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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 
ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536 โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 
จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน
เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย
แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั
พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย  
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การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟท่ีเช่ือมโยง 
ประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือให้ไทยเป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของภมิูภาค* 

บทนํา 
ประเทศไทยมศีกัยภาพเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วในภูมภิาค 

เน่ืองจากลกัษณะทางภูมศิาสตรท์ีส่ามารถเป็นทางออกทะเลใหก้บัลาวและจนีตอนใต ้ดงันัน้
การพฒันารถไฟความเรว็สูงเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กบัเมอืงใหญ่อื่นๆ ของประเทศ
เพื่อนบา้นจะทําใหก้รุงเทพฯ กลายเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางบกของภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้ ทัง้น้ี รฐับาลไดม้แีนวคดิเบือ้งตน้ทีจ่ะร่วมลงทุนกบัรฐับาลจนีในการ
พฒันาระบบรถไฟความเรว็สงู ซึง่จะประกอบไปดว้ย 5 เสน้ทาง  โดยเสน้ทางแรกจะเป็น
เสน้ทางระหวา่งกรุงเทพฯ-หนองคาย เพื่อเชื่อมต่อกบัเสน้ทางรถไฟจากลาวไปยงัมณฑล
ยนูนานของจนี 

โครงการวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) วเิคราะหป์ระโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบ
เศรษฐกจิผา่นระบบขนสง่ระหวา่งไทยและประเทศเพือ่นบา้น  2) วเิคราะหศ์กัยภาพความ
ตอ้งการในการเดนิทางและการขนสง่ตามเสน้ทางรถไฟระหวา่งประเทศ และ 3) เสนอแนะ
แนวนโยบายสาํหรบัประเทศไทยในการพฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟทีเ่ชือ่มโยงกบัประเทศ
เพือ่นบา้น เพือ่ใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วของภูมภิาคโดยการใช้
ประโยชน์จากระบบรถไฟทีเ่ชือ่มโยงประเทศเพือ่นบา้น โดยเฉพาะเสน้ทางเชื่อมโยงระหวา่ง
ไทยกบัจนีตอนใต ้

วธิกีารวจิยัแบง่เป็น 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 1) การทบทวนงานวจิยัในอดตี ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถงึทบทวนแผนงานและโครงการภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์
ทางรถไฟระหวา่งไทยและประเทศเพือ่นบา้น 2) การวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการเดนิทาง
และขนสง่โดยใชแ้บบจาํลองกราวทิตั โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูม ิและ 3) การระดมความคดิเหน็
จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

สําหรบัผลการวจิยัแบ่งเป็น 8 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 1) การทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตรข์องประเทศทางดา้นการรถไฟ  2) สถานะปจัจุบนัของการขนสง่ทางรถไฟ 3) การ

                                                        
*  สรุปจากรายงานวจิยัชื่อเดยีวกนั โดย ดร. ฉลองภพ สุสงักร์กาญจน์ นักวชิาการเกยีรตคิุณ  

ดร. สุเมธ องกติตกุิล ผูเ้ชีย่วชาญอาวุโส และคณะนักวจิยัฝ่ายการวจิยัทรพัยากรมนุษย์และ
พฒันาสงัคม สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย โดยได้รบัทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการสภาวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร ์ประจาํปีงบประมาณ 2554 เมือ่
เดอืนพฤศจกิายน 2555 
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เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  4) การวเิคราะห์ผลกระทบของการมรีถไฟ
ความเรว็สูง ศกึษาประสบการณ์จากต่างประเทศ  5) การวเิคราะห์ความต้องการในการ
เดนิทางทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ  6) การวเิคราะหค์วามตอ้งการในการขนสง่ใน
ประเทศและระหว่างประเทศจากการเชื่อมโยงเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น  7) แนวทาง 
การเชือ่มโยงการขนสง่ทางรถไฟกบัประเทศเพือ่นบา้น  และ 8) ขอ้เสนอแนะทางนโยบาย
เพือ่ใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ทีจ่ากการพฒันารถไฟความเรว็สงูและการเชื่อมต่อ
ทางรถไฟกบัประเทศเพือ่นบา้น   

การทบทวนนโยบายและยทุธศาสตรข์องประเทศ 
ทางด้านการรถไฟ 

การขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยเป็นการใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคทีร่ฐัจดั
ใหแ้ก่ประชาชน จงึไดร้บังบประมาณและการสนบัสนุนดา้นต่างๆ จากรฐับาลเป็นประจาํทุกปี 
ดว้ยเหตุน้ีทศิทางพฒันารถไฟจงึจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารประเทศของ
รฐับาลและแผนพฒันาอื่นๆ ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่โดยรวมและการขนสง่ทาง
รถไฟ  ยุทธศาสตรก์ารขนสง่ทางรถไฟในประเทศไทยมพีฒันาการจนถงึปจัจุบนั ดงัน้ี 

1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่1-ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2504-2524)  ภาครฐัเน้นการสรา้งและปรบัปรุงการ
คมนาคมใหม้มีาตรฐานและสมรรถภาพดยีิง่ขึน้ เพือ่ใหส้มัพนัธก์บัการพฒันาเศรษฐกจิสาขา
อื่นๆ รวมทัง้สง่เสรมิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการสง่ออก โดยมุง่พฒันาขยาย
โครงขา่ยการขนส่งทางถนนเป็นหลกั  จนกระทัง่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5-ฉบบัที ่7 
(พ.ศ. 2525-2539) มกีารปรบัโครงสรา้งการพฒันาดา้นการขนสง่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ดา้นราคาพลงังานทีเ่พิม่สงูขึน้และใหโ้ครงสรา้งระบบการขนสง่มคีวามสมดุลมากขึน้  ดว้ย
การลดความสาํคญัของการพฒันาระบบถนนลงและเพิม่ความสาํคญัของการพฒันาระบบ
รถไฟ   ต่อเน่ืองมาถงึแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8-ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2540-2554)  ซึง่เน้นการ
ยกระดบัคุณภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
และสนบัสนุนการเพิม่สมรรถนะภาคการผลติและบรกิารของประเทศ โดยมุง่เน้นการพฒันา
โครงขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคมกบัประเทศเพือ่นบา้น  เพือ่สนบัสนุนนโยบายการ
พฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจระดบัภูมภิาคทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
จนกระทัง่ปจัจุบนัไดม้กีารจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 
2555-2559) ทีส่นับสนุนและผลกัดนัการพฒันาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยเน้น
การพฒันารูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยตํ่าและมีการใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ  
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2. นโยบายของรฐับาลในช่วง พ.ศ. 2551-2554 

รฐับาลมนีโยบายสนับสนุนการขนส่งทางรถไฟในช่วง พ.ศ. 2551-2554 ดงัน้ี   
1) การพฒันาโครงข่ายขนส่งทางรถไฟ ไดแ้ก่ การพฒันาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รถไฟความเรว็สงู รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมอืง และรถไฟ
กา้งปลาเชื่อมโยงจงัหวดัทีย่งัไม่มรีถไฟขนส่งผูโ้ดยสารและขนส่งสนิคา้  2) พฒันาระบบ
การคมนาคมขนสง่และโลจสิตกิสอ์ย่างบรูณาการ ทัง้ในดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
การปรบัปรุงพฒันากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และ 3) พฒันาระบบขนส่งต่อเน่ือง
หลายรปูแบบ โดยเชื่อมโยงการขนสง่ทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศอย่างเป็น
ระบบ พรอ้มทัง้พฒันาสิง่อํานวยความสะดวกในการขนสง่ เช่น สถานีบรรจุและแยกสนิคา้
กลอ่ง ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ในภมูภิาค   

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโลจิสติกสข์องประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 

เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการระบบโลจสิตกิสใ์หส้ามารถสนับสนุน
การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทย  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิส ์พ.ศ. 2550-2554 ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิสนอ ซึง่มเีน้ือหาใกลเ้คยีงกบัร่างแผนแม่บทการ
พฒันาโลจสิตกิสข์องประเทศไทย พ.ศ. 2549-2553 (ฉบบัปรบัปรุง) ประกอบดว้ยประเดน็
ยุทธศาสตร์ 5 ประเดน็คอื  1) การปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโลจสิตกิสใ์น
ภาคการผลติ  2) การเพิม่ประสทิธภิาพระบบขนส่งและโลจสิตกิส์  3) การพฒันาธุรกจิ
ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์หส้ามารถแข่งขนัไดใ้นเวทกีารค้าระหว่างประเทศ 4) การยกระดบั
ประสทิธภิาพกระบวนการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ และ 5) การพฒันากําลงัคนและ
กลไกการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร ์

4. แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม  

แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 มุ่งสู่การขนส่งทีย่ ัง่ยนื โดย
การพฒันาระบบกลไกและบุคลากร รวมทัง้วางแนวนโยบายการพฒันา กํากบัดูแลและ
บูรณาการการขนส่งและการจราจรใหม้อีย่างเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ ทัว่ถึง คุม้ค่าและ
เป็นธรรม ซึ่งมยีุทธศาสตร์ 8 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 1) การเพิม่ศกัยภาพศูนย์การขนส่งและ
โครงขา่ยเชื่อมโยง รวมถงึกฎระเบยีบเพือ่อํานวยความสะดวกดา้นการขนสง่  2) การเพิม่
ประสทิธภิาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจสิติกส์เพื่อรองรบัการพฒันาภาค
เศรษฐกจิ และการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ซึง่มเีป้าหมายในการทาํ
ใหร้ะบบการขนส่งมปีระสทิธภิาพ   3) การพฒันาระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อเพิม่
คุณภาพชวีติของประชาชน  4) การสง่เสรมิและสนบัสนุนการขนสง่ทางน้ําและราง รวมถงึ
พฒันาเทคโนโลยกีารใชพ้ลงังานและยานพาหนะทีส่ะอาด เพือ่ลดตน้ทุนการขนสง่ ประหยดั
พลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม  5) การผลกัดนัและเพิม่โครงขา่ยระบบขนสง่สาธารณะเพือ่ให้
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ประชาชนเขา้ถงึได้สะดวก   6) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การเชื่อมต่อโครงข่ายการ
เดนิทาง การบรหิารจดัการการขนสง่และการจราจร รวมถงึสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
อํานวยความสะดวกในการเขา้ถึงและลดเวลาในการเดนิทาง  7) การส่งเสรมิการศกึษา 
วจิยั พฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงนวตักรรมในภาคการขนส่งและจราจร เพื่อ
สนับสนุนระบบการขนส่งและการจราจร และ 8) การบรหิารจดัการระบบการขนส่งและ
การจราจรใหม้ปีระสทิธภิาพ  

5. แผนวิสาหกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554  

ปจัจุบนัการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้แผนวสิาหกจิฉบบั พ.ศ. 2550-2554 เป็น
แนวทางในการพฒันากจิการรถไฟ ซึง่มจีุดเดน่ในการพฒันาใหร้ถไฟเป็นระบบการขนสง่หลกั
ที่ให้บริการผู้โดยสารและขนส่งสินค้าที่ทันสมยั สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด
คา่ใชจ้า่ย และเชื่อมโยงกบัระบบขนสง่อื่นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถรองรบันโยบาย
การขนส่งของประเทศ ซึง่มปีระเดน็ยุทธศาสตร ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงนิ ดา้นการฟ้ืนฟู
และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นการบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากร และดา้นการพฒันา
ธุรกจิรอง 

6. แผนแม่บทเพ่ือพฒันาระบบรางและรถไฟความเรว็สงู 

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2551 ไดพ้จิารณาเหน็ชอบแนวทาง 
การพฒันาระบบขนสง่ทางรางโดยการดแูลรกัษาและเชื่อมต่อเสน้ทางใหม้ปีระสทิธภิาพใน
การเดนิรถสนับสนุนการบรกิารขนส่งคนและสนิคา้ กระทรวงคมนาคมจงึไดม้อบหมายให้
สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรศกึษาความเหมาะสมการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานการขนสง่ระบบราง เพือ่จดัทาํแผนแมบ่ทเพือ่พฒันาระบบรางและรถไฟความเรว็สงู1 
ซึง่แผนงานทีถู่กนํามาบรรจุไวใ้นแผนแมบ่ทการพฒันาระบบรถไฟ  ประกอบดว้ย 1) แผน 
การพฒันาโครงขา่ยทางคู่ทัว่ประเทศ 2) แผนการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานใหไ้ดม้าตรฐาน
เพือ่ความปลอดภยั 3) แผนการพฒันาโครงขา่ยทางรถไฟสายใหม ่และ 4) แผนการพฒันา
ระบบรถไฟดว่น/รถไฟความเรว็สงู 

สถานะปัจจบุนัของการขนส่งทางรถไฟ 

โครงข่ายทางรางในปจัจุบนัของไทยมรีะยะทางรวม 4,429 กม. ครอบคลุมพืน้ที่
บรกิาร 47 จงัหวดั แบ่งออกเป็นทางเดีย่วระยะทาง 3,763 กม. (รอ้ยละ 93) ทางคู่ระยะทาง 
173 กม. (รอ้ยละ 4)  และทางสามระยะทาง 107 กม. (รอ้ยละ 3)  โดยมสีิง่อํานวยความ

                                                        
1  รปูแบบการพฒันารถไฟความเรว็สงู มกีารเสนอใหท้าํการพฒันารถไฟด่วน 120 กม./ชม. พรอ้ม
กบัการพฒันาทางคู่โดยใหศู้นยก์ลางของระบบอยู่ทีก่รุงเทพมหานคร สว่นการพฒันาระบบรถไฟ
ความเรว็สงู 250 กม./ชม. บนทางเฉพาะนัน้เริม่พฒันาในชว่งแผนระยะกลาง (พ.ศ. 2558-2562) 
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สะดวกสาํหรบัรองรบัการขนส่งสนิคา้ใน 2 รูปแบบ คอื สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง 
(Inland Container Depot: ICD) ทีล่าดกระบงั และย่านกองเกบ็ตูส้นิคา้ (Container Yard: 
CY) กระจายอยูต่ามภมูภิาคต่างๆ  

การใหบ้รกิารขนส่งทางรถไฟในอดตีทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนัพบว่า ปรมิาณความ
ตอ้งการขนสง่สนิคา้ทางรถไฟมมีากกวา่ความสามารถในการรองรบั เช่น ขา้ว น้ําตาล และ
มนัสาํปะหลงั จงึเป็นโอกาสในการผลกัดนัใหเ้กดิการขนสง่ทางรถไฟเพิม่มากขึน้2  แต่ที่
ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถขยายบรกิารการขนส่งสนิคา้ใหท้นัต่อการ
ขยายตวัของตลาดได ้ เพราะมขีอ้จาํกดัในเรือ่งโครงขา่ย สภาพโครงสรา้งพืน้ฐาน และการ
ขาดแคลนหวัรถจกัร ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร จงึทําใหก้ารขนส่งสนิคา้
ทางรางยงัคงมสีดัส่วนทีต่ํ่ามากคอืประมาณรอ้ยละ 2 เท่านัน้  แต่เมื่อพจิารณาถงึการใช้
ประโยชน์โครงขา่ยทางรางพบวา่ยงัคงมศีกัยภาพทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบั
การขนสง่ได ้หากมกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้คีวามมัน่คงและปลอดภยัมากขึน้ 

การส่งออกและนําเขา้สนิคา้โดยทางรถไฟในปจัจุบนัมเีพยีงการขนสนิคา้ระหว่าง
ไทยและมาเลเซยี โดยปรมิาณสนิคา้ขาออกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการเปลี่ยนรางและเปลี่ยนหมอน ซึ่งสามารถ
ตอบสนองการใหบ้รกิารไดด้ขีึน้ 

การเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

1.  การเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

ประเดน็การพจิารณาทีส่าํคญัไดแ้ก่ สถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศและการคา้
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกจิของภูมภิาคอาเซียน ได้มี
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมและขนสง่ของอาเซยีน ซึง่ประกอบดว้ย
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และขอ้ตกลงเกีย่วกบักฎระเบยีบและกฎหมาย
เพือ่ใหเ้กดิการเชือ่มโยงในภาคการขนสง่ อกีทัง้ยงัมกีรอบความตกลงอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่า
โขง ซึ่งมขีอ้ตกลงดา้นการขนส่งขา้มแดน ทําใหก้ารขนส่งสนิคา้ขา้มแดนมคีวามสะดวก  
ลดทัง้ระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ย 

2.  สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ    

กลุม่ประเทศ ASEAN ไดพ้ฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการคา้โดยการลดและ
ยกเลกิการเกบ็ภาษศุีลกากรตามลาํดบั และสรา้งโครงการความร่วมมอืแบบต่างๆ รวมถงึ

                                                        
2 โครงการศกึษาวเิคราะห์ปจัจยัและผลกระทบเพื่อก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal 

Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดนิทางสญัจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและ
การขนสง่ทางน้ํา, สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (2552)  
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การจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน ทาํใหก้ลุ่มประเทศอาเซยีนจะเป็นประเทศคู่คา้ทีส่าํคญัของ
ไทยในอนาคตเมือ่มกีารเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  ในอดตีไทยพึง่พาการนําเขา้
และส่งออกกบัญี่ปุ่น สหรฐัอเมรกิา และประเทศในสหภาพยุโรป  แต่ปจัจุบนัการพึง่พา
ดงักล่าวมสีดัส่วนลดน้อยลงทัง้การนําเขา้และส่งออก  ในขณะเดยีวกนัการคา้ของไทยกบั
กลุม่ประเทศอาเซยีนทัง้การนําเขา้และสง่ออกมสีดัสว่นทีส่งูขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั นอกจากน้ี 
ประเทศจนีกเ็ป็นประเทศคู่คา้ทีส่าํคญัของไทย มมีูลค่าการคา้เพิม่ขึน้มาก  การเชื่อมโยง
ระบบเศรษฐกจิภายในภมูภิาคอาเซยีนรวมทัง้กบัประเทศจนีจงึมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

3. การค้าระหว่างประเทศเพ่ือนบา้น   

การคา้ระหวา่งประเทศเพื่อนบา้นทีส่าํคญั คอืประเทศจนีตอนใต ้(มณฑลยนูนาน) 
ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา พบว่ามแีนวโน้มสงูขึน้ทัง้ทางดา้นการนําเขา้และการสง่ออก 
โดยสนิคา้หลกัทีส่่งออกไปยงัประเทศจนี ไดแ้ก่ ผลติภณัฑย์าง น้ํามนัเชือ้เพลงิ พลาสตกิ 
และผกัและผลไม ้ ในขณะทีส่นิคา้นําเขา้หลกัไดแ้ก่ ผกัและผลไม ้เสือ้ผา้ และเคมภีณัฑ ์ 
สนิคา้หลกัทีไ่ทยสง่ออกไปลาวไดแ้ก่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและน้ํามนั อาหาร เครื่องจกัรกล
และยานพาหนะ เคมภีณัฑ ์และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ในขณะทีส่นิคา้นําเขา้หลกัจากประเทศลาว 
คอืทองแดง ผลติภณัฑไ์ม ้ยานพาหนะ (นําเขา้กลบั) และผกัและผลไม ้ สนิคา้หลกัทีไ่ทย
สง่ออกไปยงัเวยีดนามไดแ้ก่ สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์อาหาร ผกัและผลไม ้ผลติภณัฑย์าง และ
เครือ่งจกัร ในขณะทีส่นิคา้นําเขา้หลกัจากเวยีดนามไดแ้ก่ เครือ่งจกัรและสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์
และสินค้าส่งออกสําคัญจากไทยไปยังกัมพูชา ได้แก่ ยานพาหนะและส่วนประกอบ 
ผลติภณัฑส์ิง่ทอ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ส่วนสนิคา้นําเขา้ทีส่ําคญัไดแ้ก่ เศษโลหะ เสือ้ผา้
เก่า และพชืสวน 

4. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพ่ือนบา้นในรปูแบบต่างๆ  

ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการขนส่งทางถนนเน่ืองจากมเีขตแดนติดต่อกนัทางบก มี
โครงสรา้งพืน้ฐานในการขนส่งเป็นอย่างด ีทาํใหก้ารขนส่งสะดวกและรวดเรว็  นอกจากน้ี 
พบวา่การขนสง่ทางบกเป็นการขนสง่สนิคา้ทีม่ปีรมิาณและน้ําหนักมากกวา่การขนสง่ทาง
อากาศ  แต่มลูคา่ของสนิคา้ทีข่นสง่ทางถนนกลบัตํ่ากวา่การขนสง่ทางอากาศ  แสดงวา่แม้
ลกัษณะภูมปิระเทศของประเทศคู่คา้จะมอีาณาเขตตดิต่อกนัทางบก แต่หากชนิดสนิค้า
ดงักล่าวมมีลูค่าสงู หรอืเป็นสนิคา้เกษตรทีเ่น่าเสยีไดง้า่ยซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการขนสง่อย่าง
รวดเรว็ จะทาํใหผู้ป้ระกอบการเลอืกรปูแบบการขนสง่ทางอากาศมากกวา่ทางบก  ในกรณี
ทีส่นิคา้มน้ํีาหนกัมากสว่นใหญ่มกัใชก้ารขนสง่ทางทะเล 

5.  การพิจารณาการค้าระหว่างประเทศเพ่ือนบา้นจาํแนกตามรายด่าน  

ดา่นศุลกากรเชยีงของ  มลูคา่การคา้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยมมีลูคา่สง่ออกรวมเฉลีย่
ต่อปีเท่ากบั 662 ล้านบาท และมูลค่านําเข้ารวมเฉลี่ยต่อปีเท่ากบั 324 ล้านบาท  หาก
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พจิารณาการสง่ออกและนําเขา้กบัประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั พบวา่ประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้
และสง่ออกทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยมมีลูคา่การนําเขา้เฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 288 ลา้นบาท 
และมมีลูคา่การสง่ออกเฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 670 ลา้นบาท 

ดา่นศุลกากรเชยีงแสน มลูคา่การคา้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยมมีลูค่าสง่ออกรวมเฉลีย่
ต่อปีเท่ากบั 3,445 ลา้นบาท และมลูค่านําเขา้รวมเฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 795 ลา้นบาท หาก
พจิารณาการสง่ออกและนําเขา้กบัประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั พบวา่ประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้
และสง่ออกทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยมมีลูคา่การนําเขา้เฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 106 ลา้นบาท 
และมมีลูคา่การสง่ออกเฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 129 ลา้นบาท 

ด่านศุลกากรแม่สาย มลูค่าการคา้มแีนวโน้มไม่คงที ่ แต่เฉลีย่แลว้เพิม่ขึน้ โดยมี
มลูคา่การคา้รวมเฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 2,354 ลา้นบาท เป็นมลูค่าสง่ออกรวมเฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 
2,166 ลา้นบาท และมลูค่านําเขา้รวมเฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 188 ลา้นบาท   หากพจิารณาการ
สง่ออกและนําเขา้กบัประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัพบวา่ ประเทศจนีมมีลูค่าการนําเขา้ทีม่แีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ทุกปี โดยมมีลูคา่การนําเขา้เฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 33 ลา้นบาท ทางดา้นการสง่ออกเริม่
มกีารส่งออกที่สมํ่าเสมอตัง้แต่ปี 2545 โดยมูลค่าการส่งออกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึ่งมูลค่า
การสง่ออกเฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 10 ลา้นบาท 

ดา่นศุลกากรมกุดาหาร มลูคา่การคา้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยมมีลูคา่สง่ออกรวมเฉลีย่
ต่อปีเท่ากบั 4,182 ลา้นบาท และมลูค่านําเขา้รวมเฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 2,264 ลา้นบาท  หาก
พจิารณาการสง่ออกและนําเขา้กบัประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั พบวา่ประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้
ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยมมีลูคา่การนําเขา้เฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 1,964 ลา้นบาท ทางดา้น
การสง่ออกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยมมีลูคา่การสง่ออกเฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 3,999 ลา้นบาท 

ดา่นศุลกากรหนองคาย มลูคา่การคา้มแีนวโน้มไมค่งที ่โดยมมีลูคา่สง่ออกรวมเฉลีย่
ต่อปีเท่ากบั 10,009 ลา้นบาท และมลูค่านําเขา้รวมเฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 999 ลา้นบาท  หาก
พจิารณาการสง่ออกและนําเขา้กบัประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั พบวา่ประเทศลาวมมีลูค่าการนําเขา้
และสง่ออกทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยมมีลูคา่การนําเขา้เฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 754 ลา้นบาท 
และมมีลูคา่การสง่ออกเฉลีย่ต่อปีเทา่กบั 9,185 ลา้นบาท 

ผลกระทบของการมีรถไฟความเรว็สงู ศึกษาประสบการณ์
จากต่างประเทศ 

การพฒันารถไฟความเรว็สงูเริม่ตน้ทีป่ระเทศญีปุ่น่และปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิารรถไฟ
ความเรว็สงูในประเทศต่างๆ ถงึ 15 ประเทศ  อน่ึง ในยุโรปไดม้กีารกําหนดคาํจาํกดัความ
ระบบรถไฟความเรว็สูงเพื่อใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนั นัน่คอื โครงสรา้งพืน้ฐานสําหรบัรถไฟ
ความเรว็สงูทีส่รา้งขึน้ใหม่ตอ้งรองรบัความเรว็ 250 กม./ชม.  สาํหรบัโครงสรา้งพืน้ฐานเดมิ
ตอ้งปรบัปรุงใหใ้ชค้วามเรว็ 200 กม./ชม.  สําหรบัหวัรถจกัรและลอ้เลื่อนทีเ่ดนิรถอยู่บน
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โครงสรา้งทีส่รา้งขึน้ใหมใ่ชค้วามเรว็ 250 กม./ชม. และสาํหรบัหวัรถจกัรและลอ้เลือ่นทีเ่ดนิ
รถอยูบ่นโครงสรา้งเดมิตอ้งใชค้วามเรว็ 200 กม./ชม. 

