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บทที่ 7  

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิติกส์  

7.1 บทน า............................................................................................... 

เนื่องจากการบริการโลจิสติกส์ ถูกกําหนดให้เป็นสาขาที่เร่งรัดการเปิดเสรี ตามแผนการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึงต้องเปิดเสรีภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทําให้

ผูป้ระกอบการโลจิสตกิส์ของอาเซียนสามารถเข้าไปลงทุนทําธุรกิจโลจสิติกส์ในประเทศสมาชิกอาเซียน

อื่นได้ และจะถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีเงื่อนไขการเปิดเสรีในธุรกิจภาคบริการที่

เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงบริการขนส่งทางทะเล ถนน ราง อากาศ การจัดส่งพัสดุ บริการ

ยกขนสินค้าที่ขนส่งทางทะเล บริการคลังสินค้า ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า บริการบรรจุภัณฑ์ 

บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ครอบคลุมการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

โครงข่ายพลังงาน โครงการที่สําคัญ เช่น โครงข่ายทางหลวงอาเซียน เส้นทางรถไฟสิงคโปร์–คุนหมิง 

โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือในภูมิภาค โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายพลังงานไฟฟูาและท่อก๊าซ เป็น

ต้น รวมถึงและความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและสถาบัน (Institution) เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน

การค้าและการขนส่ง ได้แก่ การจัดตั้งระบบอํานวยความสะดวกด้านศุลกากร ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศและอาเซียน เป็นต้น 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเร่งพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่น ถนน รถไฟ 

ท่าเรือ ศูนย์กระจายสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ

เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน 

โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยงปัจจัยการ

ผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ 

และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล ปรับปรุง

กฎหมายและประสิทธิภาพการจัดการ ซึ่งจะนําไปสู่

การลดต้นทุนโลจสิติกส์ 
(ท่ีมา : www.skhdt.binhdinh.gov.vn, 2016) 
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7.2 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในลุ่มแม่น้ าโขง…………………. 

เป็นความร่วมมอืสาขาคมนาคมขนส่งภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

(Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) เริ่มตน้จากประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ลงนามใน

ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว-

เวียดนาม เมื่อ 26 พ.ย. 2542 ต่อมาประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงที่เหลือคือ กัมพูชา พม่า 

และจีน ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ครอบคลุมการขนส่ง

สินค้า ผู้โดยสาร และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดย GMS ได้มีการพัฒนาแนวระเบียง

เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่มคีวามสําคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย ดังนี้ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) กําหนดเป็น

เส้นทางหลัก R3 ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต้-เมียนมา-สปป.ลาว-ไทย แยกเป็นเส้นทาง R3A 

จากคุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้น-หลวงน้ําทา-ห้วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ และเส้นทาง 

R3B จากคุนหมงิ-เชยีงรุ่ง-ต้าหลั่ว-เชียงตุง-ท่าขีเ้หล็ก/แมส่าย-กรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

กําหนดเป็นเส้นทางหลัก R9 ซึ่งเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 

1,500 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมโยงจากเมาะละแหม่ง-ย่างกุ้ง-เมียวดี–แม่สอด-มุกดาหาร 

(ไทย)–สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (ลาว)-ลาวบาว–ดองฮา–ดานัง (เวียดนาม) จึงเป็น

เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลจนีใต้กับทะเลอันดามัน 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนใต้ (South Economic Corridor: SEC) กําหนดเป็นเส้นทางหลัก 

R1 เชื่อมโยงจากทวาย (เมียนมา)-กรุงเทพฯ-พนมเปญ (กัมพูชา)-โฮจิมินห์ และต่อไปยัง

ท่าเรือวุงเต่า (เวียดนาม) โดยเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับอีกแนวย่อยสําคัญ คือ แนวระเบียง

เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) หรือเส้นทางหลัก 

R10 เป็นเส้นเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากเมืองกามูทางตอนใต้สุดของเวียดนาม ผ่านที่

ราบปากแม่น้ําโขง เข้าสู่กัมพูชาที่จังหวัดกัมปอต ไปยังเมืองชายทะเลสีหนุวิลล์ สู่เกาะกง 

เข้าสู่ประเทศไทยที่ตราด ผา่นเมืองพัทยา ท่าเรือแหลมฉบัง เข้ากรุงเทพฯ  

 ระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor: CEC) เป็นเส้นที่เชื่อมโยงระหว่าง

แนวพืน้ที่เศรษฐกิจทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเส้นที่ 1 เริ่มจากสัตหีบ-นครราชสีมา-ขอนแก่น-

หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-และไปบรรจบกับเส้น NSEC ที่บ่อเต็น เส้นที่ 2 

เชื่อมจากสีหนุวิลล์-พนมเปญ-ปากเซ-ท่าแขก-และบรรจบกับเส้นที่ 1 ที่เวียงจันทน์ 
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รูปที่ 7.1 โครงขา่ยเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง  
(ท่ีมา : BOI, 2015 และพิชัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) 

  

รูปที่ 7.2 เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศไทยไปยัง CMLV และจีนตอนใต้ 
(ท่ีมา : Asian Development Bank, 2011) 
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เส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 เชื่อมต่อจากทะเลจีนตอนใต้ไปยังทะเลอันดามัน ผ่าน

เมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม (เมาะละแม่ง-เมียวดี-แม่สอด-มุกดาหาร–สะหวันนะเขต-ลาวบาว-

ดานัง) สามารถเชื่อมต่อไปยังฮานอย ของเวียดนาม  

 

รูปที่ 7.3 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก R9 

 

รูปที่ 7.4 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ R1  
(ท่ีมา: สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2557) 
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เส้นทางตอนใต้ R1 เส้นทางหลักเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (ทวาย-บ้านพุน้ํา

