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บทน�ำ
เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 หรือ On Belt,
One Road (Yi Dai, Yi Lu) เป็นการเชื่อมต่อจีนกับยุโรป
เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ด้วยการลงทุนประมาณ 8
ล้านล้านเหรียญสหรัฐครอบคลุม 890 โครงการในกว่า 60
ประเทศทีเ่ ข้าร่วม เป็นการเชือ่ มต่อทางภูมริ ฐั ศาสตร์เศรษฐกิจ
จากลุม่ แม่นำ�้ โขงสูเ่ อเชียกลางตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ด้ ว ยการสร้ า งสถาบั น ทางการเงิ น ระดั บ ภู มิ ภ าคขึ้ น ใหม่
อาทิ ธนาคารจีนพัฒนา ธนาคารจีนส่งออกน�ำเข้า ธนาคาร
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (AIIB) ให้ทุนในการสร้าง
ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และเส้นทางอ�ำนาจทางทะเลเชื่อม
ต่อทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย ซึ่ง ทอม มิลเลอร์ นัก
วิเคราะห์อาวุโสชาวอังกฤษ อดีตนักหนังสือพิมพ์เคยท�ำข่าว
จากหลายประเทศในเอเชีย จบการศึกษาจาก Oxford และ
SOAS ได้ใช้เวลา 2 ไปทั่วรอบเขตพรมแดนจีนเพื่อศึกษา
จนกระทั่งกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้
โครงสร้างหนังสือ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ หมาะส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจทั่ ว ไปที่
ต้องการท�ำความรู้จักกับ OBOR ที่ไม่ได้อ่านยากแบบงาน
วิจยั เฉพาะกลุม่ หรือเป็นการวิเคราะห์ขา่ วผ่านการแปลภาษา

หรือเอกสารและแผ่นภาพน�ำเสนอที่ง่ายเกินความเข้าใจที่
ถูกต้อง อย่างที่เราเคยสัมผัสกับประเด็น “อาเซียนร่วมใจ
พวกเราอาเซียนร่วมใจ” กันมาแล้ว อย่างไรก็ดี มิลเลอร์ได้
น�ำเสนออะไรแก่ผู้อ่าน เริ่มต้นจากข้อถกเถียงที่ว่านโยบาย
OBOR จะท�ำมาซึ่ง “ความมั่งคั่งและมั่นคง” ร่วมกันระดับ
ภูมิภาคโดยมีพีใหญ่ผู้กระท�ำที่มีบทบาทระดับการเมืองโลก
ได้สร้างภาพฝันดังกล่าวด้วยวิธีการอย่างไร? 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: Advancing 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
ที่น่าเสียดายที่ไม่มีหัวข้อเกี่ยวกับไทย หากแต่มีหัวข้อเกี่ยว
กับประเทศเพื่อบ้านอย่าง พม่า ลาว กัมพูชา หรือว่า
OBOR ไม่ได้ส�ำคัญมากนักในสายตาไทยก็อาจเป็นได้
บทที่ 1 หนังสือได้กล่าวถึงความเป็นมาของ One
Belt, One Road ซึ่งแปลตรงตัวมาจาก Yidai Yilu หาก
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แต่การถอดความเพื่อความเข้าใจในภาษาอังกฤษจึงเป็น
Belt and Road Initiative (BRI) ที่เป็นนโยบายมหภาค
ท�ำการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของจีนให้กลายมาเป็นมหาอ�ำนาจ
และผู้น�ำเอเชีย จีนเองอ้างถึงความเป็นเจ้าของการริเริ่มดัง
กล่าวซึ่งเกี่ยวกับความไว้วางใจทั้งสองฝ่าย ความเท่าเทียม
การเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายและการร่วมมือที่สมประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย ผ่านเส้นทางสายเอเชียไปสู่ยุโรป โดยที่จีนเองมี
เป้าหมายในการปกป้องความมั่นคงของชาติด้วยการสร้าง
เครือข่ายการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ โดยมีปักกิ่งเป็นศูนย์การ
เขตตะวันออกของจีนและ BRI ท�ำให้ปักกิ่งเป็นศูนย์กลาง
ของผลิตสินค้า วิศวกรรม บริษทั ธุรกิจ และผูผ้ ลิตสินค้าหลัก
ในขณะเดียวกันที่ ปักกิ่งได้ปล่อยนโยบาย “วิสัยทัศน์และ
การกระท� ำ ต่ อ ความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งแถบเส้ น ทาง
สายไหมเศรษฐกิ จ และเส้ น ทางสายไหมทางทะเลของ
ศตวรรษที่ 21” โดยมีแผนงานในการปรับปรุงเชื่อมต่อและ
สร้างเส้นทางการค้าใหม่ทงั้ ทางบกและทะเล เป็นการร่วมมือ
