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๑ รองประธานสภาธุรกิจไทย - จีน ประธานมูลนิธีอมตะ นักบริหารมืออาชีพ 

เจ้าโลกรถไฟจีน
วิกรม กรมดิษฐ์ ๑ 

 เมื่อเดือนเมษายนปี ๒๐๐๙ ผมมี

โอกาสได้ไปนั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง

ไปเทียนจิง โดยที่รถไฟทั้งสายนี้เพิ่งเปิดใช้งาน

ตอนเดือนสิงหาคม ปี ๒๐๐๘ หลังจากนั้น

ไม่นานประเทศไทยก็มีความสนใจที่จะ  

นำเอารถไฟความเร็วสูงของจีนมาใช้ในประเทศ ถือเป็นเรื่องที่แปลก

มาก เพราะในขณะนั้นไม่เคยมีประเทศใดในโลกจะให้ความสนใจ

เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนเลยแม้แต่น้อย แต่ในตอนหลังกลับ

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้ามือจากหลังมือ เพราะจีนกลายมาเป็น

ประเทศที่มีรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกไปแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้คนจีนยัง

บ่นถึงความช้าและระบบบริหารงานที่ไม่ค่อยได้เรื่อง หากจะพูดถึง

๓



รถไฟจีนหลายๆ คน

ถึงขั้นส่ายหัวกันเลย  

ทีเดียว 

 ผ ม คิ ด ว่ า

ป ร ะ เ ด็ น นี้ เ ป็ น

ประเด็นที่น่ าจับตา

ม อ ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง

เพราะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ ๑ ของโลก ในเรื่อง

ของรถไฟความเร็วสูง ส่วนในบ้านเราไม่น่าจะเกินอีก ๔ ปีข้างหน้า

คงจะได้มีโอกาสเริ่มใช้รถไฟความเร็วสูงแบบเดียวกับจีนแล้ว 

 หากพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ จีนได้ก้าวเข้ามาเป็นมหาอำนาจ

ของโลกเคียงบ่าเคียงไหล่สหรัฐอเมริกาในเวทีเศรษฐกิจโลกได้แล้ว 

และไม่น่าเกิน ๑๐ - ๒๐ ปี จีนคงสามารถแซงหน้าสหรัฐอเมริกาได้ 

ล่าสุดจีนหวังขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเปิดตัวในอภิมหา 

โครงการด้านการขนส่ง โดยส่งรถไฟความเร็วสูง “เซี่ยงไฮ้แม็กเลฟ 

(Shanghai Maglev)” ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเกือบ ๔๒๐ กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง ได้รับการบันทึกลงใน “กินเนสบุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด 

(Guinness Book)” ว่าเป็นระบบการเดินรถภาคพื้นดินที่เร็วที่สุดใน

โลก ทิ้งห่างรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่น สเปน และฝรั่งเศส

ไปแล้วด้วยสปีดที่เร็วกว่า และถือว่าจีนเป็นประเทศแรกในโลกที่เปิด

ให้บริการรถไฟ Maglev ในเชิงพาณิชย์ 

๔



 รถไฟ Maglev ในเซี่ยงไฮ้มียอดผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ ๑๕,๐๐๐ 

คนต่อวัน คิดอัตราค่าโดยสารเที่ยวละ ๒๕๐ บาท ประเทศจีนลงทุน

รวมทั้งระบบแล้วใช้เม็ดเงินไปประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาทสำหรับ

การก่อสร้างรถไฟ Maglev ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร โดยในอนาคต

รัฐบาลจีนจะเพิ่มระยะทางเป็น ๑๘๐ กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้รถไฟ

Maglev สามารถวิ่งได้อย่างเต็มศักยภาพที่ ๕๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 รถไฟ Maglev เป็นเพียงหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการ

ขนส่งภาคพื้นดินของประเทศจีน ปัจจุบันจีนได้เปิดตัวรถไฟหลายต่อ

หลายรุ่นที่สามารถวิ่งทำลายสถิติความเร็วครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อปีที่

แล้ว เครือข่ายรถไฟของจีนได้รับการจัดอันดับให้ติด ๑๐ อันดับ

สูงสุดของเครือข่ายเส้นทางรถไฟที่ดีที่สุดในโลกจากเว็บไซต์

infrastructurist.com จากการจัดอันดับครั้งนี้รวมถึงความสำเร็จ

ด้านวิศวกรรมรถไฟ มีส่วนช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของจีน  

ในอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงมากยิ่งขึ้น  

จนสามารถเบิกทางสู่

การเป็นผู้รับเหมาสร้าง

ทางรถไฟความเร็วสูงใน

ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งถือ

เ ป็ น ก้ า ว แ ร ก ข อ ง

อุตสาหกรรมรถไฟจีนใน

สายตานานาประเทศ 

๕



 หากย้อนไปเมื่อ ๕ ปีที่

แล้ว ระบบรถไฟความเร็วสูงของ

จีนยังคงล้าสมัยและไร้พัฒนาการ

เหมือนกับระบบขนส่งในหลายๆประเทศ แต่ในวันนี้ จีนมีเส้นทาง

รถไฟความเร็วสูงยาวกว่ายุโรปทั้งทวีปรวมกันเสียอีก และภายในปี 

๒๐๑๒ ประเทศจีนจะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมากกว่าโลกทั้งโลก

รวมกันด้วยความยาวรวมกันทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๐ กิโลเมตร 

 สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทั้งด้าน

ความเร็วและเทคโนโลยีของโลกไปโดยปริยาย การพัฒนาการขนส่ง

ทางรถไฟของจีนนั้นมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพอๆ กับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ จนการขนส่งทางรถไฟกลายเป็นจุดแข็งและ

อุตสาหกรรมขนส่งที่มีอนาคตที่สุด ความสำเร็จของอุตสาหกรรม

รถไฟจีนเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนใช้เอกภาพที่มีอยู่วางเครือข่าย

๖



และพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้ง  

เมื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นที่จะ

ต้องพัฒนาระบบขนส่งรถไฟให้รองรับจึงเป็นสิ่งที่ตามมาและ  

ยังต้องถูกพัฒนาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีก 

 ประเทศจีนมีแผนจะพัฒนาระบบรถไฟให้ก้าวหน้าและ

ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยเดิมทีกระทรวงการรถไฟตั้งเป้าจะมี

เส้นทางเดินรถระยะทาง ๑๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ภายในปี ๒๐๒๐ โดย

แบ่งเป็นรถไฟความเร็วสูง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร หลังจากจีนมีแผน

กระตุ้นเศรษฐกิจในปี ๒๐๐๘ - ๒๐๐๙ ทำให้เป้าหมายดังกล่าวถูกเลื่อน

ขึ้นมาให้เร็วขึ้นเป็น ๕ ปี โดยเมื่อปลายปี ๒๐๐๙ จีนมีรางรถไฟทั้งหมด 

๘๖,๐๐๐ กิโลเมตร และคาดว่าจะเพิ่มเป็น ๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร 

ภายในปี ๒๐๑๐ การขยายตัวดังกล่าวเป็นผลให้การรถไฟจีนต้องจ้างงาน

เพิ่มอีกถึง ๒ ล้านคน รัฐบาลจีนได้มีการประกาศนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจมูลค่ากว่า 

๔ แสนล้านบาท 

๗



 ในปี ๒๐๑๐ นี้ กระทรวงการรถไฟของประเทศจีนได้

จัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟ และสถานีไว้ราว 

๓.๕ ล้านล้านบาท คาดว่าในอีก ๒ - ๓ ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 

๒๐% ด้วยเม็ดเงินที่มีมูลค่าสูงมากทางรัฐบาลจีนได้หาวิธีระดมทุน

จากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น การออกพันธบัตร การนำสินทรัพย์

ของรถไฟเข้าจดทะเบียน อนุญาตให้ต่างชาติร่วมลงทุน การขอ  

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางหรือการขึ้นราคาตั๋วรถไฟ 

 วิสัยทัศน์ของจีนในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเริ่มต้นอย่าง

