เสนทางสายไหม...ยุทธศาสตรการขยายอิทธิพลของจีนตอเศรษฐกิจโลก
รูปที่ 4 เสนทางสายไหมทางบกและทางทะเล

ประธานาธิบ ดีจีน (สีจิ้นผิง) ไดเสนอแนวคิด “เสนทางสายไหม” ระหวางการเยือน
ผูนําประเทศในอาเซี ย นเมื่อเดือนตุล าคม 2556 แนวคิด ดัง กลาวเป นการเชื่อมความสัม พันธกั บ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี และการคมนาคม แนวคิด
ดังกลาวเปนการสรางภาพลักษณในเชิงบวกวาจีนไมไดเอาเปรียบหรือคุกคามประเทศอื่นอีกทั้งยังเปน
นโยบายที่ รัฐบาลจีนวางแผนไว เพื่อ มุง พั ฒ นาฝง ตะวัน ตกของจีน และใชเปน ศูน ยก ลางในการ
เชื่อมโยงความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ศูนยกระจายสินคา และโลจิสติกสไปยังประเทศในเอเชีย
กลาง ซึ่งไมไดมุงหวังความรวมมือเฉพาะทางการคา แตยังครอบคลุมถึงดานสังคม และทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยอิงจากเสนทางสายไหมในอดีต ซึ่งแนวคิดดังกลาวยังสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 12 (ฉบับปจจุบัน) และเปนยุทธศาสตรที่จีนนํามาใชขยายอิทธิพล
และบทบาททางทะเล
เสนทางสายไหมในอดีต
เสนทางสายไหม (Silk Road, Silk Route: 丝绸之路) เปนเสนทางเดินทางทางบก
ในอดีต (140 ปกอนคริสตกาล) ใชเดินทางจากจีนไปตะวันตก ผานเอเชียกลาง ซีเรีย และยุโรป ถือ
เปนเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของเอเชียและยุโรป ทั้งยังเปนเสนทางการคาที่นําความเจริญและความมั่งคั่งมาสูจีน ผูคาหลักในยุค
โบราณ คือ จีน อินเดีย เปอรเซีย กรีก ซีเรีย โรมัน อารมีเนียและแบกเตรียน (Bactrian) การขนสง
จะเดินทางเปนกองคาราวานเริ่มตนจากนครซีอานไปยังเมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ใชระยะเวลา
เดินทางไมต่ํากวา 3 ป สินคาสําคัญของจีน เชน ผาไหม แกว เครื่องเคลือบดินเผา พรม เปนตน
สํ าหรั บ เส น ทางสายไหมทางทะเล ปรากฏขึ้ น ประมาณ ค.ศ. 960 เป น เส น ทาง
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางตะวันออกและตะวันตก โดยยุคที่มีการกลาวถึงมาก
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ที่สุด คือ การเดินเรือของแมทัพเจิ้งเหอ โดยเดินเรือผานทะเลจีนใต ไปยังชองแคบมะละกา ผาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สูมหาสมุทรอินเดีย และเชื่อมตอไปยังตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
มณฑลสําคัญที่เกี่ยวของ เชน มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไหมทางทะเล และ
นครกวางโจว มณฑลกวางตุง ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปนประตูทางใตของจีน สินคาสําคัญ เชน
เครื่องกระเบื้องและเครื่องเทศ เปนตน
จากอดีต...สูป จ จุบนั
เสนทางสายไหมใหม (The New Silk Road) เปนการพัฒนาเสนทางสายไหมทางบก
และทางทะเล ภายใตยุทธศาสตร “One Belt, One Road” (一带一路) ซึ่งเปนการพัฒนาระยะยาว
เพื่อเสริมสรางอํานาจทางเศรษฐกิจของจีน โดยมีจีนเปนศูนยกลางและเชือ่ มโยงกับเอเชีย ตะวันออกกลาง
ยุโรป และแอฟริกา ผานดานเศรษฐกิจและการคาคลายในอดีต ครอบคลุมเสนทางทั้งทางบก และทาง
น้ํา ซึ่งมีประชากรอยูบริเวณดังกลาว 4,400 ลานคน คิดเปนรอยละ 63 ของประชากรทั่วโลก มีขนาด
เศรษฐกิจ 21.0 ลานลานดอลลาร สรอ. คิดเปนรอยละ 29 ของโลก และครอบคลุมพื้นที่ 26 ประเทศ
ประกอบดวย 2 เสนทาง คือ
1. เสนทางสายไหมทางเศรษฐกิจ (Silk Road Economic Belt) 丝绸之路经济带
