
“One Belt and One Road” เส้นทางสายไหมของจีนในศตวรรษที่ 21  

 ที่ผ่านมา “เส้นทางสายไหม” หรือ “Silk Road” เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเส้นทางการค้าและวัฒนธรรม     
ของชาวจีน ทีผ่่านจากภูมิภาคเอเชียเพ่ือเชื่อมต่อภูมิภาคตะวันตกกับตะวันออก มีความยาวประมาณ 6,437 
กิโลเมตร (4,000 ไมล์) มีชื่อมาจากการค้าผ้าไหมของชาวจีนที่ไดก้ าไรมาจากการค้าผ้าไหมเป็นเงินจ านวนมากมา
ตลอดเส้นทาง เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮ่ัน (206 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 220) และต่อมาได้มีการขยายเส้นทางการค้าใน
ภูมิภาคเอเชียกลางราว 114 ปีก่อนคริสตวรรษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านคณะทูตและการส ารวจของผู้แทน
ทางการทูตจักรวรรดิจีน ชื่อนายจางเชียน (Zhang Qian) 1  

 ทั้งนี้ การค้าบนเส้นทางสายไหมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาอารยะธรรมจีน ทวีปอินเดีย เปอร์เซีย     
ทวีปยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ ถึงแม้ว่าผ้าไหมจะเป็นสินค้าหลักของจีนที่ส่งขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ข้างต้น       
แต่ก็มีการค้าสินค้าประเภทอ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งนอกจากการค้าสินค้าแล้ว จีนยังมีการเผยแพร่แนวความคิด
ด้านศาสนา ปรัชญา ความเชื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปตามตามเส้นทางสายไหมด้วยเช่นกัน ท าให้นอกเหนือจาก
การค้าทางเศรษฐกิจแล้ว เส้นทางสายไหมยังใช้เป็นเส้นทางการค้าทางวัฒนธรรมอีกด้วย 

“One Belt and One Road” เส้นทางการเชื่อมโยงทางการค้าใหม่ของจีน   

  สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การน าของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง 
นอกจากมีการน าแผนการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้ว จีนยังได้มีการน าทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า “เส้นทางสายไหม” 
หรือ “Silk Road” ที่ประสบความส าเร็จในอดีต ทั้งในแง่ของการขยายอิทธิพลทางการค้าและเผยแพร่วัฒนธรรม 
มาปัดฝุ่น หรือปรับปรุงใหม่มาใช้ เพ่ือขยายอิทธิพลทางการค้าและวัฒนธรรมของตนให้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมีชื่อเรียก
ใหม่ว่า “One Belt and One Road” หรือเส้นทางเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21   

 เส้นทาง “One Belt and One Road” หรือรู้จักกันดีในชื่อ “Belt and Road Initiative” ซึ่งข้อริเริ่ม 
(Initiative) ดังกล่าวมีการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในช่วงเดือนกันยายน – 
ตุลาคม 2556 โดย “Belt and Road Initiative”เป็นกรอบการท างานในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคี
ของจีน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้   
 1) Silk Road Economic Belt (การเชื่อมโยงทางบก) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ประกาศข้อริเริ่ม Silk 
Road Economic Belt อย่างเป็นทางการครั้งแรกในขณะที่เดินทางไปเยือนประเทศคาซักสถาน โดยที่ Silk 
Road Economic Belt เป็นการเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม (อินเดีย เปอร์เซีย ทวีป
ยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ) ผ่านเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ อาเซียน ตะวันออกกลาง และยุโรป ซึ่งข้อ
ริเริ่มดังกล่าวเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค  
 2) Maritime Silk Road (การเชื่อมโยงทางทะเล) รู้จักกันดีในชื่อ “21st Century Maritime Silk 
Route Economic Belt” หรือเส้นทางสายไหมด้านเศรษฐกิจทางทะเลในศตวรรษที่ 21 มีการพูดถึงเป็นครั้งแรก
ในการกล่าวปาฐกถาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ระหว่างการเยือนอินโดนีเซียเป็นทางการ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 
ซึ่งข้อริเริ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงด้านการลงทุน ระหว่างจีนกับประเทศ
ในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ อาเซียน โอเชียเนีย แอฟริการเหนือ แปซิฟิก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย  

 อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทาง “One Belt and One Road” ล้วนแต่
เป็นประเทศท่ีให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมใน The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ที่มีจีนเป็น
ประเทศผู้ก่อตั้งและผู้ด าเนินงานหลัก  
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จีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มี FDI สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก   

