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Book Review 

ดุษฎี วรธรรมดุษฎี 
นักวิจัย ศูนย์ผู้น�ำธุรกิจเพื่อสังคม
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 เส้นทำงสำยไหมในศตวรรษที่ 21 หรือ On Belt, 
One Road (Yi Dai, Yi Lu) เป็นกำรเชื่อมต่อจีนกับยุโรป 
เอเชียตะวันออกกลำง เอเชียใต้ ด้วยกำรลงทุนประมำณ 8 
ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐครอบคลุม 890 โครงกำรในกว่ำ 60 
ประเทศทีเ่ข้ำร่วม เป็นกำรเชือ่มต่อทำงภูมริฐัศำสตร์เศรษฐกจิ 
จำกลุม่แม่น�ำ้โขงสูเ่อเชยีกลำงตำมเป้ำหมำยเชงิยทุธศำสตร์
ด้วยกำรสร้ำงสถำบันทำงกำรเงินระดับภูมิภำคขึ้นใหม่ 
อำทิ ธนำคำรจีนพัฒนำ ธนำคำรจีนส่งออกน�ำเข้ำ ธนำคำร
ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนอำเซียน (AIIB) ให้ทุนในกำรสร้ำง
ถนน ทำงรถไฟ ท่ำเรือ และเส้นทำงอ�ำนำจทำงทะเลเชื่อม
ต่อทะเลจีนใต้กับมหำสมุทรอินเดีย ซึ่ง ทอม มิลเลอร์ นัก
วเิครำะห์อำวโุสชำวองักฤษ อดตีนกัหนงัสอืพมิพ์เคยท�ำข่ำว
จำกหลำยประเทศในเอเชยี จบกำรศกึษำจำก Oxford และ 
SOAS ได้ใช้เวลำ 2 ไปทั่วรอบเขตพรมแดนจีนเพื่อศึกษำ
จนกระทั่งกลำยมำเป็นหนังสือเล่มนี้ 

โครงสร้างหนังสือ
 หนังสือเล่มน้ีเหมำะส�ำหรับผู ้ ท่ีสนใจทั่วไปที่
ต้องกำรท�ำควำมรู้จักกับ OBOR ที่ไม่ได้อ่ำนยำกแบบงำน
วจิยัเฉพำะกลุม่ หรอืเป็นกำรวเิครำะห์ข่ำวผ่ำนกำรแปลภำษำ 

หรือเอกสำรและแผ่นภำพน�ำเสนอที่ง่ำยเกินควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง อย่ำงที่เรำเคยสัมผัสกับประเด็น “อำเซียนร่วมใจ 
พวกเรำอำเซียนร่วมใจ” กันมำแล้ว อย่ำงไรก็ดี มิลเลอร์ได้
น�ำเสนออะไรแก่ผู้อ่ำน เริ่มต้นจำกข้อถกเถียงที่ว่ำนโยบำย 
OBOR จะท�ำมำซึ่ง “ควำมมั่งคั่งและมั่นคง” ร่วมกันระดับ
ภูมิภำคโดยมีพีใหญ่ผู้กระท�ำที่มีบทบำทระดับกำรเมืองโลก
ได้สร้ำงภำพฝันดังกล่ำวด้วยวิธีกำรอย่ำงไร? หนังสือแบ่ง
ออกเป็น 6 บท (ไม่รวมบทน�ำและสรุป) ดังนี้ บทที่ 1 “One 
Belt, One Road”: Financing the new silk road บทที่ 
2 Marching the West: The economics of power in 
central Asia บทที่ 3 In the Heat of the Sun: Advanc-
ing down the Mekong บทที่ 4 California Dreamin’: 
How China lost Myanmar บทที่ 5 A String of Pearls: 
Fear and loathing in the India ocean และ บทที่ 6 
Fiery Waters: Mapping the south China sea ซึ่งเป็น
ที่น่ำเสียดำยที่ไม่มีหัวข้อเกี่ยวกับไทย หำกแต่มีหัวข้อเกี่ยว
กับประเทศเพื่อบ้ำนอย่ำง พม่ำ ลำว กัมพูชำ หรือว่ำ 
OBOR ไม่ได้ส�ำคัญมำกนักในสำยตำไทยก็อำจเป็นได้  
 บทที่ 1 หนังสือได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของ One 
Belt, One Road ซึ่งแปลตรงตัวมำจำก Yidai Yilu หำก

บทน�ำ

Tom Miller (2017) China’s Asian Dream: 
Empire building along the silk road. 
