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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของประเทศไทย
โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูล CUBE CARGO ป พ.ศ. 2560 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร กระทรวงคมนาคมซึง่ มีจาํ นวนขอมูลทัง้ หมด 5,852 ชุด โดยทําการสํารวจปริมาณการขนสงสินคา
จากจุดตรวจและสถานีสง มอบสินคาทัว่ ประเทศไทย ซึง่ การศึกษานีไ้ ดประยุกตใชแบบจําลองทฤษฎีแรงดึงดูด
(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
ตอปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.787 ในขณะที่ตัวแปรทางดานรายได
ของจังหวัด จํานวนประชากร ขนาดพื้นที่เพาะปลูก การมีทาเรือขนสง และการมีนิคมอุตสาหกรรมที่
จั ง หวั ด ต น ทาง มี ผ ลต อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการขนส ง สิ น ค า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในขณะที่ ก ารมี
นิคมอุตสาหกรรมทีจ่ งั หวัดปลายทาง และการมีสถานีสง มอบและรับมอบตูส นิ คามีอทิ ธิพลทางลบตอปริมาณ
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
เนือ่ งจากการคมนาคมเปนปจจัยหนึง่ ทีส่ ง ผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจกลาวคือ เมือ่ พืน้ ทีใ่ ดมีเสนทาง
การคมนาคมตัดผาน มักจะนําความเจริญมาสูพ นื้ ที่ สงผลใหระดับคุณภาพชีวติ ของคนในพืน้ ทีน่ นั้ ดีขนึ้ ทําให
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญเรื่องของเสนทางการคมนาคม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทําใหทราบวารัฐบาลเห็นความสําคัญของการเชื่อมเสนทาง
การคมนาคมอยางมาก สังเกตจากความพยายามทีจ่ ะเพิม่ เสนทางคมนาคมไมวา จะเปนทางนํา้ ทางราง ทางถนน
และทางอากาศให ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง มี ก ารตั้ ง งบประมาณลงทุ น ในโครงสร า งพื้ น ฐานทางด า นคมนาคม
อยางมหาศาล ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งที่มีและไมมีสัญชาติไทย ดังปรากฎในขอมูลของ
สํานักบริหารการทะเบียนที่แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
จํานวนประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยตั้งแตป พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
¸ ¡.«.

ชาติ
µ·ไÅ¥
มีส´ัญ
ทย ()
(คน)

ไมÅมoีส´
ัญµ·
ชาติÅไ¥
ทย ()
(คน)
Å¤Åo
Å¤n
µ·

¦ª¤ ()

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

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

จากตารางที่ 1 พบวาประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงสุดในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจํานวนประชากรจํานวนสูงถึง 65,729,098 คนและสูงเปนอันดับที่ 4 ใน
กลุมประเทศอาเซียน โดยการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรนี้ทําใหมีความตองการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เชน
ความตองการการบริโภคสินคา และที่อยูอาศัย สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมืองในภูมิภาคตางๆ และ
ทําใหความตองการเสนทางการคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนสงเพิ่มขึ้นตามไปดวย
รวมทัง้ ทําใหปริมาณการขนสงภายในประเทศเพิม่ ขึน้ สูงตามไปดวยเชนกัน รวมไปถึงโครงสรางพืน้ ฐานจําเปน
ตอการตอบสนองการพัฒนาของเมือง เชน ระบบและเครือขายการคมนาคม เปนตน
ปริมาณการขนสงภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องไมวาจะเปนปริมาณการขนสง
รวมภายในประเทศ และการขนสงในรูปแบบตาง ๆ โดยการขนสงทางชายฝง ทะเลมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
ตามมาดวยการขนสงทางราง และทางถนน ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากปริมาณอุปสงคตอ สินคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายในประเทศ
อยางตอเนื่องดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ปริมาณการขนสงในรูปแบบต
Ç าง ๆ ภายในประเทศตั้งแต ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558
¦¼Âµ¦ n
µ
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µ¥ {~³Á¨
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É
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458,828
0
11,920
0.6
45,413
-4.2
45,441
2.7
70
2.9
561,672
-0.1
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¦·¤µ
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465,020
1.3
10,829
-9.2
50,113
10.3
46,673
2.7
60
-14.3
572,695
2

¡«
¦·¤µ
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¡´´
482,358
11,356
50,907
51,872
59
596,552

3.7
4.9
1.6
11.1
-1.7
4.2

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

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายเครือขายการคมนาคม มีการตัดถนนเชื่อมตอระหวางจังหวัด
มากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มเสนทางการขนสงในทุกทางเพื่อขนสินคาและบริการใหถึงในทุกพื้นที่ เพื่อรองรับ
กับการขยายตัวของสิ่งเหลานี้ในอนาคต โดยมีการกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยกําหนดใหมกี ารพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
(Bureau of the Budget, 2018, 4) เพื่อเตรียมพรอมกับการขยายตัวตามความตองการของประชาชน
ไมวาจะเปนดานการคา การขนสง รวมถึงรองรับการขยายตัวของเมืองในแตละภูมิภาคอีกดวย
การสรางเครือขายคมนาคมเพื่อเชื่อมตอเสนทางการเดินทางจึงเปนสิ่งจําเปน การลงทุนสราง
เสนทางการคมนาคมในแตละครัง้ รัฐบาลควรพิจารณาถึงการขยายตัวของความเปนเมือง เนือ่ งจากปริมาณ
ความตองการการขนสงสินคาจะเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณความตองการดานการคา การลงทุน ปริมาณการผลิตสินคา
ตางๆ ในแตละภูมิภาค รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนในแตละภูมิภาค
การศึกษาปจจัยทีก่ าํ หนดปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดจึงเปนสิง่ จําเปน เนือ่ งจากเมือ่ ทราบ
วาปจจัยใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงสินคาแลว รัฐสามารถนําผลที่ได
ไปวางแผนลงทุนเพือ่ พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในพืน้ ทีท่ มี่ แี นวโนมจะมีการเพิม่ ขึน้ ของความตองการการขนสง
สินคาไดอยางถูกตอง ผลการศึกษานี้จึงสามารถนําไปประกอบการเลือกลงทุนโครงสรางพื้นฐาน และ
การขยายเครือขายการขนสงทีต่ อบสนองความตองการของพืน้ ทีไ่ ด ซึง่ จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจ อีกทัง้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน เพือ่ นําไปสูก ารเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืนไดในอนาคต

วัตถุประสงค
งานวิจัยนี้มุงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนสง
โดยทั่วไปการขนสง คือ การเคลื่อนยายคน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของ (สินคา) จากที่หนึ่งไปยังอีก
ทีห่ นึง่ โดยอาศัยอุปกรณในการขนสง ซึง่ เปนไปตามความตองการและตองทําใหเกิดประโยชน ทัง้ นีก้ ารขนสง
มีความสําคัญ ทําใหเกิดการผลิต การจางงาน และประสิทธิภาพในระบบตลาดได (Wivitsaeve, 2007, 253)
การขนสงในนิยามทางเศรษฐศาสตรจะมีความหมายที่ซับซอนกวานิยามของการขนสงทั่วไป โดยหมายถึง
การเคลื่ อ นย า ยบุ ค คลหรื อ สิ น ค า จากสถานที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก สถานที่ ห นึ่ ง อั น ก อ ให เ กิ ด อรรถประโยชน
ดานสถานที่ (Place Utility) และอรรถประโยชนดานเวลา (Time Utility) และการเคลื่อนยายนั้นเปนกิจกรรม
ทีเ่ พิม่ มูลคาใหแกสนิ คาดวย (Duangpastra, 2000, 20) ดังนัน้ การขนสงจึงมีความสําคัญ และเปนตัวเชือ่ มโยง
การผลิตและการบริโภค เนือ่ งจากการขนสงเปนการเคลือ่ นยายวัตถุดบิ จากแหลงตาง ๆ เพือ่ นํามาผลิตสินคา
และยังขนสงสินคาขั้นสุดทายจากโรงงานไปสูปลายทางคือ ผูบริโภคในอีกจังหวัดหนึ่งเปนตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น และจํานวนประชากรในจังหวัดหลักของภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งกอใหเกิดกิจกรรมการผลิตและการอุปโภคบริโภค และการขนสงสินคาจํานวนมหาศาลที่เกิดขึ้นระหวาง
จังหวัดภายในประเทศเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดดังคํากลาวของ Hensher & Brewer (2001) ที่กลาวไววา
ความต อ งการการขนส ง หรื อ อุ ป สงค ข องการขนส ง ย อ มขึ้ น อยู  กั บ ระดั บ รายได ลั ก ษณะของการขนส ง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คาบริการการขนสง และระยะเวลา
จึงอาจกลาวไดวาการขนสงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
การขนสงเปนปจจัยพืน้ ฐาน ชวยขยายตลาด กระจายสินคา ไมวา จะเปนระหวางผูผ ลิตดวยกัน หรือระหวางผูผ ลิต
และผูบริโภค กิจกรรมเหลานี้ยอมนํามาซึ่งรายไดจากการจําหนายสินคา การขนสงที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ขนสงวัตถุดิบในแตละครั้งไดเปนจํานวนมาก อันจะเปนการชวยลดตนทุนของธุรกิจไดเนื่องจากเปนการชวย
ประหยัดตนทุนในการผลิตสินคาได นอกจากนี้การขนสงชวยใหเกิดการจางงานและกอใหเกิดการผลิต
ขนาดใหญ ชวยในการเคลื่อนยายคนงานจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งซึ่งเปนการชวยลดอัตราการวางงาน
ได และสงเสริมการสรางรายได (Duangpastra, 2000, 35)
2. แบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model)
การศึกษาการประมาณคาปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดภายในประเทศไทย ครั้งนี้
ประยุกตใชทฤษฎีแรงดึงดูด ซึ่งบุกเบิกโดย Tinbergen (1962) และ Linnemann (1967) และระหวาง
หลายสิบปที่ผานมา แบบจําลองแรงดึงดูดเปนที่นิยมใชในการวิเคราะหและประมาณคาการไหลเวียน
ของการคาโดยเฉพาะแบบทวิภาคี แบบจําลองนี้ไดมีการอธิบายถึงตัวแปรที่ดึงดูดการไหลเวียนของสินคา
ระหวางสองระบบเศรษฐกิจ เชน ระยะทาง ราคา และตนทุน เปนตน ทั้งนี้แบบจําลองแรงดึงดูดเปน
แบบจําลองที่ใหความสําคัญกับแนวคิดที่สรางความเชื่อมตอกันของการเคลื่อนยายสินคาระหวางพื้นที่
สองพืน้ ทีห่ รือมากกวานัน้ โดยแนวคิดสําคัญคือ เมือ่ ลักษณะของพืน้ ทีห่ นึง่ เปลีย่ นแปลงไปหรือมีความสําคัญ
มากขึ้นจะสงผลตอการเคลื่อนไหวระหวางพื้นที่ทั้ง 2 อยางไร ดังนั้น แบบจําลองแรงดึงดูด จึงเหมาะที่จะใช
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ในการประมาณการการไหลของการจราจรและการโยกยายระหวางสองพื้นที่หรือมากกวา ไมวาจะเปน
การขนสงสินคา การเคลื่อนยายแรงงาน หรือการเดินทางของนักทองเที่ยว
แบบจําลองแรงดึงดูดจึงถือวาเปนแบบจําลองเชิงประจักษทางเศรษฐมิตทิ พี่ ฒ
ั นามาจาก
การอธิบายปริมาณการคาระหวางประเทศระหวางประเทศคูคา 2 ประเทศ โดยมีการใชขนาดของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติของประเทศตนทาง (Original Country) และประเทศปลายทาง (Destination Country)
โดยตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งคือ ระยะทางระหวางทั้งสองประเทศ ซึ่งแบบจําลองนี้ไดใชตัวแปรดานระยะทาง
เปนตัวแปรทีส่ ะทอนตนทุนการขนสง หรือราคาของการขนสงระหวางประเทศคูค า นอกจากนีท้ ฤษฎีแรงดึงดูด
ยังสามารถประยุกตใชกบั การประมาณคาปริมาณการเคลือ่ นยายสินคา หรือบริการชนิดตางๆ ไดอกี ดวย เชน
การเคลื่อนยายแรงงาน และการเดินทางของนักทองเที่ยว เปนตน
จากงานวิจยั เกีย่ วกับการประมาณการปริมาณการขนสงทีม่ กี ารประยุกตใชทฤษฎีแรงดึงดูด
มักจะนําไปวิเคราะหและประมาณคาปริมาณขนสงระหวางประเทศ เชน การคาระหวางประเทศ และ
การเคลือ่ นยายแรงงานระหวางประเทศ โดยถือหลักสําคัญวา การคาระหวางประเทศจะแปรผันในทางเดียวกัน
กับขนาดเศรษฐกิจ ในขณะทีป่ ริมาณการคาจะแปรผกผันกับระยะหางระหวางประเทศ ซึง่ การใหความสําคัญ
ในเชิงระยะทาง หรือความแตกตางทางดานภูมิศาสตรระหวาง 2 พื้นที่นี้ ถือไดวาเปนลักษณะสําคัญของ
แบบจําลองแดงดึงดูดที่แตกตางจากแบบจําลองทั่วไป เนื่องจากขอมูลการขนสงระหวางจังหวัดภายใน
ประเทศไทยที่เหมาะกับแบบจําลองนี้ยังไมเคยถูกจัดเก็บมากอน จึงยังไมพบการศึกษาที่ประมาณคาและ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดภายในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองแรงดึงดูด
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ทีส่ รางแบบจําลองดุลยภาพทัว่ ไปจากสมการแบบจําลองแรงดึงดูด
(Baier & Bergstrand, 2001, 4 ; Markusen & Rose, 2001, 446-448 & Deardorff, 1998) รวมทั้งมี
งานวิจัยบางเรื่องที่ไดสํารวจชุดตัวแปรที่มีการใชในแบบจําลองแรงดึงดูด เชนงานวิจัยของ Frankel (1997,
49 – 76) และงานวิจยั ของ Oguledo & Machee (1994, 112 – 115) และสามารถนํามาสรุปไดทงั้ หมดเปน 4
กลุมตัวแปร ดังนี้
2.1 กลุมตัวแปรดานขนาด (Size Variables) พบวา ขนาดของประเทศสามารถวัดคาไดใน
รูปของรายไดหรือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จํานวนประชากร และขนาดของพืน้ ที่ โดยตัวแปรกลุม นี้
ถือไดวา เปนตัวแปรหลักในแบบจําลองดึงดูด เนือ่ งจากนําไปประมาณคาความตองการของสินคาจากประเทศ
นําเขา รวมไปถึงสามารถวัดระดับของอุปทานของประเทศสงออกดวย ประเทศที่มีขนาดใหญที่มีจํานวน
ประชากร ขนาดพืน้ ที่ และรายไดมากกวา มักจะมีปริมาณการคามากกวาประเทศขนาดเล็ก ประเทศรายไดสงู
ยอมมีปริมาณอุปสงคตอ สินคามากกวาประเทศรายไดตาํ่ ตัวอยางของตัวแปรในกลุม นี้ ไดแก รายได จํานวนประชากร
พื้นที่เพาะปลูก มูลคาหรือจํานวนผลผลิต ผลรวมของรายไดตอหัวหรือรายไดรวมของประเทศ เปนตน
2.2 กลุม ตัวแปรดานภูมศิ าสตร (Geographic Variables) ไดแก ระยะทางระหวางประเทศ
ซึ่งถือวาเปนอีกตัวแปรหลักในแบบจําลองแรงดึงดูด Linnemann (1967, 633) กลาวไววาระยะทางยอม
มีผลตอปริมาณการคาระหวางประเทศ เนื่องจากระยะทางเปนปจจัยที่สะทอนถึงตนทุนของการขนสง
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ระยะทางยังสะทอนถึงการใชเวลาในการขนสงซึง่ แสดงถึงตนทุนคาเสียโอกาสของการขนสง 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 ประเทศมีการใชเงินสกุลเดียวกัน จะสามารถลดความเสีย่ งเกีย่ วกับความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได
ปริมาณการคาระหวาง 2 ประเทศจึงมีมากกวาประเทศที่ใชเงินตางสกุล เนื่องจากการใชเงินตางสกุล
จะมีตน ทุนทางธุรกรรมทีม่ ากกวานัน่ เอง นอกจากนีร้ ะดับราคา หรือดัชนีราคาระหวางประเทศคูค า ทัง้ 2 ประเทศ
ยังเปนตัวแปรที่สําคัญในกลุมนี้ โดยสะทอนใหเห็นถึงราคาของสินคาที่มีการแลกเปลี่ยนกันนั่นเอง
2.4 กลุม ตัวแปรดานนโยบายและสถาบัน (Policy and Institutional Variables) สวนมาก
ในงานวิจยั ตาง ๆ ตัวแปรดานนโยบายและสถาบันมักจะเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ ตัวแปรทีส่ ะทอนถึงนโยบาย
และสถาบัน ไดแก นโยบายสนับสนุนทางการคาระหวางประเทศ และกฎหมายเกีย่ วกับการกีดกันทางการคา
กฎระเบียบ อุปสรรคทางการคาประเภทตาง ๆ รวมถึงระดับของการคอรัปชั่นภายในประเทศ การไมคุนเคย
กับระเบียบหรือกฎหมายของประเทศคูคา เปนตน
นอกจากการประมาณการดานการคาและการขนสงแลว ยังมีงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีแนวคิด
แรงดึงดูดมาประมาณการเกีย่ วกับการเคลือ่ นยายแรงงานระหวางพืน้ ที่ 2 แหง โดยจะใหความสําคัญกับปจจัย
ทีผ่ ลักดันในเขตพืน้ ทีต่ น ทาง และปจจัยดึงดูดทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีป่ ลายทาง โดยปจจัยเหลานีม้ ผี ลตอการเคลือ่ นยาย
แรงงาน โดยการใชแบบจําลองแรงดึงดูดจะใหความสําคัญกับปจจัยดานระยะทางเปนหลัก โดยถือวา
ระยะทางจะเปนอุปสรรคตอการเคลือ่ นยายแรงงานระหวางพืน้ ที่ ยิง่ ระยะทางระหวางสองพืน้ ทีม่ คี วามหางไกล
กันมากเทาไรจะยิ่งมีผลตอการลดลงของปริมาณการเคลื่อนยายแรงงานมากเทานั้น
ทั้งนี้ สามารถสรุปไดวาแบบจําลองแรงดึงดูดสามารถประยุกตใชในการวิเคราะหการเคลื่อนยาย
สินคาและแรงงานระหวางพืน้ ทีต่ น ทางและพืน้ ทีเ่ ปาหมายปลายทาง โดยมีระยะทางเปนตัวแปรหลักทีส่ าํ คัญ
ประกอบกับปจจัยที่สงผลทางบวกและปจจัยที่สงผลทางลบเปนตัวแปรสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอการขนสง
ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
สรุปผลการศึกษาตัวแปรที่นํามาใชในการวิเคราะหปริมาณการเคลื่อนยายสินคาและแรงงานที่เกิดขึ้น
ระหวางพื้นที่
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคา
3.1 ปจจัยดานระดับรายได
ผลการศึกษาไดสนับสนุนวารายไดมอี ทิ ธิพลตอการขนสงอยางมีนยั สําคัญในทิศทางบวก
(Kraho, 2006, 73 ; Small & Dender, 2007, 15 – 17 และ Thomspon, 2007, 78) ในขณะที่ Techakunviroj
(2006, 57) พบวารายไดตอหัวของประชากรในภาคเหนือมีอิทธิพลมากกวาภาคอื่น ๆ และมีอิทธิพล
ตอการขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบ แตมีงานวิจัยของ Matas (2004, 204) ; Fitzroy & Smith
(1994, 202) ที่ไมพบความสัมพันธระหวางรายไดและปริมาณการขนสงเชนกัน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ที่ศึกษาความสัมพันธของรายไดตอการใชพลังงานในการขนสงซึ่งพบวา การใชพลังงานที่เปลี่ยนไปสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงความตองการการขนสงที่เปลี่ยนไปไดเชนกัน กลาวคือ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร
(GDP per capita) สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางบวกตอการใชพลังงานที่เกี่ยวของกับการขนสงทางถนน
(Mraihi, Abdallah & Abid, 2013, 250)
3.2 ปจจัยดานระดับราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
การศึกษาที่ผานมามีการใชทั้งระดับราคา (Nominal Price) ระดับราคาที่แทจริง
