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ภยัคุกคามจากจนี: มายาคตหิรือความเป็นจริง (Chinese Threat: Myth or Reality) 

                                                                                 รองศาสตราจารย ์ดร. ดาํรงค ์ฐานดี 

                                                                      ผูอ้าํนวยการศนูยเ์กาหลีศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 ภายหลงัท่ีการประชุมพรรคคอมมิวนิสตจี์นคร้ังท่ี 18 ส้ินสุดลง นายสี จ้ินผิง (Xi Jinping) ได้

แถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเป็นคร้ังแรกวา่ 

... เราเพ่ิงเสร็จส้ินการประชุมพรรคฯ และได้มีการเลือกผู้นาํคนใหม่ ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับ

ตาํแหน่งเป็นเลขาธิการ รวมท้ังผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกรมการเมืองอีก 6 คน คือ 

นายหล่ี     เค่อเฉียง (Li Keqiang), นายจาง เต๋อเจียง (Zhang Dejiang), นายหย ูเจิง้เซิง (Yu 

Zhengsheng), นายหลิว ฮ่ันซาน (Liu Yunshan), นายหวัง ฉีซาน (Wang Qishan) และนาย

จาง เกาล่ี (Zhang Gaoli)….นับต้ังแต่ก่อต้ังพรรคขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทุ่มเท

พละกาํลังอันย่ิงใหญ่ผลักดันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ นานัปการ และนาํชนชาติจีนให้ก้าวผ่าน

จากความยากจนและล้าหลังเข้าสู่สังคมจีนใหม่ท่ีมีความมั่ง ค่ังและทรงพลังอํานาจ 

(prosperous and powerful new China) อันเป็นการเปิดม่านฟ้าใหม่เข้าสู่ความเป็นชาติท่ี

ย่ิงใหญ่ (the great renewal of the Chinese nation)… 

       Xi Jinping at the Great Hall, Beijing 

          November 15, 2012. 

 จากถอ้ยแถลงของ (ว่าท่ี) ผู้นาํรุ่นท่ี 5 ของจีนอาจมองไดว้่า เป็นการสืบทอดเจตนารมยท่ี์จะ

นาํพาประเทศให้เจริญกา้วหนา้และใหมี้พลงัอาํนาจสมบูรณ์ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม 

การเมือง และการทหาร โดยเฉพาะคาํกล่าวท่ีว่า “อนัเป็นการเบิกม่านฟ้าใหม่เขา้สู่ความเป็นชาติท่ี

ยิง่ใหญ่” เป็นการบ่งช้ีถึงเป้าหมายของการเป็นชาติมหาอาํนาจเหนือชาติอ่ืนใดทั้งปวง อยา่งไรกต็าม 

เป้าหมายดงัน้ี กลบัก่อให้เกิดความวิตกกงัวลต่อชาติมหาอาํนาจ ดงัเช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และ

ยโุรปท่ีเห็นการผงาดข้ึนของจีนเป็นการทา้ทายต่อสถานภาพท่ีพวกเขาดาํรงอยู ่อีกทั้งจีนมีระบบการ
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ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุดในโลก ก็ยิ่งทาํให้ประเทศตะวนัตก

หวาดหวัน่กนัไปว่า ดินแดนมงักรจะใชพ้ลกาํลงัท่ีมีอยู่เขา้ครอบครองโลกในอนาคตอนัใกล ้จึงมี

การมองสถานการณ์น้ีวา่เป็น “ภยัคุกคามจากจีน”  

 บทความน้ีจะวเิคราะห์ถึงเร่ืองน้ี โดยจะกล่าวถึงลาํดบัความเป็นมาของแนวคิดหรือทฤษฎีภยั

คุกคามจากจีนนบัแต่อดีตเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ย ํ้าถึงภยัคุกคามจากจีนในยคุใหม่ ผลกระทบท่ีมีต่อ

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละไทยเป็นสําคญั เพื่อร่วมกนัแสวงหาแนวทางในการรับมือกบั

ปัญหาภยัคุกคามจากจีน 

คาํจํากดัความ 

 คาํวา่ “ภยัคุกคาม” (threat) ในภาษาองักฤษโบราณ หมายถึง (1) การแสดงออกถึงความตั้งใจ

ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวด การบาดเจบ็ หรือการลงโทษ (2) การบ่งช้ีถึงภยัหรืออนัตรายท่ีจะมาถึง

ตวั และ (3) ส่ิงหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดอนัตราย หรือการข่มขู่ การทาํให้ตกอยู่ในห้วงอนัตราย น่ากลวั 

ส่วนคาํจาํกดัความของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ระบุว่า ภยัคุกคามเป็นการกระทาํเชิงบงัคบัท่ีมี

ลกัษณะท่ีประสงคใ์นการลงโทษหรือไดรั้บความทุกขท์รมาน หรือถึงแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน ในบาง

สังคม ถือว่าเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย การคุกคามเกิดข้ึนในหมู่ของสัตวต่์างๆ โดยเฉพาะในเชิง

สัญลกัษณ์ท่ีมุ่งใหเ้กิดความเกรงกลวัเพื่อหลีกเล่ียงความรุนแรงทางร่างกาย ซ่ึงนาํไปสู่การบาดเจ็บ 

หรือการเสียชีวติของทั้งสองฝ่าย (1) 

 กล่าวโดยสรุป ภยัคุกคามอาจเรียกว่า การข่มขู่ หมายถึง (1) การประกาศความตั้งใจท่ีจะ

ก่อให้เกิดความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือภยัอนัตราย (2) เป็นการบ่งช้ีถึงภยัอนัตรายหรือความ

เจ็บปวดท่ีรุนแรง และ (3) บุคคลหรือส่ิงของท่ีจดัว่าเป็นอนัตรายท่ีจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและ

ความทุกขร์ะทม 
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 เม่ือนาํคาํวา่ “ภยัคุกคาม” ไปใชก้บัจีน เป็น “ภยัคุกคามจากจีน” จึงหมายถึง การระบุว่าจีนคือ

ประเทศท่ีเป็นภยัคุกคามท่ีนาํภยัอนัตราย ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน รวมทั้งความวิบติัไปสู่

ประเทศอ่ืนทั้งในภูมิภาคและในโลก ภยัอนัตรายเหล่าน้ีอาจจาํแนกเป็น ภยัทางเศรษฐกิจ การทหาร 

ลัทธิการเมืองการปกครอง และ การจารกรรมข้อมูลในระบบเครือข่ายท่ีส่งผ่านข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ทางคอมพิวเตอร์ (espionage in cyberspace) รวมทั้งการประกาศเจตนารมยใ์นการยดึ

