้ในหลายๆ ครั้งไม่ได้รับ
ความนิยมคือไม่มีความพร้อมของระบบต่อเชื่อมมากพอ ทั้งตัวของโครงสร้างคมนาคม สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ รวมถึงระบบไอที ข้อมูล หรือเอกสาร/พิธีการทางศุลการ ทำให้ในการดำเนินงานจริง
ผู้ประกอบการประสบปัญหาติดขัดในการดำเนินงาน ระยะเวลาขนส่งนานกว่าการใช้การขนส่งทางเรือ
ระบบเดียว รวมถึงต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นนี้พบว่า
ประเทศไทยมีความสุ่มเสี ่ยงในด้านประเด็นการชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศเข้ากับโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ตามการพัฒนาบนแนวยุทธศาสตร์ BRI ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง คุณภาพและการให้บริการ
ของศุลการกร หน่วยงานภาค 

โลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศบนแนวเส้นทาง New 
Eurasian Land Bridge โดยใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ของธนาคารโลก (Logistics 
Performance Index : LPI) ท่ีถือเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีมีความเป็นกลางและได้รับความนิยมในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างประเทศพบว่า ในภาพรวมประเทศไทยถือได้ว่ามีความเข้มแข็ งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกในด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างดี โดยอยู่ในอันดับ 4 จากประเทศท้ังหมด 9 
ประเทศ เป็นรองเพียงประเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ จีน และโปแลนด์ แต่ท้ังนี้คะแนนท่ีได้ถือว่าไม่ห่าง
จากประเทศจีนและประเทศหัวแถวมากนัก ประกอบกับทำเลที่ต้ังที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที ่เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินยุทธศาสตร์ BRI ของจีน แต่เมื่อ
พิจารณาโดยละเอียดพบว่า ในการเชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศเข้ากับโครงการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาคนั้นทำได้ไม่ดีนัก โดยประเด็นปัญหาท่ีสำคัญคือ ความไม่ชัดเจนของกรอบการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทย ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน รวมถึงมีความล่าช้าในกระบวนการพัฒนา ส่งผล
กระทบโดยรวมกับการเช่ือมโยงภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ BRI จึงทำให้ในหลายๆ ครั้ง ประเทศจีนเลือกท่ีจะ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชาแทน เนื่องจากความไม่
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แน่นอนของประเทศไทย จนสุดท้ายอาจส่งผลให้การเชื ่อมต่อการเดินทางของจีนมายังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีไทยมีความได้เปรียบในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคและมีความพร้อมในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกในระดับสูง อาจถูกมองข้ามแล้วเลือกไปลงทุนพัฒนาในประเทศเพื่อน
บ้านแทน เนื่องจากสามารถทำได้รวดเร็วกว่าเป็นต้น นอกจากนี้ยังประสบปัญหาในด้านลำดับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของไทย ที่จะมีรูปแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง ทำให้ในการดำเนินการต่อเชื่อมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โครงการก่อสร้างระบบรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
อาจไม่สอดรับกับการดำเนินการร่วมกับโครงการรถไฟลาว-จีน ท่ีกำลังจะให้บริการ ยิ่งส่งผลให้ในภาพรวม
ประเทศจีนเริ่มมองถึงการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบไทยซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่ าที่จะรอการ
ต่อเชื่อมกับโครงสร้างพื้นฐานของไทย ซึ่งสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่งประเภทต่างๆ ในประเทศรอบข้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในเรื่องของการผสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องกฎระเบียบท้ังในด้านการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ การคมนาคม
ขนส่ง และการให้บริการเดินรถข้ามประเทศ ที่ยังมีความติดขัดหรือยังไม่มีความก้าวหน้าในการเจรจา
ข้อตกลงร่วมกัน จะยิ่งส่งผลให้การเช่ือมโยงประเทศไทยเข้ากับยุทธศาสตร์ BRI ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น แม้จะ
มีความได้เปรียบและมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกในประเทศก็ตาม 

อย่างไรก็ตามกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังมีความไม่แน่นอน ส่งผล
กระทบโดยรวมกับการเชื่อมโยงภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ BRI รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย
เป็นการกระจายออกจากศูนย์กลาง ลำดับการพัฒนาไม่สอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI ดังนั้นจึงควรพิจารณา
กรอบนโยบายสำหรับการพัฒนา ดังนี้ 

1. ให้ความสำคัญกับแผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ
การขนส่งต่อเนื่องท่ีต้องเช่ือมโยงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีมีความพร้อม
รองรับการดำเนินงานและสามารถเช่ือมโยงการดำเนินงานได้ทันที ซึ่งการเช่ือมโยงดังกล่าวนี้
ไม่เพียงแต่การเช่ือมโยง ไทย-จีน เท่านั้น แต่เป็นการเปิดการเช่ือมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ี
อยู่ในระเบียงการเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป เอเชียใต้ หรือแม้กระท่ัง
ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นการสนับสนุนโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงด้านอื่น ๆ ใน
อนาคต  

2. พัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานและกระบวนการดำเนินงานท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเช่ือมโยงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องที่ต้องเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ ท้ังองค์รวมของระบบและขั้นตอนปลีกย่อยท่ีจะเกิดขึ้นในกระบวนการ 

3. เพิ่มบทบาทความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และมีอำนาจในการดำเนินงานใน
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พื้นที่ เนื่องจากจะต้องเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา รวมกึงเป็นผู้ที่จะมี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา 

4. สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับประเทศท่ีมี
อำนาจมากกว่า เพื่อสร้างโอกาสและข้อได้เปรียบสำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศเพื่อให้
สอดรับกับความต้องการของถูมิภาค และได้ผลประโยชน์ที่เป็นของภูมิภาคและของชาติท่ี
แท้จริง 

ลำดับความสำคัญที่ควรพิจารณาในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประ เทศภาคีภายใต้
ยุทธศาสตร์ BRI โดยเรียงตามลำดับความสำคัญของการพัฒนาคือ ระบบการขนส่งทางราง ระบบการ
ขนส่งทางถนน ระบบการขนส่งทางอากาศ และระบบการขนส่งทางน้ำ 
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัย “การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21” ดำเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง
พื้นฐาน และส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน 2. เพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และ 3.เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าท่ี
เหมาะสม 

การดำเนินการศึกษาเริ ่มจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวก จากนั ้นจึงศึกษาเกณฑ์และปัจจัยที ่ใช้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกและพัฒนาเป็นแบบประเมิน
เพื่อใช้สำหรับการประเมินในประเทศที่อยู ่ในพื้นที่ศึกษา ผลที่ได้จากการประเมินนำสู่การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกของแต่ละประเทศ จากนั้นจึงนำผลจากการ
วิเคราะห์มาใช้สำหรับการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมท่ีเช่ือมโยงกับนานาประเทศ 

ผลจากการศึกษาคือการได้ทราบถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี
ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 พร้อมกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เหมาะสมของไทยที่เชื ่อมโยงกับนานา
ประเทศ 

 

คำสำคัญ : ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21, การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ, การประเมิน
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและส่ิงอำนวยความสะดวก 
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Abstract 

The research project, "A Study on the Infrastructure and facility supporting 
Multimodal Transportation Systems Connecting Thailand and Member Countries Under 
the Belt and Road Initiative: BRI Strategy," was conducted to answer the objectives: 1. To 
study the characteristics of physical infrastructure and facilities to support multimodal 
transport today. 2. To analyze and synthesize data on demands and travel decision-making 
behavior to assess the efficiency and capacity of infrastructure and facilities; and 3. To 
suggest guidelines for infrastructure and facilities development to support proper 
transportation. 

The study began with a survey of the physical characteristics of infrastructure and 
facilities. The criteria and factors used for assessing the efficiency and capacity of 
infrastructure and facilities were then studied and developed an assessment model for 
assessment in the countries in the study area. The results lead to an analysis of the 
efficiency of each country's infrastructure and facilities. The analysis results use to consider 
infrastructure and facilities to support appropriate travel and transport of goods linked to 
various countries. 

The result of the study is to know the efficiency and readiness of the infrastructure 
and facilities to support multimodal transport connecting Thailand and the Parties under 
the 21st Century Silk Road Strategy, with guidelines for developing infrastructure and 
facilities to support the travel and transport of goods suitable for Thailand linked to other 
countries. 

 
Keywords : Belt and Road Initiative, Multimodal Transport, Assessment of Transport 

Infrastructure and Facilities  
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง กำหนดยุทธศาสตร์โครงการ
ทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (Belt And Road Initiative: BRI) เป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยปรากฏต่อประชาคม
โลกครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ในระหว่างการเยือนคาซัคสถานของประธานธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งได้แถลง
เปิดตัวครั้งแรกถึงการริเริ่มโครงการ “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” หรือ “One Belt and One Road” โดยใน

ภาษาจีนคือ 一带一路 (Yīdài yīlù) หรือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (สุขตานนท์, 2562) โดยใช้เงินลงทุนสำหรับ
โครงการนี้ถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ เกี่ยวข้องกับ 60 ประเทศ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การประสานนโยบายเพื่อ
ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างประเทศ และเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทาง
กับนานาประเทศท่ัวโลก ท้ังในทวีบ เอเชีย อเมริกา ยุโรป และแอฟริกา (ปรีดี บุญซื่อ, 2560) 

ผลที่ตามมาจากการดำเนินยุทธศาสตร์ BRI โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่  การ
ส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือกับจีนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน พลังงาน การ
รวมกลุ่มทางภูมิภาค เป็นต้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ BRI จะพบว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือ
เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันแผนงาน BRI ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยเหตุท่ีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็น 1 ใน 3 ของเส้นทางหลักของ BRI ท่ีจีนต้องการจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมจีนกับ
อาเซียน โดยเฉพาะการสร้างถนนและทางรถไฟจากจีนตอนใต้ถึงสิงคโปร์ และเส้นทางสายไหมทางทะเลเช่ือมทะเล
จีนใต้กับอาเซียนไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อาเซียนที่ต้องการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางถนนเพื่อเช่ือมประเทศอาเซียนรวมทั้งเช่ือมอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคด้วย โดยเฉพาะกับจีนและ
อินเดียท่ีช่ือว่า “Master Plan on ASEAN Connectivity” (Association of Southeast Asian Nations, 2019) 
ซึ่งสอดรับกับแผน BRI ได้เป็นอย่างดี ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนให้สูงขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสในการค้าท่ีประเทศ
ในอาเซียน จะได้ขยายการส่งออกสินค้าไปจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่อยู่บนเส้นทาง BRI นอกจากนี้ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ BRI รัฐบาลจีนต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจจีนขยายการลงทุนออกนอกประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
อาเซียนมีโอกาสได้รับการลงทุนจากจีนมากขึ้น รวมถึงโอกาสทางอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและภาคบริการท่ีจะมี
การขยายตัวและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นจากการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวจีน  
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เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทยที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน มุ่งที่จะสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางด้านต่าง  ๆ  ของอาเซียน การ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ BRI ในมิติต่าง ๆ ท้ังด้านกายภาพและด้านโครงสร้าง
ระบบเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมด้านการเดินทาง ขนส่งสินค้า จะช่วยสร้างโอกาสและข้อได้เปรียบให้เกิดข้ึนกับประเทศ
ไทย ยกระดับทางการค้าและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยง
ในด้านต่างๆ ของภูมิภาคต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ BRI กับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ความจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งซึ ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นระบบท่ีรองรับการดำเนินงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งท้ังการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสาร ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพรองรับกับการ
ดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพหรือโครงสร้างด้านระบบ และจะต้องมีความสัมพันธ์
สอดรับกับความต้องการสำหรับการดำเนินงานด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้มีความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการขนส่ง
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยุทธศาสตร์ BRI จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ
ขนส่งในประเทศไทยทำให้การพิจารณาถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเปล่ียนแปลงเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบท่ีจะเกิดขึ้นในระดับนานาชาติ รวมถึงการท่ีจะต้องพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีในประเทศต่าง ๆ ท่ี
อยู่ในเงื่อนไขเส้นทางการขนส่งเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการ
กำหนดยุทธศาสตร์และแผนสำหรับการขนส่งของประเทศ 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเพื่อศึกษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพและทางด้านโครงสร้างระบบ  
สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทางและขนส่งสินค้า ที่มีในปัจจุบัน พร้อมทั้งประเมินศักยภาพ การเช่ือมต่อ 
ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน การเลือกรูปแบบการเดินทาง ข้อจำกัด กฎระเบียบ โอกาส และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการวางแผนการพัฒนาท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ BRI ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน 

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทาง
และขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ท่ี
เชื ่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” มุ่งเน้น
ดำเนินการศึกษาครอบคลุมเส้นทางและตำแหน่งของโครงสร้างพื้นฐานตามแนวขอบเขตของการวิจัยในเชิงพื้นท่ี 
คือ เส้นทางการเดินทางและขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบของสินค้าหลักในประเทศไทยท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
สะพานเศรษฐกิจย ูเรเซ ียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) เร ิ ่มต้นจาก Lianyungang ในมณฑล 
Jiangsu สิ้นสุดที่เมือง Rotterdam ในยุโรปตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน (China 
Indochina Penisula :CICP) 

ส่วนขอบเขตของการวิจัยในเชิงทฤษฎี มุ่งเน้นการวิเคราะห์ศักยภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความความ
สะดวกได้อย่างเหมาะสม 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที ่กำหนด ประโยชน์ที ่จะได้ร ับจากการดำเนินงานโครงการฯ 
เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการ คือ 

ก่อนการดำเนินงาน หลังการดำเนินงาน 
• การขาดชุดข้อมูลด้านโลจิสติกส์ภายในพื้นท่ี

ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปในพื้นท่ี ข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในปัจจุบันและ
แผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์
ในอนาคต 

• ได้องค์ความรู้และชุดข้อมูลจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านโลจิสติกส์ภายในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ 
ข้อมูลท่ัวไปในพื้นท่ี ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์ในปัจจุบันและแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในอนาคต 

• ไม่มีแนวทางการประเมินและตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

• ได้เกณฑ์ และดัชนีช้ีวัดการประเมินคุณลักษณะ
ทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ บนพื้นท่ีศึกษา 

• ขาดนโยบายรวมถึงแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อ
รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม
รองรับยุทธศาสตร์ BRI 

• ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับท้ัง Soft infrastructure 
และHard infrastructure เพื่อเตรียมความ
พร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจ ท่ีจะสร้าง
โอกาสจากยุทธศาสตร์ BRI และเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 

โครงการทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (Belt And Road Initiative: BRI) เป็นยุทธศาสตร์หลักของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจ้ินผิง (Xí Jìnpíng) 
โดยใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการนี้ถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเกี่ยวข้องกับ 60 ประเทศ ซึ่งถูกขับเคล่ือนโดย
รัฐบาลจีน และอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มผู้นำระดับสูงโดยมี จาง เกาล่ี (Zhang Gaoli) รองประธานาธิบดีของ
จีนเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของจีน ได้แก่ หยาง เจ๋ียฉือ (Yang Jiechi) นักการทูตช้ันนำ
ของจีน วัง หยาง (Wang Yang) รองนายกรัฐมนตรี และ หวัง ฮู่หนิง (Wang Huning) หัวหน้าสำนักงานวิจัย
นโยบายของพรรค เป็นต้น กลุ่มนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของโครงการ BRI โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ การประสานนโยบายเพื่อความร่วมมือทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 
รวมถึงด้านโลจิสติกส์ เช่น ถนน รถไฟ ทางยกระดับ ท่าเรือ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทางกับ
นานาประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา ยุโรป และแอฟริกา โครงการ BRI ประกอบด้วยเส้นทางหลัก 
ได้แก่ Silk Road Economic Belt เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเช่ือมระหว่างจีน กับประเทศแถบเอเชีย
กลาง และยุโรป ได้แบ่งเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเป็น 3 เส้นทาง คือ 

• เส้นทางท่ี 1 เช่ือมระหว่างจีน เอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป 

• เส้นทางท่ี 2 เช่ือมระหว่างจีน อ่าวเปอร์เซีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านทางเอเชียกลางและ
ตะวันออกกลาง  

• เส้นทางท่ี 3 เช่ือมระหว่างจีนกับเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ส่วน Maritime Silk Road เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำ เชื ่อมจากจีนไปยังไปยังประเทศแถบ
แอฟริกาและทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน 
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รูปท่ี 2-1 เส้นทางคมนาคมการเช่ือมโยงของโครงการ Belt and Road Initiative  
ที่มา : https://www.dw.com/en/coronavirus-could-force-china-to-rein-in-belt-and-road-ambitions/ 

a-53159033 
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2.2 โครงการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภายใต้โครงการ BRI 

BRI เป็นโครงการท่ีเริ่มต้นในประเทศเทศจีนในการต้องการพัฒนาเพื่อให้ไปส้ินสุดในยุโรปกลาง จึงได้
มีการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งออกเป็นโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 6 แห่ง คือ 

1. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย 

ระเบียงเศรษฐกิจ จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia Economic Corridor) เป็นการ
ทำข้อตกลงและมีความเห็นชอบร่วมกันของประเทศจีน มองโกเลีย และรัสเซีย ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
กันยายน พ.ศ.2557 ในการพัฒนาและปรับปรุงการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟ เส้นถนน รวมถึงการพัฒนาทางด้าน
พิธีศุลกากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการขนส่ง ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ต่อมา
เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ผู้นำของทาง 3 ประเทศ ได้เริ่มดำเนินการตามแผนตาม Roadmap ในช่วง 
Midterm Roadmap เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานร่วมกันในระดับไตรภาคี ระหว่าง จีน มองโกเลีย และ
รัสเซีย 

2. สะพานเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 

สะพานเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge and Economic 
Corridor) เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของ Eurasia Land Bridge จากการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากจีนเพื่อไปยัง
เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยผ่านประเทศ คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส และโปแลนด์ จีนได้
ขยายเส้นทางรถไฟด้วยรถไฟบรรทุกสินค้า ได้แก่ เส้นทางรถไฟจากเมืองหวู่ฮั่น-ปาร์ดูบิซ ประเทศสาธารณรัฐ
เช็ก และอีกเส้นทางรถไฟจากเมืองเฉิงตู-ลอดซ์ ประเทศโปแลนด์ และเส้นทางรถไฟเจิ้งโจว-ฮัมบูร์ก ประเทศ
เยอรมนี 

3. จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก 

ระเบียงเศรษฐกิจ จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก (China-Central Asia -West Asia Corridor) 
เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจโดยเริ ่มต้นจาก เขตปกครองตนเองซินเจียง ประเทศจีน ไปยังประเทศ 
คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน รวมไปถึง อิหร่าน และตุรกี เมื่อเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ประเทศจีน และ 5 ประเทศของเอเชียกลางได้มีร่วมมือกันในการสร้าง Silk Road 
Economic Belt โดยทางจีนเป็นผู้นำในการลงทุนทางด้านเงิน การขนส่ง และการส่ือสาร 

4. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน 

ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor) เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เพื่อต้องการเช่ือมต่อจากเมือง Kashgar ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนกับท่าเรือ Gwadar ในปากีสถาน เพื่อ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวจึงมีแผนการก่อสร้างเส้นทางหลวง เส้นทางรถไฟ ท่อสำหรับขนส่งแก๊ส
ธรรมชาติ รวมไปถึงเครือข่ายใยแก้วนำแสง ซึ่งมีการลงทุนจากจีนถึง 46 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่ง 11 
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พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการพัฒนาและก่อสร้างทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนเงินทุนท่ีเหลือถูกจัดสรรเพื่อ
ใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 

5. ระเบียงเศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมาร์ 

ระเบียงเศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อ ินเด ีย-เม ียนมาร์ (Bangladesh-China-India-Myanmar 
Economic Corridor) ถูกเสนอให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการ BRI ในระหว่างการเยือนอินเดียรอบปฐมทัศน์
ของ หล่ีเค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 ต่อมาในเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน มี
ตัวแทนจากทั้ง 4 ประเทศ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญสำหรับความร่วมมือทางเดินเศรษฐกิจบั ง
คลาเทศ - จีน - อินเดีย - เมียนมาร์ 

6. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน 

ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor) ถูก
เสนอโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียง ของประเทศจีน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับ
ประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีโครงการทางด้านการคมนาคมขนส่งที่ดำเนินการอยู่ และได้มีบางส่วนท่ี
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เช่น เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อหนานหนิงไปยังฮานอยเวียดนาม เป็น
ต้น 

รูปท่ี 2-2 ระเบียงเศรษฐกิจ 6 แห่ง ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative 
ที่มา https://intsguide.com/2019/04/25/ 

the-things-you-should-know-about-the-one-belt-one-road-initiative-obor/ 
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ตารางท่ี 2-1 ระเบียงเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road Economic Belt) ของโครงการ Belt 
and Road Initiative  

ลำดับ ระเบียงเศรษฐกิจ เส้นทาง
ก่อสร้าง 

ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

1 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย  
(China-Mongolia-Russia Economic 
Corridor) 

รถไฟ จีน (ท่าเรือเทียนจิน) มองโกเลีย 
รัสเซีย 

2 สะพานเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจยูเร
เซียใหม ่
(New Eurasian Land Bridge and 
Economic Corridor) 

รถไฟ ถนน จีน (เขตปกครองซินเจียง และ
เมืองเหลียนหยุ่นก่าง ในมลฑล
เจียงซู) คาซัคสถาน รัสเซีย 
เบลารุส และ 23 ประเทศใน
สหภาพยุโรป 

3 จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก 
(China-Central Asia -West Asia Corridor) 

รถไฟ จีน (เขตปกครองซินเจียง) 
คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิ
สถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิ
สถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน ตุรกี 
ยูเครน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 
และรัสเซีย 

4 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน  
(China-Pakistan Economic Corridor) 

รถไฟ ถนน 
ท่อส่งน้ำมัน 

จีน (ซินเจียง) อินเดีย อิหร่าน 
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน 

5 ระเบียงเศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-
เมียนมาร์ 
(Bangladesh-China-India-Myanmar 
Economic Corridor) 

รถไฟ ถนน 
ท่าเรือ 

บังคลาเทศ จีน (เมืองคุณหมิง 
มณฑลยูนนาน) อินเดีย และเมียน
มาร์ 

6 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน 
(China-Indochina Peninsula Economic 
Corridor) 

รถไฟ ถนน 
ท่าเรือ  

จีน (Pearl River Delta) สิงคโปร์ 
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และ
มาเลเซีย  

ที่มา: World bank .Connectivity Along Overland Corridor of the Belt and Road Initiative  
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2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการ BRI 

2.3.1 โครงการก่อสร้างรถไฟ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบรางภายใต้โครงการ BRI มีดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง จาการ์ตา - บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง เป็นหนึ่งในโครงการ Belt and Road Initiative 
สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเมือหลวงของอินโดนีเซียจากาตาร์กับบันดุง โดยจีนและอินโดนีเซียได้ทำข้อตกลงขึ้นเมื่อ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการโดยกลุ่ม บริษัท จีน - อินโดนีเซีย คือ China Railway Corp และ PT 
Wijaya Karya Tbk ของรัฐบาลอินโดนีเซียจากการสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาจากประเทศจีน โครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงมีมูลค่ากว่า 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท เมื่อโครงการนี้แล้ว
เสร็จคาดว่าสามารถช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากเมืองเศรษฐกิจ 2 แห่งบนเกาะชวา ในการขนส่งผู้โดยสาร 
และสินค้า ระหว่างจาการ์ตา - บันดุง จาก 3 ช่ัวโมง เหลือ 45 นาทีเท่านั้น ซึ่งเป้าหมายระยะยาวของโครงการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทั้งอินโดนีเซียและจีน ถือได้ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของ
เอเชียตะวันออกฉียงใต้ที ่ถูกออกแบบให้มีความเร็วอยู่ที ่ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาในกา รขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้า ระหว่างจาการ์ตา - บันดุง ภายในระยะเวลา 45 นาที ซึ ่งมีระยะทางทั้งหมด 142 
กิโลเมตร โดยมาตรฐานทางเทคนิคการสำรวจ ออกแบบ วิศวกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง รวมไปถึง
อุกกรณ์การ่อสร้างท้ังหมดจากจีน ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญจากจีน 40 คน และพนักงานอินโดนีเซีย 200 คน  

2. โครงการก่อสร้างรถไฟอาบูจา - คาดูนา ประเทศไนจีเรีย 

รถไฟอาบูจา - คาดูนา เป็นรถไฟสายแรกในไนจีเรีย และแอฟริกาตะวันตก เริ่มดำเนินการก่อสรา้ง
เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดย บริษัท China Civil Engineering Construction Corporation เป็น
รถไฟในต่างประเทศแห่งแรกที่ใช้มาตรฐานรถไฟของจีนอย่างเต็มท่ี ครอบคลุมระยะทาง 186.5 กิโลเมตร  

3. รถไฟเอธิโอเปีย - จิบูตี 

รถไฟเอธิโอเปีย - จิบูตี เป็นรถไฟสายแรกในแอฟริกาตะวันออก ที่ออกแบบและสร้างขึ้นด้วย
เทคโนโลยีตามมาตรฐานของจีน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน มกราคม 2561 มีระยะทางรวมทั้งหมด 750 
กิโลเมตร มีการออกแบบความเร็วอยู่ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จำนวนสถานีรถไฟทั้งหมด 45 สถานี ซึ่งการ
ลงทุนในการก่อสร้างประมาณ 4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยดำเนินการก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัท รถไฟจีน
และ China Railway Construction Corp คาดการณ์ว่าเทื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถลดเวลา
ในการเดินทางจากท่าเรือจิบูตีไปยังแอดดิสบาบา จาก 3 วัน เหลือเพียง 12 ช่ัวโมง 
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4. รถไฟจีน - สปป.ลาว 

โครงการก่อสร้างรถไฟจีน-สปป.ลาว สร้างขค้นเพื่อใช้เชื่อมโยงการเดินทางจากนครคุนหมิงมายัง
บริเวณชายแดนจีน-ลาว เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน-บ่อเต็น ท่ีต้ังอยู่ใกล้เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา โดย
ทางการจีนตั้งใจผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสองประเทศ  โดยเส้นทางรถไฟในฝั่ง สปป.ลาว จะมีความ
ยาว 414.332 กิโลเมตร มีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 
รางรถไฟมีขนาด 1.435 เมตร ตามมาตรฐานรางรถไฟ มีสถานีท้ังหมด 33 สถานี โดยรถไฟขนส่งผู้โดยสารจะวิ่ง
ด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในขณะท่ี รถไฟขนส่งสินค้าจะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
แล่นผ่าน 5 แขวงจากทางชายแดนภาคเหนือของประเทศลาว ผ่านแขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไซ แขวงหลวง
พระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์  

2.3.2 โครงการพัฒนาและก่อสร้างท่าเรือ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างท่าเรือภายใต้โครงการ BRI ได้แก่ 

1. Colombo Port City  ประเทศศรีลังกา 

โครงการก่อสร้างท่าเรือ โคลัมโบ ถือได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา ภายใต้
โครงการ Belt and Road Initiative บนพื้นท่ีขนาด 269 เฮกตาร์ โครงการนี้ได้ก่อสร้างโครงสร้างทางน้ำ แล้ว
เสร็จเมื่อกลางปี พ.ศ 2561 และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเรือให้แล้วเสร็จ
ภายใน ปีพ.ศ. 2563  การก่อสร้างดังกล่าวใช้เงินลงทุนประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลศรีลังกา และ บริษัท China Communication Construction เมื ่อโครงการนี้ได้
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถสร้างตำแหน่งงานได้ถึง 83,000 ตำแหน่งให้กับคนในพื้นท่ี ในอีก 
20 ปี ข้างหน้า 

2. Piraeus Port ประเทศกรีซ 

ท่าเรือ Piraeus เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ในประเทศกรีซ ถูกดำเนินการในการควบคุมและดำเนินการ
โดย บริษัท Cosco Shipping (ฮ่องกง) ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ China Cosco Shipping Group เมื่อวันท่ี 10 
สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มีการลงทุนประมาณ 290 ล้านยูโร เพื่อการขยายท่าเรือ รวมถึงการปรับปรุงท่าซ่อมเรือ 
โดยท่าเรือ Piraeus ถือได้ว่าเป็นท่าเรือท่าเรือสำคัญสำหรับการเป็นจุดศูนย์กลางของ Silk Road Economic 
Belt ในเส้นทาง Maritime Silk Road อีกทั้งเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างมาก
และเร็วที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถใน
การดำเนินการของท่าเรือ กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าท่ีมีความโดเด่นมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ในรูปแบบความร่วมมือท่ีเรียกว่า “Win-Win”  
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3. ท่าเรืออเนกประสงค์ Doraleh (Doraleh Multipurpose Port) ประทศจิบูตี  

Doraleh Multipurpose Port ดำเน ินการโดย  China State Construction Engineering Corp 
(CSCEC) เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นโครงการก่อสร้างในระบบไฮโดรลิกแห่งแรก
ของ CSCEC ในแอฟริกา ตัวอาคารผู้โดยสารท้ังหมดของท่าเรือเช่ือมต่อกับทางรถไฟ Addis Ababa - Djibouti 
โดยเป็นเส้นทางที่ประเทศเอธิโอเปียสามารถใช้เป็นเส้นทางออกสู่ทะเลได้ โดยโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 421.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีความสามารถในการส่งออกประมาณ 7.08 ล้านตันต่อปี  

4. ท่าเรือ Zeebrugge ประเทศเบลเยียม 

ท่าเรือ Zeebrugge เป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเบลเยียม  ประเทศจีนได้
ทำการตกลงกับท่าเรือ Zeebrugge ในการขนส่ง Cosco เมื ่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อสัมปทาน
อาคาร CSP Zeebrugge เป็นระยะเวลา 50 ปี เนื ่องจากท่าเรือ Zeebrugge ถือได้ว่ามีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านการคมนาคมขนส่งค่อนข้างดี มีการเชื่อมต่อทางถนน รถไฟ ทั่วทั้งยุโรป โดยมีการคาดการณ์ว่าจะ
สามารถเป็นศูนย์กลางหลักทางตอนเหนือของยุโรปได้ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative โดยใช้ท่าเรือ 
Piraeus ในประเทศกรีซเป็นศูนย์กลางตอนใต้ 

5. ท่าเรือ Muara ประเทศบรูไน 

ท่าเรือ Muara เป็นท่าเรือสาธารณะเพียงแห่งเดียวในบรูไน อีกทั้งเป็นท่าเรือตู้สินค้าขนาดใหญ่ของ
ประเทศบรูไน ในการเป็นส่วนสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจ Guangxi-Brunei Economic Corridor รวมถึงเป็น
เส้นทางการค้าระหว่างปะเทศของประเทศบรูไนอีกด้วย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560 ท่าเรือดังกล่าวได้
ถูกส่งมอบให้กับ Muara Port Company Sdn Bhd ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มท่าเรือ Beibu 
Gulf ของจีนและ Darussalam Asset ของบรูไน 

6. ท่าเรือ Gwadar port ประเทศปากีสถาน 

ท่าเรือ Gwadar มีท่าเรือเป็นท่าเรือท่ีเป็นศูนย์ธุรกิจ และเขตปลอดอากร เป็นโครงการทางเศรษฐกิจ
สำคัญของจีน - ปากีสถาน มาต้ังแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดำเนินการโดยบริษัท China Overseas Port Holding (COPHC) นอกจากนี้
ยังมีธุรกิจท่ีดำเนินงานอีกหลายแห่งในสาขาต่าง ๆ เช่น โรงแรม, ธนาคาร, การขนส่ง, อาหาร, เหล็ก, การแปร
รูปปลาและทรัพยากรทดแทนได้เข้าเขตปลอดอากร 
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2.3.3 โครงการก่อสร้างสะพาน 

โครงการ BRI มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการก่อสร้าง
สะพาน ดังนี้ 

1. สะพาน Temburong, ประเทศบรูไน 

โครงการก่อสร้างสะพาน Temburong เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นการ
ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศ ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท 
China State Construction Engineering Corp ซึ่งเป็นสะพานที่พาดผ่านป่าโกงกางของเขตป่าสงวน Labu 
มีระยะทางประมาณ 11.6 กม. ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งระบบการประเมินความปลอดภัย และการก่อสร้างสีเขยีว
อย่างเข้มงวดเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม และรับมือกับปัญหาการก่อสร้างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดนมี
กำหนดการในการเปิดใช้สะพานภายในส้ินเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

2. สะพาน Peljesac ประเทศโครเอเชีย 

การก่อสร้างสะพาน Peljesac เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดใน
โครเอเชีย มีความยาว 2.4 กิโลเมตร สูง 55 เมตร สะพานแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ของ
โครเอเชียกับเขตใต้สุดของ Dubrovnik-Neretva ถูกดำเนินการโดย China Road and Bridge Corporation 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 มีมูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างมากถึง 400 ล้านยูโร โดยได้รับการสนับสนุน
บางส่วนจากกองทุนสหภาพยุโรป  

3. สะพาน Padma ประเทศบังกลาเทศ 

สะพาน Padma ถูกสร้างขึ้นเหนือ Padma ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญสามสายในบังคลาเทศ มี
ขนาดความกว้าง 25 ม. และยาว 10 กิโลเมตร. เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 บริษัท China Railway Major 
Bridge Engineering Group ได้รับสัญญามูลค่า 1.55 พันล้านเหรียญจากรัฐบาลบังคลาเทศเพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างโครงสร้างหลักของสะพาน โดยมีการคาดการณ์ว่าเมื ่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสานแห่งนี้จะ
สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางระหว่าง เมืองหลวงธากาและเมืองทางตอนใต้ของ Khulna จาก 13 ชั่วโมง 
เหลือเพียง 3 ช่ัวโมงเท่านั้น 

2.3.4 โครงการเส้นทางรถไฟ จีน - ยุโรป 

เส้นทางรถไฟจีน - ยุโรป ถือได้ว่าเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ทำลายสถิติ
เส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในโลกมาก่อน เส้นทางนี้เป็นการลงทุนของรัฐบาลจีนซึ่งมีช่ือเรียกอย่างเป็น
ทางการว่า “The China-Europe block train” หรือเส้นทางสายไหมบนรางรถไฟ และได้รับขนานนามจาก
ส่ือมวลชนท่ัวโลกว่า “Silk Road on Rails” ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟท่ีมีความยาวมากท่ีสุด โดยเส้นทางรถไฟแห่ง
ใหม่นี้เริ่มต้นจากเมืองอี้หวู่ (Yiwu) มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) ทางตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นเมืองท่ีผลิตสินค้า
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อุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ จากบทความเรื่อง The Rise of China-Europe Railways ของสถาบันวิจัย Center 
for Strategic & International Studies (CSIS) กล่าวว่า ในอดีตการทำการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปอาศัย
การขนส่งทางทะเล แต่การพัฒนาการขนส่งทางรถไฟระหว่างจีนกับยุโรปกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยปัจจุบันได้มีรถไฟขนส่งสินค้าท่ีเช่ือม 35 เมืองของจีน และ 34 เมืองในยุโรป เมื่อพิจารณาต้นทุนการขนส่ง
สินค้าทางรถไฟระหว่างจีนกับยุโรป มีต้นทุนท่ีถูกกว่ากาขนส่งทางอากาศ และยังมีความรวดเร็วกว่าการขนส่ง
ทางทะเล โดยรถไฟวิ่งผ่านเมืองหลักในจีนแผ่นดินใหญ่ 12 จังหวัด และตัดผ่าน ประเทศสำคัญในยุโรป เช่น 
คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี ฝรั ่งเศส และสเปน ฯลฯ เป็นต้น โดยรถไฟจีน -ยุโรป ได้
ออกแบบมาให้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อร่นระยะเวลาการขนส่งจากทางเรือ เป็นการขนส่งในระบบรางท่ี
สามารถย่นเวลาลงได้ถึง 10 วันเมื่อเทียบกับทางทะเล และยิ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางถนน ระบบราง
จะสามารถลดมลพิษทางอากาศลงได้ถึง 3 เท่า เพราะ 1 ตู้สินค้าของรถไฟบรรทุกได้ถึง 114 ตัน ขณะท่ี
รถบรรทุกทำได้ไม่เกิน 44 ตัน ท้ังนี้ทางการจีนต้ังใจพัฒนาเส้นทางนี้ให้มีความสำคัญสำหรับส่งเสริมยุทธศาสตร์
การพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่  หลังจากก่อนหน้านี้จีนมีบริการรถไฟขบวนสินค้าถึงเยอรมนีชาติเศรษฐกิจใหญ่
ท่ีสุดของยุโรปอยู่ก่อนแล้วเมื่อปี พ.ศ.2555 มีระยะทาง 10,000 กิโลเมตร 

ครึ่งปีแรก ของปี พ.ศ.2560 มูลค่าการขนส่งสินค้าทางรถไฟจีน-ยุโรป เพิ่มขึ้นถึง 144 เปอร์เซ็นต์ 
และคาดว่าภายใน 10 ปีข้างหน้า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟจะเพิ่มเท่าตัว ในขณะท่ีเมื่อปี พ.ศ. 2559 
การขนส่งสินค้าทางเรือยังเป็นเส้นทางหลัก มีสัดส่วน 94 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักสินค้า และ 64 เปอร์เซ็นต์ของ
มูลค่าสินค้า ส่วนการขนส่งทางเครื่องบินมีสัดส่วน 13 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า ตัวเลขนี้สะท้อนว่าการขนส่ง
ทางเรือได้เปรียบด้านสินค้ามูลค่าต่ำ ส่วนการขนส่งทางเครื่องบินได้เปรียบด้านสินค้ามูลค่าสูง ประเทศสาธารณ
ประชาชนจีนถือว่าเป็นตัวการผลักดันในการขนส่งทางรถไฟระหว่างจีนกับยุโรป โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
Belt and Road Initiative ซึ่งมีหลายประเทศได้เข้าร่วมโครงการ ในเดือนมกราคมพ.ศ. 2560 เป็นการครั้ง
แรกของรถไฟบรรทุกสินค้าจากเมืองยิหวู (Yiwu) มาถึงเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะทางรวมทั้งหมด
ประมาณ 12,000 กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟท่ีมีความยาวเป็นอันดับท่ี 2 ของ โลกโดยรถไฟดังกล่าว
เป็นรถไฟท่ีบรรทุกสินค้าจากเมืองยิหวูซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีน 
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รูปท่ี 2-3 เส้นทางรถไฟ China-Europe Block Train, Trans-Siberian Railway  
และ Moscow - Beijing Train 

ที่มา: https://www.sentangsedtee.com/inter-job-update/article_9843 

 

รูปท่ี 2-4 รถไฟบรรทุกสินค้าเท่ียวแรก จากเมืองยิหวู ประเทศจีน ไปยังเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/first-chinese-freight-train-arrives-205543814.html 
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รูปท่ี 2-5 เส้นทางรถไฟ จีน-ยุโรป 
ที่มา: https://www.csis.org/analysis/rise-china-europe-railways 

ปัจจุบันรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างจีน-ยุโรปมี ทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ เส้นทางสายเหนือ จากจีนไป
เช่ือมกับทางเส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย เส้นทางสายตอนกลาง จากจีนผ่านคาซัคสถาน และอีกเส้นทาง
หนึ่ง คือเส้นทางสายใต้ จากจีนผ่านเอเชียกลาง อิหร่าน จอร์เจีย และตุรกี 

จากรายงานของ CSIS กล่าวว่า ความถี่ของรถไฟบรรทุกสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น โดยปีที่ผ่านมามีรถไฟ
บรรทุกสินค้าจากจีนไปยุโรปทั้งหมด 1,470 เที่ยว และจากยุโรปมาจีน 730 เที่ยว สินค้าที่บรรทุกมีความ
หลากหลายมากขึ้น โดยในระยะแรก ๆ สินค้าที่ขนส่งทางรถไฟ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แลปทอป โทรศัพท์มือถือ 
ชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้ามูลค่าสูงอื่น ๆ สินค้าเหล่านี้ล้วนผลิตในโรงงานที่อยู่ทางตอนกลางของจีน แม้ค่า
ขนส่งทางรถไฟจะสูงกว่าการขนส่งทางเรือ แต่ชดเชยด้วยต้นทุนการจัดเก็บสินค้าท่ีลดลง 

2.4 โครงสร้างพื้นฐานของขนส่งในประเทศไทย 

2.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง 

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้พัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตั ้งเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) มุ่งเป้าการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเป็นระบบครั้งใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ 
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โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไว้เป็นยุทธศาสตร์หลักด้วย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ม ีแนวทางการพัฒนาสำคัญ 
ประกอบด้วย (1) ด้านระบบคมนาคม พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของ
ประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ (2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน (3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้าง
ความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด (4) ด้านส่ือสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (5) ด้านน้ำประปา พัฒนา
ระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
นวัตกรรม 

นอกจากนั้น กระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการ ด้านคมนาคมขนส่งฯ มุ่งยกระดับการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในทุกสาขา ท้ั งทาง
ราง ถนน น้ำ และอากาศ รวมทั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
พัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศและแผนพัฒนาของกระทรวงเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

2.4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่ง 

สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาได้ศึกษา “แนวทางการพัฒนาระบบคมนำคมขนส่งของประเทศ” 
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งท่ีผ่านมาของภาครัฐว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนในระดับนโยบาย สถานการณ์ และสภาพปัญหาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ครอบคลุม
องค์ประกอบของการการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ความต้องการคมนาคมขนส่ง เส้นทางและ โครงข่าย 
ยานพาหนะ สถานีการขนส่ง ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการขนส่ง และการกำกับและดูแลการ ขนส่ง เพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดสรรงบประมาณด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ในรายงานดังกล่าวได้ให้ข้อมูลสรุปและข้อเสนอแนะครอบคลุมสำหรับการคมนาคมขนส่งทางถนน 
ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมุ่งเน้นนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง
โดยการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในรูปแบบท่ีลดปริมาณการคมนาคมขนส่งทำงถนน ให้เปลี่ยนไปใช้การ
คมนาคมขนส่งท่ีมีต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า ซึ่งท่ีผ่านมารัฐบาลได้เร่งพัฒนาทางกายภาพ เช่น การพัฒนาเส้นทาง
และโครงข่าย สถานีการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการคมนาคมขนส่งในทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยแก้ไข 
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บรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่การจะแก้ไขปัญหาการ คมนาคมขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้อง
มีการใช้วิธีบริหารจัดการความต้องการการคมนาคมขนส่ง การกำกับแลดูแลการขนส่ง การสนับสนุนผู้ให้บริการ
หรือผู้ประกอบการขนส่ง การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งแต่ละรูปแบบ รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษาประเมินศักยภาพการ
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยพิจารณาสถานภาพระบบคมนาคมขนส่งของไทยตามกรอบความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งของ
ประชาคมอาเซียนตามแผนแม่บทและกรอบความตกลงด้านคมนาคมขนส่งและระบบคมนาคมขนส่งหลักท่ี
รองรับประชาคมอาเซียน คอบคลุมโครงข่ายทางหลวงสารอาเซียน โครงข่ายทางรถไฟสายหลักที่รองรับ
ประชาคมอาเซียน ด่านพรมแกนทางบก ท่าเรือหลัก และท่าอากาศหลัก นอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์สภาพทาง
เศรษฐกิจและแนวโน้มด้านการขนส่ง มาตรฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และพัฒนาแผนการ
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่ง และการบริหารจัดการต่อไป 

