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คำ�นำ�

 ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจทั่วโลกกำ�ลังเคลื่อนเข้�สู่มิติใหม่ ท่ีขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยทีนัสมยั ทำ�ใหพ้ลวตัรของสถ�นก�รณด้์�นคว�มมัน่คงทัง้ภ�ยในประเทศ

และต่�งประเทศเกิดก�รเปลี่ยนแปลงของภัยคุกค�มที่มีคว�มสลับซับซ้อนม�กขึ้น 

อีกทั้ง ระบบก�รเมืองโลกจะแปรเปลี่ยนเป็นหล�ยขั้วอำ�น�จม�กขึ้น และมี

มห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจเป็นตัวแสดงหลัก จึงจำ�เป็นต้องติดต�มก�รเปลี่ยนแปลง

นโยบ�ยของประเทศเศรษฐกจิขน�ดใหญ ่เชน่ จนี สหรฐัอเมรกิ� สหภ�พยโุรป  หรอื

แม้กระทั่งอ�เซียน ส่งผลให้แต่ละประเทศจะต้องศึกษ�โครงก�รคว�มร่วมมือท�ง

เศรษฐกจิระหว�่งประเทศใหม้�กยิง่ขึน้ เพือ่รกัษ�ระดับคว�มมัน่คงท�งเศรษฐกจิให้

กับประเทศของตนเอง รวมถึงประเทศไทยด้วยท่ีจะต้องปรับโครงสร้�งไปสู่

ประเทศไทย ๔.๐ อันมีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืนในทุกด้�นเริ่ม

ตั้งแต่่ฐ�นร�กพร้อมกับว�งอน�คตคว�มม่ันคงของประเทศร่วมกันอย่�งมีทิศท�ง 

ที่ชัดเจนผ่�นกลไกขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ ซึ่งเน้นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง  

จ�กเศรษฐกิจภ�ยในประเทศให้เชื่อมโยงกับประช�คมโลก

 ในก�รนี้ ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) 

จึงได้จัดทำ�เอกส�รวิจัยด้�นคว�มม่ันคงเร่ือง “โครงก�รคว�มริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเส้นท�ง 

(Belt and Road Initiative : BRI) และโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) : คว�มมั่นคงร่วมระหว่�ง

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนและไทย” โดยได้รวบรวมเนื้อห�อันประกอบไปด้วย  

คว�มมั่นคงแห่งช�ติ คว�มมั่นคงระหว่�งประเทศ ทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ประเทศ และทฤษฎดีลุแหง่อำ�น�จ รวมถงึศกึษ�ก�รดำ�เนนิโครงก�รคว�มรเิริม่หนึง่

แถบหนึ่งเส้นท�ง (The Belt and Road Initiative) ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 

และระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  

ของไทยในห้วงปัจจุบัน นอกจ�กนี้ ยังได้ศึกษ� “คว�มเชื่อมโยงยุทธศ�สตร์ก�ร

พฒัน�เศรษฐกจิรว่มกบัจนีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ” จ�กนัน้จึงวิเคร�ะหถ์งึผลกระทบ

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ 
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ
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ทีค่�ดว�่จะเกดิข้ึนกบัประเทศไทย พรอ้มกบั “จดัทำ�ขอ้เสนอแนะแนวท�งก�รรบัมอื

ให้กับกองทัพไทย” สำ�หรับก�รดำ�เนินนโยบ�ยคว�มมั่นคงท่ีจะต้องประส�น

สอดคลอ้งกับนโยบ�ยด�้นเศรษฐกจิและก�รทตู เพือ่คงไวซ้ึง่ก�รรกัษ�ผลประโยชน์

ของช�ติต่อไป 
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บทคัดย่อ

 ง�นวิจยัเรือ่ง  “โครงก�รคว�มรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นท�ง (Belt and Road 

Initiative : BRI) และโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) : คว�มมัน่คงร่วมระหว่�งส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนีและไทย”  

มวีตัถปุระสงค์ (๑) เพือ่ศกึษ�คว�มเชือ่มโยงระหว่�งโครงก�ร BRI ของจีน และ EEC 

ของไทยในภ�พรวม (๒) เพื่อศึกษ�ผลกระทบของโครงก�ร BRI และ EEC ต่อไทย 

และ (๓) เพื่อเสนอแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงร่วมกันเพ่ือให้กองทัพไทย

เตรียมคว�มพร้อมรองรับผลอันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ใน

เขต EEC ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภ�พ เกบ็รวบรวมข้อมลูจ�กเอกส�รก�รสัมภ�ษณ์

เชิงลึก ก�รจัดสนทน�กลุ่มย่อย ก�รสังเกตแบบมีส่วนร่วม และก�รลงพื้นที่สำ�รวจ

สภ�วะแวดล้อมในเขต EEC แล้วนำ�ข้อมลูดงักล่�วม�วเิคร�ะห์ สงัเคร�ะห์ และเขยีน

บรรย�ยเชิงพรรณน� 

โดยผลจ�กก�รศึกษ�วิจัย พบว่� (๑) ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ 

BRI และ EEC ประกอบด้วย ๕ ด้�น ได้แก่ ๑.๑) ด้�นคว�มเชื่อมโยงด้�นภูมิศ�สตร์  

๑.๒) ด้�นนโยบ�ยระหว่�งรัฐบ�ลกับรัฐบ�ล ๑.๓) ด้�นก�รพัฒน�ส�ธ�รณูปโภค 

ขั้นพ้ืนฐ�น ๑.๔) ด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน และ ๑.๕)  

ด้�นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งประช�ชนและประช�ชน (๒) ผลกระทบของโครงการ 

BRI และ EEC ต่อไทย ประกอบด้วย ๕ มิติ ได้แก่ ๒.๑) มิติด้�นก�รเมือง   

๒.๒) มิติด้�นเศรษฐกิจ ๒.๓) มิติด้�นสังคม ๒.๔) มิติด้�นก�รทห�ร และ  

๒.๕) มิติด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ (๓) ข้อเสนอแนวทางการ

เสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันให้กับกองทัพไทย โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที่

สำ�คัญ ได้แก่ ๓.๑) มิติด้�นก�รเมือง รัฐบ�ลควรส่งเสริมยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� 

ร่วมกันระหว่�งรัฐบ�ลไทยและจีน ๓.๒) มิติด้�นเศรษฐกิจ ทุกภ�คส่วนต้องร่วม

มือกันพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งสร้�งสรรค์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐ�นในก�รบริห�รจัดก�ร 

๓.๓) มิติด้�นสังคม รัฐบ�ลต้องจัดลำ�ดับคว�มเร่งด่วนของนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ 
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ
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ก�รบริห�รส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี กระจ�ยก�รผลิต เชื่อมโยงซัพพล�ยเชนกับพื้นที ่

อื่น ๆ ในภูมิภ�ค ๓.๔) มิติด้�นก�รทห�ร กองทัพต้องดำ�เนินต�มแผนยุทธศ�สตร์ 

ที่ได้จัดทำ�ขึ้นให้ควบคู ่ไปกับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจในยุคโลก�ภิวัฒน์ และ  

๓.๕) มิติด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ ทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ต้องเร่งก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ เพื่อให้มีฐ�นข้อมูลที่ถูกต้องและ

พร้อมสำ�หรับก�รพิจ�รณ�และนำ�ไปใช้ 

คำ�สำ�คัญ : โครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง, โครงก�รพัฒน�ระเบียง

เศรษฐกิจภ�คตะวันออก, คว�มมั่นคงร่วม, คว�มเชื่อมโยง

เอกส�รง�นวิจัย เรื่อง
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ส่วนที่	๑

บทนำ�

๑.๑	คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

ท่�มกล�งบริบทคว�มมั่นคงของโลกที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน ได้ให้

คว�มสำ�คัญกับมิติที่เกี่ยวข้องกับพลังอำ�น�จของช�ติในทุกมิติท้ังในด้�นก�รเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ก�รทห�ร ฯลฯ แตกต่�งกันไป ต�มบริบทแวดล้อมของแต่ละ 

ห้วงเวล� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คว�มส�ม�รถในก�รรักษ�อธิปไตยท�งเศรษฐกิจ  

ถือเป็นภ�รกิจหลักของรัฐแต่ละรัฐ๑ และกล�ยเป็นปัจจัยสำ�คัญของก�รขับเคลื่อน

ประเทศในโลกของยคุโลก�ภวิตันท่ี์มคีว�มก�้วหน�้ท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี

ถกูนำ�ม�ใชเ้ปน็เครือ่งมอืสำ�คญั ทำ�ใหก้�รพฒัน�ประเทศเกดิก�รเปล่ียนแปลงอย�่ง

ก้�วกระโดดและพลิกผัน (Disruptive) อ�ทิ เทคโนโลยีปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) ระบบฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

(Internet of Things: IOTs) หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีท�งก�รเงิน เช่น  

Blockchain เปน็ตน้๒ นอกจ�กนี ้ก�รขย�ยอทิธพิลและเพิม่บทบ�ทของมห�อำ�น�จ 

โดยเฉพ�ะสหรัฐอเมริก� จีน รัสเซีย และกลุ่มข้ัวอำ�น�จใหม่ จะส่งผลให้เกิดก�ร

เปลี่ยนระเบียบโลกไปสู่ระบบหล�ยขั้วอำ�น�จ (Multi-Polar) ซึ่งจะเห็นได้จ�กก�ร

มปีระเทศทีเ่ป็นตล�ดใหม ่(Emerging Countries) เปน็ประเทศกำ�ลงัพฒัน�ก�้วขึน้

ม�มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกท้�ท�ยข้ัวอำ�น�จเก่�อย่�งสหรัฐฯ และยุโรปเพ่ิมม�กข้ึน  

เช่น จีน รัสเซีย บร�ซิล แอฟริก�ใต้ และอินเดีย อีกทั้ง ยังมีก�รรวมกลุ่มท�ง 
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อนภุมูภิ�ค เชน่ อ�เซยีน และ บรคิส ์ทีข่ึน้ม�ท�้ท�ยและถ่วงดุลอำ�น�จท�งเศรษฐกจิ

และก�รเมืองสหรัฐฯ และยุโรป เช่นกัน อย่�งไรก็ดี จ�กก�รที่สหรัฐฯ และประเทศ

ในสหภ�พยุโรป เผชิญกับปัญห�ด้�นเศรษฐกิจและก�รเงิน ส่งผลให้ก�รเติบโต 

ท�งเศรษฐกิจเปลี่ยนถ่�ยจ�กภูมิภ�คตะวันตกม�สู่ภ�คตะวันออกอย่�งเด่นชัด  

จนเกิดปร�กฏก�รณ์ที่เรียกว่� “Global Economic Shift from West to East” 

ซึ่งถือได้ว่�จีนเป็นประเทศที่มีส่วนสำ�คัญและบทบ�ทสูงในปร�กฏก�รณ์ดังกล่�ว๓

ก�รพฒัน�เศรษฐกจิของจีนภ�ยใตก้�รนำ�ของประธ�น�ธบิด ีส ีจิน้ผงิ มลีกัษณะ

เปดิกว�้ง (Open Economy) ทัง้ด้�นก�รค�้ ก�รเงิน และก�รลงทนุ โดยผ่อนคล�ย

ม�ตรก�รก�รเข้�ตล�ดของธุรกิจ สินค้�และบริก�รต่�งๆ โดยได้เริ่มเปิดเสรีในภ�ค

ก�รเงนิ และตล�ดเงนิตร�ต�่งประเทศ รวมถึงผลักดันก�รสร้�งระบบก�รค�้ในระดับ

ภูมิภ�ค ทวิภ�คี และพหุภ�คี ทำ�ให้จีนกล�ยเป็นประเทศที่มีขน�ดเศรษฐกิจที่ใหญ่

เป็นอันดับ ๒ ของโลก๔ เห็นได้ชัดจ�กก�รเดินหน้�นโยบ�ย “คว�มริเริ่มแถบ

เศรษฐกิจและเส้นท�ง” หรือ “คว�มริเริ่มหน่ึงแถบหนึ่งเส้นท�ง” หรือ “เส้นท�ง

ส�ยไหมศตวรรษที่ ๒๑” ถือเป็นยุทธศ�สตร์หลักในก�รเดินหน้�เปิดประเทศและ

เพิม่บทบ�ทนำ�ในเวทโีลก เพือ่เชือ่มโยงเสน้ท�งคมน�คมขนสง่และเศรษฐกจิระหว�่ง

ประเทศของจีนกับประเทศคู่ค้�จำ�นวน ๖๕ ประเทศ (ประกอบด้วย อ�เซียน ๑๐ 

ประเทศกับมองโกเลยีอกี ๑ ประเทศ รวม ๑๑ ประเทศ เอเชยีตะวันตก ๑๘ ประเทศ 

เอเชียใต้ ๘ ประเทศ เอเชียกล�ง ๕ ประเทศ ยุโรป ๗ ประเทศ ตะวันออกกล�ง ๑๐ 

ประเทศ และอีก ๖ ประเทศในทวปีแอฟรกิ�) เชือ่มโยงกบั ๓ ทวปี คอื เอเชีย แอฟรกิ� 

และยุโรป ด้วยก�รพัฒน� และสร้�งท�งคมน�คม รวมถึงก�รสร้�งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษบนเส้นท�งคว�มริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเส้นท�ง (Belt and Road Initiative : 
๓  สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม. (ม.ป.ป.) “One Belt and One Road” เส้นท�งส�ยไหม
ของจีนในศตวรรษท่ี 21. ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๑๗ ตุล�คม ๒๕๖๑, จ�ก  http://www.oie.go.th/
sites/default/files/attachments /article/onebelt.pdf. หน้� ๒
๔  อ�รยะ ปรีช�เมตต�. (๒๕๖๑). ต�มทันคว�มผันผวนของเศรษฐกิจก�รเมืองโลก. ออนไลน์.  
ค้นเม่ือ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๖๑, จ�กhttp://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645767. 
หน้�  ๑-๒.
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BRI) แบ่งออกเป็น ๒ เส้นท�ง ได้แก่ (๑) เส้นท�งส�ยไหมทั้งท�งบก (Silk Road 

Economic Belt) และ (๒) เส้นท�งส�ยไหมท�งทะเล (Maritime Silk Road)  

ซึ่งนโยบ�ยนี้ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่ 

ที่ส่งผลกระทบต่อประช�กรโลกกว่� ๔.๔ พันล้�นคน หรือคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของ

เศรษฐกิจโลก และยังช่วยส่งเสริมก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�และบริก�รประม�ณร้อยละ 

๒๕ ของก�รค้�โลก ถือได้ว่�เป็นอภิมห�โครงก�รที่มีก�รลงทุนอย่�งยิ่งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศ�สตร์โลก ที่จีนต้องห�พันธมิตรและอ�ศัยคว�มร่วมมือกับบรรด�นักธุรกิจ

ต�่งช�ต ิใหเ้กดิเปน็ระเบยีงเศรษฐกจิระดบัพหภุ�คทีีม่คีว�มมัง่คัง่ พัฒน�โครงสร้�ง

พื้นฐ�น อันก่อให้เกิดสันติภ�พ และคว�มประส�นกลมกลืน มีรูปแบบคว�มร่วมมือ

ในลักษณะเอ�ชนะร่วมกัน (WIN-WIN) ที่ต่�งฝ่�ยต่�งได้ประโยชน์ร่วมกัน๕,๖

 ในขณะที่ ประเทศไทยภ�ยใต้ก�รนำ�ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก

รัฐมนตรี ได้จัดให้มีก�รบริห�รประเทศต�มกรอบแนวท�งยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ  

๒๐ ปี (ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย

มีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้ว ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง”๗ และเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีทิศท�งก�รพัฒน�ต�มแผน

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผน

๕  ศนูยว์จัิยเศรษฐกจิและธรุกจิ (Economic Intelligence Center : EIC). (๒๕๖๑). จนีประก�ศ
เดินหน้�ขย�ยอิทธิพลในเวทีโลกผ่�นโครงก�ร Belt and Road Initiatives. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 
๑๘ ตุล�คม ๒๕๖๑, จ�ก https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/4303/
exwgjxyvn2/ Outlook _TH_Q1_2018.pdf. หน้� ๒๐ – ๒๑.
๖ ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (๒๕๖๐). แนวท�งก�รเชื่อมโยงยุทธศ�สตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นท�ง” 
(Belt and Road Initiative : BRI หรือ One Belt, One Road : OBOR) ของรัฐบ�ลจีน  
กับยุทธศ�สตร์“ประเทศไทย ๔.๐” และ “นโยบ�ยก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC). ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๖๑, จ�ก  http://
www.vijaichina.com/articles/826. หน้� ๒๐ – ๒๑.
๗ ร�ชกิจจ�นุเบกษ�. (๒๕๖๑). ยุทธศ�สตร์ช�ติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. สำ�นักพิมพ์ 
คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�. เอกส�รอัดสำ�เน�. ผู้แต่ง. หน้� ๔.
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แมบ่ทหลกัของก�รพฒัน�ประเทศ อนัมเีป้�หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) รวมทั้งก�รปรับโครงสร้�งประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้น ไทยจึงได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของภ�คี 

ก�รพัฒน�ทุกภ�คส่วนทั้งในระดับกลุ่มอ�ชีพ ระดับภ�ค และระดับประเทศ 

ในทุกข้ันตอนของแผนฯ ซึ่งก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจของไทยได้มี 

ก�รขับเคลื่อนผ่�นนโยบ�ย “ไทยแลนด์ ๔.๐” (Thailand 4.0) ที่จะปรับเปลี่ยน 

เปน็เศรษฐกิจขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรมโดยใชแ้นวท�ง “ส�นพลงัประช�รฐั” มุง่เนน้

ก�รมสีว่นรว่มของภ�คเอกชน ภ�คก�รเงนิก�รธน�ค�ร ภ�คประช�ชน ภ�คสถ�บนั

ก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยและสถ�บันวิจัยต่�งๆ ร่วมกันระดมคว�มคิด ผนึกกำ�ลังกัน

ขับเคลื่อน ผ่�นโครงก�ร  บันทึกคว�มร่วมมือ  กิจกรรม หรือ ง�นวิจัยต่�งๆ๘ ทั้งนี้ 

รฐับ�ลเลอืก ๑๒ อุตส�หกรรมเป้�หม�ย เพือ่เปน็กลไกในก�รสร�้งก�รขย�ยตวัท�ง

เศรษฐกิจและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน และเม่ือก�รลงทุนอุตส�หกรรม

เป้�หม�ยบวกกับโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออกจะยิ่งทำ�ให้

เศรษฐกิจประเทศไทยดยีิง่ขึน้ ถอืเป็นจดุเริม่ตน้ในก�รขับเคลือ่นไปสูก่�รเปน็ประเทศ

ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ต�มวิสัยทัศน์กรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ ๒๐ ปี๙  

นอกจ�กนี้ ภ�ครัฐบ�ลยังได้ส�นต่อคว�มสำ�เร็จจ�กแผนพัฒน�เศรษฐกิจ 

ภ�คตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ต่อยอดเกิดเป็นโครงก�รพัฒน�ระเบียง

เศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในปัจจุบันที่มี 

เป�้หม�ยหลกัในก�รเตมิเตม็ภ�พรวม เพือ่สง่เสรมิก�รลงทุนซึง่จะเปน็ก�รยกระดบั

อุตส�หกรรมของประเทศไทย โดยก�รสร้�งโครงข่�ยคมน�คมขนส่งและโลจิสติกส์

ที่สมบูรณ์ ในพื้นที่เป้�หม�ยนำ�ร่องใน ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทร� ชลบุรี และระยอง 

๘ ดร.สุวิทย์ เมษอินทรี. (๒๕๖๑). ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 
๒๔ ตุล�คม ๒๕๖๑, จ�ก http://www.drborworn .com/articledetail.asp?id=16223
๙  สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย . (๒๕๖๑). ร�ยง�น : อุตส�หกรรมที่ถูกมองข้�ม 
ในนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๔ ตุล�คม ๒๕๖๑, จ�ก http://www.
knowledgefarm.in.th/industry-sector-and-thailand -4-0/. หน้� ๑-๖.
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นำ�ม�ซึ่งก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในอน�คต๑๐ 

ก�รพัฒน�ประเทศดังที่ได้กล่�วม�นี้ สืบเนื่องจ�ก ประเทศไทยมีคว�มสำ�คัญท�ง

ยทุธศ�สตร์ตอ่ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และตอ่มห�อำ�น�จทัง้สหรัฐฯ จนี 

รวมถึงญี่ปุ่น จึงถือได้ว่�มีคว�มได้เปรียบด้�นยุทธศ�สตร์ก�รคมน�คม เป็นจุด 

เชื่อมต่อระหว่�งมห�สมุทรอินเดียและมห�สมุทรแปซิฟิก รวมถึงมีท่ีต้ังเอื้อต่อก�ร

เปน็ศนูยก์ล�งโลจสิตกิสม์คีว�มเสีย่งภยัธรรมช�ตคิอ่นข้�งต่ำ� เมือ่เทยีบกบัเพ่ือนบ�้น 

และมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้�นม�กท่ีสุดในภูมิภ�ค มีแนวท�งพัฒน� 

เส้นท�งระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และ 

เส้นท�งระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดคว�มร่วมมือต่�งๆ ในหล�ยด้�นจำ�นวนม�ก

 ดังนั้น เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคงด้�นต่�งๆ ในหล�กหล�ยมิติ ทั้งที่

เกี่ยวข้องกับกิจก�รทห�รโดยตรง และไม่ใช่กิจก�รท�งทห�รโดยตรง แต่กองทัพ

ตอ้งเตรยีมคว�มพรอ้มเพือ่รองรบัผลของคว�มรว่มมอืในระดบันโยบ�ยท�งเศรษฐกจิ

ระหว่�งประเทศ และลดโอก�สที่จะเกิดคว�มขัดแย้งอัน เนื่องจ�กก�รแย่งชิงแหล่ง

ทรัพย�กรธรรมช�ติ หรือจ�กส�เหตุอื่นๆ เพื่อให้เกิดคว�มไว้ว�งใจระหว่�งกัน และ

ส�ม�รถรกัษ�ไวซ้ึง่ผลประโยชนแ์หง่ช�ต ิจงึจำ�เปน็ต้องอ�ศยัก�รสร้�งคว�มร่วมมอื

ด้�นคว�มมั่นคง เพื่อเสริมสร้�งสันติภ�พและคว�มมั่นคง ผ่�นกลไกคว�มร่วมมือ

ด้�นคว�มมั่นคงที่โปร่งใสและเปิดเผย โดยยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคงถือเป็น ๑ ใน 

๖ ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง ซึ่งมีกรอบแนวท�งก�รพัฒน�ระบบกลไก ม�ตรก�ร

และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศทุกระดับ และรักษ�ดุลยภ�พคว�มสัมพันธ์กับ

ประเทศมห�อำ�น�จ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�คว�มมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อสร้�ง

เสถียรภ�พภ�ยในประเทศ และช่วยลดและป้องกันภัยคุกค�มจ�กภ�ยนอก รวมทั้ง

๑๐ สำ�นักง�นบริห�รนโยบ�ยของน�ยกรัฐมนตรี. (๒๕๖๑). โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ
ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC). ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๖ ตุล�คม ๒๕๖๑, 
จ�ก https://pmdu.soc.go.th/ eec-2/3986
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สร้�งคว�มเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ�เซียนและประช�คมโลกที่มีต่อประเทศไทย๑๑ 

ประกอบกับ นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔ เปน็นโยบ�ยทีก่ำ�หนดกรอบทศิท�งหลกัในก�รดำ�เนนิก�รด้�นคว�มม่ันคง 

เพื่อให้ภ�ครัฐและภ�คส่วนต่�งๆ ในสังคม นำ�ไปเป็นกรอบแนวท�งดำ�เนินก�ร 

ในขอบเขตและภ�รกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส�ม�รถสนองต่อผลประโยชน์แห่งช�ติ 

และก�รรักษ�คว�มมั่นคงของประเทศได้อย่�งประส�นสอดคล้องและมีเอกภ�พ๑๒ 

รวมถึงอำ�น�จหน้�ท่ีของกระทรวงกล�โหมหรือส่วนร�ชก�รท่ีสังกัดกระทรวงกล�โหม  

ได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ เกี่ยวกับก�รป้องกันและรักษ�คว�มมั่นคงของ 

ร�ชอ�ณ�จักรจ�กภัยคุกค�มทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ ก�รรักษ� 

ผลประโยชน์แห่งช�ติ สนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศและส่วนร�ชก�รอื่นๆ เป็นไป

ต�มที่กฎหม�ยทุกประก�ร๑๓ ซึ่งกองทัพไทยได้มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นกองทัพชั้นนำ�

ในภูมิภ�ค มีนวัตกรรมทันสมัย และเทิดทูนสถ�บันพระมห�กษัตริย์ ปฏิบัติก�รร่วม

อย่�งมีศักยภ�พในทุกมิติ” โดยมีนโยบ�ยก�รสร้�งคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 

กับมิตรประเทศ ท่ีสนับสนุนรัฐบ�ลในโอก�สดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียน 

ของประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเฉพ�ะกิจกรรมที่กองทัพไทยเป็นเจ้�ภ�พ 

พฒัน�กลไกคว�มรว่มมอืด�้นคว�มมัน่คงกบัประเทศเพือ่นบ�้นใหม้คีว�มครอบคลมุ 

และสนับสนุนก�รพัฒน�พื้นที่ข้�มช�ยแดน (Cross Border Development)  

ให้สอดคล้องกับก�รจัดตั้งเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษของไทย รวมทั้งก�รพัฒน� 

และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ท่ีมีปัญห�ร่วมกันบนพื้นฐ�นคว�มมีเกียรติ ศักด์ิศรี และ 

ผลประโยชน์ร่วมกัน และยังมีนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศและช่วยเหลือประช�ชน  

๑๑ ร�ชกจิจ�นเุบกษ�. (๒๕๖๑). ยทุธศ�สตรช์�ต ิ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐). เอกส�รอกัสำ�เน�. 
ผู้แต่ง. หน้� ๗.
๑๒ สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี. (๒๕๖๐). นโยบ�ยและแผนระดับ
ช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔. เอกส�รอัดสำ�เน�. ผู้แต่ง. หน้� ๑.
๑๓ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�. (๒๕๕๑). พระร�ชบัญญัติจัดระเบียบร�ชก�รกระทรวง
กล�โหม พ.ศ.๒๕๕๑. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๑, จ�ก http://web.krisdika.
go.th/data/law/law2/%A814/% A814 20-9998-update.pdf. หน้� ๓-๔.
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โดยสนับสนุนก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รขนส่งและคมน�คม อ�ทิ ก�ร

ก่อสร้�งปรับปรุงเส้นท�งคมน�คม ก�รใช้ท่�อ�ก�ศย�นอู่ตะเภ� และท่�เรือสัตหีบ

ในเชิงพ�ณิชย์ เพื่อสนับสนุนโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก  

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบ�ยแนวท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐๑๔ 

ด้วยเหตุนี้ แนวท�งก�รดำ�เนินคว�มร่วมมือด้�นคว�มม่ันคงกับกลุ่มประเทศ

มห�อำ�น�จ ถือว่�มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งม�ก เนื่องจ�กประเทศมห�อำ�น�จส�ม�รถ

ชี้นำ�ทิศท�งของโลก ปัจจุบันมีคว�มพย�ย�มใช้อิทธิพลท�งเศรษฐกิจให้คล้อยต�ม

ในหล�กหล�ยมิติ ซึ่งประเทศต่�งๆ ในประช�คมโลก รวมถึงประเทศไทยจึงต้อง

พย�ย�มปรบัตวั เพือ่รกัษ�สมดลุคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งประเทศ อนัจะเปน็ก�รรกัษ�

ผลประโยชน์แห่งช�ติ จำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดคว�มสำ�คัญ และเป้�หม�ยในก�ร

สร้�งคว�มร่วมมือของกองบัญช�ก�รกองทัพไทยและเหล่�ทัพให้มีแนวท�งปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน ประส�นสอดคล้องและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน อีกทั้ง ส�ม�รถจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญในก�รดำ�รงสถ�นภ�พพันธมิตรด้�นคว�มมั่นคงของไทยกับประเทศ 

เหล่�นั้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของช�ติเป็นสำ�คัญ

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) ในฐ�นะ

หน่วยง�นด้�นคว�มม่ันคงและคลังสมองของกองทัพไทย ทำ�หน้�ที่ในก�รผลิต

เอกส�รท�งวชิ�ก�รด�้นคว�มมัน่คง ซ่ึงเปน็แผนก�รดำ�เนนิก�รประจำ�ปงีบประม�ณ 

๒๕๖๒ ได้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของ “คว�มเชื่อมโยงยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ร่วมกับจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุด” และ “ผลกระทบ/ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้น 

กับไทย” จึงถือเป็นประเด็นสำ�คัญในก�รดำ�เนินนโยบ�ยคว�มม่ันคงที่จะต้อง

ประส�นสอดคล้องกับนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจและก�รทูต รวมถึง “ก�รเตรียมคว�ม

พรอ้มและจดัทำ�ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รรบัมอืใหก้บักองทพัไทย” อนัเน่ืองม�จ�ก 

หล�ยประเทศพย�ย�มที่จะมีบทบ�ทท�งเศรษฐกิจม�กข้ึนท้ังในระดับภูมิภ�คและ

ระดับโลก จึงทำ�ให้เกิดก�รแสวงห�และแย่งชิงทรัพย�กรธรรมช�ติ รวมถึงแหล่ง
๑๔ กรมยุทธก�รทห�ร กองบัญช�ก�รกองทัพไทย. (๒๕๖๑). นโยบ�ยผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด 
ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๒. เอกส�รอัดสำ�เน�. ผู้แต่ง. หน้� ๓๓-๓๔. 
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พลังง�น ซึ่งมีผลต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนทั้งในด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัย

และคว�มกินดีอยู่ดี ด้วยเหตุนี้ ศศย.สปท. จึงได้จัดทำ�เอกส�รง�นวิจัยในประเด็นที่

เก่ียวกับ “โครงก�รคว�มริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเส้นท�ง (Belt and Road Initiative : BRI) 

และโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 

EEC) : คว�มมัน่คงรว่มระหว�่งส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนีและไทย” เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลู

ประกอบก�รตดัสนิใจ กำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�ประเทศ และแกไ้ขปญัห�อย�่ง

เปน็รปูธรรม รวมทัง้ยงัเปน็แนวท�งก�รกำ�หนดยทุธศ�สตร์ นโยบ�ย และก�รปฏบิติั 

ในประเด็นคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศที่คำ�นึงถึงคว�มมั่นคงและผลประโยชน์ร่วม

กันอย่�งเหม�ะสม ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งใน 

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน อันจะนำ�ไปสู่ก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของ 

กองทัพ และก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รตอบสนองภ�รกิจก�รป้องกันประเทศต่อไป

๑.๒	คำ�ถ�มก�รวิจัย 

 ๑.๒.๑ ปจัจบัุนคว�มเช่ือมโยงระหว่�งโครงก�รคว�มรเิร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ท�ง 

(Belt and Road Initiative : BRI) กับโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวัน

ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีลักษณะเป็นอย่�งไร

 ๑.๒.๒ เมื่อทั้งสองโครงก�รดำ�เนินกิจกรรมร่วมกัน ผลกระทบ/ข้อควรระวังที่

จะเกิดขึ้นกับไทย มีประเด็นใดบ้�ง 

 ๑.๒.๓ ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงในโครงก�ร BRI กับ EEC 

ระหว่�งประเทศจีนกับไทย ควรเป็นอย่�งไร

๑.๓	วัตถุประสงค์ก�รศึกษ�วิจัย

 ๑.๓.๑ เพื่อศึกษ�คว�มเชื่อมโยงระหว่�งโครงก�ร BRI ของจีน และ EEC  

ของไทยในภ�พรวม

 ๑.๓.๒ เพื่อศึกษ�ผลกระทบของไทยในโครงก�ร BRI และ EEC 

 ๑.๓.๓ เพือ่เสนอแนวท�งก�รเสรมิสร�้งคว�มมัน่คงร่วมกนัเพ่ือใหก้องทพัไทย

เตรียมคว�มพร้อมรองรับผลอันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ 

ในเขต EEC
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	๑.๔	ขอบเขตก�รศึกษ�วิจัย

๑.๔.๑ ขอบเขตด้�นเนื้อห�

ผูว้จิยัมุง่ศกึษ�คว�มเชือ่มโยงระหว�่งโครงก�รคว�มริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเส้นท�ง 

(Belt and Road Initiative : BRI) กับโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในห้วงปัจจุบัน ที่ส�ม�รถ

นำ�ม�แสวงประโยชน์ในก�รดำ�เนินนโยบ�ยเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของไทย  

อนัเปน็ก�รรองรับผลอันเนือ่งม�จ�กนโยบ�ยเศรษฐกจิภ�ยใตโ้ครงก�ร BRI และก�ร

พัฒน�พื้นที่ในเขต EEC

๑.๔.๒ ขอบเขตด้�นประช�กร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวช�ญทั้งไทยและจีนที่เกี่ยวข้องในมิติคว�มม่ันคง  

คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งประเทศ และเศรษฐกจิโดยแบง่กลุ่มตัวอย�่งเปน็ ๓ กลุ่ม ได้แก ่

				(๑)	 กลุ่มผู้กำ�หนดนโยบ�ย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญที่มีบทบ�ท อำ�น�จ 

หน้�ที่เก่ียวข้องในก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มมั่นคง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

และเศรษฐกิจ อ�ท ิกองบญัช�ก�รกองทพัไทย กระทรวงก�รต�่งประเทศ กระทรวง

ก�รคลัง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (สกพอ.) 

และ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ) เป็นต้น

	 (๒)	 กลุม่ผูป้ฏบิตัทิัง้ภ�ครฐัและเอกชน ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วช�ญทีม่บีทบ�ท 

อำ�น�จ หน�้ทีเ่ก่ียวขอ้งในก�รสนองตอบนโยบ�ยคว�มมัน่คง เศรษฐกจิ และโครงก�ร

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก อ�ทิ กองเรือยุทธก�รฐ�นทัพเรือสัตหีบ 

สำ�นักง�นเพือ่ก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภ�คตะวนัออก (สกรศ.) และบรษัิท

เอกชน เป็นต้น

	 (๓)	 กลุ่มนักวิช�ก�รไทยและจีน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีองค์คว�มรู้และเชี่ยวช�ญในด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและจีน ด้�นนโยบ�ย

เศรษฐกิจภ�ยใต้โครงก�ร  BRI ของจีน และ EEC ของไทย
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๑.๕	กรอบก�รดำ�เนินง�นวิจัย

 ๑๔  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ผลกระทบ ข้อควรระวังของการด าเนินกิจกรรม

โครงการ BRI ของจีนและ EEC ของไทย 

            จีน                                                        ไทย 

ภาพรวมของความริเ ริ่มหนึ่ งแถบหนึ่ งเส้นทางของจีน  
และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย  

ของกองทัพไทย  

ความเชื อมโยงระหว่างโครงการ  
BRI กับ EEC 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันเพ่ือ ห้กองทัพไทยเตรียมความพร้อมรองรับผล 
อันเนื่องมาจากนโยบาย BRI และการพัฒนาพ้ืนที่ นเขต EEC 

๑.๕ กรอบการด าเนินงานวิจัย 
 

ภาพที่ ๑.๑ กรอบการด าเนินงานวิจัยเรื อง “โครงการหนึ ง
แถบหนึ งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) : ความมั นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
และไทย” 
 
 
 
 

ภ�พที่	๑.๑	กรอบก�รดำ�เนินง�นวิจัยเรื่อง “โครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบ

หน่ึงเส้นท�ง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) : คว�มมั่นคงร่วมระหว่�ง

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนและไทย”

๑.๖	นิย�มศัพท์

๑.๖.๑ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน หม�ยถึง หนึ่งในประเทศมห�อำ�น�จที่ได้รับ

ก�รยอมรับว่�มีคว�มส�ม�รถแผ่อิทธิพลในระดับโลกได้ ซึ่งลักษณะของรัฐ

มห�อำ�น�จ คือ ก�รครอบครองอำ�น�จเศรษฐกิจ ท�งทห�ร ตลอดจนอิทธิพลท�ง 

ก�รทูตและอำ�น�จแบบอ่อน (soft power) ซึ่งอ�จเป็นเหตุให้ประเทศด้อยอำ�น�จ

ต้องพิจ�รณ�คว�มเห็นของมห�อำ�น�จก่อนดำ�เนินก�รใดๆ ของตน 
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๑.๖.๒ คว�มมั่นคงสมบูรณ์แบบ (Comprehensive  Security) หม�ยถึง 

แนวคิดหรือนโยบ�ยที่มุ่งเน้นพัฒน�พลังอำ�น�จของช�ติทุกด้�นให้มีคว�มสมดุล  

โดยกล�่วถงึปจัจยัด�้นต่�ง ๆ  เชน่ เศรษฐกจิ ก�รทห�ร ก�รทตู และก�รเมือง เป็นตน้ 

โดยก�รพฒัน�ตอ้งไปพรอ้มกนั และเท�่เทยีมกนั เพือ่ไม่ใหป้ระเทศข�ดคว�มพรอ้ม

ในก�รปอ้งกนัประเทศอนันำ�ไปสูก่�รสญูเสยีเอกร�ชในทีสุ่ด จะเหน็ได้ว่� คว�มม่ันคง

น้ีมุ่งผลประโยชน์ช�ติตนเป็นหลัก และพิจ�รณ�สภ�พแวดล้อมท่ีมีผลต่อประเทศช�ติ 

จึงส�ม�รถจัดได้ว่�เป็นคว�มมั่นคงในระดับประเทศ (National Security) อย่�งไร

ก็ต�มได้มีก�รผลักดันให้คว�มมั่นคงนี้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ ในระดับภูมิภ�ค  

(Regional Security) ได้ด้วยอีกเช่นกัน

๑.๖.๓ โครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบหน่ึงเส้นท�ง The Belt and Road  

Initiative หรือ BRI หม�ยถึง นโยบ�ยก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนที่

เปิดกว้�ง ในยุคของประธ�น�ธิบดี สี จิ้นผิง ภ�ษ�จีนเรียกว่� อี่ – ไต้ – อี่ – ลู่ หรือ 

One Belt, One Road ซึ่งพัฒน�ม� เรียกว่� คว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง  

(The Belt and Road Initiative) หรือ นโยบ�ยเส้นท�งส�ยไหมแห่งศตวรรษที่ 

๒๑ (China’s 21st Century Silk Road Policy) ประกอบด้วย ระเบียงท�งบก  

๖ เส้นท�ง และเส้นท�งทะเล ๑ เส้นท�ง โดยเส้นท�งระเบียงท�งบกประกอบด้วย 

(๑) เส้นท�งยูเรเซีย (Eurasia) จ�กตะวันตกของจีน ถึงตะวันตกของรัสเซีย  

(๒) เสน้ท�งจีน - มองโกเลยี - รสัเซยีตะวนัออก (๓) เสน้ท�งตะวนัตกของจนี - เอเชีย

กล�ง - ตุรกี (๔) เส้นท�งจีน -แหลมอินโดจีน - สิงคโปร์ (๕) เส้นท�งจีน - ป�กีสถ�น 

(๖) เสน้ท�งจนี - พม�่ - บงักล�เทศ - อินเดยี สว่นเส้นท�งทะเล เร่ิมจ�กเมอืงช�ยฝ่ัง

ของจีนผ่�นสิงคโปร์ม�เลเซีย อินเดีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

๑.๖.๔ โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) หม�ยถึง นโยบ�ยก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจของไทยภ�ยใต้ก�รนำ�ของ 

พลเอก ประยุทธ์ จันโอช� ผ่�นนโยบ�ยไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยก�รพัฒน�เชิงพื้นที่ที่

ต่อยอดคว�มสำ�เร็จม�จ�กแผนพัฒน�เศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern  

Seaboard) ในพืน้ท่ีเป�้หม�ยนำ�รอ่งใน ๓ จังหวดั คือ ฉะเชงิเทร� ชลบรุ ีและระยอง 
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โดยเน้นก�รส่งเสริมก�รลงทุนใน ๑๒ อุตส�หกรรมเป้�หม�ย ก�รลงทุนด้�น

โครงสร้�งพื้นฐ�นทั้ง ๔ ช่องท�ง ได้แก่ (๑) ท�งอ�ก�ศ (ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ 

อู่ตะเภ�) (๒) ท�งเรือ (ท่�เรือ ๓ แห่ง ได้แก่ ท่�เรือพ�ณิชย์สัตหีบ ท่�เรือแหลมฉบัง 

และท่�เรือม�บต�พุด) (๓) ท�งถนน (ท�งหลวงพิเศษระหว่�งเมือง ๓ ส�ย คือ 

กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทย�-ม�บต�พุด และแหลมฉบัง-นครร�ชสีม�) และ (๔) ท�งร�ง 

(รถไฟร�งคู่ ๓ ส�ย คือ ฉะเชิงเทร�-คลอง ๑๙ -แก่งคอย และกรุงเทพฯ-ระยอง) 

โดยมีก�รบรูณ�ก�รเชือ่มโยงกนัทัง้ระบบเพือ่ลดต้นทนุโลจิสติกส์ เพ่ิมคว�มปลอดภยั

ในก�รเดินท�ง และเพิ่มศักยภ�พในก�รท่องเที่ยวท�งทะเล

๑.๗	ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 ๑.๗.๑ ไดเ้ข�้ใจถงึโครงก�รคว�มรเิริม่แถบและเส้นท�งของจีน และโครงก�ร

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก ของไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ๑.๗.๒ ไดท้ร�บผลกระทบ/ขอ้ควรระวงัในก�รพฒัน�พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

ภ�คตะวันออกของไทย เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมโยงกับโครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นท�งในทุกมิติ 

 ๑.๗.๓ ได้ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มม่ันคงร่วมกันเพ่ือให้

กองทัพไทย และหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบก�รตัดสินใจ 

กำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�ประเทศ และส�ม�รถนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในก�ร

แก้ไขปัญห�ได้อย่�งเป็นรูปธรรมในทุกมิติ 



ส่วนที่ ๒

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่	๒

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 จ�กก�รที่ประช�คมโลกต่�งต้องเผชิญกับสภ�วะคว�มเปลี่ยนแปลงท่ี

ผันผวนตลอดเวล� ภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์ และก�รพัฒน�ของระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ ทำ�ใหเ้กิดคว�มเชือ่มโยงแบบไรพ้รมแดน ทัง้ในมติิคว�มมัน่คง ก�รเมือง 

เทคโนโลย ีและวฒันธรรม โดยพลวตัก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ สง่ผลใหท้กุประเทศ

ต้องปรับตัวตลอดเวล� มีก�รแข่งขันอย่�งรุนแรงและรวดเร็ว แม้กระท่ังระบบ

ก�รเมืองระหว่�งประเทศแบบขั้วเดียว (Uni–polar) ที่ถูกครอบงำ�และชี้นำ�โดย

สหรัฐอเมริก�ม�เป็นเวล�น�นก็เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจ�กหล�ยประเทศต่�งเร่ง

พัฒน�ศักยภ�พของตนเองและพัฒน�ประเทศให้มีคว�มก้�วหน้� เพื่อรักษ� 

ผลประโยชน์แห่งช�ติและต้องก�รก้�วขึ้นม�เป็นมห�อำ�น�จในภูมิภ�ค เช่น จีน 

อนิเดยี บร�ซลิ รสัเซยี และแอฟรกิ�ใต ้(BRICS) เปน็ต้น อนันำ�ไปสู่ก�รเปล่ียนแปลง

ระบบก�รเมืองระหว่�งประเทศไปเป็นแบบหล�ยขั้ว (Multi– polar) กับก�รรวม

ตัวกันในรูปแบบภูมิภ�คนิยมม�กข้ึน (Regionalism)๑๕ ซ่ึงทำ�ให้เกิดคว�มท้�ท�ย 

ต่อก�รรักษ�คว�มมั่นคงของประเทศม�กขึ้น ก�รบริห�รประเทศของทุกรัฐบ�ล  

จึงต้องย่อมมุ่งดำ�เนินนโยบ�ยเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของประเทศหรือผลประโยชน์

แห่งช�ติ ในอันท่ีจะส�ม�รถทำ�ให้ประเทศอยู่รอด มีคว�มมั่นคงและมีคว�มอุดม

สมบูรณ์มั่งคั่งภ�ยใต้ระเบียบโลกได้อย่�งสมดุล ตลอดจนดำ�รงเกียรติและศักดิ์ศรี 

ในประช�คมโลก รวมท้ังส�ม�รถส่งเสริมอุดมก�รณ์ที่เป็นแบบแผนท�งสังคมของ

ประช�ชน ที่ล้วนก่อให้เกิดคว�มเจริญก้�วหน้�ของประเทศตนเองด้วยกันทั้งสิ้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับเอกส�รวิจัยครั้งน้ี 

๑๕ ปณต แสงเทียน. (๒๕๕๘). ยุทธศ�สตร์เส้นท�งส�ยไหมท�งทะเลของจีน คว�มเกี่ยวข้องต่อ
อ�เซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เอกส�รวิช�ก�ร. หลักสูตรป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ 
๕๗. หน้� ๑ - ๒. 
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ประกอบด้วย (๑) แนวคิดคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (National Security) (๒) แนวคิด

คว�มรว่มมือเพือ่คว�มมัน่คงระหว�่งประเทศ (๓) ทฤษฎเีศรษฐกจิก�รเมอืงระหว�่ง

ประเทศ (International Political Economy) (๔) ทฤษฎีดุลอำ�น�จ (Balance of 

Power)  (๕) โครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (The Belt and Road 

Initiative) ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (๖) โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของไทย (๗) เอกส�รท่ีเก่ียวข้อง 

/ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ (๘) กรอบแนวคิดก�รวิจัย ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

๒.๑	แนวคิดคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	(National	Security)

ในอดีตคว�มมั่นคงแห่งช�ติมักจะขึ้นอยู่กับกำ�ลังอำ�น�จท�งทห�รเป็นสำ�คัญ 

คือ ก�รรุกร�นด้วยกำ�ลังทห�รที่เหนือกว่�เพื่อต้องก�รยึดหรือบังคับประเทศอื่นให้

ปฏิบัติต�มคว�มต้องก�ร แต่ในปัจจุบันสถ�นก�รณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป 

