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ล าดบัเวลาและพฒันาการของความร่วมมือรถไฟไทย-จีน สรุปไดด้งัน้ี 
1) เมื่อเดือนธนัวาคม 2557 รัฐบาลไทยและจีนไดม้ีการลงนามใน “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมอืระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนีด้านการ

พฒันา โครงสร้างพืน้ฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565” หรือเรียกโดยยอ่ว่า  MOU รถไฟไทย-จีน  

2) ต่อมาในปี 2558 ไดม้ีการประชุม “คณะกรรมการร่วมเพือ่ความร่วมมอืด้านรถไฟระหว่างไทย-จนี” 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหวัหนา้คณะฝ่ายไทย ประชุมร่วมกบัฝ่ายจีนรวม 9 คร้ัง  

3) เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558  รัฐบาลไทย-จีนไดม้ีการลงนามในเอกสาร“กรอบความร่วมมอืรถไฟ

ไทย-จนี” (Framework of Cooperation : FOC) โดยเอกสารมี 3 ภาษา  ในส่วนท่ีเป็นภาษาไทย มี

ความยาว 3 หนา้กระดาษ มี 21 ขอ้ตกลง  

4) เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558  ไดม้ีการจดั “พธิเีร่ิมต้นโครงการรถไฟไทย-จนี” (เชิงสญัลกัษณ์) ณ 

สถานีรถไฟเชียงรากนอ้ย  จงัหวดัปทุมธานี  

5) ในปี 2559 ไดมี้การจดังานสมัมนาเพ่ือใหท้อ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมและรับฟังขอ้คิดเห็นต่อโครงการ

รถไฟไทยจีน รวม 5 คร้ัง ไดแ้ก่  จงัหวดัอุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี และระยอง  

6) เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2559  ในระหว่างการเจรจาทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีไทยและจีน ณ มณฑล

ไห่หนาน ประเทศจีน ไดข้อ้สรุปว่า ฝ่ายไทยจะลงทุนเองทั้งหมดและจะเร่งด าเนินการในส่วนของ 

“รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา” 
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ทั้งน้ี รัฐบาลไทยและจีนไดเ้คยมีการเจรจากบัรัฐบาลจีนมาตั้งแต่ สมยัของรัฐบาลอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
ต่อดว้ยรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  มาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบนั  โดยแต่ละรัฐบาลของไทย ได้มกีารก าหนดเนือ้หา
และแนวเส้นทางรถไฟที่หลากหลายกนัไป  ดงัสรุปในตาราง  

 
ตารางเปรียบเทยีบบันทกึ MOU รถไฟไทย-จนีของ 3 รัฐบาลไทย 

บันทึก MOU รถไฟ
ไทย-จีน 

รัฐบาลประยทุธ์ รัฐบาลยิง่ลักษณ์ รัฐบาลอภิสิทธิ์ 

เน้ือหาหลัก ทางคู่   Standard Gauge  ขนาด
ราง 1.435 เมตร ความเร็ว 250 
กม./ชม. 

รถไฟความเร็วสูง วิ่งดว้ย
ความเร็ว 250 กม./ชม. 

รถไฟความเร็วสูง  โดยจะ
จดัตั้งบริษทัร่วมทุนรูปแบบ
รัฐวิสาหกิจ สัดส่วน 51 : 49 

แนวเส้นทาง กรอบใหญ่ คือ เส้นทางกรุงเทพ-
หนองคาย และมีส่วนแยกจาก
แก่งคอย-มาบตาพุด 

ในท่ีสุด สรุปท่ีจะเร่ิมด าเนินการ
ในช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมาก่อน
โดยในช่วงน้ีจะเป็นรถไฟ
ความเร็วสูง วิ่งดว้ยความเร็ว 250 
กม./ชม. 

