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ค�าน�าผู้แปล

เช้าวันที่ 3 มกราคม 2020 ผมตื่นขึ้นในนครอิสฟาฮาน ก่อนจะทราบ

ข่าวว่าสหรัฐอเมริกาใช้ขีปนาวุธท่ียิงจากโดรนสังหารกอซิม โซไลมานี 

นายพลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่าน วันต่อมา ป้ายโปสเตอร์มากมายที่

มีรูปโซไลมานีพร้อมข้อความว่า “ชาวโลกจะร่วมกันล้างแค้นให้กับท่าน”  

ก็ปรากฏข้ึนตามจตัรุสัและแยกส�าคัญๆ ทัว่ประเทศ ปรากฏภาพข่าวทีช่าว

อิหร่านนับแสนมารวมตัวกันแสดงความอาลัย ขณะท่ีประชาคมโลกต่าง

เฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งสารให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องใช้

ความอดทนอดกลั้นให้ถึงท่ีสุด แม้อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธ

ใส่ฐานทัพในอิรัก แต่โชคดีที่สถานการณ์ยังไม่บานปลายจนกลายเป็น

สงครามเต็มรูปแบบ 

เหตุลอบสังหารที่ถูกอิรักประณามว่าละเมิดอ�านาจอธิปไตย 

ของตน และมีชาวอเมริกันจ�านวนไม่น้อยตัง้ค�าถามว่าเป็นการด�าเนนิการ

ที่รุนแรงเกินจ�าเป็นหรือไม่คราวนี้ เป็นเพียงเหตุการณ์ร้อนแรงครั้งล่าสุด 

ในกระแสการเมืองโลก ทีป่ระเทศอย่างอหิร่าน รสัเซยี จนี ตรุก ีหรอืแม้แต่

ปากีสถาน และหลายประเทศในเอเชียกลาง ก�าลังกลายเป็นข้ัวอ�านาจ

ใหญ่ท่ีสมัครสมานและทรงอิทธิพลท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจมากข้ึน

เร่ือยๆ ขณะที่ความคลางแคลงใจในนโยบายที่สหรัฐอเมริกาน�ามาใช้กับ

ชาตพินัธมิตรเก่าแก่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจกัร และแคนาดา สร้าง

ความร้าวฉานรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
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ปีเตอร์ ฟรานโคพาน สกัดเรื่องราวการถักทอขั้วอ�านาจใหม่ของ

บรรดาชาติใหญ่ๆ ในเอเชีย ซึ่งครอบครองดินแดนตลอดแนวสันหลัง 

ของเส้นทางสายไหม เพื่อชี้ให้เห็นว่าดุลอ�านาจโลกก�าลังเคล่ือนท่ีไปใน

ทิศทางใด 

ในหนังสือเล่มส�าคัญนี้ เขาชี้ให้เห็นนัยของถ้อยแถลงจากปาก

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลอย่างสีจิ้นผิง วลาดีมีร์ ปูติน และโดนัลด์ ทรัมป์  

ผลกระทบจากการสร้างท่าเรือกวาดาร์ในปากีสถาน การที่นักธุรกิจจีน

กว้านซื้อไร่ไวน์ในฝรั่งเศส และอภิมหาโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 

การอ่านหนังสือ เส้นทางสายไหมใหม่ จึงเป็นการท่องไปตาม 

มุมมองอันกว้างไกลและเฉียบแหลมของนักประวัติศาสตร์ผู ้ติดตาม

เหตุการณ์การเมืองร่วมสมัย เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ในยุคท่ี “เส้นทางสายไหม”  

เส้นทางการค้าโบราณท่ีเป็นเส้นเลือดหลักในประวัติพัฒนาการของ

อารยธรรมส�าคัญของโลกมายาวนานกว่า 2,000 ปีก�าลังจะคืนชีพข้ึนมา

อีกครา

ผู้แปลหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมอบกรอบการมองโลก และช่วย 

ปะตดิปะต่อข่าวสารและพฒันาการย่อยๆ ให้เกิดภาพความเข้าใจในระดับ

มหภาค ว่าโลกของเราก�าลังเคลื่อนไปทิศทางใด 

ขอขอบพระคุณส�านักพิมพ์ท่ีเชิญชวนให้แปลหนังสือเล่มนี้ 

ขอบคุณทีมบรรณาธิการที่ตรวจสอบการออกเสียงชื่อภาษาต่างๆ และ

ท�าให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ 





แปลโดย

คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
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จากประวัติศาสตร์โลกสองสหัสวรรษ  

สู่ภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัย

by

Peter Frankopan
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ตอนที่หนังสือ The Silk Roads: A New History of the World  

(เส้นทางสายไหม) ตีพิมพ์เมื่อปี 2015 มันไปโดนใจใครหลายคน ในฐานะ 

ผู้เขียน ผมย่อมคาดหวังว่าจะมีผู้สนใจอ่านและเพลิดเพลินกับงานเขียน

ของตัวเอง แต่ในฐานะนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ ผมตระหนัก 

มานานแล้วว่าเร่ืองที่ผมสนใจศึกษามักจะไม่น่าดึงดูดในสายตาคนอื่นๆ 

บทสนทนาว่าด้วยงานวิจัยของผมตามวงปาร์ตี้และม้ือค�่ามักจบลงอย่าง

รวดเร็ว แม้แต่กับบรรดาเพื่อนร่วมงาน เราก็มักจะคุยกันเฉพาะเร่ือง 

ยุคสมัยหรือภูมิภาคที่เราสนใจร่วมกัน

ความส�าเร็จของหนังสือ The Silk Roads: A New History of 

the World จึงเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมาย กลายเป็นว่ามีคนจ�านวน

