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กรณีภูมิภาคเอเชียในทศวรรษนี้ ไม่มีโครงการเมกกะโปรเจ็คต์ทางด้านโลจิสติกส์ใด ที่ได้รับการ
พิจารณามากไปกว่า โครงการ One Belt One Road (OBOR) ของประเทศจีนอีกแล้ว  
ด้วยเกิดผลกระทบแผ่กระจายเป็นวงกว้างต่อหลายประเทศในเอเซีย และส่งผลต่อยุโรป 
และสหรัฐอเมริกาโดยทางอ้อมด้วย

เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 คืออะไร?
(BBC, in Thailand 13 May 2017)

 ในการประชุมสุดยอด The Belt and Road Forum for International Cooperation 
เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเปิดการประชุม
ที่มีผู้น�าจาก 29 ประเทศเข้าร่วม ว่า โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) 
เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย เส้นทางสายไหมทางบก คือ ถนนและทางรถไฟ
จากจีนมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก และเส้นทางสายไหมทางทะเล คือ เส้นทางทางทะเลจากจีน
มุ่งหน้าลงใต้แล้วเข้าสู่ทิศตะวันตก เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าใน 3 ทวีป ประธานาธิบดีจีนเริ่ม
ประกาศแนวคิดเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 (One Belt One 
Road) ตั้งแต่ปี 2013 และได้เชิญผู้น�าชาติต่าง ๆ มา ร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกรุงปักกิ่งของ
จีนระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคมนี้ แต่มีนัยยะส�าคัญคือ
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 - กต.ยอมรับจีนไม่เชิญ “ประยุทธ์” 
ร่วมประชุม “เส้นทางสายไหม”
 - ฤาเส้นทางสายไหมจะเป็นเพียง
นิทานก่อนนอนเรื่องหนึ่งของจีน
 - รถสินค ้าจีน-ยุโรป ขบวนแรก 
กลับถึงจีนแล้ว
 ลอยด์แอนด์พาร์ทเนอร์ส บริษัท
ประกันภัยชัน้น�าของโลก ประเมนิว่าโครงการนี้
น่าจะใช้งบประมาณมากถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ในการลงทนุและเพ่ิมความร่วมมอืทาง
เศรษฐกิจระหว่าง 65 ประเทศใน 3 ทวีปคือ
เอเชีย แอฟริกา และยุโรป ด้านหนังสือพิมพ ์
เดอะการ์เดียนรายงานโดยอ้าง ฟิตช์ บริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเผยแพร่รายงาน
ก่อนหน้านี้ในปีนี้ว่า ขณะนี้มีหลายโครงการ
อยู ่ระหว่างการวางแผน และอยู ่ระหว่าง 

การด�าเนินการรวมกันเป็นมูลค่า 9 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในพ้ืนที่ที่เส้นทางสายไหม
ศตวรรษท่ี 21 พาดผ่าน จะมกีารสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรอื ถนน 
ทางรถไฟ และท่อส่งก๊าซและน�า้มนั
 ทอม มิลเลอร ์  ผู ้ เขียนเ ก่ียวกับ
โครงการนีใ้นหนงัสอืชือ่ China’s Asian Dream 
เปิดเผยต่อเดอะการ์เดียนว่า คนจ�านวนมาก
เชื่อว่าโครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 
21 ของจีนเป็นอุบายทางภูมิศาสตร์การเมือง
ของจีนในการขยายอิทธิพลในภูมิภาค ในช่วง
ท่ีประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐัฯ ถอย
ห่างออกจากเอเชีย (บทความจาก ส�านักข่าว 
BBC ประจ�าประเทศไทย 13 พฤษภาคม 2017)
 ขอเสริมรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งว่า  
ในการประชุมคร้ังนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ส่งผู้แทน