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แต่กำรถอดควำมเพื่อควำมเข้ำใจในภำษำอังกฤษจึงเป็น 
Belt and Road Initiative (BRI) ที่เป็นนโยบำยมหภำค
ท�ำกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจนีให้กลำยมำเป็นมหำอ�ำนำจ
และผู้น�ำเอเชีย จีนเองอ้ำงถึงควำมเป็นเจ้ำของกำรริเริ่มดัง
กล่ำวซึ่งเกี่ยวกับควำมไว้วำงใจทั้งสองฝ่ำย ควำมเท่ำเทียม 
กำรเรียนรู้ทั้งสองฝ่ำยและกำรร่วมมือท่ีสมประโยชน์ทั้ง
สองฝ่ำย ผ่ำนเส้นทำงสำยเอเชียไปสู่ยุโรป โดยที่จีนเองมี
เป้ำหมำยในกำรปกป้องควำมม่ันคงของชำติด้วยกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรพึ่งพำทำงเศรษฐกิจ โดยมีปักกิ่งเป็นศูนย์กำร
เขตตะวันออกของจีนและ BRI ท�ำให้ปักกิ่งเป็นศูนย์กลำง
ของผลติสนิค้ำ วศิวกรรม บรษิทัธรุกจิ และผู้ผลติสนิค้ำหลกั 
ในขณะเดียวกันที่ ปักกิ่งได้ปล่อยนโยบำย “วิสัยทัศน์และ
กำรกระท�ำต่อควำมร่วมมือในกำรสร้ำงแถบเส้นทำง
สำยไหมเศรษฐกิจและเส้นทำงสำยไหมทำงทะเลของ
ศตวรรษที่ 21” โดยมีแผนงำนในกำรปรับปรุงเชื่อมต่อและ
สร้ำงเส้นทำงกำรค้ำใหม่ทัง้ทำงบกและทะเล เป็นกำรร่วมมอื
ทำงกำรเงินที่ยิ่งใหญ่และบูรณำกำรตลำดข้ำมเขตแดน 
กำรสร้ำงสะพำนเช่ือมเอเชียกับยุโรปหรือระหว่ำงจีนกับ
ยุโรป จึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญกำรผลักดันภูมิรัฐศำสตร์
ให้เกิดระเบียบที่จีนเป็นศูนย์กลำงของเอเชีย 
 ประเด็นท่ีน ่ำสนใจของบทน้ีกำรเกิดขึ้นของ
ธนำคำรกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชียน (Asian Infra-
structure Investment Bank หรือ AIIB) โดยจีน เกิดขึ้น
มำอย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจของจีนและเป็น
ช่องทำงกำรสนบัสนนุรฐับำล ญีปุ่น่มองว่ำ AIIB ท�ำโครงกำร
แบบเดียวกันกับธนำคำรกำรพัฒนำเอเชียของญ่ีปุ่น (Asia 
Development Bank หรอื ADB) แต่คณุภำพต�ำ่กว่ำ ในทำง
เดียวกันกับ Washington มองว่ำ AIIB มีศักยภำพแข่งขัน
กับ ADB และ World Bank หำกแต่มีมีวิสัยทัศน์สั้นกว่ำ ใน
ทำงตรงกนัข้ำม จมีมองว่ำ AIIB เป็นตวัแทนกำรขับเคลือ่น  
ที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งของจีนเพื่อเติมเต็มควำมรับผิดชอบ
นำนำชำติที่โตขึ้น อีกทั้งพื่อปรับปรุงและเติมเต็มระเบียบ
นำนชำตมิอียู ่ จำกนัน้ไม่ก่ีเดอืนต่อมำจนีได้สถำปนำธนำคำร
กำรพัฒนำใหม่ (New Development Bank หรือ NDB) 
ธนำคำรกำรพัฒนำโลกตั้งขึ้นโดยกลุ่มประเทศ BRICS เพื่อ
ขบัเคลื่อนทรพัยำกรส�ำหรบัโครงสรำ้งพื้นฐำนและโครงกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน NDB มีถูกเรียกว่ำสถำบันน้องสำวของ AIIB 
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ำ AIIB ก็คือเครื่องมือทำงกำรเงิน
ของจีนที่ใช้สนับสนุน BRI นั่นเอง 

 บทที ่2 ทุกอำณำเขตของจนีมแีผนกำรลงทุน BRI 
เป็นของตนเอง กำรลงทนุจะสนบัสนนุควำมมัง่คงทำงเศรษฐกจิ
ของจีนหรือน�ำควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำไปยังพื้นที่ ท่ี
ยำกจนขำดแคลน ซึ่งเป็นกำรผลักดันเชิงยุทธศำสตร์ในกำร
ครอบครองภูมิภำค ประเด็นหลักในบทนี้คือเศรษฐศำสตร์
อ�ำนำจในเอเชีย จำกน�้ำมัน ก๊ำซ โดยเฉพำะแนวท่อก๊ำซ
จำกจีนสู่เอเชียกลำง ตั้งแต่ Urumqi เมืองหลวงของเขต 
Xinjiang จนถึงเมือง Turkmenabat ของ Turkmenistan 
จะเห็นได้ว่ำกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมพ่ึงพำทำงเศรษฐกิจ
ด้วยกำรเช่ือมต่อจะช่วยให้พื้นท่ีเขตแดนที่ยังไม่พัฒนำได้
กลำยมำเป็นเขตกำรค้ำทีส่ำมำรถพฒันำได้ อกีท้ังสร้ำงควำม
ม่ังคงในเอเชียกลำงที่ มีควำมตึงเครียดทำงชำติพันธุ ์
ระหว่ำงมุสลิมกับฮั่นในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของ 
Xinjiang สืบเนื่องมำจำกกำรเกิดประเทศใหม่หลังโซเวียต