อย่�งม�ก หลังจ�กก�รส้ินสุดยุคสงคร�มเย็นเกิดก�รก่อตัวของโลกหล�ยข้ัว (Multi-polar 

World)๑๖ มีก�รพ่ึงพ�อ�ศัยกันม�กข้ึนและต่�งต้องเผชิญปัญห�ภัยคุกค�มที่ล้วน 

ส่งผลกระทบต่อเสถียรภ�พคว�มมั่นคงร่วมกัน ท้ังรูปแบบภัยคุกค�มด้ังเดิม  

(Traditional Threats) ได้แก่ คว�มขัดแย้งต่�ง ๆ ในทะเลจีนใต้ และค�บสมุทร

เก�หลี และภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threats) ที่ประสบเหมือน

กันท่ัวโลก เช่น คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคม ก�รไม่มีธรรมม�ภิบ�ล 

ประช�ธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ คว�มไม่มั่นคงท�งพลังง�นและอ�ห�ร ภัยพิบัติ  

โรคระบ�ด ก�รก่อก�รร้�ยข้�มช�ติ ย�เสพติดข้�มช�ติ ภ�วะโลกร้อน ปัญห� 

หมอกควนัข�้มแดน อ�ชญ�กรรมท�งไซเบอร ์ก�รประมงผดิกฎหม�ย ก�รค�้มนษุย ์

๑๖ วชิยั ชเูชดิ. (๒๕๔๗). ทฤษฎแีนวคว�มคดิ และคว�มหม�ยของคว�มมัน่คงแหง่ช�ต.ิออนไลน.์ 
ค้นเมื่อ ๕ มีน�คม ๒๕๖๑, จ�ก http://www.geo cities.ws/wichai_chucherd/
securitytheory.html. หน้� ๑-๘.
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ก�รสะสมอ�วุธนิวเคลียร์ ก�รอพยพแบบไม่ปกติ สังคมผู้สูงอ�ยุ เป็นต้น๑๗ นอกจ�กน้ี  

ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัคว�มมัน่คงกไ็มไ่ดถ้กูจำ�กดัเฉพ�ะภ�ครัฐหรือผู้แสดงทีเ่ป็นรัฐ 

(State Actors) ยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-State Actors) เช่น องค์กรเอกชน 

(เช่น International Olympic Committee : IOC) องค์กรระหว่�งประเทศ  

(เช่น The United Nation : UN) และองค์กรระดับภูมิภ�ค (เช่น ASEAN) ซึ่งมี

บทบ�ทตอ่คว�มมัน่คงของรฐัหนึง่ๆ ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยหรอืแนวท�งในก�รแก้ไข

ปัญห�ตั้งแต่ระดับช�ติ ระดับภูมิภ�ค และระดับโลก ที่มีผลต่อก�รกำ�หนดท่�ทีและ

ก�รแสดงออกของประเทศนัน้ ๆ  บนเวทโีลก๑๘ ทำ�ให้ก�รรักษ�สมดุลด้�นคว�มมัน่คง

จึงเปน็ไปไดย้�กในปจัจบุนั ฉะนัน้ เพือ่ใหร้ฐั/ช�ตเิกดิคว�มมัน่คง ดำ�รงคว�มอยูร่อด 

มีเสรีภ�พในก�รมีอำ�น�จอธิปไตยเหนือดินแดนของตนมีอิสระต่อแรงกดดันต่�ง ๆ 

มีคว�มม่ันคงปลอดภยั และมคีว�มผ�สกุสมบรูณ ์ก�รดำ�เนนิก�รดงักล�่วกย็อ่มตอ้ง

พึ่งพ�พละกำ�ลังระดับช�ติที่เรียกว่� พลังอำ�น�จแห่งช�ติ (National Power)  

ที่แสดงถึงคว�มเข้มแข็งของช�ติมีอยู่หล�ยด้�นด้วยกัน ได้แก่ พลังอำ�น�จด้�น 

ก�รทห�ร ก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทย� และวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รพิทักษ์รักษ�สิ่งต่�ง ๆ ที่เป็นคว�มต้องก�ร  

หรือที่เรียกว่� ผลประโยชน์ของช�ติ (National Interests) ไว้ให้ได้เพ่ือคว�ม

ดำ�รงอยู่ของรัฐต่อไป

 โดยสรุป คว�มมั่นคงแห่งช�ติจึงมีคว�มเก่ียวข้องกับปร�กฏก�รณ์ท่ีประกอบ

ไปด้วยพลังอำ�น�จของช�ติที่ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ อันประกอบด้วย 

ด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทย� และวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กัน

๑๗ ปณธิ�น วฒัน�ย�กร. (๒๕๖๐). ภมูทิศันท์�งยทุธศ�สตรใ์หมข่องภมูภิ�คและของไทย. เอกส�ร
ประกอบก�รบรรย�ยหลักสูตรน�ยทห�รชั้นน�ยพลของกองทัพไทยรุ่นที่ ๔๑. ณ ห้องเรียนรวม 
วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักรกรุงเทพฯ. หน้� ๔ – ๑๑.
๑๘ ชวลิต ปรนะดิษฐ์นวกุล. (ม.ป.ป.). ทฤษฏีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 
๕ มีน�คม ๒๕๖๑, จ�ก https://www.scribd.com/doc ument/356812518. หน้� ๑.
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ไปกับด้�นก�รทห�รทั้งในย�มปกติและย�มสงคร�ม เพื่อก�รรักษ�ผลประโยชน์ 

ของช�ต ิก�รดำ�รงอยูข่องประช�ชนในช�ติให้ปกตสิขุ คงไวซ้ึง่อธปิไตยและบรูณภ�พ

แห่งดินแดน ทั้งนี้ คว�มมั่นคงของช�ติจึงเป็นร�กฐ�นสำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศมีคว�ม

เจริญก้�วหน้� และคนในสังคมอยู่ดีมีสุข ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะเผชิญและ

ส�ม�รถบริห�รจัดก�รปัญห�ที่เกิดขึ้นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

๒.๒	แนวคิดคว�มร่วมมือเพื่อคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศ

ในปัจจุบันภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคงนั้นมีหล�ยรูปแบบ ทั้งที่ม�จ�กระบบก�ร

เงินของโลก ภ�วะโลกร้อน ปัญห�สิทธิมนุษยชน ก�รแพร่กระจ�ยของอ�วุธ 

มีแสนย�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งที่สูง ก�รถูกบังคับให้ย้�ยถิ่นฐ�นของผู้คน สิ่งเหล่�นี้ล้วน

เป็นปัญห�ที่เกินกว่�ประเทศใดประเทศหนึ่งจะส�ม�รถแก้ปัญห�เองได้ จึงจำ�เป็น

ตอ้งอ�ศัยคว�มรว่มมือกันของน�น�ช�ต ิยกตวัอย�่งเชน่ ก�รทีป่ระช�คมน�น�ช�ติ

เข�้ไปแทรกแซงท�งด�้นมนษุยธรรมในอริกั โซม�เลีย และบอสเนยี เปน็ต้น นกัวจัิย

จึงไดน้ำ�แนวคว�มคดินีม้�พจิ�รณ�เพือ่ใหม้คีว�มเข�้ใจถงึคว�มมัน่คงไดด้มี�กยิง่ขึน้ 

ประกอบด้วย (๑) คว�มม่ันคงร่วม (Collective Security) (๒) คว�มม่ันคงสมบูรณ์แบบ 

(Comprehensive  Security)  (๓) คว�มมั่นคงส�มัญ (Common Security)  

และ (๔) คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง (Cooperative Security) ดังร�ยละเอียด

ต่อไปนี้๑๙ 

๒.๒.๑	คว�มมั่นคงร่วม	(Collective	Security) เป็นแนวคิดหรือนโยบ�ย

โดยสว่นใหญใ่ห้คว�มสำ�คัญด�้นสงคร�มและก�รทห�รเปน็หลักม�กกว�่คว�มสำ�คญั

ด้�นอื่น ซึ่งลักษณะของคว�มมั่นคงร่วมนี้ได้เกิดข้ึนหลังจ�กสงคร�มโลกคร้ังท่ี ๑ 

หล�ยช�ตบิอบช้ำ�จ�กสงคร�มจงึพย�ย�มใหโ้ลกมคีว�มสงบสขุ มีสนัตภิ�พด้วยก�ร

ผลักดันให้มีกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันและลงโทษประเทศที่ก่อสงคร�ม ทำ�ให้หล�ย

ประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งองค์สันติบ�ติช�ติ (League of Nations) เพื่อดำ�เนินก�ร
๑๙ วชิยั ชเูชดิ. (๒๕๔๗). ววิฒัน�ก�รแนวคว�มคดิ ระดบั และองคป์ระกอบคว�มมัน่คง. ออนไลน.์ 
ค้นเมื่อ ๘ สิงห�คม ๒๕๖๑,  จ�ก http://www. geocities.ws/wichai_chucherd/
securityconcept.html. หน้� ๑ - ๔.
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ในก�รจัดก�รระเบียบดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม องค์กรสันติบ�ติช�ติประสบคว�ม 

ล้มเหลวในที่สุด คว�มมั่นคงนี้ได้ถูกจัดเป็นคว�มมั่นคงในระดับภูมิภ�ค และ 

ระดับโลก (Regional Security and  International Security)

๒.๒.๒	คว�มมัน่คงสมบรูณแ์บบ	(Comprehensive		Security) เปน็แนวคดิ

หรือนโยบ�ยท่ีมุ่งเน้นพัฒน�พลังอำ�น�จของช�ติทุกด้�นให้มีคว�มสมดุล โดยกล่�วถึง 

ปัจจัยด้�นต่�ง ๆ เช่น เศรษฐกิจ ก�รทูต และก�รเมือง เป็นต้น โดยก�รพัฒน� 

ต้องไปพร้อมกัน และเท่�เทียมกัน เพื่อไม่ให้ประเทศข�ดคว�มพร้อมในก�รป้องกัน

ประเทศอันนำ�ไปสู่ก�รสูญเสียเอกร�ชในที่สุด จะเห็นได้ว่� คว�มมั่นคงนี้ 

มุง่ผลประโยชนช์�ตตินเป็นหลกั และพจิ�รณ�สภ�พแวดลอ้มทีม่ผีลต่อประเทศช�ติ 

จึงส�ม�รถจัดได้ว่�เป็นคว�มม่ันคงในระดับประเทศ (National Security) อย่�งไรก็ต�ม

ได้มีก�รผลักดันให้คว�มมั่นคงนี้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในระดับภูมิภ�ค (Regional  

Security) ได้ด้วยอีกเช่นกัน 

๒.๒.๓	คว�มมั่นคงส�มัญ	(Common	Security) เป็นแนวคิดหรือนโยบ�ย

ท่ีเป็นก�รพย�ย�มไม่ใช้กำ�ลังท�งทห�รม�เป็นตัวตัดสินแต่พย�ย�มสร้�งเคร่ืองมืออ่ืน   

เช่น องค์กร หรือ กฎเกณฑ์ และข้อตกลงร่วมกันในก�รลดอ�วุธม�เป็นเคร่ืองมือ

ทดแทนกำ�ลังทห�รข้ึน ไปท่ีก�รสร้�งคว�มม่ันคงในระดับภูมิภ�คด้วย คว�มม่ันคงน้ี 

มีคว�มชัดเจนที่ได้เน้นไปที่คว�มมั่นคงในภูมิภ�ค (Regional Security) เป็นหลัก

๒.๒.๔	 คว�มมั่นคงร่วมมือ	 (Cooperative	 Security) เป็นแนวคิดหรือ

นโยบ�ยแบบผสมผส�นแนวคดิคว�มมัน่คงแบบส�มญั และคว�มมัน่คงสมบูรณแ์บบ 

จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีคว�มอ่อนตัว และประนีประนอมกว่�คว�มมั่นคง

ส�มัญ ซึ่งคว�มร่วมมือที่เกิดขึ้นมักอยู่ในรูปแบบที่เป็นพหุภ�คี ทั้งนี้ จึงจัดได้ว่�เป็น

คว�มมั่นคงในระดับภูมิภ�ค (Regional Security) และพย�ย�มท่ีจะทำ�ให้เกิด 

คว�มมั่นคงในระดับโลก (International Security)  

โดยสรุป แนวคิดเร่ืองคว�มร่วมมือเพ่ือคว�มม่ันคงระหว่�งประเทศท่ีได้เกิดข้ึนน้ี  

ต่�งอยู่บนเงื่อนไขของก�รอยู่รอดปลอดภัยของทั้งประช�ชนและประเทศช�ติ 

ของตน ในขณะเดียวกัน ก�รจะทำ�ให้ประเทศแต่ละประเทศเกิดคว�มมั่นคงได้นั้น 
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ทุกประเทศส่วนใหญ่จะต้องสร้�งกลไกในก�รรวมกลุ่มประเทศในภูมิภ�คเพ่ือสร้�ง

คว�มมัน่คงใหแ้ตล่ะประเทศให้มคีว�มเขม้แข็งม�กยิง่ขึน้ โดยอ�ศยัจดุแขง็ของแตล่ะ

ประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น คว�มมั่นคงของแต่ละประเทศจะเกิดขึ้นได้ 

คว�มมั่นคงในระดับภูมิภ�ค (Regional Security) จะเป็นเรื่องสำ�คัญและจำ�เป็น

ม�กยิ่งขึ้น ที่สำ�คัญก�รรวมกลุ่มของประเทศต่�งๆ จะต้องมองคว�มมั่นคงไปไกล

กว�่ผลประโยชนข์องช�ต ิ(National Interests) แบบแคบอย�่งเช่นในอดีต แตต่อ้ง

มองผลประโยชนข์องช�ตอิย�่งเชือ่มโยงกนัในระดับภมูภิ�คเพ่ือสร้�งอำ�น�จต่อรอง

ในระดับโลกม�กยิ่งขึ้น 

๒.๓	ทฤษฎีเศรษฐกิจก�รเมืองระหว่�งประเทศ	(International	Political	Economy)

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่�งเศรษฐกิจและก�รเมืองหรือระหว่�ง

ตล�ดและรัฐ โดยในด้�นก�รเมืองจะเกี่ยวข้องกับก�รใช้อำ�น�จของรัฐเพื่อตัดสินว่�

ใครควรไดรั้บอะไร เมือ่ใด และอย�่งไร ในสว่นด้�นเศรษฐกจิจะว�่ดว้ยคว�มสมัพันธ์

ท�งเศรษฐกจิ ก�รจดัสรรทรัพย�กร โดยเนน้ในเรือ่งของคว�มมัง่คัง่ และผลประโยชน ์

ซ่ึงในบริบทระหว่�งประเทศ เป็นคว�มสัมพันธ์ลักษณะต่�งตอบแทนหรือตอบสนองกัน 

(Reciprocal) และมีคว�มเป็นพลวัตภ�ยใต้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ  

ตัวอย่�งเช่น แม้ว่�จะอยู่ในระบบตล�ดเสรีแต่ยังมีกฎระเบียบท�งก�รเมือง เช่น 

สัญญ�ก�รปกป้องผู้บริโภคและผู้ผลิต ภ�ษี ระเบียบ เงื่อนไขก�รทำ�ง�นที่จะเป็น 

กรอบในทำ�ง�นของตล�ดเสรี ในเอกส�รวิจัยน้ีขออธิบ�ยถึงแนวคิดเศรษฐกิจก�รเมือง

ระหว่�งประเทศ ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๓.๑	แนวคิดสัจนิยม	 (Realism)๒๐,๒๑ เป็นแนวคิดที่รัฐมีบทบ�ทสำ�คัญใน

ทุกด้�น โดยเฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจท่ีต้องอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของรัฐ เพื่อใช้เป็น 

เครื่องมือในก�รแสวงห�อำ�น�จของรัฐ สะสมคว�มมั่งคั่ง ทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มอำ�น�จ
๒๐ Smith, Roy H., El-Anis, Imad, and Farrands, Chrsitopher, International political 
economy in the 21st century: contemporary issues and analysis (Abingdon: 
Routledge, 2011), p. 8.
๒๑ Jackson, Robert Harry, and Sorensen, Georg, Introduction to international 
relations: theories and approaches (Oxford University Press, 2007), p. 183.
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ท�งทห�ร และก�รเมืองที่ใช้ในก�รต่อต้�นรัฐอื่นได้ ดังนั้น จึงอ�จนำ�ไปสู่คว�ม 

ขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์แห่งช�ติระหว่�งรัฐต่�ง ๆ เนื่องจ�ก รัฐจะต้องห� 

ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มอำ�น�จท�งก�รเมือง รัฐที่ยึดถือต�มทฤษฎี 

นี้จะดำ�เนินนโยบ�ยเศรษฐกิจช�ตินิยม (Economic Nationalism) โดยให้คว�ม

สำ�คัญแก่ผลประโยชน์ของประเทศตนเองม�กกว่�โลกโดยรวม เป็นคว�มสัมพันธ์

ท�งเศรษฐกิจเปน็คว�มขัดแยง้แบบเกมศนูย ์(zero sum game) ดงันัน้ คว�มสมัพันธ์

ของเศรษฐกิจระหว่�งประเทศเป็นแบบแข่งขันไม่เน้นก�รพึ่งพ�ซึ่งกันและกัน  

มองเศรษฐกิจระหว่�งประเทศเหมือนเป็นพื้นที่ของคว�มขัดแย้งระหว่�งผล

ประโยชน์ของแต่ละรัฐม�กกว่� 

๒.๓.๒	 แนวคิดเสรีนิยมแบบใหม่	 (Neolibelalism)๒๒, ๒๓ เป็นแนวคิดที่รัฐ 

มีคว�มเชื่อในกลไกตล�ด ก�รเลือกของปัจเจกบุคคลที่มีประสิทธิภ�พ และก�รเปิด

ก�รค้�แบบเสรี อันเป็นก�รให้ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่�ย (Absolute Gain)  

ซึ่งครอบคลุมถึงก�รผลิต ก�รแลกเปลี่ยน ก�รกระจ�ยร�ยได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ภ�ยใต้ก�รแข่งขันเสรี ถือเป็นก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งเศรษฐกิจเพ่ือผลประโยชน์ 

ส่วนตัวแม้จะทำ�ให้เกิดก�รแข่งขัน แต่เป็นก�รแข่งขันที่เป็นไปในท�งสร้�งสรรค์  

ที่ถูกชี้นำ�อย่�งเป็นเหตุเป็นผล มีเสรีภ�พของมนุษย์ แต่อย่�งไรก็ต�ม รัฐต้องเข้�ไป

มีบทบ�ทในก�รกำ�กับควบคุมดูแล เพื่อให้กลไกตล�ดดำ�เนินไปอย่�งมีเสถียรภ�พ

และลดคว�มไมเ่ท�่เทยีม ดงันัน้ ก�รจดัระเบยีบเศรษฐกจิก�รเมอืงระหว�่งประเทศ 

โดยก�รสร้�งกฎเกณฑ์ให้รัฐได้ปฏิบัติทั้งภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ  

เช่น หลักเกณฑ์ด้�นก�รเป็นประช�ธิปไตย เปิดก�รค้�เสรี และแก้ไขปัญห�โดยสันติวิธี 

ทั้งนี้ มห�อำ�น�จเองก็ควรเค�รพกฎเกณฑ์บรรทัดฐ�นระหว่�งประเทศด้วย

๒๒ Gilpin, Robert, The political economy of international relations, (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 1987)
๒๓ กุลลินี มุทธ�กลิน. (ม.ป.ป.). ประเทศไทยกับเศรษฐกิจก�รเมืองระหว่�งประเทศ. ออนไลน์. 
ค้นเมื่อ ๔ มกร�คม ๒๕๖๒, จ�ก http://www.stou .ac.th/schoolsweb/sec/
UploadedFile/60341-3.pdf.หน้� ๕-๑๖.
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๒.๓.๓	แนวคิดประกอบสร้�ง	(Constructivism)๒๔  

เปน็แนวคดิทีม่ชีดุคว�มคดิทีส่ร�้งขึน้ม� อนัเปน็สิง่ทีห่ลอ่หลอมขึน้จ�กค�่นยิม 

ภ�ษ� สัญลักษณ์ คว�มรู้ คว�มเชื่อ วัฒนธรรม และประสบก�รณ์ที่แตกต่�งกัน 

ของรัฐ และประช�ชนภ�ยในรัฐ ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รประกอบสร้�งคว�มเป็นตัวตน  

อัตลักษณ์ของรัฐ และผลประโยชน์แห่งช�ติที่แตกต่�งกัน ก�รมีมุมมองต่อตัวตน 

และผลประโยชน์ที่แตกต่�งกันนั้น ทำ�ให้รัฐมีพฤติกรรมก�รแสดงในแบบต่�ง ๆ  

ทั้งคว�มร่วมมือ คว�มขัดแย้ง ก�รตัดสินใจที่จะกระทำ�หรือไม่กระทำ�ใด ๆ  ซึ่งก่อให้

เกดิปฏสิมัพนัธ์สมัพนัธ์ระหว�่งกนั ยกตวัอย�่งเชน่ คว�มหว�ดระแหวงท�งนวิเคลยีร์

ของสหรัฐอเมริก�ที่มีต่อเก�หลีเหนือ โดยจะเห็นได้ว่� สหรัฐอเมริก�มีคว�มหว�ด

กลัวต่อภัยคุกค�มท�งนิวเคลียร์จ�กเก�หลีเหนือ ม�กกว่�ท่ีจะหว�ดกลัว 

ภัยคุกค�มจ�กอังกฤษ ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงนั้น อังกฤษมีศักยภ�พท�งนิวเคลียร์ 

สงูกว�่เก�หลเีหนอืม�กม�ยหล�ยเท่� ห�กเพร�ะ อทิธพิลจ�กคว�มคดิ หรอืทศันคติ

ของฝ�่ยอเมรกิ�ทีเ่หน็ว�่องักฤษเปน็พนัธมติรของตนจึงไมจ่ำ�เปน็ทีจ่ะต้องเกรงกลัว

ภัยคุกค�มท่ีจะม�จ�กฝ่�ยอังกฤษเหมือนกับเกรงกลัวเก�หลีเหนือ เมื่อเป็นเช่นนั้น  

ชดุคว�มคดินีเ้องท่ีทำ�ใหค้ว�มสมัพนัธร์ะหว�่งสหรฐัอเมรกิ�และเก�หลเีหนอืดำ�เนนิ

ไปในลักษณะที่ปร�กฏในปัจจุบัน ดังนั้น ก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

โดยอ�ศยัมมุมองของแนวคดิประกอบสร�้ง นัน้ย่อมเปน็ประโยชนต่์อก�รเข�้ใจบรบิท

ก�รเมืองระหว่�งประเทศในโลกปัจจุบันม�กยิ่งขึ้น 

โดยสรุป ก�รมองปฏิสัมพันธ์ระหว่�งเศรษฐกิจและก�รเมือง ห�กเป็นไปต�ม

แนวคิดสจันิยม (Realism) ทีม่คีว�มสมัพนัธข์องเศรษฐกจิระหว�่งประเทศเปน็แบบ

แข่งขัน ไม่เน้นก�รพ่ึงพ�ซึ่งกันและกัน มองเศรษฐกิจระหว่�งประเทศเหมือน 

เป็นพื้นที่ของคว�มขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ของแต่ละรัฐม�กกว่� แต่ในขณะที่ 

แนวคิดเสรีนิยมแบบใหม่ (Neolibelalism) เชื่อว่�คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

๒๔ กลุ่มข้อมูลข่�วส�รและว�รส�ร(เม็ดเลือดแดง) คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์. 
(๒๕๖๒). ทฤษฎีสรรสร้�งนิยม (CONSTRUCTIVISM) ในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ. 
ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๘ มีน�คม ๒๕๖๒, จ�ก https://singhadangpost.com/politics/256
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เกิดขึ้นได้ แม้จะอยู่ในสภ�วะอน�ธิปไตย โดยมีปัจเจกชน/กลุ่มชน/สถ�บันระหว่�ง

ประเทศเปน็ตวัประส�นคว�มรว่มมอื และแนวคดิประกอบสร้�ง (Constructivism) 

เชื่อว่�ชุดคว�มคิดท่ีสร้�งขึ้นม� อันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมขึ้นจ�กค่�นิยม ภ�ษ� 

สัญลักษณ์ คว�มรู้ คว�มเชื่อ และวัฒนธรรม เป็นตัวก่อร่�ง ทำ�ให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ 

นำ�ม�ซึ่งผลประโยชน์แห่งช�ติของตน

๒.๔	ทฤษฎีดุลอำ�น�จ	(Balance	of	Power)

แนวคิดเรื่องอำ�น�จนั้นถือได้ว่�เป็นแนวคิดท่ีกว้�งขว�ง ย�กแก่ก�รให้ 

คำ�จำ�กัดคว�ม ดงันัน้ มมุมองในเรือ่งของอำ�น�จจะแตกต�่งกนัออกไป ซ่ึงในบ�งคร้ัง

อ�จให้คำ�จำ�กัดคว�มต�มลักษณะของก�รใช้อำ�น�จนั้นๆ สำ�หรับก�รชี้วัดระดับ 

ของอำ�น�จนั้นค่อนข้�งทำ�ได้ย�ก โดยระบบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศได้มี 

คว�มพย�ย�มในก�รวัดระดับขีดคว�มส�ม�รถของอำ�น�จของประเทศต่�ง ๆ     

เชน่ ก�รใชด้ชันที�งเศรษฐกจิ ทรพัย�กรมนษุย ์เทคโนโลย ีคว�มส�ม�รถของรัฐบ�ล 

เป็นต้น เป็นตัวชี้วัดโดยอำ�น�จ (Power) เป็นคว�มส�ม�รถในก�รกระทำ�สิ่งต่�ง ๆ 

เชน่เดยีวกบัคว�มส�ม�รถในก�รเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของบคุคลอืน่ต�มทีต่นเอง

ต้องก�ร ซึ่งอำ�น�จอ�จเสื่อมถอยหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ห�กสภ�พแวดล้อม 

มีก�รเปลี่ยนแปลงไป หรือในอีกนิย�มหนึ่ง อำ�น�จ หม�ยถึง ก�รมีคว�มส�ม�รถ

หรือทรัพย�กรที่มีอิทธิพลทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ต�มที่ต้องก�ร

๒.๔.๑	ประเภทของอำ�น�จ

ต�มแนวคว�มคดิของ Nye อำ�น�จ แบง่ออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื (๑) อำ�น�จ

แบบแข็ง (Hard Power) และ (๒) อำ�น�จละมุนหรืออำ�น�จแบอ่อน (Soft Power) 

ซึ่งอธิบ�ยได้โดยสรุปดังนี้๒๕

 (๑) อำ�น�จแบบแข็ง (Hard Power) หม�ยถึง ก�รชักนำ�หรือก�รคุกค�ม

จ�กประเทศที่มีศักยภ�พท�งทห�รและเศรษฐกิจ ซึ่งอำ�น�จประเภทนี้ยังคงเป็น 

๒๕ Nye, Joseph S. (2017). The Future of Power, Belfer Center Programs or Projects, 
International Security.  (Online).  Available : http://belfercenter.ksg.harvard.edu/
publication/20690/joseph_s_nyes_ the_future_of_power.html,  P. 84.
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สิ่งสำ�คัญของรัฐในก�รรักษ�สถ�นะของตนเอง จ�กคำ�นิย�มของ Nye แหล่งที่ม�

ของ Hard Power จะม�จ�กศักยภ�พด้�นก�รทห�ร ก�รเมือง และเศรษฐกิจ  

รวมทั้งยังระบุอีกว่� Hard Power เป็นหลักในก�รคุกค�ม ก�รบังคับ และ 

คว�มรุนแรง รวมทั้งก�รให้ผลประโยชน์ในก�รชักจูงให้ได้สิ่งที่ต้องก�ร

 (๒) อำ�น�จละมุนหรืออำ�น�จแบบอ่อน (Soft Power) หม�ยถึง คว�ม

ส�ม�รถในก�รดึงดูดโน้มน้�ว (Persuasive Power) สร้�งก�รมีส่วนร่วมม�กกว่�

ก�รบังคับ สร้�งคว�มชอบโดยใช้คว�มเสน่ห�และชื่อเสียงในก�รสร้�งอิทธิพล 

ต่อคว�มคิด ในปัจจุบันใช้ในคว�มหม�ยถึงก�รเปลี่ยนแปลงและสร้�งอิทธิพล 

ต่อคว�มคิดของสังคมและประช�ชนในประเทศอื่น  โดยอ�ศัยทรัพย�กรพ้ืนฐ�น  

๓ ประก�ร  ดังนี้ 

•	 วัฒนธรรม (Culture) ถ้�วัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีคว�ม

สอดคลอ้งกบัผลประโยชนแ์ละค�่นยิมของประเทศอืน่ๆ โอก�สท่ีวัฒนธรรมดังกล่�ว

จะกล�ยเป็น Soft Power ของประเทศนั้นจะมีม�กขึ้น ช่องท�งที่ทำ�ให้วัฒนธรรม

ของประเทศหน่ึงเป็นท่ีรู้จักในประเทศอ่ืนๆ มีหล�กหล�ย เช่น ก�รค้� ก�รเย่ียมเยือน  

ก�รติดต่อสื่อส�ร และก�รแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

•	 ค�่นยิมท�งก�รเมอืง (Political values) ถ�้ประเทศหนึง่มคี�่นยิม

ท�งก�รเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ Soft Power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น 

ในท�งกลับกัน ถ้�ค่�นิยมของประเทศดังกล่�วขัดกับค่�นิยมของประเทศอื่นๆ  

อย�่งชดัเจน Soft Power ของประเทศนัน้ก็จะลดลง ตวัอย่�งเชน่ ก�รทีส่หรัฐอเมรกิ�

ในทศวรรษ ๑๙๖๐ ยังคงมีก�รแบ่งแยกสีผิว (Racial Segregation) ทำ�ให้ Soft 

Power ของสหรัฐฯ ในทวีปแอฟริก�นั้นมีน้อย เป็นต้น 

•	 นโยบ�ยต่�งประเทศ (Foreign Policy) ถือเป็นนโยบ�ยที่มี 

ผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐบ�ลของประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นๆ โดยมี

คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มอยู่รอดของช�ติ ซึ่งจ�กคว�มหม�ยที่ได้กล่�วม� 

ในเบื้องต้น ส�ม�รถสรุปได้ว่� นโยบ�ยต่�งประเทศ หม�ยถึง “วิธีดำ�เนินก�ร 
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เพื่อก�รนำ�ไปปฏิบัติที่มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือก�รตัดสินใจของประเทศอื่นๆ 

เพื่อประโยชน์ของประเทศตน ก�รกระทำ�เช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศ” 

 โดยสรุป อำ�น�จ (Power) ในด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศจะหม�ยถึง 

“คว�มส�ม�รถท่ีทำ�ให้ผู้อื่นกระทำ�ต�ม หรือทำ�ให้ผู้อื่นกระทำ�ในสิ่งที่ไม่อย�กจะ

กระทำ�” โดยอำ�น�จจะส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) Hard Power 

และ (๒) Soft Power รูปแบบของพลังอำ�น�จทั้ง ๒ ประเภท มีคว�มแตกต่�งกัน

ในก�รใช้ทรพัย�กรปกติทีม่อียูด่ำ�เนนิก�รใหไ้ดผ้ลลพัธ์ต�มทีต่นเองตอ้งก�ร สำ�หรบั 

Hard Power เป็นก�รใช้ม�ตรก�รท�งก�รเมืองหรือเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศอื่น

ปรับพฤติกรรมต�มคว�มต้องก�รของตน ในขณะที่ Soft Power เป็นพลังอำ�น�จ 

ท่ีไม่จำ�เป็นต้องใช้ก�รบังคับหรือใช้ม�ตรก�รต่�ง ๆ ให้ผู้อ่ืนกระทำ�ต�ม แต่ใช้ก�รสร้�ง 

คว�มพอใจในก�รดงึดดูให้ผูอ้ืน่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมโดยก�รยอมรับอย�่งพร้อมใจ 

แม้ว่�คว�มหม�ยและลักษณะของพลังอำ�น�จแต่ละประเภทจะแตกต่�งกัน แต่ก�ร

ใช้อำ�น�จทั้งสองประเภทยังคงถูกใช้ควบคู่กันอยู่เสมอ อย่�งไรก็ต�ม ก�รได้ม�ซึ่ง

อำ�น�จนั้นผันแปรไปในแต่ละยุคของก�รพัฒน�ของโลกเนื่องจ�กทรัพย�กรที่ทำ�ให้

เกิดอำ�น�จเปลี่ยนแปลงไป กล่�วคือในยุคเก่�ก�รได้อำ�น�จอ�จจะเป็นก�รใช้อ�วุธ 

แต่ปัจจุบันก�รได้อำ�น�จอ�จจะเป็นก�รใช้ข้อมูลข่�วส�ร 

๒.๔.๒	ก�รใช้อำ�น�จของประเทศมห�อำ�น�จ

หลังสงคร�มโลกครั้งที่สองประเทศมห�อำ�น�จ จะเห็นได้ว่�ประเทศสหรัฐฯ 

และสหภ�พโซเวียต ต่�งให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเสริมสร้�งกำ�ลังท�งทห�ร และก�ร

สร้�งคว�มมั่งค่ังท�งเศรษฐกิจ เพื่อนำ�กลับม�เสริมสร้�งกำ�ลังทห�รของตน ทั้งนี้ 

ปัจจุบันมีก�รใช้หรือพึ่งพ�อำ�น�จและคว�มแข็งแกร่งท�งก�รเมือง ก�รทห�ร และ

เศรษฐกิจในก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ คือ สิ่งที่เรียกว่� ก�รใช้ Hard 

Power แต่อย่�งไรก็ต�ม หลังศตวรรษที่ ๑๙๙๐ เป็นต้นม� เมื่อคว�มตึงเครียด

ท�งก�รเมืองของประเทศมห�อำ�น�จท้ังสองลดน้อยลง โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง ก�รล่มสล�ย
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ของสหภ�พโซเวียต ประกอบกับก�รปฏิวัติท�งเทคโนโลยีและโทรคมน�คมทำ�ให้

ข้อมูลข่�วส�รส�ม�รถเข้�ถึงได้อย่�งรวดเร็วก่อให้เกิดกระบวนก�รโลก�ภิวัตน์ 

(Globalization) จงึทำ�ใหม้แีนวโนม้ของก�รใช ้Soft Power เข�้ม�ในก�รปฏิสัมพันธ์

กันระหว่�งประเทศม�กขึ้น๒๖ 

 ในขณะที่ ในห้วงส�มทศวรรษท่ีผ่�นม�จีนมีนโยบ�ยท�งด้�นก�รทูตและก�ร

ต่�งประเทศแบบเปลี่ยนยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยจ�กรูปแบบที่เป็น Hard Power 

ม�เป็น Soft Power ม�กขึ้น ยกตัวอย่�งเช่น นโยบ�ยเพื่อนบ้�นที่ดี (Good Neigh-

boring Policy) ในห้วงทศวรรษที่ ๘๐ ก�รทูตของมห�อำ�น�จ (Great Power 

Diplomacy) และอีกหล�ยนโยบ�ยในศตวรรษท่ี ๒๑ อ�ทิ ก�รทูตเชิงพลังง�น 

(Energy Diplomacy) นโยบ�ยก�รพัฒน�อย่�งสันติ (Peaceful Development) 

รวมทั้ง ใช้หลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน (Non - Interference) หลักก�รได้

รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่�ย (Win-Win) หรือก�รให้คว�มช่วยเหลือแบบไม่กำ�หนด

เงื่อนไข ซึ่งเป็นก�รสร้�งม�ตรฐ�นและหลักนิยมใหม่ในเวทีระหว่�งประเทศ ที่เดิม

ถูกครอบงำ�โดยแนวคว�มคิดของช�ติตะวันตก จึงถูกท้�ท�ยด้วยแนวคว�มคิด 

แบบใหม่ที่ผสมผส�นคว�มเป็นตะวันออกของจีน 

ทั้งนี้ อ�จกล่�วได้ว่� ก�รใช้ Soft Power ของจีนต�มหลักก�รดังกล่�วประสบ

คว�มสำ�เรจ็อย่�งดียิง่ โดยนอกจ�กจะทำ�ให้ประเทศจำ�นวนม�กได้มที�งเลอืกใหม่ ๆ  

และหันม�ชื่นชมจีนม�กขึ้น โดยเฉพ�ะประเทศที่กำ�ลังพัฒน�ที่อ�จจะยังไม่มี 

คว�มส�ม�รถกระทำ�ต�มม�ตรฐ�นของประเทศตะวันตกได้ เช่น ในสมัยที่ประเทศ

ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบกับวิกฤติท�งก�รเงินเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๐  

จีนตัดสินใจไม่ลดค่�เงินหยวน ท้ังที่ก�รลดค่�เงินจะเป็นประโยชน์ต่อจีนและจีน

ส�ม�รถกระทำ�ได้ แต่จนีกลับเลอืกทีจ่ะไม่ซำ�้เตมิปัญห�ของประเทศเพือ่นบ้�น ทำ�ให้

๒๖ อสิ  ม้�มณี. (๒๕๕๖). ก�รใช้ Soft Power ในก�รส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ : 
กรณีศึกษ�ก�รดำ�เนินก�รของทีมประเทศไทยในเนป�ล. ร�ยง�นก�รศึกษ�ส่วนบุคคล 
(Individual Study) หลักสูตรนักบริห�รก�รทูต รุ่นที่ ๔,  สถ�บันก�รต่�งประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปก�ร,  กระทรวงก�รต่�งประเทศ, หน้� ๑.
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ประเทศในภมูภิ�คเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ มคีว�มเชือ่มัน่และเป็นมติรกบัจนีม�กข้ึน 

อกีทัง้ยงัส่งผลให้จีนเป็นประเทศทีมี่อทิธิพลท�งเศรษฐกจิในภมูภิ�คทีป่ระเทศต่�ง ๆ  

ต้องพึ่งพ�ม�กขึ้นด้วย๒๗ 

ก�รใช้ Soft Power เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์ก�ร 

ต่�งประเทศของจีนเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยและผลประโยชน์แห่งช�ติของจีน มีก�ร

ใช้กิจกรรมและเครื่องมือในก�รดำ�เนินก�รหล�ยรูปแบบ โดยส�ม�รถจำ�แนกเป็น  

๕ ประเภท๒๘ ได้แก่

 ๑. ก�รลงทุนให้คว�มช่วยเหลือระหว่�งประเทศ คว�มช่วยเหลือท�ง

เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำ�คัญของจีนในก�รขย�ยอิทธิพล โดยรูปแบบก�รให้คว�ม

ชว่ยเหลอืท�งเศรษฐกจิแบบไมม่เีงือ่นไขของจนี ไดรั้บก�รตอบรับอย�่งดีกบัประเทศ

ที่กำ�ลังพัฒน� โดยเฉพ�ะภูมิภ�คแอฟริก� เอเชีย และ อเมริก�ใต้ เนื่องจ�กรูปแบบ

ก�รให้คว�มช่วยเหลือของประเทศตะวันตกมีเงื่อนไขที่ให้ประเทศผู้รับคว�ม 

ช่วยเหลือปฏิบัติต�ม เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ธรรม�ภิบ�ล ซึ่งเป็นก�ร

บีบบังคับม�กกว่�รูปแบบของจีน ท่ีแสดงให้เห็นถึงคว�มเท่�เทียมและคว�มอ่อนโยน  

อันนำ�ม�ซึ่งคว�มดึงดูดของประเทศเหล่�นั้น รวมทั้งสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีของจีน 

ในเวทีโลกด้วย

 ๒.  ก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมและก�รรักษ�สันติภ�พ โดยปกติแล้ว

ก�รใช้ทรัพย�กรท�งทห�รมักถูกมองว่�เป็น Hard Power แต่ในยุคปัจจุบัน 

ทห�รส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจที่สร้�ง Soft Power ได้เช่นกัน โดยผ่�นท�งก�รปฏิบัติ

ก�รทีไ่มใ่ชท่�งทห�ร (Military Operations Other Than War : MOOTW) เปน็ก�ร

ใหค้ว�มชว่ยเหลอืท�งมนษุยธรรม และปฏบิตักิ�รสนัตภิ�พในประเทศทีป่ระสบภยั 

๒๗ สมบรูณ์ศริปิระชยั และศริกิญัญ� ตนัสกลุ. (๒๕๔๘). ส�เหตขุองวกิฤตกิ�รณ์ก�รเงนิของไทย 
ปี ๒๕๔๐ : วรรณกรรมปริทรรศน์. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๐ มีน�คม ๒๕๖๒, จ�ก http://econ.
tu.ac.th/archan/rangsun. หน้� ๑๙
๒๘ Shantii Kalathil. (2011). China’s Soft Power in the Information Age : Think Again. 
(Online). https://isd.georgetown.edu/sites/isd/ files/Kalathil_Chinas_Soft_Power.
pdf
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ซึ่งเป็นบรรทัดฐ�นในสังคมโลกปัจจุบันที่พึงกระทำ�กัน อีกทั้ง เป็นก�รแสดงให้เห็น

ถึงคว�มอ่อนโยน และคว�มรับผิดชอบของประเทศในฐ�นะสม�ชิกหลักของ

ประช�คมโลก ท้ังน้ี ในปัจจุบัน จีนได้ส่งกองกำ�ลังรักษ�สันติภ�พไปปฏิบัติภ�รกิจต่�ง ๆ 

หล�ยท่ีในโลก รวมท้ังส่งหน่วยแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศท่ีประสบภัยพิบัติต่�ง ๆ ด้วย 

 ๓. โครงก�รแลกเปลี่ยนด้�นภ�ษ�และวัฒนธรรม ก�รใช้วัฒนธรรม 
โดยปกติจะถูกมองว่� เป็นเครื่องมือก�รใช้ Soft Power แต่กิจกรรมท�งวัฒนธรรม
และภ�ษ�ส่วนใหญ่จะไม่ส�ม�รถสร้�ง Soft Power ได้โดยตรง แต่จะช่วยส่งเสริม
ภ�พลักษณ์ คว�มเข้�ใจ คว�มสัมพันธ์ผ่�นเรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์ หรือ ก�รนำ�
วฒันธรรมประเพณีท่ีเชือ่มโยงกนั ท่ีจะนำ�คว�มง�ม คว�มออ่นโยน และคว�มรุง่เรอืง
ให้แปรเปลี่ยนเป็น Soft Power โดยในปัจจุบันจีนมีโครงก�รในลักษณะกิจกรรม
จำ�นวนไม่น้อย รวมทั้ง BRI ที่กำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่ในปัจจุบันด้วย 
 ๔. ก�รทตูและก�รมสีว่นรว่มในเวทตี�่งประเทศ ก�รทตูเปน็กจิกรรมทีเ่ปน็
ช่องท�งโดยตรงในก�รส่ือถงึ Soft Power ซึง่ก�รทตูแนวใหมข่องจนีจะยดึหลกัก�ร
ไม่แทรกแซงในกิจก�รภ�ยในของประเทศอื่น ทำ�ให้จีนได้รับคว�มนิยมและ 
ก�รสนับสนุนม�กขึ้นจ�กประเทศต่�ง ๆ รวมท้ังทำ�ให้จีนส�ม�รถเข้�ถึงประเทศ 
เหล่�นั้นได้ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะประเทศคู่กรณีหรือประเทศที่มีปัญห�กับประเทศ
ตะวันตก นอกจ�กนี้จีนยังเป็นเจ้�ภ�พจัดกิจกรรมสัมมน�และประชุมระหว่�ง
ประเทศ เพื่อสร้�งภ�พลักษณ์ในก�รเป็นผู้นำ�ที่ดีที่ได้รับก�รสนับสนุน อีกทั้งสร้�ง
ภ�พลักษณ์เชิงก�รทูต ด้วยก�รเยือนระหว่�งผู้นำ�หล�ยระดับอีกด้วย 
 ๕. คว�มร่วมมือพหุภ�คี ก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศระหว่�งรัฐบ�ล
และองคก์รระหว�่งประเทศซึง่สว่นใหญจ่ะอยูใ่นรปูแบบพหภุ�คเีป็นอีกชอ่งท�งหนึง่
ที่รัฐจะส่งสัญญ�ณให้เกิด Soft Power ได้ เนื่องจ�ก เวทีระหว่�งประเทศจะ 
ประกอบด้วยสม�ชิกจ�กหล�ยช�ติ ต้องดำ�รงซึ่งกฎหม�ยระหว่�งองค์กรและ 
คว�มเค�รพต่อสม�ชิกอื่น ๆ และต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของสม�ชิกอื่น ๆ  
ด้วยเช่นกัน ซึ่งเสมือนเป็นก�รแสดงออกต่อก�รใช้ Soft Power ในลักษณะร่วมกัน 
ดังนั้น ก�รอยู่ภ�ยใต้กรอบหรือกฎระเบียบขององค์กรระหว่�งประเทศจะทำ�ให้
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ประเทศต่�งๆ ต้องดำ�เนินก�รรักษ�ผลประโยชน์ของตนให้อยู่ภ�ยในระบบ และ 
ไม่ใช้วิธีก�รก้�วร้�วรุนแรงที่เป็นภัยต่อรัฐอื่น ทั้งนี้ ในปัจจุบันจีนเป็นศูนย์กล�งของ
องค์กรระหว่�งประเทศหล�ยองค์กร มีบทบ�ทนำ�ในเวทีระหว่�งประเทศในระดับ
พหุภ�คี รวมทั้งสถ�ปน�ก่อต้ังคว�มร่วมมือองค์กรระหว่�งประเทศใหม่ในระดับ

ภูมิภ�ค เช่น องค์กรคว�มร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และคว�มร่วมมือจีนแอฟริก� เป็นต้น

 โดยสรุป โลกยุคปัจจุบันแต่ละประเทศมุ่งพัฒน�เศรษฐกิจและยังคงคำ�นึง

ถึงคว�มมั่นคง แต่ก็ยังคำ�นึงถึง Hard Power ซ่ึงปัจจุบันพบว่�มีก�รพัฒน�และ

สะสมอ�วุธ เพื่อนำ�ม�ใช้ในสถ�นก�รณ์สงคร�ม แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รยก BRI  