Asia Map of One Belt One Road ที่ใช้ในการประชุมนานาชาติที่ปักกิ่ง
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เข้าร่วมคือ รมต. ลอเรนซ์ หว่อง รัฐมนตรี
พัฒนาแห่งชาติ เท่านั้น ทั้งที่เส้นทางสายไหม
ทางทะเล หรือ Southern Silk Road ต้อง
ผ่านช่องแคบสิงคโปร์ (ดังภาพ) ซึ่งมิได้เป็น
ทะเลหลวง แต่เป็นช่องแคบของสามประเทศ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมี
ประเทศสิงคโปร์เป็นแม่เรือใหญ่ หากจะ
ผ่านช่องแคบส�าคัญแล้วไม่เจรจากับเจ้าของ 
ช่องทางนั้น เกรงจะผิดวิสัยของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ?
 เดิมการขนส่งทางทะเลระหว ่าง 
ซีกโลกตะวันตกและตะวันออกนั้น ต้องผ่าน
ช่องทางลดั 3 ช่องแคบตามล�าดบัความส�าคญั
คือ ช่องแคบสิงคโปร์ ช่องแคบซุนดร้า และ
ช่องแคบลอมบอก และการเดินเรือสายหลัก 

ของโลกก็ใช้เส้นทางเหล่านี้มานานต้ังแต่อดีต 
มิจ�าเป็นต้องประกาศใหม่เป็น Southern Silk 
Road ในโครงการ One Belt One Road 
(OBOR) เนื่องจากไม่มีอะไรใหม่ ทั้งทางด้าน
การเดินเรือ การบริหารจัดการและโลจิสติกส์ 
หรือโครงการนี้มีเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องพ่ึงพา
ช่องแคบสิงคโปร์ ?
 “เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2558 สถานี
โทรทัศน์ซีซีทีวี สื่อทางการของรัฐบาลจีน 
เผยแพร่รายงานพิเศษเรื่องเส้นทางสายไหมสู่
อนาคต ตอนที่ 2 (Silk Road to the Future)  
โดยตอนนี้ เป ็นเรื่ องราวเ ก่ียวกับการขุด 
คลองกระ เพ่ือให้เรือเดินสมุทรสามารถตัด
ผ่านจากมหาสมุทรอินเดียข้ามไปยังอ่าวไทย
ได้อย่างสะดวก โดยร่นระยะทางได้กว่า 3 วัน 
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.......เรื่องเงินก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรค
ใด ๆ เลย....เพราะระหว่างการเยือนอย่าง 
เป็นทางการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือน
ตุลาคม 2556 นั้น ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 
ยังเสนอท่ีจะจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับเอเซีย The Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
เพ่ือสนับสนุนโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจของทางสายไหม 
นอกจากนี้กลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งน�าโดยจีน
และรัสเซีย ได้ตกลงที่จะร่วมกันก่อตั้งธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ (New Development 
Bank) โดยจะให้การช่วยเหลือทางการเงินต่อ
ประเทศในตลาดเกิดใหม่เพ่ือลงทุนในโครงการ
ที่ต้องการเงินทุนสูง ๆ อย่างเช่น โทรคมนาคม 

ทรพัยากรน�า้ ถนน ทางรถไฟ และ พลงังาน..... 
ธนาคาร AIIB ซึ่งจะตั้งอยู่ที่กรุงปักก่ิงน้ีจะมี
เงนิทนุด�าเนนิการขัน้ต้นห้าหมืน่ล้านดอลลาร์……” 
(CCTV, October 2015)
 วัตถุประสงค์โครงการของประเทศจนี
นั้น คลองไทยเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในองค์
ประกอบของ Southern Silk Road ทีม่หีลกัการ 
Maritime Transportation O/D: Origin-China, 
Destination- Europe/Middle East โดยมีการ 
เตรียมการในองค์ประกอบอื่น ๆ ตามเส้นทาง 
ทะเล (ดังภาพ) ก็ได้ก�าลังด�าเนินการควบคู่
กันไปแล้ว แม้กระทั่งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ก็
อยู่ในระบบนี้ด้วย จะท�าให้ประเทศไทยเข้ามา 
มส่ีวนเก่ียวข้องกับกรณีการแย่งชงิผลประโยชน์
ในทะเลจนีใต้ เหมอืนกับประเทศอาเซยีนอ่ืน ๆ 
 

