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ต‹างประเทศ

บทบาทจีนกับการจัดระเบียบโลกใหม‹

ที�มา นสพ.มตชินรายวนั

ผูเ้ขยีน กรกช เรอืนจันทร์

เผยแพร่ วนัที� 10 ตลุาคม 2565

บทบาทจนีกบัการจัดระเบยีบโลกใหม่
สถาบนัจนี-ไทยแหง่มหาวทิยาลยัรังสติรว่มกบัไทยพบีเีอส จัดงานสมัมนาวชิาการเรื�อง “บทบาทจนีกบั
การจดัระเบยีบโลกใหม”่ เพื�อเผยแพรค่วามรูด้า้นจนีศกึษาใหแ้กป่ระชาชนเนื�องในโอกาสฉลองการกอ่
ตั �งสถาบนัจนี-ไทย ครบรอบ 10 ปี โดยมวีทิยากร 3 ทา่น ไดแ้ก ่นายสหีศกัดิ� พวงเกตแุกว้ อดตีปลดั
กระทรวงการตา่งประเทศ ดร.อารม์ ต ั�งนรินัดร ผูอํ้านวยการศนูยจ์นีศกึษา สถาบนัเอเชยีศกึษา
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และ รศ. ดร.ดลุยภาค ปรชีารชัช รองผูอํ้านวยการสถาบนัเอเชยีตะวนัออก
ศกึษา อาจารยโ์ครงการเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รวม
ถงึนายเทพชยั หยอ่ง ผูอํ้านวยการอาวโุสกลุม่งานขา่วจากไทยพบีเีอสเป็นผูดํ้าเนนิรายการ

วนัที� 11 ตลุาคม 2565 - 06:18 น.
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หากพจิารณาสถานการณใ์นปัจจบุนั อยา่งภาวะวกิฤตสงครามรัสเซยียเูครน ความสมัพันธร์ะหวา่งสหรัฐ
และจนี ไปจนถงึความสมัพันธร์ะหวา่งจนีและไตห้วนัที�มคีวามตงึเครยีดทางการทหารเพิ�มมากขึ�น คงเกดิ
คําถามเกี�ยวกบับทบาทของจนีตอ่การเปลี�ยนแปลงดลุยภาพความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศในเอเชยี รวม
ทั �งแนวโนม้ของการจัดระเบยีบโลกวา่จะเป็นอยา่งไรในภายภาคหนา้ แตก่อ่นที�จะพดูถงึระเบยีบโลกวา่
มนัเกดิขึ�นใหมห่รอืยงัและมหีนา้ตาเป็นอยา่งไร คณุสหีศกัดิ� พดูถงึจนีที�มบีทบาทสําคญัตอ่ระเบยีบโลก
ปัจจบุนัอยา่งมาก กลา่วคอื จนีเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมาก จากประเทศที�ยงัไมรุ่ง่เรอืงเมื�อหลายสบิปีกอ่น
สูป่ระเทศที�มพีรอ้มทั �งกําลงัดา้นเศรษฐกจิ การทหาร เทคโนโลยทีี�กนิอตัราสว่นราว 20% ของเศรษฐกจิ
โลก และผงาดขึ�นมาอยา่งมั�นใจในเวทโีลกระหวา่งประเทศที�มรีะเบยีบที�ถกูสรา้งขึ�นโดยตะวนัตกนําโดย
สหรัฐ ซึ�งในสายตาของจนีมองวา่ กฎกตกิาตามหลกั Liberal International Order นี� ไมเ่ป็นธรรมและ
บบีคั �นจนีเกนิไป อกีทั �งยงัเป็นกตกิาที�ไมส่ะทอ้นพลวตัขั �วอํานาจของโลกและไมเ่ปิดพื�นที�ใหอํ้านาจใหม่
มสีว่นรว่มในการเขยีนดว้ย จงึไดท้า้ทายอํานาจเกา่อยา่งสหรัฐ

