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สวน ก. : องคประกอบของขอเสนอโครงการ 

1. ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย 
- หัวหนาโครงการ ชื่อ : ดร. กีรติ กิจมานะวัฒน 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6099-00158-18-0 
หนวยงาน  :  คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-300 โทรศัพทมือถือ : 081-699-5999 
โทรสาร  :  055-964-387 
E-mail  :  kerati.kij@gmail.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 1 ชื่อ : ดร. เจษฎา โพธ์ิจันทร 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6599-00318-45-8 
หนวยงาน  :  คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-300 โทรศัพทมือถือ : 087-531-7788 
โทรสาร  :  055-964-387 
E-mail  :  markpochan@gmail.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 2 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูพงษ พงษเจริญ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6599-00160-63-0 
หนวยงาน  :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-255 โทรศัพทมือถือ : 089-960-3200 
โทรสาร  : 055-962-003 
E-mail  :  pupongp@gmail.com 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 3 ชื่อ : ดร. ศิรดล ศิริธร 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-1014-00940-32-3 
หนวยงาน  :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตําบล ศาลายา อําเภอ พุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท  : 02-889-2138  โทรศัพทมือถือ : 08-9667-5767  
โทรสาร  :  - 
E-mail  :  Siradol.sir@mahidol.ac.th 

- ผูรวมโครงการคนที่ 4 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6599-00738-25-9 
หนวยงาน  :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-129 โทรศัพทมือถือ : 087-825-4115 
โทรสาร  :  055-964-129 
E-mail  :  dondejt@yahoo.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 5 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิติยา ปดตังนาโพธิ ์
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-4499-00024-35-5 
หนวยงาน  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-300 โทรศัพทมือถือ : 095-631-3563 
โทรสาร  :  055-962-454 
E-mail  :  pwitiya@googlemail.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 6 ชื่อ : ดร. ใกลรุง พรอนันต 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6011-00103-97-2 
หนวยงาน  :  คณะโลจิสติกสและดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-300 โทรศัพทมือถือ : 093-136-6953 
โทรสาร  :  055-964-387 
E-mail  :  klairungpon@gmail.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 7 ชื่อ : ดร. ดุษฎี สถิรเศรษฐทว ี
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-1009-01425-90-1 
หนวยงาน  :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-129 โทรศัพทมือถือ : 081-912-2730 
โทรสาร  :  055-964-129 
E-mail  :  dussadees@nu.ac.th 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 8 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิระ บุรีคํา 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-5199-00015-49-5 
หนวยงาน  :  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแมคาว) 
  ถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
  50000 
โทรศัพท  : 053-851-478 โทรศัพทมือถือ : 081-288-5211 
โทรสาร  :  053-851-478 
E-mail  :  chirabu@gmail.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 9 ชื่อ : ดร. นทชัย วงษชวลิตกุล 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-3020-01017-87-3 
หนวยงาน  :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตําบล ศาลายา อําเภอ พุทธมณฑล 
  จังหวัดนครปฐม 73170  
โทรศัพท  : 02-889-2138 โทรศัพทมือถือ : 08-1440-6160 
โทรสาร  :  - 
E-mail  :  natachaiw@gmail.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 10 ชื่อ : ดร. ปริญญา สรอยทอง 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-1004-00504-47-6 
หนวยงาน  :  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : - โทรศัพทมือถือ : 081-181-8008 
โทรสาร  :  - 
E-mail  :  parinyas_nu@yahoo.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 11 ชื่อ : ดร. ณัฐพล ไพศาลวิโรจนรักษ  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-1008-00690-68-8 
หนวยงาน  :  คณะโลจิสติกสและดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท  : 055-964-300 โทรศัพทมือถือ : 081-4024704 
โทรสาร  :  055-964-387 
E-mail  :  n.paisarnvirosrak@gmail.com 

- ผูรวมโครงการคนที่ 12 ชื่อ : อาจารย วชิระ วิจิตรพงษา  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6599-00303-84-1 
หนวยงาน  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  เลขที่ 156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  65000 
โทรศัพท  : 055-267-124 โทรศัพทมือถือ : 087-314-0051 
โทรสาร  :  - 
E-mail  :  wachira.tran@psru.ac.th 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 13 ชื่อ : อาจารย ปุริม ศรีสวัสดิ ์ 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-7499-00021-03-9 
หนวยงาน  :  คณะธุรกิจการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 
  ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 
โทรศัพท  : 055-615-518 โทรศัพทมือถือ : 086-169-2096 
โทรสาร  :  055-615-518 
E-mail  :  khunpurim92@gmail.com 

2. ความสําคัญและที่มา 
จากยุทธศาสตรดานที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดศูนยกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ทําใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันสูงในการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงโครงขายระบบคมนาคมขนสง 
และเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงดานเศรษฐกจิการคา และการทองเที่ยว และเชื่อมโยงผานกลุมประเทศเพื่อนบาน
ไปยังภูมิภาคตาง ๆ (แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ, 2560)  การพัฒนาการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไปสู
พื้นที่ชายแดนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะเปนพื้นฐานของการพัฒนาในดานอื่น ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ 
การลงทุน การทองเที่ยว สังคม และวัฒนธรรมระหวางประเทศเพื่อนบาน 

แนวคิดเสนทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย (Luangprabang-
Indochaina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) เกิดจากการรวมตัวกันของภาคเอกชนอันประกอบดวย
สภาอุตสาหกรรม หอการคา สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสหภาพเมียนมา ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเสนทางคมนาคม
ติดตอกันได โดยทางประเทศไทย คือ บริเวณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ อุตรดิตถ 
พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดตาก สวน สปป.ลาว ไดแก แขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และสภาพเมียนมา 
ไดแก รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ 

คณะกรรมการรวมภาคเอกชนกลุมภาคเหนือตอนลาง 1 ไดรวมกับขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย (LIMEC) ต้ังแตป 2558 เพื่อเชื่อมโยงเมืองที่สําคัญจากสมาชิกทั้ง  
3 ประเทศเขาดวยกัน โดยมุงเนนเสริมสรางความเขมแข็งมั่นคงอยางยั่งยืนใน 5 ดาน ไดแก การคาและการลงทุน 
การทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการทําธุรกิจ มีการ
เคลื่อนยายทั้งสินคา บริการ ผูคน เงินทุนและสารสนเทศระหวางกันและกัน อันจะนํามาซึ่งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมรวมกันของประชาชนในทุกเมืองของสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ   

ที่ประชุม ครม.สัญจร เมื่อเดือนกันยายน ป 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ ไดเห็นชอบการ
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย (LIMEC) เปนสวนหนึ่งภายใตกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศลุมแมน้ําอิระวดี - เจาพระยา - แมโขง (ACMECS) และไดประกาศปฏิญญาเพชรบูรณ ภายใต
เจตนารมณ "ความกินดี อยูดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ซึ่งจาก มติ ครม. ดังกลาวจึงไดเกิดความรวมมือของ
จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง รวมกันบูรณาการแผนยุทธศาสตรจังหวัด กําหนดเปนแผนกิจกรรมบริหาร
จัดการโครงการวิจัยเพื่อสรางเศรษฐกิจยั่งยืนบนเสนทาง LIMEC ขึ้น โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่นําไปสูการเพิ่ม
อัตราเติบโตของผลติภัณฑมวลรวมจงัหวัดโดยเฉลีย่ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ใหมีอัตราการเติบโตไมต่ํากวา
รอยละ 8.5 และมูลคาการคาและการลงทุนในผลิตภัณฑและบริการของเศรษฐกิจชุมชนฯ มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 10   
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ทั้งนี้ การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย (LIMEC) มีแนว

เสนทางเชื่อมโยงจากรัฐกระเหรี่ยงและรัฐมอญองประเทศเมียนมา ผานดานพรมแดนแมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 
ผานจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุตรดิตถ ของไทย และเชื่อมโยงเขาสูแขวงไซยะบุลีและแขวง
หลวงพระบาง ของ สปป.ลาว ผานทางดานพรมแดนภูดู อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ ซึ่งตอมาในการประชุมนานาชาติ
ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย (LIMEC) ครั้งที่ 3 ในป 2560 ที่จังหวัดเพชรบูรณไดกําหนด
แนวเสนทางและประตูการเชื่อมโยง (Gateway) แหงที่ 3 ของ LIMEC เพิ่มเติมที่ดานสากลบานนากระเซ็ง  
อ.ทาลี่ จ.เลย โดยตอขยายเสนทางจากแนวเดิมที่จังหวัดพิษณุโลก ไปทางหลมสัก ดานซาย และใชชองทางดาน
นากระเซ็ง เช่ือมตอไปยัง สปป.ลาว ผานเมืองแกนทาว ปากลาย ไซยะบุลี และสิ้นสุดที่หลวงพระบาง  

 
รูปที่ 1 เสนทางระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยง หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย  

(Luangprabang-Indochaina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC)  

  

  
รูปที่ 2 จุดผานแดนถาวรแมสอด อ.แมสอด จ.ตาก และ จุดผานแดนถาวรภูดู อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ 
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เมื่อพิจารณาโครงขายคมนาคมตามแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน- 

เมาะลําไย (LIMEC) แลว พบวายังขาดโครงขายทางรถไฟที่เชื่อมโยงเมืองหลักตาง ๆ ตามแนวเสนทาง  
โดยโครงขายทางรถไฟที่ผานพื้นที่ตามแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย (LIMEC)  
ในปจจุบัน มีเพียงทางรถไฟสายเหนือชวงพิษณุโลก-อุตรดิตถ และทางแยกบานดารา-สวรรคโลก ซึ่งระบบขนสง
ทางรถไฟนี้ถือเปนระบบขนสงที่มีตนทุนตอหนวยในการขนสงต่ํา มีประสิทธิภาพดานการใชพลังงานและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงระหวางดานแมสอดและดานภูดูเพื่อเสริมศักยภาพดานการ
คมนาคมขนสง และกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการทองเที่ยวตามแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ
หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย (LIMEC) จึงเปนหนึ่งในแนวทางที่จํ าเปนตองศึกษาเพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมและเปนไปไดในการดําเนินการ จึงเปนที่มาของโครงการวิจัยนี้ โดยในการศึกษาจะมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียของคนในพื้นที่จังหวัดตามแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง- 
อินโดจีน-เมาะลําไย (LIMEC) รวมทั้ง การสํารวจขอมูล และสัมภาษณความเห็นของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
เพื่อใหผลการศึกษาสะทอนถึงขอมูลที่ถูกตอง สอดคลองบริบทของพื้นที่และความตองการใชงานของประชาชน
และผูประกอบการในพื้นที่  

 
รูปที่ 3 เสนทางโครงขายคมนาคมเชื่อมตอระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC 

ระหวางจุดผานแดนถาวรแมสอดและจุดผานแดนถาวรภูดู 

3. วัตถุประสงค  
1) เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสรางทางรถไฟเชื่อมตอ

ระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ระหวางจุดผานแดนถาวรแมสอดและจุดผานแดนถาวรภูดู 
2) เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร การเงิน และสิ่งแวดลอมของ

โครงการ 
3) เพื่อเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) สําหรับสถานีที่มีศักยภาพ  
4) เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวกในดานศักยภาพการแขงขันของประเทศ ในมิติของการลด

ตนทุนในการขนสงเมื่อมีโครงการ และการสรางประตูการคาระหวางประเทศ (ไทย 
ลาว พมา)  
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4. การสะสม/บงชี้ องคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม  

คณะผูวิจัยจะดําเนินการทบทวนรวบรวมขอมูลทีเ่กีย่วของจากแผนพัฒนา รายงานการศึกษา 
และขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ ประกอบกับการสํารวจขอมูลปฐมภูมิ รวมทั้งรวบรวมความเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูที่มีประสบการณ รวมไปถึงตัวแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่มีองคความรูในเรื่องการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส และการทองเที่ยว เชน ผูประกอบการผลิต/ขนสงสินคา 
หอการคา สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสถานการณปจจุบัน 
ของพื้นที่ ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนโยบาย ยุทธศาตร และ
แผนพัฒนาที่เกี่ยวของ โดยจะนําองคความรูดังกลาวไปใชในการวิเคราะหเพื่อออกแบบและศึกษาความเหมาะสม
ของทางรถไฟในเสนทางเชื่อมโยงพื้นที่เมืองชายแดนบริเวณดานแมสอดและดานภูดู  

ขอมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้แบงเปน 7 กลุม ประกอบดวย (1) นโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงพื้นที่เมืองชายแดนบริเวณดานแมสอดและ
ดานภูดู (2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกแนวเสนทางรถไฟ (3) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
กับการออกแบบทางรถไฟ (4) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแบบจําลองดานการขนสง (5) แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit Oreinted Development: TOD) สําหรับสถานีที่มีศักยภาพ 
(6) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับตรวจสอบรายการขอมูลสิ่งแวดลอม 
(Environmental Checklist) (7) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ 
และ (8) แนวคิดและรูปเเบบของการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงเมืองชายแดน  
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงเมือง

ชายแดนในเสนทางแมสอด-ภูดู ที่สําคัญ ไดแก  

1) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในสวนของยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของ คือ การสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวซึ่งรวมถึง
การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค และโครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทาง
กายภาพในดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โดยมียุทธศาสตรเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอที่เนนพัฒนาโครงขายทางรถไฟใหเปนโครงขายหลักของ
การคมนาคมขนสงของประเทศ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส 
และดิจิทัล มีแผนพัฒนาการขนสงทางราง โดยเรงพัฒนาและปรับปรุงโครงขายทางรถไฟขนาด 1 เมตรและรถไฟ
ความเร็วสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนสงทางรางดวยการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก รถจักรและลอเลื่อน 
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต  เพื่อใหเปนโครงขายการเดินทางและขนสงหลัก 
ของประเทศที่สอดรบักบัความตองการเดินทางและขนสงสินคา การพัฒนาเมืองและพื้นที่พเิศษ พื้นที่เกษตรกรรม 
ทองเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหเขามามีสวน
รวมในการใหบริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดตนทุน และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของระบบขนสง 
ทางราง ทั้งนี้ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัลมีหนึ่ง 
ในเปาหมายการพัฒนา คือ การเพิ่มสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางตอปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมดใหถึง
รอยละ 10 ภายในป 2580 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเที่ยว มีแผนการทองเที่ยว

เชื่อมโยงภูมิภาค ที่มุงยกระดับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวภายในภูมิภาค
อาเซียน โดยใชประโยชนจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร แผนการลงทุนพัฒนาโครงขายคมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ํา 
และอากาศ และกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวภายในประเทศ 
อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณเดียวกัน เพื่อสงเสริมใหเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวรวมกัน 
โดยมีแนวทาง ไดแก (1) พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาค โดยใชประโยชน 
จากโครงขายคมนาคมที่มีในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม รวมทั้งสงเสริมและบูรณาการความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวภายใตกรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน (2) อํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ระหวางประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผานแดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอยางไรรอยตอ  
การปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการเดินทางขามแดนของนักทองเที่ยว และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหความรู  เผยแพรขอมูล และอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกนักทองเที่ยว และ  
(3) สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศรวมกันใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม
โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหสอดรับกับพฤติกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหม โดยการประชาสัมพันธ  
สรางการรับรู และสรางแรงจูงใจแกนักทองเที่ยว บนฐานอัตลักษณรวมกันของอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งนี้  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเที่ยวมีหนึ่งในเปาหมายการพัฒนา คือ ใหประเทศไทยเปน 
จุดเชื่อมตอการเดินทางของนักทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยมีตัวชี้วัด คือ อัตราการขยายตัวของจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางผานแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตางประเทศ มีแผนความรวมมือ
เศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ที่มุงใชประโยชนจากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตรของไทย 
จากการที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยมพีรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบานมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและ
อยูตรงศูนยกลางของภูมิภาค รวมทั้งเปนจุดเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ดังนั้น จึงมี
ศักยภาพในการเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การคมนาคม และโลจิสติกสในภูมิภาคเอเชีย และเปนจุด
เชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเปนประตูสูเอเชียที่สาํคัญแหงหนึ่ง ซึ่งไทยยังจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ
ดานโลจิสติกสและสรางระบบคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ควบคูกับการสรางความเชื่อมโยงดานการคมนาคมและโลจิสติกสในภูมิภาค และสงเสริมความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเปน
สมาชิก เพื่อสงเสริมใหไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาและการลงทุนในเอเชียในอีก 20 ปขางหนา โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน ในขณะเดียวกัน ไทยตองแสวงหาโอกาสและลูทาง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะจากกระแส
นโยบายชาตินิยมในประเทศคูคาที่สําคัญ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถและสงเสริมใหภาคเอกชนไทยขยาย
การลงทุนในตางประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได   
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2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ในยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา มีแนวทางพัฒนาความ
เชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้ง
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่ออํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนดานโลจิสติกส พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 
ตลอดจนพัฒนาดานศุลกากรชายแดนและการอํานวยความสะดวกการผานแดนที่รวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงระบบการขนสง ระบบอํานวยความสะดวกการขนสงคนและสินคาผานแดนและขามแดน เพื่อใช
ศักยภาพของการเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตางๆ โดยจะตอง
บูรณาการการเชื่อมโยงในแตละแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในแตละอนุภูมิภาคและระหวางอนุภูมิภาคในภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงการเชื่อมตอกับภายในประเทศที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคและเมือง 
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือขายการขนสงและระบบ 
โลจิสติกสระหวางแหลงปจจัยการผลิต ฐานการผลิต ตลอดหวงโซการผลิตระหวางประเทศ และประตูสงออก 
ตามมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางเครือขายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพื้นที่ เศรษฐกิจ 
ขนาดใหญที่มีการพัฒนาในประเทศเพื่อนบาน 

3) แผนพัฒนาภาคเหนือในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

ภาคเหนือเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพความพรอมตอการพัฒนาเชื่อมโยงดานการคาและ
บริการกับนานาชาติ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีสภาพภูมิเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการพัฒนา
ภาคธุรกิจบริการ เปนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคโดยใชฐานความรูดานเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบรวมสมัย สินคาเกษตรและผลิภัณฑเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความ
หลากหลาย เปนฐานทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย รายไดจากการทองเที่ยวเปนรายไดสําคัญ 

การเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมตามเสนทาง R3A ผาน สปป.ลาว สูจีน
ตอนใตสงผลใหเกิดโอกาสในการขยายตลาดการคา การทองเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติธุรกิจบริการ
สุขภาพและการแพทย ทําใหภาคเหนือเปนประตูเชื่อมโยงการขนสงสินคาและนักทองเที่ยวที่คาดวาจะมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการดานตางๆ ทางภาครัฐไดมีนโยบายการดําเนินการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือ 2 แหง คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม เพื่อชวยสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกดานการคาการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศ 
เพื่อนบานการกําหนดยุทธศาสตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งจะสงผลใหภาคเหนือเปนฐานการ
พัฒนาในดานเทคโนโลยีดิจิตอล อุตสาหกรรมซอฟตแวร และเปนแหลงสรางสรรคอุตสาหกรรมภาพยนตรที่ใช
เทคโนโลยีดิจิตอลเปนองคประกอบสําคัญ และจากขอตกลงการผลิตสินคาเกษตร (Contract Farming) ทําให
ภาคเหนือไดผลประโยชนในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรบรเิวณชายแดนและนําเขามาแปรรปูในประเทศ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและลดการใชฐานทรัพยากรของภาค การขยายตัวของตลาดการทองเที่ยวจากการเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวภายในกลุมของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งมีความโดดเดนในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี
และธรรมชาติ สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายรวมกัน และยังสามารถพัฒนาเปนสถานที่
ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
จะตองนําศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานผสมผสานกับองคความรู 
ของสถาบันการศึกษาและหนวยงานองคกรในพื้นที่ เปนการตอยอดใหการผลิตและการบริการมีศักยภาพและ 
มีโอกาส ทางการแขงขันมากขึ้น รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีเปาหมาย
เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคที่มีมูลคาสูง เชื่องโยงเขากับเศรษฐกิจประเทศ 
ในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
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4) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก โดยมีทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงตามแนว North – South และ 
East – West Corridor มีโครงขายคมนาคมพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ เปนแหลง
ผลิตการเกษตรที่สําคัญของเขตภาคเหนือตอนลางและของประเทศ มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการคา
ชายแดนทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ โดยแนวทางในการพัฒนาที่สําคัญกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา เกษตร มุงเนนใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนฐานการสรางรายไดใหกับก 
ลุมจังหวัดไดอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย และการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อ สรางมูลคาเพิ่ม พัฒนาระบบ Logistics สําหรับสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตรที่มีประสทิธิภาพสนับสนุนการ พัฒนาการผลติพลงังานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑดานการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของตลาด 

 พัฒนาเพื่อเปนศูนยกลางการคา การบริการ เชื่องโยงภายในกลุมจังหวัด 
ภาค และประเทศเพื่อนบาน ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหเกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการคา
และการบริการภายในกลุมจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบาน โดยพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ 
Logistics เพื่อสนับสนุนการคาและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการคมนาคมเชื่อมโยง
สนับสนุนธุรกิจการบริการใหมที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเปนแหลงรายไดใหมของกลุมจังหวัด
พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากรของกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการบริการสี่แยก
อินโดจีน และเสริมสรางความรวมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการคาชายแดน 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ที่มุงเนนการสรางความสมดุล
ของระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงน้ํา และ
การบริหารจัดการน้ําใหทั่วถึงและเปนระบบ เพิ่มสมรรถนะแหลงกักเก็บน้ําเดิม และแหลงกักเก็บน้ําใหม ตาม
ศักยภาพและความจําเปนของพื้นที่ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถลม ภัยแลง และอุทกภัย 
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5) แผนพัฒนาโครงขายทางรถไฟ 

โครงขายทางรถไฟในปจจุบันบริเวณแนวระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-
เมาะลําไย (LIMEC) และบริเวณพื้นที่ตอเนื่องมีเพียงทางรถไฟสายเหนือ และทางแยกสายบานดารา-สวรรคโลก 
(ดังรูปที่ 4) โดยมีแผนงานพัฒนาโครงขายทางรถไฟที่อยูในแผนการลงทุนปจจุบันของรัฐบาล ประกอบดวย 

 โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงปากน้ําโพ-เดนชัย 
 โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงดนชัย-เชียงราย 
 โครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ 

นอกจากนี้  ยังมี โครงการที่อยู ในแผนการพัฒนาโครงขายของการรถไฟ 
แหงประเทศไทย (รฟท.) ประกอบดวย 

 โครงการรถไฟทางคูสายนครสวรรค-บานไผ 
 โครงการรถไฟทางคูสายนครสวรรค-กําแพงเพชร-ตาก-แมสอด 

 

รูปที่ 4 โครงขายทางรถไฟในปจจุบัน 
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6) แผนพัฒนาโครงขายถนน 

แผนพัฒนาโครงขายถนนที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเดินทาง
ในแนวเสนทางโครงการที่สําคัญ คือ การพัฒนาทางหลวงสายหลักและสายรองตาง ๆ และการพัฒนาโครงขาย
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ซึ่งคณะผูวิจัยจะไดทําการรวบรวมขอมูลแผนงานและความคืบหนาของการ
ดําเนินการในโครงการตาง ๆ  

 
ที่มา: กรมทางหลวง 

รูปที่ 5 แผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมืองระยะ 20 ป 



- 13 - 
4.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการคัดเลือกแนวเสนทางรถไฟ 

คณะผูวิจัยจะพิจารณาความเหมาะสมของแนวเสนทางในเบื้องตน ตั้งแตจุดเริ่มตน 
จุดสิ้นสุดโครงการทีเ่หมาะสม ตําแหนงของแนวราง และตําแหนงของสถานี ตามหลักวิชาการ โดยการดําเนินการ
ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ 

1) การศึกษาสภาพพ้ืนที่ของแนวเสนทาง  

การศึกษาสภาพพื้นที่ของแนวเสนทางในการวิจัยนี้จะอาศัยขอมูลทุติยภูมิจากแผนที่
ภาพถายทางอากาศและแผนที่อื่น ๆ โดยจะนํามาวิเคราะหพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการใชพื้นที่ 
ในการวางแนวทางรถไฟ ตําแหนงสถานี ถนนที่เชื่อมเขาสูสถานี จุดตัดถนนตามแนวเสนทาง  