ร้อน-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรโีสภณ–พนมเปญ-ด่านพระเวท-ด่านหมกไบ-โฮจิมินห์-ท่าเรือวุงเต่า) 

โดยมีเส้นทางสาขาขึน้เหนอื (กัมปงจาม-สตรึงเตรง) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังลาวตอนใต้และภาคตะวันตกของ

เวียดนาม และเส้นทางสาขาลงทิศใต้ไปยังท่าเรือสหีนวุิลล์ 

เส้นทาง R1 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี มีอุปสรรคจากสภาพถนน กฎระเบียบการนํา

ยานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุกที่ต่างกัน กัมพูชากําลังขยายปรับปรุงเส้นทางตลอดแนว

ให้เป็น 4 ช่องทาง 

นอกจากนี้มีเส้นทางตอนใต้ R10 ที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เริ่มจาก จุดผ่านแดนบ้าน

หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผ่านจุดผ่านแดนเกาะกง แยกสแรออมเปิล ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศ

กัมพูชา ถึงท่าเรือวุงเต่าของเวียดนาม ในกัมพูชาจะใช้เส้นทางหมายเลข 48 จากด่านเกาะกง-แยก

สแรออมเปิล 155 กม. ทางหลวงหมายเลข 4 จากแยกสแรออมเปิล-สีหนุวิลล์ 40 กม. ทางหลวง

หมายเลข 3 จากสีหนุวิลล์-กําปอต 55 กม. และทางหลวงหมายเลข 3 จากกําปอต-ด่านฮาเตียนของ

เวียดนาม 40 กม. 

เส้นทาง R10 ภาพรวมอยู่ในเกณฑพ์อใช้-ควรปรับปรุง สามารถใช้งานได้จริงเฉพาะจากตราด-

จ.เกาะกงหลังจากนั้นผ่านภูเขาสูงชัน และมีโค้งอันตราย รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถผ่านได้  มีอุปสรรค

จากสภาพถนน กฎระเบียบการนํายานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุกที่ต่างกัน จึงทําให้

ปริมาณการค้าการขนสง่ไม่มากนัก สว่นใหญ่เป็นการลําเลียงสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยไปยังเกาะกง

เท่านั้น ยังไม่ไปถึงสีหนุวิลล์หรอืเวียดนาม ในภาพรวมการขนส่งยังใช้ทางน้ําผ่านท่าเรือใน จ.ตราด ไปสี

หนุวิลลแ์ละกัมปอตเป็นหลัก เพราะม ีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ํากว่า และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเส้นทาง 

R10 ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ R1 

 

รูปที่ 7.5 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ R10 
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และมีเส้นทางหมายเลข 12 เชื่อมโยงนครพนม–ท่าแขก-คําม่วน-เวียดนามตอนกลางไปยัง

ท่าเรือวินห์ (Vinh) จังหวัดฮาเตียน และเส้นทาง AH13 จาก อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านหลวงพระบาง ประเทศ

ลาว ด่านเดียนเบียนฟู หล่าวกาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครกวางโจว นครหนานหนิง ประเทศ

จนี แตเ่ส้นทาง AH13 นีย้ังไม่เหมาะขนส่งสินค้าเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวและก่อสร้างไม่เสร็จ 

7.3 ช่องทางการขนส่งในเวียดนาม.......................................................... 

ช่องทางในการขนส่งสินค้าของเวียดนาม 

เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศโดยเน้นสินค้าที่มี

ขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก เช่น การขนส่งแร่

หรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง นิยมส่งออก 4 ช่องทาง 

ได้แก่ 1) การขนส่งทางถนน 2) การขนส่งทาง

รถไฟ 3) การขนส่งทางน้ํา และ 4) การขนส่งทาง

ทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การขนส่งทางถนน 

โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางถนนภายในประเทศเวียดนาม สายที่สําคัญเป็น

ถนนลาดยางหรอืคอนกรีต ประกอบด้วย 

 ถนนหมายเลข 1 เรียกว่า ถนนสายแมนดาริน (Mandarine Route) เป็นถนนสายหลักที่

สําคัญที่สุด และเป็นสายที่ยาวที่สุด สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มต้นจากทางเหนือ

ติดชายแดนของจนี เช่ือมต่อจากเมืองทางเหนือ Lang Son–Ha Noi–Da Nang–Ho Chi Minh 

City–Minh Hai ถึงทางใต้สุดของเวียดนาม มีระยะทางรวม 2,289 กิโลเมตร ปัจจุบัน

รัฐบาลเวียดนามอนุมัตสิร้างทางหลวง หมายเลข 1B เป็นเส้นทางคูข่นาน 

 ถนนหมายเลข 2 เชื่อมต่อระหว่างเมือง Ha Noi–Ha Giang ติดชายแดนจีนที่มณฑลยูนนาน 

ระยะทางยาว 319 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 3 เชื่อมต่อระหว่างเมืองฮานอย ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่

ระหว่างถนนหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ไปสุดทางที่เมือง Cao Bang ติดชายแดนจีนที่

มณฑลยูนนานเชน่กัน ระยะทาง 218 กิโลเมตร 

(ท่ีมา : www.fact.fti.or.th, 2016) 
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 ถนนหมายเลข 5 เชื่อมต่อระหว่างเมืองฮานอย-ไฮฟอง ใช้ในการลําเลียงขนส่งสินค้าจาก

ท่าเรือเมอืงไฮฟองไปยังเมืองฮานอย ระยะทาง 105 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 8 เชื่อมต่อระหว่างเมือง Ha Tinh–Vinh และมีถนนเส้นทางหลักต่อไปถึง

ชายแดนติดกับจังหวัดบอลิคาไซ ของประเทศลาว ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 9 เชื่อมระหว่างเมือง ดานัง–เว้–กว่างตรี จนถึงชายแดนติดแขวงสะหวันนะ

