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ค�ำน�ำ
รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานภายใต้ ยุทธศาสตร์ “ข้อริเริมหนึ่งแถบหน่ึงเส้นทาง: Belt and Road 
Initiative (BRI)” ของจีนที่ใช้ระบบรางเป็นตัวขับเคลื่อนและเช่ือมโยงภูมิภาค 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ท่ามกลางกระแสการพัฒนาและอิทธิพลของจีน
ในศตวรรษที ่๒๑ และถอืเป็นหนึง่ในโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ของภมูภิาค
ที่จีนใช้นโยบาย “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic 
Belt)” ในการที่จะเชื่อมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือกับอาเซียนและมุ่งขยายอิทธิพลในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ 
สร้างจีนให้เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก

ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาทาง สปป.ลาว จะเห็นว่า โครงการรถไฟ
จนี-สปป.ลาว นัน้เกดิจากนโยบาย From Land Lock to Land Link ของ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาล สปป.ลาว  
ในการท่ีจะเปลี่ยนจากประเทศซ่ึงมีจุดด้อยทางภูมิศาสตร์ให้เป็นประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์สําคัญ โดยหวังที่จะเชื่อมกับจีนและอาเซียน
เพ่ือผลกัดนัประเทศให้เป็นศนูย์รวมและกระจายสนิค้าของลุม่แม่นํา้โขง ทัง้นี ้ขบวน
รถไฟจีน-สปป.ลาว วิ่งพาดผ่านเมืองสําคัญหลายแห่งในนครหลวงเวียงจันทน์  
แขวงเวียงจันทน์ แขวงอดุมไซ และแขวงหลวงพระบาง ถงึปลายทางคอื เมอืงบ่อเตน็ 
แขวงหลวงนํา้ทา และเชือ่มระบบถงึเมอืงคนุหมงิ มณฑลยนูนานทางตะวนัตกเฉยีงใต้ 
ของจีนซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อถึงประเทศสิงค์โปร์ได้โดยผ่าน สปป.ลาว ไทย และ
มาเลเซีย อย่างไรก็ดี แม้โครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว จะเป็นประโยชน์ในด้าน 
การเชื่อมโยง (Connectivity) และเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ชายแดนสําหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่บนแผ่นดิน (Mainland ASEAN) หากเมื่อพิจารณา 
ถึงส่วนต่อขยายเส้นทางขบวนรถไฟดังกล่าวไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 
รวมทั้งประเทศไทยนั้น พบว่ามีความจําเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบในมิติ 
ความมั่นคงอย่างรอบด้านดังท่ีรัฐบาลไทยยังคงมีท่าทีระมัดระวังในการดําเนินการ
ต่อโครงการส่วนต่อขยายระบบการขนส่งทางรางดงักล่าว ด้วยอาจคาํนงึถงึผลกระทบ 
จากการถูกดึงเข้าไปสู่วงโคจรของอิทธิพลจีนเร็วเกินไป จึงเลือกที่จะเริ่มการพัฒนา
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ระบบการขนส่งทางรางในส่วน กรุงเทพฯ-นครราชสีมาก่อน แทนที่จะดําเนินการ
พร้อมกันจาก หนองคายในทีเดียว

ดงัน้ัน ศูนย์ศกึษาษายทุธศาสตร์ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศในฐานะ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ 
ดงักล่าว จงึได้จัดทําเอกสารศกึษาเฉพาะกรณีเรือ่ง “รถไฟความเรว็สงูจนี-สปป.ลาว: 
โอกาส และความท้าทายต่อความมัน่คงของไทย” เพือ่ศกึษาสถานการณ์การดาํเนนิงาน
รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ในมิติความมั่นคง และผลกระทบจากโครงการ 
รถไฟฯ ที่ไทยจะได้รับซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ประเทศ กองทัพ และ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและที่เกี่ยวข้องต่างต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เพื่อรองรับกับผลกระทบที่จะปรากฏทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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สำรบัญ

กล่ำวน�ำ	 	 	 	 ก
สำรบัญ	 	 	 	 ค
สำรบัญตำรำง		 	 จ
สำรบัญแผนภำพ	 	 ฉ
ส่วนที่	๑		บทน�ำ	 	 ๑
 ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑
 ๑.๒  วัตถุประสงค์การศึกษา ๓
 ๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา ๔
 ๑.๔  วิธีการศึกษา ๕
 ๑.๕  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕
ส่วนที่	๒		ที่มำและพัฒนำกำรของรถไฟจีน-สปป.ลำว	
และผลกระทบต่อควำมมั่นคง	 ๗
 ๒.๑ ท่ีมาโครงการรถไฟความเร็วสูง (High-Speed Rail: HSR) จีน-สปป.ลาว ๗
  ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ๗
  ๒.๑.๒ ระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน  ๑๑
   (China-IndoChina Economic Corridor):  
   ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ Land Lock สู่ Land Link ของ สปป.ลาว ๑๒
 ๒.๓ สถานการณ์ความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปัจจุบัน ๑๕
 ๒.๔ การพัฒนาและผลกระทบจากรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศ ๑๖
  ๒.๔.๑ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงรูปแบบต่าง ๆ ๑๗
  ๒.๔.๒ พัฒนาการและผลกระทบของการมีรถไฟ ๑๘
   ความเร็วสูงในต่างประเทศ 

  ๒.๔.๓ พัฒนาการและผลกระทบรถไฟความเร็วสูงในจีน ๑๙
  ๒.๔.๔ ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีต่อ  ๒๐
   สปป.ลาว
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  ๒.๔.๕ ผลกระทบจากฏครงการรถไฟความเร็วสูงจีน- ๒๑ 
   สปป.ลาว ที่มีต่อไทย
 ๒.๕  วิเคราะห์ผลกระทบต่อมิติความมั่นคงด้านต่างๆ  ๒๒
  (STEEP Analysis) จากโครงการรถไฟความเร็วสูง
  จีน-สปป.ลาว 
  ๒.๕.๑ ผลกระทบต่อมิติด้านสังคม (S: Social) ๒๒
  ๒.๕.๒ ผลกระทบต่อมิติด้านเทคโนโลยี (T: Technological) ๒๕
  ๒.๕.๓ ผลกระทบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ (E: Economic) ๒๗
  ๒.๕.๔ ผลกระทบต่อมิติด้านส่ิงแวดล้อม (E: Environmental) ๓๕
  ๒.๕.๕ ผลกระทบต่อมิติด้านการเมือง (P: Political) ๓๕
ส่วนท่ี	๓		สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรเตรียมพร้อมต่อ		 ๓๖
ผลกระทบควำมมั่นคงของประเทศจำกโครงกำรรถไฟควำมเร็ว
สูงจีน-สปป.ลำว	 	 	 
 ๓.๑ โอกาสของประเทศไทยจากรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ๓๗
 ๓.๒ ผลกระทบต่อจีน สปป.ลาว และไทย  ๓๘
  จากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว 
 ๓.๓ แนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ  ๔๓ 
  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ แนวทางการเตรียมความพร้อมในประเด็นความมั่นคง ๔๔
 ๓.๕  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อประเทศไทย ๔๖
 ๓.๖  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพ ๔๗
ภำคผนวก	 	 	 ๔๙
บรรณำนุกรม	 	 	 ๕๑
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ส่วนที่	๑

บทน�ำ

๑.๑		ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

รถไฟความเร็วสงูจนี-สปป.ลาว ถือเป็นหนึง่ในโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ภายใต้ยทุธศาสตร์ “ข้อรเิรมิหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง: Belt and Road Initiative (BRI)” 

ของจีนท่ีใช้ระบบรางเป็นตวัขบัเคลือ่นและเชือ่มโยงภมูภิาคต่าง ๆ  ท่ามกลางกระแส

การพัฒนาและอทิธพิลของจนีในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึง่มีความรนุแรงเชีย่วกรากเกนิกว่า

ประเทศเล็ก ๆ จะต้านทานได้๑ โครงการนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากการ 

เผยแพร่สมุดปกขาววสิยัทศัน์ของจนีในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และถอืเป็นหนึง่ในโครงสร้าง

พื้นฐาน (Infrastructures) ของภูมิภาคท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่ม

ประเทศ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam)๒ โดยจีนใช้นโยบาย  

“แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt)” ในส่วนที่

จะเชือ่มจีนกับเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้และเอเชยีใต้เป็นกลยทุธ์แบบมองไปข้างหน้า 

(Outward Looking) ในการสร้างความร่วมมือกับอาเซียน๓ โดยมุ่งขยายอิทธิพล 

ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค นอกเหนือจากที่ต้องการจะขยายตลาด

รองรับสินค้าอุตสาหกรรมของจีน พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะกระจายความเจริญ 

ไปสู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของตนเอง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างจีนให้เป็น

ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก๔

ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาทาง สปป.ลาว จะเห็นว่า โครงการรถไฟ

จีน-สปป.ลาว เกิดขึ้นมาจากนโยบาย From Land Lock to Land Link ของ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่น

ของรัฐบาล สปป.ลาว ในการเปลี่ยนจากประเทศที่มีจุดด้อยทางภูมิศาสตร์ คือ 

“ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล” (Land-locked Country) เป็น “ประเทศที่เป็น

ศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบก” (Land-linked Country)”๕ ด้วยจุดเชื่อมต่อทาง

ยุทธศาสตร์สําคัญ ซึ่งฝั่ง สปป.ลาว หวังที่จะเช่ือมกับจีนและอาเซียนในการเพ่ิม 

ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพียงแต่เป็น 
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การพัฒนาด้านโลจิสติกส์หรือภาคการขนส่ง แต่หมายถึงการยกระดับ สปป.ลาว  

ให้มกีารเตบิโตทางภาคเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ในระดบัภมูภิาคทัง้ด้านการท่องเทีย่ว 

การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการผลักดัน

ประเทศให้เป็นศนูย์รวบรวมและกระจายสนิค้าของลุม่แม่นํา้โขง ซึง่จะนาํรายได้มาสู่ 

การพัฒนาประเทศ โดยที่ขบวนรถไฟจีน-สปป.ลาว วิ่งพาดผ่านเมืองสําคัญหลาย

แห่งในนครหลวงเวยีงจนัทน์ แขวงเวยีงจนัทน์ แขวงอดุมไซ และแขวงหลวงพระบาง 

ถึงปลายทางคือ เมืองบ่อเต็น ในแขวงหลวงนํ้าทา ทั้งนี้ มีการเชื่อมระบบต่อถึงเมือง

คนุหมิงซึง่เป็นเมืองเอกของมณฑลยนูนานทางตะวนัตกเฉยีงใต้ของจีนเป็นเป้าหมาย

สําคัญ๖ ด้วยเส้นทางรถไฟที่สร้างด้วยระบบรางมาตรฐานขนาด ๑.๔๓๕ เมตร  

ความยาวกว่า ๔๑๔ กโิลเมตร ซึง่มมีลูค่าการลงทนุราว ๕.๙ พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

หรือคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของขนาดเศรษฐกิจของ สปป.ลาว นั้น กล่าวได้ว่า อภิมหา

โครงการดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของจีนในการเชื่อมระบบการขนส่ง

ทางรางจากเมืองคุนหมิงถึงประเทศสิงค์โปร์ โดยผ่าน สปป.ลาว ประเทศไทย และ

ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ดี แม้โครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว จะเป็นประโยชน ์

ในด้านการเชื่อมโยง (Connectivity) โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมที่เป็นการส่ง

เสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ชายแดน ที่จะนํามาซึ่งโอกาสทางการค้าระหว่าง 

ประเทศสมาชกิอาเซียนทีอ่ยูบ่นแผ่นดิน (Mainland ASEAN)๗ หากเมือ่พิจารณาถงึ

ส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว ไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาค รวมท้ังการ 

ท่ีจะเช่ือมมายังประเทศไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้น พบว่ามีความจําเป็นต้อง

พจิารณาถงึผลกระทบในมติิความมัน่คงอย่างรอบด้านในการทีจ่ะเชือ่มส่วนต่อขยาย

ระบบการขนส่งทางราง ดังกล่าว

ทั้งนี้ แม้ไทยจะมองเห็นถึงความสําคัญของโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว  

ในการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมสายใต้ของจีน (South Belt & Road  

Initiative) ซึ่งจะเป็นทั้งเส้นทางการค้าและโลจิสติกส์กับประเทศอาเซียนโดยที่ไทย

เป ็นศูนย ์กลางก็ตาม๘ แต่ทว่ารัฐบาลไทยยังคงมีท ่าทีระมัดระวังในการ 

ดําเนินการต่อโครงการส่วนต่อขยายในระบบการขนส่งทางราง ด้วยอาจคํานึงถึง 
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ผลกระทบจากการถูกดึงเข้าไปสู่วงโคจรของอิทธิพลจีนเร็วเกินไป จึงเลือกที่จะเริ่ม 

การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในส่วนกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นเมืองที่มี  

GDP ในระดับรองลงมาตามข้อเสนอแนะของนักวิชาการก่อน แทนท่ีจะเชื่อมโยง

รถไฟความเร็วสูงในส่วนอ่ืน ๆ หรือเร่งดําเนินการเช่ือมโยงรถไฟฯ จาก สปป.ลาว 

ตั้งแต่จังหวัดหนองคายลงมาพร้อมกันในทีเดียว (สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี. ๒๕๖๓, 

อ้างแล้ว) กล่าวคือ รัฐบาลไทยจะต้องพิจารณาและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

ประชาชนและประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญด้านยุทธศาสตร ์

ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางนี้ เพื่อที่ไทยจะไม่เสีย

เปรียบใด ๆ กับจีนจากโครงการรถไฟฯ ดังกล่าว พร้อมกับที่ไทยจะสามารถรักษา

เสถียรภาพของประเทศไว้อย่างมั่นคงและเหมาะสมซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญสูงสุด

ประการหนึง่ ดงันัน้ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ในฐานะ

หน่วยงานด้านความม่ันคงและคลังสมองของกองทัพ ได้เล็งเห็นความสําคัญตาม 

ข้างต้นนัน้ จงึได้จดัทําเอกสารศกึษาเฉพาะกรณีเรือ่ง “รถไฟความเรว็สงูจนี-สปป.ลาว: 

โอกาส และความท้าทายต่อความมัน่คงของไทย” เพือ่ศกึษาสถานการณ์การดาํเนนิการ

รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ในมิติความมั่นคง และผลกระทบจากโครงการ 

รถไฟฯ ที่ไทยจะได้รับซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ประเทศ กองทัพ และ