(Real Price) และดัชนีราคา (Price Index) เพือ่ สะทอนถึงปจจัยดานระดับราคา โดยพบวาระดับราคามีอทิ ธิพล
ตอการคมนาคมขนสงอยางมีนยั สําคัญในทิศทางลบ (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 อัตราแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลตอปริมาณการขนสงสินคาขาเขาของประเทศไทย
ในทิศทางลบ และมีอิทธิพลตอปริมาณการขนสงสินคาออกของประเทศไทยในทิศทางบวก
3.3 ปจจัยทางดานตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนทางเศรษฐกิจและคาใชจา ยตาง ๆ มีอทิ ธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนยั สําคัญ
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
ในการเดินทางมีอิทธิพลตอการขนสงในทิศทางบวก โดยในงานวิจัยของ Luofung (2001, 43 - 48) ยังพบวา
คาโดยสารระหวางเขตกําแพงนครเวียงจันทนและจังหวัดบริคาํ ไชยมีผลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนยั สําคัญ
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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มีอทิ ธิพลตอการขนสงอยางมีนยั สําคัญในทิศทางบวกเพราะเมือ่ มีจาํ นวนประชากรเพิม่ ขึน้ ยอมมีความตองการ
การขนสงขนสงสินคาและบริการ และการขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนั่นเอง
3.5 ปจจัยดานความถี่และระยะทาง
งานวิจัยของ Dangsawat & Churin (2015) ; Krako (2006) & Techakunviroj (2006)
พบวา ความถี่ในการใหบริการขนสงสาธารณะมีอิทธิพลตอความตองการเดินทางอยางมีนัยสําคัญใน
ทิศทางบวก นอกจากนี้ระยะทางยังสงผลตอปริมาณความตองการการขนสง ดังเชนผลการศึกษาของ Small
& Dender (2007) และ Matas (2004, 204) ทีพ่ บวาระยะทางมีอทิ ธิพลตอการขนสงอยางมีนยั สําคัญทางบวก
อยางไรก็ตามยังมีผลวิจัยที่พบวา การเปลี่ยนแปลงของเครือขายถนนและความยาวของถนนซึ่งสะทอน
ถึ ง ระยะทางมี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงการใช พ ลั งงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขนส ง ทางถนนในทิ ศ ทางบวก
(Mraihi, Abdallah & Abid, 2013, 250) ทั้งนี้ปจจัยดานระยะเวลาในการเดินทางยังเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงตอปริมาณการขนสง ดังนั้นการเดินทางที่ยาวนานยอมสะทอนถึงระยะทางที่หางไกลมากขึ้น ตนทุน
ในการขนสงยอมสูงขึ้นและมีผลตอปริมาณการขนสงระหวางกันที่นอยลง สวนผลการศึกษา Wahab &
Sargious (1992, 64-65) พบวาระยะเวลาในการเดินทางมีอทิ ธิพลตอการขนสงอยางมีนยั สําคัญในทิศทางบวก
แตเมือ่ พิจารณาแยกตามวิธกี ารขนสงกลับพบวาระยะเวลาของการเดินทางโดยใชรถบรรทุกมีอทิ ธิพลทางลบ
ตอความตองการการขนสงอยางมีนัยสําคัญ
3.6 ปจจัยดานภูมิศาสตร
ปจจัยทางดานภูมศิ าสตร เชน ความเปนเมือง มีอทิ ธิพลตอการคมนาคมขนสง (Wahab &
Sargious, 1992, 64) จากผลการศึกษาของ Matas (2004, 204, 217) ไดใชดัชนีวัดความเปนชานเมือง
(Suburbanization Index) เพื่อสะทอนถึงลักษณะทางดานภูมิศาสตร พบวา ดัชนีวัดความเปนชานเมือง
มีผลตอความตองการใชถนนโดยรถยนตสวนตัว เนื่องจากคนที่อาศัยและทํางานอยูในชานเมืองสวนมากจะ
ใชรถยนตสวนตัวมากกวาการใชบริการขนสงสาธารณะ
3.7 ปจจัยดานความเสี่ยงในการขนสง
การศึกษาของ Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) พบวาความเสี่ยงทางดาน
ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากการขนสงทางรถบรรทุกมีอิทธิพลตอการปริมาณการขนสง
อยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวก ในขณะเดียวกันพบวาความเสี่ยงทางดานความสูญเสียและความเสียหาย
ที่เกิดจากการขนสงทางรถไฟมีอิทธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางตรงขาม
นอกจากปจจัยทีก่ ลาวมาขางตน Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) ยังมีปจ จัยอืน่ ในงานทีเ่ กีย่ วของ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ปริ ม าณการคมนาคมและขนส ง ได แ ก คุ ณ ภาพการขนส ง ที่ ดี มี ส  ว นสนั บ สนุ น ปริ ม าณ
ความตองการการขนสง ความเขมขนของเชือ้ เพลิง (Fuel Intensity) และการเปลีย่ นแปลงโครงสรางคาโดยสาร
อัตราการวางงาน เปนตน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีม้ งุ เนนศึกษาปจจัยกําหนดปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัด เพือ่ นําไปประมาณ
คาการขนสงระหวางจังหวัดของประเทศไทย โดยการวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิของสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม ซึ่งฐานขอมูลนี้ไดทําการสํารวจปริมาณการขนสงระหวาง
จังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศจากจุดตรวจ และสถานีสงมอบ
และรับมอบตูส นิ คาตาง ๆ ภายในประเทศ เชน ปริมาณการขนสงรวม ประเภทของการขนสง และวัตถุประสงค
ของการขนสงสินคา เปนตน โดยการศึกษาครัง้ นีไ้ ดรบั การอนุเคราะหขอ มูลปริมาณการขนสงรวมและปริมาณ
การขนสงสินคาแยกตามประเภทการขนสง ที่ประมวลมาจากฐานขอมูล CUBE CARGO ของป พ.ศ. 2560
ซึ่งมีจํานวนขอมูลทั้งหมด 5,852 ชุด และการศึกษานี้ไดใชแบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model)
ในการประมาณคาสัมประสิทธิส์ าํ คัญ การวิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอปริมาณการขนสงสินคาโดยเปรียบเทียบ
เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) และ Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML)1 ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 2
1

