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รุกคืบ: การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของจนีในอาเซียน
และภมูิภาคอื่น 

 

เอกสารหมายเลข 3 – โครงการ The One Belt One Road  
 

One Belt One Road (OBOR)1 เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาหลกัทีจี่นริเร่ิมด าเนินการในช่วงไมก่ี่ปีทีผ่า่นมา ประกาศเปิดตวั
โดยประธานาธิบดี ส ี จิน้ผิง ในปี 2556 เพื่อเพิ่มการเช่ือมตอ่ระหวา่งจีนกบับรรดาประเทศตา่ง ๆ ที่อยูบ่นเส้นทางระหวา่ง
จีนกบัยโุรป OBOR แสวงหาการสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกให้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม
พลงังาน การค้า และการสือ่สาร รวมทัง้ด้านอื่นๆ   

แม้จะถกูน าเสนอในฐานะยทุธศาสตร์ใหม ่แต่โดยเนือ้แท้แล้ว OBOR เป็นการสานตอ่ยทุธศาสตร์การพฒันาของจีนท่ีก าลงั
ด าเนินการอยู ่ เพื่อมุง่ผลกัดนัการเช่ือมโยงและเส้นทางการค้าในภมูิภาค เพิม่บทบาทของบริษัทจีนในเวทีสากล และเพิ่ม
การเข้าถงึตลาดโลกของจีน หรืออีกนยัหนึง่ คือภาคตอ่ของของยทุธศาสตร์ออกสู่ตลาดโลก (Going Out Strategy) ของ
จีน ผา่นมาตรการสนบัสนนุการลงทนุในตา่งประเทศของรัฐบาลจีนท่ีด าเนินตอ่เนื่องมากวา่ทศวรรษ 

One Belt One Road คืออะไร 

โครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ One Belt One Road ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั คือ วงแหวนเศรษฐกิจเสน้ทางสายไหมทาง
บก และเส้นทางสายไหมทางทะเลแหง่ศตวรรษที่ 21 โดยวงแหวนเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก มวีตัถปุระสงค์เพื่อ
เช่ือมจีนกบัยโุรปผา่นทางเอเชียกลางและเอเชียตะวนัตก  สว่นเส้นทางสายไหมทางทะเล จะเช่ือมจีนกบัยโุรป ผา่นเส้นทาง
เดินเรือที่เช่ือมผา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา  นอกจากสองเส้นทางการเช่ือมตอ่หลกันี ้ โครงการ 
OBOR ยงัรวมถงึการพฒันาโครงขา่ยการเช่ือมโยงระหวา่งประเทศ และเส้นทางเพิม่เตมิที่จะเช่ือมตอ่กบั 2 ระเบียง
เศรษฐกิจส าคญั ดงัแผนภาพข้างลา่ง2  

 

 
ท่ีมา: ไชน่า เดล่ี (2558) 
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ในเดือนมีนาคม 2558 จีนได้เปิดเผย วิสยัทศัน์และปฏิบติัการใน
การร่วมสร้างวงแหวนเศรษฐกิจเสน้ทางสายไหมและเส้นทางสาย
ไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที ่21 (ตอ่จากไปจะหมายถึง วิสยัทศัน์ 
OBOR) ภาพจากเอกสารเผยแพร่คือ โครงการจะเป็นประโยชน์
แก่ทกุประเทศทีเ่ข้ามาร่วมมอื จะสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 
จะพฒันาความร่วมมือในภมูิภาค จะสร้างความเข้มแขง็ในการ
แลกเปลีย่น และจะสง่เสริมสนัตภิาพและการพฒันา3 

วิสยัทศัน์ OBOR ระบวุา่ โครงการนีจ้ะใช้สวนอตุสาหกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็นฐานความร่วมมือ สว่นแผนงานทางทะเลจะเน้น
สร้างเส้นทางการคมนาคมที่ “ราบลืน่ มัน่คง และมีประสทิธิภาพ” 
เช่ือมตอ่ทา่เรือส าคญัที่ตัง้อยูต่ลอดเส้นทางเป้าหมายของโครงการ OBOR ภายใต้กรอบนี ้ เอกสารได้อ้างอิงถึง 6 ระเบียง
เศรษฐกิจส าคญั รายละเอียดดงัแผนท่ีด้านลา่ง   

ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้โครงการ One Belt One Road4 

 

 
ทีม่า: HKTDC Research (2558) 

 

เป้าหมายส าคญัของ OBOR คือ “การประสานนโยบาย” เพื่อความร่วมมือทางยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งจีน
กบัประเทศตา่ง ๆ ใน OBOR และนโยบายสนบัสนนุเพื่อความร่วมมือดงักลา่วและโครงการขนาดใหญ่5 การเช่ือมโยง
ระบบสาธารณปูโภค (Facilities Connectivity) เป็นอีกเร่ืองที่ได้รับการให้ความส าคญั และรวมถงึการปรับปรุงการ
เช่ือมโยงระบบโครงสร้างพืน้ฐาน การก่อสร้างระเบยีงการคมนาคมระหวา่งประเทศ และการพฒันาเครือขา่ยโครงสร้าง

 

ระเบียบเศรษฐกิจที่ส าคัญของ OBOR  
 

จีน-มองโกเลีย-รัสเชีย 
สะพานเศรษฐกิจยเูรเชียใหม่ 
จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวนัตก 

จีน-ปากีสถาน 
บังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมาร์ 

จีน-คาบสมุทรอินโดจนี 
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พืน้ฐานข้ามพรมแดน โครงการนีย้งัให้ความส าคญักบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานด้วย โดยเฉพาะทอ่สง่ก๊าซ
และน า้มนั สายสง่ไฟฟ้าข้ามแดน และการพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าระดบัภมูิภาค6  

 

อีกจดุเน้นส าคญัของโครงการคือ การยกเลกิสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคของการค้าการลงทนุ และการกอ่ตัง้เขตการค้าเสรีการค้า 
วิสยัทศัน์ OBOR เน้นการลงทนุในหลากหลายภาค ทัง้ภาคการเกษตร ป่าไม้ ประมง อตุสาหกรรมพิทกัษ์สิง่แวดล้อม และ
ภาคการทอ่งเที่ยว และเรียกร้องให้มีการเพิ่มความร่วมมือในการส ารวจและพฒันาพลงังานถา่นหิน น า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิ
พลงัน า้ นิวเคลยีร์ พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ และเพื่อท าให้โครงการนีเ้กิดขึน้ได้จริง จีนจะหาทางท าบนัทกึความ
เข้าใจ แผน และข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคใีหม ่กบัประเทศในพืน้ท่ีเป้าหมาย OBOR  
 

การบริหารจัดการ ของ OBOR 
 

OBOR ไมใ่ช่สถาบนั และไมไ่ด้ด าเนินการด้วยการประสานงานขององค์กรใดองค์กรหนึง่ แตเ่ป็นโครงการท่ีขบัเคลือ่นโดย
รัฐบาล และอยูภ่ายใต้การดแูลของ กลุ่มผูน้ าเพือ่ความคืบหนา้การพฒันาโครงการ OBOR (The Leading Group for 
Advanceing the Development of One Belt One Road)7 ซึง่มีสมาชิกรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดบัสงูของรัฐบาล และมี
ประธานเป็น จาง เกาลี ่ ผู้ซึง่เป็นรองประธานาธิบดีประเทศจีน และเป็นสมาชิกคณะกรรมการประจ ากรมการเมืองของ
พรรคคอมมวินิสต์แหง่ประเทศจีนด้วย8 บทบาทที่ชดัเจนของกลุม่น านีแ้ทบไมเ่ป็นท่ีรับรู้เลย แตก่ารท่ีสมาชิกกลุม่ประกอบ 
ด้วยเจ้าหน้าที่ระดบัสงูดงักลา่ว ก็สะท้อนให้เห็นแล้ววา่กลุม่นีม้คีวามส าคญัเพียงไร ในสายตาของบรรดารัฐบาลสมาชิก 

