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1. สถานการณ์ ในภาพรวม
ภายหลังจีนควบคุมสถานการณ์ประเทศได้มากขึ้น จีนได้พยายามแสดงบทบาทแก้ไขปั ญหาของ
โลก ซึ่งเป็ นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อนโยบายต่างประเทศของจีน โอกาสคือการยอมรับการผงาดขึ้นมา
ของจีนและการฟื้ นฟูตลาดส่ งออกของจีนในต่างประเทศ โดยจีนได้ใช้โอกาสการแพร่ ระบาดของโควิด-19
สร้างความเชื่อใจและร่ วมมือกับต่างประเทศให้ใกล้ชิดมากขึ้น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ทีมแพทย์ อุปกรณ์
ป้ อ งกัน และรั ก ษาผูป้ ่ วย โดยตั้ง แต่ 1 มี น าคม พ.ศ.2563 จี น ส่ ง ออกหน้า กากกว่ า 4,000,000,000 ชิ้ น
เครื่ องช่วยหายใจ 16,000 เครื่ อง, ชุดป้ องกัน 37,500,000 ชิ้น และชุดทดสอบเชื้อไวรัส 2,840,000 ชุด ไป
ช่วยเหลือต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ ขณะเดียวกัน จีนได้เผชิญความท้าทายจากการแพร่ ระบาดของไวรัส
จากผูเ้ ดินทางจากต่างประเทศ ความหวาดระแวงต่อการช่วยเหลือของจีนในบางประเทศ ตลาดและระบบ
เศรษฐกิจโลกได้รับความเสี ยหาย และแนวคิดชาตินิยมที่เริ่ มมีมากขึ้น ปั จจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อความก้าวหน้า
ขององค์การระหว่างประเทศและผลประโยชน์ของจีนในต่างประเทศ
2. บทวิเคราะห์ การขยายบทบาทของจีนในการรั บมือวิกฤตโควิด-19 บนเวทีโลก
1) จีนกับชาวจีนโพ้ นทะเล กลุ่มสังคมชาวจีนโพ้นทะเลมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของนโยบาย
ต่างประเทศจีนมาโดยตลอด รัฐบาลจีนตระหนักในประเด็นนี้ จึงได้ให้ความช่วยเหลือต่อชาวจีนโพ้นทะเล
ทัว่ โลก โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลมลฑลหู เป่ ยได้จดั ส่ งสิ่ งของให้กบั ชาวจีนโพ้นทะเลใน
พื้นที่ต่างๆทัว่ โลกเพื่อแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากาก สมุนไพรจีน
เพราะในช่วงแรกที่เกิดการแพร่ ระบาดในจีน ชาวจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือชาวจีน
และรัฐบาลจีน ดังนั้น เมื่อเกิดการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในต่างประเทศมากขึ้นจนส่ งผลให้ชาว
จีนโพ้นทะเลเผชิญกับความยากลาบาก รัฐบาลจีนและชาวจีนในแผ่นดินใหญ่จึงต้องร่ วมมือกับชาวจีนโพ้น
ทะเลในการแก้ไ ขปั ญ หาความมั่น คงใหม่ ข องโลกไปพร้ อ มกัน นอกจากนั้ น ในขณะที่ จี น แบ่ ง ปั น
ประสบการณ์การรักษาให้แก่ประเทศต่างๆทัว่ โลก จีนได้ส่งออกศาสตร์การแพทย์แผนจีนไปพร้อมกันด้วย
ซึ่ งได้ช่วยให้เกิ ดการยอมรั บบทบาทของจี นต่อเวที โลกมากขึ้น เช่ น บทบาทของชาวจี นในเมืองปราโต
(Prato) แคว้นทัศคานี (Tuscany) ของอิตาลี มีความสาคัญในการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นแก้ไขปั ญหาไวรัส
โควิด-19 ขณะเดี ยวกัน บทบาทของชาวจีนโพ้นทะเลกลุ่มนี้ ช่วยสร้างความเชื่ อใจของอิตาลีต่อบทบาท
ของจีน
2) จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของจีนต่อการแก้ไขปั ญหาไวรัสวิด-19 ในประเทศเพื่อน
บ้านมีความสอดคล้องกับนโยบาย “Good Neighbor Policy” และ “Belt and Road Initiative-BRI” ซึ่งใน
ส่ วนของพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ นั นายหวัง อี้ (Wang Yi) มนตรี แห่งรัฐและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การต่างประเทศจี น ได้พบปะกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่กรุ งเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ได้ช่วยสร้าง
ความเชื่ อใจและร่ วมมื อใกล้ชิด ระหว่างจี น กับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ ก ารประชุ มรั ฐ มนตรี กลาโหม

