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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันการขนส่งของประเทศไทย	โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น	ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเองก็ได้พยายามที่
จะพฒันาระบบการขนส่งสนิค้าให้มศีกัยภาพมากขึน้	ทัง้พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่ง	การสนบัสนนุและส่งเสรมิศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการขนส่ง	รวมถงึการพฒันาระบบเทคโนโลยทีีอ่�านวยความสะดวกในด้านการขนส่งให้มปีระสทิธภิาพทดัเทยีมสากล	ทัง้นี	้แม้ว่า
ระบบขนส่งของประเทศไทยจะมทีศิทางทีช่ดัเจนมากขึน้	แต่การลงมอืปฏบิตัร่ิวมกนัของหลายหน่วยงานอย่างเป็นรปูธรรมคงเป็นสิง่สะท้อน	
อนาคตของระบบขนส่งไทยได้ชัดเจนที่สุด

Abstract

 Thailand’s transportation especially freight is inclining to be legibly clean-cut nowadays. The government sector has 
developed freight to achieve its fullest potential. Revamping the infrastructure of transportations, patronizing the operators 
to raise the standard, and innovating new technology to reach international standard are considered to this regard. Most 
importantly, even if Thailand’s transportation are heading toward a decent prospect, a pragmatic collaboration among 
the great number of the authorities is ultimately about to redirect the future of Thailand’s transportation.

บทน�ำ

	 การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในปัจจบุนัแนวโน้มทางการแข่งขนัในตลาดโลกทวคีวามรนุแรงขึน้	ประกอบกบัประเทศ
ต่างๆ	 ในอาเซียนมีการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปิดการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบ	 ในปี	 พ.ศ.	2558	 ซึ่งจะท�าให้การ
ค้าขาย	การลงทุน	การขนส่ง	และการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น	แต่หากมีการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียน	ย่อมส่ง
ผลต่อรายได้ของประเทศ	เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพิงการส่งออกเป็นหลัก	โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียน	เมื่อถึงเวลา
นั้น	ระบบการขนส่งจะยิ่งมีบทบาทส�าคัญ	ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐ	และภาคเอกชนของประเทศไทย	ต้องพิจารณาศักยภาพทางการ
ขนส่งของตนเมือ่เทยีบกบัประเทศต่างๆ	รวมถงึการพฒันาระบบขนส่งของไทยให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ทัง้นีใ้นการด�าเนนิธรุกจิ
การขนส่งนั้นถือเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญและมีมูลค่าสูงที่สุดในกระบวนการโลจิสติกส	์ หรืออาจคิดเป็น	40%	 ของต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์
ทัง้หมด	(สมชาย	ปฐมศริ,ิ	2552)	ดงันัน้	หากผูป้ระกอบการสามารถลดต้นทนุการขนส่งลงได้จะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้กบัผูป้ระกอบการมากขึน้	ซึง่หน่วยงานภาครฐัเองได้พยายามพฒันาระบบการขนส่งให้ดขีึน้	แต่เนือ่งมาจากปัจจยัหลายประการจงึท�าให้
การพัฒนานั้นล่าช้า	และไม่ประสบความส�าเร็จเท่าใดนัก	ดังผลการศึกษาวิจัยของ	ธเนศ	โสรัตน์	(2553)	เรื่อง	การก�าหนดนโยบายด้าน
โลจสิตกิส์ของประเทศ	พบว่าประเดน็ปัญหาทีส่�าคญัของการขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ในประเทศไทย	คอื	โครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคม
ที่ยังขาดการเชื่อมโยง	กฎระเบียบต่างๆ	ยังไม่เอื้ออ�านวยต่อความสะดวกทางการค้า	ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยยังขาดการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	และประเทศไทยยังขาดการบูรณาการเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงานต่างๆ
	 การพฒันาระบบขนส่งของประเทศไทยถงึแม้จะมนีโยบายในการขบัเคลือ่นแต่สิง่ส�าคญัคอื	ต้องด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ	ทัง้ภาค
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รฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึภาคธรุกจิต้องมส่ีวนร่วมในการ
วางแผนเพือ่ให้การพฒันาระบบขนส่งจากนีไ้ปเป็นรปูธรรมและเกดิ
ผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน

ควำมหมำยของกำรขนส่ง

	 หากจ�ากดัความค�าว่า	“การขนส่ง	(Transportation)”		อาจ
จ�ากัดความได้ว่า	 “การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคน	 และสินค้า	
รวมไปถึงการขนถ่ายสินค้านั้นด้วย”	 (จักรกฤษณ์	 ดวงพัสตรา,	
2543)
	 จากค�าจ�ากัดความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการขนส่งนั้นมี
วตัถปุระสงค์หลกั	คอื	การขนส่งสนิค้าและการขนส่งผูโ้ดยสาร		ซึง่
การพฒันาระบบขนส่งทัง้	2	ส่วนนีจ้ะมคีวามแตกต่างกนั	เช่น	การ
ขนส่งสินค้าต้องค�านึงถึงตั้งแต่การบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรูป
แบบการขนส่ง	 ระยะเวลา	 และวิธีในการเก็บสินค้าในคงสภาพดี	
การขนถ่ายสินค้า	 น�้าหนักและมูลค่าของสินค้า	 ซึ่งในส่วนนี้ต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศ
ที่ได้ท�าการส่งสินค้าไปจ�าหน่าย	 เป็นต้น	ส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
นั้น	จะมีปัจจัยในการพิจารณาแตกต่างกัน	เช่น	สภาพภูมิประเทศ	
หรอืการอยูใ่นเขตเมอืงหรอืนอกเมอืง	ปรมิาณความต้องการ	ความ
รวดเรว็ในการขนส่งซึง่จะมผีลต่อค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	ลกัษณะ
ของยานพาหนะ	เป็นต้น	จากตัวอย่างข้างต้น	จะเห็นได้ว่าระบบ
การขนส่งทัง้	2	ส่วนนัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก	ท�าให้ลกัษณะ
ของปัญหาและแนวทางการพัฒนาแตกต่างกัน	
	 ดงันัน้ในบทความนีจ้งึเน้นในประเดน็ของการพฒันาระบบ
การขนส่งสนิค้าไทยในปัจจบุนัเป็นหลกั	เพราะเป็นประเดน็ทีจ่ะก่อ
ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน	 และส่งผลกระ
ทบในวงกว้างกว่าการขนส่งผู้โดยสาร	

รูปแบบกำรขนส่ง (Transportation Mode)

	 การขนส่งสนิค้านัน้สามารถจ�าแนกได้หลายรปูแบบ	แต่การ
จะตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งรูปแบบใด	 ต้องพิจารณาถึง
คุณสมบัติของรูปแบบการขนส่ง	 รวมถึงคุณสมบัติของสินค้า	 งบ
ประมาณการลงทุนและต้นทุนการขนส่งด้วย	โดยสามารถจ�าแนก
รูปแบบการขนส่งออกเป็น	5	รูปแบบ	(Louis,	Adel,	&	Anne,	1996)	
ดังนี้
	 1)	การขนส่งทางถนน	(Road	Transportation)	หรือการ
ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการขนส่ง	ซึง่การขนส่งรปูแบบนีน้บัว่าเป็น
รูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย	 โดยเฉพาะการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ	สาเหตุที่ท�าให้การขนส่งทางถนนเป็นที่นิยม
นัน้เป็นเพราะบรษิทัผูผ้ลติสนิค้าสามารถขนส่งสนิค้าไปยงัลกูค้าได้

