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วัตถุประสงค 1. 
 

เม่ือศึกษาบทน้ีแลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้   
  1.  อธิบายไดวาการคมนาคมขนสงมีความสําคัญตอพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรอยางไร 
  2. อธิบายไดถึงประวัติความเปนมาของการคมนาคมขนสงในประเทศไทย 
  3. อธิบายไดวารูปแบบการคมนาคมขนสงของประเทศไทยมีอะไรบาง 
  4. อธิบายไดถึงที่ตั้งและลักษณะของโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงแตละรูปแบบของ
ประเทศไทย 
  5. อธิบายไดวาการจัดลําดับศักด์ิของเสนทางคมนาคมขนสงทางถนนในประเทศไทยมี
วิธีการอยางไร และเม่ือจัดแลวมีถนนประเภทใดบาง 
  6. อธิบายไดวาเสนทางการคมนาคมขนสงระหวางประเทศมีรูปแบบอะไรบาง และมีที่
ตั้งอยูที่ใด จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางไร 
  7. อธิบายไดวาโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงรูปแบบตาง ๆ โดยรวมแลวมีผลตอ
ความกาวหนาและความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่อยางไร 
  8. อธิบายไดถึงการแขงขันระหวางเสนทางคมนาคมขนสงทางรถไฟและทางถนน 
รวมทั้งการปรับปรุงการใชประโยชนจากการคมนาคมขนสงทางรถไฟ 
 
ความนํา 2. 

 
  “การคมนาคม” และ “การขนสง” เปนศัพทสองคําที่มีความหมายแตกตางแตสัมพันธ
กัน “การคมนาคม” หมายถึง “การติดตอไปมาถึงกันและการสื่อสาร” แต “การขนสง” หมายถึง 
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  เก่ียวกับความสําคัญของการขนสง ฮอยล และโนวเลส (Hoyle and Knowles 1992, 1) 
ใหความเห็นวา “การขนสงเปนสวนหนึ่งของชีพจรประจําวันของบุคคล การเคล่ือนยายเปน
กิจกรรมและความจําเปนที่เปนรากฐานของชีวิตมนุษย แตถูกขัดขวางโดยอุปสรรคของระยะทาง

...” ถอยแถลงนี้แสดงวา บุคคลทุกคนยอมประสงคจะเดินทางจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ไมวาจะ
เปนการเดินทางแบบประจําวันหรือบางคร้ังบางคราว สินคาที่ถูกรวบรวมมาก็ดี ที่เก็บมาก็ดี และ
ที่ผลิตจากโรงงานก็ดี ลวนตองถูกแจกจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน่ึงโดยไมมีขอยกเวน 
แมกระท่ังการเดินทางก็อาจยังถูกขัดขวางดวยระยะทางที่ไกลหรือไมสะดวก และเม่ือน้ันก็
หมายความวา การดํารงชีวิตอาจอยูบนรากฐานที่ไมม่ันคง การไปมา ติดตอ สื่อสาร การรับส่ือ 
ขอมูลหรือสินคา จึงเปนความจําเปนพ้ืนฐานที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยตองขึ้นอยู
ดวย ถาเปนเชนนั้น คําถามก็คือ บทบาทของการคมนาคมขนสงในฐานะความจําเปนที่เปน
รากฐานของชีวิตมนุษยคืออะไร 
  บทบาทที่แพรหลายจนเปนที่รูจักกันดีของการคมนาคมขนสงก็คือบทบาทที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางภูมิศาสตร แนวคิดที่เปนกรอบงานสําหรับการอธิบายเร่ืองน้ีคือ การท่ี
คนเราเห็นวาการเคลื่อนที่ไปมาบนพื้นโลกของคนและสิ่งของยอมกอใหเกิดโครงขายเสนทาง 
โครงขายที่ติดกันไปมาหลายเสนยอมกอกําเนิดศูนยกลาง แตศูนยกลางยอมมีขนาดแตกตางกัน
ตามจํานวนเสนทางที่เขามาบรรจบกัน ศูนยกลางที่มีขนาดใหญกวายอมหมายถึงการมีเสนทาง
เขามาบรรจบมากกวา จํานวนเสนทางจึงบงบอกการเขาถึงงาย (accessibility) ของศูนยกลาง 
และเม่ือการเขาถึงทําไดงาย ศูนยกลางก็จะทวีความกาวหนาทางเศรษฐกิจเปนลําดับ ผลสุดทาย
ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่มากขึ้น 
  ผลของการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร
มีใหเห็นบอยคร้ังจนเปนเรื่องปกติ กรณีตัวอยางที่ยกขึ้นมาใหเห็นเปนประจํามักจะไดแก กรณี
พ้ืนที่ชนบทที่โดดเด่ียวจากโลกภายนอก และประกอบไปดวยสมาชิกของทองถิ่นที่ตองพึ่งตนเอง
อยูบนแนวทางเศรษฐกิจแบบยังชีพ แตตอมาชนบทท่ีมีสภาพดังที่วาน้ีกลับเปลี่ยนแปลงไปเปน
พ้ืนที่เกษตรกรรมเชิงการคาที่กาวหนา มองเห็นสภาพภูมิทัศน บานเรือน ไรนาและผูคนที่
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รูปแบบการคมนาคมขนสงของประเทศไทย 3. 

 
  ในอดีตรูปแบบการคมนาคมของประเทศไทยเปนการคมนาคมทางน้ํา อาศัยเรือเปน
พาหนะในการสัญจรไปมาตามเสนทางธรรมชาติ ไดแก แมน้ําและลําคลองที่มีอยูทั่วไป หากเปน
การเดินทางทางบกก็จะใชการเดินเทา และแรงงานสัตวประเภทชาง มา วัวควาย เปนพาหนะ 
หรือลากจูงพาหนะในการขนสงสินคาและผูเดินทาง 
  การคมนาคมขนสงตามรูปแบบของเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงของประเทศแถบ
ตะวันตก เร่ิมขึ้นในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยไดทรงรับการตัดถนนเปนเสนตรงเขามาดําเนินการในป พ.ศ. 2405 
ไดมีพระบรมราชโองการใหเจาพระยาสงขลาสรางทางจากเมืองสงขลาไปตอกับเมืองไทรบุรีทาง
ภาคใตของประเทศไทย และในรัชกาลเดียวกันนี้มีการตัดถนนแบบตะวันตกเปนคร้ังแรกใน
กรุงเทพฯ คือ ถนนเจริญกรุง บํารุงเมืองและเฟองนคร 
  ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 รูปแบบการ
คมนาคมขนสงของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการคมนาคมขนสงทางรถไฟ และเสนทาง
รถไฟที่สรางขึ้นนี้เองมีสวนสําคัญตอรูปแบบการปกครองพื้นที่ของประเทศไทยอยางใหญหลวง 
กลาวคือ เสนทางคมนาคมขนสงทางรถไฟทําใหประเทศไทยสามารถรวมพื้นที่ภูมิภาค
หลากหลายวัฒนธรรมเขาดวยกัน ทํานองเดียวกัน การดึงอํานาจเขาสูสวนกลางซึ่งมีกรุงเทพฯ 
เปนผูนํา เพราะโดยทางรถไฟพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสามารถเสด็จพระราชดําเนินออกไป
ดูแลทุกขสุขของราษฎรตามหัวเมืองไดโดยงาย การเดินทางไปมาติดตอกันของประชาชนก็
เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสงขาราชการจากสวนกลางไปปกครองภูมิภาค อน่ึงโดยทางรถไฟสายใต
ประชาชนทางจังหวัดภาคใตของประเทศไทยยังไดติดตอกับประชาชนชาวมาเลยในประเทศ
มาเลเซียไดสะดวก เน่ืองจากมีการตกลงทําสัญญาระหวางสองประเทศเก่ียวกับการเดินรถไฟ
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  รูปแบบการคมนาคมขนสงที่ประเทศไทยมีอยูขณะนี้มี 6 ประเภท คือ การคมนาคม
ขนสงทางบก การคมนาคมขนสงทางน้ํา การคมนาคมขนสงทางอากาศ การคมนาคมขนสงทาง
ไปรษณีย การคมนาคมทางโทรศัพทและโทรคมนาคม รายละเอียดเก่ียวกับเสนทางและบทบาท
ของการคมนาคมขนสงเหลาน้ีตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เดิม จะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 
การคมนาคมขนสงทางบก 4. 

 
  การคมนาคมขนสงประเภทน้ีประกอบดวย การคมนาคมขนสงประเภทยอย 2 ประเภท 
คือ การคมนาคมขนสงทางรถไฟ และการคมนาคมขนสงทางรถยนต หรือทางถนน 
 
  4.1 การคมนาคมขนสงทางรถไฟ  
   
  ตามที่กลาวมาแลววาเสนทางรถไฟปรากฏขึ้นบนพื้นที่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 
และวางตัวเปนโครงขายโยงใยพ้ืนที่จังหวัดตาง ๆ ไดกอนเสนทางถนน จึงมีบทบาทในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองไดกอนเสนทางถนน อยางไรก็ตามหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่สอง การคมนาคมขนสงทางถนนไดเขามาแทนที่การขนสงทางรถไฟ เสนทาง
รถไฟจึงมีการขยายตัวนอยกวาเสนทางถนน เพราะการคมนาคมขนสงทางรถไฟตองลงทุนสูง
กวา ขณะนี้ประเทศไทยมีเสนทางรถไฟเปนระยะทางรวมประมาณ 4,000 กม. รูปแบบโครงขาย
เสนทางรถไฟของประเทศไทยมีกรุงเทพฯเปนศูนยกลาง ที่กรุงเทพฯ จะเปนจุดเร่ิมตนของ
เสนทางรถไฟทุกสาย ซึ่งจะแยกออกจากกันไปในทิศทางตาง ๆ ตามรูปแบบที่เรียกวา “เสนทาง
เชื่อมประสาน” และแตละเสนทางที่แยกออกไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศน้ันมี “เสนทางปอน” 
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  เสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเสนทางรถไฟสายแรกที่สรางขึ้นในประเทศ

ไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 เร่ิมแรกเปนเสนทางเดินรถ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 264 
กม. สรางเสร็จในป พ.ศ. 2443 เรียกชื่อวา “รถไฟสายโคราช” เสนทางรถไฟสายตอมาไดสราง
ตออีก 2 สาย โดยแยกออกจากสถานีชุมทางถนนจิระ หางสถานีนครราชสีมา 2 กม. สายหนึ่งไป
ทางตะวันออกจากสถานีชุมทางถนนจิระ – บุรีรัมย – สุรินทร – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี 
ระยะทาง 575 กม. สรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2473 อีกสายหนึ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จาก

