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1. สถานการณ์ในภาพรวม 
 ภายหลงัจีนควบคุมสถานการณ์ประเทศไดม้ากข้ึน จีนไดพ้ยายามแสดงบทบาทแกไ้ขปัญหาของ
โลก  ซ่ึงเป็นทั้งโอกาสและความทา้ทายต่อนโยบายต่างประเทศของจีน โอกาสคือการยอมรับการผงาดข้ึนมา
ของจีนและการฟ้ืนฟูตลาดส่งออกของจีนในต่างประเทศ โดยจีนไดใ้ชโ้อกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 
สร้างความเช่ือใจและร่วมมือกบัต่างประเทศใหใ้กลชิ้ดมากข้ึน การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ทีมแพทย ์อุปกรณ์
ป้องกันและรักษาผูป่้วย โดยตั้ งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 จีนส่งออกหน้ากากกว่า 4,000,000,000 ช้ิน 
เคร่ืองช่วยหายใจ 16,000 เคร่ือง, ชุดป้องกนั 37,500,000 ช้ิน และชุดทดสอบเช้ือไวรัส 2,840,000 ชุด ไป
ช่วยเหลือต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ ขณะเดียวกนั จีนไดเ้ผชิญความทา้ทายจากการแพร่ระบาดของไวรัส
จากผูเ้ดินทางจากต่างประเทศ ความหวาดระแวงต่อการช่วยเหลือของจีนในบางประเทศ ตลาดและระบบ
เศรษฐกิจโลกไดรั้บความเสียหาย และแนวคิดชาตินิยมท่ีเร่ิมมีมากข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อความกา้วหนา้
ขององคก์ารระหวา่งประเทศและผลประโยชน์ของจีนในต่างประเทศ 

2. บทวิเคราะห์การขยายบทบาทของจีนในการรับมือวิกฤตโควิด-19 บนเวทโีลก 
1) จีนกับชาวจีนโพ้นทะเล กลุ่มสังคมชาวจีนโพน้ทะเลมีความส าคญัต่อความส าเร็จของนโยบาย

ต่างประเทศจีนมาโดยตลอด รัฐบาลจีนตระหนกัในประเด็นน้ีจึงไดใ้ห้ความช่วยเหลือต่อชาวจีนโพน้ทะเล
ทัว่โลก โดยเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลมลฑลหูเป่ยไดจ้ดัส่งส่ิงของให้กบัชาวจีนโพน้ทะเลใน
พื้นท่ีต่างๆทัว่โลกเพื่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบดว้ย หนา้กาก สมุนไพรจีน 
เพราะในช่วงแรกท่ีเกิดการแพร่ระบาดในจีน ชาวจีนโพน้ทะเลในต่างประเทศไดใ้ห้ความช่วยเหลือชาวจีน
และรัฐบาลจีน ดงันั้น เม่ือเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19ในต่างประเทศมากข้ึนจนส่งผลใหช้าว
จีนโพน้ทะเลเผชิญกบัความยากลาบาก รัฐบาลจีนและชาวจีนในแผน่ดินใหญ่จึงตอ้งร่วมมือกบัชาวจีนโพน้
ทะเลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใหม่ของโลกไปพร้อมกัน นอกจากนั้ น ในขณะท่ีจีนแบ่งปัน
ประสบการณ์การรักษาใหแ้ก่ประเทศต่างๆทัว่โลก จีนไดส่้งออกศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนไปพร้อมกนัดว้ย
ซ่ึงไดช่้วยให้เกิดการยอมรับบทบาทของจีนต่อเวทีโลกมากข้ึน เช่น บทบาทของชาวจีนในเมืองปราโต
(Prato) แควน้ทศัคานี (Tuscany) ของอิตาลี  มีความส าคญัในการช่วยเหลือรัฐบาลทอ้งถ่ินแกไ้ขปัญหาไวรัส
โควิด-19 ขณะเดียวกนั   บทบาทของชาวจีนโพน้ทะเลกลุ่มน้ีช่วยสร้างความเช่ือใจของอิตาลีต่อบทบาท   
ของจีน 

2) จีนกบัเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของจีนต่อการแกไ้ขปัญหาไวรัสวิด-19 ในประเทศเพื่อน
บา้นมีความสอดคลอ้งกบันโยบาย “Good Neighbor Policy” และ “Belt and Road Initiative-BRI” ซ่ึงใน
ส่วนของพื้นท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น นายหวงั อ้ี (Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การต่างประเทศจีน ได้พบปะกับนายดอน ปรมตัถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย       
เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีกรุงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดช่้วยสร้าง
ความเช่ือใจและร่วมมือใกลชิ้ดระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบา้น ขณะท่ีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม



อาเซียนท่ีเวียดนามเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563    ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความช่ืนชม     
ความพยายามของจีนในการต่อสู้กบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเห็นชอบร่วมกนัในการเสริม
ความร่วมมือดา้นการป้องกนัเพื่อรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งน้ี บทบาทของจีนในการเป็นผูน้ า
ของภูมิภาคมีมากข้ึนภายหลงัเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะท่ีบทบาทของสหรัฐอเมริกาได้
ลดลงไป 

3) จีนกับตะวันออกกลาง จีนมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัหลายประเทศในตะวนัออกกลาง เพราะ
เป็นพื้นท่ีแหล่งพลงังานท่ีส าคญัภายนอกประเทศ ขณะเดียวกนั ยงัเป็นหน่ึงในพื้นท่ีภูมิรัฐศาสตร์ท่ีส าคญัต่อ
โครงการ BRI ท่ีน าเสนอโดยจีน ดงันั้น จีนจึงเร่ิมช่วยเหลือหลายประเทศในตะวนัออกกลางเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการต่อสู้กบัไวรัสโควิด-19 เช่น การส่งทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญไปช่วยเหลือ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหา และการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้แก่อิหร่าน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย 
และอีกหลายประเทศ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากประเทศในตะวนัออกกลางและภาพลกัษณ์ของจีนในการ
เป็นผูน้ าโลกมีมากข้ึนเพราะจีนมีทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยเหลือประเทศต่างๆได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) จีนกบัแอฟริกา ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัประเทศในภูมิภาคแอฟริกาใกลชิ้ดกนัมากมาหลายปี 
โดยเฉพาะตั้งแต่ท่ีจีนไดริ้เร่ิมนโยบาย BRI ภูมิภาคแอฟริกาคือหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมายการเช่ือมโยงทาง      
ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกบัระบบโลก โดยในปี พ.ศ.2562 มูลค่าการคา้ระหว่างจีนกบักลุ่มประเทศแอฟริกา
ประมาณ 208,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการแพร่ระบาดไวรัสวิดในจีนและทัว่โลก
ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา รัฐบาลจีนไดมี้มาตรการควบคุมและเขม้งวดต่อทั้งชาวจีนและ
ชาวต่างชาติเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชาว  
แอฟริกนัและชาวจีน เพราะชาวจีนหวาดระแวงว่าชาวแอฟริกนัอาจจะติดเช้ือไวรัสวิด-19 มีชาวแอฟริกนั
หลายพนัคนในเมืองกว่างโจว มลฑลกว่างตง ถูกขบัไล่ออกจากโรงแรมและท่ีพกัต่างๆ ขณะเดียวกัน
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขและต ารวจจีนไดใ้ช้มาตรการเขม้งวดเพื่อตรวจหาเช้ือโควิด-19 ตามท่ีพกัของชาว    
แอฟริกัน สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้มีการประทว้งรัฐบาลจีนในแอฟริกาและสหภาพแอฟริกาออก
แถลงการณ์แสดงความกงัวลต่อรัฐบาลจีน ประเด็นน้ีก าลงัทา้ทายผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนัระหว่างจีนและ
แอฟริกา 

5) จีนกับยุโรป ยุโรปมีความส าคญัต่อจีนมานาน โดยเฉพาะต่อความส าเร็จของนโยบาย BRI 
ภายหลงัเกิดสงครามการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ  ท่ีเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2560    จีนให้ความส าคญัต่อยโุรป
มากข้ึนเพื่อกระจายความเส่ียงทางการคา้ไปยงัพื้นท่ีต่างๆทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม เม่ือเกิดการระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ในจีนและทัว่โลกตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ.2563 จีนเร่ิมส่งความช่วยเหลือไปยงัพื้นท่ียุโรปตะวนัตกและ
ตะวนัออก บางประเทศ เช่น อิตาลีไดต้อบสนองเชิงบวกต่อความช่วยเหลือจากจีน อย่างไรก็ตาม หลาย
ประเทศไดย้กเลิกการรับความช่วยเหลือจากจีน เพราะอา้งว่าอุปกรณ์ทางการแพทยข์องจีนไม่ไดม้าตรฐาน 
ขณะท่ีสหภาพยโุรปมีความหวาดระแวงต่อนโยบายความช่วยเหลือของจีนและกงัวลว่าจีนอาจจะใชโ้อกาส



จากวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ขยายอิทธิพลทางการเมืองเขา้ไปในยุโรป การตอบสนองท่ีแตกต่างและ
หลากหลายของประเทศในยโุรปจึงเป็นทั้งโอกาสและขอ้ทา้ทายต่อผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคน้ี 

6) จีนกบัสหรัฐอเมริกา จีนมีปัญหาสงครามการคา้กบัสหรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และภายหลงัเกิด
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศและสหรัฐอเมริกา จีนขัดแยง้กับสหรัฐมากข้ึนเพราะ
ประธานาธิบดีโดนลั ทรัมป์ ไดเ้รียกไวรัสโควิด-19 ว่า “ไวรัสจีน” (Chinese Virus) เพราะเป็นเช้ือไวรัสท่ี
แพร่ระบาดมาจากจีน และมีการกล่าวหาระหวา่งรัฐบาลสหรัฐฯและรัฐบาลจีนวา่อยูเ่บ้ืองหลงัการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส อยา่งไรก็ตาม ผูน้ าจีนและสหรัฐฯพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ขดัแยง้มากข้ึน โดยไดมี้
การพูดคุยผา่นโทรศพัทพ์ร้อมทั้งแสดงท่าทีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการแกไ้ขปัญหาภายในประเทศ ซ่ึง
จีนพร้อมท่ีจะสนบัสนุนสหรัฐฯในการแกไ้ขปัญหาภายหลงัมีการประเมินว่าสหรัฐฯจะเป็นศูนยก์ลางการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ต่อจากยโุรปและจีน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัสหรัฐฯท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดข้ึนทั้งความ
ร่วมมือและยงัวิจารณ์บทบาทการด าเนินงานขององคก์ารอนามยัโลกท่ีสนใจจีนมากเกินไปทั้งๆท่ีสหรัฐคือ
ประเทศท่ีบริจาคเงินให้องค์การอนามยัโลกมากท่ีสุด ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด 
ขณะเดียวกนั ผูท่ี้มีแนวคิดอนุรักษนิ์ยมในสหรัฐอเมริกาไดว้ิจารณ์การท างานขององคก์ารอนามยัโลกมากข้ึน 
เช่น นายมาร์โก รูบิโอ สมาชิกวฒิุสภาสหรัฐฯ จากพรรครีพบัลิกนั ไดก้ล่าวหาวา่ผูอ้  านวยการองคก์ารอนามยั
โลกยอมรับขอ้มูลท่ีบิดเบือนจากจีนและใชข้อ้มูลดงักล่าวช้ีน าประชาคมระหว่างประเทศ ซ่ึงต่อมาสหรัฐได้
ประกาศลดเงินสนบัสนุนต่อองคก์ารนอนามยัโลกและสะทอ้นว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯก าลงัลด
ความส าคญัขององค์การระหว่างประเทศท่ีมีการด าเนินงานไม่ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของ
สหรัฐฯ และกอ็าจจะกลายเป็นโอกาสของจีนในการแสดงบทบาทแทนท่ีสหรัฐฯไดม้ากข้ึน 