เปนการสรางความเชื่อมโยงตามแนวเสนทางการคาในอดีตที่เรียกวา เสนทางสายไหม
(Silk Road) ซึ่ง เชื่อมโยงจีนกับ เอเชีย ตะวันออก เอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต เอเชีย ใต เอเชีย กลาง
ตะวันออกกลาง ตอนเหนือของแอฟริกา และสิ้นสุดที่ยุโรป
2. เสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 (21st Century Maritime Silk Road:
MSR) 21 世纪海上丝绸之路
เปนเสนทางการเดินเรือจากเมืองทาสําคัญของจีนทางตะวันออก สูทะเลจีนใต ชอง
แคบมะละกา ซึ่งจะเชื่อมโยงการคาจากมหาสมุทรแปซิฟกผานอาเซียน สูมหาสมุทรอินเดีย
เสนทางบนทางสายไหม
1.เสนทางสายไหมทางเศรษฐกิจ: การฟนฟูเสนทางสายไหมสูเอเชียกลางของเสนทาง
สายไหมทางเศรษฐกิ จ (Silk Road Economic Belt) เป น การสานนโยบายที่ เน นการปรับ ปรุ ง
โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม และนิคมอุตสาหกรรมในมณฑลตะวันตก จึงมีการผลักดันโครงการ
เครือขายเสนทางรถไฟสําหรับการขนสงสินคาและโดยสาร ซึง่ มณฑลตาง ๆ ของจีนไดใหการตอบรับ
นโยบายดังกลาว เชน นครซีอานเปดใหบริการขบวนรถไฟ “Chang An Hao” ซึ่งเปนขบวนรถไฟ
สําหรับทองเที่ยวบนเสนทางสายไหม ใชระยะเวลาเดินทาง 11 วัน หรือการตั้งเขตโลจิสติกสนานาชาติ
ถือเปนทาเรือบนดินครบวงจรแหงแรกของจีน โดยรัฐบาลจี นสนับสนุนใหซีอานเปนศูนยกลางดาน
การคมนาคมขนสงในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อเชื่อมโยงจีนกับเอเชียกลางและยุโรป รวมถึงมีการ
เชื่อมตอทางรถไฟไปยังตะวันออกกลาง และเปดเสนทางการขนสงนานาชาติ 2 เสนทาง คือ ซีอาน –
Rotterdam (เนเธอรแลนด) และซีอาน – Moscow (รัสเซีย) ทั้งนี้ จากรายงานของศูนยขอมูลเพื่อ
ธุรกิจไทยในจีน (BIC) กลาววา หากจีนขนสงสินคาดวยรถไฟไปยุโรปตามเสนทางสายไหม จะชวยลด
ระยะทางและประหยัดเวลาการขนสงทางเรือลงมากกวาครึ่งหนึ่ง คือ จาก 35 วัน เหลือ 15 วัน ซึ่ง
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การขนสงดวยรถไฟจะชวยกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ที่รถไฟผานดวย ปจจุบันมีการขนสงสินคา
โดยรถไฟจากจีนไปยุโรป เชน
1) เสนทางฉงชิ่ง (จีน) – Duisburg (เยอรมนี): ใชระยะเวลา 16 วัน ขนสงสินคา
อิเล็กทรอนิกส และรถยนต ที่มีฐานการผลิตในฉงชิ่ง เชน HP Ford Suzuki
2) เสนทางเฉิงตู (จีน) – Lodz (โปแลนด): ใชระยะเวลา 12-14 วัน ขนสงอุปกรณ
คอมพิวเตอร และรองเทาสตรี
3) เสนทางอูฮั่น (จีน) – Almaty (คาซัคสถาน): ขนสงอุปกรณเคมี และเครื่องมือ
สําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
สําหรับ มณฑลยูนนาน แนวคิ ดเสนทางสายไหมสอดคลองกับ ยุท ธศาสตร “ปอ ม
สะพาน” ของมณฑล ซึ่งกําหนดใหมณฑลยูนนานเปนประตูการคาทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน
เชื่อมกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต โดยรัฐบาลกลางไดใหการสนับสนุนทั้งงบประมาณและ
แผนงานจากสวนกลาง เชน การเชื่อมเครือขายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน และการพัฒนา
ตามแนวชายแดน
2.เสน ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21: เสนทางเดิ นเรื อของจีน ที่สําคั ญ
ประกอบดวย
1) สายตะวันออก: มณฑลฝูเจี้ยน - มหาสมุทรแปซิฟก - ทวีปอเมริกา
2) สายใต : มณฑลฝูเจี้ย น - เกาะไหหลํา - แหลมญวน (เวีย ดนาม) - อาวไทย คาบสมุทรมลายู (เอเชียตะวันออกเฉียงใต)
3) สายตะวัน ตก: มณฑลฝูเจี้ย น - ทะเลจีนใต - ชองแคบมะละกา - แหลมกูดโฮป
