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จีน
มหาอ�ำนาจ

หรื
อ
มาหาอ�ำนาจ
ในศตวรรษที่ ๒๑

โดย นาวาตรีหญิง พีรญา บุนนาค ร.น.

ส

หรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ
และจีน ต่างเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ
ของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ
แต่ท�ำไม “จีน” จึงถูกมองว่าเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ
โลกเพียงประเทศเดียว ที่จะเป็นคู่แข่งในอนาคตของ
สหรัฐอเมริกา???
จีนเป็น “มังกรที่หลับใหล” ยาวนานถึง ๑๐ ปี
ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๙
และถูกปลุกให้ตื่นโดยผู้น�ำสูงสุด “เติ้ง เสี่ยวผิง” ที่
ประกาศนโยบายเปิดประเทศ ท�ำให้ประเทศจีนพลิก
โฉมอย่างมหัศจรรย์ เริ่มต้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมจีนใหม่ ด้วยการพัฒนา “สี่ทันสมัย”
อันได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม การทหาร และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตามมาด้วยการต้อนรับเงิน
ทุน เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่ทำ� ให้เศรษฐกิจของจีน
เติบโตแบบก้าวกระโดด จนกลายเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารอันดับ ๔ ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสหภาพยุโรป
เชื่อหรือไม่ว่า ในปี ๒๐๐๗ จีนมีเงินทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศสูงทีส่ ดุ ในโลก ถึง ๑.๓ ล้านล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และในปีเดียวกันนี้ จีนยังเป็นประเทศที่ได้รับการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงเป็นอันดับสองของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา เพราะจีนเป็นฐานการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมที่มีต้นทุนการผลิตถูกที่สุดในโลก และ
ปัจจุบนั    จีนก�ำลังจะกลายเป็น “โรงงานของโลก” ทีผ่ ลิต
สินค้าอุตสาหกรรมที่ทันสมัย จ�ำพวกรถยนต์ สินค้า
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อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค�ำว่า
“ที่สุดของโลก” ของจีนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะการ
พยายามที่จะพัฒนาชนบทและพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัน
สมัย ท�ำให้จีนเป็นประเทศที่ “ลดความยากจน” ได้เร็ว
ที่สุดในโลกอีกด้วย
ในขณะที่ประเทศมหาอ�ำนาจอื่นๆ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาได้ถอนตัว และทยอยยุติโครงการต่างๆ
ของนาซ่า เพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
แต่จีนยังคงเป็นประเทศเดียว ที่มีความมุ่งมั่นในการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ท าง
ด้านอวกาศ โดยสามารถ
ส่ง พันโท หยัง ลี่เหว่ย
นักบินอวกาศชายคนแรก
ของจีน ขึน้ สูว่ งโคจรนอก
โลก ด้วยยานอวกาศ เสิน่
โจว-๕ ได้ ส� ำ เร็ จ ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นชาติ
ที่ ส ามของโลกรองจาก
รัสเซียและสหรัฐอเมริกา
และจีนยังคงเดินหน้าต่อด้วยการส่ง หวัง หยาผิง
นัก บิ น อวกาศหญิ ง คนที่ ส องของจี น เดิ นทางไปกั บ
ยานอวกาศเสิน่ โจว-๑๐ พร้อมรับหน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ปิดการสอน
วิทยาศาสตร์จากนอกโลกครั้งแรก ด้วยการส่งสัญญาณ
ถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบวิดีโอคอล จากภายใน
ยานสถานีอวกาศเทียนกง-๑ ของจีน ที่โคจรอยู่เหนือ
พื้นโลก ๓๐๐ กิโลเมตร เพื่อให้เด็กๆ ชาวจีนได้รับชม
และซักถามสดพร้อมกันทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นการยืนยันต่อชาวโลกว่า “จีนยังคงมุ่นมั่นต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ” และจีนยังสร้างความ
สนใจให้แก่ชาวโลก กับโครงการส�ำรวจอวกาศ และส่ง
ยานอวกาศไปลงยังดวงจันทร์และดาวอังคารในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ อีกด้วย
แม้ปจั จุบนั เทคโนโลยีทางทหารของจีนเมือ่ เทียบ
กับสหรัฐอเมริกา จะยังมีช่องว่างห่างไกลกันถึง ๒๐ ปีแต่
จีนก็สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธระยะสั้นและ
ระยะไกลข้ามทวีป ส�ำหรับป้องกันตนเองจากการโจมตี