อาเซี ยนที่ เวียดนามเมื่ อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนได้แสดงความชื่ นชม
ความพยายามของจีนในการต่อสู ้กบั การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเห็นชอบร่ วมกันในการเสริ ม
ความร่ วมมือด้านการป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาด ทั้งนี้ บทบาทของจีนในการเป็ นผูน้ า
ของภูมิภาคมีมากขึ้นภายหลังเกิ ดการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่บทบาทของสหรัฐอเมริ กาได้
ลดลงไป
3) จีนกับตะวันออกกลาง จีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหลายประเทศในตะวันออกกลาง เพราะ
เป็ นพื้นที่แหล่งพลังงานที่สาคัญภายนอกประเทศ ขณะเดียวกัน ยังเป็ นหนึ่งในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ที่สาคัญต่อ
โครงการ BRI ที่นาเสนอโดยจีน ดังนั้น จีนจึงเริ่ มช่วยเหลือหลายประเทศในตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการต่อสู ้กบั ไวรัสโควิด-19 เช่น การส่ งทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญไปช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการแก้ไขปั ญหา และการบริ จาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อิหร่ าน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย
และอีกหลายประเทศ ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดีจากประเทศในตะวันออกกลางและภาพลักษณ์ของจี นในการ
เป็ นผูน้ าโลกมี มากขึ้น เพราะจี น มี ท้ งั องค์ความรู ้ และเทคโนโลยีที่สามารถช่ ว ยเหลื อประเทศต่ างๆได้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
4) จีนกับแอฟริกา ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคแอฟริ กาใกล้ชิดกันมากมาหลายปี
โดยเฉพาะตั้งแต่ที่จีนได้ริเริ่ มนโยบาย BRI ภูมิภาคแอฟริ กาคือหนึ่ งในพื้นที่เป้ าหมายการเชื่ อมโยงทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับระบบโลก โดยในปี พ.ศ.2562 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศแอฟริ กา
ประมาณ 208,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการแพร่ ระบาดไวรัสวิดในจีนและทัว่ โลก
ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นมา รัฐบาลจีนได้มีมาตรการควบคุมและเข้มงวดต่อทั้งชาวจีนและ
ชาวต่างชาติเพื่อควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ส่ งผลให้เกิดความตึงเครี ยดระหว่างชาว
แอฟริ กนั และชาวจีน เพราะชาวจีนหวาดระแวงว่าชาวแอฟริ กนั อาจจะติดเชื้ อไวรัสวิด-19 มีชาวแอฟริ กนั
หลายพัน คนในเมื องกว่างโจว มลฑลกว่างตง ถู ก ขับไล่ อ อกจากโรงแรมและที่ พ กั ต่ างๆ ขณะเดี ย วกัน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขและตารวจจี นได้ใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อตรวจหาเชื้ อโควิด-19 ตามที่พกั ของชาว
แอฟริ กัน สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นส่ งผลให้มีการประท้วงรั ฐ บาลจี นในแอฟริ กาและสหภาพแอฟริ กาออก
แถลงการณ์แสดงความกังวลต่อรัฐบาลจีน ประเด็นนี้ กาลังท้าทายผลประโยชน์ที่มีร่วมกันระหว่างจีนและ
แอฟริ กา
5) จีนกับยุโรป ยุโรปมีความสาคัญต่อจีนมานาน โดยเฉพาะต่อความสาเร็ จของนโยบาย BRI
ภายหลังเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เริ่ มต้นในปี พ.ศ. 2560 จีนให้ความสาคัญต่อยุโรป
มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ ยงทางการค้าไปยังพื้นที่ต่างๆทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในจีนและทัว่ โลกตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ.2563 จีนเริ่ มส่ งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ยุโรปตะวันตกและ
