
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 43

การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัด
ของประเทศไทย โดยประยุกตใชแบบจําลองแรงดึงดูด




นันทรัตน  ตั้งวิฑูรธรรม1*

Nantarat  Tangvitoontham1*

1คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
1Faculty of Economics, Srinakharinwirot University

114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand

รับตนฉบับบทความ: 5 กุมภาพันธ 2562 ปรับปรุงบทความ: 2 ตุลาคม 2562  ตอบรับตีพิมพบทความ: 23 มกราคม 2563____________________________________________________________________________________________________

*ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ)
 อีเมล: nantarat.tang@gmail.com

บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของประเทศไทย 

โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูล CUBE CARGO ป พ.ศ. 2560 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง

และจราจร   กระทรวงคมนาคมซ่ึงมจีาํนวนขอมลูทัง้หมด 5,852 ชดุ โดยทาํการสํารวจปริมาณการขนสงสนิคา

จากจุดตรวจและสถานีสงมอบสินคาท่ัวประเทศไทย ซึง่การศึกษาน้ีไดประยุกตใชแบบจําลองทฤษฎีแรงดึงดูด 

(Gravity Model) เพื่อประมาณคาการขนสงสินคาโดยใชเทคนิค Poisson Pseudo Maximum Likelihood 

(PPML) และ Ordinary Least Square (OLS) จากผลการประมาณคาพบวาการประมาณคาดวยเทคนิค 

PPML สามารถอธิบายแบบจําลองไดดีกวาวิธี OLS  โดยวิธี PPML มีคา Pseudo R2 เทากับ 0.673 และ                 

ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์เปนไปตามสมมติฐานของแบบจําลอง กลาวคือ ระยะทางมีอิทธิพลทางลบ                

ตอปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ -0.787 ในขณะที่ตัวแปรทางดานรายได                      

ของจังหวัด จํานวนประชากร ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก การมีทาเรือขนสง และการมีนิคมอุตสาหกรรมท่ี                         

จังหวัดตนทาง มีผลตอการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนสงสินคาอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีการมี                                         

นคิมอุตสาหกรรมทีจ่งัหวดัปลายทาง และการมสีถานสีงมอบและรบัมอบตูสนิคามอีทิธิพลทางลบตอปรมิาณ                 

การขนสงสินคา
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คําสําคัญ
 ปริมาณการขนสงสินคา   การประมาณคาการขนสงระหวางจังหวัด   แบบจําลองแรงดึงดูด

Abstract
 This research aims to study factors affecting inter-provincial commodity freight in Thailand. 

The study used secondary data from CUBE CARGO database in year 2017 provided by Office       

of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport. The office surveyed 5,852                    

observations on the freight volumes at inspection points and container yards across Thailand.                   

This study applied the Gravity model to estimate freight demand by using the Poisson Pseudo 

Maximum Likelihood (PPML) and Ordinary Least Square (OLS) estimation techniques.  The results 

showed that the PPML technique explain the model better than OLS estimation. The PPML with the 

Pseudo R2 value equal to 0.673 and the coefficient signs of important factors are as aspects.                     

The distance has a negative effect on freight volumes between provinces. The distance coefficient 

is -0.787. However, the provinces incomes, population, plantation areas, the shipping port and the 

industrial estate in the original provinces are significantly increase in the overall inter-provincial 

freight volumes.  Conversely, the existing of an industrial estate in the destination provinces and 

the existing of container yards have negative influences of the freight volumes.

Keywords
 Freight Volumes, Inter-Provincial Freight Estimation, Gravity Model

 

บทนํา
 เน่ืองจากการคมนาคมเปนปจจยัหนึง่ทีส่งผลตอการพัฒนาเศรษฐกจิกลาวคอื เม่ือพืน้ทีใ่ดมเีสนทาง 

การคมนาคมตัดผาน มกัจะนําความเจริญมาสูพืน้ท่ี  สงผลใหระดับคณุภาพชวีติของคนในพ้ืนทีน่ัน้ดขีึน้ ทาํให

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญเรื่องของเสนทางการคมนาคม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                    

แหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทําใหทราบวารัฐบาลเห็นความสําคัญของการเช่ือมเสนทาง        

การคมนาคมอยางมาก สงัเกตจากความพยายามท่ีจะเพ่ิมเสนทางคมนาคมไมวาจะเปนทางน้ํา ทางราง  ทางถนน 

และทางอากาศใหมากข้ึน อีกท้ังมีการต้ังงบประมาณลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคมนาคม                              

อยางมหาศาล ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งท่ีมีและไมมีสัญชาติไทย ดังปรากฎในขอมูลของ                  

สํานักบริหารการทะเบียนที่แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 

จํานวนประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยตั้งแตป พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 

 . .  ( )  ( )  ( ) 

2556 n.a. n.a. 64,785,909 

2557 n.a. n.a. 65,124,716 

2558 64,930,085 779,013 65,709,098 

2559 65,096,905 834,645 65,931,550 

2560 65,312,689 875,814 66,188,503 

ที่มา: Department of Provincial Administration, The Bureau of Registration Administration (n.d.)

 จากตารางที่ 1 พบวาประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง มีอัตราการเจริญเติบโต

สูงสุดในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจํานวนประชากรจํานวนสูงถึง 65,729,098 คนและสูงเปนอันดับที่ 4 ใน                               

กลุมประเทศอาเซียน โดยการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรน้ีทําใหมีความตองการท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้น เชน 

ความตองการการบริโภคสินคา และที่อยูอาศัย  สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมืองในภูมิภาคตางๆ  และ                       

ทําใหความตองการเสนทางการคมนาคม  และสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการขนสงเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

รวมท้ังทาํใหปรมิาณการขนสงภายในประเทศเพ่ิมขึน้สูงตามไปดวยเชนกนั รวมไปถึงโครงสรางพ้ืนฐานจําเปน

ตอการตอบสนองการพัฒนาของเมือง เชน ระบบและเครือขายการคมนาคม เปนตน

 ปริมาณการขนสงภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนปริมาณการขนสง

รวมภายในประเทศ และการขนสงในรปูแบบตาง ๆ  โดยการขนสงทางชายฝงทะเลมอีตัราการเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ 

ตามมาดวยการขนสงทางราง และทางถนน ทัง้นีเ้นือ่งมาจากปรมิาณอปุสงคตอสินคาทีเ่พิม่ขึน้ภายในประเทศ

อยางตอเนื่องดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังแสดงในตารางที่ 2

 ( )  ( ) มีสัญชาติไทย (คน) ไมมีสัญชาติไทย (คน)
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ตารางท่ี 2 

ปริมาณการขนสงในรูปแบบตาง ๆ ภายในประเทศตั้งแต ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

  

   

 458,828 0 465,020 1.3 482,358 3.7

 11,920 0.6 10,829 -9.2 11,356 4.9

 45,413 -4.2 50,113 10.3 50,907 1.6

 45,441 2.7 46,673 2.7 51,872 11.1

 70 2.9 60 -14.3 59 -1.7

561,672 -0.1 572,695 2 596,552 4.2 

ที่มา: Office of the National Economic and Social Development Council, 2017, 4

 ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายเครือขายการคมนาคม มีการตัดถนนเชื่อมตอระหวางจังหวัด                      

มากขึ้น รวมทั้งมีการเพ่ิมเสนทางการขนสงในทุกทางเพื่อขนสินคาและบริการใหถึงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ                   

กับการขยายตัวของสิ่งเหลานี้ในอนาคต โดยมีการกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการสราง

ความสามารถในการแขงขนั โดยกําหนดใหมกีารพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสตกิส 

(Bureau of the Budget, 2018, 4) เพื่อเตรียมพรอมกับการขยายตัวตามความตองการของประชาชน                               

