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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา การ
ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บนเส้นทางแหลมฉบัง – หนองตะไก้ จงัหวดัอุดรธานีเป็นการสนับสนุน
นโยบายการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก ใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยั
คุกคาม และประเมินความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ดา้นการตลาด 
ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน 

ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ เพื่อส่วนแบ่งทาง
การตลาดร้อยละ 1.5 ของการขนส่งภายในประเทศ สอดคลอ้งกบัแนวทาง การปรับตวัของผูใ้ห้บริการขนส่ง
รายยอ่ยในการผนัไปเป็นผูใ้ห้บริการรับช่วงขนส่ง (Sub-contractors) โดยรูปแบบธุรกิจท่ีมีความเป็นไปได ้คือ 
1) ผูใ้ห้บริการขนส่งขยายขอบข่ายการให้บริการเช่ือมโยงการขนส่งด้วยรถไฟ และ 2) ผูแ้ทนรับจดัการ
ขนส่งสินคา้ โดยท าหน้าท่ีเป็นตวักลางประสานงานระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาคการผลิต ผูใ้ห้บริการขนส่ง
ดว้ยรถบรรทุก และการรถไฟแห่งประเทศ การปฏิบติั งานจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ท่ีสามารถยก
ขนหรือขนถ่ายสะดวกดว้ยโฟล์คลิฟท์ในการขนยา้ยระหว่างคลงัสินคา้กบัรถบรรทุก และรถไฟ ตลอดจน
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานและการแลกเปล่ียนข้อมูลกันภายในกลุ่มผู ้
ให้บริการขนส่งและการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใตข้้อจ ากัดด้านการบริหารจดัการ เม่ือเปรียบเทียบ
ขอ้มูลทางการเงินและการลงทุนทั้ง 2 รูปแบบ มีระยะเวลาคืนทุน (PB) ใกล้เคียงกนัอยู่ท่ีประมาณ 4 ปี 11 
เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีมูลค่าเท่ากบั - 577,137.92 และ - 954,796.01 และอตัราผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR) อยูท่ี่ร้อยละ 2.12 และ 2.03  
 
ค าส าคัญ: ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
 

ABSTRACT 
 

Feasibility study of multimodal transport operator by trucks and trains case study: transportation of 
consumer products from Laem Chabang to Nong Takai, Udonthani province,  supports the policy of 
transforming transport patterns to multimodal transport; under Strategy 2, Infrastructure and facilities 
Development, (draft) Thailand's Strategic Plan for Logistics Development, vol. 3 (2017 - 2020).  The 
purpose is to analyze the strength, weakness, opportunity and threat that evaluate the feasibility of the 
truck and trainable freight business; particularly in marketing, technique, management and finance.  

The study indicated that the development of the multimodal transport operator by trucks and trains 
for 1.5% market share of domestic transportation.  This is consistent with the adaptation strategy of the 
small logistics service providers to convert into sub-contractors. The possible business model  are 1) The 
transport operator extends the scope of the business and provides rail link services and 2) the freight 
forwarding agent, acting as liaison between manufacturers, the transport operator logistics providers, and 
State Railway of Thailand.  The operation required the loading and unloading of goods, which could be 
transported or transported conveniently by using a forklift truck to move between warehouses and trucks. 
Including the application of information systems to support the work and exchange of information within 
the transport operator and State Railway of Thailand as well as the management under the restrictions. 
Comparing financial and investment information of both model with the same payback period (PB) is 
approximately 4 years 11 months. The net present value (NPV) is - 577,137.92 and - 954,796.01 and the 
return on investment (IRR) is 2.12 and 2.03 percent. 
 