ของจีนขึ้นสู่เวทีโลกกล�ยเป็นเรื่องที่ประเทศต่�ง ๆ ส่วนใหญ่ข�นรับ เป็นท�งเลือก

ที่จีนนำ� Soft Power ม�ใช้ในก�รเปิดประตูของเส้นท�งส�ยไหมใหม่ที่ได้มีก�ร 

อ้�งถึงประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรมที่ย�วน�นของจีน ที่เป็นเพียงก�รขนส่งสินค้� 

และก�รเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่�งประเทศ ทำ�ให้ประเทศต่�ง ๆ  ในเส้นท�งไม่อ�จ

ปฏิเสธภ�พคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจที่จีนว�ดขึ้น โดยมีประเทศตนอยู่ในภ�พว�ด

นั้นด้วยได้ ซึ่งสำ�หรับไทยเองก็ควรชูประเด็นหลักด้�น Soft Power ในก�รพัฒน�

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก เพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวม

เศรษฐกิจของอ�เซียน ลดก�รนำ�เข้�สินค้�และบริก�ร และพัฒน�ไปสู่ก�รส่งออก

โดยใช้จดุแข็งท�งก�ยภ�พของก�รเป็นประเทศศนูยก์ล�งอ�เซยีน และเป็นประเทศ

ทีม่คีว�มสมัพนัธอ์นัดแีละเป็นท�งผ�่นของจนีสูท่ะเล ดงันัน้ ก�รพึง่พ�คว�มรว่มมอื

ท�งเศรษฐกิจกับจีน เป็นแนวท�งหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่ก�รแสวงห�คว�มร่วมมือกับ

ประเทศต่�ง ๆ ในเส้นท�งส�ยไหมใหม่นี้

๒.๕	โครงก�รคว�มรเิริม่หนึง่แถบหน่ึงเสน้ท�ง	(The	Belt	and	Road	Initiative)	

ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจของจีนกว่� ๓๐ ปีที่ผ่�นม� ได้พัฒน�ตนเองจ�กก�รเป็น

ประเทศเกษตรกรรมย�กจนม�สูก่�รเป็นประเทศผูผ้ลติร�ยใหญข่องโลกอย�่งรวดเรว็ 

กระทั่งปัจจุบันจีนได้ก้�วข้ึนเป็นประเทศที่มีขน�ดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสอง 
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ของโลก๒๙ ซึ่งประม�ณก�รว่�จะแซงหน้�สหรัฐอเมริก�ในฐ�นะประเทศที่มีขน�ด

เศรษฐกจิใหญ่ทีส่ดุในโลกภ�ยในอีก ๕-๑๐ ปขี�้งหน�้๓๐ อกีท้ัง ยงัมีทนุสำ�รองเงินตร�

ต�่งประเทศสูงทีส่ดุในโลก หลงัจ�กก�รขึน้ดำ�รงตำ�แหนง่ของประธ�น�ธบิดสี ีจิน้ผงิ 

ที่ได้กำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�ประเทศให้เป็นประเทศพัฒน�แล้วอย่�งสมบูรณ์

ที่ระบุในยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงแห่งช�ติส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (พ.ศ.๒๕๖๓-

๒๕๙๓) ต�มแนวคิดสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นก�รส�นต่อคว�มฝัน

ของจีน (Chinese Dream of Nation Rejuvenation) ไว้ว่� ภ�ยในปีพ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเทศจีนจะต้องเป็นประเทศที่อยู่ดีกินดีถ้วนหน้� โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว

ภ�ยในประเทศม�กกว่� ๑๐,๐๐๐ ดอลล�ร์สหรัฐฯ (ในว�ระครอบรอบ ๑๐๐ ปี  

แห่งก�รก่อตัง้พรรคฯ) และภ�ยในปพี.ศ.๒๕๙๒ จนีจะตอ้งเปน็ประเทศทีพ่ฒัน�แล้ว

โดยเฉพ�ะด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี อุตส�หกรรม นำ�พ�เศรษฐกิจให้มี 

คว�มม่ังค่ัง และยกระดับจนีเข้�สูเ่วทีโลก (ในว�ระครบรอบ ๑๐๐ ป ีแหง่ก�รสถ�ปน�

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน)๓๑ 

ประธ�น�ธิบดีสี จ้ินผิง ยังได้ผลักดันเครือข่�ยก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นขน�นใหญ่

อย�่งแขง็ขนั บนเสน้ท�งส�ยไหมเก�่ท่ีรวมเอเชยีเข�้กบัยโุรป คว�มรเิร่ิมนีเ้ปน็ทีท่ร�บ

กันดีในชื่อคว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง หรือ One Belt One Road (OBOR) 

ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันดีในน�มชื่อ Belt and Road Initiative (BRI) เป็นอีกหนึ่งเครื่อง

มือสำ�คัญที่มุ่งหวังให้บรรลุคว�มฝันของจีนนั่นเอง 

๒๙ อักษรศรี พ�นิชส�ส์น. (๒๕๖๑). เศรษฐกิจจีน. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๔ มีน�คม ๒๕๖๑, จ�ก 
www.econ.tu.ac.th/เอกส�รคำ�สอน_EC362_บทที่_2_เทอม_1_2557_อักษรศรี. หน้� ๒.
๓๐ ฐ�นเศรษฐกจิ. (๒๕๖๒). เศรษฐกจิจนีแซงสหรฐัฯ ด�วรุง่เอเชียตบเท�้เข�้ Top 10. ออนไลน.์ 
ค้นเมื่อ ๑๔ มีน�คม ๒๕๖๑, จ�ก http://www. thansettakij.com/content/373264.  
หน้� ๑-๒.
๓๑ ชญ�นสิ� รตัสทุธกิลุ. (๒๕๖๑). ก�รศกึษ�เชงิเปรยีบเทยีบยทุธศ�สตรค์ว�มมัน่คงของประเทศ
มห�อำ�น�จ กรณีศึกษ� ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนและสหรัฐอเมริก�. กองศึกษ�วิจัยท�ง
ยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคง. เอกส�รวิช�ก�ร. หน้� ๔๘-๕๗.
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๒.๕.๑	ภูมิหลังท�งประวัติศ�สตร์	

เส้นท�งส�ยไหมเป็นเครือข่�ยก�รค้�ท่ีจัดต้ังข้ึนอย่�งเป็นท�งก�รในช่วงร�ชวงศ์ฮ่ัน 

โดยเริ่มต้นจ�กเมืองฉ�งอ�นท�งตะวันออกของจีนหรือเมืองซีอ�นในปัจจุบัน  

ไปสิน้สดุทีท่ะเลเมดิเตอรเ์รเนยีน ถอืเป็นเสน้ท�งทีเ่ชือ่มแผน่ดนิจีนกบัจกัรวรรดิโรมนั

ในขณะนั้นเข้�ไว้ด้วยกัน สำ�หรับที่ม�ของเส้นท�งส�ยไหม เกิดม�จ�กก�รที่ผ้�ไหม

เป็นสินค้�หลักของจีนที่ส่งออกไปยังยุโรปในเส้นท�งดังกล่�ว ทว่�นอกจ�กไมตรี

ท�งก�รค�้แลว้ เสน้ท�งส�ยไหมยงัเป็นเสมอืนสะพ�นทีเ่ชือ่มและสร�้งคว�มสมัพนัธ์

ท�งวัฒนธรรมระหว่�งจีน อินเดีย เปอร์เซีย อ�ระเบีย กรีซ โรม และดินแดน 

แถบเมดิเตอร์เรเนียนให้เกิดข้ึนด้วย เส้นท�งส�ยไหมเจริญถึงขีดสุดในสมัยร�ชวงศ์ถัง  

และค่อย ๆ ลดคว�มสำ�คัญลงในยุคร�ชวงศ์ซ่ง ก่อนจะยุติก�รเดินท�งค้�ข�ยลง

ประม�ณปี ๑๔๕๓ โดยจักรวรรดิออตโตม�นซ่ึงเป็นดินแดนที่เส้นท�งส�ยไหม 

ทอดผ่�น มีแนวคิดต่อต้�นโลกตะวันตกอย่�งรุนแรง๓๒ 

๒.๕.๒	กรอบแนวคิดคว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง	

แนวคิดก�รพัฒน�ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๖ ประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง  

ได้ประก�ศเดินหน้�โครงก�รเศรษฐกิจขน�ดใหญ่อีกครั้ง โดยเปลี่ยนจ�กเส้นท�ง

ส�ยไหมศตวรรษท่ี ๑๔ เปน็ศตวรรษท่ี ๒๑๓๓ ภ�ยใต้ช่ือโครงก�รคว�มรเิริม่หนึง่แถบ

หนึง่เส้นท�ง นบัเป็นกระบวนทัศน์ใหมท่�งเศรษฐกจิ แบ่งก�รพฒัน�เปน็ ๒ เสน้ท�ง 

ได้แก่ (๑) เส้นท�งส�ยไหมท�งบก (Silk Road Economic Belt) ตั้งแต่ฝั่งตะวันตก

ของจีน ภูมิภ�คเอเชียกล�ง และตะวันออกกล�งต่อเนื่องไปจนถึงยุโรป และ (๒)  

เส้นท�งส�ยไหมท�งทะเล (Maritime Silk Road) ตั้งแต่ท�งตอนใต้ของจีนไปสู่

๓๒ Alexious Lee and Francis Cheung. (2017). A brilliant plan One Belt, One Road. 
Credit Lyonnais Securities Asia. Online. From https://www.clsa.com/special/
onebeltoneroad/. pp. 2-3. 
๓๓ ปรีดี บุญซื่อ. (๒๕๖๐). เส้นท�งส�ยไหมศตวรรษ 21 “One Belt, One Road” จะเปลี่ยน
โฉมหน้�เส้นท�งก�รค้�โลกอย่�งไร. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๒ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๖๒, จ�ก  https://
thaipublica.org/2017/05/pridi48/. หน้� ๑
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อมโยงกับเมืองท่�สำ�คัญของจีนเข้�กับเมืองท่�ก�รค้�

สำ�คัญ ๆ ของโลก ตั้งแต่สิงค์โปร์ คลองสุเอซ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เรื่อยไป

จนถึงช�ยฝั่งทะเลแอฟริกัน และไปบรรจบที่ยุโรป๓๔  (ดังภ�พที่ ๒.๑) 

ภ�พท่ี ๒.๑ : แผนทีแ่สดงกระบวนทศันท์�งเศรษฐกจิภ�ยใตโ้ครงก�รคว�ม

ริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง

ที่ม� : จ�ก A brilliant plan One Belt One Road, (หน้� 2), โดย  

Alexious Lee and Francis Cheung, 2017, ออนไลน์. 

 และด้วยโครงก�รคว�มริเริ่มฯนี้ จีนจึงได้ประก�ศก่อต้ังธน�ค�รเพ่ือก�ร

ลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : 

AIIB) ในเดือนตุล�คมปีพ.ศ.๒๕๕๗ ได้ลงเงินกว่� ๑ แสนล้�นเหรียญสหรัฐฯ  

เพื่อเป็นทุนเริ่มต้น ประกอบไปด้วยสม�ชิกที่เข้�ร่วมทั้งหมดกว่� ๕๗ ประเทศ และ

๓๔ Alexious Lee and Francis Cheung. (2017). A brilliant plan One Belt, One Road. 
Credit Lyonnais Securities Asia. Online. From https://www.clsa.com/special/
onebeltoneroad/. pp. 1-8.
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ในเดือนพฤศจิก�ยน ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จีนได้ก่อตั้งกองทุนเส้นท�งส�ยไหมใหม่  

(New Silk Road Fund) เพื่อก�รพัฒน�ก�รค้�และเส้นท�งคมน�คมในเอเชีย 

ด้วยเงินทุนเริ่มต้นจำ�นวน ๔ หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐฯ  

โดยโครงก�รคว�มริเริ่มหน่ึงแถบหนึ่งเส้นท�งนี้ เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และ

หลักก�รอยู่ร่วมกันของกฎบัตรสหประช�ช�ติ ๕ ประก�ร ได้แก่ (๑) คว�มเค�รพ 

ซึ่งกันและกันในอำ�น�จอธิปไตยและบูรณภ�พดินแดนของกันและกัน (๒)  

ก�รเรียนรูร้ว่มกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิก�รรกุร�นซึง่กนัและกัน (๓) ก�รไมแ่ทรกแซงกจิก�ร

ภ�ยในของกันและกัน (๔) คว�มเสมอภ�คและผลประโยชน์ร่วมกัน และ (๕)  

ก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ และมีกรอบคว�มร่วมมือ ๕ ด้�น ได้แก่ (๑) ก�รประส�น

ระดับนโยบ�ย (Policy Coordination) เพ่ือเป็นก�รแสดงบทบ�ทท่ีสำ�คัญ 

ในก�รสนับสนุนคว�มคิดริเริ่ม Belt and Road (Belt and Road Initiative : BRI) 

ตลอดช่วงส�มปีที่ผ่�นม� จีนได้สร้�งกลไกประส�นนโยบ�ยในระดับต่�ง ๆ กับ

ประเทศท่ีต้ังบนเส้นท�งส�ยไหม โดยทำ�คว�มตกลงและโครงก�รร่วมกับประเทศต่�ง ๆ 

และองค์กรระดับภูมิภ�ค (๒) ก�รเชื่อมโยงด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น (Infrastructure 

Connectivity) เปิดก�รส่งเสริมให้มีก�รก่อสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�ง ๆ  

เช่น ก�รขนส่งท�งถนน พลังง�น รวมทั้งเครือข่�ยด้�นก�รสื่อส�ร (๓)  

ก�รค้�ข�ยที่ไม่มีข้อจำ�กัด (Trade and Investment Enhancement) เป็นก�ร 

ส่งเสริมก�รใช้กรอบคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกท�ง 

ด้�นก�รค้�และก�รลงทุนของประเทศที่อยู่บนเส้นท�งส�ยไหมใหม่ (๔) ก�รบูรณ�

ก�รท�งก�รเงิน (Financial Integration) จ�กก�รก่อตั้งสถ�บันก�รเงินต่�งๆ  

เช่น ธน�ค�รเพื่อก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure 

Investment Bank : AIIB) ของจีน และธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�ใหม่ (New  

Development Bank : NDB) ของกลุ่มประเทศ BRICS (๕) ก�รสือ่ส�รของประช�ชน

ต่อประช�ชน (People-to-People Bond) เป็นก�รพัฒน�คว�มร่วมมือด้�นก�ร

ศึกษ� ก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก�รท่องเที่ยว ก�รดูแลสุขภ�พ และก�รบริก�ร

ท�งก�รแพทย์ รวมถึงก�รขจัดคว�มย�กจนให้กับประช�ชน 
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นอกจ�กน้ี ก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒน�

เศรษฐกิจภ�ยในประเทศ ซึ่งเช่ือมโยงกันภ�ยใต้แผนพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

ที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้�น โดยในแต่ละภูมิภ�คได้กำ�หนดจังหวัดสำ�หรับ

เป็นต้นแบบก�รพัฒน� ได้แก่ (๑) ซินเจียงในภ�คตะวันตกเฉียงเหนือ (๒)  

เขตปกครองตนเองมองโกเลียในท�งภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (๓) กว�งสีใน 

ภ�คตะวันตกเฉียงใต้ และ (๔) ฝูเจี้ยนเมืองช�ยฝั่งทะเลที่สำ�คัญในภ�คตะวันออก

เฉียงใต้ ควบคู่ไปกับก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ๓๕ ทำ�ให้เกิดก�รส่งออก

สินค้�อุตส�หกรรมท่ีมีจำ�นวนม�กของจีนไปยังประเทศ เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ 

อะลูมิเนียม ที่ได้เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.๒๐๑๖ เรื่อยม� ทั้งนี้ จีนได้สร้�งเขตคว�มร่วมมือ

ท�งเศรษฐกจิก�รค�้กบัร�ยประเทศต�มเสน้ท�ง BRI โดยกอ่สร้�งบรรด�โครงสร้�ง

พื้นฐ�นขน�ดใหญ่บนเส้นท�งคมน�คมหลัก เช่น รถไฟคว�มเร็วสูง ท่�เรือ ส�ยท่อ

ส่งนำ้�มัน ท่อส่งก๊�ซ ถนนหนท�ง สะพ�น เจ�ะอุโมงค์ ส�ยเคเบิลไฟเบอร์ออฟติก 

เพื่อเชื่อมโยงทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริก� เข�้ด้วยกันด้วยเส้นท�งที่มีคว�มย�ว 

ไม่น้อยกว่� ๖,๐๐๐ กิโลเมตร๓๖ ซ่ึงก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค 

ผ่�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และก�รขย�ยก�รค้�

ในระดับภูมิภ�คนี้ ประกอบด้วย ๒ เส้นท�ง ดังนี้  

(๑)	ก�รเชือ่มโยงท�งเศรษฐกจิก�รค�้ท�งบก	(Silk	Road	Economic	Belt)	

เป็นก�รเชื่อมโยงเส้นท�งบกเริ่มต้นจ�กเมืองซีอ�น (ฉ�งอ�นในบันทึกโบร�ณ) 

ซ่ึงอยู่ท�งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มุ่งหน้�ไปยัง อุรุมชี (อูหลู่มู่ฉี) เมืองเอก 

ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ จ�กนั้นจึงข้�มเอเชียกล�ง ไปยังตอนเหนือ 

๓๕ Alexious Lee and Francis Cheung. (2017). A brilliant plan One Belt, One Road. 
Credit Lyonnais Securities Asia. Online. From https://www.clsa.com/special/
onebeltoneroad/. pp. 1-8.  
๓๖ ศูนย์รวมข่�วและบทคว�มเทคโนโลยีระดับองค์กร. (๒๕๖๑). One Belt One Road  
เส้นท�งเศรษฐกิจส�ยดิจิทัล. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๒ มีน�คม พ.ศ.๒๕๖๒, จ�ก https:// 
www.theeleader.com/news-enterprise/one-belt-one-road
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ของอิหร่�น เล�ะเส้นท�งตะวันตกไปถึง อิรัก ซีเรีย และตุรกีแล้วข้�มช่องแคบบอส

ฟอรัส ในกรุงอิสตันบูล เข้�แผ่นดินใหญ่ยุโรปท�งทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงรัสเซีย  

คู่มิตรสำ�คัญของจีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ แล้ววกลงใต้สิ้นสุดเส้นท�งที่เมืองเวนิส

ท�งตอนเหนือของประเทศอิต�ลี๓๗ โดยมีเส้นท�งรถไฟ ๓ เส้นท�ง ได้แก่ (๑)  

เส้นท�งที่เช่ือมโยงจีน-เอเชียกล�ง-ยุโรป (๒) เส้นท�งที่เชื่อมโยงจีน-อ่�วเปอร์เซีย 

และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่�นท�งเอเชียกล�ง และตะวันออกกล�ง (๓) เส้นท�ง

เช่ือมโยงจีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เอเชียใต้ และยังมีระเบียงเศรษฐกิจจำ�นวน  

๔ แห่ง ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้๓๗

๑.๑	 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย	 (China-Mongolia- 

Russia	Economic	Corridor	 :	CMREC) : เป็นเส้นท�งรถไฟและท�งด่วนบน 

ดินแดนของทุ่งหญ้�มองโกเลีย ที่เชื่อมต่อจีนกับรัสเซีย เส้นท�งนี้จะไปเชื่อมกับ

ระเบียงเศรษฐกิจสะพ�นบกยูเรเซียใหม่ ประกอบด้วย เส้นท�งรถไฟ ๒ เส้นท�ง คือ  

 -  เส้นท�งจ�กปักกิ่ง - เทียนจิน - เฮ๋อเป่ย - ฮูฮอต -มองโก - รัสเซีย

 -  เส้นท�งจ�กไตหลัน - เซินหย�ง - ช�งชุน - ฮ�ร์บิน - แมนจูเลีย  

  ชิต� (รัสเซีย) 

๑.๒	 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ค�บสมุทรอินโดจีน	 (China-Indochina	

Peninsula	Economic	Corridor	:	CICPEC)	: เปน็เสน้ท�งเชือ่มโยงก�รคมน�คม

ขนส่งในอ�เซียนและจีนตอนใต้ และฮ่องกง ซึ่งจะเป็นเส้นท�งเศรษฐกิจที่มี 

คว�มสำ�คัญกับทุกประเทศในอ�เซียน โดยเฉพ�ะประเทศไทยที่เป็นศูนย์กล�ง 

ของเส้นท�งดังกล่�ว ประกอบด้วยเส้นท�งรถไฟ ๓  เส้นท�ง คือ   

 - เส้นท�งตะวันออก : จ�กคุนหมิง - ยู่ซี - ฮ�นอย - โฮจิมินห์ -  

  พนมเปญ - กรุงเทพฯ - กัวล�ลัมเปอร์ -สิงค์โปร์
๓๗ ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล. (๒๕๖๐). แนวท�งก�รเชื่อมโยงยุทธศ�สตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (Belt 
and Road Initiative : BRI หรอื One Belt, One Road : OBOR) ของรฐับ�ลจนีกบัยทุธศ�สตร์
ประเทศไทย ๔.๐ และ นโยบ�ยก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกิจภ�คตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC). ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๒ มีน�คม พ.ศ.๒๕๖๒, จ�ก http://www.vijaichina 
.com/articles/๘๒๖
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 - เส้นท�งตะวันตก : จ�กคุนหมิง - ด้�หลี่ - ย่�งกุ้ง -กรุงเทพฯ -  

  กัวล�ลัมเปอร์ - สิงค์โปร์

 - เส้นท�งกล�ง : จ�กคุนหมิง - ยู่ซี - เวียงจันทร์ -กรุงเทพฯ -  

  กัวล�ลัมเปอร์ - สิงค์โปร์

๑.๓	ระเบียงเศรษฐกจิจีน-เอเชยีกล�ง-เอเชยีตะวนัตก	(China-Central	

Asia-West	Asia	 Economic	Corridor	 :	CCWAEC)	 : เป็นเส้นท�งคมน�คม

ขนส่งนำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติเป็นหลักด้วยท่อลำ�เลียงที่ย�วที่สุดในโลก จ�กจีน 

สู่ค�บสมุทรอ�หรับ ตุรกี และอิหร่�น เพื่อส่งไปยังเขตปกครองตนเอง และยังเป็น

เส้นท�งคว�มร่วมมอืท�งเทคโนโลย ีเช่น ก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�น พลงัง�นท�งเลอืก 

พลังง�นนิวเคลียร์ เทคโนโลยีอ�ก�ศย�น ก�รค้�ข�ยและก�รลงทุน 

๑.๔	สะพ�นเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่	 (New	 Eurasian	 Land	 Bridge	 :	

NELB) : เป็นเส้นท�งส�ยหลักในก�รคมน�คมขนส่งสินค้�ไปยังยุโรปที่เร็วที่สุด 

ประกอบด้วยเส้นท�งรถไฟ ๔ เส้นท�ง คือ 

 -  เส้นท�งจ�กมณฑลฉงชิงของจีนไปถึงเมืองดูสบูร์ก (ประเทศ 

  เยอรมัน) 

 - เสน้ท�งจ�กเมอืงอูฮ่ัน่ของจนีไปยงัเมอืงมวินคิและเมอืงป�ร์ดูบตีเซ  

  (ส�ธ�รณรัฐเช็ก) 

 - เส้นท�งจ�กเมืองเฉิงตูของจีนไปยังเมืองวูช (ประเทศโปแลนด์) 

 - เส้นท�งจ�กเจิ้งโจวของจีนไปยังเมืองฮัมบูร์ก (ประเทศเยอรมัน)

(๒)	 ก�รเชื่อมโยงท�งเศรษฐกิจก�รค้�ท�งทะเล	 (Maritime	 Silk	 Road) 

เป็นเส้นท�งที่รู้จักกันดีในชื่อ “21st Century Maritime Silk Road” หรือ เส้นท�ง

ส�ยไหมด�้นเศรษฐกจิท�งทะเลในศตวรรษที ่๒๑ ซึง่มกี�รพดูถึงเปน็ครัง้แรกในก�ร

กล่�วป�ฐกถ�ของประธ�น�ธิปดี สี จิ้นผิง ระหว่�งก�รเยือนอินโดนีเซียอย่�งเป็น

ท�งก�ร เมื่อเดือนตุล�คม ๒๕๕๖ โดยเน้นก�รเชื่อมโยงท�งทะเลที่จะมีโครงสร้�ง

พื้นฐ�นเป็นท่�เรือ มีก�รสร้�งคลังสินค้� ทำ�ให้เกิดเป็นศูนย์กล�งด้�นโลจิสติกส์ ได้

เริ่มจ�กเมืองเฉวียนโจว ลงใต้ไปยังช่องแคบมะละก� แล้วขึ้นเหนือเข้�อินเดีย และ
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ข้�มมห�สมุทรอินเดียไปท�งตะวันตกถึงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย�  

จ�กน้ันขึ้นเหนืออ้อมจะงอยแอฟริก� หรือ ค�บสมุทรโซม�ลี ข้�มทะเลแดงไปยัง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บรรจบกับเส้นท�งส�ยไหมท�งบกที่เมืองเวนิส๓๙ โดยมี 

เส้นท�งเดินเรือ ๒ เส้นท�ง ได้แก่ (๑) เส้นท�งท่ีเช่ือมโยงจีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-

มห�สมุทรอินเดีย-ยุโรป และ (๒) เส้นท�งที่เชื่อมโยงจีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-

มห�สมุทรอินเดีย-เอเชียตะวันตก-แอฟริก� และยังมีระเบียงเศรษฐกิจจำ�นวน  

๒ แห่ง ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑	 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ป�กีสถ�น	 (China-Pakistan	 Economic	

Corridor	:	CPEC)	: เป็นเส้นท�งใหม่ที่บรรลุข้อตกลงเมื่อปีค.ศ.๒๐๑๕ เชื่อมโยง

ระหว�่งจนีและป�กสีถ�น ท่ีท่�เรอื กว�ด�ร ์(Gwadar) เพือ่ออกสู่ทะเลผ�่นชอ่งแคบ

มะละก�ไปยงัทวปีแอฟรกิ� ซึง่เปน็เสน้ท�งทีส่ัน้ทีส่ดุทีเ่ชือ่มโยงระหว�่งจนี และทวปี

แอฟริก�

๒.๒	 ระเบียงเศรษฐกิจบังกล�เทศ-จีน-อินเดีย-เมียนม�	 (Bangladesh- 

China-India-Myanmar	 Economic	 Corridor	 :	 BCIMEC)	 : เป็นเส้นท�ง 

ทีเ่ช่ือมโยงระหว�่งจนี อนิเดยี เมยีนม� และไทย มคีว�มสำ�คญัท�งเศรษฐกจิระหว�่ง

จีนและอินเดีย ถูกเช่ือมโยงด้วยรถไฟคว�มเร็วสูง และบริก�รสำ�คัญอื่น ๆ รวมถึง 

ก�รพัฒน�ดิจิทัลด้วย

๓๙   ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (๒๕๖๐). โครงก�รคว�มริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นท�ง” (OBOR/BRI) 
ว่�ด้วยก�รทบทวนแนวคิดของโครงก�รฯ. ค้นเมื่อ ๑ เมษ�ยน ๒๕๖๒, จ�ก http://www.
vijaichina.com/articles/692. หน้� ๑-๒.
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ภ�พที่ ๒.๒ : แสดงเส้นท�งท�งบกและท�งทะเลที่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ย 
เส้นท�งส�ยไหมในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

ที่ม� : จ�ก China’s One Belt, One Road initiative – is it the  
superhighway to growth?, (หน้� 2), โดย Kreston International, 2018, 
ออนไลน์.

ภ�พที ่๒.๓ : แสดงระเบยีงเศรษฐกจิ ๖ แหง่ ทีจี่นกำ�หนดไวใ้นนโยบ�ยเส้น
ท�งส�ยไหมในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

ที่ม� : จ�ก The Belt and Road Initiative, (หน้� 1), โดย Lehman 
Brown International Accountants, 2017, ออนไลน์. 
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 ๒.๕.๓	 คว�มก้�วหน้�โครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�งในห้วง

ปัจจุบัน	

ประเทศจีนภ�ยใต้ก�รนำ�ของสี จิ้นผิง ผู้นำ�ในรุ่นที่ ๕ มียุทธศ�สตร์ 

ก�รบริห�รประเทศที่สนับสนุนก�รปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่�งรอบด้�น 

เพื่อชักนำ�ให้เกิดก�รปฎิรูปในด้�นอื่น ๆ ให้พัฒน�อย่�งเท่�เทียมกันให้ได้ม�กที่สุด 

และยนืหยดัก�รพัฒน�คว�มสมัพนัธอ์ย�่งฉนัทม์ติรกบัทกุประเทศ โดยคำ�นงึถงึก�ร

เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน คว�มร่วมมือกัน อันเป็นก�รส่งเสริมคว�มเติบโตให้กับ

เศรษฐกิจโลกได้เข้มแข็ง รวมถึงก�รสนับสนุนประเทศกำ�ลังพัฒน�ให้พัฒน�ด้วย

ตนเอง และส�ม�รถแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รค้�อย่�งเหม�ะสมด้วยก�ร

เจรจ� บนหลกัก�รท่ีเรียกว�่ “เป็นมติรทีด่แีละหุน้สว่นทีด่ขีองประเทศเพือ่นบ�้น”๔๐ 

ส่งผลให้ก�รดำ�เนนินโยบ�ยต�่งประเทศหล�ยสว่นของจนีมกี�รเปลีย่นแปลงเปน็ใน

เชิงรกุทีเ่ขม้ขน้ม�กข้ึน ซึง่หนึง่ในนโยบ�ยเหล�่นัน้ คอื “นโยบ�ยเสน้ท�งส�ยไหมใน

คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑” (China’s 21st Century Silk Road Policy) หรือ “เส้นท�ง

ส�ยไหมใหม่” หรือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นท�ง” (One Belt One Road) หรือถูก

เปลี่ยนชื่อเป็น “The Belt and Road” เมื่อเดือนพฤษภ�คม ค.ศ.๒๐๑๗๔๑ 

จ�กที่กล่�วไปข้�งต้น นโยบ�ยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (Belt and Road  

Initiative) ได้กล�ยเป็นหัวใจหลักของก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศที่ส่งเสริม

เศรษฐกิจของจีน ซึ่งรัฐบ�ลจีนได้แบ่งภ�รกิจเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ (๑) ก�รเร่งพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�น (Physical Level) ในพื้นที่ต่�งๆ ต�มอ�ณ�บริเวณที่เป็นเส้นท�ง

ส�ยไหมผ่�น (๒) ก�รเชื่อมโยงสถ�บันต่�งๆ (Institutional Level) เป็นคว�ม

เกี่ยวข้องในแผนยุทธศ�สตร์ เพื่อขจัดอุปสรรคท�งก�รค้� อำ�นวยคว�มสะดวก 

๔๐ ไชยสทิธิ ์ตนัตยกลุ. (๒๕๕๙). ยทุธศ�สตร์จนีบนเวทโีลก. บรษิทั โอ. เอส. พร้ินติง้ เฮ�้ส์ จำ�กดั. 
กรุงเทพฯ. หน้� ๒๑๑. 
๔๑ ชนกพร ทองต�กรณ์ และสมปฤณ นิยมไทย์. (๒๕๖๑). ก�รวิเคร�ะห์ “นโยบ�ยเส้นท�ง
ส�ยไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21” ของจีน. ว�รส�รรัฐประศ�สนศ�สตร์. Volume 16 Number 
1. หน้� ๙๗.
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เพื่อก�รพัฒน� และลดค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�โครงก�รต่�งๆ สร้�งคว�มเชื่อมโยง

ระหว่�งรัฐบ�ลกับรัฐบ�ลแต่ละประเทศ (๓) ก�รลงทุนพัฒน�โครงก�รโดยก�รห�

แหล่งทุน และคว�มร่วมมือท�งก�รเงิน (Financial Level) โดยจีนได้ตั้งธน�ค�ร

เพ่ือก�รลงทนุโครงสร�้งพืน้ฐ�นในเอเชยี (The Asian Infrastructure Investment 

Bank : AIIB) กองทุนเส้นท�งส�ยไหม (Silk Road Fund) และธน�ค�รเพื่อก�ร

พัฒน�แห่งใหม่ (New Development Bank : NDB) และ (๔) ก�รสร้�งคว�มไว้

ว�งใจในทุกระดับ (Mental Level) เป็นก�รส่งเสริมก�รแลกเปลี่ยนระหว่�ง

วัฒนธรรมและสังคมในภูมิภ�ค๔๒

ปจัจบุนัโครงก�รฯขย�ยไปสูภ่มูภิ�คเอเชยี ยโุรป แอฟริก� และตะวนัออกกล�ง 

รวมม�กกว่� ๖๕ ประเทศ มูลค่� ๑.๔ ล้�นล้�นดอลล�ร์๔๓ (ดังต�ร�งที่ ๒.๑)  

ตลอดจน จีนจัดตั้งธน�ค�รเพ่ือก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นแห่งเอเชีย (Asian  

Infrastructure Investment Bank : AIIB)  เพ่ือสนับสนุนก�รเงินให้โครงก�ร  

BRI ด้วย ขณะนี้มีประเทศสม�ชิกจำ�นวน ๘๗ ประเทศ๔๔ 

๔๒ นิสิต พันธมิตร. (๒๕๖๑). ก�รค้�และก�รลงทุนระหว่�งจีน-อ�เซียน: ก่อนและหลัง BRI. 
ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๘ พฤษภ�คม ๒๕๖๒, จ�ก http://www. bangkokbiznews.com/blog/
detail/645469. หน้� ๒.
๔๓ ปรีดี บุญซื่อ. (๒๕๖๐). เส้นท�งส�ยไหมศตวรรษ 21 “One Belt, One Road” จะเปลี่ยน
โฉมหน้�เส้นท�งก�รค้�โลกอย่�งไร. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๔ เมษ�ยน ๒๕๖๒, จ�ก https://
thaipublica.org/2017/05/pridi48/. หน้� ๑-๒. 
๔๔ กระทรวงก�รคลัง. (๒๕๖๑). ผลก�รประชุมประจำ�ปีสภ�ผู้ว่�ก�ร AIIB ครั้งที่ 3. ค้นเมื่อ ๒๔ 
เมษ�ยน ๒๕๖๒, จ�ก http://www.bangkokbiz news.com/recommended/detail/89
6?fbclid=IwAR3BEcNVgGH3MsLHlgKa4u5rqq-b02LSg7yDZpjBWgcBuRth59U_
EEgptW4
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ต�ร�งที่ ๒.๑ : แสดงประเทศเข้�ร่วมเป็นภ�คีในโครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นท�ง จำ�นวน ๖๕ ประเทศ

ภูมิภ�ค ประเทศ

เอเชียตะวันออก จีน, มองโกเลีย

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

บรูไน, กัมพูช�, อินโดนีเซีย, ล�ว, ม�เลเซีย, 
เมียนม�, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, ติมอร์-เลสเต, 
เวียดน�ม

เอเชียกล�ง ค�ซัคสถ�น, คีร์กีซสถ�น, ท�จิกิสถ�น, 
เติร์กเมนิสถ�น, อุซเบกิสถ�น

ตะวันออกกล�ง 
และ แอฟริก�
เหนือ

บ�ห์เรน, อียิปต์, อิหร่�น, อิรัก, อิสร�เอล, 
จอร์แดน, คูเวต, เลบ�นอน, โอม�น, ก�ต�ร์, 
ซ�อุดีอ�ระเบีย, ป�เลนไตน์, ซีเรีย, สหรัฐ
อ�หรับเอมิเรตส์, เยเมน

เอเชียใต้ อัฟก�นิสถ�น, บังกล�เทศ, ภูฏ�น, อินเดีย, 
มัลดีฟส์, เนป�ล, ป�กีสถ�น, ศรีลังก�

ยุโรป แอลเบเนีย, อ�ร์เมเนีย, อ�เซอร์ไบจ�น, เบล�
รุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน�, บัลแกเรีย, 
โครเอเชีย, ส�ธ�รณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, รัฐ
จอร์เจีย, ฮังก�รี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ม�ซิโดเนีย, 
มอลโดว�, มอนเตเนโกร, โปแลนด์, โรม�เนีย, 
รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลว�เกีย, สโลวีเนีย, ตุรกี, 
ยูเครน

 ทีม่� : จ�ก The Belt and Road Initiative : 65 Countries and Beyond, 

(หน้� 1), โดย Helen Chin, Winnie He and Global Sourcing, 2016, 
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 ล�่สดุ จนีไดเ้ปน็เจ�้ภ�พจดัก�รประชมุขอ้รเิร่ิมส�ยแถบและเส้นท�ง (Belt and 

Road Initiative : BRI / One Belt, One Road) ครั้งที่ ๒ ระหว่�งวันที่ ๒๖-๒๗ 

เม.ย.๖๒ ภ�ยใต้หัวข้อ “ข้อริเริ่มส�ยแถบและเส้นท�ง : สร้�งอน�คตที่สดใสยิ่งขึ้น

ร่วมกัน” ณ กรุงปักกิ่ง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ซึ่งในง�นประชุมคร้ังนี้ได้มีผู้นำ�

สูงสุดจ�ก ๓๗ ประเทศ รวมไปถึงเลข�ธิก�รใหญ่สหประช�ช�ติ ผู้อำ�นวยก�ร 

กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ และผู้แทนต่�งช�ติกว่� ๕,๐๐๐ คน จ�กกว่� ๑๕๐ 

ประเทศ เข้�ร่วมประชุม โดยวัตถุประสงค์ก�รประชุม คือ (๑) เพื่อเป็นเวทีห�รือ

กำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของข้อริเริ่มส�ยแถบและเส้นท�ง และ (๒) เพ่ือ 

ส่งเสริมคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนระหว่�งประเทศ BRI ในด้�นต่�ง ๆ เช่น 

ก�รเสรมิสร�้งคว�มเชือ่มโยงดว้ยก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นและก�รประส�นง�น

ด้�นกฎระเบียบ ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ และคว�มยั่งยืนในทุกมิติ ซ่ึงจะช่วย 

ส่งเสริมก�รค้� ก�รลงทุน ก�รขนส่ง และก�รท่องเที่ยวระหว่�งกัน๔๕ 

 คว�มริเริ่มเกี่ยวกับก�รร่วมกันพัฒน�หนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง” ปัจจุบันได้เชื่อม

กับแผนก�รคว�มร่วมมือ และก�รพัฒน�เป็นไปต�มองค์ก�รระหว่�งประเทศ และ

องค์ก�รภูมิภ�คต่�งๆ เช่น สหประช�ช�ติ อ�เซียน สหภ�พแอฟริก� สหภ�พยุโรป 

และสหภ�พเศรษฐกิจยูเรเซีย เป็นต้น และได้เชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� 

ของประเทศต่�งๆ นับจ�กแผ่นดินใหญ่เอเชีย-ยุโรปไปถึงแอฟริก� อเมริก� และ 

โอเชียเนีย๔๖ โดยอ�ศัยก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นทั้งเส้นท�งถนน ท�งรถไฟ 
๔๕ กระก�รต่�งประเทศ. (๒๕๖๒). น�ยกรัฐมนตรีมีกำ�หนดเดินท�งเข้�ร่วมก�รประชุมเวที 
ข้อริเริ่มส�ยแถบและเส้นท�ง ครั้งที่ ๒. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒, จ�ก http://
www.mfa.go.th/main/th/news3/6886 /102077. หน้� ๑.
๔๖ ไทยรัฐออนไลน์. (๒๕๖๒). “สี จิ้นผิง”กล่�วสุนทรพจน์ เปิดประชุมสุดยอดว่�ด้วยคว�มร่วม
มือระหว่�งประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง” ตั้งเป้�ร่วมผลักดันให้บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�
บุกเบิกพลังใหม่สร้�งก�รเช่ือมโยงท�งนโยบ�ยคว�มสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนใกล้ชิดกันม�กขึ้น. 
ออนไลน์ . ค้นเมื่อ ๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒, จ�ก https://www.thairath.co.th/ 
news/foreign /1554601?fbclid=IwAR3RtzOuByeqVXkW3QzX6566YnzMcuA 
PUtUkIUTSaf9wLjAHpuiJETRGOw0. หน้� ๑-๙.
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โทรคมน�คม ท่อส่งนำ้�มัน และท่�เรือให้กับประเทศพันธมิตรต�มต�มเส้นท�ง BRI 

นำ�ไปสู่ก�รสร้�งตล�ดส่งออกและก�รลงทุนของจีนเข้�สู่ตล�ดโลกอย่�งเต็มตัว 

ม�กขึ้น และจ�กก�รร�ยง�นจ�กสำ�นักข่�วซินหัว ได้สรุปคว�มก้�วหน้�ของ

โครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�งในระยะเวล� ๖ ปีที่ผ่�นม� ได้แก่  

(๑) ด้�นนโยบ�ย จีนได้ร่วมลงน�มในเอกส�รมีทั้งประเทศกำ�ลังพัฒน� ประเทศ 

ทีพ่ฒัน�แล้ว จำ�นวน ๑๒๕ ประเทศ ๒๙ องค์กรระหว่�งประเทศ จำ�นวน ๑๗๓ ฉบบั  

โดยจนียดึหลกัก�ร “ร่วมปรกึษ� ร่วมสร้�ง ร่วมแบ่งปัน” และยงัมวีสิ�หกจิของประเทศ 

ที่พัฒน�จำ�นวนไม่น้อย ตลอดจนองค์ก�รก�รเงิน เพ่ือร่วมกันบุกเบิกตล�ดท่ีส�ม 

(๒) ด้�นโลจิสติกส์ ได้แก่เส้นท�งรถไฟจีน-ล�ว จีน-ไทย และฮังก�รี-เซอร์เบีย  

รวมท้ังก�รพัฒน�ท่�เรืออีกหล�ยแห่ง (๓) ด้�นก�รค้� ต้ังแต่ปีค.ศ.๒๐๑๓  

ถงึ ๒๐๑๘ มลูค่�ก�รค้�ของจีนกบัประเทศต�มเส้นท�ง BRI มรี�ว ๖ ล้�นล้�นดอลล�ร์

สหรฐัฯ เขตอตุส�หกรรมจีน-เบล�รสุ เขตคว�มร่วมมอืท�งพลงัง�นจนี-สหรฐัอ�หรบั 

เอมิเรตส์ และเขตเศรษฐกิจก�รค้�คลองสุเอซจีน-อียิปต์ เป็นต้น ได้รับก�รผลักดัน

ก้�วหน้�ไปอย่�งมั่นคง และ (๔) ด้�นคว�มร่วมมือท�งก�รเงิน จีนได้สร้�งระบบใช้

เงนิตร�ประเทศคูค้่�ในก�รคดิบญัชีชำ�ระหน้ีกว่� ๒๐ ประเทศ รวมถงึตกลงก�รชำ�ระ

เงินโดยใช้เงินหยวนกับ ๗ ประเทศ นอกจ�กนี้ บริษัทประกันภัยของจีนได้ดำ�เนิน

ก�รประกันกับประเทศต�มเส้นท�งนี้มูลค่�กว่� ๖๐๐,๐๐๐ ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ๔๗

๔๗ สถ�บันวิเคร�ะห์ข่�วโซเชียลิสต์. (๒๕๖๒). ผลง�นร่วม 6 ปี ของข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้น
ท�ง”. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒, จ�ก https://www.socialiststhai.com/
content/4155/. หน้� ๑-๒./1554601?fbclid=IwAR3RtzOuByeqVXkW3QzX6566Ynz 
McuAPUtUkIUTSaf9wLjAHpuiJETRGOw0. หน้� ๑-๙.
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๒.๖	 โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก	 (Eastern	 Economic	

Corridor	:	EEC)	ของไทย	

 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่บริเวณภ�คตะวันออกของประเทศไทยในส�ม

จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทร� ชลบุรี และระยอง ถือได้ว่�เป็นจุดยุทธศ�สตร์ท่ีดีที่สุด 

ของภูมิภ�คอ�เซียน (ดังภ�พที่ ๒.๔)

 ภ�พที่ ๒.๔ : แสดงก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝ่ังทะเลตะวันออกสู่ระเบียง

เศรษฐกิจภ�คตะวันออก

 ท่ีม� : จ�ก (ร่�ง) แผนส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก  

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔, (หน้� ๒), โดย กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม, 

๒๕๖๑, ออนไลน์.

 เนือ่งจ�ก ส�ม�รถเชือ่มโยงไปยงัท่�เรอืนำ�้ลึกทว�ยของส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พ

เมยีนม� ท่�เรอืสหีนวุลิล์ของร�ชอ�ณ�จักรกมัพูช� และท่�เรือวงัเต�ของส�ธ�รณรัฐ



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
45

สังคมนิยมเวียดน�ม๔๘ รวมทั้งเป็นท่ีรู้จักของนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพ�ะประเทศ

มห�อำ�น�จจีนและอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีประช�กรจำ�นวนม�กและมีอัตร� 

ก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิสงู โดยสดัส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมประช�ช�ตขิองภูมภิ�ค

เอเชียและประเทศแถบแปซิฟิก คิดเป็น ๑ ใน ๓ ของมูลค่� GDP ของโลกและ 

ที่สำ�คัญยังเป็นฐ�นก�รผลิตอุตส�หกรรมที่สำ�คัญให้กับประเทศไทย โดยเฉพ�ะ

อตุส�หกรรมปิโตรเคมแีละอตุส�หกรรมย�นยนต์และชิน้ส่วน สอดคล้องกบัร�ยง�น

ก�รศูนย์บริก�รลงทุน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รส่งเสริมก�รลงทุน พบว่�  

ก�รขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุนประจำ�ปีพ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่ EEC จำ�นวน ๔๒๒ 

โครงก�ร มีมูลค่�ท้ังสิ้น ๖.๘๓ แสนล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของมูลค่�ก�ร 

ขอรบัก�รส่งเสริมทัง้สิน้ ซึง่มลูค่�เงนิลงทนุในอตุส�หกรรมปิโตรเคมมีจีำ�นวนเงินลงทนุ 

สงูทีส่ดุ ต�มม�ด้วยอตุส�หกรรมย�นยนต์และชิน้ส่วน และอตุส�หกรรมท่องเท่ียว๔๙ 

นอกจ�กน้ี พื้นที่ของทั้งส�มจังหวัดยังมีคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ 

ประกอบด้วย ท่�เรือพ�ณิชย์แหลมฉบัง ท่�เรืออุตส�หกรรมม�บต�พุด ท�งหลวง

พิเศษระหว่�งเมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟท�งคู่ และสน�มบินอู่ตะเภ� และมีเมือง

พทัย�เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีมี่ชือ่เสยีงระดบัโลก๕๐ อกีทัง้ ยงัเป็นพืน้ทีใ่นแนวระเบยีง

เศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภ�คลุ่มนำ้�โขง (Southern Economic Corridor)  

ทีเ่ชือ่มโยงเมยีนม� – ไทย – กมัพชู� – เวยีดน�ม ซ่ึงเป็นเส้นท�งลดัโลจิสติกส์ (Land 
๔๘ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๖๑). (ร่�ง) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภ�คตะวนัออก พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔. ออนไลน.์ คน้เมือ่ ๘ มกร�คม ๒๕๖๒, 
จ�ก https://www.forest. go.th /chonburi9/wp-content/uploads/sites/45/2018/02/
pbr2r.pd f. หน้� ๑.
๔๙  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพ�นี 
(ประเทศไทย) จำ�กัด. (๒๕๖๒). ร�ยง�นก�รประเมินผลนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุน ประจำ�ปี 
๒๕๖๑. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๘  มกร�คม ๒๕๖๒, จ�ก https://www.boi.go.th/index.
php?page=pdf_page&menu_id =763. หน้� ๑๐.
๕๐  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ. (๒๕๕๙). แผนง�นพัฒน�
ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔). ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๘  มกร�คม ๒๕๖๒, 
จ�ก https://www. nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid= 6381. หน้� ๑.



