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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ านาจมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความม่ันคงและเศรษฐกิจ

ของโลก เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐอเมริกาต้องการ
รักษาการเป็นมหาอ านาจอันดับ 1 ของโลก ขณะที่จีนในสมัยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงที่มีพลังอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน ประกอบกับเป็นผู้น าที่แข็งแกร่งในการที่จะน าพาให้จีนไปสู่ China Dream เพ่ือ 
การฟ้ืนฟูความยิ่งใหญ่ของชาติ ที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจแทนที่สหรัฐอเมริกา และจะท้าทาย
สหรัฐอเมริกาในทุกมิติ ทั้งนี้ สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ประเมินแนวโน้มสถานการณ์
โลกในระยะ 20 ปีว่า จีนจะเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาไปถึงปี 2583 

การที่ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายในการเป็นมหาอ านาจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 
ประกอบกับจีนก็พร้อมจะตอบโต้สหรัฐอเมริกาทุกกรณี โดยไม่หวั่นเกรงจากการถูกปิดล้อม เพ่ือให้จีน
กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง และบรรลุเป้าหมายสังคมมั่งคั่งในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการจัดตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2592 ท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอยู่ในรูปแบบ  
คู่แข่งขัน และคู่ขัดแย้งชัดเจนมากขึ้น ความไม่ไว้วางใจระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นยังได้ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมทั้งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เช่น จากการท าสงครามการค้าที่เป็นการตั้ง
ก าแพงภาษีตอบโต้สินค้าน าเข้าระหว่างกันตั้งแต่ปี 2560 และยังมีผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังท า
สงครามเทคโนโลยีอีกด้วย  

แนวโน้มที่ประเทศในภูมิภาค รวมทั้งไทยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
รอบด้านกับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา จะยังคงเผชิญกับการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาต่อไป 
เนื่องจากทั้งสองประเทศจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กันและกัน รวมทั้งพยายามช่วงชิงประเทศในภูมิภาคให้
เป็นฝ่ายตน ซึ่งไทยต้องมีจุดยืนที่จะด าเนินความร่วมมือกับสองมหาอ านาจบนพ้ืนฐานผลประโยชน์
แห่งชาติเป็นรายกรณี โดยต้องไม่เลือกข้าง เพ่ือหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในการชี้น าการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ของมหาอ านาจประเทศใดประเทศหนึ่ง  

นอกจากนี้ การที่ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอ านาจอ่ืน ๆ ควรส่งเสริมให้
มหาอ านาจอ่ืนเข้ามาถ่วงดุลอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาด้วย เช่น อินเดีย รัสเซีย สหภาพ
ยุโรป ที่มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส าหรับอาเซียน 
การด าเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียนของการสร้างประชาคมอาเซียน และการมีความสัมพันธ์กับภาคี
ภายนอกอาเซียน เป็นประเด็นหนึ่งที่อาเซียนส่งเสริมเพ่ือสร้างดุลความสัมพันธ์ที่ เหมาะสม  
โดยพยายามรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนในการเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมใน
ภูมิภาค (ASEAN Centrality) ซึ่งภาคีภายนอกท่ีเข้ามีความสัมพันธ์กับอาเซียนในระดับต่าง ๆ ควรให้



จ 

ความส าคัญกับอาเซียนในฐานะองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค ทั้งนี้ อาเซียนมีความสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอ านาจในกรอบความร่วมมือที่หลากหลาย มหาอ านาจที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน
ในฐานะประเทศคู่เจรจา เต็มรูปแบบ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหภาพยุโรป แคนาดา และสหราชอาณาจักร ในกรอบการประชุมส าคัญของ
อาเซียน ได้แก่ การประชุมสุดยอดบวกสาม การประชุมสุดยอดบวกหนึ่ง การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก และการประชุมระดับรัฐมนตรี และระดับรองลงมาเพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างกัน 
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การศึกษาส่วนบุคคลนี้ จะไม่ส าเร็จลงได้ หากปราศจากการสนับสนุนของหลายท่าน และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.  ไชยวัฒน์ ค้ าชู เอกอัครราชทูต  
ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อ การจัดท าการศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศที่กรุณาอนุมัติให้เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 รวมทั้งผู้บริหารของส านักข่าวกรองแห่งชาติที่กรุณา
สนับสนุนเช่นกัน การศึกษาในหลักสูตรนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการได้รับองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

ขอขอบพระคุณนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์  
วโรปการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน ก าหนดการที่เก่ียวข้องได้อย่างดียิ่ง 
และเป็นมืออาชีพ ทั้งที่เป็นช่วงที่ต้องท าการศึกษาในระบบออนไลน์เป็นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งยังซาบซึ้งในการได้รับก าลังใจจากเจ้าหน้าที่  
ในการศึกษาตลอดหลักสูตร เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่จัดท าเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ ยังขอขอบคุณเพ่ือนที่เข้ารับการศึกษาทุกท่านที่ท าให้หลักสูตรนี้เ ป็นจุดเริ่มต้นของ
มิตรภาพที่ยั่งยืน แม้จะเป็นการพบกันทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น้อง ๆ และครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ช่วยแบ่งเบาภารกิจ  
ทั้งเรื่องการท างานและเรื่องส่วนตัว รวมทั้งที่ส าคัญยิ่งคือการให้ก าลังใจในช่วงที่เข้ารับการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ซึ่งท าให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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กันยายน 2564 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ านาจที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของโลก เป็นประเด็นส าคัญต่อการก าหนดนโยบายความมั่นคงและต่างประเทศของไทย 
ปัจจุบันจีนกับสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ านาจมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่แข่งขันกัน จนส่งผลกระทบต่อ
ภูมิรัฐศาสตร์โลก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาต้องรักษาการเป็นมหาอ านาจอันดับ 1 ของโลก ตั้งแต่
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ในการก าหนดและควบคุมทิศทางระเบียบโลก และท าให้สหรัฐอเมริกามีอ านาจ
ท าได้ทุกอย่าง เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ของตนเอง สหรัฐอเมริกาจึงด าเนินนโยบายสกัดกั้นการขยาย
อิทธิพลของประเทศที่ท้าทายการเป็นมหาอ านาจของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะจีนที่ก าลังก้าวขึ้นมา 
ท้าทายและเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกา  

ปัจจุบันจีนสามารถการขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจาก
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจีนมีพฤติกรรมแสวงหาอ านาจ รักษาความอยู่รอด และต้องการ 
มีอิทธิพลเพ่ิมขึ้น ท าให้การด าเนินยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศมีประเด็นขัดแย้งและผลประโยชน์ 
ที่ต้องช่วงชิงกันอยู่เสมอ การขยายอิทธิพลของจีน เฉพาะอย่างยิ่งในห้วงที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็น
ผู้น ายังท าให้จีนกลายเป็นมหาอ านาจใหม่ที่ท้าทายระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกาก าหนดขึ้น รวมทั้งมีจุดแข็ง
ที่รัฐบาลมีความมั่นคงของจากที่มีระบอบการเมืองและการปกครองที่เด็ดขาด และมีค่านิยมหลักที่
ส าคัญต่อความเป็นชาติ ประกอบกับผู้น ามีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง ท าให้การด าเนินนโยบายต่างประเทศ
เชิงรุกในการขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ท าได้อย่างรวดเร็วภายใต้
บริบทเวทีการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอิทธิพลกันเพ่ิมขึ้น  

การที่จีนจะด าเนินนโยบายทุกมิติแข็งกร้าวมากขึ้น ท าให้สหรัฐอเมริกาต้องแสวงหาอ านาจ
ที่จะท าให้ได้เปรียบในการแข่งขันกับจีนในทุกมิติ นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังโน้มน้าวประชาคม
ระหว่างประเทศให้คล้อยตาม ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนเป็นการแข่งขันในระยะยาว และไม่ต้องการให้จีนเป็นมหาอ านาจที่มีอิทธิพลใน
การเมืองระหว่างประเทศเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกาจะยังเกิดข้ึนในระยะยาวและเข้มข้นข้ึน โดยรายงาน Global Trends เมื่อมีนาคม 2564 
ของสภาข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Council: NIC) ซึ่งเป็นรายงานหนึ่งที่มีอิทธิพล
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ต่อการก าหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกา เพ่ือจะป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็น
มหาอ านาจอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา ได้ประเมินแนวโน้มสถานการณ์โลกในระยะ 20 ปี  ว่า จีนจะ
เป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาไปถึงปี 2583 รายงานนี้ยังโน้มน้าวและชี้น าประชาคมระหว่างประเทศให้
เห็นภาพอนาคตเชิงลบจากการเป็นมหาอ านาจของจีน เช่น โลกจะไร้ระเบียบและไม่มีความร่วมมือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รวมทั้งการท้าทายสหรัฐอเมริกาจากการเติบโตของจีนจะส่งผลกระทบต่อ
ทุกประเทศ และจะเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกที่ส าคัญ  

การที่จีนกับสหรัฐอเมริกาจะยังคงแข่งขันกันอย่างยืดเยื้อ และขัดแย้งกันในหลายประเด็น 
เช่น การช่วงชิงอ านาจด้านการทหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างเครือข่าย
หุ้นส่วนในต่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ความร่วมมือ
และในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งสมดุลในการด าเนินนโยบายของประเทศในภูมิภาค 
อินโด-แปซิฟิก ตลอดจนการก าหนดนโยบายของประเทศในภูมิภาคอินโด -แปซิฟิก และไทยให้
ตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศและภูมิภาค เนื่องจากภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกจะเป็นพ้ืนที่แข่งขัน
อิทธิพลของทั้งสองประเทศ ขณะที่ไทยจะเผชิญความท้าทายเพราะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ 
มีผลประโยชน์ร่วมกันรอบด้านกับท้ังจีนและสหรัฐอเมริกา 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์มุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อการแข่งขันกับจีนในระยะ 20 ปี ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน รวมทั้งบรรยากาศความมั่นคงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับโลก ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และไทย 

1.2.2 เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ และระมัดระวังในการที่สหรัฐอเมริกาต้องการวาดภาพจีน
ให้เป็นภัยคุกคามตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการ ตามเนื้อหาของรายงาน Global Trends ของ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกาใช้รายงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือชี้น า และโน้มน้าวประชาคม
ระหว่างประเทศให้เชื่อข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง
เพ่ือมิให้จีนเติบโตแทนที่สหรัฐอเมริกา 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิการด าเนินการ และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ศึกษามุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อจีนในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งการด าเนินนโยบาย
ของจีนที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจแทนที่สหรัฐอเมริกา เพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทิศทาง 
การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และวิเคราะห์ประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์  
ทั้งสองประเทศ และการด าเนินนโยบายความม่ันคงและต่างประเทศของไทย  
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1.3.2  ศึกษามุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อการแข่งขันกับจีนในรายงาน Global Trends ที่
เผยแพร่เมื่อมีนาคม 2564 เพ่ือวิเคราะห์เป้าหมาย และคาดการณ์แนวทางการด าเนินนโยบายของ
สหรัฐอเมริกาต่อจีน 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้การ
วิเคราะห์จากเอกสารเป็นหลัก (document analysis) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร Global 
Trends 2040: A More Contested World การด าเนินนโยบายของจีน รวมทั้งศึกษาถ้อยแถลง และ
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อจีนจากสื่อมวลชน สถาบันวิชาการ ผลงานวิจัย และเอกสาร  

 
1.4  ค าถามการศึกษา  

การแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไทย และไทย 
ควรรับมืออย่างไร เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  

 
1.5  สมมติฐาน 

การที่การแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะเข้มข้นขึ้นในห้วง 20 ปีข้างหน้า 
ตามผลประโยชน์แห่งชาติที่จะให้ความส าคัญกับการเป็นชาตินิยมมากข้ึน ดังนั้นไทยซึ่งมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับทั้งสองประเทศ จะต้องรับมือกับการแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่จะตึงเครียด 
และมีการเผชิญหน้าระหว่างกันเป็นระยะ ๆ ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งไทยต้องไม่คล้อยตาม 
การชี้น าของสหรัฐอเมริกา หรือจีน หรือมหาอ านาจใด ควรยึดหลักการด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
โดยเน้นความร่วมมือในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ ยืดหยุ่น และมุ่งรักษาดุลความสัมพันธ์กับ
ทั้งสองประเทศ รวมทั้งกับมหาอ านาจอ่ืน จึงจะตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติสูงสุดของไทย  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา  

1.6.1  ท าให้ทราบมุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อการแข่งขันกับจีนในระยะ 20 ปี และ
แนวโน้มการด าเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และบรรยากาศด้านความมั่นคงโลก รวมทั้งการด าเนินความสัมพันธ์ 
ในเวทีระหว่างประเทศ 

1.6.2  ท าให้ได้เข้าใจ และตระหนักว่า สหรัฐอเมริกาใช้ข้อมูลในรายงาน Global Trends 
เป็นเครื่องมือโน้มน้าว และชี้น าให้ประชาคมระหว่างประเทศและผู้ อ่านเชื่อแนวโน้มสถานการณ์ 
ความม่ันคงของโลกตามมุมมองของสหรัฐอเมริกา เฉพาะอย่างยิ่งมุมมองเชิงลบต่อจีน ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือก าหนดทิศทางสถานการณ์โลกให้เอ้ือต่อผลประโยชน์ของ
สหรัฐอเมริกา 
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1.6.3  สามารถเสนอแนวทางให้ไทยรักษาความร่วมมือ และความสัมพันธ์กับทั้งจีนและ
สหรัฐอเมริกา โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายแข่งขันอิทธิพลหรือนโยบายความมั่นคง
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้ในระยะยาว 

 
 
 
 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 

2.1  แนวคิดทฤษฎ ี

2.1.1  แนวคิด สัจนิ ยม เชิ งป องกัน  (defensive realism) และสั จนิ ยมเชิ งรุก 

(offensive realism) 

แนวคิดสัจนิยมเชิงปองกัน และสัจนิยมเชิงรุกเปนกลุมแนวคิดสัจนิยมเชิงโครงสราง 

(structural realism) หรือสัจนิยมใหม (neo-realism) ซึ่งขยายยอยมาจากแนวคิดสัจนิยม (realism) 

ที่เปนทฤษฎีการเมืองโลกที่มีความสําคัญ ในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ  

Hans Morgenthau1 ชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน ซึ่งเปนนักคิดคนสําคัญของ

แนวคิดสัจนิยมดั้งเดิม (classical realism) อธิบายในหนังสือเรื่อง Politics Among Nations: The 

Struggle for Power and Peace วา การเมืองระหวางประเทศเหมือนการเมืองมนุษยที่มีแกนสําคัญ

ที่การแสวงหาอํานาจ เพราะเปนผูใชอํานาจเพ่ือปองกันความอยูรอดของตัวเอง Morgenthau ให

หลักการในการเมืองระหวางประเทศ 6 ประการ ไดแก (1) ธรรมชาติของมนุษยสงผลตอพฤติกรรม

ของรัฐ (2) รัฐแสวงหาอํานาจเพ่ือการอยูรอด และการแสวงหาอํานาจนั้นคือผลประโยชนแหงชาติ  

(3) ผลประโยชนแหงชาติเปนเรื่องท่ีไมเปลี่ยนแปลง และจะเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของรัฐและ 

ผูนําของรัฐทุกยุคสมัย (4) ตัวแสดงที่สําคัญในการเมืองระหวางประเทศ คือ รัฐ (5) การเมืองระหวาง

ประเทศไมมีกฎระเบียบหรือศีลธรรม ดังนั้น รัฐจึงแสวงหาอํานาจเพื่อความอยูรอดและเพื่ออยู

เหนือกวารัฐอ่ืน ๆ โดยไมสนใจวิธีการ และ (6) รัฐเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตลอดเพราะไมมี

กฎระเบียบบังคับในการเมืองระหวางประเทศ และรัฐจะใชอํานาจเหนือรัฐอ่ืน ๆ เม่ือมีโอกาสเพ่ือให

ไดเปรียบในการอยูรอด และไมตกอยูภายใตอํานาจรัฐอ่ืน นอกจากนี้ Morgenthau อธิบายวา อํานาจ

คือความสัมพันธทางจิตวิทยาท่ีจะตองมี “ผูใชอํานาจ” และ “ผูที่อยูภายใตอํานาจ” โดยผูใชอํานาจ

จะอยูเหนือกวาผูที่อยูภายใตอํานาจเสมอ เพราะความดอยกวา หรือความเกรงกลัว  

                                           
1 Morgenthau, Hans., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (six principles of 

political realism). [Online]. Fifth Edition, Revised, (New York: Alfred A. Knopf, 1978, pp. 4-15. [2021, 

August 1]. 
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Morgenthau วิเคราะห์ผลประโยชน์แห่งชาติไว้ว่า ผลประโยชน์กับอ านาจของรัฐนั้น
เชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ดังนั้น นโยบายหรือการกระท าต่าง ๆ ของรัฐที่ท าให้มีอ านาจมากขึ้นนั้น คือ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ขณะที่นโยบายหรือการกระท าใด ๆ ที่ไม่ได้ท าให้รัฐมีอ านาจมากขึ้น สิ่งนั้นก็
ไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งชาติ และรัฐจะท าทุกวิธีเพ่ือให้มีอ านาจมากที่สุดเพ่ือบังคั บให้รัฐอ่ืนท าตาม 
ในสิ่งที่ต้องการ 