Keywords: Multimodal Transport 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็น
การปฏิรูปเพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นฐานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจเขม้ขน้มากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกลชิ้ดกนัเป็นสภาพไร้พรมแดนมากข้ึน การพฒันา
เทคโนโลยีส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยูใ่นสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ี
ปัจจยัพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นขอ้จ ากดัต่อการพฒันาเกือบทุกดา้น ดงันั้นจึงเป็นความทา้ทาย
อยา่งมากท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับตวั โดยเร่งพฒันาในทุกดา้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจยัส าคญัในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ
สังคม การกระจายความเจริญ การพฒันาเมืองและพื้นท่ี รวมทั้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดงันั้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 จึงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถและพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตวัของ
เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกั และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนบัสนุนให้เกิดความ
เช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยสร้างโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุน
การพฒันาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพฒันาระบบการบริหารจดัการและก ากับดูแลให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการ
พื้นฐาน และการคุม้ครองผูบ้ริโภค การพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศ และพฒันาผูป้ระกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพเพื่อการแข่งขนัในระดบั
นานาประเทศ 

เป้าหมายส าคญัของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนระบบขนส่ง เพื่อลด
ตน้ทุนโลจิสติกส์จากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสัดส่วนตน้ทุนการ
ขนส่งสินคา้ต ่ากวา่ร้อยละ 7 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ รวมถึงเพิ่มปริมาณการขนส่งสินคา้ทางราง
และทางน ้ าต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมดภายในประเทศ เป็นร้อยละ 4 และร้อยละ 15 ตามล าดบั ในปี 
2564  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [สศช.], 2559: 145)  

การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงท่ีผา่นมามีประสิทธิภาพดีข้ึน เน่ืองมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วมด าเนินการขบัเคล่ือนและพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง ประกอบกบัภาคธุรกิจให้ความส าคญัและต่ืนตวัในการพฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์
ภายในองคก์รมากข้ึน ส่งผลให้ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศ1 ลดลงจากร้อยละ 17.1 ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม

                                                           
1
  ในปี 2550 ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 17.1 ต่อ GDP โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปีตั้งแต่ปี 2551 - 2558 ซ่ึงมีตน้ทุนโลจิสติกส์

เท่ากบัร้อยละ 17.1, 15.1, 15.2, 14.7, 14.4, 14.2, 14.2 และ 14.1 ต่อ GDP ตามล าดบั 
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ของประเทศ ในปี 2550 เหลือร้อยละ 14.1 ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2558 ซ่ึงประกอบด้วย
ตน้ทุนขนส่งสินคา้ ร้อยละ 7.5 ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้ ร้อยละ 5.3 และตน้ทุนการบริหารจดัการ ร้อยละ 
1.3 ตามล าดบั (สศช., 2559: 1) 

แนวคิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินคา้สู่รูปแบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบไดรั้บการ
บรรจุไวต้ั้งแต่แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) แต่
ท่ีผ่านมายงัไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม เน่ืองจากการพฒันาระบบขนส่งแต่ละรูปแบบข้ึนอยู่
กบัเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยขาดการวางแผนเช่ือมโยงอย่างบูรณาการ ตลอดจนโครงการ
ส าคญั ๆ มีความล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแผนด าเนินงาน ซ่ึงคาดวา่หากโครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางและทางน ้ า ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบต่อไป 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยงัคงสนับสนุนการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็นกลยุทธ์การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงอนุภูมิภาค
และเป็นประตูการคา้ ซ่ึงอยูภ่ายใตยุ้ทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ี
เช่ือมโยงตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง ตลอดจนการประหยดัพลงังาน เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  

การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นอย่างหน่ึงในการพัฒนาประเทศทั้ งด้านเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2559: 41-42)  ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการผลิตและกระจายสินคา้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยตน้ทุนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ในปี 2558 
ยงัคงพึ่ งพาการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 80.86 ลดลงจากปี 2557 (ร้อยละ 81.20) โดย
ผูป้ระกอบการเร่ิมเปล่ียนมาใช้การขนส่งทางชายฝ่ังมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 8.70 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 (ร้อยละ 
8.15) รองลงมาคือ การขนส่งทางน ้ าภายในประเทศ ร้อยละ 8.53 การขนส่งทางราง ร้อยละ 1.9 และการขนส่ง
ทางอากาศ ร้อยละ 0.01 ตามล าดบั (สศช., 2559: 4)  

