


The Rise of China : จีนคิดใหญ มองไกล
 

ราคา 169 บาท

© ¾.È. 2562 

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ

.
 The Rise of China : จีนคดิใหญ มองไกล.-- กรงุเทพฯ : ซเีอด็ยเูคช่ัน, 2562.

 232 หนา.

 1. จนี - - นโยบายเศรษฐกจิ.  

   I. ชื(อเรื(อง.

338.9

Barcode (e-book) : 9786160836611

ผลิตและจัดจําหน�ายโดย

เลขที ่1858/87-90 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

โทร. 0-2826-8000 โทรสาร 0-2826-8589





นบัตัง้แตครัง้แรกทีป่ระธานาธบิดสีจีิน้ผิงของจนีไดเริม่เอยถงึคาํ

วาเสนทางสายไหม มาจนถึงวันนี้ กาลเวลาไดพิสูจนแลววา ผูนําจีนยัง

ไมลดละความพยายามทีจ่ะใชยทุธศาสตร BRI เพื(อเชื(อมความสมัพนัธ

กบัประเทศตางๆ ตามแนวเสนทางสายไหมในประวัตศิาสตรทีค่รอบคลมุ

เกือบทั้งโลก ไมเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

ยุทธศาสตร BRI จึงเปนเสมือน “คัมภีร” สําคัญที่ผูนําของจีนจะ

ตองนาํไปหยบิยกเผยแพรเพื(อหาแนวรวมในระหวางการเดนิทางเยอืน

ประเทศตางๆ และสะทอนถึงความมมุานะทีจ่ะปลกุคนืชีพเสนทางสายไหม

ในศตวรรษท่ี 21 เพื(อใชเปนยุทธศาสตรสาํคญัในการขยายบทบาทและ

แสวงหาผลประโยชนของจีนโดยการเชื(อมโยงกับภูมิภาคตางๆ 

BRI ใหญแคไหน 

จนถงึขณะนี ้ม ี70 กวาประเทศ/เขตเศรษฐกจิเขารวมขอรเิริม่BRI 

กับจีน จึงทําใหยุทธศาสตร BRI ทวีความสําคัญมากขึ้นในมิติตางๆ ทั้ง

ในแงขนาดพืน้ทีร่วมกนัของประเทศทีเ่ขารวม BRI คดิสดัสวนเปนรอย

ละ 38.5 ของทั้งโลก และมีประชากรใน BRI รวมกันกวา 4.4 ลานคน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 62 ของทั้งโลก 

นับตั้งแตการลมสลายของเศรษฐกิจโลกในป 2008 ที่จุดกําเนิด

โดยวิกฤตการณของระบบการเงินสหรัฐอเมริกาท่ีเปดเสรีกวางจนกอ

ใหเกิดระบบธนาคารเงา (Shadow Banking) ที่มีความเสี่ยงสูง ภาวะ

เศรษฐกิจโลกเขาสูยุคการขยายตัวอยางเชื(องชา โดยเฉพาะจากกลุม

ประเทศท่ีพฒันาแลว โดยมผีลทีเ่ผยใหเหน็ความออนแอทางโครงสราง

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศทีร่ํา่รวย โดยเฉพาะในเรื(องปญหาการวาง

งานเรือ้รงั การกอหนีส้นิทีส่งูเกนิความเหมาะสมของท้ังภาครัฐบาลและ

ภาคครวัเรอืน การพึง่พาระบบการเงนิท่ีสงูเกนิควร (Financialisation) 

การถดถอยของความสามารถในการแขงขนักบัประเทศจากกลุมเศรษฐกจิ

กาํลงัพฒันาหรอืกลุมตลาดเกิดใหมทีย่งัคงรกัษาอตัราการขยายตวัไวได

ในระดับหนึ่ง และสามารถปรับตัวฟนจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไดเร็ว

กวา นาํโดยสาธารณรฐัประชาชนจนีและประเทศกาํลงัพฒันาในเอเชยี

การเปลี่ยนแปลงของอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนา

แลวในฟากโลกตะวันตก มาสูประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะใน



 ในแงขนาดเศรษฐกิจ BRI มีมูลคาจีดีพีรวมกัน คิดเปนรอยละ 

29 ของจีดีพีทั้งโลก และมีการบริโภคภาคครัวเรือนในกลุม BRI รวมกัน 

คิดเปนรอยละ 24 ของทั้งโลก รวมทั้งประเทศที่รวม BRI เหลานี้ยังเปน

แหลงรับการลงทนุโดยตรงจากตางประเทศมากขึน้ คดิเปนสดัสวนรอยละ 

35 ของการลงทนุโดยตรงจากตางประเทศทัว่โลก และมกีารสงออกสินคา

ของกลุม BRI คิดเปนรอยละ 40 ของการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก 

นอกจากนี้ หากรวมโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ BRI โดยไม

รวมจีน (ทั้งที่ดําเนินการแลวและกําลังดําเนินการอยูหรือมีการวางแผน

ไว) มีมูลคาโดยประมาณ 575,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ*

*World Bank Group. Belt and Road Initiative.

เอเชีย เปนปรากฏการณที่เริ่มมาเมื(อมีการกลาวถึงศตวรรษของเอเชีย

แปซิฟกตั้งแตตนศตวรรษที่ 21 นี้ ถาพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานของ

ประวัติศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและการเขามามีบทบาทอยาง

ชัดเจนของปจจัยภูมิรัฐศาสตร การเปลี่ยนผานของอํานาจน้ีจะตองเกิด

ขึน้อยางแน̀นอน ไมวาจะมีการตอตานจากฝายทีก่ําลงัสญูเสยีอาํนาจหรอื

ไม ในประวตัศิาสตรจะปรากฏชัดวา ปฏกิริยิาโตกระแสการเปล่ียนแปลง

รงัแตจะนาํไปสูปญหาความขดัแยงทีอ่าจจะรนุแรงเกนิเพยีงการแกงแยง

กันทางเศรษฐกิจ หลายครั้งในอดีตขอขัดแยงทางเศรษฐกิจอาจจะนําไป

สูสงครามที่ไมจํากัดอยูในองคาพยพทางเศรษฐกิจเทานั้น

หนังสือ “The  Rise of China : จีนคิดใหญ มองไกล” ของ

ดร. อักษรศรี พานิชสาสน เสนอขอมูลและการวิเคราะหการขยาย

อํานาจทางเศรษฐกิจและความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตรของจีน ที่จะ

ชวยทําใหมีความเขาใจการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของโลกท่ีกําลัง

เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ การสรางพื้นฐานที่มีความแกรงข้ึนของจีนเร่ิมตน



จากการเปดประเทศอยางจริงจังโดย เต้ิงเสี่ยวผิง ประธานสภา

ที่ปรึกษาทางการเมืองพรรคคอมมิวนิสต (ตําแหน`งขณะนั้น) ใน

ป 1978  ภายในเวลา 40 ป จีนสามารถลดจํานวนคนยากจนลง

ไดกวา 700 ลานคน  ในป 2001 จีนเปดประเทศกวางขึ้นโดยเขา

เปนสมาชิกองคการการคาโลกหลังจากการเจรจาอยู 16 ป จีนใช

ประโยชนในการเขารวมเวทีการคาพหุภาคีของโลกอยางเกินความ

คาดหมาย ดวยการพัฒนาตนเองขึ้นมาเปนประเทศสงออกที่ใหญ

ที่สุดของโลกในป 2010 ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 

12 (2011 – 2015) จีนเริม่ปรบัเปล่ียนรปูแบบการพฒันาท่ียดึตดิกบั

การลงทนุอยางขนานใหญ ประกอบกบัการเรงการสงออกท่ีทาํใหจนี

ตองพึ่งพาตลาดสงออกมากจนเกินควร ที่สรางปญหาใหกับจีนมาก 

โดยเฉพาะกบัประเทศคูคาสาํคญัๆ ทีข่าดดลุการคากบัจนีในระดบัที่

สูง ในการปรับโครงสรางการผลิตตามแผนพัฒนาฉบับที่ 12 จีนหัน

มาผลติสนิคาทีม่คีณุภาพและเทคโนโลยีสงูขึน้ สงเสริมการลงทนุใน

ภาคบริการมากขึ้นเพื(อใหสมดุลกับการผลิตดานอุตสาหกรรม และ

กระตุนใหมีการขยายตัวการอุปโภคบริโภคภายในประเทศท่ีสูงขึ้น 

เพื(อใหเกดิการถวงดลุกบัการทีต่องพึง่พาเศรษฐกจิระหวางประเทศ

การประกาศยุทธศาสตร “ขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง  

(Belt and Road Initiative : BRI)” ในป 2013 โดย ประธานาธิบดี 

สีจิ้นผิง นับเปนการยกระดับบทบาทของจีนในเวทีโลกอยางมีนัย

สําคัญ ขอสังเกตของ ดร.อักษรศรีในกรณีนี้เปนที่น`าสนใจและถูก

ตองตรงประเด็นอยางยิ่ง “มาถึงวันนี้คอนขางชัดเจนวา ผูนําของ



จีนประสบความสําเร็จในการผลักดันยุทธศาสตร BRI เพื+อใชเปน

กลไกในการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชนของจีนโดยการ

เชื+อมโยงกบัภมูศิาสตรตางๆ ทัว่โลก และไดกลายเปนเครื+องมือสําคญั

ทางนโยบายตางประเทศของจนี และในแงยทุธศาสตร จนีตองการใช

ขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง BRI เพื+อสรางเครือขายและแสวงหา

แนวรวมในการคานอํานาจกับมหาอํานาจเดิมอยางสหรัฐฯ นั่นเอง”

หนังสือ “The Rise of China : จีนคิดใหญ มองไกล” เนน

ใหเห็นวา BRI เปนอภิมหาโครงการของรัฐบาลจีนที่ไมไดครอบคลุม

เฉพาะดานเศรษฐกิจ หากแตรวมทั้งเรื(องการเมือง วัฒนธรรม และ

การเชื(อมโยงภมูภิาคตางๆ ทีจ่นีตองการใชเพื(อสรางเครอืขายแสวงหา

แนวรวม การจัดตั้งธนาคารขนาดใหญ เชน Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) ของจีนภายใตการขัดขวางของสหรัฐฯ 

แตกลับปรากฏวา ประเทศสําคัญๆ ทั่วโลกที่เปนพันธมิตรใกลชิด

กับสหรัฐฯ ตางเขารวมเปนสมาชิกกอตั้งธนาคาร AIIB อยางพรอม

เพรียงยกเวนประเทศญี่ปุนเทานั้น ทั้งหมดชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลของ

จนีในการสรางเครอืขายทีส่นบัสนนุยทุธศาสตรหลกัของจีนในการ

สรางสมการของอํานาจใหมขึ้นมาในโลก

ประเด็นยุทธศาสตรหลักของ BRI ที่ ดร.อักษรศรียกมา 

กลาวถึงในหนังสอืเลมนื ้ลวนสรางความเขาใจในเรื8องของ “ความฝน 

ของจีน (Chinese Dream)” อยางชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน 

บทบาททีส่าํคญัในกรอบของ BRI ของซินเจยีงในแงของแหลงพลังงาน

และในการเชื(อมโยงระบบรางรถไฟกับยุโรป ความสัมพันธที่ลึกซึ้ง



ระหวางจีนกับประเทศที่สําคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร เชน ปากีสถาน

