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แหลงพลังงานของจีนในเมียนมาร
กวาสามทศวรรษที่ผานมา เศรษฐกิจจีนซึ่งเปนฐานการผลิตสําคัญแหงหนึ่งของโลกมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด โดยจีน บริโภคน้ํามันมาก
เปนอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐ อเมริกา ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงมีการวางยุทธศาสตรเพื่อหาแหลง
พลังงานมารองรับความตองการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศเมียนมารถือเปนแหลงพลังงาน
ที่อยูใกลจีนมากที่สุด และยังเปนประตูเชื่อมจีนสูทะเลดานมหาสมุทรอินเดีย นอกเหนือจากปจจุบันที่จีนมี
ทางออกสูทะเลดานมหาสมุทรแปซิฟกเพียงดานเดียว ทําใหการขนสงสินคาไปยังสหภาพยุโรปซึ่งเปนคูคา
สําคัญของจีน ตองเดินเรือออมไปทางชองแคบมะละกา 2 รวมถึงการขนสงพลังงานจากตะวันออกกลางและ
ขนสงสินแรเหล็กจากแอฟริกาใตและยุโรป โดยรอยละ 80 ของสินคาและวัตถุดิบที่ใชในจีนขนสงผานชอง
แคบมะละกา ทําใหจีนตองพึ่งพาชองแคบนี้มากเกินไป
จากผลประโยชนดานแหลงพลังงานที่จีนจะไดรับ ทําใหที่ผานมารัฐบาลจีนไดเขาไปลงทุน
และชวยเหลือเมียนมารหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเมืองชายฝงของเมียนมาร ทําใหเมียน
มารเปนประเทศในอาเซียนที่จีนมีการลงทุนมากเปนอันดับสองรองจากสิงคโปร โครงการสําคัญที่จีนลงทุน
ในเมียนมาร ไดแก
1) โครงการทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีการสรางสนามบินและทาเรือ
น้ําลึกเจาผิ่ว (Kyaukpyu) ซึ่งมีทั้งทาเรือรองรับสินคาที่เปนตูคอนเทนเนอร และทาเรือน้ํามัน พรอมคลัง
เก็บน้ํามันดิบ โดยกลุม China National Petroleum Corporation (CNPC) ซึ่งเปนวิสาหกิจ
ผูผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติรายใหญของจีนเขาไปลงทุน รวมทั้งมีรองน้ําลึกสามารถรองรับเรือบรรทุก
น้ํามันขนาด 3 แสนตัน
2) โครงการกอสรางและปรับปรุงเสนทางรถไฟเชื่อมระหวางจีน -เมียนมาร โดยเสนทาง
รถไฟจากจีนไปสูทะเลอันดามันมีความยาว 810-997 กิโลเมตร ผานเมืองมัณฑะเลย กรุงเนปดอว และ
เมืองเจาผิ่ว ซึ่งการกอสรางเสนทางรถไฟชวงแรกจะกอสรางจากเมืองมูเ ซ-เมืองลาโช ระยะทาง 126
กิโลเมตร โดยจะมีการกอสรางสะพานกวา 40 แหง อุโมงค 36 แหง และสถานีรถไฟ 7 สถานี
3) โครงการทอสงน้ํามันดิบยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร จากเมืองเจาผิ่วไปถึงชายแดน
เมืองรุยลี่
4)โครงการทอขนสงกาซธรรมชาติขนานไปกับทอสงน้ํามันดิบ

2

ชองแคบมะละกาอยูบนคาบสมุทรมาเลเซียและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย เปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญแหงหนึง่ ของโลก มีเรือขนาดใหญ
แลนผานปละมากกวา 70,000 ลํา มีปริมาณเรือแลนผานมากกวาคลองสุเอซ (Suez Canal) 2 เทา และมากกวาชองแคบปานามา 3 เทา
เปนเสนทางเดินเรือที่ใชขนถายสินคาและน้ํามันที่สําคัญในทวีปเอเชียและทั่วโลก อยางไรก็ตาม เสนทางนี้เปนเสนทางที่เสี่ยงตอโจรสลัด
และการกอการรายซึ่งแฝงมากับเรือพาณิชย โดยเฉพาะการโจรกรรมเรือบรรทุกน้ํามันและกาซธรรมชาติจากตะวันออกกลางมายังเอเชีย
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ปลายเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผาน
มา ไดมีการเปดใชทอสงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
จากเมี ย นมาร ไ ปจี น อย า งเป น ทางการ ณ เมื อ ง
มัณ ฑะเลย สาธารณรัฐ แห ง สหภาพเมีย นมาร ซึ่ ง
โครงการนี้เปนโครงการรวมทุนจากบริษัท CNPC
จํา กั ด (ถื อ หุน ใหญ ที่ สุ ด ) บริ ษั ท เมี ย นมาร ออย
แอนด ก าซ เอ็ นเตอรไ พรส จํ ากั ด (บริ ษัท น้ํา มั น
แหงชาติเ มียนมาร) บริษัทจากเกาหลีใตและอินเดีย
ประเทศละ 2 บริษัท คือ บริษัท แดวู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท โคเรีย กาซ คอรป จํากัด
จากประเทศเกาหลีใต บริษัท โอเอ็นจีซี วิเทศ จํากัด และบริษัท เกล จํากัด จากประเทศอินเดีย โครงการ
นี้ใชเงินลงทุนประมาณ 2,500 ลานดอลลาร สรอ.