ทางการเงิ น ที่ ยิ่ ง ใหญ่แ ละบูรณาการตลาดข้ามเขตแดน
การสร้างสะพานเชื่อมเอเชียกับยุโรปหรือระหว่างจีนกับ
ยุโรป จึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญการผลักดันภูมิรัฐศาสตร์
ให้เกิดระเบียบที่จีนเป็นศูนย์กลางของเอเชีย
ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจของบทนี้ ก ารเกิ ด ขึ้ น ของ
ธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียน (Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB) โดยจีน เกิดขึ้น
มาอย่างสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของจีนและเป็น
ช่องทางการสนับสนุนรัฐบาล ญีป่ นุ่ มองว่า AIIB ท�ำโครงการ
แบบเดียวกันกับธนาคารการพัฒนาเอเชียของญี่ปุ่น (Asia
Development Bank หรือ ADB) แต่คณ
ุ ภาพต�ำ่ กว่า ในทาง
เดียวกันกับ Washington มองว่า AIIB มีศักยภาพแข่งขัน
กับ ADB และ World Bank หากแต่มีมีวิสัยทัศน์สั้นกว่า ใน
ทางตรงกันข้าม จีมมองว่า AIIB เป็นตัวแทนการขับเคลือ่ น
ที่ ส� ำ คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ของจี น เพื่ อ เติ ม เต็ ม ความรั บ ผิ ด ชอบ
นานาชาติที่โตขึ้น อีกทั้งพื่อปรับปรุงและเติมเต็มระเบียบ
นานชาติมอี ยู่ จากนัน้ ไม่กเี่ ดือนต่อมาจีนได้สถาปนาธนาคาร
การพัฒนาใหม่ (New Development Bank หรือ NDB)
ธนาคารการพัฒนาโลกตั้งขึ้นโดยกลุ่มประเทศ BRICS เพื่อ
ขับเคลื่อนทรัพยากรส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานและโครงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน NDB มีถูกเรียกว่าสถาบันน้องสาวของ AIIB
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า AIIB ก็คือเครื่องมือทางการเงิน
ของจีนที่ใช้สนับสนุน BRI นั่นเอง

บทที่ 2 ทุกอาณาเขตของจีนมีแผนการลงทุน BRI
เป็นของตนเอง การลงทุนจะสนับสนุนความมัง่ คงทางเศรษฐกิจ
ของจี น หรื อ น� ำ ความจ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาไปยั ง พื้ น ที่ ที่
ยากจนขาดแคลน ซึ่งเป็นการผลักดันเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ครอบครองภูมิภาค ประเด็นหลักในบทนี้คือเศรษฐศาสตร์
อ�ำนาจในเอเชีย จากน�้ำมัน ก๊าซ โดยเฉพาะแนวท่อก๊าซ
จากจีนสู่เอเชียกลาง ตั้งแต่ Urumqi เมืองหลวงของเขต
Xinjiang จนถึงเมือง Turkmenabat ของ Turkmenistan
จะเห็นได้ว่าการสร้างเครือข่ายความพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ด้วยการเชื่อมต่อจะช่วยให้พื้นที่เขตแดนที่ยังไม่พัฒนาได้
กลายมาเป็นเขตการค้าทีส่ ามารถพัฒนาได้ อีกทัง้ สร้างความ
มั่ ง คงในเอเชี ย กลางที่ มี ค วามตึ ง เครี ย ดทางชาติ พั น ธุ ์
ระหว่างมุ ส ลิ ม กั บ ฮั่ น ในบริ เ วณตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
Xinjiang สืบเนื่องมาจากการเกิดประเทศใหม่หลังโซเวียต
ล่มสลาย เมื่อ ค.ศ. 1991 Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan และ Turkmenistan เป็นอิสระ ซึ่ง
ท�ำให้ Xinjiang ยังต้องเผชิญกับการก่อการร้อย ลัทธิแบ่ง
แยกดินแดน และลัทธิศาสนาสุดโต่ง โดยเฉพาะชาตินิยม
อุยกูร์ (Uyghur)
หากแต่สิ่งที่ปักกิ่งใช้ได้แก่ยุทธศาสตร์การค้าข้าม
พรมแดนด้วยการท�ำให้ทันสมัยและการพัฒนาเศรษฐกิจที่
จะท�ำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูเพื่อบูรณาการ Xinjiang ให้เข้า
อาณาเขตเหล่านั้น รัฐหลังโซเวียต (Post-Soviet States)
ของเอเชียกลาง ปักกิ่งเข้าใจในเรื่องเงินและอ�ำนาจดี เป้า
หมายของ BRI ซึ่งวิ่งจากตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสู่ยุโรป
คือเพื่อสร้างเครือข่ายการขนส่งทางบกที่จะตัดย่นระยะ
ทางออกหลายพันไมล์ออกจากเส้นทางเดินเรือจากชายฝั่ง
ตะวันออก อีกทั้งเป็นเส้นทางขนส่งน�้ำมัน ก๊าซ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สินค้า การขนส่งสินค้า high end ก็
