รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ป 2556

เครือขายระบบรางของมณฑลยูนนาน
จีนเปนหนึ่งในประเทศผูนําดานเทคโนโลยีการขนสงระบบราง มีเครือขายรถไฟความเร็วสูง
ที่ใหญที่สุด ในโลก ปจจุบันมณฑลยูนนานมีเ สนทางรถไฟเปด ใหบ ริการแลว 2,619 กิโลเมตร ตาม
แผนพัฒนาดานการคมนาคมของมณฑล ในป 2556-2558 จะมีการสรางเสนทางรถไฟเพิ่มอีก 4,000
กิโลเมตร โดยมีโครงการไมต่ํากวา 10 โครงการ ทั้งเสนทางภายในมณฑลยูนนาน ระหวางมณฑล และ
รองรับการเชื่อมตอกับตางประเทศ ซึ่งจะทําใหมณฑลยูนนานมีเสนทางรถไฟมากกวา 6,000 กิโลเมตร
และมีปริมาณการขนสงผูโดยสารเพิ่มขึ้นรอยละ 12 และการขนสงสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 30
เสนทางระหวางมณฑล

ตามโครงการก อ สร า งเครื อ ข า ยระบบรางระหว า งมณฑลยู น นานกั บ มณฑลอื่ น ๆ
ภายในประเทศจีนมี 8 เสนทาง ประกอบดวย
1. เสนทางยูนนาน-ทิเบต ระยะทาง 1,950 กิโลเมตร ชวงคุนหมิง -แชงกรีลามีอยูแลว
สวนชวงแชงกรีลา-ทิเบตคาดวาแลวเสร็จป 2558
2. เสนทางคุนหมิง-หนานหนิง ระยะทาง 898 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง
3. เสนทางคุนหมิง-เสฉวน ระยะทาง 872 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 18 ชั่วโมง
4. เสนทางคุนหมิง-กุยหยาง ระยะทาง 828 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง
5. เสนทางคุนหมิง-เฉิงตู ระยะทาง 737 กิโลเมตร รองรับความเร็ว 200 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง คาดวาแลวเสร็จป 2563 ใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง
6. เสนทางยูนนาน-กวางสี ระยะทาง 716 กิโลเมตร (รองรับความเร็วชวงยูนนาน 200
กิโลเมตรตอชั่วโมง และชวงกวางสี 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง) คาดวาแลวเสร็จป 2559 ใชเวลาเดินทาง 5
ชั่วโมง
7. เสนทางคุนหมิง-ฉงชิ่ง ระยะทาง 700 กิโลเมตร รองรับความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง คาดวาแลวเสร็จป 2563 ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
8. เสนทางคุนหมิง-เซี่ยงไฮ ระยะทาง 2,181 กิโลเมตร คาดวาแลวเสร็จป 2558 ใชเวลา
เดินทาง 8 ชั่วโมง
นอกจากนี้ นครคุนหมิงยังมีแผนการกอสรางเสนทางรถไฟใตดิน ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
รัฐบาลจีน เมื่อเดือนเมษายน 2556 ใชระยะเวลากอสราง ป 2556-2562 แบงเปน เสนทางที่ 1 ชวงตอ
ขยาย เสนทางที่ 2 ชวงสอง เสนทางที่ 3, 4, 5 และ 6 ชวงที่ 1 รวมระยะทาง 126.5 กิโลเมตร ทําใหในป
2562 นครคุนหมิงจะมีเ สนทางรถไฟใตดินใหบริการระยะทาง 187.6 กิโลเมตร อีกทั้งนครคุนหมิงยัง
กําหนดแผนระยะยาวในการกอสรางเสนทางรถไฟใตดินอีก 14 เสนทาง ความยาว 561.8 กิโลเมตร คิด
เปนสัดสวนรอยละ 30 ของปริมาณการขนสงสาธารณะทั้งหมดในนครคุนหมิง
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เสนทางเชื่อมตอระหวางประเทศ