ล่มสลำย เม่ือ ค.ศ. 1991 Kazakhstan Kyrgyzstan Ta-
jikistan Uzbekistan และ Turkmenistan เป็นอิสระ ซึ่ง
ท�ำให้ Xinjiang ยังต้องเผชิญกับกำรก่อกำรร้อย ลัทธิแบ่ง
แยกดินแดน และลัทธิศำสนำสุดโต่ง โดยเฉพำะชำตินิยม  
อุยกูร์ (Uyghur) 
 หำกแต่ส่ิงที่ปักกิ่งใช้ได้แก่ยุทธศำสตร์กำรค้ำข้ำม
พรมแดนด้วยกำรท�ำให้ทันสมัยและกำรพัฒนำเศรษฐกิจท่ี
จะท�ำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูเพื่อบูรณำกำร Xinjiang ให้เข้ำ
อำณำเขตเหล่ำนั้น รัฐหลังโซเวียต (Post-Soviet States) 
ของเอเชียกลำง ปักกิ่งเข้ำใจในเรื่องเงินและอ�ำนำจดี เป้ำ
หมำยของ BRI ซึ่งวิ่งจำกตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสู่ยุโรป
คือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรขนส่งทำงบกที่จะตัดย่นระยะ
ทำงออกหลำยพันไมล์ออกจำกเส้นทำงเดินเรือจำกชำยฝั่ง
ตะวันออก อีกทั้งเป็นเส้นทำงขนส่งน�้ำมัน ก๊ำซ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ สินค้ำ กำรขนส่งสินค้ำ high end ก็
จะส่งมำทำงบกซึง่ท�ำเวลำได้ดกีว่ำทำงเรอื ส่ิงใดท่ีท�ำให้ต้นทนุ
ทั้งเงินและเวลำลดลงได้ก็หมำยถึงโอกำสในกำรสร้ำงก�ำไร
กเ็พิม่มำกขึน้ ในประเดน็ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงจนีกบัรสัเซยี
ต่ำงกเ็ล่นบทผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์ 
ประเทศในเอเชียกลำงมีพื้นฐำนทำงวัฒนธรรมค่อนข้ำงไป
ทำงรัสเซีย ในทำงกำรทหำรพวกเขำขึ้นอยู่กับรัสเซีย ส่วน
ในทำงเศรษฐกิจพึง่พงิจนี ในประเทศของพวกเขำตำมตลำด
ก็เต็มไปด้วยสินค้ำจีน ถึงแม้พวกเขำจะไม่ได้ใช้ภำษำจีน ใช้
ภำษำรัสเซียส�ำเนียงตำมชำติพันธุ์ คำซัส อุยกูร์ สลำฟ ใช้
วัฒนธรรมรัสเซียร่วมกันและมีอัตลักษณ์ทำงชำติพันธ์เป็น



Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.3 September - December 2018 231

ส่วนบุคคลไป 
 บทที่ 3 บทนี้ว่ำด้วยลำวกับกัมพูชำที่มีควำมเสี่ยง
จะกลำยมำเป็นเมอืงขึน้ทำงเศรษฐกจิให้กับจนี ทัง้สองประเทศ
พึ่งพึงจีนในด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนและควำมช่วยเหลือทำง
ด้ำนกำรเงิน ยุทธศำสตร์ทำงภูมิรัฐศำสตร์ของปักกิ่งที่จะ
ท�ำให้ Yunnan กลำยมำเป็นศนูย์กลำงกำรขนส่งทีค่รอบคลุม
ส�ำหรับอำณำเขตลุม่แม่น�ำ้โขง ส�ำหรบัลำวในสำยตำของจนี
แล้วไม่ต่ำงไปจำกอำฟริกำ คนงำนลำวเชื่องช้ำ ไม่ต้องกำร
ท�ำงำนหนักต่ำงไปจำกคนงำนจีน กำรลงทุนของจีนจึงจ้ำง
คนงำนจีนมำท�ำงำนในลำว นักลงทุนมองว่ำในลำวมีกำร
แข่งขันกนัน้อยกว่ำในจนี อีกทัง้กำรลงทนุของจีนในกำรสร้ำง
รถไฟควำมเร็วสูงจำก Jinhong ผ่ำยอุดมชัยสู่เวียงจันทร์ 
ซึ่งรัฐบำลลำวเชื่อว่ำจะกลำยมำเป็นพื้นท่ีทำงผ่ำนภำยใน
ลุ่มแม่น�้ำโขง กำรสร้ำงโครงข่ำยรถไฟควำมเร็วสูง ตัดถนน
ใหม่ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกกำรสื่อสำรคมนำคมจะ
ท�ำให้ Kunming เป็นศูนย์กลำงของลุ่มแม่น�้ำโขงและภำค
พื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งที่ตะเตือนไตส�ำหรับ
ลำวที่มีประชำกรกว่ำ 6 ล้ำนคน ก็คือกำรที่นักลงทุนจีนเข้ำ
มำลงทุนมำกที่สุดจำกอดีตที่เป็นเวียดนำมและไทย ซึ่งกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจของลำวจำกนักลงทุนจีนจะท�ำให้ลำว
โดนกลืนจนกลำยมำเป็นประเทศของนักลงทุนจีนไปใน
ที่สุด 
 ขณะทีกั่มพชูำมีประชำกรกว่ำ 15 ล้ำนคน ทีพ่ึง่พำ
กำรลงทุนจำกจีนเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของทุนในประเทศ 
เมื่อกำรลงทุนจำกจีนเข้ำมำ กำรเติบโตของชุมชนชำวจีนก็
ขยำยเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบกำรจีนเห็นโอกำสทำงเศรษฐกิจใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้ำนค้ำ โรงแรม ป้ำยสัญลักษณ์
