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นบัตัง้แต่ครัง้แรกทีป่ระธานาธบิดสีจีิน้ผงิของจนีได้เริม่เอ่ยถงึค�า

ว่าเส้นทางสายไหม มาจนถึงวันนี้ กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า ผู้น�าจีนยัง

ไม่ลดละความพยายามทีจ่ะใช้ยุทธศาสตร์ BRI เพื่อเชื่อมความสมัพนัธ์

กบัประเทศต่างๆ ตามแนวเส้นทางสายไหมในประวตัศิาสตร์ทีค่รอบคลมุ

เกือบทั้งโลก ไม่เฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ BRI จึงเป็นเสมือน “คัมภีร์” ส�าคัญที่ผู้น�าของจีนจะ

ต้องน�าไปหยบิยกเผยแพร่เพื่อหาแนวร่วมในระหว่างการเดนิทางเยอืน

ประเทศต่างๆ และสะท้อนถงึความมมุานะทีจ่ะปลกุคนืชพีเส้นทางสายไหม

ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใช้เป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัในการขยายบทบาทและ

แสวงหาผลประโยชน์ของจีนโดยการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ 

BRI ใหญ่แค่ไหน 

จนถงึขณะน้ี ม ี70 กว่าประเทศ/เขตเศรษฐกจิเข้าร่วมข้อรเิริม่BRI 

กับจีน จึงท�าให้ยุทธศาสตร์ BRI ทวีความส�าคัญมากขึ้นในมิติต่างๆ ทั้ง

ในแง่ขนาดพืน้ท่ีรวมกนัของประเทศทีเ่ข้าร่วม BRI คดิสดัส่วนเป็นร้อย

ละ 38.5 ของทั้งโลก และมีประชากรใน BRI รวมกันกว่า 4.4 ล้านคน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของทั้งโลก 

คำ�นิยม

นับตั้งแต่การล่มสลายของเศรษฐกิจโลกในปี 2008 ที่จุดก�าเนิด

โดยวิกฤตการณ์ของระบบการเงินสหรัฐอเมริกาที่เปิดเสรีกว้างจนก่อ

ให้เกิดระบบธนาคารเงา (Shadow Banking) ที่มีความเสี่ยงสูง ภาวะ

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ยุคการขยายตัวอย่างเชื่องช้า โดยเฉพาะจากกลุ่ม

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว โดยมีผลทีเ่ผยให้เหน็ความอ่อนแอทางโครงสร้าง

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศทีร่�า่รวย โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาการว่าง

งานเร้ือรงั การก่อหนีส้นิท่ีสงูเกนิความเหมาะสมของทัง้ภาครัฐบาลและ

ภาคครวัเรอืน การพึง่พาระบบการเงนิทีส่งูเกนิควร (Financialisation) 

การถดถอยของความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศจากกลุม่เศรษฐกจิ

ก�าลงัพฒันาหรอืกลุม่ตลาดเกดิใหม่ทียั่งคงรักษาอตัราการขยายตวัไว้ได้

ในระดับหนึ่ง และสามารถปรับตัวฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่าได้เร็ว

กว่า น�าโดยสาธารณรฐัประชาชนจนีและประเทศก�าลงัพัฒนาในเอเชีย

การเปลี่ยนแปลงของอ�านาจทางเศรษฐกิจจากประเทศท่ีพัฒนา

แล้วในฟากโลกตะวันตก มาสู่ประเทศก�าลังพัฒนาโดยเฉพาะใน



 ในแง่ขนาดเศรษฐกิจ BRI มีมูลค่าจีดีพีรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 

29 ของจีดีพีทั้งโลก และมีการบริโภคภาคครัวเรือนในกลุ่ม BRI รวมกัน 

คิดเป็นร้อยละ 24 ของทั้งโลก รวมทั้งประเทศที่ร่วม BRI เหล่านี้ยังเป็น

แหล่งรับการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศมากข้ึน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

35 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ัวโลก และมีการส่งออกสนิค้า

ของกลุ่ม BRI คิดเป็นร้อยละ 40 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก 

นอกจากนี้ หากรวมโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ BRI โดยไม่

รวมจีน (ทั้งที่ด�าเนินการแล้วและก�าลังด�าเนินการอยู่หรือมีการวางแผน

ไว้) มีมูลค่าโดยประมาณ 575,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ*

*World Bank Group. Belt and Road Initiative.