เป็นรูปธรรมเมื่อปี ๑๙๙๔ โดย

ทางการจีนได้ส่ง นายเหอ หัวหวู่   

(He Huawu) วิศวกรอายุ ๕๕ ปี

และคณะผู้ แทนของกระทรวง  

การรถไฟจีนไปดูงานรถไฟความเร็ว

สูงที่ยุ โรป ความประทับใจ  

ในรถไฟของยุโรปที่สามารถ

วิ่งได้ถึง ๒๗๓ กิโลเมตร  

ต่อชั่วโมง ที่ผ่านอุโมงค์

Eurotunnel ซึ่งเชื่อม

ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส 

ทำให้ตัวแทนของจีนเกิด

ความหวังที่จีนจะมีรถไฟ
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ความเร็วสูงเกิดขึ้น ดังนั้นในปี ๒๐๐๔ ทางการจีนจึงได้ประกาศ  

เดินหน้าโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงพร้อมผลักดันนวัตกรรม

เทคโนโลยีรถไฟอย่างเต็มที่ และได้อนุมัติให้ก่อสร้างรถไฟความเร็ว

สูงเส้นทางปักกิ่ง – เทียนจิน กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี ต่อมา

โครงการนี้เสร็จสิ้นก่อนเวลาโดยเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑ 

สิงหาคม ๒๐๐๘ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟความเร็วสูงของจีน  

นับแต่นั้นมา การก่อสร้าง และเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงใน

ประเทศก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตามในปี ๒๐๐๔ รัฐบาลจีนถกเถียงกันมาตลอดว่า

โครงการรถไฟสะท้านโลกดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยี Magnetic 

Levitation (Maglev) เทคโนโลยีเดียวกันกับรถไฟความเร็วสูง ซึ่งใช้

เทคโนโลยีเยอรมนี ซึ่งใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กขับเคลื่อน หรือจะใช้

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงแบบมีล้อของญี่ปุ่นดี โดยจุดเด่นของ

เทคโนโลยี Maglev ก็คือ สามารถทำความเร็วได้สูงมาก แต่จุดด้อยก็

คือมูลค่าการลงทุนที่มหาศาลราว ๒ ล้านล้านบาทด้วยความต้องการ

เป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมรถไฟผสมกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่

ตึงเครียดกับญี่ปุ่น ทำให้ผลสรุปออกมาที่เทคโนโลยีของเยอรมนี 

 เยอรมนีได้มีการทำวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี ๑๙๘๒ แต่หลังจากนั้น

ก็ได้เงียบไป จนประมาณปี ๑๙๙๖ ก็กลับปรากฏเป็นข่าวใหญ่  

อีกครั้ง เมื่อรัฐบาลเยอรมนีประกาศจะทำโครงการก่อสร้างระบบรถไฟ

๙



แม่เหล็ก เชื่อมระหว่าง
เมือง Hamburg ถึง 
Berlin โดยจะวิ่งเร็วถึง 
๕๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ซึ่งจะเปิดบริการได้ในปี 
๒๐๐๖ และแล้วข่าว
คราวก็เงียบหายไปอีก 
จนในที่สุดรัฐบาลเยอรมนี
ได้ล้มเลิกโครงการและขายเทคโนโลยีนี้ให้กับประเทศจีน 

 จีนจึงเริ่มทดลองสร้างรถไฟแม่เหล็กสายสั้นๆ เชื่อมสนามบิน 
ใหม่ที่ผู่ตงกับสถานีรถไฟในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ดูก่อน และเปลี่ยน
เป็นการสร้างรถไฟ Maglev อย่างเต็มตัว เป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่น
ใหม่ ระบบใหม่แห่งแรกในโลก เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงระบบนี้ก็
จะขยายออกไปทั่วประเทศจีน 

 จี นมี กลยุ ทธ์ ท า งธุ รกิ จที่ น่ า สน ใจอย่ า งหนึ่ งที่ ช่ ว ย  
เกื้อหนุนการพัฒนาเทคโนโลยี กล่าวคือ ประเทศจีนจะบังคับให้
ประเทศที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟในจีนจะต้องร่วมทุน 
และต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทในความควบคุมของรัฐบาล
จีนซึ่งเงื่อนไขที่ว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีน แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษัทด้านวิศวกรรมขนส่งชั้นนำของโลกต่างไม่ลังเลใจที่จะ
เปิดเผยข้อมูลลับทางเทคโนโลยีให้กับจีน และยังเห็นว่าการทำเช่นนั้น