ทางด้านการสนับสนุนยังได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
ข้อสนเทศ และแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
ระบบโลจิสติกส์ โดยได้ดำเนินการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันเพื่อกำหนดการพัฒนาและ
บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศด้านการขนส่งและจราจร การปรับรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการ
ขนส่งและจราจร รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร 
และงานเสริมสร้างศักยภาพการะพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ขนส่งของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 

นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ โดยวิเคราะห์ฐานการผลิตหลักของประเทศ 
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เมืองเศรษฐกิจคู่ขนาน และประตูการค้าชายแดน รวมถึง
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ นำสู่การนำเสนอแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง 

กรมการขนส่งทางบกมีแผนในการพัฒนา “สถานีขนส่งสินค้า” เพื่อเพิ่มศักยภาพประเทศไทยในการ
เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN โดยสถานีขนส่งสินค้าแต่ละแห่ง จะทำหน้าที่เป็นจุด
รวบรวมและกระจายสินค้า เป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน (Node) ในพื้นที่ยุทธศาสตรท่ี์
สำคัญของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า เช่ือมโยง
ฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สำคัญ และรองรับการเปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสู่ระบบราง ประกอบด้วย 
แผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศ
อย่างเป็นระบบ รองรับการพัฒนาเส้นทางหลักระหว่างเมืองพร้อมเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางและการ
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ขนส่งรูปแบบอื่น แผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชายแดนอีก 11 แห่ง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ รองรับพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษและแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลเช่ือมระบบการขนส่งผ่านแดนสู่ภูมิภาค 
ASEAN โดยภายในสถานีขนส่งสินค้าแต่ละแห่ง ประกอบ ด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าต่างๆ 
เช่น อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Center) คลังสินค้า (Warehouse) ลานกองเก็บตู้สินค้า 
(Container Yard) รวมถึงลานเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วง และพื้นที่เขตปลอดอากรสำหรับสถานีขนส่งสินค้าใน
จังหวัดชายแดน 

รูปท่ี 2-6 แผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก 
ที่มา: https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1814 

กรมขนส่งทางราง ได้ดำเนินการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฎระเบียบเพื่อรองรับ
การขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำกับ ควบคุม ดูแล
ระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์รางให้มีความคุ้มค่า 
ช่วยให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่งระบบรางมากขึ้น กระตุ้นการพัฒนาระบบราง โดยสนันบสนุนภาคเอกชน
เป็นผู้ร่วมให้บริการเดินรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการมีการจัดทำกฎระเบียบเพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ และสนับสนุนการนำ
กฎหมายไปบังคับใช้ตามภารกิจของกรมการขนส่งทางราง อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง 
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
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2562 – 2564 และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง
ทางราง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นได้ประกาศยุทธศาสตร์ท่ีจะพัฒนาการขนส่งระบบราง ได้แก่ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างทางสายใหม่หรือการพัฒนา
รถไฟทางคู่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแผนงานย่อยภายใต้
แผนรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตร์ท่ีจะเพิ่มจำนวนหัว
รถจักรและล้อเล่ือนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ การพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณ รวมถึงยุทธศาสตร์อื่น ๆ ท่ีจะ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

รูปท่ี 2-7 แผนการพัฒนาระบบทางรถไฟ 
ที่มา : https://www.facebook.com/pr.railway/posts/2726920373989483 
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ในส่วนของกรมเจ้าท่าซึ่งมีพันธกิจในการกำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ
และการพาณิชยนาวีให้มีการเช่ือมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ ท้ังการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ 
กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และปลอดภัย ตลอดจน
การสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางน้ำเพื่อสนับสนุนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์อย่าง
บูรณาการตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น นอกจากนั้นยังกำหนดการพัฒนาศักยภาพในการ
ขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาระบบขนส่งเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาขน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ประกอบและส่งเสริม
กิจการการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศ
ยาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเพื่อการขนส่งทางอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท่า
อากาศยานท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศและศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ รวมถึง
การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกของท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ 

2.5 ทฤษฎี สมมติฐาน 

2.5.1 การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้า
ด้วยวิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบจากสถานที่หนึ่ง หรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถานท่ีหนึ่งหรือ
ต่อเนื ่องไปจนถึงสถานที ่หรือผู ้ร ับสินค้าปลายทาง โดยการส่งมอบนั ้นอยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการขนส่งรายเดียว หรือภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว เป็นลักษณะการขนส่ง ท่ีเหมาะสำหรับ
การขนส่งเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคหรือการขนส่งระหว่างประเทศ โดยการผสมผสานการขนส่งสินค้าจากท่ีหนึ่ง
ท่ีใด (One Point) หรือจากประเทศหนึ่งประเทศใดไปสู่อีกท่ีหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นอาณาบริเวณท่ีเป็น
จุดพบสุดท้าย (Interface Final Point) โดยใช้รูปแบบการขนส่งตั ้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้การบริหาร
จัดการของผู้ขนส่งรายเดียวและมีสัญญาขนส่งฉบับเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาของการขนส่ง 
(Just In Time) ลดต้นทุน (Reduce Transport Cost) เพิ่มประสิทธิภาพให้มีศักยภาพการแข่งขัน (Core 
Competitiveness) และให้สินค้ามีและความปลอดภัยที่ดีกว่า (More Cargoes Security) หรือเป็นวิธีการ
ขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมการขนส่งทุกประเภท โดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ในการสนอง
ความต้องการของกระบวนการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับต้นทุนของคลังสินค้า ต้นทุนท่ีเกี่ยวกับการ
ผลิต และการกระจายสินค้า พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 ได้ให้ความหมายของ 
“การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ไว้ว่า “การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งท่ีแตกต่างกันต้ังแต่สองรูปแบบ
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ขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานท่ีซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง” การ
ดำเนินการรับหรือส่งมอบของตามที่ระบุไว้ในสัญญาขนส่งรูปแบบเดียวไม่ถือว่าเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ อีกทั้ง“ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายความว่า “บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในฐานะตัวการและเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าการทำสัญญานั้นจะทำด้วย
ตนเองหรือโดยบุคคลท่ีตนมอบหมาย แต่ไม่รวมถึงบุคคลท่ีกระทำการในฐานะตัวแทนหรือทำการแทนผู้ตราส่ง
หรือผู้ขนส่งท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าว”  โดยองค์ประกอบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
มีดังนี้ 

1. เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าหรือเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีมีลักษณะการขนส่งหลายรูปแบบมาผสมผสาน
กันภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งรายเดียวซึ่งจะต้องรับผิดชอบต้ังแต่สินค้าต้นทางไปถึงผู้รับปลายทาง 

2. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนส่งทางถนน โดยการขนส่งประเภทนี้จะให้ความสำคัญต่อประเภทการขนส่งหลัก ได้แก่ การ
ขนส่งทางรถไฟ หรือการขนส่งทางน้ำ โดยจำกัดระยะทางในการขนส่งทางถนนให้น้อยที่สุด 
รวมถึงการใช้ในระยะทางส้ัน ๆ ในช่วงต้นทางหรือในช่วงการส่งมอบสินค้าปลายทาง 

3. จะเป็นลักษณะของการขนส่งที่เรียกว่า Door to Door Delivery คือ การขนส่งจากประตูจนถึง
ประตูหรือการขนส่งจากต้นทางไปถึงผู้รับปลายทาง 

การขนส่งหลายรูปแบบจะมีลักษณะเป็นการขนส่งท่ีเน้น Door to Door Delivery เป็นลักษณะการ
จัดส่งสินค้าท่ีต้องมีการขนส่งต่อกันเป็นทอด ๆ หรือโหมด (MODE) ของการขนส่งต่าง ๆ การขนส่งประเภทนี้จึง
เหมาะสำหรับการขนส่งเช่ือมโยงภูมิภาคหรือการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่งซึ่งมีการส่งมอบจากสินค้าต้นทางจนกระทั่งสินค้าได้มีการส่งมอบให้กับผู้รับ
ปลายทาง บางครั้งจึงเรียกการขนส่งแบบนี้ว่า Origin to Origin ซึ่งโลจิสติกส์ให้ความสำคัญต่อระยะเวลาการ
ส่งมอบจะต้องเป็นไปตามกำหนดท่ีได้มีการตกลงกันท่ีเรียกว่า Just in Time และระบบโลจิสติกส์ได้กลายเป็น 
Global Logistics จึงได้นำระบบการส่งมอบที่เป็น Door to Door Delivery มาใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ภูมิภาคและการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างกับการขนส่งภายในประเทศ โดยจะมีลักษณะการ
ขนส่งที่เป็นแบบการขนส่งแบบเดียว เช่น จากรถบรรทุกรับสินค้าจากต้นทางก็สามารถส่งไปได้ ถึงผู ้รับ แต่
เนื่องจากรูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศจำเป็นจะต้องใช้บริการขนส่งหลายรูปแบบซึ่งต้องอาศัยโหมดการ
ขนส่งท้ังจากรถบรรทุก รถไฟ และเปล่ียนเป็นการขนส่งทางเรือ หรือทางอากาศ จนสินค้าถึงมือผู้รับปลายทาง 
โดยผู้ให้บริการการขนส่งทอดแรกนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อตัวสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงผู ้รับปลายทาง ผู้
ให้บริการจะต้องมีทักษะและเครือข่ายเนื่องจากจะมีความซับซ้อนของเส้นทางและพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งแต่
ละโหมด โดยต้องเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศุลกากรในแต่ละ
ประเทศ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของเส้นทาง การที่จะต้องเข้าใจรูปแบบการขนส่งของแต่ละประเทศ 
การขนส่งแบบ Door to Door Service จำเป็นต้องมีพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อรับจัดการขนส่งสินค้าจนไป
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ถึงมือผู้รับปลายทาง จึงต้องมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเช่ือมโยงการขนส่งท้ังภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศในลักษณะการเชื่อมต่อในระหว่างโหมดการขนส่งในหลาย ๆ ทอด จนสินค้าไปถึงผู้รับ เจ้าของสินค้า
จะต้องสามารถติดตามสถานะของสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยจะต้องนำระบบการติดตามท่ีเรียกว่า Trace 
and Track เพื่อให้ท้ังลูกค้าต้นทางและปลายทางสามารถติดตามสถานะสินค้าโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

รูปท่ี 2-8 รูปแบบการขนส่ง Multimodal Transportation  
ที่มา: http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id= 

934&section=5&issues=76 

โดยการขนส่งรูปแบบหนึ่ง จะมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับ การขนส่งรูปแบบ
อื่น ทั้งในมุมของค่าใช้จ่าย ความเร็ว ความคาดหวังในบริการ ความปลอดภัย หรือความสะดวกสบาย ซึ่ง
ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจเลือกใช้การขนส่งรูปแบบใดจากลักษณะของสินค้า และระยะทางในการขนส่งเป็นสำคัญ 
เช่น สินค้าท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำและต้องการขนส่งระยะทางไกลก็จะเลือกใช้การขนส่งทางรางหรือทางน้ำซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเป็นหลัก ในขณะที่การขนส่งระยะทางสินค้ามีขนาดเล็กสามารถเลือกใช้การขนส่งทางถนน
เป็นหลัก เมื ่อพิจารณาในมุมของการประกอบธุรกิจการขนส่งแล้ว ผู ้ประกอบการขนส่งอาจมองการขนส่ง
รูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะของการแข่งขัน (Competition) ซึ่งกันและกัน มุมมองเช่นนี้มีแนวโน้มทำให้การ
ขนส่งถูกแบ่ง ออกเป็นกลุ ่ม ๆ และยากแก่การผสมผสานการขนส่งต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เพราะตัว
ผู้ประกอบการขนส่งรูปแบบหนึ่งเองท่ีมองการขนส่งรูปแบบอื่นเป็นคู่แข่ง ในขณะท่ียังมีผู้ประกอบการขนส่งท่ี
มองการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะของการส่งเสริม (Complement) ซึ่งกันและกัน และประกอบการ
ขนส่งโดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของการขนส่งหลายรูปแบบ 

2.5.2 โครงสร้างต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษาประเมินศักยภาพการ
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และได้นะเสนอแนวคิดการคำนวณต้นทุนในการขนส่งโดยคำนวณจากต้นทุนการบำรุงรักษาทาง 
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(Infrastructure Cost) ซึ่งจำแนกตามขนาดของรถที่ใช้ในการขนส่ง ต้นทุนสภาพแวดล้อม (Environment 
Cost) โดยพิจารณาถึงต้นทุนสภาวะโลกร้อน (Global Warming Cost) ต้นทุนมลพิษ (Air Pollution Cost) 
เพื่อให้ได้ต้นแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทางและกำหนดประเภทรถที่ควรเก็บค่าธรรมเนียม รูปแบบ
การเก็บค่าธรรมเนียม และหน่วยงานกำกับดูแล  

2.5.3 การประเมินโครงสร้างพื้นฐาน 

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการประเมินโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น หน่วยงาน
ธนาคารโลก (World Bank) ได้มีการจัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยประจำปี (Thailand 
infrastructure Annual Report) โดยรายงานได้แบ่งรายละเอียดของโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ประกอบไป
ด้วย 1. ด้านคมนาคมขนส่ง (ถนน ขนส่งทางราง ลำน้ำ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน) 2.ด้านไฟฟ้าและพลังงาน 3.ด้าน
การส่ือสารและโทรคมนาคม และ 4.ด้านน้ำประปา สุขาภิบาลและท่ีอยู่อาศัย สำหรับในการศึกษานี้จะมุ่งเน้น 
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังแหล่งผลิตหรือแหล่งแปรรูป
สินค้าและการเดินทางของประชาชน โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้
แต่ การคมนาคมทางบก (ทางถนน และทางรถไฟ) การคมนาคมทางน้ำ (ทางลำน้ำ และทางทะเล) และการ
คมนาคมทางอากาศ 

2.5.4 ดัชนีโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยการทบทวนงานวิจัยพบว่า การพัฒนาดัชนีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น มี
การจัดทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนําดัชนีไปใช้ โดยพบว่าวิธีท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย 
ได้แก่  

1. การจัดทำดัชนี Global Competitiveness Index (World Economic Forum, 2009) เป็นการ
จัดทำดัชนีเพื่อวิเคราะหค์วามสามารถในการแข่งขันในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ 

2. การจ ัดทำด ัชน ี  Logistic Performance Index (World Bank, 2012) เป ็นการจ ัดทำดัชนี
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับวัดประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์  

3. การจัดทำดัชนีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบแรงดึงดูดในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของแต่ละ
ประเทศ (Nagesh Kumar, 2001) 

4. การจัดทำดัชนีช้ีวัดการอำนวยความสะดวกในการค้า (วิรชา สุขสิริวรบุตร, 2555) เป็นการจัดทำ
เพื่อเปรียบเทียบความสะดวกของแต่ละท่าเรือในประเทศไทย  

5. การจ ัดทำด ัชน ีโครงสร ้างพื ้นฐาน  Regional Competitiveness Index (Jana Drahosova, 
2011) ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้ในการเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานแบ่งเป็นเขต  

การจัดทำดัชนี The Global Competitiveness Report เป็นรายงานท่ีทำขึ้นทุกสองปี เพื่อจัดทำ
ดัชนีการแข่งขันนานาชาติ (Global Competitiveness Index: GCI) ซึ่งจัดลำดับการแข่งขันของแต่ละประเทศ 
ในภาพรวมและด้านย่อย ๆ จากกลุ่มตัวอย่าง 132 ประเทศ ดัชนีนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เงื่อนไขข้ันพื้นฐาน 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

24 

(Basic Requirements) ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ(Efficiency enhancers) และปจัจัยการพัฒนา (Innovation 
Factors) และในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วย ด้านย่อย ๆ (Pillars) โดยโครงสร้างพื้นฐานนั้นจัดอยู่ในส่วน
เงื่อนไขขั้นพื้นฐาน รายงานนี้ ได้มีการจัดทำดัชนีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 7 โดยแต่ละ
องค์ประกอบจะแบ่งคะแนนออกเป็น 7 ระดับ ต้ังแต่ระดับท่ี 1 คุณภาพต่ำสุด จนถึงระดับท่ี 7 คุณภาพสูงสุด 
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นจะมีนิยามคุณภาพต่างกันไป ดัชนีนี้ช่วยบ่งบอกถึงลำดับความสามารถในการแขง่ขัน
ระหว่างประเทศเนื่องจากมีการคํานวณบนพื้นฐานและมาตรฐานเดียวกัน การจัดทำดัชนี GCI นี้ยังมีการจัดทำ
ไม่ครบทุกประเทศทำให้บางครั้งการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ของประเทศท่ีอยู่
ใกล้เคียงกันไม่สมบูรณ์  

ในส ่วนของ World Bank (2012) ได ้ม ีการจ ัดทำด ัชน ีประส ิทธ ิภาพโลจ ิสต ิกส ์  ( Logistic 
Performance Index: LPI) ท่ัวโลกรวม 143 ประเทศ ด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้า (Freight forwarders and express carriers) และแบ่งออกออกเป็น 2 ดัชนีย่อย คือ ดัชนี LPI 
ภายในประเทศ และดัชนี LPI ระหว่างประเทศ สำหรับการประเมินนั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับ 1 คือ
ต่ำสุดและระดับ 5 คือสูงสุด โดยการประเมินคุณภาพของการค้าและโลจิสติกส์ท่ีเกีย่วข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
นั้นประกอบไปด้วย โครงสร้างท่าเรือ โครงสร้างท่าอากาศยาน โครงสร้างถนน โครงสร้างรถไฟคลังเก็บสินค้า
และอุปกรณ์เคล่ือนย้ายสินค้า และรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ โดยการ
คํานวณคะแนนสามารถคํานวณได้โดยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principal Component Analysis: 
PCA) การจัดทำดัชนี LPI เป็นการประเมินเพียงโครงสร้างพื้นฐานและระบบของการค้าและโลจิสติกส์เท่านั้น 
แต่ทว่าในการลงทุนนั้นจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานในด้านอื่นประกอบกัน ทำให้ดัชนีนี้ยังไม่สามารถใช้ใน
การเปรียบเทียบเพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการลงทุน 

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องข้างต้น จะได้นำสู่การดำเนินงานโดยใช้ข้อมูล
พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ BRI และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศไทยเป็นหลักในการออกแบบ
การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับกระบวนการวิเคราะห์ตามกรอบการดำเนินงาน ภายใต้ทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดัชนีต่าง ๆ ที่มีอยู่ร่วมสำหรับการนำมาวิเคราะห์และประเมิน
โครงสร้างพื้นฐาน และนำสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความ
สะดวก เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบขั้นตอนการวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 

เพื่อการการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงได้กำหนดกรอบแนวคิดของแผน
งานวิจัย ดังนี้ 

รูปท่ี 3-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบการ
ดำเนินงานท่ีได้ต้ังไว้ดังนี้ 

3.2.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะเชิง  
โลจิสติกส์ของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงดัชนีชี้วัด
ด้านโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้วางกรอบการวิจัย เป้าหมายการศึกษาและพัฒนาแนว
ทางการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป โดยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ที่จะ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ การประเมินสมรรถนะเชิงโลจิสติกส์ การพัฒนา
ดัชนีชี ้วัดสมรรถนะเชิงโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เกณฑ์การประเมินให้คะแนนสมรรถนะ
โครงสร้างพื้นฐานเชิงโลจิสติกส์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางโลจิสติกส์ แนวคิดการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎระเบียบการนำเข้าส่งออกของคนและสินค้า และกฏระเบียบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นต้น 

2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านโลจิสติกส์ภายใน
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในปัจจุบันและ
แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในอนาคต คัดกรองโครงสร้างพื้นฐานและความ
เป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมไปถึงข้อมูลการขนส่งสินค้า
บริเวณพื้นท่ีและการเดินทางเข้าออกในพื้นท่ี 

3. ทำการพัฒนาแนวทางศึกษาและประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยรวบรวมปัจจัยและเกณฑ์วัด
ต่าง ๆ ท่ีเคยมีการพัฒนาขึ้นมาให้กลุ่มตัวอย่างทำการพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ปัจจัยท่ีเหมาะสมใน
การนำมาสร้างเป็นแนวทาง/ดัชนีประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการคัดกรองเบ้ืองต้น เพื่อ
นำเกณฑ์การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบต่าง ๆ ท่ีได้รวบรวมมาคัดเลือกเกณฑ์ปัจจัยท่ีเหมาะสมในการนำมาพัฒนาเป็นดัชนีช้ี
วัดต่อไป โดยหลักเกณฑ์ท่ีรวบรวมมาเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาเบ้ืองต้น 
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4. ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ทำการคัดกรองปัจจัยที่มีความเหมาะสมและนำไปพัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดการประเมินคุณลักษณะ
ทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบสำหรับการเชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI โดยใน
การศึกษาครั้งนี ้มีเป้าประสงค์ในการผสานความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาควิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างรอบด้าน ท้ังในการวิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์ของทางภาครัฐและการวางแผนพัฒนาและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชน  

5. นำผลการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ มาสรุปผลเพื่อ
คัดเลือกเกณฑ์ปัจจัยท่ีรวบรวมมา โดยทำการสรุปรวมหลักเกณฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่มปัจจัยเดียวกันและมี
ความคล้ายคลึงกันในวิธีการวัดประเมินเข้าด้วยกันเป็นชุดของปัจจัยที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการ
พัฒนาเป็นดัชนีช้ีวัดฯ ต่อไป 

6. พัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อประมวลผล ในการจัดลำดับเกณฑ์การวิเคราะห์ เพื่อสรุปเกณฑ์ปัจจัยท่ี
เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดฯ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทำการสรุปผลการพิจารณา
เกณฑ์ปัจจัยท่ีนำมาพัฒนาเป็นดัชนีช้ีวัดจากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม โดยกระบวนการ
ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) ในการประมวลผลแบบสัมภาษณ์ 
โดยทำการพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบทีละคู่ปัจจัย เพื่อ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากปัจจัยท้ังหมดนี้นำมาพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการพัฒนา
ดัชนีฯ ท่ีต้องการให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายเชิงโลจิสติกส์
ท้ังทางภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะนำมาใช้ในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดฯ โดย
กลุ่มตัวอย่างจะทำการเปรียบเทียบเกณฑ์ปัจจัยผ่านทางแบบสัมภาษณ์โดยแยกการพิจารณา
ออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ การขนส่งสินค้า และการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะมีความแตกต่างของ
ปัจจัยการพิจารณาและเกณฑ์การประเมินศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยในการพิจารณาเลือก
หน่วยงานจะพิจารณาจากหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่งและให้ทำการประเมิน
ตามรูปแบบท่ีมีความเกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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รูปท่ี 3-2 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์ปัจจัย 

6.1 วิธีการคัดเลือกปัจจัย การคัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การ
พิจารณาดัชนีการประเมินลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นที่ ได้จากการทบทวน
ปัจจัยที่ใช้ในศึกษาต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
จากผู ้เชี ่ยวชาญหรือผู ้ที ่ม ีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การวางแผน และการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางโลจิสติกส์ เพื่อให้ได้ปัจจัยท่ีจะใช้ในการพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญ โดยแบ่งโครงสร้างของปัจจัยในการพิจารณาออกเป็น 2 ลำดับช้ัน 
ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก และ ปัจจัยย่อย 

รูปท่ี 3-3 โครงสร้างลำดับของปัจจัยสำหรับการพิจารณา 
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6.2 การหาค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัย ที่ได้จากขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย จะดำเนินการโดย
การพัฒนาแบบสำรวจเพื่อสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 
การวางแผน และการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ โดยการเปรียบเทียบทีละ
คู่เป็นระดับความสำคัญของอิทธิพล (Strength of Influence) ตามมาตราส่วน 9 ระดับ 
จากนั้นนำผลประเมินท่ีได้มาทำการสร้างเมทริกซ์เพื่อเปรียบเทียบคู่และวิเคราะห์เชิงลำดับ
ช้ันเพื่อได้ค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัยต่างๆ 

รูปท่ี 3-4 แบบประเมินค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัย 

7. สรุปผลแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกเกณฑ์ปัจจัยท่ีเหมาะสมจากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม 
ที ่ได ้จากกระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) ในการ
ประมวลผลเพื่อจัดลำดับเกณฑ์การวิเคราะห์ โดยสรุปผลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแบบสัมภาษณ์
รวมถึงทำการตรวจสอบความสอดคล้องกันของการให้คะแนนโดยคำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Consistency Index, CI) ค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) 
เพื่อยืนยันข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันในการ
ประเมิน และถือว่าค่าน้ำหนักความสำคัญที ่ได้นั ้นสามารถนำไปใช้ได้ หากอัตราส่วนความ
สอดคล้องมีค่าเท่ากับศูนย์จะหมายความว่าภายในชุดของดุลยพินิจนั้นมีความสอดคล้องกันอย่าง
สมบูรณ์ หากอัตราส่วนความสอดคล้องมีค่าเท่ากับหนึ่งจะหมายความว่าความไม่ความสอดคล้อง
กัน โดยจะเทียบเท่ากับดุลยพินิจท่ีได้จากการสุ่ม ถ้าอัตราส่วนความสอดคล้องมีค่ามาก (โดยท่ัวไป
ค่าวิกฤตจะอยู่ที่ 0.1) แสดงว่าดุลยพินิจนั้นไม่น่าเชื่อถือ โดยช่วงที่ยอมรับได้ของ CR ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของเมทริกซ์ ซึ่งถ้าชุดดุลยพินิจของผู้ประเมินค่า CR เกินกว่าระดับท่ีกำหนด ผู้ประเมินควร
จะต้องทบทวนดุลยพินิจหรือทำการตอบแบบสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้ง (Saaty, 1994) 
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8. จากนั้นสรุปผลค่าเฉล่ียน้ำหนักความสำคัญของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดของแต่ละปัจจัย เพื่อนำไปใช้
เป็นค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ปัจจัย และนำไปสรุปผลเป็นดัชนีช้ีวัดฯ ต่อไป ท้ังนี้ใน
แนวทางการประเมินจะยึดเอาแนวทางการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของปัจจัยท่ี
คัดเลือกมาเป็นสำคัญ 

3.2.2 การวิเคราะห์และคัดเลือกระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่เหมาะสมและการจัดทำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์และคัดเลือกระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่เหมาะสมและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. พิจารณาคัดเลือกโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่เหมาะสมและมี
ศักยภาพในการเช่ือมโยงการเดินทางของประเทศไทยกับประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI โดย
พิจารณาโครงสร้างพื้นฐานฯ ท่ีต้ังอยู่บนสะพานเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New 
Eurasian Land Bridge and Economic Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโด
จีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor) เป็นสำคัญ รวมถึงนำข้อมูลด้าน
ปริมาณความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางและขนส่งสินค้า รวมถึงปัจจัย การ
ตัดสินใจ โอกาสในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้า รองรับการขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์ BRI ท่ีได้จากโครงการย่อยท่ี 1 และ 2 มาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีจะนำมาประเมินศักยภาพด้วยดัชนีช้ีวัดฯ ท่ี
พัฒนาขึ้น 

2. ทำการประเมินศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งท่ีผ่านการ
คัดเลือก โดยใช้ข้อมูลสถิติ ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม และข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นหลัก ในการประเมินศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานฯ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สรุปผลการประเมินศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงปัจจัยพื้นฐานการพิจารณาและ
กำหนดนโยบายของภาคร ัฐ และการรวมกลุ ่มระหว่างประเทศร่วมด้วย นำสู ่การจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อม และมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวก กฎระเบียบ รองรับการเปล่ียนแปลงด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อ
โอกาสและผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนจากการดำเนินยุทธศาสตร์ BRI 
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3.3 แผนการดำเนินงาน 

จากกรอบการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินงานทั้งส้ิน 
12 เดือน จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 แผนการดำเนินงานโครงการฯ 

แผนการดำเนินงาน 
เดือน 

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

1. ศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง             

2. สำรวจและรวบรวมข้อมูล และการสัมภาษณ์
เชิงลึกภายในประเทศ 

            

3. พัฒนาแนวทางศึกษาและประเมิน
คุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

            

4. สำรวจและประเมินลักษณะทางกายภาพของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความ
สะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบในพ้ืนที่ 

            

5. สำรวจและรวบรวมข้อมูลตามแนว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในต่างประเทศ 

            

6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการรองรับของโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในอนาคต 

            

7. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือเตรียม
ความพร้อม และมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ
ยุทธศาสตร์ BRI 

            

แผนการส่งรายงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. จัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น             
2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า             
3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์             
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3.4 แผนการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้วิเคราะห์ความ
เส่ียงอันจะเกิดจากการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการจัดการความเส่ียง ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-2 ความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานโครงการฯ 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

• ความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งอาจเกิดจาก
กำหนดเวลาของการนัดหมายกับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเป้าหมาย 

• กำหนดตารางเวลานัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนและกำหนดเวลาให้เร็วกว่ากำหนดการดำเนินงาน 
รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำรองในกรณีท่ี
กลุ่มเป้าหมายหลักไม่สามารถดำเนินการนัดหมายได้ 

• ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอหรือข้อมูล
ไม่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการ
นำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ 

• ควบคุมการพัฒนาแบบนำสัมภาษณ์ให้มีประเด็นครบถ้วน
ตามแนวคิดพื้นฐาน และกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์เชิง
ลึกให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน รวมถึงการเลือกแหล่งข้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

• ความล่าช้าท่ีเกิดจากการดำเนิน
โครงการย่อย ซึ่งส่งผลต่อการส่งผ่าน
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 

• จัดรูปแบบการประสานงานและติดตามการดำเนินงาน
ระหว่างโครงการย่อยให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

4.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ท่ีมีเป้าหมายเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบันนั้น ได้แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 
ส่วนคือการศึกษาทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะเชิง 
โลจิสติกส์ของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงดัชนีช้ีวัดด้านโลจิสติกส์ท่ี
มีในปัจจุบัน และการสำรวจในพื้นที่โดยพิจารณาเลือกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพร้อมกับสัมภาษณ์บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ และประเด็นของการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเช่ือมโยงกับโครงการ BRI โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 ลักษณะทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงงานการประเมินสมรรถนะเชิง 
โลจิสติกส์ของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงดัชนีช้ีวัดด้านโลจิสติกส์ท่ี
มีในปัจจุบัน สามารถสรุปลักษณะทางกายภาพและระบบอำนวยความสะดวกของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ผลต่อการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ลักษณะทางกายภาพและระบบอำนวยความสะดวกของระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

องค์ประกอบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

รายละเอียด 
ระบบการขนส่ง 

การขนส่ง
ทางอากาศ 

การขนส่ง
ทางน้ำ 

การขนส่ง
ทางถนน 

การขนส่ง
ทางราง 

ลักษณะทาง
กายภาพของ
ระบบ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หลุมจอด ท่าจอด พ้ืนที่จอด ชานชาลาจอด 
รับ-ส่งสินค้า ✓ ✓ ✓ ✓ 

ระบบรองรับพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา การ
สื่อสาร) ✓ ✓ ✓ ✓ 

พ้ืนที่สำหรับการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ✓ ✓ ✓ ✓ 
พ้ืนที่พักสินค้า ✓ ✓ ✓ ✓ 
ขนาดและรูปแบบของคลังสินค้า ✓ ✓ ✓ ✓ 
เครื่องมือการปฏิบัติงานในคลังสินค้า ✓ ✓ ✓ ✓ 
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องค์ประกอบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

รายละเอียด 
ระบบการขนส่ง 

การขนส่ง
ทางอากาศ 

การขนส่ง
ทางน้ำ 

การขนส่ง
ทางถนน 

การขนส่ง
ทางราง 

เส้นทางการเชื่อมโยงสำหรับการขนส่งระหว่าง
ระบบขนส่ง ✓ ✓ ✓ ✓ 

ทำเลที่ต้ังของสถานีขนส่ง  ✓ ✓ ✓ 
ระยะทางระหว่างสถานีขนส่งกับแหล่งสินค้า
และจุดเชื่อมโยงต่าง ๆ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ความกว้างของถนน คุณภาพของถนน   ✓  
จำนวนราง    ✓ 
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนถ่าย
สินค้าและคลังสินค้า ✓ ✓ ✓ ✓ 

สิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้าและ     
ความเชี่ยวชาญและความชำนาญของพนักงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 

ระบบอำนวย
ความสะดวก
ของระบบ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

กฎระเบียบสำหรับการปฏิบัติงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 
จำนวนเท่ียวของการขนส่งในแต่ละสถานี
ขนส่ง ✓ ✓ ✓ ✓ 

อัตราค่าบริการ ✓ ✓ ✓ ✓ 
พิธีการทางศุลกากร ✓ ✓ ✓ ✓ 
ความสามารถในการจัดการและรับ-ส่ง
สินค้าออกจากสถานี ✓ ✓ ✓ ✓ 

ความตรงต่อเวลาของการขนส่ง ✓ ✓ ✓ ✓ 
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 
อัตราการขนถ่ายสินค้า  ✓  ✓ 
การจัดการความหนาแน่นของการจราจร   ✓  
การมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 

ความปลอดภัยต่อสินค้าและการปฏิบัติงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ลักษณะทางกายภาพและระบบอำนวยความสะดวกของระบบโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะได้
นำไปใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์สำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อไป 
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4.1.2 สภาพทั่วไปทางกายภาพของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง 

การศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการขนส่ง ได้ดำเนินการสำรวจ
ภาคสนาม โดยมุ่งประเด็นการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาดัชนีสำหรับการประเมิน
คุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบเป็นหลัก พิจารณาเลือกหน่วยงานท่ีมีภาระกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารของประเทศ
ไทย โดยได้เดินทางเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และสำรวจในพื้นท่ีสำหรับหน่วยงานท่ีมีภาระหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ตารางท่ี 4-2 รายการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึก 

วัน/เดือน/ปี - เวลา หน่วยงาน การดำเนินงาน 
22/ก.พ./64 – 09:00 น. กระทรวงการต่างประเทศ สัมภาษณ์เชิงลึก 
22/ก.พ./64 – 10:30 น. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สัมภาษณ์เชิงลึก 
22/ก.พ./64 – 13:00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

22/ก.พ./64 – 18:00 น. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สัมภาษณ์เชิงลึก 
23/ก.พ./64 – 09:00 น. การท่าเรือแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์เชิงลึก 
22/ก.พ./64 – 10:45 น. กรมศุลกากร สัมภาษณ์เชิงลึก 
22/ก.พ./64 – 13:00 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์เชิงลึก 
22/ก.พ./64 – 15:30 น. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 
03/มี.ค./64 – 08:30 น. หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน บริษัท ท่ีเกี่ยวข้อง

ในจังหวัดเชียงราย 
ระดมความคิดเห็น 
รวบรวมข้อมูลท่ัวไป 

03/มี.ค./64 – 13:30 น. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สัมภาษณ์เชิงลึก 
สำรวจระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

03/มี.ค./64 – 16:30 น. ด่านศุลกากรเชียงของ สัมภาษณ์เชิงลึก 
สำรวจระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

04/มี.ค./64 – 13:30 น. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สัมภาษณ์เชิงลึก 
สำรวจระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

4/มี.ค./64 – 18:00 น. ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ 
+ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด 

สัมภาษณ์เชิงลึก 
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วัน/เดือน/ปี - เวลา หน่วยงาน การดำเนินงาน 
+ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด 

05/มี.ค./64 – 08:30 น. หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน บริษัท ท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดมความคิดเห็น 
รวบรวมข้อมูลท่ัวไป 

11/มี.ค./64 – 10:00 น. ด่านพรมแดน จ.หนองคาย สำรวจระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

11/มี.ค./64 – 11:00 น. สถานีรถไฟนาคา จ.หนองคาย สัมภาษณ์เชิงลึก 
สำรวจระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

12/มี.ค./64 – 08:30 น. หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน บริษัท ท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัดหนองคาย 

ระดมความคิดเห็น 
รวบรวมข้อมูลท่ัวไป 

12/มี.ค./64 – 14:00 น. ด่านศุลกากรหนองคาย สัมภาษณ์เชิงลึก 
สำรวจระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การดำเนินงานดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด
สำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาการขนส่งท่ีจะต้องเช่ือมโยงกับโครงการ BRI ซึ่ง
สามารถสนับสนับสนุนและเชื่อมโยงกับทฤษฎีและแนวคิดที่ได้ทบทวนดังที่นำเสนอข้างต้น นอกจากนั้นยัง
รวมถึงข้อมูลประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเช่ือมต่อและรองรับโครงการ 
BRI สภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันของหน่วยงาน แผนการพัฒนาของหน่วยงานท้ังการพัฒนาด้านกายภาพและระบบอำนวยความสะดวก 
เป็นต้น โดยสามารถสรุปตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ ดังนี้ 

4.1.2.1 ท่าเรือกรุงเทพ 

ท่าเรือกรุงเทพต้ังอยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นท่าเรือหลักของประเทศไทยท่ีมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานมานานกว่า 69 ปี ให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์ อำนวยความสะดวกบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นท่าเทียบเรือท่ีสามารถเช่ือมโยงระบบการขนส่งท่ีหลากหลายท้ังในและระหว่างประเทศ 

ท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่ทางน้ำรวมระยทาง 66 กิโลเมตร และมีพื้นที่ทางบกรวม 2,353.2 ไร่ โดย
แบ่งเป็น พื้นที่ที่ใช้ในกิจการการท่าเรือกรุงเทพในเขตรั้วศุลกากร 943.2 ไร่ นอกเขตรั้วศุลกากร 117.86 ไร่ 
พื้นท่ีหน่วยงานรัฐขอใช้ 217.92 ไร่ หน่วยงานรัฐเช่าใช้ประโยชน์ 160.26 ไร่ พื้นท่ีเอกชนเช่า 516.49 ไร่ พื้นท่ี
ชุมชนแออัด 197.93 ไร่ และพื้นที่สัญจร 199.54 ไร่ โดยพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสินค้า ประกอบด้วย พื้นที่เชื่อน
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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ตะวันตกจำนวน 567.2 ไร่เป็นพื ้นที่สำหรับให้บริการคู้สินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ 
ภายในประเทศ 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือกรุงเทพท่ีมีสำหรับการดำเนินงานประกอบด้วย 

• ท่าเทียบเรือ/หลักผูกเรือ 

• พื้นท่ีวางสินค้า/ตู้สินค้า 

• รถเครื่องมือทุ่นแรง ได้แก่ รถยกแบบต่าง ๆ  รถหัวลาก แซสซีสบรรทุกตู้สินค้า รถยนต์บรรทุก 
รถป้ันจ่ัน เป็นต้น 

• เรือบริการ ได้แก่ เรือสันดอน เรือชุด เรือจูง เรือวางทุ่น เรือสำรวจ เรือน้ำมัน เรือรับขยะ เรือ
รับรอง เรือตรวจการณ์ เป็นต้น 

• ส่ิงอำนวยความสะดวกกองท่าบริการตู้สินค้า 

รูปท่ี 4-1 สภาพทางกายภาพของท่าเรือกรุงเทพ 

4.1.2.2 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ถูกวางบทบาทให้เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์
ในแม่น้ำล้านช้าง- แม่น้ำโขง มีประเทศสมาชิกประกอบด้วย ประเทศไทย สป.จีน สหภาพเมียนมา สปป.ลาว 
ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา  

เดิมกรมการขนส่ง ทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่าในปัจจุบัน) ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียง
แสน แห่งท่ี 1 ขึ้นมา แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยมีท่ีต้ังอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในตัวอำเภอเชียงแสน และมีโบราณสถานซึ่งกรมศิลปากรขึ้นบัญชีไว้ใกล้บริเวณ
ท่าเรือ เช่น กำแพงเมืองเก่า วัดเก่าและเจดีย์เก่า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2546 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็น ผู้บริหารประกอบการท่าเรือเชียงแสน แห่งท่ี 1 ต่อมา
กิจการของท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 เติบโตขึ้นเป็นลำดับ มีเรือสินค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้มี
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รถบรรทุกเข้า – ออก เพื่อมารับขนสินค้าภายในท่าเรือเชียงแสนจำนวนมากทำใหก้รมศิลปากรเกรงว่าจะส่งผล
กระทบต่อโบราณสถาน กรมเจ้าท่าจึงได้มีแนวคิดท่ีจะสร้างท่าเรือเชียงแสน แห่งท่ี 2 ข้ึนมาใหม่ 

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนจึงถูกสร้างขึ้นมีที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านสบกก เลขที่ 888 หมู่ 10 บ้านสันทราย
กองงาม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ห่างจากท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ลงมาทางทิศใต้ 
เป็นระยะทางทางน้ำประมาณ 5 กิโลเมตร และทางบกประมาณ 11 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บริการ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้เป็นท่าเรือพาณิชย์สำหรับให้บริการเรือสินค้าและเรือโดยสาร 
ส่วนท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 กำหนดให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยวโดยสาร โดยส่งมอบให้เทศบาลตำบลเวียงเชียง
แสน เป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน แห่งท่ี 1 ต่อไป 

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนในระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการดำเนินงาน ได้แก่ 

• ลานตู้คอนเทนเนอร์กลางแจ้ง 

• ลานจอดรถบรรทุกสินค้า 

• โรงพักสินค้า 

• แอ่งจอดเรือ 

• ปล๊ักเสียบตู้สินค้าห้องเย็น 

• รถเครื่องมือทุ่นแรง ได้แก่ รถยกแบบต่าง ๆ รถป้ันจ่ัน เป็นต้น 

• อาคาร One Stop Service ท่ีประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น 
งานท่าเรือ งานเจ้าท่า ด่านศุลกากร ก่านอาหารและยา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจพืช ด่าน
กักกันสัตว์ เป็นต้น 

รูปท่ี 4-2 สภาพทางกายภาพของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
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4.1.2.3 ด่านศุลกากรเชียงของ 

ด่านศุลกากรเชียงของมีประวติการดำเนินงานมาอย่างยาวนาน โดยมีการก่อต้ังท่ีเช่ือมโยงต้ังแต่การ
เกิด “วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒” ปี พ.ศ. 2436 และมีพัฒนาการของการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลัง จนกระ
ทั้งมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งอยู่ห่างจากด่านศุลกากรเชียงของเดิม
ประมาณ 12 กิโลเมตร และการขนส่งสินค้าเข้าออกผ่านทางสะพานก็มีปริมาณเพิ่มข้ึนโดยตลอด กรมศุลกากร
จึงต้ังงบประมาณปี 2556 จำนวน 375,380,000 บาท เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่พร้อมส่ิงปลูก
สร้างประกอบข้ึน โดยได้รับการสนับสนุนพื้นท่ีจำนวน 25 ไร่จากกรมทางหลวง ท่ีต้ังหมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ 
ริมทางหลวงห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สร้างเสร็จและมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ควบคุมดูแลพื้นที่ที่เป็นเขตแดนทางบก ติดต่อกับสปป.ลาว (แขวง
บ่อแก้ว และแขวงไชยะบุรี) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ ตามแนวชายแดนที่เป็นทั้งแนวลำน้ำแม่โขงและทางพื้นดิน 
ครอบคลุมพื้นท่ี 4 อำเภอของจังหวัดเชียงราย และ 2 อำเภอ ของจังหวัดพะเยา 

รูปท่ี 4-3 สภาพทางกายภาพของด่านศุลกากรเชียงของ 

4.1.2.4 ด่านศุลกากรหนองคาย 

ด่านศุลกากรหนองคาย เป็นด่านศุลกากรทางบกมีเขตแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน ในอดีตเป็น "ด่านเก็บภาษี" ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2458 ขึ้นอยู่กับข้าหลวง
ปกครอง (เจ้าเมืองหนองคาย) แต่เดิมท่ีทำการด่านศุลกากรหนองคายต้ังอยู่ท่ีท่าเรือตลาดหลวง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2493 ชั้นบนเป็นที่ทำการของสำนักงาน
ศุลกากรภูมิภาคที่ 2 ส่วนชั้นล่างเป็นที่ทำการของด่านศุลกากรหนองคาย และด่านตรวจพืชจังหวัดหนองคาย 
แต่เนื่องจากพื้นท่ีคับแคบพ่อค้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร ประกอบกับอาคารดังกล่าวได้รับการ
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อนุรักษ์เป็นอาคารประวัติศาสตร์ไม่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ด่านศุลกากรหนองคายจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์
ราชการจังหวัดหนองคาย ต้ังอยู่ท่ีถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2535 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ด่านศุลกากรหนองคายได้ย้ายที่ทำการจากถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย มาปฏิบัติงานท่ีอาคารด่านศุลกากรหนองคาย (ชั่วคราว) ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย เนื่องจากท่ีทำการเดิม มีพื้นท่ีจำนวน 8 ไร่ สถานท่ีคับแคบ ไม่สามารถปรับปรุงสถานท่ีหรือ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ ้นได้ จึงได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคารด่านศุลกากร
หนองคาย (ชั่วคราว) ภายในพื้นที่ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ บนพื้นที่ 40 ไร่ ซึ่งด่านฯ ได้รับ
งบประมาณจากกรมศุลกากร จำนวน 220 ล้านบาท ในปีงบประมาณ2559-2562 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ปัจจุบันด่านศุลกากร
หนองคายได้ย้ายมาท่ีทำการแห่งใหม่ เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2562 และได้ทำพิธีเปิดอาคารท่ีทำการด่านศุลกากร
หนองคายแห่งใหม่ เมื่อวันเสาร์ท่ี 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. 