เอกสารงานวิจัย เรื่อง
“โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) : ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย”

46

bridge) เชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบ้�น และประเทศไทยยงัส�ม�รถยกระดบัคว�ม

เชื่อมโยงระหว่�งภูมิภ�ค จ�กก�รเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้�กับภูมิภ�คแหลมทองผ่�น

ก�รพฒัน�เส้นท�งระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื-ใต้ (North-South Economic Corridor)  

และก�รเชื่อมต่อมห�สมุทรแปซิฟิกกับมห�สมุทรอินเดียผ่�นเส้นท�งระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ส่งผลให้เกิด

คว�มร่วมมือต่�ง ๆ หล�ยด้�นจำ�นวนม�ก (ดังภ�พที่ ๒.๕) 

ภ�พที่ ๒.๕ :  คว�มเชื่อมต่อของพื้นท่ี EEC ต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจใน 

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง (Greater Mekong Sub-region : GMS)

 ที่ม� : จ�ก ก�รผลักดันโครงก�ร “อีสต์-เวสต์ คอริดอร์” เชื่อมเศรษฐกิจ

มห�สมทุร อนิเดยี – แปซฟิิก, (หน�้ ๒), โดย Bangkok Citismart, ๒๕๕๙, ออนไลน.์
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 ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีศักยภ�พเป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คมและโลจิสติกส์ 

ของภูมิภ�ค และก�รเป็นประตูสู่เอเชียได้ ถือเป็นก�รเปิดโลกเข้�สู่ประช�คม

เศรษฐกจิอ�เซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) ทีต่�่งมุง่เนน้ขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ผ่�น 

ผู้ประกอบก�รท่ีเน้นก�รขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นนวัตกรรม (Innovation Driven 

Entrepreneur) ซึ่งมีอ�เซียนเป็นตล�ดและฐ�นก�รผลิตร่วมกัน ทำ�ให้ก�ร 

เคลื่อนย้�ยสินค้� บริก�ร และแรงง�นมีฝีมือระหว่�งกันได้อย่�งเสรี๕๑ ดังนั้น  

จึงไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�พื้นที่ภ�คตะวันออกของส�มจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทร� ชลบุรี 

และระยอง เป็นพื้นที่เหม�ะสมกับก�รพัฒน�ต่อยอดสู่ก�รเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจ

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ

ชัน้นำ�ของเอเชยีทีจ่ะสนบัสนนุก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขัน ก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตและร�ยได้ของ

ประช�ชนได้เป็นอย่�งดี 

๒.๖.๑	ท่ีม�และก�รกำ�กับดูแลโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก 

 โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก เริ่มต้นจ�กก�รพัฒน�พื้นที่

บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB) ในช่วงแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับท่ี ๕ และ ๖ คือ รัฐบ�ลของพลเอก เปรม ติณสูล�นนท์ 

(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๑) และพลเอก ช�ติช�ย ชุณหะวัณ (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔)  

ที่เน้นพัฒน� “พื้นที่” เป็นหลัก โดยมีเป้�หม�ยระยะแรก ๒ บริเวณ คือ (๑) บริเวณ

ม�บต�พุด จังหวัดระยอง สำ�หรับอุตส�หกรรมหลักที่ใช้ก๊�ซธรรมช�ติเป็นวัตถุดิบ

และอุตส�หกรรมต่อเนื่อง และ (๒) บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สำ�หรับ

๕๑ ศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร กรมประช�สัมพันธ์. (๒๕๖๑). ข่�วส�รอ�เซียน. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๘  
มกร�คม ๒๕๖๒, จ�ก http://www.aseanthai.net /mobile_detail. php?cid=2&nid=7958. 
หน้� ๑.
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อุตส�หกรรมเบ�และอุตส�หกรรมเพื่อก�รส่งออกที่ไม่มีปัญห�สิ่งแวดล้อม๕๒  

แต่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดมห�อุทกภัยทำ�ให้มีก�รเคล่ือนย้�ยโรงง�นจ�กพื้นที่ 

ร�บลุ่มภ�คกล�งม�สู่พื้นที่จังหวัดทั้ง ๓ ของ EEC เพร�ะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับ 

ผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�ว นับถึงวันนี้เป็นระยะเวล�กว่� ๓๕ ปี ซึ่งโครงก�ร

พัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก ได้สร้�งมูลค่�เพ่ิมท�งด้�นเศรษฐกิจ 

ให้กับประเทศช�ติอย่�งมห�ศ�ล 

ปัจจุบันก�รเดินหน้�ของประเทศไทยเป็นไปต�มยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ ๒๐ ปี 

(ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 

มีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้ว ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพยีง”  และมทีศิท�งก�รพฒัน�ประเทศต�มแผนพฒัน�เศรษฐกจิ

และสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อันมีเป้�หม�ยก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยก�รบริห�รประเทศ

ของรัฐบ�ล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอช� ที่มีคว�มต้องก�รให้ประเทศไทยหลุด 

จ�กกบัดกัประเทศทีม่รี�ยไดป้�นกล�งไปสูป่ระเทศท่ีมรี�ยได้สูง จ�กก�รปรับเปล่ียน

โครงสร้�งเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based  

Economy)  เรียกว่� “ประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยรัฐบ�ล 

ได้ผลักดันโครงก�รฯ ผ่�นก�รออกคำ�สั่งต�มม�ตร� ๔๔ เรื่อง ก�รพัฒน�ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (Easter Economic Corridor: EEC) ทำ�ให้เกิด 

ผลในท�งปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ  

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (กพอ.) มีอำ�น�จหน้ท่ี

สำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ย อนุมัติแผนก�รพัฒน� และวิธีก�รดำ�เนินก�รในพื้นที่ 

EEC ตลอดจนก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นของภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีน�ยก

๕๒ สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม. (๒๕๕๔). ก�รว�งแผนพัฒน�ประเทศ. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๘  มกร�คม 
๒๕๖๒, จ�ก https://www.nesdb.go.th/ewt_w3c //ewt_dl_link.php?nid=5789.  
หน้� ๒๐.
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รัฐมนตรี เป็นประธ�นกรรมก�ร พร้อมทั้ง กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รบริห�ร 

ก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (กรศ.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงอุตส�หกรรมเป็นประธ�นกรรมก�ร มีอำ�น�จหน้�ที่สำ�คัญในก�รเสนอ

แผนก�รพัฒน�พื้นที่ EEC ต่อคณะกรรมก�ร นโยบ�ยฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ โดยให้

ขอ้มูลและรบัฟงัคว�มคดิเหน็ของประช�ชนผูท้ีอ่ยูอ่�ศัยในพืน้ทีด่ว้ยและส�ม�รถให้

คว�มเหน็ชอบต่อแผนง�นหรือโครงก�รของหนว่ยง�นรัฐทีเ่กีย่วขอ้งได้เสนอแนวท�ง  

หลักเกณฑ์ และวิธีดำ�เนินก�รพัฒน�พื้นท่ี EEC ได้ ซึ่งมีข้อกำ�หนดว่� กรศ.  

ต้องประชุมอย่�งน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง และได้จัดต้ังสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

นโยบ�ยเขตพฒัน�พิเศษภ�คตะวนัออก (สกพอ.) เปน็หนว่ยง�นภ�ยในกระทรวง

อุตส�หกรรม เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นสำ�นักง�นเลข�นุก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของ

คณะกรรมก�ร นโยบ�ยฯ และกรศ. และให้มีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รนโยบ�ย 

ก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก เป็นผู้บังคับบัญช�ของ 

ผู้ปฏิบัติง�นใน สกพอ. ซึ่งน�ยกรัฐมนตรีโดยคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็น 

ผู้พิจ�รณ�แต่งตั้ง และส�ม�รถถอดถอนเลข�ธิก�รได้ต�มคว�มเหม�ะสม๕๓

ก�รดำ�เนนิก�รออกคำ�ส่ังของรฐับ�ล ดงักล�่ว ถอืเปน็เครือ่งมอืสำ�คญัก่อให้เกดิ

ก�รปฏิรปูเศรษฐกจิได้รวดเรว็อย�่งเหม�ะสม ตอ่เนือ่ง และเปน็รปูธรรม โดยรฐับ�ล

ได้ดำ�เนินก�รให้มีกฎหม�ยรองรับก�รดำ�เนินก�ร EEC เป็นก�รเฉพ�ะ ได้แก่ (๑) 

พระร�ชบัญญัติก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศสำ�หรับ

อุตส�หกรรมเป้�หม�ย พ.ศ.๒๕๖๐ (๒) พระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐ และ (๓) พระร�ชบัญญัติเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก 

พ.ศ.๒๕๖๑ อีกท้ัง ยังมีก�รจัดทำ�แผนก�รพัฒน�พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภ�คตะวันออกประกอบด้วย ๘ แผนง�นย่อย ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติก�ร 

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นภ�ยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก  

๕๓ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน. (๒๕๖๐). EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก. 
ว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน. ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๗. หน้� ๑๐-๑๑.
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(๒) แผนปฏบิตักิ�รก�รพฒัน�อุตส�หกรรมเป้�หม�ยในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

ภ�คตะวันออก (๓) แผนปฏิบัติก�รก�รพัฒน�บุคล�กร ก�รศึกษ� ก�รวิจัย และ

เทคโนโลยีในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (๔) แผนปฏิบัติก�ร 

ก�รพฒัน�และสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภ�คตะวนัออก 

(๕) แผนปฏิบัติก�รก�รพัฒน�เมืองใหม่และชุมชน (๖) แผนปฏิบัติก�รก�รพัฒน�

ศูนยก์ล�งธรุกิจ และศนูยก์ล�งก�รเงนิในพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภ�คตะวนัออก 

(๗) แผนปฏิบัติก�รก�รประช�สัมพันธ์และก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมในก�ร

ดำ�เนินโครงก�รกับประช�ชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก และ 

(๘) แผนปฏิบตักิ�รก�รเกษตร ชลประท�น และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

พิเศษภ�คตะวันออก๕๔

๒.๖.๒		แนวคิดโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก	 		

 ประเทศไทยภ�ยใต้ภ�วะคว�มเปลี่ยนแปลงของหล�ยประเทศในเวทีโลกและ

ภูมิภ�ค รฐับ�ลไทยจงึเลง็เหน็ถงึคว�มจำ�เป็นและโอก�สทีจ่ะปรบัเปลีย่นและปฏริปู

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศในหล�ยมิติ โดยยกระดับพื้นที่ในเขต ๓ จังหวัด 

เป็นพื้นที่นำ�ร่อง คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทร� จัดให้เป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภ�คตะวันออกที่เรียกว่� “World-Class Economic Zone” เพื่อรองรับก�ร

ลงทุนจ�กทั้งของภ�ครัฐและเอกชนกว่� ๑.๕ ล้�นล้�นบ�ท บนพื้นที่กว่� ๑๓,๐๐๐ 

ต�ร�งกิโลเมตร๕๕ ใน ๑๐ อุตส�หกรรมเป้�หม�ย จ�กก�รต่อยอด ๕ อุตส�หกรรม 

ท่ีมีศักยภ�พ (First S-curve) ได้แก่ (๑) อุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่  

(Next-Generation Automotive) (๒) อุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(Smart Electronics) (๓) อตุส�หกรรมก�รท่องเท่ียวกลุ่มร�ยได้ดีและก�รท่องเท่ียว 
๕๔ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม. (๒๕๖๑). (ร่�ง) แผนส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔. ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๘ มกร�คม ๒๕๖๒, จ�ก 
https://www. nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6381. หน้� ๑.https://www. nesdb.go.
th/ewt_dl_link.php?nid=6381. หน้� ๑.  
๕๕ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน. (๒๕๖๐). EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก. 
ว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน. ปีท่ี ๒๘ ฉบับท่ี ๗. หน้� ๑๐-๑๑.
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เชิงสุขภ�พ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) (๔) อุตส�หกรรม

ก�รเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ (Agriculture and Biotechnology) และ (๕) 

อุตส�หกรรมก�รแปรรูปอ�ห�ร (Food for the Future) ร่วมกับ ๕ อุตส�หกรรม

อน�คต (New S-curve) ประกอบด้วย (๑) หุ่นยนต์เพื่ออุตส�หกรรม (Robotics) 

(๒) อตุส�หกรรมก�รบนิและโลจสิตกิส์ (Aviation and Logistics)  (๓) อตุส�หกรรม

เชื้อเพลิงชีวภ�พและเคมีชีวภ�พ (Biofuels and Biochemicals) (๔) อุตส�หกรรม

ดิจิทัล (Digital) และ (๕) อุตส�หกรรมก�รแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)๕๖ 

และเพิ่มเติม ๒ กลุ่ม คือ อุตส�หกรรมป้องกันประเทศและกิจก�รด้�นก�รศึกษ�๕๗ 

 ก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออกในทกุพืน้ทีม่เีป้�หม�ยพฒัน�พืน้ที่

ให้เป็นมห�นครแห่งอน�คต เป็นศูนย์กล�งก�รค้� ก�รลงทุน ก�รขนส่งของภูมิภ�ค 

และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีคว�มทันสมัยที่สุดในภูมิภ�คอ�เซียน นำ�ไปสู่ก�ร 

ยกระดับก�รพัฒน�ประเทศให้ไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ ๔.๐” ภ�ยในปีพ.ศ.๒๕๗๕  

โดยแต่ละจังหวัดมีเป้�หม�ย (ดังภ�พที่ ๒.๖) ดังนี้ (๑) ฉะเชิงเทร� เป็นเมืองที่

รองรับก�รขย�ยตัวจ�กกรุงเทพมห�นคร โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�เป็นเมืองอยู่อ�ศัย

ของผู้มีร�ยได้ระดับกล�งและรองรับก�รขย�ยหรือเคลื่อนย้�ยของหน่วยง�นรัฐ

จ�กในพื้นที่กรุงเทพมห�นคร รวมถึงก�รพัฒน�ก�รค้�กับประเทศเพื่อนบ้�น (๒) 

ชลบุรี พัฒน�ไปสู่ศูนย์กล�งก�รศึกษ�และพัฒน�ทักษะน�น�ช�ติ เพื่อรองรับ

คว�มต้องก�รด้�นแรงง�นมีฝีมือสำ�หรับกลุ่มอุตส�หกรรมต่�ง ๆ และพัฒน�

เป็นเมืองพักต�กอ�ก�ศสำ�หรับก�รอยู่อ�ศัย โดยมีส�ธ�รณูปโภคและสิ่งอำ�นวย 

คว�มสะดวกต่�ง ๆ  ครบถ้วน (๓) ศรีร�ช�-แหลมฉบัง เป็นศูนย์กล�งอุตส�หกรรม

ใหม่ของอ�เซียนมุ่งเน้นก�รลงทุนในอุตส�หกรรมผลิตขั้นสูง เช่น เทคโนโลยี 

ด้�นหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ย�นยนต์สมัยใหม่ นอกจ�กนี้  
๕๖ สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม. (๒๕๖๐). ๑๐ อุตส�หกรรมเป้�หม�ย กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
เพ่ืออน�คต (NEW ENGINE OF GROWTH). เอกส�รอัดสำ�เน�. ผู้แต่ง. หน้� ๑๔-๒๒.  
๕๗ ทัศนีย์ เกียรติภัทร�ภรณ์. (๒๕๖๒). ก�รก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก. ก�รเข้�ร่วม
ฟังสัมมน� เม่ือวันท่ี ๒๓ มกร�คม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษ
ภ�คตะวันออก. 
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ยังมีก�รลงทุนระบบโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงก�รขนส่งท�งบก ท�งทะเล

และท�งอ�ก�ศ เพือ่ยกระดบัเป็นประตสููก่ลุม่เศรษฐกจิลุม่แม่นำ�้โขงทีม่กี�รเชือ่มต่อ

กับประเทศจีน เวียดน�ม ล�ว กัมพูช� เมียนม� (๔) พัทย�-สัตหีบ-อู่ตะเภ� พัฒน�

ไปสู่อุตส�หกรรมที่หล�กหล�ย เช่น เขตพื้นที่พัทย�ส�ม�รถยกระดับเป็นผู้นำ�ด้�น

ก�รท่องเทีย่วระดบัภมูภิ�ค ทัง้ในด้�นก�รแพทย์เชงิท่องเทีย่ว (Medical Tourism) 

ก�รจัดอบรมสัมมน�และก�รจัดประชุมต่�งๆ และก�รสร้�งอุตส�หกรรมท่องเที่ยว

สำ�หรับผู้มีร�ยได้สูง ในขณะที่ พื้นที่อู่ตะเภ�ส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดไปสู่ก�รสร้�ง

อุตส�หกรรมขนส่งสินค้�เชิงพ�ณิชย์ อุตส�หกรรมซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น เขตปลอด

ภ�ษีต่�ง ๆ  ธรุกจิต่อเรอืและท่�เรอืนำ�้ลกึ และ (๕) ม�บต�พดุ-ระยอง เป็นจังหวดัที่

มีพ่ืน้ฐ�นด้�นอตุส�หกรรมท่ีแข็งแรง โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่อตุส�หกรรมปิโตรเลยีมและ

ปิโตรเคม ีซึง่ส�ม�รถพฒัน�ต่อยอดทัง้ในด้�นก�รผลิตและก�รวจัิยให้สอดคล้องกบั

กระแสอุตส�หกรรมเทคโนโลยชีวีภ�พต่�ง ๆ  เช่น ก�รผลติเชือ้เพลงิชีวภ�พ (Biofuel) 

พล�สตกิชวีภ�พ (Bioplastic) รวมถงึก�รพฒัน�อตุส�หกรรมเทคโนโลยกี�รเกษตร

และอ�ห�รระดับสูงที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล๕๘

๕๘ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม. (๒๕๖๑). (ร่�ง) แผนส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔. ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๘ มกร�คม ๒๕๖๒,  
จ�ก https://www. nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6381.หน้� ๘.
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 ภ�พที่ ๒.๖ : แนวท�งก�รพัฒน�กลุ่มจังหวัดเป้�หม�ยในพื้นที่ EEC

 ที่ม� : จ�ก จุดเปลี่ยนพลิกโฉมหน้�ประเทศไทยสู่รูปธรรมต�มนโยบ�ย  

“ไทยแลนด์ ๔.๐” ที่ขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศด้วยปัญญ� เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมอย่�งแท้จริง, (หน้� ๑), โดย ศูนย์วิจัยยุทธศ�สตร์ไทย-จีน สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ, ๒๕๖๐, ออนไลน์.
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 นอกจ�กนี้ ก�รจัดตั้งเขตส่งเสริมเป็นไปต�มท่ีคณะกรรมก�รนโยบ�ยกำ�หนด 

เพ่ือเพิ่มบริเวณพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก ดังร�ยละเอียด 

ต่อไปนี้

 (๑) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (EECi) หรือ Innovation 

Park ๕๙ เปน็ศูนยก์ล�งก�รวจิยัและนวตักรรม ด้�นระบบอตัโนมตัหิุน่ยนตแ์ละระบบ

อัจฉริยะ (Aripolis) ด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ (Biopolis) ด้�นเทคโนโลยีอวก�ศ 

และภูมิส�รสนเทศ (Space Krenovapolis) รวมทั้งโครงก�รสต�ร์ทอัพ เพื่อตอบ

สนองคว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก 

ส�ม�รถแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ (๑) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ  (๒) แบตเตอร์รี่

ประสิทธิภ�พสูงและย�นยนต์สมัยใหม่ (๓) ก�รบินและอ�ก�ศย�น (๔) เชื้อเพลิง

ชวีภ�พและเคมชีีวภ�พ (๕) ระบบอัตโนมตัหิุน่ยนต์ และอเิลก็ทรอนกิสอ์จัฉรยิะ และ 

(๖) เครื่องมือท�งก�รแพทย์  

 (๒) เขตสง่เสรมิอตุส�หกรรมและนวตักรรมดิจิทัล (EECd) หรือ Digital Park๖๐ 

เป็นศูนย์ถ่�ยทอดเทคโนโลยีและสร้�งสรรค์ง�นด้�นดิจิทัลในรูปแบบต่�งๆ เช่น  

แอปพลิเคชั่น ศูนย์บริก�รจัดเก็บข้อมูลและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่�งๆ  

ที่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อนำ�ไปสู่ก�รให้พื้นที่ดังกล่�วเป็นศูนย์กล�ง

ด�้นนวัตกรรมด�้นดจิทิลัทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิ�คอ�เซียนโดยกลุ่มอตุส�หกรรมดิจิทลั

แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ฮ�ร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (๒) ซอฟต์แวร์และ

ระบบอัจฉริยะ (๓) บริก�รดิจิทัลและก�รออกแบบ (๔) อุปกรณ์และบริก�รสื่อส�ร 

(๕) เนื้อห�ดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัล และ (๖) โครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัล 

๕๙ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก. (๒๕๖๐). เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภ�คตะวันออก (EECi). ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๑๙ เมษ�ยน ๒๕๖๒, จ�ก https://www.eeco.
or.th/EECd-EECi. หน้� ๑-๔
๖๐ กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๖๐). EECd เมืองแห่งดิจิตอล. ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๑๙  เมษ�ยน ๒๕๖๒, จ�ก 
http://www.bangkokbiznews.com/recom mended /detail/600. หน้� ๑-๔.
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(๓) เขตโครงสร้�งพื้นฐ�นระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (EECa) หรือ  

Eastern Airport City๖๑ เป็นเมืองก�รบินของภ�คตะวันออก เป็นโครงก�รที่เปิด 

ให้เอกชนเข้�ร่วมลงทุนพัฒน�สน�มบินอู่ตะเภ� และกิจกรรมต่อเนื่องต่�ง ๆ  

แบ่งออกเป็น ๕ องค์ประกอบ ได้แก่  (๑) ก�รก่อสร้�งพร้อมให้บริก�รและบำ�รุง

รกัษ�อ�ค�รผูโ้ดยส�รหลงัที ่๓ (Terminal 3) และศนูยธ์รุกิจก�รค�้ (Commercial 

Gateway) (๒) ธุรกิจขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศและโลจิสติกส์ (Air Cargo) ระยะที่ ๒ 

(๓) ธุรกิจซ่อมเคร่ืองบิน (Maintenance Repair and Overhaul : MRO) ระยะท่ี ๒  

(๔) ศูนย์ฝึกอบรมบุคล�กรก�รบิน ระยะที่ ๒ และ (๕) กลุ่มธุรกิจอุตส�หกรรม

อ�ก�ศย�น (Free Trade Zone) และจะเป็นเขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจก�ร

อุตส�หกรรมนิคมอุตส�หกรรม Smart Park คือ นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด นิคม

อุตส�หกรรมเหมร�ชอิสเทิร์นซีบอร์ดแห่งท่ี ๔ นิคมอุตส�หกรรมปิ่นทอง ๔ นิคม

อุตส�หกรรมปิ่นทอง ๕ นิคมอุตส�หกรรมอมตะนครโครงก�ร ๒ 

	 ๒.๖.๓	 คว�มก้�วหน้�โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก 

ในห้วงปัจจุบัน	

 รฐับ�ลได้กำ�หนดแผนก�รลงทุนพัฒน�โครงข่�ยคมน�คมขนส่ง ภ�ยใต้โครงก�ร

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก ในระยะ ๕ ปีพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบ

ด้วย ๔ กลุม่ ดงันี้๖๒ (๑) โครงสร้�งพืน้ฐ�น ได้แก่ สน�มบนิอูต่ะเภ� และอตุส�หกรรม

อ�ก�ศย�น ท่�เรือพ�ณิชย์สัตหีบ ท่�เรือแหลมฉบัง เฟส ๓ ท่�เรือม�บต�พุด  

เฟส ๓ รถไฟคว�มเร็วสูงส�ยตะวันออก รถไฟท�งคู ่และท�งหลวงส�ยใหม่ 

มอเตอร์เวย์ (๒) อุตส�หกรรมเป้�หม�ย ได้แก่ ย�นยนต์อัจฉริยะ/อิเล็กทรอนิกส์/

หุ่นยนต์ ปิโตรเคมีข้ันสูงและอุตส�หกรรมชีวภ�พ เมดิคัลฮับ (รักษ�พย�บ�ล  
๖๑ บทคว�มจ�กบริษัท ดีเค กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด. (๒๕๖๑). ประก�ศพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (EEC) 5 แห่งออนไลน์. ค้นเม่ือ ๑๙  เมษ�ยน ๒๕๖๒, จ�ก https://
www.dkgroup corporation.com/1692 4679/ประก�ศพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภ�คตะวันออก-eec-5-แห่ง. หน้� ๑-๑๒. 
๖๒ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก. (๒๕๖๑). แผนภ�พรวมเพ่ือก�ร
พัฒน�เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕. เอกส�รอัดสำ�เน�. ผู้แต่ง. หน้�  ๔-๕. 
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ย� อุปกรณ์ก�รแพทย์) และอ�ห�รแห่งอน�คต (๓) บุคล�กร/เมืองใหม่โดยจะ

สนับสนุนก�รท่องเที่ยว บ�งแสน พัทย� สัตหีบ และระยอง และ (๔) พัฒน� 

ท้องถิ่น ได้แก่ Global Business Hub / Free Economic Zone, พัฒน� 

เมืองใหม่ ฉะเชิงเทร�-พัทย�-ระยอง และระบบส�ธ�รณูปโภค นำ้�-พลังง�น-ขยะ  

เมื่อรวมทั้ง ๔ กลุ่มแล้ว จะเป็น ๑๕ โครงก�รหลัก (ดังภ�พที่ ๒.๗) ที่เป็นภ�รกิจ 

ต้องพัฒน�ในพื้นที่อีอีซี

ภ�พที่ ๒.๗ : โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออกสำ�คัญเร่งด่วน 

ปีพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่มีคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นแล้ว

 ที่ม� : จ�ก แผนภ�พรวมเพื่อก�รพัฒน�เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก 

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕, (หน้� ๖), โดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�

พิเศษภ�คตะวันออก, ๒๕๖๑, เอกส�รอัดสำ�เน�.
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 อย�่งไรกต็�ม ๕ โครงก�รพืน้ฐ�นหลกัของ EEC ซ่ึงถอืเปน็ร�กฐ�นทีส่ำ�คญัและ

แข็งแกร่งในก�รทำ�ให้ EEC มีศักยภ�พแข่งขันได้ในระดับส�กล ดังนี้๖๓

	 (๑) โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อม	๓	สน�มบิน โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูง

เชื่อม ๓ สน�มบิน แบบไร้รอยต่อเป็นโครงก�รที่ใช้โครงสร้�งและแนวเส้นท�งก�ร

เดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ ที่เปิดให้บริก�รอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยจะก่อสร้�งท�งรถไฟขน�ด ๑.๔๓๕ เมตร ส่วนต่อขย�ย ๒ ช่วงจ�ก

สถ�นีพญ�ไท ไปยังสน�มบินดอนเมือง และจ�กสถ�นีล�ดกระบัง ไปยังสน�มบินอู่

ตะเภ� พรอ้มเชือ่มเข�้ออกสน�มบนิ โดยใชเ้ขตท�งเดิมของก�รรถไฟฯ เปน็ส่วนใหญ ่

รวมระยะท�ง ๒๒๐ กโิลเมตร ซึง่รถไฟคว�มเรว็สงูมคีว�มเรว็สงูสดุ ๒๕๐ กโิลเมตร/

ช่ัวโมง (สำ�หรับช่วงก�รเดินท�งระหว่�งเมือง คือ สถ�นีสุวรรณภูมิ ถึง สถ�นี 

อู่ตะเภ�) และคว�มเร็วสูงสุด ๑๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง (สำ�หรับช่วงก�รเดินท�ง 

ในเมือง คือ สถ�นีดอนเมือง ถึง สถ�นีสุวรรณภูมิ) ประกอบไปด้วย สถ�นีรถไฟ

คว�มเร็วสูงจำ�นวน ๙ สถ�นี ได้แก่ สถ�นีดอนเมือง สถ�นีบ�งซื่อ สถ�นีมักกะสัน 

สถ�นีสุวรรณภูมิ สถ�นีฉะเชิงเทร� สถ�นีชลบุรี สถ�นีศรีร�ช� สถ�นีพัทย�  

และสถ�นีอู่ตะเภ� (ดังภ�พที่ ๒.๘)

๖๓ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก. (๒๕๖๒). รู้จัก 5 โครงก�รลงทุน
พ้ืนฐ�นหลัก EEC. ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๑๙ เมษ�ยน ๒๕๖๒, จ�ก https://www.eeco.or.th/pr/
news/5Infrastruc turesEEC?fbclid=IwAR0_fBO6P7VoClMgjiKa7NwPlxWpdGfr 
PdrRecGxoMqSE50tAEgKyTcIIwc. หน้� ๑-๖.
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 ภ�พที่ ๒.๘ : โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อม ๓ สน�มบิน

 ที่ม� : จ�ก รู้จัก ๕ โครงก�รลงทุนพื้นฐ�นหลัก EEC, (หน้� ๓), โดย สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก, ๒๕๖๒, ออนไลน์ 

(๒)	 โครงก�รสน�มบินอู่ตะเภ�และเมืองก�รบินภ�คตะวันออก โครงก�รนี้

อนญุ�ตใหเ้อกชนเข้�รว่มทุนในก�รพฒัน�ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติอูต่ะเภ� โดยเปน็

ส่วนหนึ่งของโครงก�รพัฒน�สน�มบินอู่ตะเภ� และเมืองก�รบินภ�คตะวันออก  

ที่ตั้งโครงก�รอยู่ที่ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติอู่ตะเภ� ตำ�บลพล� อำ�เภอบ้�นฉ�ง 

จังหวัดระยอง และพื้นที่โดยรอบประม�ณ ๖,๕๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในอำ�เภอบ้�นฉ�ง และ

อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดระยอง (ดังภ�พที่ ๒.๙)
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 ภ�พที่ ๒.๙ : โครงก�รสน�มบินอู่ตะเภ�และเมืองก�รบินภ�คตะวันออก

 ที่ม� : จ�ก รู้จัก ๕ โครงก�รลงทุนพื้นฐ�นหลัก EEC, (หน้� ๔), โดย สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก, ๒๕๖๒, ออนไลน์ 

(๓)	โครงก�รท�่เรือแหลมฉบัง	ระยะที	่๓	: เปน็โครงก�รทีเ่พิม่ขดีคว�มส�ม�รถ

ของท่�เรือเพื่อรองรับคว�มต้องก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเลระหว่�งประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในอน�คต โดยจะดำ�เนินก�รก่อสร้�งท่�เทียบเรือ สำ�หรับจอดเรือน้ำ�ลึก และ 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งก�รพัฒน�ศูนย์ก�รขนส่งตู้สินค้�ท�งรถไฟ 

ที่ท่�เรือแหลมฉบัง ก่อสร้�งท่�เทียบเรือช�ยฝั่ง (ท่�เทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอ�นวย

คว�มสะดวกเพือ่แกไ้ขปญัห�จร�จรภ�ยในท�่เรอื ตลอดจนโครงข�่ยและระบบก�ร

ขนส่งต่อเน่ืองที่จำ�เป็นในเขตพื้นที่ท่�เรือแหลมฉบังท่ีจะเชื่อมต่อกับภ�ยนอก 

ให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับก�รขย�ยตัวของปริม�ณเรือและสินค้�ประเภท 

ต�่ง ๆ  โดยทีต่ัง้โครงก�ร คอื ท�่เรอืแหลมฉบงั ตำ�บลทุ่งสุขล� อำ�เภอศรีร�ช� จังหวดั

ชลบุรี (ดังภ�พที่ ๒.๑๐)
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 ภ�พที่ ๒.๑๐ : โครงก�รท่�เรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ 

 ที่ม� : จ�ก รู้จัก ๕ โครงก�รลงทุนพื้นฐ�นหลัก EEC, (หน้� ๕), โดย สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก, ๒๕๖๒, ออนไลน์ 

	(๔)	โครงก�รท�่เรอือตุส�หกรรมม�บต�พดุระยะท่ี	๓ : เพือ่พฒัน�โครงสร�้ง

พื้นฐ�น  เพื่อรองรับก�รขนถ่�ยก๊�ซธรรมช�ติ และวัตถุดิบเหลวสำ�หรับกลุ่ม

อตุส�หกรรมปโิตรเคม ีโดยตัง้อยู่ในเขตนคิมอตุส�หกรรมม�บต�พดุ ตำ�บลม�บต�พดุ 

อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประม�ณ ๑,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่

หน้�ท่�เรือ ๕๕๐ ไร่ และพื้นท่ีหลังท่�เรือ ๔๕๐ ไร่ คว�มย�วหน้�ท่�เรือรวมกัน 

๒,๒๒๙ เมตร (ดังภ�พที่ ๒.๑๑)
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ภ�พที่ ๒.๑๑ : โครงก�รท่�เรืออุตส�หกรรมม�บต�พุดระยะที่ ๓ 

ที่ม� : จ�ก รู้จัก ๕ โครงก�รลงทุนพื้นฐ�นหลัก EEC, (หน้� ๖), โดย สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก, ๒๕๖๒, ออนไลน์ 

(๕)	โครงก�รศนูย์ซอ่มบำ�รงุอ�ก�ศย�นอูต่ะเภ�	:	 ศนูยซ์อ่มบำ�รงุอ�ก�ศย�น

บนพืน้ที ่๒๑๐ ไร่แหง่นี ้จะได้รบัก�รพฒัน�ใหเ้ปน็หนึง่ในศนูยซ์อ่มบำ�รงุอ�ก�ศย�น

ท่ีทันสมัย รองรับเทคโนโลยีข้ันสูงของอ�ก�ศย�นรุ่นใหม่ทุกรุ่น ทุกขน�ดในอีก ๒๐ ปี 

ข้�งหน้� โดยพร้อมให้บริก�รในหล�กหล�ยด้�น ตั้งแต่ก�รซ่อมบำ�รุงระดับ 

ล�นจอด เร่ือยไปจนถึงซ่อมบำ�รุงใหญ่สำ�หรับอ�ก�ศย�นในหล�กหล�ยประเภท โดยจะ 

นำ�เทคโนโลยลี�่สดุและก�รตรวจสอบขัน้สงูม�ใชใ้นก�รวเิคร�ะหแ์ละพย�กรณเ์พ่ือ

กำ�หนดแผนก�รบำ�รงุรกัษ�อ�ก�ศย�นลว่งหน�้ นอกจ�กนีย้งัมโีรงซอ่มบำ�รุงอัจฉรยิะ 

ที่มีประสิทธิภ�พ ลดต้นทุน รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมช่�งซ่อมบำ�รุงที่ผลิตช่�งฝีมือ และ

น�ยช่�งอ�ก�ศย�น ต�มม�ตรฐ�นระดับส�กล รองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจซ่อม

บำ�รุงอ�ก�ศย�นทุกภูมิภ�คของโลกต่อไปในอน�คต (ดังภ�พที่ ๒.๑๒)
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ภ�พที่ ๒.๑๒ : โครงก�รศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�นอู่ตะเภ� 

ที่ม� : จ�ก รู้จัก ๕ โครงก�รลงทุนพื้นฐ�นหลัก EEC, (หน้� ๗), โดย สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก, ๒๕๖๒, ออนไลน์ 

๒.๗	เอกส�รที่เกี่ยวข้อง	/ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 ณัฐพงศ์	สุวรรณอินทร์ (๒๕๖๐)๖๔ ทำ�ก�รศึกษ�เรื่อง “จีนกับคว�มพย�ย�ม

ในก�รจดัระเบยีบเศรษฐกจิโลกใหม ่: เสน้ท�งส�ยไหมและทิศท�งนโยบ�ยเศรษฐกจิ

ระหว่�งประเทศของไทย” มีวัตถุประสงค์ภ�พรวมของนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจ 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นก�รค้�และก�รลงทุนระหว่�งประเทศของจีนและสิ่งที่ 

จะเกิดขึ้นในอน�คตในภูมิภ�คอ�เซียน โดยวิเคร�ะห์คว�มสำ�คัญ ดังนี้ (๑) ลักษณะ

พืน้ฐ�นท�งเศรษฐกิจของประเทศจนี และปญัห�ทีผ่�่นม�ของประเทศจ�กก�รปฏริปู

ระบบเศรษฐกิจอันเป็นผลจ�กก�รปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ในสมัย เหม� เจ๋อตง 

๖๔ ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์. (๒๕๖๐). จีนกับคว�มพย�ย�มในก�รจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ :  
เส้นท�งส�ยไหมและทิศท�งนโยบ�ยเศรษฐกิจระหว่�งประเทศของไทย. ว�รส�รก�รเมือง ก�รบริห�ร 
และกฎหม�ย คณะรัฐศ�สตร์และนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (มกร�คม-เมษ�ยน 
๒๕๖๐).
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และภ�ยหลังก�รเปิดประเทศในสมัย เต้ิง เสี่ยวผิง ที่ส่งผ่�นม�ยังรัฐบ�ลภ�ยใต้  

ก�รปกครองของประธ�น�ธิบดี สี จิ้นผิง ในปัจจุบันที่ประเทศจีนกำ�ลังเผชิญ 

กับปัญห�ก�รชะลอตัวท�งเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดแนวคิดในก�รปฏิรูปประเทศ  

(๒) นโยบ�ยหลักในก�รปฏิรูปประเทศของประเทศจีนในก�รแก้ไขปัญห� อันแสดง

ถึงกลยุทธ์ท�งก�รค้�และก�รลงทุนโดยรวม ซึ่งได้แก่ นโยบ�ยเส้นท�งส�ยไหมใหม่

ที่ครอบคลุมก�รค้�ก�รลงทุนในทั้ง ๓ ทวีป ซ่ึงในบทคว�มนี้ขอกล่�วถึงเฉพ�ะ 

คว�มสำ�คัญของนโยบ�ยเส้นท�งส�ยไหมใหม่ในบริบทของไทยและอ�เซียน 

สอดคล้องกับก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนในปล�ยปีพ.ศ.๒๕๕๘ ท่ีผ่�นม� 

(๓) คว�มสำ�คัญของนโยบ�ยดงักล�่วในก�รเปลีย่นแปลงระบบก�รค�้และก�รลงทุน

ในภูมิภ�ค และ (๔) คว�มสัมพันธ์ของก�รเปลี่ยนแปลงระบบก�รค้�และก�รลงทุน

ต่อประเทศไทย

 ชนกพร	 ทองต�กรณ์	 และสมปฤณ	 นิยมไทย์	 (๒๕๖๑)๖๕ ทำ�ก�รศึกษ� 

เรื่อง “ก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ยเส้นท�งส�ยไหมในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน”  

มีวัตถุประสงค์เพื่อห�คำ�ตอบเกี่ยวกับที่ม� คว�มสำ�คัญ เป้�หม�ย รูปแบบและ 

คว�มคืบหน้�ของนโยบ�ยเส้นท�งส�ยไหมในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน ซ่ึงใช้

ทฤษฎีเสถียรภ�พของเจ้�โลกและแนวคิดทฤษฎีอำ�น�จเชิงอ่อน  ผลก�รวิจัย พบว่� 

(๑) ที่ม�ของนโยบ�ยม�จ�กคว�มต้องก�รพัฒน�ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  

(๒) นโยบ�ยมีคว�มสำ�คัญเพร�ะส�ม�รถแก้ปัญห�ภ�ยในและภ�ยนอกของจีน 

ได้เกือบทุกด้�น (๓) นโยบ�ยมีเป้�หม�ยด้�นเศรษฐกิจ คือ ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

ของจีนทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ ด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง คือ ก�รแก้

ปัญห�คว�มมั่นคงภ�ยในประเทศ และก�รขย�ยอิทธิพลของจีนในเวทีโลก (๔)  

คว�มคืบหน้�ของนโยบ�ยระดับภ�ยในประเทศคือ ก�รสร้�งคว�มยอมรับและ 

เตรียมคว�มพร้อมของนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติระดับภ�ยนอกประเทศสร้�งคว�ม 

ร่วมมือกับประเทศต่�ง ๆ  โดยใช้อำ�น�จเชิงอ่อนด้�นเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

๖๕ ชนกพร ทองต�กรณ์ และสมปฤณ นิยมไทย์. (๒๕๖๑). ก�รวิเคร�ะห์ “นโยบ�ยเส้นท�ง
ส�ยไหมในคริสต์ศตวรรษท่ี 21” ของจีน. ว�รส�รรัฐประศ�สนศ�สตร์. Volume 16 Number 1.
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ในก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยไปสูเ่ป�้หม�ย ดงัน้ัน จนีจงึกำ�หนดนโยบ�ยดงักล�่วขึน้เพือ่

เป็นเครื่องมือในก�รบรรลุ “คว�มฝันของจีน”

 จุฬ�ภรณ์	ขอบใจกล�ง (๒๕๖๑)๖๖ ทำ�ก�รศึกษ�เรื่อง “คว�มร่วมมือจีน-ไทย

ยุคใหม่ : บริบทด้�นก�รพัฒน�สังคมและก�รแลกเปล่ียนระหว่�งประช�ชน”  

มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) ศึกษ�บทบ�ทและคว�มสำ�คัญของเส้นท�งส�ยไหมศตวรรษ

ที่ ๒๑ กับคว�มสัมพันธ์ด้�นก�รพัฒน�สังคมและก�รแลกเปลี่ยนประช�ชนของ 

จีน-ไทย (๒) ศึกษ�ปัญห�และอุปสรรคที่สำ�คัญเกี่ยวกับในก�รพัฒน�สังคมร่วมกัน

ระหว่�งจีน-ไทย (๓) ศึกษ�วิธีก�รเสริมสร้�งก�รแลกเปลี่ยนระหว่�งประช�ชน 

ใหแ้นบแนน่ (๔) แนวท�งคว�มรว่มมอืในก�รสง่เสรมิแลกเปลีย่นท�งวัฒนธรรมและ

ก�รพฒัน�สงัคมของจนี-ไทยทีจ่ะไดร้บัจ�กยทุธศ�สตรก์�รสร�้งคว�มเช่ือมโยงผ�่น

นโยบ�ยคว�มริเริ่มเส้นท�งส�ยไหมในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่�งจีน-ไทย และ (๕)  

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเพิ่มบทบ�ทคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทย

กับประเทศจีน ผลก�รศึกษ� พบว่� เส้นท�งส�ยไหมศตวรรษที่ ๒๑ จะนำ�ม� 

ซึง่โอก�สในก�รพฒัน�สงัคมและประช�ชนของทัง้สองประเทศ เกดิก�รแลกเปลีย่น

ด�้นวฒันธรรมและเทคโนโลยอีย�่งตอ่เนือ่ง ปญัห�และอุปสรรคท่ีสำ�คญัของไทยคอื 

ด้�นประช�กรไทย ก�รพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ� พบว่� คนไทยที่ส�ม�รถสื่อส�ร 

ภ�ษ�จีนและมีคว�มสนใจศึกษ�ภ�ษ�จีนมีจำ�นวนน้อย ช่องว่�งท�งสังคมม�ก  

ก�รพฒัน�สูย่คุดจิติอลยงัล�่ช�้ ข�ดก�รประช�สมัพนัธอ์ย�่งจรงิจัง เงนิทนุสนบัสนนุ

ด้�นก�รค้นคว้�วิจัยน้อยม�กเมื่อเทียบกับจีน สังคมไทยเป็นสังคมประช�ธิปไตย 

มีอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ และหน่วยง�นท่ีกระตุ้นให้เห็นคว�มสำ�คัญอย่�งจริงจัง

ยงัคอ่นข�้งนอ้ย ด�้นก�รเสรมิสร�้ง จนี-ไทย ตอ้งรว่มมอืกนัทัง้สองประเทศ โดยต้อง

มีคว�มเสมอภ�ค เป็นธรรม และตอ้งมคีว�มจริงใจทัง้สองฝ�่ย เพือ่นำ�ม�ซึง่แนวท�ง

๖๖ จุฬ�ภรณ์ ขอบใจกล�ง. (๒๕๖๑).คว�มร่วมมือจีน-ไทยยุคใหม่ : บริบทด้�นก�รพัฒน�สังคม
และก�รแลกเปลี่ยนระหว่�งประช�ชน. ศูนย์วิจัยยุทธศ�สตร์ไทย-จีน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
วิจัยแห่งช�ติ. หน้� ๓๐-๔๖.
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คว�มร่วมมือในก�รส่งเสริมแลกเปลี่ยนท�งวัฒนธรรมและก�รพัฒน�สังคมของ 

จีน-ไทย ที่จะได้รับจ�กยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยง ผ่�นนโยบ�ยคว�มริเริ่ม