Asia Map the Maritime Silk Road (Matthew Mac Egan, 14 October 2014) ท่ีมคีวามแตกต่างกัน
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 เ มื่ อ ก ล า ง ป ี  2 5 5 8  มี บ ร ร ษั ท
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงของประเทศจีน เข้ามา
ท�าความร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าของ
ประเทศไทย โดยมีการสนับสนุนจากนักการ
เมืองของประเทศไทย ท�าการศึกษาคลอง
ลัดประเทศ โดยมีการส�ารวจการวิเคราะห์
ประมาณ 8 เดือน
 ในรายละเอยีดมกีารขอค�าแนะน�าจาก
ผูเ้ชีย่วชาญโลจสิติกส์ของไทย เรือ่ง สะพานน�า้ 
water bridge ซึง่ได้ให้ความเห็นว่า สะพานน�า้ 
water bridge ไม่เหมอืนกับ Sea locked โดย
จะมีงบประมาณการก่อสร้างสูงกว่า ล�าเลียง
เรือผ่านได้น้อยกว่า และค่าใช้จ่ายการยกเรือ
ด้วยลฟิท์หรอืเครือ่งจกัรมากกว่า ในขณะท่ี Sea 
locked ใช้น�า้เป็นเคร่ืองมอืในการเปลีย่นระดบั
เรอื มค่ีาใช้จ่ายน้อยกว่า ส่วนข้อดขีอง water 

bridge คอื ระยะเวลายกเรอืเรว็กว่า สามารถ
ก่อสร้างในพ้ืนที่ต่างระดับมาก (เช่นเป็นเชิง
เขา หรอืแนวทีร่าบสงู-ต�า่) ง่ายกว่า ไม่ต้องการ
ทะเลสาบเพ่ือถ่ายระดับน�้า (เหมือน คลอง
ปานามา) เป็นต้น ทั้งนี้ วิศวกรจีนได้ท�าการ
ส�ารวจเส้นทาง 5 เส้น (ในแนวระนอง-ชุมพร, 
กระบี่-ขนอม และสตูล-สงขลา) เหมือนกับท่ี
ให้ค�าแนะน�า คอื 3 แนวเส้นทางดังกล่าว และ
ท�าการส�ารวจเชงิลกึท่ีเส้น ระนอง-ชมุพร ผ่านจดุ
ก�าหนด 8 จดุ ท้ังระบบ GIS GPS and Drone 
Survey (ไม่ขอแสดงรายละเอยีดการส�ารวจและ
วิเคราะห์) ซึง่ทมีส�ารวจไทย-จนีกล่าวว่า “เขาให้
ความส�าคญักบัเส้นทาง ระนอง-ชมุพร มากกว่า
เส้นทางอืน่” 
 อย ่างไรก็ตามจากการที่ท�าการ
วิเคราะห์โครงการคลองคอคอดกระมานาน
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จะทราบว่า แนวทาง ระนอง-ชุมพร นั้นถึงแม้
ระยะทางบกจะสั้นกว่า แต่ผ่านแนวเขา และ
เหมาะแก่การใช้ Water Bridge มากกว่า แต่
จะมีค่าก่อสร้างมากแต่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยมากกว่า และตรงวัตถุประสงค์
คลองเดินเรือพาณิชย์ต่อเชื่อม Multi Model 
Logistics Transportation ทางบกทางอากาศ 
ไปยังประเทศจีนตอนใต้และประเทศอินโดจีน
ได้มากกว่า 
 ในขณะที่ เส ้นทาง สตูล-สงขลา 
ผ่านที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ระยะทางบกยาว
กว่า เหมาะแก่การใช้ Sea Locked มีค่า
ก่อสร้างถูกกว่ากันมาก แต่จะเกิดประโยชน์
ทางยุทธศาสตร์การควบคุมทางทะเลส�าหรับ
การทหารและความมั่นคงสองมหาสมุทรใน

ภาพตวัอย่างแนวทางเดมิของการวเิคราะห์เส้นทางคลองลดัประเทศ (ระหัตร, 2539)

ภาพกว้าง และ Southern Silk Road การขน
ถ่ายน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติได้ดีกว่า คือตอบ
สนองวัตถุประสงค์ของการเป็นมหาอ�านาจทาง
ทะเล (Sea Power) ของประเทศจนีได้มากกว่า 
เชื่อมโยงทะเลจีนใต้และหมู่เกาะต่าง ๆ ที่มี
ปัญหาอยู่ทุกวันน้ี ได้มากกว่าการเป็นคลองลดั
การขนส่งทางทะเล และเมือ่ถามถึงปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีติดกับแนวคลองฝั่งใต้จะท�าอย่างไร ก็ได้
รับค�าตอบว่าไม่เป็นปัญหาส�าหรับจีนในการ
จัดการกรณีเช่นนี้ 
 ต่อมาเมื่อช่วงปลายปี 2559 มีการ
ท�าประชาพิจารณ์ถงึ 2 ครัง้ในโครงการเมกกะ
โปรเจค็ “โครงการคลองไทย” ของประเทศไทย
ทางภาคใต้ โดยส�านกังานบรหิารแห่งหนึง่ โดย



