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     อิหร่านเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเอเชียไปยังยุโรป 

อิหร่านร่วมกับประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ECO (Economic Cooperation 
Organization) อีก 2 ประเทศ ได้แก่ ปากีสถานและตุรกี ก าลังอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดให้บริการขบวนรถไฟขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการ ECO Container Train เส้นทางระหว่างกรุง
อิสลามาบัด กรุงเตหะราน และนครอิสตันบูล หรือเส้นทาง ITI (Islamabad-Tehran-Istanbul) เพ่ือเชื่อมโยงระบบ
ขนส่งสินค้าจากเอเชียไปยังยุโรปที่มีเวลา ระยะทาง และค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2021 นี้  

โครงการ ECO Container Train ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ECO ที่มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้แก่  
อิหร่าน ปากีสถาน ตุรกี สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิ
สถาน และอัฟกานิสถาน ลงนามครั้งแรกในปี 2009 พร้อมได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น
ระเบียงขนส่งสินค้าระหว่าง 3 ประเทศ คือ ตุรกี อิหร่าน และปากีสถาน ที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดใช้งานอย่างจริงจัง 
มีเพียงการทดลองระบบการเดินรถเท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม ด้วยการขยายตัวด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกในกลุ่ม ECO รวมถึงการขยายตัวของ
มูลค่าและปริมาณการค้าระหว่างเอเชียกับภูมิภาคยุโรปผ่านเส้นทางสายไหมของจีนที่มี 3 ประเทศข้างต้นเป็น
ทางผ่านที่ส าคัญ การหยิบยกโครงการ ITI ขึน้มาปัดผุ่นอีกครั้งจึงเป็นประเด็นความเร่งด่วนที่สามประเทศ โดยเฉพาะ
อิหร่าน ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะขบวนขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาในการ
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ขนส่งสินค้าทางถนนจากปากีสถานไปยังตุรกีที่มีระยะทางรวม 6,500 กิโลเมตร จากเดิมใช้เวลา 13 วันเป็น 11 วัน 
(เปรียบเทียบกับการขนส่งทางเรือที่ใช้เวลาถึง 45 วัน) และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าร้อยละ 30 รวมถึงใน
อนาคตอาจใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากภูมิภาคเอเชียไปยังยุโรปได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญขบวนรถไฟขนส่ง
สินค้าฯ นี้มีศักยภาพรองรับตู้ขนสินค้าท่ีมีความจุขนาด 40 ฟุตได้ถึง 20 ตู้ต่อขบวน    

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระเบียงขนส่งปากีสถาน-อิหร่าน-ตุรกี ในครั้งนี้ 
คาดว่าจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การ ECO ทั้งหมด โดยเฉพาะหากมีการขยายระยะ
ทางการให้บริการไปยังยุโรปผ่านเครือข่ายรถไฟขนส่งสินค้าที่มีอยู่แล้วระหว่างตุรกีกับยุโรปในอนาคต ทั้งนี้ มีอีก
หลายประเทศในตะวันออกกลางที่แสดงความสนใจในการเข้าร่วมเครือข่ายขนส่งดังกล่าว   

ความเห็นส านักงาน 

การเปิดใช้บริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระเบียงขนส่งปากีสถาน-อิหร่าน-ตุรกีดังกล่าว เป็น
ความพยายามทีอิหร่านเป็นหัวจักรขับเคลื่อนส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากอิหร่านมีการพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมาโดยตลอด เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นประเทศศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลางและ
ภูมิภาคเอเชียไปยังยุโรป รวมถึงรองรับการขนส่งสินค้าของจีนตามเส้นทางสายไหม ซึ่งในปีที่แล้วอิหร่านและจีนได้
ประสบความส าเร็จในการทดลองเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างกันแล้ว ซึ่งพบว่าใช้เวลาเพียง 14 วันในการ
เดินทางที่มีระยะทาง 10,399 กิโลเมตร จากเมืองยี่หวูในภาคตะวันตกของจีนไปยังกรุงเตหะรานของอิหร่าน  ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อต้นเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว จีนก็เพ่ิงประสบความส าเร็จในการทดลองขนส่งสินค้าจ านวน 42 ตู้
ไปยังตุรกี ด้วยรถไฟจากซีอานไปลงเรือที่ท่าเรือของคาซัคสถานเพ่ือถ่ายโอนตู้ผ่านเรือขนส่งทะเลสาบ       แค
สเปี้ยนไปขึ้นท่าที่อาเซอร์ไบจานแล้วถ่ายโอนตู้สินค้าไปยังขบวนรถไฟของตุรกีเพ่ือส่งต่อไปยังนครอิสตันบูลต่อไป ซึ่ง
พบว่าเส้นทางขนส่งดังกล่าวสามารถย่นระยะทางเหลือเพียง  8,693 กิโลเมตร เดินทางผ่าน 2 ทวีป 5 ประเทศ ด้วย
ระยะเวลาเพียง 12 วัน ดังนั้น การพัฒนาเส้นทางตลอดจนเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่มีความเร่ง ด่วนและ
หลากหลายในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในเวลานี้ จึงเป็นการต่อยอดและได้รับอานิสงค์มาจาก
พัฒนาการรุกคืบของนโยบายเส้นทางสายไหมของจีน ซึ่งมีเป้าหมายในการรื้อฟ้ืน  เส้นทางสายไหมเก่าที่เป็น
เส้นทางการค้าโบราณของจีนเป็นหลักโดยมีผลประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าที่มหาศาลที่ประเทศที่
เข้าร่วมโครงการจะได้รับเป็นตัวล่อส าคัญ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กและไม่มี
เครือข่ายขนส่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับประเทศเหล่านี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มการค้าในภูมิภาค เช่น องค์การ 
ECO และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย หรือ EAEU เป็นต้น ซึ่งก าลังได้รับความส าคัญและเป็นเขตการค้าเสรีที่มีมูลค่า
การค้าระหว่างกันที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การเร่งเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศใน
ภูมิภาคเหล่านี้ที่มีบทบาทส าคัญ เช่น ตุรกี และอิหร่าน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ไทยอาจใช้ประโยชน์ในการรุกขยาย
ตลาด ตลอดจนใช้ความได้เปรียบของประเทศคู่ค้าเหล่านี้ในการกระจายสินค้าไทยไปยังภูมิภาคยุโรปในอนาคต
ต่อไป   
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