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การค้าและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน BRI เป็นหวัใจส าคัญของจีน 
Silk Road Economic Belt + Maritime Silk Road 
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New International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC) 



ระเบียงการค้าทางบกกับทาง
ทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก 

(NWLSC) 

• เ ช่ื อ ม โ ย ง มณฑล ฝ่ั ง ต ะ วั น ต ก กั บ
ตะวันออกและตอนใ ต้ ท่ี เ ป็นแหล่ ง
อตุสาหกรรมและท่าเรือน า้ลกึ 

• เ ช่ื อมโยงการ ค้าและโลจิสติก ส์ กับ
อาเซียน 

• ก าหนดนครคุนหมิง เป็นศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากมีเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงกบัลาว  
เมียนมา เวียดนาม และมีรางท่ีเช่ือมกับ
Yangtze River Economic Belt 

• ในขณะท่ีมหานครฉงซิ่ ง  และเเฉินต ู
มณฑลเสฉวน เป็นศูนย์รวบรวมและ
กระจายสนิค้าเพ่ือกระจายต่อไปตอนบน
และประเทศท่ีอยู่ตอนเหนือของจีน เช่น 
รัสเซีย และยโุรป 
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เส้นทางรถไฟจีน-ลาว เป็นส่วนหน่ึงของ NWLSC และ BRI และ SKRL 

• ระยะทาง 1,035 กิโลเมตร เป็นเส้นทางในลาว 420 กิโลเมตร มี
ขบวนรถขนส่งผู้ โดยสาร ความเร็ว 160 กม/ชม. และขบวนรถขนส่ง
สินค้า  

• นบัตัง้แต่ 3 ธันวาคม 2564 – 11 มีนาคม 2565 บริการขนส่ง 390 
เที่ยว ปริมาณสินค้า 245,000 ตนั (เฉลี่ยขนเที่ยวละ 628 ตนั หรือ 
36 TEU หรือ 18 FEU) 

• จีนคาดว่าระบบขนส่งทางรางก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ ใช้บริการเมื่อเทียบ
กับการขนส่งทางถนนและทางทะเล โดยสร้างความแน่นอนด้าน
ระยะเวลาขนส่ง ลดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง และ
สามารถลดต้นทนุโลจิสติกส์โดยรวมได้ประมาณ 30-60% 
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ส่งสนิค้าขาล่องจากจีนมาสะดวก แต่ขาขึน้จาก สปป.ลาว และไทย ยังคงมีปัญหา 
• จีนเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า และปฏิบตัิพิธีการตรวจสอบสินค้า ท่ีด่านพรมแดน

โมฮาน จีนใช้เวลานานในการปฏิบตัิพิธีการศุลกากรและการตรวจสอบควบคุมโรค
ระบาดท่ีด่านพรมแดนจีน  

• กลุ่มสินค้าท่ี สปป.ลาว มีการส่งออกไปจีนโดยใช้สถานีรถไฟนครคุนหมิงเป็นประตู
การค้า ได้แก่ ยางพารา มนัส าปะหลงั แร่โปแตส  

• กลุ่มสินค้าท่ีจีนใช้สถานีรถไฟนครคนุหมิงเป็นประตูการค้าส่งออกมาอาเซียน ได้แก่ 
ผลไม้ ผัก ดอกไม้ ปุ๋ ยเคมี เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่ือสาร 
แผงโซล่าเซลล์ เหล็ก ยางรถยนต์ และสินค้าอปุโภคบริโภค  

• ท่ีผ่านมา การขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟข้ามแดนของจีนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
รัสเซีย เวียดนาม สปป.ลาว และเมียนมา ยงัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก
เน่ืองจากมาตรการระงบัการน าเข้าชัว่คราวและมาตรการตรวจสอบโควิดท่ีอาจติด
มากบัสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศซึง่เป็นการปฏิบตัิตามนโยบายปลอดโควิด  

• ในส่วนของการด าเนินงานท่ีด่านโมฮาน จีนอนุญาตให้สินค้าทั่วไปท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศน าผ่านทางรางได้ เช่น เม็ดพลาสติก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสือ้ผ้า 
ยกเว้นกรณีของสินค้าเกษตรบางประเภท เช่น ผลไม้สด ธัญพืช เนือ้สัตว์ อาหาร
ทะเลสดแช่เย็น ไม้ซุง น่ืองจากจีนอยู่ระหว่างก่อสร้างลานตรวจสอบสินค้าส่งผลให้
สินค้าผลไม้ไทยท่ีไทยส่งออกทางบกไปจีนต้องประสบภาวะตกค้างอยู่บริเวณ
ชายแดนจนเน่าเสียและยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางรางระหว่าง
ประเทศได้อย่างเต็มท่ี 