CONS-MAGAZINE
www.consmag.com

8 www.consmag.comCONS-MAGAZINE
www.consmag.com

8 www.consmag.com

 จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นถึงข้อ
วิพากษ์ของผูเ้ชีย่วชาญด้านโลจสิตกิส์ทางทะเล
ของไทยว่า โครงการ One Belt One Road, 
โครงการ Southern Silk Road, และโครงการ
คลองไทย ท้ังหมดคอื เรือ่งทีม่คีวามเชือ่มโยงกัน 
และงบประมาณมหาศาลของคลองไทยส�าหรบั
ประเทศไทยน้ัน ก็เป็นเพียงเศษส่วนเลก็น้อยของ
ภาพรวมโครงการ One Belt One Road ของ
ประเทศจนี และด้วยรายละเอียดท้ังหมดน้ี ผูน้�า
ประเทศก็อาจเหน็ถึงความส�าคญัของกรณีน้ีจงึ
เป็นค�าตอบต่อสาธารณชนว่า “ยังไม่ถึงเวลา” 
และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในอภิมหาโครงการ 
ในครัง้น้ีหรอืไม่อย่างไร?
 ด้วยสถานการณ์ของจีน และโลก
ตะวันตกคู่แข่งขันกันคือ สหรัฐอเมริกา ท�าให้
พอท่ีจะประเมินได้ว่า โครงการ One Belt 
One Road ของประเทศจีน คงไม่หยุดชะงัก
เป็นเพียงกระแสนิยมเท่านั้น แต่จะเดินหน้า
ต่อไปจนส�าเร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว  
ซึ่งหมายถึงคลองลัดประเทศไทยที่จะเกิดข้ึน
อย่างแน่นอนตามกันมา เพราะคลองนี้เป็น 
“หัวเข็มขัดหรือสวิทซ์” ที่จะท�าให้เส้นทาง 
โลจิสติกส ์ทางทะเลไหลเ วียนครบถ ้วน
สมบูรณ์ต่อไป 

วิเคราะห์ถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลระดับชาติ
ว่า “คลองไทยเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย
และภาคใต้หรอืไม่” ซึง่จรงิ ๆ แล้วเรือ่งน้ีไม่ใช่
ประเด็นส�าคญั เพราะจรงิ ๆ  แล้วคลองน้ีเป็นของ
ไทยหรือไม่ มกีารประเมนิว่าจะใช้งบประมาณ
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 52,665.1 ล้านเหรยีญ
สหรฐั (Power China Kunming Corp., 2015) 
หรอืประมาณ 1,786,396.8 ล้านบาท ประเด็น
ส�าคัญคือ ประเทศไทยมีงบประมาณระดับน้ี
หรอืไม่ จะกู้ยืมได้ทีไ่หน ใครจะให้ยืมเงนิ หาก
เขายังไม่เห็นความคุ้มค่าตอบแทน และหาก
ใครจ่ายเงนิคนนัน้เป็นเจ้าของคลอง จงึมคี�าถาม
จากผูเ้ชีย่วชาญไทยว่า “เป็นคลองไทยหรอืไม่” 
และเคยมข้ีอก�าหนดเผยแพร่ออกมาว่า เจ้าของ
คลองจะสามารถใช้ท่ีดนิสองฝ่ังคลอง สามารถ
มอีธิปไตยเหนือคลอง และสามารถก�าหนดเรอื
ท้ังเรือสินค้าและเรือรบท่ีจะผ่านคลองได้ เรา
จงึสามารถคาดการณ์ได้ว่า คลองลดัแห่งนี ้ ไม่
จ�าเป็นต้องมคีวามคุม้ทนุทางเศรษฐกิจ คอืถึง
แม้ว่าขาดทนุก็สามารถสร้างได้ เพราะเป็นการ
เอื้ออ�านวยต่อการทหารและความมั่นคงของ
ภูมิภาคเอเซียในภาพกว้างมากกว่า เหล่านี้ 
จึงเป็นประเด็นส�าคัญของการประชาพิจารณ์
ของ “คลองไทย (หรือคลองจนี)” มากกว่า