มากอยากรู้เรื่องราวของโลกมากขึ้น เช่นเดียวกันกับผมสมัยยังเป็นเด็ก 

เป็นอันว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวท่ีสนใจใฝ่รู้เรื่องราวของผู้คน วัฒนธรรม 

และภูมิภาคต่างๆ ที่เคยผ่านช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ในอดีตกาล ก่อนจะถูก

เร่ืองราวที่เด่นชัดกว่าของประวัติศาสตร์สมัยหลังฝังกลบไป เห็นได้ชัด
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ว่าการเคลือ่นความสนใจจากเร่ืองราวในยุโรปและโลกตะวนัตกท่ีเราคุน้เคย 

ไปสู่เอเชียและโลกตะวันออก กลายมาเป็นเนื้อหาและมุมมองแปลกใหม ่

ที่ผู้อ่านหลายคนปรารถนา

เช่นเดียวกับการหันมาสนใจบทบาทความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เคย 

เชือ่มทวปีเข้าด้วยกันมานบัพนัปี ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 นกัภมิูศาสตร์ 

ชาวเยอรมันชื่อเฟอร์ดินานด์ ฟอน ริชท์โทเฟิน (Ferdinand von 

Richthofen) เร่ิมใช้ค�าพรรณนาถึงเครือข่ายการแลกเปล่ียนที่เชื่อมโยง

จีนสมัยราชวงศ์ฮั่นเข้ากับส่วนอื่นของโลก เขาเรียกความสัมพันธ์เหล่านี้

ว่า die Seidenstraßen หรือ “เส้นทางสายไหม” และค�าค�านี้ก็ได้รับความ

สนใจจากบรรดาปัญญาชนและสาธารณชนถ้วนหน้า1

แนวคดิเรือ่งเส้นทางสายไหมของรชิท์โทเฟินครอบคลมุขอบเขต

ทางภมิูศาสตร์อย่างคร่าวๆ ของบริเวณทีส่นิค้า ความคิด และผูค้นเคล่ือน

ย้ายระหว่างเอเชยี ยโุรป และแอฟริกา ทัง้ยงัอธบิายว่ามหาสมุทรแปซฟิิก

กับทะเลจีนใต้เชื่อมโยงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รวมทั้งมหาสมุทร

แอตแลนติกได้อย่างไร อันที่จริง การนิยามเส้นทางสายไหมแบบหลวมๆ 

ก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน เนื่องจากมันไม่ใช่ “ถนน” ตามความหมาย

สมัยใหม่ และช่วยอ�าพรางความแตกต่างระหว่างการค้าทางไกลกับ 

การค้าระยะใกล้ๆ รวมถึงความจริงที่ว่ามีการค้าขายข้าวของและสินค้า

อื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากผ้าไหม ซึ่งในบางกรณีมีปริมาณมากกว่า

ภูษาราคาสูงนี้ด้วยซ�้า 

เส้นทางสายไหมกลายเป็นค�าทีใ่ชเ้รยีกขานวิถีทีผู่้คน วฒันธรรม 

และทวีปต่างๆ ได้รับการถักทอเข้าด้วยกัน ค�าน้ีช่วยให้เราเข้าใจวิถีที่

ศาสนาและภาษาแพร่หลายออกไปในอดีต ท้ังยังแสดงให้เห็นว่าอาหาร 

การแต่งกาย และศลิปะถกูส่งผ่าน ปะทะกัน และถกูหยบิยมืจากกันอย่างไร 

เส้นทางสายไหมช่วยตอกย�้าความส�าคัญของการควบคุมทรัพยากรและ

การค้าทางไกล มันจึงช่วยอธิบายบริบทและแรงจูงใจของการเดินทาง

ไกลข้ามทะเลทรายและมหาสมุทร ซึ่งช่วยก่อรูปเป็นความรุ่งโรจน์ของ
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จกัรวรรดิต่างๆ เส้นทางสายไหมช้ีให้เหน็ว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยไีด้รับ 

แรงกระตุ้นจากปัจจัยที่อยู่ห่างออกไปนับพันไมล์ได้อย่างไร อีกทั้งท�าให้

เราเข้าใจว่าความรุนแรงและโรคร้ายมักส่งผลท�าลายล้างแบบเดียวกันได้

อย่างไร เส้นทางสายไหมเปิดมุมมองให้เราเข้าใจอดีตไม่ใช่ในฐานะล�าดับ

ของยุคสมัยและภูมิภาคที่โดดเด่ียวและแตกต่างจากกัน แต่ท�าให้เราได้

เหน็ท่วงท�านองของประวตัศิาสตร์ท่ีดินแดนต่างๆ เชือ่มโยงถงึกันมานาน

นับสหัสวรรษ ในฐานะส่วนย่อยของประวัตศิาสตร์โลกอนักว้างใหญ่ไพศาล

ถ้าผมเขียน The Silk Roads ก่อนหน้านี้สัก 25 ปี มันคงเป็น

ประเด็นโจษขานไม่แพ้กัน เม่ือต้นทศวรรษ 1990 เหตุการณ์ร้ือท�าลาย

ก�าแพงเบอร์ลินและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตได้จุดประกายความ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ในรัสเซีย แต่รวมถึงในสาธารณรัฐองค์ประกอบ

ทั้ง 15 แห่งซึ่งจะทยอยกลายเป็นประเทศเอกราช ต้นทศวรรษ 1990  

ยังเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียคร้ังท่ีหน่ึง ซึ่งเก่ียวข้องกับการแทรกแซง 