และเวียดนาม โดยเฉพาะในกรณีหลังเปนที่ประจักษชัดวา ไทยยัง

คงตองทําความเขาใจถึงวิธีการกําหนดบทบาทของตนเองในระบบ

เศรษฐกิจระหวางประเทศ (โดยมีเวียดนามเปนตัวอยางที่ดี) เพื(อ

จะไดประโยชนจากกระบวนการของ BRI มากที่สุด

แมวากระบวนการ BRI จะเปนการริเริ่มโดยประเทศจีน ซึ่ง

แน`นอนวาจะตองไดผลประโยชนจากยุทธศาสตรที่เชื(อมโยงจีนกับ

เศรษฐกิจโลกอยางกวางขวางและแนบแน̀นขึน้ จนียังพยายามสราง

กลไกของ BRI รวมกบัประเทศสมาชกิเพื(อทําใหสมาชกิทุกประเทศมี

สวนรวมเปนเจาของ โดยมเีปาหมายสําคญัในการเชื(อมโยงเศรษฐกิจ

ตางๆ ท่ัวโลกเขาดวยกนั เพื(อใหกระบวนการโลกาภวิตันเดนิหนาตอ

ไปไดโดยใหประโยชนกบัทกุประเทศ ในขณะท่ีสหรัฐฯ ตองการแยก

ตวัออกจากระบบพหภุาคีและใชนโยบาย America First ซึง่จะนาํไป

สูการออนตวัลงของขบวนการพหภุาค ีการนาํนโยบายกดีกนัทางการ

คามาใชกบัจนีเพยีงเพื(อใหจนีชะลอการพัฒนาทางเทคโนโลยขีึน้มา

เทาเทียมหรือแซงหนา จะนํามาซึ่งปญหาตอเศรษฐกิจโลกโดยสวน

รวม ดร.อักษรศรชีี้ใหเหน็ชดัในหนังสอืถงึความมุงม่ันแน�วแน�ของ

ผูนาํจนีในการดาํเนนิยทุธศาสตรทกุทางทีจ่ะทาํให “ความฝนของ

จีน” เปนความจริง โดยเฉพาะในวาระครบรอบ 100 ปแหงการ 

สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนจะตองกาวขึ้นเปน



ประเทศท่ีพัฒนาแลวที่มั่นคง และเปนชาติที่ทรงอิทธิพลท่ีสุดของ

โลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคง

หนังสือ “The Rise of China : จีนคิดใหญ มองไกล” 
จะใหความกระจางเรื8องยุทธศาสตรของจีนและผูนําจีน ซึ่งจะ

เปนประโยชนตอทุกฝายที่จะตองมีสวนรวมในการสรางสรรค

ศตวรรษของเอเชยีแปซฟิก ใหเปนศตวรรษทีท่ัว่โลกจะใชกรอบการ

พฒันาเปนปจจยันาํ (Development–led) ในกระบวนการฟนฟรูะบบ 

โลกาภิวัตนในรอบตอไป  

                        ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  

 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผูอํานวยการใหญ

องคการการคาโลก (WTO) 

อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติ

วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)



การเปลี่ยนแปลงที่เดนชัดของจีนภายใตการนําของผูนําสูงสุด

ที่ชื(อ “สีจิ้นผิง” ไดกลายเปนประเด็น Talk of The World ไปทั่วโลก 

สีจิ้นผิงเริ่มขึ้นมากุมบังเหียนเปนผูนําประเทศจีนในเดือนมีนาคม 2013 

และไดกลายมาเปน ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Game Changer) 

ในหลายเรื(องสําคัญระดับโลก 

โดยเฉพาะในดานนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สีจิ้นผิง

เดินเกมไดลุมลึกและเฉียบคมกวาผูนําจีนกอนหนานี้ เห็นไดชัดจาก

กรณีสงครามการคากับสหรัฐฯ จีนใชกลยุทธ “นิ่งเพื(อชนะ” และมี

การเปรียบเปรยสงครามการคาเสมือนเปนพายุกระหน่ํา โดยสีจิ้นผิง

กลาววา “เศรษฐกิจจีนเปนเสมือนมหาสมุทรท่ียิ่งใหญ ไมใชแองนํ้า

เล็กๆ พายุฝนที่พัดกระหนํ่าอาจจะทําลายแองนํ้าได แตไมมีวันทําลาย

มหาสมุทรได แมจะตองเผชิญกับพายุใหญนับครั้งไมถวน มหาสมุทรก็

ยงัอยูทีเ่ดมิอยางสงบ” ดงันัน้ แมวาจนีจะยอมถอยในหลายเรื(อง แตจนี

ก็สงสัญญาณชัดเจนวา ในศึกครั้งนี้ จีนไมมีวันยอมเปนผูแพ



ที่สําคัญ สีจิ้นผิงไดริเริ่มยุทธศาสตรที่ยิ่งใหญระดับโลก 

มีประโยชนสูงในอนาคตและคนอื8นมองขามหรือมองไมเห็น นั่นคือ 

ยทุธศาสตรเสนทางสายไหม หรอืทีเ่รยีกวา “ขอรเิริม่หนึง่แถบหน่ึงเสน

ทาง (Belt and Road Initiative : BRI)” และในขณะนี้ BRI ไดกลาย

เปนยุทธศาสตรใหมแหงศตวรรษไปแลว 

หนังสือ “The Rise of China : จีนคิดใหญ มองไกล” จะมา

ถอดรหัสและคนหาคําตอบวา จนีคดิการใหญอะไร ความคิดสจีิน้ผงิเปน

อยางไร จีนฝนอะไร และสจีิน้ผงิคดิใหญจะ “ฟนฟชูาติ” (ภาษาจีนกลาง

เรยีกวา ฟูซงิ) เพื(ออะไร จนีจะผงาดข้ึนเปนมหาอาํนาจใหมของโลกไดจรงิ 

หรือไม ทําไมสีจิ้นผิงตองปลุกฟนคืนชีพเสนทางสายไหม (New Silk 

Road) ขอริเร่ิมหน่ึงแถบหนึ่งเสนทาง BRI คืออะไร พรอมกับรอย

เรียงนําเสนอใหเห็น Chronology ลําดับเหตุการณและพัฒนาการของ

ยุทธศาสตร BRI  ตั้งแตป 2013 

“ ชาติที่ ไมมีความใฝฝนเปนชาติที่นาเศรา  
ชาติที่มีความใฝฝน แตปราศจากการแสวงหา 

ไขวควาที่แนวแน ก็เปนชาติที่ ไรอนาคต 
                                       สีจิ้นผิง  ”



