รุ กคืบ: การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานของจีนในอาเซียน
และภูมิภาคอื่น
เอกสารหมายเลข 3 – โครงการ The One Belt One Road
One Belt One Road (OBOR)1 เป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักทีจ่ ีนริ เริ่ มดาเนินการในช่วงไม่กี่ปีทีผ่ า่ นมา ประกาศเปิ ดตัว
โดยประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง ในปี 2556 เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างจีนกับบรรดาประเทศต่าง ๆ ที่อยูบ่ นเส้ นทางระหว่าง
จีนกับยุโรป OBOR แสวงหาการสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคม
พลังงาน การค้ า และการสือ่ สาร รวมทังด้
้ านอื่นๆ
แม้ จะถูกนาเสนอในฐานะยุทธศาสตร์ ใหม่ แต่โดยเนื ้อแท้ แล้ ว OBOR เป็ นการสานต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจีนทีก่ าลัง
ดาเนินการอยู่ เพื่อมุง่ ผลักดันการเชื่อมโยงและเส้ นทางการค้ าในภูมิภาค เพิม่ บทบาทของบริษัทจีนในเวทีสากล และเพิ่ม
การเข้ าถึงตลาดโลกของจีน หรื ออีกนัยหนึง่ คือภาคต่อของของยุทธศาสตร์ ออกสู่ตลาดโลก (Going Out Strategy) ของ
จีน ผ่านมาตรการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศของรัฐบาลจีนที่ดาเนินต่อเนื่องมากว่าทศวรรษ
One Belt One Road คืออะไร
โครงการภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ One Belt One Road ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ วงแหวนเศรษฐกิ จเส้นทางสายไหมทาง
บก และเส้ นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 โดยวงแหวนเศรษฐกิจเส้ นทางสายไหมทางบก มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมจีนกับยุโรปผ่านทางเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก ส่วนเส้ นทางสายไหมทางทะเล จะเชื่อมจีนกับยุโรป ผ่านเส้ นทาง
เดินเรื อที่เชื่อมผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา นอกจากสองเส้ นทางการเชื่อมต่อหลักนี ้ โครงการ
OBOR ยังรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และเส้ นทางเพิม่ เติมที่จะเชื่อมต่อกับ 2 ระเบียง
เศรษฐกิจสาคัญ ดังแผนภาพข้ างล่าง2

ที่มา: ไชน่ า เดลี่ (2558)
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ในเดือนมีนาคม 2558 จีนได้ เปิ ดเผย วิ สยั ทัศน์และปฏิ บตั ิ การใน
การร่ วมสร้างวงแหวนเศรษฐกิ จเส้นทางสายไหมและเส้นทางสาย
ไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที ่ 21 (ต่อจากไปจะหมายถึง วิสยั ทัศน์
OBOR) ภาพจากเอกสารเผยแพร่คือ โครงการจะเป็ นประโยชน์
แก่ทกุ ประเทศทีเ่ ข้ ามาร่วมมือ จะสร้ างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
จะพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาค จะสร้ างความเข้ มแข็งในการ
แลกเปลีย่ น และจะส่งเสริ มสันติภาพและการพัฒนา3

ระเบียบเศรษฐกิจที่สาคัญของ OBOR
จีน-มองโกเลีย-รัสเชีย
สะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่
จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก
จีน-ปากีสถาน
บังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมาร์
จีน-คาบสมุทรอินโดจีน

วิสยั ทัศน์ OBOR ระบุวา่ โครงการนี ้จะใช้ สวนอุตสาหกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็ นฐานความร่วมมือ ส่วนแผนงานทางทะเลจะเน้ น
สร้ างเส้ นทางการคมนาคมที่ “ราบลืน่ มัน่ คง และมีประสิทธิภาพ”
เชื่อมต่อท่าเรื อสาคัญที่ตงอยู
ั ้ ต่ ลอดเส้ นทางเป้าหมายของโครงการ OBOR ภายใต้ กรอบนี ้ เอกสารได้ อ้างอิงถึง 6 ระเบียง
เศรษฐกิจสาคัญ รายละเอียดดังแผนที่ด้านล่าง

ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ โครงการ One Belt One Road4

ทีม่ า: HKTDC Research (2558)

