
 
 

การพัฒนาประเทศไทยในกระแสความร่วมมือจีน – สิงคโปร์ 
 

สิงคเรศ อร่ามรัตน์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 บทเรียนจากการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ เล็ก
ที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ด้วยพื้นที่เพียง 718 
ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังไม่มีความเข้มแข็ง
ทางทรัพยากรธรรมชาติ แต่สิงคโปร์สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า การสร้างจุดแข็ง 
ให้กับประเทศในด้านการขนส่งทางท่าเรือ 
รวมทั้ งยังได้ เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
ภายในระยะเวลา 5 ทศวรรษ สิ งคโปร์
สามารถพัฒนาประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่มี GDP สูงที่สุด ซึ่งเป็นผลจากการ
บริหารจัดการที่ ดี  การวางนโยบายและ 
แผน การพั ฒ น าป ระ เท ศ ใน ระยะย าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแผนดังกล่าวได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และประชาชนทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
 สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ จากการเข้า
อบรมในครั้งนี้ คือ การพัฒนาของประเทศ
สิงคโปร์ นั้น ได้ค านึงถึง 3 ประเด็นหลัก ๆ 
ได้แก่ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม และเน้นการวางแผนในระยะยาว  
โดยก าหนดทิศทางของประเทศลงในแผน
ยุทธศาสตร์ และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพ่ือให้นโยบายได้มีความต่อเนื่อง 
จากนั้นจึงได้จัดท าแผนแม่บทในด้านต่าง ๆ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  โดยค านึ งถึ ง  ความ
สอดคล้องกันของแต่ละด้าน เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการ
ออกแบบผังเมือง และแผนการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการคมนาคม
ขนส่ง นั้น สิงคโปร์ได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหา
การจราจร การลดมลพิษ และสามารถ
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ได้ ใ น ร ะ ย ะ ย า ว  
โดยตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วน การใช้
ระบบขนส่งสาธารณะให้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
75 ในปี ค.ศ. 2030 ผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น 
 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ มี
ความครอบคลุมทุกพื้นที่ และการใช้ระบบ 
Feeder เชื่ อมต่ อจาก พ้ื นที่ ชุ มชน ไปยั ง
โครงข่ายระบบราง  
 การพัฒนาพื้นที่โดยรวมของสถานี
ขนส่งทางราง สถานีขนส่งโดยสารประจ าทาง 



 
 

ศูนย์การค้าและที่ อยู่ อาศัยไว้ ในบริ เวณ
เดียวกัน  รวมทั้ งการให้ ความส าคัญกับ
เอกลักษณ์ ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างโอกาส       
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เ พ่ื อ ส ร้ า ง ส ม ดุ ล 
(Harmonization)  ร ะ ห ว่ า ง คุ ณ ค่ า เชิ ง
พาณิชย์ และประวัติศาสตร์  
 การให้ความส าคัญกับการใช้รถโดยสาร
ประจ าทาง เช่น ช่องทางเฉพาะรถโดยสาร
ประจ าทาง (Bus Lane)  
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ ในระบบ
ขนส่งสาธารณะ เช่น การใช้ Smart Card 
แทนเงินสดในการช าระค่าโดยสาร ระบบการ
จัดการรถโดยสารประจ าทางอัจฉริยะที่จะ
สามารถรายงานก าหนดเวลาของรถที่จะ 
เข้ามาที่ป้ายประจ าทางได้ 
 การออกนโยบายและกฎระเบียบการ
จัดการทางด้านยานพาหนะ และการจัดการ
จราจรหนาแน่น เช่น การควบคุมจ านวน
ยานพาหนะส่วนบุคคลผ่านทางมาตรการ 
การขอทะเบียนรถ การคิดค่าจ่ายการใช้ถนน             
ตามปริมาณความหนาแน่นของการจราจร  
 ในด้านการพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐาน
ระบบขนส่งสาธารณะ สิงคโปร์สามารถ
ด าเนินการได้เป็นไปตามแผน โดยการกัน
พื้นที่ในเขตที่จะด าเนินการพัฒนาระบบ
ขนส่ง (Land Safeguard) เป็นพ้ืนที่ของ
รั ฐ ตั้ งแต่ ต้ น  ท าให้ ไม่ ต้ อ งเวนคื นที่ ดิ น 
เพ่ือพัฒนาโครงการในภายหลัง ถึงแม้ว่าในบาง