หน่วยงานด้านความมัน่คงต่าง ๆ  และทีเ่กีย่วข้องจะต้องพจิารณาอย่างรอบคอบเพือ่

รองรับกับผลกระทบที่จะปรากฏทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

๑.๒		วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

   ๑. เพื่อศึกษาที่มา พัฒนาการ และการดําเนินการระบบรถไฟความเร็วสูง

จีน-สปป.ลาว โดยภาพรวม

๒. ทําให้ทราบถึงผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ  จากโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ที่ไทยจะได้รับ

๓. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับผลกระทบต่อความมั่นคง 

ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว
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๑.๓		ขอบเขตของกำรศึกษำ

							๑.๓.๑	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

 การจดัทาํเอกสารศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรือ่ง “รถไฟความเรว็

สูงจีน-สปป.ลาว: โอกาส และความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย” มุ่งศึกษาด้วย

การทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ท่ีมาโครงการรถไฟความเร็วสงู : High-Speed 

Rail (HSR) และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศต่าง ๆ และจีน ยุทธศาสตร์ 

Belt and Road Initiative (BRI) ของจีนในระดับภูมิภาค รวมทั้งศึกษาผลกระทบ

จากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ที่มีต่อ สปป.ลาว และความมั่นคงของ

ไทยทั้งในส่วนที่เป็นโอกาสและความท้าทาย

						๑.๓.๒	ขอบเขตด้ำนประชำกร

 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักวิชาการ ซ่ึงเป็นผู้สนใจศึกษาหรือ

เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงด้านต่าง ๆ ท้ังด้าน สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ และการเมือง (STEEP)

								๑.๓.๓	ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ

 การจัดทําเอกสารศึกษาเฉพาะกรณีครั้งนี้ดําเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่

เดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น  

๓ เดือน ทั้งนี้ เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้ ได้แบ่งการนําเสนอเน้ือหาเป็น  

๓ ส่วน ได้แก่

  ส่วนที่ ๑ บทนํา

  ส่วนที ่ ๒ ทีม่า พฒันาการของรถไฟความเรว็สงูจนี-สปป.ลาว และ

ผลกระทบต่อมิติความมั่นคง

  ส่วนที่ ๓ สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อประเทศไทยและ

กองทพัในการเตรียมพร้อมรบัมอืผลกระทบความมัน่คงจากโครงการรถไฟความเรว็

สูงจีน-สปป.ลาว



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)  
เรื่อง “รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาส และความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย” 5

๑.๔		วิธีกำรศึกษำ

 เอกสารศกึษาเฉพาะกรณีฉบับนี ้ เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการดําเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑.๔.๑ การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

  ๑.๔.๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

 - ดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview)

  - การสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง “โครงการ

รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาสและความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย” 

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

  ๑.๔.๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปการประชุม

สัมมนา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 ๑.๔.๒ ผู ้ศึกษานําข้อมูลท่ีได้จากปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

๑.๕	ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ๑. ทาํให้ทราบถงึทีม่า พฒันาการและการดาํเนนิการระบบรถไฟความเร็วสูง

จีน-สปป.ลาว

 ๒. ทําให้ทราบถึงผลกระทบต่อมิติความมั่นคงด้านต่าง ๆ  จากโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ที่ไทยจะได้รับ

 ๓. ได้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายและแนวทางการรับมอืกบัผลกระทบต่อความมัน่คง

ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว 
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ส่วนที่	๒

ทีม่ำ	พฒันำกำรของรถไฟควำมเรว็สงูจนี-สปป.ลำว	และผลกระทบต่อควำมมัน่คง

๒.๑	ที่มำโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง	(High-Speed	Rail-HSR)	จีน-สปป.ลำว

 โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว มีชื่อเต็มว่า “Boten-Vientiane 

Railway” ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖ ปี โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัของการก่อสร้าง

รถไฟ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อเปลี่ยนมณฑลยูนนานและ สปป.ลาว จาก  

“Land-Locked เป็น Land-Linked” ๒) ผลักดันนโยบาย “ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง (BRI)” ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนริเริ่มไว้ในปี ๒๕๕๖ ในส่วนระเบียง

เศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-IndoChina Peninsula Economic 

Corridor: CICPEC) และ ๓) ผลกัดนัเส้นทางรถไฟคนุหมงิ-สงิคโปร์ ให้เป็นรปูธรรม๙

 ๒.๑.๑ ยทุธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) มชีือ่เดมิคอื “หนึง่

แถบหนึ่งเส้นทาง: One Belt, One Road” นั้นมีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหม 

(Silk Road) ในอดีตเมื่อ ๒ พันกว่าปีมาแล้ว ที่ชาวจีนได้เดินทางข้ามทุ่งหญ้าและ

ทะเลทรายเพื่อเปิดเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา รวมทั้งการ

เดินเรือในทะเลเพื่อสร้างเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตก เรียกว่า 

เส้นทางสายไหมทางทะเล”๑๐
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ที่มา: China Daily. (2017), Belt and Road Forum for International  

Cooperation opens in Beijing๑๑

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ “The Belt and Road Initiative” หรือ เส้นทาง

สายไหม (Silk Road) ในยคุศตวรรษที ่๒๑ นัน้ ถือเป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกจิ

ในระดับพหุภาคีของจีน ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) การเชื่อมโยงทางบก (Silk 

Road Economic Belt) เป็นการเชื่อมโยง ๓ เส้นทาง (เส้นทางที่ ๑ เชื่อมโยงจีน

กับ เอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป เส้นทางที่ ๒ เชื่อมโยงจีนกับอ่าวเปอร์เชียและ

ทะเลเมดิเตอเรเนียน และเส้นทางที่ ๓ เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

เอเชียใต้) และ ๒) การเชื่อมโยงทางทะเล หรือเส้นทางสายไหมด้านเศรษฐกิจทาง

ทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ (“Maritime Silk Road/21st Century Maritime Silk 

Route Economic Belt”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการ

ลงทนุและด้านอืน่ ๆ  ระหว่างจนีกบัประเทศในแถบภูมภิาคมหาสมทุร ได้แก่ อาเซยีน 

โอเชยีเนยี แอฟรกิาเหนอื แปซฟิิก และมหาสมทุรอนิเดยี (พงศ์อานนัท์ รมยะนนัทน์.

๒๕๕๙, อ้างแล้ว)

ภาพที่ ๒.๑ การประชุมสุดยอดผู้นํา “หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางว่าด้วยความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ”
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ที่มำ:	SeaNews. (2021), CITIC to invest US$ 113 billion in ‘One Belt, One 

Road’ initiative๑๒

 กล่าวได้ว่า แนวคิด “เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road)” ที่ถูกจีน

รื้อฟื้นนั้น มีรากฐานจากเส้นทางสายใหม่ทางบกและทางน้ําของจีนในสมัยโบราณ

และถอืเป็นกลยทุธ์การสร้างความร่วมมอืกบันานาชาติ ทัง้นี ้ เป้าหมายคอืไม่เพยีงแต่ 

การขยายเส้นทางการค้าท่ีจะเชือ่มโยงยเูรเชยีท้ังทางบกและทางทะเล แต่ยงัหมายถงึ 

การก้าวขึ้นมามีอิทธิพลทางการเมืองในฐานะมหาอํานาจโลกอีกทางหนึ่งด้วย 

(จันทิมา เขียวแก้ว. ๒๕๖๐, อ้างแล้ว) กล่าวได้ว่า “เส้นทางสายไหมใหม่” หรือ  

“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที ่๒๑ นี ้จะพาดผ่าน ๖๕ ประเทศ ใน ๖ ภมูภิาค ได้แก่ 

เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเชียงใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา

เหนือ เอเชียใต้ และยุโรป เปรียบเสมือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน 

(China’s Strategic Development) เนื่องจากเป็นโครงการในส่วนโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านการขนส่งที่มีมูลค ่าสูงสุดเท่าที่ เคยมีมา และเป็นนโยบายที่ม ี

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากท่ีสุดท่ีจะมีส่วนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การค้าโลก๑๓ หรือกล่าวคือ จีนมีเป้าหมายท่ีจะเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภค  

ภาพที่ ๒.๒ เส้นทางสายไหม (Silk Road) ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ หรือ  

China’s New “One Belt, One Road”
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(Facilities Connectivity) ปรบัปรงุการเชือ่มโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้าง

ระเบียงการคมนาคมระหว่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้ามพรมแดนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ร่วมกัน นอกเหนือจาก

การที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่ธุรกิจ และห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค เพื่อช่วยลด

ต้นทุนการค้า การลงทุนและขจัดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ (ณัฐสม  

ตังเดชะหิรัญ. ๒๕๖๐, อ้างแล้ว)

ภาพที่ ๒.๓ การเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ บนเส้นทางสายไหมใหม่

ทีม่ำ: สขุมาล ีสขุตานนท์. (๒๕๖๒), เส้นทางสายไหมใหม่ เส้นทางการค้าแห่งอนาคต

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปถึงผลประโยชน์ของจีนจาก

ยุทธศาสตร์ BRI ได้ในหลายมิติ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจซึ่งจีนสามารถที่จะแสวงหา

โอกาสใหม่ ๆ  ทัง้ในด้านแหล่งทรพัยากรและตลาด เพือ่ส่งออกสินค้าและเทคโนโลยี

จีนไปทั่วโลก นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้จีนสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 

(Global Supply Chain) ทีห่ลากหลาย รวมถงึโอกาสทีจ่ะครอบคลมุในภมิูภาคต่าง ๆ 

ง่ายขึน้ นอกเหนอืจากการลดต้นทนุการผลติและสามารถสร้างเครือข่ายทางการค้า

อย่างกว้างขวาง๑๔ นอกจากนัน้ นโยบายการสร้างความร่วมมอืกบันานาชาติของจีน

จาก “ยุทธศาสตร์” BRI หรือ “เส้นทางสายไหมใหม่” ยังแสดงให้เห็นว่า จีนได้ 
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ส่งสัญญาณให้กับประเทศกลุ่มอาเซียนถึงโอกาสการพัฒนา ดังประเทศที่ไม่มี

ทางออกทะเลอย่าง สปป.ลาว ด้วยเหตนุี ้จนี สปป.ลาว รวมถงึประเทศทีม่พีรมแดน

ติดต่อกับ สปป.ลาว เช่นประเทศไทย ต่างก็มุ่งหวังถึงประโยชน์ด้านการเชื่อมโยง  

(Connectivity) โอกาสการลงทุน การขนส่งสินค้า และการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 ๒.๑.๒ ระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน (China-IndoChina Economic 

Corridor): ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว

ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว เป็นโครงการระเบียงเศรษฐกิจแรกในกลุ่ม

ระเบยีงเศรษฐกจิจนี-อนิโดจนี (China-IndoChina Economic Corridor) ตามเส้น

ทางการค้า BRI โดยมีที่มาจากการประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ระหว่างการ

เดนิทางเยอืน สปป.ลาว เมือ่เดอืน พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ทัง้นี ้จนีได้เลอืกพืน้ทีม่ณฑล

ยนูนานซึง่เป็นพืน้ทีช่ายแดนทางภาคตะวันตกเฉยีงใต้ทีก่ารพฒันายงัเข้าไม่ถงึ เป็นจดุ 

ปักหมุดในการเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้าง “ทางออกทะเล” โดยผ่าน “ระเบียง

เศรษฐกิจ” กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน คือ ๑) ระเบียงเศรษฐกิจจีน-

เมียนมา (China-Myanmar Economic Corridor: CMEC) ที่จะเป็นเส้นทางออก

สูม่หาสมทุรอนิเดยีและ ๒) ระเบยีงเศรษฐกจิจนี-สปป.ลาว (China-Laos Economic 

Corridor) ทั้งนี้ เมื่อพัฒนาสําเร็จ จีนจะมีทางออกทางทะเลเพ่ิมจากการเชื่อมโยง

มาถงึไทยหรอืต่อไปถงึสงิคโปร์ได้๑๕ กล่าวได้ว่า จนีได้ตัง้เป้าหมายร่วมกบั สปป.ลาว 

ที่จะพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า

ระหว่างกันด้วยโครงการสําคัญอย่าง “รถไฟจีน-ลาว” เพื่อส่งเสริมและสร้าง 

“ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของ 

ความไว้ใจระหว่างกัน” (A Community of Shared Future with Strategic 

Significance on the Basis of Mutual Trust) 
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ที่มำ: ประอรพิต กัษฐ์วัฒนา. ๒๕๖๒, เมื่อถนนทุกสายกําลังมุ่งสู่ มณฑลยูนนาน  

ต้องจับตา “ระเบียงเศรษฐกิจ จีน-ลาว” ไทย ได้อานิสงส์อะไรบ้าง?