จะส่งมาทางบกซึง่ ท�ำเวลาได้ดกี ว่าทางเรือ สิง่ ใดทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุน
ทั้งเงินและเวลาลดลงได้ก็หมายถึงโอกาสในการสร้างก�ำไร
ก็เพิม่ มากขึน้ ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย
ต่างก็เล่นบทผลประโยชน์รว่ มกัน เป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์
ประเทศในเอเชียกลางมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมค่อนข้างไป
ทางรัสเซีย ในทางการทหารพวกเขาขึ้นอยู่กับรัสเซีย ส่วน
ในทางเศรษฐกิจพึง่ พิงจีน ในประเทศของพวกเขาตามตลาด
ก็เต็มไปด้วยสินค้าจีน ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ใช้ภาษาจีน ใช้
ภาษารัสเซียส�ำเนียงตามชาติพันธุ์ คาซัส อุยกูร์ สลาฟ ใช้
วัฒนธรรมรัสเซียร่วมกันและมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์เป็น
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บทที่ 3 บทนี้ว่าด้วยลาวกับกัมพูชาที่มีความเสี่ยง
จะกลายมาเป็นเมืองขึน้ ทางเศรษฐกิจให้กบั จีน ทัง้ สองประเทศ
พึ่งพึงจีนในด้านการค้า การลงทุนและความช่วยเหลือทาง
ด้านการเงิน ยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของปักกิ่งที่จะ
ท�ำให้ Yunnan กลายมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทีค่ รอบคลุม
ส�ำหรับอาณาเขตลุม่ แม่นำ�้ โขง ส�ำหรับลาวในสายตาของจีน
แล้วไม่ต่างไปจากอาฟริกา คนงานลาวเชื่องช้า ไม่ต้องการ
ท�ำงานหนักต่างไปจากคนงานจีน การลงทุนของจีนจึงจ้าง
คนงานจีนมาท�ำงานในลาว นักลงทุนมองว่าในลาวมีการ
แข่งขันกันน้อยกว่าในจีน อีกทัง้ การลงทุนของจีนในการสร้าง
รถไฟความเร็วสูงจาก Jinhong ผ่ายอุดมชัยสู่เวียงจันทร์
ซึ่งรัฐบาลลาวเชื่อว่าจะกลายมาเป็นพื้นที่ทางผ่านภายใน
ลุ่มแม่น�้ำโขง การสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ตัดถนน
ใหม่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกการสื่อสารคมนาคมจะ
ท�ำให้ Kunming เป็นศูนย์กลางของลุ่มแม่น�้ำโขงและภาค
พื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งที่ตะเตือนไตส�ำหรับ
ลาวที่มีประชากรกว่า 6 ล้านคน ก็คือการที่นักลงทุนจีนเข้า
มาลงทุนมากที่สุดจากอดีตที่เป็นเวียดนามและไทย ซึ่งการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของลาวจากนักลงทุนจีนจะท�ำให้ลาว
โดนกลืนจนกลายมาเป็นประเทศของนักลงทุนจีนไปใน
ที่สุด
ขณะทีก่ มั พูชามีประชากรกว่า 15 ล้านคน ทีพ่ งึ่ พา
การลงทุนจากจีนเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของทุนในประเทศ
เมื่อการลงทุนจากจีนเข้ามา การเติบโตของชุมชนชาวจีนก็
ขยายเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจีนเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้านค้า โรงแรม ป้ายสัญลักษณ์
ต่างๆ ตามถนนในพนมเปญเขียนขึ้นเป็นภาษาจีน จีนได้ให้
ความช่วยเหลือกัมพูชาโดยไม่มีเงื่อนไขที่เหมือนกับตะวัน
ตกที่จะต้องทราบถึงคอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชน ดังที่
ฮุน เซ็น กล่าวไว้วา่ “จีนไม่พดู มาก แต่ทำ� หลายสิง่ มากมาย”
คนจีนในกัมพูชาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนต่างชาติ เพราะการเข้า
มาลงทุน การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงคนจีนรุ่นที่ 3
ในปัจจุบันที่เป็นคนกัมพูชาเชื้อสายจีนที่มีจ�ำนวนมากกว่า
แสนคน สืบเนื่องมาจากความต้องการของกัมพูชาเองที่จะ
ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเทศ ทีเ่ คยเสนอตัวเป็นขอเป็น
เพื่อนกับสหรัฐ แต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาก็ไม่ได้สนใจ