2) การจัดทําทางเลือกและศึกษาคัดเลือกแนวเสนทาง 

ในการคัดเลือกแนวเสนทาง จะจัดทําทางเลือกที่มีความเปนไปได 3 แนวเสนทาง  
แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกแนวเสนทาง โดยคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ดานวิศวกรรม เชน 

- ลักษณะโคงราบ โคงดิ่ง ตองรองรับการเดินรถไดตามความเร็วที่ตั้งเปาไว  
- ระยะทาง 

- อุปสรรค และสิ่งกีดขวางตามแนวเสนทาง 
- ความเปนไปได ในดานของเทคนิคและวิธีการการกอสราง และความ

ยากงายในการกอสราง 

- ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และระบบระบายน้ําในพื้นที่จะตองไม
กอใหเกิดปญหาน้ําทวมตามมาหลังการดําเนินการโครงการ  

(2) ดานเศรษฐกิจและการลงทุน เชน 

- งบประมาณการลงทุน  
- คาใชจายการบํารุงรักษา และดําเนินโครงการ 

- รองรับความตองการในการเดินทางและขนสงสินคา  

(3) ดานผลกระทบสิ่งแวดลอมและมวลชน เชน 

- ผลกระทบดานการโยกยายและการเวนคืน 

- ผลกระทบดานการชะลางพังทลายของดิน 

- ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

- ดานชีวภาพ เชน ชีวภาพสัตวน้ํา การทําลายชีวภาพในน้ํา เปนตน 

- ผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางบก เชน อุทยาน ปาสงวน 

- ผลกระทบตออุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ํา 

- ผลกระทบดานการคมนาคมขนสง การสัญจรของประชาชน 

- ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย เชน การใชที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ เปนตน 

- ดานคุณภาพชีวิต เชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร เปนตน 

- การยอมรับของมวลชน 
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แนวทางในการเปรียบเทียบแนวทางเลือก ดําเนินการโดยวิเคราะหและ

เปรียบเทียบขอดีและขอเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละแนวทางเลือกในแตละประเด็น โดยใชหลักการใหคะแนน
เปรียบเทียบความสําคัญ โดยมีการกําหนดน้ําหนักของปจจัยแตละดาน อันไดแก ดานการจราจรและขนสง ดาน
วิศวกรรม ดานเศรษฐกิจและการลงทุน และดานผลกระทบสิ่งแวดลอมและมวลชน ตามความเหมาะสมตาม
ลักษณะของโครงการ  

ในการเปรียบเทียบปจจัย คณะผูวิจัยจะเปรียบเทียบในรายประเด็นยอย โดยอาจ
เปรียบเทียบเชิงปริมาณและเชิงคุณคา เชน กําหนดคะแนนตามความหนักเบา/มากนอย ของผลกระทบ เชน 

- ถามีลักษณะดีเลิศ หรือไมมีผลกระทบเลย  1.00 คะแนน 

- ถามีลักษณะด ีหรือมีผลเสียเล็กนอย  0.75  คะแนน 

- ถามีลักษณะดีพอใช หรือมีผลเสียปานกลาง 0.50  คะแนน 

- ถามีลักษณะไมคอยด ีหรือมีผลเสียมาก  0.25  คะแนน 

- ถามีลักษณะไมเหมาะสม หรือมีผลเสียรุนแรง 0.00  คะแนน 

ทั้งนี้ คะแนนขางตนเปนเพียงตัวอยางเบื้องตน โดยในการศึกษาจะมีการพิจารณา 
ใหเหมาะสมตอไป ผลรวมของคะแนนในประเด็นตางๆ ตามน้ําหนักของปจจัย จะใชพิจารณาแนวทางที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการศึกษาอาจประยุกตใชวิธีการเปรียบเทียบทางเลือกอื่นๆ 
ประกอบ เชน การวิเคราะหจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Expert Decision) 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับวิศวกรรมการออกแบบทางรถไฟ 

1) โครงสรางทางวิ่ง  

รูปแบบของโครงสรางทางวิ่งแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ทางวิ่งระดับดิน ทางวิ่ง
ยกระดับ และอุโมงครถไฟ โดยการศึกษาจะยึดหลักเกณฑและมาตรฐานการออกแบบโครงสรางประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ทางว่ิงระดับดิน 

รูปแบบโดยทั่วไปของดินถมคันทาง (Typical Section) จะมีลักษณะหนา
ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ลาดดินคันทางมีความชัน แนวราบ : แนวดิ่ง เปน 2:1 มีความกวางของดินคันทาง
ดานบนมากเพียงพอ โดยมีโครงสรางชั้นดินคันทางเปนชั้น ๆ เรียงลําดับจากบนลงลางดังนี้ Ballast, Sub-
Ballast, Finish Sub-Grade และ Fill Material  

 
รูปที่ 6 รูปแบบโดยทั่วไปของดินถมคันทาง (Typical Section) 
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(2) สะพานรถไฟ 

ขอกําหนดและมาตรฐานการออกแบบที่จะใชอางอิงสําหรับการออกแบบ
โครงสรางสะพานรถไฟ ไดแก 

- BS 5400 : British Standard Code 5400 
- AASHTO LRFD : LRFD Bridge Design Specifications, 5th 

ed., American Association of State 
Highway and Transportation Officials 

- CEB-FIP : MODEL CODE 1990 
- EUROCODE1 : European Standard ENV 1991 Basis of 

design and actions on structures 
- PCI : Prestressed Concrete Institute 
- EIT : The Engineering Institute of Thailand 

Under H.M. The King’s Patronage  
- มยผ.1302 : มาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการ

สั่นสะเทือนของแผนดินไหว (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย) 

รูปแบบโครงสรางสะพานรถไฟ และทางวิ่งยกระดับ จะประกอบดวย 
สะพานรถไฟขามลําน้ํารองรับทางรถไฟทั่วไป สะพานรถไฟขามทางหลวง และโครงสรางยกระดับ ซึ่งอาจสามารถ
จําแนกประเภทของสะพานรถไฟตามความยาวชวงของสะพานได ดังนี้  

- สะพานรถไฟชวงสั้น : รูปแบบโครงสรางสะพานจะเปนสะพานที่มีชวง
ยาวตั้งแต 6 เมตรขึ้นไป จนถึงความยาวไมเกิน 15 เมตร โดยจะใชเพื่อขามคลองหรือลํารางเล็ก ๆ ที่มีความกวาง
ไมมาก เชน (1) รูปแบบโครงสรางสะพานแบบแผนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC. Slab) ใชกับความยาวชวง
สะพานตั้งแต 6 – 10 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 7 และ (2) รูปแบบโครงสรางสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูป
กลอง (Multi-Box Beam) ใชกับความยาวชวงสะพานต้ังแต 15 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

รูปที่ 7 สะพานแบบแผนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รูปที่ 8 สะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกลอง 

- สะพานรถไฟชวงยาวปานกลาง : รูปแบบโครงสรางสะพานชวงยาว
ปานกลางที่มีความยาวประมาณ 20 - 25 เมตร เหมาะสําหรับใชขามลําคลองที่มีความกวางมากพอสมควร  
ที่มีการสัญจรทางเรือ หรือใชกับการขามถนนทางหลวงตางๆ  รูปแบบโครงสรางสวนบนที่มีความเปนไปได เชน 
รูปแบบโครงสรางสะพานเปนแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (Prestressed Concrete I-Girder) ดังแสดงใน
รูปที่ 9   

 

รูปที่ 9 สะพานแบบคานคอนกรีตเสริมอัดแรงรูปตัวไอ 
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- สะพานรถไฟชวงยาว : โครงสรางสะพานชวงยาวที่มีความยาว

ประมาณ 25 – 35  เมตรขึ้นไป จะใชเมื่อมีความจําเปนที่ตองขามถนนหรือแมน้ําที่มีความกวางมากๆ และมักจะ
ใชควบคูกับชวงคานมาตรฐานที่ใชคานหนาตัดเดียวกันในสะพานที่กอสราง เพื่อใหสะพานมีรูปแบบโครงสรางที่
เหมือนกัน รูปแบบโครงสรางสวนบนสามารถทําการออกแบบไดในหลายรูปแบบ เชน (1) รูปแบบโครงสราง
สะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (Prestressed Concrete I-Girder) ดังรูปที่ 10 (2) รูปแบบโครงสราง
สะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวยู (Prestressed Concrete U-Girder) ความยาวชวงคานโดยทั่วไป
ประมาณ 25 - 35 เมตร จะใชกับชวงขามที่ตองการความสูงใตสะพานในชวงนี้มากๆ โดยจะใชรวมกับคาน
สะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ดังรูปที่ 11 และ (3) รูปแบบโครงสรางสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกลอง 
(Prestressed Concrete Box Girder) ความยาวชวงคานโดยทั่วไปประมาณ 30 - 35 เมตร จะใชกับทางวิ่ง
ยกระดับที่มีความยาวทางวิ่งตอเนื่องกันมาก ๆ ดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 10 สะพานแบบคานคอนกรีตเสริมอัดแรงรูปตัวไอ 

 

รูปที่ 11 สะพานแบบคานคอนกรีตเสริมอัดแรงรูปตัวยู 
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รูปที่ 12 สะพานแบบคานคอนกรีตเสริมอัดแรงรูปกลอง 

(3) อุโมงครถไฟ 

คณะผูวิจัยจะศึกษาความเหมาะสมและเสนอแนวทางเลือกที่เปนไปได 
ในการกอสรางอุโมงค (หากแนวทางเลือกโครงการจําเปนตองมีการสรางอุโมงค) โดยรูปแบบโครงสรางอุโมงค 
ที่เหมาะสมจะขึ้นกับรูปแบบและขนาดของชองอุโมงค และแรงกระทําระหวางผนังอุโมงคกับพื้นดิน/พื้นหินรอบ
ชองของอุโมงค รูปแบบแนวคิดเบื้องตนในการกอสรางอุโมงครถไฟชนิดตางๆ  

ตารางท่ี 1 อุโมงครถไฟรูปแบบตาง ๆ 

ชนิดอุโมงค รูปแบบทั่วไป 

Circular tunnel with a single track and one 
safety walk: 

Invert slab is placed on top of liner. 

 

 

 

  



- 19 - 
ตารางท่ี 1 (ตอ) อุโมงครถไฟรูปแบบตาง ๆ 

ชนิดอุโมงค รูปแบบทั่วไป 

Double box tunnel with a single track and one 
safety walk in each box.   

Depending on location and loading conditions, 
center wall may be solid or composed of 
consecutive columns 

 

Single box tunnel with a single track and one 
safety walk. Tunnel is usually constructed 
beside another single box tunnel for opposite 
direction travel. 

 

 

Horseshoe tunnel with a single track and one 
safety walk. This shape typically exists  
in rock conditions and may be unlined within 
stable rock formations. 

 

 

Oval tunnel with a single track and one safety 
walk. 
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ประเด็นตาง ๆ ที่คณะผูวิจัยจะนํามาพิจารณาในการศึกษาทางเลือกที่
เหมาะสมในข้ันนี้ ไดแก 

- สภาพทางธรณีวิทยาและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นหินในพื้นที่
กอสราง ที่มีผลตอรูปแบบอุโมงคและวิธีการกอสรางอุโมงค และคา
กอสราง 

- ขอกําหนดในทางวิศวกรรมรถไฟที่มีผลตอการออกแบบอุโมงค 
- ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและแนวทางการปองกันหรือลดผลกระทบ 

2) จุดตัดทางผาน  

คณะผูวิจัยจะเสนอแนะรูปแบบของจุดตัดของเสนทางรถไฟในโครงการกับแนว
ถนน ซึ่งจะเปนรูปแบบโครงสรางทางขาม (สะพานรถยนตขามทางรถไฟ) และทางลอดของรถยนตใตทางรถไฟ 
รูปแบบโครงสรางสะพานรถยนตขามทางรถไฟ โดยทั่วไปจะเปนโครงสรางคานรูปตัวไอ รองรับดวยเสาเดี่ยวบน
ฐานรากเข็มกลุม เนื่องจากเปนรูปแบบที่ใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทย กอสรางงาย ราคาถูก 
ผูรับเหมากอสรางรายยอยก็สามารถกอสรางได เนื่องจากใชเทคนิคในการกอสรางไมสูงนัก ดังแสดงในรูปที่ 13 
สวนรูปแบบโครงสรางทางลอด Underpass จะมีรูปแบบคลายกับ Box Culvert แตสามารถรองรับน้ําหนักรถไฟ
ได ซึ่งรูปแบบทางลอดนี้จะใชสําหรับถนนทองถิ่นที่มีการสัญจรไมมาก มีความกวางไมมาก และไมมีรถขนาดใหญ
ผาน โดยสามารถจํากัดความสูงของรถไว รูปแบบทางลอดแสดงไวในรูปที่ 14 หรืออีกกรณีหนึ่งจะเปนทางลอด 
ในลักษณะของสะพานรถไฟขามถนน 

 

รูปที่ 13 รูปแบบสะพานลอยขามทางรถไฟชนิดคานรูปตัวไอ (I-Girder Bridge) 
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รูปที่ 14 รูปแบบทางลอด (Underpass) 

3) งานระบบราง ระบบปฏิบัติการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

(1) งานระบบราง 

งานระบบรางจะเปนทางรถไฟแบบใชหินโรยทาง โดยทั้งเทคโนโลยี  
รางรถไฟ หมอนรองราง ประแจสับราง (Turnout) และระบบยึดเหนี่ยวตาง ๆ จะอางอิงรูปแบบที่ใชในโครงการ
ทางคูที่การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินการพัฒนาอยูในปจจุบัน โดยไมมีการศึกษาในรายละเอียด 
ในงานวิจัยนี้ 

 

รูปที่ 15 ระบบรางแบบใชหินโรยทาง 
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รูปที่ 16 ตัวอยางรูปแบบหมอนรองรางรถไฟ 

  

รูปที่ 17 ตัวอยางรูปแบบเครื่องยึดเหน่ียวรางรถไฟ 

สวนแผนผังทางรถไฟ (Track Layout) ในการศึกษาจะแสดงเปน 
Schemetic Diagram แสดงจํานวนทางวิ่ง ทางหลีก จุดจอด ศูนยซอม (หากมี) และตําแหนงสถานีตาง ๆ   

(2) ระบบปฏิบัติการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

งานระบบปฏิบัติการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  
จะอางอิงรูปแบบที่ใชในโครงการทางคูที่การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินการพัฒนาอยูในปจจุบัน  
โดยไมมีการศึกษาในรายละเอียดในงานวิจัยนี้ 
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รูปที่ 18 ตัวอยางระบบอาณัติสัญญาณ 

4) งานจัดทําแผนการเดินรถ 

คณะผูวิจัยจะจัดทําแผนการเดินรถเบื้องตนใหสอดคลองกับความตองการในการ
ขนสงผูโดยสารและสินคา และคํานึงถึงการขนสงตางระบบที่เชื่อมตอระหวางกัน  

แผนการเดินรถและตารางการเดินรถจะพิจารณาสําหรับทั้งการเดินรถโดยสาร 
และขบวนรถสินคา จํานวนขบวนรถที่จําเปนตองใชในแตละปเปาหมายจะประกอบดวย ขบวนรถที่ใชเพื่อการเดนิ
รถ และขบวนรถสํารอง 

5) สถานี 

คณะผูวิจัยจะทําการศึกษาองคประกอบตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการออกแบบ
สถานีรถไฟ เพื่อกําหนดแนวคิดในวางผังสถานีใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และเหมาะสมตอการใหบริการ
ผูโดยสารและการขนถายสินคา การออกแบบพื้นที่ทางสัญจรและโถงทางเขาสถานี รวมถึงสวนปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ โดยจะพิจารณาจากระบบการเดินรถ ขอกําหนดและมาตรฐานการออกแบบตางๆ นอกจากนั้น ยังได
ทําการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมทองถิ่นเพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบอาคารสถานีรถไฟใหมีความโดด
เดน สวยงาม เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 

(1) แนวคิดในการวางผังสถานี 

ปจจัยที่ ควรคํ านึ งถึ ง ในการวางผั ง สถานี  คือ  ความสะดวกของ
ระบบปฏิบัติการเดินรถ และยังตองคํานึงถึงจํานวนกลุมเปาหมายที่มาใชบริการ หรือผูโดยสารที่คาดการณไวใน
แตละสถานี การจัดแบงพื้นที่ในสถานี จะตองแบงเปนสวนสาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายที่มาใชบริการ หรือ 
ผูโดยสาร และสวนเฉพาะเจาหนาที่ บริเวณขายตั๋วจะตองมีการจัดบริเวณสําหรับผูที่มาซื้อตั๋ว มีบริเวณสําหรับให
ขอมูลการเดินทาง ขอมูลทั่วไป และมีบริเวณสําหรบัสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ 
เปนตน 
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ในสวนของชานชาลาจะถูกกําหนดรูปแบบจากลกัษณะการเดินรถ และการ

ขนถายสินคา การออกแบบพื้นที่ทางสัญจร จะตองใหเจาหนาที่ดูแลไดอยางทั่วถึง การออกแบบโถงทางเขาของ
แตละสถานี จะคํานึงถึงจุดที่ผูมาใชบริการสามารถเขาถึงไดสะดวกที่สุด รวมถึงตองคํานึงถึงทางเขา-ออกของ
สถานีดวย การออกแบบพื้นที่สวนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหองปฏิบัติการเดินรถจะตองมีทัศนวิสัยที่ดี 
สามารถมองเห็นความเปนไปบนชานชาลาไดชัดเจน ปจจัยทางดานการใชงานของกลุมเปาหมายที่มาใชบริการ 
หรือผูโดยสาร ตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

ปจจัยการออกแบบที่เอื้ออํานวยตอผูโดยสาร ไดแก  

- การเขาถึงชานชาลาที่สะดวก มีระยะการเดินทางใกลทีสุ่ดเพื่อไปยังชาน
ชาลา และจากชานชาลาไปยังจุดตอเชื่อมกับระบบขนสงอื่น 

- พื้นที่เพียงพอกับการสัญจรไปมาของกลุมเปาหมายที่มาใชบริการ หรือ
ผูโดยสาร 

- มีความสะดวกสบายคลองตัว รวมถึงมีปายบอกเสนทางใหไปยัง
ตําแหนงที่ตองการ 

- มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบปองกันภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการเดินทาง เชน ปายประชาสัมพันธ 
ปายกําหนดเวลาเดินรถ ติดต้ังในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจน 

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร เชน รานอาหาร-เครื่องดื่ม รานสะดวกซื้อ 

- มีการออกแบบที่เอื้อตอคนพิการทุพพลภาพ เชน ทางลาด ราวจับ 
หองน้ําคนพิการ 

การออกแบบที่เอื้ออํานวยกับเจาหนาที่ ไดแก 

- การจัดผังบริเวณที่เจาหนาที่จะตองมองเห็นและดูแลไดอยางทั่วถึง 

- ใชเงินลงทุนขั้นต่ําในการใหบริการกับผู โดยสาร และทําใหเกิดความ
ประทับใจมากที่สุด 

- ใชเงินลงทุนขั้นต่ําในการบํารุงรักษาอาคาร และอุปกรณตางๆ 

- มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนการใชงานบริเวณตาง ๆ หาก
จําเปนตองมีการปดซอมแซม  

นอกจากนี้อาคารสถานี มีลักษณะเปนอาคารสาธารณะที่มีผูใชสอยพื้นที่
เปนจํานวนมาก และมีความหลากหลายในการสัญจร เขา-ออก ในการวางผังพื้นที่สถานีและพื้นที่โดยรอบ จะ
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้  

- ทางเขา-ออกของสถานี ตองออกแบบใหสามารถเชื่อมตอกับบริเวณ
โดยรอบสถานีได ไมวาจะเปนถนน ที่จอดรถ ที่จอดรถรับ-สง ที่จอดรถ
รับจางสาธารณะ  

- ทางเขา-ออกของสถานี ตองมีพื้นที่เพียงพอสําหรับกลุมเปาหมายที่มาใช
บริการ หรือผูโดยสารจํานวนมาก และสามารถอพยพไดทันในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

- ทางเขา-ออกของสถานี ตองสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
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- การกําหนดที่ตั้งของทางเขา-ออกของสถานี ควรคํานึงถึงอาคารขางเคียง 

ถนน ความกวางของทางเดินเทา ที่วางรอบๆ และทิศทางของการสัญจร
ของกลุมเปาหมายที่มาใชบริการ หรือผูโดยสาร 

สวนการออกแบบทางดานภูมิสถาปตยกรรมซึ่งหมายถึงพื้นที่ภายนอก
อาคารสถานี ซึ่งมีความสําคัญอยางมากที่จะตองดําเนินการออกแบบใหมีความสอดคลองกับรูปแบบการใชสอย
ของพื้นที่ และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกพื้นที่โครงการ โดยมีขอที่ควรคํานึงถึงในเบื้องตน ดังนี้ 

- จัดทําทางเดินเทาและทางเขาสถานีโดยคํานึงถึงความสะดวกและ
ปลอดภัยของผูโดยสาร คนพิการ เชน ทางเดินที่มีหลังคาคลุม และควร
จัดบริเวณทางเขาใหเปนลานเอนกประสงค (Station Plaza) เพื่อประโยชน
ของผูพักอาศัยในบริเวณนั้นดวย 

- สถานีตองมีทางรถเขา-ออก อยางนอยทิศทางละ 1 ชองทาง 
- ทางเดินรถทางเดียวกวางอยางนอย 3.50 เมตร และสองชองทางกวาง

อยางนอย 6.00 เมตร 

- จัดใหมีที่ จอดรถชั่ วคราวเพื่ อรับ-ส งผู โดยสาร ขนาดอยางนอย  
2.40 x 5.00 เมตร 

- จัดใหมีที่จอดรถสําหรับบํารุงรักษาสถาน ี

- จัดใหมีระบบการตอเชื่อมกับระบบขนสงอื่น (Intermodal Transit 

Facilities) เชน ปายหยุดรถประจําทาง ที่จอดรถบัส ที่จอดรถรับ-สงของรถ
แท็กซี่ ที่จอดรถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ ที่จอดรถตูและรถสองแถว 
ที่จอดรถจักรยาน เปนตน 

- จัดใหมีพื้นที่สีเขียวและปลูกตนไมเพื่อสภาพแวดลอมที่ด ี

- จัดใหมีที่เปดโลงสําหรับบริการชุมชนตามความเหมาะสม เชน สวนหยอม 
สนามเด็กเลน ลานกีฬา เปนตน 

- จัดใหมีพื้นที่รองรับน้ําฝนเพื่อเก็บกักในพื้นที่โครงการ กอนระบายลงสู
สาธารณะ (พื้นที่แกมลิง) 

เพื่อ ใหสอดคลองตามขอกําหนดและมาตรฐานสากลที่อางอิ งกับ
ระบบปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟแหงประเทศไทย ในการออกแบบตองคํานึงถึงปจจัยจากจํานวนผูโดยสาร 
ที่คาดการณไวแตละสถานี การออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน มีแผนการกอสรางที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ตั้งอาคารและสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับการออกแบบทางสถาปตยกรรม เชน กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (พ.ศ.2548) เปนตน รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่สงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน 
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ลักษณะพื้นที่และผังของอาคารสถานีรถไฟจะประกอบดวย 

- ลานสถานี (Station Plaza) : เปนพื้นที่สวนจอดรถรับ-สงผูโดยสาร 
พื้นที่จอดรถอเนกประสงคและเชื่อมตอกับพื้นที่ชุมชนรอบๆ สถานีโดย
การจัดการจราจรในลานสถานี ตองพิจารณาถึงทางเขาออกสูสถานี ทั้ง
ของยานพาหนะและคนเดินเทา ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ ควรจัดให
ใกลสถานีเพื่อการขนสงผูโดยสารจํานวนมากจากรถไฟสูรถสาธารณะ
เปนไปอยางรวดเร็ว (Mass to Mass Transit) ในบริเวณลานสถานีอาจ
จัดการจราจรแบบเวียนตามเข็มนาฬิกาเพื่อไมใหเกิดความสับสนในการ
เดินรถ และจัดทางเดินเทาที่ใหเกิดจุดตัดกับถนนนอยที่สุด ในบาง
สถานีอาจจัดที่จอดรถแยกออกไปจากจุดที่รับสงผูโดยสาร  

- อาคารสถานีรถไฟ (Station Building) : การจัดผังพื้นที่ในสวนสถานีจะ
พิจารณาถึงทางเขาออกของผู โดยสารที่มีทั้งผู โดยสารขาเขาและ
ผู โดยสารขาออก ซึ่งผู ใชบริการบางสวนมีสัมภาระติดตัวมาดวย 
ประชาชนที่มารอรับผูโดยสารและตองพิจารณาเสนทางของสินคาที่
เดินทางกับขบวนรถไฟ ตองสะดวกในการขนยายและเชื่อมโยงกับลาน
สถานี เพื่อใหผูบริการสะดวกและไมสับสนในการใชบริการ  

