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กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)   
     งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 
การดำเนินงานวิจัยสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายวิจัยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่และจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” คณะผู้วิจัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยต่อไป หากมี
ข้อบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป  
  
บทสรุปผู้บริหาร ความยาวของแบบสรุปผู้บริหารไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ 
 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 
 ชื่อเรื่อง โครงการย่อย 4  
(ไทย)         : การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย  
(อ ั งกฤษ)  :  Development on the Alternatives on New Connectivity and Opportunities for 
Thailand 
 
 ชื่อคณะผู้วิจัย  
หัวหน้าโครงการ  ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ      
หน่วยงานที่สังกัด  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
ที่อยู ่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000       
โทรศัพท์  083-2137597  โทรสาร  055-968774 E-mail    sirikarnc@nu.ac.th  
ผู้ร่วมงานวิจัย 1  ดร.ภัชนี ปฏิทัศน์         
หน่วยงานที่สังกัด  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
ที่อยู ่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000      
โทรศัพท์  098-326-1514 โทรสาร  055-968775  E-mail   p.patitad@gmail.com    
ผู้ร่วมงานวิจัย 2  นางสาว หทัยธนก พวงแย้ม       
หน่วยงานที่สังกัด  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม      
ที่อยู ่ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000    
โทรศัพท์  063-592-8759 โทรสาร  055-968775  E-mail   Hathaithanok@gmail.com  
ผู้ร่วมงานวิจัย 3  นางสาว กัญญาภรณ์ สารธิเสน       
หน่วยงานที่สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ที่อยู ่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000              
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โทรศัพท์  062-556-5466  โทรสาร         -      E-mail   kunyaphorns@gmail.com   
ผู้ร่วมงานวิจัย 4  นาย เพชรายุทธ แซ่หลี        
หน่วยงานที่สังกัด  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม      
ที่อยู ่ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000      
โทรศัพท์  093-731-7337 โทรสาร  055-267124  E-mail   phetcharayud@psru.ac.th  
 งบประมาณและระยะเวลาทำวิจัย 

- ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับ 2,120,764 บาท  
- ระยะเวลาทำวิจัย ตั้งแต่ 29 กันยายน 2563 ถึง 28 กันยายน 2564 

 
 สรุปโครงการวิจัย 
 รายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
 ประเทศไทยมีตำแหน่งที ่ตั ้งเป็นจุดศูนย์กลางในอาเซียนและยังตั ้งอยู่บนศูนย์กลางในหลาย
เส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งให้สามารถลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นรู ปธรรม 
เพ่ือรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญและนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
 วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้มี 2 ประการ ได้แก่ 
 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบ
เชื่อมต่อ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ที่ 21” 
 2) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และ
โอกาสสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
  เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากสองแหล่งม าวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากโครงการย่อยอื่น ๆ ในการสังเคราะห์และกำหนดปัจจัยในการพัฒนาแบบจำลอง
กำหนดการจำนวนเต็มแบบผสมในการพัฒนาทางเลือกเชื่อมต่อของประเทศไทยไปยังเส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของ
ผู้โดยสารที่มตี้นทุนรวมต่ำท่ีสุด 

 
 
 



 รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัย  
          1. ผลการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้า 
    จากผลการศึกษา พบว่า เส้นทางท่ีมีต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดสำหรับการขนส่งสินค้า คือ เริ่มต้นจาก 
แหลมฉบัง - ด่านหนองคาย (ผ่านถนนหมายเลข 2) จากนั้น เดินทางผ่านทางราง (รถไฟลาว - จีน) ทั้งหมด 
โดยเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ไปยังสถานีท่านาแล้ง และขนส่งต่อไปยังสถานีบ่อเต็น 
แขวงหลวงน ้ำทา  (สปป.ลาว )  จากน ั ้นขนส ่ งต ่อ ไปย ั งสถานี บ ่ อหาน นครค ุนหม ิ ง  มณฑล 
ยูนนาน และขนส่งต่อไปยังนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อยกตู้สินค้าเปลี่ยน
ขบวนรถไฟไปยังแนวเส้นทางการขนส่งจ ีน-ยุโรป โดยมีปลายทางที ่เม ืองรอตเตอร์ด ัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ รวมระยะทางทั้งหมด 12,768.12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง (รวมระยะเวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง) 230.05 ชั่วโมง โดยต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ขนาด 20 ฟุต 
เท่ากับ 107,858.73 บาทต่อตู ้ และต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ ขนาด 40 ฟุต เท่ากับ 
170,461.05 บาทต่อตู้ การเลือกผลคำตอบของตัวแปรการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์หาเส้นทางท่ีเหมาะสม
ในการขนส่งสินค้ายังไม่ได้พิจารณาในส่วนของระยะเวลารอคอยจากการจอดรอในแต่ละสถานี สำหรับ
ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายของรูปแบบการขนส่งประเภทเดียวกันผู้วิจัยได้กำหนดให้มีระยะเวลาที่เท่ากัน
ตลอดเส้นทาง 
 2. ผลการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 
             เนื่องจากเส้นทางการขนส่งทางรถไฟจีน-ยุโรป มีเพียงการขนส่งสินค้าเท่านั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณา
ปลายทางสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟที่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จากผล
การศึกษาสามารถแบ่งการพิจารณาเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเส้นทางที่ระยะเวลาเดินทางรวมที่ต่ำที่สุด
และรูปแบบเส้นทางที่มีค่าโดยสารรวมที่ต่ำที่สุด ดังนี้ รูปแบบเส้นทางที่มีระยะเวลาเดินรวมที่ต่ำที่สุด คือ 
เส้นการเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสถานีท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง
ฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตู โดยใช้
ระยะเวลารวม 9 ชั่วโมง แต่จะมีค่าโดยสารรวมสูงที่สุด 58,199 บาท และรูปแบบเส้นทางที่มีค่าโดยสาร
รวมที่ต่ำที่สุด คือ การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ ไปยังด่าน
พรมแดนหนองคาย ผ่านถนนหมายเลข 2 จากนั้น เดินทางต่อไปยังท่านาแล้ง สปป.ลาว ด้วยเส้นทางราง 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ไปยังสถานีบ่อหาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านนครคุนหมิง 
จนกระท่ังถึงปลายทางนครเฉิงตู มีค่าโดยสารรวมที่ต่ำที่สุดราว 4,583 บาท รวมระยะเวลาในการเดินทาง
ตลอดเส้นทางประมาณ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมไม่ได้พิจารณาเวลา
ที ่ใช้ในการรอคอยที่เกิดจากการจอดรอของแต่ละสถานีในระหว่างการเดินทาง และไม่ได้พิจารณา
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าผ่านแดน ค่าเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 
ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางจะเดินทางไปยังเส้นทางดังกล่าวจะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
และเวลาในการรอคอย ประกอบด้วย  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขนส่งสินค้า 

           จากการวิเคราะห์เพ่ือหาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงไปยังเส้นทางสายไหม
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่า การขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังผ่านด่าน
หนองคายมีความเหมาะสมมากที่สุด ในการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 และ 40 ฟุต มีค่าใช้จ่าย



รวมในการขนส่งต่ำที่สุด โดยใช้เส้นทางการขนส่งทางรถไฟในประเทศไทย เชื่อมต่อกับรถไฟลาว-จีน ที่
สถานีรถไฟท่านาแล้งของสปป.ลาว เพื่อเดินทางไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของจีน และสืบเนื่องจากผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการขนส่ง
สินค้า มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาคร ัฐควรเร ่ งส ่ ง เสร ิมและผล ักด ัน โครงการก ่อสร ้ าง เส ้นทางรถไฟทางค ู ่ ส าย 
แหลมฉบัง-หนองคาย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อไปยังจีนและยุโรปผ่านเส้นทางนี้  
เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า เมื่อรถไฟลาว-จีน เริ่มเปิดใช้งานในเดือน
ธันวาคม 2564 จะมีปริมาณสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกผ่านเส้นทางนี้เพ่ิมมากข้ึน 

2. ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและการกระจายสินค้า ลานเปลี่ยนถ่ายสนิค้า 
และลานกองตู้สินค้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เกิดจากการนำเข้าและส่งออกในเส้นทางดังกล่าว รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบ
การขนส่งทางรางในการเชื่อมโยงกับการขนส่งทางราง ทางถนน และทางอากาศในระดับภูมิภาค เพื่อให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการขนส่งในเส้นทางนี้ให้ได้มากที่สุด 

3.  พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางของไทยกับรถไฟ
ลาว-จีนของสปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 

4. จัดเตรียมและพัฒนาทางด้านศุลกากรบริเวณด่านหนองคาย เช่น ตัวอาคาร อุปกรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานศุลกากร และบุคลากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
นำเข้าและส่งออกสินค้า 
 

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 
 จากการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง
สายไหมในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ จากผลลัพธ์
ที่ได้จากแบบจำลอง ผู้วิจัยได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการเดินทาง ดังนี้  
 1. ในปัจจุบันการเดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเอกสารการ
เข้าออกของแต่ละประเทศและต้องเปลี่ยนขบวนหรือยานพาหนะในการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้
เกิดต้นทุนมากขึ้นและใช้เวลาในการเดินทางเพ่ิมขึ้น ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรมีการพัฒนาข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เหมือนกับการเดินทางระหว่างกลุ่มประเทศในยุโรป 27 
ประเทศ ที่ไม่ต้องทำวีซ่า เพียงแค่มีบัตรประจำตัว ผู้โดยสารและยานพาหนะก็สามารถเดินทางระหว่าง
ประเทศได ้
          2. จัดทำข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทางรถไฟลาว -จีน
เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าเมื่อ
มีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีนในเดือนธันวาคม 2564 จะมีนักเดินทางใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก    
           3. จัดเตรียมและพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองให้มีความพร้อมสามารถรองรับและให้บริการ
แก่ผู้เดินทางเข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

4. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ควรพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงกระตุ้นการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น อุตสาหกรรมบริการ 



โรงแรม ที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก เป็นต้น เพื่อรองรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยว
ที่เข้าออกประเทศไทยผ่านเส้นทางลาว-จีน 
           5. เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานทางการบินของประเทศ เพื ่อรองรับปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ อาทิ การปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีศักยภาพให้เป็นท่า
อากาศยานนานาชาติที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ และเร่งรัดโครงการก่อสร้างแนวรถไฟ เพ่ือให้
สามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 
     โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรที่ 21 เป็นนโยบายระยะยาวและโครงการการลงทุนข้ามทวีป ซึ่ง
ถูกนำเสนอขึ้นโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถ้าพิจารณาโครงการเส้นทางสาย
ไหมแห่งศตวรรที่ 21 ในเชิงผลกระทบต่อประเทศไทยนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า เส้นทางนี้ไม่ได้พาดผ่าน
ประเทศไทยโดยตรง แต่การพัฒนาของโครงการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการ
ขนส่งของประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ในการ
ขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับประเทศไทย ได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
หาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทยทั้งในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของ
ผู้โดยสาร วัตถุประสงค์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 แบบจำลอง ซึ่งประกอบด้วยแบบจำลองการ
ขนส่งสินค้าและแบบจำลองการเดินทางของผู้โดยสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุด ข้อมูลที่
ถูกนำมาใช้ในการทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้รับมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้รับมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมรับฟังความคิดเห็น การตอบ
แบบสอบถาม และการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับข้อมูลทุติยภูมิถูกรวบรวมมาจาก
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ การค้นหาคำตอบของ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้ประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Solver เพื่อค้นหาคำตอบ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบจำลองการขนส่งสินค้าที่ถูกนำเสนอนี้ พบว่า เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าจากประเทศ
ไทยไปยังประเทศเนเธอแลนด์ คือ เริ่มต้นจากแหลมฉบัง-ด่านพรมแดนหนองคาย (ผ่านถนนหมายเลข 2) 
จากนั้นเดินทางผ่านทางราง (รถไฟลาว-จีน) โดยมีปลายทาง คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ 
รวมระยะทางทั้งสิ้น คือ 12,768.12 กิโลเมตร โดยต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ขนาด 20 ฟุต 
คือ 107,858.73 บาทต่อตู้ และต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ขนาด 40 ฟุต คือ 107,461.05 
บาทต่อตู้ สำหรับการเลือกผลคำตอบของตัวแปรการตัดสินใจในการหาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการ
ขนส่งสินค้านี้ยังไม่ได้พิจารณาระยะเวลาคอยที่เกิดขึ้นจากการจอดในแต่ละสถานี และระยะเวลาในการ
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งประเภทเดียวกันได้ถูกกำหนดให้มีระยะเวลาเท่ากันตลอดเส้นทาง สำหรับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองทางเลือกการเดินทางของผู้โดยสารที่ถูกนำเสนอนี้ พบว่า เส้นทางที่มีต้น ทุน
รวมที่เกิดขึ้นต่ำที่สุด คือ การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ ไปยัง
ด่านพรมแดนหนองคาย (ผ่านถนนหมายเลข 2) จากนั้นเดินทางผ่านทางราง (รถไฟลาว-จีน) โดยมี
ปลายทาง คือ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยต้นทุนการเดินทางโดยประมาณ 4,583 บาท ทั้งนี้
ยังไม่ได้พิจารณาเวลาที ่ใช้ในการรอคอยที่เกิดขึ้นจากการจอดรอในแต่ละสถานี และไม่ได้พิจารณา
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าผ่านแดน ค่าเอกสารต่าง ๆ 
เป็นต้น  
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Abstract 
     The Belt and Road Initiative (BRI) is a transcontinental long-term policy and investment 
project which was proposed by China’ s president Xi Jinping.  If considering BRI project in 
terms of the impact on Thailand, it is obvious that BRI routes do not pass directly through 
Thailand, but the developments of this project have impacts on the economy and 
transportation terms of Thailand.  The objective of this research is to propose the new 
connectivity alternatives in transportation of goods and passenger for Thailand. This work 
presents mathematical model for solving the new connectivity alternatives in terms of 
good transportation and passenger travel for Thailand.  The objectives of both 
mathematical model including good transportation and passenger travel model was to 
minimize total cost.  The dataset which use to test the model obtained from the analysis 
both primary data and secondary data.  The primary data has been done by indepth-
interview, public hearing meeting, questionnaire and fill survey. For secondary data, it was 
collected from academic paper, research report, government statistics and others.  The 
model was tested by using Microsoft Excel Solver.  The results of the proposed goods 
transportation model were found that the appropriate route for goods transportation from 
Thailand to Netherlands is the way from Laem Chabang –  Nong Khai Border Barricade 
(route number 2) and Rotterdam, Netherland by Laos-China railway. Total distances of this 
route about 12,768.12 kilometers. Total cost of shipping a 20ft container is 107,858.73 TB 
and 107,461. 05 TB for 40ft container.  For assumption in the transportation model, there 
are no waiting time each station and same transfer time on that route.  The results of the 
proposed passenger travelling model were found that the route which has minimize totol 
cost is start from Mo Chit Station, Bangkok by bus to Nong Khai Border Barricade ( route 
number 2) and to Chengdu by Laos-China railway.  The cost for travelling about 4,583 TH 
per person.  The proposed model considers without waiting time in each station and 
exclude other cost such as accomodation cost, food cost, and documentary fee etc. 
 
Key words:  Mathemetical Modelling, Belt and Road Initiative, Goods transportation, 
Passenger travelling, Multimodal Transport 
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บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

   โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 หรือ One Belt One Road (OBOR) ซึ่งต่อมาภายหลังได้
เปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative (BRI) ได้ถูกนำเสนอขึ้นโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นแนวคิด
ในการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรอบด้านกับนานาประเทศทั่วโลก และเป็น
ยุทธศาสตร์หลักของจีนในการขยายอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกับนานา
ประเทศ โดยการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม เช่น ถนน รถไฟ ทางยกระดับ ท่าเรือ 
รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทาง ยุทธศาสตร์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และครอบคลุม
กว่า 80 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา แสดงดังรูปที่ 1.1 โดยมีเป้าหมายเพื่อความ
เชื่อมโยงทางด้านคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ และเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นการสร้าง
ความมั่นคงในเส้นทางการค้าทั้งทางบก และทางทะเลของจีนกับประเทศในเส้นทางของโครงการ ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศบนเส้นทางสายไหมแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นกรอบการทำงานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน 
 
 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สืบค้นวันท่ี 8 ธันวาคม 2562 
จากเว็บไซต์ https://thaibizchina.com/figure-publication/belt-road/ 

รูปที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 

  โดยเส้นทางหลักของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 คือ 
เส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt) เป็นเส้นทางโลจิสติกส์บนยูเรเซีย (Eurasian Land 
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Bridge) ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างจีน ประเทศแถบเอเชียกลาง และยุโรป และเส้นทาง
ที่ 2 คือ เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้ำเชื่อมจีนไปยังประเทศแถบแอฟริกาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อย่างไรก็ตาม ยังมีเส้นทางที่
เป็นระเบียงเศรษฐกิจอีก 6 เส้นทาง ซึ่งแยกออกมาจากเส้นทางสายไหมทางบก ประกอบด้วย (1) สะพาน
เศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) (2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน – มองโกเลีย - 
รัสเซีย (China - Mongolia - Russia Economic Corridor: CMREC) (3) ระเบียงเศรษฐกิจจีน – เอเชีย
กลาง - เอเช ียตะว ันตก (China - Central Asia - West Asia Economic Corridor:  CCWAEC) (4) 
ระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor: CICPEC
) (5) ระเบียงเศรษฐกิจจีน – ปากีสถาน (China – Pakistan Economic Corridor: CPEC) และ (6) 
ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ – อินเดีย – เมียนมา (Bangladesh – China – India – Myanmar – 
Economic Corridor: BCIMEC) (รติมา คชนันทน์, 2561) 
  จากโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
เส้นทางโครงข่ายคมนาคมดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเส้นทางหลักของการดำเนินโครงการ แต่อย่างไรก็
ตามประเทศไทยมีตำแหน่งที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางในอาเซียนและยังเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางใน
หลายเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจ BRI ซึ่งในแต่ละเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่มีแนวโน้มของการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงยิ่งส่งผลให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย อีกทั้งประเทศไทย
ยังเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 1 คือ ระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงจีน – 
คาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเป็นแนวระเบียงเส้นทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือกับ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekhong Subregion: GMS)  
  แม้ว่าประเทศไทยจะมิได้อยู่บนแนวเส้นทางหลักของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 
แต่นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula 
Economic Corridor: CICPEC) โดยโครงการที่ไทยกำลังร่วมมือกับจีนในการลงทุนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ ได้แก่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ - 
หนองคาย ระยะทางรวมราว 627 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ กรุงเทพฯ - นครราชสีมา และ 
นครราชสีมา - หนองคาย สำหรับการก่อสร้างโครงการระยะแรก คือ กรุงเทพฯ – แก่งคอย - นครราชสีมา 
แบ่งออกเป็น 14 สัญญา โดยดำเนินการก่อสร้างแล้ว 1 สัญญาในช่วงกลางดง - ปางอโศก ลงนามสัญญา
ก่อสร้างแล้ว 1 สัญญาในช่วงสีคิ้ว – กุดจิก เมื่อเดือนมีนาคมปี 2019 อยู่ในระหว่างการประมูล 5 สัญญา 
และเตรียมประมูลงานก่อสร้างที่เหลืออีก 7 สัญญา คาดว่าจะได้บริษัทผู้รับเหมาทั้งหมดภายในปีนี้ สำหรับ
ระยะที่สองจากนครราชสีมาถึงหนองคายอยู่ในระหว่างการออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะเริ่มประมูลและ
เริ่มงานก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2020 และ เส้นทางที่ 2 เส้นทางหนองคาย - เวียงจันทน์ ล่าสุดในเดือน
เมษายน ปี 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย ลาว และจีนได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงกับทาง
รถไฟคุนหมิง - เวียงจันทน์ รวมทั้งเตรียมก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งใหม่เพ่ือรองรับทางรถไฟ
ความเร็วสูง โครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน – 
คาบสมุทรอินโดจีน โดยเฉพาะด้านการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม (สุมาลี สุขดานนท์, 2562)  ความก้าวหน้าของเส้นทางรถไฟจีน (คุนหมิง) – ลาว (เวียงจันทน์) 
ความยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศภายใต้โครงการ BRI ซึ่งปัจจุบัน
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การก่อสร้างได้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 91 และโครงการก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการใน
วันชาติของลาว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 (สุมาลี สุขดานนท์ , 2562) ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า โครงการนี้เป็น
โครงการที่มีความสำคัญ และควรได้รับการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับเส้นทางดังกล่าว เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
  การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพื ่อเชื ่อมโยง  
อนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) ที่มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) เพ่ือ
ลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดทั้งต้น
ทางและปลายทางของเส้นทางโลจิสติกส์ ได้แก่ ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์มีความสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนนโยบาย BRI ที่ให้ความสำคัญกับการ
เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน   
 จากที่มาและความสำคัญข้างต้น คณะนักวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทางเลือกใน
การเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ โดยพิจารณาเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับการขนส่งสินค้าและ
การเดินทางในเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งเส้นทางในปัจจุบันและเส้นทางในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
กลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบ
เชื่อมต่อ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ที่ 21” 
       2) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และ
โอกาสสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา  

          การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
ระบบเชื่อมต่อ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21” เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและทางเลือกในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า ยกระดับการพัฒนาของประเทศสู่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
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2) ขอบเขตพ้ืนที่และประชากร  
ขอบเขตของการศึกษาสำหรับแผนงานวิจัยนี้จะดำเนินการศึกษาใน 2 ระเบียงเศรษฐกิจที่สามารถ

เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI) โดยจะเน้นไปที่การเชื่อมโยงทางบก 
(Silk Road Economic Belt) เป็นหลัก ประกอบด้วย 1) สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasian 
Land Bridge: NELB) และ 2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China Indochina Peninsula : 
CICP)  

ขอบเขตการศึกษาการเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับการศึกษาในแผนงานวิจัยนี้
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1) การขนส่งสินค้า โดยมีจุดต้นทาง (Origin) คือ ท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และ จุดปลายทาง (Destination) คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และ 2) การขนส่งผู ้โดยสาร โดยมีจุดต้นทาง คือ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย และ จุดปลายทาง คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(Netherlands)  
 ขอบเขตการลงพื ้นที ่เพื ่อเก็บรวบรวมในภาคสนามสำหรับการศึกษานี ้จะแบบเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 1) ภายในประเทศไทย คือ ลงพ้ืนที่ใน 6 จังหวัดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย 
เชียงราย ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา และ 2) ต่างประเทศ คือ ลงพื้นที่ในเส้นทางรถไฟตามสะพาน
เศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (NELB) ที่มีจุดต้นทาง คือ เหลียนยุนกัง (Lianyungang) ในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (China) และจุดปลายทาง คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น จำนวน 2 ครั้ง ณ บริเวณ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ กรุงเทพมหานคร 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ 
สำหรับโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 
หรือ BRI เป็นแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หลักของจีน
ในการขยายอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านการเชื ่อมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่งกับนานาประเทศ ถึงแม้ว่า
โครงการนี้จะไม่ได้เกี ่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง 
แต ่ประเทศไทยก ็น ับเป ็นส ่วนหน ึ ่งของระเบ ียง
เศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งทำให้ประเทศไทย
นั้นมีโอกาสในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การขนส่ง แต่ย ังไม่ม ีการศึกษาหรืองานวิจ ัยใดที่
ดำเนินการศึกษาว่าทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่

1. ภาครัฐสามารถนำข้อเสนอแนะที่
ได ้ร ับจากผลงานว ิจ ัยไปใช ้เพ ื ่อเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อม  
ในการพัฒนาทางเล ือกการเชื ่อมต่อ
ร ู ป แ บ บ ใ ห ม ่  เ พ ื ่ อ โ อ ก า ส แ ล ะ
ผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนจากการ
ดำเนินยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 
สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพ่ิม
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ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ 
และโอกาสสำหรับประเทศไทยสำหรับโครงการ BRI นี้
จะเป็นอย่างไร 
 

ศักยภาพในการแข่งขัน และเสริมสร้าง
ความสามารถในการหาโอกาสและ
ผลประโยชน์จากทางเลือกการเชื่อมต่อ
รูปแบบใหม่ 
3. ภาคการศึกษาสามารถนำผลงานวิจัย
ไปใช้เพื่อต่อยอดในการดำเนินงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องรูปแบบ 
เพื่อพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ของ
ทุกภาคส่วนจากการดำเนินยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
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บทที่ 2  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในการพัฒนาทางเลือกก าร
เชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย ประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเส้นทางสายไหม
แห่งศตวรรษที่ 21 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย การขนส่ งในช่วงสภาวการณ์ที่ไม่
ปกติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ต้นทุนของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport 
Cost Model) ข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในรูปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีกำหนดการเชิงเส้นและการ
ตัดสินใจ และการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 

      โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ One Belt One Road (OBOR) ต่อมาภายหลังได้
เปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative (BRI) ได้ถูกนำเสนอขึ้นโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นยุทธศาสตร์
หลักของจีนในการขยายอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกับนานาประเทศ เป็นการ
ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคม เช่น ถนน รถไฟ ทางยกระดับ ท่าเรือ รวมถึงพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทาง ยุทธศาสตร์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และครอบคลุมกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา โดยมีเป้าหมายเพื่อความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ และ
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสร้างความมั่นคงในเส้นทางการค้าทั้งทางบก และทาง
ทะเลของจีนกับประเทศในเส้นทางของโครงการ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนส่งเสริมเพื่อความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศบนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นกรอบการทำงานที่สำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน 
       โครงการ BRI คือ การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของจีนทั้งเส้นทางคมนาคม เช่น 
ถนน รถไฟ ทางยกระดับ ท่าเรือ รวมถึงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทาง ที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้าโลก โครงการดังกล่าวจึงริเริ่มด้วยเป้าหมายทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ 
ประการแรก เศรษฐกิจจีนต้องการแรงกระตุ้นใหม่ ๆ เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันค่อนข้าง
ลดต่ำลง ขณะที่กำลังการผลิตต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนล้นเกิน จึงทำให้จีนต้องหาเครื่องยนต์ใหมท่ี่
จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยที่โครงการบนเส้นทางดังกล่าว เป็นที่คาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยระบาย
กำลังการผลิตของจีนได้ ทั้งยังช่วยสนับสนุนความต้องการด้านพลังงานของจีน ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่อก๊าซใน
เอเชียกลาง หรือโครงการท่าเรือน้ำลึกในเอเชียใต้ และท่ีสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ตาม
เฉลียงเส้นทางสายไหม ยังเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยสร้างเสรีภาพและลดความขัดแย้งในเอเชียกลาง ซึ่งเป็น
ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความแปรปรวนทางการเมือง  
      เส้นทางหลักของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 
1 เส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt หรือ “One Belt”) เป็นเส้นทางโลจิสติกส์บนยูเรเชีย 
(Eurasian Land Bridge) ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างจีน ประเทศแถบเอเชียกลาง และยุโรป 
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และเส้นทางที่ 2 เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road หรือ “One Road”) เป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าทางเรือ ซึ่งเชื่อมจากจีนไปยังประเทศแถบแอฟริกาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แสดงดังรูปที่ 2.1 ซึ่ง
โครงการนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกกว่า 
4.4 พันล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก ถือว่าเป็นอภิมหาโครงการลงทุนระดับยิ่งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์โลกที่จีนต้องหาพันธมิตรและอาศัยความร่วมมือกับบรรดาธุรกิจต่างชาติ (สยมภู ภูอุดม, 2561) 
 

 
 ที่มา : shorturl.at/styIX 

รูปที่ 2.1 แสดงการเชื่อมโยงของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 

  สำหรับเส้นทางสายไหมดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นสัดส่วนของทั้งโลก จะมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 38.5 
ของทั้งโลก มีจำนวนประชากรร้อยละ 62.3 ของทั้งโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 
30 ของทั้งโลก และมีการบริโภคภาคครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 24 ของทั้งโลก ซึ่งมีเส้นทางที่เป็นระเบียง
เศรษฐกิจแฝงอยู่อีก 6 เส้นทาง แสดงดังรูปที่ 2.2 ที่แยกออกมาจากเส้นทางสายไหมทางบก ประกอบด้วย  
  (1) สะพานเศรษฐกิจย ูเรเช ียใหม่ (New Eurasian Land Bridge: NELB) เร ิ ่มต ้นจากท่าเ รือ 
Lianyungang ในมณฑล Jiangsu สิ้นสุดที่เมือง Rotterdam ในยุโรปตะวันตก คาดว่าจะเป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าทางถนนจากจีนสู่ยุโรป  
  (2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน – มองโกเลีย - รัสเซีย (China - Mongolia - Russia Economic Corridor: 
CMREC) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและถนน แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง กล่าวคือ เส้นทางที่ 1 จาก Beijing 
Tianjin Hebei ผ่านมองโกเลียเพ่ือไปรัสเซีย และเส้นทางที่ 2 จากเมือง Dalian ไปยังเมือง Chita ของรัสเซีย 
  (3) ระเบียงเศรษฐกิจจีน – เอเชียกลาง - เอเชียตะวันตก (China - Central Asia - West Asia 
Economic Corridor: CCWAEC) เป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทร
อาหรับ ตุรกี และอิหร่าน เพ่ือส่งไปยังเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur 
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  (4) ระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor: 
CICPEC) เชื ่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจสามเหลี ่ยมปากแม่น้ำ Pearl River (Pearl River Delta Economic 
Zone: PRD) กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
  (5) ระเบียงเศรษฐกิจจีน – ปากีสถาน (China – Pakistan Economic Corridor: CPEC) เชื่อมจีนกับ
เอเชียใต้ 
  (6) ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ – อินเดีย – พม่า (Bangladesh – China – India – Myanmar – 
Economic Corridor: BCIMEC) เริ ่มต้นจากเมือง Kashgar ของเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur ไปยัง
ท่าเรือ Gwadar ของปากีสถาน 
 

 
ที่มา : https://forbesthailand.com/commentaries/belt-and-road.html 

รูปที่ 2.2 แสดงเส้นทางที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจแฝง 6 เส้นทาง 

  ในส่วนของความร่วมมือด้านต่าง ๆ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนประกาศใช้
แผนปฏิบัติการตามเอกสารชื ่อ “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt 
and 21st- Century Maritime Silk Road” เมื่อเดือนมีนาคม 2558 โดยความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย 
  (1) การประสานนโยบาย (Policy Coordination) ด้วยการสร้างกลไกประสานนโยบายในระดับ 
ต่าง ๆ กับประเทศที่ตั้งบนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 โดยทำการตกลงและโครงการร่วมกับประเทศ
ต่าง ๆ และองค์กรระดับภูมิภาค 
  (2) การเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities Connectivity) ด้วยการส่งเสริมให้มีการก่อสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การขนส่งทางถนน พลังงาน รวมทั้งเครือข่ายด้านการสื่อสาร เป็นต้น 



การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย                   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)                                                                                                              

 

คณะโลจิสติกส์และดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2-4 

  (3) การค้าที่ไม่มีข้อจำกัด (Unimpeded Trade) ด้วยการส่งเสริมการใช้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนของประเทศที่อยู่บนเส้นทางสายไหมแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  
  (4) การบูรณาการทางการเงิน (Financial Integration) ด้วยการก่อตั้งสถานบันการเงินต่าง ๆ เช่น 
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ของจีน
และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank: NDB) ของกลุ่มประเทศ BRICS (กลุ่มประเทศที่
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้)  
  (5) การเชื ่อมโยงประชาชน (People – to – People Bond) ด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 
  อีกแง่หนึ่งของโครงการ BRI คือ การจัดตั้งระเบียบปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และการจัดสรรปันส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการรวมตัวกันทางด้านการตลาด 
และความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ส่วนรวมในภูมิภาค อย่างไรก็ดีจากการที่จีน
ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการยกระดับขีดความสามารถให้กับกลุ่มประเทศที่อยู่ตามเฉลียง
เส้นทางสายไหมนั้นย่อมส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อกลุ่มประเทศดังกล่าว จากข้อมูลของสำนัก
วิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2561) กล่าวถึงผลกระทบของโครงการเส้นทางสายไหมแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ต่ออาเซียนและประเทศไทยทั้งทางบวกและทางลบ ไว้ดังนี้ 

  ผลกระทบทางบวกของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 ต่ออาเซียนและประเทศไทย 

  ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่รวมถึงไทยจะได้รับผลบวกจากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ รวมถึงกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้สูงขึ้น อีกทั้งยังมีช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น โดยจีนได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอาเซียน หรือ Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB) ขึ้น เพ่ือปล่อยกู้ให้ประเทศในเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากจีนต้องการผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักในเวทีโลก นอกจากนั้นแม้ว่าจะไม่มี
เส้นทางใดผ่านโดยตรงกับประเทศไทย แต่ก็จะได้รับผลประโยชน์บ้างจากการช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับเศรษฐกิจไทย เนื่องจากไทยมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนจุดศูนย์กลางของ
อาเซียนที่จะสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค อีกทั้งจีน
พร้อมเดินหน้าร่วมมือกับไทยใน 4 ด้าน คือ 1) ความร่วมมือทางนโยบายระดับสูงภาครัฐ 2) ประสานงานกับ
นโยบายมหภาคทั้งการค้าและการลงทุน 3) เพิ่มจุดพัฒนาไทย – จีน พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่มา
ลงทุนในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในโครงการสาธารณูปโภคกับด้านไอที 4) มุ่งสนับสนุน
ความสัมพันธ์ระดับประชาชน ผ่านหลายช่องทาง เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว
ข้างต้นนั ้น คาดว่าจะส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์ไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เช่นกัน (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) 
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  ผลกระทบทางลบของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ต่ออาเซียนและประเทศไทย 

  สืบเนื่องจากการที่จีนจะเข้ามาลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน อาจจะทำให้จีน
กลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และสามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้ โดยปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นกับทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ก็คือ ปัญหาจีนอพยพใหม่ และเกิดการเคลื่อนย้ายประชากร
จำนวนมหาศาล โดยที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจจะได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นของชาวจีน เนื่องจากจีน
กำลังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ที่นักลงทุนชาวจีนจะรุกคืบเข้ามาใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินในลักษณะของ “นักแย่งยึดที่ดิน” (Land grabbers) ในอาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
การรุกคืบของชาวจีนในอาเซียน คือ การที่รัฐบาลลาวได้ตกลงที่จะให้จีนลงทุนสร้างรถไฟให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำ
ให้จีนได้สัมปทานข้างทางรถไฟ และสามารถเอาคนจีนมาอยู่ได้ ซึ่งขณะนี้ในลาวมีชาวจีนไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน 
โดยยังไม่รวมถึงจำนวนที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยในประเทศไทยเองก็มีกรณีที่หญิงไทยแต่งงานกับชาวจีน โดย
รับเป็นนอมินีกว้านซื้อที่ดิน นอกจากข้อกังวลดังกล่าวแล้วนั้นยังมีการคาดการณ์อีกว่าในการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ตามแนวเส้นทาง BRI นั้นจะมาพร้อมกับเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจากจีนซึ่งอาจทำให้ประเทศที่ยากจนหรือ
กำลังพัฒนาตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจได้ จากรายงานของหน่วยงาน Center for 
Global Development (รัตพล อ่อนสนิท, 2018) ทีไ่ด้ทำการศึกษาประเทศที่อาจกู้เงินสำหรับโครงการ Belt 
and Road ทั้งหมด 68 ประเทศ และพบว่ามี 8 ประเทศที่น่าจะเผชิญความเสี่ยงจากการแบกรับภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดมหึมาที่เชื่อมต่อจีนกับส่วนต่าง  ๆ ในเอเชีย ยุโรป ตะวันออก
กลาง และแอฟริกา โดย 1 ใน 8 ประเทศที่อาจประสบปัญหาชำระหนี้นั้นได้แก่ สปป.ลาว ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ
ในแถบอาเซียนและมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 
  ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลดีในภาพรวม แต่ยังคงอาจมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อหลาย
ประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนา ล่าสุดรายงานของ PwC “ปูทางสู่เส้นทาง
สายไหมใหม่” หรือ “Repaving the ancient skill routes” ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
พบว่า แม้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะก่อให้เกิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่าง  ๆ มากมาย แต่บริษัท
ต่างชาติต้องพิจารณาว่าจะสามารถยอมรับกับความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งมีลักษณะพิเศษและมีความซับซ้อนได้
อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง ด้านเงินทุน ด้านปฏิบัติการ เป็นต้น (สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) 
  ในปัจจุบันโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 มีการก่อสร้างเส้นทางเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 
โครงการใหญ่ (นัยรักษ์เสรี, 2019) ได้แก่ 
  1) เส้นทางรถไฟอ้ีอู-ลอนดอน (Yiwu-London railway) เส้นทางขนส่งสินค้าจากจีน ผ่านคาซัคสถาน 
รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และสิ้นสุดที่สหราชอาณาจักร ระยะทางรวม 12,000 
กิโลเมตร โดยขบวนรถไฟส่งสินค้าขบวนแรกจากเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนได้เดินทางถึง
กรุงลอนดอนในเดือนมกราคม ปี 2017 ใช้เวลา 18 วัน ซึ่งเร็วกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือซึ่งปกติใช้เวลาราว 
30-45 วัน และมีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทางอากาศ 
  2) ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor) เป็นโครงการที่มีความ
คืบหน้ามากที่สุดในบรรดาระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 แห่ง โดยโครงการย่อยที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่ท่าเรือคาซิม มอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองเปศวาร์และการาจีซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถาน และ
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ถนนเชื่อมไปยังท่าเรือน้ำลึกกวาดาร์ ซึ่งรัฐบาลปากีสถานตั้งใจผลักดันให้เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่ สุดในประเทศ
ภายในปี 2055 
  3) ท่าเรือน้ำลึกฮัมบานโตตา ประเทศศรีลังกา (Hambantota port) มีมูลค่าลงทุนรวม 1.3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เริ่มก่อสร้างในปี 2008 โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ แต่
ภายหลังรัฐบาลศรีลังกาตัดสินใจยกให้บริษัทท่าเรือสัญชาติจีนเป็นผู้ดูแลภายใต้สัญญาเช่า 99 ปี เพื่อเป็นการ
ลดภาระหนี้ 
  นอกจากนี้ จีนยังมีอีกหลายโครงการภายใต้แผน BRI ทั้งที่เพิ่งเริ่มวางแผนและที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง เช่น สะพานถนนและสะพานรถไฟจีน-รัสเซีย ท่าเรือเอกชนแห่งใหม่ที่อ่าวไฮฟา ประเทศอิสราเอลซึ่ง
บริษัทท่าเรือสัญชาติจีนได้สิทธิในการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นเวลา 25 ปี และโครงการรถไฟลาว-จีน ซึ่ง
ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2021 เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 
หลายโครงการของ BRI ก็ยังคงล่าช้ากว่าแผน ตัวอย่างเช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเริ ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2016 แต่เกิดความล่าช้าจากปัญหาการเวนคืนที ่ดินและ
งบประมาณบานปลายจากราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับโครงการท่าเรือน้ำลึกในเขตเศรษฐกิจเจ้าผิวของ
เมียนมา ซึ่งล่าช้าจากปัญหาการเมืองภายในและความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ โดยล่าสุดรัฐบาลเมียนมาได้ขอ
ลดขนาดเงินลงทุนโครงการจากเดิม 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลงเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จัดทำขึ้นภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก และ 11 กลยุทธ์ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาเพิ ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
จนถึงจุดจำหน่ายสินค้า หรือผู้บริโภค โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้   
  กลยุทธ์ที ่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในภาคเกษตรกรรม และภาค 
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน 
  กลยุทธที่ 2 เชื่อมโยงการคาสูรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันได ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนส่งส ินค้า ยกระดับประสิทธ ิภาพระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า ( Trade Facilitation 
Enhancement) ให้ได้มาตรฐานสากล และเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดทั้งต้นทางและปลายทาง 
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน เส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV และ 
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China สนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกรวมถึงการลด
เงื่อนไขและกฎระเบียบที่เปน็อุปสรรคต่อการนำระบบมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้   
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและเครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร 
เพ่ือเชื่อมโยงอนุภาคและเปนประตูการคา 

     กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ NSW ใหสมบูรณ 
     กลยุทธที่ 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกสในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
     กลยุทธที่ 4 เรงแกไขอุปสรรคการคาระหวางประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์  โดยเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้าน 
โลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนากำลังคน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ด้วย ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

   กลยุทธที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส 
   กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   กลยุทธที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส 
   กลยุทธที ่ 4 ประเมิน/ติดตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศและพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือ

ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการดำเนินการลักษณะบูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติ กส์ให้มี
ผลในทางปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

  จากยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพผู ใหบริการโลจิสติกสใหสามารถ
แข่งขันได้ ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้ได้การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้ประกอบการสามารถ
แข่งขันด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร เช่น การบริการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ การบริการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงการสร้าง
มาตรฐานการขนส่งสินค้า การประกันภัย และพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 
ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการรถเท่ียวเปล่า และระบบตรวจสอบติดตามสินค้า 

2.3 สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

      แม้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจกำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่ผ่านมากลับพบว่าสามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีสาเหตุมาจากธุรกิจการขนส่งและบริการทางด้านโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลากหลาย
อุตสาหกรรม อาทิเช่น ผู้ขายปัจจัยในการผลิต (Supplier) ผู้ผลิตสินค้า ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ซึ่งล้วน
แล้วแต่ต้องพึ ่งพิงการนำเข้าและส่งออกสินค้า ดั งนั ้นผู ้ประกอบการในปัจจุบันจึงมีความสนใจ และให้
ความสำคัญในการบริหารจัดการวางแผนห่วงโซ่อุปทานของสินค้า โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนของวัตถุดิบ
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ในการผลิต เนื่องจากต้นทุนจากการขนส่งคือต้นทุนหลักของสินค้าที่จะนำไปใช้ในการผลิตในลำดับถัดไป 
นอกเหนือจากนี้อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคือการลดระยะเวลาในการขนส่ง เพราะความรวดเร็วในการขนส่งจะ
เป็นตัวช่วยผู้ประกอบการในการนำสินค้าออกไปสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
การจัดการขนส่งของบริษัทจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเพ่ิมกำไรให้แก่ธุรกิจ และการสร้างโอกาสในการแข่งขัน 
แต่เนื่องจากความยุ่งยากในด้านการจัดการที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ และพิธีการที่มา
ใช้บังคับเรื่องการนำเข้าและส่งออกส่งผลให้ผู้ประกอบการที่จะต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าหันมาใช้บริการ
กับตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากข้ึน อีกท้ังได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว และจากการ
ลงทุนภาครัฐ 
  รูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์แบบ Third Party Logistics Provider หรือ 3PL คือ การให้บริการ
อย่างเป็นระบบและครบวงจร จะเป็นที่น่าจับตามอง ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์เอสเอ็มอีทั้งระบบ เช่น ธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางบก ธุรกิจ Freight Forwarder ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า
เติบโตได้เป็นอย่างดี โดยปัจจัยหลักท่ีสนับสนุนภาคโลจิสติกส์ประกอบด้วย 
  1) การขยายตัวของ e-Commerce แม้ว่า e-Commerce จะเข้ามาเปลี่ยนวงการค้าปลีกแบบเดิม ให้
ก้าวไปสู่การซื้อขายและชำระเงินผ่านออนไลน์ แต่การส่งมอบสินค้าจากผู้ขายให้ถึงมือผู้ซื้อยังคงต้องพ่ึงพาการ
ขนส่งสินค้า ดังนั้น ยิ่งการซื้อขายเกิดขึ้นง่ายดายบนโลกออนไลน์มากเท่าไร ก็จะยิ่งเกิดความต้องการใช้บริการ
ขนส่งสินค้ามากขึ้นเท่านั้น จึงกลายเป็นโอกาสทองของธุรกิจโลจิสติกส์ของเอสเอ็มอี โดยธุรกิจ e-Commerce 
ของไทยมีความแข็งแกร่งจากขนาดตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน 
  2) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ภาครัฐพยายามส่งเสริม คือ ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดัน
ให้ธุรกิจโลจิสติกส์เอสเอ็มอีเติบโตผ่านนโยบายสำคัญ 2 ด้านของภาครัฐ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
(Hard Infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Soft Infrastructure) ที่ให้สิทธิ
ประโยชน์เหนือกว่าพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
 โดยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็น
โครงการที่รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านคมนาคม เป็นการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น ขณะที่โครงสร้าง
พื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีที่จะเป็นกลยุทธ์ดึงดูดนักลงทนุผ่าน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก จะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าท่ีผลิตในพ้ืนที่ EEC เพ่ือกระจายไปยัง
พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เติบโต ส่วนความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคโลจิสติกส์ 4.0 ต้องเผชิญก็คือ การปรับตัวเข้า
หาสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล การลดต้นทุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนา
ตนเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอ น่าจะเป็นหนทางที่จะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ได้ ท่ามกลาง
กระแสของการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ 
  จากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) พบว่า ในปี 2562 ภาพรวมการ
ขนส่งสินค้าของประเทศไทย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีปริมาณรวม 946,751 พันตัน ลดลงเล็กน้อย
จาก 953,617 พันตันในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยปริมาณการขนส่งสินค้า
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ระหว่างประเทศมีอัตราการขยายตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.6 ในขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.9 แสดงดังรูปที่ 2.3 