มุมมองดังกล่าวสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่าง
จีนกับสหรัฐอเมริกาที่เห็นได้ชัดในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ดุลอ านาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในทะเล
จีนใต้ ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกามีอ านาจทางการทหารเหนือกว่าประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งจีน และสามารถ
รักษาบรรยากาศความมั่นคงทางทะเลให้เอ้ือประโยชน์ต่อการค้าและการทหารของสหรัฐอเมริกาได้ 
จนกระทั่งจีนเริ่มพัฒนากองทัพและขยายอ านาจทางทะเล ควบคู่กับขยายอิทธิพลในประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถควบคุมจีนให้ยุติการขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้ 
รวมทั้งไม่สามารถใช้อ านาจด้านการทหารข่มขู่จีนได้ ตลอดจนเริ่มสูญเสียอิทธิพลต่อประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้สหรัฐอเมริการู้สึกถึงภัยคุกคาม ไม่ปลอดภัย และต้องแสวงหาอ านาจด้าน
การทหาร การทูต และเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้มีอ านาจและสถานะผู้ใช้อ านาจเหนือจีน  

ส่วนแนวคิดสัจนิยมเชิงโครงสร้างที่ขยายมาจากสัจนิยมดั้งเดิมได้อธิบายพฤติกรรม
ของรัฐและโครงสร้างระหว่างประเทศว่า รัฐเป็นตัวแสดงหลักที่มีอ านาจสูงสุดในการเมืองระหว่าง
ประเทศ และโครงสร้างระหว่างประเทศอยู่ในสภาวะไร้ระเบียบ (anarchy) ดังนั้น รัฐจึงต้องแสวงหา
วิธีการเพ่ือการอยู่รอด (survive) รับประกันความปลอดภัยให้ประชาชนภายในรัฐ และรักษาความมั่นคง 
รวมทั้งอ านาจของตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกและเป้าหมายสูงสุดของรัฐ รวมทั้งเป็นผลประโยชน์
แห่งชาติ ที่ผู้น าทางการเมืองต้องยึดมั่น แนวคิดสัจนิยมเชิงโครงสร้างแตกต่างสัจนิยมดั้งเดิมเพราะเน้นว่า 
โครงสร้างระหว่างประเทศเป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสัจนิยมดั้งเดิมที่เน้นว่า
มนุษย์เป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของรัฐ ดังนั้น สัจนิยมเชิงโครงสร้างจึงเน้นว่า รัฐแสดงพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของโครงสร้างระหว่างประเทศที่อยู่ในสภาวะไร้ระเบียบและไม่แน่นอน รัฐจึงต้องพ่ึงพา
ตัวเองมากกว่าสถาบันระหว่างประเทศหรือรัฐอ่ืน ๆ แม้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ตาม เพราะ
รูปแบบความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

วิธีการอยู่รอดของรัฐตามแนวคิดสัจนิยมเชิงป้องกัน คือ การแสวงหาความมั่นคง 
(security) ด้วยการรักษาดุลอ านาจที่มีมาแต่เดิม สร้างพันธมิตรและด าเนินมาตรการป้องปราม ส่วน
วิธีการอยู่รอดของรัฐตามแนวคิดสัจนิยมเชิงรุก คือ การสร้างอ านาจ (power) เหนือรัฐอ่ืน เนื่องจาก
ความร่วมมือกับรัฐอื่น อาจไม่แน่นอน รัฐจึงควรพ่ึงพาตัวเองและแสวงหาอ านาจให้ได้มากที่สุด 

ส าหรับผู้ที่มีบทบาทในการอธิบายทั้งสองแนวคิดโดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของ
ประเทศมหาอ านาจของโลก ได้แก่ Kenneth N. Waltz ที่อธิบายพฤติกรรมของรัฐแบบสัจนิยมเชิง
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ป้องกัน และ John J. Mearsheimer อธิบายพฤติกรรมของรัฐแบบสัจนิยมเชิงรุก เพราะเห็นว่า 
ประเทศมหาอ านาจ มีพฤติกรรมก้าวร้าวและเสี่ยงขัดแย้งกันมากกว่าจะร่วมมือกัน รวมทั้งเป็นแนวคิด
ที่อธิบายสาเหตุของความขัดแย้งและการท าสงครามระหว่างรัฐได้  

Mearsheimer ได้เขียนหนังสือเรื่อง The Tragedy of Great Power Politics2 
เสนอแนวคิดสัจนิยมเชิงรุกเพ่ือใช้ประกอบการอธิบายพฤติกรรมก้าวร้าวของประเทศมหาอ านาจใน
การเมืองระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นการสานต่อแนวคิดสัจนิยมเชิงป้องกันของ Waltz โดย 
Mearsheimer เห็นว่า ชาติมหาอ านาจหลังสงครามเย็น แม้จะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่ก็
ด าเนินนโยบายเชิงป้องปราม (deterrence) ด้วยการเพ่ิมการผลิตและครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง รวมทั้งขยายอ านาจทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาที่ด าเนินการทุกรูปแบบเพ่ือสกัดกั้นจีน ทั้งหมดนี้เป็น
พฤติกรรมของรัฐที่พยายามเพ่ิมอ านาจของตนเองให้มากที่สุด และแสดงออกอย่างก้าวร้าว เพราะ 
Mearsheimer เชื่อว่ารัฐต้องการอ านาจมากที่สุดเพื่อเป็นมหาอ านาจ 

แนวคิดสัจนิยมเชิงรุกของ Mearsheimer เสนอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาอ านาจส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความขัดแย้ง โดยประเทศมหาอ านาจจะแสวงหาโอกาสที่จะให้ได้มา
ซึ่งการมีอ านาจเหนือคู่แข่งของตนในโลกที่ไร้ระเบียบและมีความผันผวน และรัฐมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่
การครองความเป็นเจ้า (hegemony) หรือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด เพ่ือให้เป็นอิสระจากรัฐอื่น ๆ อย่างไรก็ดี 
พฤติกรรมก้าวร้าวของรัฐไม่ได้เป็นลักษณะตามธรรมชาติ แต่เป็นผลจากการที่รัฐต้องพยายามอยู่รอด
ในโลกที่ไม่แน่นอนและไร้ระเบียบ รัฐจึงแสดงออกอย่างแข็งกร้าวเพ่ือปกป้องตนเอง อย่างไรก็ดี แต่ละรัฐ
อาจไม่สามารถเพ่ิมอ านาจในเชิงสัมพันธ์ (relative power) ได้มากที่สุดในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น 
ระบบระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ านาจจึงถูกก าหนดให้เป็นรูปแบบของ
การแข่งขันด้านความมั่นคงอยู่ตลอด  

ข้อเสนอเกี่ยวกับการแสวงหาอ านาจและพฤติกรรมก้าวร้าวของรัฐที่ Mearsheimer 
อธิบายแตกต่างจากแนวคิดสัจนิยมเชิงป้องกันของ Waltz ที่เชื่อว่ารัฐแสวงหาความมั่นคงมากกว่า
อ านาจ ดังนั้น แม้ประเทศมหาอ านาจแข่งขันกัน ก็จะแข่งขันกันน้อยลง รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเกิด
ความขัดแย้งน้อยลงด้วย Waltz ยังเชื่อว่ามหาอ านาจยอมรับการมี 2 ขั้วอ านาจมากกว่าหลาย 
ขั้วอ านาจ เพราะคาดการณ์สถานการณ์ได้ง่ายกว่า รวมทั้งเชื่อว่ารัฐจะพยายามจัดการความสัมพันธ์
มากกว่าแสวงหาอ านาจสูงสุด  

                                           
2 Mearsheimer, John J., The Tragedy of Great Power Politics, [Online], 2001, Available from: s2-
mearsheimer-2001.pdf (wordpress.com) [2021, June 13]. 

https://samuelbhfauredotcom.files.wordpress.com/2015/10/s2-mearsheimer-2001.pdf
https://samuelbhfauredotcom.files.wordpress.com/2015/10/s2-mearsheimer-2001.pdf
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ทั้งสองแนวคิดสามารถน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมและมุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อ
จีนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทั้งสองประเทศมีพัฒนาการในการแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
แม้ผลประโยชน์ของประเทศจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่สภาพแวดล้อมโลก และการตัดสินใจของผู้น า
เปลี่ยนแปลง เฉพาะอย่างยิ่งจีนในช่วงแรกที่พัฒนาเศรษฐกิจและด าเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกนั้น 
ยังไม่เป็นการท้าทายบทบาทและสถานะมหาอ านาจของสหรัฐอเมริกา เพราะจีนไม่มีพฤติกรรมขัดแย้ง
หรือท้าทายสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็นผู้น าในการก าหนดระเบียบโลก สหรัฐอเมริกาในระยะแรกจึงมี
นโยบายต่อจีนแบบสัจนิยมเชิงรับ คือ แสวงหาความร่วมมือเพ่ือให้จีนอยู่ภายใต้อ านาจและอิทธิพล
ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี เมื่อสหรัฐอเมริกาไม่สามารถใช้อ านาจทางการทหารและเศรษฐกิจข่มขู่
หรือควบคุมพฤติกรรมจีนได้ในระยะหลัง เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าจีนเปลี่ยนพฤติกรรมในทะเลจีนใต้
เป็นแข็งกร้าว และอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของสหรัฐอเมริกามากขึ้น สหรัฐอเมริกาจึง
เปลี่ยนไปใช้นโยบายสัจนิยมเชิงรุก โดยแสวงหาอ านาจเพ่ิมจากท่ีมีอยู่แล้ว ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการทหาร เพ่ิมปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล เพ่ิมความร่วมมือด้านความมั่นคงพันธมิตรใน
ภูมิภาคเอเชีย และใช้อิทธิพลโน้มน้าวให้นานาชาติมีมุมมองต่อพฤติกรรมของจีนว่าเป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงและระเบียบระหว่างประเทศ เพ่ือรักษาอ านาจเดิมควบคู่กับลดอ านาจของจีน ซึ่งมี
พฤติกรรมท้าทายผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แก่การเป็นมหาอ านาจอันดับ 1 ของโลก  

ในกรณีของจีน ในสมัยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ด าเนินนโยบายเชิงรุกควบคู่กับมี
อุดมการณ์การเมือง ประกอบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นผู้น าที่มีความเข้มแข็ง มีบุคลิกเชื่อมั่น 
และแข็งกร้าวต่อสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเมินว่าระดับอ านาจของจีนและสหรัฐอเมริกาในเวที 
ระหว่างประเทศนั้น เท่าเทียมกัน และต้องการจัดระเบียบโลกใหม่ที่จีนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบโลกได้ รวมทั้งสานต่อแนวคิดของผู้น าที่ผ่านมาว่า จีนต้องก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจโลก
แทนที่สหรัฐอเมริกา ท าให้สหรัฐอเมริกามีมุมมองเชิงลบต่อการขยายอิทธิพลของจีน และประเมินว่า
จีนด าเนินนโยบายแบบสัจนิยมเชิงรุกมากขึ้น การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในมุมมองของ
สหรัฐอเมริกาจึงจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกัน จนท าให้ประชาคมระหว่างประเทศต้องด าเนิ น
นโยบายต่างประเทศเพ่ือรักษาสมดุล 

2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการแข่งขันของประเทศมหาอ านาจที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง 
ในทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ อธิบายสภาวะการแข่งขันระหว่างรัฐที่อีกฝ่าย  

มีสถานะเป็นรัฐมหาอ านาจเก่าที่กลัวสูญเสียสถานะเดิมของตน และมหาอ านาจใหม่ที่ก าลั งเติบโตขึ้น
ในการเมืองระหว่างประเทศ จึงเกิดสภาวะ “กับดักของธูซิดิดิส” (Thucydides’ Trap) เพราะความ
ตึงเครียดในเชิงโครงสร้างการเมืองระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อมหาอ านาจใหม่เติบโตขึ้นและ ส่งผล
กระทบต่อสถานะของมหาอ านาจเดิม ในสภาวะดังกล่าวอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจเก่า
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และมหาอ านาจใหม่ เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งเกิด
สภาพแวดล้อมหวาดระแวงกัน รวมทั้งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรักษาดุลอ านาจ  

ในหนังสือชื่อ Destined for War ผู้เขียนคือ Graham Allison3 ของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด กล่าวว่า การก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ านาจอย่างรวดเร็วของจีน ท าให้เกิดการท้าทายต่อฐานะที่
เป็นอยู่เดิมของสหรัฐอเมริกา และท าให้ทั้งสองประเทศเสี่ยงที่จะเข้าไปสู่ “กับดักธูซิดิดิส” โดย  
นักประวัติศาสตร์กรีซโบราณชื่อ ธูซิดิดิส (Thucydides) เป็นคนแรกที่เขียนถึงสงครามที่เกิดขึ้น
ระหว่างนครรัฐสปาตาร์กับนครรัฐเอเธนส์ โดยอธิบายว่า “การพุ่งขึ้นมาของเอเธนส์ ได้สร้างความกลัว
ให้กับนครรัฐสปาตาร์ให้สงครามกลายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้” ธูซิดิดิสวิเคราะห์สงครามระหว่างนคร
รัฐสปาร์ตากับนครรัฐเอเธนส์ว่า เกิดจากการที่นครรัฐสปาร์ตา ผู้มีพลังอันดับหนึ่ ง ไม่ยอมให้นครรัฐ
เอเธนส์ ซึ่งมีศักยภาพมากขึ้น ก้าวขึ้นมาแข่งขันด้วย สงครามจึงเกิดขึ้น ในหนังสือชื่อ History of the 
Peloponnesian War ธูซิดิดิสยังกล่าวว่า สิ่งที่เป็นแก่นของปัญหา คือ แรงกดดันที่มีต่อโครงสร้าง 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดุลอ านาจของคู่ปรปักษ์ทั้งสองฝ่าย ส าหรับพลังขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้ 
เกิดพลวัตด้านโครงสร้าง คือ ฝ่ายที่มีอ านาจมากขึ้นมีความทะนงในความส าเร็จของตัวเอง ความส านึก
ในสิทธิของตัวเอง และความต้องการสิทธิมากขึ้น และอีกฝ่ายหนึ่งที่เกิดความกลัว ระแวงสงสัย และ
ความไม่ม่ันคง เพราะโครงสร้างดุลอ านาจที่เป็นอยู่เดิมถูกสั่นคลอน 

Allison ยังกล่าวว่า การมองการท้าทายของจีนต่อสหรัฐอเมริกาในกรอบความคิด
แบบกับดักธูซิดิดิส ไม่ได้หมายความว่าสงครามความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา จะหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่ต้องการจะบ่งชี้ว่า เมื่อสภาพการณ์เปลี่ยนไป การใช้วิธีการเดิมแบบที่ผ่าน ๆ มาจะน าไปสู่
ความขัดแย้งมากขึ้น ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินและมุมมองของสหรัฐอเมริกา  
ในรายงาน Global Trends ที่เชื่อว่าการเติบโตของจีนจะเป็นปัจจัยท้าทายบทบาทของสหรัฐอเมริกา
และระเบียบโลกในปัจจุบัน 

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในปัจจุบัน เสี่ยงจะเผชิญ ภาวะ
ขัดแย้ง และจะตึงเครียดเป็นระยะ ๆ เพราะนอกจากความแตกต่างกันด้านอุดมการณ์การเมือง ปัจจัย
ส าคัญยังได้แก่การที่จีนด าเนินยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ความฝันของจีน” (China Dream) 
ให้จีนกลับมายิ่งใหญ่และเป็นผู้น าของประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทั้งภายในและใน
ต่างประเทศ ซึ่งเท่ากับท้าทายสถานะของสหรัฐอเมริกา และมุ่งมั่นมากขึ้นว่าจะก้าวเป็นมหาอ านาจ
แทนที่สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เห็นได้จากการที่สหรัฐอเมริกาท าสงครามการค้ากับจีนเมื่อปี 2562 และ 

                                           
3 Allison, Graham, Destined for War: Can China and the United States Escape Thucydides’s Trap?, 
[Online], 2017, Available from: https://www.the atlantic.com/international/archive/2015/09/ 
united-states-china war-thucydides trap/406756/ [2021, June]. 
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จีนก็ตอบโต้สหรัฐอเมริกาในระดับเดียวกัน ก็ยิ่งท าให้เห็นได้ว่าทั้งสองประเทศ มีโอกาสจะขยายความ
ขัดแย้งไปในมิติอ่ืน ๆ ง่ายขึ้น เพราะการบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างกันสามารถเป็น
ชนวนไปสู่ความตึงเครียดประเด็นอ่ืน ๆ ได้ง่าย ประกอบกับทั้ง 2 ฝ่าย ไม่มีท่าทีประนีประนอมระหว่างกัน 

2.1.3  แนวคิด International World Order  
ในบทความเรื่อง Understanding the Current International Order ของ 

Micheal J. Mazarr4 เผยแพร่โดยสถาบัน Rand corporation ของสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2559 อธิบายว่า 
สหรัฐอเมริกาพยายามด าเนินนโยบายและกลไกระหว่างประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย ความมั่นคงและการทหาร เพ่ือเป็นเครื่องมือรักษาระเบียบโลก ( international order) ที่
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก าหนดตั้ งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2 คือ ระเบียบโลกเสรี  ( liberal 
international order) ระเบียบโลกดังกล่าวสอดคล้องกับค่านิยมหลักและผลประโยชน์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ การค้าเสรีและเศรษฐกิจการตลาด ค่านิยมการเมืองเสรีนิยม ธรรมาภิบาล และ
ประชาธิปไตย ซึ่งสนับสนุนระบบเสรีนิยมให้เป็นระบบเปิด (open) ระบบอิงกับกฎกติกา (rules-
based) และระบบพหุภาคีได้ด าเนินการโดยความเห็นชอบ (consent) มากกว่าการบังคับ (coercion)  

ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาใช้แนวคิดระเบียบโลกเป็นกรอบในการพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศและสถาบันระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ขณะเดียวกันก็เป็นกรอบ
ในการก าหนดนโยบายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาด้วย เป้าหมายเพ่ือให้มีระเบียบและค่านิยม
รูปแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเอ้ือให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าในการชี้ถูกผิด หรือก าหนดมาตรฐาน
ระเบียบโลก  

อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกาเผชิญความท้าทายในการรักษาระเบียบโลกดังกล่าวมากขึ้น 
ในปัจจุบัน เนื่องจากจีนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะสามารถมีอิทธิพลในการก าหนดระเบียบระหว่าง
ประเทศมากขึ้น ประกอบกับประเทศก าลังพัฒนาเริ่มต่อต้านระเบียบโลกที่มีอยู่ เพราะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศตะวันตกและประเทศพัฒนาแล้วมากกว่า ท าให้ระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกาต้องการรักษา 
ถูกท้าทาย และสหรัฐอเมริกาเสี่ยงถูกลดบทบาทในฐานะมหาอ านาจอันดับ 1 ที่ก าหนดทิศทางของโลก 

แนวคิดดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวคิดในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบสัจนิยมใหม่ 
(neo-realism) สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมและมุมมองของสหรัฐอเมริกาได้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องการ
รักษาระเบียบโลกที่จะตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติของตนเอง (national interest) จึงแสวงหา
อ านาจ เพ่ือรักษาสถานะมหาอ านาจอับดับ 1 ของโลก ซึ่งจะเป็นวิธีการที่เอ้ือให้สหรัฐอเมริกาปกป้อง

                                           
4 J. Mazarr, Micheal J. and others, Understanding the Current International Order, [Online], 2016, 
Available from: https://www.rand.org.content/dam/rand/pubs/research reports/RR1500/RR1598/ 
Rand_RR1598.pdf [2021, July]. 
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ผลประโยชน์แห่งชาติได้ในระยะยาว ส าหรับรายงาน Global Trends ก็เป็น 1 ในเครื่องมือที่
สหรัฐอเมริกาใช้ในการรักษาระเบียบโลก เพราะเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ไปทั่วโลกและช่วยโน้มน้าว ให้
ต่างประเทศ มีมุมมองสอดคล้องกับสหรัฐอเมริกาว่าจีนก าลังท้าทายสหรัฐอเมริกา 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 หนังสือเรื ่อง “The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to 
Replace America as the Global Superpower” โดย Micheal Pillsbury5 เจ้าหน้าที่อาวุโสของ
สหรัฐอเมริกา ได้เสนอมุมมองต่อการด าเนินยุทธศาสตร์ของจีนที่มีเป้าหมาย เพ่ือแทนที่สถานะ
มหาอ านาจของสหรัฐอเมริกาในปี 2592 ซึ่งเป็นโอกาสครอบรอบ 100 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่า สหรัฐอเมริกามีส่วนท าให้จีนประสบความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายเป้าหมาย 
“ความฝันของจีน” (China Dream) และสหรัฐอเมริกาตีความการเติบโตและการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศต่อจีนผิดพลาดไป เพราะจีน มีนักการเมืองและผู้ก าหนดนโยบายที่มีมุมมองสายเหยี่ยวต่อ
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงล้มเหลวในการด าเนินนโยบายเกี่ยวพันกับจีน และการเปลี่ยน
จีนให้เป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังการประเมินผิดพลาดว่าภายในประเทศของจีน
อ่อนแอ และอาจล่มสลาย หากสหรัฐอเมริกากดดันมากเกินไป และมีมุมมองผิด ๆ ว่าจีนมีแนวปฏิบัติ
เป็นสหรัฐอเมริกา เพราะแท้จริงแล้ว จีนมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาอย่างมาก 

สหรัฐอเมริกามีมุมมองต่อจีนผิดพลาดมาโดยตลอดซึ่งเอ้ือให้จีนด าเนินยุทธศาสตร์ 
กลับมายิ่งใหญ่และลบล้างประวัติศาสตร์ที่ เคยถูกประเทศตะวันตกกดขี่ได้ นอกจากนี้ การที่
สหรัฐอเมริกาเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้จีนเห็นว่าอิทธิพลและบทบาทของสหรัฐอเมริกาเริ่มเสื่อมถอย 
จีนจึงเริ่มต้องการสร้างระเบียบโลกที่เอ้ือประโยชน์ต่อจีนมากกว่าระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกาก าหนดขึ้น 
ทั้งนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าหลังจากจีนประสบความส าเร็จในการสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจ จีนจะสร้าง
อิทธิพลด้านการทหารต่อไป โดยมีเป้าหมายเพ่ือเอาชนะสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ ผู้เขียนเสนอ
หลักการของจีน 9 ประการ ในยุทธศาสตร์ของจีน ซึ่งรวมทั้งการป้องกันไม่ให้ศัตรูรู้ว่าเราเป็นศัตรู  
การมุ่งจารกรรมเทคโนโลยีของฝ่ายศัตรู การสร้างอิทธิพลเหนือสื่อของศัตรู การใช้ประโยชน์จากการ
ท าสงครามอสมมาตร (asymmetric warfare) และค านึงเสมอว่า มหาอ านาจจะท าทุกอย่างเพ่ือ
รักษาสถานะของตนเอง พร้อมยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ของจีนในยุค Warring State Period หรือยุค
จ้านกว๋อของจีนมาอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน เพราะเป็นยุคที่มีรัฐ 2 รัฐ 
โดยรัฐหนึ่งก าลังขยายอิทธิพล ขณะที่อีกรัฐหนึ่งก าลังเสื่อมถอย ผู้เขียนเชื่อว่าเมื่อจีนเป็นมหาอ านาจ 

                                           
5 Pillsbury, Michael, The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as 
the Global Superpower, (New York: Henry Holt and Company, 2015).   
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จีนพร้อมจะเผชิญหน้าทางการทหารกับสหรัฐอเมริกา และในปี 2592 จีนอาจประสบความส าเร็จ  
ในการเป็นมหาอ านาจ ดังนั้น ผู้เขียนเสนอแนะสหรัฐอเมริกาให้ทบทวนมาตรการให้ความช่วยเหลือจีน 
ก าหนดนโยบายต่อจีนให้มีความต่อเนื่องให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 
เดินหน้าสนับสนุนจีนให้เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยในจีน 

วรรณกรรมดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการพิจารณาพฤติกรรมและนโยบายของจีน 
ที่ส่งผลให้สหรัฐอเมริกามีมุมมองว่า จีนเป็นความท้าทายและเป็นคู่แข่งขันของสหรัฐอเมริกา ตลอดจน
สะท้อนว่า ผู้ก าหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกามีมุมมองที่หวาดระแวงการขยายอิทธิพลของจีน 
รวมทั้งประเมินยุทธศาสตร์ของจีนว่าต้องการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ไม่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก าหนด 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน  

2.2.2  หนังสือเรื่อง “จีนในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง” โดยรองศาสตราจารย์ ปทุมพร  
วัชรเสถียร และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ าชู6 อธิบายนโยบายของจีนตั้งแต่ทศวรรษ 
1960 ที่เริ่มต่อต้านจักรวรรดินิยมของสหรัฐอเมริกาและลัทธิแก้ ( revisionist) ของสหภาพโซเวียต 
ด้วยการแสดงบทบาทในฐานะประเทศเอเชียที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้ระเบียบโลกที่ก าหนดโดยทั้งสอง
ประเทศ ผู้น าจีนในยุคต่าง ๆ ยังผลักดัน และพยายามท าบทบาทของจีนให้โดดเด่น และมีอิทธิพลใน
ประชาคมระหว่างประเทศ เพ่ือหวังจะสร้างระเบียบโลกขึ้นในแบบของตนเอง เช่น ประธานาธิบดี
เหมา เจ๋อตุง โดดเดี่ยวจีนออกจากองค์การระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีเติ้ง เสี่ยวผิงให้จีนกลับเข้า
ไปเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโลกด้วยนโยบายเปิดประตู (open door) เพราะต้องการเสริมสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ จนท าให้จีนมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายจับตามอง
การเติบโตของจีนว่าจะเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของประชาคมระหว่างประเทศ 

ผู้เขียนเสนอว่า ทั่วโลกมีมุมมองต่างกันเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามจากการเติบโต
ของจีน โดยบางส่วนเห็นว่าการที่จีนเพ่ิมงบประมาณด้านการทหารนั้นจะเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค
เอเชีย ขณะเดียวกันบางส่วนประเมินว่าการเพ่ิมงบประมาณด้านการทหารของจีนนั้นน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบประเทศอ่ืน ดังนั้น จีนจึงไม่เป็นภัยคุกคาม ประเด็นที่น่าสนใจจากวรรณกรรมดังกล่าว คือ 
สหรัฐอเมริกามีมุมมองทั้งสองด้านปะปนกันอยู่ บ่งชี้ว่า มุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อภัยคุกคามด้าน
การทหารของจีนนั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบภัยคุกคามเสมอไป เพราะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกา
บางส่วนเห็นว่าอาวุธของจีนเป็นอาวุธเก่า ขณะที่จีนก็ยังให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจมากกว่าการทหาร 
จึงไม่เป็นภัยคุกคาม 

                                           
6 ปทุมพร วัชรเสถียร และไชยวัฒน์ ค้ าชู, จีนในโลกท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2542). 
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ส่วนมุมมองที่เห็นว่าจีนจะเป็นภัยคุกคาม บางส่วนอ้างอิงจากพฤติกรรมของจีนในอดีต 
เช่น จีนท าสงครามกับอินเดีย สหภาพโซเวียต และยึดหมู่เกาะพาราเซล อย่างไรก็ดี บางส่วนยัง
พิจารณาจากอดีตแล้วก็เชื่อว่า จีนไม่เป็นภัยคุกคาม เพราะไม่เคยรุกรานประเทศเพ่ือนบ้าน แต่การท า
สงครามหรือปฏิบัติการด้านการทหารของจีนเป็นพฤติกรรมตามปกติของรัฐที่ปกป้องอธิปไตยของ
ตนเอง นอกจากนี้ บางส่วนเชื่อว่าวัฒนธรรมทางการทหารของจีนเน้นปกป้องตนเองมากกว่ารุกราน
ผู้อ่ืน และที่ผ่านมา จีนยังพยายามแสดงออกว่าไม่มีเจตนาในการรุกรานประเทศอ่ืน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความหวาดระแวง เช่น ไม่คัดค้านกรณีสหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ไม่ใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ก่อน และสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ ดังนั้น ผู้เขียนจึงค่อนข้างมีความเห็น  
โน้มเอียงไปในความเชื่อที่ว่าจีนจะไม่เป็นภัยคุกคาม เพราะจีนต้องการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงภายในประเทศก่อน แต่ก็ยังเชื่อว่า จีนอาจเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะหลายครั้ งรัฐและ
ผู้น าก็ตัดสินใจด าเนินนโยบายแบบไร้เหตุผล เหมือนสมัยประเทศตะวันตกล่าอาณานิคมเช่นกัน 

วรรณกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ในงานศึกษาชิ้นนี้ที่มุ่งจะพิจารณาบทบาทของจีน
และการด าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพิสูจน์ว่า
มุมมองของสหรัฐอเมริกานั้น สอดคล้องหรือขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ว่าจีนเป็นภัยคุกคาม เนื่องจากมี
เป้าหมายมานานแล้ว เพ่ือก้าวขึ้นมาจัดระเบียบโลก ขณะที่จีนก็พยายามแสดงออกว่า ไม่มีเจตนา  
ในการรุกรานประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้ประเทศอ่ืน ๆ หวาดระแวงจีน แม้จีนจะมีเป้าหมาย “ความฝัน
ของจีน” นอกจากนี้ จีนยังต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการเติบโตอย่างสันติ (peaceful rise) เพ่ือจะ
เอ้ือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในประเทศก่อน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของอดีต
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ของจีน (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2546-2556) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาคมระหว่างประเทศว่า การเติบโตของจีนทั้งด้านเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ไม่เป็นภัยคุกคาม
ต่อสันติภาพและความม่ันคงของโลก  

2.2.3 หนังสือเรื่อง “Thai Foreign Policy 1932-1946” โดย เอกอัครราชทูต ดร. จริย์วัฒน์ 
สันตะบุตร7 เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงสิ้นสุด
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งอธิบายการตัดสินใจของผู้น า 2 คน ในยุคดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน 
มีแรงกดดันจากประเทศมหาอ านาจอย่างมาก ทั้งสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น รวมทั้งมีสถานการณ์
ภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้น า ได้แก่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
และ นายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้น าไทยที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง และวิธีการตัดสินใจนโยบายที่
ต่างกัน  

                                           
7 Charivat Santaputra, Thai Foreign Policy 1932-1946, (Bangkok: International Studies Center, 
Ministry of Foreign Affairs, 2020). 
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วรรณกรรมดังกล่าวอธิบายลักษณะการด าเนินนโยบายการทูตและต่างประเทศของไทย
ไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) รักษาความเป็นกลาง (neutrality) (2) รักษาสมดุลอ านาจ (balance of 
power) และ (3) ยืดหยุ่น (flexibility) ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะนี้เป็นนโยบายการทูตของนายปรีดีที่มี
อุดมการณ์เสรี เป็นนักปฏิวัติ รับฟังความเห็นจากคณะรัฐบาล และมีการด าเนินนโยบายที่ท าให้ไทย
ผ่านวิกฤตการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบ (4) เป็น
พันธมิตรกับมหาอ านาจ (alliance) และ (5) ฉวยโอกาส (opportunist) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เห็นได้ชัดใน
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีอุดมการณ์ชาตินิยมและมีบุคลิกแบบเผด็จการทหาร ท าให้ไทย
ด าเนินนโยบายใกล้ชิดกับญี่ปุ่น  

วรรณกรรมดังกล่าวยังชี้ให้เห็นการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยโดยใช้กรอบ
ทฤษฎีหลากหลาย ได้แก่ (1) decision making model ที่อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้น าและผู้ก าหนดนโยบาย (2) linkage politics อธิบายว่าการเมืองภายในและในต่างประเทศ ส่งผล
ต่อกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมของรัฐ (3) compatibility and consensus อธิบายว่าการก าหนด
นโยบายต่างประเทศขึ้นอยู่กับความเห็นของคนส่วนใหญ่ และ (4) national interest การก าหนด
ผลประโยชน์แห่งชาติ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การรับรู้ (perception) ค่านิยม (value) และ
บทบาทของรัฐ (national role)  

ส าหรับไทย ผู้ เขียนสรุปว่า เป้าหมายและหลักการในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทย คือ การอยู่รอดโดยสามารถรักษาเอกราช และการก าหนดนโยบายต่างประเทศ
ของไทย มักจะมีปัจจัยภายในประเทศและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นตัวก าหนด ทั้งนี้ ผู้เขียน
แนะน าว่า การก าหนดนโยบายต่างประเทศโดยใช้รูปแบบเป็นกลาง รักษาสมดุลอ านาจ และยืดหยุ่น
เหมาะสมกับไทย และต้องไม่เป็นการก าหนดนโยบายต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองของ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

วรรณกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาชิ้นนี้  เนื่องจากสามารถใช้
ประกอบการเสนอข้อเสนอแนะต่อไทยในการก าหนดนโยบายต่างประเทศในห้วงที่เผชิญแรงกดดัน
จากสหรัฐอเมริกากับจีนที่แข่งขันกันเข้มข้นและตึงเครียดขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับช่วงที่ไทยเผชิญแรง
กดดันจากต่างประเทศในเลือกข้างในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์การด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงที่สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 
และการเมืองระหว่างประเทศมีความละเอียดอ่อน และเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ซึ่งไทยสามารถด าเนิน
นโยบายต่างประเทศได้ประสบความส าเร็จ จึงถือว่าเป็นตัวอย่างการด าเนินนโยบายต่างประเทศให้พ้น
จากการถูกมหาอ านาจกดดันได้อย่างดี  
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2.2.4  รายงาน Global Trends: A More Contested World8 จัดท าโดยสภาข่าวกรอง
แห่งชาติ (National Intelligence Council-NIC) ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่เมื่อมีนาคม 2564 
ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงโลกในระยะ 20 ปี (ปี 2564-2583) ว่า รัฐบาลต่าง ๆ จะ
เผชิญความท้าทายและความขัดแย้งมากขึ้น ระเบียบโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเผชิญ
ความท้าทาย และอยู่ในรูปแบบการแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากจากการเติบโตและการขยายอิทธิพลของจีน 
พร้อมกันนี้ สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาใช้รายงานนี้ โน้มน้าวและชี้น าประชาคมระหว่าง
ประเทศให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาควรเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาระดับโลกต่อไป และส่งสัญญาณว่า
สหรัฐอเมริกาจะเพ่ิมการเกี่ยวพันกับประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งไทย เพ่ือแสวงประโยชน์จาก
พลังอ านาจรูปแบบใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยี เครือข่าย และข้อมูล เพ่ือรักษาบทบาทผู้ น าโลกและ
ผลประโยชน์ ของสหรัฐอเมริกา 