พ้ื นที่ จะเป็ น พ้ื นที่ ของประชาชนก็ ตาม 
เนื่องจากประชาชนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ใน
วัยเด็กให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและพร้อม
ที่จะมสี่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งถือได้
ว่าเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์พัฒนาได้
อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาอันสั้น 

 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นแนวคิดการพัฒนาของประเทศสิงคโปร ์

 

 อิ ท ธิ พ ล ขอ งจี น ที่ มี ต่ อ ภู มิ ภ าค
อาเซียน  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้
ก าหนดท่าทีของตนเองในระดับเวทีโลก ผ่านการ
ริเริ่มโครงการต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพ่ิม
บทบาทของตนเองในระดับนานาชาติและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศต่าง ๆ 
ให้มากยิ่งขึ้น การริเริ่มโครงการที่มีบทบาท
ส าคัญและมีผลกระทบเป็นวงกว้างมากที่สุด
ส าหรับภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย คือ 
โครงการเส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหม
ทางทะเลศตวรรษที่ 21 (Silk Road Economic 
Belt and 21th Century Maritime Silk Road) 



 
 

หรือ One Belt One Road (OBOR)  ซึ่ งริ เริ่ม  
โดยประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เมื่อปลายปี 
ค.ศ. 2013 โดยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ
ประเทศจีน ในการรวมกลุ่ มกับประเทศ 
เพ่ื อนบ้ าน ประเทศเพ่ื อพัฒนาการทาง
เศรษฐกิ จ โดยเป็ นทั้ งการรวมกลุ่ มทาง
กายภาพ เชื่อมโยงผ่านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการขนส่ งต่ าง  ๆ  เช่ น  ถนน  รถไฟ
ความเร็วสูง ท่าอากาศยาน และท่าเรือ และ
ยังหมายรวมถึงการรวมกลุ่มทางด้านการเงิน 
การลงทุนอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
โครงการเส้นทางสายไหม และเสน้ทางสายไหมทาง

ทะเลศตวรรษที่ 21 

 ในส่ วนของการพัฒ นาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน OBOR นอกจากจะมี
เป้ าหมายเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ยั งมุ่ งห วั งให้ เกิดการเคลื่ อนย้ ายสิ นค้ า 
แรงงาน และนวัตกรรมอย่างเสรีระหว่าง
ป ระ เท ศ ส ม าชิ ก  ซึ่ ง จ ะช่ ว ย ย ก ระดั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลงไปจนถึงใน

ระดับพลเมือง (People to people) และ          
การถ่ายทอดทางสังคมและวัฒนธรรม (Soft 
Power) อันจะเป็นการพัฒนาร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน ในการนี้  ประเทศจีนได้จัดตั้งสถาบัน
การเงินเพ่ือสนับสนุน OBOR เป็นการเฉพาะ 
โดยในระยะแรกได้ เริ่ มให้ การสนั บสนุ น 
โครงการพัฒ นาโครงข่ ายสาย ไฟ ฟ้ าใน
ประเทศบังคลาเทศ โครงข่ายรถไฟที่อินเดีย 
และลาว รวมทั้ งการพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืน ฐานด้ านการขนส่ งทางทะเล ให้ แก่
ปากีสถานและโอมาน โดยตลอดโครงการ 
OBOR ได้ประมาณ มูลค่าการลงทุนโดยรวม
ไว้ทั้งสิ้น 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 เมื่อพิจารณาในบริบทของอาเซียน 
มูลค่าการค้าระหว่างจีนและ ASEAN มีการ
เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ งจากจ าน วน  7.96 
พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ ในปี  1991 เป็ น 
472.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี  2015 
และตั้ ง เป้ า ให้ เ พ่ิ ม ขึ้ น เป็ น  1 ล้ าน ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี  2020 เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ OBOR นับเป็นปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จ โดยจะเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงจีนกับแต่ละประเทศใน  ASEAN  
เข้าด้วยกัน อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยในการยกระดับการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในกลุ่ม ASEAN เองอีกด้วย  
 ประเทศจีน ได้ด าเนินการตามแนวคิด 
OBOR โดยขยายโครงการรถไฟความเร็วสูง



