
รุกคืบ: การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของจนีในอาเซียน
และภมูิภาคอื่น 

เอกสารหมายเลข 1 – บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

กวา่ทศวรรษที่ผา่นมา จีนได้เข้ามาเป็นผู้ เลน่ส าคญัในภาคการเงินการลงทนุโลก ด้วยการสนบัสนนุอยา่งแขง็ขนัจากทัง้
ภาครัฐและภาคการเงินของจีน ทัง้ผา่นกลไกนโยบายและกลไกธนาคารพาณิชย์ บทบาทที่โดดเดน่ในเวทกีารเงินโลกเช่นนี ้
ของจีน เพราะได้รับการกระตุ้นหนนุเสริมอยา่งมีนยัส าคญัจากหลากหลายกลไกที่ถกูพฒันาขึน้ในชว่งที่ผา่นมา โดยเฉพาะ 
ธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชีย หรือ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ที่เพิ่งก่อตัง้ ไม่
นบัอีกหลายกองทนุท่ีจีนก่อตัง้ขึน้ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผา่นมา อาท ิกองทนุเสน้ทางสายไหม (Silk Road fund) และมีการอดัฉีด
เงินทนุให้ ธนาคารเฉพาะกิจ (Policy Banks) เป็นพิเศษส าหรับการด าเนินกิจการในตา่งแดน นอกจากนี ้ ผา่นโครงการ 
One Belt One Road ซึง่ประกาศเมื่อปี 2556 ที่ผา่นมา รัฐบาลจีนได้เร่ิมสนบัสนนุการลงทนุในตา่งประเทศใหม ่ บรรดา
โครงการและสถาบนัใหม ่ ๆ พุง่ให้ความส าคญัเน้นไปท่ีโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้วยความส าคญัเชิงเศรษฐกิจ
และยทุธศาสตร์ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอ่จีน รวมถึงความใกล้ชิดกนัทางภมูิศาสตร์ ท าให้ภมูิภาคนีถ้กูก าหนดให้เป็น
ภมูิภาคเป้าหมาย ของแผนการขยายกการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานนอกประเทศดงักลา่วของจีน 

ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชีย (AIIB) 

การก่อตัง้ AIIB นบัเป็นการเขยา่วงการการเงินโลกครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบหลายทศวรรษ โดยกลางปี 2559 ที่ผา่นมา 57 
ประเทศจากทัว่โลก ได้ร่วมกนัลงนามก่อตัง้ AIIB ด้วยเงินทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มีจีนเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ที่สดุราว 30 % ควบคมุอ านาจในการออกเสยีงกวา่ 26% การด าเนินงานของธนาคารจะเน้นให้การสนบัสนนุด้าน
การเงินแก่ภาคโครงสร้างพืน้ฐานและ “ภาคอื่น ๆ ที่ให้ประสทิธิผลการลงทนุดี” ในภมูิภาคเอเชีย เป้าหมายเพื่ออปุถมัภ์การ
พฒันาทางเศรษฐกิจทีย่ัง่ยืน สร้างความมัง่คัง่ และพฒันาการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐานในเอเชียi ธนาคารได้เปิดตวั
โครงการชดุแรกช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559 ซึง่รวมถึงโครงการทางหลวงในปากีสถานและทาจีกิสถาน โครงการ
แหลง่พลงังานในบงัคลาเทศ และโครงการพฒันาชมุชนแออดัในอินโดนีเซีย 