- ชานชาลา (Platform) : ในพื้นที่ชานชาลา จะทําการออกแบบให
สอดคลองกับระบบการสัญจรและระบบการเดินรถ โดยประกอบดวย
ระบบการขนสงสินคา ผูโดยสาร พื้นที่ใหบริการสําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุ รานคา หองน้ําสาธารณะ รวมทั้งมีพื้นที่สามารถอพยพ
ผูโดยสารไดทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(2) การออกแบบโครงสรางอาคารสถานีและอาคารอื่น ๆ 

มาตรฐานการออกแบบโครงสรางสถานีและโครงสรางอาคารอื่นๆ มี
ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการออกแบบโครงสรางเหล็ก 

- AISC 316-89  : Manual of Steel Construction: Allowable 
Stress Design, 9th Edition 

- AISC 1985 : Allowable Stressed Design Specification 
for Structural Joints Using ASTM A325 or 
A490 Bolts 

- AWS D1.1-08  : Structural Welding Code – Steel 
มาตรฐานการออกแบบโครงสรางคอนกรีต 
- ACI318M-08 : Building Code Requirements for 

Structural Concrete and Commentary 
(Appendix C. adopted) 

- CEB-FIP 90 : Model Code 1990, Design Code 
- ACI SP-66 : ACI Detailing Manual 2004 
- PCI 2004  : PCI Design Handbook: Precast and 

Prestressed Concrete, 6th Edition 
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มาตรฐานการออกแบบสําหรับประเทศไทย 

- วสท. : มาตรฐานตางๆ ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย 

- มยผ.1301-50 : มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคาร เพื่อ
ตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (กรม
โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย) 

- มยผ.1302-52  : มาตรฐานการออกแบบอาคาร ตานทานการ
สั่นสะเทือนของแผนดินไหว (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย) 

- มยผ.1311-50 : มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนอง
ของอาคาร  ( กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง 
กระทรวงมหาดไทย) 

4.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบบจําลองดานการขนสง 

แบบจําลองดานการขนสงหรือแบบจําลองความตองการเดินทาง (Travel Demand 
Model)เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหคาดการณปริมาณการเดินทางและขนสง โดยทั่วไปแบบจําลองความ
ตองการเดินทางสามารถพัฒนาโดยมีโครงสรางในการจําลองการตัดสินใจของผูเดินทางที่แตกตางกัน ได 2 
รูปแบบ คือ จําลองการตัดสินใจพรอมกันทุกขั้นตอน (Simultaneous Structure) และ จําลองการตัดสินใจแบบ
เปนขั้นตอนตอเนื่องกัน (Sequential Structure) โดยแบบจําลองความตองการเดินทางในปจจุบันนิยมใชวิธีการ
จําลองการตัดสินใจของผูเดินทางแบบเปนขั้นตอนตอเนื่องกัน ซึ่งสามารถพัฒนาไดใน 2 รูปแบบ คือ แบบจําลอง
ที่พิจารณาพฤติกรรมผูเดินทางรายคน (Disaggregate Model) หรือรูจักกันในชื่อ “Activity-Base Model” 
(Yagi and Mohammadian, 2010) และแบบจําลองที่พิจารณาพฤติกรรมรวมของผูเดินทาง (Aggregate 
Model) ที่นิยมใช คือ แบบจําลองการตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ข้ันตอน (4-Steps Sequential Model) ซึ่งเปน
แบบจําลองที่ไดรับการยอมรับและนิยมใชเพื่อการวางแผนดานการจราจรทั้งในประเทศ (กรมทางหลวง, 2545; 
2550; 2553; 2555) และตางประเทศ (Ortúzar and Willumsen, 1990; Brustlin, 2007; Steinhoff and 
Harpring, 2008) และจะนํามาประยุกตใชในงานวิจัยนี้ โดยแบบจําลองดัวกลาวประกอบดวย 4 แบบจําลองยอย 
ดังนี ้

1) แบบจําลองการเกิดการเดินทาง 

แบบจําลองการเกิดการเดินทาง (Trip Generation Model) เปนแบบจําลองที่
ใชวิเคราะหปริมาณการเดินทางออกจากพื้นที ่(Trip Production) และการเดินทางเขาสูพื้นที่ (Trip Attraction) 
ของแตละพื้นที่ยอยในพื้นที่ศึกษา โดยปริมาณการเดินทางจะสัมพันธกับขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ อาทิเชน จํานวน
ประชากร จํานวนแรงงาน และรายไดเฉลี่ย เปนตน โดยวิธีการคาดคะเนปริมาณการเกิดการเดินทางนี้มีหลายวิธี 
อาทิเชน วิธีวิเคราะหความถดถอย (Regression Analysis) วิธีอัตราการเดินทาง (Trip Rate Analysis) และ
วิธีการจําแนกขามพวก (Cross Classification Analysis) เปนตน ซึ่งวิธีที่ไดรับความนิยมในปจจุบันคือวิธีสมการ
ถดถอย เนื่องจากเปนวิธีที่แสดงความสัมพันธของปจจัยที่ทําใหเกิดและดึงดูดการเดินทาง (Ortúzar and 
Willumsen, 1990)  
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แบบจําลองที่พิจารณาพฤติกรรมรวมของผูเดินทาง (Aggregate Model) ตาม

วิธีวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) มีรูปแบบดังแสดงในสมการที่ (1) ซึ่งเปน
วิธีการที่สะดวกในการปรับแกและสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบอัตราการเดินทางที่ไดจากการวิเคราะหดวยตัว
แปรที่ใชสรางความสัมพันธไดอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ โดยระดับความสัมพันธของตัวแปรในสมการ
แบบจําลองประเมินไดจากคา Coefficient of Determination (R2) และมีการตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์ 
ไมเทากับศูนย (T-Test) ที่ชวงความเชื่อมั่น (Level of Confident) ที่ 95 % 

 Y = a1X1 + a2X2 + … + anXn + C  (1)
 

โดยที่ Y  =  ตัวแปรตาม ในที่นี้คือ ปริมาณการเดินทางทั้งหมดของพื้นที่ยอย 
 X1, … , Xn =  ตัวแปรอิสระ ในที่นี้คือ ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ เชน จํานวนประชากร รายไดเฉลี่ย 
 a1, … , an =  สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ

 
2) แบบจําลองการกระจายการเดินทาง 

แบบจําลองการกระจายการเดินทาง (Trip Distribution Model) เปน
แบบจําลองที่ใชวิเคราะหวาปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นตองการจะเดินทางไปที่ไหนและเดินทางมาจากที่ใด 
โดยทั่วไปวิธีการสรางแบบจําลองการกระจายการเดินทางมี 2 วิธี คือ วิธีตัวประกอบความเติบโต (Growth 
Factors) และ วิธีความโนมถวง (Gravity Model) โดยวิธีความโนมถวงเปนเทคนิคการกระจายการเดินทาง 
ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการวางแผนการจราจร ซึ่งเปนการกระจายการเดินทางโดยใชคาที่วัดเปนความ
ตานทาน (Friction) ในการเดินทางของคูพื้นที่ยอยใดๆ ที่ตองการเดินทาง (นิยมใชเวลาหรือระยะทาง) คลายกับ
กฎความโนมถวงของนิวตัน (Ortúzar and Willumsen, 1990) โดยในกรณีศึกษานี้ไดพัฒนาแบบจําลองการ
กระจายการเดินทางดวยวิธีความโนมถวงแบบขอจํากัด 2 ทาง (Doubly Constraint Gravity Model) ดัง
สมการที่ (2) และ (3) เนื่องจากวิธีนี้ทําใหคุณลักษณะการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคาที่วัดเปนความ
ตานทาน (เวลา, ระยะทาง) ในการเดินทาง ซึ่งจะสะทอนพฤติกรรมการเดินทางในปอนาคตไดดีกวาวิธีความ
เติบโตที่มีคุณลักษณะการเดินทางในปอนาคตไมแตกตางจากปปจจุบัน 

 Tij = ijPiAjF (cij) (2) 

 F (cij) = cij
aexp (bcij) (3) 

โดยที่ Tij  =  ปริมาณการเดินทางจากพื้นที่ยอย i ไปยังพื้นที่ยอย j 
 Pi  =  ปริมาณการเกิดการเดินทางทั้งหมดของพื้นที่ยอย i 
 Aj =  ปริมาณการดึงดูดการเดินทางทั้งหมดของพื้นที่ยอย j 
 F (cij) =  ฟงกชั่นคาใชจายในการเดินทางระหวางพื้นที่ยอย i และ พื้นที่ยอย j 
 i, j =  คาเฉพาะการปรับคูณ (Balancing Factor) ของแถว i และ สดมภ j 
 cij =  คาใชจายในการเดินทางระหวางพื้นที่ยอย i และ พื้นที่ยอย j 
 a, b  =  คาปรับเทียบแบบจําลอง 
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3) แบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

แบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Mode Choice Model) เปน
แบบจําลองที่ใชวิเคราะหหาสัดสวนการเลือกรูปแบบ (Mode) การเดินทางตางๆ ซึ่งอาจประกอบดวย การ
เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล (Private Transport) และระบบขนสงสาธารณะ (Public Transport) โดยทฤษฎี
ที่นิยมใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง คือ แบบจําลองโลจิต (Logit Model) 
ซึ่งเปนการพิจารณาอรรถประโยชน (Utility) ของผูเดินทางที่ไดรับจากแตละทางเลือก ในการเดินทางซึ่งสงผลให
เกิดการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการเดินทางที่ผูเดินทางคิดวาจะไดรับอรรถประโยชนสูงสุด (McFadden, 2001)  
โดยแบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทางดวยแบบจําลองโลจิตเปนการพิจารณาอรรถประโยชนหรือความ 
พึงพอใจ (Utility) ของผูเดินทางที่ไดรับจากแตละทางเลือก ดังสมการที่ (4) และ (5) 
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 U = aT + bC + c (5) 

โดยที่ )(iPn  =  ความนาจะเปนของผูที่เลือกเดินทางลําดับที่ n ทางเลือก i 
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=  อรรถประโยชนของทางเลือก i ของผูเลือกคนที่ n 

 m
C

 
=  จํานวนของทางเลือกทั้งหมด 

 j =  ทางเลือกที่ j (เชน รถยนต รถบรรทุก เปนตน) 
 T =  ระยะเวลาในการเดินทางของทางเลือก (นาที) 
 C =  คาใชจายในการเดินทางของทางเลือก (บาท) 
 a, b =  คาสัมประสิทธิ์ (คาปรับเทียบแบบจําลอง) 
 c = คาคงที่ 

4) แบบจําลองการแจกแจงการเดินทาง 

แบบจําลองการแจกแจงการเดินทาง (Trip Assignment Model) เปน
แบบจําลองที่ใชวิเคราะหเพื่อจัดแบง (Assignment) ปริมาณการเดินทางระหวางพื้นที่ยอยใดๆ ที่เกิดขึ้นลงใน
โครงขายถนนและระบบขนสงที่มีอยู ซึ่งจากการประยุกตแบบจําลองจะใหผลลัพธดานสภาพการจราจร ไดแก 
ปริมาณการจราจรในเสนทางตาง ๆ  และสภาพในการขับขี่ยานพาหนะในโครงขายการเดินทาง เชน ความเร็วและเวลา
ในการเดินทางผานเสนทาง ซึ่งสามารถนําไปบงชี้ถึงสภาพการจราจรได โดยเทคนิควิธีการจัดแบงการเดินทางลงใน
โครงขายถนนในแบบจําลองที่นิยมใชในปจจุบันมีอยูหลายวิธี ไดแก วิธี All-or-Nothing, Incremental, 
Capacity Restraint, User Equilibrium, Stochastic User Equilibrium และ System Optimum เปนตน 
(Ortúzar and Willumsen, 1990) โดยแบบจําลองการแจกแจงการเดินทางดวยวิธี User Equilibrium มีรูปแบบ
ดังแสดงในสมการที่ (6) ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหเวลาการเดินทาง (หรือ คาใชจาย) บนเสนทางตางๆ ระหวางคู 
โซนเดียวกันใหอยูในสภาพสมดุล และจะใหลักษณะคําตอบเปนคาที่แทจริง (Exact Solution) ในขณะที่วิธีอื่น ๆ 
เชน วิธี Incremental จะใหลักษณะคําตอบเปนคาประมาณที่ใกล เคียงกับคาที่แทจริง (Approximate 
Solution) 
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โดยที่  Ca =  คาใชจายในการเดินทาง บน Link a 
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รูปที่ 19 โครงสรางแบบจําลองการขนสงแบบตอเน่ือง 4 ขั้นตอน (4-Step Model) 

ในการพัฒนาแบบจําลองคณะผูวิจัยจะดําเนินการดังนี้ 

 ประยุกตใชฐานขอมูลแบบจําลองระดับประเทศ (National Model :NAM)  
ซึ่งเปนแบบจําลองดานการขนสงที่พัฒนาและบํารุงรักษาโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 

 พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงในแบบจําลองจากขอมูลโครงขายคมนาคมขนสง  
 ปรับปรุงขอมูลดานโครงขายรองรับ (ทั้งโครงขายปจจุบัน และแผนงาน 

ในอนาคต) และปรับปรุงและคาดการณขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม (Planning Data) ใหทันสมัยเปน
ปจจุบัน ดวยขอมูลสภาพปจจุบันจากการสํารวจและรวบรวมจากหนวยงาน และแผนงานโครงการที่มีความ
ชัดเจนแลวจากหนวยงานตาง ๆ 

 ปรับปรุงการคาดการณในสวนของแบบจําลองการเกิดการเดินทาง (Trip 
Generation) ดวยขอมูลอัตราการเกิดการเดินทาง (Trip Generation Rate) ที่ศึกษาทบทวนและสํารวจ 
ในโครงการ 

 สําหรับการคาดการณปริมาณการขนสงสินคาจะทําโดยการวิเคราะห
แนวโนมการขยายตัวของการผลิต การบริโภค สินคาแตละชนิด จากสถิติในอดีต และปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบ  

 ปรับเทียบแบบจําลองปฐานใหมีความสมจริง โดยการนําขอมูลปริมาณ
จราจรที่จุดตาง ๆ มาเปรียบเทียบกับผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง แลวปรับปรุงพารามิเตอรตาง ๆ จนคาความ
คลาดเคลื่อนอยูในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งอางอิงจากเกณฑมาตรฐาน เชน เกณฑของ Travel Model 
Improvement Program, Federal Highway Administration (FHWA), U.S. Department of Transport, 
1997 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดตามปริมาณจราจร 

ปริมาณจราจร (PCU/day) % ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
0 - 5,000 ±36 

5,000 – 10,000 ±29 
10,000 – 25,000 ±25 
25,000 – 50,000 ±22 

> 50,000 ±21 
ที่มา: Travel Model Improvement Program, Federal Highway Administration (FHWA), U.S. Department of Transport, 1997 

4.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) สําหรับสถานี
ที่มีศักยภาพ  

ในงานวิจัยนี้คณะผูวิจัยจะทําการศึกษาออกแบบและเสนอแนวคิด (Conceptual 
Design) การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) สําหรับสถานีที่มีศักยภาพในโครงการ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 ทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนสงมวลชน (TOD) จาก
กรณีศึกษาตางๆ ทั่วโลก 

 คัดเลือกสถานีที่ เหมาะสมสําหรับเปนตัวอยางในการจัดทําแบบแนวคิด 
(Conceptual Design) สําหรับ TOD 

 ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชนใน
ประเทศไทย อาทิ ระเบียบขอกําหนด กฎหมาย และนโยบาย 

 ดําเนินการออกแบบแนวคิดเบื้องตน (Conceptual Design) ทางการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานี (Transit-Oriented Development; TOD) เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นทีร่อบสถานทีีม่ี
ศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปทรงของเมืองใหเกิดความกระชับ มีกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินที่มีความ
หนาแนนบริเวณสถานีขนสงมวลชน ยกระดับประสิทธิภาพการใชประโยชนพื้นที่และควบคุมการขยายตัวของ
เมืองใหเปนไปอยางมีระเบยีบแบบแผน ลดการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) อยางไรขอบเขต ซึ่งจะ
ทําใหเมืองมีความนาอยู มีการเขื่อมโยงทางการคมนาคมอยางเปนระบบ ชวยแกไขปญหาหารจราจรอยางยั่งยืน 
ชวยลดคาใชจายในการเดินทางของประชาชน 

 เสนอแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ เชน รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนา  
แนวทางการรวมงานกับเอกชน (Public Private Partnership, PPP) การแกปญหาดานขอกําหนดกฎหมาย เปนตน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) สําหรับสถานี  
มีดังนี้ 

1) การทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) 

แนวความคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี หรือจุดเปลี่ยนถายการสัญจรนี้เปนของ 
Peter Calthorpe สถาปนิกและนักผังเมืองชาวอเมริกัน มีชื่อเรียกวา Transit-Oriented Development 
(TOD) เริ่มตนในป ค.ศ.1993 โดยพยายามใหความสําคัญของการเดินเทา การใชรถจักรยาน และการใชระบบ
ขนสงสาธารณะเปนหลกัในการเดินทาง เปนแนวทางของการพฒันาชุมชนเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บรเิวณ 
จุดเปลี่ยนถายการสัญจรของระบบขนสงสาธารณะ ใหมีการใชประโยชนอยางผสมผสาน และสามารถเชื่อมโยง
สวนตางๆเขาดวยกันโดยใชการเดินเทา  
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แนวความคิดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรวบรวมการเดินทางภายในชุมชนเมือง

จนถึงระดับเมือง โดยทั่วไป TOD จะมีศูนยการพัฒนาอยูทีบริเวณสถานีระบบขนสงมวลชน (Calthorpe,1993) 
แนวความคิดนี้สงผลที่สําคัญตอรูปทรงเมืองที่ดี อันไดแก ความหนาแนน ประโยชนใชสอยอยางผสมผสาน รวมไปถึง
การมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสม และมีระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการสัญจรและการเชื่อมโยงของ
บริเวณตางๆ ในชุมชนเมือง  

การทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบโครงขายการสัญจร เพื่อเปนการหาขอสรุปถึง
ระบบโครงขายและระบบการจราจรที่ดี และนําขอสรุปที่ไดไปพัฒนาพื้นที่รอบสถานีที่มีศักยภาพ โดยไดทบทวน
วรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 Barton (อางถึงใน อรรถวุฒิ, 2544: 16-18) ไดใหหลักการในการวางแผน
การจราจร คือ 

- ปริมาณการจราจรไมควรเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงถนนหรือทางแยก 
การจัดการจราจร หรือการกอสรางถนนใหม นอกจากวามีความจําเปน
ที่จะรองรับการพัฒนาใหมหรือการพัฒนาที่เขมขนข้ึน 

- การเปลี่ยนระบบถนนควรพิจารณาปริมาณการจราจร และกระทํา
เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมสําหรับผูอยูอาศัย ผูคนที่จะ
มาจับจายซื้อของ เดินเลนหรือขี่จักรยาน และอํานวยความสะดวกแก
ระบบขนสงสาธารณะ มากกวาที่จะเปลี่ยนระบบถนนเพื่อชวยรน
ระยะเวลาในการเดินทางแกผูใชรถยนต 

- ปริมาณการจราจรในสภาพปจจุบันของถนนในเมืองอาจลดลงไดจาก
การวางแผนดานอื่น เชน การขยายทางเดินเทาและทางจักรยาน หรือ
การใหความสําคัญกับรถโดยสารประจําทางหรือรถราง 

- การจัดระบบการจราจรในเมือง ไมควรที่จะมุงไปที่การเพิ่มหรือลด
ความเร็วรถยนต แตควรคํานึงถึงความพอดีและสม่ําเสมอมากกวา 
Barton ไดใหหลักการในการปรับปรุงระบบขนสงที่ใหความสําคัญกับ
คนมากกวารถ คือจัดระบบทางเทา โดยเพิ่มโครงขายใหสามารถ
เชื่อมตอกับจุดตางๆ ไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะกิจกรรมที่สําคัญ และให
สามารถเขาถึงระบบขนสงสาธารณะไดสะดวกปลอดภัย 

- จัดเตรียมระบบทางจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย ลดความเร็วของ
การจราจรบนถนน 

- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนสงสาธารณะ (โดยใหความสําคัญ
มากกวาการจราจรแบบอื่น) ใหสามารถเขาสูพื้นที่ใจกลางเมืองได
สะดวก พรอมทั้งสามารถเปลี่ยนระบบการเดินทางเปนบริการแบบอื่น 
รวมทั้งการเดินและจักรยาน 

- เพิ่มพื้นที่ปลอดการจราจร และลดปริมาณการจราจร 
- จํากัดการใชรถยนตโดยการเขมงวดเรื่องทีจ่อดรถในยานศูนยกลางที่สําคัญ 
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 กฎ 9 ประการของการวางแผนการคมนาคมของ Harmut Topp  

(1) การวางผังเมืองและระบบการคมนาคมเปนงานที่เกี่ยวของกับสังคม 

จิตวิทยา นิเวศวิทยา เศรษฐกิจและวิศวกรรม ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนและคํานึงถึงเด็ก คนชรา และคนพิการ 

(2) ความสําเร็จของเมืองไมไดขึ้นอยูกับการจราจรโดยรถยนตสวนบุคคล 
แตขึ้นอยูกับการเขาถึงไดของทุกคน ตลอดจนความสวยงามของถนน
และพื้นที่เปดโลง 

(3) ระบบการคมนาคมและการใชที่ดินจะตองมคีวามสมดุล การใชงานแบบ
ผสมจะชวยลดระยะทางในการเดินทาง 

(4) การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรดานพฤติกรรมและปริมาณ
การจราจร เปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจ 

(5) รูปแบบการคมนาคมที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม การเดินเปนที่นิยม
มากกวาจักรยาน การใชจักรยานเปนสิ่งที่ตองการมากกวาระบบขนสง
มวลชน และการใชระบบขนสงมวลชนยอมดีกวาการใชรถยนตสวน
บุคคล 

(6) ถนนในเมืองคือพื้นที่โลงสาธารณะ เปนที่พบปะ เดินเลน เปนทางเขาสู
อาคารตาง ๆ เปนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทางเทา จักรยาน 
ระบบขนสงมวลชนและรถยนตสวนบุคคล 

(7) การเพิ่มขึ้นของความหนาแนน ทําใหตองการขอกําหนดและการ
ควบคุมทางจราจรมากขึ้น การเขมงวดในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จอดรถ 
เปนการชวยควบคุมการจราจรที่ไดผล 

(8) สิ่งสําคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหนาแนนสูง คือการออกแบบชุมชน
เมือง (Urban Design) และงานสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับขนาด
ของมนุษย (Human Scale) การออกแบบถนนที่ดีจะชวยลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการจราจร ถนนจะตองใหความสําคัญกับทางเดินเทาและ
จักรยาน มีทางเดินที่กวาง มีทางจักรยานและทางขามถนน 

(9) ควรปลูกตนไมริมถนนมากขึ้นรวมทั้งหนาอาคารและบนหลังคา ตนไม
จะชวยลดมลภาวะบนทองถนนสรางความสวยงามและชวยบดบัง
อาคารที่ไมสวยงาม 
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2) แนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมตอภายในและพื้นที่โดยรอบสถานี 

ในการพัฒนาพื้นที่ที่ตอเนื่องจากการประสานระบบขนสงที่เนนการเขาถึง 
ยังพื้นที่ดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกัน ซึ่งตองอาศัยรูปแบบการพัฒนาพิเศษ ในแนวความคิดของการเชื่อมตอ  
มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญเฉพาะพื้นที่ ตามนัยที่เนนถึงการผสมผสาน (Integrated Approach)  
ใน 3 องคประกอบหลักรวมกันระหวาง 

(1) ระบบการขนสง ในเชิงวิศวกรรมของการเลือกระบบการจัดวางแนวทางให
รองรับกับความตองการเดินทางของเมืองที่จะเขาถึงยังพื้นที่ 

(2) ระบบการสัญจรของคน ในเชิงประโยชนใชสอยของการสัญจร ที่สะดวก
และคลองตัวและที่สําคัญการเขาถึงทั้งระบบขนสงและจุดหมายตาง ๆ ภายในพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง 

