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การศึกษาส่ิงอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า 
เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 

The Study of Logistics and Trade Facilities  
for Cross Border Transportation on R3 Route 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และ
การค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง และศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และ
การค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 ในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค  
ในการจัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง 
R3 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ใช้เส้นทาง R3 ระหว่าง เชียงราย – เชียงของ – 
ลาว – พม่า – มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จํานวน 47,777 คัน ได้จํานวนตัวอย่างตามตาราง Krejcie 
& Morgan จํานวน 382 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี Stratified Sampling เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ t-test และ F- test 
ส่วนแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาซ่ึงผลการวิจัยพบว่า บนเส้นทาง R3A 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่ง
ข้ามเขตแดนท่ีไม่ต้องการ ได้แก่ คลังสินค้าสําหรับจัดเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือ Cross-
Docking และโรงแรม ท่ีพัก ส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ต้องการ ได้แก่ สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง, 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลาก, บริการซ่อม บํารุงรักษารถบรรทุก, ร้านอาหาร, ท่ีพักรถช่ัวคราว และ
สถานีบริการเติมก๊าซ โดยสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความสําคัญต่อการเดินทางในระดับมากได้แก่ 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลากและสัญญาณโทรศัพท์ ส่วนบนเส้นทาง R3B พบว่าสิ่งอํานวยความสะดวก 
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ต้องการ ได้แก่ โรงแรม ท่ีพัก ศูนย์กระจายสินค้า หรือ Cross-
Docking สถานีบริการเติมก๊าซ คลังสินค้าสําหรับจัดเก็บสินค้า และบริการซ่อม บํารุงรักษารถบรรทุก 
ส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีต้องการได้แก่ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง, ร้านอาหาร, ท่ีพักรถช่ัวคราว 
และศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลาก สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสําคัญต่อการเดินทางในระดับมาก 
ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ และเม่ือทําการศึกษาบนเส้นทาง R3 ในแต่ละพ้ืนท่ีด้วยการสํารวจ
ภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และผู้ท่ีเก่ียวข้องพบว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคสําคัญในการจัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า
ปัญหาหลักในขณะน้ีของการเดินทางเส้นทาง R3 คือสภาพการชํารุดของถนน และปัญหาความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ปัญหาด้านการเมือง นโยบาย ระว่างประเทศ และปัญหาการบังคับใช้
ความตกลง GMS.CBTA ที่ยังไม่สมบูรณ์ 
คําสําคัญ: R3 R3A R3Bการค้าข้ามชายแดนโลจิสติกส ์
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Abstract 
 The objectives of this study were: to studied desire of logistics and trade 
facilities for cross border transportation on R3 route, to studied appropriation of 
logistics and trade facilities for cross border transportation in each area and to 
studied problems and obstructions in construction of logistics and trade facilities for 
cross border transportation.  The population in research was 47,777 users of R3 route 
between Thailand, Myanmar, Lao and China. The 382 of samples were calculated 
form Krejcie & Morgan table and collected by stratified sampling. The data were 
collected by questionnaires; analyzed by frequency, percentage, t-test and F-test, 
interview form; analyzed by content analysis. The results founded that: on R3A 
route, the undesired of logistics and trade facilities for cross border transportation are 
warehouse, distribution center or cross-docking and accommodation. The desired 
facilities are fuel station, truck replacement hub, truck repair and maintenance 
service center, restaurants, temporary parking site, and natural gas station. The most 
important facilities are truck replacement hub and communication signal. On R3B 
route, the undesired facilities are accommodation, distribution center or cross-
docking, natural gas station, warehouse and truck repair and maintenance service 
center. The desired facilities are fuel station, restaurants, temporary parking site, 
natural gas station and truck replacement hub. The most important facilities are 
others. The result from field survey and interviewers in each area on R3 are accord to 
the desired of samplers. The result of problems and obstructions in construction of 
facilities  founded that the main problems is the damaged of the road, security in 
transportation, the problem of international political, policy and problem of 
uncompleted of CBTA agreement. 
Keywords: R3, R3A, R3B, Cross border trade, Logistics 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 วิวัฒนาการการค้าของโลกในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
กระแสโลกาภิวัฒนา (globalization) หรือเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นยุคโลกไร้พรมแดน ท่ีส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ในโลกต่างพยายามหากลยุทธ์ต่างๆ พร้อมท้ังปรับตัวโดยการลดกฎระเบียบในด้าน
การค้าลงเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น ซ่ึงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคําว่าโลจิสติกส์ 
(logistics) ได้ถูกนํามาใช้ในการแข่งขันทางการค้ามากข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนในการ
ดําเนินธุรกิจเป็นหลัก ซ่ึง global logistics หรือโลจิสติกส์ระหว่างนานาประเทศ นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์
หลักในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกันของกลุ่มประเทศท่ีมีความร่วมมือระหว่างกัน 
 ในขณะที่เส้นทางโลจิสติกส์์ ในเขตอนุภาคลุ่มน้ําโขง GMS (Greatest Maekhong Sub-
region) ตอนบน ได้รับการพัฒนาตามกรอบนโยบายของ GMS มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมท้ังการ
เช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาค ได้แก่ คมนาคม พลังงาน โทรคมนาคม และการปรับปรุง
กฎระเบียบการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ และประชากรผ่านแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ โดย
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โครงการสําคัญในการพัฒนา ได้แก่ การสร้างเส้นทาง R ต่างๆ เพ่ือเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกฉียงใต้ให้สามารถเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น โดยมี
เส้นทางท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับประเทศไทยได้แก่ เส้นทาง R3 และ R9  
 ประเทศไทยได้วางนโยบายด้านโลจิสติกส์ไว้ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 - 2554 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic agenda) ข้อ 2 คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ตามเป้าประสงค์ คือ มีระบบเครือข่ายและการบริหาร 
โลจิสติกส์แบบบูรณาการทั้งในการรวบรวมขนส่งถ่ายลําและกระจายสินค้าทั้งภายในภูมิภาคและ
ระหว่างภูมิภาคสามารถรองรับและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า 
(trading hub) ของภูมิภาคอินโดจีน และประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 4 คือ ยุทธศาสตร์การปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation enhancement) ตามเป้าประสงค์ คือ ลดต้นทุน
ของผู้ประกอบการในการทําธุรกรรมเพ่ือการส่งออกและนําเข้า (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) และยังคงไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2559 ซ่ึงขณะนี้ กําลังอยู่ระหว่างการร่างแผนดังกล่าว (คณะทํางานแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ, 2555) 
 ด้วยเหตุนี้ ในการพัฒนาต่อมาจึงได้ กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน (roadmap) การใช้
ประโยชน์เส้นทางการค้า R ไว้โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 คือพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการค้า
และกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการค้าโดยจัดต้ังคณะทํางานด้านการค้าและโลจิสติกส์ร่วมกับประเทศภาคี 
(ลาว เวียดนาม จีน) โดยเจรจากับคู่ค้าให้มีการปรับปรุงระบบอํานวยความสะดวกด้านการค้า การ
ลงทุน การขนส่ง และการเดินทางท่องเท่ียว ในเส้นทางต่างๆโดยการพัฒนาศักยภาพ การคมนาคม
ขนส่งของถนนหมายเลข R3 (ไทย -ลาว - จีนตอนใต้้) อันจะช่วยพัฒนาการขนส่งคมนาคม เช่ือมโยง
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือรองรับการลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ เกิดประโยชน์ต่อ การ
ขยายตัว ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์การเป็นศูนย์์กลางการขนส่งในภูมิภาค 
ของประเทศไทย (regional hub)ได้ (สุรรัฐ  เนียมกลาง, 2550) 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเส้นทาง R3 จะได้รับการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมีความ
สมบูรณ์มากแล้วก็ตาม แต่ ความสําเร็จของระบบโลจิสติกส์นั้นยังต้องการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์และการค้า (logistics and trade facilities) เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ต่อการคมนาคม
ขนส่ง (Murphy & Wood, 2008) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขนส่งข้ามเขตแดน ซ่ึงจําเป็นต้อง
ทําการศึกษาความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดน 
ของผู้ใช้เส้นทาง R3 และควรสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีใดจึงจะเหมาะสม รวมทั้งปัญหา 
อุปสรรคในการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในแต่ละพ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการใช้เส้นทาง R3 ให้
ก่อประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกส์และการค้าในภูมิภาคต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาความต้องการและความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และ
การค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 

