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ความ
พยายามของรัฐบาลไทยที่จะขับเคลื่อนพลังทาง

เศรษฐกจิผ่านโครงการระเบยีงเศรษฐกจิ ภาคตะวัน-

ออก หรือ Eastern Economic Corridor: EEC ซึ่งเป็นการต่อยอด 

การพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ ดูจะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไป

อีกขั้น

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีความพยายามท่ีจะดึงนักธุรกิจ

ฮ่องกงให้เข้ามามส่ีวนในโครงการน้ี ผ่านความร่วมมอืด้านยุทธศาสตร์

ระหว่างไทย-ฮ่องกง-เซ่ียงไฮ้ เพือ่เชือ่มเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกจิจนี

ผ่านนโยบายยุทธศาสตร์ One Belt One Road ท่ีอาจน�าไปสู่การ 

จัดตั้งเขตการค้าเสรีทันสมัย หรือ Modern FTA ระหว่างฮ่องกงกับ

อาเซียน โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าของภูมิภาค

นโยบายโครงการ One Belt One Road หรือ เส้นทาง

สายไหมศตวรรษ 21 เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

การขนส่งของโลก ทีจ่ะมส่ีวนช่วยการพฒันาเศรษฐกจิ และการค้าโลก 

การริเร่ิมโครงการน้ี จีนมีเป้าหมายทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิ-

เศรษฐศาสตร์ ประการแรก เศรษฐกิจจีนต้องการแรงกระตุ้นใหม่ๆ 

ปัจจุบัน เศรษฐกิจจีนเติบโตลดลงต�่ากว่า 8% การเติบโตที่ต�่าลงอีก

เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกัน ก�าลังการผลิตต่างๆ ของประเทศ

ก็ล้นเกิน จีนจึงต้องการเครื่องยนต์ใหม่ที่จะมาช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ โครงการ OBOR จึงช่วยระบายก�าลังการผลิตของจีน 

ประการที่ 2 เส้นทางสายไหมจะช่วยสนับสนุนความต้องการ 

ด้านพลังงานของจีน เช่น โครงการท่อก๊าซในเอเชียกลาง โครงการ

ท่าเรือน�้าลึกในเอเชียใต้ และประการที่ 3 คือ เป้าหมายของจีน 

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ จีนต้องการอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจ มาสร้าง

เสถียรภาพในเอเชียกลาง ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความแปรปรวน

ทางการเมือง แม้จีนจะปฏิเสธว่า OBOR ไม่ใช่ “โครงการมาร์แชล” 

ของจนี แต่การพฒันาเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในบรรดาประเทศตามเฉลยีง

เส้นทางสายไหม เป็นหนทางหนึ่งที่จะป้องกันความขัดแย้งในภูมิภาคนี้

การด�าเนินโครงการ OBOR รวมทั้งการจัดตั้งธนาคารการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment 

Bank- AIIB) และกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) แสดง

ให้เห็นว่า จีนพร้อมที่จะมีบทบาทเต็มที่ในระดับโลก และภูมิภาค 

หลายสิบปีที่ผ่านมา จีนมีบทบาทเป็นประเทศผู้ตาม นโยบายต่าง

ประเทศจนีคอื ก้าวขึน้มาเป็นมหาอ�านาจอย่างสนัต ิโดยเลีย่งไม่ท�าตวั

เป็นข่าวโด่งดัง จีนจึงเป็นประเทศสมาชิกชุมชนเศรษฐกิจโลกที่ไม่

แสดงบทบาทน�า

ภายใต้แนวความคิดที่จะยกระดับภาคการผลิต และภาค

บริการของไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0 ดูเหมือนว่านโยบายที่ว่านี้จะสอดรับ

กับสถานะของฮ่องกงทีม่คีวามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีขัน้สงู และถอื

เป็นเมอืงทีม่พีลงัในการขบัเคลือ่นด้านการค้าการลงทนุของจีนเข้ามา

เป็นองค์ประกอบ โดยในปีที่ผ่านมาฮ่องกงมีมูลค่าขอรับส่งเสริม 

การลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

สูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาท และเป็นการลงทุนเฉพาะในพ้ืนที่ EEC  