สถานีชุมทางจิระ - ขอนแกน – อุดรธานี ไปสิ้นสุดที่ จ.หนองคาย ริมฝงแมน้ําโขง ระยะทาง 624 
กม. สรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2498 ป พ.ศ. 2510 มีการสรางทางแยกเสนทางรถไฟที่สถานีชุมทาง
แกงคอย จ.สระบุรี – ต.ลํานารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี – อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ – สถานีชุมทาง
บัวใหญ จ.นครราชสีมา ซึ่งที่สถานีชุมทางบัวใหญ เสนทางรถไฟสายนี้จะบรรจบกับเสนทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเดินทางไปยัง จ.หนองคาย รวมระยะทางของเสนทางสาย
แกงคอย – บัวใหญ 251 กม. ในอนาคตจะมีเสนทางรถไฟบัวใหญ – รอยเอ็ด – มุกดาหาร – 
นครพนม ระยะทาง 368 กม. เพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง 
  ทางรถไฟสายเหนือ สรางแยกจากเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานี
อยุธยา ขึ้นไปทางทิศเหนือ ผานจังหวัดตาง ๆ จนสุดทางที่ จ.เชียงใหม ระยะทาง 751 กม. เร่ิม
สรางตั้งแตป พ.ศ. 2439 มาแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2464 เสนทางรถไฟสายเหนือมีเสนทางปอน 
โดยแยกจากจากสถานีชุมทางบานดารา – อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ระยะทาง 457 กม. เสนทาง

ปอนน้ีใหบริการเม่ือป พ.ศ. 2452 อีกเสนทางหนึ่งคือเสนทาง อ.เดนชัย จ.แพร – จ.พะเยา –    
จ.เชียงราย ระยะทาง 246 กม. เสนทางสายน้ีเปนโครงการที่จะสรางตอไป 
  ทางรถไฟสายใต เร่ิมสรางในสมัยรัชกาลที่ 5 เชนเดียวกับทางรถไฟสายอ่ืน เร่ิมตนจาก

เสนทางบางกอกนอย ธนบุรี – เพชรบุรี ในป พ.ศ. 2446 จากนั้นสรางตอลงไปทางภาคใตถึง           
จ.สงขลา ขามเขตแดนไปสถานีปาดังเบซาร ของมาเลเซีย โดยสรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2461 
ระยะทาง 975 กม. เสนทางรถไฟสายนี้มีเสนทางปอนคือ สถานีชุมทางหาดใหญ – สถานี        

สุไหงโกลก จ.นราธิวาส รวมแลวระยะทางจากสถานีธนบุรี – สถานีสุไหงโกลก 1,144 กม. 

เสนทางรถไฟสายนี้เปนเสนทางคมนาคมขนสงระหวางประเทศไทย – มาเลเซีย ที่เกาแกและ
สําคัญ 
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  เส นทางป อน เข า สู เ ส นทางรถไฟสายใต มีหลายสาย  ได แก  สาย  อ .ทุ งสง                     
จ .นครศรีธรรมราช  – อ . กันตั ง จ .ตรัง  ระยะทาง  93 กม .  สายชุมทางเขาชุมทอง  –                     

จ.นครศรีธรรมราช สายชุมทางทุงโพธิ์ – คีรีรัฐนิคม สําหรับเสนทางสายนี้มีโครงการจะขยายตอ
ออกไปท่ีบานปานุน    ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา เพ่ือความสะดวกของผูโดยสารที่จะ
เดินทางตอไปยัง จ.ภูเก็ต 
  ทางรถไฟสายตะวันออก เร่ิมสรางขึ้นในป พ.ศ. 2448 โดยสรางจากกรุงเทพฯ ไปถึง
สถานีอรัญประเทศ จ.สระแกว เปนระยะทาง 255 กม. ทางรถไฟสายนี้ใชเดินรถเชื่อมตอกับ
รถไฟของกัมพูชาที่เขตแดนระหวางประเทศเม่ือป พ.ศ. 2496 เชนเดียวกับทางรถไฟสายอื่น ๆ 
เสนทางรถไฟสายนี้มีเสนทางแยกออกจากสายหลักที่สถานีรถไฟมักกะสัน มุงไปยังสถานีแมน้ํา 
และที่ทาเรือกรุงเทพของการทาเรือแหงประเทศไทย บริเวณคลองเตย โดยสรางเสร็จและเดินรถ
ในป พ.ศ. 2452 และยังมีทางแยกจากสถานีมักกะสันไปบรรจบกับสถานีจิตรลดาบนเสนทาง
รถไฟสายเหนือเปนระยะทาง 3 กม. เริ่มเปดใชเม่ือป พ.ศ. 2479 เปนตนมา 
  ทางรถไฟสายตะวันออก เปนเสนทางการคมนาคมขนสงที่สนับสนุนความเจริญกาวหนา

ทางเศรษฐกิจโดยแท ในป พ.ศ. 2527 การรถไฟฯ ไดเปดเดินรถเสนทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา –     
สัตหีบ ระยะทาง 134 กม. เพ่ือใหสัมพันธกับการขนสงสินคาที่ทาเรือสัตหีบและแหลงพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ทางแยกของทางรถไฟสายนี้อยูที่สถานีชุมทางศรี
ราชา มุงไปยังสถานีรถไฟแหลมฉบัง และตอเขาไปยังทาเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 9 กม. ดวย 

นอกจากนี้ยังสรางทางรถไฟสายสัตหีบ – มาบตาพุด โดยแยกเสนทางที่สถานีชุมทางเขาชีจรรย 
เปนระยะทาง 24 กม. เปดการเดินรถในป พ.ศ. 2538 ในปเดียวกันน้ียังสรางเสนทางรถไฟแยก
จากทางรถไฟสายอรัญประเทศที่สถานีคลองสิบเกาไปบรรจบกับเสนทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางแกงคอย จ.สระบุรี เปนระยะทาง 82 กม. เพ ื่อใหการขนสง
สินคาระหวางชายฝงทะเลตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผานทางไปอยางรวดเร็ว ไม
ตองเขามาแวะในกรุงเทพฯ 
  ทางรถไฟสายตะวันตก เดิมในป พ.ศ. 2444 ทางรถไฟที่เปดบริการเดินรถในแถบ
ทิศทางน้ีคือ ทางรถไฟสายแมกลอง เ ดินรถตั้ งแตกรุงเทพฯ  ถึง จ .สมุทรสาคร  และ                
จ.สมุทรสงคราม แรกเริ่มนั้นทางรถไฟสายนี้ดําเนินงานโดยเอกชนสองบริษัท คือ บริษัททาจีน
แวลเลยกําปนี ทุนจํากัด และบริษัทรถไฟแมกลอง ทุนจํากัด เสนทางเดินรถระยะแรกอยูบน

เสนทาง คลองสาน – มหาชัย ระยะทางยาว 33 กม. ตอมาจึงเดินรถสาย ทาจีน – แมกลองอีก
ชวงหนึ่ง บริษัททั้งสองไดดําเนินกิจการเดินรถไฟมาจนถึงป พ.ศ. 2485 และ พ.ศ. 2486 จึงได
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  4.2 การคมนาคมทางรถยนต 
   
  ชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2505 มาจนถึงปจจุบัน การดําเนินงานของรัฐบาลอยูภายใต
กรอบการดําเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 9 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 รัฐบาลมุงเนนที่จะกอสรางและใหบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อันประกอบไปดวยการบูรณะและการกอสรางทางหลวงอยาง
กวางขวางทั่วประเทศ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการขยายตัว
ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในเวลานั้น ผลจากการดําเนินงานของรัฐบาลในขณะนั้น
ไดทําใหประเทศไทยมีทางหลวงทั้งสายประธานและเสนทางปอน เสนทางเชื่อมประสานตลอด
ทั้งประเทศ เปนระยะทางประมาณ 200,000 กม. (อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย 2545, 341) 
 
   4.2.1 ลําดับศักด์ิทางหลวงของประเทศ 
 
   หากพิจารณาโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงทางถนนของประเทศจะเห็นวา
โครงขายเสนทางดังกลาวประกอบดวยเสนทางใหญนอยที่มีความสําคัญลดหลั่นกันไป (ภาพที่ 
10.1)         นักภูมิศาสตรดานการคมนาคมขนสงมีวิธีจัดลําดับความสําคัญของเสนทางโดยการ
เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของถนนที่ออกแบบมา ลักษณะทางกายภาพของเสนทางที่
นํามาจัดลําดับศักด์ิความสําคัญนั้น บอยครั้งมักจะไดแกขนาดของถนนหรือจํานวนชองทาง
จราจร วัสดุลาดพื้นผิวจราจร จํานวนทางแยก การมีและไมมีไฟสัญญาณจราจร รวมทั้งขอบังคับ
การกําหนดความเร็วในการผานทางของยานพาหนะ และยังอาจพิจารณาจากลักษณะความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ตนทางและปลายทาง ที่เสนทางนั้นเชื่อมตออยูก็ได เพราะ
เหตุวาทางสายหลักหรือสายประธานยอมเชื่อมตอระหวางพ้ืนที่กาวหนาหรือเมืองขนาดใหญ
เทาน้ัน 
   เก่ียวกับลําดับศักด์ิของเสนทาง กรมทางหลวงไดกําหนดระดับความสําคัญของ
เสนทางไวดังนี้ 
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   ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงระหวางเมืองที่ออกแบบใหมีมาตรฐานสูงสําหรับให
การจราจรผานทางไปไดอยางรวดเร็ว โดยมีการควบคุมการเขาออกที่สมบูรณแบบ มีรั้วก้ัน
ตลอดแนวทาง มีทางแยกเปนทางแยกตางระดับ โดยไมมีไฟสัญญาณจราจร และอาจมีพ้ืนที่
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามจุดที่กําหนด เชน รานอาหาร สถานีบริการเชื้อเพลิง หอง
สุขาและที่พักรถ ตัวอยางของทางหลวงพิเศษที่เปดใหบริการแลว ไดแก ทางหลวงพิเศษสาย