   จากรายงานเรื่อง Global Investment Trends Monitor ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของ UNCTAD เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ระบุว่าในปี พ.ศ. 2557 จีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้รับเงินลงทุน
ทางตรงจาก ต่างประเทศ (recipient of FDI) มากที่สุดในโลก ประมาณ 128 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (รวมการ
ลงทุนทั้งในภาคการเงินและไม่ใช่การเงิน) ซึ่งแชมป์เก่าอย่างสหรัฐฯ ได้หล่นลงมาอยู่ในอันดับที่ 3 อย่างไรก็ดี 
ประเด็นที่น่าสนใจ คอื ในปีที่ผ่านมา 4 จาก 5 อันดับแรกของประเทศผู้รับเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเป็น
ประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และบราซิล ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนในประเทศก าลังพัฒนามากข้ึนกว่าเดิม 
ซ่ึงน่าจะเป็นเหตุผลมาจากปัจจัยเรื่องของค่าแรงที่ลดลงของประเทศก าลังพัฒนา กอปรกับนักลงทุนต่างชาติมีการ
ลงทุนในธุรกิจภาคบริการซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องมีการใช้แรงงานเพ่ิมมากข้ึน  

  ในส่วนของจีนนั้น นอกจากเรื่องของตลาดที่มีขนาดใหญ่ (economy of scale) แล้ว เหตุผลอีกประการ
หนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนเพ่ิมมากขึ้น คือ จีนถือเป็นประเทศท่ีไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักลงทุน
ต่างชาติมากนัก ซึ่งโดยปกตินักลงทุนต่างชาติชอบที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบในการควบคุม 
(regulatory control) การลงทุนที่เข้มข้นมากนัก กล่าวคือ จีนมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายและอุปสรรคด้านการ
ลงทุนต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีนและในภูมิภาคเอเชียเพ่ิมมากข้ึน        
อย่างไรก็ดี การด าเนินยุทธศาสตร์ “One Belt and One Road”ของจีน ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้จีนมีความ
ได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ (geographic advantages) มากกว่าประเทศผู้รับการลงทุนอ่ืนๆ ในการเป็นฐานการ
ลงทุนที่ส าคัญของนักลงทุนต่างชาติ เช่น กรณีการจัดท านโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Free Trade Zone) ที่มีการก าหนดและให้หลักประกันแก่นักลงทุนต่างชาติ  
ในเรื่องการลงทุนทีจ่ะมีความเสรีและได้รับความคุ้มครองเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตจีนยังมีแผนที่จะจัดท า
ความตกลงกับประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางสายไหม Silk Route Economic Belt (เอเชียกลาง เอเชียตะวันตก 
เอเชียใต้ และอาเซียน) เพ่ือส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การค้า 
การลงทุน พลังงาน การรวมกลุ่มทางภูมิภาค และการใช้สกุลเงินหยวน เป็นต้น ให้มีความลึกซึ่งและเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น2   

