


จากการ ศึกษา วิ จัยของศู นย์อ า เ ซียน- จีนศึ กษ าสถา บัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เ ร่ือง “ความร่วมมือพัฒนา

โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไฟ ไ ทย - จี น ”  พบว่ า  ป ร ะ วั ติ ศ า ส า ต ร์  

การคมนาคมขนส่งทางรางของไทยกำาลังจะพลิกโฉมหน้าคร้ัง

สำาคัญ เมื่อรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) ความร่วมมือการก่อสร้างรถไฟความเร็วปานกลาง 

160-180 กม./ชม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 อันนำามาซึ่ง

โครงการรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ขับเคลื่อน

ด้วยไฟฟ้าโครงการแรกของประเทศไทย ในเส้นทางหนองคายถึง

มาบตาพุด ความยาวรวม 867 กิโลเมตร โดยไทยและจีนจะร่วมกัน

ดำาเนินการศึกษารายละเอียดโครงการในปี 2558 และถือเป็นส่วน

หนึ่งในวาระฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 

ครบรอบ 40 ปี

ความส�าเร็จของความร่วมมือนี้ เป็นเพราะทั้งไทยและจีนได้ปรับ

กระบวนทัศน์ของตนเองใหม่ โดยรัฐบาลไทยภายใต้การน�าของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานั้นมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ยอม

ปรับลดแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน “อภิมหาโปรเจ็ค” ให้มี

ขนาดเลก็ลง เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิและประโยชน์

ในการใช้งานมากขึ้น 

โดยทั่วไปแล้ว รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งตั้งแต่ 200 หรือ 250 กม./ชม. 

ขึน้ไปนัน้มกัจะเน้นใช้ขนส่งผูโ้ดยสารเป็นหลกั ส่วนการขนส่งสนิค้า

จะก�าหนดไว้ทีร่าว 120 กม./ชม. ซึง่การปรบัความเรว็ของรถไฟไทย

ให้อยู่ทีร่ะดับ 160-180 กม./ชม. นั้น ถือเปน็การปรับเพือ่ให้รองรับ

ได้ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า อีกทั้งช่วยปรับลดงบประมาณ

ก่อสร้างลงได้ด้วย หากในอนาคตประเทศไทยมีปริมาณผู้โดยสาร

และการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟมากขึ้นเรื่อยๆ รางรถไฟขนาด

มาตรฐาน 1.435 เมตรนี้ ก็สามารถยกระดับเป็นรถไฟความเร็วสูง

ได้ในวันข้างหน้า ถือเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุนให้สมดุลมาก

ขึ้น โดยไม่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลมากๆ ในครั้งเดียว จนอาจ

น�าไปสู่ปัญหาการคลังของประเทศ

ในขณะทีฝ่่ายจนีเองกป็รบัตวัเช่นกนั โดยเคารพในปัจจยัภายในของ

ประเทศไทย ทั้งจากปัญหาการเมืองและระดับความพร้อมในการ

พฒันาสูย่คุรถไฟความเรว็สงูทีย่งัต้องม ี“ระยะเปลีย่นผ่าน” ทัง้เรือ่ง

การจัดสรรงบประมาณ จ�านวนผู้โดยสาร การพัฒนาเทคโนโลยี 

เป็นต้น พร้อมทัง้ได้แสดงความจรงิใจทีจ่ะช่วยเหลอืพฒันาศกัยภาพ

การรถไฟของไทยอย่างแขง็ขนั ท้ังการช่วยศึกษาความเป็นไปได้ การ

จัดฝึกอบรม และให้เงินทุน ตลอดจนสร้างความชัดเจนที่จะไม่ถือ

ครองพื้นที่สองข้างทางรถไฟ อันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่หลายฝ่าย

จับจ้อง
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รัฐบาลไทยตกลงให้รัฐบาลจีนเข้ามีส่วนร่วมด�าเนินการตามกรอบ

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของ

ไทย พ.ศ.2558-2565 โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ขนาดราง

มาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทางหนองคาย-โคราช-แก่งคอย-

ท่าเรือมาบตาพุดระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร และเส้นทาง

แก่งคอย-กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร รวมระยะ

ทาง 873 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน

โครงการแรกของไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้ความร่วมมือในรูปแบบ

รัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G)

