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 จีนและสหรัฐฯ มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูตอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๙  
เป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐฯ อยู่ในสถานะมิตรที่ดีต่อกันแต่ความสัมพันธ์ของมิตรทั้งสองเริ่มมีรอยร้าว  
เมื่อจีนผงาดขึน้มา (Rise of China) มีอิทธพิลทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงของโลกมากขึ้น ท าให้สหรัฐฯ มีความกังวลว่าสถานะ
ของความเป็นชาติมหาอ านาจหนึ่งเดียวของโลก จะไม่เป็นเช่นเดิมเหมือนที่ผ่านมา ท าให้ความสัมพันธ์ของชาติทั้งสองกลายเป็นคู่แข่ง  
ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในปัจจุบัน ความขัดแย้งถูกพัฒนาสู่การแข่งขันทางอ านาจในทุกมิติ  

 สงครามเยน็ครัง้ที ่๒ สหรฐัฯ - จนี  
 

 ภยัจากการผงาดข้ึนมาของจีน (Rise of China) ถือเปน็การท้าทาย
ชาติมหาอ านาจเดิมอยา่งสหรฐัฯ สูก่ารต่อสูแ้ข่งขันเพือ่ชว่งชงิอ านาจระหวา่ง
กนั และสหรฐัฯ ยังคงด าเนนินโยบายเพื่อสกดักัน้จนีในทุกมติิอยา่งต่อเนือ่ง 
ดังนี ้
 ดา้นความมัน่คง สหรฐัฯ ด าเนนินโยบายปดิลอ้มจนีตามยทุธศาสตร์
อินโด-แปซฟิกิ ซึง่สหรฐัฯ ได้มกีารเพิม่ศักยภาพทางทหาร โดยการแสวงหา
พันธมติร และการเพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กองทัพสหรัฐฯ เพื่อท้ังนี้สหรัฐฯ มีความร่วมมือทางทหารกับชาติ
พันธมิตรท่ีเข้มแข็งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมากกว่าจีน ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มคว๊อต (Quad) ท่ีมีเป้าหมายร่วมกันคือ การท าให้พื้นท่ี
บริเวณทะเลจีนใต้มีเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of navigation) 
และยังมีชาติสมาชิกอาเซียนอีก ๔ ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
บรูไน และมาเลเซีย ท่ีต่างมีข้อพิพาทกับจีนกรณีการอ้างสิทธิ์ในพื้นท่ีทับ
ซ้อนดังกล่าวด้วยเช่นกัน  การวางก าลังทางทหารของสหรัฐฯ จะมี
ผลกระทบโดยตรงกบัยทุธศาสตรโ์ครงการ BRI ในเส้นทางทะเลของจีน ซึ่ง
จีนเองกม็กีารเพิม่เงนิงบประมาณเพือ่พัฒนากองทัพ เริ่มมีการจัดการซ้อม
รบรว่มชาติพนัธมติร ตลอดจนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในโครงการ BRI 
ควบคู่กบัการพฒันาศักยภาพทางทหารให้มีความมั่นคงตลอดเส้นทางเดิน
ทะเล ได้แก ่การลงทุนในโครงการท่าเรอืน้ าลกึสีหนุวิลล์ ในกัมพูชา ท่าเรือ
น้ าลึกจ๊อกพยิว (Kyaukpy) ในเมียนมา ท่าเรือน้ าลึกฮัมบันโตตา 
(Hambantota) ในศรีลังกา ท่าเรือกวาดาร์ (Gwadar) ในปากีสถาน ฐาน
ทัพเรอืโดราเลห ์(Doraleh) ในจบิติู 

   เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง                            ฉบับที่ ๑๑/๖๓ (ประจ ำเดือน ส.ค.๖๓) 