ครอง/แย่งชิงดินแดน ใชก้องกาํลงัทางทหารท่ีเหนือกว่าเขา้ข่มขู่หรือโจมตีประเทศท่ีเป็นศตัรูโดย

อา้งว่าเพื่อปกป้องอธิปไตย “ดินแดนของตน” ทั้งน้ี เป้าหมายสูงสุดก็คือ การครอบครองความเป็น

ใหญ่ (hegemony) เหนือประเทศอ่ืนๆ นัน่เอง 

 ปัจจุบนั ประเทศท่ีถือว่าจีนเป็นภยัคุกคาม ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา (เป็นประเทศท่ีทรงพลงั

อาํนาจเพียงหน่ึงเดียวหลงัยคุสงครามเยน็) ยโุรป (เป็นกลุ่มประเทศท่ีเคยมีอาํนาจและอิทธิพลเหนือ

ประเทศต่างๆ ในยคุอาณานิคม และยงัคงมีบทบาทสาํคญัทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกในยุค

ปัจจุบนั) และญ่ีปุ่น (เป็นประเทศท่ีเคยเป็นมหาอาํนาจทางทหารในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

และมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีภายหลังสงครามโลก) รวมทั้ งประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละอินเดีย (จีนอา้งสิทธิเหนือหมู่เกาะ สแปรทล่ี (Spratly) และหมู่เกาะพาราเซล 

(Paracel) และดินแดนพิพาทในแควน้ Arunachal และ Aksai Chin ของอินเดีย)  

ประวตัิความเป็นมาของภัยคุกคามจากจีน 

 1. อดีตกาล 

แรกเร่ิมมีการใชค้าํว่า “ภยัคุกคาม” อยา่งกวา้งขวาง โดยคนผิวขาวท่ีมุ่งช้ีถึงภยัอนัตรายท่ีมา

จากคนผิวเหลือง ว่าเป็น “ภยัเหลือง” (Yellow Peril หรือ Yellow Terror หรือ Yellow Danger) กคื็อ 

กษตัริยเ์ยอรมนัช่ือ ไกเซอร์ วิลเฮลม ท่ี 2 (Kaiser Wilhelm II) ใชค้าํว่า ภยัเหลืองเม่ือเดือนกนัยายน 
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ค.ศ. 1895 ท่ีอธิบายถึงภยัคุกคามของคนเอเชียท่ีนาํพระพุทธรูปมาแขวนไวบ้นเรือทุกลาํท่ีแล่นเขา้

ไปสู่เยอรมัน ซ่ึงถือเป็นประเทศท่ียิ่งใหญ่ชั้ นนําของยุโรปในยุคนั้ น  พระพุทธรูปหมายถึง

พระพุทธรูปทองคาํท่ีมีสีเหลืองอร่าม จึงเป็นสัญลกัษณ์ของคนผิวเหลือง อนัเป็นการนาํอารยธรรม

ของคนผวิเหลืองเขา้ไปทา้ทายในดินแดนของพวกตน 

 ต่อมา ได้มีการใช้ค ําว่า  “ภัยเหลือง” กันอย่างกว้างขวาง และได้นําหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์เม่ือชาวมองโกล (หรือราชวงศห์ยวนของจีน (ราว ค.ศ. 1271 – 1368) ใชก้องกาํลงั

ทหารเขา้ยดึดินแดนทัว่เอเชียและบางส่วนของยโุรป ถือเป็นภยัอนัตรายอนัใหญ่หลวงท่ีทา้ทายพลงั

อาํนาจและแผน่ดินของคนผวิขาวท่ีมกัยดึถือว่า พวกเขาเป็นชาติพนัธุ์ท่ีมีอารยธรรมและมีความแขง็

เกร่งในทุกด้านสูงท่ีสุดในโลก ความต่ืนตระหนกจากพุทธศาสนาและอาํนาจทางทหารของชาว

ตะวนัออกท่ีค่อยๆ คืบคลานเขา้ไป ทาํให้นกัคิดนกัเขียนและผูค้นหลากหลายกลุ่มไดแ้จง้เตือนให้

ประชากรของพวกตนระแวดระวงั “ภยัเหลือง” ท่ีจะเขา้มาดูดกลืนคนผิวขาว ต่อมามีเหตุการณ์ท่ี

สร้างความสั่นสะเทือนในประวติัศาสตร์เม่ือญ่ีปุ่นสามารถเอาชนะในการทาํสงครามกบัรัสเซียใน

ตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 (Russo-Japanese war ค.ศ. 1905) ดงันั้น คาํว่า ภยัเหลือง จึงถูกใชใ้ห้

เป็นภยัคุกคามท่ีเกิดจากชนชาติพนัธ์ุผิวสีเหลืองต่อความมัน่คงของชาวยุโรปและอเมริกา โดย

นกัเขียนหลายคน อาทิ เอม พี ชิล (M.P.Shiel) ไดเ้ขียนนวนิยายของเธอช่ือ อนัตรายจากคนผวิเหลือง 

(Yellow Danger) ในปี ค.ศ. 1898 ในขณะท่ีหนงัสือพิมพข์องสหรัฐอเมริกาไดใ้ชค้าํว่า “ภยัเหลือง” 

(Yellow Peril) บ่อยข้ึนในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 

 คาํวา่ “ภยัเหลือง” ไดถู้กนาํไปใชใ้นการต่อตา้นการนาํกรรมกรชาวจีนราว 3,000-10,000 คน

ต่อปี เพื่อทาํงานในงานประเภทท่ีเป็นอนัตราย เช่น เหมืองแร่ สร้างทางรถไฟ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ 

ไดอ้อกกฎหมายช่ือ กฎหมายเพจ (The Page Act of 1875) และสนธิสัญญาเบอร์ลิงเกม (The 

Burlingame Treaty) ในปี ค.ศ. 1868 ท่ีสนบัสนุนใหค้นจีนอพยพเขา้ไปตั้งรกรากในประเทศและมี
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สิทธ์ิไดรั้บสัญชาติอเมริกนั ในขณะเดียวกนัคนญ่ีปุ่นก็พากนัอพยพเขา้ไปอาศยัอยู่ในสหรัฐฯ เป็น

จาํนวนมาก โดยอพยพเขา้ไปอาศยัอยูใ่นสหรัฐฯ ปีละ 5,000-10,000 คนต่อปีในช่วงตน้คริสตศ์กัราช

ท่ี 20 ราว ค.ศ. 1907-1930 

 การต่อตา้นบรรลุผลเม่ือมีการจาํกดัจาํนวนคนเอเชียเขา้ประเทศภายหลงัท่ีไดส้ร้างทางรถไฟ