โดยฝ่ายจีนจะรับผิดชอบก่อสร้างและพัฒนาระบบรถไฟเส้นทาง 

ดงักล่าว ส�าหรบัการสนบัสนนุเงนิลงทนุ และการช�าระเงนิลงทนุจะ

มีการหารือกันต่อไป ส่วนฝ่ายไทยตกลงท่ีจะให้ฝ่ายจีนเข้ามาม ี

สาระสำาคัญ

ของร่าง MOU

ส่วนร่วมในขั้นตอนการเตรียมการของโครงการ รวมถึงการศึกษา

ความเป็นไปได้ และจะพยายามให้เริม่การก่อสร้างได้ภายในปี 2559 

นอกจากนัน้ จะมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบริหารร่วมขึน้ใหม่ชดุหนึง่ 

เพือ่ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการตามบนัทกึความเข้าใจฉบบันี ้ส�าหรบั

ไทยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานร่วม ส�าหรับ

จีน ให้ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ 

(National Development and Reform Council) เป็นประธาน

ร่วม ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 7 ปี (พ.ศ. 2558-

2564) นับจากวันลงนาม
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 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองชาติ

โครงการความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทย-จีนที่ก�าลังจะก้าวสู่ศักราชใหม่นี้ 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของทัง้สองชาต ิมนียัส�าคัญต่อความสัมพันธ์ทัง้ด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งไทยกับจีน ซ่ึงถือเป็น

ปัจจัยหนุนน�าส�าคัญที่ท�าให้ความร่วมมือครั้งนี้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

• กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
   ของไทย (พ.ศ.2558-2565)

• ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลง 2% จาก 15.2%

• เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจาก 2.5% เป็น 5%

• เพิ่มปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟจาก 45 ล้านคนเที่ยว/ปี เป็น 75 ล้านคน         
   เที่ยว/ปี

• เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาฐานการผลิตและลงทุน 
   ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

• พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ Connectivity กับประเทศ 
   เพื่อนบ้าน

• ส่งเสริมบทบาทไทยในการเป็นศูนย์กลางอาเซียนและ Logistic Hub

• แบบฉบับความสัมพันธ์ฉันมิตรของสองประเทศที่มีระบบการปกครอง 
   ต่างกัน

• ความร่วมมือไทย-จีนจะเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
   จีนกับอาเซียน อันน�ามาซึ่งเสถียรภาพในภูมิภาค

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ค.ศ.2011-2015)

• แผนพัฒนาด้านการรถไฟภายใต้แผน 12

• ส่งเสรมิการพฒันาอย่างสอดประสานกนัระหว่างแต่ละพืน้ทีภ่ายในของจนี

• ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท

• เสริมสร้างการพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด  
   Connectivity กับเพื่อนบ้านอย่างแท้จริง

• นโบยาย “เมืองหัวสะพาน” ของยูนนาน และ “ประตูสู ่อาเซียน”  
   ของกว่างซี

• นโยบายเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21

• นโยบาย “ก้าวออกไป” ของรถไฟความเร็วสูงจีน อาศัยไทยเป็นฐานการ 
   ขยายศักยภาพเทคโนโลยีรถไฟของจีนในคาบสมุทรอินโดจีน

• บรรลุจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความสัมพันธ์จีน-ไทยและ 
   จีน-อาเซียน

• สร้างสรรค์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่แน่นแฟ้นระหว่างจีน-อาเซียน
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พิธีลงนามข้อตกลง MOU เป็นเพียงจุดเริ่ม

ต ้นแห ่งศักราชใหม ่ของความสัมพันธ ์

ระหว่างไทย-จนี อย่างไรกต็าม ความร่วมมอื

ครั้งประวัติศาสตร์นี้จะส�าเร็จลุล่วงได้ ยังมี

สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องค�านึงถึง

ส�าหรับฝ ่ายจีนนั้น แม ้หลายปีมาน้ีจะ

พยายามขยายความร ่วมมือด ้านรถไฟ

ความเร็วสูงกับหลายประเทศทั่วโลก แต่จีน

ยังไม่เคยมีรูปแบบ “การส่งออก” รถไฟ

ความเร็วสูงแบบครบวงจร คือตั้ งแต ่

กระบวนการส�ารวจออกแบบ ก่อสร้าง วาง

ระบบอาณัติสัญญาณ-ระบบรถไฟ จนถึง

จัดหาขบวนรถไฟและบริหารการเดินรถ 

เหมือนยกัษ์ใหญ่ในวงการอย่างซีเมนต์ บอม

บาร์ดเิอร์ หรอื อลัสตอม ซึง่หากจนีต้องการ

ให้ครบวงจรดังกล่าว จีนจ�าเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือในรูปแบบพิเศษเฉพาะ ซ่ึง

