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เร่ืองเด่น
10 เงนิทนุอุดหนุนส�าหรับแม่น�า้โขง
  ญ่ีปุ่ นมีบทบาททางการเงินท่ีโดดเดน่ ในด้านการพฒันาและ

การอนรัุกษ์ในภมิูภาค

16 สงครามทางการเมือง
  สาธารณรัฐประชาชนจีน พยายามครอบง�ารัฐบาลตา่งประเทศ

เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ทางการเมืองและการทหาร

22 การเผยแพร่แนวคดิด้วยโฆษณาชวนเช่ือ
  สถาบนัขงจ๊ือซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของรัฐบาลจีน แทรกแซง

ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก ด้วยวิธีท่ีร้ายกาจและเผดจ็การขึน้เร่ือย ๆ

28 การปลูกฝังความเช่ือในกองทพัจนี
  กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนจีน ย้อนกลบัมาใช้อดุมการณ์ 

ของพรรคท่ีเป็นรากฐานแบบการโฆษณาชวนเช่ือ

32 การบ�าบดัฟ้ืนฟูผู้ก่อการร้าย
  กระแสสงัคมและวฒันธรรม ให้โอกาสแก้ตวัแก่ผู้ ก่อการร้าย
          ในอินโดนีเซีย

40 การหารือส�าหรับลุ่มน�า้ลึก 
  อินเดียอาจขยายการเข้าถงึทางทะเล จากการพฒันาทา่เรือ

อินโดนีเซีย

44 ยุคใหม่ แห่งการกลาโหมญ่ีปุ่น
  ญ่ีปุ่ นเสริมสร้างสถาปัตยกรรมด้านกลาโหมระดบัประเทศ

ทา่มกลางสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

48 สัญลักษณ์แห่งอสิรภาพ
  ผู้บญัชาการกองทพับกสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้ญ่ีปุ่ น เผยถงึแรง

บนัดาลใจแหง่ความมุง่มัน่ในการรับใช้ชาต ิจากเหตกุารณ์ชว่ย
ชีวิตครอบครัวของตนในสงครามเวียดนาม

50 ความเร็วเสียงก้าวหน้า
  สหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซียแยง่ชิงกนัแซงหน้าในการแขง่ขนั

สร้างอาวธุความเร็วเหนือเสียง

54 บทบาทของออสเตรเลียในอนิโดแปซฟิิก
 การสร้างรากฐานสูค่วามส�าเร็จทัว่ภมิูภาค
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สารบญัหลัก

เร่ืองจากปก:
ภาพประกอบนีแ้สดงถงึการ
ท่ีพรรคอมมิวนิสต์จีนใช้ทกุ
สิง่เป็นอาวธุ ตัง้แตถ้่อยค�า
และตวัเลข ไปจนถงึการเมือง
และเทคโนโลยี เพ่ือครอบง�า
ความคดิของผู้คน รัฐบาล และ
ประเทศตา่ง ๆ

4 นานาทศันะอนิโดแปซฟิิก 

5 ผู้เขียนบทความ

6 มองภมูภิาค 
 ขา่วสารจากอินโดแปซฟิิก 

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ิมก�าลงัตอ่สู้กบัภยัคกุคามด้านสงคราม

58 กระบอกเสียง
  นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กลา่วถงึการมีสว่นร่วมใน

สนัตภิาพของกองก�าลงัป้องกนัตนเองญ่ีปุ่ น

62  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
  ชายกมัพชูาเปิดโรงเรียนท่ีเดก็จา่ยคา่เลา่เรียนด้วยวสัดท่ีุน�ามารีไซเคลิ 

64  ข่าวรอบโลก
  สหราชอาณาจกัรหนัไปสัง่ห้ามการเป็นสมาชิกฮิซบลุลอฮ์; อียิปต์พบ

สสุานราชวงศ์ท่ีห้าอยา่งเป็นทางการ; กลุม่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคลงทนุในเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ์วคัซีน

  
65 ประเทอืงปัญญา
  นกัวิทยาศาสตร์ท�าเอกสารบนัทกึการเปลี่ยนแปลงใต้ทะเลในนา่นน�า้

เซเชลส์

66  ภาพส่งท้าย
  ทหารกองทพัสงิคโปร์และหนว่ยคอมมานโดตอ่ต้านการก่อการร้าย

อินโดนีเซียเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารของตนเองตามล�าดบั



4 IPD FORUM

นานาทัศนะ
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ขอแสดงความนบัถือ

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก

ผู้อา่นท่ีเคารพ

ยิ
นดีต้อนรับสูนิ่ตยสาร อินโด

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบั

ท่ีวา่ด้วยการใช้อ�านาจรุกไปยงั

เป้าหมาย

การใช้อ�านาจรุกไปยงัเป้าหมาย 

หมายถึง ความสามารถของประเทศ

หนึ่ง ๆ ในการใช้เคร่ืองมือทางอ�านาจ

บางอยา่งหรือทัง้หมดของประเทศ 

เพ่ือครอบง�าประเทศอ่ืน ๆ ให้ด�าเนิน

การ หรือปฏิบตัตินในลกัษณะใด

ลกัษณะหนึ่ง

ฟอรัมฉบบันี ้จะส�ารวจตรวจสอบ

การใช้อ�านาจรุกไปยงัเป้าหมายจาก

หลากหลายมมุมอง ดร. คลฟี แฮมิล

ตนั นกัเขียนและศาสตราจารย์ด้านจริยธรรมสาธารณะชาวออสเตรเลยี ประจ�ามหาวิทยาลยัชาร์ลส์

สจ๊วตของกรุงแคนเบอร์รา กลา่วถึงวิธีการท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนท�าสงครามทางการเมืองกบัตา่ง

ชาต ิเพ่ือเดนิหน้าวาระการขยายประเทศและเพ่ือให้มีอ�านาจครอบครองทัว่โลก บทความท่ีเก่ียวข้อง

ระบยุทุธวิธีเฉพาะท่ีจีนใช้ครอบง�าทัง้ทหารและพลเมืองตา่งชาตขิองจีน

เพ่ือรับมือกบัความก้าวร้าวและขจดัความท้าทายท่ีกระทบตอ่ผลประโยชน์ร่วมดงักลา่ว ประเทศ

พนัธมิตรและหุ้นสว่น ต้องประสานความพยายามด้านความมัน่คงร่วมกนั บทความท่ีเขียนโดยเจ้า

หน้าท่ีแสดงให้เห็นถึงวธีิท่ีญ่ีปุ่ นเสนอการลงทนุท่ีนา่เช่ือถือ ส�าหรับการพฒันาแมน่�า้โขงเป็นทางเลอืก 

แทนแผนการโครงสร้างพืน้ฐานหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน 

นอกจากนี ้นางเจน เอม็. ฮาร์ดี ้เอกอคัรราชทตูประจ�าสถานกงสลุใหญ่ออสเตรเลยี ณ เมืองโฮโนลลู ู

ยงัร่วมเผยแนวทางของออสเตรเลยีเพ่ือรับรองแนวคดิอินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้างในฉบบันีด้้วย 

ออสเตรเลยีก�าลงัเสริมสร้างการมีสว่นร่วมแบบทวิภาคีและพหภุาคี รวมทัง้หลอ่หลอมความสมัพนัธ์ท่ี

ส�าคญั เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท�างานร่วมกนั ตอ่ต้านประเทศผู้ รุกราน และภยัคกุคามด้านความ

มัน่คงรูปแบบใหม่

ประเทศพนัธมิตรและหุ้นสว่นในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ใช้การผสมผสานเคร่ืองมือทางการทตู การ

ทหาร เศรษฐกิจ และข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือสง่เสริมความมัน่คงในภมิูภาคและสร้างความมัน่ใจให้อิน

โดแปซฟิิกมีเสรีและเปิดกว้าง เราต้องด�าเนินการร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การตอบสนองและความร่วมมือด้านความมัน่คง เพ่ือขจดัความท้าทายตา่ง ๆ ท่ีกระทบตอ่ผลประโยชน์

ร่วมกนัของเรา รวมทัง้รักษาความสงบเรียบร้อยระหวา่งประเทศตามกฎระเบียบท่ีน�ามาซึง่ความ

รุ่งเรืองในภมิูภาคในชว่ง 70 ปีท่ีผา่นมา

ผมหวงัวา่เนือ้หาฉบบันีจ้ะกระตุ้นการสนทนาระดบัภมิูภาคและพฒันาการแก้ปัญหาด้านความ

มัน่คงให้ก้าวหน้า ผมยินดีรับฟังความคดิเห็นของทา่น กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ฟอรัม ท่ี  

ipdf@ipdefenseforum.com เพ่ือแบง่ปันมมุมองของทา่น
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นิตยสารอนิโดแปซกิ ดเีฟนส์ ฟอรัม 
เป็นนิตยสารทางการทหารรายไตรมาสท่ี
จดัท�าขึน้โดยผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับบคุลากรทางการทหาร
ของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีมิ้ได้แสดงถงึหรือ
เก่ียวข้องกบันโยบายหรือมมุมองของกอง
บญัชาการหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาล
สหรัฐฯ แตอ่ยา่งใด บทความทัง้หมดเขียน
ขึน้โดยคณะผู้จดัท�านิตยสาร อินโดแปซฟิิก 
ดีเฟนส์ ฟอรมั รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้ง
ช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดให้ตีพิมพ์นิตยสารนี ้
เพ่ือกิจการของรัฐตามความประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม 
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ผู้บญัชาการ กองบญัชาการ
สหรัฐฯ ภาคพืน้อนิโดแปซฟิิก

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวดิสนั
ผู้บญัชาการ

กองทพัเรือสหรัฐฯ

พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี ไมเคลิ เอ. มินิฮาน
เสนาธิการ

กองทพัอากาศสหรัฐฯ

พลเรือตรี สตีเฟน ที. โคห์เลอร์
เจ้ากรมยทุธการ

กองทพัเรือสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน

พนัตรี คริสเตียน ซี. นิโคลสั
กองทพับกสหรัฐฯ

ผูจ้ดัการนิตยสาร อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม



ผู้เขียนบทความ
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อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เสนอเนือ้หาท่ี
ครอบคลมุทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม ่ๆ ท่ี
โพสต์ทกุวนั ตดิตามได้ท่ี  
www.ipdefenseforum.com

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   ■   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   ■   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   ■   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   ■   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   ■   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

Program Manager
Indo-Pacifi c Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI  
96861-4013 USA

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสารท่ีจดัท�า
ขึน้ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและบคุลากรด้าน
ความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ซึง่จดัท�าขึน้โดย
กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก โดยเป็น
นิตยสารรายไตรมาสท่ีให้เนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพใน
หวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงในภมิูภาค 
ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย ความร่วม
มือระหวา่งประเทศและภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายท่ีลกึซึง้ และ
สง่เสริมการแลกเปลี่ยนแนวคดิท่ีสร้างสรรค์ 
ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้ออภิปราย 
หรือข้อคดิเหน็อ่ืน ๆ มาให้เราทางออนไลน์ หรือ
สง่มาท่ี:

พบกบัเราได้ทางเฟส
บุ๊กและทวิตเตอร์
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นายหยาง จื่อ เป็นนกัวิเคราะห์อาวโุส
ประจ�าโครงการจีนแหง่วิทยาลยันานาชาตศิกึษา 
เอส. ราชารัตนมั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนนั
ยาง ประเทศสงิคโปร์ นายหยางส�าเร็จการศกึษา
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเอเชียศกึษา 
จากมหาวิทยาลยัจอร์จทาวน์ และศลิปศาสตร
บณัฑิต สาขากิจการและประวตัศิาสตร์โลกจาก
มหาวิทยาลยัจอร์จเมสนั ก่อนเข้ามาร่วมงานกบั
วิทยาลยันานาชาตศิกึษา เอส. ราชารัตนมั นาย

หยางเคยท�างานท่ีสถาบนัเพ่ือสนัตภิาพสหรัฐอเมริกา และศนูย์การศกึษาด้าน
ความมัน่คงของมหาวิทยาลยัจอร์จทาวน์  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 28

ดร. นอร์ ฮูดา อสิเมลเป็นผู้ ก่อตัง้
สถาบนัเพ่ือการสร้างสนัตภิาพระหวา่งประเทศ
ท่ีอินโดนีเซีย ปัจจบุนัเป็นนกัวิจยัอาคนัตกุะท่ี
วิทยาลยันานาชาตศิกึษา เอส. ราชารัตนมั มหา
วิทยาลยัเทคโนโลยีนนัยาง ประเทศสงิคโปร์ ดร. 
อิสเมลเป็นผู้ก�ากบัและผลติภาพยนตร์สารคดี 
เชน่ ญิฮาดเซลฟ่ี (พ.ศ. 2560) เดอะไบรด์ (พ.ศ. 
2561) และซีกก้ิงเดอะอิหม่าม (พ.ศ. 2562) ใน 
ฟอรมั ฉบบันี ้ดร. อิสเมลเขียนถงึแนวทางการ

บ�าบดัฟืน้ฟอูดีตผู้ ก่อการร้าย อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 32

นางเจน เอม็. ฮาร์ดี ้ เป็นเอกอคัรราชทตู
ประจ�าสถานกงสลุใหญ่ออสเตรเลีย ณ นคร
โฮโนลลู ูก่อนหน้านี ้นางฮาร์ดีด้�ารงต�าแหนง่ผู้ชว่ย
รัฐมนตรีฝ่ายควบคมุอาวธุและตอ่ต้านการแพร่
ขยาย ในกองความมัน่คงระหวา่งประเทศ กระทรวง
การตา่งประเทศและการค้า ณ กรุงแคนเบอร์รา 
ก่อนปฏิบตัหิน้าท่ีนี ้นางฮาร์ดีเ้คยด�ารงต�าแหนง่
เอกอคัรราชทตูออสเตรเลียประจ�าประเทศสเปน 
อนัดอร์รา และอิเควทอเรียลกินี นางฮาร์ดีย้งัเคย

เขียนหนงัสือและบทความวารสารด้านศลิปะพืน้เมืองออสเตรเลีย และการ
วิเคราะห์โครงการให้ความชว่ยเหลือในตา่งประเทศอีกด้วย อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 54

ดร. คลีฟ แฮมลิตนัเป็นนกัเขียนและ
ศาสตราจารย์ด้านจริยธรรมสาธารณะชาว
ออสเตรเลีย ประจ�ามหาวิทยาลยัชาร์ลส์
สจ๊วตในกรุงแคนเบอร์รา ก่อนท่ีจะเร่ิมเป็น
ศาสตราจารย์ใน พ.ศ. 2551 ดร. แฮมิลตนั
ด�ารงต�าแหนง่ตลอด 14 ปีในฐานะผู้อ�านวย
การบริหารประจ�าสถาบนัออสเตรเลีย ซึง่เป็น
สถาบนัวิจยัท่ีเขาก่อตัง้ขึน้ ดร. แฮมิลตนัเขียน
บทความหลากหลายประเภท และใน พ.ศ. 

2561 ได้ตีพิมพ์หนงัสือเลม่ลา่สดุท่ีมีช่ือวา่ การบกุรุกไร้เสียง ว่าดว้ยอิทธิพล
จีนในออสเตรเลีย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 16
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ACROSS THE REGIONIPDF
มองภูมิภาค

IPDF

เม่ื
อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
สตาร์บกัส์เปิดตวัร้านกาแฟ
สาขาท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ในช่ือ 

สตาร์บกัส์ เดวาตา คอฟฟี แซงก์ชวัรี
บริษัทสตาร์บกัส์ระบใุนขา่วประชาสมัพนัธ์วา่ ร้านแซงก์

ชวัรีอนัเป็นเอกลกัษณ์แหง่นีต้้องยกความดีความชอบให้กบั
อินโดนีเซีย ซึง่มีบทบาทส�าคญัในฐานะผู้จดัหากาแฟคณุภาพ
ดีให้กบัลกูค้า รวมทัง้กาแฟยอดนิยมอยา่งกาแฟสมุาตรา 
อินโดนีเซียเป็นภมิูภาคท่ีปลกูกาแฟอาราบก้ิามากท่ีสดุเป็น
อนัดบั 4 ของโลก

ร้านคอฟฟีแซงก์ชวัรีซึง่มีพืน้ท่ีกวา่ 20,000 ตารางฟตุแหง่
นีป้ระกอบด้วยไร่ปลกูกาแฟและห้องชิมกาแฟ ลกูค้าสามารถ
ทอ่งไปตามเส้นทางการผลติกาแฟตัง้แตเ่ป็นเมลด็จนมาอยูใ่น
ถ้วย ซึง่ในระหวา่งนัน้ ลกูค้าสามารถลองล้างเมลด็กาแฟ น�า
ไปตากแห้ง และเกลี่ยเมลด็กาแฟดิบด้วยคราด รวมทัง้กิจกรรม
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

"เราเร่ิมใช้กาแฟท่ีปลกูจากอินโดนีเซียมานานกวา่ 4 
ทศวรรษแล้ว และประทบัใจในความร่วมแรงร่วมใจและความ
ใสใ่จท่ีมีตอ่เส้นทางการผลติกาแฟในทกุขัน้ตอนเสมอ" นายเค
วิน จอห์นสนั ประธานกรรมการบริหารบริษัทสตาร์บกัส์กลา่ว 
สายใยธรุกิจ

อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

แซงกช์วัรี
ส�ำหรับคอกำแฟ

คนงานคดัแยกเมลด็
กาแฟทีไ่ร่ในหมู่บ้าน
บนเกาะสุมาตรา 
ประเทศอนิโดนีเซีย 

รอยเตอร์

เฟซบุ๊กมีแผนการลงทนุกว่า 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท) เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ 
ซึ่งขับเคล่ือนด้วยพลังงานหมุนเวียนและปรับเข้ากับสภาพ
อากาศเขตร้อนของนครรัฐแห่งนี ้

นายโทมัส เฟอร์ลอง รองประธานเฟซบุ๊ก ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
โครงสร้างพืน้ฐานกล่าวเม่ือเดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 ว่าศูนย์
ดงักล่าวที่คาดว่าจะเร่ิมด�าเนินการใน พ.ศ. 2565 จะเป็นแม่
ข่ายเซร์ิฟเวอร์ของเฟซบุ๊กและศูนย์กลางการด�าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีของเฟซบุ๊ก

สิ่งก่อสร้างพืน้ที่ขนาด 170,000 ตารางเมตรในนครรัฐซึ่ง
มีพืน้ที่จ�ากัดอย่างสิงคโปร์จะสูงกว่า 11 ชัน้ และมาพร้อมกับ
คุณสมบตัทิี่ปรับแต่งให้รับกับอุณหภมูร้ิอนชืน้ซึ่งแทบจะไม่ลด
ต�่ากว่า 25 องศาเซลเซียส

คุณสมบตัดิงักล่าวประกอบด้วยระบบระบายความร้อน
ล�า้สมัย ซึ่งใช้น�า้แทนอากาศและจะท�างานได้ดขีึน้ในความชืน้ 
ตลอดจนด้านหน้าอาคารที่ท�าจากวัสดุพรุนน�า้หนักเบาเพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้ดขีึน้

อาคารมูลค่า 1.02 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.1 
หม่ืนล้านบาท) แห่งนีจ้ะเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 15 จากทั่วโลก
ที่สร้างขึน้เพื่อเฟซบุ๊กโดยเฉพาะ นายเฟอร์ลองกล่าวว่าเฟซ
บุ๊กซึ่งมีผู้ใช้งาน 2.23 พนัล้านรายต่อเดอืนนับจากสิน้เดอืน
มถุินายน พ.ศ. 2561 เลือกสิงคโปร์เป็นที่ตัง้เพราะโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศที่แขง็แกร่ง ความพร้อมในด้านแรงงานที่
มีทกัษะ และความสะดวกในการตดิต่อกับรัฐบาล

ด้านกูเกลิซึ่งได้สร้างศูนย์ข้อมูลสองแห่งในนครรัฐแห่ง
นีแ้ล้ว ประกาศเม่ือเดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 ว่าก�าลังเร่ิม
สร้างอาคารแห่งที่สาม ด้วยเงนิลงทนุมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 2.6 หม่ืนล้านบาท) เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

เฟซบุ๊กจะสร้าง

ศูนย์ข้อมูล
มูลค่าพนัล้านดอลลาร์

ปุ่ม "ถูกใจ" ของเฟซบุ๊กส่องสว่างอยู่ทีส่�านักงานใหญ่
ของเฟซบุ๊กประจ�าประเทศฝร่ังเศสทีก่รุงปารีส  รอยเตอร์
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มาเลเซียก�าลงัเคลื่อนไหวเพ่ือก�าจดั
นายหน้าซึง่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม

การสรรหาแรงงานจากแรงงานตา่งชาตนิบั
ล้านรายในราคาท่ีสงูลิว่ ท�าให้แรงงานตา่งชาติ
เหลา่นัน้ต้องแบกรับหนีส้นิและเสี่ยงตอ่การถกู
เอาเปรียบ

ตัง้แตโ่รงงานตา่ง ๆ ไปจนถงึสถานท่ี
ก่อสร้างและพืน้ท่ีเพาะปลกู ประเทศมาเลเซีย
ต้องอาศยัแรงงานตา่งชาตจิ�านวนมากซึง่
คนในท้องถ่ินมกัหลีกเลี่ยง

แรงงานหลายรายเดนิทางมาถงึด้วยการกู้
เงินก้อนโตเพ่ือจา่ยให้กบันายหน้าจดัหางาน 
หมายความวา่ พวกเขาต้องท�างานใช้หนีไ้ปอีก
หลายปีราวกบัไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนเลย ซึง่น่ี
เป็นรูปแบบทาสยคุใหมใ่นนามแรงงานขดัหนี ้

มาเลเซียจงึท�าข้อตกลงสรรหาแรงงาน
โดยตรงกบัเนปาลโดยไมต้่องผา่นนายหน้า เพ่ือ
แก้ปัญหานี ้ข้อตกลงดงักลา่วเกิดขึน้หลงัจาก
เนปาลระงบัการสง่แรงงานชัว่คราว เน่ืองจาก
กงัวลเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่แรงงานเหลา่นัน้

"ข้อตกลงนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือขจดัการค้า

มนษุย์และการเอาเปรียบแรงงาน" นายเอม็. คู
ลาเซการัน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากร
มนษุย์มาเลเซียกลา่ว

"พวกเขาต้องไมต่กอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต้อง
ท�างานขดัหนีใ้นประเทศนี ้และตดิอยูใ่นวงัวน
อนัเลวร้ายของการได้คา่แรงมาเพ่ือใช้หนี"้

ภายใต้ข้อตกลงดงักลา่วซึง่มีผลบงัคบัใช้
เม่ือปลายเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 แรงงาน
ชาวเนปาลจะได้รับการวา่จ้างตามหลกัเกณฑ์
ระหวา่งรัฐบาล นายจ้างชาวมาเลเซียจะต้องรับ
ผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการสรรหาทัง้หมด รวมทัง้คา่
เดนิทาง วีซา่ และคา่ธรรมเนียมการตรวจสขุภาพ

นายคลูาเซการันกลา่ววา่มาเลเซียก�าลงั
เจรจาข้อตกลงแบบเดียวกนักบับงัคลาเทศ 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม

จากตวัเลขของทางการแสดงให้เหน็วา่ บงั
คลาเทศ อินโดนีเซีย และเนปาล มีแรงงานข้าม
ชาตท่ีิจดทะเบียนเกือบ 2 ล้านรายท�างานมาก
เป็นอนัดบัต้น ๆ ในมาเลเซีย ซึง่ยงัมีอีกหลาย
ล้านรายท่ีท�างานโดยไมมี่ใบอนญุาต

บริษัทผลติถงุมือท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกนาม 

ทอ็ปโกลฟ ระบเุม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 
วา่จะตดัความสมัพนัธ์กบันายหน้าจดัหางาน
ท่ีไร้จริยธรรม หลงัจากพบวา่แรงงานข้ามชาติ
บางสว่นของบริษัทท�างานลว่งเวลามากเกินไป
เพ่ือใช้หนี ้

หลายปีแล้วท่ีนกัรณรงค์ขอให้มาเลเซีย
ก�าจดัคนกลางท่ีเรียกเก็บเงินจากแรงงานข้าม
ชาตสิงูถงึ 20,000 ริงกิตมาเลเซีย (4,790 
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 147,000 บาท) 
ซึง่เป็นหนีท่ี้พวกเขามกัต้องท�างานหนกัเป็น
เวลาหลายปีเพ่ือชดใช้

แรงงานขดัหนีเ้ป็นหนึง่ในรูปแบบของการ
เป็นทาสสมยัใหมท่ี่แพร่หลายมากท่ีสดุ ซึง่สง่
ผลกระทบตอ่ผู้คนกวา่ 40 ล้านคนทัว่โลก ตาม
ข้อมลูขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศของ
องค์การสหประชาชาต ิ รอยเตอร์

มาเลเซีย

ปฏรูิปแรงงาน
ชายชาวกาตาร์แสดงหนังสือเดนิทางพร้อมใบ
อนุญาตท�างานทีก่รมการจดัหางานต่างประเทศใน
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



8 IPD FORUM

ทหารฟิลปิปินส์คุ้มกนัเส้น
ทางไปยงัมสัยดิทีถู่กท�าลาย
บริเวณพืน้ทีท่�าสงครามหลกั
ในเมอืงมาราว ีทางตอนใต้
ของเกาะมนิดาเนา เมือ่เดอืน
เมษายน พ.ศ. 2561

ข่าวผู้ก่อการร้าย
IPDF
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ระเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่แสวงหาการ
ตอ่สู้กบัภยัคกุคามท่ีใช้ความรุนแรง ได้ตกลงท่ีจะ
แบง่ปันขา่วกรองร่วมกนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมสงิคโปร์กลา่วขณะแจ้งเตือนเก่ียวกบั

อนัตราย “ท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั” ในภมิูภาคแหง่นี ้
นายอึง้ เอง็ เฮน กลา่วหลงัจากเป็นเจ้าภาพจดัประชมุ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเม่ือปลาย พ.ศ. 2561 
วา่ กวา่หนึง่ปีแล้วหลงัจากนกัรบซึง่เก่ียวข้องกบัรัฐ
อิสลามยดึเมืองมาราวีทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์ ภยั
คกุคามด้านการก่อการร้ายมีศกัยภาพมากขึน้กวา่ท่ีเคย

“ชา่งโชคร้าย แม้สถานการณ์ในอิรักและซีเรียจะดี
ขึน้ แตเ่ราก็เช่ือวา่จะมีนกัรบตา่งชาตเิข้าร่วมเส้นทางนี ้
มีมากขึน้” นายอึง้กลา่วเพ่ิมเตมิ

นายอึง้ระบวุา่รัฐมนตรีทัง้ 18 คนท่ีเข้าร่วมการ
ประชมุในสงิคโปร์เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 ซึง่มา
จากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และพนัธมิตรหลกัจาก
นอกภมิูภาคตา่งมองวา่ “การก่อการร้ายเป็นภยัคกุคาม
ท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั”

นายอึง้กลา่วเพ่ิมเตมิวา่ คณะผู้แทนจากเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ได้ใช้แพลตฟอร์มการแบง่ปันข้อมลูท่ีเรียก
วา่ “อาวร์อายส์” ซึง่จะใช้เพ่ือแบง่ปันข้อมลูขา่วกรอง
ตามเวลาจริงเพ่ือสามารถด�าเนินการรับมือได้ทนัที

แพลตฟอร์มแบง่ปันข้อมลูเกิดขึน้หลงัจากประเทศ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตระหนกัวา่ตนประเมินภยั
คกุคามดงักลา่วต�า่เกินไปก่อนเกิดการโจมตีท่ีเมืองมา
ราวี ซึง่ความพยายามในการฟืน้ฟบู้านเรือนอาจมีคา่ใช้
จา่ยประมาณ 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 หม่ืนล้าน
บาท) นายอึง้กลา่ว

แพลตฟอร์มดงักลา่วน�าเสนอโดยอินโดนีเซีย มีรากฐานมา
จากพนัธมิตรแบง่ปันข้อมลูขา่วกรองท่ีจดัตัง้โดยสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ และประเทศอ่ืนอีกสามประเทศหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 
2 เพ่ือตดิตามตรวจสอบอดีตสหภาพโซเวียต

ผู้แทนสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
หรือ อาเซียนจ�านวน 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชมุด้าน
ความมัน่คงนี ้ตลอดจนนายจิม แมตทิส รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนัน้และเจ้าหน้าท่ีจาก
ประเทศตา่ง ๆ รวมทัง้ออสเตรเลีย จีน อินเดีย และรัสเซีย

ระหวา่งการโจมตีเมืองมาราวีเม่ือ พ.ศ. 2560 กลุม่ตดิ
อาวธุนบัร้อยคนท่ีมีนกัรบรัฐอิสลามหนนุหลงั เข้าโจมตีและ
ยดึครองเมืองแหง่นีซ้ึง่ประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวมสุลมิ โดย
พยายามท่ีจะจดัตัง้ฐานทพัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

กองทพัฟิลปิปินส์พร้อมทัง้เคร่ืองบนิลาดตระเวนท่ีผา่น
สมรภมิูมามากซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐอเมริกา ขบัไล่
ศตัรูไปได้หลงัจากการตอ่สู้อยา่งหนกัหนว่งเป็นเวลาห้าเดือน 
ซึง่ท�าให้มีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ 1,000 รายและทัง้เมืองเหลือ
เพียงซากปรักหกัพงั

ทหารจากประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวม
ถงึอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีสว่นร่วมในการตอ่สู้ครัง้นี ้

ผู้ เข้าร่วมการประชมุ “เหน็วา่สงครามเชน่นีต้้องไมเ่กิดขึน้
ซ�า้กบัเมืองใด ๆ ในอาเซียน” นายอึง้กลา่ว

ป

นายอึง้ เอง็ เฮน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ กล่าวเปิดการ
ประชุม ณ การประชุมสุดยอดด้านความมัน่คงประจ�าสมาคมประชาชาตแิห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทีป่ระเทศสิงคโปร์เมือ่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ที่เกดิขึน้จริงในปัจจุบนั"
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส  |  ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิม่ก�าลังต่อสู้กับภัยคุกคามด้านสงคราม
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แม่น�า้โขง 
เงนิทนุอุดหนุนส�าหรับ

ญ่ีปุ่นมีบทบาททางการเงนิที่โดดเด่น ในด้านการ

พฒันาและการอนุรักษ์ในภมูภิาค

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ผู้คนทีพ่ึง่พาอาศัยแม่น�า้โขงในการ
ด�ารงชีวติ เช่น คู่สามภีรรยาในจงัหวดั
กนัดาลของประเทศกมัพูชาคู่นีถู้ก
คุกคามจากการก่อสร้างเขือ่นผลติ
กระแสไฟฟ้าทีไ่ด้รับเงนิทุนจากจนี 
เอเอฟพี/เกต็ต้ีอิมเมจ

แม่น�า้โขงอนังดงามท่ีทอดยาวมากกวา่ 4,800 กิโลเมตรจากจีน
ไหลผา่นห้าประเทศลุม่แมน่�า้โขง ได้แก่ พมา่ กมัพชูา ลาว ไทย 

และเวียดนามก่อนไหลลงสูท่ะเลจีนใต้ ซึง่เป็นแหลง่อาหาร น�า้ และการ
คมนาคมแก่ประชาชนมากกวา่ 60 ล้านชีวิต ขณะเดียวกนัก็เป็นแหลง่
ความท้าทายด้านสิง่แวดล้อมท่ียากท่ีสดุของอินโดแปซฟิิก ด้วยน�า้ตก
ท่ีเรียงรายและเช่ียวกราก แมน่�า้โขงจงึมีภมิูทศัน์ท่ีโดดเดน่ส�าหรับการ
ลงทนุและเป็นสนามรบรูปแบบใหมใ่นการตอ่สู้ เพ่ืออิทธิพล

ภมิูภาคลุม่แมน่�า้โขงเตม็ไปด้วยการลงทนุท่ีหลากหลายจาก
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน อยา่งไรก็ตาม 
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมาญ่ีปุ่ นเป็นประเทศลงทนุท่ีโดดเดน่ในพมา่ 
กมัพชูา ลาว ไทย และเวียดนาม

"จริง ๆ แล้วมีแงม่มุการแขง่ขนัด้านการลงทนุในแมน่�า้โขงของญ่ีปุ่ น
ท่ีเผชิญหน้ากบัจีน" ดร. เย-่ควง เหิง ศาสตราจารย์จากบณัฑิตวิทยาลยั
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัโตเกียว กลา่วกบั ฟอรมั "ญ่ีปุ่ นมกัใช้
ค�าวา่ 'โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีคณุภาพ' ซึง่เป็นท่ีรู้กนัอยา่งกว้างขวางวา่
เป็นวิธีแยกโครงการของญ่ีปุ่ นจากโครงการขนาดใหญ่ของจีน ซึง่ถกู
มองวา่มีคณุภาพต�า่กวา่และมีความยัง่ยืนน้อยกวา่ในด้านงบประมาณ
และสิง่แวดล้อม จากความกงัวลท่ีเพ่ิมขึน้เก่ียวกบัการทตูกบัดกัหนีใ้น
ประเทศผู้ รับ" ในโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน "ญ่ีปุ่ นอาจได้รับ
การมองเป็นผู้ เลน่ทางเลอืกท่ีมีประสทิธิภาพ"

ญ่ีปุ่ นก�าลงัสร้างผลงานท่ีส�าคญัด้านเงินทนุสาธารณะ เพ่ือ
สนบัสนนุด้านเงินกู้ภาคเอกชนและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ในฐานะ
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แม่น�า้โขง 

แม่น�า้โขงไหลผ่านภูเขา
หลวงพระบางทางตอน
เหนือของลาว ช่ือเมอืง
หมายถงึ "พระพทุธรูป
หลวง"  ไอสตอ็ก
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พนัธมิตรทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เพียงในช่วงสามปีท่ีผ่านมา บริษัท
ญ่ีปุ่ นได้ลงทนุในภมิูภาคลุ่มแม่น�า้โขงเทียบเท่าประมาณ 1.8 หม่ืน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.5 แสนล้านบาท) ตามรายงานของ
หนงัสือพิมพ์เดอะสเตรตส์ไทมส์ หนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาองักฤษ
ในสิงคโปร์ ตอนนี ้ญ่ีปุ่ นก�าลงัขยายขอบเขตเศรษฐกิจในฐานะส่วน
หนึ่งของยทุธศาสตร์โตเกียว พ.ศ. 2561 ด้านความร่วมมือระหว่าง
ญ่ีปุ่ นกบัแม่น�า้โขง ในการประชมุกบัผู้น�าลุ่มแม่น�า้โขง พ.ศ. 2561 
ญ่ีปุ่ นให้ค�ามัน่ว่าจะสนบัสนนุเงินทนุในโครงการอีก 150 โครงการ
ในช่วงสามปีข้างหน้า เพ่ือปรับปรุงการเช่ือมต่อในภมิูภาคและ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นกลา่วในระหวา่งการ
ประชมุผู้น�ากรอบความร่วมมือลุม่น�า้โขงกบัญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 10 ซึง่จดัขึน้ 
ณ กรุงโตเกียวเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 วา่ "บนัทกึการตดิตาม
การสนบัสนนุดงักลา่วระบวุา่ เพ่ือให้การลงทนุภาคเอกชนบรรลผุล
มากกวา่เดมิ ญ่ีปุ่ นจะใช้ประโยชน์จากเงินทนุสาธารณะ รวมถงึสนิ
เช่ือตา่งประเทศ การลงทนุ และความชว่ยเหลือเพ่ือการพฒันาอยา่ง
เป็นทางการ"

ดร. เหิง กลา่ววา่การลงทนุในแมน่�า้โขงของญ่ีปุ่ นเกิดขึน้ก่อนการ
ริเร่ิมโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน แม้วา่ขณะนีก้ารลงทนุดงั
กลา่วจะเช่ือมโยงอยา่งชดัเจนกบัยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกของนาย
อาเบะ และมุง่มัน่ในการปรับปรุงมากขึน้เพ่ือตอ่ต้านอิทธิพลของจีน

วสัิยทศัน์ทางเลือก
ก่อนการประชมุผู้น�ากรอบความร่วมมือลุม่น�า้โขงกบัญ่ีปุ่ น นายอาเบะ
ได้จดัการประชมุกบัผู้น�าของกมัพชูา ลาว ไทย และเวียดนามเป็นราย
บคุคล ในการประชมุดงักลา่ว นายอาเบะได้ย่ืนข้อเสนอท่ีขดัแย้งกบั
โครงการของจีนอยา่งสิน้เชิง เชน่ ในกรณีของเข่ือนกระแสไฟฟ้าท่ีมี
การกลา่วโทษวา่ท�าให้สิง่แวดล้อมในภมิูภาคนีเ้สยีหาย

นายอาเบะให้ค�ามัน่วา่จะมอบความชว่ยเหลอืแก่ลาวสงูถงึ 8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 245 ล้านบาท) เพ่ือเร่งท�าลายและก�าจดั
สรรพาวธุท่ียงัไมร่ะเบดิ ในประเทศลาว เศษซากระเบดินบัล้านชิน้ท่ี
หลงเหลอืจากความขดัแย้งของเวียดนาม ก่อให้เกิดความเสีย่งตอ่การ
ท�าเกษตรกรรมและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเน่ืองจากยงัไมมี่การ
ก�าจดัทิง้

นายทองลนุ สสีลุดิ กลา่ววา่ "เราขอช่ืนชมความชว่ยเหลอืเพ่ือการ
พฒันาอยา่งเป็นทางการของญ่ีปุ่ นอยา่งสงู" ตามรายงานของเวบ็ไซต์
นิกเคอิ เอเชียน รีวิว "ซึง่น่ีจะมีสว่นชว่ยในการพฒันาเศรษฐกิจของลาว"

นอกจากนี ้รัฐบาลญ่ีปุ่ นยงัเสนอเงินกู้ ยืมให้กมัพชูาสงูถงึ 31.6 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 968 ล้านบาท) เพ่ือสร้างสิง่อ�านวย
ความสะดวกด้านชลประทานในพืน้ท่ีโตนเลสาบ ซึง่เป็นแหลง่ประมง

น�า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ให้ผลผลติปลา 
3.9 ล้านเมตริกตนัตอ่ปีโดยมีมลูคา่กวา่ 
3 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.1 
หม่ืนล้านบาท) วงจรน�า้ทว่มจะท�าให้
มีพืน้ท่ีซึง่เหมาะแก่การท�าเกษตรกรรม
เม่ือน�า้ลด และทะเลสาบจะขยาย
บริเวณเป็นห้าเทา่ในชว่งฤดนู�า้หลาก 
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แม่น�า้โขง

การไหลของแม่น�า้โขง

หญงิชาวเวยีดนามขาย
ผกัและผลไม้จากตลาด
น�า้ทีแ่ม่น�า้โขง แม่น�า้โขง
มช่ืีอเสียงว่าเป็นตลาดน�า้
ทีช่่วยให้เกษตรกรค้าขาย
สินค้ากบัพ่อค้าคนกลางใน
ท้องถิน่  ไอสตอ็ก

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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สิง่อ�านวยความสะดวกด้านชลประทานคาดวา่จะชว่ยเพ่ิมผลผลติในการ
ท�านาข้าวได้ถงึสามเทา่

ญ่ีปุ่ นวางแผน 150 โครงการส�าหรับภมิูภาคนี ้ซึง่แบง่การมุง่เน้นออก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความเช่ือมโยง เชน่ การเพ่ิมสิง่อ�านวยความ
สะดวกด้านสนามบนิในลาว และการตดัถนนสายใหมใ่นพมา่ การสร้าง
สงัคมท่ีมุง่เน้นผู้คน เชน่ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการดแูลสขุภาพ 
และการจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพิบตั ิเชน่ โครงการชลประทานใน
กมัพชูา ญ่ีปุ่ นยงัไมไ่ด้ก�าหนดมลูคา่เงินทนุของ 150 โครงการนี ้

แม้วา่จะท�าธรุกิจกบัจีนบอ่ยครัง้ แตก่ลุม่ผู้น�าลุม่แมน่�า้โขงก็ให้การ
สนบัสนนุยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกของนายอาเบะ ซึง่สง่เสริมเสรีภาพ
การเดนิเรือในทะเลจีนใต้และการจดัตัง้โครงการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมี
คณุภาพ แม้วา่ศาลระหวา่งประเทศจะปฏิเสธหลกัฐานยืนยนัของจีน แต่
จีนก็ยงัอ้างสทิธ์ิในพืน้ท่ีแนวปะการังและสิง่ปลกูสร้างในทะเลจีนใต้ ซึง่
เวียดนาม หนึง่ในประเทศลุม่แมน่�า้โขงอ้างวา่เป็นอาณาเขตของตนเชน่
กนั ในขณะท่ีกลุม่ผู้น�าไมไ่ด้ระบช่ืุอประเทศใดประเทศหนึง่ ได้พาดพิง
ถงึจีนในแถลงการณ์ร่วม ณ ท่ีประชมุในโตเกียว โดยกลา่ววา่โครงการ