1. วิวฒันาการรถไฟความเรว็สงูในต่างประเทศ 

ในปี 2554 ระบบรถไฟความเรว็สงูใหบ้รกิารในทวปียุโรปมากทีสุ่ด  สาํหรบัทวปี
เอเชยี ประเทศจนีมบีรกิารระบบรถไฟความเรว็สงูเป็นระยะทางยาวทีสุ่ด โดยรบัเทคโนโลยี
ระบบรถไฟความเรว็สงูจากทัง้ยุโรปและญีปุ่น่มาใช ้ และมแีผนทีจ่ะสรา้งเพิม่ขึน้อกีจาํนวน
มากในอนาคต  นอกจากน้ีมกีารศกึษาววิฒันาการการนําระบบรถไฟความเรว็สงูมาใชใ้น
หลายประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรัง่เศส เยอรมนี สเปน จีน เกาหลีและไต้หวนั  สําหรบั
รปูแบบการพฒันารถไฟความเรว็สงูแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคอื 1) รถไฟความเรว็สงูและ
รถไฟปกตมิกีารใชร้างแยกกนั โดยประเทศญีปุ่น่ใชร้ปูแบบน้ีเป็นหลกั เน่ืองจากระบบราง
เดมิทีใ่ชง้านอยู่กบัรางของรถไฟความเรว็สูงมขีนาดไม่เท่ากนั  2) รถไฟความเรว็สูงที่
สามารถเขา้มาวิง่ในรางรถไฟปกตไิด้ แต่จะต้องลดความเรว็ลง เช่นในประเทศฝรัง่เศส 
เน่ืองจากการปรบัปรุงระบบรางทัง้หมดใชเ้งนิมาก ดงันัน้การใชร้างแบบความเรว็สูงจงึมี
การสรา้งเฉพาะในพืน้ทีท่ีจ่าํเป็นเทา่นัน้  3) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิง่ในรางรถไฟ
ความเร็วสูงได้ แต่ความเร็วในการวิง่ยงัคงปกติ เช่น ในประเทศสเปน  และ 4) รถไฟ
ความเรว็ปกตสิามารถเขา้มาวิง่ในรางรถไฟความเรว็สงูไดแ้ละรถไฟความเรว็สงูสามารถ
เขา้มาวิง่ในรางรถไฟปกตไิด ้ดงัเชน่ในประเทศเยอรมนี ซึง่มตีน้ทุนในการรกัษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานสงูมาก 

2. ต้นทุนการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงู 

การก่อสรา้งรถไฟความเรว็สงูใชเ้งนิทุนจํานวนมาก จงึตอ้งศกึษาวเิคราะหค์วาม
คุม้ค่าอย่างละเอยีด และตอ้งไดร้บัการอุดหนุนจากภาครฐั ทัง้น้ี ตน้ทุนการก่อสรา้งแตกต่าง
กนัตามสภาพภูมปิระเทศและเทคโนโลยทีีใ่ช ้งานวจิยัของ Arduin and Ni (2005)3 ระบุวา่
การก่อสรา้งระบบรถไฟ TGV ของฝรัง่เศสและสเปนมตีน้ทุนตํ่าสุดคอื 10 ลา้นเหรยีญ/กม.  
สว่นของสหราชอาณาจกัรมตีน้ทุนสงูสดุคอื 74 ลา้นเหรยีญ/กม.    

3. ผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเท่ียว   

รถไฟความเรว็สงูสรา้งทางเลอืกใหมใ่หก้บัผูท้ีต่อ้งการเดนิทางระยะไกล เน่ืองจาก
รถไฟความเรว็สูงสามารถแข่งขนักบัการเดนิทางทางอากาศได้ ทัง้น้ี ไม่เพยีงแต่ปจัจยั
ดา้นระยะทางเทา่นัน้ สภาพเสน้ทางและเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไปกม็ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
รปูแบบการเดนิทางของผูโ้ดยสารดว้ย โดยรถไฟความเรว็สงูจะไดเ้ปรยีบกวา่การเดนิทาง

                                                        
3 Arduin, J.P., and Ni, J. 2005. “French TGV Network Development.” Japan Railways 

and Transport Review 40: 22-28. 
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รปูแบบอื่นๆ สาํหรบัระยะทาง 100-500 กม.  ทัง้น้ี ในระยะทาง 100-200 กม. ผูโ้ดยสารมกั
เลอืกเดนิทางโดยรถยนต ์ ถา้ในระยะทาง 200 กม. ขึน้ไปอาจมองหาทางเลอืกอื่น  แต่ใน
ระยะทาง 500 กม. ขึน้ไปการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงจะมคีวามไดเ้ปรยีบน้อยกว่า
เครือ่งบนิ นอกจากน้ีปญัหาทีเ่กดิขึน้พบวา่ การเปิดเสรทีางการบนิทาํใหส้ายการบนิตน้ทนุ
ตํ่าเขา้มาแบง่สว่นแบง่ตลาดของรถไฟความเรว็สงู  และสว่นแบ่งตลาดของรถไฟความเรว็
สงูจะลดลงเมือ่ใชเ้วลาในการเดนิทางมากกวา่ 3 ชม.  อย่างไรกต็าม การใชบ้รกิารรถไฟ
ความเรว็สงูชว่ยลดปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและปญัหาการจราจรทีแ่ออดัดว้ย 

อน่ึง จุดแขง็ของการขนส่งทางรถไฟความเรว็สูงคอืความถี่ในการใหบ้รกิาร  จงึ
ประหยดัเวลาในการรอรบับรกิาร นอกจากน้ีรถไฟความเรว็สงูยงัสามารถทดแทนการขนส่ง
ทางอากาศบางส่วนในการเชื่อมโยงในแง่ของการเกบ็และการกระจาย  โดยสามารถเป็น
ระบบฟีดเดอรแ์ทนเสน้ทางการบนิในระยะสัน้ทัง้หมดได ้

4.  ผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้เมื่อมกีารพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูคอืประหยดัเวลาใน
การเดนิทาง ชว่ยลดความแออดัของการใชบ้รกิารในระบบอื่น ลดผลกระทบภายนอก และ
เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและทางสงัคม  การศกึษาของ Deutsch Bahn International 
(DBI) เกี่ยวกบัผลกระทบของรถไฟความเรว็สูงใน 3 ประเทศคอื เยอรมนี ฝรัง่เศส และ
ญี่ปุ่น โดยเปรยีบเทยีบระหว่างเมอืงต่างๆ ที่มรีถไฟความเรว็สูงกบัเมอืงที่ไม่มรีถไฟ
ความเรว็สงู (มแีต่รถไฟปกต)ิ รวมทัง้เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการมรีถไฟความเรว็สงูใน
กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

เยอรมนี ศกึษาเมอืงทีม่สีถานีใหบ้รกิารรถไฟความเรว็สงูจาํนวน 12 เมอืง พบวา่ 
มผีลต่อการเพิม่ขึน้ของประชากร 4 เมอืง มผีลต่อการจา้งงานเพิม่ขึน้ 1 เมอืง มผีลต่อการ
เพิม่ขึ้นของเศรษฐกิจ 2 เมอืง มผีลต่อการท่องเที่ยว 4 เมอืง และมผีลต่อราคาที่ดนิ 4 
เมอืง  ทัง้น้ี เมอืงทีม่สีถานีใหบ้รกิารรถไฟความเรว็สงูอาจจะไมไ่ดร้บัผลประโยชน์เท่ากนั
ทุกเมอืง ขึน้อยูก่บัปจัจยัทางเศรษฐกจิของแต่ละเมอืงดว้ย  