ต่ำงๆ ตำมถนนในพนมเปญเขียนขึ้นเป็นภำษำจีน จีนได้ให้
ควำมช่วยเหลือกัมพูชำโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีเหมือนกับตะวัน
ตกที่จะต้องทรำบถึงคอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชน ดังที่ 
ฮนุ เซน็ กล่ำวไว้ว่ำ “จนีไม่พูดมำก แต่ท�ำหลำยสิง่มำกมำย” 
คนจีนในกัมพูชำไม่ได้รู้สึกว่ำเป็นคนต่ำงชำติ เพรำะกำรเข้ำ
มำลงทุน กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมถึงคนจีนรุ่นที่ 3 
ในปัจจุบันที่เป็นคนกัมพูชำเช้ือสำยจีนท่ีมีจ�ำนวนมำกกว่ำ
แสนคน สืบเนื่องมำจำกควำมต้องกำรของกัมพูชำเองที่จะ
ต้องมีปฏสิมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ ทีเ่คยเสนอตวัเป็นขอเป็น
เพื่อนกับสหรัฐ แต่สมัยประธำนำธิบดีโอบำมำก็ไม่ได้สนใจ
ตอบรับมำกนัก ในทำงตรงกันข้ำม กัมพูชำต้องกำรเพื่อน
และจีนก็คือเพื่อนที่มำพร้อมกับเงิน ครั้งหนึ่ง ฮุน เซ็น ได้

กล่ำวไว้ว่ำ “จีนเป็นรำกเหง้ำของทุกสิ่งที่เป็นควำมชั่วร้ำย” 
เพรำะสนับสนุนเขมรแดงในกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ แต่ปัจจุบัน 
“จนีเป็นเพือ่นท่ีไว้วำงใจได้มำกทีส่ดุของเรำ” ชนชัน้น�ำของ
กัมพูชำจึงเป็นส่วนสนับสนุน BRI จำกกำรขยำยโครงสร้ำง
พื้นฐำน ถนน ท่ำเรือ เขตเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน จีน
ก็ได้ให้ทุนกว่ำ 400 ทุนอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐเพ่ือสร้ำง
สัมพันธ์ไมตรีที่แน่นแฟ้น แม้ฮุน เซ็นครองอ�ำนำจมำกว่ำ 
25 ปี แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะตลอดไป ประเด็นนี้จีน
เข ้ำใจดีและพยำยำมขยำยอิทธิพลกำรเมืองระหว่ำง
ประเทศผ่ำนกำรสร้ำงควำมฝันของจีนเองด้วยนโยบำย BRI  
 บทที่ 4 เริ่มต้นด้วยเหตุกำรณ์ที่ชำวเมียนม่ำเดิน
ขบวนประท้วงขับไล่จีนโดยมิไม่เกรงกลัว ปะทุขึ้นหลังจำก
รัฐประหำรโดยกองทัพ ซ่ึงได้ปกครองมำกว่ำห้ำทศวรรษ 
ซึ่งได้สิ้นสุดใน ค.ศ. 2011 เป้ำหมำยหลักของบริษัทจีนคือ
กำรลงทุนสร้ำงเขื่อนขนำดใหญ่ เหมืองทองแดง ท่อก๊ำซ
และน�้ำมัน บริษัทถูกกล่ำวหำในเรื่องกำรเวนคืนที่ดิน กำร
ท�ำลำยสิ่งแวดล้อมและปล้นสะดมทรัพยำกรธรรมชำติของ
ประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐอ�ำนำจนิยมทั้งสองเริ่ม
แตกสลำย ก่อนหน้ำนั้นรัฐบำลทหำรถูกสิทธำนุมัติทำงกำร
เงนิและเศรษฐกจิจำกตะวนัตก แต่หลังจำกกำรเลือกตัง้ทัว่ไป
เมือ่ ค.ศ. 2010 เมือ่ระบบทหำรเริม่มกีำรปฏริปูให้มเีสรีภำพ
มำกขึ้น กำรเปล่ียนผ่ำนสู่ประชำธิปไตยน�ำเสรีภำพในกำร
แสดงออก ควำมเป็นชำตินิยมและต่อต้ำนจีน รัฐบำลกึ่ง
พลเรือนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อสหรัฐอเมริกำและได้ระงับ
โครงกำรเขื่อนของจีน กำรเลือกตั้งใน ค.ศ. 2015 ที่ฝ่ำย
ประชำธิปไตยได้คะแนนเสียงถล่มทลำยซึ่งน�ำมำสู่อ�ำนำจ
ของรัฐบำลพลเรือนครั้งแรกในรอบห้ำสิบปี 
 ชำวเมียนม่ำเองมีรู้สึกต่อต้ำนจีน โดยโทษว่ำจีน
สนับสนุนกำรรัฐประหำรโดยกองทัพ หำกแต่ด้วยควำมเป็น
ประชำธิปไตย ส่ือเสรีได้เล่นประเด็นโครงกำรใหญ่ๆ ของ
บริษัทจีน ด้วยประชำมติ ซึ่งจีนพบว่ำส่ิงคุกคำมไม่ใช่
สหรัฐอเมริกำแต่เป็นประชำมติ จีนมองเมียนม่ำไว้เป็น
ระเบียงยุทธศำสตร์สู่มหสมุทรอินเดียและเป็นหุ่นเชิดใน
ประชำคมอำเซียน ควำมฝันที่ว่ำจะใช้เมียนม่ำเป็นตัวแทน
และรุกคำบไปสู่ชำยฝั่งทะเลตะวันตกดูจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน
ไปเสียแล้ว ส�ำหรับกำรค้ำในเมียนม่ำถูกครอบครองโดย
ครอบครัวเช้ือสำยจีน ไม่ใช่ชำวจีนแผ่นดินใหญ่ แต่เป็น    
เมียนม่ำเช้ือสำยจีนที่เกิดในประเทศ มำจำกครอบครัวที่
อพยพมำท�ำกำรค้ำขำยและตัง้ตวั กล่ำวได้ว่ำเป็นชำวเมยีนม่ำ
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เชื้อสำยจีนอยู่มำร้อยกว่ำปีแล้ว ไม่ได้ติดต่อกับจีนแผ่นดิน
