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คำำานำำา

ในการเดินหมากรุกนั�น เราจะเรียูกก้าวัยู่างท้ายูๆ ของเกมว่ัาเป็ินช่ัวัง  

“Endgame” ซีึ�งจีะเป็ีนก้๊าวเดิ้นสำคัญที�ทั�งสองฝ่า่ยต้องใช้ความรัะมัด้รัะวัง 

สูงยิ�งในก๊ารัเด้ินหมาก๊ เพ้รัาะจีะเปี็นตัวตัด้สินชัยชนะสุด้ท้ายข้องเก๊ม

 เก๊ือบทุก๊ครัั�ง ชัยชนะไม่ได้้มาจีาก๊ช่วงเปิีด้เก๊ม หรัือก๊ลางเก๊ม  

แต่มาจีาก๊ก๊ารัตัด้สินใจีนาทีท้ายๆ ที�ก๊ำลังปีิด้เก๊ม

 ท่ามก๊ลางวิก๊ฤตต่อวิก๊ฤต ตั�งแต่สงครัามยูเครัน โควิด้ เงินเฟ้้อ  

หลายคนมกั๊ถามผมว่าจีนีก๊ำลังเดิ้นหมาก๊ก้๊าวยา่งทา้ยๆ เพ้ื�อปีดิ้เก๊มตา่งๆ  

อย่างไรั จีีนจีะมีทางลงจีาก๊ก๊ารัไปีจีับมือก๊ับปีูตินก๊่อนเก๊ิด้สงครัามยูเครัน 

อย่างไรั จีะมีทางลงจีาก๊นโยบาย Zero Covid ที�เครั่งครััด้อย่างไรั จีะเด้ิน 

หมาก๊อย่างไรัในยุคเงินเฟ้้อโลก๊ จีะพ้ยุงตัวเองไหวไหมท่ามก๊ลางปัีญหา 

ภูาคอสังหาริัมทรััพ้ย์ที�ฉุุด้รัั�งเศรัษิฐกิ๊จี และจีะมีทางลงอย่างไรักั๊บก๊รัณี์ 

พ้ิพ้าทไต้หวันที�หลายคนมองว่าเป็ีนความเสี�ยงทางภููมิรััฐศาสตร์ัที�ใหญ่ 

ที�สุด้ต่อจีาก๊สงครัามยูเครัน

 หนังสือเล่มนี�ตั�งใจีจีะตอบคำถามเหล่านี� โด้ยมีฉุาก๊หลังข้องเรัื�อง 

เปี็นเก๊มสามก๊๊ก๊รัะหว่างมหาอำนาจี หนังสือเปีิด้เรัื�องด้้วยสมรัภููมิยูเครัน 

และไต้หวัน ซีึ�งทำให้เห็นก๊ารัเด้ินเก๊มข้องจีีน สหรััฐฯ และรััสเซีีย จีาก๊นั�น 

จีงึชวนผูอ่้านสำรัวจีผลข้องความขั้ด้แย้งรัะหว่างมหาอำนาจีที�พ้าโลก๊เข้า้สู ่

ยุค “เศรัษิฐก๊ิจีโลก๊ปี่วย” ตามก๊ันเปี็นลูก๊โซี่ ต่อเนื�องมาถึงปีัญหาเศรัษิฐก๊ิจี 

ภูายในข้องจีีนที�ชวนให้หลายคนสงสัยว่าจีีนเข้้าสู่ยุค “ข้าลง” หรัือยัง
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 บทความในหนงัสอืเล่มนี�รัวบรัวมมาจีาก๊ที�เคยตพี้มิพ์้ในหนงัสอืพ้มิพ์้ 

กรุุงเทพธุุรุกิจ แพ้ลตฟ้อรั์ม Blockdit และเว็บไซีต์ The101.world โด้ยผม 

ได้แ้ก๊ไ้ข้ปีรับัปีรังุเนื�อหาให้ทนัสมยัและมคีวามเชื�อมโยงเปีน็รัะบบมาก๊ข้ึ�น 

เพ้ื�อฉุายภูาพ้เศรัษิฐกิ๊จีก๊ารัเมืองโลก๊ในยุคสามก๊๊ก๊ และเจีาะลึก๊ยุทธศาสตร์ั 

ก๊ารัเด้ินหมาก๊ปีิด้เก๊มต่างๆ ข้องจีีน

 ผมข้อข้อบพ้รัะคุณ์สำนัก๊พิ้มพ์้ bookscape และก๊องบรัรัณ์าธิก๊ารั 

ข้องสำนัก๊พิ้มพ้์ที�ดู้แลต้นฉุบับเป็ีนอย่างดี้เช่นเคย และสนับสนุนผลงาน 

ข้องผมอย่างต่อเนื�องตั�งแต่เล่มแรัก๊จีนปีัจีจีุบัน  

อาร์ม ต้ั�งนิรันดร
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อาร์ม ตั้ั�งนำิรันำดร
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หมากการเมืองโลกวัันนี�ชั่างคล้ายูกับพงศาวัดารสามก๊กของจีน 