ในอิรักท่ีจะเกิดตามมาในต้นศตวรรษที ่21 ทัง้ยงันบัเป็นยคุสมัยแห่งความ

เปล่ียนแปลงอย่างหมดจดของจนี เม่ือการปฏิรูปต่างๆ ก�าลังขบัเคล่ือนให้

ประเทศนี้ผงาดข้ึนมาเป็นมหาอ�านาจ ซึ่งไม่ใช่แค่ระดับภูมิภาค แต่เป็น 

ในระดับโลก ตอนนั้นสายลมแห่งความเปล่ียนแปลงยังปรากฏในตุรกี 

อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน และทั่วตะวันออกกลาง เพราะ

น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเสมอมาบนเส้นทางสายไหม เครือข่ายทีเ่ทยีบได้กับระบบ

ประสาทส่วนกลางของโลก

หลังจากหนังสือของผมตีพิมพ์ออกมาในช่วงฤดูร้อนของปี 2015 

เพียงไม่ก่ีสัปดาห์ ผมแวะไปทานม้ือกลางวันกับเพื่อนในลอนดอนที่เป็น 

คนแรกๆ ทีไ่ด้อ่านหนงัสอื “ผมอ่านแล้วสบายใจอย่างบอกไม่ถกู” เขาบอก 

“มันช่วยให้ผมตระหนกัว่าความเปล่ียนแปลงคือสิง่สามัญ ว่าการเคล่ือนตวั 

ของศูนย์กลางอ�านาจโลกนั้นเป็นของธรรมดา ที่สุดแล้วโลกอันแสนจะ

วุน่วายและเตม็ไปด้วยความไม่คุ้นชินนีอ้าจไม่ได้ผดิแผกจากท่ีเคยเป็นมา 

สักเท่าไร”
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ล�าพังช่วงไม่ก่ีปีนับจากการตีพิมพ์ The Silk Roads หลายส่ิง

ก็เปล่ียนไป จากมุมมองของผมในฐานะนักประวัติศาสตร์ ได้เกิดความ

ก้าวหน้าอันน่าระทึกในวิธีการท่ีเราจะเข้าใจอดีต นักวิชาการท่ีท�างาน

ค้นคว้าในสาขาต่างๆ เชี่ยวชาญแต่ละยุคสมัย แต่ละภูมิภาค ต่างผลิต 

ผลงานที่สร้างสรรค์และน่าทึ่งออกมา นักโบราณคดีใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

และการวเิคราะห์พืน้ท่ีระบุต�าแหน่งระบบชลประทานทีป่ระกอบด้วยบ่อน�า้

ใต้ดิน คลอง และเข่ือนจากสมัยศตวรรษที่ 4 ซึ่งท�าให้อธิบายได้ว่าคน

โบราณปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�านวย

ของภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของจนีได้อย่างไร ในยคุสมัยทีก่ารแลกเปล่ียน

กับส่วนอื่นของโลกเริ่มเข้มข้น2

ข้อมูลจากดาวเทียมพาณิชย์และดาวเทียมโจรกรรม รวมทั้ง 

โดรนที่ใช้สอดแนมทางการทหารในอัฟกานิสถาน ถูกดึงมาถึงมือนักวิจัย

ในโครงการภาคีจัดท�าแผนที่มรดกอัฟกัน (Afghan Heritage Mapping 

Partnership) น�าไปสู่การสร้างแผนภาพอย่างละเอียดของโครงสร้าง 

พื้นฐานและจุดแวะพักของกองคาราวาน ทางน�้า และกลุ่มอาคารท่ีพัก

อาศัยซึ่งผู้ที่เดินทางผ่านมายังศูนย์กลางของเอเชียเคยพักพิง มันเปลี่ยน

ภาพความเข้าใจว่าเส้นทางสายไหมเคยเชื่อมต่อกันอย่างไรในอดีต3 และ

ความจริงที่ว่างานศึกษาเหล่านี้ส่วนมากท�าขึ้นจากระยะไกล มันจึงแสดง

ให้เหน็ทิศทางววิฒันาการของวิธกีารท�าวิจยัในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 ด้วย4

ความก้าวหน้าของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังช่วยสร้าง

ความเข้าใจใหม่ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างชนเร่ร่อนกับประชากรท่ี

พ�านักอยู่ตามเมืองต่างๆ ในดินแดนใจกลางของเอเชียยุคก่อนสมัยใหม่  

การวเิคราะห์ไอโซโทปของคาร์บอนและไนโตรเจนจากซากมนษุย์ 74 ร่าง

ที่พบในสถานที่ฝังศพ 14 แห่งในเอเชียกลาง เผยให้เห็นพฤติกรรมการ

กินอาหารของผู้ที่พ�านักอยู่ในชุมชนอย่างเป็นหลักแหล่ง ซึ่งแตกต่างจาก

บรรดาชนเร่ร่อน ทั้งยังชี้ว่าชนเร่ร่อนเข้าถึงอาหารท่ีหลากหลายกว่าคน

ที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้าน เมือง หรือนครต่างๆ เรื่องนี้ท�าให้เราต้องขบคิด



 Peter  Frankopan     15

ประเด็นส�าคัญว่าประชากรท่ีไม่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมีบทบาทเพียงใด 

ในการเป็นผู้ส่งต่อกระแสนิยมใหม่ๆ และสร้างความเปล่ียนแปลงทาง

วัฒนธรรมข้ามระยะทางนับร้อยนับพันไมล์5

ขณะเดียวกัน หลักฐานทางพันธุกรรมและภาษาของกลุ ่ม

ชาติพันธุ ์ก็ถูกใช้เพื่อแสดงว่าเหตุใดการขยายตัวของป่าวอลนัตกับ

ววิฒันาการของภาษาจงึเหล่ือมซ้อนกันในพืน้ทีก่ว้างใหญ่ของเอเชยี ซาก

เมล็ดวอลนัตตากแห้งท่ีกลายเป็นซากดึกด�าบรรพ์บ่งชี้ว่ามีพ่อค้าและ 

ผู้ท่ีเดินทางไปตามเส้นทางสายไหมจงใจปลูกต้นวอลนัตไว้เพื่อการลงทุน

ด้านกสิกรรมระยะยาว มันเปิดทางให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโลก 

