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การศึกษาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง สินค้าในพื้นที่ภาคเหนือ
ผ่านด่านบ้านฮวก จัง หวัดพะเยาสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้้าโขงเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน
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การวิจั ย เรื่ อ ง การศึก ษาระบบโลจิส ติก ส์ด ้า นการขนส่ง สิน ค้า ในพื ้น ที ่ภ าคเหนือ ผ่า น
ด่า นบ้า นฮวก จัง หวัด พะเยาสู่ก ลุ่ม ประเทศอนุภู มิภ าคลุ่ม แม่น้า โขงเพื่อ ยกระดับ ให้เ ป็น เมือ ง
เศรษฐกิจ ชายแดน มีวัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ 1) ศึ กษาระบบโลจิ สติ กส์ ด้ านการขนส่ ง สิน ค้ าในพื้ น ที่
ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อยกระดับให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจชายแดน 2) ประเมินประสิท ธิภาพของระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง สินค้าในพื้นที่
ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยาสู่ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อยกระดับให้เป็น
เมื อ งเศรษฐกิ จ ชายแดน และ3) ศึ ก ษาตั ว แบบระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางถนนที่
ประสิ ท ธิ ภ าพในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ผ่ า นด่ า นบ้ า นฮวก จั ง หวั ด พะเยา สู่ ก ลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น้าโขงเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการวิ จั ย เชิ ง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data) จากเอกสาร
สิ่งพิมพ์ หนังสือ และข้อมูลต่างๆ จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา และสถิติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา
สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองเศรษฐกิ จชายแดน 10 ปีย้อนหลังส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการ
ส้ า รวจและสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า ในพื้ น ที่
ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จ.พะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง เพื่อยกระดับให้เป็นเมือง
เศรษฐกิจชายแดน ประกอบด้วย แขวงทางหลวง ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง ผู้ประกอบการ
โลจิสติ กส์ด้านการขนส่ง และนั กวิชาการ/ผู้เชี่ย วชาญด้านระบบโลจิสติ กส์ด้านการขนส่ งในพื้ น ที่
8 จังหวัดภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล้าพูน
จังหวัดล้าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (แขวงไซยะบูลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือง
ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ) จากนั้นจึงน้า
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ตัวแบบระบบโลจิสติกส์
ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนที่ประสิทธิภาพในพื้นที่ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา สู่กลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการการพั ฒ นาระบบโลจิสติก ส์ด้านการขนส่ง สิน ค้าในพื้ นที่ ภ าคเหนือ (จัง หวัดเชีย งใหม่
จังหวัดเชียงราย จังหวั ดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล้าพูน จังหวัดล้าปาง จังหวัดแพร่ และ

จังหวัดน่าน) ผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (แขวงไซยะบูลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือง
ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ) เพื่อยกระดับ
ให้ เป็ น เมื องเศรษฐกิจ ชายแดน จ้า นวน 12 เส้ น ทาง ดั ง นี้ เส้ น ทางที่ 1 เชีย งใหม่ – แม่ ขะจาน –
วังเหนือ – เมืองพะเยา – ดอกค้าใต้ – จุน – เชียงค้า – ภูซาง – ด่านบ้านฮวก เส้นทางที่ 2 เชียงราย
– เทิง – ภูซาง – ด่านบ้านฮวก เส้นทางที่ 3 พะเยา - ดอกค้าใต้ - จุน – เชียงค้า – ด่านบ้านฮวก
เส้น ทางที่ 4 แม่ ฮ่อ งสอน – ปาย – แม่แตง – แม่ ริม – เมือ งเชียงใหม่ – แม่ ขะจาน – วังเหนื อ –
เมืองพะเยา – ดอกค้าใต้ –จุน – เชียงค้า – ภูซาง – ด่านบ้านฮวก เส้นทางที่ 5 ล้าพูน – ห้างฉัตร
– เมืองล้าปาง – งาว - เมืองพะเยา - ดอกค้าใต้ - จุน – เชียงค้า – ด่านบ้านฮวก เส้นทางที่ 6 ล้าปาง
– งาว - เมืองพะเยา - ดอกค้าใต้ - จุน – เชียงค้า – ด่านบ้านฮวก เส้นทางที่ 7 แพร่ – เชียงม่วน
– เชียงค้า – ภูซาง – ด่านบ้านฮวก เส้นทางที่ 8 น่าน – เชียงม่วน – เชียงค้า – ภูซาง – ด่านบ้านฮวก
เส้นทางที่ 9 ด่านบ้านฮวก – เมืองคอบ - เมืองเงิน – เมืองหงสา – แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว เส้นทาง
ที่ 10 ด่านบ้านฮวก – เมืองคอบ – เมืองปากแบง –แขวงอุดมไซ สปป.ลาว เส้นทางที่ 11 ด่านบ้านฮ
วก – เมืองคอบ – เมืองปากแบง – เมืองขวา สปป.ลาว – เมืองเดียนเบียนฟู – เมืองฮานอย ประเทศ
เวี ย ดนาม เส้ น ทางที่ 12 ด่ า นบ้ านฮวก – เมื อ งคอบ – เมื อ งปากแบง – เมื อ งขวา สปป.ลาว –
เมืองเดียนเบียนฟู – เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – เมืองผิงเสียง – เมืองหนานหนิง ประเทศจีน
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Abstract
The purposes of the research entitled “A Study of the Logistics of Goods
Transportation in the Northern Region Passing Through Ban Huak Check Point, Phayao
Province to the Greater Mekong Sub-region to upgrade to a Border Economic City”
were 1) to study the logistics of goods transportation in the northern region passing
through Ban Huak Check Point, Phayao Province to the Greater Mekong Sub-region to
upgrade to a border economic city 2) to assess the efficiency of the logistics of goods
transportation in the northern region passing through Ban Huak Check Point, Phayao
Province to the Greater Mekong Sub-region to upgrade to a border economic city 3)
to examine the model of the logistics of goods transportation in the northern region
passing through Ban Huak Check Point, Phayao Province to the Greater Mekong Subregion to upgrade to a border economic city.