ในอด้ีตอย่างไม่น่าเชื�อ

 ศกึ๊รัะหวา่งก๊๊ก๊โจีโฉุ ก๊๊ก๊เลา่ปีี� และก๊๊ก๊ซีนุก๊วนเมื�อหลายพ้นัปีีมาแลว้ 

คล้ายก๊ับสถานก๊ารัณ์์สามมหาอำนาจีโลก๊ในวันนี�อย่างน้อยสี�ข้้อด้้วยก๊ัน

 ข้้อแรัก๊สุด้ ศึก๊สามก๊๊ก๊เปี็นเก๊มยุทธศาสตรั์ที�เบอร์ัสองและเบอร์ั 

สามจีับมือก๊ันสู้เบอรั์หนึ�ง ถ้าเปี็นในยุคสามก๊๊ก๊ ก๊๊ก๊โจีโฉุแข้็งแก๊รั่งที�สุด้ใน 

ทกุ๊ด้้าน รัองลงมาคอืก๊๊ก๊ข้องซีนุก๊วนที�เศรัษิฐก๊จิีเจีริัญรุ่ังเรืัอง แตก่๊ำลงัทหารั 

ค่อนข้้างอ่อนแอ ส่วนก๊๊ก๊เล่าปีี�เล็ก๊และยาก๊จีนที�สุด้ แต่ข้ึ�นชื�อว่ารับเก๊่ง 

และมีขุ้นศกึ๊ชั�นยอด้หลายคน ก๊๊ก๊ซุีนก๊วนกั๊บก๊๊ก๊เล่าปีี�จีงึจีำเป็ีนต้องจีบัมือก๊นั 

ทัด้ทานพ้ลังอันยิ�งใหญ่ข้องโจีโฉุ

 หาก๊เปีรัียบเทียบก๊ับสถานก๊ารัณ์์โลก๊วันนี�  สหรััฐฯ ยังคง 

แข้็งแก๊รั่งที�สุด้ในทุก๊มิติ ส่วนจีีน เปี็นมหาอำนาจีด้้านเศรัษิฐก๊ิจี แต่ไม่เคย 

มีปีรัะสบก๊ารัณ์์รับพุ้่งในสงครัามจีริังมานานแล้ว ข้ณ์ะที�รััสเซีียอ่อนแอ 

ที�สุด้ในสามข้ั�วอำนาจี แต่มีชื�อเสียงโด้ด้เด้่นด้้านก๊ารัรับ และในยุคใหม่ 
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พ้ลังก๊องทัพ้ไม่ได้้วัด้ที�ขุ้นศึก๊ แต่วัด้ที�อาวุธนิวเคลียร์ั ซีึ�งรััสเซีียนับว่า 

ไม่น้อยหน้าสหรััฐฯ เลย

 ข้้อที�สอง แม้สองก๊๊ก๊เล็ก๊จีะสรั้างภูาพ้จีับมือก๊ันเพ้ื�อสู้ก๊๊ก๊ใหญ่  

แต่จีริังๆ แล้วสองก๊๊ก๊เล็ก๊มียุทธศาสตร์ัก๊ารัต่อสู้ที�แตก๊ต่างกั๊น ก๊๊ก๊เล่าปีี� 

ต้องก๊ารัล้มล้างอำนาจีข้องโจีโฉุในทันทีและสถาปีนาอำนาจีใหม่ ข้ณ์ะที� 

ก๊๊ก๊ซีุนก๊วนมุ่งเน้นที�ก๊ารัรััก๊ษิาความเจีริัญรัุ่งเรืัองภูายใน หวังให้ก๊๊ก๊โจีโฉุ 