ขา้มประเทศเสร็จส้ิน อีกทั้งมีการออกฎหมายตั้งเขตท่ีอยูอ่าศยัเฉพาะของคนเอเชียข้ึน ต่อมา รัฐบาล

อเมริกันออกกฎหมายช่ือ การจาํกัดโควต้าการเข้าประเทศตามชาติกาํเนิด ปี ค.ศ. 1924 (The 

National Origins Quota of 1924) ท่ีหา้มผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่น และคนเอเชียใหไ้ดรั้บสัญชาติอเมริกนั

เพราะพวกเขามิใช่คนผวิขาว (กฎหมายฉบบัน้ีถูกแทนท่ีดว้ยกฎหมายเขา้เมืองฉบบัใหม่ ปี 1965) 

 คาํว่า “ภยัเหลือง” ไดถู้กนาํไปใชเ้พื่อต่อตา้นการอพยพของชาวจีนเขา้ประเทศนิวซีแลนด์

เช่นกนัในช่วงตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ไดส่ั้งห้ามคนจีนท่ีหนีตายเขา้

เมืองภายหลังท่ีกองทัพญ่ีปุ่นยึดครองประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในเอเชียในช่วงก่อน

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง นอกจากน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1904-1910 ท่ีมีการนาํกรรมกรจีนราว 63,000 คน

เขา้ไปทาํงานในเหมืองของสหภาพแอฟริกาใต ้คนผิวขาวต่างต่อตา้นและส่งคนจีนส่วนใหญ่กลบั

บา้นเกิดหลงัปี ค.ศ. 1910 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนัท่ีมีการต่อตา้นคนจีนในสหรัฐอเมริกาอย่าง

กวา้งขวาง นัน่หมายความว่า คนจีนถูกกีดกนัมิใหเ้ขา้ไปอาศยัในประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็น

คนผวิขาว โดยจะถูกรังเกียจและถือเป็นภยัคุกคามต่ออารยธรรมของพวกเขา 

 ต่อมาเม่ือญ่ีปุ่นก่อสงครามโลกคร้ังท่ีสองข้ึน โดยไดโ้จมตีฐานทพัเรือขององักฤษและเน

เทอร์แลนด ์อีกทั้งถล่มฐานทพัเรือเพิร์ล ฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาอนัเป็นการตอกย ํ้าถึงภยัอนัตราย

ท่ีมาจากคนผิวเหลือง รัฐบาลสหรัฐฯ ไดบ้งัคบัชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยู่ในประเทศให้มาอยู่รวมกนัใน

สถานท่ีกกักนัตลอดช่วงสงครามโลก ในช่วงเวลานั้นชาวญ่ีปุ่นไดก้ลายเป็นภยัเหลืองชั้นแนวหนา้ 

เพราะชาวยโุรปและอเมริกนัต่างตระหนกัวา่ ญ่ีปุ่นคุกคามความเป็นใหญ่ของพวกเขา (2) 



6 

 

 

 

 2. ยคุสงครามเยน็ เม่ือญ่ีปุ่นพ่ายแพส้งครามโลกคร้ังท่ีสองและถูกสหรัฐอเมริกาเขา้ยดึครอง 

ชาวตะวนัตกจึงคลายความกงัวลถึงภยัคุกคามจากคนญ่ีปุ่น แต่กก็ลบัไปย ํ้าถึงความไม่มัน่คงอนัเป็น

ผลมาจากการท่ีจีนแผ่นดินใหญ่ไดเ้ปล่ียนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ซ่ึงเป็นลทัธิการเมืองท่ี

ตรงกนัขา้มกบัระบบทุนนิยมประชาธิปไตยท่ีโลกตะวนัตกยดึถือ จีนจึงกลายเป็นภยัเหลืองชั้นแนว

หนา้ในยคุน้ีจากเหตุผลท่ีวา่ (1) จีนทุ่มเทการ “ส่งออก” ลทัธิคอมมิวนิสตด์ว้ยการรณรงคใ์หป้ระเทศ

ต่างๆ ต่อสู้เพื่อปลดแอก “โซ่ตรวนของลทัธิทุนนิยม” (2) ส่งกองทพัร่วมรบกบัเกาหลีเหนือใน

สงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) ต่อสู้กบัสหรัฐฯ และพนัธมิตร (3) สนบัสนุนเวียดนามเหนือทาํ

สงครามเวยีดนาม (ค.ศ. 1965-1975) ขบัไล่อเมริกนัออกจากเอเซีย และ (4) ชาวจีนมากกว่า 50 ลา้น

คนหนีตายจากการลา้งผลาญชนชั้นกลางและชนชั้นสูงจากการเปล่ียนการปกครองในปี ค.ศ. 1949 

และช่วงการปฏิวติัทางวฒันธรรม (ค.ศ. 1966-1976) ไปอาศยัอยูใ่นประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในเอเชียอาคเนยท่ี์ซ่ึงรองรับคนจีนอพยพราว 30 ลา้นคน 

 การส่งออกลทัธิคอมมิวนิสตถื์อเป็นภยัอนัตรายอยา่งยิง่ต่อโลกในระบบทุนนิยมเพราะจีนมี

การวางแผนอย่างดีท่ีจะให้ประเทศเกิดใหม่ (ไดรั้บเอกราชก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง) 

เป็นพวกในทุกทวีป จึงส่งออกแนวคิดทางการเมือง ให้เงินทุนสนบัสนุนฝึกกองกาํลงั และทาํการ

โฆษณาชวนเช่ือไปยงัประเทศต่างๆ ทุกทาง โดยเน้นการใช้ภาษาทอ้งถ่ินเป็นส่ือในการส่งผ่าน

อุดมการณ์ทางการเมือง ทางหนงัสือ จุลสาร วิทย ุและใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มนิยมลทัธิคอมมิวนิสต์

ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หลุ้กข้ึนจบัอาวุธต่อสู้เพื่อ

ปลดพนัธนาการจากรัฐบาลกษตัริยแ์ละรัฐบาลทุนนิยม รวมทั้งสนบัสนุนให้ชาวจีนโพน้ทะเลทาํ

การต่อสู้กบัรัฐบาลทุนนิยมในทอ้งถ่ินท่ีพวกเราอาศยัอยู่ ดงัตวัอย่างเช่น ในระหว่างปี ค.ศ. 1945-

1984 มีกลุ่มติดอาวุธต่อตา้นรัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่ง