Ordinary Least Square (OLS) และ Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) เปนเทคนิคการประมาณคาสัมประสิทธิ์ทาง
สถิติของสมการถดถอย (Regression) ที่เปนที่นิยมนํามาประมาณคาในแบบจําลองแรงดึงดูด โดยขอสมมติพื้นฐานของ OLS คือมี
การกระจายตัวของขอมูลเปนแบบโคงปกติ (Normal Distribution) ในขณะที่ PPLM ไมใช ทั้งนี้มีการอธิบายถึงลักษณะตาง ๆ รวมถึง
ขอแตกตางของเทคนิคทั้ง 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
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 Ordinary Least Square (OLS)

 Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML)

Output Data
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แผนภาพที่ 2: การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอปริมาณการขนสงสินคา

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทําใหสามารถกําหนดตัวแปรสําคัญที่ใชในแบบจําลอง
การประมาณคาความตองการการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของการศึกษานี้ โดยไดแสดงไวดังนี้
Tij = f (DISTij, GPPO, GPPD, POPO, POPD, AGRO, AGRD, PORTO, PORTD, INDESTD, INDESTO,
CYOD, Mymo, Mayo, Camo, Laoo, Mymd, Mayd, Camd, Laod)
โดยที่
Tij
DISTij
GPPO
GPPD
POPO
POPD
AGRO
AGRD
PORTO
PORTD
INDESTO
INDESTD
CYOD
Mymo
Mayo
Camo
Laoo
Mymd
Mayd
Camd
Laod

หมายถึง ปริมาณสินคาที่ขนสงจากพื้นที่ตนทาง i ไปพื้นที่ปลายทาง j
หมายถึง ระยะทางระหวางพื้นที่ตนทาง i ไปพื้นที่ปลายทาง j
หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตนทาง
หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปลายทาง
หมายถึง จํานวนประชากรของจังหวัดตนทาง
หมายถึง จํานวนประชากรของจังหวัดปลายทาง
หมายถึง จํานวนพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดตนทาง
หมายถึง จํานวนพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดปลายทาง
หมายถึง พื้นที่ตนทางที่มีทาเรือ (มีทาเรือ = 1, ไมมีทาเรือ = 0)
หมายถึง พื้นที่ปลายทางที่มีทาเรือ (มีทาเรือ = 1, ไมมีทาเรือ = 0)
หมายถึง พื้นที่ตนทางที่มีนิคมอุตสาหกรรม (มีนิคมฯ= 1, ไมมีนิคมฯ= 0)
หมายถึง พื้นที่ปลายทางที่มีนิคมอุตสาหกรรม (มีนิคมฯ= 1, ไมมีนิคมฯ= 0)
หมายถึง มีสถานีสง มอบและรับมอบตูส นิ คา (สถานีสง มอบและรับมอบตูส นิ คาทัง้ ตนทางและปลายทาง = 1,
ไมมีสถานีสงมอบและรับมอบตูสินคาทั้งปลายทางและตนทาง = 0)
หมายถึง จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศพมา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)
หมายถึง จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศมาเลเซีย (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)
หมายถึง จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศกัมพูชา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)
หมายถึง จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศลาว (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)
หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศพมา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)
หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศมาเลเซีย (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)
หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศกัมพูชา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)
หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศลาว (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0).

สามารถกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไดดังนี้
1. ระยะทางระหวางพื้นที่ตนทางและพื้นที่ปลายทางซึ่งถือวาเปนตัวแปรสําคัญในแบบจําลอง
แรงดึงดูด (Gravity Model) และเปนตัวแปรที่สะทอนถึงตนทุนและราคาของคาขนสงระหวางจังหวัด
จะสงผลทางลบตอปริมาณสินคาที่ขนสงระหวางจังหวัด
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2. ปจจัยดานผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด จํานวนพื้นที่เพาะปลูก จํานวนประชากร ที่ตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีสงมอบและรับมอบตูสินคา และจังหวัดที่มีทาเรือสําหรับการสงออกและนําเขา
จะสงผลบวกแปรผันไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัด

ผลการวิจัย
ตารางที่ 4
ผลการประมาณคาปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย
µ¦ n¦ª¤µ¦ nµµ¦ nµ¦µµ¦ nµÁ¦º°