๒.๒	ยุทธศำสตร์	Land	Lock	สู่	Land	Link	ของ	สปป.ลำว

เป็นที่ทราบกันดีว่า สปป.ลาว เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีพื้นที่ติด

ทะเล (Land Lock) และมีข้อจํากัดในด้านการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ อย่างไรก็ตาม ช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป.ลาว ได้เร่งผลักดันและ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งท่ีจะเปลี่ยนข้อจํากัดทางภูมิประเทศ ให้เป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค (Logistics Hub) ซึ่งจะเชื่อมโยงประเทศ

สมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เข้าด้วยกัน

ทัง้นี ้การขบัเคลือ่นการพัฒนาดังกล่าว เริม่เหน็ผลเป็นรปูธรรมชัดเจนจากการพฒันา

ระบบขนส่งระหว่างประเทศทางบกผ่านเส้นทางรถไฟ ๔ สายสําคัญ กล่าวคือ  

สายที่ ๑ คือโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว ซึ่งเช่ือมนครหลวงเวียงจันทน์สู่ตลาดจีน 

ผ่านเมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ส่วนสายที่ ๒ และ ๓ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง

ท่าเรือ Vung Ang และ Dong Ha ในเวียดนาม เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งจาก  

 ภาพที่ ๒.๔ พื้นที่มณฑลยูนนานซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนอยู่ทางภาคตะวัน

ตกเฉียงใต้ของจีน
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สปป.ลาว ออกสู่ทะเล และสายท่ี ๔ คือ เส้นทางช่องเม็ก-ปากเซ-สะหวันนะเขต- 

ลาวบาว เพื่อเชื่อมพื้นที่ สปป.ลาว ตอนใต้และตอนกลางเข้าด้วยกัน๑๖

ภาพที่ ๒.๕ เส้นทางรถไฟ ๔ สายสําคัญของ สปป.ลาว

  

ที่มำ: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. ๒๕๖๐, พลิกข้อจํากัด

การขนส่งใน สปป.ลาว…สู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ

 การก้าวข้าม Land Lock สู่ Land Link ของ สปป.ลาว และซึ่งจะเป็น

จุดยุทธศาสตร์สําคัญของภูมิภาคอาเซียนนั้น เกิดจากการที่ สปป.ลาว เป็นประเทศ

เดียวในกลุ่ม GMS ที่มีพื้นที่เชื่อมต่อประเทศสมาชิกทั้ง ๕ ประเทศ ทั้ง ไทย พม่า 

กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ส่งผลให้มีความได้เปรียบในภูมิภาค เนื่องจาก

เส้นทางคมนาคมภายในกลุม่ GMS นัน้ สามารถเชือ่มต่อกบั สปป.ลาว ได้เกอืบทกุสาย 

โดยเฉพาะเส้นทางเศรษฐกิจ ๓ เส้นทาง คือ ๑) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

เหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ผ่าน จีน เมียนมา  
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สปป.ลาว ไทย และ เวยีดนาม ๒) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก  

(East-West Economic Corridor: EWEC) ผ่าน เมียนมา ไทย สปป.ลาว และ 

เวียดนาม และ ๓) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic 

Corridor: SEC) ผ่าน เมียนมา ไทย กัมพูชา สปป.ลาว และ เวียดนาม โดยทั้ง  

๓ เส้นทางนี ้ถอืเป็นแกนหลกัท่ีใช้ขนส่งสนิค้าในภูมภิาค เนือ่งด้วยสามารถทีจ่ะเชือ่ม

ต่อไปสู่ท่าเรือได้๑๗

 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ของ สปป.ลาว ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ จะเห็นได้ว่า สปป.ลาว ให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) เป็นหลักได้แก่ ๑) โครงการ

ก่อสร้างทางรถไฟ สปป.ลาว-จีน ๒) โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง 

๓) โครงการก่อสร้างเส้นทางคูข่นาน R3 แขวงบ่อแก้ว ซึง่เป็นชายแดนจนี-สปป.ลาว-ไทย 

๔) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน และ ๕) โครงการการก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ สปป.ลาว มีความมุ่งมั่น 

ทีจ่ะให้ประเทศหลดุพ้นจากสถานะประเทศด้อยพฒันาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และพฒันา

สมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีความเชื่อมั่นว่าการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพจะนํา

มาซึ่งการลดลงของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ช่วยให้การค้าและการลงทุนหมุนเวียน

สะดวก การขนถ่ายสินค้าและประชาชนมคีวามคล่องตวั โดยจะนาํไปสูก่ารพลกิโฉม

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว ไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย
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ที่มำ:	สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี. (๒๕๖๔), ทางรถไฟจีน-สปป.ลาว: ลาว พร้อมเปิด

เส้นทาง 3 ธ.ค. เส้นต่อไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์อีกนาน๑๙

๒.๓		สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดนไทย-สปป.ลำว	ในปัจจุบัน	

 หากพิจารณาถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สปป.ลาว  

ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นผลจาก 

ความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างกนัของทัง้สองชาตใินช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ดังจะเหน็ได้จาก

การจดังานฉลองวนัครบรอบ ๖๐ ปี ของความสมัพนัธ์ทางการทตูของทัง้สองประเทศ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงบวกที่เกิดขึ้น

นัน้ สบืเนือ่งมาจากปัจจยัเกือ้กลูต่าง ๆ  ได้แก่ ความใกล้ชดิทางเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา 

และวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการเคารพซ่ึงกันและกัน และต่างฝ่ายต่างมี 

 ภาพที่ ๒.๖ เส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว
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ผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในประเด็นความมั่นคงชายแดน

ไทย-ลาว พบว่า ยังคงมีสถานการณ์บางอย่างท่ีไม่เรียบร้อยและอาจส่งผลกระทบ 

ต่อความมัน่คงได้ในภายหลงั ทัง้กรณกีารปักปันเขตแดนและพ้ืนท่ีทับซ้อนท้ังทางบก

และทางนํ้า กล่าวคือ การปักปันเขตแดนทางบกคืบหน้ากว่าร้อยละ ๙๖ ขณะที่ทาง

นํ้ายังไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยข้อจํากัดต่าง ๆ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  

โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่ง สปป.ลาว เป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน แหล่งพัก

คอยและปลายทางของขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด โดยลําเลียงเข้าไทยทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงปัญหาการลักลอบใช้พื้นที่ชายแดนไทยเป็นทางผ่าน

หรือหลบซ่อนตัวของพวกขบวนการต่อต้านรัฐบาลลาว (ขตล.) หรือกลุ่มคนบ่ดี๒๑

 ทั้งนี้ การแก้ปัญหาภัยความมั่นคงโดยความร่วมมือของคณะกรรมการ

ชายแดนทั่วไปไทย-ลาว นั้น เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการดูแลรักษา 

ผลประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในหลายด้าน กล่าวคือ ด้านการ 

วางกําลังของกองกําลังติดอาวุธและการลาดตระเวนของทั้งสองฝ่ายตามแนว

ชายแดนร่วมกัน ด้านการผ่านเข้า-ออกของคนและสินค้าข้ามแดนเพื่อป้องกัน  

สกัดกั้นและปราบปรามผู้ลักลอบนําพาแรงงานผิดกฎหมายเข้าเมือง การค้ามนุษย์ 

รวมถงึการค้ายาเสพตดิ สตัว์ป่าและพันธุพ์ชืผดิกฎหมาย นอกเหนอืจากการแก้ปัญหา

บคุคลสองสญัชาต ิ การก่อการร้ายสากล การแลกเปลีย่นข่าวสาร รวมทัง้การสกดักัน้ 

และปราบปรามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไทย-สปป.ลาว๒๒

๒.๔	กำรพัฒนำและผลกระทบจำกรถไฟควำมเร็วสูงในต่ำงประเทศ

 แม้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า รถไฟความเร็วสูงมีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการ

เชื่อมโยงการเดินทาง ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นที่นิยมในแถบประเทศที่พัฒนา

แล้วอยา่งยุโรปและหลายประเทศในเอเซียก็ตาม อย่างไรก็ด ีด้วยงบประมาณลงทุน

มหาศาลที่อาจส่งผลกระทบทางการเงินและอื่น ๆ ท่ีจะตามมาได้นั้น การศึกษา 

เกี่ยวกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงใน

จีน และผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศ ถือเป็นข้อมูลสําคัญ 
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ทีเ่กีย่วข้องกับกรณศีกึษา “รถไฟความเรว็สงูจนี-สปป.ลาว: โอกาส และความท้าทาย

ต่อความมั่นคงของไทย” ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึง ต่อไปนี้

 ๒.๔.๑ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงรูปแบบต่าง ๆ

 รถไฟความเรว็สงู (High-Speed Rail: HSR) คอืระบบการขนส่งทางราง 

ทีว่ิง่ด้วยความเรว็สงูกว่าระบบขนส่งทางรางท่ัวไปอย่างมาก โดยการใช้ระบบล้อเลือ่น 

(Rolling Stock) พิเศษรวมกับระบบรางท่ีออกแบบโดยเฉพาะ ซ่ึงส่วนใหญ่ว่ิงบน

รางขนาด ๑.๔๓๕ เมตร หรือเป็นระบบรถไฟซึ่งมีขบวนรถไฟและโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ีถูกออกแบบมาให้มีศักยภาพพิเศษที่สามารถเดินรถด้วยความเร็วสูงกว่า ๒๕๐ 

กโิลเมตร/ชัว่โมง บนเส้นทางทีก่่อสร้างใหม่หรอืความเรว็ทีส่งูกว่า ๒๐๐ กโิลเมตร/ชัว่โมง 

เมื่อวิ่งบนเส้นทางที่มีอยู ่ในปัจจุบันแต่ได้รับการ Upgrade โดยในเอเชียนั้น  

ญ่ีปุน่ ถอืเป็นประเทศแรกทีม่กีารพัฒนารถไฟความเรว็สงูคอื “รถไฟหวักระสนุ (Bullet 

Train-Shinkansen)” ซึ่งให้บริการครั้งแรกในเส้นทางกรุงโตเกียว-นครโอซาก้า  

ปี ค.ศ. ๑๙๖๔ โดยมีความเร็วสูงสุดที่ ๒๑๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง สําหรับยุโรป ฝรั่งเศส

มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูง TGV เป็นประเทศแรกในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ ก่อนที่จะ 

แพร่หลายไป อติาล ีเยอรมนี สเปน เบลเยยีม องักฤษ และอกีหลายประเทศ๒๓ สาํหรับ

รปูแบบการพฒันารถไฟความเรว็สงูนัน้ แบ่งได้เป็น ๔ รปูแบบ คอื ๑) รถไฟความเรว็

สูง และรถไฟปกติ โดยมีการใช้ระบบรางแยกกัน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นใช้รูปแบบนี้เป็น

หลกั ๒) รถความเรว็สงูทีส่ามารถเข้ามาวิง่ในระบบรางรถไฟปกตไิด้แต่ต้องมกีารลด

ความเร็วลง ซึ่งรูปแบบรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวนี้พบในประเทศ ฝรั่งเศส ๓) รถไฟ

ความเรว็ปกตสิามารถเข้ามาวิง่ในระบบรางรถไฟความเรว็สงูได้โดยทีค่วามเรว็ในการ

วิง่ยงัคงปกตซิึง่พบในประเทศสเปน และ ๔) รถไฟความเรว็ปกตสิามารถเข้ามาวิง่ใน

รางรถไฟความเรว็สงูได้ โดยทีร่ถไฟความเร็วสงูก็สามารถเข้ามาว่ิงในรางรถไฟปกตไิด้  

เช่น ประเทศเยอรมัน ซึง่มต้ีนทุนในการรกัษาโครงสร้างพืน้ฐานสงูมาก๒๔ ทัง้นี ้ขบวน

รถไฟความเรว็สงูจะมกีารออกแบบ (Design) ท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทว่ายงั 

คงลกัษณะทีเ่หมอืนกนัคอืบรเิวณหวัรถไฟทีม่ลีกัษณะแหลม ยาว คล้ายปากนกด้วย

เหตุผลตามหลัก Aero Dynamic นอกเหนือจากวัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบมี 
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นํา้หนกัเบา โดยสามารถจําแนกประเภทของรถไฟตามขดีความเรว็ คอื ๑) ความเรว็สงู 

(High Speed Rail) ที่ใช้ความเร็ว ๒๐๐-๓๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ๒) ความเร็วสูงมาก 

(Very High Speed Rail) ความเร็ว ๓๐๑-๕๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และ ๔) ความเร็ว

สงูพเิศษ (Ultra High Speed Rail) ความเรว็ ๕๐๑-๑,๐๐๐ กิโลเมตร/ชัว่โมง สาํหรบั

รถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก คือ รถไฟควำมเร็วสูงพลังแม่เหล็กของจีนชื่อ	

Shanghai	Magle๒๕

 ภาพที ่๒.๗ รถไฟความเรว็สงูพลงัแม่เหลก็ของจนีชือ่ Shanghai Magle

ที่มำ: TNN ONLINE. (๒๕๖๔), เทียบเทคโนโลยีไฮสปีดเทรนแต่ละประเทศ  

ลํ้าแค่ไหน?

 ๒.๔.๒ พัฒนาการและผลกระทบของการมีรถไฟความเร็วสูงใน 

ต่างประเทศ

 รถไฟความเร็วสูงถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในการ

เดินทางไกลของมนุษย์และเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู ้ท่ีต้องการเดินทางไกล 

เน่ืองจากสามารถแข่งขันกับการเดินทางทางอากาศได้ โดยเฉพาะในระยะทาง  

๒๐๐ - ๕๐๐ กิโลเมตร นอกเหนือจากการมีจุดแข็งด้านความถี่ในการให้บริการซึ่ง

ไม่ต้องใช้เวลาในการรอรับบริการนาน๒๖ กล่าวได้ว่า การใช้บริการและการพัฒนา
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ระบบรถไฟความเรว็สงูไม่เพยีงแต่จะเพิม่ความสะดวกและประหยดัเวลาการเดินทาง

ให้กบัผูโ้ดยสาร แต่ยงัเป็นการเพิม่ความจุของระบบ การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเดินทางแบบอืน่ และประโยชน์อืน่ ๆ  จากการเดนิทางด้วยรถไฟ 

รวมถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิในวงกว้าง (ฉลองภพ สสุงักร์กาญจน์. ๒๕๖๔, 

อ้างแล้ว)

 ๒.๔.๓ พัฒนาการและผลกระทบรถไฟความเร็วสูงในจีน

 รถไฟความเร็วสูงในจีน“China Railway High-speed” (CRH)  

เริ่มดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยที่ระบบรถไฟทั้งหมด

ได้ถูกออกแบบมาจากต่างประเทศในรุ่น CRH-1 ถึง CRH-5 ทั้งนี้ รถไฟความเร็วสูง

ดังกล่าวเป็นรถไฟระบบรางมาตรฐานกว้าง ๑.๔๓๕ เมตร และมีความเร็วสูงสุด 

ที่ ๒๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง๒๗ ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนมี

พัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แม้เทคโนโลยีเริ่มต้นจะถือกําเนิดจากญี่ปุ่น 

เยอรมนี และฝรั่งเศส แต่จีนก็สามารถต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเองได้

อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก กล่าวคือสัดส่วนการตลาดของรถไฟ

ความเร็วสูงเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรถไฟสามารถที่จะลดต้นทุนและเพิ่ม 

ประสทิธภิาพด้านโลจิสตกิส์ นอกเหนอืจากการกระจายความเจรญิ ลดอตัราการใช้

พลังงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จีนมีเส้นทางรถไฟ

ความเรว็สงูยาวกว่า ๓๗,๙๐๐ กโิลเมตร ซึง่มากกว่าของทกุประเทศในโลกรวมกนั และ

ให้บริการด้วยความเร็วหลายระดับตามแต่ละเส้นทาง โดยท่ีเมืองทางผ่านของ 

เส้นทางรถไฟต่างก็ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว การขยายตัว

ทางการค้าและการขนส่ง สําหรับขบวนรถไฟที่มีความเร็วสูงสุดในโลกเมื่อเทียบกับ

รถไฟ Shinkanshen ของญี่ปุ่นและรถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสและเยอรมันนีท่ี