 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 

รูปที่ 2.3 ปริมาณการขนส่งสินค้าในภาพรวม (พันตัน) 

  สำหรับปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึง พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 2.1 
แสดงให้เห็นว่า การขนส่งสินค้าภายในประเทศในปี 2562 การขนส่งสินค้าทางถนนยังคงเป็นรูปแบบการขนส่ง
หลักของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.3 โดยในปี 2562 การขนส่งสินค้าภายในประเทศมีปริมาณรวม 
617,036 พันตัน เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 611,626 พันตัน ในปี 2561 หรือมีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 0.9 
จากการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำเป็นหลักเพิ่มขึ้นทั้งการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่ง
ทะเลภายในประเทศ ในปี 2562 การขนส่งสินค้าทางถนนมีปริมาณ 483 ,168 พันตัน โดยปรับลดลงเล็กน้อย
จาก 483,760 พันตันในปี 2561 หรือมีอัตราการขยายตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.1 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังคง
นิยมใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการขนส่งแบบถึงมือ
ผู้รับ (Door-to-Door) ที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ e-Commerce  
  สำหรับปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562 
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2563) แสดงดังตารางที่ 2.2 ในปี 2562 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีปริมาณ 329,715 พันตัน 
ลดลงจาก 341,991 พันตัน ในปี 2561 หรือมีอัตราการขยายตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.6 จากการลดลงของ
ปริมาณ การขนส่งสินค้าทางน้ำเป็นหลัก โดยการขนส่งทางน้ำ มีปริมาณ 291,948 พันตัน ลดลงจาก 305,029 
พันตันในปี 2561 หรือมีอัตราการขยายตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.3 จากภาพรวมการนำเข้าส่งออกสินค้า
ระหว่างประเทศที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนการขนส่งสินค้าทางถนนมีปริมาณ 
36,569 พันตัน เพิ่มขึ้นจาก 35,925 พันตันในปี 2561 หรือมีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 1.8 จากข้อมูล
พบว่ามูลค่าการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างไทยกับจีนตอนใต้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมากจาก
ความต้องการสินค้าไทยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของการพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา 
และกัมพูชา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนจีนและต่างประเทศ และการขนส่งสินค้าทาง
อากาศมีปริมาณ 785 พันตัน เพ่ิมข้ึนจาก 635 พันตันในปี 2561 หรือมีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 23.6 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาสิทธิการบินระหว่างไทยและประเทศภาคีต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อม่ันและสนับสนุนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทาง
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อากาศระหว่างประเทศ สำหรับการขนส่งสินค้าทางรางมีสัดส่วนปริมาณในการขนส่งระหว่างประเทศน้อยที่สุด 
โดยในปี 2562 มีปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางราง 413 พันตัน เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 402 พันตันในปี 2561 หรือมี
อัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 2.7 ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ เส้นทาง
หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เชื่อมระหว่างไทย-มาเลเซีย และเส้นทางหนองคาย-ท่านาแร้ง เชื่อมระหว่างไทย-สปป.
ลาว ที่เริ่มเปิดให้บริการขนส่งสินค้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (พันตัน) 

รูปแบบการขนส่ง 2558 2559 2560 2561 2562 
ทางถนน 482,358 484,884 482,596 483,760 483,168 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 3.7 0.5 -0.5 0.2 -0.1 
ทางราง 11,388 11,937 11,695 10,232 10,262 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 5.4 4.8 -2 -12.5 0.3 
ทางน้ำ 102,779 101,222 113,876 117,537 123,532 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 6.2 -1.5 12.5 3.2 5.1 
ลำน้ำภายในประเทศ 50,907 50,327 53,026 55,739 57,242 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 1.6 -1.1 5.4 5.1 2.7 
ชายฝั่งทะเล 51,872 50,895 60,850 61,798 66,290 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 11.1 -1.9 19.6 1.6 7.3 
ทางอากาศ 115 120 112 97 74 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 0.9 4.3 -6.7 -13.4 -23.7 
รวมทั้งหมด 596,640 598,163 608,279 611,626 617,036 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 4.2 0.3 1.7 0.6 0.9 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 

  
ตารางท่ี 2.2 แสดงปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (พันตัน) 

รูปแบบการขนส่ง 2558 2559 2560 2561 2562 
ทางถนน 33,564 34,172 35,936 35,925 36,569 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) -8.8 1.8 5.2 -0.1 1.8 
ทางราง 126 223 324 402 413 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 57.5 77 45.3 24.1 2.7 
ทางน้ำ 327,650 290,570 275,045 305,029 291,948 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 22.8 -11.3 -5.3 10.9 -4.3 
ทางอากาศ 517 510 544 635 785 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) -17.7 -1.4 6.7 16.7 23.6 
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รูปแบบการขนส่ง 2558 2559 2560 2561 2562 
รวมทั้งหมด 361,857 325,475 311,849 341,991 329,715 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 18.9 -10.1 -4.2 9.7 -3.6 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 
 

แม้ว่าไทยจะมีอัตราการขยายตัวทางด้านการขนส่งโดยรวมเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องแต่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความหวังด้านการพัฒนาและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศยังคงถูกผลักดันและ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมและการขนส่ง ปี 
2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2563) สำหรับความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานไทยด้านระบบ
คมนาคมและการขนส่ง มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.7 แสนล้านบาทในปี 2563 โดยมีจำนวนถึง 86 โครงการ เป็น
งบประมาณของกรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), การ
รถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ กรมท่าอากาศยาน ได้แก่ 

1) โครงการภายใต้กรมทางหลวง (ทล.) 
- โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) แล้วเสร็จแล้ว 
- โครงการก่อสร้างทางเลี ่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) อยู ่ในขั ้นตอนการเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
- โครงการก่อสร้างทางทางหลวงหมายเลข 3 พัทยา – สัตหีบ แล้วเสร็จแล้ว 
- โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา อยู่ในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรี 
- โครงการสร้างถนน 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2) ทล. 415 พังงา-อ.บ้านตาขุน แล้วเสร็จแล้ว 
- มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว แล้วเสร็จแล้ว 
- มอเตอร์เวย์นครปฐม – ชะอำ  

2) โครงการภายใต้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
- โครงการทางด่วน พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก กำลัง

ก่อสร้าง 
- โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ (N2) กำลังก่อสร้าง และชะลอโครงการ 

3) โครงการภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
- โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต – ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ช่วง

ตลิ่งชัน – ศาลายา และช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เตรียมประกาศราคา และพิจารณา EIA ฉบับ
เปลี่ยนแปลง 

- โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และ
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง โดยครม. อนุมัติ 26 ก.ค.59 และเสนอ ครม. 
พิจารณาขยายเวลาโครงการฯ 

- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-
นครพนม ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการเวนคืนที่ดิน เตรียมประกาศราคา 

- โครงการรถไฟรางคู่ระยะที่ 2 จำนวน 7 เส้นทาง อยู่ในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรี 
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4) โครงการภายใต้กรมท่าอากาศยาน 
- โครงการพัฒนาสนามบินกระบี่ เพื่อเป็นสนามบินแห่งที่ 2 รองรับผู้โดยสารนอกเหนือจาก

สนามบินภูเก็ต กำลังก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงสนามบินสุราษฎร์ธานี กำลังก่อสร้าง 
- โครงการพัฒนาสนามบินนราธิวาส กำลังก่อสร้าง 
- โครงการพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ อยู่ในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรี 

          โครงการส่วนใหญ่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 ถึงปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศไทย สู่การเป็นหมุดหมายการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างแน่นอน (สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจารจร กระทรวงคมนาคม. 2563) 

2.4 สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ในช่วงสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ 

2.4.1 การขนส่งผู้โดยสารในช่วงสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ 

การเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และจากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการป้องกัน
โรคติดต่อ ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบอย่าง
มากเมื่อหลายประเทศมีการควบคุมการเดินทาง โดยเฉพาะการบินพาณิชย์ทั้งในส่วนของรายได้และจำนวน
ผู้โดยสาร ข้อมูลจากทุกด่านของกรมตรวจคนเข้าเมืองพบว่าจำนวนคนเดินทางเข้าออกประเทศไทยเริ่มลดลง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ขาเข้า 1.16 แสนคน ขาออก 1.23 แสนคน) และลดอย่างมากในเดือนมีนาคม 
2563 (ขาเข้า 0.67 แสนคน ขาออก 0.83 แสนคน) แสดงดังรูปที่ 2.4 ซึ่งเป็นผลจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง 
การลดจำนวนเที่ยวบินของสายการบินระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (พรสวรรค์ รักเป็น ธรรม และ
คณะ, 2020) 

จากรายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวนผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 35 และไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 99.4 จากปีที่ผ่านมา โดยการ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเดือน เมษายนต่อเนื่องตลอดทั้งไตรมาส จาก
ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ
ไทยชั่วคราว ฉบับที่ 1 – 5 ส่วนจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศในไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 21.6 และไตร
มาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 90.2 จากปีที่ผ่านมา โดยการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่มีการ
ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีมาตรการห้าม
เดินทางข้ามจังหวัดส่งผลให้สายการบินสัญชาติไทยส่วนใหญ่ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวในเดือนเมษายน
แล้วจึงกลับมาเริ่มทยอยทำการบินอีกครั้งเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม กพท. ได้
คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมาใกล้เคียงกับ สถานการณ์ปกติในปี 2566 หลังจากนั้นจำนวนผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศของไทยจะปรับตัวเข้าสู่ การเติบโตตามสถานการณ์ปกติในปี 2567 ถึง ปี 2568 
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                       ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

รูปที่ 2.4 จำนวนคนผ่านเขตแดนประเทศไทยปี 2019 – 2020 

จากรายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวนผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 35 และไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 99.4 จากปีที่ผ่านมา โดยการ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเดือน เมษายนต่อเนื่องตลอดทั้งไตรมาส จาก
ประกาศ กพท. เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว ฉบับที่ 1 – 5 ส่วนจำนวนผู้โดยสาร
ภายในประเทศในไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 21.6 และไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 90.2 จากปีที่ผ่านมา โดยการ
ขนส่งผู ้โดยสารภายในประเทศเริ ่มมีผลกระทบตั ้งแต่มีการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดส่งผลให้สายการบิน
สัญชาติไทยส่วนใหญ่ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวในเดือนเมษายนแล้วจึงกลับมาเริ่มทยอยทำการบินอีก
ครั้งเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม กพท. ได้คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมา
ใกล้เคียงกับ สถานการณ์ปกติในปี 2566 หลังจากนั้นจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศของไทยจะปรับตัวเข้าสู่ 
การเติบโตตามสถานการณ์ปกติในปี 2567 ถึง ปี 2568 

จากความร่วมมือขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation 
Organization: ICAO) กับหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการบินและด้านเศรษฐกิจ ได้คาดการณ์ผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อภาคอุตสาหกรรมการบินว่าในปี 2563 ทั่วโลกจะมีจำนวน
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ที่นั่งโดยสารในภาพรวมลดลงร้อยละ 45 ถึง 50 จากกรณีสถานการณ์ปกติ โดยจำนวนที่นั่งโดยสารระหว่าง
ประเทศจะลดลงร้อยละ 57 – 64 และจำนวนที่นั่งโดยสารภายในประเทศจะลดลงร้อยละ 37 ถึง 40 โดย
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีจำนวนที่นั่งโดยสารลดลงร้อยละ 64 ถึง 73 ซึ่งลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก คิด
เป็นจำนวนผู้โดยสารลดลง 377 ถึง 419 ล้านคน และคาดว่าผู้ประกอบการสายการบินในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกจะมีรายได้ลดลงประมาณ 78,000 ถึง 87,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ได้คาดการณ์ว่า การขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศจะฟื้นตัวกลับมามีปริมาณการขนส่งทางอากาศใกล้เคียงกับปี 2562 ในปี 2567 และ
เที่ยวบินระยะสั้นจะมีการฟ้ืนตัวเร็วกว่าเที่ยวบินระยะไกล (กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
บิน, 2020) 

2.4.2 การขนส่งสินค้าในช่วงสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้แต่ละประเทศ
ได้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกัน ตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคมไปจนถึงการปิดประเทศ 
มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการชะงักของอุปสงค์การบริโภคและอุปทานในภาคการผลิตและการบริการ 
โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าต่าง ๆ บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ McKinsey (3 เมษายน 2563) ชี้ว่าจาก
การศึกษามูลค่าของบริษัททั่วโลก 3,000 บริษัท พบว่าธุรกิจเกือบทุกสาขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้มาก
น้อยแตกต่างกันไป ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ ธุรกิจผลิตอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศและ
ท่องเที่ยว ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ตามลำดับ ส่วนธุรกิจที่ได้ผล
กระทบน้อยคือ ธุรกิจบริการผู้บริโภค ธุรกิจยา ธุรกิจด้านสุขภาพ และธุรกิจค้าปลีก 

สำหรับการขนส่งสินค้าของไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนปิดท่าเรือทำให้
ไม่สามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าจากจีนได้ ประเทศอื่น ๆ ก็มีการชะลอคำสั่งซื้อสินค้าออกไป ซึ่งส่งผลให้
ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งรายได้จากการขายสินค้าก็ลดลงจนอาจไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและอาจส่งผลให้ขาดทุนในระยะยาวได้ การขนส่งสินค้ายังสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่
อาจมีความล่าช้าในการขนส่ง เนื่องจากมีข้ันตอนในการตรวจอย่างเข้มงวดในการผ่านด่าน กลุ่มสินค้าส่งออกที่
ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ได้แก่ สินค้าภาคการเกษตร และอาหาร เช่น เนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เนื้อหมูสดแช่เย็น
แช่แข็ง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร ผักกระป๋องและแปรรูป รวมถึงสินค้า
อุตสาหกรรม อย่างเครื่องมือแพทย์ และ ยารักษาโรค กลุ่มสินค้าส่งออกที่หดตัวลงในช่วงการแพร่ ระบาดของ 
COVID-19 ได้แก่ สินค้าฟุ ่มเฟือย สินค้าแบรนเนมด์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณีและ
เครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้สำหรับการเดินทาง เป็นต้น (SCG Logistics, 
2020) 

อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่า ธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศไม่น่ามี
ปัญหาและอยู่ในระดับที่จัดการได้ แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการควบคุมการเดินทางอย่างเคร่งครัด แต่รัฐบาลก็ยกเว้น
การขนส่งสินค้าให้ดำเนินการได้ตามปกติ ทำให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า
และห้างร้านต่าง ๆ ได้ (พรสวรรค์ รักเป็นธรรม และคณะ, 2020) 
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2.5 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) มีการใช้คำในภาษาอังกฤษหลายคำ เช่น 
Through Transport, Intermodal Transport, Combined Transport และ Multimodal Transport ใน
อดีตนิยมใช้คำว่า Combined Transport ต่อมาเม่ือมีการร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศของสหประชาชาติว่า
ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 (The United Nations Convention on 
International Multimodal Transport of Goods 1980 หรือที่นิยมเรียกอย่างย่อว่า “MT Convention 
1980”) ได้ใช้คำว่า “Multimodal Transport” ในการร่างอนุสัญญา จึงทำให้ในปัจจุบันนิยมใช้คำว่า 
“Multimodal Transport” อย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้แม้จะใช้ในความหมายของการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ แต่มีรายละเอียดของการใช้ในทางปฏิบัติที่แตกต่างกันบางประการ เช่น Brodie (1999) ได้กล่าวว่า 
“Through Transport” เป็นคำที่นิยมใช้กับการขนส่งที่มีการขนส่งทางทะเลเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
ในประเทศโดยใช้วิธีการขนส่งอื่น เช่น รถไฟ รถบรรทุก และเรือลำเลียง โดยคิดค่าระวางไว้สำหรับตลอด
เส้นทางการขนส่ง ส่วนคำว่า “Combined Transport” ได้ให้คำนิยามตามความหมายของกฎข้อ 2 ของ ICC 
Uniform Rules for a Combined Transport Document 1975 ( ICC Publication No. 298) หมายถึง 
การรับขนของโดยใช้รูปแบบการขนส่งที่ต่างกันอย่างน้อย 2 รูปแบบ จากสถานที่ที่ได้รับมอบของในประเทศ
หนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้น “Combined Transport” ตามนิยามนี้จึง
มีลักษณะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศเพราะสถานที่รับมอบของกับสถานที่ส่งมอบของไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศ
เดียวกัน โดยมีการใช้ร ูปแบบการขนส่งที ่ต ่างกันอย่างน้อย 2 รูปแบบ นอกจากนี ้คำว่า “ Combined 
Transport” เป็นคำที่สายการเดินเรือ (Shipping Lines) นิยมใช้โดยมีความหมายรวมถึงการขนส่งเที่ยวใด
เที่ยวหนึ่งที่มีรูปแบบการขนส่งเดียวโดยทางทะเลแต่มียานพาหนะ คือ เรือสองลำเข้ามาทำการขนส่ง และผู้
ขนส่งที่ให้บริการ Combined Transport ถือเป็นผู้ขนส่งที่รับผิดชอบการขนส่งตลอดสายตั้งแต่เมื่อได้รับของ
ไว้จนกระท่ังส่งมอบของที่ปลายทาง (Glass, 2004) 
  ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ได้ให้ความหมายของคำว่า “การ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ไว้ดังนี้  
  “การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” หมายความว่า การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน
ตั ้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที ่ซึ่ง
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของใน
อีกประเทศหนึ่ง  
  การดำเนินการรับหรือส่งมอบของตามที่ระบุไว้ในสัญญาขนส่งรูปแบบเดียวไม่ถือว่าเป็นการ ขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบใน
ฐานะตัวการและเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าการทำสัญญานั้นจะทำด้วยตนเอง
หรือโดยบุคคลที่ตนมอบหมาย แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่กระทำการในฐานะตัวแทนหรือทำการแทนผู้ตราส่งหรอืผู้
ขนส่งที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าว 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้า หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะการ
ขนส่งหลายรูปแบบมาผสมผสานกันภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งรายเดียวซึ่งจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่สินค้าต้นทางไป
ถึงผู้รับปลายทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนน โดยการ
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ขนส่งประเภทนี้จะให้ความสำคัญต่อประเภทการขนส่งหลัก ได้แก่ การขนส่งทางราง หรือการขนส่งทางน้ำ 
โดยพิจารณาระยะทางในการขนส่งทางถนนให้น้อยที่สุด รวมถึงการใช้ในระยะทางสั้น  ๆ ในช่วงต้นทางหรือ
ในช่วงการส่งมอบสินค้าปลายทาง โดยมีลักษณะของการขนส่งเรียกว่า การขนส่งแบบ Door to Door คือ การ
ขนส่งจากประตูจนถึงประตูหรือการขนส่งจากต้นทางไปถึงผู้รับปลายทางซึ่งเป็นลักษณะของการจัดส่งสินค้าต่อ
กันเป็นทอด ๆ การขนส่งประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาค หรือการขนส่งระหว่างประเทศ 
(นพนันท์ เมืองเหนือ, 2556) รูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ใช้และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มี
ดังต่อไปนี้ (นพนันท์ เมืองเหนือ, 2556) 

1) ประเภท Sea-Air ซึ่งเป็นการใช้วิธีการขนส่งทางทะเลเชื่อมต่อกับวิธีการขนส่งทางอากาศ 
2) ประเภท Rail/Road/Inland หรือ Waterway-SeaRail/Road/Inland 
3) ประเภท Air-Truck ซึ่งเป็นการใช้การขนส่งทางรถบรรทุกสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ 
4) ประเภท Land Bridge ซึ่งเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศที่ใช้รูปแบบการ

ขนส่งทางบกเชื่อมกับการขนส่งทางทะเลเข้าด้วยกัน ในลักษณะ Sea-Land-Sea โดยนิยมใช้ตู้สินค้าบรรทุก
ของขนส่งต่อเนื่องข้ามทวีป โดยเชื่อมทะเลสองฟากแผ่นดินเข้าด้วยกันลักษณะคล้ายสะพานบก 

5) ประเภท Mini Bridge ซึ่งการขนส่งลักษณะนี้คล้ายกับ Land Bridge แต่เป็นการเชื่อมการขนส่ง
แบบ Sea-Land เท่านั้น และโดยมากเป็นการเชื่อมระหว่างการขนส่งทางทะเลกับทางรถไฟ 

2.5.1 การตัดสินใจการเลือกใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบก็คื อปัจจัยของต้นทุน 
สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ต้นทุนด้านปฏิบัติการของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ 
2) ต้นทุนด้านเวลาในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
  1) ต้นทุนด้านปฏิบัติการของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ   
      ในการวิเคราะห์ต้นทุนของการขนส่งนั้นผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ต้นทุนทั้งในด้านของต้นทุน
คงที ่ อันเนื ่องมาจากสิ ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนั้น
ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาถึงรูปของการบริหารโครงการอันเนื่องจาก ยานพาหนะ เครื่องจักรต่าง ๆ หรือ
แม้กระท่ังอาคาร ซึ่งมีอายุการใช้งานที่จำกัด รวมถึงการคาดการณ์และประเมินรายรับที่จะเกิดขึ้นเพ่ือลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และเม่ือรวมต้นทุนราคาค่าขนส่งสินค้าตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง ค่าขนส่งจะต้องมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้
ให้บริการ และลูกค้าผู้รับบริการ (พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา, 2551) โดย Banomyong and Beresford 
(2001) ได้อธิบายถึงต้นทุนของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Cost Model) ไว้ว่า 
เป็นการรวมกันระหว่างต้นทุนในการขนส่งของแต่ละประเภทการขนส่ง (ทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางเรือ
ในประเทศ และทางทะเล) และต้นทุนในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ต้นทุนดังกล่าวได้ปรั บปรุงมาจาก
งานวิจัยของ Beresford and Dubey (1990) และมีการพัฒนาต่อโดย Beresford (1999) จากรูปที่ 2.5 
แสดงต้นทุนของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งพบว่าต้นทุนของการขนส่งจะแปรผันตามรูปแบบการขนส่ง 
โดยที่ความชันของเส้นโค้งต้นทุนจะสะท้อนให้เห็นว่า การขนส่งในปริมาณที่มาก รูปแบบการขนส่งทางทะเลจะ
มีราคาต่อตันเทียบกับระยะทางถูกที่สุด รองลงมา คือ การขนส่งทางราง และทางเรือในประเทศ ส่วนการขนส่ง
ทางบกจะมีค่าใช้จ่ายสูงสุด ณ ที่ท่าเรือหรือสถานีปลายทางขนส่งภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดการการ
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ขนส่งจะถูกเรียกเก็บแม้จะไม่มีกระบวนการขนย้ายใด ๆ เกิดข้ึน ดังจะเห็นได้จากเส้นตั้งฉากกับแกนระยะทางที่
เป็นลักษณะขั้นบันไดในเส้นโค้งต้นทุน ระดับความสูงของขั้นบันไดจะเป็นสัดส่วนกับระดับของค่าใช้จ่ายซึ่ง
ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขนส่งที่เลือกใช้ ดังนั้นการรวมกันระหว่างรูปแบบการขนส่งจะส่งผลให้ต้นทุนการขนส่ง
แตกต่างกัน เมื่อรูปแบบการขนส่งมีความแตกต่างกันออกไป (Banomyong and Beresford, 2001)  
 

 
 ที่มา : Beresford, 1999 

รูปที่ 2.5 รูปแบบของต้นทุนของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

2) ต้นทุนด้านเวลาในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
 ในระบบการขนส่งสินค้า ต้นทุนทางด้านเวลานั้นนับว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญไม่แพ้ต้นทุนอื่นๆ เนื่องจาก
การบริหารเวลาในการขนส่งสินค้ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะกับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบที่จำเป็นต้องมีการบริหารการขนส่งให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานกับการปฏิบัติงาน 
ณ จุดขนถ่ายจะต้องมีประสิทธิภาพ โดยสินค้าไม่ควรจะมีการรอคอยที่นานจนเกินไปและระยะเวลารอคอยควร
ต้องเหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้น ๆ อีกด้วย (พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา, 2551) 
 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นพบว่า ในการตัดสินใจเลือกใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของ
ผู้ประกอบการนั้นจะให้ความสำคัญไปที่ปัจจัยของต้นทุนทางด้านราคาและเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากรูปแบบ
ของการขนส่งดังกล่าวไม่ได้จะช่วยทำให้ต้นทุนลดลงเสมอไป แต่จะมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนในระยะทางที่
จำกัดเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้น
จำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ช่วงเวลาในการขนส่ง ต้นทุนในการเปลี่ยนโหมดการขนส่ง ระยะเวลา
ในการขนส่ง ต้นทุนราคาในการขนส่ง และต้นทุนในด้านเวลา เป็นต้น เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
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2.6 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทย 

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารที่
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากการขนส่งต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยยังคงใช้การคมนาคมขนส่งทางถนนเป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนการขนส่งสินค้ากว่าร้อยละ 90 
ถูกขนส่งโดยรถบรรทุกและรถหัวลาก ซึ่งใช้ทางร่วมกับการเดินทางของคนท่ีส่วนใหญ่ยังคงใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
จากข้อมูลการขนส่งสินค้า ในปี 2561 พบว่า มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยสัดส่วนถึงร้อยละ 79.3 
ของปริมาณขนส่งสินค้ารวม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2562) แสดงดังรูปที่ 2.6 
ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนและพัฒนาโครงข่ายทางถนนมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งรูปแบบ
อ่ืน ๆ ทำให้มีระยะทางถนนครอบคลุมถึงร้อยละ 86.9 ของเส้นทางขนส่งทั้งหมดของประเทศ  

 

 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 

รูปที่ 2.6 ปริมาณการขนส่งสินค้าจำแนกตามรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยปี 2561 
 

อีกทั้งการขนส่งทางถนนนั้นมีคุณลักษณะการขนส่งที่สามารถส่งตรงจากผู้ส่ง (หรือต้นทาง) ถึงผู้รับ 
(ปลายทาง)  ได้อย่างสมบูรณ์และใช้เชื่อมโยงการขนส่งรูปแบบอ่ืนที่ไม่สามารถขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทาง
ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางราง เป็นต้น (Sathapongpakdee .P, 2562) มีความ
รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถควบคุมเวลาได้ดี ทั้งยังครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากกว่าการขนส่งรูปแบบ
อื่น (ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์, 2559) ในปัจจุบันการขนส่ง (Mode of Transportation) ของไทยแบ่งได้เป็น 5 
รูปแบบหลัก ได้แก่  

1) การขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกทุกประเภททั้งในลักษณะดำเนินการเองและการใช้
บริการจากผู้รับจ้าง รวมทั้งบริการเสริมการขนส่งสินค้าทางบก อาทิ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

2) การขนส่งทางรถไฟหรือระบบราง เป็นการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง (Rail Vehicles) ที่อาศัย
โครงข่ายรถไฟ (Railway Network) โดยมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  

3) การขนส่งทางท่อ เป็นการขนส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซโดยผ่านระบบท่อลำเลียง ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

4) การขนส่งทางน้ำ เป็นการขนส่งทางทะเล ชายฝั่งทะเล และลำน้ำภายในประเทศ รวมถึงบริการ
สนับสนุนการขนส่งทางน้ำทุกประเภท เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นต้น 
  5)  การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งทางอากาศรวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 
สนามบิน และการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เช่น สถานีวิทยุการบิน ศูนย์ควบคุมการบิน เป็นต้น 
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จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-
2565 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  พบว่า 
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบเพื่อเป็นกลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเป็นประตูการค้าซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวกโดยวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขนส่งและ
เครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื ่อมโยงตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (ธีรวัลย์ , 2559) โดย 
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งทุกรูปแบบ โดยให้ระบบรถไฟเป็นโครงข่ายหลักในการคมนาคม
ขนส่งของประเทศ (สำนักงบประมาณรัฐสภา, 2562)  
  โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ปี 2550 คณะรัฐมนตรี พณฯ ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เห็นชอบให้
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้า
และบริการทางการขนส่งทางรางและการขนส่งทางน้ำ รวม 2 เส้นทาง เพื่อเป็นต้นแบบในการสนับสนุนให้มี
การขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางการขนส่งทางราง โดยมีการรวบรวมและกระจายสินค้าที่ย่านกองเก็บตู้
สินค้า (CY) ในภูมิภาคและให้การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเป็นตัวสนับสนุนในลักษณะการขนส่งต่อเนื่ อง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะช่วยลดเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ส่งออกไปยังการขนส่งทางน้ำ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2554) 
ได้แก่ 
  1) เส้นทางระหว่างจังหวัดขอนแก่น – จังหวัดนครราชสีมา กับท่าเรือแหลมฉบัง 
  2) เส้นทางระหว่างจากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ( Inland Container Depot : ICD) ที่
ลาดกระบัง และท่าเรือแหลมฉบัง  

นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวแล้วยังมีการผลัดดันเส้นทางการขนส่งจากท่าเรือกรุงเทพ - คลองเตย
ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีท่าเรือคลองเตยเป็นผู้สนับสนุนการให้บริการขนส่งตู้สินค้าระหว่างท่าเรือกรุงเทพ
กับท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้ประกอบการสามารถนำตู้สินค้าและสินค้ามาวางพักในพ้ืนที่ได้ 10 วัน โดยไม่เสียค่า
ภาระฝากเก็บอีกทั้งยังมีความสะดวกในการใช้บริการ เนื่องจากพ้ืนที่อยู่นอกเขตรั้วศุลกากร (ปารวี, 2561) โดย
ในปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดประตูการค้าเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศไว้ 
ดังนี้  

1. ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) โดยการท่าเรือฯ ทำหน้าที่เป็น
องค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนเช่าประกอบการหรือที่เรียกว่า Land 
Port ท่าเทียบเรือแหลมฉบังเป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสู่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลกจากการจัดอันดับท่าเทียบเรือที่เป็น World Top Container Port ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการ
ให้บริการโดยรวมของท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า สามารรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าได้ถึง 11 ล้าน ที.อี.ยู./ปี 
โดยข้อมูลจากรายงานประจำปี 2557 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระบุว่า ท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการ
ขนถ่ายสินค้าติดอันดับที่ 23 ของโลก ที่ระดับ 6.459 ล้าน ที.อี.ยู.1 คิดเป็นน้ำหนักได้ประมาณ 72.264 ล้านตัน 
และเม่ือพิจารณาสถิติการขนส่งสินค้าตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 ของท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า ปริมาณตู้
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สินค้ำท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเป็นลำดับภายหลังจาก
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ประเทศไทยได้พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้กว่า 45 ล้าน
คนต่อปี ขีดความสามารถในการรองรับเครื่องบินได้ถึง 120 หลุมจอด มีรันเวย์ที่สามารถให้บริการขึ้น -ลงได้
พร้อมกันทันที 2 รันเวย์ ด้วยความยาวของรันเวย์ที่มากถึง 4,000 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่
อย่างแอร์บัส A-380 ได้อย่างไม่มีปัญหา สามารรองรับเที่ยวบินได้ถึง 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และให้บริการขน
ถ่ายสินค้าทางอากาศได้ 3 ล้านตันต่อปีในทันที และในอนาคตจะสามารถขยายไปถึง 6 ล้านตันต่อปี จึง
สามารถกล่าวได้ สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่มีระบบมาตรฐานทันสมัยมากที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่งใน
ปัจจุบัน (ธนิต โสรัตน์, 2557) 

ในอนาคตประเทศไทยจะมีการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและบริการทางการขนส่งที่เรียกว่า ท่าเรือ
บก (Dry port) ที่ทำหน้าที่เสมือนท่าเรือทุกประการเพียงแต่จุดที่ตั้งเน้นรับ-ส่งสินค้าผ่านรถไฟทางคู่เป็นหลัก
รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) มีการเชื่อมต่อการขนส่งได้ตั้งแต่สอง
รูปแบบขึ้นไป โดยมีการขนส่งทางรางเป็นหลัก ดังรูปที่ 2.7 โดยโครงการดังกล่าวเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
รูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี โดยภาครัฐคือการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาที่ดิน ส่วน
เอกชนจะลงทุนพัฒนาโครงการ (SALIKA Knowledge sharing Space, 2562) เพื่อเป็นกลไกตอบสนองการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยรวมไปถึงสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้านผ่านประตูการค้าหลัก (ท่าเรือแหลม
ฉบัง) เพ่ือผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค (กลุ่มประเทศ CLMV)  

 

 
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร, 2562 

รูปที่ 2.7  การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้าไปยังท่าเรือบกและท่าเรือ 

จากการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (สนข.) พบว่า มีพ้ืนที่ 4 จังหวัด ที่
เหมาะสมต่อการสร้างท่าเรือบก ดังรูปที่ 2.8 ได้แก่ (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร, 2562)  

จุดที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ เนื่องจากมีความพร้อมและอยู่ใกล้กับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ระยะทางไปยังท่าเรือแหลมฉบังระยะทาง 70 กม. มีขนาด 1,800 ไร่ คาดการณ์
ปริมาณสินค้าแรกเริ่ม 395,300 TEUs 

จุดที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ต.กุดจิก อ.สูงเนิน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมและสินค้าเข้า–ออกจำนวน
มาก โดยจะดำเนินการในระยะถัดจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 320 กม. มีขนาด 
1,800ไร่ คาดการณ์ปริมาณสินค้าแรกเริ่ม 287,400 TEUs 
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จุดที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง เนื่องจากมีอุตสาหกรรมและสินค้าเข้า–ออกจำนวน
มากเป็นการดำเนินการในระยะถัดจากจังหวัดนครราชสีมาและประเทศเพื่อนบ้าน ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 
550 กม. มีขนาด 1,800 ไร่ คาดการณ์ปริมาณสินค้าแรกเริ่ม 226,700 TEUs 

จุดที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี เนื่องจากมีการขนส่งสินค้าเข้า-ออกมาก และเป็น
ฐานการรับส่งสินค้าสินค้าสู่ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตก ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 370 กม. 
มีขนาด 1,300 ไร่ คาดการณ์ปริมาณสินค้าแรกเริ่ม 95,800 TEUs 
 

 
 ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร, 2562 

รูปที่ 2.8 จังหวัดที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบกภายในประเทศ 

สำหรับการจัดอันดับการสร้างท่าเรือบก สนข.จะเริ่มที่ จ.ฉะเชิงเทราก่อน เพราะมีความพร้อมด้าน
รถไฟทางคู่ซึ่งทางโดยท่าเรือบกแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีเปิดประมูลไปเมื่อปลายปี 2562 และเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2563 เพ่ือพร้อมเปิดบริการไดใ้นปี 2567 ทั้งนี้ สนข. ได้มีการศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาทางคู่
ระยะเร่งด่วนคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางรถไฟช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา (ระยะทาง 125 
กม.) เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจรในไอซีดีลาดกระบัง และอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกหลังจากนั้นจะทำก่อสร้างที่จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่นต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จใน
ปี 2567 ถึง ปี 2568 เพ่ือให้ทันกับการเปิดใช้รถไฟทางคู่ จากนั้นจึงเป็นทำการก่อสร้างต่อที่จังหวัดนครสวรรค์
เป็นแห่งสุดท้ายคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2570 ซึ่งตรงตามเงื่อนไขเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อโครงการการ
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ก่อสร้างท่าเรือบกแล้วเสร็จจะเพ่ิมสัดส่วนการขนส่งทางรางเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังได้มากข้ึน เพราะในปัจจุบันมี
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านเข้าออกที่ไอซีดีลาดกระบังประมาณ 1.3 ล้านทีอียูต่อปี แต่มีการขนส่งสินค้าตู้คอน
เทนเนอร์ทางรางจากไอซีดีลาดกระบังไปท่าเรือแหลมฉบังเพียงแค่ร้อยละ 6 ของปริมาณทั้งหมดเท่านั้น จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพ่ึงพาระบบขนส่งทางราง หากมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จและมีท่าเรือบกใน
ฉะเชิงเทราจะช่วยให้การขนส่งสินค้าทางรางไปยังแหลมฉบังเพ่ิมเป็นร้อยละ 30 สอดรับกับการก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบังเฟส 3 ที่จะแล้วเสร็จในปี 2567 ถึง 2568 ที่ช่วยลดระยะเวลาจากเดิม 24 ชั่วโมง เหลือเพียงไมถ่ึง 8 
ชั่วโมง และยังสามารถประหยัดค่าขนส่งให้กับประเทศได้ประมาณ 250,000 ล้านบาทต่อปี (สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งจราจร, 2562) 

2.7 ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 สถิติการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณเมืองท่าชายทะเล  

  การขนส่งทางน้ำ ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบการค้าทั้งในและระหว่าง
ประเทศ เพราะเป็นการขนส่งเพียงชนิดเดียวที่สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยมีค่าระวางถูกกว่าค่า
ขนส่งด้วยวิธีการอื่น ๆ ดังนั้นในการที่จะศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจำเป็นต้องศึกษาและทำความ
เข้าใจสถิติทางการค้าและการขนส่ง จากข้อมูลของกลุ่มสถิติวิเคราะห์ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า มีการขนส่ง
ทางน้ำบริเวณเมืองท่าชายทะเล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2562 (กรมเจ้าท่า, 2563) มีจำนวนเที่ยวเรือ
ขาเข้าและขาออกจำแนกตามประเภทของเรือ ได้แก่ เรือค้าต่างประเทศ และเรือค้าชายฝั ่ง โดยเรือค้า
ต่างประเทศ คือ เรือที่ทำการขนส่งสินค้าจากเมืองท่าต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาประเทศไทยหรือเรือที่ทำการขนส่ง
สินค้าออกจากประเทศไทย ไปเมืองท่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีการแจ้งเข้า - ออก ที่ด่านศุลกากรว่าเป็น
เรือต่างประเทศ และเรือค้าชายฝั่ง คือ เรือท่ีทำการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าต่าง ๆ ภายในประเทศไทยโดย
มีแจ้งเข้าออกท่ีด่านศุลกากรว่าเป็นเรือค้าชายฝั่ง ข้อมูลสถิติปริมาณเรือค้าต่างประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง 
ปี พ.ศ. 2562 แสดงดังตารางที่ 2.3 และข้อมูลสถิติปริมาณเรือค้าชายฝั่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 
2562 แสดงดังตารางที่ 2.4 
 

ตารางท่ี 2.3 ข้อมูลสถิติปริมาณเรือค้าต่างประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2562 

 
 

 
 หน่วย : เที่ยวลำ:ตัน 

ปี 
                จำนวนเที่ยวเรือ             ปริมาณสินค้า (ล้านตัน) 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก 
2558 43,150 38,054 140.166 68.261 
2559 48,857 43,674 141.700 70.195 
2560 46,572 37,915 143.675 30.818 
2561 44,321 40,096 160.467 71.418 
2562 40,127 36,641 155.558 82.461 
ที่มา: กรมเจ้าท่า, 2563 
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ตารางที่ 2.4 ข้อมูลสถิติปริมาณเรือค้าชายฝ่ัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2562 

    หน่วย : เที่ยวลำ:ตัน 

ปี 
จำนวนเที่ยวเรือ ปริมาณสินค้า (ล้านตัน) 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก 
2558 34,205 34,041 28.159 23.713 
2559 34,407 34,343 26.957 23.937 
2560 37,915 38,108 30.818 30.032 
2561 44,321 40,096 160.467 71.418 
2562 40,127 36,641 155.558 82.461 

ที่มา: กรมเจ้าท่า, 2563 
 

  เมื่อพิจารณาด่านศุลกากรที่มีจำนวนเรือขาเข้าและขาออกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 
ถึง ปี พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลเรือต่างประเทศที่เข้าด่านศุลกากร แสดงดังตารางที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่าทั้งสินค้า
ขาเข้าและขาออก ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา พบว่า ด่านศุลกากรที่มีจำนวนเรือต่างประเทศสูงสุด คือ ด่าน
ศุลกากรจังหวัดระนอง รองลงมา คือด่านศุลกากรแหลมฉบัง และด่านศุลกากรกรุงเทพ ตามลำดับ  
 

ตารางท่ี 2.5 แสดงด่านศุลกากร 3 อันดับแรกที่มีจำนวนเรือต่างประเทศมากที่สุด 

ปี 
เรือต่างประเทศ  

อันดับ ด่านศุลกากร ขาเข้า (เที่ยวลำ) ด่านศุลกากร ขาออก (เที่ยวลำ) 

2558 
1 ระนอง 11,470 ระนอง 11,422 
2 แหลมฉบัง 9,689 แหลมฉบัง  9,389 
3 กรุงเทพ 1,845 สงขลา 3,979 

2559 
1 ระนอง 18,038 ระนอง 17,792 
2 แหลมฉบัง 9,567 แหลมฉบัง 9,555 
3 กรุงเทพ 4,692 คลองใหญ่ 4,032 

2560 
1 ระนอง 17,260 ระนอง 17,206 
2 แหลมฉบัง 9,714 แหลมฉบัง 11,042 
3 กรุงเทพ 4,400 คลองใหญ่ 3,345 

2561 
1 ระนอง 14,923 ระนอง 14,851 
2 แหลมฉบัง 9,953 แหลมฉบัง 9,921 
3 กรุงเทพ 4,134 มาบตาพุด 3,880 

2562 
1 ระนอง 13,225 ระนอง 13,639 
2 แหลมฉบัง 9,774 แหลมฉบัง 9,776 
3 กรุงเทพ 3,812 มาบตาพุด 3,483 

ที่มา: กรมเจ้าท่า, 2563 
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 สำหรับข้อมูลเรือค้าชายฝั่งที่เข้าด่านศุลกากรจากกรมเจ้าท่า แสดงดังตารางที่ 2.6 แสดงให้เห็นว่า จำนวน
เรือค้าชายฝั่งทั้งสินค้าขาเข้าและขาออก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2562 ด่านศุลกากรที่มีจำนวนเรือค้า
ชายฝั่งสูงสุด คือ ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง รองลงมาคือ ด่านศุลกากรสมุทรปราการ และด่านศุลกากร
มาบตาพุด ตามลำดับ  
 