330/2/6 330/ 330/ 330/
ln ¦³¥³µ¦³®ªnµ¡ºÊ¸É
-0.787*** -179011.00***
-0.777***
0.693***
-0.446***
ln ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´oµ
1.145*** 199838.00***
1.079***
1.957***
2.145***
ln ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´¨µ¥µ
1.107***
72068.47
0.895***
4.142***
2.716***
ln Îµª¦³µ¦ °´®ª´oµ
0.431***
58543.8
0.557***
-0.675***
-1.120***
ln Îµª¦³µ¦ °´®ª´¨µ¥µ
0.953*** 122874.80**
1.140***
2.942***
-1.313***
ln Îµª¡ºÊ¸ÉÁ¡µ³¨¼ °´®ª´oµ
1.063***
56738.22
0.971***
1.937***
2.791***
ln Îµª¡ºÊ¸ÉÁ¡µ³¨¼ °´®ª´¨µ¥µ
0.775***
7247.58
0.794***
2.739***
0.131***
¡ºÊ¸Éoµ¸É¤¸ nµÁ¦º°
2.024*** 415862.80***
1.701***
11.509***
4.353***
¡ºÊ¸É¨µ¥µ¸É¤¸ nµÁ¦º°
1.689*** 475728.30***
1.767***
4.700***
2.697***
¡ºÊ¸Éoµ¸É¤¸ ·¤°»µ®¦¦¤
1.341***
136417.80*
1.203***
2.222***
5.442***
¡ºÊ¸É¨µ¥µ¸É¤¸ ·¤°»µ®¦¦¤
-0.468***
-92766.59
-0.516***
1.945***
0.136***
¤¸µ¸n¤°Â¨³¦´¤°¼o·oµ
-0.250***
-84694.3
-0.345***
-1.272***
0.461***
´®ª´oµ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«¡¤nµ
-0.052***
-27743.81
0.008***
-1.597***
-4.373***
´®ª´oµ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥
-1.018***
-35645.72
-0.881***
-2.026***
-3.695***
´®ª´oµ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«´¤¡¼µ
0.164***
-14022.55
0.145***
2.017***
-24.001
´®ª´oµ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«¨µª
-0.150***
-16157.37
-0.170***
-0.112***
0.198***
´®ª´¨µ¥µ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«¡¤nµ
-0.266*** -55729.55*
-0.317***
-11.606
-52.402
´®ª´¨µ¥µ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥ -0.409***
-37211.42
-0.488***
-3.278
0.550***
´®ª´¨µ¥µ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«´¤¡¼µ -0.269*** -89808.68***
-0.250***
-3.703***
-13.991
´®ª´¨µ¥µ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«¨µª
-0.183***
-10566.59
-0.176***
-0.277***
0.157
´®ª´¨µ¥µ¤¸nµµ¥Â´¦³Á«¡¤nµ
-58.273***
-3469618
-58.291***
-184.980***
-59.583***
Regional Fixed Effect
Prob> chi2
0.000
0.000
0.000
0.000
2
Pseudo R
0.673
0.642
0.703
0.879
Prob> F
0.000
R-squared
0.088
Adj R-squared
0.083

ที่มา: ประมาณคาโดยนักวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ STATA 14
* มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10
** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
*** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4 แสดงผลการประมาณค า ปริ ม าณการขนส ง ระหว า งจั ง หวั ด ภายในประเทศ
โดยเปรียบเทียบผลของการประมาณคาระหวางเทคนิค PPML และ OLS โดยตัวแปรควบคุมคือ ภูมิภาคของ
จังหวัดตนทาง และภูมิภาคของจังหวัดปลายทาง และคาสัมประสิทธิ์จากการประมาณคาได
การประมาณคาดวยเทคนิค OLS พบวา ระยะทางมีผลกระทบทางลบตอปริมาณการขนสง
ภายในประเทศเชนเดียวกัน ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตนทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปลายทางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนประชากรของจังหวัดปลายทาง
มีอิทธิพลทางบวกตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ถาจังหวัดตนทางและ
ปลายทางมีทาเรือขนสงสินคาก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวางจังหวัดนั้น ๆ เพิ่มขึ้น ปจจัยการ
มีเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดตนทางมีผลกระทบทางบวกตอการขนสงในลักษณะเดียวกับการประมาณ
ค า ด ว ยเทคนิ ค PPML ในขณะที่ ก ารมี นิ ค มอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ปลายทางไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
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
ตัวแปรสําคัญในแบบจําลองมีนยั สําคัญทางสถิตทิ กุ ตัวแปร และเปนไปตามขอสมมติฐาน กลาวคือ ระยะทาง
มีผลกระทบทางลบตอปริมาณการขนสงภายในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดซึ่งสะทอนถึงระดับ
รายไดของทั้งจังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นคนในจังหวัดตนทาง
และปลายทางมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจะทําใหปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดทั้งสองเพิ่มขึ้นตามไปดวย
จํานวนประชากรของแตละจังหวัดก็เชนเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทาง
ทําใหปริมาณความตองการการขนสงระหวางจังหวัดเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นถึงความตองการสินคาที่มากขึ้น
ตามไปดวยระหวางสองจังหวัด
ตัวแปรดานการผลิต และขนสงอืน่ ๆ เชน พืน้ ทีเ่ พาะปลูก การมีเขตนิคมอุตสาหกรรม การมีทา เรือขนสงสินคา
และการมีจดุ พักและกระจายสินคา ก็มผี ลตอการเพิม่ ขึน้ และลดลงของปริมาณการขนสงอยางมีนยั สําคัญเชนกัน
จากผลการประมาณคาพบวา ปริมาณการขนสงสินคา ระหวางจังหวัดจะเพิ่มมากขึ้น ถาจังหวัดตนทาง
และปลายทางมี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง ถ า จั ง หวั ด ต น ทางและปลายทางมี ท  า เรื อ ขนส ง สิ น ค า
ก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวางจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีหลังนี้สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความตองการการขนสงเพื่อการนําเขาและสงออก อยางไรก็ดี ตัวแปรหุนดานการมีเขตนิคมอุตสาหกรรม
จะมีผลทางบวกตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดเมื่อจังหวัดตนทางมีนิคมอุตสาหกรรม
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หมายความวา โดยสวนใหญการขนสงระหวางจังหวัดจะเปนการขนสงจากแหลงผลิตสินคา หรือจังหวัด
ที่มีการผลิต (จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม) ไปยังจังหวัดปลายทางที่มีผูบริโภคสินคานั้นอยู ในขณะที่เมื่อมี
นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทางจะมีปริมาณการขนสงนอยกวาจังหวัดที่ไมมีนิคมอุตสาหกรรมอยู
นอกจากนี้ยังพบวาการที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีดานชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน
ยังมีนัยสําคัญทั้งทางบวกและทางลบตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณความตองการการขนสงระหวางจังหวัด
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
คณะวิจัยจึงไดขยายการวิเคราะหลงรายละเอียดถึงปจจัยที่มีผลตอการขนสงประเภทตางๆ ทั้งทางถนน
ทางราง และการขนสงโดยเรือ ซึง่ การขนสงทางเรือนีเ้ ปนการพิจารณาเฉพาะการขนสงภายในประเทศเทานัน้
ทั้งนี้รวมถึงการขนสงสินคาดวยเรือชายฝงระหวางจังหวัดดวย โดยใชการประมาณคาดวยเทคนิค PPML
ซึง่ ไดมกี ารพิสจู นแลววาเปนเทคนิคทีส่ ามารถอธิบายแบบจําลองไดดกี วาเทคนิค OLS ซึง่ ผลการประมานคาได
แสดงในตารางที่ 4 การประมาณคาปริมาณขนสงจําแนกตามประเภทของการขนสงมีลักษณะเชนเดียวกับ
การประมาณคาปริมาณการขนสงโดยรวม โดยตัวแปรสําคัญสวนใหญมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ = 0.01
การประมาณคาดวยเทคนิค PPML และการประมาณคาดวย OLS มีรายละเอียดตางกันเล็กนอย
กลาวคือ ระยะทางมีผลตอการขนสงในแตละประเภท โดยมีผลทางลบกับการขนสงทางถนนและการขนสง
ทางเรือ ซึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกับการประมาณคาการขนสงโดยรวม แตระยะทางมีผลทางบวกตอการขนสง
ทางราง หมายความวา ถาเปนการขนสงในระยะไกลมักมีการขนสงโดยใชราง เนื่องจากมีตนทุนในการขนสง
ทีต่ าํ่ กวาและสามารถขนสงไดในปริมาณทีม่ ากกวาในคราวเดียวกันนัน่ เอง นอกจากนีย้ งั พบวาจํานวนประชากร
ของจังหวัดตนทางและปลายทางมีผลตอการขนสงในแตละประเภทแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนประชากร
ที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงปจจัยของการขยายตัวของเมืองที่มีมากขึ้น ทําใหมีความตองการหรือมีอุปสงคตอการขนสงทางถนน
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทางมีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอการขนสงทางเรือ
นอกจากนี้ ยังพบวาจํานวนประชากรทีจ่ งั หวัดตนทางเพิม่ ขึน้ มีผลตอการลดลงของปริมาณการขนสง
ทางราง ในขณะทีจ่ าํ นวนประชากรทีจ่ งั หวัดปลายทางเพิม่ มากขึน้ จะมีผลตอการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขนสง
ทางราง ประเด็นที่นาสนใจตอมา คือ ประเด็นเรื่องการมีนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทาง พบวาปจจัย
นี้มีผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ในขณะที่มีนัยสําคัญและสงผลทางบวกตอการขนสง
ทางราง และทางเรือ สามารถอธิบายไดวา การทีจ่ งั หวัดปลายทางเปนทีต่ งั้ ของนิคมอุตสาหกรรม นัน่ หมายถึง
การทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมเหลานัน้ ตองการการขนสงวัตถุดบิ เพือ่ ใชในการผลิต จึงอาจกลาวไดวา โดยสวนใหญ
การขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตมักจะใชการขนสงทางรางและทางเรือ การมีจุดพักและกระจายสินคา
ทั้งจังหวัดตนทางและปลายทางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มขึ้นของการขนสงทางเรือ จึงเห็นไดวาการมีสถานี