ตะวันออก บางประเทศ เช่ น อิตาลีได้ตอบสนองเชิ งบวกต่อความช่ วยเหลือจากจีน อย่างไรก็ตาม หลาย
ประเทศได้ยกเลิกการรับความช่วยเหลือจากจีน เพราะอ้างว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของจีนไม่ได้มาตรฐาน
ขณะที่สหภาพยุโรปมีความหวาดระแวงต่อนโยบายความช่วยเหลือของจีนและกังวลว่าจีนอาจจะใช้โอกาส

จากวิกฤตการณ์ไวรั สโควิด -19 ขยายอิทธิ พลทางการเมืองเข้าไปในยุโรป การตอบสนองที่แตกต่างและ
หลากหลายของประเทศในยุโรปจึงเป็ นทั้งโอกาสและข้อท้าทายต่อผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคนี้
6) จีนกับสหรัฐอเมริกา จีนมีปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และภายหลังเกิด
การแพร่ ร ะบาดไวรั ส โควิ ด -19 ในต่ า งประเทศและสหรั ฐ อเมริ ก า จี น ขัด แย้ง กับ สหรั ฐ มากขึ้ น เพราะ
ประธานาธิ บดีโดนัล ทรัมป์ ได้เรี ยกไวรัสโควิด -19 ว่า “ไวรัสจีน” (Chinese Virus) เพราะเป็ นเชื้อไวรัสที่
แพร่ ระบาดมาจากจีน และมีการกล่าวหาระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯและรัฐบาลจีนว่าอยูเ่ บื้องหลังการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัส อย่างไรก็ตาม ผูน้ าจีนและสหรัฐฯพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ขดั แย้งมากขึ้น โดยได้มี
การพูดคุยผ่านโทรศัพท์พร้อมทั้งแสดงท่าทีสนับสนุนซึ่ งกันและกันในการแก้ไขปั ญหาภายในประเทศ ซึ่ ง
จีนพร้อมที่จะสนับสนุ นสหรัฐฯในการแก้ไขปั ญหาภายหลังมีการประเมินว่าสหรัฐฯจะเป็ นศูนย์กลางการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อจากยุโรปและจีน
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯท่ามกลางการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นทั้งความ
ร่ วมมือและยังวิจารณ์บทบาทการดาเนิ นงานขององค์การอนามัยโลกที่สนใจจีนมากเกินไปทั้งๆที่สหรัฐคือ
ประเทศที่ บริ จาคเงิ นให้องค์การอนามัยโลกมากที่ สุด ประมาณ 45 เปอร์ เซ็ นต์ของงบประมาณทั้งหมด
ขณะเดียวกัน ผูท้ ี่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริ กาได้วิจารณ์การทางานขององค์การอนามัยโลกมากขึ้น
เช่น นายมาร์โก รู บิโอ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ จากพรรครี พบั ลิกนั ได้กล่าวหาว่าผูอ้ านวยการองค์การอนามัย
โลกยอมรับข้อมูลที่บิดเบือนจากจีนและใช้ขอ้ มูล ดังกล่าวชี้นาประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่ งต่อมาสหรัฐได้
ประกาศลดเงินสนับสนุนต่อองค์การนอนามัยโลกและสะท้อนว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯกาลังลด
ความสาคัญขององค์การระหว่างประเทศที่มีการดาเนิ นงานไม่ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่ งชาติของ
สหรัฐฯ และก็อาจจะกลายเป็ นโอกาสของจีนในการแสดงบทบาทแทนที่สหรัฐฯได้มากขึ้น
7) จีนกับองค์ การระหว่ างประเทศ ภายหลังจากไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ ระบาดจากจีนไปทัว่ โลก
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ได้ออกแถลงการณ์เรี ยกร้องให้ประเทศต่างๆ
ร่ วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจีนได้แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
เช่น เมื่อคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ (UNHRC) จัดประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่
9 เมษายน พ.ศ.2563 นายเฉิน ซู (Chen Xu) ผูแ้ ทนถาวรจีนประจาสหประชาชาติ ได้กล่าวเน้นย้าบทบาทของ