รายงานดังกล่าวน าเสนอว่า การเปลี่ยนแปลงของประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ก าหนดอนาคตของโลก นอกจากนี้ สภาข่าวกรองแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกาได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นเป็น 3 ระดับ ซึ่งในระดับระหว่างประเทศนั้น 
สหรัฐอเมริกากับจีนจะแสวงหาอ านาจจากการครอบครองเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และสร้าง
เครือข่ายมากขึ้น ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างประเทศจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากขอบเขตการแข่งขันอ านาจ
ขยายไปสู่มิติอ่ืน ๆ โดยไม่มีข้อตกลงหรือสนธิสัญญาใหม่ ๆ ที่จะป้องกันความขัดแย้งดังกล่าว  

สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ประเมินฉากทัศน์ความมั่นคงโลกใน 20 ปี
ข้างหน้าไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้น าโลกในการฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยร่วมมือ
กับพันธมิตรเพ่ือส่งเสริมความมั่นคง ความมั่งคั่ง และการแก้ไขปัญหาระดับโลกร่วมกัน (2) โลกจะอยู่
ในภาวะไร้จุดหมายและวุ่นวาย เศรษฐกิจโลกจะตกต่ า และไม่มีความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือประเทศ
ก าลังพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีจีนเป็นผู้น าร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ (3) สหรัฐอเมริกากับจีนจะแข่งขัน
กันในการเป็นผู้น าโลก ซึ่งอาจท าให้การพัฒนาระหว่างประเทศชะลอตัว (4) โลกาภิวัตน์เสื่อมโทรม 
เกิดการรวมกลุ่มด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพ่ือปกป้องรัฐจากภัยคุกคาม ซึ่งอาจเกิดกระแส
ชาตินิยมจนเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ และ (5) เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และการปฏิวัติจากล่างขึ้นบน (bottom-up) ซ่ึงองค์การพัฒนาเอกชน (non-government 
organizations: NGO) และองค์กรระหว่างประเทศจะมีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานโลกมากกว่ารัฐ  

สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกายังมีมุมมองว่าจีนเป็นความท้าทายในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริการวมทั้งระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก าหนดมากที่สุด 

                                           
8 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2040: A More Contested World, [Online], 
2021, Available from: https://www.dni.gov [2021, June 01]. 
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เพราะจีนมีศักยภาพที่จะเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกา และพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจหลักที่จะ
สามารถก าหนดสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลก ขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่ รัสเซีย สหภาพ
ยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และอินเดีย ยังไม่ใช่คู่แข่งขันหลักของสหรัฐอเมริกา  

สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกายังใช้ข้อมูลในรายงาน Global Trend 
โน้มน้าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและประชาคมระหว่างประเทศให้เห็นว่า ต้องไม่ยอมรับการที่จีนจะขึ้น
เป็นมหาอ านาจอันดับ 1 ของโลก และการที่จีนจะเป็นผู้ก าหนดระเบียบโลกจะไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคง
ในระยะยาว พิจารณาจากการที่มีการเสนอฉากทัศน์ 2 แนวทางที่คาดการณ์กรณีจีนจะขึ้นมาเป็น
มหาอ านาจของโลก ซึ่งเป็นเชิงลบ ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงของโลกจะอยู่ในภาวะไร้
จุดหมายและวุ่นวาย โดยมีจีนเป็นผู้น าร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ และ (2) สหรัฐอเมริกากับจีนจะแข่งขันกัน 
ในการเป็นผู้น าโลก ซึ่งอาจท าให้การพัฒนาระหว่างประเทศชะลอตัว ส่วนฉากทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อความมั่นคงของโลกมากท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าโลกในการฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยร่วมมือ
กับพันธมิตรเพ่ือส่งเสริมความมั่นคง ความมั่งค่ัง และการแก้ไขปัญหาระดับโลกร่วมกัน  

2.2.5 บทความเรื่ อง “The U.S. Intelligence Community’s Harrowing Take on Our 
Possible Futures” โดย Stewart M. Patrick9 ผู้อ านวยการสถาบัน International Institutions 
and Global Governance Program ประจ า Council on Foreign Relations วิจารณ์รายงาน Global 
Trends ฉบับปี 2564 โดยทบทวนประเด็นส าคัญในรายงาน และผู้เขียนประเมินว่าสภาข่าวกรอง
แห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา ให้ความส าคัญกับปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกมากขึ้นอย่างชัดเจน 
ขณะเดียวกัน ยังคงให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ รวมทั้ง สรุปสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในระยะ 20 ปี ในมุมมองของสภาข่าวกรองแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทุกฉากทัศน์มีความเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

อย่างไรก็ดี บทความดังกล่าววิจารณ์ว่า กระบวนการจัดท ารายงาน Global 
Trends ฉบับปี 2564 ยังขาดการให้มุมมองของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐอเมริกา จึงอาจท าให้ตกเป็น
เครื่องมือของผู้ก าหนดนโยบายบางกลุ่มในรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงให้ข้อเสนอแนะว่ารัฐบาล
ประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดนควรให้มีการวิพากษ์รายงานดังกล่าวอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

บทความดังกล่าวสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเนื้อหาในรายงาน Global 
Trends ฉบับปี 2564 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตั้งข้อพิจารณาและเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับสหรัฐอเมริกาว่า รายงานอาจเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายของหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกา 

                                           
9 Patrick, Stewart M., The U.S. Intelligence Community’s Harrowing Take on Our Possible Futures, 
[Online], 2021, Available from: https://www.cfr.org/blog/us-intelligence-community-harrowing-
take-our-possible-future [2021, June].  
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หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ประชาคมระหว่างประเทศต่อต้านการเติบโตของจีน อย่างไรก็ดี 
บทความดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของรายงาน Global Trends 

2.2.6 บทความเรื่อง “GLOBAL TRENDS 2040: A MORE CONTESTED WORLD” โดย 
Joshua Huminski10 ผู้ อ านวยการของ The Mike Rogers Center for Intelligence & Global 
Affairs ประจ าศูนย์ the Center for the Study of the Presidency & Congress ในสหรัฐอเมริกา
วิจารณ์ข้อมูลในรายงาน Global Trends ฉบับปี 2564 ว่า ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางรับมือ
กับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอีก 20 ปี และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การประเมินทิศทางสถานการณ์โลกในมุมมองของหน่วยข่าวกรองซึ่งเชื่อมโยงกับมุมมองของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า การประเมินสถานการณ์ในรายงานนี้ เสี่ยงถูกใช้
ประโยชน์ทั้งจากตัวแสดงภายในสหรัฐอเมริกา และต่างชาติ โดยอาจใช้ชี้น า เพ่ือท าให้สถานการณ์โลก
เป็นไปตามฉากทัศน์ที่ตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศตัวเอง เฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแข่งขัน
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ผู้เขียนเห็นว่าการประเมินแนวโน้มในมุมมองของสภาข่าวกรองแห่งชาติ 
ส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกระเบียบโลกเป็นโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ดังนั้น ผู้เขียนจึงให้
ข้อเสนอแนะต่อผู้ที่ติดตามรายงาน Global Trends ของสหรัฐอเมริกาว่าต้องใช้ข้อมูลอย่าง
ระมัดระวัง  

เนื้อหาและข้อวิเคราะห์ในบทความดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเนื้อหา  
ในรายงาน Global Trends ฉบับปี 2564 และการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในรายงานนี้
ทั้งเพ่ือก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ รวมทั้งต้องมีความระมัดระวังการที่ข้อมูลใน
รายงาน Global Trends จะเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ใช้ชี้น าทิศทางสถานการณ์ด้าน
ความมั่นของโลกให้เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกา 

2.2.7  บทความ เ รื ่อ ง  “Reading between the lines of the US intelligence 
community’s latest reports” โดย Mathew Burrows11 นักวิชาการด้าน foresight ของสถาบัน 
Atlantic Council ของสหรัฐอเมริกาและอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกา ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายงาน Global Trends ฉบับปี 2564 ว่า เน้นให้ความส าคัญกับจีนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
ทิศทางสถานการณ์ความมั่นคงโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า และสหรัฐอเมริกายอมรับระบบขั้วอ านาจโลก
หลายขั้ว (multilateralism) มากขึ้นในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งมีการให้ข้อมูลกับผู้ อ่านเกี่ยวกับ 

                                           
10 Huminski, Joshua, Global Trends 2040: A More Contested World, [Online], 2021, Available from: 
https://www.diplomaticcourier.com/posts/global-trends-2040-a-more-contested-world [2021, June]. 
11 Burrows, Mathew, Reading between the lines of the US intelligence community’s latest reports, 
[Online], 2021, Available from: https://www. atlanticcouncil.org/blogs/new-atlantist/reading-
between-the-lines-of the--intelligence-communitys-latest-reports [2021, June].  
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ภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกามากขึ้น บ่งชี้ว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาอาจใช้รายงาน Global 
Trends เพ่ือเตือนชาวอเมริกันและประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของจีน 
ปัญหาโลกร้อน ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าระเบียบระหว่าง
ประเทศจะไม่เอ้ือประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาเหมือนในอดีตอีกต่อไป 

ข้อเสนอแนะในบทความดังกล่าวเป็นประโยชน์ ในการศึกษาแนวทางที่
สหรัฐอเมริกาใช้ประโยชน์จากรายงาน Global Trends ฉบับปี 2564 เพ่ือสื่อสารต่อชาวอเมริกันให้
เตรียมพร้อมและเข้าใจสถานการณ์โลกท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในการศึกษา
มุมมองของสภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่ประเมินสภาพแวดล้อมโลกในทิศทางต่าง ๆ  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด  

รายงานการศึกษาฉบับนี้วิเคราะห์การแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา โดยใช้
กรอบความคิดแนวคิดสัจนิยมเชิงป้องกันของ Kenneth N. Waltz และสัจนิยมเชิงรุก ของ John J. 
Mearsheimer เป้าหมายเพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายมุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อแนวโน้ม 
การแข่งขันกับจีน ซึ่งทั้งสองความคิดอธิบายพฤติกรรมของรัฐว่า รัฐต้องการรักษาความอยู่รอดใน
สภาพแวดล้อมโลกที่ไร้ระเบียบ ซึ่งเป็นเป้าหมายและผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละรัฐ ดังนั้น รัฐจึง
แสวงหาความมั่นคงและพลังอ านาจ ทั้งสองแนวคิดยังน าไปวิเคราะห์และอธิบายพฤติกรรมและ
มุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อจีนในแต่ละยุคสมัย โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรม
ของสหรัฐอเมริกามีความผสมผสานระหว่างสัจนิยมเชิงป้องกันและสัจนิยมเชิงรุ ก ขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของผู้น า สภาพแวดล้อมโลก และพฤติกรรมของรัฐอ่ืน ๆ ที่มีความสามารถในการเป็นคู่แข่ง และคู่
ขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาในแต่ละยุคสมัย จากการใช้แนวคิดดังกล่าว ท าให้เห็นว่ามุมมองของ
สหรัฐอเมริกาต่อจีนเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง และพฤติกร รมของจีนต่อ
ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา โดยในระยะแรก สหรัฐอเมริกาเคยมีมุมมองว่าจีนแสวงหาความอยู่รอด 
ในประชาคมระหว่างประเทศด้วยการสร้าง ความมั่นคงและความร่วมมือ สอดคล้องกับมุมมองแบบ  
สัจนิยมเชิงป้องกันที่อธิบายว่ารัฐสร้างปฏิสัมพันธ์เพ่ิมความร่วมมือกับรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างพันธมิตร 
เนื่องจากในช่วงที่จีนเปิดประเทศ สหรัฐอเมริกาเห็นว่าจีนปรับนโยบายให้สอดคล้องกับค่านิยมเสรี 
โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจและการค้า รวมทั้งการที่จีนเปิดรับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ท าให้
สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจะสามารถควบคุมการขยายบทบาทของจีนให้อยู่ในระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกา
ก าหนดขึ้นได้ ประกอบกับมุมมองของผู้น าและผู้ก าหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่เห็นว่าจีนยังไม่มี
ศักยภาพที่จะเป็น ภัยคุกคามหรือความท้าทายด้านความมั่นคงและการทหารของสหรัฐอเมริกา 
เพราะจีนมุ่งขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองและการทหาร  
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อย่างไรก็ดี ในระยะต่อมา จีนปรับนโยบายต่างประเทศเป็นเชิงรุก และมีอิทธิพลด้าน
การเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นจากการเป็นมหาอ านาจด้านเศรษฐกิจ ท าให้ผู้น าและผู้ก าหนด
นโยบายในสหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจาก
ความร่วมมือไปเป็นการแข่งขัน ซึ่งมีแนวโน้มจะท าให้เกิดความขัดแย้ง เช่น ในประเด็นข้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ มุมมองดังกล่าวเอ้ือให้สหรัฐอเมริกาสร้างภาพลักษณ์ให้การขยายอิทธิพลของจีนใน
ประชาคมระหว่างประเทศเป็นการแสวงหาอ านาจตามแนวคิดสัจนิยมเชิงรุก เพ่ือท าให้พฤติกรรมของจีน 
ดูเป็นความท้าทายและเป็นภัยคุกคามต่อการรักษาระเบียบและสันติภาพของการเมืองโลก รวมทั้งอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงตามแนวคิดกับดักธูซิดิดิส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาในการ
โน้มน้าวประเทศอ่ืนให้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน ส าหรับปัจจัยที่
สนับสนุนให้สหรัฐอเมริกามีมุมมองว่าจีนแสวงหาอ านาจ ได้แก่ การที่จีนมุ่งพัฒนาศักยภาพด้าน
การทหารและเทคโนโลยี การที่ผู้น าจีนมีท่าทีแข็งกร้าวต่อนโยบายของสหรัฐอเมริกา และการที่จีนเริ่ม
ได้รับการยอมรับในฐานะผู้น าในการแก้ไขปัญหาระดับโลกมากข้ึน  

การใช้กรอบแนวคิดสัจนิยมเชิงป้องกัน และสัจนิยมเชิงรุก รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ท าให้รายงานการศึกษาฉบับนี้สามารถท าความเข้าใจมุมมองและแนวโน้มการแข่งขันระว่าง
จีนกับสหรัฐอเมริกาจะเข้าข่ายสัจนิยมเชิงรุก ที่ทั้งสองประเทศจะแสวงหาอ านาจทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และการทหารมากขึ้นจนท าให้บรรยากาศการแข่งขันเข้มข้นขึ้น ขณะเดียวกันก็จะมีการ
แข่งขันในลักษณะที่อธิบายได้ด้วยสัจนิยมเชิงป้องกัน คือ ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาต้องการสร้าง
พันธมิตรและหุ้นส่วนเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง โดยสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายที่จะเอาชนะ  
ในการแข่งขันกับจีนด้วยการใช้รายงาน Global Trends สร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้จีนเป็นคู่แข่งที่จะ
สร้างความไร้เสถียรภาพและความขัดแย้งให้ประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งมุมมองของสหรัฐอเมริกา
ต่อจีนในรายงานดังกล่าว เป็นไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเอง ได้แก่ การเป็น
มหาอ านาจโลกอันดับ 1 และด าเนินนโยบายต่างประเทศได้โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาคม
ระหว่างประเทศ  

การที่สหรัฐอเมริกามีมุมมองข้างต้น ท าให้การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะยืดเยื้อ
ต่อไปอีกอย่างน้อย 20 ปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมือง และ
บรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกายังต้องการให้ประเทศต่าง ๆ เข้าใจว่า
สหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมจีน และจะต้องถูกดึงเข้าเป็นพันธมิตรในการเลือกข้างระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในระดับที่แตกต่างกัน ส าหรับไทย แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทาย
จากสภาพแวดล้อมโลกที่มีการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา แต่ก็ควรตระหนักว่าไทย 
ไม่จ าเป็นต้องเลือกข้าง แต่ต้องด าเนินนโยบายโดยให้ความส าคัญในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ
มากกว่าโน้มเอียงไปสนับสนุนมหาอ านาจใดเพียงประเทศเดียว  
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ส าหรับข้อเสนอแนะต่อไทยในการด าเนินนโยบายในห้วงที่สหรัฐอเมริกามีมุมมองว่าจีนเป็น
ความท้าทายในระยะยาว และการแข่งขันกับจีนจะเข้มข้นมากขึ้นนั้น การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องท าให้เห็นว่า ไทยมีจุดแข็งในการด าเนินนโยบายต่างประเทศในห้วงที่มีการแข่งขันหรือความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอ านาจ ได้แก่ การด าเนินนโยบายอย่างเป็นกลาง ยืดหยุ่น และยึดมั่นใน
ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเคยท าให้ไทยประสบความส าเร็จในการรักษาความอยู่รอดและบทบาทใน
เวทีระหว่างประเทศได้ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 รวมทั้งสามารถรักษาเอกราช และการก าหนด
นโยบายต่างประเทศของไทย อย่างไรก็ดี ไทยยังมีบทบาทในเชิงรุกต่อการแช่งขันระหว่างประเทศ
มหาอ านาจค่อนข้างจ ากัด เพราะต้องด าเนินนโยบายรักษาสมดุลความสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง ดังนั้น 
การศึกษาฉบับนี้จึงเสนอแนะให้ไทยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีน และไทยกับสหรัฐอเมริกา
เป็นช่องทางสื่อสารกับทั้งสองประเทศ โดยที่ไทยไม่ตกเป็นเครื่องมือของจีนหรือสหรัฐอเมริกา หรือ
มหาอ านาจอ่ืนที่จะต่อต้านอีกประเทศหนึ่ง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการรักษาดุลความสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจอื่นควบคู่ไปด้วย 