ระบุเนน้สายกรุงเทพ - 
เชียงใหม่ใน MOU  (ในขณะที่ 
ฝ่ายจีนไดศ้ึกษาทั้ง 2 เส้นทาง 
คือ สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
และกรุงเทพฯ-หนองคาย ) 

ผ่านอีสานไทยในเส้นทาง
กรุงเทพ-หนองคาย 

หน่วยงานลงนามฝ่าย
จีน 

คณะกรรมการเพื่อการพฒันาและ
ปฏิรูปแห่งชาติจีน (สภาพฒัน์จีน) 

กระทรวงรถไฟจีน กระทรวงรถไฟจีน 

หน่วยงานลงนามฝ่าย
ไทย 

กระทรวงคมนาคมไทย กระทรวงคมนาคมไทย กระทรวงคมนาคมไทย 

เดือน ปีที่ลงนาม ธนัวาคม 2557 เมษายน 2555 2554  แต่ไม่ไดมี้การลงนาม 
เน่ืองจากมีการยบุสภา 

ท่ีมา : รวบรวมโดยดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น 
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ส าหรับสาระส าคญัของ “รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา” และค าถามท่ีถกูถามบ่อย 11 ขอ้ 
มีดงัน้ี   

 
 
ข้อ 1. มูลค่าโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นเท่าไร ? 

ค าตอบ : อยูร่ะหว่าง 1.7-1.9 แสนลา้นบาท (ข้ึนอยูก่บัผลการศึกษาของไทยหรือจีน) 
ข้อ 2. ขนาดรางและแนวเส้นทางเป็นอย่างไร ? 

ค าตอบ : รางมาตรฐาน 1.435. เมตร และเป็นทางคู่  แนวเสน้ทาง กรุงเทพ_แก่งคอย_นครราชสีมา 
ข้อ 3. รถไฟความเร็วสูงสุดเท่าไร เพือ่ขนส่งอะไร ? 

ค าตอบ : ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชัว่โมง และเนน้ขนส่งผูโ้ดยสาร  
ข้อ 4.รูปแบบการลงทุนและเอกชนจะมส่ีวนร่วมหรือไม่ ? 

ค าตอบ :ไทยลงทุนเองทั้งหมด ทั้งน้ี การพฒันารถไฟความเร็วสูงมีผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจมากกว่า
ผลตอบแทนทางการเงิน รัฐจึงเป็นผูล้งทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และอาจเปิดโอกาสใหเ้อกชนไทยหรือต่างประเทศ
เขา้มาร่วมลงทุนเดินรถ ซ่ึงยงัไม่ไดข้อ้ยติุ  

ข้อ 5. แหล่งเงินมาจากไหน ? 
ค าตอบ : กระทรวงการคลงัเป็นผูดู้แล โดยพิจารณาจากหลายแหล่งเงินและตอ้งเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีดีท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบทั้งจากแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ  

ข้อ 6. มกีารศึกษาและจดัท า feasibility study หรือไม่ โดยฝ่ายใด ? 
ค าตอบ : เสน้ทางช่วงกรุงเทพ -นครราชสีมา ไดม้กีารศึกษา feasibility study แลว้ โดยมีทั้งการศึกษาของฝ่าย
ไทย เอง( ประมาณการว่ามีมลูค่า 1.7 แสนลา้นบาท) และผลการศึกษาโดยฝ่ายจีน (ประมาณการว่า มลูค่า 1.9 
แสนลา้นบาท)  
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ข้อ 7. เร่ืองส่ิงแวดล้อม EIA ผ่านหรือยงั ? 
ค าตอบ : อยูร่ะหว่างด าเนินการ รอเขา้ประชุม คชก.คร้ังท่ี 5 คาดว่า จะประชุมในเดือนเมษายน น้ี  