ไมวาจะเปนดานการคา การขนสง รวมถึงรองรับการขยายตัวของเมืองในแตละภูมิภาคอีกดวย

 การสรางเครือขายคมนาคมเพ่ือเชื่อมตอเสนทางการเดินทางจึงเปนสิ่งจําเปน การลงทุนสราง                          

เสนทางการคมนาคมในแตละครัง้  รฐับาลควรพจิารณาถงึการขยายตวัของความเปนเมอืง เนือ่งจากปรมิาณ                    

ความตองการการขนสงสนิคาจะเพิม่ขึน้ตามปริมาณความตองการดานการคา การลงทุน ปรมิาณการผลิตสนิคา

ตางๆ ในแตละภูมิภาค รวมไปถึงการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชาชนในแตละภูมิภาค

 การศกึษาปจจยัทีก่าํหนดปรมิาณการขนสงสนิคาระหวางจังหวดัจงึเปนสิง่จาํเปน เนือ่งจากเมือ่ทราบ

วาปจจัยใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงสินคาแลว รัฐสามารถนําผลที่ได                 

ไปวางแผนลงทนุเพือ่พฒันาโครงสรางพืน้ฐานในพืน้ทีท่ีม่แีนวโนมจะมกีารเพิม่ขึน้ของความตองการการขนสง

สินคาไดอยางถูกตอง ผลการศึกษาน้ีจึงสามารถนําไปประกอบการเลือกลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน และ                           

การขยายเครือขายการขนสงท่ีตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ีได ซึง่จะกอใหเกดิประสิทธภิาพในการพัฒนา

เศรษฐกจิ   อกีทัง้สามารถยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชน เพือ่นาํไปสูการเจรญิเตบิโตอยางยัง่ยนืไดในอนาคต

วัตถุประสงค
 งานวิจัยนี้มุงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนสง

      โดยท่ัวไปการขนสง คือ การเคล่ือนยายคน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของ (สินคา) จากท่ีหนึ่งไปยังอีก                 

ทีห่นึง่ โดยอาศยัอปุกรณในการขนสง ซึง่เปนไปตามความตองการและตองทาํใหเกดิประโยชน  ทัง้นีก้ารขนสง

มีความสําคัญ ทําใหเกิดการผลิต การจางงาน และประสิทธิภาพในระบบตลาดได (Wivitsaeve, 2007, 253)

การขนสงในนิยามทางเศรษฐศาสตรจะมีความหมายท่ีซับซอนกวานิยามของการขนสงทั่วไป  โดยหมายถึง

การเคลื่อนยายบุคคลหรือสินคาจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันกอใหเกิดอรรถประโยชน                                   

ดานสถานที่ (Place Utility) และอรรถประโยชนดานเวลา (Time Utility) และการเคล่ือนยายนั้นเปนกิจกรรม

ทีเ่พิม่มลูคาใหแกสนิคาดวย (Duangpastra, 2000, 20) ดงันัน้การขนสงจึงมีความสาํคญั และเปนตวัเชือ่มโยง

การผลติและการบรโิภค เนือ่งจากการขนสงเปนการเคลือ่นยายวตัถดุบิจากแหลงตาง ๆ  เพือ่นาํมาผลติสินคา 

และยังขนสงสินคาขั้นสุดทายจากโรงงานไปสูปลายทางคือ ผูบริโภคในอีกจังหวัดหนึ่งเปนตน  โดยเฉพาะ                  

อยางยิ่งเมื่อมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น และจํานวนประชากรในจังหวัดหลักของภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น                     

ซึ่งกอใหเกิดกิจกรรมการผลิตและการอุปโภคบริโภค และการขนสงสินคาจํานวนมหาศาลที่เกิดข้ึนระหวาง

จังหวัดภายในประเทศเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดดังคํากลาวของ Hensher & Brewer (2001) ที่กลาวไววา                     

ความตองการการขนสงหรืออุปสงคของการขนสงยอมขึ้นอยูกับระดับรายได ลักษณะของการขนสง                              

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คาบริการการขนสง และระยะเวลา

  จึงอาจกลาวไดวาการขนสงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก                         

การขนสงเปนปจจยัพ้ืนฐาน ชวยขยายตลาด กระจายสนิคา ไมวาจะเปนระหวางผูผลติดวยกนั หรอืระหวางผูผลติ

และผูบริโภค กิจกรรมเหลานี้ยอมนํามาซึ่งรายไดจากการจําหนายสินคา การขนสงที่มีประสิทธิภาพสามารถ

ขนสงวัตถุดิบในแตละคร้ังไดเปนจํานวนมาก อันจะเปนการชวยลดตนทุนของธุรกิจไดเนื่องจากเปนการชวย

ประหยัดตนทุนในการผลิตสินคาได  นอกจากนี้การขนสงชวยใหเกิดการจางงานและกอใหเกิดการผลิต                  

ขนาดใหญ ชวยในการเคล่ือนยายคนงานจากจังหวัดหน่ึงไปจังหวัดหน่ึงซ่ึงเปนการชวยลดอัตราการวางงาน

ได และสงเสริมการสรางรายได (Duangpastra, 2000, 35)

 2.  แบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model)

  การศึกษาการประมาณคาปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดภายในประเทศไทย คร้ังนี้

ประยุกตใชทฤษฎีแรงดึงดูด ซึ่งบุกเบิกโดย Tinbergen (1962) และ Linnemann (1967) และระหวาง                         

หลายสิบปที่ผานมา แบบจําลองแรงดึงดูดเปนที่นิยมใชในการวิเคราะหและประมาณคาการไหลเวียน                         

ของการคาโดยเฉพาะแบบทวิภาคี  แบบจําลองน้ีไดมีการอธิบายถึงตัวแปรท่ีดึงดูดการไหลเวียนของสินคา

ระหวางสองระบบเศรษฐกิจ เชน ระยะทาง ราคา และตนทุน เปนตน  ทั้งนี้แบบจําลองแรงดึงดูดเปน                              

แบบจําลองที่ใหความสําคัญกับแนวคิดที่สรางความเชื่อมตอกันของการเคลื่อนยายสินคาระหวางพื้นที่                       

สองพ้ืนทีห่รอืมากกวานัน้ โดยแนวคดิสาํคัญคอื เม่ือลักษณะของพืน้ทีห่นึง่เปลีย่นแปลงไปหรอืมีความสาํคญั

มากขึ้นจะสงผลตอการเคลื่อนไหวระหวางพื้นที่ทั้ง 2 อยางไร ดังนั้น แบบจําลองแรงดึงดูด จึงเหมาะท่ีจะใช
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ในการประมาณการการไหลของการจราจรและการโยกยายระหวางสองพื้นที่หรือมากกวา ไมวาจะเปน                       

การขนสงสินคา การเคลื่อนยายแรงงาน หรือการเดินทางของนักทองเที่ยว 

   แบบจําลองแรงดึงดดูจึงถอืวาเปนแบบจําลองเชิงประจักษทางเศรษฐมิตทิีพ่ฒันามาจาก                      

การอธิบายปริมาณการคาระหวางประเทศระหวางประเทศคูคา 2 ประเทศ โดยมีการใชขนาดของผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติของประเทศตนทาง (Original Country) และประเทศปลายทาง (Destination Country) 

โดยตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งคือ ระยะทางระหวางทั้งสองประเทศ ซึ่งแบบจําลองนี้ไดใชตัวแปรดานระยะทาง

เปนตวัแปรทีส่ะทอนตนทนุการขนสง หรอืราคาของการขนสงระหวางประเทศคูคา นอกจากนีท้ฤษฎแีรงดงึดดู