ความร่วมมือระหว่างไทย-จีนครั้งน้ี จะเป็น

บทพิสจูน์ว่ารถไฟความเร็วสงูจนี พร้อมแล้ว

หรือไม่ ที่จะกลายเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้า

ของโลกด้านรถไฟความเร็วสูง

แม้ปัจจุบันจีนจะเป็นประเทศท่ีมีเส้นทาง

รถไฟความเร็วสูงที่เปิดให้บริการยาวเป็น

อันดับหนึ่งของโลกรวมเกือบ 12,000 

กิโลเมตร และท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างอีกราว 

รูปแบบความร่วมมือ

ไทยกับจีน ตกลงกันที่จะใช้แนวทางความร่วมมือแบบ Engineering Procurement Construction (EPC) หรือ EPC&F คือให้เอกชน

ลงทุนส�ารวจออกแบบก่อสร้าง และบริหารจัดการ จัดเก็บค่าบริการ เพ่ือช�าระหนี้ โดยในข้อตกลงจีนจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนให้  

ส่วนไทยจะท�าหน้าที่บริหารโครงการและช�าระหนี้คืนในระยะยาว

11,000 กิโลเมตร และมีจุดเด่นที่ต้นทุน

ก่อสร้างถูกที่สุดในโลก กล่าวคือ ต้นทุน

ก่อสร้างเฉล่ียโครงการรถไฟทีวิ่ง่ 350 กม./ชม. 

คิดเป็น 125 ล้านหยวนต่อ 1 กิโลเมตร ส่วน

รถไฟที่วิ่ง 250 กม./ชม. คิดเป็น 87 ล้าน

หยวนต่อ 1 กิโลเมตร ขณะที่สถิติจาก  

International Transportation Forum 

เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ระบุว่า ต้นทุนการ

ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในฝร่ังเศสคิดเป็น 

150-210 ล้านหยวนต่อ 1 กิโลเมตร 

อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบด้านต้นทนุการ

ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของจีนที่ค่อนข้าง

ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนั้น เป็นผลจาก

ปัจจัยภายในประเทศของจีนเอง นั่นคือ 

ต้นทนุการเวนคืนทีด่นิและต้นทนุแรงงานต�า่ 

ขณะท่ีมีขอบข่ายการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

ล้วนส่งผลให้จีนก่อสร้างได้เร็วและถูกกว่า

ชาติอื่น ซึ่งต่างจากสถานการณ์ภายในของ

ไทย เน่ืองจากที่ดินของไทยเป็นกรรมสิทธิ์

ส่วนบคุคล ต้องมกีระบวนการเวนคืนทีดิ่นที่

ซบัซ้อนกว่าจนี ส่วนต้นทนุแรงงานแม้จะถูก

กว่าจีน แต่ศักยภาพและประสบการณ์

ก่อสร้างของแรงงานไทยด้านรถไฟสมัยใหม่

ด้อยกว่าจีนมาก 

ขณะเดียวกัน สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องค�านึงถึง

คือ การบริหารต้นทุนการก่อสร้างและ 

หนี้สินที่จะตามมา รวมทั้งแผนการบริหาร

การเดินรถเพื่อให้เกิดผลก�าไร จากผลการ

ศึกษาของธนาคารโลกระบุว่า ความหนา

แน่นของประชากรตามแนวรถไฟต้องไม่

น้อยกว่า 20 ล้านคน จึงจะคืนทุน นอกจาก

นั้นแล้ว เนื่องจากระบบรถไฟรางมาตรฐาน

ทีจ่ะสร้างขึน้ใหม่นีใ้ช้ไฟฟ้าในการขบัเคลือ่น 

ฉะน้ัน ไทยยังต้องค�านึงถึงอุปทานไฟฟ้าท่ี

เพียงพอส�าหรับรองรับการเดินรถไฟตลอด

เส้นทาง ซึง่ย่อมหมายถงึไทยต้องหาทางเพิม่

ก�าลังผลิตไฟฟ้าและต้องสร้างสถานีจ่าย

ไฟฟ้าเป็นระยะๆ ตามแนวเส้นทางรถไฟด้วย

ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างไทย-จีนครั้งนี้ 

ด้านหนึ่งจึงเป็นการปฏิวัติวงการรถไฟครั้ง

ประวตัศิาสตร์ของไทย และด้านหนึง่จะเป็น

บทพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีรถไฟที่ทันสมัยของ

จีนนั้น จะเป็นที่ยอมรับและครองความเป็น

อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนได้ส�าเร็จ 

หรือไม่

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน

ศูนย์ควบคุมการเดินรถ

หน้าที่ฝ่ายจีน

เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้างชั้นสูง 
(อุโมงค์ ไหล่เขา)

ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ

ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม
ระบบจ่ายก�าลังไฟ

หน้าที่ร่วม

ส�ารวจออกแบบ

การเดินรถ & ซ่อมบ�ารุง
ปีที่ 1-3 จีนรับผิดชอบหลัก

ปีที่ 4-7 รับผิดชอบร่วม 
ปีที่ 7 เป็นต้นไป ไทยรับผิดชอบ

สถานีรถไฟ ศูนย์รับ-ส่งสินค้า

หน้าที่ฝ่ายไทย

EIA

การเวนคืนที่ดิน

วิศวกรก่อสร้างเกือบทั้งหมด

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น
ไม้หมอน ยางรองหมอนรางรถไฟ
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China Focus : อรสา รัตนอมรภิรมย์

สนข. จับมือ CAS

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้

เกยีรตปิาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ “ยทุธศาสตรเ์สน้ทางรถไฟทางคูแ่นว

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้” ระบุในปี 2556 ไทยมีมูลค่าการค้า

ชายแดนถงึ 924,241 ลา้นบาท ในอนาคตหากเสน้ทางรถไฟภายใต้

ความรว่มมือระหวา่งไทย-จนีสรา้งเสร็จและเชือ่มตอ่ผา่น สปป.ลาว 

ไปสูป่ระเทศจนี ยอ่มจะชว่ยขยายการสง่ออกและน�าเขา้ระหวา่งไทย

กับจีน และไทยกับ สปป.ลาวให้เพิ่มสูงขึ้น โดยจะสามารถเชื่อมโยง

เส้นทางจากกรุงเทพฯ – หนองคาย – เวียงจันทน์ – บ่อเต็น – 

บอ่หาน – นครคนุหมิง มณฑลยนูนาน จากนัน้สามารถแยกเปน็สาม

สายไปยังนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน นครฉงช่ิง และนครหนานหนิง 

เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดิน

ทางระหวา่งกนัไดก้วา่ 50% ในอนาคตจะสามารถโดยสารรถไฟจาก

กรุงเทพฯ ไปยังนครคุนหมิงระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร

ภายในเวลาประมาณ 19 ชั่วโมง 

จัดสัมมนาผลักดันยุทธศาสตร์หุ้นส่วนพัฒนารถไฟทางคู่ไทย-จีน

สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา (CAS) สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนพัฒนารถไฟทางคู่ไทย - จีน สายเอเชีย

อาคเนย์” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 ตึก CP ALL Academy 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ด้านนางหยิน ไห่หง (尹海红) ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถาน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจักรไทย 

ได้กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลักดันความร่วมมือรถไฟ

ไทย-จนี เพือ่บรรลกุารเช่ือมโยง (Connectivity) จีน-อาเซียน” ระบุ

ถึงแนวคิดของจีนที่ว่าด้วยการพัฒนา “แถบเศรษฐกิจบนเส้นทาง

สายไหมทางบก” และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 

21” หรือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road)” เพื่อ

สง่เสริมใหผ้นืแผน่ดนิเอเชีย-แอฟรกิา-ยโุรป และมหาสมทุรโดยรอบ

ไดเ้ชือ่มโยงถงึกนัและกนั เพือ่บรรลคุวามรุง่เรอืงและการพัฒนารว่ม

กันของแต่ละประเทศตลอดแนวเส้นทาง 

ทัง้นี ้จนีไดก้อ่ตัง้กองทนุเงนิกูโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมลูคา่ 10,000 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ เพื่อเป็นกองทุนเริ่มต้นของธนาคารเพื่อการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย และยังตั้งกองทุนเส้นทางสายไหมอีก 

40,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สิง่เหลา่นีจ้ะกลายเปน็เงนิทนุกอ้นใหญ่

ส�าหรับสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างจีน-อาเซียน  

ต้นปีที่ผ่านมา จีนเพ่ิงก่อต้ังธนาคารเพื่อการช�าระบัญชีด้วยเงิน

หยวน หรือ (RMB Clearing Bank) ในประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะ

ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า

ระหว่างจีน-อาเซียนได้อย่างแน่นอน

 สถานทูตจีนมีความเห็นว่า ความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน เป็น