อ่อนแอลง แต่ไม่ต้องก๊ารัให้ล้มพ้ังในทันที เพ้รัาะเก๊รังจีะทำให้แผ่นด้ิน 

ปัี�นป่ีวน ในรัะยะสั�นและก๊ลาง ซีนุก๊วนจึีงเพี้ยงตอ้งก๊ารัโน้มนา้วให้ก๊๊ก๊โจีโฉุ 

ยอมรัับก๊ารัผงาด้ขึ้�นมาข้องตน โด้ยไม่ยก๊ทัพ้ลงมาปีรัาบปีรัาม แล้วคอ่ยๆ 

หวังให้โลก๊เปีลี�ยนผ่านมาอยู่ภูายใต้ก๊ารันำข้องตนในรัะยะยาว

 รััสเซีียในวันนี� แม้จีะอ่อนแอที�สุด้ในสามข้ั�วอำนาจี แต่ก๊ลับมี 

ยุทธศาสตร์ัเชิงรัุก๊ที�ชัด้เจีนและดุ้ด้ันที�สุด้ โด้ยต้องก๊ารัล้มรัะเบียบโลก๊ 

เสรัีนิยมข้องสหรััฐฯ หวังล้างแผลแค้นที�สหรััฐฯ เคยทุบสหภูาพ้โซีเวียต 

จีนพ้งัทลาย ข้ณ์ะที�ยทุธศาสตรัห์ลกั๊ข้องจีนีนั�นไมไ่ด้้ตอ้งก๊ารัลม้รัะเบยีบโลก๊ 

ข้องสหรััฐฯ ทนัที แต่ตอ้งก๊ารัเข้า้มามีบทบาทมาก๊ขึ้�นและเป็ีนผูน้ำรัว่มก๊บั 

สหรััฐฯ ในรัะเบียบโลก๊ทุนนิยมอย่างที�เปี็นอยู่ในปีัจีจีุบัน ส่วนในอนาคต 

เมื�อตนแข้็งแก๊ร่ังและมีความพ้รั้อมมาก๊ข้ึ�น จีึงหวังจีะค่อยๆ เปีลี�ยนผ่าน 

ไปีสู่ก๊ารัเปี็นเบอรั์หนึ�งแทนที�สหรััฐฯ ในโครังสรั้างรัะเบียบโลก๊ทุนนิยม

 จีีนทำมาค้าข้ายภูายใต้รัะบบก๊ารัค้าและรัะบบก๊ารัเงินรัะหว่าง 

ปีรัะเทศข้องตะวนัตก๊ จีนีจึีงไมต่อ้งก๊ารัพ้ลิก๊โลก๊ทั�งใบในทันที เพ้รัาะจีนีเอง 

จีะเสียมาก๊ก๊ว่าได้้ จีีนยังคงได้้ปีรัะโยชน์จีาก๊รัะเบียบโลก๊ปีัจีจีุบันที�สหรััฐฯ  

สรัา้งไว้และเป็ีนผูน้ำอยู ่เพี้ยงแต่ตอ้งก๊ารัให้สหรัฐัฯ หยุด้ทบุจีนีและยอมรับั 

ให้จีีนข้ึ�นมาเปี็นคู่บัลลังก๊์จีัก๊รัพ้รัรัด้ิ รั่วมก๊ำหนด้รัะเบียบโลก๊ให้มาก๊ข้ึ�น

 ข้้อที�สาม ในพ้งศาวด้ารัสามก๊๊ก๊ ก๊๊ก๊เล่าปีี�มียุทธศาสตรั์ “ต้องรัุก๊ 

เพ้ื�ออยู่รัอด้” เสมือนรััสเซีียวันนี�ที�ดู้แข้็งก๊ร้ัาว ดุ้ด้ัน และจีำเป็ีนต้องสร้ัาง 

สงครัามเพ้ื�อความอยู่รัอด้ข้องตน ตำรัาพ้ชิยัสงครัามจีนีอธิบายว่า ยิ�งอ่อนแอ  

ยิ�งตอ้งอาศัยก๊ารัรุัก๊ ไม่ใช่เพ้ื�อทำลายศัตรั ูแต่เพ้ื�อรััก๊ษิาฐานอำนาจีข้องตน 
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ไว้ให้ได้้ ก๊ารัทำสงครัามก๊ับศัตรัูจีะช่วยสรั้างสามัคคีในรััฐ ทำให้ศัตรัู 