ยงัสามารถประยุกตใชกบัการประมาณคาปรมิาณการเคล่ือนยายสินคา หรือบริการชนิดตางๆ ไดอกีดวย เชน

การเคลื่อนยายแรงงาน และการเดินทางของนักทองเที่ยว เปนตน

   จากงานวิจยัเกีย่วกบัการประมาณการปริมาณการขนสงทีม่กีารประยุกตใชทฤษฎแีรงดึงดดู               

มักจะนําไปวิเคราะหและประมาณคาปริมาณขนสงระหวางประเทศ เชน การคาระหวางประเทศ และ                          

การเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศ โดยถือหลกัสําคญัวา การคาระหวางประเทศจะแปรผันในทางเดียวกัน

กบัขนาดเศรษฐกจิ ในขณะทีป่รมิาณการคาจะแปรผกผนักบัระยะหางระหวางประเทศ ซึง่การใหความสาํคญั

ในเชิงระยะทาง หรือความแตกตางทางดานภูมิศาสตรระหวาง 2 พื้นที่นี้ ถือไดวาเปนลักษณะสําคัญของ                

แบบจําลองแดงดึงดูดที่แตกตางจากแบบจําลองท่ัวไป เนื่องจากขอมูลการขนสงระหวางจังหวัดภายใน

ประเทศไทยท่ีเหมาะกับแบบจําลองน้ียังไมเคยถูกจัดเก็บมากอน จึงยังไมพบการศึกษาท่ีประมาณคาและ

วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดภายในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองแรงดึงดูด

   นอกจากนี ้ ยงัมงีานวจิยัทีส่รางแบบจาํลองดลุยภาพทัว่ไปจากสมการแบบจาํลองแรงดงึดดู                       

(Baier & Bergstrand, 2001, 4 ; Markusen & Rose, 2001, 446-448 & Deardorff, 1998) รวมทั้งมี                         

งานวิจัยบางเร่ืองท่ีไดสํารวจชุดตัวแปรท่ีมีการใชในแบบจําลองแรงดึงดูด เชนงานวิจัยของ Frankel (1997,                 

49 – 76) และงานวิจยัของ Oguledo & Machee (1994, 112 – 115) และสามารถนํามาสรปุไดทัง้หมดเปน 4 

กลุมตัวแปร ดังนี้

  2.1 กลุมตัวแปรดานขนาด (Size Variables) พบวา ขนาดของประเทศสามารถวัดคาไดใน

รปูของรายไดหรอืผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จาํนวนประชากร และขนาดของพ้ืนท่ี โดยตัวแปรกลุมน้ี

ถอืไดวาเปนตวัแปรหลักในแบบจําลองดึงดดู เนือ่งจากนําไปประมาณคาความตองการของสินคาจากประเทศ

นําเขา รวมไปถึงสามารถวัดระดับของอุปทานของประเทศสงออกดวย ประเทศท่ีมีขนาดใหญที่มีจํานวน

ประชากร ขนาดพืน้ที ่และรายไดมากกวา มกัจะมปีริมาณการคามากกวาประเทศขนาดเล็ก ประเทศรายไดสงู

ยอมมีปรมิาณอุปสงคตอสนิคามากกวาประเทศรายไดตํา่ ตวัอยางของตัวแปรในกลุมนี ้ไดแก รายได จาํนวนประชากร 

พื้นที่เพาะปลูก มูลคาหรือจํานวนผลผลิต ผลรวมของรายไดตอหัวหรือรายไดรวมของประเทศ เปนตน

  2.2 กลุมตวัแปรดานภมูศิาสตร (Geographic Variables) ไดแก ระยะทางระหวางประเทศ

ซึ่งถือวาเปนอกีตัวแปรหลักในแบบจําลองแรงดึงดูด Linnemann (1967, 633) กลาวไววาระยะทางยอม

มีผลตอปริมาณการคาระหวางประเทศ เนื่องจากระยะทางเปนปจจัยที่สะทอนถึงตนทุนของการขนสง                           
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ระยะทางยงัสะทอนถึงการใชเวลาในการขนสงซึง่แสดงถงึตนทนุคาเสยีโอกาสของการขนสง และถาการขนสง

ผลผลิตหรือสินคาที่มีการเนาเสียไดงายที่ใชระยะเวลาในการขนสงนานยอมมีตนทุนสูงกวาการขนสงสินคา               

ที่ไมเนาเสีย  แสดงใหเห็นวา ระยะทางมีผลตอการขนสงสินคาและบริการระหวางประเทศ   ตัวแปรในกลุมนี้

ที่นิยมใช ไดแก ระยะทางระหวางประเทศ ลักษณะของประเทศ ขอบเขตของประเทศ เชน มีพื้นที่ชายแดนติด

กับประเทศใดบาง เปนประเทศที่มีลักษณะเปนเกาะหรือไม เปนตน การใชภาษาที่แตกตางกัน หรือการใช

ภาษาเดียวกัน ถือไดวาเปนอุปสรรคและเปนปจจัยสนับสนุนในกลุมตัวแปรนี้เชนกัน 

  2.3 กลุมตัวแปรทางดานการเงินและระดับราคา (Monetary and Price Variables)  

ตัวแปรที่มักจะใชในงานวิจัยตางๆ  ไดแก สกุลเงินที่ใชระหวางประเทศตนทางและประเทศปลายทาง พบวา

ถา 2 ประเทศมกีารใชเงินสกลุเดียวกนั จะสามารถลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนได 

ปริมาณการคาระหวาง 2 ประเทศจึงมีมากกวาประเทศท่ีใชเงินตางสกุล เนื่องจากการใชเงินตางสกุล                               

จะมีตนทนุทางธุรกรรมท่ีมากกวานัน่เอง นอกจากน้ีระดบัราคา หรอืดชันรีาคาระหวางประเทศคูคาทัง้ 2 ประเทศ

ยังเปนตัวแปรที่สําคัญในกลุมนี้ โดยสะทอนใหเห็นถึงราคาของสินคาที่มีการแลกเปล่ียนกันนั่นเอง

  2.4 กลุมตวัแปรดานนโยบายและสถาบนั (Policy and Institutional Variables) สวนมาก

ในงานวิจยัตาง ๆ  ตวัแปรดานนโยบายและสถาบนัมกัจะเปนตวัแปรเชงิคณุภาพ ตวัแปรทีส่ะทอนถงึนโยบาย

และสถาบนั ไดแก นโยบายสนบัสนนุทางการคาระหวางประเทศ และกฎหมายเกีย่วกบัการกดีกนัทางการคา 

กฎระเบียบ อุปสรรคทางการคาประเภทตาง ๆ รวมถึงระดับของการคอรัปชั่นภายในประเทศ การไมคุนเคย

กับระเบียบหรือกฎหมายของประเทศคูคา เปนตน

 นอกจากการประมาณการดานการคาและการขนสงแลว ยังมีงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีแนวคิด

แรงดึงดดูมาประมาณการเกีย่วกบัการเคล่ือนยายแรงงานระหวางพืน้ที ่2 แหง โดยจะใหความสาํคญักบัปจจยั

ทีผ่ลกัดนัในเขตพ้ืนทีต่นทาง และปจจยัดงึดูดทีอ่ยูในพ้ืนทีป่ลายทาง โดยปจจัยเหลานีม้ผีลตอการเคล่ือนยาย

แรงงาน โดยการใชแบบจําลองแรงดึงดูดจะใหความสําคัญกับปจจัยดานระยะทางเปนหลัก โดยถือวา                       

ระยะทางจะเปนอปุสรรคตอการเคลือ่นยายแรงงานระหวางพืน้ที ่ยิง่ระยะทางระหวางสองพืน้ทีม่คีวามหางไกล