     
Global Economic Shift from West to East       

 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ระเบียบโลก (World Order) ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบหลายขั้ว 
(multi-Polar) ซึ่งจะเห็นไดจ้ากการที่มีประเทศที่เป็นตลาดใหม่ (emerging countries) ที่เป็นประเทศก าลัง
พัฒนาก้าวขึ้นมามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกท้าทายขั้วอ านาจเก่าอย่างสหรัฐฯ และยุโรปเพิ่มมากขึ้น เช่น จีน รัสเซีย 
บราซิล แอฟริกาใต้ และอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มทางอนุและภูมิภาค เช่น ASEAN และ BRICS ที่ข้ึนมา
ท้าทายและถ่วงดุลอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองสหรัฐฯ และยุโรป เช่นกัน อย่างไรก็ดี จากการที่สหรัฐฯ และ
ประเทศในสหภาพยุโรป เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเงิน ส่งผลให้โมเมนตั้มหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เปลี่ยนถ่ายจากภูมิภาคตะวันตกมาสู่ภาคตะวันออกอย่างเด่นชัด จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Global 
Economic Shift from West to East” ซึ่งแน่นอนว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวถือไดว้่าจีนเป็นประเทศที่มีส่วน
ส าคัญและบทบาทสูงในปรากฏการณ์ดังกล่าว  
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 ซ่ึงที่ผ่านมา จีนได้มีการประกาศจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย หรือ The Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 โดยที่การจัดตั้ง AIIB ของจีนนั้นมีนัยส าคัญต่อทั้งเรื่องการเมือง
ระหว่างประเทศ และระบบการเงินของโลก เป็นที่ทราบกันดีว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆ ระดับโลก อาทิ World 
Bank และ IMF มีประเทศตะวันตกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ มีบทบาทและอิทธิพลสูงมากใน
สถาบันการเงินดังกล่าว หรือแม้กระทั่ง Asian Development Bank (ADB) ก็มีญี่ปุ่นเป็นหัวเรือหลักอยู่ใน ADB     
โดยในส่วนของ AIIB นั้น ปัจจุบันมีหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น รัสเซีย 
เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก AIIB โดยไม่มี
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่เป็นผู้ริเริ่มหลักในการก่อตั้ง World Bank และ ADB แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมแต่อย่างใด 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจีนมีความพยายามในการที่จะยกระดับสถานะและบทบาทของตนในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการเงิน นอกจากนี้ หากการจัดตั้ง AIIB ของจีนประสบผลส าเร็จก็สามารถที่จะน าไปสู่
การใช้สกุลเงินหยวนของจีนในภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคต รวมถึงการที่มีประเทศสมาชิกหลักของ EU ให้ความ
สนใจที่จะเข้าร่วมใน AIIB ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ EU ให้ความส าคัญในเรื่องของการลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียเพื่อเชื่อมต่อไปยัง EU ตามแนวเส้นทางตามยุทธศาสตร์ “One Belt and One 
Road”ของจีนเช่นกัน   

บทบาทของไทยและ ASEAN ต่อยุทธศาสตร์ทางการค้า “One Belt and One Road”ของจีน   
 จากการที่แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มการลงทุน FDI ได้มีการไหลเข้าสู่ประเทศก าลัง
พัฒนาโดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน โดยเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงและ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะต้องเร่งด าเนินการเป็นอันดับแรกในการที่จะน าไปสู่การ
ยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การด าเนินยุทธศาสตร์ “One 
Belt and One Road”ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางสายไหม Silk Route Economic Belt ที่พาดผ่าน
เอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ รวมถึงอาเซียนเพ่ือส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือกับจีนในด้านต่าง ๆ เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน พลังงาน การรวมกลุ่มทางภูมิภาค และการใช้สกุลเงินหยวน จะสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอาเซียน รวมถึงไทยที่มีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ในการเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียนที่จะสร้างความเชื่อมโยง (connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
ตามยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทยต่อการเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ของอาเซียน  
 อย่างไรก็ดี จากสถานะในเวทีระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน การด าเนินยุทธศาสตร์ทางการค้า 
“One Belt and One Road”ของจีนถือว่าจะส่งผลดีต่อไทย รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับ   
ความร่วมมือและผลักดันการเข้าไปมีส่วนร่วมใน AIIB ของจีน ในเรื่องการได้รับความช่วยเหลืองด้านการเงิน
ส าหรับการลงทุนเพื่อยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและภูมิภาคในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนต่อการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ในมิติต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ (คมนาคมขนส่ง) และเชิงสถาบัน (กฎระเบียบข้อบังคับ) ตลอดจนประชาชนกับ
ประชาชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
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 AIIB หรือธนาคารเพื่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเอเชีย มีสถานะเป็นสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศจดัตัง้ขึน้โดยจีน โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้เงินกู้แก่ประเทศก าลงัพฒันาในภมูิภาคเอเชีย ส าหรับใช้ลงทนุในโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  ปัจจบุนัมีหลายประเทศในภมูิภาค 
เอเชียและประเทศอื่นๆ ภายนอกภมูิภาค สนใจท่ีจะเข้าร่วมลงนามในข้อตกลง  The Articles of Agreement (AOA)  เพื่อร่วมจดัตัง้ AIIB 
โดยมีก าหนดให้ประเทศตา่งๆ ร่วมลงนามใน AOA ในการจดัตัง้ AIIB ได้ภายในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 และจะท าให้ AOA มีผลบงัคบัใช้ 
และสามารถจดัตัง้  AIIB ขึน้อย่างเป็นทางการได้ภายในปี พ.ศ. 2558  



 

 
 
ภาพจาก เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ   

http://www.eastasiawatch.in.th/article.php?section=2&id=1589 
          บทความยุทธศาสตร์ “One Belt One Road”สร้างสมานฉันท์  
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