กรุงเทพฯ – ชลบุรี (สายใหม) ระยะทาง 82 กม. และทางหลวงพิเศษสายวงแหวนรอบนอกดาน
ตะวันออกระยะทาง 64 กม. 
   ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงที่เชื่อมตอระหวางภูมิภาคของประเทศ มี
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการปองกันประเทศ 
   ทางหลวงจังหวัด คือ ทางหลวงที่เชื่อมตอระหวางศาลากลางจังหวัดกับอําเภอ 
หรือสถานที่สําคัญของจังหวัดน้ัน 
   ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาลซึ่งเทศบาลเปนผูดําเนินการสราง 
ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา 
   ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่อยูนอกเขตเทศบาลโดยมีองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนผูดําเนินการกอสราง 
   ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานแกเอกชนดําเนินการ
กอสรางขึ้นเพื่อการคมนาคม หรือเพ่ือการอุตสาหกรรม 
   ทางหลวงทั้ง 6 ประเภทนี้กรมทางหลวงรับผิดชอบดูแลเพียง 4 ประเภท คือ ทาง
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัดและทางหลวงสัมปทาน สวนทางหลวงชนบท
นั้นกรมโยธาธิการ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท กรป.กลาง  กรมชลประทานหรือหนวยงานอ่ืน
ที่เก่ียวของเปนผูรับผิดชอบ สําหรับทางหลวงเทศบาลนั้นก็เชนกัน อยูในความดูแลของเทศบาล
แตละแหง 
   อน่ึงการที่ทางหลวงมีลําดับศักด์ิหลายระดับ แตละระดับมีหลายสาย กอความสับสน
ในการเรียกชื่อและกําหนดตําแหนงที่ตั้งใหถูกตอง กรมทางหลวงจึงนําระบบหมายเลขมาใช
เรียกชื่อทางหลวงประเภทตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
   ทางหลวงที่มีหมายเลข 1 ตัว หมายถึง หมายเลขของทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
และทางหลวงแผนดิน ซึ่งเชื่อมตอภูมิภาคเขาดวยกัน ทางหลวงดังกลาวไดรับการกําหนด
หมายเลขดังนี้ 
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 1) ถนนพหลโยธินจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงราย กําหนดใหเปนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1 

 2) ถนนมิตรภาพ จาก จ.สระบุรี ถึง จ.หนองคาย กําหนดใหเปนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2 

 3) ถนนสุขุมวิท จาก กรุงเทพฯ ถึง จ.ตราด กําหนดใหเปนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3 

 4) ถนนเพชรเกษม จากกรุงเทพฯ ถึง อ.สะเดา จ.สงขลา กําหนดใหเปนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 4 

 5) ถนนเชื่อมตอวงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ถึง จ.เชียงราย กําหนดใหเปนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 5 

 6) ถนนเชื่อมตอวงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ถึง จ.หนองคาย กําหนดใหเปน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 

 7) ถนนเชื่อมตอวงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ถึง จ.จันทบุรี กําหนดใหเปนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 

 8) ถนนเชื่อมตอวงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ถึง สถานีรถไฟปาดังเบซาร         
อ.สะเดา จ.สงขลา กําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 

 9) ถนนเชื่อมตอวงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ กําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 
 
  ทางหลวงที่มีเลข 2 ตัว หมายถึงทางหลวงแผนดิน หรือทางหลวงพิเศษสายประธาน
ตามภาคตาง ๆ เชนทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 เปนทางหลวงแผนดินสายประธานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สายอุดรธานี – นครพนม 
  ทางหลวงที่มีเลข 3 ตัว หมายถึง ทางหลวงแผนดินสายรอง เชน ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 602 เปนทางหลวงแผนดินสายรองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายชัยภูมิ – เขมราฐ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 เปนทางหลวงแผนดินสายรองในภาคตะวันออก บางปะกง – 
ฉะเชิงเทรา 
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  ทางหลวงที่มีเลข 4 ตัว หมายถึง ทางหลวงแผนดินที่เชื่อมระหวางจังหวัดกับอําเภอ 
หรือสถานที่สําคัญของจังหวัดน้ัน เชน ทางหลวงหมายเลข 1001 เปนทางหลวงในภาคเหนือ 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 1 อ.พราว 
 
   4.2.2 ทางหลวงระหวางประเทศ 
   
   ในประเทศไทยนอกจากจะมีโครงขายทางหลวงแผนดินที่เชื่อมตอภูมิภาคตาง ๆ 
เขาดวยกันแลว ยังมีทางหลวงระหวางประเทศที่กําหนดขึ้นเพ่ือผลประโยชนทางดานการ
เชื่อมตอเสนทางการขนสงสินคาและผูโดยสารกับตางประเทศอีก 3 โครงขาย คือ โครงขายทาง
หลวงเอเชีย โครงการทางหลวงอาเซียน ซึ่งอยูระหวางการวางแผนดําเนินการ และโครงการทาง
หลวงประเทศไทยเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน 
 
    1) ทางหลวงเอเชีย 
    โครงขายทางหลวงเอเชีย เปนโครงการที่ริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (Economic and Social Commission for Asia and 
Pacific, ESCAP) ซึ่งเดิมอยูในชื่อ ECAFE หรือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสําหรับเอเชียและ
ตะวันออกไกล โครงการนี้มีกําเนิดในป พ.ศ. 2502 เม่ือรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียและตะวันออกไกลอันไดแก ไทย กัมพูชา เนปาล บังกลาเทศ ปากีสถาน มาเลเซีย 
ฟลิปปนส เวียดนาม ศรีลังกา ลาว อัฟกานิสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย และอิหราน ตกลงกันที่จะ
ใหความรวมมือพัฒนาการขนสงระหวางประเทศ โดยการคัดเลือกเสนทางการขนสงจะตั้งอยูบน
พ้ืนฐานความตั้งใจที่จะใชโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเสนทางใน
โครงการจะเชื่อมตอเมืองหลวงของแตละประเทศ ศูนยกลางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทา
อากาศยานหลัก ศูนยขนถายสินคาและเมืองทองเท่ียวสําคัญของแตละประเทศเขาดวยกัน 
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ภาพที่ 10.1  ลําดับศักด์ิและโครงขายทางหลวงในปจจุบัน 
ที่มา: สถาบันการขนสง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 3 
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    จุดเร่ิมตนของโครงขายทางหลวงเอเชียอยูที่ทวีปยุโรป ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก 
ผานประเทศอิหราน และเชื่อมโยงไปยังประเทศเวียดนามและฟลิปปนสทางตะวันออก ประเทศ
อินโดนีเซียทางตะวันตกเฉียงใต และประเทศศรีลังกาทางดานใต ในปจจุบันโครงขายทางหลวง
เอเชียเชื่อมตอประเทศตาง ๆ 52 ประเทศ โดยมีประเทศจีน เมียนมาร และมองโกเลียเขารวม
หลังสุด ความยาวของระยะทางของทางหลวงเอเชียรวมทั้งหมดประมาณ 140,000 กม. ใน
จํานวนนี้เปนโครงขายทางหลวงในเอเชียประมาณ 23,548 กม. และเปนโครงขายทางหลวงที่อยู
ในประเทศไทย 5,000 กม. ทางหลวงเอเชียที่ผานประเทศไทยจะซอนทับอยูบนทางหลวง
แผนดินของประเทศไทยเปนสวนใหญ มีบางสวนของเสนทางเทาน้ันที่แยกออกมา โดยสรุปแลว 
ทางหลวงเอเชียที่ผานประเทศไทยมีทั้งหมด 9 สาย (ภาพที่ 10.2) แตละสายมีจุดตั้งตนและที่
หมายปลายทางดังตอไปน้ี 
    1) เสนทาง AH-1 เริ่มตนจากเขตแดนเมียนมารที่ อ.แมสอด จ.ตาก ไปตามทาง
หลวงหมายเลข 105 ถึง จ.ตาก เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึง อ.พยุหคีรี ตรงไป
ตามทางหลวงหมายเลข 32 คือ อ.บางปะอิน เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึง อ.หิน
กอง เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผาน จ.นครนายก ปราจีนบุรี จดชายแดนกัมพูชา
ที่ อ.อรัญประเทศ ผิวทางลาดยางและคอนกรีตตลอดเสนทาง 698 กม. 
    2) เสนทาง AH-2 เริ่มตนจากเขตแดนเมียนมารที่ อ.แมสาย จ.เชียงราย ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 110 ถึง จ.เชียงราย ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึง อ.พยุหคีรี ตรงไป
ตามทางหลวงหมายเลข 32 คือ อ.บางปะอิน เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึง          
อ.หินกอง เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ ไปตามทาง
หลวงหมายเลข 4 ผาน จ.นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และชุมพร แลวตรงไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 41 ถึง จ.พัทลุง เลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผาน อ.หาดใหญ และไป
จดชายแดนของมาเลเซียที่ อ.สะเดา สภาพทางลาดยางและคอนกรีตแลว ระยะทางยาว
ประมาณ 1,945 กม. 
    3) เสนทาง AH-3 เร่ิมตนจากแยกสาย AH-2 ที่ จ.เชียงราย ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1020 เลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 1152 เลี้ยวซายไปตามทางหลวง
หมายเลข 1020 ไปจดเขตแดนลาวที่ อ.เชียงของ เปนทางลาดยางตลอดสายยาวประมาณ 115 
กม. 
    4) เสนทาง AH-12 เร่ิมตนแยกจากสาย AH-1 ที่สามแยกหินกองไปตามทาง
หลวงหมายเลข 1 ถึง จ.สระบุรี เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ผาน จ.นครราชสีมา 
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    5) เสนทาง AH-13 เร่ิมตนแยกจากสาย AH-1 ที่ จ.นครสวรรค ผาน จ.
พิษณุโลก จ.แพร จ.นาน (หวยโกน) เขาสูประเทศลาว 
    6) เสนทาง AH-15 เร่ิมตนแยกจากสาย AH-12 ที่อุดรธานีไปตามทางหลวง
หมายเลข 22 ผาน จ.สกลนคร สิ้นสุดที่ จ.นครพนม เปนทางลาดยางตลอดระยะทาง 241 กม. 
    7) เสนทาง AH-16 เร่ิมตนจากชายแดนดาน จ.มุกดาหาร ไปตัดสาย AH-1 ที่   
จ.ขอนแกน ผาน จ.พิษณุโลก ไปบรรจบกับสาย AH-1 ที่ จ.ตาก 
    8) เสนทาง AH-18 เร่ิมตนแยกจากสาย AH-2 ที่ อ.หาดใหญ ไปตามทางหลวง
หมายเลข 43 เลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 42 ผาน จ.ปตตานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส 
จากน้ันไปตามทางหลวงหมายเลข 4056 ไปจนจดเขตแดนของมาเลเซียที่ อ.สุไหงโกลก ถนน
เปนทางลาดยางตลอดสาย ระยะทางประมาณ 275 กม. 
    9) เสนทาง AH-19 เร่ิมตนแยกจากสาย AH-12 ที่ จ.นครราชสีมา ไปตัดกับสาย 
AH-1 ที่ อ.กบินทรบุรี ไปยัง จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) จากน้ันมุงเขาสูกรุงเทพฯ 
(สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 66) 
 