(3) การออกแบบวางผัง พัฒนาพื้นที่เพื่อสรางสิ่งแวดลอม สภาพชีวิต และ
สงเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีดวยการใช “ระบบการสัญจรของคน” เชื่อมประสานทุกองคประกอบหลักให
เปนระบบความสัมพันธของการเชื่อมตอพื้นที่เปนไปอยางสมบูรณและมีดุลยภาพ เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่
ศูนยกลางกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จของการสรางสรรค ทั้งทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาว 

สําหรับการพัฒนาในแนวทางดังกลาว จะกอใหเกิดผลอยางสมบูรณไดน้ัน ตองจัดใหมีการพัฒนาใน 2 บริเวณ คือ 

ที่บริเวณจุดเปลี่ยนถายระบบการขนสงและบริเวณตอเนื่องโดยรอบ ซึ่งมีรูปแบบที่เฉพาะแตกตางกันแตสัมพันธ
กัน ดังนี ้

- การเชื่อมตอจุดเปลี่ยนถายระบบขนสง (Transport Interchange 
Point) ที่เปน Node ของการเดินทางขนสงมวลชนหรือระบบขนสง
สาธารณะอื่น ๆ ซึ่งตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบริเวณนี้มากเปน
พิเศษดวยการกําหนดใหเปนองคประกอบหลัก (Key Element) ของ
การพัฒนาพื้นที่ศูนยกลางกิจกรรมทั้งหมดหรือเปนสวนที่เชื่อมการ
พัฒนาระหวางตําแหนงที่ตั้ง สถานีจอด (Station Point) ของแตละ
ระบบการขนสง โดยวัตถุประสงคคือ กอใหเกิดศักยภาพที่สมบูรณทั้งใน
แงของการจัดการพื้นที่และระบบการสัญจรของคน 

- การเชื่อมตอบริเวณตอเนื่องโดยรอบ เปนการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ตอเนื่องโดยรอบจุดเปลี่ยนถายระบบขนสง ประกอบดวย กลุมอาคารที่
ประกอบกิจกรรมหลากหลายประเภท พื้นที่สาธารณะ และสวนบริการ
จอดรถที่สําคัญ ซึ่งตองพัฒนาใหสอดคลองสัมพันธกับการเชื่อมตอจุด
เปลี่ยนถายระบบขนสงโดยใชการจัด “ระบบการสัญจรของคน” ดวย
ทางเทาในรูปแบบตาง ๆ เชื่อมตอระหวางกลุมกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว
โดยมีวัตถุประสงคหลักของการพัฒนา คือ เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธ
ของ “การเชื่อมตอ” ที่เนนถึงการผสมผสานกันระหวางระบบการขนสง 
ระบบการสัญจรของคนและการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ 

- การเปลี่ยนถาย (Interchange) ระบบขนสงมวลชนในเมือง ตามหลัก
แนวคิดของโครงขายการสัญจรแลว จะหลีกเลี่ยงความจําเปนในการ
เปลี่ยนถาย แตในทางปฎิบัติจริง การเปลี่ยนถายผูโดยสารในเมืองมี
ความเปนไปไดมาก โดยเฉพาะในเมืองขนาดกลางและขนาดใหญซึ่งใช
ระบบตาง ๆ มากมายรอยละ 50 ของการเดินทางมักตองการเปลี่ยน
ถายระบบขนสง 
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TOD Community TOD City 

ที่มา:  report: GAO-09-871 และ Journal of Transport Geography Volume 24, September 2012 

รูปที่ 20 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนสงมวลชน (Transit Oriented Development, TOD) 
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TOD ในเมือง Oakland สหรัฐอเมริกา TOD ในฮองกง 

TOD บริเวณสถานี Othello ใน Seattle สหรัฐอเมริกา TOD บริเวณสถานีรถไฟในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

  
ที่มา: transitorienteddevelopment.dot.ca.gov, www.sacrt.com, cincinnatitransforum.org และ www.djc.com 

รูปที่ 21 ตัวอยางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนสงมวลชน (Transit Oriented Development, TOD) 
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4.6  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับตรวจสอบรายการ

ขอมูลสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist)  

แนวทางการศึกษาการจัดทํารายการขอมูลสิ่งแวดลอม (Checklist) ของการพัฒนา
ตามแนวเสนทางที่คัดเลือกประกอบดวย (1) การศึกษาขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ศึกษา และ (2) การ
จัดทํารายการขอมูลสิ่งแวดลอมของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเบื้องตน (ประมาณไมเกิน 3-5 พื้นที่ 

รูปที่ 22 แนวทางการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

การศึกษาใชการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของสภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดวยวิธีตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
แปรสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบและระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการและเปนขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการจัดเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับแนวเสนทางที่ไดรับการคัดเลือกตอไป 

องคประกอบสิ่งแวดลอมใชในการพิจารณาประเมินผลกระทบจะครอบคลุม  
4 องคประกอบที่สําคัญ คือ (1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ  
(3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ (4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ซึ่งตัวแปรดานสิ่งแวดลอมของแตละ
องคประกอบขางตนนั้น พิจารณาจาก (i) แนวทางการจัดทําขอมูลสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist) 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 เปนหลัก (ii) Japan International 
Cooperation Agency (JICA): Guideline for Environmental and Social Consideration April 2010 (iii) 
Asian Development Bank: Environmental Assessment Guideline 2003 และ (iv) International 
Finance Corporation, IFC: Environmental, Health and Safety Guidelines for Port, Harbor and 
Terminal April 2007 
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1) การศึกษาขอจํากัดสิ่งแวดลอม  

เปนการเก็บรวบรวมและแปลผลขอมูลขอจํากัดที่เกี่ยวของกับระเบียบ กฎหมาย
ของพื้นที่ เชน พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ผังเมือง ปาอนุรักษ เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการเลือกพื้นที่ทางเลือกของโครงการ  

2) การจัดทํารายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist)   

งานจัดทํารายการขอมูลสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

(1) การเก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงานที่เกี่ยวของ 

ทําการรวบรวมขอมูลทตุิยภูมิที่เกีย่วของสําหรับเสนทางที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาโครงการ อาทิ รายงานการศึกษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ แผนที่ภูมิ
ประเทศ ภาพถายดาวเทียม ผังเมือง และขอมูลพื้นฐานทั่วไป เชน สังคมและเศรษฐกิจ สถิติจํานวนครัวเรือน 
ประชากร ที่ตั้งชุมชน แหลงน้ํา ชั้นคุณภาพลุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม พื้นที่อนุรักษ 
โบราณสถาน รวมทั้งพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห
สภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่  

(2) การศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันของพื้นที ่ 

ขอมูลทุติยภูมิที่ รวบรวมไดขางตนจะนํามาวิเคราะหและแปลผล
สภาพแวดลอมปจจุบันของพืน้ที่ ครอบคลุม 4 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก (i) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
(ii) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (iii) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ (iv) คุณคาตอคุณภาพชีวิต โดย
สรุปลงในแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งขอยอยของแตละองคประกอบ พิจารณาอางอิงตามหลักเกณฑ
และแนวทางการศึกษาของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งจากแนวทางการศึกษาสิ่งแวดลอมของ JICA และ IFC (World Bank Group)  

(3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดวยวิธีตรวจสอบรายการ (Checklist)  

เปนการใหคะแนนระดับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโดยใชเทคนิค 
Scaling Checklist ในรูปแบบของตาราง โดยการประเมินผลกระทบจะครอบคลุมในระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการ จากผลการกําหนดทางเลือกแนวเสนทางสําหรับการพัฒนาซึ่งพิจารณาจากผลการศึกษาที่เกี่ยวของ 
ขอมูลโครงขายคมนาคมและแผนงานการพัฒนา ขอมูลเขตทางรถไฟ พื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม ขอ
กําหนดการใชพื้นที่และผลการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย และกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนที่
ดําเนินการในโครงการ 

4.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ  

การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการดานการขนสงและจราจร
เปนกระบวนการที่ไดรับการยอมรับและนิยมใชกันอยางแพรหลายในงานศึกษาแผนแมบทและการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการทางหลวงในประเทศไทย (กรมทางหลวง, 2553; 2555) และในตางประเทศ (Meyer, 
M.D. & Miller, E.J., 2001; Hatzopoulou, M. & Miller, J., 2009) โดยการนําหลักการของแบบจําลองการ
ตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (4-Steps Sequential Model) มาประยุกตใชเพื่อคาดการณปริมาณจราจร
และผลกระทบดานการจราจรและขนสงที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงโครงการ ซึ่งผลการศึกษาดานการจราจร
และขนสงจะถูกนําไปใชในการวิเคราะหผลประโยชนทางดานเศรษฐศาสตรและวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
ดวยดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตรตางๆ อาทิเชน อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) อัตราสวน
ผลประโยชนตอคาใชจาย (B/C) และ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนตน (Tangvitoontham, N. & Chaiwat, P., 
2012) ซึ่งมีรูปแบบดังสมการ (7) ถึง (9) ตามลําดับ (เยาวเรศ ทับพันธุ, 2551) 
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โดยที่ EIRR  = อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (%) หรืออัตราสวนลดที่ทําใหคา NPV ของการลงทุน
เปน 0 บาท (คุมคาเมื่อมีคามากกวาอัตราสวนลด 12.00 %) อางอิงตามธนาคารโลกและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ศสช.) 

 B/C  = อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (คุมคาเมื่อมีคามากกวา 1.00) 
 NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท) (คุมคาเมื่อมีคาเปนบวก) 
 Bt = ผลประโยชนจากโครงการในปที่ t (บาท/ป) 
 Ct = คาใชจายของโครงการในปที่ t (บาท/ป) 
 i  = อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราสวนลด (12 %/ป) 
 n  = อายุของโครงการ (20 ป) 

4.8 แนวคิดและรูปเเบบของการมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนองคประกอบทีส่ําคัญในการดูเเลสิง่เเวดลอมในระดับ
ชุมชน การมีสวนรวมสามารถเเสดงออกในหลายรูปเเบบ เชน การเขียนจดหมายรองเรียน, การเขียนบทความ, 
การจัดประชุม, การพบปะพูดคุย, การประทวงเเบบสันติ, การรณรงค (Zwiep, 1994) Zwiep ยังย้ําอีกวา สภาพ 
เเวดลอมจะดีไดตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนทุกคน ซึ่งสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงระบบการศึกษาที่ดี 
อยางไรก็ตามการมีสวนรวมไมสามารถเกิดขึ้นไดเอง หากเเตตองใชการปลูกฝงเเละใชความพยายามจากทั้ง
ภาครัฐเเละภาคประชาชน (Zwiep, 1994) Bureekul ระบุวาการมีสวนรวมทําไดสองวิธี คือ สิทธิตามกฎหมาย 
เเละอิสระในการเเสดงความคิดเห็น วิธีที่สอง คือการมีสวนรวมเเบบไมเปนทางการ ซึ่งทําไดหลายรูปเเบบ เชน 
ใหการศึกษาเเละเผยเเพรความรู (เชน วารสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา นิทรรศการ การรณรงค) การกดดัน 
(เชน การสาธิต การเรียกรอง การติชม) การลอบบี้ (เชน ประชาพิจารณ ใหคําปรึกษา ) การใหบริการอื่นๆ  
(เชน สายดวน ศูนยบริการขอมูล เครือขายความรวมมือ) เเละรูปเเบบบริการเชิงวิชาการอื่นๆ (เชน การรับฟง
ผลกระทบดานสิ่งเเวดลอม เเละการประเมินผลโครงการหลังดําเนินงานเสร็จสิ้น) (Bureekul, 2000)   

Thawilwadee Brueekul (2000) ระบุวากระบวนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลตอง
อาศัยการสื่อสารระหวางผูที่เกี่ยวของกับสาธารณะ เเบบเเรก คือ การใหขอมูลเเละความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
ตอสาธารณะ เเบบที่สอง คือ การเเสดงผลจากประเด็นปญหาจากทุกฝายที่เกี่ยวของใหสาธารณะรับทราบ 
เเละเเบบที่สาม คือ การเเลกเปลี่ยนขอมูล เเละความคิดเห็นระหวางผูที่เกี่ยวของตอสาธารณะ  
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นอกจากนี้การมีสวนรวมยังจําเเนกออกเปน 5 รูปเเบบ ตามระดับเบื้องตนไปยัง

ระดับสูง จากระดับงายไปยังระดับที่ยากที่สุด ซึ่งปรับประยุกตมาจากเเนวคิดของ Pretty (1995) ดังนี้  

 การรับรูขอมูลขาวสาร (Inform)  
เปนรูปเเบบที่งายเพราะเปนเพียงไดรับขอมูลขาวสารเเตเปนการสื่อสารทางเดียว 

 การไดรับคําเเนะนําปรึกษา (Consult)  
ชุมชนไดรับคําเเนะนําขอมูลขาวสารรอบดาน (ทั้งดานบวกเเละดานลบ) 

 การรวมมือทํา (Implement/Collaborate) 
ชุมชนไดรวมดําเนินกิจกรรม เเตไมไดรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

 การรวมคิดรวมตัดสินใจ (Involve) 
ชุมชนไดรวมวิเคราะหปญหา รวมวางเเผน เเละรวมตัดสินใจ 

 การมีสวนรวมในการตรวจสอบเเละริเริ่มทํา (Empower) 
โดยชุมชนมีสวนรวม จัดการ เเละดําเนินการเองได 

กระบวนการมีสวนรวมสามารถเกิดขึ้นไดหลายรูปเเบบ เชนเดียวกันกับการสงเสริม
การมีสวนรวมของขุมชนยอมสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจตอสิ่ง
ตาง ๆ ที่มีกระทบตอความเปนอยูของผูคนในชุมชน, สงเสริมใหชุมชนเรียนรูปญหาทีเ่กิดข้ึนในพื้นที ่สงเสรมิการมี
สวนรวมจากคนทุกกลุม เเละกําจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน, สงเสริมภาวะความเปนผูนํา
ใหเเกประชาชน, เปดโอกาสในการเเกปญหาจากหลายๆวิธี เพื่อความเปนอยูที่ดีของชุมชนที่ยั่งยืน (The  
Co-Intelligence Institute, 2008) ในการนี้ผูศึกษาไดใชรูปเเบบการมีสวนรวมของ Pretty เปนกรอบเเนว  
ทางในการเก็บขอมูลดานการมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้ 

5. ขอบเขตการดําเนินงาน  

การศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาทางรถไฟสายแมสอด-ภูดูเริ่มจากการจัดทําแผนการ
ดําเนินการ การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวของ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การคัดเลือกแนวเสนทางที่เหมาะสม การออกแบบแนวคิดเบื้องตน 
การวิเคราะหคามเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใน
ระดับการตรวจสอบรายการขอมูลสิง่แวดลอม และการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) ซึ่งใช
ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งหมด จํานวน 12 เดือน โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 

1) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการวิจัย ครอบคลุมกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 (เพชรบูรณ อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก) และจังหวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยในการ
วิเคราะหการเดินทางและขนสงสินคาจะพิจารณาครอบคลุมถึงการเดินทางระหวางประเทศระหวางไทย สหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน)
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2) ขอบเขตการดําเนินงานวิจัย 

คณะผูวิจัยไดแบงการดําเนินงานวิจัยออกเปนงานสวนตาง ๆ ดังนี้  

(1) การทบทวนวรรณกรรม เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
(2) การออกแบบแนวคิดเบื้องตน (Conceptual Design) โครงการทางรถไฟสายแม

สอด-ภูดู 

 การวิเคราะหความตองการในการเดินทางและขนสง 

- ทบทวนรวบรวมขอมูลและวิเคราะหยุทธศาสตรและแผนการพัฒนา 
ที่เกี่ยวของ 

- ทบทวนรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม 
- สํารวจและวิเคราะหขอมูลการจราจรและขนสงในปจจุบัน 
- พัฒนาแบบจําลองดานการขนสงและคาดการณปริมาณการเดินทาง

และขนสงในอนาคต 

 การคัดเลือกแนวเสนทาง 

- ศึกษาสภาพพื้นที่ 
- จัดทํารายละเอียดแนวเสนทางเลือก 
- วิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางเลือก 

 การออกแบบแนวคิดเบื้องตนสําหรับเสนทางที่ไดรับการคัดเลือก 

- แนวเสนทาง 
- จํานวนและตําแหนงสถานีและยานขนถายสินคา 
- รูปแบบจุดตัดระหวางทางรถไฟและถนน 
- สถาปตยกรรมสถานี 
- การเดินรถ 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับการตรวจสอบรายการสิ่งแวดลอม 
(Environmental Checklist) 

(3) การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการทางรถไฟสาย 
แมสอด-ภูดู 

 การประเมินมูลคาลงทุนและคาใชจายโครงการเบื้องตน 
 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
 การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน 

(4) การเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) สําหรับสถานีที่มีศักยภาพ  

 การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
 การศึกษาสภาพพื้นที่ 
 การวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 การจัดทํารายละเอียดและแบบแนวคิดเบื้องตนของการพัฒนา 

  



- 44 - 
(5) การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  

 การรบัฟงความคิดเห็นของผูมสีวนไดสวนเสียครั้งที่ 1 เพื่อนาํเสนอแนว
เสนทางที่ไดรบัการคัดเลอืก 

 การรบัฟงความคิดเห็นของผูมสีวนไดสวนเสียครั้งที่ 2 เพื่อนาํเสนอผล
การศึกษา 

 

 

รูปที่ 25 กรอบแนวคิดการดําเนินงานวิจัย 

3) ขอบเขตระยะเวลาการวิเคราะห 

คณะผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและ
การเงินของโครงการทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู ไวที่ 20 ป นับจากปที่เปดใหบริการ 

4) ขอบเขตการวิเคราะหและคาดการณปริมาณความตองการเดินทาง 

คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิเคราะหและคาดการณปริมาณความตองการ
เดินทางของคนและสินคาในแตละรูปแบบการขนสงที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา ดวยแบบจําลองการตัดสินใจแบบ
ตอเนื่องกัน 4 ข้ันตอน (Travel Demand Model หรือ 4-Step Model)  ดังแสดงในรูปที่ 26 
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6. กลุมเปาหมาย  

6.1 รูปแบบ วิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

การคัดเลือกกลุมเปาหมาย จะพิจารณาจากผูที่มีสวนได สวนเสีย ผูที่ไดรับ
ผลประโยชนหรือเสียประโยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ตามแนวการ
เดินทางระหวางอําเภอเมืองอุตรดิตถ และ อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

6.2 พื้นที่ กลุมเปาหมาย และจํานวนผูเขารวมโครงการ 

พื้นที่ในการศึกษาของโครงการวิจัยนี้ คือ พื้นที่ตามแนวการเดินทางระหวางอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก และ อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยกลุมเปาหมาย คือ 
ประชาชนผูอยูในแนวเสนทาง ผูประกอบดานการขนสงและโลจิสติกส องคกรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ขนสงและโลจิสติกส และ เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง 

7. รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการนําสงองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมสูกลุมเปาหมาย  

คณะผูวิจัยจะดําเนินการนําสงองคความรูไปสูกลุมเปาหมาย โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1) การจัดเรียงขอมูลหรือความรูที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจ/สัมภาษณเชิงลึกจากผูมี
ประสบการณรวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

2) การประมวลและกลั่นกรองขอมูลหรือความรูที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจ/สมัภาษณเชิง
ลึกจากผูมีประสบการณรวมไปถึงหนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัการศึกษา 

3) การนําเสนอขอมลูที่ไดจากการประมวลผล  
4) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่ได และรับฟงขอเสนอแนะ 

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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8. ระยะเวลาดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ  

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 

และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

            
            
            

2. การออกแบบแนวคิดเบื้องตน (Conceptual 
Design) 

            
            
            

 2.1 การวิเคราะหความตองการในการเดินทาง
และขนสง 

            
            
            

 2.2 การคัดเลือกแนวเสนทาง             
            
            

 2.3  การออกแบบแนวคิดเบื้องตน             
            
            

 2.4 การตรวจสอบรายการสิ่งแวดลอม 
(Environmental Checklist) 

            
            
            

3. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและ
การเงิน 

            
            
            

 3.1 การประเมินมูลคาลงทุนและคาใชจาย
โครงการเบื้องตน 

            
            
            

 3.2 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร             
            
            

 3.3 การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน             
            
            

4. การเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานี (TOD) ที่มีศักยภาพ 

            
            
            

 4.1 การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ             
            
            

 4.2 การศึกษาสภาพพื้นที่             
            
            

 4.3 การวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา 

            
            
            

 4.4 การจัดทํารายละเอียดและแบบแนวคิด
เบื้องตนของการพัฒนา 

            
            
            

5. การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย             
            
            

 5.1 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสียครั้งที่ 1 

            
            
            

 5.2 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสียครั้งที่ 2 
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9. แผนการเผยแพรองคความรู/ถายทอดเทคโนโลยี 

แผนงานวิจัยมีแผนในการเผยแพรองคความรูที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทั้งหนวยงานในพื้นที่ศึกษา (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน) และหนวยงานมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สังกัดกระทรวงคมนาคม) โดยจะจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น และจัดประชุมโตะ
กลม (Round Table Meeting) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่ได ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน
เสียที่เกี่ยวของ โดยกระบวนการนี้จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งจะ
นําไปสูการนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

10. ความรวมมือกับหนวยงาน  

โครงการวิจัยนี้จะมีการดําเนินงานรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยมีสํานักงานกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 เปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือนี้ ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการวิจัยนี้จะมีการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่จํานวนไมนอยกวา 2 ครั้ง โดยองคความรูหรือ
ผลงานวิจัยที่ไดจะถูกนําเสนอใหกับหนวยงานในพื้นที่ศึกษา ดังตอไปนี้ สํานักงานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
1 สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ และกําแพงเพชร องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ตาก 
สุโขทัย เพชรบูรณ และกําแพงเพชร 

นอกจากนี้โครงการวิจัยจะมีความรวมมือกับหนวยงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย โดยจะมีการจัดประชุมโตะกลม (Round Table Meeting) รวมกับตัวแทนของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม อาทิเชน การรถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
องคความรู ตลอดจนความคิดเห็น ขอเสนอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการขนสงฯ ตลอดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการวิจัยนี้ โดยกระบวนการความรวมมือนี้จะชวยใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เขาใจถึงปญหา วิธีการ แนว
ทางการพัฒนาการขนสงฯ และสามารถนําองคความรูที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ไปขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาไดอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1) ไดแนวเสนทางในการพัฒนาทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู  
2) ไดแบบแนวคิดเบื้องตน (Conceptual Design) ของทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู 
3) ไดแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) สําหรับสถานีทีม่ีศักยภาพ  
4) ไดผลการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกจิและการเงินของการพฒันาทางรถไฟสาย

แมสอด-ภูดู  
  



- 49 - 
12. งบประมาณโครงการ  

รายการ 
งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 
1. งบบุคลากร   
1.1 คาจางผูชวยวิจัยเต็มเวลา   
 ระดับปริญญาโท (จํานวน 15 คน x 17,500 บาท x 12 เดือน) 3,150,000 
 ระดับปริญญาตรี (จํานวน 15 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) 2,700,000 
1.2 คาจางผูชวยวิจัยชั่วคราว   
 ระดับปริญญาตรี (จํานวน 5 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน) 600,000 
2. งบดําเนินงาน   
2.1 คาตอบแทน   
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวันทําการปกติ (จํานวน 14 คน x 50 บาท x 4 ชม. x 166 วัน) 464,800 
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวันหยุดราชการ (จํานวน 14 คน x 60 บาท x 7 ชม. x 40วัน) 235,200 
 คาตอบแทนผูใหสัมภาษณขอมูลเชิงลึก (ขอมูลมีความยาก) (จํานวน 400 คน x 300 บาท) 120,000 
2.2 คาใชสอย   
 คาใชจายในการเดินทางเก็บขอมูลวิจัย (พิษณุโลก-แมสอด-จังหวัดอุตรดิตถ-จุดผานแดนถาวรภูดู)  
 (จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 6 วัน) 

  

 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 8 ลงมา) (จํานวน 14 คน x 240 บาท x 6 วัน x 3 ครั้ง) 60,480 
 - คาเชาที่พัก (พักคู) (จํานวน 49 คน x 900 บาท x 5 คืน x 3 ครั้ง) 661,500 
 - คาจางเหมารถตู (จํานวน 6 คัน x 1,800 บาท x 6 วัน x 3 ครั้ง) 194,400 
 - คานํ้ามัน (จํานวน 6 คัน x 4 บาท x 3,600 กิโลเมตร x 3 ครั้ง) 259,200 
 คาใชจายในการเดินทางเพื่อการรับฟงความคิดเห็น (พิษณุโลก-แมสอด-จังหวัดอุตรดิตถ-จุดผานแดนถาวรภูดู)  
 (จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 

