
 

คณะผู้จัดท ำ : กองศึกษำวิจัยทำงยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงฯ โทร./โทรสำร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ในปี ๒๕๕๘ 
ความร่วมมือและการพัฒนาในเสาประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN 
ECONOMIC COMMUNITY: AEC) จะเป็นเสมือนตัวกลางใน
การเช่ือมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกัน โดยมีกลไกหลักท่ีเป็น  
ฟันเฟืองส าคัญในการผลักดันให้ AEC ขับเคล่ือนไปข้างหน้า   
คือ แผนการเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน หรือ ASEAN 
Connectivity ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้น าอาเซียน ๑๐ 
ประเทศ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ ง ท่ี ๑๗ เมื่อ           
ปี ๒๕๕๓ และเกิดเป็นแผนแม่บทว่าด้วยการเช่ือมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ใน 
๓ ด้าน คือ  

(๑) การเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity)  
(๒) การเช่ือมโยงทางสถาบัน (Institutional Connectivity) 
(๓)การเช่ือมโยงประชาชน (People-to-People 

Connectivity)  
ซึ่ ง ส่วน ท่ี เกี่ ยว ข้องในล า ดับ ต้นๆ ส าหรั บ  AEC             

จึงน่าจะเป็นการเช่ือมโยงทางกายภาพท่ีควบรวมการเช่ือมโยง           
การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน                   
และจะขยายการเช่ือมโยงไปยังประเทศท่ีมีพื้นท่ีต่อเนื่อง             
กับภูมิภาคอาเซียน อาทิ จีน อินเดีย และออสเตรเลียใน
อนาคตด้วย  

ในส่วนของระบบโลจิสติกส์ (Logistic) เมื่อพิจารณา
ภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน จะพบว่าเป็นการขนส่ง
ทางบกมากท่ีสุดถึงร้อยละ ๘๖  ทางน้ าประมาณร้อยละ ๑๒ 

และทางราง มีเพียงร้อยละ ๒ ส่วนท่ีเหลือเป็นการขนส่งทาง
อากาศ จะเห็นว่า การขนส่งด้วยระบบรางยังคงมีปริมาณท่ี 
น้อยมากท้ังท่ีมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งด้วยระบบอื่น เนื่องจาก
สามารถขนส่งได้ปริมาณมากๆ ในคราวเดียว ฉะนั้น การท่ีจะ
ลดต้นทุนการขนส่งได้ก็ต้องเพิ่มปริมาณการขนส่งทางราง                   
ให้มากขึ้น  

จากการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่ง      
ของไทยกับต่างประเทศ พบว่า ในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทย              
มีต้นทุนการขนส่งประมาณ ๑๑.๕ ล้านล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ ๑๗.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๗ กลุ่มประเทศ 
ในทวีปยุโรปอยู่ท่ีร้อยละ ๙ เเละสหรัฐอเมริกาอยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ ๑๐  

ด้วยเหตุนี้ท าให้
รัฐบาลไทย มีการก าหนด
ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
โครงข่ายคมนาคมในปี 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ ด้วยการ
ปรับปรุงและสร้างเส้นทาง
เพิ่ ม เ ติม เพื่ อ เ ช่ือมโยง
แ ห ล่ ง พั ก สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ 
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ระหว่ า งประ เทศ ให้ มี
ศักยภาพเพียงพอต่อการ 

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์   ฉบบัที่  ๔๔/๕๖      ๑๒ - ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๖ 

ASEAN Connectivity ASEAN Connectivity ASEAN Connectivity –––   การพฒันาระบบรางเพือ่อนาคตทางการค้าของประเทศไทยการพฒันาระบบรางเพือ่อนาคตทางการค้าของประเทศไทยการพฒันาระบบรางเพือ่อนาคตทางการค้าของประเทศไทย      

 

ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ASEAN COMMUNITY: AC) ในปี ๒๕๕๘ เเน่นอนว่ำ
รัฐบำล และภำคธุรกิจจะต้องมองภำพกำรบริหำรประเทศและตลำดกำรค้ำที่ใหญ่ข้ึน เนื่องจำกประชำกรในภำพรวมจะ

เพิ่มข้ึนจำก ๖๕ ล้ำนคนภำยในประเทศ กลำยเป็น ๖๐๐ ล้ำนคนทั่วทั้งภูมิภำค ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำในเสำ
ประชำคมเศรษฐกิจ หรือ AEC จะเป็นเสมือนตัวกลำงในกำรเช่ือมโยงภูมิภำคเข้ำด้วยกัน กลไกหลักที่เป็นฟันเฟืองส ำคัญ