เอเชีย เป็นปรากฏการณ์ที่เริ่มมาเมื่อมีการกล่าวถึงศตวรรษของเอเชีย

แปซิฟิกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 นี้ ถ้าพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนฐานของ

ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจโลกและการเข้ามามีบทบาทอย่าง

ชัดเจนของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านของอ�านาจนี้จะต้องเกิด

ขึน้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมกีารต่อต้านจากฝ่ายทีก่�าลงัสญูเสยีอ�านาจหรอื

ไม่ ในประวตัศิาสตร์จะปรากฏชดัว่า ปฏกิริยิาโต้กระแสการเปลีย่นแปลง

รงัแต่จะน�าไปสูปั่ญหาความขดัแย้งทีอ่าจจะรนุแรงเกนิเพยีงการแก่งแย่ง

กันทางเศรษฐกิจ หลายครั้งในอดีตข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจอาจจะน�าไป

สู่สงครามที่ไม่จ�ากัดอยู่ในองคาพยพทางเศรษฐกิจเท่านั้น

หนังสือ “The  Rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล” ของ

ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น เสนอข้อมูลและการวิเคราะห์การขยาย

อ�านาจทางเศรษฐกิจและความส�าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีน ที่จะ

ช่วยท�าให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงคร้ังส�าคัญของโลกท่ีก�าลัง

เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ การสร้างพื้นฐานที่มีความแกร่งข้ึนของจีนเร่ิมต้น



จากการเปิดประเทศอย่างจริงจังโดย เติ้งเสี่ยวผิง ประธานสภา

ที่ปรึกษาทางการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์ (ต�าแหน่งขณะนั้น) ใน

ปี 1978  ภายในเวลา 40 ปี จีนสามารถลดจ�านวนคนยากจนลง

ได้กว่า 700 ล้านคน  ในปี 2001 จีนเปิดประเทศกว้างขึ้นโดยเข้า

เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหลังจากการเจรจาอยู่ 16 ปี จีนใช้

ประโยชน์ในการเข้าร่วมเวทีการค้าพหุภาคีของโลกอย่างเกินความ

คาดหมาย ด้วยการพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นประเทศส่งออกที่ใหญ่

ที่สุดของโลกในปี 2010 ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 

12 (2011 – 2015) จนีเริม่ปรบัเปลีย่นรปูแบบการพฒันาทีย่ดึตดิกบั

การลงทนุอย่างขนานใหญ่ ประกอบกบัการเร่งการส่งออกทีท่�าให้จนี

ต้องพึ่งพาตลาดส่งออกมากจนเกินควร ที่สร้างปัญหาให้กับจีนมาก 

โดยเฉพาะกบัประเทศคูค้่าส�าคญัๆ ทีข่าดดลุการค้ากบัจนีในระดบัที่

สูง ในการปรับโครงสร้างการผลิตตามแผนพัฒนาฉบับที่ 12 จีนหัน

มาผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพและเทคโนโลยสีงูขึน้ ส่งเสรมิการลงทนุใน

ภาคบริการมากขึ้นเพื่อให้สมดุลกับการผลิตด้านอุตสาหกรรม และ

กระตุ้นให้มีการขยายตัวการอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้น 

เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลกบัการทีต้่องพึง่พาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

การประกาศยุทธศาสตร์ “ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  

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

สีจิ้นผิง นับเป็นการยกระดับบทบาทของจีนในเวทีโลกอย่างมีนัย

ส�าคัญ ข้อสังเกตของ ดร.อักษรศรีในกรณีนี้เป็นที่น่าสนใจและถูก

ต้องตรงประเด็นอย่างยิ่ง “มาถึงวันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า ผู้น�าของ



จีนประสบความส�าเร็จในการผลักดันยุทธศาสตร์ BRI เพื่อใช้เป็น

กลไกในการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนโดยการ

เชื่อมโยงกบัภมูศิาสตร์ต่างๆ ทัว่โลก และได้กลายเป็นเครื่องมอืส�าคญั

ทางนโยบายต่างประเทศของจนี และในแง่ยทุธศาสตร์ จนีต้องการใช้

ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI เพื่อสร้างเครือข่ายและแสวงหา

แนวร่วมในการคานอ�านาจกับมหาอ�านาจเดิมอย่างสหรัฐฯ นั่นเอง”