  

 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 8 ลงมา) (จํานวน 14 คน x 240 บาท x 3 วัน x 3 ครั้ง) 30,240 
 - คาเชาที่พัก (พักคู) (จํานวน 20 คน x 900 บาท x 2 คืน x 3 ครั้ง) 108,000 
 - คาจางเหมารถตู (จํานวน 3 คัน x 1,800 บาท x 3 วัน x 3 ครั้ง) 48,600 
 - คานํ้ามัน (จํานวน 3 คัน x 4 บาท x 2,400 กิโลเมตร x 3 ครั้ง) 86,400 
 คาใชจายในการเดินทางนําเสนอรายงานวิจัย (พิษณุโลก-จังหวัดอุตรดิตถ) (จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน)   
 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 8 ลงมา) (จํานวน 14 คน x 240 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 20,160 
 - คาเชาที่พัก (พักคู) (จํานวน 20 คน x 900 บาท x 1 คืน x 3 ครั้ง) 54,000 
 - คาจางเหมารถตู (จํานวน 3 คัน x 1,800 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 32,400 
 - คานํ้ามัน (จํานวน 3 คัน x 4 บาท x 300 กิโลเมตร x 3 ครั้ง) 10,800 
 คาใชสอยอื่น   
 - คาจางเหมาสํารวจรายละเอียดรายการในที่ดินที่เกี่ยวของกับการประเมินราคา 1,000,000 
 - คาจางเหมาสํารวจสภาพเสนทางเดิมและรายละเอียดทางกายภาพบนเสนทาง 1,000,000 
 - คาจางเหมาสํารวจและคาจัดทําแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) 4,000,000 
 - คาจัดหาภาพถายทางอากาศและ/หรือภาพขอมูลดาวเทียมพื้นที่เปาหมายเพื่อใชกําหนดแนวเสนทาง 2,000,000 
 - คาจัดหา/จัดทําฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวเสนทางและการเวนคืน 900,000 
 - คาเชา Software แบบจําลองดานการจราจรและขนสง 500,000 
 - คาจางเหมาเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 450,000 
 - คาจางวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 800,000 
 - คาจางเหมาสํารวจความคิดเห็นผูประกอบการ 1,000,000 
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รายการ 
งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 
 - คาจางเหมาสํารวจปริมาณจราจรที่ทางแยก (TMC Survey) 500,000 
 - คาจางเหมาสํารวจปริมาณจราจรบนชวงถนน (MB Survey) 500,000 
 - คาจางเหมาสํารวจจุดตนทาง-ปลายทางการเดินทาง (OD Survey) 1,400,000 
 - คาจางเหมาสํารวจความเร็วยานพาหนะ (Speed Survey) 200,000 
 - คาจางเหมาสํารวจรูปแบบการเดินทาง 600,000 
 - คาจางเหมาสํารวจโครงสรางดานคมนาคมขนสงในพื้นที่ 350,000 
 - คาจางเหมาคาจัดกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 2 ครั้ง 600,000 
 - คาจางเหมาเก็บขอมูลการตรวจสอบรายการสิ่งแวดลอม 1,000,000 
 - คาจางแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 200,000 
 - คาติดตอส่ือสาร 120,000 
 - คาจางเหมาจัดทํารายงานและแบบแนวคิดเบื้องตน 300,000 
 - คาจัดทําวีดีทัศน เสนอแนะโครงการ  600,000 
 - คาเผยแพรงานวิจัยและผลักดันการใชประโยชน เชน เว็บไซต 250,000 
2.3 คาวัสดุ   
 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน 120,000 
 คาวัสดุคอมพิวเตอร 50,000 
งบประมาณรวม 27,276,180 
 คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 2,727,618 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 30,003,798 

13. ผลสําเร็จของโครงการ 

13.1 ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  

ผลผลิต (Output) 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 

รายงานการศึกษาความเหมาะสมของการ
พัฒนาทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู 

รายงานการศึกษาความเหมาะสมของการ
พัฒนาทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู ที่ครอบคลุม
ถึงแนวเสนทางในการพัฒนา แบบแนวคิด
เบื้องตน (Conceptual Design) ผลการศึกษา
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินของ
การพัฒนาทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู  และ
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี  (TOD) 
สําหรับสถานีที่มีศักยภาพ 

รายงานการศึกษาความเหมาะสมของ
การพัฒนาทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู 
ที่ สามารถนําไปสูการปฏิบั ติ โดย
หนวยงานที่ เ กี่ ยวข องอย างเป น
รูปธรรม จํานวน 1 เลม 

 

  



- 51 - 
13.2 ผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด  

ผลลัพธ (Outcome) 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 

ขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาโครงการทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู 

ค ว า ม ค ร บ ถ ว น ข อ ง ข อ มู ล สํ า ห รั บ
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ
ทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู 

ความครบถวนของขอมูลสําหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา
โครงการทางรถไฟสายแมสอด-ภูดู 
ไดแก 
- แนวเสนทาง 
- มูลคาลงทุนเบื้องตน 
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
- ผลตอบแทนทางการเงิน 
- รายการผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน 

13.3 ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลกระทบ (Impacts) ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 
เชิงเศรษฐศาสตร   

- สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
อุตรดิตถและจังหวัดอื่น ๆ ในกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ดีขึ้น
อยางตอเนื่อง  

- รายไดตอครัวเรือนของอําเภอตามเสนทาง
โครงการดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
- การลงทุนการคาและบริการของ
ผูประกอบการรายใหมของอําเภอตาม
เสนทางโครงการเพิ่มขึ้น 
- นักทองเที่ยวเมืองชายแดนมีมากขึ้น 
- สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการ
นักทองเที่ยวระหวางเมืองในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 มีมากขึ้น 

- รายไดตอครัวเรือนจากธุรกิจการคาและ
การบริการตามเสนทางโครงการเพิ่มขึ้น 
- จํานวนผูประกอบการรายใหมในพื้นที่เมือง
ตามเสนทางโครงการมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
- จํานวนนักทองเที่ยวเดินทางระหวางเมือง
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น 
- สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
นักทองเที่ยวระหวางเมืองตามเสนทาง
โครงการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

เชิงสังคม   
- คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองตาม
แนวเสนทางการพัฒนา 
ดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

- ปญหาสังคมลดนอยลง 
- ความสุขมวลรวมของชุมชนเมืองตาม
เสนทางโครงการเพิ่มขึ้น 
 

- จํานวนคดีความปญหาอาชญากรรม 
ลดนอยลง 
- จํานวนคดีความขัดแยงในเมืองตางๆตาม
เสนทางโครงการลดนอยลง 

เชิงวิชาการ   
- องคความรูใหม ดานแนวคิดและ
แนวทางในการพัฒนาทางรถไฟ
เชื่อมโยงเมืองชายแดนและการ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานี 

- องคความรู จากการถอดบทเรียน และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาโครงขายคมนาคม
อยางบูรณาการ เพื่อพัฒนาการขนสงฯ ของ
จังหวัดอุตรดิตถ และกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 

- การนําองคความรู และแนวทางฯ ไปปรับ
ประยุกตปฏิบัติใชในพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจ และเมืองชายแดนอื่น ๆ 
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14. ผลผลิตท่ีนําสง  

ผลผลิตทีน่ําสงของโครงการวิจัยนี้ คือ รายงานการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาทางรถไฟ
สายแมสอด-ภูดู สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ดังนี้ 

หนวยงานหลกั 
หนวยงานรอง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
สํานักงานจังหวัด

อุตรดิตถ 
 สํานักงานกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 1 
 สํานักงานขนสงจังหวัดอุตรดิตถ 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ 
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อุตรดิตถ 
 สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ 
 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดอุตรดิตถ 
 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

อุตรดิตถ 
 แขวงทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ 
 องคการบริหารสวนจังหวัด

อุตรดิตถ 

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
 สภาหอการคาจังหวัดอุตรดิตถ 
 สมาคมสหพันธทองเที่ยว

ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 
 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ 
 วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 

นอกจากนี้รายงานการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาทางรถไฟสายแมสอด-ภูดูที่ไดจาก
การศึกษานี้จะถูกนําสงไปยังหนวยงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในสงักัดกระทรวงคมนาคม อาทิเชน การ
รถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 
เปนตน โดยจะมีการจัดประชุมโตะกลม (Round Table Meeting) รวมกับตัวแทนของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการ
นําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

15. การติดตามความสําเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ  

ในการติดตามความสําเร็จของโครงการ มีการดําเนินโดยการสอบถามถึงผูปฏิบัติการใน
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ วามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ไดรับจากงานวิจัยอยางไรบาง และเกิด
ปญหาหรืออุปสรรคอยางไร เพื่อจัดทําขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขตอไปในอนาคต 

16. แนวทางการขยายผลการดําเนินงานโครงการไปยังหนวยงานภาคปฏิบัติหรือในพื้นที่อ่ืนๆ  

แนวทางในการขยายผลการดําเนินงานโครงการ มีแผนในการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อนําไป
ปรับใชกับการเสนอแนวเสนทางรถไฟเชื่อมโยงไปดานชายแดนอื่นๆ ตอไป ซึ่งมีสวนชวยในการผลักดันศักยภาพ
การคาชายแดน กอใหเกิดผลประโยชนอยางมากในการพัฒนาอยางตอเนื่องของประเทศไทยในมิติของการคา 
การลงทุน การทองเที่ยว และเศรษฐกิจในอนาคต 

17. คําชี้แจงอ่ืนๆ  

- 
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18. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอ

และดําเนินโครงการ 

 

 

 (ลงชื่อ) ......................................................  

  (ดร. กีรติ กิจมานะวัฒน) 

 หัวหนาโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

  (ดร. เจษฎา โพธ์ิจันทร) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูพงษ พงษเจริญ) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

  (ดร. ศิรดล ศิริธร) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิติยา ปดตังนาโพธิ์) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

 (ดร. ใกลรุง พรอนันต) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 
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(ลงชื่อ) ......................................................  

  (ดร. ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิระ บุรีคํา) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

  (ดร. นทชัย วงษชวลิตกุล) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

  (ดร. ปริญญา สรอยทอง) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

 (ดร. ณัฐพล ไพศาลวิโรจนรักษ) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

  (อาจารย วชิระ วิจิตรพงษา) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 

 

 (ลงชื่อ) ......................................................  

  (อาจารย ปุริม ศรีสวัสดิ์) 

 ผูรวมโครงการ 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 
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19. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบ

อํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ใหดําเนินโครงการ รวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณและสาธารณูปโภคในการ
ดําเนินงาน  

 

(ลงชื่อ) ......................................................  

 (.......................................................) 

ตําแหนง………………………………………………. 

 วันที่ .........เดือน.................พ.ศ.............. 
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สวน ข : ประวัติคณะผูดําเนินโครงการ 

- หัวหนาโครงการ : ดร. กีรติ กิจมานะวัฒน 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย กีรติ กิจมานะวัฒน 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Kerati Kijmanawat 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6099-00158-18-0 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธ์ิ  
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300 โทรสาร: 055-964-387 
- โทรศัพทมือถือ: 081-699-5999 E-mail: kerati.kij@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวางแผนระบบ 

โลจสิติกส ระบบขนสงมวลชน 
และการวางแผนเมือง 

มหาวิทยาลัยโตเกียว  
ประเทศญีปุ่น 

พ.ศ. 2547 

ปริญญาโท 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนระบบ 

โลจสิติกส ระบบขนสงมวลชน 
และการวางแผนเมือง 

มหาวิทยาลัยโตเกียว  
ประเทศญีปุ่น 

พ.ศ. 2544 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2537 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน 
- วิศวกรรมขนสงและจราจร 
- ผูเชี่ยวชาญดาน พรบ.รวมทุน 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 หัวหนาโครงการ, โครงการ “งานจางบริษัทที่ปรึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชยสถานีรถไฟฟาของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” โดยบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563) 
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 หัวหนาโครงการ, โครงการ “งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุน 

โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภู เก็ตและทําหนาที่ที่ปรึกษาตามที่กํ าหนดใน
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556” โดย การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหง ประเทศไทย (รฟม.) (พ.ศ. 2561) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการ “Community and Industrial Development at Myanmar 
Super Axis Hub Locations” โดย Super axis Development PTE. LTD (พ.ศ. 2555) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการ “วิเคราะหความเหมาะสมทางการเงิน ระบบรถไฟฟาพลังแมเหล็ก 
(Maglev) ในกรุงโดฮา ประเทศการตา” โดย บริษัท โอเรียนทอลคอนซัลแทนส จํากัด (พ.ศ. 
2551 – พ.ศ. 2552) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ติดตามประเมิน (Tracking) การใชพลังงานที่ลดไดจากมาตรการภาค

ขนสงดวยการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน” โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (สนข.) (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคา โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค 
– แยกแมเหียะสมานสามัคคี) ” โดย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) (พ.ศ. 
2562 - พ.ศ. 2563) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษาแนวทางการแกไขขอพิพาทโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 2 (ทาง
พิเศษศรีรัช) และโครงการทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา)” โดย 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2562) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษาวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุน โครงการระบบขนสงมวลชน
จังหวัดภูเก็ตและทําหนาที่ที่ปรึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) (กรกฎาคม 
2561 - ธันวาคม 2561) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวม” โดย การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย (รฟม.) (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษาและพัฒนาเครือ่งมือวิเคราะหตนทนุสวนเพิ่มในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกของมาตรการและนโยบายดานการขนสงเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ” 
โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “งานควบคุมงานระบบรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง 
- บางแค และชวงบางซื่อ - เตาปูน - ทาพระ” โดย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
(รฟม.) (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษา สํารวจ เพื่อการประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
ออกแบบโครงสรางพื้นฐานการขนสงสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผูสูงอายุ ของกระทรวง
คมนาคม ระยะที่ 3” โดย กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใชพลังงานที่ลดได
จากมาตรการภาคขนสง” โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2559 
– พ.ศ. 2560)  
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 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวม (Program Management 

Services: PMS” โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2560)  

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหมเพื่อการทองเที่ยวเสนทางจังหวัด 
สุราษฎรธานี-พังงา-ภูเก็ต” โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2556 
– พ.ศ. 2567) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “งานสํารวจและวิเคราะหดานการจราจร งานวิเคราะหดานเศรษฐกิจ 
และงานวิเคราะหดานการเงินและการลงทุน สําหรับโครงการระบบรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ-ชลบุร-ีพัทยา ไปถึงระยอง” โดย การรถไฟแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “สํารวจ ออกแบบรายละเอียด เพื่อการกอสรางทางคู สายเหนือ ชวง
ลพบุรี-ปากน้ําโพ” โดย การรถไฟแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2555) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “Technical Support on Traffic Analysis in Southern Region of 
Lao PDR” โดย Japan International Cooperation Agency (JICA) (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 
2555) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “งานสํารวจ ออกแบบ เพื่อแกไขปญหาการจราจรถนนอโศกมนตรี จาก
ถนนพระราม 9 ถึงบริเวณถนนสุขุมวิท” โดย สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2554 ) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสง
สินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามัน” โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (สนข.) (พ.ศ. 2553) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “ศึกษาตนทุนการประกอบการขนสงสินคาดวยรถบรรทุก” โดย กรมการ
ขนสงทางบก (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “วางแผนแมบทโครงขายการจราจรขนสงและระบบสาธารณูปโภคสําหรับ
กรุงโดฮา ประเทศการตา” โดย บริษัท โอเรียนทอลคอนซัลแทนส จํากัด (พ.ศ. 2552) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “วิเคราะหปจจัยทางบวกที่เกิดจากโครงการรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคล” 
โดย มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน (พ.ศ. 2550) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 Johnstone L., Kijmanawat K., Cross D., and Gunthawong G. “A Bangkok 

Integrated Ticket for Transport” Proceeding of the 3rd National Conference on 
Transport Research, Khonkhan, Thailand, November 2006. 

 Johnstone L., Kijmanawat K., Boonchuay T., and Janpotjanasoontorn M. “A 
Short History of the Development of Bangkok Transport Models” Proceeding of 
the 3rd National Conference on Transport Research, Khonkhan, Thailand, 
November 2006. 

 Kijmanawat K., and Orawit H. “Development of Bus Rapid Transit for Bangkok” 
Proceeding of the 1st International Conference of the Thai Society for 
Transportation and Traffic Studies, Phuket, Thailand, January 2010  
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7.6) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 

 Kijmanawat K., Orawit H., Johnstone L., and Cross D “Implementation of 
Bangkok Integrated Ticket (BIT)” Proceeding of the 1st International Conference 
of the Thai Society for Transportation and Traffic Studies, Phuket, Thailand, 
January 2010  

 Kijmanawat K. and Ieda H. Development and Application of CM-GATS 
Algorithms in Solving Large Multilevel Hierarchical Network Design Problems.  
Research in Transportation Economics, Volume 13, Pages 121-142, 2005. 

 Kijmanawat K. and Ieda H. Multilevel Hierarchical Network Design: Formulation 
and development of M-GATS algorithm.  Journal of Infrastructure Planning and 
Management, Japan Society of Civil Engineering, No. 751/IV-62, pp. 139-150, 
January 2004. 

 Kijmanawat K., Ieda H., and Liqiang M.  Designing the optimal hub and spoke 
structure for China’s passenger aviation market.  Proceeding of the 10th World 
Conference on Transport Research, Istanbul July 2004. 

 Kijmanawat K. and Ieda H.  Using clustering analysis with M-GATS algorithm to 
design large size multilevel hierarchical network.  Proceeding of Conference on 
International Infrastructure Development, Kobe, Japan, 2002. 

 Kijmanawat K. and Ieda H.  Application of CM-GATS algorithm to large size 
hierarchical network systems.  Proceeding of the 4th International Summer 
Symposium, Japan Society of Civil Engineering, Kyoto, Japan, 2002  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 1 : ดร. เจษฎา โพธิ์จันทร 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย เจษฎา โพธิ์จันทร 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Jessada Pochan 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6599-00318-45-8 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธ์ิ  
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300 โทรสาร: 055-964-387 
- โทรศัพทมือถือ: 087-531-7788 E-mail: markpochan@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมขนสง 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2555 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Logistics and Supply Chain 
- Transportation Engineering 
- Traffic Engineering 
- Transportation Economic 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยแผน “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน 
บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
(มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน 

เมาะลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี 
เจาพระยา แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 3 “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยว
และความมั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัด
หนองคายจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร”, ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบดานการจราจรเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟความเรว็สูง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงชวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ และถายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมและความเหมาะสมในการเช่ือมตอการเดินทาง
ภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับกับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย กรณีศึกษา
โครงการรถไฟความเร็วสูงชวงกรงุเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ 
และถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 
สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู
กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานผลติภัณฑน้ําตาล

ที่มีประสิทธิภาพ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม และสํารวจออกแบบรายละเอียด
โครงขายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)”, สนับสนุนโดยกรม
ทางหลวง (มีนาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “การศึกษาระบบจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทางอัตโนมัติสําหรับรถบรรทกุ
บนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง”, สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “การศึกษาการพัฒนาระบบการผลิตแผนปายทะเบียนรถ”, สนับสนุน
โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2560) 

 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การสงเสริมการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน (เมืองปนได เมืองปนดีนาน)”, สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองนาน (ธันวาคม พ.ศ. 
2559 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2560) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทํา
แผนแมบททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(ธันวาคม พ.ศ. 2557 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2558) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 
2558) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “ทางหลวงแนวใหม สาย 
เชียงใหม-ลําพูน”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2557) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การจัดวางระบบจังหวัดลําปางให
เปนศูนยกลางเชื่อมโยงสินคาและบริการทางบกของภาคเหนือ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
จังหวัดลําปาง (พ.ศ. 2557) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองตนเปา บริเวณแยก ทล.1014 
สายบอสราง – ดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง
ชนบท (กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 

(2562). ปจจัยที่มีผลกับการใชพลังงานในการขนสงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช
แบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 46-67. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. (2561). 
การพัฒนาแบบจําลองดานการขนสงตามวิธีการตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน เพื่อ
คาดการณปริมาณผูโดยสารที่ใชรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัย. วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(6), 804-814. 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. 
(2561). การพัฒนาแบบจําลองฟซซีแรนดอมยูทิลิตีสําหรับการเลือกรูปแบบการเดินทางดวย
ระบบรางของนักทองเที่ยวระหวางเมืองในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษารถไฟทาง
คูสายเดนชัย – เชียงราย. วารสารปาริชาต, 31(3), 185-197. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การประเมินความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กรณีศึกษาสถานีรถไฟคลองแงะ-ควนเนียง 
จังหวัดสงขลา. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 19(1), 
99-110 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, จุมพฏ พงศศักดิ์ศรี และ เอกภูมิ บุญธรรม. (2560). 
การพัฒนาแบบจําลองแบบตอเนื่องเพือ่วิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงในมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง, 10(2), 24-37. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2559). การศึกษาความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอาเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. วารสารศรี
วนาลัยวิจัย, 6(1), 129-141. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, วชิระ วิจิตรพงษา และ จุมพฏ พงศศักดิ์ศรี. 
(2559). การวิเคราะหหาสัดสวนการลงทุนตามพนัธกิจเพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหง
ความเปนเลิศ โดยใชการเปรียบเทียบเชิงคู และการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น. วารสารศรีวนาลัย
วิจัย, 6(2), 1-10. 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร และ ปรีดา พิชยาพันธ. (2562). แบบจําลองการเลือก
รูปแบบการเดินทางของผูใชบริการขนสงสาธารณะ เพื่อสงเสริมการเดินทางแบบไมใช
เครื่องยนต ในจังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง
ที่ 12, ประเทศไทย, 782-791. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, ประเทศไทย, 980-992 
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 ชัยวัฒน แสงศรีจันทร, กฤษณุ ศุภจิตรานนท, ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, เจษฎา โพธิ์จันทร และ 

วชิระ วิจิตรพงษา. (2560). การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงทางแยกในเขตสถานศึกษา 
กรณีศึกษา: สี่แยกคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22, ประเทศไทย, 349-356 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา และ กฤษณะ กลิ่นดี. (2560). 
การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถยนตสวนบุคคลเมื่อขับผานจุดตัดทางรถไฟ. การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 1-7 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 
(2560). การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินผลกระทบดานการจราจรในมหาวิทยาลัย: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ครั้ง
ที่ 3, ประเทศไทย, 23-32 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎากร โนอินทร. 
(2560). ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาโครงขายเสนทางจักรยาน เพื่อสงเสริมมาตรการ
เดินทางโดยไมใชเครื่องยนตในเขตเทศบาลเมืองนาน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 388-399 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ สุดารัตน รัตนพงษ. (2560). 
การจัดลําดับความสาคัญของจุดติดตั้งอุปกรณสยบความเร็วกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 733-
743 

 สัจจากาจ จอมโนนเขวา, สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์, วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร และ 
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. (2559). โมเดลการวัดคุณภาพการใหบริการรถขนสงสาธารณะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: การประยุกตใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน. การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 61-67 

 วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2559). 
แบบจําลองการประเมินโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงในเขตพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 68-75 

 สฤษดิ์พงศ นิใจ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ ปยวรรณ สิริประเสริฐศิลป. (2558). การคัดเลือก
บุคคลที่มีขีดความสามารถเพื่อเขาทํางานในองคกร โดยใชการวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑ. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการและนโยบายนวัตกรรม, 
ประเทศไทย. 

 วชิระ วิจิตรพงษา, นพดล กรประเสริฐ, ปาลินี สุมิตสวรรค และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2558). 
การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของทางแยกแบบจํากัดการขามและกลับรถ: 
กรณีศึกษาทางแยกบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติ 
ครั้งที่ 10, ประเทศไทย 

 อรรถวิทย อุปโยคิน, เกรียงไกร อรุโณทยานันท, พิมพสิริ โตวิจิตร, และ เจษฎา โพธิ์จันทร. 
(2558). การคัดเลือกที่ตั้งสําหรับศูนยโลจิสติกส โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการ
วิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 20, 
ประเทศไทย 
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 ปรีดา พิชยาพันธ, บุญสง สัตโยภาส, เจษฎา โพธิ์จันทร, สิริภพ จึงสมาน และ ชาครีย บํารุง

วงศ. (2557). การประเมินความเหมาะสมแนวเสนทางโดยการวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑ 
และวิธีการปรับฐานคะแนนปจจัยแบบเอกภาพ. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติ ครั้งที่ 
9, ประเทศไทย 

 เกรียงไกร อรุโณทยานันท, ปรีดา พิชยาพันธ และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2557). การพัฒนา
แบบจําลองการคัดเลือกตําแหนงที่ตั้งศูนยกระจายสินคา ภายใตความเสี่ยงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย โดยวิธีการเมตาฮิวริสติค. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติ ครั้ง
ที่ 9, ประเทศไทย 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Pochan, J., Pichayapan, P., Arunotayanun K. (2020). A Modeling Framework of 

Hierarchical Earthquake Relief Center Locations Under Demand Uncertainty. 
International Journal of GEOMATE, 18 (65), 23-33. 