ด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากศัตรูได้ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ผ่านมา จีนได้สร้างความประหลาดใจให้กับประเทศ
ต่างๆ ด้วยการประสบความส�ำเร็จในการทดลองยิงจรวด
ท�ำลายดาวเทียมเก่าในอวกาศของตนเองได้สำ� เร็จ
แม้ว่าความพยายามการพัฒนา “สี่ทันสมัย”
ของจีนจะส�ำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังไม่เพียงพอ
ที่จะน�ำจีนให้ไปสู่การเป็นประเทศมหาอ�ำนาจของโลก
ได้ เนื่องจากจีนยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของการพัฒนา  
ด้านการคมนาคม พลังงาน และสารสนเทศ และยังคง
มี ป ั ญ หาด้ า นลบอี ก หลาย
ประการ เช่ น ปั ญ หาสิ่ ง
แวดล้ อ มที่ นั บ วั น จะเลว
ร้ายลงเรื่อยๆ ปัญหาความ
ไม่ เท่ า เที ย มทางสั ง คมที่
เกิดจากการกระจายราย
ได้ ปัญหาช่องว่างระหว่าง
คนรวยคนจน   เมืองกับ
ชนบท   มณฑลชายฝั่ง
ทะเลที่ร�่ำรวยกับมณฑล
ภายในประเทศทีย่ ากจน ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามขัดแย้งทางชนชัน้   
ปัญหาคอร์รัปชันโดยเจ้าหน้าที่พรรคและราชการ  และ
ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพึง่ พิงเงินทุนจากต่างชาติ  
นอกจากนี้ด้วยความที่จีนเคยเป็นจักรวรรดิที่คุกคาม
ประเทศเพื่อนบ้าน และเคยถูกคว�่ำบาตรจากประชาคม
โลก เมื่อครั้งละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้ก�ำลังทหาร
ปราบปรามนักศึกษาที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๒  และการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาเรือ่ งการขอ
แยกตัวเป็นอิสระจากจีนของไต้หวันและทิเบต บวกกับ
ปัจจุบันจีนก็ยังคงปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ท�ำ
ให้หลายๆ ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา มองว่า การ
เติบโตของจีนอาจเป็น “ภัยคุกคาม” ต่อความมั่นคงของ
ภูมิภาคและโลก
สิ่งที่จีนอาจคิดไม่ถึงในการอนุญาตให้บริษัท
ข้ามชาติ และธนาคารต่างชาติ สามารถลงทุนในประเทศ
ได้ ๑๐๐%  คือ เมื่อจีนปล่อยให้ต่างชาติซื้อหรือควบคุม
ธุรกิจและกิจการของชาวจีนได้โดยเสรี และปล่อยให้
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มี ก ารขยายกิ จ การ จนต่ า งชาติ ส ามารถควบคุ ม การ
ผลิต การกระจายสินค้า การขนส่ง ระบบโทรคมนาคม
อสังหาริมทรัพย์ และภาคบริการ ก็จะท�ำให้เศรษฐกิจจีน
สูญเสีย “เอกลักษณ์ของชาติ” และกลายเป็นเพียงส่วน
หนึง่ ของเศรษฐกิจโลกทีบ่ ริษทั ต่างชาติควบคุมอยูใ่ นทีส่ ดุ
การที่ประเทศไหนจะเป็น “มหาอ�ำนาจ” และ
เป็นที่ยอมรับว่ามีความสามารถ
แผ่อิทธิพลในระดับโลกได้นั้น
มีปัจจัยประกอบหลายประการ
ลักษณะของ “มหาอ�ำนาจ” ที่
ส�ำคัญ คือ ครอบครองอ�ำนาจ
ทางทหารและเศรษฐกิจ ตลอด
จนอิทธิพลทางการทูต และ
พลังอ�ำนาจแบบอ่อน (Soft
Power) ที่ อ าศั ย ความชอบ
ธรรมทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทูต กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทีม่ ผี ลท�ำให้
ประเทศอื่นๆ ต้องพิจารณาความเห็นของ “มหาอ�ำนาจ”
ก่อนที่จะตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ  สุดท้ายของการที่จะ
เป็น “มหาอ�ำนาจ” ได้ จะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็น
ทางการในการประชุมที่ส�ำคัญ อย่างเช่น “การประชุม
แห่งเวียนนา” หรือได้รบั การรับรองจากหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ อย่างเช่น คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การ
สหประชาชาติก่อน
หากลองวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�ำให้สหรัฐอเมริกา
เป็น “มหาอ�ำนาจ” จะเริ่มต้นจาก ๑) สหรัฐฯ เปิดโอกาส
ให้คนจากทุกมุมโลกเข้ามามีส่วนในการสร้างประเทศ  
๒) ระบบทุนนิยมของสหรัฐฯ ท�ำให้คา่ เงินดอลล่าร์สหรัฐ
เป็นที่ยอมรับและใช้ได้ในตลาดต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก  ๓)
มีระบบความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และสามารถผลิตอาวุธ
ที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่าประเทศอื่นๆ   ๔) มีองค์กร