ข้อ 8. แล้วยงัคงเป็น"เส้นทางรถไฟเช่ือมโยงภูมภิาค" หรือไม่ จะเช่ือมโยงจนี-ลาวได้อย่างไร? 
ค าตอบ : ในภาพรวม ยงัคงเป็น"เสน้ทางรถไฟเช่ือมโยงภูมภิาค"โดยจะเช่ือมโยงจีน-ลาวไดด้ว้ยรางขนาด 1 เมตร 
ของไทยท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่จะปรับปรุงท าทางคู่ตามโครงการรถไฟทางคู่ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการเดินทางไดถึ้ง
ประมาณ 100-120 กิโลเมตร/ชัว่โมงโดยเฉพาะการขนส่งสินคา้"ทางรางไปจนถึงชายแดนหนองคาย และเมื่อถึง 
ณ จุดด่านเช่ือมพรมแดน ก็ยกขบวนสินคา้ไปใชร้างในลาวได ้(แมจ้ะมขีนาดรางกวา้งกว่า แต่ไม่มีปัญหาในการ
บริหารจดัการทางเทคนิค)  

ข้อ 9. จะเร่ิมสร้างเมือ่ไร ? 
ค าตอบ : คาดว่า ภายในเดือนสิงหาคม-กนัยายน  2559 น่าจะสรุปทุกอยา่งไดช้ดัเจนและเร่ิมก่อสร้าง  

ข้อ 10. ในเมือ่ไทยจะลงทุนเองทั้งหมด แล้วท าไมต้องจ้างจนีมาสร้าง? 
ค าตอบ : เน่ืองจากการด าเนินการในโครงการน้ีเป็นไปตามกรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน (ลงนาม 3 ธค.58) 
และไทยมีการเดินหนา้ร่วมมือกบัจีนมาในหลายส่วนแลว้ รวมทั้งมีการศึกษาร่วมกนั ตลอดจนเทคโนโลยรีถไฟ
จีนเป็นท่ียอมรับระดบัสากล ดงันั้น การด าเนินการน้ียงัคงเป็นไปในลกัษณะของความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ
ต่อไป แมว้่าไทยจะเป็นผูล้งทุนเองทั้งหมด  

ข้อ 11. ท าไมต้องนครราชสีมา ? 
ค าตอบ : รถไฟสายน้ีจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเนน้ขนส่งผูโ้ดยสาร โดยเช่ือมจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 
1 และ 2 ของประเทศไทย  โดยเฉพาะชาวโคราชในขณะน้ี ตอ้งเดินทางดว้ยรถทางถนนนาน 3-4  ชัว่โมง เพื่อมา
กรุงเทพฯ  ((แมจ้ะมีสนามบินท่ีนครราชสีมา แต่ไม่มีเคร่ืองบินเปิดบริการ เพราะสนามบินห่างเมือง 30-40 กม)) 
 ท่ีส าคญั รถไฟสายประวติัศาสตร์น้ี จะเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยท่ีเป็น"ประตูสู่ภาคอีสาน" 
 
บทวเิคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
ความจริงท่ีชดัเจนคือ เสน้ทางรถไฟไทยอยูใ่นสภาพทรุดโทรม ขาดการบ ารุงรักษา  แมว้่าประเทศไทย

จะมีโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองยาวมากกว่า 4,000 กิโลเมตร แต่ครอบคลุมเพียง 47 จงัหวดัท่ีมีรถไฟใหบ้ริการ 
และมีสารพดัปัญหา เช่น ปัญหาระบบอาณัติสญัญาณ ปัญหาการขาดแคลนรถจกัรและลอ้เล่ือน และปัญหาจุดตดั
ทางรถไฟเสมอระดบัโดยเฉพาะทางลกัผา่น  
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ท่ีส าคญั ทางรถไฟส่วนใหญ่ของไทยยงัเป็นทางเด่ียว มีสดัส่วนของทางคู่เพียงร้อยละ  9  ของเสน้ทาง
รถไฟทั้งประเทศ (ประมาณ  380 กิโลเมตร) ในขณะท่ี จีนมีความยาวรถไฟแบบทางคู่สดัส่วนสูงถึงร้อยละ  47  
ของเสน้ทางรถไฟทัว่ทั้งประเทศ   