จีนในการมีส่วนร่ วมกับต่างประเทศแก้ไขวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่ งผลให้จีนได้รับการยกย่องชื่นชม
จากสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลกและประชาคมโลก
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความ
เชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่ งกันและกันสู งมาก ส่ งผลให้การแพร่ ระบาดของเชื้อโรคในจีนสามารถกระจายไปได้
ทัว่ โลกและเกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชกรโลก ขณะเดียวกัน ยังทาลายระบบสังคมและเศรษฐกิจของ
โลกไปพร้อมกัน ซึ่ งผูน้ าจีนพิจารณาว่าการร่ วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งจะนาไปสู่ การได้รับชัยชนะ
ร่ วมกัน ดังนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จึงได้เข้าร่ วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพครั้งแรกของการประชุม
ผูน้ ากลุ่ม G20 เมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งท่าทีและบทบาทของจีนได้ช่วยสร้างความมัน่ ใจต่อผูน้ าประเทศ

เศรษฐกิ จของโลก โดยเฉพาะต่อการฟื้ นฟูความเสี ยหายของระบบเศรษฐกิ จโลกภายหลังสิ้ นสุ ดการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19
3. ความท้ าทายต่ อบทบาทของจีนในอนาคต
1) ความเชื่ อใจระหว่ างประเทศ ภายหลังจากเกิดการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19ในต่างประเทศ
จีนพยายามแสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการให้ขอ้ เสนอแนะทางนโยบายและสนับสนุนวัสดุ
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ที่ จ าเป็ น ซึ่ งส่ งผลให้เ กิ ด การยอมรั บ บทบาทของจี น มากขึ้ น อาจพิจ ารณาได้ว่า
สถานการณ์แพร่ ระบาดไวรัสโควิด-19 คือโอกาสของจีนในการส่ งออก “China Model” สู่ โลก อย่างไรก็ตาม
บางประเทศยังคงหวาดระแวงต่อบทบาทของจีน เช่น ความช่ วยเหลือจากจีนได้รับการยอมรับจากอิตาลี
อย่างมาก แต่ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิ การสหภาพยุโรปแสดงท่าทีกงั วลต่อบทบาทของจีนต่อประเทศ
สมาชิ ก สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกิ จ การรั ฐ วิส าหกิ จ ได้รับ ความสนใจจากนัก ลงทุ น ชาวจี น ซึ่ ง สภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ารุ นแรงและราคาหุ ้นที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้กิจการรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเสี่ ยงต่อการ
ขายกิจการให้นกั ลงทุนต่างชาติมากขึ้น
2) บทบาทขององค์ การระหว่ างประเทศ จากท่าทีของรัฐบาลจีนที่ได้นาเสนอว่าการแก้ไขปั ญหาการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 มี ความเชื่ อมโยงทั้งระบบโลกและความร่ วมมือระหว่างประเทศคือ
หนทางเดียวในการสร้างชัยชนะร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กาลังส่ งผล
ให้เกิดการก่อตัวของแนวคิดชาตินิยมและทาลายแนวคิดเสรี นิยมใหม่(Neo-Liberalism)ที่ให้ความสาคัญกับ
องค์ก ารระหว่ า งประเทศและความร่ ว มมื อ มื อ ระหว่ า งประเทศแบบพหุ ภ าคี ล ดน้อ ยลง เช่ น รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริ กาประกาศจะลดเงินสนุนองค์การอนามัยโลกซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อการบริ หารงานขององค์การ
ดังกล่าว สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นกาลังท้าทายต่อนโยบายจี นที่ตอ้ งการส่ งเสริ มบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศทั้งองค์กรที่ก่อตั้งโดยประเทศตะวันตกและองค์กรใหม่ที่จีนมีบทบาทนาในการก่อตั้ง
3) การผลิตและขนส่ งสิ นค้ าระหว่ างประเทศ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่ งผลต่อการผลิต
