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สวัสดีค่ะ 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของจีนอยู ่ในช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในสิ ้นปี        

ค.ศ. 2020 ระยะทางในการดำเนินงานทางรถไฟในจีนมีความยาวเกิน 146,300 กิโลเมตร ทางรถไฟ

ความเร็วสูง มีความยาวเกิน 37,900 กิโลเมตร มีอัตราการเพิ่มขึ้นของระยะทางรถไฟ 5.25% จาก      

ปี ค.ศ. 2019  

เมื่อปี ค.ศ. 2019 จีนได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูง “อัจฉริยะ” สายแรกในประเทศ ชื่อว่า “ฟู่ซงิ”

เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ไร้คนขับ เช่ือมระหว่างกรุงปักกิ่ง-จางเจียโข่ว ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

หลัก 2 แห่งของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ. 2022 และเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021 จีนได้

เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงแม็กเลฟ (maglev) เป็นรถไฟที่มีอัตราเร็วสูงสุดในโลก 600 กม./ชม. ในปัจจุบัน

จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 นำเสนอเรื่อง “รถไฟความเร็วสูงจีน” 

ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องหลังความสำเร็จระบบขนส่งทางรางในจีน แนะนำหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้อง 

เส้นทางพัฒนาและขั้นตอนการก่อสร้าง อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูลการศึกษาด้าน

การขนส่งทางรถไฟ รายชื่อมหาวิทยาลัย รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา และรายชื่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบขนส่งทางรางของจีน เพ่ือให้ผู้สนใจได้ติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ 

 

 

 

พสุภา ชินวรโสภาค 

บรรณาธิการ 
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โครงสร้างหน่วยงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของจีน 
 

 
 

 

 

1. กระทรวงคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MOT) 

Ministry of Transport of the People's Republic of China, 中华人民共和国交通运输部 

http://www.mot.gov.cn/  
 

กระทรวงคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีหน้าที่หลักในการจัดทำและจัดระเบียบการดำเนินการ
ตามแผนนโยบายและมาตรฐานอุตสาหกรรมถนน รถไฟ น้ำ ที่ดิน และการบินพลเรือน นโยบายและมาตรฐาน 
ดำเนินการวางแผนและประสานงานระบบขนส่งแบบบูรณาการและส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างกันของการขนส่ง
ต่าง ๆ 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013 การประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติครั ้งที่  11 ได้อนุมัติ 
"โครงการการปฏิรูปสถาบันของสภาแห่งรัฐ" กระทรวงการรถไฟถูกเพิกถอน และมอบหมายหน้าที่การบริหาร
ให้กับ “กระทรวงคมนาคม (MOT)” และ “กรมการรถไฟแห่งชาติจีน (NRA)” ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และมอบหมาย
ความรับผิดชอบขององค์กรให้กับ “China State Railway Group Co., Ltd. (CR)” ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
 

                   
          ตราสัญลักษณ์กรมการรถไฟแห่งชาติจีน (NRA)                  ตราสัญลักษณ์บริษัท China State Railway Group Co., Ltd. (CR)

http://www.mot.gov.cn/
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1.1 กรมการรถไฟแห่งชาติจีน (NRA) 

National Railway Administration of People's Republic of China, 国家铁路局 

http://www.nra.gov.cn/ 
 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013 ได้มีการทบทวน “แผนการปฏิรูปสถาบันและการปฏิรูปหน้าที่ของสภา
แห่งรัฐ” ในการการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 

สภาแห่งรัฐมอบหมายหน้าที่บริหารงานของกระทรวงการรถไฟในการกำหนดแผนและนโยบายการพัฒนา
ทางรถไฟให้กับกระทรวงคมนาคม จัดตั้งการบริหารการรถไฟแห่งชาติ ซึ่งบริหารโดยกระทรวงคมนาคม และ
รับผิดชอบด้านการบริหารอื ่น ๆ ของกระทรวงการรถไฟ โดยมีมติจัดตั ้งกรมการรถไฟแห่งชาติจีนขึ ้น เพื่อ
รับผิดชอบงานขององค์กรกระทรวงรถไฟ และกระทรวงการรถไฟจะไม่ถูกรักษาไว้อีกต่อไป 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2014 กรมการรถไฟแห่งชาติจีน ได้จัดพิธีเปิดและเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 
 

ความรับผิดชอบหลัก 
1. ร่างกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับสำหรับการกำกับดูแลและการจัดการรถไฟ เข้าร่วมในการศึกษา

แผนพัฒนาทางรถไฟ นโยบายและการปฏิรูประบบ กำกับดูแลการ ดำเนินการและจัดระเบียบการกำหนด
มาตรฐานทางเทคนิคของการรถไฟ 

2. รับผิดชอบการกำกับดูแลและการจัดการการผลิตด้านความปลอดภัยทางรถไฟ พัฒนาความปลอดภัยใน
การขนส่งทางรถไฟ กำกับดูแลและจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการและคุณภาพอุปกรณ์

http://www.nra.gov.cn/
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และความปลอดภัยและจัดระเบียบการดำเนินงานตามใบอนุญาตการบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและ
จัดระเบียบหรือมีส่วนร่วมในการสอบสวนและบริหารจัดการกับอุบัติเหตุและด้านความปลอดภัยในการ
ผลิตทางรถไฟ 

3. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดระเบียบการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการควบคุมการขนส่งทาง
รถไฟ และควบคุมตลาดการก่อสร้างทางวิศวกรรมและกำกับดูแลคุณภาพของบริการขนส่งทางรถไฟและ
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรถไฟที่ประกอบกิจการขนส่งสาธารณประโยชน์ตามที่รัฐกำหนด 

4. รับผิดชอบในติดตามและวิเคราะห์การดำเนินงานรถไฟและการดำเนินงานสถิติของอุตสาหกรรมรถไฟ 
5. รับผิดชอบในการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟและความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาล 
6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภาแห่งรัฐและกระทรวงคมนาคม 

 

โครงสร้างผู้บริหารกรมการรถไฟแห่งชาติจีน (NRA) 

 

刘振芳 (หลิว เจิ้นฟาง) 
- สมาชิกของกลุ่มพรรคกระทรวงคมนาคม 
- ผู้อำนวยการและเลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรค 

 

刘克强 (หลิว เค่อเฉียง)   
- รองผู้อำนวยการ 

 

安路生(อัน หลู่เซิง)          
- รองผู้อำนวยการ 

 

吴德金 (อู๋ เต๋อจิน) 
- รองผู้อำนวยการ 

 

郑宏波(เจิ้ง หงป๋อ)  
- รองผู้อำนวยการ 

สถานะ สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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2. China State Railway Group Co.,Ltd. (CR) 

中国国家铁路集团有限公司（中国铁路）http://www.china-railway.com.cn/ 

China State Railway Group Co., Ltd. เป็นบริษัทที ่ได้ร ับอนุมัต ิจากสภาแห่งร ัฐและจัดตั ้งขึ ้นตาม 
“กฎหมายบริษัทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” และบริหารจัดการโดย “รัฐบาลกลาง” และได้รับการอนุมัติจาก
สภาแห่งรัฐเป็นสถาบันการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลและบริษัทที่รัฐบาลควบคุม บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
1,7399.5 พันล้านหยวน และกระทรวงการคลังทำหน้าที่ของผู้ลงทุนในนามของสภาแห่งรัฐ 

ตาม “ข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน” บริษัท China State Railway Group Co., Ltd. จัดตั้งขึ้นเพื่อมี
บทบาทนำในการกำหนดทิศทาง จัดการสถานการณ์โดยรวม รับรองการดำเนินการ หารือและตัดสินในประเดน็ที่
สำคัญตามระเบียบของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟและดำเนินการที่
หลากหลาย รับผิดชอบการจัดส่งแบบครบวงจรและคำสั่งของการขนส่งทางรถไฟ จัดเตรียมและประสานงานการ
จัดสรรทรัพยากรเครือข่ายการขนส่ง รับผิดชอบงานขนส่งสาธารณะที่รัฐบาลกำหนดและรับผิดชอบในการชำระ
หนี้ของรายได้จากการขนส่งและการบริหารรายได้ของอุตสาหกรรมรถไฟ ยอมรับการกำกับดูแลด้านการบริหาร
และการกำกับดูแลสาธารณะอย่างมีสติ รับผิดชอบการประเมินความปลอดภัยของการดำเนินงานของทางรถไฟ
สายใหม่แห่งชาติ เพ่ือให้มั่นใจในความปลอดภัยของการขนส่งการ ปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของตลาด ยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพสูง รักษาและเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สินของรัฐ และส่งเสริมทุนของรัฐให้แข็งแกร่งขึ้น ดีขึ้น และขยายใหญ่ขึ้น 

http://www.china-railway.com.cn/
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โครงสร้างผู้บริหารบริษัท China State Railway Group Co., Ltd. 

 

陆东福 (ลู่ ตงฟู้) 
- ประธานและเลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรค บริษัทการรถไฟแห่งชาติจีน กรุ๊ป จำกัด 

 

杨宇栋 (หยาง หยู๋ต้ง)   
- ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไปและรองเลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรค  

 

甄忠义(เจ้ิน จงอ้ี)          
- กรรมการและรองเลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรค  

 

李文新 (หลี่ เหวินซิน) 
- รองผู้จัดการทั่วไปและสมาชิกกลุ่มผู้นำพรรค 

 

王同军 (หวัง เกาจวิน)  
- รองผู้จัดการทั่วไปและสมาชิกกลุ่มผู้นำพรรค 

 

郭竹学 (กัว จู๋เสวี๋ย)  
- รองผู้จัดการทั่วไปและสมาชิกกลุ่มผู้นำพรรค 

 

杨省世 (หยาง เซิ่นซื่อ) 
- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและสมาชิกกลุ่มผู้นำพรรค 
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姜文鹏 (เจียง เหวินเผิง)  
- หัวหน้าคณะกรรมการกลางการตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยของรัฐฯ 

 

钱 铭 (เฉียน หมิง)  
- รองผู้จัดการทั่วไปและสมาชิกกลุ่มผู้นำพรรค 

สถานะ สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค (Regional Administration: RA) 

China State Railway Group Co., Ltd. มีบริษัทในเครือ 18 แหง่ ได้แก ่
1. China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd. 
2. China Railway Shenyang Bureau Group Co., Ltd. 
3. China Railway Beijing Bureau Group Co., Ltd. 
4. China Railway Taiyuan Bureau Group Co., Ltd. 
5. China Railway Hohhot Bureau Group Co., Ltd. 
6. China Railway Zhengzhou Bureau Group Co., Ltd. 
7. China Railway Wuhan Bureau Group Co., Ltd. 
8. China Railway Xi'an Bureau Group Co., Ltd. 
9. China Railway Jinan Bureau Group Co., Ltd. 
10. China Railway Shanghai Bureau Group Co., Ltd. 
11. China Railway Nanchang Bureau Group Co., Ltd. 
12. China Railway Guangzhou Bureau Group Co., Ltd. 
13. China Railway Nanning Bureau Group Co., Ltd. 
14. China Railway Chengdu Bureau Group Co., Ltd. 
15. China Railway Kunming Bureau Group Co., Ltd. 
16. China Railway Lanzhou Bureau Group Co., Ltd. 
17. China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd. 
18. China Railway Qinghai-Tibet Group Co., Ltd. 
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3. รัฐบาลท้องถ่ิน (Local Government) 

โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของจีนตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 305 แบ่ง
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจีนออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) มณฑล (เขตการปกครองตนเองและเทศบาลนคร)     
2) อำเภอ 3) ตำบล 

ปัจจุบัน ประเทศจีนมีมณฑล 23 มณฑล เขตปกครองตนเอง 5 เขต เมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 4 เมือง และ
เขตปกครองพิเศษ 2 เขต 
 
 
 

   

4. คณะกรรมการก ากับและบริหารทรัพย์สินรัฐของสภาแห่งรัฐ (SASAC) 

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council 
国务院国有资产监督管理委员会 

http://www.sasac.gov.cn/  

คณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินรัฐของสภาแห่งรัฐ (SASAC) เป็นคณะกรรมการพิเศษของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรงภายใต้สภาแห่งรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงและอนุมัติการควบรวมกิจการหรือการขายหุ้นหรือสินทรัพย์ตลอดจนร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจ 

ปัจจุบัน SASAC ดูแลรัฐวิสาหกิจจำนวน 96 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ถือเป็นหน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านรถไฟความเร็วสูง 4 แห่ง ได้แก่  

1. China Railway Group Limited (CREC) 
2. China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) 
3. China Railway Rolling Stock Corporation Limited (CRRC) 
4. China Railway Signal & Communication Co., Ltd. (CRSC) 

 
 
 

http://www.sasac.gov.cn/
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4.1 China Railway Group Limited (CREC)  

中国中铁股份有限公司 

http://www.crecg.com/  
 

China Railway Group Limited (CREC) ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1950 มีสำนักงานใหญ่ใน    
กรุงปักกิ่ง อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐภายใต้สภาแห่งรัฐ (SASAC) เป็นกลุ่ม
องค์กรขนาดใหญ่ที ่รวมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การสำรวจและออกแบบ การก่อสร้างและการติดตั้ง      
การผลิตทางอุตสาหกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทรัพยากรและแร่ธาตุ การลงทุนทางการเงิน และอื่น ๆ   
เป็นกลุ่มบริษัทก่อสร้างครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย นับตั้งแต่ก่อตั้งมา 70 ปี บริษัทได้เข้าร่วมในการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่สำคัญในประเทศเกือบทั้งหมด อาทิ รถไฟสายแรกของจีนเฉิงตู -ฉงชิ่ง รถไฟไฟฟ้าสายแรก
ของจีนเป่าเฉิง ในปี ค.ศ. 2021 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่ 35 ใน Fortune Global 500 เป็นอันดับที่ 5 ของ
บริษัทชั้นนำในจีน 

• สร้างทางรถไฟ 77,925 กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของระยะทางรถไฟทั้งหมดของจีน 

• สร้างทางรถไฟที่ใช้ไฟฟ้า 52,894 กิโลเมตร คิดเป็น 95% ของเส้นทางรถไฟที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจีน 

• เข้าร่วมการก่อสร้างโครงการรถไฟในเขตเมืองของประเทศจำนวน 3 ใน 5 

ตัวอย่างโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crecg.com/


                                                                                                      โครงสร้างหน่วยงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของจีน              

 

 

  

  13 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

4.2 China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) 

中国铁建股份有限公司 
https://www.crcc.cn/  

 
China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 

2007 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐภายใต้สภา
แห่งรัฐ (SASAC) ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ การรับเหมาก่อสร้าง การให้คำปรึกษาด้านการสำรวจและออกแบบ 
อสังหาริมทรัพย์ การลงทุน การผลิตอุปกรณ์ การขนส่งวัสดุ การเงิน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ขอบเขตธุรกิจ
ครอบคลุม 32 แห่งในมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลนคร และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 130 แห่ง ในปี 
ค.ศ. 2021 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่ 42 ใน Fortune Global 500 เป็นอันดับที่ 6 ของบริษัทชั้นนำในจีน 
 

ตัวอย่างโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.crcc.cn/


                                                                                                      โครงสร้างหน่วยงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของจีน 

 

  

   14 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

4.3 China Railway Rolling Stock Corporation Limited (CRRC) 

中国中车股份有限公司 

https://www.crrcgc.cc/  

 
China Railway Rolling Stock Corporation Limited (CRRC) ได้ถูกควบรวมโดยบริษัท China North 

Locomotive Co., Ltd. และบริษัท China South Locomotive Co., Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยง
ไฮ้และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2015 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง อยู่ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐภายใต้สภาแห่งรัฐ  (SASAC) ในปี ค.ศ. 2021 บริษัทได้รับการจัด
อันดับที่ 349 ใน Fortune Global 500 เป็นอันดับที่ 40 ของบริษัทชั้นนำในจีน 

CRRC เป็นผู้ผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย (Supplier) อุปกรณ์ขนส่งทางรางที่มีความหลากหลายครบครัน
และเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ธุรกิจหลัก ได้แก่ วิจัยและพัฒนา ออกแบบ ผลิต ซ่อมแซม จำหน่าย เช่าซื้อ และ
ให้บริการทางเทคนิคของรถไฟล้อเลื่อน รถรางไฟฟ้าความเร็วสูง ระบบขนส่งทางรางในเขตเมือง เครื่องจักร
ก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาข้อมูล ลงทุนและจัดการอุตสาหกรรม จัดการสินทรัพย์ ธุรกิจนำเข้าและส่งออก 
 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crrcgc.cc/


                                                                                                      โครงสร้างหน่วยงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของจีน              

 

 

  

  15 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

รถไฟแม็กเลฟ (Maglev)  

รถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วสูงสุดในโลก 
 

เม ื ่อว ันที่  20 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 บริษ ัท CRRC เปิดตัวระบบการขนส่งทางรางด้วยพลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถไฟ 'แม็กเลฟ' (Maglev) ที่มีความเร็วสูง 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัทฯ ได้ออกจากสายการผลิตในเมืองชิงเต่าเรียบร้อยแล้ว 
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4.4 China Railway Signal & Communication Co., Ltd. (CRSC) 

中国铁路通信信号集团有限公司 

http://www.crsc.cn/  

 
China Railway Communications and Signal Corporation Limited (CRSC) ได ้ถ ู กควบรวมโดย

บริษัท China National Machinery Industry Corporation บริษัท China Chengtong Holding Group Co., 
Ltd. บริษัท China Guoxin Holdings Co., Ltd. และบริษัท CICC Jiacheng Investment Management Co., 
Ltd. ร่วมกันก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ด้วยทุนจดทะเบียน 4.5 พันล้านหยวน มีพนักงานรวมกว่า 
20,000 คน มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐภายใต้
สภาแห่งรัฐ (SASAC) 

บริษัท CRSC เป็นหน่วยงานกลางของมาตรฐานอุปกรณ์ระบบควบคุมการขนส่งทางรถไฟของจีน 
มาตรฐานทางเทคนิค และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมการขนส่ง
ทางรางและเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการขนส่งทางรางชั้นนำของโลก บริษัท CRSC มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
โครงการรถไฟความเร็วสูงที่สำคัญ เช่น สายปักกิ่ง-เทียนจิน สายปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ และได้เข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
รถไฟใต้ดินมากกว่า 100 โครงการ ใน 20 เมือง อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เซินเจิ้น เทียนจิน หนานจิง และหวู่
ฮั่น 
 

   

 

 
 

 

http://www.crsc.cn/
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รถไฟความเร็วสูงของจีน 

(China Railway High-speed: CRH) 

รถไฟความเร็วสูงของจีน หมายถึง รถไฟความเร็วสูงที่สร้างและใช้ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในประเภทที่
สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในประเทศจีนร่วมสมัย 

ตาม “ข้อกําหนดของการออกแบบรถไฟความเร็วสูง (TB10621-2014)” รถไฟความเร็วสูงของจีนเป็น
รถไฟที่ถูกออกแบบมาสำหรับขนส่งผู้โดยสาร โดยได้รับการออกแบบให้มีความเร็วมากกว่า 200 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

ตาม “แผนระยะกลางและแผนระยะยาวของเครือข่ายรถไฟ ปี ค.ศ. 2016 เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของ
จีนประกอบด้วยเส้นทางใหม่ทั้งหมดที่ออกแบบให้มีความเร็วมากกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ณ สิ้นปี ค.ศ. 2019 เส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 35,000 กิโลเมตร อยู่ในอันดับ 
1 ของโลก ณ สิ้นปี ค.ศ. 2020 ระยะทางการใช้งานของรถไฟแห่งชาติอยู่ที่  146,000 กิโลเมตร และระยะการใช้
งานรถไฟความเร็วสูงถึง 37,900 กิโลเมตร 
 
 

 

 

Photo: CGTN 
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โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สายสีน้ำเงิน  รถไฟความเร็วสูงสายใหม่ มีความเร็ว 300-380 กม./ชม 
สายสีเขียว รถไฟความเร็วสูงสายใหม่ มีความเร็ว 200-299 กม./ชม 
สายสีส้ม อัพเกรดไลน์เดิมด้วยความเร็ว 200-250 กม./ชม. 
สายสีเทา ทางรถไฟสายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบเร่งความเร็ว 
 

ปัจจุบัน การรถไฟของจีนอยู่ในช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยภายในส้ินป ี2020 ระยะทางในการดำเนินงาน
ของทางรถไฟของจีนมีความยาวเกิน 146,300 กิโลเมตร ซึ ่งทางรถไฟความเร็วสูงมีความยาวเกิน 37,900 
กิโลเมตร 
 

Photo: Wikipedia 
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ระยะทางรถไฟในประเทศจีน 

ปี ค.ศ. กิโลเมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของระยะทางรถไฟ/ปี (%) 
 1949 21,800 - 
1955 25,600 2.71% 
1960 33,900 5.78% 
1965 36,400 1.43% 
1970 41,000 2.41% 
1975 46,000 2.33% 
1980 53,300 2.99% 
1985 55,000 0.63% 
1990 57,800 1.00% 
1995 62,400 1.54% 
2000 68,700 1.94% 
2005 75,400 1.88% 
2007 77,966 1.69% 
2008 79,687 2.21% 
2009 85,818 7.69% 
2010 90,504 5.46% 
2011 93,200 2.98% 
2012 97,600 4.72% 
2013 103,144 5.68% 
2014 112,000 8.59% 
2015 121,000 8.04% 
2016 124,000 2.48% 
2017 127,000 2.42% 
2018 131,000 3.15% 
2019 139,000 6.11% 
2020 146,300 5.25% 

ที่มา : National Bureau of Statistics of China 
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ประวัติการพัฒนา 

 

 

ขั้นตอนการก่อสร้าง 

ขั้นแรก คือ การเพิ่มความเร็วและการขยายเส้นทางรถไฟให้มากขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ทศวรรษ 
1980  ได้พัฒนารถไฟเส้นทางกวางโจว-เซินเจิ้น (Guangzhou-Shenzhen Railway) และเส้นทางรถไฟกวางโจว-
เกาลูน (Guangzhou-Kowloon Railway) โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มความเร็วเป็น 160 กม./ชม. เป็น
เส้นทางรถไฟสายทดสอบรถไฟกึ่งความเร็วสูงของจีน  