รูปท่ี 4-4 สภาพทางกายภาพของด่านศุลกากรหนองคาย 

4.1.2.5 สถานีรถไฟนาทา 

สถานีรถไฟนาทาเป็นสถานีรถไฟที่เป็นเป้าหมายที่จะถูกพัฒนาให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าซึ่งเป็น
หัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ซึ่งมีแนวคิดที่จะก่อสร้างย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้า ระหว่าง
ราง 1 เมตร และ ราง 1.435 เมตร และจะเป็นย่านซ่อมบำรุงนาทา ของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสาน 
ส่วนท่ี 2 ด้วยเช่นกัน 
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โครงสร้างพื้นฐานภายในย่านเปล่ียนถ่ายสินค้าในแนวคิดการพัฒนาของสถานีนาทา ได้แก่ 

• ย่านเปล่ียนถ่ายสินค้า ระหว่างประเทศ โดยมีรางรถไฟในย่านท้ังหมด 6 ทาง (อาจจะเป็นราง 1 
เมตร 3 ทาง, ราง 1.435 เมตร 3 ทาง) ยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร พร้อมกับเครนขนย้ายคอน
เทนเนอร์แบบครอมราง (RMG) เหมือนกับท่ีใช้ท่ีย่านสินค้า SRTO แหลมฉบัง 

• ลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ผ่านแดน 

• ลานกองเก็บตู้สินค้าภายในประเทศ 

• ลานกองเก็บตู้สินค้าเปล่า 

• ลานเตรียมสินค้านำเข้า-ส่งออก 

• สำนักงานศุลกากร 

• ระบบตรวจสอบสินค้า (X-Ray) 

โดยรองรับการเปล่ียนถ่ายสินค้าแบบ ขบวน-ขบวน และ สามารถกองเก็บ และรอการขนย้ายระหว่าง
ขบวนได้ด้วย 

นอกจากนั้น ในส่วนของการพัฒนาโรงซ่อมบำรุงรถไฟนาทาให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูง 
และย่านจอดรถไฟหลักของส่วนท่ี 2 รวมทั้งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงทางรถไฟความเร็วสูง จะการสร้างมีอาคารซ่อม
บำรุง (Depot) และย่านจอดรถไฟ (Stabling Yard) ในพื้นท่ีพร้อมอาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าท่ีอีกด้วย 

รูปท่ี 4-5 สภาพทางกายภาพของสถานีรถไฟนาทา จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการดำเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานมานาน เช่น ท่าเรือกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมานานและถือได้ว่าเป็น
หน่วยงานหลักด้านการขนส่งของประเทศไทย ในส่วนงานที่ปฏิบัติการในพื้นที่ภูมิภาค ได้แก่ ด่านศุลกากร
หนองคาย ด่านศุลกากรเชียงของ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดได้ว่ามีความพร้อม
ทางกายภาพในการรองรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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4.1.3 แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

จากการสัมภาษณ์พบว่าในส่วนของการกำหนดแผนเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนั้น ขึ้นอยู่กับ
บทบาทของหน่วยงาน โดยหน่วยงานส่วนกลางจะมีหน้าท่ีหลักในการวิเคราะห์และกำหนดแผนเพื่อการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทุกหน่วยงานที่สัมภาษณ์มีการแผนหรือมีนโยบายในการกำหนดแผน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการขนส่งอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการกำหนดแผนการพัฒนาเพื่อรองรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการ BRI ในขณะที่หน่วยงาน
ในท้องท่ีซึ่งมีหน้าท่ีหลักเป็นผู้ปฏิบัติงานจะรอแผนท่ีถูกกำหนดขึ้นจากส่วนกลางเป็นหลัก แผนท่ีดำเนินงานส่วน
ใหญ่จะเป็นแผนในระดับปฏิบัติการเพื่อดูแล ปรับปรุง หรือควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดจาก
ส่วนกลาง 

แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีหน่วยงานได้มีการพัฒนาหรือมีแนวคิดสำหรับการพัฒนามี
ท้ังการแผนเพื่อดำเนินงานในส่วนของลักษณะทางกายภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความ
สะดวกของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในส่วนของการพัฒนาทางกายภาพจะเป็นการพัฒนาเส้นทางขนส่งท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงทั้งทางถนนและทางราง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวก
ทั้งบริเวณท่าขนส่ง พื้นที่พักสินค้า รวมถึงคลังสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ขนส่งและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้มากขึ้น ในส่วนของระบบอำนวยความสะดวกจะเน้นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้มีความรวดเร็วลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งผลให้การขนส่งสินค้าสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาปรับแก้
กฎระเบียบที่มีความยุ่งยาก ปรับรูปแบบการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยรวม 

4.2 การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

จากเป้าหมายของวัตถุประสงค์ข้อ 2 คือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและ
พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก การดำเนินงานศึกษาจึงมุ่งเน้นการรวบรวมปัจจัยและเกณฑ์วัดต่าง ๆ ท่ีเคย
มีการพัฒนาขึ้นมา จัดการสังเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ จัดกลุ่มและพัฒนาเป็นปัจจัยเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณา
คัดเลือกเกณฑ์ปัจจัยท่ีเหมาะสมสำหรับการนำมาพัฒนาเปน็แนวทางเพื่อกำหนดเป็นดัชนีประเมินคุณลักษณะ
ทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
จากนั้นจะได้นำเกณฑ์การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบต่าง ๆ ท่ีวิเคราะห์ได้มากำหนดเป็นเกณฑ์ปัจจัยท่ีเหมาะสมในการนำมาพัฒนาเป็นดัชนีช้ีวัดต่อไป 
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4.2.1 การพัฒนาเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการประเมินโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการประเมินโครงสร้างพื้นฐานมุ่งเน้นการศึกษาทบทวนและการ
วิเคราะห์เพื่อกำหนดปัจจัยสำหรับการการประเมินโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการนำแบบประเมินไปดำเนินงาน
เพื่อการสำรวจและประเมินโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศในแถบเส้นทางท่ีอยู่ในการศึกษา 

4.2.1.1 การทบทวนเกณฑ์ปัจจัยที่มีการใช้งานสำหรับการประเมินระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

จากการทบทวนพบว่ามีหลายหน่วยงานองค์กรรวมถึงงานวิจัยที่ได้กำหนดเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการ
ประเมินโครงสร้างพื้นฐานทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศหรือหน่วยงานในประเทศ ซึ่งเกณฑ์ปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านั้นถูกนำไปใช้เพื่อประเมินระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระบุถึงความสามารถในการแข่งจันหรือเพื่อเป็นการ
วัดผลประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศ ซึ่งได้รวบรวมและคัดเลือกเกณฑ์ปัจจัย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-3 เกณฑ์ปัจจัยท่ีมีการใช้งานสำหรับการประเมินระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

หลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์ปัจจัย ที่มาปัจจัย 
Competence and 
Quality of Services 

Airport Air transport Logistics Performance Index 
Customer Satisfaction Airport Council International 

(2012) 
All Mode Customs agencies Logistics Performance Index 

Freight forwarders Logistics Performance Index 
Private logistics services Logistics Performance Index 
Regulation related to 
logistics 

Logistics Performance Index 

Port Maritime transport Logistics Performance Index 
Rail Rail Logistics Performance Index 
Road Road Logistics Performance Index 
Warehouse/ DC  Warehousing/transloading 

and distribution 
Logistics Performance Index 

Efficiency of 
Processes 

All Mode Clearance and delivery of 
exports 

Logistics Performance Index 

Expedited customs 
clearance for traders with 
high compliance levels 

Logistics Performance Index 

clearance and delivery of 
imports 

Logistics Performance Index 
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หลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์ปัจจัย ที่มาปัจจัย 
Provision of adequate and 
timely information on 
regulatory changes 

Logistics Performance Index 

Transparency of customs 
clearance 

Logistics Performance Index 

Transparency of other 
border agencies 

Logistics Performance Index 

Infrastructure 
Capacity 

Airport Aircraft Movements Airport Council International 
(2012) 

Freight or Mail 
Loaded/Unloaded 

Airport Council International 
(2012) 

Number of Flights Airport Council International 
(2012) 

Passengers Airport Council International 
(2012) 

Port Average delay per barge 
tow on river 

Freight Performance Measure 
Primer, U.S. Department of 
Transportation (2017) 

Gate reliability or truck turn 
time 

Freight Performance Measure 
Primer, U.S. Department of 
Transportation (2017) 

Ship load rate (time per 
container) 

Freight Performance Measure 
Primer, U.S. Department of 
Transportation (2017) 

Ship unload rate (time per 
container) 

Freight Performance Measure 
Primer, U.S. Department of 
Transportation (2017) 

Tons of traffic arriving at a 
port 

Freight Performance Measure 
Primer, U.S. Department of 
Transportation (2017) 

Twenty-Foot Equivalent 
Units (TEUs) passing 
through port (port 
throughput) 

Freight Performance Measure 
Primer, U.S. Department of 
Transportation (2017) 

Rail Traffic volume T. Åhrén, U. Kumar (2004) 
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หลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์ปัจจัย ที่มาปัจจัย 
Road length Haas, R.; Felio, G.; Lounis, Z.; 

Cowe Falls, L. (2009) 
Number of lanes Haas, R.; Felio, G.; Lounis, Z.; 

Cowe Falls, L. (2009) 
Pave/Unpave Haas, R.; Felio, G.; Lounis, Z.; 

Cowe Falls, L. (2009) 
Road Density (KM/ 1000 
SQ.KM) 

Haas, R.; Felio, G.; Lounis, Z.; 
Cowe Falls, L. (2009) 

Road width Haas, R.; Felio, G.; Lounis, Z.; 
Cowe Falls, L. (2009) 

Traffic volume Banverket (2010) 
Level of Fees and 
Charges 

Airport Airport charges Logistics Performance Index 
All Mode Agent fees Logistics Performance Index 
Port Port charges Logistics Performance Index 
Rail Rail transport rates Logistics Performance Index 
Road Road transport rates Logistics Performance Index 
Warehouse/ DC  Warehousing/transloading 

charges 
Logistics Performance Index 

Location Airport Length to Other 
Connectivity Node 

ชาญเวทย์ หริพ่าย (2549) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) 

Port Length to Other 
Connectivity Node 

ชาญเวทย์ หริพ่าย (2549) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) 

Rail Length to Other 
Connectivity Node 

ชาญเวทย์ หริพ่าย (2549) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) 

Warehouse/ DC  Length to Other 
Connectivity Node 

ชาญเวทย์ หริพ่าย (2549) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) 

Quality of 
Infrastructure 

Airport Airports Logistics Performance Index 
All Mode Basic Infrastructure 

(Electricity, Water) 
Logistics Performance Index 

Labour Ron Starner (2007) 
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หลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์ปัจจัย ที่มาปัจจัย 
Level of satisfaction 
regarding travel time and 
its reliability and quality 

Organization for Economic Co-
Operation And Development 

Telecommunications and 
IT infrastructure 

Logistics Performance Index 

Port Ports Logistics Performance Index 
Rail Rail Logistics Performance Index 
Road Roads Logistics Performance Index 
Warehouse/ DC  Warehousing/transloading 

facilities 
Logistics Performance Index 

Safety and Security Airport Bird Strikes Airport Council International 
(2012) 

Lost Work Time from 
Employee Accidents and 
Injuries 

Airport Council International 
(2012) 

Public Injuries Airport Council International 
(2012) 

Runway Accidents Airport Council International 
(2012) 

Runway Incursions Airport Council International 
(2012) 

Rail Accidents at level crossings T. Åhrén, U. Kumar (2004) 
Accidents involving railway 
vehicles 

T. Åhrén, U. Kumar (2004) 

Deaths and injuries  Trafikverket (2011) , BSL 
Management Consultants (2009) 

Road Deaths and injuries Haas, R.; Felio, G.; Lounis, Z.; 
Cowe Falls, L. (2009) 

Sources of Major 
Delays 

All Mode Criminal activities  
(e.g., stolen cargo) 

Logistics Performance Index 

Pre-shipment inspection Logistics Performance Index 
Solicitation of informal 
payments 

Logistics Performance Index 

Port Maritime transshipment Logistics Performance Index 
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หลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์ปัจจัย ที่มาปัจจัย 
Warehouse/ DC  Compulsory 

warehousing/transloading 
Logistics Performance Index 

 

4.2.1.2 การกำหนดเกณฑ์ปัจจัยเพื่อพัฒนาดัชนีสำหรับการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

จากการสรุปลักษณะทางกายภาพและระบบอำนวยความสะดวกของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผล
ต่อการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับเกณฑ์ปัจจัยท่ีมีการใช้งานสำหรับการประเมิน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการรับฟังแนวคิดจากการสัมภาษณ์หน่วยงานและผู้เช่ียวชาญ นำสู่การวิเคราะห์หา
จุดร่วมของแนวคิดและคัดกรองเพื่อพัฒนาเป็นปัจจัยสำหรับการนำไปสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความสำคัญของดัชนีสำหรับการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สำหรับการเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI สำหรับการนำไปพันาเป็นดัชนีชี้วัดประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สำหรับการเช่ือมโยงประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI โดยกำหนดปัจจัยได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-4 เกณฑ์ปัจจัยเพื่อการพัฒนาดัชนีสำหรับการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก 

เกณฑ์ปัจจัย เนื้อที่ครอบคลุมของเกณฑ์ปัจจัย 
1. ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากร

และการจัดการชายแดน 
• การมีระบบเป็นมาตรฐานเช่ือมโยงระหว่างประเทศ  
• มีข้ันตอนการดำเนินงานน้อยมกีระบวนการดำเนินการท่ีล่ืนไหล

เอื้อต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ 
• สามารถนำสินค้าออกได้รวดเร็ว และมีทางเลือกสำหรับการนำ

สินค้าออกหลายท่ี รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบสินค้าท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็ว เช่ือถือได้ 

• มีระบบการประมวลผลใบศุลกากรออนไลน์ 
• มีระบบกำกับดูแลตัวแทนท่ีถูกต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ 
• มีการรับประกันกระบวนการดำเนินงานนำสินค้าออกจนถึง

ขั้นตอนสุดท้าย 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

48 

เกณฑ์ปัจจัย เนื้อที่ครอบคลุมของเกณฑ์ปัจจัย 
2. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ี

เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง 
• มีเส้นทางขนส่งท่ีมีคุณภาพ (ถนน ทางรถไฟ) 
• ความเพียงพอต่อการรับปริมาณการขนส่ง (ถนน ทางรถไฟ 

เครื่องบิน เรือ) 
• คุณภาพของสถานีขนส่ง ท่าเรือ สถานีรถไฟ สนามบิน 
• การมีจุดเช่ือมโยงการขนส่งใกล้กับแหล่งสินค้า มีเส้นทางการ

เข้าถึงหลากหลาย 
• มีระบบอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งท่ีพร้อม (เครน รถ

ยก ฯลฯ) 
• มีพื้นท่ีพักสินค้าท่ีพอเพียง 
• มีคลังสินค้าอยู่ในพื้นท่ีใกล้สถานีขนส่งหรือจุดเปล่ียนถ่ายสินค้า 
• มีระบบป้องกันการถูกขโมยหรือการจารกรรมท่ีเข็มแข็ง 
• มีระบบการส่ือสาร โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ 

3. ความสะดวกในการจัดส่งสินค้า
ระหว่างประเทศในราคาท่ีสามารถ
แข่งขันได้ 

• มีทางเลือกสำหรับการเช่ือมโยงเพื่อขนถ่ายสินค้าท่ีทำให้ต้นทุน
ต่ำลง (เรือแล้วต่อรภไฟหรือรถบรรทุก ฯลฯ) 

• มีการจัดเก็บค่าระวาง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ในอัตราท่ีแน่นอน
เป็นมาตรฐาน 

• มีความโปร่งใสในกระบวนการดำเนินงาน 
4. ความสามารถและคุณภาพของ

บริการโลจิสติกส์ 
• ดำเนินงานได้ตรงต่อเวลา 
• สินค้าไม่มีความเสียหายระหว่างการขนส่ง 
• ตัวแทนมีบริการท่ีดี คุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นมือ

อาชีพ (ช่ือเสียง ผลงาน) 
5. ความสามารถในการติดตามสินค้า

หรือผู้โดยสาร 
• มีระบบการติดตามสินค้า 
• มีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถูกส่งถึงเป้าหมาย 
• มีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีความล่าช้าหรือสามารถจัดส่งถึง

เป้าหมายได้ 
6. ความถ่ีของการจัดส่งสินค้าหรือ

ผู้โดยสารไปยังปลายทางภายใน
เวลาท่ีกำหนด 

• มีความถ่ีของการขนส่งในเส้นทางท่ีพอเพียง 
• มีตารางกำหนดการเดินทางท่ีแน่นอน 
• สามารถส่งสินค้าได้ตามเวลาท่ีกำหนด มีความตรงต่อเวลา 

เกณฑ์ปัจจัยท่ีกำหนดขึ้นในกระบวนการนี้ จะได้ถูกนำไปใช้สร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ
ได้ประเมินและนำผลท่ีได้มาวิเคราะห์ในกระบวนการถัดไป 
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4.2.1.3 การประเมินเกณฑ์ปัจจัยเพื่อกำหนดเปน็ดัชนีสำหรับการประเมินคุณลักษณะทาง
กายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

แบบสอบถามถูกสร้างขึ้น (ภาคผนวก) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เปรียบเทียบความสำคัญของเกณฑ์ปัจจัยในการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวก โดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำแบบสอบถามประกอบด้วย 

• กลุ่มนักวิชาการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและวางแผนยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภูมิศาสตร์ขนส่ง ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและแผน ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและ
ผู้เช่ียวชาญด้านโลจิสติกส์  

• กลุ่มเจ้าหน้าท่ีงานวิเคราะห์วางแผนด้านโลจิสติกส์ของทางภาครัฐท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  

• กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการ และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีงานวิเคราะห์วางแผนด้านโลจิสติกส์ของทาง
ภาคเอกชน 

รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
จะต้องระบุมุมมองของการขนส่งที่จะพิจารณา โดยแยกเป็น 2 มุมมอง คือ การขนส่งสินค้า และการขนส่ง
ผู้โดยสาร จะมีความแตกต่างของปัจจัยการพิจารณาและเกณฑ์การประเมินศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยในการ
พิจารณาเลือกหน่วยงานจะพิจารณาจากหน้าท่ีรับผิดชอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบใดและให้ทำ
การประเมินตามรูปแบบท่ีมีความเกี่ยวข้องเป็นหลัก และส่วนท่ี 2 เน้นประเด็นสำหรับการจัดลำดับเกณฑ์การ
วิเคราะห์ เพื่อสรุปเกณฑ์ปัจจัยท่ีเหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นดัชนีช้ีวัด ในการศึกษานี้จะสรุปผลการพิจารณา
เกณฑ์ปัจจัยที่นำมาพัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดจากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) ในการประมวลผลแบบสัมภาษณ์ โดยทำการพิจารณาหาทาง
เลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบทีละคู่ปัจจัย เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากปัจจัยท้ังหมดนี้
นำมาพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการพัฒนาดัชนีฯ ที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายเชิงโลจิสติกส์ทั ้งทางภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมพิจารณาปัจจัยต่าง  ๆ ที่จะ
นำมาใช้ในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดฯ โดยแบ่งระดับความสำคัญในการเปรียบเทียบออกเป็น 9 ระดับ 

ตารางท่ี 4-5 ระดับความสำคัญในการเปรียบเทียบปัจจัย 

ระดับความสำคัญ ค่าการประเมิน 
ท้ังสองปัจจัยสำคัญเท่ากัน (Equally Preferred) 1 
ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยเท่ากันถึงปานกลาง (Equally to 
Moderately Preferred) 

2 

ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยปานกลาง (Moderately Preferred) 3 
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ระดับความสำคัญ ค่าการประเมิน 
ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยปานกลางถึงค่อนข้างมาก (Moderately to 
Strongly Preferred) 

4 

ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยค่อนข้างมาก (Strongly Preferred) 5 
ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยค่อนข้างมากถึงมากกว่า (Strongly to 
Very Strongly Preferred) 

6 

ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยมากกว่า (Very Strongly Preferred) 7 
ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยมากกว่าถึงมากท่ีสุด (Very Strongly to 
Extremely Preferred) 

8 

ปัจจัยท่ีพิจารณามีความสำคัญกว่าอีกปัจจัยมากท่ีสุด (Extremely Preferred) 9 

 

รูปท่ี 4-6 ตัวอย่างแบบสำรวจความคิดเห็นปัจจัยการพิจารณาการขนส่ง 
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กระบวนการปฏิบัติงานของการพัฒนาแบบสอบถาม หลังจากได้พัฒนาแบบสอบถามดังกล่าวได้นำ
แบบสอบถามไปทำการทดสอบทดสอบและปรับแก้เพื ่อให้แบบสอบถามสามารถนำไปใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ หลังจากนั้นจึงได้กระจายแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 4-6 รายละเอียดหน่วยงานเป้าหมายสำหรับกระจายแบบสอบถาม 

ประเภท
หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 
รูปแบบหลักเกณฑ์ที่พิจารณา 
ขนส่งสินค้า ขนส่งผู้โดยสาร 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ✓ ✓ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ✓ ✓ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ✓ - 
กรมศุลกากร ✓ ✓ 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ✓ ✓ 
สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด) ✓ ✓ 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ✓ ✓ 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ✓ ✓ 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย - ✓ 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ✓ - 
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย - ✓ 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย - ✓ 
ด่านศุลกากรเชียงแสน เชียงของ แม่สาย ✓ ✓ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ✓ - 
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน ✓ ✓ 
สำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม ่

- ✓ 

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ✓ ✓ 
สำนักงานจังหวัดหนองคาย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาจังหวัด) ✓ ✓ 

ด่านศุลกากรหนองคาย ✓ ✓ 
แขวงทางหลวงหนองคาย ✓ ✓ 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย - ✓ 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดหนองคาย - ✓ 

หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ✓ ✓ 
สมาคมผู้รบัจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ✓ - 
หอการค้าจังหวัดเชียงราย ✓ ✓ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ✓ ✓ 
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ประเภท
หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 
รูปแบบหลักเกณฑ์ที่พิจารณา 
ขนส่งสินค้า ขนส่งผู้โดยสาร 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ✓ ✓ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ✓ ✓ 
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม ่ - ✓ 
สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม ่ ✓ ✓ 
สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม ่ - ✓ 
บริษัท น่ิมซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ✓ - 
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ✓ ✓ 
หอการค้าจังหวัดหนองคาย ✓ ✓ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ✓ ✓ 
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดหนองคาย - ✓ 
สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดหนองคาย - ✓ 

 

ตารางท่ี 4-7 จำนวนแบบสัมภาษณ์ตามประเภทหน่วยงานและประเด็นหลักเกณฑ์ท่ีพิจารณา 

ประเภทหน่วยงาน 
จำนวนแบบสอบถาม (ชุด) 

การขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสาร 
หน่วยงานภาครัฐ 16 19 
หน่วยงานภาคเอกชน 11 13 

รวม 27 31 
 

4.2.1.4 การประมวลผลเพื่อประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งสินค้า 

ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามนำสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีลำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) เพื่อจัดลำดับเกณฑ์โดยทำการสรุปผลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
แบบสอบถามรวมถึงทำการตรวจสอบความสอดคล้องกันของการให้คะแนนโดยคำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Consistency Index, CI) ค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) เพื่อยืนยัน
ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันในการประเมิน และถือว่าค่าน้ำหนัก
ความสำคัญท่ีได้นั้นสามารถนำไปใช้ได้ จากนั้นสรุปผลค่าเฉล่ียน้ำหนักความสำคัญของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดของ
แต่ละปัจจัย เพื่อนำไปใช้เป็นค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ปัจจัย โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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• นำผลจากแบบสำรวจแต่ละชุดกรอกลงในแบบฟอร์มการประเมิน 

• ดำเนินการหาค่าน้ำหนักเกณฑ์ โดยนำค่านำหนักท่ีผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านท่ีได้วินิจฉัยในแต่ละตัว
แปรเพื่อเปรียบเทียบค่าเกณฑ์แต่ละคู่ โดยเปรียบเทียบทุกเกณฑ์ท้ังในแนวนอนและแนวตั้ง 

• คำนวณหาค่า Eigenvector ของเมตริกในแต่ละแถว (normalized Matrix) โดยการหาค่าเฉล่ีย
ความสำคัญในแต่ละแถว โดยใช้สมการคำนวณค่าน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์ ดังนี้ 

Aw = maxW 
เมื่อ 
Aw คือ สแควร์เมตริกระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
W คือ Eigenvector แสดงน้ำหนักความสำคัญสัมพัทธ์ของตัวแปรท่ีอยู่ในละดับช้ัน

เดียวกันหรือกลุ่มภายใต้ลำดับช้ันท่ีสูงกว่า 

max คือ Maximum Eigenvector 

• ตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R) ซึ่งเป็นการตรวจสอบผล
การเปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดยมีการคำนวณ ดังนี้ 

o คำนวณหาค่า max ซึ่งเป็นค่าท่ีคำนวณได้จากการนำผลรวมของค่าวินิจฉัยของแต่ละ
เกณฑ์ในแต่ละแถวคูณด้วยผลรวมค่าเฉล่ียในแนวนอนแต่ละแถวและนำผลคูณท่ีได้มา
รวมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับจำนวนเกณฑ์ท้ังหมดท่ีนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งถ้าการวินิจฉัย

ในเกณฑ์นั้นมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ค่า max จะเท่ากับ n (max = n) 
o คำนวณค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) จากสมการ 

C.I. =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

(𝑛 − 1)
 

o เทียบค่าจากตารางดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) 

• คำนวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Raio: C.R) โดยคำนวณจากอัตราส่วน
เปรียบเทียบค่าระหว่างดัชนีวัดความสอดคล้องกับค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม 
     C.R.. = C.I./R.I. 
ถ้าค่า C.R. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 ถือว่าเป็นค่าท่ียอรับได้ ถ้ามากกว่า 0.10 ถือว่ายอมับไมได้ 
จะต้องทบทวนการให้ค่าน้ำหนักคะแนนเปรียบเทียบในเกณฑ์นั้นใหม่จนกว่าค่า C.R. จะอยู่ในช่วง
ท่ียอมรับได้ 

การปฏิบัติงานในการวิจัยนี้ ใช้รูปแบบกระดานคำนวณสำเร็จรูปท่ีได้พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้ใช้งาน 
(Klaus D. Goepel, 2018) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/sg/) 
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รูปท่ี 4-7 การป้อนผลการเปรียบเทียบปัจจัยจากแบบสำรวจ 

รูปท่ี 4-8 ผลการเปรียบเทียบค่าเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญในตารางเมตริก 
  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
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รูปท่ี 4-9 ผลการคำนวณหาค่า Eigenvector  
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รูปท่ี 4-10 ผลจากการคำนวณค่านำหนักของแต่ละตัวแปร ค่า C.I. ค่า R.I. และค่า C.R. 

4.2.1.5 ผลการประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งสินค้า 

ข้อมูลจากแบบสำรวจที ่ได้จากผู ้เชี ่ยวชาญ นำสู ่การคำนวณเพื ่อวิเคราะห์และประเมิน ลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการขนส่งสินค้า ได้ผลการวิเคราะห์ 
ดังนี้  
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ตารางท่ี 4-8 ลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการขนส่ง
สินค้า 

ลำดับที่ ปัจจัยการพิจารณา ค่าน้ำหนัก () 
1 ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาท่ี

แข่งขันได้ 
28.5 

2 ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดน 16.8 
3 ความถ่ีของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาท่ี

กำหนด 
15.3 

4 คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง 15.0 
5 ความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ 14.4 
6 ความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสาร 10.0 

 

รูปท่ี 4-11 กราฟแสดงค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ปัจจัยในการพิจารณาของการขนส่งสินค้า 
 

การให้ลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่ง
สินค้าพบว่าผู้เช่ียวชาญให้สำคัญกับปัจจัยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคา
ท่ีแข่งขันได้สูงสุดในการพิจารณา และมีปัจจัยอื่นมีความสำคัญเรียงตามลำดับลงมาตามท่ีแสดงในตาราง โดยมี
ค่าดัชน ีความสอดคล้อง (Consistency Index, CI) เท่าก ับ 0.02 และค่าอ ัตราส่วนความสอดคล ้อง 
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เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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(Consistency Ratio, CR) เท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในค่าที่ยอมรับได้และแสดงให้เห็นว่าข้อมูลสามารถ
ยืนยันข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันในการประเมิน และถือว่าค่า
น้ำหนักความสำคัญท่ีได้นั้นสามารถนำไปใช้ได้ 

4.2.1.6 ผลการประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งผู้โดยสาร 

การประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสาร ผู้เช่ียวชาญยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศในราคาท่ีแข่งขันได้มากท่ีสุด โดยมีปัจจัยประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดน
มีความสำคัญรองลงมาซึ่งเหมือนกับการขนส่งสินค้า ในขณะที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน คุณภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งมากกว่าการขนส่งสินค้า ซึ่งการขนส่งสินค้าให้ความสำคัญ
กับปัจจัยด้านความถี่ของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาที่กำหนดมากกว่า โดยค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index, CI) เท่ากับ 0.01 และค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency 
Ratio, CR) เท่ากับ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในค่าท่ียอมรับได้และแสดงให้เห็นว่าข้อมูลสามารถยืนยันข้อมูลความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันในการประเมิน และถือว่าค่าน้ำหนักความสำคัญ
ท่ีได้นั้นสามารถนำไปใช้ได้ 

ตารางท่ี 4-9 ลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการขนส่ง
ผู้โดยสาร 

ลำดับที่ ปัจจัยการพิจารณา ค่าน้ำหนัก () 
1 ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาท่ี

แข่งขันได้ 
23.6 

2 ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดน 21.4 
3 คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง 17.1 
4 ความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ 14.1 
5 ความถ่ีของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาท่ี

กำหนด 
13.9 

6 ความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสาร 9.8 
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รูปท่ี 4-12 กราฟแสดงค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ปัจจัยในการพิจารณาของการขนส่งผู้โดยสาร 

 

ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
ผลต่อการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารนี้จะได้นำสู่การวิเคราะห์และคัดเลือกระบบเช่ือมต่อการเดินทางท่ี
เหมาะสมและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งจะอยู่การดำเนินงานในระยะต่อไป 

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในช่วงเวลา 6 เดือนของโครงการฯ นี้ ยังคงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้
ครบตามจำนวนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้า
พื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลได้ โดยยังคงขาดข้อมูลที่ต้องดำเนินการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง ซึ่งจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและประมวลผลให้สมบูรณ์ต่อไป 

4.2.1.7 การพัฒนาแบบสำรวจเพื่อการประเมินลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาแบบสำรวจเพื่อประเมินลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานฯ โดยใช้กรอบที่ได้
จากการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพื้นท่ี เพื่อให้เป็นแบบสำรวจสำหรับการสำรวจสภาพทางกายภาพของ
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพื้นท่ีต่อไป 

แบบสำรวจที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประเมิน (ภาคผนวก 2) วางกรอบคำถามเพื่อหาคำตอบ
สำหรับการประเมินโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้วิเคราะห์ไว้เบื้องต้น ซึ่งผลจากการสำรวจจะถูกนำมาให้ค่า
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คะแนนและคำนวณตามค่าน้ำหนักท่ีกำหนด โดยการออกแบบแบบสำรวจเน้นการกำหนดข้อคำถามปลายเปิด 
เพื่อให้ผู้สำรวจใช้เป็นกรอบสำหรับการสำรวจและต้องให้เหตุผลหรือหาหลักฐานประกอบเพื่อนำมาพิจารณา
ประกอบการให้ค่าตะแนนสำหรับการประเมินต่อไป 

4.2.2 การประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศในแถบเสน้ทางยุทธศาสตร์ 

4.2.2.1 ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานจากค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ 

ธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ( International 
Logistics Performance Index : LPI)1 โดยสำรวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของแต่
ละประเทศและรายงานผลการจัดอันดับทุก 2 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศและเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการ
จัดอันดับใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสำรวจ LPI ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และการขนส่งด่วน (Express Carrier) ที่มีการดำเนินการในประเทศ
นั้นๆ ท้ังนี้ เกณฑ์ช้ีวัดของดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (กองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์, ม.ป.ป) 

1. เกณฑ์ช ี ้ ว ัดท ี ่ เป ็นป ัจจ ัยนำเข ้า ( Input) หร ือ ป ัจจ ัยด ้านนโยบาย (Policy Regulation) 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพิธีการศุลกากร (Customs) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) และด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐ
และธุรกิจ (Logistics Quality and Competence) 

2. เกณฑ์ชี ้ว ัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หรือ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการให้บริการ (Service 
Delivery Performance) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ 
(International Shipments) ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) และด้านระบบ
ติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking & Tracing) 

  

 
1 https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Country#datatable 
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ตารางท่ี 4-10 อันดับและคะแนนจากการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

ประเทศ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ (2018) 

อันดับ 
พิธีการ
ศุลกากร 

โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเตรียมการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

สมรรถนะผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ 

เยอรมัน 1 4.09 4.37 3.86 4.31 

เนเธอร์แลนด์ 6 3.92 4.21 3.68 4.09 

จีน 26 3.29 3.75 3.54 3.59 

โปแลนด์ 28 3.25 3.21 3.68 3.58 

ไทย 32 3.14 3.14 3.46 3.41 

คาซัคสถาน 71 2.66 2.55 2.73 2.58 

รัสเซีย 75 2.42 2.78 2.64 2.75 

ลาว 82 2.61 2.44 2.72 2.65 

เบลารุส 103 2.35 2.44 2.31 2.64 
ที่มา: The World Bank: International LPI 

เมื่อพิจารณาอันดับจากการประเมินดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเมื่อเทียบ
กับ 160 ประเทศท่ีได้รับการประเมิน จะพบว่าประเทศไทยได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มแรก (Logistic Friendly 
หรือ Best Performer) ถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับสุดท้ายของกลุ่ม ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพของ
ระบบโลจิสติกส์อยู่ในเกณฑ์ดีและพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนาและเช่ือมโยงกับนานาประเทศ 

(กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์, ม.ป.ป) ได้อธิบายถึงพฒันาการด้านโลจิสติกส์ในชว่งปี 
พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ของประเทศไทยท่ีได้มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก
ทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ 
ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งตามเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงไปสู่ประตูการค้าหลักของ
ประเทศ สรุปผลการพัฒนา ดังนี้ 

• ด้านพิธีการศุลกากร มีการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาต ใบรับรอง และเอกสารอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำาเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ผ่านระบบ National Single Window 
(NSW) ครบท้ัง 36 หน่วยงาน การเช่ือมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single 
Window: ASW) ซึ่งได้เช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอาเซียนเพื่อผ่านพิธีการ
ศุลกากรแบบไร้เอกสาร (e-Form D) ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
เวียดนามแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมความพรอ้มเพื่อแลกเปล่ียนเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบขน
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สินค้าอาเซียน (ACDD/Export information) ใบรับรอง สุขอนามัยพืช (Electronic 
Phytosanitary Certificate) เป็นต้น 

• ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้มีการยกระดับมาตรฐานสายทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและการพัฒนาโครงข่ายถนนเช่ือมโยงประตูการค้าหลัก 
อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งประตูการค้าชายแดนท่ีสำคัญ นอกจากนี้
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณในการลงทุนพัฒนารถไฟทางคู่ท่ัวประเทศ พัฒนา
สถานีขนส่งสินค้าและศูนย์เปล่ียนถ่าย การพัฒนาท่าเรือชายฝ่ังท่ีท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลม
ฉบังเพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
เช่ือมโยงการขนส่งตู้สินค้าภายในประเทศไปสู่การส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น 

• ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ ในป ีพ.ศ. 2560 มีผู้ประกอบการได้รับ
การรับรอง AEO (Authorized Economic Operations) ซึ่งเป็นใบรับรองท่ีจัดทำโดยกรม
ศุลกากรเพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการนำเข้า–ส่งออกตลอดเส้นทางขนส่งสินค้า 
จำนวน 345 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านโครงการอบรมยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การ
เป็นผู้ให้บริการครบวงจรท่ีสามารถแข่งขันได้ รวมทั้ง การผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ภาค
การค้าระหว่างประเทศในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงรุกอย่างมีทิศทางผ่านศูนย์
พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) 

• ด้านการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศของประเทศไทย
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีขยายตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า 11 ล้าน TEUs 
ซึ่งปี 2560 จำนวนตู้ขนส่งสินค้าขาเข้า–ขาออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณประมาณ 7.8 ล้าน 
TEUs เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 และมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 9.8 ล้าน TEUs ในปี 
พ.ศ.2561 ประกอบกับการกำหนดค่าระวางของผู้ประกอบการไทยสามารถจูงใจผู้ใช้บริการและ
พัฒนาความสะดวกต่อการเข้าถึงการให้บริการขนส่งสินค้าได้ 

• ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ นโยบายการพัฒนาด้านกระบวนการศุลกากรสามารถช่วย
ลดระยะเวลาในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการนำเข้า-ส่งออก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ให้บริการดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลากระบวนการตรวจปล่อยสินค้าท่ีประตูการขนส่งสำคัญ
นั้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากปี พ.ศ.2559 โดยระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในการออกใบขนสินค้า 
Green Line สำหรับศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เวลาเพียง 1 นาที 31 วินาที ในปี 2560 จาก 3 
นาที 27 วินาที ในปี พ.ศ.2559 ส่วนใบขนสินค้า Red Line ท่ีมีการตรวจสินค้าทางกายภาพ และ



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

63 

ตรวจสินค้าด้วยเครื่อง X-ray ใช้เวลา 17 นาที 9 วินาที และ 10 นาที 39 วินาที ในปี พ.ศ.2560 
จากเวลา 22 นาที 48 วินาที และ 21 นาที 46 วินาที ในปี พ.ศ.2559 ตามลำดับ 

• ด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพิ่มขึ้นในการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) 
และระบบติดตามสินค้าด้วย RFID ท าให้การติดตามและตรวจสอบการให้บริการเพิ่มมากข้ึนเพื่อ
ความสะดวกในการรับบริการ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเทศในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ยังคงมีค่าประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ท่ี
ต่ำ ได้แก่ คาซัคสถาน รัสเซีย ลาว และเบลารุส ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาในการขนส่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขนส่งเพื่อไปยังปลายทางยุโรปท่ีต้องผ่านประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ 

ตารางท่ี 4-11 เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ของการขนส่งระหว่างประเทศ 

ประเทศ 

ค่าใช้จ่าย (เปอรเ์ซ็นต์การตอบว่าสูง/สูงมาก) 