จีนก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาแผนงานรายภาคเป็นการเฉพาะ ทัง้ภาคพลงังาน การเกษตร พิทกัษ์สิง่แวดล้อม การศกึษา 
และความร่วมมือทางวฒันธรรมภายใต้โครงการนี ้9 อยา่งไรก็ตาม เอกสารวิสยัทศัน์ OBOR ระบวุา่ การพฒันาของ
โครงการเป็นกระบวนการท่ียดืหยุน่ แตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ท่ี และมีจีนท าหน้าที่ประสานประเทศตา่ง ๆ ตลอดเส้นทาง 
OBOR “เพื่อหาข้อสรุปเร่ืองตารางเวลา แผนท่ีน าทาง และความสอดคล้องกนัโครงการพฒันาระดบัชาติและแผนความ
ร่วมมือระดบัภมูิภาค” พิจารณาจากธรรมชาติโดยรวมของ OBOR อีกหลายตวัละครดเูหมือนจะเข้ามามีสว่นในโครงการ
อนาคตของ OBOR รวมทัง้ หนว่ยงานรัฐจีนที่รับผิดชอบด้านการลงทนุนอกประเทศ หนว่ยงานระดบัชาติหรือรอง ๆ ลงไป
ของบรรดาประเทศเจ้าภาพ ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย บริษัทสญัชาตจีิน บริษัทร่วมลงทนุท่ีไมใ่ช่สญัชาติจีน สถาบนัการเงินทัง้
ของรัฐและเอกชนหลากหลาย และอื่น ๆ 

การคุ้มครองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ OBOR 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศของจีน ประกาศวา่ OBOR จะด าเนินการ “หารืออยา่งกว้างขวาง” และแบง่ปัน
ผลประโยชน์อยา่งโปร่งใสและเปิดกว้าง10 วิสยัทศัน์ OBOR ระบถุึงภาระผกูพนัแบบกว้าง ๆ ไว้จ านวนหนึง่ รวมถงึการ
สง่เสริมโครงการท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ เรียกร้องให้บริษัทท่ีด าเนินการภายใต้ OBOR เข้าไปมีสว่นในเศรษฐกิจ 
การจ้างงานและวิถีชีวิตในระดบัท้องถ่ิน นอกจากนีย้งัระบวุา่ การด าเนินโครงการควรสง่เสริมทิศทาง “สเีขียว” และ ”
คาร์บอนต า่” ค านงึถงึผลกระทบในมิตกิารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกอยา่งเต็มที่ 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากมีตวัละครจากหลากหลากหลายภาคสว่นเข้ามาเก่ียวข้องในขัน้ตอนด าเนินโครงการ จึงไมม่ีชดุของ
มาตรฐานหรือแนวทางทีช่ดัเจนในการประยกุต์การด าเนินการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ยิ่งไปกวา่นัน้ 
โครงการมีพนัธะผกูพนัท่ีจะต้องด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบภายในประเทศ เช่นเดียวกบัพนัธะตอ่นโยบายและ
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มาตรการคุ้มครองของบรรดาสถาบนัเงินทนุและองค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะโครงการ ตวัอยา่งเช่น หาก AIIB ให้การ
สนบัสนนุโครงการหนึง่บนเส้นทาง One Belt One Road กรอบมาตรการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมของ AIIB ก็จะถกู
น ามาใช้ เช่นเดยีวกนั ธนาคารเฉพาะด้านของจีนอยา่งธนาคารเพือ่การน าเข้าและสง่ออกก็จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและ
นโยบายภายในของแตล่ะท้องถ่ินของโครงการ 

การเงนิ ส าหรับโครงการภายใต้ OBOR 

โครงการภายใต้  OBOR ต้องการเงินหลายพนัล้านดอลลาร์ในระยะอนัใกล้นี ้เงินทนุเหลา่นีจ้ะมาจากหลากหลายแหลง่ ซึง่
หลายแหลง่ไมใ่ช่แหลง่เงินทนุใหม ่ ยกตวัอยา่งเช่น ธนาคารเฉพาะกิจของจีนรวมถึงธนาคารเพื่อการพฒันาจีน ได้ให้การ
สนบัสนนุการเงินกบัหลายโครงการซึง่ปัจจบุนัเป็นโครงการอยูบ่นเส้นทาง OBOR มานานกวา่ทศวรรษแล้ว บรรดาธนาคาร
พาณิชย์จีนก็มีบทบาทในหลายประเทศตลอดเส้นทาง เช่นเดียวกบักองทนุรวมตราสารทนุและบริษัทด้านการลงทนุของจีน
จ านวนมาก  

