บทความ
เรื่อง "จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ "
เส้นทางสายไหม คือเส้นทางทางการค้าและการแลกเปลี่ย นวัฒนธรรม ที่เคยได้เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ
เข้าด้วยกันมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้ มีแ ผนพัฒนา "เส้นทางสายไหม
ใหม่ ภายใต้ศตวรรษที่ 21" ขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอีกครั้ง โดยนโยบายเส้นทาง
สายไหมใหม่ ศตวรรษที่ 21 (The New Silk Road) มีแนวคิดยุทธศาสตร์คือ "One belt One Road" policy (หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง) นับเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของจีนในปัจจุบัน ครอบคลุมการพัฒนาและสร้างเส้นทางคมนาคม 2 เส้นทาง
ได้แ ก่ 1) Silk Road Economic Belt ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจ ทางบก มีลักษณะคล้ายแถบเส้นเข็ม ขัด ที่
เชื่ อ มโยงจากฝั่ ง ตะวั น ตกของจี น ผ่ า นเอเชี ย กลาง เอเชี ย ตะวั น ตก (รั ส เซี ย ) และไปสุ ด ที่ ยุ โ รป (ออสเตรี ย ) และ
2) 21st Century Maritime Silk Road ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเล คือเส้นทางที่เชื่อมโยงจากท่าเรือทางตอนใต้
ของจีน ผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันออก และไปสุดที่ ยุโรป (เบลเยี่ย ม)
ซึ่งเส้นทางสายไหมทางทะเล Maritime Silk Road ถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการขยายผลประโยชน์ระหว่างจีนกับ
ประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอาเซียน และอาจกลายเป็นเส้นทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้า และการ
ลงทุนมากที่สุดอีกเส้นทางหนึ่งในอนาคต
แนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ภายใต้แผนพัฒนา "21st Century Maritime Silk Road "และอาเซียน
ประเทศจีนมีนโยบายเส้นทางสายไหมมาตั้งแต่ยุคโบราณ เมื่อ 2 พันปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเส้นทางการค้า ทาง
ทะเลครอบคลุม ทวีปเอเชี ย ยุ โรป และแอฟริก า ปั จจุบั นภายใต้ การบริห ารประเทศของประธานาธิบดี สีจิ้น ผิง ได้ มี
แผนพัฒนา "21st Century Maritime Silk Road " ขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้ แนวคิดเพื่อการพัฒนาเส้นทาง 21st Century Maritime Silk Road ระหว่างจีนและ
อาเซียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
1) ผลั กดั น การเชื่ อ มโยงระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานในภูมิ ภ าค ซึ่ง เป็น อุ ปสรรคส าคั ญ ของการพัฒ นา
เศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหากอาเซียนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งลดลง และการไปมาหา
สู่ระหว่างกันสะดวกมากยิ่งขึ้ น ซึ่งจีนในฐานะประเทศที่ มี ความพร้อ มด้านเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มีความยิน ดีที่จะช่ว ย
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกัน
2) กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ถือเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่
ที่สุดในโลก โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน (มีมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น 5 เท่า และมีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม ขึ้น 3 เท่า
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) และนับเป็นประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทยรองจากอาเซีย น ซึ่งเห็นว่าเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่าง
อาเซียนและจีนจะสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐ (ปี 2557 มีมูลค่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) โดยเฉพาะด้านการลงทุนนั้น อาเซีย นและจีนยังมีศักยภาพที่จะ