ประเทศไทย แห่งประเทศพม่า แห่งมลายา และแห่งเวียดนาม เป็นอาทิ (3) ก่อให้เกิดการลา้งผลาญ
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ชีวิตมนุษยแ์ละทาํลายทรัพยสิ์นมากมายจนสังคมเหล่าน้ีแทบระเบิดออกเป็นเส่ียงๆ และแทบล่ม

สลายทีเดียว 

 ในยุคน้ี ปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนต่อโลกตะวนัตกและโลกเสรีคือ ภัย

คุกคามจากจีน ดงันั้น ทุกย่างกา้วของจีนจึงเป็นท่ีจบัตามองโดยต่างช้ีชดัว่า คนจีนไม่ใช่ชนผิวขาว 

แต่เป็นคนชั้นตํ่าท่ีแพร่พนัธ์ุอยา่งรวดเร็ว มีจาํนวนประชากรมาก ขยนัขนัแขง็ มีความสามารถรอบรู้

ดา้นศิลปะ มีความอดทนสูง และอาจกลายเป็นชนเผ่าท่ีครอบครองความเป็นใหญ่ของโลก ซ่ึงถือว่า

เป็นภยัคุกคามต่อชาวตะวนัตก (4) 

 3. ยคุหลงัสงครามเยน็ ภายหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและมีการรวมชาติเยอรมนั

ในช่วงตน้ทศวรรษ 1990 แห่งคริสต์ศกัราช สงครามเยน็ก็สงบลงเม่ือลทัธิคอมมิวนิสต์ลดพลงั

อาํนาจในการทา้ทายลทัธิทุนนิยม สถานการณ์ไดน้าํความเป็นเอกและการครอบครองอาํนาจหน่ึง

เดียวในโลก (monolithic) มาสู่สหรัฐอเมริกาใหอ้ยูเ่หนือประเทศต่างๆ ทัว่โลก ในขณะท่ีอิทธิพล

ของยโุรปแผว่ลงไปมากแมจ้ะสามารถรวมตวักนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งเหนียว

แน่นก็ตาม สหรัฐฯ จึงหยิ่งผยองในสถานภาพท่ีได้รับและดาํรงตนเป็นตาํรวจโลกด้วยการยก

กองทพัไปปราบปรามประเทศท่ีถือวา่เป็น “อนัตราย” ต่อโลก เช่น ในอิรัก ในอฟักานิสถาน รวมทั้ง

การข่มขู่อิหร่าน และเกาหลีเหนือ เป็นตน้ 

 เม่ือจีนไดรั้บความสาํเร็จในการพฒันาตามแบบ “สังคมนิยมแบบจีน” และกลายเป็นประเทศ

ท่ีทรงพลงัอาํนาจทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ หรือบางคนเรียกว่า การทะยานข้ึนของจีน (rising 

China) ในตอนปลายของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 และกลายเป็นประเทศท่ีมีอตัราความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงท่ีสุดในโลกตลอดช่วงตน้ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 จีนไดพ้ฒันาประเทศในทุกดา้น ทั้ง

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ นิวเคลียร์ การกีฬา รวมทั้งการทหารและอาวุธ เนน้เปิดรับ

การลงทุนจากต่างชาติและลดค่าแรงงานและค่าเงินหยวนใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่า จึงสามารถส่งออกสินคา้
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ไปจาํหน่ายยงัตลาดโลกในราคาถูกและไดเ้ปรียบดุลการคา้มากมาย ส่งผลใหส้ามารถสะสมเงินตรา

ต่างประเทศทุกสกุลเป็นจาํนวนมาก และจีนไดใ้ชเ้งินเหล่าน้ีไปลงทุนในตราสารหน้ี ให้เงินกู ้และ

ไปลงทุนยงัต่างประเทศทัว่ทุกทวีป จนกลายเป็นประเทศเจา้หน้ีรายใหญ่ท่ีสุดในโลก อนัเป็นการ

เพิ่มอิทธิพลในเวทีการเมืองของโลกในยคุปัจจุบนั 

 เม่ือจีนมีพลงัอาํนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจมาก ก่อให้เกิดความหวัน่เกรงว่า จีนจะ

ครอบครองโลก อนัเป็นการสั่นคลอนสถานภาพความเป็นมหาอาํนาจหน่ึงเดียวของสหรัฐฯ จึงมีการ

ใชค้าํวา่ “ภยัคุกคามจากจีน” กนัอยา่งกวา้งขวางอีกคร้ัง และนาํไปสู่คาํถามท่ีว่า น่ีเป็นเพียงภาพมายา

หรือเป็นความจริงกนัแน่ 

ความสําเร็จของจีน: สภาวะแห่งความเป็นจริง 

 ภายหลังท่ีจีนยึดนโยบายโดดเด่ียวตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1949 ท่ีเปล่ียนการปกครองเป็นแบบ

คอมมิวนิสต์เป็นเวลากว่าสองทศวรรษ เหมา เจ๋อตุงและคณะรัฐบาล ซ่ึงเป็นผู้นาํรุ่นท่ีหน่ึงไดน้าํ

ประเทศไปสู่ความเท่าเทียมกนัดว้ยการยึดปัจจยัการผลิตมาเป็นของรัฐและยึดทรัพยสิ์นของคน

รํ่ ารวยและชนชั้นกลางมาแบ่งปันให้คนในสังคมทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ในยุคนั้น สังคมจีนเป็น

สังคมเกษตรกรรม ผูน้าํให้ความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจในชนบท ยกระดบัวฒันธรรมของ

ชาวนาชาวไร่ และใช้อุดมการณ์ของลทัธิคอมมิวนิสต์ในการบริหารประเทศอย่างจริงจงั ในการ

เกล่ียความเจริญจากเมืองไปสู่ชนบทนั้น ไดพ้ยายามทาํให้เมืองและชนบทมีความแตกต่างกนันอ้ย

ท่ีสุด ทาํใหป้ระชาชนทัว่ประเทศมีส่วนร่วมในการทาํงานทั้งท่ีเป็นแรงกายและแรงสมอง ลดความ

แตกต่างระหว่างผู ้ใช้แรงกายกับผู ้ใช้แรงสมองให้น้อย ส่งเสริมและผลักดัน “ระบบความ

รับผดิชอบ” และเนน้ใหค้นทาํงานรู้สึกสาํนึกถึงส่วนไดส่้วนเสียในการทาํงาน 

 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศจีนเป็นแกนอาํนาจสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น

ผูก้าํหนดแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล และเป็นผูก้าํหนดแนวคิดอุดมการณ์ให้แก่