ปรับปรุงท่ีดนิและกิจกรรมอ่ืน ๆ "ได้
บัน่ทอนความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ 
ทัง้ยงัเพ่ิมความตงึเครียด รวมทัง้อาจ
ท�าลายสนัตภิาพ ความปลอดภยั และ
ความมัน่คงในภมิูภาค"

นักลงทนุลุ่มแม่น�า้โขงในระยะยาว
ขณะท่ีโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางอนั
กว้างขวางของจีน ก่อให้เกิดความสนใจ
ในระดบันานาชาตเิม่ือไมน่านมานี ้ญ่ีปุ่ น

ได้ลงทนุในประเทศลุม่แมน่�า้โขงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว 
"ควรตัง้ข้อสงัเกตวา่ญ่ีปุ่ นให้การสนบัสนนุและพฒันาเส้นทางเช่ือม

โยงท่ีหลากหลาย เชน่ ในภมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง ก่อนท่ีจะมีโครงการหนึง่
แถบหนึง่เส้นทางของจีน" ดร. เหิง กลา่ว "รัฐบาลญ่ีปุ่ นไมใ่ชผู่้ เลน่หน้า
ใหมใ่นกลุม่นี ้และด้วยประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของโครงการความ
ชว่ยเหลอืเพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นทางการหลงั พ.ศ. 2488 ญ่ีปุ่ นจงึมี
ประสบการณ์และทกัษะมากมาย"

ญ่ีปุ่ นมีสว่นร่วมในระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออกและตะวนัตก 
ซึง่เป็นระบบบรูณาการถนน ทางรถไฟ และทา่เรือท่ีเช่ือมโยงประเทศ
ลุม่แมน่�า้โขง ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออกและตะวนัตกมุง่เน้นท่ี
การก่อสร้างสะพานและทางหลวงแผน่ดนิท่ีเช่ือมโยงพมา่ ลาว ไทย 
และเวียดนาม หนึง่ในโครงการตา่ง ๆ คือการยกระดบัทา่เรือดานงัใน
เวียดนาม นอกจากนี ้ญ่ีปุ่ นยงัมีโครงการความเช่ือมโยงทางการเงินใน
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ท่ีเช่ือมโยงกมัพชูา ไทย และเวียดนาม ดร. เหิง 
กลา่วพร้อมเสริมวา่

นายชินโซ อาเบะ นายก
รัฐมนตรีญีปุ่่นต้อนรับนาง
อองซาน ซูจ ีผู้น�าพม่า
ขณะเดนิทางมาถงึการ
ประชุมกรอบความร่วมมอื
ลุ่มน�า้โขงกบัญีปุ่่น คร้ังที ่
10 ณ กรุงโตเกยีวในเดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

นายชินโซ อาเบะ นายก
รัฐมนตรีญีปุ่่น (ขวา) 
มองนายเหงยีน ซวน ฟุก 
นายกรัฐมนตรีเวยีดนาม
ซ่ึงก�าลงัสวมกอดนาย
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กมัพูชาระหว่างการ
ประชุมสุดยอดทีก่รุง
โตเกยีว  รอยเตอร์
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แรงจงูใจของญ่ีปุ่ นในการลงทนุนัน้มีมากกวา่การแขง่ขนักบัจีนเพียง
อยา่งเดียว "อยา่งไรก็ตาม ความปรารถนาของญ่ีปุ่ นท่ีจะมีบทบาทมาก
ขึน้ในระดบัภมิูภาคนัน้ขบัเคลือ่นจากการพิจารณาภายในประเทศ ซึง่
นบัเป็นพืน้ฐานส�าคญั" ดร. เหิง กลา่ว "เชน่ นายอาเบะ นายกรัฐมนตรี
อ้างมานานแล้ววา่ 'ญ่ีปุ่ นกลบัมาแล้ว' และจะไมเ่ป็นสองรองใครอีกตอ่
ไป ความชว่ยเหลอืเพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นทางการ อีกทัง้โครงการริเร่ิม
ด้านการเช่ือมโยงและกรอบการท�างานพหภุาคีท่ีมีมาอยา่งยาวนานใน
ภมิูภาคนีแ้ละอ่ืน ๆ ได้กลายเป็นเคร่ืองมือส�าคญัท่ีนายอาเบะน�ามาใช้
เพ่ือยกระดบัประเทศญ่ีปุ่ นในเวทีสากล"

ดร. เหิงกลา่ววา่ นอกจากการลงทนุในลุม่แมน่�า้โขงแล้ว รัฐบาลญ่ีปุ่ น
ยงัใช้การประชมุนานาชาตโิตเกียววา่ด้วยการพฒันาแอฟริกาและการ
ประชมุผู้น�าเกาะแปซฟิิก เพ่ือประกาศการสนบัสนนุโครงการริเร่ิมด้าน
การเช่ือมโยงและยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกอยา่งครอบคลมุ

การแข่งขันอันดุเดอืด
ญ่ีปุ่ นก�าลงัเผชิญกบัการแขง่ขนัท่ีรุนแรงกบัจีนในการดงึดดูพนัธมิตรทาง
ธรุกิจในลุม่แมน่�า้โขง ในฐานะสว่นหนึง่ของโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้น
ทาง จีนได้ปลอ่ยสนิเช่ือสมัปทานและการลงทนุมลูคา่หลายพนัล้าน จาก
การริเร่ิมกรอบความร่วมมือแมโ่ขง-ล้านช้าง จีนได้ให้ค�ามัน่กบัประเทศ
ในลุม่แมน่�า้โขง ได้แก่ พมา่ กมัพชูา ลาว ไทย และเวียดนามวา่จะให้เงิน

กู้ ยืมประมาณ 1.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.9 หม่ืนล้านบาท) 
และให้เครดติ 1 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 306 แสนล้านบาท) 
ใน พ.ศ. 2559 แตเ่พียงปีเดียว ในปีตอ่มา กรอบความร่วมมือแมโ่ขง-ล้าน
ช้างท�าสญัญาสนิเช่ือสมัปทานรัฐบาลมลูคา่ 1.1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 3.3 หม่ืนล้านบาท) และเครดติมลูคา่ 5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 153 ล้านบาท) ส�าหรับ 45 โครงการ ตามรายงานท่ีเขียนโดย
นายเหงียน คกั เกียง นกัวิจยัของสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจและนโยบาย
เวียดนาม มหาวิทยาลยัแหง่ชาตเิวียดนาม กรุงฮานอย ช่ือของความ
พยายามร่วมกนัระหวา่งจีนและแมน่�า้โขงมีต้นก�าเนิดจากช่ือของแมน่�า้ 
ซึง่เรียกวา่ล้านช้างในจีน และล�าน�า้โขงถดัลงมา

แม้วา่การลงทนุของจีนเป็นเร่ืองยากท่ีจะตดิตามเน่ืองจากขาดความ
โปร่งใส แตจี่นก็เป็นหนึง่ในผู้สนบัสนนุรายใหญ่ซึง่ให้ความชว่ยเหลอื
เพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นทางการในแมน่�า้โขง ตามรายงานขององค์การ
เพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ ซึง่เป็นองค์กรจาก 36 
ประเทศท่ีมุง่เน้นกระตุ้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความชว่ยเหลอื
เพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นทางการเป็นค�าท่ีตัง้ขึน้โดยองค์การ เพ่ือแสดง
ถงึกระแสการชว่ยเหลอืระหวา่งประเทศ ซึง่รวมถงึเงินกู้ ยืมและเงินทนุ
สนบัสนนุด้วย

ในฐานะประเทศท่ีมีคณุสมบตัติามมาตรฐานความโปร่งใสของ
องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ ญ่ีปุ่ นเป็นผู้

นักส่ิงแวดล้อมวจิารณ์ว่าเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้าทีไ่ด้รับ
เงนิทุนจากจนี เช่น เขือ่นจงัหวดัสตงึแตรงของประเทศ
กมัพูชาแห่งนีเ้ป็นภยัต่อประชากรสัตว์น�า้จดืซ่ึงเป็น
แหล่งอาหารของภูมภิาคนี้
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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สนบัสนนุความชว่ยเหลอืเพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นทางการท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ลุม่แมน่�า้โขง และเกาหลใีต้อยูใ่นห้าอนัดบัแรก เกาหลใีต้ให้ความส�าคญั
กบัความชว่ยเหลอืเพ่ือการพฒันาในเวียดนาม ซึง่เพ่ิงแซงหน้าญ่ีปุ่ นเม่ือ 
พ.ศ. 2561 ในฐานะนกัลงทนุตา่งชาตริายใหญ่ท่ีสดุ

อยา่งไรก็ตาม การแขง่ขนัด้านการเงินและการค้าท�าให้ประเทศลุม่
แมน่�า้โขงบางประเทศแสดงความกงัวลวา่ ตนจะถกูบงัคบัให้เลอืกระหวา่ง
ประเทศมหาอ�านาจผู้เข้าแขง่ขนั ผู้น�าระดบัภมิูภาคกลา่วถงึข้อกงัวลเหลา่
นีใ้นการประชมุญ่ีปุ่ น-แมโ่ขง ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา เม่ือเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของนิกเคอิ เอเชียน รีวิว

ท่ีการประชมุ นายเคนทาโร่ โซโนะอรุะ ท่ีปรึกษาพิเศษของนายอา
เบะตอบวา่ยทุธศาสตร์ใหมข่องรัฐบาลญ่ีปุ่ นก�าลงัมุง่หน้าสนบัสนนุ
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ในด้าน
ยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกท่ีกว้างขึน้ ญ่ีปุ่ นต้องการรวมสองทวีปและ
มหาสมทุรผา่นการเช่ือมโยงด้านการขนสง่และโครงสร้างพืน้ฐาน และ
ต้องการสง่เสริมการเช่ือมโยงเพ่ิมเตมิผา่นการค้าเสรี หลกันิตธิรรม และ
ความมัน่คงท่ีเพ่ิมขึน้ "เราคดิวา่เป็นไปได้ท่ีจะร่วมมือกบัประเทศใดก็ตาม
ท่ียดึตามหลกัการของยทุธศาสตร์ดงักลา่ว" นายโซโนะอรุะกลา่ว

รัฐมนตรีอาเซียน ตลอดจนสายงานท่ีคล้ายกนัได้ปรับใช้สิง่ท่ีเรียก
วา่สถาปัตยกรรมระดบัภมิูภาคท่ีมีอาเซียนเป็นศนูย์กลาง ซึง่ "เปิดกว้าง 
โปร่งใส ครอบคลมุ และอยูบ่นกฎระเบียบ"

แม่น�า้โขงสีเขียว 
หนึง่ในเสาหลกัของยทุธศาสตร์กรุงโตเกียวในการร่วมมือกบักลุม่ประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือสิง่ท่ีเรียกวา่ "การตระหนกัถงึแมน่�า้โขงสี
เขียว" ยทุธศาสตร์ดงักลา่วรวมถงึมาตรการรับมือกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมิูอากาศและมลพิษทางทะเล การจดัการทรัพยากรน�า้ และการ
ลดความเสีย่งจากภยัพิบตั ิซึง่เป็นศาสตร์ท่ีญ่ีปุ่ นมีความได้เปรียบ

เม่ือพดูถงึการลงทนุของจีนในภมิูภาคนี ้ผู้ปกป้องสิง่แวดล้อมคือ
นกัวิจารณ์ท่ีเสยีงกกึก้องท่ีสดุ งานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์มากมายสรุป
ได้วา่ ความต้องการของจีนท่ีจะใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าพลงังานน�า้และ
ควบคมุน�า้ทว่มตามลุม่แมน่�า้โขงก�าลงัท�าลายความมัน่คงด้านอาหาร
ของภมิูภาค และสร้างความเสยีหายตอ่สิง่แวดล้อม

"ข้อเสยีท่ีอาจเกิดกบัจลนวิสยัของอทุกภยัในลุม่แมน่�า้โขงตอน
ลา่งเน่ืองจากการควบคมุการไหลบริเวณต้นน�า้" ซึง่เป็นงานวิจยัลา่สดุ
กลา่ววา่เข่ือนมากมายท่ีจีนสร้างขึน้ในภมิูภาคท�าให้ระบบนิเวศลุม่น�า้
ขาดแคลนสารอาหารท่ีจ�าเป็นอยา่งมากในการรักษาความแข็งแรงของ
ประชากรสตัว์น�า้ นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัรัฐมิชิแกนตีพิมพ์งานวิจยัใน
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ในวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาตช่ืิอ เนเจอร์

"ความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ใด ๆ ของจงัหวะตามฤดกูาลอาจ
เปลีย่นแปลงจลนวิสยัของท่ีราบน�า้ทว่มถงึในพืน้ท่ีดงักลา่วได้อยา่ง
งา่ยดาย" นายยาด ูพอเครล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
และวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแหง่มหาวิทยาลยัรัฐมิชิแกนซึง่เป็นผู้ เขียนหลกั
กลา่ว "ซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่ระบบนิเวศในวงกว้าง และ
ท�าลายความมัน่คงทางอาหารของภมิูภาค"

เข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสดุในแมน่�า้โขงซึง่วางแผนไว้นัน้เป็นโครงการท่ีได้รับ
การสนบัสนนุจากจีน เพ่ือสร้างอา่งเก็บน�า้ขนาด 620 ตารางกิโลเมตรใน
กมัพชูา เข่ือนแหง่นีอ้อกแบบโดยบริษัทไชนา่ เซาท์เทิร์น พาวเวอร์ กริด 
ซึง่จะเพ่ิมการผลติกระแสไฟฟ้า "แตอ่าจเป็นบอ่นท�าลายการประมงใน
ลุม่แมน่�า้โขง และสร้างความเป็นปฏิปักษ์กบัเวียดนามอยา่งหลกีเลีย่งไม่
ได้" ตามรายงานของผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัมรดกแหง่ชาตใินนามของ
รัฐบาลกมัพชูา

เข่ือนท่ีได้รับการน�าเสนอนีอ้าจปิดกัน้เส้นทางอพยพของฝงูปลา
หลายพนัตวัตอ่ชัว่โมง ซึง่วา่ยทวนกระแสน�า้ไปยงัแหลง่น�า้สายยอ่ย
ของต้นน�า้เพ่ือวางไข ่หรือวา่ยตามกระแสน�า้ไปยงัแหลง่อนบุาลตวัออ่น
และแหลง่ประมงในโตนเลสาบและดนิดอนสามเหลี่ยมปากแมน่�า้โขง 
ท้ายท่ีสดุแล้วปลาเหลา่นัน้ก็จะเข้าสูด่นิดอนสามเหลี่ยมเวียดนาม ซึง่
ได้ประสบกบัน�า้ทว่มและการสญูเสียผืนดนิเน่ืองจากน�า้ทะเลมีระดบั
สงูขึน้อยูแ่ล้ว

ผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์
ญ่ีปุ่ นมองวา่ภมิูภาคลุม่แมน่�า้โขงซึง่มีประชากรรวมกนั 238 ล้านคน 
และมลูคา่ผลติภณัฑ์ภายในประเทศรวม 7.81 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 23 ล้านล้านบาท) ใน พ.ศ. 2560 ถือเป็นตลาดท่ีมีความหวงั
และจดุหมายปลายทางท่ีส�าคญัส�าหรับการสง่ออกโครงสร้างพืน้ฐานของ
บริษัทญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ทางการญ่ีปุ่ นยงัพิจารณาวา่แมน่�า้โขงมีความ
ส�าคญัอยา่งย่ิงจากมมุมองทางทหารและภมิูรัฐศาสตร์ เน่ืองด้วยแมน่�า้
สายนีต้ัง้อยูร่ะหวา่งจีนและอินเดีย ทัง้ยงับรรจบกบัเส้นทางเดนิเรือท่ี
ส�าคญัในทะเลจีนใต้ ตามรายงานของส�านกัขา่วเกียวโดเม่ือเดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2561

ผู้น�าลุม่แมน่�า้โขงหลายคนกลา่วในการประชมุท่ีกรุงโตเกียววา่ ความ
ร่วมมือของญ่ีปุ่ นน�ามาซึง่ผลประโยชน์เชิงบวก ไมเ่พียงเพ่ือผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ แตเ่พ่ือสนัตภิาพด้วย นางอองซาน ซจีู ผู้น�าพมา่กลา่ววา่
ประเทศของตนได้รับผลประโยชน์อยา่งมากจากการลงทนุของญ่ีปุ่ น รวม
ทัง้ประเทศในภมิูภาคนีด้้วย 

"โดยรวมแล้ว ฉนัคดิวา่ทกุคนเหน็พ้องต้องกนัวา่ความร่วมมือ
ประเทศลุม่น�า้โขงกบัญ่ีปุ่ น เป็นเร่ืองราวแหง่ความส�าเร็จ" นางซจีูกลา่ว 
ตามรายงานของสือ่ตา่ง ๆ "และเรามัน่ใจวา่เราจะใช้ความร่วมมือนีต้อ่
ไป ไมเ่พียงเพ่ือผลประโยชน์ด้านความเจริญรุ่งเรือง แตย่งัรวมไปถงึ
สนัตภิาพและความมัน่คงในภมิูภาคด้วย"  o

งานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์มากมาย
สรุปวา่ ความต้องการของจีนท่ีจะใช้
ประโยชน์จากไฟฟ้าพลงังานน�า้และ
ควบคมุน�า้ทว่มตามลุม่แมน่�า้โขง
ก�าลงัท�าลายความมัน่คงด้านอาหาร
ของภมิูภาค และสร้างความเสียหาย
ตอ่สิง่แวดล้อม
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ภาพประกอบโดย ฟอรมั

สงคราม
ทำงกำรเมือง

สาธารณรัฐประชาชนจนีพยายามครอบงำรัฐบาลตา่ง
ประเทศเพือ่บรรลุวตัถปุระสงค ทางการเมอืงและการทหาร
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ายใต้การกระตุ้นด้วยโฆษณาชวนเช่ืออยา่งตอ่
เน่ืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความรักชาตขิอง
ชาวจีนจ�านวนมากได้รับการผลกัดนัให้เปลี่ยนเป็น

ความทะเยอทะยาน เพ่ือล้างแค้นความรู้สกึถกูท�าให้อปัยศทาง
ประวตัศิาสตร์ของตน ความก้าวร้าวของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในทะเลจีนใต้ การดา่ทอไต้หวนั ขบวนประท้วงตอ่ต้านญ่ีปุ่ น
ท่ีมีการวางแผนเป็นขัน้เป็นตอน และเหตกุารณ์อีกมากมายท�าให้
ความรู้สกึรักชาตคิกุรุ่น จากหนงัสือของพรรคการเมืองท่ีช่ือเดอะ
ฮนัเดรดเยียร์มาราธอน จะเหน็วา่ภายใน พ.ศ. 2592 จีนจะขึน้แซง
สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ การทหาร 
และการเมืองของโลก

“ความฝันของจีน” ของนายส ีจิน้ผิง ประธานาธิบดี มีเป้าหมาย
จะเหน็จีนเข้าแทนท่ีสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอ�านาจอนัดบั 1 ของ
โลก ตามท่ีนายล ีกวน ย ูมหาบรุุษอดีตผู้น�าแหง่สงิคโปร์กลา่วไว้วา่ 
“จีนตัง้ใจจะเป็นมหาอ�านาจท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก”

ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลา่วตอ่สาธารณะวา่หวงัให้จีนเป็น
ขัว้อ�านาจหนึง่ในโลกท่ีมีหลายขัว้อ�านาจ นายไมเคลิ พิลส์เบอรี นกั
วิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ซึง่ท�างานในสถาบนัฮดัสนัในขณะนีเ้ข้า
ใกล้ความเป็นจริงมากขึน้ เม่ือเขาเขียนวา่ “จีนมองวา่โลกหลายขัว้
อ�านาจเป็นเพียงจดุหมายหนึง่บนเส้นทางไปสูล่�าดบัชัน้ใหมข่อง
โลก ซึง่มีจีนอยูบ่นจดุสงูสดุเพียงผู้ เดียว”

ผู้น�าของจีนเช่ือวา่โลกตะวนัตกท่ีเหน่ือยล้ากบัการเมืองและ
ศีลธรรมก�าลงัอยูใ่นภาวะถดถอยอยา่งไมอ่าจหยดุยัง้ โดยกลา่ววา่
วิกฤตการเงินใน พ.ศ. 2551 เกิดขึน้จากความเสื่อมของสถาบนัใน
สหรัฐอเมริกา และเป็นจดุเปลี่ยนท่ีเหนือคาด ซึง่ระเบียบโลกท่ีน�า
โดยจีนกลายเป็นเร่ืองท่ีต้านทานยาก

 
พรรคการเมอืงในสงคราม 
จากการซมึซบัทฤษฎีมาร์กซสิต์-เลนินนิสต์ ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์
จีนเช่ือวา่ตนก�าลงัตอ่สู้ในสงครามอยา่งไมส่ิน้สดุ งานวิจยัใน พ.ศ. 
2561 ของนายโทมสั มาห์นเคน นายรอส บบัแบจ และนายโทชิ โยชิ
ฮาระ ในหวัข้อ “การตอ่ต้านการบีบบงัคบัท่ีครอบคลมุ: ยทุธศาสตร์
เชิงแขง่ขนัตอ่สงครามทางการเมืองแบบอ�านาจนิยม” กลา่วอยา่ง
งา่ย ๆ ได้วา่ “ชดัเจนอยา่งย่ิงวา่พรรคดงักลา่วเหน็วา่ตนเองก�าลงั
ท�าสงครามกบัตะวนัตก หนงัสอืของพรรคแสดงให้เหน็ถงึการตอ่สู้ ท่ี
เก่ียวกบัความเป็นความตายกบัพลงัทางอดุมการณ์อนัตรายท่ีอาจ
ล้มล้างการปกครองของจีน”

ผู้น�าจีนหวาดระแวง พวกเขามองวา่โลกภายนอก โดยเฉพาะ
ชาตติะวนัตกวา่เป็นกลุม่ศตัรูท่ีมุง่แตจ่ะท�าลายจีนในทกุโอกาส จงึ
ต้องระแวดระวงัอยูต่ลอด จีนจงึต้องใช้มาตรการตอบโต้และเดนิ
หน้าอยา่งก้าวร้าว สภาวะความคิดเชน่นีข้ดัแย้งอยา่งรุนแรงกบั
แนวคิดในโลกตะวนัตกแบบดัง้เดมิ ซึง่มองวา่สภาวะปกตคืิอความ
สงบท่ีถกูสงครามรบกวนเป็นระยะ ๆ

การท่ีประเทศรักสงบคดัค้านเพ่ือปรับสมดลุการใช้อ�านาจรุกไป
ยงัเป้าหมายของจีน ท�าให้ประเทศเหลา่นัน้เสยีเปรียบเม่ือต้องเผชิญ
หน้ากบัศตัรูอยา่งจีนท่ีปฏิบตัตินราวกบัก�าลงัตอ่สู้ในสงครามตลอด
เวลา ตราบใดท่ีประเทศเหลา่นัน้มองความสมัพนัธ์กบัจีนเป็นการทตู
แบบปกตก็ิจะพา่ยแพ้ให้กบัจีน เน่ืองจากจีนระดมก�าลงัทหารแล้ว 
แตป่ระเทศอ่ืน ๆ ยงัรอดทูา่ทีอยู่

หากการพดูถงึ “สงคราม” ดจูริงจงัมากเกินไป ประเทศตา่ง ๆ ก็
ต้องตระหนกัวา่นัน่คือสิง่ท่ีผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์มองตนเองวา่ก�าลงั
ท�าสงคราม น่ีไมใ่ชก่ารอปุมาอปุไมย หากแตเ่ป็นความเข้าใจใน
สงครามท่ีแตกตา่งในแงข่องการปราบปรามศตัรู เพ่ือจดัการและหา
วิธีรับมือ ประเทศเหลา่นัน้ต้องทบทวนแนวคดิเก่ียวกบัสงครามและ
การตอ่สู้ในสงครามใหม ่เพราะนัน่เป็นสิง่ท่ีจีนท�า

สิง่ส�าคญัในยทุธศาสตร์ของจีนคือการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของกองก�าลงัทางทหารซึง่ก็คือกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน ให้
เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านข้อมลู สงครามไซเบอร์ และจิตวิทยา รวม
ทัง้บรูณาการรูปแบบเหลา่นีเ้ข้ากบัแรงกดดนัทางทหารแบบเดมิ 
ในทางกลบักนั สิง่เหลา่นีป้ระสานรวมกบัการใช้อ�านาจรุกไปยงั
เป้าหมายรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีด�าเนินการโดยใช้อาวธุท่ีหลากหลาย
ของรัฐบาล รวมทัง้ความพยายามของฝ่ายงานแนวร่วม งานด้าน
โฆษณาชวนเช่ือ ศาสตร์การปกครองเชิงเศรษฐกิจ การทตูแบบ

ภ
ดร. คลีฟ แฮมิลตนั

ส่ิงส�ำคญัในยทุธศำสตรข์องจนี คอืกำรปรบั
เปลีย่นบทบำทของกองก�ำลงัทำงทหำรซ่ึง
กค็อืกองทพัปลดปลอ่ยประชำชน ใหเ้ป น็ผู้
เช่ียวชำญดำ้นขอ้มูล สงครำมไซเบอรแ์ละ
จติวทิยำ รวมทัง้บรูณำกำรรปูแบบเหลำ่นี้
เขำ้กบัแรงกดดนัทำงทหำรแบบเดมิ
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ปกต ิและการทตูท่ีรัฐบาลจีนด�าเนินการในรูปแบบท่ีบีบบงัคบัมาก
ขึน้เร่ือย ๆ

ไมว่า่จะยอมรับหรือไม ่ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาก็ก�าลงั
ตอ่สู้ในสงครามรูปแบบใหมก่บัจีนอยู ่นัน่คือสงครามทางการเมือง 
ซึง่โดยธรรมชาตแิล้ว ไมใ่ชแ่ละไมน่า่จะกลายเป็นสงครามท่ีมี
ปฏิบตักิารทางทหาร แตว่ตัถปุระสงค์ของศตัรูเป็นเชน่เดมิ นัน่คือ

การปราบปรามเพ่ือไมใ่ห้ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ตอ่ต้านการขยาย
อ�านาจและการครอบง�าทางภมิูรัฐศาสตร์อยา่งตอ่เน่ืองของจีน

หากสงครามทางการเมืองของจีนยงัด�าเนินตอ่ไปโดยไมมี่ผู้
ใดทกัท้วง ในชว่ง 10 ถงึ 20 ปี ออสเตรเลียจะไมส่ามารถรักษา
ความเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐอเมริกาไว้ได้อีก อยา่งน้อยก็ในแงอ่ื่น
ท่ีไมใ่ชค่วามสมัพนัธ์อยา่งเป็นทางการ เป้าหมายยอ่ยของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนรวมถงึการท�าให้แนใ่จวา่บริษัทจีนสามารถเข้าถงึ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองออสเตรเลียอยา่งเปิดเผย การไหลเวียน
ของเงินทนุและแรงงานอยา่งเสรี 
 
นยิามของสงครามทางการเมอืง 
นิยามของสงครามทางการเมืองท่ีใช้ได้มากท่ีสดุมาจากนายมาร์ค 
สโตกส์ และนายรัสเซล เซียว แหง่สถาบนัวิจยั โปรเจ็กต์ 2049 
“สงครามทางการเมืองเป็นการแสวงหาการครอบง�าทางอารมณ์ 
แรงจงูใจ การให้เหตผุลตามความเป็นจริง และพฤตกิรรมของ
รัฐบาล องค์กร กลุม่และบคุคลของประเทศอ่ืน ๆ ในลกัษณะท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่วตัถปุระสงค์ทางการเมืองและการทหารของประเทศ
ใดประเทศหนึง่”

นอกจากนี ้อาจมองวา่เป็น “ศลิปะการเป็นมิตรท่ีสร้างก�าลงัใจ

และเป็นศตัรูท่ีท�าลายขวญั” ก็ได้
นบัตัง้แตท่ศวรรษ 1920 (พ.ศ. 2463-2472) พรรคคอมมิวนิสต์

จีนพฒันาวิธีการท่ีไมใ่ชว่ิธีทางการทหารจ�านวนหนึง่เพ่ือให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ ซึง่เป็นมาตรการท่ีชาตติะวนัตกไมใ่ช้และไม่
เข้าใจ วิธีการท่ีไมใ่ชว่ิธีทางการทหารเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
เป็นการโน้มน้าวและบีบบงัคบัโดยธรรมชาต ิแม้วา่เส้นแบง่ระหวา่ง

ทัง้สองสิง่จะไมช่ดัเจน ซึง่พรรคคอมมิวนิสต์จีน
และกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนไมไ่ด้ขีดเส้น
แบง่ระหวา่งวิธีการทางการทหารและท่ีไมใ่ชว่ิธี
ทางการทหาร (ทางการทตูและทางการเมือง) ใน
แบบท่ีชาตติะวนัตกกระท�า

ปฏิบตักิารทางจิตวิทยาสามารถใช้เป็นอาวธุ 
และเป้าหมายของจีนไมไ่ด้จ�ากดัเฉพาะการสัง่
การเจ้าหน้าท่ีอีกฝ่าย สดุท้าย นกัการเมืองก็
เป็นผู้ด�าเนินการตดัสนิใจทางการทหารท่ีส�าคญั
ทัง้หมด (ลองนกึถงึปฏิบตักิารเสรีภาพในการ
เดนิเรือ เป็นต้น) อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่ความคดิและ
ความรู้สกึของนกัการเมืองมีความหลากหลาย ซึง่
ท่ีปรึกษาทางการทหาร ท่ีปรึกษาทางการเมือง 
เพ่ือนร่วมพรรค ผู้ เช่ียวชาญด้านวิชาการ สื่อ นกั
วิ่งเต้น นกัธรุกิจ พนัธมิตร ภรรยาและสามี รวม
ทัง้สาธารณชน ตา่งมีสว่นในองค์ประกอบทาง
อิทธิพลไมม่ากก็น้อย

ในออสเตรเลยี เชน่เดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ องค์ประกอบทัง้หมด
นีเ้ป็นเป้าหมายของสงครามทางการเมืองของจีน รวมถงึปฏิบตักิาร
ทางจิตวิทยาของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนท่ีด�าเนินการโดยฝ่าย
ประสานงานในแผนกการท�างานทางการเมืองของคณะกรรมาธิการ
ทหารกลาง ซึง่เป็นแผนกการเมืองทัว่ไป จีนสามารถเลอืกใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายกวา่ท่ีประเทศประชาธิปไตยแบบ
เสรีนิยมมี รัฐบาลประชาธิปไตยตา่งจากจีนตรงท่ีไมส่ามารถใช้
อ�านาจทางเศรษฐกิจเป็นอาวธุเพ่ือเป้าหมายทางการเมือง โดยการ
สัง่ให้ผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจท�างานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ

เพ่ือให้เหน็วิธีการใช้อ�านาจทางเศรษฐกิจเป็นอาวธุ รัฐบาล
ประเทศตา่ง ๆ จ�าเป็นต้องเข้าใจถงึเคร่ืองมือการโน้มน้าว การ
แทรกแซง และการบีบบงัคบั ท่ีพรรคคอมมิวนิสต์จีนพฒันาขึน้อยา่ง
กว้างขวาง ซบัซ้อน และหลกัแหลมอยา่งมาก ในขณะท่ีอ�านาจทาง

หลงัจากได้รับเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นสมยัที ่2 นายสี จิน้ผงิ 
ประธานาธิบดจีนี เข้าพธีิสาบานตนทีศ่าลาประชาคมในกรุงปักกิง่เมือ่
วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2561  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เพ่ือใหเ้หน็วธิกีำรใช้อ�ำนำจทำงเศรษฐกจิ
เป น็อำวุธ รฐับำลประเทศตำ่ง ๆ จ�ำเป น็
ตอ้งเขำ้ใจถงึเครือ่งมอืกำรโนม้นำ้ว กำร
แทรกแซง และกำรบบีบงัคบั ทีพ่รรค
คอมมวินสิตจ์นีพัฒนำขึน้อยำ่งกวำ้งขวำง 
ซับซ้อน และหลักแหลมอย่ำงมำก
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ทหารแบบเดมิใช้แรงกดดนัจากภายนอก พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้
อาวธุทางการเมืองและจิตวิทยาท่ีหลากหลายเพ่ือกดัเซาะความ
สมคัรใจของฝ่ายศตัรูให้เกิดการตอ่ต้านจากภายใน

ดงันัน้ รัฐบาลและกองทพัประเทศตา่ง ๆ จ�าเป็นต้องก�าหนด
ความเข้าใจใหมด้่านความขดัแย้ง เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิถีทางท่ีจีน 
(และรัสเซียในบางประการ) คดิเก่ียวกบัสงครามในปัจจบุนั สรุป
ได้วา่ สงครามในศตวรรษท่ี 21 การตอ่ต้านความสามารถในการ
ตอ่สู้ของศตัรูมีความส�าคญัน้อยกวา่การท�าให้ความสมคัรใจใน
การตอ่สู้ เบาบางลง ปฏิบตักิารอนัแยบคายซึง่ไมใ่ช้ก�าลงัทางทหาร
โดยได้รับความชว่ยเหลือจากเทคโนโลยีใหม ่ๆ ท�าให้ความเช่ือม
โยงระหวา่งความสามารถและความสมคัรใจในการตอ่สู้ เบาบางลง 
และจะย่ิงเบาบางมากขึน้เม่ือความสามารถในการสง่อิทธิพลไปยงั
ระบบการเมืองของศตัรูเตบิโตขึน้และได้รับการกลัน่กรอง

ทิศทางท่ีส�าคญัคือการด�าเนินการผา่นชนชัน้น�า เป้าหมายของ
สงครามทางการเมืองประการแรกสดุคือบคุคลผู้ มีอิทธิพล จงึเป็น
เหตผุลท่ีในหนงัสือของผมเร่ือง การบกุรุกไร้เสียง: ว่าดว้ยอิทธิพล
จีนในออสเตรเลีย ผมพยายามระบตุวับคุคลท่ีถกูโน้มน้าวให้โต้แย้ง
ในกรณีของรัฐบาลจีนทัง้ท่ีรู้ตวัและไมรู้่ตวั (การกระท�าเชน่นัน้เสี่ยง
ตอ่การถกูกลา่วหาด้วยกฎหมายหม่ินประมาท)

วิธีท่ีใช้มีความหลากหลายและมีเลห์่เหลี่ยม โดยมีรายการท่ีไม่
สมบรูณ์ ดงันี ้
• การใช้ตวัแทนท่ีร�่ารวยซือ้ตวันกัการเมืองเพ่ือเป็นกระบอกเสียง

ให้กบัจดุยืนของรัฐบาลจีน

• การปลกูฝังความสมัพนัธ์สว่นตวัอนัอบอุน่กบัท่ีปรึกษาทางการ
เมืองและข้าราชการระดบัสงู

• การสรรหาผู้น�าธรุกิจมาโต้แย้งวา่ “จีนเป็นมิตรของเรา” และ
เราไมค่วรท�าให้จีนไมพ่อใจ

• การสรรหาอดีตนกัการเมืองอาวโุสและนายทหารอาวโุสเป็น
ตวัแทนสร้างอิทธิพลโดยวิธีการตา่ง ๆ รวมถงึการเป็นสมาชิก
คณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับคา่ตอบแทนมาก และการเข้าถงึ
ผู้น�าระดบัสงู

• การปลกูฝังวิชาการผา่นการเชิญเข้าร่วมการประชมุและความ
ร่วมมือด้านการวิจยั

• การปลกูฝังบรรณาธิการ นกัขา่ว และนกัวิจารณ์สื่อ ผา่น
โอกาสทางสงัคมและการอดุหนนุให้ไปเย่ียมชมประเทศจีน

• การใช้ตวัแทนท่ีมัง่คัง่ในการสนบัสนนุการวิจยั รวมทัง้ประจบ
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้ ร่วมงานชนชัน้น�าในแวดวงธรุกิจ
และการเมือง 

งานด้านจิตวิทยาเก่ียวกบัชนชัน้น�าชว่ยเสริมสร้างอาวธุใน
สงครามทางการเมือง การโน้มน้าวทางเศรษฐกิจ และการบีบบงัคบั

นางมารีส เพย์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลยี 
(ซ้าย) กล่าวกบันายหวงั อี ้รัฐมนตรีว่าการกระทวงการต่างประเทศจนี ใน
งานแถลงข่าวทีก่รุงปักกิง่ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2561  รอยเตอร์
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ของรัฐบาลจีนให้ทรงพลงัท่ีสดุ เราได้เหน็แล้ววา่วิธีการข้างต้นน�า
มาซึง่การใช้กบัข้อจ�ากดัการน�าเข้าจากออสเตรเลยีท่ีเกิดขึน้จริงแต่
ปฏิเสธได้เม่ือเร็ว ๆ นี ้ท�าให้กลุม่ธรุกิจกดดนัรัฐบาลออสเตรเลยีให้
เป็นมิตรกบัรัฐบาลจีนมากขึน้ ซึง่เป็นยทุธวิธีท่ีไต้หวนัเรียกวา่ อีซ่าง
ปีเจ้ิง (การบีบบงัคบัทางการเมืองผา่นทางเศรษฐกิจ)

ตามท่ีรัฐบาลจีนเหน็วา่ชาวจีนพลดัถ่ินในออสเตรเลียเป็นหนึง่
ในตวัเลือกท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุของพรรคในการใช้อิทธิพลรุก
เข้าไป นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีนได้สนบัสนนุความพยายาม
ของฝ่ายงานแนวร่วมและเพ่ิมทรัพยากร ดงันัน้ จงึเป็นเร่ืองของการ
ท่ีฝ่ายแนวร่วมใช้การรณรงค์อยา่งจริงจงัเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ ท่ีมีความ
เหน็ใจรัฐบาลจีนเป็นตวัแทนอยา่งถกูต้องของกลุม่ และสนบัสนนุ
ให้คนเหลา่นัน้มีสว่นในทางการเมือง ชาวออสเตรเลียเชือ้สายจีน
ท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะถกูห้ามไมใ่ห้พดูและไมไ่ด้
รับความสนใจ

 
ปฏบิตักิารทางจติวิทยา: สงครามรูปแบบใหม่ 
ประเทศจะตกอยูใ่นสงครามเพราะเช่ือเชน่นัน้ หรือเม่ือมีศตัรูเปิด
ศกึกบัประเทศนัน้ ๆ กนัแน ่ในอดีต ทัง้สองอยา่งไมแ่ตกตา่งกนั ใน
ปัจจบุนั สามารถใช้อาวธุปราบปรามศตัรูทัง้ท่ียงัอยูภ่ายใต้การจบัตา
ด้วยเรดาร์ได้ ในสงครามท่ีอาจถกูปฏิเสธนี ้ศตัรูโน้มน้าวเราวา่ไมไ่ด้
ท�าเร่ืองท่ีมีเจตนาร้ายเลย แตมุ่ง่มัน่สร้างสนัตภิาพตา่งหาก หรือตาม
สโลแกนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีวา่ ต้องการเพียง “ระเบียบโลกท่ี
กลมเกลยีวกนั” และ “ความร่วมมือท่ีให้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย”

จากหลกัการส�าคญัใน ต�าราพิชยัสงคราม ของซนุวกูลา่ววา่ 
การเอาชนะศตัรูโดยไมต้่องรบยอ่มดีกวา่เสมอ หากผู้น�าทางการ
เมืองถกูโน้มน้าวให้เช่ือได้วา่ไมมี่ประโยชน์ท่ีจะระดมก�าลงัทหาร
ของตน การยอมเช่ือเชน่นัน้ก็เทา่กบัเป็นความพา่ยแพ้ทางทหาร 
กลา่วโดยสรุปคือการบีบบงัคบันิยมใช้การโน้มน้าวใจ ซึง่เป็นท่ี
เข้าใจกนัดีอยูแ่ล้ว

สว่นเร่ืองท่ีเป็นสิง่ใหมคื่อความหลากหลายและพลงัของวิธีการ
ท่ีจีนใช้ควบคมุความเข้าใจของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีตอ่สถานการณ์ดงั
กลา่วในตอนนี ้ตามงานวิจยัของนายมาห์นเคน นายบบัแบจ และ
นายโยชิฮาระระบวุา่ พรรคคอมมิวนิสต์จีน “พฒันาและกลัน่กรอง
เคร่ืองมือบีบบงัคบัท่ีหลากหลายซึง่สามารถใช้ชกัน�าไปในทางท่ีผิด 
เบ่ียงเบนความสนใจ ท�าให้สบัสน และบอ่นท�าลายความเหน็พ้อง
ต้องกนัของชาตติะวนัตกและประเทศประชาธิปไตยอ่ืน ๆ” 

เคร่ืองมือท่ีมีประสทิธิภาพเหลา่นีแ้สดงให้เหน็วา่ผู้มีอิทธิพลระดบั
สงูและผู้มีอ�านาจตดัสนิใจจ�านวนมากในกลุม่ชนชัน้น�าทางการเมือง 
ระบบราชการ ธรุกิจ และวิชาการของออสเตรเลยี เป็นกระบอกเสยีง
สะท้อนข้อความของรัฐบาลจีนโดยไมท่นัตระหนกัวา่การรับรู้ของตน
ได้รับอิทธิพลจากปฏิบตักิารสง่อิทธิพลด้วยเลห์่เหลีย่มของรัฐบาลจีน