57

58

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

สงมอบและรับมอบตูสินคาและกระจายสินคานั้นมีความสําคัญตอการขนสงทางเรือเปนอยางมากเมื่อเทียบ
กับการขนสงประเภทอื่น ๆ นอกจากนั้นผลการประมาณคา พบวาปจจัยอื่นๆ ของการขนสงทั้งทางถนน
ทางราง และทางเรือ มีนัยสําคัญและเปนไปในทิศทางเดียวกับการประมาณคาปริมาณการขนสงโดยรวม

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้พบวา การประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบายแบบจําลองไดดีกวาวิธี OLS
ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากงานวิจัยของ Macphee, Cook & Sattayanuwat (2013, 227-228) ที่ทําการ
ประมาณคาการขนสงและการคาระหวางประเทศในอัฟริกาตะวันออก และอัฟริกาใต นอกจากนีต้ วั แปรสําคัญ
ได แ ก ระยะทางระหว า งจั ง หวั ด พบว า มี ผ ลทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ปริ ม าณการขนส ง โดยรวม
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Small & Dender (2007) และ Matas (2004) ซึ่งพบวา ระยะทาง
ในการเดินทางมีอทิ ธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนยั สําคัญในทิศทางบวกและเมือ่ พิจารณาถึงผลกระทบ
ของระยะทางตอการขนสงประเภทตาง ๆ พบวา ระยะทางที่มากขึ้นจะมีผลทําใหความตองการการขนสง
ทางถนนลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wahub & Sargious (1992) ที่พบวา ระยะเวลาการเดินทาง
ยาวนานซึ่งสะทอนถึงระยะทางที่หางไกลมากขึ้น จะมีอิทธิพลทางลบตอความตองการขนสงโดยรถบรรทุก
นั่นเอง
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ในงานวิจัยนี้ ใชมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเปนตัวแปรที่สะทอนถึง
รายไดของประชากรพบวา ถารายไดเพิ่มขึ้นจะสงผลทางบวกและมีอิทธิพลทําใหการขนสงโดยรวมเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย และมีผลในทิศทางเดียวกันกับการขนสงทัง้ 3 ประเภท กลาวคือ ถารายไดของประชากรในจังหวัดตนทาง
เพิม่ ขึน้ จะมีการขนสงสินคาผานทางถนน ทางราง และทางเรือเพิม่ ขึน้ ตามไปดวย และเมือ่ รายไดของประชากร
ในจังหวัดปลายทางเพิ่มขึ้นยอมมีความตองการการขนสงเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Dangsawat & Churin (2015) ; Kraho (2006) ; Small & Dender (2007) และ Thompson (2007) ที่พบวา
ปจจัยทางดานรายไดมีอิทธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวก
ปจจัยดานสังคม ไดแก จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทาง พบวามีผลทางบวกตอ
ปริมาณการขนสง ซึง่ สอดคลองกับ Dangsawat & Churin (2015) ; Techakunviroj (2006) ; Loufung (2001) ;
Small & Dender (2007) และ Matas (2004) กลาวคือ โดยรวมแลวจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอ
ปริมาณการขนสงที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ไมวาจะเปนจํานวนประชากรที่จังหวัดตนทางหรือจังหวัดปลายทาง
แตงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ดขยายการวิเคราะหเพิม่ เติม โดยแยกพิจารณาตามประเภทการขนสงพบวา การขนสงทางถนน
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการขนสงโดยรวม ในขณะทีก่ ารขนสงทางรางจํานวนประชากรทีจ่ งั หวัดปลายทาง
มีอทิ ธิพลทางบวกแตจาํ นวนประชากรทีจ่ งั หวัดตนทางมีอทิ ธิพลทางลบ อยางไรก็ดจี าํ นวนประชากรไมวา จะเปน
จังหวัดตนทางหรือปลายทางสงผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางเรือ
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สรุป
การศึกษานี้มุงเนนจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดภายในประเทศ
โดยมีการประมาณคาจากแบบจําลองทฤษฎีแรงดึงดูด (Gravity Model) โดยใชเทคนิคการประมาณคาแบบ
Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) ซึ่งพบวาการประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบาย
แบบจําลองไดดีกวาการประมาณคาแบบ OLS ประเด็นสําคัญจากผลการประเมินคาดวยวิธี PPML พบวา
ปจจัยทีม่ ผี ลทางบวกตอปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัด ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมของทัง้ จังหวัดตนทาง
และจังหวัดปลายทาง จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทาง พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตนทาง
และปลายทาง การมีทาเรือขนสงสินคา การมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดตนทาง และปจจัยที่มีผลทางลบ
ตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดในประเทศไทย ไดแก ระยะทางระหวางจังหวัด การมีนิคมอุตสาหกรรม
ที่จังหวัดปลายทาง และการมีสถานที่สงมอบและรับตูสินคา
1. ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ระยะทางซึง่ เปนปจจัยทีส่ ะทอนใหเห็นถึงตนทุนการขนสง มีอทิ ธิพลทางลบตอปริมาณการขนสง
สินคาโดยรวมระหวางจังหวัด ระยะทางยิ่งไกลยิ่งมีการขนสงระหวางกันนอยลง อยางไรก็ดี เมื่อวิเคราะห
