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            ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เห็นได้ชัดเจนนับต้ังแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลังสหรัฐฯ 
ถอนตัวออกจากข้อตกลง TPP และประกาศเดินหน้าสงครามการค้า (Trade War) กับจีน ซึ่งในปีต่อมา 
สหรัฐฯ ได้ประกาศข้ึนภาษีสินค้าจีน ๒๕% ตามด้วยการประกาศแบน Huawei และ ZTE บริษัทเทคโนโลยี
ยักษ์ใหญ่ของจีนในปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปีต่อมายังได้สั่งแบนสื่อโซเชียลมีเดีย คือ WeChat และ TikTok โดยให้
เหตุผลว่าเป็นภัยต่อความม่ันคงของสหรัฐฯ ความขัดแย้งที่เพิ่มข้ึนระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยังคงด าเนินต่อและ
เพิ่มมากข้ึน โดยในปี ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวว่าจีนได้ท าการล้าง
เผ่าพันธ์ุชาวมุสลิมอุยกูร์ ก่อนที่ล่าสุดเม่ือวันที่ ๒ ส.ค.๖๕ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ 
เยือนไต้หวัน ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวัน และจีนกับสหรัฐฯ ระดับความขัดแย้งและการ
เผชิญหน้าที่ทวีความรุนแรงของสหรัฐฯ กับจีนนี้ สร้างความกังวลทั่วโลก ทั้งทางด้านการเมืองและด้าน
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างแน่นอน  

ภูมิหลังสู่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 
หลังจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก้าวเข้ามาเป็น

ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ เมื่อปลายปี ๒๕๖๐ ความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าโลกอย่ างมหาศาล หากมองย้อนกลับไปในอดีตหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สหรัฐฯ ได้ก้าวข้ึนมาเป็นประเทศมหาอ านาจ
ด้วยการอาศัยตัวแปรส าคัญ คือ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การทหารที่ก้าวหน้า รวมทั้งการมีอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่า
ประเทศอื่น ๆ ท าให้สหรัฐฯ มีบทบาทส าคัญ ในการก าหนดทิศทาง
ของความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จน
กลายเป็นผู้จัด“ระเบียบโลก (World Order)” ท่ีผลประโยชน์มาก
ขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ สะท้อนจาก
ปริมาณการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นและมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดเป็น
อันดับหน่ึงจนท าให้สหรัฐฯ ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้จาก
การค้ามากที่สุดในโลก รวมถึงเป็นผู้ก าหนดระเบียบโลกใหม่ผ่านการ
ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น “Reserve Currency” ของโลก 
และเป็นสกุลเงินสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า การก าหนดราคา
และหน่วยวัดมูลค่าของการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ในขณะท่ีจีน ได้เริ่มมีบทบาทส าคัญมากข้ึนต่อ
เศรษฐกิจโลกผ่านช่องทางการค้า  เมื่อนายเติ้ ง  เสี่ยวผิ ง  (ผู้

วางรากฐานเศรษฐกิจใหม่ของจีน) ได้ก้าวข้ึนมาเป็นผู้น าท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีนในช่วงปี ๒๕๒๑-๒๕๓๒ 

อาทิ การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การปฏิรูป
ภาษี และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงให้ความส าคัญกับการลงทุน 
ท าให้เศรษฐกิจและตลาดการค้าของจีนขยายตัวเรื่อยมา ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอ านาจทางการ
ทหาร จนกระท่ังในช่วงปี ๒๕๔๔ การค้าของจีนเติบโตสูงข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัด ขณะท่ีส่วนแบ่งทางการค้าของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
จีนจึงกลายเป็นประเทศส าคัญท่ีก าหนดทิศทางการค้าโลก และเป็น
ปัจจัยกดดันให้สหรัฐฯ ท่ีต้องการคงความเป็นประเทศมหาอ านาจ
เริ่มท าสงครามการค้ากับจีนอย่างเปิดเผยในปี ๒๕๖๑ ภายใต้การน า
ของประธานาธิบดี ทรัมป์ ผ่านการบังคับใช้ก าแพงภาษีต่อสินค้าท่ี
น าเข้าจากจีน ซึ่งเป็นมาตรการที่เพิ่มเติมจากสมัยของประธานาธิบดี 
บารัก โอบามา ท่ีมีการกีดกันทางการค้ากับจีนในรูปแบบการ
รวมกลุ่มการค้าภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) ซึ่งไม่มีจีนเข้าร่วม    