ในปี ค.ศ. 1990 เป้าหมายความเร็วของรถไฟความเร็วสูงของโลกได้เพิ ่มขึ ้นจาก 160 กม./ชม. เป็น
มากกว่า 200 กม./ชม. และความเร็วในช่วงทดสอบของรถไฟความเร็วสูงในบางประเทศได้เกิน 400 กม./ชม. 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ประชากรทั้งหมดของจีนมีถึง 1 ,100 ล้านคน แต่มีทางรถไฟเพียง 5,300 กิโลเมตรเท่านั้น 
อัตรารถไฟที่ใช้ขนส่งสินค้าในประเทศ คิดเป็น 70% ขึ้นไป และการขนส่งผู้โดยสาร คิดเป็น 50% ขึ้นไป คือรถไฟ
สายหลักจำนวน 6 สาย ในภาคกลางและตะวันออก ซึ่งในขณะนั้นการใช้บริการของผู้โดยสารทั้งหมดในประเทศ  
คิดเป็น 80% ส่งผลให้ผู้โดยสารเฉลี่ย 500,000 กว่าคน/วัน ไม่ได้ใช้บริการรถไฟ และขาดรถไฟโดยสารมากกว่า 
220 คู่ และส่งผลกระทบให้บางขบวนมีจำนวนผู้โดยสารเกินความจุ ความเร็วในการเดินทางโดยเฉลี่ยของรถไฟ
โดยสารทั่วประเทศอยู่ที่ 40 กม./ชม. 

 

 

ในปี ค.ศ. 1978 ประธานาธิบดีเติ้งเส่ียวผิง ได้ไปเยือนญี่ปุ่น
และได้นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น จากนั้นรถไฟความเร็วสูงได้เข้า
สู่วิสัยทัศน์ของประชาชนชาวจีนอย่างเป็นทางการ  

ในช่วงทศวรรษ 1980 การรถไฟของจีนต้องเผชิญกับปัญหา
ในการขนส่งที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รถไฟวิ่งด้วยความเร็วต่ำ
กว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีปัญหาในการขนส่งผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า  ซึ่งกระทรวงการรถไฟจีนในสมัยนั้น ระบุว่า เกิด
จากข้อจำกัดทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมใน
ขณะนั ้น  จึงเกิดการเริ ่มต้นของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงใน
ประเทศจีนอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 

เติ้ง เสี่ยวผิง ได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น
และได้นั่งรถไฟชินคันเซน 
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รถไฟกวางโจว-เซินเจิ้นในทศวรรษ 1990 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึง 1991 จีนเริ่มวางแผนสำหรับการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง และ
เสนอแนวคิดการก่อสร้างเส้นทางเฉพาะสำหรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า 
 เส้นทางสายกว่างโจว–เซินเจิ้น เป็นสายนำร่องของรถไฟความเร็วสูง และมีการออกแบบรถไฟความเร็วสูง
ในเส้นทางรถไฟสายปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (Beijing-Shanghai Railway) ปักกิ่ง – เทียนจิน (Beijing-Tianjin Railway) 
และเซี่ยงไฮ้–หนานหนิง (Shanghai-Nanjing Railway) 
 

 
รถไฟกวางโจว-เซินเจิ้น หลังการเปลี่ยนแปลงเป็นรถไฟกึ่งความเร็วสูง (160km/h-200km/h) 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8” (ค.ศ. 1991 - 1995) และ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9” (ค.ศ. 1996 - 2000) ใน “แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะกลางและ
ระยะยาว” มีการร่างแผนวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับ
รถไฟความเร็วสูง 

ในปี ค.ศ. 1994 นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จีนเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน
เกี่ยวกับ “แผนการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้” ทำให้โครงการหยุดดำเนินการ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 
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ธันวาคม 1994 รถไฟเส้นทางกวางโจว-เซินเจิ้น ได้เปลี่ยนแปลงเป็นรถไฟกึ่งความเร็วสูงสำเร็จ โดยความเร็วสูงสุด
ของรถไฟถึง 160 กม./ชม. และในช่วงเวลานี้ ปัญหาการขนส่งในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของจีนเริ่มปรากฎมากขึ้น 
ส่งผลให้ความต้องการในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงภายในประเทศของจีนในมากย่ิงขึ้น 

ในปี ค.ศ. 1996 จีนและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันพัฒนารถไฟความเร็วสูงและทำการทดสอบเส้นทางรถไฟกวาง
โจว-เซินเจิ้น 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1998 การรถไฟกวางโจว-เซินเจิ้น มีความเร็วสูงสุด 200 กม./ชม. เป็นรถไฟ
ขบวนแรกในประเทศจีนที่บรรลุเป้าหมายของตรงตามข้อกำหนดของรถไฟความเร็วสูง ต่อมาในเดือนธันวาคม 
ค.ศ. 1998 โครงการรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี ่ยงไฮ้ ปรากฏอยู่ในข้อพิพาทสองกรณีที่มีข้อพิพาทร่วมกัน : 
“เทคโนโลย ีรางล ้อแบบด ั ้ งเด ิม” และ “เทคโนโลย ีรางลอยแม ่เหล ็ก (electromagnetic levitation / 
electromagnetic suspension)” ซึ่งนำไปสู่การพักโครงการในระยะยาว 
 

    
                      รถไฟสายพิเศษ Qin-Shen                                     สายการสาธติรถไฟ maglev ที่เซี่ยงไฮ้ 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1999 เทคโนโลยีการใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูง 200 กม./ชม. ของรถไฟสายกวาง
โจว-เซินเจิ้น ได้ผ่านการประเมินของกระทรวงการรถไฟจีน  และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1999 เริ่มการ
ก่อสร้างรถไฟสายพิเศษ Qin-Shen (คือรถไฟความเร็วสูงสายแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางรถไฟปักกิ่ง-ฮาร์บิน) เริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็นสายผลิตและทดสอบรถไฟความเร็วสูงแบบรางล้อเครื่องแรกของ
จีน  

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2001  เริ่มทดลองรถไฟ maglev ที่เซี่ยงไฮ้ เริ่มก่อสร้างเป็นโครงการนำร่อง
สำหรับสายเทคนิค maglev ของรถไฟความเร็วสูงของจีน  

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2002 การทดลองรถไฟ Shanghai Maglev เสร็จสมบูรณ์ ด้วยความเร็วการ
ออกแบบที่ 430 กม./ชม. ซึ่งเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงระบบแรกของจีน  

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ก่อสร้างรถไฟสายพิเศษ Qin-Shen เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้สัญจรได้  
ด้วยความเร็วออกแบบ 250 กม./ชม. เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติสายแรกของจีน  
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การพัฒนาและเติบโต 

ในปี ค.ศ. 2003 รถไฟความเร็วสูงของจีน ได้กำหนดแนวคิดพื้นฐานของ “เทคนิคทางการตลาด” และ
พัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนผ่านความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติ  

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2004 สภาแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อนุมัติ “การวางแผนเครือข่าย
รถไฟขนาดกลางและระยะยาว” การวางแผนและสร้างเส้นทางเฉพาะผู้โดยสารในลักษณะ“แนวนอนสี่และแนวตั้ง
สี”่ โดยมีดัชนีความเร็วของการออกแบบมากกว่า 200 กม./ ชั่วโมง 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2005 รถไฟความเร็วสูงฉือเจียจวง – ไท่หยวน (Shijiazhuang-Taiyuan 
High-speed Railway) เริ่มก่อสร้างขึ้นและจีนได้เข้าสู่ช่วงการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานของทางรถไฟความเร็วสูง 
สำหรับการขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะ โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในชื่อ “สายพิเศษสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร” หรือ 
“การคมนาคมระหว่างเมือง” 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2007 รถไฟความเร็วสูงของไต้หวันสายบันเฉียว-จั่วอิง (Taiwan High Speed 
Rail) ได้เปิดให้ทดลองใช้งานและกลายเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของจีนที่มีออกแบบความเร็ว 300 กม./ชม. 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ได้มีการเพิ่มความเร็วขนาดใหญ่ครั้งที่ 6 ของรถไฟความเร็วสูงของจีนขึ้น ความเร็วสูงสุด
ของบางส่วนของรถไฟคือ 250 กม./ชม. เป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนเริ่มพัฒนาเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มให้บริการ
รถไฟความเร็วสูง 200 กม./ชม. รถไฟจีน และในขณะนี้เองก็ได้เร่ิมเข้าสู่ยุคของรถไฟความเร็วสูง  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2008 รถไฟเส้นทางปักกิ่ง-เทียนจินได้เริ่มดำเนินการ เป็นรถไฟความเร็วสูงสาย
แรกในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยความเร็ว 350 กม./ชม.  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2009 รถไฟความเร็วสูงสายอู่ฮั่น – กวางโจว และสายปักกิ่ง - กวางโจวได้เปิด
ให้บริการแล้ว โดยความเร็วสูงสุดของรถไฟคือ 350 กม. / ชม. เป็นครั้งแรกที่ทำลายสถิติของการขนส่งทางรถไฟ
ของจีนในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ 
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เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2017 รถไฟความเร็วสูงสายฉือเจียจวง – จี้หนาน (Shijiazhuang-Jinan High-
speed Railway) ได้เริ่มเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงของจีน  

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปี 2018 ประเทศจีนได้สร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่มีขนาดใหญ่บนพื้นที่
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล และอ่าวป๋อไห่ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง
ระหว่างสี่พื้นที่หลักในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  

ข้อมูล ณ สิ้นปี ค.ศ. 2019 รถไฟความเร็วสูงของจีนมีระยะทางทั้งหมด 35,000 กิโลเมตร ยาวเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก โดยรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความเร็ว 486.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ปี ค.ศ. 2020 จีนได้พัฒนารถไฟ maglev ความเร็ว 600 กม./ชม. โดยใช้เวลาเพียง 3.5 ชั่วโมงจากปักกิ่ง
ไปเซี่ยงไฮ้  

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2021 บริษัท China National Railway Group Co., Ltd. ได้มีการประกาศว่า 
ระยะทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 37,900 กิโลเมตร ถือเป็นความสำเร็จโครงข่ายรถไฟความเร็ว
สูงของจีน  
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ระบบตั๋วรถไฟ 

ระบบตั๋วรถไฟ หมายถึง ระบบการจองตั๋วและขายตั๋วการพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟรุ่นใหม่ได้เริ ่มต้น
ขึ้น ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2011  มีรายงานว่าต้นทุนการพัฒนาระบบตั๋วโดยสารของกระทรวงรถไฟโครงการระยะแรก
สูงถึง 199 ล้านหยวน 