เขต ของประเทศลาว ระยะทาง 250 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 51 เชื่อมระหว่างเมอืงโฮจมิินห์–วุงเต่า ระยะทาง 75 กิโลเมตร 

 

รูปที่ 7.6 เส้นทางถนนที่สําคัญในประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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เส้นทางสายเอเชีย 

ถนนภายในประเทศเวียดนามถูกกําหนดให้อยู่ในระบบเส้นทางสายเอเชยี คือ 

 AH 1 คือเส้นทางถนนหมายเลข 1 ที่เชื่อมต่อมาจากด่านหมกบายติดกับกัมพูชา (เส้นทาง

สาขา NH 22) ผ่านเมืองโฮจิมินห์ วิ่งเลียบชายฝั่งทะเลขึ้นเหนือผ่านดานังไปยังเมืองหลวง

ฮานอย ก่อนต่อไปยังชายแดนจีนที่เมือง Huu Nghi (เส้นทางสาขา NH 1) 

 AH 14  จากท่าเรือไฮฟองมายังฮานอย (NH5) เป็นถนน 4 ช่องจราจร และจากฮานอยไป

ยังเมืองลาวไคติดชายแดนจีน (NH70) ได้ปรับปรุงเป็นถนน 4 ช่องจราจร 

 AH 15 จากเมอืงฮองลนิหม์ายังเมือง Cau Treo ติดชายแดนลาว (NH1) 

 AH 16 จากเมอืงดอ่งฮามายังเมืองลาวบาวตดิชายแดนลาว (NH9) 

 

รูปที่ 7.7 เส้นทางถนนสายเอเชยีในประเทศเวียดนาม 
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เวียดนามมีโครงการปรับปรุงเส้นทางหลวง

หลักเหนอื-ใต้ ระยะทาง 1,811 กม. โดยเฉพาะเส้นทาง

เชื่อมต่อไปยังชายแดนให้เป็นสี่ ช่องจราจรทั้งหมด 

ดําเนนิการระหว่างปี 2010–2020 นอกจากนี้เวียดนาม

ยังมีทางด่วนเลี่ยงจราจรในเมืองระยะสั้นๆ และทาง

ด่วนระหว่างเมืองที่ต้องเสียค่าผ่านทางอีกหลายแห่ง 

ส่วนใหญ่จะคู่ขนานกับทางหลวงเก่า สําหรับเชื่อมต่อ

เมอืงที่สําคัญ ทางดว่นเหล่านีเ้ป็นถนนลาดยางแอสฟัต

หรอืคอนกรีตมาตรฐาน มี 4 ช่องจราจร 

ทางด่วนระหว่างเมืองที่สําคัญ คือ (1) เส้นทางจากฮานอยไปยังเมืองนินห์บินห์ โดยเริ่มจาก 

Pham Van-Cau Gie 30 กิโลเมตร และ Cau Gie-Ninh Binh 50 กิโลเมตร (2) Ho Chi Minh City High-

way จาก HCMC-Trung Luong 50 กิโลเมตร (3) เส้นทาง Lang-Hoa Lac 30 กิโลเมตร และมีทางด่วน

ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เช่น เส้นทาง Hanoi-Hai Phong, Hanoi-Lao Cai, Hanoi-Thai Nguyen, HCMC-

Long Thanh-Dau Giay, Dau Giay-Phan Thiet (โครงการรูปแบบ PPP) และเส้นทาง Da Nang-Quang 

Ngai 

2) การขนส่งทางรถไฟ 

เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนามมี 7 เส้นทางหลัก ระยะทางรวม 2,632 กิโลเมตร 

ใช้รางเดี่ยวขนาด 1,000 มม. (85%) และรางคู่ขนาดมาตรฐาน 1,435 มม. 

เส้นทางที่ยาวที่สุดและมีความสําคัญมาก

ที่สุด คือ เส้นทางระหว่าง Ha Noi–Ho Chi Minh 

City (HCMC) มีความยาว 1,726 กิโลเมตร ซึ่งเป็น

เส้นทางที่ให้บริการด้วยรถไฟความเร็วพิเศษจะใช้

เวลาเดินทาง 34 ช่ัวโมง นอกนั้นเป็นเส้นทาง Ha 

Noi–Hai Phong, Ha Noi–Lao Cai, Ha Noi–Lang 

Son, Ha Noi–Thai Nguyen ซึ่งเชื่อมจากชุมทาง

ฮานอยเป็นหลัก และยังเชื่อมตอ่ไปยังชายแดนจีน 

เวียดนามกําลังปรับปรุงเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อเมือง HCMC-Cai Rang และเส้นทางรถไฟ Lao 

Cai-Hanoi-Hai Phong (ราง 1,435 มม.) รวมทั้งเส้นทาง Hanoi-Dong Dang (ราง 1,435 มม.) เพื่อ

เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟอาเซียนสิงคโปร์-คุนหมิง ภายในปี ค.ศ. 2020 เวียดนามมีแผนจะปรับปรุง

(ท่ีมา : www. tuoitrenews.vn, 2013) 

(ท่ีมา : www.vietnamrailways.net, 2013) 
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ทางรถไฟไปยังท่าเรือและเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมที่สําคัญ เช่น เส้นทาง Yen Vien– Cai Lan, Lach 

Huyen, Cai Mep-Thi Vai เป็นต้น 

 

รูปที่ 7.8 เส้นทางรถไฟในเวียดนาม 
(ท่ีมา: สํานักงานความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน, 2557) 

 

  

(ท่ีมา : www.static.zoonar.de, 2016) 

ปัญหาการขนส่งทางรถไฟ คือ ทาง

รถไฟส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นรางเดี่ยวที่

ต้องรอสับหลีกขบวนรถสวน ขนาดรางแคบไม่

เหมาะส าหรับรถขนสินค้า สะพานรถไฟข้าม

แม่น้ ามักไม่แข็งแรง ท าให้การขนส่งสินค้าโดย

รถไฟยังไม่เป็นที่นยิมมากในเวียดนามเพราะขาด

การอ านวยความสะดวก รถไฟขนสินค้าจะวิ่ง

ด้วยความเร็วเฉลี่ย 33 กม./ชม. 
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3) การขนส่งทางทะเล และท่าเรือ 