ตอบรับมากนัก ในทางตรงกันข้าม กัมพูชาต้องการเพื่อน
และจีนก็คือเพื่อนที่มาพร้อมกับเงิน ครั้งหนึ่ง ฮุน เซ็น ได้
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กล่าวไว้ว่า “จีนเป็นรากเหง้าของทุกสิ่งที่เป็นความชั่วร้าย”
เพราะสนับสนุนเขมรแดงในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ปัจจุบัน
“จีนเป็นเพือ่ นทีไ่ ว้วางใจได้มากทีส่ ดุ ของเรา” ชนชัน้ น�ำของ
กัมพูชาจึงเป็นส่วนสนับสนุน BRI จากการขยายโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนน ท่าเรือ เขตเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน จีน
ก็ได้ให้ทุนกว่า 400 ทุนอบรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้าง
สัมพันธ์ไมตรีที่แน่นแฟ้น แม้ฮุน เซ็นครองอ�ำนาจมากว่า
25 ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตลอดไป ประเด็นนี้จีน
เข้ า ใจดี แ ละพยายามขยายอิ ท ธิ พ ลการเมื อ งระหว่ า ง
ประเทศผ่านการสร้างความฝันของจีนเองด้วยนโยบาย BRI
บทที่ 4 เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ชาวเมียนม่าเดิน
ขบวนประท้วงขับไล่จีนโดยมิไม่เกรงกลัว ปะทุขึ้นหลังจาก
รัฐประหารโดยกองทัพ ซึ่งได้ปกครองมากว่าห้าทศวรรษ
ซึ่งได้สิ้นสุดใน ค.ศ. 2011 เป้าหมายหลักของบริษัทจีนคือ
การลงทุนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เหมืองทองแดง ท่อก๊าซ
และน�้ำมัน บริษัทถูกกล่าวหาในเรื่องการเวนคืนที่ดิน การ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อมและปล้นสะดมทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอ�ำนาจนิยมทั้งสองเริ่ม
แตกสลาย ก่อนหน้านั้นรัฐบาลทหารถูกสิทธานุมัติทางการ
เงินและเศรษฐกิจจากตะวันตก แต่หลังจากการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
เมือ่ ค.ศ. 2010 เมือ่ ระบบทหารเริม่ มีการปฏิรปู ให้มเี สรีภาพ
มากขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยน�ำเสรีภาพในการ
แสดงออก ความเป็นชาตินิยมและต่อต้านจีน รัฐบาลกึ่ง
พลเรือนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสหรัฐอเมริกาและได้ระงับ
โครงการเขื่อนของจีน การเลือกตั้งใน ค.ศ. 2015 ที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยได้คะแนนเสียงถล่มทลายซึ่งน�ำมาสู่อ�ำนาจ
ของรัฐบาลพลเรือนครั้งแรกในรอบห้าสิบปี
ชาวเมียนม่าเองมีรู้สึกต่อต้านจีน โดยโทษว่าจีน
สนับสนุนการรัฐประหารโดยกองทัพ หากแต่ด้วยความเป็น
ประชาธิปไตย สื่อเสรีได้เล่นประเด็นโครงการใหญ่ๆ ของ
บริษัทจีน ด้วยประชามติ ซึ่งจีนพบว่าสิ่งคุกคามไม่ใช่
สหรัฐอเมริกาแต่เป็นประชามติ จีนมองเมียนม่าไว้เป็น
ระเบียงยุทธศาสตร์สู่มหสมุทรอินเดียและเป็นหุ่นเชิดใน
ประชาคมอาเซียน ความฝันที่ว่าจะใช้เมียนม่าเป็นตัวแทน
และรุกคาบไปสู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกดูจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน
ไปเสียแล้ว ส�ำหรับการค้าในเมียนม่าถูกครอบครองโดย
ครอบครัวเชื้อสายจีน ไม่ใช่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ แต่เป็น
เมียนม่าเชื้อสายจีนที่เกิดในประเทศ มาจากครอบครัวที่
อพยพมาท�ำการค้าขายและตัง้ ตัว กล่าวได้วา่ เป็นชาวเมียนม่า
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เชื้อสายจีนอยู่มาร้อยกว่าปีแล้ว ไม่ได้ติดต่อกับจีนแผ่นดิน
ใหญ่ เพียงแต่มีวัฒนธรรมจีนติดตัวมา พูดภาษาเมียนม่า
และเป็นชาวเมียนม่าเชือ้ สายจีน อย่างไรก็ดี ในบทนีไ้ ด้บอก
ถึงเส้นทาง BRI ที่จีนสร้างเส้นทางการค้าไปทางตะวันตก
เฉียงใต้ เพื่อกระจายสินค้าราคาถูกอย่างรวดเร็วสู่อินเดีย
บังคลาเทศ และอื่นๆ จีนเรียกแผนนี้ว่า ระเบียงเศรษฐกิจ
บังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนม่า หรือ BCIM เริ่มต้นที่คุนห
