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ค�าน�า

โธมัส ฟรีดแมน คอลัมนิสต์ชื่อดังของหนังสือพิมพ ์The New York 

Times เคยกล่าวตดิตลกท�านองว่า ทรมัป์อาจเป็นประธานาธบิดีทีไ่ม่คูค่วร

กับคนอเมริกัน แต่ทรัมป์เป็นมวยถูกคู่ส�าหรับจะชกกับจีน

เป็นมวยถูกคู่จริงๆ เม่ืออีกฝั่งของสังเวียนเป็นประธานาธิบดี 

สีจิ้นผิงที่เสมือนน�้านิ่งไหลลึก ขณะที่ทรัมป์เสมือนเพลิงไฟอันร้อนแรง 

ฉุนเฉียวเช้าเย็นผ่านทวิตเตอร์ ถ้าโลกนี้เป็นเช่นเวที เราผู้ชมก็ต้อง

พยายามอ่านเกมการต่อสู้ระหว่างพญามังกรและพญาอนิทรีให้แตก เพราะ

เมื่อช้างสารชนกัน หญ้าแพรกอาจแหลกลาญ

หนังสือเล่มนี้พยายามท�าความเข้าใจการเปล่ียนแปลงของ

ภมิูรฐัศาสตร์โลก ซึง่ก�าลังเข้าสู่ยุคการต่อสูร้ะหว่างจนีและสหรัฐฯ การต่อสูน้ี้ 

ไม่ใช่เร่ืองไกลตัวอีกต่อไป หากแต่มีผลกระทบโดยตรงต่อไทยและธุรกิจ

ไทยในปัจจุบัน

ชื่อหนังสือ จีน-เมริกา นั้น ควรสังเกตเป็นพิเศษท่ีขีดตรงกลาง 

ซึง่แยกจนีออกจากอเมริกา ด้วยความมุ่งหมายทีจ่ะสะท้อนว่า “จนีเมริกา” 

ที่เคยเชื่อมโยงกันในทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกันในทางการเมือง บัดน้ี

มาสู่ยุค “จีน-เมริกา” ซึ่งแข่งขันช่วงชิงความเป็นมหาอ�านาจในโลกไฮเทค

“จีน-เมริกา” น�าไปสู่จุดจบของยุคโลกาภิวัตน์ เปล่ียนผ่านสู่ยุค

เศรษฐกิจโลกสองแกน ชิงชัยกันผ่านสงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี 



 อาร์ม ตั้งนิรันดร    7

จนถึงสงครามเย็น 2.0 ที่แตกต่างจากสงครามเย็นคร้ังก่อนอย่างมี 

นัยส�าคัญ

ผมได้คัดสรรบทความที่เคยเขียนในกรุงเทพธุรกิจ ไทยพับลิก้า 

The101.world และ Digital Ventures Blog โดยได้จดัเรยีงบทความ ปรับปรุง

เนื้อหาให้ทันสมัยและสอดคล้องกันมากขึ้น บางบทความมีการน�ามา 

เรียบเรียงใหม่ และบางบทความมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้สอดรับ

กับความคิดของผมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการสังเกตและตกผลึกความ

สัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา 

การเรียบเรียงเรื่องสงครามการค้าให้เป็นระบบนับเป็นเร่ือง

ท้าทายยิ่ง เพราะเหตุการณ์ข่าวสารเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด พลิกผัน 

รายวันตามทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ในที่สุดแล้ว ท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงและผกผนั ยงัคงมีแก่นกลางบางอย่างทีค่งเดิม หากสามารถ

จับแก่นน้ีได้ เราก็จะมีเคร่ืองมือไว้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ต่อไปในอนาคต  

 ขอบพระคุณอาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ และอาจารย์วรพจน์  