เป้าหมายสาคัญของ OBOR คือ “การประสานนโยบาย” เพื่อความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีน
กับประเทศต่าง ๆ ใน OBOR และนโยบายสนับสนุนเพื่อความร่วมมือดังกล่าวและโครงการขนาดใหญ่5 การเชื่อมโยง
ระบบสาธารณูปโภค (Facilities Connectivity) เป็ นอีกเรื่ องที่ได้ รับการให้ ความสาคัญ และรวมถึงการปรับปรุงการ
เชื่อมโยงระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน การก่อสร้ างระเบียงการคมนาคมระหว่างประเทศ และการพัฒนาเครื อข่ายโครงสร้ าง
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พื ้นฐานข้ ามพรมแดน โครงการนี ้ยังให้ ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านพลังงานด้ วย โดยเฉพาะท่อส่งก๊ าซ
และน ้ามัน สายส่งไฟฟ้ าข้ ามแดน และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าระดับภูมิภาค6
อีกจุดเน้ นสาคัญของโครงการคือ การยกเลิกสิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคของการค้ าการลงทุน และการก่อตังเขตการค้
้
าเสรี การค้ า
วิสยั ทัศน์ OBOR เน้ นการลงทุนในหลากหลายภาค ทังภาคการเกษตร
้
ป่ าไม้ ประมง อุตสาหกรรมพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม และ
ภาคการท่องเที่ยว และเรียกร้ องให้ มีการเพิ่มความร่วมมือในการสารวจและพัฒนาพลังงานถ่านหิน น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ
พลังน ้า นิวเคลียร์ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อทาให้ โครงการนี ้เกิดขึ ้นได้ จริ ง จีนจะหาทางทาบันทึกความ
เข้ าใจ แผน และข้ อตกลงความร่วมมือทวิภาคีใหม่ กับประเทศในพื ้นที่เป้าหมาย OBOR
การบริหารจัดการ ของ OBOR
OBOR ไม่ใช่สถาบัน และไม่ได้ ดาเนินการด้ วยการประสานงานขององค์กรใดองค์กรหนึง่ แต่เป็ นโครงการที่ขบั เคลือ่ นโดย
รัฐบาล และอยูภ่ ายใต้ การดูแลของ กลุ่มผูน้ าเพือ่ ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ OBOR (The Leading Group for
Advanceing the Development of One Belt One Road)7 ซึง่ มีสมาชิกรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของรัฐบาล และมี
ประธานเป็ น จาง เกาลี่ ผู้ซงึ่ เป็ นรองประธานาธิบดีประเทศจีน และเป็ นสมาชิกคณะกรรมการประจากรมการเมืองของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนด้ วย8 บทบาทที่ชดั เจนของกลุม่ นานี ้แทบไม่เป็ นที่รับรู้ เลย แต่การที่สมาชิกกลุม่ ประกอบ
ด้ วยเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงดังกล่าว ก็สะท้ อนให้ เห็นแล้ วว่ากลุม่ นี ้มีความสาคัญเพียงไร ในสายตาของบรรดารัฐบาลสมาชิ ก
จีนกาลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาแผนงานรายภาคเป็ นการเฉพาะ ทังภาคพลั
้
งงาน การเกษตร พิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม การศึกษา
9
และความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้ โครงการนี ้ อย่างไรก็ตาม เอกสารวิสยั ทัศน์ OBOR ระบุวา่ การพัฒนาของ
โครงการเป็ นกระบวนการที่ยดื หยุน่ แตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่ และมีจีนทาหน้ าที่ประสานประเทศต่าง ๆ ตลอดเส้ นทาง
OBOR “เพื่อหาข้ อสรุปเรื่ องตารางเวลา แผนที่นาทาง และความสอดคล้ องกันโครงการพัฒนาระดับชาติและแผนความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค” พิจารณาจากธรรมชาติโดยรวมของ OBOR อีกหลายตัวละครดูเหมือนจะเข้ ามามีสว่ นในโครงการ
อนาคตของ OBOR รวมทัง้ หน่วยงานรัฐจีนที่รับผิดชอบด้ านการลงทุนนอกประเทศ หน่วยงานระดับชาติหรื อรอง ๆ ลงไป
ของบรรดาประเทศเจ้ าภาพ ผู้บงั คับใช้ กฎหมาย บริ ษัทสัญชาติจีน บริ ษัทร่วมลงทุนที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติจีน สถาบันการเงินทัง้
ของรัฐและเอกชนหลากหลาย และอื่น ๆ
การคุ้มครองด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ของ OBOR
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของจีน ประกาศว่า OBOR จะดาเนินการ “หารื ออย่างกว้ างขวาง” และแบ่งปั น
ผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและเปิ ดกว้ าง10 วิสยั ทัศน์ OBOR ระบุถึงภาระผูกพันแบบกว้ าง ๆ ไว้ จานวนหนึง่ รวมถึงการ
ส่งเสริ มโครงการที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และ เรี ยกร้ องให้ บริษัทที่ดาเนินการภายใต้ OBOR เข้ าไปมีสว่ นในเศรษฐกิจ
การจ้ างงานและวิถีชีวิตในระดับท้ องถิ่น นอกจากนี ้ยังระบุวา่ การดาเนินโครงการควรส่งเสริ มทิศทาง “สีเขียว” และ ”