ธรรมชาติกับผลกระทบจากการแลกเปล่ียนที่เข้มข้นข้ึนในระดับท้องถ่ิน 

ระดับภูมิภาค รวมทั้งระดับท่ีกว้างไกลไปกว่านั้น เส้นทางสายไหมจึง

เปรียบได้กับ “ระเบียงพนัธกุรรม” (gene corridors) ทีส่ร้างความเชือ่มโยง 

ทางพันธุกรรมให้กับมนุษย์และบรรดาพืชสัตว์6

ยงัมีงานวิจยัช้ินใหม่ท่ีเชือ่มโยงระหว่างต้นก�าเนดิของภาษายดิดิช 

กับการแลกเปลี่ยนทางการค้าภายในเอเชีย และอ้างว่าวิวัฒนาการของ

ภาษานี้เก่ียวข้องกับวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัย 

ในการท�าธุรกรรม โดยคิดค้นภาษาลับท่ีมีคนเข้าใจเพียงหยิบมือ7 สิ่งนี้

กลับมาสะท้อนให้เห็นเด่นชัดอีกครั้งในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เมื่อสกุลเงิน 

เข้ารหัส (cryptocurrency) และเทคโนโลยีบล็อกเชนพยายามแก้ปัญหาว่า

จะช่วยให้ผู้ค้าท�าธุรกรรมอย่างปลอดภัยได้อย่างไร ยังไม่รวมถึงหลักฐาน 

อันน่าตืน่ตะลึงจากเทคโนโลยีเจาะแกนน�า้แขง็แบบใหม่ทีช่่วยให้เราเข้าใจ

ผลสะเทือนของกาฬโรคระบาดคร้ังใหญ่ ซึ่งเห็นได้จากปริมาณการผลิต

โลหะที่ลดลงฮวบฮาบในช่วงกลางศตวรรษที่ 148

 เอกสารท่ีพ้นจากชั้นความลับเม่ือปี 2017 ซึ่งเป็นบันทึกการ

ประชุมระหว่างเซอร์คริสโตเฟอร์ สตีล (Sir Christopher Steel) รัฐมนตรี

ของสหราชอาณาจักร กับเฮนรี ไบโรด (Henry Byroade) รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ที่กรุงวอชิงตันเม่ือปี 1952 เพื่อ
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ปรึกษาเรื่องการท�ารัฐประหารโค่นอ�านาจนายกรัฐมนตรีของอิหร่าน ช่วย

ให้เราเข้าใจชัดเจนข้ึนว่าแผนการท่ีไม่ส�าเร็จนี้เร่ิมต้นอย่างไร9 การเผย

ข้อมูลท่ีเคยเป็นความลับเก่ียวกับแผนการยิงอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ 

ในช่วงต้นของสงครามเย็น ก็ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการทหารและ

การวางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ รวมถึงการประเมินสถานการณ์ขณะนั้น

ว่าท�าอย่างไรจึงจะดีท่ีสุดเพื่อให้สหภาพโซเวียตเป็นกลางหากสงคราม

ปะทุขึ้นจริง10

น่ีเป ็นเพียงตัวอย ่างเล็กๆ น ้อยๆ ที่แสดงให ้เห็นว ่านัก

ประวัติศาสตร์ยังคงอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อขัดเกลาและพัฒนาความ

เข้าใจเก่ียวกับอดีต ส่ิงนีท้�าให้ประวัตศิาสตร์เป็นสาขาวชิาทีท่รงพลวตัและ

เร้าใจ มันน่าตื่นเต้นที่จะได้คิดถึงสิ่งต่างๆ ในมุมที่ต่างออกไป และค้นพบ

สายใยของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คน ภูมิภาค ความคิด และหัวเรื่อง

ต่างๆ เข้าด้วยกัน ความตื่นเต้นเมื่อได้เข้าใจว่าการค้นพบใหม่ เครื่องมือ

ใหม่ และเทคนิคใหม่ ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอดีตอย่างไร คือสิ่งที่

ท�าให้การเขียน The Silk Roads เป็นงานอันน่าอภิรมย์ตั้งแต่ต้น

หนังสือเล่มน้ีเป็นน้องท่ีคลอดตามหลังเล่มก่อน เนื่องจากโลก

เปล่ียนแปลงไปมากในช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่านมา ตอนแรกผมคิดจะเพิม่เนือ้หาอกี

สักบท เป็นส่วนสรุปที่เฉียบคมและท�าให้หนังสือเล่มนี้ทันยุคทันสมัย ผม

อยากอธิบายว่า ไม่ว่าภาพการเมืองในยุคเบร็กซิต (Brexit) การเมืองของ

ยุโรป หรือทรัมป์ จะน่าสลดหรือชวนขบขันสักปานใด แต่บรรดาประเทศ

บนเส้นทางสายไหมต่างหากที่เป็นแก่นสารของศตวรรษท่ี 21 ผมอยาก

แสดงให้เหน็ว่าการตดัสนิใจส�าคัญๆ ทีเ่กิดขึน้ในโลกปัจจบัุน ไม่ได้เกิดขึน้ที่

ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน หรือโรม อย่างทีเ่คยเป็นเม่ือหลายร้อยปีก่อน แต่