สําหรับเครือขายระบบรางที่เชื่อมจีน
กับ ประเทศเพื่อนบานนั้น เรียกวา เสนทางรถไฟ
Pan-Asia และเปนแนวเดียวกับ เสนทางรถไฟ
Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) ซึ่ง
เกิ ด ขึ้ น ตามมติ ก ารประชุ ม the ASEAN
Summit ครั้งที่ 5 เดือนธันวาคม 2538 โดยอดีต
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด )
โดยไดรับการตอบรับจากประเทศสมาชิกผูเขารวม
ประชุ ม และรัฐ บาลจีน เปน อย า งดี ประกอบด ว ย
เสนทางรถไฟ 3 สาย คือ สายตะวันออก สายกลาง
และสายตะวันตก เริ่มจากคุนหมิง (จีน) ผานลาว
เมียนมาร ไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และ
สิ้ น สุ ด ที่ สิ ง คโปร ความยาวประมาณ 5,500
กิโลเมตร มี 4 เสนทาง ดังนี้
1. เสนทางจีน-เวียดนาม (คุนหมิง -เหอโขว) ระยะทาง 390 กิโลเมตร ตรงกับ สาย
ตะวันออกของเสนทางรถไฟ SKRL ประกอบดวยเสนทางยอย 3 ชวง คือ
1.1 คุนหมิง-ยวี่ซี ระยะทาง 108 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเสนทางเดิมเปนรถไฟ
ความเร็วสูง จะแลวเสร็จป 2557 ใชงบประมาณ 5,115 ลานหยวน
1.2 ยวี่ซี-เหมิงจื้อ ระยะทาง 141 กิโลเมตร เปดใชแลวเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2556
รองรับรถไฟที่วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง มากกวาครึ่งหนึ่งของเสนทางรถไฟตองสราง
บนสะพานและอุโมงค โดยอุโมงค XiuShan เปนอุโมงครถไฟที่ยาวที่สุดในมณฑลยูนนาน มีค วามยาว
10,302 เมตร
1.3 เหมิง จื้ อ-เหอโขว ระยะทาง 141 กิโลเมตร คาดวาแลว จะเสร็จ ป 2557 ใช
งบประมาณ 6,930 ลานหยวน
ปจจุบันเสนทางคุนหมิง-เหอโขวเปนเสนทางที่มีความคืบหนามากที่สุด และคาดวาป 2557
จะสามารถเปดใชงานไดตลอดทั้งเสนทาง
2. เสนทางจีน-ลาว-ไทย (คุนหมิง-บอหาน) ระยะทาง 596 กิเลมตร ตรงกับสายกลางของ
เสนทางรถไฟ SKRL เปนสายที่สั้นที่สุด เริ่มจากนครคุนหมิง ผานเมืองยวี่ซี ดานบอหาน เขาลาว ไทย
มาเลเซีย และสิงคโปร ระยะทาง 4,500 กิโลเมตร ประกอบดวยเสนทางยอย 2 ชวง คือ
2.1 คุนหมิง-ยวี่ซี ซึ่งเปนเสนทางเดียวกับขอ 1.1
2.2 ยวี่ซ-ี บอหาน ระยะทาง 488 กิโลเมตร ผานเมืองยวี่ซี ผูเออร จิ่งหง ดานบอหาน
ยังไมไดเริ่มกอสราง ใชงบประมาณ 53,900 ลานหยวน
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เสนทางนี้เปนเสนทางที่มีความเกี่ยวของกับไทยโดยตรง แตไมมีความคืบหนามากนัก ทั้ง
เสนทางในมณฑลยูนนาน ลาว และไทย
3. เสนทางจีน-เมียนมาร (คุนหมิง-รุยลี)่ ระยะทาง 612 กิโลเมตร ตรงกับสายตะวันตก
ของเสนทางรถไฟ SKRL ผานคุนหมิง ตาหลี่ เปาซาน รุยลี่ เขาเมียนมาร เชื่อมไปยังไทย มาเลเซีย และ
สิงคโปร รวมระยะทาง 4,760 กิโลเมตร ประกอบดวยเสนทางยอย 3 ชวง คือ
3.1 คุนหมิง-ตาหลี่ ระยะทาง 359 กิโลเมตร แบงเปน 2 ชวง คือ
1) คุนหมิง-กวางทง ระยะทาง 107 กิโลเมตร
2) กวางทง-ตาหลี่ ระยะทาง 175 กิโลเตร คาดวาจะแลวเสร็จป 2560
3.2 ตาหลี-่ เปาซาน ระยะทาง 134 กิโลเมตร คาดวาแลวจะเสร็จป 2557
3.3 เปาซาน-รุยลี่ ระยะทาง 196 กิโลเมตร คาดวาจะแลวเสร็จป 2561
4. เสนทางจีน-เอเชียใต ผานเมียนมาร สวนใหญใชเสนทางเดียวกับเสนทางจีน-เมียนมาร
(ขอ 3.1 และ 3.2) แลว แยกจากเปาซาน-ดานโหวเฉียว (ยัง ไมไดกอสราง) และเชื่อมไปยัง เมียนมาร
บังคลาเทศ และอินเดีย
เสนทางรถไฟ Pan-Asia นี้ หากรวมทางรถไฟความเร็วสูงจากนครคุนหมิงถึงนครเซี่ยงไฮ
ซึ่งเปนเสนทางภายในประเทศ เสนทางรถไฟสายนี้จะมีระยะทางยาวมาก โดยทางใตจรดสิงคโปร และทาง
ตะวันออกจรดนครเซี่ยงไฮ
สําหรับการกอสรางระบบรางภายในประเทศจีน คาดวานาจะคืบหนาตามแผนที่วางไว แต
สําหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน อาจมีปจจัยที่ทําใหลาชา ขึ้นอยูกับความพรอมดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และระบบรางเดิมในแตละประเทศ ดังนั้น หากประเทศตางๆ ที่อยูบนเสนทางนี้มีการ
พัฒนาและวางระบบภายในประเทศของตนใหมีมาตรฐานเดียวกันเปนระบบสากล เพื่อสามารถเชื่อมโยง
ระหวางกันได ทั้งระบบรางรถไฟ ตั๋วรถไฟ หรือการเดินทางขามพรมแดนระหวางกันเชนเดียวกับสหภาพ
ยุโรป จะกอใหเ กิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ การขนส งสินคาระหวางจีน-อาเซียน จะมีค วาม
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดวยตนทุนต่ําลง เนื่องจากการขนสงดวยระบบรางมีตนทุนที่ต่ํากวา
การขนสงทางถนน นอกจากนี้ ยังกอมลพิษนอยกวาเมื่อเทียบกับการขนสงดวยวิธีอื่น อีกทั้งยังสามารถ
เคลื่อนยายแรงงาน และขนสงนักทองเที่ยวไปมาระหวางประเทศตามแนวเสนทางรถไฟได กอใหเกิด
ประโยชนมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจอยางมากแกประเทศสมาชิกอาเซียน
สวนเศรษฐกิจภาค
สํานักงานภาคเหนือ
ธันวาคม 2556
โทร. 0 5393 1148
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