สังคมส่วนรวม ประชาชนในประเทศจึงถูกชกัจูงใหเ้ขา้ใจในเร่ืองสาํคญัๆ ตามการอธิบายของพรรค 
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มีการอบรมสั่งสอนใหเ้ช่ือในพรรค เช่ือผูน้าํพรรค เช่ือแนวนโยบายของพรรค มีการใชส่ื้อมวลชน

แขนงต่างๆ ท่ีพรรคควบคุมอยู่อย่างหนาแน่นเป็นเคร่ืองมือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ิงท่ีดีต่อ

พรรค ต่อการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรค โดยไม่พูด (หรือพูดแต่น้อย) ในเร่ือง

ขอ้บกพร่อง วิธีการดงักล่าวดาํเนินมาอยา่งต่อเน่ืองหลายสิบปี จนทาํให้ประชาชนชาวจีนเกิดความ

เคยชิน วา่อะไรกว็า่ตามกนัไป กลายเป็นคนคิดอะไรง่ายๆ ไม่ลึกซ้ึง ซ่ึงผิดไปจากปรัชญาเก่าแก่ของ

จีนท่ีไดช่ื้อวา่มีความลํ้าลึกยิง่นกั 

 ประวติัศาสตร์ของจีนตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสตเ์ขา้บริหารประเทศ จึงปรากฏวา่ ในดา้นหน่ึง

สามารถนาํประชาชนพฒันาประเทศไปตามระบบสังคมนิยม สร้างสรรคเ์ศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

จนเจริญรุดหน้าไปในอัตราท่ีเร็วพอสมควร มีรากฐานด้านอุตสาหกรรมเป็นปึกแผ่น และมี

เกษตรกรรมท่ีพอจะเล้ียงตวัเองได ้ตลอดจนมีวิทยาศาสตร์และวิทยาการดา้นการป้องกนัประเทศ

ค่อนขา้งกา้วหนา้ ทั้งระเบิดนิวเคลียร์และเคร่ืองบินรบ และมีเกียรติภูมิทางสากล แต่อีกดา้นหน่ึงนั้น 

ประชาชนเกือบทั้งประเทศกลบัมีชีวิตอยู่อย่างยากจน มีรายไดต่้อหวัตํ่า ระดบัการศึกษาไม่สูง ขาด

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างประเทศอย่างถูกตอ้ง ประสิทธิภาพการทาํงานตํ่า เทคโนโลยีในการ

ผลิตลา้หลงั และท่ีสาํคญัคือ เป็นเคร่ืองมือในการรณรงคท์างการเมือง ประชาชนจีนถูกปลุกระดม

ข้ึนมา ร่วมกนัสร้างสรรคส์ังคมนิยมอย่างคึกคกัในช่วงตน้ คือ ระยะแห่งการดาํเนินโครงการห้าปี

คร้ังแรก แต่ต่อมาเม่ือกา้วเขา้สู่ระยะกา้วกระโดดใหญ่ท่ีมุ่งจะให้จีนเป็นสังคมคอมมิวนิสต์อย่าง

รวดเร็ว และเร่ิมมีการรณรงคท์างการเมือง จึงมีการจาํกดัอาํนาจของฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ี 

จนกระทั่งพัฒนากลายมาเป็น “การปฏิวติัวฒันธรรมแห่งชนชั้ นกรรมาชีพ” ในปี ค.ศ. 1966 

ประชาชนก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายตามการแตกแยกของคนระดบัผูน้าํในพรรค มวลชนถูกปลุก

ระดมข้ึนมาเกือบทั้งประเทศ มีการต่อสู้กนัอยา่งรุนแรงระหว่างกลุ่มมวลชนท่ีอยูค่นละฝ่ายความคิด 

แมใ้นท่ีสุดเหมา เจ๋อตุงซ่ึงนาํใหช้าวจีนดาํเนินการปฏิวติัวฒันธรรมจะเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ได ้แต่

การปฏิวติัอย่างรุนแรงดงักล่าวกก่็อให้เกิดการแตกแยกกนัอย่างรุนแรงในบรรดาเหล่าผูน้าํดว้ยกนั

เอง 

 มาตรการสําคญั 6 ประการท่ีจะต้องยืนหยดัปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองในช่วงประวติัศาสตร์

ดงักล่าว กคื็อ (1) รวมศูนยก์าํลงัเขา้สู่การพฒันาสร้างสรรค ์ความทนัสมยั พฒันาพลงัการผลิต (2) 
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ยืนหยดัปฏิรูปในทุกๆ ด้าน (3) ยืนหยดัปิดประเทศ (4) พฒันาเศรษฐกิจสินค้าอย่างมีแผน (5) 

สร้างสรรคป์ระชาธิปไตยทางการเมือง และ (6) สร้างสรรคอ์ารยธรรมทางจิตใจ 

 แนวทางใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นในช่วงประวติัศาสตร์ดงักล่าว คือ นาํพาและสร้าง

ความสามคัคีระหว่างประชาชนและชนชาติต่างๆ (ชนกลุ่มน้อย) ให้ดาํเนินการสร้างสรรค์ทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจของการดาํเนินการทั้ งปวง ด้วยการยืนหยดัในหลกัการพื้นฐานส่ี

ประการ (เดินตามหนทางสังคมนิยม ดําเนินการเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพ นําโดยพรรค

คอมมิวนิสตจี์น และยดึมัน่ในลทัธิมาร์กซ์ เลนิน และแนวความคิดเหมา เจ๋อตุง) ยนืหยดัการปฏิรูป 

ปิดประเทศ พึ่ งตนเอง ริเร่ิมสร้างสรรค์บุกเบิกการงานอย่างทรหดอดทน และต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อ

สร้างสรรค์การพฒันา ให้จีนกลายเป็นประเทศสังคมนิยมสมยัใหม่ท่ีเจริญรุ่งเรือง เขม้แข็ง เป็น

ประชาธิปไตย และมีอารยธรรมกา้วหนา้ รวมทั้งการพฒันาพลงัการผลิต น่ีคืองานท่ีเป็นใจกลางของ

การดาํเนินการทุกส่ิงทุกอยา่ง 

 ภายหลงัการอสัญกรรมของเหมา เจ๋อตุง ผู้นาํรุ่นท่ีสอง ไดแ้ก่ เต้ิง เส่ียวผิงท่ียึดอาํนาจใน

พรรคและเร่ิมนโยบายปฏิรูปในปี ค.ศ. 1978-1979 ดว้ยการประกาศวาทะสาํคญั เช่น “ความยากจน

ไม่ใช่สังคมนิยม” “ความเท่าเทียมกนัแบบยากจนเท่าๆ กนั ไม่อาจเรียกว่าเป็นสังคมนิยมท่ีจะกา้ว