เกิดขึ้นในปักกิ่งและมอสโก ในเตหะรานและริยาด ในเดลีและอิสลามาบัด 

ในคาบูลและในอัฟกานิสถานที่อยู่ใต้การควบคุมของตอลิบาน ในอังการา 

ดามัสกัส และเยรูซาเลม ผมอยากย�้าให้ผู้อ่านตระหนักว่าอดีตของโลกถูก

ก�าหนดโดยเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตามเส้นทางสายไหม และผมอยากจะเนน้

ย�้าว่าในอนาคตก็เช่นกัน 
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ครัน้เร่ิมต้นเขยีน ผมกต็ระหนกัว่าอยากจะบอกอะไรมากมายเกนิ

กว่าจะท�าได้ (หรือควรจะท�า) ในบทส่งท้ายของหนงัสือ ผมเหน็ว่าเป็นเร่ือง

ส�าคัญที่ต้องเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยมองผ่านเลนส ์

มุมกว้างเพือ่ให้เหน็บรบิทของสิง่ต่างๆ ทีก่�าลังเกิดข้ึนทัว่โลก และชีใ้ห้เหน็

ประเด็นส�าคัญที่จะกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเรา เส้นทาง

สายไหมคือหวัใจของภาพดังกล่าว มันคือแกนของเรือ่งราวท้ังหมด จนต้อง 

บอกว่าเราจะไม่มีวันเข้าใจโลกในวันนี้และวันพรุ่งนี้ได้เลย ถ้าเราไม่หยิบ

ภูมิภาคท่ีอยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกับมหาสมุทร

แปซิฟิกมาพิจารณา หนังสือเล่มนี้จึงตั้งใจน�าเสนอเร่ืองราวล่าสุด และ

ตีความว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างมโหฬาร 

ในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นับจากปี 2015 โลกพลิกผันไปมหาศาล ชีวิตกลายเป็นเร่ือง

ยากและท้าทายมากขึ้นส�าหรับโลกตะวันตกอย่างท่ีผมเคยเขียนไว้ และ

มันก็แจ่มชัดมากภายหลังผลการลงประชามติเร่ืองเบร็กซิตและความ 

ไม่แน่นอนเก่ียวกับอนาคตของสหภาพยุโรป ซึง่ผมจะพดูถงึในหนงัสอืเล่มนี้  

สหรัฐอเมริกาเองก็เคล่ือนไปในวิถีใหม่หลังการขึ้นด�ารงต�าแหน่งของ 

โดนัลด์ ทรัมป์ บุคคลท่ีชวนสับสนและยากจะประเมิน ปัญหาไม่ได้อยู่ที ่

ข้อความทวิตเตอร์ของท่านประธานาธิบดีซึ่งสร้างความคร้ืนเครงในหมู ่

นักวิจารณ์ แต่อยู่ที่การพยายามเข้าใจว่าท�าเนียบขาวต้องการถอยห่าง

จากเวทีโลกหรือเปลี่ยนโฉมประเด็นต่างๆ บนเวทีโลกหรือไม่ และเพราะ

เหตุใด ผมจะพูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองของรัสเซียซึ่งเปิดฉากความสัมพันธ์บทใหม่

กับโลกตะวันตก แม้ประธานาธิบดีปูตินกับบรรดาคนสนิทจะปกครอง

ประเทศมาสองทศวรรษและจะยังคงเป็นเช่นนีต่้อไปก็ตาม การแทรกแซง

ทางการทหารในยูเครน ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งของ

สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อกล่าวหาว่าพยายามลอบสังหาร

อดีตเจ้าหน้าท่ีหน่วยสืบราชการลับ น�าไปสู่สถานการณ์ที่ความสัมพันธ์
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ระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเลวร้ายท่ีสุดนับตั้งแต่การล่มสลายของ

ก�าแพงเบอร์ลิน ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปว่ามันน�าไปสู่การวางรากฐานของ

แนวทางใหม่ระหว่างมอสโกกับดินแดนทางใต้และตะวันออก

ณ ใจกลางของโลก ปัญหาที่ยังด�าเนินต่อไปในอัฟกานิสถาน 

ซีเรียที่ย่อยยับจากสงครามกลางเมืองอันยาวนาน และกระบวนการอัน

ล�าบากยากเข็ญของการฟื้นฟูอิรัก ช่วยสร้างความม่ันใจเพียงน้อยนิด 

ทั้งๆ ท่ีทุ่มเทสรรพก�าลังทางการเงิน การทหาร และยุทธศาสตร์ลงไป

ในแต่ละประเทศอย่างมหาศาล ความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างอิหร่านกับ

ซาอดีุอาระเบียและระหว่างอนิเดียกบัปากีสถานก็ไม่ได้เบาบางลง เหน็ได้

จากการกล่าวหาอย่างดุเดือดที่มุ่งสร้างสถานการณ์ซึ่งรุนแรงกว่าค�าพูด

 ตุรกีก็ตกอยู่ในสถานการณ์ยากล�าบากนับตั้งแต่ความพยายาม

ท�ารัฐประหารเมื่อปี 2016 เมื่อทหารกลุ่มหนึ่งพยายามเข้ายึดอ�านาจ หลัง

เหตุการณ์นั้นมีคนเรือนหมื่นถูกจับกุม และอาจมีมากถึง 150,000 คนที่

ถูกปลดจากต�าแหน่งเพราะเชื่อว่ามีส่วนพัวพันกับเฟตฮุลเลาะห์ กูเลน 

(Fethullah Gülen) ซึง่ถกูกล่าวหาว่าเป็นผูบ้งการ คนเหล่านีร้วมถึงสมาชกิ

ระดับอาวโุสของฝ่ายตลุาการ นกัวิชาการ คร ูต�ารวจ และส่ือมวลชน รวมถึง 

สมาชิกของกองทัพ11

 ถึงอย่างนั้น ส�าหรับทั่วทั้งเอเชีย นี่คือยุคสมัยแห่งความหวังด้วย

เช่นกัน มีบรรยากาศชัดเจนว่าประเทศต่างๆ พยายามท�างานใกล้ชิดกัน

มากขึน้ มองข้ามผลประโยชน์ของตนเอง และยกความแตกต่างไว้ข้างหลงั  

ดังท่ีเราจะเห็นต่อไปว่าในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมามีการจดัตัง้แผนรเิริม่ องค์กร 