๑๐



เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในทางธุรกิจ บริษัทที่ยอมรับเงื่อนไข  
ของจีนมาจากเกือบทุกประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี เช่น บริษัท ซีเมนส ์
จากเยอรมนี บริษัทคาวาซากิ จากญี่ปุ่น บริษัท บอมบาร์เดียร์   
จากแคนาดา อัลสตอม และยูโรสตาร์จากฝรั่งเศส เงื่อนไขเหล่านี้ผลักดัน
ให้จีนสามารถผลิตรถไฟความเร็วสูงของตนเองภายในเวลาเพียงแค่   
๓ ปี อีกทั้งยังผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
ด้านนี้นับหมื่นคน 

 ภายใต้ภาวะเสียเปรียบ
ของบริษัทต่างประเทศเหล่านี้  
กลับเป็นการสร้างโอกาสทองให้
พวกเขาด้วยเช่นกัน เริ่มจากการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่มี  
ผู้บริโภคมากที่สุดในโลก 
การสร้างโอกาสการ  
ผูกมิตรกับภาครัฐ และ
เจาะตลาดภาคเอกชน 
อีกทั้งบริษัทเหล่านี้เล็ง
เห็นอนาคตอันสดใส
ของการขนส่งรถไฟใน

ประเทศจีนที่มีมากกว่า

ประเทศใดๆ 

๑๑



 ปัจจุบันโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็วสูง
แต่ละโครงการของจีนรุดหน้าไปมาก แม้ว่าเทคโนโลยีของรถไฟ
ความเร็วสูงจะถือกำเนิดจากเยอรมนี ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส แต่จีน
สามารถต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวของตนเองขึ้น
ได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับ มีต่างชาติอุดหนุนอุตสาหกรรม
รถไฟของจีนจากทั่วโลก 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศจีนมิได้หยุดอยู่เพียงแค่การ
ขยายเส้นทางรถไฟภายในประเทศเท่านั้น แต่กำลังขยายธุรกิจด้านนี้
ออกไปยังต่างแดน จนสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ก้าวต่อไปของจีนคือสร้างเส้นทาง “รถไฟความเร็วสูง” (HSR: High 
Speed Rail) ๓ สาย เชื่อมต่ออาณาเขตแดนจีนแผ่นดินใหญ่กับประเทศ
ต่างๆ ในทวีปยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
(Association of South East Asian Nations) โดยการขยาย  
เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงจากจีนถึงยุโรป เชื่อมโยงกรุงปักกิ่งกับ  

มหานครลอนดอน 
ด้วยความเร็วในการ
เดินทางระหว่างเมือง
หลวงทั้ง ๒ ทวีปที่ใช้
เวลาเพียง ๒ วัน

๑๒



โดยมีแผนดังนี้

 เส้นทางที่๑ เชื่อมระหว่างกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศ 
จีนกับสถานีคิงครอสส์ (London King’s Cross Railway Station) 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะทาง ๘,๑๐๐ กิโลเมตร เมื่อวิ่งด้วย
ความเร็ว ๓๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ วัน 
 เส้นที่ ๒ วิ่งทะลุผ่านเข้าสู่อาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม 
ไทย พม่า และมาเลเซีย สู่สิงคโปร์ 
 เส้นที่๓ เชื่อมประเทศเยอรมนีผ่านรัสเซีย ข้ามเขตไซบีเรีย
เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ 

 เส้นทางเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานของรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงจีน ซึ่งมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ ๓๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยทางรัฐบาลจีนจะสร้างและจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์
ตลอดจนถึงรถไฟความเร็วสูงให้กับประเทศต่างๆ โดยแลกเปลี่ยนกับ
การซื้อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พม่าตกลงเสนอแร่ลิ เธียม  
แลกเปลี่ยนกับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขณะนี้แผน
สำรวจเส้นทางเบื้องต้นสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง และรัฐบาลจีนอยู่
ร ะหว่ า ง ในขั้ น ตอน
เจรจากับประเทศต่างๆ 
๑๘ ประเทศ เพื่อ
กำหนดแผนสร้างและ
เชื่อมต่อรางรถไฟเข้า
ด้วยกัน 

๑๓



 ผลประโยชน์ที่ประเทศจีนจะได้จากการลงทุนใหญ่ครั้งนี้คือ

ทรัพยากรปริมาณมหาศาลของประเทศต่างๆ ที่จีนสร้างทางรถไฟไว้

ให้ ทรัพยากรเหล่านี้จะถูกป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศจีน

ส่วนประเทศผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเอาไว้

ใช้ในการคมนาคมขนส่งทำการค้าอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดย

ประเทศจีนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นภายในปี ๒๐๒๐ หรือ

อีก ๑๐ ปีข้างหน้า หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ จีนจะสร้าง

ประวัติศาสตร์ใหม่ ในฐานะผู้ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

 ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านี้ที่คาดหวังจะเชื่อม

รถ ไฟความ เร็ ว สู ง ส าย ใต้

ร ะ ห ว่ า ง ม า เ ล เ ซี ย  ไ ท ย

เวียดนาม สู่กรุงปักกิ่งเพื่อมุ่ง

หน้าสู่กรุงลอนดอน อันเป็น

จุดหมายปลายทางฟากตะวันตก

ด้วยเช่นกัน โครงการก่อสร้าง

รถไฟความ เร็ วสู งของจีน  

เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง

รถ ไฟภูมิ ภาคอา เซี ยนนั้ น   

มีเป้าหมายจะดำเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน ปี ๒๐๑๕   

๑๔



ซึ่ ง เป็นปี เดียวกันกับที่
อาเซียนจะก้าวไปสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC: ASEAN 
Economic Community) 
เส้นทางรถไฟดังกล่าวจะ
เป็นประตูบานใหญ่เปิดประเทศจีน
มาสู่ประเทศไทย และให้เชื่อมต่อ
กับทางภาคใต้มุ่งตรงไปยังมาเลเซีย
และสิงคโปร์ต่อไปได้อีก โดยเชื่อม
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ทั้งลาว 
พม่า และกัมพูชา ยิ่งจะทำให้นครคุนหมิง 
มณฑลยูนนานกลายเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

 ผมคิดว่าหากโครงการนี้สำเร็จออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
ประเทศไทยจะกลายมาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และจะช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์และกลายมาเป็นประตูเศรษฐกิจของอาเซียนสู่จีน

 ด้านประเทศลาว รัฐบาลจีนได้ตกลงร่วมมือกับประเทศลาว  
ในการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนเมษายน ๒๐๑๐ ที่ผ่านมา โดยจะใช้เงินทุนมากกว่า 

๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้โดยเส้นทางรถไฟที่ประเทศจีนให้ความ

๑๕



สำคัญมากที่สุด คือ เส้นทางรถไฟอาเซียน - จีน ซึ่งเส้นทางนี้จะเชื่อม

ต่อจากด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำทา ซึ่งติดต่อกับชายแดนจีนที่ด่าน

บ่อหานในเขตสิบสองปันนา เรื่อยลงมาที่อุดมไซ - หลวงพระบาง - แขวง

เวียงจันทน์และนครเวียงจันทน์แล้วต่อมาที่หนองคายมายั ง

กรุงเทพมหานครแล้วมุ่งสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ ส่วนอีกหนึ่งเส้นทางที่

สำคัญไม่แพ้กันคือ เส้นทางเชื่อมต่อจากนครเวียงจันทน์ลงไปที่เมือง

ท่าแขกในแขวงคำม่วนแล้วเชื่อมต่อไปยังภาคกลางของเวียดนาม  

ที่เมืองวินห์ในโครงการเชื่อมเส้นทางรถไฟจีน - ลาว 

 สิ่งที่ประเทศลาวได้รับจากโครงการนี้ ในช่วง ๑๐ ปีมานี้การค้า

ระหว่างลาวกับจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดการณ์ว่า

มูลค่าการค้าในปี ๒๐๑๐ นี้จะมีมูลค่ารวมเกินกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท

เมื่อโครงการรถไฟเชื่อมจีนเสร็จสิ้น สิ่งที่จีนจะได้จากประเทศลาว

ส่วนสำคัญเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์  

ที่ผ่านมาจีนได้ลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศลาวหลายโครงการด้วยกัน