ตารางท่ี 2.6 แสดงด่านศุลกากร 3 อันดับแรกที่มีจำนวนเรือค้าชายฝ่ังมากที่สุด 

ปี 
เรือค้าชายฝ่ัง  

อันดับ ด่านศุลกากร ขาเข้า (เที่ยวลำ) ด่านศุลกากร ขาออก (เที่ยวลำ) 

2558 
1 แหลมฉบัง 11,958 แหลมฉบัง 11,964 
2 สมุทรปราการ 6,629 สมุทรปราการ 6,577 
3 มาบตาพุด 5,155 มาบตาพุด 5,155 

2559 
1 แหลมฉบัง 11,745 แหลมฉบัง 11,743 
2 สมุทรปราการ 6,609 สมุทรปราการ 6,395 
3 มาบตาพุด 5,291 มาบตาพุด 5,336 

2560 
1 แหลมฉบัง 13,893 แหลมฉบัง 13,825 
2 สมุทรปราการ 7,768 สมุทรปราการ 7,742 
3 มาบตาพุด 5,364 มาบตาพุด 5,516 

2561 
1 แหลมฉบัง 12,889 แหลมฉบัง 13,657 
2 สมุทรปราการ 7,553 สมุทรปราการ 6,822 
3 มาบตาพุด 5,740 มาบตาพุด 5,819 

2562 
1 แหลมฉบัง 11,512 แหลมฉบัง 13,284 
2 สมุทรปราการ 7,313 สมุทรปราการ 5,546 
3 มาบตาพุด 4,975 มาบตาพุด 5,141 

ที่มา: กรมเจ้าท่า, 2563  
  

  สำหรับข้อมูลด้านปริมาณสินค้าขนส่งทางเรือต่างประเทศมากท่ีสุด 3 อันดับ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมเจ้า
ท่า แสดงดังตารางที่ 2.7 ได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2562 ด่านศุลกากรที่มี
ปริมาณสินค้าขนส่งทางเรือต่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ด่านศุลกากร 
แหลมฉบัง รองลงมา คือ ด่านศุลกากรมาบตะพุด และข้อมูลด้านปริมาณสินค้าขนส่งทางเรือค้าชายฝั่งมาก
ที่สุด 3 อันดับ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมเจ้าท่าเช่นเดียวกัน พบว่า ข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562 ด่าน
ศุลกากรที่มีปริมาณสินค้าขนส่งทางเรือค้าชายฝั่งขาเข้ามากที่สุด คือ ด่านศุลกากรสมุทรปราการ และด่าน
ศุลกากรที่มปีริมาณสินค้าขนส่งทางเรือค้าชายฝั่งขาออกมากที่สุด คือ ด่านศุลกากรแหลมฉบัง 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงด่านศุลกากร 3 อันดับแรกที่มีปริมาณสินค้าขนส่งทางเรือต่างประเทศมากที่สุด 

ปี 
เรือต่างประเทศ 

อันดับ ด่านศุลกากร ขาเข้า (ล้านตัน) ด่านศุลกากร ขาออก (ล้านตัน) 

2558 
1 แหลมฉบัง 77.906 แหลมฉบัง 38.222 
2 มาบตาพุด 39.149 มาบตาพุด 9.400 
3 เกาะหลัก 1.854 สงขลา 7.048 

2559 
1 แหลมฉบัง 83.842 แหลมฉบัง 38.604 
2 มาบตาพุด 37.720 มาบตาพุด 11.038 
3 กรุงเทพ 15.354 สงขลา 8.961 

2560 
1 สมุทรปราการ 11.447 แหลมฉบัง 15.168 
2 แหลมฉบัง 5.460 มาบตาพุด 6.324 
3 กรุงเทพ 3.750 สมุทรปราการ 5861 

2561 
1 แหลมฉบัง 90.827 แหลมฉบัง 38.300 
2 มาบตาพุด 50.867 มาบตาพุด 12.237 
3 กรุงเทพ 14.241 สงขลา 8.014 

2562 
1 แหลมฉบัง 92.288 แหลมฉบัง 52.991 
2 มาบตาพุด 44.660 มาบตาพุด 10.39 
3 กรุงเทพ 13.570 สงขลา 7.817 

ที่มา: กรมเจ้าท่า, 2563 
 

ตารางท่ี 2.8 แสดงด่านศุลกากร 3 อันดับแรกที่มีปริมาณสินค้าขนส่งทางเรือค้าชายฝ่ังมากที่สุด 

ปี 
เรือต่างประเทศ 

อันดับ ด่านศุลกากร ขาเข้า (ล้านตัน) ด่านศุลกากร ขาออก (ล้านตัน) 

2558 
1 สมุทรปราการ 38.222 แหลมฉบัง 13.691 
2 แหลมฉบัง 9.400 มาบตาพุด 6.334 
3 กรุงเทพ 7.048 สมุทรปราการ 1.296 

2559 
1 สมุทรปราการ 9.984 แหลมฉบัง 13.766 
2 แหลมฉบัง 3.819 มาบตาพุด 6.364 
3 กรุงเทพ 3.373 สมุทรปราการ 1.086 

2560 
1 สมุทรปราการ 11.447 แหลมฉบัง 15.168 
2 แหลมฉบัง 5.461 มาบตาพุด 6.324 
3 กรุงเทพ 3.750 สมุทรปราการ 5.891 

2561 
1 สมุทรปราการ 11.895 แหลมฉบัง 17.98 
2 แหลมฉบัง 3.685 มาบตาพุด 6.509 
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ปี 
เรือต่างประเทศ 

อันดับ ด่านศุลกากร ขาเข้า (ล้านตัน) ด่านศุลกากร ขาออก (ล้านตัน) 
3 กรุงเทพ 3.373 สมุทรปราการ 5.302 

2562 
1 สมุทรปราการ 12.035 แหลมฉบัง 18.329 
2 กรุงเทพ 3.519 มาบตาพุด 6.474 
3 แหลมฉบัง 3.515 สมุทรปราการ 4.45 

ที่มา: กรมเจ้าท่า, 2563 

2.7.2 สถิติการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางราง  

  จากข้อมูลการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางรางพบว่า ปี 2556 ทางรถไฟมีการขนส่งสินค้า 11.92 
ล้านตัน และการขนส่งผู้โดยสาร 37.34 ล้านตัน ทางรถไฟฟ้าใต้ดินมีการขนส่งผู้โดยสาร 84.68 ล้านตัน และปี 
2557 ทางรถไฟมีการขนส่งสินค้า 10.83 ล้านตันและการขนส่งผู้โดยสาร 36.43 ล้านตัน ทางรถไฟฟ้าใต้ดินมี
การขนส่งผู้โดยสาร 92.42 ล้านตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ แสดงดังตารางที่ 2.9 (สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม, 2558) 
 

ตารางท่ี 2.9 แสดงสถิติการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางราง 

ปี 2556 หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

รถไฟ 

สินค้า 
(ล้านตัน) 

1.02 0.96 1.06 0.97 0.97 0.97 1.05 1.02 0.97 0.98 0.99 0.96 11.92 

ผู้โดยสาร 
(ล้านคน) 

3.38 3.07 3.38 3.28 3.16 2.90 3.08 3.19 2.73 3.21 2.87 3.11 37.34 

รถไฟฟ้า 
ใต้ดิน 

ผู้โดยสาร 
(ล้านคน) 

6.89 6.70 7.40 6.48 6.98 7.27 7.37 7.60 7.30 7.22 7.07 6.40 84.68 

ปี 2557 หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

รถไฟ 

สินค้า 
(ล้านตัน) 

0.87 0.78 0.93 0.85 0.94 0.92 0.92 0.91 0.91 0.95 0.92 0.92 10.83 

ผู้โดยสาร 
(ล้านคน) 

3.20 2.84 3.29 3.17 3.00 2.86 3.02 3.09 2.77 3.23 2.91 3.06 36.43 

รถไฟฟ้า 
ใต้ดิน 

ผู้โดยสาร 
(ล้านคน) 

8.61 8.21 8.12 6.99 7.27 7.40 7.54 7.48 7.69 8.18 7.59 7.33 92.42 

ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2558 

2.7.3 สถิติการค้าระหว่างประเทศ 

  สำหรับข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย จากเว็บไซด์ของกรมศุลกากร ได้แสดงให้เห็นถึง
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 ข้อมูลประกอบด้วย มูลค่าการค้า การ
ส่งออก การนำเข้า และดุลการค้า ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงอัตราการ
ขยายตัว แสดงดังตารางที่ 2.10 และสถิติการค้าของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 10 อันดับ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 แสดงดังตารางที ่2.11 
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ตารางท่ี 2.10 แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 

ปี 
มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว : ร้อยละ 

มูลค่า
การค้า 

ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า มูลค่า
การค้า 

ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า 

2558 14,131,801.2 7,225,722.8 6,906,078.4 319,644.4 -4.0 -1.2 -6.7 444.4 

2559 14,438,890.8 7,550,704.1 6,888,186.7 662,517.4 2.2 4.5 -0.3 107.3 

2560 15,593,383.6 8,006,265.2 7,587,118.4 419,146.8 8.0 6.0 10.1 -36.7 

2561 16,172,338.7 8,108,299.8 8,064,038.9 44,260.9 3.7 1.3 6.3 -89.4 

2562 15,054,049.4 7,628,400.4 7,425,649.0 202,751.4 -6.9 -5.9 -7.9 358.1 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 
  จากข้อมูลด้านสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่ ปี 2558 ถึง ปี 2562 ได้แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยเรามีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าการนำเข้า โดยมีประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญ 3 อันดับแรก ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 
ปี 2562 ได้แก่จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2.11 แสดงประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 10 อันดับแรกของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 (หน่วยเป็นล้านบาท) 

อันดับ ประเทศ 2558 % ประเทศ 2559 % ประเทศ 2560 % ประเทศ 2561 % ประเทศ 2562 % 

1 จีน 2,204,070.60 15.6 จีน 2,324,443.70 16.1 จีน 2,513,049.20 16.1 จีน 2,593,328.90 16.0 จีน 2,480,419.70 16.5 

2 ญี่ปุ่น 1,739,722.90 12.3 ญี่ปุ่น 1,806,931.20 12.5 ญี่ปุ่น 1,844,435.40 11.8 ญี่ปุ่น 1,944,536.60 12.0 ญี่ปุ่น 1,802,633.50 12.0 

3 สหรัฐอเมริกา 1,283,372.20 9.1 สหรัฐอเมริกา 1,285,757.90 8.9 สหรัฐอเมริกา 1,407,351.70 9.0 สหรัฐอเมริกา 1,385,466.20 8.6 สหรัฐอเมริกา 1,516,864.30 10.1 

4 มาเลเซีย 748,858.90 5.3 มาเลเซีย 720,295.60 5.0 มาเลเซีย 746,874.50 4.8 มาเลเซีย 803,300.20 5.0 มาเลเซีย 722,631.00 4.8 

5 สิงคโปร์ 537,364.50 3.8 สิงคโปร์ 519,791.40 3.6 เวียดนาม 560,849.80 3.6 เวียดนาม 601,297.60 3.7 เวียดนาม 546,280.70 3.6 

6 อินโดนีเซีย 487,101.80 3.4 อินโดนีเซีย 511,103.80 3.5 สิงคโปร์ 551,806.70 3.5 อินโดนีเซีย 586,510.80 3.6 สิงคโปร์ 512,619.20 3.4 

7 ออสเตรเลีย 473,232.40 3.3 เวียดนาม 486,689.80 3.4 อินโดนีเซีย 549,854.10 3.5 สิงคโปร์ 548,253.10 3.4 อินโดนีเซีย 508,835.70 3.4 

8 ฮ่องกง 453,376.50 3.2 ออสเตรเลีย 482,672.60 3.3 ฮ่องกง 515,352.60 3.3 ออสเตรเลีย 536,568.00 3.3 ฮ่องกง 456,075.30 3.0 

9 เวียดนาม 439,030.00 3.1 ฮ่องกง 458,903.30 3.2 ออสเตรเลีย 506,043.90 3.2 ฮ่องกง 497,221.50 3.1 ออสเตรเลีย 441,550.80 2.9 

10 
สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 
380,327.20 2.7 เกาหลีใต้ 401,037.30 2.8 เกาหลีใต้ 432,003.60 2.8 เกาหลีใต้ 446,366.10 2.8 เกาหลีใต้ 418,859.00 2.8 

11 ประเทศอื่น ๆ 5,385,344.20 38.1 ประเทศอื่น ๆ 5,441,264.20 37.7 ประเทศอื่น ๆ 5,965,762.00 38.3 ประเทศอื่น ๆ 6,229,489.70 38.5 ประเทศอื่น ๆ 5,647,280.10 37.5 

 มูลค่าการค้า 14,131,801.20 100 มูลค่าการค้า 14,438,890.80 100 มูลค่าการค้า 15,593,383.50 100 มูลค่าการค้า 16,172,338.70 100 มูลค่าการค้า 15,054,049.30 100 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   
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2.8 กำหนดการเชิงเส้น และการตัดสินใจ  

 กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นเครื ่องมือที ่ถ ูกนำมาใช้ในการให้คำตอบที่
เหมาะสมที่สุด (Optimization Problems) ของฟังก์ชันเป้าประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
ปัญหา ประกอบไปด้วย ฟังก์ชันเป้าประสงค์ (Objective Function) และเงื่อนไขบังคับ (Constraints) 
โดยกำหนดการเชิงเส้นนั้น มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ (ธนัชพร สมใส , 
2563) โดยสามารถสรุปประโยชน์ของการนำกำหนดการเชิงเส้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจต่อผู้บริหาร ดังนี้   
  1) ช่วยลดต้นทุน การนำกำหนดการเชิงเส้นมาใช้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากกำหนดการเชิงเส้นจะสามารถทำให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทราบถึงความสำเร็จ หรือล้มเหลว
ก่อนการลงทุนจริง และสามารถประเมินได้ว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่   
  2) รวดเร็ว การใช้กำหนดการเชิงเส้นจะสามารถย่นระยะเวลาจากสถานการณ์จริงได้ และยังช่วย
หาคำตอบ และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้  
  3) ตัวทดสอบ กำหนดการเชิงเส้นสามารถนำมาทดสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ โดย
ระดับในการตัดสินใจจะถูกจำแนกให้สอดคล้องกับระดับของการจัดการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision Making) ระดับการตัดสินใจเชิงยุทธวิธี (Tactical 
Decision Making) และระดับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ (Operation Decision Making) ตามลำดับ โดย
อธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้ 
  1) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision Making) เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
ซึ ่งเกิดจากความสนใจในเรื ่องของอนาคต เช่น การกำหนดนโยบาย (Policy) การกำหนดวิสัยทัศน์ 
(Visions) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งจะเป็นการตัดสินใจในระยะยาว (Long Term)   
  2) การตัดสินใจเชิงยุทธวิธี (Tactical Decision Making) เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง 
โดยจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ผู ้บริหารระดับสูงได้
กำหนดไว้ การตัดสินใจเชิงยุทธวิธีจะเกี่ยวข้องกับปัญหาในลักษณะกึ่งโครงสร้าง เช่น การจัดสรรทรัพยากร 
การกำหนดปริมาณการผลิต การกำหนดแนวทางการตลาด การจัดตั้งงบประมาณ ซึ่งเป็นการตัดสินใจใน
ระยะกลาง (Mid Term)   
  3) การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ (Operational Decision Making) เป็นการตัดสินใจของหัวหน้า
งาน ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับงานประจำหรือเป็นการตัดสินใจเฉพาะด้านต่าง ๆ มักจะเกิดเป็นประจำเพ่ือ
สร้างความม่ันใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ถูกวางไว้ได้อย่างสำเร็จ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
เช่น การตัดสินใจในเรื่องการควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดเวลาในการสั่งซื้อวั ตถุดิบ ซึ่งจะเป็นการ
ตัดสินใจในระยะสั้น (Short Term)  

2.8.1 รูปแบบของแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้น 

 แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้น (Linear Programing Model ; LP Model) คือ แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบขั้นตอนการดำเนินการของระบบงานจริง (Real system) เพ่ือ
เรียนรู้พฤติกรรมของระบบหรือเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของระบบ ภายใต้ข้อกำหนดต่าง  ๆ ที่วางไว้ 



การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย                  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)                                                                                                              

 

คณะโลจิสติกส์และดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2-30 

(Shannon, 1975; รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, 2553) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เงื่อนไข
บังคับ และตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable) ในการพิจารณาแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นมีอยู่ 2 
ร ูปแบบ ได้แก่ การพิจารณาปัญหาในการหาค่าสูงส ุด (Maximization problem) ซึ ่งก็ค ือปัญหา
แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นที่ต้องการค่าสูงสุดให้กับฟังก์ชันวัตถุประสงค์ และการพิจารณาปัญหาในการ
หาค่าต่ำสุด (Minimization problem) คือปัญหาแบบจําลองกําหนดการเชิงเส้นที่ต้องการค่าต่ำสุดให้กับ
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ โดยมีรูปแบบของสมการดังต่อไปนี้  
 

1) แบบจำลองปัญหาในการหาค่าสูงสุด 

         
จะได้แบบฟอร์มทั่วไปของปัญหาในการหาค่าสูงสุด คือ 

  
    

 2) แบบจำลองปัญหาในการหาค่าต่ำสุด 
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จะได้แบบฟอร์มทั่วไปของปัญหาในการหาค่าต่ำสุด คือ 

      
จากแบบจำลองคณิตศาสตร์ข้างต้นได้แสดงส่วนของฟังก์ชันวัตถุประสงค์และส่วนแสดงเงื่อนไข

และข้อบังคับต่าง ๆ ของปัญหา สำหรับเงื่อนไขบังคับที่แสดงในแถวสุดท้ายจะถูกเรียกว่า เงื่อนไขบังคับ
ความไม่เป็นค่าลบ (Nonnegativity Constraints) โดยผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองก็คือส่วนของผลเฉลย 
(Solution) นั่นเอง 

2.8.2 การจำลองปัญหากำหนดการเชิงเส้น 

 ปัญหาของแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละปัญหาจะมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์และเงื่อนไขบังคับของปัญหานั้น  ๆ สำหรับ
ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การจำลองปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณหา
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา ขั้นตอนในการศึกษาการจำลองปัญหาที่อาศัย
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณ มีข้ันตอนสำคัญดังนี้ (ธนัชพร สมใส, 2563) 

1) การกำหนดรูปแบบของปัญหา เป็นขั้นตอนในการกำหนดลักษณะของปัญหาว่ามีอะไรบ้าง 
วัตถุประสงค์ของระบบงาน ขอบเขต ข้อจำกัดต่าง ๆ และวิธีการวัดผลของระบบ เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา  
  2) เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้งหมดของระบบ ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองผิดพลาดตาม
ไปด้วย 
  3) การสร้างแบบจำลอง เพ่ือเป็นตัวแทนระบบปัญหา  
  4) การแปลงแบบจำลองหรือการลงรหัสเพื ่อเปลี ่ยนแบบจำลองให้อยู ่ในรูปของโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์  
  5) การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Verification) เป็นขั้นตอนเพ่ือตรวจสอบ
ว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้หรือไม่ 
  6) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Validation) เป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมที่รัน
ผ่านแล้วสามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับระบบงานจริง พร้อมทั้งมีการใช้
เทคนิคทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ผล 
  7) การออกแบบการทดลอง (Experimental design) เป็นการวางแผนการทดลองว่าจะใช้
แบบจำลองอย่างไร และทำการทดลองซ้ำจำนวนเท่าใด เพ่ือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
  8) การดำเนินการทดลอง (Experimentation)   
  9) การวิเคราะห์ผลการทดลอง มีการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการทดลอง  
  10) การนำไปใช้งาน (Implementation) เป็นขั้นตอนการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบจำลอง
ไปใช้งาน โดยเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดที่ได้จากการทดลองเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในระบบงานจริง 
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  ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นสำหรับแก้ปัญหาในด้านต่าง  ๆ มากมาย โดย
ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้น อาทิ Susilaeati et al. (2001) ได้ทำการสร้าง
แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นแบบจำนวนเต็มผสม (Mixed Integer Linear Programming Model) เพ่ือ
ใช้สำหรับการออกแบบจำนวนห้องและพ้ืนที่สำหรับการอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมของหอพักนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ ่ง เพื ่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดภายใต้เงื ่อนไขและข้อบั งคับต่าง ๆ Kareem and 
Aderoba (2008) ได้ทำการสร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นสำหรับจัดสรรพนักงานซ่อมบำรุงให้กับ
เครื่องจักรของโรงงานผลิตโกโก้ในประเทศไนจีเรีย โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย ค่าซ่อม
บำรุง ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง จำนวนการผลิต และเวลารอคอยในกรณีท่ีเครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ร้อยละจำนวนชั่วโมงการผลิตที่ใช้ได้ต่อรอบการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรสูงสุด  
Moraes et al. (2012) ได้ทำการพัฒนาแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นเพื่อใช้สำหรับการคำนวณการ
พัฒนาสถานที่จัดการประชุม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสถานที่จัดงานแสวงบุญ ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดสำหรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น Ezema and 
Amakorn (2012) ได้ทำการสร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นเพื่อคำนวณหาปริมาณการผลิตสินค้าใน
แต่ละรุ่นของโรงงานผลิตท่อน้ำพลาสติกแห่งหนึ่งในประเทศไนจีเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลกำไร
สูงสุดภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนด และ ธนัชพร สมใส (2563) ได้นำเสนอตัวแบบคณิตศาสตร์เพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเพื่อวางแผนระดับกลยุทธ์สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพ่ือส่งออกไป
ยังต่างประเทศโดยพิจารณารูปแบบการขนส่งทั้งหมด 3 รูปแบบ ประกอบไปด้วย รูปแบบการขนส่งทาง
ถนน รูปแบบการขนส่งทางน้ำ และรูปแบบการขนส่งทางราง 

2.8.3 การวิเคราะห์ความไวของพารามิเตอร์ 

 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) คือ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ ซึ่ง
ความอ่อนไหวนี้จะส่งผลต่อคำตอบเหมาะสมของแบบจำลอง กล่าวคือ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พารามิเตอร์ขึ้นจะกระทบต่อคำตอบที่เหมาะสมที่สุดและจุดประสงคของปญหาหรือไม่ ดังนั้นการวิเคราะห์
ความไวจึงช่วยแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อคำตอบที่เหมาะสม ในการ
วิเคราะห์ความไวของพารามิเตอร์นั้น สามารถทำได้กับพารามิเตอร์ทุกตัวในแบบจำลอง รูปแบบของการ
วิเคราะห์ความไวสามารถทำได้โดยอาศัยการคำนวณค่าดังต่อไปนี้ (มนตรี สิงหะวาระ, 2556) 

1) Reduce Cost หรือต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) สามารถแปลความหมายของ 
Reduce cost ได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่  

แนวทางท่ี 1 ขนาดของค่าสัมประสิทธิ์จากตัวแปรในสมการวัตถุประสงค์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เพ่ือทำให้ตัวแปรนั้นถูกเลือกเป็นค่าที่เหมาะสมในแบบจำลอง ซึ่งถ้าตัวแปรใดถูกเลือกเป็นค่าที่เหมาะสมอยู่
แล้ว Reduce Cost จะมีค่าเป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวแปร X มีค่า Reduce Cost เท่ากับ 10 หมายความ
ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร X นี้จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 10 หน่วย เพื่อให้ตัวแปร X ถูกเลือกเป็นค่าคงที่
เหมาะสมในแบบจำลอง 

แนวทางที่ 2 จำนวนหรือขนาดของการทำโทษต่อสมการวัตถุประสงค์ในกรณีที่ต้องการทำให้ตัว
แปรถูกเลือกเป็นค่าที่เหมาะสมในแบบจำลอง ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวแปร X มีค่า Reduce Cost เท่ากับ 10 
หมายความว่าสมการเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด ค่าเป้าหมายจะมีค่าลดลงเท่ากับ 10 หน่วย ถ้าต้องการให้
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ตัวแปร X ถูกเลือก แต่เป้าหมายต่ำสุดค่าเป้าหมายจะมีค่าเพ่ิมขึ้นถ้าต้องการให้ตัวแปร X ถูกเลือกเป็นค่าที่
เหมาะสม  

2) ส่วนขาด (Slack) และส่วนเกิน (Surplus) 
เป็นค่าที่เกิดขึ้นกับสมการข้อจำกัดโดย ส่วนขาดจะเกิดขึ้นกับสมการข้อจำกัดที่มีเครื่องหมายน้อย

กว่าหรือเท่ากับ () สำหรับส่วนเกินเกิดขึ้นกับสมการข้อจำกัดที่มีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ () ซึ่ง
ถ้าสมการข้อจำกัดใดๆ มีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าส่วนขาด และส่วนเกินมีค่าเป็นศูนย์ นอกจากนี้ถ้า
สมการข้อจำกัดใด ๆ มีส่วนทำให้ไม่สามารถหาคำตอบที่เหมาะสมได้ ค่าส่วนขาดและส่วนเกินจะมีค่าติดลบ 

 3) ราคาเงา (Shadow or Dual Price) 
เป็นค่าที่ถูกรายงานผลสำหรับทุก ๆ สมการข้อจำกัดซึ่งสามารถแปลความได้ คือ ขนาดหรือจำนวน

ที่สมการวัตถุประสงค์ที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เมื่อค่าคงที่ด้านขวามือของสมการข้อจำกัดถูกสมมตใิห้
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย โดยสมการวัตถุประสงค์ท่ีมีเป้าหมายคือค่าสูงสุดการปรับปรุงจะหมายถึงการเพ่ิมข้ึน ส่วน
สมการที่ให้ค่าต่ำสุดการปรับปรุงคือการลดลง โดยราคาเงาเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเต็มใจจ่ายสำหรับ
ทรัพยากรหรือข้อจำกัดใด ๆ ให้เพ่ิมข้ึนจำนวน 1 หน่วย เพื่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้ดีขึ้น 

2.8.4 การนำกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั ้น (AHP) มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการ
วิเคราะห์ปัจจัย 

1) การตัดสินใจคัดเลือกสำหรับการขนส่งสินค้า 
 จากงานวิจัยของ ณัติฐากร ชูก้าน และ อรรถกร เก่งพล (2547) ที่ศึกษาเรื่องการออกแบบระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินบริษัทขนส่งโดยใช้ตัวแบบการขนส่ง Multicommodity, AHP และ 
LP ได้สรุปปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทขนส่งเพ่ือมาดำเนินการขนส่งประกอบด้วยปัจจัย 
หรือ เกณฑ์หลัก/เกณฑ์รอง ดังนี้ 1) ด้านผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วย ระยะเวลาขนส่ง และ
คุณภาพ 2) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ประกอบด้วย การขนส่งเร่งด่วน ปริมาณรถขนส่ง การรับคำ
ร้องพิเศษ และความสามารถขนส่ง 3) ด้านความเสี่ยง (Risks) ประกอบด้วย ชื่อเสียงบริษัทขนส่ง และ 
ความมั่นคงของบริษัท 

จากงานวิจัยของ มณฑิรา นิยม (2553) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินและคัดเลือกบริษัทรับขนส่งสินค้า
โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษาบริษัทขนส่งหลายรูปแบบ ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคัดเลือกบริษัทรับขนส่งสินค้าภายนอกเข้ามาดำเนินการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือโดยรถบรรทุกและ
จัดการด้านการขนส่งสินค้าเหล่านี้ไปต่างประเทศทางทะเล ดังนี้ 1) การให้บริการมีคุณภาพ 2) ความ
ปลอดภัยในการให้บริการ 3) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) ความสามารถขนส่งตรงเวลา 5) ชื่อเสียงของ
บริษัท 6) ประสบการณ์ขนส่ง 7) มีจำนวนรถ/ตู้คอนเทนเนอร์เพียงพอ 8) สามารถทำตามคำเรียกร้องได้ 9) 
มีเครือข่ายเป็นสากล 10) สามารถขนส่งสินค้ากรณีเร่งด่วนได้ 11) มีรถเป็นของตัวเอง และ 12) ขนส่งได้
ตามปริมาณที่ต้องการ  

จากงานวิจัยของ ญาณพล ขวัญสมบัติ (2557) ที่ศึกษาเรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดย
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบคลุมเครือ จากการศึกษาการคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง
ของบริษัท เมก้า พลาสติก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ได้แก่ 1) ระยะเวลาการขนส่ง 2) ต้นทุนในการขนส่ง 3) ความ
มั่นคงของบริษัท และ 4) การขนส่งเร่งด่วน 

จากงานวิจัยของ นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ (2561) ที่ศึกษาเรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่
เหมาะสมด้วยกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ลูกยางเบรค 
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนในกระบอกเบรกทำหน้าที่ช่วยเบรคให้กับรถยนต์ ผลการกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจและ
ทางเลือกในการตัดสินใจเกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์นั้นจะใช้เกณฑ์การตัดสินใจตาม
แนวทางจากงานวิจัยของ Banomyong and Supatn (2011) และงานวิจัยของ Kumar and Singh 
(2012) ประกอบไปด้วยเกณฑ์การตัดสินใจหลัก ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ (reliability) ด้าน
การประกันคุณภาพการบริการ (assurance) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (tangibility) ด้าน
ความเอาใจใส่ลูกค้า (empathy) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness) และ
สุดท้ายด้านต้นทุน (service cost) 

จากงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ใจสูง และดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (2555) การคัดเลือกผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์  จำกัด (มหาชน) สินค้าที ่ผลิตส่วนใหญ่คือชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ที่ประกอบอยู่ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บริษัทฯ คัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดย
วิธีประมูล (Bidding) และพิจารณาจากต้นทุนเพียงอย่างเดียว จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
คัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ได้แก่กลุ่มแรกคือกลุ่มเกณฑ์ย่อยที่มีความสำคัญสูงสุด  1) ระยะเวลาในการ
จ่ายเงิน (23.7%) 2) ราคาค่าขนส่งสุทธิ (22.4%) และ 3) การตรงต่อเวลา (13.0%) เกณฑ์ย่อยทั้งสามนี้มี
ค่าน้ำหนักความสำคัญรวมเท่ากับ 59% ส่วนกลุ่มที่สองคือเกณฑ์ย่อยที่เหลืออีก 10 ตัว ซึ่งมีค่าน้ำหนักเชิง
เปรียบเทียบน้อยกว่า ประกอบด้วย 1) สินค้าปลอดภัยไม่เสียหาย (7.4%) 2) การตรวจสอบสถานะสินค้า 
(6.6%) ระยะเวลาในการขนส่ง (4.9%) ความรวดเร็วในการออกเอกสาร (4.1%) จำนวนสาขาต่างประเทศ 
(4.0%) ความถูกต้องของเอกสาร (3.4%) ความสามารถของพนักงาน (3.4%) การบริการที่หลากหลาย 
(3.1%) การขนส่งแบบด่วนพิเศษ (2.5%) และสินทรัพย์รวม (1.4%) กลุ่มเกณฑ์ย่อยดังกล่าว  มีค่าน้ำหนัก
ความสำคัญรวมเท่ากับ 41% ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์หลักด้านต้นทุนและความ
น่าเชื่อถือในการส่งมอบ ถือว่าเป็นเกณฑ์หลักสำคัญ โดยมีค่าน้ำหนักความสำคัญรวมเท่ากับ 70.1% ซึ่ง
สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เน้นเกณฑ์ด้านต้นทุนและความน่าเชื่อถือ
ในการส่งมอบ (Wang et al., (2004), Xia and Wu, (2007) และอรพินทร์ จีรวัสสกุล และธนัญญา วสุศรี, 
(2550)) 

2) การตัดสินใจคัดเลือกสำหรับการเดินทาง 
คำจำกัดความของคำว่า “การเดินทางระยะไกล” Algers (1993) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า คือ 

รูปแบบเฉพาะเจาะจงของการเดินทางแต่ละประเภท ซึ่งมีเกณฑ์วัดสำคัญ คือ ระยะทางของการเดินทาง 
ทั้งนี้ความต้องการในการเดินทางระยะไกลเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเลือกเพ่ือที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด
ของปัจเจกบุคคล (Utility-maximizing) ซึ่งรวมถึงการเลือกรูปแบบคมนาคมในการเดินทาง จุดหมาย
ปลายทาง และความถี่ของการเดินทาง ทั้งนี้การตัดสินใจในการเลือกออกเดินทางระยะไกลอาจจะมีผลมา
จากอิทธิพลด้านตัวแปรต้นทุนของการเดินทางของรูปแบบการเดินทางต่าง  ๆ และเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ Frei และคณะ (2010) ยังได้ระบุว่า การเดินทางระยะไกลสามารถจำแนกประเภทออกจากการ
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เดินทางทั่วไปในชีวิตประจำวันได้โดยพิจารณาจากช่วงเวลาที่ออกห่างมาจากที่พักอาศัย (Duration Away 
from Home) และจากระยะทางที่น้อยที่สุดของการเดินทางจากถิ่นฐาน (Distance Away from Base 
Location) อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่พักอาศัยที่สถานที่ปลายทางยังอาจใช้เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับจำแนก
การเดินทางสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว  

ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านการให้บริการที ่ไม่อาจตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการเดินทางของคนได้อย่างดีเพียงพอ ในด้านความสะดวก และรวดเร็ว โดยผู้เดินทางระยะไกล
หันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมากยิ่งขึ ้น ปัจจุบันการพัฒนาแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ด้าน
การจราจรและขนส่งมีอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาแบบจำลองการเดินทางระดับประเทศ (National 
Model) ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมของการเลือกรูปแบบเดินทางระหว่างจังหวัดได้ โดยในอดีต
ส่วนใหญ่ได้ถูกพัฒนาโดยอยู่บนพื้นฐานของแบบจำลองหลายทางเลือกและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพียง 2 
ปัจจัย คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง (ภาวัต ไชยชาณวาทิก และ ถิรยุทธ ลิมา
นนท์, 2556) ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ศุภกร สุทธิพันธ์ (2556) ซึ่งทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบจำลอง
การเล ือกร ูปแบบการเด ินทางระหว ่างรถส ่วนบ ุคคลก ับรถโดยสารประจำทางในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางอย่างมีนัยสำคัญ คือ ค่าโดยสาร 
เวลาในการเดินทาง และเวลารอรถบัสโดยสารประจำทาง 

จากงานวิจัยของวาทินี สำราญจิตร์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้
เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ พบว่า ผู้เดินทางให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดเป็น
อันดับแรก ขณะที่ค่าโดยสารและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็เป็นหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่ผู้เดินทางเลือก
เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ความสะดวกสบาย รูปแบบการเดินทางที่คุ้นเคย ความถี่ของเที่ยวรถหรือ
เที่ยวบิน และการบริการ ตามลำดับ ส่วนหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่ผู้เดินทางเลือกเป็นอันดับที่สอง ได้แก่ 
ความสะดวกสบาย รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาการเดินทาง ความปลอดภัย ค่าโดยสาร การบริการ รูปแบบ
การเดินทางที่คุ้นเคย ความถี่ของเที่ยวรถหรือเที่ยวบิน ตามลำดับ หลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่ผู้เดินทางเลือก
เป็นอันดับที่สาม ได้แก่ ค่าโดยสาร รองลงมา ได้แก่  ความสะดวกสบาย การบริการ ความปลอดภัย 
ระยะเวลาในการเดินทาง รูปแบบการเดินทางที่คุ้นเคย ความถี่ของเที่ยวรถหรือเที่ยวบิน ตามลำดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 2.12  
 

ตารางท่ี 2.12 หลักเกณฑ์หรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

ปัจจัย 
อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ค่าโดยสาร  99 25.4 60 15.4 75 19.2 
ระยะเวลาการเดินทาง  95 24.4 71 18.2 54 13.8 
ความถี่ของเที่ยวรถหรือเที่ยวบิน  6 1.5 9 2.3 23 5.9 
ความปลอดภัย  118 30.3 68 17.4 60 15.4 
ความสะดวกสบาย  54 13.8 127 32.6 69 17.7 
การบริการ  5 1.3 31 7.9 66 16.9 
รูปแบบการเดินทางที่คุ้นเคย  13 3.3 24 6.2 43 11.0 

ที่มา: วาทินี สำราญจิตร์, 2548 
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   เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงแสดงการเปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ดังรูปที่ 
2.9 สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ผู ้เดินทางให้ความสำคัญมากในการเลือกรูปแบบการเดินทาง ได้แก่ ความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย ค่าโดยสาร และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ส่วนการบริการ รูปแบบการเดินทาง
ที่คุ้นเคย และความถ่ีของเที่ยวรถหรือเที่ยวบิน นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางในอันดับ
รองลงมา 
 

 
ที่มา: วาทินี สำราญจิตร์, (2548) 

รูปที่ 2.9 อันดับความสำคัญของเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง 

2.9 การทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ 

2.9.1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีผู้ทำการศึกษา
ถึงยุทธศาสตร์ บทบาท ประโยชน์ รวมถึงอุปสรรคที่มีต่อประเทศไทย โดยพลโทปณต แสงเทียน (2558) ได้
ศึกษายุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน โดยการศึกษาจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มา และปัจจัย
สำคัญที่ทำให้จีนต้องริเริ่มยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งพบว่า สาเหตุหลักท่ีทำให้ต้องริเริ่มฟ้ืนฟู
เส้นทางสายไหมทางทะเล ได้แก่ การประกาศนโยบายสร้างสมดุลในภูมิภาคเอเชีย (Pivot to Asia) อีกครั้ง
ของสหรัฐอเมริกา ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคนี้มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น จากการขยายอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันกับจีนโดยเฉพาะกรณีข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ที่สหรัฐอเมริกาให้การ
สนับสนุนคู่กรณีของจีน ทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังศึกษาแนวทางและโครงการที่เกิดขึ้น
ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล ทั้งในเรื่องรูปแบบการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
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รวมทั้งผลดีและผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์เส้นทางสาย
ไหมทางทะเลของจีนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกในกรอบ One Belt One Road ที่รัฐบาลจีนในยุคของ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง หยิบยกขึ้นเพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหรัฐฯ และขยายบทบาทอิทธิพลของจีนในเวที
โลกด้วย โดยจะทำการขยาย Soft Power ของจีนผ่านการสร้าง “ความเชื่อมโยง” (Connectivity) และ 
“ความร่วมมือ” (Cooperation) รอบด้าน กับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาค
เอเชียกลาง ภูมิภาคเอเชียใต้ภูมิภาคตะวันออกกลาง ภูมิภาคแอฟริกา และยุโรป สำหรับประเทศไทยนั้น 
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งการ
สร้างงาน การค้าขาย ธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการขยายความเจริญไป
ยังพื้นที่ชนบทในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการยกระดับการก่อสร้าง
โครงสร้างคมนาคมขั้นพื้นฐานของไทยตลอดจนการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการสรุปแนวโน้มของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน โดย
กล่าวว่า ในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจีนจะขยายการค้าและการลงทุนรวมทั้งความช่วยเหลือใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศกำลังพัฒนา  และ
ประเทศบริเวณเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ มีประสิทธิภาพ และ
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย นอกจากนี้ อู๋ ฮวา ฉุน และรองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล 
(2560) ได้ทำการศึกษาถึงบทบาท ประโยชน์ รวมถึงอุปสรรคของไทยภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 นี้ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า นโยบายนี้มุ่งพัฒนาหลายด้าน โดยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน 2 เส้นทางเป็นหลัก คือ ทางบก (เน้นการเชื่อมโยงทางถนน และรถไฟ) และทางทะเล 
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้เติบโตก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง จีน
ต้องการสร้างเงินหยวนให้กลายเป็นเงินสกุลหลักของโลก และเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้ได้รับการยอมรับ
มากขึ ้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญในนโยบายฯ นี ้และมีบทบาทสำคัญในอาเซียน 
เนื่องจากมีทำเลที ่ตั ้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใจกลางอาเซียน มีทางออกทะเลทั้งสองด้าน มีทรัพยากรทาง
การเกษตร และไม่มีข้อพิพาทกับจีนในปัญหาทะเลจีนใต้ โดยจีนต้องการสร้างเส้นทางรถไฟในไทยให้เป็น
ต้นแบบของการเชื่อมต่อระบบรางในภูมิภาค ไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งที ่จะสามารถใช้ประโยชน์จาก  
นโยบายฯ นี้ ทั้งในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน การรับการลงทุนโดยตรง การลดปัญหาราคา
สินค้าเกษตร และประโยชน์ด้านอื่นเช่นวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ซึ่งหากระบบโครงสร้างพื้นฐานมีการ
พัฒนาระบบรางที่ดี และรวดเร็ว ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนและประเทศในแนวเส้นทางสายไหมให้
มาเท่ียวในไทยเพ่ิมขึ้น รวมถึง Chen Gangwei (2560)  ยังได้ทำการวิเคราะห์ถึงทำเนื้อหาของหนังสือสาร
คดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมที่ตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 จำนวน 6 เรื่อง โดยนำเสนอวิจัย
แบบพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมได้กล่าวถึงความรู้ที่
เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และวิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม โดยให้
ข้อมูลและความคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และ
สถานที่เกี่ยวกับศาสนา แสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมจีนและธรรมชาติที่สวยงาม เนื้อหาของหนังสือ
สารคดีทั้ง 6 เล่ม สามารถใช้เป็นคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหมได้เป็นอย่างดี ซึ ่งใน
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งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์วิธีการเดินทาง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการเดินทางบนเส้นทางสายไหม
จากหนังสือทั้ง 6 เล่มนี้ด้วย 