 
 

เชื่อมโยงออกนอกประเทศ โดยการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มประเทศ 
ASEAN ให้เชื่อมต่อกับโครงข่ายของประเทศ
จีนจะช่วยขยายโครงข่ายรถไฟของจีนให้
ครอบคลุม เส้นทางการค้ ามากขึ้ น  เช่น  
การพัฒ นาโครงข่ ายฯ  จากจี น ตอน ใต้ 
(ม ณ ฑ ล ยู น น า น ) ผ่ า น ป ร ะ เท ศ ล า ว 
(เวียงจันทน์ ) มาออกทะเลที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของไทยในแนวทางการพัฒนา
ดังกล่าว จีนได้ลงทุนสร้างโครงข่ายรถไฟให้
ประเทศลาวเป็นเงิน  6 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยมีโครงสร้างร้อยละ 60 เป็นอุโมงค์
และสะพาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการระเบิดภูเขา 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ 
 ความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์และจีน  
 สิงคโปร์นับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มี
บทบาทส าคัญ ใน  OBOR เนื่ องจากเป็ น
ประเทศส าคัญในเส้นทาง การเดินเรือหลัก
ของโลก  อีกทั้ งยั งมี ศั กยภ าพทางด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การค้า และการ
ให้บริการภาคขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ ภ าค เอกชน ในสิ งค โป ร์ยั งมี
ความคุ้นเคยในการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความร่วมมือ
ระหว่างจีนและสิงคโปร์มีความแข็งแกร่งทั้ง
ในระดับภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยรัฐบาล
สิงคโปร์ได้เริ่มให้การสนับสนุน OBOR เนื่องจาก

เล็งเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างแผน OBOR 
ของประเทศจีนกับทิศทางพัฒนาของสิงคโปร์
และ ASEAN ทั้ ง ในด้ านการสร้ างความ
เชื่อมโยง ด้านการเงิน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระดับพลเมือง โดยเห็นได้จากการที่
สิ งคโปร์ เป็ นหนึ่ งใน  21 ประเทศตั้ งต้ น  
ในการก่อตั้ง ASIAN infrastructure investment 
bank (AIIB)  
 จากการประชุมระดับผู้น าประเทศ
ขอ งสิ งค โป ร์ แ ล ะจี น เมื่ อ ปี  2017 ได้ มี
ข้อตกลงร่วมกันถึ งบทบาทของทั้ งสอง
ประเทศภายใต้ OBOR โดยมีสาระส าคัญใน 
3 ประการ คือ 
 1. การ เชื่ อ ม โย งด้ าน โค รงส ร้ า ง
พ้ืนฐาน : โครงการที่เป็นความร่วมมือส าคัญ
ระหว่างรัฐบาลจีนและ สิ งคโปร์ภายใต้ 
OBOR คื อ  โค ร งก า ร  China-Singapore 
( Chongqing)  Demonstration Initiative 
on Strategic Connectivity :  CCI เ ป็ น
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างภาค
ตะวันตกของจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยการเชื่ อม โยงทางทะเลผ่ านท่ า เรือ 
Qinzhou ของจีนมายังมายังท่าเรือสิงคโปร์           
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการยกระดับการค้าทางทะเล
ระหว่างสองภูมิภาค  
 2.  การเชื่อมโยงด้านการเงิน : ในระดับ
รัฐบาล ได้มีการลงนามความตกลงในระดับ
รัฐบาลกับประเทศจีน ในการให้การสนับสนุน



 
 