2. ศึกษาความเหมาะสมของส่ิงอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่ง
ข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 ในแต่ละพ้ืนท่ี 
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3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการจัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า
เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ใช้เส้นทาง R3 ระหว่างเส้นทาง เชียงราย – เชียงของ – ลาว – พม่า – มณฑลยูนนาน 
ประเทศจีน โดยมุ่งเน้นท่ีกลุ่มผู้ขับรถระหว่างเส้นทาง R3 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศไทย – ลาว – พม่า และจีน โดยประชากรมีจํานวน 47,777 คัน จํานวนตัวอย่างจาก
ตารางของ Krejcie & Morgan เท่ากับ 382 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธี Stratified Sampling โดยแบ่ง
ออกเป็นการเก็บข้อมูลจากเส้นทาง R3A และ เส้นทาง R3B โดยใช้อัตราส่วนของเส้นทาง R3A : R3B 
ประมาณ 3 : 2 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เส้นทาง ประชากร จํานวนตัวอย่าง 
เชียงของ (R3A) 29,706 216 
แม่สาย (R3B) 18,071 166 

รวม 47,777 382 
 
 การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เพ่ือยืนยันผลจากกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ราชการและนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม จํานวนท้ังสิ้น 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

1. แบบสอบถามผู้ใช้เส้นทาง R3 ระหว่างเส้นทาง เชียงราย – เชียงของ – ลาว – พม่า – 
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยแยกเป็น 2 ชุด เพ่ือสอบถามสําหรับเส้นทาง R3A และ R3B โดยมี  
2 ส่วนประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 เป็นข้อสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สัญชาติ 
ต้นทาง-ปลายทางในการเดินทาง ความถ่ีในการเดินทาง ชนิดและขนาดของยานพาหนะ จํานวนคน 
ในการเดินทางด้วยกัน และความสัมพันธ์ของผู้ท่ีเดินทางมาด้วยส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามถึงความ
ต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง จํานวน 20-24 ข้อ 
และส่วนท่ี 3 เป็นข้อคําถามถึงระดับความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่ง
ข้ามเขตแดนต่อการเดินทาง จํานวน 12 ข้อ ซ่ึงเป็นข้อคําถามแบบ rating scale 5 ระดับโดยระดับ
ความสําคัญแต่ละระดับมีค่าคะแนนดังน้ี 

มีความสําคัญมากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
มีความสําคัญมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
มีความสําคัญปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
มีความสําคัญน้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
มีความสําคัญน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
มีความสําคัญไม่มีผล  มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
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2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและ
นักวิชาการที่เก่ียวข้องกับเส้นทาง R3 เป็นการสอบถามเพื่อยืนยันผลท่ีได้จากการสํารวจด้วย
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม การสัมภาษณ์มาทําการสังเคราะห์
ร่วมกัน เพ่ือตอบคําถามการวิจัย ดังนี้ 

แบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนที่ 2 ความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบน

เส้นทาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคํานวณหาค่าความถี่และร้อยละ  
สําหรับส่วนที่ 3 ระดับความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่ง

ข้ามเขตแดนต่อการเดินทาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยการ
แปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของระดับความสําคัญ แปลความหมายดังนี้ 

1.00 - 1.49 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับน้อยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความสําคัญในมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 

เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนท่ี 3 ระดับ
ความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนต่อการเดินทาง ด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช้การแจกแจงของคะแนนที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance: ANOVA) โดยใช้
ค่าสถิติ F-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างจึงใช้้
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการ Scheffe  

แบบสัมภาษณ ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Ccntent analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 

สําหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเก่ียวกับความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 ซ่ึงแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ บนเส้นทาง R3A 
และ R3B สรุปได้ว่า  

บนเส้นทาง R3A น้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย (ร้อยละ 49.5) มีต้นทาง 
ในการเดินทางมาจากเขตภาคกลางของประเทศไทย (ร้อยละ 39.8) โดยมีปลายทางในการเดินทาง 
คือ เมืองบ่อเต็น ประเทศลาว (ร้อยละ 40.3)  ส่วนใหญ่เดินทางบนเส้นทาง R3A ปีละ 6 - 10 ครั้ง 
(ร้อยละ 44.4) โดยใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมพ่วง ชนิดเปลี่ยนหัวลาก (22 ล้อ) มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 63.4) โดยมีผู้ร่วมเดินทางมาด้วยกัน 2-3 คน (ร้อยละ 60.6) และส่วนใหญ่เป็นคนใน
ครอบครัว  

ในด้านความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้าม 
เขตแดนนั้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไม่ต้องการ ได้แก่ 
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คลังสินค้าสําหรับจัดเก็บสินค้า (ร้อยละ 86.6) ศูนย์กระจายสินค้า (DC หรือ Cross-Docking) (ร้อยละ
85.6) และโรงแรม ที่พัก เพ่ิมเติมบนเส้นทาง R3A (ร้อยละ 84.7) 