แล่นด้วยความเร็ว ๓๐๐, ๓๒๐ และ ๓๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามลําดับนั้น คือรถไฟ

แม่เหล็กไฟฟ้า Maglev ขบวนปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถแล่นด้วยความเร็วถึง ๖๐๐ 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมรถไฟของจีนที่เหนือชาติใดในโลก๒๘



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
เรื่อง “รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาส และความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย”20

 ๒.๔.๔ ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีต่อ สปป.ลาว

 ผลกระทบที่มีต่อ สปป.ลาว จากโครงการรถไฟความเร็วสูงทางรถไฟ 

สายเวียงจันทน์-บ่อเต็น แม้จะเป็นทางรถไฟสายแรกที่จะเชื่อมลาวออกสู่ทะเล 

ได้ตามทีร่ฐับาล สปป.ลาว มุง่หวงัว่าขบวนรถไฟดงักล่าวจะนําความเปลีย่นแปลงและ 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศ ท้ังจากการลดต้นทุนการผลิตเพื่อการส่ง

ออก การกระจายสนิค้าในภมูภิาค การเพิม่โอกาสแก่ผูป้ระกอบการจีนในการลงทนุ

ภาคเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก และการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

ทว่าในทางกลบักัน สปป.ลาว จะต้องเผชญิกบัหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้มหาศาลจากโครงการ

มูลค่า ๖ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุน ๑ ใน ๓ ของขนาด

เศรษฐกจิประเทศ นอกเหนอืจากภาระการจ่ายค่าชดเชยแก่ชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ

จากโครงการดังกล่าวด้วยนั้น ซึ่งส่งผลให้ สปป.ลาว มีหนี้สินจากการกู้เงินธนาคาร

เอ็กซิมแบงก์ของจีน และนําไปสู่การติดกับดักหน้ีจากยุทธศาสตร์ BRI ของจีน 

ในท้ายทีส่ดุ๒๙ อย่างไรกต็าม รฐับาล สปป.ลาว อาจจะไม่ถงึกบัประสบภาวะเศรษฐกจิ

ล้มเหลวจากการเป็นหนี้รัฐบาลจีน เนื่องจากสามารถนําทรัพยากรสินแร่ต่าง ๆ  

แลกกับตัวเงินกู้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้จีนได้ แต่ถึงกระนั้น รัฐบาล สปป.ลาว

กอ็าจตกอยู่ในภาวะเส่ียงจากเงนิลงทุนท่ีกูม้าจากจนี ซ่ึงเป็นยอดเงินสงูสดุเท่าทีจ่นีเคยให้

ต่างประเทศกู้ในโครงการ BRI ในขณะที่โครงการรถไฟกลับสร้างผลกระทบให้แก่

คนในพื้นที่ในหลายประเด็น ท้ังจากการยึดครองที่ดินของนักลงทุนจีนซึ่งหลั่งไหล

เข้าจับจองพื้นที่ทําธุรกิจตามแนวรถไฟ การบังคับให้คนออกจากพื้นที่ตรงเส้นทาง 

ทีส่ร้างรถไฟ (ทัง้ระหว่างการก่อสร้างและหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ) รวมถึงการไม่ได้ 

รบัเงนิชดเชยจากรัฐบาล สปป.ลาว ของชุมชนทีต้่องย้ายไปในทีอ่ยูใ่หม่ ซ่ึงบางพืน้ทีน่ัน้ 

ที่ดินมีคุณภาพตํ่าจนไม่สามารถทําการเกษตรได้๓๐
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ที่มำ: BBC NEWS. (๒๕๖๔), รถไฟจีน-สปป.ลาว : ๖ เรื่องน่ารู้ของโครงการมูลค่า

เกือบ ๒ แสนล้านบาท เชื่อมคุนหมิง-เวียงจันทน์

 ๒.๔.๕  ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสงูจีน-สปป.ลาว ทีม่ต่ีอไทย

นบัตัง้แต่ “รถไฟสายล้านช้างหรอืรถไฟจนี-สปป.ลาว” ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ

ระเบยีงเศรษฐกิจจีน-อนิโดจนี และเป็นส่วนหนึง่ของโครงการหนึง่แถบหน่ึงเส้นทาง 

(Belt & Road Initiative-BRI) ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ริเริ่มขึ้นในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ใช้เวลาดําเนินการก่อสร้างนานกว่า ๕ ปี และมีเส้นทางเชื่อมต่อ

ระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว กับนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน 

ได้เปิดให้บรกิารเป็นครัง้แรกเมือ่วนัที ่๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นัน้ ขบวนรถไฟดงักล่าว 

แม้จะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งระดับเกินกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง หากแต่เป็น

รถไฟความเรว็ระดบัปานกลางกต็าม ทว่า ระบบรางของรถไฟสายนีก้ไ็ด้ถกูออกแบบ

ให้สามารถรองรับความเรว็ได้มากกว่า ๒๕๐ กโิลเมตร/ชัว่โมง ไว้ ทัง้นี ้หากวิง่ในสปป.ลาว 

ขบวนรถไฟสําหรับผู้โดยสารกําหนดความเร็วที่ ๑๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนรถไฟ

 ภาพที่ ๒.๘ โครงสร้างการเงินโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว
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ขนส่งสินค้ากําหนดความเร็วไว้ที่ ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง อย่างไรก็ดี ระบบรถไฟยัง

ได้ถูกออกแบบการรองรับการเดินทางในพื้นที่ราบตั้งแต่วังเวียงถึงเวียงจันทน์  

ให้สามารถวิ่งได้ถึง ๒๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง๓๑ กล่าวได้ว่า รถไฟความเร็วสูงขบวนนี้

ไม่ได้เป็นแค่เพียงยานพาหนะท่ีใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และอํานวยความ

สะดวกให้กบัการเดนิทาง การท่องเทีย่วและการค้าทัง้ภายในและต่างประเทศเท่านัน้ 

แต่ยงัหมายถงึการที ่ สปป.ลาว ได้พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศสูค่วามทนัสมยั 

ซึ่งทั่วโลกต่างจับตามอง ทั้งนี้ ทางรถไฟที่เสร็จสมบูรณ์สายนี้ สามารถที่จะเชื่อมต่อ

กบัทางรถไฟของไทยจากจงัหวดัหนองคายมาถึงกรงุเทพและเชือ่มต่อไปยงัประเทศ

มาเลเซียและสิงคโปร์ได้๓๒ โดยท่ีนักวิชาการ นักลงทุนและคนทั่วไปต่างคาดการณ ์

ว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว นี้ อาจนําผลกระทบทั้งในเชิงบวกและ

ลบมาสู่ไทยได้ ซึ่งผู้เขียนจะนําเสนอในมิติความมั่นคงต่อไป

๒.๕	 วิเครำะห์ผลกระทบต่อมิติควำมมั่นคงด้ำนต่ำง	 ๆ	 (STEEP	 Analysis) 

จำกโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงจีน-สปป.ลำว

 ๒.๕.๑	ผลกระทบด้ำนมิติทำงสังคม	(S:	Social)

หากจะกล่าวถงึผลกระทบด้านสงัคมจากรถไฟความเรว็สงูจนี-สปป.ลาว นัน้ 

การพิจารณาถึงประเด็นนักท่องเท่ียวจีนที่เดินทางของมาเท่ียวไทย ถือว่ามีความ

เกี่ยวพันต่อผลกระทบด้านสังคมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วจีนถอืเป็นลกูค้าสาํคญัอนัดบั ๑ ของไทยในช่วงหลายปีทีผ่่าน

มา โดยที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนนักท่อง

เที่ยวจีนมาเที่ยวไทยมีถึงประมาณ ๑๑ ล้านคน หรือเติบโตระหว่างร้อยละ ๒-๓ ซึ่ง

ทาํรายได้เข้าประเทศประมาณ ๕.๕-๕.๖ แสนล้านบาท/ปี๓๓ แม้การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ครัง้ใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่วโดยรวมในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กต็าม แต่หลงัจากน้ี โอกาสทีน่กัท่องเทีย่วจนีจะเพิม่กลบัมาย่อมมคีวามเป็นไปได้สงู 

เนื่องจากเส้นทางรถไฟสามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าสู่

ไทยมากขึน้ กล่าวได้ว่า เส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว ซึง่สามารถทีจ่ะวิง่เข้าสูพ่ืน้ทีส่่วนลกึ
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ภายในของจีนโดยที่คุนหมิงเป็นศูนย์กลางได้นั้น ย่อมส่งผลให้คนจีนจากส่วนชั้นใน

สามารถทีจ่ะเดินทางสูแ่หล่งท่องเทีย่วของไทยได้สะดวกขึน้จากต้นทนุทีต่ํา่ลง๓๔ ทัง้นี้ 

การเดินทางจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน มาถึงจังหวัดหนองคายใช้เวลาไม่เกิน 

๑๕ ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการเดินทางด้วยถนนจากนครคุนหมิงถึงเชียงรายที่ใช้เวลาถึง 

๒ วนั๓๕ อย่างไรกต็าม ยงัมข้ีอกงัวลทีห่น่วยงานต่าง ๆ ของไทยต้องคาํนงึถงึผลกระทบ

จากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากที่จะตามมา สรุปได้ดังนี้

๑. สถานการณ์ทัวร์ศูนย์เหรียญ (Zero-Dollar Tour)

นักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองหลั่งไหลเข้าไทยโดย

มากบัรถไฟจนี-สปป.ลาว โดยทีไ่ทยแม้จะมรีายได้จาํนวนมหาศาลจากนกัท่องเทีย่วจีน

ก็ตาม หากแต่การท่องเที่ยวไทยอาจได้รับความเสียหายหรือผลกระทบทางสังคม

รวมถงึผลกระทบด้านอืน่ ๆ  เช่น จากทัวร์ศนูย์เหรยีญซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะมจีาํนวนมาก

ขึ้นในภายหลัง ดังต่อไปนี้

- คนไทยเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อพฤติการณ์นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งส่วนใหญ่

มักมีพฤติกรรมส่งเสียงดังโวยวาย ไร้ระเบียบ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน

ทีพ่กัโรงแรม ร้านอาหารและร้านค้า แม้กระทัง่ในทีส่าธารณะ จนมข่ีาวปรากฏในสือ่

ต่าง ๆ  โดยที่คนไทยบางส่วนเบื่อหน่ายและต่อต้านไม่อยากต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

- นกัท่องเทีย่วจนีสร้างความสกปรกให้กับแหล่งท่องเทีย่ว สถานทีท่่องเท่ียว

ทางธรรมชาติและทางศิลปะวัฒนธรรม

- ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในไทยเสียหายจากการที่นักท่องเที่ยวจีนไม่ได้

รบัความปลอดภัย บรษิทัรปูแบบทวัร์ศนูย์เหรยีญ อาจทาํทกุวธิทีางในการหารายได้

จากนกัท่องเทีย่วตัง้แต่การบังคบัหลอกลวง แม้กระท่ังทาํร้ายเพือ่ให้นกัท่องเทีย่วซ้ือ

สินค้าหรือบริการตามที่จัดเตรียมไว้ให้

- คนจีนใช้ช่ือคนไทยเป็นตัวแทนหรือคนจีนปลอมบัตรประชาชนไทยแล้ว

เปิดบริษัทหรือร้านอาหารเพื่อรองรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน๓๖
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ที่มำ: เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์. (๒๕๕๘), ศูนย์เหรียญปัญหาของการท่องเที่ยวไทย

๒) สถานการณ์อิทธิพลของนายทุนจีน

จากการทีร่ถไฟจนี-สปป.ลาว มผีลให้คนจนีสามารถทีจ่ะเดินทางเข้าสูไ่ทยได้ง่าย

ขึน้ กอรปกับนโยบายเปิดประเทศรบันกัท่องเทีย่วต่างชาตติัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น อาจส่งผลให้คนจีนจํานวนมากต่างฉวยโอกาสเข้ามา

ประกอบธุรกิจในไทย โดยหากเป็นธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฏหมาย ซึ่งนอกจาก

จะทําให้เกดิผลกระทบต่อธรุกจิของคนไทยแล้ว ยงัอาจเกดิปัญหาอืน่ ๆ  ทีอ่าจนําไป

สู่ปัญหาทางสังคมในภายหลัง ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจําเป็นต้องพิจารณาหา

วิธีป้องกันและดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดอย่างเข้มงวด

- การเกิดธุรกิจนอมินีในปี ๒๕๖๕ มีความเป็นไปได้สูงใน ๓ กลุ่มธุรกิจคือ 

๑) ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว ๒) ธุรกิจค้าท่ีดิน อสังหาริมทรัพย์ 

การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และ ๓) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (ล้ง)๓๗

- กลุม่ทนุจนีเข้ามาซือ้กจิการมหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ปัีญหาขาดสภาพคล่อง 

โดยมีเป้าหมายต่อยอดรับกลุ่มนักศึกษาจีนมาเรียนในไทย เนื่องจาก สถาบันการ

ภาพที่ ๒.๙ แผนภาพแสดง วงจรทัวร์ศูนย์เหรียญ (Zero-Dollar Tour)
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ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนเป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตทุีป่ระชากรจนีท่ีมีจํานวนมาก แต่มหาวิทยาลยัในประเทศรองรบัได้ไม่เพยีง

พอ จงึทําให้มแีนวโน้มทีน่กัศกึษาจนีเลอืกทีจ่ะเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัของไทยมาก

ขึ้น๓๘ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมรับมือในประเด็นมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะรองรับนักศึกษาจีนดังกล่าวด้วย

- แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายและมาเฟียจีนที่จะ

โยงใยทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกรณี “คิงส์ โรมันส์” 

(Kings Romans Casino) ซึ่งเป็นคาสิโนที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นผึ้ง 

แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงข้ามกับสามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน ซึ่งถูกระบุ

จากสหรัฐอเมริกาว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมใหญ่ระหว่างประเทศ๓๙ ทั้งนี้ คาสิโน  

ดงักล่าว สามารถทีจ่ะล่อใจนกัท่องเทีย่วและนกัพนนัจากภาคใต้ของจนีเข้าสู ่สปป.ลาว 

และไทย ผ่านรถไฟจีน-สปป.ลาว ได้สะดวกยิ่งขึ้น

- ภาษาจนีและเงนิสกุลจีน (เงนิหยวน) จะมบีทบาทเพิม่มากขึน้ทัง้ในระดบั

ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ดังนั้น การให้ความสําคัญต่อภาษาจีน และเตรียม

