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วิเคราะห์ผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่
สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ: มุมมองของจังหวัดเชียงราย
An Analysis of Positive Externality from
the Denchai -Chiang Rai-Chiang Khong Dual Gauge
Railway: Chiang Rai Province’s Perspectives
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายเด่น
ชัย-เชียงราย-เชียงของ จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐบาล ตัวแทน
ภาคเอกชน ประกอบด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
ประธานสภาเกษตรกร นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด และนายกสมาคมสื่อมวลชน
และนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ถึงผลกระทบของโครงการรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของในมิติ
ต่างๆ การศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงพรรณนา และค่าสถิติพื้นฐานในการสรุปผลศึกษา พบว่า ภาคส่วน
ต่างๆ เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
เศรษฐกิจเชียงรายและจังหวัดที่มีการก่อสร้างทางรถไฟ อํานวยความสะดวกการค้าการลงทุนชายแดน
การท่องเที่ยว ด้านคมนาคมขนส่งและด้านการจ้างงานระดับเศรษฐกิจชุมชน

Abstract
This study is aimed to analyze the positive externalities from the Denchai -Chiang
Rai- Chiang Khong dual-gauge railway project. The study conducted the descriptive
analysis to conclude secondary data regarding stylized facts of the construction project.
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The primary data retrieved by an in-depth interview from the representatives of
government sector, private sector, and agricultural sector about the effects of dual-gauge
railway project. Results claimed that, in the perspective of Chiang Rai province, 100 per
cent of observations strongly agreed that the project will positively benefit to economy
of Chiang Rai, transportation and tourism, while 83 per cent agreed that the project
would help facilitate border trade, and 60.7 per cent agreed that investment would be
benefited. Moreover, local job creation can eradicate the brain drain, industry
distribution problem, labor migration, population density, and distribution of
urbanization.

บทนํา
จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์หรือสามเหลี่ยมทองคํา
มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น สปป. ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ มีด่านศุลกากรที่อําเภอแม่
สาย เชียงแสน และเชียงของ มีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและเชียงของ จํานวน 2 แห่ง มีสนามบินนานาชาติ
แม่ฟ้าหลวง สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ผ่านถนน R3A (ไทย-สปป.ลาว-จีน)
และ R3B (ไทย-เมียนมาร์) จึงทําให้ได้เปรียบด้านการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สําคัญประกอบด้วยภาคเกษตรร้อยละ 30 นอกภาคเกษตรร้อยละ 70 ได้แก่ ค้า
ปลีกค้าส่ง การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน อีกทั้งยังถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่
2 ของประเทศไทย มีเขตเศรษฐกิจพิเศษในสามพื้นที่ ได้แก่ อําเภอแม่สาย (Trading city) อําเภอเชียง
แสน (Port and Ecotourism city) และอําเภอเชียงของ (Logistic city)
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ภาพที่ 1: ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย 2546 -2556 (ล้านบาท)
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดเชียงราย
ด้านการค้าชายแดนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องยนต์สนับสนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนของประเทศไทย แต่ในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ประสบ
ปัญหาการค้าชายแดนซบเซา จากการที่พม่าปิดท่าเรือสบหลวย ทําให้การค้าผ่านแม่น้ําโขงตอนบน (ไทยพม่า-ลาว-จีน) ซบเซาลงกว่าร้อยละ 70-80 และทําให้เรือขนส่งสินค้าแม่น้ําโขงลดลงจาก 400 ลํา เหลือ
100 ลํา (ผกายมาศ เวียร์ร่า, 2559) โดยเฉพาะสินค้าสินค้าที่ส่งออกทางเรือได้แก่ ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง โคมี
ชีวิต น้ํามันดีเซล ฯ ได้รับผลกระทบ และทําให้มูลค่าการส่งออกชายแดนรวมลดลง ดูได้จากภาพที่ 2 จาก
ปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากการขนส่งทางเรือ (Water Transportation) มา
พึ่งพิงการขนส่งทางบก (Land Transportation) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 มากขึ้น ดังนั้น
หากมีการขนส่งทางรถไฟจะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการส่งออกสินค้าจากไทย-ลาว-จีน ได้มากขึ้น
จังหวัดเชียงรายจึงได้ให้ความสําคัญในการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านโดย
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ แต่ยังขาดระบบการขนส่งทางรางที่จะช่วยเพิ่ม
ช่องทางในการค้าชายแดนระหว่างไทยและจีนตอนใต้ และการลําเลียงวัตถุดิบในการผลิตทางเกษตรจาก
ภาคเหนือสู่ภาคอุตสาหกรรมในภาคกลางของประเทศ
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
ก