ดั�งที� ดร.อารม์ระบวุา่ “เป็นการหายใจรดตน้คอ” ดว้ยการตา่งประเทศที�รกุขึ�น พรอ้มเสนอโลกทศันต์อ่
ระเบยีบระหวา่งประเทศของจนีแบบใหม ่จนีเดนิทางมาถงึอกีขั �นหนึ�งที�ตอ้งการความเคารพควบคูไ่ปกบั
การยอมรับ ในเรื�องผลประโยชนแ์หง่ชาตขิองจนี ตอนนี�จนีเพิ�มรหสัลบัเริ�มการประชมุกบัสหรัฐ จากเดมิ
ที�เนน้เรื�องนโยบายจนีเดยีว กเ็พิ�ม “ไมต่อ้งการจะเปลี�ยนระบบการเมอืงจนี” “ไมต่อ้งการจะขดั
แยง้กบัจนี” และอนัที�สามที�บอกวา่ “โลกไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นประชาธปิไตย” สะทอ้นมมุมองของจนีที�
ตอ้งการใหต้ะวนัตกยอมรับความชอบธรรมระบอบของจนี รวมถงึโลกทศันต์อ่ระเบยีบโลกที�อา้งถงึความ
หลากหลาย ดว้ย “community of shared destiny” เพราะฉะนั�นระเบยีบโลกปัจจบุนัจงึเป็นเรื�องของ
การแขง่ขนัระหวา่งแนวคดิเสรนียิมของสหรัฐและระเบยีบโลกที�มจีนีเป็นใหญ่

จดุที�น่าสนใจที�ยกมาพดูคอืไมใ่ชแ่คจ่นีเทา่นั�น แตส่หรัฐเองกไ็ดต้ั �งคําถามกบัระเบยีบโลกในปัจจบุนัที�ไม่
ไดห้นุนเสรมิผลประโยชนข์องประเทศอยา่งเชน่ในอดตี “ทั �งคูกํ่าลงัทิ�งระเบยีบโลกเดมิและกําลงักลาย
เป็นโลกไรร้ะเบยีบมากกวา่”

ดา้น ดร.ดลุยภาพเสนอวา่ โครงสรา้งอํานาจระเบยีบโลกมนัเปลี�ยนไป ภายใตส้มการ “สหรฐัรว่ง จนีรุง่
รสัเซยีฟื� น” ซึ�งโยงไปสูว่ลทีี�วา่ “ยคุนี�เป็นเป็นยคุเสื�อมถอยของตะวนัตก และเป็นยคุรุง่เรอืงของตะวนั
ออก” ที�คณุสหีศกัดิ�กลา่ววา่ ประธานาธบิดสี ีจ ิ�นผงิ น่าจะเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง เพราะการที�จนีมบีทบาทใน
เชงิรกุมากขึ�นสว่นหนึ�งกเ็ป็นเพราะผูนํ้าอยา่งส ีจิ�นผงิ ดว้ยวสิยัทศันท์ี�วา่ดลุอํานาจของโลกมนัเอนมาทาง
จนี ขณะที�สหรัฐเป็นอํานาจที�ถดถอย ดงัที�เห็นไดจ้ากแถลงการณ ์“the China Dream” หรอื “the
rejuvenation of the Chinese nation” เป็นตน้

ขณะที�ความเห็นตอ่ผูนํ้าจนีและนโยบายเชงิรกุ ม ี2 กลุม่ หลายคนกม็องวา่ถา้หากตอนนี� เต ิ�ง เสี�ยวผงิ
กลบัมานําจนีอกีครั �งกค็งไมเ่หมอืนกบัในอดตีที�เนน้การรอเวลาและทา่ททีี�ไมห่วอืหวา เพราะจนีมคีวาม
พรอ้มมากกวา่เมื�อกอ่น แตก่ม็อีกีกลุม่ที�มองวา่ส ีจิ�นผงินี�แหละ ที�เป็นปัจจัยสําคญัที�ทําใหจ้นีแข็งกรา้ว
กวา่เมื�อกอ่น จนเกดิเป็นการแขง่ขนัทางอํานาจดงัที�เราเห็นตอนนี� อยา่งไรกด็เีรื�องนี�ไมไ่ดข้ ึ�นอยูก่บัจนี
ขา้งเดยีว สหรัฐเองกม็สีว่นที�ทําใหเ้กดิความตงึเครยีดในระเบยีบโลกดว้ยเชน่กนั

ดา้นความรูส้กึของประชาชนกเ็ปลี�ยนไป ดร.อารม์เลา่วา่สมยักอ่นคนจนีมคีวามนยิมในชาตติะวนัตก แต่
ในวนันี�คนจนีกลบัมคีวามรูส้กึวา่ “ตา่งชาตกิาํลงัเพกิถอนสทิธใินการพฒันาของจนี” จนกลายเป็น
ความรูส้กึตอ่ตา้นและความคดิชาตนิยิมที�ลกึซึ�งขึ�นมาก สอดคลอ้งกบัความชอบธรรมของพรรค
คอมมวินสิตใ์นยคุนี� ทําใหส้ถานการณข์องโลกอนัตรายขึ�น เพราะความขดัแยง้นี�มนับงัคบัใหโ้ลกถดถอย
“เผลอๆ จะรนุแรงกวา่สงครามเย็นรอบที�แลว้อกี ในหลายมติ”ิ