ส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการได้แก่ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง (ร้อยละ 100.0)ศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัว
รถลาก (ร้อยละ 100.0) บริการซ่อม บํารุงรักษารถบรรทุก (ร้อยละ 89.4) ร้านอาหาร (ร้อยละ 85.2) 
ท่ีพักรถช่ัวคราว (ร้อยละ 80.6) และสถานีบริการเติมก๊าซ (ร้อยละ 50.5) 

โดยสถานที่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง บน
เส้นทาง R3A นั้น ได้แก่ เขตนอกเมือง (ร้อยละ 54.6) ระหว่างเมืองสิบสองปันนา – คุนหมิง มณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน (ร้อยละ 56.8) 

สถานท่ีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลากน้ันได้แก่ เขต
นอกเมือง (ร้อยละ 86.1) ระหว่างเมืองหลวงนํ้าทา - บ่อเต็น แขวงนํ้าทา ประเทศลาว (ร้อยละ 
100.0) 

สถานที่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังบริการซ่อม บํารุงรักษารถบรรทุกนั้น คือ 
ในเขตเมือง (ร้อยละ 67.4) ในเมืองบ่อเต็น แขวงนํ้าทา ประเทศลาว (ร้อยละ 32.3) 

สถานท่ีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังร้านอาหาร คือ ต้ังในเขตเมือง (ร้อยละ 
56.0) ในเมืองบ่อเต็น แขวงน้ําทา ประเทศลาว (ร้อยละ 67.0) โดยส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นร้านท่ีมี
ระดับราคา ไม่เกินม้ือละ 100 บาท (ร้อยละ 47.3) 

สถานที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังท่ีพักรถช่ัวคราวน้ัน คือ ต้ังเขตนอกเมือง 
(ร้อยละ 72.4) ระหว่างเมืองสิบสองปันนา – คุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (ร้อยละ 38.1)  

สถานท่ีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังสถานีบริการเติมก๊าซ คือ ต้ังเขต 
นอกเมือง (ร้อยละ 68.8) ระหว่างเมืองห้วยซาย - หลวงน้ําทา แขวงนํ้าทา ประเทศลาว (ร้อยละ 
44.1) 

โดยสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความสําคัญต่อการเดินทางในระดับมากได้แก่ ศูนย์เปลี่ยนถ่าย
หัวรถลาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.927) สัญญาณโทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.283) สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความสําคัญต่อการ
เดินทางในระดับปานกลาง ได้แก่ สถานีบริการเติมก๊าซ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.925) บริการซ่อม บํารุงรักษารถบรรทุก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.085) สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.956) ร้านอาหาร (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.993)  สิ่งอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.376)  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.463) ที่พักรถช่ัวคราว (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.70ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.810)  ท่ีพักค้างคืน ประเภท โรงแรม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.62ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.793) และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความสําคัญต่อการเดินทางในระดับน้อยได้แก่ คลังสินค้า 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.813) ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.824) 

เม่ือทําการเปรียบเทียบวามสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือ
การขนส่งข้ามเขตแดนตามข้อมูลพ้ืนฐานด้วยค่าสถิติ t-test และ F-test พบว่า ความต้องการสิ่ง
อํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนทุกชนิด ไม่มีความแตกต่าง
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ตามสัญชาติชนิดของยานพาหนะท่ีใช้จํานวนคนในการเดินทางด้วยกันผู้ท่ีร่วมเดินทาง และความถี่ใน
การเดินทางบนเส้นทาง R3A ยกเว้นความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า
เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างตามความถ่ีในการเดินทางบนเส้นทาง R3A ซ่ึง
เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe แล้วพบว่ากลุ่มที่มีความถี่ในการเดินทางบนเส้นทาง 
R3A น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง กับกลุ่มท่ีเดินทางบนเส้นทาง R3A ปีละ 3-5 ครั้ง และกลุ่มท่ีเดินทางบน
เส้นทาง R3A มากกว่าปีละ 10 ครั้ง มีความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า
เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนด้านอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ 
มีความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนด้านอ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกัน 

ผลสรุปการวิจัยของเส้นทาง R3B พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 
58.4 มีต้นทางในการเดินทางมาจากเขตภาคกลางของประเทศไทย ร้อยละ 56.6 มีปลายทางในการ
เดินทางคือ เขตภาคกลางของประเทศไทย ร้อยละ 34.9  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เดินทางบนเส้นทาง R3B ปีละ 6 - 10 ครั้ง ร้อยละ  44.6  โดย
ใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมพ่วง ชนิดเปลี่ยนหัวลาก (22 ล้อ) ร้อยละ 61.4 มีผู้ร่วมเดินทางมา
ด้วยกัน 2-3 คน ร้อยละ 67.5 และเดินทางมาคนในครอบครัว ร้อยละ 77.1   

ในด้านความต้องการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขต
แดนบนเส้นทาง R3B น้ันพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าส่ิงอํานวยความสะดวกที่ 
ไม่ต้องการ ได้แก่ โรงแรม ท่ีพัก เพ่ิมเติม (ร้อยละ 74.7) ศูนย์กระจายสินค้า (ร้อยละ 69.3) สถานี
บริการเติมก๊าซ (ร้อยละ 61.4) คลังสินค้าสําหรับจัดเก็บสินค้า (ร้อยละ 60.8) และบริการซ่อม 
บํารุงรักษารถบรรทุก (ร้อยละ 54.8)  

ส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการได้แก่ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง (ร้อยละ 100)ร้านอาหาร (ร้อยละ 
100) ที่พักรถช่ัวคราว (รอ้ยละ 88.6) และศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลาก (ร้อยละ 86.7) 

โดยสถานที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง คือ ต้ัง
ในเขตเมือง (ร้อยละ 54.8) ได้แก่เมืองเชียงตุง ของประเทศเมียนมา (ร้อยละ 37.3)  

สถานที่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังร้านอาหาร คือ ในเขตเมือง (ร้อยละ 
53.6) ในเมืองเชียงตุง ของประเทศเมียนมา (ร้อยละ 37.1) โดยส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นร้านท่ีมีระดับ
ราคา ไม่เกินม้ือละ 100 บาท (ร้อยละ 53.0) 

สถานท่ีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังท่ีพักรถช่ัวคราว คือ ต้ังเขตนอกเมือง 
(ร้อยละ 90.5) ระหว่างเมืองเชียงตุง – เมืองลา ประเทศเมียนมา มากท่ีสุด (ร้อยละ 48.9) 

สถานท่ีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลาก คือ ต้ังในเขต
เมือง (ร้อยละ 72.7) ในเมืองเชียงตุง ของประเทศเมียนม่าร์ (ร้อยละ 68.8)  

โดยสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสําคัญต่อการเดินทางในระดับมากได้แก่ สิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.789) สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมี
ความสําคัญต่อการเดินทางในระดับปานกลาง ได้แก่สัญญาณโทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.782) ท่ีพักรถช่ัวคราว (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.975) สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.902) บริการซ่อม บํารุงรักษารถบรรทุก(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.787) 
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ร้านอาหาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.867) คลังสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.83ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.947) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.81 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11) ท่ีพักค้างคืน ประเภท โรงแรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.192) สถานีบริการเติมก๊าซ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.049) ศูนย์กระจายสินค้า (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.909) และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความสําคัญต่อการเดินทางในระดับน้อยได้แก่ ศูนย์เปลี่ยนถ่าย
หัวรถลาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.762) 

เม่ือทําการเปรียบเทียบความสําคัญสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการ
ขนส่งข้ามเขตแดนตามข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยค่าสถิติ t-test และ F-test พบว่าความต้องการสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนทุกชนิด ไม่มีความแตกต่างในทุกๆ ด้าน 

ในส่วนของผลการศึกษาความเหมาะสมของส่ิงอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า
เพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 ในแต่ละพ้ืนที่พบว่าสภาพเส้นทางของ R3 โดยภาพรวมนั้น 
ในเขตประเทศไทยจะมีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางน้อยท่ีสุด โดยจุดสิ้นสุดของเส้นทาง R3 ท่ี
เมืองคุนหมิงนั้นมีความสูงมากท่ีสุด และตลอดเส้นทางมีระดับความสูงท่ีแตกต่างกันมาก เม่ือทําการ
สํารวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องแล้ว สามารถสรุปได้ว่าในเส้นทาง R3A และ R3B นั้น
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ตามจุดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการในการตอบ
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ของการวิจัย โดยมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ จําเป็นคือ 
ระบบเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร โดยสิ่งท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นที่แตกต่างมีเพียง ศูนย์เปลี่ยนถ่าย
หัวรถลากในเขตตัวเมืองเชียงตุง ควรต้ังห่างออกไปจากตัวเมืองจึงจะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด และ
จุดท่ีควรสร้างพักรถช่ัวคราวบนเส้นทาง R3B ควรมี 2 จุด คือระหว่างเมืองเชียงตุง กับเมืองท่าข้ีเหล็ก 
และ ระหว่างเมืองเชียงตุง – เมืองลา 

ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าบนเส้นทาง R3A มีศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ พร้อม
เหมาะสมอยู่แล้ว รถบรรทุกมาทําการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ จุดนี้ทุกคัน ซ่ึงมีความเหมาะสมลงตัวเป็น
อย่างมาก ผู้ประกอบการ และรถบรรทุกมีความคุ้นเคย มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นครบถ้วน  
จึงทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการคลังสินค้าสําหรับจัดเก็บสินค้า และ ศูนย์กระจายสินค้า และ
โรงแรม ท่ีพัก เพ่ิมเติมบนเส้นทางน้ีอีก กอปรกับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังท่ีใกล้จุดแยกไปได้ท้ัง
ประเทศไทย จีน และภาคกลางของลาว ทําให้เป็นจุดท่ีเหมาะสมอยู่แล้ว ตลอดจนการใช้พ้ืนท่ี 
ขนาดใหญ่ของสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทน้ี ท่ีต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก จึงทําให้ยากต่อการ
ลงทุนใหม่  

สําหรับความต้องการให้ต้ังสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง บนเส้นทาง R3A บริเวณ เขตนอก
เมืองระหว่างเมืองสิบสองปันนา – คุนหมิงน้ัน เนื่องจากเป็นระยะของเส้นทางท่ีมีความยาวถึง 538 
กิโลเมตร แต่ในปัจจุบันมีสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงอยู่น้อยแห่ง แต่ต้องพิจารณาว่าการต้ังสถานี 
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิงในเขตประเทศจีนน้ัน ขณะน้ี ทางการจีนเองมีการผ่อนปรนเร่ืองการลงทุนมากข้ึน 
อาจมีโอกาสให้ภาคเอกชนจากต่างประเทศก่อต้ังได้ ส่วนสถานที่ท่ีต้ังศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลาก เขต
นอกเมือง ระหว่างเมืองหลวงน้ําทา - บ่อเต็น แขวงนํ้าทา ประเทศลาวน้ัน แม้ปัจจุบันมีศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายหัวรถลากอยู่แล้ว แต่ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการซ่อมแซม บํารุงรักษาอยู่ด้วยเช่นกัน จึงน่าจะเป็น
การเพ่ิมเติม ขยายจากศูนย์ฯ เดิมมากกว่า โดยผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับความต้องการให้ต้ัง
บริการซ่อม บํารุงรักษารถบรรทุกนั้น ในเขตเมืองบ่อเต็น แขวงนํ้าทา ด้วยเช่นกัน  
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ในขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มหน่ึงเห็นว่า อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเองก็มี
ศักยภาพ และความเหมาะสมที่จะให้บริการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลาก รวมท้ังบริการซ่อม 
บํารุงรักษารถบรรทุกเพราะมีความรู้ ความเช่ียวชาญ แต่ยังติดปัญหาเร่ืองของการนํารถบรรทุกข้าม
จากประเทศจีนมารับบริการในประเทศไทย เพราะมีเงื่อนไขระหว่างประเทศและระบบพวงมาลัยซ้าย-
ขวาท่ีแตกต่างกัน อีกประการได้แก่ ราคาท่ีติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของมีราคาแพงเกินความเป็นจริง
มากเกินไป จนทําให้นักลงทุนเห็นว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