ภาพที่ 2: มูลค่าาการส่งอออกชายแดดนจังหวัดเชี
ด ยงรายย ปี 25588-2559
ที่มา: สํานักงานนเศรษฐกิจการคลั
จ
ง จังหวัดเชีชียงราย
โครงการก่อสร้างก่
า อสร้างงทางรถไฟฟสายเด่นชัชย-เชียงรราย เป็นโครงการทีที่ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ.25503 ได้
้อ นและะปรับปรุงการศึกษาาความเหมมาะสมทาางวิศวกรรรม ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิกิจและ
มีการสสํารวจเบืองต้
การเงิงินเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2546
2 ได้มีมีการศึกษาทบทว
ษ
นความเหหมาะสมโโครงการรอี ก ครั้ ง ภายใต้
ภ
โครงกการพัฒนาาระบบขนนส่งทางรรางที่มีความสอดคล้องกับแผนการพััฒนาระบบบโลจิสติกส์ของประเทศ
รวมไปปถึงแผนวิวิสาหกิจการรถไฟแแห่งประเททศไทยแลละยุทธศาสตร์ของกกระทรวงคคมนาคม ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาาโครงสร้างพื
า ้นฐานนด้านคมนนาคมขนสส่งของไททย พ.ศ. 2558-256
2
65 โดยมีเป้าหมายยเพื่อการพัฒนา
โครงสสร้างพื้นฐานด้
ฐ านคคมนาคมขขนส่งในออนาคต เสสริมสร้างรากฐานคความมั่นคงทางสั
ค
งคม เสริมสร้าง
รากฐาานความมัมั่นคงทางงเศรษฐกิจ เสริมสรร้างความมั่นคง คววามปลอดดภัย และะ สร้างโอกาสสําหรรับการ
แข่งขันและให้
น
ประเทศได
ป
ด้ประโยชน์สูงสุดจาากการเป็นประชาค
น
คมอาเซียน (สํานักงานนโยบ
ง
บายและแผผนการ
ขนส่งและจราจจร (สนข.)) กระทรวงคมนาคมม , 25577) อีกทั้งยัังสอดคล้องกั
อ บแนววทางการพพัฒนาประเทศที่
กําหนนดไว้ในแ ผนพั ฒนาาเศรษฐกิกิ จแห่ งชาาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) หัห ว ข้อ 5.3.4 การ พั ฒนา
โครงสสร้างพื้นฐาานและโลลจิสติกส์ ในการขนส
ใ
ส่งต่อเนื่องหลายรู
อ
ป กาารพัฒนารระบบขนสส่งทางรถไไฟ การ
ปแบบ
ปรับปรุ
ป งโครงข่ายคมนาค
า
คมขนส่งในนเมือง (ชัชัชชาติ สิทธิ
ท พันธุ์, 2556)
2 ดูรายละเอี
า
ยดแผนที
ด
่ได้จากภาพพที่ 3
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โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-

ภาพที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
ที่มา: ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (2556)
โครงการก่อก่อสร้างก่อสร้างทางรถไฟสายเด่ นชัย-เชียงราย ได้มีการดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมฯ งานออกแบบรายละเอียด งานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผ่านการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยการรถไฟ
แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ภายใต้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้แก่ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลเตนท์
จํากัด บริษัทเอพซิลอน จํากัด บริษัท Pippon Koei Co., Ltd. และบริษัทเอ็นริช คอนซัลเตนท์ จํากัด
ระยะเวลาดําเนินงานจาก เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยสถานะปัจจุบันของ
โครงการคือ อยู่ระหว่าง รฟท. พิจารณาจํานวนสัญญา ก่อนเสนอบอร์ดการรถไฟฯ ขออนุมัติโครงการส่วน
รายงาน EIA คชก. ได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนําส่งรายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แนวเส้นทางโครงการเริ่มจากอําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ถึงอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ดูได้จากภาพที่ 4

ภาพที่ 4: แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
ที่มา: บริษทั เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด (2554)
จากภาพ แนวเส้นทางโครงการเริ่มจากจังหวัดแพร่ ผ่านจังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา และไป
สิ้นสุดที่ อ.เชียงของจังหวัดเชียงราย ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 59 ตําบล 17 อําเภอ 4 จังหวัด ระยะทางรวม
ประมาณ 323 กิโลเมตร ตามแนวเส้นทางประกอบด้วยทั้งหมด 26 สถานีดู และได้มีการศึกษาและ
ออกแบบการสร้างสถานีรถไฟจํานวนทั้งหมด 26 สถานี ประกอบด้วย สถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี ได้แก่
สถานีเด่นชัย สถานีแพร่ สถานีพะเยา และสถานเชียงราย สถานีขนาดเล็กจํานวน 9 สถานี ได้แก่สถานีสูง
เม่น หนองม่วงไข่ สอง งาว มหาวิทยาลัยพะเยา ป่าแดด เวียงเชียงรุ้ง ชุมทางบ้านป่าซาง และสถานีเชียง
ของ โดยที่สถานีเชียงของจะมีลานจอดขบวนรถไฟ (Stabling Yard-Container yard) ทั้งนี้ประกอบด้วย
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ป้ายหยุดรถไฟอีกจํานวน 13 สถานี ทั้งนี้โครงการได้มีการออกแบบอุโมงค์รถไฟจํานวน 3 อุโมงค์ เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางในช่วงที่ผ่านหุบเขา ซึ่งจะช่วยให้ประหยดเวลาในการเดินทางได้มากขึ้น อีกทั้ง
ได้ออกแบบจุดตัดต่างระดับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจํานวนทั้งสิ้น 569 จุด ประกอบด้วย สะพานข้าม และ
อุโมงค์ลักษณะต่างๆ
จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวได้มีการดําเนินการแล้ว และได้มีการศึกษาทบทวนความเหมาะสมเป็นที่
เรียบร้อย แต่ยังขาดการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม ทําให้โครงการนี้ใช้เวลาการศึกษาเป็น
เวลานาน ดังนั้นการศึกษานี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆได้รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ
ทางวิชาการเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็นของจังหวัดเชียงรายในการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงราย-เชียงของ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกหน่วยงาน โดยเน้นการใช้
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ จ ากความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะภาคส่ ว น รวมถึ ง ประชาชนและภาคเกษตรกรผู้ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบจากการขนส่งทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