หนังสือ “The Rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล” เน้น

ให้เห็นว่า BRI เป็นอภิมหาโครงการของรัฐบาลจีนที่ไม่ได้ครอบคลุม

เฉพาะด้านเศรษฐกิจ หากแต่รวมทั้งเรื่องการเมือง วัฒนธรรม และ

การเชื่อมโยงภมูภิาคต่างๆ ทีจ่นีต้องการใช้เพ่ือสร้างเครอืข่ายแสวงหา

แนวร่วม การจัดตั้งธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) ของจีนภายใต้การขัดขวางของสหรัฐฯ 

แต่กลับปรากฏว่า ประเทศส�าคัญๆ ทั่วโลกที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิด

กับสหรัฐฯ ต่างเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งธนาคาร AIIB อย่างพร้อม

เพรียงยกเว้นประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของ

จนีในการสร้างเครอืข่ายทีส่นบัสนนุยทุธศาสตร์หลกัของจีนในการ

สร้างสมการของอ�านาจใหม่ขึ้นมาในโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของ BRI ที่ ดร.อักษรศรียกมา 

กล่าวถึงในหนงัสอืเล่มนื ้ล้วนสร้างความเข้าใจในเรื่องของ “ความฝัน 

ของจีน (Chinese Dream)” อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 

บทบาทท่ีส�าคญัในกรอบของ BRI ของซนิเจยีงในแง่ของแหล่งพลงังาน

และในการเชื่อมโยงระบบรางรถไฟกับยุโรป ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง



ระหว่างจีนกับประเทศที่ส�าคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ปากีสถาน

และเวียดนาม โดยเฉพาะในกรณีหลังเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ไทยยัง

คงต้องท�าความเข้าใจถึงวิธีการก�าหนดบทบาทของตนเองในระบบ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (โดยมีเวียดนามเป็นตัวอย่างที่ดี) เพื่อ

จะได้ประโยชน์จากกระบวนการของ BRI มากที่สุด

แม้ว่ากระบวนการ BRI จะเป็นการริเริ่มโดยประเทศจีน ซึ่ง

แน่นอนว่าจะต้องได้ผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงจีนกับ

เศรษฐกจิโลกอย่างกว้างขวางและแนบแน่นขึน้ จนียงัพยายามสร้าง

กลไกของ BRI ร่วมกบัประเทศสมาชกิเพื่อท�าให้สมาชกิทุกประเทศมี

ส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยมเีป้าหมายส�าคญัในการเช่ือมโยงเศรษฐกจิ

ต่างๆ ทัว่โลกเข้าด้วยกนั เพ่ือให้กระบวนการโลกาภวิตัน์เดนิหน้าต่อ

ไปได้โดยให้ประโยชน์กบัทกุประเทศ ในขณะทีส่หรฐัฯ ต้องการแยก

ตวัออกจากระบบพหภุาคแีละใช้นโยบาย America First ซึง่จะน�าไป

สูก่ารอ่อนตวัลงของขบวนการพหภุาค ีการน�านโยบายกดีกนัทางการ

ค้ามาใช้กบัจนีเพยีงเพื่อให้จีนชะลอการพฒันาทางเทคโนโลยข้ึีนมา

เท่าเทียมหรือแซงหน้า จะน�ามาซึ่งปัญหาต่อเศรษฐกิจโลกโดยส่วน

รวม ดร.อกัษรศรชีี้ให้เหน็ชดัในหนงัสอืถงึความมุง่มัน่แน่วแน่ของ

ผู้น�าจนีในการด�าเนนิยุทธศาสตร์ทกุทางทีจ่ะท�าให้ “ความฝันของ

จีน” เป็นความจริง โดยเฉพาะในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการ 

สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนจะต้องก้าวขึ้นเป็น



ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มั่นคง และเป็นชาติที่ทรงอิทธิพลที่สุดของ

โลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

หนังสือ “The Rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล” 

จะให้ความกระจ่างเรื่องยุทธศาสตร์ของจีนและผู้น�าจีน ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

ศตวรรษของเอเชยีแปซฟิิก ให้เป็นศตวรรษทีท่ัว่โลกจะใช้กรอบการ

พฒันาเป็นปัจจยัน�า (Development–led) ในกระบวนการฟ้ืนฟรูะบบ 

โลกาภิวัตน์ในรอบต่อไป  

                        ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  
 อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อ�านวยการใหญ่

องค์การการค้าโลก (WTO) 

อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)



คำ�นำ�ผู้เขียน

การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดของจีนภายใต้การน�าของผู้น�าสูงสุด