มิงไปสุดที่กัลกัตตา
บทที่ 5 ในส่วนนี้ได้ให้ความสนใจไปที่มหาสมุทร
อินเดีย จีนมียุทธศาสตร์ในคาบสมุทรอินเดีย โดยสร้างเส้น
ทางทางบกเพื่อเป็นระเบียงเศรษฐกิจจาก Xinjiang สู่
ปากีสถานเพื่อไปสู่ทะเลอาหรับ ในขณะเดียวกันที่ริเริ่มเส้น
ทางสายไหมแห่งศตวรรษ 21 ทางทะเล ข้อริเริ่มนี้จะ
ปรับปรุงการเชื่อต่อระหว่างเอเชียกับยุโรป โดยสร้างมูลค่า
เส้นทางการค้าใหม่และสนับสนุนการเติบโตของภูมิภาค
ความเข้มแข็งของความร่วมมือทางทะเลจะท�ำให้จีนมีเป้า
หมายร่วมกันกับเพือ่ บ้าน การสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานท่าเรือ
และเชือ่ มสูเ่ ครือข่ายการขนส่งทางบก จะเพิม่ จ�ำนวนเส้นทาง
ทางทะเลนานาชาติและปรับปรุงการขนส่งโลจิสติกส์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ผ่ายการยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ของจีนในการใช้ภูมิยุทธศาสตร์ต่อการได้มา
ของความร่วมมือนานาชาติในแต่ละที่ที่จีนไปก็ด้วยการ
ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจน�ำหน้าการเมือง และบูรณาการ
เศรษฐกิจกับอ�ำนาจกองทัพ เริ่มจากการใช้บริษัทวิศวกรรม
เพื่อสร้างโครงการจากนั้นน�ำแรงงานของตนเข้ามา เพื่อให้
ได้มาถึงอิทธิพลทางการทูตและท้ายที่สุดได้ประโยชน์เชิง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่ส�ำคัญก็คือ BRI จะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ยกเปลีย่ นพืน้ ฐานภูมริ ฐั ศาสตร์เอเชียน “ความจริงคือว่าข้อ
ริ เ ริ่ ม มหภาคของประธานาธิ บ ดี สี เ ป็ น การออกแบบผล
ประโยชน์ของจีนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ใช่อำ� นาจทาง
การทหาร”
บทที่ 6 จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้โดยแสดง
แผนที่นัยถึงความเป็นเจ้าของตั้งแต่ครั้งประวัติสาสตร์ ซึ่ง
ในความเป็นจริงแล้ว การอ้างกรรมสิทธิต์ งั้ แต่โบราณมากว่า
2,000 ปีเป็นเรื่องไม่มีแก่นสาร ในศตวรรษที่ 18 พ่อค้าและ
แรงงานชาวจีนได้เริ่มแสวงโชคด้วยการเดินทางมาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการเริม่ พัฒนาขอบเขตของทะเลจีนใต้
หากแต่ในศตวรรษที่ 19 ที่ยุโรปเข้ามาล่าอาณานิคมได้
สร้างรัฐและก�ำหนดขอบเขต ซึ่งแต่เดิมรัฐมีสิทธิอ�ำนาจใน

การปกครองของนักปกครองแบบดั้งเดิมที่รวมศูนย์กลาง
อยู่ที่ผู้ปกครองราชอาณาจักร จึงท�ำให้เขตแดนของชาติ
ทางบกและทางน�้ำมีความคลุมเครือ ขอบเขตทางการเมือง
สมั ย ใหม่ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาจากตะวั น ตกได้ แ บ่ ง แยก
อาณาเขตระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ขยายผลไปในทางทะเลอีกด้วย อย่างไรก็ดี จีนประเทศใหญ่
ได้สร้างกรอบการท�ำงานในทะเลจีนใต้ที่กลายมาเป็นการ
ผลักดันให้เพื่อนบ้านประเทศเล็กมาเผชิญหน้า ซึ่งเป็นผล
ท�ำให้ประเทศกลุ่มอาเซียนหันไปเข้าใกล้สหรัฐอเมริกาอีก
ครั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนลดลงด้วยเหตุผล
จากการกระท�ำทีจ่ นี ใช้แนวคิดแบบเดิมมาอาณานิคมน่านน�ำ้
ในทางตรงกันข้าม จีนมีหลักว่า นโยบายต่างประเทศสนับสนุน
เป้าหมายภายในประเทศ เป้าประสงค์หลักของนโยบาย
การทูตจีนคือเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพของสภาพ
แวดล้อมนานาชาติส�ำหรับการพัฒนา
กล่าวได้ว่าจีนกับเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ต่อสู้
กันมากว่าสองพันปี เวียดนามต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากการ
รุกรานของกองทัพจีน จากประวัติศาสตร์ที่ชาวเวียดนาม
เคยอยู่ในดินแดนทางตอนใต้ของแม่น�้ำทางภาคใต้ของจีน
ย้ายมาจนถึงพื้นที่ที่เป็นเวียดนามในปัจจุบัน ด้วยความเป็น
มาที่ยาวนามท�ำให้ทราบถึงความเกลียดชังที่มีต่อจีน จน