ไม่สามารัถทำลายหรัือบด้ข้ยี�ก๊๊ก๊เล็ก๊ได้้ในทันที เพ้รัาะต้องคอยตั�งรัับ 

ก๊ารับุก๊รัุก๊ที�สรั้างความปีั�นปี่วนรัำคาญอยู่ตลอด้

 ยุทธศาสตรั์ข้องรััสเซีียในวันนี�ก๊็มุ่งใช้เก๊มก๊ารัรัุก๊และก๊ารัทำ 

สงครัามไฮบริัด้ มุ่งสร้ัางความปัี�นป่ีวนรัำคาญทั�งสงครัามไซีเบอร์ั สงครัาม 

ข้้อมูลข้่าวสารั ก๊ารัแฮ็ก๊ข้้อมูล และก๊ารัแทรัก๊แซีงก๊ารัเลือก๊ตั�งภูายในข้อง 

สหรััฐฯ ไปีจีนถึงก๊ารัทำสงครัามรับจีรัิงชนิด้เสียเลือด้เนื�ออย่างหนัก๊หนา 

สาหัสในยูเครัน 

 ทั�งหมด้นี� ปีูตินอาจีต้องทำเพ้ื�อความอยู่รัอด้ข้องฐานอำนาจี 

ข้องตนในรััสเซีีย แทนที�จีะเป็ีนฝ่่ายตั�งรัับก๊ารัข้ยายอิทธิพ้ลข้ององค์ก๊ารั 

สนธิสัญญาแอตแลนติก๊เหนือ หรัือ นาโต (NATO) และค่านิยมเสรัีนิยม 

ปีรัะชาธปิีไตยที�เริั�มคืบคลานมาปีรัะชดิ้ชายแด้น สูบ้กุ๊ออก๊ไปีก๊อ่ศกึ๊สงครัาม 

เพ้ื�อแสด้งความแข้ง็แก๊รัง่ทางก๊ารัทหารั สรัา้งสามคัคใีนหมูค่นรััสเซียีสูก้๊บั 

ศัตรัูภูายนอก๊ พ้รั้อมสรั้างความปีั�นปี่วนภูายนอก๊อยู่ตลอด้ เพ้ื�อเบี�ยงเบน 

ไม่ให้คนตรัะหนัก๊ถึงความอ่อนแอภูายในที�ก๊ำลังก๊ัด้ก๊รั่อนรััสเซีียทั�งทาง 

เศรัษิฐก๊ิจีและก๊ารัเมือง

 ข้้อสุด้ท้ายแต่สำคัญมาก๊ก๊็คือ ก๊๊ก๊เล่าปีี�ก๊ับก๊๊ก๊ซีุนก๊วนนั�นเปี็น 

พ้ันธมิตรัหลวมๆ มาก๊ก๊ว่าจีะเปี็นพ้ันธมิตรัจีรัิงจีัง ใครัเคยอ่านสามก๊๊ก๊ 

จีะทรัาบด้ีว่า ทุก๊ครัั�งที�ข้งเบ้ง กุ๊นซีือใหญ่ข้องก๊๊ก๊เล่าปีี� ยก๊ทัพ้ใหญ่บุก๊ก๊๊ก๊ 

โจีโฉุ จีะส่งจีด้หมายข้อให้ซีุนก๊วนยก๊ทัพ้บุก๊พ้รั้อมก๊ัน แต่ทุก๊ครัั�งซีุนก๊วน

ก๊ลับนั�งนิ�งเตรีัยมเป็ีนตาอยู่คว้าพุ้งปีลา ทำมาก๊สุด้ก็๊เพ้ียงส่งก๊องทัพ้ 

ไปีชายแด้นแต่ไม่ได้้บุก๊จีรัิง แน่นอนว่าซีุนก๊วนไม่ได้้ช่วยโจีโฉุ แต่ก๊็ไม่ได้้ 

ช่วยข้งเบ้งเต็มที�เช่นกั๊น ยุทธศาสตร์ัหลัก๊ข้องซุีนก๊วนคือดู้ว่าข้งเบ้ง 

จีะชนะจีรัิงไหม ก๊่อนจีะทุ่มสุด้ตัวไปีก๊ับข้งเบ้ง

 มีก๊ารัเปีรัียบเทียบพ้ันธมิตรัจีีนและรััสเซีียตอนนี�ว่าเหมือนก๊่อ 

ปีรัาสาทบนก๊องทรัาย เพ้รัาะในอดี้ตจีีนกั๊บรััสเซีียเคยบาด้หมางกั๊นมา 

ทั�งเรืั�องเข้ตแด้นและปีรัะวัตศิาสตรั ์ไม่ใช่วา่รััก๊ก๊นัแนบสนทิมาแต่ปีางไหน  
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ที�วันนี�เปี็นพั้นธมิตรัก๊ันก๊็เพ้ียงเพ้รัาะก๊ำลังถูก๊สหรััฐฯ หมายหัวเล่นงาน 

ทั�งคู่ เรีัยก๊ว่าทั�งคู่มีศัตรูัรั่วมก๊ันมาก๊ก๊ว่าจีะเป็ีนมิตรัรััก๊ร่ัวมอุด้มก๊ารัณ์์ 