ในขณะน้ี ประเทศไทยมีคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางติดอนัดบัท่ี 78 ของโลก  นอกจากน้ี ระบบ
รางของประเทศไทยยงัอยูใ่นอนัดบัท่ีแยก่ว่าเวยีดนาม ซ่ึงมีคุณภาพของระบบรางติดอนัดบั 48 ของโลก 

 
คุณภาพของโครงสร้างพืน้ฐานระบบรางจาก  Global Competitiveness Index 2015-2016 

ตัวช้ีวัด ยโุรป  เอเชีย 
เยอรมัน ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่ น เกาหลี

ใต้ 

ไต้หวัน จีน เวียดนาม ไทย 

- คะแนน 
1-7 

- อนัดบั
โลก 

5.6 
 
9 

5.8 
 

6 

4.0 
 

32 

5.9 
 
4 

6.7 
 
1 

5.6 
 

10 

5.5 
 

11 

5.0 
 

16 

3.2 
 

48 

2.4 
 

78 

ท่ีมา  The Global Competitiveness Report 2015–2016 
 
ข้อเสนอแนะ 
มาถึงวนัน้ี รัฐบาลไทยมีแผนการพฒันาระบบรถไฟในหลายเสน้ทาง มีทั้งโครงการพฒันาระบบรถไฟท่ี

จะร่วมมือกบัจีนและโครงการรถไฟร่วมมือกบัญ่ีปุ่น โดยส่วนตวั ผูเ้ขียนมองว่า เป็นเร่ืองดีและควรให้การ
สนับสนุนทั้งความร่วมมอืกบัจนีและญี่ปุ่น เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง “ยกเคร่ืองระบบราง”ของไทย  

โดยเฉพาะในกรณีโครงการรถไฟไทย-จีน แมจ้ะตอ้งใชเ้วลาในการเจรจาและตอ้งใชค้วามรัดกมุ
รอบคอบในการเจรจารายละเอียดทางเทคนิค ตลอดจนประเด็นทางการเงินต่างๆ   

ผู้ที่เกีย่วข้องทั้งในระดบันโยบายและระดับท้องถิน่ที่รถไฟไทย-จนีจะพาดผ่าน  จ าเป็นต้องร่วมมอืกนั
และจะต้องคดิไกลและมองกว้างในระดบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในระยะยาว  รัฐบาลตอ้งพิจารณาการ
พฒันาระบบรางโดยองคร์วม เช่น จะตอ้งก าหนดบทบาทของระบบรถไฟมิเตอร์เกจท่ีมีอยูเ่ดิม (ราง 1 เมตร) และ
ระบบรถไฟขนาดรางมาตรฐานท่ีจะก่อสร้างใหม่ (ราง 1.435 เมตร) เพื่อวางบทบาทใหช้ดัเจนว่า จะรองรับ
ผูโ้ดยสารและสินคา้แตกต่างกนัอยา่งไร  

ส าหรับประเด็นเทคโนโลยรีะบบรถไฟท่ีจะลงทุน แมจ้ะชดัเจนว่า แนวรถไฟเสน้ทางใดจะร่วมมือกบั
จีน กต็อ้งใชเ้ทคโนโลยรีะบบรถไฟของจีน และแนวเสน้ทางใดท่ีจะร่วมมือกบัประเทศญ่ีปุ่น ยอ่มตอ้งใช้
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เทคโนโลยรีะบบรถไฟของญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ดี  ประเทศไทยยงัมีโอกาสในการก าหนดมาตรฐานของรถไฟทั้งสอง
เสน้ทางใหเ้ป็นมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานแบบเปิดใหม้ากท่ีสุดแทนการปล่อยใหเ้ป็นมาตรฐานของแต่ละ
ระบบเป็นเอกเทศ  

ทั้งน้ี ขอ้เสนอน้ีอาจท าใหท้ั้งสองโครงการตอ้งใชเ้วลาและมีค่าใชจ่้ายในการพฒันามากข้ึน แต่น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยมากข้ึนเช่นกนั   