ใหญ่ เพียงแต่มีวัฒนธรรมจีนติดตัวมำ พูดภำษำเมียนม่ำ
และเป็นชำวเมยีนม่ำเชือ้สำยจนี อย่ำงไรกด็ ี ในบทนีไ้ด้บอก
ถึงเส้นทำง BRI ที่จีนสร้ำงเส้นทำงกำรค้ำไปทำงตะวันตก
เฉียงใต้ เพื่อกระจำยสินค้ำรำคำถูกอย่ำงรวดเร็วสู่อินเดีย 
บังคลำเทศ และอื่นๆ จีนเรียกแผนนี้ว่ำ ระเบียงเศรษฐกิจ 
บังคลำเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนม่ำ หรือ BCIM เริ่มต้นที่คุนห
มิงไปสุดที่กัลกัตตำ     
 บทที่ 5 ในส่วนนี้ได้ให้ควำมสนใจไปที่มหำสมุทร
อินเดีย จีนมียุทธศำสตร์ในคำบสมุทรอินเดีย โดยสร้ำงเส้น
ทำงทำงบกเพื่อเป็นระเบียงเศรษฐกิจจำก Xinjiang สู่
ปำกีสถำนเพื่อไปสู่ทะเลอำหรับ ในขณะเดียวกันที่ริเริ่มเส้น
ทำงสำยไหมแห่งศตวรรษ 21 ทำงทะเล ข้อริเริ่มน้ีจะ
ปรับปรุงกำรเชื่อต่อระหว่ำงเอเชียกับยุโรป โดยสร้ำงมูลค่ำ
เส้นทำงกำรค้ำใหม่และสนับสนุนกำรเติบโตของภูมิภำค 
ควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือทำงทะเลจะท�ำให้จีนมีเป้ำ
หมำยร่วมกนักบัเพือ่บ้ำน กำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ำเรอื
และเชือ่มสูเ่ครือข่ำยกำรขนส่งทำงบก จะเพิม่จ�ำนวนเส้นทำง
ทำงทะเลนำนำชำติและปรับปรุงกำรขนส่งโลจิสติกส์ โดย
เฉพำะอย่ำงยิง่ ผ่ำยกำรยกระดบักำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ยุทธศำสตร์ของจีนในกำรใช้ภูมิยุทธศำสตร์ต่อกำรได้มำ
ของควำมร่วมมือนำนำชำติในแต่ละที่ที่จีนไปก็ด้วยกำร
ขยำยอทิธพิลทำงเศรษฐกจิน�ำหน้ำกำรเมอืง และบรูณำกำร
เศรษฐกิจกับอ�ำนำจกองทัพ เริ่มจำกกำรใช้บริษัทวิศวกรรม
เพื่อสร้ำงโครงกำรจำกนั้นน�ำแรงงำนของตนเข้ำมำ เพื่อให้
ได้มำถึงอิทธิพลทำงกำรทูตและท้ำยท่ีสุดได้ประโยชน์เชิง
ยุทธศำสตร์ สิ่งที่ส�ำคัญก็คือ BRI จะเป็นจุดเริ่มต้นในกำร
ยกเปลีย่นพ้ืนฐำนภมูริฐัศำสตร์เอเชยีน “ควำมจรงิคอืว่ำข้อ
ริเริ่มมหภำคของประธำนำธิบดีสีเป็นกำรออกแบบผล
ประโยชน์ของจนีผ่ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจ ไม่ใช่อ�ำนำจทำง 
กำรทหำร” 
     บทที่ 6 จีนอ้ำงกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้โดยแสดง
แผนที่นัยถึงควำมเป็นเจ้ำของตั้งแต่คร้ังประวัติสำสตร์ ซึ่ง
ในควำมเป็นจริงแล้ว กำรอ้ำงกรรมสิทธิต์ัง้แต่โบรำณมำกว่ำ 
2,000 ปีเป็นเรื่องไม่มีแก่นสำร ในศตวรรษที่ 18 พ่อค้ำและ
แรงงำนชำวจีนได้เริ่มแสวงโชคด้วยกำรเดินทำงมำเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ เป็นกำรเร่ิมพฒันำขอบเขตของทะเลจนีใต้ 
หำกแต่ในศตวรรษท่ี 19 ท่ียุโรปเข้ำมำล่ำอำณำนิคมได้
สร้ำงรัฐและก�ำหนดขอบเขต ซ่ึงแต่เดิมรัฐมีสิทธิอ�ำนำจใน

กำรปกครองของนักปกครองแบบดั้งเดิมที่รวมศูนย์กลำง
อยู่ที่ผู ้ปกครองรำชอำณำจักร จึงท�ำให้เขตแดนของชำติ
ทำงบกและทำงน�้ำมีควำมคลุมเครือ ขอบเขตทำงกำรเมือง
สมัยใหม ่ ท่ีถูกสร ้ำงขึ้นมำจำกตะวันตกได ้แบ ่งแยก
อำณำเขตระหว่ำงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ขยำยผลไปในทำงทะเลอกีด้วย อย่ำงไรกด็ ี จนีประเทศใหญ่
ได้สร้ำงกรอบกำรท�ำงำนในทะเลจีนใต้ที่กลำยมำเป็นกำร
ผลักดันให้เพื่อนบ้ำนประเทศเล็กมำเผชิญหน้ำ ซ่ึงเป็นผล
ท�ำให้ประเทศกลุ่มอำเซียนหันไปเข้ำใกล้สหรัฐอเมริกำอีก
ครั้ง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับอำเซียนลดลงด้วยเหตุผล
จำกกำรกระท�ำทีจ่นีใช้แนวคิดแบบเดิมมำอำณำนคิมน่ำนน�ำ้ 
ในทำงตรงกนัข้ำม จีนมหีลักว่ำ นโยบำยต่ำงประเทศสนบัสนนุ
เป้ำหมำยภำยในประเทศ เป้ำประสงค์หลักของนโยบำย
กำรทูตจีนคือเพ่ือสร้ำงสันติภำพและเสถียรภำพของสภำพ
แวดล้อมนำนำชำติส�ำหรับกำรพัฒนำ  
 กล่ำวได้ว่ำจีนกับเวียดนำมมีควำมสัมพันธ์ท่ีต่อสู้
กันมำกว่ำสองพันปี เวียดนำมต่อสู้เพ่ือเป็นอิสระจำกกำร