หนังสอืเลมนีพ้ยายามฉายภาพใหเหน็ผลประโยชนของจนีจาก

ยุทธศาสตร BRI ที่มีหลากหลายมิติ ท้ังในแงการมุงเพื(อชวยบรรเทา

ปญหาภายในประเทศจีนเอง จากปญหาเศรษฐกิจท่ีมีการผลิตเกินตัว 

ปญหาความเสีย่งจากการถอืครองพนัธบตัรรัฐบาลสหรฐัฯ มากเกนิไป 

จงึตองการกระจายการลงทนุ และปญหาความไมสงบภายในประเทศ 

โดยเฉพาะปญหาในซินเจียง รัฐบาลจีนจึงพยายามใชยุทธศาสตร  

BRI มาหยิบยื(นโอกาสทางเศรษฐกิจใหซินเจียง และหวังจะดึงใช

ประโยชนจากศักยภาพของซินเจียงที่มีพรมแดนติดตอกับเพื(อนบาน

มากถึง 8 ประเทศ และซินเจียงยังเปนชุมทางการคาโบราณของ

เสนทางสายไหมที่เคยรุงเรืองในยุคประวัติศาสตร รวมทั้งเปนแหลง

ทรัพยากรและแหลงพลังงานท่ีสําคัญของจีน ท้ังนํ้ามันดิบ กาซ

ธรรมชาติ ถานหิน และพลังงานลม

ในแงเศรษฐกิจระหวางประเทศ ยุทธศาสตรใหญ BRI จะ

ชวยจีนในการแสวงหาโอกาสใหมๆ แหลงลงทุนใหมๆ ตลอดจนการ

แสวงหาแหลงทรัพยากรใหมๆ และการแสวงหาตลาดใหมๆ เพื(อ

สงออกสินคา สงออกเทคโนโลยีจีน และสงออก Platform จีนไป 

ทั่วโลก รวมไปถึงการเปดโอกาสใหจีนสรางหวงโซอุปทานที่หลาก

หลายขึ้นและขยายครอบคลุมภูมิภาคตางๆ มากขึ้น เพื(อลดตนทุน

และตอบสนองดานการสรางเครอืขายการผลิตการคาของจีนใหทัว่ถงึ

ครอบคลมุทัว่โลกมากข้ึน ทัง้หมดนีย้อมจะชวยตดิอาวธุใหจนีสามารถ

รบัมอืทาํสงครามการคากบัสหรฐัฯ ที่ไมรูวาจะยดืเยือ้ยาวนานเพยีงใด  

ในแงความสมัพนัธระหวางประเทศ ยทุธศาสตร BRI ไดกลาย

เปนเครื(องมือสําคัญทางนโยบายตางประเทศของจีนและเปนกลไก

หลักในการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชนของจีนจากการ

เชื(อมโยงกับภูมิศาสตรตางๆ ท่ัวโลก และในแงยุทธศาสตร จีนใช 



BRI เพื(อสรางเครือขายและแสวงหาแนวรวมในการคานอํานาจกับ

มหาอํานาจเดิมอยางสหรัฐฯ นั่นเอง

อยางไรก็ด ีแมวาจนีจะคดิใหญ มองไกล และจีนมคีวามพยายาม

อยางมากที่จะเติมเต็มความฝนในการผงาดขึ้นมาเปนมหาอํานาจ 

หนึ่งเดียวในปฐพี หากแตเสนทางมังกรผงาดก็ไมราบรื8น เต็ม

ไปดวยอุปสรรคขวากหนาม ทั้งจากปญหาภายในที่ยังคงคั่งคาง

ของจนีเอง และอุปสรรคทาทายจากมหาอาํนาจเดมิอยางสหรฐัฯ 

และพนัธมติรทีร่วมกันคานอํานาจจนี ดวยความหว่ันไหวและกงัวล 

กับภัยคุกคามจากการเติบใหญของมหาอํานาจใหมอยางจีน 

เหมือนเชนเคยคะ ดิฉันเขียนหนังสือเลมนี้จากประสบการณ 

ทัง้ในฐานะนักวชิาการไทยทีเ่กาะตดิประเดน็จนีมานานกวา 27 ป และ

ประสบการณภาคสนามจากการไดรบัเชญิจากทางการจนีใหบนิไปเขา

รวมประชมุในเรื(องเสนทางสายไหมในประเทศจนีหลายคร้ังหลายครา 

รวมทัง้การลงพืน้ทีส่มัภาษณและสาํรวจเสนทางสายไหมของจนี เดนิ

ทางไปจนถึงซินเจียงและเมืองคัชการ (Kashgar)  ซึ่งอยูไกลที่สุด

ทางชายแดนตะวันตกของจีนท่ีเปนดินแดนเจาปญหาและเปนปฐม

เหตุของยุทธศาสตร BRI ตลอดจนการลงพื้นที่สํารวจและเกาะติด

พฒันาโครงการรถไฟจนี-ลาว-ไทย และรถไฟจนีเชื(อมไปจนถึงยโุรป 

ดวยความซบัซอนซอนเงื8อนของจนี ทาํใหดฉินัสนใจใฝรู ใน

การคนควาหาคําตอบและเดินทางไปจีนแทบจะทุกป ปละหลายๆ 

ครั้ง ทั้งหมดนี้ก็เพื(อไปสัมผัสของจริงที่ไมมีในตํารา ไปพูดคุย (ผาน

ลาม) ไปเพื(อใหเห็นดวยตา เพื(อไดฟงดวยหูตนเอง

เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 4 ภาค รวม 21 เรื(อง เริ่มจาก 

ภาคที่ 1 เสนทางสายไหม : เสนทางมังกรผงาด เนนอธิบายการ



ปลุกฟนคืนชีพเสนทางสายไหม และฉายภาพใหเห็นวา กลุม BRI 

ใหญแคไหน ผลประโยชนของจีนภายใต BRI คืออะไร ทําไมซินเจียง  

ดินแดนอุยกูรบนแผนดินจีนจึงเปนปฐมเหตุของ BRI ตลอดจน

ระเบียงเศรษฐกิจ 6 แนวเสนทางภายใต BRI และกลไกเชื(อมโยง 

5 ดาน (Five Links) ของยุทธศาสตร BRI มีดานใดบาง และ Iron 

Silk Road เสนทางรถไฟจีน-ยุโรปทําไดอยางไร

ตามมาดวย ภาคที่ 2 การเติบใหญของจีนเปนโอกาสของ

ไทยและอาเซียนจริงหรือ เนนวิเคราะหเจาะลึกความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจไทย-จีนในยุคสีจิ้นผิง และ ตีแผโครงการรถไฟจีน-ลาว-