ผู้สนับสนุนฝ่ายจนีถอืป้ายอวยพรนายหลี ่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจนี
ให้การเดนิทางเยอืนออสเตรเลยีประสบความส�าเร็จ ก่อนพธีิต้อนรับอย่าง
เป็นทางการทีรั่ฐสภาในกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลยี ในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2560  รอยเตอร์
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นกัวิจารณ์บางคน เชน่ นายปีเตอร์ ดรายสเดล นกั
เศรษฐศาสตร์ประจ�ามหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลีย เช่ือวา่การ
ผงาดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองของจีนมีแตจ่ะสง่ผลดีตอ่ออสเตรเลีย และ
การ “เช่ือแนวคดิเร่ืองการแบง่แยกระหวา่งประชาธิปไตยแบบ
เสรีนิยมกบัเผดจ็การเบด็เสร็จนิยม” เป็นความคิดท่ีผิดพลาด คน
อ่ืน ๆ เช่ือวา่การตอ่ต้านไมมี่ประโยชน์ (ซึง่ย่ิงดีส�าหรับรัฐบาลจีน) 
หรือหาทางโน้มน้าวชาวออสเตรเลียให้เช่ือวา่ไมมี่อะไรต้องตอ่ต้าน 
(เชน่ นายฮิวจ์ ไวท์ ศาสตราจารย์ด้านยทุธศาสตร์ศกึษาประจ�า
มหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลีย โต้แย้งวา่บางที “คา่นิยมของ
จีน” อาจดีตอ่ออสเตรเลีย)

ความส�าเร็จสงูสดุของสงครามทางการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน คือการโน้มน้าวให้ชาวออสเตรเลียเตม็ใจยอมรับ
อ�านาจครอบง�าจากจีน ฝ่ายซ้ายบางสว่นอ้างวา่ปฏิบตัิการสร้าง
อิทธิพลของจีนในออสเตรเลียไมมี่อะไรนา่ตกใจ ส�าหรับพวกเขา 
การจบัตามองกิจกรรมทางการเมืองของจีนอยา่ง
หนกัเป็นการสร้างความหวาดกลวัท่ีไปสนบัสนนุ
ความคดิฟุ้ งซา่นเร่ืองการรุกรานจากเอเชีย ทัง้
ท่ีจริง ๆ แล้วออสเตรเลียควรประณามลทัธิลา่
อาณานิคมของสหรัฐฯ ในเอเชียมากกวา่

จะเหน็ได้วา่ปฏิบตัิการทางจิตวิทยามีบทบาท
ในพืน้ท่ีพิพาทส�าคญัในทะเลจีนใต้ มีมมุมอง
ท่ีแพร่ไปวา่ทะเลจีนใต้พา่ยแพ้และตอนนีต้ก
เป็นสว่นหนึง่ในเขตอิทธิพลของจีนไปแล้ว หลงั
จากเหน็การสร้างเกาะและจดัก�าลงัทหารของ
จีน การปฏิเสธกฎหมายระหวา่งประเทศของ
รัฐบาลจีน ยทุธวิธีแบง่แยกและปกครองของจีน
ในสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ และความท้าทายท่ีก้าวร้าวของจีนตอ่กอง
เรือออสเตรเลียและสหรัฐฯ ในนา่นน�า้สากลใน
ตอนนี ้ผู้ มีอิทธิพลในรัฐบาล มหาวิทยาลยั และ
สื่อมวลชน ตา่งสรุปเป็นเสียงเดียวกนัวา่สายเกิน
ไปท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้จีนยดึเอาทกุอยา่งภายใน “เส้นประเก้าเส้น” 
ท่ีขีดแบง่บนแผนท่ีอยา่งคร่าว ๆ โดยรัฐบาลชาตนิิยมจีนใน พ.ศ. 
2517

แตท่ะเลจีนใต้พา่ยแพ้หรือภมิูภาคนีถ้กูโน้มน้าวให้ยอมแพ้กนั
แน ่แท้ท่ีจริงแล้ว ยทุธศาสตร์ของจีนในทะเลจีนใต้เป็นปฏิบตักิาร
ทางทหารหรือทางจิตวิทยากนัแน่

ผู้ ท่ีได้รับการโน้มน้าววา่การท่ีจีนควบคมุทะเลจีนใต้เป็นเร่ือง
ท่ีเกิดไปแล้ว โดยทัว่ไปมกัต้องมีข้ออ้างในการยกดนิแดนดงักลา่ว
ให้จีน เน่ืองจากไมส่ะดวกใจท่ีจะยอมรับวา่จีนยดึครองดนิแดนดงั
กลา่วอยา่งผิดกฎหมาย การอธิบายด้วยหลกัแหง่เหตผุลเป็นได้ดงันี ้
• อยา่งไรเสีย ทะเลจีนใต้ก็เป็นของจีนในทางประวตัิศาสตร์อยู่

แล้ว จีนเพียงกลบัมามีอิทธิพลอีกครัง้ในภมิูภาคนี ้(นายพอล 
คีตติง้ ซึง่เคยด�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียใน
ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) กลา่วอยา่งชดัเจนเก่ียวกบั
จดุยืนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยา่งเป็นทางการนี)้

• จีนอาจเข้าควบคมุทะเลจีนใต้ แตก็่ไมใ่ชส่าระส�าคญัจริง ๆ 

เพราะไมมี่ทางท่ีจีนจะแทรกแซงการเดนิเรือพาณิชย์ซึง่เป็น
เร่ืองเดียวท่ีส�าคญัจริง ๆ ส�าหรับออสเตรเลีย (ได้รับความนิยม
ในหมูน่กัวิเคราะห์ทางธรุกิจ)

• การท�าให้จีนใจเยน็ลงถือเป็นผลดีตอ่เศรษฐกิจของออสเตรเลีย 
เพราะมีความเสี่ยงท่ีออสเตรเลียจะถกูตอบโต้ (จดุยืนเบือ้งต้น
ของกระทรวงการตา่งประเทศและการค้าออสเตรเลีย)

• สหรัฐอเมริกาถอนก�าลงัแน ่หรือไมก็่จะไมม่าชว่ยฝ่ายใดท่ี
มีความขดัแย้งกบัจีน แล้วประเดน็คืออะไร (นายฮิวจ์ ไวท์ 
ศาสตราจารย์ประจ�ามหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลีย) 

แนน่อนวา่รัฐบาลจีนเผยแพร่ข้อโต้แย้งเหลา่นีเ้พ่ือเป็นวิธี
ท่ีท�าให้การตอ่ต้านเบาบางลง และชาวออสเตรเลียท่ีมีอิทธิพล
จ�านวนมากยอมจ�านนตอ่สิง่ท่ีเรียกวา่ “ความสิน้หวงัอนัเกิดจาก
การเรียนรู้” ในการเผชิญกบัอ�านาจรุกรานแบบใหมนี่ ้

ชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา นายไมเคลิ พิลส์เบอรี แหง่สถาบนัฮดัสนัได้
เขียนถงึจีนวา่ “เราไมรู้่วา่ก�าลงัจะพา่ยแพ้ในเกมนี ้อนัท่ีจริง เราไมรู้่
ด้วยซ�า้วา่เกมเร่ิมขึน้แล้ว”

อยา่งไรก็ตาม ขณะนีมี้นกัวิเคราะห์และผู้สงัเกตการณ์จ�านวน
มากขึน้เร่ือย ๆ เร่ิมเข้าใจเกมของจีนและยอมรับวา่ออสเตรเลีย
ก�าลงัพา่ยแพ้ พวกเขาตระหนกัวา่ตอนนี ้ออสเตรเลีย พนัธมิตร 
และประเทศหุ้นสว่นของตนต้องเร่ิมเลน่และเร่ิมหาวิธีตอบโต้
อ�านาจท่ีสร้างความแตกแยกแบบใหมนี่ ้ o

ดร. คลีฟ แฮมิลตนั แสดงการบรรยายครัง้นีใ้ห้กบัวิทยาลยัยทุธนาวีในเมืองนิวพอร์ต  
โรดไอแลนด์ สหรัฐฯ เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั

แกนน�าและแรงงานจนีกว่า 1,000 คนรวมตวักนัร้องเพลงประสานเสียง
ฮวงโห ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2561 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 97 ปีของการ
ก่อตั้งพรรคคอมมวินิสต์จนี  เก็ตตีอิ้มเมจ
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การเผยแพร่แนวคดิ 

ด้วยโฆษณาชวนเช่ือ

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

สถำบนัขงจื�อซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรดูแลของ

รัฐบำลจีน แทรกแซงประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลก

ดว้ยวธีิท่ีร้ำยกำจและเผดจ็กำรข้ึนเร่ือย ๆ
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จี
นได้จดัตัง้สถาบนัท่ีเรียกวา่สถาบนัขงจ๊ือขึน้มากกวา่ 530 แหง่ และห้องเรียน
ขงจ๊ือกวา่ 1,100 แหง่ใน 149 ประเทศนบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นองค์กรในกรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้เม่ือ พ.ศ. 2547 ตามรายงานลา่สดุท่ีเผยแพร่ใน พ.ศ. 
2560 โดยส�านกัขา่วซนิหวั ซึง่เป็นส�านกัขา่วท่ีด�าเนินการโดยภาครัฐอยา่ง
เป็นทางการของจีน

การด�าเนินการสง่ออกศนูย์การเรียนรู้ด้านวฒันธรรมของสญัชาตจีินดผิูว
เผินอาจไมมี่พิษภยั แตส่ถาบนัท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากจีน ซึง่ตัง้ช่ือตามนกัปรัชญาจีน
โบราณ เป็นสว่นหนึง่ของแผนการบีบบงัคบัท่ีใหญ่ขึน้ของจีน ผู้ เช่ียวชาญกลา่ว สถาบนั
ดงักลา่วอ้างวา่เป็นขององค์กรเพ่ือการศกึษาสาธารณะระหวา่งประเทศท่ีไมแ่สวงหา
ผลก�าไร ซึง่จดัตัง้ขึน้เพ่ือสอนภาษาและวฒันธรรมจีนในตา่งประเทศ คล้ายกบัสมาคม
ฝร่ังเศสของประเทศฝร่ังเศสหรือสถาบนัเกอเธ่ของประเทศเยอรมนี อยา่งไรก็ตาม ผู้
เช่ียวชาญจ�านวนมากโต้แย้งวา่สถาบนัขงจ๊ือเป็นสว่นแทนท่ีในการรณรงค์ท่ีก�าลงัขยาย
ตวั ซึง่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เงินประมาณ 1 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 แสน
ล้านบาท) ทัว่โลกเพ่ือจดัการสภาพแวดล้อมทางการเมืองและข้อมลูขา่วสารของประเทศ
เป้าหมาย 

สถาบนันีต้ัง้อยูใ่นประเทศตา่ง ๆ ตัง้แตอ่าร์เจนตนิาไปจนถงึซมิบบัเว ซึง่ก�ากบั
ดแูลโดยหนว่ยงานกระทรวงศกึษาธิการของจีนท่ีรู้จกัในนามฮัน่ปัน้ ซึง่ประกอบด้วย
สมาชิกระดบัสงูของสาขาการโฆษณาชวนเช่ือและอดุมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
โครงสร้างดงักลา่วชว่ยเปิด “การรับรู้นโยบายของคณะกรรมการบริหารสงูสดุของพรรค
คอมมิวนิสต์ในการด�าเนินงานของสถาบนัขงจือ้ ตราบเทา่ท่ีมีการจดัตัง้สถาบนัและห้อง
เรียนขงจือ้ในวิทยาลยัและโรงเรียนระดบั เค-12 ทัว่โลก สถาบนัการศกึษาเหลา่นีจ้ะ
เป็นหนว่ยสาขาคอยท�าหน้าท่ีโฆษณาชวนเช่ือรอบนอกประเทศจีน” ดร. มาร์แชล ซาห์
ลนิส์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยัชิคาโก อธิบายในบทความทางเวบ็ไซต์อินไซด์ ไฮ
เออร์ เอด็ เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โปลติบโูรของจีนซึง่มีสมาชิก 25 คนก�ากบั
ดแูลพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในทางกลบักนั พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานอิทธิพลใน
การด�าเนินงานผา่นกรมงานแนวร่วม เพ่ือร่วมกนัคดัเลือกแหลง่ท่ีมาของอปุสรรคท่ีอาจ
เกิดขึน้กบัอ�านาจของตน สถาบนัขงจ๊ือเป็นสว่นหนึง่ในความพยายามด้านตา่งประเทศ
ของกรมงานแนวร่วม จีนกลา่ววา่ตนต้องการท่ีจะจดัตัง้สถาบนัดงักลา่วถงึ 1,000 แหง่
ภายใน พ.ศ. 2563

สถาปัตยกรรมบบีบงัคับ
ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา จีนได้ท�าให้เกิดความสบัสนในภารกิจของสถาบนั โดยมุง่เน้น
การสง่ข้อความสง่เสริมการขายเก่ียวกบัการขยายสาขาของตน และความส�าเร็จของ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ตนเองในการสง่มอบทกัษะภาษาจีน อยา่งไรก็ตาม ผู้น�าจีนได้อธิบาย
เจตนารมณ์ของตนไว้อยา่งชดัเจนในระหวา่งการเปิดตวัและการขยาย
สาขาของสถาบนั และการรณรงค์ด้านการสง่ข้อความท่ีเพ่ิมขึน้ เชน่ 
เม่ือ พ.ศ. 2553 นายหลวิ หยนุซาน ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณาชวนเช่ือ
ของพรรคกลา่วกบัหนงัสือพิมพ์พีเพิลเดลีว่า่ การโฆษณาชวนเช่ือในตา่ง
ประเทศของจีนควร “ครอบคลมุ หลายระดบั และเป็นวงกว้าง … ด้วย
ประเดน็ส�าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่อธิปไตยและความมัน่คงของเรา เราควร
ด�าเนินการโฆษณาชวนเช่ืออยา่งแข็งขนัในการตอ่สู้กบัประเดน็ตา่ง ๆ 
เชน่ ทิเบต ซนิเจียง ไต้หวนั สทิธิมนษุยชน และฝ่าหลนุกง ยทุธศาสตร์
ของเราคือเผยแพร่วฒันธรรมไปยงัตา่งแดนในเชิงรุก... เราควรจดัตัง้
ศนูย์วฒันธรรมและสถาบนัขงจ๊ือในตา่งประเทศให้ดี”

ฮัน่ปัน้จดัตัง้สถาบนัหลายแหง่ใกล้กบัโครงการตา่ง ๆ ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของแผนการโครงสร้างพืน้ฐานหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีนท่ียงั
เป็นท่ีถกเถียงกนั ส�านกัขา่วซนิหวัของจีนรายงานเม่ือเดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2560 วา่ “มีการจดัตัง้สถาบนัขงจ๊ือ 135 แหง่ใน 51 ประเทศตาม
แนวโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” โครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางมุง่
สร้างเครือขา่ยการค้าและโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเช่ือมเอเชียกบัยโุรป
และแอฟริกา แตโ่ดยปกตแิล้ว โครงการดงักลา่วจะมาพร้อมภาระหนี ้
สนิจ�านวนมากและยดึโยงอยูก่บัเส้นสายทางการเมือง ประเทศเจ้าบ้าน 
ตัง้แตจิ่บตีูและทาจิกิสถานไปจนถงึศรีลงักาและมลัดีฟส์ ได้เรียนรู้วา่
เง่ือนไขของโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางสว่นใหญ่เป็นประโยชน์ตอ่
รัฐบาลจีน

การประกาศของส�านกัขา่วซนิหวัท่ีวา่สถาบนัขงจ๊ือมีความ
สอดคล้องทางภมิูศาสตร์กบัโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง สนบัสนนุ
แนวคิดท่ีวา่สถาบนัดงักลา่วออกแบบมาเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของ
ยทุธศาสตร์อนัก้าวร้าวในการควบคมุเจตจ�านงทางการเมืองและท�าลาย
อ�านาจอธิปไตยของประเทศเจ้าบ้าน นอกจากนี ้กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
สถานท่ีท่ีคาดวา่เป็นศนูย์วฒันธรรมจะมีการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึน้ท่ีนอก
เหนือจากปฏิบตักิารสร้างอิทธิพลอยา่งเดียว เพ่ือแทรกแซงประเทศเจ้า
บ้าน ตามท่ีมีนกัวิจารณ์ระบมุากขึน้เร่ือย ๆ

“จีนคอมมิวนิสต์ก�าลงัแทรกซมึเข้ามาในมหาวิทยาลยัอเมริกนั 
เพ่ือก้าวก่ายหลกัสตูรของเรา ปกปิดการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบการ
ปกครองของจีนและขโมยทรัพย์สนิทางปัญญา รวมถงึการวิจยัแบบ
ใช้ได้สองทางท่ีละเอียดออ่น” นายเทด็ ครูซ วฒิุสมาชิกสหรัฐฯ กลา่ว
กบัหนงัสือพิมพ์ เดอะวอชิงตนัโพสต์ เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
“สถาบนัขงจ๊ือแม้ภายนอกดไูมมี่พิษสงแตซ่อ่นความร้ายกาจในการแผ่
อิทธิพลของจีนในมหาวิทยาลยัของเรา รัฐบาลอเมริกนัต้องมีเคร่ืองมือ
ใหม ่ๆ เพ่ือปกป้องบรูณภาพของมหาวิทยาลยัและการวิจยัของเรา รวม
ทัง้ปิดกัน้การจารกรรมทางวิชาการ”

การแทรกซมึมหาวทิยาลัย
สถาบนัขงจ๊ือประมาณ 110 แหง่ฝังตวัอยูใ่นวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั
ของสหรัฐฯ และมีการจดัตัง้ห้องเรียนขงจ๊ือมากกวา่ 500 แหง่ในสหรัฐฯ 
ตามท่ีสถาบนัฮเูวอร์รายงานเม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ช่ือ
วา่ “อิทธิพลของจีนและผลประโยชน์ของชาวอเมริกนั: วา่ด้วยการสง่
เสริมการเฝ้าระวงัอยา่งสร้างสรรค์” รายงานฉบบันีร้ะบวุา่มีสถาบนัดงั
กลา่วกระจายอยูท่ัว่ยโุรป 160 แหง่ รวมทัง้ 29 แหง่ในสหราชอาณาจกัร 
และ 20 แหง่ในเยอรมนี 

จากค�าให้การของวฒิุสภาในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 นายคริส
โตเฟอร์ เอ. เรย์ ผู้อ�านวยการเอฟบีไอสนบัสนนุข้อกลา่วหาของนายครูซ
ท่ีวา่ สถาบนัดงักลา่วเก่ียวข้องกบัความพยายามจารกรรมและการขโมย
ทรัพย์สนิทางปัญญาของจีน โดยให้การวา่สถาบนัขงจ๊ือเป็นหนึง่ในเส้น
ทางท่ีจีนใช้รวบรวมข้อมลูขา่วกรองจากมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

“ซึง่ครอบคลมุในทกุวิชาโดยพืน้ฐาน” นายเรย์กลา่ว “และผมคดิวา่
ระดบัความไร้เดียงสาซึง่เป็นสว่นหนึง่ในภาคการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้
ได้สร้างปัญหาของตวัเองขึน้มา จีนก�าลงัใช้ประโยชน์จากการวิจยัท่ีเปิด
กว้างอยา่งมากและสภาพแวดล้อมท่ีมีการพฒันาของเราซึง่เราทกุคนให้
ความเคารพ”

มีการรายงานอยา่งกว้างขวางในสื่อตา่ง ๆ เก่ียวกบัความพยายาม
ของจีนในการขโมยงานวิจยัและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลยัทัว่โลก 
แตไ่มจ่�าเป็นต้องเป็นการขโมยโดยตรงเสมอไป จีนใช้ประโยชน์จาก
ความเปิดกว้างของสภาพแวดล้อมทางการศกึษาในตา่งประเทศ เชน่ 
กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนจีนได้ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ใน
ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สงิคโปร์ สห
ราชอาณาจกัร และสหรัฐฯ เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและขีดความสามารถ
ทางทหารของกองทพั งานวิจยัเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใน
หวัข้อ “เก็บดอกไม้มาท�าน�า้ผึง้” จากสถาบนันโยบายเชิงยทุธศาสตร์แหง่
ออสเตรเลียระบ ุโดยนายอเลก็ซ์ ยอสกี ผู้ เขียนรายงานดงักลา่วค้นพบ
วา่ในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนได้สนบัสนนุ
นกัวิทยาศาสตร์การทหารและวิศวกรกวา่ 2,500 คนให้ไปศกึษาในตา่ง
ประเทศและพฒันาความสมัพนัธ์กบันกัวิจยัและสถาบนัตา่ง ๆ ทัว่โลก 
ทัง้นี ้ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง มุง่ท่ีจะขยายความครอบคลมุของวิธีการ
สกดัเอาขา่วกรองจากมหาวิทยาลยัตา่งประเทศนี ้โดยเป็นสว่นหนึง่
ของความพยายามร่วมระหวา่งทหารและพลเรือน ตามรายงานของสื่อ
หลายส�านกั

การหลบเล่ียงการควบคุมดแูล
จีนหลบเลี่ยงการตรวจสอบสถาบนัขงจ๊ือในสหรัฐอเมริกาเป็นสว่นใหญ่ 
ด้วยวิธีจดัการทางอ้อมกบักฎหมายและการก�ากบัดแูลทางวิชาการ
ตามธรรมเนียม โดยการสร้างความร่วมมือท่ีเป็นระบบอยา่งรอบคอบ 
รายงานของสถาบนัฮเูวอร์ระบวุา่ ฮัน่ปัน้จดัตัง้ศนูย์วิจยัร่วมกบั
มหาวิทยาลยัเจ้าภาพในสหรัฐฯ โดยให้เงินสนบัสนนุจ�านวน 150,000 
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.6 ล้านบาท) จากนัน้ จีนให้เงินสนบัสนนุ
โดยตรงแก่สถาบนัท่ีมกัขาดแคลนทนุในสหรัฐฯ จ�านวน 100,000 
ดอลลาร์สหรัฐถงึ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านบาทถงึ 6 
ล้านบาท) ตอ่ปี รายงานดงักลา่วระบวุา่เงินชว่ยเหลือส�าหรับห้องเรียน
ขงจ๊ือในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นเร่ิมต้นท่ี 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 1.5 ล้านบาท) ในตอนแรก จากนัน้จงึเป็น 15,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 460,000 บาท) ตอ่ปี

รายงานของสถาบนัฮเูวอร์ระบวุา่ ฮัน่ปัน้ด�าเนินงานภายใต้การ
จดัการดงักลา่วผา่นมหาวิทยาลยัของจีน โดยจดัหาครูผู้สอน ต�าราเรียน 
และวสัดอ่ืุน ๆ ท่ีสง่เสริมจดุยืนทางวฒันธรรมและอยูภ่ายใต้การควบคมุ
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดงันัน้ ครูผู้สอนในสถาบนัจงึไมจ่�าเป็นต้องมี
กรีนการ์ดหรือจา่ยภาษีให้สหรัฐฯ รวมทัง้อยูภ่ายใต้การดแูลของฮัน่ปัน้
อีกด้วย 
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ฮัน่ปัน้ก�าหนดในสญัญาท่ีท�ากบัมหาวิทยาลยัเจ้าภาพวา่กิจกรรม
ของสถาบนัจะเป็นไปตามกฎหมายจีน และเง่ือนไขของการจดัการ
ต้องเก็บเป็นความลบั ตามรายงานของสถาบนัฮเูวอร์ ทัง้นี ้ฮัน่ปัน้ใช้
ข้อตกลงแบบไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีคล้ายคลงึกนัในประเทศอ่ืน ๆ ด้วย 
“กิจกรรมท่ีใช้เงินทนุของจีนหรือความสมัพนัธ์เชิงพาณิชย์กบัจีน ล้วนแต่
สร้างความกงัวลมากขึน้ เม่ืออิทธิพลของจีนตามรอยได้ยากขึน้”  
รายงานของฮเูวอร์อธิบาย 

เหตกุารณ์ท่ีจีนและสถาบนัขงจ๊ือเข้ามาแทรกแซงเสรีภาพทาง
วิชาการในมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ตกเป็นขา่วใหญ่ตัง้แตใ่นยโุรป ละตนิ
อเมริกา ไปจนถงึออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาทิ ในการประชมุของ
มหาวิทยาลยัในโปรตเุกส พ.ศ. 2557 ผู้บริหารจากสถาบนัขงจ๊ือ
เซน็เซอร์วสัดท่ีุเก่ียวข้องกบัไต้หวนั ยดึวสัดดุงักลา่ว และน�าหน้าเวบ็ไซต์
ท่ีเก่ียวข้องกบัไต้หวนัออกจากโปรแกรม รายงานจากเวบ็ไซต์ อินไซด์ ไฮ
เออร์ เอด็ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในเปรู

ซึง่มีสถาบนัขงจ๊ือตัง้อยู ่ยกเลกิการจดันิทรรศการจิตรกรรมท่ีจดัร่วมกบั
ศลิปินชาวจีนในลทัธิฝ่าหลนุกง 

นางดอริส หลวิ นกัหนงัสือพิมพ์และผู้สร้างภาพยนตร์ชาวแคนาดา
ซึง่เป็นคนจีนโดยก�าเนิด เผยแพร่สารคดีใน พ.ศ. 2560 เร่ือง อินเดอะ 
เนมออฟขงจ๊ือ ท่ีระบถุงึภยัคกุคามท่ีสถาบนัดงักลา่วก่อให้เกิดกบั
แคนาดา สหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ภาพยนตร์ของเธอ
ยงัเปิดเผยการท่ีสถาบนัสัง่ห้ามผู้ ฝึกปฏิบตัฝ่ิาหลนุกง ซึง่เป็นการ
เคลื่อนไหวเพ่ือออกก�าลงัและท�าสมาธิท่ีรัฐบาลจีนพยายามปราบปราม
มาเป็นเวลาสองทศวรรษ “คา่นิยมพืน้ฐานของเราอยูใ่นความเสี่ยงหรือ
ถกูท�าลาย สถาบนัดงักลา่วปลกูฝังโฆษณาชวนเช่ือด้วยการแฝงตวัเข้า
มาในมหาวิทยาลยัของเรา” นางหลวิกลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ เซาท์ไชน่า
มอร์น่ิงโพสต์ ในการสมัภาษณ์เม่ือ พ.ศ. 2561 “ประการแรก มีการเลือก
ปฏิบตัด้ิานสทิธิมนษุยชน ประการท่ีสองคือความเป็นอิสระทางวิชาการ”

ตามรายงานของสถาบนัฮเูวอร์เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

หญงิคนหน่ึงเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านจนี ระหว่างการพจิารณาเกีย่วกบัจนีโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตใินกรุงเจนีวา ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงเจ้าหน้าทีข่องพรรคคอมมวินิสต์จนียอมรับว่า การโฆษณาชวนเช่ือของพรรคคอมมวินิสต์จนีมุ่ง
มัน่ทีจ่ะหยุดยั้งการแลกเปลีย่นความเห็นเกีย่วกบัทเิบต ซินเจยีง ไต้หวนั สิทธิมนุษยชน และฝ่าหลุนกง   รอยเตอร์
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ระบวุา่ภายใต้ความกดดนัจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน นกัศกึษาและ
สมาคมวิชาการจีนยงัท�าหน้าท่ีเข้าถงึและควบคมุการใช้ชีวิตของชาว
จีนทัว่โลก รวมถงึพลเมืองในประเทศเจ้าบ้านอีกด้วย “นกัวิชาการ
และนกัการทตูชาวจีนพยายามท่ีจะสร้างอิทธิพลตอ่การโต้วาทีใน
มหาวิทยาลยัให้เป็นท่ีพอใจแก่จีน และกระทัง่มีการประท้วงเม่ือ
มหาวิทยาลยัอเมริกนัใช้สทิธ์ิเชิญวิทยากรท่ีจีนระบวุา่ไมเ่ป็นมิตรมา
เข้าร่วม ในท่ีสดุ นกัศกึษาและนกัวิชาการชาวจีนบางคนได้ใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมทางการวิจยัแบบร่วมมือในมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ของ
สหรัฐฯ เพ่ือให้ได้มาซึง่เทคโนโลยีท่ีออ่นไหวของอเมริกา” รายงานดงั
กลา่วระบ ุ

จากบทความในนิตยสาร ฟอรีนโพลิซี ฉบบัเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561 ระบวุา่กลุม่นกัศกึษาท่ีสงักดัพรรคคอมมิวนิสต์จีนปรากฏตวัขึน้
ในมหาวิทยาลยัท่ีออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี 

เมก็ซโิก เนเธอร์แลนด์ โปรตเุกส เกาหลีใต้ สเปน ไทย สหรัฐฯ และ
ประเทศอ่ืน ๆ ซึง่เป็นการขยายความพยายามเฝ้าระวงัของจีนท่ีได้ผล 
โดยระบวุา่กลุม่ดงักลา่วเป็น “สว่นหนึง่ของยทุธศาสตร์ ท่ีขณะนีข้ยาย
ออกไปภายใต้การน�าของนายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน เพ่ือขยายการ
ควบคมุพรรคโดยตรงไปทัว่โลก รวมทัง้เพ่ือกนันกัศกึษาและนกัวิชาการ
ในตา่งประเทศออกจากอิทธิพลของ ‘อดุมการณ์ท่ีเป็นอนัตราย’ โดยขอ
ให้สมาชิกพรรครายงานพฤตกิรรมและความเช่ือของกนัและกนัในบาง
ครัง้” 

ดร. ซาแมนธา ฮอฟแมน นกัวิจยัอาคนัตกุะแหง่สถาบนัจีนศกึษา 
เมอร์เคเทอร์ในกรุงเบอร์ลนิ กลา่วกบั ฟอรีนโพลิซี วา่ “คณุยงัคงรู้วา่หาก
คณุประท้วงพรรคดงักลา่วอยา่งแข็งขนั หรือหากคณุแสดงความคดิเหน็
บางอยา่ง คณุรู้วา่อาจเป็นอนัตรายตอ่คณุในภายหลงั” และกลา่ววา่ 
“ข้อมลูมีอยูท่ัว่ไปหมด น่ีเป็นเร่ืองของวิธีการควบคมุสิง่ท่ีคณุเตม็ใจท�า”

ภาพวาดบุคคลของนายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีนี 
(ซ้าย) และนายเหมา เจ๋อตง ผู้น�าคอมมวินิสต์ผู้ล่วง
ลบั แขวนอยู่ทีต่ลาดในกรุงปักกิง่  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ก�าแพงในกรุงปักกิง่ตดิโปสเตอร์โฆษณาชวนเช่ือเกีย่ว
กบันายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีนี  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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จีนชกัจงูกลุม่นกัศกึษาและนกัวิชาการทา่มกลางความส�าเร็จ
ในการใช้โฆษณาชวนเช่ือ “จ�านวนพรรคสาขาในตา่งประเทศท่ีเพ่ิม
ขึน้เป็นปรากฏการณ์ใหม ่แสดงให้เหน็ถงึอิทธิพลท่ีเพ่ิมขึน้ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีน” จากบทความเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ในหนงัสือพิมพ์ โกลบอลไทมส์ ซึง่เป็นกระบอกเสียงของ
พรรค “นอกจากนี ้กลุม่ของพรรคในตา่งประเทศยงัรับผิดชอบสง่เสริม
นโยบายของพรรคและรัฐบาลด้วย”

การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึน้
บนพืน้ฐานของความไมเ่หมาะสมดงักลา่วท่ีแพร่หลาย สมาคม
นกัวิชาการแหง่ชาติสหรัฐฯ พร้อมกบัองค์กรอดุมศกึษาอ่ืน ๆ เชน่ 
สมาคมอาจารย์มหาวิทยาลยัอเมริกนัในสหรัฐฯ และสมาคมอาจารย์
มหาวิทยาลยัแคนาดาในแคนาดา ให้การสนบัสนนุการถอดถอนสถาบนั
ขงจ๊ือทัว่ประเทศ รายงานจากสมาคมอาจารย์มหาวิทยาลยัอเมริกนั 
พ.ศ. 2560 หวัข้อ “การจดัหาภายนอกไปยงัจีน: วา่ด้วยสถาบนัขงจ๊ือ
และอ�านาจออ่นในสถาบนัอดุมศกึษาอเมริกนั” พบวา่ การยอมรับเงิน
ทนุดงักลา่ว “เป็นไปได้สงูมากท่ีมหาวิทยาลยัได้ให้สทิธ์ิอยา่งไมเ่หมาะ
สม ซึง่เป็นอนัตรายตอ่เสรีภาพทางวิชาการและการปกครองตนเองของ
สถาบนั บางครัง้ สทิธ์ิเหลา่นีเ้ป็นทางการและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
มกัมีการด�าเนินการในลกัษณะนโยบายแอบแฝงเพ่ิมขึน้” ผู้ เช่ียวชาญ
อธิบายวา่ เพ่ือรักษาเงินทนุของสถาบนัให้ราบร่ืนและเข้าถงึทรัพยากร
ของจีนท่ีมีอยูใ่นสญัญา มหาวิทยาลยัหลายแหง่ท่ีขาดแคลนเงินทนุจะ
เซน็เซอร์ตนเอง

เม่ือสาธารณชนมีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมของสถาบนัเพ่ิมมาก
ขึน้และแรงกดดนัจากนกัวิจารณ์ทวีความรุนแรงขึน้ มหาวิทยาลยั
นานาชาติหลายแหง่จงึยตุิความสมัพนัธ์กบัสถาบนัขงจ๊ือ รวมถงึ
มหาวิทยาลยัโอซาก้าซงัเกียวในญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร์และ
มหาวิทยาลยัเดอเชอร์บรูคในแคนาดา มหาวิทยาลยัลียงในฝร่ังเศส 
มหาวิทยาลยัชตุ๊ตการ์ตเมเดียและมหาวิทยาลยัโฮเฮนไฮม์ในเยอรมนี 
ตลอดจนมหาวิทยาลยัสตอกโฮล์มในสวีเดน 

มหาวิทยาลยัในสหรัฐฯ มากกวา่ 10 แหง่รวมถงึมหาวิทยาลยัเพน
ซลิเวเนียสเตท มหาวิทยาลยัชิคาโก ไอโอวา มิชิแกนท่ีแอนอาร์เบอร์ 
มินนิโซตาท่ีทวินซตีิ รวมทัง้นอร์ท เซาท์ และเวสต์ฟลอริด้า ยงัสัง่ปิด
สถาบนัขงจ๊ือในวิทยาเขตของตนซึง่สว่นใหญ่ด�าเนินการในปีท่ีผา่นมา 
ความพยายามของสองพรรคท่ีร่วมมือกนัโดย ส.ส. ไมเคลิ แมค็โคลแหง่
รัฐเทก็ซสั และ ส.ส. เฮนรี คเูอลลาร์ เป็นต้น น�าไปสูก่ารปิดสถาบนัขงจ๊ือ
สองแหง่ในสงักดัมหาวิทยาลยัเทก็ซสัเอแอนด์เอม็ใน พ.ศ. 2561 ใน
จดหมายถงึมหาวิทยาลยัของรัฐเทก็ซสัเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้
แทนทัง้สองกลา่ววา่สถาบนัขงจ๊ือเป็น “ภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของ
ประเทศเรา โดยท�าหน้าท่ีเป็นชอ่งทางในการรวบรวมข้อมลูขา่วกรอง
และวาระทางการเมืองให้กบัจีน” โดยกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ “เรามีหน้าท่ี
ในการสนบัสนนุคา่นิยมแบบอเมริกนัในการแสดงออกอยา่งเสรี และ
ท�าทกุอยา่งท่ีจ�าเป็นเพ่ือตอ่ต้านพฤติกรรมใด ๆ ท่ีเป็นภยัคกุคามตอ่
ประชาธิปไตยของเรา” 

มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ท่ีมีการประเมินวา่จะเปิดสถาบนัขงจ๊ือ รวมถงึ
มหาวิทยาลยัเพนซลิเวเนียและมหาวิทยาลยัปรินซ์ตนั ตดัสนิใจคดัค้าน
แผนการดงักลา่วในหลายปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม มีโรงเรียนจ�านวน

หนึง่รวมถงึมหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนาท่ีชาร์ลอ็ตต์ มหาวิทยาลยัเซา
เทิร์นยทูาห์และมหาวิทยาลยัซาวานนาสเตท เปิดสถาบนัหลายแหง่ 
ท�าให้มีจ�านวนสถาบนัท่ีเปิดสอนในสหรัฐฯ ประมาณ 100 แหง่  

โครงการคุ้มครองของภาครัฐ
รัฐบาลและมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ทัว่โลกควรเฝ้าระวงักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัสถาบนัขงจ๊ือ และการรณรงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัอิทธิพลและการควบคมุ
ของจีน โดยใช้ประโยชน์จากความเปิดกว้างของระบอบประชาธิปไตย
ในตา่งประเทศ ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ การแผอิ่ทธิพลอ�านาจเผดจ็การของ
จีนไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการดงึดดูหรือแม้แตก่ารโน้มน้าว แตก่ลบัมุง่เน้นสิง่
ท่ีท�าให้ไขว้เขวและการครอบง�าแทน โดยผู้ เช่ียวชาญเตือนวา่ กิจกรรม
การแทรกแซงดงักลา่วกดัเซาะรากฐานของความไว้วางใจท่ีท�าให้ระบบ
ท่ีเปิดกว้าง เป็นประชาธิปไตย และหลากวฒันธรรมด�าเนินไปได้ และยงั
สามารถกดักร่อนอ�านาจอธิปไตยได้

ในวฒิุสภาสหรัฐฯ เม่ือเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2561 นายครูซน�า
เสนอกฎหมายท่ีออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบการร่วมมือกนัระหวา่ง
สถาบนัการศกึษาของรัฐบาลตา่งประเทศกบัสหรัฐฯ อยา่งใกล้ชิด เชน่ 
กิจกรรมของจีนผา่นสถาบนัขงจ๊ือ กฎหมายท่ีนายครูซเสนอซึง่เรียกวา่
พระราชบญัญตัหิยดุการจารกรรมและการขโมยงานในภาคอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2561 จะท�าให้เงินสนบัสนนุสถาบนัขงจ๊ือจากจีนเป็นไปตาม 
พระราชบญัญตักิารขึน้ทะเบียนตวัแทนตา่งประเทศ ในท�าเนียบรัฐบาล
สหรัฐฯ นายโจ วิลสนั ผู้แทนรัฐเซาท์แคโรไลนาเสนอญตัตท่ีิสอดคล้อง
กนัท่ีเรียกวา่ พระราชบญัญตัคิวามโปร่งใสของอิทธิพลตา่งประเทศ 
พ.ศ. 2561 ซึง่ก�าหนดให้มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ เปิดเผยเงินบริจาคท่ีมีท่ีมา
จากตา่งประเทศจ�านวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.5 ล้าน
บาท) ขึน้ไป พระราชบญัญตักิารให้อ�านาจด้านกลาโหมแหง่ชาตสิหรัฐฯ 
ท่ีตราขึน้เป็นกฎหมายเม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 ขณะนีห้้ามไม่
ให้กระทรวงกลาโหมมอบทนุแก่โครงการภาษาจีนในมหาวิทยาลยัท่ีมี
สถาบนัขงจ๊ือตัง้อยู ่เว้นแตจ่ะมีการสละสทิธ์ิ ข้อก�าหนดใหมนี่อ้าจน�าไป
สูก่ารปิดสถาบนัดงักลา่วเพ่ิมขึน้ เชน่ท่ีมหาวิทยาลยัโรดไอแลนด์ ซึง่รับ
ทัง้ทนุของจีนและกระทรวงกลาโหม จากความกงัวลในประเดน็การบีบ
บงัคบัและการจารกรรมของจีนท่ีเกิดขึน้ คณะบริหารของนายโดนลัด์ 
ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก�าลงัใคร่ครวญถงึการตรวจสอบภมิูหลงั
ท่ีครอบคลมุขึน้และข้อจ�ากดัอ่ืน ๆ กบันกัศกึษาชาวจีนในสหรัฐฯ ตาม
รายงานของรอยเตอร์เม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2561 กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ปรับระยะเวลา
วีซา่ของนกัศกึษาจีนระดบับณัฑิตศกึษาท่ีก�าลงัศกึษาด้านการบนิ หุน่
ยนต์ และการผลติขัน้สงูให้เหลือหนึง่ปี เพ่ือลดโอกาสเกิดภยัคกุคามแก่
ความมัน่คงของชาต ิซึง่ก่อนหน้านีวี้ซา่ดงักลา่วมีระยะเวลาห้าปี 

นอกจากนี ้สหรัฐฯ ก�าลงัพิจารณาด�าเนินการตรวจสอบนกัเรียนจีน
อยา่งครอบคลมุมากขึน้ ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนตา่ง ๆ ของสหรัฐฯ รอย
เตอร์รายงาน 

“นกัเรียนและนกัศกึษาชาวจีนทกุคนท่ีจีนสง่มาท่ีน่ี จะต้องผา่น
กระบวนการอนมุตัิของพรรคและรัฐบาล” เจ้าหน้าท่ีอาวโุสของสหรัฐฯ 
กลา่วกบัรอยเตอร์ “คณุอาจไมไ่ด้มาท่ีน่ีเพ่ือวตัถปุระสงค์ด้านการจาร
กรรมตามธรรมเนียมท่ีก�าหนดไว้ แตต้่องไมมี่นกัเรียนหรือนกัศกึษาจีน
คนใดมาท่ีน่ีโดยไมไ่ด้รับการตรวจสอบจากรัฐ”  
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กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนยอ้นกลบัมาใช้

อดุมการณ์ พรรคทีเ่ป็นรากฐานแบบการโฆษณาชวนเชือ่
นายหยาง จ่ือ

กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนของจีนก�าลงั
ด�าเนินการปฏิรูปครัง้ส�าคญัซึง่สมบรูณ์
ท่ีสดุนบัแตก่่อตัง้มา 91 ปี เกือบทกุภาค
สว่นของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน

ก�าลงัเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลง ซึง่มีเป้าหมายท่ีจะ
ปฏิรูปกองทพัให้ทนัสมยัตามมาตรฐานสากล แม้วา่จะ
เคยสร้างความก้าวหน้าท่ีโดดเดน่ในด้านการพฒันา
เทคโนโลยี รวมทัง้การให้ความส�าคญัเร่ืองการปลกูฝัง
ทางการเมืองและอดุมการณ์กบัเจ้าหน้าท่ีและผู้สมคัรเข้า
เป็นทหารในกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนมาแล้ว แตก่าร
ริเร่ิมดงักลา่วก็สง่ผลกระทบท่ีลกึซึง้ภายในใจของแตล่ะ
บคุคลท่ีสร้างกองทหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก บทความนีจ้ะ
ไขข้อสงสยัท่ีวา่

• ปรัชญาน�าชีวิตเบือ้งหลงัการปลกูฝังมวลชน
ของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนคืออะไร?