EECระเบียงเศรษฐกิจไทย บนคว�ม

เป็นไปของยุทธศ�สตร์จีน-ฮ่องกง
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สูงถึง 1.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ในภาพรวมทั้งประเทศพบว่า ปีที่ผ่าน

มานักธุรกิจฮ่องกงเข้าลงทุนในไทยรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น

อันดับที่ 5 ของมูลค่าการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ และในช่วง

ไตรมาสแรกของปีนี ้ฮ่องกงกม็มีลูค่าการลงทนุในไทยสงูเป็นอันดับ 2 

รองจากญี่ปุ่นเท่านั้น

วินเซนต์ โล ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง หรือ 

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ระบุว่า 

ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ต้องใช้ทรัพยากรทั้งภายใน และ

ภายนอกประเทศจ�านวนมาก ซึง่ฮ่องกงมคีวามพร้อมจะเป็นศูนย์กลาง

การลงทุน และต้องการสร้างโอกาส และความร่วมมือกับภาคเอกชน

ไทยให้เป็นรูปธรรม เพราะไทยมีศักยภาพหลายด้าน

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจด้านหนึ่งก็คือ นโยบาย One Belt One 

Road ของจีน เป็นการน�าความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตของเส้นทาง

สายไหม มาปรบัใช้ใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมใหม่แห่ง

ศตวรรษที่ 21” (21st Century New Silk Road) ซึ่งประกอบส่วนไป

ด้วยการพัฒนา และสร้างทางคมนาคมท้ังทางบกผ่าน “Silk Road 

Economic Belt” และ “Maritime Silk Route” ที่เป็นเส้นทางสายไหม

ทางทะเล หากพจิารณาผลกระทบในเชงิเปรยีบเทยีบระหว่างเส้นทาง

สายไหมใหม่ทางบก และทางทะเลจะพบว่า “เส้นทางสายไหมทาง

ทะเล” มีผลเกี่ยวเน่ืองโดยตรงต่อภูมิภาคอาเซียน และจีนก็หวังเป็น

อย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมเส้นนี้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจระหว่างจีน และอาเซียนด้วย

ที่ผ่านมา จีนมีฐานะเป็นประเทศที่เป็นฝ่ายรับการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ โครงการ OBOR แสดงให้เห็นว่า จีนก�าลัง

เปล่ียนฐานะที่จะกลายเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ในต่างประเทศ 

นอกจากจะเห็นทิศทางการลงทุนโครงสร้างด้านการขนส่งของจีนใน

ประเทศต่างๆ แล้ว ยังจะเหน็การลงทนุของบรษัิทจนีในประเทศต่างๆ 

ที่ตั้งอยู่ตามเฉลียงเส้นทางสายไหมอีกด้วย

พมิพ์เขยีวของเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 เริม่จากพรมแดน