ฝ่ายจดัการของ AIIB มีแนวโน้มทีจ่ะมีอ านาจมากในการอนมุตัิโครงการ มากกวา่อ านาจดงักลา่วของฝ่ายจดัการของ
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศอืน่ ๆ ทัง้ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่เอเชีย ซึง่มคีณะกรรมการก ากบัดแูล
การตดัสนิใจii ประธาน AIIB นาย จิน ลีฉ่วิน (Jin Liqun) ได้ย า้ถงึค ามัน่สญัญาของ AIIB ที่จะเป็นสถาบนัท่ี “สะอาด” และ
ให้ค ามัน่วา่จะพฒันาวฒันธรรมองค์กรให้เข้มแข็งบนฐานมาตรฐานทางจริยธรรม และมีระดบัการทนทานตอ่การคอร์รัปชัน่
เป็นศนูย์iii ในปี 2558 AIIB ได้จดัการประชมุขนาดเลก็ร่วมกบัสถาบนัด้านการพฒันาอื่น ๆ  ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อ
แลกเปลีย่นเร่ืองกรอบการท างานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมของตวัเอง การประชมุดงักลา่วถกูวิพากษ์วจิารณ์จากกลุม่
ประชาสงัคมวา่ไมด่ีพอ  แตต่อ่มา AIIB ก็ได้ให้การรับรองกรอบการท างานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมในปี 2559 พร้อมกบั
ร่างนโยบายข้อมลูสาธารณะ นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างบรรษัท และจรรยาบรรณการปฏิบตัิงาน 

กรอบการท างานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม AIIB ดงักลา่ว ยืนยนัวา่ AIIB จะมุง่สนบัสนนุโครงการท่ียัง่ยืน คุ้มครองกลุม่
เสีย่ง และให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการ อยา่งไรก็ตาม กรอบนีม้จีดุออ่นและช่องวา่งไมน้่อย

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifvbruxMjSAhUiSo8KHYBcAAYQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2&usg=AFQjCNGWvwNDpnG6mqbLj4gjVys37KuGpA&sig2=kXq1qAACFZJGzvfrh1E3Lw&bvm=bv.149093890,d.c2I


มาตรฐานทัง้ด้านการอพยพย้ายถ่ินฐานใหมแ่ละด้านชนพืน้เมือง ก็ต ่ากวา่มาตรฐานการปฏิบตัิที่ดี และมาตรฐานสทิธิ
มนษุยชนสากล 

จีนได้เน้นย า้อยา่งทะเยอทะยานวา่ AIIB จะเข้ามาเติมเต็มงานของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่มีอยูแ่ล้ว มากกวา่จะ
เข้ามาเป็นคูแ่ขง่ ในปี 2559 AIIB ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกบัธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพฒันาเอเชีย 
(Asian Development Bank, ADB) ธนาคารเพื่อการลงทนุยโุรป (European Investment Bank, EIB) และธนาคารเพื่อ
การบรูณะและพฒันายโุรป (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) สถาบนัการเงินอื่น
จ านวนมากได้แสดงความจ านงทีจ่ะร่วมมือกบั AIIB ในอนาคต ที่ส าคญั ในโครงการท่ี AIIB  ร่วมสนบัสนนุเงินกู้กบั
ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่เอเชีย และสถาบนัการเงินอื่น ๆ นัน้ มีแนวโน้มที่มาตรฐานด้านสงัคมและ
สิง่แวดล้อม หรือนโยบายเก่ียวกบัการให้การคุ้มครองของสถาบนัเหลา่นัน้จะถกูน ามาปรับใช้ในโครงการ่วมทนุเหลา่นีด้้วย   
การร่วมลงทนุกบัธนาคารโลกหรือ ADB ยงัหมายถงึโอกาสที่ผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการพฒันานัน้  ๆ จะสามารถยื่นข้อ
เรียงเรียนผา่นกลไกของธนาคารเหลา่นัน้ได้ อีกด้วย 

หลงัการประกาศก่อตัง้ AIIB มเีสยีงวิพากษ์วจิารณ์มากวา่ AIIB จะเข้ามาเป็นคูแ่ขง่ส าคญัของสถาบนัการเงินลกัษณะ
เดียวกนัท่ีมีอยู ่แตอ่ยา่งไรก็ตาม ก็คงต้องใช้เวลาสกัระยะกวา่การด าเนินการจะลงตวัและ AIIB จะสามารถแสดงศกัยภาพ
ดงักลา่วได้ บรรดาสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่มีอยู่ได้ออกมาประกาศตอ่สาธารณะวา่ยินดต้ีอนรับและพร้อมจะเข้า
ร่วมลงทนุในโครงการชดุแรก ๆ ของ AIIB นีเ่ป็นการเปิดโอกาสให้ AIIB ได้เข้าไปเรียนรู้ระบบการด าเนินการด้านการ
คุ้มครองและแสดงความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบโครงการท่ีให้การสนบัสนนุด้านการเงิน นัน่ยงัหมายถงึโอกาสความ
เป็นไปได้ที่จะมีการเปิดช่องให้ภาคประชาสงัคมในอาเซียนและภมูิภาคอื่นได้เข้ามามีสว่นในการด าเนินการของ AIIB ผา่น
กลไกและเครือขา่ยการสือ่สารท่ีมีอยูข่องสถาบนัการเงินอื่น ๆ เหลา่นัน้ด้วย 