• องค์ประกอบ “วฒันธรรมทางทหารท่ีแข็งแกร่ง” 
ของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนคืออะไร?

• อะไรถือเป็น “หลกัส�าคญัสี่ข้อส�าหรับทหาร”?
• ขัน้ตอนท่ีเฉพาะเจาะจงใดท่ีเคยท�าเพ่ือปลกูฝัง

กองทหาร?
• อะไรคือข้อดีและข้อเสียของการเน้นย�า้เร่ืองการ

ปลกูฝังทางการเมืองอีกครัง้? 
นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน คอ่ย ๆ รวบรวม

อ�านาจมาตัง้แต ่พ.ศ. 2555 นัน่ท�าให้นายสีกลายเป็น
ผู้น�าจีนท่ีมีอ�านาจมากท่ีสดุนบัจากนายเหมา เจอ๋ตง 
ตามลทัธิคอมมิวนิสต์จีนท่ีสืบทอดตอ่กนัมา ความคดิ
ของนายสี จิน้ผิง ได้รับการยกระดบัไปสูอ่ดุมการณ์รัฐ
อยา่งเป็นทางการ จงึไมน่า่แปลกใจท่ีแนวความคดิเก่ียว
กบักองทพัของนายสี ซึง่เรียกกนัวา่ความคดิของสี จิน้ผิง 
วา่ด้วยการสร้างกองทหารท่ีแข็งแกร่ง จะมีอ�านาจเหนือ
การปฏิรูปของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน 

ในมมุมองของนายสี จีนก�าลงัเผชิญกบัอนัตราย
รุนแรงจากทัง้ศตัรูภายในและภายนอก ในเวทีระดบั
นานาชาติ การผงาดขึน้ของจีนท�าให้สหรัฐฯ เกิดความ

ต่ืนตระหนกมากกวา่ท่ีเคยเป็น และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้
ด�าเนินมาตรการหลายอยา่งเพ่ือตอ่ต้านอิทธิพลท่ีเพ่ิม
ขึน้ของรัฐบาลจีน นอกจากนี ้ความขดัแย้งในภมิูภาคท่ี
ทวีความรุนแรงย่ิงท�าให้เกิดความหวาดหวัน่มากขึน้ตอ่
ความมัน่คงทางดนิแดนของจีน รวมทัง้การฟืน้คืนพรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวนั ภยัอนัตรายจากการ
ก่อการร้ายและการแบง่แยกดนิแดนภายในประเทศ 
ตลอดจนการทจุริตภายในกองทหารของจีนท่ีคกุคาม
รากฐานของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน 

ภายใต้สภาวะดงักลา่ว นายสีจงึได้เรียกร้องให้น�า
รากฐานของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนกลบัคืนสูก่าร
เป็นกองทพัท่ีมีระเบียบวินยัสงูภายใต้ผู้น�าแท้จริงของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน กองทพัท่ีสามารถเอาชนะสงคราม
ได้คล้ายกบักองทพัแดงในยคุแรกท่ีน�าโดยนายเหมา 

หลกัการสามข้อท่ีนายสีคาดหวงัเก่ียวกบักอง
ทหารจีน ได้แก่ เช่ือฟังค�าสัง่ของพรรค เตรียมการ
เพ่ือชนะสงคราม และรักษาความประพฤตท่ีิดี โดย
ครอบคลมุคา่ยทหารทัว่ทกุคา่ยในจีน ซึง่ความคดิเหลา่
นีเ้รียบงา่ยและตรงไปตรงมา อนัดบัแรก กองทพัปลด

ประธานาธิบดจีนี นายสี
ใช้มอืประทบับนส�าเนา
รัฐธรรมนูญก่อนเข้า
รับต�าแหน่ง หลงัจากที่
ชนะเลอืกตั้งอกีคร้ัง ใน
วาระทีส่องโดย สภา
ประชาชนแห่งชาตทิี่
ตกึรัฐสภาประชาชนใน
ปักกิง่ เมือ่เดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2561 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ปลอ่ยประชาชนต้องปฏิบตัิตามค�าสัง่ของพรรค เน่ืองจากกองทพัดงั
กลา่วเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไมใ่ชข่องรัฐ จงึไมเ่หมือนกบักอง
ทหารในระบอบประชาธิปไตยตะวนัตก หน้าท่ีของกองทพัคือการ
ปกป้องผลประโยชน์ของพรรคเหนือสิง่อ่ืนใด พรรคคอมมิวนิสต์จีนมี
อ�านาจมาจากการตอ่สู้ดิน้รนด้วยกองทพัมาอยา่งยาวนาน จงึเข้าใจถงึ
ความส�าคญัสงูสดุของการรักษาอ�านาจด้วยความชว่ยเหลือจากกอง
ทหาร ดงันัน้ พรรคจะไมถ่อนตวัจากการควบคมุกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีทหารจะต้องไมเ่บ่ียงเบนจากค�าสัง่แท้จริง
ของพรรค ผู้น�าทางการเมืองและการทหารของจีนเช่ือวา่ ความขดัแย้ง
ระหวา่งกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะน�าไป
สูก่ารลม่สลายของรัฐอยา่งเลี่ยงไมไ่ด้ ซึง่จะคล้ายกบัท่ีเคยเกิดขึน้ใน
สหภาพโซเวียต ฉะนัน้ หลกัการแรกของแนวคดิของนายสีท่ีมีตอ่กองทพั
คือ กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนต้องปฏิบตัติามค�าสัง่ทกุอยา่งของ
พรรค 

นอกจากการยดึมัน่ทางการเมืองท่ี “ถกูต้อง” แล้ว กองทพัปลด
ปลอ่ยประชาชนต้องเตรียมพร้อมตอ่สู้ เพ่ือชนะสงคราม ในชว่งเวลาท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนต้องฝึกฝน
อยา่งหนกัและยืนหยดัอยา่งเข้มแข็ง เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของ
ชาต ิในอดีต กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนได้ขยายขีดความสามารถ
ในด้านไซเบอร์ สงครามอิเลก็ทรอนิกส์ อวกาศ และการด�าเนินการร่วม
กนั พร้อมกบัประกาศความส�าเร็จทางเทคโนโลยีใหมใ่นด้านตา่ง ๆ เชน่ 

ปัญญาประดษิฐ์ ยานจรวดความเร็วสงู ระเบดิไมโครเวฟพลงัสงู อาวธุ
เลเซอร์ การน�าทางด้วยดาวเทียม อากาศยานไร้คนขบั และการสื่อสาร
เชิงควอนตมั ความก้าวหน้าดงักลา่วจะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่
กองทพัปลดปลอ่ยประชาชน หากความขดัแย้งจบลงในอนาคต 

ข้อท่ีสาม กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนต้องรักษาความประพฤตท่ีิ
ดี โดยปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด การท�าลายกฎ
ระเบียบในสถาบนัใด ๆ ถือเป็นพฒันาการท่ีเลวร้าย แม้วา่ในอดีตท่ีผา่น
มา กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนจะด�าเนินงานเหมือนรัฐวิสาหกิจท่ีมี
การจดัการไมดี่นกั แตก็่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากนบัตัง้แตน่ายสีเข้า
มาควบคมุ การรณรงค์ตอ่ต้านการทจุริตในกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน
ได้รวบรวมรายช่ือเจ้าหน้าท่ีระดบักลางและระดบัสงูมากมาย ขณะ
เดียวกนัก็สร้างความหวาดหวัน่ให้กบัคนอ่ืน ๆ 

อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากอ�านาจท่ีย่ิงใหญ่แล้ว ผู้น�าทางทหาร
ยงัพยายามสง่เสริมคา่นิยมการปฏิวตัใิห้กบัทหารรับใช้ โดยย�า้เตือนวา่
กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนเป็นกองทพัของประชาชน ความจริงแล้ว 
การสนบัสนนุ “วฒันธรรมทางทหารท่ีแข็งแกร่ง” ขึน้อยูก่บัวาระของนาย
สี เน่ืองจากวฒันธรรมแพร่กระจายไปในทกุระดบัของกองทหารและมี
อิทธิพลอยา่งมากตอ่พฤตกิรรมของทหาร 

แนวคดิของนายสีเร่ืองวฒันธรรมทางทหารนัน้ เป็นการผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมกองทพัแดงและจริยธรรมทางทหารแบบดัง้เดมิ 
วฒันธรรมกองทพัแดงเกิดจากประสบการณ์ร่วมปฏิวตัขิองพรรค

ภาพศิลปกรรมบนผนังแสดงภาพทหารของกองทพัปลดปล่อยประชาชนทีรั่ฐบาลจนีจดัแสดงเพือ่บ่งบอกถงึ
ความส�าเร็จของนายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีนี  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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คอมมิวนิสต์จีนและกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนท่ีชนะสงครามทัว่ทัง้
จีน จากการลม่สลายของกองทพัก๊กมินตัง๋หรือพรรคชาตนิิยมจีน มกัมี
การให้ความส�าคญักบั “คา่นิยมกองทพัแดง” เชน่ ความกล้าหาญ ความ
เสียสละ ความภกัดี ความอตุสาหะ และความไมเ่กรงกลวั เชน่เดียวกบั 
“สถาบนักองทพัแดง” เชน่ ระบบของหวัหน้ากรมกองทางการเมืองและ
การปฏิบตัติามค�าสัง่ของพรรค ก็ได้รับการเน้นย�า้เชน่กนั 

จริยธรรมทางทหารแบบดัง้เดมิหรือวูด คือแนวคดิท่ีสามารถสืบ
ย้อนไปในสมยัโบราณได้ จริยธรรมทางทหารแบบดัง้เดิมมีหลกัการสาม
ประการ ได้แก่ ความภกัดี ความกล้าหาญ และความเข้มงวด ความ
ภกัดีต้องเป็นการอทิุศตนเพ่ือประเทศและหน้าท่ี ส�าหรับความกล้าหาญ 
บคุคลต้องเสียสละเพ่ือสิง่ท่ีดีท่ีย่ิงใหญ่และต้องมีไหวพริบ ไมห่วัรัน้ท่ีจะ
ใช้ความกล้าของตนเอง สว่นเร่ืองความเข้มงวด บคุคลต้องเข้มงวดกบั
ทกุสิง่ ทัง้ตนเอง เพ่ือน และผู้ใต้บงัคบับญัชา 

อยา่งไรก็ตาม นายสีได้สรุปอยา่งเจาะจงถงึความคาดหวงัของ
ตนเพ่ือเตือนทหารรับใช้กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนในสิง่ท่ีเรียกวา่ 
“หลกัส�าคญัสี่ข้อส�าหรับทหาร” ซึง่หมายความวา่เหลา่ทหารจะต้องมี
จิตวิญญาณ ความสามารถ ความกล้า และศีลธรรม หลกัส�าคญัสี่ข้อ
ส�าหรับทหารคือจะต้องมีจิตวิญญาณของผู้ ท่ีเช่ือมัน่ในลทัธิคอมมิวนิสต์
และความเป็นผู้น�าของพรรค รวมทัง้มีเจตจ�านงตอ่ต้านความปรารถนา
ภายในใจและความพยายามภายนอกท่ีจะบอ่นท�าลายความมุง่มัน่นัน้ 
เหลา่ทหารต้องพร้อมตอ่สู้ตลอดเวลา สร้างความสามารถของตนในด้าน
การตอ่สู้ ท่ีเรียกวา่สงครามข้อมลู เสริมสร้างความพร้อมทางจิตใจให้
แข็งแกร่งเพ่ือตอ่สู้  และเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต (สงครามข้อมลู หมายถงึ
แนวคิดท่ีวา่เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัค�า
สัง่ การควบคมุ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ขา่วกรอง การเฝ้าระวงั และ
การลาดตระเวน เป็นปัจจยัส�าคญัตอ่ประสทิธิผลทางทหาร)

ในค�ากลา่วปราศรัย นายสีได้วิจารณ์เน้นย�า้ถงึผลกระทบท่ีรุนแรง
จาก “การเจ็บป่วยในชว่งปลอดสงคราม” ซึง่บัน่ทอนเจตนารมณ์ของ
ทหารรับใช้ท่ีจะเสียสละอยา่งท่ีสดุ ด้วยเหตนีุ ้หลกัส�าคญัสี่ข้อส�าหรับ
ทหารคือต้องกล้าหาญและไมเ่กรงกลวั ทหารต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเสีย
สละและยอมตายด้วยอดุมการณ์ ข้อสดุท้ายของหลกัส�าคญัสี่ข้อส�าหรับ
ทหารคือต้องมีศีลธรรม ทหารต้องเรียนรู้สิง่ท่ีถกูต้องจากข้อผิดพลาด 
รักษาความประพฤตท่ีิดีเย่ียม ปฏิบตัติามกฎหมาย และมีมาตรฐานสงู
ในชีวิต 

เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมและแบบอยา่งเหลา่นี ้กองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนจงึน�ากลยทุธ์ทัว่ไปสองประการมาใช้ คือการยกระดบัแบบ
อยา่งและการปลกูฝังทางการเมืองในชีวิตประจ�าวนั การเลือกแบบอยา่ง
และการชมเชยการกระท�าท่ีกล้าหาญตอ่สาธารณะนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่
ในความเป็นจริง การเคลื่อนไหวทัว่ประเทศเพ่ือ “เรียนรู้จากกองทพั
ปลดปลอ่ยประชาชน” ในชว่งทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) ได้
สร้างวีรบรุุษทหารมากมาย แม้วา่บางคนจะถกูลืมไปนานแล้ว แตบ่าง
คนอยา่งนายเหลยเฟิง ก็รอดชีวิตและยงัคงมีช่ือเสียงอยา่งมากในจีน 
อยา่งไรก็ตาม นกัโน้มน้าวของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนไมแ่นะน�าให้
ใช้วิธีการเดียวกนักบัในอดีต วีรบรุุษทหารในปัจจบุนัไมค่วรถกูเหมารวม
กบัชว่งทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) อีกตอ่ไป ไมว่า่จะเป็นชายจีน
ฮัน่หรือศนูย์รวมแหง่ความสมบรูณ์แบบ นกัโน้มน้าวโต้วา่ ควรใช้ความ
พยายามมากขึน้ในการค้นหาหญิงท่ีไมใ่ชช่าวฮัน่และคนท่ีไมไ่ด้สมบรูณ์

แบบ ซึง่พฒันาตนเองผา่นการตอ่สู้และท�างานหนกั 
กลยทุธ์การปลกูฝังอ่ืน ๆ คือเร่ืองการศกึษาเก่ียวกบัการเมืองในชีวิต

ประจ�าวนั สิง่นีป้ระกอบด้วยกิจกรรมประจ�าวนัและความคดิริเร่ิม ซึง่จดั
ขึน้เพ่ือผลกัดนัขา่วสารทางการเมืองสูค่รัวเรือน เชน่ กองเรือทะเลเหนือ
ของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนได้ใช้มาตรการตา่ง ๆ ผา่นกิจกรรม
ทางวฒันธรรมและกิจกรรมกลุม่ท่ีสนกุสนาน มีการประชมุพบปะใน
ชมรมอา่นหนงัสือ ชมภาพยนตร์ คอนเสร์ิตเปียโน ฝึกเขียนตวัอกัษรและ
เรียนถ่ายภาพ งานเลีย้งร้องเพลงคาราโอเกะเก่ียวกบักองทพัแดง การ
ประกวดภาพยนตร์และการแขง่ขนัประวตัศิาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน กองทพัปลดปลอ่ยประชาชน และกองเรือของกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชน ทัง้หมดนีเ้พ่ือเดนิหน้าสร้างอตัลกัษณ์ของหลกัส�าคญัสี่ข้อ
ส�าหรับทหารเรือ นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมเพ่ือร�าลกึถงึผู้ยอมพลี
ชีพในการปฏิวตัด้ิวยจดุประสงค์ท่ีคล้ายกนั จากความพยายามเหลา่
นี ้กองเรือทะเลเหนือหวงัวา่จะมีทหารเรือรุ่นใหม ่ๆ ท่ีมุง่มัน่ปฏิบตัติาม
ความคาดหวงัของผู้บงัคบับญัชาในมาตรฐานของผู้น�า 

ซึง่ชดัเจนวา่ นายสีพยายามท่ีจะท�าให้กองทพัปลดปลอ่ยประชาชน
กลบัสูร่ากฐานท่ีเคยเป็น สูย่คุทหารท่ีเป็นเหมือน “กองทพัแดง” และ “มี
ความเช่ียวชาญ” อยา่งไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนบัตัง้แต่
ยคุสงครามปฏิวตั ิและการมีชีวิตรอดตามแบบแผนอยา่งดงักลา่วเป็น
เร่ืองท่ีนา่คลางแคลงใจ การไมส่ละเวลาอนัมีคา่ให้กบัการฝึกอบรมเพ่ือ
ปลกูฝังทางการเมืองเป็นเร่ืองยากท่ีจะแก้ไข โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเวลา
ท่ีจ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมเตมิ การใช้ยทุธวิธีแบบเจาะลกึ ไมว่า่
จะใช้สื่อแบบดัง้เดมิหรือสื่อสงัคมออนไลน์จะท�าให้เกิดค�าถามในเร่ือง
ประสทิธิผลของการรณรงค์ชวนเช่ือแบบใหม ่ตอนนีผู้้น�านา่จะมอง
วา่การปลกูฝังเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็น ซึง่จะให้ความส�าคญัตอ่การรักษาความ
ภกัดีอยา่งแท้จริงของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนท่ีมีตอ่อดุมการณ์
ของผู้น�าใหมข่องจีนและพรรคอมมิวนิสต์จีน ดงันัน้ คาดวา่กองทพัปลด
ปลอ่ยประชาชนจะใช้เวลาและความพยายามมากขึน้ในการสรรหาผู้
สมคัรเข้าเป็นทหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเหน็ตามอดุมการณ์ลา่สดุ
ของพรรค  

เจ้าหน้าทีต่�ารวจกึง่ทหารของจนีคุ้มครองภาพวาดนายเหมา เจ๋อตง 
อดตีผู้น�าจนีทีจ่ตุัรัสเทยีนอนัเหมนิในปักกิง่   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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กระแสสงัคมและวฒันธรรม ให้โอกาสผู้ก่อการร้ายในอินโดนีเซียได้กลบัตวั
ดร.นอร์ ฮูดา อสิมาอลิ

การบ�าบัดฟ้ืนฟู 
ผู้ก่อการร้าย

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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การวางระเบดิในบาหลีเม่ือปี พ.ศ. 2545 เป็น
จดุเปลี่ยนในชีวิตผม ผมท�างานเป็นผู้สื่อขา่ว
พิเศษของหนงัสือพิมพ์เดอะวอชิงตนัโพสต์ 
ท�าขา่วเก่ียวกบัการโจมตีท่ีคร่าชีวิตผู้คน

กวา่ 200 คน โดยสว่นใหญ่เป็นชาวตา่งชาต ิผมทราบจากการรายงาน
ขา่วของต�ารวจทนัทีวา่นายฟัฎลลุลอห์ ฮาซนั เพ่ือนร่วมห้องของผม
ตอนเรียนท่ีโรงเรียนประจ�าของอิสลามในโซโล จงัหวดัชวาตอนกลาง 
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลาหกปีในชว่งต้นทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2520-
2529) คือหนึง่ในผู้วางระเบดิ 

นับ้ตัง้แตว่นันัน้ ตวัผมเฝ้าสงสยัวา่ท�าไมคนฉลาด พดูจานุม่นวล และ
สภุาพอยา่งนายฮาซนัจงึมีสว่นเก่ียวข้องในการก่อการร้าย เพ่ือหาค�าตอบ
มาไขข้อสงสยันี ้ผมจงึสมัภาษณ์ผู้ก่อการร้ายหลายร้อยคนท่ีได้รับโทษใน
กระบวนการยตุธิรรมของอินโดนีเซีย และไปท่ีคา่ยทหารบางแหง่ในอมั
บนและโปโซ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งในสงัคมหลงั
ระบอบการปกครองของนายซฮูาร์โตเสือ่มอ�านาจในปี พ.ศ. 2541 

ผมขอทนุการศกึษาบริตชิ ชีฟเวนนิง เพ่ือศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท 
ด้านความมัน่คงระหวา่งประเทศ ท่ีมหาวิทยาลยัเซนต์แอนดรูส์ ประเทศ
สกอตแลนด์ ตัง้แต ่พ.ศ. 2548 ถงึ พ.ศ. 2549 เพ่ือท�าความเข้าใจการ
ก่อการร้ายทัว่โลกมากขึน้ ผมท�างานภาคสนามในไอร์แลนด์เหนือเพ่ือ
ศกึษาความขดัแย้งของท่ีนัน่ หลงัจากได้พบองค์การนอกภาครัฐของ
ท้องถ่ิน ท่ีพยายามรวบรวมอดีตผู้ ก่อการร้ายให้กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคม 
ผมก็เข้าใจได้ทนัทีวา่ หากองค์การนอกภาครัฐท�าเร่ืองนีไ้ด้ ผมก็ท�าได้
เชน่กนัเม่ือผมกลบับ้านเกิด 

การสืบค้นสว่นตวัและการปะตดิปะตอ่ประวตัศิาสตร์เข้ากบัเครือ
ขา่ยกลุม่ตดิอาวธุในอินโดนีเซีย เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีน�าพาให้ผมก่อตัง้
สถาบนัเพ่ือการสร้างสนัตภิาพระหวา่งประเทศ คนในพืน้ท่ีเรียกวา่ยา
ยาซนั ปราซสัตี เปอร์เดเมียน ในปี พ.ศ. 2551 ผมเร่ิมแทรกแซงสงัคมท่ี
มีข้อโต้แย้งผา่นสถาบนัดงักลา่ว เพ่ือชว่ยอดีตผู้ ก่อการร้ายท่ีได้รับโทษ 
หรือ "อดีตผู้ เข้าร่วม" ให้กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมได้ 

ไม่มีใครเกดิมาเป็นผู้ก่อการร้าย 
ความเข้าใจหลกัของยายาซนั ปราซสัตี เปอร์เดเมียน คือไมมี่ใคร
เกิดมาเป็นผู้ ก่อการร้าย การจะเป็นหนึง่เดียวกนัต้องอาศยัหลาย
แนวทาง ตัง้แตค่วามไมพ่อใจด้านการเมือง เศรษฐกิจ และครอบครัว
ของปัจเจกบคุคล ไปจนถงึความส�าคญัของแรงกดดนัจากคนรอบข้าง 
ตลอดจนบทบาทความเก่ียวพนักนัเป็นทอด ๆ ท่ีเฉพาะเจาะจง 

อดีตผู้ ก่อการร้ายบางสว่นท่ีถกูจบักมุจะได้รับการปลอ่ยตวัในท่ีสดุ 
เราควรท�าอยา่งไรกบัคนเหลา่นัน้ในฐานะเพ่ือนร่วมสงัคม? เราควรขงั
ลืมพวกเขาไว้ในคกุอยา่งนัน้หรือ? หรือเราควรฟืน้ฟใูห้พวกเขากลบัมา
เป็นสมาชิกท่ีมีประโยชน์ตอ่ชมุชน? 

ตามรายงาน พ.ศ. 2546 โดยสถาบนัวิเคราะห์นโยบายด้านความ
ขดัแย้ง ระบบศาลของอินโดนีเซียมีเงินทนุ โครงสร้างพืน้ฐาน และ

ทรัพยากรไมเ่พียงพอท่ีจะด�าเนินการฟืน้ฟอูดีตผู้ ก่อการร้ายให้ส�าเร็จ 
การขาดการดแูลหลงัการกกัขงั ท�าให้ผู้ ต้องขงัท่ีเป็นผู้ ก่อการร้ายเสี่ยง
ท่ีจะกลบัไปใช้ความรุนแรงเพราะไมไ่ด้รับการประเมินอยา่งเหมาะสม 
พวกเขาไมไ่ด้เข้ารับการวางแผนทบทวนอยา่งเพียงพอเพ่ือเตรียมพร้อม
กลบัสูส่งัคมกระแสหลกั 

เข้าใจความผิดพลาด และให้โอกาส 
การเรียกร้องขอโอกาสแก้ตวัให้ผู้ ก่อการร้ายท่ีได้รับการปลอ่ยตวัได้เร่ิม
ต้นชีวิตใหมไ่มใ่ชเ่ร่ืองงา่ย โดยเฉพาะกบัคนท่ีมาจากประชาสงัคมอยา่ง
ผม ผมพบเจออปุสรรคอยูบ้่าง ส�าหรับคนท่ีต้องทกุข์ทรมานล้นอกเพราะ
การก่อการร้าย เชน่ ผู้ เคราะห์ร้ายและครอบครัว การฟืน้ฟอูดีตผู้ เข้าร่วม
เป็นเร่ืองท่ีไมเ่หน็ด้วยและไมพ่อใจ 

นอกจากนี ้การก่อการร้ายไมใ่ชส่าเหตขุองการเสียชีวิตอนัดบัต้น ๆ 
ในอินโดนีเซีย โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด และ
โรคเบาหวานตา่งหากคือมจัจรุาชตวัร้ายท่ีสงัหารคนในประเทศ ตาม
รายงานขององค์การอนามยัโลก นัน่หมายความวา่การกินโดนทัหรือด่ืม
น�า้อดัลมมากเกินพอดีคร่าชีวิตชาวอินโดนีเซียมากกวา่การถกูโจมตีโดย
ผู้ ก่อการร้าย 

ดงันัน้ ปัญหาการก่อการร้ายในอินโดนีเซียมกัจบัตามองท่ีกลุม่
ชมุชนมสุลมิเป็นพิเศษ เน่ืองด้วยพยายามท่ีจะใช้ระบบของตะวนัตก
เพ่ือควบคมุชาวอิสลาม ขณะเดียวกนัส�าหรับประชาชนยงัคงมองวา่การ
ก่อการร้ายเป็นปัญหาของรัฐบาล  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาถอืป้ายประกาศในระหว่างการชุมนุมต่อต้าน
การก่อการร้ายขนาดเลก็ ๆ ในจาการ์ตาตอนกลาง ประเทศอนิโดนีเซีย  
รอยเตอร์
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ผู้ก่อการร้ายมีชีวติทางสังคม
นายฟาริฮิน กนัได ลกูค้าคนแรกของผม นายฟาริฮินเป็นทหารผา่นศกึ
อฟักานิสถานท่ีตอ่สู้กบันายอซุามะฮ์ บนิ ลาดนิในชว่งกลางทศวรรษ 
1980 (พ.ศ. 2523-2532) และกลบัไปอินโดนีเซียในชว่งต้นทศวรรษ 
1990 (พ.ศ. 2533-2542) ผมรู้จกักบันายฟาริฮินผา่นงานในฐานะผู้สื่อ
ขา่วของ เดอะวอชิงตนัโพสต์ ในปี พ.ศ. 2545 เราสนิทกนัได้เร็วเพราะ
นายฟาริฮินบอกวา่ ภรรยาของเขาส�าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนประจ�า
เดียวกบัผม นัน่คือโรงเรียนอลั-มกุมิน งรูกี เมืองโซโล 

การได้สมัภาษณ์นายฟาริฮินท�าให้ผมเรียนรู้วา่ เพราะความสมัพนัธ์
สว่นตวัของนายฟาริฮินกบันายแฮมบาลี ทหารผา่นศกึอฟักานิสถาน
จากชวาตะวนัตกท่ีตอ่มาได้เข้าร่วมสงครามอลัไกดะ นายฟาริฮินได้มี
สว่นเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์การก่อการร้ายในประเทศ 

หลงัจากมีการปลอ่ยตวันายฟาริฮินออกจากเรือนจ�า ผมชว่ยให้เขา
เร่ิมต้นชีวิตใหมโ่ดยการท�าสวนโกโก้ในเขตสลุาเวสีตอนกลาง แตก่ลบั
ล้มเหลวเพราะนายฟาริฮินแทบไมไ่ด้มาท่ีฟาร์มเลย นายฟาริฮินมีภรรยา
คนท่ีสอง จงึท�าให้เขายุง่เกินกวา่จะจดัสรรเวลาระหวา่งภรรยาใหมแ่ละ
ภรรยาเก่าให้เหมาะสม บางทีความสมัพนัธ์ใหมนี่อ้าจชว่ยกนัไมใ่ห้เขา
กลบัไปสูโ่ลกของการก่อการร้ายอีก 

ผมได้เรียนรู้บทเรียนส�าคญัจากการเข้าไปสมัภาษณ์ครัง้นีว้า่ 
ส�าหรับคนอินโดนีเซียสว่นใหญ่ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง การก่อการร้ายถือเป็น 
"งานพิเศษ" นอกเหนือจากการตอ่สู้  พวกเขามีชีวิตทางสงัคม แม้แตค่น
อินโดนีเซียบางคน อยา่งนายฟาริฮินท่ีกลา่วถงึ ก็มีเวลาและก�าลงัพอท่ี
จะมีภรรยาคนท่ีสอง 

สิง่นีท้�าให้ผมตระหนกัได้ ลองนกึภาพวา่เราสามารถจดักิจกรรมท่ีมี
ความหมายนอกเหนือจากการก่อการร้ายได้ (นอกเหนือจากการกระตุ้น
ให้ผู้คนมีภรรยาหลายคน) บางทีคนเหลา่นัน้อาจจะเลกิประกอบอาชีพ
เป็นผู้ ก่อการร้าย 

อีกหนึง่เร่ืองท่ีผมพดูคยุกบันายฟาริฮิน เขาบอกเลา่เก่ียวกบัการอยู่
ในกลุม่ท่ีใช้ความรุนแรง เชน่ กลุม่ญะมาอะห์ อิสลามียะห์  

นายฟาริฮินกลา่ววา่ "การเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ผู้ ก่อการร้ายคือการ

เดนิทางผจญภยั" "ผมรู้สกึวา่ได้เป็นสว่นหนึง่ของสิง่ท่ีย่ิงใหญ่กวา่ตวัเอง 
นัน่คือกลุม่อลัไกดะ นายแฮมบาลีบอกเราเสมอวา่ เราอยากจะเปลี่ยน
ระบบท่ีไมใ่ชศ่าสนาท่ีดา่งพร้อยในโลกใบนี"้ 

เขาพดูอยา่งมัน่ใจและเช่ือมัน่ ค�าพดูของนายแฮมบาลีไมต่า่งจาก
กลุม่ผู้ ก่อการร้ายซึง่กระท�าความผิดท่ีผมเคยสมัภาษณ์ ผู้ ก่อการร้าย
มีแนวโน้มท่ีจะระบตุนเองวา่เป็นชมุชนข้ามชาตท่ีิใหญ่กวา่ซึง่มีความ
คลมุเครืออยูเ่นือง ๆ และเป็นชมุชนท่ีสร้างอดุมการณ์เก่ียวกบัสิง่ท่ีพวก
เขาอ้างจะโจมตี 

ด้วยภมิูหลงัท่ีเป็นทหารผา่นศกึอฟักานิสถานในชว่งทศวรรษ 1980 
(พ.ศ. 2523-2532) นายฟาริฮินได้รับความเคารพจากสงัคมภายใน
ชมุชนท่ีเฉพาะเจาะจงของกลุม่ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ 

เร่ืองราวของเหลา่วีรบรุุษสมมตท่ีิผา่นการดิน้รนตอ่สู้มาแล้ว อยา่ง
นายฟาริฮิน เป็นเคร่ืองมือโน้มน้าวท่ีส�าคญัส�าหรับวฒันธรรมยอ่ยของ 
กลุม่ญิฮาด ชมุชนอ�านวยความสะดวก สง่เสริม เฉลมิฉลอง สนบัสนนุ 
และเผยแพร่การกระท�าผา่นวตัถแุละเร่ืองเลา่ซึง่แพร่กระจายผา่น
วฒันธรรมและเทคโนโลยีสื่อทัว่โลก 

เร่ืองราวของนายฟาริฮินนัน้พิเศษ เพราะเขามาจากครอบครัวญิฮาด
ท่ีเหน็เดน่ชดั จากการเช่ือมโยงทางเครือญาตินีท้�าให้นายฟาริฮินได้รับ
เลือกเข้าร่วมการฝึกทหารในอฟักานิสถานในชว่งทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 
2523-2532)

นายฟาริฮินบอกวา่ลงุของเขามีสว่นเก่ียวข้องในการพยายามท่ีจะ
สงัหารประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียในชว่งทศรรษ 1950 (พ.ศ. 
2493-2502) นอกจากนี ้น้องชายของนายฟาริฮินสว่นใหญ่ก็มีสว่น
เก่ียวข้องกบัการก่อการร้ายในประเทศ รวมถงึการทิง้ระเบดิบ้านนกัการ
ทตูฟิลปิปินส์ท่ีกรุงจาการ์ตาในชว่งปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-
2542) การวางระเบิดห้างสรรพสนิค้าเอเทรียมในชว่งทศวรรษ 2000 
(พ.ศ. 2543-2552) และการเผาโบสถ์ขณะมีความขดัแย้งทางชมุชนท่ี
โปโซ สลุาเวสีตอนกลาง ในชว่งทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) โดย
สรุปแล้ว การก่อการร้ายเป็นเหมือนธรุกิจครอบครัวของนายฟาริฮิน 

ส�ำหรับคนอินโดนีเซียส่วน

ใหญ่ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง กำร

ก่อกำรร้ำยถือเป็น "งำน

พิเศษ" นอกเหนือจำกกำร

ต่อสู ้พวกเขำมีชีวติทำงสงัคม

สตรีชาวอนิโดนีเซียดูหนังสือในร้านหนังสืออสิลามใกล้โรงเรียน
อลั-มุกมนิ ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ�าทีม่กีลุ่มก่อการร้ายอสิลามหลาย
คนเคยเข้าเรียน  รอยเตอร์
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ขา่วดี ตามค�าบอกของนายฟาริฮิน คือการด�ารงชีพด้วยการเป็นผู้
ก่อการร้ายนัน้ยาก แตก็่เป็นเร่ืองธรรมดา การก่อการร้ายต้องมีการเต 
รียมความพร้อมอยา่งตอ่เน่ือง และไมไ่ด้เป็นกิจกรรมท่ีนา่สนใจส�าหรับ
ชายในวยั 50 อยา่งนายฟาริฮิน ซึง่เป็นผู้ ท่ีต้องการความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจเพ่ือเลีย้งดคูรอบครัวใหมข่องเขา กลา่วอีกนยัหนึง่คือล�าดบั
ความส�าคญัในชีวิตของนายฟาริฮินเปลี่ยนไปตามอาย ุอยา่งไรก็ตาม 
ความหลงใหลและความปรารถนาของนายฟาริฮินในการปกป้อง
อิสลามนัน้คอ่ย ๆ เลือนหายไป  

นายฟาริฮินอธิบายวา่ "การเป็นมูญาฮิดหรือทหารมสุลมิคือตวัตน
หลกัของผม" 

ดงันัน้ นายฟาริฮินจงึโกรธเม่ือชายหนุม่กลุม่หนึง่มารวมตวักนัท่ี
มสัยิดในเมนเทง กรุงจาการ์ตาตอนกลาง เพ่ือแสดงการสนบัสนนุการ
ประกาศหวัหน้าใหญ่ในศาสนาอิสลามอิสลามโดยอะบ ูบกัร์ อลับฆัดาดี 
ผู้น�าไอซสิในชว่งกลาง พ.ศ. 2557 มสัยิดอยูไ่มไ่กลจากสถานทตูสหรัฐฯ 
ในกรุงจาการ์ตา 

ผมจบัเขา่คยุกบันายฟาริฮินในชว่งต้น พ.ศ. 2558 เพ่ือถามเหตผุล
ของเขาท่ีไมส่นบัสนนุโครงการหวัหน้าใหญ่ในศาสนาอิสลามของอลับฆั
ดาดี  

นายฟาริฮินอธิบายวา่ผู้ ท่ีสนบัสนนุอลับฆัดาดีแย้งวา่ ชาวมสุลมิทกุ
คนได้รับค�าสัง่ให้แสดงความจงรักภกัดีตอ่เขาในฐานะผู้น�าของหวัหน้า
ใหญ่ในศาสนาอิสลาม และด�าเนินการฮิญราหรือการอพยพเพ่ือปกป้อง
ดนิแดนของตนและขยายขอบเขตไปทัว่ประเทศมสุลมิดัง้เดมิอ่ืน ๆ 

"นัน่เป็นการเรียกร้องท่ีไร้สาระ ย่ิงไปกวา่นัน้ ผู้สนบัสนนุไอซสิเหลา่
นัน้ไมรู้่เร่ืองเก่ียวกบัญิฮาด พวกเขาจงึไมเ่คารพผู้ อ่ืนท่ีไมไ่ด้มีความ
เข้าใจเร่ืองญิฮาดเหมือนกนักบัตน" นายฟาริฮินกลา่วเสริม "ในฐานะ
ทหารผา่นศกึอฟักานิสถาน ผมมีประสบการณ์เก่ียวกบัญิฮาด เรา
ท�างานอยา่งใกล้ชิดกบักลุม่เลก็ ๆ อ่ืน ๆ ท่ีเราไมไ่ด้แบง่ปันความเช่ือ
ด้านอดุมการณ์ การขบัไลก่องทพัรัสเซียออกจากดนิแดนมสุลมิเป็นสิง่ท่ี
รวมให้เราเป็นหนึง่เดียว" 

อาจเป็นเพราะการตอ่ต้านกลุม่ไอซสิ เจ้าหน้าท่ีอินโดนีเซียจงึใช้

นายมามูด ีฮาร์โยโน หรือรู้จกักนัในนาม ยูซุฟ อดรีามา ซ่ึงเป็นนามแฝงทหารสงคราม ท�างานทีร้่านอาหารของตนเองใน
โซโล ชวาตอนกลาง ประเทศอนิโดนีเซีย นายฮาร์โยโนเป็นตวัอย่างผู้น�าอดตีนักญฮิาดทีส่ามารถกลบัตวัและเป็นสมาชิกที่
มปีระสิทธิภาพของสังคม  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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นายฟาริฮินเพ่ือหยดุอิทธิพลของไอซสิในประเทศ นอกจากนี ้สื่อและ
โทรทศัน์ก็สมัภาษณ์นายฟาริฮินเชน่กนั 

เม่ือดนูายฟาริฮินพดูคยุทางโทรทศัน์ ผมรู้ได้ทนัทีวา่เขาพยายาม
จะให้ความรู้แก่สาธารณชนอยา่งตรงไปตรงมาเก่ียวกบัอนัตรายของ
อดุมการณ์ไอซสิ นายฟาริฮินกลา่วอยา่งกล้าหาญวา่ ไอซสิไมไ่ด้เป็น
ตวัแทนของศาสนาอิสลามเน่ืองด้วยความโหดร้าย 

นายฟาริฮินเป็นผู้สนบัสนนุท่ีนา่เช่ือถือตอ่การโฆษณาชวนเช่ือท่ีซบั
ซ้อนของไอซสิได้หรือไม?่ 