CNPC จะขนสงน้ํามันและกาซธรรมชาติผานทอซึ่งสรางคูขนานกันจากทาเรือจาวผิ่ว หรือ
จีนเรียกวา Jiaopiao ตั้งอยูบริเวณอาวเบงกอลในทะเลอันดามัน ไปทางตะวันตกของเมียนมารในรัฐยะไข
(Rakhine) ผ า นเมื อ งมั ณ ฑะเลย (Mandalay)
เมื อ งลาโช (Lashio) และเมื อ งมู เ ซ (Muse)
จนถึ ง ชายแดนจี น เมือ งรุ ย ลี่ (Ruili) ไปยั ง นคร
คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แลว เชื่อมโยงกับ ทอขนสง ภายในประเทศถึง มหา
นครฉงชิ่งและนครหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
กวางสีจวง ระยะทางรวมประมาณ 6,172 กิโลเมตร
ซึ่งเปนหนึ่งในยุทธศาสตรของจีนในการขนสงน้ํามัน
จากตะวันออกกลางไปสูภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน
ทอน้ํามันจากเมียนมารถึงชายแดนจีนสามารถขนสงน้ํามันได 22 ลานตันตอป (ความยาว
1,504 กิโลเมตร) และกาซธรรมชาติ 420,000 ลานลูกบาศกฟุตตอป หรือ 12,000 ลานลูกบาศกเมตร
(ความยาว 1,700 กิโลเมตร) มีการตั้งบริษัท Southeast Asia crude oil pipeline จํากัด และบริษัท
Southeast Asia gas pipeline จํากัด บริหารทอสงกาซและน้ํามันดิบ และมีแผนสรางโรงกลั่นน้ํามัน
กําลังการผลิตวันละ 2 แสนบารเรล (ใกลเคียงกับกําลังการผลิตของโรงกลั่นอันดับสองของไทย) ในนคร
คุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อกลั่นน้ํามันดิบที่ไดรับผานทอจากเมียนมาร
โครงการขนสงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติทางทอ ทําใหจีนประหยัดเวลา ระยะทาง และ
ลดปริมาณการนําเขาน้ํามันจากชองแคบมะละกาเหลือรอยละ 30 จากเดิมประมาณรอยละ 37 ของปริมาณ
การบริโภครวมของประเทศ โดยจีนตองเสียคาธรรมเนียมการใชถนนใหแกรัฐบาลเมียนมารปละ 13.8
ลานดอลลาร สรอ. และคาธรรมเนียมผานทางสําหรับน้ํามันดิบตันละ 1 ดอลลาร สรอ. คิดเปน 35 ลาน
ดอลลาร และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
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นอกจากนี้ การรถไฟจีนมีโครงการจะสรางทางรถไฟยาว 810 กิโลเมตร สามารถรองรับ
รถไฟความเร็ว 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง คูขนานไปกับทอสงน้ํามันดวย โดยเชื่อมระหวางทาเรือเจาผิ่วและ
เมืองตาหลี่ มณฑลยูนนาน คาดวาใชระยะเวลากอสราง 3 ป
พลังงานถือเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการสงเสริมใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ จากเหตุการณเมียนมารหยุดสงกาซธรรมชาติใหไทยเพื่อปดซอมบํารุงจากแหลงกาซยานาดา
ในเดือนเมษายน 2556 ที่ผานมา สงผลใหภาคการผลิตของไทยไดรับความเสียหาย และอาจจะกระทบ
ความสามารถในการแขงขัน ระยะยาว ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการกําหนดนโยบายดานพลัง งานอยาง
จริงจังและเปนรูปธรรม โดยเฉพาะแผนระยะยาวในการจัดหาพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนกลับมา
ใชไดอีก ทั้งพลังงานน้ํา ลม และแสงอาทิตย แมในชวงแรกจะมีการใชเงินลงทุนสูง ไมคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
แตภาครัฐควรสนับสนุนใหมกี ารลงทุนพลังงานทดแทนใหมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใน
การหาแหลงพลังงานสะอาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนําพลังงานเหลานี้มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ และในระยะยาวหากมีการใชพลังงานทดแทนอยางแพรหลายมาก
ขึ้น จะกอใหเกิดการประหยัดเชิงขนาด และตนทุนการใชพลังงานเหลานีล้ ดลง อันจะกอใหเกิดความยั่งยืน
ของสถานการณพลังงานของไทยและเศรษฐกิจไทยในอนาคต
สวนเศรษฐกิจภาค
สํานักงานภาคเหนือ
ตุลาคม 2556
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