ฝรัง่เศส เมอืงทีไ่ดร้บัผลกระทบสว่นใหญ่เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตน้ทางและปลายทางของ
เสน้ทางรถไฟความเรว็สูง  โดยพบว่ามผีลต่อการเพิม่ขึน้ของประชากร 2 เมอืง มผีลต่อ
การจ้างงานเพิม่ขึ้น 3 เมอืง  มผีลต่อการท่องเที่ยว 4 เมอืง  และมผีลต่อนักเรยีนและ
นกัศกึษาเพิม่ขึน้ 1 เมอืง เน่ืองจากการมรีถไฟความเรว็สงูจะทาํใหก้ารเดนิทางของนักเรยีน
และนกัศกึษาสะดวกขึน้ 

ญ่ีปุ่ น มผีลต่อการเพิม่ขึน้ของประชากร 4 เมอืง  มผีลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
4 เมอืง และมผีลต่อจาํนวนนกัเรยีนและนกัศกึษาเพิม่ขึน้ 3 เมอืง 
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การวิเคราะหค์วามต้องการในการเดินทางในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกจิในประเทศอาเซยีนและประเทศในกลุ่มเอเชยีตะวนัออก
มคีวามสาํคญัต่อการท่องเทีย่วของไทย โดยนักท่องเทีย่วอาเซยีนมคีวามสาํคญัต่อประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้ ขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วเอเชยีตะวนัออกมคีวามสาํคญัลดลง  

1. ภาพรวมการเดินทางระหว่างประเทศ 

จากขอ้มลูการเดนิทางทางอากาศเฉพาะทา่อากาศยานนานาชาตทิัง้ 6 แหง่ของไทย 
พบว่า จํานวนนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ซึง่ส่งผลใหก้ารเดนิทางทางอากาศเพิม่สงูขึน้ และเมื่อ
พจิารณาขอ้มลูเกีย่วกบันกัทอ่งเทีย่วของไทยซึง่แบง่ตามสญัชาตขิองนกัทอ่งเทีย่วและแบง่
ตามรปูแบบการเดนิทาง พบวา่นกัทอ่งเทีย่วจากกลุม่ประเทศอาเซยีนมกัเดนิทางทางถนน
และรถไฟ สว่นนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยเครื่องบนิมกัมาจากภูมภิาคทีไ่มส่ามารถเดนิทาง
โดยถนนและรถไฟได ้เชน่ ประเทศจนี และประเทศในทวปียุโรป  

2.  การเดินทางระหว่างภมิูภาคอาเซียนและประเทศจีน  

(1) จํานวนผู้โดยสารและการเดนิทางทางอากาศของกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประเทศจนี พบว่า จํานวนนักท่องเทีย่วจากประเทศบรูไนมอีตัราการขยายตวัลดลง  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการทีป่ระเทศบรไูนมอีตัราการขยายตวัของจาํนวนผูโ้ดยสารเครื่องบนิลดลง  
ต่างจากขอ้มลูจาํนวนนักท่องเทีย่วของสงิคโปร ์กมัพชูา และมาเลเซยี ทีม่อีตัราการขยายตวั
เพิม่ขึน้ แต่อตัราการขยายตวัของจาํนวนผูโ้ดยสารเครือ่งบนิกลบัลดลง แสดงวา่นักท่องเทีย่ว
ทีเ่พิม่ขึน้น้ีสว่นหน่ึงเดนิทางเขา้มาไทยทางถนนและรถไฟ เน่ืองจากประเทศดงักล่าวมเีขต
แดนเชื่อมต่อกบัประเทศไทย  สว่นประเทศจนีมอีตัราการขยายตวัของจาํนวนนักท่องเทีย่ว
เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการทีจ่นีมจีาํนวนผูโ้ดยสารเครื่องบนิเพิม่ขึน้อย่างมาก  เน่ืองจาก
จนีมรีะยะทางห่างไกลจากไทยมาก การเดนิทางโดยเครื่องบนิจงึเป็นวธิกีารทีส่ะดวกและ
รวดเรว็ทีส่ดุ 

(2) การเดนิทางผา่นแดนตามดา่นทางบกต่างๆ ของนักท่องเทีย่ว พบวา่ด่านสาํคญั
ในทุกภาคมกีารเดนิทางผ่านแดนเพิม่มากขึน้  โดยอนุมานไดว้่ารูปแบบการเดนิทางของ
นักท่องเที่ยวทางบกมีความสําคญัต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก  ยกเว้น
นักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเดินทางทางเครื่องบินเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากในปจัจุบนัยงัไม่
สามารถเดนิทางทางบกไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

3. การเดินทางระหว่างภมิูภาคในประเทศไทย  

การศกึษาวเิคราะหจ์ํานวนนักท่องเทีย่วจําแนกตามเสน้ทางการเดนิทางทีส่าํคญั
และรปูแบบการเดนิทางต่างๆ เพือ่ศกึษาแนวโน้มรปูแบบการเดนิทางของนักท่องเทีย่ว และ
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นําผลการวเิคราะห์มาจดัทําขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื่อพฒันารูปแบบการขนส่งและ 
การคมนาคมตามเสน้ทางเหลา่นัน้ ดงัน้ี  

การเดนิทางโดยเครือ่งบนิ พบวา่จาํนวนผูโ้ดยสารเครือ่งบนิในภาคเหนือของประเทศ
ไทยมแีนวโน้มลดลง อาจเน่ืองมาจากการมโีครงสรา้งพื้นฐานทางถนนทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้น จํานวนผู้โดยสารเครื่องบินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมแีนวโน้มลดลงเช่นกนั  
จงัหวดันครราชสมีามจีํานวนผูโ้ดยสารลดลงอย่างมาก เน่ืองจากมรีะยะทางไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก  การเดินทางโดยรถยนต์จึงสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากกว่า  ส่วนจํานวนผูโ้ดยสารเครื่องบนิในภาคใต้มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ เช่น 
จงัหวดันครศรธีรรมราช เน่ืองจากภาคใตม้แีหล่งท่องเทีย่วจาํนวนมากทีด่งึดูดนักท่องเทีย่ว 
กอปรกบัการเดนิทางจากกรุงเทพฯ ไปยงัภาคใต้มรีะยะทางไกลมาก  การเดนิทางโดย
เครือ่งบนิจงึสะดวกและรวดเรว็กวา่การเดนิทางโดยรถยนต ์

การเดนิทางดว้ยรถไฟ/รถโดยสาร พบวา่ผูโ้ดยสารรถไฟมจีาํนวนเฉลีย่ต่อปีมากกวา่
จํานวนผูโ้ดยสารรถ บขส.  แสดงใหเ้หน็ว่ารถไฟยงัเป็นรูปแบบการเดนิทางทีส่ําคญัของ
การเดนิทางระหว่างเมอืงต่างๆ ภายในประเทศ อาจเน่ืองมาจากค่าโดยสารทีต่ํ่ากว่าการ
เดนิทางในรปูแบบอื่น 

สาํหรบัจาํนวนนกัทอ่งเทีย่วตามภูมภิาคในเสน้ทางทีศ่กึษา คอื เสน้ทางภาคเหนือ
และเสน้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  เน่ืองจากจํานวนนักท่องเทีย่ว
ของจงัหวดัเชียงใหม่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออกจงัหวดั
เชยีงใหม่มจีํานวนมากขึน้  ดงันัน้การพฒันาโครงการระบบรถไฟความเรว็สูงในเสน้ทาง
กรุงเทพฯ-เชยีงใหม ่จะสามารถแบ่งสดัสว่นจาํนวนผูโ้ดยสารจากการเดนิทางรปูแบบอื่นๆ 
ไดถ้งึรอ้ยละ 32.08  สว่นเสน้ทางกรุงเทพฯ-พษิณุโลกจะสามารถแบ่งผูโ้ดยสารจากรปูแบบ
การเดนิทางอื่นๆ ไดร้อ้ยละ 20.61 และในเสน้ทางกรุงเทพฯ-นครสวรรคอ์าจแบ่งผูโ้ดยสาร
ไดร้อ้ยละ 10.00 

4. แนวทางการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตรโ์ครงการรถไฟความเรว็สงู 

การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์การลงทุนโครงการรถไฟความเรว็สูง
แบ่งเป็นปจัจยัด้านต้นทุน และปจัจยัด้านผลประโยชน์  ปจัจยัดา้นต้นทุนได้แก่ลกัษณะ 
ภมูปิระเทศและเทคโนโลยทีีเ่ลอืกใช ้ สว่นปจัจยัดา้นผลประโยชน์คอืการประหยดัเวลาการ
เดนิทางเมือ่เทยีบกบัการเดนิทางในรปูแบบอืน่ 