โดยตรง	รวมถงึสามารถส่งสนิค้าไปทีจ่ดุหมายปลายทางทีแ่ตกต่าง
กนัได้อย่างสะดวกและทัว่ถงึ	ประกอบกบัการขนส่งในรปูแบบอืน่ๆ	
นัน้	มข้ีอจ�ากดัด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการขนส่งได้อย่างเพยีงพอ	นอกจากนี	้หากใช้การขนส่ง
ภายในประเทศรูปแบบอื่น	 ยังต้องมีการขนถ่ายสินค้าหลายเที่ยว
จงึอาจท�าให้มต้ีนทนุการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้	และในปัจจบุนั	ผูป้ระกอบ
การที่ใช้การขนส่งทางถนนนั้น	 มักจะมีการติดตั้งระบบเชื้อเพลิง	
NGV	โดยเฉพาะในรถหัวลาก	ซึ่งยิ่งท�าให้ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงได้
อย่างมาก
	 2)	การขนส่งทางราง	(Rail	Transportation)	เป็นรูปแบบ
การขนส่งทีเ่หมาะกบัการขนส่งสนิค้าคราวละมากๆ	และมนี�า้หนกั
มาก	เช่น	ข้าว	ปูนซีเมนต์	ก๊าซ	และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	แต่การ
ขนส่งในรูปแบบนี้	นอกจากต้นทุนการขนส่งสินค้าแล้วยังมีต้นทุน	
อื่นๆ	 ที่ต้องพิจารณาด้วย	 อาทิ	 ต้นทุนการขนถ่ายสินค้า	 เพราะ
ต้องมีการขนถ่ายสินค้าจากรางหรือรถไฟไปยังรูปแบบการขนส่ง
อื่น	และยังมีต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูง	เพราะระวางสินค้าต้องสามารถ
ทนต่อแรงกระแทกได้สูง	 นอกจากนี้	 รางรถไฟยังมีเส้นทางจ�ากัด	
เพียง	4,180	 กิโลเมตร	 วิ่งผ่าน	46	 จังหวัด	(ส�านักนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร	กระทรวงคมนาคม,	2549)	และใช้ระยะ
เวลาขนส่งนาน	 จึงท�าให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการกระจายสินค้า
อปุโภค	บรโิภคมากนกั	เพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลาและทันต่อปริมาณความต้องการ	แต่
ในปัจจบุนัทางภาครฐักไ็ด้พยายามพฒันาระบบขนส่งทางรางให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	ทั้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งสาธารณะ	
โดยมีการศึกษาการลงทุนโครงการรถไฟรางคู่	หรือ	Double	track	
รวมถงึโครงการรถไฟความเรว็สงู	โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ	และภาคตะวันออก	
	 3)	การขนส่งทางน�า้	(Water	Transportation)	 ถือได้ว่า
เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต�่าที่สุด	 เพราะไม่ต้อง
สร้างเส้นทางใหม่	 เนื่องจากอาศัยเส้นทางที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เป็นส่วนใหญ่	เช่น	คลอง	แม่น�้า	ทะเล	มหาสมุทร	เป็นต้น	แต่อาจ
ต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คือ	ท่าเรือ	ซึ่งการขนส่งทางน�้า
นี	้จะใช้เรอืขนส่งสนิค้าเป็นพาหนะในการขนส่ง	โดยจะนยิมขนส่ง
สินค้าคราวละมากๆ	มีมูลค่าต่อหน่วยต�่าและมีข้อจ�ากัดด้านเวลา	
ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย	 หรือทนต่อ
ความชื้นไม่ได้	เพราะสินค้าอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย	
	 4)	การขนส่งทางอากาศ	(Air	Transportation)	นับว่าเป็น
รูปแบบการขนส่งที่สามารถขนส่งได้รวดเร็วที่สุด	และมีต้นทุนการ
ขนส่งต่อหน่วยสูงที่สุดเช่นกัน	 ดังนั้นสินค้าที่ขนส่งผ่านรูปแบบนี้
ควรเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง	สินค้ามีขนาดเล็ก	น�้าหนักเบา	มีการ
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บรรจหุบีห่อ	และอาจเป็นสนิค้าประเภททีเ่น่าเสยีง่าย	รวมถงึสนิค้า
แฟชั่นที่อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือลอกเลียนแบบได้ง่าย	 เมื่อมี
การเผยแพร่หรือเปิดเผยสินค้าและบริการนั้นๆ	 แล้ว	 ดังนั้นการ	
กระจายสนิค้าเพือ่ไปวางจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ	จงึมคีวามจ�าเป็น
ที่ต้องใช้ความรวดเร็วเพราะหากล่าช้าอาจเกิดการลอกเลียนแบบ
ก่อนสินค้าลิขสิทธิ์จัดจ�าหน่าย	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทอย่างมาก	(วัชรพล	สุขโต,	2552)
	 5)	การขนส่งทางท่อ	(Pipeline	Transportation)	เป็นรูป
แบบการขนส่งที่ต้องมีการลงทุนสูงในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	
นั่นคือ	ท่อขนส่งโดยสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลวและก๊าซ
เท่านัน้	และเป็นการขนส่งทางเดยีวจากแหล่งผลติไปยงัปลายทาง	
ไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ	และยังมีข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์	คือ	ใน
เส้นทางที่มีการวางแนวท่อนั้นต้องไม่มีความชันมาก	 เพื่อให้
ของเหลวและก๊าซทีไ่หลผ่านท่อ	ไม่ไหลย้อนกลบั	ซึง่ในประเทศไทย
มีสินค้าที่นิยมขนส่งผ่านทางท่อ	ได้แก่	น�้ามันดิบ	ก๊าซธรรมชาติ	
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	เป็นต้น