วงศ์กิจรุ่งเรือง ท่ีชวนให้ผมคัดสรรบทความเพื่อน�ามารวมเล่มอีกคร้ัง 

ขอบพระคุณจันทรัตน์ สิงห์โตงาม ปภาณิน เกษตรทัต และทีมงานของ

ส�านักพิมพ์ Bookscape ที่สนับสนุนผลงานของผมอย่างเต็มที่เสมอมา

อำร์ม ตั้งนิรันดร





อาร์ม ตั้งนิรันดร

จีน-เมริกา
จากสงครามการค้า 

สู่สงครามเทคโนโลยี 

ถึงสงครามเย็น 2.0



บทน�า
จักรพรรดิที่ไม่เข้าใจภูมิรัฐศาสตร์โลก
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ถ้ำใครอยำกฝึกมองอนำคตให้ขำด จ�ำเป็นจะต้องเข้ำใจปัจจัย  

3 ประการที่เป็นตัวเปลี่ยนชะตากรรมของประเทศมาทุกยุคทุกสมัย

 หนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร

 สอง คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สาม คือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก (Geopolitics) 

หากปัจจยัท้ัง 3 ข้อค่อนข้างหยดุนิง่ เข้าสูจ่ดุอยู่ตวั เราก็ไม่จ�าเป็น

ต้องคิดอะไรมากมาย เพียงท�ามาหากินปกติตามกฎเกณฑ์กติกาของโลก

ที่เป็นอยู่ ขยันมากก็ได้มาก ขยันน้อยก็ได้น้อย

แต่เมื่อใดก็ตามที่ปัจจัยทั้ง 3 ข้อก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มโหฬาร เม่ือนั้น เราก�าลังเข้าสู่ “ยุคพลิกผัน” ที่เกมและกฎกติกาต่างๆ  

ก�าลังค่อยๆ ก่อร่างใหม่ ผู้ท่ีจะประสบความส�าเร็จในยุคพลิกผันจึงไม่ใช่

เพียงคนท่ีขยันหรือท�าตามแบบแผนของเกมเก่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

หากแต่ต้องเป็นคนท่ีสามารถมองทะลุเกมใหม่และพร้อมที่จะปรับตัว 

เข้ากับโลกใบใหม่ได้อย่างทันท่วงที
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วันนี้ เราทุกคนก�าลังอาศัยอยู่ใน “ยุคพลิกผัน” อีกคร้ัง เพราะ

ส�าหรับประเทศไทยแล้ว เราก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว 

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ก�าลังวิ่งไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดด

ท่ีส�าคัญ นี่เป็นเวลาเดียวกับที่โลกภายนอกก�าลังปรับเปล่ียน

คร้ังมโหฬาร จากเดิมท่ีเป็นยุคทองของผู้น�าฉายเด่ียวอย่างสหรัฐฯ กลับ

กลายมาเป็นโลกใบใหม่ท่ีจีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิง ในฐานะมหาอ�านาจ

ใหม่ของโลก

การชนกันระหว่างยักษ์ใหญ่สองตัวคือจีนและสหรัฐฯ น�าไปสู่

สงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี และสงครามเย็นยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้

จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นแกนกลางส�าคัญที่ก�าลังเขย่าโลกและส่งผล 

กระทบโดยตรงกับพวกเราทุกคนทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจ และประเทศ  

หากเราจะเพียงท�ามาหากินสบายๆ ตามกฎเกณฑ์กติกาของ 

โลกเก่า ก็คงมีแต่จะรอวันล้มเหลว

 ผมนึกถึงเรื่องราวตอนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน เกี่ยวกับความ 

ล้มเหลวของจักรพรรดิที่ประเสริฐที่สุด

เป็นประวัติศาสตร์ช่วงรอยต่อของยุคทองอันรุ่งโรจน์สู่จุดตกต่ำ

ที่สุดของราชส�านักจีน 

จักรพรรดิเฉียนหลงผู ้นับว่าเป็นจักรพรรดิที่ย่ิงใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์จีน ปกครองจีนระหว่างปี 1735-1796 (อาจจะคุ้นช่ือจาก

ละครและนยิายจนีกนันะครับ) ส่วนจกัรพรรดิเจยีช่ิง พระราชโอรส ปกครอง

จีนต่อมาตั้งแต่ปี 1796-1820 โดยได้รับยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิท่ีทรง 