ไทย จะเปนโอกาสหรือไม อยางไร ทําไมการเจรจารถไฟไทย-จีน

ยากเย็นยิ่งกวาเข็นครกขึ้นภูเขา รวมทั้งการตอบคําถามวา ทําไม

เวียดนามจึงไดผงาดขึ้นเปนคูคาอันดับหนึ่งของจีนในอาเซียนได

สําเร็จ (แซงมาเลเซีย สิงคโปร และไทย) ตลอดจนการวิเคราะห

แผนการใหญ Made in China 2025 และศักยภาพ EEC ของไทย

เพื(อเชื(อมโยง BRI ไดหรือไม อยางไร 

สวนของ ภาคที่ 3 การเติบใหญของจีนทําใหดุลอํานาจ

โลกเปลี่ยนไปอยางไร พยายามตอบโจทยความสนใจของผูอานที่

ตองการทราบวา ใครจะชนะในสงครามการคาสหรัฐฯ-จีนที่เปนศึก

แหงศักดิ์ศรีไมจบงายๆ  และการเติบใหญของจีนกลายเปน “กับดัก 

ธูซิดิดิส” หรือไม ที่สําคัญคือ การเติบใหญของจีนเต็มไปดวย 

ขวากหนาม มีปญหาและความทาทายอะไรบาง

ใน ภาคที่ 4 จีนคิดใหญ จีนมองไกล เปนการสรุปและ

ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง ความฝนของจีนและยุทธศาสตรชาติของ

จีน เพื(อใหเขาใจวา จีนวางแผนอะไรกันแน` และจีนคิดใหญมุงสู 

การเปนชาตินวัตกรรมอยางไร



ขอขอบพระคุณทาน ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่ไดกรุณาเขียน

คํานิยมใหหนังสือเลมนี้ และขอขอบพระคุณอาจารยเกษมสันต  

วีระกุล ที่ชวนใหดิฉันคัดสรรผลงานมารวมเลมจัดทําเปนหนังสือกับ

สํานักพิมพซีเอ็ด รวมทั้งชวยกรุณาตั้งชื(อหนังสือ “The Rise of 

China : จีนคิดใหญ มองไกล” ใหดวย รวมทั้งขอขอบคุณ “ศิษย

สํานักนางพญา” ทุกคน ที่เปนผูชวยอาจารยอยางขยันขันแข็ง และ

เหนือสิ่งอื(นใด ขอขอบคุณ “ตฤณ พานิชสาสน” กําลังใจหนึ่งเดียว

ของแมตลอดมา 

พรอมนี ้ขอขอบคณุคอลมัน “มองจนี มองไทย” ในหนังสอืพิมพ 

กรงุเทพธรุกจิ และเวบ็ไซตสื(อความรูสรางสรรค The 101.world ซึง่

เปดโอกาสใหดฉินัไดนาํประสบการณในเรื(องจนีไปเขยีนเปนบทความ

ลงเผยแพร รวมทั้งบทสัมภาษณใน ไทยรัฐออนไลน และนิตยสาร 

สารคดี และขอขอบคุณสถาบันระหวางประเทศเพื(อการคาและการ

พัฒนา (องคการมหาชน) ท่ีสนับสนุนงบประมาณใหดิฉันไดศึกษา

วจิยัใน “โครงการโอกาสการคาและการลงทนุไทยจากนโยบาย One 

Belt One Road ของจีน” และนําผลการวิจัยมาวิเคราะหเผยแพร

เปนบทความ ซ่ึงทั้งหมดไดนํามาปรับปรุงและคัดสรรนํามาตีพิมพ

ในหนังสือเลมนี้ 

ขอใหลองเปดอานด ูแลวจะรูวา China’s Century ศตวรรษ

แหงจีนมาแน� ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม พรอมชวนคิดวา 

แลวเราจะ “แปลงจีนใหเปนโอกาส” ไดอยางไร

          จากใจ 

      ดร. อักษรศรี พานิชสาสน

รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
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การเติบใหญของจีน Rise of China จนสามารถผงาดขึ้นเปน

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกไดอยางรวดเร็วกลายเปนประเด็น

ความสนใจของโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนขยายตัวเติบโตอยางตอ

เนื(องยาวนานกวา40 ป 
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1  
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หลายคนมองพฒันาการน้ีวาเปน “ปริศนาจนี” เนื(องดวยความพศิวง

สงสัยวา “จีนเติบใหญดวยเศรษฐกิจกลไกตลาดของระบบทุนนิยมอยาง

กาวกระโดดไดอยางไร ทัง้ๆ ทีจ่นียงัคงเปนประเทศคอมมิวนสิตในระบบ

สังคมนิยม” จนมีคํากลาววา “ไชน�ามิราเคิล” ดวยความทึ่งกับความ

มหัศจรรยของจีน และหลายคนก็ตั้งคําถามวา “การเติบใหญของจีนจะ

เปนภยัคกุคามหรอืไม” เนื(องจากมีแนวโนมวา จนีจะกลบัมารุงโรจนและ

ยิง่ใหญเปนมหาอาํนาจทีแ่ขง็แกรงหนึง่เดยีวของโลกอีกครัง้ โดยเฉพาะ

ภายใตการนาํของผูนาํจนีรุนที ่5 สจีิน้ผงิ ซึง่ขึน้มาบรหิารประเทศในฐานะ

ประธานาธิบดีของจีนตั้งแตมีนาคม 2013 
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ไมใชเฉพาะดานเศรษฐกิจ หากแตการเติบโตและขยายตัวของ

จนีทีโ่ดดเดนจนตดิอันดับตนของโลกยังครอบคลุมกวางขวางในหลายมติิ 

ทั้งทางดานเทคโนโลยี ดานการคิดคนนวัตกรรมลํ้าสมัย และดานการ

ปองกันประเทศ ตลอดจนการขยายอิทธิพลของจีนในดานความสัมพันธ

และการเมืองระหวางประเทศ

ผลงานที่โดดเดนที่สุดในระดับโลกของสีจิ้นผิงคือ การผลักดัน

ความรวมมือกับตางประเทศที่อยูในแนวเสนทางสายไหม (Silk Road) 