การขนส่งทางถนนมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากขอ้จ ากดัของการพฒันาของ
รูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ อาทิ การพฒันาระบบการขนส่งและการบริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ รวมถึง
บริการเรือชายฝ่ังท่ียงัไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนกั การขนส่งทางถนนจึงเป็นวิธีการท่ีสะดวกท่ีสุด สามารถ
ส่งสินคา้ถึงจุดหมายโดยไม่ตอ้งมีการขนยา้ยเปล่ียนถ่ายพาหนะ มีความรวดเร็ว ความยดึหยุน่และควบคุมเวลา
ได้ดี สามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภท ก าหนดจ านวนเท่ียววิ่งได้ตามต้องการ ครอบคลุมพื้นท่ีการ
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ให้บริการขนส่งไดม้ากกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน แต่มีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูงกรณีการขนส่งระยะ
ทางไกล รวมถึงโอกาสเกิดอุบติัเหตุค่อนขา้งสูง  

ขณะท่ีการขนส่งทางรางมีสัดส่วนการใชง้านอยูใ่นปริมาณท่ีต ่าและมีแนวโนม้การใชง้านลดลง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ท่ีมีสัดส่วนการขนส่งทางรางอยูร่ะหวา่งร้อยละ 5 ถึง 15 (สศช., 2556: 17) 
สินคา้ท่ีมีการขนส่งทางรางสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตูค้อนเทนเนอร์ ปิโตรเลียมเหลว และปูนซีเมนต ์แมว้า่
การขนส่งทางรางจะมีตน้ทุนต ่ากว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน และสามารถขนส่งสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัและปริมาณ
มาก เหมาะกบัการขนส่งระยะทางไกล แต่เน่ืองจากการขนส่งทางรางมีขอ้จ ากดัดา้นเส้นทางการวิ่งท่ีตายตวั 
ท าให้มีความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการขนส่งนอ้ย นอกจากน้ีมกัจะมีความล่าชา้กวา่ก าหนดบ่อยคร้ัง 
แมจ้ะมีก าหนดเวลาวิง่ตายตวั รวมถึงคุณภาพการบริการของการขนส่งทางรางค่อนขา้งต ่า 

แม้ว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุนแนวคิดการพัฒนารูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนโลจิสติกส์ ซ่ึงถือเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการให้บริการลูกคา้และเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจภาคการขนส่ง แต่การผสมผสานรูปแบบการขนส่งใน
ประเทศไทยยงัมีขอ้จ ากดัและไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากนกั จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
ธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา การขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคบนเส้นทาง
แหลมฉบงั - หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี  

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพือ่วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามของธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุก
และรถไฟ 

2) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

การคน้ควา้อิสระน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาปรับใชก้บั
การก าหนดกรอบแนวคิดและด าเนินการศึกษาวิจยั โดยศึกษาแนวคิดการขนส่งสินคา้ต่อเน่ือง  ระบบการ
ขนส่งสินค้าทางบกในปัจจุบัน ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน 

นอกจากน้ียงัไดท้  าการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย Jiang Bo ไดศึ้กษาเร่ือง “ธุรกิจ
ขนส่งต่อเน่ืองร่วมกนัระหวา่งรถยนตแ์ละรถไฟบนพื้นฐานดา้นโลจิสติกส์” วรพจน์ มีถาม และสมชาย พร
ชัยวิวฒัน์ ท าการศึกษาเร่ือง “การออกแบบระบบการตดัสินใจเลือกเส้นทางขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
ระหว่างไทยกบัเวียนนาม” Su Ming ได้ศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเก่ียวกบัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
โดยใช้ทฤษฎี Transportation Rationalization รุ่งนภา เดชพรหมสี ได้ศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของธุรกิจ
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ให้บริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกเม่ือเปิดเสรี AEC ในปี 2558” นพนนัต ์เมืองเหนือ ศึกษาเร่ือง “ประเทศไทย
กบัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ”  ธนภณ เจียรณัย ไดศึ้กษาเร่ือง “กลยทุธ์การปรับตวัของท่าเรือเชียงของ
จากการมี เส้นทางขนส่งสินคา้ผา่นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4” และ กุลบณัฑิต แสงดี สภาวดี สาย
สนิท และปิยรัตน์ แต่เจริญ ท าการศึกษา “ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่ กรณีศึกษา บริษทั 
PR สาขากรุงเทพมหานคร” 