ในด้านความต้องการร้านอาหารน้ัน จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า เส้นทางทาง R3A 
น้ันมีระยะทางไกล ดังน้ัน การต้ังร้านอาหารน้ัน สามารถต้ังได้ตลอดเส้นทาง แต่ท้ังน้ีต้องพิจารณาว่า
เป็นพ้ืนท่ีๆ เหมาะสมหรือไม่ กล่าวคือ ความลาดชันของถนน ความคดเคี้ยว พ้ืนท่ีท่ีจะต้ังเป็นพ้ืนท่ี
สงวนหรือไม่ ลักษณะของถนนมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ รวมทั้งระยะทาง ความห่างจากตัวเมือง โดยเฉพาะ
การต้ังร้านอาหารในประเทศจีน อาจมีข้อจํากัดอยู่มากดังเหตุผลท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์จํานวนหน่ึงให้ข้อสังเกตว่าขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของการต้ังร้านอาหาร เป็นสิ่ง
สําคัญ หากต้องการเพียงร้านอาหารท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก หรือมีบริการเครื่องด่ืม ของว่างอ่ืนๆ ด้วย 
ควรพิจารณาให้มีที่ต้ังอยู่กับพักรถช่ัวคราว และจัดทําเป็นสถานที่ประเภท One Stop Service ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนหน่ึงได้ให้ข้อสังเกตลักษณะการต้ังร้านอาหารของร้านระหว่างทางในประเทศ
สหรัฐอเมริกามาเป็นต้นแบบ กล่าวคือ มีระยะเวลาในการเดินทางยาวนานเช่นเดียวกับเส้นทาง R3 
ดังน้ัน ความต้องการพักเหน่ือย และรับประทานอาหารจะมีอยู่ และมีความต้องการเม่ือระยะทางท่ี
เหมาะสม มีท่ีจอดรถ ท้ังนี้ บนเส้นทาง R3 จะมีข้อได้เปรียบท่ีมีความงดงามของธรรมชาติอยู่เป็น
จํานวนมาก มีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันอยู่ตลอดเส้นทาง ซ่ึงหากเป็นการเดินทางท่องเที่ยวจะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดเส้นทาง การผสมผสานอาหารท้องถิ่น กับอาหารสากลทั่วไปให้ลงตัวก็เป็น
สิ่งสําคัญท่ีจะสามารถสร้างแรงดึงดูดได้ ท้ังนี้ ราคาของอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญ เม่ือเทียบกับประเทศ
ไทยจะเห็นได้ว่าราคาอาหารระหว่างเส้นทางต้ังแต่เมืองห้วยซาย เมืองหลวงน้ําทา เมืองสิบสองปันนา 
จนถึงคุนหมิง มีระดับราคาที่สูงมากข้ึนเร่ือยๆ ดังน้ัน ระดับราคาอาหารเพียงหม้อละ 100 บาทต่อคน 
จึงเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะกับนักท่องเท่ียว  

เส้นทาง R3A ในช่วงเมืองห้วยซายถึงเมืองหลวงนํ้าทาน้ัน ส่วนใหญ่รถที่เดินทางเป็นรถจาก
ประเทศไทย ซ่ึงมีการติดต้ังเช้ือเพลิงชนิดก๊าซ แต่ข้อจํากัดของการต้ังสถานีบริการเติมก๊าซในช่วงน้ี
แทบเป็นไปไม่ได้เลย ด้วยเพราะสภาพของพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติลาวน้ําห้า ซ่ึงไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรใดๆ ท้ังนี้ ความต้องให้ต้ังในส่วนอ่ืนบน
เส้นทาง R3A ยังมีน้อยเนื่องจากรถบรรทุกจากประเทศจีนส่วนใหญ่ไม่มีการติดต้ังระบบก๊าซธรรมชาติ 
แต่จะใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงมากกว่า  

สําหรบัความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีผู้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเพ่ิมเติมคือ ระบบ
เครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร เน่ืองจากปัจจุบันการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง จะมีเทคโนโลยี
เข้ามาสนับสนุนเป็นจํานวนมาก และส่วนใหญ่ต้องมีการติดต่อสื่อสารท้ังระบบ GPS ซ่ึงอาศัยสัญญาณ
ดาวเทียมเป็นหลัก และระบบเครือข่ายสื่อสารเช่น 3G / 4G หรือสัญญาณโทรศัพท์เพ่ือติดต่อสื่อสาร
โดยตรง ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก 

สําหรับเส้นทาง R3B น้ัน ผลจากการสัมภาษณ์เห็นว่ารถบรรทุกท่ีว่ิงเส้นทางนี้ หากเป็น
รถบรรทุกจากฝั่งไทยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กจะเดินทางเข้ามาเพ่ือส่งสินค้าเพียงระยะทาง
สั้นๆ เท่าน้ัน เนื่องจากปัญหาภายในของประเทศเมียนมาเอง และปัญหาระหว่างประเทศจีน  
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เมียนมา และชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมา การเดินทางบนเส้นทางน้ีจึงเป็นเพียงการนําสินค้า
อุปโภคบริโภคเข้ามาขายในประเทศเมียนมา โดยไม่สามารถนํารถบรรทุกเดินทางข้ามชายแดน
ระหว่างประเทศไทย กับประเทศจีนได้ จึงไม่มีความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกข้างต้น โดยเฉพาะ
สถานีเติมก๊าซ ท่ีรถจากประเทศจีนไม่นิยมใช้ก๊าซเท่าใดนัก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งเห็นว่าระดับความสูงจากนํ้าทะเลปานกลางของพื้นที่ทําให้มีปัญหาใน
เรื่องการขนส่งวัตถุดิบในการก่อสร้างจํานวนมาก ตลอดจนเส้นทางมีความแคบ เกิดภัยธรรมชาติ
บ่อยคร้ัง แรงจูงใจมในการท่องเท่ียวมีน้อย เม่ือประกอบกันหลายๆ กรณีจึงทําให้ความต้องการส่ง
อํานวยความสะดวกเหล่าน้ีน้อยลงไปด้วยเช่นกัน 

สําหรับด้านร้านอาหารผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เน่ืองจากเมืองเชียงตุงเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดบนเส้นทางสายน้ี แม้จะมีร้านอาหารอยู่แล้วส่วนหน่ึง แต่ส่วนใหญ่จะมีการปรุงอาหารแบบชาว 
ไทเขิน ซ่ึงเป็นชนพ้ืนเมืองของเชียงตุง แต่ความต้องการของคนต่างพ้ืนท่ีไม่ต้องการ จึงมีความต้องการ
ร้านอาหาร ความเห็นท่ีว่าควรเป็นร้านท่ีมีระดับราคา ไม่เกินม้ือละ 100 บาทนั้น มีความเป็นไปได้
น้อย เพราะวัตถุดิบในการปรุงอาหารส่วนใหญ่ต้องนําเข้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน สําหรับที่พักรถ
ช่ัวคราวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรต้ังคือเขตนอกเมือง ระหว่างเมืองเชียงตุง–เมืองลา ประเทศ
เมียนมานั้น ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นแย้งว่าควรต้ังอยู่ระหว่างเมืองเชียงตุง กับเมืองท่าขี้เหล็ก เพราะ
ระหว่างเส้นทางน้ี ใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนาน ผู้ขับข่ียานพาหนะอาจมีความต้องการพัก
รถในบริเวณน้ีมากกว่า จึงกล่าวได้ว่า จุดที่ควรสร้างพักรถช่ัวคราวบนเส้นทางนี้ มี 2 จุด คือระหว่าง
เมืองเชียงตุง กับเมืองท่าขี้เหล็ก และ ระหว่างเมืองเชียงตุง – เมืองลา 