กันมากเทาไรจะย่ิงมีผลตอการลดลงของปริมาณการเคลื่อนยายแรงงานมากเทานั้น

 ทั้งนี้  สามารถสรุปไดวาแบบจําลองแรงดึงดูดสามารถประยุกตใชในการวิเคราะหการเคลื่อนยาย

สนิคาและแรงงานระหวางพ้ืนทีต่นทางและพ้ืนทีเ่ปาหมายปลายทาง โดยมีระยะทางเปนตวัแปรหลักทีส่าํคญั 

ประกอบกับปจจัยที่สงผลทางบวกและปจจัยที่สงผลทางลบเปนตัวแปรสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอการขนสง 

ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3

สรุปผลการศึกษาตัวแปรท่ีนํามาใชในการวิเคราะหปริมาณการเคลื่อนยายสินคาและแรงงานที่เกิดข้ึน                 

ระหวางพื้นที่

  
 

 

Kraho (2006, 73)

Small & Dender (2007, 15 – 17) 

Thomspon (2007, 78) 

Techakunviroj (2006, 57) 

Matas (2004, 204) 

Fitzroy & Smith (1994, 202)

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

 

 

  

 

Kraho (2006, 73)

Wahab & Sargious (1992, 67) 

Small & Dender (2007, 25) 

Loufung (2001, 43 - 48) 

Thompson (2007) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

 Dangsawat & Churin (2015, 146)

Loufung (2001, 43 – 48) 

Techakunviroj (2006, 62) 

Small & Dender (2007, 15) 

Matas (2004, 204-206)

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

 Dangsawat & Churin (2015, 146)

Kraho (2006, 75) 

Techakunviroj (2006, 62) 

(+) 

(+) 

(+) 

 Small & Dender (2007, 25)

Matas (2004, 204) 

Mraihi, Abdallah & Abid (2013, 250) 

Wahab & Sargious (1992, 64-65) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-)  

 Wahab & Sargious (1992, 64)

Matas (2004,204, 217) 

(+) 

(+)  

 Kraho (2006, 73) (-)  

 Dangsawat & Churin (2015, 149)

Wahab & Sargious (1992, 64)  

Small & Dender (2007, 16) 

Matas (2004, 204) 

Fitzroy & Smith (1994, 202)

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) (+) 

(-)  

 

,204, 217) 
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 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคา

  3.1 ปจจัยดานระดับรายได

                     ผลการศกึษาไดสนบัสนนุวารายไดมอีทิธิพลตอการขนสงอยางมนียัสําคญัในทศิทางบวก 

(Kraho, 2006, 73 ; Small & Dender, 2007, 15 – 17 และ Thomspon, 2007, 78) ในขณะท่ี Techakunviroj 

(2006, 57) พบวารายไดตอหัวของประชากรในภาคเหนือมีอิทธิพลมากกวาภาคอื่น ๆ และมีอิทธิพล                       

ตอการขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบ แตมีงานวิจัยของ Matas (2004, 204) ; Fitzroy & Smith                        

(1994, 202) ที่ไมพบความสัมพันธระหวางรายไดและปริมาณการขนสงเชนกัน  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย                          

ที่ศึกษาความสัมพันธของรายไดตอการใชพลังงานในการขนสงซ่ึงพบวา  การใชพลังงานท่ีเปลี่ยนไปสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงความตองการการขนสงท่ีเปล่ียนไปไดเชนกัน กลาวคือ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร 

(GDP per capita)  สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางบวกตอการใชพลังงานที่เกี่ยวของกับการขนสงทางถนน 

(Mraihi, Abdallah & Abid, 2013, 250) 

  3.2 ปจจัยดานระดับราคาและอัตราแลกเปล่ียน

             การศึกษาท่ีผานมามีการใชทั้งระดับราคา (Nominal Price) ระดับราคาท่ีแทจริง                         

(Real Price) และดชันรีาคา (Price Index) เพือ่สะทอนถงึปจจยัดานระดบัราคา โดยพบวาระดบัราคามอีทิธพิล

ตอการคมนาคมขนสงอยางมนียัสาํคญัในทศิทางลบ (Dangsawat & Churin, 2015, 149 ; Wahab & Sargious, 

1992, 64 ; Small & Dender, 2007, 16 ; Matas, 2004, 204 ; Fitzroy & Smith, 1994, 202) งานวิจัยที่ใช

ดัชนีราคาสินคาเปนตัวแปรแทนการใชราคาที่แทจริง เชน งานวิจัยของ Fitzroy & Smith (1994) และงานวิจัย

ของ Kraho (2006) ซึ่งพบวา อัตราแลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอปริมาณการขนสงสินคาขาเขาของประเทศไทย                   

ในทิศทางลบ และมอีิทธิพลตอปริมาณการขนสงสินคาออกของประเทศไทยในทิศทางบวก

  3.3 ปจจัยทางดานตนทุนและคาใชจาย

   ตนทุนทางเศรษฐกิจและคาใชจายตาง ๆ  มอีทิธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนยัสาํคัญ

ทั้งในทิศทางบวกและลบ (Kraho, 2006, 73 ; Wahab & Sargious, 1992, 67 ; Small & Dender, 2007, 25) 

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Small & Dender (2007) ไดศึกษาถึงคาเชื้อเพลิงตอไมล (Fuel Cost per Mile) 

และพบวามีผลตอการขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบ  สวนงานวิจัยของ Matas (2004) พบวาคาใชจาย

ในการเดนิทางมีอิทธิพลตอการขนสงในทิศทางบวก โดยในงานวิจัยของ Luofung (2001, 43 - 48) ยังพบวา

คาโดยสารระหวางเขตกาํแพงนครเวยีงจนัทนและจงัหวดับรคิาํไชยมผีลตอการคมนาคมขนสงอยางมนียัสาํคญั

ในทิศทางลบ และงานวิจัยของ Thompson (2007) พบวา คาโดยสารมีอิทธิพลตอความตองการเดินทาง

ในทิศทางลบ เชนกัน 

  3.4 ปจจัยดานสังคม

            งานวิจัยของ Dangsawat & Churin (2015, 146 – 147) ; Luofung (2001, 43 – 48) ;

Techakunviroj (2006, 62) ; Small & Dender (2007, 15)  และ Matas (2004, 204 – 206) ไดกําหนดจํานวน

ประชากรเปนตัวแปรสําคัญดานสังคม และมีอิทธิพลตอการขนสง โดยผลงานวิจัยพบวา จํานวนประชากร                
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มอีทิธพิลตอการขนสงอยางมนียัสาํคญัในทศิทางบวกเพราะเมือ่มจีาํนวนประชากรเพิม่ขึน้ยอมมคีวามตองการ

การขนสงขนสงสินคาและบริการ และการขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญนั่นเอง 

  3.5 ปจจัยดานความถ่ีและระยะทาง

   งานวิจัยของ Dangsawat & Churin (2015) ; Krako (2006) & Techakunviroj (2006) 

พบวา ความถี่ในการใหบริการขนสงสาธารณะมีอิทธิพลตอความตองการเดินทางอยางมีนัยสําคัญใน                    

ทิศทางบวก นอกจากนี้ระยะทางยังสงผลตอปริมาณความตองการการขนสง ดังเชนผลการศึกษาของ Small 

& Dender (2007) และ Matas (2004, 204) ทีพ่บวาระยะทางมีอทิธพิลตอการขนสงอยางมีนยัสําคญัทางบวก

อยางไรก็ตามยังมีผลวิจัยที่พบวา การเปลี่ยนแปลงของเครือขายถนนและความยาวของถนนซึ่งสะทอน                        

ถึงระยะทางมีผลตอการเปล่ียนแปลงการใชพลังงานที่เกี่ยวของกับการขนสงทางถนนในทิศทางบวก                        