และเวทีสารพดัเพือ่ส่งเสริมการท�างานร่วมกัน ความร่วมมือ และการหารือ 

อันจะกลายเป็นโครงเร่ืองร่วมของความเป็นหนึ่งเดียวและการมีอนาคต

ร่วมกัน

ส่ิงเหล่านี้มีผู้ท่ีสังเกตเห็นและน�าไปใช้ นั่นคือผู้ท่ีความส�าเร็จ

ทางการเงินขึ้นอยู่กับการมองเห็นและการช้ีน�าแนวโน้มต่างๆ เช่น ใน

ปี 2015 ไนก้ีน�าเสนอดีไซน์ใหม่ในกลุ่มสินค้ากีฬา และสืบเนื่องจากโคบี  
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ไบรอันต์ (Kobe Bryant) นักบาสเกตบอลชื่อดัง มีความสัมพันธ์กับทั้งฝั่ง

ยุโรปและเอเชีย ดีไซเนอร์ของไนก้ีจึงนึกถึง “เส้นทางสายไหมในต�านาน 

แรงบันดาลใจของรองเท้ารุ่น KOBE X Silk”12

ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าคู่กับรองเท้ากีฬาพวกนี้คือน�้าหอม Poivre 

Samarcande eau detoilette ของแอร์เมส ที่มีกลิ่น “พริกไทย ชะมด และ

กล่ินควนัหอมจางๆ ของเนือ้ไม้” และ “มีจติวิญญาณของไม้โอ๊กเก่าแก่ผสม

กับพริกไทยโลดแล่นอยู่ในน�้าหอมกลิ่นนี้” น�้าหอมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจ 

จากเส้นทางสายไหมเช่นกัน นักปรุงน�้าหอมมือทองนามฌอง-โคลด  

เอลเลนา (Jean-Claude Ellena) บอกว่า “ชื่อ Samarcande คือการแสดง

ความเคารพต่อนครทีก่องคาราวานเคร่ืองเทศเคยเคล่ือนผ่าน ยามเดินทาง

จากตะวันออกสู่ตะวันตก”13

คนท่ีมองเห็นศักยภาพของเส้นทางสายไหมไวยิ่งกว่าไนก้ีและ

แอร์เมส คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดี

คนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา เม่ือปี 2007 เขาพาแบรนด์ทรัมป์เข้าไปใน 

คาซคัสถาน อซุเบกิสถาน คีร์กีซสถาน เตร์ิกเมนสิถาน อาเซอร์ไบจาน และ 

อาร์เมเนีย โดยหมายม่ันจะผลิตแบรนด์วอดก้า ต่อมาในปี 2012 เขา

พยายามอีกครั้ง โดยสร้างโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในชื่อของ

ตัวเองในทุกประเทศท่ีตั้งอยู่รายรอบเส้นทางสายไหม รวมทั้งอิหร่าน 

ทีเ่ขาพยายามโดดเด่ียวนบัตัง้แต่เขาเข้ารับต�าแหน่งในปี 2017 ทรัมป์ยังมี

ข้อตกลงทางธรุกจิในจอร์เจยี โดยมีแผนจะพฒันา “คาสิโนหรูหรา” ร่วมกับ 

บริษัทที่ตั้งชื่ออย่างเข้าท่าว่า “ซิลก์โรดกรุ๊ป” ซึ่งภายหลังตกเป็นเป้าการ

ขุดคุ้ยของสื่อ14

 ชื่อเส้นทางสายไหมนั้นพบได้ทั่วทุกมุมของเอเชีย แน่นอนว่ามี

บริษัทท่องเที่ยวนับไม่ถ้วนที่เสนอตัวจะเปิดเผยความรุ่งโรจน์ในอดีตอัน

เร้นลับของบรรดาประเทศที่ตั้งอยู่ ณ ใจกลางโลก ซึ่งสาบสูญไปในม่าน

หมอกแห่งกาลเวลา แต่ก็มีตวัอย่างอกีมากมายท่ีทันสมัยกว่า และแสดงให้

เหน็ถงึพลังของเครอืข่ายแห่งปัจจบัุนและอนาคต เช่นเดียวกบัในอดีต ห้าง
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สรรพสนิค้าเมกาซลิก์เวย์ในกรุงอสัตานาของคาซคัสถานคอืตวัอย่างหนึง่ 

ขณะที ่SilkRoad นติยสารประจ�าสายการบินอนัแวววับของคาเธ่ย์แปซฟิิค

ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่สนามบินดูไบ นักเดินทางจะพบโฆษณาของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ป่าวประกาศว่า “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง 

หนึ่งธนาคาร เชื่อมธุรกิจของคุณทั่วแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง” 

นอกจากนี้ ในปี 2018 ประเทศเติร์กเมนิสถานที่อุดมด้วยก๊าซธรรมชาติ 

และตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลแคสเปียน ประกาศว่าค�าขวัญประจ�า