Port 
charges 

Airport 
charges 

Road 
transport 

rates 

Rail 
transport 

rates 

Warehousing
/transloading 

charges 

Agent 
fees 

เยอรมัน 47 58 27 25 41 10 
เนเธอร์แลนด์ 83 50 17 17 17 17 
จีน 33 8 9 33 8 8 
โปแลนด์ 0 50 0 0 0 0 
ไทย 0 0 0 0 0 0 
คาซัคสถาน 0 100 0 100 0 100 
รัสเซีย 25 33 25 50 0 25 
ลาว 0 100 100 0 100 0 
เบลารุส 100 67 33 67 67 33 

ที่มา: The World Bank: International LPI 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ.2561 ประเทศลาวยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเส้นทางรถไฟ 

เมื ่อพิจารณารายละเอียดของค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ แต่ละประเทศ พบว่า มีความคิดเห็นว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งของประเทศลาว เบลารุส และคาซัคสถานสูงมากในทุกด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยด้าน
ลบที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจสำหรับการขนส่งที่ต้องผ่านประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเส้นทางขนส่งทางบกท่ี
ต้องส่งสินค้าจากไทยไปยังยุโรปมีความจำเป็นต้องผ่านประเทศเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา
เตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนเพื่อการขนส่งโดยหาแนวทางสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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ในส่วนของคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางราง ประเทศเบลารุสและคาซัคสถานกลับไม่มีความคิดเห็น
ว่ามีคุณภาพต่ำ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยท่ีทำให้ค่าขนส่งของท้ัง 2 ประเทศสูงมากจากความคิดเห็นท่ีได้จากการสำรวจ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำมาชดเชยกันได้ ถ้าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปสามารถแลกได้กับคุณภาพที่ได้รับ ทำให้กา ร
ขนส่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

สำหรับประเทศในกลุ่มยุโรปนั้น ตวามคิดเห็นเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายการขนส่งด้านต่าง ๆ จะไม่อยู่ใน
ระดับสูง แต่ที่น่าสังเกตคือค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งทางถนนและทางรางจะมีราคาถูกกว่าการขนส่งทางเรือ
และทางอากาศ ในขณะที่คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบถนนและระบบรางต่างก็ได้รับการยอมรับใน
คุณภาพ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาสำหรับทางการเลือกการขนส่งสำหรับประเทศในยุโรป 

ตารางท่ี 4-12 เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ 

ประเทศ 

คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน (เปอรเ์ซ็นต์คนตอบว่าต่ำ/ต่ำมาก) 

Ports Airports Roads Rail 
Warehousing/ 
transloading 

facilities 

Telecommunications 
and IT 

เยอรมัน 0 0 14 23 0 14 
เนเธอร์แลนด์ 0 0 0 0 0 0 
จีน 0 0 18 9 8 8 
โปแลนด์ 0 33 0 50 0 25 
ไทย 0 0 0 100 0 0 
คาซัคสถาน 100 0 100 0 0 0 
รัสเซีย 50 50 75 50 0 50 
ลาว 100 0 0 100 0 0 
เบลารุส 50 33 0 0 0 0 

ที่มา: The World Bank: International LPI 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นประเทศลาวและ
คาซัคสถานซึ่งมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไม่ดีเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งในส่วนของประเทศคาซัคสถานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำสินค้าจนส่งทางรถไฟผ่านข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับคาซัคสถานซึ่งต้องมีการย้ายคอนเทนเนอร์
ระหว่างขบวนรถไฟเนื่องจากมีระบบรางที่กว้างไม่เท่ากัน นอกจากนั้นยังมีความล่าช้าในการผ่านพรมแดน
เนื่องจากเอกสารท่ีต้องแปลและมีการตรวจสอบท่ีเข้มงวด นอกจากนั้นยังมีอุปสรรคทางด้านกายภาพเนื่องจาก
เส้นทางท่ีอยู่ระหว่างทิวเขาสองลูกท่ีเป็นพื้นท่ีเล็ก ๆ ซึ่งภูมิภาคนี้มีสภาพแห้งแล้งมากและมีลมพัดปีละสองครั้ง
ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งการเดินรถต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินรถได้ 
(CGTN: 2018) 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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ในขณะท่ีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของประเทศโปแลนด์ยังมีส่วนท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของ
ผู้ท่ียังไม่มีความพอใจในคุณภาพอยู่บ้างโดยเฉพาะการขนส่งทางรถไฟและการตรวจผ่านแดน ซึ่งสาเหตุอาจจะ
เป็นไปได้เนื ่องจากประเทศโปแลนด์นับได้ว่าเป็นประตูสู ่สหภาพยุโรป รถไฟท่ีมาถึงด่านชายแดนโปแลนด์ 
จะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด เนื่องจากตู้สินค้าที่ผ่านไปได้จะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระท่ัว
สหภาพยุโรป ดังนั้นการปฏิบัติงานจะต้องประเมินความเส่ียงของการทุจริตรวมถึงการส่ังให้เปิดตู้คอนเทนเนอร์
บางตู้ทเพื่อตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับเอกสารแสดงรายการสินค้าของผู้ขนส่ง หากสินค้าไม่ตรงตามรายการ
ประกาศหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปหรือมีส่ิงผิดปกติใด ๆ จะดำเนินการยึดตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยและ
จะส่งต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นที่ด่านศุลกากรมีรางรถไฟเพียงรางเดียวและรถไฟทุกขบวนจะตอ้ง
ผ่านการเอกซ์เรย์ตรวจจับความผิดปกติในสินค้าตามข้อบ่งชี้ของผู้ตรวจสอบ นอกจากนั้นการจราจรหนาแน่น
และการควบคุมบังคับให้รถไฟวิ่งช้าลงและหยุดบางครั้งกลายเป็นเป้าหมายท่ีง่ายสำหรับการขโมยสินค้าอีกด้วย 
(CGTN: 2018) 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาคุณภาพด้านอื่น ๆ ประกอบ ประเทศในแถบเส้นทางยังคงมีคุณภาพการ
ให้บริการท่ีดีและสามารถทดแทนข้อจำกัดท่ีมีอยู่ในบางประเด็นซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับการขนส่งซึ่งสามารถ
นำมาใช้ในการพิจารณาต่อไปได้ 

ตารางท่ี 4-13 เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการระหว่างประเทศ 

ประเทศ 

คุณภาพการให้บริการ (เปอร์เซ็นต์คนตอบว่าสูง/สูงมาก) 
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เยอรมัน 95 62 95 95 100 80 79 63 58 75 63 53 
เนเธอร์แลนด์ 100 83 100 100 100 83 100 100 83 100 100 100 
จีน 58 42 71 69 64 62 64 38 42 64 50 69 
โปแลนด์ 67 0 50 100 100 100 67 50 100 100 33 50 
ไทย 100 0 50 100 100 100 100 50 0 100 50 50 
คาซัคสถาน 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 
รัสเซีย 0 0 25 50 25 50 25 50 25 50 25 25 
ลาว 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
เบลารุส 100 67 100 33 33 67 33 50 50 67 67 33 

ที่มา: The World Bank: International LPI 

  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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ข้อมูลดัชนีความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าในกลุ่มประเทศในแนวเส้นทางศึกษา
ประเทศไทยมีคะแนนประเมินความสามารถในการแข่งขันท่ีอยู่ในระดับท่ีดีสามารถอยู่ในระดับของการแข่งขัน
กับประเทศต่าง ๆ ได้ การที่ประเทศไทยมีอันดับอยู่ในระดับกลางชี้ให้เห็นถึงโอกาสของไทยที่จะสร้างการ
เชื่อมโยงทางการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าและสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำกว่า รวมถึงการมองหาโอกาสและมองหาตลาดจากกลุ่มประเทศ
ท้ังหมดท่ีอยู่ในแถบเส้นทางการศึกษา 

ตารางท่ี 4-14 เปรียบเทียบดัชนีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 

ประเทศ 

Global Competitiveness Index 2017-2018  
Quality of 
Overall 

Infrastructure 

Quality of 
road 

infrastructure 

Quality of 
railroad 

infrastructure 

Quality of 
port 

infrastructure 

Quality of air 
transport 

infrastructure 
เนเธอร์แลนด์ 6.20 6.10 5.80 6.80 6.60 
เยอรมัน 5.70 5.50 5.50 5.50 5.80 
จีน 4.50 4.60 4.80 4.60 4.90 
โปแลนด์ 4.20 4.10 3.60 4.20 4.50 
ไทย 4.10 4.30 2.60 4.30 5.20 
รัสเซีย 4.00 2.90 4.50 4.20 4.60 
คาซัคสถาน 3.90 2.90 4.10 3.20 4.00 
ลาว 3.80 3.30 n/a 2.30 3.80 
เบลารุส n/a n/a n/a n/a n/a 

ท่ีมา: World Economic Forum 

เมื่อพิจารณาในประเด็นคุณภาพของระบบราง ถึงแม้ว่าคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของ
ประเทศไทยจะมีการประเมินท่ีค่อนข้างต่ำ แต่รัฐบาลมีแผนท่ีชัดเจนในการปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบราง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถไฟทางคู่และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อรองรับการขนส่งและการ
เช่ือมโยงกับนานาชาติ แต่ประเทศไทยยังคงมีโครงสร้างพื้นฐานในส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่าเรือ และการ
ขนส่งทางอากาศท่ีสามารถทดแทนได้ 

ส่วนท่ีประเด็นท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งของประเทศไทยสู่ประเทศในแถบเส้นทางศึกษาคือการ
ที่คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในบางประเทศท่ียังถูกประเมินให้ต่ำ ซึ่งจะต้องพิจารณาเพื่อหาทาง
เลือกหรือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นในการขนส่งต่อไป 
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4.2.2.2 ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าพิจารณาตามลำดับ
ความสำคัญของปัจจัย 

การประเมินประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าพิจารณาตามลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยของประเทศต่าง ๆ ในแนวแถบเส้นทางยุทธศาสตร์ตามกรอบการศึกษา ใช้ค่าดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศท่ีประเมินผลโดยธนาคารโลกร่วมกับค่าน้ำหนักของแต่ละตัวแปร
ที่มีผลต่อการประเมินโครงสร้างพื้นฐานที ่ได้จากการดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการประเมิน
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น
โอกาสหรือข้อจำกัดของการขนส่งสินค้า 

ตารางท่ี 4-15 การประเมินประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีผลต่อการขนส่งสินค้าพิจารณา
ตามลำดับความสำคัญของปัจจัย 

ประเทศ 
ปัจจัย 

เยอรมัน เนเธอร์
แลนด์ 

จีน โปแลนด์ ไทย คาซัค 
สถาน 

รัสเซีย ลาว เบลารุส 

ความสะดวกในการ
จัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในราคาที่
แข่งขันได้ 

LPI 3.86 3.68 3.54 3.68 3.46 2.73 2.64 2.72 2.31 

ค่า
น้ำหนัก 
x28.50 

109.98 104.88 100.77 104.84 98.52 77.91 75.24 77.40 65.81 

ประสิทธิภาพของพิธี
การศุลกากรและการ
จัดการด่านชายแดน 

LPI 4.09 3.92 3.29 3.25 3.14 2.66 2.42 2.61 2.35 

ค่า
น้ำหนัก 
x16.80 

68.75 65.86 55.20 54.66 52.79 44.75 40.66 43.90 39.48 

ความถี่ของการจัดส่ง
สินค้าไปยังปลายทาง
ภายในเวลาที่กำหนด 

LPI 4.39 4.25 3.84 3.95 3.81 3.53 3.31 2.84 3.18 

ค่า
น้ำหนัก 
x15.30 

67.20 65.03 58.75 60.50 58.35 53.94 50.64 43.49 48.61 

คุณภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและการขนส่ง 

LPI 4.37 4.21 3.75 3.21 3.14 2.55 2.78 2.44 2.44 

ค่า
น้ำหนัก 
x15.00 

65.62 63.15 56.30 48.13 47.07 38.19 41.70 36.62 36.61 

ความสามารถและ
คุณภาพของการ
บริการโลจิสติกส์ 

LPI 4.31 4.09 3.59 3.58 3.41 2.58 2.75 2.65 2.64 

ค่า
น้ำหนัก 
x14.40 

62.07 58.90 51.77 51.55 49.11 37.11 39.60 38.15 38.04 

ความสามารถในการ
ติดตามสินค้า 

LPI 4.24 4.02 3.65 3.51 3.47 2.78 2.65 2.91 2.54 

ค่า
น้ำหนัก 
x10.00 

42.39 40.20 36.48 35.06 34.67 27.77 26.50 29.14 25.36 
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จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยการพิจารณาเพื่อเลือกการขนส่งที่ที ่มีความสำคัญที่ผู้ใช้บริการให้
ความสำคัญมากท่ีสุดคือความสะดวกในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศในราคาท่ีแข่งขันได้นั้น ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศคาซัคสถาน รัสเซีย และเบลารุส ได้รับการประเมินในระดับท่ี
ต่ำกว่าปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีความสำคัญน้อยกว่า ซึ่งช้ีให้เห็นถึงปัญหาของการจัดการประสิทธิภาพด้านความสะดวก
ในการจัดส่งสินค้าในราคามราแข่งขันได้ในประเทศดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาเลือกเส้นทางในการ
ขนส่ง เนื่องจากเส้นทางในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์จะต้องผ่านเส้นทางในประเทศดังกล่าวนี้ 

ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมีค่าน้ำหนักความสำคัญอันดับรองลงมากคือประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและ
การจัดการด่านชายแดนนั้น ในประเทศจีน โปแลนด์ ไทย คาซัคสถาน รัสเซีย ลาว และเบลารุส มีคะแนนจาก
การประเมินอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของประสิทธิภาพ
สำหรับการขนส่ง ซึ่งจะต้องพบกับปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากรและการผ่านชายแดน ซึ่งอาจจะทำ
ให้การขนส่งสินค้าทำได้ช้าลงกว่าท่ีควรจะเป็น 

ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มี
น้ำหนักความสำคัญต่อการพิจารณามากนัก แต่ยังพบว่าในประเทศโปแลนด์ ไทย คาซัคสถาน ลาว และเบลารุส 
ยังคงได้รับการประเมินประสิทธิภาพท่ีต่ำกว่าปัจจัยอื่นท่ีมีความสำคัญน้อยกว่า 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลจากการพิจารณาเลือกสำหรับการขนส่ง
สินค้าในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์เมื่อพิจารณาจากลำดับความสำคัญของปัจจัยนั้น ปัจจัยความสะดวกในการ
จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศในราคาที่แข่งขันได้ในประเทศคาซัคสถาน รัสเซีย ลาว และเบลารุส จะเป็น
อุปสรรคท่ีสำคัญในการขนส่ง ส่วนปัจจัยประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดนนั้น ดูจะ
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่ในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์ คือ ประเทศจีน โปแลนด์ ไทย คาซัคสถาน 
รัสเซีย ลาว และเบลารุส ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการให้นำหนักความสำคัญมากนัก แต่ยังคงมีปญัหาในประเทศโปแลนด์ ไทย คาซัคสถาน ลาว 
และเบลารุส ซึ่งท้ังหมดนี้จะเป็นอุปสรรคท่ีจะมีผลต่อการพิจารณาเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าในแถบเส้นทาง
ยุทธศาสตร์นี้ 

4.2.2.3 ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งผู้โดยสารพิจารณาตามลำดับ
ความสำคัญของปัจจัย 

การประเมินประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งผู้โดยสารใช้แนวทางเดียวกับ
การขนส่งสินค้า โดยใช้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศร่วมกับค่าน้ำหนักของแต่ละ
ตัวแปรที่มีผลต่อการประเมินโครงสร้างพื้นฐานที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการประเมิน
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น
โอกาสหรือข้อจำกัดของการขนส่งผู้โดยสาร 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
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ตารางท่ี 4-16 การประเมินประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีผลต่อการขนส่งผู้โดยสารพิจารณา
ตามลำดับความสำคัญของปัจจัย 

ประเทศ 
ปัจจัย 

เยอรมัน เนเธอร์
แลนด์ 

จีน โปแลนด์ ไทย คาซัค 
สถาน 

รัสเซีย ลาว เบลารุส 

ความสะดวกในการ
จัดส่งผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศในราคาที่
แข่งขันได้ 

LPI 3.86 3.68 3.54 3.68 3.46 2.73 2.64 2.72 2.31 

ค่า
น้ำหนัก 
x23.60 

91.07 86.85 83.44 86.81 81.58 64.51 62.30 64.09 54.49 

ประสิทธิภาพของพิธี
การศุลกากรและการ
จัดการด่านชายแดน 

LPI 4.09 3.92 3.29 3.25 3.14 2.66 2.42 2.61 2.35 

ค่า
น้ำหนัก 
x21.41 

87.57 83.89 70.32 69.62 67.25 57.01 51.79 55.92 50.29 

คุณภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและการขนส่ง 

LPI 4.37 4.21 3.75 3.21 3.14 2.55 2.78 2.44 2.44 

ค่า
น้ำหนัก 
x17.10 

61.68 59.36 52.92 45.25 44.25 35.90 39.20 34.42 34.41 

ความสามารถและ
คุณภาพของการ
บริการโลจิสติกส์ 

LPI 4.31 4.09 3.59 3.58 3.41 2.58 2.75 2.65 2.64 

ค่า
น้ำหนัก 
x14.10 

59.92 56.85 49.97 49.76 47.41 35.82 38.23 36.82 36.72 

ความถี่ของการจัดส่ง
ผู้โดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาที่
กำหนด 

LPI 4.39 4.25 3.84 3.95 3.81 3.53 3.31 2.84 3.18 

ค่า
น้ำหนัก 
x13.90 

75.11 72.68 65.66 67.62 65.22 60.29 56.60 48.61 54.33 

ความสามารถในการ
ติดตามผู้โดยสาร 

LPI 4.24 4.02 3.65 3.51 3.47 2.78 2.65 2.91 2.54 

ค่า
น้ำหนัก 
x9.80 

41.55 39.40 35.75 34.36 33.98 27.21 25.97 28.56 24.86 

การวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีมีปัญหาทุกประเทศในแถบยุทธศาสตร์คือความสามารถและคุณภาพของ
การบริการโลจิสติกส์ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ให้ค่าน้ำหนักความสำคัญเป็นอันดับที่ 4 แต่ผลจากการประเมิน
พบว่ามีค่าการประเมินท่ีต่ำกว่าปัจจัยอื่นท่ีมีค่าน้ำหนักความสำคัญน้อยกว่า อย่างไรก็ตามเนื่องจาปัจจัยนี้ไม่มี
น้ำหนักความสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาถึงประสิทธิภารโครงสร้างพื้นฐานมากนักจึงอาจจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการพิจารณาเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีน้ำหนักความสำคัญมากกว่า 

ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งซึ่งมีค่าน้ำหนัก
ความสำคัญในอันดับ 3 พบว่าประเทศโปแลนด์ ไทย ลาว และเบลารุส มีค่าการประเมินต่ำกว่าปัจจัยที่มีค่า
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น้ำหนักน้อยกว่า ซึ่งผลท่ีซ้ำซ้อนกับการประเมินท่ีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวควร
ได้รับการพิจารณาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเส้นทางการขนส่งในแถบยุทธศาสตร์ให้ดีขึ้น 

สรุปได้ว่า ในประเด็นการขนส่งผู ้โดยสารนั้น ไม่มีปัจจัยที่มีปัญหาต่อประสิทธิภาพของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งผู้โดยสารมากนัก จะมีเพียงปัจจัยความสามารถและคุณภาพของการ
บริการโลจิสติกส์ และปัจจัยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง เท่านั้น 

4.2.3 ความหนาแน่นของเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ 

จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของโครงข่ายถนนในประเทศที่อยู่ในแถบเส้นทาง  พบว่าโครงข่าย
ถนนที่มีสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าในบริเวณตะวันตกของประเทศจีนต่อเนื่องไปถึงตอนกลางของ
ประเทศคาซัคสถานจะมีโครงข่ายถนนท่ีเบาบางลงเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นทะเลทราย แต่โครงข่าย
ถนนยังสามรถเชื่อมโยงกันได้จากบริเวณทางตอนเหนือและทางใต้ของประเทศคาซัคสถานซึ่งทำให้เป็น
ทางเลือกสำหรับเส้นทางการขนส่งท่ีสามารถแยกได้เป็น 2 ทางเลือกคือ การเช่ือมโยงทางเหนือเพื่อเข้าสู่ยุโรป
หรือการเดินทางทางใต้เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง 

การวิเคราะห์ความหนาแน่นของโครงข่ายรถไฟ ได้ผลที่คล้ายกับโครงข่ายถนน นั้นคือ ถึงแม้ว่า
โครงข่ายรถไฟจะสามารถเช่ือมโยงกันได้ท้ังหมดแต่ยังมีจุดอ่อนท่ีเกิดความเบาบางของความหนาแน่นของทาง
รถไฟบริเวณตะวันตกลงขแงประเทศจีนและตอนกลางของประเทศคาซัคสถานเนื่องจากข้อจำกัดด้านกายภาพ
ของพื้นที่ แต่ในประเทศคาซัคสถานยังสามารถเลือกการขนส่งทางรางได้ใน 2 ทิศทาง คือ การเชื่อมโยงทาง
เหนือเพื่อเข้าสู่ยุโรปหรือการเดินทางทางใต้เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มประเทศในเอเชียกลางเช่นเดียวกับโครงข่ายถนน 

จุดศูนย์กลางเชื่อมโยงของระบบขนส่งทางรถไฟจากจีนสู่ยุโรปซึ่งมี 2 เส้นทางหลัก คือเส้นทางจาก
จีนขึ้นเหนือเข้าสู่ประเทศรัสเซียกับเส้นทางจากจีนไปทางตะวันตกผ่านประเทศคาซัคสถานก่อนจะขึ้นเหนือเข้า
สู่ประเทศรัสเซียคือเมืองมอสโคประเทศรัสเซียเนื่องจากปัจจัยดึงดูดของขนาดความเป็นเมืองและเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งของประเทศรัสเซียก่อนจะเดินทางเข้าสู่ประเทศเบลารุส โปแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นด่านก่อนเข้าสู่สหภาพ
ยุโรปจากนั้นการขนส่งจะสามารถกระจายไปตามเส้นทางท้ังทางถนนและทางรถไฟด้วยโครงข่ายถนนและทาง
รถไฟท่ีหนาแน่นมากในประเทศเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ 
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รูปท่ี 4-13 ระดับความหนาแน่นของถนนประเทศในแถบเส้นทาง 

รูปท่ี 4-14 ระดับความหนาแน่นของทางรถไฟประเทศในแถบเส้นทาง 
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4.2.4 ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
จากการกำหนดลักษณะทางกายภาพและระบบอำนวยความสะดวกของระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ี

เกี่ยวข้องกับการประเมินปนะสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบโลจิสติกส์ และ
จัดทำเป็นดัชนีช้ีวัดการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ นำสู่การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โดยมีผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

4.2.4.1 ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงข่ายถนนและสิ่งอำนวยความ
สะดวกบนโครงข่าย 

สภาพทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พื้นที่ศึกษา 

โครงข่ายระบบถนนในประเทศไทยได้รับความนิยมการเดินทางของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
เส้นทางถนนมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้ สามารถแบ่งถนนออกเป็น 2 ส่วน คือถนนที่ใช้
สำหรับการการเดินทางเข้าออกภายในเมือง และการเดินทางระหว่างเมืองเพื่อการคมนาคมติดต่อระหว่างภาค 
โดยมีการแบ่งประเภททางหลวง ดังนี้ 

• ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงท่ีได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการจราจรท่ีสามารถเดินทางได้
รวดเร็วเป็นพิเศษ 

• ทางหลวงแผ่นดิน คือทางหลวงท่ีใช้ในการคมนาคมกับโครงข่ายระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ หรือ
สถานท่ีสำคัญ 

• ทางหลวงชนบท เป็นทางหลวงท่ีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและดูแลและได้
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท 

• ทางหลวงท้องถิ่น คือ ถนนท่ีใช้เช่ือมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน  

• ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เอกชนรับสัมปทาน 

ถนนสายหลักของประเทศไทย 

• ถนนพหลโยธิน เป็นทางหลวงสายหลักของเส้นทางสายเหนือ ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1 โดยมีจุดเริ่มต้นต้ังแต่ อนุสาวรีย์ชียสมรภูมิ กรุงเทพ ผ่านไปยังจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ไปจนถึงแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

• ถนนมิตรภาพ เป็นทางหลวงสายหลักของของเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 มีจุดเริ่มต้นต้ังแต่ทางแยกจากถนนพหลโยธินช่วงสระบุรี ผ่านไปยัง 
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ไปจนถึงหนองคาย 

• ถนนสุขุมวิท เป็นทางหลวงสายหลักของเส้นทางสายตะวันออก เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
เริ่มต้นจากกรุงเทพ ผ่านไปยังสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ไปจนถึงตราด 
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• ถนนเพชรเกษม เป็นทางหลวงสายหลักของเส้นทางสายใต้ โดยมีจุดเริ่มต้นจากเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพ ผ่านไปยัง สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา 
กระบี่ ตรัง สงขลา ยะลา นราธิวาส ไปจนถึงสะเดา 

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยหลัก ๆ ประเทศไทยมีทางหลวงท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนได้ 12 เส้นทางระยะทางรวมกัน 6,669 กิโลเมตร ประกอบด้วย 9 เส้นทางที่เป็น
ทั้งทางหลวงเอเชียและทางหลวงอาเซียน มีระยะทาง 5,129 กิโลเมตร และ 3 เส้นทางที่เป็นเพียงทางหลวง
อาเซียน มีระยะทาง 1,540 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• หมายเลข 1 เช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ (อรัญประเทศ - กรุงเทพ – 
ตาก - แม่สอด) มีระยะทาง 715.5 กิโลเมตร 

• หมายเลข 2 เช่ือมระหว่างชายแดนไทย มาเลเซีย และเมียนมาร์ (สะเดา - กรุงเทพ - ลำปาง - 
แม่สาย) ระยะทาง 1,913.5 กิโลเมตร 

• หมายเลข 3 เช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยและลาว (อ.เชียงของ - อ.เชียงราย) ระยะทาง 121 
กิโลเมตร 

• หมายเลข 12 เช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยและลาว (สะพานมิตรภาพไทยลาว – หนองคาย - 
สระบุรี - กองหิน) ระยะทาง 571.3 กิโลเมตร 

• หมายเลข 13 เช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยและลาว (ห้วยโก๋น - แพร่ - นครสวรรค์) ระยะทาง 
550.5 กิโลเมตร 

• หมายเลข 15 เช่ือมต่อระวห่างชายแดนไทยและลาว (นครพนม - สกนนคร - อุดรธานี) ระยะทาง 
249.0 กิโลเมตร 

• หมายเลข 16 เช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยและลาว (มุกดาหาร - ขอนแก่น - ตาก)ระยะทาง 
703 กิโลเมตร 

• หมายเลข 18 เช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย (สุไหงโกลก - ปัตตานี - หาดใหญ่) 
ระยะทาง 311 กิโลเมตร 

• หมายเลข 19 อ.ปักธงชัย - อ.กบินทร์บุรี - อ.แปลงยาว - ชลบุรี - กรุงเทพ ระยะทาง 364 
กิโลเมตร 

• หมายเลข 112 อ.คลองลอย - อ.บางสะพาน ระยะทาง 28 กิโลเมตร 

• หมายเลข 121 มุกดาหาร - อำนาจเจริญ - ยโสธร – บุรีรัมย์ - สระแก้ว ระยะทาง 508 กิโลเมตร 

• หมายเลข 123 เช่ือมต่อชายแดนไทยและเมียนมาร์ (กาญจนบุรี - กรุงเทพ - สมุทรปราการ - 
ชลบุรี - ระยอง - อ.หาดเล็ก) ระยะทาง 634 กิโลเมตร 

ปริมาณจราจรบนทางหลวง 
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การจราจรบนทางหลวงแบ่งรถออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย รถยนค์ส่วนบุคคล รถโดยสาร 
และรถบรรทุก จากสถิติปริมาณจราจรบนทางหลวงจะเห็นได้ว่ามีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
อัตราการขยายตัวร้อยละ 0.01 โดยแบ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 19,123.95 พันคันต่อวัน รถโดยสาร
จำนวน 15,237.64 พันคันต่อวัน และรถบรรทุกจำนวน 2,034.56 พันคันต่อวัน 

รูปท่ี 4-15 ปริมาณกรจราจรบนทางหลวง 

รูปท่ี 4-16 แสดงค่าเฉล่ียปริมาณการจราจรบนทางหลวง 

ค่าเฉล่ียปริมาณการจราจรบนทางหลวง กรุงเทพและปริมณฑลมีปริมาณการจราจรมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 63 ของปริมาณการจราจรทั้งหมด จึงทำให้เขตกรุงเทพและปริมณฑลเกิดภาวะการติดขัดทางจราจร
หรือรถติดทำให้การเดินทางใช้เวลานานมากขึ้น รองลงเขตพื้นที่ภาคกลาง มีปริมาณการจราจรคิดเป็นร้อยละ 
14 ตามลำดับ 
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สถานีขนส่งสินค้า 

สถานีขนส่งสินค้าดูแลโดยกรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการ
การขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยสถานี
ขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้า
คลองคลวง สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และสถานีขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยทำหน้าในการรับและกระจาย
สินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ คือ ศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 

รูปท่ี 4-17 กราฟแสดงจำนวนรถบรรทุกรับส่งสินค้า 

จำนวนรถบรรทุกที่เข้าออกรับสินค้า ณ สถานีขนส่งพุทธมณฑล สถานีขนส่งคลองหลวง และสถานี
ขนส่งร่มเกล้า จะพบว่าจำนวนรถบบรทุกท่ีเข้าไปรับสินค้าในสถานีขนส่งพุทธมณฑลในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 
2,065,448 คัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 มากถึง 154,063 คัน สถานีขนส่งคลองหลวงในปี พ.ศ. 2562 มี
รถบรรทุกท่ีเข้ารับส่งสินค้าลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 38,648 คัน และสถานีขนส่งร่มเกล้ามีรถบรรทุกท่ี
เข้ารับส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 92,033 คัน 

เมื่อพิจารณาปริมาณสินค้าที่มีการรับและส่งสินค้าภายในสถานีขนส่งพุทธมณฑล สถานีขนส่งคลอง
หลวง และสถานีขนส่งร่มเกล้า จะเห็นได้ว่า ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมด 161,438 ตัน ลดลง
จากปี พ.ศ. 2561 มากถึง 159,656 ตัน สถานีขนส่งคลองหลวงมีปริมาณการขนส่งสินค้า 69 ,303 ตัน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 27,650 ตัน และสถานีขนส่งพุทธมณฑลมีปริมาณการขนส่งสินค้า 77 ,746 
ตัน มีปริมาณท่ีเพิ่มจากปี พ.ศ. 2561 มากถึง 41,975 ตัน 
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นอกจากนี้ยังมีจุดให้บริการจอดพักรถท่ีเปิดให้บริการสำหรับผู้ท่ีสัญจรทางถนนได้จอดพักระหว่างการ
เดินทางได้ ซึ ่งครอบคุมทั่วประเทศ โดยจุดจอดรถหลัก ๆ ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางหลวงภาคเหนือ 
ศูนย์บริการทางหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บริการทางหลวงภาคกลาง ศูนย์บริการทางหลวงภาคใต้ 

รูปท่ี 4-18 กราฟแสดงปริมาณสินค้ารับ-ส่ง 

ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการเชื่อมโยงการเดินทาง 

การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการ
เดินทางและการขนส่งจะประเมินจากประสิทธิภาพการรองรับการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า จำนวน
ขบวนสินค้าและรถโดยสารที่มีการใช้งาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทางถนน ประกอบด้วย สถานีขนส่ง
สินค้าพุทธมณฑล สาย 5 สถานีขนส่งคลองหลวง สถานีขนส่ง ร่มเกล้า ศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชียงของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ขสมก. และจุดพักรถบริเวณถนนสายหลัก ในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สาย 5 ตั้งอยู่ถนนบรมราชธานี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม มีหน้าท่ีหลักในการรวบรวมสินค้าและกระจายไปยังต้นทาง เพื่อรองรับการขนส่ง
สินค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย ชานชาลาขนถ่ายสินค้า 8 ชาน สำนักงานอาคาร
ชานชาลา 8 ชาน ห้องพัก 106 ห้อง พื้นที่จัดจำหน่ายอาหาร 10 ห้อง สำนักงานท่ีอาคารบริหาร 
28 ห้อง และคลังสินค้า 4 คลัง อาคารชานชาลาและคลังสินค้า 94 ช่องการขนถ่าย 
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รูปท่ี 4-19 สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สาย 5 

2. สถานีขนส่งคลองหลวง ต้ังอยู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) 
ตำบลคลองส่ี อำเภอคลองคลวง จังหวัดปทุมธานี มีหน้าท่ีหลักในการรวบรวมสินค้าและกระจาย
ไปยังต้นทาง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย ชานชาลาขน
ถ่ายสินค้า 10 ชาน สำนักงานอาคารชานชาลา 10 ชาน ห้องพัก 106 ห้อง พื้นที่จัดจำหน่าย
อาหาร 10 ห้อง สำนักงานท่ีอาคารบริหาร 28 ห้อง และคลังสินค้า 5 คลัง 

รูปท่ี 4-20 สถานีขนส่งคลองหลวง 

3. สถานีขนส่งร่มเกล้า ต้ังอยู่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีหลัก
ในการรวบรวมสินค้าและกระจายไปยังต้นทางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยมีพื้นที่ให้บริการประกอบด้วย ชานชาลาขนถ่ายสินค้า 10 ชาน สำนักงานอาคาร
ชานชาลา 10 ชาน ห้องพัก 106 ห้อง พื้นท่ีจัดจำหน่ายอาหาร 10 ห้อง สำนักงานท่ีอาคารบริหาร 
28 ห้อง และคลังสินค้า 5 คลัง 
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รูปท่ี 4-21 สถานีร่มเหล้า 

4. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ติดด่านชายแดนไทยลาว ทำให้มีหน้าที่การรองรับสินค้าจากจีนและลาว เพื่อ
กระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามกำหนดทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีพื้นที่ให้บรกิาร 
ประกอบด้วย ชานชาลาขนถ่ายสินค้า 1 ชาน สำนักงานอาคารชานชาลา 1 ชาน พื้นท่ีจัดจำหน่าย
อาหาร 4 ห้อง และคลังสินค้า 2 คลัง 

รูปท่ี 4-22 ศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
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5. สถานีขนส่งผู้โดยสาร ขสมก. เป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มี
หน้าที่ในการบริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 396 เส้นทางมี
จำนวนรถที่ให้บริการทั้งหมด 8,914 คัน แบ่งเป็นขสมก. รถธรรมดา 1,520 คัน รถปรับอากาศ 
1,368 คัน รถเช่า 117 คันรถร่วมบริการกับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 5,835 คัน และรถตู้ 
CNG เช่ือมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีก 74 คัน 

รูปท่ี 4-23 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ขสมก. 

6. จุดพักรถบริเวณถนนสายหลัก ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 
6.1 ศูนย์บริการทางหลวงภาคเหนือ ช่วงลำปาง - เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนนอกเขตทาง

หลวง มีเนื ้อที่ 6 ไร่ ในการจัดเป็นจุดจอดพักรถจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลในการเข้าใช้
ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ 

รูปท่ี 4-24 ศูนย์บริการทางหลวงภาคเหนือ ช่วงลำปาง - เชียงใหม่ 
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6.2 ศูนย์บริการทางหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 12 ไร่ใน
การจัดเป็นท่ีพักริมทาง โดยพื้นท่ีดังกล่าวมีการห้ามรถบรรทุกเข้าใช้บริการในพื้นท่ี ทำให้
ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล มุ่งเน้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

รูปท่ี 4-25 ศูนย์บริการทางหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.3 ศูนย์บริการทางหลวงภาคกลาง จังหวัดชัยนาท ช่วงสี่แยกชัยนาท – หางน้ำสาคร มี
เนื้อที่ 5 ไร่ ในการจัดเป็นจุดจอดพักรถ สามารถเข้าใช้บริการได้ท้ังรถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถบรรทุก แต่เนื ่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ทำให้รถบรรทุกต้องจอดพักรถบริเวณทาง
คู่ขนานหน้าศูนย์บริการ 

รูปท่ี 4-26 ศูนย์บริการทางหลวงภาคกลาง 
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6.4 ศูนย์บริการทางหลวงภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ 163 ไร่ ศูนย์ดังกล่าวมผู้ี
เข้าใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเข้าจอดพักรถได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ
โดยสาร ส่วนรถบรรทุกจำเป็นต้องจอดบริเวณหน้าศูนย์บริการและสามารถรองรับ
รถบรรทุกได้ค่อนข้างจำกัด 

รปูท่ี 4-27 ศูนย์บริการทางหลวงภาคใต้ 

6.5 จุดพักรถบนทางด่วนศรีรัช ช่วงแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ด่านประชาชื่นขาออก ตั้งอยู่ใน
เนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ แบ่งออกเป็นการให้บริการน้ำมัน และฝั่งที่เป็นศูนย์การค้าซึ่งมีท้ัง
ร้านค้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ประมาณ 50 ร้าน อีกทั้งมีที่จอดรถสามารถรองรับได้ถึง 
170 คัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง 

รูปท่ี 4-28 จุดพักรถบนทางด่วนศรีรัช ช่วงแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 
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โครงข่ายทางหลวง 

การวิเคราะห์โครงข่ายทางหลวง จะเป็นการวิเคราะห์ปริมาณการจราจรโครงข่ายทางหลวงของ
ประเทศไทยในเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอาเซียนได้ โดยมีจุดต้นทางคือท่าเรือแหลมฉบังและ
ปลายทางเป็นประเทศอาเซียน ซึ่งพบว่าปี พ.ศ. 2563 เส้นทางที่มีความหนาแน่นที่สุด คือ ทางหลวง AH1, 
AH2 ช่วงอ่างทอง – บางปะอิน ทางหลวง AH12 ช่วงอำเภออ่างทอง - สะเดา และทางหลวง AH12 ช่วง
อุดรธานี - ขอนแก่น ซึ่งเกินขีดความสามารถท่ีถนนสามารถรองรับได้ค่อนข้างมาก 

การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพปัจจุบันกับแผนการพฒันาในอนาคต 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
เป็นแผนการพัฒนาประเทศภายใต้กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ 

สำหรับแผนการพัฒนาการขนส่งทางถนนในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและ
บูรณาการระบบคมนาคมการขนส่ง ซึ ่งเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 
2558 - 2565 (Action Plan) ของการพัฒนาขนส่งทางถนน คือ การแก้ไขปัญหาจราจรและเร่งพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก 
ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และสงขลา ขยายทางประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ช่วงเชิงเขา
ตะนาวศรี – กอกะเร็ก, หนองคาย - โพนพิสัย และโพนพิสัย - บึงกาฬ พัฒนาเส้นทางเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ฅ 
โลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าของประเทศและบำรุงรักษาโครงข่าย
ถนน  

4.2.4.2 ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของการขนส่งทางราง 

สภาพทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พื้นที่ศึกษา 

การขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือ สามารถขนส่งได้ในปริมาณมากและมี
ต้นทุนที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ สำหรับโครงข่ายรถไฟในประเทศไทยมีระยะทางรวม
ทั้งสิ้น 4,043 กิโลเมตร ประกอบด้วย เส้นทางหลัก 5 เส้นทางที่กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 47 จังหวัด โดย
แบ่งเป็นรถไฟทางเดี่ยว 3 ,687 กิโลเมตร รถไฟทางคู่ 250 กิโลเมตร และรถไฟทางสาม 107 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังมีโครงข่ายทางรถไฟหลักเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน คือ การก่อสร้างทางรถไฟสายสิงคโปร์ - 
คุนหมิง โดยจะผ่านสิงคโปร์ - มาเลเซีย - ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม - จีน เป็นเส้นทางหลัก และมีเส้นทางเช่ือม
ไทย – เมียนมาร์  และไทย - ลาว เป็นเส้นทางรถไฟสายย่อย รวมระยะทางท้ังหมด 5,382 กิโลเมตร 
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จำนวนผู้โดยสาร 

การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟยังได้รับความนิยมในการเลือกใช้เพื่อกการเดินทาง เนื่องจากมีอัตรา
ค่าบริการที่ต่ำ และมีความปลอดภัยสูงด้านการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการรถไฟ
ประเภทช้ัน 3 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 73  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 ทำให้
การเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการหยุดให้บริการมากกว่าร้อยละ 50 ของเท่ียวรถไฟท้ังหมด ทำให้
มีผู้โดยลดน้อยลงมากถึงร้อยละ 27 

รูปท่ี 4-29 กราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการทางรถไฟ 

ปริมาณการขนส่งสินค้า 

จากการสำรวจปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟช่วงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 
พบว่า สินค้าท่ีนิยมขนส่งทางรถไฟมากท่ีสุด คือ น้ำมันดิบ คิดเป็นร้อยละ 36 ของสินค้าท้ังหมด รองลงมา คือ 
สินค้าประเภทซีเมนต์ชนิดผง คิดเป็นร้อยละ 29 นอกจากนี้ยังมีการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นร้อยละ 5 
ของสินค้าท้ังหมด 
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รูปท่ี 4-30 กราฟแสดงปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการเชื่อมโยงการเดินทาง 

การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของการขนส่งทางรางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการ
เดินทางและการขนส่ง จะประเมินจากความจุในการรองรับการขนส่งผู้โดยสาร ความจุของรางและการขนส่ง
สินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทางรถไฟสายเหนือ จากการศึกษาการใช้เส้นทางสายเหนือ พบว่า ทางรถไฟช่วงบ้านตาคลี - 
นครสวรรค์ เป็นช่วงที่มีอัตราความจุค่อนข้างต่ำ สามารถรองรับจำนวนขบวนรถเพิ่มได้เพียง 12 
เท่ียวต่อวัน แสดงให้เห็นได้ว่า หากมีการเพิ่มจำนวนการเดินรถไฟเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกิดสภาพไม่
คล่องของการเดินรถไฟเส้นทางสายเหนือได้ 

2. ทางรถไฟสายตะวันออก จากการศึกษาการใช้เส้นทางสายตะวันออก พบว่า เส้นทางนี้มีความจุท่ี
สามารถเพิ่มการเดินรถได้ แต่ในปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทสไทยได้มีโครงการสร้างรถไฟทางคู่
เพิ่มเพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องตัวของการเดินรถไฟสายตะวันออก 

3. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 
ช่วงชุมทางแก่งคอย - คลองสิบเก้า บัวใหญ่ - ขอนแก่น และบ้านช่องใต้ - ลำนารายณ์ มีอัตรา
ความจุของรางเหลือน้อยไม่สามารถเพิ่มเที่ยวการเดินรถไฟได้ แต่ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงเพิ่มเพื่อการรองรับเท่ียวการเดินรถไฟ
เพิ่มขึ้น 

4. ทางรถไฟสายใต้ จากการศึกษาเส้นทางรถไฟสายใต้ พบว่า ช่วงหลังสวน - สุราษฎ์ธานี เขาชุม
ทอง - พัทลุง มีความจุเหลือน้อยไม่สามารถไม่สามารถเพิ่มจำนวนเท่ียวการเดินทางรถไฟได้ ท้ังนี้
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ในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อรองรับการเพิ่มเท่ียวการ
เดินรถไฟได้ 

ทั้งนี้หากกล่าวถึงสถานีรถไฟหลัก ๆ ของประเทศไทยนั้น ประกอบด้วย สถานีกลางบางซื่อ สถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีรถไฟศิลาอาสน์ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีหลักแห่งใหม่ ที่มีระบบขนส่งคมนาคมทางรางที่ดีที่สุดในประเทศ
ไทยมีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,475 ไร่ แบ่งเป็นสถานท่ีจอดรถประมาณ 1,700 คัน พื้นท่ีท่ีใช้เป็นชานชาลา
รองรับรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าชานเมือง 24 ชานชาลา  เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
และเป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋ว โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง  624 ,000 คนต่อวัน อีกทั้งยัง
สามารถเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีเขียว สายสีม่วง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ท่า
อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

รูปท่ี 4-31 สถานีรถไฟกลางบางซื่อ 

2. สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อ
กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสถานีรถไฟกรุงเทพมีเนื้อท่ีท้ังหมด 120 
ไร่ มีพื้นที่ที่ใช้เป็นชานชาลาที่รองรับฉพาะรถไฟทางไกล 14 ชานชาลา สามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้สูงสุด 60,000 คนต่อวัน แต่เนื่องจากพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงถูกล้อมรอบด้วยคลองจึงไม่
สามารถขยายพื้นท่ีเพิ่มได้ 
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รูปท่ี 4-32 สถานีรถไฟหัวลำโพง 

3. สถานีรถไฟศิลาอาสน์ เป็นสถานีที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับศูนย์ตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ 
ถือเป็นย่านสถานีรถไฟที่สำคัญของภาคเหนือ ทั้งนี้สถานีรถไฟศิลาอาสน์มีความเหมาะสมในการ
รองรับสินค้าท่ีจะเข้ามาผ่านทางด่านชายแดนถาวรภูดู่ เนื่องเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ สปป. 
ลาว และสามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศเวียดนาม ประเทศจีนฝ่ังตะวันออก และประเทศเมียนมา
ฝั่งตะวันตก อีกทั้งยังที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ระเบียง ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ (คุนหมิง ประเทศจีน-กรุงเทพฯ ประเทศไทย) ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ 
(ด่านผาแก้ว) และระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง (สปป.ลาว)-ภาคเหนือตอนล่าง (ไทย)-เมาะ
ลำไย (เมียนมา) (Luangprabang - Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) 
อีกด้วย 

รูปท่ี 4-33 สถานีรภไฟศิลาอาสน์ 
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4. สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง ตั ้งอยู่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพ เป็นสถานีที่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ผู้ส่งออกนำเข้า 
และบุคคลทั่วไป โดยมีพื้นที่ทั ้งหมด 645 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้าจำนวน 6 
สถานี ให้สามารถรองรับสินค้าได้มากถึง 600,000 TEUs ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สามารถ
รองรับสินค้าได้มากถึง 1 ล้านTEUs 

รูปท่ี 4-34 สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง 

ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ 

ในส่วนของย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY) ถือเป็นการเช่ือมต่อการขนส่งสินค้า
ระหว่างทางถนนและทางราง เพื่อรองรับการขนส่งอย่างต่อเนื่อง มีระยะทางไกล โดยการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใน
การขนส่งโดยไทยมีย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณด่านชายแดนหลัก ๆ ประกอบด้วย 

1. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 336 ไร่ ซึ่งจะ
อำนวยความสะให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และพัฒนาให้เป็น One Stop 
Service รวมถึงการพัฒนาให้เป็นการควบคุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีไทยและสปป.ลาว 

2. ลานเก็บกองตู้คอนเทนเนอร์ท่านาแล้ง หนองคาย ตั ้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟท่านาแล้ง 2 
กิโลเมตร ในปัจจุบันได้เปิดให้บริการการขนส่งสินค้าข้ามแดนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
สินค้าทั้งสองประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของกลุ่ม  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกท้ังยังเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังได้ 
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การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพปัจจุบันกับแผนการพฒันาในอนาคต 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 
2579) เป็นแผนการพัฒนาประเทศภายใต้กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ 

สำหรับแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และ
บูรณาการระบบคมนาคมการขนส่ง ซึ ่งเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 
2558 - 2565 (Action Plan) ของการพัฒนาขนส่งทางราง คือ การพัฒนารถไฟทางคู่ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ๆ ละ 7 เส้นทางทั่วประเทศ โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย สายเด่น
ชัย - เชียงของ และสายบ้านไผ่ – นครพนม โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา อีก
ทั้งยังมีการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งทางรางในการรองรับสินค้าและการให้บริการและผู้ใช้บริการให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

4.2.4.3 ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการขนส่งทางน้ำ 

สภาพทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พื้นที่ศึกษา 

โครงสร้างพื้นฐานและการบริการระบบขนส่งทางน้ำของไทย เป็นการขนส่งท่ีสำคัญในการของการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณท่ีมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น อีกท้ังยังทำให้เกิดต้นทุน
ที่ต่ำอีกด้วย และเป็นประเภทการขนส่งสินค้าเข้าอกกประเทศไทยมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ ซึ่งการ
ขนส่งทางน้ำของประเทศไทย ประกอบด้วย การขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้ายาพระและป่าสัก โดยในปีพ.ศ. 
2562 มีปริมาณสินค้าทั้งสิ้น 55.99 ล้านตัน และการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณเมืองท่าชายทะเลมีปริมาณ
สินค้าเข้าออก ในปีพ.ศ. 2562 จำนวน 29.99 ล้านตัน  

ปริมาณการขนส่งทางน้ำ 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำ จากการสำรวจข้อมูลปี พ.ศ. 2562 พบว่า การขนส่งสินค้าโดยการ
เลือกใช้แม้น้ำป่าสักเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นละร้อย 64 รองลงมา คือแม่น้ำเจ้าพระยาสักคิดเป็นร้อยละ 35 และ
แม่น้ำน้อย คิดเป็นร้อยละ 1 
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รูปท่ี 4-35 กราฟแสดงปริมาณสินค้าแยกตามแม่น้ำท่ีใช้ในการขนส่งปี พ.ศ. 2562 

จากการสำรวจปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งทะเล พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณสินค้าท่ี
ขนส่งเข้าออกระหว่างประเทศไทยโดยเรือค้าต่างประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 และการค้าชายฝั่งของ
ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 21 

รูปท่ี 4-36 กราฟแสดงปริมาณสินค้าท่ีขนส่งบริเวณชายฝ่ังทะเล ปี พ.ศ. 2562 

ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการเชื่อมโยงการเดินทาง  

การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โครงข่ายคมนาคมท่ีเช่ือต่อกับท่าเรือได้โดยพิจารณาท่าเรือท่ีมีศักยภาพท่ีจะเช่ือมโยงการขนส่งระหว่าง
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ประเทศ จึงทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทางน้ำรวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือเชียงแสน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่าเรือกรุงเทพ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็น
พื้นท่ีใช้สำหรับการให้บริการสินค้าท่ัวไป ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในพื้นท่ี คือ กองปฏิบัติการ
สินค้า และกองคลังสินค้า โดยท่าเรือมีความสามารถรองรับสินค้าได้สูงสุด 1,340,000 TEUs และ
มีอัตราการใช้ประโยชน์ร้ายละ 115 ส่ิงถือว่าเกินขีดความสามารถท่ีท่าเรือรองรับได้ อาจจะส่งผล
ให้ท่าเรือมีความล่าช้ามากขึ้น จำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงแผนงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยลดปัญหา
เหล่านี้ได้ ส่วนโครงข่ายคมนาคมท่ีเช่ือมต่อไปยังท่าเรือกรุงเทพ ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 
1 – 4 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 และมีการเข้าถึงการเส้นทางรถไฟ 
นอกจากนี้ยังสามารถขนถ่ายสินค้าไปบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกได้ 

รูปท่ี 4-37 ท่าเรือกรุงเทพ 

2. ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื ้อที่ 6 ,340 ไร่ ซึ ่งมีท่าเรือท่ี
ให้บริการ คือท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ 7 ท่า ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ 1 ท่า ท่าเทียบเรือ 1 
ท่า ท่าเทียบเรือโดยสาร 1 ท่า และอู่ต่อและซ่อมเรือ 1 ท่า ท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณสินค้าผ่าน
ท่าเรือเกินขีดความสามารถในการรับรองสินค้ามากถึงร้อยละ 164 อาจจะส่งผลให้ท่าเรือมีความ
ล่าช้ามากขึ้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงแผนงานต่าง ๆ ที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้  ส่วนด้าน
โครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 304 ทาง
หลวงหมายเลข 314 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สามารถขนส่ง
สินค้าต่อไปยัง ICD ลาดกระบังได้ซึ่งมีการเดินรถ 6 – 10 ขบวนต่อวัน ด้านการเชื่อมโยงทางน้ำ 
จะมีการเช่ือมโยงเฉพาะท่าเทียบเรือ AO ท่ีมีการขนส่งชายฝ่ัง 
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รูปท่ี 4-38 ท่าเรือแหลมฉบัง 

3. ท่าเรือมาบตาพุด ต้ังอยู่ในตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดย
มีวตถุประสงค์เพื่อขนถ่ายสินค้าของเหลวจากกลุ่มอุตาสกรรมมาบตาพุด ซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือท่ีใหญ่
และทันสมัยอันดับต้น ๆ  ของประเทศไทย ท่าเรือมาบตาพุดมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือไม่เกินขีด
ความสามารถในการรับรองสินค้า คิดเป็นร้อยละ 23 ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการเข้าท่าเทียบ
เรือและอื่น ๆ การดำเนินเอกสารเป็นไปด้วยราบรื่น ไม่ติดขัดจนเกิดความล่าช้า ซึ่งสามารถรองรับ
สินค้าได้เพิ ่มมากถึงร้อย 77 และมีโครงข่ายคมนาคมที ่ เช ื ่อมต่อไปยังท่าเรือมาบตาพุด 
ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 3 ได้แก่ หมายเลข36 , 331, 334, 3138 ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางการหลวงพิเศษหมายเลข 9  มีการเข้าถึงของเส้นทางรถไฟโดยใช้ในการ
ขนส่งน้ำมัน 

รูปท่ี 4-39 ท่าเรือมาบตาพุด 
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4. ท่าเรือเชียงแสน ตั ้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ให้บริการนำเข้า – ส่งออกเพื่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ จีน ลาว เมียนมาร์ และไทย ส่วน
ใหญ่จะเป็นเรือสินค้าสัญชาติลาวเข้ามารับสินค้าในประเทศไทยและขนส่งไปยังเมียนมาร์ ท่าเทียบ
เรือเชียงแสนสามารถให้บริการในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 80 -150 ตัน พร้อมกัน 3 – 5 
ลำ ซึ่งปัจจุบันยังปริมาณสินค้าต่อวันยังไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับสินค้าของท่าเรือ 
สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้เพิ่ม ไม่ส่งผลต่อการดำเนินเอกสาร และไม่เกิดความล่าช้าใน
กระบวนอย่างแน่นอน ส่วนโครงข่ายการเช่ือมต่อไปยังท่าเรือเชียงแสนได้ คือทางหลวงหมายเลข 
11 เพียงเส้นทางเดียว 

รูปท่ี 4-40 ท่าเรือเชียงแสน 

การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพปัจจุบันกับแผนการพฒันาในอนาคต 

จากการวิเคราะห์ปริสทิธภาพโดยใช้ปริมาณสินค้าท่ีมีการขนส่งโดยผ่านทางท่าเรือรวมถึงความจุของ
แต่ละท่าเรือ พบว่า มีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพและการขยายความจุของท่าเรือ 
เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือมากเกินขีดความสามารถในการรองรับสินค้าได้ เช่น 
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือมาบตาพุด เป็นต้น และเพื่อให้การคมนาคมเป็นทางเลือกท่ีสำคัญ
ในการเดินทาง การท่องเท่ียวรวมถึงการขนส่งสินค้า รับบาลจึงได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
กำหนดแผนการพัฒนาการขนส่งทางน้ำในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ โดยมีแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม
ขนส่ง ในระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2558 (Action Plan) ของการพัฒนาขนส่งทางน้ำ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่งทางน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยการพัฒนาท่าเรือ ประกอบด้วย โครงการสร้างท่าเทียบเรือสำราญ
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ขนาดใหญ่จังหวัดกระบี่ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล ปรับปรุงท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา การ
สร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ังแหลมฉบัง การก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำและการรักษาตล่ิง โดยการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและตล่ิง
พัง การยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านเพื่อการเดินเรือ เป็นต้น 

4.2.4.4 ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของการขนส่งทางอากาศ 

สภาพทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พื้นที่ศึกษา 

การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที ่ม ีล ักษณะเฉพาะตัว มีความรวดเร็วในการขนส่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ สำหรับท่าอากาศยานของไทยท่ีใช้ในการบินพาณิชย์มีท้ังหมด 38 แห่ง 
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

• ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 
แห่ง (ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ภูเก็ต และ
หาดใหญ่)  

• ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน จำนวน 28 แห่ง (ท่าอากาศยาน
ภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
ตรัง), (ท่าอากาศยานภาคตะวันตก ได้แก่ ตาก แม่สอด และหัวหิน), (ท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี), (ท่าอากาศยานภาคเหนือ ได้แก่ ปาย แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน
นคร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์)  

• ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด จำนวน 3 แห่ง (ได้แก่ ท่า
อากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด)  

• ท่าอากาศยาน ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 1 แห่ง (ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) 

ในจำนวนดังกล่าวนี้ท่าอากาศยานที่มีการให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศในปัจจุบันมี
จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ 
และสมุย อย่างไรก็ตามยังมีท่าอากาศยานศุลกากรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือนซึ่งพร้อมจะ
ให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหากมีการร้องขอล่วงหน้าอีก 16 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน 
แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก แม่สอด อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม หัวหิน ระนอง 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี และนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีท่าอากาศยานอู่ตะเภาซึ่งอยู่ในความดูแลของ
กองทัพเรือ 

ในปัจจุบันท่าอากาศยานต่าง ๆ ในประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์ท้ังด้านการเดินทางของผู้โดยสาร
และการขนส่งสินค้า ข้อมูลท่ีสำคัญท่ีจะนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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จำนวนผู้โดยสาร 

การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนน ซึ่งในปัจจุบันจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้การขนส่งทางอากาศหยุดชะงัก เนื่องจากไม่สามารถ
ขนส่งผู้โดยสารได้อย่างปกติ ทำให้ธุรกิจการบินจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด จากข้อมูลของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระบุว่า ในเดือนมีนาคม 2563 มีการลดจำนวนเท่ียวบินลงทำ
ให้มีจำนวนที่นั่งสำหรับผู้โดยสารลงลด เนื่องจากธุรกิจการบินต้องปฏิบัติตามมาตราการรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันเช้ือไวรัสโควิค-19 ซึ่งจากสถิติการขนส่งทางอากาศ กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
การบิน พบว่า ในปี 2563 จำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมด 58.25 ล้านคน มีอัตราลดลงจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อย
ละ 64.7 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 16.25 ล้านคน ลดลงร้อยละ 81.7 และผู้โดยสารภายในประเทศ 
42 ล้านคน ลดลงร้อยละ 44.9 ถึงแม้จะมีการใช้มาตรการป้องกันของภาครัฐ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค-19 ของประเทศไทยยังทวีความรุนแรง ทำให้ผู้โดยสารยังมีความกังวลในการใช้ระบบ
การขนส่งสาธารณะ อีกทั ้งขั ้นตอนการเดินทางของการขนส่งทางอากาศในการขออนุญาตเข้าออกท้ัง
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเดินทางค่อนข้างยุ่งยาก จึงทำให้
จำนวนผู้โดยสารลดลง 

รูปท่ี 4-41 กราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารการขนส่งทางอากาศ 

16.25 ล้านคน, 
28%

42 ล้านคน, 
72%

จ านวนผู้โดยสารการขนส่งทางอากาศ

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผู้โดยสารภายในประเทศ
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รูปท่ี 4-42 กราฟแสดงอัตราการลดลงของจำนวนผู้โดยสาร 

เมื ่อพิจารณาจำนวนผู ้โดยสารแยกตามท่าอากาศยาน 15 อันดับแรก  พบว่า ภาพรวมจำนวน
ผู้โดยสารในแต่ละท่าอากาศยานมีการฟื้นตัวดีขึ้นจากจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศโดยท่าอากาศยานดอน
เมือง มีจำนวนผู้โดยสารรวมมากท่ีสุดจำนวน 4.02 ล้านคน ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 61.7 รองลงมา ได้แก่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีมีผู้โดยสารจำนวน 2.85 ล้านคน ลดลงร้อยละ 83.1 และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่ี
มีผู้โดยสารจำนวน 1.56 ล้านคน ลดลงร้อยละ 47.6 นอกจากนี้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีผู ้โดยสาร
จำนวน 491,055 คน และท่าอากาศยานน่านนครมีผู้โดยสารจำนวน 150 ,130 คน ซึ่งทั้งสองท่าอากาศยานมี
จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 34.9 และ 53.3 ตามลำดับ เนื่องจาก
ปัจจุบันการท่องเที่ยวภายในประเทศได้รับความนิยมมากขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นจังหวัดที่ได้รับ
ความนิยมในการเดินทางท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดน่านเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว 
ส่งผลให้มีสายการบินเปิดให้บริการเพิ่มเติมในเส้นทางบิน กรุงเทพฯ - น่าน เป็นต้น 
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อัตราการลดลงของผู้โดยสาร
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รูปท่ี 4-43 ภาพรวมท่าอากาศยานท่ีมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุด 15 อันดับและสัดส่วนการให้บริการ 

จำนวนเที่ยวบินของท่าอากาศยาน 

จำนวนเที่ยวบินของประเทศไทยจากข้อมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  และ
กรมการบินพลเรือน (บพ.) พบว่า ในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีปริมาณเที่ยวบินทั้งหมด 500 ,435 เที่ยวบิน 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น ร้อยละ 53.1 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 133,940 เท่ียวบิน ลดลง
ร้อยละ 73.9 และเท่ียวบิน ภายในประเทศมีจำนวน 366,495 เท่ียวบิน ลดลงร้อยละ 33.8 แต่ในภาพรวมก็ยัง
มีปริมาณน้อย ในส่วนของเท่ียวบินภายในประเทศเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวผู้ประกอบการสายการบิน 
ส่วนใหญ่ได้เพิ่มความถี่ในเส้นทางบินเดิมและมีการเปิดเส้นทางบินใหม่ เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิด
ให้บริการ ในเส้นทางบินสุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช, สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่, สุวรรณภูมิ – น่าน สายการ
บินไทยสมายล์ เปิดให้บริการในเส้นทางบินเชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช, อุดรธานี – นครศรีธรรมราช, สุวรรณ
ภูมิ – น่าน, สุวรรณภูมิ – นครพนม, สุวรรณภูมิ –เลย สายการบินนกแอร์เปิดให้บริการในเส้นทางบินหาดใหญ่ 
–อุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์เปิดให้บริการในเส้นทางบินสุวรรณภูมิ –อุบลราชธานี, สุวรรณภูมิ 
–สุราษฎร์ธานี, เชียงราย – หาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งจากการเพิ่มความถี่เที่ยวบินแสดงให้เห็นว่าหากประเทศไทย
สามารถควบคุม การแพร่ระบาดภายในประเทศได้ดี จะส่งผลต่อความเชื่อมั ่นของประชาชนในการเดินทาง
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้การขนส่งทางอากาศใหม้ีการเติบโตได้ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ อาจทำให้ความต้องการในการเดินทางลดลงซึ่งส่งผลให้สายการบินลดปริมาณ
เท่ียวบินลงอีกครั้งหนึ่ง 
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รูปท่ี 4-44 กราฟแสดงจำนวนเท่ียวบินการขนส่งทางอากาศ 

รูปท่ี 4-45 กราฟแสดงอัตราการลดลงของจำนวนเท่ียวบิน 

ปริมาณเที่ยวบินแยกตามท่าอากาศยาน 15 อันดับแรก พบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณ
เที่ยวบินรวมมากที่สุดจำนวน 37,695 เที่ยวบิน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 60.7 รองลงมา ได้แก่ ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองมีเที่ยวบินจำนวน 34,791 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 48.4 และท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบิน
จำนวน 12,257 เท่ียวบิน ลดลงร้อยละ 39.0 ซึ่งปริมาณเท่ียวบินรวมของท้ัง 15 ท่าอากาศยานคิดเป็นร้อยละ 
93.3 ของจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดของประเทศ ทั้งนี้พบว่า ท่าอากาศยานที่มีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากการ
เดินทางภายในประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานน่านนคร 

133,940 เท่ียวบิน,
27%

366,495 เที่ยวบิน,    
73%

จ านวนเที่ยวบินการขนส่งทางอากาศ

เท่ียวบินระหว่างประเทศ เท่ียวบินภายในประเทศ

-73.90%

-33.80%

-80.00% -70.00% -60.00% -50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00%

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

เที่ยวบินภายในประเทศ

อัตราการลดลงของจ านวนเที่ยวบิน
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และท่าอากาศยานตรัง โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.7 , ร้อยละ 95.9, ร้อยละ 96.9 และร้อยละ 10.9 
ตามลำดับ 

รูปท่ี 4-46 ภาพรวมท่าอากาศยานท่ีมีปริมาณเท่ียวบินสูงสุด 15 อันดับและสัดส่วนการให้บริการ 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ จากข้อมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) , และ
กรมการบินพลเรือน (บพ.) พบว่า ในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศจำนวน 
954,377 ตัน ลดลงจากปีที ่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 36.0 โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศมี
จำนวน 922,163 ตัน ลดลงร้อยละ 34.7 และการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศมีจำนวน 32,214 ตัน 
ลดลงร้อยละ 58.6 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแยกตามเส้นทางบิน 10 อันดับแรก พบว่า 
เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง มีการขนส่งสินค้ามากที่สุดจำนวน 39,636 ตัน รองลงมา ได้แก่ 
เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ไทเป มีการขนส่งสินค้าจำนวน 23,471 ตัน และเส้นทางบินกรุงเทพฯ 
(สุวรรณภูมิ) – นะริตะ มีการขนส่งสินค้าจำนวน 22,977 ตัน 

สำหรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศแยกตามเส้นทางบิน 10 อันดับแรก พบว่า 
เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) - เชียงใหม่ มีจำนวนการขนส่งสินค้ามากที่สุดจำนวน 1,005 
ตัน รองลงมา ได้แก่ เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) - หาดใหญ่ มีการขนส่งสินค้าจำนวน 861 
ตัน และเส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) - ภูเก็ต มีการขนส่งสินค้าจำนวน 481 ตัน 
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รูปท่ี 4-47 กราฟแสดงปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศ 

รูปท่ี 4-48 กราฟแสดงอัตราการลดลงของปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

922,163 ตัน, 97%

32,214 ตัน, 3%
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ

-34.70%

-58.60%
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การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

การขนส่งสินค้าภายในประเทศ

อัตราการลดลงของปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ
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รูปท่ี 4-49 กราฟแสดงปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ 

รูปท่ี 4-50 กราฟแสดงปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 
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หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
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ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการเชื่อมโยงการเดินทาง 

การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของการขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการ
เดินทางจะประเมินจากความพร้อมของท่าอากาศยาน ซึ่งแยกออกเป็นการให้บริการรองรับการขนส่งผู้โดยสาร 
และการขนส่งสินค้า โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของท่าอากาศยานรวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยาน
อุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 
2549 รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
ไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงมากที่สุดของโลก คือ 132.2 เมตร ปัจจุบันท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานท่ีมีผู้โดยสารมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  

ความหนาแน่นของอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Passenger Terminal) พบว่า 
มีพื้นที่อาคารผู้โดยสาร 563,000 ตารางเมตร มีความจุอาคารผู้โดยสาร 45,000,000 คนต่อปี มี
ปริมาณผู้โดยสารเฉล่ียประมาณ 50 ล้านคนต่อปี และมีความหนาแน่นอยู่ท่ีร้อยละ 116.4  

ความหนาแน่นของทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Runway) พบว่า มีจำนวนทางวิ่งขนาน 2 
เส้น ซึ ่งมีขนาดเส้นทางวิ่งกว้างเท่ากับ 60 เมตร ยาว 3 ,700 เมตร และ 4,000 เมตร ห่างกัน 
2,200 เมตร และมีทางขับขนานกับทางวิ่งทั้ง 2 เส้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อากาศยานขา
ออกและขาเข้าได้พร้อมกัน ขีดความสามารถของทางวิ่ง 76 เท่ียวบินต่อช่ัวโมง มีจำนวนเท่ียวบิน
ช่ัวโมงเร่งด่วนประมาณ 66 เท่ียวบินต่อช่ัวโมง และมีความหนาแน่นของทางวิ่งอยู่ท่ีร้อยละ 86.8  

ความหนาแน่นของหลุมจอดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Parking Bays) พบว่า มีจำนวนหลุม
จอด 120 แห่ง (จอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด และจอดระยะไกลอีก 69 หลุมจอด) รวมถึงหลุม
จอดอากาศยานท่ีสามารถรองรับอากาศยานแอร์บัสเอ 380 ได้ถึง 5 หลุมจอดและระยะไกลอีก 3 
หลุมจอด ทำให้สามารถรับได้สูงสุด 8 ลำ รวม 8 หลุมจอด มีท่าเทียบรวม 51 จุด มีสัดส่วน
เท่ียวบินในประเทศอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 27 มีสัดส่วนเท่ียวบินระหว่างประเทศอยู่ท่ีประมาณร้อย
ละ 73 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้งานหลุมจอดประมาณ 83.4 นาที ตัวคูณปรับแก้ความสามารถในการ
รองรับของหลุมจอดอยู่ที ่ 1.39 ความสามารถในการรองรับเที ่ยวบินของหลุมจอดอยู่ที ่ 86 
เที่ยวบินต่อชั่วโมง สำหรับจำนวนเที่ยวบินโดยเฉลี่ยมีประมาณ 62 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และความ
หนาแน่นของหลุมจอดอยู่ท่ีร้อยละ 72.1  

ประสิทธิภาพของการรองรับสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อรวิเคราะห์ความหนาแน่นของ
อาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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สามารถรองรับสินค้าได้สูงสุด 1,300,000 ตันต่อปี และมีพื้นที่รวมให้บริการขนาด 32.4 ตาราง
กิโลเมตร 

รูปท่ี 4-51 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

2. ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั ้งอยู่เขตดอนเมือง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที ่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่าง ๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม เช่น การบินภายใน
ภูมิภาคเอเชีย หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลง
และเช่ือมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่น ๆ  

ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองรับเท่ียวบินจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศญี ่ปุ ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศ
เวียดนาม ประเทศไต้หวัน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศมัลดีฟส์ ฮ่องกง ประเทศ
ฟิลิปปินส์ มาเก๊า ประเทศเนปาล ประเทศศรีลังกา และประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังมี
เท่ียวบินภายในประเทศอีกจำนวนมาก 

ความหนาแน่นของอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมือง (Passenger Terminal) พบว่า มี
พื ้นที่อาคารผู้โดยสาร 80,000 ตารางเมตร มีความจุอาคารผู้โดยสาร 16,500,000 คนต่อปี มี
ปริมาณผู้โดยสารเฉล่ียประมาณ 3 ล้านคนต่อปี และมีความหนาแน่นอยู่ท่ีร้อยละ 16.5 

ความหนาแน่นของทางวิ่งท่าอากาศดอนเมือง (Runway) พบว่า มีจำนวนทางวิ่งขนาน 2 เส้น ซึ่ง
มีขนาดเส้นทางวิ่งกว้างเท่ากับ 60 เมตร ยาว 3,700 เมตร และขนาด 45 เมตร ยาว 2,500 เมตร 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
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เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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และมีทางขับขนานกับทางวิ่งท้ัง 2 เส้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อากาศยานขาออกและขาเข้า
ได้พร้อมกัน ขีดความสามารถของทางวิ่ง 48 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีจำนวนเที่ยวบินชั่วโมงเร่งดว่น
ประมาณ 34  เท่ียวบินต่อช่ัวโมง และมีความหนาแน่นของทางวิ่งอยู่ท่ีร้อยละ 70.8  

ความหนาแน่นของหลุมจอดของท่าอากาศยานดอนเมือง (Parking Bays) พบว่า มีจำนวนหลุม
จอด 95 แห่ง มีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 83 มีสัดส่วนเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้งานหลุมจอดประมาณ 38.6 นาที ตัวคูณ
ปรับแก้ความสามารถในการรองรับของหลุมจอดอยู่ที่ 0.64 ความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน
ของหลุมจอดอยู่ที ่ 148 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สำหรับจำนวนเที่ยวบินโดยเฉลี่ยมีประมาณ 29 
เท่ียวบินต่อช่ัวโมง และความหนาแน่นของหลุมจอดอยู่ท่ีร้อยละ 19.6 

ความหนาแน่นของอาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับสินค้าได้สูงสุด 
800,000 ตันต่อปี  โดยมีอาคารคลังสินค้า 1-4 อาคาร มีพื้นท่ีให้บริการขนาด 5,000 ตารางเมตร 
เป็นอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ โดยบริษัท Asia Ground Service  

รูปท่ี 4-52 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ที่มา: https://siamrath.co.th 

3. ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของกองการบินทหารเรือ, กองเรือยุทธการ และกองการสนามบินอู่ตะเภา 

ความหนาแน่นของอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศอู ่ตะเภา (Passenger Terminal) พบว่า มี
อาคารผู้โดยสารท่ีสามารถรองรับผู้สารท้ังภายในประเทศ และระหว่างประเทศประมาณ 700,000 
คนต่อปี  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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ความหนาแน่นของทางวิ่งท่าอากาศอู่ตะเภา (Runway) พบว่า มีจำนวนทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง ซึ่งมี
ขนาดเส้นทางวิ่งมาตราฐานเท่ากับ 3,500 เมตร ยาว 11,500 เมตร และกว้าง 60 เมตร 

ความหนาแน่นของหลุมจอดของท่าอากาศอู่ตะเภา (Parking Bays) พบว่า มีหลุมจอดจำนวน 52 
หลุม ซึ่งหากใช้ทางวิ่งเต็มศักยภาพ สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ประมาณ 20 ล้านคนต่อปี 

รูปท่ี 4-53 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
ที่มา: https://www.prachachat.net 

4. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้ังอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศ
ยานที่สำคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการบินของภาคเหนือ โดยมีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่น
เป็นลำดับท่ี 4 ของประเทศ รองลงมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ความหนาแน่นของอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Passenger Terminal) พบว่า มี
พื ้นที่อาคารผู้โดยสาร 33 ,450 ตารางเมตร มีความจุอาคารผู้โดยสาร 8,000,000 คนต่อปี มี
ปริมาณผู้โดยสารเฉล่ียประมาณ 4 ล้านคนต่อปี และมีความหนาแน่นอยู่ท่ีร้อยละ 54.2 

ความหนาแน่นของทางวิ่งท่าอากาศเชียงใหม่ (Runway) พบว่า มีจำนวนทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง ซึ่งมี
ขนาดเส้นทางวิ่งกว้างเท่ากับ 45 เมตร ยาว 3,100 เมตร ขีดความสามารถของทางวิ่ง 24 เท่ียวบิน
ต่อชั่วโมง มีจำนวนเที่ยวบินชั่วโมงเร่งด่วนประมาณ 16 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และมีความหนาแน่น
ของทางวิ่งอยู่ท่ีร้อยละ 66.7 

ความหนาแน่นของหลุมจอดของท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Parking Bays) พบว่า มีจำนวนหลุม
จอด 20 แห่ง มีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 86 มีสัดส่วนเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้งานหลุมจอดประมาณ 36.2 นาที ตัวคูณ
ปรับแก้ความสามารถในการรองรับของหลุมจอดอยู่ที่ 0.60 ความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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ของหลุมจอดอยู่ท่ี 33 เท่ียวบินต่อช่ัวโมง สำหรับจำนวนเท่ียวบินโดยเฉล่ียมีประมาณ 12 เท่ียวบิน
ต่อช่ัวโมง และความหนาแน่นของหลุมจอดอยู่ท่ีร้อยละ 36.4 

รูปท่ี 4-54 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ที่มา: https://www.matichon.com 

5. ท่าอากาศยานอุดรธานี ตั ้งอยู่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี โดยตั้งอยู่ในเขตทหาร
กองทัพอากาศ (กองบิน 23 อุดรธานี) เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวง
คมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2497 เป็นท่า
อากาศยานที่สำคัญ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการบินของภาคอีสาน ซึ่งมีความสำคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเนื่องจากอุดรธานีตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างจังหวัดหนองคาย 
และต้ังอยู่ใกล้เมืองหลวงของสปป.ลาว คือ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว จึงเป็นส่วนท่ีสำคัญ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของประเทศไทย 

ความหนาแน่นของอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุดรธานี (Passenger Terminal) พบว่า มี
พื ้นที่อาคารผู้โดยสาร 21,846 ตารางเมตร มีความจุอาคารผู้โดยสาร 2,336,000 คนต่อปี มี
ปริมาณผู้โดยสารเฉล่ียประมาณ 1 ล้านคนต่อปี และมีความหนาแน่นอยู่ท่ีร้อยละ 46.0 

ความหนาแน่นของทางวิ่งท่าอากาศอุดรธานี (Runway) พบว่า มีจำนวนทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง ซึ่งมี
ขนาดเส้นทางวิ่งกว้างเท่ากับ 45 เมตร ยาว 3,050 เมตร ขีดความสามารถของทางวิ่ง 20 เท่ียวบิน
ต่อชั่วโมง มีจำนวนเที่ยวบินชั่วโมงเร่งด่วนประมาณ 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และมีความหนาแน่น
ของทางวิ่งอยู่ท่ีร้อยละ 50.0 

ความหนาแน่นของหลุมจอดของท่าอากาศยานอุดรธานี (Parking Bays) พบว่า มีจำนวนหลุมจอด 
6 แห่ง มีสัดส่วนเท่ียวบินในประเทศอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 100 ไม่มีเท่ียวบินระหว่างประเทศเปิด
ให้บริการแก่เที่ยวบินภายในประเทศ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้งานหลุมจอดประมาณ 25.0 นาที ตัว
คูณปรับแก้ความสามารถในการรองรับของหลุมจอดอยู่ที ่ 0.42 ความสามารถในการรองรับ



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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เท่ียวบินของหลุมจอดอยู่ท่ี 14 เท่ียวบินต่อช่ัวโมง สำหรับจำนวนเท่ียวบินโดยเฉล่ียมีประมาณ 10 
เท่ียวบินต่อช่ัวโมง และความหนาแน่นของหลุมจอดอยู่ท่ีร้อยละ 71.4 

รูปท่ี 4-55 ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ที่มา: https://www.thansettakij.com 

ในภาพรวมจะเห็นว่าประสิทธิภาพและความสามารถของการขนส่งทางอากาศ ในส่วนของท่าอากาศ
ยานต่าง ๆ มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเช่ือมโยงการเดินทางได้ สำหรับท่าอากาศยานท่ีมีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด เช่น อาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสาร คือ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศไทย โดยท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังมีช่องทางวิ่ง 
และจำนวนหลุมจอดมากท่ีสุดอีกด้วย 

การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพปัจจุบันกับแผนการพฒันาในอนาคต 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
สำหรับแผนการพัฒนาการขนส่งทางอากาศในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานต่าง ๆ เป็น
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม
ขนส่งในระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2558 (Action Plan) ของการพัฒนาขนส่งทางอากาศ คือ โครงการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอาคารเทียบเครื่องบินของท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 60 ล้านคนต่อปี และสามารถเพิ่มการให้บริการหลุมจอดอากาศยาน
ประชิดอาคารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก 28 หลุมจอด โดย 8 หลุมจอดสามารถรองรับอากาศยาน
ขนาด Code F (เช่น A380 และ B747-8 เป็นต้น) และ 20 หลุมจอดสามารถรองรับอากาศยาน ขนาด Code 
E (เช่น B747 และ A340 เป็นต้น) เพื่อยกระดับการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้โดยสารและสายการ
บินให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

107 

4.2.4.5 ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของด่านพรมแดนที่เก่ียวข้อง 

สภาพทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พื้นที่ศึกษา 

ด่านพรมแดนที่สำคัญของประเทศไทย พิจารณาจากข้อมูลของด่านศุลกากรที่อยู่ภายใต้สังกัดของ
กรมศุลกากรและจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย 

1. ด่านศุลกากร มีจำนวนท้ังส้ิน 47 ด่าน ดังนี้ 
1.1 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีด่านศุลกากร จำนวน 11 ด่าน ได้แก่ อรัญประเทศ คลอง

ใหญ่ จันทบุรี มาบตาพุด แม่กลอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เกาะสมุย บ้านดอน ระนอง 
และสังขละบุรี 

1.2 สำนักงานศุลกากรภาคท่ี 2 มีด่านศุลกากร จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ท่าล่ี เชียงคาน หนองคาย 
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เขมราฐ พิบูลมังสาหาร และช่องจอม 

1.3 สำนักงานศุลกากรภาคท่ี 3 มีด่านศุลกากร จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียง
ของ ทุ่งช้าง แม่สอด แม่สะเรียง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงดาว 

1.4 สำนักงานศุลกากรภาคท่ี 4 มีด่านศุลกากร จำนวน 18 ด่าน ได้แก่กระบี่ ภูเก็ต ท่าอากาศ
ยานภูเก็ต กันตัง วังประจัน สตูล ปาดังเบซาร์สะเดา บ้านประกอบ เบตง สุไหงโก-ลก ตาก
ใบ บูเก๊ะตา ปัตตานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่สงขลา นครศรีธรรมราช และสิชล 

1.5 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
2. จุดผ่านแผนถาวร มีจำนวนท้ังส้ิน 36 แห่ง ดังนี้ 

2.1 จุดผ่านแดนแดนถาวรบริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์มีทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่สะพานข้าม
แม่น้ำแม่สาย แห่งท่ี 1 สะพานข้ามแม่น้ำแม่สาย แห่งท่ี 2 ด่านบ้านริมเมยด่านตรวจคนเข้า
เมือง อำเภอเมืองระนอง ด่านปากน้ำระนอง อำเภอเมืองระนอง และท่าเทียบเรือ บ.อันดา
มันคลับ จำกัด 

2.2 จุดผ่านแดนแดนถาวรบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชามีทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ ด่านช่องสะงำ 
ด่านช่องจอม ด่านบ้านคลองลึก ด่านบ้านแหลม ด่านบ้านผักกาด และด่านบ้านหาดเล็ก 

2.3 จุดผ่านแดนแดนถาวรบริเวณชายแดนไทย - สปป.ลาว มีท้ังส้ิน 15 แห่ง ได้แก่ ด่านอำเภอ
เชียงของ ด่านบ้านเชียงแสน ด่านบ้านห้วยโก๋น ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ด่าน
บ้านเชียงคาน ม.2 ด่านบ้านคกไผ่ ด่านท่าเสด็จ ด่านอำเภอเมืองหนองคาย (สะพาน 
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1) ด่านอำเภอเมืองบึงกาฬ ด่านอำเภอเมืองนครพนม (สะพาน 
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3) ด่านตำบลในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม ด่านอำเภอเมือง
มุกดาหาร ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ด่านถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล 
ด่านถาวรช่องเม็ก 
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2.4 จุดผ่านแดนถาวรบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย มีท้ังส้ิน 9 แห่ง ได้แก่ ด่านสะเดา อำเภอ
สะเดา ด่านปาดังเบซาร์อำเภอสะเดา ด่านบ้านประกอบ ด่านสุไหงโกลก ด่านตากใบ (ท่า
เรอื) สะพานข้าม แม่น้ำโก-ลก บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ด่านเบตง ด่านวังประจัน อำเภอ
ควนโดน ด่านสตูล (ท่าเรือ) 

เมื่อพิจารณาจุดผ่านแดนถาวรท่ีมีทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีจุดอยู่ใกล้
กับด่านศุลกากร 12 แห่ง ประกอบด้วย  

1. ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH3 
2. ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH2 
3. ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH1/AH16 
4. ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH2 
5. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์จังหวัดสงขลา เช่ือมต่อกับทางรถไฟสายเอเชีย 
6. ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH12 
7. ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH16 
8. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH1 
9. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH1 
10. ด่านศุลกากรสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH18 
11. ด่านศุลกากรสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH18 
12. ด่านศุลกากรสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เช่ือมต่อกับทางหลวงอาเซียน AH18 

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของการค้าชายแดน 

การค้าระหว่างประเทศถือเป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ซึ่งการค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าที่มีเขตแดนติดต่อกัน เช่น มาเลเซีย สปป.ลาว 
ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมา ผ่านด่านชายแดนท่ีสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สอด, 
ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากร
แม่สาย และด่านศุลกากรเชียงของ โดยสถานการณ์ของการค้าชายแดนในปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า 
ภาพรวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกการค้าชายแดนในด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรมุกดาหาร ถือเป็น
ด่านการค้าที่มีศักยภาพสูงมากในการค้าระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันด่านศุลกากรกรชายแดนอื่น ๆ ก็มี
อัตราการเติบโตขึ้นตามลำดับ 
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รูปท่ี 4-56 กราฟแสดงภาพรวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกการค้าชายแดน ผ่านด่านศุลกากรที่สำคัญ 