แลว้ปมความขดัแยง่กถ็กูจี�จดุอกีครั �งจากสถานการณล์า่สดุที� นางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผูแ้ทน
ราษฎรสหรัฐ เดนิทางไปยงัไตห้วนั จนีกไ็ดอ้อกมาตอบโตด้ว้ยแสนยานุภาพทางทหารบรเิวณเกาะ
ไตห้วนั ซึ�ง ดร.ดลุยภาพวเิคราะหว์า่มนัเป็นเรื�องปกตติามหลกัการสจันยิมที�จนีทําทกุอยา่งเพื�อปกป้อง
พื�นที�เปราะบาง อยา่งไตห้วนั และตอ่สูก้บัสหรัฐในระเบยีบโลกอนิโดแปซฟิิก ซึ�งมคีวามตงึเครยีดสะสม
อยูแ่ลว้

โดยแนวทางการสูร้บของจนีจะใชว้ธิผีสมผสาน บนหลกันยิมทางทหาร 2 ประโยค นั�นคอืสงคราม
ประชาชนภายใตเ้งื�อนไขสมยัใหม ่และสงครามทอ้งถิ�นภายใตก้ระบวนการสารสนเทศ ที�ทําใหจ้นีพัฒนา
อาวธุทางทะเลอยา่งกา้วกระโดด แมว้า่จนีจะยงัมขีอ้จํากดัทางการทหารเมื�อเทยีบกบักองทพัของสหรัฐ
ขณะที�ผูเ้ชี�ยวชาญบางสว่นกก็งัวลกบัความสามารถในการรบของสหรัฐวา่เพยีงพอตอ่การเอาชนะจนีหรอื
ไม่

ทั �งนี�มขีอ้วจิารณโ์ดยเฉพาะในวงวชิาการตะวนัตกที�มกัมองวา่จนีเป็นตวัรา้ยที�พยายามบดิกฎระเบยีบโลก
ใหส้อดคลอ้งกบัประโยชนต์นเอง จดุนี� ดร.อารม์คดิวา่เกดิมาจากความแตกตา่งทางความคดิระหวา่ง
ตะวนัตกที�เชื�อวา่ทา้ยที�สดุโลกจะเป็นสงัคมเสรตีะวนัตก และความยดึมั�นของจนีในเรื�องเอกลกัษณข์อง
ชาตทิี�ไมต่อ้งการใหใ้ครมาเหมอืนหรอืมาเปลี�ยนซึ�งมลีกัษณะเป็น “ภยัคกุคามทางธรรมชาตติอ่ระบบ
เสรนียิมตะวนัตกและตวัอยา่งที�ไมด่แีกป่ระเทศอํานาจนยิมอื�นๆ”

ดา้นคณุสหีศกัดิ�ใหม้มุมองวา่ สิ�งที�จนีทําไมต่า่งจากมหาอํานาจอื�นๆ ที�ตอ้งการเสรมิสรา้งประโยชนใ์หต้น
ดจูากการกลบัมาสูเ่อเชยีอกีครั �งของสหรัฐ เพื�อที�จะสกดักั �นอทิธพิลของจนีในภมูภิาค แลว้ปกป้อง
ระเบยีบโลกที�สหรัฐยงัเป็นใหญ ่ซึ�งมนัดนัสรา้งการแขง่ขนัระหวา่งระบอบประชาธปิไตยและระบอบ
อํานาจนยิม บงัคบัใหต้อ้งมกีาร “เลอืกขา้ง” จะทําใหย้ากตอ่การจัดการความสมัพันธข์องสองประเทศ

ขณะที� ดร.ดลุยภาพชี�ใหเ้ห็นขอ้ดขีองการเเผอ่ทิธพิลของจนีอยา่งโครงการ “หนึ�งแถบหนึ�งเสน้ทาง”
ที�ทําใหเ้กดิ “กระบวนการปรบัรปูทางภมูศิาสตร”์ สง่ผลใหม้พีื�นที�ที�กระจายทรัพยากรและความเจรญิ
ไปประเทศดอ้ยพัฒนามากขึ�น แมจ้ะมสีายตาชาวโลกบางสว่นที�มองวา่เป็น “จกัรวรรดนิยิมใหม”่ ของ
จนี