กำรขนส่งสินค้ำ

	 การขนส่งสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพถอืเป็นปัจจยัส�าคญัอย่าง
หนึ่งในการสร้างพึงพอใจให้กับลูกค้า	เพราะผู้ผลิตจะสามารถส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และคงคุณภาพ
สินค้าที่ดีไว้ได้	 โดยในประเทศไทยมีทั้งการขนส่งสินค้าภายใน
ประเทศ	 และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	 ดังตารางที่	 1	
ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ	 จะเห็นได้ว่าการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศไทยใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก	 ซึ่งเป็น
รปูแบบการขนส่งทีม่ต้ีนทนุขนส่งต่อหน่วยสงูกว่าการขนส่งทางราง
หรือทางน�้า	อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลให้การขนส่งทางถนน
มต้ีนทนุสงูขึน้	นัน่คอื	ราคาน�า้มนัหรอืเชือ้เพลงิต่างๆ	ทีม่กีารปรบั
ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้ยาก	

ตารางที่ 1 ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
หน่วย	:	พันตัน

	 การขนส่งสินค้า	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552

 ทางถนน	 430,275	 427,581	428,123	 424,456	423,677
	 ทางราง	 11,760	 11,579	 11,055	 12,807	 11,133
	 ทางน�า้	 76,560	 71,914	 78,445	 77,302	 70,872
	 ทางอากาศ	 120	 122	 110	 106	 103
	 รวม	 518,715	 511,196	517,733	 514,671	505,785

ที่มา:	(ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม,	2553)

	 ส่วนการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศนั้น	 หากประเทศ
ทีส่่งออกไปมพีืน้ทีอ่ยูไ่กลอย่างยโุรป	หรอืสหรฐัอเมรกิา		ผูป้ระกอบ
การไทยมักจะใช้รูปแบบการขนส่งทางเรือเป็นหลัก	 โดยสินค้าที่
ขนส่งก็มักจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่มาก	ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้
กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว	และขนส่งคราวละมากๆ	ประกอบกับ
ระยะทางทีไ่กลจงึท�าให้การขนส่งทางเรอืนัน้คุม้ค่ากว่า	หรอืถ้าเป็น
สนิค้าทีเ่สยีหายได้ง่าย	มมีลูค่าสงู	น�า้หนกัเบา	กม็กัจะใช้การขนส่ง
ทางเครื่องบิน	
	 หากผู้ประกอบการไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ
เพือ่นบ้าน	 หรอืประเทศในแถบอาเซยีน	 ส่วนหนึง่กอ็าจใช้รปูแบบ
การขนส่งทางเรอื	ด้วยเหตผุลดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น	นอกจากนี้
อาจมกีารขนส่งทางถนน	เพราะด�าเนนิการได้สะดวก	แต่อาจต้องมี
การขนถ่ายสนิค้าในจดุเชือ่มต่อของประเทศ	ส่วนการขนส่งทางราง	
กไ็ม่เป็นทีน่ยิมมากนกั	อนัเนือ่งมาจากการไม่มจีดุเชือ่มต่อในแต่ละ
ประเทศ	 รวมถึงเส้นทางที่ยังไม่ครอบคลุมซึ่งอาจท�าให้เกิดความ
เสีย่งและต้นทนุทีส่งูขึน้	 เพราะต้องมกีารขนถ่ายสนิค้าหลายเทีย่ว	
ซึง่อาจท�าให้สนิค้าเสยีหายได้	 ส่วนรปูแบบการขนส่งทีน่ยิมใช้น้อย
ที่สุดคือ	 การขนส่งทางท่อ	 ที่สามารถขนส่งได้เฉพาะสินค้าบาง
ประเภทเท่านัน้	และมค่ีาใช้จ่ายในการลงทนุสงู	ดงันัน้จงึท�าให้มกีาร
ใช้รปูแบบการขนส่งทางท่อน้อย	ดงัสถติจิากตารางที	่2	มลูค่าการ
ขนส่งสนิค้าขาออก	และตารางที	่3	ปรมิาณการขนส่งสนิค้าขาออก

ตารางที่ 2 มูลค่าการขนส่งสินค้าขาออก	
หน่วย	:	ล้านบาท

	การขนส่งสนิค้า	 2550	 2551	 2552

	 ทางถนน	 282,915	 384,157	 346,760
	 ทางราง	 36,453	 17,171	 9,042
	 ทางน�า้	 3,511,158	 3,950,855	 3,370,534
	 ทางอากาศ	 1,463,610	 1,485,887	 1,459,151
	 รวม	 5,294,136	 5,838,070	 5,185,487