อยางจริงจังมาตั้งแตกันยายน 2013 มาจนถึงวันนี้ ผูนําจีนก็ไมไดลดละ

ความพยายามที่จะปลุกฟนคืนชีพเสนทางสายไหม และสีจิ้นผิงยังได ใช

เปน “คัมภีร” ในการแสวงหาความรวมมือเชื(อมสายสัมพันธกับหลาก

หลายประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยไมสนใจในเรื(องอดุมการณทางการเมือง

ของแตละประเทศวาจะเปนอยางไร และในการเขารวมความรวมมือ

ตามแนวเสนทางสายไหม จีนก็ไมไดตั้งเงื(อนไขวา จะตองเปนประเทศ

สังคมนิยมหรือประเทศประชาธิปไตย 

BRI ยุทธศาสตรใหญแหงศตวรรษ

น`ายินดีที่แวดวงวิชาการไทย และแวดวงผูวางนโยบายระดับ

ประเทศของไทย รวมทั้งแวดวงธุรกิจไทยและคนทั่วไป เริ่มตื(นตัวที่จะ

ทําความเขาใจยุทธศาสตรเสนทางสายไหมของจีน ท่ีมีชื(อทางการวา 

“ขอริเริ่ม Belt and Road Initiative : BRI” หรือภาษาไทยใชคําวา 

“ขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” กันมากขึ้น 

BRI เปนยุทธศาสตรแหงศตวรรษท่ีผูนํายิ่งใหญของจีนอยาง

สจีิน้ผงิหวงัจะใชผลกัดันใหจนีผงาดขึน้มาเปนมหาอาํนาจของโลก จนถงึ

ขณะนี้ มีประเทศตางๆ เขาเปนแนวรวมใหการสนับสนุน BRI กวา 70 
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ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จนทําใหยุทธศาสตร 

BRI กลายเปน Talk of the World ไปแลว

จาก One Belt, One Road สู Belt and Road 

Initiative (BRI) 

เสนทางสายไหมถูกปลุกใหฟนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในศตวรรษ

ที่ 21 ในยุคของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีที่ไมธรรมดาของจีน ในป 2013 

สีจิ้นผิงไดเสนอแนวคิด “แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม (Silk Road 
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Economic Belt)” เปนครั้งแรกในขณะเยือนคาซัคสถานและอีกหลาย

ประเทศในเอเชียกลาง และในอีกหนึ่งเดือนตอมา ผูนําจีนคนนี้ก็ไดเอย

ถึงคําวา “เสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 (Maritime Silk 

Road in the 21 Century)” เปนครั้งแรกที่อินโดนีเซียในระหวางการ

เดินสายเยือนประเทศในอาเซียน 

หลังจากนั้น คําวา “Silk Road” ก็กลายเปนคําคุนหูในแวดวง

ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมไปถึงคําเรียกเสนทางยุทธศาสตรทั้ง

สองรวมกันวา “One Belt, One Road” หรือ “อีไตอีลู (Yi Dai Yi Lu)” 

ในภาษาจีนกลาง โดยคําวา Belt จะหมายถึง Silk Road Economic 

Belt และคําวา Road มาจากคําเต็มวา Maritime Silk Road in the 

21st Century นั่นเอง

September 2013
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ชวงป 2015 ทางการจีนไดเริ่มปรับคําเรียก One Belt, One 

Road ขึ้นใหมโดยหันมาใชคําวา “ขอริเริ่มหนึ่งแถบหน่ึงเสนทาง 

(Belt and Road Initiative : BRI)” ดวยเหตุผลอยางนอย 2 ประการ

คอื ประการแรก เปนความพยายามทีจ่ะสรางภาพลกัษณวา จนีเปนเพยีง

ผูริเริ่ม (Initiate) กระตุนและผลักดันความรวมมือกับประเทศตางๆ ตาม

แนวเสนทางทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล ทํานองวา จีนไมใช

ผูมาบงการหรอืครอบงาํ BRI เพียงแคจนีรเิร่ิมความรวมมือนี้ใหประเทศ

ตางๆ มาจับมือเพื(อผลประโยชนรวมกัน และประการที่สอง เปนความ

พยายามที่จะสะทอนวา เสนทางสายไหมไมใชของจีนประเทศเดียว แต

เปนของมวลมนุษยชาติที่อยูตามแนวเสนทางสายไหมโบราณกวา 70 

ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 

หลังจากท่ีไดมีความพยายามในการสรางความเปนสถาบันให

กับยุทธศาสตรเสนทางสายใหม และเรียกชื(อใหมวา Belt and Road 

Initiative : BRI ในเดือนพฤษภาคม 2017 จีนยังไดเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมสุดยอดผูนําประเทศที่เขารวม BRI ที่เรียกวา การประชุม Belt 

and Road Forum (BRF) ณ กรุงปกกิ่ง และตอมาในป 2019 ยังได

จัดการประชุมสุดยอด BRF ตอเนื(องเปนครั้งที่สอง 

Chronology : ลําดับเหตุการณและพัฒนาการของยุทธศาสตร BRI*

ป เหตุการณสําคัญ

กันยายน 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เสนอ “Silk Road Economic Belt” ใน

ระหวางการเยือนคาซัคสถาน

ตุลาคม 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสนอ “21st–Century Maritime Silk 

Road” ในการกลาวสุนทรพจนระหวางการเยือนอินโดนีเซีย ณ 

รัฐสภาอินโดนีเซีย
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ป เหตุการณสําคัญ

ธันวาคม 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เสนอใหมีการขับเคลื(อน “Silk Road 

Economic Belt” และ “21st–Century Maritime Silk Road” 

ในการประชุม Central Economic Work Conference ของ

พรรคคอมมิวนิสตจีน

กุมภาพันธ 2014 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง และประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ของ

รัสเซีย เห็นพองกันในนโยบาย “Silk Road Economic Belt” 

และ “21st–Century Maritime Silk Road” รวมทั้งการเชื(อมโยง

เสนทางรถไฟสายยูโร – เอเชยีของรสัเซยีกบัแนวเสนทางสายไหม

มีนาคม 2014 มีการนําโครงการแผนงานในการผลักดัน Belt and Road เขา

บรรจุในรายงานเรงดวนในการดําเนินการของรัฐบาลจีน

พฤศจิกายน 

2014

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ประกาศที่จะตั้งกองทุนเสนทางสายไหม 