4. ขอบเขตของการวจัิย 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมุ่งศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจดัการ และด้าน
การเงิน โดยศึกษารูปแบบธุรกิจขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีแตกหักเสียง่ายต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและ
รถไฟ เฉพาะเส้นทางแหลมฉบงั - หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี เท่านั้น  

 
5. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบ่งเป็น การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม และความเป็นไปไดข้อง
ธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา การขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคบนเส้นทาง
แหลมฉบงั – หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม หรือ SWOT Analysis เป็นการประเมิน 
สถานการณ์จากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ือง
ดว้ยรถบรรทุกและรถไฟในประเทศไทย  

จุดแข็ง 
1. ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจขนส่ง การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิดการ

ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานการขนส่งให้สอดคลอ้งกนั เพื่อลดตน้ทุนและขอ้จ ากดัในการเคล่ือนยา้ย
สินคา้และบริการ 

2. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจตามแบบอยา่งของธุรกิจท่ีเป็นผูน้ าในตลาด การลงทุนของผู ้
ใหบ้ริการขนส่งขา้มชาติ ท าให้เกิดการถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยแีก่ธุรกิจในประเทศไทย และท า
ใหเ้กิดการพฒันารูปแบบธุรกิจ  

3. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายตามเส้นทางยุทธศาสตร์และการเช่ือมโยงสู่ประเทศเพื่อน
บา้น การสร้างความร่วมมือดา้นการคา้ การบริการ และการลงทุน 
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จุดอ่อน 
1. ธุรกิจขนส่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท าให้ความสามารถในการใหบ้ริการ

แบบครบวงจรค่อนขา้งจ ากดั และไม่สามารถรองรับความตอ้งการของภาคการขนส่งซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวา้ง
ข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ทรัพยากรบุคคลจ ากดัอยูใ่นวงแคบ การพฒันาองคค์วามรู้และความสามารถของบุคลากรดา้น
การขนส่งและโลจิสติกส์ในการประยุกต์ใช้สหวิทยาการสาขาต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัให้สอดคลอ้ง
สนองตอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาคธุรกิจค่อนขา้งจ ากดั 

โอกาส 
1. การสนับสนุนการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เพื่อลด

ตน้ทุนการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงตลอดทั้งตน้ทางถึง
ปลายทาง โดยพฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายขนส่งสินคา้หลกัของประเทศ ก่อสร้าง
รถไฟทางคู่บนเส้นทางการขนส่งท่ีหนาแน่น เช่ือมโยงการขนส่งสินคา้ระบบรถไฟ (Feeder Line) จาก
พื้นท่ีเศรษฐกิจด่านชายแดนส าคญัและเขตอุตสาหกรรมเขา้กบัโครงข่ายรถไฟหลกัของประเทศ การจดัหา
หวัรถจกัรและแคร่บรรทุกให้เพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมใน
การใหบ้ริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

2. การเร่งพฒันาระบบ National Single Window (NSW) ให้สมบูรณ์ โดยจดัตั้งหน่วยงานจดัการ
ส่วนกลาง ท าหน้าท่ีพฒันา บริหารจดัการ และดูแลระบบส่วนกลาง การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างภาครัฐ 
(G2G) และระหวา่งภาครัฐและเอกชน (G2B) สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลในกระบวนการโลจิสติกส์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงระบบ ASEAN Single Window (ASW) ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