ชาติอย่างเป็นทางการคือ “เติร์กเมนิสถาน หัวใจของเส้นทางสายไหมอัน

ยิ่งใหญ่”15

 มูลเหตุหนึ่งที่ท�าให้ดินแดนใจกลางของเอเชียเปี่ยมความหวัง

คือภูมิภาคนี้มีทรัพยากรปริมาณมหาศาล ตัวอย่างเช่น BP ประเมินว่า

ตะวันออกกลาง รัสเซีย และเอเชียกลาง มีปริมาณน�้ามันที่ยืนยันได้แล้ว

เกือบร้อยละ 70 ของโลก มีก๊าซธรรมชาตเิกือบร้อยละ 65 ของโลก ตวัเลขนี ้

ยังไม่ได้รวมเติร์กเมนิสถานซึ่งมีแหล่งก๊าซมากมาย รวมทั้งกัลคีย์นีย์ช 

(Galkynysh) แหล่งก๊าซที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก16

 หรือความร�า่รวยทางด้านเกษตรกรรมของภูมิภาคท่ีตัง้อยูร่ะหว่าง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีนกับมหาสมุทรแปซฟิิก ซึง่ประเทศอย่างรัสเซยี ตรุกี 

ยูเครน คาซัคสถาน อินเดีย ปากีสถาน และจีน มีก�าลังการผลิตข้าวสาลี

รวมกันมากกว่าครึ่งหน่ึงของโลก เม่ือรวมกับประเทศเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้อย่างเมียนมา เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย ก็จะกลายเป็นกลุ่ม

ที่ผลิตข้าวเกือบร้อยละ 85 ของทั้งโลก17

 นอกจากน้ียังมีธาตอุย่างซลิิคอนทีมี่บทบาทส�าคัญในสาขาไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเฉพาะรัสเซียกับจีนก็

ครองก�าลังการผลิตมากถึงสามในสี่ของโลก หรือแร่ธาตุหายาก (rare 

earths) อย่างอิตเทรียม ดิสโพรเซียม และเทอร์เบียมที่ขาดไม่ได้ในการ

ผลิตของส�าคัญต่างๆ ตั้งแต่แม่เหล็ก แบตเตอรี่ ตัวกระตุ้น และแล็ปท็อป

คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปี 2016 ล�าพังจีนประเทศเดียวมีก�าลังการผลิตร้อยละ  
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80 ของโลก18 ขณะท่ีนักอนาคตศาสตร์และผู้ท่ีเป็นหัวหอกด้านการสร้าง

เครือข่ายมักตื่นเต้นเวลาพูดว่าปัญญาประดิษฐ์ บ๊ิกเอิร์ธดาต้า และการ

เรียนรู้ของเคร่ือง (machine learning) จะมาพลิกโฉมวิธีที่เราใช้ชีวิต 

ท�างาน และคิดอย่างไร กลับมีไม่กี่คนที่ถามว่าวัตถุดิบของโลกดิจิทัลนี้มา

จากไหน หรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัตถุดิบเหล่านี้หมดไป หรือถูกประเทศที่

เกือบจะผกูขาดอปุทานโลกใช้เป็นอาวุธทางการค้าและอาวธุทางการเมือง

ยังมีความม่ังค่ังด้านอื่นๆ ที่ตบรางวัลก้อนโตให้กับผู้ที่ควบคุม

ทรัพยากรเหล่านั้น รวมถึงเฮโรอีนที่เป็นแหล่งรายได้หลักหล่อเล้ียงกลุ่ม

ตอลิบานในอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สหประชาชาติระบุว่า “อาศัยเงิน

จากการขายยาเสพตดิมาซือ้หาอาวุธ จ่ายค่าขนส่ง และจ่ายค่าตอบแทนให้

กับนกัรบ”19 พอถงึปี 2015 ผูแ้ทนของสหประชาชาตริายงานว่า “อทิุศพืน้ที่

ราว 500,000 เอเคอร์ หรือราว 780 ตารางไมล์ ให้กับการปลูกฝิ่น” และ

เพื่อให้เห็นภาพ เขาเสริมว่า “เทียบได้กับสนามอเมริกันฟุตบอลแบบรวม

เขตปลายสนาม (end zone) มากกว่า 400,000 สนามรวมกัน”20 การปลูก

ฝิ่นขยายตัวอย่างพรวดพราดในปี 2017 โดยมีพื้นที่ปลูกมากถึง 800,000 

เอเคอร์ ผลผลิตที่ได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของตลาดโลก ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 

30,000 ล้านดอลลาร์21

ทรัพยากรมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดชะตากรรมของโลก 

เสมอมา ขณะที่ความสามารถของรัฐในการจัดหาอาหาร น�้า และพลังงาน

ให้กับพลเมืองก็เป็นเรือ่งชัดเจนและมีความส�าคัญ เช่นเดียวกับการปกป้อง 

พวกเขาจากภัยคุกคามจากภายนอก สิ่งนี้ท�าให้การควบคุมเส้นทาง

สายไหมทวคีวามส�าคญัยิง่กว่าช่วงเวลาใดๆ และมันก็อธบิายถึงแรงกดดัน

ด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพส่ือ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ทั่วทั้งเอเชีย ดังที่แอนดรูว์ กิลมอร์ (Andrew Gilmour) ผู้ช่วยเลขาธิการ

สหประชาชาตด้ิานสทิธมินษุยชน ตัง้ข้อสงัเกตไว้ เขาบอกว่า “รัฐบาลบาง

ประเทศรู้สึกถกูคุกคามจากเสยีงคัดค้าน” จงึตดิป้ายประเด็นสทิธมินษุยชน

ว่าเป็น “การแทรกแซงจากภายนอกอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ต่อกิจการ
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ภายในของตน หรือเป็นความพยายามโค่นล้มระบอบ หรือการยัดเยียด 