2.9.2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

วรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมุ่งเน้นไปที่การศึกษาปัจจัยและพัฒนา
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนหรือตัดสินใจเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ อาทิ  
ธนัท รุ่งวาณิชสุขานนท์ (2557) ได้ทำการศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
ควบรวมสินค้า โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางการวิจัยดำเนินการ (Operation Reasearch: OR) เพื่อมาใช้
สร้างเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการปฏิบัติงานบนโครงข่ายการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยงานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาบนโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องระหว่างการขนส่ง
โดยรถบรรทุกและการขนส่งทางอากาศ ในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดของ ปัญหาการหาเส้นทางที่สั ้นที่สุด (Shortest Path Problem Time Windows) และปัญหา
โครงข่ายการไหลของสินค้าหลายชนิด (Multi-Commodity Flow Problem) จากผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วิรัชญา จันพายเพ็ชร และ ดวงพรรณ กริชชาญชัย (2552) 
ได้นำเสนอการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคัดเลือกการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
สำหรับการส่งออกยางพาราของประเทศไทย โดยทำการประเมินพื้นที่ทางเลือกเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ
การขนส่งยางพาราใน 5 พ้ืนที่ของประเทศไทย มีการนำเทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซี่ (Fuzzy 
Analytic Hierarchy Process: FAHP) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ โดยมีปัจจัยหลักในการ
พิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านท่าเรือหรือด่านการค้าชายแดน และด้าน
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และในปี 2016 ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ (2016) ได้นำเสนอการออกแบบชุดเส้นทางการ
ขนส่งใหม่เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าประเภทคอนเทนเนอร์ โดยชุดเส้นทางการขนส่งใหม่นี้จะถูก
พิจารณาโดยรูปแบบของการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างการขนส่งทางรถบรรทุกอย่างเดียว และการขนส่ง
ทางเรือผสมผสานกับรถบรรทุก โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเชิงเส้น (Linear 
Optimization Model) เพื่อหาชุดเส้นทางการขนส่งใหม่ที่ประกอบด้วยปริมาณสินค้าที่เหมาะสมในแต่ละ
เส้นทาง จากผลการวิจัย สามารถลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการขนส่งได้ 17. 52 เปอร์เซ็นต์ และ 61 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และ กนกพร เรียนเขมะนิยม และคณะ (2559) ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยการขนส่งทางรถไฟร่วมกับรถบรรทุกจากมาบตาพุดไปท่าเรือแหลมฉบัง
ของกรณีศึกษาบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก โดยเสนอทางเลือก 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 รูปแบบการ
ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกร่วมกับรถไฟเมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งรายเดียวและมีการลงทุนรถขนย้ายสินค้า 
ทางเลือกที่ 2 รูปแบบการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกร่วมกับรถไฟ เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งรายเดียวและมีการ
จ้างรถขนย้ายสินค้า และทางเลือกที่ 3 รูปแบบการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกร่วมกับรถไฟโดยการร่วมมือกับ
บริษัทพัทธมิตรในการขนส่งสินค้า เพื่อทำการเปรียบเทียบหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจาก
ต้นทุนการดำเนินงาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเนื่องมาจากกิจกรรมการขนส่ง จาก
ผลการศึกษา พบว่า ทางเลือกที่ 3 ซึ่งเป็นการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกร่วมกับรถไฟโดยการร่วมมือกับ
บริษัทพัทธมิตรในการขนส่งส ินค้า สามารถลดต้นทุนรวมการส่งออกสินค้าและการปล่อยก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้มากที่สุด ในงานวิจัยของ สมเกียรติ สหประภา (2555) ได้ทำการศึกษา
ต้นทุนการขนส่ง เวลาที่ใช้ในการขนส่ง วิธีการขนส่ง และเส้นทางการขนส่งสินค้า ด้วยตู้คอนเทนเนอร์แห้ง
ทั่วไปขนาด 20 ฟุตเท่านั้น ด้วยระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป โดย
ผ่านท่าเรือน้ำลึกทวาย และท่าเรือน้ำลึกปากบารา เพื่อเปรียบเทียบกับระบบการขนส่งและเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Multimodal Transport Cost 
Model เพื่อคำนวณหาต้นทุนรวมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เวลาที่ใช้ในการขนส่ง และความคลาด
เคลื่อนของเวลาที่ใช้ในการขนส่ง จากนั้นใช้ Goal Programming Model เพื่อคำนวณหาเส้นทางที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ส่งออก โดยผู้ส่งออกเป็นผู้กำหนดน้ำหนักความสำคัญให้กับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำมา
พิจารณาด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า เส้นทางที่ 2: Ayutthaya – Dawei – Rotterdam ซึ่งมีต้นทุนการ
ขนส่งเท่ากับ 3,800 เหรียญ ใช้เวลาในการขนส่ง 21.4 วัน และมีความคลาดเคลื่อนของเวลาที่ใช้ในการ
ขนส่งเท่ากับ 0.14 เป็นเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ส่งออก 
เช่นเดียวกันกับ อำพล นววงศ์เสถียร และคณะ (2557) ที่ได้ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีผลเสียต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้จัดการโลจิสติกส์สถานการณ์ทางเลือกรูปแบบการขนส่ง
ทั้งสามรูปแบบ นั่นคือ ทางรถบรรทุก ทางรถบรรทุกร่วมกับทางเรือ และทางรถบรรทุกร่วมกับทางอากาศ 
จากจังหวัดสมุทรปราการถึงเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรต้นทุนการขนส่ง 
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า ความรวดเร็วในการขนส่ง ความตรงต่อเวลาของการขนส่งของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ มีค่านัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 แบบจำลองส่วนใหญ่ สามารถอธิบายได้ว่า การ
เพิ่มขึ้นของความรวดเร็วของการขนส่งและความตรงต่อเวลาในการขนส่ง มีผลทำให้ผู้จัดการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มีโอกาสที่จะเลือกใช้รูปแบบการขนส่งทางรถบรรทุก และรูปแบบการขนส่ง
ทางรถบรรทุกร่วมกับเรือขนส่ง โดยความตรงต่อเวลาในการขนส่งมีอิทธิพลสูงสุด จากงานวิจัยของ  
กฤติยาภรณ์ เทพาศักดิ์ (2553) ได้ทำการศึกษาปัจจัยในผู้เดินทางที่มีผลต่อการเลือกใช้รถขนส่งสาธารณะ 
เพื ่อนำปัจจัยเหล่านั ้นมาทำการปรับปรุง และเปลี ่ยนแปลงให้การบริการระบบขนส่งสาธารณะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้ 11 กลุ่ม ประกอบด้วย ค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง 
(Travel time) ความสะดวกสบาย ความน่าเชื่อถือของระบบ ความสะอาด พาหนะที่ใช้บริการ ความ
ปลอดภัย การเข้าถึงระบบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล เส้นทางที่ให้บริการ และลักษณะของผู้ใช้บริการ โดย
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเลือกใช้รถขนส่งสาธารณะ ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ด้านความสะดวกและความ
ปลอดภัยมาช่วยในการปรับปรุงรถขนส่งสาธารณะหรือเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการเดินทางด้วยรถขนส่ง
สาธารณะเพื ่อลดค่าใช้ในการเดินทางเข้าพื ้นที ่ได้เช่นเดียวกันกับ กาญจน์กรอง สุอังคะ (2558) ที่
ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ โดยการประยุกต์ใช้
แบบจำลองสมการโครงสร้าง ซึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ คือ สภาพรถ การ
บริการของพนักงาน ตารางเดินรถ และลักษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง แล้วจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของตัวแปรคุณภาพ ของระบบขนส่งสาธารณะ และสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอิทธิผลต่อความถี่ใน
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ของผู้สูงอายุ พบว่า หากผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และคุณภาพของระบบขนส่งดี 
จะส่งผลให้มีการเลือกใช้ระบบระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น และ วันพิชิตต์ อรรคดี และศักดิ์สินี กลิ่น
สุนทร (2017) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที ่สําคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัทยูเซ็นโลจิสติกส์ 
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(ประเทศไทย) จํากัด มีปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่ง คือ ต้นทุนขนส่ง ระยะเวลาขนส่ง ความ
เชื่อถือได้ ขีดความสามารถ ความสะดวก และความปลอดภัย ผลการวิเคราะห์มีปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการขนส่ง โดยด้านต้นทุน ควรกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งที่มีราคาถูก และสามารถต่อรอง
ราคาค่าบริการขนส่งได้ ด้านขีดความสามารถ ควรจัดหาบริษัทรถร่วมเข้ามาให้บริการเพิ่มขึ้น และด้าน
ความสะดวก ควรจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการ สามารถตรวจสอบข้อมูล สถานะ
สินค้าได้ และ สราวุธ พุฒนวล (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งท่าเรือ
ระนอง จังหวัดระนอง การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งท่าเรือระนอง จังหวัด
ระนอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคาหรืออัตรา
ค่าบริการ สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน กระบวนการ
ให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของท่าเรือระนอง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสำคัญในการพิจารณาอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านบุคคลหรือพนักงาน รองลงมาด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสถานที่หรือช่องทางการ
จัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคาหรืออัตราค่าบริการ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 

2.9.3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) พบว่ามี
วรรณกรรมที่ทำการศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับโลจิสติกส์ อาทิ กรมการขนส่งทางบก (2563) 
ประชุมหารือร่วมกับ ผู ้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก สมาคมธุรกิจรถตู ้ต่างจังหวัด รับพิจารณา
มาตรการช่วยเหลือ เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เชิญสหพันธ์การขนส่ง
ทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ สมาคม
ขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมขนส่งภาคตะวันออก สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคม
ผู้ประกอบการรถเครน และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องลดจำนวนเที่ยววิ่ง ส่งผลให้มีรายได้จาก
การขนส่งสินค้าลดลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและอาจประสบภาวะธุรกิจขาดทุน ซึ่งในระยะยาวอาจส่ง
กระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้ และจากงานวิจัยของ McKinsey (2563) ชี้ว่าจากการศึกษา
มูลค่าของบริษัททั่วโลก 3,000 บริษัท พบว่าธุรกิจเกือบทุกสาขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้มากน้อย
แตกต่างกันไป ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ ธุรกิจผลิตอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศและ
ท่องเที่ยว ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ตามลำดับ ส่วนธุรกิจที่
ได้ผลกระทบน้อยคือ ธุรกิจบริการผู้บริโภค ธุรกิจยา ธุรกิจด้านสุขภาพ และธุรกิจค้าปลีก  
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย 

 
          ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์นั้น เครื่องมือและข้อมูลในการ
วิจัยจะต้องสนับสนุนต่อการดำเนินงานวิจัย มีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 

 รายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งความเชื่อมโยงข้อมูลกันของโครงการ
ย่อยและแผนงาน แสดงดังรูปที่ 3.1  
 

 
รูปที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย   

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ส่วน ได้แก่ 
1. เพื่อสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ

เดินทางของผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า และศักยภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยทำการรวบรวมข้อมูล 
ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม การลงพื้นที่สำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันกับทุกโครงการ รวมทั้ง
ศึกษาถึงโอกาส ข้อจำกัด และผลกระทบต่อการพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ และวิเคราะห์ปัจจัย
เบื้องต้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบบจำลองทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาส
สำหรับประเทศไทย 

2. เพ่ือวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบ
เชื่อมต่อจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 
21” รวมถึงเสนอแนะแนวการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงและระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่เหมาะสม 
รองรับการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ BRI โดยมีวิธีการดำเนินการ
วิจัย สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.2 มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
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เริ่มต้น

ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวของกับเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 การขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

ลงพื้นที่สํารวจและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศ

สัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศ

รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องสําหรับการพัฒนา
แบบจําลองทางเลือกสําหรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและระบบเช่ือมต่อต่าง ๆ 

(จากโครงการย่อยที่ 1 2 และ 3)

พัฒนาแบบจําลองทางเลือกสําหรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและระบบการเชื่อมต่อ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสําหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในสตวรรษท่ี 21

ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจําลอง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

สรุปผลและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับทางเลือกเช่ือมต่อรูปแบบใหม่และโอกาส
สําหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์  เส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 

ส้ินสุด  
รูปที่ 3.2 แสดงวิธีการดำเนินการวิจัย 

3.2.1 ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 การขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเลือก เส้นทาง และการเชื่อมโยง
รูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบนเส้นทาง BRI รูปแบบและเทคนิควิธีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ข้อมูลด้านสถิติที ่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ รูปแบบการขนส่ง ข้อมูลด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ  เป็นต้น 
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3.2.2 ลงพ้ืนที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล  

  ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งการขนส่งสินค้าและการเดินทางที่เชื่อมโยงกับเส้นทาง BRI 
ทั้งพ้ืนทีภ่ายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการการขนส่งสินค้าและ
การเดินทางของผู ้โดยสารในปัจจุบันทั ้งก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระดับการ
ให้บริการในปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ กรอบแนวคิดหรือนโยบายเชิงพื้นที่ ตลอดจนภาคี
เครือข่ายการเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกส์หรือทางเลือกรูปแบบใหม่ 

3.2.3 สัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศ  

 นอกจากการลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและการ
เดินทางที่เชื่อมโยงกับเส้นทาง BRI แล้ว คณะผู้วิจัยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนผู้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ความพร้อม โอกาส ข้อจำกัด  และแนวคิดในการพัฒนา
ทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ในพื้นที่ศึกษา ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสินค้าและการเดินทางทั ้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที ่ต้องการจาก
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางที ่3.1 และตารางที่ 3.2 ตลอดจนการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นโดยมีการเชิญหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่
เกี ่ยวข้องเข้ามาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นถึงประเด็นการเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ความพร้อม โอกาส ข้อจำกัด และแนวคิดในการพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อ
รูปแบบใหม่ในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ สปป.ลาว บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จัด
ประชุมในวันที ่ 3 มีนาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมในวันที ่ 5 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จัดประชุมในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 7 กันยายน 2564 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลที่ต้องการจากสัมภาษณ์เชิงลึกภายในประเทศไทย 

ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มาของข้อมูล 

ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าและ สถิติการ
เดินทางของผู้โดยสาร  

• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
(สนข.) 
• กรมศุลกากร 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เส้นทางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในปัจจุบัน
ที ่เชื ่อมโยงกับเส้นทาง BRI และโอกาสในการ
เติบโตเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าจากประทศไทย
ไปยังเส้นทาง BRI ตลอดจนเงื่อนไขและข้อควร
ระวังสำหรับการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่ง 

• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 
• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและส ังคม
แห่งชาติ 
• กรมศุลกากร 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
• สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
• ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
• ด่านศุลกากรเชียงของ 
• ด่านศุลกากรหนองคาย 
• สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
• การท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง 

แผนการพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานบริเวณท่าเรือ 

•  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 
• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการผลักดันเพื่อเสริมโอกาสทางการค้า
และการลงทุนเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจาก
ประทศไทยไปยังเส้นทาง BRI 

•  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 
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ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มาของข้อมูล 

• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและส ังคม
แห่งชาติ 
• กรมศุลกากร 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ตลอดจนผลกระทบที่
อาจเกิดจากการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งจาก
ไทยไปยัง BRI 

•  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 
• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและส ังคม
แห่งชาติ 
• กรมศุลกากร 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
• สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
• ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
• ด่านศุลกากรเชียงของ 
• ด่านศุลกากรหนองคาย 
• สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
• การท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

การเล ือกใช ้ร ูปแบบการขนส ่งส ินค ้า และ
ผู ้โดยสาร ตลอดจนผลกระทบในช่วงก่อนการ
ระบาดและหลังการระบาดของโรค COVID-19 

กรมเศรษฐก ิจระหว ่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 
• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและส ังคม
แห่งชาติ 
• กรมศุลกากร 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
• สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มาของข้อมูล 

• ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
• ด่านศุลกากรเชียงของ 
• ด่านศุลกากรหนองคาย 
• สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
• การท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
ตารางท่ี 3.2  ข้อมูลที่ต้องการจากสัมภาษณ์เชิงลึกในต่างประเทศ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มาของข้อมูล 

1. ลักษณะและรูปแบบการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารบนเส้นทาง New Eurasia กฎระเบียบ 
และข้อกำหนดของแต่ละประเทศ 
2. ต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
บนเส้นทาง New Eurasia  
3. โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขนส่งทาง
รถไฟและทางถนนภายในประเทศ 
4. โอกาส ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อ
ควรระวังในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและ
ผู ้ โดยสารจากประเทศไทยไปยังยุโรปผ่าน
เส้นทาง BRI   
5. แนวทางการผลักดันเพื ่อเสริมโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนเพื ่อรองรับการขนส่ง
สินค้าจากประทศไทยไปยังเส้นทาง BRI 
6. ผลกระทบทางภ ูม ิศาสตร ์  (มน ุษย ์และ
กายภาพ) ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งบนเส้นทาง 
BRI 

• สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กร ุงน ูร์ -ซ ุลตัน 
ประเทศคาซัคสถาน 
• สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 
• สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศ
โปแลนด์ 
• สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมน ี
• Prof.  Dr.  Manuel Vermeer ( Founder and 
Owner Dr. Vermeer-Consult) 
•  Mr.  Kees Verweij (Partner Buck Consultants 
International) 
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ตารางท่ี 3.3 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

พื้นที่ หน่วยงาน 

จังหวัดเชียงราย 

• สํานักงานจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
• สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
• แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 
• แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย 
• ด่านศุลกากรเชียงแสน 
• ด่านศุลกากรแม่สาย 
• สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
• สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย 

จังหวัดเชียงใหม่ 

• สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
• สํานักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
• สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
• สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
• สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
• สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
• สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
• แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
• สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
• สำนักงานทางหลวงที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
• แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงใหม่ 
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
• สถานีรถไฟเชียงใหม่ 
• หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
•  บริษัท นิ่มซี่เส็ง 1988 จำกัด 
•  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
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พื้นที่ หน่วยงาน 

จังหวัดหนองคาย 

•  ส.ส ชนก จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย 
•  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 
•  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย 
•  สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 
•  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 
•  สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย 
•  แขวงทางหลวงจังหวัดหนองคาย 
•  แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย 
• สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
• ด่านศุลกากรหนองคาย 
• สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดหนองคาย 
• สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย 
• หอการค้า จังหวัดหนองคาย 
• สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 
• ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย 
• บริษัท นฤมลทัวร์ 
• บริษัท กานตนาทัวร์ 

รูปแบบออนไลน์ •  สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
•  นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจ
เต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
•  นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
•  ดร.รชา อาร ีพรรค น ักการทูตชำนาญการพิเศษ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
•  รองศาสตราจารย ์ดร.ว ัชรพล ชยประเสริ ฐ ผ ู ้ประสานงานชุด
โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 
•  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 
•  สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 
คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานกรรมการ บร ิษ ัทบลูแอนด์ไวท์  
โลจิสติกส์ จำกัด 
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3.2.4 รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง
ทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบและระบบเชื ่อมต่อต่าง  ๆ (จาก
โครงการย่อยท่ี 1 2 และ 3) 

       รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมรับฟังความคิด เห็น
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจคัดเลือกปัจจัยสำหรับการขนส่งสินค้า และ
การตัดสินใจคัดเลือกปัจจัยสำหรับการเดินทาง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากสองแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่
ได้รับจากโครงการแผนงานวิจัย โครงการย่อยที่ 1 2 และ โครงการย่อยที่ 3 เพื่อสังเคราะห์และกำหนด
ปัจจัยในการพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อสำหรับ
ประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI 

3.2.5 พัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อ 
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI  

   สำหรับการพัฒนาแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ในการพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อของ
ประประเทศไทย งานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองกำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer Linear 
Programming: MILP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นต่ำที่สุด โดยขั้นตอนการพัฒนา
แบบจำลองและการหาผลคำตอบ แสดงดังรูป 3.3 มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสาร 

 โดยทำการศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยในปัจจุบัน รูปแบบและพฤติกรรมการ
เดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงาน เงื่อนไขข้อจำกัดที่ต้อง
พิจารณาทั้งการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสาร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมต่อประเทศไทยกับแผน
ยุทธศาสตร์ BRI 

   2) การพัฒนาแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์  

  ในขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือทำการหาทางเลือกการเชื่อมต่อ
ประเทศไทยกับแผนยุทธศาสตร์ BRI สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบจำลอง คือ แบบจำลองทางเลือกในการ
ขนส่งสินค้า และแบบจำลองทางเลือกในการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาแบบจำลอง MILP 
มีรายละเอียดดังนี้ กำหนดรูปแบบของปัญหา โดยกำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) ซึ่ง
เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยส ารใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ต่ำท่ีสุด ภายใต้ข้อบังคับ (Constraints) หรือขอบข่าย (Restrictions) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เกิด
จากข้อจำกัดทางด้านรูปแบบการขนส่งและการเดินทาง ได้แก่ ข้อจำกัดด้านปริมาณ ข้อจำกัดด้านระยะทาง 
ข้อจำกัดด้านเวลา ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และข้อจำกัดด้าน
ต้นทุน เป็นต้น หลังจากพัฒนาแบบจำลอง MILP เรียบร้อยแล้ว จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิ
และทุต ิยภูม ิท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับตัวแปรการตัดสินใจ (Decision variables) และตัวแปรทราบค่าหรือ
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พารามิเตอร์ (Parameters) และสร้างแบบจำลอง MILP เพื่อเป็นตัวแทนทางเลือกการเชื่อมต่อประเทศ
ไทยกับแผนยุทธศาสตร์ BRI ทั้งการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสาร 

   3) การแปลงภาษาจากแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบภาษาคอมพิวเตอร์ 

   สำหรับการประยุกต์ใช้โปรแกรมหาผลลัพธ์สำเร็จรูป มีความจำเป็นต้องแปลงแบบจำลอง
กำหนดการทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบภาษาคอมพิวเตอร์ โดยแบบจำลอง MILP ที่ถูกพัฒนาขึ้นและ
ข้อมูลป้อนเข้า (Input data) ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรการตัดสินใจ (Decision variables) และตัวแปรทราบ
ค่าหรือพารามิเตอร์ (Parameters) ต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบภาษาเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (A 
Mathematical Programming Language: AMPL) ซึ ่งภาษา AMPL นี ้สามารถดำเน ินการเข ียนบน
โปรแกรม Notepad++ ได ้

  4) ประมวลผลแบบจำลอง MILP ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมหาผลลัพธ์สำเร็จรูป 

   เมื ่อทำการแปลงแบบภาษาจากแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ ให้อยู ่ในรูปแบบ
ภาษาคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว นำไฟล์ Notepad++ ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาเขียนโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์ AMPL มาประมวลผลด้วยโปรแกรมหาผลลัพธ์สำเร็จรูป 

 5) ตรวจสอบการสร้างแบบจำลอง 

  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Validation) เป็นการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรมหาผลลัพธ์สำเร ็จร ูปถูกต้องหรือไม่ มีการละเมิดข้อบังคับ (Constraints) หรือขอบข่าย 
(Restrictions) หรือไม่ หากพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการพัฒนาแบบจำลอง
ใหม่ แต่หากพบว่าผลลัพธ์ที ่ได้จากแบบจำลองถูกต้อง ไม่มีการละเมิดข้อบังคับ (Constraints) หรือ
ขอบข่าย (Restrictions) จะดำเนินการสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลอง 

   6) สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองและทำการวิเคราะห์ความไวเพื่อศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรทราบค่าหรือพารามิเตอร์ 

 การวิเคราะห์ความไวเป็นการวิเคราะห์พารามิเตอร์หรือปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน
หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการวิเคราะห์ในแง่ของต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกการขนส่งและ
เดินทางทีอ่าจจะกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลอง  

3.2.6 สรุปผลและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 สรุปผลและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับ
ประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” เพื่อเสนอเป็นทางเลือกของรูปแบบ
การเดินทางสำหรับการเชื่อมต่อประเทศไทยกับแผนยุทธศาสตร์ BRI ทั้งของสินค้าและการเดินทางของ
ผู้โดยสาร 
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รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองและการหาผลคำตอบ 

ศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสาร

เร่ิมต้น

   พัฒนาแบบจ าลองก าหนดการทางคณิตศาสตร์ 
 ➢   ก าหนดรูปแบบของปัญหา โดยก าหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) ข้อบังคับ 
(Constraints) หรือขอบข่าย (Restrictions)
 ➢  เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables) ตัวแปรทราบค่าหรือ
พารามิเตอร์ (Parameters) 
 ➢  สร้างแบบจ าลอง MILP เพ่ือเป็นตัวแทนระบบปัญหา

   น าแบบจ าลอง MILP ที่ถูกพัฒนาข้ึนมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
ภาษาเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ AMPL 

   น าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables) ตัวแปรทราบค่าหรือพารามิเตอร์ 
(Parameters) มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบภาษาเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ AMPL 

ประมวลผลแบบจ าลองก าหนดการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมหาผลลัพธ์ส าเร็จรูป

ตรวจสอบความถูกต้อง

สรุปผลและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับทางเลือกเช่ือมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสส าหรับประเทศไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์  เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

สิ้นสุด

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองและท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) เพ่ือศึกษาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทราบค่าหรือพารามิเตอร์
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้
ยุทธศาสตร์ BRI จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้    

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel(R) Core (TM) i7-6498DU CPU@ 2.50GHz 2.60 GHz 
2. หน่วยความจำหลัก (RAM) 4.00 GB   
3. หน่วยความจำสำรอง (Hard disk) 1 TB   
4. ระบบปฏิบัติการ (OS) Microsoft Window 10 Pro 64-bit Operating system  
5. โปรแกรมท่ีใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาคำตอบของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 

3.4 การรวบรวมข้อมูล  

 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการลงพื้นที่  การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจคัดเลือกปัจจัยสำหรับการขนส่งสินค้า
และการตัดสินใจคัดเลือกปัจจัยสำหรับการเดินทาง ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากโครงการแผนงานวิจัย 
โครงการย่อยที่ 1, 2 และ โครงการย่อยที่ 3 ในประเด็นด้านปริมาณความต้องการและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเดินทางและขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ศักยภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ โอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้า เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ BRI ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงข้อมูลในด้านประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการรองรับของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในอนาคตเพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือ
พัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย 
มีวัตุประสงค์หลักที่สำคัญ 2 ประการได้แก่  1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้
ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” และ 2) เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม
ในศตวรรษที่ 21” ในการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
และระบบเชื่อมต่อได้มีการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่งสินค้ามีศักยภาพของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ BRI 
เส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารที่มีศักยภาพของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ BRI ผลการ
พัฒนาแบบจำลองสำหรับขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสาร ตัวแปรทราบค่า การประยุกต์ใช้ 
Microsoft Excel Solver เพื ่อหาผลลัพธ์และผลลัพท์ของแบบจำลอง ที ่ได้จากการประมวลผลผ่าน
โปรแกรม Microsoft Excel Solver และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่
และโอกาสสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

4.1 สรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภายในประเทศ 

ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกภายในประเทศของหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

 

 
รูปที่ 4.1 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
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 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

- สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับเส้นทาง BRI ที่ชัดเจนให้แก่กลุ่ม
ประเทศ ที่อยู่บนแถบเส้นทาง BRI ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถวางแนวทางนโยบายที่
ชัดเจนได้ 

- รัฐบาลมองว่าโครงการ BRI จะส่งผลกระทบต่อไทยในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ดังนั้นในการ
ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและรอบคอบรัดกุม 
โดยมองว่าไทยน่าจะหาจุดร่วมที่จะเป็น Partner กับ BRI ได ้

- แม้ว่าทางภาคใต้ของไทยจะสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล
สายใหม่  (New International Land-Sea Trade Corridor : ILSTC) แต่ยังคงมีความ
กังวลในเรื่องของความชัดเจนว่าการเชื่อมต่อเส้นทางดังกล่าวนั้นมีการเชื่อมต่อที่ทับกับ
เส้นทางของ Lancang Mekong Economic Development Belt (MLC) หรือ North -
South Economic  
Corridor: NSEC หรือไม ่ซ่ึงทางจีนควรชี้แจงในประเด็นดังกล่าวต่อกลุ่มประเทศท่ีอยู่ตาม
แนวเส้นทาง BRI 

- สำหรับประเทศไทยมีการขนส่งทางบกมากกว่าทางเรือ แต่ในอนาคตคาดการณ์ว่า การ
ขนส่งทางเรือน่าจะเป็นลักษณะการขนส่งที่สำคัญ เพราะรัฐบาลเน้นวางแนวการเชื่อมต่อ
ตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเป็นวาระเร่งด่วน 

- ประเทศไทยไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการเชื ่อมต่อกับเส้นทาง BRI ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย และพิธีกรรมทางศุลกากร 

- หากต้องเลือกแนวชายแดนในการเชื่อมต่อจะเลือกจากความพร้อมเป็นหลัก ในเบื้องต้น
คาดว่าจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยง AEC และ NSEC และ EWEC  

- หากประเทศไทยต้องการเข้าร่วมกับโครงการ BRI ควรต้องยึดหลักการของทัศนะอาเซียน
ว่าด้วยอินโด-แปซิฟิก (AOIP) ซึ่งเป็นแถลงการณ์ร่วมกันของ 10 ประเทศอาเซียน 

- ในปัจจุบันมองว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการขนส่งทางบกมากกว่าทางน้ำ อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยกำลังผลักดันการขนส่งทางน้ำเพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต 

- ผู้ประกอบการเอกชนที่ท่าเรือแหลมฉบังต้องการผลักดันเส้นทางการเชื่อมต่อเพิ่มอีก 2 
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางตามแนวตะวันออกเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ
เส้นทางตามแนวตะวันตกเชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและลาว 

- ประเทศไทยให้ความสำคัญกับระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ในการเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการจัดการกับระเบียบและข้อบังคับทางการขนส่งเพื่อเป็นจุดแข็งในการเสริมสร้างการ
แข่งขัน 

- สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปิดให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเพื่อรับมือกับวิกฤติ 
COVID-19 ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการ BRI 
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- เห็นควรว่าควรใช้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - 
Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) เป็นแกนกลางใน
การขับเคลื่อนเชื่อมกับ BRI 

- ประเทศไทยควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเสียก่อน 

- ผู้ประกอบการในประเทศไทยยังมองไม่เห็นแนวทางของการขนส่งทางน้ำบนเส้นทาง BRI อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- ในอดีตมีผู้โดยสารกว่าร้อยละ 90 ของผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศทาง
อากาศ 

- ทางกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญของจุดผ่านแดน
ไทย-ลาว 3 ทาง โดยกำหนดให้ อันดับ1 ด้านโลจิสติกส์ อันดับ 2 ด้านอุตสาหกรรมและการค้า 
และอันดับ 3 ด้านการท่องเที่ยว 

- ปัจจุบันสปป.ลาวและประเทศกัมพูชา มีการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกับเส้นทาง 
BRI แล้ว ในส่วนของประเทศไทยนั้นก็ได้มีการพัฒนาระบบดิจิตอล 5G เพื่อรองรับกับโครงการ 
BRI เช่นกันซึ่งการพัฒนาดังกล่าวส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลของมาจากจีน 

- ทางกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มองว่าประเทศไทยและโครงการ BRI ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมจึงทำให้เกิดอุปสรรคต่อโอกาสในการขยายเพ่ือเชื่อมต่อกับโครงการ
ต่าง ๆ 

- ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาการวางระบบโลจิสติกส์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
เพ่ือสร้างความชัดเจนและจุดแข็งให้กับประเทศ 

- บริเวณตามแนวเขตชายแดนมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางโลจิสติกส์หลายจุด โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
หนองคาย เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีท่าเรือบก 
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 2) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
 

 
 

รูปที่ 4.2 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

- ในการลดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนั้นจำเป็นต้องพัฒนากฎระเบียบและพิธีกรรม
ทางการขนส่ง 

- สนข. มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการเชื่อมต่อกับการขนส่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยให้
ความสำคัญกับการขนส่งทางรางเป็นอันดับแรก 

- มีแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ จ.ระนอง-ชุมพร เพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทาง BRI ทางตะวันออกเฉียง
ใต ้

- ปัจจุบันการขนส่งคนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน ใช้การขนส่งทางอากาศเป็นหลัก 
- การขนส่งทางรางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน นั้นให้ความสำคัญไปที่รถไฟทางคู่บริเวณ

ช่วงจังหวัดขอนแก่น-หนองคาย  
- รัฐบาลมีโครงการการปรับปรุงท่าอากาศยานชายแดนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับ

การขนส่งที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว และมีแนวคิดที่จะทำการปรับปรุง
เช่นเดียวกันที่สนามบินเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

- สนข. มองว่าโครงการ BRI มีผลกระทบทางบวกต่อประเทศไทยมากกว่าทางลบ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวสามารถยกระดับความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
สูงขึ้นได ้

- สนข. เห็นว่าด่านหนองคายเป็นด่านที ่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื ่อมต่อประเทศไทยกับ
โครงการ BRI 

- สนข. เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งในอนาคต ดังนี้ 1) การขนส่งทางเรือ 
มักจะเป็นการขนส่งสินค้าระยะทางไกล หากโครงการ BRI ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่า
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รูปแบบการขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน 2) การขนส่งทางบก เป็นการขนส่งที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด และมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมากที่สุด  

 

 3) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
 

รูปที่ 4.3 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

- สำหรับท่าเรือแหลมฉบังที่เป็นประตูการค้าที่สำคัญของประเทศไทยนั้นยังต้องมีการพัฒนา อีก
มากเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ 

- ประเทศไทยมีจุดแข็ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อตกลงทางด้านการค้า และด้าน
การทำธุรกรรม 

- ในอนาคตรัฐบาลไทยจะใช้การขนส่งทางรางเป็นหลักและให้การขนส่งทางบกเข้ามาเป็นตัวเชื่อม 
ส่วนการขนส่งทางน้ำนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีข้อจำกัดในหลายด้าน 

- รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างท่าเรือบก (Dry port) เป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้าง
ท่าเรือบก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และกำลังจะก่อสร้างเพิ่มอีก 3 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และนครสวรรค์ 

- ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ และมองว่าการขนส่งทางรถไฟทางคู่
นั้นควรจะต้องควบคู่กับการขนส่งทางถนน 

- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ฉบับที่ 4 ได้แก่ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ E-commerce 
เพ่ือสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในโซ่อุปทานโดยมีโลจิสติกส์เป็นส่วนสนับสนุน 
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 4) กรมศุลกากร 
 

 
 

รูปที่ 4.4 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ กรมศุลกากร 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก กรมศุลกากร สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- กรมศุลกากรมองว่าการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นยังไม่

สามารถทำได้อย่างไหลลื่นเนื่องจากติดขัดการออุปสรรคหลายอย่าง 
- ในปัจจุบันพบปัญหา และอุปสรรคในด้านของเอกสารการขนส่งทางเรือ และทางบก ซึ่งเห็นควร

ว่าหน่วยงานการรถไฟต้องจำเป็นต้องใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อสื่อสารกับองค์กรอื่น  ๆ 
ได้อย่างทันท่วงที  

- กรมศุลกากรมีระบบ NSW ในการเชื่อมโยงหน่วยงานของภาครัฐในการนำเข้าและส่งออกสินค้า 
และมีระบบ Thai Custom Electronics System (TCES) ในการคำนวณค่าภาษีการนำเข้า และ
ส่งออกสินค้า 

- กรมศุลกากรยังคงพบปัญหาการรายงานสินค้าในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนโหมดขนส่ง 
- มีการขยายด่านและบูรณาการระบบไอที ( Information Technology) ที่ด่านหนองคายเพ่ือ

รองรับการเติบโตทางการค้าในอนาคต 
- มีการตั้งข้อสังเกตว่าการขนส่งหลายรูปแบบนั้น อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในสภาวะที่

ประเทศยังมีข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนโดยหวั่นว่าอาจจะเกิดปัญหาการทะลักของสินค้าจีนเข้ามายัง
ประเทศไทย 

- ในกรณีที่สินค้ามีระยะเวลาในการจัดเก็บควรนำระยะเวลาดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์
เพ่ือเลือกโหมดการขนส่ง 

- ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลสินค้าของกรมศุลกากรจำเป็นต้องใช้เอกสารจาก 3 หน่วยงาน 
จึงก่อให้เกิดการล่าช้าในกระบวนการนำเข้าสินค้า 
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 5) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
 

 
 

รูปที่ 4.5 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- รถไฟไทยนั้นไม่สามารถเดินทางไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยการส่งต่อไปยัง

สปป.ลาวเพ่ือเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีการออกนโยบายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบของการรถไฟ ต่อโครงการ BRI 

อย่างชัดเจน 
- สัดส่วนของผู้โดยสารต่อตู้ขนส่งสินค้าคิดเป็น ร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 โดยสินค้าที่ขนส่งมาทาง

รถไฟส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าไซโล ประเภท ปูน น้ำมัน และก๊าซ เป็นต้น (ไม่มีวัสดุเทกอง) 
- การขนส่งที่มาบตาพุดนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีท่าเรือและมีเพียงการ

ขนส่งทางราง และทางบกเท่านั้น 
- ในปัจจุบันมีการใช้รางรถไฟกว่าร้อยละ 65 ถึง 70 ของระยะทางทั้งหมด 4,000 กิโลเมตร 
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 6) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)   
 

 
 

รูปที่ 4.6 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- ประเทศไทยเป็น gate way port ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกัน 
- ท่าเรือแหลมฉบังถูกบรรจุเป็นเส้นทางพัฒนา BRI แต่ไม่ได้อยู่ในส่วนของท่าเรือหลัก เนื่องจาก

ข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ 
- ท่าเรือแหลมฉบังสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นท่าเรือศูนย์กลางของภูมิภาคได้โดยใช้เรือประเภทเรือ

เล็กระหว่างประเทศ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันเรือเล็กระหว่างประเทศ
ดำเนินการโดยภาคเอกชนทั้งหมด 

- การท่าเรือนำยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นแนวทาง
พัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาไทย เป็นต้น 

- การท่าเรือมีแผนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเรือ รวมถึง
อุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อโลจิสติกส์ 

- ท่าเรือแหลมฉบังมีผู้ประกอบการเป็นเอกชนทั้งหมดโดยผ่านทางสัมปทาน 
- การท่าเรือมีนโยบายในการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่ง

ตู ้ส ินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) เพื ่อบริการศูนย์ย ่านรถไฟที่ 
แหลมฉบ ั ง  โดยการพ ัฒนาโครงสร ้ า งพ ื ้ นฐานทางรถไฟเพ ื ่ อ ให ้ เ ก ิ ดก ิ จกรรมทาง  
โลจิสติกส์ที่ครบวงจร 

- สำหรับการขนส่งทางน้ำในประเทศไทยนั้นยังคงติดปัญหาด้านน่านน้ำที่ยังไม่เอ้ืออำนวย และเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ 

- ในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำจำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องข้อกฎมายและกฎระเบียบการขนส่งของ
ผู้ประกอบการ 
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- ในปัจจุบันไม่มีรถไฟจากแหลมฉบังมายังกรุงเทพ มีเพียงรถไฟจากแหลมฉบังมายัง ICD 
ลาดกระบังเท่านั้น  

- จากจำนวนเที่ยวการขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังมายังท่าเรือกรุงเทพ พบว่ากว่าร้อยละ 
90 เป็นเที่ยวการขนส่งขาเข้า และอีกร้อยละ 10 เป็นเที่ยวการขนส่งขาออก 

- ปัจจุบันมีท่าเรือทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ขนส่งสินค้าไปยังประเทศเกาหลี 
- มีความเป็นไปได้ในการสร้างเส้นทางเพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศจาก เชียงใหม่ - 

จาการ์ต้า - จัตตากอง  
- การท่าเรืออาจได้รับผลกระทบหากเกิดการเปลี่ยนโหมดการขนส่งเนื่องจากตู้สินค้าจะไปทางการ

ขนส่งทางรางเพ่ิมมาดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมองว่าการขนส่งทางเรือนั้นมีจุดแข็งอย่างมากในแง่
ของการขนส่ง  

- การเดินทางด้วยเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังเมืองร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน 

- ท่าเรือแหลมฉบังถูกกำหนดให้เป็นท่าหลักเพ่ือสนับสนุนการขนส่ง EEC 
- ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือที่สนับสนุนระบบการขนส่งเพื่อคนในพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณฑล 

และสนับสนุนการขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง 
- ท่าเรือระนองเป็นท่าเรือที่สนับสนุนการค้าเป็นหลัก และในส่วนของท่าเรือเชียงแสน และท่าเรือ

เชียงของ เป็นการสนับสนุนการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 
 

 7) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
 

 
 

รูปที่ 4.7 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 

 โดยข้อมูลที ่ได้รับจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

- ทอท. ทำหน้าที่บริหารและดูแลท่าอากาศยานในประเทศไทยทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบไปด้วย ท่า
อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย 
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ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมด โดยใน
อนาคตจะเพ่ิมเป็น 9 แห่ง โดยท่าอากาศยานอีก 3 แห่งที่เพ่ิมเข้ามาได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานกระบี่ ทั้งนี้เพื่อความพร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในภูมิภาค 

- กิจกรรมที่สนามบินดอนเมืองจะมีทั ้งส่วนของการเดินทางในประเทศ (Domestic) และการ
เดินทางระหว่างประเทศ (International) ที่มีลักษณะแบบ Point to Point ในขณะนี้ ทอท. มี
การวางแผนในการปรับปรุงอาคาร Terminal 1 ของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะทำการรวม
ระหว่างอาคาร Terminal 1 และ Terminal 2 เข้าด้วยกัน เพื ่อเตรียมพร้อมในการรองรับ
ผู้โดยสารประมาณ 25 ล้านคน โดยกำหนดชื่ออาคารใหม่ว่าอาคาร Domestic terminal และใน
ส่วนของอาคาร International Terminal ในปัจจุบันจะดำเนินการก่อสร้างใหม่โดยกำหนดชื่อ
อาคารใหม่ว่าอาคาร Terminal 3 คาดว่าจะรองรับผู้โดยสายได้กว่า 15 ถึง 20 ล้านคนต่อปี 
นอกจากการปรับปรุงอาคารแล้วยังมีการยกระดับการให้บริการต่อผู้เข้ารับบริการโดยการอำนวย
ในด้านของการเพิ่มสถานที่จอดรถเพ่ือให้รองรับต่อปริมาณรถท่ีจะเข้ามาจอดกว่า 6,000 คัน 

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำลังดำเนินการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณอาคารการเดินทางใน
ประเทศ และอาคารการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามโครงการ North Expansion 
และ โครงการ East Expansion โดยการสร้าง North Expansion และ East Expansion  ใช้งบ
ลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท จากโครงการดังกล่าวจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิมีจำนวนผู้โดยสาร
เพ่ิมข้ึน 45 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้คือ 150 ล้านคนต่อปี  

- ทอท. กำหนดแผนการพัฒนาและเป้าหมายด้านผู้โดยสารโดยคาดหวังว่าจะมีผู้โดยสาร ในส่วน
ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงจำนวน 150 ล้านคนต่อปี โดยใน
ปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสารในส่วนพื้นที่ดังกล่าว 65 ล้านคน และมีสัดส่วนของสนามบินดอนเมือง 
40 ล้านคน ซึ่งรวมกันได้ 105 ล้านคน ในอนาคตต้องการผู้โดยสารเติมเต็มอีก 50 ล้านคนเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งในอนาคตยังมีการวางแผนให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นศูนย์กระจายผู้โดยสารไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

- ทอท. กำหนดแผนการพัฒนาและเป้าหมายด้านสินค้า (Cargo) ของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการ
เปลี่ยนอาคาร 2 ให้กลายเป็น Cargo Terminal ในรูปแบบ Security International Cargo โดย
ต้องการให้เป็นอาคารสินค้า Cargo เท่านั้น โดยมีการจับคู่กับผู้ร่วมลงทุนที่เป็น International 
Cargo Airlines ในการลงทุนระบบเทคโนโลยีโดยมี ทอท. เป็นผู้สร้างสิ่งปลูกสร้างให้ทั้งนี้เพื่อลด
ความเสี่ยงในการลงทุน 

- ทอท. มีแผนการสร้าง Premium curisible gateway ให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือ
ตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่งเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างมูลค้าให้กับสินค้า โดยที่ผ่านมาพบว่า 
สินค้าของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังทวีปยุโรปถูกส่งกลับมายังประเทศไทยกว่าร้อยละ 80 ของ
สินค้าท้ังหมด โดยเฉพาะสินค้าประเภทการเกษตร  
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- ทอท. มีแผนพัฒนาพื้นที่ 700 กว่าไร่ บริเวณรอบข้างสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับมา
จากการเวนคืนและซื ้อเพิ ่มเติม โดยวางแผนจะประกาศพื้นที ่ดังกล่าวเป็นเขต Free Zone 
สำหรับการนำสินค้าที่มีมูลค่าสูง (High Value) เข้ามาตั้งโชว์ได้ ซึ ่งหากมีตัดสินใจซื้อขายใน
ประเทศประเทศไทยก็จะได้รับภาษี แต่หากเกิดการตัดสินใจซื้อขายในต่างประเทศก็สามารถนำ
รถกลับไปยังประเทศนั้น ๆ โดยไม่เสียภาษี ซึ่งแนวคิดดังกล่าว จำเป็นต้องมีการพูดคุยร่วมมือกับ
หน่วยงานกรมศุลกากร เพ่ือให้เข้าใจเห็นถึงข้อดีและข้อเสีย  
 
มุมมองของ ทอท. ต่อการขนส่งทางอากาศเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบราง  

- การขนส่งทางอากาศเป็นรูปแบบการขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย (Gate way) การขนส่งกับ
การขนส่งทางรางได้ แต่อย่างไรก็ดีสินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือสินค้าทางการเกษตรที่มีการเน่าเสียง่าย 
ย่อมต้องพึ่งพาการขนส่งทางอากาศอยู่ดี เนื่องจากการขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วและมี
ความแน่นอนกว่าการขนส่งด้วยระบบราง 

- ทอท. มีแผนการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงเข้ามาภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ในโครงการรถไฟ
สนามบิน 3 สาย  

