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ปั จจุ บั น ปั จจั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาประชาคมอาเซี ย น ( ASEAN
Community) คื อ ระบบการคมนาคมขนส่งที่ ดี เพื่ อที่ จะสร้ างความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกันภายในกลุม่ ประชาคมอาเซียนตามแนวคิด ASEAN Connectivity และตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยน โครงการวิจยั นี ้มุ่งศึกษาเรื่ องมาตรการ
ทางกฎหมายในการส่งเสริ มและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ระหว่ างประเทศไทยเมียนมา เส้ นทางเชียงราย-ท่าขี ้เหล็ก ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เนื่ องจากพบว่ าการจัดการระบบคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและเมี ยนมาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี ้เหล็กนัน้ ยังไม่อาจพัฒนาไป
ได้ ถึงขีดสุดได้ เนื่องด้ วยสภาพปั ญหาของความแตกต่างกันเกี่ ยวกับระบบคมนาคม
ขนส่งคนโดยสารของประเทศไทยและสหภาพเมียนมาที่เป็ นการขนส่งข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศในระดับท้ องถิ่น คือ เป็ นการคมนาคมขนส่งบริ เวณชายแดนในเส้ นทางระยะสัน้
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รวมทัง้ ปั ญหาที่ประเทศไทยและสหภาพเมียนมา ยังมิได้ มีข้อตกลงร่ ว มกันระหว่าง
ประเทศในมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคมนาคมขนส่ง ข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใด ดังนัน้ เพื่อที่จะเชื่ อมต่อการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดน
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัด
เชียงรายและในพื ้นที่จงั หวัดท่าขี ้เหล็กเกิดขึ ้นจริ ง ประเทศไทยและสหภาพเมียนมา ควร
จัดทามาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริ มและพัฒนาการคมนาคมขนส่งระหว่าง
ประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย-ท่าขี ้เหล็ก ขึ ้น
คาสาคัญ: กฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ / การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยเมียนมา / เขตเศรษฐกิจพิเศษ / การพัฒนา
Abstract
Based on ASEAN Connectivity concept and the objectives of ASEAN
Community, one of the most important factors for promoting and developing
ASEAN Community is recently a good transport system in order to create the
unity among state members of ASEAN Community. The aim of this research
project is to study the Legal Measures for supporting and developing the interstates transportation between Thailand and the Union of Myanmar on Chiang RaiTachilek route located in Mae Sai Special Economic Zone Chiang Rai. However,
this area is not fully development on inter-states transportation system between
Mae Sai Special Economic Zone, Chiang Rai province, Thailand and Tachilek
province, Myanmar. It is because nowadays there is the difference of
transportation system of Thailand and the Union of Myanmar, especially the interstates transportation of passengers within this area as a local level. Furthermore,
Thailand and the Union of Myanmar do currently not have any agreement related
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to the inter-state transportation. In order to actually making and connecting the
inter-state passenger transportation between Thailand and the Union of
Myanmar, both countries should consequently conclude an agreement on interstate passenger transportation for supporting and developing the inter-states
transportation between Thailand and Myanmar on Chiang Rai-Tachilek route
located in Mae Sai Special Economic Zone.
Keywords: International Transport Law / Inter-states Transportation between
Thailand and Myanmar / Special Economic Zone / Development
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จโลกในปั จจุบันนี ม้ ี การขยายตัวอย่ างรวดเร็ วมาก
ประเทศกาลังพัฒนา เช่น กลุม่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
เองก็มีความตระหนักถึงภาวะก้ าวกระโดดของการเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจการค้ าโลก
จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ดการรวมตัว กัน ของกลุ่ม ประเทศก าลัง พัฒ นาในดิ น แดนแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และจัดตังขึ
้ ้นเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่กอปร
ไปด้ วยประชาคมย่อยสามเสาหลัก ได้ แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) และประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยประชาคมย่อยเหล่านี ้เป็ น
ตัวกระตุ้นให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างประเทศทังในระดั
้
บทวิภาคีและพหุภาคีอื่นๆ ขึ ้น
จานวนมาก โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันเป็ นแผนงานบูรณาการ
ด้ านเศรษฐกิ จซึ่งถื อเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนา ซึ่งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนนี ้
ดาเนินการภายใต้ นโยบายที่ประสงค์ ให้ มี การเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน
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เงินทุน แรงงานและทรัพยากรอย่างเสรี ภายในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนในตลาดการค้ าโลกต่อไป
สิ่งหนึ่งซึ่งถูกเน้ นย ้าภายใต้ กรอบพันธกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็ น
ปั จจัยสาคัญในการส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ การมีระบบการขนส่ง
ที่ดี โดยเฉพาะการขนส่งคนโดยสาร ซึ่งถื อได้ ว่าทรั พยากรมนุษย์ เป็ นปั จจัยหลักที่
สาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ อีกทังการเคลื
้
่อนย้ ายทรัพยากรมนุษย์ยงั นามาซึ่ง
เม็ดเงินจานวนมหาศาลที่เข้ าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนันจึ
้ งมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานภายในประเทศเพื่อจะรองรับการ
ต่อยอดการพัฒนาไปยังโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างประเทศ ซึ่งโครงสร้ างพื ้นฐานหนึ่งที่
สาคัญ คือ โครงสร้ างพื ้นฐานเชิงกฎหมาย ซึง่ เป็ นกลไกที่สาคัญในการจัดการการขนส่ง
คนโดยสารให้ มีความเป็ นระบบระเบียบและสามารถอานวยความสะดวกแก่พลเมืองได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อที่จะสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่มประเทศ
ภาคี สมาชิ กอาเซี ยน ก่อให้ เกิ ดความแข็ งแกร่ งในอันที่จะลดทอนอุปสรรคของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจทังเศรษฐกิ
้
จเชิงการค้ า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของ
กลุม่ ประเทศสมาชิก
เมื่ อพิ เคราะห์ ในเชิ งภูมิ ศาสตร์ พบว่ าจังหวัดเชี ยงรายมี ความส าคัญในเชิ ง
เศรษฐกิ จในลักษณะการเป็ นเมืองหน้ าด่านการค้ าชายแดน เพราะเหตุที่มีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านถึงสองประเทศ คือ สหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว และ
สามารถเชื่อมต่อไปถึงประเทศจีนได้ อีกด้ วย โดยที่ในจังหวัดเชียงรายนี ้มีด่านการค้ า
และศุลกากรขนาดใหญ่ถึงสามแห่งที่มีระบบการขนส่งระหว่างประเทศทังทางน
้
้าและ
ทางบก ได้ แก่ ด่านที่ตัง้ อยู่ในอาเภอแม่สาย อาเภอเชี ยงแสน และอ าเภอเชี ยงของ
ด่านทังสามนี
้
้เป็ นช่องทางสาคัญในการขนส่งสินค้ าผ่านแดน การเข้ าออกของพลเมือง
รวมถึ งการเคลื่ อ นย้ ายทรั พยากรมนุษย์ เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการแรงงานใน
ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะด่านแม่สายที่เป็ นด่านการคมนาคมทางบก
ที่สาคัญอย่างยิ่ งของจังหวัดเชี ยงรายซึ่ งเชื่ อมต่อกับจังหวัดท่าขีเ้ หล็กของสหภาพ
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เมียนมาอันถือได้ ว่าเป็ นเมืองคู่แฝดของกันและกัน เพราะทังสองเมื
้
องมีลกั ษณะทาง
ยุทธศาสตร์ ที่คล้ ายกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นเมืองหน้ าด่านและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมถึงมีโครงสร้ างสาธารณูปโภคที่คล้ ายคลึงและสอดคล้ องกันในหลายด้ าน
อย่างไรก็ดี มาตรการทางกฎหมายที่มีสภาพเชิงบังคับควบคุมและ/หรื อส่งเสริ มใน
การจัดการระบบขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาในพื ้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขี ้เหล็กนันยั
้ งไม่อาจพัฒนาไปได้
ถึงขีดสุดความสามารถ เนื่องด้ วยเพราะยั งพบความไม่สอดคล้ องและไม่เป็ นระบบ
ระเบียบของกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการจัดการการคมนาคมขนส่งคนโดยสารผ่านแดนระหว่าง
ประเทศอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นกฎเกณฑ์ในระดับระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ภายในของ
ประเทศทังสองเอง
้
ส่งผลให้ เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางข้ ามแดนของพลเมือง
ของทัง้ สองประเทศ และมาตรการที่ไม่สอดคล้ องเหล่านัน้ ยังก่อให้ เกิ ดช่องว่างทาง
กฎหมายซึ่งนามาสู่ปัญหานานัปการ ทังปั
้ ญหาเรื่ องการลักลอบเข้ าเมือง การนาเข้ า
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย รวมไปถึงการค้ ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การจัดการระบบการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ผ่านทาง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้ วยทราย) อันเป็ นผลมาจากความตกลง
ระหว่างประเทศ (International Agreement) ในระดับทวิภาคีระหว่างรั ฐบาลของ
ประเทศไทยและ สปป.ลาว แล้ ว พบว่าเส้ นทางดังกล่าวสามารถอานวยความสะดวก
เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของทังสองประเทศได้
้
ดีกว่าเส้ นทาง
ด่านแม่สาย–ท่าขี ้เหล็ก เพราะสาเหตุที่สาคัญอันหนึ่งนันก็
้ เนื่องมาจากการที่เส้ นทาง
แม่สาย-ท่าขีเ้ หล็กนีไ้ ม่มีรถประจาทางในเส้ นทางดังกล่าวดังเช่นเส้ นทางเชี ยงของห้ วยทราย ที่มีรถโดยสารแล่นผ่านได้ ตลอดโดยที่ผ้ โู ดยสารข้ ามประเทศไม่จาต้ องเปลี่ยน
ถ่ายรถแต่อย่างใด ซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับประชาชนทัง้ หลายที่เป็ น
ผู้โดยสารและสอดรับกับแนวความคิดการเชื่อมต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าด้ วยกัน
(ASEAN Connectivity) โดยใช้ เส้ นทางโดยสารระหว่างประเทศ นอกจากนีเ้ มื่ อ
พิเคราะห์ ถึงศักยภาพในการพัฒนาเส้ นทางรถโดยสารประจาทางแม่สาย-ท่าขี ้เหล็ก
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ดังกล่าว ก็คาดหมายได้ ว่าน่าจะใช้ ต้นทุนที่ถกู กว่าเส้ นทางเชียงของ-ห้ วยทรายอยู่มาก
เนื่องด้ วยไม่จาเป็ นต้ องสร้ างสะพานข้ ามแม่น ้าขนาดใหญ่ดงั เช่นสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 เพือ่ ข้ ามแม่น ้าโขงดังเช่นเส้ นทางเชียงของ-ห้ วยทราย
จากเหตุผลของความจาเป็ นในการพัฒนาการขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนในเขต
พื ้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สายดังกล่าวมาข้ างต้ น จึงมีโจทย์วิจยั สาคัญที่มีความจาเป็ นที่
จะต้ องทาการศึกษาเพื่อหาคาตอบ คื อ (1) การศึกษาพิ เคราะห์ หามาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีที่เหมาะสมในการส่งเสริ มและพัฒนาการ
คมนาคมขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา ว่าควรมีแนวทาง
เป็ นอย่างไร และ (2) เพื่อพิเคราะห์หาแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการระบบคมนาคม
ขนส่งระหว่างประเทศทังสองเพื
้
่อประโยชน์ในการเพิ่มจานวนแรงงานเพื่อรองรับความ
ต้ องการแรงงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย และลดความแออัด
ของจานวนแรงงานต่างด้ าวในพืน้ ที่ดงั กล่าวในอนาคตว่าควรมีแนวทางที่เหมาะสม
อย่างไร ซึ่งพื ้นที่ดงั กล่าวนี ้เป็ นจุดยุทธศาสตร์ สาคัญของการค้ าชายแดนของประเทศ
ไทยที่มีปริ มาณการเข้ าออกของแรงงานต่างด้ าวจานวนมากที่สดุ จุดหนึ่งของประเทศ
ไทย และเพื่อเป็ นแนวทางในการที่จะสามารถเชื่อมต่อเส้ นทางโดยสารระหว่างไทยและ
สหภาพเมียนมาให้ มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกันตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน อันจะส่งผลให้ สามารถตอบสนองต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจใน
ระดับมหภาค ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะ
สะท้ อนประสิทธิ ผลของการดาเนินพันธกิ จหลักของการรวมตัวกันขึ ้นเป็ นประชาคม
อาเซียนของเหล่าประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์อย่างเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการขนส่งคน
โดยสารระหว่างประเทศที่ เป็ นหลักการพื น้ ฐานอันเป็ นที่ ยอมรั บโดยสากลในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
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2. เพื่ อศึ ก ษาหาแนวทางและหรื อ มาตรการทางกฎหมายอัน เป็ นรู ป ธรรมที่
เหมาะสมที่มีความเป็ นไปได้ ในอันที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบตั ิเพื่อจะ
ส่งเสริ มและพัฒนาการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมี ยนมา
เส้ นทางเชียงราย-ท่าขี ้เหล็ก ผ่านพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีการศึกษาวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยจะแบ่ง
วิธีการดาเนินการวิจยั และการเก็บข้ อมูลออกเป็ น 2 แบบ ได้ แก่
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลทังในระดั
้
บปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิจากข้ อมูลที่เป็ นเอกสารพื ้นฐาน ไม่ว่าจะ
เป็ นบรรดาเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับกฎหมายภายใน กฎหมายระหว่างประเทศ และ
ข้ อตกลงระหว่ างประเทศที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาด้ านการขนส่งคนโดยสารระหว่าง
ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์มาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศที่เป็ นสากลและ
ข้ อตกลงระหว่างประชาคมอาเซียน รวมถึงหลักเกณฑ์ภายในประเทศไทยและสหภาพ
เมียนมาที่เกี่ยวข้ องกับการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศ
2) การวิจยั ภาคสนาม (Field Research) โดยการลงพื ้นที่สารวจสภาพการ
ขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมไป
ถึงการลงพื ้นที่เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้ าหน้ าที่ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และข้ อมูลจาก
ภาคสนามโดยการลงสารวจพืน้ ที่และสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญที่เกี่ ยวข้ อง การประชุม
ระดมสมองของผู้เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้ าถึง
ปั ญหาในด้ านต่างๆ ไม่ว่าผลกระทบจากการเปิ ดเส้ นทางคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์
นโยบาย กฎหมาย และแนวทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง จ าเป็ นต้ องมี ก ารบู ร ณาการให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศได้ อย่างดี เพื่อ
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แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ต่างๆ เกี่ ยวกับประเด็ นการวิ จั ย เพื่ อน าข้ อมูลดังกล่าวมา
สังเคราะห์และประเมินผลร่วมกับข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ได้ จากการวิจยั เอกสาร และวิเคราะห์
ผลสรุปในท้ ายที่สดุ