(Mraihi, Abdallah & Abid, 2013, 250) ทั้งนี้ปจจัยดานระยะเวลาในการเดินทางยังเปนปจจัยที่มีอิทธิพล

โดยตรงตอปริมาณการขนสง ดังนั้นการเดินทางที่ยาวนานยอมสะทอนถึงระยะทางท่ีหางไกลมากข้ึน ตนทุน

ในการขนสงยอมสูงข้ึนและมีผลตอปริมาณการขนสงระหวางกันท่ีนอยลง สวนผลการศึกษา Wahab &                   

Sargious (1992, 64-65) พบวาระยะเวลาในการเดินทางมีอทิธพิลตอการขนสงอยางมีนยัสําคญัในทศิทางบวก 

แตเมือ่พจิารณาแยกตามวธิกีารขนสงกลบัพบวาระยะเวลาของการเดนิทางโดยใชรถบรรทกุมอีทิธพิลทางลบ

ตอความตองการการขนสงอยางมีนัยสําคัญ 

  3.6 ปจจัยดานภูมิศาสตร

   ปจจยัทางดานภูมศิาสตร  เชน ความเปนเมือง  มอีทิธพิลตอการคมนาคมขนสง (Wahab &

Sargious, 1992, 64) จากผลการศึกษาของ Matas (2004, 204, 217) ไดใชดัชนีวัดความเปนชานเมือง 

(Suburbanization Index) เพ่ือสะทอนถึงลักษณะทางดานภูมิศาสตร พบวา ดัชนีวัดความเปนชานเมือง                     

มีผลตอความตองการใชถนนโดยรถยนตสวนตัว เนื่องจากคนท่ีอาศัยและทํางานอยูในชานเมืองสวนมากจะ

ใชรถยนตสวนตัวมากกวาการใชบริการขนสงสาธารณะ

  3.7 ปจจัยดานความเส่ียงในการขนสง

               การศึกษาของ Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) พบวาความเสี่ยงทางดาน                         

ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากการขนสงทางรถบรรทุกมีอิทธิพลตอการปริมาณการขนสง                       

อยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวก   ในขณะเดียวกันพบวาความเสี่ยงทางดานความสูญเสียและความเสียหาย

ที่เกิดจากการขนสงทางรถไฟมีอิทธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางตรงขาม

 นอกจากปจจยัทีก่ลาวมาขางตน Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) ยงัมปีจจยัอืน่ในงานทีเ่กีย่วของ

ที่มีอิทธิพลตอปริมาณการคมนาคมและขนสง ไดแก คุณภาพการขนสงที่ดีมีสวนสนับสนุนปริมาณ                             

ความตองการการขนสง ความเขมขนของเชือ้เพลงิ (Fuel Intensity) และการเปลีย่นแปลงโครงสรางคาโดยสาร 

อัตราการวางงาน เปนตน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 ( : Gravity Model) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนีมุ้งเนนศึกษาปจจยักาํหนดปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัด เพือ่นาํไปประมาณ

คาการขนสงระหวางจังหวัดของประเทศไทย โดยการวิจัยคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิของสํานักงานนโยบายและ

แผนการขนสงและจราจร  กระทรวงคมนาคม ซึ่งฐานขอมูลน้ีไดทําการสํารวจปริมาณการขนสงระหวาง                   

จังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศจากจุดตรวจ และสถานีสงมอบ

และรับมอบตูสนิคาตาง ๆ  ภายในประเทศ เชน ปรมิาณการขนสงรวม ประเภทของการขนสง และวัตถปุระสงค

ของการขนสงสนิคา เปนตน โดยการศกึษาครัง้นีไ้ดรบัการอนุเคราะหขอมูลปริมาณการขนสงรวมและปรมิาณ

การขนสงสินคาแยกตามประเภทการขนสง ที่ประมวลมาจากฐานขอมูล CUBE CARGO ของป พ.ศ. 2560 

ซึ่งมีจํานวนขอมูลทั้งหมด 5,852 ชุด และการศึกษาน้ีไดใชแบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model)                                       

ในการประมาณคาสมัประสทิธิส์าํคญั การวเิคราะหปจจัยทีส่งผลตอปรมิาณการขนสงสนิคาโดยเปรยีบเทยีบ

เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) และ Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML)1  ดังแสดง     

ในแผนภาพที่ 2

1Ordinary Least Square (OLS) และ Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) เปนเทคนิคการประมาณคาสัมประสิทธ์ิทาง
สถิติของสมการถดถอย (Regression) ที่เปนท่ีนิยมนํามาประมาณคาในแบบจําลองแรงดึงดูด โดยขอสมมติพ้ืนฐานของ OLS คือมี
การกระจายตัวของขอมูลเปนแบบโคงปกติ (Normal Distribution) ในขณะท่ี PPLM ไมใช ทั้งน้ีมีการอธิบายถึงลักษณะตาง ๆ รวมถึง
ขอแตกตางของเทคนิคท้ัง 2 ประเภท ไวอยางละเอียดครบถวน ในหนังสือ The Gravity Model of International Trade: A User Guide 
(Shepherd, 2013, 27 - 28, 51 - 54) 
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Input Data 
 CUBE CARGO  . . 2560 

 582  

 
 

 

Ordinary Least Square (OLS) 

Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) 

Output Data 

แผนภาพที่ 2: การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณการขนสงสินคา

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของทําใหสามารถกําหนดตัวแปรสําคัญที่ใชในแบบจําลอง                       

การประมาณคาความตองการการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของการศึกษานี้ โดยไดแสดงไวดังนี้

T
ij
 = f (DISTij, GPPO, GPPD, POPO, POPD, AGRO, AGRD, PORTO, PORTD, INDESTD, INDESTO,  

         CYOD, Mymo, Mayo, Camo, Laoo, Mymd, Mayd, Camd, Laod)

โดยที่ 
T

ij
  หมายถึง ปริมาณสินคาที่ขนสงจากพื้นที่ตนทาง i ไปพ้ืนที่ปลายทาง j

DIST
ij
  หมายถึง  ระยะทางระหวางพื้นที่ตนทาง i ไปพื้นที่ปลายทาง j

GPPO  หมายถึง  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตนทาง

GPPD  หมายถึง  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปลายทาง

POPO  หมายถึง  จํานวนประชากรของจังหวัดตนทาง

POPD  หมายถึง  จํานวนประชากรของจังหวัดปลายทาง

AGRO  หมายถึง  จํานวนพ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัดตนทาง

AGRD  หมายถึง  จํานวนพ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัดปลายทาง

PORTO  หมายถึง  พื้นที่ตนทางท่ีมีทาเรือ (มีทาเรือ = 1, ไมมีทาเรือ = 0)

PORTD  หมายถึง  พื้นที่ปลายทางท่ีมีทาเรือ (มีทาเรือ = 1, ไมมีทาเรือ = 0)

INDESTO หมายถึง  พื้นที่ตนทางที่มีนิคมอุตสาหกรรม (มีนิคมฯ= 1, ไมมีนิคมฯ= 0)

INDESTD หมายถึง  พื้นที่ปลายทางที่มีนิคมอุตสาหกรรม (มีนิคมฯ= 1, ไมมีนิคมฯ= 0)

CYOD  หมายถงึ  มสีถานสีงมอบและรบัมอบตูสนิคา (สถานสีงมอบและรบัมอบตูสนิคาทัง้ตนทางและปลายทาง = 1, 

      ไมมีสถานีสงมอบและรับมอบตูสินคาทั้งปลายทางและตนทาง = 0)

Mymo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศพมา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Mayo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศมาเลเซีย (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Camo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศกัมพูชา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Laoo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศลาว (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Mymd  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศพมา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Mayd  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศมาเลเซีย (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Camd  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศกัมพูชา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Laod  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศลาว (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0). 

 สามารถกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไดดังนี้
 1. ระยะทางระหวางพ้ืนที่ตนทางและพื้นที่ปลายทางซึ่งถือวาเปนตัวแปรสําคัญในแบบจําลอง
แรงดึงดูด (Gravity Model) และเปนตัวแปรท่ีสะทอนถึงตนทุนและราคาของคาขนสงระหวางจังหวัด                                 

จะสงผลทางลบตอปริมาณสินคาที่ขนสงระหวางจังหวัด 
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ln  -0.787*** -179011.00*** -0.777*** 0.693*** -0.446***

ln  1.145*** 199838.00*** 1.079*** 1.957*** 2.145***

ln  1.107*** 72068.47 0.895*** 4.142*** 2.716***

ln  0.431*** 58543.8 0.557*** -0.675*** -1.120***

ln  0.953*** 122874.80** 1.140*** 2.942*** -1.313***

ln  1.063*** 56738.22 0.971*** 1.937*** 2.791***

ln  0.775*** 7247.58 0.794*** 2.739*** 0.131***
 2.024*** 415862.80*** 1.701*** 11.509*** 4.353***

 1.689*** 475728.30*** 1.767*** 4.700*** 2.697***

1.341*** 136417.80* 1.203*** 2.222*** 5.442***
 -0.468*** -92766.59 -0.516*** 1.945*** 0.136***

-0.250*** -84694.3 -0.345*** -1.272*** 0.461***
 -0.052*** -27743.81 0.008*** -1.597*** -4.373***

 -1.018*** -35645.72 -0.881*** -2.026*** -3.695***
 0.164*** -14022.55 0.145*** 2.017*** -24.001

 -0.150*** -16157.37 -0.170*** -0.112*** 0.198***
 -0.266*** -55729.55* -0.317*** -11.606 -52.402

 -0.409*** -37211.42 -0.488*** -3.278 0.550***
 -0.269*** -89808.68*** -0.250*** -3.703*** -13.991

 -0.183*** -10566.59 -0.176*** -0.277*** 0.157
 -58.273*** -3469618 -58.291*** -184.980*** -59.583***

Regional Fixed Effect 

Prob> chi2 0.000 0.000 0.000 0.000

Pseudo R2 0.673 0.642 0.703 0.879

Prob> F 0.000   

R-squared 0.088   

Adj R-squared 0.083   
 

 2. ปจจัยดานผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด จํานวนพื้นที่เพาะปลูก จํานวนประชากร ที่ตั้งของ                 
นิคมอุตสาหกรรม  สถานีสงมอบและรับมอบตูสินคา และจังหวัดท่ีมีทาเรือสําหรับการสงออกและนําเขา                   
จะสงผลบวกแปรผันไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัด

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 4

ผลการประมาณคาปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย

ที่มา: ประมาณคาโดยนักวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ STATA 14
* มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10 
** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
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 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการประมาณคาปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดภายในประเทศ                                       

โดยเปรียบเทียบผลของการประมาณคาระหวางเทคนิค PPML และ OLS โดยตัวแปรควบคุมคือ ภูมิภาคของ

จังหวัดตนทาง และภูมิภาคของจังหวัดปลายทาง และคาสัมประสิทธิ์จากการประมาณคาได 

 การประมาณคาดวยเทคนิค OLS พบวา ระยะทางมีผลกระทบทางลบตอปริมาณการขนสง                        

ภายในประเทศเชนเดียวกัน ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตนทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปลายทางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนประชากรของจังหวัดปลายทาง                         

มีอิทธิพลทางบวกตอการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนสงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี ถาจังหวัดตนทางและ

ปลายทางมีทาเรือขนสงสินคาก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวางจงัหวัดนั้น ๆ เพิ่มข้ึน ปจจัยการ   

มีเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดตนทางมีผลกระทบทางบวกตอการขนสงในลักษณะเดียวกับการประมาณ

คาดวยเทคนิค PPML ในขณะท่ีการมีนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ                                

โดยการประมาณคาดวยเทคนิค OLS สามารถเขียนในรูปแบบของสมการเสนตรงไดดังนี้

 lnT = - 3469618 - 179011.00 lnDIST*** + 199838.00 lnGPPO*** + 72068.47 lnGPPD + 58543.8  

     lnPOPO + 122874.80 lnPOPD** + 56738.22 lnAGRO+ 7247.58 lnAGRD + 415862.80 PORTO*** 

    + 475728.30 PORTD*** + 136417.80 INDESTO* + -92766.59 INDESTD + -84694.3 CYOD 

    - 27743.81 Mymo - 35645.72 Mayo - 14022.55 Camo - 16157.37 Laoo -55729.55 Mymd* 

    - 37211.42 Mayd - 89808.68 Camd*** - 10566.59 Laod

 จากการประมาณคาดวยเทคนิค Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) พบวา                              

ตวัแปรสาํคญัในแบบจาํลองมนียัสาํคัญทางสถติทิกุตวัแปร และเปนไปตามขอสมมตฐิาน กลาวคอื ระยะทาง

มีผลกระทบทางลบตอปริมาณการขนสงภายในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดซึ่งสะทอนถึงระดับ              

รายไดของทั้งจังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันคนในจังหวัดตนทาง

และปลายทางมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจะทําใหปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดท้ังสองเพ่ิมข้ึนตามไปดวย                  

จํานวนประชากรของแตละจังหวัดก็เชนเดียวกัน การเพ่ิมขึ้นของประชากรท้ังจังหวัดตนทางและปลายทาง

ทําใหปริมาณความตองการการขนสงระหวางจังหวัดเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นถึงความตองการสินคาท่ีมากข้ึน       

ตามไปดวยระหวางสองจังหวัด 

 ตวัแปรดานการผลติ และขนสงอืน่ ๆ  เชน พืน้ทีเ่พาะปลูก การมเีขตนิคมอตุสาหกรรม  การมทีาเรอืขนสงสินคา

และการมจีดุพกัและกระจายสนิคา กม็ผีลตอการเพ่ิมข้ึนและลดลงของปรมิาณการขนสงอยางมนียัสาํคัญเชนกนั  

จากผลการประมาณคาพบวา ปริมาณการขนสงสินคา ระหวางจังหวัดจะเพิ่มมากขึ้น  ถาจังหวัดตนทาง                      

และปลายทางมีพื้นที่ เพาะปลูกเพิ่มขึ้น อีกทั้งถาจังหวัดตนทางและปลายทางมีทาเรือขนสงสินคา                                            

ก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวางจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีหลังนี้สามารถสะทอนใหเห็นถึง                      

ความตองการการขนสงเพ่ือการนําเขาและสงออก อยางไรก็ดี ตัวแปรหุนดานการมีเขตนิคมอุตสาหกรรม

จะมีผลทางบวกตอการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดเม่ือจังหวัดตนทางมีนิคมอุตสาหกรรม 
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หมายความวา โดยสวนใหญการขนสงระหวางจังหวัดจะเปนการขนสงจากแหลงผลิตสินคา หรือจังหวัด                      

ที่มีการผลิต (จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม) ไปยังจังหวัดปลายทางที่มีผูบริโภคสินคานั้นอยู ในขณะที่เมื่อมี

นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทางจะมีปริมาณการขนสงนอยกวาจังหวัดที่ไมมีนิคมอุตสาหกรรมอยู

นอกจากนี้ยังพบวาการที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีดานชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน                             

ยังมีนัยสําคัญทั้งทางบวกและทางลบตอการเพ่ิมข้ึนของปริมาณความตองการการขนสงระหวางจังหวัด                     