เวียดนามมที่าเรือพาณิชย์ 17 แห่ง แต่ท่าเรือที่

สําคัญในเวียดนามมี 5 ท่าเรือ ประกอบด้วย  

 

ท่าเรือไฮฟอง ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง เป็นท่าเรือ

ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก

ท่าเรือไซ่ง่อน แต่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ ท่าเรือไฮ

ฟองเป็นกลุ่มท่าเรอื แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้ 

 เขตท่าเรือ Hoang Dieu เป็นท่าเรือแม่น้ํา ร่องน้ําลึกเพียง 9 เมตร สามารถรองรับเรือที่มี

ระวางขับน้ําไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน ต้องขนถ่ายจากเรือใหญ่ที่ท่าเรือดา้นนอกก่อน 

 เขตท่าเรือ Chua Ve เป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ มีระดับน้ําลึก 7.5 เมตร ปัจจุบันอยู่

ในระหว่างการขุดร่องน้ําเพิ่มเติม เพื่อให้รับเรือขนาดใหญ่ได้มากขึ้นจากปัจจุบันที่ รับได้

เฉพาะเรือที่มรีะวางขับน้ําไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน 

 เขตท่าเรือ Dinh Vu อยู่ในแหลมดิงห์วู ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 มี 7 เครน สามารถ

รองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่เกิน 2 หมื่นตัน 

 

ท่าเรือดานัง ตั้งอยู่ในเมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองท่า

การค้าสําคัญทางตอนกลางของเวียดนาม ปัจจุบันท่าเรือ

ดานังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากที่ สุดในพื้นที่

ตอนกลางของเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามวางแผนพัฒนา

ท่าเรือดานัง ให้เป็นท่าเรือน้ําลึกที่มีมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของเวียดนาม

ตอนกลางภายในปี 2563 ท่าเรือดานังมีท่าเทียบเรือสําคัญ 2 ท่า คือ ท่าเรือ Lien Chieu เป็นท่าเทียบ

เรือขนาดใหญ่ที่มีขนาดบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 4,000-6,000 TEUs และเรือโดยสารที่มีขนาดระวาง

บรรทุก 50,000-80,000 DWT ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 จะขยายให้ขนถ่ายสินค้าได้ปีละ 20 ล้านตัน และ

ท่าเรอื Hai Phong 

ท่าเรือ Da Nang 

Hai Phong Harbor 

(ท่ีมา : www.footage.framepool.com, 2016) 

 (ท่ีมา : www.noipictures.photoshelter.com,2016) 
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ท่าเรือ Tien Sa สามารถรองรับเรือที่มีขนาดบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 4,000 TEUs และเรือโดยสาร

ท่องเทีย่วขนาดระวาง 30,000-50,000 DWT จะขนถ่ายสินค้าได้ปีละ 2,200,000 ตัน 

 

ท่าเรือไซ่ง่อน หรือท่าเรือโฮจิมินห์ (HCMC) เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อยู่ที่นครโฮจิ

มินห์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําไซ่ง่อนห่างจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงประมาณ 80 กิโลเมตร ปัจจุบันท่าเรือ

ไซ่ง่อนเป็นท่าเรือระหว่างประเทศ Saigon Port – PSA (SP – PSA International Port) เป็นการร่วมทุน

ระหว่างสายการเดินเรือแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Na-

tional Ship Lines: Vinalines) การท่าเรือไซ่ง่อน (Saigon 

Port: SP) และการท่าเรือสิงคโปร์ (Port of Singapore Au-

thority : PSA) ท่าเรือแห่งนี้สามารถรองรับขีด

ความสามารถในการขนถ่ายสินค้า ปีละ 25 ล้านตัน และ

สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด 80,000 ตันประกอบไป

ด้วยท่าเทียบเรือ 5 ท่า คือ ท่าเทียบเรือ Nha Rong,  

Khanh Hoi, Tan Thuan I, Tan Thuan II, Can Tho 

 

ท่าเรือ Cai Mep–Thi Vai (Ba Ria-Vung Tau) ที่วุงเต่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ไปทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ 35 ไมล์ จะเป็นท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางเดินเรือ

ระหว่างทะเลอ่าวไทย กับทะเลจีนใต้ ที่จะเป็นประตูขนสินค้าเข้าประเทศ ท่าเรือแห่งใหม่นี้กลายเป็นท่า

เทียบเรือ และท่าคอนเทนเนอร์สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้าปี

ละ 24 – 25 ล้านตัน และสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 80,000 ตัน โดยท่าเรือ Cai Mep นี้

เป็นท่าเรือทีร่่วมลงทุนโดยบริษัท Maersk (49%) และบริษัทขนส่งทางเรอืแหง่ชาติคอื Vinalines 

 

ท่าเรือ Vung Ang เป็นท่าเรือน้ําลึกที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ในจังหวัด Ha Tinh ห่างจาก

เมืองวินห์ 134 กิโลเมตร เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านไปยัง สปป.ลาว ท่าเทียบเรือมีร่องน้ําลึก

ประมาณ 13 เมตรและสามารถรองรับเรอืขนาด 40,000 ถึง 50,000 ตัน 

ท่าเรอื Ho Chi Minh City (HCMC) 

ท่าเรอื Cai Mep–Thi Vai (Ba Ria-Vung Tau) 

ท่าเรอื Vung Ang  

 (ท่ีมา : www.123rf.com, 2016) 
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รูปที่ 7.9 ท่าเรือที่สําคัญตามชายฝัง่ทะเลของประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: www.mapsofworld.com, 2015) 