ส่วนสถานที่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ต้ังศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลาก ต้ังในเขต
เมืองเชียงตุง ของประเทศเมียนม่าร์น้ันเป็นเหตุผลเดียวกันกับการต้ังร้านอาหาร ประกอบกับ
ระยะทางของเมืองเชียงตุงท่ีอยู่เกือบก่ึงกลางของเส้นทาง และเป็นบริเวณท่ีรถบรรทุกจากประเทศจีน
เข้ามาได้ไกลสุด ในขณะท่ีรถบรรทุกจากประเทศไทยก็สามารถเข้ามาได้ไกลสุดถึงเมืองเชียงตุงเช่นกัน 
จึงมีความเหมาะสม 

ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เมืองเชียงตุงเป็นเมืองเก่าแก่ มีวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเป็นอยู่ท่ีงดงาม ควรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดก การต้ังศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวรถลากในเขต 
ตัวเมืองอาจไม่เหมาะสม อาจต้องต้ังห่างออกไปจากตัวเมืองสักระยะหน่ึง จึงจะมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการจัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และ
การค้าเพ่ือการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 พบว่าปัญหาหลักในขณะน้ีของการเดินทางเส้นทาง 
R3 คือสภาพการชํารุดของถนน และปัญหาความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง  

การขนส่งสินค้าทางบก ยังมีปัญหาคือ ปัญหาของเสถียรภาพทางการเมืองของสหภาพพม่า 
ซ่ึงอาจมีการปิดด่าน ทําให้สินค้าต้องการนําเข้า ส่งออก เสียหาย ปัญหาเร่ืองระบบการใช้พวงมาลัย
ของประเทศอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกัน  อีกท้ังระบบการระบายความร้อนของระบบเบรคของรถบรรทุกจาก
ประเทศจีน และปัญหาการใช้ ระบบ Single Windows ของ สปป.ลาวและการเก็บค่าผ่านแดนทาง
ด่านบ่อเต็นกับรถขนส่งสินค้าไทย และปัญหาสินค้านําเข้าจากประเทศไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
อัตราที่สูงกว่าประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับจีน  

ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบได้แก่ ปัญหาการผูกขาดสินค้าบางชนิดที่จะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
จากผู้ค้าบางราย ปัญหาด้านความไม่มีเสถียรภาพทางการเงินของประเทศคู่ค้า การขาดแคลนสิ่ง
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สนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางโลจิสติกส์ รวมทั้งการเปิดสะพานมิตรภาพ ลาว – เมียนมาร์ ท่ี
จะส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทาง R3 และสุดท้ายได้แก่ ปัญหาการบังคับใช้ความตกลง GMS.CBTA 
ท่ีจะช่วยให้การใช้เส้นทาง การขนส่งต่างๆ ชัดเจนมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการท่ีจะสามารถสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้ เน่ืองจากความรู้ ความ
ชํานาญ เทคโนโลยี ตลอดจนความสามารถในการด้านการบริหารจัดการ และเงินทุนท่ีได้เปรียบ
ประเทศเมียมาร์ และลาว มีเพียงประเทศจีนเท่าน้ัน ท่ีมีข้อได้เปรียบด้านเงินทุนมากกว่า  

แต่ยังมีข้อสังเกตที่ต้องปรับปรุงอีกมากเพ่ือให้ได้ประโยชน์ต่อความได้เปรียบท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
หาไม่แล้ว เชียงรายจะเป็นเพียงประตูทางผ่านสินค้าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นโดยแท้จริง 
โดยสิ่งท่ีสําคัญเป็นอย่างย่ิงคือ นโยบายของจังหวัดเชียงราย ท่ียังไม่ชัดเจนในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของจังหวัด ที่ต้องร่วมมือกันท้ังหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ สถานศึกษา ทําการสํารวจและ
วิเคราะห์อย่างลึกซ้ึงและจริงจัง ในการนําข้อได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ และทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือสร้าง
อรรถประโยชน์และมูลค่าให้เกิดข้ึนจากการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์น้ีไห้ได้ โดยอาจต้องศึกษา
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน ที่มีทําเลและลักษณะเช่นเดียวกัน ความต้องการของนักลงทุน อุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้อง ซ่ึงจะเป็นการนํากรณีศึกษาที่เกิดข้ึนมาเปรียบเทียบถึงทรัพยากรของจังหวัดเชียงราย และ
ลักษณะอ่ืนท่ีสอดคล้องเหมาะสมต่อไป โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้ สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งท่ี 4 ท่ี
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะแล้วเสร็จ ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเส้นทาง R3 ในการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับการรวมกลุ่มของประเทศกลุ่มอาเซียน เป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) จะทําให้การค้าระหว่าง
ประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยตรง และ
จังหวัดเชียงรายจะได้รับผลจากการรวมกลุ่มนี้ภายใต้ความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ในภูมิภาค อย่างไรก็ดี 
การวางนโยบายระยะยาวของจังหวัดเชียงรายที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับทรัพยากร สมรรถนะใน
การแข่งขัน และมีความเป็นไปได้จริง เป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด จังหวัดจึงควรพิจารณาถึงการความสําคัญน้ี
อย่างเร่งด่วน  

ส่ิงสําคัญอีกประการที่ต้องนํามาพิจารณาเก่ียวกับการระบุสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
สนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการค้าชายแดนคือ การเคลื่อนท่ีของศูนย์กลางการเติบโต (growth 
shift) ซ่ึงหมายถึงการที่ความเจริญเติบโตของเมืองๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากความนิยมท่ี
ลดลงไป หรือในกรณีน้ีจะเก่ียวกับการเดินทาง ซ่ึงแต่เดิมการเดินทางบนเส้นทาง R3 จะใช้ระยะเวลา
ยาวนานมาก เช่น เม่ือ 10 ปีก่อนนี้ จากอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ถึงเมืองบ่อเต็น ประเทศลาว 
จะใช้เวลานานถึง 8 ช่ัวโมง ดังน้ัน การเดินทางไปเมืองสิบสองปันนาประเทศจีน จึงต้องใช้ระยะ
เวลานานถึง 2 วัน ทําให้ต้องไปพักท่ีเมืองลา 1 คืน แต่ปัจจุบันการเดินทางจะใช้เวลาเพียง 1 วัน ซ่ึง
ทําให้เมืองลา ประเทศจีนไม่มีความสําคัญต่อการเดินทางเท่าใดนัก ดังน้ัน สภาพของการเคลื่อนท่ีของ
ศูนย์กลางการเติบโต อาจเกิดได้ในทุกๆ ช่วงของเส้นทาง R3 เนื่องจากเป็นเส้นทางเกิดใหม่ และกําลัง
ได้รับความนิยมในการเดินทางมากขึ้น เม่ือมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ สภาพการ
เคลื่อนท่ีของศูนย์กลางการเติบโตจะเกิดเร็วขึ้น ส่งผลต่อสิ่งอํานวยความสะดวกบนเส้นทางท่ีเปลี่ยนไป 
เป็นวัฏจักรเช่นน้ีเร่ือยๆ  
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การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเส้นทาง R3 และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ต่างๆ ท่ี จําเป็นที่ภาครัฐต้องหาความชัดเจนอ่ืนๆ ได้แก่ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า  
อันประกอบด้วยระบบพวงมาลัยรถด้านซ้าย – ขวา ท่ีต่างกัน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง คือ จีน ลาว และพม่า รวมท้ังการท่ีรถบรรทุกจากประเทศจีนมาว่ิงในประเทศไทย โดย
ต้องพิจารณาถึงการใช้ระบบระบายความร้อนของเบรคด้วยการใช้ระบบน้ํา ซ่ึงอาจต้องพิจารณาใน
รายละเอียดอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