 ด้านเศรษฐกิจ จีนในฐานะประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็น
อันดับสองของโลกและมีแนวโน้ม ท่ีจะขยับข้ึนเป็นอันดับหนึ่ ง  
ซึ่งสหรัฐฯ ยากที่ยอมรับการสูญเสียสถานะมหาอ านาจทางเศรษฐกิจไป
ได้โดยง่ายจงึประกาศท าสงครามการค้ากบัจนี แต่ด้วยเศรษฐกจิของสหรฐัฯ 
กม็กีารพึง่พาจนีเปน็สว่นใหญท้ั่งภาคการผลติของอตุสาหกรรม การบรโิภค
สนิค้า และบริการราคาถูกจากจีน อีกท้ังจีนเป็นผู้ถือครองพันธบัตรของ
รัฐบาลสหรัฐฯ รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ากว่า ๑.๗ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  
จึงมีผลท าใหส้หรฐัฯ ต้องพจิารณานโยบายทางด้านเศรษฐกจิท่ีมต่ีอจนีอยา่ง 
รอบคอบ  
 ด้านเทคโนโลย ีสถานการณก์ารชว่งชงิความเปน็ผูน้ าด้านเทคโนโลยี
ระหวา่งสหรฐัฯ และจนียงัคงเปน็อกีหนึง่ประเด็นหลกั ท้ังระบบ 5G และการ
พฒันาเทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ ์(AI) จากท่ีคณะกรรมการกลางก ากบัดูแล
กจิการสือ่สารของสหรฐัฯ (Federal Communications Commission หรอื 
FCC) ระบุว่าอุปกรณ์ 5G ท่ีผลิตโดยบริษัทหัวเว่ย (Huawei) และแซดทีอ ี
(ZTE) เปน็ภยัคุกคามต่อความมัน่คงแหง่ชาติต่อเครอืข่ายการสือ่สารรวมถึง
ระบบเครือข่าย 5G ของสหรัฐฯ และยังกล่าวหาว่าท้ังสองบริษัทนี้เป็น
เครือ่งมอืทางทหารท่ีท างานรว่มกบัหนว่ยข่าวกรองของรฐับาลจนี รวมถึงการ
จารกรรมข้อมลูสว่นบคุคล การโจมตีทางไซเบอร ์และการขโมยทรพัยส์นิทาง
ปญัญาและเทคโนโลยจีากบรษิทัของสหรฐัฯ เปน็ต้น ในสว่นของการพฒันา 
AI ท่ีท้ังสหรฐัฯ และจนีท่ีได้มกีารก าหนดยทุธศาสตรพ์ฒันาไวเ้หมอืนกนั แต่
โดยองค์ประกอบท่ีส าคัญทีสุ่ดในการพฒันา AI คือข้อมลู (Data) หากใคร
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้มากกวา่กจ็ะสามารถพฒันาเทคโนโลย ีAI ได้ทันสมยั
มากกวา่ จากเหตุผลดังกลา่วจงึน าไปสูก่ารกดีกนัเทคโนโลยจีนีของสหรฐัฯ 
อาทิ โทรศัพท์สมารท์โฟนหวัเวย่ แอพพลเิคชัน่ TikTok เปน็ต้น  

Indo-Pacific Region 

Belt and Road Initiative VS Indo-Pacific Region 

จัดทำโดย ศนูยศ์กึษายุทธศาสตร ์สถาบันวิชาการปอ้งกันประเทศ  โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕-๑๖    website: www.sscthailand.org  



อ้างอิง 
 ๑. http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AboutStudent/Document/Hist_ModernWorld/
Century20th/pdf/ColdWar6.pdf  
 ๒. http://www.drprapat.com/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%
B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%
99-2020/  
 ๓. https://www.isranews.org/isranews-article/77415-cu-77415.html  
 ๔. https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191118193822155  
 ๕. https://www.xinhuathai.com/pol/128049_20200804  
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 ดา้นเทคโนโลย ี เดิมสหรฐัฯ เปน็ประเทศท่ีสามารถพฒันาเทคโนโลยี
ใหมใ่หเ้กดิข้ึนบนโลกเสมอ แต่ด้วยการพฒันาเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดดของ
จีน อาจท าให้สหรัฐฯ สูญเสียสถานะดังกล่าวไป โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ ์(AI) ทีม่ขีอ้มลูเปน็ทรพัยากรหลกัในการพฒันาซึง่จนีมคีวาม
ได้เปรยีบในสว่นนีม้าก 
 การเมอืง สหรฐัฯ มรีะบอบการเมอืงแบบประชาธปิไตยท่ีประชาคม
โลกยอมรบัมากท่ีสดุท้ังในเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพ สว่นจนียงัมจีดุออ่นในเรือ่ง
ของการเปน็เผด็จการคอมมวินสิต์ ดังนัน้สหรฐัฯ ยงัคงยกประเด็นในเรือ่งของ
สทิธเิสรภีาพ และด้านมนษุยธรรม โดยเฉพาะชาวฮอ่งกงและชาวอยุกรู ์ข้ึนมา
โจมตีท่ีน าไปสูม่าตรการคว่ าบาตรจนีของสหรฐัฯ  
 

 แนวโนม้สถานการณ ์ 

 ๑. 