Chackrit Duangphastra,PhD 6 



Chackrit Duangphastra,PhD 7 

การประเมนิกลุ่มสินค้าที่จีนค้าขายกับไทยที่อาจ Shift Mode มาส่งทางราง 
กรณีจีนน ำเข้ำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน 

สินค้ำหลัก รูปแบบขนส่งท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน 

ควำมเป็นไปได้ในกำรเปล่ียนไปใช้กำร
ขนส่งทำงรำงระหว่ำงประเทศ 

มาก ปานกลาง น้อย 

ไทย ผลไม้สด 

ยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห์ 

เม็ดพลาสตกิ 

มนัส าปะหลงั 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ไม้ยางพารา 

ถนน 

ทะเล / ถนน 

ทะเล 

ทะเล 

ทะเล/อากาศ 
ทะเล 

 

 
  

  

 

 

 

 

  

กรณีจีนส่งออกไป
ประเทศเพื่อนบ้ำน 

สินค้ำหลัก รูปแบบขนส่งท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน 

ควำมเป็นไปได้ในกำรเปล่ียนไปใช้กำร
ขนส่งทำงรำงระหว่ำงประเทศ 

มาก ปานกลาง น้อย 

ไทย อปุกรณ์ส่ือสาร 
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เหล็กและเหล็กกล้า 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
ผกัและผลไม้ 

ดอกไม้ 

ทะเล/ถนน 

ทะเล/อากาศ 

ทะเล 

ทะเล 

ถนน/ทะเล 

อากาศ 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

 



ทางรถไฟสายมังกรก่อให้เกดิโอกาส อุปสรรค และความท้าทาย 
ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มในระดับที่แตกต่างกัน 

1. ตัวอย่ำงกลุ่มที่ต้องเร่งใช้ประโยชน์ 

    -  ผู้ส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมและสินค้าเกษตรบางชนิดท่ีไม่เน่าเสียง่าย 

    -  ผู้พฒันาศนูย์โลจิสติกส์และศนูย์เปล่ียนถ่ายสินค้าในหนองคาย 

     - ตวัแทนรับจดัการขนส่ง / ตวัแทนออกของรับอนญุาต / ผู้ รับขนสินค้าทางรางระหว่าง
ประเทศ / กิจการน าเท่ียว 

      - หน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมการค้า และการเจรจาเพ่ือลดปัญหาอปุสรรค
ทางการขนส่ง การค้า และการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

2. ตัวอย่ำงกลุ่มที่ขอดูควำมชัดเจนก่อนปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

   -  ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรท่ีเน่าเสียง่าย 

   -  ผู้พฒันาศนูย์โลจิสติกส์ตามแนวเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย 
   -  ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล และท่าเรือ 

   -   หน่วยงานด้านการวางแผนยทุธศาสตร์ และหน่วยงานด้านความมัน่คง 

3.  กลุ่มที่คำดว่ำได้รับผลกระทบจำกรถไฟสำยมังกร 

    - ผู้ผลิตสินค้าเกษตรเมืองหนาว 

    - กิจการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านแดนไทย ลาว จีน 

    - ผู้พฒันาศนูย์โลจิสติกส์และศนูย์เปล่ียนถ่ายสินค้าประตกูารค้าอ่ืน (เชียงราย 
นครพนม มกุดาหาร บงึกาฬ) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับโอกาส อุปสรรค และความท้าทายจากรถไฟสายมังกร 

1 ข้อเสนอแนะเพื่อการเร่งใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกดิจากรถไฟสายมังกร 
1.1  การจัดกจิกรรมส่งเสริมการค้า โลจสิตกิส์ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
• สนบัสนนุภาคเอกชนให้มีการเจรจาจบัคู่ธรุกิจระหว่างผู้สง่ออกของไทยกบัผู้ให้บริการโลจสิติกส์และผู้น าเข้าท่ีมีศกัยภาพของจีน 

รวมถึงพิจารณาจดัตัง้กิจการร่วมทนุเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย 

