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รถไฟไทยจีนเชื่อมโยงกรุงเทพฯ-เวียงจันทร-นครคุนหมิง 
ระยะทางรวมกันประมาณ 1,539.5 กิโลเมตร เปนโครงการ
ลงทุนระดับภูมิภาคใชเงินลงทุนหรือประมาณ 8.623 แสน
ลานบาท

เปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหมสายใตของจีน (South Belt 
& Road Initiative)  เพื่อใชเปนเสนทางการคาและโลจิสติกส
กับประเทศอาเซียนโดยมีประเทศไทยเปนเปาหมายสําคัญ

การขนสงขามแดนไปประเทศลาวและจีนมีมูลคารวมกัน
ประมาณ 421,200 ลานบาท กับสปป.ลาวมีมูลคา 1.862 
แสนลานบาทโดยรอยละ 55 เปนการสงออก ประเทศจีนคาด
วาจะมีมูลคา 2.349 แสนลานบาทคิดเปนสดัสวนรอยละ 9.54 
ของการคาไทย-จีนทั้งหมดโดยรอยละ 53.51 เปนการสงออก 

ความเป็นมา
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รูปแบบการขนสงขามชายแดนไปจีนตอนใตสวน
ใหญใชเสนทางถนน “R3A” จากชายแดนไทย-ลาว
ไปจนถึงคุนหมิงระยะทางประมาณ 1,048 
กิโลเมตรใชเวลา 3 วัน

บริบทโลจิสติกสขามแดนไทย-ลาว-จีนโดยใชรถไฟ
ความเร็วสูงจําเปนที่จะตองบูรณาการกับขนสงทาง
บกเพราะเปนทางเลือกของผูประกอบการ

กุญแจแหงความสําเร็จอยูที่เสนทางรถไฟจีน
จะตองเชื่อมโยงกับโครงขายรถไฟไทยเปนสมการ
สําคัญของจีนที่จะตองผลักดันใหได  ในชวง 10 ปที่
ผานมาทางรัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะผลักดันเสนสาย
ไหมทางทะเล “Silk Marine Route” ใหเปน
โครงขายอยูภายใต “Belt & Road Initiative” 
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เสนทางรถไฟความเร็วสูงสายอีสาน
(ภายใตการ MOU กับประเทศจีน) 

บางซื่อ- โคราช-ขอนแกน-อุดรธานี-หนองคาย 
ระยะทางประมาณ 609 กิโลเมตร งบประมาณ 4.317 แสนลานบาท
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Middle Speed Train China-Laos Railway 
เวียงจันทร-หลวงพระบาง-หลวงน้ําทา-บอเต็น

ระยะทางในประเทศลาว 422 กิโลเมตร งบประมาณ 1.894 แสนลานบาท
สัดสวนการลงทุนของสปป.ลาวรอยละ 12
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BRI : Thai-China High Speed Train Network Connectivity
โครงขายการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกสจีน-ไทย

ระยะทาง 1,539.5 กิโลเมตร ระยะทางในประเทศจีน 508.5 กิโลเมตร

Wuhan

Guangzhou 

Portแม่สอด
ท่าเรือจ้าวผิว

คลองไทย
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โครงขายเสนทางรถไฟไทย-ลาว-จีนการพิจารณาหากเชื่อมกับ
ประเทศจีนอาจมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตลอดอายุของ
โครงการ (IRR : Internal Rate of Return) ประมาณรอยละ 
12 ของมูลคาปจจุบันสุทธิประมาณ 3.289 ลานลานบาท

จําเปนที่จะตองนําบริบทองครวมของการเปนเสนทาง
โลจิสติกสทางรางในระดับของภูมิภาคเชื่อมโยงกับระบบ
โลจิสติกสของไทยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจและการกระจายรายไดไปสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็นที่จะตองพิจารณาคือระบบรถไฟทางคูและโครงขาย
รถไฟไฮสปดเทรนจะวางตําแหนงธุรกิจกันอยางไรเพื่อไมให
โครงการมีการแขงขันดานราคา, ประโยชนการใชสอย, การ
เขาถึงโอกาส, ผลกระทบตลอดจนผลประโยชนแหงชาติ

ในทางกลับกันเสนทางดังกลาวสามารถขนสงสินคา
ราคาถูกจากจีนเขามายังประเทศไทยเกี่ยวของกับท้ัง
โอกาสและผลกระทบท่ีจะตองนํามาสังเคราะหเพื่อ
เตรียมความพรอม

เปนการเปดโลจิสติกสใหมที่ขนสงทางรางของไทย
จะสามารถเชื่อมโยงกับนครคุนหมิง ซึ่งเปน 
“Logistics Hub” ที่ใหญสุดของจีนทางภาคใตและ
สามารถเชื่อมโยงเขาไปเมืองใหญช้ันในของจีน

ความค ุม้ค่าการลงทนุ...โอกาสและผลกระทบ
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รถไฟความเร็วสงูไทย-จีนโอกาสและผลกระทบ

การเพิ่มศักยภาพและทางเลือกเสนทางโลจิสติกส 

การขนสงทางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-คุนหมิงระยะทาง 

1,539.5 กิโลเมตรใชเวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงจะเปนทางเลือกที่

สําคัญเมื่อเทียบกับการขนสงทางทะเลทั้งตนทุนและระยะเวลา  

ทําใหเกิดการเชื่อมโยงโซอุปทานรวมกัน 

การขนสงดวยระบบรางจะสามารถประหยัดไดมากกวาการขนสงทาง

ถนน (2 เทา) ทําใหเขาถึงทรัพยากรการผลิตโดยเฉพาะสินคาเกษตร

ซึ่งภาคอีสานของไทยและสปป.ลาวมีจุดแข็ง ปจจุบันมีอุตสาหกรรม

ยางของจีนมาลงทุนในพ้ืนที่ดังกลาวโดยสงออกผานทาเรือแหลมฉบัง

ซึ่งจะกอใหเกิดการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพิ่มการลงทุนทางตรงจากประเทศจีน
ปจจุบันประเทศจีนเริ่มมีบทบาทการลงทุนในตางประเทศ ใน
สัดสวนที่สูง ประเทศไทยที่ผานมาจีนเปนผูลงทุนลําดับสองรอง
จากญี่ปุน ในชวง 2 ปครึ่งนับแตปพ.ศ.2561 จนถึงกลางป
พ.ศ.2563    มีจํานวน 908 โครงการมูลคาการลงทุน 6.421 
แสนลานบาท  

สงเสริมดานการทองเทีย่ว 
นักทองเที่ยวจีนมีจํานวนประมาณ 11 ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.36 ทํารายไดเขาประเทศประมาณ 5.5 แสนลานบาท 
หลังวิกฤตโควิด-19 (ปพ.ศ.2565) จํานวนจะไมนอยกวาเดิม

การกระจายรายไดลดความเหลื่อมล้ํา 

ภาคอีสานจะไดประโยชนสูงสุดของเสนทางสายนี้จะมีคนจํานวน

มากมากับรถไฟจะทําใหเกิดชุมชนใหม เมืองใหมโดยที่เศรษฐกิจ

ใหมจะทําใหเกิดการจางงานในพื้นที่ อีกทั้งสินคาเกษตรจะมี

ทางเลือกที่มากขึ้นในการเขาถึงตลาดโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งมี

ขนาดใหญสงผลตอความเปนอยูที่ดีของประชาชน
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ความสามารถของการเขาถึงโอกาส 

เปนแหลงแสวงโอกาสของประเทศจีนที่จะเขามาทํามาหากินซึ่งขีดความสามารถในการแขงขันของคนไทยต่ํากวาทั้ง

ดานความพรอมและการสนับสนุนของรัฐบาล ทําใหแทบจะไมมีพื้นที่ซึ่งธุรกิจคนไทยจะแทรกเขาถึง

รถไฟความเร็วสงูไทย-จีนโอกาสและผลกระทบ

ผลกระทบ : 

ความเปนไปไดของโครงการและผลกระทบทางการเงิน 

การผูกขาดใชเทคโนโลยีจากจีนที่มูลคาสูงกวาความเปนจริงทําใหตนทุนโครงการสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

การพัฒนาเสนทางรถไฟทางคูอยูกอนหนานี้ แตหากตําแหนงธุรกิจการแบงกลุมลูกคาไมชัดเจนจะทําใหโครงการ

แขงขันกันเองซึ่งที่สุดจะนําไปสูกับดักดานการเงินเหมือนกับโครงการรวมทุนของจีนกับประเทศตาง ๆ

การระดมทุนเพื่อใชในโครงการในชวงเศรษฐกิจเปราะบาง

จากการฟนตัวจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาจะเปนการแยงเม็ดเงินของภาคเอกชนซึ่งจะนาํมาฟนฟู

ธุรกิจเพราะสถาบันการเงินจะปลอยเงินกูใหกับภาครัฐเพราะมีความเสี่ยงนอยกวา

ผลกระทบ
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กรอบแนวคิดการพัฒนาของพื้นที่ยังแยกสวนอยูในระดับจังหวัด 

ภาคเอกชนในแตละจังหวัดมีการตื่นตัวและตองการพัฒนาพื้นที่แตแนวคิดยังใชแตละจังหวัดเปนศูนยกลางขาดการบูรณา

การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการเชื่อมโยงซัพพลายเชนและรวมทุนกับจีน

แผนการใชประโยชนเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน 

การบริหารจัดการเสนทางและโครงการใครจะเปนผูบริหาร ตลอดจนสถานีรายทางหากจะรับนักทองเที่ยวก็จะตองมีระบบ

ตรวจคนเขาเมือง-ระบบศุลกากรและควอรันธีนตาง ๆ การวางแผนผังเมือง 

การอาจถูกครอบงําจากธุรกิจจีนขามชาติ 

การบริหารจัดการอยางไรไมใหมีแรงงานผิดกฎหมายที่แฝงตัวมาในลักษณะตาง ๆ เชน นอมินีกับคนไทยเพื่อการถือหุนใน

ธุรกิจตาง ๆ มิฉะนั้นจะกลายเปนวาธุรกิจจีนจะเขามาครอบงําจนธุรกิจไทย ไมสามารถแขงขันไดเหมือนกับที่เกิดในสปป.

ลาวและธุรกิจบริการโลจิสติกสทั้งที่ทาเรือเชียงแสนและที่เชียงของ

รถไฟความเร็วสงูไทย-จีนโอกาสและผลกระทบ

ผลกระทบ
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สามารถตดิตามผลงานอื�นๆ ของดร.ธนติ โสรตัน ์ไดท้ี�ช่องทางนี� ....
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