แยกตามประเภทการขนสงพบวา ระยะทางมีผลทางลบกับการขนสงทางถนนและการขนสงทางเรือ ซึ่งเปน
ไปในทิศทางเดียวกับการประมาณคาการขนสงโดยรวม แตระยะทางมีผลทางบวกตอการขนสงทางราง
หมายความวา ถาเปนการขนสงในระยะไกลมักมีการขนสงโดยใชราง เนื่องจากมีตนทุนในการขนสงที่ตํ่ากวา
และสามารถขนสงไดในปริมาณทีม่ ากกวาในคราวเดียวกันเมือ่ เทียบกับการขนสงในลักษณะอืน่ ดังนัน้ สําหรับ
การขนสงระยะไกลจึงควรสงเสริมการขนสงสินคาทางราง ในขณะที่การขนสงระหวางจังหวัดในระยะใกลนั้น
การขนสงทางถนน และทางเรือจะมีผลทางบวกตอการเพิ่มปริมาณการขนสงสินคาไดมากกวา
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญไมวาจะเปนผลิตภัณฑมวลรวม
ของจังหวัดตนทางหรือปลายทาง การเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทางทําใหปริมาณ
ความตองการการขนสงระหวางจังหวัดเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน อาจกลาวไดวาปจจัยที่สะทอนถึงการขยายตัว
ของเมืองไมวาจะเปนทางดานประชากรหรือรายได มีผลทางบวกตอปริมาณความตองการการขนสงระหวาง
จังหวัดภายในประเทศนัน่ เอง ดังนัน้ หากรัฐบาลตองการสงเสริมใหการคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพมากขึน้
จึงควรใหความสําคัญกับการสรางโครงสรางพื้นฐานแกจังหวัดที่มีการขยายตัวสูงทั้งดานรายไดและจํานวน
ประชากรเปนหลัก นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนประชากรของจังหวัดตนทางและปลายทางมีผลตอการขนสง
ในแตละประเภทแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนประชากรที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวก
อยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปจจัยของการขยายตัวของเมืองที่มีมากขึ้นทําให
มีความตองการหรือมีอุปสงคตอการขนสงทางถนนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทาง
และปลายทางมีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางเรือ
ตัวแปรดานการผลิตไมวาจะเปนการผลิตดานเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมก็มีผลตอปริมาณ
การขนสงสินคาระหวางจังหวัด ถาพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนจังหวัดตนทางและปลายทาง
อีกทั้งถาจังหวัดตนทางและปลายทาง มีทาเรือขนสงสินคาก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวาง
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จังหวัดนัน้ ๆ เพิม่ ขึน้ การมีเขตนิคมอุตสาหกรรมจะมีผลทางบวกตอการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขนสงระหวาง
จังหวัดเชนกัน ดังนัน้ การสงเสริมใหมกี ารผลิตไมวา จะเปนพืน้ ทีเ่ กษตร หรือนิคมอุตสาหกรรมยอมสงผลใหเกิด
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดได
การมีนคิ มอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทาง มีผลทางลบอยางมีนยั สําคัญตอการขนสงทางถนน
ในขณะที่สงผลทางบวกตอการขนสงทางรางและทางเรืออยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นการที่จังหวัดปลายทาง
เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจึงมีความตองการการขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตซึ่งมักจะเปนการขนสง
ทางรางและทางเรือ ดังนัน้ เมือ่ รัฐบาลตองการสงเสริมการขนสงทางรางและทางเรือ จึงควรสรางโครงสรางพืน้ ฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อรองรับการขนสงในลักษณะดังกลาวใกลกับนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดปลายทางนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบวาการมีสถานที่สงมอบและรับมอบตูสินคาทั้งจังหวัดตนทางและ
ปลายทางมีผลทางลบตอปริมาณการขนสงโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ แตมีผลทางบวกตอปริมาณการขนสง
ระหวางจังหวัดทางเรือ ดังนั้นอาจกลาวไดวาถาตองการสงเสริมการขนสงทางเรือระหวางจังหวัดใดควรมี
การสรางสถานีสงมอบและรับมอบตูสินคา รวมถึงศูนยกระจายสินคาระหวางจังหวัดทั้งสองนั่นเอง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เนือ่ งจากขอมูลทุตยิ ภูมปิ ริมาณการขนสงสินคาทีน่ าํ มาใชในการวิเคราะหงานวิจยั ชิน้ นีเ้ ปนขอมูล
ภาคตัดขวางของป พ.ศ. 2560 ซึ่งงานวิจัยนี้นํามาประมาณคาเพียงปเดียวเทานั้น ดังนั้นการวิจัยในอนาคต
จึงควรใชขอ มูลทีม่ คี วามทันสมัยเพิม่ เติม เพือ่ จะสามารถวิเคราะหความสัมพันธไดถกู ตอง และแมนยํามากขึน้
นอกจากนี้ งานวิจัยในอนาคตยังสามารถขยายการวิเคราะหถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขนสงคนและ
นักทองเทีย่ วระหวางจังหวัดได เพือ่ นําไปกําหนดนโยบายการขนสงสาธารณะระหวางจังหวัดใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต
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นางสาวสุคนธา สุขพิชญกานต ผูชวยวิจัย และ ผูที่มีสวนชวยเหลืออื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนในดานตางๆ
ที่ทําใหงานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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