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ค�าน�า

เต้ิงเส่ียวผิง ผู้น�าในอดีตของจีน เคยเตือนให้จีนซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ 

อย่าท�าตัวโดดเด่น ส่วนริชาร์ด นิกสัน อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ  

ก็เคยกล่าวท�านองว่า สหรัฐฯ ไม่อาจเป็นศัตรูกับชาติที่มีประชากรคิดเป็น 

สัดส่วน 1 ใน 5 ของประชากรโลกได้ 

แต่มาถึงวันน้ี จีนของสีจิ้นผิงกลับเล่นบทบาทเชิงรุกอย่าง 

แข็งกร้าวในเวทีโลก ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ของไบเดนก็มองจีนเป็นภัย 

คกุคาม พยายามตดัจนีออกจากห่วงโซ่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ  

ทุกคนทราบดีว่าเราก�าลังอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ของโลกในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แต่เราอาจไม่ได้ตระหนักว่า  

ปัจจยัหลักท่ีเป็นตวัก�าหนดทศิทางการเปล่ียนแปลงของโลกในทกุมิตกิค็อื  

การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐฯ นี่เอง 

หนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้อ่านวิเคราะห์ศึกสามมิติ (3D) ระหว่าง

จีนและสหรัฐฯ ได้แก่ ศึกแยกห่วงโซ่การค้า (Decoupling) ศึกเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digitalization) และศึกพลังงานสะอาด (Decarbonization)  

ในศึก “จีน-เมริกา 3D” นี้ ทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดแข็งจุดอ่อน มีรุกและรับ  

ไบเดนเดินเกมหมากล้อมสยบจีน ขณะท่ีสีจิ้นผิงก็หมุนเวียนภายใน 

สลายวงล้อม หนังสือชวนมองภาพความซับซ้อนของเกมการแข่งขันของ 

มหาอ�านาจ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลแพ้ชนะสุดท้าย 

ย่อมขึน้อยู่กับความสามารถในการปรบัตวัและพลังสร้างสรรค์ภายในของ 

ทั้งสองยักษ์ 
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บทความในเล่มคัดสรรจากบทความของผมที่เคยตีพิมพ์ใน 

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ The101.world และ Blockdit Original  

โดยผมได้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบ 

มากขึ้น 

การวเิคราะห์ของผมในหนงัสอืเล่มนีส่้วนหนึ่งมฐีานจากงานวจิัย 

และงานบรกิารวชิาการทีผ่มได้มีส่วนร่วมในช่วงทีผ่่านมา อาทิ การศกึษา 

ทศิทางการเปล่ียนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ โดยการสนบัสนนุของส�านกังาน 

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และการศึกษา 

เรื่องจีน-ไทยในโลกจีนภิวัตน์ ภายใต้โครงการประเทศไทยในอนาคต  

โดยการสนบัสนนุของแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสงัคม  

คนไทย 4.0 ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิรวมทัง้ผลงานวจิยัและข้อคดิเหน็ 

จากงานเสวนาทางวิชาการของศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมขอบคุณอาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ และอาจารย์วรพจน์  

วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่กรุณาให้โอกาสผมน�าบทความมารวมเล่ม และขอบคุณ 

จันทรัตน์ สิงห์โตงาม และทีมงานของส�านักพิมพ์ Bookscape ที่ดูแล 

ต้นฉบับด้วยความใส่ใจยิ่งเช่นเคย 

อาร์ม ตั้งนิรันดร
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เคยได้ยินปริศนาการสูญพันธุ์ของฉลามยักษ์ไหมครับ

 เมกาโลดอน (Megalodon) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เดอะเม็ก”  

เป็นฉลามยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีเคยโลดแล่นในท้องสมุทรเม่ือประมาณ 

16 ล้านปีก่อน และสญูพนัธุไ์ปเม่ือราว 2 ล้านปีก่อน ค�าถามทีน่กัวิทยาศาสตร์ 

สงสัยมาอย่างยาวนานคือ ท�าไมฉลามที่ใหญ่และแข็งแกร่งท่ีสุดในท้อง

ทะเลถึงสูญพันธุ์

 ความเชือ่หนึง่ก็คือ เดอะเม็กคงพบคู่แข่งใหม่ท่ีขึน้มาท้าทายอย่าง 

เช่นวาฬยักษ์ และสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับมหาอ�านาจใหม่แห่งท้องทะเล 