ปัจจุบันจีนมีระบบศูนย์บริการลูกค้ารถไฟ 12306 หรือ เว็บไซต์ 12306 เป็นช่องทางสำคัญในการ
ให้บริการขายตั๋วและจองตั๋วรถไฟ ระบบมีข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทุกเส้นทาง เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้า ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และให้บริการสอบถามข้อมูลสาธารณะ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้  ลูกค้า
สามารถสอบถามเกี่ยวกับตารางเดินรถไฟโดยสาร ราคาตั๋ว ตั๋วที่เหลือ จุดจำหน่ายหรือตัวแทนขายตั๋ว อัตราค่าส่ง
สินค้า ระยะทางของยานพาหนะ และระเบียบข้อบังคับด้านผู้โดยสารและการขนส่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลูกค้าขนส่งทาง
รถไฟส่วนใหญ่ จะจองต๋วและซื้อตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ 12306 
  สามารถเข้าสู่ระบบ http://www.12306.cn เพ่ือลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้ตั๋วออนไลน์ 
 

 

 

 

http://www.12306.cn/
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ปัญหาการซื้อตั๋ว 

ในช่วง “ช่วงปีใหม่ของจีน” ปี ค.ศ. 2012 พบปัญหาการซื้อตั๋วเกิดขึ้น ส่งผลให้กระทรวงรถไฟจีนมีการ
พัฒนาระบบการซื้อตั๋ว 12306 เพื่อสนับสนุนการซื้อตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ต บริการจองรถไฟบางขบวน เพื่อปรับ
จำนวนที่นั่งของรถไฟความเร็วสูง และเพิ่มฟังก์ชันการเลือกที่นั่งอัตโนมัติ และพัฒนาฟังก์ชันบริการจองตั๋วผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรือในระบบจองตั๋ว 12306 หรือระบบศูนย์บริการลูกค้าของรถไฟให้เป็นที่น่าพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้บริการ 
 

 
 

นับตั้งแต่ปีใหม่ปี ค.ศ. 2012 การขายตั๋วรถไฟได้เริ่มต้นวิธีการขายตั๋วประกอบด้วยการซื้อตั๋วด้วยชื่อจริง  
การจองทางอินเทอร์เน็ต และการจองทางโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 

แต่ไม่นาน ในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น มีผู้เข้าระบบหลายร้อยล้านคนทุกวัน ทำให้ระบบการจอง
ตั๋วเกิดปัญหาอีกครั้ง จนนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบเป็นระยะ  โดยเพิ่มเพิ่มฟังก์ชัน "การจัดคิวคำสั่งซื้อ" 

นักวิจัยด้านข้อมูลทางรถไฟของสถาบันวิทยาศาสตร์การรถไฟแห่งประเทศจีน ผู้สร้างระบบการซื้อตั๋วเดิม
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงระบบมีพื้นฐานอยู่บนหลักการ 2 ประการ ได้แก่ สะดวกสำหรับผู้โดยสารและชำระเงิน
ได้หลายช่องทาง ซึ่งในเรื่องนี้ สถาบันวิทยาศาสตร์การรถไฟแห่งประเทศจีน ได้กล่าวว่า “เป็นไปได้ยากที่จะพัฒนา
และสร้างระบบที่มีขนาดที่ใหญ่โต และมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเช่นนี้  หากระบบนี้สำเร็จได้ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็น
ระบบจัดการการซื้อตั๋วที่ดีมากที่สุดในโลกก็ได้ 
 

การซื้อตั๋วรถไฟในปัจจุบัน 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2014 การซื้อตั๋วรถไฟในจีน จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน โดยจะมีชื่อ
ของผู้โดยสารจะพิมพ์อยู่บนตั๋วรถไฟข้อมูลการซื้อตั๋วจะถูกเก็บไว้ใน “ธนาคารหน่วยความจำ” และข้อมูลสามารถ
ปรากฏขึ้นได้โดยตรงหลังจากการซื้อตั๋วคร้ังที่สอง ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการขายตั๋ว
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ความร่วมมือไทย-จีน 

โครงการรถไฟจีน-ไทย เป็นโครงการหลักของจีนและไทยในการร่วมกันสร้างตามแนวโครงการ “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง” และดำเนินการความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการรถไฟสายเอเชีย ที่มีความยาวเส้นทาง
ทั้งหมด คือ 845 กิโลเมตร โดยความยาวของเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ในระยะแรกของโครงการ คือ 253.2 
กิโลเมตร  

ความร่วมมือรถไฟจีน-ไทย เป็นแบบครบวงจร  โดยบริษัทฝ่ายไทย จะดำเนินการก่อสร้างทางวิศวกรรม
โยธา ส่วนฝ่ายจีน โดยบริษัทการรถไฟแห่งชาติจีน กรุ ๊ป จำกัด (China National Railway Group Limited) 
บริษัทในเครือของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (China Railway International Co., Ltd.)  
เป็นผู้นำในการดำเนินการในส่วนของของลู่วิ่ง ระบบไฟฟ้า และรถรางไฟฟ้า  

วันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2017 ระหว่างการประชุมสุดยอดเซียะเหมิน BRICS  ที่มีประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง 
และนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมกันเป็นสักขีพยาน อดีตกระทรวงการรถไฟจีน (ปัจจุบันเป็น
ในเครือของบริษัท การรถไฟแห่งชาติจีน กรุ๊ป จำกัด (China National Railway Group Limited) และบริษัทใน
เครือบริษัทในเครือของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนาม
ในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรมโยธาระยะแรก (เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) และสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา  
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วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2017 การก่อสร้างของโครงการระยะแรก เร่ิมต้นอย่างเป็นทางการ 
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 กลุ่มบริษัทออกแบบระหว่างประเทศจากบริษัท การรถไฟแห่งชาติจีน กรุ๊ป 

จำกัดและบริษัทการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาโครงการ 2.3 อย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการ
ระยะแรกของการรถไฟจีน-ไทย เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึง นครราชสีมา (รวมถึงระบบราง ระบบไฟฟ้า 4 ระบบ 
รถรางไฟฟ้า (EMU) และการฝึกอบรม ) 

การรถไฟจีน-ไทย จะปรับปรุงระดับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อโครงข่ายในประเทศ
ไทยและภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งการก่อสร้างทางรถไฟสายเอเชีย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย และส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาค ความเจริญรุ่งเรือง และการปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชน 
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การขนส่งทางรถไฟในเมืองจีน 

(China's Urban Rail Transit) 

การขนส่งทางรถไฟในเมืองจีน หรือ รถไฟใต้ดิน (China's Urban Rail Transit) หมายถึง ระบบขนส่ง
ผู้โดยสารสาธารณะในเมืองที่ใช้การดำเนินการตามเส้นทางพิเศษภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
รวมถึงระบบรถไฟใต้ดิน ระบบรางเบา ระบบรางเดี่ยว รถรางสมัยใหม่ ระบบรถไฟระบบพื้นผิวแม่เหล็ก  หรือ 
Maglev ระบบรางอัตโนมัติ และระบบรางด่วนในเมือง  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2020  มีจำนวน 51 เมืองในจีน เปิดระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมือง 
ประกอบด้วย 45 เมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ และ 6 เมือง ในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน 

ข้อมูล ณ สิ้นปี ค.ศ. 2019 ความยาวรวมของเส้นทางรถไฟในเมืองที่เปิดในจีนแผ่นดินใหญ่ คือ 6730.27 
กิโลเมตร 
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ประวัติการพัฒนา 

เดือนกันยายน ค.ศ. 1953  ในรายงาน “ประเด็นสำคัญของโครงร่างแผนฟื้นฟูและการขยายตัวของปักกิ่ง” 
ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองมีวิธีการเดินทางที่สะดวกและประหยัดที่สุด และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของการป้องกันประเทศ การก่อสร้างรถไฟใต้ดินจะต้องมีการวางแผนโดยเร็วที่สุด 
 

     
                                                   พิธีวางศิลาฤกษ์รถไฟใตด้ินปักกิ่ง                                           ซื่อซีจื้อ ผู้ก่อตั้งรถไฟใต้ดินปักกิ่ง 

1 กรกฎาคม ค.ศ. 1965 โครงการในช่วงแรกของรถไฟใต้ดินสายปักกิ่งได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ และ
ได้รับการออกแบบตามนโยบาย “เน้นความพร้อมต่อการสู้รบและคำนึงถึงการจราจร” 

1 ตุลาคม ค.ศ. 1969 รถไฟใต้ดินปักกิ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งาน ทำให้กรุงปักกิ่งก็กลายเป็นเมืองแรกใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีรถไฟใต้ดิน  

มกราคม ค.ศ. 1976  มีการดำเนินการทดลองส่วนจากถนนซินฮัว ไปยัง ไห่กวนซื่อในเมืองเทียนจิน โดยใน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟใต้ดินเทียนจินสาย 1  

28 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 รถไฟใต้ดินเซี่ยงไฮ้สาย 1 (สวนสาธารณะจินเจียงถึงซูเจียหุย) ได้สร้างเสร็จและ
เปิดใช้งาน 

28 มิถุนายน ค.ศ. 1997 มีการเปิดให้บริการของรถไฟใต้ดินกวางโจวสาย 1 (ซีหลงไปหวงซา)  
30 ตุลาคม ค.ศ. 2002 โครงการในระยะแรกของการคมนาคมขนส่งทางรถไฟใต้ดินสาย 3 ของเมืองฉาง

ชุน (สถานีฉางชุนไปยังถนนเว่ยกวง) และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
4 มกราคม ค.ศ. 2003 รถไฟ maglev ขบวนแรกของโลกที่ร่วมกันพัฒนาโดยจีนและเยอรมนี ดำเนินการ

สาธิตรถไฟ maglev ที่เซี่ยงไฮ้ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ 
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รถไฟรางเดี่ยวเมืองฉงซิ่ง 

มิถุนายน ค.ศ. 2005 รถไฟรางเดี่ยวเมืองฉงซิ่ง สาย 2 (จากสถานีเจียวซื่อถึงสถานีสวนสัตร์) ได้เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการ 

6 ธันวาคม ค.ศ. 2006 เปิดให้บริการรถรางในเขตใหม่ของเมืองเทียนจินบ่ินไฮ่ 
8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เปิดให้บริการรถไฟใต้ดินของเมืองกวางโจว ประเภทรถไฟไร้คนขับ หรือ APM 

(Automated People Mover) 
26 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เปิดให้บริการรถรางไฮเทคสาย 1 ของเมืองซูโจว 
6 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เปิดทดลองใช้งานรถไฟแม็กเลฟ เอ็กซ์เพรส ของเมืองฉางซา (Changsha 

Maglev Express) 
30 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เปิดให้บริการรถไฟใต้ดินสายหยานฟางของเมืองปักกิ่ง 
23 มกราคม ค.ศ. 2019 เปิดให้บริการ รถไฟใต้ดินสาย S1ของเมืองเวิ่นโจว (Wenzhou Rail Transit 

Line S1)  
30 ธันวาคม ค.ศ. 2019 เปิดให้บริการรถรางพลังงานไฮโดรเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การขนส่งทางรถไฟในเมืองจีน (China's Urban Rail Transit) 

 

  

   32 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

 

ขั้นตอนการก่อสร้าง 

กันยายน ค.ศ. 2003 สำนักงานสภาแห่งรัฐได้ออก “ประกาศสำนักงานทั่วไปของสภาแห่งรัฐว่าด้วยการ
เสริมสร้างการจัดการการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงในเมือง” 