ในกำรผลักดันให้ AEC ขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ คือ แผนกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน (ASEAN Connectivity) 
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เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค และการ
เช่ือมโยงกับจีน อินเดีย ออสเตรเลีย และประเทศในเอเชีย
ต่อไป ซึ่งปัจจุบันส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง                  
และจราจร กระทรวงคมนาคม ( สนข.) ได้มีการส ารวจ
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง (Hi-Speed Train) ในประเทศ           
ไว้  ๔ เ ส้นทาง ไ ด้แก่  เ ส้นทางกรุ ง เทพฯ -พิษณุโลก , 
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา, กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-
พัทยา-ระยอง เพื่อเป็นโครงการน าร่องก่อนขยายผลสู่
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศต่อไป 

แต่จากการศึกษาแผนแม่บทว่าด้วยการเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Con-
nectivity) ของประเทศไทย กลับพบว่าส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหา
ในการเช่ือมโยงระหว่างกันด้วยระบบรางส าหรับประเทศ
ไทยนั้น คือ  

 กา ร ให้ค วามส า คัญกั บก าร เ ช่ื อม โย งพื้ น ท่ี 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 
Sub-region: GMS) ท่ีประกอบด้วยสมาชิก ๖ ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
จีนตอนใต้ เท่านั้น ยังไม่ได้เช่ือมโยงลงไปถึงภาคใต้ของ
ประเทศเพื่ อ เ ช่ือมต่อไปยั งมาเล เซีย  สิงคโปร์  และ
อินโดนีเซีย ซึ่งก็เป็นประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของไทย แม้ว่าใน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ของการเช่ือมโยงทางกายภาพจะเน้นการ
สร้างระบบการขนส่ง ท่ีเช่ือมโยงทางทะเลไว้แล้วก็ตาม 

 แม้รัฐจะมีการก าหนดแผนแม่บทว่าด้วยการ
เช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนด้วยระบบราง แต่ในแผนฯ 
กลับไม่ได้ระบุให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วม              
ในการด าเนินการแต่อย่างใด 

 ระบบการบริหารจัดการการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ยังไม่รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังใน
เรื่องสมรรถนะของขบวนรถ การรักษาความปลอดภัยขบวน
รถและสินค้า รวมท้ังการควบคุมระยะเวลาในการขนส่ง                

ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 
 ปัญหาเรื่องความแตกต่างทางข้อกฎหมายท่ี             

ไม่ สอดค ล้อ ง เ เ ละ ไม่ ส่ ง เ สริ ม ศักยภาพทางการ ค้ า                  
ระหว่างประเทศ 

 จากนโยบายการพัฒนาโครง ข่ายคมนาคม                
ขนส่งและโครงการคมนาคมขนส่งทางรางของรัฐบาล                   
ท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังหน่วยงานและผลิตบุคลากร    
ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับงานการ
ขยายเส้นทางและระบบรางต่อไป 

ท่ีกล่าวมาท้ังส้ิน คือ ส่ิงท่ีประเทศไทยควรมีการ
ก าหนดมาตรการรองรับเพิ่มเติมส าหรับการเข้าสู่ตลาด
เศรษฐกิจของภูมิภาคในเชิงของผลก าไรทางการค้า แต่ท้ังนี้
ต้องไม่ลืมมาตรการด้านความม่ันคงของประเทศควบคู่กันไป
ด้วย เช่น  

๑) แผนแม่บทฯ เน้นการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ 
และความรวดเร็วในการขนส่งเป็นประเด็นส าคัญ จึงอาจ
ส่งผลกระทบในแง่ลบทางด้านความมั่นคง เช่น การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด อาวุธผิดกฎหมาย พืชและสัตว์สงวน   
เป็นต้น 

๒) ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรง
และเกิดบ่อยข้ึน อาทิ อุทกภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม อาจ
เป็นปัญหาหลักท่ีท าให้ระบบรางเสียหายและการขนส่ง
หยุดชะงัก โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือท่ีมีภูมิประเทศเป็น
เชิงเขา เกิดปัญหาดินถล่มและน้ าท่วมกัดเซาะรางบ่อยครั้ง 
ซึ่งอาจส่งผลด้านความปลอดภัยตามมา....   
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