This research was a mixed method research by quantitative research and
quantitative research. The secondary data was collected from documents,
publications, books and various information from policies, strategies, plans,
development projects and statistics related to the logistics system for the
transportation of goods in the northern areas through Ban Huak Check Point, Phayao
Province to the Greater Mekong Sub-region countries to upgrade to a border
economic city over the past 10 years.
As for the qualitative research was to collect primary data from surveys and
interviews, including the people involved in the logistics of goods in the northern
region through the Ban Huak checkpoint, Phayao province to the Greater Mekong
Sub-region in order to upgrade to a border economic city. The involved people
consisted of the district highway, office of public works and city planning, logistics
entrepreneur in transportation, and academics / experts in transportation logistics in
8 northern provinces (Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Mae Hong Son, Lamphun,
Lampang, Phrae, and Nan) and the Mekong Sub-region (Sainyabuli District, Lao

people's democratic republic Hanoi, The Socialist Republic of Vietnam, and Nanning,
the People's Republic of China)
After that, the above data was analyzed in order to obtain the efficient freight
logistics model in the northern region passing through Ban Huak Checkpoint in
Phayao Province to the Mekong Sub-region to upgrade to a border economic city.
The research found that the guidelines for the development of logistics of goods
transportation in the northern region (Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Mae Hong Son,
Lamphun, Lampang, Phrae, and Nan) and the Mekong Sub-region (Sainyabuli District,
Laos People's Democratic Republic, Hanoi, The Socialist Republic of Vietnam, and
Nanning, the People's Republic of China) to upgrade to a border economic city for 12
routes as follows; Route 1: Chiang Mai - Mae Khachan - Wang Nuea - Muang Phayao Dok Kham Tai - Chun - Chiang Kham - Phu Sang - Ban Huak Check Point Route 2:
Chiang Rai - Thoeng - Phu Sang - Ban Huak Check Point Route 3: Phayao - Dok Kham
Tai - Chun - Chiang Kham - Ban Huak Check Point Route 4: Mae Hong Son - Pai - Mae
Taeng - Mae Rim - Chiang Mai City - Mae Khachan - Wang Nuea - Phayao City - Dok
Kham Tai - Chun - Chiang Kham - Phu Sang - Ban Huak Check Point Route 5:
Lamphun - Hang Chat - Lampang - Ngao - Phayao City - Dok Kham Tai - Chun Chiang Kham - Ban Huak Check Point Route 6: Lampang - Ngao - Mueang Phayao Dok Kham Tai - Chun - Chiang Kham - Ban Huak Check Point Route 7: Phrae - Chiang
Muan - Chiang Kham - Phu Sang - Ban Huak Check Point Route 8 :Nan - Chiang Muan
- Chiang Kham - Phu Sang - Ban Huak Check Point Route 9 :Ban Huak Check Point Mueang Kob-Muang Ngeon-Muang Hongsa- Sainyabuli District, Lao PDR Route 10 :Ban
Huak Check Point -Mueang Kob-Mueang Pak Bang-Udomsai, Laos People's Democratic
Republic Route 11: Ban Huak Check Point -Kob City-Pak Bang City-Khua City, Laos
People's Democratic Republic - Dien Bien Phu - Hanoi, Vietnam Route 12: Ban Huak
Check Point -Kob City-Pak Bang City- Khua City, Laos People's Democratic Republic Dien Bien Phu - Hanoi, Vietnam - Ping Sieng City- Nanning City, the People's Republic
of China.