2. ขอบเขตของการวิจยั
มุ่งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการขนส่งคนโดยสาร
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแนวคิด นโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ กฎเกณฑ์ กฎหมาย
และข้ อตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน ว่ามี แนวทางในการส่งเสริ มและพัฒนากิ จการขนส่งคนโดยสารระหว่าง
ประเทศไว้ อย่างไร เพื่อจะสามารถวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายอันเหมาะสมที่จะ
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในพืน้ ที่ เขตเศรษฐกิ จพิเศษแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย เพื่อ
ส่งเสริ มและพัฒนาการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมี ยนมา
ในเส้ นทางเชียงราย-ท่าขี ้เหล็ก ทังนี
้ ้สามารถแยกพิจารณาขอบเขตของงานวิจยั ได้ เป็ น
สองประการ คือ
1) ขอบเขตด้ านเนือ้ หา–แนวคิ ด นโยบาย ระเบี ยบ แนวปฏิ บัติ กฎเกณฑ์
กฎหมาย และข้ อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดยเฉพาะประเทศไทยและสหภาพ
เมียนมา
2) ขอบเขตด้ านพื ้นที่–อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี ้เหล็ก
สหภาพเมียนมา โดยนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนบริ เวณ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ที่เชื่ อมระหว่างอาเภอเชียงของ จังหวัดเชี ยงราย
และแขวงบ่อแก้ ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ผลการศึกษาวิจัย
การคมนาคมขนส่งเป็ นความจาเป็ นพืน้ ฐานที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์
และเป็ นสาขาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ โดยเป็ นปั จจัยหลักต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จของประเทศและสังคมโลก ในปั จจุบันรู ปแบบการคมนาคมขนส่งหลักของ
สังคมโลก ประกอบไปด้ วย (1) การคมนาคมขนส่งทางน ้า (Water Transportation) (2)
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) และ (3) การคมนาคมขนส่งทาง
บก (Land Transportation)
ในส่ วนของการคมนาคมขนส่งทางบกได้ แ บ่ งออกเป็ น สองรู ปแบบย่ อย คื อ
การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ (ระบบราง) และการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ (ระบบ
ถนน) สาหรับประเทศไทยนัน้ รัชกาลที่ 5 ได้ ริเริ่ มให้ มีการวางโครงข่ายเส้ นทางการรถไฟ
ขึ ้น แต่ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ก็ปรากฏว่าการขนส่งทางถนนได้ เข้ ามาแทนที่
การขนส่งทางรถไฟ เพราะการคมนาคมขนส่งทางรถไฟต้ องมีการลงทุนที่สงู ประกอบ
กับการเดินทางด้ วยรถยนต์มีความสะดวกสบายในแง่ที่สามารถแวะพักได้ อย่างอิ สระ
โดยปั จจุบนั สาหรับประเทศไทยมีเส้ นทางถนนเชื่อมประสานตลอดทังประเทศประมาณ
้
200,000 กิ โลเมตร ที่ เกิ ดมาจากการวางแผนพัฒนาของรั ฐบาลไทยที่ มุ่งเน้ นสร้ าง
สาธารณู ปโภคขัน้ พื น้ ฐานเพื่ อรองรั บการขยายตัวทางเศรษฐกิ จโดยเฉพาะด้ า น
อุตสาหกรรมและการเกษตร โดยผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1
ถึงฉบับที่ 9 (Vivitasevi, 2007, p. 259) โดยเส้ นทางคมนาคมขนส่งทางถนน2 ของ

2

“จากสถิตดิ ้ านคมนาคมขนส่งที่รวบรวมโดยกระทรวงคมนาคม จะพบว่า การขนส่งทางถนน
ภายในประเทศเป็ นรู ปแบบการขนส่งที่สาคัญ ทังในเชิ
้
งโครงข่ายถนนและปริ มาณการขนส่งทังผู
้ ้ โดยสาร
และสินค้ า การขนส่งทางถนนเกี่ ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตประจาวันของคนจานวนมากที่มีความจาเป็ นในการ
เดินทางในเขตเมืองและระหว่างเมืองเพื่ อไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ในการเดินทางไปทาธุรกิ จ
การศึก ษา กิ จกรรมทางสังคมและสันทนาการ และการไปจับจ่า ยใช้ สอยในสถานที่ ต่างๆ ทังที
้ ่เ ป็ นการ
เดินทางในเขตเมืองและระหว่างเมือง” โปรดดู: Department of Transport (2011) Strategic Plan 20112015, p. 3 (แผนยุทธศาสตร์ กรมการขนส่ง 2554-2558) Ministry of Transport (in Thai)
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ประเทศไทยนันประกอบด้
้
วยโครงสร้ างพื ้นฐานหลักของการขนส่งทางถนน3 และเป็ น
เส้ นทางน้ อยใหญ่ ที่มีความสาคัญโดยพิจารณาจากลาดับศักดิ์ความสาคัญ ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจของพื ้นที่ต้นทางและปลายทางเชื่อมต่อกัน เป็ นต้ น
สาหรั บการพัฒนาการคมนาคมขนส่งคนโดยสารทางถนนข้ ามแดนระหว่ าง
ประเทศของประเทศไทยนัน้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียนและในฐานะผู้ที่มี
บทบาทนามาตัง้ แต่ต้นในการเสนอแนวความคิดความเชื่ อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Connectivity) (Economics Bureau of ASEAN Department, 2015, p. 1)
ได้ ดาเนินการตามความร่ วมมืออาเซียนในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
ภายใต้ ข้อตกลงและแผนแม่บทฯ นอกจากนี ้ กระทรวงคมนาคมของประเทศไทยได้
จัดทาแผนงานด้ านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดย
มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการเครื อข่ายการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยเข้ ากับเครื อข่าย
ของอาเซียน ซึง่ การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางถนนของประเทศไทยนัน้ ประเทศไทย
ได้ ดาเนินโครงข่ายการคมนาคมขนส่งคนโดยสารทางถนนข้ ามแดนระหว่างประเทศใน

3

“โครงสร้ างพื ้นฐานหลักของการขนส่งทางถนนคือ ถนนหรือทางหลวง ระบบสัญญาณ
และเครื่ องหมายจราจร และที่ ห ยุด รถ พักรถ และสถานี ข นส่ง ความยาวถนนในประเทศไทย
ครอบคลุมทุกภูมิภาคและชุมชนมีประมาณ 200,000 กิโลเมตร เป็ นความยาวถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงประมาณ 66,000 กิโลเมตร กรมทางหลวงชนบทอีกประมาณ 41,000
กิโลเมตร ที่เหลืออยูใ่ นความรับผิดชอบของท้ องถิ่นอีกประมาณ 93,000 กิโลเมตร สาหรับถนนและ
ทางหลวงจะต้ องมีระบบสัญญาณและเครื่องหมายจราจรที่เพียงพอเพื่อช่วยกากับการใช้ รถให้ เกิด
ความปลอดภัยทัง้ ผู้ใช้ รถ ผู้ร่วมทาง และประชาชนทั่ว ไป สาหรับโครงสร้ างพืน้ ฐานสาหรับการ
ขนส่งสาธารณะที่สาคัญประกอบด้ วยที่พกั รถ หรือที่หยุดรถ และสถานีขนส่ง เพื่อให้ การจัดการการ
ขนส่งมีประสิทธิภาพในภาพรวม” โปรดดู: Department of Transport (2011) Strategic Plan
2011-2015, p. 3 (แผนยุทธศาสตร์ กรมการขนส่ง 2554-2558) Ministry of Transport (in Thai)
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ประเทศไทย อันประกอบไปด้ วย 3 โครงข่าย ประกอบด้ วย โครงข่ายทางหลวงเอเชีย4
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน5 และโครงข่ายทางหลวงประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศ

4

โครงข่ายทางหลวงเอเชีย เป็ นโครงการที่ริเริ่ มโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
สาหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and Pacific: ESCAP) เมื่อ
ปี พ.ศ.2502 โดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกไกล ได้ แก่ ไทย กัมพูชา
เนปาล บังคลาเทศ ปากี สถาน มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวี ยดนาม ศรี ลังกา ลาว อัฟกานิสถาน อินเดี ย
อินโดนีเซีย และอิหร่าน ตกลงที่จะให้ ความร่ วมมือในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
โดยการคัดเลือกเส้ นทางการคมนาคมขนส่งพื ้นฐานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ปั จจุบนั โครงข่ายทางหลวง
เอเชียเชื่อมต่อประเทศต่างๆ 52 ประเทศ โดยมีประเทศจีน เมียนมา และมองโกเลียเข้ าร่ วมหลังสุด
ทัง้ นี ้ ความยาวของระยะทางของทางหลวงเอเชี ยรวมทัง้ หมดประมาณ 140,000 กิ โลเมตร โดย
โครงข่ายทางหลวงเอเชียที่ผ่านประเทศไทยมีทงหมด
ั้
9 สาย
5
โครงการทางหลวงอาเซียน เกิดจากที่ประชุมรัฐมนตรี ด้านการขนส่งของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนเมื่อปี พ.ศ.2540 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะจัดสร้ างโครงข่ายทางหลวง
เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางติดต่อระหว่างพื ้นที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าด้ วยกัน นอกจากนี ้ ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 15 ปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นปึ กแผ่นของประชาคมอาเซียนและ
การนาไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนและในปี 2553 ได้ มีการรับรองแผนแม่บทว่าด้ วยความเชื่องโยง
ในอาเซี ยน (ซึ่ งเป็ นความเชื่ อมโยง 3 รู ป แบบ คื อ (1) ความเชื่ อมโยงด้ า นกายภาพ (Physical
Connectivity) อาทิ การพัฒนาเครื อข่ายด้ านคมนาคมหลายรู ปแบบ เช่น การก่อสร้ างโครงข่ายทาง
หลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network) ทัง้ หมดมีระยะทาง 36,600 กิโลเมตร โดยมีสัดส่วน
โครงข่ายเส้ นทางที่มีมาตรฐานขัน้ ที่ 3 (ถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจร ผิวทางกว้ าง 6 เมตร) หรื อสูง
กว่าเป็ นระยะทางเกือบ 24,000 กิโลเมตร ให้ แล้ วเสร็ จ (2) ความเชื่อมโยงด้ านสถาบัน (Institutional
Connectivity) อาทิการทาให้ กฎระเบียบด้ านการข้ ามแดนต่างๆ นันมี
้ ความสอดคล้ องกันเป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนอาเซี ยน และ (3) ความเชื่ อมโยงด้ า นระหว่า งประชาชน (People to People
Connectivity) เพื่อให้ ประชาชนในอาเซียนรู้จกั และเข้ าใจกันมากขึ ้น)
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เพื่อนบ้ าน6 โดยโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network) เป็ นส่วนหนึ่ง
ของทางหลวงสายเอเชี ยซึ่งเชื่ อมโยงพื น้ ที่ การเดิ นทางที่มี ศักยภาพสูงของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเข้ าด้ วยกัน โดยที่ประเทศไทยมีทางหลวงอาเซียนจานวน 12 เส้ นทาง
ระยะทางร่ วม 6,693 กิ โลเมตร ถื อว่าเป็ นโครงข่ ายที่ มี ความสมบูรณ์ และสามารถ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงอาเซียนของประเทศเพื่อนบ้ านได้ คุณภาพของเส้ นทาง
อยูใ่ นเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน รวมทังมี
้ ด่านชายแดนของ
ประเทศไทยที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ จุ ด ผ่ า นแดนถาวรตามกรอบอาเซี ย น 13 ด่ า น เช่ น
ด่านแม่สาย นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังมีบทบาทที่ผ่านมาในการให้ ความช่วยเหลือ
พัฒนาโครงข่ายทางถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ านในกรณีที่เห็นว่าโครงข่ายใดมี
ความสาคัญอย่างเร่ งด่วนเพื่อรองรับการค้ าชายแดน ในการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจบนเส้ นทาง R3A เชื่อมโยง ไทย–ลาว–จีน และ R3B เชื่อมโยง ไทย–เมียนมา–
จี น ในช่ วงเส้ นทางที่ขาดหายไป การพัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐานของประเทศไทยให้
เชื่อมโยงต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านนันเป็
้ นสิง่ จาเป็ นที่จะทาให้ การเดินทางและการขนส่ง
สินค้ าเป็ นไปได้ อย่างสะดวก รวดเร็ วและปลอดภัย (Chujarukul, 2005, p. 30)
ในส่วนของการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนนัน้ ประเทศไทยได้ มีโครงการ
ให้ บริ การเดินรถโดยสารประจาทางระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว โดยเป็ นการ
ดาเนินงานร่ วมกันระหว่างผู้ประกอบกิ จการขนส่งฝ่ ายประเทศไทย อันได้ แก่ บริ ษัท
ขนส่ง จากัด และบริ ษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัด และผู้ประกอบกิจการขนส่ง
6

โครงข่ายทางหลวงประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน (เส้ นทางที่อยู่ภายใต้
กรอบความร่ วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง) มีค วามส าคัญ ในฐานะเป็ น ปั จจัยที่ สนับ สนุนการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิ จของประเทศ รั ฐ บาลไทยกาลัง ให้ ค วามร่ ว มมือ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ดาเนินการเชื่อมโยงเส้ นทางคมนาคมขนส่งระหว่างเมืองชายแดนของแต่ละฝ่ ายเข้ าหากัน การ
ร่ วมมือทาความตกลงกันในครัง้ นีม้ ีทงั ้ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ความร่ วมมือระดับทวิภาคีนัน้
ประเทศไทยทากับ ประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสหภาพเมียนมา ทัง้ นี ต้ ามกรอบความ
ร่วมมือมีการกาหนดเส้ นทางเศรษฐกิจจานวน 10 เส้ นทาง
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ฝ่ ายประเทศลาว อันได้ แก่ รั ฐวิสาหกิ จรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ บริ ษัทนาหลวง
ขนส่ง จากัด และบริ ษัทร่ วมมือขนส่งโดยสารจาปาสัก จากัด เป็ นต้ น (International
Transport Group, 2006, pp. 5-7) ซึ่งเป็ นผลจากการลงนามใน “ความตกลงว่าด้ วย
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย-ลาว พ.ศ.2542” อันเป็ นความตกลงระหว่าง
ประเทศระดับ ทวิ ภาคี ร ะหว่ า งประเทศไทยและ สปป.ลาว ที่ มี ผลก่ อให้ เกิ ด การ
เดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างประเทศในหลายเส้ นทาง เช่น เส้ นทางเชี ยงใหม่ หลวงพระบาง ซึง่ เป็ นการดาเนินการภายใต้ ความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัทขนส่ง จากัด
และบริ ษัทนาหลวงขนส่ง จากัด เส้ นทางหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งเป็ นการดาเนินการ
ภายใต้ ความร่ วมมื อระหว่างบริ ษั ทขนส่ง จ ากัด และรั ฐวิ สาหกิ จรถเมล์ นครหลวง
เวียงจันทน์ เป็ นต้ น ซึ่งเส้ นทางดังกล่าวเหล่านันถื
้ อเป็ นการเริ่ มต้ นของประเทศไทยที่
สอดรั บกับหลักการเชื่ อมโยงประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซี ยน
เข้ าด้ วยกันตามพันธกิจหลักของประชาคมอาเซียน
ทัง้ นี ้ ในปั จจุบัน จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิ ดและมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศที่เป็ นหลักการพื ้นฐานอันเป็ นที่ยอมรับ
โดยสากลนัน้ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า แนวคิด “ASEAN Connectivity”
ถือว่าเป็ นแนวคิดพื ้นฐานและพันธกิจหลักข้ อหนึ่งของประชาคมอาเซียนในการส่งเสริ ม
การขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่ างประเทศ นอกจากนี ้ สาหรั บ มาตรการทาง
กฎหมายที่สาคัญอันเกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดน
ระหว่างประเทศในปั จจุบนั แบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
1. มาตรการทางกฎหมายในระดับระหว่างประเทศ เกิ ดจากการที่ หลาย
ประเทศหันมาให้ ความสนใจกับการพัฒนาระบบบริ หารจัดการและควบคุมดูแลการ
คมนาคมขนส่งทางถนนเพื่ อให้ เกิ ดการใช้ ทรั พยากรโครงสร้ างเหล่านัน้ อย่ างเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ ร่วมมือกันจัดทากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่ง
คนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศขึ ้นในรูปของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ เช่น
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1) อนุสัญญาว่าด้ วยสัญญารั บขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนน
ระหว่างประเทศ ค.ศ.1973 (Convention on the Contract for the International
Carriage of Passenger and Luggage by Road 1973: CVR 1973) อนุสญ
ั ญานี ้ได้
วางรากฐานสาคัญของการคมนาคมขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เนื่องจากระบุ
หลักการสาคัญเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ของบุคคลในการขนส่งคนโดยสารข้ ามแดน
ระหว่างประเทศไว้ ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดของคู่สญ
ั ญาในสัญญารับ
ขนส่งคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ รวมไปถึงการระบุขอบเขตการ
บังคับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าวที่บงั คับใช้ แก่สญ
ั ญารับขนคนโดยสารและสัมภาระทาง
7
ถนนระหว่างประเทศ
2) พิธีสารว่าด้ วยสัญญารับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่าง
ประเทศ ค.ศ.1978 (Protocol to the Convention on the Contract for the
International Carriage of Passenger and Luggage by Road 1978: CVR 1978)
พิธีสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นมาเพื่อแก้ ไขจุดบกพร่ องบางประการที่พบในอนุสญ
ั ญา CVR
1973 เพื่อให้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่าง
ประเทศที่บงั คับใช้ ในประเทศภาคีสมาชิกมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ ้น โดยประเด็นที่ทา
การแก้ ไข ได้ แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง8
2. มาตรการทางกฎหมายในระดับภูมิภาคของอาเซียน เพื่อให้ มีการติดต่อ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าด้ วยกันตามแผนแม่บทว่าด้ วยความเชื่ องโยงใน
อาเซียน 3 รู ปแบบ คือ (1) ความเชื่อมโยงด้ านกายภาพ (Physical Connectivity) (2)
ความเชื่อมโยงด้ านสถาบัน (Institutional Connectivity) และ (3) ความเชื่อมโยงด้ าน

7

Convention on the Contract for the International Carriage of Passenger and
Luggage by Road 1973, Chapter 1 Article 1
8
Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of
Passenger and Luggage by Road 1978, Article 2(1), 2(2)
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ระหว่างประชาชน (People to People Connectivity) (The Office of International
Corporation Bureau on the Office of Permanent Secretary, Ministry of Transport,
2016) จึงได้ จดั ทากฎเกณฑ์ของอาเซียนที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศขึ ้น ได้ แก่
1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้ วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
(ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT 2005) เป็ นการ
วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบในกลุม่ ประเทศอาเซียนให้ เป็ น
สากลและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจะสามารถอานวยความสะดวกในการขนส่งใน
ภูมิภาคอาเซียนให้ รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ9
2) กรอบความตกลงอาเซี ยนว่าด้ วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State
Transport: AFAFIST 2009) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อที่จะอานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้ าข้ ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน สนับสนุนการดาเนินการของเขตการค้ า
เสรี อาเซียน (AFTA) ให้ มีระบบการขนส่งสินค้ าผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ
และมี ค วามกลมกลื น ครอบคลุม ทุ ก ประเด็ น ของการขนส่ ง ข้ ามแดน ประสาน
กฎระเบียบด้ านการขนส่ง การค้ าและศุลกากรให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน10 โดยกรอบ
ความตกลงฉบับนี ้มีพิธีสารแนบท้ ายทังสิ
้ ้น 10 ฉบับ
3) แผนปฏิบตั ิการด้ านขนส่งของอาเซียน (ASEAN Transport Action
Plan) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทาง มาตรการ และระยะเวลาดาเนินการสาหรับ
การรวมกลุม่ ด้ านการขนส่ง ซึง่ จะมีการพัฒนาปรับปรุงแผนทุกระยะ 5 ปี
4) ร่ างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้ วยการอานวยความสะดวกในการ
ขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ ามแดน มีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่ง
9

ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport 2005, Preamble
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport
2009, Article 6
10
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ผู้โดยสารข้ ามแดนและผ่านแดน ซึ่งเป็ นไปตามแผนปฏิบัติการอาเซียนและแผนการ
เชื่อมโยงโครงข่ายอาเซียน
5) ความตกลงว่าด้ วยการขนส่งข้ ามพรมแดนในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
(Greater Mekong Sub-region Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA)
ความตกลงนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันกาหนดกรอบกฎเกณฑ์ กฎหมายและแนวปฏิบตั ิ
อันเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกให้ มีความสอดคล้ องและ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน11
3. มาตรการทางกฎหมายในระดับประเทศ การคมนาคมขนส่งนันถื
้ อเสมือน
เป็ นการลาเลียงความเจริ ญก้ าวหน้ าและการพัฒนาไปยังที่ต่างๆ ทุกประเทศจึงมีความ
พยายามที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของตน ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาเชิงกฎเกณฑ์การจัดการทางคมนาคมขนส่งด้ วย
1) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งคนโดยสารของ
ประเทศไทยที่สาคัญ คือ พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ าม
พรมแดน พ.ศ.2556 ซึง่ วางหลักการสาคัญในการรองรับการดาเนินพิธีการข้ ามแดนของ
บุคคล สินค้ า และยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศ12 และยังมีการ
กาหนดบทบาทหน้ าที่โดยสังเขปของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการขนส่งข้ ามแดน
ระหว่างประเทศอีกด้ วย13
2) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งคนโดยสารของ
สหภาพเมียนมา แม้ ว่าในปั จจุบันสหภาพเมียนมานัน้ ยังไม่มีกฎหมายเกี่ ยวกับการ
คมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศเป็ นการเฉพาะก็ตาม แต่สหภาพ

11

The Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement, Article 1
Cross-Border Transport Facilitation Act B.E.2556, Article 4 (พระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ ามพรมแดน พ.ศ.2556)
13
Ibid, Article 6
12
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เมียนมาเองก็ได้ มีการตระหนักถึงความสาคัญของการคมนาคมขนส่งภายในประเทศจึง
ได้ มี การตรากฎหมายที่ เกี่ ยวกับการคมนาคมขนส่ งเพื่ อรองรั บการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ได้ แก่ The Multimodal Transport Law ซึ่งว่าด้ วยการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นอกจากนี ้ สหภาพ
เมียนมาเองก็มีพนั ธกรณีทีต้องปฏิบตั ิตามกรอบความตกลงอาเซียนและความตกลง
GMS CBTA ที่สหภาพเมียนมาได้ เข้ าภาคยานุวตั ิสารเป็ นภาคีสมาชิกด้ วย ดังนันจึ
้ งมี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สหภาพเมียนมาจะมีการตรากฎหมายภายในเกี่ยวกับการ
คมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศเป็ นการเฉพาะในอนาคต
3) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ าม
แดนระหว่างในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยประเทศไทยและ
สปป.ลาว ได้ ร่วมมือกันจัดทาความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศ ชื่อว่า “ความตกลงว่า
ด้ วยการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย-ลาว พ.ศ.2542” เพื่อดาเนินโครงการ
พัฒนาการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศนาร่ อง ในการกาหนดกฎหมายและ
แนวปฏิบตั ิร่วมกันในการควบคุมการขนส่งสินค้ าและบุคคลข้ ามแดนระหว่างประเทศ
ให้ มีความสอดคล้ องและเป็ นไปในทางเดียวกันและครอบคลุมทังการขนส่
้
งสินค้ าและ
คนโดยสารทังกรณี
้ ข้ามแดนและผ่านแดน อันเป็ นผลให้ ยานพาหนะของประเทศทังสอง
้
ไม่ว่าจะบรรทุกสินค้ าหรื อรับขนคนโดยสารก็สามารถเดินทางเข้ าไปยังประเทศอีกฝ่ าย
ได้ โดยปั จจุบันได้ มีการเปิ ดเส้ นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยและลาวทังสิ
้ ้น 12 เส้ นทาง (Department of Land Transport, 2013, pp.