และขนส่ งสิ นค้าของโลก ซึ่งที่ผา่ นมาจีนได้มีการสารองทรัพยากรและวัตถุดิบที่สาคัญต่อการผลิตสิ นค้าและ
บริ ก ารเพื่ อ อุ ป โภคและบริ โ ภคภายในประเทศและส่ ง ออกต่ า งประเทศ เพราะรั ฐ บาลจี น ตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯที่เริ่ มต้นในปี พ.ศ.2560 อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์
ยืดเยื้อ ระบบการผลิตและขนส่ งสิ นค้าอาจจะส่ งผลกระทบต่อจี น โดยเฉพาะความมัน่ คงทางด้านอาหาร
ขณะเดียวกัน หากตลาดในต่างประเทศฟื้ นตัวช้าอาจจะกระทบต่อการส่ งออกและลงทุนในต่างประเทศของ
มากกว่านั้น จีนอาจจะต้องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงของระบบห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ของ
อุตสาหกรรมโลก เพราะภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจจะส่ งผลให้บริ ษทั อุตสาหกรรมของโลก
ย้ายฐานการผลิตสิ นค้าออกจากจีนไปยังประเทศอื่นเพื่อกระจายความเสี่ ยง
ความท้าทายที่กาลังเกิ ดขึ้นนี้ คือดัชนี ช้ ี วดั ความสาเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิ จและเสถียรภาพทาง
การเมืองของจีนในอนาคต หากจีนสามารถสร้างความเชื่อใจและพัฒนาความร่ วมมือกับนานาชาติเพื่อแก้ไข
ปั ญหาไวรัสโควิด-19 ได้สาเร็ จก็จะส่ งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ให้เจริ ญเติบโตต่อไป จีนจะ

สามารถผงาดขึ้นมาอย่างสันติและเป็ นผูน้ าระบบระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม หากจีนไม่สามารถสร้าง
ความสาเร็ จให้เกิดขึ้นได้ ผลเสี ยหายอาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองของจีนตามลาดับ เพราะ
ระบบเศรษฐกิ จของจีนได้เริ่ มบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 จนถึงปั จจุบนั
นโยบายต่างประเทศจึงเชื่อมโยงกับนโยบายภายในประเทศอย่างมาก
4.โอกาสต่ อไทยและอาเซียน
การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ แ พร่ ระบาดของไวรั สวิ ด -19 คื อจุ ดเปลี่ ย นที่ สาคัญต่ อการขยายความร่ ว มมื อ
ระหว่างไทย อาเซี ยน และจีน อาจพิจารณาได้ว่าวิกฤตการณ์นามาซึ่ งโอกาสในการสร้างระเบียบใหม่ของ
ภูมิภาคอีกครั้ง ซึ่ งจีนจะเป็ นหนึ่ งในมหาอานาจที่มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างระเบียบใหม่ ขณะเดียวกัน
ก็จะเป็ นโอกาสต่อแสดงบทบาทของไทยเช่นเดียวกัน เพราะไทยเป็ นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั จีนมา
โดยตลอด ฝ่ ายจีนยังคงระลึกถึงความร่ วมมือระหว่างจีน ไทย และอาเซี ยนในการเผชิ ญกับปั ญหาการเกิด
วิกฤตการเงินเอเชียในปี พ.ศ. 2540 และการแพร่ ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรงหรื อซาร์ ส
(SARS) เมื่อปี พ.ศ.2546 พิจารณาได้จากเหตุการณ์ความช่วยเหลือของจีนต่อลาวในในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เช่น
การประชุ มอาเซี ยนกับประเทศคู่เจรจาบวกสาม เมื่ อ 14 เมษายน พ.ศ.2563 ที่ ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉี ยง
นายกรัฐมนตรี จีน ได้กล่าวถึงการเป็ นประชาคมที่มีอนาคตร่ วมกันในอนาคต อาเซี ยนและประเทศคู่เจรจา
บวกสามควรแก้ไขปัญหาวิกฤตร่ วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ไทยที่สนับสนุนให้มีการ
ร่ วมมือกันในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ สะท้อนถึงบทบาทของจีนกับประเทศใน
ภูมิภาคกาลังร่ วมมือกันสร้างระเบียบใหม่ของภูมิภาค
5. บทสั มภาษณ์ พลเอกสุ รสิ ทธิ์ ถนั ดทาง ผู้อานวยการศู นย์ วิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน สานั กงานการวิจัย
แห่ งชาติ (วช.)