ค่านิยม “ตะวันตก” อันแปลกแยก การตัดสินใจว่าเสียงของใครควรหรือ 

ไม่ควรรับฟังนั้นเก่ียวข้องกับการกระชับและการรักษาอ�านาจในโลกที่

ก�าลังเปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับความหวาดกลัวผลลัพธ์ของการยอม

ให้แสดงความเห็นที่แตกต่าง22

พวกเรามีชวีติอยูใ่นศตวรรษของเอเชียเรียบร้อยแล้ว นีค่อืยุคสมัย

ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) 

ของประเทศพฒันาแล้วในโลกตะวันตกก�าลังเคล่ือนย้ายไปสูโ่ลกตะวนัออก 

ในอัตราและความเร็วอันน่าท่ึง บางส�านักประเมินว่าภายในปี 2050  

รายได้ต่อหัวของเอเชียจะทะยานขึ้น 6 เท่า หากค�านึงถึงภาวะเสมอภาค 

ของอ�านาจซ้ือ (Purchasing Power Parity - PPP) ซึง่จะท�าให้มีชาวเอเชยี

ผู้มั่งคั่งตามมาตรฐานปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกถึง 3,000 ล้านคน และด้วยการ

เติบโตจนครองสัดส่วนร้อยละ 52 ของจีดีพีโลก รายงานฉบับหนึ่งบอก

ว่า “เอเชียจะกลับมาครองบทบาทเป็นผู้น�าเศรษฐกิจโลกอย่างที่เคยเป็น

มาเมื่อ 300 ปีที่แล้ว ก่อนหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรม”23 รายงานอีกฉบับ

เห็นด้วยว่าการโอนย้ายอ�านาจเศรษฐกิจโลกมาสู่เอเชีย “อาจเกิดข้ึนเร็ว

หรือช้ากว่าเดิมก็ได้ แต่ทิศทางโดยรวมของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

ธรรมชาติของการเคล่ือนย้ายนั้นชัดเจน” ก่อนจะสรุปในท�านองเดียวกัน

ว่าเราก�าลงัมีชวีติอยู่ในช่วงของการหวนคนืสูส่ภาพทีโ่ลกเป็นมาก่อนหน้า

การผงาดของตะวันตก24

การตระหนักอย่างฉับพลันว่าโลกใหม่ก�าลังถูกถักทอขึ้น ช่วยให้

เกิดการวางแผนส�าหรับอนาคต เพื่อหาประโยชน์จากรูปแบบอ�านาจทาง

เศรษฐกิจและการเมืองทีเ่ปล่ียนแปลงเรว็ขึน้เร่ือยๆ แผนการท่ีโดดเด่นทีสุ่ด

คอื “แผนริเริม่หน่ึงแถบ หนึง่เส้นทาง” (Belt and Road Initiative) นโยบาย

เศรษฐกิจและการต่างประเทศที่รู ้จักกันดีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง  

ซึ่งอาศัยเส้นทางสายไหมโบราณและความส�าเร็จของมันเป็นเค้าโครง

ส�าหรับนโยบายระยะยาวของจีนในอนาคต นับตั้งแต่ประกาศโครงการน้ี
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เมื่อปี 2013 มีการสัญญาว่าจะทุ่มเม็ดเงินเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งส่วนมากท�าผ่านการปล่อยเงินกู้ให้กับ

โครงการนับพัน

บางคนเชื่อว่าในท้ายท่ีสุดเม็ดเงินที่จะถูกหว่านลงไปในประเทศ

เพือ่นบ้านของจนีและประเทศทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง”  

ทั้งทางทะเลและทางบกจะบวกเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า เพื่อรังสรรค์โลกที่

เชื่อมโยงกันด้วยรถไฟ ทางหลวง ท่าเรือน�้าลึก และสนามบิน อันจะช่วย

ให้สายสมัพนัธ์ทางการค้าเตบิโตกล้าแกร่งอย่างรวดเร็วยิง่กว่าท่ีเคยเป็นมา

แต่ก็มีภาพความเข้าใจว่าก�าลังเกิดอะไรข้ึนในโลกวันนี้และโลก 

วนัหน้าท่ีต่างออกไปเช่นกัน ณ จดุเร่ิมต้นของศตวรรษท่ี 20 รดัยาร์ด คิปลิง 

(Rudyard Kipling) ช่วยเผยแพร่แนวคิดเรื่อง “มหาการแข่งขัน” (Great 

Game) ทีจ่กัรวรรดิองักฤษกบัจกัรวรรดิรัสเซยีชงิชยัทางการเมือง การทตู 

และการทหาร เพือ่ครอบครองและครอบง�าใจกลางของเอเชยี มาวนันีเ้กิด 

“มหาการแข่งขัน” จ�านวนมากที่ขับเคี่ยวกันแผ่อิทธิพลเพื่อเข้าถึงแหล่ง

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร น�้า และอากาศบริสุทธิ์ แย่งกัน

ครอบครองจุดยุทธศาสตร์ หรือแม้แต่การแก่งแย่งข้อมูล ซ่ึงผลลัพธ์ของ

การแก่งแย่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ในอีก

หลายทศวรรษข้างหน้า

หนังสือเล่มนี้ด�าเนินเรื่องต่อจากจุดที่ The Silk Roads ทิ้งท้าย

เอาไว้ เส้นทางสายไหมทีผ่มเขยีนถงึเม่ือปี 2015 ก�าลังผงาด มันเป็นเช่นนี ้

เสมอมา และเป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะส่ง 

ผลกระทบต่อพวกเราอย่างไร และด้วยเหตุใด