ที่ชื่อ “สีจิ้นผิง” ได้กลายเป็นประเด็น Talk of The World ไปทั่วโลก  

สีจิ้นผิงเริ่มขึ้นมากุมบังเหียนเป็นผู้น�าประเทศจีนในเดือนมีนาคม 2013 

และได้กลายมาเป็น ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Game Changer) 

ในหลายเรื่องส�าคัญระดับโลก 

โดยเฉพาะในด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สีจิ้นผิง

เดินเกมได้ลุ่มลึกและเฉียบคมกว่าผู้น�าจีนก่อนหน้านี้ เห็นได้ชัดจาก

กรณีสงครามการค้ากับสหรัฐฯ จีนใช้กลยุทธ์ “นิ่งเพื่อชนะ” และม ี

การเปรียบเปรยสงครามการค้าเสมือนเป็นพายุกระหน�่า โดยสีจิ้นผิง

กล่าวว่า “เศรษฐกิจจีนเป็นเสมือนมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แอ่งน�้า

เล็กๆ พายุฝนที่พัดกระหน�่าอาจจะท�าลายแอ่งน�้าได้ แต่ไม่มีวันท�าลาย

มหาสมุทรได้ แม้จะต้องเผชิญกับพายุใหญ่นับครั้งไม่ถ้วน มหาสมุทรก็

ยงัอยูท่ี่เดมิอย่างสงบ” ดงันัน้ แม้ว่าจนีจะยอมถอยในหลายเร่ือง แต่จีน

ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่า ในศึกครั้งนี้ จีนไม่มีวันยอมเป็นผู้แพ้



ท่ีส�าคัญ สีจ้ินผิงได้ริเร่ิมยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก 

มีประโยชน์สูงในอนาคตและคนอื่นมองข้ามหรือมองไม่เห็น นั่นคือ 

ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหม หรอืทีเ่รยีกว่า “ข้อรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้น

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

เป็นยุทธศาสตร์ใหม่แห่งศตวรรษไปแล้ว 

หนังสือ “The Rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล” จะมา

ถอดรหัสและค้นหาค�าตอบว่า จนีคิดการใหญ่อะไร ความคดิสจีิน้ผงิเป็น

อย่างไร จนีฝันอะไร และสจีิน้ผงิคดิใหญ่จะ “ฟ้ืนฟชูาต”ิ (ภาษาจนีกลาง

เรยีกว่า ฟู่ซิง) เพื่ออะไร จนีจะผงาดขึน้เป็นมหาอ�านาจใหม่ของโลกได้จรงิ 

หรือไม่ ท�าไมสีจ้ินผิงต้องปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหม (New Silk 

Road) ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI คืออะไร พร้อมกับร้อย

เรียงน�าเสนอให้เห็น Chronology ล�าดับเหตุการณ์และพัฒนาการของ

ยุทธศาสตร์ BRI  ตั้งแต่ปี 2013 

“ ชาติที่ ไม่มีความใฝ่ฝันเป็นชาติที่น่าเศร้า  
ชาติที่มีความใฝ่ฝัน แต่ปราศจากการแสวงหา 

ไขว่คว้าที่แน่วแน่ ก็เป็นชาติที่ ไร้อนาคต 
                                       สีจิ้นผิง  ”



หนงัสือเล่มนีพ้ยายามฉายภาพให้เหน็ผลประโยชน์ของจนีจาก

ยุทธศาสตร์ BRI ที่มีหลากหลายมิติ ทั้งในแง่การมุ่งเพื่อช่วยบรรเทา

ปญัหาภายในประเทศจนีเอง จากปัญหาเศรษฐกิจที่มีการผลติเกินตัว 

ปัญหาความเสีย่งจากการถอืครองพนัธบตัรรัฐบาลสหรฐัฯ มากเกนิไป 

จึงต้องการกระจายการลงทนุ และปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ 

โดยเฉพาะปัญหาในซินเจียง รัฐบาลจีนจึงพยายามใช้ยุทธศาสตร์  

BRI มาหยิบยื่นโอกาสทางเศรษฐกิจให้ซินเจียง และหวังจะดึงใช้

ประโยชน์จากศักยภาพของซินเจียงที่มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้าน

มากถึง 8 ประเทศ และซินเจียงยังเป็นชุมทางการค้าโบราณของ

เส้นทางสายไหมที่เคยรุ่งเรืองในยุคประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่ง