คาถาม: ท่านเห็นว่าบทบาทของจีนในการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสในต่างประเทศเป็ นอย่างไร
ไทยควรมีความร่ วมมือเชิงยุทธศาสตร์ต่อจีนในประเด็นนี้อย่างไร
คาตอบ:
จีนมีความพร้ อมในด้านเครื่ องมือ บุคลากร และประสบการณ์ ดังนั้น สิ่ งที่จีนนาไปช่ วย
ต่างประเทศสามารถกระทาได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน จะต้องมีการขอความช่วยเหลือจากจีนก่อนจึงจะ
สามารถดาเนิ นการได้ (ซึ่ งไม่ได้หมายความว่าจีนไม่พร้อม) แต่จีนต้องระมัดระวังภาพลักษณ์ของจีนต่อ
ภารกิ จ ความช่ ว ยเหลื อในต่ างประเทศ ทั้ง นี้ บทบาทของจี น ในประเด็น ดังกล่ าวแสดงให้เ ห็ น ว่าจี น มี
ศักยภาพสู งมากในการ เคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Movement)ในด้านเครื่ องมือและทรัพยากรใน
สภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ทวั่ โลก รวมทั้งการจัดการในวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
ในส่ ว นของการร่ วมมื อทางยุทธศาสตร์ ไทย-จี น ไทยมี ความร่ ว มมื อกับจี นคู่ขนานกับ ประเทศ
ตะวันตก เพราะระบบความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity System)ของไทยกับต่างประเทศมีมานาน

ไทยร่ วมมือกับสหรัฐอเมริ กามาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ซึ่งในขณะนั้นจีนยังไม่ได้มีความร่ วมมือกับไทย ดังนั้น
เมื่อจีนในปั จจุบนั มีการพัฒนาทางด้านห้องทดลองมากขึ้นก็จะเป็ นประโยชน์ต่อความร่ วมมือในภูมิภาค
โดยเฉพาะส่ งผลดีต่อความร่ วมมือระหว่างจีนกับไทยและจีนกับอาเซียน เพราะศูนย์การแพทย์ทางทหารของ
อาเซี ยนมีที่ต้ งั อยู่ในประเทศไทย ซึ่ งจีนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นได้ผ่านกรอบความร่ วมมือ ASEN Plus
Three และ ASEAN Plus One ดังนั้น หากจีนและไทยร่ วมมือกันในเรื่ องความมัน่ คงมนุ ษย์ (Human
Security) จะมีประโยชน์ต่อการสร้างความมัน่ ใจและความมัน่ คงของภูมิภาคมากขึ้นและส่ งผลสาเร็ จต่อ
เป้ าหมายของจีนในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ไทยจะมีโอกาสแสดงบทบาทเป็ นศูนย์กลางด้านการฝึ กฝน วิจยั
และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่ งนี้ คือสิ่ งที่จีนทาได้ดีและจะต้องพัฒนาความร่ วมมือกับไทย
มากขึ้น
6. ในมุมมองของศาสตราจารย์ จู เจิ้นหมิง（朱振明）สถาบันวิจัยเอเชียใต้ -เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(คุนหมิง) และ ศูนย์ ไทยศึกษาแห่ งมลฑลเสฉวน สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ จู เจิ้นหมิงได้แสดงความคิดเห็ นว่าจีนกับไทยต้องประสานมือสามัคคีกนั ส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือและร่ วมกันต่อสู ้กบั โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าเพื่อให้ได้รับชัยชนะในท้ายที่สุด ในช่วง
เวลาที่ผา่ นมาขณะที่ประชาชนจีนกาลังประสบความยากลาบากอย่างแสนสาหัสในการป้องกันและควบคุม
โลกนั้น ทั้งประชาชนไทยและรัฐบาลไทยมีความเข้าใจจีนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของจีนซึ่งเป็ นสิ่ งที่
ล้ าค่ามาก และสะท้อนถึงมิตรภาพ “จีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่นอ้ งกัน” อย่างลึกซึ้ง
ในปัจจุบนั ไทยกาลังต่อสู ก้ บั ปัญหาและเป็ นช่วงเวลาที่ทา้ ทายของรัฐบาลและประชาชนไทย รัฐบาล
จี นและประชาชนจี นมี ความเข้าใจและพยายามสนับสนุ นช่ วยเหลื อต่อไทยอย่างเต็มที่ มาตั้งแต่วนั ที่ 24
มีนาคม พ.ศ.2563 ประกอบด้วยการสนับสนุ นด้านอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัส
หน้ากากอนามัย และชุดป้ องกันทางการแพทย์ ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนได้เพิ่มการนาเข้าสิ นค้าเกษตรจาก
ไทยมากขึ้น มาตรการดังกล่าวนี้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปั ญหาต่อสุ ขภาพของประชาชนไทยและการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทย มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศนี้ สอดคล้องกับผลการสารวจของ “Super