7) จีนกับองค์การระหว่างประเทศ ภายหลงัจากไวรัสโควิด-19 ไดแ้พร่ระบาดจากจีนไปทัว่โลก 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization-WHO) ไดอ้อกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ
ร่วมมือกนัเพื่อหยดุย ั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจีนไดแ้สดงออกถึงการมีความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 
เช่น เม่ือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) จดัประชุมทางไกลผา่นดาวเทียม เม่ือวนัท่ี 
9 เมษายน พ.ศ.2563 นายเฉิน ซู (Chen Xu) ผูแ้ทนถาวรจีนประจ าสหประชาชาติ ไดก้ล่าวเนน้ย  ้าบทบาทของ
จีนในการมีส่วนร่วมกบัต่างประเทศแกไ้ขวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จีนไดรั้บการยกย่องช่ืนชม
จากสหประชาชาติ องคก์ารอนามยัโลกและประชาคมโลก 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมีความ
เช่ือมโยงและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัสูงมาก ส่งผลให้การแพร่ระบาดของเช้ือโรคในจีนสามารถกระจายไปได้
ทัว่โลกและเกิดอนัตรายต่อชีวิตของประชาชกรโลก ขณะเดียวกนั ยงัท าลายระบบสังคมและเศรษฐกิจของ
โลกไปพร้อมกนั ซ่ึงผูน้ าจีนพิจารณาว่าการร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเขม้แข็งจะน าไปสู่การไดรั้บชยัชนะ
ร่วมกนั ดงันั้น ประธานาธิบดี สี จ้ินผงิ จึงไดเ้ขา้ร่วมการประชุมทางไกลผา่นจอภาพคร้ังแรกของการประชุม
ผูน้ ากลุ่ม G20 เม่ือ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงท่าทีและบทบาทของจีนไดช่้วยสร้างความมัน่ใจต่อผูน้ าประเทศ



เศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะต่อการฟ้ืนฟูความเสียหายของระบบเศรษฐกิจโลกภายหลงัส้ินสุดการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
3. ความท้าทายต่อบทบาทของจีนในอนาคต 

1) ความเช่ือใจระหว่างประเทศ ภายหลงัจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในต่างประเทศ 
จีนพยายามแสดงบทบาทในการแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะการใหข้อ้เสนอแนะทางนโยบายและสนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์จ าเป็น ซ่ึงส่งผลให้เกิดการยอมรับบทบาทของจีนมากข้ึน อาจพิจารณาได้ว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คือโอกาสของจีนในการส่งออก “China Model” สู่โลก อยา่งไรก็ตาม 
บางประเทศยงัคงหวาดระแวงต่อบทบาทของจีน เช่น ความช่วยเหลือจากจีนไดรั้บการยอมรับจากอิตาลี 
อย่างมาก แต่ขณะเดียวกนั คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปแสดงท่าทีกงัวลต่อบทบาทของจีนต่อประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกิจการรัฐวิสาหกิจได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวจีน ซ่ึงสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีตกต ่ารุนแรงและราคาหุ้นท่ีร่วงลงอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้กิจการรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเส่ียงต่อการ
ขายกิจการใหน้กัลงทุนต่างชาติมากข้ึน 

2) บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ จากท่าทีของรัฐบาลจีนท่ีไดน้ าเสนอว่าการแกไ้ขปัญหาการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีความเช่ือมโยงทั้งระบบโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศคือ
หนทางเดียวในการสร้างชยัชนะร่วมกนั อยา่งไรกต็าม ในอีกดา้นของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก าลงัส่งผล
ให้เกิดการก่อตวัของแนวคิดชาตินิยมและท าลายแนวคิดเสรีนิยมใหม่(Neo-Liberalism)ท่ีให้ความส าคญักบั
องค์การระหว่างประเทศและความร่วมมือมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีลดน้อยลง เช่น รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาประกาศจะลดเงินสนุนองคก์ารอนามยัโลกซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององคก์าร
ดงักล่าว สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนก าลงัทา้ทายต่อนโยบายจีนท่ีตอ้งการส่งเสริมบทบาทขององคก์ารระหว่าง
ประเทศทั้งองคก์รท่ีก่อตั้งโดยประเทศตะวนัตกและองคก์รใหม่ท่ีจีนมีบทบาทน าในการก่อตั้ง 

3) การผลิตและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการผลิต
และขนส่งสินคา้ของโลก ซ่ึงท่ีผา่นมาจีนไดมี้การส ารองทรัพยากรและวตัถุดิบท่ีส าคญัต่อการผลิตสินคา้และ
บริการเพื่ออุปโภคและบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เพราะรัฐบาลจีนตระหนักถึง
ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐฯท่ีเร่ิมตน้ในปี พ.ศ.2560 อยา่งไรก็ตาม หากสถานการณ์
ยืดเยื้อ ระบบการผลิตและขนส่งสินคา้อาจจะส่งผลกระทบต่อจีน โดยเฉพาะความมัน่คงทางดา้นอาหาร 
ขณะเดียวกนั หากตลาดในต่างประเทศฟ้ืนตวัชา้อาจจะกระทบต่อการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศของ
มากกว่านั้น จีนอาจจะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ
อุตสาหกรรมโลก เพราะภายหลงัการระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลใหบ้ริษทัอุตสาหกรรมของโลก
ยา้ยฐานการผลิตสินคา้ออกจากจีนไปยงัประเทศอ่ืนเพื่อกระจายความเส่ียง 

ความทา้ทายท่ีก าลงัเกิดข้ึนน้ีคือดชันีช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง 
การเมืองของจีนในอนาคต หากจีนสามารถสร้างความเช่ือใจและพฒันาความร่วมมือกบันานาชาติเพื่อแกไ้ข
ปัญหาไวรัสโควิด-19 ไดส้ าเร็จก็จะส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ให้เจริญเติบโตต่อไป จีนจะ



สามารถผงาดข้ึนมาอยา่งสันติและเป็นผูน้ าระบบระหว่างประเทศได ้อยา่งไรก็ตาม หากจีนไม่สามารถสร้าง
ความส าเร็จให้เกิดข้ึนได ้ผลเสียหายอาจจะเกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองของจีนตามล าดบั เพราะ
ระบบเศรษฐกิจของจีนไดเ้ร่ิมบูรณาการเขา้กบัระบบเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบนั 
นโยบายต่างประเทศจึงเช่ือมโยงกบันโยบายภายในประเทศอยา่งมาก 

4.โอกาสต่อไทยและอาเซียน 

การเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสวิด-19 คือจุดเปล่ียนท่ีส าคญัต่อการขยายความร่วมมือ
ระหว่างไทย อาเซียน และจีน อาจพิจารณาไดว้่าวิกฤตการณ์น ามาซ่ึงโอกาสในการสร้างระเบียบใหม่ของ
ภูมิภาคอีกคร้ัง ซ่ึงจีนจะเป็นหน่ึงในมหาอ านาจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างระเบียบใหม่      ขณะเดียวกนั 
ก็จะเป็นโอกาสต่อแสดงบทบาทของไทยเช่นเดียวกนั  เพราะไทยเป็นประเทศท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัจีนมา
โดยตลอด ฝ่ายจีนยงัคงระลึกถึงความร่วมมือระหว่างจีน ไทย และอาเซียนในการเผชิญกบัปัญหาการเกิด
วิกฤตการเงินเอเชียในปี พ.ศ. 2540 และการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรงหรือซาร์ส 
(SARS) เม่ือปี พ.ศ.2546 พิจารณาไดจ้ากเหตุการณ์ความช่วยเหลือของจีนต่อลาวในในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เช่น 
การประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวกสาม เม่ือ 14 เมษายน พ.ศ.2563 ท่ีผ่านมา นายหล่ี เค่อเฉียง 
นายกรัฐมนตรีจีน ไดก้ล่าวถึงการเป็นประชาคมท่ีมีอนาคตร่วมกนัในอนาคต  อาเซียนและประเทศคู่เจรจา
บวกสามควรแกไ้ขปัญหาวิกฤตร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนายกรัฐมนตรีไทยท่ีสนบัสนุนใหมี้การ
ร่วมมือกนัในภูมิภาคเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ีสะทอ้นถึงบทบาทของจีนกบัประเทศใน
ภูมิภาคก าลงัร่วมมือกนัสร้างระเบียบใหม่ของภูมิภาค 

5. บทสัมภาษณ์พลเอกสุรสิทธ์ิ ถนัดทาง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

ค าถาม: ท่านเห็นว่าบทบาทของจีนในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสในต่างประเทศเป็นอยา่งไร  
ไทยควรมีความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ต่อจีนในประเดน็น้ีอยา่งไร  