ไปสู่สังคมคอมมิวนิสตท่ี์อุดมสมบูรณ์ได”้ และ “ไม่ว่าแมวจะสีดาํหรือสีขาว ขอใหจ้บัหนูไดก้เ็ป็น

พอ” เต้ิง เส่ียวผิงจึงดาํเนินการปฏิรูปประเทศตามนโยบายส่ีทนัสมยั กล่าวคือ การพฒันาจีนใหเ้ป็น

สังคมทนัสมยัส่ีดา้น ไดแ้ก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สังคมนิยมแบบจีน” 

 การปฏิรูปขยายไปถึงการคา้และการลงทุนกบัต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 1979 จีนไดเ้ปิด

เขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึน 4 แห่ง คือ เซินเจ้ิน จูไห่ ซ่านโถวหรือซัวเถา และเซ่ียเหมิน อนุญาติให้นัก

ลงทุนชาวต่างประเทศเขา้ไปลงทุนตั้งโรงงานและกิจการทางการคา้หลากหลายประเภท ต่อมา ใน 

ค.ศ. 1984 ไดเ้ปิดอีก 14 หัวเมืองชายฝ่ังตั้งแต่เหนือจรดใตโ้ดยให้มีบทบาทคลา้ยกบัเขตเศรษฐกิจ

พิเศษรุ่นแรก อีกหน่ึงปีต่อมาไดเ้ปิดเขตสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าแยงซีเกียง ปากแม่นํ้ าจูเจียง และดิน

ดอนสามเหล่ียมทางตอนใต้ของมณฑลฟูเจ้ียน (ฮกเก้ียน) ข้ึนเป็นเขตเศรษฐกิจเปิด อน่ึง ใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 7 (ค.ศ. 1986-1990) เน้นการเปิดประเทศให้เงินทุนและ
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เทคโนโลยีจากต่างประเทศเขา้มา และเพิ่มการส่งออก รวมทั้งปรับโครงสร้างสินคา้ส่งออกจาก

สินคา้ขั้นปฐมเป็นสินคา้สาํเร็จรูป  

 สังคมและเศรษฐกิจของจีนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายหลงัการปฏิรูป นาํไปสู่การ

เรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มต่างๆ เหตุการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุดก็คือ การนองเลือดท่ีเกิดจากการ

ปราบปรามนกัศึกษาและประชาชนจนมีผูเ้สียชีวิตหลายพนัคนและทหารเสียชีวิตหลายร้อยคน มี

การจบักุมนักศึกษามากมาย ท่ีเหลือก็หนีหัวซุกหัวซุนไปทัว่ ในขณะท่ีเศรษฐกิจไดเ้จริญกา้วหน้า

อยา่งรวดเร็ว โดยมีอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูงราวร้อยละ 9.38 ต่อปี ตลอด

ทศวรรษ 1980-1990 และในระดบัสูงสุดในระหวา่งปลายทศวรรษ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 2011 

 กลุ่มผู้นาํรุ่นท่ีสามภายใต้การนําของนายเจียง เจ๋อหมิน (ค.ศ. 1992-2002) ได้ผลักดัน

ประเทศให้กา้วไปสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมท่ีมีความรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจต่อไปตามนโยบาย 

“สามตวัแทน” (Three representatives) หมายความว่า พรรคคอมมิวนิสตต์อ้งเป็นตวัแทนของพลงั

การผลิตท่ีกา้วหนา้ (advanced productive force) เป็นตวัแทนของวฒันธรรมท่ีกา้วหนา้ (advanced 

culture) และเป็นตวัแทนของผลประโยชน์ของมวลชนจีน (interests of the majority of the people) 

แนวคิดสามตวัแทนน้ีเปิดโอกาสใหพ้รรคคอมมิวนิสตรั์บนกัธุรกิจภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ และ

พนักงานระดบัสูงของบริษทัเขา้มาเป็นสมาชิกพรรค ทาํให้ฐานของพรรคกวา้งยิ่งข้ึน ในขณะท่ี

นายกรัฐมนตรีจู หลงจ้ี ผูท่ี้ไดรั้บฉายาว่า “ซาร์แห่งเศรษฐกิจ” ไดส้านต่อการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

ของเต้ิง เส่ียวผงิ 

 กลุ่มผู้นาํรุ่นท่ีส่ี ท่ีมีนายหู จินเทา เป็นประธานาธิบดีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2012 ไดเ้นน้

การนาํวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการพฒันา (Scientific outlook on development) อน่ึง ผูน้าํในกลุ่มน้ีได้

ดาํเนินการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจ ฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 11 (ค.ศ. 2001-2010) โดยกระจายการ

ลงทุนและรายไดไ้ปยงัภาคตะวนัตกให้เจริญทดัเทียมกบัภาคตะวนัออก เนน้การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน ได้แก่ ทางรถไฟ ถนนเช่ือมมณฑล และเข่ือนชลประทาน  ทําให้ในช่วงต้นของ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ประเทศจีนมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพ

จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 2008 กลายเป็นมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจของเอเชีย และแซง

หนา้ญ่ีปุ่นข้ึนเป็นมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจอนัดบัท่ี 2 ของโลกในปี 2011(5)  
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ภัยคุกคามจากจีนยุคปัจจุบัน 

 เต้ิง เส่ียวผิงไดก้ล่าวในตอนปลายทศวรรษท่ี 1970 ว่า เม่ือจีนทาํการพฒันาประเทศไปสู่

สังคมทนัสมยัไดส้าํเร็จ ภาวะเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตและนาํไปสู่อาํนาจทางการทหารท่ีสูงข้ึน อนั

จกัทาํให้มองไดว้่าจีนจะเป็นภยัคุกคามต่อนานาชาติ เต้ิงประกาศชดัว่า นัน่เป็นแนวคิดท่ีเป็นไป

ไม่ไดท่ี้จีนจะกลายเป็นประเทศมหาอาํนาจและจะไม่ครอบงาํประเทศต่างๆ โดยเด็ดขาด (China 

would never become a superpower and would never seek hegemony) ต่อมาไดมี้การตอกย ํ้า

นโยบายดงักล่าวในกลุ่มผูน้าํจีนรุ่นท่ีสามและรุ่นท่ีส่ี ดงัเช่นท่ีประธานาธิบดีหู จินเทากล่าวสุนท

รพจน์ต่อท่ีประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคร้ังท่ี 17 ว่า “จีนต่อต้านลัทธิครอบงาํและการเมืองเชิง