เส้นท�งส�ยไหมในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่�งจีน-ไทยจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น 

คว�มรว่มมือตอ้งยกระดบัในทกุมติ ิทัง้ท�งด�้นเศรษฐกจิ ด�้นก�รเมือง คว�มมัน่คง 

และด้�นเทคโนโลยี ไปพร้อมกับก�รพัฒน�สังคมและก�รแลกเปลี่ยนระหว่�ง

ประช�ชน 

	 นนท์	น้�ประท�นสขุ (๒๕๖๑)๖๗ ทำ�ก�รศกึษ�เรือ่ง “คว�มเป็นใหญ่และอำ�น�จ

เชิงอ่อนผ่�นท�งนโยบ�ยก�รพัฒน�ระหว่�งจีนและญี่ปุ่น : ผลกระทบชุมชน ในเขต

ลุ่มแม่น้�โขงตอนล่�ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�ถึงผลกระทบนโยบ�ยก�รพัฒน�

ระหว่�งจนีกบัญีปุ่น่ต่อชมุชนในเขตลุม่แม่นำ�้โขงตอนล่�ง ผลก�รวจัิย พบว่� บริเวณ

ลุม่แม่นำ�้โขงตอนล่�งเป็นพืน้ท่ียทุธศ�สตร์ต่อประเทศจนีและญีปุ่น่ในด้�นเศรษฐกจิ

และก�รเมืองอย่�งเด่นชัด ด้วยเหตุนี้ จึงทำ�ให้เกิดก�รถ่วงดุลอำ�น�จคว�มเป็นใหญ่ 

เพื่อครอบงำ�โดยผ่�นนโยบ�ยก�รพัฒน�จ�กองค์ก�รระหว่�งประเทศและระดับ

ทวิภ�คีโดยตรงซึ่งส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ง�นวิจัย 

ชิ้นนี้เห็นว่� ก�รเปิดโอก�สให้ชุมชนในเขตลุ่มแม่นำ้�โขงตอนล่�งมีส่วนร่วมในก�ร

พัฒน�ชุมชนต่�งๆ ต�มส�ยแม่นำ้�โขงจะเป็นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและแท้จริงม�กกว่�

ก�รเป็นเพียงพื้นที่ต้องสู้เพื่อแย่งชิงคว�มเป็นใหญ่ในบริเวณนี้

	 จฬุ�ภรณ์	ขอบใจกล�ง	หลี	่เหรนิเหลยีง	และประยงค์	เตม็ชว�ล�	(๒๕๖๑)	๖๘ 

ทำ�ก�รศึกษ�เรือ่ง “ก�รเชือ่มโยงแถบเศรษฐกจิเส้นท�งส�ยไหมยคุใหม่กบัก�รพฒัน�

๖๗ นนท ์น�้ประท�นสขุ. (๒๕๖๑). คว�มเปน็ใหญแ่ละอำ�น�จเชิงออ่นผ�่นท�งนโยบ�ยก�รพัฒน�
ระหว่�งจีนและญี่ปุ่น : ผลกระทบชุมชน ในเขตลุ่มแม่น้�โขงตอนล่�ง. ศูนย์วิจัยยุทธศ�สตร์ 
ไทย-จีน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ. หน้� ๙๒-๑๐๒
๖๘ จุฬ�ภรณ์ ขอบใจกล�ง หลี่ เหรินเหลียง และประยงค์ เต็มชว�ล�.  (๒๕๖๑). ก�รเชื่อมโยง
แถบเศรษฐกิจเส้นท�งส�ยไหมยุคใหม่กับก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ ภ�คตะวันออก 
(Connectivity of BRI and EEC). ศูนย์วิจัยยุทธศ�สตร์ไทย-จีน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัย
แห่งช�ติ. หน้� ๒๙๗-๓๒๓.
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ระเบยีงเศรษฐกจิ ภ�คตะวนัออก (Connectivity of BRI and EEC)” มวีตัถปุระสงค์ 

คือ (๑) ศึกษ�ท่ีม�และข้อเสนอริเริ่ม BRI ของจีน ผ่�นแผนพัฒน�เศรษฐกิจและ 

สังคมฉบับที่ ๑๓ (ค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๒๐) (๒) ศึกษ�ปัญห�ของโครงสร้�งพื้นฐ�นของ

ประเทศไทยด้�นก�รขนส่ง ย้อนหลัง ๕ ปี (๓) ศึกษ�คว�มเชื่อมโยงด้�นโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นของจีนผ่�นนโยบ�ย BRI กับโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภ�คตะวันออก EEC และ (๔) ศึกษ�ประโยชน์  และทิศท�งนโยบ�ยคว�มร่วมมือ

ไทย-จนี ผ่�นก�รเชือ่มโยงของ BRI กบั EEC ผลก�รศกึษ� พบว่� จีนต้องดำ�เนนิต�ม 

แผนพัฒน�สังคมและเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๓ เนื่องจ�กคว�มเร็วในก�รขย�ยตัว 

ของเศรษฐกิจจะลดสู่ระดับกล�ง-สูง เศรษฐกิจจีนได้เข้�สู ่ภ�วะจุดสมดุลใหม่  

(New Normal) และจะรักษ�อตัร�ก�รขย�ยตวัทีร้่อยละ ๖.๕๐ ได้ถงึปี ค.ศ.๒๐๒๐ 

จนีได้ให้คว�มสำ�คญัเรือ่ง “คว�มฝันของจนี” คือ เรือ่งนโยบ�ยประเทศเข้มแขง็มัน่คง 

ประช�ติเจริญรุ่งโรจน์ และประช�ชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นคว�มฝันของจีนมีเป้�หม�ย 

ที่ย่ิงใหญ่แห่งทศวรรษ กรณีของประเทศไทยยังประสบปัญห�ในเร่ืองโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นจ�กก�รศึกษ�ของ World Economic Forum โดยศึกษ�จ�ก Global 

Competitive Index (GCI) จ�กปีค.ศ.๒๐๑๒-๒๐๑๗ พบว่� ประเทศไทย 

มีแนวโน้มก�รแข่งขันด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นทั้งท�งถนน ท�งร�ง ท�งนำ้� และ

ท�งอ�ก�ศลดลงอย่�งต่อเนื่อง ก�รเชื่อมโยงด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นของไทย-จีน  

ผ่�นนโยบ�ย BRI และ EEC พบว่� EEC มคีว�มได้เปรียบในด้�นก�รทำ�เล ซ่ึงส�ม�รถ

เป็นศนูย์กล�งของอ�เซียนและเอเชยีด้�นก�รคมน�คม รฐับ�ลไทยได้ให้คว�มสำ�คญั

ต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจภูมิภ�คและยกระดับอุตส�หกรรมใน EEC และมีคว�มเป็น

ไปได้สูงที่ EEC จะกล�ยเป็นแรงขับเคลื่อนก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของอ�เซียน

จะเกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศ ในด้�นก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยทั้งประเทศไทย

และกลุ่มประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน ประโยชน์ และทิศท�งนโยบ�ยคว�มร่วมมือ 

ไทย-จนี ผ่�นก�รเชือ่มโยงของ BRI กบั EEC พบว่� ได้ประโยชน์ทัง้ด้�นก�รเมอืงและ 

คว�มมั่นคง ก�รค้� ก�รลงทุน ด้�นสังคมและวัฒนธรรม ก�รท่องเที่ยว ด้�นก�ร

สนับสนุนภ�คก�รเงินในกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศอย่�ง AIIB และ Silk Road 
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Fund ส�ม�รถสร้�งโอก�สให้กบัไทยได้ในอน�คต และไทยส�ม�รถอ�ศยัประโยชน์

จ�กด้�นกรอบคว�มร่วมมือต่�งๆ ที่จีนมี

๒.๘	กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ภ�พที่ ๒.๑๓ : กรอบแนวคิดก�รวิจัย เรื่อง “โครงก�รคว�มริเริ่มหนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นท�ง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงก�รพัฒน�ระเบียง

เศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) : คว�มมั่นคงร่วม

ระหว่�งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนและไทย
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ส่วนที่ ๓

วิธีดำ�เนินง�นวิจัย
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ส่วนที่	๓	

วิธีดำ�เนินง�นวิจัย

 เอกส�รวิจยัคร้ังนีฉ้บับนีเ้ป็นก�รศกึษ� เรือ่ง “โครงก�รคว�มรเิริม่หนึง่แถบ

หนึ่งเส้นท�ง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงก�รพัฒน�ระเบียง

เศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) : คว�มมั่นคงร่วม

ระหว่�งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนและไทย” โดยมีร�ยละเอียดต�มหัวข้อ ดังนี้ 

 ๓.๑ ประช�กรที่ศึกษ� 

๓.๒ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

๓.๓ วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

๓.๔ ก�รวิเคร�ะห์และสรุปผลก�รวิจัย

๓.๑	ประช�กรที่ศึกษ�

ประช�กรที่เลือกในก�รศึกษ�วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวช�ญ 

ทั้งไทยและจีนที่เกี่ยวข้องในมิติคว�มมั่นคงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ และ

เศรษฐกิจโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่�งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่มผู้กำ�หนดนโยบ�ย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญที่มีบทบ�ท อำ�น�จ 

หน้�ที่เก่ียวข้องในก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มมั่นคง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

และเศรษฐกิจ อ�ทิ กระทรวงก�รต่�งประเทศ กระทรวงก�รคลัง สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (สกพอ.) และ สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ) เป็นต้น

  กลุม่ผูป้ฏบัิติท้ังภ�ครัฐและเอกชน ซ่ึงเปน็ผูเ้ชีย่วช�ญทีม่บีทบ�ท 

อำ�น�จ หน�้ทีเ่ก่ียวขอ้งในก�รสนองตอบนโยบ�ยคว�มมัน่คง เศรษฐกจิ และโครงก�ร

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก อ�ทิ กองเรือยุทธก�รฐ�นทัพเรือสัตหีบ  

ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชน เป็นต้น
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  กลุม่นักวชิ�ก�รไทยและจนี ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วช�ญและผูท้รงคณุวฒุิ

ที่มีองค์คว�มรู้และเชี่ยวช�ญในด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและจีน ด้�นนโยบ�ย

เศรษฐกิจภ�ยใต้โครงก�ร  BRI ของจีน และ EEC ของไทย

๓.๒	เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เอกส�รวิจัยฉบับนี้เป็นก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ (Qualitative Research) โดยใช้

แบบสอบถ�มแบบกึ่งโครงสร้�ง (Semi - Structured Interview) เป็นเครื่องมือ 

ในก�รเกบ็รวบรวมข้อมลู จ�กก�รสร�้งแบบสมัภ�ษณเ์ชงิลกึ (In-depth Interview) 

โดยมีจำ�นวนคำ�ถ�มท้ังสิ้น ๓ ข้อ ดังน้ี (๑)  โครงก�รพัฒน�เขตพัฒน�พิเศษ 

ภ�คตะวนัออกเป็นศนูยก์ล�งก�รเชือ่มโยงระดบัโลกไดอ้ย�่งไรบ�้ง (๒)  ผลกระทบ/

ข้อควรระวังของก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�ร BRI ของจีนและ EEC ของไทย 

จะส่งผลกระทบ อย่�งไร อันได้แก่ (๑) ด้�นก�รเมือง/ก�รทูต (๒) ด้�นเศรษฐกิจ  

(๓) ด้�นก�รทห�ร และ (๔) ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ (๓)  

ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงร่วมกัน เพื่อให้กองทัพไทยและ 

หน่วยง�นคว�มมั่นคง ได้เตรียมคว�มพร้อมรองรับผลอันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย BRI 

และก�รพัฒน�พื้นที่ในเขต EEC และได้ทำ�แบบก�รสนทน�กลุ่ม และก�รสัมภ�ษณ์

เชิงลึก ในก�รลงพื้นที่ (ดังภ�คผนวก ค และ ง ต�มลำ�ดับ)

๓.๓	วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	(Data	Collection)

ใช้วิธีก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ (Qualitative Research) ร่วมกับก�รศึกษ�จ�ก

เอกส�ร (Documentary Research) โดยผูว้จิยัไดด้ำ�เนนิก�รศกึษ�และเกบ็รวบรวม

ข้อมูล (Data Collection) ดังนี้

๓.๓.๑	 ข้อมลูปฐมภมู	ิ(Primary	Data) โดยก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ�กคว�ม

คิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุ ิและผูเ้ชีย่วช�ญด�้นคว�มมัน่คงจ�กทกุภ�คสว่น โดยมกี�ร

ดำ�เนินง�น ดังนี้ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
73

 ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คือ ผู้ให้ข้อมูล

สำ�คัญ (Key Informant) ที่เป็นผุ้เชี่ยวช�ญคว�มสัมพันธ์ไทย-จีน นโยบ�ย 

ในด้�นต่�งประเทศและเศรษฐกิจจ�กภ�คส่วนต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พล.ต. ไชยสิทธ์ิ  

ตันตยกุล และ คุณ ทัศนีย์ เกียรติภัทร

 ก�รสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) 

เป็นก�รเข้�ร่วมกิจกรรมฟังบรรย�ยต่�งๆ ได้แก่ 

(๑) ก�รสัมมน�วิช�ก�รน�น�ช�ติเรื่อง “คว�มเป็นหุ้นส่วนท�ง

ยุทธศ�สตร์อ�เซียน-จีน : ยุคใหม่และวิสัยทัศน์ใหม่”, สถ�บันเอเชียตะวันออก 

มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ รว่มกบักระทรวงต�่งประเทศ และสถ�นทตูจีน, ณ โรงแรม

แชงกีล่� กรุงเทพฯ, ๒๒ ตุล�คม ๒๕๖๑

(๒)  ก�รสัมมน�วิช�ก�รเรื่อง “ก�รพัฒน�และเชื่อมโยง EEC  

กับ AEC”, สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย, โรงแรม S31 กรุงเทพฯ,  

๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๑

(๓)  ก�รเข�้รว่มฟงัก�รบรรย�ยเรือ่ง “คว�มสมัพนัธไ์ทย-จีนแบบ P2P 

(People 2 People)”, สถ�บันคลังสมอง วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร, ๑๙ 

มีน�คม ๒๕๖๒ 

(๔) ก�รเข้�ร่วมฟังก�รบรรย�ยเรื่อง “จ�กโลก�ภิวัตน์สู่บูรพ�ภิวัตน์

：The Rise of China and the End of Metanarratives ”, พลเอก สุรสิทธิ์  

ถนัดท�ง, ๒๐ มีน�คม ๒๕๖๒.

(๕) สนทน�ปัญห�ยุทธศ�สตร์ “แนวท�งก�รขับเคล่ือนประช�คม

อ�เซยีนใหม้ัน่คง ภ�ยใตบ้ทบ�ทประธ�นอ�เซยีนของไทยในป ี๒๕๖๒”, ศนูยศึ์กษ�

ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ, ๒๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๑. 

 ก�รลงพื้นท่ี (Fieldwork) ได้เดินท�งเข้�พื้นที่เก็บรวบรวม

ข้อมูล ในห้วง ๒๗ – ๓๑ พ.ค.๖๒  จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและสำ�รวจสภ�วะ



เอกสารงานวิจัย เรื่อง
“โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) : ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย”

74

แวดล้อมและสังเกตก�รณ์ในพื้นที่ ได้แก่ (๑) ท่�เรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี (๒) นิคม

อุตส�หกรรม จ.ชลบรุ ี(๓) ศ�ล�กล�งจงัหวดัระยอง จ.ระยอง (๔) นคิมอตุส�หกรรม

ม�บต�พดุ จ.ระยอง (๕) กองบญัช�ก�รปอ้งกันช�ยแดนจนัทบรีุและตร�ด จ.จันทบรุ ี

และ (๖) ที่ว่�ก�รอำ�เภอคลองใหญ่ จ.ตร�ด ซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องได้บรรย�ยสรุปถึง

บทบ�ท อำ�น�จหน้�ที่ และภ�รกิจต�มที่ได้รับมอบหม�ย รวมทั้ง ผลกระทบของ

ก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�ร BRI ของจีนและ EEC ของไทย และข้อเสนอแนะเพิ่ม

เติมในก�รพัฒน�พื้นที่ให้มีประสิทธิภ�พครอบคลุมในทุกมิติ (ดังภ�คผนวก ข)

๓.๓.๒	ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data) ศึกษ�และเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เก่ียวข้องจ�กเอกส�รท�งวิช�ก�ร ง�นวิจัย บทคว�ม สรุปผลก�รประชุมสัมมน� 

และสื่อสิ่งพิมพ์ต่�งๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๔	ก�รวิเคร�ะห์และสรุปผลก�รวิจัย

ผูว้จิยัดำ�เนินง�นในสว่นก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้�กก�รศกึษ�ทัง้ขอ้มลูปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ และนำ�ข้อมูลท่ีได้ม�ผ่�นกระบวนก�รระดมสมอง (Brainstorming) 

ซึ่งใช้เทคนิคก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� (Content Analysis) ต�มประเด็นที่กำ�หนดไว้  

โดยใช้วิธีก�รให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) ซึ่งเป็นวิธีก�รสรุปผล

จ�กก�รค้นห�คว�มจริงจ�กก�รสังเกตหรือก�รทดลองหล�ยครั้งจ�กกรณีย่อยๆ  

แล้วนำ�ม�สรุปเป็นคว�มรู้แบบท่ัวไป โดยใช้กรอบที่ได้จ�กก�รศึกษ� และรวบรวม

ข้อมูลม�เป็นกรอบในก�รวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ข้อมูล เพ่ือรวบรวมองค์คว�มรู้

เกี่ยวกับ BRI และ EEC ให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด



ส่วนที่ ๔

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
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ส่วนที่	๔

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	

 ก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “โครงก�รคว�มริเร่ิมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (Belt and 

Road Initiative : BRI) และโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor : EEC) : คว�มมั่นคงร่วมระหว่�งส�ธ�รณรัฐ

ประช�ชนจีนและไทย”เพื่อศึกษ�คว�มเชื่อมโยงระหว่�งโครงก�ร BRI ของจีน และ 

EEC ของไทย และผลกระทบก�รดำ�เนินกิจกรรมของทั้งสองโครงก�ร รวมทั้งได้ 

ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงร่วมกัน เพื่อให้กองทัพไทยเตรียม

คว�มพร้อมรองรับผลอันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ในเขต EEC 

ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคร�ะห์ข้อมูลและสังเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้จ�กก�ร

ศกึษ�ทัง้จ�กแหลง่ข้อมูลปฐมภมูแิละทตุยิภูม ิโดยผลก�รศึกษ�แบง่ออกเปน็ ๒ สว่น 

คอื (๑) คว�มเชือ่มโยงระหว�่งโครงก�ร BRI ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน และ EEC 

ของไทยในภ�พรวม และ (๒) ผลกระทบก�รวิเคร�ะห์แนวท�งดำ�เนินนโยบ�ยของ

ไทยในก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�ค

ตะวันออกผ่�นข้อริเริ่มแถบและเส้นท�ง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของก�ร

วิจัย ซึ่งมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.๑	คว�มเชือ่มโยงระหว�่งโครงก�ร	BRI	ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจนี	และ	EEC	

ของไทยในภ�พรวม

 จ�กก�รศกึษ�แม้ว่�ยทุธศ�สตร์เส้นท�งส�ยไหมท�งทะเลจะไม่ได้ล�กผ่�นไทย

โดยตรง แต่ไทยได้มคีว�มร่วมมือท�งเศรษฐกจิซ่ึงเป็น ๑ ใน ๖ ระเบยีงเศรษฐกจิของ

จนี ซึง่กค็ือ ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ค�บสมทุรอินโดจีน ประกอบดว้ย ประเทศในกลุ่ม

ภูมิภ�คอ�เซียน ได้แก่ ประเทศเวียดน�ม ล�ว และกัมพูช� ซึ่งเป็นเป้�หม�ยของจีน

ด้วยเช่นกัน และด้วยศักยภ�พท�งภูมิศ�สตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กล�งของอ�เซียน
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มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รเชื่อมโยงด้�นก�รคมน�คมขนส่งทั้งท�งบก ท�งนำ้� ท�งร�ง 

และท�งอ�ก�ศ โดยมีท่�เรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่�เรือนำ้�ลึกหลักในก�รขนส่งสินค้�

ระหว่�งประเทศ ส�ม�รถรองรบัได้ทัง้เรอืสนิค้�ทัว่ไปจนถงึเรือเดินสมทุรขน�ดใหญ่

พิเศษ (Super Post Panamax) รวมทั้งบริก�รพื้นฐ�นต่�งๆ ต�มม�ตรฐ�นท่�เรือ

พ�ณิชย์ส�กล เชือ่มต่อกบัก�รขนส่งท�งถนน และท�งร�งเพือ่ขนถ่�ยสนิค้�ได้สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ อีกทั้ง ยังมีก�รขนส่งท�งอ�ก�ศที่ให้บริก�รผู้โดยส�ร

และอ�ก�ศย�นเป็นไปด้วยด ีและทกุก�รเชือ่มโยงทีเ่กดิขึน้ อน�คตจะเป็นในลักษณะ

ก�รเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภ�พ 

ในก�รแข่งขันจ�กก�รลดเวล�ก�รเดินท�งและประหยัดค่�ขนส่ง 

 เป็นไปได้ว่� อน�คตประเทศไทยอ�จเป็นส่วนหนึ่งในแผนที่ต�มเส้นท�ง

ส�ยไหมในศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน โดยมี EEC เป็นหนึ่งในโครงก�รของไทย ซึ่งถูก

กำ�หนดให้เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงเข้�สู่ก�รพัฒน�ระดับภูมิภ�ค

อ�เซียน เข้�กับโครงก�รคว�มริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเส้นท�งของจีน อันเป็นก�รสร้�งโอก�ส

ท�งเศรษฐกิจให้กับประช�ชนในพื้นท่ีที่อยู่ห่�งไกล ผ่�นก�รค้�ช�ยแดนสู่ประเทศ

จีนได้แล้ว ยังจะเป็นอีกท�งเลือกหน่ึงในก�รขนส่งสินค้�ส่งออกของกลุ่มประเทศ

อ�เซียนไปยังจีนและประเทศในทวีปยุโรปอีกด้วย๖๙ ทั้งนี้ คว�มเชื่อมโยงระหว่�ง

โครงก�ร BRI ของส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี และ EEC ของไทยในภ�พรวม สรุปส�ระ

สำ�คัญได้ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 

 ๔.๑.๑	คว�มเชื่อมโยงด้วยลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ : ประเทศไทยมีภูมิศ�สตร์

ที่มีจุดได้เปรียบท�งด้�นก�รขนส่งท�งบกในภูมิภ�คอ�เซียน เนื่องจ�กเป็นประเทศ

ที่อยู่ก่ึงกล�งระหว่�งกัมพูช� สปป.ล�ว และเมียนม� ซึ่งมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�ร

เช่ือมโยงก�รคมน�คมขนส่งระหว่�งประเทศอนุภูมิภ�ค ทำ�ให้ไทยกล�ยเป็น

จุดศูนย์กล�งในก�รเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย จ�กเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีน

ลงสูอิ่นโดนีเซียไปจนถงึเขตโอเชยีเนยี จ�กตะวนัออกม�ยงัตะวนัตก ตัง้แตเ่วยีดน�ม
๖๘ ก�รสังเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รลงพ้ืนท่ีร่วมกับสัมภ�ษณ์เชิงลึกจ�กหน่วยง�นและผู้เชี่ยวช�ญ
ที่เกี่ยวข้อง
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ข้�มไปจนถึงเมียนม� และเป็นจุดยุทธศ�สตร์ของกลุ่มประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) ในด�้นก�รผลิต ก�รค�้ ก�รส่งออก และ

ก�รขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกล�งระหว่�งประเทศกัมพูช� ล�ว เมียนม� และเวียดน�ม 

(CLMV) ที่กำ�ลังเติบโตอย่�งรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตำ�แหน่งที่ดีที่สุดของก�ร

ลงทุนในอ�เซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก๗๐ (ดังภ�พที่ ๔.๑ )

๗๐ ก�รเข้�ร่วมฟังก�รบรรย�ยเรื่อง “จ�กโลก�ภิวัตน์สู่บูรพ�ภิวัตน์ : The Rise of China and 
the End of Metanarratives ”, พลเอก สุรสิทธิ์  ถนัดท�ง, ๒๐ มีน�คม ๒๕๖๒.

 ภ�พที่ ๔.๑ : คว�มเชื่อมโยงของประเทศไทยกับภูมิภ�คต่�ง ๆ 

 ที่ม� : จ�ก Eastern Economic Corridor (EEC) : Thailand 4.0 in Action, 

(หน้� ๒), โดย Royal Thai Embassy, Washington D.C., 2016, ออนไลน์. 
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 ๔.๑.๒	คว�มเชื่อมโยงด้�นนโยบ�ยระหว่�งรัฐบ�ลกับรัฐบ�ล	:	ไทยและจีน

มีนโยบ�ยพัฒน�ประเทศด้�นเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน กล่�วคือ ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� ได้มีต้นแบบก�รพัฒน�เศรษฐกิจต�มนโยบ�ย 

ไทยแลนด ์๔.๐ ท่ีมุง่ปรบัเปลีย่นโครงสร�้งเศรษฐกจิไปสู ่“เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ย

นวัตกรรม” (Value–Based Economy) ด้วยก�รเพิ่มมูลค่� (Value Added) ไปสู่

ก�รสร้�งมูลค่� (High Value) หรือก�รสร้�งผลิตภ�พ (Productivity) เพื่อก้�วข้�ม

กับดักประเทศร�ยได้ป�นกล�ง๗๑ โดยมุ่งเน้นก�รต่อยอดอุตส�หกรรมเดิมที่มี

ศักยภ�พ (First S-curve) และอุตส�หกรรมอน�คต (New S-curve) ขณะที่จีน 

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง ปรับเปล่ียนก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศต�มแผนก�รพัฒน�อุตส�หกรรม “Made in China 2025” หรือ MIC 

2025 ที่เปลี่ยนรูปแบบก�รผลิตจ�กเน้นปริม�ณสู่ก�รผลิตท่ีเน้นคุณภ�พ มีก�รใช้

เทคโนโลยีช้ันสูงในก�รผลิต เพื่อยกระดับอุตส�หกรรมภ�คก�รผลิต โดยมุ่งเน้น

อุตส�หกรรมแห่งอน�คต ผลิตสินค้�อัจฉริยะ ก�รสร้�งสิ่งอ่�นวยคว�มสะดวกด้�น

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม ก�รผลติแบบสเีขยีว และก�รใชค้ว�มสร�้งสรรคใ์นอปุกรณ์

ระดับสูง๗๒ แสดงให้เห็นว่� ไทยและจีนมีคว�มเชื่อมโยงกันท�งด้�นนโยบ�ยก�ร

พฒัน�ประเทศในภ�พรวมไปในทศิท�งเดยีวกนั โดยมุง่พัฒน�ก�รสร้�งนวตักรรมที่

เพิม่มลูค�่ และตอ้งก�รพฒัน�ประเทศใหเ้ปน็ประเทศเศรษฐกจิใหม ่(New Engines 

of Growth) ทำ�ให้ประเทศและประช�กรมีร�ยได้ที่สูงขึ้น

๗๑ โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริ่ง. (๒๕๖๐). ก้�วเข้�สู่ “ไทยแลนด์ 4.0” กับก�รเปลี่ยนแปลงครั้ง 
ยิ่งใหญ่ไปกับนวัตกรรม. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๗ มิถุน�ยน ๒๕๖๒. จ�ก https://www.
mmthailand.com/A24-0/. หน้� ๑-๒.
๗๒  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�นักง�นภ�คเหนือ. (๒๕๕๙). เจ�ะลึก Made in China 2025. 
ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๑. จ�ก https://www.bot.or.th/Thai/
MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/DocLib_YNArticle/2016--Article_
Made%20in%20 China2025.pdf. หน้� ๑.
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 นอกจ�กนี้ จีนขย�ยคว�มเชื่อมโยงจ�กไทยสู่อ�เซียน ผ่�นกรอบคว�มร่วมมือ

ก�รพฒัน�คว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิในอนภุมูภิ�คลุม่แม่นำ�้โขง (Greater Mekong 

Sub-region : GMS) กรอบคว�มร่วมมือแม่โขง-ล้�นช้�ง (Mekong-Lancang  

Cooperation : MLC) โดยจีนส�ม�รถขับเคลื่อนโครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�งกับ

ไทยได้ เนื่องจ�กต่�งมีเป้�หม�ยเดียวกัน คือ คว�มไว้เนื้อเชื่อใจกัน คว�มโปร่งใส 

ก�รเปิดกว้�งที่ครอบคลุมทุกภ�คส่วน และก�รเค�รพกฎหม�ยระหว่�งประเทศ   

โดยผ่�นแผนแม่บทว่�ด้วยคว�มเชื่อมโยงระหว่�งกันในอ�เซียนระยะ ๑๐ ปี  

(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 : MPAC 

2025) และแผนแม่บทคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้�พระย�-แม่โขง ระยะ  

๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) (ACMECS Master Plan : 2019-2023) เพื่ออำ�นวย

คว�มสะดวกในด้�นก�รค้� ก�รลงทุน เน้นนวัตกรรมด้�นดิจิทัล และส่งเสริม 

ก�รเช่ือมโยงอย่�งไร้รอยต่อ ที่มีก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงท�งสถ�บันและกฎหม�ย

อย่�งถูกต้องในก�รเชื่อมโยงภูมิภ�คและโลก โดยมีไทยเป็นสะพ�นเชื่อมจีนกับ

ประเทศสม�ชิกอ�เซียนในกรอบคว�มร่วมมือต่�ง ๆ ได้ เช่น คว�มร่วมมือระหว่�ง

ประเทศลุ่มแม่นำ้�อิระวะดี-เจ้�พระย�-แม่โขง Aeyawadee-Chaopraya-Mekong 

Economic Coorperation : ACMECS) โครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิ

ส�มฝ่�ย อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth 

Triangle : IMT – GT) และคว�มริเริ่มแห่งอ่�วเบงกอลสำ�หรับคว�มร่วมมือหล�ก

หล�ยส�ข�ท�งวิช�ก�รและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi- 

Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC)๗๓

 ปัจจุบันไทยและจีนมีพัฒน�ก�รของคว�มร่วมมือทวิภ�คีระหว่�งกันเป็น

อย่�งดี จึงมีคว�มเห็นร่วมกันในก�รจัดทำ�แผนเพ่ือยกระดับคว�มเป็นหุ้นส่วนท�ง

๗๓ ก�รสมัมน�วชิ�ก�รน�น�ช�ตเิรือ่ง “คว�มเปน็หุน้สว่นท�งยทุธศ�สตรอ์�เซยีน-จนี : ยคุใหม่
และวิสัยทัศน์ใหม่”, สถ�บันเอเชียตะวันออก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ร่วมกับกระทรวงต่�ง
ประเทศ และสถ�นทูตจีน, ณ โรงแรมแชงกีล่� กรุงเทพฯ, ๒๒ ตุล�คม ๒๕๖๑
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ยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจ๗๔ ได้แก่ (๑) ก�รทบทวนและจัดทำ�แผนพัฒน�ระยะ ๕ ปี 

ไทย-จีน ระหว่�งปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภ�ยใต้คว�มตกลงก�รขย�ยคว�มร่วมมือ 

ทวิภ�คีท�งเศรษฐกิจและก�รค้�เชิงกว้�งและเชิงลึก (Five-Year Development 

Plan on Trade and Economic Cooperation between the People’s  

Republic of China and the Kingdom of Thailand) ที่มุ่งเน้นคว�มร่วมมือ 

ท�งเศรษฐกิจและก�รค้�ระหว่�งไทยกับจีนในระยะ ๕ ปี ต่อจ�กปี พ.ศ.๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ อ�ทิ ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและลดอุปสรรคท�งก�รค้� นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสีเขียว และโครงสร้�งพื้นฐ�น เป็นต้น และ (๒) แผนปฏิบัติก�รร่วมว่�

ดว้ยคว�มรว่มมอืเชิงยทุธศ�สตรไ์ทย-จนี ระหว�่งรฐับ�ลแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทยและ

รฐับ�ลแหง่ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (Joint Action 

Plan on Thailand-China Strategic Cooperation Between the Government 

of the People’s Republic of China 2017-2021) โดยระยะ ๑-๒ ปีแรก จะเน้น

ส�ข�ที่ไทยและจีนให้คว�มสนใจร่วมกัน ประกอบด้วย (๑) โครงสร้�งพื้นฐ�น (๒) 

ก�รพฒัน�คลสัเตอรอ์ตุส�หกรรม (๓) เทคโนโลยสี�รสนเทศ/ดิจิทลั (๔) วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี และ (๕) พลังง�น  จึงเห็นได้ว่�ประเทศมห�อำ�น�จอย่�งจีน ได้ให้

คว�มสำ�คัญและพย�ย�มกำ�หนดยุทธศ�สตร์เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ 

ACMECS ผ่�นนโยบ�ยเส้นท�งส�ยไหมในศตวรรษที่ ๒๑             

	 ๔.๑.๓	 คว�มเชื่อมโยงด้�นก�รพัฒน�ส�ธ�รณูปโภคข้ันพ้ืนฐ�น	 :		

ประเทศไทยอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รเร่งรัดในก�รยกระดับคว�มเชื่อมโยงท�ง

ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นภ�ยในประเทศ โดยมีก�รเชื่อมโยงโครงข่�ยรถไฟ และรถไฟ

คว�มเร็วสูง ซึ่งโครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงที่จีนได้ให้มณฑลยูนน�นเป็นศูนย์กล�ง  

มีคว�มเกี่ยวข้องกับไทย คือ โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงทั้ง ๓ เส้นท�งจะม�บรรจบ

๗๔ ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (๒๕๖๑). ยุทธศ�สตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒ : คว�มเคลื่อนไหว ในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : อรุณก�รพิมพ์. หน้� ๒๒-๒๓.
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กันที่กรุงเทพฯ แล้วผ่�นไปยังภ�คใต้ของไทยไปสู่ประเทศม�เลเซีย (ดังภ�พที่ ๔.๒) 

ได้แก่ เส้นท�งที่ ๑ : เส้นท�งรถไฟจีน-เวียดน�ม (Eastern Route) จ�กคุนหมิง- 

ยวี่ซี-เหอโข่ว เข้�เวียดน�ม ผ่�นหล่�วก�ย-ฮ�นอย เส้นท�งที่ ๒ : เส้นท�งรถไฟ

จีน-พม่� (Western Route) จ�กคุนหมิง-ต้�หลี่-รุ ่ยลี่ เข้�พม่� ผ่�นล�เชียว- 

มณัฑะเลย์-ม�เกว-จอ็กผิว่ และเส้นท�งที ่๓ เส้นท�งรถไฟจีน-ล�ว-ไทย (Central Route)  

จ�กคุนหมิง-บ่อห�น เข้�ล�วที่เมืองบ่อเต็น-หลวงนำ้�ท�-หลวงพระบ�ง-วังเวียง-

เวียงจันทน์-หนองค�ย๗๕ ทั้งส�มเส้นท�งนี้ทำ�ให้ไทยแสวงประโยชน์เป็นศูนย์กล�ง

ก�รเชื่อมโยงภูมิภ�คและโลกทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ที่ทั่วถึงและยั่งยืน ขณะเดียวกัน 

ไทยและจนีได้มกีรอบคว�มร่วมมอืท่�เรอืพีน้่อง (Sister Port Agreement) ร่วมกนั 

เพือ่ส่งเสรมิก�รค้� ก�รลงทนุ ก�รขนส่งระหว่�งประเทศ และก�รเชือ่มโยงท�งทะเล

ระหว่�งไทยและจีน ยกตัวอย่�งเช่น ท่�เรือแหลมฉบังของไทยร่วมกับท่�เรือ 

ชนิโจวของจนี และก�รท่�เรือแห่งประเทศไทยร่วมกบัท่�เรอืรือ่จ้�วของจนี เป็นต้น๗๖ 

และยังมีในด้�นอุตส�หกรรมก�รบินในด้�นสัญญ�ณระบบด�วเทียมนำ�ท�งท่ัวโลก 

(Global Navigation Satellite Systems : GNSS) ด้�นอ�ก�ศย�นไร้คนขับ  

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ เป็นต้น ก�รสนับสนุนโครงก�รต่�ง ๆ เหล่�นี้ จีนได้

ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินผ่�นธน�ค�รเพื่อก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นเอเชีย  

๗๕ ก�รสัมมน�วิช�ก�รเรื่อง “ก�รพัฒน�และเชื่อมโยง EEC กับ AEC”, สำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รวิจัย, โรงแรม S31 กรุงเทพฯ, ๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๑. 
๗๖ ก�รสังเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รลงพ้ืนท่ีร่วมกับสัมภ�ษณ์เชิงลึกจ�กหน่วยง�นและผู้เชี่ยวช�ญ
ที่เกี่ยวข้อง
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 ภ�พที่ ๔.๒ : คว�มเชื่อมโยงของโครงข่�ยรถไฟและรถไฟคว�มเร็วสูงระหว่�ง

จีนกับอ�เซียนโดยมีไทยเป็นศูนย์กล�ง 

 ที่ม� : จ�ก รถไฟไทย-กัมพูช�เป็นส่วนหนึ่งเดียวของแผนท�งรถไฟ คุนหมิง-

สิงคโปร์, (หน้� ๒), โดย โครงสร้�งพื้นฐ�นประเทศไทย Thailand Infrastructure, 

๒๕๖๒, ออนไลน์. 

 นอกจ�กนี้ ไทยได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รขย�ยคว�มเชื่อมโยงด้�นโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นภ�ยในประเทศให้ส�ม�รถเชื่อมกับภูมิภ�คและโลกได้โดยผ่�นกรอบก�ร

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง (GMS Economic Corridors)  

ทั้ง ๓ ระเบียงเศรษฐกิจ ดังนี้ 
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(๑) ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ – ใต้ (North – South Economic Corridor 

: NSEC) เป็นเส้นท�งที่เริ่มตั้งแต่คุณหมิง-บ่อห่�น-เวียงจันทร์-หนองค�ย- 

ขอนแก่น-อีอีซี ที่ในขณะนี้ รัฐบ�ลไทยและจีนได้ดำ�เนินโครงก�รก่อสร้�งรถไฟ

คว�มเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองค�ยร่วมกัน ปัจจุบันกำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�ง ระยะท่ี ๒  

ช่วงนครร�ชสีม� - หนองค�ย ระยะท�ง ๓๕๕ กิโลเมตร โดยช่วงหนองค�ยเป็น

สถ�นีสำ�หรับผู้โดยส�ร และเป็นสถ�นีเปลี่ยนถ่�ยสินค้�เพื่อเชื่อมเข้�สู่ระบบรถไฟ

ท�งคู่ไปแหลมฉบัง ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รของบประม�ณจ�กรัฐบ�ล นอกจ�กนี้ 

รัฐบ�ลไทยได้ตกลงกับรัฐบ�ลจีนและรัฐบ�ล สปป.ล�ว ในก�รเชื่อมโยงรถไฟ 

คว�มเร็วสูงช่วงหนองค�ย – เวียงจันทน์ ขณะน้ีได้ร่วมลงน�มใน “บันทึกคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งรัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย รัฐบ�ลแห่งส�ธ�รณรัฐ ประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�ว และรฐับ�ลแหง่ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจีน ว�่ด้วยก�รเชือ่มต่อเสน้ท�ง

รถไฟระหว�่งหนองค�ย-เวยีงจนัทน”์ เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว เมือ่วนัท่ี ๒๕ เม.ย.๒๕๖๒ 

ที่ผ่�นม�

 (๒) ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic 

Corridor : EWEC) โดยในส่วนของ EEC มีคว�มเกี่ยวข้องกับแนวเส้นท�งด้�น 

ตะวันออก-ตะวันตก โดยในส่วนของตอนบน (Upper East-West Economic Corridor) 

ที่เริ่มตั้งแต่เมืองเม�ะลำ�ไย (เมียนม�)-แม่ฮ่องสอน- พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกด�ห�ร-

สุวรรณเขต (ล�ว)-ท่�เรือเว้ (เวียดน�ม) และตอนล่�ง (Lower East-West  

Economic Corridor) ท่ีเร่ิมต้ังแต่เมืองทว�ย (เมียนม�)-ก�ญจนบุรี-กรุงเทพฯ-อีอีซี-

สระแก้ว-พนมเปญ (กัมพูช�)-โฮจิมินห์ (เวียดน�ม) ในขณะน้ี กระทรวงคมน�คมของไทย

ได้มีก�รกำ�กับและติดต�ม เร่งรัด ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นต�มแนวตะวันออก- 

ตะวันตกทั้งในส่วนของโครงข่�ยท�งหลวง และโครงข่�ยรถไฟต�มแนวตะวันออก-

ตะวนัตกทัง้ตอนบนและตอนล�่ง เพือ่จะทำ�ใหเ้ส้นท�งนี ้สง่เสรมิพืน้ทีอ่อีซี ีใหก้ล�ย

เป็นท่�เรือที่สำ�คัญในก�รระบ�ยสินค้�ของจีนตอนใต้ ล�ว กัมพูช� และเวียดน�ม 

กอ่ใหเ้กดิเขตเศรษฐกจิตลอดเสน้ท�งกบัประเทศเพ่ือนบ�้นใหเ้ติบโตได้อย�่งรวดเร็ว 
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(๓) เส้นท�งระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : 

SEC) เป็นเส้นท�งที่เชื่อมโยงระหว่�งเมียนม� ไทย กัมพูช� และเวียดน�ม โดยใน

ส่วนของ EEC มีคว�มเกี่ยวข้องกับแนวเส้นท�ง SEC อย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยเฉพ�ะ

ก�รเชือ่มโยง (Connectivity) กบัโครงก�รพฒัน�ท่�เรือทว�ยและนคิมอตุส�หกรรม

ที่จังหวัดทว�ยของเมียนม� โดยต้องนำ�ศักยภ�พของ ท่�เรือน้ำ�ลึกที่สำ�คัญของ

ภูมิภ�ค ประกอบด้วย ท่�เรือน้ำ�ลึกทว�ย (เมียนม�) ท่�เรือน้ำ�ลึกแหลมฉบัง (ไทย) 

และท�่เรอืน้ำ�ลกึเมอืงหวงุเต๋� (เวยีดน�ม) ทำ�ใหเ้กดิก�รเชือ่มโยงระหว�่งมห�สมทุร

อินเดียกับมห�สมุทรแปซิฟิก เปรียบเป็น Land Bridge ในอน�คตของภูมิภ�ค ทั้งนี้ 

เพื่อเข้�ม�เป็นเครือข่�ยสนับสนุนให้เกิดท่�เรือช�ยฝ่ัง ที่ส�ม�รถเชื่อมโยงกับเส้น

ท�งรถไฟ และเส้นท�งถนน ซ่ึงจะทำ�ให้โครงข่�ยระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -  

ตะวนัตก มคีว�มเชือ่มโยงอย�่งไรร้อยตอ่ไดอ้ย�่งเปน็รปูธรรม ถอืเป็นจุดยทุธศ�สตร์

ทีส่ำ�คญัในก�รกระจ�ยสนิค�้จ�กเอเชยีตะวนัออกไปสู่ตล�ดเอเชยีใต้ แอฟริก� และ

ยโุรป ทีจ่ะชว่ยลดทัง้ระยะท�ง ระยะเวล� และค่�ใชจ่้�ยในก�รขนส่งสนิค�้ต�มแนว

เสน้ท�งดงักล�่ว เนือ่งจ�กไมต่อ้งผ�่นชอ่งแคบมะละก�ทีต่อ้งใช้ระยะท�งและระยะ

เวล�ม�กกว่�๗๗,๗๘

 ดังนั้น โครงก�รเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก หรือ EEC จะกล�ยเป็น 

โครงก�รแม่แบบในก�รสร้�งฐ�น เพือ่เป็นแรงผลกัดนัท�งเศรษฐกจิในก�รเชือ่มโยง 

ไทยกบัประเทศเพือ่นบ้�นและภมูภิ�คใกล้เคยีง ทัง้ท�งบก นำ�้ และอ�ก�ศ ในรปูแบบ 

ก�รขนส่งต่อเนื่องหล�ยรูปแบบ (Multimodal Transport) ท่ีประกอบด้วย  

(๑) โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อม ๓ สน�มบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภ�) 

(๒) โครงก�รสน�มบินอู่ตะเภ�และเมืองก�รบินภ�คตะวันออก (๓) โครงก�ร
๗๗ สำ�นักง�นคว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น (องค์ก�รมห�ชน) (สพพ.). 
แนวท�งคว�มพร้อม และแผนก�รพัฒน�โครงก�รระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) (๒๕๖๑). ว�รส�รองค์กร. ฉบับที่ ๙/๒๕๖๑. หน้� ๘-๙.
๗๘ ก�รสัมมน�วิช�ก�รน�น�ช�ติเรื่อง “คว�มเป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์อ�เซียน-จีน : ยุคใหม่
และวิสัยทัศน์ใหม่”, สถ�บันเอเชียตะวันออก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ร่วมกับกระทรวงต่�ง
ประเทศ และสถ�นทูตจีน, ณ โรงแรมแชงกีล่� กรุงเทพฯ, ๒๒ ตุล�คม ๒๕๖๑
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ท่�เรอืแหลมฉบงั ระยะท่ี ๓ (๔) โครงก�รท่�เรอือตุส�หกรรมม�บต�พดุระยะที ่ ๓  

และ (๕) โครงก�รศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�นอู่ตะเภ� จึงเห็นได้ว่� โครงก�รรถไฟ

คว�มเร็วสูงจีนภ�ยใต้โครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง มีคว�มต้องก�รเชื่อมกับ

ประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน จะเปิดโอก�สท�งก�รค้� เป็นก�รลงทุนในหล�ยมิติให้

กับประเทศไทย โดยเส้นท�งรถไฟคว�มเร็วสูงถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับพื้นที่ที่

ระบุในโครงก�ร EEC บริเวณอำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และมีจุดเชื่อมเพื่อตัด 

เส้นท�งเข้�สู่จังหวัดฉะเชิงเทร� ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงก�ร EEC และเชื่อมต่อกับ