ความต้องการเพื่อบูรณาการความเป็นหนึ่งเดียวกันของภูมิภาค  

การเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานคือทิศทางหลักของการพัฒนาสู่ 

บรูณาการ ในภมูภิาคเอเชียใหลึ้กซึง้ขึน้อกีระดบั ประเทศไทยตัง้อยู่

ใจกลางเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หลังจากการเช่ือมโยงรถไฟระหวา่ง

ประเทศจีน-สปป.ลาว-ไทยเข้าด้วยกันแล้ว จะสามารถขยายต่อไป

ยงัประเทศอืน่ในอาเซยีน และสามารถเชือ่มโยงกบัโครงขา่ยของจนี

กับยุโรป ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ

ภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง และไทยจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์

เป็นประเทศแรกจากการพัฒนาครั้งใหญ่ด้านการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคนี้

ด้านนายเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้

เสนอนโยบาย 5 ค. เพื่อพัฒนารถไฟทางคู่ไทย-จีน กล่าวคือ การ

พฒันา (1) คน (2) เครือ่งมอื (3) ความรว่มมอืระหวา่งรฐัและเอกชน 

(4) ความรู ้และ (5) ความกา้วหนา้อยา่งยัง่ยนื เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา

ระบบโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มมูลค่าทางการค้าต้องมี

การอ�านวยความสะดวกในการขนส่ง กล่าวคือต้องมีการเชื่อมโยง

กันของระบบการขนส่งแบบต่างๆ ทั้งทางถนน ทางเรือและ

นางหยิน ไห่หง 

ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำาประเทศไทย

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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ทางรางกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อก่อให้เกิด Value Chain อย่าง

ยั่งยืน ขณะที่ห่วงโซ่การผลิตมีความเกี่ยวข้องกับการค้าในภูมิภาค

และระดับโลก ดังนั้น ต้องมีการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ด้าน

การขนส่ง การจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Distribution) ภาค

อตุสาหกรรมและการปรบัปรงุระบบสนิค้าคงคลงั ทัง้นี ้เพือ่ให้บรรลุ

นโยบาย 5 ค. ภาครัฐและเอกชนของไทยต้องเร่งพัฒนาหลักสูตร

การศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านระบบราง เครื่องมืออ�านวย

ความสะดวก และ เทคโนโลยรีะบบราง เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาระบบ

โลจิสติกส์อย่างบูรณาการและสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าอย่าง

ต่อเนื่อง

ขณะที่ Prof. Dr. Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและ 

ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ 

กล่าวถงึ ยทุธศาสตร์ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” ว่าเป็นการเชือ่มโยง

ของเส้นทางการค้าทัง้ทางบกและทางน�า้ ครอบคลมุทัง้กลุม่อาเซยีน 

เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกาและยุโรป ไปจนถึง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รวมท้ังการเชื่อมโยง 2 มหาสมุทร คือ 

มหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียเข้าด้วยกัน

เส้นทางสายไหมทางทะเลเริ่มต้นจากเอเชียตะวันออกเมืองชายฝั่ง

ของจนีไล่ลงมาทางเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ทีเ่วยีดนาม ผ่านมาเลเซยี 

เส้นทางสายไหม

อนิโดนเีซยี แล้วเข้าสูเ่อเชยีใต้ทีโ่คลมัโบ ประเทศศรลีงักา และเมอืง 

กัลกัตตา ประเทศอินเดีย จากนั้นเข้าสู่ทวีปแอฟริกาที่กรุงไนโรบี 

ประเทศเคนยา แล้วเข้าสูป่ระเทศกรซี ก่อนจะไปส้ินสดุทีเ่มอืงเวนสิ 

ประเทศอติาล ีขณะที ่เส้นทางสายไหมทางบกเริม่ทีเ่มอืงซอีานของ

จีน ต่อไปยังเมืองประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน  

ทาจกิสิถาน อหิร่าน ตรุก ีรสัเซยี เยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ และบรรจบ

กับเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

ทั้งนี้ Prof. Dr. Tang Zhimin ชี้ว่า ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่ง

เส้นทาง” มเีป้าหมายเน้นให้ทกุๆ ประเทศบรรลุความร่วมมอื 5 ด้าน 

ได้แก่ สื่อสารนโยบายระหว่างกัน (政策沟通) พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้เชื่อมต่อกัน (设施联通) อ�านวยความสะดวกด้านการ

ค้าระหว่างกนั (贸易贸通) บรูณาการด้านเงนิทุนและความร่วมมอืภาค

การเงนิระหว่างกนั (贸金融通) ตลอดจนส่งเสรมิการแลกเปลีย่นภาค

ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน (民心相通) 