ความพร้อมด้านบุคคลการเพื่อรองรับนักลงทุนของจีนจึงเป็นเรื่องที่จําเป็น

๓) สถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบด้านสังคม

- การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายของแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ และ 

การขนสนิค้าหนภีาษหีรือสนิค้าผดิกฎหมายตลอดจนยาเสพตดิจะมีมากขึน้ เน่ืองจาก

การขนส่งคนและสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

- การแพร่ของโรคระบาดทีจ่ะติดมากบันกัท่องเท่ียว หรอืกับสนิค้าทีส่่งมายงั

ปลายทางมีมากขึ้น เน่ืองจากนักท่องเท่ียวและสินค้าเข้ามาอย่างรวดเร็วและเป็น 

จํานวนมาก

๒.๕.๒	ผลกระทบต่อมิติด้ำนเทคโนโลยี	(T:	Technological)

 นบัตัง้แต่รถไฟจนี-สปป.ลาว ซึง่วิง่จากคนุหมงิ-เวยีงจนัทน์-สปป.ลาว ได้เริม่

เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ขบวนรถไฟจีน-สปป.ลาว นี้  

ถอืเป็นการนบัหนึง่ทางประวตัศิาสตร์โลจติกิส์ของภูมภิาค ทัง้นี ้ขบวนรถไฟดังกล่าว
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ได้สร้างโอกาสการเชือ่มโยงการขนส่งระหว่างจนี-สปป.ลาว-ไทย และเกิดเป็นความร่วมมอื 

ในการพัฒนารถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) ไทย-จีน เส้นทางเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ-

นครราชสีมา-หนองคาย ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง กล่าวคืออยู่ระหว่างการ

สํารวจ ออกแบบและจัดทําวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)๔๐ อย่างไรก็ดี 

การเชือ่มโยงการขนส่งดงักล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อมติคิวามมัน่คงในด้านเทคโนโลยี

ทัง้ทางตรงและอ้อม ซ่ึงไทยจาํเป็นต้องเตรยีมความพร้อมสาํหรบัแนวทางการเชือ่มโยง

รถไฟจีน-สปป.ลาว-ไทย เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

 - ความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู ้

ด้านการขนส่งระบบรางจากประเทศจีน เนื่องจากรัฐบาลไทยตัดสินใจเมื่อ มีนาคม 

๒๕๕๙ ว่าไทยจะลงทนุในโครงการก่อสร้างรถไฟ ความเรว็สงูทีร่ะดบั ๒๕๐ กโิลเมตร/

ช่ัวโมง ในเส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา ท้ังหมดเอง๔๑ ผ่านการศึกษา

เทคโนโลยีจากจีน ส่งผลให้ไทยสามารถยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

เส้นทางและระบบรางรถไฟเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 - เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยด้วยการยกระดับรถไฟ 

รางเดีย่วให้เป็นรถไฟรางคูแ่ละการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงู ทัง้นี ้ รถไฟจนี-สปป.ลาว  

ถือเป็นตัวผลักดันให้ไทยต้องเตรียมความพร้อมท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โลจิสติกส์เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub) ในภูมิภาค

 - เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลย ีนวัตกรรมด้านระบบราง การผลติชิน้ส่วนในประเทศ (Local Content)  

การปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศ ให้มีขีดความสามารถด้านการ

ทดสอบและวเิคราะห์คณุภาพวสัดชุิน้ส่วน ตลอดจนผลิตภณัฑ์ระบบรางให้สามารถ

รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยในอนาคต๔๒ จะเห็น

ว่าการเตรียมความพร้อมในส่วนขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางและการ

พฒันาบคุลากรด้านต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการดาํเนนิการรถไฟความเรว็สงู เพือ่รองรบั

การเปลี่ยนแปลี่ยนแปลงที่จะเกิดตามมาดังที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น ถือเป็นอีกหนึ่ง

ความท้าทายที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
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ที่มำ:	กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๖๔), “ไฮสปีดจีน-ลาว” เปิดใช้ ๒ ธ.ค.๖๔ เกมส์เคลื่อน

กลยุทธ์โลจิสติกส์ภูมิภาค

๒.๕.๓	ผลกระทบต่อมิติด้ำนเศรษฐกิจ	(E:	Economic)

ท่ามกลางความสนใจของคนทัว่ไป นอกเหนอืจากนกัลงทนุจีนและนกัลงทนุ

ลาวต่อรถไฟจีน-ลาว ที่มีระยะทางจากคุนหมิงถึงเวียงจันทน์รวม ๙๒๒.๕ กิโลเมตร 

และใช้เวลาในการขนส่ง ๘ ชั่วโมง ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาน้ัน ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในส่วนของนักลงทุนไทยต่าง 

ก็คาดหวังถึงผลประโยชน์จากรถไฟดังกล่าวในเชิงเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ทั้งนี ้

สืบเนื่องจากรถไฟขบวนล้านช้างนี้ มีสถานีสุดท้ายส้ินสุดที่นครหลวงเวียงจันทน์  

สปป.ลาว ซึง่ห่างจากจงัหวดัหนองคายเพียง ๒๔ กโิลเมตร โดยค่าโดยสารและระยะ

เวลา จากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน มาถึงหนองคายใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ ชั่วโมง 

เท่านั้น (BBC NEWS. ๒๕๖๔, อ้างแล้ว) หากไทยมีการเตรียมพร้อมในการรับมือ 

เราจะเห็นโอกาสสําคัญทางการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และการขนส่งสินค้า 

สรุปได้ดังนี้

 ภาพที่ ๒.๑๐ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
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๑) ด้านสินค้า

 เน่ืองจากรถไฟสายนีจ้ะใช้ขนส่งสนิค้าเป็นหลกั ดงัจะเหน็ได้จากจํานวน

เท่ียวรถไฟของการขนส่งสินค้ามีมากกว่าการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ ไทยมีโอกาส 

ในการส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว และจีนเพิ่มข้ึน ซึ่งไทยนั้นมีตลาดรองรับในจีน 

ตอนใต้อยู่แล้ว เพราะสินค้าไทยมีคุณภาพสูงพร้อมกับที่จีนมีกําลังซ้ือมหาศาล  

เฉพาะแค่ประชากรในมณฑลยูนนาน นั้นมีจํานวนถึง ๕๐ ล้านคน เกือบเท่ากับคน

ไทยทั้งประเทศแล้ว สําหรับสินค้าไทยที่เป็นสินค้าส่งออก มีดังนี้๔๓

- อาหารและเครือ่งดืม่ ผลติภัณฑ์ความงาม และผลติภณัฑ์ยางพารา รวมถงึ

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้า E-Commerce ข้ามแดนยอดนิยม (Cross- 

Border E-Commerce หรือ CBEC)

- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ 

เช่น ผลไม้สด (ทุเรียน มังคุด ลําไย) ข้าวยางพารา และไก่แช่แข็ง เป็นต้น

ในทางกลบักัน สนิค้าจากจนีกส็ามารถทีจ่ะเข้ามายงัไทยในปรมิาณมากขึน้

ด้วย ซึง่หากมองเป็นโอกาส กจ็ะเหน็ว่า ไทยสามารถทีจ่ะนาํสนิค้าจากจนีซึง่มต้ีนทนุตํา่ 

มาใช้ในในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้ โดยเฉพาะสินค้าส่งออกจากมณฑลยูนนาน  

ได้แก่ ผัก ผลไม้ ผ้าผืน และเคมีภัณฑ์ รวมถึงสินค้า IT ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถ 

ที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบกับอุตสาหกรรมในบางประเภทได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยอาจจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขัน 

กับสินค้านําเข้าจากจีนบางชนิดที่ไม่เป็นที่ต้องการเพ่ิมข้ึน โดยท่ีสินค้าจีนจะเป็น 

คู่แข่งขันกับสินค้าไทยในตลาดลาวมากข้ึนด้วย นอกเหนือจากการที่นักลงทุนจีน 

จะเข้ามาประกอบธรุกจิในไทยและ สปป.ลาว เพิม่ขึน้ดงัทีจ่ะกล่าวถงึในหัวข้อ ๓.๓.๒ 

ด้านการลงทุนต่อไป สําหรับในกรณีข่าว “ผลไม้จีนทะลักเข้าไทยผ่านเส้นทางรถไฟ

จนี-ลาว” เมือ่ช่วงต้นเดอืน ธนัวาคม ๒๕๖๔ นัน้ไม่เป็นความจริง เนือ่งจากด่านตรวจ

พืชหนองคาย ยังไม่มีการอนุญาตให้นําเข้าผลไม้จากจีนผ่านขบวนรถไฟล้านช้าง  

แต่อย่างใด เพียงแต่จีนได้มีการทดลองขนส่งผักมาไทย จํานวน ๓๓ ตู้ เมื่อวันที่  

๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ในวนัทีม่กีารเปิดบรกิารรถไฟดงักล่าวเป็นวนัแรก และตามมาด้วย
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การขนส่งไม้ตัดดอกผ่านรถไฟอีก ๒ ตู้ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งผักอีก 

๒๖ ตู้ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ถือเป็นปริมาณที่ 

น้อยมาก โดยการขนส่งดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการที่เปลี่ยนการขนส่งจาก 

รถเทรลเลอร์บนถนนเส้นทาง R3A มาเป็นรถไฟจีน-สปป.ลาว เพราะด่านโมฮ่าน 

ของจีนแออัดและติดขัดอย่างหนักจากมาตรการป้องกัน COVID-19๔๔

ภาพที่ ๒.๗ เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจากคุณหมิง-เวียงจันทน์-หนองคาย

ทีม่ำ:	POST TODAY. (๒๕๖๔), ข่าวผลไม้จนีทะลกัเข้าด่านหนองคายไม่จรงิ รอหลงั

ตรุษจีน

 ทั้งน้ี ยังมีอีกหน่ึงความท้าทายในการท่ีไทยจะต้องแก้ปัญหาข้อขัดข้อง

ที่กําลังเกิดขึ้นในการส่งออกสินค้าไทยไปจีน นั่นคือ การเริ่มกีดกันทางการค้าจีนกับ

ประเทศไทยที่ไม่ใช่มาตรการด้านภาษี เช่น มาตรการตรวจ COVID-19 ในทุเรียน 

ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้ การอ้างระบบป้องกันความปลอดภัยขั้น

สงูสดุในอาหาร อกีทัง้การขนส่งสินค้าทางชายแดนไทยไปจีนกําลังมปัีญหาและเป็น

ไปอย่างล่าช้า ผักผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีนเกิดการเน่าเสีย ต่างจากผักผลไม้จากจีน

ซึ่งเข้ามาไทยในเวลาไม่เกิน ๑ วัน ดังที่กล่าวถึงข้างต้น



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
เรื่อง “รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาส และความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย”30

 ๒) ด้านการลงทุน

 หากพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจของไทยด้านการลงทุนจะพบว่า ปัจจุบัน

จนีเริม่มีบทบาทการลงทนุในไทยเป็นสัดส่วนทีส่งูต่อเนือ่งโดยมกีารลงทนุเป็นลาํดบั

สองรองจากญี่ปุ่นในช่วงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีจํานวน

โครงการลงทนุ ๙๐๘ โครงการ มลูค่าการลงทนุ ๖.๔๒๑ แสนล้านบาท (ธนติ โสรตัน์. 

๒๕๖๓, อ้างแล้ว) ทัง้นี ้การเปิดให้บรกิารรถไฟจนี-สปป.ลาว ถอืเป็นการสนบัสนนุให้ไทย

มโีอกาสทัง้การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

โดยจีนจะเข้ามาลงทุนในไทยมากข้ึน และการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ  

(Thai Direct Investment Abroad: TDI) จากนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในลาว

ดังนี้

 - นักลงทุนจีนให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ  

กล่าวคือ ๑) ไทยมคีวามพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม

ต่อการเข้ามาอยูอ่าศยัและทําธรุกจิ ๒) มแีรงงานทีมี่ทกัษะเป็นจํานวนมาก ๓) มคีวาม

สัมพันธ์อันดีกับจีนจากการมีสมาคมนักธุรกิจเช้ือสายจีนเป็นเวลายาวนาน และ  

๔) จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ท่ีทําให้จีนย้ายฐานการผลิตมาไทย

มากขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นสัญญาณถึงการเข้ามาของนักลงทุนจีนนั้น สามารถสังเกตได้

จากนักลงทุนจีนที่มีความสนใจมาซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในหลายพ้ืนที่ โดย

เฉพาะในภาคอีสานบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)  

ซึง่อาจเกิดอตุสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะจงัหวดันครราชสมีา ขอนแก่น และอดุรธานี 

เป็นต้น ส่วนบรเิวณเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) แนวโน้มการลงทุนจะเป็น

อตุสาหกรรมยางพาราและอตุสาหกรรมไฮเทค ทัง้นี ้ หากนกัลงทนุจีนมาลงทนุในไทย

เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกให้เกิดการ

จ้างงานในพื้นที่ เกิดเป็นชุมชนใหม่และเมืองใหม่ อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อม

ลํ้าด้านรายได้ผ่านการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย

 - นักธุรกิจไทยสามารถไปลงทุนใน สปป.ลาว ในธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพ 

ความเชี่ยวชาญ และความพร้อม ได้แก่ ๑) ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ 
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๒) ธรุกิจบรกิารทีไ่ทยมคีวามถนดั เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ะลกึ และ

นวดสปา ๓) ธุรกิจเกษตรและปศุสัตว์ และ ๔) อุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีและ

ซัพพลายเชน (อภิชญาณ์ จึงตระกูล และคณะ. ๒๕๖๔, อ้างแล้ว) ทั้งนี้ การลงทุน

ใน สปป.ลาว นัน้ นกัธรุกจิไทยอาจต้องลงทนุในรปูแบบการร่วมทนุกบัผูป้ระกอบการ 

ลาว การอาศัยสิทธิประโยชน์ทางการค้าของ สปป.ลาว ในการส่งออกไปจีน รวมถึง

การอาศัยสิทธิพิเศษของ สปป.ลาว ในการส่งออกไปยังประเทศที่ ๓

 ๓) ด้านการท่องเที่ยว

 สาํหรบัผลกระทบของรถไฟจนี-สปป.ลาว ซ่ึงมปีลายทางใกล้กบัจังหวดั

หนองคายของไทยเพียง ๒๔ กิโลเมตร นั้น ได้ถูกคาดหวังว่าจะส่งผลดีทั้งในด้าน 

การบริการและการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือจํานวนนักท่องเที่ยว 

จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยว ไทย จีนและจากยุโรป เน่ืองจาก 

นักท่องเที่ยวจีนและลาว สามารถท่ีจะมาเที่ยวไทยได้สะดวกข้ึนและถือเป็นโอกาส

ที่ดีของไทยในการรองรับนักท่องเท่ียวจากกลุ่มจีนตะวันตกซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีรายได้ 

ปานกลาง ที่จะเข้ามาเที่ยวไทยแบบกลุ่มทัวร์เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้นักท่องเที่ยว 

ที่เดินทางมากับรถไฟดังกล่าว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจบริการต่าง ๆ ของไทย 

ได้แก่ ๑) กลุม่บรกิารสขุภาพ เช่น โรงพยาบาลนวดแผนไทยและสถานเสรมิความงาม 

เนือ่งจาก นกัท่องเทีย่วมคีวามเชือ่มัน่ในคุณภาพ และมาตรฐานสาธารณสขุของไทย

นอกเหนือจากการเดินทางและผ่านแดนท่ีสะดวก ๒) กลุ ่มห้างสรรพสินค้า  

ร้านอาหาร และโรงแรม เน่ืองจากสินค้าและบริการมีราคาถูก โดยที่อาหารและ 

เครื่องดื่มของไทยนั้น ได้รับความนิยมจากทั้งชาวจีนและลาวเสมอมา ดังจะเห็นได้

จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งพบว่า คนจีนและคนลาว 

ในไทยมีอัตราการใช้จ่ายในการซื้อสินค้า บริการอาหารและเครื่องดื่มในช่วงปี  

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เตบิโตเฉลีย่ต่อปีร้อยละ ๓๕ และ ๒๙ ตามลําดบั๔๕ ทัง้นี ้คนจนี 

ในมณฑลยนูนานทีเ่ป็นต้นทางของรถไฟสายนี ้ มจํีานวนประชากรเกอืบ ๕๐ ล้านคน  

ซึ่งหากประชากรเหล่านี้มาเท่ียวไทย ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้ 

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท/ปี ยิ่งไปกว่านั้น ไทยยังมีโอกาสที่จะรองรับนักธุรกิจ 
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จีนทีอ่ยูใ่นลาวกว่า ๑ ล้านคน ท่ีอาจจะข้ามมาเท่ียวไทย โดยเฉพาะในสถานทีซ่ี่งเป็น

ที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวจีน เช่น กรุงเทพฯ กระบี่ ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นต้น 

(อภชิญาณ์ จึงตระกูล และคณะ. ๒๕๖๔, อ้างแล้ว) อย่างไรกด็ ี มกีารคาดการณ์ไว้ว่า  

นักท่องเที่ยวไทยจะไปเท่ียวลาวและจีนได้สะดวกมากขึ้น เนื่องมาจากการเดินทาง

ด้วยรถไฟที่รวดเร็วกว่าการนั่งรถโดยสาร อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าการโดยสาร 

เคร่ืองบิน นอกจากนี้ เส้นทางที่รถไฟสายนี้ผ่านก็เป็นเมืองท่องเท่ียวสําคัญต่าง ๆ 

ของ สปป.ลาว ทั้งวังเวียงและหลวงพระบาง โดยที่จุดหมายปลายทางนั้นยังเป็นจุด 

เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองอื่น ๆ ในจีนได้อีก

 ๔) ด้านการขนส่ง

ผลพวงจากรถไฟจนี-สปป.ลาว ทีส่่งผลกระทบต่อด้านการขนส่งหรอืโลจสิตกิส์

ไทยทั้งทางตรงและอ้อม นั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้

- ช่วยเพิ่มความสะดวก และความรวดเร็วในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าในการ

ขนส่งสินค้า ดังกรณีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนด้วยระบบรางที่สามารถส่ง

ออกสินค้าได้สะดวก และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

- รถไฟจีน-สปป.ลาว เป็นสิ่งผลักดันในการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางถนน

เพื่อรองรับการมาของรถไฟดังกล่าว

- ขบวนรถไฟจนี-สปป.ลาว สามารถส่งสนิค้าหรอืทําให้เกดิการขนส่งสนิค้า

เพ่ิมขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่สามารถข้ามพรมแดนลาว-ไทยได้ จากข้อจํากัดของ

สถานการณ์ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม ไทยควรเตรียมพร้อมรับมือในส่วนของ

สินค้าจีนบางอย่าง ที่อาจจะทะลักเข้ามาไทยได้ในอีกไม่ช้า

- การขนส่งผ่านรถไฟจนี-สปป.ลาว นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ 

ผูป้ระกอบการแล้ว ยงัเป็นอกีทางเลอืกในการกระจายความเสีย่งด้านการขนส่งด้วย 

เน่ืองจากการขนส่งด้วยรถไฟมีความปลอดภัยสูง โดยมีการประมาณการค่าขนส่ง

ผ่านทางรถไฟจนี-สปป.ลาว ทีเ่ชือ่มต่อมายงัไทยด้วยรถบรรทกุซึง่สามารถลดค่าขนส่งได้

ถงึ ๑ ใน ๓ ของค่าขนส่งทางถนนเดมิ ท้ังนี ้หากรถไฟจีน-ลาว สามารถเชือ่มกบัรถไฟ
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ไทยได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต ก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มากกว่าครึ่ง

ของการขนส่งทางถนนเดมิ (รถบรรทกุไทยจะขนสนิค้าไปเชือ่มกบัรถไฟท่ี สปป.ลาว)  

หรือกล่าวได้ว่า ผู ้ประกอบการโลจิสติกส์จะได้ประโยชน์จากการขนส่งแบบ  

Multimodal Transportation (อภิชญาณ์ จึงตระกูล และคณะ. ๒๕๖๔, อ้างแล้ว)

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟจีน-ลาว ซ่ึงได้รับความนิยมเป็น 

อย่างสูง ทั้งในด้านการขนส่งผู ้โดยสารและการขนส่งสินค้า หลังจากการเปิด 

ให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไว้ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้

- ในการให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารในช่วงเส้นทางในประเทศจีนนั้น 

มกีารจัดขบวนรถไฟให้บรกิารในการเดนิทางไปกลบัสงูเฉลีย่ ๓๑.๕ คูข่บวน/วนั และ

ขบวนรถจะเดินทางในทุก ๓๐ นาที โดยจํานวนในช่วงที่เปิดให้บริการใหม่ ๆ เพิ่ม

จากวันละ ๑๙,๐๐๐ คน มาเป็นจํานวนสูงสุดถึงวันละ ๓๓,๐๐๐ คน  โดยจํานวน

ยอดการขนส่งผูโ้ดยสารคดิเป็น ๖๒๐,๐๐๐ คน ในขณะทีก่ารบริการในเส้นทางของ 

สปป.ลาว มีจํานวนผู้โดยสารในช่วงให้บริการเริ่มแรกจากวันละ ๑,๐๐๐ คน  

เพิ่มเป็นวันละ ๒,๖๐๐ คน โดยมียอดรวมผู้โดยสารแล้วกว่า ๕๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล

ถึงวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕)

- ในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าโดยเส้นทางรถไฟดังกล่าวนั้น ถือ

เป็นการสร้างช่องทางโลจสิตกิส์ทีส่ะดวกสบายระหว่างจีนและอาเซียนในการขนส่ง

สินค้า โดยใช้เวลาในการเดินทางจากคุนหมิงถึงเวียงจันทน์เพียง ๓๐ ชั่วโมง ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าการขนส่งด้วยรถไฟจะประหยัดท้ังเวลาและต้นทุนต่ํากว่าการขนส่งผ่าน

เส้นทางถนน ท้ังนี้ ในช่วง ๑ เดือนเศษท่ีผ่านมา พบว่ามีการเที่ยวรถขนส่งสินค้า

จํานวน ๓๘๐ ขบวนซึ่งขนส่งสินค้ารวม ๑๗๐,๐๐๐ ตัน ขณะเดียวกันเป็นขบวน

รถไฟระหว่างประเทศ ๗๐ ขบวน ซึ่งขนส่งสินค้ากว่า ๕๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ ประเภท

ของสนิค้าได้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง จากช่วงแรกทีข่นส่ง ยางพารา ปุย๋เคม ีและของใช้

ที่จําเป็น เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รถยนต์ สิ่งทอ ผักสด 

ดอกไม้ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น๔๖



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
เรื่อง “รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาส และความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย”34

ที่มำ:	 CHIANG MAI NEWS. (๒๕๖๔), คาดหวังรถไฟสายคุนหมิง-เวียงจันทน์  

หนุนเศรษฐกิจ สังคมโซนภาคเหนือบนมีอนาคตสดใส๔๗

ทัง้นี ้ ในอนาคต หากรถไฟไทยสามารถเชือ่มต่อกับรถไฟจีน-สปป.ลาว ได้โดย

สมบูรณ์ การใช้เส้นทางนี้ในด้านการขนส่งผู้โดยสารตลอดจนด้านการขนส่งสินค้า  

กจ็ะมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ โดยทีเ่ส้นทางรถไฟจนี-สปป.ลาว นี ้จะเป็นเส้นทางสาํคญัใน

การขนส่งสินค้าจากจีนไปยังจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์  

แทนการขนส่งทางถนนและทางเรือในบางส่วนได้

จากข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกจิทีก่ล่าวในข้างต้นนี ้ แม้รถไฟจีน-สปป.ลาว 

จะส่งผลในเชิงบวกทางเศรษฐกิจต่อไทยเป็นอย่างมากนั้นก็ตาม หากแต่การเพิ่มขึ้น

ของคนและสิ่งของที่เดินทางหรือมากับรถไฟเป็นจํานวนมากในแต่ละวันก็อาจส่ง 

ผลกระทบด้านลบด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อการขนส่งคนและสินค้ามีความสะดวก 

และรวดเร็ว ดังนั้นการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและขนของหนีภาษีหรือ

สินค้าผิดกฎหมายจะมีมากขึ้นด้วย

ภาพที่ ๒.๘ ขบวนรถไฟสายคุนหมิง-เวียงจันทน์
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 ๒.๕.๔	ผลกระทบต่อมิติด้ำนสิ่งแวดล้อม	(E:	Environmental)

 ขบวนรถไฟจีน-ลาวหรือขบวนรถไฟล้านช้างซ่ึงได้เปิดให้บริการในการ

ขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสารจากคนุหมงิ-เวยีงจนัทน์ นบัตัง้แต่ต้นเดอืน ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

ทีผ่่านมานัน้ แม้ปัจจบุนัจะยงัไม่สร้างผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่อไทยอย่างชดัเจน

มากนักก็ตาม หากแต่อนาคตขบวนรถไฟสายนี้ก็อาจสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

ที่จะตามมาภายหลัง กล่าวโดยสรุปดังนี้

 - ขยะมูลฝอยจากนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารท่ีเดินทางมากับขบวนรถ

ไฟคนุหมิง-เวียงจันทน์ ระยะทาง ๑,๐๓๕ กิโลเมตร มปีรมิาณเพิม่ขึน้ นอกเหนอืจาก

การขยายตวัของชมุชนรอบระบบรางตามหวัเมอืงท่ีจะเกดิตามภายหลงัการก่อสร้าง

การเชื่อมต่อระบบรางในไทย

 - การใช้สารเคมีทางการเกษตรในฝั่ง สปป.ลาว ทั้งเพื่อการพัฒนาและ 

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อาจก่อให้เกิดสารพิษตกค้างและปนเปื้อนลงสู่ลํานํ้าโขง 

ซึ่งเป็นผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้า สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทย

 - มลพษิทางอากาศ (Air Pollution) จากการก่อสร้างการเชือ่มต่อระบบ

รางในไทย และจากการขยายตัวของชุมชนรอบระบบรางตามหัวเมืองที่จะเกิด 

ตามมาภายหลัง

 - โรคระบาดจะเข้ามาได้ง ่ายขึ้นและรวดเร็วซึ่งอาจจะติดมากับ 

นักท่องเที่ยวหรือสินค้าที่มีจํานวนมากผ่านขบวนรถไฟจีน-สปป.ลาว 

 ๒.๕.๕	ผลกระทบต่อมติด้ิำนกำรเมอืง	(P:	Political)	ระหว่ำงประเทศ 

 โครงการรถไฟจนี-สปป.ลาว ถือเป็นอกีหนึง่การดําเนนิยทุธศาสตร์เชงิรกุ 

ในกรอบ The Belt and Road Initiative ผ่านการสร้าง “ความเชื่อมโยง”  

(Connectivity) และ “ความร่วมมือระหว่างประเทศ” แบบเปิดกว้างในลักษณะ

ทวภิาคและพหภุาค ี (Multi-Cooperation) กบันานาประเทศซึง่เป็นการขยายบทบาท

อิทธิพลของจีนทั้งในเวทีอาเซียนและเวทีโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับ

ผลพลอยได้จากความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีน-สปป.ลาว ซึ่งจะมีความ

แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ โดยทีจ่ะนาํมาซึง่การอยูร่่วมกนัอย่างสันติและโอกาสเชงิบวกต่าง ๆ  
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ทีจ่ะมขีึน้จากความร่วมมอืในแถบอนภุมูภิาคลุม่นํา้โขง ในทางกลบักนัรถไฟจนี-สปป.ลาว 

ก็อาจนํามาซึ่งผลกระทบเชงิลบในด้านการเมอืงระหวา่งประเทศระดบัภูมภิาค และ

ระดับโลก สรุปได้ดังนี้

 - การเคลื่อนย้ายกําลังทหารของจีนมาสู ่ชายแดนไทยในกรณีเกิด 

ข้อพิพาทจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยผ่านขบวนรถไฟจีน-สปป.ลาว  โดยกําลังทหารจีน

สามารถทีจ่ะเข้าสูพ่ืน้ท่ีส่วนในของไทยต่อได้โดยผ่านสะพานมติรภาพไทย-สปป.ลาว  

อีกทั้งการเชื่อมต่อระบบรางในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่จะมีในอนาคต 

ดังนั้น การเชื่อมต่อระบบรางกับจีนซึ่งอาจมีผลต่ออธิปไตยของไทยนั้น ถือเป็นหนึ่ง

ในประเด็นสําคัญที่ไทยต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ

 - การเช่ือมต่อระบบรางในโครงการรถไฟความเรว็สงูไทย-จนี ซึง่เป็นผล

สืบเนื่องจากโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว นั้น อาจส่งผลในด้านลบต่อความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับสหรฐัฯ ทัง้นีก้ารจดัการกบัแรงกดดนัจาก สหรฐัฯ และชาตพินัธมติร