    2) โครงการทางหลวงอาเซียน 
    โครงการทางหลวงอาเซียนมีที่มาจากการประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงของ
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เม่ือป พ.ศ. 2540 ที่ จังหวัดเชียงใหม การประชุมคร้ังน้ีมี
จุดมุงหมายที่จะจัดสรางโครงขายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางติดตอระหวางพ้ืนที่ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเขาดวยกัน เสนทางที่กําหนดสรางมีประมาณ 23 เสนทาง มีระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 36,600 กม. ในดานมาตรฐานทางหลวงกําหนดไวเปน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
    ทางหลวงเอเชียชั้นพิเศษ หมายถึง ทางดวนที่มีระบบการควบคุมทางเขาออก
สมบูรณแบบ 

ทางหลวงเอเชียชั้น 1 หมายถึง ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 4 ชองทางจราจร     
    ทางหลวงเอเชียชั้น 2 หมายถึง ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 2 ชองทางจราจร ผิวทาง
กวาง 7 เมตร 
    ทางหลวงเอเชียชั้น 3 หมายถึง ถนนลาดยาง 2 ชองทางจราจร ผิวทางกวาง 6 
เมตร (เรื่องเดียวกัน, 67) 
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    โครงการนี้ยังอยูในระหวางรวบรวมขอมูล ทางหลวงอาเซียน ซึ่งในปจจุบันเปน
มาตรฐานชั้น 3 เพ่ือเตรียมวางแผนจัดการดําเนินงานขั้นตอไป 
 
    3) โครงการทางหลวงประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
    ในขณะนี้โครงขายทางหลวงแผนดินของประเทศไทยกําลังอยูในชวงเวลาของการ
เพ่ิมระดับความสําคัญ ในฐานะเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาล
ไทยกําลังใหความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานดําเนินการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงระหวาง
เมืองชายแดนของแตละฝายเขาหากัน การรวมมือทําความตกลงกันในครั้งนี้มีทั้งระดับทวิภาคี และ
พหุภาคี ความรวมมือระดับทวิภาคีนั้นประเทศไทยทํากับประเทศลาว เมียนมาร กัมพูชาและ
มาเลเซีย จากภาพที่ 10.3 จะเห็นโครงการสรางถนนและสะพานที่เชื่อมตอกันระหวางประเทศ ใน
ดานความรวมมือระดับพหุภาคี ประเทศไทยไดลงนามในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
กรอบความรวมมือน้ีไดรับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, 
ADB) ประเทศที่ลงนามในความรวมมือนี้มีประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร และจีน
ตอนใตหรือมณฑลยูนนาน 
   ตามกรอบความรวมมือมีการกําหนดเสนทางเศรษฐกิจจํานวน 10 เสนทาง โดย
แบงเปน 3 เขตเศรษฐกิจหลัก คือ เขตเศรษฐกิจเหนือ – ใต ตะวันออก – ตะวันตก และเขต
เศรษฐกิจดานใต (ภาพที่ 10.4) ทางดานประเทศไทยเสนทางที่จะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ
ของประเทศมีอยู 4 เสนทาง ดังนี้ 

เสนทาง R1  กรุงเทพฯ – พนมเปญ – โฮจิมินหซิตี้ – วังเตา    
   เสนทาง R2   โครงขายเชื่อมโยงแนวตะวันออก – ตะวันตก หรือ ไทย – ลาว – 
เวียดนาม 
   เสนทาง R3  ไดแกเสนทาง เชียงราย – คุนหมิง มี 2 เสนทาง คือ  R3A เชื่อม 
ไทย – ลาว – จีน R3B เชื่อม ไทย – เมียนมาร – จีน  
   เสนทาง R10  เสนทางเลียบฝงทะเลไทย – กัมพูชา – เวียดนาม (เร่ืองเดียวกัน, 
68) 
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ภาพที่ 10.2  โครงขายทางหลวงเอเชียในประเทศไทย 
ที่มา: สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, หนา 65 
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ภาพที่ 10.3  โครงการความรวมมือระดับทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
ที่มา: สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 69 
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ภาพที่ 10.4  กรอบความรวมมืออนุภาคลุมแมน้ําโขง 
ที่มา: สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 70 
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    กรอบความรวมมือเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงของประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบานอีกกรอบหนึ่ง คือ กรอบความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – 
ไทย กรอบความรวมมือน้ีกําหนดเสนทางถนนเชื่อมโยงกันดังตอไปน้ี 

เสนทาง จ.สตูล – รัฐเปอรลิส ของมาเลเซีย ระยะทาง 35 กม.     

เสนทาง นาทวี – บานประกอบ – อลอสตาร     

เสนทาง ยะลา – เบตง – ปนัง     
ภายใตกรอบความรวมมือน้ีนอกจากเปนความรวมมือดวยการขนสงทางถนนแลว ยังมีการขนสง
ทางรถไฟ ทางน้ําและทางอากาศรวมอยูดวย 
 
    4) ผลของการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงทางถนนกับประเทศเพื่อนบาน 
    การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงของประเทศไทย กับเสนทางคมนาคม
ขนสงของเพื่อนบานสงผลตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนหลาย
แหงของประเทศอยางสําคัญ จังหวัดเหลาน้ีมีการเปดจุดผานแดนระหวางประเทศ จังหวัดละ
หลายแหง ตามที่เห็นในตารางที่ 10.1 10.2 10.3 และ 10.4 การเปดจุดผานแดนหลายแหงบง
บอกถึง การที่ตลาดการคาชายแดนมีขนาดใหญมากขึ้นและนํามาซ่ึงการขยายตัวทางพื้นที่ของ
เมืองในจังหวัดเหลาน้ัน 
 
ตารางที่ 10.1  จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนไทย – ลาว  
 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของ สปป. ลาว เวลา 
จุดผานแดนถาวร 13 จุด / ดานสากล 5 ดาน 

1 เชียงราย ดาน อ.เชียงของ เมืองหวยทราย แขวงบอแกว (ดาน
สากล) 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

เชียงราย ดาน บ.เชียงแสน อ.เชียงแสน เมืองตนผ้ึง แขวงบอแกว (ดานทองถ่ิน) 08.00-18.00 2 น.    
ทุกวัน 

3 นาน ดาน บ.หวโกน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ 

บ.นํ้าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี (ดาน
ทองถ่ิน) 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

4 เลย ดานบานปากหวย ต.หนองผือ 
อ.ทาลี่ 

เมืองแกนทาว แขวงไชยะบุรี (ดาน
ทองถ่ิน) 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

5 เลย ดาน อ.เชียงคาน เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน (ดาน
ทองถ่ิน) 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 
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ตาราง 10.1 (ตอ) 
 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของ สปป. ลาว เวลา 

6 เลย ดาน บ.คกไผ ต.ปากชม อ.
ปากชม 

บ.วัง เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน 0 8 . 0 0 -1 8 . 0 0  น .  
ทุกวัน 

7 หนองคาย ดานทาเสด็จ อ.เมือง ทาเด่ือ กําแพง นครเวียงจันทน (ดาน
ทองถ่ิน) 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

8 หนองคาย ดาน อ.บึงกาฬ เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ (ดาน
ทองถ่ิน) 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

9 หนองคาย ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
บ.เหลาจอมมณี ต .มีชัย อ .
เมือง 

บ.ดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง กําแพง
นครเวียงจันทน (ดานสากล) 

06.00-22.00 น.    
ทุกวัน 

10 นครพนม ดาน อ.เมือง เมืองทาแขก แขวงคํามวน (ดานสากล) 08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

11 มุกดาหาร ดาน อ.เมือง เมืองคันทะบุ รี แขวงสะหวันนะเขต 
(ดานสากล 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

12 อุบลราช-
ธานี 

ดาน บ.ปากแซง กิ่งอ.นาตาล บ.ปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวง
สาละวัน 

08.00-18.00 น.    
ทุกวัน 

13 อุบลราช-
ธานี 

ดานชองเม็ก อ.สิรินธร บ.วังเตา แขวงจําปาสัก (ดานสากล) 08.00-18.00 น.  

จุดผอนปรน 

เชียงราย บ.แจมปอง ต.หลายงาว อ.
เวียงแกน 

บ.ดาน เมืองหวยทราย แขวงบอแกว 08.00-18.00 1 น. (ทุก
วัน จ.พ.ศ. วันนักขัต
ฤกษ) 

2 บ.รมโพธิ์ทอง (เลาเจอ) ม.9  เชียงราย บ.ปางไฮ เมืองคอน แขวงไชยะบุลี 08.00-18.00 
ต.ตับเตา อ.เทิง 

น. (ทุก
วันที่ 20 ของเดือน) 

บ.สวนดอก ม.8 ต.บานแซว  3 เชียงราย บ.สีเมืองงาม แขวงบอแกว 08.00-18.00 
อ.เชียงแสน 

น. ทุก
วัน 

บ.สบรวก ม.1 ต.เวียง  4 เชียงราย บ.เมืองมอม เมืองตนผ้ึง แขวงบอแกว 08.00-18.00 
อ.เชียงแสน 

น. ทุก
วัน 

5 พะเยา บ.ฮวก ต.ภูซาง กิ่ง อ.ภูซาง บ.ปางมอน เมืองเชียงฮอน แขวงไชยะ
บุรี 

08.00-18.00 น. ทุก
วันที่ 10, 30 ของทุก
เดือน 

6 นาน บ.หวยสะแตง ต.งอบ อ.ทุง
ชาง 

บ.ปาหวาน เมืองเชียงฮอน แขวงไชยะ
บุรี 

08.00-18.00 น. เสาร
, อาทิตย 

บ.ใหมชายแดน ต.ชนแดน  7 นาน บ.เตสอง เมืองเชียงฮอน แขวงไชยะบุรี 08.00-18.00 
อ.สองแคว 

น. วันที่
ลงทายดวย 5 
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ตารางที่ 10.1  (ตอ)  
 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของ สปป. ลาว เวลา 