โดยการบรรลุเป้าหมาย 5 ด้านนี้ จะต้องตั้งอยู ่บนหลักการ  

5 ประการ คือ (1) หลักปัญจศีลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

(2) เปิดกว้างให้ทกุประเทศเข้าร่วมได้ (3) แสวงจดุร่วมสงวนจดุต่าง 

(4) อาศัยกลไกตลาดในการขับเคลื่อน และ (5) เป็นประโยชน์และ

ได้รับชัยชนะร่วมกัน
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ศิลปวัฒนธรรมการแสดง 10 ประเทศอาเซียน

ASEAN Art Culture

ประเทศไทย โขน (Khon) เป็นนาฏศิลป์เก่าแก่ของไทย มีลักษณะส�าคัญที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนทั้งหมด ยกเว้น
ตัวนาง พระ และเทวดา เป็นการแสดงที่ไม่มีบทพูดสื่อสาร แต่มีคณะพากย์อยู่ด้านข้างเวทีท�าหน้าที่บรรยาย
เน้ือหาและการด�าเนินเรื่องประกอบกับวงปี่พาทย์ ซึ่งแสดงโดยใช้ท่าร�าและท่าทางประกอบท�านองเพลงโขน  
ที่นิยมแสดงคือ รามเกียรติ์

ประเทศลาว ล�าลาว (Lam Lao) หรือ หมอล�า (Mor Lam) เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านของลาวและอีสานของ
ไทย มีนักร้องหรือผู้เล่าเรื่องและแคนเป็นองค์ประกอบ เป็นการโต้ตอบกันผ่านโคลงกลอน หรือการร้องท่ีมี
สัมผัสคล้องจองระหว่างนักร้องชายและหญิง  

ประเทศกัมพูชา ระบ�าอัปสรา (Apsara Dance) เป็นการแสดงที่ถือก�าเนิดข้ึนมาไม่นานนัก โดยเจ้าหญิง 
บุปผาเทวี พระราชธิดาในเจ้านโรดมสีหนุ เพื่อเข้าฉากภาพยนตร์เกี่ยวกับนครวัด แต่กลายมาเป็นที่จดจ�าและ
เป็นระบ�าขวัญใจชาวกัมพูชา

ประเทศเวยีดนาม แจ่ว (Chèo) เป็นรปูแบบของละครเพลงเสยีดสสีงัคม มกัแสดงกลางแจ้ง หรอืลานอเนกประสงค์
ของหมูบ้่าน ในอดตีไม่มฉีาก ไม่มกีารตกแต่งเสือ้ผ้าหรอืแต่งหน้าใดๆ วงดนตรเีป็นวงดนตรแีบบด้ังเดมิทีป่ระกอบ
ไปด้วย ซอ ขลุ่ย และกลอง ปัจจุบันนิยมจัดแสดงในร่มมากขึ้น และแสดงโดยนักแสดงมืออาชีพ

ประเทศมาเลเซีย โยเก็ต (Joget) เป็นระบ�ามาเลย์แบบดั้งเดิมซึ่งมีถิ่นก�าเนิดอยู่ที่มะละกา ได้รับอิทธิพลมาจาก
ระบ�าโปรตุเกสที่แพร่เข้ามายังมะละกาในยุคของการค้าขายเครื่องเทศ เป็นหนึ่งในระบ�าพื้นเมืองที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดของประเทศมาเลเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย ระบ�าบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี 
อนิโดนเีซยี บารองเป็นสตัว์ในต�านาน ซึง่มหีลงัอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสญัลกัษณ์แทนวญิญาณดีงาม 
ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ระบ�าบารอง เป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ การร่ายร�ามีท่าทีอ่อนช้อย
งดงาม เสียงเพลงไพเราะ

ประเทศพม่า ละครหุ่นพม่า (Yoke Thay) หรือ หุ่นสาย เดิมทีเป็นการแสดงของเด็กที่เชิดหุ่นรูปสัตว์ต่างๆ  
ต่อมาเริม่มตีวัละครทีม่เีรือ่งราวเกีย่วกบัคน โดยได้แรงบนัดาลใจจากละครหลวง ในสมยักษตัริย์พม่า หุน่เหล่านี้ 
ถูกเรียกว่า Ah-Hyint-Tha-Bin ซึ่งแปลว่า การแสดงระดับสูง