 แต่วนันีน้กัวิทยาศาสตร์ท่ัวไปต่างยอมรับว่า ไม่ได้มีปลายกัษ์ใหม่ 

ทีไ่หนขึน้มาท้าทายหรือล้มแชมป์เจ้าสมุทรของเดอะเม็ก จดุเร่ิมต้นทีน่�าไป 

สูก่ารสญูพนัธุข์องเดอะเม็กนัน้เป็นเพราะการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ  

ส่งผลให้ปลาขนาดกลางทีเ่คยเป็นอาหารของเดอะเม็กย้ายถิน่ไปสูก่ระแส 

น�้าเย็น ขณะที่เดอะเม็กยังคุ้นชินอยู่กับกระแสน�้าอุ่น ทั้งนี้ด้วยขนาดและ 

ทักษะในการปรับตัว ท�าให้เดอะเม็กไม่สามารถปรับตัวหาเลี้ยงตนเอง 



12     จีน-เมริกา 3D

ด้วยอาหารชนิดใหม่ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปรับตัวเคลื่อนย้ายถ่ิน 

ไปสู่กระแสน�้าเย็นได้ สุดท้ายจึงจบลงด้วยการสูญพันธุ์

 สาเหตขุองการสูญพนัธุจ์งึไม่ใช่ศัตรท่ีูไหน แต่เป็นพลงัการปรบัตวั 

เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 ท่ามกลางการแข่งขันท่ีร้อนแรงระหว่างยักษ์จีนและยักษ์สหรัฐฯ  

ต�านานเดอะเมก็กลายเป็นเรือ่งเล่าทีแ่พร่หลายในโซเชยีลมเีดยีจนี ข้อคดิ 

ที่ชาวจีนได้จากเรื่องเล่านี้ก็คือ สหรัฐฯ คงจะไม่พังเพราะจีน และจีนก็คง 

จะไม่พังเพราะสหรัฐฯ หากสหรัฐฯ จะพัง ก็เป็นเพราะสหรัฐฯ เองปรับตัว 

ไม่ทันกับโลกทีไ่ม่เหมือนเดิม และหากจนีจะพงั กค็งเป็นเพราะจนีปรบัตวั 

ไม่ทันกับโลกใบใหม่ ยักษ์นั้นถ้าจะล้มก็ไม่ได้ล้มเพราะคู่แข่ง แต่จะล้ม 

เพราะแพ้ภัยตนเองต่างหาก

 การแข่งขันดุเดือดระหว่างจีนและสหรัฐฯ นั้นมีลักษณะแตกต่าง 

จากสงครามเยน็ในอดตี เพราะหวัใจหลักของการแข่งขนัระหว่างสองฝ่าย 

ในวันนี้ไม่ใช่เพียงการตัดแข้งตัดขาท�าลายคู่แข่ง แต่เป็นการพยายามเร่ง 

ปรับตัวเองและวิ่งให้เร็วกว่าอีกฝ่าย

 หนงัสอืเล่มนีช้วนส�ารวจการวิง่แข่งกันในศึกสามมิต ิหรือท่ีเรียกว่า 

3D ได้แก่ ศึกแยกห่วงโซ่การค้า (Decoupling) ศึกเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digitalization) และศึกพลังงานสะอาด (Decarbonization) 

 ทัง้สามสมรภูมิเป็นการทดสอบความสามารถของสองมหาอ�านาจ 

ในการปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม นั่นคือ โลกห่วงโซ่ทวิภพ  

โลกดิจิทัล และโลกเศรษฐกิจสีเขียว 

 วงการยุทธศาสตร์ของทัง้สองฝ่ายตระหนกัดีว่า โลกได้เดินมาถึง 

จุดเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่อีกคร้ัง และชะตากรรมของมหาอ�านาจว่าจะ 

สูญพันธุ์หรือทะยานต่อ ย่อมอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวให้ทันคลื่น 

การเปลี่ยนแปลง 
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 ที่ส�าคัญคือ เบ้ืองหลังยุทธศาสตร์การปรับตัวของแต่ละฝ่าย 

ยังสะท้อนความแตกต่างของโมเดลการพัฒนาประเทศและอุดมการณ์ 

ทางการเมือง การต่อสูร้ะหว่างสองยกัษ์จงึเป็นเดิมพนัในเชงิคุณค่าด้วยว่า  

โมเดลของฝ่ายใดจะประสบความส�าเร็จมากกว่ากัน

 

 ครั้งหนึ่ง โลกาภิวัตน์ได้สร้างพลังร่วม “จีนเมริกา” (Chimerica) 