ทรัพยากรและแหล่งพลังงานที่ส�าคัญของจีน ท้ังน�้ามันดิบ ก๊าซ

ธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานลม

ในแง่เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ใหญ่ BRI จะ

ช่วยจีนในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ แหล่งลงทุนใหม่ๆ ตลอดจนการ

แสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ และการแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพื่อ

ส่งออกสินค้า ส่งออกเทคโนโลยีจีน และส่งออก Platform จีนไป 

ทั่วโลก รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้จีนสร้างห่วงโซ่อุปทานที่หลาก

หลายขึ้นและขยายครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน

และตอบสนองด้านการสร้างเครอืข่ายการผลติการค้าของจนีให้ทัว่ถงึ

ครอบคลมุทัว่โลกมากขึน้ ทัง้หมดนีย่้อมจะช่วยตดิอาวธุให้จนีสามารถ

รบัมอืท�าสงครามการค้ากบัสหรฐัฯ ที่ไม่รูว่้าจะยืดเยือ้ยาวนานเพยีงใด  

ในแง่ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ยทุธศาสตร์ BRI ได้กลาย

เป็นเคร่ืองมือส�าคัญทางนโยบายต่างประเทศของจีนและเป็นกลไก

หลักในการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนจากการ

เชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ต่างๆ ทั่วโลก และในแง่ยุทธศาสตร์ จีนใช้ 



BRI เพื่อสร้างเครือข่ายและแสวงหาแนวร่วมในการคานอ�านาจกับ

มหาอ�านาจเดิมอย่างสหรัฐฯ นั่นเอง

อย่างไรกด็ ีแม้ว่าจีนจะคดิใหญ่ มองไกล และจนีมีความพยายาม

อย่างมากที่จะเติมเต็มความฝันในการผงาดขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจ 

หนึ่งเดียวในปฐพี หากแต่เส้นทางมังกรผงาดก็ไม่ราบรื่น เต็ม

ไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม ทั้งจากปัญหาภายในที่ยังคงคั่งค้าง

ของจนีเอง และอปุสรรคท้าทายจากมหาอ�านาจเดมิอย่างสหรฐัฯ 

และพนัธมติรทีร่่วมกนัคานอ�านาจจนี ด้วยความหว่ันไหวและกงัวล 

กับภัยคุกคามจากการเติบใหญ่ของมหาอ�านาจใหม่อย่างจีน 

เหมือนเช่นเคยค่ะ ดิฉันเขียนหนังสือเล่มนี้จากประสบการณ์ 

ทัง้ในฐานะนกัวิชาการไทยทีเ่กาะตดิประเดน็จีนมานานกว่า 27 ปี และ

ประสบการณ์ภาคสนามจากการได้รบัเชญิจากทางการจนีให้บนิไปเข้า

ร่วมประชมุในเรื่องเส้นทางสายไหมในประเทศจนีหลายครัง้หลายครา 

รวมทัง้การลงพ้ืนทีส่มัภาษณ์และส�ารวจเส้นทางสายไหมของจนี เดนิ

ทางไปจนถึงซินเจียงและเมืองคัชการ์ (Kashgar)  ซึ่งอยู่ไกลที่สุด

ทางชายแดนตะวันตกของจีนที่เป็นดินแดนเจ้าปัญหาและเป็นปฐม

เหตุของยุทธศาสตร์ BRI ตลอดจนการลงพื้นที่ส�ารวจและเกาะติด

พฒันาโครงการรถไฟจนี-ลาว-ไทย และรถไฟจนีเชื่อมไปจนถงึยโุรป 

ด้วยความซบัซ้อนซ่อนเงื่อนของจนี ท�าให้ดฉินัสนใจใฝ่รู้ ใน

การค้นคว้าหาค�าตอบและเดินทางไปจีนแทบจะทุกปี ปีละหลายๆ 

ครั้ง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปสัมผัสของจริงที่ไม่มีในต�ารา ไปพูดคุย (ผ่าน

ล่าม) ไปเพื่อให้เห็นด้วยตา เพื่อได้ฟังด้วยหูตนเอง

เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 4 ภาค รวม 21 เรื่อง เริ่มจาก 

ภาคที่ 1 เส้นทางสายไหม : เส้นทางมังกรผงาด เน้นอธิบายการ



ปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหม และฉายภาพให้เห็นว่า กลุ่ม BRI 