ล่าสุด จีนได้เพิ่มอ านาจทางเศรษฐกิจผ่านโครงการ Digital 
Currency Electronic Payment หรือ “หยวนดิจิทัล” โดยใช้เงิน
หยวนเป็นสกุลเงินส าหรับการช าระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
มากข้ึน และมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาเงินหยวนให้เป็น “Reserve  
Currency” ของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

Thailand  

สหรัฐอเมริกา-จีน : ความห่างไกลจากค าว่า “พนัธมติร” 



นอกจากน้ี ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงของ
จีน ก็ถูกสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรตะวันตกร่วมบอยคอตจีนโดยใช้
เป็นมาตรการตอบโต้จีนเป็นระยะ ๆ เช่น การแบนสินค้าน าเข้าจาก
มณฑลซินเจียงของจีน ซึ่งสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเป็นผลผลิตท่ีมาจากการ
บังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์ที่ก าลังเผชิญการถูกล้างเผ่าพันธุ์จาก
ผู้ปกครองจีน กระทั่งองค์การสหประชาชาติ ได้เผยแพร่รายงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในเขตซินเจียงเมื่อปลาย ซึ่งระบุการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในจีน รวมถึงการทรมานและบังคับใช้แรงงานต่อชาวอุยกูร์
และชนกลุ่มน้อยมุสลิม ที่อาจถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ ซึ่งทางการจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยยืนยันว่าจีน
ก าลังท าโครงการฝึกงานและการให้การศึกษาเพื่อช่วยขจัดลัทธิสุดโต่ง
จากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับตอบโต้ด้วยการแสดงมุมมองว่า ประเด็น
สิทธิมนุษชน เป็นนโยบายคว่ าบาตรฝ่ายเดียว ที่มักถูกสหรัฐฯ ใช้เป็น
เครื่องมือปลุกระดมชาติพันธมิตรเมื่อรู้สึกว่าระบบเศรษฐกิจและ
บทบาทของตนก าลังตกเป็นรองประเทศใดประเทศหน่ึง 
      ขณะเดียวกัน การเหยียดสีผิวและเช้ือชาติคนเอเชียในสหรัฐฯ ก็
ก าลังเป็นประเด็นที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ บ่อยมากขึ้น ด้วยกระแส
ต้านจีนที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ การเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของจีนว่าเป็นภัยคุกคามประเทศ ทั้งเรื่องการท าลาย
เศรษฐกิจและเป็นต้นเหตุให้คนอเมริกันว่างงาน การเป็นต้นต่อการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 จนได้ช่ือว่าเป็น “China virus” รวมถึง
ค่านิยม White Supremacy ท่ีคนอเมริกันจะเป็นอภิสิทธิ์ชนท่ีอยู่
เหนือคนเช้ือสายอื่นๆ ท าให้เกิดกระแสเหยียดสีผิวและเช้ือชาติคน
เอเชียที่รุนแรงมากขึ้น กลายเป็นความขัดแย้งที่ฝังลึกลงในสังคม 
      กรณีการเยือนไต้หวันของผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ ชนวน
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทวีความรุนแรงและขัดแย้งกัน
มากขึ้น หลังการเดินทางเยือนไต้หวันของผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ 
๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐ และครั้งที่ ๒ สมาชิกสภาคองเกรส ๕ คน เมื่อช่วงต้นเดือน 
ส.ค.๖๕ ท่ีผ่านมาสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนกระท่ังออก
แถลงการณ์ประณามการเดินทางเยือนไต้หวัน ๒ ครั้งในรอบ ๑ เดือน
ของนักการเมืองสหรัฐฯ ว่า “ไร้ความรับผิดชอบ และไร้ซ่ึงเหตุผล” 
ผลจากการเยือนไต้หวันของสหรัฐ ท าให้จีนตัดความสัมพันธ์กับ
สหรัฐฯ ใน ๘ เรื่อง คือ (๑) งดการสือ่สารระหวา่งผูน้ ากองทัพ ๒ ฝา่ย 
(๒) งดการประชุมระหวา่งกนัทางการทหาร (๓) งดการเจรจาความมัน่คง
ทางทะเล (๔) งดการสง่ตัวผูอ้พยพผดิกฎหมาย (๕) ไมม่ีความช่วยเหลือ
ดา้นยตุธิรรมทางอาญาอกีตอ่ไป (๖) งดการเจรจาเรือ่งสภาพภมูอิากาศ (๗) 
ตัดความร่วมมือในการแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติ และ (๘) ตัดความ
รว่มมอืดา้นมาตรการตอ่ตา้นยาเสพตดิ ซึง่สถานการณต์อ่เน่ืองจากการตดั
ความสัมพันธ์ฯ น้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาคมโลก ดังน้ี  