- ในสถานการณ์ COVID-19 ทาง ทอท. มีการปรับตัวในด้านกระแสเงินสดโดยการบริหารเงินทุนที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 8) สมาคมผู้รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 

 
รูปที่ 4.8 สัมภาษณ์เชิงลึก สมาคมผู้รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ประกอบการของสมาคมผู้รับจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ประกอบการมองว่าโครงการ BRI เป็นโครงการที่สร้างโอกาส และช่องทางทางการค้าให้แก่
ผู้ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน  

- ปัจจุบันทางสมาคมมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโครงการ BRI ในด้านของการ
สนับสนุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้นโยบายของภาครัฐที่เกิดขึ้นยังไม่เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับผู้ประกอบการ และในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดการศึกษา
เรียนรู้สภาวการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการรับมือและการปรับตัวในอนาคต 

- สมาคมมองว่าภาครัฐต้องมีความชัดเจนและเท่าทันยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี ่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ใบขนสินค้า ใบขออนุญาต เป็นต้น หากกรมศุลกากรใช้ระบบ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการมากขึ้น จะทำให้การทำงานสามารถตอบสนองต่อโครงการ BRI 
ไดม้ากขึ้น ตลอดจนการพัฒนา ICD และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขนส่งในอนาคต
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

- โครงการ BRI เกิดข้ึนจากการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง ซึ่ง
มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูง แต่ในด้านของการท่องเที่ยวมองว่าหากจัดกิจกรรมบนรถไฟได้ก็จะ
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้
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โอกาสและอุปสรรคที่มีต่อโครงการ BRI 
โอกาสสำหรับประเทศไทยที่มีต่อโครงการ BRI จากข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยสามารถ
เป็นจุดรวบรวมเพื่อกระจายสินค้าไปยังแหล่งอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีหากทางด้านของ
กฎหมายของประเทศไทยมีความสอดคล้องกันจะทำให้การดำเนินงาน การค้าขาย คล่องตัวมากขึ้น  โดย
มองว่าประเทศไทยมีโอกาสในการส่งสินค้าไปยังทวีปยุโรปได้โดยผ่านเส้นทาง BRI ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่ง ทั้งนี้ความเป็นไปได้นั้นจะขึ้นอยู่กับต้นทุน  
 อุปสรรคสำหรับประเทศไทยต่อโครงการ BRI พบว่าอุปสรรคของประเทศไทยต่อการขนส่งบนเส้นทาง 
BRI ในแง่กฎระเบียบ ขั้นตอน และพิธีการด้านการขนส่งนั้นยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ป ระกอบการ ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการขนส่ง 
 
 9) การท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

รูปที่ 4.9 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก การท่าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- ในปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีพื้นที่ทั ้งหมด 17 ,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่อาคาร

คลังสินค้า 4,200 ตารางเมตร มีความสามารถรองรับสินค้าได้ถึง 35,000 ตันต่อปี มีอาคารรองรับ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2 ล้านคนต่อปี และอาคารผู้โดยสารใน
ประเทศที่สามารถรองรับจำนวนของผู้โดยสารได้ถึง 6 ล้านคนต่อปี โดยอาคารทั้งสองมีพื้นที่
รวมกันเท่ากับ 350,480 ตารางเมตร มีศักยภาพในการถรองรับเที่ยวบินได้ 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
มีอาคารจอดรถที่มีความจุอยู่ที่ประมาณ 2,000 คัน ในอนาคตท่าอากาศเชียงใหม่มีแผนพัฒนาท่า
อากาศยานเพ่ือรองรับปริมาณผู้โดยสารที่อาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต ซึ่งหากแผนพัฒนาของท่าอากาศ



การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย                             รายงานการวิจัย                                                                                                            
(Final Report) 

 

คณะโลจิสติกส์และดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4-14 

ยานเชียงใหม่ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ จะทำให้ท่าอากาศยานสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 6 ล้านคนต่อปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี   

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกลุ่มของคลังสินค้าหลายรูปแบบ อาทิ Logistics 
Agent, Cargo handling Agent และบริษัทสายการบินต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการดำเนินงานใน
ลักษณะของการนำเข้าและการส่งออกสินค้า ในปัจจุบันสินค้าที่นำเข้าและส่งออก แบ่งออกเป็น 
2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) สินค้าทั่วไป (General Cargo) อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋า เป็น
ต้น และ 2) สินค้าพิเศษ (Special Cargo) อาทิ กลุ่มพอลิเมอร์ ผัก ผลไม้ รวมถึงสิ่งมีชีวิตและ
สินค้าที่แตกหักง่าย รวมทั้งสินค้าขนาดใหญ่ โดยสินค้าที่นำเข้าและส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
ประเภทสินค้าพิเศษ 

 
ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ข้อกำจัดและโอกาสของท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่มีเครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้า มีเพียงเครื่องบินที่ขนส่งสินค้าร่วมกับ
ผู้โดยสารเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีการเปิดทำการแบบ 24 ชั่วโมง จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง
สินค้าได ้

- ในปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีข้อจำกัดด้านลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นถนนหรือ
อาคารคลังสินค้าที่ไม่สามารถรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นได้ แต่ในอนาคตท่าอากาศยานมี
โครงการที่จะพัฒนาปรับปรุงอาคารคลังสินค้าในอนาคตอันใกล้ เพื่อขยายขีดความสามารถเพ่ือ
รองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้น 

- ในอนาคตมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางอากาศจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปทาง
ตะวันออกกลางรวมถึงจีนเพื่อเชื่อมต่อไปยังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก 

- การขนส่งสินค้าทางอากาศไม่มีช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อกับการขนส่งทางเรือหรือทางราง 
 

การกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
- ในส่วนของผู้โดยสารนั้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลง

กว่าร้อยละ 57 และทำให้จำนวนเที่ยวบินที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ 1.69 ลดลงเหลือเพียง 
39,459 เที่ยว หรือมีอัตราลดลงไปครึ่งหนึ่ง 

- ในส่วนของสินค้า พบว่าปริมาณของสินค้าลดลงไปกว่าร้อยละ 61 โดยคงเหลือปริมาณสินค้าเพียง 
4,912 ตัน โดยจำแนกเป็นฝั่งสินค้าภายในประเทศ ลดลงเหลือ 4,550 ตัน หรือลดลงจากเดิมกว่า
ร้อยละ 57  และฝั่งสินค้าระหว่างประเทศลดลงเหลือ 362 ตัน หรือลดลงจากเดิมกว่าร้อยละ 82  
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10) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

 
รูปที่ 4.10 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจาก ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- วัตถุประสงค์ของท่าเรือเชียงแสนนั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นประตูการค้าท่าเรือ 4 ประเทศ ได้แก่  

ประเทศไทย จีน เมียนมา และลาว เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่มีระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน
เวลา 21.00 น. เนื่องจากข้อกำหนดของหน่วยงานความมั่นคง  

- ท่าเรือเชียงแสน ประกอบไปด้วย จุดขนถ่ายสินค้าทั้งหมด 4 จุด ท่าเทียบเรือ 3 ท่า ท่าเทียบเรือ
ระนาบ 2 ท่า สำหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือแนวดิ่ง 1 ท่า สำหรับสินค้าที่ต้องใช้
เครน และขนถ่ายคอนเทนเนอร์ มีความลึกร่องน้ำภายใน 3 ถึง 4 เมตร มีปลั๊กตู้สินค้าสำหรับห้อง
เย็นบริการ 70 ตู้ จากศักยภาพดังกล่าวทำให้มีความพร้อมที่จะรับบริการในเส้นทางสายไหม 

- ท่าเรือเชียงแสน เป็นการค้าแบบการค้าชายแดน ผู้ส่งออกจึงไม่สามารถส่งออกตามข้อกำหนด
ของจีนได้ การส่งสินค้าจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ต้องส่งสินค้าออกจากท่าเรือ
เชียงแสน เพ่ือไปขึ้นที่ท่าเรือสบหลวยก่อน เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านภาษี และใบอนุญาต  

- ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 เนื้อสัตว์แช่แข็งไม่มีสินค้ามาใช้บริการส่งออกที่ท่าเรือ 
เชียงแสนเลย เพราะจีนตรวจเข้มมากเหตุเกิดจากเชื้อโควิดอาจจะปนเปื้อนไปกับสินค้าแช่แข็ง ทำ
ให้สินค้าถูกตีกลับและส่งออกไม่ได้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำ
ให้ผลประกอบการหายไปประมาณ 40% เที่ยวเรือจากปี 2562 มี 3,000 เที่ยว ลดลงเหลือเพียง 
2,400 เที่ยว สินค้าผ่านท่าเรือ 280,000 ตัน ลดลง 150,000 ตัน ซึ่งสินค้าลดลงมากกว่าจำนวน
เที่ยวรถ และเรือที่ดำเนินการเก่ียวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดหยุดกิจการ 

- มีเส้นทาง R3A R3B และแม่น้ำโขง ตัดผ่านสปป.ลาว มาสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันจะนิยมใช้เส้นทาง R3A เป็นหลัก สินค้าที่ออกจาก
อำเภอเชียงแสนเกือบทั้งหมดจะเข้าที่มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรือที่ออกจาก
อำเภอเชียงแสน 80% นำของไปส่งที่ท่าเรือสบหลวย อยู่ชายแดนระหว่ างประเทศเมียนมากับ
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สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 20% ไปส่งยังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ท่าเรือกวนเหล่ย ลักษณะ
การค้าในปัจจุบันยังเป็นแบบการค้าชายแดน ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งออกตามข้อกำหนดของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ จึงต้องเอาสินค้าออกจากท่าเรือเชียงแสน ไปขึ้นที่ท่าเรือสบหลวย 
แล้วหาช่องทางเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกที เพราะมีข้อกำหนด อาทิเช่น ภาษี ใบอนุญาต 
เป็นต้น ปัจจุบันสินค้าการนำเข้า คือ ข้าวโพด เปลือกไม้ เนื้อสัตว์ สินค้าแช่แข็ง น้ำตาลทราย 
เป็นต้น 

 
 11) ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

 
 

รูปที่ 4.11 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ ด่านศุลกากรเชียงของ  

โดยข้อมูลที่ได้รับจาก ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- ด่านศุลกากรเช ียงของมีพ ื ้นที ่ร ับผ ิดชอบในจังหว ัดเช ียงราย 4 อำเภอ ได ้แก่ อำเภอ 

เชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล และอำเภอเทิง และจังหวัดพะเยา 2 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ 

- ใบขนที่ออกจากด่านศุลกากรเชียงของมีปลายทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และลาว โดยมี
จำนวนของสินค้าขาออกมากกว่าสินค้าขาเข้า สินค้าขาออกท่ีสำคัญ ได้แก่ น้ำมนั เชื้อเพลิง ผลไม้ 
เป็นส่วนใหญ่ และสินค้าขาเข้าท่ีสำคัญ ได้แก่ พืช ผัก และผลไม้ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

- ระยะเวลาการเดินเรือบนเส้นทางกวนเหล่ย-เชียงแสนใช้เวลาประมาณ 6 ถึง 7 ชั่วโมง  
- ระยะเวลาการเดินทางด้วยรถจากคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังบ่อเต็น สปป.ลาว ใช้

เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และจากบ่อเต็นไปยังชายแดนไทย-ลาว ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง รวม
แล้วประมาณ 10 ชั่วโมง ซึ่งการเดินทางทางรถยังไม่พบปัญหาเรื่องการคมนาคม 
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- ในปัจจุบันด่านศุลกากรเชียงของมีพื้นที่ของลานตรวจสินค้าที่เพียงพอต่อการรองรับการค้า 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ข้างด่านพรมแดนซึ่งจะเปิดให้
ภาคเอกชนเข้ามาประมูลเพื่อเข้ามาบริหาร ทั้งนี้ในปัจจุบันยังคงติดปัญหาด้านกฎหมาย และยัง
ไม่มีเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการบริหาร 

- มุมมองของทางด่านที่มีต่อโครงการ BRI มองว่าเมื่อโครงการรถไฟลาว-จีนเปิดทำการ อาจทำให้
สินค้าไม่มาผ่านที่ด่านเชียงของ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้สินค้าของพื้นที่ต้นทางและ
ปลายทาง เช่น หากสินค้ายังมีความต้องการในการใช้ศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือก็อาจจะ
จำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางเส้นนี้อยู่ แต่หากมีปลายทางอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการอาจ
เลือกเส้นทางอ่ืน 

- มองว่าการทำยุทธศาสตร์โดยไม่ได้ศึกษายุทธศาสตร์ของคู่ค้าทำให้เป็นปัญหา และรัฐบาลไทยควร
ไปเจรจากับจีน ในเรื่องของการวิ่งและลากรถไฟจากหลวงน้ำทามายังเชียงของ และสร้างสะพาน
รถไฟใหม่ หรือใช้รถยนต์ให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพ  

- ในปัจจุบันด่านมีแผนการรองรับในกรณีที่เกิดการขนส่งสินค้าบนเส้นทาง BRI อาทิ การบริการสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการขนส่ง เพ่ิมความคล่องตัวในการทำพิธีการศุลกากรเพ่ือลดปัญหาความ
แออัดและลดเวลาในการขนส่ง  

 

ผลกระทบและมาตรการการป้องกันอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
- ภายหลังการระบาดทางด่านไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ดีมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในด้านของ
มาตรการป้องกันนั้นทางด่านได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน
มาตรการคัดกรองตามมาตรฐานนโยบายจังหวัด  

- ในช่วงก่อนการระบาดคนไทยสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปได้จนถึงบ่อเต็น สปป.ลาว ภายหลัง
การระบาดทางลาวได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่ระบุว่าต้องจอดรถที่ศูนย์
เปลี่ยนถ่ายของฝั่งลาว จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้รถโดยมีคนฝั่งลาวซึ่งทำให้ผู้ประกอบการในการ
ขนส่งไปยังบ่อเต็นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  
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12) ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
  

 
 

รูปที่ 4.12 สัมภาษณ์เชิงลึก ณ ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 

โดยข้อมูลที่ได้รับจาก ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- สำหรับความเป็นไปได้ของด่านศุลกากรกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื ่อมต่อกับการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้นมองว่ามีความเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ดีการเกิดการเชื่อมต่อบนเส้นทาง 
BRI นั้นมีทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อ
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ทางด่านศุลกากรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่าน
มาด่านศุลกากรหนองคายได้เตรียมร่างคำสั่งประกาศกรมศุลกากรเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าผ่าน
แดนทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้ง สปป. ลาว ผ่านมายังสถานีหนองคายโดยมีจุดสิ้นสุดที่สถานี
แหลมฉบังในปี พ.ศ.2564 นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำขั้นตอนการขนส่งสินค้าผ่านแดนหลาย
รูปแบบหรือที่เรียกอีกอย่างว่าแบบ Multi-Modal Transportation ซึ่งขณะนี้อยู ่ในขั ้นตอน
การศึกษาและประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีศุลกากรในการพัฒนาการใช้ระบบหน้าจอการตรวจ
ปล่อยสินค้าเกี่ยวกับใบขนสินค้าผ่านแดน (Transit Declaration) และใบเคลื่อนย้ายของผ่าน
แดนโดยรูปแบบที่ 2 (อยู่ในระหว่างการร่างกฎหมาย)  

 
มาตรการการป้องกันอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

- ปัจจุบันด่านศุลกากรหนองคายได้กำหนดมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วย
การตรวจคัดกรองโดยหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อหนองคาย ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิเพื่ออก
ออกหนังสือรับรอง  

- ในส่วนของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ผ่านเข้ามาภายในประเทศไทยนั้นพบว่ามีการตรวจ
คัดกรองจากทางด่านต้นทางเมื่อถึงด่านปลายทางที่ไม่ได้มีการระบาดของโรคจะมีตรวจคัดกรอง
ตามปกติหรือตรวจเข้มข้นตามลักษณะพ้ืนที่ของด่านปลายทางอีกครั้งตามสถานการณ์  
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13) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และหนองคาย  
 

   
  (1)      (2) 

 
     (3) 

รูปที่ 4.13 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัด (1) เชียงราย (2) เชียงใหม่ และ  
(3) หนองคาย 

 โดยข้อมูลที่ได้รับจากการจัดประชุมรับฟังความคดิเห็นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ
หนองคาย สามารถสรุปประเด็นได้ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลที่ได้รับจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และหนองคาย 

พื้นที่ สรุปประเด็นสำคัญ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
วันที่ 3 มีนาคม 2564  

ณ โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซค์ 
จังหวัดเชียงราย 

ผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19: ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีนักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประมาณ 14,000 คน (จากมณฑลยูนนาน) จะมีเที่ยวบินลงเชียงราย จากฉงฉิ่ง ยูนนาน คุนหมิง เฉิงตู 10 กว่าเที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
ภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการงดเที่ยวบิน สำหรับการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้เส้นทาง
การขนส่งบนเส้นทาง R3A และมีเส้น R3B บ้าง ในส่วนของการขนส่งทางน้ำ (ท่าเรือ) ส่งออกไปจีนที่เชื่อมท่าเรือเชียงแสนจะได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างเยอะเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ด้านการเมืองของฝั่งเมียนมา เนื่องจากมขีั้นตอน
การตรวจสอบสินค้ามากขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทีม่ากขึ้นตามไปด้วย 
โอกาสและอุปสรรคของเส้นทาง BRI: เส้นทาง BRI เป็นโอกาสเนื่องจากจะเกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวหลายประเภทมากขึ้น 
อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องมีการวางกลยุทธ์ให้สอดรับ รวมทั้งการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หากนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่  ในด้านข้อดีของเส้นทาง BRI กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะมากขึ้น ซึ่งทาง
จังหวัดต้องมีมาตรการการประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว ให้ตอบสนองต่อพฤติกรรม ความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน ใน
ด้านข้อเสีย คือ ทางด้านความมั่นคงอาจจะเกิดปัญหาของอาชญากรรมมากขึ้นและความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งต้องเพ่ิม
มาตรการให้สูงขึ้น ข้อจำกัดที่มีต่อการเชื่อมต่อ BRI คือ ข้อมาตรการ  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ในเชิงปฏิบัติของต่างประเทศและ
ประเทศคู่ค้า สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง R3A มีการชำรุดและไม่สามารถควบคุมต้นทุนการขนส่งได้ แต่การแก้ไขมัน
เป็นเรื่องข้อกฎหมายระหว่างประเทศ และมองว่าเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่า
จะมีรถไฟที่จะเข้ามาแต่ก็เน้นไปยังการขนส่งสินค้า และในเส้นทาง R3B และเส้นทางการขนส่งทางแม่น้ำตอนนี้ยังมีการผลักดัน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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พื้นที่ สรุปประเด็นสำคัญ 

รูปแบบการขนส่งสินค้าและการเดินทางบนเส้นทาง BRI: เส้นทาง R3B ยังไม่สามารถทะลุผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 
โดยจะได้เฉพาะในโซนของประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคือ สินค้าจากประเทศไทยส่งไปยังประเทศเมียนมา 
หลังจากนั้นเมียนมาส่งต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสินค้าส่วนมากเป็นสินค้าประเภทผักและผลไม้ ซึ่งต้องไปทำการแปร
เป็นสินค้าของเมียนมาก่อน หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยังจีน เพ่ือจะได้รับสิทธิในการนำเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน การเดินเรือง
ในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นเรือสัญชาติเมียนมาและสปป.ลาว ตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเขื่อน สาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถควบคุมระดับน้ำได้ ส่งผลกระทบให้การเดินเรือของจีนคล่องตัวขึ้น การค้าขายจะอยู่ในรูปแบบทางเรือ โดยเป็นการทำ
การค้าระหว่างสปป.ลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งระบบการค้าต่าง ๆ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นการกำหนดแผนใน
การค้า ประเทศไทยมีหน้าที่ขาย สปป.ลาวมีหน้าที่ขนส่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนมีหน้าที่ซือ้ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
วันที่ 5 มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
อำนวยการ ศาลากลางจังหวัด

เชียงใหม่ 

ผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19: ก่อนสถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะ
เลือกการเดินทางโดยเครื ่องบิน แต่ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้วิธีการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเน้นไปเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไม่นิยมการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางกัน
มาเป็นกลุ่มใหญ่ 
โอกาสและอุปสรรคของเส้นทาง BRI: การวางแผนพัฒนาของทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้มีการนำเอายุทธศาสตร์ BRI 
มาเป็นตัวกำหนดแผน เนื่องจากทางจังหวัดจะเน้นไปทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัด ในแผนงบประมาณของทา ง
จังหวัดในปี 2563 ที่ผ่านมา มุ่งไปในด้านของการพัฒนาในด้านของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาถนนเพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาถนนเพื่อเส้นทางการขนส่งสินค้า หากมีการเชื่อมโยงเส้นทางตามยุทธศาสตร์ BRI ในอนาคต จะสามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางรางได้ ทำให้มีความสะดวกมากข้ึน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังพ้ืนที่ได้มากขึ้น ในด้านของ
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าประเทศไทยควรดูพิจารณาในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่โดดเด่นใน
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เรื่องของการท่องเที่ยว แต่ไม่ควรมุ่งเป้าไปยังการพัฒนาไปในเรื่องของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ควรมองในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง
ด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถของจังหวัด สำหรับโครงการ BRI ทางอุตสาหกรรมจังหวัดยังไม่เห็นว่า
จะเกิดประโยชน์อะไรกับจังหวัดเชียงใหม่ เพราะมองว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่ปล่อยให้สินค้าไทยเข้าไปในเส้นทางของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนง่าย ๆ เนื่องจากทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนักลงทุนอยู่แล้ว ทางจังหวัดเชียงใหม่จะใช้การท่องเที่ยวมา
เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การท่องเที่ยวชุมชน ส่วนในเรื่องการเชื่อมโยงหลัก  ๆ จะ
เป็นในเรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือผ่านแผนพัฒนาจังหวัด ในด้านของสินค้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร หาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างเส้นทางรถไฟเสร็จจะส่งผลให้สินค้าของประเทศไทยสามารถส่งออกไปขายแถบยุโรปได้ 
รูปแบบการขนส่งสินค้าและการเดินทางบนเส้นทาง BRI: การพัฒนาการขนส่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการพัฒนาการขนส่งทาง
อากาศ โดยจะเน้นในเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดยังไม่มีการนำยุทธศาสตร์ 
BRI เข้าไปร่วมในแผนการพัฒนาจังหวัด สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ได้ให้ข้อมูลว่า สินค้าที่ส่งไปจีนและอินโดนีเซีย ได้แก่ ลำไย
อบแห้ง มะม่วง และทุเรียน โดยมีเส้นทางการขนส่ง คือ ขนส่งไปยังลาดกระบังและส่งออกทางเรือ ส่วนสินค้าที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเข้ามายังประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทมีหน้าที่ ในการกระจายสินค้าภายในประเทศ หาก
ยุทธศาสตร์ BRI เกิดขึ ้น จะมีสินค้าส่งออกผ่านทางจังหวัดหนองคายมากขึ ้น เนื ่องจากมีรถไฟรองรับและสามารถวิ ่งไปยัง
ลาดกระบังได้ แต่ทั้งนี้ต้องมองถึงแหล่งผลิตหรือต้นกำเนิดของสินค้าประกอบด้วย ส่วนสมาพันธ์ SME จังหวัดเชียงใหม่มองว่า
เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางทีส่าธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายว่าจะใช้เส้นทางนี้สำหรับการขนส่งสินค้าการเกษตรของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมายังประเทศไทย (ตลาดไท) โดยใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 48 – 72 ชั่วโมง ในปัจจุบันสินค้าจีนส่งมาไทย
ประมาณ 80% แต่สินค้าไทยส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ถึง 20% ซึ่งถือว่าเราเสียเปรียบดุลการค้า เช่นเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่มองว่าเส้นทาง R3A เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใกล้ และขนส่งสินค้าได้ง่ายโดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน 
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สามารถส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายไมสู่งมากนัก ในอนาคตเมื่อมีเส้นทางการขนส่งทางรถไฟ ควรจะต้อง
มีการควบคุมค่าโดยสารให้ถูกกว่าช่องทางอ่ืน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหันมาใช้เส้นทางการเดินทางโดยรถไฟมากขึ้น 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 

ณ โรงแรมธาวิลลา หนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

ผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19: ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนา
และนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการชะลอตัวและถูกจำกัดงบประมาณในการลงทุน 
หากจะต้องมีการลงทุนจะเน้นไปที่การลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นก็ประสบกับปัญหาตู้สินค้าที่
ไม่เพียงพอ เนื่องจากติดมาตรการการควบคุมการระบาดของประเทศปลายทาง ทำให้ไม่สามารถส่งตู้สินค้ากลับมายังประเทศไทย
ได้ทำให้การขนส่งเกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี้การแพร่ระบาดดังกล่าวยังส่ง ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปซื้อขายผ่าน
ระบบ E-Commerce มากขึ้นทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สอดคล้อง เพ่ือให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
โอกาสและอุปสรรคของเส้นทาง BRI: เส้นทาง BRI เป็นโอกาส และจังหวัดหนองคายได้ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเดินทาง
ของผู้โดยสารมายังจังหวัดมากกว่าการขนส่งสินค้า โดยนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายคาดการณ์ว่าเมื่อ
การก่อสร้างรถไฟความเร็วปานกลางแล้วเสร็จจะมีนักท่องเที่ยวมาลงที่เวียงจันทน์และข้ามเข้ามาท่องเที่ยงยังจังหวัดหนองคายโดย
รถยนต์ของ สปป.ลาว ที่สามารถเข้ามายังไทยได้ในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร นับจากจุดผ่านแดน แต่ในปัจจุบันยังคงพบปัญหาและ
อุปสรรคในเรื่องการบริการการขนส่งที่ยังไม่มีความพร้อม โดยเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงจังหวัดหนองคายกล่าวว่า  
“การเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยังไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งหากได้รับการพัฒนาก็ช่วยให้เกิดศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น” นอกจากนั้นยังมีการจัดฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่คนในพื้นที่เพ่ือ
รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนในอนาคตด้วย แต่อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการบริษัทนฤมลทัวร์ได้แสดงความกังวลต่อการเข้ามา
ของนักท่องเที่ยวจีนในประเด็นเรื่องของการขับรถเข้ามาเองซึ่งจะทำให้จังหวัดหนองคายเป็นเพียงแค่ทางผ่านซึ่งจะต้องมีมาตรการ
ในการรองรับเรื่องนี้ด้วย 
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พื้นที่ สรุปประเด็นสำคัญ 

        ในด้านการขนส่งสินค้าเห็นว่าเป็นโอกาสแต่ควรต้องเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบไอที ให้
สอดคล้องกับการขนส่งในยุคโลกาภิวัฒน์เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับเส้นทาง BRI เพราะในปัจจุบันการขนส่งสินค้ายังคงติดปัญหา
ใหญ่ในด้านการบริหารจัดการที่ไม่สามารถทำให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบกิจการได้ อันเนื่องมาจากปัญหาในด้านเอกสาร 
กฎหมาย ระเบียบละข้อบังคับ ทำให้เป็นข้อจำกัดในการลงทุนหรือดำเนินงานต่อภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ทั้งนี้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรมีนโยบายในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรร่วมกันในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้
เกิดการดำเนินงานภายใต้นโยบายหรือแผนการเดียวกัน  
รูปแบบการขนส่งสินค้าและการเดินทางบนเส้นทาง BRI: ก่อนเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วย
รถยนต์จากหนองคายไปยังบ่อเต็นของ สปป.ลาว ได้ แต่ในปัจจุบันการเดินทางไปยังบ่อเต็น สปป.ลาว นั้นจะต้องข้ามไปยังท่านา
แล้ง เพ่ือเปลี่ยนคนขับและเปลี่ยนรถให้เป็นของ สปป.ลาว ทั้งหมด จึงจะสามารถเดินทางต่อไปได้ ส่วนในด้านของการขนส่งสินค้า
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อดังกล่าว โดยด่านศุลกากรหนองคายได้เตรียมร่างคำสั่งประกาศกรมศุลกากรเพ่ือ
รองรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้ง สปป. ลาว ผ่านมายังสถานีหนองคายโดยมีจุดสิ้นสุดที่สถานีแหลม
ฉบังในปี พ.ศ. 2564 เมื่อโครงการรถไฟลาว-จีน แล้วเสร็จจะมีสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวน
มาก ซึ่งในการขนส่งสินค้าทางรถไฟสินค้าที่เข้ามาจะถูกแวะพักที่สถานีรถไฟนาทาซึ่งกำหนดให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าในอนาคต 
ส่วนผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ ได้ หรือหากผู้โดยสารแวะพักท่ี สปป.ลาว และนำรถจาก สปป.ลาว เข้ามายังไทย
จะต้องทำตามระเบียบของศุลกากรจะทำให้สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ 
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4.2 ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ในต่างประเทศ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู ้ว ิจ ัยไม่สามารถลงพื ้นที ่เก็บข้อมูล
ต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พื้นที่วิจัยในรูปแบบออนไลน์และการประสานขอความร่วมมือกับตัวแทนที่อยู่ในพื้นที่วิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังรูปที่ 4.14 ในการชี้แจงรายละเอียด
ของเนื้องานเพื่อให้ผู้ประสานเป็นผู้สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานของจุดเชื่อมต่อทั้งปัจจุบันและในอนาคต รูปแบบการเดินทาง (ถนน ราง เรือ อากาศ) 
ระยะทางและต้นทุนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารจากประเทศไทยผ่านสาธารณรัฐประชาชน
จีน ไปยังเมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 
รูปที่ 4.14 การจัดประชุมออนไลน์ชี้แจงรายละเอียดงานกับตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

4.2.1 การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัย 

 โครงการย่อยที่ 4 ได้ร่วมมือกับแผนงานวิจัยและโครงการย่อยอื่น ๆ จัดประชุมรูปแบบออนไลน์โดย
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI  ประกอบไปด้วย 1) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน 2) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 3) สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 3) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมน ีและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีเนื้อหาดังนี้ 
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1) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน 

 

 

 
 

รูปที่ 4.15 สัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน 
 
 สัมภาษณ์ คุณภราดร รังสิมาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนูร์-ซุลตัน 

ประเทศคาซัคสถาน 
 ประเทศคาซัคสถานมีเขตเศรษฐกิจพิเศษติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สินค้าที่นำเข้าจาก

อาเซียน ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารแปรรูป (อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง กะทิ) และอัญมณี ทั้งนี้การ
นำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ที่มีจากเอเชียจะเน้นการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินเป็นหลักโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของสด 
เนื่องจากการขนส่งทางรถไฟใช้เวลานานและมีระยะทางไกล ในการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผ่านประเทศคาซัคสถานต้องมีการเปลี่ยนขบวนรถไฟก่อนที่จะขนส่งต่อไปเนื่องจากติดปัญหาขนาดของรางที่ไม่
เท่ากันโดยเส้นทางรถไฟของประเทศคาซัคสถานมีความกว้าง 1.52 เมตรเช่นเดียวกับของประเทศรัสเซีย 
ในขณะที่เส้นทางรถไฟของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความกว้างเพียง 1.435 เมตร ในส่วนของการเดินทางทาง
รถไฟในปัจจุบันเป็นการเดินทางภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ หรือไปยังรัสเซีย หรือเอเชียกลางเท่านั้น โดยมอง
ว่าการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟ Trans-Siberian หลักๆจะเป็นการขนส่งสินค้ามากกว่าการขนส่งผู้โดยสาร 
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2) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

 

 
 

รูปที่ 4.16 สัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 สัมภาษณ์ คุณอานิสส์ ศรลัมพ์ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีท่าเรือร็อตเตอร์ดัมซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งของยุโรป ทำหน้าที่รับสินค้า

จากทั่วโลกและกระจายไปทั้งทางบกและรางได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาไม่นาน ดังนั้นการนำเข้าสินค้า
จากประเทศแถบทวีปเอเชียจึงเป็นการขนส่งทางเรือเป็นหลัก สินค้าที่มีศักยภาพที่ส่งออกจากประเทศไทยไป
ยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ กลุ่มสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสินค้าเคมี (สารตั้งต้นในการผลิต
พลาสติก หรือสารเคมีอื ่น ๆ) กลุ ่มสินค้าเกี ่ยวกับรถยนต์ และกลุ ่มสินค้าเกษตรและอาหาร นอกจากนี้
เนเธอร์แลนด์ยังพยายามผลักดันตนเองเพื่อเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ทั้งทางราง ทางบก และทางอากาศ 
โดยเฉพาะการขนส่งทางรางเนื่องจากประเทศในทวีปยุโรปใช้รางมาตรฐานของรถไฟในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ในส่วนของการเดินทางทางรางข้ามทวีประหว่างเอเชียและยุโรปยังมีอุปสรรคอยู่ 3 ประเด็น ประเด็นแรกได้แก่ 
เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางรางจะต่ำกว่าทางอากาศแต่เมื่อคำนวณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าบริการต่างๆบนรถไฟ เป็นต้น อาจจะสูงกว่าการ
เดินทางโดยเครื่องบิน ประเด็นที่สองคือประเด็นการตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
ได้ และประเด็นสุดท้าย คือ เรื ่องความปลอดภัยเนื่องจากได้รับรายงานว่าเกิดการโจรกรรม ของหายกัน
ค่อนข้างมากในการเดินทางโดยรถไฟระยะยาว 
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3) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 
 

 

 
 

รูปที่ 4.17 สัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 
 

 สัมภาษณ์ คุณต่อพงศ์ สมิติ เลขานุการเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 
 ประเทศโปแลนด์มองว่าตนเองเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า การขนส่งจากเมืองซีอาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน มาสู่ประเทศโปแลนด์ใช้เวลา 10 ถึง 12 วัน และประเทศโปแลนด์ต้องการจะเชื่อม
เส้นทางรถไฟไปสู่ท่าเรือประเทศโปแลนด์มีท่าเรือกดัญสก์ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่สุดในประเทศโปแลนด์ การ
ขนส่งจากท่าเรือกดัญสก์ไปยังเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลา 12 วัน ซึ่งน้อยกว่าการขนส่ง
จากท่าเรือในเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังเมืออัมสเตอร์ดัม ประมาณ 5 วัน ทั้งนี้การเชื่อมโยง 
BRI เป็นการเชื่อมโยงมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ ในปี 2016 ประเทศ
โปแลนด์เป็น 1 ในประเทศแรก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ BRI เพราะคาดหวังว่าเมื่อเข้าร่วมแล้วจะได้รับการลงทุน
อย่างมีนัยสำคัญจากจีน ประเทศโปแลนด์กับจีนจึงมีความเชื่อมโยงและทำให้เกิดการยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างโปแลนด์และจีน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านมาประเทศโปแลนด์มองว่าจีนไม่ได้ลงทุนในเรื่องของโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ BRI ในยุโรปเท่าใดนัก เมื่อมองในภาพรวมไม่ได้มีการเติบโตต่อปีที่รวดเร็ว เส้นทางก็ยัง
เป็นเส้นทางเดิม  

 สำหรับการเดินทางทางรถไฟในประเทศโปแลนด์ถือว่ามีความสะดวกมาก และใช้เวลาไม่นาน ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลได้รับงบประมาณจากสหภาพยุโรปในลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐานทางด้านรถไฟ
ค่อนข้างมากและคนโปแลนด์ชอบเดินทางโดยรถไฟ เพราะราคาไม่สูงและค่อนข้างสะดวก หากดูแผนที่
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โปแลนด์จะเห็นว่า นอกจากเมืองวอร์ซอที่เป็นเมืองหลวงในโปแลนด์ ยังมีเมืองใหญ่ ๆ อยู่อีกหลายเมือง เมือง 
Krakow เป็นอีกเมืองที ่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก โดยสามารถนั่งรถไฟจาก
ประเทศโปแลนด์ใช้เวลาประมาณ  2 ชั่วโมงเศษเท่านั้น ซึ่งถ้าหากเดินทางทางรถจะใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง 
หากนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศโปแลนด์โดย Schengen Visa แล้วจะสามารถเดินทางออกไปสหภาพยุโรป
ได้ต้องมีเอกสารเดินทาง 

 
4) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 
 

 

 
 

รูปที่ 4.18 สัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

 สัมภาษณ์ คุณภัทริน ลีลาเธียร ที่ปรึกษา และคุณศศิญาดา เนาวนนท์ เลขานุการเอกอัครราชทูต 
 ในอนาคตมองว่าการขนส่งหลักของเยอรมันยังคงเป็นการขนส่งทางเรือ โดยมีท่าเรือหลักคือ ท่าเรือ
ฮัมบูร์ก แฟรงเฟริช แม้ว่าการขนส่งทางเรืออาจจะใช้เวลาในการขนส่งมากกว่าทางถนนเป็นสัปดาห์ ก็มองว่า
ผู้ประกอบการจะใช้การขนส่งทางเรือมากกว่าเนื่องจากมีความสะดวกมากกว่าในการดำเนินการด้านเอกสาร  
เยอรมันนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นหลักส่วนใหญ่ขนส่งมาทางเรือ ส่วนสินค้าเกษตรที่มาจากไทยนั้นจะนำเข้า
เฉพาะสินค้าท่ีมีในไทยและนำเข้ามาทางเครื่องบิน เนื่องจากประเทศในแถบยุโรปก็สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้
เพราะอยู่ใกล้และนำเข้าได้ง่ายกว่า จากผลกระทบของ COVID-19 และปัญหาเรือติดที่คลองสุเอชทำให้สินค้า
ขาดตลาดในเยอรมัน 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ทำให้ทางยุโรปมีแนวคิดที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนไปที่ยุโรป 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการใช้ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ในยุโรป เช่น ชิฟที่ใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิต
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เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และปัจจุบันประเทศในยุโรปมีนโยบายเน้นที่การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ได้เน้นที่การสร้างใหม่ 

ในส่วนของการเดินทางจากเยอรมันบนเส้นทาง BRI หากเป็นประเทศใน EU สามารถเดินทางได้
ตามปกติ ไม่ต้องมีการตรวจหนังสือเดินทางเหมือนกับไปประเทศอื่น ๆ นอกยุโรป และมองว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางรถไฟของยุโรปมายังจีนหรือเอเชียคิดว่าคงจะมีน้อย เนื่องจากคนยุโรปนิยมท่องเที่ยว
และใช้เวลากับที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน การเดินทางทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวอาจไม่เหมาะกับวิถีของคน
ยุโรป สำหรับการเดินทางในกลุ่มประเทศยุโรปของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศนอกยุโรป เมื่อเดินทางมาฝั่ง
ยุโรปและผ่านการตรวจอย่างละเอียดในรอบแรกแล้วจะสามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้
เช่นเดียวกับนักคนในฝั่งยุโรป และยังให้ความเห็นว่าการเชื่อมต่อทางรางจากไทยไป สปป.ลาว หรือสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จะทำให้เกิดโอกาสที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปจะใช้การเดินทางทางรางจากไทยเพ่ือไปท่องเที่ยวใน 
สปป.ลาว หรือจีน ผ่านทางระบบราง เนื่องจากข้อมูลในไทยที่คนยุโรปได้รับ คือ การเดินทางทางถนนไม่ค่อย
ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 
 5) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ A Geopolitical view on BRI from a European 

Perspective บรรยายโดย Prof.  Dr.  Manuel Vermeer (Founder and Owner Dr.  Vermeer-
Consult) 

 

 

 
รูปที่ 4.19 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ A Geopolitical view on BRI  

from a European Perspective 
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6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ A Logistics view on BRI from a European Perspective 
บรรยายโดย Mr. Kees Verweij (Partner Buck Consultants International) 

 

 

 
 

รูปที่ 4.20 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ A Logistics view on BRI  
from a European Perspective 

 

4.2.2 การสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพ้ืนฐานของจุดเชื่อมต่อท้ังปัจจุบันและในอนาคตในพื้นที่วิจัย 

 การสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานของจุดเชื่อมต่อทั้งปัจจุบันและในอนาคตของรูปแบบการเดินทางทางราง เริ่มต้นที่สถานีเวียงจันทน์ ซึ่ง
เป็นสถานีที่อยู่บนเส้นทางรถไฟลาว-จีน ผ่านสถานีบ่อหาน (ดังรูป 4.21) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดน
ลาวและจีน โดยมีจุดสิ้นสุดที่สถานีคุนหมิง (ดังรูป 4.22) สาธารณรัฐประชาชนเป็นสถานีสุดท้าย มีแผนแล้ว
เสร็จสิ้น และเปิดให้บริการ ธันวาคม ปี 2564 เป็นทางรถไฟรางเดี่ยวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ความกว้างของราง 
คือ 1.435 เมตร ใช้ควบคู่กันระหว่างรถไฟขนส่งสินค้า ซึ่งกำหนดความเร็วไว้ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กับ
รถไฟขนส่งผู้โดยสารที่กำหนดความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการเชื่อมต่อการขนส่งจากรถไฟลาว-จีน ไป
ยังยุโรปนั้น จะมีการเปลี่ยนถ่ายขบวนที่สถานีคุนหมิงเพ่ือเชื่อมต่อไปยังเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรป ที่สถานีต้นทาง
ในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวนไปจนถึงสถานีอาลาซานโขว่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เข้าสู่ประเทศ
คาซัคสถานไปยังยุโรป โดยพาดผ่าน 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส 
และโปแลนด์ ด้วยระยะทางรวมกว่า 10,000 กิโลเมตร ทั้งนี้รถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทั้งหมด 6 ชนิด 
ได้แก่ 1) ชนิด G เป็นระดับความเร็วสูงสุดมีความเร็วเฉลี่ย 250 - 380 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2) ชนิด D ความเร็ว
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เฉลี่ย 200 - 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3) ชนิด Z ความเร็วเฉลี่ย 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ไม่หยุดระหว่างทาง) 
4) ชนิด T ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (หยุดระหว่างทาง) 5) ชนิด K เป็นรถไฟธรรมดาความจุ
ผู้โดยสารไม่เกิน 140 คน มีความเร็วเฉลี่ย 60 – 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ 6) ชนิด W รถไฟขนส่งสินค้า มี
ความเร็วเฉลี่ย 60 – 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่มีการขนส่งสินค้ากับรถไฟความเร็วสูง 

 

 

  
 

รูปที่ 4.21 สถานีบ่อหาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 
 

รูปที่ 4.22  สถานีคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 
 ผู้สำรวจได้เดินทางจากสถานีเหลียนหยุนกัง (Lianyungang Railway Station) แสดงดังรูป 4.23 ไป

ยังสถานีซีอาน (Zhan Station) ) แสดงดังรูป 4.24 ด้วยรถไฟชนิด G มีค่าโดยสาร 478 หยวน (ประมาณ 
2,490 บาท ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564) ระยะทาง 1,068 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5.5 ชั่วโมง ทั้งนี้
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ความเร็วสูงสุด คือ มากกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เนื่องจากต้องจอดหลายสถานี  โดยแต่ละสถานีจะใช้
เวลารอคอยประมาณ 40 ถึง 50 นาที ทำให้เสียเวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก ซึ่งสถานีรถไฟสถานีสุดท้าย
สำหรับผู้โดยสารในการเดินทาง คือ สถานีอุรุมชี (Urumqi Station) แสดงดังรูป 4.25 สำหรับอัตราค่าโดยสาร
ด้วยรถไฟชนิด G ระหว่างสถานีอ่ืน แสดงดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 อัตราค่าโดยสารด้วยรถไฟชนิด G 

From/To 
Kunming, 

China 
Chengdu, 

China 
LianYungang Xi’ an Lanzhou Urumql 

Kunming, China   509.5 1030 757.5 739.5 1493 

Chengdu, China 509.5   741 263 230 998.5 
LianYungang 1030 741   478 677.5 1228.5 
Xi’ an 757.5 263 478   199.5 735.5 
Lanzhou 739.5 230 677.5 199.5   551 
Urumql 1493 998.5 1228.5 735.5 551   