ซึ่งหมายถึงความเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

ของท้ังสองประเทศ ทุนและเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ ไหลไปลงทุนเพื่อใช ้

ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกในจีน เพื่อผลิตสินค้าส่งออกสู่สหรัฐฯ  

และทั่วโลก 

 อนจิจา บัดนีถ้งึจดุถอดร้ือความเช่ือมโยง กลายมาเป็นโลกทวิภพ 

“จีน-เมริกา” ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามถอดรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจและ 

เทคโนโลยอีอกจากกัน ขณะเดียวกันต่างก็พยายามเดินหน้าแสวงพนัธมิตร  

จนเกิดเป็น “ห่วงโซ่สหรัฐฯ เช่ือมโลก” แข่งกับ “ห่วงโซ่จีนเชื่อมโลก”  

ทั้งในมิติการค้า เทคโนโลยีดิจิทัล และพลังงานสะอาด

 การแข่งขนัระหว่างจนีและสหรัฐฯ ไม่เพยีงเป็นไปเพือ่สอดรับกบั 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยโีลกเท่านัน้ แต่ยงัมีผล 

ผลักให้ความเร็วของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

โลกยิ่งเร่งเร็วขึ้นไปอีก  

 การประลองระหว่าง “จนี-เมรกิา” จงึมีความหมายส�าคญัต่อการ

ก�าหนดเกมเศรษฐกจิและเทคโนโลยีใหม่ของโลก เม่ือทัง้สองฝ่ายต่างแข่งกัน 

เป็นผูก้�าหนดเกม และสร้างห่วงโซ่เศรษฐกิจ รวมถึงสร้างเทคโนโลยีของตน  

ดังนัน้ การท�าความเข้าใจโลกเศรษฐกิจและเทคโนโลยใีหม่ของโลกจงึต้อง 

ท�าความเข้าใจภมิูศาสตร์การเมืองโลก (geopolitics) อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

 ไบเดน ผู้น�าคนใหม่ของสหรัฐฯ ปรับเกมสู้จีนอย่างเป็นระบบ 

และมียุทธศาสตร์ แตกต่างจากมวยวัดหมัดเมาแบบพี่ทรัมป์ ไบเดน 
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ผสมทั้งลีลาของทรัมป์และโอบามา เขาเป็นเสมือนทรัมป์ที่เยือกเย็น  

เสมือนโอบามาท่ีร้อนแรง ผนวกจดุแข็งของทรัมป์และโอบามามาใช้ต่อกร 

กับจีน ไบเดนสืบต่อนโยบายถอดร้ือความเชื่อมโยงกับจีนจากยุคทรัมป์  

แต่ท�าอย่างเป็นระบบโดยการแสวงพันธมิตรและกลับมาซ่อมบ้านตัวเอง 

ให้แข็งแรงตามแนวทางเก่าของโอบามา

 ส่วนสจีิน้ผงิเองกแ็สดงความแกร่งดุจศลิา โควดินบัเป็นบททดสอบ 

ท่ีหนกัหนาสาหสัท่ีสดุของจนี แต่ก่อนเราเคยเชือ่กันว่า หากการเตบิโตของ 

จนีลดลงเหลือร้อยละ 1-2 รฐับาลพรรคคอมมิวนสิต์จะอยู่ไม่ได้ แต่ท่ีไหนได้  

ถึงแม้วิกฤตโควิดจะส่งผลให้การเติบโตของจีนลดต�่าสุดในประวัติศาสตร์  

และท�าให้จีนเสมือนปิดประเทศกลายๆ แต่จีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

กลับยังคงหยัดยืนอยู่ได้ และกลับดูจะรับมือกับวิกฤตโควิดทั้งในทาง 

เศรษฐกิจและสาธารณสุขได้ดีกว่าฝั่งตะวันตกและประเทศอื่นๆ เสียอีก  

จนสามารถถอดหน้ากากอนามัยจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี  

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2021 

 ท้ังสองฝ่ายมองศกึ “จนี-เมรกิา” ด้วยชุดเร่ืองเล่าท่ีต่างกัน ส�าหรับ 

สหรัฐฯ นี่คือ “สงครามเย็น 2.0” ที่หัวใจคือความมั่นคงของชาติ โดยไม่ว่า 

จะเป็นเร่ืองการค้า เทคโนโลยีดิจทิลั หรือพลังงานสะอาด สุดท้ายก็กลับไป 

ผูกโยงกับภาพภัยคุกคามจากจีนที่มีค่านิยมทางการเมืองตรงข้ามกับตน  

ทว่าสงครามเย็น 2.0 ไม่ได้เป็นการแข่งกันเพิม่หวัจรวดนวิเคลียร์หรือแข่งกัน 

ไปอวกาศแบบในยุคที่ต่อสู้กับสหภาพโซเวียต แต่รอบนี้แข่งกันที่ใครจะ 

ผลักโลกให้เปล่ียนเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ได้ส�าเร็จ 