ที่มา:	(กรมศุลกากร,	2553)

ตารางที่ 3 ปริมาณการขนส่งสินค้าขาออก	
หน่วย	:	พันตัน

	การขนส่งสินค้า	 2550	 2551	 2552

	 ทางถนน	 7,751	 8,372	 9,122
	 ทางราง	 685	 296	 164
	 ทางน�้า	 92,812	 93,907	 91,717
	 ทางอากาศ	 462	 418	 397
	 รวม	 101,710	 102,994	 101,401

ที่มา:	(กรมศุลกากร,	2553)
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	 สถิติการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ	 และการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ	จากตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่า	ในการขนส่งสนิค้า
ของผู้ประกอบการไทยยังสามารถลดต้นทุนได้จากการเปลี่ยนรูป
แบบการขนส่งทีเ่หมาะสม	แต่ถงึแม้ผูป้ระกอบการจะพยายามเพยีง
ใดก็คงไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้	เพราะเรื่องของการพัฒนาระบบ
การขนส่งไทยต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐในวางแผน	 ก�าหนด
นโยบายที่ชัดเจน	 เพื่อน�าไปสู ่การลงทุนและการปฏิบัติอย่าง
บูรณาการ	และต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด	แต่วันนี้การ
พัฒนาระบบขนส่งไทยยังไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้	 ก็เป็น
เพราะเหตุผลหลายประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด	 หรือ
อาจมีนโยบายในการพัฒนาในบางส่วน	แต่ก็ขาดการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง	 ดังนั้นจึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลให้การ
พฒันาระบบขนส่งสนิค้าของประเทศไทยในอนาคตไม่เป็นไปตาม
ที่คาดหวังไว้	ได้ดังต่อไปนี้
 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง	จะเหน็ได้ว่าการ
ขนส่งภายในประเทศโดยส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบทางการขนส่งทาง
ถนน	ถงึร้อยละ	86	เพราะโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งรปูแบบอืน่ๆ	
ทีน่อกเหนอืจากถนน	ไม่ได้มนีโยบายการพฒันาอย่างต่อเนือ่งและ
ชัดเจน	ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐ	จะพยายามพัฒนาระบบขนส่ง
ทางราง	เพื่อการขนส่งสินค้าในประเทศและการขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน	 ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง	 และโครงการ
รถไฟรางคู่	 โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงได้ผ่านความเห็นชอบ
ร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟ
ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี	จากคณะรฐัมนตรี
ไปเมื่อวันที่	7	กันยายน	2553	ซึ่งจะมีการเสนอร่างกรอบการเจรจา
ดงักล่าวต่อรฐัสภาต่อไป	(ศนูย์วจิยักสกิรไทย,	2553)	อย่างไรกต็าม	
รายละเอยีดโครงการในหลายประเดน็กย็งัไม่มคีวามชดัเจน	ทัง้ใน
เรือ่งรปูแบบรางทีจ่ะมผีลต่อความเรว็ในการเดนิรถ	และการบรหิาร
จดัการระบบขนส่งทางราง	ทีม่หีลายทางเลอืกทัง้แบบ	Single	Track	
หรือแบบ	Double	Track	หรือแบบผสม	ซึ่งการเลือกลงทุนรูปแบบ
ใดย่อมส่งผลต่องบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง	แหล่งเงินทุน	ที่
อาจส่งผลกระทบต่อระดับหนี้สาธารณะ	นอกจากนี้การร่วมลงทุน
ระหว่างไทย-จีน	ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา	โดยเฉพาะ
ด้านกฎหมาย	 เช่น	 พระราชบัญญัติการเข้าร่วมงานภาครัฐและ
เอกชน	 พ.ศ.	2535	 หรือจะเป็นในส่วนของพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้การขนส่งทางรางในประเทศไทย	ยังมีข้อจ�ากัด
ในเรือ่งการใช้ทางร่วมกนักบัการขนส่งผูโ้ดยสาร	จงึเกดิปัญหา	คอื	
ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ในบางช่วงเวลา	หรือหากขนส่งสินค้าได้
ก็ต้องประสบกับการควบคุมความเร็วในการเดินรถ	 และการมีจุด