ขยายมูลค่าการลงทุนระหว่างกันได้อีกมาก และปัจจุบันจีนมีโครงการขนาดใหญ่จานวนมากเพื่อกระตุ้น การขยายมูลค่า
การลงทุนระหว่างกัน
3) พัฒนาเงินทุนระหว่างอาเซียนและจีน ปัจจุบันอาเซีย นมีความต้องการเงินทุนเพื่อการพัฒนาสูงถึง
6 แสนล้านเหรีย ญสหรัฐ ดังนั้น จีนจึง มีนโยบายจัดตั้งธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) เพื่อ
ปล่อยเงินกู้แก่ประเทศอาเซียนในอัตราดอกเบี้ยต่าจานวน 1 หมื่นล้านเหรีย ญสหรัฐ รวมถึงมีการระดมเงินทุนระยะที่ 2
ของกองทุนความร่วมมือด้านการลงทุนจีน-อาเซียนมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจัดเงินกู้สาหรับก่อสร้างสิ่งอานวย
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-๒ความสะดวกขั้นพื้นฐาน 1 หมื่นล้านเหรีย ญสหรัฐ เพื่อการพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสาหรับการพัฒนา
เส้นทางสายไหมใหม่ ศตวรรษที่ 21 อีกจานวน 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีความสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการจ้างงานระหว่างกันในภูมิภาค โดยคาดว่าทุก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จะก่อให้เกิด
การจ้ างงานคน 1.8 หมื่ นคน รวมทั้ง โครงการจะมี อัต ราการจ้ า งงานมากกว่ า 7.2 แสนคน นอกจากนี้ ยั งรวมถึ ง
การส่งเสริมการใช้สกุลเงินหยวนในการดาเนินธุรกรรมระหว่างอาเซียนและจีนในอนาคต และ
4) กระชับ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างจีนและอาเซียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนภาคประชาชน อาทิ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ย ว โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ย วจีนเดินทางมาท่องเที่ย วในภูมิภาค
อาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับประเทศไทยในปี 2557 มีนักท่องเที่ย วจีนเดินทางมาประเทศไทยสูงถึงประมาณ
4.2 ล้านคน และคาดว่าปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 5 ล้านคน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเห็นว่าประเทศ
ไทยควรมีนโยบายเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่นับวันจะหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบการออกวี
ซ่า (Visa on Arrival) ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่นักท่องเที่ยวจีนเห็นว่าใช้เวลา 3 - 5 ชม. นั้นนานเกินไป รวมถึงการเตรีย มความ
พร้อมของจานวนมัคคุเทศที่มีความสามารถด้านภาษาจีน ซึ่งหากไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดปัญหาไกด์เถื่อนตามมา เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจัยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค สาหรับด้านความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยในปีที่ผ่านมา ได้มี การลงนามความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟ
ระหว่างกันแล้ว โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดาเนินการในปี 2558 นี้ รวมถึง ทางจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน การพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมระหว่าง 2 ข้างทางรถไฟ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในภูมิภาคต่อไป
ความสาคัญของเส้นทาง Silk Road Economic Belt
ความสาคัญของ “Silk Road Economic Belt” หมายถึง การเป็นเส้นทางการค้า เส้นทางวัฒนธรรม และ
เส้นทางเชื่อมโยงสัม พันธไมตรีทางการทูต ทั้งนี้ เหตุผลที่ ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง เลือกใช้คาว่า “Silk Road Economic
Belt” นั้น ก็เพื่อใช้เป็น Soft Power เสริม สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับประเทศจีน อีกทั้งเห็นว่า ประเทศจีนและ
อาเซียนมี Common Destiny และจะร่วมกันสร้าง community ขึ้น โดยยุทธศาสตร์ Silk Road นั้นคือยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุม 2 มหาสมุทร ทั้งทางบกและทางทะเล ตั้งแต่ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้
ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ Silk Road โดยนามาเป็นวาระแห่งชาติในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน
แนวคิดยุ ทธศาสตร์ “One Belt One Road” เป็ นยุ ทธศาสตร์ เ พื่อ การพัฒนา และการสร้ างเส้น ทาง
คมนาคม 2 เส้นได้แก่ 1) Silk Road Economic Belt และ 2) 21st Century Maritime Silk Road ซึ่งประธานาธิบดีฯ
ได้ใ ห้ความสาคัญกับ Maritime Silk Road และเห็นว่า ภูมิภาคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ คือหนึ่งในเขตสาคัญของ
Maritime Silk Road ซึ่งจีนพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือทางทะเลกับอาเซีย น โดยการตั้งกองทุนความร่วมมือทางทะเล
(China-ASEAN Maritime Cooperation Fund) เป็นจานวนเงิน 3,000 ล้านหยวน รวมถึงการจัดตั้งกองทุน Silk
Road Fund มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมี การจัดตั้ง Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB) โดยมีเงินสนับสนุน 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง AIIB จะเป็นธนาคารภูมิภาคแห่งใหม่เทีย บเท่ากับธนาคาร
Asian Development Bank (ADB) ที่ริเริ่มโดยญี่ปุ่น
ทั้ง นี้ เส้น ทางสายไหมทั้ งสองเส้ นทาง จะช่ ว ยให้จี น และอาเซี ย นเข้ า สู่ สิ บ ปีแ ห่ ง ยุ ค เพชร (Diamond
Decade) หลังจากทศวรรษที่ผ่านมาถือเป็นยุค Golden decade ซึ่งทางรัฐบาลจีนมีนโยบายที่สาคัญ ได้แ ก่ กรอบความ
ร่วมมือ 2+7 ซึ่งประกอบด้วย "2" ประเด็นเป้าหมายหลัก คือ 1) การเพิ่ม ความเชื่อมั่นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
(Strategic mutual trust) เพื่ อเร่งพั ฒนาความสัม พั นธ์เพื่อ นบ้านที่ ดี (Good neighborly friendship) และ 2) การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และความร่วมมือในอีก "7" ด้าน ได้แ ก่
1) การเจรจาเพื่อลงนามจัดทาสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศฉันมิตร 2) การยกระดับความตกลงการค้า

-๓เสรี อาเซีย น-จีน (ASEAN-China FTA) 3) การเชื่ อมโยงด้ านโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการคมนาคม 4) การส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ย งในภูมิภาค 5) ความร่วมมือ ทางทะเล (21st Century Maritime Silk
Road) 6) ความร่วมมือด้านความมั่นคงและทหาร และ 7) ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทย ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ปัจจุบันจีนใช้นโยบายเส้นทางสายไหม
ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายใดอย่างแท้จริง และมีวงเงินในการพัฒนาร่วมกันเท่าใด โดยแผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่
นั้น อาจไม่ใ ช่เป็นเพีย งแค่ FTA ทั่วไป แต่ครอบคลุม หลายมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒ นธรรม ซึ่ ง
นโยบายเส้น ทางสายไหมอาจเป็น โครงการส าคั ญ ที่ รั ฐบาลจี น ใช้ก ลยุ ทธแบบ win-win เพื่ อ ผลัก ดั น ให้ จี น ขึ้น เป็ น
มหาอานาจเบอร์หนึ่งของโลกในอนาคตก็เป็นได้
รูปแบบใหม่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน
“รูปแบบใหม่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน” คือการรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดย
มุ่งเน้ นที่ก ารพัฒ นาเศรษฐกิจในเชิง "คุณ ภาพ" ซึ่งเน้ นการชะลอการเติ บโตด้ านเศรษฐกิจ (จากเติบโตร้อยละ 11.7
ระหว่างปี 2551-54 เป็นร้อยละ 7.4 ในปี 2558) ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในขณะเดีย วกัน อาทิ
การหันไปพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น การมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการ การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้า