ซนิเกยีง ทางตะวนัตกของจนี ผ่านคาซกัสถาน อซุเบกสิถาน และเตร์ิก

เมนสิถาน ข้ามอหิร่าน และตรุก ีทีต่รุกเีส้นทางจะเปลีย่นทศิขึน้ไปทาง

เหนอืไปยงัมอสโคว์ แล้วต่อไปยงั ดสุเบร์ิก (Duisburg) รอตเทอร์ดาม 

และไปบรรจบกบัเส้นทางสายไหมทางทะเลทีเ่มอืงเวนสิ เส้นทางทะเล

เริ่มจากเมืองท่าจีนตอนใต้ มุ่งสู่กัวลาลัมเปอร์ กัลกัตตา โคลอมโบ 

ไนโรบี ทะเลแดง คลองสุเอซ กรีซ และเวนิส

ในระดับพื้นฐานสุด โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 

ท�าให้จีนได้ประโยชน์จากความสามารถของจีนในด้านเงินทุน ระบบ

โลจสิตกิส์ และบคุลากร โครงการก่อสร้างทีม่ขีอบข่ายระดบัโลกแบบ

นี้ การลงทุนต่างประเทศของบริษัทจีนจะถูกยกระดับให้สูงขึ้น 

โครงการปรับปรุงท่าเรือกวนตัน (Kuantan) ตะวันออก มาเลเซีย คือ

ตัวอย่างการได้ประโยชน์ของจีนจากการปรับปรุงท่าเรือตามเส้นทาง

สายไหมทางทะเล นอกจากปรับปรุงเป็นท่าเรือน�้าลึก ยังมีการลงทุน

สร้างนิคมอุตสาหกรรม Malaysia-China-Kuantan Industrial Park 

(MCKIP) ที่ร่วมทุนระหว่างเอกชน และรัฐบาลมาเลเซียกับบริษัทจีน 

Guangxi Beibu International Port Group นิคมนี้อยู่ห่างท่าเรือกวน

ตัน 5 กิโลเมตร

แต่โครงการ OBOR ก็ประสบกับปัญหาความเสี่ยงที่มาจาก

ความซบัซ้อนทางการเมอืงของประเทศตามโครงการเส้นทางสายไหม 

จากระดับการพัฒนาของประเทศไม่เท่ากัน และการแข่งขันด้าน

ภูมิรัฐศาสตร์ในพม่า คนท้องถิ่นต่อต้านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
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ของจีน เช่น การสร้างเขื่อน Myitson ทางภาคเหนือของพม่า หรือ

รัฐบาลพม่าเลือกบริษัท CPG ของสิงคโปร์ ให้มาด�าเนินงานท่าเรือ 

น�้าลึก Kyaukphyu และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ติดท่าเรือ

ในกรณีของลาว New York Times รายงานว่า โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงจีน-ลาว ระยะทาง 260 ไมล์ ใช้เงินลงทุน 6 พันล้าน

ดอลลาร์ วศิวกร และคนงานจนีต้องเจาะอโุมงค์ และสร้างสะพานนบั

ร้อยๆ แห่ง ทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้ น�าเข้ามาจากจีนทั้งหมด 

ช่วงการก่อสร้างในขั้นเต็มรูปแบบอาจต้องใช้คนงานจีน 1 แสนคน 

โครงการนี้ใช้เงินลงทุนเทียบได้กับ 50% ของเศรษฐกิจลาว ที่ปีหนึ่งมี

มูลค่าแค่ 12 พันล้านดอลลาร์ จีนกับลาวเจรจาตกลงกันได้ โดยลาว

มสีดัส่วนลงทนุ 800 ล้านดอลลาร์ในโครงการน้ี และกู้เงินจากธนาคาร

เอ็กซิมแบงก์ของจีน

โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 สะท้อนให้เห็นว่า 

การมบีทบาทด้านการพฒันาเศรษฐกจิโลกกลายเป็นนโยบายหนึง่ใน

การยกระดับ และเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจีน ที่จะเห็นชัดเจนก็คือ 

จากการอาศัยเงินทุนของจีน ประเทศต่างๆ ตามเส้นทาง OBOR  

คงจะใช้สินค้าผลิตจากจีน เช่น รถไฟความเร็วสูง อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า 

และอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ปัญหาอยู่ที่ว่า ประเทศเหล่านี้เต็มใจ 

จะดูดซับก�าลังการผลิตอุตสาหกรรมที่ล้นเกินของจีนหรือไม่

ประเดน็ทีน่่าสนใจอกีประการหนึง่กค็อื แม้ตามแนว “เส้นทาง

สายไหมใหม่แห่งศตวรรษท่ี 21” ไม่ว่าทางบกหรอืทางทะเล จะไม่พาด

ผ่านประเทศไทยเลย แต่ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ ท�าให้ไทยได้รับ

ผลกระทบจากยทุธศาสตร์น้ีอย่างไม่อาจเล่ียง การท่ีจนีให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคอาเซียน และการ

สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อของท่าเรือต่างๆ ตามเส้นทางสายไหมทาง