วัตถุประสงค์
การวิเ คราะห์ ผ ลประโยชน์ จ ากโครงการก่ อ สร้ างรถไฟรางคู่ส ายเด่น ชั ย -เชีย งราย-เชี ยงของ:
มุมมองของจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้
1. รวบรวมสถานการณ์การและข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงรายเชียงของ
2. วิเคราะห์ผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ฯที่มีต่อ เศรษฐกิจเชียงราย การค้า
ชายแดน การลงทุน การจ้างงานระดับเศรษฐกิจชุมชน การคมนาคม และการท่องเที่ยว จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้ใช้เทคนิคการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และการศึกษาเชิงพรรณนา
(Descriptive analysis) ในการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิจัยทางวิชาการ สรุปรายงานการ
ประชุม รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ (In-depth interview) ตัวแทนภาครัฐบาล คือ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตั ว แทนภาคเอกชนได้ แ ก่ ประธานสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เชี ย งราย ประธาน
หอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานสภาเกษตรกร นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด
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และนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จํานวน 7 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนในจังหวัดเชียงราย ทําการสัมภาษณ์ในเดือนตุลาคม 2559
ตารางที่ 1: รายชื่อผู้ให้สมั ภาษณ์เชิงลึก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
ประธานสภาเกษตรกร
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด
นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.)
หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียง
ของ: มุมมองของจังหวัดเชียงราย สามารถจําแนกได้ตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้ดังนี้
1. สถานการณ์และข้อเท็จจริง (Stylized Facts)
โครงการก่อสร้างก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย เป็นโครงการที่ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2503 ได้
มีการสํารวจเบื้องต้นและปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การเงิ น จนถึ ง ปี พ.ศ. 2546 ได้ มี ก ารศึ ก ษาทบทวนความเหมาะสมโครงการอี ก ครั้ ง ในปี 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบและอนุมัติในหลักการของโครงการ จากการ
ประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ ห้องเชียงแสน
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 28 พฤศจิกายน 2559 และได้ให้ความสําคัญในการ
เร่งรัดให้เกิดการก่อสร้างในปี 2560 ระยะที่ 1
นอกจากนั้น สามารถสรุปข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียง
ของดังนี้
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1.1) ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ใช้งบประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง
วิศวกรรม (รวมค่าจ้างที่ปรึกษา) 73,172 ล้านบาท และราคาค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (7292
แปลง, 9661 ไร่) 3,808 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 76,980 ล้านบาท โดยผลอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) เท่ากับร้อยละ 13.31 ซึ่งถือ
ว่าค่า EIRR สูงกว่าค่ามาตรฐานที่ร้อยละ 9 ต่อปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 7,164 ล้านบาท
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (B/C Ratio) 1.15 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 ดูได้จากตารางที่ 2
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
ราคาค่าก่อสร้างทางวิศวกรรม
ราคาค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR)
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตราตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน
(B/C Ratio)

มูลค่า
73,172 ล้านบาท
3,808 ล้านบาท
ร้อยละ 13.31
7,164 ล้านบาท
1.15

หมายเหตุ
รวมค่าจ้างที่ปรึกษา
7292 แปลง, 9661 ไร่
ค่ามาตรฐานร้อยละ 9 ต่อปี
ค่ามาตรฐาน 1

ที่มา: บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด (2554)
1.2) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร
ได้มีการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารทั้งประเทศ ประกอบด้วยผู้โดยสารเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจําทาง รถไฟและทางอากาศ ในปี 2580 จํานวน 4,325,287 คน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2560 หรือเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 68.18 โดยมีการ
คาดการณ์ผู้โดยสารที่มาใช้เส้นทางรถไฟโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จํานวน 2.7 ล้าน
คนในปี 2580 หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 54 จากปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นปีละ(CAGR) ร้อยละ 66 ตั้งแต่ปี
2560-2580 ดูได้จากตารางที่ 3
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ตารางที่ 3: การคาดการณ์ผู้โดยสารทีม่ าใช้เส้นทางรถไฟโครงการ
จํานวนผู้โดยสาร (คนต่อปี)
เส้นทาง
เด่นชัย-เชียงราย-เชียง
ของ

2560

2565

2570

2575

2580

1,756,015

2,004,215

2,225,405

2,461,560

2,702,460

อัตราเติบโต
เฉลี่ย
(CAGR %)
66

ที่มา: บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด (2554)
1.3) คาดการณ์ปริมาณการขนส่ง
การคาดการณ์ด้านการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟโครงการ ได้มีการคาดการณ์ใน 2 กรณี คือ
กรณีไม่รวมสินค้าจากจีน หรือเป็นการขนส่งสินค้าของไทยเพียงอย่างเดียว และกรณีรวมสินค้าจากการค้า
กับประเทศจีน ได้ผลการคาดการณ์ ดังนี้ ปริม าณการขนส่งสิน ค้า ไม่รวมสิน ค้าจีน ในปี 2580 เท่ากั บ
832,256 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 165.4 จากปี 2560 หรือมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 39.57
ส่วนกรณีที่รวมสินค้าจากจีน ปริมาณเท่ากับ 4.25 ล้านตันในปี 2580 เพิ่มขึ้นร้อยละ 165.4 หรือเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 39.57 ต่อปี ดูได้จากตารางที่ 4
ตารางที่ 4: การคาดการณ์ปริมาณสินค้าบนเส้นทางรถไฟโครงการ
เส้นทาง
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
(กรณีไม่รวมสินค้าจีน)
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
(กรณีรวมสินค้าจีน)