มากข้ึน เพือ่หลกีเลีย่งการถูกปดิลอ้มทางทะเลจากสหรฐัฯ และชาติพนัธมติร  
 ๒. ระบบข้ัวอ านาจของโลกมกีารเปลีย่นแปลง โดยแต่ละมหาอ านาจ
จะมคีวามเข้มแข็งในมติิท่ีแตกต่างกนั มกีารแข่งขันทางอ านาจในมติิท่ีซบัซอ้น
กนัแบบผสมผสาน ไม่มกีารกดดันประเทศเล็ก ๆ ใหเ้ลือกข้างอย่างชัดเจน 
และสถานการณค์วามขัดแยง้จะยดืเยือ้ ไมม่ผีูแ้พผู้ช้นะเหมอืนกบัสงครามเยน็
ครัง้ท่ีผา่นมา 
 ๓. การด าเนินนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ ภายหลังการ
เลือกต้ัง หากนายโดนัล ทรัมป์ ได้รับเลือกต้ังแนวโน้มของสถานการณ์จะ
รนุแรงข้ึนแต่จะไมม่ีการใชก้ าลังทางทหารเข้าเผชิญหนา้รบกนัโดยตรง แต่
หาก นายโจ ไบเดน ชนะการเลอืกต้ัง อาจเหน็บรรยากาศของการร่วมมอืท่ี
อยูภ่ายใต้เงือ่นไขการจ ากดัการขยายอทิธพิลของจนี 
 

 ขอ้เสนอแนะ 
 

 ไทยและอาเซยีนควรด าเนนินโยบายการต่างประเทศตามหลกัการใน
เอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก  (ASEAN Outlook 
on the Indo-Pacific) เพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN 
Centrality) ผ่านความร่วมมือท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล  
การเชือ่มโยง เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของยูเอ็น ปี ๒๕๗๓ และ ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
เพือ่แสดงใหช้าติมหาอ านาจท้ังสหรฐัฯ และจีน ตลอดจนชาติพนัธมติรเห็น
วา่ ไทยและอาเซยีนยดึมัน่ในหลกัการดังกลา่วในการเสรมิสรา้งความรว่มมอื
ภายใต้ผลประโยชน์ ท่ีมีร่วมกันของอาเซียน ในส่วนของกองทัพ 
ควรเสรมิสรา้งความรว่มมอืด้านความมัน่คงในภูมภิาคตามแถลงการณ์รว่ม 
การประชุม รมว.กห.อาเซียน และประเทศคู่เจรจา ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ ADMM-Plus ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  

 การเมอืง  การแทรกแซงสถานการณก์ารประท้วงในฮอ่งกง ท่ีสหรฐัฯ 
ได้แสดงการสนบัสนนุแนวคิดของกลุ่มผูชุ้มนมุในฮ่องกงมาอยา่งต่อเนือ่ง  
ท้ังการบงัคับใชก้ฎหมายสนบัสนนุประชาธปิไตยในฮอ่งกง และการยติุการ
ใหส้ถานะพเิศษด้านการศุลกากรและการค้าแกฮ่อ่งกง แมว้า่ฮอ่งกงจะเปน็
ตลาดทุนขนาดใหญ่แต่รัฐบาลจีนก็ได้มีการทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การค้าและการลงทุนในจนีเพือ่เปน็การผลกัดันการขยายตัวทางเศรษฐกจิ
ไปตามหัวเมืองใหญ ่อาทิ ปักกิ่ง เสิ่นเจิ้น เซี่ยงไฮ ้และเมืองอื่น ๆ ท าให้
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของฮ่องกงลดลงอย่างต่อเนื่อง หากในอนาคต
สถานการณท์างการเมอืงในฮอ่งกงทวคีวามรนุแรงข้ึนจนีกจ็ะได้รบัผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิไมม่ากนกัเมือ่เทียบบรษิทัสหรฐัฯ และชาติตะวนัตก  
 สงัคมและวฒันธรรม สหรฐัฯ ก าหนดใหส้ถาบนัขงจือ่ศูนยส์หรฐัฯ 
มีสถานะเทียบเท่าองค์กรผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ โดยอ้างว่าสถาบัน
ดังกล่าวได้รบังบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจนี ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ขยายอทิธพิลทางวฒันธรรมและเปน็เครือ่งมอืในการโฆษณาชวนเชือ่ของ
พรรคคอมมวินสิต์จนี รวมถึงชาติพนัธมติรของสหรฐัฯ อกีหลายประเทศท่ี
เริ่มทบทวนบทบาทของสถาบันขงจื่อท่ีอยู่ในประเทศตนด้วยเช่นกัน 
ถึงแมว้า่รฐับาลจนีจะออกมาระบวุา่สถาบนัดังกลา่วเปน็สถานท่ีแลกเปลีย่น
วฒันธรรมของประชาชนโดยเฉพาะด้านภาษาท่ีมคีวามจ าเปน็อยา่งมากใน
พฒันาด้านเศรษฐกจิการค้าระหวา่งประเทศ และไมม่คีวามเกีย่วข้องในทาง
การเมอืงจนีกต็าม  
 