ศีลธรรมอย่างไม่มีที่ติ

แต่สิ่งที่ชวนพิศวงก็คือรัชสมัยเจียชิ่งกลับเป็นช่วงท่ีจีนตกต�่าลง

เร่ือยๆ และไม่เคยกลับมารุ่งเรืองอีกเลย นับเป็นความยอกย้อนสุดยอด

ของประวัติศาสตร์ เพราะเฉียนหลงได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ท่ีสุด ส่วนเจียชิ่งก็ 

ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิที่ประเสริฐยิ่ง
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เวลาคนจีนพูดถึง “ยุคทอง” สิ่งท่ีเขาคิดถึงก็คือยุคเฉียนหลง 

นี่แหละครับ นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบอกว่า ในเวลาน้ันจีนมีผลผลิต

รวมทางเศรษฐกิจ (ศัพท์สมัยนี้เรียกว่า จีดีพี) เป็นอันดับ 1 ของโลก  

โดยคิดเป็น 1 ใน 3 ของผลผลิตท้ังโลกในเวลานั้น คิดเป็น 8 เท่าของ

อังกฤษและ 6 เท่าของเยอรมนี ส่วนสหรัฐฯ ขณะนั้นยังไม่ได้ก่อร่างเป็น

ประเทศเลยครับ!

เม่ือพระเจ้าจอร์จท่ี 3 แห่งสหราชอาณาจักรส่งราชทูตมาขอ

ท�าการค้ากับจีน จักรพรรดิเฉียนหลงทรงตะเพิดไล่ราชทูตกลับ พร้อมมี

ราชสาสน์ตอบไปด้วยว่าแผ่นดินจีนอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่าง ไม่มี

ความต้องการ “ของเล่น” ประหลาดจากองักฤษ และไม่มีความจ�าเป็นต้อง

ค้าขายกับเมืองป่า! 

สิ่งที่ราชส�านักจีนตอนนั้นมองไม่เห็นคือการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจัย 3 ประการที่เราได้กล่าวถึงในตอนต้นครับ

อย่างแรกสุด คือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร จีนใน

ยุคเฉียนหลงมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว จากเดิม 100 เป็น 300 ล้าน

คน เม่ือประชากรเพิ่มแต่ผลผลิตเกษตรเท่าเดิม ย่อมเกิดปัญหาความ

อดอยาก ซ�้าร้ายจีนในยุคนั้นไม่มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการซึ่งจะช่วยรองรับแรงงานจ�านวนมากได้

อย่างที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งในสมัยนั้น

ได้แก่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกาะอังกฤษ รวมทั้งความคิดสมัยใหม่ท่ี

ก้าวหน้า ในปีที่ 13 ของรัชสมัยเฉียนหลง มองเตสกิเออร์ตีพิมพ์หนังสือ

จิตวิญญาณของกฎหมายและวางทฤษฎีการแบ่งแยกอ�านาจ ปีที่ 34 ของ

รัชสมัยเฉยีนหลง เจมส์ วัตต์ คิดค้นเคร่ืองจกัรไอน�้า และเร่ิมต้นการปฏิวตัิ

อุตสาหกรรม ปีที่ 54 ของรัชสมัยเฉียนหลง เกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส 

แต่ประเทศจนีขณะนัน้ไม่ได้รับรูห้รอืสนใจความเปล่ียนแปลงเหล่านีแ้ม้แต่

น้อย

อย่างสุดท้ายที่ส�าคัญที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์
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โลก โดยท่ีอังกฤษก�าลังก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าโลก จากนั้นจึงเริ่มมีการ 

จัดระเบียบกฎหมายและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่

ตามแนวทางของตน 

จีนสมัยนั้นใช้แร่เงินเป็นเงินตราในการซื้อขายสินค้า ขณะที่ใน

ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน องักฤษเปิดเหมืองจ�านวนมากในทวปีอเมริกา ท�าให้