ถ้าพิจารณาเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เปรียบเทียบการเดินทางด้วยรถไฟ
ความเรว็สูงกบัรถโดยสาร พบว่าการเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูง 120, 160 และ 250 
กม./ชม. สามารถประหยดัเวลาการเดนิทางได้ 3.24, 5.18 และ 7.27 ชัว่โมงตามลําดบั  
ถ้าพจิารณาจากแง่รถโดยสาร   อาจกล่าวว่ารถไฟความเรว็ 160 กม./ชม. น่าจะดงึดูด
ผูโ้ดยสารจากรถเมลม์าใชร้ถไฟความเรว็สงูแทน (โปรดอ่านขอ้มลูรายละเอยีดจากรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์)  
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การวิเคราะหค์วามต้องการในการขนส่งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ จากการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกบัประเทศ
เพ่ือนบา้น 

1.  กรอบการวิเคราะหค์วามต้องการในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  

จาํเป็นตอ้งพจิารณาถงึการไหลเวยีนของสนิคา้ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ  
แมง้านวจิยัในอดตีจะระบุวา่การขนสง่ทางบกเป็นการขนสง่ภายในประเทศเป็นหลกั และมี
สดัสว่นของการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศรวมอยู่ดว้ยแต่น้อยมากจงึถอืวา่ไมม่นีัยสาํคญั  
แต่แบบจาํลองปรมิาณและการกระจายการขนสง่สนิคา้ทีจ่ะนํามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาน้ี  
จะตอ้งแยกออกจากกนัเป็นสนิคา้ทีข่นสง่ภายในประเทศทีใ่ชผ้ลติและบรโิภคภายในประเทศ  
กบัสนิคา้ทีเ่กดิจากการคา้ระหวา่งประเทศซึง่มชีว่งหน่ึงของเสน้ทางขนสง่อยู่ภายในประเทศ  
การทีจ่ะแยกสนิคา้นําเขา้และสง่ออกทีข่นสง่ดว้ยระบบขนสง่ในประเทศเช่นน้ี  จาํเป็นตอ้ง
ทราบถงึโครงสรา้งของห่วงโซ่อุปทานของสนิคา้ทีม่กีารนําเขา้และสง่ออก เพื่อใหส้ามารถ
พยากรณ์ความตอ้งการขนสง่ไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 

2.  แบบจาํลองปริมาณและการกระจายการขนส่งสินค้าภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

เป็นแบบจาํลองทีอ่ธบิายถงึการไหลเวยีนของสนิคา้ระหวา่งภมูภิาค พบวา่ปรมิาณ
สนิคา้ทีไ่หลเวยีนในปี 2554 และปี 2564 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกภมูภิาค   

สว่นแบบจาํลองปรมิาณการขนสง่ระหวา่งประเทศทางถนน พบวา่ผลลพัธส์อดคลอ้ง
กบัหลกัทฤษฎ ีนัน่คอื เมือ่ GDP ของประเทศเพิม่ขึน้ ทาํใหก้ารสง่ออกและนําเขา้เพิม่ขึน้ดว้ย 
ในขณะทีเ่มือ่ตน้ทนุการขนสง่เพิม่ขึน้ ทาํใหก้ารสง่ออกและนําเขา้ลดลง และคา่สมัประสทิธิ ์
ของตวัแปรแต่ละตวักม็นียัสาํคญัทางสถติ ิ 

สาํหรบัการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลอง จะมกีารเปลีย่นแปลงตวัแปรทีส่ง่ผลกระทบต่อ
การคา้ระหวา่งประเทศตามดา่นชายแดน โดยตวัแปรทีค่ณะวจิยัใหค้วามสาํคญั ไดแ้ก่ ตน้ทุน
การขนสง่ระหวา่งประเทศ เมือ่มกีารพฒันาโครงการรถไฟเชื่อมโยงระหวา่งประเทศจะทาํให้
ตน้ทุนการขนสง่ถูกลง และทาํใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศผา่นทางชายแดนเพิม่มากขึน้ 

แนวทางการเช่ือมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

1. การทบทวนแผนและโครงการพฒันาท่ีมีผลต่อการขนส่งทางรถไฟ  

ปจัจุบนัประเทศไทยมสีว่นร่วมอยู่ในกรอบความร่วมมอืระดบัภูมภิาคหลายกรอบ 
ไดแ้ก่ ความร่วมมอืของกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง แผนงานพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝา่ย 
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อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย ยุทธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิอริวด-ีเจา้พระยา-แมน้ํ่าโขง  
และประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2558 ซึง่ลว้นแต่เป็น
การเชื่อมโยงทางกายภาพ เชงิสถาบนั และประชาชน การขนสง่จงึทวคีวามสาํคญัต่อการ
เคลือ่นยา้ยปจัจยัการผลติและบรกิารระหวา่งประเทศภาคต่ีางๆ    

ขณะเดยีวกนั ในแผนพฒันาฯ ของจนีฉบบัที ่12 (2554-2558) ไดก้ําหนดใหม้ณฑล
ยนูนานเป็นศูนยก์ลางและเป็นสะพานเชื่อมระหวา่งภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีกบัประเทศ
เพือ่นบา้นในภูมภิาคเอเชยีอาคเนย ์ ทัง้น้ี มณฑลยนูนานไดก่้อสรา้งทางรถไฟ 3 เสน้ทาง 
ไดแ้ก่ เสน้ทางสายตะวนัออก (จนี-เวยีดนาม)  เสน้ทางสายกลาง (จนี-ลาว)  และเสน้ทางสาย
ตะวนัตก (จนี-พม่า)  นอกจากน้ี ยงัมโีครงการท่าเรอืน้ําลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย 
ซึง่จะดาํเนินการในรปูการลงทุนรว่ม 

ดงันัน้ ในการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว
ของภูมภิาค โดยการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน จงึ
จาํเป็นตอ้งศกึษาและทบทวนแผนและโครงการพฒันาทีม่ผีลต่อการขนสง่ทางรถไฟ ดงัน้ี 

(1) การเช่ือมโยงทางรถไฟกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  การเชื่อมโยงดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานครอบคลุมโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
พลงังาน และกฎระเบยีบทีจ่าํเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกดา้นการคา้ การลงทุน และการ
เดนิทางขนสง่ เฉพาะทางรถไฟมโีครงการทีส่าํคญั ไดแ้ก่ โครงการทางรถไฟสายสงิคโปร-์
คุนหมงิ  การเชือ่มโยงโครงขา่ยทางรางในกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง  และเสน้ทางรถไฟ
สายหนองคาย-ทา่นาแรง้-เวยีงจนัทร ์

(2) แผนการพฒันาโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน 
มดีงัน้ี  

ลาว รฐับาลลาวมแีผนการสรา้งโครงขา่ยเสน้ทางรถไฟ 4 เสน้ทาง รวมระยะทาง
ราว 1,700 กม. แต่ทวา่การสรา้งเสน้ทางรถไฟในประเทศลาวตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสงู เน่ืองจาก
ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ต้องมกีารเจาะอุโมงค์หลายแห่งคดิเป็นระยะทางรวมกนั 
190 กม.และยงัจะตอ้งก่อสรา้งสะพานขา้มแมน้ํ่าอกีหลายสายคดิเป็นความยาวของสะพาน
รวมกนัมากกวา่ 90 กม. จงึตอ้งอาศยัความชว่ยเหลอืและเงนิกูจ้ากจนี 

พม่า ปจัจุบนัพมา่มเีสน้ทางรถไฟรวมทัง้สิน้ 5,403 กม. การพฒันาเสน้ทางรถไฟ
ในพมา่สว่นใหญ่ไดร้บัการสนับสนุนจากจนี  ซึง่มแีผนจะสรา้งทางรถไฟ 2 เสน้ทาง ไดแ้ก่  
เสน้ทางยนูนาน-ฝ ัง่ตะวนัตกของพมา่  และเสน้ทางคุนหมงิ-เมอืงทา่ยา่งกุง้-ทา่เรอืทวาย 