คาร์ บอนตา่ ” คานึงถึงผลกระทบในมิตกิ ารเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีตวั ละครจากหลากหลากหลายภาคส่วนเข้ ามาเกี่ยวข้ องในขันตอนด
้
าเนินโครงการ จึงไม่มีชดุ ของ
มาตรฐานหรื อแนวทางทีช่ ดั เจนในการประยุกต์การดาเนินการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม หรื อด้ านอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านัน้
โครงการมีพนั ธะผูกพันที่จะต้ องดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบภายในประเทศ เช่นเดียวกับพันธะต่อนโยบายและ
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มาตรการคุ้มครองของบรรดาสถาบันเงินทุนและองค์กรอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องในแต่ละโครงการ ตัวอย่างเช่น หาก AIIB ให้ การ
สนับสนุนโครงการหนึง่ บนเส้ นทาง One Belt One Road กรอบมาตรการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมของ AIIB ก็จะถูก
นามาใช้ เช่นเดียวกัน ธนาคารเฉพาะด้ านของจีนอย่างธนาคารเพือ่ การนาเข้ าและส่งออกก็จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
นโยบายภายในของแต่ละท้ องถิ่นของโครงการ
การเงิน สาหรับโครงการภายใต้ OBOR
โครงการภายใต้ OBOR ต้ องการเงินหลายพันล้ านดอลลาร์ ในระยะอันใกล้ นี ้ เงินทุนเหล่านี ้จะมาจากหลากหลายแหล่ง ซึง่
หลายแหล่งไม่ใช่แหล่งเงินทุนใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารเฉพาะกิจของจีนรวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาจีน ได้ ให้ การ
สนับสนุนการเงินกับหลายโครงการซึง่ ปั จจุบนั เป็ นโครงการอยูบ่ นเส้ นทาง OBOR มานานกว่าทศวรรษแล้ ว บรรดาธนาคาร
พาณิชย์จีนก็มีบทบาทในหลายประเทศตลอดเส้ นทาง เช่นเดียวกับกองทุนรวมตราสารทุนและบริษัทด้ านการลงทุนของจีน
จานวนมาก
นับแต่เปิ ดตัว OBOR องค์กรเหล่านี ้ได้ มีการตังกองทุ
้
นขึ ้นใหม่ และรับเงินสนับสนุนเพิ่มจากรัฐบาล หลายกองทุนตังขึ
้ ้นเพื่อ
ดาเนินการสนับสนุนการเงินเฉพาะแก่โครงการ OBOR ที่ร้ ูจกั กันดีก็คือ กองทุนเส้ นทางสายไหม จีนยังได้ ประกาศอีกว่า มี
แผนจะพิจารณาการขยายโครงการเงินช่วยเหลือต่างประเทศ ทีเ่ น้ นสนับสนุนโครงการด้ านการคมนาคม พลังงาน และ
โทรคมนาคมในประเทศตามเส้ นทาง OBOR11
สรุ ป
โครงการ OBOR สะท้ อนให้ เห็นถึงการกลับมาให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการลงทุนนอกประเทศของจีน โดยเฉพาะใน
โครงการที่ขยายการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีการจัดตังกองทุ
้
นใหม่ขึ ้นมาอีกหลายกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเป็ นการ
เฉพาะ และ บรรดาบริษัทและสถาบันต่าง ๆ ก็ออกมาสนับสนุนและประกาศแผนเพิ่มการลงทุนและให้ ก้ แู ก่โครงการภายใต้
เส้ นทางนี ้อย่างรวดเร็ ว
หาก OBOR ประสบความสาเร็จในการสร้ างโอกาสใหม่สาหรับการลงทุนและระดมแหล่งเงินทุนใหม่ ภาคเอกชนจีนดูจะ
ได้ รับประโยชน์จากสัญญเพื่อออกแบบ พัฒนา และดาเนินโครงการภายใต้ นโยบายนี ้ โดยเฉพาะกับบรรดารัฐวิสาหกิจจีนที่
ได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาลจีนในการแสวงโอกาสการลงทุนในกลุม่ ประเทศ OBOR แต่บริ ษัทเอกชนจานวนมากก็แสดง
การสนับสนุนด้ วยเช่นกัน12 การเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ ้นอาจสร้ างตลาดใหม่ให้ ภาคส่งออกของจีน ขณะเดียวกันก็เป็ นการเพิ่มการ
เข้ าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานทีจ่ ีนต้ องการอย่างมากด้ วย
นอกจากเพิม่ อิทธิพลให้ จีนในกิจการ
เศรษฐกิจโลกแล้ ว โครงการนี ้ยังจะเพิ่มโอกาสให้ แก่จีน ในการส่งออกเทคโนโลยีและกาลังการผลิตที่เหลือจากความ
ต้ องการภายในประเทศอีกด้ วย
วิสยั ทัศน์ OBOR ให้ ความสาคัญกับศักยภาพของการขยายความร่วมมือและการลงทุน เพื่อผลประโยชน์ของจีน และของ
บรรดาประเทศที่ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานยังอยูใ่ นระดับด้ อยพัฒนา การเพิ่มขึ ้นของแหล่งเงินทุนเพื่อโครงสร้ างพื ้นฐานจะ
ได้ รับการต้ อนรับอย่างดีจากบรรดาประเทศตลอดเส้ นทาง OBOR อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ โครงการนี ้จะสามารถบรรลุพนั ธะ
สัญญาที่วา่ จะพัฒนาแบบ “ได้ กนั ทังสองฝ่
้
าย”(WIN-WIN) นัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่การไหลเวียนของการเงินโครงการจะต้ องมี
ความยัง่ ยืน ไม่ก่อผลกระทบอันตราย และเกิดประโยชน์อย่างแท้ จริ งกับกลุม่ เป้าหมายของโครงการนัน้ ๆ
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