รุกรำนของกองทัพจีน จำกประวัติศำสตร์ที่ชำวเวียดนำม
เคยอยู่ในดินแดนทำงตอนใต้ของแม่น�้ำทำงภำคใต้ของจีน 
ย้ำยมำจนถึงพื้นที่ที่เป็นเวียดนำมในปัจจุบัน ด้วยควำมเป็น
มำที่ยำวนำมท�ำให้ทรำบถึงควำมเกลียดชังที่มีต่อจีน จน
กระทั่งปัจจุบันจีนก็ยังคงเป็นศัตรู ควำมรู้สึกต่อต้ำนจีนอยู่
ในสำยเลือด ในขณะเดยีวกนั พรรคคอมมิวนสิต์แห่งเวยีดนำม
ได้ท�ำงำนใกล้ชิดกับพี่ใหญ่ที่ปักก่ิง ชำวเวียดนำมก็มีควำม
แคลงใจอยู่และเชื่อกันว่ำมีสำยลับอยู่ในกองทัพและภำค
กำรเมือง จำกประวัติศำสตร์ที่ยำวนำนแสดงให้เห็นว่ำ
เวียดนำมกับจีนมีควำมสัมพันธ์ที่เป็นปัญหำ โดยเฉพำะ
กำรที่จีนคุกคำมและรุกรำนทะเลจีนใต้ อันที่จริงแล้ว ควำม
ทะเยอทะยำนของจีนก็คือกำรบรรลุเป้ำหมำยที่พยำยำม
มำกว่ำสองพันปีที่ต้องกำรให้เวียดนำมเป็นประเทศรำช 
ด้วยเหตุผลคือทะเลจีนใต้คือจุดส�ำคัญในยุทธศำสตร์
มหภำคของจีนที่จะท�ำให้เป็นมหำอ�ำนำจ

บทพินิจ
 “ฝันของจีน” (Chinese Dream) เริ่มแรกที่วิสัย
ทัศน์ภำยในประเทศ จีนไม่สำมำรถยิ่งใหญ่ได้ ถ้ำภำยใน
ประเทศไม่เข้มแข็ง และจีนยังต้องเชื่อมโยงกับเพ่ือบ้ำน
ภำยนอกอีกด้วย (Miller, 2017: 8) กล่ำวได้ว่ำ ฝันของจีน
ไม่ต่ำงไปจำกกำรแสวงหำ “ควำมมัง่คัง่และอ�ำนำจ” (fuqiang) 
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เป็นกำรสร้ำงรัฐให้ร�่ำรวยและมีกองทัพที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็น
สิ่งที่จีนท�ำมำตลอดในห้วงสงครำมมำกว่ำ 2,000 ปี ใน
ขณะเดียวกันที่ นโยบำยต่ำงประเทศต้องกำรให้จีนท�ำงำน
ใกล้ชิดกับประเทศอื่นๆ คบเพื่อนมำกขึ้นและสร้ำงชุมชนที่
มเีป้ำหมำยร่วมกนัในเอเชยี เป้ำหมำยคอืเพือ่สร้ำงโครงข่ำย
พันธมิตรอย่ำงไม่เป็นทำงกำรท่ีขับเคลื่อนด้วยเงินหยวน 
และท�ำให้เพ่ือนบ้ำนได้กลำยมำเป็นผู ้พึ่งพำจีนในทำง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนเชื่อว่ำมันเป็นกำรเพิ่มอ�ำนำจให้
ภูมิรัฐศำสตร์แข็งแกร่งขึ้น (Miller, 2017: 17)  
 กล่ำวได้ว่ำ BRI เป็นข้อริเริ่มทำงนโยบำยที่มีจุด
ประสงค์ในกำรเพิ่มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและควำม
มัน่คงทำงกำรเมอืง เป็นกำรสนบัสนนุกำรเตบิโตของบรโิภค
ภำยในประเทศผ่ำนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน ขยำยโอกำสใน
เส้นทำงภำยในสู่ภำยนอกระหว่ำงภูมิภำคเป็นกำรสร้ำง
กำรเติบโตทั้งสองฝ่ำย ดังวลี “นโยบำยระหว่ำงประเทศ
ควรสนับสนุนเป้ำหมำยภำยในประเทศ” (Miller, 2017: 
216) ซึ่งในทำงยุทธศำสตร์มหภำคของจีนแล้ว จีนต้องกำร
ให้เวียดนำมเป็นประเทศรำช (Vassal State) เพื่อจะได้
กลำยเป็นมหำอ�ำนำจทำงทะเลจีนใต้ ในขณะเดียวกัน จีน
ได้เข้ำมำมีอิทธิพลผ่ำนลุ ่มน�้ำโขงท่ีมีลำวและกัมพูชำได้
กลำยมำเป็นเมืองส�ำหรับนักธุรกิจจีนเข้ำไปลงทุนจนท�ำให้
เจ้ำบ้ำนกลำยมำเป็นเพียงผู้ให้เช่ำที่ทำงส�ำหรับพ่อค้ำจีนมำ
ลงทนุ สอดคล้องกบันโยบำยท่ีต้องกำรให้ชำวจีนไปลงทนุใน
ต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของ
จีนระดับภูมิภำค 
 สังเขปได้ว่ำ BRI เป็นกำรสร้ำงโอกำสของควำม
มั่งคั่งและอ�ำนำจให้กับจีนเอง ด้วยกำรลงทุนในลักษณะ
กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนในกับประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำค
เพื่อกำรเชื่อมต่อด้ำนโลจิสติกส์และห่วงโซ่คุณค่ำและ
อปุทำน ซึง่เป็นเรือ่งท่ีดเูหมอืนจะดแีละสมประโยชน์ส�ำหรบั
ทั้งสองฝ่ำย (Win-Win) แต่ในตอนท้ำยกลับกลำยมำเป็น
จีนได้ผลประโยชน์เป็นเท่ำตัว (Double Win) ต่ำงหำก เป้ำ
หมำยเชิงยุทธศำสตร์ของ BRI คือกำรส่งเสริมให้จีนเป็นตัว
ขบัเคลือ่นกำรพัฒนำ สร้ำงโครงข่ำยกำรพึง่พำอำศยัระหว่ำง
กันทั่วเอเชียและนอกเหนือออกไปจำกน้ัน จีนหวังว่ำกำร