กมัพชูา ไดจ้ดัทาํแผนฟ้ืนฟูเสน้ทางรถไฟในกมัพชูาภายใตแ้ผน GMS Rehabilitation 
of the Railway in Cambodia ในช่วงปี 2549-2556  โดยไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิ
จากธนาคารพฒันาแหง่เอเชยี  กองทุนเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศของ OPEC  รฐับาล
มาเลเซยี และรฐับาลออสเตรเลยี เมือ่การฟ้ืนฟูเสรจ็จะสามารถเอือ้อาํนวยประโยชน์อยา่งมาก
ในดา้นการขนสง่และการเดนิทางทัง้ภายในกมัพชูาและการเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น   
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มาเลเซีย ปจัจุบนัมาเลเซยีมเีสน้ทางรถไฟเชื่อมต่อกบัไทยและสงิคโปร์ โดยมี
เสน้ทางหลกั 2 เสน้ คอื West Coast Line (สงิคโปร-์ปาดงัเบซาร)์ และ East Coast Line (รฐั 
เนกรเีซมบลินั-รฐักลนัตนั) ซึง่มกีารพฒันาโครงขา่ยอยา่งต่อเน่ือง ทีส่าํคญัไดแ้ก่ 1) โครงการ
รถไฟทางคู่และรถไฟฟ้า Rawang-Ipoh-Padang Besar และ Seremban-Jahor Bahru  รวม
ระยะทาง 508 กม. ความเรว็สงูสุด 160 กม./ชม. และ 2) รถไฟฟ้าความเรว็สงูกวัลาลมัเปอร-์
สงิคโปร ์วิง่ดว้ยความเรว็ 350 กม./ชม. แต่ยงัตดิปญัหาเงนิลงทุน 

(3) การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงของไทย มกีารศกึษา 5 เสน้ทาง โดย
สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร กระทรวงคมนาคม รวมระยะทาง 3,133 กม.  
วงเงนิลงทุนราว 1 ลา้นลา้นบาท ไดแ้ก่ 1) เสน้ทางกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ ระยะทาง 745 กม. 
เงนิลงทุน 229,809 ลา้นบาท  2) เสน้ทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กม. เงนิลงทุน 
201,445 ล้านบาท  3) เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ระยะทาง 570 กม. เงนิลงทุน 
182,069 ลา้นบาท  4) เสน้ทางกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 221 กม. เงนิลงทุน 72,265 
ลา้นบาท  และ 5) เสน้ทางกรุงเทพฯ-ปาดงัเบซาร ์ระยะทาง 982 กม. เงนิลงทุน 297,880 
ลา้นบาท 

2. ลกัษณะทางเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพ่ือนบา้น 

การรวมตวัเป็นกลุม่ประเทศตามกรอบความร่วมมอืต่างๆ ดงัไดร้ะบุไปแลว้ พบวา่
การเตบิโตทางเศรษฐกจิของอนุภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขงมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งมากกบัปรมิาณ
การขนสง่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และเมือ่พจิารณาการเตบิโตทางเศรษฐกจิในเขตการคา้อาเซยีน-
จนีกอ็ยู่ในอตัราทีส่งู คอืเพิม่จาก 3.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์สรอ.ในปี 2550 เป็นราว 8.1 ลา้น
ลา้นดอลลาร ์สรอ. ในปี 2555  อน่ึง การศกึษาการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพือ่เชื่อมโยงกบั
นโยบายการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟความเรว็สงูของเอเชยีอาคเนย ์จะตอ้งนําปจัจยัการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของจนีมาพจิารณาดว้ยเพราะมคีวามเกีย่วโยงกนั 

3. แนวทางการเช่ือมโยงการขนส่งทางรถไฟกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

การพฒันารถไฟเพือ่รองรบัการเชื่อมโยงการขนสง่ทางรถไฟกบัประเทศเพือ่นบา้น 
เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาการเชื่อมโยงการขนสง่ทางรถไฟกบั
ประเทศเพือ่นบา้น โดยประเทศไทยตอ้งอาศยัยุทธศาสตรก์ารพฒันาในการทาํหน้าทีเ่ป็น 
1) ประตกูารคา้ และศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ของภมูภิาค 2) เสน้ทางเชือ่มโยงทะเล
ฝ ัง่อนัดามนัและฝ ัง่อ่าวไทย และ 3) เสน้ทางท่องเทีย่วทางรถไฟ (รปูที ่1) โดยแบ่งแนวทาง 
การพฒันาเสน้ทางเชือ่มโยงการขนสง่ทางรถไฟกบัประเทศเพือ่นบา้นออกเป็น 3 แนวทาง 
ดงัน้ี 
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รปูท่ี 1 เส้นทางเชิงยทุธศาสตรก์ารเช่ือมต่อทางด้านการรถไฟกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
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แนวทางที ่1  เสน้ทางการขนสง่สนิคา้ทางรถไฟกบัประเทศเพือ่นบา้นเพือ่สนบัสนุนให้
ไทยเป็นประตกูารคา้และศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ของภมูภิาค 

จนีเป็นประเทศคู่คา้ทีส่ําคญัของไทย และการคา้ระหว่างไทยกบัจนีเพิม่ขึน้อย่าง
สมํ่าเสมอในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา  ในปี 2553 จนีไดก้ลายมาเป็นตลาดสง่ออกอนัดบัหน่ึงของ
ไทย นอกจากน้ีรฐับาลจนีกําหนดใหม้ณฑลยูนนานเป็นศูนย์กลางและเป็นสะพานสําคญั
เชือ่มสูป่ระเทศเพือ่นบา้นทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี  รวมถงึการสรา้งเสน้ทางรถไฟ
เพื่อเชื่อมต่อกบัประเทศเวยีดนาม ลาว และพม่า แสดงว่าจนีมเีป้าหมายหาประตูการคา้
และช่องทางออกสูท่ะเล อนัไดแ้ก่ ไทย พมา่ และสงิคโปร ์ ดงันัน้ประเทศไทยจงึควรเตรยีม
ความพรอ้มและพฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟเพื่อรองรบัปรมิาณการขนส่งทีอ่าจจะเกดิขึน้
อย่างก้าวกระโดด โดยทําหน้าที่เป็นประตูการค้าให้กบัจนีเพื่อส่งออกและนําเขา้สนิค้า 
(ทา่เรอืแหลมฉบงั) รวมถงึเป็นศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ระหวา่งจนีกบัสงิคโปร ์และ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบในเชงิทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตร์
ของภูมภิาคมาทําใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  นอกจากนัน้ การพฒันาเสน้ทางรถไฟสายใหม่
ภายใตโ้ครงการพฒันารถไฟทางคู่ของประเทศไทยถอืวา่เป็นการสนับสนุนแนวโน้มการเกดิ
เป็นเสน้ทางการขนสง่ทางรถไฟใหมข่ึน้ได ้ 

แนวทางที ่2  เสน้ทางการขนสง่สนิคา้ทางรถไฟเชือ่มโยงทะเลฝ ัง่อนัดามนัและฝ ัง่อา่วไทย 
การพฒันาทา่เรอืน้ําลกึทวายของประเทศพมา่เพือ่เปิดประตูการคา้ฝ ัง่ทะเลอนัดามนั 

ซึ่งมศีกัยภาพในการพฒันาพื้นทีใ่นบรเิวณท่าเรอืและในระยะยาวยงัสามารถรองรบัการ
ขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยได ้ ประเทศไทยจงึมคีวามจาํเป็นจะตอ้งพฒันาเสน้ทาง
การขนสง่สนิคา้เชื่อมโยงระหวา่งท่าเรอืน้ําลกึทวาย ท่าเรอืแหลมฉบงั และประเทศอื่นใน
ภูมภิาคเพือ่ใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการขนสง่และโลจสิตกิสข์องภูมภิาค  ทัง้น้ี ในสว่นของ
การพฒันาท่าเรอืน้ําลกึปากบาราของไทยนัน้ควรพจิารณาปรบัรูปแบบการพฒันาใหเ้ป็น
ท่าเรอืเอนกประสงคร์องรบัการขนสง่สนิคา้ในพืน้ทีภ่าคใตเ้พือ่ลดการพึง่พาการขนสง่สนิคา้
ผา่นทา่เรอืของประเทศเพือ่นบา้น  และสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีภ่าคใต ้ โดยตอ้งให้
ความสาํคญัลาํดบัสงูในการป้องกนัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและการยอมรบัของประชาชน
ในพืน้ที ่ 