นบัแตเ่ปิดตวั OBOR องค์กรเหลา่นีไ้ด้มีการตัง้กองทนุขึน้ใหม่ และรับเงินสนบัสนนุเพิ่มจากรัฐบาล หลายกองทนุตัง้ขึน้เพื่อ
ด าเนินการสนบัสนนุการเงินเฉพาะแก่โครงการ OBOR ที่รู้จกักนัดีก็คือ กองทนุเส้นทางสายไหม จีนยงัได้ประกาศอกีวา่ มี
แผนจะพิจารณาการขยายโครงการเงินช่วยเหลอืตา่งประเทศ ทีเ่น้นสนบัสนนุโครงการด้านการคมนาคม พลงังาน และ
โทรคมนาคมในประเทศตามเส้นทาง OBOR11  

สรุป 

โครงการ OBOR สะท้อนให้เห็นถึงการกลบัมาให้ความส าคญักบัการสง่เสริมการลงทนุนอกประเทศของจีน โดยเฉพาะใน
โครงการท่ีขยายการเช่ือมโยงระดบัภมูิภาค มีการจดัตัง้กองทนุใหมข่ึน้มาอกีหลายกองทนุเพื่อสนบัสนนุโครงการเป็นการ
เฉพาะ และ บรรดาบริษัทและสถาบนัตา่ง ๆ ก็ออกมาสนบัสนนุและประกาศแผนเพิ่มการลงทนุและให้กู้แก่โครงการภายใต้
เส้นทางนีอ้ยา่งรวดเร็ว 

หาก OBOR ประสบความส าเร็จในการสร้างโอกาสใหมส่ าหรับการลงทนุและระดมแหลง่เงินทนุใหม ่ ภาคเอกชนจีนดจูะ
ได้รับประโยชน์จากสญัญเพื่อออกแบบ พฒันา และด าเนินโครงการภายใต้นโยบายนี ้โดยเฉพาะกบับรรดารัฐวิสาหกิจจีนที่
ได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาลจีนในการแสวงโอกาสการลงทนุในกลุม่ประเทศ OBOR แตบ่ริษัทเอกชนจ านวนมากก็แสดง
การสนบัสนนุด้วยเช่นกนั12 การเช่ือมตอ่ที่เพิ่มขึน้อาจสร้างตลาดใหมใ่ห้ภาคสง่ออกของจีน ขณะเดยีวกนัก็เป็นการเพิ่มการ
เข้าถงึแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและแหลง่พลงังานทีจี่นต้องการอยา่งมากด้วย นอกจากเพิม่อิทธิพลให้จีนในกิจการ
เศรษฐกิจโลกแล้ว โครงการนีย้งัจะเพิ่มโอกาสให้แกจี่น ในการสง่ออกเทคโนโลยีและก าลงัการผลติที่เหลอืจากความ
ต้องการภายในประเทศอกีด้วย 

วิสยัทศัน์ OBOR ให้ความส าคญักบัศกัยภาพของการขยายความร่วมมือและการลงทนุ เพื่อผลประโยชน์ของจีน และของ
บรรดาประเทศที่ระบบโครงสร้างพืน้ฐานยงัอยูใ่นระดบัด้อยพฒันา การเพิ่มขึน้ของแหลง่เงินทนุเพื่อโครงสร้างพืน้ฐานจะ
ได้รับการต้อนรับอยา่งดจีากบรรดาประเทศตลอดเส้นทาง OBOR อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้โครงการนีจ้ะสามารถบรรลพุนัธะ
สญัญาที่วา่จะพฒันาแบบ “ได้กนัทัง้สองฝ่าย”(WIN-WIN) นัน้ จ าเป็นอยา่งยิ่งที่การไหลเวียนของการเงินโครงการจะต้องมี
ความยัง่ยืน ไมก่่อผลกระทบอนัตราย และเกิดประโยชน์อยา่งแท้จริงกบักลุม่เป้าหมายของโครงการนัน้ ๆ 
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