ทะเล อาจเป็นโอกาสและความได้เปรียบของ EEC ท่ีจะผลักดันให้

เป็นศนูย์กลางด้านคมนาคมขนส่ง และเป็นศนูย์กลางของการกระจาย

สนิค้าระหว่างภมูภิาคอาเซยีนและจนีรวมถงึภมูภิาคอืน่ๆ ซึง่ดูเหมอืน

ว่า การเดินทางมาเยือนไทยของนักธุรกิจฮ่องกง ในนามองค์การสภา

พฒันาการค้าฮ่องกง หรือ Hong Kong Trade Development Coun-

cil (HKTDC) และการสัมมนา Thailand-Hong Kong-Shanghai 

Strategic Partnership on One Belt One Road จะได้รบัการก�าหนด

ภารกิจที่จะปูทางไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยแล้ว

เพราะภายใต้แนวความคดิ Maritime Silk Route จนีต้องการ

หลักประกันในเส้นทางการค้าที่มี ภายใต้หลักของความร่วมมือ หาก

แต่สมาชกิอาเซยีน ทัง้เวยีดนาม และฟิลปิปินส์ ยงัมปีระเดน็ข้อพพิาท

กับจีนในเรื่องอธิปไตยทางทะเล การเชื่อมโยง EEC เข้ามาในฐานะที่

เป็นส่วนหนึ่งของ String of Pearls จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่

สามารถตอบโจทย์ให้กับยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนได้ไม่ยากเลย ความ

สมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างเขตการค้าเสรอีาเซยีน-จนี จดัได้ว่าเป็น

เขตการค้าเสรทีีม่มีลูค่าสูงท่ีสุดแห่งหน่ึง โดยมมีลูค่าการลงทุนระหว่าง

อาเซียน-จีน ในช่วงที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท และจีนตั้งเป้าไว้ว่า มูลค่าทางการ

ค้าระหว่างอาเซยีน-จนี จะต้องไม่ต�า่กว่า 1 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั หรอื

ประมาณ 35 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวเป็น 10 เท่าภายในปี 2563

ก่อนหน้านี้ จีนได้ด�าเนินความพยายามที่จะสนับสนุนการ

เชือ่มโยงระบบโครงสร้างพืน้ฐานในภมูภิาค ทีเ่ป็นอปุสรรคส�าคญัของ

การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระหว่างประเทศภายในอาเซียนเอง และ

ระหว่างภูมิภาคอาเซียน-จีน ขณะเดียวกัน จีนยังรุกไปสู่การจัดตั้ง 

“ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย” (Asian Infra-

structure Investment Bank; AIIB) เพื่อเป็นกลไกในการปล่อยสิน

เชื่อเพื่อน�าไปลงทุนก่อสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กรณีดังกล่าวถือเป็นการคัดง้าง และลดทอนบทบาทของ

ธนาคารพฒันาแห่งเอเชยีน (Asian Development Bank; ADB) รวม

ถึงธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (In-

ternational Monetary Fund; IMF) ในภูมิภาคนี้ไปพร้อมกันด้วย

การเดนิทางเยอืนไทยของกลุม่นกัธรุกจิฮ่องกง เซีย่งไฮ้ ในครัง้

นี้ นอกจากจะส่องประกายความหวังว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนขนาน

ใหญ่เพิม่ขึน้ในพืน้ทีใ่นระยะเวลาไม่นานนบัจากนี ้และสามารถสร้าง

แรงกระเพือ่มทีด่งึดดูให้นกัลงทนุจากแหล่งอืน่ๆ ให้หนัมาสนใจลงทนุ

ใน EEC หรอืระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงจากกลุม่ทนุญีปุ่น่ทีเ่ป็นเป้าหมายของไทยมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน 

กระนัน้กด็ ีการลงทนุของกลุม่ทนุจากต่างประเทศในมติทิีว่่านีอ้าจไม่

เพียงพอต่อการขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจและเป้าหมายทางยุทธ-

ศาสตร์ของไทย หากปราศจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายใน ขณะทีค่วามเชือ่มโยงเชงิยทุธศาสตร์อาจเป็นตวัแปรส�าคญัที่

จะก�าหนดบทบาท และทิศทางในอนาคตของทั้งระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก และการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

นับจากนี้
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