มกราคม ค.ศ. 2015 “ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติว่าด้วยการเสริมสร้างการ
จัดการการวางแผนและการก่อสร้างระบบรางขนส่งในเมือง” ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกข้อกำหนดใหม่ สำหรับการวางแผนการก่อสร้างเมืองที่จัดตั้งขึ้น 

เริ่มตั้งแต่มิถุนายน ค.ศ. 2018 ระบบขนส่งทางรถไฟในเมือง ยกเว้นรถราง จะรวมอยู่ในแผนการก่อสร้าง
ระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมือง และต้องอยู่ภายใต้ขั ้นตอนการอนุมัติ และกำหนดให้รถไฟใต้ดินส่วนใหญ่
ให้บริการใจกลางเมืองและพื้นที่สำคัญ 
 

 
 
 

ข้อกำหนดในการยื่น ข้อกำหนดของรถไฟใต้ดิน ข้อกำหนดของรถไฟฟ้ารางเบา 

รายได้จากงบประมาณส่วนกลาง 30 พันล้านหยวนขึ้นไป  15 พันล้านหยวนขึ้นไป 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาค (GDP) 300 พันล้านหยวนขึ้นไป 150 พันล้านหยวนขึ้นไป 

ประชากรที่พำนักอยู่ในเมือง 3 ล้านคนข้ึนไป 1.5 ล้านขึ้นไป 

ความหนาแน่นของการขนส่ง 
ผู้โดยสารเบื้องต้น  

ผู้โดยสาร 0.7 ล้านคน/กม./วัน 0.4 ล้านคน/กม./วัน 

มาตราส่วนการใช้บริการ 
ของผู้โดยสารระยะยาว 

มากกว่า 3 หมื่นคน/ครั้ง/ชม. มากกว่า 1 หมื่นคน/ครั้ง/ชม.  
 



                                                                                                   การขนส่งทางรถไฟในเมืองจีน (China's Urban Rail Transit) 

 

 

  

  33 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 

1) ประเภทรถไฟ 

การขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของจีนส่วนใหญ่ประกอบด้วย รถไฟใต้ดิน (ประเภท A, As, B, C และLB)
รถไฟรางเบา (ประเภท C และ LC) รางเดี่ยว (รางเดี่ยวแบบคร่อมรางและรางเดี ่ยวแบบแขวนลอย)  รถราง
สมัยใหม่ (ประเภทรางเดี่ยวหรือบานพับ และล้อราง) รถไฟระบบพ้ืนผิวแม่เหล็ก หรือ Maglev (ประเภทความเร็ว
ปานกลางและความเร็วต่ำ และประเภทความเร็วสูง) ระบบรางอัตโนมัติและระบบรางด่วนในเมือง (รถไฟใต้ดิน
หรอืยานพาหนะพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นประเภท D)  
 

     
     ยานพาหนะประเภท D (สายเวิ่นโจว S1)                    รถรางพลังงานไฮโดรเจน                 รถรางนำทางอัตโนมัติ (สายเซีย่งไฮ ้ฝู่เจียง) 

 

2) สถานีขนส่งรถไฟในเมือง 

บนเส้นทางขนส่งทางรถไฟในเขตเมือง สิ ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร และสถานที ่ที ่จัดการการ
ดำเนินงานและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งอาจรวมถึง : สถานีต้นทาง (สถานีเริ่มต้น สำหรับรถไฟขนส่งทางรถไฟใน
เมือง) สถานีกลาง (สถานีที่รถไฟขนส่งมวลชนในเมืองวิ่งผ่าน) สถานีขนส่ง (ทางแยกของเส้นทางขนส่งทางรถไฟใน
เมือง ซึ่งสามารถโอนจากสายหนึ่งไปยังสถานีอื่นด้วยฟังก์ชั่นของสาย) และสถานีปลายทาง (สถานีสุดท้ายของ
รถไฟขนส่งทางรถไฟในเมือง) 
 

 
สถานีรถไฟใตด้ินเซีย่งไฮ้ สถานีซว่ีเจียฮุย้ 
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3) โรงจอดรถ  
โรงจอดรถไฟ โดยทั่วไปมีการติดตั้งเส้นเข้าและออก (ลาน) เส้นจอดรถ เส้นทดสอบ ทางแยกหรือทางเชื่อม

อู่ล้างรถ สถานบำรุงรักษา สำนักงานและที่อยู่อาศัย 
 

 
ที่จอดรถรถไฟฟ้าใตด้ินกวางโจว 

 

4) บัตรโดยสาร 

ค่าโดยสารของระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของจีน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยระบบขนส่งบัตรโดยสารใบ
เดียว สำหรับแต่ละสาย (บัตรโดยสาร หนึ่งใบ สำหรับสายเดียว และซื้อบัตรโดยสาร ซ้ำ เพื่อเปลี่ยนสายไปสายอื่น) 
การแบ่งส่วนระยะทาง (กำหนดราคาเริ่มต้นและไมล์สะสม โดยผ่านการอัพเกรดไมล์ เพื่อเพิ่มราคา) และส่วนการ
กำหนดราคา (กำหนดค่าโดยสารตามระยะทาง พื้นที่ในแต่ละส่วนของสถานี)  

ประเภทบัตรโดยสาร ประกอบด้วย บัตรโดยสารเที่ยวเดียว บัตรโดยสารมูลค่าสะสม บัตรโดยสารที่ระลึก 
บัตรโดยสาร ตามตาราง และบัตรโดยสาร สัญญาใช้เงิน (บัตรโดยสาร วันเดียว บัตรโดยสาร รายเดือน บัตร
โดยสาร รายปี ฯลฯ) โดยทั่วไป ผู้โดยสารสามารถอยู่ในพื้นที่ชำระเงินได้นานถึง 180 นาที ในการเดินทางรถไฟใต้
ดินครั้งเดียว 
 

ประเภทบัตรโดยสาร ระยะเวลาในการใช้งาน 
บัตรโดยสาร เที่ยวเดียว ตั้งแต่เวลาขายจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงานของวัน 
บัตรโดยสาร สวัสดิการ ตั้งแต่เวลาขายจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงานของวัน 
บัตรโดยสาร ขาออก ตั้งแต่เวลาขาย โดยจำกัดเวลา ด้วยระบบซอฟต์แวร์ 

บัตรโดยสาร ที่ระลึกมูลค่าคงที่ ภายในเวลาที่กำหนด 
บัตรเติมเงินหรือบัตรโดยสาร มูลค่าสะสม 2 ปี (หลังการใช้งานแต่ละครั้ง สามารถขยายเวลาได้โดยอัตโนมัติ) 
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5) สถานที่จำหน่ายบัตรโดยสาร 

   
                  การออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ                                       การออกบัตรโดยสารโดยเจ้าหน้าที่ 

                        
               การเติมเงินในบัตรโดยสารอัตโนมัติ                        บัตรโดยสารรถไฟใต้ดินฮาร์บินเที่ยวเดียว (ล่างซ้าย) 
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ข้อมูลการด าเนินงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมือง มีในทั้งหมด 47 เมืองในจีน
แผ่นดินใหญ่ และ 6 เมืองในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน 

ข้อมูล ณ สิ้นปี ค.ศ. 2019 ในจีนแผ่นดินใหญ่ มีสถานีขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองทั้งหมด 3,982 แห่ง (แต่
ละสถานีในเครือข่ายจะถูกนับเพียงครั้งเดียว และไม่นับสถานีขนส่งซ้ำ 2 ครั้ง) โดย 354 แห่ง ที่มีการถ่ายโอน
สถานี มี 28 เมืองที่มีสถานีถูกเปลี่ยนเส้นทาง จากสถิติมีการเปิดให้บริการคลังเก็บสินค้าและที่จอดรถทั้งหมด 317 
แห่ง  

ข้อมูล ณ สิ้นปี ค.ศ. 2019 มีการเปิดเส้นทางเดินรถไฟในเมือง 208 เส้นทางในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยมีความ
ยาวรวม 6670.27 กิโลเมตร รวมถึงรถไฟใต้ดิน 5187.02 กิโลเมตร รถไฟฟ้ารางเบา 255.40 กิโลเมตร รถไฟราง
เดี่ยว 98.50 กิโลเมตร รถไฟด่วนในเมือง 715.61 กิโลเมตร และรถรางสมัยใหม่ 405.64 กิโลเมตร การขนส่งรถไฟ
ระบบพื้นผิวแม่เหล็ก 57.90 กิโลเมตร รถไฟฟ้า APM 10.20 กิโลเมตร ตามวิธีการวางสาย โดยแบ่งออกเป็นสาย
รถไฟใต้ดิน 4366.5 กิโลเมตร สายรถไฟบนพื้นดิน(Ground line) 920.3 กิโลเมตร และสายรถไฟระบบจ่ายไฟ
เหนือหัว (Overhead Catenary System) 1449.4 กิโลเมตร 
 

สถิติประจำปี 

ปีสถิติ จำนวนเมืองท่ีเปิด จำนวนสาย ระยะการใช้งาน ปริมาณผู้โดยสารประจำปี 

ปี 2012 17  - 2286 กม. 8.7 พันล้านคน/ครั้ง 

ปี 2013 19 - 2746 กม. 11 พันล้านคน/ครั้ง 
ปี 2014 22 - 3173 กม. 12.6 พันล้านคน/ครั้ง 

ปี 2015 26 116  3618 กม. 13.8 พันล้านคน/ครั้ง 

ปี 2016 30 133 4152.8 กม. 16.09 พันล้านคน/ครั้ง 

ปี 2017 34 165 5033 กม. 18.48 พันล้านคน/ครั้ง 

ปี 2018 35 185 5761.4 กม. 21.07 พันล้านคน/ครั้ง 

ปี 2019 40 208 6730.27 กม. 23.71 พันล้านคน/ครั้ง 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิติข้างต้นอ้างอิงเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่ ยกเว้น ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน จำนวนผู้โดยสารประจำปีทั้งหมดไมส่มบูรณ์และ
ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น 
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ข้อมูลการศกึษาด้านการขนส่งทางรถไฟในจีน 

ในประเทศจีน การขนส่งทางรถไฟแบ่งออกเป็น 2 สาขา การขนส่งทางรถไฟ (railway transportation) 
และการขนส่งทางรถไฟในเมือง (urban rail transportation) และแต่ละสาขามีโรงเรียนสำหรับการฝึกอบรมของ
ตนเอง โหมดการแบ่งการขนส่งทางรถไฟ: เนื่องจากโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
เงื่อนไขทางเทคนิคและด้านอื่นๆ การขนส่งทางรถไฟ อุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น การขนส่งทางรถไฟ  การ
ขนส่งทางรถไฟในเมือง การขนส่งทางรถไฟซึ่งแสดงโดยหัวรถจักรและรถไฟความเร็วสูง ให้บริการขนส่งข้าม
จังหวัดและข้ามเมือง การใช้รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้ารางเบา รถราง และรถไฟแม็กเลฟเป็นตัวแทน การให้บริการ
ขนส่งในเมืองเป็นส่วนสำคัญของการขนส่งทางรถไฟในเมือง) 
 

1. มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหลักที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางในจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัย 10 แห่งภายใต้กระทรวงการ
รถไฟเดิม ซึ่งแยกจากกระทรวงการรถไฟในปี ค.ศ. 2000 ด้วยการปฏิรูประบบการศึกษาที่เข้มข้นขึ้น มหาวิทยาลัย
บางแห่งจึงถูกควบรวมและบางแห่งถูกยกเลิก ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 11 แห่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ 
Beijing Jiaotong University, Southwest Jiaotong University และ Lanzhou Jiaotong University 

มหาวิทยาลัยในเครือของอดีตกระทรวงการรถไฟ 10 แห่ง ซึ่งถูกแยกออกจากกระทรวงการรถไฟใน      
ค.ศ. 2000 

 



                                                                                                                       ข้อมูลการศึกษาด้านการขนส่งทางรถไฟในจีน 

 

  

   38 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยขนส่งทางรถไฟของจีน
1) Beijing Jiaotong University 
2) Southwest Jiaotong University 
3) Lanzhou Jiaotong University 
4) Central South University 
5) Tongji University 
6) Shijiazhuang Tiedao University 

7) Dalian Jiaotong University 
8) East China Jiaotong University 
9) Xi'an Jiaotong University 
10) Shanghai Jiaotong University 
11) Chongqing Jiaotong University

 

1) มหาวิทยาลัยปักก่ิงเจียวทง (Beijing Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยปักกิ ่งเจียวทง (Beijing Jiaotong University) เดิมชื ่อมหาวิทยาลัย North Jiaotong 
University และสถาบันการรถไฟปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 และเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเจียวทง (การ
คมนาคม) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับประเทศ โดยตรง
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสร้างโดยกระทรวงการศึกษา บริษัทการรถไฟจีน  และรัฐบาลเทศบาลเมือง
ปักกิ่ง เป็น "โครงการ 211" และ "โครงการ 985"  

มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนามโครงการระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาธารณะของการ
ก่อสร้างระดับชาติของมหาวิทยาลัยระดับสูง ในระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟชิงไห่ทิเบต ซึ่งเป็นรถไฟที่ยากที่สุด
ในโลก ผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งทางรถไฟของ Beijing Jiaotong Railway Co., Ltd. ได้ทำโครงการรถไฟชิงไห่
ทิเบตเกือบ 40 โครงการ เช่น เทคโนโลยีดินแช่แข็ง และมีส่วนร่วมในการก่อสร้างทางรถไฟชิงไห่-ทิเบต สาขาวิชา
ที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมข้อมูลการขนส่งและการควบคุม วิศวกรรมการประยุกต์ใช้ยานพาหนะ วิศวกรรมถนน
และทางรถไฟ วิศวกรรมสะพานและอุโมงค์ การวางแผนและการจัดการการขนส่ง การสื ่อสารและระบบ
สารสนเทศ การประมวลผลสัญญาณและข้อมูล และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
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2) มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทง (Southwest Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยเซาท ์เวสต ์เจ ียวทง (Southwest Jiaotong University) เด ิมช ื ่อว ิทยาลัยการรถไฟ 
Tangshan ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 และเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเจียวทง (การคมนาคม) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
จีน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติแห่งแรก
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการใน "โครงการ 211" เป็นมหาวิทยาลัยริเริ ่มการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการขนส่งและเหมืองแร่ และวิศวกรรมโลหการในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุดของ "มหาวิทยาลัยเจียวทง" มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศในชื่อ "Tangshan Jiaotong University" หรือที่
รู้จักในชื่อ "Oriental Cornell" 

สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสื ่อสาร สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการขนส่ง
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรม
ธรณีวิทยา วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมโยธา และวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 
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3) มหาวิทยาลัยหลานโจวเจียวทง (Lanzhou Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยหลานโจวเจียวทง (Lanzhou Jiaotong University) เดิมชื่อ Lanzhou Railway College 
ถูกย้ายไปที่มณฑลกานซู่ โดยกระทรวงรถไฟในปี ค.ศ. 2000 Lanzhou Jiaotong University ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 
1958 ก ่ อต ั ้ ง โ ดย  Tangshan railway University (ป ั จจ ุ บ ั นค ื อ  Southwest Jiaotong University) เป็ น
มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งที่ 3 ในประเทศจีน โดยได้มอบบุคลากรด้านวิศวกรรม เทคนิค และการจัดการให้แก่
หน่วยงานการรถไฟและรัฐบาลท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ การขนส่ง วิศวกรรมยาน
ยนต์ สัญญาณและการควบคุมการขนส่งทางรถไฟ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมการสื่อสาร การ
จัดการทางวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมการขนส่ง การออกแบบเครื่องกลและการ
ผลิตและระบบอัตโนมัติ อาคาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานประยุกต์ 
 

     

4) มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเซาท์ (Central South University) 

วิทยาลัยการรถไฟแห่งมหาวิทยาลัยเซ ็นทรัลเซาท์  (Central South University, Department of 
railway) เดิมชื่อสถาบันวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมตอนกลางตอนใต้  ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1953 และในปี 
ค.ศ. 1960 วิทยาลัยการรถไฟฉางซาก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของบางแผนกและแผนกการสอนและการวิจัย ซึ่งเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กับกระทรวงการรถไฟ ในปี ค.ศ. 2000 ได้ควบรวมกิจการกับ Central South University of 
Technology และ Hunan Medical University เพื ่อสร้าง Central South University ซึ ่งเรียกว่า Railway 
Campus ของ Central South University และอยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 

สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ การขนส่ง วิศวกรรมข้อมูลอุปกรณ์การขนส่ง วิศวกรรมโลจิสติก วิศวกรรมถนน
และทางรถไฟ และวิศวกรรมแอปพลิเคชันผู้ให้บริการ 
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5) มหาวิทยาลัยถงจ้ี (Tongji University) 

มหาวิทยาลัยถงจี ้(Tongji University) วิทยาเขต Huxi อดีตมหาวิทยาลัย Shanghai Railway University 
ได้รวมเข้ากับ Shanghai Railway Medical College ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1995 เพื ่อก่อตั ้ง Shanghai 
Railway University ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ได้รวมเข้ากับ Tongji University และก่อตั ้งมหาวิทยาลัย 
Tongji ใหม่ อดีต Shanghai Railway University (สำนักงานใหญ่) กลายเป็นวิทยาเขต Huxi ของ Tongji 
University 

สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา การวางผังเมืองและชนบท ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมการขนส่ง 
วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์  การสำรวจและการทำแผนที ่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรม และทรัพยากรทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีวิทยา 
 

6) มหาวิทยาลัยการรถไฟฉือเจียจวง (Shijiazhuang Tiedao University) 

มหาวิทยาลัยการรถไฟฉือเจียจวง (Shijiazhuang Tiedao University) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 
ในฐานะวิทยาลัยวิศวกรรมการรถไฟของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน เป็นวิทยาลัยการทหารที่สำคัญและ
ระดับชาติในขณะนั้น ในปี ค.ศ. 1984 ถูกย้ายไปกระทรวงการรถไฟและกลายเป็นมหาวิทยาลัยรถไฟฉือเจียจวง 
ในปี 2543 กระทรวงรถไฟได้อยู ่ภายใต้การบริหารของมณฑลเหอเป่ย์  เมื ่อวันที่  18 มีนาคม ค.ศ. 2010 
กระทรวงศึกษาธิการตกลงอย่างเป็นทางการที่จะเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยรถไฟฉือเจียจวงเป็นมหาวิทยาลัยรถไฟฉือ
เจียจวง 

สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการจราจร การจัดการวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ 
 

7) มหาวิทยาลัยต้าเหลียนเจียวทง (Dalian Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยต้าเหลียนเจียวทง (Dalian Jiaotong University) อดีตสถาบันรถไฟต้าเหลียน ก่อตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ. 1956 และเดิมอยู่ภายใต้กระทรวงการรถไฟ ในปี ค.ศ. 2000 กระทรวงรถไฟอยู่ภายใต้การบริหารของมณฑล
เหลียวหนิง ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2004 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dalian Jiaotong มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่มีลักษณะการขนส่งทางราง
และการพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์แบบผสมผสาน 

สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการขึ้นรูป
วัสดุและการควบคุม วิศวกรรมโยธา 
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8) มหาวิทยาลัยอีสต์ไชน่าเจียวทง (East China Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยอีสต์ไชน่าเจียวทง (East China Jiaotong University) เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1971 
รถจักรและรถจักรของมหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong University และสาขาวิชาวิศวกรรมการรถไฟของ
มหาวิทยาลัย Tongji ถูกรวมเข้ากับ Shanghai Railway College และย้ายไปที่  Nanchang มณฑลเจียงซี  
(หลังจากสองป ีการย้ายที่ตั้ง หยุดจึงยังคงมี Shanghai Railway College) เปลี่ยนชื่อเป็น East China Jiaotong 
University ในปี ค.ศ. 2000 อยู่ภายใต้การจัดการของ Jiangxi Province โดยกระทรวงการรถไฟ East China 
Jiaotong University เป็นมหาวิทยาลัยการสอนและการวิจัยที่มีการขนส่งเป็นลักษณะเฉพาะ ทางรถไฟเป็นแกน
หลักและการพัฒนาร่วมกันแบบสหวิทยาการ ในปี ค.ศ. 1971 รัฐตัดสินใจรวมหัวรถจักรและรถจักรของ 
Department of Shanghai Jiaotong University และสาขาวิชาวิศวกรรมการรถไฟของ Tongji University 
เป็น Shanghai Railway College เปลี่ยนชื่อเป็น East China Jiaotong University และ ย้ายไปเจียงซี เดิม
มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้กระทรวงรถไฟ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 ถูกเปลี่ยนเป็น "สร้างขึ้นร่วมกันโดยรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีการจัดการในท้องถิ่นเป็นภารกิจหลัก" และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่สำคัญในมณฑลเจียงซี 

สาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ควบคุมและวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยการสั่นสะเทือนของสิ่งแวดล้อม
ทางรถไฟและวิศวกรรมเสียง วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
โยธา การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมการขนส่ง วิทยาศาสตร์การควบคุมและวิศวกรรม” 
 

9) มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้หนานหยางในปี  ค.ศ. 1869 ในปี ค.ศ. 1921 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเจียวทง จากนั้นสภาแห่งรัฐจึงตัดสินใจย้ายมหาวิทยาลัยเจียวทงไปที่ซีอาน ซึ่งตั้งชื่อว่า
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงในปีค.ศ. 1959 

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ครอบคลุม โดยมีลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุม 10 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เศรษฐกิจ การ
จัดการ ศิลปะ กฎหมาย ปรัชญา การศึกษา และศิลปะ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญ
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง 

