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6  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย

ปัจจุบันภาครัฐได้ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเป็น 
อย่างมากสะท้อนจากเม็ดเงินลงทุนสูงถึงประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท Insight ฉบับนี้จึง
นำาเสนอมุมมองโอกาสสำาหรับภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานใน 3 ดา้นสำาคญัไดแ้ก ่โครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำา 
รวมถงึวเิคราะหผ์ลกระทบระยะสัน้และระยะยาวทีจ่ะสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 

ในชว่งระยะเวลาดำาเนนิโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคม แนน่อนวา่ธรุกจิรบัเหมา
กอ่สรา้งและวสัดกุอ่สรา้งเปน็ธรุกจิสองกลุม่แรกทีจ่ะไดอ้านสิงสจ์ากการพฒันากอ่นธรุกจิ
กลุ่มอื่นๆ ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำ�นวนมห�ศ�ลในก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คม
ขน�ดใหญ่ ไม่ว่�จะเป็นโครงก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นก�รขนส่งท�งร�ง ท�งอ�ก�ศหรือ
ท�งน้ำ� ทั้งในส่วนผู้รับเหม�ร�ยใหญ่ที่เคยมีประสบก�รณ์ในก�รก่อสร้�งโครงก�รเหล่�นี้
ม�ก่อนและผู้รับเหม�ร�ยย่อยที่มีโอก�สรับช่วงง�นก่อสร้�งต่อจ�กผู้รับเหม�หลัก รวมถึง
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้�งหลัก เช่น ปูนซีเมนต์ และเหล็ก ย่อมได้รับผลพลอยได้จ�กโครงก�ร
ก่อสร้�งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นเช่นกัน 

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิด 
การขยายตัวของเมืองและสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการตาม
แนวเส้นทางที่มีรถไฟพาดผ่าน โดยก�รพัฒน�ดังกล่�วเป็นหนึ่งในว�ระสำ�คัญของภ�ครัฐ 
เพร�ะนอกจ�กจะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดินท�ง ใช้พื้นที่ก่อสร้�งน้อย เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดลอ้ม และมตีน้ทนุในก�รขนสง่ทีต่่ำ�แลว้ ยงัจะชว่ยสร�้งคว�มเปน็เมอืง (urbanization) 
ส่งผลให้พ้ืนท่ีเหล่�น้ีมีก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งธุรกิจเพ่ิมม�กข้ึน ยกตัวอย่�งเช่น ธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์  ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ธุรกิจค้�ปลีกค้�ส่งทั้งประเภทซูเปอร์ม�ร์เก็ตและ 
ไฮเปอร์ม�ร์เก็ต และธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม อีกทั้ง ยังนำ�ไปสู่ก�รจ้�งง�นที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งในส่วนก�รเดินรถและธุรกิจร�ยรอบแนวรถไฟ โดยแม้ว่�ก�รพัฒน�ระบบขนส่งท�งร�ง
สว่นใหญจ่ะใชเ้มด็เงนิลงทนุสงูและไดผ้ลกำ�ไรจ�กค�่โดยส�รนอ้ย แตท่ัง้นี ้ห�กมกี�รพฒัน�
เมืองโดยผสมผส�นระหว่�งก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์และก�รขนส่งมวลชน (Transit 
Oriented Development: TOD) จะทำ�ให้ที่ดินบริเวณที่มีแนวรถไฟตัดผ่�นเกิดก�รพัฒน�
และเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจในภ�พรวมได้สูงยิ่งขึ้น

สำาหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม 
การบินของประเทศ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งการขนส่งทาง
อากาศ การซ่อมบำารุงเครื่องบิน และการท่องเที่ยวให้ได้รับผลพลอยได้ตามมา โดยอีไอซี
ประเมนิว�่ จ�กแผนง�นภ�ครฐัทีมุ่ง่เนน้ก�รพฒัน�สน�มบนิหลกัทัง้ 3 แหง่ ไดแ้ก ่สวุรรณภมู ิ
ดอนเมือง และภูเก็ต นอกจ�กจะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขนส่งสินค้�และผู้โดยส�ร
แล้ว ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนและสร้�งโอก�สให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกเป็นจำ�นวนม�ก 
ทั้งธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งและวัสดุก่อสร้�งที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงในช่วงระยะเวล�
พฒัน�สน�มบนิแลว้ ยงัมธีรุกจิก�รบนิและซอ่มเครือ่งบนิทีจ่ะส�ม�รถคว�้โอก�สจ�กปรมิ�ณ 

บทสรุปผู้บริหาร
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เที่ยวบินที่เพิ่มม�กขึ้น  รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจนันทน�ก�รที่จะได้รับประโยชน์จ�ก
จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น นอกจ�กนี้ ยังรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ธุรกิจน้ำ�มัน 
เชือ้เพลงิอ�ก�ศย�น และธรุกจิอ�ห�รและเครือ่งดืม่ที่ใหบ้รกิ�รบนเครือ่งบนิ ซึง่มโีอก�สไดร้บั
ประโยชน์ต�มม�หลังก�รพัฒน�สน�มบินแล้วเสร็จ

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำาและการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและ 
การขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ จะเป็นอีกหน่ึงกุญแจสำาคัญในการลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการ 
อย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึงช่วยเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจต่อเรือและซ่อม
เรือ และธุรกิจคลังสินค้า เป็นต้น โดยแผนง�นพัฒน�ท่�เทียบเรือช�ยฝั่งและศูนย์ก�รขนส่ง
ตู้สินค้�ท�งรถไฟที่ท่�เรือแหลมฉบัง รวมถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำ�ป่�สัก จะนำ�ม�ซึ่ง
ก�รเปลี่ยนแปลงทั้งท�งด้�นก�รขนส่งและเศรษฐกิจ โดยในด้�นหนึ่ง คือคว�มพร้อมของ
โครงสร�้งพืน้ฐ�นจะทำ�ใหก้�รเชือ่มตอ่ระหว�่งท�่เรอืและก�รขนสง่รปูแบบอืน่ๆ เปน็ไปอย�่งมี
ประสทิธภิ�พ อนัจะสง่ผลตอ่ก�รลดตน้ทนุของผูป้ระกอบก�รอย�่งมนียัสำ�คญั และอกีด�้นหนึง่
คอืจะชว่ยสร�้งโอก�สท�งธรุกจิสำ�หรบัธรุกจิเกีย่วเนือ่งอืน่ๆ ตัง้แตต่น้น้ำ�ถงึปล�ยน้ำ� เชน่ ธรุกจิ
ซ่อมเรือจะได้ประโยชน์จ�กปริม�ณเรือที่จะเข้�ม�เทียบท่�ม�กขึ้น ธุรกิจคลังสินค้�ที่จะรองรับ
จำ�นวนสนิค�้นำ�เข�้สง่ออกจ�กท�่เรอืแหลมฉบงัทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ และธรุกจินำ�เข้�/สง่ออกทีจ่ะได้
รับประโยชน์จ�กต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นที่ลดลงและเพิ่มคว�มสะดวกรวดเร็วในก�รส่งสินค้� 

นอกจากโอกาสทางธุรกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในระยะยาว โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมเหล่านี้ยังจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นวงกว้าง ทั้งใน
ดา้นเศรษฐกจิมหภาค พลงังาน แรงงาน เทคโนโลย ีและการเปน็ศนูยก์ลางการขนสง่สนิคา้ 
ก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่จะส่งผลกระทบในระยะย�วต่อเศรษฐกิจและสังคม
ไทยในวงกว้�ง ไม่ว่�จะเป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจ�กโครงก�รลงทุนภ�ครัฐและโครงก�ร 
ลงทุนภ�คเอกชนที่จะเกิดขึ้นต�มม� ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�สำ�หรับโครงก�รรถไฟฟ้�และ 
คว�มต้องก�รน้ำ�มันสำ�เร็จรูปสำ�หรับอ�ก�ศย�นและเรือที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศ  
ก�รพฒัน�สูส่งัคมเมอืงทำ�ใหม้กี�รเคลือ่นย�้ยแรงง�นจ�กภ�คเกษตรสูภ่�คบรกิ�รทีม่รี�ยไดส้งู 
กว่�ซึ่งอ�จทำ�ให้ก�รข�ดแคลนแรงง�นในภ�คเกษตรรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน  
คว�มสลบัซบัซอ้นของระบบคมน�คมในประเทศกอ่ใหเ้กดิโอก�สก�รลงทนุในระบบเทคโนโลยี
และส�รสนเทศเพื่อจัดระเบียบก�รขนส่งและโลจิสติกส์ ให้เชื่อมต่ออย่�งร�บรื่นม�กขึ้น  
และสุดท้�ย ยังสร้�งโอก�สให้ไทยก้�วไปเป็นศูนย์กล�งโลจิสติกส์ของภูมิภ�คได้ในอน�คต 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนอีกมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการที่อยู่ ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับ
ปรากฏการณ์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น โดยอาจเริ่มจากการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 
อย่างสม่ำาเสมอ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์การดำาเนินงานและพัฒนาศักยภาพองค์กรให้
เหมาะสมกับการลงทุนโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจในการปฏิรูป
โครงสร้างคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้  





โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ทว่าการลงทุน
ในดา้นดงักลา่วนี ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการคมนาคมขนสง่กลบัไมไ่ดม้สีดัสว่นทีส่งูมากนักในชว่ง
เกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อบริบทของการคมนาคมขนส่งทวีความสำาคัญยิ่งขึ้น 
ภาครัฐจึงหันมาสนใจเร่งพัฒนาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก น้ำา และอากาศ โดยมีมูลค่า
การลงทุนกว่า 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่งและความสามารถใน
การแข่งขันของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ในขณะเดียวกันการลงทุนดังกล่าวนี้ย่อมก่อให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจแก่ภาคเอกชนมากมายที่ไม่อาจมองข้ามได้

1
โครงสร้างพ้ืนฐาน…

ปัจจัยสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงสร้�งพื้นฐ�น
หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกขั้นพื้นฐ�น ไม่ว่�จะเป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รเดินท�ง เช่น ถนน รถไฟฟ้� โครงสร้�งพื้นฐ�นด�้น 
ระบบส�ธ�รณูปโภค เช่น ไฟฟ้� น้ำ�ประป� โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นก�รสื่อส�ร เช่น โทรศัพท์ เครือข่�ยอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
สิ่งเหล่�นี้นอกจ�กจะเป็นปัจจัยพื้นฐ�นในก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังเป็นสิ่งสำ�คัญที่สนับสนุนกิจกรรมท�งเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้�งหน้�อย่�งมีประสิทธิภ�พอีกด้วย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่�กลุ่มประเทศที่มีคุณภ�พของโครงสร้�งพื้นฐ�นใน
ระดับสูง เช่น สิงคโปร์ ม�เลเซีย ไต้หวัน เก�หลีใต้ และจีน ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตร�ก�รเติบโตของ GDP และมี
ระดับร�ยได้ต่อหัวที่สูงทั้งสิ้น
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	World	Economic	Forum	(WEF)	และ	International	Monetary	Fund	(IMF)

กลุ่มประเทศที่มีคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูง
มักจะมีอัตราการเติบโตของ GDP และระดับรายได้ต่อหัวที่สูง1

เปรียบเทียบคุณภ�พของโครงสร้�งพื้นฐ�นโดยรวมของประเทศต่ออัตร�ก�รเติบโตของ GDP
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ขนาดของวงกลมแทนระดับรายไดตอหัวในป 2015อัตราการเติบโตของ GDP (%CAGR 2005-2015F)

คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานโดยรวมวัดจากขอมูลของ WEF
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ไทยเปน็ประเทศทีม่รีะดบัการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญท่ี่ไมม่ากนกัมาเกอืบ 20 ป ีสง่ผลใหค้ณุภาพโครงสรา้ง
พืน้ฐานโดยรวมดอ้ยกวา่ประเทศอืน่ในภมูภิาคและมีโอกาสสญูเสยีศกัยภาพการแขง่ขนัเชงิธรุกจิอกีดว้ย นบัตัง้แตป่ ี1997 
ที่ไทยประสบวกิฤตก�รณก์�รเงนิในเอเชยีหรอืวกิฤตติม้ยำ�กุง้ สง่ผลใหก้�รลงทนุด�้นโครงสร�้งพืน้ฐ�นขน�ดใหญข่องไทยต้อง 
หยุดชะงักลง โดยสัดส่วนก�รลงทุนภ�ครัฐต่อ GDP ลดลงอย่�งต่อเน่ืองม�เกือบ 20 ปี ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้โครงสร้�ง 
พ้ืนฐ�นของไทยมีคุณภ�พอยู่ในระดับค่อนข้�งต่ำ�เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภ�ค ท้ังน้ีสะท้อนให้เห็นจ�กก�รจัดอันดับคุณภ�พ 
โครงสร�้งพื้นฐ�นโดยรวมของ World Economic Forum ปี 2015-2016 ซึ่งพบว�่ไทยอยู่ในอันดับที่ 71 จ�กทั้งหมด 140 
ประเทศ ในขณะทีป่ระเทศเพือ่นบ�้นอย�่งสิงคโปร ์และม�เลเซยี อยูใ่นอนัดบัที ่4 และ16 ต�มลำ�ดบั และโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ 
โครงสร�้งพื้นฐ�นก�รขนส่งท�งร�งถือเป็นด้�นที่ไทยเสียเปรียบอย่�งเห็นได้ชัด เนื่องจ�กถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 78 ซึ่งต่ำ�กว�่ 
ประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งสิงคโปร์ ม�เลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดน�ม ที่อยู่ในอันดับที่ 8, 13, 43 และ 48 ต�มลำ�ดับ ด้วย
ปัจจัยด้�นคุณภ�พของโครงสร้�งพื้นฐ�นดังกล่�ว  นอกจ�กจะส่งผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของประเทศแล้ว ยังจะส่ง 
ผลกระทบต่อคว�มเชื่อม่ันของนักลงทุนต่�งช�ติที่อ�จจะหันไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ในภูมิภ�คที่มีโครงสร้�งพื้นฐ�น
ส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ ท่ีเพียบพร้อมกว่�  ดังนั้น จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ไทยจะต้องพัฒน�คุณภ�พโครงสร้�งพื้นฐ�นให้
ทัดเทียมน�น�ช�ติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขันในเวทีส�กล

Economic Intelligence Center (EIC) 11

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	CEIC

ไทยมีแนวโน้มสัดส่วนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 17 ปี
ที่ผ่านมา ภายหลังวิกฤติต้มยำากุ้ง สัดส่วนการลงทุนภาครัฐต่อ GDP มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7% 
ต่างจากมาเลเซียที่มีสัดส่วนการลงทุนภาครัฐต่อ GDP ที่สูงกว่า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12%

2
ก�รลงทุนภ�ครัฐต่อ GDP
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ท้ังนี ้โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมถอืเปน็โครงการหมวดแรกทีภ่าครฐัตอ้งการผลกัดนัใหเ้กดิขึน้เพราะนอกจาก
จะทำาให้การใช้พลังงานในภาคการขนส่งลดลงแล้วยังก่อให้เกิดธุรกิจอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ปัจจุบัน ก�รใช้พลังง�น 
ในภ�คก�รขนส่งมีสัดส่วนสูงถึง 40% ของก�รใช้พลังง�นทั้งหมดซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงม�กอันเป็นผลจ�กก�รพึ่งพ� 
ก�รคมน�คมและก�รขนส่งท�งถนนเป็นหลัก โดยข�ดก�รกระจ�ยสู่รูปแบบอื่นที่ใช้พลังง�นน้อยกว่� เช่น ระบบร�ง และ
ระบบน้ำ� เป็นต้น อีกท้ัง เม่ือพิจ�รณ�ถึงก�รเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้�นหลังก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนยิ่ง
ทำ�ใหภ้�ครฐัไดเ้ลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของโครงสร้�งพืน้ฐ�นด�้นคมน�คมและหยบิยกขึน้ม�ดำ�เนนิก�รเปน็ลำ�ดบัแรก โดยมี 
ก�รบรูณ�ก�รโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้นคมน�คมต่�งๆ เข้�ดว้ยกนั ทัง้ท�งบก (ถนนและร�ง) อ�ก�ศ (สน�มบนิ) และน้ำ� (ท�่เรอื)  
นอกจ�กนี้แล้ว ผลของก�รเชื่อมต่อโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมยังเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดโอก�สท�งธุรกิจต่�งๆ  
ต�มม�อีกด้วย เช่น ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ธุรกิจค้�ส่งค้�ปลีก และธุรกิจท่องเที่ยวและนันทน�ก�ร เป็นต้น 

12  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)

แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางถนนและราง มูลค่ารวมกันประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท นอกจากนั้น 
เป็นการลงทุนการขนส่งอากาศและการขนส่งทางน้ำา 0.3 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่า ระหว่างปี 2017-2019 
จะเป็นช่วงที่มีการลงทุนสูงที่สุดกว่าปีละ 4-6 แสนล้านบาท

3

ค�ดก�รณ์ปริม�ณเงินลงทุนในโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมของภ�ครัฐระหว่�งปี 2016-2022

หน่วย: พันล้�นบ�ท
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โครงการทางรางโครงการทางอากาศ
โครงการทางถนนโครงการระบบขนสงมวลชนอ่ืนๆ 

ในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการทางนํ้า

6



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญของไทยซ่ึงทำาให้
ประสิทธิภาพการขนส่งและคมนาคมทัดเทียม
กบันานาประเทศ ห�กโครงก�รโครงสร้�งพืน้ฐ�น 
ท�งคมน�คมเหล่�นี้แล้วเสร็จ อีไอซีประเมินว่� 
จะเป็นก�รยกระดับก�รขนส่งและคมน�คมของ
ประเทศให้ทัดเทียมกับน�น�ประเทศได้อย่�ง 
ก้�วกระโดด ยกตวัอย�่งเชน่ ระยะท�งรถไฟฟ�้ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลต่อจำ�นวนประช�กรจะ
มีค่�ใกล้เคียงกับโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่เดินท�ง 
สะดวกสบ�ยท่ีสุดแห่งหนึ่ งของโลก และ 
คว�มส�ม�รถในก�รรองรับผู้โดยส�รของสน�ม
บินในไทยจะสูงกว่�สิงคโปร์ซึ่ งปัจจุบันเป็น
ศูนย์กล�งก�รขนส่งน�น�ช�ติ เป็นต้น นอกจ�ก
นี้ ยังทำ�ให้สัดส่วนต้นทุนก�รขนส่งและโลจิสติกส์
ต่อ GDP (Logistics cost per GDP) ลดลงจ�ก 
14.2% ม�อยู่ที่ 12.2% ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ค่�เฉลี่ยของกลุ่มประเทศยุโรปอีกด้วย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับการเติบโตใน
ดา้นเศรษฐกจิของประเทศนัน้ถอืวา่เปน็สิง่ทีต่อ้ง
ดำาเนนิไปควบคูก่นั โดยเฉพาะโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ด้านคมนาคมซึ่งจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 
ต่อเนื่องทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา
มากมาย โดยภาคเอกชนและผู้บริโภคที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ควรเตรียมตัวให้
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของมิติใหม่ทาง 
ด้ านคมนาคมและขนส่งที่ กำ าลั งจะมาถึ ง 
ในอนาคต
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หากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต
จะทำาให้สัดส่วนระยะทางรถไฟฟ้าในเขตเมืองหลวง
ต่อประชากรในกรุงเทพฯ มีค่าใกล้เคียงกับโตเกียว

การพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูเก็ต
จะทำาให้ ไทยมีศักยภาพในการรองรับผู้ โดยสารสูงขึ้นใน
ระดับที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ
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BOX: บทบาทของภาคเอกชนกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานผ่าน Public-Private Partnership (PPP)
การร่วมลงทุนจากภาคเอกชนถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำาคัญมากเพราะนอกจากจะช่วยลดภาระงบประมาณ
เงินลงทุนของภาครัฐแล้ว ยังเป็นการดึงเอาความสามารถและความชำานาญของภาคเอกชนเข้ามาดำาเนินการ
โครงการของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รัฐบ�ลส�ม�รถจัดสรรแหล่งที่ม�ของเงินลงทุนก�รก่อสร้�ง
และดำ�เนินก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นต่�งๆ จ�ก 3 ส่วนได้แก่ 1) งบประม�ณประจำ�ปี  2) เงินลงทุนจ�กก�รระดม 
ทุนผ่�นพระร�ชบัญญัติก�รบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ พ.ศ. 2548  (พ.ร.บ. หนี้ส�ธ�รณะ) และ 3) เงินลงทุนจ�ก 
ก�รร่วมลงทนุผ่�นพระร�ชบญัญตักิ�รใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิก�รของรฐั พ.ศ. 2556  (พ.ร.บ.รว่มทนุฯ พ.ศ. 2556)  

หรือ Public-Private Partnership (PPP) โดยเงิน
ลงทุนจ�ก PPP น้ันจะช่วยให้ภ�ครัฐลดก�รก่อหน้ี
ส�ธ�รณะไม่ให้สูงจนเกินไปซึ่งต่�งจ�กเงินลงทุน
จ�กงบประม�ณประจำ�ปีหรือ พ.ร.บ. หนี้ส�ธ�รณะ 
ทั้งน้ี ในก�รก่อสร้�งและดำ�เนินโครงก�รโครงสร้�ง
พ้ืนฐ�นภ�ยใต้กรอบ PPP น้ัน มักเป็นก�รร่วมทุน
ระหว�่งเอกชนกบัรฐัวสิ�หกจิ เชน่ ก�รรถไฟฟ้�ขนสง่
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือก�รรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) ในกิจก�รพัฒน�ขนส่งมวลชน
ท�งร�ง บรษิทั กสท.โทรคมน�คม จำ�กดั (มห�ชน) ใน
กิจก�รโทรคมน�คม และก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย 
(กทท.) ในกิจก�รพัฒน�ท่�เรือ เป็นต้น 

ภาครัฐได้มีการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์รวมถึง 
การออกประกาศแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนไว้เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ภาคเอกชนคลายความวิตกกังวล 
ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมทุนกับภาครัฐ  
ประเด็นด้ �นกระบวนก�รพิจ�รณ�โครงก�ร  
กฎระเบียบของท�งร�ชก�ร และกฎหม�ย ยังถือว่�
เป็นประเด็นสำ�คัญที่ภ�คเอกชนยังติดต�มเพื่อ
รอคว�มชัดเจน ซึ่งปัจจุบัน สำ�นักคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) ผู้เสนอแนะนโยบ�ย 
กำ�กับดูแลและพัฒน�รัฐวิส�หกิจ ได้มีก�รสร้�ง
คว�มมั่นใจต่อภ�คเอกชนโดยก�รกำ�หนดร�ยก�ร
โครงก�รในกิจก�รภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ ให้
เอกชนร่วมลงทุน 65 โครงก�ร มูลค่�ลงทุนทั้งหมด
ประม�ณ 1.4 ล้�นล้�นบ�ท ซึ่งกว่� 60% เป็น
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โครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมท�งร�ง ได้แก่ โครงก�รรถไฟฟ้�ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
8 โครงก�ร มูลค่�ประม�ณ 6 แสนล้�นบ�ท และโครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงเส้นท�งกรุงเทพฯ-ระยองและ
กรุงเทพฯ-หัวหิน มูลค่�ประม�ณ 2.5 แสนล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ ยังมีโครงก�รประเภทอื่นๆ เช่น โครงก�ร
พัฒน�ท่�เรือขนส่งสินค้� โครงก�รพัฒน�ถนนที่มีก�รเก็บค่�ผ่�นท�ง (มอเตอร์เวย์) และโครงก�รพัฒน� 
โครงข�่ยโทรคมน�คม เป็นต้น อีกทั้ง สคร. ยังเปิดโอก�สให้หน่วยง�นรัฐและรัฐวิส�หกิจส�ม�รถยื่นเสนอโครงก�ร 
อื่นๆ ที่อยู่นอกแผนยุทธศ�สตร์เพื่อรับก�รพิจ�รณ�ก�รร่วมลงทุนได้อีกด้วย โดย สคร.ได้ออกประก�ศที่เกี่ยวข้อง
กับก�รร่วมลงทุนเพื่อสร้�งคว�มกระจ่�งในระเบียบปฏิบัติ ไม่ว่�จะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีก�รคำ�นวณมูลค่�โครงก�ร 
ก�รลงทุน หรือก�รแก้ไขสัญญ�ร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวล�ในก�รพิจ�รณ�และก�รเปลี่ยนแปลงโครงก�รให้
สั้นลง  

การกำาหนดรูปแบบการร่วมลงทุนและรูปแบบการจัดสรรรายได้ที่น่าดึงดูดใจจะเป็นอีกปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้การ
ร่วมทุนภายใต้กรอบ PPP ประสบความสำาเร็จ ที่ผ่�นม� รูปแบบก�รร่วมลงทุนระหว่�งรัฐและเอกชนในโครงก�ร
โครงสร�้งพื้นฐ�นส่วนใหญ่อยู่ใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ก�รให้เอกชนก่อสร้�ง โอนทรัพย์สิน และบริห�รจัดก�ร (Build-
Transfer-Operate: BTO) 2) ก�รให้เอกชนก่อสร้�ง บริห�รจัดก�ร และโอนทรัพย์สิน (Build- Operate-Transfer: 
BOT) 3) ก�รให้เอกชนก่อสร้�ง เป็นเจ้�ของ และบริห�รจัดก�ร (Build-Own-Operate: BOO) และ 4) รัฐทำ�สัญญ�
บริห�รจัดก�ร (Operation and Maintenance (O&M) contract) กับเอกชน ซึ่งแบบที่ 1-3  จะแตกต่�งกันในแง่
ระยะเวล�ก�รโอนสิทธิคว�มเป็นเจ้�ของในโครงสร้�งพื้นฐ�นอย่�งเห็นได้ชัด ส่วนแบบที่ 4 นั้น ส่วนใหญ่เอกชนจะไม่
ได้ลงทุนในส่วนโครงสร้�งพื้นฐ�น แต่จะรับผิดชอบในก�รให้บริก�รและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อย�่งไรก็ดี ในก�รร่วม
ลงทุนทั้ง 4 รูปแบบ ส่วนใหญ่เอกชนจะเป็นผู้ ให้บริก�รและจัดเก็บร�ยได้ภ�ยหลังก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ รวมทั้งเป็น
ผู้กำ�หนดรูปแบบและม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รภ�ยใต้กรอบใหญ่ที่รัฐกำ�หนด 
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ส่วนในด้�นก�รจัดสรรร�ยได้นั้น มีอยู่ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) ผู้รับสัมปท�นเป็นผู้จัดเก็บร�ยได้ โดยผู้รับสัมปท�น
อ�จเสนอส่วนแบ่งร�ยได้ให้แก่ภ�ครัฐต�มที่ได้ตกลงกัน (เรียกว่� รูปแบบ net cost)  2) ภ�ครัฐเป็นผู้จัดเก็บร�ย
ได้ โดยจัดสรรผลตอบแทนให้เอกชนแบบกำ�หนดร�ค� (fixed payment) โดยผลตอบแทนที่เอกชนได้รับจะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น (เรียกว่� รูปแบบ gross cost)  และ 3) ภ�ครัฐเป็นผู้จัดเก็บร�ยได้ โดย
จดัสรรผลตอบแทนใหเ้อกชนต�มทีต่กลงกนัไว ้(fixed payment) และเอกชนจะไดร้บัผลตอบแทนอกีสว่นหนึง่ต�ม
ผลประกอบก�ร เช่น จำ�นวนผู้โดยส�ร (เรียกว่� รูปแบบ modified gross cost) โดยสำ�หรับโครงก�รโครงสร้�งพื้น
ฐ�นในอน�คต อไีอซมีองว่�จะอยูใ่นรปูแบบ net cost ม�กขึน้เนือ่งจ�กเปน็ก�รลดภ�ระท�งก�รเงนิของภ�ครฐัและ
เป็นก�รเปิดโอก�สให้ภ�คเอกชนเข้�ม�ดำ�เนินก�รได้อย่�งเต็มที่ 

การที่ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน นอกจากจะเปิดโอกาสให้เอกชนสร้างรายได้เพิ่ม
ขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะและขีดความสามารถในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนอีก
ด้วย ยกตัวอย่�งเช่น กิจก�รพัฒน�ระบบขนส่งท�งร�งบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งภ�ครัฐได้ว�งกรอบให้
เอกชนลงทุนในส่วนตัวรถไฟ ระบบอ�ณัติสัญญ�ณ ระบบไฟฟ้�และเคร่ืองกลต่�งๆ รวมถึงก�รเดินรถและบำ�รุง
รักษ�ขบวนรถไฟ ซึ่งก�รลงทุนในส่วนดังกล่�ว มีมูลค่�ประม�ณ 30-40% ของมูลค่�โครงก�รทั้งหมด โดยเอกชน
ผู้รับสัมปท�นจะได้รับร�ยได้จ�กค่�โดยส�ร ก�รพัฒน�พื้นที่เชิงพ�ณิชย์ และสื่อโฆษณ�ทั้งในบริเวณสถ�นีและ
ขบวนรถไฟฟ้�ต�มเง่ือนไขและระยะเวล�ที่ตกลงกับภ�ครัฐ นอกจ�กร�ยได้แล้ว ภ�คเอกชนยังมีโอก�สได้รับ
ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีชั้นสูงจ�กบริษัทต่�งช�ติผู้ผลิตรถไฟฟ้�และอุปกรณ์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้�นก�รติดตั้ง 
ก�รซ่อมบำ�รุง และก�รแก้ปัญห�ท�งเทคนิคเฉพ�ะด้�น ซึ่งจะช่วยให้ไทยลดก�รพึ่งพ�ต่�งช�ติในระยะย�ว 
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อย่างไรก็ดี โดยส่วนใหญ่แล้ว โอกาสของเอกชนในการร่วมลงทุนจะอยู่ในฐานะผู้ดำาเนินโครงการ ซึ่งจะต้องมี
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ และการเงินที่เหมาะสม ในโครงก�รส่วนใหญ่ที่ภ�ครัฐ
ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน เอกชนจะเข้�ม�มีบทบ�ทหลังจ�กก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จหรือประม�ณ  3-7  ปีหลัง
เริ่มก่อสร�้งโครงก�รในฐ�นะผู้ดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ เช่น ผู้ทำ�ก�รเดินรถไฟ หรือผู้เก็บค�่บริก�รค่�ผ่�นท�ง โดย
เอกชนที่มีคว�มสนใจในกิจก�รที่รัฐเปิดโอก�สให้ร่วมลงทุน นอกจ�กก�รติดต�มข่�วส�รด้�นก�รประมูลโครงก�ร
จ�กภ�ครัฐอย่�งสม่ำ�เสมอแล้ว ยังต้องว�งแผนเตรียมคว�มพร้อมทั้งท�งด้�นบุคล�กรและเครื่องจักรอุปกรณ์ให้
เหม�ะสมกับลักษณะของโครงก�รและเพียงพอกับคว�มต้องก�รในอน�คต นอกจ�กนี้แล้ว ยังต้องจัดห�แหล่ง
เงินทุนเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รทั้งในระยะก่อนและหลังก�รดำ�เนินโครงก�รอีกด้วย 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มี 
ความสำาคัญลำาดับแรกของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด เพราะ
นอกจากจะชว่ยอำานวยความสะดวกในการเดนิทางและลดคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่
สินค้าแล้ว ยังสร้างผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างจาก
เม็ดเงินลงทุนกอ่สร้างและระบบรถไฟ รวมถงึสง่ผลบวกทางอ้อม ในการดงึดดู
ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีก และธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการ ซึ่งด้วยผลกระทบเชิงบวกทั้งใน 
ระยะสั้นและระยะยาวต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จะเป็นรากฐานสำาคัญใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปในอนาคต 