ใหญ่แค่ไหน ผลประโยชน์ของจีนภายใต้ BRI คืออะไร ท�าไมซนิเจยีง  

ดินแดนอุยกูร์บนแผ่นดินจีนจึงเป็นปฐมเหตุของ BRI ตลอดจน

ระเบียงเศรษฐกิจ 6 แนวเส้นทางภายใต้ BRI และกลไกเชื่อมโยง 

5 ด้าน (Five Links) ของยุทธศาสตร์ BRI มีด้านใดบ้าง และ Iron 

Silk Road เส้นทางรถไฟจีน-ยุโรปท�าได้อย่างไร

ตามมาด้วย ภาคที่ 2 การเติบใหญ่ของจีนเป็นโอกาสของ

ไทยและอาเซียนจริงหรือ เน้นวิเคราะห์เจาะลึกความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจไทย-จีนในยุคสีจิ้นผิง และ ตีแผ่โครงการรถไฟจีน-ลาว-

ไทย จะเป็นโอกาสหรือไม่ อย่างไร ท�าไมการเจรจารถไฟไทย-จีน

ยากเย็นยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา รวมทั้งการตอบค�าถามว่า ท�าไม

เวียดนามจึงได้ผงาดขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนในอาเซียนได้

ส�าเร็จ (แซงมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) ตลอดจนการวิเคราะห์

แผนการใหญ่ Made in China 2025 และศักยภาพ EEC ของไทย

เพื่อเชื่อมโยง BRI ได้หรือไม่ อย่างไร 

ส่วนของ ภาคที่ 3 การเติบใหญ่ของจีนท�าให้ดุลอ�านาจ

โลกเปล่ียนไปอย่างไร พยายามตอบโจทย์ความสนใจของผู้อ่านที่

ต้องการทราบว่า ใครจะชนะในสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่เป็นศึก

แห่งศักดิ์ศรีไม่จบง่ายๆ  และการเติบใหญ่ของจีนกลายเป็น “กับดัก 

ธูซิดิดิส” หรือไม่ ที่ส�าคัญคือ การเติบใหญ่ของจีนเต็มไปด้วย 

ขวากหนาม มีปัญหาและความท้าทายอะไรบ้าง

ใน ภาคที่ 4 จีนคิดใหญ่ จีนมองไกล เป็นการสรุปและ

ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง ความฝันของจีนและยุทธศาสตร์ชาติของ

จีน เพื่อให้เข้าใจว่า จีนวางแผนอะไรกันแน่ และจีนคิดใหญ่มุ่งสู่ 

การเป็นชาตินวัตกรรมอย่างไร



ขอขอบพระคุณท่าน ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่ได้กรุณาเขียน

ค�านิยมให้หนังสือเล่มนี้ และขอขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันต์  

วีระกุล ที่ชวนให้ดิฉันคัดสรรผลงานมารวมเล่มจัดท�าเป็นหนังสือกับ

ส�านักพิมพ์ซีเอ็ด รวมทั้งช่วยกรุณาตั้งชื่อหนังสือ “The Rise of 

China : จีนคิดใหญ่ มองไกล” ให้ด้วย รวมทั้งขอขอบคุณ “ศิษย์

ส�านักนางพญา” ทุกคน ที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์อย่างขยันขันแข็ง และ

เหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณ “ตฤณ พานิชสาส์น” ก�าลังใจหนึ่งเดียว

ของแม่ตลอดมา 

พร้อมน้ี ขอขอบคณุคอลมัน์ “มองจนี มองไทย” ในหนงัสอืพมิพ์ 

กรงุเทพธรุกจิ และเวบ็ไซต์สื่อความรูส้ร้างสรรค์ The 101.world ซึง่

เปิดโอกาสให้ดฉินัได้น�าประสบการณ์ในเรื่องจนีไปเขยีนเป็นบทความ

ลงเผยแพร่ รวมทั้งบทสัมภาษณ์ใน ไทยรัฐออนไลน์ และนิตยสาร 

สารคดี และขอขอบคุณสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ

พัฒนา (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณให้ดิฉันได้ศึกษา

วิจยัใน “โครงการโอกาสการค้าและการลงทนุไทยจากนโยบาย One 

Belt One Road ของจีน” และน�าผลการวิจัยมาวิเคราะห์เผยแพร่

เป็นบทความ ซึ่งทั้งหมดได้น�ามาปรับปรุงและคัดสรรน�ามาตีพิมพ์

ในหนังสือเล่มนี้ 

ขอให้ลองเปิดอ่านด ูแล้วจะรูว่้า China’s Century ศตวรรษ

แห่งจีนมาแน่ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม พร้อมชวนคิดว่า 