นอกจากนี้มีท่าเรือน้ําลึกท่าเรือน้ําลึก Hon La ที่จังหวัดกวางบินห์ (Quang Binh) และรัฐบาล

เวียดนามได้วางแผนก่อสร้างท่าเทียบเรือ Son Tra (หรือ Tho Quang) สําหรับให้บริการเรือโดยสาร

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถรองรับเรือขนาดระวางบรรทุก 5,000-20,000 DWT และมีท่าเรือ

ขนาดเล็กที่ดูแลโดยจังหวัดในท้องถิ่นอีกหลายแห่ง  

ในปัจจุบันท่าเรือไฮฟอง และท่าเรือดานัง เพียงสองแห่งเท่านั้นที่มีระบบคมนาคมขนส่ง

เชื่อมโยงกับทางหลวง ทางรถไฟ และการขนส่งทางลําน้ําที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในการขนถ่ายสินค้าต่อไป

ยังปลายทาง การขนสง่ทางเรือในเวียดนามจะค่อนข้างคับคั่งใน 2 บริเวณ คือท่าเรือไฮฟอง และท่าเรือ
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ไซงอ่น หรอื HCMC เพราะมีการบริโภคสินค้าในเมืองหลัก ส่วนท่าเรืออื่นๆ ยังใช้งานได้ไม่เต็มพิกัด โดย

ท่าเรือ HCMC จะเน้นการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม เพื่อส่งต่อไปยังสิงคโปร์และ

มาเลเซีย สว่นท่าเรือ Cai Mep จะเน้นการขนสง่สนิค้าไปยังสหรัฐอเมริกา ประเทศตะวันออกกลาง และ

เอเชีย ภายในปี ค.ศ.2020 การพัฒนาท่าเรือให้รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่จะเน้นไปที่ท่าเรือไฮฟอง 

(ท่าเรือ Lach Huyen) และท่าเรือ Cai Mep (Ba Ria-Vung Tau)  

การบริหารงานท่าเรือในเวียดนามจะถูกจัดการภายใต้บริษัทของรัฐ ที่ดูแลโดย Ministry of 

Transport แยกเป็นบริษัท VINAMARINE บริหารท่าเรอืขนาดเล็ก เช่น ท่าเรือ Nghe Tinh, Qui Nhon และ 

Nha Trang ส่วนท่าเรือขนาดใหญ่จะมีบริษัท Vinalines (Vietnam National Shipping Lines) บริหาร

จัดการดูแลท่าเรือขนาดใหญ่ เช่น Hai Phong-Quang Ninh, Da Nang และ HCMC เป็นต้น และมีบริษัท

ขนาดรองลงไปคือ Vinashin (Shipbuilding Industry Corporation) บริหารท่าเรืออื่นๆ นอกจากนี้มีท่าเรือ

ที่บริหารโดยเอกชน 2 แห่ง ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ประกอบด้วยท่าเรือ Ba Ria (ร่วมทุน

ฝรั่งเศส-เวียดนาม) ในเมืองวุงเต่า (Vung Tau) ท่าเรือ Vietnam International Container Terminals 

(VICT ร่วมทุนสิงคโปร์-ญี่ปุุน-เวียดนาม) ที่เมอืงโฮจิมนิห ์ 

สําหรับคลังสินคา้ในเวียดนามน้ันไม่มีขอ้มูลจํานวนและสภาพที่ชัดเจน แต่มีบริษัท Vinatrans ซึ่ง

เป็นบริษัทของรัฐเป็นเจ้าของคลังสินค้าและจัดการโลจิสติกส์รายใหญ่ และบริษัท Vinalines เป็นผู้ดูแล

คลังสินค้าตามจุดขนถ่ายที่ท่าเรือหลัก 

ปัญหาการขนส่งทางเรือเดินทะเล คือท่าเรือส่วนใหญ่เป็นท่าเรือเก่า มีอุปกรณ์ที่ล้าสมัยไม่

เหมาะกับการขนสง่ดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ และบางแหง่มรีะดับน้ําลึกเพียง 10 เมตร มีท่าเรือใหม่เพียงไม่กี่

แห่ง (Caimep-Thivai, Lach Huyen) เวียดนามตอ้งการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกที่มีอุปกรณ์สําหรับตู้คอนเทน

เนอร์เพิ่มขึ้น  

4) การขนส่งทางน้ า 

การขนส่งในลําน้ํา ประกอบด้วย 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ทางเหนือในลุ่มน้ําแดง มีแม่น้ํา Hong และ

แม่น้ํา Thai Binh และพื้นที่ทางใต้ในลุ่มแม่น้ําโขงซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกัมพูชาได้ การบริหารงาน

ท่าเรือตามลําน้ําในเวียดนามจะถูกจัดการภายใต้บริษัทของรัฐ คือบริษัท VINALINES ที่ดูแลโดย Minis-

try of Transport และบริษัทขนาดเล็กของเอกชน ท่าเรือตามริมแม่น้ําเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและยัง

ไม่สามารถรองรับการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ได้ จึงนิยมใช้ขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงไปยังพื้นที่

หา่งไกลจากถนน 
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7.4  การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งระหว่างประเทศเข้ากับประเทศไทย…......... 

ประเทศเวียดนามไม่มีชายแดนติดต่อกับไทย แต่สามารถเชื่อมโยงโดยใช้เส้นทางขนส่งทางบก 

ผา่นแดนประเทศลาวหรอืกัมพูชาไปเวียดนาม ได้แก่เส้นทางดังนี ้

1) เส้นทางจากมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กว่างตรี ระยะทาง 230 กม. จากมุกดาหารใช้

สะพานมิตรภาพ 2 ข้ามแม่น้ําโขง สู่สะหวันนะเขตของลาว ไปตามเส้นทาง R9 ผ่านด่านแดนสะหวัน 

ของลาว และด่านลาวบาวชองเวียดนาม เข้าสู่ด่องฮา จังหวัดกว่างตรี ต่อไปยังเมืองท่าดานัง 

(กรุงเทพฯ-ฮานอย ระยะทาง 1,590 กม. ใช้เวลา 35 ชม. และกรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ระยะทาง 2,590 

กม. ใช้เวลา 45 ชม.) 