บรรณานุกรม

สหประชาชาติ (UN) เป็นเครื่องมือสอดส่องประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก และสามารถรวบรวมองค์กรต่างๆ ระดับ
โลกในการล็อบบีเ้ รือ่ งต่างๆ ได้  ๕) เป็นผูน้ ำ� อุตสาหกรรม
ของโลก   ที่สามารถก�ำกับดูแล และสั่งการตลาดโลก
ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้   ๖) มีบทบาทส�ำคัญในการ
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีให้ครองใจผูค้ นทัว่ โลก
ได้ เช่น ผลผลิตของบริษัท
Microsoft และ Apple  
๗) มีการวางยุทธศาสตร์ ที่
สามารถสร้างความยิ่งใหญ่
ให้กับประเทศ เช่น การให้
ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน
ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
เสรีภาพและก็ความเท่าเทียม
เป็ นต้ น    ๘) มี ส� ำ นัก ข่ า ว
กรองกลาง (CIA : Central Intelligence Agency)   
ที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ การสื บ ข่ า วกรองทางด้ า น “การทหาร”
การทหาร ข้อมูลลับในต่างประเทศที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงต่อสหรัฐอเมริกา และท้ายสุด คือ การล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�ำให้สหรัฐอเมริกาเป็น
“มหาอ�ำนาจ” ได้แล้วนัน้ จะเห็นได้ว่าศักยภาพของจีน
ในเรือ่ งต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั นี้ แม้จะมีการก้าวกระโดด
แซงหน้าหลายๆ ประเทศไปแล้ว และมีความเป็น “ที่สุด
ของโลก” อยู่ในหลายๆ เรื่อง แต่จีนก็ยังคงมี “จุดอ่อน”
ทีเ่ ป็นปมด้อยและยังรอการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมอยูอ่ กี
หลายอย่างเช่นกัน ซึ่งท�ำให้กล่าวสรุปได้ว่า...
ในศตวรรษที่ ๒๑ จีนยังคงอยู่ในเส้นทาง
ของการ “มาหาอ�ำนาจ” เพราะยังมีความพร้อมไม่พอ
ที่จะขึ้นแท่น “มหาอ�ำนาจ” ได้นนั่ เอง !!!
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