ก่อนกัน เพราะผู้ท่ีเป็นเจ้าแพลตฟอร์มเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ทั้ง 

สามมิติย่อมขึ้นเป็นมหาอ�านาจหลักของโลก 

 ส�าหรับจีนนั้น ศึก “จีน-เมริกา” เป็นเสมือน “สงครามฝิ่น 2.0”  

หากย้อนไปในปี 1860 มหาอ�านาจแปดประเทศบุกเผาพระราชวังฤดูร้อน 

จนวอดวายในช่วงปลายราชวงศ์ชงิ จนพาจนีเข้าสู่ยุคร้อยปีแห่งความอปัยศ 

อดสู จนีผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน จนบัดนีถ้งึช่วงของการร้ือฟ้ืน 
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ความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนข้ึนอีกคร้ัง แม้ว่าในวันนี้ สหรัฐฯ  

และกลุ่มประเทศ G7 จะกลับมาปิดล้อมจีนไม่ต่างจากในอดีต แต่ช้าไป 

เสยีแล้วท่ีจะหยุดย้ังการพฒันาของจนีได้ เพราะในศกึชงิความเป็นผูน้�าโลก 

ทั้งสามมิติ จีนไม่ได้เพิ่งเริ่มวางแผนวันนี้ แต่ได้วางรากฐานมาหลายสิบป ี

อย่างต่อเนื่อง และพร้อมทุ่มสรรพก�าลังทั้งหมดของรัฐจีนทั้งระบบให้กับ 

การบรรลุความฝันของจีนที่จะยืนอยู่ได้บนล�าแข้งของตนเอง

ทัง้สองฝ่ายต่างใช้เร่ืองเล่าเดิมพนั “จนี-เมริกา” ข้างต้นในการปลกุ 

ความสามัคคีและพลังร่วมของคนในชาต ิการโหมกระแสความร้อนแรงของ 

สงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีกลับเป็นผลดีต่อการเมืองภายใน 

ประเทศของทั้งไบเดนและสีจิ้นผิง ไบเดนมองว่าภัยคุกคามจากจีนคือ 

เร่ืองเดียวทีพ่รรคเดโมแครตเหน็ตรงกันกับพรรครีพบัลิกัน และเป็นแรงผลกั 

ให้พรรครีพับลิกันสนับสนุนแผนเศรษฐกิจการลงทุนใหญ่ภายหลังวิกฤต 

โควิดของรัฐบาลไบเดน ส่วนสีจิ้นผิงก็อาศัยการต่อสู้จากสหรัฐฯ มาเป็น 

ข้ออ้างในการรวบอ�านาจและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของรัฐสามัคคีกัน 

ภายใต้ผู้น�าที่แข็งแกร่ง การแข่งขันอันร้อนแรงกลายมาเป็นตัวเร่งและ 

ตัวช่วยให้ท้ังสองฝ่ายผลักดันการเปล่ียนผ่านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

ภายในประเทศ และจะมีผลลึกซึ้งต่อการก่อตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีใหม่ของโลกในรอบห้าปีต่อจากนี้

 ยกัษ์จนีและสหรัฐฯ ก�าลังเร่งปรับตวัเพือ่ไม่ให้ซ�า้รอยการสูญพนัธุ ์

ของฉลามยักษ์อย่างเดอะเม็ก และในทีส่ดุก็คงเป็นยักษ์ใหญ่คู่ขนานซึง่ต้อง 

เรียนรู้ที่จะทั้งแข่งขันและอยู่ร่วมกันในโลกใบใหม่

 ส่วนไทย ไม่ว่าจะในระดับธรุกจิหรือประเทศ จะปรับตวัทนักับโลก 

ห่วงโซ่การค้าทีแ่ตกวง โลกเทคโนโลยีดิจทัิลท่ีพลกิโฉมทกุวงการ และโลก 

พลังงานสะอาดที่ตัดสินความยั่งยืนของสังคมหรือไม่

 รุ่งหรือร่วง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง   

 

 