ของ สหรัฐฯ ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายด้านการเมืองระหว่างประเทศท่ีไทยอาจ

จะต้องเผชิญ

 - อาจมีการลักลอบนําเข้าแร่ Rare Earth จากจีนผ่านขบวนรถไฟ 

จีน-สปป.ลาว ซ่ึงแร่ Rare Earth ถือเป็นชิน้ส่วนสาํคญัในการผลติอปุกรณ์ชิน้ส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์ (IT) ต่าง ๆ ซึ่งจีนเป็นผู้ผลิตเป็นอันดับ ๑ ของโลก ทั้งนี้ จีนได้ใช้แร่ 

Rare Earth เป็นเครื่องมือต่อรองทําสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ในปัจจุบัน

ส่วนท่ี	 ๓	 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรเตรียมพร้อมต่อผลกระทบ 

ควำมมั่นคงของประเทศจำกโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงจีน-สปป.ลำว

 โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมทาง

ยุทธศาสตร์ BRI และระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน ในการพัฒนาทั้งประเทศจีน 

สปป.ลาว และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ จีนมีเป้าหมายในการ

ขยายอทิธพิลทางเศรษฐกจิและการเมอืงในภมูภิาคนี ้พร้อมกบัทีต้่องการขยายตลาด

รองรับสินค้าอุตสาหกรรมของจีน นอกเหนือจากมุ่งท่ีจะกระจายความเจริญสู่ภาค
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ตะวันตกเฉียงใต้ในส่วนพื้นที่มณฑลยูนนานของจีนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า จีนใช้
ประโยชน์จากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานใน ๒ รูปแบบ คือ
 ๑) เป็นโครงข่ายคมนาคมเพือ่การเชือ่มโยง (Connectivity) และเข้าถงึ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปรียบเสมือนหลังบ้านของจีน
 ๒) เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคให้เป็น
เสมือนปุ่ม (Node/Hub) ควบคุมการผลิต การบริโภค และห่วงโซ่อุปทาน
 ทั้งน้ี เป้าหมายสูงสุดของจีนคือ การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่
ของโลก ในขณะเดียวกันนั้น ประเทศในภูมิภาคต่างก็ได้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอก ทั้งในด้านการการพัฒนาเมือง 
สองข้างทางรถไฟและเมืองชายแดน รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
กล่าวคอื ขบวนรถไฟจนี-สปป.ลาว สามารถทีจ่ะลาํเลยีงทัง้สนิค้าและคนจากจนีตอนใต้
ผ่าน สปป.ลาว มาถงึไทยได้อีกเส้นทางหนึง่ โดยท่ีเส้นทางรถไฟดงักล่าวได้เชือ่มจาก
นครคนุหมงิ มณฑลยนูนาน มายงัเมอืงบ่อเตน็ สปป. ลาว และมปีลายทางทีน่ครหลวง
เวยีงจนัทน์ ซึง่อยูห่่างจากจงัหวดัหนองคายเพยีง ๒๔ กโิลเมตร นัน้ ถอืว่าเป็นทัง้โอกาส
และความท้าทายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมอันจะนําไป
สู่ช่องทางหรือโอกาสแห่งผลประโยชน์ นอกเหนือจากผลกระทบต่อความมั่นคงที่
ไทยจําเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมาภายหลัง
๓.๑	โอกำสของประเทศไทยจำกรถไฟควำมเร็วสูงจีน-สปป.ลำว

๓.๑.๑ โอกาสด้านการค้า ไทยสามารถเชื่อมต่อการส่งออกไปยัง สปป.ลาว 
และจีน หรือในภูมิภาคได้มากขึ้น โดยที่ขณะเดียวกัน ทางจีนและ สปป.ลาว  
จะต้องเตรียมตั้งรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมหาศาล ดังนั้น ควรมีการเจรจา 
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไทยสามารถท่ีจะส่งออกสินค้า 
ไป สปป.ลาว และจนีได้เพิม่ข้ึน โดยเฉพาะสนิค้าอปุโภคบรโิภค ผลไม้สดและแปรรูป 
เนื่องจากสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทั้งยังเป ็นที่ต ้องการของจีน 
เป็นอย่างมาก เช่น ทุเรียน และจีนมีกําลังซื้อสูง เฉพาะมณฑลยูนนานมีจํานวน
ประชากรราว ๕๐ ล้านคน เกือบเท่ากับคนไทยทั้งประเทศ
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๓.๑.๒ โอกาสด้านการบริการและการท่องเท่ียว คาดการณ์ว่าจํานวน 

นักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น จะนํามาสู่การจับจ่ายใช้สอยที่มากยิ่งข้ึนและส่งผลให ้

รายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มมากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวจีนและลาว 

สามารถมาเที่ยวไทยได้สะดวกขึ้นเนื่องจากราคาค่าตั๋วโดยสารรถไฟฯ มีราคา 

ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับการเดินทางแบบอื่น ทั้งนี้การเข้ามาของกลุ่มนักท่องเท่ียว

จีนและลาว จะมส่ีวนช่วยสนบัสนนุธรุกจิบริการ ๓ กลุม่ใหญ่ กล่าวคอื ๑) กลุม่บรกิาร

สุขภาพ ๒) กลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจโรงแรม และ ๓) กลุ่มสถาน

ศึกษาและโรงเรียนสอนภาษา

๓.๑.๓ โอกาสด้านการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันกับจีน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันทาง 

การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ทีอ่าจต้องเน้นจดุขายทีพ่ฒันา

ไปสูก่ารเพิม่มลูค่าของสนิค้าและบริการ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs 

ที่ต้องทําธุรกิจแข่งกับจีนจําเป็นต้องเปล่ียนกลยุทธ์โดยเน้นจุดขายที่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ

๓.๒	ผลกระทบต่อจนี	สปป.ลำว	และไทย	จำกโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงจนี-สปป.ลำว

 รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 

เมื่อ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น นอกจากจะส่งผลดีต่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ท้ังจากการขนส่งสินค้าและการเดินทางเนื่องจากผู้โดยสารสามารถเดินทางจาก 

สปป.ลาว ใช้เวลาประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง ถึงจีน โดยหากเป็นการขนส่งสินค้าใช้เวลา 

๑๐-๑๒ ชั่วโมง โดยประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ระยะเวลาในการเดินทางปกติ

และขนส่งสนิค้าได้เรว็มาก หากเม่ือเทยีบจากการเดนิทางโดยรถทัว่ไปหรือรถขนส่ง

สินค้า ดังนั้น จะเห็นว่าไม่เพียงประชาชน นักท่องเที่ยว หรือการขนส่งสินค้าทั้งจาก 

สปป.ลาว ไปจีน หรือจากจีนมา สปป.ลาว ที่จะเดินทางได้สะดวกมากขึ้น หากแต่

ถอืว่าเป็นการพลกิโฉมภาคการขนส่งของจนีมายงั สปป.ลาว ในการลดเวลาการขนส่ง

สนิค้าทางถนนและทางเรอืทีใ่ช้เวลามากกว่าการเดนิทางด้วยรถไฟความเร็วสูงซ่ึงใช้

เวลาไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง อย่างไรก็ดี โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ดังกล่าว 
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ไม่เพียงส่งผลกระทบเฉพาะเชิงบวก แต่ยังส่งผลกระทบเชิงลบ ดังสรุปในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๓.๑ ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟจีน-สปป.ลาว ต่อประเทศไทย และ  

สปป.ลาว 
ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ

ประเทศไทย สปป.ลำว
๑.  การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

เส้นทางขนส่งเพือ่เชือ่มโยง (Connectivity)

รองรับการมาของรถไฟจีน-สปป.ลาว

๒.   การขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสารมคีวามสะดวก

สบายมากขึ้น

๓.   การเติบโตด้านธุรกิจการด้านการท่องเที่ยว

และบริการสูงขึ้น

๔. นักลงทุนไทยสามารถที่จะไปลงทุนใน สปป.

ลาว ง่ายขึ้น

๕. การนําเข้า-ส่งออกของการค้าชายแดนมีผล

ประกอบการสูงขึ้น

๖. นักท่องเที่ยวจากจีนและสปป.ลาว มาเที่ยว

ไทยเพิ่มขึ้นจากเส้นทางรถไฟ เส้นทางถนน 

และทางเรือที่เชื่อมกับ สปป.ลาว

๗.  การลกัลอบนาํเข้า-ส่งออกสนิค้าหนภีาษหีรอื

สิ่งของต่าง ๆ เข้าประเทศอย่างไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย

๘.   การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

๙.  ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

๑๐. มาเฟียจีนและอาชญากรรมข้ามชาติ

๑๑.ปัญหาขยะมูลฝอยและมลพิษ (Waste & 

Pollution)

๑๒. โรคระบาดท่ีอาจมาพร้อมกับนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ

๑. เกิดการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    และเส้นทางขนส่ง

๒. การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารคล่องตัวและ

รวดเร็วขึ้น

๓. การนําเข้า-ส่งออกสินค้า มีความสะดวกสบาย

ยิ่งขึ้น

๔.  มกีารลงทนุทางด้านธรุกจิจากต่างชาตเิพิม่ขึน้

๕. การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ

ลงทุน

๖. นกัท่องเทีย่วทีม่จีาํนวนมากขึน้ส่งผลให้เกดิการ

ลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๗. เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านแรงงาน

๘. ส่ิงแวดล้อมตามแนวการก่อสร้างรถไฟถกูทาํลาย

จากกรณีการขุดเจาะอุโมงค์และการตัดไม้

๙. สารพิษตกค้างและปนเปื้อนลงสู่ลํานํ้าโขงจาก

การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑๐. ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ ๓.๒ ผลกระทบร่วมด้านบวกและลบระหว่างไทย-สปป.ลาว จากโครงการ

รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว

ผลกระทบร่วมระหว่ำงประเทศไทย-สปป.ลำว	ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลกระทบร่วมทั้งด้ำนบวก ผลกระทบร่วมทั้งด้ำนลบ

๑. เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

จากการพัฒนาเส้นทางการเดินทางภายในประเทศ

ทั้งทางถนนและทางรถไฟ โดยสามารถเชื่อมต่อ 

(Connectivity) กบัเส้นทางของโครงการรถไฟความ

เร็วสูงฯ 

๒. นักท่องเที่ยวจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเมื่อโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงฯ เสร็จสิ้นและสามารถเปิดให้บริการได้ 

ส่งผลให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวสะดวกและ

รวดเร็วขึ้นถือเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยว

๓.  การรับส่งสินค้าและผู้โดยสารสะดวกสบายมากข้ึน

โดยรถไฟสามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้ใน

ปริมาณมากและรวดเร็ว

๑. การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

และการลักลอบขนของหนีภาษีหรือ

สนิค้าผดิกฎหมายจะมจีาํนวนมากขึน้

โดยอาจจะมาพร้อมการขนส่งคน 

และสนิค้าด้วยรถไฟความเรว็สงูฯ ซึง่

มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒.  โรคระบาด โรคติดต่อ และโรคอุบัติ

ใหม่ สามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายข้ึน

จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่อง

เท่ียวและสินค้าที่มีจํานวนมากมาย 

มหาศาล โดยอาจจะ ติ ดมากั บ 

นักท ่องเที่ยว หรือสินค ้าที่ส ่งมา 

ยังปลายทางได้
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ตารางที่ ๓.๓ โอกาสและความท้าทายต่อความมั่นคงของประเทศไทยจากโครงการ

รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว 

มิติควำมมั่นคง โอกำส ควำมท้ำทำย

สังคม

(Social)

๑. การส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่าง

ประชาชน (People-to People 

Connectivty)

๒. การส่งเสริมขีดความสามารถระดับ

บุคคล ผ ่านการขยายโอกาส

ทางการศึกษาและวิชาชีพ ที่ตอบ

สนองต่อความต้องการของตลาด

แรงงาน

๓. การกระจายการพฒันาไปสูเ่มอืงรอง

๑. อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เที่ยว

๒. การลักลอบเข้าเมือง

๓. เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย

๔. การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย

๕. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เทคโนโลยี

(Technology)

๑. การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

องค์ความรูด้้านการขนส่งระบบราง

๒. การผลิตและพัฒนาบุคคลากร ด้าน

การวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้อง

๑. การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดทาง

เทคโนโลยี

๒.  การลดการพึง่พาและการผกูขาดทาง

เทคโนโลยี
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เศรษฐกิจ

(Economic)

๑. การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 

โลจิสติกส์เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็น

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics 

Hub) ในภูมิภาค

๒. การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปยัง 

สปป.ลาว จนี และประเทศใกล้เคยีง

๓. การนําเข้าปัจจยัการผลติซึง่มต้ีนทนุ

ตํ่าจากจีน มาใช้ในอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่อง

๔. ส ่งเสริม TDI ในธุรกิจที่ ไทยมี

ศักยภาพใน สปป.ลาว และโอกาส

จาก FDI จากประเทศจีน

๕. ส่งเสริมศักยภาพความเชื่อมโยง

ภายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 

Connectivity)

๑. การจัดการประสิทธิภาพของการ

บริการด้านโลจิสติกส์

๒. ภาวะการแข่งขันกับสินค้านําเข้าบาง

ชนิดจากจีน

๓. การกระจายทรัพยากร ในการสร้าง

โอกาสทางธุรกิจ และอาชีพ

สิ่งแวดล้อม

(Environment)

การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมผ่าน

การปรับรูปแบบการขนส่งที่รวดเร็ว

และก่อให้เกิดมลพิษตํ่า

๑. มลพิษจากการก่อสร้างเช่ือมต่อ

โครงการดังกล่าวในประเทศไทย

๒. มลพิษจากการขยายตัวของชุมชน

รอบระบบรางตามสถานีรถไฟ

กำรเมือง

(Politics)

การสร้างสภาวะที่เก้ือกูลที่ส ่งเสริม 

การได้รับประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 

ดังกล่าว

๑. การจดัการกบัแรงกดดนัจาก สหรัฐฯ 

และชาติพันธมิตรของ สหรัฐฯ

๒. การรักษาผลประโชน์ของประเทศไทย

จากโครงการดงักล่าว และทีอ่าจกระทบ

กับอธิปไตยของชาติ
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๓.๓	แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันการเดินทางและขนส่งสินค้าด้วยโครงข่ายทางรถไฟขนาดกว้าง  