กระทั่งปัจจุบันจีนก็ยังคงเป็นศัตรู ความรู้สึกต่อต้านจีนอยู่
ในสายเลือด ในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม
ได้ท�ำงานใกล้ชิดกับพี่ใหญ่ที่ปักกิ่ง ชาวเวียดนามก็มีความ
แคลงใจอยู่และเชื่อกันว่ามีสายลับอยู่ในกองทัพและภาค
การเมือง จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแสดงให้เห็นว่า
เวียดนามกับจีนมีความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะ
การที่จีนคุกคามและรุกรานทะเลจีนใต้ อันที่จริงแล้ว ความ
ทะเยอทะยานของจีนก็คือการบรรลุเป้าหมายที่พยายาม
มากว่าสองพันปีที่ต้องการให้เวียดนามเป็นประเทศราช
ด้ ว ยเหตุ ผ ลคื อ ทะเลจี น ใต้ คื อ จุ ด ส� ำ คั ญ ในยุ ท ธศาสตร์
มหภาคของจีนที่จะท�ำให้เป็นมหาอ�ำนาจ
บทพินิจ

“ฝันของจีน” (Chinese Dream) เริ่มแรกที่วิสัย
ทัศน์ภายในประเทศ จีนไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ ถ้าภายใน
ประเทศไม่เข้มแข็ง และจีนยังต้องเชื่อมโยงกับเพื่อบ้าน
ภายนอกอีกด้วย (Miller, 2017: 8) กล่าวได้ว่า ฝันของจีน
ไม่ตา่ งไปจากการแสวงหา “ความมัง่ คัง่ และอ�ำนาจ” (fuqiang)

Journal of the Association of Researchers
เป็นการสร้างรัฐให้ร�่ำรวยและมีกองทัพที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็น
สิ่งที่จีนท�ำมาตลอดในห้วงสงครามมากว่า 2,000 ปี ใน
ขณะเดียวกันที่ นโยบายต่างประเทศต้องการให้จีนท�ำงาน
ใกล้ชิดกับประเทศอื่นๆ คบเพื่อนมากขึ้นและสร้างชุมชนที่
มีเป้าหมายร่วมกันในเอเชีย เป้าหมายคือเพือ่ สร้างโครงข่าย
พันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการที่ขับเคลื่อนด้วยเงินหยวน
และท� ำ ให้ เ พื่ อ นบ้ า นได้ ก ลายมาเป็ น ผู ้ พึ่ ง พาจี น ในทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนเชื่อว่ามันเป็นการเพิ่มอ�ำนาจให้
ภูมิรัฐศาสตร์แข็งแกร่งขึ้น (Miller, 2017: 17)
กล่าวได้ว่า BRI เป็นข้อริเริ่มทางนโยบายที่มีจุด
ประสงค์ ใ นการเพิ่ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และความ
มัน่ คงทางการเมือง เป็นการสนับสนุนการเติบโตของบริโภค
ภายในประเทศผ่านโครงสร้างทางการเงิน ขยายโอกาสใน
เส้นทางภายในสู่ภายนอกระหว่างภูมิภาคเป็นการสร้าง
การเติบโตทั้งสองฝ่าย ดังวลี “นโยบายระหว่างประเทศ
ควรสนับสนุนเป้าหมายภายในประเทศ” (Miller, 2017:
216) ซึ่งในทางยุทธศาสตร์มหภาคของจีนแล้ว จีนต้องการ
ให้เวียดนามเป็นประเทศราช (Vassal State) เพื่อจะได้
กลายเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลจีนใต้ ในขณะเดียวกัน จีน
ได้เข้ามามีอิทธิพลผ่านลุ่มน�้ำโขงที่มีลาวและกัมพูชาได้
กลายมาเป็นเมืองส�ำหรับนักธุรกิจจีนเข้าไปลงทุนจนท�ำให้
เจ้าบ้านกลายมาเป็นเพียงผู้ให้เช่าที่ทางส�ำหรับพ่อค้าจีนมา
ลงทุน สอดคล้องกับนโยบายทีต่ อ้ งการให้ชาวจีนไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของ
จีนระดับภูมิภาค
สังเขปได้ว่า BRI เป็นการสร้างโอกาสของความ
มั่งคั่งและอ�ำนาจให้กับจีนเอง ด้วยการลงทุนในลักษณะ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เพื่ อ การเชื่ อ มต่ อ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และ
อุปทาน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ เู หมือนจะดีและสมประโยชน์สำ� หรับ
ทั้งสองฝ่าย (Win-Win) แต่ในตอนท้ายกลับกลายมาเป็น
จีนได้ผลประโยชน์เป็นเท่าตัว (Double Win) ต่างหาก เป้า
หมายเชิงยุทธศาสตร์ของ BRI คือการส่งเสริมให้จีนเป็นตัว
ขับเคลือ่ นการพัฒนา สร้างโครงข่ายการพึง่ พาอาศัยระหว่าง
กันทั่วเอเชียและนอกเหนือออกไปจากนั้น จีนหวังว่าการ
กระตุ้นการสร้างการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมหึมาจะ
เชื้ อ เชิ ญ ประเทศในเอเชี ย ให้ ส นใจในผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจเสียมากกว่ากังวลในด้านความมั่นคง (Miller,
2017: 240)
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ในการวิเคราะห์ผ่านมุมมองทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ถ้าใช้วิวาทะทางทฤษฎี (Theoretical
Debate) อย่างในกรณี BRI นี้ ระหว่างเสรีนิยมกับสัจนิยม
(Liberalism v.s. Realism) (ดู Daddow, 2009: 65) จะ
เห็นได้ว่า BRI แสวงหาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจผ่าน
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อ จีนต้องการ
เป็นเพื่อนบ้านและสนับสนุนความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อการ
ลงทุนโครสร้างพื้นฐานและความสัมพันธ์ทางการค้าให้เข้ม
แข็งขึ้น ในมุมมองเสรีนิยม (Liberal) จีนมุ่งมั่นในการ
สถาปนาเกมที่ได้ทั้งสองฝ่าย (win-win) กับทุกประเทศที่
จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันผ่านโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อ
ยกระดับการค้า และสถาบันการเงินขึ้นมาใหม่ ในทางตรง
กันข้าม มุมมองสัจนิยม (Realist) BRI พยายามซ้อนเร้น
ความพยายามในการสถาปนาการครอบง� ำ ภู มิภ าคและ
สร้างโอกาสในการค้านานาชาติ
สัจนิยมมองว่า BRI มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ภูมิยุทธศาสตร์ (Geostrategic) ของภูมิภาค
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความพยายามของจีนที่จะเข้ามา
เป็นผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ชาวจีนเป็น
ศูนย์กลางของการค้าขาย สะท้อนให้เห็นได้จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท�ำการปรับปรุงไปตามผลประโยชน์ของ
จีนเท่านัน้ จึงท�ำให้จนี น�ำกลุม่ ประเทศอาเซียนมาอยูภ่ ายใต้
อิทธิพล เป็นการสถาปนาการครอบง�ำภูมิภาค และที่ส�ำคัญ
BRI ได้สร้างสถาบันทางการเงินใหม่อย่าง AIIB เพื่อท้าทาย
ระบบสถาบันการเงินโลก ซึง่ การครอบง�ำได้เกิดขึน้ แล้วจาก
ที่หลายประเทศได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างผล
ประโยชน์เล็กน้อยทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยราคา
สูง มุมมองเสรีนิยมเห็นว่า BRI เป็นดั่งเครื่องมือในการเพิ่ม
บูรณาการทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นการเพิ่มศักยภาพต่อการสร้างระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ง
เป็นการเอาชนะแรงเสียดทานทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน
กับอินเดีย ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาพร้อมด้วย
สถาบันทางการเงินใหม่อย่าง AIIB ทีเ่ ป็นทัง้ การปฏิรปู ระบบ
แบบเดิมและเป็นการให้โอกาสที่ส�ำคัญต่อประเทศก�ำลัง
พัฒนา
ในความเป็นจริงแล้ว BRI เส้นน�้ำ ยังคงมีปัญหา
ข้อพิพาทบนผืนน�้ำทะเลจีนใต้อยู่ตลอด โดยเฉพาะเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปะการัง น�้ำมันและก๊าซ ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาอย่าง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย อ้าง
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กรรมสิทธิอ์ ยูเ่ หนือปาการัง หมูเ่ กาะ และทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ จีนเองพยายาม
ใช้เส้นทาง BRI ทางน�้ำเพื่อต่อสู้กับ การก่อการร้าย โจร
สลัด การขนยาเสพติด และอาชญากรรมระหว่างประเทศ
โดยที่จุดประสงค์หลักของจีนต่อทะเลจีนใต้และคาบสมุทร
อินเดียคือภาคเศรษฐกิจและความมั่นคง ผลประโยชน์หลัก
วางอยู่บนการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการทหาร
เสียยิ่งกว่าการสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้วยตัวของมัน