อาํนาจ และจะไม่แสวงหาอาํนาจหรือการขยายอาํนาจเหนือประเทศอ่ืนใด” (China opposes all 

forms of hegemonism and power politics and will never seek hegemony or engage in expansion) 
(6) 

 อยา่งไรกต็าม นโยบายขา้งตน้ไม่ไดส้อดคลอ้งกบัการกระทาํเม่ือจีนไม่เหนียมอายอีกต่อไป

ท่ีจะข่มขู่ประเทศอ่ืนดว้ยกองกาํลงัทหาร โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น ดงัเช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

ไตห้วนั หรือแมแ้ต่ญ่ีปุ่น เพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทในดินแดนท่ีจีนอา้งสิทธิความเป็นเจา้ของ อดีต

นายพลสู กวางอ้ี ถึงกบัประกาศว่า “เราได้น่ิงเงียบและอดทนต่อปัญหาข้อพิพาทด้านดินแดนกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านมานานในอดีตเพราะกองทัพเรือของเรายังไม่มีความพร้อมท่ีจะปกป้องเขต

เศรษฐกิจของเรา แต่ปัจจุบัน เรามีความพร้อมท่ีจะกระทําภารกิจดังกล่าวแล้ว” นั่นหมายถึง 

ความสามารถในการสร้างเรือบรรทุกเคร่ืองบินเป็นลาํแรกไดส้ําเร็จ และสร้างเรือพิฆาตพร้อมกบั

ติดตั้งอาวธุทนัสมยัพร้อมมูลท่ีจะต่อกรกบัศตัรู 

 จีนไดเ้สริมเข้ียวเล็บทางการทหารดว้ยการพฒันาเคร่ืองบินรบ ขีปนาวุธ และอาวุธหลาย

หลายประเภท โดยไดต้ั้งงบประมาณดา้นการป้องกนัประเทศเป็นจาํนวนมหาศาลตลอดหลายปีท่ี

ผ่านมา ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น ดงัท่ีศูนย์

การศึกษายุทธศาสตร์นานาชา ติระบุว่ า  ในปี  ค .ศ .  20 11  ระบุว่ า  จีนตั้ งงบใช้ จ่ ายของ

กระทรวงกลาโหมจาํนวน 89.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ติดตามด้วยญ่ีปุ่น 58.2 พนัลา้นเหรียญ 

อินเดีย 37 พนัลา้นเหรียญ (7)  ก่อให้เกิดการเสียความสมดุลในดา้นการทหารในเอเชียไป ดังนั้น
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สหรัฐอเมริการจึงเขา้มาถ่วงดุลอาํนาจทางทหารในคาบสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก รัฐมนตรีกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐฯ นางฮิลลารี คลินตนัประกาศว่า “เราไม่เคยทอดทิง้เอเชีย เราคงต้ังมั่นอยู่ใน

เอเชีย-แปซิฟิก เพราะคาบสมทุรอินเดีย –แปซิฟิกมีความสาํคัญอย่างย่ิงยวดต่อสหรัฐฯ และสาํคัญต่อ

เพ่ือนพ้องในเอเชียเช่นกนั” (8) 

 คณะกรรมาธิการต่างประเทศของรัฐสภาสหรัฐฯ ได้จดัให้มีการประชุมช้ีแจงเร่ืองภัย

คุกคามจากจีนเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม ค.ศ. 2012 ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี นักวิจยัต่างนําเสนอขอ้มูล

หลากหลายมิติ (9) ดงัเช่น รองศาสตราจารยไ์ทเลอร์ ฟราเวล (M. Taylor Fravel) ช้ีว่า จีนไดอ้า้งสิทธิ

เหนือดินแดนไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจ 200 ไมล์ทะเลครอบคลุมพื้นท่ีหมู่ เกาะพาราเซลและ     

สแปรทล่ีในปี ค.ศ. 1998 และไดพ้ิมพข์อบเขตการถือครองหมู่เกาะทั้งหมดลงในหนงัสือเดินทางใน

ตอนปลายปี 2012 ก่อให้เกิดการต่อต้านจากประเทศรอบข้างซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้กบัหมู่เกาะดังกล่าว 

นอกจากน้ี  จีนไดส่้งเรือรบไปขบัไล่เรือประมงและเรือตรวจการของเวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน 

และมาเลเซียท่ีเขา้ไปในน่านนํ้ าเหล่าน้ี บางคร้ังมีการปะทะและจบักุมชาวประมง (10)  ปัจจุบนั จีน

เลือกใช้นโยบายการเผชิญหน้ามากกว่าการเจรจาและอาจนาํไปสู่สงครามระหว่างกนัในอนาคต 

ส่วนนกัวจิยัจอห์น ทกาชิค (John J. Tkacic, Jr.) กล่าวถึงความสัมพนัธ์ท่ีจีนมีต่อปากีสถานและ  

 

 
                                     แผนท่ีการอา้งสิทธ์ิของจีนในหมู่เกาะแถบทะลจีนใต ้
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เกาหลีเหนือ รวมทั้งให้การสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซ่ึงถือว่าเป็นอนัตรายต่อ

สันติภาพของโลก นอกจากน้ีจีนยงัทุ่มเทความช่วยเหลือและสร้างความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบั

ประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวนัออกกลาง หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งในละตินอเมริกา

และอเมริกาใต ้อนัเป็นการสร้างเป็นประเทศพนัธมิตรคู่คา้ทัว่ทุกมุมโลก โดยนาํเขา้นํ้ ามนั แร่ธาตุ 

วตัถุดิบต่างๆ และส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และเงินลงทุนไปยงัประเทศเหล่าน้ี ทาํ

ให้มูลค่าการคา้กบัจีนเพิ่มสูงข้ึนหลายสิบเท่าในช่วงเวลาหน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา อน่ึง จีนมีบทบาท

สาํคญัทางการเงินต่อโลกเพราะไดเ้ปรียบดุลการคา้จาํนวนมหาศาลกบัสหรัฐฯ และยโุรป 

 จีนไดล้ะเมิดสิทธ์ิและลว้งความลบัทางการคา้ดว้ยการจารกรรมขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ของ

บริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ อย่างต่อเน่ือง และมีการการเจาะข้อมูลจากระบบเครือข่ายทาง

อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งกวา้งขวางแมแ้ต่จากฐานขอ้มูลนาซ่า (NAZA) และบรรษทัขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะ

เป็นขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั เทคโนโลยี การเงินและธนาคารไดก่้อให้เกิดความสูญเสียคิดเป็น