การขนส่งสินค้าทางราง เป็นการขนส่งทางบกที่มีต้นทุนตํ่าที่สุด อีกทั้งประเทศจีนได้วางแผน
ในการเช่ือมต่อระบบการขนส่งทางรางกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้แล้ว ทําให้เป็นปัจจัยสําคัญใน
พัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้ ดังน้ัน การ
เร่งพัฒนาเส้นทางรถไฟเพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อจากจังหวัดเชียงรายไปสู่ศูนย์กลางของประเทศคือ 
กรุงเทพได้น้ัน จึงเป็นปัจจัยที่ภาครัฐต้องกระทําอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้น อาจสูญเสียโอกาสให้แก่
ประเทศอ่ืนได้ 

ปัญหาอื่นๆ ท่ีพบอีกมากมาย สามารถแบ่งออกได้ 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค อันหมายถึง
ปัญหาที่ต้องแก้ในระดับนโยบายระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เช่น ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนทางการ
เงินระหว่างประเทศ ปัญหาการปิดด่านระหว่างประเทศ เป็นต้น ซ่ึงจําเป็นต้องสื่อสารไปถึงผู้บริหาร
ระดับรัฐบาลที่เป็นผู้ดูแลในด้านท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจผ่านทางผู้บริหารท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 
ปัญหาอีกระดับได้แก่ ระดับจุลภาค คือปัญหาต้ังแต่ระดับท้องถ่ิน ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยนโยบาย  
กฎระเบียบของหน่วยงานระดับท้องถ่ิน เช่น ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเหล่าน้ี ซ่ึงแม้จะแก้ได้ในระดับท้องถิ่น แต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานด้วยกัน เพ่ือจะได้บูรณาการความคิด วิธีการใน
การแก้ไขปัญหาให้แก่ท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง และย่ังยืน 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถจัดได้ว่าอยู่ในระดับใด ได้แก่ ปัญหาการผูกขาดสินค้า
บางชนิดท่ีจะส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านจากผู้ค้าบางราย ท่ีอาจต้องมีการตรวจสอบความเป็นมา
เป็นไป ถึงสาเหตุและความจริงอย่างถูกต้องต่อไป เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีได้อย่าง
ตรงประเด็น เพราะเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน เก่ียวข้องกับการทํางานของท้ังเหน่าที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีผู้เก่ียวข้องกับผลประโยชน์หลายฝ่าย ซ่ึงอาจเป็นความเข้าใจผิดในหลักการปฏิบัติก็
เป็นได้ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนต่อไป 

นอกจากน้ี สิ่งท่ีสําคัญอีกประการในด้านโลจิสติกส์ในยุคปัจจุบัน คือความสามารถในการ
ติดตามตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ของสินค้าระหว่างประเทศชนิดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ
ในการบริโภคสินค้า รวมทั้งเป็นตรวจสอบคุณภาพในการจัดการโซ่อุปทานอันเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด
กับโลจิสติกส์ เป็นสิ่งท่ีระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต้องคํานึงถึงอีกประการหน่ึง โดยควรนําระบบ
ความสามารถในการติดตามตรวจสอบย้อนกลับนี้ มาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบ 

โลจิสติกส์ ซ่ึงจังหวัดเชียงรายสามารถดําเนินการด้านน้ีได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในประเทศ
ไทยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคล้ายคลึงกันน้ีมาใช้อยู่แล้วส่วนหน่ึง รวมท้ังมีสถาบันการศึกษา
ด้านโลจิสติกส์ท่ีสามารถทํางานด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบดังกล่าวน้ีเพ่ือนํามาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับระบบโลจิสติกส์โดยรวมได้ 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศในภูมิภาคน้ี สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ซ่ึงการขนส่งสินค้าประเภทสินค้าทางการเกษตร มีอุปสรรค
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ปัญหาในเร่ืองเป็นสินค้าท่ีเน่าเสียได้ง่าย ดังน้ัน จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาขนส่งที่รวดเร็ว ประกอบกับ
เส้นทาง R3 เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทางไกล เส้นทางคับแคบ ระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ยังน้อย ส่งผลให้การเดินทางในช่วงกลางคืนจึงยาก นอกจากน้ีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย
และประเทศจีนต้องผ่านประเทศลาว หรือประเทศพม่าก่อน ซ่ึงตามข้ันตอนทางพิธีการศุลกากรสากล
จําเป็นต้องตรวจสอบสินค้าท่ีบรรทุกมาด้วย ทําให้ต้องเสียเวลาในการผ่านด่านเน่ืองจากพิธีการ
ศุลกากรเหล่าน้ี อันส่งผลต่อการเน่าเสีย หรือเสียหายของสินค้าด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ระบบ 
single window อันเป็นพิธีการทางศุลกากรท่ีอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าผ่านการตรวจสอบจากจุด
ต้นทางและปลายทางเท่านั้น จะช่วยในการลดระยะเวลาเหล่าน้ีได้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่งในระบบโลจิสติกส์ได้มากข้ึน ดังน้ัน การเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศท่ีเก่ียวข้องในการนําระบบ 
single window มาใช้ จึงเป็นสิ่งที่สมควร และจําเป็นอย่างย่ิง ท้ังนี้ ประเทศไทยและประเทศจีน  
มีความพร้อมในเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีสนับสนุนในการดําเนินการและจัดการระบบ single window  
อยู่แล้ว คงเหลือเพียงการเจรจาตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ต้องใช้เส้นทางการขนส่งผ่านด่านระหว่าง
กันและกันเท่าน้ัน 