 Pochan, J., Pichayapan, P., Arunotayanun K. (2020). Development of Travel 
Demand Models under Earthquake by Using Spaghetti and Meatballs Method 
and Four-Step Transportation Model. 42th International Conference on 
Engineering, Technology and Applied Science (ETAS-42), Japan, 24-35. 

 Pochan, J., & Wichitphongsa, W. (2020). An Intercity Freight Mode Choice 
Model : A Case Study of High Speed Rail Link Northern Line Thailand (Bangkok 
– Chiangmai). MATEC Web of Conferences: 2019 8th International Conference 
on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2019), New Zealand, 308, 1-5. 

 Tansawat, T., Pochan, J., & Mofadal, A. (2012). Transport Energy Consumption 
Model for Thailand Provinces. The 5th ATRANS Symposium, Thailand. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 2 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูพงษ พงษเจริญ 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ภูพงษ พงษเจริญ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Pupong Pongcharoen 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6599-00160-63-0 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-255  โทรสาร: 055-964-003 
- โทรศัพทมือถือ: 089-960-3200 E-mail: pupongp@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซลิอะพอนไทน 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2550 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2543 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2541 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Supply Chain and Logistics, Enterprise Resource Planning, Manufacturing Planning 

and Control, Project Management. 
- Operations Research, Computer Simulation, Optimization Heuristics, Experimental 

Design and Analysis, Research Methodology. 
- Tcl/Tk Programming Language, Object Oriented Analysis and Design. 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 โครงการ “การศึกษาระบบโลจิสติกสและศูนยกระจายสินคาประมงเชื่อมโยงภาคเหนือ
ตอนลางกับประเทศเพื ่อนบาน”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 
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7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตนแบบเพื่อการ
บริหารจัดการดานโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมือง
ชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยวและความ
มั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัดนาน 
จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเลย”, ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
รองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรฐกิจ หลวงพระบางอินโดจีน เมาะ

ลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจาพระยา 
แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 - 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 
สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู

กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานการพัฒนายุทธศาสตรโลจิสติกสการคมนาคมทางบกใน
เสนทางภาคเหนือตอนลาง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม– เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเสนทางมะริด 
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา – ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 
2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาตนทุนการขนสงที่แทจริงและการบิดเบือนราคา (กรณี
เสนทางการขนสงบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต)”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและพัฒนาตนแบบการพยากรณโครงขายโลจิสติกสผังเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหหวงโซอุปทานพลังงาน (Energy Supply Chain) เพื่อ
กําหนดนโยบายดานพลังงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 
2554”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิจัยผลกระทบของโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวายตอประเทศไทย”, สนับสนุนโดยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคกรมหาชน) กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2555) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการศึกษาผลกระทบดานการคาและโลจิสติกส จากการดําเนินการ
ของทาเรือทวาย ประเทศสหภาพพมา” , สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2555) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมธุรกิจผู

ใหบริการโลจิสติกส ชายแดน ไทย-ลาว”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกสออย”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 หัวหนาโครงการยอย, โครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด”, สนับสนุนโดยบริษัทไปรษณียไทย จํากัด (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 3 : ดร. ศิรดล ศิริธร 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ศิรดล ศิริธร 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Siradol Siridhara 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-1014-00940-32-3 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 
25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตําบล ศาลายา อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

- โทรศัพท: 02-889-2138 ตอ 6203 โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: 08-9667-5767 E-mail: Siradol.sir@mahidol.ac.th. 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมขนสง 

Virginia Polytechnic Institute  
and State University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2542 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอลปาโซ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2540 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2537 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การวางแผนการขนสง การพยากรณผูโดยสารและสินคา การศึกษาความเหมาะสมโครงการ 

โครงสรางพื้นฐานการขนสง  
- วิศวกรรมจราจร การจัดการจราจรและการศึกษาผลกระทบการจราจร  
- วิศวกรรมระบบราง  
- เศรษฐศาสตรขนสง 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 หัวหนาโครงการ, โครงการ “โครงการศึกษาแผนแมบทการศึกษาสํารวจขอมูลดานการขนสง
และจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาคจังหวัดอางทอง” (พ.ศ. 2553-2554) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการ “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชระบบขนสงเพื่อการทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติเขาใหญ” ทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2555-2558 

 หัวหนาโครงการ, โครงการ “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชระบบขนสงทางรางของ
ผูประกอบการขนสงในภูมิภาค” ทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2556-
2558 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการศึกษาสํารวจความตองการการเดินทาง (Travel Demand 
Servey) และปรับปรุงฐานขอมูลการเคลื่อนยายสินคา เพื่อวางแผนระบบขนสงของประเทศ” 
โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (ม.ค. 2560 - พ.ค. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ศึกษาวิเคราะหคาดการณปริมาณผูโดยสาร รถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่ง
ชัน-มีนบุรี” โดยบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (พ.ค. 2560 -ก.ย. 
2560) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ศึกษาวิเคราะหคาดการณปริมาณผูโดยสาร รถไฟฟาสายสีมวงใต ชวง 
เตาปูน - ราษฎรบูรณะ” โดยบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ก.พ. 
2561-มิ.ย. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “งานจางที่ปรึกษากํากับการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวง
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ)” โดยการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (มิ.ย. 2560-ต.ค. 2560) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาผลกระทบตอปริมาณผูโดยสารและรายไดโครงการรถไฟฟา
สายสีน้ําเงิน จากกรณีดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองสวนตอขยาย ชวงแยกรัชดา-
ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน” โดยบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ต.ค. 
2562-ธ.ค. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “งานศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมแนวทางการใหเอกชน
ดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน-
นครราชสีมา” โดยกรมทางหลวง (ส.ค. 2558-ธ.ค. 2559) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “งานศึกษาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานการขนสงและจราจรเพื่อ
ประเมินขีดความสามารถการแขงขัน ของประเทศ” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (ม.ค. 2558-มี.ค. 2559) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “งานระบบรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา-
ระยอง” โดยการรถไฟแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2559) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พมา (บานพุน้ํารอน)” โดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2555-2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - หัวหิน” โดย
การรถไฟแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาในการจัดตั้งสถานี
ตรวจสอบน้ําหนัก เพื่อปองกันการทําลายทางหลวงเนื่องจากการบรรทุกน้ําหนักเกินกวา
กฎหมายกําหนด” (พ.ศ. 2555-2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การสํารวจและออกแบบสะพานลอยขามทางรถไฟที่มีคาคูณควบจราจร
คาดการณนอยกวา 300,000 คัน-ขบวนตอวัน (กลุมที่5)” (พ.ศ. 2555-2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดรถไฟทางคูลพบุรี-
ปากน้ําโพ” โดยการรถไฟแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบรถประจําทางดวนพิเศษใน
เขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา” (พ.ศ. 2555) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลงทุน
กอสรางและดําเนินงานทางหลวงพิเศษระหวางเมือง” (พ.ศ. 2555) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมรถไฟฟาสายสีสม ตลิ่งชัน – มีนบุรี” (พ.ศ. 

2555) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมแพ” (พ.ศ. 2554) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการศึกษาขอมูลจราจรและจัดทําแผนแมบทดานการจราจรในเขต

เทศบาลเมืองมุกดาหาร” (พ.ศ. 2554) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาระบบขนสงสาธารณะบนเกาะชาง” (พ.ศ. 2554) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การปรับปรุงคุณภาพอากาศ: การทบทวนระบบขนสงสาธารณะจังหวัด

นครราชสีมา” (พ.ศ. 2553-2554) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การสํารวจและออกแบบทางแยกตางระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 

11 กับทางหลวงหมายเลข 1001” โดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การลดมลภาวะทางอากาศสําหรับเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน: 

นครราชสีมา” โดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2554) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดทําแผนแมบท และศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม 

เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน เพื่อกอสรางระบบขนสงมวลชนเมือง
นครราชสีมา” (พ.ศ. 2554-2555) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การออกแบบมาตรฐานอุโมงคลอดทางรถไฟพรอมวิธีการกอสราง” 
(พ.ศ. 2553-2554) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การเสนทางระบบจราจรอัจฉริยะสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” โดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2553) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแผนแมบทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง” (พ.ศ. 
2552-2553) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาผลกระทบดานการจราจร” (พ.ศ. 2549-2551) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การปรับปรุงถนนวงแหวน สายที่ 5” (พ.ศ. 2551) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การพัฒนาวงเวียนกรีนคอมมูนิตี้” (พ.ศ. 2551) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาปรับปรุงทางหลวง” (พ.ศ. 2549-2550) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การแผนพัฒนาภูมิภาคอันดามันเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ

จากธรณีพิบัติภัยสึนามิ” (พ.ศ. 2549) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรเปนพื้นที่ในเขต

กรุงเทพมหานคร” (พ.ศ. 2549) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาผลกระทบดานการจราจรสําหรับขอเสนอทางเทคนิคในการ

ประมูลการเชาที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีรอยชักสาม” (พ.ศ. 2548) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหผลกระทบทางการจราจรสําหรับโครงการแกรนด

อินโดนีเซีย” (พ.ศ. 2548) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการกอสราง

ทางรถไฟสายเดนชัย-เชียงรายและศึกษาความเหมาะสมของการตอขยายทางรถไฟเชื่อมโยง
กับประเทศจีนตอนใต” (พ.ศ. 2547-2548) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การพัฒนาแผนแมบทการขนสง” (พ.ศ. 2547) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดระบบการไหลเวียนของจราจรและระบบการจอดรถสําหรับ

อาคารพักอาศัยโปโลปารค” (พ.ศ. 2547) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาระบบขนสงสาธารณะ” (พ.ศ. 2549-2550) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางทางรถไฟรางคูทั่วประเทศ” 

(พ.ศ. 2545-2546) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวางแผนการขนสงในพื้นที่ยอยครอสโรดสบูเลอวารด” (พ.ศ. 2545) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาทางแยกตางระดับถนนเพราเวอรส” (พ.ศ. 2545) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความจุแกนของระบบองคกรขนสงมวลชนภายในเมืองแหง

วอชิงตัน” (พ.ศ. 2545) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาการลงทุนหลัก พื้นที่ฮุสตั้น-กัลเวสตั้น” (พ.ศ. 2544-2545) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาการใชทางแยกตางระดับสําหรับรถประจําทางความเร็วสูง 

(Bus Rapid Transit-BRT) ขององคกรขนสงมวลชนไมอามี่-เดด” (พ.ศ. 2544) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางถนนทางดานใตเชื่อมกับ I-70 

เมืองเซ็นทรัล ซิตี้” (พ.ศ. 2544) 
 .ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาสภาพการจราจรของทางแยกตางระดับ” (พ.ศ. 2543-2544) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “Operation Analysis of a Complex Roundabout: A Case Study 

of Victory Monument” (พ.ศ. 2539-2540) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการออกแบบประตูระบายน้ําบนแมน้ําปตตานี” (พ.ศ. 2538) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 Jomnonkwao, S, Sangphong, O., Khampirat, B., Siridhara, S., and Ratanavaraha, 

V. (2016) Public Transportation on Campus: Evidence from Suranaree University 
in Thailand, Public Transport: Planning and Operations, 8(2), pp. 185-204. 

 Siridhara, S. (2014). Estimating Public Transportation Demand for Nakhon 
Ratchasima, Thailand," Journal of Traffic and Logistics Engineering, Vol. 2, No. 2, 
pp. 120-125, June 2014. doi: 10.12720/jtle 

 Jomnonkwao, S, Sangphong, O., Khampirat, B., Siridhara, S., and Ratanavaraha, 
V. (2016) Public Transportation on Campus: Evidence from Suranaree University 
in Thailand, Public Transport: Planning and Operations, 8(2), pp. 185-204. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Siridhara S., Weerawat W.,  Poomsiripaakdee W., Panchatana S., Passenger 

Speed-Flow-Density Relationship in Metro Transit Station, RailNewcastle Talk  
2016. 

 Sangphong, O., Siridhara, S., & Vatanavongs, V. (2017). Determining critical rail 
line blocks and minimum train headways for equal and unequal block lengths 
and various train speed scenarios. ENGINEERING JOURNAL. (In press) 

 Sangphong, O., Siridhara, S., & Vatanavongs, V. (2017). Analysis and design of 
Nomographs for minimum headway calculation. SONGKLANAKARIN JOURNAL 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (In press) 

 Siridhara, S. (2014). Estimating Public Transportation Demand for Nakhon 
Ratchasima, Thailand," Journal of Traffic and Logistics Engineering, Vol. 2, No. 2, 
pp. 120-125, June 2014. doi: 10.12720/jtle 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 4 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ดลเดช ต้ังตระการพงษ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Dondej Tungtakanpoung 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6599-00738-25-9 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-129  โทรสาร: 055-964-129 
- โทรศัพทมือถือ: 087-825-4115 E-mail: dondejt@yahoo.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซลิอะพอนไทน 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2545 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2539 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2539 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Environmental Engineering 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 โครงการ “การประยุกตใชโลจิสติกสและวิศวกรรมคุณคาสําหรับลดตนทุนการผลิตขาวใน
ภาคเหนือตอนลาง”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (พ.ศ. 2555) 

7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 
 โครงการ “การพัฒนาตนแบบราคาถูกชุดอุปกรณสงเสริมการขี่จักรยานออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ”, สนับสนุนโดยโครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสรางเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 (มหาวิทยาลัยมหิดล) (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 

 โครงการ “การพัฒนาประสทิธิภาพในการจดัทําแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1”, ภายใตโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562, สนับสนุนโดยจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 
2562)  

 โครงการ “การหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) 
ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2561) 

 โครงการ “การศึกษาวิจัยและออกแบบการจัดการขยะแบบศูนยรวมกําจัดขยะ ระยะที่ 2 ของ
จังหวัดอุทัยธานี”, สนับสนุนโดยสํานักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี (พ.ศ. 2561) 
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 โครงการ “Social Innovation Driving Unit ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง

ตอนบน”, สนับสนุนโดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2560) 
 โครงการ “การดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโรงคัดแยกขยะและ

ผลิตเชื้อเพลิง RDF ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง (จังหวัดพิจิตร)”, สนับสนุน
โดยบริษัท ศแบงยั่งยืน อุบล จํากัด (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโรงไฟฟาจาก
เชื้อเพลิงขยะ RDF (TTE) ขนาด 2 เมกะวัตต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง 
(จังหวัดพิจิตร)”, สนับสนุนโดยบริษัท เทอรมัล เทค เอ็นเนอรยี จํากัด (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโรงไฟฟาขยะ
อุตสาหกรรม (SSPC) ขนาด 2 เมกะวัตต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง 
(จังหวัดพิจิตร)”, สนับสนุนโดยบริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “SACICT Craft Network และ Value Chain”, สนับสนุนโดยศูนยสิ่งเสริมศิลปา
ชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินกิจกรรมตอยอดการพัฒนาเชิงลึกใหกับชุมชนหัตถกรรมที่เคยไดรับการ
พัฒนาในปที่ผานมา”, สนับสนุนโดยศูนยสิ่งเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 
(พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาโซอุปทานกลวยอบเนย อําเภอกงไกรลาศ อยางยั่งยืน”, 
ภายใตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชมชนฐานราก”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนหัตถกรรมตนแบบ จํานวน 5 ชุมชน”, สนับสนุน
โดยศูนยสิ่งเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาโซอุปทานกลวยอบเนย อําเภอกงไกรลาศ อยางยั่งยืน”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “การจัดทําแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว”, 
สนับสนุนโดยองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว (พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “การตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ NaCl Dryer wet scrubber at N8 desalt 
process”, สนับสนุนโดยบริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานกําแพงเพชร 
(พ.ศ. 2558) 

 โครงการ “การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการสถานประกอบกิจการ”, สนับสนุนโดย
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (พ.ศ. 2558) 

 โครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย”, สนับสนุนโดย
องคการบริหารจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2558) 

 โครงการ “การแผนจัดการอะไหลและซอมบํารุงเครื่องจักร”, สนับสนุนโดยโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการการคลัง (พ.ศ. 2557) 

 โครงการ “การดําเนินการลดปริมาณขยะของตลาดในชุมชนบริเวณโดยรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย”, สนับสนุนโดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2557) 

 โครงการ “การพัฒนาการทองเที่ยวแบบคารบอนต่ําสําหรับชุมชนนครชุม”, สนับสนุนโดย
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) (พ.ศ. 
2557) 
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 โครงการ “แผนแมบทการพัฒนาเชียงใหมเมืองนาอยู”, สนับสนุนโดยจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 

2556) 
 โครงการ “การศึกษาวิเคราะหระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง วาดวย รานขายสง

ยาสูบและรานขายสงชวงยาสูบและรานขายสงยาสูบ สําหรับการคาสมัยใหมประเภท 
Modern Trade พ.ศ. 2554”, สนับสนุนโดยโรงงานยาสูบ (พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การวิเคราะหโลจิสติกสและหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิตขาวเพื่อการลด
ตนทุนกระบวนการผลิตดวยเทคนิควิศวกรรมคุณคา”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การออกแบบกอสรางโครงการกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอยและบอบําบัดน้ําเสีย 
(น้ําชะขยะ) ของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, สนับสนุนโดย
เทศบาลตําบลบานใหม จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน ในพื้นที่
เมืองพัทยา”, สนับสนุนโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค (พ.ศ. 2553) 

 โครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรดวยวิธีเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) 
เทศบาลตําบลลานกระบือ”, สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลลานกระบือ (พ.ศ. 2553) 

 โครงการ “การออกแบบรายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและบําบัดดวยวิธี
เชิงกล – ชีวภาพ (MBT) เทศบาลตําบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก”, สนับสนุนโดยเทศบาล
ตําบลสามเงา (พ.ศ. 2553) 

 โครงการ “การแกปญหาวันดําในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา”, 
สนับสนุนโดยจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2552) 

 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะ”, สนับสนุนโดยการไฟฟา
สวนภูมิภาค (พ.ศ. 2552) 

 โครงการ “แผนแมบทและออกแบบการกําจัดขยะของ อบต. ลานกระบือแบบครบวงจร”, 
สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลลานกระบือ (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทําแผนแมบทและออกแบบการจัดการขยะของเทศบาลตําบลสามเงาแบบ
ครบวงจร”, สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลสามเงา (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดจางที่ปรึกษาการดําเนินการฝง กลบขยะแบบถูกสุขาภิบาล ณ บอ ฝงกลบ
ขยะเทศบาลเมืองกําแพงเพชร”, สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองกําแพงเพชร (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือเพื่อรองรับผัง
ประเทศ”, สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรประชาสัมพันธดานพลังงานปรมาณูของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ”, สนับสนุนโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูหลักการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ในการผลิต”, (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทําแผนแมบทงานจัดรูปที่ดินในเขตโครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ”, (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การประเมินผลการจัดรูปที่ดิน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกปญหาความ
ยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย บริษัท กวงไถสเปเชี่ยลเปเปอร จํากัด”, สนับสนุน
โดยโครงการ ITAP สวทช. (พ.ศ. 2550) 
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 โครงการ “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในการกอสรางที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลฟากทา”, (พ.ศ. 2550) 
 โครงการ “การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) แมน้ําปงและแม

น้ําปาสัก”, สนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550) 
 โครงการ “การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการและบําบัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม

จังหวัดฉะเชิงเทรา”, สนับสนุนโดยจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “การวิเคราะหคุณสมบัติขยะหลังการบําบัดโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพของเทศบาลนคร

พิษณุโลก”, สนับสนุนโดย GTZ (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “แผนแมบทระบบจําหนายน้ําประปาเพื่อใชเปนแนวทางลดการสูญเสียน้ํา”, 

สนับสนุนโดยเทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “การออกแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง พรอมออกแบบกอสรางปรับปรุงภูมิ

ทัศน ณ ริมตลิ่งแมน้ํานาน”, สนับสนุนโดยเทศบาลบานใหม จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “แผนแมบทการพัฒนากวานพะเยาอยางยั่งยืน”, (พ.ศ. 2548) 
 โครงการ “แผนแมบทการพัฒนาบึงสีไฟ จ.พิจิตร”, (พ.ศ. 2548) 
 โครงการ “การจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ”, สนับสนุน

โดยจังหวัดอุตรดิตถ (พ.ศ. 2548) 
 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยามหาวิทยาลัยนเรศวร”, (พ.ศ. 2547) 
 โครงการ “การศึกษาและออกแบบเบื้องตนระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก”, (พ.ศ. 2547) 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 นักวิจัย, โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจดัการทางธุรกจิเพื่อสงเสรมิการทองเทีย่ว
เชิงสุขภาพในภาคตะวันออกตามแนวทางประเทศไทย 4.0”, สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร (พ.ศ. 2560) 

 ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม, โครงการ “การศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดน (ภาคเหนือ)”, สนับสนุนโดยกรมการขนสงทางบก (พ.ศ. 2559) 

 นักวิจัย, โครงการ “แผนงานการพัฒนายุทธศาสตรการคมนาคมทางบกในเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม-เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  
(พ.ศ. 2557) 

 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม, โครงการ “การลดการใชพลังงานไฟฟาในการบําบัดน้ํา
เสียโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย”, สนับสนุนโดยการเคหะแหงชาติ (พ.ศ. 2556) 

 ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม, โครงการ “การวิเคราะหโซอุปทานพลังงานเพื่อกําหนดนโยบาย
ดานพลังงานภายใตกรอบความราวมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, สนับสนุนโดยกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (พ.ศ. 2554) 

 ประธานกรรมการ, โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรแบบบูรณาการในเขตจัดรูป
ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ขาวอินทรีย) ”, (พ.ศ. 2551) 

 ที่ปรึกษา, โครงการ “การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในวัดริมน้ํา”, สนับสนุนโดยกรม
ควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2547) 
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 ประธานกรรมการ, โครงการ “การจัดทําแผนแมบทภูมิสถาปตย ผังเมือง และการจัดการ

สิ่งแวดลอม รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพะเยา”, (พ.ศ. 2546) 
 วิศวกรสิ่งแวดลอม, โครงการ “การศึกษาแผนแมบทระบบระบายน้ําและกําจัดน้ําทิ้งเทศบาล

เมืองพิษณุโลก”, (พ.ศ. 2539) 
7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 5 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิติยา ปดตังนาโพธิ์ 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว วิติยา ปดตังนาโพธิ์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss Witiya Pittungnapoo 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-4499-00024-35-5 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  รองคณบดี คณะโลจสิติกสและดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารยสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300  โทรสาร: 055-962-454 
- โทรศัพทมือถือ: 095-631-3563 E-mail: pwitiya@googlemail.com  

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการวางแผนเมอืงและภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยเชฟฟลด 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2552 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2546 

ปริญญาตร ี
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาสถาปตยกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2543 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- สถาปตยกรรมผังเมือง และโลจสิติกสผังเมือง  
- สถาปตยกรรมในพื้นที่ชุมนา การออกแบบภูมิทัศนรมิน้ํา และการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรม  
- การออกแบบสภาพแวดลอม และพื้นทีส่าธารณะ  
- ผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู  

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัย “การศึกษาและพัฒนาแนวคิดกระบวนการและแบบจําลองสําหรับการพัฒนา
พื้นที่เมืองชายแดนภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง 
14 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

 โครงการวิจัย “การปรับตัวอยูรวมกับน้ําทวมและกลยุทธิ์สําหรับอนุรักษมรดกภูมิทัศน
วัฒนธรรม: ความทาทายสําหรับภาคเหนือตอนลาง ประเทศไทย”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ British Academy (มีนาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 
2563) 
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 โครงการวิจัย “การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนผานเรือพื้นบาน กรณีศึกษาชุมชนริมแมน้ํา

ยม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2559) 

 โครงการวิจัย “การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเสนทางมะริด สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมา ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง 
สิงหาคม พ.ศ. 2557)  

 โครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมริมน้ําที่เหมาะสม ลุมแมน้ํายม กรณีศึกษา
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)  

 โครงการวิจัย “การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนไผขอน้ํา อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 
มกราคม พ.ศ. 2556)  

 โครงการวิจัย “การศึกษาเกณฑในการออกแบบพื้นที่สาธารณะในเมือง ใหเอื้อประโยชนตอ
ผูสูงอายุ กรณีเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับยุโรป”, สนับสนุนโดยศูนยยุโรปศึกษาแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2556)  

 โครงการวิจัย “ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเอื้อและปจจัยจํากัดสําหรับการใชจักรยานในชุมชน: 
กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเเหงประเทศไทย (กันยายน พ.ศ. 2554 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 
2555)  

 โครงการวิจัย “การศึกษามาตรฐานการออกเเบบอุปกรณประกอบถนนเพื่อสงเสริมการสัญจร
ทางเทา”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพเเหงประเทศไทย (มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองประเภทเมืองมหาวิทยาลัย ตอการเปลี่ยน
เเปลงพื้นที่โดยรอบกรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง 
กันยายน พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “การจัดการสภาพแวดลอมรอบเมืองมหาวิทยาลยั และการมีสวนรวมของชุมชน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร (มีนาคม 
พ.ศ. 2553 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “การจัดการสภาพแวดลอมรอบเมืองมหาวิทยาลยั และการมีสวนรวมของชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “การศึกษาการออกแบบอุปกรณประกอบถนนเพื่อสงเสริมความปลอดภัยใน
การจราจร: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยทุนมิสซุยซูมิโตโม อินซูลันซ 
(มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2554) 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและพัฒนาตนแบบการพยากรณโครงขายโลจิสติกสผังเมือง 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2557)  

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) งานวิจัยระยะสั้นในตางประเทศและทุนสนับสนุนการทําวิจยัจากตางประเทศ: 
 Frontier Development-Seeding Grant, the Global Challenge Research Fund 

(GCRF), Project titled “Resilience of cultural heritage to climate change in 
Southeast Asia. Supported by the Royal Academy of Engineering (31 Oct 2018 
– 31 Oct 2019).  