2
จากถนนสู่ราง…

มิติใหม่ในการคมนาคมขนส่งไทย  



การพัฒนาการขนส่งทางรางถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำาลังจะเกิดขึ้นสะท้อนจากปริมาณเงิน
ลงทุนท่ีมมีลูคา่กวา่ 70% ของโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้หมด โครงสร�้งพ้ืนฐ�นท�งร�งของไทยน้ันถอืกำ�เนดิม�กว่� 100  ปแีล้ว 
โดยรถไฟถือเป็นรูปแบบสำ�คัญในก�รขนส่ง ห�กแต่จำ�กัดอยู่เพียงก�รเดินท�งระหว่�งจังหวัดเท่�นั้น ซึ่งคว�มจริงแล้วรถไฟเป็น
ย�นพ�หนะที่มีศักยภ�พสูงในก�รรองรับก�รเดินท�งและขนส่งสินค้�ทั้งภ�ยในเมืองและระหว่�งเมืองอันเนื่องม�จ�ก 3 ปัจจัย
ได้แก่

1) การขนส่งระบบรางใช้พื้นที่ ในการก่อสร้างน้อยกว่าทางถนนแต่มีความสามารถในการขนส่งที่มากกว่า ในกรณีของ 
ก�รขนสง่ภ�ยในเมอืง รถไฟฟ�้มคีว�มกว�้งของท�งว่ิง (viaduct) ประม�ณ 1 ใน 4 ของถนนทัว่ไปแตส่�ม�รถให้บรกิ�รผู้โดยส�ร
ไดม้�กกว่�ก�รขนสง่ท�งถนนถึง 2-3  เท�่ สง่ผลใหภ้�วะก�รจร�จรตดิขดัลดลง ในด�้นก�รขนส่งสนิค�้ระหว�่งจงัหวดั ก�รกอ่สร้�ง
ท�งรถไฟคู่ขน�นกับเส้นท�งเดิม (รถไฟร�งคู่) ในอน�คตจะส�ม�รถขนส่งสินค้�ได้ในปริม�ณเทียบเท่�ก�รขนส่งบนถนน 6 เลน 

2) การขนสง่มวลชนระบบรางปลอ่ยปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต่์ำากวา่การขนสง่รปูแบบอืน่ จ�กขอ้มลูของ Hitachi ร�ยง�น
ว�่ปรมิ�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ทีป่ลดปลอ่ยจ�กก�รเดนิท�งดว้ยรถไฟฟ�้อยูท่ี ่30-70 กรมั/ผู้โดยส�ร/กโิลเมตร ขณะที ่
ปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยโดยก�รเดินท�งด้วยรถยนต์และเครื่องบินอยู่ที่ 150 และ 170 กรัม/ผู้ โดยส�ร/
กิโลเมตร ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ก�รลดปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์นอกจ�กจะเป็นก�รลดมลพิษต่อผู้โดยส�รแล้ว ยังเป็นก�รลด
ก�๊ซเรือนกระจกซึ่งเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดภ�วะโลกร้อนอีกด้วย 

3) ต้นทุนการขนส่งทางรางถูกกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
(สศช.) ได้ประเมินว่�ก�รใช้ก�รขนส่งสินค้�ท�งร�งมีต้นทุนที่ต่ำ�กว่�ก�รขนส่งท�งรถบรรทุกถึงกว่�ครึ่ง โดยก�รขนส่งท�งร�ง 
มีต้นทุนอยู่ที่ 0.9 บ�ท/ตัน/กิโลเมตร ขณะที่ก�รขนส่งท�งรถบรรทุกซ่ึงเป็นรูปแบบหลักในก�รขนส่งของไทยมีต้นทุนอยู่ที่  
2.12 บ�ท/ตนั/กโิลเมตร ถงึแมว้�่ก�รขนสง่ท�งร�งนัน้จะยงัไมใ่ชร่ปูแบบก�รขนสง่จ�กตน้ท�งไปสู่ผูร้บัปล�ยท�ง (door-to-door) 
เพร�ะจำ�เป็นต้องพึ่งพ�รถบรรทุกอยู่ แต่ผู้ประกอบก�รขนส่งและโลจิสติกส์ก็ส�ม�รถบริห�รจัดก�รให้ก�รขนส่งทั้ง 2 ระบบ 
สอดประส�นกันเพื่อลดต้นทุนรวมทั้งหมดได้

ดว้ยศกัยภาพของการเดนิทางและการขนสง่ดงักลา่ว ปจัจบุนัภาครฐัจงึใหค้วามสำาคญักบัการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคม
ทางรางคอ่นขา้งมาก เนือ่งจากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดโอกาสทางธรุกิจไมว่่าจะเปน็ทางตรงและทาง
อ้อมกับหลายภาคส่วน โดยอีไอซีแบ่งการวิเคราะห์ถึงโอกาสทางธุรกิจจาก 2 โครงการหลักได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าภายใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และโครงการรถไฟระหว่างเมือง
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นนทบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

ปที่เริ่ม
ดำเนินการสายสีเขียว

A. เสนทางสุขุมวิท 
(หมอชิต-ออนนุช)

B. สวนตอขยายเสนทางสุขุมวิท 
(ออนนุช-แบริ่ง)

C. เสนทางสีลม
(สนามกีฬาแหงชาติ-สะพานตากสิน)

D. สวนตอขยายเสนทางสีลม
(สะพานตากสิน-วงเวียนใหญ)
(วงเวียนใหญ-บางหวา)

1999

2011

1999

2009
 และ 2013

จำนวน
สถานี

17

5

7

6

เจาของ
โครงการ

ผูดำเนิน
โครงการ

กทม.

กทม.

กทม.

กทม.

BTSC

BTSC

BTSC

BTSC

รูปแบบการรวมลงทุน/
การจัดสรรผลประโยชน

BTO  (civil work), BOT
(M&E)/Net cost

O&M contract

BTO/Net cost

O&M contract

ปริมาณผู โดยสาร
(เที่ยวตอวัน)

ประมาณ
650,000

ระยะทาง
(ก.ม.)

16.5

สายสีน้ำเงิน

เสนทางบางซื�อ-หัวลำโพง 2004 20 รฟม. BMCL BOT/Net cost ประมาณ 250,00018

สายแอรพอรตเรลลิงก

เสนทางสนามบินสุวรรณภูมิ-
พญาไท

2010 8 รฟท. SRTET ไมมีการรวมลงทุน ประมาณ 60,00028.5

5.3

7

7.5

A

B

C
D

1 2

3

4

โครงการที่เปดบริการแลว

1	Built-Transfer-Operate	(BTO)	เอกชนผู้รับสัมปทานรับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการและโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐเมื่อโครงการแล้วเสร็จ	จากนั้นเอกชนเป็นผู้ดำาเนินการโครงการ	
2	Built-Operate-Transfer	(BOT)	เอกชนผู้รับสัมปทานรับผิดชอบในการก่อสร้างและดำาเนินการโครงการในช่วงระยะหนึ่งตามอายุสัมปทาน	จากนั้นจึงโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่รัฐ	 	
3	Net	cost	การที่เอกชนผู้รับสัมปทานเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าบริการโดยมีการตกลงแบ่งรายได้กับรัฐตามที่ตกลงในเงื่อนไขสัญญา
4	Operation	and	Maintenance	(O&M)	contract	การที่รัฐว่าจ้างเอกชนเดินรถและซ่อมบำารุงระบบทั้งหมด		 	 	 	
ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)



นนทบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

ปที่คาดวาจะ
เริ่มเปดบริการสายสีมวง

เสนทางเตาปูน-บางใหญ 2016

จำนวน
สถานี

16

เจาของ
โครงการ

ผูดำเนิน
โครงการ

รฟม. BMCL

รูปแบบการรวมลงทุน/
การจัดสรรผลประโยชน

O&M /Gross cost 5

ระยะทาง
(ก.ม.)

23

สายสีน้ำเงิน

E. สวนตอขยายเสนทาง
บางซื�อ-ทาพระ

2019

8

รฟม.

11.1 N/A N/A

N/A N/A

สายสีแดง

เสนทางบางซื�อ-รังสิต 2019

มูลคาการลงทุน 
(ลานบาท)

60,000

77,000 8 รฟท.26.3

สายสีเขียว

สวนตอขยายทางทิศใตเสนทาง
จากสถานีแบริ่ง-สมุทรปราการ

F. สวนตอขยายเสนทาง
เสนทางหัวลำโพง-บางแค

2020 9

11

รฟม.1324,500

82,500
15.9

E

F

N/A N/A

N/A N/A

โครงการอยูระหวางดำเนินการ

5Gross	cost	รัฐเป็นผู้เก็บค่าโดยสารเองทั้งหมด	ส่วนเอกชนได้รับค่าจ้างจากการบริการเดินรถรถไฟฟ้าและซ่อมบำารุง	
ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	สนข.	



นนทบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สายสีเหลือง

เสนทางลาดพราว-สำโรง 2016 23 รฟม.30.4

สายสีสม

เสนทางศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี 16 21.2

สายสีชมพู

เสนทางแคราย-มีนบุรี 2016

56,000

57,000 30 รฟม.34.5

ปที่คาดวาจะเริ่ม
ดำเนินการกอสรางสายสีเขียว

สวนตอขยายเสนทาง
หมอชิต-สะพานใหม-คูคต

2016

จำนวนสถานี

16

เจาของโครงการ

รฟม.*

ระยะทาง (ก.ม.)

18.5

มูลคาการลงทุน
(ลานบาท)

59,000

2016

2021

2021

ปที่คาดวาจะ
เริ่มเปดบริการ

2020

2021 รฟม.110,000

โครงการในระยะกลาง 
(เร่ิมกอสรางป 2016-2018)

*	อยู่ระหว่างการพิจารณาโอนโครงสร้างพื้นฐานให้กรุงเทพมหานคร
ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	สนข.
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นนทบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

G

H

I

โครงการในระยะยาว 
(เร่ิมกอสรางหลังป 2018)

สวนตอขยายเสนทางบางแค-พุทธมณฑลสายสี่ 4 รฟม.8

สายสีแดง

G. สวนตอขยายเสนทางรังสิต-ธรรมศาสตร รังสิต 3 10.3

สายแอรพอรตเรลลิงก

สวนตอขยายเสนทางสนามบินดอนเมือง-พญาไท

17,500

31,000 N/A รฟท.21.8

สายสีเขียว

สวนตอขยายเสนทางสมุทรปราการ-บางปู

จำนวนสถานี

4

เจาของโครงการ

รฟม.

ระยะทาง 
(ก.ม.)

7

มูลคาการลงทุน 
(ลานบาท)

13,000

รฟท.6,000

I. สวนตอขยายเสนทางบางซื�อ-หัวลำโพง 6 6.5 รฟท.

H. สวนตอขยายเสนทางบางซื�อ-หัวหมาก 8 19 รฟท.
39,000

สายสีสม

สวนตอขยายเสนทางตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม 14 18.6 รฟม.64,000

สายสีน้ำเงิน

สายสีมวง

สวนตอขยายเสนทางเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 17 รฟม.23.6104,000

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	สนข.



โอกาสทางธุรกิจจากโครงการรถไฟฟ้าภายใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

รถไฟฟา้ถอืเปน็รปูแบบการขนสง่ทีก่า้วเขา้มามบีทบาทสำาคญั
ในชีวิตประจำาวันของผู้คนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
โดยในปัจจุบัน มีผู้ โดยสารหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
รถไฟฟา้กวา่ 1 ลา้นเทีย่วตอ่วนัแทนทีร่ถยนตห์รอืระบบขนสง่
มวลชนรูปแบบอื่นเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร
ติดขัด โดยนอกจากรถไฟฟ้าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายใน
การเดนิทางแลว้ ยงัชว่ยลดปรมิาณการใชน้้ำามนัเชือ้เพลงิและ
มลพษิจากการจราจรบนทอ้งถนน รวมถงึชว่ยเพิม่ศกัยภาพใน
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าและสนับสนุนให้เกิด
ธรุกจิบรกิารใหม่ๆ  เพิม่ขึน้อกีดว้ย เชน่ ธรุกจิสือ่โฆษณาบรเิวณ
สถานีและขบวนรถไฟฟ้า และธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน รถไฟฟ้าภายในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลครอบคลุมพื้นที่เพียง 537 ตารางกิโลเมตร หรือ  
1 ใน 3 ของกรุงเทพฯ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงพยายาม
เร่งผลักดันโครงการรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อ
เสริมความสามารถในการบริการผู้ โดยสาร ตลอดจนสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

อีไอซี มองว่าการสร้างและขยายโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่กำาลัง
จะเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า ในระยะเริ่มต้น จะส่งผลบวก 
โดยตรงต่อ ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจเดิน 
รถไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้า อาทิ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบสื่อสาร  จากนั้น เมื่อ
โครงการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางเหล่านี้ค่อยๆ 
แล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดการขยายตัวของเมืองไปตาม 
แนวรถไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุดตัดของรถไฟฟ้า
แตล่ะสาย  และสรา้งธรุกจิอืน่ๆ ตามมาอกีมากมาย เชน่ ธรุกจิ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนี้รวมถึงการสร้างงานในธุรกิจ 
ที่ขยายตัวเหล่านี้อีกด้วย
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G. สวนตอขยายเสนทางรังสิต-ธรรมศาสตร รังสิต 3 10.3

สายแอรพอรตเรลลิงก

สวนตอขยายเสนทางสนามบินดอนเมือง-พญาไท
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31,000 N/A รฟท.21.8
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H. สวนตอขยายเสนทางบางซื�อ-หัวหมาก 8 19 รฟท.
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สายสีสม

สวนตอขยายเสนทางตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม 14 18.6 รฟม.64,000
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สายสีมวง

สวนตอขยายเสนทางเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 17 รฟม.23.6104,000



ในสว่นของการกอ่สรา้งรถไฟฟา้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 4 สายใหม ่(เขยีว สม้ ชมพ ูและเหลอืง) ในชว่งป ี2016-2018 
จะเพิ่มมูลค่าในธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง สูงถึง 150,000 ล้านบาท ในก�รก่อสร้�งโครงก�รรถไฟฟ้�ใหม่ 4 ส�ย 
อันได้แก่ ส�ยสีเขียวส่วนต่อขย�ย ส�ยสีส้ม ส�ยสีชมพู และส�ยสีเหลืองนั้น ผู้ประกอบก�รที่จะได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้รับเหม�ก่อสร้�งร�ยใหญ่ที่มีศักยภ�พในก�รรับง�นรถไฟฟ�้ที่มีคว�มซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงผู้รับเหม� 
ช่วงต่อที่มีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะท�งวิศวกรรม เช่น ก�รทำ�ฐ�นร�ก แต่อ�จมีง�นบ�งส่วน เช่น ก�รสร้�งและตกแต่งสถ�นี
รถไฟฟ้� ที่จะเป็นโอก�สให้ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและเล็กมีส่วนร่วมจ�กก�รรับเหม�ช่วงต่อ ในด้�นผู้ผลิตปูนซีเมนต์
และเหล็กซ่ึงเป็นวัสดุหลักในก�รก่อสร้�ง ย่อมได้รับอ�นิสงส์โดยตรงจ�กโครงก�รท่ีกำ�ลังจะเกิดข้ึนเช่นกัน โดยอีไอซีค�ดว่� 
ก�รใช้ปูนซีเมนต์ในทั้ง 4 โครงก�รดังกล่�วจะมีปริม�ณอย่�งน้อย 867,000 ลูกบ�ศก์เมตร คิดเป็นมูลค่�ประม�ณ 1,560 
ล้�นบ�ท และใช้เหล็กไม่น้อยกว่� 280,000 ตัน คิดเป็นมูลค�่ประม�ณ 5,600 ล�้นบ�ท ในส่วนขบวนรถไฟฟ�้ ระบบและ
อุปกรณ์เกี่ยวข้องนั้น ยังคงต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�เป็นส่วนใหญ่ อย่�งไรก็ต�ม ด้วยศักยภ�พของโครงก�รรถไฟฟ้�ที่จะมี 
ม�กขึน้ในอน�คต กถ็อืเปน็โอก�สทีผู่ผ้ลติเครือ่งจกัรกลและชิน้สว่นย�นยนต์ในไทยจะประยกุตเ์ทคโนโลยทีีม่อียูม่�ใช้ในง�น
ผลติชิน้สว่นรถไฟฟ�้ไดอ้กีดว้ย โดยอไีอซมีองว�่ผู้ประกอบก�รทีจ่ะผนัตวัเองเป็นผูผ้ลติช้ินสว่นรถไฟฟ้�ควรเริม่จ�กก�รผลิต
ชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อน เช่น กระจก ที่นั่ง ร�วจับ ส�ยไฟฟ้� หรือ ระบบปรับอ�ก�ศ แล้วค่อยขย�ยสู่ชิ้นง�นที่มีคว�มซับซ้อน
ม�กขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้� ระบบอ�ณัติสัญญ�ณ  รวมถึงก�รประกอบรถไฟฟ้�จ�กชิ้นส่วนที่นำ�เข�้จ�กต่�งประเทศ เป็นต้น 
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	สนข.

ในระยะกลางจะมีโครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่ 4 สาย 
มูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 280 พันล้านบาท6

มูลค่�ก�รลงทุนในโครงก�รรถไฟฟ้� 4 ส�ยที่มีแนวโน้มเริ่มดำ�เนินก�รในระยะกล�ง

มูลค่�วัสดุก่อสร้�งหลักที่ใช้ในโครงก�รรถไฟฟ้�ทั้ง 4 ส�ย

หน่วย: พันล้�นบ�ท

 หน่วย: พันล้�นบ�ท
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สายสีเขียว
(หมอชิต-สะพานใหม-คคูต)

สายสีสม
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เมื่อโครงการพร้อมที่จะให้บริการ กลุ่มผู้ ให้บริการเดินรถเป็นกลุ่มธุรกิจแรกที่จะได้ประโยชน์จากค่าโดยสารหรือ 
ค่าว่าจ้างเดินรถ และการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในปัจจุบัน รูปแบบก�รให้บริก�รเดินรถมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ภ�ครัฐ
ลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบต่�งๆ พร้อมเดินรถและบำ�รุงรักษ�รถเอง เช่น กรณีของรถไฟฟ้�ส�ยแอร์พอร์ทเรลลิงก์  
2) เอกชนที่เข้�ไปร่วมลงทุนกับภ�ครัฐโดยเป็นผู้ให้บริก�รเดินรถไฟฟ้�ในส่วนของขบวนและระบบรถไฟฟ้�เพ่ือแลกกับ 
ร�ยไดค้�่โดยส�รและก�รบรหิ�รพืน้ทีบ่รเิวณสถ�นเีชงิพ�ณชิย ์โดยมสีญัญ�ตกลงก�รแบ่งร�ยไดก้อ่นดำ�เนนิก�ร เชน่ กรณี
รถไฟฟ�้ส�ยสีเขียวและสีน้ำ�เงินที่มี BTS และ BMCL เป็นผู้เดินรถ และ 3) ภ�ครัฐมีก�รว่�จ้�งเอกชนเดินรถไฟฟ�้ เช่น 
บริษัทกรุงเทพธน�คม ซึ่งเป็นวิส�หกิจของกรุงเทพมห�นคร ทำ�ก�รว่�จ้�ง BTS ในก�รเดินรถในส่วนต่อขย�ยส�ยสีเขียว 
อ่อนนุช-แบริ่งและสะพ�นต�กสิน-บ�งหว้�  

อย่�งไรก็ต�ม ไมว่�่จะเปน็ก�รใหบ้รกิ�รรปูแบบใด ผู้ ใหบ้รกิ�รเดินรถกย็งัคงไดร้บัประโยชนจ์�กทัง้ท�งตรงในส่วนค�่โดยส�ร 
หรอืค�่ว�่จ�้งเดนิรถ และท�งอ้อมจ�กก�รใหเ้ช�่พ้ืนทีบ่รเิวณสถ�นี รวมถงึธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง เชน่ โฆษณ�และส่ือต�่งๆ  โดย 
อีไอซีค�ดว่�ปริม�ณเที่ยวโดยส�รรถไฟฟ้�ทั้งหมดทุกส�ยจะเพิ่มขึ้นจ�กปี 2015 ที่ประม�ณ 1 ล�้นเที่ยว/วัน เป็น 1.9 ล�้น
เที่ยว/วัน และ 2.3 ล้�นเที่ยว/วัน ในปี 2020 และ 2025 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ผู้จัดห�ระบบบัตรโดยส�ร เช่น เครื่องจำ�หน่�ยบัตร
โดยส�ร เครือ่งตรวจบตัรโดยส�ร และระบบก�รหกัจ่�ยค�่โดยส�ร กจ็ะไดร้บัประโยชนจ์�กก�รขย�ยโครงข่�ยรถไฟฟ้�นีด้ว้ย
เช่นกัน อย่�งไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่�ผู้ ให้บริก�รเดินรถต้องรับภ�ระค่�ใช้จ�่ยในส่วนก�รซื้อขบวนรถไฟฟ�้เพิ่มเติมและก�รบำ�รุง
รักษ�ขบวนรถไฟฟ้�และระบบรถไฟฟ้�อีกด้วย โดยประเมินว่� ค่�บำ�รุงรักษ�ประจำ�ปีของระบบรถไฟฟ้�ทั่วไป (ไม่นับรวม 
ก�รซ่อมบำ�รุงใหญ่ หรือ major overhaul) มีมูลค�่ประม�ณ 3- 5% ของมูลค�่เงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด อีไอซีมองว�่ธุรกิจ
ให้บริก�รเดินรถไฟฟ้�เป็นธุรกิจที่มีอน�คตสดใสเนื่องจ�กยังมีคว�มต้องก�รในก�รเดินท�งในบริเวณกรุงเทพฯ ที่สูง อีกทั้ง 
รูปแบบก�รเดินท�งอื่นๆ เช่น รถประจำ�ท�ง ยังไม่ได้รับก�รปรับปรุงม�กนัก อย่�งไรก็ต�ม ธุรกิจก�รให้บริก�รเดินรถไฟฟ้�
เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทักษะและเงินลงทุนสูง โอก�สจึงยังคงจำ�กัดอยู่กับผู้ประกอบก�รที่มีคว�มพร้อมเท่�นั้น

ในระยะที่โครงการรถไฟฟ้าเหล่านี้ค่อยๆ ทยอยแล้วเสร็จ จะทำาให้เกิดการขยายตัวของเมืองและธุรกิจตามแนวรถไฟฟ้า
โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดของรถไฟฟ้าของแต่ละเส้นทาง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยแห่งใหม่
ในอนาคต เมื่อพิจ�รณ�โครงข่�ยของเส้นท�งรถไฟฟ้�เต็มรูปแบบในอน�คตพบว่� มีหล�ยทำ�เลที่เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้� 
หล�ยส�ย เชน่ ย�่นแคร�ยซึง่เปน็จดุตดัระหว�่งรถไฟฟ�้สมีว่งและรถไฟฟ�้สชีมพ ูหรอืย�่นมนีบรุซีึง่เปน็จดุตดัระหว�่งรถไฟฟ�้
สีส้มและรถไฟฟ้�สีชมพู เป็นต้น โดยจุดตัดของเส้นท�งรถไฟฟ�้เหล่�นี้จะกล�ยเป็นจุดเปลี่ยนย�นพ�หนะทั้งก�รสับเปลี่ยน 
ระหว่�งส�ยรถไฟฟ้�หรือก�รสับเปลี่ยนจ�กรถไฟฟ้�ไปยังก�รขนส่งรูปแบบอื่น ทำ�ให้มีผู้ โดยส�รม�ใช้บริก�รม�กกว่�สถ�นี
ทั่วไป ทั้งในด้�นก�รจับจ่�ยใช้สอยหรือก�รพักรับประท�นอ�ห�รระหว่�งรอสับเปลี่ยนย�นพ�หนะ อีกทั้งยังมีโอก�สใน 
ก�รกอ่สร�้งอสงัห�รมิทรพัยท์ีอ่ยูอ่�ศยัประเภทคอนโดมเินยีม ซึง่จะเปน็ก�รดึงดดูธรุกจิบรกิ�รและธุรกจิอืน่ๆ ต�มม�ม�กม�ย
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นนทบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สถานีรถไฟฟาที่เปนจุดตัดของแตละเสนทาง
1. บางหวา

2. วงเวียนใหญ

3. วังบูรพา

4. หัวลำโพง

5. สีลม

6. อโศก

7. เพชรบุรี/มักกะสัน

8. ศูนยวัฒนธรรม

9. พญาไท

10. ราชเทวี

11. อนุสาวรียประชาธิปไตย/ผานฟา

12. บางขุนนนท

13. เตาปูน

14. บางซื�อ

15. หมอชิต

16. ลาดพราว

17. ลำสาลี

18. พัฒนาการ/หัวหมาก

19. สำโรง

20. ศูนยราชการนนทบุรี

21. หลักสี่

22. วัดพระศรีมหาธาตุ

23. มีนบุรี
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตมีนบุรี บางกอกน้อย ดอนเมือง บางซื่อ และลาดพร้าว 
สามารถขยายตัวได้อีกจากโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต7

สดัสว่นประช�กรตอ่จำ�นวนครวัเรอืนในบรเิวณเขตพืน้ทีร่ถไฟฟ้�พ�ดผ�่นและมศีกัยภ�พในก�รพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์ในอน�คต

อสังหาริมทรัพย์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ควรจับตามองจากการขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยอีไอซีประเมินว่ายังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยได้อีกอย่างน้อย 5 เขต ในปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่�ผู้บริโภคมักเลือกซื้ออสังห�ริมทรัพย์ที่อยู่อ�ศัยแนวรถไฟฟ้�ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะที่อยู่อ�ศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
เนื่องจ�กสะดวกต่อก�รเดนิท�งในชีวิตประจำ�วัน นอกจ�กนี ้ยังรวมถึงปัจจัยก�รแยกครอบครวัของผู้บริโภคซึ่งเดิมอ�ศยัอยู่
บรเิวณแนวรถไฟฟ�้แตไ่มส่�ม�รถขยบัขย�ยทีอ่ยูอ่�ศยัได ้เนือ่งจ�กร�ค�ทีด่นิไดป้รบัสงูขึน้ม�กแลว้ จงึปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
หันม�ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณย่�นเดิมที่ตนเคยอยู่แทน จ�กเหตุดังกล่�วทำ�ให้มีอสังห�ริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
เกิดขึ้นม�กม�ยต�มแนวรถไฟฟ้� 

ทั้งนี้ เมื่อพิจ�รณ�ถึงคว�มหน�แน่นและแนวโน้มที่ผู้อยู่อ�ศัยจะแยกตัวออกจ�กบ้�นปัจจุบัน ประกอบกับเส้นท�งรถไฟฟ้�
ที่จะดำ�เนินก�รในปัจจุบันและอน�คต อีไอซีพบว�่ย่�นที่มีสัดส่วนประช�กรต่อจำ�นวนครัวเรือนที่สูงกว่�ค่�เฉลี่ยโดยรวมของ
กรุงเทพฯ (2.15 คน/ครัวเรือน) มีจำ�นวนประช�กรอยู่อ�ศัยม�กกว่� 100,000 คน และอยู่ในแนวที่จะมีโครงก�รรถไฟฟ้� 
พ�ดผ�่นมทีัง้หมด 5 เขตไดแ้ก ่1) เขตมนีบรุ ี(2.57 คน/ครวัเรอืน) ซึง่ในอน�คตจะมรีถไฟฟ�้สชีมพแูละสสีม้พ�ดผ�่น ในสว่น
แนวรถไฟฟ้�มีก�รกำ�หนดผังก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมือง) ให้เป็นที่ดินประเภทพ�ณิชยกรรม และมีที่อยู่อ�ศัยหน�แน่น
สูงจึงเหม�ะแก่ก�รสร้�งคอนโดมิเนียมในระยะ 500 เมตรจ�กแนวรถไฟฟ้� ขณะที่บริเวณเลยแนวรถไฟฟ้�ในรัศมีม�กกว่� 
500 เมตรมีก�รกำ�หนดผังเมืองเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อ�ศัยหน�แน่นน้อยซึ่งเหม�ะกับก�รพัฒน�ท�วน์เฮ้�ส์และบ้�นเดี่ยว  
2) เขตบ�งกอกน้อย (2.48 คน/ครัวเรือน)  ซึ่งขณะนี้มีก�รก่อสร้�งรถไฟสีน้ำ�เงินส่วนต่อขย�ย ถูกกำ�หนดเป็นที่ดินประเภท
ที่อยู่อ�ศัยหน�แน่นป�นกล�งถึงสูงจึงเหม�ะแก่ก�รสร้�งคอนโดมิเนียม 3) เขตดอนเมือง (2.43 คน/ครัวเรือน) ซึ่งอยู่ใน
แนวรถไฟฟ้�ส�ยสีแดง สีชมพู และแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ยังคงถูกจัดเป็นบริเวณที่อยู่อ�ศัยหน�แน่นน้อย โดยมีข้อกำ�หนด 
ก�รควบคมุคว�มสงูอ�ค�รบรเิวณใกลส้น�มบนิดอนเมอืงเปน็ปจัจยัจำ�กดัโอก�สของก�รพฒัน�ไวแ้คโ่ครงก�รท�วนเ์ฮ�้สแ์ละ
บ�้นเดีย่วระดบับน ยกเวน้ในบ�งพืน้ทีท่ีห่�่งจ�กเขตสน�มบินจงึจะมโีอก�สพฒัน�คอนโดมเินยีมได ้4) เขตบ�งซือ่ (2.36 คน/
ครัวเรือน) ซึ่งกำ�ลังจะเปิดก�รเดินรถไฟฟ้�ส�ยสีม่วงและมีก�รก่อสร้�งรถไฟฟ้�ส�ยสีแดงและสีน้ำ�เงินถูกกำ�หนดเป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อ�ศัยหน�แน่นป�นกล�งถึงสูงจึงเหม�ะกับก�รสร้�งคอนโดมิเนียม และ 5) เขตล�ดพร้�วตั้งแต่ประม�ณซอย
ล�ดพร้�ว 43 เป็นต้นไป (2.29 คน/ครัวเรือน) ซึ่งอน�คตจะอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้�ส�ยสีเหลือง ยังคงถูกจัดเป็นบริเวณที่อยู่
อ�ศัยหน�แน่นน้อยจึงส�ม�รถพัฒน�โครงก�รได้ทั้งบ้�นเดี่ยว ท�วน์เฮ้�ส์ และคอนโดมิเนียม แต่เนื่องจ�กมีร�ค�ที่ดินที่สูง
และมีก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยไปบ้�งแล้ว ผู้ประกอบก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์จึงควรพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบก่อนเริ่มลงทุน 

ลาดพราว

เขตที่มีจำนวนประชากรตอครัวเรือนมากกวาคาเฉลี่ย กทม.