        (๑) การเมืองและความม่ันคงระหว่างประเทศ ธนาคาร Lom-
bard Odier ในสวิตเซอร์แลนด์วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเมือง

และความมั่นคงระหว่างจีน สหรัฐฯ และไต้หวันท่ีมีแนวโน้มจะเป็นไป
ได้มากที่สุด ว่า จีนอาจซ้อมรบรอบไต้หวันเป็นเวลา ๑-๒ ปี โดยไม่มี
การเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงระหว่างกัน ซึ่งผลกระทบจะท าให้
เกิดการหยุดชะงักเป็นระยะๆ ในการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบไต้หวัน 
และการขนส่งทางอากาศในบริเวณใกล้เคียง 
     (๒) เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง
ก าแพงภาษีระหว่างสหรัฐ-จีน (Trade War) ท่ีก่อนหน้าน้ีมีแนวโน้ม
จะผ่อนคลายอาจต้องล้มเลิกไป ขณะเดียวกันด้านเทคโนโลยีท้ังสอง
ประเทศมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีมี
ความส าคัญต่อความมั่นคงของชาติ เช่น สหรัฐ ได้ผ่านร่าง CHIPS 
and Science Act เพื่อกระตุ้นการลงทุนผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ภายในประเทศ และห้ามบริษัทต่างๆ ส่งเทคโนโลยีส าคัญไปให้จีน 
ขณ ะ ท่ี จี นก็ มี น โ ยบ า ยก ระ ตุ้ นก า ร ผ ลิ ต เ ซ มิ ค อน ดั ก เ ตอ ร์ 
ภายในประเทศเช่นกัน เป็นต้น แต่การโต้ตอบทางเศรษฐกิจจะอยู่ใน
วงจ ากัดเพราะท้ัง ๒ ประเทศยังคงมีผลประโยชน์อื่นทางการค้าและ
การลงทุนต่อกัน  
     (๓) ความร่วมมือแก้ปัญหาโลกร้อน จากการประชุม COP26 
เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ จีนและสหรัฐฯ ก็ได้ออก “แถลงการณ์ร่วม
กลาสโกว์ว่าด้วยการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ทศวรรษ 2020” ยืนยันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการ
รับมือและแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ได้สร้างความวิตกกังวลให้บรรดานักสิ่งแวดล้อมท่ีมองว่า การ
ลดโลกร้อนจะส าเร็จได้ยากหากสองมหาอ านาจท่ีปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากที่สุดในโลกไม่ร่วมมือกัน  
สหรัฐฯ vs.จีน: โอกาสต่ออาเซียนและประเทศไทย               
      ASEAN เป็นภูมิภาคท่ีมีการค้าและการลงทุนกับท้ัง ๒ ประเทศ 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจก่อให้เกิดโอกาสท่ีดีต่อภูมิภาค คือ ความ
เสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าอาจส่งผลให้นักธุรกิจจีนและ
ประเทศตะวันตก ย้ายการลงทุน และฐานการผลิตจากจีนมายัง
อาเซียน ในช่วงสงครามการค้าท่ีผ่านมา เวียดนาม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศสูง  ขณะท่ี
ประเทศไทยได้ประโยชน์จากความเสี่ยงทางการเมืองและการขาด
แคลนแรงงาน 
      ในส่วนของไทย ควรมีท่าทีเป็นกลางเพราะเป็นคู่ค้าและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับท้ังสองประเทศ การแสดงความเห็นควรรักษา
ความเป็นกลางท้ังในระดับรัฐบาล-รัฐบาล และระดับประชาชน-
ประชาชน จึงจะถือว่าเหมาะสมและดีท่ีสุด เพราะท่ีผ่านมาท้ังสอง
ประเทศต่างให้ความส าคัญกับไทยและประเทศในอาเซยีนด้วยดีเสมอมา 
ที่มา  
https://www.thaipost.net/main/detail/103022 
https://www.thaipost.net/abroad-news/212729/ 
https://www.bbc.com/thai/articles/cn09l8xxq17o 
https://plus.thairath.co.th/topic/money/101929 
https://www.bbc.com/thai/articles/cm57l99pnxdo 
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