(Silk Road Fund) มูลคา 4 หมื(นลานดอลลารสหรัฐฯ 

ในระหวางการประชุมสุดยอดเอเปก (APEC Summit)

กุมภาพันธ 2015 จีนไดผลักดันคําวา “Belt and Road Initiative” หรือ BRI 

และไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกจากหลายกลุมชั้นนํา 

มีนาคม 2015 ไดมกีารประกาศเผยแพรเอกสาร “Vision and Actions on Jointly

Building Silk Road Economic Belt and 21st–Century Maritime 

Silk Road” ที่ไดระบุถึงการเชื(อมโยง 5 ดาน (Five Links)

ธันวาคม 2015 มีการจัดตั้งธนาคารเพื(อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย 

(Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ขึ้นอยาง

เปนทางการ มีสํานักงานใหญที่กรุงปกกิ่ง

เมษายน 2016 มีการจัดประชุมสัมมนา Symposium เพื(อสงเสริมยุทธศาสตร 

Belt and Road Initiative

มีนาคม 2017 มีการเปดตัวเว็บไซตอยางเปนทางการของจีนเกี่ยวกับ Belt 

and Road Initiative

มีนาคม 2017 ไดมีการบรรจุขอริเริ่ม BRI ในขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง

แหงสหประชาชาติ (UN Security Council Resolution)
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ป เหตุการณสําคัญ

พฤษภาคม 2017 มีการจัดประชุมสุดยอดผูนําประเทศที่เรียกวา Belt and Road 

Forum for International Cooperation (1st BRF) ครั้งที่ 1 

ที่กรุงปกกิ่ง

มิถุนายน 2017 จีนเสนอแนวคิด Belt and Road Maritime Cooperation 

เชื(อมโยงความรวมมือทางทะเลเปนครั้งแรก

กรกฎาคม 2017 มีการจัดตั้งสมาคมความรวมมือทางการเงินแหงเอเชีย หรือ 

Asian Financial Cooperation Association 

ตุลาคม 2017 ไดระบุขอริเริ่ม Belt and Road ไว ใน Constitution of the 

Communist Party of China หรือธรรมนญูของพรรคคอมมวินิสตจนี 

มกราคม 2018 จีนและละตินอเมริการวมเผยแพรแถลงการณพิเศษเกี่ยวกับ

ขอริเริ่ม Belt and Road สะทอนใหเห็นวา ขอริเริ่ม BRI 

ไดขยายไปยังทวีปละตินอเมริกา

มิถุนายน 2018 เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบัน/กลไก

การระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศในกลุม BRI 

หรือ Belt and Road International Commercial Dispute 

Resolution Mechanism and Institutions 

กันยายน 2018 มกีารจดัการประชมุสดุยอด China–Africa Cooperation ทีก่รงุปกกิง่

กันยายน 2018 จีนและเมียนมา ลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการสราง

ระเบียงเศรษฐกิจ China–Myanmar Economic Corridor

พฤศจิกายน 

2018

ขอตกลงจนี–สงิคโปร ทีเ่รียกวา China–Singapore (Chongqing) 

Demonstration Initiative on Strategic Connectivity และ 

China–Singapore Southern Transport Corridor ไดเปลี่ยน

ชื(อรวมกันเปน New International Land–Sea Trade Corridor

เมษายน 2019 มีการจัดประชุมสุดยอดผูนําประเทศที่เรียกวา Belt and Road 

Forum for International Cooperation (2nd BRF) ครั้งที่ 2 

ที่กรุงปกกิ่ง 



The Rise of China  29   

กองทุนเสนทางสายไหม

ตั้งแตป 2014 จีนไดตั้ง “กองทุนเสนทางสายไหม (Silk Road 

Fund)” มูลคา 40,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ และตั้งสํานักงาน ณ กรุง

ปกกิ่ง เพื(อโชวความจริงใจในการสรางความรวมมือสําคัญนี้และเปนสิ่ง

จูงใจทางการเงินในการสรางแนวรวมกับประเทศตางๆ ตามแนวเสน

ทางสายไหม BRI โดยจีนประกาศวา กองทุนเสนทางสายไหมนี้จะมุง

เพื(อสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการ

กอสรางโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร และความรวมมือดาน

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศตางๆ โดยรวมมือกับธนาคารเพื(อการ

พัฒนาพหุภาคีของภูมิภาคและประเทศอื(นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้กองทุนเสน

ทางสายไหมเปนกองทุนที่เปดกวางและตอนรับนักลงทุนทั้งจากภายใน

และภายนอกภูมิภาคเอเชีย
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ธนาคารเพื8อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย

บทพิสจูนหนึง่ของความสาํเร็จในการผลกัดนัยทุธศาสตร BRI ของ

จีนก็คือ การเปนโตโผจัดตั้ง “ธนาคารเพื(อการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน

แหงเอเชยี (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)” ไดสาํเรจ็

เมื(อเดือนตุลาคม 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ไดเสนอ

ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งธนาคารเพื(อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแหง

เอเชยี เพื(อเปนสถาบนัดานการพัฒนาพหุภาครีะดับภูมภิาคระหวางรฐับาล

ทีมุ่งเนนสนบัสนนุการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และถอืเปนสถาบนัการ

เงินพหุภาคีแหงแรกที่ประเทศจีนริเริ่มใหจัดตั้งขึ้น 

ในอีก 2 ปตอมา เมื(อวันที่ 25 ธันวาคม 2015 ไดมีการจัดตั้ง

ธนาคารเพื(อการพฒันาดงักลาวไดสาํเรจ็ ณ กรงุปกกิง่ และมพีธิเีปดเริม่

ใหบริการทางการเงินแลวตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2016 โดยประธาน

ธนาคาร AIIB คนแรกเปนสัญชาติจีนคือ นายจิน ลี่ฉวิน
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ในแงจาํนวนสมาชิก แมวาในชวงแรกมเีพยีง 21 ประเทศรวมลงขนั