๑ เมตร นั้น สามารถเดินรถไฟจากสถานีรถไฟหนองคายถึงสถานีรถไฟท่านาแล้ง

ของ สปป.ลาว โดยการผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๑ ทั้งนี้ สํานักงานความร่วมมือ

พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนการดําเนินโครงการก่อสร้างทาง

รถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ซึ่งมีระยะทาง ๕.๓๕ กิโลเมตร โดยมีความคืบหน้า

การก่อสร้างประมาณร้อยละ ๗๐ ซึง่จะรองรบัการเชือ่มต่อการเดนิทางและการขนส่ง

สนิค้าทางรถไฟฯ จากสถานเีวยีงจนัทน์เข้ามายงัระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตรของไทย

อย่างไรก็ตาม สถานีรถไฟท่านาแล้งดังกล่าว มีจุดสิ้นสุดที่เวียงจันทน์ ซ่ึงเป็น 

คนละพื้นที่กับจุดสิ้นสุดของรถไฟความเร็วสูงสายจีน-สปป.ลาว ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณ

เวียงจันทน์ใต้ ผลคือทําให้เกิด Missing Link ของการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าและ

การเดินทางระหว่างจีน สปป.ลาว และไทย

ทั้งนี้ แนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงคมนาคมดําเนินการต้ังคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟ

ระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอุปสงค์ ได้แก่  

กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

และหน่วยงานด้านอุปทาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงการคลงั ซึง่ม ี รองนายกฯ นายอนุทิน ชาญวรีกลู 

เป็นประธานกรรมการ และมีการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่

ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) เห็นชอบแผนการดําเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่าง  

๓ ประเทศ คอื จนี สปป.ลาว และไทย ๒) เหน็ชอบในหลกัการกาํกบัและตดิตามเพือ่ 

ขบัเคลือ่นดําเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ๓) เหน็ชอบการจัดทํา Framework 

Agreement ซึง่กรอบดงักล่าวจะนําไปสูก่ารหารอืทีเ่กีย่วข้องกบัการขนส่งทางรถไฟฯ 

ระหว่างจีน สปป.ลาว และไทยในอนาคต และ ๔) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม

ของบกลางเพื่อออกแบบสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งใหม่ และเร่งดําเนินการก่อสร้าง
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ให้แล้วเสร็จ ปัจจุบันการเชื่อมต่อของขนส่งสินค้าทางรถไฟข้ามแดนช่วงหนองคาย-

เวียงจันทน์ในระยะเร่งด่วนมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการขนส่งที่เพิ่มขึ้นผ่าน

สะพานเดิม โดยเพิ่มการเดินรถไฟขาไปจาก ๔ เท่ียว เป็น ๗ เที่ยว และขากลับ 

จาก ๔ เที่ยว เป็น ๗ เที่ยว รวมทั้งเพิ่มการขนส่งสินค้าจากขบวนละ ๑๒ แคร่  

เป็น ๒๕ แคร่ 

กล่าวได้ว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ

เตรียมความพร้อมโครงข่ายทางรางของไทยในการเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงฯ 

นัน้ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่ สําหรับเดินรถไฟฯ บรเิวณ

ข้างสะพานเดิมโดยห่างจากสะพานเดิมประมาณ ๓๐ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการ 

ปิดการจราจรกรณเีดินรถไฟฯรองรบัทางรถไฟทัง้ขนาดมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร และ

ขนาดทาง ๑ เมตร และเชื่อมระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบันอยู่

ระหว่างการเร่งรดัเจรจาหารอืระหว่างจีน สปป.ลาว และไทย โดยผลกัดนัให้เกดิการ

ประชุมร่วมกันสามฝ่ายเพือ่หารอืแนวทางการก่อสร้างและการเดนิรถร่วมกนั พร้อม

ทั้งพิจารณาข้อสรุปที่ชัดเจนใน ๓ ประเด็นคือ ๑) แนวเส้นทางของสะพานข้าม 

แม่นํ้าโขง รูปแบบ และจํานวนทางวิ่ง ๒) ตําแหน่งของ Port Stations และ  

Transshipment Stations ๓) การลงทนุโครงการการบรหิารจดัการการเดนิรถโดย

หน่วยงานที่รับผิดชอบท้ังสอง คือ กรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ย่าน

นาทาเพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ โดยมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกรองรับการแลกเปลี่ยนสินค้าจากรถไฟท่ีมาจากจีน–สปป.ลาว ปัจจุบัน  

การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการศึกษา

และวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะคัดเลือกเอกชน

ผู้เข้าร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี

๓.๔	แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในประเด็นควำมมั่นคง

ประเดน็การเชือ่มโยงภายในประเทศยงัคงเป็นประเด็นสําคญัทีรั่ฐบาลต้อง

พจิารณาอย่างถ่องแท้ และตอบคําถามประชาชนให้ได้ก่อนการดําเนนิโครงการส่วน
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อื่น ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลัก โดยนักวิชาการ

เสนอแนะว่า ควรมกีารเชือ่มโยงรถไฟฯ กบัเมืองรองทีม่ ีGDP ในระดับรองลงมา เช่น 

นครราชสมีา ให้แล้วเสรจ็ก่อนท่ีจะพฒันาการเช่ือมโยงรถไฟความเรว็สงูในส่วนอ่ืน ๆ  

หรอืเร่งดาํเนนิการเชือ่มโยงรถไฟฯ จาก สปป.ลาว ตัง้แต่หนองคายลงมานัน้ ถอืเป็น

ประเด็นที่ไทยต้องคํานึงถึง เช่น “สิทธิในการเดินรถตลอดสาย” ต้องมีความเสมอ

ภาคกนัระหว่างรฐัต่อรฐั โดยต้องคํานงึถงึผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทย

เป็นหลัก ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ไทยต้องให้ความสําคัญคือ ๑) การ

เช่ือมโยงของโครงการรถไฟความเรว็สงูฯ ไทยต้องได้รบัประโยชน์สูงสุด ๒) เชือ่มต่อ

แล้วต้องมีการบูรณาการทางด้านความมั่นคง ๓) เกิดการสร้างความสมดุลให้กลุ่ม

ประเทศในลุ่มแม่น้ําโขงท้ังหมด ๔) การเช่ือมโยงต้องเชื่อมโยงแบบมิตรภาพด้วย

ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เช่น กรณีการต้ังด่านต่าง ๆ เป็นต้น และ  

๕) ความพร้อมของนโยบายหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความสะดวกสบาย

จากการเชื่อมต่อโครงการฯ ดังกล่าว เช่น การตรวจศุลกากรในจุดเดียว โดยสรุป 

การดําเนินการในเรื่องการเชื่อมโยงที่ผ่านมามีการเจรจา ๒๙ ครั้ง กล่าวคือ ปัจจุบัน

ไทยยังคงไม่เสยีผลประโยชน์ต่อจนี ส่วนกรณกีารสัง่ซือ้หวัรถจกัรของจีนนัน้ ถอืเป็น

เรื่องที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากในขณะนี้ โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนมีการ

ขยายตัวเป็นอย่างมากและก้าวกระโดดที่สุดในโลก ซึ่งจีนมีนโยบายให้เศรษฐกิจนํา

สงัคม หากแต่สงัคมต้องอยูก่นัอย่างสงบสขุและสร้างความมัน่คงให้กบัประเทศและ

ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาในอนาคต ส่วนในประเด็นการเชื่อมต่อทางรางของไทย

น้ัน ปัจจบุนัไทยยงัคงไม่เสยีผลประโยชน์ใด ๆ  โดยรฐับาลไทยยงัคงมท่ีาทรีะมัดระวงั

ในการดําเนินการต่อโครงการส่วนต่อขยายในระบบการขนส่งทางรางดังกล่าว ซึ่ง

อาจเป็นด้วยการคํานึงถึงผลกระทบที่จะถูกดึงเข้าไปสู่วงโคจรของอิทธิพลจีนเร็ว 

เกินไป จึงเลือกที่จะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในส่วนกรุงเทพฯกรุงเทพฯ-

นครราชสมีาก่อน แทนทีจ่ะเชือ่มต่อทเีดยีวจาก จ.หนองคาย ทัง้นี ้ จีนได้กล่าวว่าไทย 

เป็นประเทศทีจ่นีเจรจาและต่อรองยากท่ีสดุในรายละเอยีดของการเชือ่มต่อโครงข่าย

รถไฟฯ โดยเฉพาะในแง่ที่ไทยแทบไม่ยอมเสียเปรียบใด ๆ กับจีนเลย
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๓.๕	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อประเทศไทย

 ๓.๕.๑ ควรส่งเสริมโอกาสในการเช่ือมโยงระหว่างประชาชน (People- 

to-People Connectivty) ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมและ

วัฒนธรรมโดยเฉพาะในระดับพื้นท่ี เพื่อสร้างความแน่นแฟ้นและความเข้าใจต้ังแต่

ในระดบับุคคลและชมุชน ทัง้นี ้ควรคาํนงึถงึความท้าทายทีเ่กดิขึน้จากการผสมผสาน

กลืนกลายทางวัฒนธรรม โดยอาจแสวงประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวในการสร้าง

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนอาจเป็น

หนทางในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ 

และส่งเสริมสภาวะเกื้อกูลต่อการส่งเสริมผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงดังกล่าว

 ๓.๕.๒ ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมเทคโนโลยี การวิจัย 

และนวัตกรรม ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

องค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทีพ่ฒันาขึน้ ตลอดจนควรดํารงความต่อเนือ่งของการผลติ

และพัฒนาบุคคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๕.๓ ส่งเสรมิการดาํเนนิการลงทุนเพือ่ให้เกดิ “ความง่ายต่อการประกอบ

ธุรกิจ (Ease of Doing Business)” เพื่อรองรับโอกาสจาก FDI จากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะจากประเทศจีน ตลอดจนการดําเนนิการเพือ่ส่งเสรมิ TDI ในต่างประเทศ 

และการดําเนินการเพื่อลดต้นทุนการนําเข้าปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ของไทย นอกจากน้ี ควรดํารงความต่อเนื่องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง 

โลจิสติกส์ ผ่านรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย (Multimodal Transportations) 

ในการพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค ทั้งยังเป็น 

ส่งเสริมศักยภาพความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity)  

โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการประสิทธิภาพของการบริการด้าน

โลจิสติกส์ควรเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ

 ๓.๕.๔ ควรดาํเนนิการเพือ่เสรมิสร้างโอกาสทางธรุกจิในต่างประเทศ และ

ภายในประเทศ ที่ควรดําเนินในการกระจายทรัพยากรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
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และส่งเสริมขีดความสามารถของบุคคล ผ่านการขยายโอกาสทางการศึกษาและ

วชิาชีพ ทัง้ในด้านทกัษะเฉพาะทีจ่าํเป็นต่อวชิาชีพ (Hard Skills) ควบคูไ่ปกบัทกัษะ

ท่ีช่วยให้สามารถปฏิบัติงานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Soft Skills) โดย

อาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในการกําหนดขีดความสามารถที่ตอบ

สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

 ๓.๕.๕ ควรส่งเสริมการกระจายการพัฒนาไปสู่เมืองรอง ซ่ึงอาจต้อง 

มีการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว  

การขยายตัวของเมืองที่อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟ และเมืองรองด้วยเช่นกัน

 ๓.๕.๖ ควรดําเนินการเพื่อประสานประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

ดังกล่าว ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศภายในอนุภูมิภาคและอาเซียน  

เพื่อลดแรงกดดันจาก สหรัฐฯ และชาติพันธมิตร

 ๓.๕.๗ ควรดาํเนนิการเพือ่รกัษาผลประโชน์ของประเทศไทยจากโครงการ

ดงักล่าว และท่ีอาจกระทบกับอธปิไตยของชาตโิดยเฉพาะการไม่ยนิยอมให้ประเทศ

ใดมีสิทธิเหนือพื้นที่บริเวณข้างทางรถไฟของโครงการดังกล่าว

๓.๖	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อกองทัพ

 ๓.๖.๑ กองทัพควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมข่าวในระดับ

พื้นท่ี และประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และ 

การดําเนินการของกองทัพ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการตอบสนองต่อ 

รูปแบบความท้าทายด้านความมั่นคงที่มีความหลากหลายมากขึ้น

 ๓.๖.๒ กองทัพควรดํารงและสนับสนุนการมีส่วนของชุมชน ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมในการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงซ่ึงรวมถึงกองทัพ  

เพ่ือรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงจากอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น 

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว การลักลอบเข้าเมือง เครือข่ายธุรกิจ 

ผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงยาเสพติด ตลอดจนภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Epidemic of Infectious 

Disease) และการก่อวินาศกรรม (Sabotage) เป็นต้น
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 ๓.๖.๓ กองทัพควรสนับสนุนการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  

และภาคธรุกจิในการพจิารณาแนวทางการส่งเสริม ความงา่ยตอ่การประกอบธรุกจิ 

และการส่งเสรมิการเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์ของประเทศไทยในภมูภิาค บนพืน้ฐาน

ของการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ

 ๓.๖.๔ กองทัพควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือ 

ด้านความม่ันคงระหว่างกองทัพไทยกบักองทัพ สปป.ลาว ในการสร้างสภาวะทีเ่กือ้กลู 

ที่ส่งเสริมการได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวโดยการดํารงกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ร่วมกัน เช่น การลาดตระเวนร่วม และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสัมพันธ์ เป็นต้น

 กล่าวได้ว่า การศึกษาถึงที่มา พัฒนาการของโครงการรถไฟความเร็วสูง

จีน-สปป.ลาว รวมถึงผลกระทบที่เป็นท้ังโอกาส และความท้าทายต่อความมั่นคง 

ในมิติความมั่นคง (STEEP) ของประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

กองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการเตรยีมพร้อมทีจ่ะวางแผน หรอืร่างนโยบาย

การปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบ 

ทั้งเชิงบวกและลบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว 

ดังกล่าวน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถที่จะรับมือกับความท้าทาย 

ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตได้อย่างดีที่สุดต่อไป 
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ภำคผนวก

ภาพการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์

เรื่อง “โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาสและความท้าทาย

ต่อความมั่นคงของไทย”

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

สําหรับเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)

เรื่อง “รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาส และความท้าทายต่อความมั่นคง

ของไทย”

ผู้ให้ข้อมูล: พันเอก พิเชษฐ์ พันธุ์เพ็ง ผู้อํานวยการกองกิจการชายแดนไทย-ลาว 

   กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ กองกจิการชายแดนไทย-ลาว กรมกจิการชายแดนทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย
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