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 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตกต่่าลงอย่างหนัก ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ 

การน่าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมากล่าวโทษจีนว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดและปกปิดข้อเท็จจริง รวมถึงความไม่โปร่งใสในการบริหาร

จัดการ การกล่าวโทษจีนเริ่มมีบ่อยครั้งขึ้น ท้ังจาก ปธน.ทรัมป์ และบรรดาเจ้าหน้าท่ีท่าเนียบขาว โดยเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ เผชิญกับการแพร่ระบาดที่

ไม่สามารถควบคุมได้ และถูกวิจารณ์ว่ารัฐบาลมีการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ท่าทีของสหรัฐฯ สร้างความไม่พอใจกับจีนอย่างมาก ทั้ ง ๆ ที่

ในช่วงต้นของการแพร่ระบาดและวงการระบาดจ่ากัดอยู่ในจีนนั้น ปธน.ทรัมป์ ยังได้กล่าวให้ก่าลังใจจีนในการออกมาตรการควบคุมโควิด-๑๙  

วิกฤติโควิด-๑๙ กับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  

 ชนวนเหตุ 
 ก่อนประเด็นโคโรนาไวรสัสายพันธ์ุใหม่จะเลวร้ายลงในปัจจุบัน ผู้น า
สหรัฐฯ ได้กล่าวช่ืนชมถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 
อยู่ในระดับที่ดี ข้อตกลงมูลค่ามหาศาลส าหรับภาคการเกษตรได้ช่วยให้
ความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างทั้งคู่จางหายไป แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนกลับเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั้ ง หลังจากที่ 
ป ธน . ท รั ม ป์  อ อก ม า วิ จ า ร ณ์ จี น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ วิ ก ฤ ติ 
โควิด-๑๙ (แม้ว่าในช่วงแรกของการระบาด ผู้น าสหรัฐฯ ได้ออกมากล่าว 
ช่ืนชมการท างานภายใต้การน าของ ปธน.สีจิ้นผิง) โดย ปธน.ทรัมป์ ได้เรียก
การระบาดนี้ว่า “ไวรัสจากจีน” และกล่าวหาว่า จุดเริ่มต้นของการระบาด
ครั้งนี้เกิดจากห้องทดลองของจีนในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาไวรัสสายพันธุ์
ใหม่นี้ ต่อมาจีนก็ได้ออกมาตอบโต้ พร้อมกล่าวอ้างว่า ไวรัสตัวนี้มีต้นก าเนิด
มาจากกองทัพสหรัฐฯ ซึ่ งท าให้รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่พอใจอย่างมาก 
นอกจากนั้น สหรัฐฯ ยังกล่าวหาจีนว่าไม่มีความโปร่งใสในการรับมือกับ
วิกฤตการณ์ระบาดครั้งนี้ และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้สหรัฐฯ ระงับการให้
เงินอุดหนุนแก่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) โดย
กล่ าวหาว่ า  WHO โอนเอียง เข้าข้ างจีน นอกจากนี้  ยั งมีประเด็น 
ความสงสัยของยอดผู้เสียชีวิตโควิด-๑๙ ในจีนท่ีอาจปกปิดข้อมูลที่แท้จริง 
 
 

 ข้อมูลฝ่ายสหรัฐฯ และผู้สนับสนุน 
  ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy theory) ของฝ่ายสหรัฐฯ ช้ีว่าเป็นฝีมือ

รัฐบาลจีน โดยอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากจีนมีห้องทดลองเช้ือโรคที่เมืองอู่ฮั่น 
(Wuhan Institute of Virology) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเช้ือโรคของจีนและเป็น
จุดแรกของการแพร่ระบาด จึงสรุปว่าเช้ือต้องมาจากห้องทดลองดังกล่าว 
และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ช้ีว่าจีนท าการละเมิดอนุสัญญา
ห้ามผลิตอาวุธชีวภาพ (BWC) อีกด้วย    

  นาย Mike Pompeo รมว.กต.สหรัฐฯ กล่าวถึงการรับมือกับการแพร่
ระบาดเ ช้ือโควิด -๑๙ ของจีนว่าจงใจปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่ามีการแพร่ระบาดจากคนสู่คน จนกระทั่งแพร่
ระบาดออกไปนอกเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดไปท่ัวโลก  

  ผู้ว่าการรัฐมิสซูรีของสหรัฐฯ ประกาศจะฟ้องรัฐบาลจีน เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เจตนาหลอกลวงและด าเนินการอย่างไม่เพียงพอที่จะยับยั้ง 
การระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ จนเกิดความเสียหายร้ายแรงทางเศรษฐกิจ 

  ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ประเมินว่า อาจมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ หลายล้าน
คน และอาจเลวร้ายจนมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่
อันตรายที่สุดและคร่าชีวิตชาวอเมริกันมากที่สุด นับตั้งแต่เหตุวินาศกรรม 
๙/๑๑ ซึ่ง ปธน.ทรัมป์ ระบุว่า การระบาดใหญ่ของโรคโควิด -๑๙ เป็น  
“การโจมตีที่ร้ายแรงที่สุด” ที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐฯ และกล่าวโทษจีนว่าเป็น
ต้นเหตุของโรคระบาดในครั้งน้ี 
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 ข้อมูลฝ่ายสหรัฐฯ และผู้สนับสนุน (ต่อ) 
  นาย Peter Dutton รมว.มท.ออสเตรเลียเรียกร้องให้จีนแสดง 

ความโปร่งใสในฐานะที่เป็นต้นตอการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -๑๙ และ
ก่อนหน้านี้ นาง Marise Payne รมว.กต.ออสเตรเลีย ได้เรียกร้องให้
นานาชาติด าเนินการไต่สวนจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙ 

  นักกฎหมายหลายประเทศ เช่น เยอรมัน อังกฤษ และออสเตรเลีย ได้
พยายามหาช่องทางฟ้องร้อง เพื่อให้รัฐบาลจีนในฐานะประเทศต้นตอ 
การแพร่เช้ือต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก 
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

  สมาคมเฮนรี แจ็คสัน (Henry Jackson Society) ซึ่งเป็นสมาคม 
นักคิดและผู้เช่ียวชาญเชิงนโยบายของอังกฤษ ได้ออกมาระบุว่าจีนมีพันธะ
ผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
สาธารณสุขที่มีความส าคัญต่อชีวิตของประชาคมโลกในเวลาที่รวดเร็วและ
ทันการณ์ ท้ังยังต้องให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องแม่นย า แต่สมาคมเห็นว่า 
จีนล้มเหลวในการปฏิบัติพันธกิจดังกล่าว 
 ข้อมูลฝ่ายจีนและผู้สนับสนุน 

  ส านักข่าวโกลบอล ไทม์ส ในเครือหนังสือพิมพ์ประชาชนจีน  
ได้ออกมาเรียกร้องสหรัฐฯ แสดงหลักฐานที่เป็นรูปธรรมก่อนกล่าวหาจีนว่า
เป็นผู้สร้างและปล่อยเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่  

  กระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงตอบโต้ข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ 
ในการกล่าวอ้างให้จีนต้องรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดขึ้นทั่วโลก กรณี
ควบคุมโรคระบาดจากไวรัสโควิด-๑๙ ผิดพลาด ว่า “ไวรัสเป็นศัตรูของ 
มวลหมู่มนุษยชาติ โรคติดต่อสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแห่งหนของโลกนี้ จีนก็
เป็นเหยื่อของไวรัสตัวใหม่นี้เช่นกัน ไม่ใช่ต้นเหตุ ไม่ใช่ผู้กระท าผิด และไม่
เคยเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสหรัฐฯ แม้ว่า ในปี ค.ศ.๒๐๐๙ ไข้หวัด
ใหญ่ H1N1 เริ่มต้นครั้งแรกในสหรัฐฯ แล้วระบาดไปทั่วโลก ท าให้มี
ผู้เสียชีวิตถึงสองแสนราย ในปี ค.ศ.๑๙๘๐ โรคเอดส์เริ่มต้นขึ้นในสหรัฐฯ 
แล้วระบาดไปทั่วโลก ไม่มี ใครเรียกร้องให้สหรัฐฯ รับผิดชอบ ในปี 
ค.ศ.๒๐๐๘ การล้มละลายของเลห์แมนบราเธอร์ส ท าให้เกิดวิกฤตการณ์ 
ทางการเงินท่ัวโลกมีใครเรียกร้องให้สหรัฐฯ รับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งทางการจีน
มองว่า สหรัฐฯ ต้องเข้าใจว่า ศัตรูของตนคือไวรัสไม่ใช่จีนและจีนไม่ใช่ผู้สร้าง
ไวรัส และไม่ใช่ผู้กระท าผิด และจีนไม่ใช่ประเทศท่ีจะยอมให้ชาติพันธมิตร ๘ 
ประเทศของสหรัฐฯ มารังแกได้ง่าย ๆ เหมือนดัง อิรัก เวเนซุเอลา หรือซีเรีย 