สาขาวิชาที ่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสื ่อสาร สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการขนส่ง 
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรม
ธรณีวิทยา วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมโยธา และวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 
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10) มหาวิทยาลัยเซ่ียงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiaotong University) เดิมชื่อ Nanyang Public School ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1986 และเป็นหนึ่งในแหล่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น Nanyang 
University, National Jiaotong University และ Jiaotong University หลายครั้ง ในปี ค.ศ. 1955 ได้ย้ายไปซี
อาน ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงและมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน  เป็น
มหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและร่วมกับเซี่ยงไฮ้ หลังจากความพยายามอย่าง
ไม่ลดละ 121 ปี Shanghai Jiaotong University ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี  64 สาขาวิชา ครอบคลุม 9 สาขาวิชา ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม การแพทย์ การจัดการ และ
ศิลปะ 
 

   
 
 

11) มหาวิทยาลัยฉงช่ิงเจียวทง (Chongqing Jiaotong University) 

มหาวิทยาลัยฉงชิ ่งเจียวทง (Chongqing Jiaotong University) ก่อตั ้งขึ ้นใน ค.ศ. 1951 สำหรับการ
ก่อสร้างทางหลวงเสฉวนทิเบตและการก่อสร้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ประสบความสำเร็จมากมายในด้าน
การก่อสร้างสะพานโค้ง การเดินเรือ การก่อสร้างท่าเรือและทางน้ำ การก่อสร้างทางหลวงบนภูเขา และอื่น ๆ 

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงถูกสร้างขึ้นร่วมกันโดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงฉงชิ่ง โดยเน้นสาขาด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์ศิลปะ ศิลปะ และกฎหมาย 
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2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ประเทศจีนมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งทางรถไฟประมาณ 60 แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
ประเภทที่ 1 คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาทางเทคนิคมากกว่า 30 แห่ง (วิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

ของอดีตกระทรวงการรถไฟ ซึ่งออกจากกระทรวงการรถไฟเมื่อราวปี  พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) และอยู่ในมณฑล
และเมืองต่าง ๆ 

ประเภทที่ 2 คือ อดีตสำนักรถไฟ โรงเรียนสำนักวิศวกรรม มีประมาณ 30 หลัง ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
เป็นของจังหวัดและเมืองต่างๆ ในปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ดีเยี่ยมในวิทยาลัยประเภทนี้ ได้แก่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาและเทคนิค Tianjin Railway วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคของ Baotou Railway วิทยาลัย
อาชีวศึกษาและเทคนิค Nanjing Railway เป็นต้น 
 

     
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟจีน 

No. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาจีน 

1 Tianjin Railway Vocational and Technical College 天津铁道职业技术学院 

2 Baotou Railway Vocational and Technical College 包头铁道职业技术学院 

3 Nanjing Institute of Railway Technology 南京铁道职业技术学院 

4 Shaanxi Railway Engineering College 陕西铁路工程职业技术学院 

5 Liuzhou Railway Vocational and Technical College 柳州铁道职业技术学院 

6 Shijiazhuang institute of railway technology 石家庄铁路职业技术学院 

7 Xi'an Railway Vocational and Technical College 西安铁路职业技术学院 

8 Harbin railway technical college 哈尔滨铁道职业技术学院 

9 Guangzhou Railway Vocational and Technical College 广州铁路职业技术学院 

10 Hunan railway professional technology college 湖南铁道职业技术学院 
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11 Hunan high speed railway vocational and Technical College 湖南高速铁路职业技术学院 

12 Jilin Railway Vocational and Technical College 吉林铁道职业技术学院 

13 Liaoning Railway Vocational and Technical College 辽宁铁道职业技术学院 

14 Zhengzhou Railway Vocational and Technical College 郑州铁道职业技术学院 

15 Hunan Vocational College of Railway Technology 湖南铁路科技职业技术学院 

16 Wuhan Railway Vocational and Technical College 武汉铁道职业技术学院 

17 Hebei rail transport vocational and Technical College 河北轨道运输职业技术学院 

18 Sichuan Railway Vocational College 四川铁道职业学院 

19 Xinjiang Railway Vocational and Technical College 新疆铁道职业技术学院 

20 Liaoning rail transit Vocational College 辽宁轨道交通职业学院 

 

2.1 หลักสูตรท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟของจีน 

ตามรายชื่อสาขาวิชาอาชีวศึกษา (ค.ศ. 2021) ที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน มี 13 สาขา
ในการขนส่งทางรถไฟ รถไฟความเร็วสูงธรรมดา และ EMU ความเร็วสูง 

1. เทคโนโลยีวิศวกรรมรถไฟ (Railway Engineering Technology) 
2. การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางรถไฟความเร็วสูง (Construction and maintenance of high-speed 

railway) 
3. เทคโนโลยีว ิศวกรรมสะพานรถไฟและอุโมงค์  (Engineering technology of railway bridge and 

tunnel) 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื ่องจักรบำรุงรักษาทางรถไฟ  (Application technology of railway 

maintenance machinery) 
5. การดำเน ินงานและการบำรุงร ักษาห ัวรถจักรรถไฟ  (Operation and maintenance of railway 

locomotive) 
6. เทคโนโลยีหุ้นกลิ้ง (Rolling stock technology) 
7. เทคโนโลยีการจ่ายไฟทางรถไฟ (Railway power supply technology) 
8. เทคโนโลยีการบำรุงรักษา EMU (EMU maintenance technology) 
9. เทคโนโลยีการบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงที่ครอบคลุม (Comprehensive maintenance technology 

of high speed railway) 
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10. การควบคุมสัญญาณรถไฟอัตโนมัติ (Automatic control of railway signal) 
11. เทคโนโลย ีการส ื ่อสารและสารสนเทศทางรถไฟ  (Railway communication and information 

technology ) 
12. การจัดการจราจรทางรถไฟ (Railway traffic operation management) 
13. บริการผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง (High speed railway passenger service) 

 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ “รถไฟความเร็วสูง” ประกอบด้วย 6 สาขาดังต่อไปนี้ 

1. การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางรถไฟความเร็วสูง (Construction and maintenance of high speed 
railway) 

2. เทคโนโลยีการจ่ายไฟทางรถไฟ (Railway power supply technology) 
3. เทคโนโลยีการบำรุงรักษา EMU (EMU maintenance technology) 
4. เทคโนโลยีการบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงที ่ครอบคลุม  (High speed railway comprehensive 

maintenance technology) 
5. การควบคุมสัญญาณรถไฟอัตโนมัติ (Automatic control of railway signal) 
6. บริการผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง (High speed railway passenger service) 

 

2.2 วิทยาลัยการขนส่งทางรถไฟในเมือง (Urban rail transit colleges) 

ปัจจุบันมีวิทยาลัยวิชาชีพและมหาวิทยาลัยการขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองมากกว่า 500 แห่ง ซึ่งสามารถ
จำแนกได้เป็น 3 ประเภท 

ประเภทที่ 1 คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟ ซึ่งมีสาขาวิชาการคมนาคมขนส่งทางรางในเมืองทั้งหมด 
และมีประมาณ 60 แห่ง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดังกล่าว  

ประเภทที่ 2 คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งในจังหวัดและเมืองต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการ
ขนส่งทางรถไฟในเมือง วิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งปักกิ่ง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งกวางตุ้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งเจ้อเจียง โดยมีประมาณ 22 
แห่ง 

ประเภทที่ 3 คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ครอบคลุมในท้องถิ่นทุกประเภทและวิทยาลัยอื่น ๆ วิทยาลัย
เหล่านี้เป็นของกองกำลังใหม่ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาร์บิน สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเซินเจิ้น 
และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝูโจว อยู่ในอันดับต้น ๆ โดยมีประมาณ 400 แห่ง 
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2.3 หลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยวิทยาลัยการขนส่งทางรถไฟในเมืองในประเทศจีน 

(urban rail transit college) 

ปัจจุบัน การขนส่งทางรางในเขตเมืองมี 6 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางในเมือง (Urban Rail Transit Engineering Technology) 
2. เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ยานพาหนะรถไฟในเมือง (Application technology of urban rail 

vehicles) 
3. เทคโนโลยีเครื ่องกลไฟฟ้าของการขนส่งทางรถไฟในเมือง (Electromechanical Technology of 

Urban Rail Transit) 
4. เทคโนโลย ีการส ื ่อสารและส ัญญาณของ Urban Rail Transit (Communication and signal 

technology of Urban Rail Transit) 
5. เทคโนโลยีการจ่ายไฟและการกระจายของการขนส่งทางรถไฟในเขตเมือง (Power supply and 

distribution technology of urban rail transit) 
6. การจัดการการดำเนินงานของ Urban Rail Transit (Operation management of Urban Rail 

Transit) 
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2.4 รายช่ือวิทยาลัยในเครืออดีตส านักการรถไฟและส านักวศิวกรรม 

รวมถึง Technical Secondary School, Technical school, Adult Colleges ในปี ค.ศ. 2005 
สถาบันส่วนใหญ่ถูกถอนออก แต่ Adult Colleges บางแห่งยังคงเปิดดำเนินการอยู่ 
 

เมือง รายชื่อสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) รายชื่อสถาบัน (ภาษาจีน) 
ปักก่ิง China Railway Party School 铁道党校 

Beijing Railway Party School 北京铁路党校 

Beijing Railway Electrification College 北京铁路电气化学校 

Ministry of railways university for the Aged 铁道老年大学 

Capital Railway Health School 首都铁路卫生学校 

Beijing Changxindian Railway Elementary School 长辛店铁路学校 

เทียนจิน Tianjin Railway Vocational and Technical College 天津铁道职业技术学院 

เหอเป่ย์ Shijiazhuang Institute of Railway Technology 石家庄铁路职业技术学院 

Shijiazhuang Railway Transport School 石家庄铁路运输学校 

Hengshui School of Railway Electrification  衡水铁路电气化学校 

Shijiazhuang Railway Transport School 石家庄铁路运输学校 (成

教) 

Shijiazhuang Railway Vocational Technical School 石家庄铁路职业技工学校 

Hebei Vocational College of Railway Transportion 石家庄铁运专修学校 

Shijiazhuang Vocational Technology Institute 中铁石家庄职业技术学院 

Langfang Railway School 廊坊铁路学校 

Xuanhua Railway School 宣化铁路学校 

ซานซี Taiyuan Railway Mechanical School 太原铁路机械学校 

Taiyuan Railways Bureau Party School 太原铁路局党校 

Shanxi Railway Engineering School 山西省铁路工程学校 

มองโกเลียใน Baotou Railway Vocational & Technical College 包头铁道职业技术学院 

เหลียวหนิง Dalian Railway Medical School 大连铁路卫生学校 

Liaoning Rail Transit Vocational College 辽宁轨道交通职业学院 

Liaoning Railway Vocational and Technical College 辽宁铁道职业技术学院 

จี๋หลิน China Railway 13th Bureau Technician College 中铁十三局技工学校 

Jilin Railway Technology College 吉林铁道职业技术学院 

เฮยหลงเจียง 
 

Harbin Railway Technical College 哈尔滨铁道职业技术学院 

Qiqihar Railway Engineering School 齐齐哈尔铁路工程学校 
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เฮยหลงเจียง Harbin Wuchang Railway School 哈尔滨五常市铁路学校 