โครงก�รรถไฟคว�มเรว็สงูเชือ่ม ๓ สน�มบนิทีร่ฐับ�ลไทยว�งแผนเตรยีมก�รก่อสร้�ง

ไว้แล้ว ซึ่งเมื่อโครงก�รต่�งๆ พัฒน�แล้วเสร็จก็จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้

ประเทศไทยกล�ยเป็นศูนย์กล�งท�งก�รค้� ก�รลงทุน และก�รขนส่งที่สำ�คัญเชื่อม

โยงจีน กลุ่มประเทศ CLMV และภูมิภ�คอ�เซียนเข้�ไว้ด้วยกันในอน�คต

	 ๔.๑.๔	 คว�มเชื่อมโยงด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งเข้มแข็งและยั่งยืน	 :	 

ก�รพฒัน�เศรษฐกจิประเทศไทยทีมุ่ง่สู ่BCG Model ประกอบด้วย เศรษฐกจิชวีภ�พ 

(Bio Economy : B)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : C) และ เศรษฐกิจ

สีเขียว (Green Economy : G) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�ประเทศระยะย�ว 

ภ�ยใต้นโยบ�ยไทยแลนด์ ๔.๐ ทำ�ให้เกิดก�รลงทุนใน ๑๒ อุตส�หกรรมเป้�หม�ย 

ก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภ�คตะวนัออกทีมุ่ง่ยกระดบัคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมน�น�ช�ติ และยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน� 

เขตพฒัน�เศรษฐกจิพเิศษช�ยแดน เพือ่สนบัสนนุนโยบ�ยรฐับ�ล กระจ�ยคว�มเจรญิ 

สู ่ภูมิภ�ค ลดคว�มเหลื่อมลำ้� ยกระดับร�ยได้และคุณภ�พชีวิตของประช�ชน  

ขณะเดียวกัน จีนได้มีก�รพัฒน�เศรษฐกิจลักษณะเปิดกว้�ง ภ�ยใต้นโยบ�ยก�ร 

ยกระดบัอตุส�หกรรมท้ังประเทศ (Made in China 2025) ก�รจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ

ส�มเหลีย่มลุม่แม่นำ�้จเูจยีง (Pan-Pearl River Delta) และโครงก�รเส้นท�งส�ยไหมใหม่ 

ในศตวรรษที่ ๒๑ (The Belt and Road Initiative) มีก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�ร 

ก�รเข้�ตล�ดของธุรกิจ สินค้�และบริก�รต่�งๆ โดยได้เริ่มเปิดเสรีในภ�คก�รเงิน

และตล�ดเงนิตร�ต่�งประเทศ รวมถงึผลกัดนัก�รสร้�งระบบก�รค้�ในระดับภมูภิ�ค 
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ทวิภ�คี และพหุภ�คี แต่อย่�งไรก็ต�ม ขณะนี้จีนได้เผชิญกับปัญห�สงคร�มก�รค้� 

ทำ�ให้ภ�คก�รผลิตของจีนต้องย้�ยฐ�นก�รผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้�นภ�ษี

ก�รส่งออกที่จะเกิดขึ้น 

 ด้วยเหตุนี้ รัฐบ�ลไทยจึงเร่งผลักดันก�รพัฒน�โครงก�รในพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก เพื่อให้เกิดก�รคมน�คมก�รขนส่งทั้งท�งบก  

ท�งนำ้� และอ�ก�ศ ให้มีศักยภ�พที่จะใช้เป็นอีกท�งเลือกหนึ่งในก�รขนส่งสินค้�

ส่งออกของไทยไปกับแนวเส้นท�ง BRI ของจีน ยกตัวอย่�งเช่น ไทยส�ม�รถ

ขนส่งสินค้�ท�งรถไฟจ�กแหล่งผลิตในนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด จังหวัด

ระยอง ภ�ยใต้โครงก�ร EEC ผ่�นไปท�งช�ยแดน จังหวัดหนองค�ย เพื่อเชื่อมต่อ 

กับรถไฟในล�ว (กำ�ลังก่อสร้�ง) แล้วข้�มพรมแดนจีนไปใช้รถไฟในมณฑลยูนน�น 

(กำ�ลังก่อสร้�ง) และต่อไปยังมณฑลเสฉวน เพ่ือขนส่งรถไฟออกช�ยแดนจีนที่ซิน

เจียง แล้วข้�มพรมแดนไปยังค�ซัคสถ�น รัสเซีย เบล�รุส โปแลนด์ และกระจ�ยต่อ

ไปยงัประเทศต่�ง  ๆ ในยโุรป โดยใช้เวล�ประม�ณ ๑๕-๒๐ วนั แล้วแต่จดุหม�ยปล�ยท�ง  

ซึ่งช่วยประหยัดเวล�กว่�ก�รขนส่งท�งทะเล๗๙

 นอกจ�กนี้ ก�รใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษในก�รเร่งรัดก�รลงทุนและพัฒน�

เทคโนโลยีร่วมกัน โดยรัฐบ�ลไทยนำ�โดยน�ย สมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์ รองน�ยก

รัฐมนตรี ระหว่�งวันท่ี ๘-๑๑ มิ.ย.๖๒ ได้นำ�นักธุรกิจชั้นนำ�จ�กมณฑลกว�งตุ้ง 

กว่� ๑๐๐ คน ม�เยือนประเทศไทย เพื่อห�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจร่วมกัน

ระหว่�งไทยและกว�งตุ้งในพื้นที่ EEC ของไทยกับศูนย์กล�งท�งก�รเงินและธุรกิจ

แห่งใหม่ของจีน (Greater Bay Area : GBA)  ที่ประกอบไปด้วยเขตเศรษฐกิจ 

ฮ่องกง  ม�เก๊�  และ  ๙  เมืองในมณฑลกว�งตุ้ง (กว�งโจว เซินเจ้ิน จูไห่ ฝอซ�น  

ฮุ่ยโจว ตงกวน จงซ�น เจียงเหมิน และเจ้�ชิ่ง) โดยมณฑลกว�งตุ้งถือว่�เป็นหัวใจ

ของ GBA เนื่องจ�ก เป็นพื้นที่ที่มีก�รผลิตอุตส�หกรรมไฮเทค  อุตส�หกรรม 

๗๙ อักษรศรี พ�นิชส�ส์น. (๒๐๑๙). หนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�งเช่ือมโยงโอก�สอีอีซีสู่ก�รค้�โลก. 
ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๗ พฤษภ�คม ๒๕๖๒. จ�ก www.than settakij.com/content/280387. 
หน้� ๓.
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สมัยใหม่  และอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ของจีน  มีก�รเติบโตอย่�งรวดเร็ว๘๐  และ 

เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษอำ�เภอเหมิ่งล่� (บ่อห�น) ที่ไทยไม่ควรมองข้�ม อยู่ใน 

เขตปกครองตนเองสิบสองปันน� มณฑลยูนน�น ได้รับก�รประก�ศให้เป็น  

“เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน” เป็นพื้นที่นำ�ร่องก�รพัฒน�พื้นที่ช�ยแดน 

ของจีนกับประเทศเพื่อนบ้�นที่มีพรมแดนติดกัน ต�มยุทธศ�สตร์ก�รเชื่อมโยงจีน

กับภูมิภ�คต�่ง ๆ  ภ�ยใตโ้ครงก�รหนึง่แถบหนึง่เสน้ท�ง อนัจะนำ�ม�ซึง่ผลประโยชน์

ของไทย จ�กก�รที่เหมิ่งล่�อยู่ห่�งจ�กอำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงร�ย ประม�ณ 

๒๕๐ กิโลเมตร๘๑

 ดงันัน้ ไทยและจนีต�่งแสดงเจตน�รมณ์ในก�รขย�ยคว�มรว่มมอืท�งเศรษฐกจิ

ระหว่�งประเทศร่วมกัน ทำ�ให้เกิดก�รแลกเปล่ียนองค์คว�มรู้ร่วมกัน ก�รส่งเสริม

วสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดยอ่มใหเ้ตบิโตขึน้ไปม�กกว�่เดิม สร้�งผู้ประกอบก�ร

ร�ยใหม่ นำ�พ�คว�มเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และก�รใช้ประโยชน์จ�ก 

ช่องท�งก�รค้�ใหม่ ถือเป็นก�รว�งภ�พอน�คตท�งเศรษฐกิจที่สอดรับกับพลวัตร

ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่�งเข้มแข็งและยั่งยืน

	 ๔.๑.๕	คว�มเชือ่มโยงด�้นก�รแลกเปลีย่นระหว่�งประช�ชน	: ได้เริม่ต้นจ�ก

บทบ�ทคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งไทย-จนี ทีม่คีว�มผกูพนัย�วน�นนบัแตค่รัง้สมยัโบร�ณ 

ประช�ชนของท้ังสองประเทศมีก�รไปม�ห�สู่เพ่ือเผยแพร่และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน 

ซึ่งได้รับก�รต้อนรับด้วยดีจ�กประช�ชนของแต่ละฝ่�ย ปัจจุบันไทยยังได้ส่งเสริม

ก�รไปม�ห�สู่ระหว่�งประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ

ท�งก�รเมืองและไมตรีจิตตั้งแต่ระดับเชื้อพระวงศ์ไทย ที่ได้เดินท�งเสด็จเยือนจีน

หล�ยครั้ง โดยเฉพ�ะสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� 

สย�มบรมร�ชกุม�รี ซ่ึงทรงสนพระทัยในภ�ษ� วัฒนธรรม และประวัติศ�สตร์ 

๘๐ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๖๒). สมคิดดึงกว�งตุ้งลงทุนอีอีซี. วันที่ ๖ มิถุน�ยน ๒๕๖๒ 
หน้� ๖. 
๘๑ ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (๒๕๖๒). กรอบแนวคิดของข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นท�ง กับก�ร
พัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน”. จีนศึกษ�วันที่ ๒ มิถุน�ยน ๒๕๖๒.
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ของจีน ทรงเป็นแบบอย่�งที่ดีแก่ประช�ชน รวมทั้งเย�วชนของไทยในก�รศึกษ�

เรียนรู้ภ�ษ�และวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อก�รส่งเสริมคว�มเข้�ใจอันดี

ระหว่�งประช�ชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้ง สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�

จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี ซึ่งทรงริเริ่มก�รแสดงดนตรี “ส�ยสัมพันธ์สอง

แผ่นดนิ” ซึง่มสีว่นสำ�คญัตอ่ก�รสง่เสรมิคว�มรว่มมอืด้�นวฒันธรรมระหว�่งกนั ทัง้นี ้

คว�มสัมพันธ์ด้�นสังคมและวัฒนธรรมนับวันจะยิ่งมีคว�มสำ�คัญม�กขึ้น เนื่องจ�ก

เกี่ยวพันอย่�งลึกซึ้งต่อก�รส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ในระดับประช�ชน ซึ่งถือเป็น 

พื้นฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและจีนในด้�นอื่น ๆ อีกทั้ง 

ผูน้ำ�ทัง้สองประเทศมคีว�มเชือ่ใจกนั รว่มห�แนวคว�มคิดสร�้งสรรค์ สร�้งนวตักรรม 

ผลักดันคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�เศรษฐกิจสังคมที่เอื้อประโยชนแก่จีนและไทย 

ในก�รเผชิญภ�รกิจรว่มกนั ได้แก ่ก�รผลกัดนัก�รพฒัน�เศรษฐกจิสงัคมอย�่งสมดุล 

และให้ก้�วพ้นจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�งทั้งสองประเทศ

 นอกจ�กนี้ จ�กก�รที่ประเทศไทย ได้มีกรอบคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจระดับ

อนุภ�ค เช่น  GMS ACMECS และ IMT-GT ดังที่ได้กล่�วไปในคว�มเชื่อมโยงด้�น

นโยบ�ย ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ท�งด้�นสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 

Benefits Utilities) นำ�ม�ซึง่ก�รสง่เสรมิก�รแลกเปลีย่นระหว�่งประช�ชน (People 

- to - People Exchange) ที่มีก�รแลกเปลี่ยนด้�นบุคล�กรตั้งแต่ระดับนโยบ�ย

จนถึงระดับก�รปฏิบัติ รวมทั้งก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวอย่�งใกล้ชิด ทำ�ให้แต่ละปี

มีประช�ชนไปม�ห�สู่กันเกิน ๑๐ ล้�นคน 

 ไทยจึงเห็นประโยชน์ถึงคว�มเชื่อมโยงระหว่�งประช�ชนม�กยิ่งขึ้น จึงเร่ง 

ก�รส่งเสริมให้เกิดก�รกระจ�ยตัวของก�รพัฒน�เมืองต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

(Economic Corridor) ท่ีจะช่วยยกระดับคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในภูมิภ�ค  

โดยเฉพ�ะอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขงและบริเวณช�ยแดน อันเป็นปัจจัยสำ�คัญที ่

จะเอ้ือประโยชน์ ต่อก�รพัฒน�พื้นที่ชนบทของประเทศท่ีอยู ่ในลุ่มแม่นำ้�โขง  

คว�มจำ�เป็นของก�รสร้�งคว�มร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์อย่�ง 

รอบด้�น รวมท้ังมีก�รเสริมสร้�งโอก�ส ทั้งท�งด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์  



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
91

ก�รศึกษ� ก�รอบรม ก�รกฬี� และก�รท่องเทีย่ว โดยประส�นคว�มร่วมมอืระหว่�ง

ประเทศในเวทีพหุภ�คีเพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิด 

ก�รแลกเปลี่ยนท�งศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังเป็นก�รยกระดับก�รครองชีพ  

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและก�รศึกษ�ระหว่�งกัน ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รเคล่ือนย้�ยกำ�ลังคน และแรงง�น 

มีคว�มสะดวกเป็นไปต�มม�ตรฐ�นต�มของกรอบกฎหม�ยทีแ่ต่ละประเทศกำ�หนด

ร่วมกัน รวมทั้งมีก�รใช้ภ�ษ�ที่เป็นส�กลร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดก�รส่ือส�ร และ

เชื่อมสัมพันธ์ข้�มวัฒนธรรมระหว่�งประช�ชนที่ดีขึ้น๘๒

 

๔.๒	 ผลกระทบก�รวิเคร�ะห์แนวท�งดำ�เนินนโยบ�ยของไทยในก�รสร้�ง 

คว�มร่วมมือระหว่�งโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก 

ผ่�นข้อริเริ่มแถบและเส้นท�ง	

 จ�กก�รลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนก�รวิจัยระหว่�งวันที่ ๒๗ – ๓๑ 

พ.ค.๖๒ ณ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตร�ด จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

และสำ�รวจสภ�วะแวดล้อมและสังเกตก�รณ์ในพื้นที่ ได้แก่ (๑) ท่�เรือแหลมฉบัง 

จ.ชลบุรี (๒) นิคมอุตส�หกรรม จ.ชลบุรี (๓) ศ�ล�กล�งจังหวัดระยอง จ.ระยอง  

(๔) นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด จ.ระยอง (๕) กองบัญช�ก�รป้องกันช�ยแดน

จันทบุรีและตร�ด จ.จันทบุรี (๖) ที่ว่�ก�รอำ�เภอคลองใหญ่ จ.ตร�ด ซ่ึงหน่วย 

ที่เกี่ยวข้องได้ ทำ�ให้ทร�บถึงผลกระทบของก�รพัฒน�โครงก�รในพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออกของไทย เพื่อให้เกิดก�รรองรับนักลงทุนต่�งช�ติ  

และก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงด้�นโลจิสติกส์ระหว�่งกัน เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมโยง 

กับนโยบ�ยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง ซึ่งผลก�รศึกษ�ที่ได้นี้ได้ทำ�ก�รจดบันทึกและ 

สรุปผลก�รเดินท�งเข้�พื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนก�รวิจัย แบ่งออก 

๘๒ ก�รเข้�ร่วมฟังก�รบรรย�ยเรื่อง “คว�มสัมพันธ์ไทย-จีนแบบ P2P (People 2 People)”, 
สถ�บันคลังสมอง วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร, ๑๙ มีน�คม ๒๕๖๒
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เป็น ๕ มิติ ได้แก่ (๑) ด้�นก�รเมือง (๒) ด้�นเศรษฐกิจ (๓) ด้�นสังคม (๔) ด้�นก�ร

ทห�ร และ (๕) ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ ดังร�ยละเอียด ต่อไปนี้  

	 ๔.๒.๑	ด้�นก�รเมือง	เป็นที่ยอมรับกันในส่วนหนึ่งว่�พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทร� 

ชลบุรี และระยอง รัฐบ�ลที่ผ่�นม�ส�ม�รถขับเคลื่อนโครงก�รขน�ดใหญ่ในพื้นที่ 

EEC ไม่ว่�จะเป็นก�รพัฒน�ท่�เรือม�บต�พุด ระยะท่ี ๓ ก�รพัฒน�ท่�เรือ 

แหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อม ๓ สน�มบิน ท�งหลวงพิเศษ

ระหว่�งเมืองมอเตอร์เวย์ พัทย�- ม�บต�พุด และท�งหลวงพิเศษระหว่�งเมือง 

ส�ยชลบุรี (แหลมฉบัง) – หนองค�ย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เร่ิมเห็นคว�มชัดเจนเป็น 

รูปธรรม รวมทั้งม�ตรก�รต่�ง ๆ ที่รัฐมุ่งส่งเสริมก�รลงทุน โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรม

เป้�หม�ยทั้ง S-Curve และ New S-Curve ตลอดจน ยังมีปัจจัยจ�กต่�งประเทศ 

ทีห่นนุก�รลงทนุ ยกตวัอย�่งเชน่ สงคร�มก�รค�้จีน – สหรัฐฯ ทำ�ใหเ้กดิก�รซ้ือข�ย

ทีด่นิในเขตนิคมอตุส�หกรรม มอีตัร�ก�รเช�่โรงง�นและคลงัเกบ็สนิค�้มเีพิม่ขึน้อย�่ง

ต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงกล�ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนจีนให้คว�มสนใจ 

ม�ลงทุน โดยเริ่มจ�กก�รย้�ย/ขย�ยฐ�นก�รผลิตม�ไทย เพื่อใช้เป็นฐ�นใหม่ 

ในก�รสง่ออกไปสหรฐัฯ แทนฐ�นผลติในจนี แตอ่ย�่งไรกต็�ม สถ�นก�รณก์�รเมอืง

หลงัก�รเลอืกตัง้ ค�ดว�่ก�รลม้เลกิโครงก�รหลกัของ EEC ไมน่�่จะเกดิข้ึน เนือ่งจ�ก 

ก�รพัฒน�ในพื้นท่ีได้ถูกให้คว�มสำ�คัญและบรรจุในยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนง�นพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔) และยังมีแผนพระร�ชบัญญัติเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ 

รองรับอีกด้วย ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่�ก�รพัฒน�เมืองในจังหวัดอื่น ๆ รอบพื้นที่ EEC 

อ�จได้รับผลกระทบ เนื่องจ�ก รัฐบ�ลมุ่งพัฒน�จังหวัดในกลุ่มพื้นที่ EEC จึงมีคว�ม

เป็นไปได้ว่�ก�รจัดสรรงบประม�ณในพื้นที่อื่นอ�จเกิดปัญห�และเป็นอุปสรรค

 ๔.๒.๒	ด้�นเศรษฐกิจ ตั้งแต่รัฐบ�ลผลักดันโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ

ภ�คตะวันออกในพื้นท่ีทั้ง๓ จังหวัด เสมือนเป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศไทยอีกครั้ง ควบคู่กับก�รพัฒน�เมืองไปพร้อมกัน ทำ�ให้มีนักลงทุนให้
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คว�มสนใจและม�ลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะ จีน ญี่ปุ่น 

เก�หล ีและรสัเซยี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นก�รนำ�เข้�ชิน้ส่วนรถยนต์และก�รส่งออกรถยนต์ 

ทีป่ระกอบเรยีบร้อย เช่น Mitsubishi Toyota Nissan และ Mazda เป็นต้น นอกจ�กนี้ 

ยังเป็นฐ�นก�รผลิตอุตส�หกรรมที่สำ�คัญของประเทศ ได้แก่ ปิโตรเคมี ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้� เครื่องปรับอ�ก�ศ เคร่ืองครัว/อุปกรณ์/พล�สติก 

ขึ้นรูป ก๊�ซธรรมช�ติ/พลังง�นไอนำ้�/โรงไฟฟ้� และอุตส�หกรรมคลังสินค้�และ

บริก�รขนส่ง ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยคว�มเจริญไปสู่ภูมิภ�คทั้งในด้�นแรงง�นและ

ร�ยได้ของประช�กร ขณะเดียวกัน ลดคว�มแออัดของคนหลั่งไหลเข้�สู่กรุงเทพฯ  

แต่อย่�งไรก็ต�ม พบผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง คือ ก�รเข้�ม� 

ของกลุ่มพ่อค้�จีนที่ร่วมทุนกับพ่อค้�ผลไม้ไทยเพื่อรวบรวมผลไม้ (ล้ง) หรือเหม� 

ทั้งสวนส่งไปข�ยยังประเทศจีน โดยเฉพ�ะทุเรียน มังคุด ลำ�ใย ทำ�ให้เกษตรกร 

เริ่มลงทุนทำ�สวนผลไม้เหล่�น้ีจำ�นวนม�ก เมื่อผลผลิตที่ออกม�ม�ก จะทำ�ให้ร�ค�

ตำ่�ลงได้ หรือก�รสร้�งข่�วเรื่องสินค้�ไม่ได้คุณภ�พ แล้วล้งจีนจะใช้ห้วงเวล�นี้ใน

ก�รกดร�ค�สินค้� และก�รท่ีนักลงทุนจีนมีกิจก�รร่วมค้�จัดตั้งโรงง�นกับคนพื้นที่  

แต่กลับไม่มีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และเทคโนโลยีให้กับคนไทยอย่�งจริงจัง ซำ้�ยัง 

มีก�รลักลอบนำ�แรงง�นจีนเข้�ม� ทำ�ให้ไทยไม่ได้ประโยชน์ในท�งเศรษฐกิจให้

กับคนในพื้นที่จังหวัดระยองอย่�งที่ควรจะเป็น รวมถึงปัญห�ของผู้ประกอบก�ร

ในพื้นที่ต้องก�รห�ร�ยได้จ�กนักท่องเท่ียวด้วยก�รทำ�สถ�นที่พักแบบโฮมสเตย์  

แต่ไม่ส�ม�รถขอใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจโรงแรมต�มกฎหม�ยอย่�งถูกต้องได้ 

ซึ่งส่งผลต่อร�ยได้ท่ีม�จ�กก�รท่องเที่ยว เช่นเดียวกัน ปัญห�ที่พบในพื้นที่อำ�เภอ

คลองใหญ่ จงัหวดัตร�ด เป็นผลทีเ่กดิจ�กก�รดำ�เนนิง�นของรัฐบ�ลเพ่ือแก้ไขปัญห�

ก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�น และไร้ก�รควบคุม (IUU Fishing) 

ทำ�ให้ช�วประมงพื้นบ้�นซึ่งเป็นเรือประมงขน�ดเล็กถูกจับดำ�เนินคดี และเสียค่�

ปรับจำ�นวนม�ก จงึส่งผลต่อร�ยได้ประช�ชนท้องถิน่ ตล�ดก�รส่งออกอ�ห�รทะเล

ถดถอย จนทำ�ให้ประช�ชนส่วนหนึง่ต้องไปทำ�ประมงในพืน้ทีแ่ถบช�ยฝ่ังของกมัพูช�
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 ๔.๒.๓	 ด้�นสังคม	 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง เห็นได้ชัดเจนถึงคว�ม

เปลี่ยนแปลงในก�รขย�ยตัวของเส้นท�งก�รคมน�คมต่�ง ๆ เป็นไปในท�งที่ดีขึ้น 

อน�คตห�กโครงก�รต่�งๆ แล้วเสร็จจะส�ม�รถยกระดับคุณภ�พชีวิตคนไทยใน

พืน้ทีใ่ห้ดขีึน้ได้รวมทัง้ ส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดินท�งของประช�ชนใน

พื้นที่ และนักท่องเที่ยว แต่อย่�งไรก็ต�ม ในส่วนของพื้นที่ท่�เรือแหลมฉบัง จังหวัด

ชลบรุ ีต้องอ�ศยัก�รสร้�งคว�มเข้�ใจของชมุชนในพืน้ทีใ่นก�รเวนคนืทีดิ่นท่ีใช้ระยะ 

พอสมควร ซึ่งเกิดจ�กชุมชนที่ได้เคยพักอ�ศัยอยู่เดิมได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของ 

ท่�เรือฯ นี้ ในก�รพักอ�ศัยและประกอบอ�ชีพเลี้ยงหอย ทำ�ให้ท�งท่�เรือฯ  

ต้องพิจ�รณ�และชดเชยค่�เสียห�ยให้กับชุมชนเป็นจำ�นวนม�ก นอกจ�กนี้  

ผลกระทบที่ม�พร้อมกับก�รพัฒน�เมืองในพื้นที่จังหวัดระยอง คือ ปัญห�ของ

ประช�กรแฝงที่จะทำ�ให้เกิดเป็นปัญห�อ่ืนๆ ต�มม� เช่น แรงง�นข้�มช�ติ 

ผิดกฎหม�ย ปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้� ปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุขจ�กโรคที่ม�กับ 

ก�รเคลื่อนย้�ยประช�กร และยังมีปัญห�จ�กก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ไม่ได้รับคว�ม

เป็นธรรม ที่เกิดม�จ�กบ�งหน่วยง�นขอนำ้�ไปใช้เพื่อก�รเกษตรแต่กลับนำ�ไปใช้ใน

อตุส�หกรรม ทำ�ให้เกษตรกรบ�งส่วนไม่ส�ม�รถใช้นำ�้ในพ้ืนทีน่ัน้ได้ หรือมนีำ�้ไม่เพียง

พอต่อก�รทำ�ก�รเกษตรกรรม โดยในส่วนของพื้นที่อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตร�ด 

ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ ตำ�บล ได้แก่ ห�ดเล็ก คลองใหญ่ ไม้รูด ได้มีก�รว�งแนวท�ง

ในก�รพัฒน�พื้นที่แตกต่�งกันไปต�มลักษณะภูมิประเทศ คือ ก�รค้�ช�ยแดน  

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เศรษฐกิจ ต�มลำ�ดับ ซึ่งรัฐบ�ลได้ว�งแผนให้ตำ�บลไม้รูด 

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีพ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีคว�มเห็นว่� ผลจ�กปัญห�ก�รแก้ไข

ประมงในพื้นที่ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ทำ�ให้เรือไทยย้�ยสัญช�ติ เพื่อหลีกเลี่ยง

กฎหม�ย ในอน�คตอ�จทำ�ให้ไทยประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น

	 ๔.๒.๔	ด้�นก�รทห�ร	ในสว่นของกองบญัช�ก�รปอ้งกนัช�ยแดนจันทบรีุและ

ตร�ด (กปช.จต.) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้ว�งม�ตรก�รดูแลคว�มสงบเรียบร้อย 

โดยมีก�รจัดชุดพัฒน�สัมพันธ์มวลชน ชุดวิทย�กรสำ�หรับให้คว�มรู้/ปลูกฝัง

อุดมก�รณท์ีด่ ีและมหีนว่ยบรรเท�ส�ธ�รณภยัในพืน้ที ่เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�
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ย�เสพติด ก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รให้คว�มช่วยเหลือประช�ชน

ได้ทันท่วงที อีกท้ังยังส�ม�รถพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับผู้นำ�ฝ่�ยทห�ร และผู้นำ�ฝ่�ย

ปกครองท้องถิ่นในทุกระดับ ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งเสถียรภ�พและคว�มมั่นคงในพื้นที่

ต�มแนวช�ยแดนได้เป็นอย่�งดี ถือเป็นก�รส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทำ�ให้

เกิดบรรย�ก�ศท�งด้�นก�รค้� ก�รลงทุน ของประช�ชนทั้งสองประเทศเป็นไป 

ด้วยดี นักลงทุนต่�งช�ติมีคว�มมั่นใจในก�รลงทุนม�กยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้ เมื่อพื้นที่ 

EEC มีคว�มเจริญเกิดขึ้น จัดว่�เป็นปัจจัยส่งเสริมให้กับกองทัพที่ต้องเพิ่มศักยภ�พ 

นำ�เทคโนโลยีคว�มรู้เข้�ม�ใช้ และเร่งพัฒน�กำ�ลังพลให้พร้อมในก�รเรียนรู้ 

ตลอดเวล� เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญห�ภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ และจ�กก�ร 

ที่หน่วยได้มีศักยภ�พในก�รรบทั้งท�งบก ทะเล และอ�ก�ศ ท่ีเข้มแข็ง ทำ�ให้ไทย 

มอีำ�น�จในก�รตอ่รองด�้นต่�งๆ ไดม้�กข้ึน แตอ่ย�่งไรกต็�ม ก�รสร�้งคว�มสมัพนัธ์

ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้�น กปช.จต. ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ได้อย่�งเป็น

ท�งก�ร ทั้ง ๆ ที่ในสภ�พพื้นที่ช�ยแดนติดกันเพียง ๕๐ กิโลเมตร ห�กเกิดปัญห� 

ก�รเจรจ�ต่อรองเกดิขึน้ในพืน้ที ่ตอ้งรอก�รประส�นง�นจ�กคณะกรรมก�รร่วมมอื

รักษ�คว�มสงบเรียบร้อยบริเวณช�ยแดนไทย - กัมพูช� 

 ๔.๒.๕	 ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 และอื่น	 ๆ	ทุกหน่วยง�นท่ีได้เข้� 

เยี่ยมชม ต่�งให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมควบคู่กับชุมชนท้องถิ่น 

ยกตัวอย่�งเช่น โครงก�รผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กทุ่งกังหัน ก�รมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ในก�รอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลน ติดต�มเฝ้�ระวังคุณภ�พสิ่งแวดล้อมอย่�ง 

มธีรรม�ภบิ�ล แตอ่ย�่งไรกต็�ม ในทกุพืน้ทีย่งัพบปญัห�ก�รจัดก�รระบบส�รสนเทศ 

ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลท�งสถิติของทุกหน่วยง�นให้มีคว�มเป็นปัจจุบัน

และทันสมัย รวมถึงก�รเข้�ถึงเทคโนโลยียังมีคว�มแตกต่�งกันม�กระหว่�ง 

คนรุ่นใหม่กับเก่� ซึ่งขณะนี้ยังพบก�รใช้เทคโนโลยีในท�งที่ผิด จ�กก�รทำ�บ่อน 

ก�รพนันออนไลน์ที่ม�จ�กนักลงทุนจีนต�มแนวช�ยแดนเพิ่มม�กขึ้น โดยมีก�รว�ง

เซิร์ฟเวอร์ที่คอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) แล้วต่อกับโมเด็ม (Modem)  

ที่พวงกับส�ยโทรศัพท์หรือต่อสัญญ�ณไวไฟ (Wi-Fi) ทำ�ให้เกิดก�รนำ�ข้อมูลเข้�สู่
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ระบบโครงข�่ยขอ้มลูมกี�รรบัเงนิพนนัระหว�่งประเทศ เปน็ปญัห�ทีไ่ทยตอ้งเตรยีม

พร้อมรับมือและเฝ้�ระวังอย่�งใกล้ชิด  

 โดยสรุป ผลกระทบที่ม�พร้อมกับก�รพัฒน�พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�ค

ตะวันออก ยกตัวอย่�งเช่น ก�รเกิดคว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รพัฒน�พ้ืนที่ และก�ร 

กระจ�ยร�ยได้ยังไม่ทั่วถึง ยังมีประช�ชนบ�งส่วนไม่เห็นถึงประโยชน์จ�กก�ร

เป็นเขตพฒัน�ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภ�คตะวนัออก ประช�กรแฝง แรงง�นข้�มช�ติ

ผิดกฎหม�ย ปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุขจ�กโรคที่ม�กับก�รเคลื่อนย้�ยประช�กร  

ก�รบรหิ�รจัดก�รนำ�้ไม่ได้รบัคว�มเป็นธรรม และก�รรูไ้ม่เท่�ทนัระหว่�งกลุม่น�ยทนุ

จีนกับกลุ่มเกษตรกรไทย ทำ�ให้ถูกเอ�รัดเอ�เปรียบได้ รวมถึงปัญห�ส่ิงแวดล้อม  

เช่น ก�รเกิดมลพิษท�งอ�ก�ศ ขยะ และนำ้�เสีย เป็นต้น

๔.๓	ขอ้เสนอแนะแนวท�งก�รเสรมิสร�้งคว�มมัน่คงร่วมกันระหว�่งส�ธ�รณรัฐ

ประช�ชนจีนและไทย

 จ�กก�รศึกษ�คว�มเชื่อมโยงระหว่�งโครงก�ร BRI ของจีน และ EEC ของไทย

ในภ�พรวม และผลกระทบของไทยต่อท้ังสองโครงก�รนี้ จึงเป็นประเด็นสำ�คัญ  

เพื่อนำ�ม�ซึ่งข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงร่วมกัน ทั้งในมิติ

ก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม ก�รทห�ร และวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และ 

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย และเชิงปฏิบัติ อันจะเป็น

ปัจจัยสนับสนุนต่อคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศ และเสถียรภ�พในภูมิภ�คร่วมกัน 

ได้อย่�งสมดุล ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

	 ๔.๓.๑	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

 ปัจจุบันจีนได้เป็นที่ยอมรับถึงก�รเป็นมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจจนกล�ยเป็น

ตวัแปรสำ�คญัในก�รขับเคลือ่นเศรษฐกิจของเอเชยีและของโลก และในปพี.ศ.๒๕๖๒ 

ไทยในฐ�นะประธ�นอ�เซียน มีคว�มมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนคว�มสัมพันธ์ที่สำ�คัญนี้ 

ให้ก้�วหน้�ต่อไปภ�ยใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้�วไกล ยั่งยืน’ ส่งผลให้หน่วยง�น

ในภ�คส่วนของคว�มมั่นคง โดยเฉพ�ะกองทัพไทยในก�รเตรียมพร้อมรับมือกับ
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บทบ�ท อันจะเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดท่�ทีและรักษ�ผลประโยชน์แห่งช�ติ 

ได้อย่�งสมดุล ดังนี้ 
(๑)	 ด้�นก�รเมือง ไทยควรเสริมสร้�งให้มีคว�มเข้มแข็งในทุกมิติและ

พร้อมทีจ่ะยอมรับในก�รเปลีย่นแปลงในก�รนำ�เข�้เทคโนโลยชีัน้สงูจ�กต�่งประเทศ 
และใช้ Soft Power เข้�ม�ผลักดันก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมก�รดึงดูด 
ให้ผู้อื่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยก�รยอมรับอย่�งพร้อมใจ เช่น ก�รให้คว�ม 
ช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมและก�รรักษ�สันติภ�พ ก�รให้คว�มช่วยเหลือ 
ท�งเศรษฐกิจแบบไม่มีเงื่อนไข และก�รสนับสนุนก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท้องถิ่น
ระหว่�งกัน เปน็ตน้ ขณะเดยีวกนั ไทยควรเพิม่ก�รก�รเจรจ�ตอ่รอง (Negotiation) 
กับจีนในฐ�นะเป็นประเทศที่มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกันม�ย�วน�น โดยเน้นก�รเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์ม�กกว่�ก�รซื้อข�ยแลกเปลี่ยนสินค้�ระหว่�งกัน ด้วยก�ร
ร่วมกันปรับนโยบ�ยต่�ง ๆ ให้เป็นแบบหล�ยทิศท�ง ที่จะทำ�ให้ภ�คส่วนก�รเมือง
ทัง้นโยบ�ยระดบัช�ตแิละระดบัทอ้งถิน่ไดร้ว่มมือกนัพัฒน�ประเทศ อนัจะทำ�ใหเ้กดิ
ก�รกระจ�ยอำ�น�จและกระจ�ยคว�มเจรญิไปยังภมูภิ�คและทอ้งถ่ินได้อย�่งแทจ้รงิ 
โดยทิศท�งคว�มร่วมมือดังกล่�วนั้นต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win) 
และส�ยสัมพันธ์ระหว่�งประช�ชนของแต่ละประเทศเป็นสำ�คัญ 

และรัฐบ�ลควรส่งเสริมยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ร่วมกันระหว่�งรัฐบ�ลไทย
และจีน เพื่อจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรได้กำ�หนดเอ�ไว้ต�มนโยบ�ย 
ก�รพัฒน�ของโครงก�ร BRI และ EEC และนำ�นโยบ�ยนั้นๆ ไปใช้ให้เป็นรูปธรรม 
อนัจะทำ�ใหเ้กดิกลไกและชอ่งท�งสำ�หรบัก�รสือ่ส�รระหว�่งรัฐต่อรัฐและระหว�่งรัฐ
กับประช�ชนภ�ยในรฐั นำ�ม�ซึง่ก�รสร�้งคว�มเข�้ใจทีถ่กูตอ้งและทนัตอ่สถ�นก�รณ ์
รวมทั้งก�รปรับทัศนคติโดยใช้ขีดคว�มส�ม�รถจ�กหลักก�ร ๓ ร่วม ได้แก่  
ร่วมปรึกษ�ห�รือ ร่วมพัฒน� และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งคว�มร่วมมือทวิภ�คี
ด้�นเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงในระดับ
พหุภ�คีได้ โดยท้ังสองฝ่�ยเห็นพ้องกันว่�โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก 
ของไทยมีคว�มเชื่อมโยงกับโครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�งของจีนและจะเป็นส่วน

สำ�คัญที่ช่วยให้ภูมิภ�คมีคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืน
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(๒)	 ด้�นเศรษฐกิจ	 ทุกหน่วยง�นต้องร่วมมือกันพัฒน�เศรษฐกิจ 

อย�่งสร�้งสรรค ์ขณะเดยีวกนั สง่เสรมิและยกระดับคว�มรว่มมอืด�้นก�รทอ่งเท่ียว 

โดยร่วมกันพัฒน�พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจโดยรอบโครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงไทย-จีน   

โดยเฉพ�ะก�รเชื่อมโยงระหว่�งมณฑลยูนน�นของจีนผ่�นหนองค�ย โคร�ช จนถึง

โครงก�ร EEC ท่ีส�ม�รถแสวงประโยชน์ด้วยก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมแบบใหม่ ก�รสร้�งนวัตกรรมท�งวิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริม

ธรุกิจใหกั้บผูป้ระกอบก�รทนัสมยั ลว้นทำ�ใหส้นิค�้และก�รบริก�รของไทยมคุีณภ�พ 

และส�ม�รถยกระดบัประเทศไทยใหเ้ปน็ศนูยก์ล�ง (Hub) ทีส่ำ�คัญสำ�หรบัก�รพัฒน�

ภูมิภ�ค เช่น ก�รเป็นศูนย์กล�งของก�รคมน�คมขนส่ง ก�รเป็นศูนย์กล�งของพืช

เมืองร้อน ก�รเป็นศูนย์กล�งของก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็น

ยทุธศ�สตรท์ีม่กี�รทำ�ง�นรว่มกนัระหว�่งไทยกบัจีน เพ่ือใชเ้ป็นจุดแขง็ในก�รกำ�หนด

เป้�หม�ยในก�รเชื่อมโยงของทั้งสองโครงก�รไว้ด้วยกัน นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลควร

ดำ�เนินต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนแม่บท

หลักของก�รพัฒน�ประเทศ เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รพัฒน�เชิงพื้นท่ี EEC ทุกหน่วยง�นจะต้องร่วมกันผลักดัน 

ว�งแผน และต้องทำ�ให้ประช�ชนฐ�นร�กเข้�ถึงผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจในพื้นที่

ใหมี้คว�มชัดเจนเป็นรปูธรรมม�กยิง่ขึน้ อกีทัง้ รฐับ�ลควรสง่เสรมิและใหค้ว�มสำ�คญั

คว�มคว�มเช่ือมโยงในโครงข่�ยก�รเชื่อมโยงประเภท Land Bridge ซึ่งเป็น 

ก�รขนสง่ตอ่เนือ่งหล�ยรปูแบบระหว�่งประเทศทีใ่ชรู้ปแบบก�รขนส่งท�งบกเชือ่ม

กับก�รขนส่งท�งทะเลเข้�ด้วยกัน ในลักษณะ Sea-Land-Sea โดยนิยมใช้ตู้สินค้�

บรรทุกของขนส่งต่อเนื่องข้�มทวีป โดยเชื่อมทะเลสองฟ�กแผ่นดินเข้�ด้วยกัน

ลกัษณะคล�้ยสะพ�นบก ซึง่จะเปน็ก�รเปดิโอก�สขย�ยคว�มร่วมมอืด้�นเศรษฐกจิ

และก�รค้�ระหว่�งไทยและจีนได้อีกช่องท�งหนึ่ง

(๓)	ด้�นสังคม ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�วะสิ่งแวดล้อมของโลกที่ก่อให้เกิด

ภัยธรรมช�ติและก�รข�ดแคลนพลังง�น ส่งผลกระทบต่อด้�นเศรษฐกิจและ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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คว�มมั่นคง ส่งผลต่อคุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน ดังนั้น รัฐบ�ลจำ�เป็น

ตอ้งจดัลำ�ดบัคว�มเรง่ดว่นของนโยบ�ยและยทุธศ�สตร ์เพือ่บรหิ�รจัดก�รและแกไ้ข

ปัญห�ดังกล่�ว ส่งเสริมให้เกิดก�รกระจ�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยง

ซัพพล�ยเชนกับพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภ�ค ทำ�ให้ลดคว�มเหลื่อมล้ำ� และเพิ่มร�ยได้

ประช�กร เพือ่ปอ้งกันก�รกระจกุตวัของก�รพฒัน�ในเชงิพืน้ท่ีเพยีง ๓ จงัหวดัเท�่นัน้ 

รวมถึงก�รวิจัยและพัฒน�พลังง�นทดแทนซึ่งจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงก�รอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พผ่�นนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ อ�ทิ ก�รพัฒน�เชื้อเพลิงชีวภ�พสำ�หรับเครื่องยนต์ไอพ่น (Bio-jet Fuel) 

เป็นต้น โดยก�รศึกษ�วิจัยด้�นนวัตกรรมพลังง�นร่วมกันต่อไปในอน�คต ส�ม�รถ

เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง และโครงก�รพัฒน�ระเบียง

เศรษฐกิจภ�คตะวันออกได้

(๔)	ด้�นก�รทห�ร หน่วยง�นคว�มมัน่คงของไทยต้องเสรมิสร้�งขดีคว�ม

ส�ม�รถปกป้องบูรณภ�พแห่งดนิแดนและอธปิไตย โดยดำ�เนนิต�มแผนยทุธศ�สตร์

ในหน่วยง�นของตนที่ได้จัดทำ�ขึ้นอย่�งเคร่งครัด และกำ�ลังพลต้องมีคว�มรู ้

คว�มส�ม�รถอย่�งรอบด้�น อ�วุธยุทโธปกรณ์ต ้องมีคว�มทันสมัย และ 

ส�ม�รถผลิตและปรับแต่งอ�วุธด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 

ในยุคโลก�ภิวัฒน์ เนื่องจ�กคว�มเชื่อมโยงของโครงก�ร BRI และ EEC มีจุดเด่น 

ที่สำ�คัญ คือ ก�รสร้�งระบบโลจิสติกส์เพื่อเป้�หม�ยท�งเศรษฐกิจก็ต�ม แต่โลจิสติ

กส์ในท่ีนี้ได้หม�ยรวมถึงห่วงโซ่อุปท�น ก�รขนส่งพลังง�น ภ�คก�รบริก�ร และ

ท่�เรือนำ้�ลึก เป็นส่วนหนึ่งในก�รเชื่อมโยงทั้งท�งบกและท�งทะเลไปทั่วโลก จึง

เป็นสิง่ทีห่น่วยง�นคว�มมัน่คงไม่ส�ม�รถมองข้�มได้ โดยแต่ละพ้ืนทีท่ีร่่วมโครงก�ร 

ต่�งมีคว�มซับซ้อนทั้งในเชิงก�รพัฒน�หรือคว�มส�ม�รถในเชิงของอธิปไตย 

โครงก�ร BRI นี้จึงมีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันประเทศ ดังนั้น 

ก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันของหน่วยง�นคว�มมั่นคง และหน่วยง�นอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ กรมยุทธก�รทห�รเรือ ศูนย์ประส�นก�รปฏิบัติ 

ในก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล หน่วยสงคร�มพิเศษท�งทะเล  
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กองบังคับก�รตำ�รวจนำ้� กระทรวงแรงง�น กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ 
คว�มมั่นคงมนุษย์ กรมประมง และกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง ร่วมกัน 
ในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมืออย่�งรอบคอบและระมัดระวังภัยคุกค�ม
รูปแบบใหม่ เพื่อให้ไทยส�ม�รถรักษ�ผลประโยชน์ท�งทะเลได้อย่�งสูงสุด และมี
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รเผชิญวิกฤติท�งทะเลรูปแบบใหม่ได้อย่�งสมบูรณ์ครบถ้วน 

(๕)	ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	และอื่น	ๆ ทุกหน่วยง�นควรเร่ง 
ส่งเสริมก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมสำ�หรับก�รพิจ�รณ� ซ่ึงได้จ�ก 
ก�รศึกษ�วิจัยของหน่วยง�นคลังสมองที่มีคุณภ�พ เป็นที่ยอมรับเช่ือถือได้ทั้งจ�ก
ภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ และประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและ
ใชก้ระบวนก�รในก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูข�่วส�รท่ีไร้พรมแดนนี ้ซ่ึงม�พร้อมกบัคว�ม
เช่ือมโยงของทัง้สองโครงก�ร โดยก�รสง่เสรมิก�รพฒัน�โครงข�่ยโทรคมน�คมและ
อินเทอร์เน็ต ก�รลงทุนในอุตส�หกรรม Cloud Computing และ Big Data  
รวมทั้ง Artificial Intelligence ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม 
ในยุค ๔.๐ (Industry 4.0) ท้ังนี้ เพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม 
ในประเทศ เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเชิงเศรษฐกิจให้ก้�วทันต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงของโลก ถือเป็นกลไกสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รเมืองอัจฉริยะที่กำ�ลัง
จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC

๔.๓.๒	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
 จ�กก�รท่ีรัฐบ�ลไทยมคีว�มค�ดหวงัทีจ่ะเชือ่มโครงก�ร EEC ของไทย กบั BRI 
ของจีน ทำ�ให้รัฐบ�ลไทยเร่งรัดก�รพัฒน�พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก 
ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทร� ชลบุรี และระยอง เป็นพื้นที่รองรับก�รลงทุน 
โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมเป้�หม�ย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รพัฒน�พื้นที่ย่อมพบกับปัญห�และอุปสรรค  
ซึ่งถือเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�คัญของไทยท่ีทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้� 
ดำ�เนินก�รลดหรือขจัดปัญห�เหล่�นี้ เพื่อเป็นแนวท�งในก�รว�งแผน และกำ�หนด
นโยบ�ยเชงิกลยทุธใ์นพืน้ทีไ่ดอ้ย�่งเหม�ะสม ซึง่จ�กก�รลงพ้ืนทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู

ทำ�ให้ได้ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 
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(๑)	ด้�นก�รเมอืง	ภ�คก�รเมอืงตอ้งใหก้�รสนบัสนนุ ผลักดันใหโ้ครงก�ร 

EEC ไดพ้ฒัน�ไปอย�่งตอ่เนือ่ง ไมน่ำ�เข�้ไปในกระแสคว�มขดัแยง้และคว�มผนัแปร

ท�งก�รเมือง และต้องช่วยขับเคลื่อนโครงก�รนี้ให้เข้�ถึงประช�ชนฐ�นร�กและ 

เชื่อมต่อกับโลกไปในเวล�เดียวกัน แต่อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลควรเปิดก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมในพื้นท่ีใหม่ๆ ให้กับก�รลงทุนด้วย เน่ืองจ�ก ยังมีจังหวัดอีกหล�ย

จังหวัดที่มีศักยภ�พในก�รกระจ�ยคว�มเจริญและเพิ่มพูนศักยภ�พท�งเศรษฐกิจ 

ให้กับประเทศไทยได้ โดยสิ่งที่พอจะช่วยรัฐบ�ลได้ คือ ก�รใช้ผังเมืองเชื่องโยงก�ร

ใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

(๒)	ด�้นเศรษฐกจิ	สำ�หรับก�รสง่เสรมิก�รลงทนุรฐับ�ลไมม่คีว�มจำ�เปน็

ที่จะต้องขย�ยสิทธิประโยชน์หรือให้ตัวเงินเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเพื่อเพิ่มคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นภ�ษี แต่รัฐบ�ลควรมุ่งทรัพย�กรและคว�มสนใจไปที่ 

ก�รลดอปุสรรคก�รดำ�เนนิธรุกจิ และสร้�งคว�มเข�้ใจกบันกัลงทนุจนีถงึสทิธ์ิในก�ร

ลงทุนโครงก�รใหญ่ๆ ในประเทศไทยว่�เป็นเพียงก�รเช่�พื้นที่เท่�นั้น รวมถึงไทย

ต้องมีคว�มระมัดระวังและรอบคอบในก�รเจรจ� จะได้ไม่เกิดปัญห�กับดักหนี้สิน 

ขณะเดยีวกนั ตอ้งกำ�กบัดแูลใหน้กัลงทนุจนีปฏบัิติต�มกฎระเบยีบต่�งๆ ของรัฐบ�ล

อย่�งเคร่งครัด เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดจ�กก�รพัฒน�เศรษฐกิจก�รค้� 

ร่วมกันกับจีน และเพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ในด้�นก�รท่องเที่ยว สำ�นักง�นก�รท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่ EEC ควรยกระดับสถ�นท่ีท่องเท่ียวให้มีก�รสร้�ง 

เรื่องร�วและระบุคว�มสำ�คัญ ผูกโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น แล้วใช้เทคโนโลยี 

เช่ือมโยงใช้เป็นเครื่องมือในก�รกระตุ้นก�รท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ ควรส่งเสริม 

ให้ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมในพื้นที่มุ่งเน้นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับก�รส�นสัมพันธ์กับชุมชน และเพ่ิมก�รเป็นผู้บุกเบิก 

ก�รทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์เปน็อกีแนวท�งหนึง่ทีจ่ะทำ�ให้ส�ม�รถเป็นจุดเด่นของเมอืง

เกษตรกรรมที่พัฒน�ไปเป็นเมืองอุตส�หกรรม พร้อมกับก�รมีแหล่งท่องเท่ียว 

ที่มีคว�มสมดุลกับสิ่งแวดล้อม ประช�ชนในพื้นที่มีคว�มกินดีอยู่ดี
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(๓)	 ด้�นสังคม รัฐบ�ลควรต้องเริ่มฟังเสียงประช�ชนทั้งในและรอบ

พ้ืนที่ EEC ด้วยว่� สิทธิประโยชน์ที่ภ�ครัฐนำ�เสนอให้กับนักลงทุนในพื้นที่ EEC  

ก่อให้เกดิประโยชน์กบัประช�ชนร�กหญ้�อย่�งเป็นรปูธรรมต�มนโยบ�ยทีร่ฐัได้ว�งไว้ 

หรอืไม่ และรฐับ�ลโดยเฉพ�ะกระทรวงพ�ณชิย์ ควรว�งม�ตรก�รไม่ให้ล้งจีนเข้�ม� 

เอ�รัดเอ�เปรียบเกษตรกรไทยในเรื่องร�ค� และชนิดของผลไม้ที่ปลูกที่เหม�ะสม 

รวมถึงก�รสร้�งมูลค่�สินค้�เกษตร ป้องกันสินค้�เกษตรล้นตล�ด ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้�ง 

ก�รแข่งขันของล้งผลไม้ โดยเพิ่มประสิทธิภ�พท�งก�รตล�ดของล้ง และก�ร 

เพ�ะปลกูของช�วสวน ขณะเดยีวกนั รฐัต้องควบคมุก�รใช้นำ�้อย่�งเข้มงวด เนือ่งจ�ก 

ระบบส�ธ�รณูปโภคในพื้นที่นั้นไม่เพียงพอ ปัจจุบันคว�มต้องก�รใช้นำ้�มีทั้งภ�ค

อุตส�หกรรมและภ�คครัวเรือนมีจำ�นวนเพ่ิมม�กข้ึน และควรมีม�ตรก�รแก้ไข

ปัญห�มลพษิท�งอ�ก�ศ ขยะ และนำ�้เสยี อย่�งเป็นรูปธรรม เพ่ือรักษ�คณุภ�พชวีติ

ประช�ชนให้เกิดคว�มสมดุลกับทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่�งจำ�กัด

(๔)	 ด้�นก�รทห�ร ปัจจุบันปัญห�ภัยคุกค�มได้เปล่ียนแปลงไปเป็นรูป

แบบใหม่ ทำ�ให้หน่วยง�นคว�มมั่นคงต้องเสริมสร้�งให้พื้นที่มีคว�มเจริญม�กยิ่งขึ้น 

ควบคูไ่ปกบัก�รพัฒน�บุคล�กร ขณะเดียวกนัตอ้งส�ม�รถใหค้ว�มรูใ้นก�รประกอบ

อ�ชีพใหก้บัประช�ชน โดยนอ้มนำ�โครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�รติ�่งๆเพือ่ชว่ยเหลอื

ประช�ชนที่ว่�งง�น ข�ดแคลนที่ดินทำ�กิน ให้ได้มีท่ีอยู่อ�ศัยและมีที่ดินทำ�กินเป็น

ของตนเอง รวมถึงสนับสนุนให้ประช�ชนได้มีคว�มรู้ท�งด้�นก�รเกษตรกรรมและ

ส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้ นอกจ�กนี้ ควรจัดทำ�โครงก�รนิยม

ไทยกับหมู่บ้�นต�มแนวช�ยแดน เพื่อเป็นอีกหน่ึงแนวท�งที่เป็นเครื่องมือสำ�คัญ 

ในก�รเข้�ถึงประช�ชนที่อยู่ต�มแนวช�ยแดนซึ่งถือว่�เป็นพื้นท่ีเปร�ะบ�ง ทั้งนี้  

ก�รจัดทำ�โครงก�รดังกล่�วจะเป็นก�รรักษ�ไว้ซึ่งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง

ประช�ชนทั้งสองประเทศ ทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือแล้วส�ม�รถสร้�งเป็น “เครือข่�ย

มวลชน” ที่ส�ม�รถช่วยเหลือง�นของหน่วยร�ชก�รและกองทัพได้ 
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(๕)	 ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 และอื่น	 ๆ รัฐบ�ลควรปรับ

โครงสร�้งก�รศึกษ�ใหส้อดรบักบัง�น อ�ชพี และก�รดำ�รงชีวติยคุใหมท่ีม่เีทคโนโลยี

เป็นฐ�นขับเคลื่อนก�รพัฒน� เพื่อมุ่งสร้�งคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมและรับผิดชอบ

ต่ออน�คตของเย�วชน และต้องบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลให้เชื่อมโยงเข้�ถึงกันได้ใน 

ทกุหน่วยง�น เพือ่สะดวกในก�รนำ�ม�ใชป้ระโยชนใ์นก�รห�คว�มเหม�ะสมในพัฒน�

พื้นที่ได้อย่�งตรงจุด รวมถึงหน่วยง�นด้�นกฎหม�ย ควรทบทวนก�รปรับกฎหม�ย

ก�รให้มีคว�มพร้อมใช้ และเอื้อต่อก�รดึงดูดนักลงทุน ขณะเดียวกัน ต้องส�ม�รถ

บงัคบัใช ้กฎหม�ยอย�่งเครง่ครัดในประเดน็ทีผู่ป้ระกอบก�รต�่งประเทศไม่ถ�่ยทอด

เทคโนโลยีให้อย่�งเต็มที่ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งฝ่�ยเทคนิคต่�ง ๆ ในโรงง�น ทำ�ให้

แรงง�นและธุรกิจท้องถิ่นไม่ได้รับประโยชน์อย่�งที่ค�ดหวังไว้
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ส่วนที่ ๕

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
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ส่วนที่	๕

สรุปผลก�รวิจัยและข้อเสนอแนะ

๕.๑	บทสรุปผลก�รวิจัย

 คว�มเชื่อมโยงระหว่�งโครงก�ร BRI ของจีน และ EEC ของไทยในภ�พรวม  

ถือเป็นคว�มพย�ย�มในก�รสร้�งคว�มมั่นคงร่วมกัน อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุน 

ต่อคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศ และเสถียรภ�พในภูมิภ�ค ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่มีท่ีตั้งท�งภูมิรัฐศ�สตร์ที่เป็นศูนย์กล�งในก�รเชื่อมโยงระหว่�งจีนกับ

อ�เซียน และส�ม�รถเชื่อมต่อไปยังภูมิภ�คส่วนอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นไปต�มบริบทของ

ระบบเศรษฐกิจโลก ที่ในขณะนี้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ โดยประเทศในเอเชีย

มีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจสูงม�ก รวมทั้งมีกระแสโลก�ภิวัตน์ (Globalization)  

มีก�รรวมกลุ่มท�งเศรษฐกิจ (Economic Integration) แนวคิดภูมิภ�คนิยม  

(Regionalism) นโยบ�ยก�รเปิดประเทศ (Open Door Policy) รวมทั้งแต่ละ

ประเทศใช้นโยบ�ยปกป้องผลประโยชน์ของตนเองด้�นก�รค้�(Protectionism)  

ม�กขึ้น๘๓ โดยจ�กก�รศึกษ� สรุปได้ว่�คว�มเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น ๕ มิติ 

ได้แก่ (๑) ด้�นลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ ไทยเป็นจุดศูนย์กล�งในก�รเชื่อมต่อกับ 

กลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย จ�กเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียไปจนถึง 

เขตโอเชียเนีย จ�กตะวันออกม�ยังตะวันตก ต้ังแต่เวียดน�มข้�มไปจนถึงเมียนม� 

ดงันัน้ จงึเปน็เหตุผลใหป้ระเทศไทยเปน็จดุยทุธศ�สตรก์�รลงทุนของกลุม่ประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียนเพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก (๒) ด้�นนโยบ�ยระหว่�งรัฐบ�ล

กับรัฐบ�ล ไทยและจีนต่�งมุ่งพัฒน�ก�รสร้�งนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่� โดยไทย 

ที่มีนโยบ�ย Thailand 4.0 ขณะที่จีนมีนโยบ�ย Made in china 2025 และในส่วน

คว�มร่วมมือทวิภ�คีระหว่�งไทยและจีน ได้มีก�รจัดทำ�แผนเพื่อยกระดับคว�ม 
๘๓ เจษฎ�พัญ ทองศรีนุช. (๒๕๕๙). สี่ทศวรรษนโยบ�ยเศรษฐกิจระหว่�งประเทศของไทย 
ต่อจีนในมุมมองเศรษฐกิจก�รเมืองระหว่�งประเทศ. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๔ ธันว�คม ๒๕๖๑, 
จ�ก http://ci.tu.ac.th/image /data /journal/14_1/3.pdf. หน้� ๔๙.
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เป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจ โดยจัดทำ�แผนพัฒน�ระยะ ๕ ปี ไทย-จีน 

ระหว่�งปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติก�รร่วมว่�ด้วยคว�มร่วมมือ 

เชิงยุทธศ�สตร์ไทย-จีน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้ง จีนได้ขย�ยคว�ม

เชื่อมโยงท�งนโยบ�ยจ�กไทยสู่อ�เซียน ผ่�นกรอบคว�มร่วมมือ GMS และ MLC 

โดยผ่�นแผนแม่บทว่�ด้วยคว�มเช่ือมโยงในอนุภูมิภ�คและภูมิภ�ค MPAC 2025 

และ ACMECS Master Plan ปีค.ศ.๒๐๑๙-๒๐๒๓ เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก 

ในด้�นก�รค้� ก�รลงทุน เน้นนวัตกรรมด้�นดิจิทัล และส่งเสริมก�รเชื่อมโยงอย่�ง

ไร้รอยต่อ ดังนั้น ก�รผลักดันโครงก�ร EEC ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนม�กยิ่งขึ้น ก็จะ

เป็นก�รขับเคลื่อนโครง BRI ในอ�เซียนให้เกิดคว�มร่วมมือที่จะพัฒน�ไปพร้อมกัน 

อันเป็นก�รส่งเสริมแนวคิดยุทธศ�สตร์คว�มเชื่อมโยงระดับภูมิภ�คได้เป็นอย่�งดี  

(๓) ด้�นก�รพฒัน�ส�ธ�รณปูโภคขัน้พ้ืนฐ�น ไทยและจนีมกี�รเชือ่มโยงโครงข�่ย

รถไฟ/รถไฟคว�มเร็วสูง ท่�เรือ และอุตส�หกรรมก�รบิน ซึ่งพัฒน�ต�มเส้นท�ง

ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง ได้แก่ NSEC EWEC และ SEC โดยจีน

ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินผ่�นธน�ค�รเพื่อก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นเอเชีย  

ดังนั้น ก�รพัฒน�พื้นที่ EEC นี้จะกล�ยเป็นโครงก�รแม่แบบในก�รสร้�งฐ�นในก�ร

เชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้�นและภูมิภ�คใกล้เคียงทั้งท�งบก น้ำ� และอ�ก�ศ 

ในรูปแบบก�รขนส่งต่อเนื่องหล�ยรูปแบบ (Multimodal Transport) ให้ภูมิภ�ค

เอเชียได้ (๔) ด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน ไทยและจีนต่�งแสดง

เจตน�รมณ์ในก�รขย�ยคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจระหว่�งประเทศร่วมกัน คือ  

ก�รจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต�มแนวช�ยแดน และก�รพัฒน�พื้นที่เพื่อให้เกิดก�ร

ลงทุนในอุตส�หกรรมท่ีทันสมัย ทำ�ให้เกิดก�รแลกเปล่ียนองค์คว�มรู้ร่วมกัน  

ก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมให้เติบโตข้ึนไปม�กกว่�เดิม สร้�งผู้

ประกอบก�รร�ยใหม่ นำ�พ�คว�มเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และก�รใช้

ประโยชน์จ�กช่องท�งก�รค้�ใหม่ ดังนั้น ก�รว�งภ�พอน�คตท�งเศรษฐกิจของ 

ทัง้สองโครงก�รนี ้มคีว�มสอดรบักบัพลวตัรท�งเศรษฐกจิของโลกในศตวรรษที ่๒๑ 

ได้อย่�งเข้มแข็งและยั่งยืน และ (๕) ด้�นก�รแลกเปลี่ยนระหว่�งประช�ชน  
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ไทยและจีนมีพืน้ฐ�นจ�กก�รพฒัน�คว�มสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิและเกือ้กลูซึง่กนัและกัน

ม�อย่�งย�วน�น ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ท�งด้�นสังคมและวัฒนธรรม นำ�ม�ซึ่งก�ร

ส่งเสริมก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กรตั้งแต่ระดับนโยบ�ยจนถึงระดับก�รปฏิบัติ ทำ�ให้

เกิดก�รแลกเปลี่ยน/ถ่�ยทอดเทคโนโลยีและก�รศึกษ�ระหว่�งกัน ซ่ึงจะช่วย 

ยกระดับคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในพื้นที่ โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่นระหว่�งกันได้ม�กยิ่งขึ้น ดังนั้น ก�รไปม�ห�สู่ระหว่�งประช�ชนท้ังสอง

ประเทศ ก่อให้เกิดก�รสื่อส�ร เชื่อมสัมพันธ์ข้�มวัฒนธรรมที่ส�ม�รถแสวงโอก�ส

ก�รก�รพัฒน�ประเทศได้อย่�งรอบด้�น 

 ขณะเดียวกัน ผลกระทบ/ข้อควรระวังจ�กโครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภ�คตะวันออกของไทย ในก�รรองรับนักลงทุนต่�งช�ติ และก�รสร้�งคว�ม

เชื่อมโยงด้�นโลจิสติกส์ระหว่�งกัน เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมโยงกับนโยบ�ยหนึ่งแถบ 

หนึง่เส้นท�งนัน้ แบ่งออกเป็น ๕ มติ ิ ได้แก่ (๑) ด้�นก�รเมือง เป็นทีแ่น่นอนว่� 

ก�รจัดตั้งรัฐบ�ลจะต้องมีเสถียรภ�พ เพื่อให้เกิดก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก�ร

ลงทุนที่เป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มคว�มเชื่อมั่นก�รลงทุน โดยเฉพ�ะโครงก�รพัฒน�

โครงสร้�งพืน้ฐ�นและก�รคมน�คมทีเ่ชือ่มโยงเส้นท�งก�รค้�ก�รลงทนุทีเ่ต็มรูปแบบ 

ม�กยิง่ขึน้ แต่ต้องระมดัระวงัก�รจดัสรรงบประม�ณทีมุ่ง่พฒัน�จงัหวดัในกลุม่พืน้ที่ 

EEC จนพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ไม่ได้รบัก�รพัฒน�เท่�ทีค่วรอ�จเกดิปัญห�นำ�ม�ซ่ึงคว�มขดัแย้ง

และเป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ประเทศของรัฐบ�ลได้ (๒) ด้�นเศรษฐกิจ ก�รรู้ 

ไม่เท่�ทันระหว่�งกลุ่มน�ยทุนจีนกับกลุ่มเกษตรกรไทย เกิดก�รสร้�งข่�วเรื่อง

สินค้�ไม่ได้คุณภ�พ ทำ�ให้ถูกเอ�รัดเอ�เปรียบได้และจะทำ�ให้ร�ค�สินค้�ตำ่�ลงได้  

ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และเทคโนโลยีให้กับคนไทยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังม ี

ก�รลักลอบนำ�แรงง�นจีนเข้�ม� ทำ�ให้ไทยไม่ได้ประโยชน์ในท�งเศรษฐกิจให้

กับคนในพื้นที่ต�มที่รัฐบ�ลค�ดหวังไว้ (๓) ด้�นสังคม ก�รเกิดคว�มเหลื่อมลำ้� 

ในก�รพัฒน�พื้นที่ และก�รกระจ�ยร�ยได้ยังไม่ทั่วถึง ปัญห�สิ่งแวดล้อม เช่น  

ก�รเกิดมลพิษท�งอ�ก�ศ ขยะ และนำ้�เสีย เป็นต้น ปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุขจ�กโรค

ทีม่�กับก�รเคลือ่นย้�ยประช�กร ก�รเกดิประช�กรแฝง แรงง�นข้�มช�ตผิดิกฎหม�ย 



เอกสารงานวิจัย เรื่อง
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ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม และยังมีประช�ชนบ�งส่วนไม่เห็น 

ถึงประโยชน์จ�กก�รเป็นเขตพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก  

(๔) ด้�นก�รทห�ร เนือ่งจ�กก�รปฏบิตังิ�นของกองทัพต้องพร้อมรับทกุสถ�นก�รณ์

ไม่ว่�จะเป็นภ�รกิจหลักของกองทัพและก�รสนับสนุนก�รขับเคล่ือนประเทศหรือ

ก�รช่วยเหลือประช�ชน ดังนั้น กองทัพจึงต้องเพิ่มศักยภ�พ นำ�เทคโนโลยีคว�มรู ้

เข้�ม�ใช้และเร่งพัฒน�กำ�ลงัพลให้พร้อมในก�รเรยีนรู้ตลอดเวล� เช่น โครงสร้�งกำ�ลัง 

ที่ใช้ในก�รป้องกันประเทศ ก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้�น  

และคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญห�ภัย

คกุค�มรูปแบบใหม่ และ (๕) ด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีและอืน่ ๆ  พบปัญห�

ก�รจัดก�รระบบส�รสนเทศ ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลท�งสถิติของทุก

หน่วยง�นให้มีคว�มเป็นปัจจุบันและทันสมัย รวมถึงก�รเข้�ถึงเทคโนโลยียังมีคว�ม

แตกต่�งกันม�กระหว่�งคนรุน่ใหม่กบัเก่� และในขณะนี ้พบก�รใช้เทคโนโลยใีนท�ง

ที่ผิดจ�กก�รทำ�บ่อนก�รพนันออนไลน์ที่ม�จ�กนักลงทุนจีนต�มแนวช�ยแดนเพ่ิม

ม�กขึ้น ทำ�ให้เกิดก�รนำ�ข้อมูลเข้�สู่ระบบโครงข่�ยข้อมูลมีก�รรับเงินพนันระหว่�ง

ประเทศ เป็นปัญห�ที่ไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้�ระวังอย่�งใกล้ชิด  

 สุดท้�ยนี้เป็นผลก�รศึกษ�ในประเด็นก�รให้แนวท�งก�รก�รเสริมสร้�ง 

คว�มมั่นคงร่วมกันเพื่อให้กองทัพไทยเตรียมคว�มพร้อมรองรับผลอันเนื่อง 

ม�จ�กนโยบ�ย BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ในเขต EEC แบ่งออกเป็น ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบ�ย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ โดยในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

ประกอบด้วย ๕ มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้�นก�รเมือง รัฐบ�ลควรส่งเสริมยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ร่วมกันระหว่�งรัฐบ�ลไทยและจีน อันจะทำ�ให้เกิดกลไกและช่องท�ง

สำ�หรับก�รส่ือส�รระหว่�งรัฐต่อรัฐและระหว่�งรัฐกับประช�ชนภ�ยในรัฐ นำ�ม�

ซึ่งก�รสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องและทันต่อสถ�นก�รณ์ (๒) มิติด้�นเศรษฐกิจ  

ทุกหน่วยง�นต้องร่วมมือกันพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งสร้�งสรรค์ โดยส่งเสริมก�ร 

ท่องเที่ยวที่ใช้ชุมชนเป็นฐ�นในก�รบริห�รจัดก�ร และร่วมกันพัฒน�พื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจโดยรอบโครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูงไทย-จีน ให้เติบโตและเชื่อมโยงม�
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จนถึงโครงก�ร EEC เพื่อแสวงประโยชน์ท�งด้�นก�รค้�และก�รลงทุน (๓) มิติด้�น

สังคม รัฐบ�ลต้องจัดลำ�ดับคว�มเร่งด่วนของนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รบริห�ร 

สิง่แวดล้อมในพืน้ท่ี กระจ�ยก�รผลติ เชือ่มโยงซพัพล�ยเชนกับพืน้ทีอ่ืน่ๆ ในภูมภิ�ค 

ให้ส�ม�รถลดคว�มเหลื่อมลำ้� และเพิ่มร�ยได้ของประช�กร ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกัน

ก�รกระจุกตัวของก�รพัฒน�เศรษฐกิจเชิงพื้นท่ี (๔) มิติด้�นก�รทห�ร  กองทัพ

ต้องดำ�เนนิต�มแผนยทุธศ�สตร์ทีไ่ด้จดัทำ�ขึน้ให้ควบคูไ่ปกบัก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ 

ในยุคโลก�ภิวัฒน์ เนื่องจ�กคว�มเชื่อมโยงของโครงก�รทั้งสองมีจุดเด่นที่สำ�คัญ  

คือ ก�รสร้�งระบบโลจิสติกส์ เพื่อเป้�หม�ยท�งเศรษฐกิจก็ต�ม แต่โลจิสติกส์ใน 

ที่นี้หม�ยรวมถึงห่วงโซ่อุปท�น ก�รขนส่งพลังง�น ภ�คก�รบริก�ร และท่�เรือ 

นำ้�ลึก เป็นส่วนหนึ่งในก�รเชื่อมโยงทั้งท�งบกและท�งทะเลไปทั่วโลก กองทัพ 

จึงต้องพร้อมรับทุกสถ�นก�รณ์ และส�ม�รถบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันกับ 

หน่วยอืน่ ๆ ได้เป็นอย่�งด ีและ (๕) มติด้ิ�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีและอืน่ ๆ 

ทุกหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ เพื่อให้มี 

ฐ�นข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมสำ�หรับก�รพิจ�รณ�และนำ�ไปใช้ และจะต้องได้

จ�กก�รศึกษ�วิจัยของหน่วยง�นคลังสมองที่มีคุณภ�พ เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ 

ทัง้จ�กภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ รวมทัง้ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�โครงข่�ย

โทรคมน�คมและอินเทอร์เน็ต ก�รลงทุนในอุตส�หกรรม Cloud Computing และ 

Big Data รวมทั้ง Artificial Intelligence 

 สำ�หรับข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตั ิประกอบด้วย ๕ มติ ิได้แก่ (๑) มิตด้ิ�นก�รเมอืง 

ภ�คก�รเมืองต้องผลักดันให้โครงก�ร EEC ได้พัฒน�ไปอย่�งต่อเนื่อง โดยไม่นำ�

เข้�ไปในกระแสคว�มขดัแย้งและคว�มผนัแปรท�งก�รเมอืง และต้องช่วยขับเคลือ่น

โครงก�รนีใ้ห้เข้�ถงึประช�ชนฐ�นร�กและเชือ่มต่อกบัภมูภิ�คและโลก (๒) มติิด้�น

เศรษฐกิจ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ควรตระหนักถึงทรัพย�กร 

ที่มีอยู่ในประเทศ และให้คว�มสนใจไปที่ก�รลดอุปสรรคก�รดำ�เนินธุรกิจ และ 

สร้�งคว�มเข้�ใจกับนักลงทุนจีนถึงสิทธิ์ในก�รลงทุนโครงก�รใหญ่ในไทยว่�เป็น 

เพียงก�รเช่�พื้นที่เท่�นั้น รวมถึงเน้นก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับ
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ภ�คอุตส�หกรรม นอกจ�กนี้ ไม่เห็นถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องขย�ยสิทธิประโยชน์

หรือให้ตัวเงินเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเพ่ือเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นภ�ษี  

(๓) มิติด้�นสังคม รัฐบ�ลต้องเร่งรัดช่วยเหลือผู้มีร�ยได้น้อย กลุ่มเกษตรกร และ 

ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมที่ได้รับผลกระทบจ�กเศรษฐกิจ 

ที่ชะลอตัว และเพิ่มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�มลพิษท�งอ�ก�ศ ขยะ และนำ้�เสีย  

รวมทั้งควบคุมก�รใช้นำ้�อย่�งเป็นรูปธรรม (๔) มิติด้�นก�รทห�ร หน่วยทห�ร 

ในพื้นที่ต้องเข้มงวดก�รรักษ�คว�มปลอดภัยควบคู่ไปกับก�รพัฒน�พ้ืนที่ และ 

ควรจัดทำ�โครงก�รนิยมไทยกับหมู่บ้�นต�มแนวช�ยแดน เพ่ือเป็นอีกหนึ่งแนวท�ง

ที่เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รรักษ�ไว้ซึ่งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งประช�ชนทั้งสอง

ประเทศ ทำ�ให้เกดิคว�มร่วมมอืแล้วส�ม�รถสร้�งเป็น “เครือข่�ยมวลชน” ทีส่�ม�รถ

ช่วยเหลือง�นของหน่วยร�ชก�รและกองทัพได้ และ (๕) มิติด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี และอื่น ๆ รัฐบ�ลและหน่วยง�นก�รศึกษ�ต้องปรับโครงสร้�งก�ร

ศึกษ� ก�รบูรณ�ก�รระบบส�รสนเทศฐ�นข้อมูลให้มีประสิทธิภ�พ และหน่วยง�น 

ด้�นกฎหม�ยต้องทบทวนกฎหม�ยให้มีคว�มพร้อมใช้ ลดคว�มซับซ้อน และให้

ครอบคลุมไปถึงก�รควบคุมก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้ฝ่�ยเทคนิคต่�ง ๆ ภ�ยใน

โรงง�นของไทยได้รับก�รถ่�ยทอดจ�กนักลงทุนต่�งช�ติได้อย่�งเต็มที่

๕.๒	ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัย

๕.๒.๑	 ก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงก�รศึกษ�วิจัยในครั้งต่อไป	 เพื่อให้ได้ม�ซึ่ง 

ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงของกองทัพไทย

ต่อประเทศมห�อำ�น�จที่เห็นเป็นรูปธรรมม�กข้ึน จึงควรนำ�ผลที่ได้จ�กก�รศึกษ�

วิจัยครั้งนี้ไปศึกษ�ต่อยอดอย่�งละเอียด โดยเลือกศึกษ�วิจัยในมิติใดมิติหนึ่ง ได้แก่ 

ก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือ ก�รทห�ร เป็นต้น จักนำ�ม�ซึ่งคว�มละเอียดในก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูล และคว�มชัดเจนทั้งในภ�คส่วนก�รปฏิบัติและนโยบ�ย
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๕.๒.๒	ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้

ทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ส�ม�รถนำ�ข้อมูลภ�พรวมของคว�มเชื่อมโยงของ 

ทัง้สองโครงก�รม� ประยกุต์ใชใ้นก�รพฒัน�ร�่งแผนยทุธศ�สตรแ์ละจดัตัง้โครงก�ร

ให้มีคว�มสอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศไทยในยุค ๔.๐ ขณะเดียวกัน  

และตอ้งห�ม�ตรก�รลดผลกระทบในแตล่ะมติใิหเ้กดินอ้ยทีสุ่ด นอกจ�กนี ้ประเด็น

ที่สำ�คัญ คือ ทุกหน่วยง�นต้องร่วมประช�สัมพันธ์ และห�โอก�สให้กับประช�ชน 

ในพื้นที่ให้ส�ม�รถมองเห็นประโยชน์ท�งเศรษฐกิจร่วมกัน ต�มเจตน�รมณ์ 

ของรฐับ�ลทีต่อ้งก�รจะรกัษ�และเพิม่พนูผลประโยชนท์�งเศรษฐกจิของช�ติ อนัจะ

ก่อให้เกิดคว�มมั่งคั่ง นำ�ม�ซึ่งก�รรักษ�เสถียรภ�พและคว�มม่ันคงให้กับประเทศ

สืบไป
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ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทร� ชลบุรี และระยอง ซ่ึงเป็นก�รต่อยอด 

จ�กก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB) 

ส�ม�รถเช่ือมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจ�กเหนือสู่ใต้ ต้ังแต่จีนลงสู่

อินโดนีเซีย จ�กตะวันออกไปยังตะวันตกตั้งแต่เวียดน�มถึงเมียนม� ประเทศไทย 

จงึเปน็ตำ�แหนง่ทีด่ทีีส่ดุของก�รลงทนุ เพือ่เชือ่มโยงอ�เซยีนและเชือ่มโยงโลก รฐับ�ล

จึงผลักดันพื้นท่ีช�ยฝั่งทะเลตะวันออกนี้ด้วยก�รยกระดับขึ้นเป็นระเบียง 

เขตเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้กล�ยเป็น

พื้นที่อุตส�หกรรมหลักในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเพ่ือก�รยกระดับประเทศไทยสู่ 

ก�รเป็นศูนย์กล�งเศรษฐกิจของเอเชียทศวรรษนี้ 
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ในสว่นของคว�มเชือ่มโยงกบัโครงก�รหนึง่แถบหนึง่เส้นท�ง (Belt and Road 

Initiative : BRI) ในอดีต ถึงแม้ประเทศไทยไม่ได้อยู่บนเส้นท�งหลักของ Maritime 

Silk Road แต่ปัจจุบัน อ�จกล่�วได้ว่� ส่วนที่เชื่อมเส้นท�งนี้และผ่�นประเทศไทย 

คือ ท่�เรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในโครงก�รท่�เรือพี่น้อง 

(Sister Port Agreement) ร่วมกันระหว่�งรัฐบ�ลกล�งและรัฐบ�ลท้องถิ่นของจีน

กับรัฐบ�ลไทยผ่�นนโยบ�ย EEC ซึ่งจะมีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รและ 

ก�รประช�สัมพันธ์ (Information Exchange and Publicity Activities)  

ก�รแลกเปลี่ยนผู้ฝึกอบรม (Exchange Trainees) และก�รประชุมท่�เรือพ่ีน้อง 

(Sister Port Conference) จดัขึน้ทกุ ๒ ป ีทำ�ใหเ้กดิกจิกรรมท�งเศรษฐกจิ เพ่ิมพูน

คว�มรู้ และประสบก�รณ์ ในก�รพัฒน�ระหว่�งกันต่อไปในอน�คต ซึ่งก�รเดินท�ง

เข้�พื้นที่ภ�คตะวันออกเพื่อรวบรวมข้อมูลสนับสนุนก�รวิจัย ส�ม�รถสรุปส�ระ

สำ�คัญ ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.๑	 ท่�เรือแหลมฉบัง	 จ.ชลบุรี	 เป็นหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ อยู่ภ�ยใต้ 

ก�รกำ�กบัดแูลของก�รท�่เรอืแหง่ประเทศไทย สงักัดกระทรวงคมน�คม โดยมอีำ�น�จ 

ในก�รกำ�กับดูแล จำ�นวน ๕ ท่�เรือ ได้แก่ (๑) ท่�เรือระนอง (๒) ท่�เรือเชียงแสน 

(๓) ท่�เรือเชียงของ (๔) ท่�เรือกรุงเทพ และ (๕) ท่�เรือแหลมฉบัง โดยท่�เรือแหลม

ฉบังประกอบด้วยท่�เทียบเรือ ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) เรือตู้สินค้� (Container)  

(๒) เรือขนถ่�ยสินค้�เทกอง (๓) เรือขนถ่�ยสินค้�รถยนต์ (Ro-Ro) (๔)  

เรืออเนกประสงค์ (Multi-Purpose) และ (๕) เรืออู่ต่อเรือและบริก�รซ่อมบำ�รุงเรือ 

(Shipyard & Services) และยังได้ถูกพัฒน�ให้เป็นท่�เรือน้ำ�ลึกท่�หลักที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศไทยท่ีให้บริก�รขนถ่�ยสินค้�ระหว่�งประเทศบนเนื้อที่ ๘,๖๐๐ ไร่  

มีพัฒน�ก�รอย่�งต่อเน่ือง จ�กท่�เรือม�ตรฐ�นขั้นที่ ๑ สู่ขั้นที่ ๒ และขณะนี้อยู่

ระหว่�งก�รดำ�เนินง�นในขั้นที่ ๓ เพื่อเพิ่มศักยภ�พเมืองท่�แห่งอน�คต เป็นก�ร

ตอบสนองนโยบ�ยรัฐบ�ล ในก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คมขนส่ง 

และท่�แห่งอน�คต เป็นก�รตอบสนองนโยบ�ยรัฐบ�ล ในก�รพัฒน�โครงสร้�ง 

พื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คมขนส่ง และคมน�คมท�งน้ำ�สู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�ค
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ตะวันออก เพื่อรองรับคว�มต้องก�รก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเลระหว่�งประเทศ 

ทีเ่พิม่ขึน้ในอน�คต โดยท�่เรอืแหลมฉบงั มหีน�้ทีเ่ปน็ผูด้แูลสญัญ�สมัปท�นท�่เทยีบ

เรือระยะย�ว และก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�น ได้แก่ (๑) ท่�เรือ (๒) แอ่งจอดเรือ 

(๓) ท่�เทียบเรือ (๔) เขื่อนกันคลื่น (๕) ระบบส�ธ�รณูปโภค เช่น น้ำ� ไฟฟ้� ระบบ

สัญญ�ณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต และ (๖) ถนนส�ธ�รณะ และร�งรถไฟ ในส่วน

ของก�รเปิดโอก�สให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�ร (Public 

Private Partnership : PPP) ที่เรียกว่� ผู้ประกอบก�รท่�เรือบก (Terminal  

Operator) เช่น บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำ�กัด บริษัท เอเวอร์กรีน 

คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำ�กัด และบริษัท เอ็น ว�ย เค ออโต้ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นต้น ซึ่งล้วนมีศักยภ�พและมีชื่อเสียงในระดับโลกทั้งสิ้น 

	 ๑.๒	ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	 	 เป็นหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ 

สังกัดกระทรวงอุตส�หกรรม มีหน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รพัฒน�และจัดตั้งนิคม

อุตส�หกรรม โดยจัดพื้นท่ีสำ�หรับโรงง�นอุตส�หกรรมให้เข้�ไปอยู่รวมกันอย่�งมี

ระบบและเป็นระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบ�ลในก�รเป็นเครื่องมือ เพื่อกระจ�ย

คว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ ควบคู่กับก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งสมดุล 

โดยกำ�หนดยุทธศ�สตร์ ที่เรียกว่� 4G+ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์  

ในก�รเปน็องค์กรนำ�สร�้งเมอืงอตุส�หกรรมเชงินเิวศสูเ่ศรษฐกจิอน�คต และใชเ้ปน็ 

กรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นในช่วงปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยแบ่งออกเป็น  

๔ ยุทธศ�สตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ คือ ก�รพัฒน�นิคมฯ/ท่�เรืออุตส�หกรรม

เพือ่รองรบัเศรษฐกจิอน�คต (Growth Strategy) (๒) ยทุธศ�สตร์ที ่๒ คอื ก�รสร้�ง

สมดุลของก�รพัฒน�นิคมอุตส�หกรรมเพ่ือก�รอยู่ร่วมกันของภ�พอุตส�หกรรม 

สงัคมชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Green Strategy) (๓) ยทุธศ�สตรท์ี ่๓ คอื ก�รพฒัน�

องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม (Great Strategy) และ (๔) ยุทธศ�สตร์ที่ ๔ 

คือ ก�รยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งคว�มโปร่งใสและมีธรรม�ภิบ�ล (Good  

Governance Strategy) ทัง้นี ้ก�รนคิมอตุส�หกรรมแหง่ประเทศไทยจะเปน็เครือ่ง

มอืสำ�หรบัก�รตอบสนองนโยบ�ยของรฐับ�ลในก�รรองรบันกัลงทนุในเขตพืน้ที ่EEC 
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และให้คว�มสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องในก�รเช่�ที่ดิน แนะนำ�พื้นที่ที่เหม�ะสม 

ในก�รทำ�อุตส�หกรรมต่�ง ๆ พร้อมก�รออกใบอนุญ�ต อนุมัติ และก�รออก 

ใบรับรองที่จำ�เป็นต่�ง ๆ

						 ๑.๒.๑	นิคมอุตส�หกรรมแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ

ตำ�บลหนองข�ม อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งใน พ.ศ.๒๕๒๕ มีหน้�ที่หลัก

ในก�รจัดสรรที่ดินพร้อมระบบส�ธ�รณูปโภคให้โรงง�นอุตส�หกรรมเช่�พ้ืนที่ใน

ระยะเวล� ๓๐ ปี และเป็นศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service : 

OSS) ส่วนใหญ่เป็นโรงง�นขน�ดเล็กจนถึงขน�ดกล�ง จำ�นวน ๑๔๐ โรงง�น  

ทีจ่ะตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยมกี�รเพิม่ประสิทธภิ�พก�รจัดก�ร

ขยะ ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย ระบบระบ�ยน้ำ�ป้องกันน้ำ�ท่วม อยู่บนพื้นที่ ๓,๕๕๖ ไร่  

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) เขตอุตส�หกรรมทั่วไป จำ�นวน ๑,๘๒๔ ไร่  

(๒) เขตประกอบก�รเสรี จำ�นวน ๙๗๙ ไร่ และ (๓) พื้นที่ส�ธ�รณูปโภคและอื่น ๆ 

เช่น ถนน อ่�งเก็บน้ำ� บ่อเก็บน้ำ�เสีย บ้�นพักพนักง�น จำ�นวน ๗๕๓ ไร่ ก�รลงทุน

ของนิคมอุตส�หกรรมโดยรวมเบื้องต้น ๓ แสนล้�นบ�ท ประเภทอุตส�หกรรมที่รับ

ผิดชอบ เช่น ย�นยนต์/ชิ้นส่วนย�นยนต์ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

เครือ่งใชไ้ฟฟ�้/คอมเพรสเซอร ์เครือ่งครวั/อปุกรณ์/พล�สติกขึน้รูป ก�๊ซธรรมช�ติ/

พลังง�นไอน้ำ�/โรงไฟฟ้� และอุตส�หกรรมคลังสินค้�และบริก�รขนส่ง เป็นต้น  

นักลงทุนที่ม�ประกอบก�รในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสัญช�ติ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ 

แคน�ด� โดยนักลงทุนจีนที่เข้�ม�ส่วนใหญ่จะม�ในรูปแบบกิจก�รร่วมค้� (Joint 

Venture) 

๑.๒.๒	 นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	 จ.ระยอง	 ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 

ของตำ�บลม�บต�พุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง ก่อตั้งใน พ.ศ.๒๕๓๒ มีหน้�ที่

หลักในก�รจัดสรรท่ีดินพร้อมระบบส�ธ�รณูปโภคให้โรงง�นอุตส�หกรรมเช่�พื้นที่ 

ในระยะเวล� ๓๐ ปี (พิจ�รณ�ต่อคร�วละ ๒๐ ปี)  และเป็นศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร (One Stop Service : OSS) ส่วนใหญ่เป็นโรงง�นขน�ดใหญ่ จำ�นวน  

๕๗ โรงง�น โดยมีศูนย์เฝ้�ระวังและควบคุมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีระบบก�รจัด 
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ก�รด้�นอ�ก�ศ นำ้� คว�มปลอดภัยท่ีเฝ้�ระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง อยู่บนพ้ืนที่  

๙,๘๔๕ ไร่ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) เขตอุตส�หกรรมทัว่ไป จำ�นวน ๖,๙๔๙ ไร่ 

(๒) เขตธุรกิจอุตส�หกรรม จำ�นวน ๑,๖๐๙ ไร่ และ (๓) พื้นที่ส�ธ�รณูปโภค  

และพื้นที่สีเขียวภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม จำ�นวน ๖๒๗ ไร่ ก�รลงทุนของนิคม

อุตส�หกรรมโดยรวมเบื้องต้น ๑ ล้�นล้�นบ�ท ประเภทอุตส�หกรรมที่รับผิดชอบ 

เช่น อุตส�หกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก โรงกลั่นนำ้�มัน โรงไฟฟ้� เป็นต้น และ

ในขณะนีก้ำ�ลงัมีก�รดำ�เนนิก�รโครงก�รนิคมอตุส�หกรรม Smart Park จดัสรรพืน้ที ่

ไว้รองรับ ๑,๕๐๐.๙๗ ไร่ เป็นพื้นที่อุตส�หกรรม ๗๒๓.๖๔ ไร่ และพ้ืนท่ี 

พ�ณิชยกรรม ๑๕๐.๗๖ ไร่ โดยกำ�หนดอุตส�หกรรมเป้�หม�ยของโครงก�ร 

เป็นอุตส�หกรรมแห่งอน�คต (New-S Curve) ได้แก่ (๑) อุตส�หกรรมหุ่นยนต์ 

(Robotics)  (๒) อุตส�หกรรมก�รบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics)  

(๓) อุตส�หกรรมดิจิตอล (Digital) และ (๔) อุตส�หกรรมก�รแพทย์ครบวงจร 

(Medical Hub) ปัจจุบันอยูร่ะหว่�งก�รศกึษ�ร�ยละเอยีดร่วมกนักบัสำ�นกัง�นใหญ่

ของก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

	๑.๓	 ศ�ล�กล�งจังหวัดระยอง	 จ.ระยอง	 ระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในภ�ค

ตะวันออกของไทย ที่มีร�ยได้ประช�กรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์

มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ ๒ ของประเทศไทย เป็นท้ังเมืองท่องเที่ยวและ

เกษตรกรรม และจังหวัดระยองเริ่มมีก�รเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวัดที่เน้นภ�ค

อุตส�หกรรมนับตั้งแต่ก�รค้นพบก๊�ซธรรมช�ติในอ่�วไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐  

ซึ่งเป็นก�รเริ่มต้นยุคโชติช่วงชัชว�ลและเป็นที่ม�ของโครงก�รพัฒน�พ้ืนท่ีช�ยฝ่ัง

ทะเลตะวันออกในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ทำ�ให้เกิดก�รต่อยอดก�รพัฒน�เป็นโครงก�ร 

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออกในทุกวันนี้ ดังนั้น จังหวัดระยอง ณ ขณะนี้ 

กำ�ลังดำ�เนินก�รขับเคลื่อนนวัตกรรมก�รพัฒน�จังหวัดระยองอัจฉริยะ เรียกว่� 

“ระยอง ๒๐๒๐” เป้�หม�ยหลักก็คือ ก�รลดช่องว่�งระหว่�งคนรวยกับคนจน 

ให้แคบที่สุด โดยยกระดับคนจนให้มีร�ยได้เพิ่มขึ้น ด้วยก�รพัฒน�ศักยภ�พคน 

พัฒน�เศรษฐกิจท้องถิ่น และก�รเปลี่ยนก�รให้บริก�รของรัฐให้ส�ม�รถเข้�ถึง 
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ได้ง่�ยขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒน�จังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์

ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเข้�สู่อุตส�หกรรมเชิงนิเวศควบคู่กับก�รรับผิดชอบ 

ตอ่สังคม คือ “เมอืงนวตักรรมก�้วหน�้ พัฒน�อย�่งสมดลุ บนพืน้ฐ�นคว�มพอเพียง 

City innovative advances, Balanced development, Based on the  

sufficiency economy”

๑.๔	 กองบัญช�ก�รป้องกันช�ยแดนจันทบุรีและตร�ด	 จ.จันทบุรี เป็น

หน่วยรักษ�คว�มมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตร�ด มีภ�รกิจปฏิบัติ

ก�รป้องกันช�ยแดน ไทย – กัมพูช� ทั้งท�งบก ท�งอ�ก�ศ และท�งทะเล ได้แก่  

(๑) หน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย กองกำ�ลังด้�นจันทบุรี – ตร�ด ศูนย์จัดระบบ

ป้องกันเพื่อจัดระเบียบพ้ืนที่ช�ยแดน หน่วยปฏิบัติก�รทุ่นระเบิดด้�นมนุษยธรรม  

กองทัพเรือ และ สำ�นักง�นประส�นง�นช�ยแดน ไทย – กัมพูช� (๒) หน่วยข้ึน 

ควบคุมท�งยุทธก�ร ประกอบด้วย หน่วยเฉพ�ะกิจทห�รพร�นน�วิกโยธิน 

ศูนย์ปฏิบัติก�รพิเศษ ที่ ๖๑ หมวดเรือล�ดตระเวนช�ยแดน ส่วนที่ ๑ หน่วยปฏิบัติ 

ก�รเก�ะกูด ฝูงบินทห�รเรือ ๓๑๔๑ กองกำ�กับก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดนที่ ๑๑  

และตำ�รวจนำ้�ในพื้นที่ ๓ สถ�นีเรือ และ (๓) หน่วยสนับสนุน ประกอบด้วย  

ชุดสนับสนุนท�งอ�ก�ศโดยตรงที่ ๑๑ ชุดประส�นง�น และร�ยง�นข่�ว สถ�นีวิทยุ

เชื่อมโยงจันทบุรี ตร�ด โป่งนำ้�ร้อน แหลมธรรมช�ติ สถ�นีสื่อส�รด�วเทียมจันทบุรี 

และ สถ�นีโทรคมน�คมจันทบุรี สำ�หรับก�รปฏิบัติง�นของ กองบัญช�ก�รป้องกัน

ช�ยแดนจันทบุรีและตร�ด ซึ่งมีพันธกิจที่รับผิดชอบอยู่ ๖ พันธกิจ ประกอบด้วย  

(๑) ก�รเฝ้�ตรวจและป้องกันช�ยแดน (๒) ก�รจัดระเบียบพ้ืนที่ช�ยแดน (๓)  

ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้�น (๔) ก�รรักษ�คว�มมั่นคงในพื้นที่ 

(๕) ก�รช่วยเหลือประช�ชน และ (๖) ก�รเก็บกู้ทุ่นระเบิด

๑.๕	ที่ว่�ก�รอำ�เภอคลองใหญ่	จ.ตร�ด	เป็นเมืองท่�ช�ยแดนที่มีลักษณะ

เป็นแหลมคอดตลอดช�ยฝั่ง มีทิวเข�บรรทัดเป็นแนวเขตย�ว ๕๑ กิโลเมตร และ

เป็นจุดที่แคบที่สุดของประเทศ ๔๕๐ เมตร จ�กช�ยฝั่งทะเลจรดสันเข�ปันนำ้� 

นอกจ�กนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเล บ้�นเรือนประช�ชนจะอยู่ในนำ้� และประกอบ



เอกสารงานวิจัย เรื่อง
“โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) : ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย”

130

อ�ชีพประมงพื้นบ้�นเป็นหลัก และด้วยพื้นที่แผ่นดินที่น้อย ร�ค�แพง ทำ�ให้ก�รทำ�

เกษตรไม่เป็นทีน่ยิม แต่อย่�งไรกต็�ม อำ�เภอคลองใหญ่ ถอืได้ว่�เป็นประตเูศรษฐกจิ

ระหว่�งประเทศติดต่อกับกัมพูช�และเชื่อมโยงไปยังเวียดน�ม ทั้งท�งบกและท�ง

ทะเล โดยมีมูลค่�ก�รค้�ช�ยแดนไม่ตำ่�กว่� ๓๕,๑๑๔.๕๐ ล้�นบ�ท สินค้�นำ�เข้�

ที่สำ�คัญ คือ ชุดส�ยไฟรถยนต์สำ�เร็จรูป เสื้อผ้� และอ�ห�รทะเล ขณะที่สินค้�

ส่งออกที่สำ�คัญ คือ เครื่องด่ืม อ�ห�รเสริม นำ้�ต�ลทร�ย และเครื่องใช้พล�สติก 

นอกจ�กนี้ เขตอำ�เภอคลองใหญ่ในปัจจุบันได้มีก�รสร้�งท่�เทียบเรืออเนกประสงค์

คลองใหญ่ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้รองรับก�รเป็นศูนย์กล�งก�รขนส่ง

สินค้�ท�งนำ้�ภ�ยในประเทศและส�ม�รถขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้�นใกล้เคียง 

ในส่วนช่องท�งก�รค้�ช�ยแดนท�งบก คือ จุดผ่�นแดนถ�วรบ้�นห�ดเล็กที่เชื่อม

กับบ้�นจ�มเยี่ยม อำ�เภอมณฑลสีม� จังหวัดเก�ะกง (กัมพูช�) มีจุดเด่นด้�นก�ร

คมน�คม ก�รท่องเที่ยว และอุตส�หกรรม อีกทั้ง รัฐบ�ลยังได้ประก�ศให้ตำ�บล

ห�ดเล็ก ตำ�บลคลองใหญ่ และตำ�บลไม้รูด อำ�เภอคลองใหญ่ เป็นเขตพัฒน�

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตร�ด มีป่�ช�ยเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์ อ�ห�รทะเล และ

สวนผลไม้คุณภ�พดี จึงได้เลือกที่ร�ชพัสดุตำ�บลไม้รูด เนื้อที่ ๘๙๕ ไร่ พัฒน�เป็น

เมืองเศรษฐกิจพิเศษ โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำ�กัด (มห�ชน) ได้เป็น 

ผู้ดำ�เนินก�ร ซึ่งมีแผนพัฒน�พื้นที่เป็น ๔ โซน ได้แก่ (๑) พื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย  

ศูนย์อนุรักษ์ป่�ช�ยเลนอนุส�วรีย์และพิพิธภัณฑ์ สวนส�ธ�รณะ และศูนย์บริก�ร

ชุมชน (๒) พ�ณิชยกรรม ประกอบด้วย โรงพย�บ�ลศูนย์แสดงสินค้�ท้องถิ่นและ

น�น�ช�ต ิตล�ดนดัชมุชน และช�ยแดน (๓) พกัผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วย โรงแรม และ 

สวนสนกุ (๔) อตุส�หกรรมเชงินิเวศ ประกอบด้วย เขตอุตส�หกรรมเกษตร ณ ปัจจบุนั

ยงัไม่ได้เข้�ม�ดำ�เนนิก�ร เนือ่งจ�ก ขณะนีร้ฐับ�ลมุง่พฒัน�จังหวดัในกลุม่พืน้ที ่EEC 

คือ ฉะเชิงเทร� ชลบุรี และระยอง 
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๒.	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�ร	 BRI	 ของจีนและ	

EEC	 ในไทย อันได้แก่ (๑) ด้�นก�รเมือง (๒) ด้�นเศรษฐกิจ (๓) ด้�นสังคม (๔)  

ด้�นก�รทห�ร และ (๕) ด้�นข้อมูลข่�วส�ร และอื่น ๆ ดังร�ยละเอียด ต่อไปนี้ 

 ๒.๑	ด�้นก�รเมอืง	เปน็ทีย่อมรบักนัในส่วนหนึง่ว�่พืน้ทีจั่งหวดัฉะเชงิเทร� 

ชลบุรี และระยอง รัฐบ�ลที่ผ่�นม�ส�ม�รถขับเคลื่อนโครงก�รขน�ดใหญ่ในพื้นที่ 

EEC ไม่ว่�จะเป็นก�รพัฒน�ท่�เรือม�บต�พุด ระยะที่ ๓  ก�รพัฒน�ท่�เรือแหลม

ฉบงั ระยะที ่๓ โครงก�รรถไฟคว�มเรว็สงูเช่ือม ๓ สน�มบนิ ท�งหลวงพเิศษระหว�่ง

เมืองมอเตอร์เวย์ พัทย�- ม�บต�พุด และท�งหลวงพิเศษระหว่�งเมืองส�ยชลบุรี 

(แหลมฉบัง) – หนองค�ย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นคว�มชัดเจนเป็นรูปธรรม  

รวมทั้งม�ตรก�รต่�ง ๆ  ที่รัฐมุ่งส่งเสริมก�รลงทุน โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมเป้�หม�ย

ทั้ง S-Curve และ New S-Curve ตลอดจนยังมีปัจจัยจ�กต่�งประเทศที่หนุน 

ก�รลงทุน ยกตัวอย่�งเช่น สงคร�มก�รค้�จีน – สหรัฐฯ ทำ�ให้เกิดก�รซื้อข�ยที่ดิน

ในเขตนคิมอตุส�หกรรม มอีตัร�ก�รเช�่โรงง�นและคลังเกบ็สินค้�มเีพ่ิมขึน้อย�่งต่อ

เนือ่ง ประเทศไทยจงึกล�ยเปน็หนึง่ในประเทศทีน่กัลงทนุจนีให้คว�มสนใจม�ลงทนุ 

โดยเริม่จ�กก�รย�้ย/ขย�ยฐ�นก�รผลติม�ไทย เพ่ือใช้เปน็ฐ�นใหมใ่นก�รส่งออกไป

สหรฐัฯ แทนฐ�นผลติในจนี แตอ่ย�่งไรกต็�ม สถ�นก�รณก์�รเมอืงหลงัก�รเลอืกตัง้ 

ค�ดว่�ก�รล้มเลิกโครงก�รหลักของ EEC ไม่น่�จะเกิดขึ้น เนื่องจ�ก ก�รพัฒน�ใน

พื้นที่ได้ถูกให้คว�มสำ�คัญและบรรจุในยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๘๐) นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔) แผนง�นพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ

ยงัมแีผนพระร�ชบัญญตัเิขตพฒัน�พิเศษตะวนัออก พ.ศ.๒๕๖๑ รองรบัอกีดว้ย ทัง้นี ้

ปฏิเสธไม่ได้ว่�ก�รพัฒน�เมืองในจังหวัดอื่น ๆ รอบพื้นที่ EEC อ�จได้รับผลกระทบ 

เนือ่งจ�ก รฐับ�ลมุง่พฒัน�จงัหวดัในกลุ่มพืน้ที ่EEC จึงมคีว�มเปน็ไปได้ว�่ก�รจัดสรร

งบประม�ณในพื้นที่อื่นอ�จเกิดปัญห�และเป็นอุปสรรค 
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 ๒.๒	ด�้นเศรษฐกจิ ต้ังแตร่ฐับ�ลผลกัดนัโครงก�รพัฒน�ระเบยีงเศรษฐกจิ

ภ�คตะวันออกในพื้นท่ีท้ัง๓ จังหวัด เสมือนเป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศไทยอกีครัง้ ควบคู่กบัก�รพฒัน�เมืองไปพร้อมกนั ทำ�ใหม้นีกัลงทนุใหค้ว�ม

สนใจและม�ลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะ จีน ญี่ปุ่น เก�หลี 

และรัสเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก�รนำ�เข้�ชิ้นส่วนรถยนต์และก�รส่งออกรถยนต์ 

ท่ีประกอบเรียบร้อย เช่น Mitsubishi Toyota Nissan และ Mazda เป็นต้น นอกจ�กน้ี 

ยังเป็นฐ�นก�รผลิตอุตส�หกรรมที่สำ�คัญของประเทศ ได้แก่ ปิโตรเคมี ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้� เครื่องปรับอ�ก�ศ เคร่ืองครัว/อุปกรณ์/พล�สติก 

ขึ้นรูป ก๊�ซธรรมช�ติ/พลังง�นไอน้ำ�/โรงไฟฟ้� และอุตส�หกรรมคลังสินค้�และ

บริก�รขนส่ง ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยคว�มเจริญไปสู่ภูมิภ�คทั้งในด้�นแรงง�นและ

ร�ยได้ของประช�กร ขณะเดียวกันลดคว�มแออัดของคนหลั่งไหลเข้�สู่กรุงเทพฯ  

แต่อย่�งไรก็ต�ม พบผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง คือ ก�รเข้�ของกลุ่ม

พ่อค้�จีนที่เข้�ม�ร่วมทุนกับพ่อค้�ผลไม้ไทยเพื่อรวบรวมผลไม้ (ล้ง) หรือเหม� 

ทั้งสวนส่งไปข�ยยังประเทศจีน โดยเฉพ�ะทุเรียน มังคุด ลำ�ใย ทำ�ให้เกษตรกร 

เริ่มลงทุนทำ�สวนผลไม้เหล่�นี้จำ�นวนม�ก เมื่อผลผลิตที่ออกม�ม�ก จะทำ�ให้ร�ค� 

ตำ�่ลงได้ หรอืก�รสร�้งข�่วเรือ่งสนิค�้ไมไ่ด้คณุภ�พ แลว้ล้งจนีจะใชห้ว้งเวล�นีใ้นก�ร

กดร�ค�สินค้� และก�รที่นักลงทุนจีนมีกิจก�รร่วมค้�จัดตั้งโรงง�นกับคนพื้นที่  

แตก่ลบัไมม่กี�รถ่�ยทอดคว�มรูแ้ละเทคโนโลยใีหก้บัคนไทยอย�่งจรงิจงั ซ้ำ�ยงัมกี�ร

ลักลอบนำ�แรงง�นจีนเข้�ม� ทำ�ให้ไทยไม่ได้ประโยชน์ในท�งเศรษฐกิจให้กับคน 

ในพื้นที่จังหวัดระยองอย่�งที่ควรจะเป็น รวมถึงปัญห�ของผู้ประกอบก�รในพื้นที่

ต้องก�รห�ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวด้วยก�รทำ�สถ�นท่ีพักแบบโฮมสเตย์ แต่ไม่

ส�ม�รถขอใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจโรงแรม

ต�มกฎหม�ยอย�่งถกูตอ้งได้ ซึง่สง่ผลตอ่ร�ยไดท้ีม่�จ�กก�รทอ่งเทีย่ว เชน่

เดียวกัน ปัญห�ที่พบในพื้นที่อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตร�ด เป็นผลที่เกิดจ�ก 

ก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย ข�ดก�ร

ร�ยง�น และไรก้�รควบคมุ (IUU Fishing) ทำ�ใหช้�วประมงพ้ืนบ�้นซ่ึงเปน็เรือประมง
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ขน�ดเล็กถูกจับดำ�เนินคดี และเสียค่�ปรับจำ�นวนม�ก จึงส่งผลต่อร�ยได้ประช�ชน

ท้องถิ่น ตล�ดก�รส่งออกอ�ห�รทะเลถดถอย จนทำ�ให้ประช�ชนส่วนหนึ่งต้อง 

ไปทำ�ประมงในพื้นที่แถบช�ยฝั่งของกัมพูช� 

 ๒.๓	ด้�นสังคม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง เห็นได้ชัดเจนถึงคว�ม

เปลี่ยนแปลงในก�รขย�ยตัวของเส้นท�งก�รคมน�คมต่�ง ๆ เป็นไปในท�งที่ดีขึ้น 

ส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดินท�งของประช�ชนในพืน้ที ่ และนกัท่องเทีย่ว  

ยกระดับคุณภ�พชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ แต่อย่�งไรก็ต�ม ในส่วนของพื้นที่ท่�เรือ

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต้องอ�ศัยก�รสร้�งคว�มเข้�ใจของชุมชนในพื้นท่ีในก�ร

เวนคืนที่ดินที่ใช้ระยะพอสมควร ซึ่งเกิดจ�กชุมชนที่ได้เคยพักอ�ศัยอยู่เดิมได้ใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีของท่�เรือฯนี้ ในก�รพักอ�ศัยและประกอบอ�ชีพเลี้ยงหอย  

ทำ�ให้ท�งท่�เรือฯ ต้องพิจ�รณ�และชดเชยค่�เสียห�ยให้กับชุมชนเป็นจำ�นวนม�ก 

นอกจ�กนี้ ผลกระทบท่ีม�พร้อมกับก�รพัฒน�เมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง คือ 

ปัญห�ของประช�กรแฝงทีจ่ะทำ�ให้เกดิเป็นปัญห�อืน่ๆ ต�มม� เช่น แรงง�นข้�มช�ติ 

ผิดกฎหม�ย ปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้� ปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุขจ�กโรคท่ีม�กับก�ร

เคลื่อนย้�ยประช�กร และยังมีปัญห�จ�กก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ไม่ได้รับคว�ม 

เป็นธรรม ที่เกิดม�จ�กบ�งหน่วยง�นขอนำ้�ไปใช้เพื่อก�รเกษตรแต่กลับนำ�ไปใช้ใน

อตุส�หกรรม ทำ�ให้เกษตรกรบ�งส่วนไม่ส�ม�รถใช้นำ�้ในพ้ืนทีน่ัน้ได้ หรือมนีำ�้ไม่เพียง

พอต่อก�รทำ�ก�รเกษตรกรรม โดยในส่วนของพื้นที่อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตร�ด 

ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ ตำ�บล ได้แก่ ห�ดเล็ก คลองใหญ่ ไม้รูด ได้มีก�รว�งแนวท�ง

ในก�รภ�คพัฒน�พื้นที่แตกต่�งกันไปต�มลักษณะภูมิประเทศ คือ ก�รค้�ช�ยแดน 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เศรษฐกิจ ต�มลำ�ดับ ซึ่งรัฐบ�ลได้ว�งแผนให้ตำ�บลไม้รูด 

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีพ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีคว�มเห็นว่� ผลจ�กปัญห�ก�รแก้ไข

ประมงในพืน้ทีย่งัไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ ทำ�ให้เรอืไทยย้�ยสัญช�ติ เพ่ือหลีกเล่ียงกฎหม�ย  

ในอน�คตอ�จทำ�ให้ไทยประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น 

 ๒.๔	ด้�นก�รทห�ร	ในสว่นของกองบญัช�ก�รปอ้งกันช�ยแดนจนัทบรุแีละ

ตร�ด (กปช.จต.) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้ว�งม�ตรก�รดูแลคว�มสงบเรียบร้อย 



เอกสารงานวิจัย เรื่อง
“โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) : ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย”
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โดยมีก�รจัดชุดพัฒน�สัมพันธ์มวลชน ชุดวิทย�กรสำ�หรับให้คว�มรู้/ปลูกฝัง

อดุมก�รณท์ีด่ ีและมหีนว่ยบรรเท�ส�ธ�รณภยัในพืน้ที ่เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�

ย�เสพติด ก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รให้คว�มช่วยเหลือประช�ชน

ได้ทันท่วงที อีกท้ังยังส�ม�รถพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับผู้นำ�ฝ่�ยทห�ร และผู้นำ�ฝ่�ย

ปกครองท้องถิ่นในทุกระดับ ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งเสถียรภ�พและคว�มมั่นคงในพื้นที่

ต�มแนวช�ยแดนได้เป็นอย่�งดี ถือเป็นก�รส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทำ�ให้

เกิดบรรย�ก�ศท�งด้�นก�รค้� ก�รลงทุน ของประช�ชนท้ังสองประเทศเป็นไปด้วยดี  

นักลงทุนต่�งช�ติมีคว�มมั่นใจในก�รลงทุนม�กยิ่งขึ้น และจ�กก�รที่หน่วยได้มี

ศักยภ�พในก�รรบทัง้ท�งบก ทะเล และอ�ก�ศ ทีเ่ขม้แขง็ ทำ�ใหไ้ทยมอีำ�น�จในก�ร

ตอ่รองด้�นต�่งๆ ไดม้�กข้ึน แตอ่ย�่งไรกต็�ม ก�รสร�้งคว�มสมัพนัธท์ีด่กีบัประเทศ

เพ่ือนบ้�น กปช.จต. ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ได้อย่�งเป็นท�งก�ร ท้ัง ๆ ท่ีใน 

สภ�พพื้นที่ช�ยแดนติดกันเพียง ๕๐ กิโลเมตร ห�กเกิดปัญห�ก�รเจรจ�ต่อรองเกิด

ขึ้นในพื้นที่ ต้องรอก�รประส�นง�นจ�กคณะกรรมก�รร่วมมือรักษ�คว�มสงบ

เรียบร้อยบริเวณช�ยแดนไทย – กัมพูช�

 ๒.๕	ด้�นข้อมูลข่�วส�ร	และอื่นๆ	ทุกหน่วยง�นที่ได้เข้�เยี่ยมชม ต่�งให้

คว�มสำ�คัญกับก�รจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมควบคู่กับชุมชนท้องถ่ิน ยกตัวอย�่งเช่น 

โครงก�รผลติกระแสไฟฟ�้จ�กทุง่ก�หนั ก�รมสีว่นร่วมกบัชมุชนในก�รอนรัุกษ์และ

พัฒน�ป่�ช�ยเลน ติดต�มเฝ้�ระวังคุณภ�พส่ิงแวดล้อมอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล  

แต่อย่�งไรก็ต�ม ในทุกพื้นที่ยังพบปัญห�ก�รบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลท�งสถิติ 

ของทุกหน่วยง�นให้มีคว�มเป็นปัจจุบันและทันสมัย รวมถึงก�รเข้�ถึงเทคโนโลยี 

ยงัมคีว�มแตกต�่งกนัม�กระหว�่งคนรุ่นใหมก่บัเก�่ ซึง่ขณะนีย้งัพบก�รใชเ้ทคโนโลยี

ในท�งทีผิ่ด จ�กก�รทำ�บอ่นก�รพนนัออนไลนท่ี์ม�จ�กนกัลงทนุจนีต�มแนวช�ยแดน

เพิม่ม�กขึน้ โดยมีก�รว�งเซริฟ์เวอรท่ี์คอมพวิเตอรห์ลกั (Host Computer) แลว้ต่อ

กับโมเดม็ (Modem) ทีพ่วงกบัส�ยโทรศพัทห์รอืตอ่สญัญ�ณไวไฟ (Wi-Fi) ทำ�ใหเ้กดิ

ก�รนำ�ขอ้มลูเข�้สูร่ะบบโครงข�่ยข้อมลูมกี�รรบัเงินพนนัระหว�่งประเทศ เปน็ปญัห�

ที่ไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้�ระวังอย่�งใกล้ชิด  
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๓.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 ๓.๑	 ด้�นก�รเมือง	 : จ�กสถ�นก�รณ์ก�รเลือกตั้งที่เพิ่งจบไปภ�ยใต้

รัฐธรรมนูญใหม่ แต่ก�รเดินหน้�ในโครงก�ร EEC ยังคงไม่หยุดก�รดำ�เนินต่อให้ถึง

เป้�หม�ย ขณะน้ี นักลงทุนท้ังในและต่�งประเทศยังคงให้คว�มสนใจ และเช่ือมั่น 

ในศักยภ�พท่ีไทยจะขย�ยก�รพัฒน�ไปในทิศท�งที่ดีขึ้นได้ ดังนั้น ก�รผลักดัน 

ให้โครงก�ร EEC ได้พัฒน�ไปอย่�งต่อเนื่องจะเป็นเรื่องสำ�คัญที่ภ�คก�รเมืองต้อง

ให้ก�รสนับสนุน ไม่นำ�เข้�ไปในกระแสคว�มขัดแย้งและคว�มผันแปรท�งก�รเมือง 

และตอ้งชว่ยขบัเคลือ่นโครงก�รนีใ้หเ้ข�้ถงึประช�ชนฐ�นร�กและเชือ่มต่อกบัโลกไป

ในเวล�เดียวกัน แต่อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลควรเปิดก�รพัฒน�อุตส�หกรรมในพ้ืนท่ีใหม่ๆ  

ให้กับก�รลงทุนด้วย เนื่องจ�ก ยังมีจังหวัดอีกหล�ยจังหวัดที่มีศักยภ�พในก�ร 

กระจ�ยคว�มเจริญและเพิ่มพูนศักยภ�พท�งเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้  

โดยสิ่งที่พอจะช่วยรัฐบ�ลได้ คือ ก�รใช้ผังเมืองเชื่อมโยงก�รใช้ประโยชน์ให้

ครอบคลุมไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

๓.๒	ด�้นเศรษฐกจิและสงัคม	:	รฐับ�ลไมม่คีว�มจำ�เปน็ท่ีจะต้องขย�ยสิทธิ

ประโยชน์หรือให้ตัวเงินเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

ด�้นภ�ษ ีแตร่ฐับ�ลควรมุง่ทรพัย�กรและคว�มสนใจไปท่ีก�รลดอปุสรรคก�รดำ�เนนิ

ธุรกิจ และสร้�งคว�มเข้�ใจกับนักลงทุนจีนถึงสิทธิ์ในก�รลงทุนโครงก�รใหญ่ ๆ  

ในประเทศไทยว่�เป็นเพียงก�รเช่�พื้นที่เท่�นั้น รวมถึงไทยต้องมีคว�มระมัดระวัง

และรอบคอบในก�รเจรจ� จะได้ไม่เกิดปัญห�กับดักหนี้สิน ขณะเดียวกันต้องกำ�กับ

ดูแลให้นักลงทุนจีนปฏิบัติต�มกฎระเบียบต่�งๆ ของรัฐบ�ลอย่�งเคร่งครัด เพื่อให้

ไทยไดป้ระโยชนส์งูสดุจ�กก�รพฒัน�เศรษฐกจิก�รค้�ร่วมกันกบัจีน และเพ่ือส่งเสริม

ก�รพัฒน�ในด้�นก�รท่องเที่ยว สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่ 

EEC ควรยกระดับสถ�นท่ีท่องเที่ยวให้มีก�รสร้�งเรื่องร�วและระบุคว�มสำ�คัญ  

ผูกโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น แล้วใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงใช้เป็นเครื่องมือในก�ร 

กระตุ้นก�รท่องเท่ียวของไทย ท้ังนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรม 

ในพืน้ทีมุ่ง่เนน้ก�รแสดงคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มควบคูกั่บก�รส�น
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สมัพนัธกั์บชมุชน และเพิม่ก�รเปน็ผูบ้กุเบิกก�รทอ่งเทีย่วเชงิอนรัุกษ ์เปน็อกีแนวท�ง

หน่ึงที่จะทำ�ให้ส�ม�รถเป็นจุดเด่นของเมืองเกษตรกรรมท่ีพัฒน�ไปเป็นเมือง

อตุส�หกรรม พรอ้มกบัก�รมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีว�มสมดุลกบัสิง่แวดลอ้ม ประช�ชน

ในพื้นที่มีคว�มกินดีอยู่ดี

 นอกจ�กนี้ ภ�ครัฐควรต้องเริ่มฟังเสียงประช�ชนทั้งในและรอบพื้นที่ EEC 

ด้วยว่� สิทธิประโยชน์ที่ภ�ครัฐนำ�เสนอให้กับนักลงทุนในพื้นท่ี EEC ก่อให้เกิด

ประโยชน์กับประช�ชนร�กหญ้�อย่�งเป็นรูปธรรมต�มนโยบ�ยท่ีรัฐได้ว�งไว้หรือ

ไม่ และรัฐบ�ลโดยเฉพ�ะกระทรวงพ�ณิชย์ ควรว�งม�ตรก�รไม่ให้ล้งจีนเข้�ม� 

เอ�รัดเอ�เปรียบเกษตรกรไทยในเรื่องร�ค� และชนิดของผลไม้ที่ปลูกให้มี 

คว�มเหม�ะสม รวมถึง ก�รสร้�งมูลค่�สินค้�เกษตร ป้องกันสินค้�เกษตรล้นตล�ด 

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้�งก�รแข่งขันของล้งผลไม้ โดยเพิ่มประสิทธิภ�พท�งก�รตล�ดของ

ล้ง และก�รเพ�ะปลูกของช�วสวน ขณะเดียวกัน รัฐต้องควบคุมก�รใช้นำ้�อย่�งเข้ม

งวด เนื่องจ�ก ระบบส�ธ�รณูปโภคในพื้นที่นั้นไม่เพียงพอ ปัจจุบันคว�มต้องก�รใช้

นำ้�มีทั้งภ�คอุตส�หกรรมและภ�คครัวเรือนมีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น 

 ๓.๓	ด้�นก�รทห�ร	: ปัจจุบันปัญห�ภัยคุกค�มได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นรูป

แบบใหม่ ทำ�ให้หน่วยง�นคว�มมั่นคงต้องเสริมสร้�งให้พื้นที่มีคว�มเจริญม�กยิ่งขึ้น 

ควบคูไ่ปกับก�รพฒัน�บคุล�กร ขณะเดยีวกนั ตอ้งส�ม�รถใหค้ว�มรูใ้นก�รประกอบ

อ�ชพีใหกั้บประช�ชน โดยนอ้มนำ�โครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�รติ�่งๆเพือ่ชว่ยเหลอื

ประช�ชนที่ว่�งง�น ข�ดแคลนท่ีดินทำ�กินให้ได้มีที่อยู่อ�ศัยและมีที่ดินทำ�กินเป็น

ของตนเอง รวมถึง สนับสนุนให้ประช�ชนได้มีคว�มรู้ท�งด้�นก�รเกษตรกรรมและ

ส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้ นอกจ�กนี้ ควรจัดทำ�โครงก�รนิยม

ไทยกับหมู่บ้�นต�มแนวช�ยแดน เพื่อเป็นอีกหน่ึงแนวท�งที่เป็นเครื่องมือสำ�คัญ 

ในก�รเข้�ถึงประช�ชนท่ีอยู่ต�มแนวช�ยแดนซ่ึงถือว่�เป็นพื้นที่เปร�ะบ�ง ทั้งนี้  

ก�รจัดทำ�โครงก�รดังกล่�วจะเป็นก�รรักษ�ไว้ซึ่งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง

ประช�ชนทั้งสองประเทศ ทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือแล้วส�ม�รถสร้�งเป็น “เครือข่�ย

มวลชน” ที่ส�ม�รถช่วยเหลือง�นของหน่วยร�ชก�รและกองทัพได้
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๓.๔	ด้�นข้อมูลข่�วส�ร	และอื่น	ๆ 	:	รัฐบ�ลควรปรับโครงสร้�งก�รศึกษ�

ให้สอดรับกับง�น อ�ชีพ และก�รดำ�รงชีวิตยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นฐ�นขับเคลื่อน

ก�รพัฒน� เพื่อมุ่งสร้�งคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมและรับผิดชอบต่ออน�คต 

ของเย�วชน และต้องบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลให้เชื่อมโยงเข้�ถึงกันได้ในทุกหน่วยง�น 

เพ่ือคว�มสะดวกในก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รห�คว�มเหม�ะสมในพัฒน�พื้นที่

ไดอ้ย�่งตรงจดุ รวมถงึรฐับ�ลควรทบทวนก�รปรับกฎหม�ยใหม้คีว�มพร้อมใช ้และ

เอื้อต่อก�รดึงดูดนักลงทุน ขณะเดียวกัน ต้องบังคับใช้ กฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด 

ในประเด็นที่ผู้ประกอบก�รต่�งประเทศไม่ถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้อย่�งเต็มที่  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งฝ่�ยเทคนิคต่�ง ๆ ในโรงง�น ทำ�ให้แรงง�นและธุรกิจท้องถ่ิน 

ไม่ได้รับประโยชน์อย่�งที่ค�ดหวังไว้
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ภ�คผนวก	ข

ภ�พประกอบก�รเดินท�งเข้�พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนก�รวิจัย

เมื่อวันที่	๒๗-๓๑	พ.ค.๖๒	

ณ	จ.ชลบุรี	จ.ระยอง	จ.จันทบุรี	และ	จ.ตร�ด

 วันที่ ๒๗ พ.ค.๖๒ คณะนักวิจัย กศย.ศศย.สปท. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

สนับสนุนง�นวิจัย ณ ท่�เรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  โดยมี ร.ท. ยุทธน� โมกข�ว  

ผู้อำ�นวยก�รท่�เรือแหลมฉบังและคณะฯให้ก�รต้อนรับ และบรรย�ยสรุปพร้อม 

ตอบข้อซักถ�ม
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วันที่ ๒๗ พ.ค.๖๒ คณะนักวิจัย กศย.ศศย.สปท. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล

สนับสนุนง�นวิจัย ณ นิคมอุตส�หกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  โดยมี คุณส�ธิต เกียรติ

กำ�จร ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฯ ให้ก�รต้อนรับ และบรรย�ยสรุปพร้อมตอบข้อซักถ�ม
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วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ คณะนักวิจัย กศย.ศศย.สปท. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล

สนับสนุนง�นวิจัย ณ ศ�ล�กล�งจังหวัดระยอง จ.ระยอง ซ่ึงเป็นก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก  

โดยมี คุณสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้�สำ�นักง�นจังหวัดระยอง เป็นประธ�นและ

ให้ก�รต้อนรับคณะฯ พร้อมตอบข้อซักถ�ม

วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ คณะนักวิจัย กศย.ศศย.สปท. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล

สนับสนุนง�นวิจัย ณ นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด จ.ระยอง โดยมี  คุณฉก�จ พัฒนศรี  

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นม�บต�พุดเป็นประธ�น และคณะฯ ให้ก�รต้อนรับ พร้อม

บรรย�ยสรุป ตอบข้อซักถ�ม และพ�เยี่ยมชมโครงก�รฯ 
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วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ คณะนักวิจัย กศย.ศศย.สปท. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล

สนับสนุนง�นวิจัย ณ ร.พัน.๒ ค่�ยต�กสิน จ.จันทบุรี โดยมี น.อ. ธิติกร แดงรักสกุล 

ร.น. รอง เสธ.กกล.กปช.จต. เป็นประธ�น และคณะฯ ให้ก�รต้อนรับ พร้อมบรรย�ยสรุป 

ตอบข้อซักถ�ม
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วันท่ี ๓๐ พ.ค.๖๒ เวล� ๐๙๐๐-๑๖๓๐ คณะนักวิจัย กศย.ศศย.สปท. ลงพ้ืนท่ี

เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนง�นวิจัย ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอคลองใหญ่ จ.ตร�ด โดยมี  

คุณประพันธ์ ประทุมชุมภู่ ปลัดอ�วุโส หัวหน้�กลุ่มง�นบริห�รง�นปกครองอำ�เภอ

คลองใหญ่ เป็นประธ�นและคณะฯ ให้ก�รต้อนรับ พร้อมบรรย�ยสรุป ตอบข้อ 

ซักถ�ม และพ�เยี่ยมชมเขตแดนไทย-กัมพูช� บ้�นห�ดเล็ก หลักเขตที่ ๗๓ รวมถึง

จุดผ่�นแดนถ�วร บ้�นห�ดเล็ก  
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ภ�คผนวก	ค

ก�รสนทน�กลุ่ม	(Focus	Group)

-----------------------------------------------------

เรื่อง	“โครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง	(Belt	and	Road	Initiative	:	BRI)	และ

โครงก�รพัฒน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor	

:	EEC)	:	คว�มมั่นคงร่วมระหว่�งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนและไทย”

คำ�ชี้แจง

(๑) จุดประสงค์ในก�รสนทน�กลุ่มในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษ�คว�มเชื่อมโยง

ระหว่�งโครงก�ร BRI ของจีน และ EEC ของไทย และผลกระทบ/ข้อควรระวัง 

ของก�รดำ�เนินกิจกรรมของทั้งสองโครงก�ร รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะแนวท�ง 

ก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงร่วมกัน เพื่อให้กองทัพไทยเตรียมคว�มพร้อมรองรับ 

ผลอันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ในเขต EEC ดังนั้น จึงขอ 

คว�มร่วมมือจ�กท่�นในก�รตอบแบบสัมภ�ษณ์นี้ 

(๒)  ขั้นตอนในก�รสนทน�กลุ่ม

- ผู้ดำ�เนินก�รสนทน�แนะนำ�ตนเอง และทีมง�น

-  อธิบ�ยถึงวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ� และจุดมุ่งหม�ยในก�รสนทน�กลุ่ม

-  เริ่มถ�มคำ�ถ�มในแนวก�รสนทน�ที่ได้จัดเตรียมม� 

ผูศึ้กษ�จะนำ�ขอ้มูลจ�กก�รสมัภ�ษณม์�สรปุในภ�พรวมและนำ�ม�เขยีนเพือ่

ประกอบเป็นเอกส�รก�รวิจัย โดยไม่มีก�รอ้�งชื่อของท่�นแต่อย่�งใด ท่�นส�ม�รถ

ที่จะไม่ตอบคำ�ถ�มใดๆ ที่ทำ�ให้ท่�นไม่สะดวกใจและขอรับรองว่�คำ�ตอบของท่�น

จะไม่มีผลใดๆ ต่อก�รปฏิบัติง�นของท่�น

คำ�ตอบท่ีไดจ้�กก�รสนทน�กลุม่ในครัง้นี ้จะได้รบัก�รเกบ็รักษ�เปน็คว�มลับ

ต�มจรรย�บรรณของก�รวจัิย ขอ้มลูทีไ่ดถ้อืเปน็สทิธ์ิสว่นตัวของผูต้อบ ก�รร�ยง�น

ผลจะแสดงออกม�ในลักษณะกลุ่มและผลรวมของกลุ่มเท่�นั้น และขอรับรองว่� 
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คำ�ตอบของท่�นจะไมส่ง่ผลเสยีตอ่หนว่ยง�นหรือตัวท�่นเปน็อนัเด็ดข�ด คณะผูวิ้จยั

ขอขอบพระคุณในคว�มร่วมมือของทุกท่�นม� ณ โอก�สนี้ 

คำ�ถ�มในก�รสนทน�กลุ่ม	

(๑) โครงก�รพัฒน�เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออกเป็นศูนย์กล�งก�รเช่ือมโยง

ระดับโลกได้อย่�งไรบ้�ง  

(๒) ผลกระทบ/ข้อควรระวังของก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�ร BRI ของจีน

และ EEC ของไทยจะส่งผลกระทบ อย่�งไร อันได้แก่ (๑) ด้�นก�รเมือง/ก�รทูต  

(๒) ด้�นเศรษฐกิจ (๓) ด้�นก�รทห�ร และ (๔) ด้�นข้อมูลข่�วส�รอื่น ๆ

(๓) ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มม่ันคงร่วมกัน เพ่ือให้กองทัพไทย

และหน่วยง�นคว�มมั่นคง ได้เตรียมคว�มพร้อมรองรับผลอันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย 

BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ในเขต EEC

ขอแสดงคว�มนับถือ

คณะวิจัย

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

โทร	๐๒	๒๗๕	๕๗๑๕	E-mail:	kannika.ma34@gmail.com	
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ภ�คผนวก	ง

แบบสัมภ�ษณ์เชิงลึก(In-depth	Interview)และภ�พประกอบ

-----------------------------------------------------

เรื่อง	 “โครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (Belt and Road Initiative : BRI) และ

โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 

EEC) : คว�มมั่นคงร่วมระหว่�งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนและไทย”

คำ�ชี้แจง

 (๑) จุดประสงค์ในก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษ�คว�มเชื่อมโยง

ระหว่�งโครงก�ร BRI ของจีน และ EEC ของไทย และผลกระทบ/ข้อควรระวังของ

ก�รดำ�เนินกิจกรรมของทั้งสองโครงก�ร รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะแนวท�งก�ร 

เสริมสร้�งคว�มมั่นคงร่วมกัน เพื่อให้กองทัพไทยเตรียมคว�มพร้อมรองรับผล 

อันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ในเขต EEC ดังนั้น จึงขอคว�ม 

ร่วมมือจ�กท่�นในก�รตอบแบบสัมภ�ษณ์นี้ 

 (๒) ในก�รตอบแบบสัมภ�ษณ์นี้ผู้ตอบไม่ต้องเขียนช่ือลงในแบบสัมภ�ษณ์ 

และกรุณ�ตอบต�มคว�มเป็นจริงม�กที่สุด เพื่อให้ได้ผลก�รศึกษ�ที่เชื่อถือได้และ 

มีประโยชน์สูงสุดต่อก�รพัฒน�เอกส�รวิจัยของหน่วยง�นต่อไป

 (๓) แบบสัมภ�ษณ์นี้มีเนื้อห�จำ�นวนทั้งสิ้น ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้แทนองค์กร

  ส่วนที่ ๒  คว�มเชื่อมโยงระหว่�งโครงก�ร BRI กับ EEC

  ส่วนที่ ๓ ปัญห� อุปสรรค และผลกระทบในโครงก�ร BRI และ EEC

  ส่วนที่ ๔  แนวท�งในก�รบูรณ�ก�รภ�รกิจของหน่วยง�นด้�นคว�ม 

   มั่นคงในพื้นที่ 

 (๔)  ขั้นตอนในก�รสัมภ�ษณ์

  ๔.๑ กล่�วทักท�ยสวัสดีผู้ให้สัมภ�ษณ์และอธิบ�ยเกี่ยวกับง�นวิจัยกับ

ผู้ให้สัมภ�ษณ์ได้รับทร�บ
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  ๔.๒ ชีแ้จง้วตัถปุระสงค์ในก�รสมัภ�ษณแ์ละประโยชนท์ีผู่ใ้หส้มัภ�ษณ์

จะได้รับ

  ๔.๓ ชี้แจ้งก�รเก็บรักษ�คว�มลับของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล

  ๔.๔  ขออนญุ�ตบันทกึเสยีง เพือ่คว�มสะดวกและคว�มสมบรูณใ์นก�ร

เก็บและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

  ๔.๕  กำ�หนดระยะเวล�สัมภ�ษณ์ประม�ณ ๔๕ น�ที ถึง ๑ ชั่วโมง 

  ๔.๖ กล่�วขอบคุณผู้ให้สัมภ�ษณ์ และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล

ของผู้ให้สัมภ�ษณ์

 ผูศึ้กษ�จะนำ�ข้อมูลจ�กก�รสมัภ�ษณม์�สรปุในภ�พรวมและนำ�ม�เขียนเพือ่

ประกอบเป็นเอกส�รก�รวิจัย โดยไม่มีก�รอ้�งชื่อของท่�นแต่อย่�งใด ท่�นส�ม�รถ

ที่จะไม่ตอบคำ�ถ�มใดๆ ที่ทำ�ให้ท่�นไม่สะดวกใจและขอรับรองว่�คำ�ตอบของท่�น

จะไม่มีผลใดๆ ต่อก�รปฏิบัติง�นของท่�น

 คำ�ตอบที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์ในครั้งนี้ จะได้รับก�รเก็บรักษ�เป็นคว�มลับ

ต�มจรรย�บรรณของก�รวจิยั ขอ้มลูทีไ่ดถ้อืเปน็สทิธ์ิสว่นตัวของผูต้อบ ก�รร�ยง�น

ผลจะแสดงออกม�ในลักษณะกลุ่มและผลรวมของกลุ่มเท่�นั้น และขอรับรองว่�คำ�

ตอบของท�่นจะไมส่ง่ผลเสยีตอ่หนว่ยง�นหรอืตัวท่�นเปน็อนัเด็ดข�ด คณะผู้วจัิยขอ

ขอบพระคุณในคว�มร่วมมือของทุกท่�นม� ณ โอก�สนี้
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ส่วนที่	๑	ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้แทนองค์กร

ตำ�แหน่ง................................................หน่วยง�น...................................................

ส่วนที่	๒	คว�มเชื่อมโยงระหว่�งโครงก�ร	BRI	กับ	EEC

 ๑) โครงก�รคว�มริเริ่มแถบและเส้นท�ง (The Belt and Road Initiative) 

ของส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี มคีว�มสอดคลอ้งกบัโครงก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิ

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของไทย ท่�นเห็นด้วยหรือไม่ 

เพร�ะเหตุใด 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 ๒) โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) ของไทย ในโครงก�รอะไรบ�้ง ท่ีมคีว�มเชือ่มโยงกับโครงก�รคว�ม

ริเร่ิมแถบและเส้นท�ง (The Belt and Road Initiative) ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 ๓) ปัจจัยคว�มสำ�เร็จของก�รสร้�งคว�มร่วมมือในมิติเศรษฐกิจภ�ยใต้

โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 

EEC) ผ่�นข้อริเริ่มแถบและเส้นท�ง (The Belt and Road Initiative) ของ

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน คืออะไร

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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ส่วนที่	๓	ปัญห�	อุปสรรค	และผลกระทบในโครงก�ร	BRI	และ	EEC

 ๔) ปญัห� อปุสรรค และคว�มท�้ท�ยของก�รสร�้งคว�มรว่มมอืของโครงก�ร

พฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ผ�่น

ข้อริเริ่มแถบและเส้นท�ง (The Belt and Road Initiative) ของส�ธ�รณรัฐ

ประช�ชนจีน คืออะไร 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 ๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ (๑) ด้�นก�รเมือง/

ก�รทูต (๒) ด้�นเศรษฐกิจ (๓)ด้�นก�รทห�ร และ (๔) ด้�นข้อมูลข่�วส�รอื่น ๆ  

อย่�งไรบ้�ง 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

สว่นท่ี	๔	แนวท�งในก�รบรูณ�ก�รภ�รกจิของหนว่ยง�นด�้นคว�มมัน่คงในพืน้ที	่

 ๖)  อย�กให้ท่�นไดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวท�งก�รเสรมิสร�้งคว�มมัน่คงรว่มกนั

ทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม  ตอ่กองทพัไทยและหนว่ยง�นคว�มมัน่คง เพือ่เตรยีมคว�ม

พร้อมรองรับผลอันเนื่องม�จ�กนโยบ�ย BRI และก�รพัฒน�พื้นที่ในเขต EEC

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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