แตกตางกันออกไป

 ทั้งนี้  พบวา วิธี PPML มีคา Pseudo R2 เทากับ 0.673 และวิธี OLS มีคา R-squared เทากับ 0.088 

แสดงวาผลการประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบายแบบจําลองไดดีกวาวิธี OLS นั่นเอง ดังนั้นทาง

คณะวิจัยจึงไดขยายการวิเคราะหลงรายละเอียดถึงปจจัยท่ีมีผลตอการขนสงประเภทตางๆ ทั้งทางถนน                     

ทางราง และการขนสงโดยเรอื ซึง่การขนสงทางเรอืนีเ้ปนการพจิารณาเฉพาะการขนสงภายในประเทศเทานัน้ 

ทั้งนี้รวมถึงการขนสงสินคาดวยเรือชายฝงระหวางจังหวัดดวย โดยใชการประมาณคาดวยเทคนิค PPML                   

ซึง่ไดมกีารพสิจูนแลววาเปนเทคนคิทีส่ามารถอธบิายแบบจาํลองไดดกีวาเทคนคิ  OLS  ซึง่ผลการประมานคาได

แสดงในตารางที่ 4 การประมาณคาปริมาณขนสงจําแนกตามประเภทของการขนสงมีลักษณะเชนเดียวกับ

การประมาณคาปริมาณการขนสงโดยรวม โดยตัวแปรสําคัญสวนใหญมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ = 0.01  

 การประมาณคาดวยเทคนิค PPML และการประมาณคาดวย OLS มีรายละเอียดตางกันเล็กนอย

กลาวคือ ระยะทางมีผลตอการขนสงในแตละประเภท โดยมีผลทางลบกับการขนสงทางถนนและการขนสง

ทางเรอื ซึง่เปนไปในทศิทางเดยีวกบัการประมาณคาการขนสงโดยรวม แตระยะทางมผีลทางบวกตอการขนสง

ทางราง หมายความวา ถาเปนการขนสงในระยะไกลมักมีการขนสงโดยใชราง เนื่องจากมีตนทุนในการขนสง

ทีต่ํา่กวาและสามารถขนสงไดในปรมิาณทีม่ากกวาในคราวเดยีวกนันัน่เอง นอกจากนีย้งัพบวาจาํนวนประชากร

ของจังหวัดตนทางและปลายทางมีผลตอการขนสงในแตละประเภทแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนประชากร                         

ที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ซึ่งสะทอนใหเห็น

ถึงปจจัยของการขยายตัวของเมืองที่มีมากขึ้น   ทําใหมีความตองการหรือมีอุปสงคตอการขนสงทางถนน                   

เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทางมีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญ                  

ตอการขนสงทางเรือ

 นอกจากนี ้ ยงัพบวาจาํนวนประชากรทีจ่งัหวดัตนทางเพิม่ข้ึนมผีลตอการลดลงของปรมิาณการขนสง

ทางราง ในขณะท่ีจาํนวนประชากรท่ีจงัหวดัปลายทางเพ่ิมมากข้ึนจะมีผลตอการเพ่ิมขึน้ของปริมาณการขนสง

ทางราง    ประเด็นที่นาสนใจตอมา คือ ประเด็นเรื่องการมีนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทาง พบวาปจจัย

นี้มีผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ในขณะท่ีมีนัยสําคัญและสงผลทางบวกตอการขนสง

ทางราง และทางเรอื สามารถอธบิายไดวา การท่ีจงัหวดัปลายทางเปนทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรม นัน่หมายถงึ

การทีโ่รงงานอุตสาหกรรมเหลานัน้ตองการการขนสงวตัถดุบิเพือ่ใชในการผลิต จงึอาจกลาวไดวาโดยสวนใหญ

การขนสงวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตมักจะใชการขนสงทางรางและทางเรือ การมีจุดพักและกระจายสินคา                   

ทั้งจังหวัดตนทางและปลายทางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มขึ้นของการขนสงทางเรือ จึงเห็นไดวาการมีสถานี                      
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สงมอบและรับมอบตูสินคาและกระจายสินคานั้นมีความสําคัญตอการขนสงทางเรือเปนอยางมากเมื่อเทียบ

กับการขนสงประเภทอ่ืน ๆ   นอกจากน้ันผลการประมาณคา พบวาปจจัยอื่นๆ ของการขนสงทั้งทางถนน                 

ทางราง และทางเรือ มีนัยสําคัญและเปนไปในทิศทางเดียวกับการประมาณคาปริมาณการขนสงโดยรวม

อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยครั้งนี้พบวา การประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบายแบบจําลองไดดีกวาวิธี OLS                

ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากงานวิจัยของ Macphee, Cook & Sattayanuwat (2013, 227-228) ที่ทําการ

ประมาณคาการขนสงและการคาระหวางประเทศในอัฟริกาตะวนัออก และอฟัริกาใต   นอกจากน้ีตวัแปรสําคญั 

ไดแก ระยะทางระหวางจังหวัด พบวา มีผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอปริมาณการขนสงโดยรวม                                          

ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Small & Dender (2007) และ Matas (2004) ซึ่งพบวา ระยะทาง                                         

ในการเดนิทางมอีทิธพิลตอการคมนาคมขนสงอยางมนียัสําคญัในทศิทางบวกและเมือ่พิจารณาถงึผลกระทบ

ของระยะทางตอการขนสงประเภทตาง ๆ พบวา ระยะทางท่ีมากข้ึนจะมีผลทําใหความตองการการขนสง                  

ทางถนนลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wahub & Sargious (1992) ที่พบวา ระยะเวลาการเดินทาง

ยาวนานซ่ึงสะทอนถึงระยะทางท่ีหางไกลมากขึ้น จะมีอิทธิพลทางลบตอความตองการขนสงโดยรถบรรทุก

นั่นเอง

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ในงานวิจัยนี้ ใชมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเปนตัวแปรท่ีสะทอนถึง              

รายไดของประชากรพบวา ถารายไดเพิ่มขึ้นจะสงผลทางบวกและมีอิทธิพลทําใหการขนสงโดยรวมเพิ่มข้ึน

ตามไปดวย และมีผลในทิศทางเดียวกันกบัการขนสงท้ัง 3 ประเภท กลาวคือ ถารายไดของประชากรในจังหวัดตนทาง

เพิม่ขึน้ จะมกีารขนสงสนิคาผานทางถนน ทางราง และทางเรือเพ่ิมข้ึนตามไปดวย และเม่ือรายไดของประชากร

ในจังหวัดปลายทางเพ่ิมขึ้นยอมมีความตองการการขนสงเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ                    

Dangsawat & Churin (2015) ; Kraho (2006) ; Small & Dender (2007) และ Thompson (2007) ที่พบวา

ปจจัยทางดานรายไดมีอิทธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวก

 ปจจัยดานสังคม ไดแก จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทาง พบวามีผลทางบวกตอ

ปรมิาณการขนสง ซึง่สอดคลองกบั Dangsawat & Churin (2015) ; Techakunviroj (2006) ; Loufung (2001) ; 

Small & Dender (2007) และ Matas (2004) กลาวคือ โดยรวมแลวจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลตอ

ปริมาณการขนสงท่ีเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ไมวาจะเปนจํานวนประชากรท่ีจังหวัดตนทางหรือจังหวัดปลายทาง   

แตงานวจิยัครัง้นีไ้ดขยายการวเิคราะหเพ่ิมเตมิ โดยแยกพจิารณาตามประเภทการขนสงพบวา การขนสงทางถนน

เปนไปในทศิทางเดยีวกนักบัการขนสงโดยรวม ในขณะทีก่ารขนสงทางรางจาํนวนประชากรทีจ่งัหวดัปลายทาง