สายไหมคาเฉลี่ย 
กทม.มีนบุรี ดอนเมือง บางซื�อบางกอกนอย

2.15 2.10 2.00 1.80 1.65

หน�วย: คนตอครัวเรือน คอนโดมิเนียม บานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส

2.57 2.48 2.43 2.36 2.29

บางบัวทอง สวนหลวง บางนา
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ด้านการค้าปลีก อีไอซีประเมินว่าธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต6 ในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ ยังสามารถขยายตัวได้อีกจากโครงการ
รถไฟฟา้ในอนาคต แนน่อนว�่เมือ่มกี�รขย�ยตวัของทีอ่ยูอ่�ศยักต็อ้งมกี�รจบัจ�่ยใชส้อยเพือ่อปุโภคบรโิภคต�มม� ประกอบกบั 
ลักษณะของครอบครัวในกรุงเทพฯ ที่มีขน�ดเล็กลงและมีพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยซื้อสินค้�บ่อยขึ้น ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้มีคว�มต้องก�รใช้บริก�รจ�กร้�นค้�ปลีกประเภทซูเปอร์ม�ร์เก็ตเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่� ธุรกิจนี้มีก�รขย�ยตัวที่รวดเร็วและ 
ก�รแข่งขันที่รุนแรง แต่อีไอซีมองว่�ยังมีบ�งทำ�เลในแนวรถไฟฟ้�ที่จำ�นวนซูเปอร์ม�ร์เก็ตยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวเนื่องจ�กยังมี
จำ�นวนส�ข�ต่อจำ�นวนประช�กรที่ต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ยรวมของกรุงเทพฯ (230 ส�ข�ต่อประช�กร 1 แสนคน) อยู่อีกหล�ยพื้นที่ 
ได้แก่ 1) บ�งใหญ่ และบ�งบัวทอง นนทบุรี (33 ส�ข�/แสนคน) ซึ่งค�ดว่�จะมีรถไฟฟ้�ส�ยสีม่วงเปิดบริก�รได้ในปี 2016   
2) เขตมนีบรุี7 (66 ส�ข�/แสนคน) ซึง่มปีระช�กรสงูถงึ 170,000 คนและในอน�คตจะมรีถไฟฟ�้ส�ยสชีมพแูละส�ยสสีม้พ�ดผ�่น 
3) เขตบ�งน�8 (105 ส�ข�/แสนคน) ซึ่งจะมีรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวส่วนต่อขย�ยตอนใต้ผ่�นในอน�คต 4) เขตหลักสี่และ
เขตดอนเมือง (108 ส�ข�/แสนคน) ซึ่งอยู่ในแนวรถไฟฟ้�ส�ยสีแดง ส�ยสีชมพู และแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 5) เขตส�ยไหม9  
(186 ส�ข�/แสนคน) ซึ่งจะมีรถไฟส�ยสีเขียวส่วนต่อขย�ยตอนเหนือให้บริก�รในอน�คต โดยในปัจจุบันทุกเขตที่กล่�วม�มี
ประช�กรม�กกว่� 100,000 คนและมีแนวโน้มที่จะขย�ยตัวต่อไปจ�กโครงก�รรถไฟฟ้�ในอน�คต

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	และข้อมูลบริษัทค้าส่งค้าปลีก

ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตบางใหญ่ บางบัวทอง  มีนบุรี บางนา หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม 
สามารถขยายตัวได้อีกจากโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต8

คว�มหน�แน่นของซูเปอร์ม�ร์เก็ตในเขตที่มีจำ�นวนน้อยกว่�ค่�เฉลี่ยของกรุงเทพฯ และค�ดว่�มีรถไฟฟ้�พ�ดผ่�นในอน�คต

นอกเหนือจากธุรกิจที่ ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว การขยายตัวของโครงการ
รถไฟฟา้ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลยงัทำาใหเ้กดิธรุกจิแขนงอืน่ๆ  ตามมาอกีมากมาย  เชน่  ธรุกจิสือ่โฆษณ�บรเิวณสถ�นี
และขบวนรถไฟฟ้� ซึ่งปัจจุบันสร้�งเม็ดเงินสะพัดกว่� 2,500 ล้�นบ�ท และค�ดว่�จะสูงถึง 13,000 ล้�นบ�ทและ 32,000 
ล�้นบ�ทในป ี2020 และ 2023 ต�มลำ�ดบั  ซึง่จะสง่ผลถงึผูผ้ลติจอภ�พ (LED/LCD) ทีจ่ะไดร้บัผลพลอยไดอ้กีดว้ย นอกจ�กนี ้
ยงัมธีรุกจิขน�ดกล�งและขน�ดยอ่มทีจ่ะเตบิโตควบคูไ่ปกบัก�รขย�ยโครงข�่ยรถไฟฟ�้ เชน่ บรษิทัรกัษ�คว�มปลอดภยั บรษิทั
ทำ�คว�มสะอ�ด และบริษัท/สถ�นที่รับฝ�กรถยนต์ เป็นต้น 
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6 ซูเปอร์ม�ร์เก็ตเช่น Big C, Tops, Villa, Foodland, และ MaxValu มักมีพื้นที่บริก�รขน�ด 900-2,000 ต�ร�งเมตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในห้�งสรรพสินค้� คอมมูนิตี้มอลล์ 
แหล่งที่พักอ�ศัยและย่�นธุรกิจ ส่วนสินค้�ในซูเปอร์ม�ร์เก็ตมักเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอ�ห�ร 
7 เป็นค่�เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักระหว่�งเขตมีนบุรีและคลองส�มว�เนื่องจ�กมีพื้นที่บริก�รใกล้กัน
8 เป็นค่�เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักระหว่�งเขตบ�งน�และพระโขนงเนื่องจ�กมีพื้นที่บริก�รใกล้กัน
9 เป็นค่�เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักระหว่�งเขตบ�งเขนและส�ยไหมเนื่องจ�กมีพื้นที่บริก�รใกล้กัน

เขตมีความหนาแน�นของซูเปอรมารเก็ตนอยกวาคาเฉลี่ย กทม.

บางใหญ-
บางบัวทอง

คาเฉลี่ย กทม. บางคอแหลม-
ยานนาวา

สายไหม-
บางเขน

บางนา-
พระโขนง

มีนบุรี หลักสี่-
ดอนเมือง

230
279

จำนวนสาขาตอ 1 แสนคน

186

108105
66
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BOX: รถไฟฟ้าสายสีเขียว…รถไฟฟ้าเส้นแรกของไทย
ที่ให้มากกว่าความสะดวกในการเดินทาง
ในเดอืนกมุภาพนัธ ์ป ี1992  กา้วแรกของการพฒันาระบบ
รถไฟฟ้าเพื่อการขนส่งมวลชนของไทยได้เร่ิมต้นข้ึนจาก
การลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างกรุงเทพมหานคร
และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (BTSC) 
โดยมีโครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษ�หรือรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวเป็นโครงก�ร
แรกและมีก�รร่วมลงทุนระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) ในรูปแบบ net 
gross concession ซึ่งกรุงเทพมห�นคร ในฐ�นะ 
หน่วยง�นภ�ครัฐผู้เป็นเจ้�ของโครงก�รเป็นผู้รับผิดชอบ
ในก�รจัดห�และเวนคืนที่ดินในก�รก่อสร้�ง ส่วนบริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด มห�ชน (Bangkok 
Mass Transit System Public Company: BTSC) เอกชน 
ผู้ได้รับสัมปท�นรับผิดชอบในก�รลงทุนด้�นโครงสร้�ง
พ้ืนฐ�นทั้งหมด เช่น ท�งวิ่ง สถ�นี ศูนย์ซ่อมบำ�รุง  
ขบวนรถไฟฟ้� ระบบอ�ณัติสัญญ�ณ ระบบไฟฟ้�  
รวมถึงก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุงอีกด้วย  
ทั้งนี้  ก�รลงทุนในโครงก�รดังกล่�วนี้มีมูลค่�กว่� 
50,000 ล้�นบ�ท ซึ่ง BTSC ในฐ�นะผู้ลงทุนหลักได้รับ 
ผลตอบแทนเป็นค่�โดยส�รรถไฟฟ้�และสิทธิในก�ร
พัฒน�พื้นที่เชิงพ�ณิชย์บริเวณสถ�นีเป็นระยะเวล�  
30 ปี (1999-2028) 

ในระยะเดินรถช่วงแรก BTSC ประสบกับปัญหาขาดทุน 
แตก่็ไดท้ำาการปรบักลยทุธจ์นสามารถพลกิสถานการณ์ได้
ในท่ีสดุ ในระยะแรก รถไฟฟ�้ถอืเปน็ย�นพ�หนะเดินท�งใน
รปูแบบใหมจ่งึทำ�ใหม้ผีู้ใชบ้รกิ�รไมม่�กนกั ประกอบกบัชว่ง
เวล�ทีเ่ริม่เปดิบรกิ�รในป ี1999 ซึง่เปน็ชว่งเวล�ที่ไทยผ�่น
วิกฤตเิศรษฐกจิม�เพยีง 2 ป ีทำ�ให ้BTSC ประสบปญัห�ด�้น
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ก�รเงนิในชว่งแรกของก�รดำ�เนนิก�ร อย�่งไรกต็�ม BTSC 
ได้ทำ �ก�รปรับกลยุทธ์ ในก�รดึ งดูด ผู้ โดยส�รโดย 
ก�รจัดรถรับส่งจ�กจุดต่�งๆ สู่สถ�นีรถไฟฟ้�ทำ�ให้มีเที่ยว
โดยส�รบริก�รเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 2 เท่�ภ�ยใน 5 ปีจ�ก
ประม�ณ 60 ล�้นเที่ยวในปี 2000 เป็นประม�ณ 120 ล้�น
เที่ยวในปี 2005 อีกทั้งมีก�รเติบโตของเที่ยวโดยส�รอย�่ง
ต่อเน่ืองเรื่อยม� นอกจ�กนี้ BTSC ยังได้ตั้งบริษัท วีจีไอ 
โกลบอล มีเดีย (VGI Global Media) จำ�กัด (มห�ชน) ขึ้น
เพ่ือรองรับธุรกิจโฆษณ�ทั้งในบริเวณสถ�นีรถไฟฟ้�และ
ขบวนรถไฟฟ�้ ซึ่งในปี 2014 ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้ BTSC 
กว�่ 2,900 ล�้นบ�ท ซึง่สงูกว�่ร�ยไดจ้�กก�รขนสง่มวลชน
เกือบ 700 ล้�นบ�ทเลยทีเดียว 

อย่างไรก็ตาม แม้ BTSC จะประสบปัญหาขาดทุนใน 
การให้บริการเดินรถในช่วงแรก แต่รถไฟสายสีเขียว 
รถไฟฟา้ขนสง่มวลชนสายแรกของไทยเสน้นี ้ส่งผลบวก 
ในวงกว้างต่อการเติบโตของธุรกิจอื่นๆ บริเวณแนว
รถไฟฟ้า ในระยะหลังก�รก่อสร้�งรถไฟฟ�้ (2000-2014)  
พบว่� นอกจ�กธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในส่วน 
ก�รให้บริก�รเดินรถไฟฟ้�แล้ว ยังมีธุรกิจที่ได้รับอ�นิสงส์
จ�กโครงก�รรถไฟฟ้�เส้นแรกน้ีอีกม�กม�ย เช่น ธุรกิจ
อสังห�ริมทรัพย์ที่อุปท�นคอนโดมิเนียมมีก�รปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น 10% ต่อปีในแนวรถไฟฟ้�  ธุรกิจค้�ส่งค้�ปลีกที่มี
จำ�นวนร้�นค้�ปลีกเพิ่มขึ้นอีก 6% ต่อปีต�มแนวรถไฟฟ้�
เช่นกนั และธรุกจิสือ่โฆษณ�รอบบรเิวณสถ�นีและต�มแนว
รถไฟฟ�้ที่มีเม็ดเงินสะพัดกว่� 2 พันล้�นบ�ทต่อปี เป็นต้น 
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ชวงระยะกอนการกอสราง

ธุรกิจกอสราง 

งานโยธา
17,000 ลานบาท

งานวางราง
100 ลานบาท

ธุรกิจเดินรถไฟฟา

ธุรกิจพลังงานไฟฟา 

รายไดเฉลี่ย: 3,600 ลานบาท/ป*

เท่ียวโดยสารเฉล่ีย: 140 ลานเท่ียว/ป*  

คาบำรุงรักษา: ราว 500-600 ลานบาท/ป**

ปริมาณการใชไฟฟา: 
ประมาณ 400 ลานบาท/ป**

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส
รายไดรถโดยสารประจำทาง: 
ลดลงประมาณ 120 ลานบาทป*

สัดสวนการใหบริการทางรถไฟฟา: 
เพิ่มขึ้นประมาณ 7% ตอป*

(ประมาณมูลคาการลงทุน: ลานบาท) 

ระบบอาณัติ
สัญญาณ

ระบบไฟฟา
และสายไฟฟา

ระบบสื�อสาร
และโทรคมนาคม

ขบวนรถไฟฟา
7,000 ลานบาท

ธุรกิจวัสดุกอสราง 

เหล็ก
1,600 ลานบาท

17,000 ลานบาท

สแตนเลส
600 ลานบาท

ปูนซีเมนต
330 ลานบาท

ธุรกิจจำหน�ายระบบท่ีเก่ียวของกับรถไฟฟา

ธุรกิจที่เกี่ยวของอื�นๆ

ชวงระหวางการกอสราง 
(1995-1999)

ชวงหลังการกอสราง 

ลิฟทและบันไดเลื�อน
150 ลานบาท

ประตูกั้นชานชลา
40 ลานบาทตอสถานี

ธุรกิจที่ปรึกษา

รายงานศึกษา
ความเปนไปได

รายงานผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย 

ที่ดิน ที่อยูอาศัย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

มูลคาท่ีดิน: เพ่ิมข้ึนประมาณ 8% ตอป*

การเติบโตของอุปทานคอนโดมิเนียม:  
เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ตอป*

ธุรกิจคาสงคาปลีก

จำนวนรานคาปลีก: 
เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ตอป*

หางสรรพสินคา: เพิ่มขึ้น 4 แหง 
(ขนาด  90,000-140,000 ตารางเมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวของอื�นๆ

ธุรกิจสื�อโฆษณา: 
รายไดประมาณ 2,000 ลานบาท/ป**

ธุรกิจพนักงานทำความสะอาด: 
รายไดประมาณ 30 ลานบาท/ป**

ธุรกิจพนักงานรักษาความปลอดภัย: 
รายไดประมาณ 70 ลานบาท/ป**

ธุรกิจบริการที่จอดรถยนต:  
รายไดประมาณ 36 ลานบาท/ป**

* คาเฉล่ียป 2000-2014  |  ** ป 2014
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โอกาสทางธุรกิจจากโครงการรถไฟระหว่างเมือง 

ปัจจุบัน ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟระหว่างเมืองทั้งหมดประมาณ  4,000 กิโลเมตร  ซึ่งกว่า 90% ของเส้นทางทั้งหมด
เป็นรางเดี่ยวขนาดความกว้างราง 1 เมตร ทำาให้การขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าไม่คล่องตัวนักเพราะต้องมีการสับหลีก
รถไฟขาขึ้นขาล่องทำาให้เกิดความล่าช้าในการบริการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ภาครัฐจึงได้วางแผนการก่อสร้างทางรถไฟ
อกีหนึง่เสน้ขนานไปกบัแนวรถไฟเดมิ ซึง่เปน็ทีรู่จ้กัในชือ่ “รถไฟรางคู”่ นัน่เอง โดยภาครฐัไดก้ำาหนดแผนพฒันาโครงการ
รถไฟรางคู่จำานวน 17 เส้นทาง มูลค่าลงทุนประมาณ 570,000 ล้านบาท รวมถึงการก่อสร้างรางรถไฟอีก 1 คู่ขนาด 
ความกว้างราง 1.435 เมตรสำาหรับรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงจำานวน 6 เส้นทาง มูลค่าลงทุนอย่างน้อย  
1 ล้านล้านบาท  เพื่อรองรับปริมาณผู้ โดยสารระหว่างเมืองซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ซึ่งคาดว่าธุรกิจก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระบบรถไฟจะได้รับประโยชน์ในช่วงของการก่อสร้าง ส่วนในระยะยาวเมื่อมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟ
ความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วเสร็จทุกโครงการ  จะก่อให้เกิดการขยายตัวของเมืองและธุรกิจอื่นๆ ตามมา  
เช่น  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก รวมไปถึงธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะขยายตัวไปตามเมืองจุดตัดของระบบ
ขนส่งทางรางต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสนใจมากที่สุด 

การก่อสร้างรถไฟรางคู่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้า โดยก�รก่อสร้�ง
รถไฟร�งคู่เป็นก�รก่อสร้�งและว�งร�งขน�ดคว�มกว้�ง 1 เมตร (meter gauge) เพิ่มเติมเพื่อขน�นไปกับแนวเส้นท�ง
รถไฟเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดเวล�ก�รสับหลีกระหว่�งรถไฟเที่ยวข�ขึ้นและข�ล่องทำ�ให้ประสิทธิภ�พของก�รขนส่ง
เพิ่มม�กขึ้น โดยภ�ครัฐได้ว�งแผนก�รลงทุนโครงก�รรถไฟร�งคู่ไว้กว�่ 17 โครงก�ร มีมูลค�่ทั้งหมดประม�ณ 570,000 ล�้น
บ�ท โดยมีเส้นท�งรถไฟร�งคู่ที่อยู่ในระหว่�งเตรียมก�รประมูล 3 เส้นท�ง ได้แก่ 1) ส�ยฉะเชิงเทร�-คลอง 19-แก่งคอย 
สระบุรี คิดเป็นมูลค่�ลงทุนประม�ณ 11,000 ล้�นบ�ท 2) ส�ยชุมท�งถนนจิระ นครร�ชสีม�-ขอนแก่น คิดเป็นมูลค่�ลงทุน
ประม�ณ 27,000 ล้�นบ�ท และ 3) ส�ยประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร คิดเป็นมูลค�่ลงทุนประม�ณ 17,000 ล�้นบ�ท และมีอีก 
3 โครงก�รท่ีจะดำ�เนินก�รในระยะต่อไป ได้แก่ 1) ส�ยลพบุรี-ป�กน้ำ�โพ คิดเป็นมูลค่�ลงทุนประม�ณ 25,000 ล้�นบ�ท  
2) ส�ยม�บกะเบ�-ชุมท�งถนนจิระ คิดเป็นมูลค่�ลงทุนประม�ณ 30,000 ล�้นบ�ท และ 3) ส�ยนครปฐม-หัวหิน มูลค�่
ลงทุนประม�ณ 20,000 ล้�นบ�ท
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นอกจากโครงการรถไฟรางคูแ่ลว้ ภาครฐัยงัมแีผนพฒันาโครงการรถไฟความเรว็ปานกลางและความเรว็สงูเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่รวดเร็วมากย่ิงขึ้น โครงก�รรถไฟคว�มเร็วป�นกล�งและคว�มเร็วสูงน้ัน 
จะเป็นก�รก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟส�ยใหม่เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคู่ ซ่ึงมีร�งขน�ดคว�มกว้�ง 1.435 เมตร (standard gauge)  
โดยเส้นท�งส่วนใหญ่จะขน�นไปกับแนวเส้นท�งเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้คว�มเร็วในก�รเดินรถม�กกว่� 150 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ซึ่งภ�ครัฐมีคว�มสนใจในก�รลงทุนรถไฟคว�มเร็วป�นกล�งและคว�มเร็วสูง 6 โครงก�ร ประเมินมูลค�่อย่�งน้อย 
1 ล�้นล้�นบ�ท

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	สนข.

ปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟรางคู่ที่อยู่ในแผนการลงทุน 17 โครงการและอยู่ระหว่างเตรียมการประมูล 3 เส้นทาง 
ได้แก่ 1) สายฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย สระบุรี 2) สายชุมทางถนนจิระ นครราชสีมา-ขอนแก่น 
และ 3) สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
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ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แกงคอย
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106 11,272

เสนทาง ระยะทาง
(กม.)

งบประมาณลงทุน
(ลานบาท)

ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน 185 27,007

ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร 167 17,293

ลพบุรี-ปากน้ำโพ 148 24,842

มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 132 29,855

นครปฐม-หัวหิน 165 20,038

หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ 90 9,437

ปากน้ำโพ-เดนชัย 285 29,822

ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 309 32,399

ขอนแกน-หนองคาย 174 18,244

ชุมพร-สุราษฎรธานี 167 17,510

สุราษฎรธานี-สงขลา 339 35,544

หาดใหญ-ปาดังเบซาร 45 N/A

เดนชัย-เชียงใหม 217 N/A

เดนชัย-เชียงของ 326 77,485

ชุมทางบานภาชี-นครหลวง 15 2,934

บานไผ-นครพนม 347 60,512

36  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย





โครงการรถไฟความเร็วปานกลางเสนทางกรุงเทพฯ-แกงคอย-
นครราชสีมา-หนองคาย และ แกงคอย-มาบตาพุด 

เชื�อมตอชายแดนลาวที่หนองคายซึ่งมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงถึง 7% สูกรุงเทพฯ 
และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่สำคัญของประเทศ
นอกจากนี้ ในอนาคตมีโอกาสขยายเสนทางตอไปยังลาวและจีนตอนใต

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินคาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลาว โดยเฉพาะสินคา
ประเภทน้ำมันจากมาบตาพุดและปูนซีเมนตจากจังหวัดสระบุรี 

ระยะทางรวม: ประมาณ 875 กิโลเมตร
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 4 แสนลานบาท 
ประเภท: ความเร็วปานกลาง (160-180 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการตกลงดานการออกแบบและแหลงเงินทุน 

โครงการรถไฟความเร็วสูง เสนทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม

เชื�อมตอกรุงเทพฯ และเชียงใหม ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวหลักของประเทศ มีนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางชาติสูงกวาปละ 7 ลานคนและมีการเติบโตอยางตอเนื�อง รวมถึงยังผานเมืองประวัติศาสตรที่เปน
สถานที่ทองเที่ยวสำคัญ เชน สุโขทัย และอยุธยา อีกดวย

เพิ่มตัวเลือกในการเดินทางจากจังหวัดในภาคกลางสูจังหวัดในภาคเหนือ นอกเหนือจากการใชเครื�องบิน
ซึ่งผู โดยสารไมสามารถขึ้น/ลงระหวางจังหวัดที่อยูในแนวรถไฟได 

ระยะทางรวม: ประมาณ 670 กิโลเมตร
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 4.5 แสนลานบาท 
ประเภทรถไฟ: ความเร็วสูง (มากกวา 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

โครงการรถไฟเสนทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ทาเรือแหลมฉบัง 
และเสนทางกรุงเทพฯ-สระแกว

เชื�อมระหวางทาเรือแหลมฉบังผานกรุงเทพฯ สูพุน้ำรอน กาญจนบุรี ซึ่งสามารถเดินทางตอเนื�อง
ไปไดถึงเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมทวาย เมียนมา ซึ่งจะเปนทั้งทาเรือน้ำลึกและแหลงผลิต
สินคาสำคัญในอนาคต รวมถึงเสนทางแยกกรุงเทพฯ-สระแกว ซึ่งสามารถขยายเสนทางจากสระแกว
ตอไปยังพนมเปญ กัมพูชา และโฮจิมินหซิตี้ เวียดนาม ซึ่งมีประชากรกวา 1.5 และ 8 ลานคน ตามลำดับ 

การพัฒนาสูสะพานแผนดิน (land bridge) เพื�อขนสงสินคาระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟกซึ่งสามารถลดเวลาขนสงสินคาไดประมาณ 1-3 วัน 

ระยะทางรวม: ประมาณ 575 กิโลเมตร
งบประมาณลงทุน: อยูในระหวางการศึกษา
ประเภทรถไฟ: ความเร็วปกติ (เฉลี่ยประมาณ 40-100 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1 เมตร (meter gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการพิจารณาโครงการ

โครงการรถไฟเสนทางตาก-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร 

เสนทางรถไฟเชื�อมระหวางภาคตะวันตกที่ตาก และตะวันออกที่มุกดาหาร 
โดยจังหวัดทั้งสองไดรับการสนับสนุนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะทำให
เกิดธุรกิจมากมายในอนาคต อีกทั้งยังเปนเสนทางรถไฟเชื�อมกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื�อนบาน ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-
เซโน ลาว และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เมียนมา ที่ไดมีการจัดตั้งไป
เรียบรอยแลว

สามารถใชสงสินคาประเภทสิ่งทอ เสื้อผาและอุปกรณกีฬา ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสระหวาง เมียนมา ไทย และลาว ทั้งเพื�อการบริโภคใน
ประเทศทั้งสามและเพื�อการสงออก   

ระยะทางรวม: ประมาณ 660 กิโลเมตร 
งบประมาณลงทุน: อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ประเภทรถไฟ: อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ความกวางราง: อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  

ความคืบหนา: อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ-ระยอง

เชื�อมตอระหวางสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ผานชลบุรีซึ่งมีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญอยางพัทยา 
สูระยอง ฐานการผลิตสำคัญของไทย อีกทั้งยังมีทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมอยูรายรอบตามเสนทางรถไฟ 

มุงเนนบริการนักทองเที่ยวสัญจรระหวางกรุงเทพฯ พัทยา และระยอง รวมถึงบุคลากรที่ทำงานในนิคม
อุตสาหกรรมที่ใกลเคียงเสนทางรถไฟเปนหลัก 

ระยะทางรวม: ประมาณ 220 กิโลเมตร 
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 1.5 แสนลานบาท
ประเภทรถไฟ: ความเร็วสูง (ความเร็วมากกวา 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการพิจารณาโครงการ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ-หัวหิน

เชื�อมระหวางกรุงเทพฯ และหัวหิน เมืองตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวไทยและ
ตางชาติกวาปละ 2.5 ลานคน อีกทั้งรถไฟเสนนี้ยังมีโอกาสที่จะขยายตอไปยัง
ภาคใตของไทยในอนาคต

สวนใหญเปนการใหบริการนักทองเที่ยวที่ตองการไปพักผอนยังหัวหิน เนื�องจาก
ปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญยังคงอาศัยการเดินทางโดยรถยนตเปนหลัก 

ระยะทางรวม: ประมาณ 220 กิโลเมตร 
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 0.95 แสนลานบาท
ประเภทรถไฟ: ความเร็วสูง (ความเร็วมากกวา 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการพิจารณาโครงการ

หนองคาย
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โครงการรถไฟความเร็วปานกลางเสนทางกรุงเทพฯ-แกงคอย-
นครราชสีมา-หนองคาย และ แกงคอย-มาบตาพุด 

เชื�อมตอชายแดนลาวที่หนองคายซึ่งมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงถึง 7% สูกรุงเทพฯ 
และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่สำคัญของประเทศ
นอกจากนี้ ในอนาคตมีโอกาสขยายเสนทางตอไปยังลาวและจีนตอนใต

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินคาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลาว โดยเฉพาะสินคา
ประเภทน้ำมันจากมาบตาพุดและปูนซีเมนตจากจังหวัดสระบุรี 

ระยะทางรวม: ประมาณ 875 กิโลเมตร
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 4 แสนลานบาท 
ประเภท: ความเร็วปานกลาง (160-180 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการตกลงดานการออกแบบและแหลงเงินทุน 

โครงการรถไฟความเร็วสูง เสนทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม

เชื�อมตอกรุงเทพฯ และเชียงใหม ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวหลักของประเทศ มีนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางชาติสูงกวาปละ 7 ลานคนและมีการเติบโตอยางตอเนื�อง รวมถึงยังผานเมืองประวัติศาสตรที่เปน
สถานที่ทองเที่ยวสำคัญ เชน สุโขทัย และอยุธยา อีกดวย

เพิ่มตัวเลือกในการเดินทางจากจังหวัดในภาคกลางสูจังหวัดในภาคเหนือ นอกเหนือจากการใชเครื�องบิน
ซึ่งผู โดยสารไมสามารถขึ้น/ลงระหวางจังหวัดที่อยูในแนวรถไฟได 

ระยะทางรวม: ประมาณ 670 กิโลเมตร
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 4.5 แสนลานบาท 
ประเภทรถไฟ: ความเร็วสูง (มากกวา 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

โครงการรถไฟเสนทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ทาเรือแหลมฉบัง 
และเสนทางกรุงเทพฯ-สระแกว

เชื�อมระหวางทาเรือแหลมฉบังผานกรุงเทพฯ สูพุน้ำรอน กาญจนบุรี ซึ่งสามารถเดินทางตอเนื�อง
ไปไดถึงเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมทวาย เมียนมา ซึ่งจะเปนทั้งทาเรือน้ำลึกและแหลงผลิต
สินคาสำคัญในอนาคต รวมถึงเสนทางแยกกรุงเทพฯ-สระแกว ซึ่งสามารถขยายเสนทางจากสระแกว
ตอไปยังพนมเปญ กัมพูชา และโฮจิมินหซิตี้ เวียดนาม ซึ่งมีประชากรกวา 1.5 และ 8 ลานคน ตามลำดับ 

การพัฒนาสูสะพานแผนดิน (land bridge) เพื�อขนสงสินคาระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟกซึ่งสามารถลดเวลาขนสงสินคาไดประมาณ 1-3 วัน 

ระยะทางรวม: ประมาณ 575 กิโลเมตร
งบประมาณลงทุน: อยูในระหวางการศึกษา
ประเภทรถไฟ: ความเร็วปกติ (เฉลี่ยประมาณ 40-100 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1 เมตร (meter gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการพิจารณาโครงการ

โครงการรถไฟเสนทางตาก-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร 

เสนทางรถไฟเชื�อมระหวางภาคตะวันตกที่ตาก และตะวันออกที่มุกดาหาร 
โดยจังหวัดทั้งสองไดรับการสนับสนุนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะทำให
เกิดธุรกิจมากมายในอนาคต อีกทั้งยังเปนเสนทางรถไฟเชื�อมกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื�อนบาน ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-
เซโน ลาว และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เมียนมา ที่ไดมีการจัดตั้งไป
เรียบรอยแลว

สามารถใชสงสินคาประเภทสิ่งทอ เสื้อผาและอุปกรณกีฬา ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสระหวาง เมียนมา ไทย และลาว ทั้งเพื�อการบริโภคใน
ประเทศทั้งสามและเพื�อการสงออก   

ระยะทางรวม: ประมาณ 660 กิโลเมตร 
งบประมาณลงทุน: อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ประเภทรถไฟ: อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ความกวางราง: อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  

ความคืบหนา: อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ-ระยอง

เชื�อมตอระหวางสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ผานชลบุรีซึ่งมีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญอยางพัทยา 
สูระยอง ฐานการผลิตสำคัญของไทย อีกทั้งยังมีทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมอยูรายรอบตามเสนทางรถไฟ 

มุงเนนบริการนักทองเที่ยวสัญจรระหวางกรุงเทพฯ พัทยา และระยอง รวมถึงบุคลากรที่ทำงานในนิคม
อุตสาหกรรมที่ใกลเคียงเสนทางรถไฟเปนหลัก 

ระยะทางรวม: ประมาณ 220 กิโลเมตร 
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 1.5 แสนลานบาท
ประเภทรถไฟ: ความเร็วสูง (ความเร็วมากกวา 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการพิจารณาโครงการ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ-หัวหิน

เชื�อมระหวางกรุงเทพฯ และหัวหิน เมืองตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวไทยและ
ตางชาติกวาปละ 2.5 ลานคน อีกทั้งรถไฟเสนนี้ยังมีโอกาสที่จะขยายตอไปยัง
ภาคใตของไทยในอนาคต

สวนใหญเปนการใหบริการนักทองเที่ยวที่ตองการไปพักผอนยังหัวหิน เนื�องจาก
ปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญยังคงอาศัยการเดินทางโดยรถยนตเปนหลัก 

ระยะทางรวม: ประมาณ 220 กิโลเมตร 
งบประมาณลงทุน: ประมาณ 0.95 แสนลานบาท
ประเภทรถไฟ: ความเร็วสูง (ความเร็วมากกวา 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
ความกวางราง: 1.435 เมตร (standard gauge)

ความคืบหนา: อยูระหวางการพิจารณาโครงการ

หนองคาย

ขอนแกน

นครราชสีมา

แกงคอย
สระแกว

ระยอง

มาบตาพุดแหลมฉบัง
หัวหิน

กาญจนบุรี

กรุงเทพ

เชียงใหม

พิษณุโลก มุกดาหาร

ตาก

กางแผนโครงการรถไฟ
เสนทางใหมในอนาคต



อีไอซีคาดว่าโครงการรถไฟระหว่างเมืองท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการก่อสร้างภายใน 3 ปีน้ี คือโครงการรถไฟรางคู่ท้ัง 3 โครงการแรก 
เนื่องจากเป็นโครงการที่ ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ เมื่อพิจ�รณ�มูลค่�ก�รลงทุนแล้ว พบว่� 
ก�รลงทุนรถไฟร�งคู่ทั้ง 3 โครงก�รแรก มีมูลค�่ลงทุนประม�ณ 55,000 ล�้นบ�ท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงก�รอื่นแล้ว
ยังถือว่�เป็นเม็ดเงินลงทุนที่น้อยกว่�โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงและป�นกล�งระหว่�งเมืองอื่นๆ ซ่ึงไม่ทำ�ให้เกิดภ�ระท�ง 
ก�รเงินกับภ�ครัฐม�กนัก อีกท้ัง โครงก�รทั้งหมดเป็นก�รว�งร�งใหม่คู่ขน�นไปกับแนวเส้นท�งเดิมในอ�ณ�เขตของ 
ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย จึงทำ�ให้มีค�่ใช้จ่�ยในก�รเวนคืนที่ดินไม่ม�กนัก  

ภาคก่อสร้างจะได้รับอานิสงส์จากการก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ทั้ง 3 สาย เป็นเม็ดเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท 
นอกจากน้ี ผูจ้ดัหาระบบอาณตัสิญัญาณจะไดร้บัประโยชนจ์ากเมด็เงนิลงทนุในโครงการดงักลา่วอกีประมาณ 10,000 ลา้น
บาท ง�นกอ่สร้�งรถไฟร�งคูเ่ปน็ก�รว�งร�งคูข่น�นไปกบัเสน้ท�งเดมิในระดบัพืน้ดนิ ซึง่แตกต�่งจ�กก�รสร�้งรถไฟฟ�้ทีต่อ้ง
มีท�งว่ิงยกระดับหรืออุโมงค์ ส่งผลให้ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รโครงก�รรถไฟร�งคู่ต่ำ�กว่�รถไฟฟ้�ม�ก โดยอุปกรณ์หลัก 
ที่ใช้ ในก�รว�งร�งคือหมอนคอนกรีตและเหล็กร�ง ซึ่งค�ดว่� ในระยะเริ่มต้น โครงก�รทั้ง 3 จะมีก�รใช้หมอนคอนกรีต 
อย�่งนอ้ย 76,000 ทอ่น (มลูค่�ประม�ณ 76 ล�้นบ�ท) และเหลก็ร�งรถไฟกว่� 45,000 ตนั (มลูค่�ประม�ณ 1,660 ล�้นบ�ท) 
ซึ่งในปัจจุบัน หมอนคอนกรีตส�ม�รถผลิตได้ในประเทศ จึงนับว่�เป็นโอก�สขย�ยตัวของธุรกิจผลิตหมอนคอนกรีต ขณะที่
เหลก็ร�งรถไฟน้ันยงัคงตอ้งนำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ แตห่�กมกี�รกอ่สร�้งโครงก�รเพิม่ขึน้ในอน�คตกเ็ป็นโอก�สท่ีผูป้ระกอบ
ก�รในธุรกิจเหล็กไม่ควรมองข�้ม ทั้งนี้อุปกรณ์หลักทั้ง 2 อย่�งจะถูกประกอบและจัดว�งก่อนอุปกรณ์ย่อยอื่นๆ เป็นท�งวิ่ง 
ก่อนทีจ่ะทำ�ก�รตดิตัง้อ�ณตัสิญัญ�ณเพือ่ควบคมุก�รเดนิรถและว�งอปุกรณเ์ครือ่งกัน้ถนนเสมอระดบั (level crossing) ตอ่ไป 
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	สนข.