2) เส้นทางจากนครพนม–คําม่วน–วินห์ จากฝั่งไทยข้ามแม่น้ําโขงที่สะพานมิตรภาพ 3 เข้า

สู่เมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ไปตามเส้นทาง R12 ผ่านด่านนาเพาที่ชายแดนลาว และด่านจาลอของ

ประเทศเวียดนาม เช่ือมต่อไปสู่เมืองฮาตินห์ (Ha Tinh) ระยะทางรวม 210 กม. และสามารถต่อไปยัง

ฮานอย (กรุงเทพ-กรุงฮานอย ระยะทาง 1,385 กม. ใชเ้วลา 29 ชม.) 

3) เส้นทางบุ่งคล้า–ปากกระดิง–วินห์ เริ่มจากใช้ถนนหมายเลข 13 ในลาว เชื่อมต่อถนน

หมายเลข 8 ทีบ่้านเวียงคํา แขวงบอลิคําไซ ผา่นเมืองคําเกิด ด่านน้ําพ้าวของลาว และด่านกาวแจว เข้า

สู่เวียดนาม เชื่อมตอ่ไปยังสู่เมอืงวินห ์

4) เส้นทางสายอุบลราชธานี–จําปาสัก-ปากเซ-–Koh Tum (เวียดนาม) ระยะทาง 250 

กม. สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองดานัง 

5) เส้นทางจาก จ.บึงกาฬ ผา่น สปป.ลาว เชื่อมไปยังท่าเรือหวุงอัน ในเวียดนาม 

6) เส้นทางสายอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์ เริ่มจากด่านที่อรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว เข้าสู่ปอยเปตของกัมพูชา ผ่านพนมเปญ ด่านหมกบาย ก่อนเชื่อมต่อไปยังเมืองโฮจิมิ

นหข์องเวียดนาม ระยะทาง 600 กม. 

7) เส้นทางสายตราด-เกาะกง-ฮาเตียน (เวียดนาม) ระยะทาง 230 กม. 

ปัญหาอุปสรรคของการขนส่ง

ตามล าน้ าคือขาดการดูแลขุดลอกร่องน้ า 

ท าให้ตื้นเขินในฤดูแล้งไม่สามารถใช้ขนส่ง

ได้ในหลายพืน้ที่ 

 (ท่ีมา : www.marinetraffic.com, 2016) 
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รูปที่ 7.10 เส้นทางขนส่งจากไทยผ่านแดนประเทศลาวไปเวียดนาม 
(ท่ีมา: ศูนยข์้อมูลการคา้และการลงทุนฯ กรมการค้าตา่งประเทศ, 2559) 

 

รูปที่ 7.11 เส้นทางขนส่งจากไทยผ่านแดนประเทศลาวไปเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง การดําเนินงานภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา โขง ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การ

เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ได้กําหนดเส้นทางที่สําคัญ ประกอบด้วย 

 เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจมิินหซ์ิตี้ 

 เส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-คุนหมงิ (ผา่นบ่อเต้น-โมฮั่น หรอืบ่อหาร)-หนานหนงิ 

 เส้นทางฮานอย-โฮจมิินหซ์ิตี้ 

โดยภาพรวมจะเป็นเครือข่ายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากสิงคโปร์ผ่านกรุงเทพฯ ฮานอย ท่าเรือ

ไฮฟง ไปยังหนานนิงในประเทศจีนตอนใต้ จีนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง

ทางรถไฟจากจีนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในเวียดนามจีนมีส่วนร่วมในการสร้างทาง

รถไฟจากคุนหมงิ และหนานหนงิสูฮ่านอย เพื่อเชื่อมไปยังโฮจมิินห์-พนมเปญ-กรุงเทพฯ 

 

รูปที่ 7.12 โครงขา่ยเส้นทางรถไฟอาเซียน 
(ท่ีมา: Jones Lang LaSalle, 2013) 
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ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามส่วนใหญ่ใช้เส้นทางขนส่งทางน้ําจากท่าเรือ

กรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือไซงอ่น ในนครโฮจิมนิหใ์ช้เวลาประมาณ 3 วัน 

7.5 ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่ผ่านไปเวียดนาม.......................................... 

1) ด่านศุลกากรหนองคาย–เวียงจันทน์ เป็นด่านหลักทั้งด้านสินค้าและการท่องเที่ยว มีทาง

รถไฟขนานไปกับสะพานข้ามแม่น้ําโขงแหง่ที่ 1  

2) ด่านมุกดาหาร มีสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 2 เชื่อมโยงกับแขวงสะหวันนะเขต โดยมี

เส้นทาง R9 เชื่อมโยงไปยังด่องฮา จังหวัดกว่างตรี ประเทศเวียดนาม และมีถนนไปถึงนคร

ฮานอย และด่านโยวยี้กว่าน–นครหนานหนงิ ประเทศจนี  

3) ด่านนครพนม จุดผา่นแดนถาวร มีสะพานขา้มแม่น้ําโขงแห่งที่ 3 เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวิน

ใต้ เมืองท่าแขก แขวงคําม่วน มีเส้นทาง R12 เชื่อมโยงไปสู่ท่าเรือวิงซ์ของประเทศ

เวยีดนาม ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดแคบที่สุดของ สปป.ลาว มรีะยะทางไม่เกิน 140 กิโลเมตร รวม

ระยะทางจากเมอืงท่าแขกไปยังท่าเรือวิงซ์ไม่เกิน 300 กิโลเมตร 

4) ด่านช่องแม็ก–ปากเซ  

 

รูปที่ 7.13 จุดผ่านแดนไทย-ลาว เชื่อมโยงไปยังเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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 ไทยและเวียดนาม มจีังหวัดชายแดนไทยที่มพีรมแดนตดิกับ สปป.ลาว เพื่อเป็นทางผ่านแดนไป

เวียดนาม 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี เลย และมีสะพาน

มิตรภาพข้ามแม่น้ําโขง 3 แห่ง ที่จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม และสะพานข้ามแม่เหือง  

ที่จังหวัดเลย และมีจังหวัดชายแดนไทยที่มพีรมแดนตดิกับกัมพูชาผา่นแดนไปเวียดนาม 5 จังหวัด ได้แก่ 

สระแก้ว จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี สุรินทร์ 

7.6  พื้นที่การลงทุนประเทศเวียดนาม..................................................... 