แล้วเราจะ “แปลงจีนให้เป็นโอกาส” ได้อย่างไร

          จากใจ 

      ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น
รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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เส้นทางสายไหม :

เส้นทางมังกรผงาด
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การเติบใหญ่ของจีน Rise of China จนสามารถผงาดขึ้นเป็น

มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลกได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นประเด็น

ความสนใจของโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนขยายตัวเติบโตอย่างต่อ

เนื่องยาวนานกว่า40 ปี 

GDP อนัดบั 2 ของโลก 

ทุนสํารองเงินตราฯ อนัดบั 1 ของโลก 

การค้าระหว่างประเทศ อนัดบั 1 ของโลก 

ตลาดผู้บริโภคใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ตลาดออนไลน์ใหญ่ท่ีสุดในโลก   

ชนช้ันกลาง + มีกาํลงัซ้ือสูงขึน้ (  420++ ล้านคน) 

พลเมืองเนต็  802 ล้านคน 

ผูอ้อกไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มข้ึน อนัดบั 2 ของโลก 

นกัท่องเท่ียวต่างประเทศมากท่ีสุดในโลก 149.2 ลา้นคน (ปี 2018) 

China’s Century ? 

 จีนเป็นประเทศที่มีคนเดนิทางไปเที่ยวต่างประเทศมากอันดับ 1 ของโลก 

ปี 2018 มีชาวจีนไปเที่ยวต่างประเทศ 149.2 ล้านคน 

มีคนจีนออกไปเรียนต่อต่างประเทศมากที่สุดในโลก 6 แสนกว่าคน 

1
The Rise of China 
การเติบใหญ่ของจีน : 

ยุทธศาสตร์ BRI
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หลายคนมองพฒันาการนีว่้าเป็น “ปริศนาจนี” เนื่องด้วยความพศิวง

สงสัยว่า “จีนเติบใหญ่ด้วยเศรษฐกิจกลไกตลาดของระบบทุนนิยมอย่าง 

ก้าวกระโดดได้อย่างไร ทัง้ๆ ทีจ่นียงัคงเป็นประเทศคอมมวินสิต์ในระบบ

สังคมนิยม” จนมีค�ากล่าวว่า “ไชน่ามิราเคิล” ด้วยความทึ่งกับความ

มหัศจรรย์ของจีน และหลายคนก็ตั้งค�าถามว่า “การเติบใหญ่ของจีนจะ

เป็นภัยคกุคามหรอืไม่” เนื่องจากมแีนวโน้มว่า จนีจะกลบัมารุง่โรจน์และ

ยิง่ใหญ่เป็นมหาอ�านาจทีแ่ขง็แกร่งหนึง่เดยีวของโลกอกีครัง้ โดยเฉพาะ

ภายใต้การน�าของผูน้�าจนีรุน่ที ่5 สีจิน้ผงิ ซึง่ขึน้มาบรหิารประเทศในฐานะ

ประธานาธิบดีของจีนตั้งแต่มีนาคม 2013 
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ไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ หากแต่การเติบโตและขยายตัวของ 

จนีทีโ่ดดเด่นจนตดิอนัดบัต้นของโลกยงัครอบคลมุกว้างขวางในหลายมติิ  

ท้ังทางด้านเทคโนโลยี ด้านการคิดค้นนวัตกรรมล�้าสมัย และด้านการ

ป้องกันประเทศ ตลอดจนการขยายอิทธิพลของจีนในด้านความสัมพันธ์

และการเมืองระหว่างประเทศ

ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในระดับโลกของสีจิ้นผิงคือ การผลักดัน

ความร่วมมือกับต่างประเทศที่อยู่ในแนวเส้นทางสายไหม (Silk Road) 

อย่างจริงจังมาตั้งแต่กันยายน 2013 มาจนถึงวันนี้ ผู้น�าจีนก็ไม่ได้ลดละ 

ความพยายามที่จะปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหม และสีจิ้นผิงยังได้ ใช้

เป็น “คัมภีร์” ในการแสวงหาความร่วมมือเช่ือมสายสัมพันธ์กับหลาก 

หลายประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยไม่สนใจในเรื่องอดุมการณ์ทางการเมอืง

ของแต่ละประเทศว่าจะเป็นอย่างไร และในการเข้าร่วมความร่วมมือ

ตามแนวเส้นทางสายไหม จีนก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นประเทศ

