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จุดร่วมทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย
งไทย--จีน จาก EEC ถึง BRI

ที่ผ่านมา จีนได้ขยายบทบาทไปทั่วโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (The Belt and Road Initiative: BRI) เพื่อการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้าพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยการทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาล เพื่อพัฒนาประเทศให้กลายเป็น
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน
จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ประเทศมหาอานาจอย่างจีน
ได้ขยายบทบาทไปทั่วโลก โดยเฉพาะทางด้านการค้าการลงทุน
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (BRI) ซึง่ ถือเป็นยุทธศาสตร์
ระดับชาติทจี่ นี มีมาตรการผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จีนใช้ BRI เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน และเพื่อการ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยการเชื่อมโยงระบบราง
ผ่านเส้นทางรถไฟยาวนับหมื่นกิโลเมตร จากจีนไปจนถึงยุโรป
และส่งเสริมให้นกั ธุรกิจจีนออกไปลงทุนยังประเทศต่างๆ ซึง่ ไทย
มีความคาดหวังที่จะเชื่อมโยง EEC เข้ากับ BRI ของจีน ในการ
ดึงดูดการลงทุนจากภาคธุรกิจจีน และพัฒนาประเทศให้กลายเป็น
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน
ปัจจุบนั ประเทศมหาอานาจของโลกอย่างจีน กาลังเร่งเครือ่ ง
พัฒนาประเทศ โดยมีโครงการยักษ์ใหญ่อย่าง BRI ที่เชื่อมโยง
กับอีก ๗๐ ประเทศทัว่ โลก ผ่านเส้นทางๆ บก ๓ เส้นทาง ได้แก่
๑) จากจีนไปสู่เอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป ๒) จากจีนเข้า

เอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เพื่อไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และ ๓) จากจีนเข้าเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ ออกสู่มหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งไทยมีทาเลตั้งอยู่บนเส้นแถบทางด้านใต้ของ BRI
ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้าลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศอย่างหนักไม่ต่างแตกจากจีนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งไทยได้มี
การทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาล เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ในทุกมิติ ทั้งระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน
เพือ่ มุง่ หวังพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจชัน้ นาของภูมภิ าคอาเซียน
สถานการณ์ล่าสุด ไทยและจีนกาลังพัฒนากรอบความ
ร่วมมือใน ๔ ด้าน กล่าวคือ ๑) ความร่วมมือทางนโยบายระดับสูง
ภาครัฐ ๒) ประสานงานกับนโยบายมหภาคทัง้ การค้าและการลงทุน
๓) เพิม่ จุดร่วมในการพัฒนาไทย-จีน โดยสนับสนุนผูป้ ระกอบการใหม่
มาลงทุนใน EEC และ ๔) มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับ
ประชาชนผ่านหลายช่องทาง เช่น การท่องเทีย่ ว การศึกษา เป็นต้น
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บทวิเคราะห์
ปัจจัยทีช่ ว่ ยเสริมสร้างโอกาสให้การเชือ่ มโยงระหว่าง EEC
ของไทย และ BRI ของจีน ให้สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น คือ
๑) อุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้นโยบาย Made in China
2025 ของจีน และอุตสาหกรรมใหม่ New S Curve ของไทย
มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน เช่น อุตสาหกรรมการบิน
อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เป็นต้น ซึง่ จะช่วยให้การผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของไทยและจีน มีความสอดรับกันและช่วยเสริมกันและกัน
๒) EEC และ BRI มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและขยาย
เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างกัน และยังสามารถ
ขยายส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ และตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น
๓) ภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ที่จีนผลักดันการขนส่งระบบราง
ตามแนวเส้นทางสายไหมจนไปถึงยุโรปได้สาเร็จนั้น เป็นปัจจัย
ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ EEC โดยเฉพาะ
การใช้เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจีน-ยุโรป ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึง่
ในการขนส่งสินค้าส่งออกของไทยไปยังประเทศในยุโรป
๔) การขนส่งสินค้าด้วยระบบรางภายใต้โครงการ EEC
และ BRI ข้ามพรมแดนไปยังคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์
และกระจายต่อไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป จะช่วยประหยัดเวลา
มากกว่าการขนส่งทางทะเล
๕) ไทยเปรียบเหมือนสปริงบอร์ดที่ดีของจีนในการเข้าสู่
ภูมภิ าคอาเซียน เพราะไทยมีความใกล้ชดิ ทัง้ กับเมียนมา สปป.ลาว
และกัมพูชา ซึง่ จีนมองว่าภูมภิ าคอาเซียนยังคงเป็นแหล่งวัตถุดบิ
ซึง่ เป็น Sourcing Center ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ โดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง
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ร่วมลงทุน ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างให้ EEC กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ
แห่งใหม่ของไทยและภูมิภาคอย่างแท้จริง
๓) ไทยซึ่งมีทาเลที่ตั้งบนเส้นทาง BRI จะได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่ เพราะโครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนในมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งการช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
และยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่ศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์
การค้าการลงทุน และการเงินของภูมิภาค
๔) การเชือ่ มต่อยุทธศาสตร์ EEC กับ BRI นัน้ นอกจากไทย
จะได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในมิตติ า่ งๆ แล้ว ยังสามารถ
ช่วยเพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ไทย : ผลประโยชน์ระหว่างไทย-จีน ที่มีความหลากหลาย
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และด้านความมั่นคง
ซึ่งภาครัฐควรใช้ความระมัดระวังและมีความรอบคอบในการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับจีนในมิติต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน
โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือกับจีนภายใต้จดุ ร่วมทางยุทธศาสตร์
EEC และ BRI ซึ่งภาครัฐต้องตระหนักถึงผลกระทบทางด้าน
ความมัน่ คงและด้านเศรษฐกิจ โดยคานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ
และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
กองทัพ : หน่วยงานด้านความมั่นคงทุกระดับ ควรศึกษา
และจัดทาฐานข้อมูลสาหรับพิจารณาดาเนินการเตรียมความพร้อม
ทัง้ ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และยุทธวิธใี นการรับมือกับปัญหา
ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเข้ามาพร้อมกับ
การพัฒนา EEC และการเชือ่ มโยง EEC กับ BRI ในอนาคต อีกทัง้
ควรมีการแลกเปลีย่ นฐานข้อมูลและเข้าไปมีสว่ นร่วมกับหน่วยงาน
ในมิตอิ นื่ ๆ เพือ่ ลดปัจจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ

๑) ไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากจุดร่วมทางยุทธศาสตร์ โดย
อ้างอิง
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากจีน ซึง่ ในปัจจุบนั
๑) http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644487
จีนได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนาของโลกทางด้านการคิดค้น AI
๒) http://www.logisticstime.net/archives/10840
๓) http://www.koratstartup.com/76990/
และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต
๒) การพัฒนาจุดร่วมทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีน จะส่งผล
ทาให้กลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้นกั ลงทุนจากต่างชาติสนใจเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มมากขึ้น ทั้งการลงทุนโดยตรง หรือการ
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