ประเทศฟิลปิปินส์ ตนิคิลิง่ (Tinikling) เป็นหนึง่ในการเต้นร�าดัง้เดมิของฟิลปิปินส์ทีเ่ป็นทีน่ยิมและรูจ้กัมากทีส่ดุ 
ใช้ล�าไม้ไผ่ในการแสดง การเต้นประกอบด้วยจังหวะการเต้นแบบก้าวกระโดด 5 จังหวะ ในช่วง 4 จังหวะแรก
คู่เต้นร�าจะยืนตรงข้ามกัน ในช่วงจังหวะสุดท้ายทั้งคู่จะเริ่มเต้นร�าอยู่ข้างเดียวกันระหว่างล�าไม้ไผ่ 2 ล�า

ประเทศบรูไน อาลุส ญูวา ดินดัง (Alus Jua Dindang) เป็นการฟ้อนร�าตามแบบประเพณีโบราณโดยมีเพลง
ประกอบ และมักแสดงในพิธีมงคลสมรส โดยนักเต้นร�าทั้งชายและหญิงเป็นผู้แสดงการฟ้อนร�าและร้องเพลง
ประกอบไปด้วย

ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ พัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป์ของตนเองจากวัฒนธรรมของชนชาติ
ต่างๆ เช่น การเต้นเชิดสิงโต (Chinese Lion Dance) หรือ บังสาวัน (Bangsawan) ที่มาจากเทศกาลตรุษจีน
ของชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน

  ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์ : ส่องอาเซียน
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เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมงานสัมมนา "อนาคตไทยและจีนใน

อาเซยีน" จดัโดย สภาธรุกจิไทย-จีน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

โดยมี นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน และ

เอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ก่อนการแลก

เปลีย่นประสบการณ์ในการท�าธรุกจิ หวัข้อ SME ไทยในยคุ ASEAN-

CHINA จาก นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และ รองประธานสภา

ธุรกิจไทย-จีน การเสวนาร่วมกันบนเวทีมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 

2 ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเครือสหพัฒน์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องสินค้า

อปุโภคบรโิภคทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน และ บรษัิทไทยยเูนยีน 

วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา จัดโครงการ

ฝึกอบรม ครัง้ท่ี 2 ในหวัข้อ “Business Skill Development with 

CP Winter Camp in Thailand” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจีนได้

เรียนรู้ องค์ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ตลอดจน

ค่านิยมการท�างานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) โดย ได้รับเกียรติ

จาก Prof. Dr. Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ  

ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา เป็นประธานการอบรม พร้อม

ด้วย Prof. Shang Hongyan ผู้อ�านวยการหลักสูตร CMBA และ 

คณุพลศกัดิ ์เรอืงปัญญาโรจน์ ผูบ้รหิารประจ�าส�านกัอธกิารบด ีและ 

ที่ปรึกษางานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรตลอดการอบรมในครั้งนี้ 

ทัง้นียั้งได้รับเกยีรตจิาก อาจารย์บญัชา สวางคศริ ิและ อาจารย์กมล

ชนก โตสงวน อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสาตร์ เป็นวิทยากร

บรรยาย “เปิดประตสููป่ระเทศไทย” ซึง่ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก  

09.02.15 ................................................................................................................................................................................................................

CAS เปิดค่ายฤดูหนาว พัฒนาทักษะธุรกิจร้านสะดวกซื้อแก่เยาวชนจีน

04.02.15 ................................................................................................................................................................................................................

CAS ร่วมงานสัมมนา ‘อนาคตไทยและจีนในอาเซียน’

โฟรเซ่นโปรดักส์ ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในขณะนี้ โดยมีประธานเครือเนชั่น ผู้น�าด้านสื่อสารมวลชนที่ครบ

วงจรขนาดใหญ่ของประเทศไทย สุทธิชัย หยุ่น ด�าเนินการเสวนา

อนาคตธุรกิจไทยในยุคจีนและ AEC ของธุรกิจไทยระดับโลก  

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) วิเคราะห์ถึงอนาคตจีนในอาเซียน 

และนายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ (สายงานวิจัย) บริษัท 

หลักทรัพย์ภัทร จ�ากัด (มหาชน) กูรูด้านเศรษฐกิจ ตลาดทุนและ

การเงินของโลก วิเคราะห์ถึงอนาคตเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ม

ประเทศไทย 

นอกจากนีย้งัได้รับการต้อนรบัอย่างอบอุน่จาก คุณกษมา หงษ์ศรสีขุ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายพฒันาบคุลากร และ คณุธรีพนัธุ ์ลกัษณาภริมย์ 

ผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารการผลิตขนมปัง ในการเยี่ยมชม กิจการ

เบเกอรี่ ที่โรงงาน CP RAM ในทุกกระบวนการผลิตถึงกระบวนการ

ส่งออก ตลอดระยะเวลาในการอบรมนั้น นักเรียนจีนได้ทดลอง

วางแผนการเปิดร้านสะดวกซือ้ของตนเอง รวมถงึการตัง้ช่ือร้าน การ

หาท�าเลที่ตั้ง ในรูปแบบที่หลากหลาย นับได้ว่าโครงการนี้ ถือ

เป็นการสร้างมมุมองใหม่ในการเปิดโอกาสทางธรุกจิ และเสรมิสร้าง

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจระหว่างการปิดภาคเรียนฤดูหนาวให้

แก่เยาวชนจีน อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการ

สอนแบบ Work-based Education ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

CAS News
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เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อ�านวยการ

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้

สมัภาษณ์สถานโีทรทศัน์ซนิหวัออนไลน์ ว่าด้วยนโยบายของรฐับาล

จนี ในการก่อตัง้ธนาคารเพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี 

หรือ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ซึ่งก�าลัง

เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ 

Prof.Dr.Tang Zhimin กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียคือ

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2558 Prof.Dr.Tang Zhimin ได้รับเกียรติ

เป็นวทิยากร ในงานสมัมนา World Chinese Elite Entrepreneur 

Summit 2015 and China – Asean Cooperation Forum  

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมการค้า

อาเซยีน-จนี ร่วมกบัสมาคมมิตรภาพไทย-จนี สมาคมธรุกจิอาเซยีน, 

AEC Trade Association (Malaysia), Association of Asian 

Food Enterprise (Singapore), Malaysia-China International  

26.03.15 ................................................................................................................................................................................................................

จีนพลิกบทบาทในเวทีโลกด้วยการก่อตั้ง AIIB

08.04.15 ................................................................................................................................................................................................................

World Chinese Elite Entrepreneur Summit 2015 and China – ASEAN Cooperation Forum

ประเด็นส�าคัญของอนาคต 10 ปีข้างหน้า ซึ่งแต่ละประเทศในยุโรป

ต่างต้องการมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน โดยยุโรปเห็นว่าการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย จะเป็นประโยชน์แก่

เศรษฐกิจของยุโรปเอง ในด้านหนึ่งอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึง

เทคโนโลยีของยุโรปจะถูกน�ามาใช้ประโยชน์ อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุค

เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ ที่แต่ละประเทศล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมด  

ดังน้ันการที่ยุโรปเข้าร่วมกับ AIIB น้ันถือเป็นการตัดสินใจท่ีชาญ

ฉลาด เพราะสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติของยุโรป และยัง

ถอืเป็นการยอมรบัศกัยภาพทางเศรษฐกจิของจนี  AIIB เป็นองค์กร

ระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของเอเชียองค์กรแรก

ทีร่เิริม่และน�าโดยสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่สะท้อนว่าสถานะของ

ประเทศจีนในเวทีโลกก�าลังเปล่ียนแปลงไป จากสมัยก่อนที่จีนเข้า

ร่วมองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ก็เพื่อเรียนรู้หรือเพื่อเชื่อมต่อเข้า

กับระบบสากล แต่นี่เป็นครั้งแรกที่จีนกลายเป็นผู้ก�าหนดกติกาเสีย

เอง ซึง่ถอืเป็นปรากฎการณ์ทีน่่าสนใจยิง่ เนือ่งจากท่ีผ่านมาจนีเป็น

เพยีงผู้ทีป่ฏบิตัติามกฎหรอืเป็นเพยีงแค่ผู้เข้าร่วมการจดัตัง้กฎเกณฑ์

เท่านั้น ซึ่งธนาคารนี้จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลกในระยะยาว

อย่างแน่นอน 

Culture and Economic Development Association และ 

สมาคมอืน่ๆ พร้อมทัง้ The World Association of Chinese Elite 

เพื่อเป ็นเวทีแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู ้  ความคิดเห็น และ

ประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจของจีน-อาเซียน นับว่า

เป็นการจดัขึน้ครัง้แรกทีป่ระเทศไทย และในการนีจ้ะมนีกัลงทนุเข้า

ร่วมงานประมาณ 300 คน ซึง่แต่ละคนมหีลักทรพัย์ในการประกอบ

การมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป 
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