ตดักบัถนนเป็นจ�านวนมากจงึท�าให้รถไฟวิง่ได้ในความเรว็ทีไ่ม่มาก
นกั	ท�าให้ไม่สามารถส่งสนิค้าได้ทนัตามเวลาทีก่�าหนด	ดงันัน้ความ
ไม่ชดัเจนเหล่านี	้จงึเป็นสิง่สะท้อนให้เหน็ว่า	การพฒันาระบบขนส่ง
ทีท่างภาครฐัด�าเนนิการอยูน่ัน้ยงัไม่มคีวามเป็นระบบ	และความไม่
เป็นระบบนี้เอง	อาจเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางราง	 ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเหมือนเช่นหลายโครงการที่
เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย	รวมถึงอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้
	 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศของประเทศไทย	นั่นคือ	
ท่าอากาศยาน	ต้องถือว่ามีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์	และ
มีศักยภาพทางการแข่งขันสูง		แต่การขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อ
การส่งออกนั้น	 ประเทศไทยมีปัญหาที่ส�าคัญคือ	 ไม่มีเครื่องบิน
ส�าหรับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ	แต่จะอาศัยการขนส่งผ่านทาง
สายการบินแห่งชาติของไทยที่มีเพียงรายเดียวเป็นหลัก	 คือ	 สาย
การบนิไทย	โดยการโหลดสนิค้าใต้ท้องเครือ่งบนิ		ปัจจยันีจ้งึท�าให้
ประเทศไทยเกิดความเสียเปรียบในการจะก้าวขึ้นสู ่การเป็น
ศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน
 2. ปัญหาด้านการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 โดย
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการขนส่ง	 มีหลายหน่วยงานและขาด				
การบูรณาการร่วมกัน	ประกอบกับไม่มีหน่วยงานหลัก	หรือที่เรียก
ว่า	 “เจ้าภาพ”	 อย่างชัดเจน	 ท�าให้การวางแผน	 การก�าหนดงบ
ประมาณ	 และการด�าเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า	 และไม่เชื่อมโยง
กัน	 จนบางครั้งเกิดกรณีที่มีการท�างานซ�้าซ้อน	 ท�าให้สูญเสียงบ
ประมาณโดยเปล่าประโยชน์	 เพราะบางหน่วยงานต้องรอผลการ
สรุปหรือนโยบายจากหน่วยงานอื่น	 ท�าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด�าเนนิงาน	แต่ในการแข่งขนัทางธรุกจิไม่สามารถรอเวลาได้	เพราะ
การแข่งขนัทีส่งูมากท�าให้เกดิการแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดได้
ง่าย	 หากธุรกิจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว	 เช่น	 ธุรกิจในประเทศสิงคโปร	์ มีการส่งออกสินค้า
ประเภทเดยีวกบัธรุกจิของไทย	หากคณุภาพใกล้เคยีงกนั	ราคาใกล้
เคียงกัน	 การส่งมอบที่รวดเร็วก็เป็นปัจจัยทางการแข่งขันที่ส�าคัญ	
แต่ในความเป็นจริง	 ธุรกิจของไทยอาจแพ้คู่แข่งตั้งแต่ปัจจัยด้าน
คุณภาพ	 รวมถึงราคา	 และตอกย�้าด้วยการส่งสินค้าที่ล่าช้า	 อัน
เนื่องมาจากการด�าเนินงานของภาครัฐที่ซ�้าซ้อน	และล่าช้า	เพราะ
กว่าจะด�าเนนิการยืน่เรือ่ง	ยืน่เอกสารเพือ่ขอส่งออกสนิค้ากต้็องใช้
เวลานาน	ถึงแม้ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจะพยายามแก้ไขโดย
การหาสถานที่และให้หน่วยงานส�าคัญที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้า
มาอยูท่ีเ่ดยีวกนั	ในลกัษณะจดุเดยีวเบด็เสรจ็	(One	Stop	Service)	
แต่กเ็ป็นเพยีงการลดระยะเวลาในการเดนิทาง	แต่ระยะเวลาในการ
ด�าเนินการก็ยังคงใช้เวลานานไม่ต่างจากเดิมมากนัก	