ปริมาณการจาราจรผ่านด่านพรมแดน 

ในส่วนของการจาราจรท่ีผ่านด่านพรมแดน จากการรวบรวมปริมาณรถยนต์และปริมาณคนผ่านเข้า
ออกด่านพรมแดน พบว่า ด่านพรมแดนที่มีปริมาณรถผ่านเข้าออกด่านมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด่าน
พรมแดนหนองคาย ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนแม่สาย โดยด่านพรมแดนหนองคาย มีจำนวนรถ
ผ่านด่านเฉลี่ยประมาณ 950,000 คัน ด่านพรมแดนสะเดา มีจำนวนรถผ่านด่านเฉลี่ยประมาณ 750,000 คัน 
และด่านพรมแดนแม่สาย มีจำนวนรถผ่านด่านเฉลี่ยประมาณ 510 ,000 คัน ตามลำดับ ส่วนปริมาณคนที่ผ่าน
ด่านพรมแดนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด่านพรมแดนอรัญประเทศ ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดน
หนองคาย โดยด่านพรมแดนอรัญประเทศ มีจำนวนคนผ่านด่านเฉลี่ยประมาณ 4.2 ล้านคน ด่านพรมแดน
สะเดา มีจำนวนคนผ่านด่านเฉลี่ยประมาณ 3.7 ล้านคน และด่านพรมแดนหนองคาย มีจำนวนคนผ่านด่าน
เฉล่ียประมาณ 2.6 ล้านคน ตามลำดับ 

รูปท่ี 4-57 กราฟแสดงสัดส่วนปริมาณรถผ่านเข้าออกด่านพรมแดน 
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รูปท่ี 4-58 กราฟแสดงสัดส่วนปริมาณคนผ่านเข้าออกด่านพรมแดน 

การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการเชื่อมโยงการเดินทาง 

การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของด่านพรมแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงการเดินทาง 
จะประเมินจากศักยภาพของด่านพรมแดนซึ่งพิจารณาข้อมูลสภาพการใช้บริการของนักท่องเที่ยวและผู้ขนส่ง
สินค้าและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีด่านพรมแดน เพื่อท่ีจะนำไปประเมินความพร้อมและศักยภาพของแต่
ละแห่ง โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของด่านพรมแดนรวมท้ังส้ิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ด่านพรมแดนหนองคาย 
ด่านพรมแดนมุกดาหาร ด่านพรมแดนนครพนม ด่านพรมแดนแม่สาย และด่านพรมแดนเชียงของ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด่านพรมแดนหนองคาย 
1.1 ผลการสำรวจสภาพปัญหาและข้อจำกัด 

ปัจจุบันสภาพการจราจรภายในด่านพรมแดนหนองคายมีความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน  (08.30-
11.00 น. และ 15.00-17.00 น.) ซึ่งมีสาเหตุจากบริเวณทางเข้าด่านมีช่องจราจรสำหรับรถบรรทุกสินค้าเพียง
ช่องทางเดียวทำให้เกิดการติดขัดบริเวณทางเข้า ส่วนบริการสำหรับรถบรรทุกสินค้าส่งออกรวมถึงตำแหน่งจุด
เอ็กซ์เรย์ตั้งอยู่ทางฝ่ังสินค้านําเข้า ส่งผลให้สินค้าส่งออกที่ต้องเปิดตรวจโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ต้องเสียเวลามากขึ้น
ในการวนรถสำหรับเข้าช่องตรวจ นอกจากนี้ด่านฯ ยังขาดแคลนจุดพักรถเนื่องจากมีรถบรรทุกสินค้าเข้ามาใช้
ปริมาณมากส่งผลให้การใช้บริการของจุดพักรถบริเวณด่านศุลกากรแออัดและไม่เพียงพอ นอกจากอุปสรรคท่ี
ได้กล่าวข้างต้น บริเวณด่านศุลกากรหนองคายยังมีข้อจำกัดในเรื่องสะพานมิตรภาพฯ จะไม่สามารถให้บริการ
ได้ในช่วงท่ีรถไฟวิ่งผ่าน ซึ่งในปัจจุบันรถไฟจะวิ่งผ่านสะพาน 4 ครั้ง คือ ช่วงเวลา 9.00 น. 11.00 น. 15.00 น. 
และ 16.00 น. ซึ่งจะต้องมีการปิดการจราจรต่อครั้ง นาน 30 นาที ดังนั้นเวลาในการให้บริการของด่านศุลกากร
จะเสียไป 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

ด่านพรมแดนหนองคาย

ด่านพรมแดนอรัญประเทศ

ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์

ด่านพรมแดนนครพนม

ด่านพรมแดนแม่สอด
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13%
19%
59%
15%
52%
19%
43%
16%

สัดส่วนปริมาณคนผ่านเข้าออกด่านพรมแดน

อัตราเติบโตการค้า จ านวนคนผ่านด่าน (คน)



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
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1.2 ผลการสำรวจปริมาณรถท่ีผ่านด่านพรมแดน  

ด่านพรมแดนหนองคาย มีจำนวนรถบรรทุกเฉลี่ย 400 คันต่อวัน มีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลเฉล่ีย 
800 คันต่อวัน และมีจำนวนรถโดยสารเฉล่ีย 30 คันต่อวัน ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการโดยเฉล่ีย 5 นาทีต่อ
คัน จำนวนช่ัวโมงท่ีด่านพรมแดนให้บริการเฉล่ีย 16 ช่ัวโมงต่อวัน โดยมีช่องให้บริการจำนวน 6 ช่อง และด่าน
พรมแดนมุกดาหารมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 40 ไร่  

1.3 ผลการประเมินความสามารถในการรองรับยานพาหนะ 

เม ื ่อพ ิจารณาความสามารถในการรองร ับยานพาหนะของด่านพรมแดนหนองคายพบว่ามี
ความสามารถในการรองรับยานพาหนะเฉลี่ยอยู่ที ่ 840 ,960 คันต่อปี โดยมีปริมาณยานพาหนะผ่านด่าน
ประมาณ 948,570 คันต่อปี เวลาการให้บริการเฉล่ียของยานพาหนะอยู่ท่ี 5 นาทีต่อคัน มีช่องบริการจำนวน 6 
ช่อง ระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่ด่านเปิดอยู่ที ่ 16 ชั่วโมงต่อวัน และผลการวิเคราะห์ความแออัดของด่าน
หนองคายคิดเป็นร้อยละ 112.80  

รูปท่ี 4-59 ด่านพรมแดนหนองคาย 
ที่มา: https://siamrath.co.th 

2. ด่านพรมแดนมุกดาหาร 
2.1 ผลการสำรวจสภาพปัญหาและข้อจำกัด 

ปัจจุบันด่านพรมแดนมุกดาหารขาดแคลนพื้นท่ีสำหรับเป็นลานพักรถบรรทุกสินค้าทําให้รถบรรทุก
สินค้าต้องอาศัยจอดตามสถานีบริการน้ำมันโดยรอบจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากรถบรรทุกส่วนใหญ่มาถึงกอ่น
เวลาเปิดทำการของด่านฯ ซึ่งการจอดพักตามสถานท่ีต่าง ๆ ยังมีความเส่ียงต่อการถูกโจรกรรมสินค้าและน้ำมัน
เช้ือเพลิงจากรถบรรทุกสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ในบริเวณพื้นท่ีรอบด่านฯ ยังขาดการพัฒนา ไม่มีร้านค้าหรือจุด
บริการเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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2.2 ผลการสำรวจปริมาณรถท่ีผ่านด่านพรมแดน 

ด่านพรมแดนมุกดาหาร มีจำนวนรถบรรทุกเฉลี่ย 200 คันต่อวัน มีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลเฉล่ีย 
350 คันต่อวัน และมีจำนวนรถโดยสารเฉล่ีย 30 คันต่อวัน ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการโดยเฉล่ีย 5 นาทีต่อ
คัน จำนวนช่ัวโมงท่ีด่านพรมแดนให้บริการเฉล่ีย 16 ช่ัวโมงต่อวัน โดยมีช่องให้บริการจำนวน 4 ช่อง และด่าน
พรมแดนมุกดาหารมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 6 ไร่ 

2.3 ผลการประเมินความสามารถในการรองรับยานพาหนะ 

เม ื ่อพ ิจารณาความสามารถในการรองร ับยานพาหนะของด่านพรมแดนมุกดาหาร พบว่ามี
ความสามารถในการรองรับยานพาหนะเฉลี่ยอยู่ที ่ 840 ,960 คันต่อปี โดยมีปริมาณยานพาหนะผ่านด่าน
ประมาณ 324,874 คันต่อปี เวลาการให้บริการเฉล่ียของยานพาหนะอยู่ท่ี 5 นาทีต่อคัน มีช่องบริการจำนวน 6 
ช่อง ระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่ด่านเปิดอยู่ที ่ 16 ชั่วโมงต่อวัน และผลการวิเคราะห์ความแออัดของด่าน
มุกดาหารคิดเป็นร้อยละ 38.63 

รูปท่ี 4-60 ด่านพรมแดนมุกดาหาร 
ที่มา: https://www.naewna.com 

3. ด่านพรมแดนนครพนม 
3.1 ผลการสำรวจสภาพปัญหาและข้อจำกัด 

ปัจจุบันด่านพรมแดนนครพนมได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยพร้อมกับการเปิดสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแห่งท่ี 3 นครพนม-แขวงคําม่วน ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2554 ดังนั้นปัญหาความแออัดทางกายภาพจึงไม่มีแต่ส่ิง
ที่ยังขาดคือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง อาทิ จุดพักรถบรรทุกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
เส้นทาง และขาดศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

113 

รถบรรทุกสัญชาติลาวกับรถบรรทุกสัญชาติไทยบริเวณด่านพรมแดน รวมถึงขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์
ของพื้นท่ีหรือสำรองพื้นท่ี (Reserved Area) เพื่อกำหนดพื้นท่ีท่ีใช้สำหรับการขยายด่านในอนาคต 

3.2 ผลการสำรวจปริมาณรถท่ีผ่านด่านพรมแดน 

ด่านพรมแดนนครพนมมีจำนวนรถบรรทุกเฉลี่ย 70 คันต่อวัน มีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ย 50 
คันต่อวัน และมีจำนวนรถโดยสารเฉลี่ย 10 คันต่อวัน ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการโดยเฉลี่ย 5 นาทีต่อคัน 
จำนวนชั่วโมงที่ด่านพรมแดนให้บริการเฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีช่องให้บริการจำนวน 4 ช่อง และด่าน
พรมแดนนครพนมมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 100 ไร่ 

3.3 ผลการประเมินความสามารถในการรองรับยานพาหนะ 

เม ื ่อพ ิจารณาความสามารถในการรองรับยานพาหนะของด่านพรมแดนนครพนม พบว่า มี
ความสามารถในการรองรับยานพาหนะเฉล่ียอยู่ที ่ 840,960 คันต่อปี โดยมีปริมาณยานพาหนะผ่านด่าน
ประมาณ 72,607 คันต่อปี เวลาการให้บริการเฉล่ียของยานพาหนะอยู่ท่ี 5 นาทีต่อคัน มีช่องบริการจำนวน 6 
ช่อง ระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่ด่านเปิดอยู่ที ่ 16 ชั่วโมงต่อวัน และผลการวิเคราะห์ความแออัดของด่าน
นครพนมคิดเป็นร้อยละ 8.63 

รูปท่ี 4-61 ด่านพรมแดนนครพนม 
ที่มา: https://www.posttoday.com 

  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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4. ด่านพรมแดนแม่สาย 
4.1 ผลการสำรวจสภาพปัญหาและข้อจำกัด 

ด่านพรมแดนแม่สาย บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 พบปัญหาในประเด็นกฎระเบียบของ 
ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก่อให้เกิดสภาพจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 
18.00 น. เนื่องด้วยประเทศเพื่อนบ้านอนุญาตให้รถยนต์บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ท่ีผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก
ถูกต้องแล้วออกทางสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ได้เพียงสินค้าบางชนิด เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ 
และอุปกรณ์ก่อสร้างเท่านั้น สินค้าส่งออกและนําเข้าอื่น ๆ ท่ีส่งออกส่วนใหญ่ของแม่สายเมื่อบรรทุกรถยนต์สิบ
ล้อนํามาให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรด่านฯ แม่สายตรวจสอบ ณ อาคารตรวจสินค้าด่านศุลกากรแม่สาย แห่งท่ี 2 แล้ว 
จะต้องทำการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะจากรถยนต์พ่วงสิบแปดล้อหรือรถบรรทุกสิบล้อมาใส่รถตู้ทยอยการ
ส่งออกไปยังสะพานฯ แห่งท่ี 1 

4.2 ผลการสำรวจปริมาณรถท่ีผ่านด่านพรมแดน 

ด่านพรมแดนแม่สาย มีจำนวนรถบรรทุกเฉล่ีย 50 คันต่อวัน มีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลเฉล่ีย 50 คัน
ต่อวัน และมีจำนวนรถโดยสารเฉล่ีย 5 คันต่อวัน ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการโดยเฉล่ีย 4 นาทีต่อคัน จำนวน
ชั่วโมงที่ด่านพรมแดนให้บริการเฉลี่ย 12.5 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีช่องให้บริการประกอบด้วย ด่านสะพานข้าม
แม่น้ำสายแห่งที่ 1 สำหรับรถส่วนบุคคล (1 ช่อง), ด่านสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 สำหรับรถบรรทุก (12 
ช่อง) ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 10 ไร่ และด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 มีพื้นที่รวม
ท้ังหมด 200 ไร่ 

4.3 ผลการประเมินความสามารถในการรองรับยานพาหนะ 

เมื ่อพิจารณาความสามารถในการรองรับยานพาหนะของด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 พบว่ามี
ความสามารถในการรองรับยานพาหนะรถส่วนบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 547 ,500 คันต่อปี โดยมีปริมาณยานพาหนะ
ผ่านด่านประมาณ 482,903 คันต่อปี เวลาการให้บริการเฉล่ียของยานพาหนะอยู่ท่ี 4 นาทีต่อคัน มีช่องบริการ
จำนวน 2 ช่อง ระยะเวลาจำนวนช่ัวโมงท่ีด่านเปิดอยู่ท่ี 12.5 ช่ัวโมงต่อวัน และผลการวิเคราะห์ความแออัดของ
ด่านนครพนมคิดเป็นร้อยละ 88.20 และเมื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับยานพาหนะของด่านพรมแดน
แม่สายแห่งท่ี 2 พบว่า มีความสามารถในการรองรับยานพาหนะรถบรรทุกเฉล่ียอยู่ท่ี 1,642,500 คันต่อปี โดย
มีปริมาณยานพาหนะผ่านด่านประมาณ 324,874 คันต่อปี เวลาการให้บริการเฉลี่ยของยานพาหนะอยู่ที่ 4 
นาทีต่อคัน มีช่องบริการจำนวน 12 ช่อง ระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่ด่านเปิดอยู่ที่ 12.5 ชั่วโมงต่อวัน และผล
การวิเคราะห์ความแออัดของด่านนครพนมคิดเป็นร้อยละ 19.78 
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รูปท่ี 4-62 ด่านพรมแดนแม่สาย 
ที่มา: https://www.mgronline.com 

5. ด่านพรมแดนเชียงของ 
5.1 ผลการสำรวจสภาพปัญหาและข้อจำกัด 

การดําเนินงานในปัจจุบันของด่านพรมแดนเชียงของ พบปัญหา ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยด่าน
ศุลกากรมีสถานที่ที่ค่อนข้างคับแคบไม่สามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการตรวจสอบได้เนื่องจากมี
พื้นท่ีจำกัด ปัจจุบันด่านเชียงของแห่งใหม่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการพร้อมกับสะพานข้าม 
แม่น้ำโขงแห่งท่ี 4 เชียงของ-ห้วยทราย ต้ังแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2556  

5.1.1 ด่านพรมแดนเชียงของ (แห่งเก่า)  
5.1.1.1 ผลการสำรวจปริมาณรถท่ีผ่านด่านพรมแดน 

ด่านพรมแดนเชียงของ มีจำนวนรถบรรทุกเฉล่ีย 70 คันต่อวัน และมีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลเฉล่ีย 
2 คันต่อวัน ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการโดยเฉล่ีย 5 นาทีต่อคัน จำนวนช่ัวโมงท่ีด่านพรมแดนให้บริการเฉล่ีย 
10 ช่ัวโมงต่อวัน โดยมีช่องให้บริการจำนวน 1 ช่อง และด่านพรมแดนเชียงของมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 50 ไร่ 

5.1.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการรองรับยานพาหนะ 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับยานพาหนะของด่านพรมแดนเชียงของแห่งเก่า พบว่ามี
ความสามารถในการรองรับยานพาหนะเฉล่ียอยู่ท่ี 87,600 คันต่อปี โดยมีปริมาณยานพาหนะผ่านด่านประมาณ 
42,624 คันต่อปี เวลาการให้บริการเฉลี่ยของยานพาหนะอยู่ที ่ 5 นาทีต่อคัน มีช่องบริการจำนวน 1 ช่อง 
ระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่ด่านเปิดอยู่ที่ 10 ชั่วโมงต่อวัน และผลการวิเคราะห์ความแออัดของด่านพรมแดน
เชียงของคิดเป็นร้อยละ 48.66 
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5.1.2 ด่านเชียงของ (แห่งใหม่)  
5.1.2.1 ผลการสำรวจปริมาณรถท่ีผ่านด่านพรมแดน 

ด่านเชียงของแห่งใหม่ มีจำนวนรถบรรทุกเฉล่ีย 70 คันต่อวัน และมีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลเฉล่ีย 2 
คันต่อวัน ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการโดยเฉล่ีย 5 นาทีต่อคัน จำนวนช่ัวโมงท่ีด่านให้บริการเฉล่ีย 10 ช่ัวโมง
ต่อวัน โดยมีการเพิ่มช่องให้บริการอีกเป็นจำนวน 5 ช่อง และด่านเชียงของแห่งใหม่ มีพื้นท่ีด่านรวมทั้งหมด 10 
ไร่ 

5.1.2.2 ผลการประเมินความสามารถในการรองรับยานพาหนะ 

เม ื ่อพ ิจารณาความสามารถในการรองร ับยานพาหนะของด่านเชียงของแห่งใหม่ พบว่ามี
ความสามารถในการรองรับยานพาหนะเฉล่ียเพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 438,000 คันต่อปี โดยมีปริมาณยานพาหนะผ่านด่าน
ประมาณ 42,624 คันต่อปี เวลาการให้บริการเฉล่ียของยานพาหนะอยู่ท่ี 5 นาทีต่อคัน มีช่องบริการจำนวน 5 
ช่อง ระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่ด่านเปิดอยู่ที่ 10 ชั่วโมงต่อวัน และผลการวิเคราะห์ความแออัดของด่านเชียง
ของแห่งใหม่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 9.73  

รูปท่ี 4-63 ด่านพรมแดนเชียงของ 
ที่มา: ฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของประสิทธิภาพและความสามารถของด่านพรมแดน สามารถอธิบายได้ว่า 
ด่านพรมแดนต่าง ๆ มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางได้ สำหรับผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพของด่านพรมแดน พบว่า ด่านนครพนม และด่านมุกดาหาร มีความพร้อมในด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกมากที่สุด และด่านหนองคาย เป็นด่านที่มีปริมาณรถบรรทุก รถส่วนบุคคล และรถโดยสาร มาก
ที่สุด ในขณะที่ด่านเชียงของยังมีปริมาณรถบรรทุก รถส่วนบุคคล และรถโดยสารน้อย ส่วนด่านแม่สาย เป็น
ด่านท่ีมีช่องให้บริการมากท่ีสุด ซึ่งสำหรับด่านใหม่จะมีช่องให้บริการ 12 ช่อง  
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การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพปัจจุบันกับแผนการพฒันาในอนาคต 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
สำหรับแผนการพัฒนาด่านพรมแดนในอนาคตรัฐบาลได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 
พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี 
นราธิวาส และ เชียงราย เมื่อปี 2558 เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้
ประโยชน์จากการเป็นช่องทางการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศ การตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ
ของประเทศในภูมิภาคและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการบริหารจัดการแรงงาน และการลงทุน การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรบริเวณชายแดน การพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณระหว่างปี 2559-2564 รวมทั้งสิ้น 47,223.45 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ด่านศุลกากร CIQ ความมั่นคง การพัฒนาระบบประปา การผังเมือง และ
ระบบสาธารณสุข สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 10 พื้นที่ ครอบคลุมทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง 
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 70 และมีโครงการสำคัญที่แล้วเสร็จจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2562-2565 โดย
โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว เช่น ด่านศุลกากรและระบบอำนวยความสะดวกการผ่านแดน เช่น ด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562) 

4.2.4.6 ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

สภาพทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พื้นที่ศึกษา 

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 
มาใช้เป็นเครื่องมือสนันสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นให้ประเทศ
ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจาย
อย่างทั่วถึงเสมือนบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป ซึ่งประเทศไทยจะสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใดนั้น เงื่อนไขท่ีสำคัญคือ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน และความสามารถในการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลของประเทศ
ในอนาคต ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องมีการประเมินสถานภาพปัจจุบัน
ของการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1. สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย ยังคงมีจุดอ่อนในการแพร่กระจาย และส่งผลถึงการเข้าถึง
และการใช้งานในภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่มีระดับต่ำ ดังจะเห็นได้จากการเข้าถึงบริการ
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อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนไทยท่ีมีจำนวนครัวเรือนเพียงร้อยละ 29.96 หรือประชากรเพียงร้อยละ 
8.99 ของประชากรทั้งหมดที่เข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed 
Broadband Penetration) แม ้ว ่าอ ัตราการเข ้ าถ ึงบร ิการอ ิน เตอร ์ เน ็ตความเร ็วส ูงผ ่ านโครงข ่ าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีมากพอสมควรคือ ร้อยละ 52.5 ของประชากร  

นอกจากนี้ หากพิจารณาการเข้าถึงอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมในมิติของพื้นท่ี พบว่า โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีหมู่บ้านประมาณร้อยละ 53 จากจำนวน 74 ,965 
หมู่บ้าน ที่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนที่เหลือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ซึ่งยังขาดการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เพียงพอ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่สำคัญเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งยังไม่สามารถเข้าถึงโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้งานของประชาชนและองค์กร ยังขึ้นกับอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสมกับระดับค่าครองชีพ (Affordability) ซึ่งราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ
ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของรายได้มวลรวมประชาชาติ (หรือ GNI) ในขณะที่ค่าบริการของประเทศ
เพื่อนบ้านมีราคาท่ีต่ำกว่า 

2. สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลด้านการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนและภาคสังคมใน
ประเทศไทย 

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนได้ในหลากหลายมิติ เช่น การสร้าง 
โอกาสทางการเรียนรู ้ การเพิ ่มรายได้ การเข้าถึงบริการ  ของภาครัฐ แต่การมีการใช้เทคโนโลยีไอซีที  
(คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต) ของไทยยังคงต่ำอยู่ โดยในป ีพ.ศ. 2558 มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 34.9 
และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 39.3 นอกจากนี้ กลุ่มผู้ใช้ในเมือง (เขตเทศบาล) มีการเข้าถึงท่ีดีกว่ากลุ่มผู้อาศัย
ในเขตนอกเมือง (นอกเขตเทศบาล) และกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ  15-34 ปี โดยที่ผ่านมา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนขึ้นอย่างต่อเนื ่อง 
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 1,980 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรยีนรู้
ช่วยลดช่องว่าง เพิ่มโอกาส และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามศูนย์ฯ เหล่านี้ยังไม่
ครอบคลุมท่ัวประเทศ และยังต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วย และมีศูนย์
การเรียนรู้ไอซีทีในลักษณะเดียวกันท่ีดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นๆ จากท้ังภาครัฐ และเอกชน 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการเรียนรู้และการศึกษา ปัจจุบันมีสถานศึกษากว่า 30,000 
แห่ง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย ยังประสบปัญหาด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโรงเรียนอีกจำนวน
มาก ยังมีปัญหาเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่อ การให้บริการไม่ทั ่วถึง นอกจากนี้จ ำนวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอต่อผู้เรียน และล้าสมัย รวมทั้งครูผู้สอนขาดความชำนาญในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการสอน ทำให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ประเทศไทย ยังมีเนื้อหาในรูปแบบส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
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ของคนในประเทศไม่เพียงพอ กล่าวคือ ยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล้ำทางด้านเนื้อหา (content divide) ซึ่งเป็น
อีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมล้ำดิจิทัล (digital divide) เนื้อหาที่สำคัญที่ยังขาดไป อาทิ สื่อการ เรียนรู้เพื่อ
นำไปใช้ประกอบอาชีพ (เช่น จากอาชีวศึกษา) และสื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในระดับ
ท้องถิ่นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ท่ีต่างกัน  

ดังนั้น ในขณะที่ประชาชนเริ่มมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และแท็บเล็ต แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความสนุกสนาน บันเทิง โดยไม่ได้นำเทคโนโลยีไปก่อให้เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร และยัง ต้องมีการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับสังคมใหม่ ที่รวมถึงการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อต่าง ๆ และการ ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

3. สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ ยังไม่สูงมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SMEs ท่ีมีการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับค่อนข้างต่ำ จากการสำรวจการมีการใช้ไอซีทีในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 โดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ธุรกิจ SMEs (ขนาดการจ้างงาน 1-9 คน) มีการใช้คอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 
22.5 และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 18.3 ขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
มากถึงร้อยละ 99.6 และร้อยละ 99.1 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า ธุรกิจ SMEs มีการขายสินค้าออนไลน์เพียงร้อยละ 2.6 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม
และกระตุ้นให้ธุรกิจ SMEs ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศให้เข้าสู่ระบบ
การค้าดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง ในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายท่ีผลักดันการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ (S-curve) ใน 
2 รูปแบบ คือ (1) การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต 
โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและ  ระยะกลาง (2) การลงทุนใน
อุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีโดยอุตสาหกรรมใหม่  หรืออุตสาหกรรมอนาคต
เหล่านี้จะเป็นกลไกท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (new growth engines) ของ ประเทศ ซึ่งในกรณีนี้คลัส
เตอร์ดิจิทัลถูกกำหนดให้เป็นกลไกหลัก 11 อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมดิจิทัล (หรืออุตสาหกรรมไอซีที) ของไทย
ในปัจจุบัน เผชิญกับสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง
ค่าแรงขั้นต่ำท่ีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซีย ส่งผลให้ได้รับผลกระทบ
จากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีค่าแรงถูกกว่าประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล 
(digital technology startup) ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
เริ่มเป็นที่กล่าวถึงและได้รับความสนใจ เพราะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐาน ของการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ (disruptive business) ปัญหาท่ี
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สำคัญของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศ คือ ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กมาก (micro SMEs) และมี
มูลค่าไม่สูงพอท่ีจะดึงดูดเงิน ลงทุนจากนักลงทุน (venture capital) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

4. สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลด้านความพร้อมของภาครัฐ 
การจัดอันดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปีพ.ศ. 2557 ในรายงาน UN e-Government 

Readiness Ranking 2014 ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจาก ปีพ.ศ. 2555 (อันดับที่ 92 คะแนน 0.5083) มา
อยู ่ในอันดับท่ี 102 (คะแนน 0.4631) จาก 193 ประเทศ และในรายละเอียด พบว่า การใช้ประโยชน์จากไอซี
ที ของภาครัฐของไทย (government usage) อยู่ในระดับต่ำ โดยในปีพ.ศ. 2558 อันดับของ government 
usage อยู่อันดับท่ี 80 จาก 143 ประเทศ ในขณะท่ีผลการจัดอับดับประเทศท่ีมีข้อมูลเปิด ภาครัฐมากท่ีสุดในปี
พ.ศ. 2558 จาก The Global Open Data Index 2015 ประเทศไทย ได้รับการจัดอยู่ในอันดับท่ี 42 จาก 122 
ประเทศ เพิ่มขึ้น 17 อันดับ จากปีก่อนหน้า ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 59 จาก 97 ประเทศ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศ
ภาครัฐยังไม่ได้มีการบูรณาการเช่ือมต่อกันมากเท่าท่ีควร การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังทำได้
ยาก หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน ประชาชนจึงยังต้องยื่นข้อมูลซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขการรับข้อมูลท่ี
ต่างกันของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลยังขาดความเป็นเอกภาพ ทำให้ใช้เวลาในการให้บริการมาก และมีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูง ที่บ่อยครั้งไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอง และประชาชน โดยอุปสรรคสำคัญ
ของการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ คือ ขาดการบูรณาการขั้นตอน การทำงานข้ามหน่วยงาน เงื่อนไข
การจัดเก็บข้อมูล และหลักเกณฑ์ในการกำหนดชื่อรายการข้อมูลแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน โครงสร้าง
และรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบมีพื้นฐานอยู่บนชื่อรายการข้อมูลที่ต่างกัน การใช้
กฎเกณฑ์การส่ือสารในการร้องขอ และตอบสนองระหว่างระบบท่ีแตกต่างกัน ทำให้บูรณาการเช่ือมโยงได้ยาก 

5. สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้ทำงานด้านไอซีทีที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน ระหว่าง พ.ศ. 2554-2557 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี
พ.ศ.2557 ผู้ทำงานด้านไอซีทีมีจำนวน 570,705 ราย ท่ัวประเทศ แต่คิดเป็นร้อยละของกำลังคนด้านไอซีทีต่อ
จำนวนกำลังคนทั้งประเทศเพียงร้อยละ 1.49 และมีสัดส่วนคงที่ตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่า
ประเทศไทยมีจำนวนกำลังคนทางด้านดิจิทัลต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ส่วนใหญ่ผู้
ทำงานด้านไอซีทีของประเทศไทย 2 อันดับแรก เป็นกลุ่มช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มช่างเทคนิคด้านไอซี
ที ตามลำดับ ซึ่งเป็นกำลังคนระดับล่าง ในขณะที่ผู้ทำงานด้านไอซีทีที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านไอซีทีมี
จำนวนเพียงร้อยละ 11.6 ของผู้ทำงานด้านไอซีทีของประเทศไทย ในกรณีของกำลังคนทางด้านซอฟต์แวร์ 13 
พบว่า มีจำนวนประมาณ 50,934 ราย โดยมีพนักงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์มากที่สุด ขณะที่บุคลากรด้าน
ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวมีเพียง 1,536 ราย ซึ่งแสดงถึงการขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 
นอกจากนี้วิชาชีพทางด้าน business analyst ด้าน software engineer และด้าน system engineer มีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศ โดยทักษะของบุคลากรที่จะเปน็ท่ี
ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุด คือ ทักษะประเภท object oriented design 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

121 

และ programming นอกจากนี้ จากรายงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ได้จัดกลุ่มสายงานวิชาชีพด้านไอซีที
ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในประเทศไทยภายในระยะเวลา 5 ปี 
ได ้แก ่  1) สายงานด ้าน cloud computing 2) สายงานด ้าน big data และ  3) สายงานด ้าน mobile 
application and business solution เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ี สามารถรองรับความต้องการ
และพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีการใช้ไอซีทีในการทำงาน และผู้ประกอบการเป็นบุคลากรอีกกลุ่มที่สำคัญ แต่
ปัจจุบันสัดส่วนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ ยังไม่สูงนัก ซึ่งสถานประกอบการ
เหล่านี้ยังไม่เห็นความจำเป็นในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบธุรกิจ ดังนั้น การสร้าง digital competency 
ในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง เป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้ การสร้าง
แรงจูงใจ (incentive) เพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งที่ผู้กำหนด
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลต้องคำนึงถึง ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังคนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ กล่าวคือ พัฒนากลุ่มทักษะ ที่เป็นที่ต้องการ นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับโครงสร้างกำลังคนทางด้าน
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังคนดิจิทัลร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่จะเกิดวิชาชีพใหม่  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 

6. สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แม้ว่าในปัจจุบันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีท้ัง
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าใน พ.ศ. 2557-2558 มีมูลค่า 2.03 ล้านล้านบาท และ 2.11 ล้านล้าน
บาท ตามลำดับ แต่ประชาชนจำนวนมากยังขาดความเช่ือมั่นในการทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากกลัว
การถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางไอซีทียังมาควบคู่กัน
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและระดับประเทศ โดยข้อมูลสถิติด้านภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ของไทย ปีพ.ศ. 2557 ข้อมูลจากโดย ThaiCERT พบว่า Malicious code ซึ่งเป็นโปรแกรม
ท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ระบบเกิดความขัดข้องหรือเสียหาย เป็นภัยคุกคามไซเบอร์อันดับ 1 ของประเทศไทยคิด
เป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 43.3 และจากสถิติภัยคุกคามประจำปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่ามีภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ 
รวมทั้งสิ้น 4,371 เรื่อง และไทยเป็นประเทศที่มีการแจ้งเหตุภัยคุกคามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
ประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ การเฝ้าระวัง การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามจึงต้องอาศัย
ความรวดเร็ว เพราะมีผลกระทบต่อการขาดความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ รวมถึง
ความ สูญเสียและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกว่า e-service มากขึ้น 
รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการอย่าง
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รวดเร็ว ข้อมูลสำคัญหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และการบริหารราชการ ถูกจัดเก็บ และ
ประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐส่วนหนึ่งท่ียังมิได้ตระหนักถึงภัยและ
ผลกระทบ อันเนื่องจากการถูกละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 35 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาครัฐต้องจัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินการใด 
ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ และให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จากสถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น พบว่า ประเทศไทยได้มีการพฒันา
ด้านดิจิทัลนี้ หากแต่ในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง ยังจะต้องเร่งปฏิรูปประเทศไทย 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายและโอกาสของประเทศ ให้รวดเร็วขึ้น
ไปอีก ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทางในทางเศรษฐกิจ ความท้าทายทางสังคม การพลิกโฉม การบริหาร
จัดการและการบริการของรัฐและการแก้ปัญหาคอรัปช่ันของประเทศ หรือแม้แต่การปรับตัวเพื่อฉกฉวยโอกาส
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศและความสามารถในรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ

ประเทศไทย สามารถประเมินจากสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ผลการประเมินโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ไทย (Digital Infrastructure) จะพิจารณาจากอินเทอร์เน็ตแบนด์วิทด์ระหว่างประเทศ ( International 
Internet Bandwidth) และการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงคุณภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตแบนด์วิทด์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและ
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้งาน และบริการท่ีมีการรับส่งข้อมูล
ปริมาณมากผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปริมาณอินเตอร์เน็ตแบนด์วิทด์ระหว่างประเทศของประเทศไทยมากกว่า
ร้อยละ 50 มีการติดต่อส่ือสารไปยังประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อ และแลกเปล่ียนข้อมูลอินเทอร์เน็ต มี
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา โดย
ประเทศไทยมีโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสายใยแก้วนำแสงทาง
ภาคพื้นดิน และเช่ือมโยงกับประเทศอื่น ๆ ผ่านเคเบิลใต้น้ำ แต่โครงข่ายส่ือสารระหว่างประเทศในปัจจุบันของ
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หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงข่ายส่ือสารผ่านเคเบิลใต้น้ำ ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปัจจุบันประเทศ
ไทยมีเคเบิลใต้น้ำเพียง 11 เส้น (ใช้งานอยู่จริง 5 เส้น) แสดงดังรูปท่ี..... และมี 4 landing stations 

รูปท่ี 4 64 ลักษณะของเคเบิลใต้น้ำ 
ที่มา:  SALIK Knowledge sharing space 

รูปท่ี 4-64 การติดต้ังของเคเบิลใต้น้ำ 
ที่มา: SALIK Knowledge sharing space 

  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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การวิเคราะห์ประสิทธิภาพปัจจุบันกับแผนการพฒันาในอนาคต 

จากข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศไทย (ปีพ.ศ. 2561 – 2580) ตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล  4 ระยะ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
2. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
5. พัฒนากำลังคมให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
6. สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

รูปท่ี 4-65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มา: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในอนาคต จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการเป็น
ดิจิทัลไทยแลนด์ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพ
กระจายเสียง ที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถให้บริการได้อย่าง



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อส่ือสาร การเช่ือมต่อ การแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การ
บริการภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต  
สำหรับยุทธศาสตร์ท่ี 1 นี้ จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถทำได้ทุกท่ี ทุกเวลาอย่างมีคุณภาพ ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่รองรับความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดิจิทัลอีก
ต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ 
ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต่อกับทุกสรรพส่ิง 

รูปท่ี 4-66 เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มา: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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แผนงานการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ประกอบด้วย  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย  มี
เสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่า
เทียมกัน  
1.1 มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

โดยภาครัฐให้การสนับสนุนความต้องการการใช้งาน (demand) ขั ้นพื ้นฐานของ
สถานศึกษา โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สารสนเทศชุมชน รวมถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  

1.2 ให้ผู้ประกอบการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โครงข่ายที่ใช้ในกิจการแพร่ภาพและ
กระจายเสียง และสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้งาน
ทรัพยากรส่ือสาร ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการลงทุน พร้อมท้ังวางรูปแบบสถาปัตยกรรม
โครงข่ายให้สามารถเชื ่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื ่อมต่อแบบเปิด (open 
network/open access) ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการ  ประชาชนอย่างมี
คุณภาพและท่ัวถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วน 
บริการปลายทาง (last mile access) ท้ังแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

1.3 ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และสร้างกลไกในการทำงานร่วมกัน 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้สิทธิผ่านทางในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม (right 
of way) และ กำหนดให้มีหน่วยงานกลางหรือคณะทำงานเฉพาะกิจ (common utility 
commission) เพื่อทำหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่าง สัมฤทธิ์ผล 

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียน 
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งการเป็นเส้นทางผ่าน
การจราจรของข้อมูลสำหรับภูมิภาค และเป็นท่ีต้ังสำหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก  
2.1 จัดพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดการลงทุนศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ี
ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่ง บ่มเพาะธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลท้ังภายในประเทศและจากต่างประเทศ  

2.2 ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานท้ังโครงข่ายสื่อสารหลัก 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศในภาคพื้นดิน และเคเบิลใต้น้ำ สำหรับการเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีขนาดเพียงพอ และมีเส้นทางเป้าหมายหลายเส้นทาง เพื่อให้
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สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้ อย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง รองรับการใช้
งานภายในประเทศและของประเทศเพื่อนบ้านท้ังภูมิภาคอาเซียน อย่างเสรีและเป็นธรรม  

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ (refarm and release) 
และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั ้งปรับแก้กฎหมาย เพื ่อสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี ท้ังด้านการส่ือสาร โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการหลอม
รวมของเทคโนโลยีที ่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ ความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ  
3.1 มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในการเช่ือมต่อ

ของ อุปกรณ์กับทุกสรรพส่ิง และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  
3.2 ให้มีนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้วงโคจร

ดาวเทียม และบริการข้อมูลผ่านดาวเทียม เพื่อให้มีการแข่งขันในการเข้าถึงวงโคจร
ดาวเทียมค้างฟ้าและพัฒนากิจการ บริการข้อมูลผ่านดาวเทียมท่ีถูกกฎหมาย  

3.3 กำหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้คลื่นความถี่ให้เหมาะสมเพียงพอกับ
ภารกิจ เชิงพาณิชย์ การบริการสาธารณะ ด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤติ  

3.4 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายในเรื่องการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดเครือข่ายท่ี
เป็นกลาง (net neutrality) รองรับการหลอมรวม (convergence) ของเทคโนโลยีส่ือ 
และบริการ ให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท้ัง
ด้านการส่ือสารโทรคมนาคมและ การแพร่ภาพกระจายเสียง 

4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
4.1 กำหนดนโยบายให้แยกหน่วยธุรกิจของรัฐวิสาหกิจที่มีอนาคตเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ เชิง

พาณิชย์  
4.2 ปรับปร ุงและสร ้างกลไกการบริหารจัดการ รวมถึงแปรร ูปหน่วยงานร ัฐว ิสาหกิจ

โทรคมนาคมให้ มีความคล่องตัวโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าจากทรัพย์สิน
ของรัฐท่ีมีอยู่ 
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4.3 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิง่อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าที่เหมาะสม 

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานฯ และนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เหมาะสมต่อไปในอนาคตนั้น 
การศึกษาจึงแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็น 2 พื้นที่หลัก ได้แก่การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความ
สะดวกฯ ในไทย และการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอำนวยความสะดวกฯ ในต่างประเทศตามเส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21 ของจีน (BRI) โดยยึดแนวระเบียงเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-
Indochina Peninsula Economic Corridor: CICPEC) และ สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian 
Land Bridge: NELB) เป็นแนวระเบียงหลักในการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถเปรียบเทียบ
ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานฯ และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อการเดินทางบนระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าว 
และจะสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในผลักดันประเทศไทยให้เข้าไปร่วมใช้ประโยชน์จากการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ BRI ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสทางการค้า การลงทุนใหม่ๆ ในอนาคต 

4.3.1 โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการเชื่อมโยงการขนส่งของประเทศไทยบนยุทธศาสตร์ BRI 

เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของยุทธศาสตร์ BRI ของจีนจะพบว่าเป็นความพยายามในการที่จะผลักดัน
ให้เกิดแถบเส้นทางการค้าโดยมีจีนเป็นจุดต้นทางและเช่ือมโยงการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลก โดย
อาศัยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบกและทางน้ำเป็นหลักในการเชื่อมโยงการเดินทางเข้าด้วยกัน ผ่านการ
ลงทุนและให้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลจีน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและสิ่งอำนวย
ความสะดวกบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BRI ให้พร้อมต่อการเช่ือมโยงการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าในอนาคต โดยหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจที่น่าสนใจและถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการเปิดเส้นทาง
ขนส่งสินค้าจากจีนไปยังยุโรป ได้แก่ สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) ท่ี
เป็นหนึ่งในสามเส้นทางหลักท่ีจะเช่ือมการเดินทางไปยังยุโรป ร่วมกับ ระเบียงเศรษฐกิจ China – Mongolia – 
Russia Economic Corridor หรือที่คุ้นเคยกันดีในฐานะเส้นทาง Tran Siberia ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมลด
น้อยลงเนื่องจากระยะทางและเวลาท่ีใช้ในการเดินทางท่ีนาน รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่างๆ 
ที่ไม่ได้รับการพัฒนา และ ระเบียงเศรษฐกิจ China – Central Asia – West Asia Economic Corridor ท่ี
โครงสร้างพื้นฐานในบางส่วนยังอยู่ในระหว่างกับพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้เต็มรูปแบบในอนาคต 
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รูปท่ี 4-67 China Economic Corridor 
ที่มา: Hong Kong Trade Development Council and Nomura Global Economics. 

หากพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมนขนส่งของจีนแล้วพบว่า ประเทศจีนวางแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BRI บนพื้นฐานของการเชื่อมโยง
เดินทางหลายรูปแบบโดยมีระบบรางเป็นแกนหลักในการขนส่งทางบก และใช้ท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณหัวเมือง
ชายฝ่ังเป็นจุดรับส่งต่อเข้าสู่จุดเปล่ียนถ่ายสินค้าเพื่อเปล่ียนเป็นระบบราง เช่ือมต่อเข้าสู่ระบบรางท่ีวางโครงข่าย
ไว้ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีในการกระจายสินค้าท้ังในประเทศและไปยังภูมิภาคอื่นๆ 

รูปท่ี 4-68 สถานีรถไฟและท่าเรือขนาดใหญ่ในจีน 
ที่มา: https://www.shiphub.co/ 

Rail Terminal Shipping Port 
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รูปท่ี 4-69 โครงข่ายระบบรถไฟในประเทศจีน 
ที่มา: https://www.shiphub.co/ 

โดยเส้นทางเชื่อมต่อทางบกไปยังยุโรปในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3 เส้นทางหลักตามระเบียงเศรษฐกิจท่ี
เช่ือมโยงทางบก ประกอบด้วย 

1. แนวเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจ China – Mongolia – Russia Economic Corridor มีแนว
เส้นทางผ่าน Shilong – Whuan – Manzhouli – Novoosibirsk – Moscow – St.Petersburg 
– Warsaw – Berlin – Duisburg  

2. แนวเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจ New Eurasian Land Bridge มีแนวเส้นทางผ่าน Xiamen – 
Chendu – Wuhan – Xian - Urumqi – Alanshankou – Litesk – Kransnoe – Warsaw – 
Berlin – Duisburg – Barcelona – Madrid 

3. แนวเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจ China – Central Asia – West Asia Economic Corridor มี
แนวเส้นทางผ่าน Chongqing – Zhengzhou – Erenhot – Novosibirsk – Kransnoe Warsaw 
– Berlin – Duisburg 

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเส้นทางท้ังสามเส้นแล้วพบว่า ประเทศจีนจะใช้การรวบรวมสินค้าจากพื้นท่ีต่างๆ 
แล้วเข้าสู่จุดเปล่ียนถ่ายในหัวเมืองขนาดใหญ่ของภูมิภาคเพื่อเปล่ียนถ่ายสินค้าไปใช้ระบบรางแล้วนำส่งต่อไปยัง
ยุโรปผ่าน 3 เส้นทางนี้ โดยมีทิศทางหลักในการเช่ือมต่อการขนส่ง 4 ทิศทาง ประกอบด้วย 1) ทางทิศใต้ขึ้นมา
ทางเหนือ จากพื้นที่จีนตอนใต้ โดยมีนครหนานหนิง คุนหมิง เป็นจุดรวบรวมสินค้า ที่มาจากพื้นที่จีนตอนใต้
และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งต่อไปยังเฉินตู ไปยังอุรุมฉี ออกไปยังคาซัคสถาน 2) ทางทิศตะวันออก
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เฉียงใต้ขึ้นมาทางตะวันตกเฉียงเหนือเหนือ โดยใช้การขนส่งทางน้ำเป็นหลัก จากทางกว่างโจว, เซิ่นเจ้ิน มายังอู่
ฮั่น, ซีอาน ไปยังอุรุมฉี ออกไปยังคาซัคสถาน 3) ทางทิศตะวันออกไปยังตะวันตก โดยมีจุดรวบรวมสินค้าหลักคือ
ที่ท่าเรือ Lianyungang และท่าเรือ Qingdao ไป Xian , Urumqi ออกสู่คาซัคสถาน และ 4) จากท่าเรือ 
Lianyungang และท่าเรือ Qingdao ขึ้นเหนือไปทาง Beijing ออกไป Ulan Bator ของมองโกเลีย เข้าสู่รัสเซีย 
ตามแนว China – Mongolia – Russia Economic Corridor 

รูปท่ี 4-70 โครงข่ายการเช่ือมโยงระบบขนส่งทางราง จีน - ยุโรป 
ที่มา: Manfred Zapletal, Stiftung Wissenschaft und Politik (Nadine Godehardt), IWF, UNCTAD 

รูปท่ี 4-71 Khorgos G  ateway & Dostyk or Druzhba TransTerminal 
ที่มา: New Silk Road gateway near Dostyk, Kazakhstan , 

https://multimedia.scmp.com/news/china/article/One-Belt-One-Road/khorgos.html 
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รูปท่ี 4-72 Khorgos Gateway & Dostyk or Druzhba TransTerminal 
ที่มา: Euro-Asian Regional Midterm Review of the Vienna Programme of Action for the landlocked 

Developing Countries for theDecade 2014 – 2024, 11 – 12 February 2019. 

เมื่อพิจารณาจากแนวเส้นทางขนส่งสินค้าจากจีนไปยุโรป จะพบว่าพื้นที่สำคัญที่ถือเป็นหนึ่งในจุด
ยุทธศาสตร์ของแนวเส้นทางนี้คือประเทศคาซัคสถาน เนื่องจากจะสังเกตได้ว่า ประเทศคาซัคสถาน เป็นจุดท่ี
แยกการเดินทางไปยังสองระเบียงเศรษฐกิจหากมองจากฝ่ังจีนไปยังยุโรป โดยหลังจากออกนอกเขตประเทศจีน
ที่ Alashankou จะเข้าสู่ Dostyk ต่อไปยัง Astrana มุ่งหน้าไปยัง Moscow ของรัสเซีย ผ่านเบลารุส เข้าสู่
โปแลนด์ท่ีถือเป็นประตูสู่สภาพยุโรป แล้วกระจายเข้าสู่สหภาพยุโรป ผ่านโครงข่ายคมนาคมขนส่งรูปแบบต่างๆ 
ไปยังประเทศปลายทางต่างๆ เช่น เยอรมนี ผรั่งเศส สเปน อังกฤษ หรือเนเธอแลนด์ ซึ่งถือเป็นการเดินทางตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ New Eurasian Land Bridge ในขณะที่อีกเส้นทางหนึ่ง หลังจากออกนอกเขตประเทศ
จีนที่ Alashankou จะเข้าสู ่ Khogos Dry Port บริเวณชายแดนจีน-คาซัคสถาน เดินทางต่อไปยัง Almaty 
แล้วมีส่วนหนึ่งที่ต้องการส่งสินค้าไปยังเอเชียกลางจะวิ่งต่อไปที่ท่าเรือ Aktay เปลี่ยนลงเรือข้ามทะเลสาบแค
สเปี้ยน วิ่งเข้าสู่ Istunbul ตุรกี ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ China – Central Asia – West Asia Economic 
Corridor ดังนั้นจึงทำให้ ประเทศคาซัคสถานกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ดึงดูดให้เกิดการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทั้งจากทางประเทศจีนเอง หรือประเทศอื่นๆ ในเอเชียกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อ
การเดินทางให้ดียิ่งขึ้น เห็นได้จาก โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะเป็นการร่วมทุนจาก
ต่างประเทศ เช่น Khogos Dry Port ที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าประเภท Dry port ขนาดใหญ่ ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มทุนของประเทศดูไบ หรือการพัฒนา Train terminal ใหม่ที่ Dostyk เพื่อรองรับปริมาณ
สินค้าที่มากขึ้นในอนาคต ลดความแออัดที่จะเกิดขึ้นตามการเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจทั้งสองในอนาคต 
(ภาพท่ี 5xx) ซึ่งหากในอนาคตโครงการพัฒนาของจีนในประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียกลาง เช่น โครงการพัฒนา
โครงสร้างในเคอร์กิจิสถาน ทาจีกีสถาน หรือในประเทศอิหร่านแล้วเสร็จ จะส่งผลให้การเช่ือมโยงกลุ่มประเทศ
เอเชียกลางกับประเทศจีนทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คาซัคสถานในฐานะ Gateway การเช่ือมพื้นท่ีท้ังสองทิศทางและ
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สองระเบียงเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน อีกทั้งเส้นทางทะลุผ่านคาซัคสถานยังเป็นเส้นทางไปยังยุโรปที่ใช้เวลาเพียง 
13-15 วัน ถือถือว่าใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเมื ่อเทียบกับเส้นทางอื่นๆ เช่น เส้นทาง Tran Siberian ใช้เวลา
โดยประมาณ 18-20 วัน หรือเส้นทางทะเลท่ีใช้เวลาโดยประมาณ 33 -60 วัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เส้นทางนี้อาจ
ก้าวมาเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางเอเชียไปยังยุโรปในอนาคต 

4.3.2 การเชื่อมโยงไทยไปยังยุทธศาสตร์ BRI 

ในประเด็นของการเชื่อมต่อการเดินทางของประเทศไทยไปยังระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ตามแนว
ยุทธศาสตร์ BRI ของประเทศจีน สามารถเช่ือมโยงการเดินทางไปยังประเทศจีน ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นคู่ค้า ท่ี
สำคัญของประเทศไทยพบว่า ในด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไทยมี
ความพร้อมในการเช่ือมต่อการเดินทางไปประเทศจีนในระดับสูง สามารถเดินทางไปได้ท้ังในรูปแบบถนน ทาง
น้ำ ทางเรือและทางอากาศ 

ด้านการขนส่งทางน้ำถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งหลักในเวลานี้ โดยการขนส่งทางเรือจากไทยสู่จีน
สามารถทำได้สองเส้นทาง โดยเส้นทางแรกจะใช้การขนส่งด้วยทางน้ำในแผ่นดินล่องไปตามลุ่มแม่น้ำโขง ใช้
เส้นทางจากท่าเรือท่ีอำเภอเชียงแสนหรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปข้ึนท่ีท่าเรือกวนเหล่ย เมืองสิบสองปันนา
ในมณฑลยูนนานจากนั้นกระจายสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ต่อไป และเส้นทางที่สอง การขนส่งทางทะเลจะใช้
เส้นทางการขนส่งทางทะเลท่าเรือภาคตะวันออกของไทย เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังท่าเรือตะวันออกของจีน 
เช่น กว่างโจว เซี่ยงไฮ้ ชิงไห่ ฯลฯ แล้วกระจายออกไปยังพื้นท่ีต่างด้วยโครงข่ายระบบรางของจีน ในด้านระบบ
ราง แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนโดยตรง แต่ประเทศไทยสามารถเชื่อม
ต่อไปยังประเทศจีนผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน เวียงจันทน์- คุนหมิง ที่กำลังจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 
2564 ซึ่งในส่วนของประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบรางในประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ในอนาคตสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ถึงกรุงเทพมหานคร หรือบริเวณ
ท่าเรือที่สำคัญในภาคตะวันออกของไทย นอกจากนี้ในอนาคตอาจมีการพัฒนาโครงข่ายระบบรางในประเทศ
เพื่อนบ้านตามแนวยุทธศาสตร์ BRI ทั้งในประเทศ เวียดนาม กัมพูชา หรือประเทศพม่า ซึ ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงการเดินทางของประเทศไทยไปยังประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ในส่วนของ
การขนส่งทางอากาศก็สามารถทำได้อย่างสะดวก เนื่องจากก่อนสภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเท่ียวชาวจีน ส่งผลให้มีการเปิดเท่ียวบินตรงจาก
หัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ของจีนมายังกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงกระจายไปยังหัวเมือง
ภูมิภาคของไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม อย่างเชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี ฯลฯ จึงทำให้การเชื่อมโยง
ไทย-จีน ผ่านรูปแบบการขนส่งทางอากาศสามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่ท้ังนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กลุ่มธุรกิจการบิน
เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 มีการทยอยปิดตัวของสายการบิน
จำนวนมาก ทำให้ในอนาคตสถานการณ์การเช่ือมโยงการเดินทางทางอากาศอาจต้องเข้าสู่ภาวะซบเซาและอาจ
ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูยาวนาน 
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รูปท่ี 4-73 เส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนท่ีสำคัญของไทยไปยังประเทศจีน 
ที่มา: Asia-Pacific Economic Cooperation. 

รูปท่ี 4-74 เส้นทางและแผนงานพัฒนาระบบรางเพื่อเช่ือมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่มา: China Railway International. 
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ถึงแม้การเช่ือมโยงการเดินทางของไทยไปยังประเทศจีนจะถือได้ว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง มีทางเลือก
ของเส้นทางและระบบท่ีหลากหลาย ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน แต่
ท้ังนี้ถ้ามองในภาพของการเช่ือมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ BRI เพื่อเช่ือมโยงการเดินทางใน
ระดับพหุภาคตามจุดมุ่งหมายแท้จริงของตัวแผน BRI นั้น ยังถือว่ายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยงการเดินทางไปยังยุโรปท่ีได้มีการผลักดันให้เกิดเส้นทางขนส่งด้วยระบบราง โดย
ได้เริ่มเปิดให้บริการและถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในทางทฤษฎีนั้น ไทยสามารถเช่ือมโยงการ
เดินทางไปยังยุโรปได้ผ่านทางโครงข่ายระบบรางของจีน โดยการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่จีนตอนใต้ ทั้งทางบก
ผ่านเส้นทาง R3A ไปยังนครคุนหมิง หรืออาจใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนท่ีกำลังจะให้บริการในอนาคต หรือใช้การ
ขนส่งทางเรือ เส้นทางแหลมฉบัง - ชินโจว นครหนางหนิง มณฑลกว่างซีจ้วง ในการขนส่งสินค้าไปยังจีนตอนใต้ 
และเปล่ียนถ่ายเข้าสู่ระบบรางเพื่อขนส่งสินค้าไปยังยุโรปต่อไป แต่ท้ังนี้ปริมาณสินค้าและประเทศคู่ค้าของไทย
ที ่อย ู ่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ New Eurasian Land Bridge หรือ China – Central Asia – West Asia 
Economic Corridor ยังมีไม่มากนัก ในปัจจุบันมีเพียงสินค้าท่ีส่งไปยังประเทศคาซัคสถานท่ีเริ่มมีการทดลองใช้
เส้นทางนี ้ในการส่งออก โดยจะขนสินค้าสินค้าไทยขนส่งทางเรือไปถึงท่าเรือในประเทศจีน (ท่าเรือ  
Lianyungang / ท่าเรือ Qingdao) และต่อด้วยรถไฟไปคาซัคสถานโดยเป็นสินค้าประเภทยางรถยนต์และผลไม้
กระป๋อง ท่ีใช้เส้นทางนี้ 

โดยรูปแบบการขนส่งแบบ เรือ + ราง ที่บริเวณท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ ถือเป็นแนวทางที่มีความ
น่าสนใจเนื่องจากมีระยะเวลาที่สั้นลง มีค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้แม่นยำ ลดพิธีการทางศุลกากรให้น้อยลงช่วย
อำนวยความสะดวกในการขนส่งมากขึ้น รวมถึงระยะเวลาขนส่งค่อนข้างตรงเวลา จึงทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2564 มณฑลกว่างซีได้เร่งพัฒนาระบบงานขนส่งในโมเดล เรือ + ราง อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 
“ระเบียงการขนส่งเช่ือมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก” หรือท่ีเรียกส้ันๆ ว่า NWLSC (New Western 
Land and Sea Corridor) โดย China Railway Nanning Group Co.,Ltd. ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
ข้ามทวีป China-Europe Railway Express ได้เปิดเผยว่า ระบบงานขนส่งระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า 
NWLSC ได้เชื่อมกับขบวนรถไฟ China-Europe Railway Express พร้อมให้บริการแบบเที่ยวประจำแล้ว ต่อ
จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟของกว่างซีท่ีเพิ่งประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการขนส่งสินค้าทาง
รถไฟไปเอเชียกลางในเส้นทาง “นครหนานหนิง – กรุงนูร์-ซุลตัน – เมืองอัลมาตี”ประเทศคาซัคสถาน แบบ 
Direct Route ท่ีมีระยะทางรวม 4,662 กิโลเมตร (ร่นระยะลงจากเดิม 369 กิโลเมตร) และใช้เวลาเพียง 11 วัน 
(ประหยัดเวลาลงจากเดิม 2 วัน) ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังยุโรปผ่านระบบรางเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
อนาคตหากประเทศไทยสามารถเจรจาเพิ่มคู่ค้าหรือเปิดตลาดใหม่ในพื้นท่ีเอเชียกลางได้มากขึ้น ย่อมจะส่งผลดี
ต่อไทยในการเชื่อมเข้าสู่ยุทธศาสตร์ BRI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมในด้าน
โครงสร้างคมนาคมและส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อการต่อเช่ือม
ของไทยในอนาคต 
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4.3.3 การเชื่อมโยงประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ BRI ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ China-Indochina 
Peninsula Economic Corridor (CICPEC) 

หากพิจารณาถึงระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI ของจีน ที่มีอิทธิพลและส่งผล
กระทบต่อแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ระเบียงเศรษฐกิจ
จีน-อินโดจีน China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC) ถือได้ว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
สำคัญที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนสูงที่สุด โดยระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโด
จีน เป็น 1 ใน 6 ระเบียงเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลจีนกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาความเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ท่ีต้ังอยู่บน
กรอบยุทธศาสตร์ BRI เป็นสะพานเช่ือมโยงจีนกับประเทศท่ีต้ังอยู่คาบสมุทรอินโดจีน โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ท่ีนคร
หนานหนิง และนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ผ่านประเทศ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย และมาเลเซีย และส้ินสุด
ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผลที่ตามมาจากการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจนี้คือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื ่อมโยงประเทศไทยจีนเข้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ทางบก น้ำ อากาศ ผ่านการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบทางตรงคือการให้เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
จากประเทศจีนหรือการลงทุนพัฒนาร่วมกัน และในรูปแบบทางอ้อม คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้
สอดรับและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ BRI ของจีนและโครงการพัฒนาของประเทศข้างเคียง เป็นต้น 

สำหรับประเทศไทย ในการเช่ือมต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าบนระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทร
อินโดจีน ถือได้ว่ามีความพร้อมและมีประสิทธิภาพพอสมควรหากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยอาจเป็นรองประเทศเวียดนามในด้านระยะเวลาการเดินทางเนื่องจากไม่มี
ชายแดนติดต่อโดยตรง แต่การเดินทางและขนส่งสินค้าในปัจจุบันถือได้ว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนให้
เห็นได้จากมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับจีน ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยรูปแบบการขนส่งสินค้าหลัก
ของไทยไปยังประเทศจีนในปัจจุบันเป็นการขนส่งทางบกและทางน้ำเป็นหลัก ซึ่งในการขนส่งทางถนน เส้นทาง
สายหลักที่ได้รับความนิยมจะมี 2 ทิศทาง ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ 
เส้นทาง R3A กรุงเทพฯ – คุนหมิง บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South 
Economic Corridor : NSEC) จากจังหวัดเชียงราย ผ่านแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทาในสปป.ลาว เข้าสู่
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ไปยังปลายทางที่เมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ของจีน กับอีกเส้นทางท่ี
ได้รับความนิยมคือเส้นทางตามแนวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( East - West Economic  
Corridor : EWEC) เช่ือมโยงการเดินทางจากประเทศไทย ลาว เวียดนาม ไปยังประเทศจีน โดยมีเส้นทางหลัก
สองสาย ได้แก่ เส้นทางสาย R9 ออกจากจังหวัดมุกดาหารของไทย ผ่าน ข้ามไปยังแขวงสะหวันนะเขต จากนั้น
ผ่านไปยังฝั ่งตะวันออกที่ชายแดนลาว - เวียดนาม ที่เมืองลาว - เว้ - ดองฮา  ก่อนไปสิ้นสุดที่เมืองดานัง 
(เวียดนาม) และเส้นทางสาย R12 ท่ีออกทางจังหวัดนครพนม ข้ามไปยัง ด่านท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว 
เข้าสู่ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองอานอย เข้าสู่ประเทศจีน ผ่านทางด่านผิงเสียง หรือโหย่ว อี้กวาน มณฑลกว่าง
ซี 
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ในการขนส่งทางน้ำ หากเป็นทางน้ำในแผ่นดินใช้เส้นทางแม่น้ำโขงจากอำเภอเชียงแสนไปยังท่าเรือ 
ท่าเรือจิ่งหง และท่าเรือกวนเหล่ย ท่ีเมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ในมณฑลยูนนาน ซึ่งเมื่อ
สินค้าล่องมาถึงที่ท่าเรือใน เขตปกครองตนเองสิบสองปันนาแล้ว จะต้องขนส่งทางบกมายัง นครคุนหมิง เพื่อ
กระจายสินค้าต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ในด้านการขนส่งทางทะเลจะใช้ท่าเรือภาคตะวันออกของไทย ได้แก่ 
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นหลัก ในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือตะวันออกของจีน เช่น กว่างโจว เซี่ยงไฮ้ ชิงไห่ ฯลฯ 
จากนั้นจะใช้การขนส่งทางถนนและทางราง ในการกระจายสินค้าจากท่าเรือด้านตะวันออกมายังพื้นที่ตอนใน 
ตะวันตก หรือภาคกลางของจีน ต่อไป ในส่วนการขนส่งทางอากาศ ด้วยความนิยมในการเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน และการท่ีแหล่งท่องเท่ียวในประเทศจีนหลายๆ แห่ง ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียวชาวไทยมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีการเปิดเส้นทางการบินเช่ือมการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร 
และหัวเมืองภูมิภาคของไทย ไปยังเมืองต่างในแต่ละภูมิภาคของจีนและมีจำนวนเท่ียวบินเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
ถึงแม้ว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 
แต่เป็นที่คาดการณืว่า หากสถานการณ์แพร่ระบาดสิ้นสุดลง การเดินทางทางอากาศระหว่างไทยกับจีน น่าจะ
ฟื้นคืนกลับมาในระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
ขนส่ง ในการเช่ือมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศข้างเคียงเพื่อเช่ือมต่อการ
เดินทางไปยังประเทศจีน  

แต่ทั้งนี้ในส่วนของการขนส่งในระบบราง การเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาคและประเทศจีน
ยังทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจากโครงข่ายระบบรางของไทยยังถือได้ว่ามีความพร้อมต่ำท่ีสุดเมื่อเทียบกับการขนส่งทาง
บกรูปแบบอื่น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนซึ่งถือเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศ 
และเป็นเครือข่ายเชื ่อมโยงการเดินทางหลักของภูมิภาค ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อทำการพิจารณาถึงแนว
ทางการพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนตามแนวยุทธศาสตร์ BRI จะพบว่าประเทศจีนให้
ความสำคัญและวางระบบรางให้เป็นระบบหลักในการขับเคล่ือนการเช่ือมโยงของเส้นทางสายไหมทางบก ท้ังใน
การเชื่อมการเดินทางจากประเทศจีนไปยังเอเชียกลางจนถึงยุโรป หรือจากเชื่อมมาทางตอนใต้ไปยังกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ ที่สะท้อนให้เห้นถึงความพยายามในการใช้เส้นทางรถไฟเพื่อ
เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีปของจีน ได้แก่โครงการท่ีมีช่ือว่า Singapore-Kunming Rail Link 
(SKRL) ท่ีจะสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งระบบรางเช่ือมต้ังแต่ นครคุนหมิงของจีน ผ่านลาว ไทย ลงมาเลเซีย 
ไปยังสิงคโปร์ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างระบบรางในประเทศเมียนมาร์และเวียดนาม เพื่อให้เกิดโครงข่ายระบบ
รางขนาดใหญ่ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเดินทางระบบรางให้เกิดข้ึนในภาคพื้นทวีปของกลุ่มอาเซียน ถึงแม้ในระยะ
เริ่มต้นจะพบอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน และการเมืองภายในของประเทศต่าง ๆ ทำใหโ้ครงการ
รถไฟความเร็วสูงบางส่วนต้องถูกระงับไป กลายเป็นการปรับปรุงและขยายเส้นทางรถไฟมาตรฐานเพื่อเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศแทน แต่ก็ยังประสบปัญหาในการก่อสร้างและมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจนทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการเจรจาเพื่อเริ่มการลงทุน รวมถึงการยกเลิกการก่อสร้างในบางเส้นทาง จนทำให้แผนการที่วางไว้
หยุดชะงักลง  
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รูปท่ี 4-75 โครงข่ายระบบรางตามแผนพัฒนาโครงการ Singapore-Kunming Rail Link  

ที่มา: Asia Briefing, China Railway International 

เนื่องจากความสำเร็จในการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบรางไปยังยุโรป ผ่านระเบียงเศรษฐกิจ 
New Eurasia Land Bridge (NELB) รวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงข่ายระบบรางภายในประเทศ ทำ
ให้จีนยังคงมองระบบรางเป็นระบบขนส่งหลักทางบกในการเชื่อมโยงประเทศผ่านทางยุทธศาสตร์ BRI มีการ
ปรับแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการผลักดันข้อตกลงทางการ
ค้าการลงทุนในระดับพหุภาคี ให้เป้นการทำความตกลงในระดับทวิภาคี เพื่อให้การขับเคลื่อนข้อตกลงทำได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การลงทุนก่อสร้างรถไฟในลาว โครงการรถไฟ จีน-ลาว (China-Laos Railway) 
หรือการบรรลุข้อตกลงร่วมทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีน-อินโดนีเซีย ในเส้นทางกรุงจาร์กาตา-บันดุง 
เป็นต้น รวมถึงการผลักดัน “แผนแม่บทเส้นทางการขนส่งเช่ือมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” 
(“西部陆海新通道总体规划”) ที่เริ่มต้นในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดรูปแบบใหม่ของการ
พัฒนาภูมิภาคตะวันตกท่ีเป็นการบูรณาการเช่ือมโยงช่องทางบก-ทางทะเลท่ีเช่ือมระหว่างยุทธศาสตร์ BRI กับ
ภูมิภาคตะวันตก ครอบคลุมไปถึงภูมิภาคอินโดจีน โดยใช้การขนส่งแบบหลายรูปแบบเป็นตัวขับเคลื่อนการ
เดินทางหลัก โดยวาง “มหานครฉงช่ิง” เป็นศูนย์กลาง มีกวางสี กุ้ยโจว กานซู่ ชิงไห่ ซินเจียง ยูนนานเป็นประตู
และจุดเชื่อมต่อ ใช้การขนส่งทางรถไฟ เรือเดินสมุทร และถนนเป็นวิธีการขนส่ง ทางใต้มีสองประตูสำคัญคือ
กวางสีที่อ่าวเป่ยปู้เพื่อการขนส่งทั้งทางถนน ทางรถไฟและทางเรือผ่านเวียดนาม และประตูยูนนานที่มีทาง
รถไฟสายลาว - จีนและถนน R3A เป็นตัวเช่ือมโยงเศรษฐกิจ การค้า การเงิน อุตสาหกรรม และด้านโลจิสติกส์
เข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ แผนยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้แผนแม่บทเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสาย
ใหม่แห่งภาคตะวันตก จึงมุ่งในการเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างทางบกและทางทะเลเข้า
ด้วยกัน เช่น การพัฒนาและให้บริการของท่าเรือชินโจว ท่ีเป็นท่าเรือศูนย์กลางของกลุ่มท่าเรือบริเวณอ่าวเป่ยปู้ 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

139 

ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่ให้บริการการขนส่งในรูปแบบเรือ+รถไฟ ภายใต้กรอบระเบียงการค้า
ระหว่างประเทศเช่ือมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (International Land and Sea Trade Corridor- ILSTC) 
โดยหลังจากที่เรือสินค้าเข้าเทียบท่าแล้ว เครนจะลำเลียงตู้สินค้าขึ้นจากเรือไปวางบนรถบรรทุกเพื่อขนไปข้ึน
รถไฟที่ “ศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟชินโจว” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือชินโจวเข้าสู่โครงข่าย
ระบบรางและเชื่อมต่อกับโครงข่าย China-Europe Railway เพื่อขนส่งสินค้าต่อไปยังกลุ่มประเทศยุโรปผ่าน
เส้นทาง New Eurasia Land Bridge หรือ โครงการรถไฟ รถไฟจีน(กว่างซี)-เวียดนาม ที่เป็นโมเดลการขนส่ง
ในรูปแบบ รถ+รถไฟ โดยใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากประเทศไทยและประเทศลาว มาเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถไฟท่ี
สถานี Yên Viên ในกรุงฮานอย เพื่อลำเลียงผ่านด่านรถไฟผิงเสียงไปท่ีนครหนานหนิง หรือวิ่งผ่านกรุงฮานอย
ไปที่จังหวัดล่างเซิน เพื่อเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าขึ้นรถไฟที่สถานีด่งดัง ก่อนจะวิ่งเข้าสู ่ด่านรถไฟผิงเสียง เข้าสู่
โครงข่ายระบบรางหลักและกระจายต่อไปยังพื้นท่ีในประเทศจีน นอกจากนี้เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 การ
รถไฟแห่งเวียดนาม (VNR) ได้เพิ่มการเชื่อมโยงการขนส่ง ทางรถไฟใหม่จากเวียดนามไปยังเบลเยียม โดยออก
เดินทางจากจากสถานี Yên Viên กรุงฮานอย ไปยังเมือง Liege ท่ีประเทศเบลเยียม จากนั้นตู้คอนเทนเนอร์จะ
ถูกขนส่งไปยังเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยรถบรรทุก โดยรถไฟขบวนดังกล่าวจะแวะหยุดท่ี
เมืองเจิ้นโจว มณฑลเหอหนานที่ประเทศจีน โดยมีบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า คือ บริษัท Rail Transport 
and Trade Joint Stock Company (Ratraco) ร่วมกับบริษัทขนส่งจากประเทศอื่นๆ ท่ีให้บริการโลจิสติกส์ให้
ลูกค้าจากเวียดนามไปยังจุดหมายปลายทาง (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , 2564) 
รวมไปถึง โครงการรถไฟจีน-ลาว ท่ีกำลังจะเปิดให้บริการในวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ก็เป็นหนึ่งในความพยายาม
ในการเชื่อมโยงระบบรางจากนครคุนหมิง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางระบบรางของภูมิภาคจีนตอนใต้เข้ ากับกลุ่ม
ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีปลายทางที่วางไว้คือสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ โดย ผ่านประเทศลาว 
เช่ือมโยงกับโครงข่ายระบบรางในไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย ส้ินสุดท่ีประเทศสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางทะเลของภูมิภาคอินโดจีน รวมถึงเชื่อมต่อจากคุนหมิง ไปยังเฉิงตู เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย China-
Europe Railway เพื่อมุ่งสู่ทวีปยุโรปต่อไป 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าระบบรางถือว่าเป็นระบบขนส่งหลักที่ทางรัฐบาลจีนวางไว้เป็น
โครงข่ายคมนาคมขนส่งหลักในการเชื่อมโยงประเทศจีนเข้ากับภูมิภาคอาเซียนภายใต้ ยุทธศาสตร์ BRI โดยมี
ระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ เป็นตัวสนับสนุนเพื่อทดแทนในส่วนของ Missing Link ของระบบรางท่ียังไม่แล้วเสร็จ 
ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ก็มีความพยายามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอย่างเต็มกำลัง ท้ังในส่วน
ของรถไฟความเร็วสูงท่ีมีการร่วมทุนกับจีน หรือโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟรางคู่และทางสายใหม่ โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ภาคอีสานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับรถไฟลาว-จีน และโครงข่ายระบบรางของจีนในอนาคต 
รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้าทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น 
ลานเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ (container yard) บริเวณสถานีนาทา จังหวัดหนองคาย เพื่อให้อนาคตการ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบรางของจีนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ประเด็นที่เป็นข้อกังวล
สำหรับการเช่ือมโยงระบบรางของไทยคือ ความล่าช้าในการพัฒนาท่ีขณะนี้ไทยอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และ
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อีกหลายโครงการยังอยู่ในระดับแผน ท่ียังไม่เริ่มลงมือก่อสร้าง ในขณะท่ีรถไฟลาว-จีน กำลังจะพร้อมให้บริการ
ภายในปี 2564 ซึ่งอาจส่งผลให้ในอนาคตหากปริมาณการขนส่งในเส้นทางนี้สูงขึ้นแล้วไทยยังไม่มีความพร้อมใน
การเชื่อมต่อ จีนอาจพิจารณาเลือกพัฒนาเส้นทางอื่นเพื่อเชื่อมออกสู่ทะเล ซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมีการเริ่มพูดคุย
การพัฒนาระบบรางต่อเนื่องลงไปทางประเทศกัมพูชา ออกสู่ทะเลท่ีเมืองสีหนุวิลล์ ท่ีมีการเตรียมพัฒนาท่าเรือ
น้ำลึกรองรับไว้ ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อการเดินทางของไทยเข้าสู่โครงข่ายคมนาคมของจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ 
BRI ทำได้ยากขึ้น จนอาจสูญเสียสถานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคในอนาคต 

รูปท่ี 4-76 การเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างกลุ่มประเทศคาบสมุทรอินโดจีน-จีน-ยุโรป  
ที่มา: http://www.vijaichina.com/articles/913 

4.3.4 ทางเลือกของไทยสำหรับการค้าและระบบโลจิสติกส์ 

4.3.4.1 การขยายโอกาสทางการค้ากับสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของระบบรางและถนนซึ่งพบว่าเส้นทางขนส่งจากประเทศจีน
เชื่อมโยงไปทางฝั่งตะวันตกนั้น มีอุปสรรคสำคัญทางกายภาพคือทะเลทรายโกบีที่กว้างใหญ่บังคับให้แนวถนน
และทางรถไฟต้องเข้าสู่ประเทศคาซัคสถาน ส่งผลให้คาซัคสถานเป็นจุดการเชื่อมโยงที่สำคัญที่จะเชื่อมการ
ขนส่งจากจีนเพื่อเข้าสู่ประเทศในทวิปยุโรป นอกจากนั้นยังมีทางเลือกที่จะพัฒนาเส้นทางลงใต้เพื่อเขาสู่กลุ่ม
ประเทศในเอเชียกลาง 

สาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดทะเล (Landlocked) แต่มีพรมแดนติดกับ
ประเทศจีน ทำให้จีนร่วมมือกับคาซัคสถานเพื่อริเริ่มสร้างเส้นทางสายไหม (Silk Road Initiatives) ซึ่งเป็น
เส้นทางการขนส่งสินค้าที่เชื ่อมโยงสินค้าระหว่างประเทศตะวันออกกับประเทศตะวันตกหรือยุโรปได้อย่าง
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รวดเร็วมากขึ้น ระยะการขนส่งสินค้าทางรถไฟ จากท่าเรือทางตะวันออกของจีน (ผ่านคาซัคสถาน) ไปยัง
ประเทศยุโรปประมาณ 10,000 กิโลเมตร ใช้เวลาอย่างน้อย 13 - 15 วัน ถือเป็นเส้นทางท่ีมีระยะทางส้ันท่ีสุด
และใช้เวลาการเดินทางน้อยที่สุด ขณะที่เส้นทางอื่นๆ ได้แก่ การขนส่งทางรถไฟผ่านแถบไซบีเรียในประเทศ
รัสเซีย (ใช้เวลา 18 – 20 วัน) เส้นทางเดินเรือผ่านทางทะเลเหนือ (อาร์คติก) (ใช้เวลา 33 – 35 วัน)  และทาง 
เรือผ่านทะเลใต้ (ใช้เวลา 45 – 60 วัน) ดังนั้นประเทศคาซัคสถานมีความตั้งใจท่ีกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ
ตนเองให้เป็น transit country เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้แก่โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของประเทศ
คาซัคสถานให้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมที่มองว่าเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2561) 

(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561) ให้ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับคาซัคสถานในช่วงเดือน
มกราคม - กรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 51.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไทยส่งออกไปยังคาซัคสถานถึง 46.06 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ ยานยนต์/ชิ ้นส่วนยานยนต์ เครื ่องจักร เครื ่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื ่องส ำอาง และ
ผลิตภัณฑ์ยาง ขณะท่ีไทยนำเข้าสินค้าจากคาซัคสถาน เพียง 5.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (แร่เหล็กและเคมีภัณฑ์) 
ไทยได้ดุล 41.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การหาเส้นทางการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงจำเป็นและจะ
ทำให้สร้างลู่ทางการส่งออกของสินค้าไทยไปยังคาซัคสถานได้มากขึ้นด้วย 

เส้นทางการขนส่งสินค้าจากไทยยังคาซัคสถาน มีหลายเส้นทาง โดยเส้นทางการขนส่งทางทะเลและ
ทางรางซึ่งสินค้าไทยขนส่งทางเรือไปถึงท่าเรือในประเทศจีนและต่อด้วยรถไฟไปคาซัคสถานใช้ระยะเวลา
ประมาณ 24 วัน (รวมพิธีการออกของ) ที่ผ่านมา มีการส่งสินค้าจากไทย อาทิ ยางรถยนต์และผลไม้กระปอ๋ง 
จึงเป็นเส้นทางที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเปิดประตูการค้าสู่คาซัคสถานนอกจากนั้น ในกรณีที่การ
ขนส่งทางรางที่เชื่อมระหว่างไทย-ลาว-จีนถูกพัฒนาขึ้นและเปิดใช้งานอย่างเต็มระบบก็เป็นทางเลือกที่ควร
พิจารณาต่อไป 

อย่างไรก็ดี การขนส่งเส้นทางนี ้ย ังพบปัญหาในการจัดการเอกสารการออกของจากจีนเข้าสู่
คาซัคสถานเนื่องจากต้องมีการแปลภาษา ทำให้ระยะเวลาท่ีสินค้าถึงลูกค้าปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด และยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการท่ีทำให้เกิดความล่าช้าในการออกสินค้า 
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รูปท่ี 4-77 เส้นทางการขนส่งสู่สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
ที่มา: Euro-Asian Regional Midterm Review of the Vienna Programme of Action for the landlocked 

Developing Countries for the Decade 2014 – 2024, 11 – 12 February 2019. 
อ้างอิงจาก กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561 

รูปท่ี 4-78 ระเบียงเศรษฐกิจและการลงทุนจากประเทศจีน 
ที่มา: The Belt & Road Initiative and Chinese Infrastructure Projects 

(https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=048393ea65e04df1937d65f804a7d0d1) 
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4.3.4.2 การขยายโอกาสสู่เอเชียกลาง 

โครงข่ายถนนและระบบรางท่ีเช่ือมโยงจากจีนสู่คาซัคสถานนั้น มีทางเลือกจากโครงข่ายท่ีมีเพื่อลงสู่
ทางใต้ของคาซัคสถานซึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่กลุ ่มประเทศเอเชียกลางและยุโรปใต้ ซึ ่งจะสามารถเชื่อม
ระหว ่างสะพานเศรษฐก ิจ China-Central and West Asia Economic Corridor และ China-Pakistan 
Economic Corridor โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการลงทุนจากจีนซึ่งมีความหนาแน่นมาก
ในพื้นท่ีประเทศเอเชียกลาง แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการลงทุนของจีนในพื้นท่ีนี้ ซึ่งไทยควรท่ีจะพิจารณา
ถึงโอกาสสำหรับการเปิดตลาดและขยายการค้าสู่พื้นท่ีดังกล่าว 

4.3.5 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

จากการที่ประเทศไทยได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มแรก (Logistics friendly หรือ Best Performer) 
แต่ประเทศไทยยังมีคะแนนอยู่ในอันดับสุดท้ายของกลุ่มจากการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศปี พ.ศ.2561 (กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์, ม.ป.ป) เสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะต่อไปว่าควรพิจารณาคำแนะนำของธนาคารโลกสำหรับประเทศที่อยู่
ในกลุ่มที่สอง (Consistent performers  หรือ Second  Quintile) ด้วย ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่เร่งด่วน 
ได้แก่ การพัฒนาด้านบุคลากรโลจิสติกส์ที ่มีทักษะขั้นสูง (Advanced Skills) การพัฒนาระบบขนส่งและ 
โลจิสติกส์ในเขตเมือง (Urban Logistics) การพัฒนาหน่วยงานกลางเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Dedicated  
Logistics  Body) และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ (National Data System) 
นอกจากนี้ ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญรองลงมา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งให้ครอบคลุม 
(Transportation Infrastructure) การส่งเสริมการขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) การวาง
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial Planning) และการสร้างความยืดหยุ่นของระบบการขนส่งในทุกสถานการณ์ 
(Resilience) และกรอบกฎหมายเฉพาะ (Specific Legal Framework) ทั้งนี ้ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในเรื ่องประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้แก่ ผู้ประกอบการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. การสร้างความน่าเช่ือถือต่อระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย 
1.1 เพ ิ ่มการประชาสัมพันธ ์เก ี ่ยวก ับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้

ผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดยเข้าร่วมการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ในระดับ
นานาชาติ เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาท่ีสำคัญและเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์นโยบายการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
ประกาศนโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่ีชัดเจน การประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern  Economic  Corridor: EEC) 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรได้รับทราบ ข้อมูลที่ทันสมัยและง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้มี
ข้อมูลประกอบในการดำเนินการและตัดสินใจเชิงธุรกิจ 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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1.2 การแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ โดยภาครัฐควรมุ่งเน้นการเจรจาความร่วมมือ
ทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าหลักท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคีใน
เชิงรุก เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกสินค้าและสร้างรายได้ให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ การเจรจาความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ ำโขง (GMS Cross Border 
Trade Agreement: CBTA) การเจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 
การเร่งดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การ
การค้าโลก (WTO Agreement on Trade Facilitation : TFA) 

1.3 การบริหารจัดการความเสี ่ยง วางแผนรองรับสถานการณ์ที ่ไม่ปกติที ่ม ีผลต่อระบบ 
โลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ในทุกสถานการณ์ เช่น ความไม่สงบ
ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น 

2. การพัฒนาระบบโลจสติกส์เชิงนโยบาย 
2.1 พิธีการศุลกากร (Customs) พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมการเช่ือมโยงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบ G2G G2B และการชำระเงินแบบ e-Payment ผ่านระบบ NSW 
และขยายการเชื่อมโยงระบบไปสู่ระบบ Port Community System ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั ้งเร ่งรัดการปรับลดขั ้นตอน
กระบวนการภาครัฐที่เกี ่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อลดต้นทุนระยะเวลาให้แก่
ผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง 

2.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) เพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ให้
เชื ่อมโยงตลอดต้นทางและปลายทางระหว่างประเทศทั้งกับกลุ่มประเทศ CLMV และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
2.2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง โครงข่ายถนน และสิ่งอำนวยความสะดวก