หน่วย: หยวน 
 

 สำหรับการขนส่งสินค้าทางรางจากจีนไปยุโรปเริ่มต้นที่ สถานีเฉิงต-ูซีอาน-หลานโจว-อุรุมชี-อาลาซ่าน
โขว่ มุ่งหน้าไปทางประเทศคาซัคสถานมีปลายทางยุโรป ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 วัน ทั้งนี้พบว่า มี
สินค้าเป็นปริมาณมากที่เมืองซีอาน เฉิงตู ฉงฉิ้น อี้อู และเจิ้งโจว โดยสินค้าที่ขนส่งไปยุโรป ได้แก่ ของเล่น 
สินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภค อุปกรณ์ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องจักรหนัก และชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าไทยส่วนใหญ่
เดินทางมาทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังมาที่ท่าเรือกวางโจว (ท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีน) ซึ่งตั้งอยู่บน
ปากแม่น้ำจูเจียง และเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 3 แห่ง คือ เซิน
เจิ้น จูไห่ และซัวเถา และมาขึ้นสินค้าที่เมืองเฉินตูและฉงฉิ้น ในการขนส่งสินค้าในจีนส่วนใหญ่นิยมใช้ตู้ขนาด 
20 ฟุต มีค่าใช้จ่ายในการยกขนสินค้าเข้าตู้ประมาณ 150 หยวนต่อตู้ และตู้ขนาด 40 ฟุต มีค่าใช้จ่ายในการยก
ขนสินค้าเข้าตูป้ระมาณ 293 หยวนต่อตู้ ในรูปที่ 4.26 แสดงสถานี Alashankou เป็นสถานขีนส่งเฉพาะสินค้า
เท่านั้นและเป็นสถานีสุดท้ายจากมองโกเลียบนแนวเส้นทางขนส่งจีน-ยุโรป ที่จะเข้าไปทางคาซัคสถานเพ่ือ
เชื่อมต่อไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ระยะเวลาและระยะทางในการขนส่งสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน บนแนวเส้นทางจีน-ยุโรป มี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.3 ระยะเวลาการขนส่งสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

From/To 
Kunming, 

China 
Chengdu, 

China 
LianYungang Xi’ an Lanzhou Urumql 

Kunming, China   15.9 40.5 24.7 26.6 63.2 

Chengdu, China 15.9   25 12 12 45.9 

LianYungang 40.5 25   15.2 24.6 61 

Xi’ an 24.7 12 15.2   9.6 43 

Lanzhou 26.6 12 24.5 9.6   32 

Urumql 63.2 46 61 43 32   

 

ตารางท่ี 4.4 ระยะทางการขนส่งสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

From/To 
Kunming, 

China 
Chengdu, 

China 
LianYungang Xi’ an Lanzhou Urumql 

Kunming, China   1113 2839 1723 1863 3790 

Chengdu, China 1113   1726 842 828 2755 

LianYungang 2839 1726   1068 1726 3653 

Xi’ an 1723 842 1068   676 2603 

Lanzhou 1863 828 1726 676   1927 

Urumql 3790 2755 3653 2603 1927   

หน่วย: กิโลเมตร 
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รูปที่ 4.23 สถานีเหลียนหยุนกัง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 
 

รูปที่ 4.24 สถานีซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รูปที่ 4.25 สถานีอุรุมชี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 
 

รูปที่ 4.26 สถานี Alashankou 
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4.3 การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจคัดเลือกปัจจัยสำหรับการขนส่งสินค้าและด้านการ
เดินทางด้วยการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น AHP เพื่อใช้เป็นข้อมูลในพิจารณาปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา
แบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อสำหรับประเทศไทยภายใต้
ยุทธศาสตร์ BRI แสดงรายละเอียดและที่มาตามรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการเดินทาง 

ด้าน ปัจจัย อ้างอิง 

กา
รข

นส
่งส

ินค
้า 

1. คุณภาพ1,2,4 
2. ความปลอดภัย2,5  
3. ตรงเวลา2,5 
4. ชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือ/ความมั่นคงของบริษัท1,2,3,4,5,6,7,8 
5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง2 
6. ประสบการณ2์,4,5 
7. มีจำนวนรถ/ตู้คอนเทนเนอร์เพียงพอ1,2 
8. สามารถทำตามคำเรียกร้องได้1,2 
9. มีเครือข่ายเป็นสากล2,5 
10. การขนส่งเร่งด่วน1,2,3,5 
11. มีรถเป็นของตัวเอง2 
12. ขนส่งได้ตามปริมาณที่ต้องการ1,2,4 
13. ระยะเวลาการขนส่ง1,3,5,12 
14. ต้นทุนในการขนส่ง3,4,5,6,7,8,12 
15. ระยะเวลาในการจ่ายเงิน5 
16. การตรวจสอบสถานะสินค้า5 
17. ความรวดเร็วในการออกเอกสาร5 
18. ความถูกต้องของเอกสาร5 
19. การบริการที่หลากหลาย5 

1 ณัติฐากร ชูก้าน และ อรรถ
กร เก่งพล (2547) 
2 มณฑิรา นิยม (2553) 
3 ญาณพล ขวัญสมบัติ (2557) 
4 น ิธ ิ เดช ค ูหาทองส ัมฤทธิ 
(2561) 
5 ศุภลักษณ์ ใจสูง และ ดร.อดิ
ศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (2555) 
6 Wang et al. (2004) 
7 Xia and Wu (2007) 
8 อ ร พ ิ น ท ร ์  จ ี ร ว ั ส ส กุ ล 
และธนัญญา วสุศรี (2550) 
 

กา
รเด

ินท
าง

 

1. ความปลอดภัย11 
2. ค่าโดยสาร9,10,11 
3. เวลาที่ใช้ในการเดินทาง9,10,11 
4. ความสะดวกสบาย11 
5. รูปแบบการเดินทางที่คุ้นเคย11 
6. การบริการ11 
7. ความถ่ีของเที่ยวรถหรือเท่ียวบิน11 
8. เวลารอคอย11 
9. ต้นทุนของการเดินทาง11 

9 ภาวัต ไชยชาณวาทิก และ 
ถิรยุทธ ลิมานนท์ (2556) 
10 ศุภกร สุทธิพันธ์ (2556) 
11 วาทินี สำราญจิตร์ (2548) 
1 2  ว ร พ จ น ์  ม ี ถ ม  แ ล ะ 
สหชัย ฉิมมณี (2557) 

 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ 
เพื่อประเมินและตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการที่ให้บริการในการขนส่งสินค้าหรือการเดินทาง ซึ่งมีทั้งปัจจัยเชิง
คุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณ จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้ามีทั้งหมด 19 
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ปัจจัย และมีปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของผู้โดยสารทั้งหมด 9 ปัจจัย แต่เนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็น
การพิจารณาปัจจัยในภาพรวมเพื่อจะนำมาใช้ในการพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบและระบบเชื่อมต่อสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI ไม่ได้เป็นการพิจารณาปัจจัยเพ่ือ
ประเมินหรือตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ดังนั้นในการพิจารณาปัจจัยสำหรับตัดสินใจเลือก
เส้นทางและรูปแบบการขนส่งนี้จะพิจารณาเฉพาะปัจจัยสำคัญที่เป็นปัจจัยเชิงปริมาณเท่านั้น  

ดังนั ้นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกเส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้า
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ระยะทางในการขนส่งสินค้า ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งสินค้า ประเภทของสินค้า และชนิดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ส่วนปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการ
พิจารณาและตัดสินใจเลือกเส้นทางและรูปแบบการเดินทางประกอบด้วย 3 ปัจจัย  ได้แก่ ระยะทางในการ
เดินทาง ระยะเวลารวมในการเดินทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

4.4 จุดเชื่อมต่อการขนส่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพไปยังเส้นทาง BRI  

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากกรมเศรษฐกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการขนส่ง (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องภายในประเทศ พบว่าจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าของประเทศไทยที่สำคัญและมีศักยภาพในการเชื่อม
ต่อไปยัง BRI คือ 1) ท่าเรือแหลมฉบัง 2) ท่าอากาศสุวรรณภูมิ 3) ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4) ท่าเรือ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ 5) ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

 สำหรับการขนส่งผู้โดยสารจะใช้การเดินทางทางอากาศผ่านจุดเชื่อมต่อท่าอากาศสุวรรณภูมิเป็นหลัก 
นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาการขนส่งยังได้ให้ความเห็นว่าในอนาคตเมื่อรถไฟลาว-จีน เปิดให้บริการ โดยเปิด
ให้บริการเดือนธันวาคม 2564 คาดว่า ด่านหนองคายจะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อในการขนส่งผู้โดยสารที ่มี
ศักยภาพในการเชื่อมต่อกับเส้นทาง BRI  

1) ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ ทางภาคตะวันออก

ของประเทศไทย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังมาแล้วในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่รวม
ขนาด 8,752 ไร่ เป็นอาณาบริเวณทางบก (พื้นที่เวนคืน) 6,341 ไร่ และอาณาบริเวณทางน้ำ (พื้นที่ถมทะเล) 
2,411 ไร่ โดยมีท่าเรือที่เปิดดำเนินการแล้ว ดังนี้ 

- ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 11 ท่า 
- ท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ (Ro/Ro) 3 ท่า 
- ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 3 ท่า 
- ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป 1 ท่า 
- อู่ต่อและซ่อมเรือ 1 ท่า 
ท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ 

ทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือที่
เรียกว่า Landlord Port ท่าเรือแหลมฉบังถือเป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่าย
สินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีความสามารถในการรองรับตู้สินค้าประมาณ 11 
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ล้านตู้ต่อปี และรองรับรถยนต์ได้ 2 ล้านคันต่อปี (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.), 2562) 

การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ภายใน ปี พ.ศ. 2568 โดยใช้
เงินลงทุน 114,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังให้สามารถรองรับความต้องการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำหรับจอด
เรือน้ำลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื ่องที่
จำเป็นในเขตพื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของ
ปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ จากแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 บนพื้นที่ขนาด 1,600 ไร่ 
ประกอบด้วย 

1. ท่าเทียบเรือตู ้สินค้า 7 ท่า สามารถรองรับตู ้สินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านตู ้ต่อปีจะช่ วยเพิ ่มขีด
ความสามารถในการรองรับตู้สินค้าจาก 11 ล้านตู้ต่อปี เป็น 18 ล้านตู้ต่อปี  

2. ท่าเทียบเรือรถยนต์ (Ro/Ro) 1 ท่า สามารถรองรับรถยนต์ได้ 1 ล้านคันต่อปี ทำให้สามารถรองรับ
รถยนต์จาก 2 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้านคันต่อปี  

3. ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปและตู้สินค้า 1 ท่า 
4. ติดตั้งระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) เพ่ืออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการท่าเรือ

ด้วยระบบ e-Port ผ่านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 
5. พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึนเป็น 30% 
จากข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่าเรือแห่งประเทศไทยและคณะ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 

2564 พบว่า ท่าเรือแหลมฉบังถูกบรรจุเป็นเส้นทางในการพัฒนาเพื่อเชื่อต่อกับ BRI แต่ไม่ได้เป็นท่าเรือหลักท่ี
จะใช้ในการเชื่อมต่อ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดต่ อกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศ ท่าเรือแหลมฉบังสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นท่าเรือศูนย์กลางของภูมิภาคได้โดยใช้เรือประเภทเรือเล็ก
ระหว่างประเทศเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โดยเรือเล็กระหว่างประเทศในปัจจุบันดำเนินการโดย
ภาคเอกชนทั้งหมด การเดินทางด้วยเรือจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังเมืองร็อตเตอร์ดัมใช้เวลาประมาณ 30-45 
วัน (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), 2562.) 

2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport) เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยานนานาชาติหลัก
ของประเทศไทย โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใกล้กับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีสายการบิน
ให้บริการแบบประจำ รวม 112 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า 102 สายการบิน และ
เที่ยวบินขนส่งสินค้าอย่างเดียว 10 สายการบิน มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปีใน
รองรับเที่ยวบินได้ถึง 76 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางอากาศได้ 3 ล้านตัน/ปี 

ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาในระยะที่ 2-5 ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร

จาก 45 ล้านคนต่อปีเป็น 60 คนล้านคน ต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังที่ 1 พร้อมด้วยการติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลัก งาน
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ระบบลำเลียงกระเป๋า สัมภาระ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอด รถยนต์ด้านทิศตะวันออก 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถพร้อมเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2564  

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
จาก 60 ล้านคนต่อปี เป็น 90 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้าง ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ 
(North Expansion) และงานก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 4 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
จาก 90 ล้านคนต่อปี เป็น 105 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้าง อาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569  

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 5 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
จาก 105 ล้านคนต่อปี เป็น 150 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้าง กลุ่มอาคารผู้โดยสาร
ด้านทิศใต้ และงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573 การเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน
กับระบบขนส่งอื่น ๆ ระบบคมนาคมที่สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทาง อากาศของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระบบขนส่งทางบก มีทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ทางพิเศษ บูรพาวิถี และถนนเทพ
รัตน หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) ที่เชื่อมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานคร กับพื้นที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศ และระบบขนส่งทางราง มีเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ให้บริการ 
ผู้โดยสารจากย่านธุรกิจการค้าในเขตกรุงเทพฯ เชื่อมต่อมายัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งในอนาคตจะมี
โครงการรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน อันได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด, 2563) 

3) ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ด่านศุลกากรหนองคาย เป็นด่านศุลกากรทางบกมีเขตแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน มีการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางจากสถานีรถไฟนาทา ประเทศไทยไปยัง
สถานีรถไฟท่านาแล้ง สปป.ลาว และมีการเดินทางเชื่อมต่อในการขนส่งผู้โดยสารทางถนนผ่านทางสะพาน
มิตรภาพไทยลาว นอกจากนี้ยังมีการขนส่งสินค้าทางเรือจากด่านท่าเรือหนองคายไปยัง สปป.ลาว ด้วย 

จากการสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ และคณะ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็น
ว่า ด่านหนองคายถือเป็นพ้ืนที่ตามแนวเขตชายแดนที่มีศักยภาพในการขนส่ง เนื่องจากเป็นจุดที่มี Dry port ที่
สามารถใช้รองรับและสนับสนุนในการขนส่งสินค้าได้ เช่นเดียวกับสำนักงานพัฒนาการขนส่ง (สนข.) ที่ได้ให้
ความเห็นว่า ด่านหนองคายเป็นด่านที่มีศักยภาพในการในการขนส่งเพื่อเชื่อมต่อจากประเทศไทยไปยังลาว
และจีน ผ่านการขนส่งทางรถไฟทางคู่ และถือว่าเป็นด่านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อมต่อกับ BRI  

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่ 12 มีนาคม 2564 พบว่า ด่านศุลกากรหนองคายได้เตรียมร่าง
ประกาศกรมศุลกากรเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถไฟ จากสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว ผ่านสถานี
หนองคายถึงสถานีแหลมฉบังในปี พ.ศ. 2564 ด่านศุลกากรหนองคายยังได้จัดทำขั้นตอนการขนส่งสินค้าผ่าน
แดนหลายรูปแบบ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและประสานกับศูนย์เทคโนโลยีศุลกากรในการพัฒนาการใช้
ระบบหน้าจอในการตรวจปล่อยสินค้า 
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4) ท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
      ท่าเรือเชียงแสนก่อสร้างขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ในการปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่าง
ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
หรือประตูการค้า พัฒนาภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือ 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพม่า กัมพูชาและเวียดนาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพในการการรองรับเรือขนาดบรรทุก 200 - 300 ตันกรอส  ความยาวเรือไม่เกิน 50 
เมตรกินน้ำลึก 2 เมตร เทียบท่าได้  ทุ่นเทียบเรือต้นน้ำสามารถรับเรือได้คราวละ 2 ลำ ทุ่นเทียบเรือด้านท้าย
น้ำสามารถรับเรือได้ 3 ลำ หน้ากำแพงกันดินด้านทิศเหนือ 2 ลำ ทิศใต้ 1 ลำ รวมสามารถรองรับเรือสินค้าได้
สูงสุดคราวละ 8 ลำ อย่างไรก็ตามในกรณี มีเรือสินค้ามาขอใช้บริการมาก สามารถจอดซ้อนลำได้อีกทุ่นละ 2 – 
3 ลำ การขนถ่ายสินค้าต้องลำเลียงผ่านสะพานทางเชื่อม (Gang Way) ซึ่งมีหลังคาคลุมตลอดทั้งสะพานและ
ทุ่นเทียบเรือเพื่อป้องกันฝนขณะขนถ่ายสินค้าโดยสะพานทางเชื่อมมีขนาดกว้าง  6.0 เมตร ยาว 30.0 เมตร 
ออกแบบรับน้ำหนัก 800 กิโลกรัม/ตารางเมตร  รถบรรทุกสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 18 ตัน สามารถลงไปที่ทุ่น
เทียบเรือเพ่ือทำการบรรทุกขนถ่ายสินค้าได้ โดยสะพานมีความลาดชันสูงสุด ประมาณ 12 องศา ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคไทย และ สปป.ลาว มีลานจอรถบรรทุกซ่ึงสามารถรองรับรถบรรทุก 
8-10 ล้อ ได้ประมาณ 50 คัน มีปั้นจั่นเคลื่อนที่ขนาด 10 และ 50 เมตริกตัน อย่างละ1 คัน รถยกสินค้า (Folk 
lift ) ขนาด 5 และ 10 เมตริกตัน อย่างละ 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 2 คัน และสายพานลำเลียงสินค้า 1 ชุด  

5) ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 ด่านศุลกากรเชียงของถือเป็นหนึ่งในด่านชายแดนสำคัญของประเทศไทยในการส่งออกและนำเข้า
สินค้าจาก สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากที่มีความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ในปี 2558 
รัฐบาลไทยได้อำนวยความสะดวกการค้าตามแนวชายแดนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทางโลจิสติกส์ และ
ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ นอกจากนี้รัฐบาลได้อนุมัติโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ข้ามแม่น้ำโขง) แห่งที่ 4 ประชิดด่านพรมแดนเชียง
ของ เพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
โดยเป็นการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) รองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบน
เส้นทางสาย R3A ให้เป็นสถานีปรับเปลี่ยนการขนส่งระหว่างประเทศสู่ภายในประเทศ รวมถึงเพื่อเชื่อมต่อ
ระบบการขนส่งทางถนนไปสู่ทางรถไฟโดยจะเปิดให้บริการในระยะที่ 1 เต็มรูปแบบภายในปี 2564 โดย ดร.
ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์  China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะสื ่อและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เขตศุลกากรพิเศษพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
พรมแดนมณฑลยูนนานและรถไฟลาว-จีน โอกาสของภาคเหนือและอำเภอเชียงของสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
อาเซียน-จีน” ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2564 กล่าวว่า อำเภอเชียงของได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยให้
เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce: CBEC)  โดย
นำสินค้าผ่านเส้นทาง R3A ที่เชื่อมระหว่าง จีน สปป.ลาว และไทย โดยในอนาคตจะมีการสร้างทางด่วน ซึ่ง
สามารถช่วยลดระยะทางได้มาก จากปัจจุบันใช้เส้นทางวิ่งรถ 220 กิโลเมตร ถ้ามีทางด่วนจะเหลือ 180 
กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง ก็จะสามารถส่งสินค้าสู่คุนหมิงได้ โดยด่านศุลกากรเชียงของเป็น
จุดที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปสู่ตลาดจีน เชื่อมต่อไปสู่พ้ืนที่จีนตอนเหนือ และยุโรป ในอนาคต 
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4.5 เส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ BRI 

 ปัจจุบันการขนส่งสินค้าของไทยไปยังต่างประเทศจะนิยมส่งออกโดยใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก 
เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งต่ำกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น การส่งออกทางเรือนั้นจะทำการขนส่งผ่านท่าเรือ
หลัก คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นในการศึกษาเส้นทางนี้ จึงให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดเริ่มต้นในการขนส่ง
สินค้า เพื ่อเชื ่อมโยงการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศภาคี ภายใต้
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเชื่อมโยงทางบกผ่านเส้นทางทางถนนและทางรางที่
เป็นไปได้ ในปัจจุบันเส้นทางการขนส่งที่เป็นไปได้และมีศักยภาพประกอบด้วย 3 เส้นทาง ดังนี้ 

4.5.1 เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 เริ่มต้นจากการขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังผ่านด่านพรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย ข้ามไปยัง
สปป.ลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 แล้วขนส่งต่อทางถนนหรือทางรถไฟลาว-จีน เพ่ือเชื่อมต่อไป
ยังเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รูปแบบการขนส่งผ่านด่านพรมแดนหนองคาย
นี้ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งที่เป็นไปได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 4.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รูปแบบท่ี 1 ทางถนน (ไทย) – ทางราง (ลาว-จีน)  
 เริ่มต้นจากการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลากจากท่าเรือแหลมฉบังผ่านถนนหมายเลข 2 ไปยัง
ด่านพรหมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ไปยังลานตู้
คอนเทนเนอร์ ท่านาแล้งของสปป.ลาว เพื่อทำการขนส่งต่อทางรถไฟ โดยใช้รถไฟลาว-จีน ไปยังด่านพรมแดน
บ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ของ สปป.ลาว และบ่อหาน มณฑลยูนนาน ของจีน แล้วทำการขนส่งต่อไปยังคุนหมิง 
โดยใช้รถไฟของจีน  
 รูปแบบท่ี 2 ทางถนน (ไทย-ลาว) – ทางราง (จีน) 
 รูปแบบนี้มีความคล้ายคลึงกันกับรูปแบบที่ 1 แต่จะใช้การขนส่งทางถนนในสปป.ลาวแทน โดยใช้รถ
หัวลากทำการขนส่งผ่านถนนหมายเลข 13 ของลาว เพื่อขนส่งไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น แขวงหลวงพระบาง 
ของ สปป.ลาว แล้วข้ามพรมแดนไปยังบ่อหาน มณฑลยูนนาน ของจีน เพ่ือทำการขนส่งต่อไปยังคุนหมิง โดยใช้
รถไฟของจีน 
 รูปแบบท่ี 3 ทางรางทั้งหมด (ไทย-ลาว-จีน) 
 รูปแบบนี้เป็นการขนส่งผ่านโครงข่ายเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกันทั้ง 3 ประเทศ โดยเริ่มต้นจากการ
ขนส่งทางรถไฟจากแหลมฉบังไปยังด่านหนองคาย แล้วขนส่งต่อด้วยรถไฟลาว-จีน ของสปป.ลาว แล้ว เชื่อมต่อ
กับรถไฟของจีน  
 
  



การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย                                   รายงานการวิจัย                                                                                                            
(Final Report) 

 

คณะโลจิสติกส์และดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4-44 

 
รูปที่ 4.27 เส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนหนองคายไปยังนครคุนหมิง  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 เมื่อขนส่งสินค้าไปถึงที่นครคุนหมิง ในมณฑลยูนนานของจีนแล้ว สามารถทำการขนส่งต่อไปโดยใช้
เส้นทางรถไฟตามเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 จากคุนหมิงผ่านไปยั งสถานีที่สำคัญของแต่ละประเทศ 
แสดงดังรูปที่ 4.28 
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รูปที่ 4.28 เส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้าจากนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังร็อตเตอร์
ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ผ่านเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 

4.5.2 เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 จากการนำข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ การจัด
ประชุมและการประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที ่ได้ร ับจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากโครงการย่อยอ่ืน สามารถนำมาวิเคราะห์เส้นทางและรูปแบบ
การขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพโดยมีจุดต้นทางอยู่ที ่ท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เพ่ือขนส่งไปยังนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วเชื่อมโยงไปยังเส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือขนส่งต่อยังปลายทางที่เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ การขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังไปยัง
นครคุนหมิงผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ประกอบด้วย 3 เส้นทาง จำแนกเป็นเส้นทางการขนส่งในปัจจุบัน 2 
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 และเส้นทางที่ 3 เป็นการขนส่งในอนาคต มีรายละเอียดของ
เส้นทางรูปแบบการขนส่งจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนดังตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 เส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้าจากด่านพรมแดนเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปยังนคร
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เส้นทาง เริ่มต้น โหมด 
จุดเปลีย่น

ถ่าย 
โหมด 

จุดเปลีย่น
ถ่าย 

โหมด จุดเปลีย่นถ่าย เส้นทาง จุดเปลีย่นถ่าย 

1 แหลมฉบัง 
ถนน 
(B1) 

ท่าเรือ
เชียงแสน 

เรือ 
ท่าเรือ

กวนเหล่ย 
(จีน) 

ถนน 
สิบสองปันนา 

(จีน) 
ถนน 

คุนหมิง  
(จีน) 

2 แหลมฉบัง 
ถนน
(B2) 

ท่าเรือ
เชียงแสน 

เรือ 
Guanlei 

Port 
(China) 

ถนน 
สิบสองปันนา 

(จีน) 
ถนน 

คุนหมิง  
(จีน) 

3 แหลมฉบัง 
รถไฟ 
(B3) 

ด่าน
พรมแดน
เชียงของ 

ถนน 
ท่าเรือ

เชียงแสน 
เรือ 

ท่าเรือกวนเหล่ย 
(จีน) 

ถนน 
คุนหมิง  
(จีน) 

 
 จากตารางที่ 4.6 การเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ไปยังเมืองร็อตเตอร์
ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ แบ่งออกเป็น 3 เส้นทางดังนี้ 
 เส้นทางท่ี B1 ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (เส้นเลี่ยงเมืองพิษณุโลก) เริ่มต้นที่ ท่าเรือ 
แหลมฉบัง → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) → ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออก) →ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32→ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 129→ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1→สิ้นสุดที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนรวม ระยะทางท้ังสิ้น 959 
กิโลเมตร 
 เส้นทางท่ี B2 ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือเชียงแสน (เส้นจังหวัดลำปาง) เริ่มต้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง→ 
ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) →เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก) 
→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 
(เลี่ยงเมือง) →→ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1→ถนนพหลโยธิน→ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1016→ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290→ถนนริมโขง→สิ้นสุดที่ท่าเรือพาณิชย์เชียง
แสน รวมระยะทางทั้งสิ้น 998 กิโลเมตร 
 เส้นทางที่ B3 เริ่มต้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยเส้นทางรางไปยังสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร (ท่าเรือ
กรุงเทพมหานคร) เป็นระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร จากนั้น เดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ไปยังสถานี
รถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นระยะทางประมาณ 534 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางจากสถานีรถไฟเด่นชั ย 
(โครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีระยะทางประมาณ 326 กิโลเมตร) โดยมุ่งหน้าขึ้นเหนือ
ผ่านจังหวัดลำปาง พะเยา ไปยังด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากนั้นเดินทางด้วยรถต่อไปยังท่าเรือ
เชียงแสน อีกเป็นระยะทาง ประมาณ 52.8 กิโลเมตร รวมระยะทางจากท่าเรือแหลมฉบัง จนถึงด่านพรมแดน
เชียงแสน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,052.8 กิโลเมตรโดยประมาณ  
 การเดินทางจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ไปยังนครคุนหมิง และเดินทางจากนครคุนหมิง ไปนครเฉิงตู 
มี 1 เส้นทาง คือ จากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดินทางโดยเรือไปยัง ท่าเรือกวนเหล่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จากนั้นเดินทางทางถนน ผ่านสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังนครคุนหมิง และเดินทางจากนคร
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คุนหมิงไปยังนครเฉิงตูด้วยรถไฟ ดังรูปที ่ 4.29 หลังจากนั ้นจึงเดินทางต่อไปยังร็อตเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ผ่านเส้นทางรถไฟดังรูปที่ 4.28 
 

 
รูปที่ 4.29 เส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้าจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ไปยังนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 จากรูปที่ 4.29 แสดงให้เห็นถึงการขนส่งสินค้าทั้ง 3 เส้นทาง และมีสองเส้นทางที่ใช้ในปัจจุบันที่เป็น 2 
เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 (B1) การเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปท่าเรือ
พาณิชยเ์ชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยเส้นทางเส้นเลี่ยงเมืองพิษณุโลก และเส้นทางที่ 2 (B2) 
การเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด้วยเส้นทางจังหวัดลำปาง และเส้นทางขนส่ง
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สินค้าในอนาคตอีก 1 เส้นทาง คือ การเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยรถไฟ ชุมทางเด่นชัย -เชียงราย- 
เชียงของ และเดินทางต่อด้วยรถบรรทุกไปยังไปท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  

4.5.3 เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล การจัดประชุมออนไลน์กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รับจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากโครงการย่อย สามารถนำมาวิเคราะห์เส้นทาง
และรูปแบบการขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพโดยมีจุดต้นทางอยู่ที ่ท่าเรือแหลมฉบังผ่านด่านพรมแดนเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ไปยังจุดปลายทางท่ีเมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนอเธอร์แลนด์ จำนวน 6 เส้นทาง จำแนกเป็น
เส้นทางการขนส่งในปัจจุบัน 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ถึงเส้นทางที่ 4 และเส้นทางการขนส่งในอนาคต
จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 5 และเส้นทางที่ 6 มีรายละเอียดของเส้นทางรูปแบบการขนส่งจาก
ประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังตารางที่ 4.7 เส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ
แหลมฉบังผ่านด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปยังปลายทางนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
แสดงดังรูปที่ 4.30 

 

ตารางท่ี 4.7 เส้นทางและรูปแบบการขนส่งจากประเทศไทยไปยังนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เส้นทาง เริ่มต้น โหมด จุดเปลีย่นถ่าย โหมด จุดเปลีย่นถ่าย โหมด 
 

จุดเปลีย่นถ่าย 
 

1 แหลมฉบัง ถนน (A1) ด่านพรมแดน
เชียงของ 

ถนน 
(R3A) 

บ่อเต็น  
(สปป.ลาว) 

ถนน คุนหมิง  
(จีน) 

2 แหลมฉบัง ถนน (A1) ด่านพรมแดน
เชียงของ 

ถนน 
(R3A) 

บ่อเต็น  
(สปป.ลาว) 

รถไฟ คุนหมิง  
(จีน) 

3 แหลมฉบัง ถนน (A2) ด่านพรมแดน
เชียงของ 

ถนน 
(R3A) 

บ่อเต็น  
(สปป.ลาว) 

ถนน คุนหมิง  
(จีน) 

4 แหลมฉบัง ถนน (A2) ด่านพรมแดน
เชียงของ 

ถนน 
(R3A) 

บ่อเต็น  
(สปป.ลาว) 

รถไฟ คุนหมิง 
(จีน) 

5 แหลมฉบัง รถไฟ (A3) ด่านพรมแดน
เชียงของ 

ถนน(R3A) บ่อเต็น  
(สปป.ลาว) 

ถนน คุนหมิง  
(จีน) 

6 แหลมฉบัง รถไฟ (A3) ด่านพรมแดน
เชียงของ 

ถนน(R3A) บ่อเต็น  
(สปป.ลาว) 

รถไฟ คุนหมิง  
(จีน) 
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รูปที่ 4.30 เส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้าผ่านด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ไปยังปลายทางนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 จากรูปที่ 4.30 มีรายละเอียดของเส้นทางและรูปแบบการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังผ่านด่าน
พรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปยังปลายทางนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้  

1) การเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังด่านพรมแดนเชียงของ  
ปัจจุบันมีการใช้เส้นทางการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังทางถนนไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว
แห่งที่ 4 จำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้ 

 เส้นทางที่ 1 (A1) เริ ่มต้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถนน
กาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
126 (ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 103 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1154 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1120 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1091 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 สิ้นสุดที่ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 เป็น
ระยะทางท้ังหมด 958 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 43 นาที ดังรูปที่ 4.31 

 

รูปที่ 4.31 เส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนจากท่าเรือแหลมฉบังไปยัง 
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 4 เส้นที่ 1 
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 เส้นทางที่ 2 (A2) เริ่มต้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง→ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) → 
ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก) → ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 → ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 122 (เลี่ยงเมือง) นครสวรรค์ → ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 → จังหวัดตาก → ถนน
ไฮเวย์ลำปาง-งาว ลำปาง → ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 → ถนนพหลโยธิน → ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1202 → ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 → ทางหลวงชนบท ชร. 4005 → ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1292 → ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 → สิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพแห่งไทยลาวแห่ง
ที่ 4 เป็นระยะทางท้ังหมด 1,005 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 56 นาที ดังรูปที ่4.32 

 
 

รูปที่ 4.32 เส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนจากท่าเรือแหลมฉบังไปยัง 
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 4 เส้นที่ 2 

 โดยส่วนมากรถขนส่งสินค้าที่จะข้ามสะพานจะเลือกเส้นทางหมายเลข 1020 เนื่องจากมีขนาดใหญ่
และมีสภาพสมบูรณ์ รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถวิ่งได้ จุดเด่นของการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย
ลาวแห่งที่ 4 นั้นคือการเชื่อมโยงการคมนาคมในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและยังสามารถขนส่งสินค้าไปถึงจีนตอน
ใต้ได้ผ่านถนน R3A ซึ่งใช้เวลาขนส่งน้อยกว่าทางเรืออย่างไรก็ดีพบว่าในระยะหลายปีที่ผ่านมาถนน R3A 
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ประสบกับปัญหาถนนชำรุดมีถนนบางช่วงกำลังอยู่ในระหว่างซ่อมแซม กอปรกับเส้นทางถนนส่วนใหญ่ตัดผ่าน
ไปตามภูเขาที่คดเคี้ยว จึงทำให้การคมนาคมช้าลงในบางช่วง 

 เส้นทางที่ 3 (A3) สืบเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟในประเทศในประเทศ 
หนึ่งในนั้นคือเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังด่านเชียงของ (แหลมฉบัง-กรุงเทพ-เด่นชัย-
เชียงราย-เชียงของ) โดยวัตถุประสงค์หลักเป็นไปเพื ่อการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ 4 (เชียงของ) มีระยะทางรวม 323 กิโลเมตร โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีประกาศพระราชฎีกา 
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง เส้นทางที่ 3 นี้ใช้เดินทางทางรางทั้งหมดเริ่มต้นที่ 
ท่าเรือแหลมฉบัง → สถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร (ท่าเรือกรุงเทพมหานคร) → สถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัด
แพร่ → ด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจากท่าเรือแหลมฉบัง จนถึงด่านเชียงของ มีระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 1,000 กิโลเมตรโดยประมาณ  

2) การเดินทางจากด่านเชียงของ ประเทศไทย ไปยังนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเดินทางจากด่านเชียงของไปยังนครคุนหมิง ผ่านบ่อเต็น ใน สปป.ลาว ในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องใช้
การขนส่งทางถนนเท่านั้นเนื่องจาก สปป.ลาวไม่มีทางออกสู่ทะเล และเมื่อไปถึงบ่อเต็นซึ่งเป็นจุดสำคัญที่
สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนไปเป็นการขนส่งทางรางผ่านนครคุนหมิงของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ไปยังร็อตเตอร์ดัม ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ 
 เส้นทางที่ 1 เดินทางทางถนนจากด่านพรมแดนเชียงของ สะพานแห่งที่ 4 → บ่อเต็น (สปป.ลาว)→
คุนหมิง (จีน) ระยะทางประมาณ 1,922 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานีเฉิงตูและสถานีอุรุมชี (จีน) 
ด้วยรถไฟ ระยะทาง 3,868 กิโลเมตร รวมเวลาในการขนส่งประมาณ 91.9 ชั่วโมง 

 เส้นทางที่ 2 เดินทางทางถนนด่านพรมแดนเชียงของ สะพานแห่งที่ 4 ผ่านด่านห้วยทราย ไปยังบ่อ
เต็น (สปป.ลาว) ระยะทาง 1,229 กิโลเมตร จากนั้นจึงเดินทางด้วยรถไฟลาว-จีน ไปยังนครคุนหมิง ระยะทาง 
585 กิโลเมตร และเดินทางจากนครคุนหมิงเพ่ือไปเชื่อมต่อกับแนวรถไฟจีน-ยุโรป ที่สถานเฉิงตูและสถานีอุรุมชี 
(จีน) ระยะทาง 3,868 กิโลเมตร รวมเวลาในการขนส่งประมาณ 86.9 ชั่วโมง 

 สำหรับการเดินทางจากนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังเมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ตามแนวรถไฟจีน-ยุโรป มี ผ่าน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส และโปแลนด์ 
จะใช้เส้นทางและรูปแบบการขนส่งเดียวกันกับการขนส่งออกจากด่านหนองคาย ดังรูปที่ 4.28 

4.6 เส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารที่มีศักยภาพของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ BRI  

 การเดินทางไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ห่างไกลและไม่มีเขตติดต่อกับประเทศไทย 
ผู้โดยสารจะนิยมเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากกว่าและใช้เ วลาใน
การเดินทางน้อยกว่าการเดินทางด้วยรูปแบบอื่น จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พบว่า  เป้าหมายหลักของ
เส้นทาง BRI คือ ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ปัจจุบันรถไฟขนส่งจากจีนไปยุโรปสายนี้ยังไม่เปิดให้บริการ
สำหรับขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเดินทางเพ่ือเชื่อมต่อไปยังเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ได้ที่
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เฉิงตู มณฑลเสฉวน ซึ่งในปัจจุบันนอกจากการเดินทางโดยเครื่องบินแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่ายังสามารถเดินทางโดย
ใช้การขนส่งทางอากาศ ทางถนนและทางรางผ่านด่านพรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย และผ่านช่องทาง
อื่นๆ เพื่อไปเชื่อมโยงยังเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ที่เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยมีรูปแบบใน
การเดินทางท่ีเป็นไปได้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 

 
 รูปแบบท่ี 1 ทางถนน(ไทย) และทางราง(ลาว-จีน)  
 เริ่มต้นจากการเดินทางทางถนนด้วยรถขนส่งสาธารณะจากกรุงเทพฯ ผ่านถนนหมายเลข 2 ไปยังด่าน
พรหมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย แล้วข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง
ของสปป.ลาว เพ่ือเดินทางต่อทางรถไฟ โดยใช้รถไฟลาว-จีน ไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ของ 
สปป.ลาว และบ่อหาน มณฑลยูนนาน ของจีน แล้วเดินทางต่อไปยังคุนหมิงและเฉิงตู โดยใช้รถไฟของจีน เพ่ือ
เชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศในฝั่งยุโรปผ่านเส้นทางรถไฟที่เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 รูปแบบท่ี 2 ทางถนน(ไทย-ลาว) และทางราง(จีน) 
 รูปแบบที่ 2 นี้ มีรูปแบบการเดินทางคล้ายคลึงกันกับรูปแบบที่ 1 แต่จะใช้การเดินทางทางถนนใน
สปป.ลาวแทน โดยเดินทางผ่านถนนหมายเลข 13 ของลาว ไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ของ 
สปป.ลาว แล้วข้ามพรมแดนไปยังบ่อหาน มณฑลยูนนาน ของจีน เพ่ือทำการเดินทางต่อไปยังคุนหมิงและเฉิงตู 
โดยใช้รถไฟของจีน 

 
 รูปแบบท่ี 3 ทางรางทั้งหมด (ไทย-ลาว-จีน) 
 รูปแบบที่ 3 เป็นการขนส่งผ่านโครงข่ายเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกันทั้ง 3 ประเทศ โดยเริ่มต้นการ
เดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพไปยังด่านหนองคายข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้งของ 
สปป.ลาว แล้วเดินทางต่อด้วยรถไฟลาว-จีน ของสปป.ลาว จากสถานีรถไฟท่านาแล้ง ไปเชื่อมต่อกับรถไฟของ
จีน เพ่ือเดินทางเชื่อมโยงไปยังประเทศฝั่งยุโรปผ่านเส้นทางสายไหมที่เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 รูปแบบท่ี 4 ทางอากาศ (ไทย) และทางราง (ลาว-จีน) 
 เริ่มต้นเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานอุดรธานี แล้วเดินทางต่อโดยใช้รถ
ขนส่งสาธารณะไปยังด่านพรมแดนหนองคาย ข้ามไปขึ้นรถไฟลาว-จีน ที่สถานีรถไฟท่านาแล้งของสปป.ลาว 
เพ่ือเดินทางต่อทางรถไฟ โดยใช้รถไฟลาว-จีน ไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทาของ สปป.ลาว และ

หมอชิต 
กรุงเทพ ถนน ด่าน

หนองคาย ราง
สะพาน
ไทย-ลาว 

1
ราง

สถานีท่า
นาแล้ง 
ลาว

ราง บ่อเต็น 
ลาว ราง บ่อหาน 

จีน ราง คุนหมิง 
จีน ราง เฉิงตู จีน

หมอชิต 
กรุงเทพ ถนน ด่าน

หนองคาย ถนน สะพาน
ไทย-ลาว 1 ถนน เวียงจันทน์ ถนน บ่อเต็น 

ลาว ถนน บ่อหาน จีน ราง คุนหมิง จีน ราง เฉิงตู จีน

สถานีรถไฟ
หัวลําโพง 
กรุงเทพ

ราง ด่าน
หนองคาย ราง สะพาน

ไทย-ลาว 1 ราง ท่านาแล้ง 
ลาว ราง บ่อเต็น 

ลาว ราง บ่อหาน 
จีน ราง คุนหมิง จีน ราง เฉิงตู จีน
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บ่อหาน มณฑลยูนนาน ของจีน แล้วเดินทางต่อไปยังคุนหมิงและเฉิงตู โดยใช้รถไฟของจีน เพื่อเชื่อมโยงการ
เดินทางไปยังประเทศในฝั่งยุโรปผ่านเส้นทางสายไหมที่เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 รูปแบบท่ี 5 ทางอากาศ (ไทย) ทางถนน (ไทย-ลาว) และทางราง (จีน) 
 รูปแบบที่ 5 นี้ มีรูปแบบการเดินทางคล้ายคลึงกันกับรูปแบบที่ 4 แต่จะใช้การเดินทางทางถนนใน
สปป.ลาวแทน โดยเดินทางผ่านถนนหมายเลข 13 ของลาว ไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ของ 
สปป.ลาว แล้วข้ามพรมแดนไปยังบ่อหาน มณฑลยูนนาน ของจีน เพ่ือทำการเดินทางต่อไปยังคุนหมิงและเฉิงตู 
โดยใช้รถไฟของจีน  

 
 รูปแบบท่ี 6 ทางอากาศ (ไทย-จีน)  
 เริ่มต้นเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง 
แล้วเดินทางต่อไปยังเฉิงตู เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางไปยังเส้นทางสายไหม 

4.7 ผลการพัฒนาแบบจำลอง 

4.7.1 แบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้า 

 สำหรับแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้า มีขอบเขตการศึกษาการเชื่อมโยงการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยมีจุดต้นทาง (Origin) คือ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และ จุด
ปลายทาง (Destination) คือ เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions) 

1) จำนวนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีเพียงพอต่อความต้องการเสมอ 
2) ปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดส่งออกจากจุดต้นทาง (Origin) จะต้องมีปริมาณเท่ากับปริมาณของสินค้า

ทีจุ่ดปลายทาง (Destination) เสมอ โดยในระหว่างทางไม่มีสินค้าเกิดการสูญหาย 
3) พิจารณาข้อมูลสินค้านำเข้าและส่งออกจากจุดต้นทาง (Origin) 4 จุด ได้แก่ 1) ท่าเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี 2) ท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 3) ด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ  4) ด่าน
พรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

4) ชนิดของสินค้าในการขนส่ง พิจารณากลุ่มสินค้าที่มีข้อมูลนำเข้าและส่งออกลำดับต้น ๆ ของจุดต้น
ทาง (Origin) 4 จุด ที่พิจารณาดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถจำแนกกลุ่มชนิดของสินค้าออกเป็น 3 ประเภทหลัก 
ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าสด กล่าวคือ ผักและผลไม้สด 2) กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด กล่าวคือ สินค้าอุปโภคและบริโภค 
และ 3) กลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและวัตถุไวไฟ   