Executive Journal 103

	 นอกจากนี	้ปัจจยัทางการเมอืงกม็ส่ีวนในการด�าเนนิงานที่
ไม่ต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ	 เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล	นโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งก็จะแตกต่างกัน	ท�าให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องศึกษา	 วางแผน	 และก�าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ	 เพื่อด�าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รฐับาล	ท�าให้แผนการพฒันาของรฐับาลชดุก่อนกต้็องถกูพกัไว้	หรอื
บางแผนงานถกูยกเลกิไปเลยกม็	ีเหตผุลทีก่ล่าวมาจงึถอืเป็นปัญหา
ส�าคญัต่อการพฒันาระบบขนส่งสนิค้าของประเทศ	เพราะหากต้อง
สะดุดอยู่เสมอ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 ระบบขนส่ง
ไทยคงเดินหน้าไปได้ไม่ถึงไหน	อย่างเช่นที่แล้วมา
 3. ปัญหาด้านกฎระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขนส่ง	
ทัง้ในส่วนของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้านทีย่งัซ�า้ซ้อน	ขาด
ความชัดเจนและล้าหลัง	 รวมถึงการเจรจาระหว่างประเทศใน
อาเซียนก็ยังไม่มีให้เห็นอย่างชัดเจน	 เพราะหากมีการปรับเปลี่ยน
กค็วรปรบัเปลีย่นไปในทศิทางเดยีวกนั	เพือ่อ�านวยความสะดวกใน
ทางการค้า	เพราะในปัจจุบันปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญ	เช่น	
กฎระเบยีบด้านการจราจรซึง่พาหนะทีใ่ช้ขนส่งสนิค้าโดยส่วนใหญ่
จะใช้ได้ถึงสุดพรมแดนของประเทศตนเท่านั้น	ท�าให้ต้องมีการขน
ถ่ายสินค้าจึงเสียเวลาและสินค้าอาจเกิดความเสียหายได้	 รวมถึง
ระยะเวลาในการเปิดและปิดด่าน	 โดยเฉพาะตามแนวพื้นที่
เศรษฐกจิทางด้านตะวนัออกและตะวนัตกกย็งัมคีวามไม่สอดคล้อง
กัน	เป็นต้น	ดังนั้นปัญหาด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศจึงควรก�าหนดทิศทางและกฎ
ระเบียบร่วมกันของประเทศในอาเซียน	
	 ส่วนการขนส่งภายในประเทศกต้็องมกีารศกึษาการด�าเนนิ
งานอย่างจริงจัง	 เพื่อเปรียบเทียบผลดี	 และผลเสียอย่างรอบด้าน
ในการทีจ่ะปรบัปรงุกฎระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ	และต้องมกีารบงัคบั
ใช้กฎหมายให้เคร่งครัดมากขึ้น	เช่น	ประเด็นเรื่อง	รถขนส่งสินค้า	
บรรทุกน�้าหนักเกินพิกัด	 ซึ่งการออกกฎระเบียบในส่วนนี้	 เหตุผล
ประการหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าหากมีรถบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดใน
ปริมาณมากจะท�าให้ถนนต่างๆ	 เสียหายได้ง่าย	 ท�าให้ต้องใช้งบ
ประมาณในการซ่อมบ�ารงุถนนสงู	แต่ในสภาพความเป็นจรงิ	ถนน
แต่ละเส้นทาง	 สภาพการจราจรและปริมาณของรถที่ขนส่งสินค้า
ผ่านเส้นทางนั้นไม่เท่ากัน	 บางเส้นทางถึงแม้รถที่บรรทุกสินค้าจะ
บรรทุกไม่เกินพิกัดตามที่กฎหมายก�าหนด	แต่มีปริมาณรถมาก	ก็
อาจส่งผลให้ถนนเส้นทางนัน้เสยีหายเรว็และมากกว่าเส้นทางอืน่ๆ	
ดังนั้นการน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 มาใช้ในการพัฒนาเพื่อจัดเก็บค่า
ผ่านทาง	 ดังเช่นประเทศสิงคโปร์ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ใช้เส้นทางซึง่จะขึน้อยูก่บัชนดิของรถ	สภาพการจราจรในขณะนัน้	
และพื้นที่ที่ใช้บริการ	 เป็นต้น	 นั่นเป็นเพียงประเด็นตัวอย่างเรื่อง