ปริมาณการขนส่งสินค้า (ตันต่อปี)
2560

2565

2570

2575

2580

อัตราเติบโตเฉลี่ย
(CAGR %)

313,669

400,330

510,933

652,095

832,256

39.57

1,603,669 2,095,930 2,612,133 3,413,895 4,254,656

39.57

ที่มา: บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด (2554)
1.4) การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ได้มีการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนําข้อมูล
ประกอบการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการฯ ตามตารางที่ 5 ดังนี้
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ตารางที่ 5: สรุปการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ลําดับที่
วันที่
กิจกรรม
1
23-25 พ.ค. 2554 การพบปะหารือกับหน่วยงานและผู้นําชุมชน
2
12-22 มิ.ย. 2554
การพบปะหารือกับหน่วยงานและผู้นําชุมชน
3
11-14 ก.ค. 2554
การประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
4
5-15 ส.ค. 2554
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
5
5-15 มี.ค. 2555
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
6
19-22 มิ.ย. 255
การประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ที่มา: บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด (2554)
มีการนําเอาข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมและดําเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมาร่วมพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและออกแบบของโครงการในประเด็น
ต่างๆ เช่น ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบโครงการ ได้แก่ การชดเชยเวนคืนที่ดิน จุดตัดต่างๆ ของทาง
รถไฟ การระบายน้ํา การแบ่งแยกชุมชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีข้อกังวลความชัดเจนของ
แนวเส้นทาง ระยะเวลาการเริ่มก่อสร้างโครงการ และการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน
1.5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการดําเนินงานด้ านการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมประชาสั มพันธ์ เพื่อนํ าข้อมูล
ประกอบการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการฯ มีการนําเอาข้อเสนอแนะจากการประชุม ความ
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดทําผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันแก้ไข และการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ตามตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6: ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบ
1. การชะล้างพังทลายของดิน
บริเวณที่เปิดหน้าดิน
2. แรงสั่นสะเทือนอาจส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างของแหล่ง
โบราณสถาน

มาตรการฯ
1. ปลูกพืชคลุมดิน หรือติดตั้งโครงการป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินสําหรับงานตัดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นเนินเขาตามความ
เหมาะสม
2. พิจารณาออกแบบทางรถไฟช่วงที่เข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเป็น
โครงสร้างสะพานยกระดับ และพิจารณาการขุดร่องลึกเพื่อลด
แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง
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ผลกระทบ
3. การขวางกั้นการเดินทางสัญจร/
แบ่งแยกชุมชนออกเป็น 2 ฝั่ง
4. การกีดขวางทางไหลของน้ํา

5. การรบกวนการจราจรในท้องถิ่น
6. การรบกวนด้านเสียงจากขบวน
รถไฟบริเวณที่ผ่านชุมชน
7. การเวนคืนและรื้อย้ายสิ่งปลูก
สร้างของประชาชนในพื้นที่

มาตรการฯ
3. พิจารณาออกแบบทางลอดเพื่อให้ยานพาหนะขนาดเล็ก รถเพื่อ
การเกษตร สัตว์เลี้ยง สามารถใช้ในการสัญจรระหว่างชุมชนหรือพื้นที่
ทางการเกษตรได้
4. ออกแบบทางรถไฟให้เป็นโครงสร้างโปร่ง บริเวณพื้นที่ลุ่ม
5. ออกแบบขนาดของช่องสะพานต้องไม่เล็กกว่าสะพานรถยนต์ที่ตัด
ลําน้ําเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้ง
6. ออกแบบคันทางให้สูงกว่าระดับน้ําที่เคยท่วมสูง
7. ออกแบบจุดตัดทางรถไฟกับทางรถยนต์เป็นทางยกให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บริเวณจุดตัดนั้นๆ
8. ทําการติดตั้งกําแพงกันเสียง หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวกันเสียง
บริเวณที่แนวเส้นทางรถไฟผ่านแหล่งที่ไวต่อผลกระทบด้านเสียง เช่น
วัด ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา
9. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการเวนคืนของโครงการและ
การดําเนินการจ่ายค่าเวนคืนจะต้องยึดหลักกฎหมาย เป็นธรรม โปร่ง
ใน ตรวจสอบได้ และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ที่มา: บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด (2554)
2. วิเคราะห์ผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนภาครัฐบาล คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะ
มณีสถิต ตัวแทนภาคเอกชนได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายพละวัต ตันศิริ ประธาน
หอการค้าจังหวัดเชียงราย ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานสภาเกษตรกร นายธีรวัช คําเงิน นายกสมาคม
สหพั น ธ์ ท่ อ งเที่ ย วภาคเหนื อ 17 จั ง หวั ด นายกิ ต ติ ทิ ศ สกุ ล และนายกสมาคมสื่ อ มวลชนและนั ก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายราวิน เสริมวิทยากุล ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ (คสศ.)
หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ จํานวนทั้งหมด 7 คน สามารถสรุปความ
คิดเห็นของโครงการก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ที่มีต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม ด้านการค้าชายแดน
ด้านการลงทุน ด้านการจ้างงานระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้านคมนาคมขนส่ง และด้านการท่องเที่ยว ตาม
ตารางที่ 7 ดังนี้
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ตารางที่ 7: สรุปความคิดเห็นของผู้ให้สมั ภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก

เศรษฐกิจ
โดยรวม

การค้า
ชายแดน

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย
3. ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงราย
4. ประธานสภาเกษตรกร
5. นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว
ภาคเหนือ 17 จังหวัด
6. นายกสมาคมสื่อมวลชนและนัก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
7. ประธานคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.)
หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ
ค่าเฉลี่ยร้อยละที่เห็นด้วย (%)

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O

O

ด้าน
คมนาคม
ขนส่ง
O
O

ด้านการ
ท่องเที่ยว

O

O

O

O

O
O

O
O

O

O

O

O

100%

100%

ด้านการ ด้านการจ้าง
ลงทุน
งานระดับ
ชุมชน
O
O
O
O
O

O

O

100%

83.3%

60.7%

60.7%

O
O

ที่มา: การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ O หมายถึง เห็นด้วยว่าจะส่งผลดี
ผลการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยร้อยละ 100 ว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของจังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง แพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการก่อสร้างทางรถไฟ ส่งผลดีต่อด้านการ
คมนาคมขนส่ง และด้านการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเห็นด้วยร้อยละ 83.3 เห็นด้วยว่าจะส่งผลดีต่อการค้า
ชายแดน และร้อยละ 60.7 เห็นด้นว่าจะส่งผลดีต่อการลงทุน และการจ้างงานระดับชุมชน สามารถ
อภิปรายผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
2.1) เศรษฐกิจโดยรวม (Regional economy)
ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวม จากโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการรถไฟรางคู่
เด่นชัย-เชียงของ โดยบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด คาดว่าการมีรถไฟเส้นดังกล่าวจะส่งผลให้
เกิ ด การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจาก มู ล ค่ า โครงการก่ อ สร้ า งรวมทั้ ง สิ้ น 76,980 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยต้นทุนการก่อสร้าง 73,172 ล้านบาท และต้นทุนการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,808
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ล้านบาท ร้อยละ 100 ของผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าจํานวนเงินลงทุนดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้การขยายตัว
เศรษฐกิจในภูมิภ าคและเศรษฐกิจของจัง หวัด ตามเส้ นทางก่อ สร้ าง ได้แ ก่ แพร่ ลํ าปาง พะเยา และ
เชียงราย ก่อให้เกิดจากการจ้างงาน การซื้อขายวัสดุก่อสร้าง การเข้าพักโรงแรม/ที่พักอาศัย การใช้บริการ
ร้านอาหาร และการซื้อขายสินค้าอุปโภค-บริโภคในท้องถิ่นระหว่างการก่อสร้าง จากการคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ร้อยละ 13.31 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่10 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) อยู่ที่ 7,164 ล้านบาท และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit/Cost Ratio) อยู่ที่ 1.15
ถือว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จสู งกว่าต้น ทุน 1.15 เท่า ผู้ให้สั มภาษณ์เห็น ด้ว ยว่ ามีค วามคุ้ม ค่าทาง
เศรษฐกิจ ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต จะได้รับผลดีจากเส้นทางขนส่งทั้งขาไป (เชียงของ-เด่นชัย) ในด้าน
การกระจายวัตถุดิบการผลิตจากจังหวัดภาคเหนือสู่อุตสาหกรรมผลิตที่มีที่ตั้งอยู่ภาคกลาง ส่วนขากลับ
(เด่นชัย-เชียงของ) ผู้ผลิตในภาคกลางจะได้รับประโยชน์จากการขนส่งสินค้าที่ถูกลงในการเข้าถึงตลาด
ภาคเหนือและประเทศจีน
2.2) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)
ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 100 เห็นด้วยว่าการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นมีผลต่อการยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ ยว ยกตัวอย่ างเช่น ในกรณีของเส้นทางรถไฟความเร็ว สูงใน 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ กรุ งเทพเชียงใหม่ (ผ่านอยุธยา พิษณุโลก และลําปาง) กรุงเทพ-สงขลา (ผ่านนครปฐม หัวหิน ชุมพร และสุราษฎร์
ธานี) และกรุงเทพ-ระยอง (ผ่านพัทยา) คาดว่าจะส่งผลพลอยได้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากจะ
ช่วยกระจายนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงเมืองท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เป็นสิ่ง
อํานวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ลานจอดรถ การจัดระบบการโดยสารสาธารณะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ป้ายบอกทางที่มีหลากหลายภาษา ร้านอาหาร ห้องน้ํา เป็นต้น อีกทั้งเส้นทางนี้
เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวจากจังหวัดแพร่ ลําปาง พะเยา เชียงราย โดยทําให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยว
ใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต
การมีรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของจะส่งเสริมเรื่องการคมนาคมให้มีความสะดวกและต้นทุนต่ําลง
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือมากขึ้น เนื่องในยุค
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในยุค Digital economy เปลี่ยนไปจากเดิม คือมีการค้นหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจเดินทาง การดูรูปถ่าย การศึกษาเรื่องราวของสถานที่ รวมถึงการต้องการความสะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง ความคุ้มค่า หากเชียงรายมีรถไฟ จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง
สร้างความคุ้มค่าและความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดการสร้าง
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วใหม่ ต ามแนวรถไฟ ยกตั ว อย่ า งกรณี ป ระเทศญี่ ปุ่ น ที่ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศด้วยการเกิดทางโดยรถไฟความเร็วสูง ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ส่งผล
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ให้เกิดการกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต (Revisit) รถไฟจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ อีกทั้งจังหวัดสามารถ