จริง ๆ แล้วการปรากฏตวัทางโทรทศัน์ของนายฟาริฮินไมไ่ด้สมบรูณ์
แบบนกั เพราะนายฟาริฮินใช้เวลาสว่นใหญ่ไปกบัการยกยอ่งวีรบรุุษใน

อดีตในฐานะทหารผา่นศกึอฟักานิสถาน ด้วยเหตนีุ ้จงึไมมี่เวลาพอท่ีจะ
เน้นย�า้เร่ืองการแสร้งท�าของไอซสิอยา่งเป็นระบบ เป็นเพียงการโต้แย้ง
สัน้ ๆ สิง่เหลา่นีร้วมถงึการเลา่เร่ืองเทจ็ของไอซสิเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ี
ตา่งฝ่ายตา่งได้รับผลประโยชน์ส�าหรับสมาชิกใหมว่า่ พวกเขาจะกลาย
เป็นผู้ เสียสละในชีวิตหลงัความตาย เสียชีวิตเพ่ือเป็นชนวน หรือเป็น
วีรบรุุษตามค�าสัง่ใหม ่สิง่นีเ้ป็นสิง่ท่ีคนอยา่งผมสามารถชว่ยได้เพ่ือ
สื่อสารให้ชดัเจนย่ิงขึน้ ผมสามารถใช้ประโยชน์จากอดีตผู้ เข้าร่วม อยา่ง
นายฟาริฮิน เป็นตวัแทนของการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ภายในชมุชน
ของตนเอง 

ผมเช่ือวา่การเปลี่ยนแปลงภายในจะมีพลงัมากกวา่การฆา่คนกลุม่
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นัน้ เป็นการป้องกนัไมใ่ห้ผู้คนต้องเสียสละและกลายเป็นความทรงจ�า
เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ อ่ืนเอาเย่ียงอยา่ง เร่ืองราวสว่นตวัของบคุคล
ท่ีหนีออกจากเครือขา่ยความรุนแรงดงักลา่ว จะชว่ยเปิดเผยให้ผู้ ท่ีอาจ
จะกลายมาสมาชิกได้เหน็ถงึความเจ้าเลห์่ของขบวนการญิฮาด  

อยา่งไรก็ตาม ผมตระหนกัดีวา่จะมีความท้าทายในการใช้อดีตผู้ เข้า
ร่วมเพ่ือตอ่ต้านความคดิริเร่ิมท่ีรุนแรง สิง่เหลา่นีร้วมถงึการรักษาความ
ถกูต้องของเร่ืองราว เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้คนเหลา่นัน้รู้สกึวา่พวกเขาเป็นคน
ดงัและมัน่ใจวา่พวกเขาจะไมก่ลบัไปแข็งข้ออีก นัน่คือกรณีของนายอาบ ู
โทลตุและนายอบัดลุลาห์ สนุาตาท่ีต�ารวจอินโดนีเซียพิจารณาวา่ "ให้
ความร่วมมือ" แตต่อ่มาก็มีสว่นร่วมในการฝึกทางทหารของอาเจะห์ใน 

พ.ศ. 2552 หลงัจากท่ีได้รับการปลอ่ยตวั
ด้วยข้อพิจารณาข้างต้น ผมจงึตดัสนิใจจดัประชมุเชิงปฏิบตักิาร

เร่ืองทกัษะการสื่อสารส�าหรับอดีตผู้ เข้าร่วม เพ่ือเน้นย�า้ความหมายเก่ียว
กบัมนษุยชาตมิากกวา่อดุมการณ์  

ส�าหรับญิฮาดหลาย ๆ คน เชน่ นายฟาริฮิน อดุมการณ์อิสลามไมไ่ด้
เป็นจดุเร่ิมต้นในโลกของญิฮาด โดยสว่นใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา 
คนสว่นมากเข้าสูก่ารก่อการร้ายผา่นคนท่ีพวกเขาออกไปสงัสรรค์ด้วย 
หรือเพราะคิดวา่แงม่มุทางทหารดเูท ่พวกเขาใช้การอ้างเหตผุลเชิง
อดุมการณ์ตอนท่ีอยูใ่นกลุม่ก่อการร้าย 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารเร่ืองการส่ือสาร 
เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 ผมพร้อมทีมยายาซนั ปราซสัตี เปอร์เด
เมียนได้ด�าเนินการฝึกอบรมด้านการสื่อสารให้กบัอดีตผู้ เข้าร่วม 10 คน
และผูเ้ชีย่วชาญหรือผู้สอน 20 คน ซึง่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัและนกั
วิชาการมสุลมิ โดยแยกเป็นชายหญิงเทา่ ๆ กนั 

อดีตผู้ เข้าร่วมเหลา่นัน้เป็นตวัแทนจากสี่รุ่น โดยเป็นผู้ ท่ีเคยเข้าร่วม
กบักองทพัมูจาฮิดีนท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ ในการตอ่สู้กบั
โซเวียตท่ีอฟักานิสถานใน พ.ศ. 2523 รวมถงึอดีตนกัสู้สองคนจากกลุม่
มสุลมิท่ีพยายามก�าหนดให้มีกฎของอิสลามท่ีฟิลปิปินส์ใน พ.ศ. 2533 
และทหารผา่นศกึหกนายจากข้อพิพาทระหวา่งมสุลมิและคริสเตียนของ
อินโดนีเซีย สว่นคนรุ่นใหมเ่ป็นเดก็สาววยั 19 ปีท่ีเคยเดนิทางไปซีเรีย
พร้อมสมาชิกกวา่ 24 คนในครอบครัวเพ่ือเข้าร่วมกบัไอซสิ 

ในการจดัเตรียมจะมีการจบัคูอ่ดีตผู้ เข้าร่วมและผู้ เช่ียวชาญ ซึง่
อดีตผู้ เข้าร่วมจะได้ฉายาวา่ "เทวดา/นางฟ้า" โดยจะให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ เช่ียวชาญของตนซึง่ได้ฉายาวา่ "มนษุย์" พร้อมข้อความคตธิรรมหรือ
การสง่อาหารจากบฟุเฟ่ต์ร้านอาหาร ผมออกแบบเร่ืองการแทรกแซง
ทางสงัคมนีไ้ว้อยา่งรอบครอบ เพราะเช่ือวา่การเปลี่ยนแปลงเร่ิมได้จาก
น�า้ใจเลก็ ๆ น้อย ๆ

เพ่ือตอบสนองตอ่เทคนิคการท�าสงครามท่ีซบัซ้อนของการใช้สื่อใหม่
ในการระดมก�าลงัทหารใหมจ่ากทัว่ทกุมมุโลก ได้มีการแนะน�าสื่อความ
รู้ดจิิทลัด้วยเชน่กนั 

อิทธิพลของไอซสิลดน้อยลงนบัตัง้แตส่�านกังานใหญ่ท่ีเมืองรักกา
ในซีเรียพงัทลายลง อยา่งไรก็ตาม ประเดน็ด้านมนษุยธรรมระหวา่ง
ประเทศท่ีตอ่เน่ืองอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัชาวมสุลมิ เชน่ ประเดน็เร่ือง
ชาวยะไข ่ชาวพมา่ หรือชะตากรรมของชาวอยุกร์ูในจีน ผู้ท�าสงคราม
สามารถน�ามาใช้เพ่ือฟืน้ฟเูครือขา่ยในอินโดนีเซียได้อยา่งงา่ยดาย 

สื่อใหมไ่ด้เปลี่ยนรูปแบบการรับสมาชิก ในรูปแบบเก่า การรับ
สมาชิกทัง้หมดด�าเนินการผา่นพืน้ท่ีออฟไลน์ ผา่นการเทศน์เก่ียวกบั
ศาสนา โรงเรียน มิตรภาพ และเครือญาต ิสว่นรูปแบบใหม ่การรับ
สมาชิกจะด�าเนินการทางออนไลน์ทัง้หมด หรือใช้การผสมผสานระหวา่ง
ออฟไลน์และออนไลน์ 

นางการ์ตนีี ปังกาบีน ผู้สอนช้ันน�าสอนทีโ่รงเรียนประจ�าอสิ
ลามอลัฮิดายะห์ในเซยเมงจริิม สุมาตราตอนเหนือ ประเทศ
อนิโดนีเซีย นางการ์ตนีีและสาม ีนายไครุล กาซาล ีอดตีนักเทศน์
หัวรุนแรง ได้ก่อตั้งโรงเรียนส�าหรับบุตรชายของอดตีผู้ท�าสงคราม
ซ่ึงบรรพบุรุษเสียชีวติจากการถูกโจมต ีหรืออยู่ในเรือนจ�าเพราะ
ความผดิฐานก่อการร้าย  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ผมขอให้นายสาหะละ ปันไจตนั เพ่ือนชาวคริสต์ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการประชาสมัพนัธ์และการสร้างแบรนด์ดจิิทลั ชว่ยแบง่ปันเคลด็
ลบัในการสร้างแบรนด์ออนไลน์ การประชมุของนายสาหะละสะท้อน
เร่ืองอดีตผู้ เข้าร่วมได้ดี เน่ืองจากมีความคล้ายคลงึอยา่งมากระหวา่ง
อดีตผู้ เข้าร่วมเหลา่นัน้กบันกัธรุกิจ เชน่เดียวกบันกัธรุกิจ อดีตผู้ เข้าร่วม
เป็นคนท่ีมีความเสี่ยง คนท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ นกัเลา่เร่ือง และมกัจะมี
เสนห์่ในแบบของตวัเอง

นางกลูนสั เบก ผู้ เช่ียวชาญด้านการตอ่ต้านความรุนแรงจากเฟซ 
บุ๊ก เดนิทางมาจากสงิคโปร์เพ่ือพดูคยุเก่ียวกบันโยบายการแบง่ปัน
เนือ้หาของบริษัท พร้อมกบัแสดงวิธีท่ีอดีตผู้ เข้าร่วมจะชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 
ผมได้เชิญนายฮาสสนั อาห์หมดั ผู้ท�างานชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม
จากสงิคโปร์มาเพ่ือเลา่เร่ืองภารกิจของเขาในอฟักานิสถาน เยเมน และ
ญ่ีปุ่ น 

มีการขอให้ผู้ เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตักิารเช่ือมตอ่ผา่นเวบ็ไซต์
ชมุชน www.ruangobrol.id ซึง่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีให้ผู้ เข้าร่วม
ได้แบง่ปันเร่ืองราวของตนเอง ผู้ เข้าร่วมรุ่นก่อน ๆ ของการประชมุเชิง

ปฏิบตักิารนีย้งัคงตดิตอ่กนัผา่นกลุม่วอตส์แอป 
ผมได้เปลี่ยนเป็นโครงการริเร่ิมกิจการเพ่ือสงัคมภายใต้บริษัทใหม่

ช่ือ พีที เกรียสี ปราสาสตี เปอร์ดาเมียน เพ่ือให้มัน่ใจในความยัง่ยืนของ
เวบ็ไซต์ ผมมุง่เน้นท่ีกิจกรรมหลกัสองรายการ ได้แก่ การผลติภาพยนตร์
และการจดัพิมพ์หนงัสือผา่นทางบริษัทนี ้ผมตัง้ใจเลือกรูปแบบสารคดี
เพ่ือแสดงความนา่เช่ือถือของเร่ืองราวดงักลา่ว ภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ดัท�า
ควบคูก่บัการเผยแพร่หนงัสือท่ีมีหวัข้อท่ีคล้ายกนั เม่ือภาพยนตร์และ
หนงัสือพร้อมแล้ว เราสามารถใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกนั โดยมี
การฉายภาพยนตร์และการแบง่ปันการประชมุ 

การใช้ภาพยนตร์ในการรณรงค์ตอ่ต้านกลุม่หวัรุนแรงไมใ่ชว่ิธีการ
ใหมส่�าหรับผม ผมเคยผลติภาพยนตร์สารคดีมาสามเร่ืองแล้ว 

1. ภาพยนตร์เร่ืองเรือนจ�าและสวรรค์ ชนะเลศิในเทศกาล
ภาพยนตร์ยามากาตะในญ่ีปุ่ น ภาพยนตร์ดงักลา่วเป็นเร่ือง
ราวเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ผู้วางระเบดิสามคนในบาหลีครัง้
แรกและครอบครัวของผู้วางระเบดิ ภาพยนตร์ฉายทัง้ใน
อินโดนีเซียและตา่งประเทศ

2. ภาพยนตร์เร่ืองเร่ืองราวของญิฮาด น�าไปฉายมากกวา่ 400 
ครัง้ในอินโดนีเซียและตา่งประเทศ ภาพยนตร์ดงักลา่วตดิตาม
ชีวิตของนายอคับาร์ มวัลานา่ นกัสู้ไอซสิท่ีมีอนาคต ซึง่ตดัสนิ
ใจทิง้ความตัง้ใจท่ีจะตอ่สู้ เพราะความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพอ่แม่

การน�าเสนอวดิโีอแสดงให้เห็นภาพของนายมุคตาร์ แดง เลา อดตีผู้ท�า
สงครามอสิลาม ในระหว่างการประชุมของอดตีผู้ท�าสงครามและผู้ประสบ
ภยัในกรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ของเขา รัฐมนตรีตา่งประเทศอินโดนีเซียใช้ภาพยนตร์เร่ืองนี ้
เป็นการรณรงค์ป้องกนัส�าหรับการพลดัถ่ินของชาวอินโดนีเซีย

3. ภาพยนตร์เร่ืองเจ้าสาว เป็นภาพยนตร์ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของ
แรงงานอพยพหญิงอินโดนีเซียสามคนท่ีตามหาความรักในสื่อ
สงัคมออนไลน์ ซึง่มีเป้าหมายเฉพาะในการเปล่ียนแปลงทาง
ออนไลน์ในหมูแ่รงงานอพยพหญิงอินโดนีเซีย

 
ผมก�าลงัสร้างภาพยนตร์สารคดีเร่ือง การคน้หาอิมามรกักาและภูมิหลงั 
ภาพยนตร์เร่ืองนีต้ดิตามชีวิตของเดก็สาววยั 19 ปีท่ีเดนิทางไปซีเรียเพ่ือ
เข้าร่วมกบักลุม่ไอซสิพร้อมกบัครอบครัวของเธอ  

ส�าหรับโครงการใน พ.ศ. 2562 ผมก�าลงัร่างข้อเสนอส�าหรับ
ภาพยนตร์สารคดีเร่ืองลูกไก่ของเคาะลีฟะฮ์ โดยจะส�ารวจชีวิตของ 
เดก็ ๆ ท่ีได้รับการสรรหาเพ่ือเข้าร่วมกลุม่ไอซสิ 

โอกาสครัง้ที่สอง
ผู้ ก่อการร้ายท่ีกระท�าผิดบางคนจะได้รับการปลอ่ยตวัในท่ีสดุ ผู้ ก่อการ

ร้ายเหลา่นีต้้องมีอนาคต ไมเ่พียงแตเ่ป็นเร่ืองดีส�าหรับผู้ ก่อการร้าย
ท่ีกระท�าผิดและครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาและลกู ๆ ของพวกเขา
เทา่นัน้ แตย่งัดีตอ่สงัคมด้วยเชน่กนั ในบริบทนี ้รัฐบาลและสงัคมต้อง
ลงทนุอยา่งรอบคอบในการฝึกอบรมด้านอาชีพส�าหรับการจ้างงาน
หลงัปลอ่ยตวั และทางเลือกในชีวิตเพ่ือลดโอกาสในการกระท�าผิด
ซ�า้ อยา่งไรก็ตาม เร่ืองราวของอดีตผู้ เข้าร่วมยงัสามารถใช้กบัโครงการ
ท่ีตอ่ต้านกลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่ การตอ่ต้านกลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่ไมไ่ด้
ทดแทน "การจบัหรือฆา่" แตเ่ป็นการเรียกร้องให้มีการแทรกแซงทาง
สงัคมอยา่งเป็นระบบ เพ่ือหยดุยัง้กระบวนการสร้างความรุนแรงจาก
การคดัค้านหรือการยบัยัง้เพ่ือกีดกนัการรับสมคัรท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
เข้าร่วมการกระท�าท่ีรุนแรงและการกลบัตวักลบัใจของผู้ใช้ความรุนแรง
ท่ีถกูจบักมุ กลา่วอีกนยัหนึง่ การตอ่ต้านกลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่เป็นการ
ป้องกนั  

การป้องกนัความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอดุมการณ์หวัรุนแรง
ยงัคงเป็นแนวทางท่ีส�าคญัในโครงการกลบัตวักลบัใจ การเปลี่ยนแปลง
เหลา่นีเ้กิดขึน้ได้ผา่นวิธีการในหลายมิตเิทา่นัน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ของการกลบัตวักลบัใจอยา่งเตม็ท่ี โครงการต้องไมมุ่ง่เน้นเพียงความ
เป็นอยูท่ี่ดีทางความคดิและจิตใจ แตต้่องค�านงึถงึสงัคม เศรษฐกิจ และ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมด้วย

สว่นตา่ง ๆ ทัง้หมดเช่ือมตอ่ระหวา่งกนั การให้อดีตผู้เข้าร่วมได้กลบั
ตวักลบัใจจริง ๆ ชว่ยเพ่ิมโอกาสความส�าเร็จในเส้นทางการคืนสูส่งัคม  o

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ในกำรด�ำเนินกำรโครงกำรต่อตำ้นกลุ่มหวัรุนแรง

สุดโต่ง ใชว้ฒันธรรมสมยันิยม รวมถึงภำพยนตร์
สำรคดี หนงัสือ กำร์ตูน และเวบ็ไซตชุ์มชน เพื่อ
ปลกูฝังควำมคิดใหเ้ยำวชนในพื้นท่ีออนไลนแ์ละ
ออฟไลนไ์ม่ใหเ้ปล่ียนเป็นคนหวัรุนแรง กำร
ใชส่ื้อท่ีหลำกหลำยจะมีประสิทธิภำพในกำรจุด
ประกำยกำรสนทนำเก่ียวกบัประเดน็ท่ีละเอียด
อ่อนในสภำพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

2. โครงกำรต่อตำ้นกลุ่มหวัรุนแรงสุดโต่งตอ้ง
เป็นมำกกวำ่กำรใหค้ติทัว่ไป เช่น "อิสลำมคือ
ศำสนำแห่งสนัติภำพ" หรือ "กำรก่อกำรร้ำย
ไม่ใช่อิสลำม" กิจกรรมระดบัชุมชน กำรส่ือสำร
ระหวำ่งบุคคล และกำรใชส่ื้อเชิงโตต้อบ เช่น ยู
ทูบ เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ และ อินสตำแกรม ควร
สนบัสนุนโครงกำรต่อตำ้นกลุ่มหวัรุนแรงสุดโต่ง 

เจ้าหน้าทีรั่ฐ อดตีผู้ท�าสงครามและผู้รอดชีวติจากการโจมตด้ีวยการก่อการ
ร้าย เข้าร่วมการประชุมเร่ืองผู้ก่อการร้ายทีเ่ป็นเหยือ่  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

สาํหรับลุ่มนาลึก
อินเดียอาจขยายการเข้าถึงทางทะเลจากการ

พัฒนาท่าเรืออินโดนีเซีย

การหารือ
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ทา่เรือซาบงัของอินโดนีเซียท่ีมีท่ีตัง้เชิงยทุธศาสตร์อยูท่างตอนทา่เรือซาบงัของอินโดนีเซียท่ีมีท่ีตัง้เชิงยทุธศาสตร์อยูท่างตอน
เหนือสดุของเกาะสมุาตราท่ีบริเวณทางเข้าชอ่งแคบมะละกา เหนือสดุของเกาะสมุาตราท่ีบริเวณทางเข้าชอ่งแคบมะละกา 
ในไมช้่านา่จะได้รับการปรับโฉมท่ีอาจเปลี่ยนสมดลุอ�านาจในในไมช้่านา่จะได้รับการปรับโฉมท่ีอาจเปลี่ยนสมดลุอ�านาจใน
ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย

เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 อินโดนีเซียและอินเดียเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 อินโดนีเซียและอินเดีย
ประกาศวา่จะจดัตัง้กองก�าลงัเฉพาะกิจเพ่ือ “รับผิดชอบโครงการ

เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 อินโดนีเซียและอินเดีย
ประกาศวา่จะจดัตัง้กองก�าลงัเฉพาะกิจเพ่ือ “รับผิดชอบโครงการ

เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 อินโดนีเซียและอินเดีย

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัทา่เรือในและบริเวณโดยรอบ” 
ทา่เรือซาบงั ซึง่ซาบงัเป็นเมืองท่ีอยูบ่นเกาะเวะฮ์ทางตอนเหนือของ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัทา่เรือในและบริเวณโดยรอบ” 
ทา่เรือซาบงั ซึง่ซาบงัเป็นเมืองท่ีอยูบ่นเกาะเวะฮ์ทางตอนเหนือของ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัทา่เรือในและบริเวณโดยรอบ” 

สมุาตรา อินเดียให้ค�ามัน่วา่จะสนบัสนนุด้านการเงินส�าหรับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน และอินเดียจะเข้าใช้ทา่เรือดงักลา่วใน
สมุาตรา อินเดียให้ค�ามัน่วา่จะสนบัสนนุด้านการเงินส�าหรับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน และอินเดียจะเข้าใช้ทา่เรือดงักลา่วใน
สมุาตรา อินเดียให้ค�ามัน่วา่จะสนบัสนนุด้านการเงินส�าหรับการ

เชิงพาณิชย์และการทหารท่ีมีศกัยภาพเป็นการตอบแทน นายลฮูตุ 
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน และอินเดียจะเข้าใช้ทา่เรือดงักลา่วใน
เชิงพาณิชย์และการทหารท่ีมีศกัยภาพเป็นการตอบแทน นายลฮูตุ 
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน และอินเดียจะเข้าใช้ทา่เรือดงักลา่วใน

ปันด์ไจตนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเล
กลา่ววา่ ทา่เรือดงักลา่วอาจใช้จอดเรือและเรือด�าน�า้ ตามรายงาน
ปันด์ไจตนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเล
กลา่ววา่ ทา่เรือดงักลา่วอาจใช้จอดเรือและเรือด�าน�า้ ตามรายงาน
ปันด์ไจตนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเล

ของ ยูเรเซียรีวิว ซึง่เป็นวารสารและส�านกังานวิจยัอิสระ
แม้วา่วตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในความร่วมมือดงักลา่วคือการยก

ระดบัการทอ่งเท่ียวและแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั “เศรษฐกิจสนี�า้เงิน” 
แม้วา่วตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในความร่วมมือดงักลา่วคือการยก

ระดบัการทอ่งเท่ียวและแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั “เศรษฐกิจสนี�า้เงิน” 
แม้วา่วตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในความร่วมมือดงักลา่วคือการยก

เชน่ อตุสาหกรรมประมง แตค่วามร่วมมือดงักลา่วมีผลประโยชน์
ทางทหารอยา่งเหน็ได้ชดั ผู้ เช่ียวชาญระบ ุการเข้าใช้ทา่เรือดงักลา่ว
จะชว่ยให้อินเดียมีหนทางตรวจสอบการเข้าถงึภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดียของจีนท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ อีกทางหนึง่ ซึง่เพ่ิมขึน้ผา่นความร่วม
จะชว่ยให้อินเดียมีหนทางตรวจสอบการเข้าถงึภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดียของจีนท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ อีกทางหนึง่ ซึง่เพ่ิมขึน้ผา่นความร่วม
จะชว่ยให้อินเดียมีหนทางตรวจสอบการเข้าถงึภมิูภาคมหาสมทุร

มือหลายด้าน โดยเป็นสว่นหนึง่ของยทุธศาสตร์ท่ีเรียกวา่สร้อยไขม่กุ
“ไมน่า่เช่ือวา่อินเดียและอินโดนีเซียจะมีความกงัวลร่วมกนั

เก่ียวกบัลกัษณะการผงาดขึน้ของจีนท่ีไมแ่นน่อน” พล.ร.จ. อบัเฮ 
คมูาร์ สงิห์ (เกษียณอาย)ุ แหง่กองทพัเรืออินเดียกลา่วกบั
ฟอรมั พล.ร.จ. สงิห์ ซึง่เป็นนกัวิจยัอาคนัตกุะท่ีสถาบนัการศกึษา
และวิเคราะห์ด้านกลาโหมกลา่ววา่ ทัง้สองประเทศเช่ือวา่ความ

 พล.ร.จ. สงิห์ ซึง่เป็นนกัวิจยัอาคนัตกุะท่ีสถาบนัการศกึษา
และวิเคราะห์ด้านกลาโหมกลา่ววา่ ทัง้สองประเทศเช่ือวา่ความ

 พล.ร.จ. สงิห์ ซึง่เป็นนกัวิจยัอาคนัตกุะท่ีสถาบนัการศกึษา

สมัพนัธ์ดงักลา่วจะชว่ยยกระดบัความมัน่คงในภมิูภาค
“ทัง้อินเดียและอินโดนีเซีย หวงัจะเหน็การพฒันาระเบียบใน

สมัพนัธ์ดงักลา่วจะชว่ยยกระดบัความมัน่คงในภมิูภาค
“ทัง้อินเดียและอินโดนีเซีย หวงัจะเหน็การพฒันาระเบียบใน

สมัพนัธ์ดงักลา่วจะชว่ยยกระดบัความมัน่คงในภมิูภาค

ภมิูภาคท่ีมีหลายขัว้อ�านาจ ซึง่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ในฐานะมหาอ�านาจระดบัภมิูภาค” พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว

พล.ร.จ. สงิห์กลา่วเสริมวา่ แถลงการณ์ร่วมท่ีออกมาหลงั
ในฐานะมหาอ�านาจระดบัภมิูภาค” พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว

พล.ร.จ. สงิห์กลา่วเสริมวา่ แถลงการณ์ร่วมท่ีออกมาหลงั
ในฐานะมหาอ�านาจระดบัภมิูภาค” พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว

จากนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียเดนิทางไปยงักรุง
จาการ์ตา เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นการย�า้วา่ความ
จากนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียเดนิทางไปยงักรุง
จาการ์ตา เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นการย�า้วา่ความ
จากนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียเดนิทางไปยงักรุง

ร่วมมือทางทะเลท่ีเพ่ิมมากขึน้สามารถ “เป็นพลงัแหง่เสถียรภาพ
จาการ์ตา เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นการย�า้วา่ความ
ร่วมมือทางทะเลท่ีเพ่ิมมากขึน้สามารถ “เป็นพลงัแหง่เสถียรภาพ
จาการ์ตา เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นการย�า้วา่ความ

อนัย่ิงใหญ่ในภมิูภาคแหง่นี”้
“ทัง้สองประเทศถือวา่ความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ทวิภาคี 

อนัย่ิงใหญ่ในภมิูภาคแหง่นี”้
“ทัง้สองประเทศถือวา่ความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ทวิภาคี 

อนัย่ิงใหญ่ในภมิูภาคแหง่นี”้

เป็นประโยชน์ในการสร้างสมดลุการเตบิโตของอิทธิพลจีนใน
ภมิูภาคนี”้ พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว
เป็นประโยชน์ในการสร้างสมดลุการเตบิโตของอิทธิพลจีนใน
ภมิูภาคนี”้ พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว
เป็นประโยชน์ในการสร้างสมดลุการเตบิโตของอิทธิพลจีนใน

ความสาํคญัเชิงยทุธศาสตร์
ผู้ เช่ียวชาญบางรายแย้งวา่ทา่เรือซาบงัเหมาะแก่การใช้ในกองทพั
ความสาํคญัเชิงยทุธศาสตร์
ผู้ เช่ียวชาญบางรายแย้งวา่ทา่เรือซาบงัเหมาะแก่การใช้ในกองทพั
ความสาํคญัเชิงยทุธศาสตร์
มากกวา่ใช้เพ่ือการพฒันาการค้า

นายองัชแูมน ชดูเฮอรี นกัวิจยัและผู้ประสานงานโครงการวิจยั
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เขียนลงใน ยูเรเซียรีวิว วา่ “ทา่เรือ
แหง่นีมี้ขนาดเลก็และระยะทางหา่งจากศนูย์กลางของอินโดนีเซีย

ยูเรเซียรีวิว
แหง่นีมี้ขนาดเลก็และระยะทางหา่งจากศนูย์กลางของอินโดนีเซีย

ยูเรเซียรีวิว

และประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาตแิหง่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ท�าให้ไมเ่อือ้อ�านวยตอ่การ
และประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาตแิหง่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ท�าให้ไมเ่อือ้อ�านวยตอ่การ
และประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาตแิหง่

ค้าทางทะเลในระยะยาว”
“ในทางกลบักนั ท่ีตัง้อนัชดัเจนของซาบงัซึง่อยูม่าทางใต้

เพียง 90 ไมล์ทะเลจากปลายใต้สดุของหมูเ่กาะอนัดามนัและ
นิโคบาร์ของอินเดีย ท�าให้มีข้อได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญั
ในการอ�านวยความสะดวกแก่การลาดตระเวนทางทะเลให้
กว้างขวางขึน้ในและรอบทะเลอนัดามนัในชว่งเวลาสงบ ปิดกัน้
ชอ่งแคบมะละกาในชว่งเวลาสงคราม และเป็นฐานปฏิบตักิาร
ทางยทุธศาสตร์เพ่ิมเติมส�าหรับการเดินเรือในภมิูภาคมหาสมทุร
ชอ่งแคบมะละกาในชว่งเวลาสงคราม และเป็นฐานปฏิบตักิาร
ทางยทุธศาสตร์เพ่ิมเติมส�าหรับการเดินเรือในภมิูภาคมหาสมทุร
ชอ่งแคบมะละกาในชว่งเวลาสงคราม และเป็นฐานปฏิบตักิาร

อินเดียฝ่ังตะวนัออก” โดยนายชดูเฮอรีเขียนวา่ เกาะดงักลา่วมี
สนามบนิท่ีใช้งานได้เปิดท�าการอยูแ่ล้ว ซึง่อาจยกระดบัเพ่ือรองรับ
อากาศยานของกองทพัได้

ท่ีซาบงัมีความร่วมมือทางทหารเกิดขึน้แล้ว โดยในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2561 เรือลาดตระเวนของกองทพัเรืออินเดียช่ือ ไอ
เอน็เอส สมิุตรา เดนิทางไปเยือนทา่เรือซาบงั เรือล�านีไ้ด้รับการ
มิถนุายน พ.ศ. 2561 เรือลาดตระเวนของกองทพัเรืออินเดียช่ือ ไอ
เอน็เอส สมิุตรา เดนิทางไปเยือนทา่เรือซาบงั เรือล�านีไ้ด้รับการ
มิถนุายน พ.ศ. 2561 เรือลาดตระเวนของกองทพัเรืออินเดียช่ือ ไอ

ต้อนรับด้วยพิธีการซึง่มีการเต้นร�าตามธรรมเนียมของอินโดนีเซีย 
รวมทัง้นายอาร์.เค. ราวตั เอกอคัรราชทตูอินเดียประจ�าประเทศ
อินโดนีเซียปรากฎตวั ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ บิสซิเนส 
สแตนดาร์ด ซึง่เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาองักฤษในอินเดีย

อยา่งไรก็ตาม การตอ่ต้านกองทพัเรือจีนท่ีปรากฏใน
มหาสมทุรอินเดียไมใ่ชผ่ลประโยชน์เพียงอยา่งเดียวของความร่วม

เจ้าหน้าทีก่องทพัอนิโดนีเซียยนืเฝ้าระวงัทีท่่าเรือซาบังในมณฑลอาเจะห์ 
ประเทศอนิโดนีเซีย  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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มือด้านทา่เรือดงักลา่ว พล.ร.จ. สงิห์ชีว้า่การปกป้องเส้นทางขนสง่
ทางเรือท่ีคกึคกัท่ีสดุในโลกเป็นสิง่ส�าคญัท่ีสดุ การรับเอาวิสยัทศัน์
ร่วมกนัเก่ียวกบัความร่วมมือทางทะเลในภมิูภาคอินโดแปซฟิิกมา
ใช้ “สะท้อนให้เหน็ถงึการเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลอยา่ง
ก้าวหน้า” พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว

ซาบงั “มีความส�าคญัทางยทุธศาสตร์อยา่งมาก เน่ืองจาก
ต�าแหนง่ท่ีตัง้ของเกาะคร่อมอยูบ่นชอ่งหกองศาหรือท่ีรู้จกัในช่ือ
เกรทแชนแนล เส้นทางทะเลหลกัสามแหง่ในมหาสมทุรอินเดียมี
ต้นก�าเนิดมาจากหรือมุง่หน้าไปทางแหลมกู๊ดโฮป อา่วเอเดน และ
ชอ่งแคบเฮอร์มซู ซึง่มาบรรจบกนับริเวณเกรทแชแนล” พล.ร.จ. 
สงิห์กลา่ว “ในฐานะเส้นทางจดัหาและการค้าหลกัแหง่ชอ่งแคบ
มะละกา เกรทแชนแนลหรือชอ่งหกองศามีความส�าคญัอยา่งย่ิง
ตอ่การขนสง่ทางทะเลทางชอ่งแคบมะละกา”

พล.ร.จ. สงิห์เลา่ความเป็นมาเก่ียวกบัโจรสลดัในทะเลรอบ ๆ 
จงัหวดัอาเจะห์ท่ีซาบงัตัง้อยู ่และกลา่ววา่โจรสลดัยงัคงเป็นข้อ
กงัวลท่ีส�าคญั

บทบาทของจีนทเพมขนเรอย ๆ
 บทบาททางทะเลของจีนในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียเพ่ิมขึน้
อย่างรวดเร็วในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา โดยมีการท�าข้อตกลงด้าน
ท่าเรือท่ีให้ประโยชน์สองทางกบัพม่า จิบตีู มลัดีฟส์ ปากีสถาน 
และแทนซาเนีย ตามท่ีนายชดูเฮอรีเขียน โดยระบวุา่ ยทุธศาสตร์
สร้อยไข่มกุท่ีจีนสร้างขึน้ เป็นจดุเช่ือมตอ่อ�านาจทางทหารและ
เศรษฐกิจผ่านทางภมิูภาคนีจ้�านวนหนึง่ท่ีอาจเกิดการแย่งชิงกนั 

หากอินเดียได้รับความร่วมมือจากประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทัง้พม่า มาเลเซีย ศรีลงักา และไทย 

“ในบริบทนี ้รัฐบาลอินเดียสร้างความคืบหน้าโดยการสง่เสริม
กรอบจดัตัง้เพ่ือการบรรจบเชิงยทุธศาสตร์ในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย ผา่นการประสานงานระหวา่งกองทพั การลาดตระเวนร่วม
ทางทะเล การฝึกซ้อมทางเรือ และการแบง่ปันข้อมลูขา่วกรอง
แบบตามเวลาจริงกบัประเทศชายฝ่ัง” นายชดูเฮอรีเขียน “อยา่งไร
ก็ตาม รัฐบาลอินเดียต้องไมท่กึทกัไปเองวา่ประเทศชายฝ่ังท่ีมี
ขนาดเลก็กวา่จะหนนุหลงัอินเดียอยา่งไมมี่เง่ือนไข หากเกิดกรณีท่ี
เผชิญหน้ากบัรัฐบาลจีนในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย”

ในบางกรณี จีนใช้แรงกดดนัทางเศรษฐกิจเพ่ือเข้าถึงท่าเรือ
ในภมิูภาคนี ้อาทิในศรีลงักา จีนบีบบงัคบัรัฐบาลศรีลงักาเพ่ือ
อนญุาตให้รัฐบาลจีนท�าสญัญาเช่า 99 ปีเพ่ือควบคมุท่าเรือ
แฮมบนัโตตา เม่ือศรีลงักาไม่สามารถช�าระเงินกู้จากจีนในการ
ก่อสร้างท่าเรือดงักลา่ว

ในเมืองกวาดาร์ ประเทศปากีสถาน รัฐบาลจีนให้เงินลงทนุ
และเงินกู้จ�านวน 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.4 ล้าน
ล้านบาท) เพ่ือสร้างโครงการด้านพลงังานและโครงสร้างพืน้ฐาน
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของระเบียงเศรษฐกิจระหวา่งจีนกบัปากีสถาน 
ซึง่ในทางกลบักนั จีนถือเป็นเจ้าของท่าเรือกวาดาร์ทางตะวนัออก
เฉียงเหนือของช่องแคบเฮอร์มซู

แม้วา่กองทพัปากีสถานกลา่ววา่จีนยงัไม่ได้ขอให้กองทพั
เรือเข้าใช้ท่าเรือน�า้ลกึแห่งนี ้แตเ่จ้าหน้าท่ีจากอินเดียและ
สหรัฐอเมริกาเลง็เห็นวา่กวาดาร์มีโอกาสจะเป็นท่ีตัง้ฐานทพัจีน

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

อินโดนี เซีย

อินเดีย

อาเจะห์

จาการ์ตา
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ในอนาคต ตามรายงานของสื่อหลาย
ส�านกั รอยเตอร์รายงานวา่จีนและ
ปากีสถานวางแผนจะเปลี่ยนกวาดาร์
ให้เป็นศนูย์กลางการขนสง่และท่าเรือ
ขนาดใหญ่ ท่อสง่พลงังาน การเช่ือม
โยงทางรถไฟ และถนนจะเช่ือมกวา
ดาร์ไปยงัภมิูภาคทางตะวนัตกของจีน

รัฐบาลจีนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
เก่ียวกบัข้อตกลงท่ีเพ่ิงริเร่ิมระหวา่ง
อินโดนีเซียกบัอินเดียท่ีเมืองซาบงั 
เน่ืองจากมีผลประโยชน์มหาศาลใน
ภมิูภาคแห่งนี ้แนวโน้มของความร่วม
มือทางทหารท่ีท่าเรือดงักลา่วกระตุ้น
ให้เกิดการโต้แย้งจาก หนงัสือพิมพ์  
โกลบอลไทมส์ ของจีน

หนงัสือพิมพ์ดงักลา่วฉบบัเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระบวุา่ “จีน
มีทศันคติท่ีดีตอ่การลงทนุเก่ียวกบั
ท่าเรือตา่งประเทศของอินเดียใน
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
มาตลอด ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวท่ี
อาจสง่เสริมการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภมิูภาค แตน่ัน่ไม่ได้
หมายความวา่จีนจะปิดหปิูดตาเร่ืองความร่วมมือทางทหาร
ระหวา่งอินเดียกบัอินโดนีเซียท่ีเมืองซาบงั” “การท่ีจีนใช้ช่องแคบ
มะละกาอย่างหนกั หมายความวา่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
พลงังานของจีนมีความเช่ือมโยงกบัเส้นทางการค้าทัว่ช่องแคบดงั
กลา่ว หากอินเดียต้องการให้กองทพัเข้าถึงเกาะทางยทุธศาสตร์
ซาบงัจริง ๆ อินเดียอาจท�าให้ตนเองตกหลมุพรางท่ีผิดพลาด จน
น�าไปสูก่ารแข่งขนัทางยทุธศาสตร์กบัจีนและท�าให้ตนเองเสียใจ
ในท่ีสดุ” 
 พนัธมิตรอนัยาวนาน 
ดเูหมือนค�ากลา่วนัน้ไมอ่าจเปลี่ยนแปลงความร่วมมืออนัยาวนาน
นบัทศวรรษระหวา่งอินเดียกบัอินโดนีเซียได้ ในฐานะประเทศ
เพ่ือนบ้านชายฝ่ังท่ีมีเขตแดนทางทะเลร่วมกนัในมหาสมทุรอินเดีย
ตะวนัออก ประเทศทัง้สองมีผลประโยชน์และความท้าทายด้าน
ความมัน่คงร่วมกนั พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว “น่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการยกระดบัเส้นทางความร่วมมือทางทะเลระหวา่ง
อินเดียกบัอินโดนีเซีย”

กองทพัเรืออินเดียและกองทพัเรืออินโดนีเซียมี “ความร่วมมือ
กนัอยา่งคกึคกั” พล.ร.จ. สงิห์เลา่ย้อนกลบัไปถงึทศวรรษ 1950 
(พ.ศ. 2493-2502) พล.ร.จ. สงิห์ ผู้ เช่ียวชาญในการท�าสงคราม
ด้วยขีปนาวธุและปืนใหญ่ตลอด 27 ปีท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในกองทพั
เรือกลา่ววา่ กองทพัเรือลงนามในข้อตกลงความมัน่คงครัง้แรกใน 
พ.ศ. 2501 และด�าเนินการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลครัง้แรกในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2503 สว่นหนึง่เกิดจากพลวตัชว่งสงครามเยน็
และความแตกแยกของ “การรับรู้ในภมิูภาค” 

ความสมัพนัธ์ทางทหารจงึคลายตวัลงในทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 
2503-2512) และ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) พล.ร.จ. สิงห์กลา่ว

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัสิน้สดุสงครามเยน็ “มีการบรรจบ
กนัอยา่งมีนยัส�าคญัของการรับรู้เชิงยทุธศาสตร์ของอินเดียกบั
อินโดนีเซีย และท�าให้เกิดการยกระดบัความร่วมมือทางทะเล ซึง่
ขณะนีร้วมถงึการฝึกซ้อมทวิภาคีอยา่งสม�่าเสมอ การลาดตระเวน
ท่ีมีการประสานงานกนั ความร่วมมือด้านการตระหนกัรู้เก่ียวกบั
อาณาเขตทางทะเล และการแลกเปล่ียนการฝึกระหวา่งกองทพั
เรือทัง้สองประเทศ” พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว

ส�าหรับโครงการทา่เรือซาบงัแหง่นี ้จะท�าหน้าท่ีเป็นฐานการ
ขนสง่และเตมิเสบียงเพ่ือรักษาปฏิบตักิารในมหาสมทุรอินเดีย
ตะวนัออกและชอ่งแคบมะละกาให้คงอยู ่นอกจากนี ้นิตยสาร
ขา่วสารออนไลน์ เดอะดโิพลแมต ยงัอ้างในบทความหนึง่วา่ทา่เรือ
ดงักลา่วอาจ “เพ่ิมขีดความสามารถของกองทพัเรืออินเดียในการ
รับมือกบัภาวะฉกุเฉินทางมนษุยธรรม การบรรเทาภยัพิบตั ิและ
การลาดตระเวนเพ่ือปราบปรามการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั”

ดงันัน้ ไมว่า่ภารกิจนีจ้ะเป็นการชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม 
การลาดตระเวนเพ่ือปราบปรามการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั หรือ
การปกป้องเส้นทางเดนิเรือ การผสานความร่วมมือกบัประเทศ
เพ่ือนบ้านอยา่งยัง่ยืนเพ่ือยกระดบัความมัน่คงทางทะเลนบัวา่
สมเหตสุมผลทางยทุธศาสตร์ พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว “อินโดนีเซีย
เป็นพนัธมิตรท่ีส�าคญัของอินเดีย เน่ืองจากภมิูศาสตร์เชิง
ยทุธศาสตร์ของประเทศ” พล.ร.จ. สงิห์กลา่ว “ความร่วมมืออยา่ง
ใกล้ชิดระหวา่งกองทพัเรือทัง้สองมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้มัน่ใจใน
เสถียรภาพเชิงยทุธศาสตร์ ในพืน้ท่ีท่ีส�าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ของอิน
โดแปซฟิิก”  o

ทหารเดนิสวนสนามทีท่่าเรือซาบัง เน่ืองในโอกาสครบรอบ 73 ปีการก่อตั้งกองทพัอนิโดนีเซีย 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ยุคใหม่ แห่ง 
การกลาโหม 
ญ่ีปุ่น

บุคลากรกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญีปุ่่น
ฟังผู้ฝึกสอนก่อนเข้าร่วมการฝึกยงิด้วยกระสุน
จริงทีค่่ายเพนเดลิตนั รัฐแคลฟิอร์เนีย เมือ่เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2562 รอยเตอร์

ญ่ีปุ่นเสริมสร้างสถาปัตยกรรมด้านกลาโหมระดบัประเทศท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมด้านความม่ันคงที่มีการเปล่ียนแปลง

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

สภาพแวดล้อมความมัน่คงท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งใหญ่หลวงในภมิูภาค
อินโดแปซฟิิกและท่ีอ่ืน ๆ ในโลก กระตุ้นให้ญ่ีปุ่ นปรับปรุงความรับผิด
ชอบด้านความมัน่คงระดบัประเทศให้ทนัสมยั ตามแนวทางปฏิบตัเิก่ียว
กบัโครงการกลาโหมแหง่ชาตขิองญ่ีปุ่ นระบวุา่ ญ่ีปุ่ นจะยงัคงมีบคุลกิรัก
สงบเชน่ท่ีแสดงออกมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ขณะท่ีประเทศเร่ิม
ด�าเนินการขยายขีดความสามารถของกองทพัในทิศทางใหม ่เพ่ือรับรอง
ความอยูร่อดและความรุ่งเรืองจากภยัคกุคามใด ๆ รวมทัง้คงไว้ซึง่การ
ปกป้องพลเมืองและอธิปไตยของญ่ีปุ่ น 

แนวทางปฏิบตัดิงักลา่วซึง่เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561 ให้ข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัวิธีท่ีรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ น
มุง่หมายท่ีจะด�าเนินการ "ทา่มกลางสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงท่ี
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ญ่ีปุ่ นจ�าเป็นต้องเสริมสร้างสถาปัตยกรรม
ด้านกลาโหมระดบัประเทศโดยพืน้ฐานเพ่ือปกป้องชีวิต บคุคล และ
ทรัพย์สนิของประเทศ อาณาเขตทางบก นา่นน�า้ และนา่นฟ้า รวมถงึ
อ�านาจอธิปไตยและเอกราชของญ่ีปุ่ น โดยใช้ความพยายามตามข้อ
ตกลงร่วมกนัและความคดิริเร่ิม จงึจะขยายขอบเขตบทบาทท่ีญ่ีปุ่ น
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สามารถปฏิบตัไิด้" แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหมแหง่ชาตริะบุ
นายทาเคชิ อิวายะ ซึง่ด�ารงต�าแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

กลาโหมญ่ีปุ่ นในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 กลา่วถงึแนวทางปฏิบตัเิก่ียว
กบัโครงการกลาโหมแหง่ชาติฉบบัลา่สดุ ระหวา่งเดนิทางเยือนศนูย์
ยทุธศาสตร์และนานาชาติศกึษาในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562

โดยนายอิวายะเน้นย�า้หลกัการพืน้ฐานสามประการของแนวทาง
ปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหมแหง่ชาติ

• ประการแรก ญ่ีปุ่ นจะปรับปรุงจดุยืนของตนส�าหรับการป้องกนั
ประเทศ "ในฐานะประเทศเอกราช เราจะพยายามอยา่งไมห่ยดุ
ยัง้เพ่ือรักษาความมัน่คงในประเทศด้วยตวัเราเอง ในการด�าเนิน
การดงักลา่ว เราจะมีสว่นร่วมรับผิดชอบโดยตรงตอ่ความเป็น
พนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งขึน้ของญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ" 

• ประการท่ีสอง ญ่ีปุ่ นจะกระชบัความเป็นพนัธมิตรของญ่ีปุ่ น
และสหรัฐฯ ให้เพ่ิมมากย่ิงขึน้ "เราจะเร่งความพยายามของเรา
ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัด้ิานความร่วมมือทางกลาโหม
ระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัสหรัฐฯ ในการเพ่ิมความสามารถของพนัธมิตร
เพ่ือยบัยัง้และตอ่ต้านภยัคกุคาม"

• ประการท่ีสาม ภายใต้วิสยัทศัน์ของยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิก 
ญ่ีปุ่ นจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์กบัประเทศ
ตา่ง ๆ ท่ีมีคา่นิยมสากลและมีผลประโยชน์ด้านความมัน่คงท่ี
คล้ายคลงึกนั "ความเป็นพนัธมิตรของญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ จะหมาย
ถงึรากฐานในการสง่เสริมความร่วมมือกนัดงักลา่ว เพ่ือปรับปรุง
สภาวะด้านกลาโหมของญ่ีปุ่ นให้ดีขึน้ เราจงึยดึแนวคดิแบบกอง
ก�าลงัป้องกนัหลายมิต ิเพ่ือให้เข้าใจถงึขีดความสามารถในการ
ป้องกนัท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ กญุแจส�าคญัในการบรูณาการ 
กองก�าลงัป้องกนัหลายมิตินีข้ึน้อยูก่บัการพฒันาปฏิบตักิารข้าม
พืน้ท่ีของเรา"

การปฏิบตัติามหลกัการเหลา่นีมี้ความส�าคญัตอ่การยบัยัง้และ
ตอบสนองตอ่ภยัคกุคามท่ีเหนือกวา่ของญ่ีปุ่ นเชน่เดมิ นายอิวายะ
กลา่วเพ่ิมเตมิวา่ การยดึมัน่ในแนวคดิตามแนวทางปฏิบตัขิองโครงการ
กลาโหมแหง่ชาตเิหลา่นี ้จะชว่ยให้ญ่ีปุ่ นเอาชนะข้อบกพร่องตา่ง ๆ ใน
แตล่ะพืน้ท่ีได้

"สดุท้ายนี ้ญ่ีปุ่ นจะเน้นย�า้ถงึความพยายามในการจดัหาและเสริม
สร้างขีดความสามารถของเราในพืน้ท่ีใหม ่ๆ ทางอวกาศ โลกไซเบอร์ 
และสเปกตรัมแมเ่หลก็ไฟฟ้า" นายอิวายะกลา่ว "นอกจากนี ้ในสว่นของ
ขีดความสามารถในพืน้ท่ีแบบเดมิ เราจะมุง่มัน่สร้างความเหนือกวา่ทาง
ทะเลและทางอากาศ รวมทัง้เสริมสร้างขีดความสามารถของเรา ... ด้าน
อาวธุปืนและการป้องกนัทางอากาศ รวมถงึขีปนาวธุท่ีครอบคลมุ ท่ีสดุ
แล้ว เป้าหมายของเราคือการบรูณาการขีดความสามารถในทกุด้านให้
เป็นไปโดยธรรมชาต ิทัง้ในพืน้ท่ีแบบใหมแ่ละแบบเดมิ เพ่ือสง่เสริมการ
ประสานก�าลงัและขยายความแข็งแกร่งโดยรวม"

ในชว่งห้าปีข้างหน้า ญ่ีปุ่ นจะ "ยกระดบั" ขีดความสามารถด้าน
กลาโหมอยา่งมีนยัส�าคญั และด�าเนินการกระชบัความเป็นพนัธมิตรของ
ญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ ให้เพ่ิมมากย่ิงขึน้ตามแนวทางปฏิบตัด้ิานความร่วม
มือทางกลาโหม นายอิวายะกลา่ว "อยา่งท่ีคณุทราบ สภาพแวดล้อม
ด้านความมัน่คงระหวา่งประเทศท่ีพนัธมิตรของเราก�าลงัเผชิญอยูใ่น

ปัจจบุนันีไ้มง่า่ยนกั แตผ่มมัน่ใจวา่ทิศทางของญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ จะมี
ความสอดคล้องกนัมากกวา่เดิม"

สภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงรอบ ๆ ญ่ีปุ่ นมีการเปลี่ยนแปลง
ด้วย "ความเร็วท่ีสงูมาก" แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหม
แหง่ชาตริะบ ุการเปลี่ยนแปลงสมดลุอ�านาจระหวา่งประเทศก�าลงัเร่ง
ขึน้และมีความซบัซ้อนมากขึน้ เพ่ิมความไมแ่นน่อนให้กบัความสงบ
เรียบร้อยในปัจจบุนั

"นอกจากนี ้การขยายตวัอยา่งรวดเร็วในการใช้พืน้ท่ีใหม ่ๆ ซึง่
ได้แก่ อวกาศ โลกไซเบอร์ และสเปกตรัมแมเ่หลก็ไฟฟ้า พร้อมท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์ความมัน่คงของชาตใินปัจจบุนัในระดบั
พืน้ฐาน" แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหมแหง่ชาตริะบ ุ"ซึง่
ให้ความส�าคญักบัการตอบสนองในพืน้ท่ีทางกายภาพแบบเดมิ ได้แก่ 
ทางบก ทะเล และอากาศ"

การพฒันากองก�าลังแบบหลายมติิ
เป้าหมายการใช้จา่ยด้านกลาโหมของญ่ีปุ่ นในชว่งห้าปีข้างหน้า มีมลูคา่
ประมาณ 2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.5 ล้านล้านบาท) 
ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 หรือมากกวา่งบประมาณโครงการกลาโหมในชว่ง
กลางภาคท่ีผา่นมา 2.5 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.6 แสน
ล้านบาท) โดยก�าหนดคา่ใช้จา่ยด้านกลาโหมในการจดัซือ้จดัจ้างเป็น
ระยะเวลาห้าปี นายอิวายะกลา่ววา่ ต้องมีการบนัทกึคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้
ตระหนกัถงึการเพ่ิมขีดความสามารถท่ีระบไุว้ในแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบั
โครงการกลาโหมแหง่ชาต ิ

"น่ีแสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่อนัแรงกล้าท่ีมีตอ่การป้องกนัประเทศ
ของเรา" นายอิวายะกลา่ว

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ญ่ีปุ่ นจะจดัตัง้หนว่ยภารกิจด้าน
อวกาศ เพ่ือให้แนใ่จวา่การด�าเนินงานทางอวกาศมีความเหนือกวา่ใน
ทกุขัน้ตอน ตัง้แตช่ว่งเวลาสงบไปจนถงึภาวะฉกุเฉิน นายอิวายะกลา่ว 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ญ่ีปุ่ นจะจดัตัง้หนว่ยป้องกนัภยัทาง
ไซเบอร์ภายใต้การสัง่การโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม

"หนว่ยนีจ้ะชว่ยเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกนัภยัทาง
ไซเบอร์ในประเทศ รวมถงึขดัขวางการใช้พืน้ท่ีไซเบอร์ของฝ่ายตรงข้าม
เพ่ือโจมตีญ่ีปุ่ น" นายอิวายะกลา่ว "นอกจากนี ้ในสว่นของการเสริม
สร้างขีดความสามารถของเราในพืน้ท่ีแบบเดมิ เราจะให้ความส�าคญักบั
การด�าเนินการเพ่ือรับมือกบัการโจมตีญ่ีปุ่ นด้วยอาวธุจากอากาศยาน 
เรือ และขีปนาวธุอยา่งมีประสทิธิภาพ"

คณะรัฐมนตรีของญ่ีปุ่ นตกลงเพ่ิมการสัง่ซือ้อากาศยานเอฟ-35 
จากสหรัฐฯ จาก 42 ล�าเป็น 147 ล�า รวมถงึเคร่ืองบนิเอฟ-35เอ 63 ล�า 
และเคร่ืองบนิเอฟ-35บี 42 ล�าใน พ.ศ. 2561 เคร่ืองบนิเอฟ-35บี เป็น
เคร่ืองบนิลงจอดระยะสัน้และในแนวตัง้ของนาวิกโยธินสหรัฐฯ เคร่ือง
บนิเอฟ-35เอ สว่นใหญ่จะประกอบขึน้เองในนาโกยา่ และจดัสง่ภายใน
สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นิตยสารออนไลน์ เดอะดโิพลแมต 
รายงาน

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมกลา่ววา่ ญ่ีปุ่ นจะด�าเนินการจดั
ซือ้ขีปนาวธุเพ่ือป้องกนัภยัคกุคามจากกองก�าลงัทางเรือหรือทางบก 
นอกจากนี ้รัฐบาลยงัด�าเนินการวิจยัและพฒันาอปุกรณ์วิถีโค้งขดัเรียบ
ความเร็วสงูเพ่ือปกป้องหมูเ่กาะท่ีอยูห่า่งไกล
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ท่ีมา: ขา่วกราฟิก รอยเตอร์

เรือพฆิาตตดิตั้งขปีนาวุธน�าวถิ ีเจแปนนิส ดเีฟนส์ ชิป คองโก (ล�าด้านหน้า) 
แล่นคู่ไปกบัเรือพฆิาตตดิตั้งขปีนาวุธน�าวถิ ียูเอสเอส สเตเทม ในน่านน�า้ทาง
ตอนใต้ของญีปุ่่น ระหว่างการฝึกซ้อมเพือ่เพิม่การท�างานร่วมกนัระหว่างกอง
ก�าลงัญีปุ่่นกบักองทพัสหรัฐฯ ในปฏิบัตกิารทางอากาศและทางทะเล  
จ.อ. แดเนียล เจมส์ ลอิูส/กองทพัเรือสหรัฐฯ

การป้องกันขีปนาวุธของญ่ีปุ่นการป้องกันขีปนาวุธของญ่ีปุ่น
ญ่ีปุ่ นก�าลงัขยายขีดความสามารถด้านการป้องกนัขีปนาวธุทิง้ตวัด้วยระบบเอ

จิส อะชอร์ ท่ีผลติโดยสหรัฐฯ โดยเป็นการตอบโต้ภยัคกุคามท่ีปรากฏเพ่ิมขึน้จาก

จรวดของเกาหลีเหนือ ระบบป้องกนัขีปนาวธุทิง้ตวัเอจิสรุ่นภาคพืน้ดนิซึง่จะติดตัง้

ท่ีฐานทพัญ่ีปุ่ นสองแหง่จะเร่ิมใช้งานภายใน พ.ศ. 2566 ญ่ีปุ่ นก�าลงัประเมินการจดั

ซือ้ระบบป้องกนัขีปนาวธุในบริเวณพิกดัต�าแหนง่สงูท่ีสหรัฐฯ ผลติ

เรือพิฆาตชัน้คองโกสี่ล�าและเรือพฆิาตชัน้อะตาโก

สองล�า พร้อมระบบต่อต้านขีปนาวุธเอจสิ:

• เรดาร์ท่ีครอบคลมุ 360 องศา

• สามารถตดิตามเป้าหมาย 100 เป้าหมาย

ท่ีระยะ 200 กิโลเมตร พร้อมกนั

ระบบป้องกันขีปนาวุธทิง้ตวัภาคพืน้ดนิ
ระบบป้องกันขีปนาวุธทิง้ตวัของญ่ีปุ่นยังประกอบด้วย 

ระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศ แพทริเอทิ พเีอซี-3

ซึง่ขณะนีต้ดิตัง้ในกองพนั 17 แหง่ทัว่โลก เพ่ือป้องกนัแบบ

เจาะจงเป้าหมาย เชน่ เมืองตา่ง ๆ โดยการสกดักัน้หวัรบใน

ระยะถงึท่ีหมาย

โตเกียว

จนี

ญ่ีปุ่นเกาหลีเหนือ

รัสเซีย

เกาหลีใต้

ขีปนาวุธเอม็ไอเอม็-104เอฟ พเีอซี-3

หวัรบแยกชิน้ส่วน 73 กโิลกรัม

ขีปนาวุธมาตรฐาน 3 อาร์ไอเอม็-161

เรือพฆิาตชัน้คองโก

หน่วยขปีนาวุธ พเีอซี-3 ตดิตั้งทีก่ระทรวงกลาโหมในกรุง
โตเกยีว เพือ่ต่อต้านการยงิขปีนาวุธของเกาหลเีหนือใน
เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560  ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส

ความสูง: 5.2 เมตร

พสัิย: 15 กิโลเมตร

น�า้หนัก: 312 กิโลกรัม

ความสูง: 6.5 เมตร

พสัิย: 500 กิโลเมตร

น�า้หนัก: 1.5 ตนั

ความสูง: 161 เมตร

ความจุ: 9,500 ตนั

ความเร็วสูงสุด: 30 น็อต

ลูกเรือ: 300

สถานีเรดาร์

เครือขา่ยเรดาร์ภาคพืน้ดนิ รวม

ถงึเรดาร์ตรวจจบัและตดิตามท่ี

แข็งแกร่ง (เอฟพีเอส-3 และเอฟ

พีเอส-5) รองรับยทุธศาสตร์การ

ป้องกนัขีปนาวธุทิง้ตวัของญ่ีปุ่ น

ระบบป้องกันขีปนาวุธทิง้ตวัภาคพืน้ทะเล
ญ่ีปุ่นก�าลังเพิ่มกองเรือพฆิาตเอจสิท่ีตดิตัง้ขีปนาวธุบนเรือ

จากหกล�าเป็นแปดล�า และก�าลงัจะใช้ขีปนาวธุมาตรฐาน 3 รุ่นขัน้

สงู ซึง่สามารถสกดักัน้ขีปนาวธุพิสยัสัน้และพิสยักลาง

เรือพฆิาตชัน้คองโก

เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560  ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส
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"จากการพฒันาเหลา่นี ้เรามุง่มัน่ท่ีจะสร้างสภาวะป้องกนัท่ีเพียง
พอตอ่การตอ่ต้านภยัคกุคามทกุประเภท เพ่ือปกป้องเขตแดนของญ่ีปุ่ น
ตลอดเวลา" นายอิวายะกลา่ว "เราจะพยายามด�าเนินการนีภ้ายใต้ค�าสัง่
และการควบคมุอยา่งเป็นเอกภาพ ซึง่รวมทกุกองก�าลงัเข้าด้วยกนั"

ญ่ีปุ่ นพฒันาหนว่ยรบทางทะเลหนว่ยแรกนบัตัง้แตส่งครามโลกครัง้
ท่ี 2 ในนามวา่กองก�าลงัสะเทินน�า้สะเทินบกเคลือ่นท่ีเร็วของกองก�าลงั
ป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญ่ีปุ่ น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการขดั
ขวางบนเกาะท่ีหา่งไกล แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหมแหง่
ชาตริะบ ุกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญ่ีปุ่ นเปิดตวัยานโจมตี
สะเทินน�า้สะเทินบกของตนเองและทดสอบการท�างานของกองก�าลงั
โจมตีสะเทินน�า้สะเทินบกในชว่งการฝึกซ้อมภายใต้รหสั ไอร์ออน 
ฟิสต์ พ.ศ. 2562 

ภยัคุกคามจากจนี เกาหลีเหนือ และรัสเซีย
แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหมแหง่
ชาตริะบวุา่ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
พยายามท่ีจะเปลี่ยนสถานะตามการยืนกราน
ฝ่ายเดียวอยา่งบีบบงัคบั ซึง่ไมส่อดคล้องกบั
ความสงบเรียบร้อยของนานาชาตท่ีิด�าเนิน
อยู ่เชน่ จีนขยายขอบเขตและเพ่ิมกิจกรรม
ทางทหาร ทัง้ทางทะเลและทางอากาศใน
ทะเลจีนตะวนัออก เจ้าหน้าท่ีจีนยงัคงละเมิด
นา่นน�า้ญ่ีปุ่ นใกล้กบัหมูเ่กาะเซง็กะกซุึง่เป็น
สว่นหนึง่ในดนิแดนญ่ีปุ่ นอยา่งตอ่เน่ือง แม้
จะมีการประท้วงตอ่ต้านเรือของกองทพัเรือ
จีนท่ีแลน่เข้ามาใกล้ก็ตาม

"การพฒันาทางทหารและด้านอ่ืน ๆ ของ
จีน พร้อมทัง้นโยบายกลาโหมและอ�านาจ
ทางทหารท่ีขาดความโปร่งใส เป็นข้อกงัวล
ด้านความมัน่คงร้ายแรงส�าหรับภมิูภาค รวม
ทัง้ญ่ีปุ่ นและประชาคมนานาชาต"ิ แนวทาง
ปฏิบตัดิงักลา่วระบ ุ"ญ่ีปุ่ นจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันา
เหลา่นีม้ากท่ีสดุ จีนกระตือรือร้นท่ีจะมีบทบาทอยา่งแข็งขนัในลกัษณะ
การร่วมมือมากขึน้ในภมิูภาคและประชาคมนานาชาต"ิ

นอกจากนี ้ญ่ีปุ่ นยงักงัวลเก่ียวกบัการปลอ่ยขีปนาวธุของ
เกาหลีเหนือท่ีมีจ�านวนหลายครัง้อยา่งท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนในชว่ง
หลายปีท่ีผา่นมา เช่ือกนัวา่เกาหลีเหนือมีหนว่ยไซเบอร์ขนาดใหญ่ ท่ี
สามารถขโมยความลบัทางทหารและพฒันาวิธีการโจมตีโครงสร้างพืน้
ฐานท่ีส�าคญัในตา่งประเทศ 

"การพฒันาทางทหารของเกาหลีเหนือดงักลา่วก่อให้เกิดภยั
คกุคามร้ายแรงและกระชัน้ชิดตอ่ความมัน่คงของญ่ีปุ่ น รวมทัง้บอ่น
ท�าลายสนัตภิาพและความมัน่คงของภมิูภาคและประชาคมนานาชาติ
อยา่งมีนยัส�าคญั" แนวทางปฏิบตัดิงักลา่วระบ ุ"อีกทัง้ประชาคม
นานาชาติยงัแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนผา่นมตขิองคณะมนตรีความ
มัน่คงแหง่สหประชาชาตวิา่ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบันิวเคลียร์และ
ขีปนาวธุของเกาหลีเหนือถือเป็นภยัคกุคามท่ีชดัเจนตอ่สนัตภิาพและ
ความมัน่คงนานาชาต"ิ ภยัคกุคามดงักลา่วยงัคงด�าเนินตอ่ไป ขณะ

ท่ีเกาหลีเหนือทดสอบสิง่ท่ีเหมือนจะเป็นขีปนาวธุระยะสัน้หลายครัง้
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะเสนาธิการร่วมแหง่
สาธารณรัฐเกาหลีรายงาน  

รัสเซียเป็นประเทศท่ีสามท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดความ
ตงึเครียดในภมิูภาคมากท่ีสดุ รัสเซียก�าลงัปรับปรุงกองทพัให้ทนัสมยั
และมุง่เน้นไปท่ีกองก�าลงันิวเคลียร์ "ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั
กบัการพฒันาเหลา่นีอ้ยา่งใกล้ชิด" แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการ
กลาโหมแหง่ชาตริะบ ุ

ญ่ีปุ่ นวางแผนจบัตาดกิูจกรรมทางทหารของรัสเซียอยา่งใกล้
ชิด เน่ืองจากมีการเปลี่ยนทิศไปยงัวงกลมอาร์กตกิ ยโุรป พืน้ท่ีรอบ ๆ 

สหรัฐฯ และตะวนัออกกลาง ตลอดจนตะวนัออกไกล รวมถงึดนิแดน
ทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ น

"แม้ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความขดัแย้งทาง
ทหารท่ีรุนแรงระหวา่งประเทศหลกัเหลา่นัน้ซึง่

เป็นท่ีกงัวลในชว่งสงครามเยน็จะยงัมีแนวโน้ม
ต�่าอยู ่แตส่ภาพแวดล้อมของญ่ีปุ่ นเร่ิมมีการ
หยัง่เชิงและมีความไมแ่นน่อนมากขึน้ด้วย
อตัราท่ีเร็วย่ิงกวา่ท่ีคาดไว้อยา่งไมน่า่เช่ือ" 

แนวทางปฏิบตัดิงักลา่วระบุ

ความเข้มแขง็ทางการทตู
การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทางการทตูเป็น
สว่นหนึง่ของแนวทางปฏิบตัิด้านกลาโหม
ลา่สดุมากพอ ๆ กบัการเสริมสร้างขีดความ
สามารถด้านกลาโหม วิสยัทศัน์ร่วมของ
ยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกมีความส�าคญัตอ่
ความร่วมมือของญ่ีปุ่ น

"เม่ือมีการแขง่ขนัระหวา่งรัฐท่ีเดน่ชดั
เกิดขึน้ การเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบั
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมมากขึน้จงึเป็นสิง่ส�าคญั
กบัความมัน่คงระดบัชาตขิองญ่ีปุ่ น ซึง่

ญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ มีคา่นิยมสากลและผลประโยชน์เชิงยทุธศาสตร์ร่วม
กนั" แนวทางปฏิบตัิดงักลา่วระบุ

ด้วยความเป็นพนัธมิตรระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัสหรัฐฯ ในระดบัฐานราก 
ญ่ีปุ่ นจะสง่เสริมความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงใน
ระดบันานาชาต ิโดยประสานงานกนัอยา่งใกล้ชิดกบัประเทศตา่ง 
ๆ ท่ีมีคา่นิยมสากลและผลประโยชน์ด้านความมัน่คงร่วมกนั เชน่ 
ออสเตรเลีย อินเดีย และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตามท่ี
นายอิวายะกลา่ว

แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหมแหง่ชาตริะบวุา่ ญ่ีปุ่ นจะ
ด�าเนินงานด้านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางกลาโหม รวมทัง้
การฝึกอบรมและฝึกซ้อมร่วม ความร่วมมือด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยี
กลาโหม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหวา่งกนัในสาขาการทหาร

"ผมเช่ือมัน่อยา่งย่ิงวา่ความพยายามของเราจะชว่ยสนบัสนนุ
สนัตภิาพและเสถียรภาพ ไมเ่พียงแตใ่นญ่ีปุ่ นเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึใน
สหรัฐฯ ซึง่เป็นพนัธมิตรและเพ่ือนท่ีส�าคญัท่ีสดุของเรา ตลอดจนของ
ภมิูภาคแปซฟิิกและทัว่โลก" นายอิวายะกลา่ว o

บุคลากรของกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิ
ญีปุ่่น นาวกิโยธินสหรัฐฯ และทหารเรือเข้าร่วมการ

บุคลากรของกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิ
ญีปุ่่น นาวกิโยธินสหรัฐฯ และทหารเรือเข้าร่วมการ

บุคลากรของกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิ

ฝึกยกพลขึน้บกสะเทนิน�า้สะเทนิบกระหว่างการฝึก
ญีปุ่่น นาวกิโยธินสหรัฐฯ และทหารเรือเข้าร่วมการ
ฝึกยกพลขึน้บกสะเทนิน�า้สะเทนิบกระหว่างการฝึก
ญีปุ่่น นาวกิโยธินสหรัฐฯ และทหารเรือเข้าร่วมการ

ภายใต้รหัส ไอร์ออน ฟิสต์ พ.ศ. 2562
ส.ท. คทัเลอร์ ไบรซ์/นาวิกโยธินสหรัฐฯ



สัญลักษณ์แห่ง

ผู้บญัชาการกองทพับกสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้ญ่ีปุ่น เผยถงึแรงบนัดาลใจแห่งความมุ่งม่ันใน

การรับใช้ชาต ิจากเหตุการณ์ช่วยชีวติครอบครัวของตนในสงครามเวียดนาม

ภาพและเหตกุารณ์ในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ยงั
คงแจม่ชดัในความทรงจ�าของ พล.ต. เวียต ซวน หลง 
หนงัสือประวตัศิาสตร์หลายเลม่บนัทกึวนัดงักลา่วไว้

วา่เป็นการลม่สลายของกรุงไซง่อ่น วนัท่ีฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือ
และเวียดกงยดึเมืองหลวงของฝ่ายเวียดนามใต้ กดดนัให้เวียดนามใต้
ยอมแพ้และน�ามาซึง่จดุสิน้สดุสงครามเวียดนาม

ส�าหรับ พล.ต. หลง ผู้บญัชาการกองทพับกสหรัฐฯ ประจ�าภาค
พืน้ญ่ีปุ่ น วนัดงักลา่วจะได้รับการจดจ�าในฐานะวนัท่ีชีวิตของเขาและ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ในวนันัน้ พล.ต. หลงซึง่มีอาย ุ9 
ปีและครอบครัวตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีดไูร้ทางออกในสนามบนิเตนิ
เซนิเญิต้ของไซง่อ่น กวา่ท่ีเพ่ือนชาวอเมริกนัของบดิาของ พล.ต. หลง 
ซึง่เป็นนายทหารราบหนว่ยนาวิกโยธินเวียดนาม จะชว่ยท�าเอกสารเพ่ือ
ให้ครอบครัวของเขาเดนิทางออกจากประเทศ สนามบนิก็ปิดลงแล้ว

"เราคดิวา่คงถงึคราวเคราะห์เสียแล้ว" พล.ต. หลงเลา่ระหวา่งการให้
สมัภาษณ์กบัฮิสทรีแชนแนลเจแปนและฟอรมัเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2561 ณ การฝึกซ้อมทวิภาคีประจ�าปีระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัสหรัฐอเมริกา
ภายใต้รหสั ยามะซากรุะ "เราถกูกระหน�่าโจมตีไมเ่พียงทางอากาศและ
การวางระเบดิเคร่ืองบนิเทา่นัน้ แตย่งัถกูยิงด้วยปืนใหญ่และปืนครก
ด้วย เราคดิวา่คงตายแน ่ๆ"

ครอบครัวหลงไมรู้่เลยวา่ปฏิบตักิารฟรีเควนต์วินด์ก�าลงัด�าเนิน
การอยู ่ปฏิบตักิารท่ีน�าโดยสหรัฐฯ นีเ้ป็นการอพยพทางเฮลคิอปเตอร์
ครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ History.com ระบุ
วา่เฮลคิอปเตอร์ 81 ล�าได้ล�าเลียงชาวอเมริกนักวา่ 1,000 คนและชาว
เวียดนามเกือบ 6,000 คนไปยงัเรือบรรทกุอากาศยานนอกชายฝ่ังซึง่
เป็นพืน้ท่ีปลอดภยัในเวลาไมถ่งึ 24 ชัว่โมง

ครอบครัวหลงเป็นหนึง่ในครอบครัวท่ีอพยพไปยงัเรือยเูอสเอส
แฮนคอ็ก

พล.ต. หลงจ�าการขึน้จากเรือบรรทกุอากาศยานล�าดงักลา่วได้ 
"ขึน้ใจ" ผู้คนสว่นใหญ่คดิวา่ตนถกูพาไปยงัเกาะสกัแหง่นอกชายฝ่ัง
เวียดนามเน่ืองจากเรือมีขนาดใหญ่มาก พล.ต. หลง กลา่ว

"ผมดงึเสือ้พอ่แล้วถามวา่ 'เราอยูท่ี่ไหนกนัครับ'" พล.ต. หลงหวนคดิ
พลางกลัน้น�า้ตาท่ีเร่ิมไหลลงมาตามแก้ม "พอ่ตอบวา่ 'ลกูอยูบ่นเรือยเูอส
เอสแฮนคอ็ก เรือบรรทกุของกองเรือท่ี 7'

"ตอนนัน้ผมยงัเดก็ จงึไมรู้่วา่นัน่หมายความวา่อยา่งไร ผมถามพอ่
วา่ 'หมายความวา่อยา่งไรครับ'" บดิาของพล.ต. หลงมองท่ีบตุรชายแล้ว
ตอบ "หมายความวา่ตอนนี ้จะไมมี่สิง่ใดในโลกท�าร้ายลกูได้"

"อาจฟังดยูากท่ีจะเช่ือไปสกัหนอ่ย แตผ่มรู้ได้จากประสบการณ์ใน
ตอนนัน้วา่ผมจะต้องตอบแทนหนีบ้ญุคณุให้กบัชาติของเรา และผมรู้วา่

อิสรภาพ

เจ้าหน้าท่ีฟอรมั

พล.ต. เวยีต ซวน หลง

กองทพับกสหรัฐฯ
กองทพับกสหรัฐฯ
กองทพับกสหรัฐฯ
กองทพับกสหรัฐฯ
กองทพับกสหรัฐฯ
กองทพับกสหรัฐฯ
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จะต้องอยูใ่นกองทพัเพ่ือให้ชดใช้หนีบ้ญุคณุนัน้ได้" พล.ต. หลง กลา่ว 
"ผมรักในสิง่ท่ีท�า ผมรับใช้ชาตทิกุวนัอยา่งตอ่เน่ืองและท�าสดุความ
สามารถ รวมทัง้ตระหนกัวา่ผมเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของสิง่ท่ีเรา
เป็นในฐานะชาต ิในแงข่องราคาของอิสรภาพ ในแงข่องแนวคดิด้าน
หน้าท่ี ในแงข่องการอาสาท�าสิง่ท่ีเราก�าลงัท�า"

พล.ต. หลงด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองทพับกสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้ญ่ีปุ่ นเม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 หลงัจากท�าหน้าท่ีรองผู้
บญัชาการในปฏิบตัิการตา่ง ๆ ณ กองทพัท่ี 8 ในเกาหลีใต้ ในฐานะ
ผู้บญัชาการกองทพับกสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้ญ่ีปุ่ น พล.ต. หลงรับ
ผิดชอบดแูลทหาร พลเรือน และสมาชิกครอบครัวทัว่ทัง้คา่ยทหาร 16 
แหง่จ�านวน 2,500 คนในแผน่ดนิใหญ่ของญ่ีปุ่ นและเกาะโอกินาวะ

พล.ต. หลงช่ืนชมกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญ่ีปุ่ น ทัง้
ในด้านความเป็นมืออาชีพและก�าลงัทหาร ตลอดจนยทุโธปกรณ์ท่ี
โดดเดน่ การฝึกซ้อมอยา่งยามะซากรุะ เน้นย�า้ถงึความสมัพนัธ์ใกล้
ชิดท่ียาวนานและแนน่แฟ้นของสหรัฐอเมริกากบัญ่ีปุ่ นและกองก�าลงั
ป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญ่ีปุ่ น

"เรามีความมุง่มัน่ในการปกป้องญ่ีปุ่ นอยา่งไมล่ดละ" พล.ต. หลง 
กลา่ว "เราไมเ่พียงมีหน้าท่ีตามสนธิสญัญาของเราเทา่นัน้ แตย่งัด้วย
การมีบทบาทในประเทศแหง่นีก้วา่ 70 ปี เรามีความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กองทพัท่ีโดดเดน่ แตท่ี่ส�าคญัมากกวา่นัน้ ประเทศของเรามีความ
สมัพนัธ์อนัดีท่ีด�าเนินมาหลายปี"

พล.ต. หลงยอมรับวา่แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัโครงการกลาโหม
แหง่ชาตลิา่สดุของญ่ีปุ่ น จะชว่ยให้กองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้
ดนิญ่ีปุ่ นตอบโต้ได้ดีย่ิงขึน้ รุนแรงย่ิงขึน้ในด้านการจดัซือ้อาวธุและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการจดัระเบียบใหม่
"นบัเป็นเร่ืองใหมพ่อสมควรส�าหรับกองก�าลงัญ่ีปุ่ น และมีแตจ่ะดี

ย่ิงขึน้" พล.ต. หลง กลา่ว
พล.ต. หลงอธิบายเปรียบเทียบระหวา่งกองทพับกสหรัฐฯ กบั

กองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญ่ีปุ่ น โดยกลา่ววา่ส�าหรับ
สหรัฐฯ คณุภาพของก�าลงัพลและวิธีการปฏิบตังิานของกองทพัมี
ความส�าคญัสงู โดยการให้ความเช่ือใจและอนญุาตให้ผู้น�ารุ่นเยาว์มี
อ�านาจตดัสนิใจ

"ชาวญ่ีปุ่ นมีความคล้ายคลงึกนัในหลาย ๆ ด้าน" พล.ต. หลง
กลา่ว "ชาวญ่ีปุ่ นมีความมานะบากบัน่มาก และการได้ท�างานกบัชาว
ญ่ีปุ่ นถือเป็นเร่ืองนา่ยินดีจริง ๆ"

พล.ต. หลงต้องการให้ญ่ีปุ่ นทราบวา่กองทพัสหรัฐฯ มีความมุง่
มัน่ท่ีจะท�าหน้าท่ีเคียงบา่เคียงไหลไ่ปด้วยกนัและปกป้องแนวคดิเร่ือง
อินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง

"ในการประจ�าการท่ีน่ี เราก�าลงัรอคอยท่ีจะอทิุศชีวิตเพ่ือปกป้อง
ญ่ีปุ่ นจากภยัคกุคามใด ๆ ตามข้อตกลงระหวา่งประเทศท่ีเรามีร่วม
กนั เราขอเพียงความเข้าใจและการสนบัสนนุ เน่ืองจากบางครัง้วิธี
การฝึก วิธีการตอ่สู้  การใช้กระสนุจริงและอากาศยานของเราอาจถกู
มองเป็นเร่ืองไมน่า่ปรารถนา" พล.ต. หลง กลา่ว "แตผ่มขอบอกวา่ 
ความไมน่า่ปรารถนาเลก็น้อยเพ่ือแลกกบัอิสรภาพ ไมใ่ชก่ารร้องขอ
ท่ีมากมายเลย ยากท่ีจะจินตนาการได้วา่การถกูพรากอิสรภาพเป็น
อยา่งไร เว้นแตค่ณุจะเคยประสบมาแล้ว บางครัง้ ก็มีสิง่ท่ีควรคา่แก่
การแลกเปลี่ยน มีสิง่ท่ีควรคา่แก่การเสียสละ และแนน่อนวา่มีสิง่ท่ี
ควรคา่แก่การยอมล�าบากเพียงเลก็น้อย" o

ทหารสหรัฐฯ เดนิ
สวนสนามระหว่าง
พธีิการทีส่นามบิน
เตนิเซินเญิต้ ณ กรุง
ไซ่ง่อน ประเทศ
เวยีดนาม ระหว่าง
สงครามเวยีดนาม
ในเดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2512
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ภาพประกอบโดย เดอะวอทช์
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รใช้ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง
ก่อให้เกิดการแขง่ขนัทางอาวธุท่ีรวดเร็วขึน้ระหวา่งสหรัฐอเมริกา จีน 
และรัสเซีย โดยสองรายหลงัอ้างวา่ด�าเนินการทดสอบอาวธุส�าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

สหรัฐอเมริกามุง่มัน่เร่งโครงการให้เร็วขึน้ โดยให้ความส�าคญักบั
การวิจยัและพฒันาอาวธุความเร็วเหนือเสียง รวมทัง้มุง่หวงัจะน�าขีปนาวธุมาใช้ภายใน พ.ศ. 
2571 นายมาร์ค เอสเปอร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึง่
เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกองทพับกสหรัฐฯ ในขณะนัน้กลา่วเม่ือ
เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 ตามการรายงานของเวบ็ไซต์ Military.com

"ผมก�าลงัผลกัดนัให้พวกเขาเดนิหน้าโดยเร็วท่ีสดุ" นายเอสเปอร์
กลา่วถงึนกัพฒันาอาวธุความเร็วเหนือเสียงของกองทพัสหรัฐฯ