3. แนวโน้มการขยายตวัของตลาดภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียน ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ขยายตวัของการบริโภคในอาเซียน แนวโน้มการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจและการคา้ในภูมิภาคอาเซียน 
เน่ืองจากการเปิดเสรีทางการคา้และโครงสร้างการผลิตมีลกัษณะเป็นเครือข่ายการผลิตขา้มประเทศ เป็นตน้  

4. ความต้องการมีความหลากหลายและเป็นตลาดเฉพาะมากข้ึน เพราะความหลากหลายของ
ประชาชนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ระดบัการพฒันาเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั และการเพิ่มข้ึนของ
ชนชั้นกลางและประชากรรุ่นใหม่จะท าใหเ้กิดความตอ้งการรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดแนวคิดและความ
หลากหลายในการให ้บริการดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์มากข้ึน 

ภัยคุกคาม 
1. การแข่งขนัของธุรกิจขนส่งท่ีรุนแรงข้ึน ภายใตก้ารเปิดเสรีทางการคา้ การให้บริการ โลจิสติกส์

ไดเ้ปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นไดถึ้งร้อยละ 70 ส่งผลให้ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนั
มากข้ึน ทั้งน้ีอาเซียนเป็นเป้าหมายการลงทุนของบรรษทั โลจิสติกส์ขา้มชาติ ซ่ึงมกัเขา้มาในรูปแบบ การ
ร่วมทุนกบับริษทัทอ้งถ่ิน ท าใหธุ้รกิจขนส่งจะมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 
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2. การเติบโตของบริการส่งเอกสารและพสัดุ เป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร โดยเฉพาะการพฒันา ASEAN Broadband Corridor ท าให้มีจ  านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
และท าให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในอาเซียน โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างผูผ้ลิต
กบัผูบ้ริโภค (B2C) และผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (C2C) จ  านวนประชากรในเขตเมืองท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ตน้ทุน
การเดินทางไปซ้ือสินคา้มีตน้ทุนสูงข้ึนจากการจราจรท่ีติดขดั และการเพิ่มข้ึนของคนรุ่นใหม่ท่ีคุน้เคยกบั
การซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์  

 
ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ โดยวิเคราะห์

องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน พบวา่ 
1. ความเป็นไปได้ด้านการตลาด พบว่า การพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและ

รถไฟ โดยตั้งเป้าหมายการแบ่งส่วนตลาดร้อยละ 1.5 ของการขนส่งภายในประเทศทั้งหมด เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามทิศทาง การปรับตวัของผู ้
ให้บริการขนส่งรายยอ่ยในการผนัไปเป็นผูใ้ห้บริการรับช่วงขนส่ง (Sub-contractors) ของผูใ้ห้บริการขนส่งราย
ใหญ่ โดยการปรับตวัดงักล่าวเป็นการสร้างพนัธมิตรในการขนส่งและจดัการสินคา้ร่วมกนัตามความช านาญ 
และเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดท่ีมีการขยายตวัตามแนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค พบวา่ การขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟจ าเป็นตอ้ง
ใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น เคร่ืองด่ืมกระป๋อง เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ขนม
กรุบกรอบ ยาสีฟัน มีโอกาสท่ีสินคา้จะเกิดความเสียหาย เช่น ตกหล่น หรือยุบตวัอนัเน่ืองมาจากการซ้อนสูง
เกินความสามารถของบรรจุภณัฑ์ อยูบ่นพื้นฐานของขอ้จ ากดัของการขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ โดยสูงไม่
เกินขอบบนของตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และมาตรฐานของอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้  
โดยมีเป้าหมายให้สามารถใชป้ระสิทธิภาพของความจุให้ถึงร้อยละ 80 จึงพิจารณาเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายชนิด
พบัเก็บและวางซอ้น (Mesh pallet) ให้มีขนาดเทียบเท่ากบัพาเลท 1.0 x 1.2 เมตร สามารถยกขนหรือขนถ่าย
สะดวก คุม้ค่าในการขนส่งแต่ละเท่ียว สามารถใชไ้ดท้ั้งในกรณีสินคา้มีพาเลทและไม่มีพาเลท  สามารถปรับ
ใช้ได้กบัพาเลทขนาดมาตรฐานอย่างน้อย 2 ขนาด 1*1 กบั 1*1.2 ปรับระดบัความสูงได้ตามขนาดกล่อง
สินค้า และ รับน ้ าหนักได้ต่อหน่ึงพาเลทได้ถึง 1.2 ตนั สามารถขนยา้ยโดยใช้โฟล์คลิฟท์ในการขนยา้ย
ระหว่างคลังสินค้ากับรถบรรทุก การขนส่งสินค้า ท าให้การออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจยัน้ีดว้ยเช่น  
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ภาพประกอบที ่1 แนวคิดมิติและการใชง้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ 