 Newton Fund Researcher Links Regional Workshop Grant, Workshop title, 
“Flooding resilient planning strategies for cultural heritage in Southeast Asia”, 
สนับสนุนโดย The British Council และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)  

 “Integration of Urban Logistics and Town Planning: A comparative cases 
between EU and ASEAN countries”, สนับสนุนโดยทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Research) กองทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร (เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง เมษายน 
พ.ศ. 2559)  

 ทุนจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop Grant), The 1st International Workshop 
on Comparing Practices: Water-based Settlements, Flooding Adaptation and 
Heritage Management in Thailand and the UK), สนับสนุนโดย The British Council 
(Newton Fund Workshop Grant) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)  

 ทุนอบรม (Training and travel grant) International Training Course (ITC) on 
Disaster Risk Management of Cultural Heritage 2015, at R-DMUCH in Kyoto, 
Japan, สนับสนุนโดย The Institute of Disaster Mitigation for Urban Cultural 
Heritage, Ritsumeikan University (R-DMUCH) (กันยายน พ.ศ. 2558)  

 The Researcher Links on Cultural Landscape Planning and Management in 
Water-based Settlement; as a Site Heritage Planning, สนับสนุนโดย Collaborated 
by the British Council และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2557)  

 “การศึกษาการออกแบบพื้นที่สาธารณะสําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษานครหนานหนิงประเทศ
จีน”, สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ความรวมมือทางวิชาการดาน
สังคมศาสตรระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ 
Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
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7.6) ผลงานวิจัย: 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 วิติยา ปดตังนาโพธิ์. (2556). "สถาปนิกในการรับใชสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล" การ

นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ธรรมาภิ
บาล: สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม”เครือขายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแหง
ราชบัณฑิตยสถาน ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556, ณ อิมแพค เมืองทองธานี, กรุงเทพมหานคร. 

 วิติยา ปดตังนาโพธิ์. และคณะ. (2556). "แรงจูงใจและอปุสรรคในการใชจักรยานสําหรับคนที่
เดินทางดวยจักรยานในประเทศไทย" การนําเสนอในการประชุมวิชาการการสงเสริมการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ครั้งที่ 1: Thailand Bike and Walk Forum, 29-30 
มีนาคม 2556, ณ อาคารสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร.  

 วิติยา ปดตังนาโพธิ์. (2556). "แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนไผขอน้ํา" เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 7 ศตวรรษ นาน...เมืองแหงปา น้ํา คน, 17-19 
มกราคม 2556. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน, นาน, หนาที่ 32-44. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Pittungnapoo W. and Catalani A. (2016). Flooding adaptation and cultural 

landscape of Ban Pakklong in Bangrakam, Thailand: an application of 
indigenous, traditional knowledge to flood risk management. 5th ACLA 
International Symposium: Sacred Sites, Cultural Landscapes, and Harmonizing 
the World of Asia. 2-5 December 2016. Lampang, Thailand.  

 Pittungnapoo W. (2016). Water based cultural landscapes traditional 
settlements of Ban Kong and Ban Pakklong, Thailand. Context: Built, Living, and 
Natural. Special Issue on Asia and Urban Heritage Vol XII, 2016. Journal of the 
Development and Research Organization for Nature, Arts, and Heritage 
(DRONAH). pp. 43-50. ISSN: 0973502X. 

 Pittungnapoo W. (2015). Water-based Cultural Landscape Values and Disaster 
Risk Management of Ban Pak Klong in Bangrakam Sub-district, Phitsanulok 
Province, Thailand. In Proceeding of UNESCO Chair Programme on Cultural 
Heritage and Risk Management, International Training Course (ITC) on Disaster 
Risk Management of Cultural Heritage Ritsumeikan University. 2015. 10th Year 
2015 (12th to 28th September 2015, In Kyoto, Kobe and Minami Sanriku-Cho, 
Japan, pp. 46-49.  

 Pittungnapoo W. (2014). "Urban Logistics Planning for Border Towns'' Oral 
presentation in SINO-Thailand International Symposium on Regional Economic 
Integration, 11 December 2014, Nanning, Guangxi, China.  

 Pittungnapoo W. (2014). "Cultural Flow along Silk Road: A Traditional Logistics 
Connectivity between Thailand and China" Presented in the 3rd International 
Culture Industry Summit (ICIS2014), 10 October 2014, Crowne Plaza Lanzhou 
Hotel, Lanzhou, Gansu Province, China.  
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 Pittungnapoo W. (2014). "Urban Logistics Planning for Border Facilities and 

Development to Promote Thailand-Nanning Economic Corridor" Keynote 
Speech in the 4th China-ASEAN Logistics Cooperation Forum, 18 September 
2014, Upsky Hotel, Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China.  

 Pittungnapoo W. (2014). "Learning by doing, either in or beyond the 
classroom: A Case Study of Educating Architecture Students on Design for 
People with Disabilities" Presented paper in the Festival of Teaching and 
Learning 2014, 20 June 2014, Organized by the Educational Development and 
Enhancement Unit, The University of Lincoln, United Kingdom.  

 Pittungnapoo W. (2013). “Resilient Forms of Living with Flooding: A Case 
Study of Bangrakam, Phitsanulok, Thailand” The Hybrid_Link, Issue 02, 
September 2013. Urban Hybridization - Prospettive ibride sul progetto 
contemporaneo, ISSN: 2039-4608  

 Open access journal http://www.urbanhybridization.net 
http://www.urbanhybridization.net/02Pittungapoo.pdf  

 Pittungnapoo W. (2013). "Urbanization Impacts on Cultural Landscape 
Components: A Case Study of Phaikhornam, Phitsanulok, Thailand" In: 
Proceeding of Asian Cultural Landscape Association, Paper presented in the 1st 
ACLA International Symposium on Meaning & Aesthetics in Asian Cultural 
Landscape, 12-14 October 2013, Seoul, South Korea, pp. 83-88.  

 Pittungnapoo W. (2013). "Cultural Landscape Management in Phaikhornam 
Community, Phitsanulok, Thailand" Paper presented in the 2nd International 
Culture Industry Summit (2013 ICIS), Organized by Asia-Pacific CEO Association 
(APCEO), 7-9 September 2013, Lanzhou, Gansu, China. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 6 : ดร. ใกลรุง พรอนันต 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว ใกลรุง พรอนันต 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss. Klairung Ponanan 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6011-00103-97-2 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300  โทรสาร: 055-964-387 
- โทรศัพทมือถือ: 093-136-6953 E-mail: klairungpon@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาขอมูลขั้นสูงและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
สถาบันเทคโนโลยมีูโรรัน 

ประเทศญีปุ่น 
พ.ศ. 2562 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2551 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน 
- วิศวกรรมขนสงและจราจร 
- เศรษฐศาสตรขนสง 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยยอย “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยวและความ
มั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น – เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร”ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุด

ผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 - มกราคม พ.ศ. 2563) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรฐกิจ หลวงพระบางอินโดจีน เมาะ

ลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจาพระยา 
แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 - 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การเก็บขอมูลและศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดกลยุทธและยุทธศาสตร
กิจกรรมไมซ (MICE)”, สนับสนุนโดยสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
(สสปน.) (พ.ศ. 2559) 

 วิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาจัดทําโครงการบริหารจัดการความตองการใน
การเดินทาง (Demand Management) เพื่อรองรับการพัฒนาโครงขายการจราจรและระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (พ.ศ. 2558) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูล ขอสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนสงและจราจรการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส (TDL II)”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2557) 

 วิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตาม
เสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (พ.ศ. 2556) 

 วิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-
เชียงใหม ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (พ.ศ. 2556) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูล ขอสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนสงและจราจร การขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส (TDL)”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2554) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การวางและจัดทําผังนโยบายโครงการและ
มาตรการบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (ระยะที่ 2) วางผังฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําคลองทาเชียด”, สนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2554) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ
ขนสง ทางบก จังหวัดพิจิตร”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(พ.ศ. 2554) 

 นักวางแผนขนสงและโลจิสติกส, โครงการ “การศึกษารูปแบบธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
จากเหงามันสําปะหลงัเชิงพาณิชยดวยแนวคิดการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน”, สนับสนุน
โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. 2553) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ
ขนสง ทางบก จังหวัดอุทัยธานี”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (พ.ศ. 2553) 
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 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ

ขนสง ทางบก จังหวัดกําแพงเพชร”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (พ.ศ. 2552) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ
ขนสง ทางบก จังหวัดเพชรบูรณ”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (พ.ศ. 2552) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมธุรกิจ 

ผูใหบริการโลจิสติกส ชายแดน ไทย-ลาว”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกสออย”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 ใกลรุง พรอนันต และดุษฎี สถิรเศรษฐทวี. (2556). การศึกษาแบบจําลองตนทุนการขนสง

วัตถุดิบ สําหรับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล (กรณีศึกษา: เหงามันสําปะหลัง). การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 18, 359-365. 

 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, ปรีดา พิชยาพันธ, สุวรรณี ชัยลม และใกลรุง พรอนันต. (2552). 
การศึกษาการเลือกรูปแบบการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟาภายในเขตเมือง: กรณีศึกษา
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) และโครงการรถไฟฟามหานครสายสีน้ําเงิน (BMCL). การ
ประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติครั้งที่ 6, วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย, 93-100. 

 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก, วุฒิธิชัย กรกฎกําจร, ใกลรุง พรอนันต, วันวิสา ทาระจีน. (2552). 
การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของรถกระบะนอกเขตเมืองพิษณุโลก: กรณีศึกษาทาง
หลวงหมายเลข 117. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติครั้งที่ 6, วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย, 465-469. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Ponanan, K., Srichanthamit, T., Watanabe, W. C., Watanabe, S., and Suto, H. 

(2019). A Framework of Supporting System for Optimizing Information Flow in 
International Trade Transaction. International Journal of Affective Engineering, 
18 (1), DOI: 10.5057/jjske.TJSKE-D-18-00040. 

 Ponanan, K., Srichanthamit, T., Watanabe, W. C., Watanabe, S., and Suto, H. 
(2018). A Framework of Supporting System for Optimizing Information Flow in 
International Trade Transaction. The 20th Annual Meeting of Japan Society of 
Kansei Engineering, Japan. 

 Ponanan, K., Suto, H., and Watanabe, S. (2017). Ontological approach for 
international transportation problems. Joint Seminar on Environmental 
Science and Disaster Mitigation Research 2017 (JSED2017), 137-138 
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 Ponanan, K., Suto, H., and Watanabe, S. (2017). An approach for supporting 

system of international logistics based on ontological engineering. 2017 
International Conference on Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE2017), 
Japan, 49-54.  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 7 : ดร. ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ดุษฎี สถิรเศรษฐทว ี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Dussadee Satirasetthavee 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-1009-01425-90-1 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพทมือถือ: 081-912-2730 E-mail: dussadees@nu.ac.th 
5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  

ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 

Doctoral of Engineering 
สาขา Construction 
Engineering and 

Infrastructure Management 

Asian Institute of Technology 
(AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 

ปริญญาโท 
Master of Engineering 
สาขา Transportation 

Engineering 

Asian Institute of Technology 
(AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2543 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2541 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การวิเคราะหโครงการ (Project Evaluation), การประเมินราคาทรัพยสิน (Asset Valuation),  

การวิเคราะหความเสี่ยงสําหรับการลงทุน (Risk Analysis), วิธีการปรบัคาความเสี่ยงในอัตราคิดลด 
(Risk-Adjusted Discount Rate) 

- การวางแผนโครงการทางดานการขนสงและโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure and 
Transportation Planning) 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ผูรวมวิจัย, โครงการปรับปรุงคูมือการตรวจสอบและบํารุงรักษาโครงสรางทางพิเศษ, การทาง
พิเศษแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549)  

 หัวหนาโครงการ, การศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเสนทางขนสงสินคา
หลักของประเทศ, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (กันยายน 2556 – 
สิงหาคม 2557) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัด
อุทัยธานี, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (กุมภาพันธ 2553 – กันยายน 
2553) 
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 หัวหนาโครงการ, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัด

กําแพงเพชร, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (กุมภาพันธ 2552 – กันยายน 
2552) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัด
เพชรบูรณ, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (กุมภาพันธ 2552 – กันยายน 
2552) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัด
อุตรดิตถ, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (มีนาคม 2551 – พฤศจิกายน 
2551) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัด
พิษณุโลก, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (กุมภาพันธ 2550 – ตุลาคม 
2550) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัด
นาน / จัดทําขอเสนอโครงการ และวางแผนจัดเก็บขอมูลโครงการ, สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร, (มิถุนายน 2544 – สิงหาคม 2544) 

7.3)  งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสร็จแลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการพัฒนาระบบการจดัเก็บขอมูลและฐานขอมูลเพื่อการบํารุงรักษาทางหลวง 

กรมการเรงรดัพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) โดยการสนับสนุนของสํานักงานความรวมมือทางวิชาการ 
ไทย และเยอรมัน/ (มกราคม 2545 – มิถุนายน 2545) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวางและจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเชียงของ จ.เชียงราย, กรม
โยธาธิการและผังเมือง, (มกราคม 2547 – ธันวาคม 2548) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวางและจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเชียงแสน จ.เชียงราย, กรม
โยธาธิการและผังเมือง, (มกราคม 2547 – ธันวาคม 2548) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวางและจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแมสาย จ.เชียงราย, กรม
โยธาธิการและผังเมือง, (มกราคม 2547 – ธันวาคม 2548) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการจัดทําแผนผังแมบทเพื่อพัฒนาและออกแบบกอสรางโครงการพื้นที่หมู
เกาะชางและพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดตราด, กรมโยธาธิการและผังเมือง, (มกราคม 2546 – 
ธันวาคม 2546) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ บริเวณอาวทา
เทียบเรือรัษฏา จ.ภูเก็ต, กรมโยธาธิการและผังเมือง, (มิถุนายน 2545 – เมษายน 2546) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม และปองกันการกัดเซาะชายหาดอาว
ประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ, กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ธันวาคม 2544 
– เมษายน 2545) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน สวนตอขยายชวงบางซื่อ – ทาพระ, และชวงหัว
ลําโพง – บางแค, การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2554) 

 ผูรวมวิจัย, การศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการทางพิเศษเพื่อเชื่อมตอศูนยราชการแหงใหม แจงวัฒนะ, การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย, (พ.ศ. 2553) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการศึกษาดานการจราจรศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ, บริษัท เอนเนอรยี่ คอม
เพล็กซ จํากัด (พ.ศ. 2552 – 2553) 
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 ผูรวมวิจัย, การศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทางหลวงแนวใหมเชื่อมตอกระทู – ปาตอง (พ.ศ. 2552 – 
2553) 

 ผูรวมวิจัย, การศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการทางหลวงแนวใหม สายทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ดานตะวันตก) ตอเชื่อมกับทาง
หลวงหมายเลข 347 และเชื่อมโยงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ดานตะวันออก) ไปบรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 352, กรมทางหลวง (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552) 

 ผูรวมวิจัย, การศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตั้นโครงการกอสรางโครงขายเชื่อมตอถนนนครอินทร – ถนนวิภาวดีรังสิต, กรมทาง
หลวงชนบท (พ.ศ. 2551) 

 ผูรวมวิจัย, การศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําบางปะกง แหงที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา, กรมทางหลวง
ชนบท (พ.ศ. 2551) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “The Detail Design of Thai – Greater Mekong Subregion (TH-
GMS) North – South Economic Corridor Bridge Project”, Department of Highways, 
Thailand (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตบางขุนเทียน และเขตทุงครุ / วางแผนเก็บ
ขอมูลโครงการ, กรุงเทพมหานคร (พรฤษภาคม 2543 – สิงหาคม 2543) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการสะสมที่ดินเพื่อพัฒนาศูนยคมนาคมและขนสงกรุงเทพดานใต / วางแผน
เก็บขอมูลโครงการ, กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม 2543 – สิงหาคม 2543) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการเสริมขีดความสามารถในการเปนองคการชั้นนําดานการพัฒนาระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนของประเทศไทย, การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (พ.ศ. 
2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการปรับปรุงผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจเสี่ยงภัยน้ําทวมลุมน้ําปงตอนลาง, กรม
โยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวางและจัดทําผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําคลองทาเชียด, กรมโยธาธิการ
และผังเมือง (พ.ศ. 2555 - 2556) 

 ผูรวมวิจัย, งานศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการกอสรางทางสะพานขามแมน้ําเมยแหงที่ 2 อ.แมสอด พรอมโครงขาย, กรมทางหลวง 
(พ.ศ. 2555) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ และแบบจําลอง เพื่อบูรณาการพัฒนา
ขนสงและจราจร การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส ระยะที่ 2 (TDML 2), 
สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ และแบบจําลอง เพื่อบูรณาการพัฒนา
ขนสงและจราจร การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส (TDML), สํานัก
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการศึกษาทิศทางการดําเนินงานของการทางพิเศษแหงประเทศไทยเพื่อเตรียม
เขาสูประชาคมอาเซียน, การทางพิเศษแหงประเทศไทย, (สิงหาคม 2556 – มิถุนายน 2557) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบทางรถไฟสายใหมเพื่อการ

ทองเที่ยว เสนทางสุราษฎรธานี-พังงา- ภูเก็ต, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร,  (2557 – ปจจุบัน) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเพื่อการขนสงและการจัดการโลจิ
สติกส (ระยะเรงดวน ประจวบคีรีขันธ – ชุมพร), สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร, (พฤษภาคม 2554 – กรกฎาคม 2554) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนากลยุทธและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวางยุทธศาสตรดานพลังงาน, กระทรวงพลังงาน, (มีนาคม 2554 – ปจจุบัน) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัดชัยนาท, 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (ธันวาคม 2553 – สิงหาคม 2554) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและขนสงทางบก จังหวัดพิจิตร, 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, (ธันวาคม 2553 – สิงหาคม 2554) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ    
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Satirasetthavee, D., Pichayapan, P., Sangsrichan, C., and Rukmoo, N. (2012) 

“Influenced Factors in Transportation Mode Selection for Improving the 
Existing Public Transport by Using Analytical Hierarchy Process: Case Study 
Phitsanulok Technical College”, The Proceedings of The Eight National 
Transport Conference, Engineering Institute of Thailand under the H.M. King’s 
Patronage 

 Satirasetthavee, D., Pichayapan, P., Chailom, S., and Pornanan, K. (2009), “The 
Study of Modal Split at Urban Mass Transit Station: Case Study BTS and 
BMCL”, The Proceedings of The Sixth National Transport Conference, 
Engineering Institute of Thailand under the H.M. King’s Patronage 

 Satirasetthavee, D., and Herabat, P. (2007), “Integration of the Component of 
Financial Statement in Highway Maintenance Planning”, Construction 
Management and Economics, Vol. 25, Issue 9, Taylor and Francis, pp. 925-936 

 Satirasetthavee, D., and Herabat, P., “Exploring the Predictive Strengths of 
Stochastic Pavement Deterioration Models”, Asian Profile Journal, Vol 35, No. 
2, Asian Research Service, 2007. pp. 101-117 

 Herabat, P., Satirasetthavee, D., and Amekudzi, A., “A Web-Based Rural Road 
Asset Management System”, Journal of Transportation Research Board. No. 
1855, National Academy of Science, 2003. pp. 105-111 

 Sirirangsi, P. Satirasetthavee, D., and Herabat, P., “Network-Level Maintenance 
Planning using Pavement Valuation”, Journal of the Eastern Asia Society for 
Transportation Studies, Vol. 5., ISSN: 1467-8667, March 2003, pp 147-160 
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 Satirasetthavee, D., and Herabat, P., “Data Management and Its Performance 

Evaluation for Bangkok Mass Transit Authority of Thailand”, Proceeding of the 
Eighth National Convention on Civil Engineering, Vol. 3, October 2002, TRP 253 
– 258 

 Sangunsintukul, P., Satirasetthavee, D., and Herabat, P., “Rigid Pavement 
Condition Rating Procedures for Thailand Department of Hgihways”, 
Proceeding of the 2nd Seminar on Highway Engineering Conferences, Vol. 2, 
September 2003, pp. 95 – 116 

 Sirirangsi, P., Satirasetthavee, D., and Herabat, P., “An Asset Valuation Approach 
for Pavement Management System”, Proceeding of the 2nd Seminar on 
Highway Engineering Conferences, Vol. 2, September 2003, pp. 143 – 152 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 8 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิระ บุรีคํา 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย จิระ บุรีคํา 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Chira Bureecam 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-5199-00015-49-5 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาคเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแมคาว) 
ถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลําปาง อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50000 

- โทรศัพท: 053-851-478 ตอ 7125 โทรสาร: 053-851-478  
- โทรศัพทมือถือ: 081-288-5211 E-mail: chirabu@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 

ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2537 

ปริญญาตร ี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2533 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน 
- วิศวกรรมขนสงและจราจร 
- เศรษฐศาสตรการขนสง 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรเขาสูภาค 
อุตสาหกรรม ในเขตจั งหวัดลํ าพูน” โดยทุนอุดหนุนวิทยานิพนธจาก (Sasakawa 
foundation, Japan) (พ.ศ. 2537) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แบบอยางการออมครัวเรือนเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน” โดย
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก (ทบวงมหาวิทยาลัย) (พ.ศ. 2542) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “อุปสงคการนําเขาและผลของมาตรการภาษีอากรขาเขาที่มีตอรายได
ศุลกากรจากการคาชายแดนภาคเหนือ” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก (มหาวิทยาลัยพายัพ) 
(พ.ศ. 2543) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหตนทุนรวมสวนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาการพนสภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา 
2537-2542” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก (มหาวิทยาลัยพายัพ) (พ.ศ. 2543) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “บทบาทของมาตรการภาษีอากรที่มีตอการกระจายรายไดของประเทศ
ไทย” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ) (พ.ศ. 2544) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การประเมินโครงการสงเสริมการสรางกลุมออมทรัพย โครงการ
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก (Union Baptist of Sweden, 
Sweden ผานโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา) (พ.ศ. 2545) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาโครงสรางพฤติกรรมและผลการดําเนินงาน ทางตลาด
อุตสาหกรรมอาหารบรรจุกระปองในจังหวัดเชียงใหม” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
(ทบวงมหาวิทยาลัย) (พ.ศ. 2546) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบานในภาคเหนือ
ตอนบน” โดยทุนอุดหนุนจาก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) (พ.ศ. 2546)  

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพนสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายัพ” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก (มหาวิทยาลัยพายัพ) (พ.ศ. 2546) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาการกระจายรายไดของครัวเรือนชาวเขาในเขตภาคเหนือ
ตอนบน” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก (ทบวงมหาวิทยาลัย) (พ.ศ. 2547) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ปจจัยและตนทุนการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย : ระดับชุมชนเชิง
พาณิชย” โดย ทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก (ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ(MTEC) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) (พ.ศ. 2549) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสมรรถนะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รองรับการพัฒนาทางหลวงทองถิ่น(ระยะที่1)” โดยทุนสนับสนุนจาก (กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม) (พ.ศ. 2551) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรับโอนถนน
จากกรมทางหลวงชนบท” โดยทุนสนับสนุนจาก (กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม) 
(พ.ศ. 2552) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีสวนรวมของ
เทศบาลเมืองบางกรวยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” โดยทุนสนับสนุน
จากการ(ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) (พ.ศ. 2553) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การปรับตัวของการผลิตขาวและชาวนาในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากระดับสูง 
ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย” โดยทุนสนับสนุนจาก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)) (พ.ศ. 2553) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การสรางและจัดการองคความรูใหมในหนวยงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)” โดยทุนสนับสนุนจาก (การรถรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (รฟม.)) (พ.ศ. 2554) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหกับประชาชนในดานการจราจร” โดยทุนสนับสนุนจาก (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)) (พ.ศ. 2554) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากหญาชนิดตาง ๆ ใน

ประเทศไทย” สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม) (พ.ศ. 2554) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการเสริมขีดความสามารถในการเปนองคกรชั้นนําดานการพัฒนา
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนของประเทศ” ทุนสนับสนุนจาก (การรถรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (รฟม.) โดยสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) (พ.ศ. 2555) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 จิระ บุรี คํา  “แบบอยางการออมของครัวเรื อนเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน” 

วารสารวิชาการ APHEIT JOURNAL สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย Vol.7 
No.1 November 2000. 