บ.หวยตาง ต.บานโคก  8 อุตรดิตถ 
อ.บานโคก 

บ.ขอนแกน เมืองบอแตน แขวงไชยะบุรี 08.00-18.00 น.  
ทุกวันอังคาร 

9 อุตรดิตถ บ.ภูดู ต.มวงเจ็ดตน อ.บาน
โคก 

บ.ผาแกง (บวมลาว) เมืองปากลาย 
แขวงไชยะบุรี 

08.00-18.00 น.  
ทุกวันเสาร 

บ.เหมืองแพร ต.นาแหว  บ.เหมืองแพร เมืองบอแตน แขวงไชยะ
บุรี 

0 8 . 0 0 -1 8 . 0 0  10 เลย 
อ.นาแหว 

น . 
เฉพาะวันพระ 

11 เลย บ.นาขา ต.ปากหมัน อ.ดาน
ซาย 

บ.นาขา เมืองบอแตน แขวงไชยะบุรี 0 8 . 0 0 -1 8 . 0 0  น . 
เฉพาะวันพฤหัสบดี 

12 เลย บ.นากระเซ็ง ต.อาซี อ.ทาลี่ บ.เมืองหมอ เมืองแกนทาว แขวงไชยะ
บุรี 

08.00-18.00 น. ทุก 
1 ค่ําและ 9 คํา 

13 หนองคาย บ.เปงจาน ต.โพนแพง  บ.ทวย เมืองทาพระบาท แขวงบอลิคํา
ไซ 

0 8 . 3 0 -1 8 . 0 0  
กิ่งอ.รัตนวาป 

น . 
อาทิตยและพุธ 

14 หนองคาย บ.บุงคลา อ.บุงคลา บ.ปากกระด่ิง เมืองปากกระด่ิง แขวง
บอลิคําไซ 

08.30-18.00 น. ทุก
วันอังคารและศุกร 

15 นครพนม ดานศุลกากร อ.ทาอุเทน บ.หินบูน เมืองหินปูน แขวงคํามวน 08.00-18.00 น. 
16 นครพนม บ.ธาตุพนม ต.ธาตุพนม บ.ปากเซบ้ังไฟ เมืองหนองบก แขวงคํา

มวน 
08.00-18.00 น. 

บ.ดอนแพง ต.บานแพง  17 นครพนม บ.บุงกวาง เมืองปากกระด่ิง แขวงบอลิ
คําไซ 

08.00-18.00 
อ.บานแพง 

น. 

18 อุบลราช-
ธานี 

หนาท่ีวาการอําเภอเขมราฐ บซนาปากซัน เมืองสองคอน แขวง
สะหวันนะเขต 

0 8 . 0 0 -1 8 . 0 0  น 
 จันทร-ศุกร 

บ.สองคอน ต.สองคอน  19 อุบลราช-
ธานี 

บ.หนองแสง บ.ดอนหมากเด่ือ บ.กะลา 
เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน 

08.00-18.00 
อ.โพธิ์ไทร 

น. ทุก
วันพฤหัสบดี 

บ.ดานเกา ต.โขงเจียม  20 อุบลราช-
ธานี 

บ . สีสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวง
จําปาสัก 

08.00-18.00 
อ.โขงเจียม 

น. ทุก
วันอังคาร /พฤหัสฯ /
เสาร 

บ.หนองแสง (ชองตาอุ)  บ.เหียง เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก 0 8 . 0 0 -1 8 . 0 0  21 อุบลราช-
ธานี ต.โพนงาม อ.บุณฑริก 

น . 
จันทร-ศุกร 

 
ที่มา: สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 25 – 26  
 
 

  GE253 272 



ตารางที่ 10.2  จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนไทย – เมียนมาร 
 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของเมียนมาร เวลาเปด-ปด 

จุดผานแดนถาวร 

1 เชียงราย เมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน สะพานขามแม นํ้าสาย เขต
เทศบาลตําบลแมสย อ .แม
สาย 

0 6 . 3 0 -1 8 . 3 0  น .  
ทุกวัน 

บ.ริมเมย ม.2 ต.ทาสายสวด  2 ตาก เมืองเมียวดี รัฐกะเหร่ียง 0 6 . 3 0 -1 8 . 3 0  
อ.แมสอด 

น .  
ทุกวัน 

3 ระนอง - ดานตรวจคนเขาเมือง อ .
เมืองระนอง 

  - ทาเทียบเรือสะพานปลา  
ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง 

  - ปากนํ้าระนอง ต.ปากนํ้า  
อ.เมืองระนอง 

06.30-24.00 น.  
เมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี 

  - ทาเทียบเรือของบริษัท อัน
ดามันคลับ จํากัด ต.ปากนํ้า  
อ.เมืองระนอง 

ทุกวัน 

จุดผอนปรน 

1 เชียงราย ทา บ.ปางหา ต.เกาะชาง อ.
แมสาย 

เมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน 06.00-18.00 น.  
ทุกวัน 

2 เชียงราย ทา บ.สายลมจอย ต.เวียงพาง
คํา  อ.แมสาย 

เมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน 06.00-18.00 น.  
ทุกวัน 

ทา บานเกาะทราย ต.แมสาย  3 เชียงราย 
อ.แมสาย  

เมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน 06.00-18.00 น.  
ทุกวัน 

สบรวก ม.1 ต.เวียง  4 เชียงราย 
อ.เชียงแสน 

เมืองพง จ.ข้ีเหล็ก รัฐฉาน 06.00-18.00 น. 
ทุกวัน 

ดานพระเจดียสามองค  5 กาญจนบุรี 
อ.สังขละบุรี 

อ.พญาตองซู ภาคตะนาวศรี 06.00-18.00 น.  
ทุกวัน 

ชองทาง บ.หวยตนนุน ม.4  น.  6 แมฮองสอน อ.แมแจะ จ.ดอยกอ รัฐคะยา  06.00-18.00 
ต.แมเงา อ.ขุนยวม ทุกวันพุธ 
ชองทาง บ.หวยผ้ึง ม.4  7 แมฮองสอน 
ต.หวย อ.เมือง 

รัฐฉาน 06.00-18.00 น.  
ทุกวัน 

บ.ไรเครา ต.คลองวาฬ  8 ประจวบฯ 
อ.เมืองประจวบฯ 

บานมิดอง จ.มะริด ภาคตะนาวศรี 06.00-18.00 น.  
ทุกวัน 

ชองทางกิ่วผาวอก  9 เชียงใหม เมืองสาด รัฐฉาน 06.00-18.00 
บ.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ  
อ.เชียงดาว 

น. 
ทุกวัน 
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ตารางที่ 10.2  (ตอ) 
 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของเมียนมาร เวลาเปด-ปด 

10 เชียงใหม ชองทางหลักแตง  บ . เปยง
หลวง ต.เปยงหลวง อ.เวียง
แห 

เมืองเตาะ รัฐฉาน 06.00-18.00 น. ทุก
วัน 

จุดผานแดนช่ัวคราว  

1 ดานพระเจดียสามองค  กาญจนบุรี อ.พญาตองซู ภาคตะนาวศรี 08.30-17.00 
อ.สังขละบุรี* 

น. ทุก
วัน 

 
*เพ่ือผอนผันใหชาวตางประเทศเดินทางเขา-ออก ไดเฉพาะเพ่ือการทองเท่ียว 

ที่มา: สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 34 
 
ตารางที่ 10.3  จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนไทย – กัมพูชา 
 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของกัมพูชา เวลา 

จุดผานแดนถาวร 

1 สระแกว บานคลองลึก อ.อรัญประเทศ ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตเมียเจย 07.00-20.00 น.  
ทุกวัน 

2 จันทบุรี บานผักกาด อ.โปงนํ้ารอน ไพลิน จ.พระตะบอง 07.00-20.00 น.  
ทุกวัน 

3 จันทบุรี บานแหลม อ.ดปงนํ้ารอน พนมปรึก จ.พระตะบอง 07.00-20.00 น.  
ทุกวัน 

4 สุรินทร ชองจอม อ.กาบเชิง โอรเสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย 07.00-20.00 น.  
ทุกวัน 

5 ศรีสะเกษ ชองสะงํา อ.ภูสิงห ชองจอม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย 07.00-20.00 น.  
ทุกวัน 

6 ตราด บานหาดเล็ก อ.คลองใหญ จามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง 07.00-20.00 น.  
ทุกวัน 

จุดผอนปรน 
น. 1 จันทบุรี บานบึงชนังลาง อ.โปงนํ้ารอน บานสวายเวง จ.พระตะบอง 07.00-16.00 

ทุกวัน 
2 จันทบุรี บานซับตารี อ.สอยดาว บานโอลําดวน จ.พระตะบอง 07.00-16.00 น.  

ทุกวัน 
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ตาราง 10.3 (ตอ) 
 

3 จันทบุรี บานสวนสม อ.สอยดาว สวนสม จ.พระตะบอง 07.00-16.00 น. ทุก
วัน 

4 สระแกว บานเขาดิน อ.คลองหาด พนมได (บานกิโล 13) จ.พระตะบอง 09.00-16.00 น. ทุก
วัน 

5 สระแกว บ า น ห น อ ง ป รื อ  อ . อ รั ญ
ประเทศ 

มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย 09.00-16.00 น.  
(อ, พ, พฤ. และศ.) 

6 สระแกว บานตาพระยา อ.ตาพระยา บานบึงตะกวน จ.บันเตียเมียนเจย 09.00-16.00 น.  
(อ, พ, พฤ. และศ.) 

7 อุ บ ล ร าช -
ธานี 

ชองอานมา อ.นํ้ายืน บานสะเตียลกวาง อ.จอมกระสาน จ.
พระวิหาร 

09.00-15.00 น.  
(อ. และ พฤ.) 

บานหม่ืนดาน ต.บอพลอย  8 ตราด บานศาลเจา อ.สัมลูด จ.พระตะบอง 08.30-17.30 
อ.บอไร 

น. ทุก
วัน 

ที่มา: สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 41  

 
ตารางที่ 10.4  จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนไทย – มาเลเซีย 
 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของกัมพูชา เวลา 

จุดผานแดนถาวร 

1 สงขลา ดานสะเดา อ.สะเดา ดานบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห 0 5 . 0 0 -2 3 . 0 0  น .  
ทุกวัน 

2 สงขลา ดานปาดังเบซาร อ.สะเดา ดานปาดังเบซาร รัฐเปอรลิส 0 5 . 0 0 -2 1 . 0 0  น .  
ทุกวัน 

  ดานทาอากาศยานหาดใหญ  08.00-18.00 น. 
  ดานทาเรือสงขลา  08.30-16.30 น. 
3 นราธิวาส ดานสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก ดานรัฐตูปนยัง รัฐกลันตัน 05.00-21.00 น. 
4 นราธิวาส ดานตากใบ อ.ตากใบ (ทาเรือ) ดานเปงกาลันกูโบ รัฐกลันตัน 05.00-18.00 น. 
5 ยะลา ดานเบตง อ.เบตง ดานบูกิตบือราปต รัฐเคดาห 05.00-18.00 น. 
6 สตูล ดานสตูล (ทาเรือ) อ.เมือง - ทาเรือกัวลาเปอรลิส รัฐเปอรลิส 08.30-16.30 น. 
   - ทาเรือเทลก อีกวา ลังกาวี รัฐเคดาห  
   - ทาเรือเจตตีกัว ลังกาวี รัฐเคดาห  
7 สตูล ดานวังประจัน อ.ควนโด ดานวังเกลียน รัฐเปอรลิส 05.00-18.00 น. 