เงินจาํนวนมากมายซ่ึงจีนไดรั้บประโยชนสู์งสุดจากการขโมยขอ้มูลเหล่านั้นโดยไม่ตอ้งลงทุนใดๆ 

 นกัวิจยัอีกคนหน่ึง ช่ือ แลรี วอร์ทเซล (Larry M. Wortzel) ไดเ้นน้ถึงกองทพัปลดแอก

ประชาชนของจีนท่ีพัฒนาขีดความสามารถในระบบการสั่งการ การควบคุม การส่ือสาร 

คอมพิวเตอร์ การสอดแนม และการลาดตระเวนท่ีทนัสมยัเพื่อการรบในยคุใหม่ นอกจากน้ี จีนยงัได้

จารกรรมขอ้มูลของกองทพัสหรัฐฯ เทคโนโลยทีางการทหาร และวางยทุธศาสตร์การรบในโลกไซ

เบอร์ สงครามจิตวทิยาและใชก้ลลวงในเครือข่ายคอมพิเตอร์ 

 กล่าวโดยยอ่ นกัวจิยัต่างนาํขอ้มูลของ “ภยัคุกคามจากจีน” ทางดา้นเศรษฐกิจและการทหาร

อย่างละเอียด เสนอต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อให้รับรู้ถึงเป้าหมาย นโยบาย 

ยทุธศาสตร์และพฤติกรรมของจีนท่ีมีต่อสหรัฐฯ และต่อโลก ในขณะท่ีญ่ีปุ่นกไ็ดรั้บผลกระทบจาก

จีนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและการอา้งสิทธิเหนือหมู่เกาะเต้ียวหยีท่ี๋นาํไปสู่การเดินขบวนขบัไล่และทาํ

ร้ายนักลงทุนญ่ีปุ่น การทาํลายทรัพยสิ์นและการประทว้งไม่ซ้ือสินคา้ญ่ีปุ่น รวมทั้งการระงบัการ

เดินทางไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่นของชาวจีน สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาวอาทิตยอุ์ทยัตลอดปี 

2012 
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การตอบโต้จากจีน: ทุกส่ิงล้วนเป็นมายาคต ิ

 ไม่น่าแปลกใจท่ีผูน้ ําและส่ือมวลชนของจีนต่างออกมาตอบโต้แนวคิดหรือทฤษฎีภัย

คุกคามจากจีนวา่ เป็นเพียงภาพมายาท่ีสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ สร้างกระแสใหเ้กิดความเกลียดชงั

ต่อจีน ความเจริญท่ีจีนกระทาํอยูก่เ็พื่อพฒันาประเทศใหท้นัสมยั และกา้วไปสู่ประชาคมโลกอยา่งมี

ศกัด์ิศรีและมัน่คง จีนไม่ได้เป็นภยัคุกคามต่อประเทศอ่ืนใดเลย และไม่แสวงหาความเป็นชาติ

มหาอาํนาจ หรือแยง่ชิงความเป็นใหญ่เพื่อครอบงาํโลก ในขณะท่ีนกัวิชาการไทยบางคนกย็ ํ้าจุดยืน

เดียวกบัจีนท่ีว่า การทะยานข้ึนของจีนไม่น่าจะเป็นภยัร้ายแรงอะไรต่อประเทศต่างๆ ทัว่โลก (11) จึง

ไม่ควรต่ืนตระหนกไปกบัข่าวคราวท่ีออกมาจากโลกตะวนัตกและญ่ีปุ่น เพราะต่างก็ย่อมปกป้อง

ผลประโยชนแ์ละความเป็นผูน้าํของชาติของตน 

 ในทศันะของผูเ้ขียนนั้น มีความโนม้เอียงไปในทิศทางของการมองสถานการณ์ท่ีเป็นจริง

มากกว่า เพราะนับแต่อดีตท่ีจีนมองชาติต่างๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตว้่าเป็นชาติท่ี

อ่อนแอ และเป็นรัฐบรรณาการ (หรือประเทศราช) ของจีน ต่อมาเม่ือเปล่ียนการปกครองเป็น

คอมมิวนิสต์ จีนก็พยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้ไทยเปล่ียนแปลงการปกครองตามเพื่อจะธํารง

สถานภาพความเป็นผูน้ ําเหนือราชอาณาจักรไทย และเม่ือจีนได้รับความสําเร็จในการพฒันา

เศรษฐกิจได้เปิดประตูนาํสินคา้ไทยเขา้ไปขายยงัจีนเพื่อสร้างภาพพจน์ว่าจีนเป็นประเทศท่ีเอ้ือ

ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทย จนในท่ีสุดเม่ือไทยจาํเป็นตอ้งพึ่งพาจีนดา้นตลาดส่งออกและ

อาศยัความช่วยเหลือท่ีมอบให้ จีนจะใชอ้าํนาจทางเศรษฐกิจท่ีเหนือกว่าเป็นเคร่ืองมือบีบบงัคบัให้

ไทยตอ้งยอมทาํตามความประสงคข์องจีนอย่างหลีกเล่ียงไม่พน้ นัน่หมายถึง ไทยจะตกอยู่ภายใต้

อาณานิคมสมยัใหม่ท่ีมีจีนเป็นผูน้าํของเอเชียและของโลกนัน่เอง 

ความส่งท้าย 

 บทความน้ีกล่าวถึงขอ้โตแ้ยง้ในประเดน็ท่ีวา่ จีนเป็นภยัคุกคามจริงหรือไม่ โดยนาํขอ้มูลมา

เสนอไวว้า่ จีนมียทุธศาสตร์อยา่งเป็นระบบท่ีจะครอบครองความเป็นหน่ึงของโลกไวแ้ละไดก้ระทาํ

การอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป้าหมายบรรลุผล ในขณะท่ีจีนเองไดป้ฏิเสธแนวคิดดงักล่าว และย ํ้าว่าจีนมี

สิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะกระทาํทุกทางเพื่อพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศของตน ทั้ ง
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เกียรติยศศกัด์ิศรีและความมัน่คัง่ท่ีทุกประเทศต่างแสวงหาและไขว่ควา้มาไวใ้นครอบครอง อยา่งไร

ก็ตาม ผูเ้ขียนตอ้งการจะช้ีให้เห็นว่า การต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ของประเทศมหาอาํนาจ 

อาจจะนาํความลาํบากมาสู่ประเทศไทยหากเราไม่รู้เท่าทนัและติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด 

ดงันั้นการปกป้องตนเองมิให้ตกไปเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจึงเป็นภารกิจท่ีสําคญัยิ่งของ

คนไทยท่ีจะตอ้งร่วมกนัปกป้องผลประโยชนข์องเราเอง 
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