Heilongjiang Jiaotong Vocational and Technical 
College 

黑龙江交通职业技术学院 

เจียงซู Nanjing Railway Vocational & Technological 
College 

南京铁道职业技术学院 

Changzhou Railway Higher Vocational and 
Technical School 

常州铁道高等职业技术学

校 

Nanjing Railway Transportation School 南京铁路运输学校 

อานฮุย Hefei Railway Engineering School 合肥铁路工程学校 

Huangshan Railway School 黄山铁路学校 

ซานตง Shandong Polytechnic 山东职业学院（原济南铁

道职业技术学院） 

Jinan Railway Advanced Technical School 济南铁路高级技术学校 

เหอหนาน Zhengzhou Railway Vocational & Technical 
College 

郑州铁路职业技术学院 

Zhengzhou Railway Technician Institute 郑州铁路技师学院 

Railway Police College 铁道警官高等专科学校 

Railway Transportation College of Henan Radio 
and TV University 

河南广播电视大学铁路交

通学院 

หูเป่ย์ Wuhan Railway Bridge Vocational College 武汉铁路桥梁学校 

Wuhan Railway Driver School 武汉铁路司机学校 

Wuhan Railway Vocational College of Technology 武汉铁路职业技术学院 

Wuhan Railway Industrial School 武汉铁道工业学校 

Wuhan Railway Bridge Technical School 武汉铁路桥梁技工学校 

หูหนาน Hunan Vocational College of Railway Technology 湖南铁路科技职业技术学

校 

Changsha Railway Vocational School 长沙铁路职业中等专业学

校 

Hunan Railway Professional Technology College 湖南铁道职业技术学院 

Hunan Railway Fuxiao Vocational Training School 湖南铁道富孝职业培训学

校 

Hunan Technical College of railway high-speed 湖南高速铁路职业技术学

院 

กวางตุ้ง Guangzhou Railway Polytechnic 广州铁路职业技术学院 
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Chengdu Railway Transportation School 成都铁路运输学校 

Chengdu Railway Engineering School 成都铁路工程学校 

เสฉวน Chengdu Railway Health School 成都铁路卫生学校 

Guang'an Railway Transport School 广安铁路运输学校 

Neijiang Railway Machinery School 内江铁路机械学校 

Railway Locomotive Driver Training and Testing 
Center 

铁路机车司机培训考试 

ส่านซี Shaanxi Railway Institute 陕西铁路工程职业技术学 

Xi'an Railway Senior Vocational School 西安铁路高级技校 

XIANYANG ADMINISTRATIVE CADRES INSTITUTE OF 
CHINA RAILWAY 

中铁咸阳管理干部学院 

Baoji Railway Technician College 宝鸡铁路技术学院 

Xi'an Railway Vocational & Technical Institute 西安铁路职业技术学院 

Xi'an Railway Engineering Staff University 西安铁路工程职工大学 

กานซู Lanzhou Railway Technician College 兰州铁路技工学院 

Lanzhou Railway Transportation Technical School 兰州铁路运输技工学校 

ชิงไห่ Qinghai Xining Qingzang Railway Garden School 青藏铁路学校 

ยูนหนาน Kunming Railway Machinery School 昆明铁路机械学校 

กุ้ยโจว Guiyang Railway Driver Advanced Technical 
Engineering 

贵阳铁路司机高级技工学 

กวางซี Liuzhou Railway Vocational Technical College 柳州铁道职业技术学院 

Nanning Railway Bureau Party School 南宁铁路局党校 

เจียงซี Nanchang Railway Machinery School 南昌铁路机械学校 
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3. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

3.1 ศูนยเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน 
ปัจจุบัน จีนและไทยมีสถาบันและโครงการความร่วมมือด้านการศึกษารถไฟความเร็วสูงจำนวนหนึ่ง  ซึ่ง

เป็นความร่วมมือของโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน 
ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปันแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นใน Thailand Dacheng Institute 

of Technology ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร สร้าความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ เทคโนโลยีการ
บำรุงรักษา EMU (รถไฟความเร็วสูง) และการควบคุมสัญญาณรถไฟอัตโนมัติ (รถไฟความเร็วสูง) และได้รับการ
รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ขณะนี้มีการฝึกอบรมนักเรียน 158 คน การ
ฝึกอบรมครู 38 คน มีการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 14 หลักสูตร และหนังสือฝึกอบรมครูภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ 10 เล่มที่ได้รับการพัฒนาขึ้น มีเครื่องจำลองการขับขี่ EMU ความเร็วสูง ระบบควบคุมการทำงาน
ของรถไฟความเร็วสูง และอุปกรณ์การฝึกอบรมอื่น ๆ 
 

รายชื่อความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน-ไทย 

No. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย 

1 Tianjin Railway Vocational and Technical College Ayuthaya technical college 

2 Wuhan railway vocational and Technical college 
Banphai industrial and community 

education college 

3 Xi’an railway vocational & technical college Donmueang technical college 

4 Liuzhou Railway Vocational and Technical College 
Sena industrial and community 

education college 

5 Liaoning Railway Vocational and Technical College Chunburi Technical College 

6 Hunan Technical College of Railway High-speed 
Wabibatung vocational and technical 

college 

7 Tangshan polytechnic college Nakhonnayok Technical college 

8 Chongqing public transport vocational college 
Banphai industrial and community 

education college 

9 
Yunnan vocational and technical college of 

agriculture 

Sukhothai college of agriculture and 

technology 
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10 Chongqing technical and business college Burirum technical college 

11 Chongqing technical and business college Surin technical college 

12 Chongqing city managment college Lampang vocational college 

13 Guangxi normal university 
Nongsonghong college of technology 

andf managment 
 

รายชื่อความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนกับมหาวิทยาลัยไทย 

No. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน มหาวิทยาลัยไทย 

1 Tianjin Railway Vocational and Technical College Rajamangala University of Technology 

2 Shandong Vocational and Technical College Rajamangala University of Technology 

3 Liaoning Railway Vocational and Technical College Rajamangala University of Technology 

4 

Liuzhou Railway Vocational and Technical College Rajamangala University of Technology 

Isan 

5 Hunan Vocational College of Railway Technology University of Sparton, Thailand 

6 Hunan Railway Vocational College Rangsit University 

7 Beijing Vocational Transportation College Navamindradhiraj University 
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3.2 โครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ “อาชีวะพรีเมียม”  

สาขาระบบขนส่งทางราง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 

วิทยาลัย ได้แก่  

1) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

2) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  

3) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  

4) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

โดยมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย  

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น 

2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน 

3) วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน 

4) วิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณะฉงชิ่ง 

 

3.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐที่เปิดสอนระบบขนส่งทางรางหลักสูตร 3 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

2) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

3) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

4) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
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นักศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคควบคุมซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เทียบโอน
วิชาไปเรียนที ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกุ ้ยหยาง ประเทศจีน ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค 
(Technician) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          

“วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง สาขาเทคนิคซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ที่ผมเรียน มีโครงการเทียบโอน
ความรู้ระบบรางไทย - จีน โดยเรียนที่ไทย 1 ปี และเรียนที่ประเทศจีน 1 ปี ผมสนใจเข้าร่วม เพราะชอบภาษาจีน
และเทคโนโลยีของประเทศจีน”   
 

 

 
 
 

“เมื่อไปถึงประเทศจีน ผมได้เรียนภาษาจีนและและศัพท์เฉพาะทางในด้านระบบราง ก่อนที่จะเรียนเนื้อหา
ที่มี 4 สาขา คือ  

1) การควบคุมรถไฟความเร็วสูง  
2) 2.ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) 
3) 3.ระบบช่วงล่าง (Rolling stock)  
4) 4. ระบบราง (Track work) 

 

ในการเรียนด้านปฏิบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกุ้ยหยาง มีห้องปฏิบัติการควบคุมการเดินรถ มี
เคร่ือง Simulator ในรถไฟความเร็วสูง ให้ฝึกปฏิบัติในการควบคุม ซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ซ่อมบำรุงทาง
รถไฟ ซ่อมบำรุงช่วงล่าง และระบบจ่ายไฟฟ้าในขบวนรถไฟ” 

“ผมมองว่า ประเทศไทยสามารถศึกษามาตราฐานการเดินรถและความปลอดภัยของระบบรางจาก
ประเทศจีน มาปรับใช้เพื่อการพัฒนา ระบบ เพื่อตอบโจทย์ รถไฟความเร็วสูงในอนาคตของไทย  พัฒนาความ

นักศึกษาด้านระบบราง 

เอกลักษณ์ กาติน (เอก)  
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ร่วมมือไทย - จีน ด้านระบบราง การก่อสร้างทางเดินรถการซ่อมบำรุงรถ เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และพัฒนากิจการ
รถไฟ ระหว่าง 2 ประเทศไปด้วยกันและได้รับประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่าย ในด้านการท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ” 
       “ผมเชื่อว่า อีกไม่นานระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย จะมีความปลอดภัยดีขึ้นและตรงต่อเวลามากขึ้น 
เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงประเทศจีนที่มีรถไฟความเร็วสูง ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชน
ในประเทศได้อย่างทั่วถึง”   

“สำหรับการเดินทางในประเทศของคนไทยนั้น ผมมองว่า ในอนาคตจะมีระบบการใช้ตั๋ว 1 ใบ สามารถ
เดินทางได้ทุกรูปแบบ จะเดินทางรถไฟฟ้าหรือรถไฟได้ครบและจบที่ใบเดียวครับ”  
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่สามารถพัฒนาระบบรางเพ่ือการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ทั้งการขนส่ง
รูปแบบหัวรถจักรและความเร็วสูง ในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจ ไทย จะมีการส่งออก ทางด้าน พืชผักผลไม้ทาง 
เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทยและจีน หรือประเทศอื่น ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย”
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แนะน าอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงในจีน 

     
 

1. พนักงานบริการบนรถไฟความเร็วสูง 
มีหน้าที่รายงานสถานี ตรวจสอบตั๋ว ตรวจสัมภาระ รักษาความเรียบร้อยในรถไฟ ฯลฯ และให้บริการแก่

ผู้โดยสาร 
2. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถไฟความเร็วสูง 

โดยทั่วไปจะทำงานห้องรับประทานอาหารบนรถไฟความเร็วสูง มีหน้าที่ในการจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม 
และบริการอื่น ๆ ให้กับผู้โดยสาร และมีหน้าที่ตรวจสอบตั๋ว 

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนรถไฟความเร็วสูง 
ช่วยตำรวจดูแลงานความปลอดภัยบนรถไฟ 

4. พนักงานขายตั๋วและพนักงานตรวจสอบสถานีรถไฟความเร็วสูง  
รับผิดชอบในการจำหน่ายตั๋ว ตรวจเช็คตั๋ว และบริการตรวจตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่สถานี 

 

         

 

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีรถไฟความเร็วสูง 
ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารขาเข้า 

6. ตัวแทนบริการลูกค้ารถไฟ 
ทำงานในศูนย์บริการลูกค้าของการรถไฟทั่วประเทศ โดยบริการรับฟัง ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อ

ร้องเรียน และข้อเสนอแนะทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารทางรถไฟ และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ขนส่งสินค้า ซึ่งผู้โดยสารสามารถโทรด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ สำหรับการใช้บริการ
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