โครงการ One Belt One Road (OBOR)  

โครงการ OBOR หรือ One Belt One Road Initiatives ประกาศเปิดตวัในปี 2558 เพื่อให้จีน เอเชีย ตะวนัออกกลาง 
แอฟริกา และยโุรป มคีวามเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากขึน้ ผา่นการร่วมพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้ด้านการขนสง่ พลงังาน 
การค้า และการสือ่สาร OBOR สง่เสริมการลงทนุและความร่วมมือหลากหลายด้าน ทัง้ด้านเกษตร ป่าไม้ ประมง และด้าน
พลงังานiv แทนที่จะด าเนินงานในลกัษณะแผนงานหรือกลไกให้กู้  OBOR ใช้วิธีก าหนดวิสยัทศัน์รวมของการลงทนุของจีน
ในอนาคตอนัใกล้ในการด าเนินงาน รัฐบาลจีนระบวุา่ มมีากกวา่ 60 ประเทศ เก่ียวข้องกบัโครงการนี ้

จีนย า้ถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของโครงการ OBOR และศกัยภาพท่ีจะเพิ่มความร่วมมือและการลงทนุ เพือ่ผลประโยชน์ของ
ประเทศที่ยงัด้อยด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ข้อเสนอโครงการนีท้ าหน้าทีเ่หมือนแผนท่ีน าทาง ที่จะทัง้ฃว่ยบรูณาการ
จีนให้เข้าเป็นสว่นหนึง่ของเศรษฐกิจโลก และเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนตอ่ภมูิภาคเหลา่นี ้ หลายประเทศที่อยูใ่น
เส้นทางของโครงการนีม้ีความสมัพนัธ์ทางการค้าและการลงทนุกบัจีนอยา่งใกล้ชิดอยูแ่ล้ว OBOR จึงคล้ายจะชว่ยกระชบั
สายสมัพนัธ์ดงักลา่วให้แนบแนน่ขึน้ วิสยัทศัน์ของโครงการ OBOR ย า้ถึงความส าคญัของภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีนใน
ฐานะประตสููเ่ส้นทางสายไหมทัง้ทางบกและทางทะเล ซึง่รวมถึงผา่นเมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ในฐานะสว่นหนึง่ของ 
“แกนกลางเปิดสูเ่อเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน”v  



โครงการภายใต้ OBOR จะต้องการงบประมาณนบัพนัล้านเหรียญสหรัฐภายในระยะไมก่ี่ปีจากนี ้ เงินทนุเหลา่นีจ้ะมาจาก
หลากหลายแหลง่ และจ านวนมากไมใ่ช่แหลง่เงินทนุใหม ่ ยกตวัอยา่งเช่น ธนาคารเฉพาะกิจจีน (China’s Policy Banks) 
ที่รวมถงึธนาคารเพื่อการพฒันาประเทศจีน (China Development Bank, CDB) ได้ให้การสนบัสนนุทางการเงินกบัหลาย
โครงการท่ีปัจจบุนัอยู่บนเส้นทาง OBOR มานานกวา่ทศวรรษ ธนาคารพาณิชย์หลายแหง่ของจีนก็มีบทบาทส าคญัใน
หลายประเทศตลอดเส้นทางนีเ้ชน่กนั เช่นเดียวกบักองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ (equity fund) และบริษัทจดัการเงินลงทนุ
ของจีน องค์การตา่ง ๆ องค์กรการเงินเหลา่นีจ้ านวนหนึง่ได้มีการจดัตัง้กองทนุขึน้มาใหม ่ และรับเงินทนุสนบัสนนุเพิ่มเตมิ
จากรัฐบาลจีน อนัเป็นเงินสนบัสนนุพิเศษส าหรับโครงการ OBOR โดยเฉพาะ AIIB เองก็มีแนวโน้มที่จะให้การสนบัสนนุ
ทางการเงินกบัโครงการตา่ง ๆ ทีอ่ยูต่ามแนวเส้นทาง OBOR 