สังคมนิยมหรือประเทศประชาธิปไตย 

BRI ยุทธศาสตร์ใหญ่แห่งศตวรรษ
น่ายินดีที่แวดวงวิชาการไทย และแวดวงผู้วางนโยบายระดับ

ประเทศของไทย รวมทั้งแวดวงธุรกิจไทยและคนทั่วไป เริ่มต่ืนตัวที่จะ

ท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีน ที่มีชื่อทางการว่า  

“ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative : BRI” หรือภาษาไทยใช้ค�าว่า 

“ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กันมากขึ้น 

BRI เป็นยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษที่ผู้น�ายิ่งใหญ่ของจีนอย่าง 

สจ้ิีนผิงหวงัจะใช้ผลกัดนัให้จนีผงาดขึน้มาเป็นมหาอ�านาจของโลก จนถงึ

ขณะนี้ มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นแนวร่วมให้การสนับสนุน BRI กว่า 70 
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ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จนท�าให้ยุทธศาสตร์ 

BRI กลายเป็น Talk of the World ไปแล้ว

จาก One Belt, One Road สู่ Belt and Road 
Initiative (BRI) 

เส้นทางสายไหมถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในศตวรรษ

ที่ 21 ในยุคของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีที่ไม่ธรรมดาของจีน ในปี 2013  

สีจิ้นผิงได้เสนอแนวคิด “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road 
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Economic Belt)” เป็นครั้งแรกในขณะเยือนคาซัคสถานและอีกหลาย

ประเทศในเอเชียกลาง และในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ผู้น�าจีนคนนี้ก็ได้เอ่ย

ถึงค�าว่า “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 (Maritime Silk 

Road in the 21 Century)” เป็นครั้งแรกที่อินโดนีเซียในระหว่างการ

เดินสายเยือนประเทศในอาเซียน 

หลังจากนั้น ค�าว่า “Silk Road” ก็กลายเป็นค�าคุ้นหูในแวดวง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงค�าเรียกเส้นทางยุทธศาสตร์ทั้ง

สองรวมกันว่า “One Belt, One Road” หรือ “อีไต้อีลู่ (Yi Dai Yi Lu)” 

ในภาษาจีนกลาง โดยค�าว่า Belt จะหมายถึง Silk Road Economic 

Belt และค�าว่า Road มาจากค�าเต็มว่า Maritime Silk Road in the 

21st Century นั่นเอง

September 2013
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ช่วงปี 2015 ทางการจีนได้เริ่มปรับค�าเรียก One Belt, One  

Road ขึ้นใหม่โดยหันมาใช้ค�าว่า “ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  

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

คอื ประการแรก เป็นความพยายามท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ว่า จนีเป็นเพยีง 

ผู้ริเริ่ม (Initiate) กระตุ้นและผลักดันความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ตาม

แนวเส้นทางทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล ท�านองว่า จีนไม่ใช ่

ผูม้าบงการหรอืครอบง�า BRI เพยีงแค่จนีรเิริม่ความร่วมมอืนี้ให้ประเทศ

ต่างๆ มาจับมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และประการที่สอง เป็นความ

พยายามที่จะสะท้อนว่า เส้นทางสายไหมไม่ใช่ของจีนประเทศเดียว แต่

เป็นของมวลมนุษยชาติที่อยู่ตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณกว่า 70 

ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 

หลังจากที่ได้มีความพยายามในการสร้างความเป็นสถาบันให้

กับยุทธศาสตร์เส้นทางสายใหม่ และเรียกชื่อใหม่ว่า Belt and Road 

Initiative : BRI ในเดือนพฤษภาคม 2017 จีนยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมสุดยอดผู้น�าประเทศที่เข้าร่วม BRI ที่เรียกว่า การประชุม Belt 

and Road Forum (BRF) ณ กรุงปักกิ่ง และต่อมาในปี 2019 ยังได้

จัดการประชุมสุดยอด BRF ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง 

Chronology : ล�าดับเหตุการณ์และพัฒนาการของยุทธศาสตร์ BRI*

ปี เหตุการณ์ส�าคัญ

กันยายน 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เสนอ “Silk Road Economic Belt” ใน
ระหว่างการเยือนคาซัคสถาน

ตุลาคม 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสนอ “21st–Century Maritime Silk 
Road” ในการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการเยือนอินโดนีเซีย ณ 
รัฐสภาอินโดนีเซีย

* ที่มา : https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/87421.htm
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