อยา่งไรกต็าม ความเป็นไปไดข้องโครงการและประโยชน์ทีป่ระเทศไทยจะไดร้บัจะ
ขึน้อยูก่บัทา่ทขีองรฐับาลประเทศพมา่ ซึง่ประเทศไทยควรตอ้งเตรยีมความพรอ้มเพือ่รบัมอื
กบัสิง่ต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ไมว่า่จะเป็นการเตรยีมการพฒันาเชงิพืน้ที ่  การ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และในระยะยาวควรมกีารวางนโยบายและมาตรการรองรบัดา้น
แรงงานต่างดา้ว ซึ่งหากโครงการท่าเรอืน้ําลกึทวายของสหภาพพม่าเกดิขึน้จะมกีารใช้
แรงงานจากฝ ัง่ประเทศพมา่มากขึน้ อนัอาจจะก่อใหเ้กดิปญัหาในดา้นความมัน่คง เศรษฐกจิ 
และสงัคมตามมา  แต่สิง่ทีส่ําคญัทีสุ่ดสําหรบัปจัจุบนัคอื การพฒันาความสมัพนัธ์อนัดี
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ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศพมา่เพือ่ใหท้า่เรอืน้ําลกึทวายทีก่าํลงัจะเกดิขึน้เป็นสะพาน
เชือ่มโอกาส และนํามาซึง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิรว่มกนัระหวา่งสองประเทศในอนาคต 

แนวทางที ่3 เสน้ทางการสรา้งความเชือ่มโยงดา้นการทอ่งเทีย่วทางรถไฟ 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดนิทางเขา้ประเทศไทยมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 12.63 ต่อปี โดยนักท่องเทีย่วจากจนีไดก้า้วขึน้มาเป็นอนัดบัหน่ึงในภูมภิาคดว้ย
จาํนวนนักท่องเทีย่วสูงกว่าหน่ึงลา้นคนต่อปี  มอีตัราการขยายตวัทีสู่งเกอืบรอ้ยละ 45 
รองลงมาเป็นนักท่องเทีย่วจากกลุ่มประเทศอาเซยีนซึง่สว่นใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วโดย
ใชเ้สน้ทางถนนและรถไฟ อกีทัง้ยงัมโีครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สงูเพือ่เชื่อมโยงระหวา่ง
ประเทศจนี ลาว และไทย  ดงันัน้จงึเป็นโอกาสทีจ่ะมกีารเดนิทางมาท่องเทีย่วภายในไทย
โดยทางรถไฟเพิม่มากขึน้ ตลอดจนยงัสามารถเชือ่มต่อกบัการทอ่งเทีย่วโดยรถไฟระหวา่ง
ประเทศเสน้ทางกรุงเทพฯ-มาเลเซยี-สงิคโปร ์(Oriental Express Luxury Train)  

อยา่งไรกต็าม การดาํเนินโครงการรถไฟความเรว็สงูเพือ่เชื่อมโยงระหวา่งประเทศ
ภูมภิาคในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตอ้งคํานึงถงึขอ้จํากดัดา้นขดีความสามารถในการ
ลงทุนของภาครฐั และขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  
ตลอดจนการพจิารณาถงึจาํนวนประชากรเมอืง (Urban Population) ทีส่งูมากพอ หรอืกล่าว
ไดว้า่อาจตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารมากพอทีจ่ะสามารถประกอบกจิการเดนิรถไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให้ไทยได้ประโยชน์อย่างเตม็ท่ี
จากการพฒันารถไฟความเรว็สงูและการเช่ือมต่อทางรถไฟ
กบัประเทศเพ่ือนบา้น 

การพฒันาการเชื่อมต่อทางดา้นการรถไฟกบัประเทศเพื่อนบา้นใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาการขนสง่ของประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีต่อ้งการใหม้กีารขนสง่ทีย่ ัง่ยนืและสง่เสรมิความสมดุลใน 
3 ดา้นหลกั คอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ประกอบกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ระบบขนสง่ทางรางของประเทศทีต่อ้งการใหก้ารขนสง่ระบบรางเป็นระบบการขนสง่หลกัที่
สามารถเชือ่มโยงกบัรปูแบบการขนสง่และเชือ่มต่อกบัจุดเชือ่มต่ออื่นได ้จาํเป็นตอ้งพฒันา
และยกระดบัการขนสง่ทางรางใหม้ปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื ใหเ้กดิความตรงต่อเวลา สะดวก 
และปลอดภยั รวมถงึการสนับสนุนใหใ้ชก้ารขนส่งทางรางเพิม่ขึน้ เน่ืองจากเป็นรูปแบบที่
สามารถลดตน้ทุน และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ สามารถกําหนด
แนวนโยบายไดด้งัน้ี 

1. การพฒันาการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพื่อ
รองรบัการเป็นศูนย์กลางดา้นโลจสิตกิส ์ โดยการขยายและปรบัปรุงโครงข่ายทางรถไฟ
ภายในประเทศใหเ้ชือ่มโยงกบัเสน้ทางรถไฟของประเทศเพือ่นบา้น การพฒันาและปรบัปรุง
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สิง่อํานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิในขณะเดนิทางดว้ยรถไฟ  
พฒันาสิง่อํานวยความสะดวกสําหรบัศูนย์โลจสิติกส์ ตลอดจนการปรบัปรุงกฎระเบยีบ
เกีย่วกบัการขนสง่ทางระบบราง ทัง้ดา้นมาตรฐาน ลกัษณะ ขนาด ความสงูของแคร่ ระบบ
หา้มลอ้ พธิกีารศุลกากร บุคลากร และระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูการผ่านแดนและการตรวจ
คนเขา้เมอืง เพื่อใหส้ามารถรองรบัการขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสารไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ 
และมปีระสทิธภิาพ 

2. การสง่เสรมิใหม้กีารปรบัเปลีย่นมาใชร้ปูแบบการขนสง่ทางรถไฟเพิม่ขึน้เพือ่ลด
ปรมิาณการขนส่งทางถนน เพื่อลดตน้ทุนการขนสง่และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั  
โดยมแีนวทางการพฒันาและดาํเนินการ ไดแ้ก่ 1) การสนับสนุนใหร้ะบบรางเป็นระบบหลกั
สาํหรบัการขนสง่สนิคา้เพือ่สนบัสนุนการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ  2) การปรบัปรุงและ
จดัหารถจกัรใหม้คีุณภาพและปรมิาณเพยีงพอกบัการใชง้าน 3) การสง่เสรมิการเดนิทางโดย
ใชร้ะบบขนสง่ทางรถไฟเพือ่ประหยดัพลงังาน  และ 4) การสง่เสรมิโครงการระบบการขนสง่
ทางรางโดยยดึแนวลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและก๊าซคอรบ์อนไดออกไซด ์

3. การพฒันาย่านสถานีและความสะดวกในการเขา้ถงึระบบการขนส่งทางรถไฟ  
เพื่อส่งเสรมิใหร้ะบบขนส่งทางรถไฟเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัและเป็นการขนสง่ทีย่ ัง่ยนื 
(Sustainable transport) โดยการพฒันาจําเป็นต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัการพฒันาเมอืง 
(Urban development) ทัง้ในส่วนของระบบกจิกรรม ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และ
ระบบการขนสง่ ตลอดจนการสรา้งมลูคา่เพิม่จากพืน้ทีบ่รเิวณสถานีและระหวา่งเสน้ทางรถไฟ 

4. การพฒันาเทคโนโลยดีา้นการรถไฟและอุตสาหกรรมเกีย่วเน่ืองในประเทศไทย 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดจากการพฒันาการขนสง่ทางรถไฟ  จะตอ้งพฒันาอุตสาหกรรม
การขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกีย่วเน่ืองในประเทศขึน้ โดยมแีนวทางดงัน้ี 1) การ
สนับสนุนและพฒันาเทคโนโลยรีะบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง ได้แก่ การผลติ
ชิน้สว่นตูร้ถไฟ/รถไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุมและระบบอาณตัสิญัญาณ  งานโยธา  
งานระบบราง  2) การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่รองรบัการพฒันาเทคโนโลยรีะบบราง 
โดยร่วมมอืระหว่างหน่วยงานรฐั  สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษา และ
ภาคอุตสาหกรรม  และ 3) การสง่เสรมิใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยรีะบบรางของ
ประเทศ โดยสรา้งพนัธมติรระหวา่งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อใหเ้กดิ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

5. การปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการกจิการการรถไฟแห่งประเทศไทย ใหม้ี
บรกิารที่มปีระสทิธภิาพและเชื่อถือได้ เพื่อใหก้ารประกอบการเดนิรถไฟของประเทศมี
ประสทิธภิาพ และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ รวมทัง้เป็นรปูแบบการ
ขนสง่ทีใ่หบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ    
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