 
 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  พัฒนาการการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา 

ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาไม่ได้มองว่าจีนจะเป็นคู่แข่งขันที่ท้าทายสหรัฐอเมริกา เพราะมี
คู่แข่งเป็นรัสเซียที่แข็งแกร่งกว่าจีนทั้งด้านการทหารและอุดมการณ์การเมือง ประกอบกับจีนมี
พฤติกรรม ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นมหาอ านาจที่ไม่รุกรานประเทศอ่ืน อย่างไรก็ดี จีนมีพัฒนาการใน
การเติบโตเพ่ือเป็นมหาอ านาจของโลกอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยตกเป็นผู้ถูกกระท าในสมัยประเทศ
ตะวันตก ล่าอาณานิคม ท าให้จีนมีความรู้สึกอับอายและต้องการกลับมากอบกู้ความเป็นอาณาจักร 
และความยิ่งใหญ่ของจีนในประชาคมระหว่างประเทศอีกครั้ง ขณะที่สหรัฐอเมริกาติดตามการด าเนิน 
ยุทธศาสตร์ของจีนมาโดยตลอด รวมทั้งเคยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีน และโน้มน้าว จีนให้
ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการรักษาระเบียบโลกปัจจุบัน  

ส าหรับจีนขยายอิทธิพลเพ่ือแสวงหาความมั่นคง และความอยู่รอด เพราะเคยอ่อนแออย่างมาก
ทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจในช่วงที่ประเทศตะวันตกล่าอาณานิคมและสงครามฝิ่น จีนจึงไม่ได้
แสวงหาอ านาจ และไม่มีเป้าหมายหรือพฤติกรรมที่ต้องการครองความเป็นเจ้า แต่ต้องการปกป้อง
ตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัย และเป็นอิสระจากประเทศอ่ืน ซึ่งเป็นพฤติกรรมทั่วไปของรัฐ นอกจากนี้ 
การด าเนินนโยบายของจีนในช่วงแรก ๆ ที่เป็นมหาอ านาจด้านเศรษฐกิจนั้น เน้นการส่ง เสริมความ
มั่นคงภายใน ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันสมัยและการรวมประเทศให้มั่นคง ขณะที่บทบาทของใน
ต่างประเทศ จะเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์การเติบโตอย่างสันติ และการเป็นมหาอ านาจที่ไม่รุกราน
ประเทศอ่ืน ตลอดจนร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา  

จีนด าเนินนโยบายท้าทายระเบียบโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก าหนดตั้งแต่ทศวรรษ 1960 
ตั้งแต่การเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียต จากนั้นก็ตั้งตัวเป็นผู้น ากลุ่มประเทศก าลังพัฒนา หรือกลุ่ม
ประเทศโลกที่สาม เพ่ือแบ่งแยกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วออกจากประเทศส่วนใหญ่
ของโลกที่เป็นประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งจีนพยายามจะอยู่นอกเหนือระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกา
ก าหนด เช่น ไม่เปลี่ยนแลงระบอบการปกครอง ขณะเดียวกัน ผู้น าของจีนในแต่ละยุคก็สร้างระเบียบ
โลกแยกออกจากสหรัฐอเมริกาและมหาอ านาจอ่ืน ๆ ซึ่งมีวิธีการที่ต่างกัน เช่น ประธานาธิบดี   
เหมา เจ๋อตุง เลือกโดดเดี่ยวจีนออกจากระเบียบระหว่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือในองค์กร
ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจโลก แต่ในสมัยประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยวผิง เปลี่ยนเป็นเปิดประตูสู่ 
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ และประกาศสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี เน้นการปรับตัวสู่นวัตกรรม และ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้จีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทเป็น
มหาอ านาจด้านเศรษฐกิจของโลก เช่น การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization-WTO) เมื่อปี 2544 ในสมัยประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน  

ในสมัยประธานาธิบดีหู จิ่นเทา (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2546-2556) ให้ความส าคัญกับ
นโยบาย“ความฝันของจีน” (China Dream) ที่จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการเติบโตอย่างสันติ 
(peaceful rise) เพ่ือจะเอ้ือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในประเทศ โดยการ
เติบโตของจีนทั้งด้านเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคง
ของโลก  

ในสมัยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้น ารุ่นที่ 5 สานต่อยุทธศาสตร์ China Dream เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสังคมมั่งคั่งในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2592 
และต้องเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย มีความแข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย มีอารยธรรม และมี
ความสมานฉันท์ นอกจากนี้ จะต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วระดับต้นในปี 2578 ที่สังคมจะมีความเจริญ 
รุ่งเรืองในระดับปานกลาง ชนชั้นกลางซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเป็นผู้น าระดับโลกด้านนวัตกรรม 
พร้อมกับให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมมหาอ านาจ 
ที่ทันสมัย และเป็นประเทศพัฒนาแล้วระดับปานกลาง 

จีนในสมัยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในมี
เสถียรภาพ มีแสนยานุภาพทางทหาร และมีบทบาทอย่างมากต่อระเบียบเศรษฐกิจและการเมืองโลก 
เช่น เริ่มเป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่ในต่างประเทศ มีบทบาทส าคัญในการต่อรองเรื่องความขัดแย้งทาง
การค้าในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นใน WTO ใช้ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) เพ่ือมี
ช่องทางเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร พลังงาน และเชื่อมโยงกับประเทศทั่วโลก และจีนมี
พฤติกรรมแข็งกร้าวมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในการขยาย
การยึดครองกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้  

ส าหรับสหรัฐอเมริกา แม้ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา จะเกี่ยวพันกับจีนมากขึ้น และ
ไม่ได้มองว่าจีนเป็นภัยคุกคาม แต่ในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ประกาศชัดเจนในถ้อยแถลง
เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศว่า จีนเป็นภัยคุกคาม และเป็นคู่แข่งขัน
ที่สหรัฐอเมริกาต้องชนะในทุกมิติ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวโทษจีนว่าอยู่เบื้องหลังการบั่นทอน
ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นภัยคุกคามต่อ
เสถียรภาพ ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กรณีพยายามครอบครองอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้  
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พลเอกโจเซฟ ดันฟอร์ด ประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐอเมริกาแสดงทัศนะเมื่อปี 2560 ว่า 
ในปี 2568 จีนจะเป็นประเทศที่คุกคามสหรัฐอเมริกา มากกว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือ และจีนก าลัง
สกัดกั้นบทบาทของสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ พร้อมทั้งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับประเทศในเอเชียตกต่ าลง ขณะที่ปรากฏการณ์ในทะเลจีนใต้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการเพ่ิมบทบาททาง
ทหารของจีน12 ส่วน พลโทแพทริค ฮิวจ์ ผู้อ านวยการส านักงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกามีความเห็นว่าจีนมีศักยภาพที่จะเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา 
ในภูมิภาคเอเชียได้ในอีก 10-20 ปี13  

สหรัฐอเมริกายังท าสงครามการค้า (trade war) กับจีนด้วยการตั้งก าแพงภาษีตอบโต้สินค้า
น าเข้าระหว่างกันตั้งแต่ปี 2560 และยังมีผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ก็มีการเจรจาต่อรองกันมาโดยตลอด 
และยังท าสงครามเทคโนโลยี (technology war) ด้วยการโน้มน้าว และกดดันประเทศต่าง ๆ ให้
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากบริษัทหัวเว่ย และบริษัท ZTE ของจีน เพ่ือสกัดกั้น
นโยบาย Made in China 202514 ซึ่งความขัดแย้งใน 2 ประเด็นดังกล่าว ท าให้โลกจะเผชิญความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ การค้า และการแยกห่วงโซ่การผลิต (supply chain) มากขึ้น นอกจากนี้ 
สหรัฐอเมริกาได้โน้มน้าวประเทศอ่ืน ๆ ให้ทบทวนข้อตกลงการค้ากับจีนด้วย เช่น ออสเตรเลีย และ
แคนาดา อย่างไรก็ดี จีนก็ตอบโต้สหรัฐอเมริกาอย่างเท่าเทียมมากขึ้น เช่น ในประเด็นสงครามการค้า 
จีนตอบโต้สหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตกด้วยการเปิดเผยยุทธศาสตร์ Dual Circulation เมื่อ 
พฤษภาคม 2563 เพ่ือรับมือกับการกีดกันการค้าที่จะเพ่ิมขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญกับหลักการระบบ
หมุนเวียนภายในประเทศของจีนทั้งหมด และสร้างอ านาจซื้อจากภายในให้แข็งแกร่งที่สุด เช่น  
ใช้นวัตกรรมของจีน ลดการพึ่งพาตลาดและเทคโนโลยีต่างประเทศให้มากท่ีสุด แต่จีนก็ไม่ได้ละเลยกับ
ต่างประเทศควบคู่ไปด้วย   

                                           
12 Browne, Ryan, Top US general: China will be 'greatest threat' to US by 2025, [Online], 
September 27, 2017, Available from: cnn.com [2021, August 13]. 
13 Copp, Tara and Mehta, Aaron, New defense intelligence assessment warns China nears critical 
military milestone, [Online], January 16, 2019, Available from: defense.com [2021, August 13]. 
14 จีนเชื่อว่าสหรัฐอเมริกา สกดักั้นยทุธศาสตร์ Made in China 2025 ที่จีนมีเป้าหมายจะยกระดบัและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยรีะดบัสูงใน 10 สาขา ครอบคลุมทั้งปัญญาประดิษฐ์ รถยนต์อตัโนมตัิ ระบบบล็อกเชน 
หุ่นยนต์ และการผลติด้านไฮเทค เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยจีากต่างชาติ ซึ่งจะท าให้จีนเป็นมหาอ านาจทาง
เทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนให้ผูผ้ลติสนิค้าเทคโนโลยีทั่วโลกมาตั้งส านักงานใหญ่ในจีน และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหผู้้ผลิต
จีน ควบคู่กับการพันธมิตรด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศรายใหม่ ซึ่งจะท าใหจ้ีนมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศตา่ง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

https://edition.cnn.com/profiles/ryan-browne
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จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจากความ
หวาดระแวง และไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่ต้องการเอาตัวรอด แม้เริ่มแรกสหรัฐอเมริกาไม่ได้
เห็นว่าจีนเป็นคู่แข่งหรือเป็นภัยคุกคาม เพราะจีนเปิดตลาดรับประเทศตะวันตก ยอมรับระบบกลไกตลาด 
พร้อมทั้งเรียนรู้จากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้จีนเปิด
ประเทศ เพราะเชื่อว่าจีนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกา คือ  
ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด นอกจากนี้ ศักยภาพด้านการทหารของจีนยังไม่เข้มแข็ง  

อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกาและประชาคมระหว่างประเทศเริ่มวิตกกับการพัฒนากองทัพให้
ทันสมัยมากขึ้นจากบทเรียนจากสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปี 2534 เพราะจีนเห็นว่าสหรัฐอเมริกามี
กองทัพที่ทันสมัยเป็นปัจจัยสร้างความได้เปรียบในการควบคุมสถานการณ์ความม่ันคงระหว่างประเทศ 
และต่อการพัฒนาด้านการทหารของจีน แม้จะยังเป็นลักษณะสัจนิยมเชิงป้องกัน คือ จีนต้องการมี
กองทัพที่ทัดเทียมประเทศอ่ืน โดยไม่มีเจตนาจะรุกรานหรือท้าทายต่างประเทศ และเป็นความ
จ าเป็นต้องพัฒนา เพราะจีนมีอาวุธที่ล้าสมัยอย่างมาก แต่พฤติกรรมของจีนในอดีตบ่งชี้ว่าจีนเคยมีใช้
ก าลังทหารแก้ไขปัญหาต่างประเทศ เฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนของจีน เช่น  
การท าสงครามกับอินเดีย การท าสงครามกับโซเวียต และการยึดหมู่เกาะพาราเซล  

การด าเนินนโยบายชาตินิยม (nationalism) ของทั้งสองประเทศ ยังท าให้การแข่งขัน
อิทธิพลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกามีความชัดเจน และตอบโต้กันมากขึ้น จากท่ีปลุกเร้าให้ประชาชน 
ในประเทศออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนเอง เห็นได้ชัดจากนโยบาย America First 
ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่น าไปสู่การท าสงครามการค้า และสงครามเทคโนโลยีกับจีน นอกจากนี้ 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็ด าเนินนโยบายเชิงรุกของจีนที่สร้ างกระแสชาตินิยมด้วยการท าให้เกิด 
ความศรัทธา และชอบธรรมในพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมกับชูนโยบายให้จีนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง 
นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกเริ่ มถดถอยจากการที่ในห้วง  
ปี 2550-2551 สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ (sub-prime crisis)  

การเปลี่ยนการด าเนินนโยบายแบบสัจนิยมเชิงป้องกันมาเป็นสัจนิยมเชิงรุกของจีนมากขึ้น 
จากท่าทีที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการบริหารประเทศ ประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็
พร้อมที่จะสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน ท าให้มีการกล่าวถึงแนวคิด “กับดักธูซิดิดิส” อย่าง
กว้างขวางว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาจะขัดแย้งกันจนเผชิญหน้าทางการทหาร หรือมีการท าสงคราม ใน
มิติใดมิติหนึ่ง แต่การที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างสองประเทศมีโอกาสน้อยมาก เนื่ องจาก
พ่ึงพาผลประโยชน์ระหว่างกันมาก เฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ และการค้า โดยเมื่อปี 2563 จีนเป็น
ประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกาก็น าเข้าสินค้าจากจีนมากเป็นอันดับ 1 
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รวมทั้งจีนยังถือครองพันธบัตรของสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น15 นอกจากนี้ ในมิติ
ด้านความมั่นคง ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือด้านต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ
ระหว่างกัน เช่น ประเด็นยาเสพติด  

 
3.2  การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นพ้ืนที่แข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีความส าคัญต่อการเป็นขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศ 
ประกอบกับในเชิงยุทธศาสตร์ จีนเชื่อว่าภูมิภาคนี้คือหลังบ้านที่ส าคัญของจีน และเป็นเพ่ือนบ้านของจีน 
ส่วนสหรัฐอเมริกาก็มีจุดยืนว่า คือเขตอิทธิพลของตน และมีผลประโยชน์ทั้งการค้าการลงทุน และ
ความมั่นคงที่มีทหารอเมริกันในญี่ปุ่น (ประมาณ 5,500 นาย) และเกาหลีใต้ (28,000 นาย) ที่ต้องให้
ความคุ้มครอง ขณะเดียวกัน สหรัฐอมริกาก็มีไทย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลียที่เป็น
พันธมิตรหลักด้านความมั่นคง และมีกองบัญชาการภาคพ้ืนอินโด-แปซิฟิกในการช่วยสนับสนุน
บทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค 

ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช มุ่งแต่ท าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในอิรัก
และอัฟกานิสถาน หลังเผชิญกับเหตุการณ์วินาศกรรม เมื่อ 11 กันยายน 2544 ท าให้จีนเติบโตอย่าง
สันติ ในภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็ว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และในสมัยประธานาธิบดี โอบามา 
มีการประกาศนโยบายปรับสมดุลทางยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเอเชีย ( rebalancing or pivot to Asia) 
เมื่อปี 2554 และประกาศเจตนาระหว่างเยือนออสเตรเลียเมื่อพฤศจิกายน 2554 ว่า สหรัฐอเมริกาจะ
อยู่ในภูมิภาคในฐานะมหาอ านาจในแปซิฟิก (America was “here to stay” as a pacific power) 
แต่ขณะเดียวกันยังเกี่ยวพันกับจีนควบคู่ไปด้วย โดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวระหว่างการพบหารือ
กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กับที่ซันนีแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อ 7 มิถุนายน 2557 ให้ความส าคัญกับ
ความร่วมมือรูปแบบใหม่บนผลประโยชน์ และการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็ให้

                                           
15 U.S. Trade Relations. Congressional Research Service, In Focus, [Online], February, 16 2021, 
Available from: https://fas.org./sgp/crs/row/IF11284.pdf [2021, August 13]; ระบุเมื่อปี 2563 จีนเป็น
ประเทศคู่คา้อันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา (มลูค่าการค้าระหว่างกัน จ านวน 659,500 ล้านดอลลาร์สหรฐั) จีนเป็น
ตลาดส่งออกอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา (120,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสหรัฐอเมริกาก็น าเข้าสินค้าจากจีนมาก
เป็นอันดับ 1 (539,200 ล้านดอลลารส์หรัฐ) ส าหรับเมื่อมีนาคม 2564 จีนถือครองพันธบัตรและสินทรัพย์ระยะยาว
ของสหรัฐอเมริกา จ านวน 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่นท่ีมีจ านวน 1.24 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  
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ความส าคัญและเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ (the China-U.S. relationship has 
reached a new historical starting point)16  

ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ประกาศการเกี่ยวพันกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในระหว่าง
การเยือนเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อพฤศจิกายน 2560 ว่า สหรัฐอเมริกายังเป็นส่วนหนึ่งของ
เอเชีย รวมทั้งคงอ านาจในแปซิฟิก (pacific power) และกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศ A 
FREE AND OPEN INDO-PACIFIC: Advancing a Shared Vision เมื่อพฤศจิกายน 256217 ซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ถึงมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งต้องเปิดกว้างและเสรี (free and open) ทุกประเทศมี
ความเท่าเทียม และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลมหาอ านาจใดประเทศเดียว (นัยคือจีน) และเมื่อ 20 
พฤษภาคม 2563 ท าเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ออกยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า The U.S. Strategic 
Approach to The People’s Republic of China18 ที่ระบุชัดเจนว่า สหรัฐอเมริกา มุ่งตอบโต้
อิทธิพลจีนด้วยการด าเนินนโยบายแข่งขันกับจีนอย่างเข้มข้นทั้งความขัดแย้งทางการค้า การด าเนิน
นโยบายของจีนต่อไต้หวัน ฮ่องกง ทะเลจีนใต้ และประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่างที่เป็นพ้ืนที่อิทธิพล
ของจีน  

ในสมัยประธานาธิบดีไบเดนได้สานต่อการใช้ความร่วมมือ 4 ฝ่าย ที่ เรียกว่ากลุ่ ม 
Quadrilateral Security Dialogue-QUAD (ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ
อินเดีย) โดยประธานาธิบดีไบเดนได้พบหารือกับผู้น าของประเทศในกลุ่ม QUAD ด้วยตนเองเป็นครั้งแรก
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เมื่อมีนาคม 2564 ได้ให้ความชัดเจนถึงความขัดแย้งและการแข่งขัน
ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาว่าการแข่งขันระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันระหว่าง
ประชาธิปไตยกับอ านาจนิยม (democracy กับ authoritarianism)  

กลุ่ม QUAD ยังร่วมมือในด้านการทหารเพ่ือแสดงศักยภาพในการปิดล้อมจีนด้วยการเข้าร่วม
ฝึกซ้อมรบทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกากับอินเดียภายใต้รหัส Malabar 2021 บริเวณเกาะกวม  
ในปลายสิงหาคม 2564 หลังจากเมื่อปี 2558 และเมื่อปี 2563 ญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้เข้าร่วม 
การฝึกซ้อมรบร่วมภายใต้รหัสนี้ในมหาสมุทรอินเดีย เพ่ือป้องปรามจีนที่ขยายอิทธิพลของไปยัง 
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย อนึ่ง การซ้อมรบทางเรือภายใต้รหัส Malabar เป็นการซ้อมรบระหว่าง

                                           
16 Remark by president Barak Obama and President Xi Jinping of the People’s Republic of China 
before bilateral meeting, [Online], June, 7 2013, Available from: https://whitehouse.gov [2021, 
September 1]. 
17 A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC: Advancing a Shared Vision, [Online], November 4, 2019, 
Available from: https://state.gov [2021, September 1].  
18 The U.S. Strategic Approach to The People’s Republic of China, [Online], May, 2020, Available 
from: https://whitehouse.gov [2021, September 1].  
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สหรัฐอเมริกากับอินเดียในบริเวณมหาสมุทรอินเดียที่เริ่มเมื่อปี 2525 และเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือ
ทางทหารระหว่างสองประเทศที่แข็งแกร่ง  

สหรัฐอเมริกายังการด าเนินการเชิงรุกด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนภูมิภาค เมื่อห้วง
กรกฎาคม 2564 ถึง 3 คน19 และมีผลการเยือนที่ส าคัญ เช่น อินเดียจะยังคงเป็นหุ้นส่วนหลักทาง
ยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาจะให้ความส าคัญมากที่สุด และเป็นกลไกส าคัญในกรอบความร่วมมือของ
กลุ่ม QUAD และต่ออายุความตกลงว่าด้วยการเยือนของกองก าลังทหารระหว่างกัน (Visiting Forces 
Agreement-VFA) กับฟิลิปปินส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการฝึกร่วม/ผสม ซึ่งสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้กดดันจีนในประเด็นทะเลจีนใต้  

นอกจากนี้ รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส ที่เยือนสิงคโปร์ และเวียดนาม ระหว่าง 23-
26 สิงหาคม 2564 ได้โจมตีจีนในประเด็นทะเลจีนใต้ว่าจีนมีพฤติกรรมก้าวร้าวในทะเลจีนใต้ พร้อมกับ
ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นส่วนของภูมิภาคที่ไม่ต้องการให้ประเทศใดต้องเลือกข้าง แต่ต้องการให้
ส่งเสริมภูมิภาคให้เสรี เปิดกว้าง มีความมั่นคงและความมั่งคั่ง อยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
ขณะที่จีนก็ตอบโต้อย่างทันทีว่า สหรัฐอเมริกาท าให้ประเทศในภูมิภาคต้องเผชิญการแข่งขัน และ
เลือกข้าง ก่อนหน้านี้ จีนยังไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐอเมริกาในระหว่างการเยือนจีนของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยจีนแสดงให้เห็นว่า ต้องการฟ้ืนฟู
ความสัมพันธ์ทวิภาคี แต่สหรัฐอเมริกา ต้องปรับนโยบายต่อจีนให้อยู่บนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล
และด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมส่งสัญญาณว่า ความพยายามสกัดกั้นจีนที่มุ่งพัฒนา
ประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูความยิ่งใหญ่ของจีนจะไม่ประสบผล และจีนจะยึดมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างสันติ 
โดยไม่ได้ต้องการท้าทายหรือแทนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน  
ได้ระบุถึง หลัก 3 ประการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีเสื่อมทรามลง ได้แก่ (1) สหรัฐอเมริกา
ต้องไม่ท้าทายหรือพยายามบั่นทอนระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีน (2) สหรัฐอเมริกาต้องไม่

                                           
19 ได้แก่ (1) นางเวนดี เชอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย และ
จีนระหว่าง 18-26กรกฎาคม 2564 (นางเชอร์แมนเคยเยือนไทย กัมพูชา และอินโดนีเซยี เมื่อต้นมิถุนายน 2564) 
(2) นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนอินเดีย ระหว่าง 23-28 กรกฎาคม 2564 
และ (3) พลเอก ลอยด์ ออสติน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอืนสิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปนิส์ ระหว่าง 
26-30 กรกฎาคม 2564 นอกจากนี้ นายบลิงเคนได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับอาเซยีน ระหว่าง 2-7 สิงหาคม 
2564 ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐอเมริกา การประชุมระดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมความร่วมมือแม่โขง-สหรฐัอเมริกา การ
ประชุมกลุม่ Friends of the Mekong และการประชุมอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) 
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ขัดขวางกระบวนการพัฒนาประเทศของจีน และ (3) สหรัฐอเมริกาต้องยุติการแทรกแซงอ านาจ
อธิปไตย และ บูรณภาพแห่งดินแดนของจีน 

การด าเนินนโยบาย และความเคลื่อนไหวเชิงรุกในภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาข้างต้น ท าให้
จีนเชื่อว่า เป็นการปิดล้อม และยั่วยุจีน เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยประธานาธิบดีโอบามา ที่มีการย้าย 
กองเรือ และยุทโธปกรณ์ไปประจ าในภูมิภาคนี้มากขึ้นตาม rebalancing or pivot to Asia ซึ่งแม้ทั้ง
สองประเทศยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกข้างว่าจะอยู่กับฝ่ายใด แต่ประเทศในอาเซียนก็มีการ
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้ แตกต่างกันตามผลประโยชน์แห่งชาติของตน เช่น 
เกิดการเสียงแตกในอาเซียน และกระทบต่อเอกภาพของอาเซียนอย่างรุนแรงจากการที่อาเซียน  
ไม่สามารถออกเอกสารผลลัพธ์ (joint communique) ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
ครั้งที่ 45 ในปี 2555 ที่กัมพูชาได้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการก่อตั้งอาเซียน20   

การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในเอเชีย -แปซิฟิกในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ 
ชัดเจน และเข้มข้นกว่าทุกสมัยที่ผ่านมา โดยประกาศยุทธศาสตร์ที่ปิดล้อมจีนมากขึ้น และสกัดกั้น
ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ด้วยการเปลี่ยนชื่อจากยุทธศาสตร์ Rebalance 
หรือ Pivot to Asia เป็นยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง เพ่ือตอบโต้จีนมีท่าทีแน่วแน่ 
(assertive) และไม่เกรงกลัว สหรัฐอเมริกาทุกกรณี รวมทั้งไม่หวั่นเกรงจากการถูกปิดล้อมจาก
สหรัฐอเมริกา แต่ก็ไม่ได้ท าให้จีนเกรงกลัว เช่น ประเด็นทะเลจีนใต้ที่จีนแสดงท่าทีแข็งกร้าวทางทหาร 
และไม่ต้องการไม่ให้ประเทศ นอกภูมิภาคเข้าไปเกี่ยวข้อง และการตอบโต้ทางภาษีต่อสหรัฐอเมริกาที่
ท าสงครามการค้ากับจีน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพ้ืนที่แข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา จนถึงสมัย
ประธานาธิบดีไบเดน และสร้างความล าบากใจให้กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น เนื่องจากจะถูกดึงเข้าเป็น
ฝ่ายของตน เพ่ือต้านอิทธิพลกับจีน ขณะที่จีนก็ตอบโต้อย่างแข็งกร้าวเช่นกันในทุกแถลงการณ์ 
ที่เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ผู้น าและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหยิบยกประเด็นการต้านการขยายอิทธิพลของจีน รวมถึงพฤติกรรม
ก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขึ้นมากล่าวหาจีนเวทีประชาคมระหว่าง
ประเทศ และขอความร่วมมือจากพันธมิตรขึ้นหารือ 

แนวโน้มที่ทั้งสองประเทศจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กันและกัน จะส่งผลให้ประเทศในเอเชียต้อง
ระมัดระวังมากขึ้นในการแสวงโอกาสจากการแข่งขัน ได้แก่ การที่จีนและสหรัฐอเมริกาจะมีบทบาท
เพ่ิมขึ้นในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง การใช้ vaccine diplomacy การขยายอิทธิพลผ่าน

                                           
20 ฉัตรวดี จินดาวงษ์. บทบาทไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางทะเลตามเอกสารมมุมองอาเซียนต่ออินโด-
แปซิฟิก (AOIP). หลักสูตรนักบรหิารการทูต รุ่นที่ 12 ปี2563. 
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โครงการขนาดใหญ่โดยสหรัฐอเมริกากับกลุ่ม G7 ประกาศเป็นหุ้นส่วนข้อริเริ่ม Build Back Better 
World (B3W) เมื่อ 13 มิถุนายน 2564 เพ่ือแข่งขันกับ BRI ของจีน21 การเป็นหุ้นส่วนของยุทธศาสตร์
อินโด-แปซิฟิกในอนาคตของสิงคโปร์ การที่ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพ้ืนอินโด -แปซิฟิก 
(USINDOPACOM) ของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันมีมุมมองว่าจีนเป็นความท้าทาย และเป็นคู่แข่งขัน
ด้านการทหาร และเชื่อว่าจีนจะด าเนินนโยบายด้านการทหารแข็งกร้าวขึ้น โดยเฉพาะในช่องแคบ
ไต้หวันและทะเลจีนใต้   

 
3.3  การแข่งขันกับจีนในระยะ 20 ปี (ปี 2564-2583) ในมุมมองของสภาข่าวกรองแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา  

3.3.1 รายงาน Global Trends ของสภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ฉบับที่ 2 
จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 722 กล่าวถึง ระเบียบโลกปัจจุบันถูกท้าทายและเปลี่ยนแปลง  
โดยประเทศอ่ืน รวมทั้งจีน ได้แก่  

3.3.1.1 ฉบับที่ 2 ที่เผยแพร่เมื่อปี 2543 ชื่อ“Global Trends 2015: A Dialogue 
about the Future with non-Government Experts ระบุว่า สหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นมหาอ านาจ
อันดับ 1 แต่การด าเนินนโยบายการทูตและความร่วมมือกับพันธมิตร รวมทั้งหุ้นส่วนของ
สหรัฐอเมริกาจะซับซ้อนมากขึ้นจากการที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มทดสอบความเป็นมหาอ านาจของ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศจะเผชิญความท้าทายจาก
ปัจจัยที่ไม่แน่นอน ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยี สงครามอสมมาตร (asymmetric warfare) เศรษฐกิจ
โลก สถานการณ์ ในตะวันออกกลาง การเพ่ิมอิทธิพลของจีน บทบาทของรัสเซีย ญี่ปุ่น และอินเดีย 

3.3.1.2  ฉบับที่ 3 เผยแพร่เมื่อปี 2547 ชื่อ “Global Trends 2020: Mapping 
the Future” ให้ความส าคัญกับการที่มีมหาอ านาจใหม่ เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากการเพ่ิมบทบาทของจีน อินเดีย ยุโรป ญี่ปุ่น และรัสเซีย รวมทั้งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ  
จะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกในระยะยาว ตลอดจนมีการเสนอฉากทัศน์

                                           
21 สหรัฐอเมริกากับกลุ่ม G7 ประกาศเป็นหุ้นส่วนข้อรเิริ่ม Build Back Better World (B3W) เมื่อ 13 มิถุนายน 
2564 เพื่อแข่งขันกับ BRI ของจีน โดยเสนอความช่วยเหลือด้านเงินลงทุนให้กับประเทศก าลังพัฒนาด าเนินโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมมีาตรฐานสูง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา การด าเนินข้อ
ริเริม่ B3W จะท าให้การแข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเข้มข้นมากขึ้น และสะท้อนความพยายามของ
สหรัฐอเมริกาท่ีจะดึงพันธมิตรเข้าร่วมด าเนินการตามข้อริเริ่มเพื่อแขง่ขันกับจีน ซึ่งอินเดียประกาศว่าจะศึกษาข้อ
ริเริม่ดังกล่าวและอาจเข้าร่วมในภายหลัง 
22 National Intelligence Council (NIC). Global Trends 2015, 2020, 2025, 2030, the Praradox of 
Progress, 2042, [Online], 2021, Available from: https://www.dni.gov [2021, June 01]. 
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อนาคตของโลก 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) Davos World ที่จีนและอินเดียมีบทบาทน าทางเศรษฐกิจโลก 
และท าให้บทบาทของประเทศตะวันตกต่อการก าหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกลดลง ( 2) Pax 
Americana ที่สหรัฐอเมริกายังคงมีบทบาทผู้น าโลกและก าหนดทิศทางโลกต่อไป (3) A New 
Caliphate ที่แสดงให้เห็นสภาพการณ์โลกที่กลุ่มศาสนาหัวรุนแรงมีบทบาททางการเมืองระหว่าง
ประเทศ และท้าทาย ระเบียบโลกที่ก าหนดโดยประเทศตะวันตก และ (4) Cycle of Fear จ าลอง
สภาพแวดล้อมโลก ที่ประเทศต่าง ๆ ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ซึ่งท าให้โลก
จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการปะทะทางการทหารเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม  

3.3.1.3  ฉบั บ ที่  4 เ ผ ยแ พร่ เ มื่ อ ปี  2551 ชื่ อ  “ Global Trends 2025: A 
Transformed World” สหรัฐอเมริกาเริ่มมีมุมมองต่อจีนว่าเป็นคู่แข่งและเป็นมหาอ านาจชัดเจนมากขึ้น 
และให้น้ าหนักกับการขยายอิทธิพลของจีนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ขั้วอ านาจโลกจะเป็นแบบหลายขั้ว (multipolar world) จากการเพ่ิมอิทธิพลของจีน อินเดีย และ
รัสเซีย การที่ความมั่งคั่งของโลกจะย้ายจากโลกตะวันตกไปโลกตะวันออก และบทบาทของตัวแสดงที่
ไม่ใช่รัฐจะเพ่ิมขึ้น ส่วนบทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอ านาจจะมีความจ าเป็นต่อประเทศอ่ืน 
ลดน้อยลง แม้จะยังคงเป็นมหาอ านาจอันดับ 1 แต่เกิดกระแสต่อต้านความเป็นอเมริกัน 

3.3.1.4  ฉบับที่ 5 เผยแพร่เมื่อปี 2555 ชื่อ “Global Trends 2030: Alternative 
Worlds” ให้ความส าคัญกับบทบาทของจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการประเมินฉากทัศน์ไว้ 4 รูปแบบ 
โดย 1 ใน 4 รูปแบบ คือ Fusion ว่า จะเป็นสภาพแวดล้อมของโลกที่ดีที่สุด ที่สหรัฐฯ กับจีนสามารถ
ร่วมมือกันได้อย่างรอบด้าน และเป็นผู้น าโลกร่วมกัน ส่วนอีก 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) Stall Engines เป็น
สภาพแวดล้อมของโลกที่เลวร้ายที่สุด เมื่อความขัดแย้งภายในแต่ละประเทศรุนแรงขึ้น ท าให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปได้ยาก ภาวะโลกาภิวัตน์หยุดลง สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับเรื่อง
ในประเทศ มากกว่าต่างประเทศ (2) Gini-out-of-the bottle เป็นสภาพแวดล้อมของโลกทีเ่กิดความ
ไม่เท่าเทียมกันและเหลื่อมล้ าอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกมีผู้แพ้ ผู้ชนะ 
สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ต ารวจโลกอีกต่อไป และ (3) Non-state world เป็นสภาพแวดล้อมของโลกที่มี 
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และเทคโนโลยี จะมีบทบาทในการรักษาระเบียบโลก 