กระตุ้นกำรสร้ำงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนมหึมำจะ
เชื้อเชิญประเทศในเอเชียให้สนใจในผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจเสียมำกกว่ำกังวลในด้ำนควำมมั่นคง (Miller, 
2017: 240)    

 ในกำรวิเครำะห์ผ่ำนมุมมองทฤษฎีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ ถ้ำใช้วิวำทะทำงทฤษฎี (Theoretical 
Debate) อย่ำงในกรณี BRI นี้ ระหว่ำงเสรีนิยมกับสัจนิยม 
(Liberalism v.s. Realism) (ดู Daddow, 2009: 65) จะ
เห็นได้ว่ำ BRI แสวงหำควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจผ่ำน
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรเชื่อมต่อ จีนต้องกำร
เป็นเพื่อนบ้ำนและสนับสนุนควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อกำร
ลงทุนโครสร้ำงพื้นฐำนและควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำให้เข้ม
แข็งขึ้น ในมุมมองเสรีนิยม (Liberal) จีนมุ่งมั่นในกำร
สถำปนำเกมที่ได้ทั้งสองฝ่ำย (win-win) กับทุกประเทศที่
จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมต่อ 
ยกระดับกำรค้ำ และสถำบันกำรเงินขึ้นมำใหม่ ในทำงตรง
กันข้ำม มุมมองสัจนิยม (Realist) BRI พยำยำมซ้อนเร้น
ควำมพยำยำมในกำรสถำปนำกำรครอบง�ำภูมิภำคและ
สร้ำงโอกำสในกำรค้ำนำนำชำติ
 สัจนิยมมองว่ำ BRI มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สถำนกำรณ์ภูมิยุทธศำสตร์ (Geostrategic) ของภูมิภำค 
ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว ควำมพยำยำมของจีนที่จะเข้ำมำ
เป็นผู้มีอิทธิพล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรที่ชำวจีนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรค้ำขำย สะท้อนให้เห็นได้จำกกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนท�ำกำรปรับปรุงไปตำมผลประโยชน์ของ
จนีเท่ำนัน้ จงึท�ำให้จนีน�ำกลุม่ประเทศอำเซียนมำอยูภ่ำยใต้
อิทธิพล เป็นกำรสถำปนำกำรครอบง�ำภูมิภำค และที่ส�ำคัญ 
BRI ได้สร้ำงสถำบันทำงกำรเงินใหม่อย่ำง AIIB เพื่อท้ำทำย
ระบบสถำบนักำรเงนิโลก ซึง่กำรครอบง�ำได้เกิดขึน้แล้วจำก
ที่หลำยประเทศได้ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สร้ำงผล
ประโยชน์เล็กน้อยทำงเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรำคำ
สูง มุมมองเสรีนิยมเห็นว่ำ BRI เป็นดั่งเครื่องมือในกำรเพิ่ม
บูรณำกำรทำงเศรษฐกิจผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
เป็นกำรเพิ่มศักยภำพต่อกำรสร้ำงระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ง
เป็นกำรเอำชนะแรงเสียดทำนทำงภูมิรัฐศำสตร์ระหว่ำงจีน
กับอินเดีย ซ่ึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนมำพร้อมด้วย
สถำบนัทำงกำรเงนิใหม่อย่ำง AIIB ทีเ่ป็นทัง้กำรปฏริปูระบบ
แบบเดิมและเป็นกำรให้โอกำสที่ส�ำคัญต่อประเทศก�ำลัง
พัฒนำ
 ในควำมเป็นจริงแล้ว BRI เส้นน�้ำ ยังคงมีปัญหำ
ข้อพิพำทบนผืนน�้ำทะเลจีนใต้อยู่ตลอด โดยเฉพำะเรื่อง
ทรัพยำกรธรรมชำติ ปะกำรัง น�้ำมันและก๊ำซ ประเทศ
ก�ำลังพัฒนำอย่ำง เวียดนำม ฟิลิปปินส์ และมำเลเซีย อ้ำง
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กรรมสทิธ์ิอยูเ่หนอืปำกำรัง หมูเ่กำะ และทรพัยำกรธรรมชำติ 
บนพื้นฐำนของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ จีนเองพยำยำม
ใช้เส้นทำง BRI ทำงน�้ำเพื่อต่อสู้กับ กำรก่อกำรร้ำย โจร
สลัด กำรขนยำเสพติด และอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ 
โดยที่จุดประสงค์หลักของจีนต่อทะเลจีนใต้และคำบสมุทร
อินเดียคือภำคเศรษฐกิจและควำมมั่นคง ผลประโยชน์หลัก
วำงอยู่บนกำรเข้ำถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรทหำร
เสียยิ่งกว่ำกำรสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้วยตัวของมัน
เอง (Kostecka, 2011) จะเห็นได้ว่ำ เมื่อทศวรรษที่ 60 ใน
ห้วงสงครำมเย็น ประเทศเอเชยีตะวนัออกพยำยำมสนบัสนุน
ควำมร่วมมือระดับภูมิภำคเพ่ือลดทอนกำรแทรกแซง
สหรัฐอเมริกำที่มียุทธศำสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงเพื่อ
ใช้คำนอ�ำนำจกับจีน แต่ในวันนี้ จีนมี BRI เป็นเครื่องมือ
ทำงกำรค้ำและควำมมั่งคงจำกภูมิภำคสู่ทวีปและโลกแล้ว 
จีนยกระดับเศรษฐกิจจำกประเทศก�ำลังพัฒนำมำสู ่
ประเทศพัฒนำแล้ว จีนต้องกำรสร้ำงควำมม่ังคงด้วยกำร
สถำปนำระเบียบเศรษฐกิจระหว่ำงมณฑลภำคตะวันออก
กับประเทศเพื่อนบ้ำนของจีนผ่ำนกำรพัฒนำมณฑลทำง
ตะวันตก จีนบูรณำกำรภูมิภำคให้แข็งแกร่งโดยปรับปรุง
ห่วงโซ่คุณค่ำและอุปทำนของประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
 ส�ำหรับไทยแล้ว BRI ทีจ่ะท�ำให้ไทยเป็นศนูย์กลำง
เชือ่มโยงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กับจนี โดยไทยคดิว่ำตนเอง
มีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ เป็นศูนย์กลำงของประชำคมอำเซียน 
ไทยจึงมีศักยภำพท่ีจะเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์และห่วงโซ่
คุณค่ำอำเซียนกับจีน หำกแต่โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง 
กรุงเทพ-หนองคำย ไม่สำมำรถท�ำได้สืบเน่ืองจำกนโยบำย 
คสช. ที่จะสร้ำงแค่ กรุงเทพ-โครำช เท่ำนั้น ซึ่งอำจจะเป็น
ระยะทีห่นึง่จำกนัน้ขยำยไปสูร่ะยะต่อๆ ไป โครำช-หนองคำย 
และหนองคำย-เวียงจันทร์ก็เป็นไปได้ กำรเชื่อมต่อทำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนจึงเป็นพื้นฐำนของกำรค้ำที่จีนต้องกำร
ขยำยกำรลงทุนด้วยทุนจีนโดยรัฐบำลท่ีให้คนจีนส่งเสริมไป

ท�ำกำรค้ำกำรลงทุนตำมประเทศเป้ำหมำยในต่ำงแดนเพื่อ
ทรัพยำกรและควำมมั่งคงของทั้งสองฝ่ำย หำกแต่ในระยะ
สุดท้ำยก็คงเรียบร้อยโรงเรียนจีนเช่นเคย
 ดงันัน้ นโยบำยกำรทตูมหำอ�ำนำจของจนีทีพ่ยำยำม
ฟื้นฟูควำมเป็นผู้น�ำของจีนในเอเชีย ไม่ใช่แค่มหำอ�ำนำจ 
แต่เป็นปัจจัยในกำรพัฒนำภูมิภำค จีนค่อนข้ำงระมัดระวัง
ในกำรใช้นโยบำยเศรษฐกิจเพือ่ชนะเพือ่นบ้ำน ในควำมเป็น
จริง จีนมีตัวเลือกไม่มำกนักในกำรเริ่มเป็นมหำอ�ำนำจ ด้วย
จ�ำนวนประชำกรที่เพิ่มมำกขึ้นมหำศำลและกำรเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจในรอบ 3 ทศวรรษที่มำก แสดงให้เห็น
ว่ำจีนได้กลำยมำเป็น “ผู้มีส่วนได้เสียที่รับผิดชอบ” ที่เล่น
บทบำทผูก้ระท�ำในกจิกำรระดบัโลก ผู้น�ำจนีเองกเ็ริม่ยอมรบั
ในสถำนภำพน้ัน โดยมีนโยบำยและสร้ำงสถำบันส�ำหรับ
กิจกำรระหว่ำงประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีน
นอกประเทศ ซึ่งเข้ำไปแทรกแซงกิจกำรของประเทศอื่นอัน
เป็นวิธกีำรทีป่ระเทศมหำอ�ำนำจท�ำกนั (Miller, 2017: 239)  

สรุป  
 เศรษฐกิจของจีนได้ยกเปลี่ยนจำกประเทศก�ำลัง
พัฒนำมำสู่พัฒนำแล้ว จีนต้องกำรสร้ำงและคุ้มครองเส้น
ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงจีนภำคตะวันออกกับประเทศเพื่อน
บ้ำนของจีนผ่ำนกำรพัฒนำไปทำงอำณำเขตตะวันตก และ
กำรบูรณำกำรภูมิภำคด้วยกำรปรับปรุงด้ำนโลจิสตกส์และ
ห่วงโซ่คุณค่ำของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ซ่ึงกำรขยำยฐำนโอกำสใน
กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคเป็นกำร
สร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมืองไปพร้อมกับกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งได้น�ำมำสู่ “อ�ำนำจและควำม
มัง่คัง่” ให้กับจนีอย่ำงละมนุละม่อมบำงท ี ขูคุ่กคำมบำงครำ 
กึ่งบีบไม่ให้มีตัวเลือกอื่นบำงครั้ง หำกแต่สร้ำงผลประโยชน์
ให้กับตนเองอย่ำงก้ำวกระโดด
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