ค าตอบ:  จีนมีความพร้อมในดา้นเคร่ืองมือ บุคลากร และประสบการณ์ ดงันั้น ส่ิงท่ีจีนน าไปช่วย
ต่างประเทศสามารถกระท าไดอ้ย่างเต็มท่ี   ขณะเดียวกนั จะตอ้งมีการขอความช่วยเหลือจากจีนก่อนจึงจะ
สามารถด าเนินการได้  (ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าจีนไม่พร้อม)  แต่จีนตอ้งระมดัระวงัภาพลกัษณ์ของจีนต่อ
ภารกิจความช่วยเหลือในต่างประเทศ  ทั้ งน้ี  บทบาทของจีนในประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจีนมี
ศกัยภาพสูงมากในการ เคล่ือนยา้ยทางยทุธศาสตร์(Strategic Movement)ในดา้นเคร่ืองมือและทรัพยากรใน
สภาวะฉุกเฉิน  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกขท์ัว่โลก  รวมทั้งการจดัการในวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  

ในส่วนของการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน ไทยมีความร่วมมือกับจีนคู่ขนานกับประเทศ
ตะวนัตก เพราะระบบความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity System)ของไทยกบัต่างประเทศมีมานาน 



ไทยร่วมมือกบัสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ซ่ึงในขณะนั้นจีนยงัไม่ไดมี้ความร่วมมือกบัไทย ดงันั้น 
เม่ือจีนในปัจจุบนัมีการพฒันาทางดา้นห้องทดลองมากข้ึนก็จะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในภูมิภาค 
โดยเฉพาะส่งผลดีต่อความร่วมมือระหวา่งจีนกบัไทยและจีนกบัอาเซียน เพราะศูนยก์ารแพทยท์างทหารของ
อาเซียนมีท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงจีนจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนไดผ้่านกรอบความร่วมมือ ASEN Plus 
Three และ ASEAN Plus One ดงันั้น หากจีนและไทยร่วมมือกนัในเร่ืองความมัน่คงมนุษย ์(Human 
Security) จะมีประโยชน์ต่อการสร้างความมัน่ใจและความมัน่คงของภูมิภาคมากข้ึนและส่งผลส าเร็จต่อ
เป้าหมายของจีนในภูมิภาค ขณะเดียวกนั ไทยจะมีโอกาสแสดงบทบาทเป็นศูนยก์ลางดา้นการฝึกฝน วิจยั 
และพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีจีนท าไดดี้และจะตอ้งพฒันาความร่วมมือกบัไทย
มากข้ึน 

6. ในมุมมองของศาสตราจารย์ จู เจิ้นหมิง（朱振明）สถาบันวิจัยเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(คนุหมิง) และ ศูนย์ไทยศึกษาแห่งมลฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ์จู เจ้ินหมิงไดแ้สดงความคิดเห็นว่าจีนกบัไทยตอ้งประสานมือสามคัคีกนั ส่งเสริม
ความร่วมมือและร่วมกนัต่อสู้กบัโรคปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรน่าเพื่อใหไ้ดรั้บชยัชนะในทา้ยท่ีสุด ในช่วง
เวลาท่ีผา่นมาขณะท่ีประชาชนจีนก าลงัประสบความยากล าบากอยา่งแสนสาหัสในการป้องกนัและควบคุม
โลกนั้น ทั้งประชาชนไทยและรัฐบาลไทยมีความเขา้ใจจีนและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาของจีนซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ล ้าค่ามาก และสะทอ้นถึงมิตรภาพ “จีนไทยมิใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกนั” อยา่งลึกซ้ึง 

 ในปัจจุบนัไทยก าลงัต่อสูก้บัปัญหาและเป็นช่วงเวลาท่ีทา้ทายของรัฐบาลและประชาชนไทย รัฐบาล
จีนและประชาชนจีนมีความเขา้ใจและพยายามสนับสนุนช่วยเหลือต่อไทยอย่างเต็มท่ีมาตั้งแต่วนัท่ี 24 
มีนาคม พ.ศ.2563 ประกอบดว้ยการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์การแพทย ์เช่น ชุดอุปกรณ์ตรวจหาเช้ือไวรัส 
หนา้กากอนามยั และชุดป้องกนัทางการแพทย ์ขณะเดียวกนั รัฐบาลจีนไดเ้พิ่มการน าเขา้สินคา้เกษตรจาก
ไทยมากข้ึน มาตรการดงักล่าวน้ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนไทยและการ



พฒันาเศรษฐกิจของไทย มิตรภาพท่ีเกิดข้ึนระหว่างสองประเทศน้ีสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของ “Super 
Poll” ในไทยท่ีระบุว่าประชาชนไทยร้อยละ 73.3 มองว่าจีนเป็นประเทศท่ีเป็นมิตรกบัไทยมากท่ีสุดในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

นอกจากนั้น ศาสตราจารย ์จู เจ้ินหมิง มองว่าสถานการณ์ในปัจจุบนัคือโอกาสท่ีดีต่อการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างจีนและไทยให้ก้าวหน้าและรอบด้านมากข้ึน ซ่ึงควรประกอบด้วย 3 ประการ ดังน้ี                
1) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการป้องกนัและควบคุมโรค 2) การกระชบัความ
ร่วมมือและวิจยัระหว่างสองประเทศในการผลิตวคัซีนและตรวจวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะประเทศไทยมี
มาตรฐานการรักษาพยาบาลค่อนขา้งสูง ขณะท่ีจีนมีความกา้วหนา้ทางการแพทย ์และ 3) ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสองประเทศในการใชย้าจีนและสมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมการใชย้าแผนโบราณและรักษา
โรคไวรัสโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ความร่วมมือดงักล่าวน้ีจะช่วยให้จีนและไทยสามารถ
เอาชนะเช้ือไวรัสไดอ้ยา่งแน่นอน และจะช่วยพฒันาความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบดา้นระหว่างจีน
และไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ระดบัใหม่  (ขอ้มูลจากวารสารแม่น ้ าโขง 《湄公河》 ฉบบั พฤษภาคม   
ค.ศ. 2020 หนา้ 65-66) 

สรุป เหตุการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไววสัโควิด-19 ไดส้ร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบสังคม
และเศรษฐกิจโลก นับตั้ งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จีนได้ให้ความช่วยเหลือต่อต่างประเทศ เช่น การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเสนอแนะนโยบาย การสนบัสนุนอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ก่ประเทศต่างๆทัว่
โลก ขณะเดียวกนั จีนไดเ้รียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกนัเพื่อรักษากลไกของระบบเศรษฐกิจโลกให้เปิด
กวา้งต่อทุกประเทศต่อไป บทบาทของจีนจะส่งผลให้ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศกลายเป็นระบบ
หลายขั้วอ านาจมากข้ึน อ านาจและบทบาทของสหรัฐจะลดลง ขณะเดียวกนั บทบาทและความรับผิดชอบ
ของจีนต่อโลกจะปรากฎชดัเจนมากข้ึน 

บทบาทของจีนต่อการแกไ้ขปัญหาไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ส่งผลให้ประชาคมโลกตอ้งการ
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเผชิญความทา้ทายร่วมกนั โดยเฉพาะโลกหลงัยคุไวรัสโควิด-19 จะส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ดงันั้น ความไดเ้ปรียบทางเทคโนโลยีของจีน เช่น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence-AI) การผลิตโดยใชก้ลไกของหุ่นยนต ์จะ
เป็นปัจจยัส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจโลกเติบโตต่อไป ขณะเดียวกนั จีนตอ้งผชิญกบัความทา้ทายใหม่ เช่น แนวคิด
ชาตินิยมจะไดรั้บความสนใจมากข้ึนในสงัคมของประเทศท่ีไดรั้บความเสียหายหนกัจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 และจะส่งผลให้นโยบายของประเทศเหล่าน้ีมุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลกั 
ซ่ึงจะส่งผลให้การเจรจาในระดบัพหุภาคีถูกลดความส าคญัลงและบทบาทขององคก์ารระหว่างประเทศลด
นอ้ยลงตามมา 

นอกจากนั้น ประเด็นเร่ืองความเช่ือใจต่อนโยบายต่างประเทศจีนท่ีมีต่อประเทศต่างๆ การต่อตา้น
ชาวจีนในเร่ืองการครอบครองทรัพยากรในต่างประเทศ การจดัการกบัสถานการณ์หน้ีเสียและอตัราการ



เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนท่ีต่ากว่าเป้าหมายซ่ึงจะกระทบความหวงัของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลจีน ปัจจยั
เหล่าน้ีคือตวัช้ีวดัความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย “ความฝันของจีน” (Chinese Dream) ท่ีประธานาธิบดีสี 
จ้ินผงิ ไดเ้คยประกาศไว ้
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