3.3.1.5  ฉบับที่ 6 เผยแพร่เมื่อปี 2560 ชื่อ “Global Trends: the Paradox of 
Progress” เริ่มชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเพ่งเล็งการขยายอิทธิพลของจีน และมีมุมมองว่าจีนท้าทายและ
เป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกามากข้ึน รวมทั้งประเมินจีนว่าการขยายอิทธิพลของจีนจะท าให้ระบบโลก
เปลี่ยนเป็นหลายขั้วอ านาจ การแข่งขันหลัก ๆ จะเกิดขึ้นจากการที่จีนและรัสเซียต้องการแข่งขัน
อิทธิพลกับสหรัฐอเมริกา เป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศและสร้างเขตอิทธิพลของตนเอง 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกายังคงยืนยันว่าจะยังคงเป็นมหาอ านาจอันดับ  



31 

 

3.3.1.6 ฉบับที่  7 เผยแพร่ เมื่ อปี  2564 ชื่ อ  Global Trends 2040: A More 
Contested World เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาชุดใหม่คือประธานาธิบดีไบเดนที่ชนะ 
การเลือกตั้ง เมื่อปี 2563 โดยรายงานระบุแนวโน้มสถานการณ์โลกปี 2564-2583 ว่า การเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ก าหนดอนาคตของโลก 
นอกจากนี้ รายงานยังแบ่งการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสังคม ระดับรัฐ 
และระดับระหว่างประเทศ ซึ่งในระดับระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกากับจีนจะแสวงหาอ านาจ 
จากการครอบครองเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และสร้างเครือข่ายมากขึ้น ขณะที่ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากขอบเขตการแข่งขันอ านาจขยายไปสู่มิติอ่ืน ๆ โดยไม่มีข้อตกลงหรือ
สนธิสัญญาใหม่ ๆ ที่จะป้องกันความขัดแย้งดังกล่าว นอกจากนี้ ยังประเมินฉากทัศน์ความมั่นคงโลก
ใน 20 ปีข้างหน้าไว้ 5 รูปแบบ23 ซึ่งทุกรูปแบบได้ระบุถึงการขยายอิทธิพลของและบทบาทของจีน  

3.3.2 รายงาน Global Trends ข้างต้นสะท้อนมุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อการแข่งขัน 
กับจีนชัดเจน รวมทั้งชี้น าให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการรับมือกับ
พฤติกรรมของจีนที่ท้าทายสหรัฐอเมริกา ซึ่งเท่ากับท้าทายประชาคมระหว่างประเทศด้วย การที่
สหรัฐอเมริกามีมุมมองในลักษณะดังกล่าวต่อจีน สามารถอธิบายด้วยสัจนิยมเชิงป้องกัน และสัจนิยม
เชิงรุกได้ว่า สหรัฐอเมริกาก าลังแสวงหาความอยู่รอดด้วยการสร้างพันธมิตรและร่วมมือกับประเทศ
มหาอ านาจอ่ืนตามแบบสัจนิยมเชิงป้องกันนั้นเริ่มใช้ไม่ได้ผล เพราะจีนขยายอิทธิพลโดยไม่อยู่ใน
ขอบเขต หรือกฎเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาจะควบคุมได้ การพัฒนาความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ
กับจีนมากขึ้นตามนโยบายสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่พยายามไม่มองว่าเป็นภัยคุกคาม ไม่ได้ท าให้
สหรัฐอเมริกาบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์การเมืองภายในของจีนให้เป็น
ประชาธิปไตย  

อย่างไรก็ตาม มุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อการแข่งขันกับจีน ไม่ได้เป็นผลจากการ
ประเมินสถานการณ์จากความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกาฝ่ายเดียว แต่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง

                                           
23 ได้แก่ (1) สหรัฐอเมริการ่วมมือกับพันธมิตรในการเป็นผู้น าโลกเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตย ขณะที่จีนและรัสเซยีซึ่งใช้
เทคโนโลยีควบคุมสังคม จะเผชิญปัญหาเอง (2) โลกจะอยู่ในภาวะไร้จุดหมาย เปราะบาง และวุ่นวาย และเศรษฐกิจ
โลกจะตกต่ า จีนจะเป็นผู้น าร่วมกบัประเทศอื่น และอาศัยประโยชน์ในห้วงที่ประเทศตะวันตกเผชิญปญัหาเพื่อขยาย
อิทธิพลในประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ในเอเชีย แต่การทีจ่ีนไม่มคีวามเป็นผู้น าท่ีดี จะท าใหไ้ม่สามารถ
แก้ไขปัญหาส าคญัได้ เช่น วิกฤตโลกร้อน การพัฒนาในประเทศต่าง ๆ และจีนจะขยายอิทธิพลอย่างแข็งกร้าวใน
เอเชียเพื่อครอบครองทรัพยากร (3) สหรัฐอเมริกากับจีนจะแข่งขันกันในการเป็นผู้น าโลก และแข่งขันกันด้านการค้า 
(competitive coexistence) สหรัฐอเมริกาจะขัดแย้งกับจีนหลายประเด็น จนเป็นอุปสรรคต่อความรว่มมือ ทวิภาคี
และบรรยากาศความร่วมมือระหวา่งประเทศ (4) โลกาภิวตัน์เสื่อมโทรม และ (5) เกิดการเปลีย่นแปลงและการ
ปฏิวัติจากล่างขึ้นบน  
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พฤติกรรมของจีนในเวทีระหว่างประเทศที่ขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็ว 
เฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จนมีอิทธิพลในการก าหนดระเบียบระหว่างประเทศ ประกอบ
กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุ China Dream ว่า จีนจะ
กลับมายิ่งใหญ่ และเป็นผู้น าของประเทศก าลังพัฒนา ควบคู่กับมีความมั่นคงทั้งภายในและ 
ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาจึงเปลี่ยนเป็นสกัดก้ันการเติบโตของจีนในทุกรูปแบบ  

นอกจากนี้ การที่สหรัฐอเมริกา มีมุมมองของต่อจีนในระยะ 20 ปีข้างหน้าว่า 
ท้าทายต่อระเบียบโลก ด าเนินนโยบายอย่างแข็งกร้าว และไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นความตั้งใจของ
สหรัฐอเมริกาที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้บทบาทของจีนในประชาคมระหว่างประเทศ เช่น 
จีนจะมาเอาสถานะมหาอ านาจโลกคืน (reclaim) อย่างแข็งกร้าว จีนและรัสเซียในฐานะมหาอ านาจ
ใหม่และนักแก้ (rising and revisionist powers) จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมของโลก โดยใช้ความส าเร็จ 
ในการปกครองด้วยระบอบเผด็จการอ านาจนิยมและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยโน้มน้าวให้ทั่วโลก
เห็นว่าแนวทางการปกครองของจีนนั้นเป็นทางเลือกนอกจากค่านิยมของประเทศตะวันตก และจีนจะ
ใช้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นประเด็นด าเนินการทูตเชิงรุกกับต่างประเทศ ควบคู่กับ
กดดันให้ประเทศอ่ืน ยุติการวิจารณ์สถานการณ์ภายในประเทศของจีน  

การแข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่มีแนวโน้มจะเข้มข้นขึ้น จะเป็น
ความท้าทายของไทยในการรักษาดุลความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการทหารกับสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะปัจจุบันจีนมีความแข็งแกร่งทั้งด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ จึงด าเนินนโยบายขยายอิทธิพลเชิงรุกได้ทุกรูปแบบ และทุกมิติทั้งด้านการทูต 
เศรษฐกิจ การทหารและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ขณะที่สหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ภูมิภาคเอเชียเป็นอันดับแรก ๆ แต่ก็ยังคงอิทธิพลด้านการทหารในภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง และยังคง
ความเป็นพันธมิตรกับไทย ไทยจึงควรก าหนดท่าทีต่อมหาอ านาจทั้งสองประเทศอย่างระมัดระวัง เพ่ือ
มิให้ไทยถูกชี้น าให้เลือกข้างจากการแข่งขันระหว่างสองประเทศ 

 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สหรัฐอเมริกามองจีนเป็นคู่แข่งขันที่จะขัดแย้งกันมากขึ้นในระยะ 20 ปีข้างหน้า เพราะ
สหรัฐอเมริกามีแนวคิดว่าจีนมีบทบาทและอิทธิพลในประชาคมระหว่างประเทศมากข้ึนในทุกมิติ และ
เชื่อว่าจีนแสวงหาอ านาจตามแนวคิดสัจนิยมเชิงรุก รวมทั้งเชื่อว่าการเพ่ิมบทบาทของจีนในปัจจุบัน  
ที่ขยายอิทธิพลในมิติด้านการทหารมากขึ้นมีโอกาสจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจ 
ขณะเดียวกัน จีนก็มีพฤติกรรมและด าเนินยุทธศาสตร์ที่ท้าทายสหรัฐอเมริกาชัดเจนมากขึ้น เฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้การน าของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงที่มีความมุ่งหมายให้จีนกลับมาเป็นมหาอ านาจของโลก  

จีนซึ่งเผชิญปัญหาความหวาดระแวงของประเทศต่าง ๆ จากกระแสความกลัวการผงาด
ขึ้นมาเป็นประเทศชั้นน าระดับโลกของจีน (China Threat Theory) จะพยายามพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมกับ
ปรับแก้มุมมองเชิงลบต่อจีนของประเทศต่าง ๆ ด้วยการขยายความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก 2019 Global Diplomatic Index ของสถาบัน Lowy Institute 
ของออสเตรเลีย ที่ระบุว่า จีนเป็นประเทศที่มีส านักงานการทูตมากที่สุดในโลก24 ตัวเลขดังกล่าว
สะท้อนถึงบทบาททางการทูตที่เพ่ิมขึ้นของจีนและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนได้รับการ
ยอมรับ จากประเทศต่าง ๆ มากขึ้น นอกเหนือจากที่จีนได้ประโยชน์จากการที่ประเทศพันธมิตรของ
ไต้หวัน 7 ประเทศหันไปสถาปนาความสัมพันธ์กับจีน อนึ่ง ปัจจุบันมีประเทศที่รับรองไต้หวันเพียง 15 
ประเทศ 

ขณะเดียวกัน จีนก็ขยาย soft power ผ่านการจัดตั้งห้องเรียนและชั้นเรียนสถาบันขงจื่อ 
ในหลายประเทศ ในห้วงที่จีนผลักดันยุทธศาสตร์ BRI ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความกังวลให้
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่เพ่ิมขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสถาบัน
ขงจื่อเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองของจีนเช่นเดียวกับการรุกขยายการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งความ
กังวลของสหรัฐอเมริกา ต่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นของจีนสอดคล้องกับหลายประเทศท่ีจีนเข้า
ไปลงทุน เฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียที่หวาดระแวงการเข้าไปลงทุนของกลุ่มทุนจีนมากขึ้น 
นอกจากนั้น ความเคลื่อนไหวของพลเมืองจีนในต่างประเทศในสถานะต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการ

                                           
24 (276 แห่ง สหรัฐฯ มี 273 แห่ง รองลงไปได้แก่ ฝรั่งเศส 267 แห่ง ญี่ปุ่น 247 แห่ง และรัสเซยี 242 แห่ง) 
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เสริมสร้างบทบาทของจีนในเวทีระหว่างประเทศจะเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน เฉพาะอย่างยิ่งความหวาดระแวงภัยจากการจารกรรมของแต่ละฝ่ายทั้งที่เป็นการ
กระท าของบุคคลและผ่านเครื่องมือต่าง ๆ  

จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่จะแข่งขันกันเข้มข้นมากขึ้น และ
ขยายการแข่งขันไปในทุกมิติทั้งการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการขยาย soft power 
ไปทั่วโลก จะท าให้บรรยากาศการแข่งขันน าไปสู่ความตึงเครียด และการเผชิญหน้าในเวทีระหว่าง
ประเทศ ทั้งสองประเทศยังจะช่วงชิงบทบาทน า และสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่สนับสนุนค่านิยมทาง
การเมืองของตนเองมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกที่สหรัฐอเมริกาประกาศ
ยุทธศาสตร์ที่จะสกัดกั้นอิทธิพลจีนชัดเจน นับแต่ Rebalance หรือ Pivot to Asia และยุทธศาสตร์
อินโด-แปซิฟิก ที่ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ถึงมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงการใช้กลุ่ม QUAD ของสหรัฐอเมริกา
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของพันธมิตรในการปิดล้อมจีน 

การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ ยังด าเนินการผ่านตัวแทน (proxy) เพ่ือ
ช่วงชิงให้ประเทศในภูมิภาคมาอยู่ฝ่ายตน มากขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาใช้ผ่านยุทธศาสตร์ Indo-Pacific 
และกลุ่ม QUAD ขณะที่จีนก็ใช้ยุทธศาสตร์ BRI นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดกลุ่ม G-725 ที่เมือง 
คอร์นวอลล์ สหราชอาณาจักร ระหว่าง 11 -13 มิถุนายน 2564 ประธานาธิบดีไบเดนที่น า
สหรัฐอเมริกากลับเข้าสู่เวทีความร่วมมือในระดับพหุภาคีจากไม่ได้ให้ความส าคัญในสมัยประธานาธิบดี
ทรัมป์แล้ว ยังแสดงท่าทีชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาใช้ความร่วมมือกับพันธมิตรต่อต้านการขยายอิทธิพล
ของจีน เช่น เสนอโครงการ Building Back Better World (B3W) เพ่ือแข่งกับ BRI โดยจะเน้นด าเนิน
โครงการกับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือแข่งขันกับจีน26   

อย่างไรก็ตาม จีนใช้ช่องทางสื่อสารทุกช่องทางตอบโต้แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุด
ยอดกลุ่ม G7 ทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และประชาธิปไตยว่าเกิดขึ้นในประเทศตะวันตก

                                           
25ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมรกิา และแคนาดา 
26 โดยใช้เครื่องมือท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ส านักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (U.S. Agency for International 
Development: USAID) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าของสหรัฐอเมริกา (Export-Import Bank-EXIM 
Bank) และผลักดันกลไกท่ีสหรัฐอเมริกาจดัตั้งขึ้นภายใต้ยุทธศาสตรอ์ินโด-แปซิฟิกในสมัยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ 
แต่ยังไมไ่ด้ด าเนินการเป็นรูปธรรม อย่างเต็มที่ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International 
Development Finance Corporation: DFC) กรอบความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน Blue Dot Network 
(สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) โครงการพัฒนาด้านพลังงานในเอเชีย (Asia Enhancing Development 
and Growth through Energy: Asia EDGE) หุ้นส่วนลุ่มแม่น้ าโขง-สหรัฐอเมริกา (Mekong-U.S. Partnership) 
และกรอบหุ้นส่วนด้านพลังงานในลุ่มแม่น้ าโขงของสหรัฐอเมริกา-ญีปุ่่น (Japan-US Mekong Power Partnership: 
JUMPP) 
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เช่นกัน ความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวัน ทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออก เป็นเรื่องอธิปไตยของจีน 
ส่วนการสืบสวนหาต้นตอของโรค COVID-19 ควรเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมุ่ง
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของจีนจากการบริจาคและขายวัคซีนให้ประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลก รวมทั้ง
เห็นว่าโครงการ B3W ของสหรัฐอเมริกาไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความส าคัญต่อจีนและสหรัฐอเมริกา ทั้งในแง่
ยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ตระหนักในการแข่งขันอิทธิพลของทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการพัฒนาบทบาทและอิทธิพลของทั้งสองประเทศ
แตกต่างกัน ตามผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมิติเศรษฐกิจเป็นจุดแข็งของจีนในการสร้างความผูกพัน
ทางผลประโยชน์กับประเทศในภูมิภาค ซึ่งจีนมีเครื่องมือส าคัญ ได้แก่ BRI ที่ใช้ส่งเสริมความเชื่อมโยง 
อย่างรอบด้าน เฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านเส้นทางบก
และทางทะเล และกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (Lancang-Mekong Cooperation-LMC) เพ่ือ
การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้  จีนยังให้ความส าคัญกับการกระชับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับผู้น าระดับสูง การด าเนินนโยบายทางการทูตทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
โดยไม่มีเงื่อนไขด้านอุดมการณ์ 

ส่วนสหรัฐอเมริกาก าลังใช้กรอบ Mekong-U.S. Partnership (MUSP) เป็นจุดแข็งในการสร้าง
ความผูกพันทางผลประโยชน์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศในภูมิภาค และก าลังปรับความร่วมมือ
ในกรอบความร่วมมือนี้ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอนุภูมิภาค แต่ในขณะเดียวกันจะให้ข้อมูลแก่
ประเทศในภูมิภาคถึงผลกระทบทางธรรมชาติ และความแห้งแล้งที่จีนสร้างเขื่อน ในแม่น้ าโขง โดย  
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรอบ MUSP เมื่อ 2 สิงหาคม 2564 
ทางออนไลน์ ได้เน้นความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค 4 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ (2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ  
(4) การรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกัน โรคระบาด 
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการในกรอบ MUSP ที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคจะช่วยเพ่ิมความ
ไว้วางใจ และเอ้ือให้สหรัฐอเมริกาขยายบทบาทและความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในอนุภูมิภาค แม้จะไม่สามารถเอาชนะจีนได้  

บรรยากาศการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่จะเข้มข้นขึ้น  ท าให้ไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับมือกับการที่จะไม่คล้อยตามการชี้น าจากทั้งสองประเทศ รว มทั้งการที่จะช่วงชิงไทยไป
เป็นพันธมิตรมากขึ้น เพราะปัจจุบันทั้งสองประเทศแข่งขันในการด าเนินนโยบายในเชิงรุก แข็งกร้าวและ
การแข่งขันด้าน soft power ชัดเจนมากกว่าในอดีต ดังนั้น บรรยากาศการแข่งขันระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เป็นเชิงสัญลักษณ์อีกต่อไป แต่จะเป็นแรงกดดันที่เป็นรูปธรรม ไทยจึงต้อง
ระมัดระวังการรับข้อมูลจากทั้งสองประเทศ เพ่ือพิจารณานโยบายและท่าทีของไทยต่อสถานการณ์  
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ในตางประเทศอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการปรับตัวใหยืดหยุนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว และการรักษาดุลความสัมพันธ เพื่อไมใหตกเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศ

ของมหาอํานาจประเทศใดประเทศหนึ่ง และไมกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ  

  

4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4.2.1.1 ไทยควรดําเนินนโยบายยึดหลักไมเขาขางฝายใด (neutral) ยืดหยุน 

(flexible) และรักษาสมดุลอํานาจ (balance of power) จะเปนประโยชนตอไทยในการหลีกเลี่ยง 

ตกเปนเครื่องมือในการดําเนินยุทธศาสตร หรือชี้นําของมหาอํานาจประเทศใดประเทศหนึ่ง ท้ังนี้ 

เนื่องจากไทยเปนมิตรและมีความรวมมือที่เปนผลประโยชนรวมกันทั้งกับจีนและสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง

มหาอํานาจอ่ืน ขณะเดียวกันไทยก็มีจุดแข็งที่อยูในจุดยุทธศาสตรของภูมิภาค จึงดึงดูดความรวมมือ 

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงจากมหาอํานาจที่เขามาปฏิสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค  

4.2.1.2 ไทยควรดําเนินการเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง

ประเทศ บนฐานความไวเนื้อเชื่อใจ โดยไทยในฐานะที่มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศมหาอํานาจอ่ืน ๆ 

ควรสงเสริมใหมหาอํานาจเหลานั้น เขามาถวงดุลอิทธิพลระหวางสหรัฐอเมริกากับจีนดวย รวมทั้งมุง

พัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค เฉพาะอยางยิ่งอาเซียน และกลุมประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

เพ่ือลดการพ่ึงพาความสัมพันธเฉพาะกับประเทศมหาอํานาจ รวมทั้งเปนการสงสัญญาณใหจีนและ

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งมหาอํานาจอ่ืนเห็นวา ประเทศในภูมิภาคพรอมมีปฏิสัมพันธกับทุกประเทศ ซึ่งมี

หลายประเทศมหาอํานาจที่ใหความสําคัญตอภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกเชนกัน ไดแก อินเดีย ออสเตรเลีย 

ญี่ปุนสหภาพยุโรป รัสเซีย27  

4.2.1.3 ไทยควรพัฒนาความเก่ียวพันและรวมมือกับท้ังสองประเทศ และ

มหาอํานาจอ่ืนควบคูกันไป โดยคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติและความอยูรอดของไทย มากกวา

                                           
27 อินเดียมีนโยบาย Act East และนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิของอินเดียยังไดประกาศวสิัยทัศนของอินเดีย

สําหรับอินโด-แปซิฟก เมื่อป 2561 สวนในเอกสารยุทธศาสตรดานการทหารของออสเตรเลีย ป 2559-2578 ก็ให

ความสําคญัแกภมูิภาคนี้ ขณะที่ญี่ปุนมียุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกที่เสรีและเปดกวาง (ป 2562) สหภาพยุโรปมี EU 

Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific (ป 2564) และยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของรัสเซีย ฉบับ

ป 2564 ไดใหความสําคัญตอจีนและอินเดยี และเมื่อป 2553 รัสเซยีไดเริ่มรุกเขาในภูมภิาคนีม้ากขึ้นตาม

แนวนโยบาย “หันหาตะวนัออก” (Turn to the East) ซึ่งเริ่มปรากฏอยางเปนรูปธรรม (ชวงที่ประธานาธิบดีวลาดีมีร 

ปูตินดํารงตาํแหนงนายกรัฐมนตรี) ประกอบกับอาเซียนก็มีเอกสารมมุมองของอาเซียนตออินโด-แปซิฟก (ASEAN 

Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) ที่ผูนําอาเซียนไดรับรองระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 34 เมื่อ 

23 มิถุนายน 2563 ในหวงท่ีไทยทําหนาที่เปนประธานอาเซียน 
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ผลประโยชน์ของ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ยืนยันท่าทีว่า ความร่วมมือกับท้ังสองประเทศเป็นไป
อย่างโปร่งใส และเพ่ือผลประโยชน์ร่วม โดยไม่มีเป้าหมายเพ่ือสกัดกั้นบทบาทของประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้
ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศใดส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับอีกประเทศ ส่วนการเลือกข้าง  
ในผลประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากจ าเป็นต้องเกิดขึ้น ควรค านึงถึงประโยชน์ของประเทศสูงสุด  
และควรสื่อสารออกไปให้ชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ  

4.2.1.4 ไทยจะร่วมมือกับจีนหรือสหรัฐอเมริกา หรือมหาอ านาจอื่น ขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติของไทย ในกรณีที่ ไทยเผชิญแรงกดดันจากมหาอ านาจใด ให้ด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ ไทยจะเลือกด าเนินนโยบายที่สอดคล้องกับความมั่นคง และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย ไม่ขัดแย้งกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ท าให้ไทย
เสียเปรียบในการเมือง ระหว่างประเทศ และไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
การที่ไทยเป็นมิตรกับท้ังจีนและสหรัฐอเมริกาที่ก าลังแข่งขันอิทธิพลกันอย่างเข้มข้น 

และมีแนวโน้มยืดเยื้อ ไทยควรก าหนดท่าทีต่อจีนและสหรัฐอเมริกา และมหาอ านาจอ่ืน เพ่ือให้มีเป้าหมาย
ในการสามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกัน ควบคู่ไปกับคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติไปด้วย โดยอาจ
พิจารณาตามข้อเสนอแนะ ดังนี้  

4.2.2.1 ท่าทีต่อจีน 
ไทยกับจีนมีการหารือในหลายกรอบการเจรจา และเป็นไปอย่างฉันท์มิตร

กับจีน แต่ควรเร่งหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในกรอบการเจรจาที่ยังคั่งค้างอยู่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งไทยควรมีแผนการที่ชัดเจนในการที่จะให้ความร่วมมือกับจีนในกรอบ 
BRI เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นแนวทางชี้แจง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามักกล่าวอ้างว่าไทยเลือกข้างกับจีนใน
ประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากนี้ ไทยควรร่วมมือกับจีน ในประเด็นอ่ืน ๆ  
ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนในช่วงที่จีนก าลังให้ความส าคัญกับการทูตเชิงสาธารณสุข หรือการทูต
เชิงวัคซีน ไทยควรใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับจีนที่จะเพ่ิมขึ้น  

ทั้งนี้ ไทยกับจีนก าลังจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2569) เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเดินหน้าต่อ 
หลังจากฉบับที่ 3 หมดอายุในปี 2564 นอกจากนี้ ก าลังเร่งร่างแผนความร่วมมือไทย -จีนว่าด้วย 
ความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity) และไทยมี
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor–EEC) ที่มีเป้าหมายเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนให้กับนักลงทุนจีน เพ่ือขยายโอกาสไปยังประเทศ เพ่ือนบ้าน 



38 

 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ ACMECS ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน–อินโดจีน (China–Indo China 
Economic Corridor)  

ส่วนความร่วมมือกับจีนในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น  
การแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ เทคโนโลยี การฝึกศึกษา การวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างกลุ่มจังหวัดของไทยกับกลุ่มมณฑล
ของจีน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย Made in China 
2025 และนโยบายประเทศไทย 4.0 ในสาขาเป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนอากาศยาน และซ่อมบ ารุงระบบราง  

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านสาธารณสุข ซึ่งจีนก าลังใช้เวทีการประชุม
ระดับสูงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือแถบและเส้นทาง (Asia-Pacific High level 
Conference on Belt and Road Cooperation) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อ 23 มิถุนายน 
2564 ที่มีผู้แทน 29 ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งไทย28 แสดงบทบาทน าในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และ
การเป็นมหาอ านาจเชิงสร้างสรรค์ด้วยการผลักดันบทบาทการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประเทศก าลัง
พัฒนารับมือกับโรค COVID-19 ตามแนวทางเส้นทาง BRI โดยให้เป็นสายไหมสุขภาพ (health silk 
road) และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชูจุดเด่นของ BRI ซึ่งมีนัยตอบโต้ข้อริเริ่ม B3W 
ของสหรัฐอเมริกา  

หากเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องอ่อนไหวของจีน และมักเป็นประเด็นที่
สหรัฐอเมริกาใช้กล่าวหาจีนด้วยนั้น ไทยต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากต้องเคารพใน
หลักการจีนเดียว เช่น ประเด็นไต้หวัน ส าหรับปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ ไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
พร้อมที่จะร่วมมือกับจีนผลักดันการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in 
the South China Sea: COC) ส่วนส าหรับการติดตามความเคลื่อนไหวและประเมินผลกระทบของ
กลุ่มชาวจีนในไทยที่อาจมีนัยต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น กลุ่มอุยกูร์ และฝ่าหลุนกง ไทยควร
ด าเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน และโปร่งใส  

4.2.2.2 ท่าทีต่อสหรัฐอเมริกา 
1)  ไทยควรเปิดรับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกา และมหาอ านาจอ่ืนที่

พยายามใช้การใช้ vaccine diplomacy แข่งขันกับจีนในห้วงนี้ เนื่องจากไทยก็เผชิญกับปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นภัยคุกคามระดับโลก  

                                           
28 ไทย อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ บรูไน กัมพูชา ชิลี จีน โคลอมเบีย ฟิจิ อินโดนีเซีย คาซคัสถาน ครี์กีซถาน ลาว 
มาเลเซีย มลัดีฟส์ มองโกเลยี เมียนมา เนปาล ปากสีถาน ฟิลิปปินส ์ซาอุดีอาระเบยี สิงคโปร์ หมู่เกาะโซโลมอน  
ศรีลังกา ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อุซเบกสิถาน และเวียดนาม 
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ทั้งนี้ นางลินดา โทมัส-กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ า
สหประชาชาติที่ เยือนไทยเมื่อ 10 สิ งหาคม 2564 ได้ เน้นการเพ่ิมบทบาทของสหรัฐอเมริกา  
ด้านความมั่นคงสาธารณสุขและส่งเสริมการทูตวัคซีนให้กับ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาจะบริจาควัคซีนให้ 
ไทยเพ่ิม และให้เงินช่วยเหลือไทยด้านการแพทย์และการดูแลผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา พร้อมทั้งประกาศให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ไทยมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นเงินช่วยไทยพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและบุคลากรให้พร้อมต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ านวน 5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์กร
พัฒนาภาคเอกชน (NGOs) ที่มีภารกิจดูแลผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นจากเมียนมาที่อยู่ในไทย เป็นกรณี
ฉุกเฉิน โดยจะเน้นช่วยเหลือด้านอาหาร น้ า สถานที่พัก การดูแลและให้บริการด้านสาธารณสุข 

2)  ไทยควรคงร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นพันธมิตรหลักด้าน
ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาที่เก่าแก่ที่สุดในอาเซียน เพ่ือสนับสนุนสหรัฐอเมริกาที่จะกลับมามี
บทบาทเชิงรุก และให้ความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาค (America is back)  

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาพยายามช่วงชิงประเทศในภูมิภาคเป็นฝ่ายของ
ตนเอง ซึ่งเห็นได้จากส่งระดับรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริสของสหรัฐอเมริกาเยือนสิงคโปร์และ
เวียดนามเมื่อปลายสิงหาคม 2564 และเมื่อกรกฎาคม 2564 พลเอกลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาก็ได้เยือนทั้งสองประเทศเช่นกัน  

3)  ไทยควรปฏิสัมพันธ์ในเรื่องที่สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจ รวมทั้งเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ควรท าให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาหยุดนิ่ง ทั้งในระดับทวิภาคี และ
ในระดับภูมิภาค เช่น ความร่วมมือในกรอบ Mekong-U.S. Partnership (MUSP) หุ้นส่วนการพัฒนา 
ACMECS Development Partner แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง 6 
ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) และแผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: 
IMT-GT) 

4)  ไทยควรยึดจุดแข็งในความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ด้านไซเบอร์ ด้านการข่าวกรอง ด้านการทหาร เช่น 
การให้ความส าคัญกับการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส Cobra Gold กรอบความร่วมมือร่วม (Joint 
Working Group) ระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐอเมริกา 

5)  ไทยควรขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ 
ของทั้งสองฝ่าย และเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาสนใจ เช่น สหรัฐอเมริกามีนโยบายที่จะเสริมสร้างห่วงโซ่ 
การผลิตให้เข้มแข็ง เพ่ือแข่งขันกับจีน สหรัฐอเมริกาจึงพร้อมตอบรับหากไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของ
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามุ่งให้ความส าคัญ โดยเฉพาะในสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน พลังงาน
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สะอาด และดิจิทัล แต่ไทยก็ควรค านึงถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่จะท าให้ไทยเสีย
ผลประโยชน์ด้วย เช่น มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการเข้มงวดการป้องป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น ไทยยังควรผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปลงทุนใน EEC เพ่ือใช้ไทยเป็นฐานการผลิต
และส่งออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค  

6)  ไทยอาจใช้โอกาสการเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ในปี 
2564 น าเสนอแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแสดงความสนใจโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสหรัฐอเมริกาที่ก าลังผลักดันร่วมกับกลุ่ม QUAD และชี้แจงประเด็นที่จะ
ช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย ได้แก่ การที่ไทยส่ง เสริม BCG economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งการที่ไทยก าลังศึกษาการเข้าร่วมความตกลงที่
ครอบคลุม และก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and 
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของ
ไทยในการเป็นห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐอเมริกา ได้อีกทางหนึ่ง จากการที่ต้องแข่งขันกับจีนจากการที่
จีนสามารถผลักดันให้ประเทศในภูมิภาคลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)29  
 
4.3  บทส่งท้าย 

การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจเก่าที่ครองอ านาจมานานกับมหาอ านาจใหม่ที่ขึ้น 
มาท้าทายด้วยค่านิยมที่แตกต่าง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประวัติศาสตร์การเมือง 
ระหว่างประเทศ และที่ผ่านมา ไทยสามารถด าเนินนโยบายความมั่นคงและการทูตเพ่ือปกป้อง ความ
อยู่รอดของไทยมาได้ทุกยุคสมัย เพราะไทยมีลักษณะการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่รักษา
ดุลอ านาจ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดอย่างชัดเจน ยืดหยุ่น และค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่า
ผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้ไทยยังสามารถรักษาอิสรภาพในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ
มาโดยตลอด  

อย่างไรก็ดี การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในอนาคตที่จะเข้มข้นขึ้นนั้นอาจสร้าง
ความท้าทายให้ไทยมากขึ้น เพราะทั้งสองฝ่ายมีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือโน้มน้าวหน่วยงานราชการ

                                           
29 RCEP ย่อมาจาก Regional Comprehensive Economic Partnership คือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ 10 ประเทศอาเซียน รวมกับอีก 5 ประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ โดยทุกประเทศได้ร่วมลงนามความตกลงนี้ไปแล้ว
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี ้สมาชิก RCEP ทั้ง 15 ประเท มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน มมีูลค่าการค้าสูง
ที่สุดในโลก โดยคดิเป็นร้อยละ 31 ของ GDP โลก ไทยมีการค้าขายกับประเทศสมาชิกใน RCEP มากถึง 2 ใน 3 ของ
ปริมาณการค้าทั้งหมดของไทย 
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ของไทย รวมทั้งประชาชนไทยให้มีมุมมองสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ดังที่รายงาน
ฉบับนี้น าเสนอมุมมองของสหรัฐอเมริกาต่อการแข่งขันกับจีนในระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งเผยแพร่ใน
รายงาน Global Trends ของสหรัฐอเมริกา  

ไทยสามารถด าเนินนโยบายที่ยืดหยุ่นบนผลประโยชน์แห่งชาติได้ ท่ามกลางการแข่งขัน
อิทธิพลของมหาอ านาจ โดยไม่ต้องตกเป็นคู่ขัดแย้ง หรือคล้อยตามการชี้น าของทั้งจีน สหรัฐอเมริกา 
และมหาอ านาจอ่ืน ขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจทุกประเทศ  
โดยใช้กลไกความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว และเพ่ิมความสัมพันธ์ หรือความร่วมมือ  
ในประเด็นใหม่ ๆ ที่อยู่ในกระแสของโลก (trend) ซ่ึงเป็นภัยคุกคามที่ทุกประเทศต้องเผชิญร่วมกัน 
เช่น การแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง และวิกฤตโลกร้อน แต่ก็ต้องรู้เท่าทัน และติดตามบทบาทของ 
แต่ละมหาอ านาจในเวทีระหว่างประเทศด้วยว่ามิได้ใช้ประเด็นดังกล่าวกับไทย เพ่ือลดทอนอิทธิพล 
อีกมหาอ านาจหนึ่ง 
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