ความร่วมมือทางการเงิน รวมทั้งให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม 
ทักษะความเชี่ยวชาญ ส าหรับในระดับบริษัท 
(เอกชน) ได้มีความร่วมมือกับจีนในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน 
โลจิสติกส์ และการสื่อสาร  
 3.  การประสานความร่วมมือจาก
ประเทศอ่ืนเพ่ิมเติม โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะ
เป็นผู้ประสานงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก
การเจรจาธุรกิ จระหว่างบริษัทจีนและ
สิงคโปร์  หากเป็นกิจกรรมภายใต้กรอบ 
OBOR  
 กล่าวได้ว่า นับตั้ งแต่การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและ
สิงคโปร์ เมื่อเดือนตุลาคมปี 1990 เป็นต้นมา 
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้มีการ
ยกระดับอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือ             
ทางเศรษฐกิจ สู่ความร่วมมือทางด้านการ
พัฒนา ทรัพยากรบุคลากร รวมไปถึงการ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและสังคมที่ลึกซึ้ง 
พร้อมกับการเปลี่ยน รูปแบบการพัฒนา
ท รั พ ย าก ร ม นุ ษ ย์  ก า รบ ริ ห า ร สั ง ค ม  
การปราบปรามทุจริตและการบริหารด้วย
กฎหมาย ในวิถีทางของจีนที่เน้นทางด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

 บทบาทของประเทศไทยกับแนวทาง
พัฒนา OBOR 
 การทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน 
 จุดแข็งของประเทศไทย ประเทศไทย
มีจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ ที่มีต าแหน่งเอ้ือต่อ
การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ได้แก่  ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม 
ประกอบปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงสร้าง
ท า ง ด้ า น ค ม น า ค ม ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม  
ทั้งโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่เชื่อมต่อกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้าน ระบบขนส่งทางราง
เชื่อมโยงภูมิภาค ระยะทางรวม 4,122 กม. 
(ทางเดี่ยว 3,763 กม. ทางคู่ 252 กม. และ
ทางสาม 107 กม.) ท่าเรือแหลมฉบัง และ
ท่าเรือกรุงเทพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ตั้ง
เป้ าหมายให้ เป็นศูนย์กลางการบินของ
อาเซียน  
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเส้นทางที่เป็น 
Inland ประเทศไทยถือเป็นเส้นทางหลักที่
สามารถเชื่อมโยงประเทศจีน และสิงคโปร์ 
ท าให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ต่อ OBOR ของจีน โดยจะเห็นได้จากความ
พยายามในการพัฒนาระบบรางในประเทศ
ไทยของประเทศจีน ผ่านโครงการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางแรกของ
ประเทศไทย ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูง
เพ่ื อ เชื่ อมโยงภู มิ ภ าค ช่ วงกรุ งเทพฯ – 



 
 

หนองคาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยง
โครงข่ายรถไฟด้านทิศเหนือ-ใต้ อาเซียนกับ
จีนตอนใต้ตามแนวเส้นทางรถไฟ สิงคโปร์ – 
คุนหมิง โดยได้มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทย ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 
- 2565) เมื่อปี  2557 ปัจจุบันอยู่ ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ประเทศไทยจะมี
ความได้ เปรียบและมีความพร้อมหลาย
ประการ แต่ก็ยังคงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้พร้อมรับมือ
กับนโยบายระหว่างประเทศที่ จะส่ งผล
กระทบอย่างทันท่วงที และอยู่ในทิศทางที่จะ
สร้างผลประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุด  
 ข้อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2561 - 2570) ในด้านการสร้าง
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ  
ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดให้ GDP ของไทยขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  และมีอันดับใน  IMD 
Competitiveness Ranking 1 ใน 20 โดยมี
ประเด็นการเป็นมหาอ านาจทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ การเป็นแม่เหล็ก