ปริมาณแร่เงินในโลกเพิ่มข้ึนมาก ผลจากการค้าขายตามเมืองท่าของจีน

สมัยนั้น ท�าให้มีแร่เงินไหลเข้าจีนมหาศาล ส่งผลให้เงินเฟ้อขึ้น 3 เท่า 

ช่วงต้นรัชสมัยเฉียนหลงซื้อข้าวใช้เงิน 1 ชั่ง แต่ปลายรัชสมัย

ต้องใช้เงิน 3 ชั่ง ขณะที่รายได้ของราชส�านักจากการเก็บภาษียังเท่าเดิม 

ท�าให้ในความเป็นจริงแล้วเท่ากับว่ารายได้ของราชส�านักจีนลดลง 3 เท่า 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เร่ิมเกิดปัญหาเศรษฐกิจและความ

อดอยากช่วงปลายรัชสมัยเฉียนหลง จนเกิดกบฏประชาชนข้ึนในพื้นที่

ต่างๆ ของจีน

เม่ือจักรพรรดิเจียช่ิงขึ้นครองราชย์สืบต่อจากเฉียนหลง ทรง

วิเคราะห์ว่าภัยร้ายต่างๆ ท่ีเริ่มก่อตัวขึ้นนั้นเป็นเพราะเม่ือพระราชบิดา

เริ่มชราภาพ ทรงหย่อนยานในการปกครอง แต่หากน�านโยบายเดิมๆ ที่

เคยพาจีนรุ่งเรืองถึงขีดสุดกลับมาใช้ ย่อมจะท�าให้จีนกลับมายิ่งใหญ่ได้

อีกครั้งเป็นแน่ 

จักรพรรดิเจียชิ่งได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิท่ีทรงงานหนักที่สุด

พระองค์หนึง่ในประวตัศิาสตร์จนี ทรงตรวจฎีกาหามรุ่งหามค�่า แต่อนจิจา 

ผลของความตรากตร�าของพระองค์กลับน�ามาซึ่งความอ่อนแอลงเรื่อยๆ 

ของจีน จนต่อมาไม่นานหลังรัชสมัยของพระองค์ก็เกิดสงครามฝิ่นที่จีน 

พ่ายแพ้ให้แก่อังกฤษอย่างราบคาบ 

สาเหตุของความล้มเหลวเป็นเพราะปัญหาของจีนในสมัยนั้น

ล้วนเป็นปัญหาใหม่ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารด้าน

ประชากร เทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปล่ียนแปลงที่ก�าลัง

เกิดขึ้นในโลกภายนอก
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จักรพรรดิเจียชิ่งเองทรงเป็นนักอนุรักษนิยมเต็มตัว ทรงมองว่า

แบบแผนเก่าคือความจริงหนึ่งเดียว ทั้งที่ปัญหาใหม่ๆ ไปไกลเกินกว่า

ภูมิปัญญาของปราชญ์จีนโบราณ 

ปัญหาใหม่ๆ ซึง่รวมถงึสภาพสังคม เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอก

แบบใหม่ ล้วนต้องการวธิกีารและแนวนโยบายใหม่ๆ น่าเสยีดายทีจ่กัรพรรด ิ

เจยีชิง่ทรงเป็นจกัรพรรดิทีส่มบูรณ์พร้อมตามแบบแผนในโลกเก่า แต่ทรง

ปรับไม่ทันกับโลกใบใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม พระองค์ขาดความเข้าใจบริบท

ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ก�าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลานั้น และขาด

ความเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่จีนต้องปรับตัวเอง จีนจึงจะอยู่รอด 

ถ้าหากมองให้ถกูทาง วิกฤตท้ังหลายล้วนเป็นโอกาส ดังเช่นทีเ่กิด

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษเพราะแรงกดดันจากจ�านวนประชากร