ที่มา: สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548, 47 
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5. การคมนาคมขนสงทางน้ํา 
 
  การคมนาคมขนสงทางน้ําเปนรูปแบบการคมนาคมขนสงที่แพรหลายของไทยในอดีต 
ขณะน้ันการขนสงสินคาและการสัญจรไปมาของผูคนภายในประเทศใชเรือและเสนทางนํ้าเปน
สวนใหญ การคมนาคมขนสงทางนํ้าเร่ิมเสื่อมความนิยมและชะลอการขยายตัวลงเม่ือมีการนํา
การคมนาคมขนสงทางรถไฟและทางรถยนตเขามาใชอยางแพรหลาย ประมาณหลังสงครามโลก
คร้ังที่สองเปนตนมา ปจจุบันน้ีการคมนาคมขนสงทางน้ําภายในประเทศทํากันนอย เฉพาะใน
แมน้ําบางสาย และบริเวณชายฝงทะเลเทาน้ัน สวนการคมนาคมขนสงทางน้ําระหวางประเทศยัง
ดําเนินการอยู และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศคอนขางมาก การกลาวถึง
รายละเอียดเก่ียวกับการคมนาคมขนสงทางน้ําของประเทศไทย อาจแยกตามประเภทของแหลง
น้ําที่เปนเสนทางคมนาคมขนสงได 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 
 

5.1 การคมนาคมขนสงทางแมนํ้าลําคลองภายในประเทศ 
 

   แหลงของการเดินเรือขนสงทางน้ําของประเทศ สวนใหญอยูที่ลํานํ้าเจาพระยา
ตอนลางและสาขาซึ่งอยูในภาคกลางและกรุงเทพฯ การเดินเรือในลํานํ้าเหลาน้ีเปนการบรรทุก
สินคาและผูโดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง สินคาที่บรรทุกจากบริเวณเหนือนํ้าแถบ            
จ.พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท และนครสวรรค ลองลงมายังกรุงเทพฯ สวนมาก
จะเปนสินคาเกษตรกรรม และสินคาอุตสาหกรรมจําพวกไม ทราย ปูนซีเมนต เปนตน สวนการ
เดินเรือเพ่ือการสัญจรประจําวันและการเดินทางทองเที่ยวน้ัน กิจกรรมนี้ทํากันมากที่สุดในแมน้ํา
เจาพระยา และคลองซอยแยกตาง ๆ ในเสนทางน้ําเหลาน้ีมีทาเทียบเรือโดยสาร เพ่ือบริการ
ประชาชนอยูหลายแหง เชน ทาเทียบเรือยนตขามฟาก ทาเทียบเรือดวนในแมน้ําเจาพระยา ทา
เทียบเรือโดยสารในคลองแสนแสบ คลองพระโขนง คลองบางกอกนอย เปนตน 
 

5.2 การขนสงชายฝงทะเล 
 

   ประเทศไทยมีชายฝงทะเลถึงสามดาน และเปนชายฝงทะเลที่มีระยะทางยาว 
ชายฝงทะเลท้ังสามดาน ไดแก ชายฝงทะเลดานอาวไทย ชายฝงทะเลตะวันออก และชายฝง
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    ในดานเสนทางการขนสงเลียบชายฝง มีเสนทางเดินเรือ 8 เสนทางที่ มี

ความสําคัญ คือ เสนทางกรุงเทพฯ – ศรีราชา (ทาเรือเกาะสีชัง ทาเรือแหลมฉบัง) เสนทาง

กรุงเทพฯ – ศรีราชา – สมุทรสงคราม เสนทางกรุงเทพฯ – บานดอน จ.สุราษฎรธานี เสนทาง

กรุงเทพฯ –ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เสนทางกรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ เสนทาง

กรุงเทพฯ – สมุทรสาคร – ชุมพร เสนทางกรุงเทพฯ – สงขลา – ปตตานี – นราธิวาส และ

เสนทางระนอง – กระบี่ – ภูเก็ต – กันตัง 
 

5.3 การคมนาคมขนสงทางน้ําระหวางประเทศ 
 

   การคมนาคมขนสงทางนํ้าระหวางประเทศของประเทศไทย สามารถแยกไดเปน 2 
ประเภท คือ การคมนาคมขนสงระหวางประเทศทางแมน้ํา และการคมนาคมขนสงระหวาง
ประเทศทางทะเล 
   การคมนาคมขนสงระหวางประเทศทางแมน้ําที่สําคัญ คือ เสนทางแมน้ําโขง ซึ่งไหล
ผานทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เสนทางแมน้ําสายน้ีประเทศไทยใชเปน
เสนทางคมนาคมขนสงติดตอกับมณฑลยูนนาน ซึ่งเปนเขตการปกครองที่อยูทางใตสุดของ
ประเทศจีน การคมนาคมขนสงระหวางประเทศไทยและจีนเกิดขึ้นบนเสนทางนี้ไดเพราะเปน
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    การขนสงสินคาผานแมน้ําโขงของไทยและจีนเริ่มขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2545 และมี
มูลคาทางการคาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง แมวาจะเปนสัดสวนที่นอยเม่ือเทียบกับมูลคาการคา
ทั้งหมดของทั้งสองประเทศ สินคาสงออกของประเทศไทยที่สําคัญ คือ สินคาเกษตรกรรม 
รองลงมาคือสินคาอุปโภคบริโภค และสินคาเชื้อเพลิง สําหรับสินคานําเขาจากจีน ไดแก สินคา
เกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือไมแปรรูป และผลิตภัณฑสําหรับอุปโภคบริโภค 
    การขนสงสินคาระหวางไทยและจีนขณะนี้ยังมีอุปสรรคเร่ืองตนทุนคาขนสง
สินคาผานลํานํ้าโขงมีราคาสูง กับการที่ตองขนสงสินคาผานเมียนมารและลาว ซึ่งยังคงมีปญหา
ความไมม่ันคงทางการเมือง และผลประโยชนที่จะไดรับจากการผานแดนของสินคาอยูบาง 
    เก่ียวกับทาเทียบเรือรับ – สงสินคาจากเรือจีนในลํานํ้าโขงนั้น นอกจากทาเทียบ
เรือที่ อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย แลว ไทยยังมีทาเทียบเรือในจังหวัดอ่ืน ไดแก 
อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม และหนองคายอีกดวย 
 

5.4 การคมนาคมขนสงระหวางประเทศทางทะเล 
 

   เสนทางการคมนาคมขนสงทางทะเล เปนเสนทางการติดตอการคาระหวางประเทศ
ที่สําคัญที่สุดในบรรดาการคมนาคมขนสงสินคาระหวางประเทศทุกรูปแบบ เพราะประมาณรอย
ละ 90 ของสินคาไทยที่สงตางประเทศ จะผานเสนทางการคมนาคมขนสงทางทะเลทั้งสิ้น 
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    5.4.1 ทาเรือกรุงเทพฯ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครตั้งอยูบนฝงซายของ
แมน้ําเจาพระยา มีเน้ือที่ 2,300 ไร เดิมเปนทาเรือขนาดใหญที่สุดของประเทศ และมีสินคาผาน
เขาออกมากที่สุด อยางไรก็ตาม ขณะนี้มีทาเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด ที่มีสินคาผานเขาออก
มากกวาแลว 
    5.4.2 ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา และ ต.บางละมุง        
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อยูหางจากกรุงเทพฯ 130 กม. มีเน้ือที่ 6,340 ไร ทาเรือแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือ
ลดความแออัดของทาเรือกรุงเทพ สินคาที่นํามาลงที่ทาเรือน้ีไดแก สินคาระบบตูคอนเทนเนอร 
สินคาเทกองประเภทเกษตรกรรม ซึ่งเรือที่บรรทุกมามีขนาดใหญมากไมสามารถเขาเทียบทาที่
ทาเรือกรุงเทพได ทาเรือแหงน้ีเปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2535 
    5.4.3 ทาเรือมาบตาพุด อยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง มีเน้ือที่ 8,000 
ไร เปนแหลงอุตสาหกรรมหลักที่เก่ียวของกับการใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ เชน ปุยเคมี 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี ทาเรือแหงนี้จึงรับ – สง สินคาเหลวเปนหลัก 
    5.4.4 ทาเรือพาณิชยสัตหีบ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเน้ือที่ 1,100 ไร 
อยูหางจากกรุงเทพฯ 170 กม. เปนทาเรือทางทหารที่เคยใชเปนทาเรือพาณิชย ทดแทนทาเรือ
แหลมฉบังในขณะที่ยังสรางไมเสร็จ ขณะนี้ใชเปนทาเรือทางทหารตามเดิม 
    5.4.5 ทาเรือน้ําลึกสงขลา ต.เขาหัวแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เปนทาเรือสินคา
ระบบตูคอนเทนเนอร สงผานสิงคโปรไปยังทวีปยุโรป ทาเรือแหงน้ีทําหนาที่เปนศูนยรับและ
สงออกสินคาระหวางประเทศที่สําคัญของจังหวัดภาคใตตอนลาง สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก 
ยางพารา อาหารทะเลแปรรูป สวนสินคานําเขา ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ปุยและปลาทูนา 
    5.4.6 ทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต ตั้งอยูในอาวมะขาม ต.มะขาม อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทาเรือ
แหงนี้เปนทาเรือรับสินคาเพ่ือสงออกและนําเขาสินคาจากตางประเทศ ไดแก เหลา ดีบุก ปลาแช
แข็งและยังมีการขนสงผูโดยสารระหวางประเทศ และภายในประเทศจํานวนประมาณสองแสนถึงส่ี
แสนคนตอป 
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การคมนาคมขนสงทางอากาศ 6. 
 