  องค์การอนามัยโลกแถลงข่าวยืนยันว่า จากหลักฐานล าดับยีนของไวรสั
และความคิดเห็นทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกได้รับนั้น ยืนยันว่าโควิด-๑๙ 
มาจากธรรมชาติ และไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์  

  Dr. Anthony Fauci ผู้มีบทบาทสูงต่อการควบคุมโรคระบาดของ
สหรัฐฯ กล่าวว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดไดข้้อสรปุตรงกันว่า

โครงสร้างไวรัสเป็นไวรัสจากสัตว์ที่แพร่ระบาดสู่คน ซึ่งเป็นข้อสรุปเดียวกับ
องค์การอนามัยโลก  
  บทวิเคราะห ์
    การกล่าวโทษไปมาระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในเรื่องการแพร่ระบาดของ 
โควคิ-๑๙ นัน้ หากมองแบบผวิเผนิอาจไมม่อีะไรมาก แตห่ากมองในเชิงลกึแลว้ 
สามารถจะวเิคราะหไ์ด ้ดงันี ้ 
    ๑. ในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๖๓ สหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
คนที่ ๔๖ ดังนั้น ปธน.ทรัมป์จึงพยายามเบี่ยงประเด็นการขาดประสิทธิภาพ 
ในการรับมือโรคโควิด-๑๙ ในสหรัฐฯ ที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกจน 
ท าให้ความนิยมจากประชาชนลดลง จึงน าทฤษฏีสมคบคิดมาสร้างเรื่อง
กลา่วหาจนี เพือ่ผลประโยชนท์างการเมอืงตอ่ไป 

๒. สหรัฐฯ มีความกังวลกับการขยายอ านาจของจีน โดยเฉพาะโครงการ 
BRI จึงได้พยายามลิดรอนอิทธิพลของจีนในมิติต่าง ๆ เช่น การก าหนด
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก การท าสงครามการค้า การกีดกันเทคโนโลย ี 
การสนบัสนนุผูป้ระทว้งในฮอ่งกง เปน็ตน้ ดงันัน้ การกลา่วอา้งวา่จนีเปน็ตน้ตอ
ของการแพร่ ระบาดโควิด -๑๙ จึ งเป็นอีกมาตรการหนึ่ ง ในการลด 
ความนา่เช่ือถอืของจนีในสังคมโลกและเป็นผลดีต่อสหรัฐฯ ในสงครามการค้า
อกีดว้ย 
    ๓. การกลา่วโทษในเรือ่งการแพรร่ะบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ระหว่างสหรัฐฯ 
และจนี อาจน าไปสูค่วามตงึเครยีดในเรือ่งตา่ง ๆ ในหลายมิติ และสุดท้ายอาจ
น าไปสูก่ารสะสมอาวธุและแสดงก าลังทางยุทโธปกรณ์ หรืออาจสร้างสงคราม
ตวัแทนระหวา่งสหรฐัฯ และจนี โดยพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงูในการกระทบกระทัง่
ส าหรบัการใช้ก าลงัทหารมากทีส่ดุ คอื “ทะเลจนีใต”้ 
  ขอ้เสนอแนะ 

    ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน เกี่ยวกับโควิด-๑๙ หากลุกลามไป
เป็นข้อพิพาทในพื้นที่ทะเลจีนใต้ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลาย
ประเด็น เช่น ๑) เส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเลจะมีความยากล าบาก 
มากขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ๒) สินค้าของจีนจะถูกกีดกัน 
จากกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบให้สินค้าจีนหลั่งไหลเข้าใน 
กลุ่ มประ เทศอา เซี ยน  และอาจส่ งผลกระทบต่อสิ นค้ าของ ไทย  
๓) การก าหนดนโยบายต่างประเทศอาจมีความยากล าบากมากขึ้น       
    ส าหรับหน่วยงานด้านความมั่นคง ควรพิจารณาเตรียมการในเรื่อง  
๑) เฝ้าติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ๒) เตรียมความพร้อมส าหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ และ 
ยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยในการให้ความช่วยเหลือเรือขนส่งสินค้า 
ของไทยที่อาจได้รับผลกระทบ และ ๓) เตรียมเหตุผลช้ีแจง กรณีการฝึก
ร่วมกับสหรัฐฯ หรือจีน ที่อาจถูกมองว่าเป็นการเอื้อความสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป   
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