การก่อสร้างรถไฟรางคู่ทั้ง 3 สายจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท 
โดยคาดว่าจะมีการลงทุนเฉลี่ยปีละกว่า 10,000 ล้านบาทระหว่างปี 2017-2019 10

มูลค่�ก�รลงทุนในโครงก�รรถไฟร�งคู่ 3 ส�ยที่มีแนวโน้มเริ่มดำ�เนินก�รภ�ยในปี 2019

มูลค่�วัสดุก่อสร�้งหลักที่ใช้ในโครงก�รรถไฟร�งคู่ 3 ส�ย

หน่วย: ล้�นบ�ท                          

หน่วย: ล้�นบ�ท                          
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การวางรางเหล็กการใชหมอนคอนกรีต
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ในระยะยาว เมื่อโครงการรถไฟรางคู่แล้วเสร็จ อีไอซีมองว่าจะเกิดโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดตามแนว
รถไฟในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยมปีจัจยัจ�กทัง้ผูอ้ยูอ่�ศยัเดมิและผูท้ีย่�้ยทีอ่ยูอ่�ศยัเข�้ม�ทำ�ง�นในจังหวดันัน้ๆ เมือ่
ทำ�ก�รเปรียบเทียบสัดส่วนประช�กรต่อจำ�นวนครัวเรือนในแต่ละจังหวัดกับค่�เฉลี่ยร�ยภ�ค ซึ่งสะท้อนถึงคว�มหน�แน่น
และแนวโน้มที่ผู้อยู่อ�ศัยจะแยกตัวออกจ�กบ้�นปัจจุบัน อีไอซีพบว่�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีสัดส่วนประช�กรต่อ
จำ�นวนครัวเรือนสูงที่สุด (4 คน/ครัวเรือน) แต่ยังมีจังหวัดในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสัดส่วนประช�กรต่อจำ�นวนครัว
เรือนทีส่งูกว�่ค�่เฉลีย่ของภ�คและมีจำ�นวนประช�กรม�กกว่� 1 ล�้นคน 4 ลำ�ดบัแรกไดแ้ก ่1) ศรสีะเกษ (5.1 คน/ครวัเรอืน) 
2) บุรีรัมย์ (4.53 คน/ครัวเรือน)  3) อุดรธ�นี (4.23 คน/ครัวเรือน)  และ 4) สุรินทร์ (4.07 คน/ครัวเรือน) โดยจังหวัดเหล่�นี ้
เป็นบริเวณที่ผู้ประกอบก�รในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ควรจับต�มองเนื่องจ�กยังคงมีโอก�สในก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยเพิ่มเติม 
โดยเฉพ�ะบ�้นเดีย่วหรอืท�วนเ์ฮ�้สท์ีม่รี�ค�ไมส่งู เพร�ะค�ดว�่ผู้ซือ้สว่นใหญจ่ะม�จ�กบุคล�กรในภ�คเกษตรและภ�คบรกิ�ร
ที่มีกำ�ลังซื้อไม่สูงม�กนัก

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

ในระยะยาว การก่อสร้างรถไฟรางคู่
จะทำาให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเติบโตมากที่สุด11

สัดส่วนประช�กรต่อจำ�นวนครัวเรือนในจังหวัดที่รถไฟร�งคู่พ�ดผ่�นและมีศักยภ�พในก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในอน�คต

จังหวัดในแนวรถไฟพาดผานที่มีศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

อุบลราชธานีคาเฉลี่ย 
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุดรธานี สุรินทร

4.00 3.75 3.49 3.48

หน�วย: คนตอครัวเรือน

ขอนแกน นครราชสีมา

5.10 4.53 4.23 4.07

บานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส

42  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย



ดา้นการคา้สง่คา้ปลกี อไีอซมีองวา่ธรุกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็10  ในบางจงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีจ่ะมกีารพฒันาการ
ขนส่งทางรางยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อีก ขณะที่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ เน้นก�รจับจ่�ยใช้สอยจำ�นวนน้อยชิ้นและ 
บ่อยครั้ง ผู้บริโภคต่�งจังหวัดมีพฤติกรรมก�รจับจ่�ยสิ่งของปริม�ณม�กและคว�มถี่ในก�รซื้อของไม่ม�ก เน่ืองจ�ก 
คว�มสะดวกในก�รเดนิท�งต่ำ�กว�่ จ�กปจัจยัดงักล�่ว อไีอซมีองว�่ก�รค้�สง่ค�้ปลีกประเภทไฮเปอรม์�รเ์กต็มคีว�มเหม�ะสม
กบัผูบ้ริโภคต�่งจงัหวดัม�กท่ีสดุ เมือ่พจิ�รณ�ก�รแขง่ขนัในปจัจบุนั พบว�่ ยงัคงมจีงัหวดัในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืบ�งส่วน
ทีม่ศีกัยภ�พในก�รขย�ยส�ข�ไฮเปอร์ม�ร์เกต็เพิม่เตมิไดอ้กีเน่ืองจ�กยงัมจีำ�นวนส�ข�ตอ่จำ�นวนประช�กรต่ำ�กว�่ค�่เฉลีย่ของ
หวัเมอืงใหญอ่ยูม่�ก (50 ส�ข�ตอ่ประช�กร 1 แสนคน) อกีทัง้ในระยะย�ว ก�รกอ่สร�้งรถไฟร�งคูจ่ะทำ�ใหห้วัเมอืงเหล�่นีค้กึคกั
ม�กขึ้น อีไอซีประเมินว่� จังหวัดที่มีศักยภ�พในก�รขย�ยธุรกิจไฮเปอร์ม�ร์เก็ตเหล่�นี้ ได้แก่ 1) บุรีรัมย์ (13 ส�ข�/แสนคน)   
2) นครร�ชสีม� (19 ส�ข�/แสนคน) 3) สุรินทร์ (22 ส�ข�/แสนคน)  4) อุดรธ�นี (32 ส�ข�/แสนคน)  และ 5) อุบลร�ชธ�นี 
(33 ส�ข�/แสนคน)  ซ่ึงก�รขย�ยธุรกิจไฮเปอร์ม�ร์เก็ตในจังหวัดเหล่�น้ี ถือเป็นโอก�สท�งธุรกิจของนักธุรกิจร�ยใหญ่ทั้ง 
จ�กกรุงเทพฯ และผู้ประกอบก�รท้องถิ่นอีกด้วย

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	และข้อมูลบริษัทค้าส่งค้าปลีก

บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
ยังสามารถพัฒนาด้านการค้าส่งค้าปลีกได้เนื่องจากยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวนัก12

คว�มหน�แน่นของไฮเปอร์ม�ร์เก็ตในจังหวัดที่มีศักยภ�พในก�รเติบโตจ�กอ�นิสงส์ของรถไฟร�งคู่ในระยะย�วเมื่อ
โครงข่�ยทั้งหมดแล้วเสร็จในอน�คต

จังหวัดในแนวรถไฟพาดผานที่มีศักยภาพในการพัฒนาไฮเปอรมารเก็ต

บุรีรัมย กทม. ชลบุรีสุรินทรนครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี
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จำนวนสาขาตอ 1 แสนคน
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10 ไฮเปอรม์�รเ์กต็ เชน่ Big C Jumbo, Makro, และ Tesco Lotus Extra ฯลฯ มกัมพีืน้ทีบ่รกิ�รม�กกว�่ 10,000 ต�ร�งเมตร ตัง้อยูบ่รเิวณช�นเมอืงและพืน้ที่ใกลแ้หลง่ชมุขน
ที่ไม่ติดขัดกับข้อจำ�กัดท�งพื้นที่และกฎหม�ยผังเมือง สินค�้ส่วนใหญ่เป็นสินค้�อุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ต�่งๆ



เมื่อมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่ทั้งหมดแล้วเสร็จจะทำาให้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นจุดตัดของรถไฟ
รางคู่และจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่�แนวโน้มก�รเดินท�งและขนส่งสินค้�ใน
อน�คตจะเปลีย่นม�ใชร้ะบบร�งม�กขึน้ แตก่�รขนส่งดว้ยรถยนตห์รอืรถบรรทกุในก�รลำ�เลยีงผู้โดยส�รและสินค�้จ�กสถ�นี
รถไฟไปยงัจดุหม�ยปล�ยท�งกย็งัคงมคีว�มจำ�เปน็ อกีทัง้ ยงัตอ้งมคีลงัสนิค�้เพือ่กกัเกบ็สนิค�้กอ่นทำ�ก�รกระจ�ยตอ่ไปดว้ย  
โดยอีไอซีประเมินว่�หัวเมืองใหญ่ที่เป็นจุดตัดของท�งรถไฟ เช่น นครร�ชสีม� ขอนแก่น และ พิษณุโลก  รวมถึงหัวเมืองที่
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้�น เช่น เชียงร�ย หนองค�ย อุบลร�ชธ�นี และสงขล� ย่อมเป็นจุดที่มีคว�มต้องก�รก�รลำ�เลียง
และกระจ�ยสินค้�ต่อเนื่องในอน�คต ซึ่งเป็นโอก�สที่ผู้ประกอบก�รโลจิสติกส์ท้องถิ่นในจังหวัดดังกล�่วไม่ควรมองข้�ม

นอกจากน้ีแลว้ กลุม่ธรุกจิทอ่งเทีย่วและนนัทนาการ เปน็อกีกลุม่ธรุกจิหนึง่ทีจ่ะไดร้บัประโยชนต์ามมา แน่นอนว�่ก�รเดนิท�ง 
ทีส่ะดวกขึน้ ยอ่มทำ�ใหแ้นวโนม้ก�รคมน�คมสัญจรเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมอีปุสงค์ในก�รพักอ�ศัยชัว่คร�วเพ่ิมขึน้ จ�กนักทอ่งเทีย่ว 
ที่ไปเยือนท้องถิ่นนั้นๆ และมีก�รจับจ่�ยใช้สอยต�มม� ซึ่งส่งผลบวกต่อธุรกิจโรงแรมและร้�นอ�ห�รต�มหัวเมืองต่�งๆ

ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสขยายตัวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจตามต่างจังหวัด สำ�หรับจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ และสุร�ษฎร์ธ�นี ด้วยจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจ�กก�รเดินท�งที่สะดวกขึ้นจะเป็นโอก�ส
ให้โรงแรมกลุม่บตูคิคว�้โอก�สจ�กกลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว hi-end ทีเ่นน้คณุภ�พและบริก�รของโรงแรม จ�กก�รสำ�รวจของ STR 
Global บริษัทที่รวบรวมสถิติธุรกิจโรงแรมทั่วโลก พบว่�โรงแรมบูติค ซึ่งเป็นโรงแรมที่เน้นบรรย�ก�ศ ก�รตกแต่งที่สวยง�ม 
และก�รให้บริก�รที่เป็นกันเองนั้น มีอัตร�ก�รเข�้พักเฉลี่ย (occupancy rate) สูงกว่�โรงแรมประเภทอื่นๆ ถึง 13% ดังนั้น 
ผู้ประกอบก�รโรงแรมต�มจังหวัดท่องเที่ยวต่�งๆ จึงอ�จต่อยอดกระแส “บูติค” ด้วยก�รพัฒน�รูปแบบของโรงแรมให้มี 
เอกลักษณ์และมีสถ�ปัตยกรรมที่ผสมผส�นระหว่�งคว�มเป็นท้องถิ่นและคว�มทันสมัย เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของ 
นักท่องเที่ยว hi-end ในยุคปัจจุบัน ส่วนโรงแรมระดับกล�งถึงล�่ง อ�จมุ่งเน้นจับตล�ดนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คที่ต้องก�ร
คว�มสะดวกสบ�ยในก�รเดินท�งม�กกว่�คุณภ�พของโรงแรม โดยตั้งโรงแรมต�มแนวสถ�นีรถไฟ เพื่อให้เหม�ะแก่ก�ร 
เดนิท�งตอ่ไปยงัสถ�นท่ีทอ่งเทีย่วต�่งๆ นอกจ�กนี ้สำ�หรบัหวัเมอืงใหญท่ีม่นีกัธรุกจิและพนกัง�นข�ยเดินท�งไปตดิตอ่ง�นเป็น
ประจำ� เช่น นครร�ชสีม� ขอนแก่น และนครศรีธรรมร�ช จะเป็นโอก�สให้โรงแรมระดับกล�ง รวมถึงเซอร์วิส อพ�ร์ทเมนท์ 
ในก�รขย�ยธุรกิจเพื่อช่วงชิงเม็ดเงินจ�กนักธุรกิจเหล่�นี้

ธุรกิจอาหารกล่องและอาหารจานด่วน มีแนวโน้มได้รับผลพลอยได้จากกลุ่มนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจท่ีต้องการความเร่งด่วน 
ระหว่างการเดินทาง จะเห็นได้ชัดว่�ธุรกิจอ�ห�รกล่องและอ�ห�รจ�นด่วนเพื่อนำ�ไปรับประท�นบนขบวนรถไฟ ได้รับ 
คว�มนิยมเป็นอย่�งสูงในประเทศที่มีโครงข่�ยรถไฟครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งจะมีเอะคิเบ็ง (Ekiben) หรืออ�ห�ร
กล่องข�ยอยู่ทั่วไปต�มสถ�นีรถไฟ โดยเอะคิเบ็งที่ข�ยในแต่ละสถ�นีจะเป็นอ�ห�รท้องถิ่นของแต่ละเมือง ทำ�ให้นอกจ�ก
ผู้บริโภคจะได้รับคว�มเอร็ดอร่อยแล้ว ยังได้ร้ือฟื้นถึงประวัติคว�มเป็นม�ของแต่ละเมืองในระหว่�งก�รเดินท�งด้วย อีไอซี
มองว่� ผู้ประกอบก�รไทยอ�จใช้แนวท�งของญี่ปุ่นเพื่อสร้�งมูลค�่เพิ่มให้แก่อ�ห�รกล่องที่ข�ยต�มสถ�นีรถไฟ เช่น สร้�ง
รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะคล้�ยปิ่นโต และบรรจุผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
ใช้รถไฟในก�รสัญจรไปต�มสถ�นที่ต่�งๆ 

การก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้นส่งผลต่อลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน แต่ด้วย
โครงขา่ยรถไฟรางคูท่ีม่กีารกระจายครอบคลมุไปทัว่ประเทศทำาใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้งมากกวา่ โดยในระยะเริม่ตน้ของ
การก่อสร้างรถไฟรางคู่ทั้ง 3 สายจะทำาให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจก่อสร้างและระบบรถไฟถึง 40,000 และ 10,000 
ล้านบาท ตามลำาดับ  ส่วนในระยะยาว อีไอซีมองว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในจังหวัดในภาคตะวัน- 
ออกเฉียงเหนือ เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และ อุบลราชธานี ยังมีศักยภาพที่จะขยายต่อไปได้อีก ทั้งนี้ รวมถึง
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตอีกด้วย
 

44  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย



รถไฟรางคู

โครงการระบบรางเอ้ือโอกาสธุรกิจใดบาง?

• รถไฟรางคู 17 โครงการ
• รถไฟเสนทางใหม 6 โครงการ

• หมอนคอนกรีต

• ระบบอาณัติสัญญาณ
• ระบบควบคุม
• ระบบไฟฟา

• ขนสงสินคา
• คลังสินคา

• บานเดี่ยวและทาวนเฮาส
  - ศรีสะเกษ
  - บุรีรัมย
  - อุดรธานี
  - สุรินทร

• ไฮเปอรมารเก็ต
  - บุรีรัมย
  - นครราชสีมา
  - สุรินทร
  - อุดรธานี
  - อุบลราชธานี

• โฆษณา
• LCD/LED
• รักษาความปลอดภัย
• บริษัททำความสะอาด
• รับฝากรถยนต
• ไฟฟา

• โรงแรม
• ทองเที่ยว
• ศูนยการประชุม
• อาหารและเครื�องดื�ม

รถไฟฟาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• รถไฟฟาในระยะสั้น 4 โครงการ
• รถไฟฟาในระยะกลาง 4 โครงการ
• รถไฟฟาในระยะยาว 6 โครงการ

• ปูนซีเมนต
• เหล็ก

• ระบบอาณัติสัญญาณ
• ระบบควบคุม
• ระบบไฟฟา
• ระบบบัตรโดยสาร

• การเดินรถ
• การซอมบำรุง

• คอนโดมิเนียม
  - มีนบุรี
  - บางกอกนอย
  - บางซื�อ
  - ลาดพราว

• บานเด่ียวและทาวนเฮาส
  - ดอนเมือง
  - ลาดพราว

• ซูเปอรมารเก็ต
  - บางใหญ และบางบัวทอง
  - มีนบุรี
  - บางนา 
  - หลักสี่ และดอนเมือง
  - สายไหม

ธุรกิจกอสราง

ธุรกิจวัสดุกอสราง

ธุรกิจระบบรถไฟและอุปกรณ

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ธุรกิจคาปลีก

ธุรกิจอื�นๆ ที่เกี่ยวของ



ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าในเมืองหรือโครงการรถไฟระหว่างเมือง พบว่า การพัฒนาระบบขนส่งทางรางส่วนใหญ่มัก
ไมไ่ดผ้ลกำาไรจากคา่โดยสาร (fare box revenue) เทา่ใดนกั เนือ่งจากเปน็โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่กีารใชเ้งนิลงทนุ
สงูและเน้นใหบ้รกิารประชาชนเปน็หลกั  จ�กก�รรวบรวมขอ้มลูผลก�รศกึษ�คว�มเป็นไปไดข้องโครงก�รรถไฟรปูแบบต�่งๆ  
พบว�่ โดยทัว่ไปโครงก�รเหล่�นีม้รีะยะก�รคนืทนุไมต่่ำ�กว่� 15 ปหี�กพึง่พ�เฉพ�ะร�ยไดห้ลกัจ�กค�่โดยส�ร  ซึง่ถอืว่�คนืทนุ
ค่อนข้�งช้�เมื่อเทียบกับธุรกิจโครงสร้�งพื้นฐ�นประเภทโรงไฟฟ�้ที่มีระยะคืนทุนประม�ณ 7-10 ปี อีกทั้งยังไม่ส�ม�รถปรับ
ค�่โดยส�รข้ึนไดม้�กนกั เนือ่งจ�กเปน็โครงสร�้งพืน้ฐ�นเพือ่บรกิ�รประช�ชนในก�รเดินท�ง สง่ผลให้โครงก�รโดยส่วนใหญ่
มักจะประสบกับภ�วะก�รข�ดทุนค่อนข้�งน�นในช่วงเเรกของก�รเปิดให้บริก�ร ทั้งนี้ ผู้ ให้บริก�รเดินรถเองก็ได้ตระหนักถึง
จดุออ่นดงักล�่วและไดพ้ย�ย�มห�แหล่งร�ยไดเ้สรมิต�่งๆ เพือ่ชว่ยสร�้งผลประกอบก�รใหด้ขีึน้ เชน่ ก�รให้เช�่พืน้ทีบ่รเิวณ
สถ�นี และก�รประกอบธุรกิจโฆษณ�ทั้งบริเวณนอกและในตัวรถไฟฟ�้รวมถึงบริเวณสถ�นี เป็นต้น แต่ยังไม่ถือเป็นก�รใช้
พื้นที่อย�่งเต็มที่จ�กก�รพัฒน�โครงก�รขนส่งท�งร�งเท่�ใดนัก 

แนวคดิการพฒันาเมอืงโดยผสมผสานระหวา่งการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และการขนสง่มวลชน หรอื Transit Oriented 
Development (TOD) ไดถ้กูหยบิยกขึน้มาเปน็แนวทางในการพฒันาทีด่นิบรเิวณรายรอบสถานรีถไฟหรอืบรเิวณทีม่แีนว
รถไฟพาดผ่าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด จ�กก�รก่อสร้�งโครงก�รรถไฟรูปแบบต่�งๆ โดยทั่วไปแล้วร�ค�ที่ดินมัก
ดีดตัวสูงขึ้นทันมีข่�วประก�ศแผนก�รก่อสร�้งระบบขนส่งท�งร�ง ดังนั้น เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สูงสุดจ�กร�ค�ที่ดินที่
ปรับขึ้นเหล�่นี้ จึงเกิดแนวคิดก�รพัฒน�เมืองผสมผส�นระหว่�งก�รขนส่งมวลชนและอสังห�ริมทรัพย์ หรือ TOD ซึ่งได้รับ
คว�มนิยมอย่�งแพร่หล�ยในต่�งประเทศ เช่น ฮ่องกง และญี่ปุ่น โดยเอกชนที่ได้รับอนุญ�ตจ�กภ�ครัฐจะเป็นผู้ดำ�เนินก�ร
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ เช่น ที่อยู่อ�ศัย สถ�นศึกษ� สำ�นักง�น โรงเรียน โรงพย�บ�ล และ/หรือ ระบบขนส่งท�งร�งควบคู่
ไปด้วยกัน ส่วนภ�ครัฐจะนำ�ร�ยได้ส่วนแบ่งจ�กก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เหล่�น้ีม�สนับสนุนกิจก�รรถไฟ อีกทั้ง ผู้ที่อยู่
อ�ศัยร�ยรอบสถ�นีรถไฟท่ีเติบโตข้ึนยังส่งผลต่อภ�พรวมอุปสงค์ในก�รโดยส�รท�งรถไฟอย่�งสม่ำ�เสมอซึ่งส่งผลบวกต่อ
กิจก�รรถไฟอีกด้วย

แนวความคิด TOD ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสำาเร็จทั้งด้านธุรกิจและสังคม เช่น 
กรณีก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในฮ่องกง บริเวณสถ�นีรถไฟฟ้� Hang Hua และ Lohas ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ว่�งเปล่�  
ก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนฮ่องกงได้ทำ�ก�รออกแบบให้มีสถ�นีรถไฟฟ้�ทั้งในย่�นธุรกิจและย่�นช�นเมืองเพื่อเปิดโอก�สให้
มีก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ต่อเนื่อง โดยในก�รพัฒน�ที่ดินรอบสถ�นีรถไฟฟ้�ของฮ่องกงจะมีก�รแบ่งเป็นโซนต่�งๆ เช่น  
โซนคอนโดมเินยีมทีพ่กัอ�ศยั โซนศนูยก์�รค�้ โซนอ�ค�รสำ�นกัง�น และโซนพืน้ทีส่เีขยีว เปน็ตน้ อกีทัง้ก�รออกแบบโครงก�ร
ส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นสำ�หรับกลุ่มคนร�ยได้ป�นกล�งที่มีกำ�ลังซื้อและพึ่งพ�ระบบขนส่งส�ธ�รณะเป็นหลัก หลังจ�กออกแบบ
แล้วเสร็จ ท�งก�รรถไฟฟ้�ฮ่องกงได้ทำ�ก�รเปิดประมูลเพ่ือให้เอกชนที่สนใจเข้�ม�ลงทุนโดยมีก�รแบ่งเฟสก�รลงทุนเป็น
ระยะเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงคท์ีจ่ะคอ่ยๆ ปรบัตวัสงูขึน้  ผลจ�กก�รพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์ในย�่นต่�งๆ ทำ�ใหก้�รรถไฟฟ�้
ฮ่องกงส�ม�รถคืนทุนจ�กโครงก�รรถไฟฟ้�ภ�ยในระยะเวล�เพียง 8 ปี และมีผลประกอบก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

46  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย



ที่มา:	เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ	“Rail	+	Property+	Pedestrian	Model	(RPP):	case	study	of	Hong	Kong	and	implication	
for	Thailand	”,	ดร.เอกชัย	สุมาลี

การลงทุนจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งระบบราง
ควบคู่ไปกับการเดินรถไฟในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทำาให้บริษัทเดินรถสามารถคืนทุนได้ภายใน 8 ปี 13
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	LOHAS	Property	

การออกแบบพื้นที่บริเวณสถานี LOHAS Park แบบผสมผสานระหว่างการพัฒนาระบบรางและ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทำาให้มีการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างทางรถไฟมากที่สุด14
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อีไอซีมองว่าแนวความคิดการพัฒนา TOD เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับไทยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางของไทย โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ระบบรถไฟฟ้�บริเวณเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เนื่องจ�กยังมีที่ดินในหล�ยพื้นที่ที่ยังส�ม�รถพัฒน�ด้�นอสังห�ริมทรัพย์ต�มแนวคว�มคิด TOD ได้ ยกตัวอย�่ง 
เชน่ บริเวณบ�งปิง้ สมทุรปร�ก�ร ยงัเปน็พืน้ทีด่นิว�่งเปล�่และซ่ึงจะมกี�รขย�ยเสน้ท�งรถไฟฟ�้ส�ยสเีขยีวท�งตอนใต้ตอ่ไป
ในอน�คต และบริเวณบ�งแคและพุทธมณฑลส�ย 4  ที่จะมีก�รขย�ยเส้นท�งรถไฟฟ�้ส�ยสีน้ำ�เงิน ซึ่งถือว�่เป็นโอก�สที่ดี 
ทัง้สำ�หรบัผูท้ี่ใหบ้รกิ�รเดนิรถไฟฟ�้ในปัจจบุนัและนกัพฒัน�อสงัห�รมิทรพัยท์ีต่อ้งก�รจะก้�วเข�้สูธ่รุกจิเดนิรถไฟในอน�คต

นอกจากธุรกิจต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น การขยายตัวของโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 โครงการและ
โครงการรถไฟรางคู่ในระยะเริ่มต้นทั้ง 3 โครงการยังทำาให้เกิดการจ้างงานตามมาอีกกว่า 28,000 และ 21,000 ตำาแหน่ง 
ตามลำาดบั  อไีอซปีระเมนิว�่ ในระยะก�รกอ่สร�้งโครงก�รรถไฟฟ้� 4 เสน้ท�งในระยะเริม่ตน้จะกอ่ใหเ้กดิก�รจ้�งง�นวศิวกร
และสถ�ปนิกถึงกว่� 2,200 ตำ�แหน่ง รวมถึงแรงง�นที่มีฝีมือและไร้ฝีมือ (unskilled labor) อีกกว่� 25,000 ตำ�แหน่ง และ
เมือ่เข�้สูร่ะยะก�รเดนิรถจะกอ่ใหเ้กดิก�รจ�้งง�นในสว่นพนกัง�นประจำ�สถ�นีกว�่ 500 คน พนกัง�นรกัษ�คว�มปลอดภยัและ
พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณสถ�นี อีกกว่� 350 และ 170 ตำ�แหน่ง ต�มลำ�ดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว�่ก�รก่อสร้�งโครงก�ร
รถไฟฟ้�เหล่�นี้ นอกจะเป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจ�กก�รลงทุนก่อสร้�งและระบบรถไฟฟ้�แล้ว ยังก่อให้เกิด 
ก�รจ�้งง�นในระยะย�วอีกดว้ย  ด�้นก�รกอ่สร�้งรถไฟร�งคูท่ัง้ 3 ส�ย ประเมนิว�่ ในระยะก�รก่อสร�้งจะกอ่ใหเ้กดิก�รจ�้งง�น
วิศวกรและสถ�ปนิกถึงกว่� 2,500 ตำ�แหน่ง รวมถึงแรงง�นที่มีฝีมือและไร้ฝีมือ (unskilled labor) อีกกว่� 18,000 ตำ�แหน่ง 
ซึง่นอกจ�กเปน็ก�รสร�้งง�นสว่นภมูภิ�คแลว้ สิง่ทีต่�มม�คอืก�รจับจ�่ยใช้สอยของบคุล�กรและแรงง�นดงักล�่วต�มจงัหวดั
ต�่งๆ  และสดุท�้ยจะสง่ผลบวกตอ่ก�รเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product: GPP) นัน่เอง  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางมิได้เป็นเพียงแค่การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าให้
กับประเทศเท่านั้น หากแต่จะก่อให้เกิดธุรกิจอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและต่างจังหวัด ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการเดินรถไฟเองและ 
ในส่วนการขนส่งด้วยยานพาหนะต่อเนื่องอื่นๆ รวมไปถึงธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น อีกทั้ง ยัง 
กอ่ใหเ้กดิการจา้งงานอกีกวา่ 50,000 ตำาแหนง่ซึง่เปน็การกระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกจิทางออ้ม ถงึแมว้า่ โครงการ
รถไฟแทบทุกประเภทมีโอกาสที่จะเผชิญกับการขาดทุนในช่วงการดำาเนินการเนื่องจากมีการใช้เม็ดเงินลงทุนสูงและใช้
บุคลากรจำานวนมาก แต่ถ้าหากมีการนำาเอาแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยผสมผสานระหว่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการขนส่งมวลชน  (TOD) เข้ามาใช้ควบคู่ก็สามารถสร้างประสิทธิภาพให้การลงทุนชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น  
ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินในที่สุด