• จดักิจกรรมการทดลองการสง่ออกสนิค้าท่ีมีศกัยภาพและไมม่ีปัญหาอปุสรรคในการตรวจสอบและกกัโรคตามแนวเส้นทางสายมงักร 
เช่น เมด็พลาสติก อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ สนิค้าเกษตร (ผลไม้ ผกั กุ้ งมีชีวิต ปลามีชีวิต ประมง เนือ้สตัว์) ท่ีไทยมีการสง่ออกไปมณฑล
ภาคตะวนัตกและมณฑลตอนใต้ของจีน เพ่ือให้ผู้สง่ออกไทยเกิดการทดลองใช้การขนสง่ตามแนวเส้นทางสายมงักรและเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อด้อยเม่ือเทียบกบัการขนสง่รูปแบบอ่ืน  

• หน่วยงานภาครัฐสนบัสนนุภาคเอกชนให้มีการเจรจาจบัคูธุ่รกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการจดัการประชมุและ
นิทรรศการ (MICE) ของไทยกบัหน่วยงานของจีนเพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ และให้นกัท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา
จดัการประชมุสมัมนาในไทย โดยเฉพาะจงัหวดัที่อยู่ตามแนวเส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย (หนองคาย อดุรธานี ขอนแก่น 
นครราชสีมา)  

• หน่วยงานภาครัฐสนบัสนนุผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ในการพฒันาสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดจีนมากขึน้ ตลอดจนสามารถใช้ช่องทางการกระจายสนิค้าผ่าน Cross Border E Commerce ของจีน  

• หน่วยงานภาครัฐสนบัสนนุผู้ประกอบการไทยท่ีมีศกัยภาพไปลงทนุใน สปป.ลาว และจีน เพ่ือใช้ประโยชน์จาก สปป.ลาว หรือจีน เป็น
ฐานการผลติเพ่ือการสง่ออกไปประเทศท่ีสามโดยผา่นการใช้ประโยชน์จากรถไฟสายมงักร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับโอกาส อุปสรรค และความท้าทายจากรถไฟสายมังกร 

1 ข้อเสนอแนะเพื่อการเร่งใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกดิจากรถไฟสายมังกร 

1.2  การเร่งรัดพฒันาศูนย์โลจสิตกิส์ทางรางและสิ่งอ านวยความสะดวกในจังหวัดหนองคาย 
• หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการพฒันาศนูย์โลจิสติกส์ทางรางท่ีหนองคาย (สถานีหนองคาย และย่านนาทา)  

• เร่งรัดก่อสร้างสะพานเดินรถไฟสายใหม่ระหวา่งไทยกบั สปป.ลาว อีกทัง้ขอความร่วมมือจากรัฐบาล สปป.ลาว 
ให้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการก่อสร้างสะพานเดินรถไฟให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด  

• การพิจารณาจดัท าความร่วมมือให้รถไฟสายมงักรมาเปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ จงัหวดัหนองคาย เพ่ือให้จงัหวดั
หนองคายเป็นศนูย์กลางขนถ่ายสินค้าทางรางในระดบัภมิูภาคของอาเซียน  

1.3  การเร่งรัดพฒันาบริการต่างๆ ที่เก่ียวเน่ือง 
• หน่วยงานภาครัฐเร่งพฒันาบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนสง่ทางราง เช่น บริการซ่อมอปุกรณ์ขนสง่ทางราง 

บริการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ บริการพลงังานเพื่อปอ้นระบบรถไฟ บริการตรวจสอบสินค้าก่อนท าการบรรทกุ 
บริการตวัแทนรับจดัการขนสง่ทางราง บริการรับท าพิธีการศลุกากรส าหรับการขนสง่ทางรางระหว่างประเทศ 
แพลตฟอร์มหาผู้ซือ้และผู้ขายท่ีต้องการขนสง่ทางราง ฯลฯ  
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ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับโอกาส อุปสรรค และความท้าทายจากรถไฟสายมังกร 

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการตดิตามโอกาสและความท้าทายที่เกดิขึน้จากรถไฟสายมังกร 

2.1 การยกระดับประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
• การพิจารณาความเหมาะสมในการเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบหรือตรวจปลอ่ยสินค้าจากจีน โดยใช้หลกัการ

พิจารณาความเส่ียง (Risk Management) เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงในการน าเข้าสินค้าที่มีคณุสมบตัิไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าอตุสาหกรรมของไทย ตลอดจนกฎระเบียบการกกัพืชของไทย  