ที�แท้จีรัิง

 ท่าทีจีีนในสงครัามยูเครันจึีงออก๊มาในลัก๊ษิณ์ะตาอยู่คอยดู้ 

สถานก๊ารัณ์ม์าก๊ก๊ว่าจีะทุม่สุด้ตัวเป็ีนตายไปีกั๊บรัสัเซียี ยิ�งก๊ารัรับในยูเครัน 

ด้จูีะเป็ีนสงครัามยืด้เยื�อยาวนานและมีความไม่แน่นอนสูงมาก๊ ยทุธศาสตร์ั 

ข้องจีีนจีึงไม่ต้องก๊ารัแตก๊หัก๊จีาก๊สหรััฐฯ และตะวันตก๊แบบข้าด้สะบั�น  

เพ้รัาะเศรัษิฐก๊ิจีจีีนพ้ึ�งพ้าและเชื�อมโยงก๊ับสหรััฐฯ และตะวันตก๊มาก๊ก๊ว่า 

ก๊ับรััสเซีีย แน่นอนว่าจีีนไม่ร่ัวมคว�ำบาตรัรััสเซีีย และคงช่วยรััสเซีียทาง 

เศรัษิฐก๊ิจีเท่าที�จีะช่วยได้้ แต่จีะให้เสี�ยจีีนทุ่มสุด้ตัวอุ้มรััสเซีียก๊็คงไม่ใช่

 ส่วนสหรััฐฯ นั�น แม้จีะผิด้พ้ลาด้มามาก๊มาย แต่ก๊็เปี็นปีรัะเทศที� 

เฉุียบคมมาก๊ในก๊ารัจัีด้ลำดั้บความสำคัญทางยุทธศาสตร์ั ซึี�ง ณ์ ตอนนี�  

ศัตรัูอันด้ับหนึ�งข้องสหรััฐฯ คือจีีน สาเหตุหนึ�งที�สหรััฐฯ ถอนทัพ้ออก๊จีาก๊ 

อัฟ้ก๊านิสถานและพ้ยายามจีำกั๊ด้ก๊ารัเข้้าไปียุ่งเกี๊�ยวกั๊บสงครัามที�ยูเครัน  

ก๊็เพ้รัาะสหรััฐฯ รู้ัว่าจีะรับพ้ร้ัอมกั๊นหลายศึก๊ไม่ได้้ ตอนนี�ภัูยคุก๊คาม 

อันด้ับหนึ�งข้องสหรััฐฯ คือจีีนเท่านั�น หาก๊สหรััฐฯ สามารัถจีัด้ก๊ารัสยบจีีน 

ได้้สำเร็ัจี รััสเซีียเองก็๊ไม่มีพ้ี�ใหญ่ให้พ้ึ�งพ้า และดุ้ลอำนาจีโลก๊ก็๊จีะก๊ลับไปี 

เปี็นโลก๊ที�นำโด้ยสหรััฐฯ อย่างสมบูรัณ์์อีก๊ครัั�ง

 หนังสือเล่มนี�จีะชวนวิเครัาะห์ว่าสงครัามยูเครันก๊ลายมาเป็ีน 

จีดุ้เปีลี�ยนข้องโลก๊ได้้อยา่งไรั เสมอืนหนึ�ง “ศกึ๊เซีก็๊เพ้ก็๊” ที�เคยแบง่แผน่ด้นิ 

เปี็นสามก๊๊ก๊เมื�อครัั�งอด้ีตก๊าล แผ่นด้ินโลก๊วันนี�ได้้เข้้าสู่ก๊ารัสิ�นสุด้ข้องยุค 

โลก๊าภูวิตันที์�มีสหรััฐฯ เปีน็ผูน้ำและผูจ้ีดั้รัะเบยีบโลก๊ เปีลี�ยนมาสูย่คุฟ้า้ปีดิ้

ที�เตม็ไปีด้ว้ยก๊ารัแบ่งฝั่ก๊แบ่งฝ่า่ยจีนผลกั๊เศรัษิฐก๊จิีโลก๊ทั�งใบให้ออ่นแอลง 

 ทั�งหมด้นี� จีีนในฐานะผู้เล่นหลัก๊คนหนึ�งก๊ำลังเด้ินหมาก๊เพ้ื�อปีิด้ 

เก๊มอย่างไรั ท่ามก๊ลางวิก๊ฤตภูายในที�ก๊ำลังท้าทายสีจีิ�นผิงอย่างหนัก๊ยิ�ง

เช่นก๊ัน   