2-5) ซึง่ ผลความตกลงดังกล่าวถือได้ ว่าประสบความสาเร็ จอย่างมีนยั สาคัญที่สามารถ
นามาใช้ เป็ นตัวอย่างประกอบการพิจารณาเพื่ อศึกษาหามาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมต่อการขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาใน
อนาคตได้ เป็ นอย่างดี
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะหาแนวทางและหรื อมาตรการทางกฎหมายในการ
ส่งเสริ มและพัฒนาการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมี ยนมา
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เส้ นทางเชียงราย-ท่าขี ้เหล็กในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้
ประสบผลสาเร็ จและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ งทังในทางปฏิ
้
บตั ิและทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับกรณี ของประเทศไทยและ สปป.ลาว นันพบว่
้
ามีโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งคนโดยสารทางถนนข้ ามแดนระหว่างประเทศในประเทศไทยประกอบไปด้ วย
3 โครงข่ายดังที่กล่าวมาข้ างต้ น แต่พบว่ายังคงมีปัญหาในการส่งเสริ มและพัฒนาการ
คมนาคมขนส่งระหว่ างประเทศในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษแม่ สาย จังหวัดเชี ยงรายท่าขี ้เหล็ก เนื่องจากประเด็นปั ญหา ดังต่อไปนี ้
1. ปั ญหาการคมนาคมขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศไทยและสหภาพ
เมียนมาในพื ้นที่ชายแดนเส้ นทางแม่สาย-ท่าขี ้เหล็ก
1) สภาพปั จจุบันเกี่ยวกับระบบคมนาคมขนส่งคนโดยสารของประเทศ
ไทยและสหภาพเมียนมาในพื ้นที่ชายแดนเส้ นทางเชียงราย-ท่าขี ้เหล็ก ซึ่งค่อนข้ างมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือ การคมนาคมขนส่งคนโดยสารในพื ้นที่จังหวัด
เชี ยงรายนัน้ ค่อนข้ างเป็ นระบบระเบี ยบ โดยมี สานักงานขนส่งจังหวัดเชี ยงรายเป็ น
หน่วยงานของรัฐระดับภูมิภาคที่รับนโยบายการควบคุมดูแลกิจการคมนาคมขนส่งจาก
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่ง
ที่ 1 และแห่งที่ 2 ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเมืองเชี ยงรายเป็ นศูนย์ กลางการให้ บริ การด้ าน
คมนาคมขนส่งคนโดยสารสาธารณะภายในจังหวัด และยังมีสถานีขนส่งผู้โดยสารประจา
อาเภอใหญ่ๆ เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอแม่สาย ซึ่งเป็ นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มี
ขนาดปานกลางที่มีช่องจอดรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ (รถบัส) จานวน 12 ช่อง
โดยเปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชั่วโมง มีรถขนส่งสาธารณะเข้ าออกประมาณราววันละ
90 เที่ยวในหลากหลายเส้ นทาง ทัง้ เส้ นทางภายในจังหวัดเชี ยงราย เส้ นทางระหว่าง
จังหวัดใกล้ เคี ยงในภาคเหนื อ และเส้ นทางระหว่ างภูมิ ภาค เช่ น กรุ งเทพมหานคร
ขอนแก่ น นครพนม เป็ นต้ น ในขณะที่ ในพื น้ ที่ จังหวัดท่ าขี เ้ หล็ กนัน้ พบว่ าจังหวัด
ท่าขี ้เหล็กมีสถานีขนส่งที่เป็ นท่าจอดรถตู้โดยสารระหว่างเมืองซึ่งมีลกั ษณะเป็ นลานจอด
รถเนื ้อที่ประมาณไม่เกิน 1 ไร่ ที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดยมีอาคารพาณิชย์แวดล้ อมทังสี
้ ่ด้านเท่านัน้ ไม่มี
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อาคารจอดรถโดยสาร ไม่มีอาคารหรื อสถานที่ให้ ผ้ โู ดยสารนัง่ รอใช้ บริ การรถโดยสาร ไม่มี
ป้ายบอกชานชาลาและสถานที่ปลายทางของรถตู้โดยสารแต่ละคัน ทัง้ ยังไม่มีสถานี
ขนส่งคนโดยสารสาหรับรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ (รถบัส) แต่อย่างใด หากผู้ที่
ประสงค์ จะใช้ บริ การรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ (รถบัส) จะต้ องติดต่อสอบถาม
บริ ษัทรถโดยสารด้ วยตนเอง โดยรถบัสจะจอดหน้ าที่ท าการของแต่ละบริ ษัทซึ่งมักมี
ลักษณะเป็ นอาคารพาณิ ชย์ ที่อยู่ติดถนน เป็ นการให้ บริ การแบบจากัดเวลา มิใช่การ
ให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่งรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่นี ้ดาเนินกิจการโดยบริ ษัท
เดินรถเอกชนของเมียนมาที่ได้ รับสัมปทานเส้ นทางเดินรถจากรั ฐบาลเมียนมา โดยมี
จานวนทังสิ
้ ้น 5 บริ ษัท ได้ แก่ ฉุ่ยเมี่ยวต่อ ฉุ่ยเยกัง แต๊ ดแหน่เว่น ต่อเว็นเมียนมา และ
ฉุ่ยเมียนมา แต่ชาวต่างชาตินนั ้ สามารถใช้ บริ การรถโดยสารสาธารณะนี ไ้ ด้ เพียงแค่
2 บริ ษัท คือ ฉุ่ยเมี่ยวต่อ และฉุ่ยเยกัง ไม่สามารถใช้ บริ การของอีกสามบริ ษัทที่เหลือได้
เนื่องจากสามบริ ษัทดังกล่าวยังมิได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาให้ สามารถให้ บริ การ
ชาวต่ างชาติ ได้ เช่ นเดี ยวกั นกั บรถตู้ โดยสารสาธารณะ ซึ่ งจะสามารถให้ บริ การ
ชาวต่างชาติได้ หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั การลงทะเบียนของเจ้ าของรถตู้โดยสารแต่ละคัน มิได้
ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละบริ ษัท เพราะบริ ษัทจะเป็ นเพียงผู้สมั ปทานเส้ นทางเดินรถโดยที่มีเจ้ าของ
รถตู้เข้ ามาร่วมให้ บริ การเดินรถ ซึ่งหากรถคันใดประสงค์จะรับผู้โดยสารต่างชาติ ต้ องยื่น
เรื่ องขออนุญาตให้ บริ การชาวต่างชาติต่อสานักงานขนส่งของเมียนมาด้ วยตนเองเป็ น
รายๆ ไป นอกจากนี ย้ ังพบประเด็ นอัตราค่าโดยสารของผู้โดยสารชาวเมี ยนมาและ
ผู้โดยสารต่างชาติที่ค่อนข้ างมีความแตกต่างกันกว่าหนึ่งเท่าตัวอีกด้ วย ซึ่งแตกต่างกับ
บริ การรถโดยสารสาธารณะของไทยที่ เป็ นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นผู้โดยสาร
ชาวไทยหรื อชาวต่างชาติก็ตาม
2) สภาพการณ์ ในปั จจุบนั ของการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดน
ระหว่างประเทศในพืน้ ที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย และในพื น้ ที่
จังหวัดท่าขีเ้ หล็ก สหภาพเมี ยนมา โดยมากมิใช่การขนส่งในลักษณะต่อเนื่องข้ าม
พรมแดนด้ วยพาหนะเดียวตลอดเส้ นทางสายยาว แต่เป็ นจะเป็ นการขนส่งข้ ามแดน
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ระหว่างประเทศในระดับท้ องถิ่ นที่ เป็ นทอดๆ ต่อกันไป คือ เป็ นการคมนาคมขนส่ง
บริ เวณชายแดนในเส้ นทางระยะสันที
้ ่ผ้ โู ดยสารต้ องมีการเปลี่ยนถ่ายรถโดยสารกันเป็ น
ระยะๆ สืบเนื่องจากโดยมากเป็ นการเดินทางแบบไปเช้ าเย็นกลับ (One-day Trip) ซึ่ง
ผู้เดินทางมุ่งเน้ นเพื่อเข้ ามาทางานในพืน้ ที่ชายแดนอาเภอแม่สาย โดยเป็ นแรงงาน
ต่างชาติชาวเมียนมาซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพื ้นที่บริ เวณชายแดนในพื ้นที่จงั หวัดท่าขี ้เหล็ก
หรื อเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเข้ ามารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและ
เอกชนในจังหวัดเชียงราย และเพื่อเข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยเครื่ องอุปโภคบริ โภคในจังหวัด
เชียงรายที่ยงั พบความไม่สะดวกในการคมนาคมผ่านแดนอยูใ่ นปั จจุบนั
2. ปั ญหาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย
ปั จจุบนั นี ้ ประเทศไทยและสหภาพเมียนมายังมิได้ มีข้อตกลงร่ วมกันระหว่าง
ประเทศในมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใด แต่เนื่องจากประเทศไทยและสหภาพเมียนมาเป็ นภาคีร่วมกันใน
ความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ จึงมีแนวโน้ มที่ทงั ้ สองประเทศจะมีข้อตกลง
ทวิภาคีระหว่างประเทศร่ วมกันเพื่อเป็ นการสร้ างความร่ วมมือในด้ านการพัฒนาการ
คมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศ
1) ปั ญหาข้ อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย แม้ ประเทศไทยได้ ตราพระราชบัญญัติ การอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งข้ ามพรมแดน พ.ศ.2556 โดยเป็ นการวางหลักการสาคัญในการ
รองรับการดาเนินพิธีการข้ ามแดนของบุคคล สินค้ า และยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ง
ข้ ามแดนระหว่างประเทศภายใต้ กรอบแนวคิด Single Window Inspection และแนวคิด
Single Stop Inspection เพื่อมุง่ ให้ มีการดาเนินพิธีการผ่านเข้ าออกเมืองครัง้ เดียวในจุด
เดียวแบบเบ็ดเสร็ จที่เป็ นพื ้นที่ควบคุมร่ วมกันภายในราชอาณาจักรและพื ้นที่ควบคุม
ร่ วมกันนอกราชอาณาจักร แต่อาจมีประเด็นปั ญหาในเรื่ องการกาหนดพืน้ ที่ควบคุม
ร่วมกันและการกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ต่างชาติของประเทศภาคีตามความตกลงเข้ ามามี
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อานาจหน้ าที่ในอาณาเขตประเทศตนนัน้ อาจเสมือนเป็ นข้ อกาหนดที่สง่ ผลกระทบต่อ
การใช้ อานาจอธิปไตยของรัฐได้
2) ปั ญหาข้ อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศของสหภาพเมียนมา ซึง่ ในปั จจุบนั สหภาพเมียนมานันยั
้ งไม่มีการตรากฎหมาย
ภายในเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศเป็ นการเฉพาะ
แต่สหภาพเมียนมาเองก็ มีพันธกรณี ตามกรอบความตกลงอาเซียนและความตกลง
GMS CBTA ซึ่งสหภาพเมียนมาเข้ ายื่นภาคยานุวตั ิสารเป็ นภาคีสมาชิก ดังนัน้ จึงมี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สหภาพเมียนมาจะมีการตรากฎหมายภายในเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี ้ สหภาพเมียนมาเองก็ได้ มีการตระหนักถึงความสาคัญ
ของการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนซึ่งเป็ นวิธีการ
เชื่อมโยงเส้ นทางคมนาคมและเส้ นทางการค้ าที่สาคัญของภูมิภาคอาเซียน จึงได้ มีการ
ตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตัวอย่างกฎหมายเหล่านัน้ ได้ แก่ The Myanmar Special Economic Zone
Law ซึ่งว่าด้ วยการกาหนดกฎเกณฑ์และข้ อบังคับเกี่ยวกับการจัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จ
พิเศษในสหภาพเมียนมา ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งเขตเศรษฐกิจ
เหล่านี ้มีการนาเข้ าของแรงงานสาหรั บภาคอุตสาหกรรมจานวนมาก รวมไปถึง The
Multimodal Transport Law ซึ่งว่าด้ วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ ที่ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ดัง นั น้ จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาข้ างต้ น พบว่ า เพื่ อ ให้ การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทย-สหภาพเมียนมา เส้ นทางเชี ยงราย
(แม่สาย)–ท่าขี ้เหล็ก ผ่านพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงรายนันจะเกิ
้
ด
ผลสัมฤทธิ์ ได้ จะต้ องอาศัยเครื่ องมือทางกฎหมายและการบริ หารจัดการที่ดีอนั เป็ นไป
ตามหลักแนวคิด ASEAN Connectivity โดยการนากฎหมายระหว่างประเทศในระดับ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องดังที่ได้ กล่าวในเบือ้ งต้ นมาพิจารณาเป็ นต้ นแบบเพื่อร่ างแนวทาง
ความร่ วมมือในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสหภาพ
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เมียนมาในรูปแบบความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศให้ เป็ นรู ปธรรมชัดเจนยิ่งขึ ้น โดย
ในส่วนของการบริ หารจัดการที่เป็ นรู ปธรรมในการส่งเสริ มและพัฒนาการคมนาคม
ขนส่งข้ ามแดนระหว่างไทย-สหภาพเมียนมา โดยเส้ นทางแม่สาย-ท่าขี ้เหล็กนัน้ แม้ ว่า
ในระดับอาเซียนจะมี แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการคมนาคมขนส่งข้ ามแดน
ระหว่างประเทศสมาชิก แต่การคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศไทย-สหภาพ
เมี ยนมายังไม่ มี แนวนโยบายระดับประเทศที่ ชัดเจน ดังนัน้ ผู้วิ จัยเห็ นว่ า การออก
มาตรการทางกฎหมายระดับประเทศในการส่งเสริ มและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย-ท่าขี ้เหล็ก จึงเป็ นเรื่ องที่
จาเป็ นเพื่อจะเป็ นเครื่ องมือในการผลักดันให้ เกิดการพัฒนาร่ วมกันของทังสองประเทศ
้
ในอนาคต
สรุ ปและเสนอแนะ
แนวคิดในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศนี ้ ประจักษ์ ชัด
ในความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายระดับ และนอกจากอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ที่เป็ นการแสดงถึงการสร้ างมาตรการทางกฎหมายที่ เป็ นลายลักษณ์ อักษรชัดแจ้ ง
ข้ อตกลงระหว่างประเทศเหล่านันยั
้ งแสดงถึงแนวความคิดที่เ กี่ยวข้ องกับการจัดการ
พื ้นที่ชายแดนร่ วมกันอันสามารถจะนามาประยุกต์ใช้ แก่การส่งเสริ มและพัฒนาระบบ
การคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศอีกด้ วย เช่น แนวคิดในการจัดการชายแดน
ร่ วมกันของประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน เพื่อดาเนินพิธีการผ่านเข้ าออกเมืองของ
บุคคลและสินค้ า ณ จุดเดียวตามหลัก Customs, Immigration and Quarantine (CIQ)
และหลัก Single Window Inspection (SWI) การจัดการระบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ
จุดเดียวกันของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) และการจัดระบบข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันระหว่างประเทศ (National Single Window: NSW) ซึ่งแนวคิด
เหล่านัน้ เป็ นปั จจัยส าคัญที่ ส่งเสริ มให้ การด าเนิ นการตามพันธกรณี ของข้ อตกลง
ระหว่างประเทศเหล่านันเกิ
้ ดประสิทธิ ผลอย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้ความตกลงระหว่าง
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ประเทศแบบทวิภาคียงั เป็ นชนวนกระตุ้นความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพด้ านการ
ขนส่งของแต่ละประเทศได้ เป็ นอย่างดี ดังเช่นตัวอย่างของความตกลงว่าด้ วยการขนส่ง
ทางถนนระหว่างประเทศไทย-สปป. ลาว พ.ศ.2542 ซึ่งก่อให้ เกิดผลต่อการพัฒนาการ
คมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังจะเห็นได้ จากความ
ร่ ว มมื อระหว่ า งรั ฐ บาลไทยและ สปป.ลาว ในการจั ด ท าเส้ นทางเดิ น รถโดยสาร
สาธารณะข้ ามแดนระหว่างประเทศทัง้ สอง ซึ่งมี การด าเนิ นการและพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศทัง้ สองในหลายพืน้ ที่ชายแดน
เรื่ อยมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั มีเส้ นทางเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างประเทศไทยและ
สปป.ลาวให้ บริ การกว่า 12 เส้ นทาง ทังยั
้ งก่อให้ เกิดการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
การคมนาคมขนส่งภายในประเทศให้ มีคุณภาพเพียงพอต่อการรองรับการขนส่งข้ าม