ปัจจุบนัการขนส่งดว้ยรถบรรทุกมีการพฒันาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ท างานและการแลกเปล่ียนข้อมูลกันภายในกลุ่มผูใ้ห้บริการขนส่ง และมีการพัฒนาฐานข้อมูลไวซ่ึ้ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการจองระวางรถไฟเพื่อขนส่งสินคา้ โดยการน าขอ้มูลท่ีใชใ้นการขนส่งดว้ย
รถบรรทุกและรถไฟก าหนดนิยามและการใช้งานขอ้มูล และเทียบองค์ประกอบขอ้มูลกบัมาตรฐานสากล 
The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) โด ย ศึ ก ษ า  UN/EDIFACT, UN/TDED  
และ UN/LOCODE  ซ่ึงเก่ียวกับองค์ประกอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการขนส่งสินค้าและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแนวทางการก าหนดนิยามของขอ้มูลท่ีจะใช้แลกเปล่ียนท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต่อการสนบัสนุนการขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ  

 

ภาพประกอบที ่2 การไหลของเอกสารการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
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3. ความเป็นไปได้ด้านการจัดการและปฏิบัติการ มีขอ้จ ากดัดา้นการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ดว้ย
รถไฟ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ท าให้ธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ย
รถบรรทุกและรถไฟจ ากดัเพียงการซ้ือเหมาระวางเพื่อบรรทุกและขนส่งสินคา้ด้วยระบบตูค้อนเทนเนอร์
เป็นไปตามระเบียบการจดัเดินขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินการได้แก่ 1) ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ด้วยรถบรรทุกขยายขอบข่ายธุรกิจและการ
ให้บริการในการเช่ือมโยงการขนส่งด้วยรถไฟ ภายใตส้ัญญาความรับผิดชอบเดียวกนั และ 2) ผูแ้ทนรับ
จดัการขนส่งสินคา้ (Freight Forwarder) โดยท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางประสานงานระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในภาค
การผลิต ผูใ้ห้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และการรถไฟแห่งประเทศ โดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนั เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นย  า 

 

ภาพประกอบที ่3 แนวคิดการบริหารจดัการธุรกิจโดยผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก 

 
ภาพประกอบที ่4 แนวคิดการบริหารจดัการธุรกิจโดยผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินคา้ 

 

รวบรวม

ค าสัง่ซ้ือ 

สถานีขนถ่ายตน้ทาง (เช่าสถานท่ี) สถานีขนถ่ายปลายทาง (เช่าสถานท่ี) 

ผูป้ระกอบการ ส่งมอบ

สินคา้ 

ผูใ้ห้บริการขนส่ง 

รับสินคา้ 

สถานีขนถ่ายตน้ทาง (เช่าสถานท่ี) สถานีขนถ่ายปลายทาง (เช่าสถานท่ี) 