มอีทิธิพลทางบวกแตจาํนวนประชากรท่ีจงัหวัดตนทางมีอทิธิพลทางลบ อยางไรก็ดจีาํนวนประชากรไมวาจะเปน                  

จังหวัดตนทางหรือปลายทางสงผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางเรือ
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สรุป
 การศึกษานี้มุ งเนนจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดภายในประเทศ                             
โดยมีการประมาณคาจากแบบจําลองทฤษฎีแรงดึงดูด (Gravity Model) โดยใชเทคนิคการประมาณคาแบบ 
Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) ซึ่งพบวาการประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบาย
แบบจําลองไดดีกวาการประมาณคาแบบ OLS ประเด็นสําคัญจากผลการประเมินคาดวยวิธี PPML พบวา 
ปจจัยท่ีมผีลทางบวกตอปรมิาณการขนสงสนิคาระหวางจังหวดั ไดแก ผลติภัณฑมวลรวมของท้ังจังหวดัตนทาง
และจังหวัดปลายทาง จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทาง พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตนทาง
และปลายทาง การมีทาเรือขนสงสินคา การมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดตนทาง และปจจัยท่ีมีผลทางลบ                  
ตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดในประเทศไทย ไดแก ระยะทางระหวางจังหวัด การมีนิคมอุตสาหกรรม                  

ที่จังหวัดปลายทาง และการมีสถานที่สงมอบและรับตูสินคา

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

        ระยะทางซ่ึงเปนปจจยัทีส่ะทอนใหเหน็ถงึตนทนุการขนสง มอีทิธพิลทางลบตอปรมิาณการขนสง
สินคาโดยรวมระหวางจังหวัด ระยะทางยิ่งไกลยิ่งมีการขนสงระหวางกันนอยลง อยางไรก็ดี เมื่อวิเคราะห                    
แยกตามประเภทการขนสงพบวา ระยะทางมีผลทางลบกับการขนสงทางถนนและการขนสงทางเรือ ซึ่งเปน
ไปในทิศทางเดียวกับการประมาณคาการขนสงโดยรวม แตระยะทางมีผลทางบวกตอการขนสงทางราง  
หมายความวา ถาเปนการขนสงในระยะไกลมักมีการขนสงโดยใชราง เนื่องจากมีตนทุนในการขนสงที่ตํ่ากวา
และสามารถขนสงไดในปรมิาณทีม่ากกวาในคราวเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัการขนสงในลกัษณะอืน่ ดงันัน้สําหรบั
การขนสงระยะไกลจึงควรสงเสริมการขนสงสินคาทางราง ในขณะท่ีการขนสงระหวางจังหวัดในระยะใกลนั้น 

การขนสงทางถนน และทางเรือจะมีผลทางบวกตอการเพิ่มปริมาณการขนสงสินคาไดมากกวา

  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญไมวาจะเปนผลิตภัณฑมวลรวม

ของจังหวัดตนทางหรือปลายทาง  การเพ่ิมขึ้นของประชากรท้ังจังหวัดตนทางและปลายทางทําใหปริมาณ

ความตองการการขนสงระหวางจังหวัดเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน อาจกลาวไดวาปจจัยที่สะทอนถึงการขยายตัว                      

ของเมืองไมวาจะเปนทางดานประชากรหรือรายได  มีผลทางบวกตอปริมาณความตองการการขนสงระหวาง

จงัหวัดภายในประเทศนัน่เอง  ดงันัน้หากรัฐบาลตองการสงเสรมิใหการคมนาคมขนสงมปีระสทิธภิาพมากขึน้

จึงควรใหความสําคัญกับการสรางโครงสรางพื้นฐานแกจังหวัดที่มีการขยายตัวสูงทั้งดานรายไดและจํานวน

ประชากรเปนหลัก   นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนประชากรของจังหวัดตนทางและปลายทางมีผลตอการขนสง

ในแตละประเภทแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนประชากรที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวก

อยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปจจัยของการขยายตัวของเมืองที่มีมากขึ้นทําให

มีความตองการหรือมีอุปสงคตอการขนสงทางถนนเพิ่มมากข้ึน  ในขณะท่ีจํานวนประชากรท้ังจังหวัดตนทาง

และปลายทางมีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางเรือ 

 ตัวแปรดานการผลิตไมวาจะเปนการผลิตดานเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมก็มีผลตอปริมาณ                      

การขนสงสินคาระหวางจังหวัด ถาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึนไมวาจะเปนจังหวัดตนทางและปลายทาง                 

อีกทั้งถาจังหวัดตนทางและปลายทาง  มีทาเรือขนสงสินคาก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวาง
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จงัหวัดนัน้ ๆ  เพิม่ขึน้ การมเีขตนคิมอตุสาหกรรมจะมผีลทางบวกตอการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขนสงระหวาง

จงัหวดัเชนกนั ดงันัน้การสงเสรมิใหมกีารผลติไมวาจะเปนพืน้ทีเ่กษตร หรอืนคิมอตุสาหกรรมยอมสงผลใหเกดิ

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดได

  การมีนคิมอุตสาหกรรมในจังหวดัปลายทาง มผีลทางลบอยางมนียัสาํคญัตอการขนสงทางถนน                    

ในขณะท่ีสงผลทางบวกตอการขนสงทางรางและทางเรืออยางมีนัยสําคัญ  ดังน้ันการท่ีจังหวัดปลายทาง                   

เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจึงมีความตองการการขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตซึ่งมักจะเปนการขนสง

ทางรางและทางเรือ ดงันัน้เม่ือรฐับาลตองการสงเสริมการขนสงทางรางและทางเรือ จงึควรสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อรองรับการขนสงในลักษณะดังกลาวใกลกับนิคมอุตสาหกรรมใน                   

จังหวัดปลายทางนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบวาการมีสถานที่สงมอบและรับมอบตูสินคาทั้งจังหวัดตนทางและ

ปลายทางมีผลทางลบตอปริมาณการขนสงโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ แตมีผลทางบวกตอปริมาณการขนสง

ระหวางจังหวัดทางเรือ  ดังนั้นอาจกลาวไดวาถาตองการสงเสริมการขนสงทางเรือระหวางจังหวัดใดควรมี                     

การสรางสถานีสงมอบและรับมอบตูสินคา รวมถึงศูนยกระจายสินคาระหวางจังหวัดทั้งสองน่ันเอง

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

        เน่ืองจากขอมลูทุตยิภูมปิรมิาณการขนสงสินคาทีน่าํมาใชในการวิเคราะหงานวจิยัช้ินนีเ้ปนขอมลู

ภาคตัดขวางของป พ.ศ. 2560 ซึ่งงานวิจัยนี้นํามาประมาณคาเพียงปเดียวเทานั้น ดังนั้นการวิจัยในอนาคต      

จงึควรใชขอมูลทีม่คีวามทันสมัยเพ่ิมเติม เพือ่จะสามารถวิเคราะหความสัมพนัธไดถกูตอง และแมนยาํมากข้ึน

นอกจากน้ี  งานวิจัยในอนาคตยังสามารถขยายการวิเคราะหถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขนสงคนและ

นกัทองเท่ียวระหวางจังหวัดได เพือ่นาํไปกําหนดนโยบายการขนสงสาธารณะระหวางจังหวัดใหมปีระสิทธภิาพ

มากขึ้นในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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นอกจากน้ีขอขอบคุณ ดร. วรรณสินท สัตยานุวัตร ที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ และเทคนิคการประมาณคา 

นางสาวสุคนธา สุขพิชญกานต ผูชวยวิจัย และ ผูที่มีสวนชวยเหลืออื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนในดานตางๆ                         

ที่ทําใหงานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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