Poll” ในไทยที่ระบุว่าประชาชนไทยร้อยละ 73.3 มองว่าจีนเป็ นประเทศที่เป็ นมิตรกับไทยมากที่สุดในช่วง
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19
นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ จู เจิ้นหมิง มองว่าสถานการณ์ในปั จจุบนั คือโอกาสที่ดีต่อการสร้างความ
ร่ วมมื อระหว่างจี นและไทยให้ก้าวหน้าและรอบด้านมากขึ้น ซึ่ งควรประกอบด้ว ย 3 ประการ ดังนี้
1) ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการป้ องกันและควบคุมโรค 2) การกระชับความ
ร่ วมมือและวิจยั ระหว่างสองประเทศในการผลิ ตวัคซี นและตรวจวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะประเทศไทยมี
มาตรฐานการรักษาพยาบาลค่อนข้างสู ง ขณะที่จีนมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ และ 3) ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างสองประเทศในการใช้ยาจีนและสมุนไพรไทย เพื่อส่ งเสริ มการใช้ยาแผนโบราณและรักษา
โรคไวรัสโควิด-19 ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ความร่ วมมือดังกล่าวนี้ จะช่วยให้จีนและไทยสามารถ
เอาชนะเชื้อไวรัสได้อย่างแน่ นอน และจะช่วยพัฒนาความร่ วมมือหุ ้นส่ วนยุทธศาสตร์ รอบด้านระหว่างจีน
และไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ ระดับใหม่ (ข้อมูลจากวารสารแม่น้ าโขง 《湄公河》 ฉบับ พฤษภาคม
ค.ศ. 2020 หน้า 65-66)
สรุ ป เหตุการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไววัสโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อระบบสังคม
และเศรษฐกิ จ โลก นับตั้ง แต่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว จี น ได้ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ต่ างประเทศ เช่ น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเสนอแนะนโยบาย การสนับสนุ นอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ประเทศต่างๆทัว่
โลก ขณะเดียวกัน จีนได้เรี ยกร้องให้ทุกประเทศร่ วมมือกันเพื่อรักษากลไกของระบบเศรษฐกิจโลกให้เปิ ด
กว้างต่อทุกประเทศต่อไป บทบาทของจีนจะส่ งผลให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลายเป็ นระบบ
หลายขั้วอานาจมากขึ้น อานาจและบทบาทของสหรัฐจะลดลง ขณะเดียวกัน บทบาทและความรับผิดชอบ
ของจีนต่อโลกจะปรากฎชัดเจนมากขึ้น
บทบาทของจีนต่อการแก้ไขปั ญหาไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ส่ งผลให้ประชาคมโลกต้องการ
ส่ งเสริ มความร่ วมมือเพื่อเผชิญความท้าทายร่ วมกัน โดยเฉพาะโลกหลังยุคไวรัสโควิด-19 จะส่ งผลให้ความ
ต้องการสิ นค้าอุปโภคบริ โภคเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ดังนั้น ความได้เปรี ยบทางเทคโนโลยีของจีน เช่ น
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) การผลิตโดยใช้กลไกของหุ่ นยนต์ จะ
เป็ นปัจจัยส่ งเสริ มให้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่อไป ขณะเดียวกัน จีนต้องผชิญกับความท้าทายใหม่ เช่น แนวคิด
ชาตินิยมจะได้รับความสนใจมากขึ้นในสังคมของประเทศที่ได้รับความเสี ยหายหนักจากการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 และจะส่ งผลให้นโยบายของประเทศเหล่านี้ มุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็ นหลัก
ซึ่ งจะส่ งผลให้การเจรจาในระดับพหุ ภาคีถูกลดความสาคัญลงและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศลด
น้อยลงตามมา
นอกจากนั้น ประเด็นเรื่ องความเชื่อใจต่อนโยบายต่างประเทศจีนที่มีต่อประเทศต่างๆ การต่อต้าน
ชาวจีนในเรื่ องการครอบครองทรัพยากรในต่างประเทศ การจัดการกับสถานการณ์หนี้ เสี ยและอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ต่ากว่าเป้าหมายซึ่งจะกระทบความหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลจีน ปั จจัย
เหล่านี้คือตัวชี้วดั ความสาเร็ จต่อการบรรลุเป้าหมาย “ความฝันของจีน” (Chinese Dream) ที่ประธานาธิบดีสี
จิ้นผิง ได้เคยประกาศไว้
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