ระหว่างเมืองกับชนบท และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันต้นทุนการผลิตในประเทศจีนนั้นไม่ได้ต่าเหมือนในอดีต แต่นักลงทุนยังคงเข้าไปลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการจีนให้ความส่าคัญกับคุณภาพมากกว่าปริม าณ อีกทั้งในอดีตนั้น การพัฒนาของจีนมุ่งไปที่
ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย แต่ใ นอนาคตนั้นจะต้องเกิดความรับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศที่ อยู่ตามเส้นทาง
สายไหมด้วย โดยแนวโน้มการลงทุนในปัจจุบันจะเปลี่ย นจากการลงทุนธุรกิ จอสังหาริม ทรัพย์ เป็นการลงทุนเพื่อขยาย
โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจบริการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ปัจจุบันจีนต้องการสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับไทย โดยเฉพาะเมืองทาง
ชายฝั่งทะเลของจีน เช่น เมือง Yulin มณฑลกวางสีที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตพิเศษทางการท่องเที่ย วระหว่างไทยและ
จีน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของจีนกับไทยในอนาคต รวมถึงเป็นการผลัก ดันให้นักท่องเที่ย วจีนเข้ามาใน
ประเทศไทยมากขึ้น
การเป็นมหาอานาจโดยสมบูรณ์ของจีน ในศตวรรษที่ 21 - The Cultural Silk Road
การเป็นมหาอานาจโดยสมบูรณ์ของจีนในศตวรรษที่ 21 นั้น มีปัจจัย ในการเป็นมหาอานาจ 3 ประการคือ
พลังอานาจทางเศรษฐกิจ พลังอานาจทางความมั่นคง (การทหาร) และความยอมรับในวัฒนธรรม ซึ่ง ปัจจุบันจีนมีพลัง
อานาจทางเศรษฐกิจและทางความมั่นคงอย่างสมบูรณ์แล้ว ขาดเพียงความยอมรับในวัฒนธรรมจีนเท่านั้น ดังนั้น จีนจึงได้
ดาเนินยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นมหาอานาจทางวัฒนธรรมผ่านการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute) ใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกขึ้นเพื่อการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ และสร้างความเข้าใจ
ในความเป็นจีน ซึ่งเป้าหมายสาคัญของสถาบันขงจื๊อ คือการสร้างความนิย มในทุกอย่างที่เป็นจีน สร้างความยอมรับทาง
วัฒนธรรมจีน แผ่ขยายอิทธิพลและพลังอานาจของจีน และก้าวเข้าสู่การเป็นมหาอานาจทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1) เส้นทางสายไหมใหม่ โดยเฉพาะเส้นทางสายไหมทางทะเล ถือเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ครอบคลุม
ทุกด้าน ไทยจึงควรใช้โ อกาสนี้เร่ง ผลักดั นโครงการต่างๆ ที่เห็น ว่าจะเป็นประโยชน์ร่ว มกันของทั้ง สองประเทศ อาทิ
การอานวยความสะดวกทางค้าและการลงทุน การท่องเที่ย ว และวัฒนธรรมตามแนวเส้นทางสายไหมทางทะเล รวมถึง

-๔ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ย ปู้
หรืออ่าวตังเกี๋ย (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation: PBG) เป็นต้น
2) จีนควรมีความชัดเจนและมีม าตรการที่เป็นรูปธรรมในการผลักดันแนวคิด Maritime Silk Road ให้
เกิดขึ้นได้จริง รวมถึงประสานความสัมพันธ์อย่างจริงจังกับประเทศตามแนวเส้นทางพัฒนา โดยเฉพาะอาเซีย น เนื่องจาก
ปัจ จุบั นยั งมี ความกัง วลจากบางประเทศสมาชิ กอาเซีย น โดยเฉพาะเวี ยดนามและฟิลิ ปปิ นส์ ในการยอมรับ และให้
การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่านโยบายของจีนอาจส่งผลต่อการล่วงล้าอานาจอธิปไตยของสองประเทศได้
ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศกาลังมีกรณีพิพาทกับ จีนเรื่องเขตแดนในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ ได้แ ก่ กรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะ
สแปรตรลีย์ และพาราเซล หรือหมู่เกาะซีซา ระหว่างจีนและเวียดนาม และกรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะหวงหยาน หรือแนว
ปะการังที่สการ์บอรอฟและแมคเคิ่ลส์ฟิลด์แบงค์ ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์
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