(ทวีปแอฟริกา)
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การสนับสนุนของภาครัฐ
จีนไดมีก ารประกาศจัด สรรเงินลงทุน สําหรับ กอตั้ง กองทุนเสนทางสายไหม (Silk
Road Fund) มูลคา 40,000 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ระหวางการประชุม
APEC ณ กรุงปกกิ่ง เพื่อสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมและการเงิน การลงทุนและใหความ
ชวยเหลือดานการเงินในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและเสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศตาง ๆ
บนเสนทางสายไหม ซึ่งยังไมมีการกลาวถึงรายละเอียดของกองทุนมากนัก และการกอตั้ง Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) เพื่ อ สนั บ สนุ น การสรางเครื อขายในภู มิ ภาคซึ่ง เน น
สนับ สนุนโครงการรถไฟ และทางดว นที่จะเชื่อมโยงจีนกับ ประเทศในเอเชีย กลาง โดยเนนบริเวณ
เสนทางสายไหม ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย “Go West Policy1” ของจีน นอกจากนี้ ยังมีกองทุน
ความร ว มมื อ ทางทะเลจี น -อาเซี ย น (China ASEAN Maritime Cooperation Fund) มู ล ค า
3,000 ลานหยวน ซึ่งเปนกองทุนแบบใหเปลาสําหรับโครงการความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาทาง
ทะเล การเชื่ อ มโยงเส น ทางขนส ง ทางทะเล และด านวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี กั บ การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมทางทะเล
จากจีนสูอ าเซียนและไทย
เสนทางสายไหมทางทะเลมีความเกี่ยวของกับอาเซียน เนื่องจากเปนเสนทางเดินเรือใน
การขนสงสินคาทางทะเลจากจีนไปยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งเสนทางนี้จะทําใหจีนลด
ความตึงเครียดกับอาเซียนผานทางการคา เปนการหาพันธมิตรกับประเทศในแถบนี้ผานผลตอบแทน
ทางการคา และจีนมีการคาดการณวาหากมีการขุดคอคอดกระบริเวณจังหวัดระนองและชุมพรจะมี
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจและการคาอยางมาก เรือสินคาขนาดเล็กและขนาดใหญจะใชเปนเสนทาง
ผานจากจีนไปทางตะวันตกเฉียงใต ไมนอยกวา 2,000 ลํา และชวยลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิม
ถึง 7 วัน
ดานภูมิศาสตรไทยสามารถเชื่อมโยงกับเสนทางสายไหมของจีนทั้งทางบกทางถนน
ของภาคเหนือผานมณฑลยูนนานเสนทาง R3A และทางทะเลดานทะเลจีนใต แตไทยควรมีการวาง
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน มีการพัฒนาใหเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพื่อใหการวางกรอบและการลงทุนไป
ในทิศทางเดียวกัน และไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน อยางไรก็ดี ในดานโลจิสติกส ไทยยัง
ขาดการจัดการดานโลจิสติกสอยางครบถวนและตอเนื่องทั้งระบบ โดยเฉพาะการขนสงทางทะเล หาก
ภาครัฐมีก ารกําหนดนโยบายและลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของพรอมปรับ ปรุง และออก
กฎระเบียบใหทันสมัยตอสถานการณ และมีบทบาทเปนเพียงผูคอยอํานวยความสะดวกสําหรับดาน
ปฏิบัติใหผูประกอบการเปนผูดําเนินการตอไป
----------------------------------------
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เปนนโยบายที่มีเปาหมายพัฒนาความเจริญดานเศรษฐกิจและสังคมไปยังมณฑลทางตะวันตกของจีน โดยดําเนินการตั้งแตป
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