Economic Intelligence Center (EIC) 49





การขนสง่ทางอากาศจดัเปน็รปูแบบการขนสง่ทีส่ะดวกและรวดเรว็ทีส่ดุ โดยในปจัจบุนั ผูค้น
ตา่งกม็แีนวโนม้ทีจ่ะสญัจรโดยใชร้ปูแบบดงักลา่วเพิม่มากขึน้ ทำาใหภ้าครฐัมคีวามจำาเปน็ตอ้ง
พัฒนาสนามบิน ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เพื่อรองรับกับการขยายตัว 
ของผู้ โดยสารทางอากาศที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ การพัฒนาสนามบิน
ไม่เพียงแต่จะทำาให้การเดินทางมีความสะดวกขึ้น แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งอกีเป็นจำานวนมาก ไมว่่าจะเปน็ธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้ง ขนสง่ทางอากาศ ทอ่งเทีย่ว
และธรุกจิเกีย่วเนือ่งอืน่ๆ ทัง้นีจ้งึถอืเปน็โอกาสสำาคญัของภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งในการควา้
โอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ  

3
ขยายสนามบิน 

สู่การพัฒนาธุรกิจภาคพ้ืนดิน



สนามบินจัดเป็นประตูด่านแรกในการเข้าออกของประเทศที่นับวันจะทวีความสำาคัญมากย่ิงขึ้น โดยจ�กสถิติของบริษัท 
ท่�อ�ก�ศย�นไทย จำ�กัด (มห�ชน) พบว่�ปริม�ณผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศระหว่�งปี 2009 และ 2014 มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นกว�่ 11% 
ต่อปี ยิ่งไปกว่�นั้น ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศยังเป็นรูปแบบหลักที่นักท่องเที่ยวต�่งช�ติใช้เพื่อเดินท�งม�สู่ไทย โดยมีสัดส่วน
สูงถึง 82% ของก�รเดินท�งทั้งหมด และมีแนวโน้มเติบโตอย�่งต่อเนื่องเพร�ะเป็นรูปแบบก�รเดินท�งที่สะดวกสบ�ยและ
ปลอดภยัเมือ่เทยีบกบัก�รเดนิท�งท�งถนน ทัง้นี ้จ�กขอ้มลูขององคก์�รก�รบนิพลเรอืนระหว�่งประเทศพบว�่ มีผูเ้สยีชวีติจ�ก 
ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศโดยเฉลี่ยประม�ณ 200-500 ร�ยต่อปี ในขณะที่มีผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงกว�่ 1 ล้�น
ร�ยต่อปี ซึ่งถ้�ห�กไทยส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พให้กล�ยเป็นศูนย์กล�งก�รบินของภูมิภ�คได้ จะทำ�ให้มีทั้งเที่ยวบินและ 
ผู้ โดยส�รเพิ่มขึ้น ต�มม�ด้วยก�รจับจ่�ยใช้สอยจ�กปริม�ณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และท้�ยที่สุดจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเติบโตขึ้นนั่นเอง

เพื่อรองรับปริมาณผู้ โดยสารทางอากาศที่มีแนวโน้มขยายตัวและยกระดับให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค  
ภาครฐัจงึพยายามอยา่งยิง่ยวดในการพฒันาสนามบนิหลายแหง่ ในปจัจบุนั สน�มบินหลกั 3 แหง่ของไทย ไดแ้ก ่สวุรรณภมู ิ
ดอนเมอืง และภเูกต็ มขีีดคว�มส�ม�รถในก�รรองรบัผู้โดยส�รเพียง 70 ล�้นคนต่อป ีในขณะทีป่รมิ�ณผู้โดยส�รของสน�มบนิ 
ทั้ง 3 แห่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็น 95 ล�้นคนต่อปี ในปี 2016 รวมถึงสน�มบินมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับเครื่องบินที่จะ
จอดค�้งคนื ดว้ยเหตนุี ้ภ�ครัฐจงึมแีนวนโยบ�ยเรง่ผลกัดนัโครงก�รพัฒน�สน�มบินใหส้อดคลอ้งกบัก�รขย�ยตวัของจำ�นวน
ผู้โดยส�รและอุตส�หกรรมก�รบิน ยกตัวอย่�งเช่น 1) โครงก�รพัฒน�สน�มบินสุวรรณภูมิ เพ่ือรองรับผู้ โดยส�รระหว่�ง
ประเทศ ที่มีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยกว่� 6% ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม� 2) โครงก�รพัฒน�สน�มบินดอนเมือง เพื่อรองรับ 
ก�รขย�ยตัวของส�ยก�รบินต้นทุนต่ำ�ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2015 สน�มบินดอนเมืองถือเป็นศูนย์กล�ง
ของส�ยก�รบินต้นทุนต่ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจ�กส�ม�รถรองรับผู้โดยส�รได้กว่� 22.5 ล�้นคนต่อปี  ซึ่งสูงกว่�สน�มบิน 
LCCT ของม�เลเซยีทีเ่คยครองอนัดบั 1 ม�กอ่นหน�้นี ้และ 3) โครงก�รพัฒน�สน�มบนิภเูกต็ เพือ่รองรบัปรมิ�ณนักทอ่งเทีย่ว 
ในจังหวัดที่กำ�ลังอยู่ในช่วงขย�ยตัวกว่� 18% ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม�

ทั้งนี้ อีไอซีคาดว่าเมื่อโครงการพัฒนาสนามบินทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จภายในปี 2021 จะทำาให้สามารถรองรับผู้ โดยสาร 
ทั้งในและต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าเป็น 140 ล้านคนต่อปี 
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สนามบินสุวรรณภูมิ

โครงการ เฟส 2

โครงการระยะที่ 3

โครงการระยะที่ 2*

การกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร

อุโมงคเชิื�อมอาคาร 
เฟส 1 และเฟส 2

ปรับปรุง
อาคาร 1

การขยายอาคารผู โดยสาร
ระหวางประเทศเพิ่มเติม

อาคารเทียบ
เครื�องบินรองหลังที่ 1

วงเงิน 52-55 พันลานบาท

ระยะเวลา 2016-2019

สนามบินดอนเมือง

สนามบินภูเก็ต

อาคาร
ผู โดยสารหลังที่ 2

อาคาร
ผู โดยสารปจจุบัน

ระยะเวลา 2016-2019

ระยะเวลา 2017-2021

โครงการระยะที่ 1 การปรับปรุงอาคาร
ผู โดยสารหลังเดิมเปนอาคาร
ผู โดยสารภายในประเทศ

ระยะเวลา 2016-2017

วงเงิน 20 พันลานบาท ระยะเวลา 2016-2019

วงเงิน 27.7 พันลานบาท ระยะเวลา 2017-2020

อาคารเชื�อมกับรถไฟฟาสายสีแดง

*	อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแผนการดำาเนินงาน
ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม	และบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)

แผนการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
ในช่วงปี 2016-2021 15
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ทั้งนี้ โครงการพัฒนาสนามบินทั้ง 3 แห่งดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในหลากหลายมิติ โดยใน
ช่วงระยะเวลาดำาเนินการ  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างจะได้รับประโยชน์อย่างเด่นชัด และเมื่อการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์ตามมา ได้แก่ ธุรกิจการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจท่องเที่ยว

ภายในช่วงการพัฒนาสนามบิน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างจะได้รับประโยชน์สูงที่สุด ทั้งในส่วนของง�น
ก่อสร�้งอ�ค�ร ง�นก่อสร้�งท�งวิ่ง ง�นก่อสร�้งอุโมงค์ และง�นส�ธ�รณูปโภค โดยรวมมูลค่�โครงก�รสูงถึง 1.14 แสน
ล�้นบ�ท ทั้งนี้ วัสดุก่อสร้�งส่วนใหญ่ประม�ณ 80% เช่น ปูนซีเมนต์และเหล็ก ส�ม�รถจัดห�และผลิตได้ในประเทศ จึงถือ
เป็นโอก�สสำ�หรับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้�งที่จะได้รับอ�นิสงส์ต�มม�

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม	และบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)

เมื่อโครงการพัฒนาสนามบินทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จภายในปี 2021 
จะทำาให้สามารถรองรับผู้ โดยสารได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า16

ค�ดก�รณ์ปริม�ณผู้โดยส�ร ณ สน�มบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เทียบกับขีดคว�มส�ม�รถของสน�มบิน

หน่วย: ล้�นคน
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ภูเก็ตสุวรรณภูมิ
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เสนประแสดงขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารตอปของแตละสนามบิน
ดอนเมือง
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)

การพัฒนาสนามบินจะทำาให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
ได้รับประโยชน์โดยตรง สูงถึง 1.14 แสนล้านบาท17

ร�ยละเอียดงบประม�ณพัฒน�สน�มบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

หน่วย: พันล้�นบ�ท

ธุรกิจการบิน ซ่อมเครื่องบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ มีแนวโน้มจะพลิกโฉมอย่างมีนัยสำาคัญ ในส่วนของส�ยก�รบินต�่งๆ  
จะได้รับประโยชน์จ�กปริม�ณผู้โดยส�รที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 50% จ�ก 95 ล�้นคนต่อปี ในปี 2015 เป็น 140 ล�้นคน
ต่อปีภ�ยในปี 2025 คิดเป็นจำ�นวนเที่ยวบินที่จะเพิ่มกว�่ 280,000 เที่ยวบินต่อปี ในส่วนผู้ประกอบก�รขนส่งสินค�้ท�งอ�ก�ศมี
แนวโน้มได้รับอ�นิสงส์จ�กคว�มต้องก�รขนส่งที่เพิ่มม�กขึ้น ซึ่งนอกจ�กจะมีร�ยได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำ�ให้ส�ม�รถบริห�รต้นทุน
ต่อหน่วยได้ดีขึ้นจ�กก�รประหยัดต่อขน�ด (economies of scale) อีกด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบันก�รขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศต�ม
สน�มบนิในต�่งจงัหวดัยงัมปีรมิ�ณท่ีนอ้ยม�ก โดยมสีดัสว่นไมถ่งึ 10% ของก�รขนส่งสนิค�้ท�งอ�ก�ศทัง้หมด ทำ�ใหธ้รุกิจน้ียัง
มโีอก�สเตบิโตไดม้�ก ซึง่ผูป้ระกอบก�รขนสง่สนิค�้ท�งอ�ก�ศควรคว้�โอก�สน้ีและใชจ้ดุเดน่ด�้นทีต่ัง้ของสน�มบนิในภมูภิ�ค
ให้เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่�งเช่น ก�รใช้สน�มบินห�ดใหญ่ นครพนม และต�ก ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป็นจุดกระจ�ยสินค้�ที่มีคว�มต้องก�รเร่งด่วน เป็นต้น

สำาหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจขายน้ำามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสำาหรับให้บริการ
บนเครื่องบินและภาคพื้นดิน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลพลอยได้ตามมา โดยทั่วไปแล้วค่�ใช้จ่�ยน้ำ�มันเช้ือเพลิง
อ�ก�ศย�นมีสัดส่วนที่สูงถึง 30-40% ของค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดของส�ยก�รบิน ซึ่งในปี 2015 ค�ดว่�ปริม�ณก�รใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง 
อ�ก�ศย�นในไทยสูงถึง 36 ล้�นบ�ร์เรลต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว�่ 50% เป็น 54 ล�้นบ�ร์เรลต่อปีภ�ยในปี 2025 ต�ม
จำ�นวนเที่ยวบินท่ีเพิ่มม�กข้ึน นอกจ�กนี้ ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่มสำ�หรับให้บริก�รบนเครื่องบินและภ�คพื้นดินก็เป็นอีก
หนึ่งธุรกิจที่จะได้อ�นิสงส์ต�มม� โดย Global Industry Analysts Inc. บริษัทวิจัยชั้นนำ�ของโลกค�ดก�รณ์ว่�ตล�ดอ�ห�รที่
ให้บริก�รบนเครื่องบินในภูมิภ�คเอเชียมีแนวโน้มขย�ยตัวกว่� 6% ต่อปีภ�ยในปี 2020 ซึ่งถือว่�มีอัตร�ก�รเติบโตสูงที่สุดเมื่อ
เทยีบกบัภมูภิ�คอืน่ๆ จงึถอืเปน็โอก�สสำ�หรบัผูป้ระกอบก�รธรุกจิอ�ห�รที่ใหบ้รกิ�รบนเครือ่งบนิและภ�คพืน้ดนิในก�รว�งแผน
ห�ช่องท�งสร้�งร�ยได้เพิ่มเติม 

ยิ่งไปกว่านี้ เมื่อมีการใช้เครื่องบินในการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารเพิ่มขึ้น ย่อมทำาให้มีความต้องการซ่อมบำารุงเครื่องบิน 
สูงขึ้นด้วย ในปี 2015 ส�ยก�รบินของไทยมีเคร่ืองบินกว่� 250 ลำ� ซ่ึงจะมีก�รหมุนเวียนนำ�ไปซ่อมบำ�รุงท้ังในและต่�งประเทศ  
คิดเป็นมูลค่�สูงถึง 23 พันล้�นบ�ท และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกว่� 6% ต่อปีต�มทิศท�งอุตส�หกรรมก�รบิน ส่วนในภูมิภ�คเอเชีย Boeing 
ค�ดก�รณ์ว่� ภ�ยในปี 2025 ส�ยก�รบินในเอเชียจะมีคว�มต้องก�รเคร่ืองบินสูงกว่� 16,000 ลำ�หรือเพ่ิมข้ึนเกือบ 70% จ�กปี 2015 
โดยเคร่ืองบินเหล่�น้ีจำ�เป็นต้องมีก�รซ่อมบำ�รุงเป็นระยะๆ ต�มก�รใช้ง�นจริง อย่�งไรก็ดี ศักยภ�พก�รซ่อมบำ�รุงในภูมิภ�คกลับมี 
แนวโน้มไม่เพียงพอ เน่ืองจ�กศูนย์ซ่อมท่ีใหญ่ท่ีสุดในอ�เซียนต้ังอยู่ท่ีสิงคโปร์ ซ่ึงมีปัญห�ไม่ส�ม�รถขย�ยพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมได้  
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)

อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงเครื่องบินในไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 6% ต่อปี 
ตามทิศทางของอุตสาหกรรมการบิน18

ประม�ณก�รมูลค่�ก�รซ่อมบำ�รุงเครื่องบินของไทย

หน่วย: พันล้�นบ�ท

จากปจัจยัดงักลา่ว จงึถอืเปน็โอกาสของผูป้ระกอบการไทยทีจ่ะชว่งชงิโอกาสนีจ้ดัตัง้ศนูยซ์อ่มเครือ่งบนิครบวงจร โดยไทย
มีข้อได้เปรียบด้�นก�รเป็นฐ�นผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่สำ�คัญของภูมิภ�ค เช่น ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปสำ�หรับอ�ก�ศย�น ดังนั้น 
ก�รตั้งธุรกิจซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์และชิ้นส่วนจะเป็นก�รต่อยอดและสร้�งมูลค่�เพิ่มจ�กอุตส�หกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว  
ซึ่งอีไอซีมองว�่ผู้ประกอบก�รไทยควรเลือกลงทุนในอุตส�หกรรมก�รซ่อมเครื่องบินประเภทลำ�ตัวแคบ  เช่น Boeing 737-
MAX และ Airbus 319/320/321neo เนือ่งจ�กเปน็รุน่ที่ใชอ้ยูอ่ย�่งแพรห่ล�ยและมคีว�มถี่ในก�รบนิสงู จงึมคีว�มจำ�เปน็ตอ้ง
เปลีย่นและซอ่มบำ�รงุชิน้สว่น เชน่ ชดุฐ�นลอ้ เปน็ประจำ� ทัง้นี ้ปจัจบุนั ภ�ครฐัมแีนวนโยบ�ยในก�รจดัตัง้ศนูยซ์อ่มเครือ่งบนิ 
ที่สน�มบินอู่ตะเภ� และเอกชนต่�งช�ติหล�ยร�ยเริ่มแสดงคว�มสนใจเข้�ม�จัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องบินดังกล่�ว ไม่ว่�จะเป็น 
Air France หรือ Lufthansa  ซึ่งผู้ประกอบก�รไทยอ�จร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตหรือซ่อมบำ�รุงเครื่องบินที่มีศักยภ�พเหล่�นี้ 
เพ่ือเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งของธุรกิจ และนำ�เอ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ประยุกต์ใช้ อันจะช่วยเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รซ่อมบำ�รุงและทำ�ให้ส�ม�รถบริห�รต้นทุนได้ดีขึ้น 

ทั้งนี้ เนื่องจ�กอุตส�หกรรมซ่อมเครื่องบินเป็นอุตส�หกรรมเฉพ�ะและต้องก�รคุณภ�พในก�รให้บริก�รสูง ดังนั้น เพื่อสร�้ง
คว�มม่ันใจให้กับส�ยก�รบินท่ีจะเข้�ม�รับบริก�ร ท�งภ�ครัฐและเอกชนท่ีมีคว�มสนใจในก�รทำ�ธุรกิจซ่อมบำ�รุงควรประส�นง�น
กบัภ�คก�รศกึษ�เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มในด�้นทกัษะและฝมีอืของบคุล�กร และใชจ้ดุเดน่ด�้นแรงง�นทีม่คีณุภ�พแต่มตีน้ทนุ
ต่ำ�กว�่สิงคโปร์ประม�ณ 6 เท่�เป็นตัวชูโรง
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 45 ล้านคนต่อปี ภายในปี 202019

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เดินท�งม�ในไทย

หน่วย: ล้�นคน

ธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการ เช่น การจัดประชุมและงานนิทรรศการ โรงแรม เอเจนซี่ทัวร์ และร้านอาหาร มีโอกาส
ได้ประโยชน์สูงหลังจากการพัฒนาสนามบิน อีไอซีประเมินว่� ภ�ยในปี 2020 จะมีผู้ โดยส�รเดินท�งเข้�ออกผ่�นสน�มบิน
หลักทั้ง 3 แห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต) กว�่ 120 ล�้นคน และมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติเดินท�งม�ไทยเพิ่มขึ้นจ�ก 
28 ล�้นคนต่อปี เป็น 45 ล�้นคนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นกว่� 10% ต่อปี ซึ่งจะทำ�ให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นสูงถึง 1 ล�้นล�้นบ�ท
ตอ่ป ี ถอืเปน็โอก�สของธรุกจิทอ่งเทีย่วและธรุกจิตอ่เนือ่งทีจ่ะพฒัน�รปูแบบท�งธรุกจิใหม่ๆ  และแสวงห�แนวท�งก�รสร�้ง
ร�ยได้เพิ่มเติม

ดว้ยสนามบนิทีม่ศีกัยภาพสงูขึน้ จะสง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรมการจัดประชมุ การทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวัลสำาหรบัความสำาเรจ็
หรอืผลงาน การจดัประชมุนานาชาต ิและการจดันทิรรศการ (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions: 
MICE) มีแนวโน้มขยายตัวได้สูงในเชียงใหม่และภูเก็ต อุตส�หกรรม MICE ถือเป็นกลไกสำ�คัญของอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจที่มีอัตร�ก�รเติบโตสูง และมีคว�มสำ�คัญต่อก�รจ้�งง�นและก�รสร้�งร�ยได้ของประเทศ โดยในปี 2015 ค�ดว่�จะ 
มีนักธุรกิจที่เดินท�งม�ประชุม จัดนิทรรศก�ร และท่องเที่ยวเพ่ือเป็นร�งวัลสำ�หรับคว�มสำ�เร็จหรือผลง�นกว่� 1 ล้�นคน  
ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1 แสนล้�นบ�ท อีไอซีมองว่�เชียงใหม่และภูเก็ตเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีโอก�สคว้�เม็ดเงิน
จ�กก�รเดนิท�งเข�้ม�ของนกัเดนิท�งกลุม่ MICE ม�กทีส่ดุ เนือ่งจ�กเป็นจงัหวดัใหญท่ีม่แีผนง�นก�รขย�ยสน�มบนิระหว�่ง
ประเทศและยังมีศูนย์นิทรรศก�รและสถ�นที่จัดง�นรูปแบบเฉพ�ะอีกด้วย โดยปัจจุบัน เชียงใหม่มีศูนย์นิทรรศก�ร 1 แห่ง 
และสถ�นที่จัดง�นรูปแบบเฉพ�ะ 3 แห่ง ส่วนภูเก็ตมีสถ�นที่จัดง�นรูปแบบเฉพ�ะ 3 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะย�ว ห�กมีนักธุรกิจ 
เดนิท�งม�ประชุมเพิม่ข้ึน ผูป้ระกอบก�รยงัส�ม�รถสร�้งศนูยน์ทิรรศก�รและสถ�นทีจ่ดัง�นรปูแบบเฉพ�ะเพ่ิมเตมิ เพร�ะยงัม ี
ปริม�ณพื้นที่ที่ค่อนข�้งน้อยเมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ ที่มีศูนย์นิทรรศก�ร 7 แห่งและสถ�นที่จัดง�นรูปแบบเฉพ�ะถึง 15 แห่ง 
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สำาหรับธุรกิจโรงแรมนั้น  ผู้ประกอบการควรมองหาโอกาสเข้าไปลงทุนตามเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีการเติบโต
ของผู้ โดยสารทางอากาศสูง ยกตัวอย่างเช่น ภูเก็ต ซึ่งมีอัตร�ก�รเติบโตของผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศในช่วง 5 ปีที่ผ�่นม�สูง
ถึง 15% ต่อปี โดยนอกจ�กจะมีนักท่องเที่ยวยุโรปที่เดินท�งม�พักที่ภูเก็ตเป็นจำ�นวนม�กแล้ว ยังมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมม�จ�ก
กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย ทั้งจีน ม�เลเซีย และอินเดีย ที่มีแนวโน้มขย�ยตัวสูงอีกด้วย โดยปัจจุบัน อัตร�ก�รเข้�พักเฉลี่ยใน
ภูเก็ตอยู่ในระดับที่สูงเม่ือเทียบกับเมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆ สะท้อนให้เห็นอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่ยังดีอยู่ อย่�งไรก็ดี ด้วย
ข้อจำ�กัดด้�นทำ�เลที่ดีซึ่งเหลืออยู่ไม่ม�กนัก ทำ�ให้นักลงทุนอ�จจะต้องมองห�จุดเด่นท�งด้�นอื่นๆ ของโรงแรมเพิ่มเติมเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของผู้ โดยสารทางอากาศ
และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ20

เปรียบเทียบศักยภ�พในก�รเติบโตของโรงแรมต�มเมืองท่องเที่ยวที่มีสน�มบินระหว่�งประเทศ
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ท้ังนี ้“โรงแรมแคปซลู” (capsule hotel) เปน็อกีหนึง่รปูแบบธรุกิจตามแนวสนามบนิทีน่า่สนใจ และเหมาะแก่การลงทนุ
สำาหรบัผูป้ระกอบการ SMEs โรงแรมแคปซลูมลีกัษณะเปน็หอ้งเลก็ๆ รปูร�่งคล�้ยแคปซลู เพือ่ใหบ้รกิ�รทีพ่กัร�ยช่ัวโมงหรอื
ค�้งคนืแกผู่้โดยส�รตอ่เครือ่งในร�ค�ประหยัด โดยแนวคดิดงักล�่วเริม่ไดร้บัคว�มนยิมอย�่งแพรห่ล�ยในหล�ยประเทศ เชน่ 
ญ่ีปุน่และองักฤษ เนือ่งจ�กเหม�ะสำ�หรบัผู้โดยส�รทีต่อ้งขึน้เครือ่งในเวล�เช้�ตรู ่ หรอืผู้โดยส�รท่ีมเีวล�เหลอืคอ่นข�้งม�ก
ระหว�่งรอเปลีย่นเครือ่งและไมต่อ้งก�รเสยีค�่หอ้งพกัในอตัร�ทีส่งู ซึง่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ติกลุ่ม
สะพ�ยเป้ (backpacker) ในไทย ท่ีมีแนวโน้มเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ม�เท่ียวด้วยตนเองและมีงบประม�ณที่จำ�กัด ดังนั้น  
ผู้ประกอบก�ร SMEs อ�จจับกระแสดังกล่�วและนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับธุรกิจโรงแรมของไทย โดยอ�จพิจ�รณ�สร้�งโรงแรม
แคปซูลในบริเวณใกล้ๆ สน�มบิน หรือใกล้ระบบขนส่งส�ธ�รณะท่ีส�ม�รถเช่ือมต่อไปยังสน�มบินได้สะดวก เช่น แอร์พอร์ตลิงก์  
สถ�นีเพชรบุรีและสถ�นีมักกะสัน รวมถึงจัดสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเท่�ที่จำ�เป็น เช่น หมอน ผ้�ห่ม และน�ฬิก�ปลุก  
เพือ่ทำ�ใหส้�ม�รถนำ�เสนอร�ค�ห้องพกัในอตัร�ทีต่่ำ�ได ้อนัจะเปน็ก�รตอบโจทย์คว�มตอ้งก�รของลูกค�้เฉพ�ะกลุม่และชว่ย
สร้�งคว�มโดดเด่นจ�กคู่แข่งร�ยอื่นๆ ในตล�ด

สำาหรับเอเจนซี่ทัวร์ ควรมุ่งเน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่มีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของ 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ไทย และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2016 นักท่องเที่ยวช�วจีนมีแนวโน้ม
เดินท�งม�ไทยกว�่ 9.4 ล้�นคน เพิ่มขึ้นจ�กปี 2015 กว�่ 16% และคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 30% ของนักท่องเที่ยวที่เดินท�ง 
ม�ไทยทั้งหมด อย่�งไรก็ดี ปัจจุบันเอเจนซี่ทัวร์มักมุ่งเน้นแต่ก�รท่องเที่ยวแบบประหยัด ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมร�ยได้จ�ก 
นักท่องเที่ยวจีน เอเจนซ่ีทัวร์จึงควรปรับกลยุทธ์ โดยอ�จจัดโปรแกรมที่เน้นก�รท่องเที่ยวที่มีคุณภ�พและเน้นกลุ่มเฉพ�ะ
ม�กขึ้น เช่น ก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ เนื่องจ�กยังมีนักท่องเที่ยวจีนในระดับกล�งถึงสูงที่ต้องก�รพักผ่อนต�มสถ�นที่ที่มี
ม�ตรฐ�นสูงอยู่เป็นจำ�นวนม�ก

ในทำานองเดยีวกนั รา้นอาหารกค็วรสรา้งสรรคร์ายการอาหารทีแ่ปลกใหมเ่พือ่ดงึดดูความสนใจของลูกคา้ต่างชาติ ซึง่อไีอซ ี
มองว่�ห�กร้�นอ�ห�รใช้จุดเด่นของอ�ห�รไทยและสร้�งคว�มโดดเด่นด้วยเมนูที่สร้�งสรรค์ จะทำ�ให้มีโอก�สประสบ 
คว�มสำ�เร็จได้ม�ก ยกตัวอย่�งเช่น ร�้น Mango Tango ย่�นสย�มสแควร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นร้�นขนมที่นำ�เอ�มะม่วงม�
ดดัแปลงใหเ้ปน็เมนตู�่งๆ เชน่ พดุดิง้และไอศกรมี ถอืเปน็ตวัอย�่งทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็อย�่งเหน็ไดช้ดั เนือ่งจ�กถกูจดัอนัดบั
โดย Tripadvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดัง ให้เป็นร�้นขนมที่ไม่ควรพล�ดเมื่อม�กรุงเทพฯ หรือร้�นคั่วไก่นิมม�น เชียงใหม่  
ซึง่นำ�เอ�กว๋ยเตีย๋วคัว่ไกม่�เสริฟ์ในรปูแบบของกะทะรอ้น ทำ�ใหเ้กดิคว�มแปลกใหม ่และดงึดดูใหก้ลุม่นกัทอ่งเทีย่วจนี ญีปุ่น่ 
และเก�หลี นิยมม�รับประท�น

นอกจากผลกระทบเชิงบวกของการพัฒนาสนามบินที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการค้าและการลงทุนแล้ว ยังรวมไปถึงการจ้าง
งานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำานวนมาก อีไอซีประเมินว่� ห�กโครงก�รพัฒน�สน�มบินทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จ จะทำ�ให้เกิด
ก�รจ้�งง�นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมสูงถึง 68,000 ตำ�แหน่ง ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนกว�่ 1.5 พันล�้นบ�ท ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของทั้งจังหวัดและพื้นที่รอบๆ สน�มบินได้เป็นอย�่งม�ก
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การพัฒนาสนามบินจะสร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจในหลายภาคส่วน 
ทั้งในช่วงการก่อสร้างและหลังก่อสร้าง21

อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจบางประเภทที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบ เช่น ธุรกิจรถโดยสารปรับอากาศระหว่างเมือง เมื่อมี 
ก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นขนสง่ท�งอ�ก�ศทีส่มบรูณ ์ยอ่มทำ�ใหผู้ค้นทีต่อ้งก�รคว�มเรง่ดว่นในก�รเดนิท�งหนัม�ใชบ้รกิ�ร
ก�รขนสง่ท�งอ�ก�ศม�กยิง่ขึน้ ซึง่แนน่อนว�่จะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิรถโดยส�รระหว�่งเมอืงโดยตรง โดยรถโดยส�รระหว�่ง
เมืองมีแนวโน้มเสียส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดให้แก่ส�ยก�รบิน โดยเฉพ�ะส�ยก�รบินต้นทุนต่ำ� ที่จำ�หน่�ยร�ค�ตั๋วโดยส�รใน
ร�ค�ใกล้เคียงหรือแพงกว่�รถโดยส�รระหว่�งเมืองเล็กน้อย สิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รรถโดยส�รระหว่�งเมืองจำ�เป็น
ต้องปรับกลยุทธ์และเตรียมรับมือกับคว�มเปลี่ยนแปลงที่อ�จเกิดขึ้น เพื่อทำ�ให้ส�ม�รถแข่งขันในตล�ดได้ ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รมุง่เนน้ทำ�ก�รตล�ดในจงัหวดัที่ไมม่สีน�มบนิ หรอืก�รพฒัน�นวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  เชน่ ใชร้ะบบข�ยตัว๋โดยส�ร
ผ่�นช่องท�งออนไลน์ให้ม�กขึ้น เพื่อลดจำ�นวนพนักง�นและช่วยบริห�รต้นทุนให้ถูกลง เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากแผนงานที่ภาครัฐวางไว้  ยังมีสนามบินภูมิภาคขนาดกลางอีกหลายแห่งที่มีศักยภาพในการเติบโต 
และมีโอกาสได้รับการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต อาทิ สนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินอุบลราชธานี จึงเหมาะแก่ 
การเขา้ไปจบัจองพืน้ที่ในธรุกจิการบนิและธรุกจิตอ่เนือ่งอืน่ๆ สรุ�ษฎรธ์�น ีเปน็จงัหวดัทีม่จีดุเดน่ด�้นก�รทอ่งเทีย่ว โดยใน 
ปี 2014 มีปริม�ณผู้คนเดินท�งเข้�-ออกจังหวัด สูงถึง 5 ล้�นคน และมีอัตร�ก�รเติบโตกว่� 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน�้  
ยิ่งไปกว่�นี้ ระบบคมน�คมในจังหวัดเองก็มีคว�มสะดวกสบ�ย โดยส�ม�รถเดินท�งไปยังจังหวัดอื่นๆ ทำ�ให้มีแนวโน้ม 
ที่ประช�ชนในจังหวัดข้�งเคียง เช่น พังง� และระนอง จะหันม�ใช้สน�มบินสุร�ษฎร์ธ�นีเพื่อเดินท�งต่อไปยังกรุงเทพฯ โดย
อีไอซีมองว่� ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ยังคงเป็นธุรกิจที่น่�เข้�ไปลงทุน เนื่องจ�กมีอุปสงค์ที่สูง ประกอบกับส�ยก�รบิน

โครงการสรางแลวเสร็จ

ธุรกิจรับเหมากอสราง
และวัสดุกอสราง

ธุรกิจการบิน

ธุรกิจขนสง
สินคาทางอากาศ

ธุรกิจซอมบำรุง
เครื�องบิน

โรงแรม

เอเจนซี่ทัวร

รานอาหาร

ศูนยการประชุม

ขายน้ำมัน
เชื้อเพลิง

อาหารที่ใหบริการ
บนเครื�องบินและภาคพืื้นดิน

สายการบิน

ระหวางการกอสราง

ธุรกิจทองเที่ยว
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สนามบินสุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานี เป็นสนามบินภูมิภาคขนาดกลางที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตและเหมาะแก่การเข้าไปจับจองพื้นที่ทางธุรกิจ22
สนามบิน ขีดความสามารถในการรองรับ