• การเจรจากบัหน่วยงานภาครัฐของตา่งประเทศเพ่ือให้มีการขนสง่สินค้าส่งออกของไทยเข้าประเทศจีนได้อย่างสะดวกมาก
ขึน้และมีจ านวนสินค้าท่ีได้รับอนญุาตให้ขนสง่ได้หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะกรณีการอ านวยความสะดวกและการ
เพ่ิมชนิดของสินค้าเกษตร (ผลไม้ กุ้งมีชีวิต ปลามีชีวิต) และอาหารที่สามารถสง่ออกผ่านเส้นทางรถไฟสายมงักร 

• การเจรจากบัหน่วยงานภาครัฐของตา่งประเทศเพ่ือให้มีการขนสง่สินค้าส่งออกของไทยผ่านแดนประเทศจีนไปประเทศที่
สาม (เช่น ยโุรป เอเชียกลาง รัสเซีย)  

• การพิจารณาความเหมาะสมในการเจรจากบัหน่วยงานภาครัฐของตา่งประเทศเพ่ือให้มีความตกลงด้านการขนสง่ท่ี
ยอมรับการเดินทางของผู้ โดยสาร ยอมรับมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบสินค้าของไทย ยานพาหนะ อปุกรณ์หน่วย
บรรจสุินค้า มาตรฐานบริการ คณุสมบตัิของผู้ประกอบการขนสง่ และระบบปฏิบตัิงานตา่งๆ ตลอดเส้นทางสายมงักร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับโอกาส อุปสรรค และความท้าทายจากรถไฟสายมังกร 

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการตดิตามโอกาสและความท้าทายที่เกดิขึน้จากรถไฟสายมังกร 

2.1 การยกระดับประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ (ต่อ)  
• การเจรจาขอให้จีนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขนสง่ทางราง และ Best Practices ในการจดัการโลจิสิติกส์และการสง่เสริม

การค้าจากการพฒันาระบบรางในการเดินทางและขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ รวมถงึการถอดบทเรียนจากการให้บริการ
เดินทางในเส้นทางจีน-ยโุรป 

• การขอให้พิจารณาเพิ่มรายช่ือทา่เรือบก / ศนูย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าทางถนนและรางที่ส าคญัของไทย เช่น ศนูย์ขนถ่ายสินค้านาทา 
(หนองคาย) ศนูย์ขนถ่ายสินค้านครพนม เป็นต้น ในบญัชีรายช่ือ Dry Port ที่ได้รับอนญุาตให้ด าเนินการภายใต้ 
Intergovernmental Agreement on Dry Port ขององค์การสหประชาชาติ  

• การศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบ One Bill of Lading และการยอมรับคณุสมบตัิของผู้ประกอบการขนสง่ตอ่เน่ือง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator)  

• การศกึษาระบบโครงข่ายรถไฟ ทา่เรือบก (Dry Port) และโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว เวียดนาม 
กมัพชูา และเมียนมา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการขนสง่เพื่อการค้าระหวา่งประเทศของไทยแบบครบวงจร  

• การศกึษาความเป็นไปได้ในการขนสง่สินค้าผา่นแดนทางบกเช่ือมโยงไทยผา่นประเทศจีนไปยงัเอเชียกลาง รัสเซีย และยโุรป 
โดยใช้ประเมินความเป็นไปได้ในการขนสง่สินค้าผา่นรถไฟสายมงักรไปยงัตลาดเอเชียกลาง รัสเซีย และยโุรป 
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ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับโอกาส อุปสรรค และความท้าทายจากรถไฟสายมังกร 

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการตดิตามโอกาสและความท้าทายที่เกดิขึน้จากรถไฟสายมังกร 

2.2  การพฒันาพืน้ที่รอบสถานีรถไฟหลักของไทยที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟสายมังกร 
• การพิจารณาปรับผงัเมืองและเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกบัการพฒันาพืน้ท่ีของสถานีรถไฟ (Transit 

Oriented Development – TOD) เพ่ือรองรับการเดินทางระหวา่งประเทศและการขนส่งสินค้าตามแนวเส้นทาง 
โดยเฉพาะพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย และย่านเก็บรวบรวมสินค้าตามแนวเส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย ศนูย์รวบรวมและ
ซอ่มตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น โดยให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 