ของปัญหาด้านกฎระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง	ที่รอ
การแก้ไขอย่างตรงจดุ	และหากได้รบัการแก้ไขประเดน็นีจ้ะเป็นอกี
หนึ่งกลไกส�าคัญที่ช่วยให้การพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทย
ได้	
 4. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เนื่องจากการขนส่ง
สินค้านั้นโดยส่วนใหญ่จะมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งเป็นจ�านวนมาก	
การตรวจสอบสินค้า	 หรือการท�าธุรกรรมต่างๆ	 ทั้งการท�าธุรกิจ
ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ	(B2B)	หรือระหว่างธุรกิจกับหน่วยงานภาค
รัฐ	(B2G)	และระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง	(G2G)	ก็จะ
ท�าให้การท�าธุรกรรมหรือด�าเนินการด้านการขนส่งเป็นไปอย่าง
รวดเรว็มากขึน้และลดข้อผดิพลาดลง	โดยในส่วนนีธ้รุกจิควรมกีาร
ใช้ระบบเทคโนโลยีในการด�าเนินงานมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็น	 ระบบ
บาร์โค้ด	 ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	 (Radio-
frequency	identification,	RFID)	 ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้น
โลก	(Global	Positioning	System,	GPS)	และโปรแกรมจดัการคลงั
สินค้า	(Warehouse	Management	System,	WMS)	เป็นต้น	ซึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น	 ล้วนแล้วแต่จะช่วย
ธุรกิจในเรื่องของการบริหารการขนส่งให้มีประสิทธิภาพได้ทั้งสิ้น
 5. ปัญหาด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	 ในปัจจุบันปัญหา
ภาวะโลกร้อนได้ทวคีวามรนุแรงมากขึน้	ซึง่การขนส่งถอืเป็นปัจจยั
หนึ่ง	 หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญในการก่อให้เกิดมลภาวะ
ต่างๆ	อันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม	ดังนั้นหากประเทศไทยจะมีการ
พัฒนาระบบขนส่งไทยให้มีความยั่งยืน	 ก็ควรให้ความใส่ใจกับ
ประเดน็นีค้วบคูไ่ปกบัการพฒันาระบบขนส่งในประเดน็ต่างๆ	อาทิ	
หากประเทศไทยต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งก็ควร
พจิารณาด้วยว่ารปูแบบการขนส่งหรอืโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ะพฒันา
นัน้ส่งผลด	ีผลเสยีอย่างไรต่อสิง่แวดล้อม	พาหนะทีใ่ช้ในการขนส่ง
มกีารปล่อยมลพษิมากน้อยเพยีงใด		รวมไปจนถงึกฎระเบยีบ	การ
บังคับใช้	 และมาตรการใช้การร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจอันเนื่องมาจากการปล่อยมลภาวะในการขนส่งสินค้า	 ซึ่งใน
ปัจจบุนัยงัไม่มใีห้เหน็อย่างชดัเจนในประเดน็ต่างๆ	ทีก่ล่าวมาข้าง
ต้น	ดังนั้นปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป	เพราะคนที่ได้รับผล	
กระทบ	 ไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนในประเทศนั้นๆ	 แต่เป็นทุกภาค
ส่วนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนี้
	 จากประเด็นปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า
ของประเทศไทยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ถือเป็นปัญหาที่ส�าคัญ
และเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นล�าดับแรกๆ	 ไม่เช่นนั้นการ
ด�าเนินการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของประเทศไทยจะเปรียบ
เสมือนคนที่ออกแรงวิ่ง	แต่มีเชือกผูกไว้	ท�าอย่างไรก็ไม่ไปถึงไหน
เสียที		
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สรุป

	 หากประเทศไทยมีการพัฒนาระบบการขนส่งที่ดี	 ย่อมส่ง
ผลให้ธุรกิจต่างๆ	ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดย
สามารถขนส่งหรือกระจายสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการมี
ต้นทุนด้านการขนส่งต�่าลง	รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของสินค้า
ให้ด	ีจนกระทัง่มกีารส่งมอบถงึมอืผูบ้รโิภค	ด้วยเหตนุีก้ารลดต้นทนุ
การขนส่งของผู้ประกอบการนั้น	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งพัฒนารูปแบบการขนส่งอื่นๆ	 ที่นอกเหนือจากถนน	 ให้มี
ศกัยภาพ	ทัง้ในด้านการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและการสนบัสนนุ
ให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้รูปแบบการขนส่ง
อื่น	 ที่ส�าคัญการวางแผนและด�าเนินการ	 พัฒนาระบบขนส่งของ
ประเทศไทยนัน้ต้องท�าอย่างเป็นระบบ	จงึจะท�าให้ความฝัน	ความ
หวงัทีป่ระเทศไทยจะมรีะบบขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นจรงิได้	มใิช่
ฝันที่เลื่อนลอยอย่างที่เป็นมา
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