การท่องเที่ยวระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก า ร เชื่ อ ม โ ย ง โ ค ร ง ข่ า ย ค ม ม า ค ม            
ไร้รอยต่อ การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ และ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ นั้น 
จึงถือว่าความร่วมมือดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้น
ของการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟน าไปสู่
โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว            
อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ ทั้งในแง่ของการประหยัดเวลา
ในการเดินทางการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้
รถ การลดมลพิษทางอากาศจากเปลี่ยนโหมด
การขนส่งจากทางบกเป็นทางราง (Modal 
Shift) ร วม ทั้ งมู ล ค่ าค วาม สู ญ เสี ย จ าก
อุบัติเหตุที่ลดลง ที่ตอบรับกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 
 ความร่วมมือรถไฟไทย -จีน  การ
พัฒนารถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ในวันนี้ 
ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ทางด้านโลจิสติกส์แก่
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโอกาส
การพัฒนาเมืองที่อยู่รอบสถานีให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เหนี่ยวน า
ให้เกิดการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การ
สร้างงานในพื้นที่เพ่ือลดการย้ายถิ่นฐาน และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนท างานยังคงอาศัยอยู่
กับครอบครัวในสังคมผู้สูงอายุในอีก  5 ปี
ข้างหน้า โดยเฉพาะในเมืองของจังหวัดที่อยู่
ในสายทาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี  และ



 
 

หนองคาย โดยประเทศไทยอาจใช้แนวทาง
ของสิงคโปร์ในเรื่องการกันพื้นที่  (Land 
Safeguard) ในบริเวณ สถานีขนส่งต่าง ๆ 
ทั้งสถานีรถไฟ หรือระบบขนส่งสาธารณะที่
จ ะ เชื่ อมกั บ เส้ นท างรถ ไฟความ เร็ วสู ง  
ซึ่งนอกจากจะท าให้การก่อสร้างสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน โดยไม่ติดปัญหาเรื่อง
ของการเวนคืนที่ดินแล้ว ยังท าให้รัฐบาลมีข้อ
ได้เปรียบที่จะใช้รายได้จากการพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานี มาต่อยอดในการพัฒนาระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศได้ต่อไป บนพ้ืนฐานของ
ก าร วิ เค ร า ะห์ ต้ น ทุ น แ ล ะป ระ โย ช น์               
ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost – Benefit 
Analysis) ห ลั ก ค ว าม คุ้ ม ค่ า  (Value for 
Money) และความเป็ นไปได้ ท างการเงิน 
(Financing Requirement)  
 ข้อเสนอการพัฒนาในบริบทของ
ประเทศไทยในอนาคต  
 ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
จากการอบรม รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ประมวลเป็นทัศนะและข้อเสนอ
การเรียนรู้ในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย ดังนี้ 
 การร่วมมือระหว่างประเทศนอกจาก
ด้านเงินทุน และเทคโนโลยีแล้ว ประเทศไทย
ควรให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดทักษะ 
ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรให้มีความ
ช านาญ ตั้งแต่ช่วงของการศึกษาความเหมาะสม 
การออกแบบ การก่อสร้าง ตลอดจนการ

บริหารจัดการและบ ารุงรักษา โดยระยะยาว 
อาจจัดตั้ง สถาบันวิจัยเพ่ือต่อยอดความ
เชี่ ยวชาญ เฉพาะด้าน  เพ่ือ ให้ เกิดความ
เข้มแข็งพัฒนาประเทศ ลดการพึ่งพาต่างชาติ 
สามารถด าเนินโครงการและพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ด้วยตัวเอง อันจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และมั่นคง 
 การค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
เป็นหลัก  
 การใช้ เงินทุน งบประมาณให้ เกิด
ความคุ้มค่า การพิจารณาให้เอกชนมาร่วม
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 
เพ่ือแบ่งเบาภาระทางด้านงบประมาณของรัฐ 
โ ด ย ส า ม า ร ถ ใช้ ค ว า ม ช า น า ญ แ ล ะ
ประสบการณ์ เฉพาะด้ านของเอกชนมา
ด าเนิ นการ รวมทั้ งการลดขั้ นตอนการ
ด าเนินงานตามระเบียบของรัฐที่อาจล่าช้า 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลไกการติดตามการ
ท างาน ของรัฐบาลให้ มีความต่อเนื่ อง 
ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล แต่นโยบายและ
ยุทธศาสตร์หลักของประเทศจะต้องด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง  
 การป้องกันผลกระทบจากการพัฒนา 
การวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นส่วน
เชื่อมโยงจีนและสิงคโปร์ มีข้อควรระวัง
โดยเฉพาะในภาคขนส่ง กล่าวคือ ควรมี
มาตรการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นเพียง
ทางผ่ านของการขนส่ งสินค้า ซึ่ งจะท าให้