ส่ิงสําคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน คือ ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานที่เก่ียวข้องได้
จํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพยากรณ์ความต้องการสินค้าในระบบโลจิสติกส์ และการ
พยากรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการ
จัดการคลังสินค้าเป็นต้น ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดน้ีเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลท่ีส่งต่อเน่ืองกันมา 
ดังน้ัน ข้อมูลเบ้ืองต้นจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด โดยข้อมูลเบ้ืองต้นที่นํามาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี โดยเฉพาะ
ปริมาณสินค้าในการนําเข้าและส่งออก ได้มาจากหน่วยงานราชการ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีดี มีความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ข้อมูลท่ีเก็บไว้เกือบท้ังหมดเป็นข้อมูลในรูปแบบของมูลค่าการนําเข้า-ส่งออก แต่ไม่มี
ข้อมูลของปริมาณตามหน่วยสินค้าในการนําเข้า-ส่งออก ซ่ึงจะนําไปใช้ในการพยากรณ์ในส่วนอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข้องทางโลจิสติกส์ได้ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ไม่สามารถนําไปคํานวณต่อเน่ืองในการจําลอง
สถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้ เน่ืองจากเป็นการพยากรณ์เก่ียวกับการขนส่งท่ีต้องนําปริมาณการ
ขนส่งสินค้าจากแต่ละแหล่งมาประกอบด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมท้ังด้านภูมิศาสตร์ ทําเลที่ต้ัง ระบบการคมนาคมขนส่ง  
การสื่อสารและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม ผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อม มีสถาบันการศึกษาท่ีสามารถ
ผลิตบุคลากรสนับสนุนการทํางานทางด้านต่างๆ ได้ นโยบายในระดับภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและเปิด
โอกาสจํานวนมาก แต่ยังคงมีปัญหาที่สําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในทาง 
โลจิสติกส์ คือ การวางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายเอง ท่ียังไม่ชัดเจนว่ามีเป้าหมายเช่นไร ในขณะ
ท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ใกล้เคียง ได้วางแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนสําหรับจังหวัดของตน รองรับการเติบโตและ
โอกาสท่ีจะมาถึง ดังน้ัน จากผลการวิจัยน้ี จังหวัดเชียงรายจึงควรมีการประชุมหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเร่งด่วน เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างชัดเจน ในด้านโลจิสติกส์ 
อันจะนํามาซ่ึงการดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ได้ต่อไป 

2. จากเหตุผลเดียวกับข้อ 1 น้ัน ควรมีการรวมกลุ่มของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในจังหวัด
เชียงราย เพ่ือร่วมกันวางแผน สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางโลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงราย  
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ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยทรัพยากร ความสามารถ และความเช่ียวชาญของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถนํางบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มารวมกันเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบอย่างแท้จริง เช่น การนําสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง องค์กร
ธุรกิจในจังหวัดเชียงรายและระดับภูมิภาค รวมทั้งผู้ประกอบการ มาประชุมร่วมกัน สร้างระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูลและฐานความรู้ที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ อันจะสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

3. ภาครัฐควรผลักดันให้ระบบพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศนําระบบ single window 
มาใช้อย่างจริงจัง เน่ืองจากสินค้าส่งออกจากจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เป็นสินค้าทางด้านเกษตร
เป็นจํานวนมาก การนําระบบ single window มาใช้นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลง
ได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดความเสียหายของสินค้าอันเน่ืองจากจากระยะเวลาขนส่งได้อีกด้วย ดังนั้น 
จึงเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้ อันจะส่งผลต่อการช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของการค้าระหว่างประเทศของไทยต่อไป 

4. ในด้านระบบพิธีการศุลกากรภายในประเทศระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการน้ัน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยการจัด
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับพิธีการศุลกากร และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) 
ให้แก่ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นระยะเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการนําไปใช้งาน
ต่อไป อีกท้ัง หน่วยงานด้านศุลกากรควรพัฒนาและปรับปรุงการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
ผู้ประกอบการนําเข้าและส่งออก ท่ีตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการและศุลกากร 
รวมท้ังระบบควรมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ คือ ง่าย สะดวก และปลอดภัยต่อการใช้งานมากขึ้น 

5. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบกับความเข้าใจในปัญหาระหว่างกันและกัน ดังน้ัน ภาครัฐนอกจากจะมุ่ง
แก้ไขปัญหาของประเทศตนแล้ว จึงควรศึกษาถึงปัญหาของประเทศท่ีส่วนเก่ียวเกี่ยวข้องเพ่ือทําความ
เข้าใจระหว่างกัน และอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการรวมกลุ่มประชาคมต่างๆ ท่ีมีร่วมกัน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเร็ว ทั้งน้ีเพราะสภาพการแข่งขันของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที อาจเสียโอกาสของประเทศได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากปัญหาที่พบในผลการวิจัย จะเห็นได้ว่ามีปัญหาจํานวนมาก เก่ียวข้องท้ังด้านการ

คมนาคมขนส่ง การจราจร การวางผังเมือง ปัญหาทางด้านสังคม ความเป็นอยู่ ตลอดจนวัฒนาธรรม
ท้องถ่ิน ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรพิจารณาปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีร่วมกัน และต้องศึกษาปัญหา
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน เนื่องจากการแก้ใขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงปัญหาอ่ืนๆ 
ต่อไปได้ รวมทั้งการส่งผลถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ควรมีการศึกษาจากกรณีศึกษาในแหล่ง
ต่างๆ ท่ีมีปัญหา หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง 

2. งานวิจัยน้ีได้จัดทําข้ึนในช่วงคาบเก่ียวของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 
ซ่ึงเช่ือมต่อเส้นทาง R3A ระหว่างไทย-ลาว โดยเริ่มศึกษาวิจัยก่อนสะพานจะแล้วเสร็จ และเม่ือ
สะพานเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วเสร็จด้วยเช่นกัน ซ่ึงการเดินทางซ่ึงการ
เดินบนเส้นทาง R3 ระหว่างไทย – ลาว ได้หันมาใช้เส้นทางถนนผ่านสะพานสายน้ีเป็นหลัก อันส่งผล
ต่อระยะเวลาในการเดินทางโดยตรง ดังน้ัน ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมหรือศึกษาซํ้าเพ่ือยืนยัน
ผลการวิจัยให้ตรงกับความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 
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3. ในช่วงปี 2558 จังหวัดเชียงราย ได้รับการประกาศให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษจํานวน 3 เขต
อําเภอด้วยกัน ได้แก่ อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ ซ่ึงแต่ละเขตล้วนแต่มี
ความสําคัญและมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่ท้ังหมดน้ีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ
การค้าข้ามชายแดน ดังน้ัน การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งอํานวยความสะดวกทางโลจิสติกส์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษท้ัง 3 แห่งให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องซ่ึงกันและกัน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นโยบาย และการดําเนินธุรกิจการค้าข้ามชายแดน และโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก 
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