กอตั้งธนาคาร AIIB (รวมทั้งไทย) แตในขณะนี้ ธนาคาร AIIB มีสมาชิก

กวา 72 ประเทศและไมจํากัดเฉพาะประเทศในเอเชีย หากแตมีประเทศ

ชัน้นาํจากภมูภิาคอื(นเขารวมดวย เชน มสีมาชกิมาจาก 5 ประเทศในกลุม 

G7 (แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ โดยญี่ปุนและสหรัฐฯ 

ไมเขารวม) และ 16 ประเทศจากกลุมประเทศ G20 และ 4 ประเทศจาก

คณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาต ิทาํให ในขณะนี ้ธนาคาร AIIB 

มีสมาชิกมากเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากธนาคารโลก (World Bank) 

การมีธนาคาร AIIB จะเปนประโยชนกบัไทยและภมูภิาคเอเชีย

อยางไร

แน̀นอนวา ธนาคารเพื(อการพฒันาแหงใหมนี ้ยอมจะเปนอกีทางเลอืก

ของแหลงเงินทนุในภมูภิาค โดยเฉพาะในหวงยามนี ้ซึง่มอีปุสงคสวนเกิน

ในการแสวงหาแหลงเงนิจํานวนมหาศาลมาพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน แต

ยงัคงมีความขาดแคลนของสถาบันการเงนิท่ีมอียูเดมิอยางธนาคาร Asian 

Development Bank (ADB) ท่ีไมสามารถเตมิเตม็ความตองการและความ

จําเปนทางการเงินเหลานั้น เคยมีรายงานคาดการณวา “ภายในป 2020 

การลงทนุกอสรางโครงสรางพืน้ฐานในภูมภิาคเอเชยีตองใชเงินสูงถงึ 8 ลาน

ลานดอลลารสหรัฐฯ” ดังนั้น ถาอาศัยองคกรสถาบันการเงินที่มีอยูเดิม

ในปจจุบันคงไมเพียงพอ

แมวาในชวงแรกของการผลักดันเพื(อตั้งธนาคาร AIIB ที่มีจีนเปน

โตโผไดถูกตั้งคําถามและโดนโจมตีจากบางประเทศ โดยเฉพาะการต้ัง

ขอกังขาวา จีนจะตั้งธนาคาร AIIB เพียงเพื(อตอบสนองผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจและขยายอิทธิพลของประเทศจีนเอง มาถึงวันนี้ ธนาคาร 

AIIB สามารถกาวขึ้นเปนสถาบันการเงินในภูมิภาคแหงใหมขึ้นเทียบชั้น

กับธนาคาร ADB ที่ริเริ่มโดยญี่ปุน 
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หลายคนอาจคิดวา ทั้ง AIIB และ ADB จะเปนธนาคารคูแขงกัน

อยางเขมขน หากแตลาสุด ธนาคารทั้งสองแหงกลับหันมารวมมือกันได

สําเร็จ โดยเมื(อกลางป 2016 ธนาคาร ADB ไดประกาศที่จะปลอยกูรวม

กับ AIIB ในวงเงินกูจํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ ใหกับโครงการ

กอสรางถนนในปากีสถาน ซึ่งเปนครั้งแรกที่ธนาคารทั้งสองแหงจะ

ปลอยกูรวมกัน และโครงการปลอยกูรวมในปากีสถานนี้ก็เปนสวนหนึ่ง

ของยุทธศาสตร BRI ของจีน

สําหรับสาขาการลงทุนที่สําคัญของธนาคาร AIIB ไดแก พลังงาน

และไฟฟา การคมนาคมและการสื(อสารโทรคมนาคม โครงสรางพื้นฐาน

ทางการเกษตรและชนบท การประปาและการบําบดันํา้เสยี การรกัษาสิง่

แวดลอม การพัฒนาเมือง และโลจิสติกส เปนตน 

มาถึงวันนี้ คอนขางชัดเจนวา ผูนําของจีนประสบความสําเร็จใน

การผลักดันยุทธศาสตร BRI เพื(อใชเปนกลไกในการขยายบทบาทและ

แสวงหาผลประโยชนของจีนโดยการเชื(อมโยงกับภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก 

และไดกลายเปนเครื(องมือสําคัญทางนโยบายตางประเทศของจีน และ

ในแงยุทธศาสตร จีนตองการใชขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง BRI 

เพื(อสรางเครอืขายและแสวงหาแนวรวมในการคานอาํนาจกบัมหาอาํนาจ

เดิมอยางสหรัฐฯฯ นั่นเอง 

ยุทธศาสตร BRI ของจีนมีประเด็นครอบคลุมหลากหลาย ไมไดมี

เฉพาะมิติเศรษฐกิจเทานั้น ยังมีทั้งดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม และ

การเชื(อมโยงในระดับประชาชน ท่ีสําคัญ ชาวจีนภายในประเทศและ

รัฐบาลทองถ่ิน/มณฑลของจีนก็ได ใหการตอบรับและสนับสนุนยุทธศาสตร

เสนทางสายไหม BRI ของจีนยุคสีจิ้นผิง ดวยความภาคภูมิใจที่ประเทศ

ชาติตนเองไดผงาดขึ้นมายิ่งใหญอีกครั้งในระดับนานาประเทศ 



The Rise of China  33   

ดังนั้น การผลักดันยุทธศาสตร BRI แทจริงแลวเปนการเติมเต็ม 

“ความฝนของจีน (China Dream)” หรือ Zhong Guo Meng ท่ี

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไดจุดประกายใหคนจีนไดรวมฝนดวยกันตั้งแต

เมื(อครั้งที่เริ่มขึ้นเปนเลขาธิการใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนคร้ังแรก

ปลายป 2012 ในแงของนัยดานความสัมพันธระหวางประเทศ จีนมี

ความฝนท่ีจะกลับมายิ่งใหญระดับโลกอีกครั้ง เหมือนดั่งเชนที่จีนเคย

ยิ่งใหญเกรียงไกรในประวัติศาสตรหลายพันปที่ผานมา 
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จะเห็นไดวา จีนสามารถเติบใหญอยางรวดเร็วและกาวกระโดด

ในมิติตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร รวมทั้งการที่

จีนผงาดขึ้นมามีอิทธิพลและมีบทบาทนําในดานการตางประเทศ โดยใช

ขอริเริ่ม BRI เปนยุทธศาสตรหลักแหงศตวรรษนั่นเอง