จัด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวในช่ว งฤดู ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ได้ม ากขึ้น ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วสี เ ขีย ว
(Ecotourism) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (Minority
tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical tourism) การท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ (Aging
tourism) และการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชียงราย (พ.ศ.2561 –
2564) ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยว 3H ที่เหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health
tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Heritage tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพร (Herb
tourism)
หากไม่มีรถไฟจะก่อให้เ กิ ดการชะลอตัวในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงรายและภาคเหนื อ
ตอนบน เนื่องจากหากมีรถไฟจะทําให้เกิดเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย
โดยเฉพาะเชียงรายที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดขนาดใหญ่เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น สงขลา เป็นต้น หากไม่มีรถไฟจะทําให้จังหวัดเชียงราย
เสียต้นทุนค่าเสียโอกาสจากจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น
2.3) ด้านคมนาคมขนส่ง (Transportation)
ร้อยละ 100 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการมีทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของจะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
ระหว่างภูมิภาค สามารถเชื่อมต่อการขนส่งจากจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่อําเภอเชียงของสะพานมิตรภาพไทย
ลาวแห่งที่ 4 ไปยัง สปป. ลาว และจีนตอนใต้ เชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางจากประเทศจีนภายใต้นโยบาย
การค้าและการลงทุนของจีน เช่น One Belt, One Road policy (OBOR) เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงเมือง
หน้าด่านของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมต่อเส้นทาง
บก R3A (ไทย-สปป.ลาว-จีน) และ R3B (ไทย-เมียนมาร์) ซึ่งจะเป็นบทบาทสําคัญต่อการเชื่อมโยงประเทศ
ในภูมิภาคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การขนส่งทางรถไฟช่วยประหยัด พลังงาน โดยสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี ระบบขนส่ งทางราง
แห่งชาติ มีผลการศึกษาว่า การใช้พลังงานขนส่งสินค้าทางรางน้อยกว่ารถยนต์กว่า3.5 เท่า และใช้พลังงาน
ขนส่งคนน้อยกว่ารถยนต์กว่า 5 เท่า และประหยัดต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งทางรางอยู่ที่ 0.95
บาท/ตัน/กิโลเมตร ถูกกว่าการขนส่งทางถนนที่มีต้นทุนอยู่ที่ 2.12 บาท/ตัน/กิโลเมตร และต้นทุนการ
ขนส่งทางอากาศอยู่ที่ 10 บาท/ตัน/กิโลเมตร ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าการขนส่งทางรถไฟจะช่วยลดต้นทุน
ด้านการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการเชียงรายที่ส่งสินค้าสู่ภาคกลางและ
ผู้ผลิตที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางในการกระจายสินค้ามาภาคเหนือ
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ในด้านภาคเกษตร เกษตรกรเห็นด้วยและคาดหวังให้มีการก่อสร้างรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย
เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ในหลากหลายด้าน เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
นาน มีการผูกขาดตลาดสินค้าเกษตรจากพ่อค้าคนกลางไม่กี่ราย และประสบปัญหาการแทรกแซงตลาด
จากกลุ่มทุนจีนที่เข้ามากดราคาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ดังนั้น เกษตรกรมีความจําเป็นต้องเร่งขายสินค้า
เพื่อนําเงินมาชําระหนี้ หากมีรถไฟเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ เช่น 1.การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตร
สู่ภาคอุตสาหกรรม 2. การลดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ 3. ทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง 4. ช่วย
ลดปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ําได้ อีกทั้งยังสามารถใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
(Value added) การแปรรูปสินค้าเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งขายให้พ่อค้าคนกลาง ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างโรงงาน
แปรรูปชุมชน ส่งเสริมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสินค้า ผ่านการตลาด หรือ
การหาผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสําเร็จมานําร่องให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้ลดปริมาณ
ผลผลิตส่วนเกิน (Excess supply) ในตลาดได้ ผลตามมาคือ มีการแปรรูปสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ํา
เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ลดปัญหาการผูกขาด และการเก็งกําไรจากพ่อค้าคนกลาง ประกอบกับกับการมี
รถไฟจะช่วยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร หากโมเดลการพัฒนานี้สําเร็จจะส่งเสริมให้
เกิดแรงจูงในให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพการผลิตโดยใช้นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการตลาด
สอดคล้องกับโจทย์ของประเทศในการขับเคลื่อนการผลิตภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หากไม่มีช่องทางการขนส่งทางรถไฟ ทําให้ผลกระทบทางลบ (Negative externality) จาก
จํานวนรถบรรทุกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าน้ํามันดิบในปริมาณสูง อุบัติเหตุบนท้องถนน
หรือการชํารุดของผิวจราจร ทําให้ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบํารุงทุกปี
2.4) การค้าชายแดน ( Border trade)
ร้อยละ 83 เห็นด้วยว่าการมีรถไฟจะสร้างประโยชน์ต่อการค้าชายแดน ประโยชน์ของรถไฟจะ
ส่งผลต่อการเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย จากความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นของการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรทางการเกษตร แรงงาน และเงินทุนข้ามพรมแดน ซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดการส่งออก