สนามบิน
ดอนเมือง 
กรุงเทพ

อากาศ สนามบิน
อุดรธานี ถนน ด่าน

หนองคาย ถนน
สะพาน
ไทย-ลาว 

1
ถนน ท่านา

แล้ง ลาว ราง บ่อเต็น 
ลาว ราง บ่อหาน 

จีน ราง คุนหมิง 
จีน ราง เฉิงตู จีน

สนามบิน
ดอนเมือง 
กรุงเทพ

อากาศ สนามบิน
อุดรธานี ถนน ด่าน

หนองคาย ถนน
สะพาน
ไทย-ลาว 

1
ถนน ท่านาแล้ง 

ลาว ถนน บ่อเต็น 
ลาว ถนน บ่อหาน 

จีน ราง คุนหมิง 
จีน ราง เฉิงตู จีน
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5) ชนิดของสินค้าในการขนส่งจากจุดต้นทางท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีสินค้านำเข้าและ
ส่งออก จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและวัตถุไวไฟ และ กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด 

6) ชนิดของสินค้านำเข้าและส่งออกจากจุดต้นทางท่าเรือเชียงแสน ด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และด่านพรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีสินค้านำเข้าและส่งออก จำแนกออกเป็น 3 
ประเภทหลักดังกล่าวข้างต้น 

7) กำหนดให้ยานพาหนะ 1 คัน มีการบรรทุกสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันเท่านั้น 
8) เส้นทางทุกเส้นทางที่กำหนดเป็นเส้นทางที่สามารถขนส่งได้สะดวก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง

สินค้า 
9) กำหนดให้ความเร็วที่ใช้ของยานหนะทุกคันเท่ากัน 
10) กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายหากเป็นการขนส่งรูปแบบเดียวกันจะมีค่าเท่ากันตลอดเส้นทาง 
 

 ดัชนี (Indices) 
i คือ จุดต้นทางที่ i โดยที่ i = 1, 2,…, k {1 = ท่าเรือแหลมฉบัง, 2 = ท่าเรือเชียงแสน, 3 = 

ด่านพรมแดนเชียงของ, และ 4 = ด่านพรมแดนหนองคาย} 
j คือ จุดปลายทางท่ี j โดยที่ j=1  
m คือ ประเภทของสินค้าที ่ m โดยที ่ m = 1, 2, 3 {1 = กลุ ่มสินค้าสด, 2 = กลุ ่มสินค้า

เบ็ดเตล็ด, 3 = กลุม่สินค้าปิโตรเลียมและวัตถุไวไฟ} 
n คือ ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสินค้า คันที่ n โดยที่ n = 1, 2,…, l 
v คือ ชนิดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ชนิดที่ v โดยที่ v = 1, 2,…, p 

 
 ตัวแปรทราบค่า (Parameters)  

k คือ จำนวนจุดต้นทางในการขนส่งสินค้า (จุด) 
l คือ จำนวนยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสินค้า (คัน) 
p คือ จำนวนชนิดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า (ชนิด) 
Omn คือ ปริมาณสินค้าประเภทที่ m ของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า คันที่ n (ตัน) 
CPv คือ ความจุของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ชนิดที่ v 

v

ijD  คือ ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากจุดต้นทางที่ i ไปยังจุดปลายทาง j ด้วยยานพาหนะ
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าชนิดที ่v (กิโลเมตร) 

v

ijTA  คือ เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดต้นทางที่ i ไปยังจุดปลายทาง j ด้วยยานพาหนะที่ใช้
ในการขนส่งสินค้าชนิดที ่v (ชั่วโมง) 

vCSC  คือ ต้นทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า รวมถึงค่าบำรุงรักษา
ยานพาหนะ ของยานพาหนะชนิด v (บาทต่อกิโลเมตร) 
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vCSD  คือ ต้นทุนเกี ่ยวกับค่าพนักงานขับรถและผู ้ช ่วย ของยานพาหนะชนิด v (บาทต่อ
กิโลเมตร) 

vCSP  คือ ต้นทุนเกี่ยวกับค่าผ่านทาง ของยานพาหนะชนิด v (บาทต่อกิโลเมตร) 
mv

ijTCA  คือ ต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้าประเภท m จุดต้นทางที่ i ไปยังจุดปลายทาง j ด้วย
ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าชนิดที ่v (บาท) 

mvCTU  คือ ค่าขนถ่ายสินค้าประเภท m เพ่ือขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าชนิดที่ v 
(บาท/ตัน) 

mvCTD  คือ ค่าขนถ่ายสินค้าประเภท m เพื่อลงไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าชนิดที่ v 
(บาท/ตัน) 

mnDD  คือ กำหนดเวลาในการส่งมอบของสินค้าประเภท m รถคันท่ี n (ชั่วโมง) 

  
 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables)  

1

0

mnv

ijX





= 




 

ถ้ามีการขนส่งสินค้าของสินค้าประเภท m ด้วยยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าคัน
ที่ n จากจุดต้นทางที่ i ไปยังจุดปลายทาง j ด้วยยานพาหนะชนิดที ่v 
 
อ่ืน ๆ 

 
โดยมีรูปแบบของแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 


i j m n v

mnv

ij

mv

ij XTCAMinimise  (1) 

เงื่อนไขข้อบังคับ :  
mv mnv

ij ij mn

i j v

TA X DD  ; ,m n  (2) 

1mnv

ij

j v

X   ; , ,i m n  
 

(3) 

mnv

mn ij v

m

O X CP  ; , , ,i j v n  (4) 
mnv

mn ij mn

i j v

O X O=  ; ,m n  (5) 

(( ) ) ( )mv kv

ij v v v ij mv mv mnTCA CSC CSD CSP D CTU CTD O= + +  + +   ; , , , ,i j m n v  (6) 

 0,1mnv

ijX   ; , , , ,i j m n v  (7) 

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ท่ี (1) แสดงถึงต้นทุนรวมต่ำที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ 
รวมถึงค่าบำรุงรักษายานพาหนะ ต้นทุนค่าพนักงานขับรถและผู้ช่วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ต้นทุนรวมในการขนส่ง
สินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าข้ึนและลง 



การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย                                   รายงานการวิจัย                                                                                                            
(Final Report) 

 

คณะโลจิสติกส์และดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4-57 

อสมการที่ (2) แสดงให้เห็นถึงผลรวมของเวลาที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดของสินค้าประเภท m ของ
ยานพาหนะคันที่ n จะต้องไม่เกินกำหนดวันส่งมอบสินค้าของประเภท m ของยานพาหนะคันที่ n 

อสมการที่ (3) แสดงให้เห็นถึงสินค้าประเภท m ของยานพาหนะคันที่ n จะถูกจัดส่งจากจุดต้นทางที่ i 
ไปยังจุดปลายทาง j ด้วยยานพาหนะชนิด v ไม่เกิน 1 ประเภทเท่านั้น 

อสมการที่ (4) แสดงให้เห็นถึงผลรวมของปริมาณสินค้าประเภท m ของยานพาหนะคันที่ n ที่ถูก
ขนส่งด้วยยานพาหนะชนิด v จากจุดต้นทางที่ i ไปยังจุดปลายทาง j จะต้องไม่เกินความสามารถในการบรรทุก
ของยานพาหนะชนิดที ่v 

สมการที ่ (5) แสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าประเภท m ของยานพาหนะคันที่ n ที่ถูกขนส่งด้วย
ยานพาหนะชนิด v จากจุดต้นทางที่ i ไปยังจุดปลายทาง j จะต้องมีปริมาณเท่ากับปริมาณสินค้าประเภท m 
ทั้งหมดของรถคันที่ n 

สมการที่ (6) แสดงให้เห็นถึงต้นทุนรวมของการขนส่งสินค้าประเภท m ด้วยยานพาหนะชนิด v จาก
จุดต้นทางที ่ i ไปยังจุดปลายทาง j จะต้องเท่ากับผลรวมของต้นทุนเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่า
บำรุงรักษายานพาหนะ ต้นทุนค่าพนักงานขับรถและผู้ช่วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้า 
และค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าข้ึนและลง 

อสมการที่ (7) แสดงให้เห็นถึงการกำหนดคุณสมบัติของตัวแปรตัดสินใจ 

4.7.2 แบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 

       สำหรับแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร มีขอบเขตการศึกษาการเชื่อมโยง
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยมีจุดต้นทาง (Origin) คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 
ประเทศไทย และ จุดปลายทาง (Destination) คือ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์พิจารณาเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารจากสถานีต้นทาง 3 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไปยังสถานีปลายทางนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions) 
1) จำนวนยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมีเพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารเสมอ 
2) ปริมาณผู้โดยสารที่ออกจากสถานีต้นทาง จะต้องมีปริมาณเท่ากับปริมาณผู้โดยสารที่ลงที่สถานี

ปลายทางเสมอ 
3) ไม่มีผู้โดยสารลงระหว่างทาง โดยจะมีการขึ้นที่สถานีต้นทาง ไปลงที่สถานีปลายทางที่กำหนดไว้

เท่านั้น  
4) กำหนดให้มีพิจารณาการขนส่งผู้โดยสารทางตามเส้นทาง 6 เส้นทางท่ีกล่าวมาข้างต้นเท่านั้น  
5) เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานีต้นทาง ไปยังสถานีปลายทาง เป็นเวลาเฉลี่ยในการเดินทางแต่ละ

ครั้ง และกำหนดให้มีค่าเท่ากับทุกรอบการเดินทาง หากเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดเดียวกัน 
6) เส้นทางทุกเส้นทางสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้โดยสาร 
7) กำหนดให้ความเร็วที่ใช้ของยานหนะทุกคันเท่ากัน 
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 ดัชนี (Indices) 
i คือ สถานีต้นทางที่ i โดยที่ i = 1, 2, 3 {1 = สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต, 2 = ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง, และ 3 = ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ} 
j คือ จุดปลายทางท่ี j โดยที่ j=1  
n คือ ผู้โดยสารคนที่ n โดยที่ n =1, 2, 3, … 
v คือ เส้นทางท่ีใช้ในการเดินทาง โดยที่ v = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  
 ตัวแปรทราบค่า (Parameters)  

v

ijD  คือ ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากสถานีต้นทาง i ไปยังสถานีปลายทาง j ด้วยเส้นทาง 
v (กิโลเมตร) 

v

ijT  คือ เวลาที่ใช้การเดินทางของผู้โดยสารจากสถานีต้นทาง i ไปยังสถานีปลายทาง j ด้วย
ด้วยเส้นทาง v (ชั่วโมง) 

nv

ijC  คือ ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางของผู้โดยสารคนที่ n จากสถานีต้นทาง i ไปยังสถานี
ปลายทาง j ด้วยเส้นทาง v (บาท) 

nDD  คือ กำหนดเวลาในการเดินทางของผู้โดยสารคนที่ n (ชั่วโมง) 

 
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) 

1

0

nv

ijX





= 



 

ถ้ามีการเดินทางของผู้โดยสารคนที่ n จากสถานีต้นทาง i ไปยังด่านสถานี
ปลายทาง  j  ด้วยเส้นทาง v  
 
อ่ืนๆ 

โดยมีรูปแบบของแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 


i j m v

nv

ij

v

ij XTMinimise  (8) 

เงื่อนไขข้อบังคับ :  
v nv

ij ij n

i j v

T X DD  ; n  (9) 

1nv

ij

j v

X    ; n  (10) 

 0,1nv

ijX   ; , , ,i j n v  (11) 

 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ (8) แสดงถึงต้นทุนรวมต่ำที่สุด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางของ
ผู้โดยสารที่ต่ำที่สุดภายใต้ข้อกำหนดในด้านเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถเดินทาง
ทันเวลาที่กำหนดด้วย 
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อสมการที่ (9) แสดงให้เห็นถึงผลรวมของเวลาในการเดินทางของผู้โดยสารคนที่ n จะต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ของผู้โดยสารคนที่ n  

อสมการที่ (10) แสดงให้เห็นถึงผู้โดยสารคนที่ n จะเดินทางจากสถานีต้นทาง i ไปยังสถานีปลายทาง 
j ด้วยเส้นทาง v  ไม่เกิน 1 เส้นทางเท่านั้น 

อสมการที่ (11) แสดงให้เห็นถึงการกำหนดคุณสมบัติของตัวแปรตัดสินใจ 

4.8 ตัวแปรทราบค่า (Parameter) ที่ใช้สำหรับทดสอบแบบจำลอง 

4.8.1 ตัวแปรทราบค่าของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้า 

 การขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังไปร็อตเตอร์ดัม (ยุโรป) เป็นการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 
20 และ 40 ฟุต คิดน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 21 ตันและ 25 ตัน ตามลำดับ โดยขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้ (Full 
container Load, FCL) มีระยะทาง ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
และต้นทุนในการขนส่งดังนี้ 

1) การขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังด่านพรมแดนหนองคาย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และ
ด่านพรมแดนเชียงของ 
 การขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังด่านพรมแดนทั้ง 3 ด่าน ของประเทศไทยมี 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ทางถนน และทางราง โดยการขนส่งทางถนนนั้นใช้รถบรรทุกแบบหัวลาก 18 ล้อ ระยะทาง ระยะเวลา
การขนส่งและต้นทุนในการขนส่งแสดงดังตารางที ่ 4.8 ค่าขนส่งทางถนนของตู ้ขนาด 20 และ 40 ฟุต 
ภายในประเทศไทย มีอัตราเท่ากัน เนื่องจากใช้รถบรรทุกหัวลาก 18 ล้อ เหมือนกัน  

2) การขนส่งสินค้าจากด่านพรมแดนของประเทศไทยไปยังด่านพรมแดนของ สปป.ลาว และจีน ผ่าน
เส้นทางในประเทศของ สปป.ลาว 

การขนส่งสินค้าจากด่านพรมแดนของประเทศไทยไปยังด่านพรมแดนของ สปป.ลาว และจีน  ผ่าน
เส้นทางในประเทศของ สปป.ลาว มีรูปแบบการขนส่งทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ ทางถนน ทางเรือและทางราง  
โดยมีระยะทาง ระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งดังตารางที่ 4.9 การขนส่งระหว่างประเทศนี้จะมีการเปลี่ยน
ถ่ายตู้สินค้าเพื่อทำการขนส่งต่อไป ค่าขนส่งจากด่านพรมแดนเชียงของไปยังบ่อเต็นของ สปป.ลาว เป็นการ
ขนส่งแบบเหมาจ่ายต่อคัน จึงมีอัตราค่าขนส่งเท่ากัน 
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ตารางท่ี 4.8 อัตราค่าขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือแหลมฉบังไปยังด่านพรมแดนไทย-ลาว 
 

โหมด รายละเอียด 
ระยะทาง 

(กม.) 
เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

ค่าขนส่งตู้ 20 ฟุต  
(บาท/ตู้/กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 40 ฟุต  
(บาท/ตู้/กม.) 

ถนน ท่าเรือแหลมฉบัง-ด่านพรมแดน
หนองคาย 

729 12 42 * 42 * 

ท่าเรือแหลมฉบัง-ด่านพรมแดน
เชียงของ 

958 14 42 * 42 * 

ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือเชียงแสน 959 13.39 42 * 42 * 
ด่านหนองคาย-ทานาแล้ง สปป.
ลาว 

10 0.3 42 * 42 * 

ราง ท่าเรือแหลมฉบัง-ด่านหนองคาย 718 20 15.38 ** 22.55 ** 
ด่านหนองคาย-ท่านาแร้ง สปป.
ลาว 

3 0.25 700 ** 1,400 ** 

ที่มา: * 360Truck (2564)   ** การรถไฟแห่งประเทศไทย (2564) 
 

ตารางที่ 4.9 อัตราค่าขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จากด่านพรมแดนของประเทศไทยไปยังด่านพรมแดน
ของ สปป.ลาว และจีน 
 

โหมด รายละเอียด 
ระยะทาง 

(กม.) 
เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

ค่าขนส่งตู้ 20 ฟุต  
(บาท/ตู้/กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 40 ฟุต  
(บาท/ตู้/กม.) 

ถนน ด่านพรมแดนเชียงของ-บ่อเต็น 
สปป.ลาว 

229 7 65.50* 65.50* 

ท่านาแล้ง สปป.ลาว –บ่อหาน 
จีน 

630 14 90.10** 107.25** 

ราง ท่านาแล้ง สปป.ลาว –บ่อหาน 
จีน 

427 4 45.36*** 54*** 

ที่มา:  * ผู้จัดการออนไลน์ (2563) 
** กรมการขนส่งทางบก (2557) 
*** บุญทรัพย์ พานิชการ และคณะ (2563) 
 

3) การขนส่งสินค้าจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 การขนส่งทางเรือจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนผ่านท่าเรือกวนเหล่ยไปยังสิบสองปันนา จากนั้นขนส่ง
ทางถนนจากสิบสองปันนาไปยังคุนหมิง มีระยะทางรวม 907 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง 35 ชั่วโมง มีอัตรา
ค่าขนส่ง 926.13 และ 1,102.54 บาท/ตู้/กม. สำหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด 20 และ 40 ฟุต ตามลำดับ (คม
สวัสดิ์ คงด,ี 2558) 
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4) การขนส่งสินค้าจากพรมแดน สปป.ลาว ไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
การขนส่งสินค้าจากสปป.ลาว ไปยังคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการขนส่งทั้งหมด 2 

รูปแบบ ได้แก่ ทางถนน และทางราง มีระยะทาง ระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางท่ี 4.10 อัตราค่าขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จากด่านพรมแดนของ สปป.ลาวและจีน ไปยังนครคุน 
หมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โหมด รายละเอียด 
ระยะทาง 

(กม.) 
เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

ค่าขนส่งตู้ 20 ฟุต  
(บาท/ตู้/กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 40 ฟุต  
(บาท/ตู้/กม.) 

ถนน บ่อเต็น สปป.ลาว – คุนหมิง จีน 693 11 1,024.95* 1,220.17* 
ราง บ่อหาน จีน – คุนหมิง จีน 585 6 45.36** 54** 

ที่มา:  * คมสวัสดิ์ คงดี (2558)  ** บุญทรัพย์ พานิชการ และคณะ (2563) 
 

5) การขนส่งสินค้าจากคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ 
 การขนส่งสินค้าทางรถไฟจากนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอ

แลนด์ บนเส้นทาง Silk road มีระยะทางโดยประมาณ 11,000 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง 15 วัน คิด
อัตราค่าขนส่งตามขนาดของตู้คอนเทนเนอร์และระยะทางที่ทำการขนส่ง โดยตู้ขนาด 20 ฟุต มีอัตราค่าขนส่ง
เท่ากับ 161 + 0.7128* ระยะทางที่ขนส่ง (หน่วยหยวน) ส่วนตู้ขนาด 40 ฟุต มีอัตราค่าขนส่งเท่ากับ 314.70 
+ 1.3935 * ระยะทางที่ขนส่ง (หน่วยหยวน)  (51 Queries, 2021) โดยเริ่มต้นที่นครคุนหมิงทำการขนส่งทาง
รถไฟมาเปลี่ยนถ่ายสินค้าขึ้นขบวนรถไฟที่จะขนส่งไปยังเส้นทาง Silk road ที่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เพ่ือ
ขนส่งต่อไปยังรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างการขนส่งจะมีการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าขึ้นขบวนรถไฟ
ใหม่ที่สถานีรถไฟที่อยู่ชายแดนระหว่างประเทศของจีน-คาซัคสถาน เบลาลุส-โปแลนด์ เนื่องจากความกว้าง
ของรางรถไฟระหว่างประเทศดังกล่าวมีขนาดความกว้างไม่เท่ากัน โดยรางรถไฟของจีนกว้าง 1.435 เมตร ส่วน
รางรถไฟของคาซัคสถาน รัสเซียและเบลาลุสกว้าง 1.52 เมตร และรางรถไฟของโปแลนด์กว้าง 1.435 เมตร  

 จากข้อมูลการขนส่งสินค้าดังที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปรายละเอียดของตัวแปรทราบค่าที่เกิดขึ้นในแต่
ละเส้นทางการขนส่งสินค้า คือ ระยะทาง ( v

ijD ) ต้นทุนค่าขนส่ง ( mv

ijTCA ) ของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 และ 
40 ฟุต ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้า (รวมระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายตลอดเส้นทางแล้ว) ( v

ijTA ) ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 4. 11 
ถึง 4.22 ทั้งนี้เวลาที่ใช้ในการขนส่งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาที่เกิดจากการจอดรอในแต่ละสถานี
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ตารางที่ 4.11 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนหนองคายรูปแบบที่ 1 ทางถนน
(ไทย) - ทางราง(ลาว-จีน-ยุโรป) 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 20 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการเปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบ 

(ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ด่านหนองคาย (ผา่น
ถนนหมายเลข 2) 

ถนน 729 31,588 31,918 12  

2 
ด่านหนองคาย - ทา่นาแล้ง (ลาว) 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที่ 1 

ถนน 10 1,930 1,930 0.3  

3 ท่านาแล้ง (ลาว) - บ่อหาน (จีน) ราง 427 19,369 
23,058 

4 
1 

(ท่านาแร้ง) 
(รถ  ราง) 

4 บ่อหาน (จีน) – คุนหมิง (จีน) ราง 585 26,536 31,590 6  
5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

6 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

7 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

8 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

9 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

10 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

11 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

12 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

13 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม  12,786.12   128,232.73   183,915.05   218.10  4 
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ตารางที่ 4.12 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนหนองคายรูปแบบที่ 2 ทางถนน
(ไทย-ลาว) - ทางราง(จีน-ยุโรป) 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 20 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการเปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบ 

(ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ด่านหนองคาย (ผา่น
ถนนหมายเลข 2) 

ถนน 729 31,588 31,918 12  

2 
ด่านหนองคาย - ทา่นาแล้ง (ลาว) 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที่ 1 

ถนน 10 1,930 1,930 0.3  

3 
ท่านาแล้ง (ลาว) - บ่อหาน (จีน) 
ผ่านถนนหมายเลข 13 

ถนน 630 66,756.76 67,568 4 
1 

(ท่านาแร้ง) 
(รถ → รถ) 

4 บ่อหาน (จีน) – คุนหมิง (จีน) ราง 585 26,536 31,590 6  
5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

6 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

7 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

8 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

9 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

10 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

11 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

12 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

13 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,989.12 175,620.49 228,425.05 218.10 4 
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ตารางที่ 4.13 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนหนองคายรูปแบบที่ 3 ทางราง
ทั้งหมด(ไทย-ลาว-จีน-ยุโรป) 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 
20 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 
40 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง 
(ชม.) 

เวลาการเปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบ 

(ชม.) 
1 แหลมฉบัง - ด่านหนองคาย ราง 718 11,044 16,194 20  

2 
ด่านหนองคาย - ทา่นาแล้ง (ลาว) 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 
1 

ราง 3 2,100 4,200 0.25  

3 ท่านาแล้ง (ลาว) - บ่อหาน (จีน) ราง 
427 19,369 23,058 4 1 

(ท่านาแร้ง) 
(ราง → ราง) 

4 บ่อหาน (จีน) – คุนหมิง (จีน) ราง 585 26,536 31,590 6  
5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

6 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

7 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

8 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

9 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

10 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

11 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

12 วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน(เยอรมนี) ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

13 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,768.12 107,858.73 170,461.05 226.05 4 
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ตารางท่ี 4.14 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน รูปแบบท่ี 1 ผ่านเส้นทาง
เลี่ยงเมืองพิษณุโลก 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 
20 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการเปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบ 

(ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ท่าเรือเชียงแสน (เส้น

เล่ียงเมืองพิษณุโลก) 
ถนน 959 42,218 42,878 13.39  

2 ท่าเรือเชียงแสน-ท่าเรือกวนเหล่ย เรือ 265 

840,000 1,000,000 

24 
0.625 

(เชียงแสน) 
(รถ → เรือ) 

3 ท่าเรือกวนเหล่ย-สิบสองปันนา ถนน 122 4 
0.625 

(กวยเหลย่) 
(เรือ → รถ) 

4 สิบสองปันนา-คุนหมิง ถนน 520 7  

5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9 
1 

(คุนหมิง) 
(รถ → ราง) 

6 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

7 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

8 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

9 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

10 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

11 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

12 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

13 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,901.12 931,027.73 1,138,297.05 244.19 5.25 
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ตารางที่ 4.15 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน รูปแบบที่ 2 เส้นจังหวัด
ลำปาง 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 
20 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบ (ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ท่าเรือเชียงแสน (เส้น
ลำปาง) 

ถนน 998 43,856 44,516 13.48  

2 ท่าเรือเชียงแสน-ท่าเรือกวนเหล่ย เรือ 265 

840,000 1,000,000 

24 
0.625 

(เชียงแสน) 
(รถ → เรือ) 

3 ท่าเรือกวนเหล่ย-สิบสองปันนา เรือ 
122 4 0.625 

(กวยเหลย่) 
(เรือ → รถ) 

4 สิบสองปันนา-คุนหมิง ถนน 520 7  

5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9 
1 

(คุนหมิง) 
(รถ → ราง) 

6 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

7 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

8 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

9 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

10 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

11 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

12 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

13 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,940.12 932,665.73 1,139,935.05 244.28 5.25 
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ตารางที่ 4.16 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน รูปแบบที่ 3 เส้นทางราง
สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 
20 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบ (ชม.) 

1 
ท่าเรือแหลมฉบัง-สถานีรถไฟ
กรุงเทพมหานคร 

ราง 140 2,153.2 3157 3.9 
1 

(แหลมฉบัง) 
(เรือ → ราง) 

2 
สถานีรถไฟกรุงเทพ-สถานีรถไฟเด่น
ชัย 

ราง 534 8,212.92 12,041.17 14.87  

3 
สถานีรถไฟเด่นชัย-ด่านพรมแดน
เชียงของ 

ราง 326 5,013.88 7,351.3 9.08  

4 
ด่านพรมแดนเชียงของ-ท่าเรือเชียง
แสน 

ถนน 52.8 2,324.26 2,286.24 0.71 
1 

(เชียงของ) 
(ราง → รถ) 

5 ท่าเรือเชียงแสน-ท่าเรือกวนเหล่ย เรือ 265 

840,000 1,000,000 

24 
0.625 

(เชียงแสน) 
(รถ → เรือ) 

6 ท่าเรือกวนเหล่ย-สิบสองปันนา ถนน 122 4 
0.625 

(กวยเหลย่) 
(เรือ → รถ) 

7 สิบสองปันนา-คุนหมิง ถนน 520 7  

8 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9 
1 

(คุนหมิง) 
(รถ → ราง) 

9 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

10 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

11 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

12 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

13 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

14 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

15 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

16 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,994.92 906,513.99 1,120,254.76 259.36 7.25 
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ตารางท่ี 4.17 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือด่านพรมแดนเชียงของรูปแบบที่ 1 เส้นเลี่ยง
เมืองพิษณุโลก  

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 20 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบ (ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ด่านพรมแดนเชยีง
ของ (เส้นเลี่ยงเมืองพิษณุโลก) 

ถนน 958 41,206 41,536 14  

2 
ด่านพรมแดนเชียงของ -บอ่เต็น 
(สปป.ลาว) 

ถนน 229 

1,125,000 1,125,000 

7  

3 
บ่อเต็น (สปป.ลาว) – คุนหมิง 
(จีน) 

ราง 693 11 
1 

(บ่อเต็น) 
(รถ → ราง) 

4 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

5 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

6 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

7 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

8 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

9 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

10 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

11 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

12 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,915.12 1,215,015.73 1,261,955.05 227.80 4 
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ตารางท่ี 4.18 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือด่านพรมแดนเชียงของรูปแบบที่ 2 เส้นเลี่ยง
เมืองพิษณุโลก  

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 
20 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 
40 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบ (ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ด่านพรมแดนเชยีงของ 
(เส้นเลี่ยงเมืองพิษณุโลก) 

ถนน 958 41,206 41,536 14  

2 
ด่านพรมแดนเชียงของ -บอ่เต็น 
(สปป.ลาว) 

ถนน 229 279,418 279,418 7  

3 บ่อเต็น (สปป.ลาว) – คุนหมิง (จีน) ราง 585 26,536 26,536 6 
1 

(บ่อเต็น) 
(รถ → ราง) 

4 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

5 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

6 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

7 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

8 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

9 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

10 มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ(โปแลนด์) ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

11 วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน(เยอรมนี) ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

12 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,807.12 395,969.73 442,909.05 222.80 4 
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ตารางท่ี 4.19 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือด่านพรมแดนเชียงของรูปแบบที่ 3 เส้นเลี่ยง
เมืองนครสวรรค์ 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 20 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง 
(ชม.) 

เวลาการเปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบ 

(ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ด่านพรมแดนเชยีง
ของ (เส้นเลี่ยงเมืองพิษณุโลก) 

ถนน 1,005 43,180 43,510 14  

2 
ด่านพรมแดนเชียงของ -บอ่เต็น 
(สปป.ลาว) 

ถนน 229 

1,125,000 1,125,000 

7  

3 
บ่อเต็น (สปป.ลาว) – คุนหมิง 
(จีน) 

ราง 693 6 
1 

(บ่อเต็น) 
(รถ → ราง) 

4 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

5 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

6 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

7 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

8 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

9 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

10 
มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ
(โปแลนด์) 

ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

11 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

12 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,962.12 1,216,989.73 1,263,929.05 222.80 4 
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ตารางท่ี 4.20 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือด่านพรมแดนเชียงของรูปแบบที่ 4 เส้นเลี่ยง
เมืองนครสวรรค์ 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
ระยะทาง 

(กม.) 

ค่าขนส่งตู้ 
20 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 
40 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบ (ชม.) 

1 
แหลมฉบัง - ด่านพรมแดนเชยีง
ของ (เส้นเลี่ยงเมืองพิษณุโลก) 

ถนน 1,005 43,180 43,510 14  

2 
ด่านพรมแดนเชียงของ -บอ่เต็น 
(สปป.ลาว) 

ถนน 229 279,418 279,418 7  

3 
บ่อเต็น (สปป.ลาว) – คุนหมิง 
(จีน) 

ราง 585 26,536 26,536 6 
1 

(บ่อเต็น) 
(รถ → ราง) 

4 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

5 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

6 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

7 อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี(คาซัคสถาน) ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

8 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

9 มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์(เบลารุส) ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

10 
มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ
(โปแลนด์) 

ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

11 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

12 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์ดัม 
(เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,854.12 397,943.73 444,883.05 222.80 4 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย                                   รายงานการวิจัย                                                                                                            
(Final Report) 

 

คณะโลจิสติกส์และดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4-72 

ตารางท่ี 4.21 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือด่านพรมแดนเชียงของรูปแบบที่ 5  

 
 
 
 

 

 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด ระยะทาง (กม.) 
ค่าขนส่งตู้ 20 

ฟุต  
(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 40 
ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง 
(ชม.) 

เวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบ (ชม.) 

1 
ท่าเรือแหลมฉบัง-สถานีรถไฟ
กรุงเทพมหานคร 

ราง 140 2,153.2 3157 3.9  

2 
สถานีรถไฟกรุงเทพ-สถานี
รถไฟเด่นชัย 

ราง 534 8,212.92 12,041.17 14.87  

3 
สถานีรถไฟเด่นชัย-ด่าน
พรมแดนเชียงของ 

ราง 326 5,013.88 7,351.3 9.08  

4 
ด่านพรมแดนเชียงของ-บ่อ
เต็น (สปป.ลาว) 

ถนน 229 
1,125,000 1,125,000 

7 
1 

(ICD เชียงของ) 
(ราง → รถ) 

5 
บ่อเต็น (สปป.ลาว)-คุนหมิง
(จีน) 

ถนน 693 11  

6 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9 
1 

(คุนหมิง) 
(รถ → ราง) 

7 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

8 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

9 
อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี
(คาซัคสถาน) 

ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

10 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอส
โคว (รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

11 
มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์
(เบลารุส) 

ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

12 
มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ
(โปแลนด์) 

ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

13 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

14 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์
ดัม (เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,957.12 1,189,189.73 1,242,968.52 241.65 5 
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ตารางท่ี 4.22 สรุปตัวแปรทราบค่าการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือด่านพรมแดนเชียงของรูปแบบที่ 6 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด ระยะทาง (กม.) 
ค่าขนส่งตู้ 
20 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

ค่าขนส่งตู้ 
40 ฟุต  

(บาท/ตู้) 

เวลาในการ
ขนส่ง (ชม.) 

เวลาการเปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบ 

(ชม.) 

1 
ท่าเรือแหลมฉบัง-สถานีรถไฟ
กรุงเทพมหานคร 

ราง 140 2,153.2 3157 3.9  

2 
สถานีรถไฟกรุงเทพ-สถานี
รถไฟเด่นชัย 

ราง 534 8,212.92 12,041.17 14.87  

3 
สถานีรถไฟเด่นชัย-ด่าน
พรมแดนเชียงของ 

ราง 326 5,013.88 7,351.3 9.08  

4 
ด่านพรมแดนเชียงของ-บ่อเต็น 
(สปป.ลาว) 

ถนน 229 279,418 279,418 7 

1 
(ICD เชียงของ) 
(ราง → รถ) 

 

5 
บ่อเต็น (สปป.ลาว)-คุนหมิง
(จีน) 

ราง 693 26,536 26,536 6 
1 

(บ่อเต็น) 
(รถ → ราง) 

6 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) ราง 1,113 5,000.78 9,776.09 15.9  

7 เฉิงตู(จีน)-หลานโจว(จีน) ราง 828 3,936.28 7,695.03 12 
1 

(เฉิงตู) 
(ราง → ราง) 

8 หลานโจว(จีน)-อุรุมชี(จีน) ราง 1,927 8,041.12 15,719.87 32  

9 
อุรุมชี(จีน)-อัลมาตี
(คาซัคสถาน) 

ราง 880 4,130.50 8,074.74 25.5 
1 

(อุรุมชี) 
(ราง → ราง) 

10 
อัลมาตี(คาซัคสถาน)-มอสโคว 
(รัสเซีย) 

ราง 3,785.38 14,982.31 29,289.65 79.50  

11 
มอสโคว(รัสเซีย-มินสค์
(เบลารุส) 

ราง 690.99 3,424.54 6,694.60 10.58  

12 
มินสค์(เบลารุส)-วอร์ซอ
(โปแลนด์) 

ราง 515.89 2,770.53 5,416.03 6.38 
1 

(มินสค์) 
(ราง → ราง) 

13 
วอร์ซอ(โปแลนด์)-เบอร์ลิน
(เยอรมนี) 

ราง 570 2,972.63 5,811.13 5.46  

14 
เบอร์ลิน(เยอรมนี)-รอตเตอร์
ดัม (เนเธอร์แลนด์) 

ราง 724.86 3,551.04 6,941.91 8.48  

รวม 12,957.12 370,143.73 423,922.52 236.65 5 
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4.8.2 ตัวแปรทราบค่าของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 

 สำหรับการขนส่งผู้โดยสารนั้นจะพิจารณาเส้นทางการขนส่งจากประเทศไทยไปยังนครเฉิงตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นด่านสถานีรถไฟหลักของรถไฟจีน - ยุโรป โดยมีจุดเริ่มต้นจากสถานี 4 
สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตสถานีรถไฟหัว
ลำโพง (กรุงเทพ) ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากในปัจจุบันรถไฟขนส่ง
จากจีนไปยุโรปสายนี้เน้นไปที่การขนส่งสินค้าเป็นหลักและยังไม่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ผู้โดยสาร
สามารถเดินทางเพ่ือเชื่อมต่อไปยังเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 ได้ที่นครเฉิงต ูมณฑลเสฉวน  

จากการรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปรายละเอียดของตัวแปรทราบค่าที่เกิดขึ้นในแต่ละเส้นทางใน
การเดินทางของผู้โดยสารเพื่อไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง BRI คือ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง (รวมเวลารอคอย
ที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง) ( v

ijT ) และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางของ
ผู้โดยสาร ( nv

ijC ) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.23 ถึง 4.25 ทั้งนี้อัตราค่าโดยสารจากคุนหมิงไปยัง 
เฉิงตูนั้นเป็นอัตราโดยสารรถไฟชั้นประหยัด (Economy class)  

1) ต้นทุนการเดินทางของผู้โดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารหมอชิตไปยังเฉิงตู แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ดังตารางที่ 4.23 

ตารางท่ี 4.23 ต้นทุนการเดินทางของผู้โดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
เวลาในการ

เดินทาง (ชม.) 
อัตราค่าโดยสาร 

(บาท/คน) 
เวลาการเปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่ง (ชม.) 

เส้นทางที่ 1 

1 หมอชิต กรุงเทพ - ด่านหนองคาย 
(ผ่านถนนหมายเลข 2) 

ถนน 
9(9) 764(1) 

1 (ด่านหนองคาย) 
(รถ → ราง) 

2 ด่านหนองคาย - ท่านาแล้ง (ลาว) 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ 1 

รถไฟ 
0.25(8) 20(2) 

 

3 ท่านาแล้ง (ลาว) - บ่อหาน (จีน)  รถไฟ 3(8) 475(3)  
4 บ่อหาน (จีน) – คุนหมิง (จีน) รถไฟ 

4(8) 651(4) 1 (คุนหมิง) 
(ราง → ราง) 

5 คุนหมิง(จีน) - เฉงิตู(จีน) รถไฟ 5.33 2,673  

รวม 21.58 4,583 2 

เส้นทางที่ 2 
1 หมอชิต กรุงเทพ - ด่านหนองคาย 

(ผ่านถนนหมายเลข 2) 
ถนน 

9(9) 764(1) 
 

2 ด่านหนองคาย - เวียงจันทน์ (ลาว) 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ 1 

ถนน 
0.5(8) 55(5) 
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ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
เวลาในการ

เดินทาง (ชม.) 
อัตราค่าโดยสาร 

(บาท/คน) 
เวลาการเปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่ง (ชม.) 

3 เวียงจันทน์ (ลาว) - บ่อหาน (จีน) 
ผ่านถนนหมายเลข 13 

ถนน 
14(6) 1,091(6) 

1 (บ่อหาน) 
(รถ → ราง) 

4 บ่อหาน (จีน) – คุนหมิง (จีน) รถไฟ 
4(4) 651(4) 

1 (คุนหมิง) 
(ราง → ราง) 

5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) รถไฟ 5.33 2,673  

รวม 32.83 5,234 2 

เส้นทางที่ 3 

1 หมอชิต กรุงเทพ - ด่านหนองคาย  รถไฟ 10(9) 498(7)  
2 ด่านหนองคาย - ท่านาแล้ง (ลาว) 

ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ 1 

รถไฟ 
0.25(9) 

 
20(2) 

 

3 ท่านาแล้ง (ลาว) - บ่อหาน (จีน) รถไฟ 
3(9) 475(3) 1 (บ่อหาน) 

(ราง → ราง) 
4 บ่อหาน (จีน) – คุนหมิง (จีน) รถไฟ 

4(9) 651(4) 1 (คุนหมิง) 
(ราง → ราง) 

5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) รถไฟ 5.33 2,673  
รวม 22.58 4,317 2 

ที่มา : (1)ค่าโดยสาร บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด (รวมค่ารถผ่านด่าน)  
  (2)http://laos-travel.blogspot.com/p/blog-page_1216.html?m=1         

(3)สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 
(4) การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) (บุญทรัพย์  
พานิชการ และคณะ, 2562)  
(5) บริษัท ขนส่ง จำกัด 
( 6)  https: / / 1 2 go. asia/ th/ travel/ vientiane/ luang- prabang?people= 1 &date= 2 0 2 1 - 0 9 - 
08&direction=forward 
(7) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
(8 )คำนวณจากอัตราเร็วของรถไฟ 160 กม./ชม. 

      (9) https://www.google.co.th/maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://12go.asia/th/travel/vientiane/luang-prabang?people=1&date=2021-09-
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2) ต้นทุนการเดินทางของผู้โดยสารจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังคุนหมิง แบ่งออกเป็น 2 
เส้นทาง ดังตารางที่ 4.24 

ตารางที ่ 4.24 ต้นทุนการเดินทางของผู ้โดยสารจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังนครเฉิงตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
เวลาในการเดินทาง 

(ชม.) 
อัตราค่าโดยสาร 

(บาท/คน) 
เวลาการเปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่ง (ชม.) 