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญของเวียดนาม และสิทธิประโยชนใ์นการเข้าไปลงทุน ประกอบด้วย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 

 Tan Thuan Export Processing Zone (Tan Thuan EPZ) เป็น EPZ แห่งแรกของเวียดนาม              

มีพื้นที่มากกว่า 300 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือในนครโฮจิมินห์ 4 แห่ง คือ Ben Nght, 

Tan Thuan, Saigon  และ VICT 1 อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat เพียง 12 

กิโลเมตร  

 Bien Hoa 2 Industrial (Bien Hoa 2 IZ) มีพื้นที่ 365 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ในเมือง Bien Hoa สิทธิ

ประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในเขตนี้ คือ ค่าเช่าที่ดินเป็นแบบคงที่ระยะเวลา

ในการเช่า 30-50 ปี และสามารถแบ่งชําระค่าเช่าที่ดินเป็นงวดๆได้ หากชําระค่าเช่าที่ดิน

งวดละ 5-15 ปี จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5-15 ของอัตราค่าเชา่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 

 Nomura-Haiphong Industrial Zone (Nomura-Haiphong IZ) มีพื้นที่ 365 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ที่

ตําบล An Hai จังหวัด Hai Phong  

 Thuy Van Industrial Zone  มีพื้นที่ 365 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่จังหวัด Phu Tho หา่งจากท่าเรือ 

Viet Tri River Port 7 กิโลเมตร และห่างจากสนามบิน Noi Bai 55 กิโลเมตร  

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง 

 Dungquat Economic Zone ตั้งอยู่ในพืน้ที่ 2 จังหวัดคือ Quang Nga I และ Quang Nam 

สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ําลึก Dung Quat สนามบินนานาชาติ Chu Lai  
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7.7 เส้นทางขนส่งแร่จากเวียดนามยังประเทศไทย 

แหล่งทรัพยากรแร่เปูาหมายสําหรับการลงทุนจากประเทศไทย หรือเป็นแหล่งที่ต้องการ

สําหรับอุตสาหกรรมของประเทศ ได้แก่  

1) แหล่งตะกั่วสังกะสี ทางตอนเหนือของประเทศ ได้แก่แหล่งที่ Cho Don, Phia Khao และ 

Cho Dien 

2) แหล่งถ่านหิน ทางตอนเหนือของประเทศ พบมากในบริเวณจังหวัด Thai Nguyen, Nunh 

Binh, Son La และ Lai Chau 

3) แหลง่แร่ดบีุก พบในพืน้ที่จังหวัด Tam Dao, Quy Hop, Quang Nam และ Lam Dong 

4) แหล่งทรายอุตสาหกรรมและอิลเมไนต์ ตามแนวชายหาดในจังหวัด Quang Ninh ใน

ภาคเหนือ และตั้งแตช่ายหาดจังหวัด Thua Thien-Hue ถึง จังหวัด Phu Yen ในภาคกลาง 

การขนส่งแร่ที่อยู่ในภาคเหนือ เช่น ถ่านหิน ตะกั่ว-สังกะสี อาจจะใช้เส้นทางถนนมายัง

ฮานอย และท่าเรือไฮฟอง เชน่ เส้นทางหมายเลข 1, 2, 3 หรือเส้นทาง AH14 ที่เชื่อมต่อจังหวัดต่างๆ ใน

ภาคเหนือ จากนั้นขนส่งโดยเรอืเดินทะเลมายังท่าเรือในประเทศไทย 

ส่วนแหล่งแร่ที่พบในภาคกลาง ได้แก่ แร่ดบีุกและแร่อุตสาหกรรม ควรจะขนส่งมาที่ท่าเรือใน

ภาคกลางของเวียดนาม เชน่ ท่าเรือดานัง และท่าเรือหวุงอัน เพื่อขนส่งมายังท่าเรือในประเทศไทย 

ถ้าเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทางถนนที่ผ่านประเทศลาวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

ให้ดีขึ้น ก็จะเป็นทางเลือกในการขนสง่แร่จากภาคกลางของเวียดนามมายังประเทศไทยได้ เชน่  

 เส้นทาง R12 จากนครพนม–คําม่วน–

วินห์ ผ่านด่านนาเพาที่ชายแดนลาว และด่านจาลอของ

เวียดนาม ระยะทางรวม 210 กม. เพื่อไปยังท่าเรือวินห ์

(Vinh) ในจังหวัดฮาตนิห ์ 

 เส้นทาง R9 (หรือ AH 16) มุกดาหาร–

สะหวันนะเขต-ลาวบาว-ด่องฮา ระยะทาง 230 กม. 

เพื่อมาที่ท่าเรือดานัง  

  
 (ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2015) 
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7.8 สรุปโลจสิตกิส์ของประเทศเวียดนาม............................................. 