อากาศยานความเร็วเหนือเสียงเดนิทางด้วยความเร็วห้าเทา่ของ
เสียงเป็นอยา่งน้อย ท�าให้ยานเหลา่นัน้เร็วพอท่ีจะข้ามทวีปสหรัฐอเมริกาด้วยความเร็ว 5 มคั
หรือเร็วกวา่ในเวลาประมาณ 30 นาที ความเป็นไปได้ในการใช้อ�านาจดงักลา่วเป็นอาวธุท�าให้
ประเทศใดก็ตามท่ีไมมี่เทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึกนัในการตอ่สู้ตกอยูใ่นความเสี่ยง ตามค�าบอก
เลา่ อาวธุความเร็วเหนือเสียงนัน้ยากท่ีจะค้นหา ตดิตาม และท�าลาย

"หากคณุคดิวา่การป้องกนัขีปนาวธุเป็นเร่ืองงา่ย คงต้องคิดใหม ่คณุก�าลงัยิงกระสนุด้วย
กระสนุ และท�าได้ดีท่ีสดุแคน่ัน้" พล.อ.อ พอล เซลวา แหง่กองทพัอากาศสหรัฐฯ รองประธาน
คณะเสนาธิการร่วมในขณะนัน้กลา่วเม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของซีเอน็บีซี 
"จะแยล่งอีกเม่ือกระสนุมีความเร็ว 13 เทา่ของเสียงและควบคมุทิศทางได้ นัน่แหละคืออาวธุ
ความเร็วเหนือเสียง"

ขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียงมีอยู ่2 รูปแบบ ได้แก่ ขีปนาวธุทางน�า้ และยานร่อน ขีปนาวธุ
ร่อนความเร็วเหนือเสียงเดนิทางเร็วกวา่ความเร็ว 5 มคัและเป็นแบบไมทิ่ง้ตวั ซึง่ตรงข้ามกบั
ขีปนาวธุทิง้ตวัข้ามทวีปแบบเดมิท่ีใช้แรงโน้มถ่วงเพ่ือไปถงึเป้าหมาย ยานร่อนความเร็วเหนือ
เสียงขึน้สูอ่วกาศครัง้แรกบนวิถีโค้ง โดยปลอ่ยหวัรบให้ร่วงมาท่ีชัน้บรรยากาศท่ีความเร็วเหนือ
เสียง ขีปนาวธุทิง้ตวัข้ามทวีปแบบเดมิจะออกจากเส้นทางบรรทกุสิง่ของและทิง้ตวัตามแรง
โน้มถ่วง ด้วยเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง หวัรบจะยดึตดิกบัยานร่อนท่ีเข้าสูช่ัน้บรรยากาศ
อีกครัง้ และด้วยรูปทรงเชิงอากาศพลศาสตร์ของยานร่อน ท�าให้สามารถควบคมุแรงสัน่
สะเทือนท่ีเกิดจากการยกตวัของยานร่อนขณะพุง่ฝ่าความเร็วของเสียง ซึง่ท�าให้มีความเร็ว

ควำมเร็วเสียง 
ก้าวหน้า
เจ้าหน้าท่ี เดอะวอทช์

สหรัฐอเมริกำ จีน และรัสเซียแยง่ชิงกนัแซงหนำ้
ในกำรแข่งขนัสร้ำงอำวธุควำมเร็วเหนือเสียง

"ผมก�าลงัผลกัดนัใหพ้วกเขา 

เดนิหนา้โดยเรว็ท ีส่ดุ" 
นายมารค์ เอสเปอร ์ รฐัมนตร วีา่การกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ
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เพียงพอท่ีจะเอาชนะระบบป้องกนัขีปนาวธุในปัจจบุนั ตามรายงาน
ของดีเฟนส์ไอควิ 

ระหวา่งการปราศรัยระดบัรัฐเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 นาย
วลาดเิมียร์ ปตูนิ ประธานาธิบดีรัสเซีย โอ้อวดถงึขีดความสามารถ
ด้านนิวเคลียร์ของอาวธุความเร็วเหนือเสียงท่ีอ้างวา่รัสเซียด�าเนิน
การทดสอบส�าเร็จ นายปตูนิอธิบายวา่ยานร่อนความเร็วเหนือเสียง
ท่ีช่ืออะแวนการ์ด เป็น "อาวธุในฝัน" และเรียกวา่ "สามารถเอาชนะ" 
ขีปนาวธุและระบบป้องกนัทางอากาศของนาโตได้ 

"ไมมี่ระบบปราบปรามขีปนาวธุใดท่ีหวงัจะขดัขวางได้ แม้ใน
อนาคตก็ตาม" นายปตูนิกลา่ว

ค�ากลา่วของนายปตูนิไมใ่ชเ่ร่ืองนา่แปลกใจส�าหรับหนว่ยขา่ว
กรองสหรัฐฯ ซึง่ทราบถงึการพฒันาระบบอาวธุท�าลายความมัน่คง
ของรัสเซียมานานกวา่ทศวรรษแล้ว รายงานของหนว่ยขา่วกรองของ
สหรัฐฯ ยงัยืนยนัความส�าเร็จในการทดสอบอาวธุของรัสเซียซึง่อาจ
ตดิหวัรบนิวเคลียร์ด้วย ซีเอน็บีซีรายงาน

สหรัฐฯ ออกค�าเตือนอยา่งหนกัแนน่ถงึรัสเซียและประเทศใด
ก็ตามท่ีปรารถนาอาวธุนิวเคลียร์เม่ือเก่ียวข้องกบัขีปนาวธุความเร็ว
เหนือเสียง

"เราขอบอกให้ผู้ ท่ีอาจเป็นศตัรูของเราทกุคนรู้ไว้วา่หากวตัถนุัน้
เป็นอาวธุนิวเคลียร์ เราจะตอบโต้ในแบบเดียวกนัและท�าลายคณุให้
เทา่กบัท่ีคณุท�าลายเราโดยไมมี่การเจรจาตอ่รอง" พล.อ.อ. เซลวา
กลา่ว ตามรายงานของซีเอน็บีซี "ดงันัน้ จงอยา่ท�า"

ผู้ เช่ียวชาญบางรายชีใ้ห้เหน็วา่รัสเซียและจีนดเูหมือนก�าลงัมุง่
เน้นความสนใจไปท่ีการตดิตัง้หวัรบนิวเคลียร์ท่ีอาวธุความเร็วเหนือ

เสียง แตส่หรัฐอเมริกามุง่เน้นไปท่ีอาวธุโจมตีตามแบบฉบบัเดมิ
ระหวา่งการปราศรัยของนายปตูนิ วิดีโอภาพเคลื่อนไหวแสดงให้

เหน็การปลอ่ยขีปนาวธุจากรัสเซียและโจมตีสหรัฐฯ
"เป็นเร่ืองไมพ่งึประสงค์ท่ีต้องดภูาพเคลื่อนไหววิดีโอดงักลา่ว" 

นางเฮทเธอร์ นอเอิร์ต โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ใน
ขณะนัน้ กลา่วเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตามการรายงานของ ดิ
อินดีเพนเดนต์ หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ขององักฤษ "เราไมถื่อวา่เร่ือง
ดงักลา่วเป็นพฤติกรรมของผู้ มีบทบาทในระดบันานาชาติท่ีมีความ
รับผิดชอบ"

สาธารณรัฐประชาชนจีนซึง่เป็นอีกหนึง่ประเทศมหาอ�านาจ
ส�าคญัท่ีแขง่ขนัในเชิงยทุธศาสตร์กบัสหรัฐฯ ได้เผยแพร่การทดสอบ
อาวธุความเร็วเหนือเสียงแบบใหมท่ี่ประสบความส�าเร็จในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2561

สถาบนัอวกาศและอากาศพลศาสตร์ของจีนด�าเนินการทดสอบ
อากาศยาน "สตาร์รี สกาย-2" ครัง้แรก โดยระบวุา่ยานดงักลา่วมี
ความเร็วสงูสดุท่ี 6 มคั ซึง่เป็น 6 เทา่ของความเร็วเสียงหรือ 7,344 
กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ตามรายงานของซีเอน็เอน็

ทัง้นี ้สถาบนัอวกาศและอากาศพลศาสตร์ของจีนไมไ่ด้เปิดเผย
แผนการเก่ียวกบัอากาศยานความเร็วเหนือเสยีงล�าดงักลา่ว โดย
บอกแตเ่พียงวา่เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาอตุสาหกรรมอวกาศ
ท่ีก�าลงัด�าเนินการของจีน "โครงการทดสอบการบนิของยานสตาร์
รี สกาย-2 เป็นนวตักรรมท่ีแขง็แกร่งและมีความซบัซ้อนทางเทคนิค 
ซึง่เผชิญกบัความท้าทายทางเทคนิคระดบันานาชาตท่ีิทนัสมยั" 
แถลงการณ์จากสถาบนัอวกาศและอากาศพลศาสตร์ของจีนระบ ุ

ข ปีนาวธุม คีวามเรว็เหนอืเส ยีงไดอ้ยา่งไร
ม ี2 แนวทางทีจ่ะไขปัญหาด้าน
ความเร็วเหนือเสียง ได้แก่ สแครมเจต็
และบูสท ไกลด์ เคร่ืองสแครมเจต็ทีใ่ช้
อากาศท�างานใช้ความเร็วสูงเป็นแหล่ง
พลงังาน 

ขณะเร่งเคร่ือง อากาศและเช้ือเพลงิ
ทีม่ากขึน้จะดนัเข้าไปในเคร่ืองยนต์ 
ช่วยให้เคร่ืองไปถงึความเร็วเหนือเสียง

เคร่ืองรุ่น บูสท ไกลด์ ควบคุมยาน
แบบกลบัสู่ช้ันบรรยากาศไปยงัระดบั
ความสูงทีม่ากทีสุ่ด โดยข้ามผ่านช้ัน
บรรยากาศด้านบนของโลก

ขปีนาวุธทิง้ตวัตามแบบแผนเดมิ
เดนิทางด้วยความเร็วเหนือเสียงได้แล้ว 
ด้วยการสร้างให้บรรทุกหัวรบนิวเคลยีร์
และหัวรบตามแบบขปีนาวุธดงักล่าวมี

ความสามารถทีจ่ะไปถงึห้วงอวกาศใน
ระหว่างทีบ่ินได้ แต่บังคบัทศิทางไม่ได้ 

ทั้งนี ้ขปีนาวุธความเร็วเหนือเสียง
รุ่นล่าสุดจะมขีนาดเลก็กว่า ได้รับการ
ควบคุมและออกแบบให้บรรทุกวตัถุ
ระเบิดแบบเดมิ เพือ่การตอบสนองที่
รวดเร็วและมเีงือ่นไขด้านเวลาในปฏิบัติ
การบนสนามรบ   ท่ีมา: เดลีเ่มล 

เคร่ืองบิน บี-52 ของกองทพัอากาศสหรัฐฯ 
เตรียมขนยานความเร็วเหนือเสียง เอก็ซ์-51 ไป
ยงัระยะส�าหรับปล่อยยานขึน้ทดสอบ   รอยเตอร์
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"เคร่ืองทดสอบการบนิสามารถควบคมุได้และข้อมลูทางวิทยาศาสตร์
ถกูต้อง การฟืน้คืนโครงการจรวดดงักลา่วอยา่งเตม็รูปแบบนบั
เป็นการด�าเนินการทดสอบการบนิสตาร์-2 ท่ีประสบความส�าเร็จ ซึง่
นบัเป็นความส�าเร็จของ "เวฟไรเดอร์ล�าแรกของจีน" เวฟไรเดอร์คือ
อากาศยานความเร็วเหนือเสยีงประเภทหนึง่ท่ีใช้แรงสัน่สะเทือนจาก
ตวัยานเป็นตวัยกพืน้ผิว ท�าให้อตัราสว่นแรงยกตอ่แรงต้านดีขึน้

สหรัฐอเมริการับรู้ถงึแรงกดดนัท่ีเพ่ิมขึน้จากการท่ีจีนและรัสเซีย
เดนิหน้าสร้างคลงัอาวธุความเร็วเหนือเสียง 

"จีนทดสอบความสามารถด้านความเร็วเหนือเสียงแล้ว รัสเซีย
ทดสอบแล้ว เราก็เชน่กนั ความสามารถด้านความเร็วเหนือเสียงเป็น
ความท้าทายท่ีส�าคญั" พล.อ. จอห์น ไฮเทน แหง่กองบญัชาการด้าน
ยทุธศาสตร์สหรัฐฯ กลา่วกบัซีเอน็เอน็เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
"เราจะต้องใช้เซน็เซอร์ชดุท่ีตา่งออกไปเพ่ือให้มองเหน็ภยัคกุคาม
ด้านความเร็วเหนือเสียง ซึง่ศตัรูของเรารู้ดี"

นกัวิเคราะห์บางรายเช่ือวา่จีนอาจเดนิหน้าตอ่ไปมากกวา่ท่ีเปิด
เผยให้ทราบ แตปิ่ดบงัข้อมลูการพฒันาอาวธุความเร็วเหนือเสียง
เอาไว้เสียสว่นใหญ่ อยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีกองทพัสหรัฐฯ กลา่ว
วา่ระบบน�าสง่อาวธุความเร็วเหนือเสียงของจีนอาจไปได้ไกลนบัพนั
กิโลเมตรจากชายฝ่ังของจีน "และท�าให้กองเรือบรรทกุเคร่ืองบนิของ
เราหรือกองก�าลงัท่ีเคลื่อนทพัไปข้างหน้าของเรา... ตกอยูใ่นความ
เสี่ยง" นายไมค์ กริฟฟิน ปลดักระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ด้านการ
วิจยัและวิศวกรรมศาสตร์กลา่วในระหวา่งการพิจารณาของคณะ
กรรมการวฒิุสภาวา่ด้วยอาวธุสหรัฐฯ เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

ตามรายงานของบสิซเินสอินไซเดอร์ นายกริฟฟินกลา่วใน
ระหวา่งการพิจารณาวา่ "วนันี ้เราไมมี่ระบบท่ีสามารถควบคมุความ
เสี่ยงในลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั และเราไมมี่การป้องกนัระบบเหลา่
นัน้" โดยกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ “หากพวกเขาเลือกท่ีจะน�าระบบเหลา่นัน้
ไปใช้ วนันีเ้ราก็จะเสียเปรียบ"

เจ้าหน้าท่ีกองทพัอากาศสหรัฐฯ กลา่ววา่แนวทางในภายหน้าจะ
ประกอบด้วยการเรียนรู้พร้อมกบัการพฒันาท่ีก้าวหน้าขึน้ โดยมีการ
ตดิตัง้อยา่งเร่งดว่น 

"ความเร็วเหนือเสียงเป็นโครงการท่ีผมคาดหวงัวา่เราจะได้ออก
ไปเรียนรู้มากมายขณะท�าการทดสอบ ดงันัน้ แทนท่ีจะเสียเวลาไป
กบัการท�าให้แนใ่จวา่การทดสอบของคณุเป็นไปตามสิง่ท่ีมัน่ใจวา่
ท�าได้อยูแ่ล้ว คณุสามารถยน่ระยะก�าหนดการเพ่ือขวนขวายและ
ท�าให้การทดสอบมุง่เน้นไปท่ีการเรียนรู้บางสิง่" ดร. วิล โรเปอร์ 
ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ�ากองทพัอากาศสหรัฐฯ ฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง 
เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ กลา่วกบันิตยสาร ดีเฟนส์นิวส์ เม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 "เพียงวิธีคดิท่ีแตกตา่งก็จะท�าให้โครงการ
ความเร็วเหนือเสียงของเราร่นระยะเวลาได้หลายปี เราหวงัวา่จะได้
รับขีดความสามารถด้านปฏิบตักิารเบือ้งต้นภายในสามถงึสี่ปี และ
ทัง้หมดนัน้เกิดจากการด�าเนินการในรูปแบบโครงการทดสอบเชิง
ทดลอง แทนระยะเวลาการปฏิบตัติามท่ียาวนาน

นายโรเบร์ิต เวิร์ค อดีตรองรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ระบเุม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 วา่นายสี จิน้ผิง 
ประธานาธิบดีจีน ให้ความส�าคญักบัการลงทนุในอาวธุหนกัเพ่ือ
ปรับกองทพัจีนให้ทนัสมยั รวมทัง้การลงทนุกบัเทคโนโลยีทางทหาร
รุ่นใหม ่ทัง้นี ้นายสีตัง้เป้าเป็นผู้น�าด้านปัญญาประดษิฐ์ระดบัโลก
ภายใน พ.ศ. 2573

อยา่งไรก็ตาม แรงผลกัดนัท่ีท�าให้จีนมุง่มัน่ขึน้สูก่ารเป็นผู้น�าด้าน
การปรับกองทพัให้ทนัสมยั ไมส่ามารถเอาชนะความต้องการท่ีจะ
รักษาบทบาทและข้อได้เปรียบด้านยทุธศาสตร์อนัเข้มแข็งของสหรัฐฯ 
ได้ โดยเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสยีง 

ตามรายงานของซีเอน็เอน็ นายเวิร์คกลา่ววา่ "การแขง่ขนันีเ้ป็น
สิง่ท่ีเราต้องชนะ" o
นิตยสาร เดอะวอทช์ ตีพิมพ์โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้ตอนเหนือ

ภาพจ�าลองทาง
คอมพวิเตอร์แสดง
ให้เห็นยานความเร็ว
เหนือเสียงช่ืออะแวน 
การ์ด เคลือ่นที่
หลบระบบป้องกนั
ขปีนาวุธระหว่าง
ทางไปยงัเป้าหมาย   
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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บทบาทของออสเตรเลีย 
ในอินโดแปซิฟิก

การสร้างรากฐานสู่ความส�าเร็จทั่วภมูภิาค
เอกอัครราชทตู เจน เอม็. ฮาร์ดี/้สถานกงสลุใหญ่ออสเตรเลีย ประจ�ารัฐโฮโนลลูู
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สมดุปกขาวนโยบายตา่งประเทศของออสเตรเลีย
ประจ�าปี พ.ศ. 2560 รวมกบัสมดุปกขาวกระทรวง
กลาโหมประจ�าปี พ.ศ. 2559 ได้แสดงให้เหน็อยา่ง
ชดัเจนวา่ออสเตรเลียมีมมุมองตอ่อนาคตของตน
อยา่งไร สมดุปกขาวประจ�าปี พ.ศ. 2560 เน้นไปท่ี
การสร้าง "รากฐานสูค่วามส�าเร็จ" ความสามารถ

ภายใน ความสามารถทางการทตู ทางกลาโหม และประชาชนในชาตท่ีิ
เข้มแข็ง รวมทัง้การให้ความชว่ยเหลือในตา่งประเทศเพ่ือสง่เสริมโลกท่ี
มัน่คงและเจริญรุ่งเรือง

รายงานฉบบัดงักลา่ววาดแผนผงักรอบการท�างานส�าหรับโอกาส
เพ่ือ "สง่เสริมภมิูภาคอินโดแปซฟิิกท่ีเปิดกว้าง ครอบคลมุ และรุ่งเรือง 
ซึง่ทกุประเทศเคารพสทิธ์ิของกนัและกนั"  

นอกจากนีย้งัยืนยนัอีกครัง้วา่ การเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯ ยงัคง
เป็นพืน้ฐานส�าคญัของอนาคตของออสเตรเลีย รายงานระบดุ้วยวา่
หากไร้การมีสว่นร่วมอยา่งเข้มแข็งของสหรัฐฯ ในภมิูภาคนี ้อ�านาจ
อาจเปลี่ยนแปลงไป และออสเตรเลียจะบรรลรุะดบัความมัน่คงและ
เสถียรภาพท่ีต้องการได้ยากขึน้  

ส�าหรับภมิูภาคของเรา กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโด
แปซฟิิกเป็นสญัลกัษณ์อนัทรงพลงัซึง่แสดงถงึสิง่ท่ีนายไมค์ เพนซ์ 
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลา่วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วา่ 
"ข้อความของเรากลา่วได้งา่ย ๆ นัน่คือ ความมุง่มัน่ของสหรัฐฯ ท่ีมีตอ่
อินโดแปซฟิิกมีความแนว่แนแ่ละยัง่ยืน"

ภมิูภาคของเราอยูห่า่งไกลจากค�าวา่เรียบงา่ยหรือออ่นโยน โดยมี
ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของน�า้
หนกัทางธรณีวิทยาและอ�านาจทางเศรษฐกิจ จากการชีว้ดับางประการ
ระบวุา่ ขณะนีจี้นมีก�าลงัผลติมากกวา่สหรัฐฯ สว่นอินเดียมีเศรษฐกิจ
ท่ีเติบโตเร็วท่ีสดุในโลก อินโดนีเซียตัง้เป้าขึน้เป็น 5 อนัดบัสงูสดุของ
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจโลกภายใน พ.ศ. 2573 หลายประเทศไมว่า่
จะเป็นจีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย และประเทศอ่ืน ๆ ก�าลงัสร้างกองก�าลงัทหาร
ท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้เร่ือย ๆ กองก�าลงัเหลา่นัน้เข้าประจ�าอยูใ่น
สถาปัตยกรรมระดบัโลกเพ่ือให้เทียบเคียงกบัอ�านาจทางเศรษฐกิจของ
ตน การแขง่ขนัท่ีบริเวณพรมแดนทางทะเลและทางบก นา่นน�า้และนา่น
ฟ้า และทัว่ทัง้การบรูณาการทางเศรษฐกิจในภมิูภาคมีความรุนแรงมาก
ขึน้ ความสงบเรียบร้อยระหวา่งประเทศท่ีสร้างขึน้ตัง้แตส่งครามโลกครัง้
ท่ี 2 ก�าลงัถกูท้าทาย

ค่านิยมหลักที่ยั่ งยืน
ทา่มกลางความเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว คา่นิยมของออสเตรเลียมีความ
ยัง่ยืน เราเป็นหนึง่ในประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยท่ีเก่า
แก่ท่ีสดุ และประสบความส�าเร็จมากท่ีสดุในสงัคมพหวุฒันธรรมในโลก 
ความมุง่มัน่ท่ีเรามีตอ่คา่นิยมเหลา่นัน้และสถาบนัท่ียดึถือคา่นิยมเชน่นี ้
ท�าให้เรามีทัง้ความเช่ือมัน่และความนา่เช่ือถือ

ออสเตรเลยีพยายามสร้างภมิูภาคอินโดแปซฟิิกโดยปราศจากการ
บีบบงัคบั ซึง่มีโอกาสมากมายส�าหรับทกุคน รวมทัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
กฎระเบียบท่ีชดัเจนและเป็นธรรม จากคา่นิยมเหลา่นี ้ออสเตรเลยีได้เพ่ิม
โครงการในระยะยาวท่ีปฏิบตัไิด้จริงกบัพนัธมิตรระดบัภมิูภาคของเรา

โครงการริเร่ิมโครงการใหมข่องออสเตรเลียท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้
อ้างอิงจากการมีสว่นร่วมในภมิูภาคใกล้เคียงเป็นเวลาหลายทศวรรษ 
ซึง่ครอบคลมุหลายพืน้ท่ี ตัง้แตเ่รือลาดตระเวน โครงสร้างพืน้ฐาน ไป
จนถงึการเจรจาเชิงกลยทุธ์ กีฬา การศกึษา และไซเบอร์ โครงการเหลา่
นีเ้ก่ียวข้องกบัความร่วมมือผา่นหลายชอ่งทาง อนัประกอบไปด้วย
ภาคทวิภาคี ภาคพหภุาคี ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และชมุชนท่ีมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทัว่โลกให้ความสนใจกบัประเทศ
เพ่ือนบ้านทางภมิูศาสตร์ท่ีใกล้ท่ีสดุของเรา ซึง่ก็คือปาปัวนิวกินี พอร์ตมอร์
สบี เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซฟิิก 
ครัง้ท่ี 21 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซฟิิกเป็นแนวคดิท่ีได้จดัตัง้
ขึน้ใน พ.ศ. 2532 โดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลยีร่วมกบัเกาหลใีต้และ
สงิคโปร์ นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมากลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย
แปซฟิิกก็ได้ขยายเป็นสองเทา่ ปัจจบุนัแสดงถงึกลุม่ประเทศสมาชิกท่ีผลติ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศมากกวา่คร่ึงหนึง่ของโลก  

กวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา เราได้สร้างสว่นอ่ืน ๆ ของสถาปัตยกรรมภมิูภาค
ร่วมกบัสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน 
และพนัธมิตร เชน่ การประชมุสดุยอดเอเชียตะวนัออก การประชมุ
อาเซียนวา่ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภมิูภาค
เอเชียและแปซฟิิก การประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และข้อตกลง
ทางการค้าท่ีส�าคญัท่ีครอบคลมุถงึกลุม่ประเทศแถบมหาสมทุรแปซฟิิก
และอินเดีย สถาปัตยกรรมนีส้ะท้อนให้เหน็ถงึประวตัศิาสตร์ ภมิูศาสตร์ 
และความหลากหลายอนัเป็นเอกลกัษณ์ของภมิูภาคของเรา ดงันัน้เรา
จงึริเร่ิมโครงการใหม ่ๆ ท่ีเราก�าลงัพฒันาทัว่อินโดแปซฟิิก

การมีส่วนร่วมทั่วทัง้อนิโดแปซฟิิก
รัฐบาลออสเตรเลียตระหนกัถงึอ�านาจทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของ
อินเดียมานานแล้ว และลา่สดุได้เผยแพร่พิมพ์เขียวเพ่ือปรับเปลี่ยนการ
มีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจทวิภาคี อินเดียและออสเตรเลียจดัการประชมุ
ตา่งประเทศและกลาโหมแบบ 2+2 อยา่งสม�่าเสมอ ทัง้การเจรจาทาง
ทะเลและการให้ค�าปรึกษาด้านความมัน่คงอ่ืน ๆ  

เราได้สร้างการเจรจากบัอินเดีย สหรัฐฯ และญ่ีปุ่ นท่ีก�าลงักลายเป็น
สว่นส�าคญัของการทตูในภมิูภาคของเรา ใน พ.ศ. 2562 กิจกรรมทาง
ทะเลท่ีส�าคญัประจ�าปีของออสเตรเลีย นัน่คือ โครงการกระชบัความ
สมัพนัธ์ในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก มุง่เน้นไปท่ีมหาสมทุรอินเดีย โครงการ
กระชบัความสมัพนัธ์ในภมิูภาคอินโดแปซฟิิกเป็นกิจกรรมการบริการ
ร่วมท่ีสง่เสริมความส�าคญัด้านกลาโหมของออสเตรเลีย รวมถงึการ
สนบัสนนุสถาปัตยกรรมในระดบัภมิูภาคของเรา และเพ่ือสง่เสริมความ
มุง่มัน่ของเราในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเล
กบัพนัธมิตรระดบัภมิูภาค

นบัตัง้แตก่ารมีสว่นร่วมในสงครามเกาหลีและหลงัจากนัน้ ท�าให้
ออสเตรเลียมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยทุธศาสตร์ท่ีใกล้ชิดกบั
เกาหลีใต้ ออสเตรเลียให้การสนบัสนนุทางการทตูและทางวตัถอุยา่งตอ่
เน่ือง เพ่ือจดัการภยัคกุคามอนัเกิดจากการพฒันาอาวธุนิวเคลียร์และ

เคร่ืองบิน ซี-130เจ เฮอร์ควิลสิของกองทพัอากาศออสเตรเลยีบินร่วม
กบัเคร่ืองบิน เอม็ซี-130เจ คอมมานโดที ่2 ของกองทพัอากาศสหรัฐฯ 
เหนือควนีส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลยี ในระหว่างการฝึกภายใต้ทาลิ
สมนั เซเบอร์ พ.ศ. 2560 เพือ่ปรับปรุงการท�างานร่วมกนัระหว่างกอง
ก�าลงัทั้งสองประเทศ  ร.อ. เจสสกิา เทต/กองทพัอากาศสหรัฐฯ
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ระบบน�าสง่อาวธุของเกาหลีเหนือ การรับรองถงึความมัน่คงและความ
ปลอดภยัในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัใน
ยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีความร่วมมือทางยทุธศาสตร์พิเศษและการริเร่ิมอ่ืน
ทางทวิภาคี ไตรภาคี (พร้อมด้วยสหรัฐฯ) และพหภุาคีอ่ืน ๆ อีกหลาย
อยา่งกบัญ่ีปุ่ น

คอ่นข้างชดัเจนวา่ บทบาทของจีนจะเป็นปัจจยัหลกัของความมัน่คง
และความเจริญรุ่งเรืองในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก และจะก�าหนดรูปแบบ
ยทุธศาสตร์ในอนาคตของภมิูภาคของเรา ความสมัพนัธ์ระดบัทวิภาคี
ของออสเตรเลียกบัจีนเป็นสิง่หนึง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุของเรา  

แม้จะมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนัในบางประเดน็ แตเ่ราก็มีวิสยัทศัน์ท่ี
ชดัเจนเก่ียวกบัโอกาสและความท้าทาย เราพยายามร่วมมือกบัจีนใน
การริเร่ิมตา่ง ๆ ท่ีจะสง่เสริมการเคารพตามกฎระเบียบและเสริมสร้าง
ความมัน่คงของภมิูภาค  

ออสเตรเลียมีความสนใจหลกัในความสมัพนัธ์ด้านกลาโหมเชิงบวก
กบัจีนซึง่ชว่ยเพ่ิมความเข้าใจซึง่กนัและกนั สง่เสริมความโปร่งใส และ
สร้างความไว้วางใจ ในการนี ้จีน ตลอดจนพนัธมิตรอ่ืน ๆ ได้เข้าร่วมการ
ฝึกซ้อมทางทหารกบัออสเตรเลียทัง้ในระดบัทวิภาคีและพหภุาคี

ความสัมพนัธ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในชว่งทศวรรษ 1940 (พ.ศ. 2483-2492) ออสเตรเลียได้เปิดตวัภารกิจ
ทางการทตูทัว่ทัง้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตอนนี ้เรามีความร่วมมือเชิง
ยทุธศาสตร์อยา่งเป็นทางการท่ีหนนุความสมัพนัธ์ของเรากบัมาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และเวียดนาม เรามีการเจรจากบัพมา่ กมัพชูา ลาว 
ไทย และตมิอร์-เลสเต 

เม่ือไมน่านนี ้ออสเตรเลียและอินโดนีเซียได้ยกระดบัความสมัพนัธ์
ระดบัทวิภาคีให้เป็นความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ท่ีครอบคลมุ ซึง่เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ระดบัสงูสดุ ออสเตรเลียและ
อินโดนีเซียท�างานอยา่งใกล้ชิดเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้ายและกลุม่หวั
รุนแรงสดุโตง่ ความร่วมมือด้านความมัน่คงของเราครอบคลมุไปถงึการ
บงัคบัใช้กฎหมาย ขา่วกรอง กฎหมาย และความยตุธิรรม 

หลงัจากกลุม่ตดิอาวธุของรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย หรือ ไอซสิ โจมตี

เมืองมาราวีในฟิลปิปินส์เม่ือ พ.ศ. 2560 การเฝ้าระวงั เอพี-3ซี โอไร
ออน ของกองทพัออสเตรเลยีได้เข้าไปสนบัสนนุปฏิบตักิารของกองทพั
ฟิลปิปินส์ เพ่ือปลดปลอ่ยมาราวี นบัตัง้แตก่ารปลดปลอ่ยครัง้นัน้ กอง
ก�าลงัเฉพาะกิจร่วมกลุม่ 629 ของกองทพัออสเตรเลยีได้ด�าเนินโครงการ
ความร่วมมือเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้ายกบักองทพัฟิลปิปินส์ จนถงึวนันี ้
เราได้ร่วมกบับคุลากรของกองทพัฟิลปิปินส์มากกวา่ 7,000 คน เพ่ือแบง่
ปันประสบการณ์และแนวทางของกองทพัฟิลปิปินส์เก่ียวกบักลยทุธ์การ
ก่อการร้ายท่ีซบัซ้อน ซึง่ถ่ายโอนจากตะวนัออกกลางมายงัภมิูภาคของเรา

ออสเตรเลียสนบัสนนุความพยายามในการฟืน้ฟแูละสร้างสนัตภิาพ
ระยะยาวของฟิลปิปินส์ด้วยหนว่ยความร่วมมือแหง่ออสเตรเลีย
เพ่ือสนัตภิาพ อนัเป็นโครงการมลูคา่ 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 
(ประมาณ 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 251 ล้านบาท) ซึง่ด�าเนินการ
ผา่นองค์กรนอกภาครัฐระหวา่งประเทศและท้องถ่ิน

ออสเตรเลียมีบนัทกึความเข้าใจเก่ียวกบัการตอ่ต้านการก่อการร้าย
ร่วมกบัเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สว่นใหญ่ และพนัธมิตรราย
อ่ืน ๆ ในอินโดแปซฟิิก ซึง่รวมถงึฟิจิ อินเดีย ปากีสถาน และปาปัวนิวกินี

ออสเตรเลียภมิูใจท่ีได้เป็นคูเ่จรจาท่ียาวนานท่ีสดุของอาเซียน การ
ประชมุสดุยอดรอบพิเศษระหวา่งอาเซียนและออสเตรเลีย พ.ศ. 2561 
ประกาศวา่ออสเตรเลียและอาเซียนจะใช้แผนงานข้อริเร่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การป้องกนัพลเรือนทางทะเลและชายแดน ความตระหนกัรู้ในมิตทิาง
ทะเล กฎหมายทางทะเลและการบงัคบัใช้ รวมทัง้การป้องกนัประชากร
สตัว์น�า้ในระดบัภมิูภาค

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ออสเตรเลียได้ประกาศโครงการ
ก�ากบัดแูลเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ เพ่ือชว่ยปลดลอ็กการเตบิโตระยะตอ่ไปในภมิูภาคของเรา โครงการ
ทรัพยากรน�า้ลุม่แมน่�า้โขงของออสเตรเลียจะสนบัสนนุการจดัการ
ทรัพยากรน�า้อยา่งเสมอภาคและมีประสทิธิภาพมากขึน้ และเราจะเช่ือม
โยงความคดิสร้างสรรค์กบัการศกึษาให้ลกึซึง้ย่ิงขึน้ด้วยโครงการท่ีมุง่
เน้นเยาวชนทัว่ทัง้ 10 ประเทศในอาเซียน

ข้อริเร่ิมในแปซฟิิก
เม่ือไมน่านมานี ้ออสเตรเลียได้ประกาศชดุแผนการข้อริเร่ิมในแปซฟิิก
ตะวนัตกเฉียงใต้ เพ่ือยกระดบัการมีสว่นร่วมไปยงัระดบัใหม ่แปซฟิิก
ตะวนัตกเฉียงใต้เป็นสว่นหน้าและศนูย์กลางของนโยบายตา่งประเทศ
และมมุมองเชิงกลยทุธ์ของเรา กองทพัออสเตรเลียมีบทบาทส�าคญัใน
การมีสว่นร่วมในแปซฟิิกอยูแ่ล้ว และจะมีบทบาทมากย่ิงขึน้ในอนาคต
อนัใกล้ 

ภายใต้โครงการรักษาความมัน่คงทางทะเลแปซฟิิกของออสเตรเลีย 
เราจะสง่มอบเรือลาดตระเวนพร้อมปฏิบตักิารและการเฝ้าระวงัทาง
อากาศ เพ่ือปรับปรุงการแบง่ปันข้อมลูในการตดิตามการค้ายาเสพตดิ 
การลกัลอบเข้าเมือง และการท�าประมงผิดกฎหมาย โครงการดงักลา่ว
คือความมุง่มัน่มลูคา่ 2 พนัล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.3 พนั
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.2 หม่ืนล้านบาท) ในกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา ซึง่
ประกอบด้วยเรือลาดตระเวนชัน้การ์เดียน 21 ล�า โดย 19 ล�าสง่ไปยงั
ประเทศตา่ง ๆ ในหมูเ่กาะแปซฟิิกและสองล�าสง่ไปยงัตมิอร์-เลสเต

เรามีสนธิสญัญาด้านความมัน่คงแบบทวิภาคีกบัหมูเ่กาะโซโลมอน 
และบนัทกึความเข้าใจด้านความมัน่คงกบัตวูาลแูละนาอรูู เม่ือไมน่าน

ทหารออสเตรเลยีรายหน่ึงสาธิตทกัษะการเอาชีวติรอดในป่าให้กบั
นายจ้างชาวออสเตรเลยี ระหว่างการฝึกบอส ลฟิต์ พ.ศ. 2562 ทีศู่นย์ฝึก
รบกองทพับกในมาเลเซีย  ส.ต. ไคล์ เจนเนอร์/กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย



57IPD FORUM

มานี ้ออสเตรเลียและวานอูาตไูด้ประกาศยกระดบัการมีสว่นร่วมด้าน
ความมัน่คง รวมถงึการฝึกอบรมของออสเตรเลียส�าหรับสมาชิกใหม่
ของกองก�าลงัต�ารวจวานอูาต ูและการเจรจาเก่ียวกบัสนธิสญัญาด้าน
ความมัน่คงแบบทวิภาคี

ออสเตรเลียก�าลงัเปลี่ยนคา่ยการรักษาสนัตภิาพและความชว่ย
เหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัแิบลค็ร็อก ให้เป็น
ศนูย์กลางส�าหรับต�ารวจและการฝึกอบรมเพ่ือรักษาสนัตภิาพระดบั
ภมิูภาคกบัฟิจิ

ออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีประกาศโครงการริเร่ิมร่วมท่ีส�าคญั ณ 
ฐานทพัเรือลอมบรัมของปาปัวนิวกินีในจงัหวดัมานสั นายไมค์ เพนซ์ 
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศระหวา่งการประชมุความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซฟิิกวา่สหรัฐฯ จะเป็นพนัธมิตรในโครงการนี ้
ด้วย การพฒันาลอมบรัมจะชว่ยยกระดบัการท�างานร่วมกนัของเราย่ิง
ขึน้ กระชบัความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเลของเราให้แนน่แฟ้น
ขึน้ และเตมิเตม็โครงการรักษาความมัน่คงทางทะเลแปซฟิิกของ
ออสเตรเลีย  

แรงผลกัดนัเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการประชมุความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซฟิิก ต�ารวจของ
ออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีจะท�างานร่วมกนัเพ่ือพฒันาการสง่มอบ
บริการรักษาความสงบไปยงัชมุชนปาปัวนิวกินี

ออสเตรเลียจะจดัตัง้ทีมฝึกอบรมเคลื่อนท่ีส�าหรับแปซฟิิกของกอง
ทพัออสเตรเลียแบบหมนุเวียนระยะยาว โดยตัง้อยูใ่นออสเตรเลีย และ
จะเดินทางข้ามมหาสมทุรแปซฟิิกเม่ือได้รับเชิญให้ฝึกอบรมและเข้าร่วม
กบักองก�าลงัอ่ืน ๆ  

กองทพัเรือออสเตรเลียจะด�าเนินการสง่ก�าลงัพลไปยงัแปซฟิิกมาก
ขึน้ เพ่ือด�าเนินการฝึกและซ้อมรบทางทะเลกบัประเทศเพ่ือนบ้าน รวม
ถงึเรือลาดตระเวนชัน้การ์เดียนล�าใหม่

การเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้วยโครงการริเร่ิมเหลา่นี ้กองทพัออสเตรเลียจะท�างานใกล้ชิดกบั
พนัธมิตรของเรา เสริมสร้างการท�างานร่วมกนัในด้านวิศวกรรม การ
บริการทางการแพทย์ การสื่อสาร การเฝ้าระวงั การสง่ก�าลงั การ
สนบัสนนุทางทะเล และการวางแผน 

ออสเตรเลียวางแผนท่ีจะเปิดภารกิจทางการทตูเตม็รูปแบบ 5 
ภารกิจใหมใ่นหมูเ่กาะคกุ เฟรนช์พอลนีิเชีย หมูเ่กาะมาร์แชลล์ นีวเว 
และปาเลา ซึง่ท�าให้ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกท่ีมีนกัการทตูประจ�าอยู่
ในประเทศสมาชิกการประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิกทัง้ 18 ประเทศ

เราก�าลงัเพ่ิมการสนบัสนนุในการพฒันาทางเศรษฐกิจ ในลกัษณะ
ท่ีตอบสนองความท้าทายด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
แปซฟิิกตะวนัตกเฉียงใต้

หนว่ยงานการอ�านวยความสะดวกด้านการเงินในโครงสร้างพืน้ฐาน
ของออสเตรเลียส�าหรับแปซฟิิกจะมีการระดมทนุร่วมกบัสนิเช่ือมลูคา่ 
2 พนัล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.3 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือ 4.2 หม่ืนล้านบาท) ส�าหรับโครงการในสว่นตา่ง ๆ เชน่โทรคมนาคม 
พลงังาน การขนสง่ และน�า้ ซึง่จะได้รับการเตมิเตม็โดยข้อเสนอใน
การมอบเงินทนุท่ีเรียกคืนได้เพ่ิมเตมิ 1 พนัล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 
(ประมาณ 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.1 หม่ืนล้านบาท) ให้กบั