เอง (Kostecka, 2011) จะเห็นได้ว่า เมื่อทศวรรษที่ 60 ใน
ห้วงสงครามเย็น ประเทศเอเชียตะวันออกพยายามสนับสนุน
ความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ลดทอนการแทรกแซง
สหรัฐอเมริกาที่มียุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงเพื่อ
ใช้คานอ�ำนาจกับจีน แต่ในวันนี้ จีนมี BRI เป็นเครื่องมือ
ทางการค้าและความมั่งคงจากภูมิภาคสู่ทวีปและโลกแล้ว
จี น ยกระดั บ เศรษฐกิ จ จากประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นามาสู ่
ประเทศพัฒนาแล้ว จีนต้องการสร้างความมั่งคงด้วยการ
สถาปนาระเบียบเศรษฐกิจระหว่างมณฑลภาคตะวันออก
กับประเทศเพื่อนบ้านของจีนผ่านการพัฒนามณฑลทาง
ตะวันตก จีนบูรณาการภูมิภาคให้แข็งแกร่งโดยปรับปรุง
ห่วงโซ่คุณค่าและอุปทานของประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับไทยแล้ว BRI ทีจ่ ะท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
เชือ่ มโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั จีน โดยไทยคิดว่าตนเอง
มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
ไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และห่วงโซ่
คุณค่าอาเซียนกับจีน หากแต่โครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพ-หนองคาย ไม่สามารถท�ำได้สืบเนื่องจากนโยบาย
คสช. ที่จะสร้างแค่ กรุงเทพ-โคราช เท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็น
ระยะทีห่ นึง่ จากนัน้ ขยายไปสูร่ ะยะต่อๆ ไป โคราช-หนองคาย
และหนองคาย-เวียงจันทร์ก็เป็นไปได้ การเชื่อมต่อทาง
โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นพื้นฐานของการค้าที่จีนต้องการ
ขยายการลงทุนด้วยทุนจีนโดยรัฐบาลที่ให้คนจีนส่งเสริมไป

ท�ำการค้าการลงทุนตามประเทศเป้าหมายในต่างแดนเพื่อ
ทรัพยากรและความมั่งคงของทั้งสองฝ่าย หากแต่ในระยะ
สุดท้ายก็คงเรียบร้อยโรงเรียนจีนเช่นเคย
ดังนัน้ นโยบายการทูตมหาอ�ำนาจของจีนทีพ่ ยายาม
ฟื้นฟูความเป็นผู้น�ำของจีนในเอเชีย ไม่ใช่แค่มหาอ�ำนาจ
แต่เป็นปัจจัยในการพัฒนาภูมิภาค จีนค่อนข้างระมัดระวัง
ในการใช้นโยบายเศรษฐกิจเพือ่ ชนะเพือ่ นบ้าน ในความเป็น
จริง จีนมีตัวเลือกไม่มากนักในการเริ่มเป็นมหาอ�ำนาจ ด้วย
จ� ำ นวนประชากรที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น มหาศาลและการเจริ ญ
เติบโตของเศรษฐกิจในรอบ 3 ทศวรรษที่มาก แสดงให้เห็น
ว่าจีนได้กลายมาเป็น “ผู้มีส่วนได้เสียที่รับผิดชอบ” ที่เล่น
บทบาทผูก้ ระท�ำในกิจการระดับโลก ผูน้ ำ� จีนเองก็เริม่ ยอมรับ
ในสถานภาพนั้น โดยมีนโยบายและสร้างสถาบันส�ำหรับ
กิจการระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีน
นอกประเทศ ซึ่งเข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นอัน
เป็นวิธกี ารทีป่ ระเทศมหาอ�ำนาจท�ำกัน (Miller, 2017: 239)
สรุป

เศรษฐกิจของจีนได้ยกเปลี่ยนจากประเทศก�ำลัง
พัฒนามาสู่พัฒนาแล้ว จีนต้องการสร้างและคุ้มครองเส้น
ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนภาคตะวันออกกับประเทศเพื่อน
บ้านของจีนผ่านการพัฒนาไปทางอาณาเขตตะวันตก และ
การบูรณาการภูมิภาคด้วยการปรับปรุงด้านโลจิสตกส์และ
ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการขยายฐานโอกาสใน
การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นการ
สร้างเสถียรภาพทางการเมืองไปพร้อมกับการส่งเสริมการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้น�ำมาสู่ “อ�ำนาจและความ
มัง่ คัง่ ” ให้กบั จีนอย่างละมุนละม่อมบางที ขูค่ กุ คามบางครา
กึ่งบีบไม่ให้มีตัวเลือกอื่นบางครั้ง หากแต่สร้างผลประโยชน์
ให้กับตนเองอย่างก้าวกระโดด
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