ผูโดยสารของสนามบิน
อัตราการเติบโตของผูคนท่ี
เดินทางเขา-ออกจังหวัด

โครงขายท่ีเช่ือมตอกับตางจังหวัด
หรือประเทศเพื่อนบาน

สรุปภาพรวม

สุราษฎรธานี

อุบลราชธานี

ขอนแกน

อุดรธานี

นครศรีธรรมราช

ลําปาง

นครพนม

นาน

สกลนคร

เลย

สูง ต่ํา

หล�ยส�ยได้มีก�รเพิ่มคว�มถี่เที่ยวบินไปสุร�ษฎร์ธ�นีอย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2015 มีจำ�นวนเที่ยวบินสูงถึง 20 เที่ยวต่อวัน 
จ�กปี 2014 ซึ่งมีเพียง 12 เที่ยวต่อวัน ส่วนสน�มบินอุบลร�ชธ�นีมีข้อได้เปรียบด้�นคว�มจุซึ่งส�ม�รถรองรับผู้โดยส�รได้
อีกม�ก อีกทั้งยังมีโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งคมน�คมที่ครบครัน ทั้งรถไฟ และถนนที่เชื่อมต่อกับล�วและกัมพูช� ทำ�ให้มีอัตร� 
ก�รเตบิโตของผูค้นทีเ่ดนิท�งเข�้-ออกจงัหวดักว�่ 10% ตอ่ป ีนอกจ�กน้ี ไทยกบัล�วยงัมแีผนง�นก�รสร�้งสะพ�นข�้มแมน่้ำ�โขง 
แห่งที่ 6 ที่อุบลร�ชธ�นี ซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คนล�วในบริเวณใกล้เคียง เช่น ป�กเซ หันม�ใช้สน�มบินอุบลร�ชธ�นีใน
ก�รเดินท�งม�ยังกรุงเทพฯ ม�กขึ้น เนื่องจ�กอุบลร�ชธ�นีมีส�ยก�รบินให้บริก�รกว่� 5 ส�ยก�รบิน ทั้งส�ยก�รบินต้นทุน
ต่ำ�และส�ยก�รบินเต็มรูปแบบ ต่�งจ�กสน�มบินป�กเซที่มีส�ยก�รบินล�วเพียงส�ยก�รบินเดียวที่ให้บริก�รบินตรงม�ยัง
กรุงเทพฯ  และมีค่�ตั๋วโดยส�รที่แพงกว่�ส�ยก�รบินของไทยเกือบ 2 เท่� ทั้งน้ี ผู้ประกอบก�รควรห�ช่องท�งทำ�ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�รผู้โดยส�ร เช่น รถให้เช่� รถรับส่ง ตลอดจนร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มทั้งในพื้นที่สน�มบินและรอบ
สน�มบิน เพื่อรองรับผู้โดยส�รที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า การสร้างสนามบินไม่ได้จำากัดประโยชน์อยู่แค่พื้นที่บริเวณสนามบินเท่านั้น แต่ยังมีผลประโยชน์ต่อเนื่องไป
ยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย  ทั้งธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รอบสนามบิน ซึ่งสุดท้าย
แล้วจะนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองและและพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ หากสนามบินมีการเชื่อมต่อกับโครงสร้าง 
พื้นฐานทางถนน และทางราง ที่ครบครัน ก็จะยิ่งทำาให้การพัฒนาพื้นที่โดยรอบเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้านผู้ประกอบ
การธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิการบนิควรตระหนกัวา่การพฒันาสนามบนิ และการสรา้งสนามบนิแหง่ใหม ่มีโอกาสทีจ่ะเกดิ
ขึน้ไดส้งูในอนาคต ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึควรมองหาโอกาสพฒันารปูแบบธรุกจิใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้ โดยสารทางอากาศที่จะเติบโตต่อไป
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BOX: การพัฒนาสนามบิน Amsterdam Schiphol 
สู่เมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบิน (aerotropolis)

การแปลงโฉมสนามบนิสู ่“เมอืงศนูยก์ลางธรุกจิและ
การบนิ” (aerotropolis) ถอืไดว้า่เปน็พฒันาการกา้ว
สำาคญัในธรุกจิการบนิ แตเ่ดมิ สน�มบนิจะจำ�กดัหน�้ที่
อยูแ่คเ่พยีงด�่นในก�รเดนิท�งเข้�ออกระหว�่งประเทศ
เท่�นั้น แต่เมื่อเวล�เปลี่ยนไป สน�มบินเริ่มปรับตัวสู่
ก�รเปน็ศนูยก์ล�งก�รค�้ ธรุกจิ และนคิมอตุส�หกรรม 
เพือ่ตอบโจทยผ์ู้โดยส�รทีเ่ดนิท�งม�ดว้ยจดุประสงคท์ี่
แตกต่�งกัน 

สนามบนิ Schiphol เมอืงอมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์
เป็นตัวอย่างความสำาเร็จที่เห็นเด่นชัดในการพัฒนา
สู่ “เมืองศูนย์กลางธุรกิจและการบิน” โดยสน�มบิน 
Schiphol มีคว�มได้เปรียบท�งภูมิศ�สตร์ที่ส�ม�รถ 
เดินท�งเช่ือมต่อไปยังยุโรปฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออก 
ไดส้ะดวก จงึทำ�ใหม้ผีู้โดยส�รเดนิท�งเข้�ออกสน�มบนิ 
แหง่นีม้�กถงึ 55 ล�้นคนตอ่ป ีทัง้นีเ้มือ่มผีู้โดยส�รเพิม่
ม�กขึน้ Schiphol Group ซึง่เปน็หนว่ยง�นดแูลสน�มบนิ 
จึงมีแนวคิดพัฒน� “เมืองรอบสน�มบิน” เพื่อดึงดูด
นักธุรกิจและรองรับคว�มต้องก�รที่เปลี่ยนไปของ 
ผู้โดยส�ร โดย Schiphol Group ได้พัฒน�พื้นที่รอบๆ 
สน�มบินให้เป็นศูนย์จัดง�นประชุม โรงแรม 5 ด�ว 
ตลอดจนใชอ้ตัร�ค�่เช�่ทีย่ดืหยุน่เพือ่จงูใจบรษิทัชัน้นำ�
กว่� 500 ร�ย เช่น Microsoft, Unilever และ Boeing 
ให้หันม�ตั้งบริษัทในพื้นที่รอบสน�มบิน 

สิ่งเหล่�นี้ จึงทำ�ให้สน�มบินไม่ได้จำ�กัดบทบ�ทเป็น
เพียงสน�มบินอีกต่อไป แต่กล�ยเป็นเมืองศูนย์กล�ง
ธรุกจิทีม่บีทบ�ทสำ�คญัในก�รขบัเคลือ่นประเทศ โดยใน
กรณีของ Schiphol นั้น ธุรกิจบริเวณรอบๆ สน�มบิน 
ได้ก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นกว่� 65,000 ตำ�แหน่ง อีกทั้ง
ยังมีบทบ�ทในก�รสร้�งร�ยได้กว่� 4% ของ GDP ของ
เนเธอร์แลนด์
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จากการวิเคราะห์ของอีไอซีพบว่าองค์ประกอบหลักซึ่ง
เป็นเบื้องหลังความสำาเร็จสู่การเป็นเมืองศูนย์กลาง
ธุรกิจและการบินของสนามบิน Schiphol ได้แก่

ประการแรก การเชือ่มตอ่โครงสรา้งพืน้ฐาน โดยภ�ครฐั 
ได้สร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งคมน�คมท่ีครบครันให้
แล้วเสร็จก่อนก�รพัฒน�พื้นท่ีรอบสน�มบิน ทั้งท�ง
มอเตอร์เวย์สองส�ย และสถ�นีรถไฟฟ้�ใต้อ�ค�ร 
ผู้ โดยส�ร เพื่อเชื่อมต่อระหว่�งสน�มบินและใจกล�ง
เมืองอัมสเตอร์ดัม รวมทั้งเชื่อมโยงกับส่วนต่�งๆ ของ
เนเธอร์แลนด์อย่�งมีประสิทธิภ�พ จึงทำ�ให้บริษัทชั้นนำ�
หล�ยแห่งหันม�ตั้งบริษัทรอบๆ สน�มบินแทนใจกล�ง
เมือง เนือ่งจ�กส�ม�รถเดนิท�งไปตดิตอ่ธรุกจิทัง้ในและ
ต่�งประเทศได้อย่�งสะดวก

ประการที่สอง ความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่าง 
ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ภ�ครัฐเนเธอร์แลนด์ได้มี 
ก�รจัดตั้ง Schiphol Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น
ระหว�่งภ�ครฐั และเทศบ�ลเมอืงอมัสเตอรดั์มและเมอืง 
รอตเตอร์ดัม เพื่อบริห�รจัดก�รพื้นที่สน�มบิน โดยได้มี
ก�รแบง่ง�นออกเปน็หล�ยๆ สว่น เชน่ ด�้นก�รบิน ด�้น 
ก�รข�ยสินค้�และบริก�รเพื่อผู้บริโภค รวมถึงด้�น 
ก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถบริห�ร
จดัก�รพืน้ทีร่อบสน�มบนิไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ ไมเ่พยีง
เท�่นัน้ Schiphol Group ยงัรว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่
เทศบ�ลอัมสเตอร์ดัม เทศบ�ลฮ�ร์เลมเมอร์เมร์และ
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ จัดตั้งบริษัท Schiphol Area 
Development เพื่อพัฒน�พื้นท่ีโดยรอบสน�มบินให้ 
สอดรับกับก�รดำ�เนินง�นภ�ยในพื้นที่สน�มบิน เช่น 
จัดตั้งร้�นอ�ห�รและศูนย์ก�รค้� ซ่ึงสิ่งเหล่�น้ีต่�ง 
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน และทำ�ให้ผู้ประกอบก�รเชื่อมั่น
ในศกัยภ�พของสน�มบนิและหนัม�ต้ังบรษิทัในบรเิวณนี ้
ม�กยิ่งขึ้น

ประการสุดท้าย การเข้าใจพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค Schiphol Group เข้�ใจพฤติกรรมของ 
นักธุรกิจที่จะม�เช่�พื้นที่ต�มแนวสน�มบินว่�มีคว�ม
ต้องก�รที่หล�กหล�ย จึงไม่ได้มีก�รกำ�หนดร�ค�ค่�เช่�
สำ�นักง�นที่ต�ยตัว แต่นำ�เสนอร�ค�ค่�เช่�ที่หล�กหล�ย
เพื่อให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของผู้เช่�แต่ละร�ย 
เช่น  สัญญ�เช่�ระยะย�ว (Sure2Stay) เหม�ะสำ�หรับ
บริษัทขน�ดใหญ่และต้องก�รมีพื้นที่ส่วนตัว หรือสัญญ�
เช่�ระยะสั้น (ShortStay) เหม�ะสำ�หรับบริษัทขน�ดเล็ก
ที่อ�จประกอบธุรกิจเป็นฤดูก�ล เช่น บริษัททัวร์ ซึ่งจะมี
ง�นชุกเฉพ�ะเทศก�ลดอกทิวลิป เป็นต้น

จากปัจจัยทั้ง 3 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความสำาเร็จของ
สนามบนิ Schiphol ลว้นแลว้แตเ่กดิมาจากการวางแผน
ที่ดี และความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือบทเรียน
สำาคัญที่ไทยควรนำาไปเป็นแนวทางพัฒนาสนามบินไปสู่ 
“เมอืงศนูยก์ลางธรุกจิและการบนิ” ใหเ้ปน็รปูธรรมและ
มีความยั่งยืนในไทยต่อไป 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำาให้มีความเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภาคการขนส่งและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การนำาเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงเป็นโอกาสของธุรกิจที่เก่ียวข้อง โดยธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างจะได้รับประโยชน์ในช่วงระยะเวลาดำาเนินโครงการ ในขณะที่
ธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือ และธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจะได้รับประโยชน์ 
ตามมาเมือ่การก่อสรา้งแล้วเสรจ็ โดยในชว่งระยะเวลาอนัใกล้นี ้ภาครฐัมแีนวนโยบายพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำาหลากหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 
ทีท่า่เรอืแหลมฉบงั และโครงการพฒันาศนูยก์ารขนสง่ตูส้นิคา้ทางรถไฟทีท่า่เรอืแหลมฉบงั  
ซ่ึงผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องควรจับตามองและควรปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้อง 
และทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

4
เช่ือมต่อท่าเรือ…สู่การพัฒนา

ขีดความสามารถการขนส่งในอนาคต



สำาหรับไทย ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ เป็น 2 ท่าเรือหลักที่มีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อเศรษฐกิจของประเทศใน
ด้านการนำาเข้าและส่งออกสินค้า ทั้งในรูปแบบสินค้าเทกอง สินค้าบรรจุส่งทางตู้สินค้า และสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ และ
เครือ่งจกัรกล ในป ี2014 ท�่เรอืทัง้ 2 แหง่รองรบัสนิค�้นำ�เข�้และสง่ออกน้ำ�หนักกว�่ 94 ล�้นตนั สนิค�้บรรจตุูส้นิค�้กว�่ 8 ล�้นทอียีู11 

และรถยนต์กว่� 1.2 ล�้นคัน และยังคงมีแนวโน้มขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องประม�ณ 5-7% ต่อปี ต�มก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจและ
ก�รค้�ระหว�่งไทยและประเทศคู่ค�้ ทั้งนี้ท่�เรือแหลมฉบังจัดเป็นท�่เรือตู้สินค้�ขน�ดใหญ่อันดับที่ 22 ของโลก และอันดับที่ 5 ของ
อ�เซียน ส่วนท่�เรือกรุงเทพจัดเป็นท่�เรือตู้สินค้�ขน�ดใหญ่อันดับที่ 88 ของโลก และอันดับที่ 9 ของอ�เซียน

ปัจจบุนัทา่เรอืทัง้ 2 แหง่กำาลงัประสบปญัหาความแออดั และปญัหาการเชือ่มต่อระหว่างทา่เรอืและการขนสง่รปูแบบอืน่ๆ ที่ไมม่ี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร โดยในป ี2015 ตูส้นิค�้ทีข่นสง่ผ�่นท�่เรอืกรงุเทพ มแีนวโน้มสงูถงึ 1.5 ล�้นทอียีตูอ่ปี ซึง่เกนิกว�่ขดีคว�มส�ม�รถ 
ของท�่เรอืทีร่องรับตูส้นิค�้ไดเ้พยีง 1.34 ล�้นทอียีตูอ่ป ีสำ�หรบัท�่เรอืแหลมฉบงันัน้ แมป้จัจบุนัยงัส�ม�รถรองรบัตูส้นิค้�ไดเ้พยีงพอ 
แตภ่�ยในป ี2020 มแีนวโนม้ว�่ปรมิ�ณขนสง่ตูส้นิค�้ผ�่นท่�เรอืแหลมฉบงัจะเพิม่ขึน้เปน็ 9 ล�้นทอียีตูอ่ป ีในขณะทีท่�่เรอืแหลมฉบงั 
กลับรองรับตู้สินค�้ได้เพียง 8 ล้�นทีอียูต่อปี ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ท�่เรือทั้ง 2 แห่งเริ่มประสบปัญห�พื้นที่แออัด ซึ่งแน่นอนว�่จะส่ง 
ผลกระทบโดยตรงตอ่ประสทิธภิ�พในก�รขนสง่ นอกจ�กนี ้ไทยยงัประสบปญัห�ก�รเช่ือมตอ่ระหว�่งท่�เรอืและก�รขนส่งรปูแบบอ่ืนๆ 
อ�ทิ ท่�เรือแหลมฉบังไม่มีท่�เทียบเรือช�ยฝ่ังท่ีรับส่งสินค้�จ�กแหล่งน้ำ�ภ�ยในประเทศโดยเฉพ�ะ เรือช�ยฝั่งต้องรอให้เรือขนส่ง
สินค้�ระหว่�งประเทศเทียบท่�แล้วเสร็จก่อนจึงจะส�ม�รถเทียบท่�ได้ ทำ�ให้ก�รนำ�เข้�และส่งออกสินค้�เกิดคว�มล่�ช้� อีกทั้ง 
ก�รขนส่งสินค้�ต�มลำ�น้ำ�ในประเทศระหว่�งแม่น้ำ�ป่�สัก แม่น้ำ�เจ้�พระย� และท่�เรือแหลมฉบังที่ไม่ส�ม�รถใช้เรือขน�ดใหญ่ใน 
ก�รขนสง่ได ้เนือ่งจ�กแมน่้ำ�บ�งแห่งอยูใ่นสภ�วะตืน้เขนิและมกี�รพังทล�ยของตลิง่ ทัง้นี ้รวมถงึก�รขนส่งสนิค�้ท�งรถไฟระหว�่ง
สถ�นีบรรจุและแยกสินค้�ล�ดกระบัง (Inland Container Depot: ICD) และท่�เรือแหลมฉบังที่ไม่ได้รับคว�มสะดวกม�กนัก  
เนื่องจ�กไม่มีระบบสนับสนุนก�รขนส่งท�งร�งที่ครบวงจรในท่�เรือแหลมฉบัง 

เพือ่แกป้ญัหาทีก่ลา่วมานี ้ภาครฐัจงึพยายามผลกัดนัการพฒันาเสรมิศกัยภาพโครงสรา้งพืน้ฐานทางน้ำา ควบคูไ่ปกบัการเชือ่มตอ่ 
ระหว่างท่าเรือและการขนส่งรูปแบบอื่นๆ โดยภ�ครัฐมีนโยบ�ยก่อสร้�งเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและขุดลอกแม่น้ำ�ป่�สัก เพ่ือทำ�ให้
ประสิทธิภ�พก�รเดินเรือส่งสินค้�ภ�ยในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ส่วนอีกด้�นหนึ่ง ก็ได้มีก�รพัฒน�ท่�เทียบเรือ A0 ในท่�เรือแหลมฉบัง 
เพือ่รองรบัสนิค�้ทีข่นสง่โดยเรอืลำ�น้ำ�และเรอืช�ยฝัง่โดยเฉพ�ะ อกีทัง้ยงัมโีครงก�รพัฒน�ศนูยก์�รขนส่งตูส้นิค�้ท�งรถไฟทีท่่�เรอื
แหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator: SRTO) โดยจะมีก�รสร้�งร�งรถไฟจ�กสถ�นีแหลมฉบังเข�้สู่ล�นขนถ�่ยในท่�เรือ  
และติดตั้งเครื่องมือยกขนตู้สินค้�ชนิดเดินบนร�งรถไฟเพื่อทำ�ก�รกระจ�ยตู้สินค้�ไปยังท่�เทียบเรือต่�งๆ ทั้งน้ี เป็นก�รทำ�ให้ 
ก�รขนถ่�ยสินค้�ภ�ยในท่�เรือมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น  

นอกจากน้ี ในระยะยาว ภาครัฐยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำาอีกหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำาลึก 
ปากบารา และการสร้างรางรถไฟเป็นสะพานเชื่อม (land bridge) การขนส่งระหว่างท่าเรือปากบาราฝั่งอันดามันกับท่าเรือ
สงขลาแห่งที่ 2 ในฝั่งอ่าวไทย ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
โดยสินค�้ที่ต้องก�รขนส่งไปยังฝั่งตะวันตก เช่น อินเดีย ตะวันออกกล�ง ยุโรป และแอฟริก� ส�ม�รถขนถ่�ยท�งร�งจ�กท่�เรือ 
สงขล�แห่งที่ 2 เพื่อส่งออกไปที่ท่�เรือป�กบ�ร� ภ�ยในเวล�เพียง 6 ช่ัวโมงเท่�น้ัน จ�กเดิมที่เรือต้องอ้อมช่องแคบมะละก�  
และใช้เวล�ในก�รเดินท�งอย่�งน้อย 1 วัน 

66  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย

11 ทีอียู (Twenty-foot Equivalent Units: TEU) คือ ปริม�ณคว�มจุของตู้บรรจุสินค้�ขน�ด 20 ฟุต



การสร้างรางรถไฟเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย 
จะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้อย่างมีนัยสำาคัญ23

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม

ในระยะสั้น (2015-2017) ภาครัฐมีแผนการลงทุนในโครงการขนส่งทางน้ำา 3 โครงการ
มูลค่าประมาณ 6 พันล้านบาท ส่วนในระยะยาวมีโครงการลงทุนอีกกว่า 20 พันล้านบาท24

2018-2022
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ทาเทียบเรือ A0

โครงการพัฒนาศูนยการขนสง
ตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง

โครงการกอสรางเขื�อนปองกัน
ตลิ่งพังในแมน้ำปาสัก งบประมาณ 

หน�วย: พันลานบาท
ขีดความสามารถ
ในการรองรับสินคา
หน�วย: ทีอียู/ป

โครงการพัฒนาทาเรือ
น้ำลึกปากบารา

โครงการพัฒนาทาเรือ
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2,000,0003
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โครงการระยะสั้น โครงการระยะยาว

สตูล
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อาวไทย

สงขลาทาเรือปากบารา

ทาเรือสงขลาแหงที่ 2
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หากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้วเสร็จ จะเป็นปัจจัยผลักดันสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในหลายๆ ภาคส่วน โดยใน
ระยะสั้น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือ ตลอดจนธุรกิจนำาเข้าและส่งออก มีแนวโน้มจะได้รับ 
ผลประโยชน์อย่างเด่นชัด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ คิดเป็นเงินประมาณ 27 พันล้านบาท โดยเม็ดเงินจะ
กระจ�ยไปในหล�ยๆ สว่น เชน่ ง�นก่อสร�้งท�่เทียบเรอื ง�นขดุลอกพืน้ทีห่น�้ท�่ และง�นกอ่สร�้งอ�ค�ร อย�่งไรกด็ ีเนือ่งจ�ก
ก�รก่อสร้�งท่�เรือเป็นง�นท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสูง โอก�สจึงค่อนข้�งจำ�กัดอยู่เพียงผู้รับเหม�ขน�ดใหญ่ที่มีประสบก�รณ์
เท�่นั้น ซึ่งห�กผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งต้องก�รเพิ่มโอก�สในก�รได้ง�น อ�จปรับกลยุทธ์โดยร่วมมือจัดตั้ง joint venture 
กับบริษัทไทยหรือบริษัทต�่งช�ติที่มีประสบก�รณ์ม�กกว่� เป็นต้น

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำา
มีมูลค่ารวมสูงถึง 27 พันล้านบาท 25

ค�ดก�รณ์งบประม�ณในก�รพัฒน�โครงข่�ยก�รขนส่งท�งน้ำ�

หน่วย: พันล้�นบ�ท

การก่อสร้างท่าเรือรวมไปถึงการเชื่อมต่อท่าเรือเข้ากับการขนส่งทางรถไฟ จะทำาให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงอย่างมี 
นยัสำาคญัและยงัชว่ยสง่เสรมิธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิส์ใหเ้ตบิโตไดด้ยีิง่ขึน้ ปจัจบุนั ผูป้ระกอบก�รมกัเลอืกใชร้ถบรรทกุใน
ก�รขนส่งสินค้�ไปยังท่�เรือแหลมฉบัง เนื่องจ�กรถบรรทุกส�ม�รถวิ่งเข้�สู่หน้�ท่�ได้โดยตรง ทำ�ให้มีค่�ใช้จ�่ยในก�รขนส่ง 
ครั้งเดียว ขณะที่ก�รขนส่งสินค้�ในตู้บรรจุสินค้�ท�งรถไฟในปัจจุบัน ซึ่งนิยมขนส่งในเส้นท�ง ICD ล�ดกระบัง-ท่�เรือ 
แหลมฉบังนั้น นอกจ�กผู้ประกอบก�รต้องจ่�ยค่�ขนส่งสินค้�แล้ว ยังต้องจ�่ยค่� rail transfer เพื่อขนย้�ยสินค้�จ�กสถ�นี
รถไฟแหลมฉบังไปยังท�่เทียบเรือ ดังนั้น ห�กโครงก�รพัฒน�ท่�เรือแหลมฉบังร่วมกับก�รก่อสร้�ง SRTO แล้วเสร็จ อีไอซี
มองว�่จะเป็นโอก�สให้ผู้ ให้บริก�รโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) ส�ม�รถขนสินค้�ไปยังท่�เรือแหลมฉบัง
โดยท�งรถไฟได้สะดวกข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนก�รขนส่งระหว่�ง ICD ล�ดกระบังและท่�เรือแหลมฉบัง ในระยะท�งประม�ณ 
120 กิโลเมตรลดลงเป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�กก�รปรับรูปแบบก�รขนส่งท�งรถบรรทุกสู่ระบบร�งจะทำ�ให้ต้นทุนลดลง 
อย�่งน้อย 900 บ�ท ต่อก�รขนส่ง 1 ทีอียู โดยภ�ยในปี 2032 ค�ดว่�จะมีผู้ประกอบก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รขนส่งม�ใช้
ก�รขนส่งท�งร�งเพิ่มขึ้นร�ว 1.1 ล้�นทีอียู ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนในก�รขนส่งสินค้�ลดลงกว่� 1 พันล�้นบ�ท 
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โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ (SRTO)

โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A0)

โครงการเข่ือนปองกันตล่ิงพังในแมนํ้าปาสัก

โครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกปากบารา

โครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงที่ 2
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กอนมี SRTO หลังมี SRTO

คาขนสง 3,200 บาท
ตอ 1 ทีอียู

ระยะทาง 118 กิโลเมตร

คาขนสง 2,000 บาท
ตอ 1 ทีอียู

+คายกขนสินคา 500 บาทตอ 1 ทีอียู
+ความลาชาในการเคลื�อนยายสินคา

คาขนสง 3,200 บาท
ตอ 1 ทีอียู

คาขนสง 2,000 บาท
ตอ 1 ทีอียู

+คาบริการ SRTO 300 บาทตอ 1 ทีอียู

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)

SRTO จะทำาให้การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่าง ICD ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง จากรถบรรทุก
เป็นการขนส่งด้วยรถไฟมีต้นทุนในการขนส่งลดลงอย่างน้อย 900 บาท ต่อการขนส่ง 1 ทีอียู

เมื่อมีการเชื่อมต่อท่าเรือเข้ากับการขนส่งทางรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพ 
คาดว่าจะมีผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านทีอียู ภายในปี 2032

26

27

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	สนข.

ประม�ณก�รสินค้�ที่ขนส่งจ�ก ICD ล�ดกระบังไปยังท�่เรือแหลมฉบัง

หน่วย: ล้�นทีอียู

การขนสงทางรางที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนรูปแบบการขนสง
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แนวทางการขนส่งสินค้าทางน้ำา
ภายในประเทศที่มีความเป็นไปได้ 3 รูปแบบ28ในทำานองเดียวกัน ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์จะสามารถใช้ 

การขนส่งสินค้าทางลำาน้ำาภายในประเทศและชายฝั่ง เพื่อลด
ตน้ทนุการขนสง่ ปจัจบุนั แมก้�รขนสง่สนิค�้ท�งน้ำ�มตีน้ทนุถกู
ทีส่ดุเพยีง 0.64 บ�ท/ตนั/กโิลเมตร ซึง่ถกูกว�่ก�รขนสง่ท�งร�ง 
45% และถูกกว่�ก�รขนส่งท�งถนนเกือบ 300% แต่กลับเป็น
รูปแบบก�รขนส่งที่ไม่ค่อยได้รับคว�มนิยมม�กนัก เน่ืองจ�ก
ปัญห�ร่องน้ำ�ตื้นเขินในฤดูแล้งและปัญห�ก�รพังทล�ยของ 
ตลิ่งริมแม่น้ำ� โดยก�รขนส่งท�งน้ำ�ภ�ยในประเทศคิดเป็น
สัดส่วนเพียง 15% ของก�รขนส่งสินค้�ทั้งหมดในประเทศ 
อย�่งไรก็ดี ห�กก�รก่อสร�้งท่�เทียบเรือ A0 และเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังในแม่น้ำ�ป่�สักแล้วเสร็จ  อีไอซีมองว่�ก�รขนส่งสินค้�
ท�งลำ�น้ำ�และก�รขนส่งช�ยฝั่งภ�ยในประเทศ จะเป็นอีกหน่ึง
ท�งเลือกที่น่�จับต�มอง เพร�ะมีต้นทุนก�รขนส่งที่ต่ำ�และ
ส�ม�รถขนส่งสินค้�ปริม�ณม�กได้ ในคร�วเดียวกัน อีกทั้ง
ไทยยังมีคว�มได้เปรียบท�งภูมิศ�สตร์ท่ีมีแม่น้ำ�กระจ�ยอยู่ทั่ว 
ทุกภูมิภ�คและมีพื้นที่ช�ยฝั่งทะเลย�วกว่� 2,000 กิโลเมตร  
ซึ่งส�ม�รถพัฒน�โครงข่�ยก�รขนส่งให้เกิดคว�มเช่ือมโยง
ระหว่�งภ�คตะวันออก ภ�คกล�ง ภ�คตะวันตก และภ�คใต้ได้

อไีอซปีระเมนิว�่แนวท�งก�รขนสง่สนิค�้ท�งน้ำ�ทีเ่ปน็ประโยชน์
และมีคว�มเป็นไปได้ม�กที่สุดมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ก�รขนส่ง
สินค้�ท�งลำ�น้ำ�จ�กแม่น้ำ�ป่�สัก ผ่�นแม่น้ำ�เจ้�พระย� เพื่อไป 
สง่ออกทีท่�่เรอืกรงุเทพ  และท�่เรอืแหลมฉบงั โดยข�้ว น้ำ�ต�ล
ทร�ย และมันสำ�ปะหลัง ซึ่งมีพื้นที่เพ�ะปลูกหลักในลุ่มแม่น้ำ� 
ป่�สักและเจ้�พระย� ถือเป็นกลุ่มสินค้�ที่มีคว�มเหม�ะสมใน
ก�รขนส่งม�กที่สุด 2) ก�รขนส่งสินค้�เลียบช�ยฝั่งระหว่�ง
ท่�เรือแหลมฉบังและท่�เรือกรุงเทพ โดยนอกจ�กจะมีต้นทุนที่
ถูกแล้ว ยังทำ�ให้ก�รขนส่งมีคว�มรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น เนื่องจ�ก
ไม่ตอ้งเผชญิปญัห�คว�มแออดับรเิวณท�งเข้�ท�่เรอืแหลมฉบัง 
และ 3) ก�รขนส่งสนิค�้เลยีบช�ยฝัง่จ�กภ�คใต้ เชน่ จ�กท�่เรอื
สงขล�หรือสุร�ษฏร์ธ�นี เพื่อไปถ่�ยลงเรือใหญ่ที่ท่�เรือแหลม
ฉบัง เพื่อกระจ�ยสินค้�สู่ภูมิภ�คอื่นของประเทศหรือทำ�ก�ร 
ส่งออกตอ่ไป ทัง้นี ้สนิค�้ทีม่ศีกัยภ�พในก�รขนสง่เลยีบช�ยฝ่ังสงู 
ไดแ้ก ่ย�งพ�ร� ไม ้และเฟอรน์เิจอร ์เนือ่งจ�กเป็นสนิค้�ในพืน้ที่
หลังท่� (hinterland) ที่มีปริม�ณในก�รส่งออกสูง มีน้ำ�หนัก
ม�ก และไม่ต้องก�รคว�มเร่งด่วนในก�รขนส่ง อย่�งไรก็ต�ม 
ก�รขนส่งท�งน้ำ�เองก็ยังคงมีข้อจำ�กัด เช่น ก�รพัฒน�พื้นที่ 
หลงัท�่ในท�่เรือบ�งแหง่ เชน่ ท�่เรอืสงขล� คอ่นข�้งพฒัน�ย�ก
เนื่องจ�กมีพื้นที่จำ�กัด จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบก�รควรพิจ�รณ�
และเลือกวิธีก�รขนส่งที่เหม�ะสมที่สุด