กองทุนเพื่อการลงทุนที่สนับสนุนโดยรัฐ 

แหลง่ทนุท่ีส าคญัอีกแหลง่หนึง่ส าหรับการลงทนุตา่งประเทศของจีนคือ บรรดากองทนุเพื่อการลงทนุท่ีสนบัสนนุโดยรัฐบาล
จีน ซึง่มีสองกองทนุท่ีเปิดด าเนินการภายใต้สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ “อาเซยีน”  (Association 
of South East Asian Nations, ASEAN) ได้แก่ กองทนุเสน้ทางสายไหม (Silk Road Fund, SRF) และ กองทนุความ
ร่วมมือดา้นการลงทนุจีน-อาเซียน (China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF) ทัง้คูม่ีแผนขยายการ
ด าเนินการภายในปีสองปีนี ้

กองทนุเสน้ทางสายไหม หรือ SRF มีมลูคา่ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2557 มวีตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริม 
“การพฒันาพืน้ฐานและความมัง่คัง่ของจีน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาคที่มีสว่นร่วมในโครงการ Belt and Road”vi โดย
กองทนุนีเ้น้นลงทนุในโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการเช่ือมโยงที่ส าคญั ๆ กองทนุเส้นทางสายไหมระบวุา่ กองทนุ
มุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมการพฒันาที่ยัง่ยืนและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ “เคารพในบรรทดัฐานและมาตรฐานสากล และ
ปฏิบตัิตามกฎและระเบียบทัง้ของจีนและของประเทศเจ้าของโครงการนัน้ๆ”vii  อยา่งไรก็ตาม ยงัไมเ่ป็นท่ีชดัเจนวา่ จะมี
การน าระบบใด (หากม)ี มาใช้ในการประเมินและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมของโครงการท่ีกองทนุเข้าไป
ลงทนุ  

กองทนุความร่วมมือดา้นการลงทนุจีน-อาเซียน หรือ CAF ก่อตัง้ในปี 2556 มีเป้าหมายที่การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติในประเทศอาเซียนviii กองทนุมีเงินทนุเร่ิมต้น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตัง้เป้าเป็นกองทนุ
ขนาดมลูคา่ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศจีน (China Eximbank) เป็นผู้น า
การก่อตัง้ CAF และเป็นผู้ให้การสนบัสนนุหลกัด้วยการให้เงินทนุเร่ิมต้น 300 ล้านเหรียญสหรัฐ บรรษัทเงินทนุระหวา่ง
ประเทศ (International Finance Corporation, IFC) ของธนาคารโลกถือหุ้นใน CAF และร่วมลงเงิน 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็น 10% ของเงินกองทนุในเฟสแรกix ซึง่ในการด าเนินงานเฟสแรกนี ้CAF ได้ลงทนุใน 11 โครงการ มีทัง้ด้าน
โทรคมนาคม เหมือง ขนสง่ และพลงังาน จีนตัง้เป้าระดมทนุส าหรับเฟสที่สอง 3 พนัล้านเหรียญสหรัฐx  
 
เว็บไซต์ CAF ระบวุา่ “เช่ียวชาญในการลงทนุท่ียัง่ยืน ซึง่ไมเ่พยีงน าการเติบโตด้านการเงินให้แกบ่ริษัทผู้ลงทนุ แตย่งัสร้าง
คณุคา่อยา่งมีนยัส าคญัให้แก่ชมุชนด้วย”xi ในเดือนกรกฎาคม 2557 CAF ได้เผยแพร่ แนวทางการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและ
รบัผิดชอบต่อสงัคมส าหรบัการลงทนุในภูมิภาคอาเซียน (Social Responsibility and Environmental Protection 
Guidelines for Investments in the ASEAN Region) ซึง่รับเอามาตรฐานการปฏิบตังิานของ IFC มาประยกุต์ใช้ ทกุ