เส้นทางที่ 1 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพ) 
- ท่าอากาศยานอุดรธานี 

อากาศ 1.15 (1) 1,837(1)                        

2 ท ่ าอากาศยานอ ุ ดรธานี - ด ่ าน
หนองคาย 

ถนน 0.57(6) 200(2)                          

3 ด่านหนองคาย (ไทย) - ท่านาแล้ง 
(ลาว) 

ถนน 0.25(6) 20(4)                             

4 ท่านาแล้ง (ลาว) – บ่อเต็น (ลาว) ถนน 13.17(4) 1,074(4) 1 (บ่อเต็น) 
(รถ → ราง) 

5 บ่อเต็น (ลาว) -คุนหมิง (จีน) รถไฟ 6(5) 651(5) 1 (คุนหมิง) 
(ราง→ ราง) 

5 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) รถไฟ 5.33 2,673  

รวม 26.47 6,455 2 

เส้นทางที่ 2 
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพ) - 

ท่าอากาศยานอุดรธานี 
อากาศ 1.15(1) 1,837(1)                        

2 ท ่ าอากาศยานอ ุ ดรธานี - ด ่ าน
หนองคาย 

ถนน 0.57(6) 200(2)                          

3 ด่านหนองคาย (ไทย) - ท่านาแล้ง 
(ลาว) 

ถนน 0.25(6) 20(3)                           

4 ท่านาแล้ง (ลาว) – บ่อเต็น (ลาว) ถนน 13.17(4) 1,074(4) 1 (บ่อเต็น) 
(รถ → รถ) 

5 บ่อเต็น (ลาว) -คุนหมิง (จีน) ถนน 11(5) 1,199(5) 1 (คุนหมิง) 
(รถ → ราง) 

6 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) รถไฟ 5.33 2,673  

รวม 31.47 7,003 2 

ที่มา :(1) ค่าโดยสารสายการบินนกแอร์ (วันท่ี 6/9/64) www.nokair.com 
           (2) ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี https://minisite.airports.go.th/udonthani  
        (3) http://laos-travel.blogspot.com 
        (4) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 
        (5) การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) (บุญทรัพย์ 
พานิชการ และคณะ, 2562) 
        (6) https://www.google.co.th/maps 

http://www.nokair.com/
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3) ต้นทุนการเดินทางของผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจำนวน 1 เส้นทาง เส้นทางนี้เป็นการเดินทางทางอากาศเที่ยวบินตรงเริ่มต้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นเดินทางต่อด้วย
รถไฟไปยังสถานีรถไฟเฉิงตู ดังตารางที่ 4.25 

ตารางที่ 4.25 ต้นทุนการเดินทางของผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ช่วงที ่ รายละเอียด โหมด 
เวลาในการเดินทาง 

(ชม.) 
อัตราค่าโดยสาร 

(บาท/คน) 
เวลาการเปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่ง (ชม.) 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 
– ท่าอากศยานคุนหมิงฉางสุ่ย  

อากาศ 2 (1) 55,526(1)                       1 (ท่าอากศยานคุนหมิง
ฉางสุ่ย) 

(อากาศ → ราง) 
2 คุนหมิง(จีน) - เฉิงตู(จีน) รถไฟ 5.33 2,673  

รวม 7.33 58,199 1 

ที่มา : (1)บริษัท การบินไทย จำกัด 

4.9 การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Solver เพื่อหาผลลัพธ์ของแบบจำลอง 

4.9.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 

 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ที ่ถูกสร้างขึ ้นมานั้น 
สามารถทำได้โดยการหาผลเฉลยของแบบจำลอง ซึ่งสามารถตรวจสอบผลเฉลยที่ได้จากการประมวลผล
ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel Solver พบว่า ผลเฉลยที ่ได ้ร ับจากแบบจำลองกำหนดการทาง
คณิตศาสตร์นั้นไม่ละเมิดเงื ่อนไขบังคับ และผลเฉลยของตัวแปรถูกต้องตามเงื ่อนไขบังคับ จึงถือว่า
แบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมานั้นถูกต้อง สามารถนำผลที่ได้มาอภิปรายหาทาง
เลือกต่อไปได้ สำหรับผลการประมวลเพื่อหาผลเฉลยของแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์แสดงดัง
รูปที่ 4.33 
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รูปที ่4.33 แสดงผลการประมวลหาค่าที่เหมาะสมที่สุดตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 

 สำหรับการหาผลลัพธ์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
Solver เพ่ือเลือกเส้นทางการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ในการขนส่งสินค้า เพ่ือให้ต้นทุนรวมทั้งหมดต่ำที่สุดนั้น
จำเป็นต้องรู้ถึงคำสั่งในการป้อนค่า โดยมีรายละเอียดที่ต้องกำหนดดังต่อไปนี้ แสดงดังรูปที่ 4.34 
 1) การกำหนดเซลล์ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Set Target Cell)  
 2) การกำหนดให้ผลลัพธ์นั้นมีค่าเป็นเท่าไร (Equal To) ซึ่งสามารถกำหนดให้คำนวณหาค่าสูงสุด 
(Max) ค่าต่ำสุด (Min) หรือกำหนดค่าที่ต้องการเอง (Value of)  
 3) การกำหนดเซลล์ที่ต้องการให้เปลี่ยนค่า (By Changing Cells)  
 4) การกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณ (Subject to the Constraints)  
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รูปที่ 4.34 แสดงการกำหนดเซลล์ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 

 
รูปที่ 4.35 แสดงการกำหนดเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจ 



การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย                             รายงานการวิจัย                                                                                                            
(Final Report) 

 

คณะโลจิสติกส์และดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4-80 

 
รูปที่ 4.36 แสดงการกำหนดตัวแปรทราบค่าด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 

 

 
รูปที่ 4.37 แสดงการกำหนดตัวแปรทราบค่าด้านต้นทุน 

 

 
รูปที ่4.38 แสดงการกำหนดตัวแปรทราบค่าด้านปริมาณสินค้า 
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รูปที่ 4.39 แสดงการกำหนดตัวแปรทราบค่าต้นทุนในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท 

 

 
รูปที่ 4.40 แสดงการกำหนดเซลล์ใน MS Excel Solver 
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4.9.2 การหาผลลัพธ์ของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 

 สำหรับการหาผลลัพธ์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
Solver เพื่อเลือกเส้นทางการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ในการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อให้ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต่ำที่สุด สามารถดำเนินการด้วยการกำหนดตัวแปรทราบค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
แสดงดังรูปที่ 4.41 การกำหนดเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจ แสดงรูปที่ 4.42 การกำหนดเงื่อนไขเวลาที่มอียู่
อย่างจำกัดของการเดินทางของผู้โดยสารแต่ละคน แสดงรูปที่ 4.43 การกำหนดเซลล์ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
แสดงดังรูปที่ 4.44 และการกำหนดเซลล์ใน Solver แสดงดังรูปที่ 4.45 
 

 
รูปที่ 4.41 แสดงการกำหนดตัวแปรทราบค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 

 

 
รูปที่ 4.42 แสดงการกำหนดเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจ 

 

 
รูปที่ 4.43 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดของการเดินทางของผู้โดยสารแต่ละคน 
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รูปที่ 4.44 แสดงการกำหนดเซลล์ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 

 
รูปที่ 4.45 แสดงารกำหนดเซลล์ใน Solver ของแบบจำลองทางเลือกการเดินทางของผู้โดยสาร 
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4.10 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel Solver 

4.10.1 ผลลัพธ์ของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้า 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองสำหรับการขนส่งสินค้า ของการขนส่งตู้ 20 ฟุต และการขนส่งตู้ 40 
ฟุต โดยแบบจำลองได้เลือกเส้นทางเดียวกัน คือ เริ ่มต้นจาก แหลมฉบัง - ด่านหนองคาย (ผ่านถนน
หมายเลข 2) จากนั้น เดินทางทางราง (รถไฟลาว - จีน) ทั้งหมด โดยเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-
ลาวแห่งที่ 1 ท่านาแล้ง บ่อเต็น (สปป.ลาว) บ่อหาน คุนหมิง และ ซีอาน (silkroad) (สาธารณรัฐประชาชน
จีน) ไปยังรอตเตอร์ดัม (ยุโรป) รวมระยะทางทั้งหมด 12,768.12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง (รวมระ
เวลาการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบ) 230.05 ชั่วโมง โดยต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ 20 ฟุต เท่ากับ 
107,858.73 บาทต่อตู้ และต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ 40 ฟุต เท่ากับ 170,461.05 บาทต่อ
ตู้ การเลือกผลคำตอบของตัวแปรการตัดสินใจ แสดงดังตารางที่ 4.26 และสามารถแสดงเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าจากจุดต้นทางแหลมฉบัง ผ่านทางด่านพรมแดนหนองคาย ไปจนถึงเมืองร็อตเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอแลนด์ได้ดังดังรูปที่ 4.46 

ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการหาคำตอบของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

เส้นทาง รถ/ราง ยานพาหนะ 1 ยานพาหนะ 2 ยานพาหนะ 3 ยานพาหนะ 4 
ผ่านด่านเชียงของ A1-1 รถ     
ผ่านด่านเชียงของ A1-2 รถ     
ผ่านด่านเชียงของ A2-1 รถ     
ผ่านด่านเชียงของ A2-2 รถ     
ผ่านด่านเชียงของ A3-1 ราง     
ผ่านด่านเชียงของ A3-2 ราง     
ผ่านด่านเชียงแสน B1-1 รถ     
ผ่านด่านเชียงแสน B2-1 รถ     
ผ่านด่านเชียงแสน B3-1 ราง     
ผ่านด่านหนองคาย C1-1 รถ     
ผ่านด่านหนองคาย C1-2 รถ     
ผ่านด่านหนองคาย C2-3 ราง ✓ ✓ ✓ ✓ 
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รูปที่ 4.46 แสดงเส้นทางจากแหลมฉบังไปยังร็อตเตอร์ดัมโดยออกจากด่านหนองคาย 

 จากผลการหาคำตอบของแบบจำลองฯ ดังตารางที่ 4.26 พบว่า รถขนส่งทุกคันจะเลือกเส้นทาง
ราง ผ่านด่านหนองคาย C2-3 ทั้งการขนส่งตู้ขนาด 20 ฟุต และตู้ขนาด 40 ฟุต ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูล
ระยะทางข้างต้นนั้น เส้นทางราง ผ่านผ่านด่านหนองคาย C2-3 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ทั้งการขนส่งตู้
ขนาด 20 ฟุต และตู้ขนาด 40 ฟุต ต่ำที่สุด คือ 107,858.73 บาท และ 170,461.05 บาท ตามลำดับ 
ถึงแม้ว่า เวลาในการขนส่งจะไม่ได้น้อยที่สุดก็ตาม เนื่องจาก แบบจำลองฯนี้ มีการกำหนดเป้าหมายของ
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แบบจำลองฯ ไว้ว่า เป็นการหาต้นทุนรวมในการขนส่งต่ำที่สุด และไม่มีเงื่อนไขใดมาเป็นข้อกำหนด ให้
แบบจำลองฯ จำเป็นต้องเลือกเส้นทางอ่ืนๆ ดังนั้น จึงทำให้ผลคำตอบของแบบจำลองฯ ออกมาเป็นเช่นนี้ 

4.10.2 ผลลัพธ์ของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองสำหรับทางเลือกการเดินทางของผู้โดยสาร โดยแบบจำลองได้มีการ
กำหนดเวลาที่ใช้ในการเดินทางของผู้โดยสารแต่ละคนให้มีความแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเห็นความ
แตกต่างของการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมของแบบจำลองฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในการหาคำตอบของ
แบบจำลองฯ นี้ กำหนดให้มีผู้โดยสาร 10 คน โดยผู้โดยสารแต่ละคน มีกำหนดเวลาที่ต้องการเดินทางที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

- ผู้โดยสารคนที่ 1, 2 และ 3 มีกำหนดเวลาในการเดินทาง คนละ 10 ชั่วโมง 
- ผู้โดยสารคนที่ 4, 5 และ 6 มีกำหนดเวลาในการเดินทาง คนละ 30 ชั่วโมง 
- ผู้โดยสารคนที่ 7 และ 8 มีกำหนดเวลาในการเดินทาง คนละ 25 ชั่วโมง 
- ผู้โดยสารคนที่ 9 และ 10 มีกำหนดเวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงก็ได้ ซึ่งในการหาคำตอบครั้งนี้จึง

กำหนดเป็น คนละ 48 ชั่วโมง ซึ่งมีค่ามากกว่าระยะเวลาในการเดินทางของทั้ง 6 เส้นทาง 
จากการกำหนดตัวแปรทราบค่าดังกล่าวข้างต้น ผลลัพธ์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับจาก
การประมวลผลด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver แสดงดังตารางที่ 4.27 
 

ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการหาคำตอบของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

ผู้โดยสาร เส้นทาง P1 เส้นทาง P2 เส้นทาง P3 เส้นทาง P4 เส้นทาง P5 เส้นทาง P6 
คนที่ 1      ✓ 
คนที่ 2      ✓ 
คนที่ 3      ✓ 
คนที่ 4   ✓    
คนที่ 5   ✓    
คนที่ 6   ✓    
คนที่ 7   ✓    
คนที่ 8   ✓    
คนที่ 9   ✓    
คนที่ 10   ✓    

 
 จากตาราง ผลลัพธ์การเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่ผู้โดยสารแต่ละคน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้โดยสารคนที่ 1, 2 และ 3 มีการกำหนดเวลาในการเดินทาง คนละ 10 ชั่วโมง  
 แบบจำลองฯ จึงเลือกเส้นทาง P6 ซึ่งใช้เวลาในการเดินทาง 8.33 ชั่วโมง (ต้นทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เดินทางโดยเครื่องบินตรงถึงปลายทางคุนหมิง จากนั้นเดินทางทางรถไฟจากคุนหมิงไปเฉิงตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร 3 คนนี้ เนื่องจากเส้นทาง P6 เป็นเส้นทางเดียวที่
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ผู้โดยสารทั้ง 3 คน ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ภายในเวลา 10 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าเส้นทาง P6 จะเป็นเส้นทาง
ที่มาค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงที่สุดก็ตาม 
 

ผู้โดยสารคนที่ 4, 5 และ 6 มีกำหนดเวลาในการเดินทาง คนละ 30 ชั่วโมง ผู้โดยสารคนที่ 7 และ 
8 มีกำหนดเวลาในการเดินทาง คนละ 25 ชั่วโมง และผู้โดยสารคนที่ 9 และ 10 มีกำหนดเวลาในการ
เดินทางก่ีชั่วโมงก็ได้ ซึ่งในการหาคำตอบครั้งนี้จึงกำหนดเป็น คนละ 48 ชั่วโมง ซึ่งมีค่ามากกว่าระยะเวลา
ในการเดินทางของทั้ง 6 เส้นทาง 
 จากข้อมูลระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่กล่าวมาข้างต้น และจากผลของการหาคำตอบ
แบบจำลองพบว่า แบบจำลองฯ เลือกเส้นทาง P3 (เริ่มจากหมอชิต กรุงเทพฯ เดินทางทางรางตลอด
เส้นทาง ไปยังด่านหนองคาย จากนั้น เดินทางทางรางต่อ ผ่านท่านาแล้ง สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 1 บ่อหาน ผ่านคุนหมิง จนกระทั่งถึงปลายทางเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน) ให้กับ
ผู้โดยสารคนที่ 4 จนถึงคนที่ 10 เนื่องจากแบบจำลองฯ นี้ เป็นแบบจำลองที่จะเลือกเส้นทางที่เหมาะสม
ที่สุด เพ่ือทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ภายใต้กำหนดเวลาการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนั้น เมื่อผู้โดยสารมีความ
ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลามากข้ึนแล้ว ทำให้แบบจำลองเลือกเส้นทาง P3 ให้กับผู้โดยสารทั้ง 7 คนนี้ เพราะ
เส้นทาง P3 มีค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่าทุกเส้นทาง ถึงแม้ว่าเวลาในการเดินทางจะไม่ต่ำท่ีสุดก็ตาม  

จากผลการหาคำตอบที่กล่าวมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้โดยสารทั้ง 10 คนนี้ รวม
ทั้งสิ้น 196,797 บาทโดยประมาณ จะเห็นได้ว่า นอกจากแบบจำลองฯ จะช่วยหาเส้นทางที่เหมาะสมเพ่ือ
ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถเลือกเส้นทางตามความต้องการด้านเวลาของ
ผู้โดยสาร เพ่ือทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันเวลาอีกด้วย  

4.11  การวิเคราะห์ความไวของพารามิเตอร์    

4.11.1 การวิเคราะห์ความไวของแบบจำลองทางเลือกในการขนส่งสินค้า 

       การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ของแบบจำลองทางเลือกในการขนส่ง
สินค้านั้น โดยทำการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ด้านระยะทางการขนส่ง เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนการขนส่งจากแต่ละสถานีต้นทาง (i) ไปยังสถานีปลายทาง (j) ด้วยรถขนส่งสินค้า 2 ขนาด ซึ่งผู้วิจัย
ทำการปรับเพ่ิมและลดระยะทางในการขนส่งเป็น 100 กิโลเมตร ซึ่งสามารถพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนการขนส่งแต่ละเส้นทางและผลของต้นทุนรวมในการขนส่ง ได้ดังตารางที่ 4.28 
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ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ความไวของแบบจำลองทางเลือกในการขนส่งสินค้า 

เส้นทาง 
รถ/
ราง 

ต้นทุนการขนส่งสินค้าแต่ละเส้นทาง 
ตู้ขนาด 20 ฟุต ตู้ขนาด 40 ฟุต 

เพิ่มระยะทาง 
100 กิโลเมตร 

ลดระยะทาง 
100 กิโลเมตร 

เพิ่มระยะทาง 
100 กิโลเมตร 

ลดระยะทาง 
100 กิโลเมตร 

ผ่านด่านเชียงของ A1-1 รถ 1,224,423.43 1,205,608.03 1,271,726.19 1,252,183.91 

ผ่านด่านเชียงของ A1-2 รถ 399,061.52 392,877.94 446,367.35 439,450.75 

ผ่านด่านเชียงของ A2-1 รถ 1,226,378.55 1,207,600.91 1,273,679.99 1,254,178.11 

ผ่านด่านเชียงของ A2-2 รถ 401,039.58 394,847.88 448,344.07 441,422.03 

ผ่านด่านเชียงของ A3-1 ราง 1,198,367.62 1,180,011.84 1,252,561.46 1,233,375.58 

ผ่านด่านเชียงของ A3-2 ราง 373,000.41 367,287.05 427,194.25 420,650.79 

ผ่านด่านเชียงแสน B1-1 รถ 938,244.37 923,811.09 1,147,120.29 1,129,473.81 

ผ่านด่านเชียงแสน B2-1 รถ 939,873.28 925,458.18 1,148,744.36 1,131,125.74 

ผ่านด่านเชียงแสน B3-1 ราง 913,489.90 899,538.08 1,128,875.47 1,111,634.05 

ผ่านด่านหนองคาย C1-1 รถ 129,235.64 127,229.82 185,353.45 182,476.65 

ผ่านด่านหนองคาย C1-2 รถ 176,972.55 174,268.43 230,183.64 226,666.46 

ผ่านด่านหนองคาย C2-3 ราง 108,703.48 107,013.98 171,796.10 169,126.00 

 

 จากผลการวิเคราะห์ความไว โดยทำการปรับพารามิเตอร์ด้านระยะทางในการขนส่งด้วยรถขนส่ง
สินค้า 2 ขนาด ซึ่งเกิดจากการปรับเพิ่มและลดระยะทางในการขนส่ง 100 กิโลเมตร การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งจากแต่ละสถานีต้นทาง (i) ไปยังสถานีปลายทาง (j) ทั้งการขนส่ง
ด้วยตู้ขนาด 20 ฟุต และขนาด 40 ฟุต พบว่า ผลลัพธ์เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน คือ หากมีการปรับลด
ระยะทางทุกเส้นทางลง 100 กิโลเมตร ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งในแต่ละเส้นทางลดลงเพียงเล็กน้อยคิด
เป็นร้อยละ 1 ของต้นทุนเดิม และหากมีการปรับเพิ่มระยะทางทุกเส้นทางขึ้นอีก 100 กิโลเมตร ส่งผลให้
ต้นทุนการขนส่งในแต่ละเส้นทางเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1 ของต้นทุนเดิม 

4.11.2 การวิเคราะห์ความไวของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 

 สำหรับการวิเคราะห์ความไวของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสารนั้น จะทำ
การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ด้านต้นทุนการเดินทางจากแต่ละสถานีต้นทาง (i) ไปยังสถานีปลายทาง (j) 
ซึ่งเกิดจากการปรับเพ่ิมและลดต้นทุนการเดินทาง โดยปรับลดต้นทุนการเดินทางลง 10% และ 20% และ
เพิ่มปรับเพิ่มต้นทุนการเดินขึ้น 10% และ 20% เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถ
แสดงผลการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการเดินทางแต่ละเส้นทางและผลของต้นทุนรวมในการเดินทาง ได้ดัง
ตารางที่ 4.29 
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ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์ความไวของแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 

เส้นทาง 
ต้นทุนการเดินทาง 

ลดลง 20% ลดลง 10% เพิ่มข้ึน 10% เพิ่มข้ึน 20% 
เส้นทาง P1 3,666.40 4,124.70 5,041.30 5,499.60 
เส้นทาง P2 4,187.20 4,710.60 5,757.40 6,280.80 
เส้นทาง P3 3,453.60 3,885.30 4,748.70 5,180.40 
เส้นทาง P4 5,164.00 5,809.50 7,100.50 7,746.00 
เส้นทาง P5 5,602.40 6,302.70 7,703.30 8,403.60 
เส้นทาง P6 44,420.80 49,973.40 61,078.60 66,631.20 

  

 จากผลการวิเคราะห์ความไว โดยจะทำการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการเดินทางจากแต่ละสถานีต้น
ทาง (i) ไปยังสถานีปลายทาง (j) ซึ่งเกิดจากการปรับเพ่ิมและลดต้นทุนการเดินทาง ลดลง 10% และ 20% 
และปรับเพ่ิมต้นทุนการเดินทางขึ้น 10% และ 20% พบว่า เมื่อต้นทุนการเดินทางแต่ละเส้นทางลดลง ทำ
ให้ต้นทุนรวมในการเดินทางลดลงตามไปด้วย และหากมีการปรับต้นทุนการเดินทางแต่ละเส้นทางให้
เพ่ิมข้ึน ก็จะทำให้ต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึนไปด้วยเช่นกัน 

4.12 ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่าน
ระบบ Zoom conference คุณพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่จีนเข้ามาลงทุนที่แหลมฉบังค่อนข้างมาก ในขณะนี้การ
ต่อเติมท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่ 3 เพื่อให้เป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ พัฒนาให้กลายเป็นท่าเรือสากล
ระดับแนวหน้าของโลก ตอนนี้มีการลงทุนจากจีนเข้ามาใน EEC สูงมากแบบไม่ขาดสาย ระบบรางของไทย
ตอนนี้กำลังทำระบบรางคู่ท่ีจะไปเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางที่คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่าจะเกิดขึ้นในอีก 3-4 ปีในข้างหน้านี้ ประเด็นคือ ประเทศไทยมีเวลา 3-4 ปีที่จะ
เตรียมความพร้อม ดังนั้นประเทศไทยควรสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างภูมิภาคไปยังจังหวัดต่าง ๆ ให้ได้รับ
ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับเส้นทางแกนหลักที่เป็นแกนกลางของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่
ต้องทำกันต่อไป เมื่อเส้นทางรถไฟลาว-จีนเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2564 สินค้าของประเทศไทยที่มี
ศักยภาพที่สามารถส่งออก คือ สินค้าเกษตร เช่น ทุเรียน ลำไยและอื่น ๆ แต่จะไปสิ้นสุดที่คุนหมิง ไม่
สามารถส่งต่อไปยังยุโรปได้ ดังนั้นประเทศไทยต้องพัฒนาสินค้าที่สามารถส่งต่อไปถึงยุโรปได้โดยไม่ต้องไป
สิ้นสึดที่ตลาดจีนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องเข้ามาร่วมมือกันในหลาย 
ๆ ภาคส่วน การที่มีเส้นทางเชื่อมต่อจีนตอนใต้ถึง 4 เส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางบก ทางอากาศ และ
ทางน้ำ ดังนั้นรัฐบาลควรใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อนี้โดยการพัฒนาโหมดของการเชื่อมต่อเหล่านี้ให้ดี 
และทำให้เส้นทางสมดุลกัน อย่าละเลยเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไป 
 คุณสุวิทย์ รัตนจินดา จากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าฯ (TIFFA) ได้ให้ความเห็นว่าการเปิด
เส้นทางรถไฟลาว-จีนเชื่อมโยงจากเวียงจันทน์ไปคุนหมิงของจีน เส้นทางนี้น่าจะมีการเติบโตสูง เนื่องจากมี
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ต้นทุนทางโลจิสติกส์ต่ำ มีเวลาที่ใช้ในการขนส่งลดลง ประเทศไทยต้องพยายามขับเคลื่อนเรื่องการขนส่ง 
โดยใช้การลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นประโยชน์ และทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ลดลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
 คุณธนัท ตาตะยานนท์ จากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าฯ (TIFFA) ให้ความสนใจเกี่ยวกับการ
ขนส่งแบบหลายรูปแบบ (Multimodal) ในเส้นทางต่าง ๆ แต่อยากทราบต้นทุนที่แท้จริง เพราะมีจุด
เปลี ่ยนถ่ายหลายจุด หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมแล้วจะสูงกว่าเส้นทางการขนส่งในปัจจุบันหรือ ไม่ 
เช่นเดียวกับคุณเฉลิมศักดิ ์ กาญจนวรินทร์ ที ่ให้ความสนใจและอยากให้เจาะจงไปที่ต ัวสินค้าเป็น
กรณีศึกษาไป ว่าการขนส่งสินค้าแบบหลายรูปแบบ (Multimodal) นี้ เมื่อขนส่งข้ามไปจีนแล้วจะสามารถ
ขนส่งต่อไปยังยุโรปได้จริงหรือไม่ อยากเห็นภาพเส้นทางที่วิเคราะห์ได้ว่ามีการใช้เส้นทางจริงอย่างที่ตั้ง
เจตนารมณ์ไว้ และเห็นด้วยกับผู้วิจัยว่าหากเป็นการเดินทางโดยสารตามเส้นทางสายไหมดังกล่าวนั้น
ค่อนข้างยากและมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก จึงควรต้องเน้นในการขนส่งสินค้ามากกว่า 
 

 
 

รูปที่ 4.47 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 7 กันยายน 2564  
ผ่านระบบ Zoom conference 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

      โครงการการพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบ
เชื่อมต่อจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ที่ 21” และวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาส
สำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่ 21” สามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.1.1 ผลการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
และระบบเชื่อมต่อจากปัจจัยต่าง ๆ 

           สำหรับการหาผลลัพธ์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
Solver ในการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เพื่อเลือกเส้นทางการ
เชื่อมต่อรูปแบบใหม่ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดด้าน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อกำหนดตัวแปรทราบค่า
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ซ่ึงตัวแปรทราบค่าที่เป็นตัวแปรนำเข้าของแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์จะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ประกอบไปด้วย ระยะทาง ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการ
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า และต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่จำแนกตามขนาดของตู้คอนเทนเนอร์
ได้แก่ขนาดตู ้20 และ 40 ฟุต คิดน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 21 ตัน และ 25 ตัน ตามลำดับ  

5.1.2 ผลการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้า 

            จากผลการศึกษา พบว่า เส้นทางท่ีมีต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดสำหรับการขนส่งสินค้า คือ เริ่มต้นจาก 
แหลมฉบัง - ด่านหนองคาย (ผ่านถนนหมายเลข 2) จากนั้น เดินทางทางราง (รถไฟลาว - จีน) ทั้งหมด 
โดยเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 1 ไปยังสถานีท่านาแล้ง และขนส่งต่อไปยังสถานี 
บ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา (สปป.ลาว) จากนั้นขนส่งต่อไปยังสถานีบ่อหาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
และขนส่งต่อไปยังนครเฉิงต ูมณฑลเสฉวน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพ่ือยกตู้สินค้าเปลี่ยนขบวนรถไฟไป
ยังแนวเส้นทางการขนส่งจีน - ยุโรป โดยมีปลายทางที่เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวม
ระยะทางทั้งหมด 12,768.12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง (รวมระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบ) 
230.05 ชั่วโมง โดยต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ขนาด 20 ฟุต เท่ากับ 107,858.73 บาทต่อตู้ 
และต้นทุนค่าขนส่งตลอดเส้นทางการขนส่งตู้ขนาด 40 ฟุต เท่ากับ 170,461.05 บาทต่อตู้ การเลือกผล
คำตอบของตัวแปรการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้ายังไม่ได้พิจารณา
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ในส่วนของระยะเวลารอคอยจากการจอดรอในแต่ละสถานี สำหรับระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายของ
รูปแบบการขนส่งประเภทเดียวกันผู้วิจัยได้กำหนดให้มีระยะเวลาที่เท่ากันตลอดเส้นทาง 

5.1.3 ผลการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการเดินทางของผู้โดยสาร 

          เนื่องจากการแนวเส้นทางการขนส่งทางรถไฟจีน - ยุโรป มีเพียงการขนส่งสินค้าเท่านั้น ผู้วิจัยจึง
พิจารณาปลายทางสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟที่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก
ผลการศึกษาสามารถแบ่งการพิจารณาเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเส้นทางที่ระยะเวลาเดินทางรวมที่ต่ำ
ที่สุดและรูปแบบเส้นทางที่มีค่าโดยสารรวมที่ต่ำที่สุด ดังนี้ รูปแบบเส้นทางที่มีระยะเวลาเดินรวมที่ต่ำที่สุด 
คือ เส้นการเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสถานีท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง
ฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตู โดยใช้
ระยะเวลารวม 9 ชั่วโมง แต่จะมีค่าโดยสารรวมสูงที่สุด คือ 58,199 บาท และรูปแบบเส้นทางที่มีค่า
โดยสารรวมที่ต่ำที่สุด คือ การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ ไปยัง
ด่านพรมแดนหนองคาย ผ่านถนนหมายเลข 2 จากนั้น เดินทางต่อไปยังท่านาแล้ว สปป.ลาว ด้วยเส้นทาง
ราง ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 ไปยังสถานีบ่อหาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านนคร 
คุนหมิง จนกระท่ังถึงปลายทางนครเฉิงตู มีค่าโดยสารรวมที่ต่ำที่สุดราว 4,583 บาท รวมระยะเวลาในการ
เดินทางตลอดเส้นทางประมาณ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมไม่ได้
พิจารณาเวลาที่ใช้ในการรอคอยที่เกิดจากการจอดรอของแต่ละสถานีในระหว่างการเดินทาง และไม่ได้
พิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าผ่านแดน ค่าเอกสารต่าง ๆ 
เป็นต้น ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางจะเดินทางไปยังเส้นทางดังกล่าวจะต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ และเวลาในการรอคอย ประกอบด้วย  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ เพ่ือ
วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสาย
ไหมในศตวรรษท่ี 21” ผู้วิจัยได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขนส่งสินค้า 

  จากการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงไปยังเส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที ่พบว่า การขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังผ่านด่าน
หนองคายมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ในการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 และ 40 ฟุต มีค่าใช้จ่าย
รวมในการขนส่งต่ำที่สุด โดยใช้เส้นทางการขนส่งทางรถไฟในประเทศไทย เชื่อมต่อกับรถไฟลาว-จีน ที่
สถานีรถไฟท่านาแล้งของสปป.ลาว เพื่อเดินทางไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของจีน และสืบเนื่องจากผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการขนส่ง
สินค้าดังนี้ 
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1. ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมและเร่งรัด ผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายแหลมฉบัง-

หนองคาย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อไปยังจีนและยุโรปผ่านเส้นทางนี้  เพื่อลด
ต้นทุนในการขนส่งสินค้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าเมื่อเริ่มเปิดใช้รถไฟลาว-จีน ในเดือนธันวาคม 2564 นี้จะ
มีปริมาณสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกผ่านเส้นทางนี้มากข้ึน 

2.  ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมการกระจายสินค้า ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้า และ
ลานกองตู้สินค้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เกิดจากการนำเข้าและส่งออกในเส้นทางดังกล่าว รวมถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับโครงข่ายทางด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบ
การขนส่งทางรางในการเชื่อมโยงกับการขนส่งทางราง ทางถนนและทางอากาศในระดับภูมิภาค เพื่อให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการขนส่งในเส้นทางนี้ให้ได้มากที่สุด 

3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางของไทยกับรถไฟลาว-
จีนของสปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 

4. จัดเตรียมและพัฒนาทางด้านศุลกากรบริเวณด่านหนองคาย เช่น ตัวอาคาร อุปกรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานศุลกากร และบุคลากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
นำเข้าและส่งออกสินค้า 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการเดินทาง 

  จากการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทาง เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ จากผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบจำลอง ผู้วิจัยได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการเดินทาง ดังนี้  
 1. ในปัจจุบันการเดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเอกสารการ
เข้าออกของแต่ละประเทศและต้องเปลี่ยนขบวนหรือยานพาหนะในการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้
เกิดต้นทุนมากขึ้นและใช้เวลาในการเดินทางเพ่ิมขึ้น ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรมีการพัฒนาข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เหมือนกับการเดินทางระหว่างกลุ่มประเทศในยุโรป 27 
ประเทศ ที่ไม่ต้องทำวีซ่า เพียงแค่มีบัตรประจำตัว ผู้โดยสารและยานพาหนะก็สามารถเดินทางระหว่าง
ประเทศได ้
 2. จัดทำข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทางรถไฟลาว - จีน
เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าเมื่อ
มีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟลาว - จีนในเดือนธันวาคม 2564 จะมีนักเดินทางใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก    
          3. จัดเตรียมและพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองให้มีความพร้อมสามารถรองรับและให้บริการ
แก่ผู้เดินทางเข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

4. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ควรพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงกระตุ้นการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น อุตสาหกรรมบริการ 
โรงแรม ที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก เป็นต้น เพ่ือรองรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยว
ที่เข้าออกประเทศไทยผ่านเส้นทางลาว - จีน 
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          5. เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานทางการบินของประเทศ เพื ่อรองรับปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ อาทิ การปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีศักยภาพให้เป็นท่า
อากาศยานนานาชาติที่เชื ่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ และเร่งรัดโครงการก่อสร้างแนวรถไฟ 
เพ่ือให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ได ้ 
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 ที่อยู ่  ภาควิชาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร      

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000         
โทรศัพท์  062-556-5466   โทรสาร         -  E- mail kunyaphorns@gmail. com
ผู้ร่วมงานวิจัย 4  นาย เพชรายุทธ แซ่หลี  Mr. Phetcharayud Sae-lee  
หน่วยงานที่สังกัด  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม      
ที่อยู ่ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล  
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์  093-731-7337  โทรสาร  055-267124  E-mail  phetcharayud@psru.ac.th  
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3. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ พ.ศ. 2564 

4. คำค้น keyword แบบจำลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Modelling)  
การขนส่งสินค้า (Goods transportation)  
การเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger travelling)  
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)  
เส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 (Belt and Road Initiative) 

5. อ้างอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ตถ้าไม่มีให้เว้น
ว่างไว้) 
6. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) 
7. คำอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 

โครงการเสน้ทางสายไหมแหง่ศตวรรที ่21 เป็นนโยบายระยะยาวและโครงการการลงทนุขา้มทวปี ซึง่
ถูกน าเสนอขึน้โดยประธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ ของจนี ถา้พจิารณาโครงการเสน้ทางสายไหมแห่งศตวรรที ่21 ใน

เชงิผลกระทบต่อประเทศไทยนั้น เห็นไดช้ัดเจนว่า เสน้ทางนี้ไม่ไดพ้าดผ่านประเทศไทยโดยตรง แต่การ

พัฒนาของโครงการดังกลา่วไดส้ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและรูปแบบการขนสง่ของประเทศไทย การศกึษานี้มี
วัตถุประสงคเ์พือ่น าเสนอทางเลอืกการเชือ่มต่อรูปแบบใหม่ในการขนสง่สนิคา้และการเดนิทางของผูโ้ดยสาร

ส าหรับประเทศไทย งานนี้ไดน้ าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการคน้หาทางเลอืกการเชือ่มต่อ
รูปแบบใหม่ส าหรับประเทศไทยทัง้ในการขนส่งสนิคา้และการเดินทางของผูโ้ดยสาร วัตถุประสงค์ของ

แบบจ าลองทางคณิตศาสตรทั์ง้ 2 แบบจ าลอง ซึง่ประกอบดว้ยแบบจ าลองการขนสง่สนิคา้และแบบจ าลองการ
เดนิทางของผูโ้ดยสารมวัีตถปุระสงคเ์พือ่หาตน้ทุนรวมทีต่ ่าทีส่ดุ ขอ้มลูทีถ่กูน ามาใชใ้นการทดสอบแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ไดร้ับมาจากการวเิคราะหข์อ้มูลทัง้ขอ้มูลปฐมภูมแิละขอ้มูลทุตยิภูม ิโดยขอ้มูลปฐมภูมิได ้

รับมาจากการสัมภาษณ์เชงิลกึ การประชุมรับฟังความคดิเห็น การตอบแบบสอบถาม และการลงพืน้ที่ส ารวจ
เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับขอ้มูลทุตยิภูมถิูกรวบรวมมาจากบทความวชิาการ รายงานการวจิัย ขอ้มูลสถติิ

จากหน่วยงานภาครัฐ และอืน่ ๆ การคน้หาค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ไดป้ระยุกตใ์ช ้Microsoft 
Excel Solver เพือ่คน้หาค าตอบ ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากแบบจ าลองการขนสง่สนิคา้ทีถู่กน าเสนอนี้พบว่าเสน้ทางที่

เหมาะสมส าหรับการขนส่งสนิคา้จากประเทศไทยไปยังประเทศเนเธอแลนด ์คอื เริม่ตน้จากแหลมฉบัง ออก

จากด่านพรมแดนเชยีงของ โดยใชเ้สน้ทางรางตลอดเสน้ทาง ซึง่เป็นเสน้ทางโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่น
ชัย-เชยีงราย-เชยีงของ ซึง่เป็นแผนในการกอ่สรา้งในอนาคต จากนัน้มกีารเปลีย่นรูปแบบการขนสง่จากระบบ

รางมาเป็นการขนสง่ทางรถ ซึง่เป็นเสน้ทางออกจากด่านพรมแดนเชยีงของไปยังสถานีรถไฟบอ่เต็น สปป.ลาว 
แลว้หลังจากนั้นจะเป็นการเดินทางดว้ยรถไฟจากสถานีบ่อเต็นไปยังนครคุนหมิงจนถึงเมืองร็อตเตอร์ดัม 

ประเทศเนเธอแลนด ์ซึง่มรีะยะทางทัง้สิน้ คอื 13,815 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางโดยประมาณ 
400.86 ชั่วโมง หรอืประมาณ 17 วัน ส าหรับแบบจ าลองการเดนิทางของผูโ้ดยสาร พบว่า ขอ้จ ากัดของเวลา

ในการเดนิทางของผูโ้ดยสารแต่ละคนนัน้ไดส้่งผลกระทบต่อการเลือกเสน้ทางการเดนิทาง จากการศึกษา

ดังกลา่วไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ภาครัฐควรเร่งสง่เสรมิการก่อสรา้งโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชยีงราย-เชยีง
ของ เพื่อใหก้ารขนส่งสนิคา้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างราบรื่น อกีทัง้ควรค านึงถงึโครงสรา้งพื้นฐานที่ช่วย

อ านวยความสะดวกต่อการขนถา่ยสนิคา้ร่วมดว้ย 

8. สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตราสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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9. นำเข้าข้อมูลสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-
explore.net 
 ประเทศไทยมีตำแหน่งที่ตั ้งเป็นจุดศูนย์กลางในอาเซียนและยังตั้งอยู่บนศูนย์กลางในหลาย
เส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งให้สามารถลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญและนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thai/
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด 
(สำหรับเผยแพร่ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net) 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย 
Development on the Alternatives on New Connectivity and 
Opportunities for Thailand   

2. หัวหน้าโครงการ ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ Sirikarn Chansombat, Ph.D. 
 หน่วยงานที่สังกัด  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
 ที่อยู ่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
โทรศัพท์  083-2137597 โทรสาร  055-968774 E-mail sirikarnc@nu.ac.th  

 ผู้ร่วมงานวิจัย 1  ดร.ภัชนี ปฏิทัศน์   Patchanee Patitad, Ph.D. 
 หน่วยงานที่สังกัด  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
 ที่อยู ่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
โทรศัพท์  098-326-1514 โทรสาร  055-968775  E-mail p.patitad@gmail.com  
ผู้ร่วมงานวิจัย 2  นางสาว หทัยธนก พวงแย้ม Miss Hathaithanok Puongyeam 

 หน่วยงานที่สังกัด  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
 ที่อยู ่  สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล  
                               อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
    โทรศัพท์  082-167-3395 โทรสาร  055-968775  E- mail Hathaithanok@gmail. com
 ผู้ร่วมงานวิจัย 3  นางสาว กัญญาภรณ์ สารธิเสน Miss Kunyaphorn Santhisan 
 หน่วยงานที่สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ที่อยู ่  ภาควิชาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร      

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000         
โทรศัพท์  062-556-5466   โทรสาร         -  E- mail kunyaphorns@gmail. com
ผู้ร่วมงานวิจัย 4  นาย เพชรายุทธ แซ่หลี  Mr. Phetcharayud Sae-lee  
หน่วยงานที่สังกัด  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม      
ที่อยู ่ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล  
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์  093-731-7337  โทรสาร  055-267124  E-mail  phetcharayud@psru.ac.th  

 

http://www.thai/
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3. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ พ.ศ. 2564 

4. คำค้น keyword แบบจำลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Modelling)  
การขนส่งสินค้า (Goods transportation)  
การเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger travelling)  
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)  
เส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 (Belt and Road Initiative) 

5. อ้างอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ตถ้าไม่มีให้เว้น
ว่างไว้) 
6. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) 
7. คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 
 ประเทศไทยมตี าแหน่งทีตั่ง้เป็นจุดศูนยก์ลางในอาเซยีนและยังตัง้อยู่บนศูนยก์ลางในหลายเสน้ทางของ

ระเบยีงเศรษฐกจิ ดังนัน้การศกึษาเพื่อพัฒนาความเชือ่มโยงดา้นคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิตกิสเ์พือ่ยกระดับ

ประสทิธภิาพการขนสง่ใหส้ามารถลดตน้ทุนทางดา้นโลจสิตกิสไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เพือ่รองรับการขนสง่ต่อเนื่อง

หลายรูปแบบทีเ่ชือ่มโยงประเทศไทยกับกลุม่ประเทศภาค ีภายใตย้ทุธศาสตรเ์สน้ทางสายไหมในศตวรรษที ่21 จงึ

เป็นสิง่ส าคัญและน ามาซึง่วัตถปุระสงคข์องโครงการวจัิยนี้ 
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แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อโครงการวิจัย   
การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย  
Development on the Alternatives on New Connectivity and Opportunities for Thailand 
หัวหน้าโครงการ  ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ Sirikarn Chansombat, Ph.D. 
หน่วยงานที่สังกัด  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
ที่อยู่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000       
โทรศัพท์  083-2137597 โทรสาร  055-968774 E-mail sirikarnc@nu.ac.th  
ผู้ร่วมงานวิจัย 1  ดร.ภัชนี ปฏิทัศน ์  Patchanee Patitad, Ph.D. 
หน่วยงานที่สังกัด  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
ที่อยู่  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000      
โทรศัพท์  098-326-1514 โทรสาร  055-968775  E-mail p.patitad@gmail.com    
ผู้ร่วมงานวิจัย 2  นางสาว หทัยธนก พวงแย้ม Miss Hathaithanok Puongyeam 
หน่วยงานที่สังกัด  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพิบูลสงคราม      
ที่อยู่ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
โทรศัพท์  082-167-3395 โทรสาร  055-968775  E-mail Hathaithanok@gmail.com  
ผู้ร่วมงานวิจัย 3  นางสาว กัญญาภรณ์ สารธิเสน Miss Kunyaphorn Santhisan 
หน่วยงานที่สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ที่อยู่  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000           
โทรศัพท์  062-556-5466   โทรสาร         -  E-mail kunyaphorns@gmail.com   
ผู้ร่วมงานวิจัย 4  นาย เพชรายุทธ แซ่หลี  Mr. Phetcharayud Sae-lee  
หน่วยงานที่สังกัด  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม      
ที่อยู่  สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
โทรศัพท์  093-731-7337  โทรสาร  055-267124  E-mail  phetcharayud@psru.ac.th                      
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน   2,120,764.00  บาท ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน พ.ศ. 2563                    
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 28 กันยายน 2564                     
เป้าหมายดำเนินการ การนำผลคำตอบที่ได้รับจากแบบจำลองทางเลือกสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบและระบบเชื่อมต่อจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทาง
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สายไหมในศตวรรษท่ี 21” เพ่ือขับเคลื่อนและเสนอแนะนโยบายสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และ
โอกาสสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”  
พื้นที่การใช้ประโยชน์ จังหวัดหนองคาย                                   
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
2.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
 มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนำข้อมูลและแนว

ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาสำคัญ
และปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
- ปัญหาสำคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ  โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู ่สาย 

แหลมฉบัง-หนองคาย การจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้า ลานกองตู้สินค้า  เป็นต้น ระบบพิธีการ
ศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพ่ือเชื่อมต่อไปยังจีนและ
ยุโรปผ่านเส้นทางนี้    

- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สำนักงานสภาพัฒนาษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(TIFFA) สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น 

- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี   29 กันยายน 2564            
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 

ภาครัฐสามารถนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับทางเลือกเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาส
สำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”ที่ได้รับจาก
งานวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในอนาคตและเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาซึ่งโอกาสและผลประโยชน์ของทุก
ภาคส่วนจากการดำเนินยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21  โดยรูปแบบของ
เส้นทางการเชื่อมต่อและโอกาสของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 สามารถแสดงได้ดังรูป 1 

✓ 
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รูปที่ 1 แสดงเส้นทางจากแหลมฉบังไปยังร็อตเตอร์ดัมโดยออกจากด่านหนองคาย 
 

- การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โปรดให้
คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความตระหนักในการปรับตัวเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการพัฒนา
ของโครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 กันเพ่ิมมากยิ่งข้ึน          
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 มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 
           
                       

 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงาน
ให้ทุน) ที่แสดงให้เห็นถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร 
- ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                
- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 

                     
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/

ภาพประกอบ)                    
                       

 มิติพาณิชย์ หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการในการนำผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายในภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรม  
- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                       
- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                     
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 

                     
            

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คำอธิบาย พร้อม
แนบเอกสาร/ภาพประกอบ)                   
                     
                      

2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ที่ยื่นขอและได้รับ) 
 -                     
                       

2.3 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพื้นที่ที่นำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์) 
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2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       

2.5 ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
 ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       
 
 

ลงชื่อ                               
         ( ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ ) 
ตำแหน่ง       หัวหน้าโครงการ                       

✓ 

✓ 