ต่างๆ โดยพิจารณาความเชื่อมโยงโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกกับการ
ขนส่งรูปแบบอื่นๆ ในลักษณะท่ีสามารถสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ได้ และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายทางรางและถนนของกลุ่มประเทศ 
CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสินค้าทางน้ำ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐได้
ลงทุนหรือจะลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเร่งจัดหาผู้มาบริหารท่าเรือท่ี
ยังไม่มีผู้บริหาร การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการกิจกรรมหน้าท่า การพัฒนา
กิจกรรมและพัฒนาโครงข่ายทางรางและทางถนนเช่ือมโยงพื้นท่ีหลังท่า เป็นต้น 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
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2.2.3 การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในเขตเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้าในเขตเมืองแบบถึงมือผู้รับ (Last-mile Delivery) เช่น การ
จัดการผังเมือง การแก้ไขการจราจรติดขัด การจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าใกล้เขต
เมือง และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริหารจัดการการจัดส่งสินค้าในช่วง 
สุดท้ายให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็น
ต้น 

2.3 สมรรถนะผ ู ้ ให ้บร ิการโลจ ิสต ิกส ์ท ั ้ งภาคร ัฐและธ ุรก ิจ ( Logistics Quality and 
Competence) 
2.3.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานการ

บริการเทียบเคียงกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศ ด้วยการสร้างมาตรฐานการ
ขนส่งสินค้า การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า ระบบคลังสินค้า และ
ระบบตรวจสอบติดตามสินค้า รวมทั้งการวางแผนการจัดการลดความเสี่ยงของ 
สินค้าคงคลัง โดยคำนึงถึงมูลค่าสินค้าและต้นทุนสินค้าเสื ่อมเพื่อปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความผันผวนของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลัก และการปรับเปล่ียนของราคาสินค้าตามกลไกตลาดโลก 

2.3.2 การพ ัฒนามาตรฐานว ิชาช ีพและบุ คลากรโลจ ิสต ิกส ์ ให ้ม ีค ุณภาพตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งวางแผนจัดการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจโดยเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะและสนับสนุน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน 

2.4 การจัดทำฐานข้อมูลบูรณาการด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ในแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการประเมินผล 
และวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ ประเทศ 

จะเห็นได้ว่าในภาพรวมได้มีการนำเสนอนโยบายสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยไว้อย่างครอบคลุม โดยยึดตามแนวทางของการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันต่อการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษท่ี 21 

4.3.6 ปัญหา อุปสรรค แนวทางของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นสำคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเช่ือมโยงไทยเข้ากับยุทธศาสตร์ BRI ของจีนได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมขนส่งและสินอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องมีความพร้อมเพื่อให้การเชื่อมโยงการเดินทาง
เป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless) เนื่องจากจุดสำคัญของการขนส่งหลายรูปแบบข้ามประเทศ ที่ทำให้ใน
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หลายๆ ครั้งไม่ได้รับความนิยมคือไม่มีความพร้อมของระบบต่อเช่ือมมากพอ ท้ังตัวของโครงสร้างคมนาคม ส่ิง
อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงระบบไอที ข้อมูล หรือเอกสาร/พิธีการทางศุลการ ทำให้ในการดำเนินงานจริง
ผู้ประกอบการประสบปัญหาติดขัดในการดำเนินงาน ระยะเวลาขนส่งนานกว่าการใช้การขนส่งทางเรือระบบ
เดียว รวมถึงต้นทุนการขนส่งท่ีสูงขึ้นจากการเปล่ียนถ่ายสินค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นนี้พบว่าประเทศไทยมี
ความสุ่มเสี่ยงในด้านประเด็นการชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตามการ
พัฒนาบนแนวยุทธศาสตร์ BRI ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้าน
ที่เกี ่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง คุณภาพและการให้บริการของศุลการกร หน่วยงานภาค 
โลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศบนแนวเส้นทาง New Eurasian Land 
Bridge โดยใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ของธนาคารโลก (Logistics Performance Index : 
LPI) ท่ีถือเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีมีความเป็นกลางและได้รับความนิยมในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างประเทศ
พบว่า ในภาพรวมประเทศไทยถือได้ว่ามีความเข้มแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใน
ด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างดี โดยอยู่ในอันดับ 4 จากประเทศทั้งหมด 9 ประเทศ เป็นรองเพียงประเทศ เยอรมนี 
เนเธอร์แลนด์ จีน และโปแลนด์ แต่ทั้งนี้คะแนนที่ได้ถือว่าไม่ห่างจากประเทศจีนและประเทศหัวแถวมากนัก 
ประกอบกับทำเลท่ีต้ังท่ีถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีเป็นหนึ่งในพื้นท่ีเป้าหมาย
ในการดำเนินยุทธศาสตร์ BRI ของจีน แต่เมื ่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า ในการเชื ่อมต่อการเดินทาง
ภายในประเทศเข้ากับโครงการพัฒนาในระดับภูมิภาคนั้นทำได้ไม่ดีนัก โดยประเด็นปัญหาท่ีสำคัญคือ ความไม่
ชัดเจนของกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน รวมถึงมีความ
ล่าช้าในกระบวนการพัฒนา ส่งผลกระทบโดยรวมกับการเชื่อมโยงภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ BRI จึงทำให้ใน
หลายๆ ครั้ง ประเทศจีนเลือกท่ีจะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และ
กัมพูชาแทน เนื่องจากความไม่แน่นอนของประเทศไทย จนสุดท้ายอาจส่งผลให้การเช่ือมต่อการเดินทางของจีน
มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีไทยมีความได้เปรียบในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคและมีความพร้อมใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับสูง อาจถูกมองข้ามแล้วเลือกไปลงทุนพัฒนาใน
ประเทศเพื่อนบ้านแทน เนื่องจากสามารถทำได้รวดเร็วกว่าเป็นต้น นอกจากนี้ยังประสบปัญหาในด้านลำดับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ท่ีจะมีรูปแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง ทำให้ในการดำเนินการต่อเช่ือม
กับประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โครงการก่อสร้างระบบรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
อาจไม่สอดรับกับการดำเนินการร่วมกับโครงการรถไฟลาว-จีน ที่กำลังจะให้บริการ ยิ่งส่งผลให้ในภาพรวม
ประเทศจีนเริ่มมองถึงการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบไทยซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่าท่ีจะรอการต่อเช่ือม
กับโครงสร้างพื้นฐานของไทย ซึ่งสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง
ประเภทต่างๆ ในประเทศรอบข้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในเรื ่องของการผสานความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเรื ่องกฎระเบียบทั้งในด้านการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ การคมนาคมขนส่ง  และการ
ให้บริการเดินรถข้ามประเทศ ที่ยังมีความติดขัดหรือยังไม่มีความก้าวหน้าในการเจรจาข้อตกลงร่วมกัน จะยิ่ง
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ส่งผลให้การเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับยุทธศาสตร์ BRI ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น แม้จะมีความได้เปรียบและมี
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกในประเทศก็ตาม 

รูปท่ี 4-79 ภาพรวมการลงทุนของจีนตามยุทธศาสตร์ BRI และระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของไทย
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศตามแนวเส้นทาง New Eurasian Land Bridge 

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

Bank 

4.3.7 แนวทางการพัฒนาแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องของไทย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลานรูปแบบของ
ไทยเป็นไปอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาโครงข่ายถนน Motorway กว่า 949 กิโลเมตร โครงข่าย
ทางรางในอนาคตซึ่งจะมีถึง 3,576 เมตร โครงข่ายรถไฟความเร็วสูง 1,706 กิโลเมตร การพัฒนาและปรับปรุง
ท่าอากาศยานกว่า 40 แห่ง รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายทางน้ำอีกมากมาย ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
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รูปท่ี 4-80 ภาพรวมการลงทุนของจีนตามยุทธศาสตร์ BRI เปรียบเทียบกับแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่งของไทย 

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

กระทรวงคมนาคม 

อย่างไรก็ตามกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบ
โดยรวมกับการเชื่อมโยงภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ BRI รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเป็นการ
กระจายออกจากศูนย์กลาง ลำดับการพัฒนาไม่สอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI ดังนั้นจึงควรพิจารณากรอบนโยบาย
สำหรับการพัฒนา ดังนี้ 

1. ให้ความสำคัญกับแผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีความพร้อมรองรับ
การดำเนินงานและสามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานได้ทันที เช่น การเชื่อมโยงระบบรางเส้นทาง 
ไทย-ลาว-จีน ซึ่งพร้อมดำเนินงาน เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟให้
เช่ือมโยงถึงกัน ซึ่งการเช่ือมโยงดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่การเช่ือมโยง ไทย-จีน เท่านั้น แต่เป็นการเปิด
การเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในระเบียงการเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศในทวีป
ยุโรป เอเชียใต้ หรือแม้กระทั่งทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นการสนับสนุนโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและการ
เช่ือมโยงด้านอื่น ๆ ในอนาคต  
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2. พัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานและกระบวนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื ่อมโยงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื ่องที ่ต้องเชื ่อมโยงกับ
ต่างประเทศ ทั้งองค์รวมของระบบและขั้นตอนปลีกย่อยที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ระบบ
ราง ระบบการเปล่ียนถ่าย ระบบถนน ระบบการศุลกากร เป็นต้น 

3. เพิ่มบทบาทความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และมีอำนาจในการดำเนินงานในพื้นท่ี 
เนื่องจากจะต้องเป็นส่วนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา รวมกึงเป็นผู้ท่ีจะมีส่วนได้ส่วน
เสียจากการพัฒนา 

4. สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับประเทศที่มี
อำนาจมากกว่า เพื่อสร้างโอกาสและข้อได้เปรียบสำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องที่ต้องเชื ่อมโยงกับต่างประเทศเพื่อให้สอดรับกับ
ความต้องการของถูมิภาค และได้ผลประโยชน์ท่ีเป็นของภูมิภาคและของชาติท่ีแท้จริง 

4.3.8 แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของการจัดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เหมาะสมของไทย 

การเสนอแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของการจัดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เหมาะสมของไทย เป็นการเสนอภาพรวมของลำดับ
ความสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาตามโหมดของการขนส่งเป็น การขนส่งทาง
บก การขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางอากาศ 

เมื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างความครอบคุลมของโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งกับประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานในระบบการขนส่ง จะพบว่า ระบบถนนเป็นระบบที่มีความครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ไทยมี
โครงข่ายถนนรวมกันมากกว่า 700,000 กิโลเมตร และมีประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
จากการพิจารณาถึงสภาพถนน ความสามารถในการรองรับการจราจร การมีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับการ
เดินทางท่ีดีและครอบคลุม รวมถึงการมีโครงข่ายท่ีเช่ือมโยงกับถนนในประเทศเพื่อบ้าน การมีจุดผ่านแดนและ
ระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จำนวนมาก ส่งผลให้มีการเดินทางและการขนส่งทางถนนจำนวนมาก 

การขนส่งทางน้ำของไทย ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีการพัฒนาท่าเรือขนาด
ใหญ่รองรับการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีมากพอสำหรับการให้บริการและมีการพัฒนาระบบ
การขนส่งเชื ่อมโยงที่ครอบคลุม ส่วนการขนส่งภายในประเทศนั้นการขนส่งทางน้ำถือได้ว่าเป็นการขนส่ง
ทางเลือกเนื่องจากมีข้อจำกัดของระบบโครงข่ายแม่น้ำท่ีจะสามารถใช้เดินเรือสำหรับการขนส่งได้ 

ส่วนการขนส่งทางอากาศเป็นระบบการขนส่งท่ีมีการขยายตัวมากท้ังการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร มี
สายการบินที่เปิดให้บริการมากขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนเที่บินมากขึ้นและครอบคุลมเส้นทางการเดินทางมากขึ้น 
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ในขณะท่ีมีการพัฒนาท่าอากาศยานและระบบอำนวยความสะดวกสำหรับการขน ส่งทางอากาศที ่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การขนส่งทางอากาศมีความนิยมในการใช้บริการเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน 

ในขณะท่ีระบบการขนส่งทางรางในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีแผนและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ระบบการขนส่งทางรางยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร 
ในขณะที่โครงข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองหรือการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ถึงแม้ว่าจะมีระบบ
โครงข่ายทางรางเชื่อมโยงจากส่วนกลางไปถึงทุกภูมิภาค รวมถึงบางภูมิภาคที่มีเส้นทางถึงจุดผ่านแดนเพื่อ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากยังคง
เป็นระบบรางเด่ียวทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการขนส่งได้มาก และขาดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับการ
จัดการการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาแผนสำหรับ
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมการบริการให้อนาคต 

รูปท่ี 4-81 เปรียบเทียบตำแหน่งประสิทธิภาพและความครอบคลุมของระบบการขนส่ง 

จากตำแหน่งของประสิทธิภาพและความครอบคลุมของระบบการขนส่งแบบต่าง ๆ ของไทย สามารถ
พิจารณากำหนดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละระบบขนส่ง และประเด็นท่ี
ควรพิจารณาในการกำหนดในแผนการพัฒนา ดังนี้ 

ระบบการขนส่งที่ควรพิจารณาให้ความสำคัญสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน 
และการดำเนินงานเพื่อพัฒนามากที่สุด คือ ระบบการขนส่งทางราง เนื่องจากเป็นระบบการขนส่งที่ยังไม่มี
ความครอบคลุมท่ีมากพอและยังมีประสิทธิภาพของระบบอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประกอบกับแรงพลักดันจากภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ BRI ท่ีประเทศจีนได้มองไทยเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ท่ีจะเช่ือมโยงระบบการขนส่งสู่

ความครอบคลุมของระบบโครงข่าย 
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การขนส่งทางราง 

การขนส่งทางน้ำ 

การขนส่งทางอากาศ 
การขนส่งทางถนน 
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ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้นจีนยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางมาถึงจุดเชื่อมโยงของไทยที่ชายแดน
ไทย-ลาว จังหวัดหนองคายและพร้อมท่ีจะให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

ประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อดำเนินการพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ การเร่งพัฒนาระบบรางเชื่อม ณ จุด
เปลี่ยนถ่าย ดำเนินการสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายท่ีจังหวัดหนองคายให้เสร็จให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับรถไฟลาว-จีนท่ี
กำลังจะเปิดให้บริการ เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ได้เร่งรัดการ
ดำเนินงาน เพราะถ้ายังไม่มีการพัฒนาและไม่สามารถเชื่อมต่อระบบรางเข้ากับระบบที่จีนดำเนินการได้จะมี
โอกาสท่ีผู้ประกอบการจะใช้รถบรรทุกขนสินค้าแล้วไปเปล่ียนถ่ายในฝ่ังลาวซึ่งจะพัฒนา dry port ท่ีท่านาแล้ง
ระหว่างไทยยังไม่พร้อม ซึ่งอาจจะส่งผลให้ส่ิงท่ีไทยกำลังพัฒนาการเช่ือมโยงทางรางดังกล่าวไม่ถูกใช้งานจากผู้
ประการ รวมถึงไม่เลือกใช้ระบบขนส่งทางรางถึงแม้ว่าระบบขนส่งทางรางจะพัฒนาแล้วเสร็จหมด เนื่องจาก
เนื่องจากผู้ประกอบการลงทุนกับการขนส่งทางถนนไปแล้ว 

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบรางคู่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรต้องพิจารณาเร่งดำเนินการ เนื่องจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนการดำเนินงาน มีการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว การพัฒนาระบบ
รางคู่จนครบท้ังโครงข่ายจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางได้อีกมาก 

ระบบการขนส่งที่ควรพิจารณาอันดับต่อมาคือระบบการขนส่งทางถนน ถึงแม้ว่าโครงข่ายถนนจะมี
ครอบคุลมพื้นที่ของประเทศ แต่ประเด็นที่ควรพิจารณาสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนคือ
การเพิ่มการเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งแบบอื่น ๆ ให้ครบถ้วนและมีคุณภาพ เนื่องจากโครงข่ายถนนจะเป็น
ระบบขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อการขนส่งในระบบอื่นได้ดี และเป็นโครงข่ายที่กระจายสินค้าและคนไปยังพื้นท่ี
ย่อยได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางที่จะไปสู่จุดผ่านแดนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของจุดผ่านแดนให้
สามารถรองรับการให้บริการได้มากขึ้น นอกจากนั้น ประเด็นที่ควรพิจารณาสำหรับการพัฒนาคือสิ่งอำนวย
ความสะดวกในโครงข่ายถนนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่พักรอ จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า 
พื้นท่ีพักสินค้า พื้นท่ีการตรวจ ณ จุดผ่านแดน รวมถึงประเด็นของความปลอดภัยจากการใช้ถนนเพื่อลดความ
สูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ 

การพัฒนาระบบขนส่งที่ควรอยู่ในลำดับต่อมา คือ ระบบการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากการขนส่ง
ทางอากาศมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและมีปริมาณสินค้าและผู้โดยสารมากขึ้นในอนาคต การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจึงมีความจำเป็นประกอบกับระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารผู้โดยสาร ส่วนรับ-ส่ง
สินค้า อาคารบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินอากาศ รวมถึงสิ่งรองรับในการสนามบิน ซึ่งการพัฒนาส่ิง
ต่าง ๆ นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่ยาวนาน ดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีการวิเคราะห์และกำหนดแผนการ
พัฒนาล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งผู้โดยสารซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่มี
ทางเลือกของสายการบินราคาถูก การพัฒนาสถานีรองรับการเช่ือมโยงการบินกับต่างประเทศเป็นประเด็นหนึ่ง
ที่ควรพิจารณา เพื่อให้สนามบินในเมืองหลักสามารถทำหน้าที่เป็นสนามบินนานาชาติและกระจายการบริการ
ออกจากส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับการเลือกเส้นทางการขนส่งทางอากาศได้ 
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การขนส่งทางน้ำนั้น เนื่องจากเป็นระบบการขนส่งท่ีมีข้อจำกัด เนื่องจากโครงข่ายการเดินทางต้องพึ่ง
ระบบโครงข่ายแม่น้ำ และมีรูปแบบที่เฉพาะตัว ดังนั้นจึงเป็นระบบขนส่งที่เป็นทางเลือกที่มีข้อจำกัดอยู่มาก 
การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำจึงมุ่งเป้าไปที่เส้นทางขนส่งทางทะเลที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำจึงมุ่งเป้าท่ีการพัฒนาท่าเรือท่ีจะรองรับการขนส่งทางน้ำขนาด
ใหญ่ โดยต้องพิจารณาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเพื่อรองรับปริมาณจำนวนเรือสินค้าให้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึง
การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ท่าเรือให้มีความพร้อมและเพียงพอ รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยง
ระบบการขนส่งต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าและการส่งผ่านสินค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การดำเนินงานของโครงการฯ วิจัยได้ดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมเพื ่อใช้เป็นแนวคิดสำหรับการศึกษา การสำรวจภาคสนามใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในพื้นที่ศึกษาในประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับเป็นฐานในการศึกษาและ
วิเคราะห์ รวมถึงการได้รับรู้ถึงแนวคิดของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงสภาพของ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานเบื้องต้นนำสู่การสังเคราะห์เพื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกั บการ
พิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐาน นำสู่การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับ
การพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู ้โดยสาร โดยได้กระจาย
แบบสอบถามให้กับผู้เชี ่ยวชาญตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ผลที่รวบรวมได้จากแบบสอ บถามนำเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิธีลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับปัจจัย รวมถึงทำการตรวจสอบความ
สอดคล้องกันของการให้คะแนนเพื่อยืนยันข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็น
ผลกันในการประเมิน และถือว่าค่าน้ำหนักความสำคัญท่ีได้นั ้นสามารถนำไปใช้ได้ จากนั้นสรุปผลค่าเฉล่ีย
น้ำหนักความสำคัญของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดของแต่ละปัจจัย เพื่อนำไปใช้เป็นค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละ
เกณฑ์ปัจจัย เพื่อนำไปสรุปผลเป็นดัชนีช้ีวัดฯ สำหรับการดำเนินงานต่อไป 

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน พบว่าลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีผลต่อการขนส่งสินค้า เรียงตามลำดับจากสำคัญมากลดลงจนถึงสำคัญน้อยตามลำดับ คือ อันดับ 1 
คือความสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาท่ีแข่งขันได้ อันดับ 2 คือประสิทธิภาพ
ของพิธีการศุลกากรและการจัดการด่านชายแดน อันดับ 3 คือความถี่ของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาท่ีกำหนด อันดับ 4 คือคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง 
อันดับ 5 คือความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ และอันดับ 6 คือความสามารถในการติดตาม
สินค้าหรือผู้โดยสาร 
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ในขณะท่ีลำดับความสำคัญของปัจจัยสำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผลต่อการขนส่ง
ผู้โดยสาร เรียงตามลำดับจากสำคัญมากลดลงจนถึงสำคัญน้อย อันดับ 1 คือความสะดวกในการจัดส่งสินค้า
หรือผู้โดยสารระหว่างประเทศในราคาที่แข่งขันได้ อันดับ 2 คือประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการ
จัดการด่านชายแดน อันดับ 3 คือคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง อันดับ 4 
คือความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์ อันดับ 5 คือความถี่ของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร
ไปยังปลายทางภายในเวลาท่ีกำหนด และอันดับ 6 คือความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสาร 

ผลจากการประเมินปัจจัยดังกล่าวนำสู่การพัฒนาแบบประเมินเพื่อประเมินการประเมินประสิทธิภาพ
และความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื ่อง
หลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในแถบเส้นทางยุทธศาสตร์ BRI โดยการประเมินดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับ 160 ประเทศท่ีได้รับการประเมิน จะพบว่าประเทศ
ไทยได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มแรก (Logistic Friendly หรือ Best Performer) ถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับ
สุดท้ายของกลุ่ม ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์อยู่ในเกณฑ์ดีและพร้อมสำหรับ
รองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับนานาประเทศ เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในแถบเส้นทางการศึกษาประเทศ
ไทยมีคะแนนอยู่ตรงกลางซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยที่มีความพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศ
ต่าง ๆ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะประเทศไทย การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการ
รองรับของโครงสร้างพื้นฐานในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบถนน ระบบราง ระบบขนส่งทางน้ำ ระบบขนส่งทาง
อากาศ และระบบด่านพรมแดน มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสำหรับรองรับการเชื่อมโยงการดำเนินงาน
และมีความสามารถในการให้บริการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นประเทศไทยยังกำหนดนโยบายที่จะพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและรองรับต่อปริมาณการดำเนินงานที่จะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

ข้อมูลและผลการวิเคราะห์นำสู่การพิจารณาความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในระดับประเทศเพื่อหาความ
เป็นไปได้สำหรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยสรุปประเด็นท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการ
เชื่อมโยงการขนส่งของประเทศไทยบนยุทธศาสตร์ BRI การเชื ่อมโยงจากไทยไปยังยุทธศาสตร์ BRI การ
พิจารณาทางเลือกใหม่ของไทยสำหรับการค้าและระบบโลจิสติกส์ การตรวจสอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ของไทย การมองถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
พัฒนาแนวคิดกรอบการพัฒนาแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องของไทย 
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5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าไทยยังมีโอกาสท่ีจะเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงมีนโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมถึงรองรับการให้บริการท่ีจะเข้ามาสู่ประเทศไทยท่ีจะเกิดจาก
แรงผลักดันจากนโยบาย BRI ของจีน 

เพื่อให้การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันจากภายนอก ประเทศไทยควร
พิจารณาลำดับการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับแผนงานท่ีจะสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศ การพิจารณา
จากโครงการจากภายนอกประเทศที่พร้อมสำหรับการเชื่อมโยงและดำเนินงาน การตัดสินใจที่รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ท่ีอยู่บนฐานของข้อมูลจริง เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถยืนอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผลท่ีได้จากการดำเนินงานจะถูกนำไปใช้สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์และคัดเลือก
ระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่เหมาะสมและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งจะเป็นการดำเนินงานใน
แผนงานในช่วงเวลาต่อไปของโครงการฯ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานต้องพบกับปัญหาเนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูลได้โดยตรง ทำ
ให้ต้องปรับเปล่ียนแผนการดำเนินงาน ซึ่งการท่ีไม่สามารถเข้าถึงพื้นท่ีเพื่อสำรวจข้อมูลได้ทำให้ขาดรายละเอียด
สำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะทำให้ได้ผลท่ีไม่ครบถ้วนทุกด้าน 

เพื่อ่ให้ได้ผลที่ดีขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจากในพื้นที่จริงในสภาพปัจจุบันให้มากขึ้น แต่
ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ 
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ภาคผนวก 1 
แบบสอบถามสำหรบัการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ลำดบัความสำคัญของปัจจัย 

สำหรับการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขนส่ง 
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แบบสอบถาม 
การพิจารณาเปรียบเทียบความสำคญัระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลอืกการขนส่ง 

คำชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับน้ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในโครงการ “การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่ง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ใน
ประเด็นของ “การศึกษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งฯ 

แบบสอบถามน้ีต้องการทราบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามถึงการพิจารณาให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 2 ปัจจัย โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่จะต้องพิจารณาจำนวน 6 
ปัจจัย ดังน้ี 

• ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการชายแดน 
ครอบคลุมความเป็นมาตรฐานในกระบวนการของพิธีการศุลกากรในระหว่างประเทศ มีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
การมีระบบและกระบวนการที่ชัดเจนสะดวกต่อการปฏิบัติ มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ือนำสินค้าออก รวมถึง
มีระบบเพ่ือประกันคุณภาพในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน 

• คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง 
หมายรวมถึงการมีเส้นทางขนส่งที่มีคุณภาพ มีเส้นทางการเข้าถึงหลากหลาย การมีจุดเชื่อมโยงการขนส่งใกล้กับ
แหล่งสินค้า การมีระบบที่พร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่สถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า เช่น 
พ้ืนที่พักสินค้า พ้ืนที่จอดรถ ระบบป้องกันดูแลความปลอดภัย และระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตที่มี
คุณภาพ เป็นต้น 

• ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศในราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ 
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การมีทางเลือกสำหรับการเชื่อมโยงเพ่ือขนถ่ายสินค้าท่ีทำให้การใช้ต้นทุนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดเก็บค่าระวาง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ในอัตราท่ีแน่นอนเป็นมาตรฐาน และมีความ
โปร่งใสในกระบวนการดำเนินงาน 

• ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส์ 
โดยพิจารณาครอบคลุมความสามารถในการดำเนินงานได้ตรงต่อเวลา สินค้าไม่มีความเสียหายระหว่างการขนส่ง การ
มีตัวแทนมีบริการที่ดี มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพ 

• ความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสาร 
ซึ่งพิจารณาถึงการมรีะบบสำหรับการติดตามสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถูกส่งถึงเป้าหมาย รวมถึง
มีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีความล่าช้าหรือไม่สามารถจัดส่งถึงเป้าหมายได้ เป็นต้น 

• ความถ่ีของการจัดส่งสินค้าหรือผูโ้ดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาท่ีกำหนด 
โดยพิจารณาความถ่ีของการขนส่งในเส้นทางที่พอเพียง มีตารางกำหนดการเดินทางที่แน่นอน และสามารถส่งสินค้า
ได้ตามเวลาท่ีกำหนด มีความตรงต่อเวลา 

ข้อมูลในแบบสอบถามท้ังหมดจะถูกนำไปประมวลผลและนำเสนอในภาพรวมจากการประมวลผลเพ่ือประโยชน์ต่อ
การศึกษา ซึ่งรายละเอียดของแบบสอบถามน้ีทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสน้ี 
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การตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาให้ความสำคัญเปรียบเทียบระหว่าง 2 ปัจจัยในแต่ละข้อ โดยเลือกให้ระดับความสำคญั

ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตัวอย่าง 

• ปัจจัย 1 มีความสำคัญ เท่ากับ ปัจจัย 2 

 
ระดับความสำคัญ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ปัจจัย 1                  ปัจจัย 2 

• ปัจจัย 1 มีความสำคัญ มากกว่า ปัจจัย 2 เล็กน้อย 

 
ระดับความสำคัญ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ปัจจัย 1                  ปัจจัย 2 

• ปัจจัย 1 มีความสำคัญ มากกว่า ปัจจัย 2 มากที่สุด 

 
ระดับความสำคัญ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ปัจจัย 1                  ปัจจัย 2 

• ปัจจัย 2 มีความสำคัญ มากกว่า ปัจจัย 1 เล็กน้อย 

 
ระดับความสำคัญ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ปัจจัย 1                  ปัจจัย 2 

• ปัจจัย 2 มีความสำคัญ มากกว่า ปัจจัย 1 มากท่ีสุด 

 
ระดับความสำคัญ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ปัจจัย 1                  ปัจจัย 2 

 
  

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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แบบสอบถาม 
การพิจารณาเปรียบเทียบความสำคญัระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลอืกการขนส่ง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อองค์กร / หน่วยงาน  

2. ชื่อ-นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตำแหน่ง e-Mail  

3 ที่อยู่องค์กร / หน่วยงาน  
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

4 รูปแบบองค์กร  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า (เริ่มตอบที่ข้อ 5) 
  ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร (ข้ามไปตอบข้อ 6) 
  หน่วยงานภาครัฐ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2) 
  หน่วยงานภาคการศึกษา (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2) 

5 องค์กร / หน่วยงาน ของท่านมีส่วนเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าประเภทใดมากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

5.1 สินค้ากลุ่มเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ  
 สัตว์มีชีวิต  ข้าว  ยางพารา  ไม้ 
 ผัก  ผลไม้  น้ำตาล  อาหารสัตว์ 
 ปุ๋ย  เครื่องหัตถกรรม  อื่นๆ (ระบุ)    

5.2 สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ  
 สินค้าอุปโภคบรโิภค  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 เครื่องจักรและอุปกรณ ์  รถยนต์และอะไหล่  อื่นๆ (ระบุ)  

5.3 สินค้ากลุ่มพลังงาน คิดเป็นร้อยละ  
 เคมีภัณฑ์  ก๊าซธรรมชาติ  น้ำมันเชื้อเพลิง 
 อื่นๆ (ระบุ)   

5.4 สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ  
 ดิน หิน ทราย  ซีเมนต์  โลหะก่อสร้าง 
 อื่นๆ (ระบุ)   

5.5 สินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  
ระบุสินค้าอื่นๆ  

  

พิจารณาในมุมมองของ 
 การขนส่งสินค้า 
 การขนส่งผู้โดยสาร 



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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6 ปัจจุบัน องค์กร / หน่วยงาน ของท่านขนส่งสินค้าผ่านรูปแบบการขนส่งใดและเป็นสัดส่วนเท่าใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ขนส่งทางถนน คิดเป็นร้อยละ  ขนส่งทางราง คิดเป็นร้อยละ  
 ขนส่งทางน้ำ คิดเป็นร้อยละ  ขนส่งทางอากาศ คิดเป็นร้อยละ  

7 องค์กร / หน่วยงาน ของท่านมียานพาหนะเป็นของตนเองหรือไม ่
 ไม่มี 
 มี ประกอบด้วย รถบรรทุก 4 ล้อ จำนวน คัน 

  รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน คัน 
  รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน คัน 
  รถพ่วง จำนวน คัน 
  รถกึ่งพ่วง จำนวน คัน 
  รถห้องเย็น จำนวน คัน 
  รถบัส จำนวน คัน 
  รถมินิบัส จำนวน คัน 
  รถตู้ จำนวน คัน 
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เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเปรียบเทียบความสำคัญระหว่างปัจจัยการขนส่ง 
  

ระดับความสำคัญ 
 

 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ประสิทธิภาพของพิธีการ
ศุลกากรและการจัดการ
ชายแดน 

                 
คุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและการขนส่ง 

ประสิทธิภาพของพิธีการ
ศุลกากรและการจัดการ
ชายแดน 

                 
ความสะดวกในการจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศใน
ราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ 

ประสิทธิภาพของพิธีการ
ศุลกากรและการจัดการ
ชายแดน 

                 
ความสามารถและคุณภาพ
ของบริการโลจิสติกส ์

ประสิทธิภาพของพิธีการ
ศุลกากรและการจัดการ
ชายแดน 

                 
ความสามารถในการ
ติดตามสินค้าหรือ
ผู้โดยสาร 

ประสิทธิภาพของพิธีการ
ศุลกากรและการจัดการ
ชายแดน 

                 
ความถ่ีของการจัดส่ง
สินค้าหรือผูโ้ดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาท่ี
กำหนด 

คุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและการขนส่ง 

                 
ความสะดวกในการจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศใน
ราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ 

คุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและการขนส่ง 

                 
ความสามารถและคุณภาพ
ของบริการโลจิสติกส ์

คุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและการขนส่ง 

                 
ความสามารถในการ
ติดตามสินค้าหรือ
ผู้โดยสาร 

คุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและการขนส่ง 

                 
ความถ่ีของการจัดส่ง
สินค้าหรือผูโ้ดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ความสะดวกในการจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศใน
ราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ 

                 
ความสามารถและคุณภาพ
ของบริการโลจิสติกส ์
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เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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ระดับความสำคัญ 

 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

ความสะดวกในการจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศใน
ราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ 

                 
ความสามารถในการ
ติดตามสินค้าหรือ
ผู้โดยสาร 

ความสะดวกในการจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศใน
ราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ 

                 
ความถ่ีของการจัดส่ง
สินค้าหรือผูโ้ดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ความสามารถและคุณภาพ
ของบริการ 
โลจิสติกส ์

                 
ความสามารถในการ
ติดตามสินค้าหรือ
ผู้โดยสาร 

ความสามารถและคุณภาพ
ของบริการ 
โลจิสติกส ์

                 
ความถ่ีของการจัดส่ง
สินค้าหรือผูโ้ดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ความสามารถในการ
ติดตามสินค้าหรือ
ผู้โดยสาร 

                 
ความถ่ีของการจัดส่ง
สินค้าหรือผูโ้ดยสารไปยัง
ปลายทางภายในเวลาท่ี
กำหนด 

 
 
 
ขอบพระคุณทุกท่าน 
ที่ให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
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เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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ภาคผนวก 2 
แบบสำรวจเพื่อประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทย 
กับกลุ่มประเทศภาคภีายใต้ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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แบบสำรวจเพือ่ประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อำนวยความสะดวก 
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทย 

กับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

วันท่ีสำรวจ ............................................................................................................................................................  

หน่วยงาน/สถานท่ี สำรวจ ....................................................................................................................................  

ท่ีต้ัง เลขท่ี .................... หมู่ท่ี ................... ช่ือหมู่ ........................................... ตำบล.............................................  

อำเภอ ........................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .........................................  

คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการค้าและการขนส่ง 

1. เส้นทางการขนส่งจากท่ีต้ังท่ีประเมิน 
 ถนน จำนวน ..................................... เส้นทาง 
 ทางรถไฟ จำนวน ..................................... เส้นทาง 
 เรือ จำนวน ..................................... เส้นทาง 

2. ท่ีต้ังท่ีประเมินมีความเพียงต่อการรองรับปริมาณสินค้าหรือไม่ 
 เพียงพอ  เหตุผลสนับสนุน ......................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
 ไม่เพียงพอ  เหตุผลสนับสนุน ..................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

3. แหล่งสินค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ ณ ท่ีต้ังท่ีประเมิน 
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

4. รายการระบบอำนวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับการขนส่งของท่ีต้ังท่ีประเมิน 
 .......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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5. พื้นท่ีพักสินค้าของท่ีต้ังท่ีประเมินมีความเพียงต่อการรองรับปริมาณสินค้าหรือไม่ 
 เพียงพอ  เหตุผลสนับสนุน ......................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
 ไม่เพียงพอ  เหตุผลสนับสนุน ..................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

6. รายการคลังสินค้าท่ีอยู่ในบริเวณท่ีต้ังท่ีประเมินและระยะทางจากท่ีต้ังท่ีประเมินถึงคลังสินค้า 
ช่ือคลังสินค้า ........................................................................................... ระยะทาง ............................... กม. 
ช่ือคลังสินค้า ........................................................................................... ระยะทาง ............................... กม. 
ช่ือคลังสินค้า ........................................................................................... ระยะทาง ............................... กม. 
ช่ือคลังสินค้า ........................................................................................... ระยะทาง ............................... กม. 
ช่ือคลังสินค้า ........................................................................................... ระยะทาง ............................... กม. 
ช่ือคลังสินค้า ........................................................................................... ระยะทาง ............................... กม. 

7. ระบบป้องกันการถูกขโมยหรือการจารกรรมของท่ีต้ังท่ีประเมิน 
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

8. ระบบการส่ือสารของท่ีต้ังท่ีประเมิน 
 โทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ............................................................. คู่สาย 
 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี จำนวน ............................................................. หมายเลข 
 วิทยุส่ือสาร จำนวน ............................................................. โหนด/เครื่อง 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ความเร็ว........................................................... MB/s 
 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความเร็ว........................................................... MB/s 

9. รางวัล/การรับรอง/มาตรฐาน ท่ีท่ีต้ังท่ีประเมินเคยได้รับ 
ช่ือรางวัล ......................................................................................................... ปีท่ีได้รับ ........................  
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ความถ่ีของการจัดส่งสินค้าหรือผู้โดยสารไปยังปลายทางภายในเวลาที่กำหนด 

1. ท่ีต้ังท่ีประเมินมีความถ่ีของการขนส่งท่ีเพียงพอหรือไม่ 
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ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศในราคาที่สามารถแข่งขันได้ 
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ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส์ 

1. ท่ีต้ังท่ีประเมินมีระบบหรือกระบวนการเพื่อควบคุมการขนส่งให้ตรงเวลาหรือไม่ อย่างไร 
 มี  เหตุผลสนับสนุน .................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
 ไม่มี  เหตุผลสนับสนุน .............................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

2. ท่ีต้ังท่ีประเมินมีระบบหรือกระบวนการเพื่อควบคุมความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งหรือไม่ 
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 ไม่มี  เหตุผลสนับสนุน .............................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
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ความสามารถในการติดตามสินค้าหรือผู้โดยสาร 

1. ท่ีต้ังท่ีประเมินมีระบบสำหรับการติดตามสินค้าหรือไม่ อย่างไร 

 มี  เหตุผลสนับสนุน .................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................  

 ไม่มี  เหตุผลสนับสนุน .............................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................  

2. ท่ีต้ังท่ีประเมินมีระบบสำหรับการแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าในกรณีท่ีสินค้ามีความล่าช้าหรือเมื่อสินค้าถกูส่งถึง

เป้าหมายแล้วหรือไม่ อย่างไร 
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 ......................................................................................................................................................................  
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 ไม่มี  เหตุผลสนับสนุน .............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  
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ประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรและการจัดการชายแดน 

ในกรณีท่ีต้ังท่ีประเมินมีกระบวนการพธิีศุลกากร 

1. ท่ีต้ังท่ีประเมินมีระบบการดำเนินงานทางศุลกากรที่เช่ือมโยงกับระบบส่วนกลางหรือไม่ อย่างไร 
 มี  เหตุผลสนับสนุน .................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
 ไม่มี  เหตุผลสนับสนุน .............................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

2. ขั้นตอนการดำเนินงานทางศุลกากรที่ท่ีต้ังท่ีประเมินใช้เวลาดำเนินงานต่อ 1 รายการขนส่งสินค้าเท่าไหร่ 
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

3. ท่ีต้ังท่ีประเมิน มีระบบควบคุมหรือประกันคุณภาพสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสินค้าเข้าและส่ง
สินค้าออกหรือไม่ อย่างไร 
 มี  เหตุผลสนับสนุน .................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
 ไม่มี  เหตุผลสนับสนุน .............................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

4. ท่ีต้ังท่ีประเมิน มีระบบควบคุมหรือประกันคุณภาพสำหรับการกำกับดูแลตัวแทนหรือไม่ อย่างไร 
 มี  เหตุผลสนับสนุน .................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
 ไม่มี  เหตุผลสนับสนุน .............................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก 3 
แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจยั/โครงการวจิัย 5 บรรทดั 
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5. ปี พ.ศ. ที่ดำเนนิการเสร็จ พ.ศ.2564  

6. คำค้น keyword โครงสร้างพื้นฐาน, เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21, โลจิสติกส์. Infrastructure,  
  BRI, Belt and Road Initiative, Logistics  

7. อ้างอิง (ใส่ URL ท่ีสามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ตถ้าไม่มีให้เว้น
ว่างไว้) -  

8. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) -  

9. คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้า
ท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทย  

10. สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตราสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ภาพหน้าถัดไป  

11. นำเข้าข้อมูลสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thai-explore.net 
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เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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ภาคผนวก 4 
แบบฟอร์มประเมินผลการวิจยัในการนำไปใชป้ระโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใชป้ระโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อแผนงานวิจัย/ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21  

ชื่อนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สนิท ปิ่นสกุล (หัวหน้าโครงการ)  
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลงคราม  

ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์  
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ชื่อนักวิจัย อาจารย์ ดร. เจษฎา โพธิ์จันทร์  
หน่วยงาน คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ชื่อนักวิจัย อาจารย์ ปุริม ศรีสวัสด์ิ  
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 1,878,383 (บาท) ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน พ.ศ.2563  

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนนิการวิจัยแล้วเสร็จ 30 ตุลาคม 2564  

เป้าหมายดำเนนิการ ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 
21” สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) และ
ระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน (China Indochina Penisula :CICP)  

พื้นที่การใช้ประโยชน ์ ประเทศไทย  

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

2.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 

 มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนำข้อมูลและแนว
ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาสำคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

- ปัญหาสำคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินยุทธศาสตร์ 
BRI ในภูมิภาคอาเซียนของประเทศจีน ท้ังในด้านผลประโยชน์และผลกระทบ รวมถึงแนวทางการ
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หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
เพื่อนบ้านท่ีเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ BRI  

- ช่ือองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
คณะกรรมการ LIMEC ประเทศไทย   

- ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) ยังไม่ระบุ  

- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)  
นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ LIMEC ประเทศไทย เพื่อสรุปแนวทางการ
ดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการ LIMEC ประเทศไทย และนำข้อมูลผล
วิเคราะห์ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ BRI และผลสรุปจากประชุมพูดคุย นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ใหญ่เพื่อผลักดันให้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ LIMEC ในระดับภูมิภาคต่อไป 
(เอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  (โปรดให้คำอธิบาย 
พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) -  

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

 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้
ทุน) ที่แสดงให้เห็นถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นต่อ
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 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายในภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรม  



การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเน่ือง รายงานการวิจัย 
หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยทุธศาสตร์   
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- ช่วงเวลาท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)   

- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
  

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)  

2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ท่ียื่นขอและได้รับ) 
  

2.3 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพื้นท่ีท่ีนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) 
 คณะกรรมการ LIMEC ประเทศไทย  

2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 

  ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
  มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
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