บริษัทและโครงการท่ีได้รับการลงทนุจาก CAF จะถกูเรียกร้องให้ปฏิบตัิตามแนวทางนี ้ การยอมรับและการเผยแพร่
แนวทางฯ ดงักลา่วของ CAF ตอ่สาธารณะ แสดงให้เห็นถงึการก้าวสูธ่รรมาภิบาลด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ยงัไมม่ี
กองทนุท่ีน าโดยจีนกองทนุใดท ามาก่อน แม้ CAF จะไมไ่ด้ตัง้กลไกรับการร้องเรียน แตก่ารถือหุ้น 10% ของ IFC ในกองทนุ
ท าให้การร้องเรียนสามารถท าได้ โดยด าเนินการผา่นกลไกความรับผิดชอบของ IFC คือกลไก คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตของเจ้าหนา้ทีท่ัว่ไปของรฐั (Compliance Advisor Ombudsman, CAO)  

ธนาคารเฉพาะกิจของจนี (China’s Policy Banks) 

เนือ้หาสว่นใหญ่ของรายงานฉบบันี ้ เป็นการตรวจสอบพฒันาการด้านการเงินเพื่อโครงสร้างพืน้ฐานในตา่งประเทศของจีน
และที่ก าลงัด าเนินการอยู่ลา่สดุ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารเฉพาะกิจของจีนได้ด าเนินการลงทนุในตา่งประเทศมานานกวา่
ทศวรรษแล้ว เพื่อสนบัสนนุยทุธศาสตร์ออกสู่ตลาดโลก (Going Out Strategy) ของรัฐบาลจีน ภายใต้ยทุธศาสตร์นี ้
รัฐบาลจีนสง่เสริมการขยายตวัของบริษัทจีนในตา่งประเทศ ด้วยการเอือ้ประโยชน์จากสว่นตา่งอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ อนัจะน าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของการเข้าถงึตลาด ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีนอกประเทศ โดยมีธนาคาร
เพื่อการพฒันาประเทศจีน (CBD) และธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศจีน (China Eximbank) เป็นสองผู้
เลน่หลกัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์นี ้ ด้วยการลงทนุในตา่งประเทศนบัหลายพนัล้านเหรียญ หลงัจากโครงการ OBOR 
ประกาศเปิดตวั รัฐบาลจีนได้อดัฉีดเงินทนุเพิม่เตมิจ านวนมากให้แก่ทัง้สองธนาคารนีอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้ CBD และ China Eximbank  ตา่งก็มมีาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม โดย CBD ไมเ่คยมีการเผยแพร่มาตรฐานนี ้
ออกสูส่าธารณะ ขณะที่ China Eximbank มีการเผยแพร่นโยบายการประเมินพืน้ฐานทางสิง่แวดล้อมซึง่บงัคบัใช้กบัทัง้
โครงการในประเทศและตา่งประเทศ ธนาคารทัง้สองมอี านาจในการแจ้งเตือนลกูค้าที่ไมม่ีการจดัการทางสิง่แวดล้อมและ
ความเสีย่งโครงการอยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ทัง้คูก็่ไมม่กีารเผยแพร่รายละเอียดของโครงการ และการประเมินผล
โครงการก็ไมไ่ด้ด าเนินการอยา่งเหมาะสมอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส อีกทัง้ไมม่ีช่องทางทางการท่ีผู้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการจะสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ การขาดความโปร่งใสเช่นนีจ้งึเป็นข้อจ ากดัส าคญัตอ่ประสทิธิผลของการด าเนิน
นโยบายด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมของธนาคารทัง้สอง 