สภาพเส้นทางและระบบสาธารณูปโภคของถนนที่อยู่ในลาวและเวียดนามมขี้อจํากัด ดังนี้ 

1) การขนส่งสินค้าทางถนนและตามลําน้ําในเวียดนามมีขีดความสามารถจํากัดเนื่องจากขาด

การลงทุนขยายระบบทางกายภาพ ส่วนการขนส่งทางทะเลจะขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก

ท่าเรือสว่นใหญ่เป็นท่าเรือเก่า มอีุปกรณ์ที่ลา้สมัยไม่เหมาะกับการขนสง่ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 

ในปัจจุบันมกีารพัฒนาท่าเรือสมัยใหม่เพิ่มขึ้น แตก่ารบริหารงานท่าเรือถูกผูกขาดโดยบริษัท

ของรัฐทําให้ขาดประสิทธิภาพ 

2) เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ต้องผ่านประเทศลาวไปยังเวียดนามนั้น เส้นทางในช่วง

ลาวมี 2 ช่องจราจร ถนนมีลักษณะค่อนข้างคดเคี้ยว ทําให้มีค่าขนส่งค่อนข้างสูง และการ

ขนส่งส่วนใหญ่ในเส้นทางช่วงลาว และเวียดนามยังเป็นของผู้ให้บริการขนส่งเวียดนาม 

นอกจากนี้เนื่องจากความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (CBTA) ยังไม่มีผล

บังคับใช้ บนเส้นทางในช่วงของลาว ทําให้ต้องเสียค่าผ่านด่านในการขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็น

การเพิม่ตน้ทุนสินค้า 

3) ปัญหาการจํากัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนาม อันเป็นผลมาจากการที่ถนนสายหลักของ

เวียดนาม คือสาย R3A ซึ่งมี 2 ช่องทางจราจร และเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านชุมชน รถขนส่งทาง

ถนนยังใชค้วามเร็วได้จํากัดและบรรทุกได้น้อย หรือบรรทุกได้ไม่สูงมาก ทําให้เกิดการล่าช้า

และเพิ่มคา่ใช้จ่าย 

4) การใช้ระบบเส้นทางจราจรต่างกัน โดยไทยใช้รถพวงมาลัยขวา ในขณะที่ลาวและเวียดนาม

ใช้รถพวงมาลัยซ้าย ทําให้ต้องเปลี่ยนถ่ายรถบรรทุกสินค้า หรือเปลี่ยนหัวลากตู้คอนเทน

เนอร์ ณ จุดพรมแดน  

5) การขนส่งทางรถไฟในเวียดนามส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นรางเดี่ยวที่ต้ องรอสับหลีก

ขบวนรถสวนจึงใช้ความเร็วไม่ได้มาก มีขนาดรางแคบไม่เหมาะสําหรับรถขนสินค้า สะพาน

รถไฟข้ามแม่น้ํามักไม่แข็งแรง ทําให้การขนส่งสินค้าโดยรถไฟยังไม่เป็นที่นิยมมากใน

เวียดนามเพราะขาดการอํานวยความสะดวก  

6) การบริการคลังสินค้ามีจํานวนน้อย มีขนาดเล็ก ขาดระบบอํานวยความสะดวกในการขน

ถ่ายสินค้า การบริการตามท่าเรือน้ําลึกสมัยใหม่ในภาคใต้ที่มีอุปกรณ์สําหรับตู้คอนเทน

เนอร์ยังขาดระบบส่งต่อเพื่อกระจายสินค้าไปยังพืน้ที่อื่น 
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7) ปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ทํา ให้การเชื่อมโยง

ระบบโลจิสติกส์ไม่สมบูรณ์ บริษัทด้านขนส่งและโลจิสติกส์ในเวียดนามมีจํานวนประมาณ 

1,200 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทของต่างชาติจํานวน 25 บริษัท แต่ให้บริการโลจิสติกส์รวมกัน

ประมาณ 70-80% บริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของจะบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ผูกขาดค่าขนส่ง 

ทําให้มตี้นทุนสูง 

ข้อเสนอแนะ 

 รัฐบาลไทยควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผ่อนปรนที่มี

ศักยภาพทางการค้าให้เป็นด่านถาวรที่ได้มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) ด่าน

ชายแดนควรได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน แยกช่องทางการจราจรระหว่างรถ

ท่องเที่ยวและรถบรรทุก แยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน เพื่อ

สร้างช่องทางการค้าที่ถูกกฎหมายบริเวณชายแดน สนับสนุนให้มีการทําพิธีการทาง

ศุลกากรแบบครบวงจร พร้อมทั้งช่วยยกระดับพิธีด่านศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้าน

ให้มรีะบบมากขึ้น รวมทั้งจัดตัง้ "หน่วยงานส่งเสรมิการค้าและโลจิสติกส์" ที่จุดผ่าน

แดน ทําหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ จัดทําคู่มือส่งเสริมการค้าและระเบียบพิธีการและ

กระบวนการค้าการขนสง่ที่ด่านชายแดนกับแตล่ะประเทศเพื่อนบ้าน  

 ต้องยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ จากการเป็นผู้ผลิต

สินค้าสู่นักธุรกิจ ซึ่งมีความรู้เรื่องลูกค้า ตลาด และอื่นๆ มีความเป็นสากลและมือ

อาชีพ ซึ่งจําเป็นต้องปรับทั้งในแง่ของทัศนคติ ทักษะ องค์ความรู้และความเข้าใจใน

กลุ่มลูกค้า รวมถึงสรา้งโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ 

 ผู้ประกอบการไทยไม่มีเครือข่ายในการขนส่งหลายรูป แบบที่เชื่อมโยงต่อกันเหมือน

ต่างประเทศ รัฐบาลต้องออก พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายและการรวมกลุ่มของ

ผู้ประกอบการ แต่เชื่อมโยงในการให้บริการ การพัฒนาเครือข่าย จะเป็นปัจจัยสําคัญ

ในการเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน 

 ผู้ประกอบการไทยยังขาดความสามารถและความพร้อมในการออกไปลงทุนใน

ต่างประเทศ เพราะถ้าจะแข่งขันในเชิงรุกจําเป็นต้องสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ

ไทยไปขยายเครือขา่ยกิจการลงทุนในต่างประเทศ 

 


