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จีนโจมตีกลับสหรัฐฯในข้อกล่าวอ้างแผนตั้งฐานทัพในเคนยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : กองทัพปลดแอกประชาชนจีนในการเปิดฐานทัพใหม่ในจิบูตีเมื่อเดือนสิงหาคม 2560  

จีนปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของสหรัฐฯ ที่ว่า จีนก าลังพยายามสร้างฐานทัพทหารในเคนยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์การขยายอ านาจไปยังแอฟริกา  ในรายงานประจ าปีของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ที่มีต่อรัฐสภา
เกี่ยวกับการทหารของจีน กล่าวอ้างว่า  จีนก าลังมองหาฐานที่มั่นในการขนส่งทางทหารในประเทศแถบแอฟริกา
หลายประเทศ รวมถึงเคนยาและแทนซาเนีย ที่อยู่ใกล้เคียง 

แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตจีนในไนโรบี เรียกร้องอย่าหลงเชื่อข้อมูลของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้สหรัฐฯ ละทิ้งความคิดจะท าแบบสงครามเย็นที่ล้าสมัยกับจีน เพราะ
สงครามเย็นเคยเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ กับ สหภาพโซเวียต และ 
พันธมิตร มาแล้วในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

เคนยา ซึ ่งเป็นพันธมิตรส าคัญของสหรัฐฯ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก อยู ่ภายใต้แรงกดดันให้ต่อต้าน
ความสัมพันธ์ทางการทหารและเศรษฐกิจที่กับจีน เนื่องจากจีนก าลังแสวงหาอิทธิพลที่มากขึ้นในภูมิภาคนี้ ส าหรับ 
สหรัฐฯ เองก็มีฐานทัพอยู่ที่ อ่าว Manda Bay เมือง Lamu ในขณะที่สหราชอาณาจักรก็มีฐานทัพที่คล้ายกันใน 
Nanyuki ด้วย 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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สหรัฐฯ เตือนว่า จีนต้องการมีอิทธิพลทางทหารและเศรษฐกิจเหนือเคนยาและประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา ข้อกล่าว
อ้างเกิดข้ึนท่ามกลางการแข่งขันด้านอาวุธระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งต้องพ่ึงพาคลังอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวงต่อความสมดุลของอ านาจทางทหาร 

นักวางแผนทางทหารของสหรัฐฯ กล่าวว่า จีนก าลังขยายกองก าลังและฐานทัพนิวเคลียร์เพื่อจ ากัดทางเลือกของ
อเมริกาในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้ง 

จีนเปิดฐานทัพทหารในต่างประเทศแห่งแรกในแอฟริกาที่ประเทศจิบูตีในปี 2560 โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมหาสมุทรอินเดีย ถูกจับตามองว่า ฐานทัพดังกล่าวเปรียบเสมือน "สร้อยไข่มุก" อันเป็นพันธมิตรและ
ทรัพย์สินทางทหารอีกแห่งหนึ่งของจีน รวมถึง บังกลาเทศ เมียนมาร์ และ ศรีลังกา ที่อยู่โดยรอบอินเดีย ถึงแม้ว่า 
จีนจะอธิบายอย่างเป็นทางการว่าเป็นเพียงสถานที่อ านวยความสะดวกด้านขนส่งทางทหารก็ตาม 

เพนตากอนกล่าวในรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาว่า จีนมีแนวโน้มว่าจะพิจารณาหลาย
ประเทศในทวีปแอฟริกา รวมถึง เคนยา ก็จะเป็นสถานที่ส าหรับอ านวยความสะดวกของจีนเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน  
เครือข่ายการล าเลียงทางทหารของจีนทั่วโลก อาจขัดขวางการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ขณะทีก่องทัพจีนก็
จะมีเป้าหมายชัดเจนและมีการพัฒนาขึ้นมาก 

จีนได้ด าเนินการตามโครงการ One Belt, One Road (OBOR) ซึ่งประกาศริเริ ่มครั้งแรกในปี 2556 และเป็น
นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจที่ลงนามโดยประธานาธิบดีจีน จินผิง โดยมีเป้าหมายเพ่ือการค้ากับประเทศใน
แอฟริกา และจีนได้ให้เงินทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายพันล้านชิลลิงในเคนยา ซึ่งรวมถึง  ทางรถไฟ
มาตรฐานระหว่างไนโรบีและมอมบาซา 

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ไดเ้รียกร้องให้เคนยาระมัดระวังการกู้ยืมจ านวนมากส าหรับโครงการนี้ โดยเตือนว่าอาจต้อง
แบกรับภาระหนี้ที่ไม่ต้องช าระให้จีนส าหรับโครงการที่สร้างโดยแรงงานชาวจีน  ฐานทัพทหารจีนในเคนยาจะแสดง
ให้เห็นถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเคนยาและจีนนอกเหนือจากข้อตกลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งสหรัฐมองว่ามี
ความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง 
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ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า สถานการณ์ในการขยายอิทธิพลของจีนในแอฟริกาที่สหรัฐมีความกังวล เช่น การตั้งฐานทัพของจีน
ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นความส าคัญของจีนที่มีต่อประเทศต่างๆในแอฟริกา ซึ่งจีนได้ให้เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน ที่ให้เงินแก่หลายประเทศในแอฟริกาที่ประมาณการว่ามีมูลค่าถึงกว่า 
50,000 ล้าน USD ท าให้ช่วง 1-5 ปีที่ผ่านมา จีนได้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศต่างๆในแอฟริกาอย่างน่ากลัว 
และน าไปสู่ความกังวลของสหรัฐที่เฝ้ามองดูจีนได้ประโยชน์ในเรื่องนี้อยู่ตลอด 

ทั้งนี้ หากสหรัฐยกระดับการตอบโต้จีนในด้านเศรษฐกิจอาจจะส่งผลให้ประเทศต่างในแอฟริกาซึ่งต่างพ่ึงพาจีน
ค่อนข้างมากในปัจจุบัน อาจได้รับผลกระทบต่อความล่าช้าในการพัฒนาในด้านต่างๆ ก็เป็นได้ อย่างไรดี ประเทศ
ไทยอาจมีโอกาสมากขึ้น ในการส่งออกสินค้าหรือเข้ามาลงทุนในแอฟริกามากข้ึนก็เป็นได้ เนื่องจากภาคธุรกิจหลาย
แห่ง ได้เริ ่มมีการกระจายความเสี่ยงที่เดิมอาจจะชื้อสินค้าหรือท าธุรกิจกับจีนเท่านั้น โดยจะเห็นว่าหลังจาก
สถานการณ์โควิด 19 ท าให้จีนมีปัญหาในการส่งมอบสินค้ามายังประเทศต่างๆในแอฟริกาล่าช้า หรือไม่สามารถส่ง
ได้ตามปกติ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าท าให้ค่าขนส่งแพง และการส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่าที่เคยเป็นมา 
และประเทศหนึ่งที่ประเทศในแอฟริกาหันมามองมากขึ้นในการเป็นแหล่งน าเข้าสินค้า ก็คือ สินค้าจากไทย ซึ่ง
น่าจะท าให้ผู้ส่งออกไทยมีโอกาสท าตลาดในแอฟริกามากขึ้น โดย สคต. จะได้รายงานผลกระทบในด้านนโยบาย
ของทั้งสองประเทศท่ีอาจมีผลต่อการน าเข้าสินค้าจากไทยโดยอ้อมดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : Business Daily 
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