ที่เพิ่มมากข้ึน รวมท้ังการแข่งขันและต่อสู้ระหว่างมหาอ�านาจที่ขัดแย้ง

กันเองในโลกตะวันตก

 ภูมิรัฐศาสตร์โลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้ง 

ในยุคจักรพรรดิเจียชิ่ง เป็นการผงาดของอังกฤษ ซ่ึงน�าไปสู่ยุค

ล่าอาณานิคมและศตวรรษอันตกต�่าของจีน 

ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการผงาดของสหรัฐฯ น�าไปสู่

ยคุสงครามเยน็ระหว่างสหรฐัฯ กบัสหภาพโซเวยีต และจบลงด้วยชยัชนะ

ของสหรัฐฯ พร้อมกับระเบียบโลกที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้น�า 

วันน้ีถึงจุดเปล่ียนส�าคัญอีกคร้ังของภูมิรัฐศาสตร์โลก คือการ 

กลบัมาผงาดของจีน ท้าทายมหาอ�านาจเดมิอย่างสหรฐัฯ น�าไปสูส่งคราม

ช่วงชิงความเป็นผู้น�าในทุกมิติระหว่างสองยักษ์

ชื่อหนังสือ จีน-เมริกา ต้องการสะท้อนการปะทะและแยกตัว

ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ทีเ่ดิมเคยเป็นมิตรพึง่พาอาศยัซึง่กันและกัน แต่วนันี้

หันมาต่อสู้กันอย่างรอบด้าน เม่ือจีนผงาดขึ้นมาเทียบชั้นสหรัฐฯ ในทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั้งยังเริ่มขยายอิทธิพลไปทั่วโลก การแข่งขัน
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ระหว่างสองมหาอ�านาจเร่ิมต้นจากสงครามการค้าสู่สงครามเทคโนโลยี 

และก�าลังขยายผลเป็นสงครามเย็น 2.0 ท่ีอาจหนาวสะเทือนขวัญไปท้ัง

โลกยิ่งกว่าสงครามเย็นครั้งแรก

ส่ิงท่ีก�าลังเกิดขึน้คือเกมการต่อสูค้รัง้ใหญ่เพือ่ก�าหนดอนาคตโลก 

ฝ่ังทรมัป์กใ็ช้กลยุทธ์ธรุกิจสไตล์ลูกทุ่งอเมริกัน ส่วนฝ่ังสจีิน้ผงิก็งดัเอาพชิยั

สงครามซุนวูออกมากางสู้

ท้ังทรัมป์และสจีิน้ผงิต่างก็คงไม่อยากซ�้ารอยเป็นจกัรพรรดิเจยีชิง่

ทรัมป์เห็นว่าโลกภายนอกก�าลังเปล่ียนแปลงไปด้วยการผงาด

ของจีน ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในอนาคตของสหรัฐฯ ดังนั้นจึงต้อง

รีบจัดการสยบมังกรให้ได้ก่อนที่มังกรจะก้าวทะยานไปมากกว่านี้

ขณะที่สีจิ้นผิงเองก็เห็นเช่นกันว่าโลกรอบจีนก�าลังพลิกผันอย่าง

รวดเร็ว เมื่อสหรัฐฯ ออกมาท้าชนจีน และต้องการเดินหน้าแตกโลกเป็น

สองแกน แล้วจีนจะพลิกเกมเพื่อยังคงความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้อย่างไร

การเดินเกมรบั-รุกของท้ังสองฝ่ายย่ิงกลับมาส่งผลเขย่าเศรษฐกิจ

การเมืองทั้งโลก และเมื่อโลกสะเทือน ก็ย่อมหนาวสะท้านมาถึงไทย

ค�าถามคือ ไทยเรา ทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจ และประเทศเอง  

จะพลาดพล้ังดังเช่นเรื่องราวของจักรพรรดิเจียชิ่งที่ตามไม่ทันโลกยุค 

พลิกผัน หรือเราจะพร้อมมุ่งหน้าท�าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

ภูมิรัฐศาสตร์โลกครั้งใหญ่ที่มากับศึกจีน-สหรัฐฯ แล้วเร่งปรับตัวรับมือกับ

โลกใบใหม่ที่แตกเป็นสองแกน