• พิจารณาความเป็นไปได้ในการยกระดบัจงัหวดัหนองคายและพืน้ท่ีใกล้เคียง (อดุรธานี ขอนแก่น) ให้เป็นศนูย์กลางการ
ผลิตสินค้าเปา้หมายบางประเภท เช่น ยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง อาหารแปรรูป ในภมูิภาคเพ่ือลดต้นทนุการสง่ออก
สินค้าไปประเทศจีน 

2.3  การพจิารณาความเหมาะสมในการขยายขีดความสามารถในการด าเนินงานศูนย์โลจสิตกิส์ 
• พิจารณาศกึษาความเป็นไปได้ในการให้ผู้ประกอบการของจีนใช้ท่าเรือของไทยในฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัเป็นประตู

การค้าทางทะเลของมณฑลภาคตะวนัตกไปสูป่ระเทศที่สาม  
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ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับโอกาส อุปสรรค และความท้าทายจากรถไฟสายมังกร 

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการตดิตามโอกาสและความท้าทายที่เกดิขึน้จากรถไฟสายมังกร 

2.4  การสนับสนุนด้านการวิจัย พฒันา และยกระดับทกัษะบุคลากรและผู้ประกอบการ 
• หน่วยงานภาครัฐสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้มีสว่นได้สว่นเสียในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเดินทางและขน

สง่ผ่านเส้นทางรถไฟสายมงักร 

• หน่วยงานภาครัฐสนบัสนนุการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรทัง้ในสว่นของผู้ประกอบการ SMEs และพนกังานที่ปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานภาคเอกชนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางและขนสง่ผ่านเส้นทางรถไฟสายมงักร 

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจดัท าฐานข้อมลู (Freight Rate Database) เพ่ือให้ผู้สง่ออกและผู้น าเข้าของไทยใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบอตัราค่าระวาง (Transport Cost) และระยะเวลาขนสง่ (Travel Time) ส าหรับการขนสง่ทางราง ทางทะเล และทางถนน
จากไทยไปจีน เน่ืองจากในปัจจบุนัอตัราค่าระวางขนสง่ทางทะเลมีราคาสงูท าให้มีผู้สนใจสง่สนิค้าไปทางรางมากขึน้ แต่ในอนาคต 
หากอตัราค่าระวางขนสง่ทางทะเลปรับตวัลดลง และจีนลดการให้เงินอดุหนนุการขนสง่ทางราง อาจท าให้ผู้สง่สนิค้าเปลี่ยนการ
ตดัสนิใจเลือกรูปแบบการขนสง่ได้  

• พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ในการขนสง่ทางราง (ตู้บก) มาใช้ร่วมกบัตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ในการขนสง่ทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (ตู้น า้) เพ่ือให้เกิด Seamless Transport และต้นทนุการขนถ่ายและลดต้นทนุในการบริหารการหมนุเวียนของตู้
คอนเทนเนอร์ท่ีใช้เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับโอกาส อุปสรรค และความท้าทายจากรถไฟสายมังกร 

3 ข้อเสนอแนะเพื่อลดควำมเส่ียงจำกผลกระทบที่เกดิจำกรถไฟสำยมังกร 

3.1  กำรลดผลกระทบจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกจีนและประเทศที่สำมที่จัดส่งผ่ำนรถไฟสำยมังกร 

• หน่วยงานภาครัฐพิจารณาออกมาตรการปกปอ้ง หรือมาตรการที่มิใช่ภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าท่ี
มีศกัยภาพจากจีนท่ีผู้ผลิตในไทยไมส่ามารถแข่งขนัได้ เช่น ผกัผลไม้เมืองหนาว ดอกไม้เมืองหนาว เคร่ืองแตง่กาย 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชา สมนุไพร เคร่ืองจกัรกล จกัรยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ จากมณฑลภาคตะวนัตกท่ีสามารถขนสง่
เข้ามาในไทยได้มากขึน้อนัเกิดจากต้นทนุคา่ขนสง่ท่ีประหยดัลงจากเดิมอนัเกิดจากการให้เงินอดุหนนุค่าขนสง่ของ
รัฐบาลจีน   

• หน่วยงานภาครัฐพิจารณาออกมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขนส่งทางถนนของไทยท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการถกูดงึสว่นแบ่งการตลาดจากรถไฟสายมงักร โดยเฉพาะผลกระทบอนัเกิดจากการเดินรถไฟที่ได้รับ
ให้เงินอดุหนนุคา่ขนสง่ของรัฐบาลจีน ซึง่อาจสง่ผลตอ่ความไมเ่ท่าเทียมกนัในการแข่งขนั 
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Q & A 
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