ดงันั้น หากก าหนดเป็นมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานแบบเปิด (open standard) จะท าใหบ้ริษทัจากยโุรป
หรือบริษทัชั้นน าจากประเทศอ่ืนไดมี้โอกาสเขา้มาแข่งขนัในการใหบ้ริการในอนาคตบางส่วนได ้ ทั้งหมดน้ี 
ยอ่มจะท าใหป้ระเทศไทยมีทางเลือกท่ีดีมากข้ึน 

ท่ีส าคญั โครงการก่อสร้างรถไฟเป็นการลงทุนท่ีตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมหาศาล ดงันั้น กรณีท่ีแนว
เสน้ทางรถไฟบางช่วงอาจจะยงัไม่มีปริมาณความตอ้งการใชเ้สน้ทางรถไฟมากพอในอนาคตอนัใกล ้เพื่อเป็น
การประหยดังบประมาณและเพื่อลดทอนมลูค่าโครงการฯ ก็อาจจะชะลอการก่อสร้างในช่วงดงักล่าวไวก่้อน 
แลว้หนัไปใชป้ระโยชน์จากแนวเสน้ทางรถไฟท่ีมีอยูแ่ลว้หรือก าลงัจะก่อสร้างตามแผนท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยจะตอ้ง
ไม่กระทบภาพใหญ่ของแนวเสน้ทางท่ีจะเช่ือมโยงในภูมิภาค และสามารถใชง้บประมาณท่ีมีจ  ากดัมาเนน้พฒันา
แนวเสน้ทางรถไฟท่ีจะมีความตอ้งการใชเ้ป็นล าดบัตน้ก่อน ในส่วนท่ีเหลืออาจจะค่อยเร่ิมตน้ทยอยก่อสร้างใน
อนาคตตามความจ าเป็น ก็ไมน่่าจะสายเกินไป  

ในเชิงยุทธศาสตร์ ความส าคญัของรถไฟไทย-จนีที่จะสร้างขึน้ คงไม่ได้เป็นเพยีงแค่การวิง่ผ่านแผ่นดนิ
ไทย แต่จะเป็นรถไฟสายจนี-อาเซียนที(่จะ)พาดผ่านหลายประเทศเพือ่นบ้านในภูมภิาค และจะเป็นการยกระดบั
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ค าถามตามมาคือ แลว้ทอ้งถ่ินจะไดป้ระโยชน์อะไร ผูเ้ขียนเช่ือว่า โครงการนีจ้ะเป็นการหยบิยืน่โอกาส
กระจายความเจริญทางเศรษฐกจิให้กบัประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของไทย ทั้งด้านการสร้างงานและ
การกระจายรายได้ให้กบัคนในพืน้ที่ หากมกีารค้าการลงทุนและการผลติในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืขยายมาก
ขึน้ แต่ทั้งหมดนี ้ไม่ได้เกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิจ าเป็นต้องมกีารบริหารจดัการอย่างชาญฉลาดและตอ้งไม่เป็นเพียง
การหวงัผลประโยชน์ใหพ้วกพอ้ง หวงัเพียงเพื่อจะรับค่านายหนา้ หรือมีการฉอ้ฉลคอรัปชัน่เพื่อผลประโยชน์ให้
พวกพอ้งเหมือนท่ีผา่นมา  

ทา้ยท่ีสุด การรับฟังข้อคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที่และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มส่ีวนร่วมในการ
บริหารจดัการผลประโยชน์ในเชิงพืน้ที่ รวมทั้งการรับฟังขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญท่ีรู้จริง แลว้น ามาปรับ
โครงการตามความเหมาะสม จึงเป็นส่ิงท่ีพึงกระท าเป็นอยา่งยิง่   
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ภาพแนวทางรถไฟไทย-จนี กรุงเทพ-หนองคาย ที่เคยใช้เจรจาในช่วงปี 2558 

 