แมน้ำปาสัก

แมน้ำเจาพระยา

แหลมฉบัง

สงขลา

สุราษฎรธานี

อยุธยา

นครสวรรค

เลย

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ ขาว น้ำตาล มันสำปะหลัง

ยางพารา เฟอรนิเจอรไมไม

2

3

1
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นอกจากนี้ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาท่าเรือ อีไอซีประเมินว่� 
ภ�ยในปี 2020 ปริม�ณสินค้�นำ�เข้�และส่งออกที่ท่�เรือแหลมฉบังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นประม�ณ 9 ล�้นทีอียูต่อปี ซึ่งจะ
ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รพื้นท่ีจัดเก็บสินค้�เพิ่มข้ึนร�ว 3-5 ล้�นต�ร�งเมตร จึงถือเป็นโอก�สของผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้�
ในก�รเพิ่มร�ยได้ โดยผู้ประกอบก�รควรมองห�ทำ�เลที่ไม่ไกลจ�กท่�เรือและแหล่งผลิตสินค้�ม�กนัก เพื่อขนส่งสินค้�จ�ก
ท่�เรือและกระจ�ยไปยังภูมิภ�คต่�งๆ ได้สะดวก เช่น ฉะเชิงเทร� ซึ่งตั้งอยู่ระหว�่งท่�เรือแหลมฉบังและแหล่งผลิตสำ�คัญ
อย่�งอยุธย� หรือห�ดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ทั้งท่�เรือสงขล� และท่�เรือสงขล�แห่งที่ 2 รวมถึงยังส�ม�รถกระจ�ยสินค้�ไปยัง
จังหวัดอื่นๆ ในภ�คใต้ และประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งม�เลเซียได้สะดวก เป็นต้น

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภายในปี 2020 ปริมาณสินค้านำาเข้าและส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบัง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 9 ล้านทีอียูต่อปี 29

ประม�ณก�รจำ�นวนตู้สินค้� ณ ท�่เรือแหลมฉบัง

หน่วย: ล้�นทีอียู
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*ประเมินพื้นที่คลังสินค้าโดยคาดว่าจะมีสินค้าประมาณ	50%	ของสินค้าทั้งหมดที่ต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้า
ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	Avison	Young

ภายในปี 2020 พื้นที่จัดเก็บสินค้าจะต้องมีเพิ่มขึ้นราว 3-5 ล้านตารางเมตร 
เพื่อรองรับปริมาณสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบังที่เพิ่มสูงขึ้น30

ประม�ณก�รพื้นที่คลังสินค้�ที่ต้องใช้เพื่อรองรับสินค้� ณ ท่�เรือแหลมฉบัง*

หน่วย: ล้�นต�ร�งเมตร

ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ำาคืออุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือซ่ึงมีแนวโน้มเติบโต 
หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อุตส�หกรรมต่อเรือเป็นอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ซ่ึงส�ม�รถสร้�งร�ยได้จำ�นวนม�กให้กับ
ประเทศ เช่น เก�หลีใต้ ส�ม�รถสร�้งร�ยได้เข้�ประเทศกว่� 3 หมื่นล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของ 
GDP อย่�งไรกด็ ีในปจัจบุนั ผูป้ระกอบก�รไทยมขีดีคว�มส�ม�รถในก�รตอ่เรอืขน�ดเลก็ที่ใชข้นสนิค้�ได้ไมเ่กนิ 20,000 ตนั หรอื
ขนตู้สินค้�ได้ร�ว 1,300 ทีอียูเท่�นั้น ต่�งจ�กประเทศเพื่อนบ�้น เช่น เวียดน�ม ที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รต่อเรือขน�ดใหญ่ที่
ส�ม�รถขนสนิค�้ไดต้ัง้แต ่30,000 ถงึ 100,000 ตนั หรอืขนตูส้นิค�้ไดม้�กถงึ 2,000-7,000 ทอียีตูอ่ครัง้ อไีอซมีองว�่ผู้ประกอบก�ร 
ควรมุ่งเน้นเจ�ะตล�ดใน 3 ด้�น เพื่อให้ไทยส�ม�รถแข่งขันได้ในตล�ดโลก ได้แก่ 1) ตล�ดซ่อมเรือ เนื่องจ�กไทยมีแรงง�นที่
เชี่ยวช�ญด้�นก�รซ่อมเรือม�กกว่�ก�รต่อเรือขน�ดใหญ่ อีกทั้งก�รต่อเรือขน�ดใหญ่จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งไทยอ�จ
เสียเปรียบผู้ประกอบก�รต่�งช�ติที่มีคว�มพร้อมท�งเทคโนโลยีม�กกว่� 2) ห�กผู้ประกอบก�รต้องก�รรุกในอุตส�หกรรมต่อ
เรือ ควรมุ่งเน้นตล�ดเรือเฉพ�ะท�งเป็นหลัก เช่น เรือสนับสนุนตรวจก�รไกลฝั่ง และเรือขนส่งน้ำ�มันช�ยฝั่ง ซึ่งเป็นเรือที่ใช้
อย�่งแพร่หล�ยในก�รขนส่งน้ำ�มันภ�ยในประเทศและผู้ประกอบก�รไทยมีศักยภ�พอยู่แล้ว และ 3) ก�รต่อเรือขน�ดเล็กเพื่อ
ใช้ในก�รขนส่งท�งลำ�น้ำ�ในประเทศ เนื่องจ�กสอดคล้องกับศักยภ�พของแรงง�นและอู่ต่อเรือไทย ซึ่งในระยะย�ว ห�กภ�ครัฐ
ให้ก�รสนับสนุนเชิงนโยบ�ยและออกม�ตรก�รผลักดันอย�่งเป็นรูปธรรม เช่น ก�รจัดโรดโชว์ เพื่อประช�สัมพันธ์ศักยภ�พของ
อู่ต่อเรือและซ่อมเรือไทย รวมถึงสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีในก�รซ่อมบำ�รุงเรือแก่ภ�คเอกชนอย่�งต่อเนื่อง ก็จะ
เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยส�ม�รถแข่งขันในอุตส�หกรรมนี้ได้อย่�งยั่งยืน

4.9

8 ครั้ง/ป 12 ครั้ง/ป 15 ครั้ง/ป

3.3 2.5

อัตราการหมุนเวียนสินคา

พื้นที่คลังสินคา
(หน�วย: ลานตารางเมตร)
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ธุรกิจนำาเข้าและส่งออกมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์สูงจากการขนส่งทางน้ำาที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ปัญห�ก�รจร�จร
ติดขัดบริเวณท�งเข้�ท�่เรือแหลมฉบัง และปัญห�คว�มแออัดของท่�เรือเนื่องจ�กไม่มีท�่เทียบเรือช�ยฝั่งโดยเฉพ�ะ ทำ�ให้
ก�รนำ�เข�้และสง่ออกสนิค�้เกดิคว�มล�่ช�้ และกอ่ใหเ้กดิตน้ทนุค�่เสยีโอก�สอกีเปน็จำ�นวนม�ก ทัง้นี ้จ�กร�ยง�นก�รศกึษ�
ปญัห�ก�รจร�จรบนท�งหลวงเข้�/ออกท่�เรอืแหลมฉบงัโดยจฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั พบว�่ ก�รจร�จรบรเิวณท�งเข�้ท�่เรอื
แหลมฉบงัในชว่งเช�้และเยน็ มกี�รตดิขดัประม�ณ 1.5-2 ชัว่โมง ทำ�ใหเ้กดิตน้ทนุค�่เสยีโอก�สสงูถงึ 42,000 บ�ทตอ่ชัว่โมง12 
แนน่อนว�่เมือ่มกี�รพฒัน�ท�่เรอืและสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกทีค่รบครนั ยอ่มทำ�ใหก้�รขนถ�่ยสนิค�้เพือ่นำ�เข�้และสง่ออกมี
ประสิทธิภ�พ อันจะทำ�ให้สินค้�ส่งถึงมือลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็วและตรงต�มเวล� 

อย่างไรก็ตาม มีบางธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ เช่น ธุรกิจรถบรรทุก เมื่อผู้ประกอบก�รขนส่งลดก�รพึ่งพ� 
ก�รขนสง่ท�งถนน และเปลีย่นรปูแบบม�ใชก้�รขนสง่ท�งน้ำ�เพิม่ม�กขึน้ มแีนวโนม้ว�่จะทำ�ใหผู้ป้ระกอบก�รรถบรรทกุสญูเสีย 
ร�ยได้ไปบ�งสว่น โดยกระทรวงคมน�คมประเมนิว�่ ภ�ยในป ี2020 ก�รพัฒน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นท�งน้ำ�จะชว่ยเพิม่สดัสว่นก�ร
ขนสง่สนิค�้ท�งลำ�น้ำ�และก�รขนสง่เลยีบช�ยฝัง่ภ�ยในประเทศจ�ก 15% เปน็ 20% จ�กปจัจยัดงักล�่ว จงึทำ�ใหผู้ป้ระกอบก�ร 
รถบรรทุกอ�จต้องปรับกลยุทธ์ท�งธุรกิจ เช่น มุ่งเน้นก�รเป็น feeder ในเส้นท�งระยะสั้น เพื่อรับช่วงก�รขนสินค้�ต่อจ�ก
ก�รขนส่งรูปแบบอื่น เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้คือผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้เมื่อมีการพัฒนาท่าเรือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ผู้ประกอบการในหลายๆ ภาคส่วน ทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ต่อเรือและซ่อมเรือ รวมไปถึงธุรกิจ 
นำาเข้าและส่งออก แต่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบกับธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจรถบรรทุก โดยผู้ประกอบการควร 
เตรียมรับมือเพื่อวางแผนกลยุทธ์รองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาสที่กำาลังเกิดขึ้น
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BOX: ปัจจัยความสำาเร็จสู่ศูนย์กลางการค้า
ที่สำาคัญของโลกของสิงคโปร์
สงิคโปรแ์มจ้ะเปน็ประเทศเลก็ๆ แตท่า่เรอืของสงิคโปรก์ลบัมบีทบาททีส่ำาคญัยิง่ตอ่การคา้โลกและเศรษฐกจิโดยรวม
ของประเทศ ด้วยคว�มได้เปรียบท�งยุทธศ�สตร์ที่ตั้งของสิงคโปร์ ค�ดว่�ในปี 2015 จะมีตู้บรรจุสินค้�กว�่ 29 ล้�นทีอียู 
หรือร�ว 6% ของสินค�้ที่ขนส่งท�งน้ำ�ทั่วโลก ถูกส่งม�เปลี่ยนถ�่ยที่สิงคโปร์เพื่อกระจ�ยต่อไปยังภูมิภ�คต่�งๆ ส่งผลให้
สิงคโปร์กล�ยเป็นท่�เรือเปลี่ยนถ่�ยตู้สินค้�ที่ใหญ่และสำ�คัญที่สุดของโลก ยิ่งไปกว�่นั้น ท่�เรือสิงคโปร์ยังเป็นฟันเฟือง
ทีม่บีทบ�ทสำ�คญัตอ่เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอกีดว้ย โดยอตุส�หกรรมก�รเดนิเรอืและธรุกจิเกีย่วเนือ่งมบีทบ�ทใน
ก�รจ�้งง�นกว่� 170,000 ตำ�แหน่ง และมีมูลค่�ของอุตส�หกรรมคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 7% ของ GDP ประเทศ

นอกจากตำาแหนง่ทีต่ัง้ทีเ่ปน็จดุยทุธศาสตรแ์ลว้ 
ยังมีอีก 5 ประการ ที่ส่งเสริมให้ท่าเรือสิงคโปร์
กลายเปน็ศูนย์กลางการขนสง่ทีส่ำาคญัของโลก

1) โครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ บริษัท
ก�รท่�เรือสิงคโปร์ (PSA Corporation) ได้
พัฒน�ท่�เทียบเรือสินค้�ถึง 4 ท่� ซ่ึงส�ม�รถ
รองรับเรือขนส่งสินค้�และสินค้�ทุกประเภท 
รวมถึงส�ม�รถรองรับตู้สินค้�ในคร�วเดียวกัน
กว่� 35,000 ทีอียู ไม่เพียงเท่�น้ัน PSA ยังได้
ลงทุนพัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของท่�เรือ เช่น ก�รติดตั้ง
เครนขน�ดใหญ่เพ่ือขนถ่�ยสินค้�ขึ้นและลงเรือ
เดินสมุทรขน�ดใหญ่ รวมไปถึงก�รพัฒน�คลัง
สินค้�และศูนย์กระจ�ยสินค้�ขน�ดใหญ่ พื้นที่
กว่� 500,000 ต�ร�งเมตร เพ่ือรองรับสินค้� 
นำ�เข้�และสง่ออกจำ�นวนมห�ศ�ล ซึง่คลงัสนิค�้
และศูนย์กระจ�ยสินค้�เหล่�น้ี ไม่ได้มีหน้�ที่ 
เพยีงแค ่“จดัเกบ็” และ “กระจ�ย” สนิค�้เท�่น้ัน  
แตย่งัมพีืน้ทีส่ว่นหนึง่สำ�หรบัก�รจดัเตรยีมสนิค�้
กอ่นก�รขนสง่ เชน่ ตดิฉล�ก บรรจหุบีหอ่ รวมถงึ 
ตรวจสอบคุณภ�พสินค�้อีกด้วย 

2) การใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการข้ันสูง 
เพือ่บรหิ�รจดัก�รท�่เรอืใหม้ปีระสทิธภิ�พภ�ยใน
เวล�อันรวดเร็ว เช่น ระบบ PortNet เพื่อใช้แจ้ง
เตือนเวล�เข้�และออกของเรือสินค้� ปริม�ณ
สินค้� และก�รจัดเรียงสินค้� เพื่อให้เจ้�หน้�ที่

74  เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย



  

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ว�งแผนแนวท�งก�รขนถ่�ยสินค้�ต่อไป อีกทั้งระบบควบคุมเครนระยะไกลยังเป็นอีกระบบ
ที่ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่หนึ่งคนส�ม�รถควบคุมเครนกว่� 6 ตัว ในเวล�เดียวกัน รวมถึงส�ม�รถตรวจสอบและควบคุม
ก�รดำ�เนินง�นผ่�นกล้องวิดีโอแบบเรียลไทม์ ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นมีประสิทธิภ�พและมีคว�มปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น 

3) คุณภาพของบุคลากร PSA ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์เป็นอย่�งม�ก โดยในแต่ละปี จะจัด
ฝึกอบรมให้แก่พนักง�นกว่� 50 ชั่วโมง นอกจ�กนี้ ยังจัดโปรแกรมฝึกอบรม key customer manager เพื่อให้
พนักง�นเข้�ใจและส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ดีขึ้น

4) การใช้มาตรการจูงใจทางภาษี ภ�ครัฐของสิงคโปร์มีก�รใช้ม�ตรก�รท�งภ�ษีม�กม�ยเพื่อจูงใจบริษัทเดินเรือ 
ยกตัวอย่�งเช่น ก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทเรือและลูกเรือ รวมไปถึงให้สิทธิพิเศษในก�รจอดเรือ 
(priority berth) แก่บริษัทเรือที่ม�จดทะเบียนจัดตั้งในสิงคโปร์ เป็นต้น

5) ความเป็นอิสระของหน่วยงาน ภ�ครัฐได้ทำ�ก�รแปรรูปก�รท่�เรือของสิงคโปร์ให้เป็นบริษัท PSA Corporation 
ในปี 1997 เพื่อให้ PSA เป็นองค์กรที่ทำ�หน�้ที่บริห�รจัดก�รด้�นท่�เรือโดยเฉพ�ะ และโอนย�้ยง�นที่เกี่ยวข้องกับ 
ก�รออกกฎระเบียบ รวมถึงอัตร�ค่�ภ�ระท่�เรือให้ไปอยู่ในคว�มรับผิดชอบของ Maritime Port Authority 
(MPA) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐที่ทำ�หน้�ท่ีว�งนโยบ�ยด้�นก�รขนส่งท�งน้ำ� จึงทำ�ให้ PSA ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ 

ด้วยความครบครันของโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม บุคลากร และมาตรการจูงใจทางภาษี ทำาให้บริษัทขนส่ง
ทางน้ำาหันมาใช้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ประกอบกับความได้เปรียบด้านที่ตั้งที่ทำาให้สิงคโปร์กลายเป็น
ศูนย์กลางการค้าที่สำาคัญของโลกนั่นเอง
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โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางราง ทางอากาศ และทางน้ำาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางราง ทางอากาศ และทางน้ำาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ ที่กำาที่กำาที่กำ ลังเกิดขึ้น 
นอกจากจะทำานอกจากจะทำานอกจากจะทำ ให้เกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ยังมีผลกระทบทางอ้อมาให้เกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ยังมีผลกระทบทางอ้อมา
ตอ่เศรษฐกจิและธรุกจิในวงกวา้งทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอกีดว้ย ไมว่า่จะเปน็ผลกระทบ
ดา้นเศรษฐกจิมหภาคจากการใชจ้า่ยลงทนุภาครฐั ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิการลงทนุของภาคเอกชน
ตามมา แต่กต็้องคำาตามมา แต่กต็้องคำาตามมา แต่กต็้องคำ นึงถึงข้อจำาถึงข้อจำาถึงข้อจำ กดัของกรอบวินัยทางการเงินการคลงั  หรือการใชพ้ลงังาน
ภายในประเทศทีม่แีนวโนม้สงูขึน้ ทัง้ในรปูพลงังานไฟฟา้สำาภายในประเทศทีม่แีนวโนม้สงูขึน้ ทัง้ในรปูพลงังานไฟฟา้สำาภายในประเทศทีม่แีนวโนม้สงูขึน้ ทัง้ในรปูพลงังานไฟฟา้สำ หรบัการขนสง่ทางรถไฟฟา้และ
ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมสำาผลติภณัฑป์โิตรเลยีมสำาผลติภณัฑป์โิตรเลยีมสำ หรบัการขนสง่ทางเครือ่งบนิและเรอื ในดา้นการพฒันาสูค่วามเปน็
เมือง (urbanization) ในภูมิภาคต่างๆ อาจทำาเมือง (urbanization) ในภูมิภาคต่างๆ อาจทำาเมือง (urbanization) ในภูมิภาคต่างๆ อาจทำ ให้แรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มเคลื่อนาให้แรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มเคลื่อนา
ย้ายไปสู่ภาคบริการมากขึ้น  อีกทั้งระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่หลากหลายและซับซ้อน
อาจทำาอาจทำาอาจทำ ใหเ้กดิการพึง่พาเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศมากขึน้เพือ่ใหก้ารสง่ผา่นขอ้มลูทีม่ขีนาดาใหเ้กดิการพึง่พาเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศมากขึน้เพือ่ใหก้ารสง่ผา่นขอ้มลูทีม่ขีนาดา
ใหญด่ำาใหญด่ำาใหญด่ำ เนนิไปอยา่งรวดเรว็และราบรืน่ขึน้ ทา้ยทีส่ดุการเพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมขนสง่เหลา่นีย้งัเปดิโอกาสให้ไทยในดา้นการพฒันาสูศ่นูยก์ลางการขนสง่และ
โลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียในอนาคตอีกด้วย

5
มองอนาคต...ผลกระทบระยะยาวจาก

โครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม



โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ ได้กล่าวถึงทั้งหมดล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนแก่ 
ภาคเอกชนเป็นเม็ดเงินไม่น้อยกว่า 2.2 ล้านล้านบาท และเมื่อการก่อสร้างระบบการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารเหล่านี้
แล้วเสร็จจะเป็นการพลิกโฉมระบบคมนาคมขนส่งในทศวรรษหน้า แน่นอนว่าโครงการเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบใน
ระยะยาวในหลากหลายแง่มุมอย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน โดยอีไอซีประเมินว่าในระยะยาว การพัฒนาโครงการโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านคมนาคมจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและธุรกิจไทย 5 ด้าน ดังนี้

1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะทำาให้ต้นทุนการขนส่งลดลงอย่างมีนัยสำาคัญและส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ภาคเอกชนตามมา ในขณะที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของประเทศ

แน่นอนว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศเป็นการลงทุนและการใช้จ่ายจากภาครัฐเป็นจำานวนมหาศาล 
ซึง่เปน็การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทัง้ในระยะสัน้จากการกอ่สรา้งโครงการเองและในระยะยาวจากการลดตน้ทนุดา้นการขนสง่ 
และส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ของภาคเอกชนที่จะตามมา โดยเม็ดเงินลงทุนในโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด�้น
คมน�คมเหล�่นีจ้ะถกูสง่ผ�่นเข้�สู่ระบบเศรษฐกจิจ�กธุรกจิกอ่สร�้ง วสัดกุอ่สร�้ง และธรุกจิภ�คบรกิ�รและอุปโภคบรโิภค ทำ�ให้
เกดิก�รกระตุ้นเศรษฐกจิในรอบแรก (first-round effect) ผ�่นก�รใชจ้�่ยในก�รลงทนุของภ�ครฐั ก�รจ�้งง�น ก�รผลติ และ 
ก�รบริโภคภ�คเอกชนต�มม� ซ่ึงค�ดว่�ก�รลงทุนในโครงก�รโครงสร้�งพ้ืนฐ�นเหล่�น้ีจะมีมูลค่�ประม�ณ 2-5 แสนล้�นบ�ท
ในช่วง 4 ปีแรกของก�รลงทุน และจะกระตุ้นก�รเติบโตของ GDP ของประเทศ ได้ร�ว 0.3%-1% ต่อปี อีกทั้งยัง 
สง่ผลตอ่เนือ่งเปน็รอบทีส่อง (second-round effect) ในก�รเป็นร�กฐ�นดึงดดูใหเ้อกชนลงทนุตอ่เนือ่งต�มม� (crowding-in 
effect) ทัง้ในชว่งระหว�่งก�รกอ่สร�้งและเม่ือก�รกอ่สร�้งแลว้เสรจ็ จ�กก�รวิจยัของ Credit Suisse พบว�่ ห�กมกี�รลงทนุ
ในโครงก�รโครงสร�้งพืน้ฐ�นในไทยสงูขึน้ 10% จะกอ่ใหเ้กดิก�รลงทนุเพิม่จ�กภ�คเอกชนอกีกว�่ 3% ต�มม�ภ�ยในช่วงเวล� 
6 เดอืน นอกจ�กนี ้ก�รเชือ่มโยงโครงสร�้งพืน้ฐ�นทีม่ปีระสทิธภิ�พยงัมแีนวโน้มทำ�ใหส้ดัสว่นตน้ทนุก�รขนสง่และโลจสิตกิส ์
ต่อ GDP ของไทย ลดลงจ�ก 14.2% ม�อยู่ที่ 12.2% ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่�เฉลี่ยของกลุ่มประเทศยุโรปอีกด้วย

ในขณะเดียวกนั การลงทนุในโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานเหลา่นีจ้ะทำาใหห้นีส้าธารณะเตบิโตสงูขึน้จากการจดัหาแหลง่เงนิ
ทนุ ในขณะทีก่ารนำาเขา้วตัถดุบิและสนิคา้จากตา่งประเทศจะกระทบตอ่สถานะของดลุการชำาระเงินของประเทศ แตค่าดวา่
ยงัไมอ่ยู่ในระดบัทีน่า่กงัวล  เมือ่พจิ�รณ�แหลง่ทีม่�ของเมด็เงนิลงทนุในโครงก�รเหล�่นีแ้ลว้จะพบว�่เงนิลงทนุสว่นใหญจ่ะ
ม�จ�กก�รระดมทนุผ�่น พ.ร.บ. หนีส้�ธ�รณะ ทำ�ใหม้คีว�มเสีย่งทีจ่ะฝ�่ฝนืกรอบคว�มยัง่ยนืท�งก�รคลงั (วนิยัท�งก�รคลงัที่
รักษ�เสถียรภ�พของเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ) ที่กำ�หนดให้ยอดหนี้ส�ธ�รณะต่อ GDP มีค่�ไม่เกิน 60% อย่�งไรก็ต�ม อีไอซี 
ประเมินว่� ก�รก่อหนี้ใหม่จ�กก�รลงทุนโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นรวมกับหนี้ส�ธ�รณะคงค้�ง เมื่อเทียบกับ GDP จะมีค�่
ไม่เกิน 52% ในช่วงระยะเวล�ก่อสร้�งโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งคมน�คมทั้งหมด อีกทั้ง ห�กมีก�รร่วมลงทุนระหว่�ง 
รฐัและเอกชน (PPP) หรอืก�รระดมเงนิทนุผ�่นท�งกองทนุรวมโครงสร�้งพ้ืนฐ�น (infrastructure fund) จะทำ�ใหส้ดัสว่นหนี้
ลดลงไปได้อีก ด้�นดุลก�รชำ�ระเงินของประเทศ ค�ดว่�จะมีก�รนำ�เข้�สินค้�ทุนในช่วงที่มีก�รสร้�งโครงก�รต่�งๆ ประม�ณ 
ปลีะ 10,000-60,000 ล�้นบ�ท ซึง่ยงัคงต่ำ�กว�่ดุลก�รค�้เฉลีย่ระหว�่งป ี2010-2014 ทีเ่กนิดลุอยูป่ระม�ณ 535,000 ล�้นบ�ท 
อยูม่�ก จงึค�ดว�่ก�รนำ�เข้�สนิค�้ทนุดงักล�่วจะมผีลกระทบตอ่ดลุก�รชำ�ระเงนิของประเทศเพยีงเลก็นอ้ย สดุท�้ย ก�รลงทนุ
ในโครงก�รโครงสร�้งพ้ืนฐ�นขน�ดใหญ่อ�จส่งผลกระทบตอ่ดอกเบีย้ในระยะสัน้และระยะย�ว โดยเฉพ�ะห�กมกี�รระดมทุน 
จ�กภ�คเอกชนม�กขึ้นก็อ�จทำ�ให้อัตร�ดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นได้เพร�ะจะเกิดก�รแข่งขันแย่งชิงเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุน  
ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ภ�ครัฐและเอกชนควรจับต�มอง
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หมายเหตุ	พิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนจาก	พ.ร.บ.	หนี้สาธารณะ	ไม่รวมแหล่งเงินจากงบประมาณประจำาปี	และ	PPP	
ที่มา	:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระหว่างการก่อสร้างโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม 2.2 ล้านล้านบาท จะมีค่าไม่เกิน 52%31

สัดส่วนหนี้ส�ธ�รณะต่อ GDP
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2) การใช้พลังงานภายในประเทศมีแนวโน้มปรับเพ่ิมข้ึน 
โดยการก่อสร้างสนามบินและท่าเรือจะทำาให้มีอุปสงค์
การใช้น้ำามันปิโตรเลียมสูงขึ้น ในขณะที่การก่อสร้าง
รถไฟฟ้า จะทำาให้พลังงานไฟฟ้าก้าวเข้ามามีบทบาท
ที่สำาคัญ  

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่พัฒนาข้ึน ย่อมก่อ
ใหเ้กดิอปุสงคก์ารใชพ้ลงังานทัง้ในรปูน้ำามนัและไฟฟา้
เพิม่ขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้อไีอซคี�ดว�่ ภ�ยในป ี2025 
จะมเีทีย่วบนิเดนิท�งเข้�-ออกสน�มบนิ ทัง้ 3 แหง่ ไดแ้ก ่
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ตเพิ่มม�กกว่� 280,000 
เที่ยวบินต่อปี ก่อให้เกิดอุปสงค์ของปริม�ณน้ำ�มัน 
เชือ้เพลงิอ�ก�ศย�น (jet fuel) เพิม่เกอืบ 50% เปน็ 54 ล�้น
บ�ร์เรลต่อปี คิดเป็นมูลค่�ประม�ณ 1.32 แสนล�้นบ�ท 
ต่อปี จ�ก 36 ล้�นบ�ร์เรลต่อปีในปี 2015 คิดเป็นมูลค่�
ประม�ณ 9 หมื่นล้�นบ�ทต่อปี หรือคิดเป็นก�รเติบโต
เฉลี่ยปีละ 4% เช่นเดียวกันกับก�รพัฒน�ท่�เรือที่มี
แนวโน้มทำ�ให้อุปสงค์ก�รใช้น้ำ�มันปิโตรเลียมหลักอย่�ง
น้ำ�มันเต�เพิ่มสูงขึ้น เป็น 10 ล้�นบ�ร์เรลต่อปี คิดเป็น
มูลค่�ประม�ณ 13 พันล้�นบ�ทต่อปี ในปี 2025 จ�ก  
5 ล้�นบ�ร์เรลต่อปีในปี 2015 คิดเป็นมูลค่�ประม�ณ  
6.7 พันล้�นบ�ทต่อปี หรือคิดเป็นก�รเติบโตเฉลี่ยปีละ 
7% อกีทัง้ในด�้นอปุสงคก์�รใชพ้ลงัง�นไฟฟ�้กม็แีนวโนม้
ทีจ่ะปรบัขึน้จ�กโครงก�รพฒัน�รถไฟฟ�้ในเขตกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล โดยค�ดว่�โครงก�รรถไฟฟ้�ทั้ง 10 ส�ย 
จะทำ�ให้มีคว�มต้องก�รกำ�ลังไฟฟ้�เพิ่มเติมประม�ณ  
300 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งยังต้องมีก�รสร้�งสถ�นีไฟฟ้�
ย่อย (substation) อย่�งน้อย 10 สถ�นีเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิ�พก�รสง่และสำ�รองกระแสไฟฟ�้ อย�่งไรกด็ ี
ในระยะย�วเมื่อโครงข่�ยรถไฟฟ้�แล้วเสร็จ มีแนวโน้ม
ที่ประช�กรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะหันม�
ใช้บริก�รระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้�ม�กขึ้น ซึ่งจะ 
ช่วยลดสัดส่วนก�รใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพฯ 
ประม�ณ 3% ส่งผลให้ประหยัดน้ำ�มันเชื้อเพลิงได้
ประม�ณ 70 ล�้นลิตรต่อปี ภ�ยในปี 2025 หรือคิดเป็น
มูลค่�ก�รประหยัดน้ำ�มันเชื้อเพลิงร�ว 2.1 พันล้�นบ�ท
ต่อปี

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)

รถไฟฟ้าจะช่วยลดสัดส่วนการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลและประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิงลงประมาณ 
70 ล้านลิตรต่อปี ภายในปี 2025

32
สัดส่วนก�รเดินท�งในกรุงเทพฯ

ปริม�ณก�รใช้เช้ือเพลิงโดยรถส่วนบุคคลในกรุงเทพฯ

หน่วย:%

หน่วย: ล้�นลิตร/ปี
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นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดจากการมีรถไฟฟา
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	BMI	และบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	และ	ปตท.

ปริมาณการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 50% ภายในปี 2025 
จากยอดการใช้ ในปี 2015 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี

ปริมาณการใช้น้ำามันเตาสำาหรับเรือขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 100% 
ภายในปี 2025 จากยอดการใช้ ในปี 2015 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี

33

34

ประม�ณก�รคว�มต้องก�รใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงอ�ก�ศย�น

ประม�ณก�รคว�มต้องก�รใช้น้ำ�มันเต�สำ�หรับเรือขนส่ง

ทางดา้นผูป้ระกอบการดา้นพลงังานจะตอ้งเตรยีมการขยายธรุกจิเพือ่รองรบัความตอ้งการทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ในอนาคต 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบก�รด้�นน้ำ�มันเชื้อเพลิงอ�ก�ศย�นและน้ำ�มันเต�สำ�หรับเรือขนส่งควรเตรียมสร้�งสถ�นที่จัดเก็บ
น้ำ�มนัขน�ดใหญเ่พือ่รองรบัอปุสงคท์ีจ่ะเตบิโตในอน�คต อกีทัง้ ควรตดิต�มร�ค�น้ำ�มนัอย�่งใกลช้ดิ รวมถงึทำ�ประกนั
คว�มเสีย่งร�ค�น้ำ�มนัในร�ค�ทีเ่หม�ะสม สว่นผูป้ระกอบก�รด�้นพลงัง�นไฟฟ�้และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งควรจะตดิต�ม
คว�มคบืหน�้ของโครงก�รรถไฟฟ�้เพือ่ห�ลูท่�งเข�้เปน็สว่นหนึง่ของโครงก�รทัง้ในสว่นโรงไฟฟ�้และสถ�นไีฟฟ�้ยอ่ย
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของภาคบริการอื่นๆ 
มีค่าจ้างที่สูงกว่าภาคการเกษตรหลายเท่าตัว35

ค่�จ้�งแรงง�นเฉลี่ยจำ�แนกต�มประเภทอุตส�หกรรม

หน่วย: บ�ท/เดือน

ในกรณศีกึษาของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ เกาหลีใต ้จะเหน็ไดช้ดัวา่เมือ่ประเทศมกีารพฒันาและลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ต่างๆ จะทำาให้แรงงานในภาคการเกษตรเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น 
โดยในปี 1980 ซึ่งเป็นทศวรรษแห่งก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น เก�หลีใต้มีแรงง�นในภ�คก�รเกษตรกว่� 35% ซึ่งน้อยกว�่
แรงง�นในภ�คบริก�รเล็กน้อย แต่เม่ือมีก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นแล้วเสร็จ แรงง�นในภ�คก�รเกษตรของเก�หลีใต้ได้
เคลื่อนย้�ยไปสู่ภ�คบริก�รจนทำ�ให้แรงง�นภ�คก�รเกษตรมีสัดส่วนเหลือเพียงไม่ถึง 10% ของแรงง�นทั้งหมด ในขณะที่
แรงง�นในภ�คบริก�รยังคงเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องจนมีสัดส่วนที่สูงถึง 70% ของแรงง�นทั้งหมด 

การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของแรงงานจงึเปน็อกีประเดน็หนึง่ทีท่กุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งควรหามาตรการเพือ่ปอ้งกนั
การขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรตอ่ไป ในกรณขีองเก�หลใีตม้กี�รนำ�เอ�เครือ่งจกัรกลม�ใช้กบัภ�คก�รเกษตรเพือ่ 
แกป้ญัห�แรงง�นข�ดแคลน จนทำ�ใหผ้ลผลติก�รเกษตรตอ่ไรเ่พิม่สงูขึน้ร�ว 2.6% ตอ่ป ีในระหว�่งป ี1970 ถงึ 2009 หรอืเตบิโต
เปน็อนัดบั 3 ของเอเชยีรองจ�กจนีและป�กสีถ�น จงึทำ�ใหก้�รเปลีย่นแปลงโครงสร�้งของแรงง�นไมไ่ดส้ง่ผลกระทบทีร่นุแรง
ม�กนัก สำ�หรับไทยนั้น ห�กมีก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นเกิดขึ้น อ�จใช้กลยุทธ์เดียวกันกับเก�หลีใต้ คือ ก�รนำ�เอ�นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พและเพิ่มผลผลิตก�รเกษตร รวมถึงอ�จมีก�รวิจัยและพัฒน� 
พันธ์ุพืชเพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิมในสินค้�เกษตร ซ่ึงส่ิงเหล่�น้ีจะช่วยลดผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงโครงสร้�งของแรงง�นไทยได้ 

3) แรงงานจากภาคการเกษตรมแีนวโนม้เคลือ่นยา้ยไปสูภ่าคบรกิารมากขึน้จากการพฒันาระบบขนสง่ทางรางสว่นภมูภิาค
 
การขยายตวัของธรุกจิตา่งๆ ตามหวัเมอืงจากอานสิงสข์องรถไฟรางคูม่แีนวโนม้จะดงึดดูแรงงานจากภาคการเกษตรเขา้สู่
ภาคบรกิารมากขึน้ อีไอซีประเมนิว่�ธรุกจิค้�ส่งค้�ปลีก เชน่ ไฮเปอรม์�ร์เกต็ ซูเปอรม์�ร์เกต็ รวมถึง โรงแรม และร้�นอ�ห�ร 
จะขย�ยตวัเปน็จำ�นวนม�ก ซึง่แนน่อนว�่ธรุกจิบรกิ�รเหล�่นีท้ำ�ใหเ้กดิคว�มตอ้งก�รแรงง�นในก�รดำ�เนนิกจิก�รเพ่ิมม�กขึน้ 
ประกอบกับค่�จ้�งแรงง�นของภ�คบริก�รที่สูงกว่�ภ�คก�รเกษตรประม�ณ 2-4 เท่� อีกทั้งร�ยได้ในภ�คก�รเกษตรมีคว�ม 
ไม่แน่นอนจ�กปัจจัยหล�ยประก�ร เช่น ปัญห�สภ�พภูมิอ�ก�ศและภัยธรรมช�ติ ปัญห�คว�มผันผวนของร�ค�สินค้�ท�งก�รเกษตร 
เป็นต้น จ�กเหตุข้�งต้น ทำ�ให้แรงง�นในภ�คก�รเกษตรมีแนวโน้มหันม�ประกอบอ�ชีพในภ�คบริก�รที่มีร�ยได้สูงกว�่

5,850 

9,670 
10,630 

11,680 

19,915 

การกอสราง

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง คาสงคาปลีก การซอมยานยนตและรถจักรยานยนต

การขนสง และสถานที่เก็บสินคา

กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	World	Bank	

การพัฒนาเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้นทำาให้แรงงานในเกาหลีใต้
เคลื่อนย้ายจากภาคการเกษตรเข้าสู่ภาคบริการมากขึ้น36

สัดส่วนก�รจ้�งง�นในเก�หลีใต้

หน่วย: %

4) เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำาคัญกับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในอนาคต

การขนส่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้การขนส่งและสร้างความมั่นใจให้ผู้ว่าจ้าง
ขนส่งและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่�ในปัจจุบันเทคโนโลยีส�รสนเทศได้เข้�ม�มีส่วนในกิจกรรมก�รขนส่งและโลจิสติกส์
ทั้งในก�รขนส่งผู้ โดยส�รและสินค้� ยกตัวอย่�งเช่น ก�รใช้ระบบระบุตำ�แหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: 
GPS) เพือ่ตดิต�มตำ�แหนง่ คว�มเรว็ และสมรรถนะย�นพ�หนะที่ใชข้นสง่ผู้โดยส�รและสินค�้แบบเรยีลไทม ์ก�รใชร้ะบบก�ร
จัดก�รคลงัสนิค�้ (Warehouse Management System: WMS) เพือ่ชว่ยใหก้�รปฏบิตังิ�นภ�ยในคลงัสนิค�้มคีว�มถกูต้อง 
และรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น อย่�งไรก็ต�ม ก�รขย�ยโครงข่�ยระบบคมน�คมในอน�คต ทั้งท�งร�ง เครื่องบิน และเรือ ทำ�ให้
ก�รเดินท�งและขนส่งมีคว�มหล�กหล�ยและสลับซับซ้อนม�กขึ้น ก็ย่อมต้องก�รระบบสนับสนุนและก�รถ่�ยทอดข้อมูล
ส�รสนเทศที่มีปริม�ณม�กยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีก�รประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำ�ต�มไปด้วย เพ่ือเสริมประสิทธิภ�พของ 
ผู้ ให้บริก�รขนส่งจ�กผู้ผลิต (producers) จนถึงมือผู้บริโภคสุดท้�ย (end users) เช่น ก�รจัดเส้นท�งและต�ร�งเวล�ใน 
ก�รให้บริก�ร รวมถึงก�รประเมินและก�รหักจ่�ยค่�บริก�ร เป็นต้น 

ในระบบขนส่งมวลชน ระบบตั๋วร่วมเป็นตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดในการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งผ่าน
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบตั๋วร่วมเป็นระบบหนึ่งที่ใช้กันอย�่งแพร่หล�ยเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพกพ�ตั๋วโดยส�รเพียง
ใบเดียวที่ส�ม�รถใช้บริก�รได้กับก�รขนส่งหล�กหล�ยรูปแบบ เช่น  ระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง ระบบโดยส�รส�ธ�รณะ 
ระบบขนส่งท�งน้ำ� และระบบท�งพิเศษ เป็นต้น ซึ่งย่อมหม�ยถึงก�รส่งผ่�นข้อมูลขน�ดใหญ่จ�กเครื่องอ่�นบัตรโดยส�ร
ต�มสถ�นี ไปยังศูนย์รวบรวมข้อมูลศูนย์บริห�รจัดก�รร�ยได้กล�งเพื่อทำ�ก�รหักค่�โดยส�ร และธน�ค�รเพื่อทำ�ก�รชำ�ระ
บัญชีร�ยได้ค่�โดยส�รระหว�่งผู้ ให้บริก�รต่อไป โดยระบบต้องอ่�นและส่งผ่�นข้อมูลด้วยระยะเวล�เพียง 0.3 วิน�ทีและมี
คว�มถี่อย่�งน้อย 1 ล้�นครั้งต่อวัน จึงต้องก�รระบบประมวลผลข้อมูลส�รสนเทศที่มีประสิทธิภ�พสูงและส�ม�รถจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีขน�ดใหญ่ม�กได้
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ส่วนในด้านการขนส่งสินค้า เทคโนโลยี “Internet of Things (IoT)” มีแนวโน้มจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการขนส่งสินค้า ระบบก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อส�รกับย�นพ�หนะผ่�นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต หรือระบบ 
Internet of Things (IoT) จะถกูตอ่เชือ่มกบัชพิ Radio-Frequency Identification (RFID) ทีถ่กูตดิไวก้บัสนิค�้แลว้สง่ขอ้มลู
ตำ�แหน่งของสินค้�ผ่�นไปยังระบบประมวลผลกล�ง นอกจ�กนี้แล้ว IoT ยังส�ม�รถแจ้งข้อมูลพย�กรณ์อ�ก�ศ บอกสภ�พ
ก�รจร�จรเพื่อให้หลีกเลี่ยงเส้นท�งที่ติดขัด รวมไปถึงวิเคร�ะห์ลักษณะก�รขับขี่ของคนขับรถ  ซึ่งก�รผสมผส�นระหว่�ง 
เทคโนโลยีเดิมเข้�กับระบบอินเทอร์เน็ตทำ�ให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถตรวจสอบและควบคุมระยะเวล�และเส้นท�งใน 
ก�รขนส่งสินค้�ได้ดีขึ้น  

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีถูกสร้างข้ึนมาเสริมประสิทธิภาพเหล่าน้ี แม้จะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อผู้ประกอบการ 
แต่ในระยะยาวถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เหล่�นี้นับวันจะยิ่งมีบทบ�ทต่อภ�คก�รขนส่ง 
ซึ่งส�ม�รถลดต้นทุนค่�บริก�รและเวล�ในก�รขนส่ง อีกทั้งยังส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับผู้ประกอบก�รได้อย่�งมี 
นยัสำ�คญั ทัง้ในระหว�่งก�รขนสง่สนิค�้และก�รว�งแผนขนสง่สนิค�้ในอน�คต ยกตวัอย�่งเชน่ UPS ผูป้ระกอบก�รยกัษ์ใหญ่
ด�้นขนสง่และโลจสิตกิสล์ำ�ดบัตน้ของโลกไดม้กี�รบนัทกึขอ้มลูก�รขนสง่สนิค�้ตัง้แตช่ว่งตน้ทศวรรษ 1980 ม�กถงึ 1.6 ล�้น
กิกะไบต์ จ�กนั้นได้นำ�เอ�เทคโนโลยีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data Analysis) ซึ่งใช้เงินลงทุนประม�ณ 200-300 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ม�ช่วยประมวลผลและห�เส้นท�งก�รขนส่งเหม�ะสมที่สุดให้กับคนขับรถ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทำ�ให้ UPS 
ส�ม�รถประหยดัน้ำ�มนัม�กถงึ 1.5 ล�้นแกลลอน ในป ี2013 ทัง้นี ้UPS ค�ดว�่ เมือ่โครงก�รดงักล�่วไดน้ำ�ไปใชท้ัว่ทกุเสน้ท�ง 
ในสหรัฐฯ ภ�ยในปี 2017 จะทำ�ให้บริษัทประหยัดค่�ใช้จ่�ยได้ถึงปีละ 50 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ

ระบบประมวลผลแบบ real-time / ขอมูลสถิติ

แนะนำเสนทางที่เหมาะสม

แจงเตือนหากพฤติกรรม

การขับขี่มีความเสี่ยง

ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC

IoT จะทำาให้ผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบ
และควบคุมระยะเวลาและเส้นทางในการขนส่งได้ดีขึ้น37

ตัวอย่�งก�รใช้ง�น IoT กับภ�คก�รขนส่ง
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5) การพฒันาโครงการพืน้ฐานดา้นคมนาคมเปดิโอกาสให้ไทยกา้วสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางการขนสง่และโลจสิตกิส์ในอนาคต

นอกจากการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแล้ว เป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์  
ยังประกอบด้วยปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น การสร้างระบบเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ และการเสริมสร้างทักษะ
บุคลากร โครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นคมน�คมเหล่�นี้นอกจ�กจะพัฒน�บริก�รก�รขนส่งภ�ยในประเทศแล้ว ยังส่งเสริม
ประเทศสู่เป้�หม�ยสูงสุดในก�รเป็นศูนย์กล�งก�รขนส่งระหว่�งประเทศในภูมิภ�คอีกด้วย นอกจ�กคว�มพร้อมท�งด้�น
ทำ�เลที่ตั้งอยู่ในศูนย์กล�งภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับโครงสร้�งพื้นฐ�นที่กำ�ลังพัฒน�ขึ้นม�ใหม่แล้ว อีไอซี
มองว่�ยังมีอีกหล�ยปัจจัยที่ยังคงต้องได้รับก�รสนับสนุนควบคู่ไปด้วย ได้แก่ 1) ก�รพัฒน�ระบบขนส่งที่เชื่อมโยงก�รขนส่ง
ต่อเนื่องหล�ยรูปแบบ (multimodal transport) ทั้งในและระหว่�งประเทศที่จะทำ�ให้ก�รเปลี่ยนรูปแบบก�รขนส่งและ 
ก�รกระจ�ยสินค้�ระหว่�งร�ง-น้ำ�-อ�ก�ศมีคว�มต่อเนื่องและร�บร่ืนม�กขึ้น 2) ก�รพัฒน�กฎระเบียบที่เอื้ออำ�นวยต่อ 
ก�รค้�และก�รขนส่ง เช่น ม�ตรก�รจูงใจท�งภ�ษีและสิทธิประโยชน์ด้�นก�รลงทุนแก่นักลงทุนต�่งช�ติ และ 3) ก�รพัฒน�
ศักยภ�พของบุคล�กรท้ังในด้�นวิช�ก�รและภ�ษ�ให้มีศักยภ�พท่ีทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในภูมิภ�ค โดยห�กไทยส�ม�รถบูรณ�ก�ร 
ปัจจัยดังกล่�วเข้�ด้วยกันได้ทั้งหมด ก็มีโอก�สก้�วสู่ก�รเป็นศูนย์กล�งโลจิสติกส์ได้ไม่ย�ก

ประโยชน์ของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์นั้นนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าแล้ว ยังทำาให้ไทย
มีโอกาสก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินระหว่างประเทศอีกด้วย นอกจ�กคว�มส�ม�รถในก�รขนส่งสินค้�ที่ 
เพิม่ขึน้แลว้ ผลพลอยไดจ้�กก�รประหยดัเวล�ในก�รขนส่งสนิค�้ (economies  of  speed) และก�รประหยัดจ�กขน�ดของ
กำ�ลังก�รผลิต (economies  of  scale) ทำ�ให้ร�ค�สินค้�ที่ผลิตในไทยมีแนวโน้มลดลงจึงสร�้งศักยภ�พในก�รแข่งขันท�ง 
ก�รค้�และร�ยได้ให้ประเทศเพิ่มข้ึนต�มไปด้วย และท้�ยที่สุดอ�จส่งผลไทยเป็นศูนย์กล�งก�รค้�และก�รเงินแห่งใหม่ใน
อน�คต 

ภาคเอกชนควรใช้ โอกาสนี ้สรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรในหว่งโซอ่ปุทาน เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่จากการเปน็ศนูยก์ลางการขนสง่ 
โดยแม้ไทยจะมโีอก�สเปน็ศนูยก์ล�งก�รขนสง่ แตห่�กผูป้ระกอบก�รในหว่งโซอ่ปุท�นไมป่รบักลยทุธ ์กจ็ะทำ�ให้ไทยเปน็เพยีง
ท�งผ่�นเพื่อกระจ�ยสินค้�ไปยังประเทศรอบข้�งเท่�นั้น อีไอซีมองว่�ผู้ประกอบก�รไทยควรต่อยอดจ�กก�รเป็นศูนย์กล�ง 
ก�รขนส่งสู่ก�รเป็นศูนย์กล�งก�รผลิตและก�รค้�ภ�ยในภูมิภ�ค เหมือนในกรณีของไต้หวันซึ่งได้มีก�รพัฒน�โครงก�ร
ศนูยก์ล�งธรุกจิและโลจสิตกิสร์ะหว่�งป ี2004 ถึง 2008 เพ่ือบูรณ�ก�รคว�มรว่มมอืระหว�่งผูผ้ลติและผูค้�้ ในก�รแลกเปลีย่น
ขอ้มลูด�้นก�รผลติและก�รขนสง่รว่มกนั เชน่ แผนก�รขนสง่และนำ�เข�้วตัถดุบิ แผนก�รขนส่งสนิค�้สำ�เรจ็รปู แผนก�รบรหิ�ร
คงคลังสินค้� เป็นต้น ซึ่งจะทำ�ให้ก�รขนส่งทั้งสินค้�และก�รผลิตสินค้�ในอุตส�หกรรมต่�งๆ เป็นไปอย�่งมีประสิทธิภ�พ
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ที่มา:	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของ	“The	Analysis	and	Development	of	Taiwan’s	Industrial	Logistics	Hub”
โดย	Trappey	C.V.	และคณะ

การถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารแบบบูรณาการระหว่างผู้ผลิต ผู้ขนส่งสินค้า ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของไต้หวัน ทำาให้การขนส่งสินค้าและการผลิตสินค้าในไต้หวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ38

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางราง ทางอากาศ และทางน้ำา นอกจากจะสร้างความสะดวกสบายใน 
การเดินทางและขนสง่สนิคา้แลว้ ยงัสง่ผลบวกตอ่ธรุกจิตา่งๆ ทัง้ในระยะสัน้ เชน่ ธรุกจิกอ่สรา้งและวสัดอุปุกรณก์อ่สรา้ง 
และในระยะยาว เช่น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจขนาดกลาง
และเล็กอีกมากมาย ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน 
โครงการเหลา่นีก้อ็าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้งตามมา เชน่ สถานะการเงนิของประเทศ การใชพ้ลงังาน การเคลือ่นยา้ย 
แรงงานระหว่างธุรกิจ การพึ่งพาเทคโนโลยี และการพัฒนาประเทศสู่ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งทุกสิ่ง
ที่ ได้กล่าวจะเป็นปัจจัยกำาหนดอนาคตของประเทศต่อไป ไม่ว่ากระแสการพัฒนาจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตาม  
ภาครฐัและภาคเอกชนควรมกีารตัง้รบัและสรา้งความสามารถในการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ไดอ้ยา่งทนัทว่งทเีพือ่ความอยูร่อด 
และเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอมูล
ยืนยันคำสั่งซื้อ

แผนการจัดสงวัตถุดิบ

คำสั่งซื้อสินคา

ผูบริโภค

ผูผลิตวัตถุดิบตางประเทศ ผูผลิตวัตถุดิบในประเทศ

ขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ
การคาดการณ
ปริมาณการผลิต

คำสั่งซื้อวัตถุดิบ

ผูผลิตสินคาตางประเทศ ผูผลิตสินคาในประเทศ

สินคาสำเร็จรูป

แผนการจัดสงวัตถุดิบ

ศูนยกลางการจัดสงสินคา

ขอมูลการรับสินคา
ขอมูลสินคาคงคลัง

ศูนยกลางขอมูลและธุรกิจ

ขอมูล
การจัดสง
สินคา

สินคาสำเร็จรูป

ชิ้นสวน/
วัตถุดิบ

ชิ้นสวน/
วัตถุดิบ ชิ้นสวน/

วัตถุดิบ

ชิ้นสวน/
วัตถุดิบ

สินคาสำเร็จรูป

ขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ
การคาดการณ
ปริมาณการผลิต

การเคลื�อนที่ของขอมูล

การเคลื�อนที่ของสินคา

แผนการจัดสงวัตถุดิบ

คำสั่งซื้อวัตถุดิบ แผนการจัดสงวัตถุดิบ



คณะผู้จัดทำา

ธรีนิทร ์มปีระสบก�รณท์ำ�ง�นเปน็ทีป่รกึษ�ท�งธรุกจิม�กกว�่ 10 ป ีกบั The Boston  Consulting  
Group และ A.T. Kearney โดยเป็นที่ปรึกษ�ให้กับบริษัทชั้นนำ�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในหล�กหล�ยกลุม่อตุส�หกรรม เชน่ ธน�ค�รพ�ณชิย ์ประกนัภยั พลงัง�น สนิค�้อปุโภคบรโิภค
และธุรกิจบริก�ร มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รว�งกลยุทธ์ธุรกิจ ก�รพัฒน�รูปแบบธุรกิจเพื่อสร้�ง
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันรวมถึงก�รปรับกระบวนก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พ

ธีรินทร์ จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) ส�ข�วิช�ระบบ
ส�รสนเทศท�งก�รบัญชี จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และปริญญ�โท ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ 
จ�ก Kellogg School of Management, Northwestern University

ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์
ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสกลยุทธ์ธุรกิจ
และอุตส�หกรรมและรักษ�ก�ร
คลัสเตอร์ธุรกิจส่งออก 

ดร.สทุธ�ภ� อมรววิฒัน ์ดำ�รงตำ�แหนง่ รองผูจ้ดัก�รใหญ ่ผูบ้รหิ�รสงูสดุ Economic Intelligence 
Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยง�นกลยุทธ์ของธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ โดยก่อนหน้�นั้น ดร.สุทธ�ภ� 
ไดก้อ่ตัง้และดแูลส�ยง�นวเิคร�ะหค์ว�มเสีย่ง (Risk Analytics) กลุม่บรหิ�รคว�มเสีย่งม�ก่อน 
ทัง้นี ้กอ่นรว่มง�นในแวดวงธน�ค�รไทย ดร.สทุธ�ภ� มปีระสบก�รณท์ำ�ง�นในต่�งประเทศกว่�  
10 ปี ทั้งภ�คองค์กรระหว่�งประเทศ และภ�คเอกชนชั้นนำ� ได้แก่ กองทุนก�รเงินระหว่�ง
ประเทศ (IMF) สหรฐัอเมรกิ� บรษิทัทีป่รกึษ� Booz Allen Hamilton สหรฐัอเมรกิ� ING Group 
เนเธอรแ์ลนด ์เปน็ตน้ นอกจ�กนีย้งัเคยดำ�รงตำ�แหนง่ระดบัผูอ้ำ�นวยก�รสว่นวเิคร�ะหเ์ศรษฐกจิ
มหภ�คของสำ�นักง�นเศรษฐกิจ ก�รคลัง กระทรวงก�รคลังอีกด้วย

ดร.สุทธ�ภ� เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรม�ธิก�รด้�นก�รเงิน ก�รธน�ค�ร สถ�บันก�รเงินและ 
ตล�ดทุน สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวช�ญ (Non-resident Fellow)  
ด้�นเศรษฐกิจระหว่�งประเทศและตล�ดก�รเงินให้กับองค์กรระหว่�งประเทศ Asia Society 
กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริก�

ดร.สุทธ�ภ� เป็นนักเรียนทุนพระร�ชท�นเล่�เรียนหลวง จบก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�
คณิตศ�สตร์ประยุกต์ มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด และปริญญ�เอก ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ ก�ร
บริห�รและนโยบ�ย สถ�บันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซ�ชูเซตส์ (M.I.T.) สหรัฐอเมริก�  
ดร.สุทธ�ภ� ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 20 ผู้นำ�รุ่นใหม่ของภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก ในปี 2550  
โดยคณะกรรมก�รขององค์กรระหว่�งประเทศ Asia Society

ดร.สุทธ�ภ� อมรวิวัฒน์    
รองผู้จัดก�รใหญ่ ผู้บริห�รสูงสุด
Economic Intelligence Center

ทับขวัญ มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในแผนก Investment Banking ที่ J.P.Morgan ประเทศ
สิงคโปร์ โดยให้คำ�ปรึกษ�แก่บริษัทขน�ดใหญ่ในอ�เซียนในด้�นก�รระดมเงินทุนจ�กตล�ด
ตร�ส�รทุน เริ่มง�นกับธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ในปี  2553  ในหน่วยง�นวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง 
สินเชื่อ โดยดูแลคว�มเสี่ยงภ�พรวมระดับ Portfolio และระดับอุตส�หกรรมให้แก่ธน�ค�ร

ทบัขวญั เปน็นกัเรยีนทนุพระร�ชท�นเล�่เรยีนหลวง (King's Scholarship) จบก�รศกึษ�ปรญิญ�
ตรี ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ จ�ก Yale University และปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์และก�รเงิน 
จ�ก London School of Economics (LSE)

ทับขวัญ หอมจำ�ป�
ผู้อำ�นวยก�รคลัสเตอร์ธุรกิจ
โครงสร้�งพื้นฐ�น  



ดร.สุปรีย์ มีประสบก�รณ์เป็นที่ปรึกษ�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) ใน
โครงก�รเพิ่มบทบ�ทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPPs) และมีผลง�น
วิจัยท�งวิช�ก�รที่ผ่�นม� ได้แก่ ก�รศึกษ�ก�รว�งแผนระบบไฟฟ้�ในประเทศไทย ก�รศึกษ�
คว�มเปน็ไปไดข้องก�รใชร้ถยนตพ์ลงัง�นไฮโดรเจนในรฐั Hawaii และก�รศกึษ�ผลกระทบท�ง
เศรษฐกิจจ�กก�รลงทุนของมห�วิทย�ลัย Cornell

ดร.สุปรีย์ จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์ (เครื่องกล) จ�กมห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์  จ�กนั้นศึกษ�ต่อปริญญ�โท ด้�นก�รบริห�รง�นวิศวกรรม จ�ก Tufts University 
ภ�ยหลังจ�กก�รจบก�รศึกษ� ได้ฝึกง�นตำ�แหน่งนักวิเคร�ะห์ธุรกิจ ที่บริษัท Blackmore 
Partners Inc. ก่อนที่จะศึกษ�ต่อปริญญ�เอกด้�น Regional Science and Urban Economics 
ที่ Cornell University  นอกจ�กนี้ ดร.สุปรีย์ ยังผ่�นหลักสูตรก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นวิศวกรรม
ระบบขนส่งท�งร�ง (วศร.) จ�กสำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) อีกด้วย

อสิระสรรค ์มปีระสบก�รณท์ำ�ง�นวเิคร�ะหแ์ละจดัทำ�นโยบ�ยด�้นก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น
ก�รขนส่งระหว่�งประเทศภ�ยใต้กรอบอ�เซียนและเอเปคกับกระทรวงคมน�คม ก่อนหน้�นี้ 
เคยรว่มง�นกบับรษิทั Procter & Gamble ประเทศไทย ในส�ยง�นก�รว�งแผนก�รจดัสง่สนิค�้ 
และได้รับร�งวัล Star Award ซึ่งเป็นร�งวัลที่มอบให้แก่พนักง�นที่มีผลง�นเป็นเลิศ

อิสระสรรค์ จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย และได้รับทุนรัฐบ�ลไทยเพื่อศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท ส�ข� Industrial and 
Systems Engineering มห�วิทย�ลัย Florida

ดร.สุปรีย์ ศรีสำ�ร�ญ 
นักวิเคร�ะห์อ�วุโส
ส�ข�ธุรกิจที่ดูแล: ขนส่งและโลจิสติกส์, 
ก่อสร้�งและโครงสร้�งพื้นฐ�น

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์
นักวิเคร�ะห์

คณะผู้จัดทำา



Economic Intelligence Center (EIC)
E-mail: eic@scb.co.th  โทร:  +662  544  2953

Economic and Financial 
Market Research

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้อำานวยการเศรษฐกิจมหภาค
phacharaphot.nuntramas@scb.co.th

ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา
chutima.tontarawongsa@scb.co.th

ปิยากร ชลวร
piyakorn.chonlaworn@scb.co.th

ณฐกร วิสุทธิโก 
natakorn.visudtiko@scb.co.th

ธนกร ลิ้มวิทย์ธราดล 
tanakorn.limvittaradol@scb.co.th

วรดา ตันติสุนทร
vorada.tantisunthorn@scb.co.th

ยุวาณี อุ้ยนอง
yuwanee.ouinong@scb.co.th

Knowledge Management 
& Networking

ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล
ผู้อำานวยการบริหารองค์ความรู้และเครือข่ายวิจัย
anyarat.boonnithivorakul@scb.co.th

ณภัทร ศรีจามร
napat.srichamorn@scb.co.th

ณัฐธิดา อินทรมยูร
nattida.Intaramayoon@scb.co.th

วนิชชา นาฑีสุวรรณ 
wanitcha.nateesuwan@scb.co.th

วิภัสรา อาภาสกุลเดช 
vipasara.arpaskundait@scb.co.th

โสฬสฎา อุปมัย
sorodda.upamai@scb.co.th

อรัญ สอนดาธนาเสฎฐ์
alan.sondatanaset@scb.co.th

เอกรัฐ เลากุลรัตน์
ekarat.laokulruch@scb.co.th

Sectorial Strategy

ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์ 
ผู้อำานวยการอาวุโสกลยุทธ์ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม และรักษาการคลัสเตอร์ส่งออก 
teerin.ratanapinyowong@scb.co.th

พิชญ์สินี ฐิติสมบูรณ์
pitsinee.thitisomboon@scb.co.th

วีรวรรณ ฉายานนท์
veerawan.chayanon@scb.co.th

Service Cluster

วิธาน เจริญผล
ผู้อำานวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ 
vithan.charoenphon@scb.co.th

ปวริศร์ พฤศราช
pavaris.pruedsaradch@scb.co.th

ปราณิดา ศยามานนท์ 
pranida.syamananda@scb.co.th

กานต์ชนก บุญสุภาพร 
kanchanok.bunsupaporn@scb.co.th  

ภคณี พงศ์พิโรดม
pakanee.pongpirodom@scb.co.th

ลภัส อัครพันธุ์
lapas.akaraphanth@scb.co.th

วิภาวดี ศรีโสภา
vipavadee.srisopa@scb.co.th

Export Cluster

โกญจนาท เถื่อนมูลแสน
konjanart.thueanmunsaen@scb.co.th

โชติกา ชุ่มมี
chotika.chummee@scb.co.th

ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล
teerayut.thaiturapaisan@scb.co.th

ปัณณ์ บุญญาวานิชย์
pann.boonyavanich@scb.co.th

พริมา อัครยุทธ
parima.arkkarayut@scb.co.th

Infrastructure Cluster

ทับขวัญ หอมจำาปา
ผู้อำานวยการคลัสเตอร์ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน
tubkwan.homchampa@scb.co.th

ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
sivalai.khantachavana@scb.co.th

ดร.สุปรีย์ ศรีสำาราญ
supree.srisamran@scb.co.th

เลิศพงศ์ ลาภชีวะสิทธิ์
lertpong.larpchevasit@scb.co.th

อลิษา แต้มประเสริฐ
alisa.tamprasirt@scb.co.th

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์
issarasan.kantaumong@scb.co.th

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center
sutapa.amornvivat@scb.co.th



ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), Economic Intelligence Center (EIC), 



ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), Economic Intelligence Center (EIC), 