ผูแ้ทนรับจดัการ

ขนส่งสินคา้ 
ผูใ้ห้บริการขนส่ง 

ส่งมอบสินคา้ 

รวบรวมค าสัง่ซ้ือ และ
ซ้ือขายค่าระวางรถไฟ 
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การปฏิบติัการขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ เร่ิมจากการรวบรวมค าสั่งซ้ือหรือรายการ
ขนส่งสินคา้ เพื่อค านวณขนาดบรรจุและท าการจองระวางและเท่ียวรถไฟในการขนส่ง จากนั้นจึงนดัหมาย
รับสินคา้เพื่อน าไปบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ ณ สถานีแหลมฉบงั และขนส่งดว้ยรถไฟไปยงัสถานีหนองตะไก ้
จงัหวดัอุดรธานี โดยมีรถบรรทุกรอขนถ่ายสินคา้เพื่อกระจายสินคา้สู่ลูกคา้ปลายทาง การขนถ่ายสินคา้จาก
ตน้ทางจนถึงปลายทางโดยใช้อุปกรณ์ขนถ่ายชนิดพบัเก็บและวางซ้อน (Mesh pallet) ตลอดเส้นทางการ
ขนส่ง  

 

ภาพประกอบที ่5 ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

4. ความเป็นไปได้ด้านการเงิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจขนส่ง
ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ โดยผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกท่ีขยายขอบข่ายธุรกิจและการ
ให้บริการ กับ ผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินค้า พบว่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมูลค่ารวมถึง 1,800,000 บาท เม่ือประเมินความคุ้มค่าโดยใช้หลักเกณฑ์การ
ตดัสินใจเพื่อการลงทุน พบวา่ ทั้ง 2 รูปแบบธุรกิจมีระยะเวลาคืนทุน (PB) ใกลเ้คียงกนัอยูท่ี่ประมาณ 4 ปี 11 
เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีมูลค่าเท่ากบั - 577,137.92 และ - 954,796.01 และอตัราผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR) อยูท่ี่ร้อยละ 2.12 และ 2.03 
 
6. อภิปรายผล 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา: การ
ขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคบนเส้นทางแหลมฉบงั-หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี จะเป็นแนวทางการพฒันา
ธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ซ่ึงภาคเอกชนเล็งเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึง
ร่วมกนัจดัตั้งบริษทัเพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงตน้แบบอุปกรณ์ขนถ่าย การพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจดัการ ตลอดจนรูปแบบการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สนับสนุนการ
เปล่ียนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และ Su Ming (2011) พบวา่การขนส่ง

รวบรวมรายการ

ส่งสินคา้ 

จองระวาง รับสินคา้ดว้ย

รถบรรทุก 

บรรจุตูค้อนเทนเนอร์ 

ณ สถานีตน้ทาง 

ขนยา้ยสินคา้ดว้ย

รถบรรทุก 

บรรทุกดว้ยรถไฟ 

ไปสถานีปลายทาง 

กระจายสินคา้ 
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ต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็นวิธีการขนส่งท่ีทนัสมยั โดยรวมขอ้ดีของรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ และการบูรณา
การการใชท้รัพยากร ซ่ึงเป็นลกัษณะการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพและตน้ทุนต ่า  

นอกจากน้ียงัสอดรับกบัโครงการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทางรางภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 
ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี นิคมแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่ือมโยงกบัสถานี
รถไฟหนองตะไก ้มีระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ห่างจากถนนมิตรภาพเพียง 2 กิโลเมตร มีแผนการลงทุนวางราง
เช่ือมเขา้มาในนิคม และวางแผนท่ีจะพฒันาเต็มรูปแบบในพื้นท่ี 400 ไร่ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่วา่
จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขนานทางรถไฟกวา้ง 6 เมตร ลานคอนกรีตตั้งตูค้อนเทนเนอร์และ
ทางเดินรถ โกดงัขนถ่ายสินคา้ส าหรับยกขนตูสิ้นคา้และลานจอดรถบรรทุก  คาดวา่จะแลว้เสร็จปลายปี 2561  

อย่างไรก็ตามการพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ จ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การไหลของสินคา้และขอ้มูลในกระบวนการโลจิสติกส์
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นย  า ตลอดจนการลงทุนอยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและ
ความย ัง่ยนืของธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

 
7. รายการอ้างองิ 
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สาขากรุงเทพมหานคร.”  วารสารวจัิยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11, 
ฉบบัท่ี 2: 323 - 336. 
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