เช่น การซื้อกิจการเหมืองทองคำและทองแดงที่เมืองวีละบุลีในแขวง

สะหวันนะเขต การสร้าง

เมื อ ง ใหม่ ส าม เหลี่ ยม

ทองคำในเขตเมืองต้นผึ้ง

แขวงบ่อแก้ว การสร้าง

เมืองใหม่ China Town 

ในเขตนครเวียงจันทน์ 

๑๖



รวมถึงการทำเหมืองแร่บ็อกไซต์

และการก่อสร้างโรงงานผลิต

โลหะอลูมิเนียมในแขวงจำปาสัก

และอัตตะปือในภาคใต้ของ  

ลาวการปลูกยางพารา ข้าวโพด 

อ้อย มันสำปะหลัง และชา คิด

เป็นบริเวณกว้างกว่า ๑๒.๕ 

ล้านไร่ คาดว่าการลงทุนสะสม

ของจีนในลาวจะมีมูลค่าทะลุ

หลักแสนล้านบาทภายใน ๒ ปี

ข้างหน้า 

 รัฐบาลทหารพม่ากับทางการจีนก็ได้ตกลงสร้างเส้นทาง

รถไฟเชื่อมสู่กันไปแล้วตั้งแต่ต้นปี ๒๐๐๙ โดยจีนได้ตกลงจะช่วยพม่า

สร้างทางรถไฟส่วนที่เหลือไปยังชายแดนมณฑลยูนนาน ซึ่งจะเสร็จ

ภายในระยะ ๕ ปีข้างหน้า เส้นทางนี้จะช่วยพม่าในการขนส่งสินค้าสู่

ประเทศคู่ค้าอย่างจีนและอินเดีย สำหรับรัฐบาลจีนแล้วทางรถไฟเส้นนี้ 

มีความหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในการเชื่อมรถไฟออกสู่

มหาสมุทรอินเดีย ปีที่แล้วบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนกับรัฐบาล

ทหารพม่า ได้เซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซที่ผลิตจากแปลง A๑ กับ A๓   

ในเขตนอกชายฝั่งเมืองสิตต่วย ต่อมาก็ได้เซ็นสัญญาเพื่อสร้าง  

ท่อขนส่งก๊าซพร้อมกับท่อขนส่งน้ำมันดิบที่จีนจะนำเข้าจาก

๑๗



ตะวันออกกลาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ประเทศจีนได้คอยช่วยเหลือ
พม่าในการสร้างเส้นทางรถไฟเรื่อยมา ด้วยหวังผลประโยชน์อยู่ ๒ 
สิ่งคือ ขุมทรัพย์ก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลในอ่าวเบงกอลและ
ทางรถไฟออกสู่มหาสมุทรอินเดีย 

 สำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ไทย –
จีน นั้น มี ๔ เส้นทางด้วยกัน คือ 
 v เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะทาง ๗๔๕ กิโลเมตร
วงเงินลงทุน ๒๐๙,๓๙๖ ล้านบาท 
 v เส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะทาง ๖๑๕ กิโลเมตร 
๑๘๐,๓๗๙ ล้านบาท 
 v เส้นทางกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะทาง ๙๓๗ กิโลเมตร 
๒๓๔,๐๗๑ ล้านบาท 
 v กรุงเทพฯ - ระยอง ระยะทาง ๒๒๑ กิโลเมตร วงเงินลงทุน 
๕๖,๖๐๑ ล้านบาท 

 นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
และประตูเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาคอย่างจีนตอนใต้ โดยเฉพาะการค้าชายแดนและผ่านแดน
ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงหนุนมาจากการ  
เปิดเสรีการค้าอาเซียนเต็มตัวในอนาคต กล่าวคือ ภาวะการค้า
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านปี ๒๐๑๐ นี้ ที่ผ่านมามีมูลค่า 

๑๘



๗๙๕,๓๙๔ ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยได้ดุลกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และคาดว่าใน ๕ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีภาวะการค้าชายแดนกว่า 
๑.๕ ล้านล้านบาทเลยทีเดียว 
 หากโครงการนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีโอกาสครั้งสำคัญของคนไทย
จะมาถึงอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน หรือแม้แต่การท่องเที่ยว 
ถึงแม้บางอย่างในประเทศไทยจะยังล้าหลัง แต่ก็ไม่มีอะไรสายเกินกว่า
จะแก้ไขได้ ผมอยากให้คนไทยหันมาร่วมมือกันและเกาะกระแส
รถไฟความเร็วสูงสายด่วนนี้ให้ทัน เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อม  
สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในอนาคต 
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