 
 

ประเทศไทยได้รับเพียงผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนา เช่น ผลกระทบ  สิ่งแวดล้อม และ
การใช้พ้ืนที่โดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น จึง
ควรค านึงถึงแนวทางให้การสร้างกิจกรรม              
โลจิสติกส์อ่ืน ๆ ในแนวสายทางด้วย เช่น 
ศูนย์ เปลี่ ยนถ่ ายสินค้ า หรือ Container 
Yard เพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและคุ้มค่า   
 การเชื่อมโยง OBOR กับพื้นที่  EEC 
ซึ่งมีท่าเรือที่ส าคัญ คือ ท่าเรือแหลมฉบังที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะที่ 3 รองรับการขนส่งจากเดิม 11 
ล้าน TEU/ปี เป็น 18 ล้าน TEU/ปี  ซึ่งจะส่งผล
ให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่ง
สินค้า 1 ใน 15 ของโลก รวมทั้ งมีความ 
สามารถในการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการ
ขนส่งทางทะเลที่ส าคัญของจีน อันจะส่งผล
ให้เกิด Demand ในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีบทบาทส าคัญ
ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอนาคต  
 ประเทศไทย ควรมองหาโอกาสทาง
การตลาดไว้ล่วงหน้า เพ่ือรองรับการพัฒนา
เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศจีน โดย
ค านึงถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการผ่าน
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพิจารณาหาโอกาสใน
ต ล าด ให ม่  ๆ  เ พ่ิ ม โอ ก าส ท างก ารค้ า  
การลงทุน การท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ 

และเกษตรกรผ่านโครงข่ายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งการ
เคลื่อนย้ายสินค้าภาคเกษตรกรรรม ซึ่งเป็น
สินค้าส าคัญของประเทศไทย  
 การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นหลักการส าคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ซึ่ งสามารถพิจารณาได้จากการพัฒนาของ
สิงคโปร์ดังที่กล่าวไว้ในช่วงต้น ที่มีการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปด้วย 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนา
ไปอย่างยั่งยืน คือพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เช่น การ
เน้ น การคมน าคมขน ส่ งที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม  
 การจัดท าแผนระยะยาว จะเห็นได้ว่า
ความร่วมมือระหว่างจีน และสิงคโปร์ ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ดังนั้น จึงควรพิจารณาการจัดท าแผน
ระยะยาวเพ่ื อรองรับอย่ างเป็ นรูปธรรม
โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม
ขนส่งที่ต้องเชื่อมโยง การเดินทางและขนส่ง
ต่อเนื่องภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาค
เพ่ื อรองรั บ ก ารเคลื่ อนย้ ายสิ น ค้ า  คน 
ฐานความรู้  และเงินทุน โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญให้ เหมาะสม ไม่ให้ เกิดความ



 
 

ซ้ าซ้อนของการพัฒนา เช่น ระบบทางคู่ กับ
รถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการ
เตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง ทั้งเรื่อง
การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินใน
บ ริ เวณ ที่ ที่ จ ะด า เนิ น ก าร  ก ารรื้ อ ย้ าย
สาธารณู ป โภคให้ มี ความพร้อม ในการ
ก่อสร้าง และการด าเนินการศึกษาด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศไทยอยู่
ในกระแสการพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพ และ
บริหารการพั ฒ นาให้ เกิ ดป ระโยช น์ ต่ อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

 
                                        
 