ผ่านแดนมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกผ่านด่านชายแดนเชียงของ ตลอดจนการเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยน
ถ่ายสินค้าลงเรือที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตัวแทนภาคเอกชนให้ความเห็นว่า รถไฟจะช่วยเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนได้ เห็นได้จากตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือประเทศที่พัฒนา
แล้ว ล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกัน คือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ และสร้างความ
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ได้เปรียบให้แก่การค้าการลงทุนของสมาชิกในประเทศของตนเอง เชียงรายก็เช่นกัน การมีรถไฟช่วยให้การ
ขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าช่องทางอื่นๆ
ประเทศไทยมีข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) กับหลากหลายประเทศ หนึ่งในนั้นคือ ประเทศจีน แต่ไทยได้
ใช้ประโยชน์จาก FTA เหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศมากมายที่
ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ แต่จํานวนการขอรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ยังมีน้อย สาเหตุหนึ่งที่ต้องยอมรับ
คือ ผู้ประกอบการยังเข้าไม่ถึงการค้าระหว่างประเทศ หากประเทศต้องการตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่
(New engine of growth) โดยให้ความสําคัญกับศักยภาพของพื้นที่ชายแดน ก็ควรจะรีบส่งเสริมสิ่ง
อํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานด้านการค้าการลงทุน (Trade and investment facilitation) เพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มากขึ้นอย่างจริงจัง
มิฉะนั้นจะเสียโอกาสต่างๆได้
อีกทั้งให้ความคิดเห็นว่า การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ “Special Economic Zone” หาก
เป็นแค่คําว่า “พิเศษ” โดยแท้จริงแล้วไม่มีอะไรพิเศษ คือไม่พิเศษ ฉะนั้น การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
ต่างๆ จะเกิดประโยชน์เมื่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจได้ดําเนินการแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ถึงจะสามารถยื่น
ขอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ หากแต่ว่าจะทําอย่างไรให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจกิจพิเศษ คําถามที่
ยากที่จะตอบได้ ในสภาวะที่คําว่า “พิเศษ” เป็นเพียงแค่คําเท่านั้น เพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่สามารถ
ทดแทนได้คือ การเห็นสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถจับต้องได้ เช่น ถนนดีหรือยัง มีไฟฟ้า ประปา
อินเตอร์เน็ตไหม มีท่าเรือหรือไม่ ถ้าจะส่งสินค้าไปขายหรือผลิตจํานวนมากๆ มีรถไฟหรือไม่ สิ่งเหล่านี้
ต่างหากที่ภาคเอกชนอยากเห็น ไม่ใช่การประกาศเชิญชวนมามองพื้นที่ว่างเปล่า เต็มไปด้วยโอกาสที่มอง
ไม่เห็น (Invisible opportunity) มากไปกว่านั้นคือโอกาสที่มองและจับต้องได้ นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่นัก
ลงทุนอยากเห็น คืออยากเห็นธุรกิจที่ไปแล้วประสบผลสําเร็จ ไปแล้วสามารถต่อยอดไปที่อื่นได้ อย่างนี้
เรียกว่าการเติบโต หรือโอกาสที่แท้จริง ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้ ภาครัฐควรจะทําให้นักลงทุน
เห็น จะได้เกิดความเชื่อมั่น
2.5) ด้านการลงทุน (Direct investment)
ร้อยละ 60.7 เห็นด้วยว่ารถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ช่วยส่งเสริมปัจจัยดึงดูดการลงทุน
ในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากรถไฟจะทําให้ต้นทุนการขนส่งต่ําลงและทําให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จะ
ดึงดูดอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value added) มากขึ้น จากนั้นจะเกิดการผลิตใน
พื้นที่ที่มีความได้เปรียบจากอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบมากขึ้น การจ้างงานในท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้นตาม บวกกับการ
เติบโตการค้าชายแดนที่ต่อเนื่อง หากมีเชียงรายมีรูปแบบการขนส่ง (Mode of transport) ครบทุก
รูปแบบจะส่งเสริมให้มูลค่าการลงทุนสูงขึ้น
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การมีรถไฟจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และกระจายความเจริญ
ไปสู่ชนบท โดยสามารถพิจารณาได้จากการขยายตัวของพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยพาณิชย์
และอื่นๆของจังหวัดเชียงราย โดยจากสถิติเดือนสิงหาคม ปี 2559 จากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
เชียงรายพบว่า พื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 183,735 ตารางเมตร มีการขยายตัวสะสม 10 ปี
จากปี 2548 - 2558 (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.93 พื้นที่อนุญาตก่อสร้างพาณิชย์อยู่ที่ 22,423 ตารางเมตร
และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอื่นๆอยู่ที 60,569 ตารางเมตร มี CAGR 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 21.08 ถือว่ามีการ
ขยายตัวในระยะยาวที่ค่อนข้างดี และหากมีรถไฟก็จะส่งผลให้มีการเติบโตสูงขึ้น ขณะที่ การเติบโตของ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการลงทุนในจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดย
จากสถิติเดือนสิงหาคม ปี 2559 พบว่า จํานวนโรงงานในจังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด 2,069 แห่ง และ
จํานวนจดทะเบียนอุตสาหกรรมรวม 10,067.2 ล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การเข้ามาของรถไฟจะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct
investment: FDI) จากทั้งประเทศเพื่อนบ้าน จีนตอนใต้ และประเทศอื่นในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่กับคนในท้องถิ่น อาจเป็นในรูปแบบของ Start-up และช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)
2.6) ด้านการจ้างงานระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Employment)
ร้อยละ 60.7 เชื่อว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวจะสร้างงานกับคนในท้องถิ่น (Local job