  ประชาชนไทยรูจักเครื่องบินเปนคร้ังแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เม่ือมีนักบินของเบลเยียม นําเคร่ืองบินขับมาสาธิตการบินถวายใหทรง
ทอดพระเนตรและใหประชาชนในกรุงเทพฯ ไดชม ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน เม่ือวันที่ 
6 กันยายน 2454 หลังจากน้ันกระทรวงกลาโหมไดจัดสงนายทหารไปศึกษาวิชาการบินใน
ตางประเทศ และจัดซ้ือเครื่องบินเขามาใชในประเทศไทย รวมทั้งกอสรางสนามบินดอนเมืองใน
ป พ.ศ. 2457 จากน้ันสนามบินดอนเมืองไดรับการพัฒนาตอมา จนกระทั่งกลายเปนทาอากาศ
ยานหลักของประเทศ และเปลี่ยนชื่อเปนทาอากาศยานกรุงเทพ ในขณะนี้ทาอากาศยานดอน
เมืองมีความสําคัญในฐานะทาอากาศยานระหวางประเทศ และเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ความแออัดของทาอากาศยานดอนเมืองทําใหรัฐบาลจัดสรางทาอากาศ
ยานสากลแหงที่สองที่ ต.หนองงูเหา จ.สมุทรปราการ ในชื่อ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเปน
ทาอากาศยานระหวางประเทศแทนที่ทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจะใชสําหรับธุรกิจการบินของ
เอกชน และการบินภายในประเทศบางสวนตอไป 
  นอกจากทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเปนศูนยกลางการบินหลักภายในประเทศแลว 
บริการการบินรับ – สง ผูโดยสารยังมีการขยายตัว จนตองเพ่ิมเสนทางบินและสนามบินใน
ตางจังหวัด ซึ่งมีจํานวนถึง 30 แหง แลว (ภาพที่ 10.5) ในจํานวนนี้หลายแหงไดรับการ
กําหนดใหเปนสนามบินที่มีดานศุลกากรประจํา ซึ่งหมายความวาเครื่องบินตางประเทศสามารถ
บินขึ้นลงได สนามบินที่มีลักษณะดังที่กลาว ไดแก สนามบินเชียงใหม หาดใหญ เชียงราย 
พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง ขอนแกน หัวหิน กระบี่ เปนตน 
  ในดานสนามบินสําหรับใชเพ่ือกิจการอ่ืน ประเทศไทยมีสนามบินอูตะเภาสําหรับใชใน
กิจการทางทหาร สนามบินสําหรับใชในกิจการบินของเอกชน เชน สนามบินสมุย สนามบิน
สุโขทัย และสนามบินที่ จ.นครสวรรค สําหรับกิจการทางเกษตรกรรม ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
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ภาพที่ 10.5  ที่ตั้งของสนามบินในประเทศ 
ที่มา: อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย เลม 1 2545, หนา 375 
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การคมนาคมขนสงทางไปรษณีย โทรศัพทและโทรคมนาคม 7. 
 
  การคมนาคมขนสงประเภทนี้เปนเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงแบบสมัยใหม ที่ผูรับและ
ผูสงสินคาและขาวสารขอมูลไมตองเผชิญหนากัน และไมมีความจําเปนตองมีการเคลื่อนยาย
หรือเดินทาง ในบางกรณี กิจการโทรคมนาคมยุคใหมทําใหการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอความ 
เสียงและภาพ เดินทางผานสื่อกลาง ไดแก ระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสงและระบบ
แมเหล็กไฟฟาไปยังผูรับที่ปลายทางไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ถึงขนาดที่วาเม่ือมีเหตุการณ
อยางหน่ึงเกิดขึ้น ณ สถานที่แหงหนึ่งน้ัน ภาพและเสียงของเหตุการณนี้สามารถไปถึงผูชมที่นั่ง
อยูหนาจอโทรทัศนในอีกซีกโลกหน่ึงไดในเวลาเดียวกันกับที่เหตุการณนั้นกําลังเกิดขึ้น การ
คมนาคมขนสงประเภทน้ีกําลังมีการใชประโยชนอยางแพรหลายในประเทศไทย ทัดเทียมกับ
อารยะประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดและผลิตอุปกรณโทรคมนาคมเหลาน้ี บทบาทของ
โทรคมนาคมทําใหการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารจากทุกซอกทุกมุมของประเทศไทย และทั่วโลก
เปนส่ิงที่เปนไปได ระยะทางและความไมสะดวกในเสนทางการคมนาคมขนสงไมใชอุปสรรคตอ
การเขาถึงสถานที่อีกตอไป ดังน้ันสถานที่ที่มีเสนทางการคมนาคมขนสงทางถนน ทางรถไฟ 
ทางนํ้าและทางอากาศนอยกวาสถานที่อ่ืน ๆ ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ใหกาวหนา
ได การคมนาคมขนสงประเภทนี้จึงใหโอกาสแกความเสมอภาคทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นทั่ว
ประเทศได 
  อุปสรรคเพียงประการเดียวของประเทศไทยที่จะตัดโอกาสดังที่กลาวนี้ คือ ความไมรูจัก
ที่จะนําเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงมาประมวลขอมูลขาวสาร เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของประชาชน 
 
8. ภาพรวมโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
ของประเทศไทย 
 
  เสนทางการคมนาคมขนสงกอใหเกิดความเขาถึงงายแกพ้ืนที่ และนํามาซ่ึงความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้น ประเทศไทยมีการคมนาคมที่กาวหนา มี
รูปแบบการคมนาคมขนสงทุกประเภทท่ีทันสมัย แตโดยหลักการท่ัวไปแลวการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ สังคม ใหมีความเสมอภาคกันทั้งประเทศไมไดขึ้นอยูกับการมีระบบการคมนาคม
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  โครงขายเสนทางคมนาคมของประเทศไทยทุกรูปแบบ หากจะสังเกตใหดีลวนแลวแตมี
ศูนยกลางใหญ ๆ อยูที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ไมแปลกที่จะทําใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่
เขาถึงงายที่สุดในประเทศ และมีขนาดใหญมากในแงของจํานวนประชากรและความหลากหลาย
ของสินคา ลองพิจารณาโครงขายของเสนทางรถไฟ เราจะพบวา เสนทางรถไฟทุกสายมี
จุดเร่ิมตนรวมกันอยูที่กรุงเทพฯ ในรูปของเสนทางเช่ือมประสาน ที่จะออกจากกรุงเทพฯ เพ่ือมุง
ตรงไปยังเมืองใหญปลายทางในภูมิภาคตาง ๆ ในขณะที่เสนทางปอนเขาสูทางรถไฟสายหลักมี
นอยมาก เสนทางรถไฟจึงเปนเพียงทางเชื่อมตอกรุงเทพฯ กับเมืองศูนยกลางของภูมิภาค โดยมี
เมืองอ่ืนบนเสนทางเปนทางผานเทาน้ัน โครงขายเสนทางรถไฟลักษณะนี้เปนโครงขายที่มี
วัตถุประสงคของเหตุการณในอดีตเปนรากฐานและยังไมมีการเปลี่ยนแปลง บทบาทสําคัญของ
เสนทางรถไฟในสมัยเม่ือเกือบ 150 ป มาแลว คือ การทําหนาที่เชื่อมตอเมืองสําคัญในภูมิภาค 
ซึ่งยังคงมีความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง และแปลกแยกไปจากวัฒนธรรมของ
กรุงเทพฯและภาคกลาง เสนทางรถไฟที่สะดวกทําใหรัฐบาลกลางสามารถสงขาราชการจาก
สวนกลางไปปกครองดูแลจังหวัดในภูมิภาค และทําใหประชาชนในภูมิภาคสามารถเดินทางเขา
มาติดตอ สื่อสาร รวมทั้งตั้งถิ่นฐานอยูในกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืน ๆ และตระหนักวาตนเองเปน
สวนหนึ่งของประเทศไทย ในแงของการปกครอง เสนทางรถไฟจึงเปนเครื่องมือสําคัญของการดึง
อํานาจเขาสูสวนกลาง กอใหเกิดการรวมพื้นที่ปกครองที่แตกตางและนําประเทศไปสูความเปนรัฐ
ประชาชาติ (nation - state) แบบสมัยใหม 
  เสนทางคมนาคมขนสงทางรถไฟในปจจุบันมีการใชประโยชนนอย และเนนหนักไป
ทางดานการขนสงสินคามากกวาผูโดยสาร ความเสื่อมลงของเสนทางคมนาคมขนสงทางรถไฟ 
เกิดขึ้นเพราะไมสามารถแขงขันกับเสนทางคมนาคมขนสงรูปแบบอ่ืนได แตในสภาพพื้นที่ที่
การจราจรแออัดจากการมีรถยนตเปนจํานวนมาก กับการที่น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น การ
คมนาคมขนสงทางรถไฟจะเปนประโยชนมาก รัฐบาลไดจัดใหมีบริการรถไฟในรูปแบบใหม คือ 
รถไฟฟา BTS และรถไฟใตดินที่เชื่อมโยงเมืองชั้นในเขาดวยกันในกรุงเทพมหานคร ชวยให
การจราจรในกรุงเทพฯ สะดวกมากกวาเดิม แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาจราจรติดขัดไดมาก
นัก เน่ืองจากเสนทางมีระยะทางสั้น จํากัดเฉพาะการขนสงผูโดยสารในเมืองชั้นใน ไมรวมไปถึง
ชานเมือง อีกทั้งโครงขายเสนทางปอนยังมีอยูนอย ผูโดยสารยังตองใชการคมนาคมรูปแบบอ่ืน 
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  การคมนาคมขนสงทางรถไฟถูกแขงขันจากความสะดวกสบายของเสนทางการคมนาคม
ขนสงทางถนนและรถยนตสวนบุคคลอยางมาก อีกทั้งการลงทุนสรางถนนมีคาใชจายต่ํากวา ทํา
ใหมีการสรางเสนทางที่มีลําดับศักด์ิรองลงมาเปนเสนทางปอนเขาสูเสนทางที่มีลําดับศักด์ิสูงกวา
เปนลําดับไปได โครงขายเสนทางถนนจึงแผขยายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ประเทศ แมวาเสนทางสาย
ประธานยังเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพฯกับเมืองใหญในภูมิภาคอยูก็ตาม ลักษณะการเชื่อมตอเสนทาง
เปนรางแหครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศของโครงขายถนน ทําใหโครงขายทางรถไฟ ซึ่งมีการเชื่อมตอ
นอยกวา ตองตกอยูในสภาพเสียเปรียบในการแขงขัน ความนิยมการเดินทางดวยรถไฟของ
ประชาชนเสื่อมลงเปนอันมาก แตการขนสงสินคาประเภทของเหลวและสินคาเทกองยังตองใช
รถไฟ 
  ทางเลือกในการเดินทางและการขนสงสินคาของประชาชนไทย นอกจากเสนทางรถไฟ
และเสนทางถนนแลว ประชาชนยังสามารถใชเสนทางการบินไดหลายเสนทางมากขึ้น เน่ืองจาก
มีการสรางสนามบินภายในจังหวัดใหญหลายจังหวัดทั่วประเทศ อยางไรก็ตามศูนยกลางการบิน
ยังอยูที่กรุงเทพฯ เชนเคย 
  ผลกระทบของโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงตอประเทศไทยโดยรวมนั้น คือ การทํา
ใหกรุงเทพฯ เปนเมืองใหญระดับมหานคร จํานวนประชากรของกรุงเทพฯ ที่บันทึกไวใน
ทะเบียนราษฎร มีถึง 6 ลานคน แตหากนับรวมประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาระหวางจังหวัด
ใกลเคียงกับกรุงเทพฯ แลว กรุงเทพฯ ก็มีประชากรถึง 10 ลานคน ถึงกระนั้นขนาดอันใหญโต
ของกรุงเทพฯ ยังไมมีทีทาวาจะหยุดลง การยายสนามบินระหวางประเทศจากทาอากาศยาน
ดอนเมืองไปสูสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เม่ือพิจารณาตําแหนงที่ตั้งแลวจะมีที่ตั้งอยู
ในทิศทางที่สะดวกตอการเดินทางตอไปยังที่ตั้งของทาเรือพาณิชยแหลมฉบังและทาเรือ       
มาบตาพุด จ.ระยอง นอกจากน้ี การเดินเรือขนสงสินคาและผูโดยสารเลียบชายฝงทะเลจาก
ภาคใตขึ้นมาถึงอาวไทยตอนบนจะเพิ่มขึ้น และเปนเสนทางปอนสินคาใหแกเมืองทาชายฝงทะเล
ตะวันออก กรณีที่ทาเรือระหวางประเทศเหลาน้ันเติบโตขึ้น ดังนั้นความพลุกพลานของ
การจราจรทางทะเลจะเกิดขึ้นในอาวไทย ตั้งแตชายฝงทะเลทางภาคใตขึ้นมาถึงชายฝงทะเลดาน
ตะวันออก อยางไมตองสงสัย ที่แนนอนคือความกาวหนาทางเศรษฐกิจในบริเวณนี้จะมีแนวโนม
เขาไปบรรจบกับการขยายตัวมาทางจังหวัดชายฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ ในอนาคต  
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  ในดานของจังหวัดซ่ึงเปนที่ตั้งของเมืองใหญในภูมิภาค แตเดิมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของพื้นที่เปนไปอยางชา ๆ เพราะการเชื่อมตอกับจังหวัดใกลเคียงโดยรอบไมสามารถ
แขงขันกับกรุงเทพฯได แมวากรุงเทพฯ จะอยูหางออกไปมากกวาก็ตาม ที่เปนเชนนี้เพราะ
โครงขายการคมนาคมขนสงของจังหวัดในภูมิภาคเชื่อมตอกับกรุงเทพไดโดยตรงมากกวา
จะตองใชเสนทางผานศูนยกลางในภูมิภาคกําลังจะขยายตัวไดโดยเปนอิสระจากกรุงเทพฯระดับ
หนึ่งกําลังจะเร่ิมขึ้น การเปดพรมแดนระหวางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาและเชื่อมตอเสนทาง
การคมนาคมขนสงกับประเทศเพื่อนบาน เปนสาเหตุสําคัญของเรื่องนี้ จังหวัดชายแดนของ
ประเทศเองจะไดรับผลกระทบโดยตรงที่จะมีโอกาสเปลี่ยนสภาพเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจกาวหนา 
ตัวอยางของจังหวัดที่ กําลังเปลี่ยนแปลงตามที่กลาว ไดแก จ.ตาก เชียงราย เชียงใหม 
กาญจนบุรี เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี สระแกว สงขลา เปนตน 
  จากท่ีบรรยายมานี้จะเห็นวา การคมนาคมขนสงทางรถยนต เคร่ืองบินและเรือ มี
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางเห็นไดชัด แมใน
จังหวัดที่การคมนาคมขนสงยังไมสะดวก ก็ไมอาจกลาวไดวาไมมีการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ 
เพราะการคมนาคมติดตอทางโทรศัพทและโทรคมนาคมหลากหลายรูปแบบ แพรหลาย และ
กระจายขอมูลขาวสารที่จะมีผลตอการปรับปรุงพ้ืนที่ไปทั่วประเทศ 
  เสนทางการคมนาคมขนสง แมวาจะมีขอดี คือ ชวยขจัดความลาหลัง แตขอเสียซ่ึงเปน
ผลในทางกลับกันก็มีอยู ขอเสียที่เห็นไดเดนชัดก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม สัตวปา 
ทองน้ํา พืชธรรมชาติ ไรนา วัฒนธรรมของทองถิ่น ทัศนียภาพของธรรมชาติ ถูกทําลายจนหมด
สิ้นจากการสรางทาง ตัวอยางการระเบิดเกาะแกงและสรางเข่ือนในแมน้ําโขงของจีนเปน
อุทาหรณที่ดี ในตัวเมืองของประเทศไทยก็เชนกัน การเปลี่ยนรูปแบบเสนทางคมนาคมขนสงมา
สูรูปแบบใหมสามารถทําลายความเจริญของพ้ืนที่ที่เคยมีมาได กรณีนี้เห็นไดจากการตั้งถิ่นฐาน
ริมแมน้ําลําคลองในกรุงเทพฯ แตเดิมการตั้งบานเรือนอยูริมฝงแมน้ําถือวาอยูในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
กาวหนา เพราะอยูติดเสนทางคมนาคมขนสงทางน้ํา แตเม่ือมีการสรางถนนในสวนที่เคยเปน
หลังบาน การตั้งถิ่นฐานก็นิยมที่จะอยูใกลถนน ที่ดินและที่พักอาศัยริมนํ้าก็เส่ือมโทรมลง 
กลายเปนชุมชนแออัด ที่ไม มีผู ใดตองการพักอาศัย เหตุการณเชนน้ีเห็นไดทั่วไปใน
กรุงเทพมหานครและเมืองในตางจังหวัด เชน ริมคลองแสนแสบ แมน้ําเจาพระยา เรือนแพใน
แมน้ํานาน จ.พิษณุโลก เปนตน 
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สรุป 9. 
 
  ประเทศไทยมีการคมนาคมขนสงที่ทันสมัยทุกรูปแบบ โครงขายเสนทางคมนาคมขนสง
ทุกประเภทครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ นาสังเกตวาศูนยกลางการคมนาคมที่ใหญที่สุดยังอยูที่
กรุงเทพมหานคร ดังน้ันความกาวหนาทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจึงยังคงล้ําหนาเมือง
ศูนยกลางในภูมิภาคหลายชวงตัว อยางไรก็ตาม การคมนาคมขนสงระหวางประเทศที่จะเกิดขึ้น
จากความรวมมือทําการคาเสรีผานพรมแดน ในระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน จะทาํ
ใหมีแนวโนมที่ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและประชากรของประเทศจะเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดน
ของประเทศบาง 
  ในบรรดาการคมนาคมขนสงรูปแบบตาง ๆ ที่มีการดําเนินการอยูในประเทศไทย การ
คมนาคมขนสงทางรถไฟมีการดําเนินงานที่ลาหลังมากที่สุด เน่ืองจากยังไมไดปรับปรุงโครงขาย
เสนทาง รวมทั้งการบริการขนสงสินคาและผูโดยสารบนเสนทาง สิ่งที่ควรปรับปรุงมากที่สุดของ
การคมนาคมขนสงทางรถไฟ ก็คือการนํารถไฟไปใชในตําแหนงแหงที่และในกิจกรรมที่ถูกตอง 
สอดคลองกับศักยภาพของการใชประโยชนจากการคมนาคมทางรถไฟ นั่นคือ สนับสนุนใหใช
รถไฟสําหรับการขนสงสินคามากขึ้น กับใชรถไฟในเขตที่มีการจราจรหนาแนนแออัด เพ่ือลด
จํานวนรถยนตและการจราจรติดขัดในเมือง 
  การคมนาคมขนสงในประเทศไทยนอกจากจะเปลี่ยนภูมิทัศนทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหกาวหนาแลว ยังมีผลในทางกลับกันคือ ทําใหพ้ืนที่บางสวนเสื่อมโทรมลงได 
ดังกรณีการเกิดชุมชนแออัดริมฝงนํ้า และสองขางทางรถไฟ จากการเปลี่ยนรูปแบบการ
คมนาคมขนสงจากรูปแบบเดิมมาเปนรูปแบบใหม ซึ่งทําใหการเขาถึงงายของพื้นที่ลดลง การ
คมนาคมขนสงในโลกสมัยนี้ จึงมุงเนนการขนสงที่มีลักษณะ “ยั่งยืน” ที่จะชวยใหเกิดความเสมอ
ภาคในความกาวหนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยไมมีผลขางเคียงทางลบเกิดขึ้น 
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แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

การคมนาคมขนสงทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 ถูกนํามาใชเพ่ือประโยชนทางดานใด 1. 
 (1) การขนสงสินคาและผูโดยสาร 
 (2) การรวมพื้นทีท่างการปกครอง  
 (3) เปลี่ยนสภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 
 (4) เชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศเพ่ือนบาน 

ลําดับศักด์ิที่สงูของเสนทางบงชี้ถึงเรื่องสาํคัญใด 2. 
 (1) การลงทุนที่สงูในการสราง 
 (2) ความรวดเรว็ในการผานทาง  
 (3) ความสําคัญของสถานที่ที่เสนทางเชื่อมตอ 
 (4) จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกบนเสนทาง 
3. การติดตอกับประเทศเพ่ือนบานเปนคร้ังแรกโดยเสนทางคมนาคมขนสงทางรถไฟเกิดขึ้นใน

ภูมิภาคใด 
 (1) ภาคกลาง     (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (3) ภาคใต      (4) ภาคตะวันออก 

เสนทาง AH-2 หมายถึงเสนทางใด 4. 
 (1) ทางหลวงเอเชียสายเมียนมาร – มาเลเซีย 
 (2) ทางหลวงแผนดินสายมิตรภาพ สระบุรี – หนองคาย 
 (3) เสนทางการคาไทย – ลาว – เวียดนาม  
 (4) ทางหลวงอาเซียนสายเมียนมาร – กัมพูชา  

ขอใดแสดงการเขาถึงงายทีสุ่ดของพ้ืนที่ศนูยกลาง 5. 
 (1) มีถนนเขาถึง 2 เสนทาง  (2) มีถนนเขาถึง 5 เสนทาง 
 (3) มีถนนเขาถึง 3 เสนทาง  (4) มีถนนเขาถึง 4 เสนทาง 
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