ตอ่คําถามที�วา่ เราควรทําอยา่งไรในภมูภิาคที�จนีมอีทิธพิล คณุสหีศกัดิ�บอกวา่โดยภมูศิาสตรแ์ลว้เราตอ้ง
ทั �งอยูแ่ละยนืหยดัตอ่จนี โดยที�มสีหรัฐคอยถว่งดลุ ในขณะที�เราไมต่กอยูใ่นเกมการตอ่ตา้นจนีของพญา
อนิทร ีดา้นสหรัฐตอ้งเห็นความสําคญัของเราและควรเขา้มาหนุนในเรื�องเศรษฐกจิมากขึ�น เพื�อใหเ้รารวม
ถงึอาเซยีนเขม้แข็งดว้ยตวัเองและไมต่อ้งคอยเอนซา้ยทขีวาท ีสว่นไทยตอ้งวางตวัเองใหม้คีวามสําคญั
ในภมูภิาค รวมถงึควรมยีทุธศาสตรร์ะยะยาวตอ่ 2 มหาอํานาจ และการใชก้ลไกของอาเซยีนในการตอ่
รองในระเบยีบโลกที�มคีวามผันแปรนี�

สําหรับประเด็นสงครามรัสเซยี-ยเูครนที�ยดืเยื�อนี� มเีดมิพันสงูมากสําหรับยโุรปและสหรัฐ ดร.อารม์กลา่ว
วา่ มนัเป็นเหมอืนกระจกสะทอ้นกรณีไตห้วนัที�เปรยีบเทยีบและคาดการณท์า่ทขีองจนีผา่นสงคราม
ยเูครน จนีกไ็มอ่ยากใหใ้คร “มาแหยม” ในพื�นที�ของตนและไมอ่ยากใหไ้ตห้วนัเกดิเรื�องราวเดยีวกบั
ยเูครนจนเกดิเป็นสงคราม เราจงึเห็นทา่ทกีารตอบโตแ้ละการเบง่พลงัทหารภายหลงัที�สหรัฐเยอืน
ไตห้วนั ทั �งนี�มนัคงยงัเร็วเกนิไปที�จะบอกวา่ผลจะเป็นอยา่งไร แตส่ ิ�งที�ชดัเจนแลว้คอื สงครามนี�สง่ผลกระ
ทบตอ่เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมของโลกอยา่งมาก



เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

แลว้บทบาทของจนีและรัสเซยีในระเบยีบโลกใหมจ่ะเป็นอยา่งไร วทิยากรทั �ง 3 ทา่นเห็นตรงกนัวา่จนี
มองรัสเซยีเป็นพันธมติรในการตอ่สูก้บัสหรัฐ แตจ่นีกไ็มไ่ดส้นับสนุนรัสเซยีทกุเรื�อง โดยเฉพาะในเรื�อง
ยเูครนที�จนีไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นับสนุนการรกุราน จากความยดึมั�นดา้นอธปิไตยและบรูณภาพของดนิ
แดน แมว้า่จะไมไ่ดอ้อกมาประณามการกระทํานั�น และแน่นอนวา่จนีเองกม็ผีลประโยชนท์างยทุธศาสตร์
ซึ�งผกูพันกบัระเบยีบโลกเดมิที�ทําใหไ้มอ่าจเสี�ยงถกูควํ�าบาตรไปดว้ยได ้

สดุทา้ย ในประเด็นการตา่งประเทศที�คาดหวงัจากรฐับาลใหมข่องไทย ซึ�งจะมกีารเลอืกต ั�งเร็วๆ
นี� อาจารยอ์ารม์ฝากใหค้ณะบรหิารชุดใหมข่องบา้นเราทาํการบา้นเรื�องการเมอืงระหวา่ง
ประเทศที�ยดึโยงกบัเศรษฐกจิการเมอืงอยา่งลกึซึ�ง ที�นา่จะเปลี�ยนไป 3 อยา่งไดแ้ก ่การสิ�นสดุ
ของโลกาภวิตัน-์ยคุตน้ทนุแพง-ปญัหาเศรษฐกจิจนี ดา้นอาจารยด์ลุภาพต ั�งโจทยเ์ร ื�องวสิยั
ทศันท์างยทุธศาสตรเ์พื�อกระตุน้ใหไ้ทยเป็นมหาอาํนาจมากขึ�น เนื�องจากไทยก็มศีกัยภาพเพยีง
พอแมจ้ะมขีอ้จาํกดัอยูบ่า้ง และคณุสหีศกัดิ�ไดฝ้ากความหวงัที�อยากจะเห็นการตา่งประเทศที�
สรา้งความเป็นอยูท่ ี�ดแีละสนัตสิาํหรบัคนไทยและภมูภิาค
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