 บทวิเคราะห์  
 สงครามเยน็ระหวา่งสหรฐัฯ และจนี มรีปูแบบแตกต่างกบัสงคราม
เย็นระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแย้งทาง
อดุมการณท์างการเมอืง เปน็สงครามเยน็ท่ีมกีารใชก้ าลงัทางทหาร (Hard 
Power) แต่สงครามเยน็สหรฐัฯ - จนี เกดิจากความต้องการขยายอทิธพิล
ทางเศรษฐกิจผ่านโครงการ BRI ของจีน ท่ีใช้อ านาจอ่อน (Soft Power)  
ในการรวบรวมทรพัยากรและแหลง่ลงทุนด้วยนโยบายการทูตเชงิรกุ ซึง่เปน็
การท้าทายสถานะของชาติมหาอ านาจอยา่งสหรฐัฯ ความขัดแยง้ท่ีเกดิข้ึน
ได้ขยายตัวไปในทุกมติิ ในศึกชงิความเปน็หนึง่ของสองชาติมหาอ านาจไมใ่ช่
เรือ่งงา่ย ด้วยเหตุผลท่ีท้ังสองชาติต่างมคีวามเข้มแข็งในมติิท่ีต่างกนั  
 ดา้นความมัน่คง สหรฐัฯ อยูใ่นสถานะท่ีเปน็ต่อจนีอยูม่าก ท้ังในแง่
ของอาวธุ ก าลงัพล และความรว่มมอืกบัชาติพนัธมติร ถึงแมว้า่จนีจะมกีาร
เพิม่งบประมาณด้านการทหารเพือ่พฒันากองทัพใหม้คีวามทันสมยักต็าม 
แต่หลายประเทศในทะเลจนีใต้ท่ีมองวา่จนีเปน็ภยัคุกคามลว้นแต่เปน็ชาติ
พนัธมติรท่ีสหรฐัฯ ใหพ้รอ้มสนบัสนนุท้ังสิน้  
 ดา้นเศรษฐกจิ จนีมขีนาดเศรษฐกจิท่ีใหญเ่ปน็อนัดับสองของโลก 
จากการท่ีจนีอตัราการบรโิภคภายในประเทศสงูและยงัสามารถขยายตลาด
เพือ่การสง่ออกสนิค้าผา่นเสน้ทาง BRI ท่ีมกีารเชือ่มโยงเสน้ทางคมนาคมท้ัง
ทางบก ทางทะเล และระบบราง และจนียงัเปน็หว่งโซอ่ปุทานท่ีใหญ ่ท าให้
หลายชาติยงัคงต้องพึง่พาจนีรวมถึงสหรฐัฯ ด้วย  
 สังคมและวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าจีนจะมีประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรมท่ียาวนานท่ีผ่านมาจีนอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศท่ีมุม่เนน้ด้านเศรษฐกจิเปน็หลกั แต่หลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ 
สิน้สดุ สหรฐัฯ ถือเป็นเจา้แหง่วฒันธรรมสามารถพฒันาใหเ้กดิมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ รวมถึงระบบการศึกษาอีกด้วย  
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