creation) อาทิ การจ้างเจ้าหน้าที่การรถไฟใน 26 สถานี และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น พนักงานประจํา
สถานี พนักงานทําความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรืออาชีพค้าขายอิสระ ทําให้เกิดดึงดูดให้
คนท้องถิ่นที่ไปทํางานในเมืองกลับคืนสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท
รวมถึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและพื้นที่ชนบท (Unemployment in
agricultural sector) การมีทางรถไฟยังช่วยลดปัญหาการกระจุกตัวแรงงานในเมืองอุตสาหกรรม
(Population density) การเคลื่อนย้ายแรงงาน (Labor migration) ที่มีฝีมือและผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพสู่เมืองใหญ่ (Brain drain) หากมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่รอบนอกหรือชายแดน ควรจะมีการ
ส่งเสริมการกระจายความเป็นเมืองอย่างเท่าเทียม (Urbanization) การสร้างบรรยากาศความเป็นเมืองจะ
เป็นจุดกําเนิดให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านตามมา เชียงรายต้องมีการเร่งสร้างค่านิยมในการเข้ามาลงทุนใน
ชายแดนมากขึ้นเพื่อที่จะลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสมองในการพัฒนาด้านต่างๆ อีกทั้งยังเชื่อมั่น
ว่า พื้นที่ที่ได้รับโอกาส จะมีการพัฒนา และจะมีความเจริญตามมา หากสร้างโอกาสได้ ปัญหาความ
ยากจน และการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมจะหมดไปอย่างแน่นอน
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สรุปผลการศึกษา
การมีรถไฟจะเป็นผลดีต่อการขนส่งทางรางเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Railroad infrastructure) ที่
จําเป็นต่อการค้าการลงทุนของประเทศ เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งในการประเมินความสามารถด้านการแข่งขัน
ซึ่งประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางถนน ทางเรือและทางอากาศ ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความพร้อม แต่
ยังขาดการขนส่งทางราง ดังนั้นหากมีการขนส่งทางรางจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยสร้างความเชื่อมโยง
แหล่งวัตถุดิบถึงตลาด (Connectivity) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านคมนาคมขนส่ง (Transportation) ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะทําให้ระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน (Competitiveness) ของทั้งประเทศไทย
และจังหวัดเชียงรายสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสําคัญ เป็นประโยชน์ต่อการค้าชายแดน ส่งเสริมการส่งออกผ่าน
ชายแดน โดยเฉพาะด่านศุลกากรเชียงของ และเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนถ่ายสินค้าลงเรือที่ท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสน และการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการเกษตร การผลิต แรงงาน และเงินทุนข้าม
พรมแดน จะทําให้ตัวเลขการค้าชายแดนเติบโต ประโยชน์ต่อการลงทุน เพิ่มระดับความเชื่อมั่นนักลงทุน
ในจังหวัดเชียงรายประโยชน์ต่อการจ้างงานในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดข้างเคียง ประโยชน์ต่อการผลิต
(ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม) ในจังหวัดเชียงราย และอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วัตถุดิบขั้นพื้นฐานจาก
จังหวัดเชียงรายและประเทศเพื่อนบ้าน ประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนในจังหวัดและ
พื้นที่ชายแดน อํานวยความสะดวกในการติดต่อหรือดําเนินธุรกิจ โดยจะทําให้การลงทุนในพื้นที่มีความ
ง่ายขึ้น (Ease of doing business) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการท่องเที่ยว การเกษตรและ
อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน และขยายขนาดตลาด (Market size) ของธุรกิจที่ต้องการขยายตลาด
เข้าสู่พื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน
เชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางจากประเทศจีนภายใต้นโยบายการค้าและการลงทุนของจีน เช่น
One Belt, One Road policy (OBOR) โดยเชื่อมโยงเมืองหน้าด่านของระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่ง
เชื่อมต่อเส้นทางบก R3A (ไทย-สปป.ลาว-จีน) และ R3B (ไทย-เมียนมาร์-จีน) ซึ่งจะเป็นบทบาทสําคัญต่อ
การเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การ
ขนส่งทางรถไฟจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่นอุบัติเหตุจากจํานวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น หาก
ไม่มีช่องทางการขนส่งทางรถไฟ ทําให้ผลกระทบทางลบ (Negative externality) จากรถบรรทุกขนาด
ใหญ่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือการชํารุดของผิวจราจร ทําให้ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบํารุง
ทุกปี
เพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยว
เดิม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มระดับโอกาสการกลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) เพิ่มระดับความพึง
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พอใจของนักท่องเทียว อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้จังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูกาลต่างๆ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย
(พ.ศ.2561 – 2564) ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยว 3H ที่เหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Heritage tourism) และการท่องเที่ยวเชิง
สมุนไพร (Herb tourism)
สามารถสร้างงานกับคนในท้องถิ่น ทําให้เกิดดึงดูดให้คนท้องถิ่นที่ไปทํางานในเมืองกลับคืนสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท รวมถึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตร และพื้นที่ชนบท การมีทางรถไฟยังช่วยลดปัญหาการกระจุกตัวแรงงานในเมือง
อุตสาหกรรม การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสู่เมืองใหญ่ (Brain drain)
สร้างค่านิยมในการเข้ามาลงทุนในชายแดนมากขึ้นเพื่อที่จะลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสมองในการ
พัฒนาด้านต่างๆ
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