แดนระหว่างประเทศตามพันธกรณีของความตกลงทวิภาคีดงั กล่าวอีกด้ วย ซึ่งถือได้ ว่า
ความตกลงดังกล่าวได้ ก่อให้ เกิดการริ เริ่ มเพื่อพัฒนาด้ านการคมนาคมขนส่งคนโดยสาร
ข้ ามแดนระหว่างประเทศได้ ในระดับที่ดีทีเดียว
ประกอบกับการดาเนินการภาคนโยบายและโครงการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้ าง
พื น้ ฐานของการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในภูมิ ภาคอาเซี ยน ไม่ว่ าจะเป็ น
โครงข่ายทางหลวงเอเชีย โครงข่ายทางหลวงอาเซียน และโครงข่ายทางหลวงตามความ
ร่ วมมื อของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้ โขง แต่ละโครงการดังกล่าวก็ ล้วน
ก่อให้ เกิ ดความพยายามในการยกระดับมาตรฐานโครงสร้ างพื น้ ฐานเกี่ ยวกับการ
คมนาคมขนส่งทางถนนของประเทศไทยให้ มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
อันจะสามารถรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่างประเทศได้
ดังเช่นที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั
ประเทศไทยและสหภาพเมียนมานัน้ แม้ ปัจจุบันปรากฏว่ายังไม่มีความตกลง
ทวิภาคีระหว่างประเทศร่ วมกันดังเช่นความตกลงระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว
แต่ทงประเทศไทยและสหภาพเมี
ั้
ยนมาก็ต่างเป็ นภาคีในความตกลงพหุภาคีระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาคว่าด้ วยการคมนาคมขนส่งร่ วมกันหลายฉบับ ทังสองประเทศ
้
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จึงมีพนั ธกรณีที่จะต้ องปฏิบตั ิตามความตกลงระดับพหุภาคีเหล่านันในเบื
้
้องต้ นอยู่แล้ ว
ประกอบกับความสาคัญของการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มบทบาทในภาคเศรษฐกิจขึ ้น
เรื่ อยๆ ในอนาคต ทาให้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ทงสองประเทศจะต้
ั้
องริ เริ่ มประสาน
ความร่ วมมือกันในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศทังสอง
้
ให้ เกิดมีขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึน้
อย่างก้ าวกระโดดในอนาคตอันใกล้ นี ้ ซึ่งโครงสร้ างพื ้นฐานที่สาคัญที่จะเป็ นตัวเร่ งให้
เกิ ดความร่ วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็ นรู ปธรรมนี ้ ก็ คือ มาตรการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของความตกลงระหว่างประเทศระดับทวิ ภาคี
แนวปฏิ บัติร่ วมกันระหว่างประเทศ การจัดการชายแดนและพืน้ ที่ ชายแดนร่ วมกัน
การจัดระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน การเปิ ดเส้ นทางเดินรถโดยสารข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศ หรื อการร่ วมกันจัดตังคณะกรรมการระหว่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ดังที่ผ้ ูวิจัยได้
นาเสนอไว้ ในเบื ้องต้ นแล้ วนัน่ เอง
แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ สภาพการณ์ในปั จจุบนั ขณะที่ดาเนินการทาวิจยั อยู่ในขณะนี ้
จะยังมีอปุ สรรคต่างๆ นานา อันไม่เอื ้อต่อการเกิดการพัฒนาด้ านการคมนาคมขนส่งคน
โดยสารระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาในเส้ นทางเชียงราย-ท่าขี ้เหล็ก แต่ก็
ยังคงมีความจาเป็ นที่จะต้ องผลักดันให้ เกิดการพัฒนาในด้ านนี ้ต่อไปตามวิธีการดัง
ข้ อเสนอแนะที่จะกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มจานวนแรงงานให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการในอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย รวมทังเพื
้ ่อลดความแออัดของ
จานวนแรงงานต่างด้ าวในพื น้ ที่เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ เนื่องจากการพัฒนาด้ านการ
คมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาที่สามารถ
เชื่อมต่อเส้ นทางโดยสารระหว่างประเทศทังสองให้
้
มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนนัน้ จะส่งผลให้ สามารถตอบสนองต่อ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะสะท้ อนประสิทธิ ผลของการดาเนินพันธกิจหลักของ
การรวมตัวกันขึ ้นเป็ นประชาคมอาเซียนของเหล่าประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์อย่าง
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เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนสมบูรณ์ และสอดรับกับแนวคิด ASEAN Connectivity ที่ม่งุ หวัง
ให้ ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนมีความเชื่อมโยงและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย One Vision, One Identity, One Community ของประชาคม
อาเซียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาทังหมดที
้
่ส่งผลให้ ขนส่งคนโดยสาร
ข้ ามแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย
จังหวัดเชียงราย และในพื ้นที่จงั หวัดท่าขี ้เหล็กยังไม่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ดังที่ กล่าวมาแล้ ว
นัน้ ผู้วิจยั ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียน
มาในเส้ นทางเชียงราย (แม่สาย)-ท่าขี ้เหล็ก ดังต่อไปนี ้
1. ส่งเสริ มให้ มี ข้ อตกลงทวิ ภาคี ร่ วมกันระหว่างประเทศไทยและสหภาพ
เมียนมาในมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศ
2. ส่งเสริ มแนวคิดให้ มีการจัดการพื ้นที่ชายแดนร่ วมกันอันสามารถจะนามา
ประยุกต์ ใช้ แก่ การส่งเสริ มและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งข้ ามแดนระหว่าง
ประเทศ โดยให้ การศึกษาอบรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในชุมชนชายแดน
ทังสองประเทศให้
้
ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ
3. จัดตังคณะกรรมการการขนส่
้
งข้ ามแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพ
เมียนมาภายใต้ หลักการจัดการชายแดนร่ วมกัน (Coordinated Border Management
Committee: CBMC)
4. การจัดตังจุ
้ ดดาเนินพิธีการผ่านแดนร่วมกันระหว่างประเทศ โดยการจัดให้
มี ส านักงานชายแดนเพี ยงแห่ งเดี ยว โดยเป็ นจุ ดที่ เจ้ าหน้ าที่ ของทัง้ สองประเทศ
ดาเนินงานร่วมกัน
5. การจัดระบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันระหว่างประเทศ
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6. เปิ ดเส้ นทางคมนาคมขนส่งคนโดยสารข้ ามแดนระหว่างประเทศเส้ นทาง แม่
สาย-เชี ยงตุง หรื อเชี ยงราย-เชี ยงตุง หรื อเปิ ดเส้ นทางเชื่ อมต่อระหว่างสนามบิ น คื อ
ระหว่างสนามบินแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินท่าขี ้เหล็ก สหภาพเมียนมา
7. ศึกษาเพื่อหาทางป้องกันผลกระทบที่ตามมา นอกจากนี ้ส่งเสริ มรณรงค์ให้
ประชาชนเลือกใช้ บริ การรถประจาทางสาธารณะก็เพื่อเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เพื่อลด
ปริ มาณของมลพิษและลดความแออัดของยานพาหนะบนท้ องถนน รวมทังสามารถ
้
ป้องกันปั ญหาการลักลอบเข้ าเมืองโดยผิดกฎหมายหรื อการค้ ามนุษย์ เป็ นต้ น
ซึ่งข้ อเสนอแนะเหล่านีเ้ ป็ นเพียงแนวคิดตัวอย่างเบื ้องต้ นที่จะต้ องมีการศึกษา
ผลกระทบ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการด าเนิ นการร่ วมมื อระหว่าง
ประเทศต่อไป
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