สรุป 

จีนเป็นผู้ เลน่ส าคญัในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ พลงังาน และโทรคมนาคมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ในปัจจบุนั โดยลงทนุสงูสดุในกมัพชูา ลาว และเมียนมาร์ ขณะทีใ่นเวยีดนาม ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย การ
ลงทนุของจีนก็มีนยัส าคญัและก าลงัเพิม่ขึน้ ประเทศสมาชิกอาเซยีนทัง้ 10 ได้ลงนามเป็นสมาชิก AIIB แล้ว และภมูิภาค
อาเซยีนก็อยูใ่นพืน้ท่ีเป้าหมายโครงการ OBOR การเพิ่มขึน้ของการเข้าถงึด้านการเงินเพื่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานนี ้
จึงดจูะสร้างผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัทัว่ทัง้ภมูิภาคอาเซียน 

เอเชียก าลงัเผชิญกบัการภาวะขาดแคลนเงินทนุส าหรับพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งมีนยัส าคญั และรัฐบาลประเทศ
อาเซยีนสว่นใหญ่ก็แสดงออกอยา่งชดัเจนถึงความต้องการท่ีจะดงึดดูการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ โครงการและสถาบนั
ทางการเงินท่ีกลา่วถึงข้างต้น สามารถตอบสนองความต้องการเหลา่นีไ้ด้ และมีศกัยภาพที่จะท าให้เงินทนุไหลบา่สูภ่มูิภาค
ได้อยา่งฉบัไว รองรับการเดินหน้าของแผนลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมากขึน้ และท าให้มีการขยายการเช่ือมโยงระหวา่งจีน
และอาเซยีน และระหวา่งประเทศภายในภมูิภาคอาเซยีนเอง ในขณะเดียวกนั หากปราศจากซึง่ความโปร่งใส การคุ้มครอง



และความรับผิดชอบแล้ว ผลประโยชน์จากการลงทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้อาจจะลดลงไปตามขนาดของผลกระทบโครงการท่ี
มีตอ่ผู้คนและสิง่แวดล้อมในภมูิภาค 

กองทนุเพื่อการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานอาเซยีน-จีน (CAF) ได้ออกนโนบายตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของบรรษัท
เงินทนุระหวา่งประเทศ (IFC) และ AIIB ก็ได้ออกกรอบด าเนนิการด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมแล้ว พร้อมกลไกการรับ
เร่ืองราวร้องทกุข์ที่ก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา อยา่งไรก็ตาม การคุ้มครองด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมของนกัลงทนุของจีน 
โดยทัว่ไปอยูใ่นระดบัพืน้ฐาน และไมเ่ปิดรับฟังความเห็นและการตรวจสอบจากสาธารณะ ไมม่ีแหลง่ทนุทวิภาคีใดที่
ปรากฏช่ือในรายงานฉบบันี ้ เผยแพร่เอกสารรโครงการอยา่งกว้างขวาง และก็ไมม่ีองค์กรใดเลยที่มีกลไกรับเร่ืองร้องทกุข์
หรือกลไกแสดงความรับผิดชอบ จากบริบทเช่นนี ้ ประกอบกบัข้อเท็จจริงที่วา่กลไกการคุ้มครองของ AIIB นัน้ก็ยงัไมไ่ด้มี
การทดลองน าไปใช้ การเพิม่ขึน้ของการกู้ยืมเพื่อโครงสร้างพืน้ฐานใด ๆ ในภมูิภาคนีจ้งึต้องการการติดตามตรวจสอบอยา่ง
ใกล้ชิด 

กลุม่ประชาสงัคมอาเซียนสามารถเข้ามามีบทบาทส าคญัในการตดิตามตรวจสอบและมีสว่นร่วมในโครงการลงทนุเหลา่นี ้
ด้วยการพฒันาความเข้าใจให้ลกึซึง่ตอ่โครงการและสถาบนัทางการเงินเหลา่นี ้ ตดิตามตรวจสอบกิจกรรมและการพฒันา 
และสร้างความตระหนกัแก่สาธารณะตอ่ประเด็นเหลา่นี ้ ยิง่ไปกวา่นัน้ ภาคประชาสงัคมยงัสามารถที่จะผลกัดนัให้เกิด
มาตรฐานคณุภาพ และความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ในการคุ้มครองชมุชนท่ีได้รับผลกระทบและระบบนิเวศน์ 
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