 จิระ บุรีคํา “บทบาทของรัฐบาลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ : ประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเกาหลีใต ในทศวรรษ 1950 ถึงกลางทศวรรษ 1970” วารสารเศรษฐศาสตรลาน
นา, JOURNAL OF ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มิ.ย. 2544. 

 จิระ บุรีคํา “กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุงเนนการสงออกที่มีตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL OF 
ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2544. 

 จิระ บุรีคํา “แบบอยางการออมของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาครัวเรือน
เกษตรกรรม ภาคเหนือตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL OF 
ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2544. 

 จิระ บุรีคํา “บทบาทความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายภาษีอากรที่มีตอการ
กระจายรายไดของประเทศไทย” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL OF 
ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2545. 

 จิระ บุรีคํา “พัฒนาการอุตสาหกรรมน้ําตาลของไทย :  การศึกษาเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจ 
(1)” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL OF ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 
3 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2545. 

 ปณิต สุภากุล, จิระ บุรีคํา “การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และอุปสรรคในการพัฒนาของ
กลุมออมทรัพยชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL 
OF ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2545. 

 จิระ บุรีคํา “การวิเคราะหระดับที่เหมาะสมของการใชจายและการเก็บภาษีที่มีตอความ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL OF 
ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2546. 

 จิระ บุรีคํา “การวิเคราะหปจจัยกําหนดความยั่งยืนของการสรางกลุมออมทรัพยชาวเขาใน
เขตภาคเหนือตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL OF ECONOMICS, PAYAP 
UNIVERSITY, ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2546. 
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 จิระ บุรีคํา “ขนาดรัฐบาลกับผลกระทบที่มีตอเสถียรภาพราคาของประเทศไทย” วารสาร

เศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL OF ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 3 ฉบับที่ 2 
ก.ค. – ธ.ค. 2546. 

 จิระ บุรีคํา, กนกพร  สัยยะสิทธิพานิชย “การศึกษาโครงสรางตลาด และพฤติกรรมการ
แขงขันในตลาดของอุตสาหกรรมลําไยกระปอง” วารสารเศรษฐศาสตรลานนา, JOURNAL 
OF ECONOMICS, PAYAP UNIVERSITY, ปที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2546. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 ไมมี 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 9 : ดร. นทชัย วงษชวลิตกุล 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย นทชัย วงษชวลิตกุล 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Natachai Wongchavalidkul 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-3020-01017-87-3 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาควิชาโลจิสตกิสและระบบขนสงทางราง 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาโลจิสติกสและระบบขนสงทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตําบล ศาลายา อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

- โทรศัพท: 02-889-2138 ตอ 6619 โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: 08-1440-6160 E-mail: natachaiw@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมขนสง 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริิน
ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมขนสง 
University of Nevada, Las 
Vegas ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

พ.ศ. 2547 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมขนสง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Transportation and Traffic Engineering  
- Urban Planning  
- Urban Travel Demand Modeling  
- Travel Behavior Analysis  
- Geographic information system for Urban Planning and Analysis 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหผลประโยชนทางออมจากการพัฒนาทางหลวง” 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนศูนยโลจิสติกสในพื้นที่

อําเภอแมสาย อําเภอเขียงแสน จังหวัดเชียงราย” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาการวางแผนเชิงระบบการเดินรถเพื่อยกระดับการใหบริการ
รถไฟฟาขนสง” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(ก.พ. - ต.ค. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมือง

พิษณุโลก” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มี.ค - พ.ย. 2560) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการพัฒนาเสนทางสัญจรปราศจากสิ่งกีดขวางสู

ระบบรางของชุมชน” โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2559) 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การคาดการณปริมาณผูโดยสาร รถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-

สําโรง” 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการคาดการณปริมาณผูโดยสาร รถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-

มีนบุรี” 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ

กอสรางรถไฟทางคู ชวงขอนแกน-หนองคาย” โดยการรถไฟแหงประเทศไทย 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “• Achieving Low Carbon Growth in Cities Through 

Sustainable Urban Systems Management in Thailand (UNDP Thailand)” (พ.ศ.
2557 – พ.ศ.2558) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต (Non-Motorized 
Transport: NMT) และ การปรับปรุงการเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะเพื่อการ
ขนสงอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “• งานสํารวจและออกแบบรายละเอียด โครงการกอสรางถนนตามผัง
เมืองรวมถนนสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ” โดยกรมทางหลวงชนบท
(ก.พ. - มิ.ย. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “จางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนยราชการ 
จังหวัดนครปฐม” โดยกรมทางหลวงชนบท (ก.พ. - มิ.ย. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ถนนสป.1011 จังหวัดสมุทรปราการ” โดยกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ.
2556 – พ.ศ.2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาออกแบบโครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางดวยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรและศูนยพัฒนาบุคลากรทาง ระบบสารสนเทศเมืองพัทยา” โดย
เมืองพัทยา (พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2554) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาผลกระทบดานการจราจร หางสรรพสินคาจัตุรัสจามจุรี” โดย
สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2553 -พ.ศ..2553) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ และ
แบบจําลองดานการขนสงและจราจร (TDMC VI)” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร(พ.ศ. 2550-พ.ศ.2551) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดทําคูมือผลกระทบดานการจราจร” โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (พ.ศ.2552-พ.ศ.2552) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดทําคูมือการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณทางแยก” โดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ.2552-พ.ศ.2552) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดทําคูมือการบริหารจัดการทางแยก” โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2553)  

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดทําคูมือการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดผานทาง
รถไฟ” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (พ.ศ..2555 - พ.ศ. 2555) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ และ

แบบจําลองดานการขนสงและจราจร (TDMC IV)” โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (พ.ศ..2548) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานแกไขปญหา
การจราจรในพื้นที่วิกฤต” โดยสํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร (พ.ศ..2547) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “Clark County Department of Public Work, Conversion of 
Patent Easements” โดย Clark County Department of Public Work (พ.ศ.2543 -
พ.ศ. 2547) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “• Federal Highway Administration (FHWA) Pedestrian Safety 
Project” โดย Federal Highway Administration (FHWA) (พ.ศ.2543 -พ.ศ. 2547) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 10 : ดร. ปริญญา สรอยทอง 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ปรญิญา สรอยทอง 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Parinya Soithong 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-1004-00504-47-6 
3) ตําแหนงปจจบุัน: อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: -  โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: 081-181-8008 E-mail: parinyas_nu@yahoo.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

ปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพัฒนาชนบทศกึษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2543 

ปริญญาตร ี
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

รัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2539 

ปริญญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2537 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- กฎหมายทั่วไป 
- กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลทองถิ่นในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น” ภายใตโครงการ “สรางเสริมจิตส านึกและความรับผิดชอบของพลเมืองในการ
ปกครอง”(Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance) โดยการ
สนับสนุนขององคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) รวมกับคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ป (พ.ศ. 2556) 

 โครงการเรื่อง “การพัฒนาธรรมาภิบาลทองถิ่น” ภายใตโครงการ  “สรางเสริมจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบของพลเมืองในการปกครอง”(Raising Awareness and Engaging Citizens 
in Local Governance)โดยการสนับสนุนขององคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (USAID) รวมกับคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ป (พ.ศ. 2555)
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 โครงการเรื่อง “การศึกษาและพัฒนามาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลใหกับประชาชนใน

ทองถิ่น” ภายใตโครงการ “สรางเสริมจิตส านึกและความรับผิดชอบของพลเมืองในการ
ปกครอง”(Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance) โดยการ
สนับสนุนขององคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) รวมกับคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2554) 

 โครงการเรื่อง “บทเรียนชุมชนเข็มแขงดานปองกันยาเสพติดในเขตภาคเหนือตอนลาง ”ไดรับ
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 6  (พ.ศ. 2554) 

 โครงการเรื่อง “การวิจัยและสงเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม : 
กรณีศึกษาวัดคีรีวงศ จังหวัดนครสวรรค ” สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2546) 

 โครงการเรื่อง “การวิจัยและสงเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม : 
กรณีศึกษาวัดสะเกศ จังหวัดเพชรบูรณ ” สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2546) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 นักวิจัย, โครงการ “สมตํา” ประกอบงานสัมมนาแรงงานอพยพ สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท (พ.ศ. 2540) 
 ผูชวยวิจัย, โครงการพัฒนา “สินเชื่อสีเขียว” ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ (พ.ศ.

2541) 
 ผูชวยวิจัย, โครงการ “การสรางสรรคประชาคมเมือง” กองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2541) 
 ผูวิจัยเรื่อง, โครงการ “การใชสื่ออินเตอรเน็ตเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษากลุม

ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา” วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาชนบท
ศึกษา ม.มหิดล (พ.ศ. 2543) 

 ผูวิจัย, โคงการ “ไตรมิติทางความคิดของการเสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชน” คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2546) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น: ศึกษากรณี
ภาคเหนือตอนลาง” คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2546) 

 ที่ปรึกษา, โครงการ “การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในวัดริมน้ํา”, สนับสนุนโดยกรม
ควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2547) 

 ผูวิจัย, โครงการ “การบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ (e-Nakornban) ระยะที่ 1” ซึ่งอยูภายใตชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
เทศบาลตัวอยางแบบบูรณาการ : กรณีศึกษานครบาลเพชรบูรณ  พ.ศ. 2547-2551” (พ.ศ. 
2548) 

 ผูวิจัย, โครงการ “การบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ (e-Nakornban) ระยะที่ 2” ซึ่งอยูภายใตชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
เทศบาลตัวอยางแบบบูรณาการ : กรณีศึกษานครบาลเพชรบูรณ  พ.ศ. 2547-2551” (พ.ศ. 
2549) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลของการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML)” สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน มหาวิทยาลัย
นเรศวร (พ.ศ. 2550) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการการวิจัยสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัด
เพชรบูรณ” สถาบันพระปกเกลา (พ.ศ. 2551) 
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7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 เรื่อง “อินเตอรเน็ต : แนวคิด กระบวนการเพื่อพัฒนาสังคม” นําเสนอในงานเสวนาวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2544) เรื่อง “กระจกเงาแหงการ
เรียนรู”นําเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปเรื่อง สังคมแหงการเรียนรู คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2544) 

 เรื่อง “บทบาทอินเตอรเน็ตกับพัฒนาสังคม” ตีพิมพในหนังสือ สังคมศาสตร : บูรณาการแหง
การเรียนรู  มหาวิทยาลัยนเรศวร (2547) 

 เรื่อง “การพัฒนา e-Learning : ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และการออกแบบเว็บไซต” 
ตีพิมพในวารสารสังคมศาสตร ปที่  2 ฉบับที่  3 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2549) คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2549) 

 เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีในประเทศไทย” ตีพิมพในวารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) ปที่ 5 ฉบับที่ 
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2555) 

 บทความเรื่อง “Naresuan University’s Role in Promoting Good Governance in 
Local Government” ตีพิมพในหนังสือชีวิต อํานาจ ชาติพันธุ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2558) 

 บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาธรรมาภิบาลทองถิ่นโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ กรณี : ปรับปรุงซอมแซมประปาหมู  2 บานคลองปากราว ตําบลหนองออ 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 
6 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) มหาวิทยาลัยพะเยา (2560) 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 บทความวิจัย  “Enhancing Public Participation in Local Government’s Public 

Service Delivery : A Participatory Action Research in Nong-Or Tambon 
Administrative Organizations, Si Satchanalai District, Sukhothai Province” 
นําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Business and 
Social Sciences (ISBSS) Sapporo, JAPAN(2014) 

 บทความวิจัย “Modernization, Social Capital and Public Participation in the 
Creation of Self-Management Charter in Thailand” นําเสนอในการประชุมวิชาการ
เรื่อง  2 nd Recent Research in Social Sciences International Conference (SOCSIC 
2017) Bangkok, Thailand (2017) 

 เรื่อง “University – Social Engagement: Naresuan University’s role on promoting 
good governance in local government: the case study of Nong-Or TAO, 
Sukhothai Province.” นําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 11 : ดร. ณัฐพล ไพศาลวิโรจนรักษ 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ณัฐพล ไพศาลวิโรจนรกัษ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Nattapol Paisarnvirosrak 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-1008-00690-68-8 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300 โทรสาร: 055-964-387  
- โทรศัพทมือถือ: 081-4024704 E-mail: n.paisarnvirosrak@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาโลจิสติกส ระบบขนสงทางราง 
มหาวิทยาลัยพอรทสมัธ 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2563 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาโลจิสติกส และ โซอุปทาน 
มหาวิทยาลัยพอรทสมัธ 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2558 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบรุ ี

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการตารางเดินรถไฟ 
- ผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส 
- ผูเชี่ยวชาญดานระบบโซอุปทาน 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, , โครงการ “Railway scheduling in the presence of uncertainties: case 
study from the Southeastern train operating company, UK and State Railway of 
Thailand” โดย มหาวิทยาลัยพอรทสมัธ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “Optimal Routing for a Mobile Workforce of Gully Howard 
Technical” โดย Gully Howard Technical company ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2558) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 
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7.5) ผลงานวิจัย: 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 Biased Randomised Iterated Greedy with Local Search for Railway 

Scheduling in the Presence of Uncertainties ในงานประชุมวิชาการ OR60 
Conference ที่จัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร ประเทศอังกฤษ 

 Sim-Biased Randomised Variable Neighbourhood Search for Railway 
Scheduling in the Presence of Uncertainties ในงานประชุมวิชาการ OR61 
Conference ที่จัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเคนท ประเทศอังกฤษ 

7.6) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Biased Randomised Variable Neighbourhood Search for Railway 

Scheduling in the Presence of Uncertainties ในงานประชุมวิชาการ 30th 
EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH ที่จัดขึ้น ณ 
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ประเทศไอรแลนด 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 12 : อาจารย วชิระ วิจิตรพงษา 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย วชิระ วิจิตรพงษา 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Wachira Wichitphongsa 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6599-00303-84-1 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เลขที่ 156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-267-124  โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: 087-314-0051 E-mail: wachira.tran@psru.ac.th 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Logistics and Supply Chain 
- Transportation Engineering 
- Traffic Engineering 
- Transportation Economic 
- Highway Engineering 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตนแบบ
เพื่อการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนา
เมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน 

เมาะลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี 
เจาพระยา แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยว
และความมั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัด
นาน จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเลย”, ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบดานการจราจรเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟความเรว็สูง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงชวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ และถายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมและความเหมาะสมในการเช่ือมตอการเดินทาง
ภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับกับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย กรณีศึกษา
โครงการรถไฟความเร็วสูงชวงกรงุเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ 
และถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 
สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู
กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานผลติภัณฑน้ําตาล

ที่มีประสิทธิภาพ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม และสํารวจออกแบบรายละเอียด
โครงขายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)”, สนับสนุนโดยกรม
ทางหลวง (มีนาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การสงเสริมการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน (เมืองปนได เมืองปนดีนาน)”, สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองนาน (ธันวาคม พ.ศ. 
2559 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2560) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทํา
แผนแมบททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(ธันวาคม พ.ศ. 2557 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2558) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 
2558) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “ทางหลวงแนวใหม สาย 
เชียงใหม-ลําพูน”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2557) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การจัดวางระบบจังหวัดลําปางให
เปนศูนยกลางเชื่อมโยงสินคาและบริการทางบกของภาคเหนือ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
จังหวัดลําปาง (พ.ศ. 2557) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองตนเปา บริเวณแยก ทล.1014 
สายบอสราง – ดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง
ชนบท (กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 

(2562). ปจจัยที่มีผลกับการใชพลังงานในการขนสงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช
แบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 46-67. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. (2561). 
การพัฒนาแบบจําลองดานการขนสงตามวิธีการตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน เพื่อ
คาดการณปริมาณผูโดยสารที่ใชรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัย. วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(6), 804-814. 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. 
(2561). การพัฒนาแบบจําลองฟซซีแรนดอมยูทิลิตีสําหรับการเลือกรูปแบบการเดินทางดวย
ระบบรางของนักทองเที่ยวระหวางเมืองในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษารถไฟทาง
คูสายเดนชัย – เชียงราย. วารสารปาริชาต, 31(3), 185-197. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การประเมินความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กรณีศึกษาสถานีรถไฟคลองแงะ-ควนเนียง 
จังหวัดสงขลา. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 19(1), 
99-110 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, จุมพฏ พงศศักดิ์ศรี และ เอกภูมิ บุญธรรม. (2560). 
การพัฒนาแบบจําลองแบบตอเนื่องเพือ่วิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงในมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง, 10(2), 24-37. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2559). การศึกษาความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอาเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. วารสารศรี
วนาลัยวิจัย, 6(1), 129-141. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, วชิระ วิจิตรพงษา และ จุมพฏ พงศศักดิ์ศรี. 
(2559). การวิเคราะหหาสัดสวนการลงทุนตามพนัธกิจเพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหง
ความเปนเลิศ โดยใชการเปรียบเทียบเชิงคู และการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น. วารสารศรีวนาลัย
วิจัย, 6(2), 1-10. 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร และ ปรีดา พิชยาพันธ. (2562). แบบจําลองการเลือก
รูปแบบการเดินทางของผูใชบริการขนสงสาธารณะ เพื่อสงเสริมการเดินทางแบบไมใช
เครื่องยนต ในจังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง
ที่ 12, ประเทศไทย, 782-791. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, ประเทศไทย, 980-992 
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 ชัยวัฒน แสงศรีจันทร, กฤษณุ ศุภจิตรานนท, ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, เจษฎา โพธิ์จันทร และ 

วชิระ วิจิตรพงษา. (2560). การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงทางแยกในเขตสถานศึกษา 
กรณีศึกษา: สี่แยกคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22, ประเทศไทย, 349-356 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา และ กฤษณะ กลิ่นดี. (2560). 
การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถยนตสวนบุคคลเมื่อขับผานจุดตัดทางรถไฟ. การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 1-7 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 
(2560). การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินผลกระทบดานการจราจรในมหาวิทยาลัย: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ครั้ง
ที่ 3, ประเทศไทย, 23-32 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎากร โนอินทร. 
(2560). ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาโครงขายเสนทางจักรยาน เพื่อสงเสริมมาตรการ
เดินทางโดยไมใชเครื่องยนตในเขตเทศบาลเมืองนาน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 388-399 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ สุดารัตน รัตนพงษ. 
(2560). การจัดลําดับความสาคัญของจดุติดตั้งอุปกรณสยบความเร็วกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 
733-743 

 สัจจากาจ จอมโนนเขวา, สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์, วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร และ 
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. (2559). โมเดลการวัดคุณภาพการใหบริการรถขนสงสาธารณะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: การประยุกตใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน. การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 61-67 

 วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2559). 
แบบจําลองการประเมินโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงในเขตพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 68-75 

 วชิระ วิจิตรพงษา, นพดล กรประเสริฐ, ปาลินี สุมิตสวรรค และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2558). 
การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของทางแยกแบบจํากัดการขามและกลับรถ: 
กรณีศึกษาทางแยกบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติ 
ครั้งที่ 10, ประเทศไทย 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Pochan, J., & Wichitphongsa, W. (2020). An Intercity Freight Mode Choice 

Model : A Case Study of High Speed Rail Link Northern Line Thailand (Bangkok 
– Chiangmai). MATEC Web of Conferences: 2019 8th International Conference 
on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2019), New Zealand, 308, 1-5. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 13 : อาจารย ปุริม ศรีสวัสดิ์ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ปุรมิ ศรีสวัสดิ ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Purim Srisawat 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-7499-00021-03-9 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะธุรกจิการบรกิาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 

- โทรศัพท: 055-615-518 โทรสาร: 055-615-518 
- โทรศัพทมือถือ: 086-169-2096 E-mail: khunpurim92@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส 
และการจัดการโซอปุทาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 

ปริญญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาภูมิศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2549 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายหลักเกณฑ (Multi Criteria Decision Making) 
- การวางแผนนโยบายขนสง 
- การประเมินประสิทธิภาพและการจัดการหวงโซอปุทาน 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) 
- การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) 
- ระบบการสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม (Remote Sensing) 
- การสํารวจและจัดทําแผนทีท่างอากาศดวยอากาศยานไรคนขับ (UAVs) 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตนแบบ
เพื่อการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนา
เมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน 

เมาะลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี 
เจาพระยา แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว 
จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 
สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู
กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานผลติภัณฑน้ําตาล
ที่มีประสิทธิภาพ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูเชี่ยวชาญดานการวางผังเมือง, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
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 นักวิจัยรวม, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ

ผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทําแผนแมบททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม”, 
สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ธันวาคม พ.ศ. 2557 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 นักวิจัยรวม, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมโครงขายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมือง
ชายแดน”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวงชนบท (มกราคม พ.ศ. 2559 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยนักวิจัย, โครงการ “การจางที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจํากรม กลุม
ที่ 1”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร, โครงการ “การศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบราง
ของประเทศไทย”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 
2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยนักวิจัย, โครงการ “การศึกษาจัดทําแผนหลักดานความมั่นคงในภาคการขนสง ระยะที่ 
1”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2558 – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 นักวิจัย, โครงการ “การวิจัยการพัฒนาเทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ 
โซอุปทานและโลจสิติกสของการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรณีศึกษายางพาราในภาคเหนือตอนบน”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
(มกราคม พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 นักวิจัย, โครงการ “การประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนคร ในตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (จังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และ
อุดรธานี)”, สนับสนุนโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มกราคม พ.ศ. 2557 – 
ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 นักวิจัย, โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัด
ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาลําไยและลิ้นจี่ ในเขต 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) (มกราคม พ.ศ. 2556 – ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 นักวิจัย, โครงการ “การวิจัยการใชพลังงานทดแทน:การพัฒนาเทคนิค ภูมิสารสนเทศในการ
จําแนกพืชเศรษฐกิจ ดวยขอมูลภาพดาวเทียมธีออส กรณีศึกษาสวนลาไยและลิ้นจี่ ในเขต 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (มกราคม พ.ศ. 2555 – ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 นักวิจัย, โครงการ “การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวิเคราะหและวางแผน
จัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม กรณีศึกษาการเกิดดินถลมในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันตก จังหวัดจันทบุรี ตราดและกาญจนบุรี”, สนับสนุนโดยกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (มกราคม พ.ศ. 2555 – ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 
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7.5) ผลงานวิจัย: 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Srisawat, P., Kronprasert, N., Arunotayanun, K. (2017). Development of decision 

support system for evaluating spatial efficiency of regional transport logistics. 
Transportation Research Procedia, 25, 4832-4851. 