หนว่ยงานด้านเงินทนุเพ่ือการสง่ออกของออสเตรเลียท่ีรู้จกักนัในนามอี
ฟิก และอ�านาจท่ียืดหยุน่มากขึน้เพ่ือสนบัสนนุการลงทนุ  

ความสมัพนัธ์สว่นบคุคลของเราขยายผลไปสูค่วามหลงใหลร่วม
กนัอยา่งลกึซึง้ ใครก็ตามท่ีไปเยือนแปซฟิิกใต้จะได้เหน็ความหลงใหล
ด้านกีฬา โครงการกีฬาระหวา่งออสเตรเลียและแปซฟิิกโครงการใหมจ่ะ
ขยายความร่วมมือด้านกีฬาของเรา และกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้คนให้แนน่แฟ้น

โครงการความร่วมมือด้านศาสนาโครงการใหมจ่ะชว่ยเพ่ิมความ
เช่ือมโยงระหวา่งศาสนาในแปซฟิิกและออสเตรเลีย

เพราะเข้าใจถงึความส�าคญัของการศกึษาท่ีมีคณุภาพเพ่ือพฒันา
โอกาสทางเศรษฐกิจ เราจะมอบทนุการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาเพ่ือสง่
เสริมให้นกัเรียนในแปซฟิิกเข้าเรียนในโรงเรียนของออสเตรเลีย

นอกจากนี ้เรายงัเพ่ิมโครงการด้านแรงงานในแปซฟิิกและโครงการ
แรงงานตามฤดกูาล เพ่ือรองรับกระแสของประชากรและโอกาสทาง
เศรษฐกิจ  

เพ่ือสนบัสนนุแถลงการณ์ด้านความมัน่คงระดบัภมิูภาคบีโออีใน
การประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิกเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ออสเตรเลีย
ได้เปิดศนูย์แปซฟิิกฟิวชัน่ใหม ่เพ่ือเตมิเตม็สถาปัตยกรรมด้านความ
มัน่คงระดบัภมิูภาคท่ีมีอยู ่รวมถงึศนูย์ประสานงานด้านอาชญากรรม
ข้ามชาตแิปซฟิิกในซามวั และศนูย์เฝ้าระวงัการประมงระดบัภมิูภาค
ของส�านกังานการประมงนานาทศันะในหมูเ่กาะโซโลมอน

นอกจากนี ้เรายงัพฒันาวิทยาลยัความมัน่คงในแปซฟิิกของ
ออสเตรเลียเพ่ือสง่เสริมความสามารถและเครือขา่ยในหมูเ่จ้าหน้าท่ี
ระดบัสงูในแปซฟิิกตะวนัตกเฉียงใต้

การส่งเสริมความร่วมมือ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะท�างานร่วมกบัพนัธมิตรระดบัภมิูภาคเพ่ือ
เพ่ิมความยืดหยุน่ทางไซเบอร์ ออสเตรเลียลงทนุ 38.4 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย (ประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 808 ล้านบาท) ถงึ 
พ.ศ. 2565 ผา่นโครงการความร่วมมือทางไซเบอร์ทัว่ภมิูภาคของเรา 
ความร่วมมือทางไซเบอร์กบัปาปัวนิวกินี และโครงการอ่ืน ๆ ซึง่จะเสริม
สร้างการป้องกนัอาชญากรรมไซเบอร์ การด�าเนินคดี และความร่วมมือ 
และเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ทางไซเบอร์ 

ประกาศของบีโออีเน้นวา่การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภมิูอากาศเป็น
ความท้าทายด้านความมัน่คงท่ีใหญ่ท่ีสดุส�าหรับประเทศสมาชิกการ
ประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิก ออสเตรเลียยงัคงเป็นพนัธมิตรท่ีมัน่คงในการ
สนบัสนนุการตอบสนองตอ่สภาพภมิูอากาศและภยัพิบตัท่ีิเปลี่ยนแปลง
ในระดบัภมิูภาค และมุง่มัน่ในการสนบัสนนุอยา่งน้อย 1 พนัล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.1 หม่ืน
ล้านบาท) ในระยะห้าปีส�าหรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมิูอากาศ
ในประเทศก�าลงัพฒันา รวมถงึความชว่ยเหลือระดบัภมิูภาค 300 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6.3 พนั
ล้านบาท) ในระยะสี่ปี

ออสเตรเลียแสวงหาความร่วมมือกบัทกุประเทศท่ีมีสว่นร่วมในอิน
โดแปซฟิิก ความท้าทายของเรา คือการท�าให้แนใ่จวา่ ความพยายามจะ
ผสานรวมกนัเพ่ือสร้างภมิูภาคท่ีปลอดภยั มัน่คง เปิดกว้าง และเจริญ
รุ่งเรือง น่ีคือคา่นิยมของเรา  o
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ข้า
พเจ้ายินดีเป็นอยา่งย่ิงท่ีได้
เข้าร่วมการตรวจพลท่ีอาซา
กะแหง่นีเ้ป็นครัง้ท่ี 3 และ
มีโอกาสเป็นสกัขีพยานตอ่

บคุลากรท่ีกล้าหาญของกองก�าลงัป้องกนั
ตนเอง

ข้าพเจ้าขอเร่ิมการกลา่วปราศรัย โดย
อธิษฐานให้ผู้ เสียชีวิตจากเหตกุารณ์ภยั
พิบตัทิางธรรมชาตจิ�านวนมากท่ีเกิดขึน้กบั
ญ่ีปุ่ นในชว่งฤดรู้อน พ.ศ. 2561 ไปสูภ่พภมิู
ท่ีสงบ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอแสดงความ
เหน็อกเหน็ใจจากใจจริงตอ่ทกุคนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภยัพิบตัิเหลา่นัน้

ไมว่า่จะเกิดภยัพิบตัใิดขึน้ ทา่นและ
เพ่ือนร่วมงานพร้อมให้ความชว่ยเหลือเสมอ

เม่ือบ้านเรือนถกูดนิถลม่ทบั ทา่นก็ตอบ
รับรายงานเหลา่นัน้ และเร่งรุดมายงัสถาน
ท่ีเกิดเหตอุยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือย แม้วา่
ระหวา่งทางจะต้องฝ่าต้นไม้ท่ีล้มขวางและ
ตดิอยูใ่นโคลน เม่ือถงึจดุท่ีจวนจะหมด
แรง ทา่นกลบัใช้ก�าลงัเฮือกสดุท้ายทัง้หมด
ท่ีมีเพ่ือชว่ยชีวิตผู้ประสบภยัทกุคนขณะท่ี
ครอบครัวของพวกเขาได้แตเ่ฝ้ามอง

“เรารู้วา่จะพึง่พากองก�าลงัป้องกนั
ตนเองได้” ถ้อยค�าเหลา่นีจ้ากผู้ ท่ีได้รับผล
กระทบจากภยัพิบตัเิป็นอีกหนึง่บทพิสจูน์
ความสามารถของทา่น และเหนือสิง่อ่ืนใด 

เป็นบทพิสจูน์ความมุง่มัน่อนัยอดเย่ียมของ
ทา่น

ความจริงแล้ว มีการสง่กองก�าลงั
ป้องกนัตนเองไปปฏิบตัภิารกิจบรรเทาภยั
พิบตักิวา่ 40,000 ครัง้

ซึง่ไมใ่ชเ่ฉพาะกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาตเิทา่นัน้ ภายใต้สถานการณ์ดงั
กลา่ว ซึง่เวลาในการชว่ยชีวิตผู้ ป่วยบน
เกาะอนัหา่งไกลให้ได้รับการรักษาพยาบาล
นัน้ไมอ่าจเสียไปแม้แตค่รู่เดียว การจดัหา
บริการขนสง่ฉกุเฉินนบัเป็นสายตอ่ชีวิต
ส�าหรับประชาชนอยา่งแท้จริง

เม่ือ 11 ปีก่อน ฐานทพัอากาศนาฮะได้
รับโทรศพัท์แจ้งวา่มีผู้หญิงล้มป่วยและอยู่
ในขีดอนัตราย ทหารอากาศสี่นายน�าโดย 
น.อ. โยชิโทโมะ ทาเทมรูะ ขึน้เฮลคิอปเตอร์
และออกบนิทา่มกลางคืนอนัมืดมิดมุง่หน้า
ไปยงัโทคโุนชิมะ จงัหวดัคาโกชิมะอยา่งไม่
ลงัเล

เม่ือไปถงึท่ีหมาย ก็มีหมอกหนาทบึล้อม
รอบพวกเขา ท�าให้ไมส่ามารถหาจดุลงจอด
ได้ หมูเ่มฆท่ีเคลื่อนต�่าบดบงัจดุหมายของ
ทัง้สี่

แตเ่พราะอาการของหญิงดงักลา่วท่ีแย่
ลงเร่ือย ๆ และเวลาท่ีไมอ่าจเสียไปได้อีก 
น.อ. ทาเทมรูะจงึเดนิหน้าหาจดุลงจอด โดย
ใช้ประโยชน์จากชัว่โมงบนิมากกวา่ 4,800 

กระบอกเสียง
IPDF

กองก�าลงัป้องกนัตนเองญีปุ่่นเดนิขบวน
ผ่านนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ญีปุ่่น ระหว่างพธีิประจ�าปีทีเ่มอืงอาซากะ
ทางตอนเหนือของกรุงโตเกยีว เมือ่เดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2561   รอยเตอร์

นายชนิโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น/ผู้บญัชาการสงูสดุ/กองก�าลงัป้องกนัตนเองญ่ีปุ่ น

นายอาเบะกล่าวค�าปราศรยันีแ้ก่ทหารเมือ่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2561

ของญีปุ่่น 
กองก�าลงัป้องกนัตนเอง 

พร้อมช่วยชีวติ 
และมส่ีวนร่วมในสันตภิาพ
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ชัว่โมงและประสบการณ์ทัง้หมดท่ีมีในฐานะ
บคุลากรของกองก�าลงัป้องกนัตนเอง น.อ. 
ทาเทมรูะไมย่อมแพ้จนวินาทีสดุท้าย เขาขอ
ให้เจ้าหน้าท่ีภาคพืน้ดนิจดัการการลงจอดท่ี
สนามบนิโทคโุนะชิมะในบริเวณใกล้เคียง และ
ด�าเนินการทกุอยา่งท่ีเป็นไปได้ตอ่ อีกด้านหนึง่ 
เจ้าหน้าท่ีกองก�าลงัป้องกนัตนเองท่ีอยูภ่าคพืน้
ดนิก็ด�าเนินการทกุวิถีทางเชน่กนั

“ขอบคณุครับ”
นัน่เป็นค�าพดูแสดงความซาบซึง้สดุท้ายท่ี 

น.อ. ทาเทมรูะกลา่วกบัเจ้าหน้าท่ีควบคมุภาค
พืน้ดนิ แตท่หารอากาศทัง้สี่นายไมไ่ด้มีโอกาส
กลบัมาท่ีฐานทพัอีกเลย มีผู้กลา่ววา่ครัง้หนึง่ 
น.อ. ทาเทมรูะกลา่วกบัเจ้าหน้าท่ีรุ่นน้องวา่ 
“หากเราไมล่งมือ แล้วใครเลา่จะท�า”

ปกป้องและรับใช้
ญ่ีปุ่ นและประชาชนของประเทศได้รับการ
ปกป้องโดยเจ้าหน้าท่ีกองก�าลงัป้องกนัตนเอง
ทัง้ 250,000 นายท่ีเป่ียมด้วยส�านกึในหน้าท่ี
และความรับผิดชอบอยา่งเข้มแข็ง

 “ในกรณีฉกุเฉิน ข้าพเจ้าจะมุง่มัน่ท�า
หน้าท่ีให้ส�าเร็จตามท่ีประเทศมอบหมาย 
แม้อาจท�าให้ตวัข้าพเจ้าตกอยูใ่นอนัตราย” 
[ข้อความสว่นหนึง่ในค�าปฏิญาณเข้ารับใช้ชาต ิ
ซึง่เจ้าหน้าท่ีกองก�าลงัป้องกนัตนเองท่ีผา่นการ
คดัเลือกเข้ามาใหมต้่องกลา่ว] 

ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอยา่งสดุซึง้
อีกครัง้ตอ่ความมุง่มัน่อนัมีเกียรตขิองทา่น

เจ้าหน้าท่ีกองก�าลงัป้องกนัตนเอง ซึง่คอย
เฝ้าระวงัท่ีแนวหน้าทา่มกลางสถานการณ์อนั
ตงึเครียดหนกั 24 ชัว่โมงตอ่วนั 365 วนัตอ่ปี 
สง่เคร่ืองบนิออกไปเม่ือจ�าเป็นเพ่ือปกป้องชีวิต
ประชาชนและรักษาสนัตภิาพ คือผู้ ท่ีคุ้มกนั
นา่นน�า้และนา่นฟ้าอนักว้างใหญ่ของญ่ีปุ่ นแม้
กระทัง่ขณะนี ้ในชว่งเวลานี ้

เพ่ือรับรองสนัตภิาพของญ่ีปุ่ นและวาง
รากฐานเพ่ือสนัตภิาพและความรุ่งเรืองใน
ภมิูภาคอินโดแปซฟิิก รวมทัง้เพ่ือรับรอง
การปฏิบตัติามข้อมตคิณะมนตรีความ
มัน่คงแหง่สหประชาชาตทิัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง
กบัเกาหลีเหนือ เจ้าหน้าท่ีเหลา่นัน้ก�าลงั
ท�างานอยา่งใกล้ชิดกบัประเทศท่ีมีแนวคิด
เดียวกนั เชน่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร 
ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ รวมทัง้
ด�าเนินการเฝ้าระวงัทางทะเลเพ่ือป้องกนัการ
ขนถ่ายระหวา่งเรืออยา่งผิดกฎหมาย

ทา่นผู้ ท่ีเลือกเดนิในเส้นทางอนัยากล�าบาก
ตามเจตนารมณ์ของตน ผู้อทิุศตนรับภาระ
หน้าท่ีตา่ง ๆ ทัง้หมดเพ่ือพ่ีน้องร่วมชาต ิทา่น
คือความภาคภมิูใจของประเทศญ่ีปุ่ น 

การปกป้องอาณาเขตทางบก ทางทะเล 
และอากาศ รวมทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิของ
พลเมืองอยา่งถ้วนทัว่ เป็นหน้าท่ีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ

ของรัฐบาล ความพยายามอยา่งไมห่ยดุยัง้ของ
เราเป็นรากฐานของนโยบายความมัน่คง ซึง่
ไมมี่สว่นใดจะหยดุพกัได้

ในชว่งเวลาเพียงห้าปีท่ีผา่นมา สภาพ
แวดล้อมด้านความมัน่คงรอบ ๆ ญ่ีปุ่ นเร่ิมไม่
แนน่อนขึน้เร่ือย ๆ ในอตัราความเร็วท่ีมากกวา่
เดมิและรุนแรงขึน้

ปัจจบุนั กระบวนทศัน์ด้านนโยบายความ
มัน่คงยงัมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส�าคญั
อีกด้วย เราจะไมส่ามารถปกป้องประเทศของ
เราอยา่งถ้วนทัว่ได้อีกตอ่ไป เว้นแตเ่ราจะสร้าง
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในสาขาใหม ่ๆ  
เชน่ ความสามารถด้านอวกาศ โลกไซเบอร์ 
และสเปกตรัมคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า

แนวทางปฏิบตัสิ�าหรับโครงการด้าน
กลาโหมแหง่ชาตฉิบบัใหม ่ซึง่เผยแพร่เม่ือ
กลางเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นการน�า
เสนอวิสยัทศัน์ใหมเ่ก่ียวกบัขีดความสามารถ
ด้านกลาโหม ซึง่ไมเ่พียงจะเป็นการขยาย
สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู ่แตย่งัจะสร้างรากฐานท่ี
ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคตอีกหลายทศวรรษด้วย

ข้าพเจ้าขอให้แตล่ะทา่นจบัตามอง

ปัจจยัแวดล้อมระหวา่งประเทศและกระแส
ทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
ตลอดจนทุม่เทความพยายามอยา่งไมรู้่จกั
เหน็ดเหน่ือยเพ่ืออดุมคต ิโดยไมย่ดึตดิกบัวิธี
การและแนวคดิแบบเดิม

ในฐานะผู้บญัชาการสงูสดุกองก�าลงั
ป้องกนัตนเอง ข้าพเจ้ามุง่มัน่ทุม่เททกุความ
พยายามเพ่ือยืนหยดัปกป้องชีวิตและความ
เป็นอยูอ่นัสงบสขุของประชาชน ตลอดจนสง่
ตอ่สิง่เหลา่นีใ้ห้กบัลกูหลานรุ่นตอ่ไป

สันตภิาพเชงิรุก
สนัตภิาพของประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ไมอ่าจปกป้อง
ไว้ด้วยประเทศใดประเทศหนึง่เพียงล�าพงั 
ญ่ีปุ่ นชปู้าย “การมีสว่นร่วมในสนัตภิาพเชิง
รุก” ขึน้สงู และมุง่มัน่ในการมีสว่นร่วมเพ่ือ
สนัตภิาพและความรุ่งเรืองของโลกให้มากกวา่
ท่ีเคย ในแนวทางท่ีเราเทา่นัน้จะท�าได้

ในอินโดนีเซียซึง่เกิดเหตแุผน่ดินไหวความ
รุนแรง 7.4 และสนึามิตามมาอีกหลายระลอก 
บคุลากรของกองก�าลงัป้องกนัตนเอง 49 นาย
ท่ีเดนิทางไปโดยอากาศยานล�าเลียง ซี-130 
ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือยเพ่ือ
รักษาชีวิตประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภยั
พิบตัดิงักลา่ว

บริเวณนอกชายฝ่ังโซมาเลียและในอา่ว
เอเดน กองก�าลงัป้องกนัตนเองก�าลงัทุม่เท
ความพยายามทกุวิถีทางร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี
จากประเทศอ่ืน ๆ ในการรักษาเส้นทางสญัจร
ทางทะเลให้ปลอดภยัเพ่ือสนัตภิาพและความ
รุ่งเรืองของประชาคมโลก

ในเคนยาท่ีร้อนระอ ุเจ้าหน้าท่ีกองก�าลงั
ป้องกนัตนเองปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งขะมกัเขม้นใน
การฝึกอบรมหนว่ยงานของประเทศตา่ง ๆ ใน
แอฟริกา ตามปฏิบตักิารรักษาสนัตภิาพของ
องค์การสหประชาชาติ

ผู้หญิงคนหนึง่ท่ีเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว
มาจากเซียร์ราลีโอน ปัจจบุนั เซียร์ราลีโอน
เป็นประเทศท่ีให้ความชว่ยเหลืออยา่งแข็ง
ขนักบัการสร้างชาตขิองประเทศเพ่ือนบ้าน
ในแอฟริกา จนกระทัง่ลา่สดุท่ีประเทศแหง่นี ้
ยอ่ยยบัด้วยสงครามกลางเมืองอนัตงึเครียด 
การตระหนกัวา่ตนเองอยูใ่นแนวหน้าท�าให้ผู้
หญิงคนนีไ้มมี่ทางเลือก นอกจากการจบัอาวธุ
ขึน้ตอ่สู้ในสงครามดงักลา่วในฐานะทหาร

หลงัจากมาท่ีเคนยา เธอได้รับการฝึกอบรม
ทกัษะด้านการอา่นเขียนเป็นครัง้แรก โดยเรียน

"ขำ้พเจำ้ขอเร่ิมกำรกล่ำวปรำศรัย โดย

อธิษฐำนใหผู้เ้สียชีวติจำกเหตุกำรณ์ภยั

พิบติัทำงธรรมชำติจ�ำนวนมำกท่ีเกิดข้ึน

กบัญ่ีปุ่นในช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2561 ไปสู่

ภพภมิูท่ีสงบ"
~ นำยชินโซ อำเบะ
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การอา่นและการเขียนภายใต้แนวทางของกอง
ก�าลงัป้องกนัตนเอง ขณะท่ีเธอได้รับการศกึษา
หลากหลายวิชา เธอยงัมีฝีมือในการใช้งาน
เครนยกของหนกัด้วย เม่ือถงึเวลาชว่งสดุท้าย
ท่ีเธอต้องกลบับ้านเกิด เธอกลา่ววา่ “ฉนัมี
ความสขุจริง ๆ ท่ีได้มีสว่นร่วมในการรักษา
สนัตภิาพ”

เธอและผู้ เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ จะใช้ทกัษะท่ีได้
เรียนรู้จากญ่ีปุ่ นไปสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน เชน่ 
ถนนและสะพาน ซึง่ในท่ีสดุแล้ว โครงสร้างพืน้
ฐานดงักลา่วจะมีผู้คนมากมายได้ใช้งานอยา่ง
แนน่อน และสร้างรอยยิม้ให้แก่เดก็ ๆ

“เมลด็พนัธุ์แหง่สนัตภิาพ” ท่ีกองก�าลงั
ป้องกนัตนเองของญ่ีปุ่ นปลกูลงบนแผน่ดนิ
แอฟริกา มีชะตาก�าหนดให้เบง่บานเป็นดอกไม้
ดอกใหญ่ในวนัหนึง่ ผู้คนท่ีกองก�าลงัป้องกนั
ตนเองให้การฝึกอบรมจะแบกอนาคตแหง่
สนัตภิาพของแอฟริกา รวมทัง้รักษาสนัตภิาพ
และความรุ่งเรืองของโลกไว้อยา่งแนน่อน

ข้าพเจ้าขอให้ทา่นทุม่เทความพยายามทัง้
มวลตอ่ไป เพ่ือสนัตภิาพและความมัน่คงของ
ประชาคมโลกด้วยความภาคภมิูใจย่ิง ข้าพเจ้า
เช่ือมัน่ในตวัทา่นอยา่งแรงกล้า

ความเคารพและส�านึกในบุญคุณ
วนันี ้ประชาชนชาวญ่ีปุ่ นร้อยละ 90 ให้ความ
เคารพนบัถือกองก�าลงัป้องกนัตนเอง แตใ่น
ระยะเวลากวา่ 60 ปีท่ีผา่นมา เคยมีชว่งท่ีการ
ด�ารงอยูข่องกองก�าลงัป้องกนัตนเองถกูมอง
อยา่งไมพ่อใจ อยา่งไรก็ตาม บคุลากรของกอง
ก�าลงัป้องกนัตนเองก็กดัฟันทนและอทิุศตน
เพ่ือท�าหน้าท่ีให้สมบรูณ์อยา่งเตม็ท่ี

ทา่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ผา่นผลงานท่ีสร้างด้วยตนเองอยา่งแท้จริง

บดันี ้ได้เวลาท่ีการเมืองจะเข้ามามีบทบาท
อยา่งเตม็ท่ีเชน่กนั

เป็นความรับผิดชอบของนกัการเมืองใน
ปัจจบุนั ท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมท่ีชว่ยให้
บคุลากรทกุทา่นในกองก�าลงัป้องกนัตนเอง
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ส�าเร็จด้วยความภาคภมิูใจย่ิง 
ข้าพเจ้ามุง่มัน่อยา่งแนว่แนท่ี่จะปฏิบตัติาม
ความรับผิดชอบนี ้

ส�าหรับครอบครัวของบคุลากรกองก�าลงั
ป้องกนัตนเอง มีแตท่า่นเทา่นัน้ท่ีจะสง่เสริม
ความกล้าหาญของบคุลากรกองก�าลงัป้องกนั
ตนเอง และเป็นแรงบนัดาลใจให้ปฏิบตัิภารกิจ
ด้วยส�านกึในหน้าท่ีอยา่งแข็งขนั ทัง้ในการฝึก

ซ้อมประจ�าวนัรวมถงึในสถานการณ์ท่ีต้องใช้
ความพยายาม

 ในฐานะผู้บญัชาการสงูสดุ ข้าพเจ้าขอ
แสดงความขอบคณุอยา่งสดุซึง้ท่ียอมให้คู่
ครอง บตุรหลาน บดิา และมารดาอนัเป็น
ท่ีรักของทา่นท�าหน้าท่ีรับใช้กองก�าลงัป้องกนั
ตนเอง

ส�าหรับบคุลากรกองก�าลงัป้องกนัตนเอง 
ประชาชนชาวญ่ีปุ่ นและข้าพเจ้าจะยืนหยดั
เคียงข้างทา่นเสมอ โปรดปฏิบตัหิน้าท่ีของทา่น
ในฐานะบคุลากรกองก�าลงัป้องกนัตนเองด้วย
ความภาคภมิูใจและความมัน่ใจโดยไมล่ืมค�า
สญัญาดงักลา่ว

ก่อนจบการปราศรัย ข้าพเจ้าขอแสดง
ความหวงัจากใจจริงวา่ทา่นจะตระหนกัถงึ
ความส�าคญัของหน้าท่ีอยูเ่สมอ ปฏิบตัติน
ด้วยความซ่ือสตัย์ และท�างานด้วยความขยนั
หมัน่เพียรย่ิงขึน้ เพ่ือรักษาสนัตภิาพและความ
มัน่คงของญ่ีปุ่ นและโลกสืบไป o

นายทหารจากกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญีปุ่่นเข้าร่วมการตรวจพลทีส่นามฝึกในเมอืงอาซากะ จงัหวดัไซตามะ  เก็ตตีอิ้มเมจ

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ผู้บญัชาการสงูสดุแหง่
กองก�าลงัป้องกนัตนเอง กลา่วค�าปราศรัยนีเ้ม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561 ระหวา่งการตรวจพลเน่ืองในโอกาสครบรอบการก่อตัง้
กองก�าลงัป้องกนัตนเอง บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั 
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เด็
กชายโรอนึ บนุทอน นกัเรียนชาวกมัพชูาซึง่นัง่อยู่
ในอาคารท่ีท�าด้วยยางท่ีใช้แล้ว ขวดพลาสตกิ และ
ขยะรีไซเคลิอ่ืน ๆ จดบนัทกึอยา่งรวดเร็วระหวา่ง

เรียนภาษาองักฤษท่ี "โรงเรียนจากขยะ" ซึง่จา่ยคา่เลา่เรียน
เป็นขยะแทนเงิน

ในทางกลบักนั เดก็ยากไร้อยา่งเดก็ชายบนุทอนท่ีเคย
เป็นขอทานข้างถนน สามารถเข้าชัน้เรียนคอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษา รวมถงึได้เรียนรู้คณุคา่การลดขยะใน

ประเทศท่ีขึน้ช่ือเร่ืองมลพิษและแทบไมมี่การรีไซเคลิ
"ผมเลกิเป็นขอทาน... เหมือนผมมีโอกาสได้เร่ิมชีวิตใหม"่ 

เดก็ชายบนุทอนผู้จา่ยคา่เรียนของเขาด้วยฝาขวดทิง้แล้วหนึง่
ถงุกลา่ว

โรงเรียนโคโคนทัท่ีสร้างจากขยะรีไซเคลิเกือบทัง้หมดตัง้
อยูใ่นอทุยานแหง่ชาตท่ีิเขียวชอุม่แหง่นี ้เป็นความคดิของนาย
อกู แวนเดย์ ฉายา "ชายหนุม่ผู้ ใช้ประโยชน์จากขยะ" อดีตผู้
จดัการโรงแรมท่ีฝันอยากให้กมัพชูาปราศจากขยะ

โรงเรียนแหง่นีมี้นกัเรียนราว 65 คน ผนงัห้องเรียนท�าจาก
ยางรถยนต์ทาสี และทางเข้าประดบัด้วยภาพศลิปะบนผนงั
รูปธงชาตกิมัพชูาท่ีท�าด้วยฝาขวดสีตา่ง ๆ

ขยะสว่นใหญ่ได้มาจากนกัเรียนในรูปแบบของคา่เทอม
"ผมใช้ขยะเพ่ือให้การศกึษาแก่เดก็ โดยเปลี่ยนขยะให้

เป็นห้องเรียน เพ่ือให้เดก็เข้าใจคณุคา่ของการเปลี่ยนขยะให้
เป็นประโยชน์ นายแวนเดย์ วยั 34 ปีกลา่วท่ีโรงเรียนซึง่เปิด
ในปี พ.ศ. 2560 อยูห่า่งจากกรุงพนมเปญมาทางตะวนัตก

เดก็นักเรียนยืน่ฝาขวดน�า้
พลาสตกิให้นายอูก แวนเดย์ 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโคโคนัท 
เพือ่จ่ายค่าเล่าเรียน โรงเรียน
แห่งนีอ้ยู่ในอุทยานแห่งชาติ
ครีิรม จงัหวดัก�าปงสปือ

ชายหนุ่มผู้ใช้ประโยชน์

จากขยะแห่งกัมพชูา

เขาเปิดโรงเรียนโดยที่มีเดก็จ่ายค่า

เล่าเรียนส�าหรับการศกึษาด้วยวัสดุ

ที่น�ามารีไซเคลิ

เร่ืองโดย เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IPDF
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นักเรียนโรงเรียน
โคโคนัทเกบ็ขวด
น�า้พลาสตกิใช้แล้ว
และของทีรี่ไซเคลิ
ได้อืน่ ๆ ทีล่าน
สาธารณะ

นายอูก แวนเดย์ 
สอนนักเรียนใน
ช้ันเรียน ในห้อง
ทีม่ผีนังท�าด้วย
ยางทาสี

ประมาณ 115 กิโลเมตร
เขาตัง้ใจท่ีจะขยายชัน้เรียนให้คนยากจน

ในก�าปงสปือ จงัหวดัแหง่การเกษตร เพ่ือ
รองรับเดก็ 200 คนในระดบัชัน้อนบุาลท่ีจะ
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2562 และมีผนงัท่ีท�าด้วย
ขวดพลาสติก เขาเป็นคนหนุม่ท่ีมองโลกในแง่
ดีและเป็นตวัแทนของสิง่แวดล้อม

"เราหวงัวา่เดก็ ๆ จะเป็นนกักิจกรรมหน้า
ใหมใ่นกมัพชูา ท่ีเข้าใจการใช้ การจดัการ 
และการรีไซเคิลขยะ" นายแวนเดย์กลา่ว

นายแวนเดย์ได้แรงบลัดาลใจหลงัจากเดนิทางไปทัว่
กมัพชูาและได้เหน็สถานท่ีทอ่งเท่ียวมีแตข่ยะ จากปัญหานี ้
เขาตัง้โครงการน�าร่องในกรุงพนมเปญเม่ือปี พ.ศ. 2556 ก่อน
ขยบัขยายไปสถานท่ีท่ีสองในอทุยานแหง่ชาติ

นายแวนเดย์มีวิสยัทศัน์ท่ีมุง่มัน่อยา่งแรงกล้าให้กมัพชูา
ใสใ่จเร่ืองขยะ ในประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่มีคน
ทิง้ถงุและขวดพลาสตกิโดยไมย่ัง้คดิ หลายแหง่กลายเป็น
เมืองขยะล้นหรือชายหาดขยะซึง่ครัง้หนึง่เคยงดงาม

กมัพชูามีขยะมลูฝอยสะสมถงึ 3.6 ล้านตนัตอ่ปีใน พ.ศ. 
2560 ตามท่ีกระทรวงสิง่แวดล้อมระบุ

ขยะได้รับการรีไซเคลิเพียงร้อยละ 11 ขณะท่ีอีกเกือบคร่ึง
น�าไปเผาหรือโยนทิง้แมน่�า้ ท�าให้เกิดมลพิษแพร่กระจาย นาย
เนตร พกัตรา โฆษกกระทรวงกลา่ว

ขยะสว่นท่ีเหลือบรรทกุไปทิง้ท่ีหลมุฝังกลบและสถานท่ีฝัง
กลบท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ซึง่กองขยะท่ีปลอ่ยก๊าซมีเทนอาจท�าให้
เกิดไฟไหม้ รวมทัง้เพ่ิมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เหตกุารณ์ร้ายแรงเหลา่นีผ้ลกัดนัให้นายแวนเดย์สร้าง
โรงเรียนโคโคนทั ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากการบริจาคและ

ครูอาสาสมคัร เพ่ือสอนเดก็ ๆ ท่ีในโรงเรียนภาคปกตขิองรัฐ
ได้รับการอบรมบม่นิสยัด้านสิง่แวดล้อมเพียงน้อยนิด

นอกจากนีย้งัเป็นโอกาสชว่ยเดก็ท่ีไมมี่ทนุทรัพย์ในการ
เข้าตวิหลงัเลกิเรียน ซึง่กลายเป็นเร่ืองธรรมดาของเดก็ ๆ ทัว่
กมัพชูา

กฎหมายก�าหนดให้ประชาชนเข้าถงึระบบการศกึษาของ
รัฐโดยไมมี่คา่ใช้จา่ย แตช่ัน้เรียน "เสริม" ภาษาองักฤษหรือ
วิชานอกหลกัสตูรมีคา่ใช้จา่ยพิเศษตัง้แต ่5 ดอลลาร์หสรัฐ 
(ประมาณ 150 บาท) ไปจนถงึหลายร้อยดอลลาร์ (ประมาณ 
3,000 บาท) ขึน้อยูก่บัโรงเรียนและสถานท่ี ซึง่อาจเป็นการ
ลงทนุท่ีสงูลิว่ในประเทศท่ีรายได้เฉลี่ยตอ่คนน้อยกวา่ 1,400 
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 42,000 บาท) ตอ่ปี

ส�าหรับครอบครัวท่ียากจนกวา่นัน้ในพืน้ท่ีหา่งไกล 
เดก็ ๆ จะถกูสง่ให้ไปขอทานหาเงินเพ่ือจนุเจือครอบครัว ใน
การจา่ยเงินส�าหรับชัน้เรียนพิเศษจงึเป็นเร่ืองท่ีตดัสนิใจยาก 
ท่ีโรงเรียนแหง่นี ้นายแวนเดย์อยากให้วฏัจกัรเลวร้ายนีส้ิน้สดุ
ลง ซึง่ท�าได้ส�าเร็จในบางสว่นแล้ว

"ครูภาษาองักฤษของผมไมอ่นญุาตให้ผมขอทานหรือ
เลน่พนนั" เดก็ชายซนั เซรย์โดว์ วยั 10 ขวบ ผู้ เคยเป็นขอทาน 
กลา่ว "ผมดีใจ โตขึน้ผมอยากเป็นหมอ"
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สหราชอาณาจกัร

เยอรมนี

ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 รัฐบาลองักฤษกลา่ววา่มีแผนการประณาม

ฮิซบลุลอฮ์วา่เป็นกลุม่ผู้ ก่อการร้าย โดยกลา่วหาองค์กรท่ีอิหร่านหนนุหลงัวา่ก่อ

ความไมส่งบให้ตะวนัออกกลาง

รัฐสภาสหราชอาณาจกัรได้รับค�าสัง่ให้ประณามฮิซบลุลอฮ์และกลุม่อ่ืนอีกสองกลุม่ ค�า

สัง่ดงักลา่วเร่ิมมีผลวนัท่ี 1 มีนาคม การเป็นสมาชิกหรือการเชิญชวนให้สนบัสนนุฮิซบลุลอฮ์

จงึถือเป็นความผิดทางอาญา มีโทษจ�าคกุไมเ่กิน 10 ปี กระทัง่ปัจจบุนั กลุม่กองก�าลงัทหาร

ของเลบานอนถกูตราหน้าวา่เป็นอาชญากรในองักฤษ แตย่งัไมใ่ชก่รณีของหนว่ยทางการ

เมืองของกลุม่ดงักลา่ว

ฮิซบลุลอฮ์คือการเคลื่อนไหวของชาวมสุลมินิกายชีอะฮ์ท่ีเกิดขึน้ชว่งต้นทศวรรษ 

1980 (พ.ศ. 2520 - 2529) โดยได้รับเงินสนบัสนนุจากอิหร่าน ซึง่ชนะจากการเลือกตัง้

ในเลบานอนเม่ือปีท่ีผา่นมา ท�าให้ปัจจบุนัมีรัฐมนตรีสามคนในรัฐบาล สหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอ่ืน ๆ กลา่วหาวา่กลุม่ดงักลา่วก่อความไมส่งบในภมิูภาค ผา่นการแทรกแซงกองทพั

ในซีเรียฝ่ังรัฐบาลของนายบชัชาร อลัอะซดั ประธานาธิบดี

นายซาจิด จวิด รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย กลา่ววา่จะด�าเนินการตอ่ต้านกลุม่

ตา่ง ๆ ท่ีคกุคามความปลอดภยัและความมัน่คง และยงักลา่วหาวา่ฮิซบลุลอฮ์ก่อความไม่

สงบในตะวนัออกกลาง "เราไมส่ามารถแยกแยะระหวา่งกองก�าลงัทหารท่ีถกูประณามกบั

พรรคการเมืองได้อีกตอ่ไปแล้ว" นายจวิดระบ ุ"ด้วยเหตนีุ ้ผมจงึตดัสนิใจประณามกลุม่ดงั

กลา่วทัง้หมด"   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

การป้องกนัการระบาดฉับพลนั
กลุ่มความร่วมมอืในการค้นหาเพือ่

เอาชนะการระบาดคร้ังต่อไปได้
ท�าข้อตกลงมูลค่า 34 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 1 พนัล้านบาท) กบั ควิวคั 
บริษทัเทคโนโลยชีีวภาพเยอรมนัเพือ่พฒันา
เทคโนโลย ี"การพมิพ์" วคัซีน ซ่ึงมุ่งหมาย
ทีจ่ะสร้างวทิยาการเพือ่ต่อสู้กบัโรคต่าง ๆ

พนัธมติรเพือ่เตรียมความพร้อมในการ
ระบาดของโรคกล่าวว่า การสนับสนุนจะ
ส่งเสริมการท�างานของควิวคัเกีย่วกบั
ต้นแบบผลติภณัฑ์เคร่ืองพมิพ์อาร์เอน็เอ 
ซ่ึงเป็นส่ิงอ�านวยความสะดวกการพมิพ์
อตัโนมตัทิีเ่คลือ่นย้ายได้ส�าหรับโมเลกลุ
ชนิดทีเ่รียกกนัว่าเมสเซนเจอร์ อาร์เอน็เอ 

วคัซีนแบบเดมิใช้จุลชีพก่อโรคทีม่ชีีวติ
หรือทีล่ดฤทธิ�ส่วนต่าง ๆ เพือ่สร้างการตอบ
สนองทางภูมคุ้ิมกนั ส่วนเทคโนโลยใีหม่ที่
ได้รับการพฒันาจะใช้โมเลกลุเอม็อาร์เอน็
เอเพือ่ล�าเลยีงข้อมูลทางพนัธุกรรมจาก
ดเีอน็เอเข้าสู่เซลล์ จากน้ันส่ังให้ผลติโปรตนี
เฉพาะหรือสารก่อภูมต้ิานทานเพือ่ชักน�า
การตอบสนองทางภูมคุ้ิมกนั 

การระบาดของโรคตดิเช้ือ เช่น อโีบลา 
ซิกา และลาสซาไม่อาจคาดเดาได้และแพร่
ไปอย่างรวดเร็ว แต่การพฒันาวคัซีนต่อต้าน
โรคเหล่านีใ้นตอนนีอ้าจใช้เวลา 10 ปีขึน้ไป 

พนัธมติรเพือ่เตรียมความพร้อมใน
การระบาดของโรค ซ่ึงก่อตั้งเมือ่ต้นปี พ.ศ. 

2560 มเีป้าหมายทีจ่ะเร่งการพฒันาวคัซีน
ต่อต้านเช้ือโรคเหล่านี ้ตลอดจนโรคใหม่ ๆ 
ทีย่งัไม่เป็นทีรู้่จกั หรือทีเ่รียกรวม ๆ ว่าโรค
เอก็ซ์ 

ภายใต้ข้อตกลงสามปีกบัพนัธมติรเพือ่
เตรียมความพร้อมในการระบาดของโรค 
ควิวคัจะใช้แพลตฟอร์มเอม็อาร์เอน็เอเพือ่
พฒันาวคัซีนทีม่ศัีกยภาพต่อต้านไข้ลาสซา 
โรคพษิสุนัขบ้า และไข้เหลอืง 

หากการทดสอบทางการแพทย์เบือ้งต้น
ส�าหรับทั้งสามโรคประสบความส�าเร็จ การ
วจิยัวคัซีนทีอ่ยู่ระหว่างการคดัเลอืกสองตวั
จะได้รับการพฒันาผ่านการทดลองความ
ปลอดภยัระยะแรกในมนุษย์   รอยเตอร์

ชาวอังกฤษ
เคล่ือนไหวเพื่อ
ประณามฮซิบุลลอฮ์

อยีปิต์

ราชวงศ์ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ
ในการค้นพบทางโบราณคดคีร้ังส�าคญัของอยีปิต์เมือ่เดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2562 ได้ค้นพบสุสานราชวงศ์ทีห้่าอย่างเป็นทางการ ซ่ึงสุสาน

ตกแต่งด้วยภาพสลกันูนต�า่ทีม่สีีสันและค�าจารึกทีค่งสภาพอย่างดี

สุสานดงักล่าวอยู่ใกล้นครสุสานขนาดใหญ่ของซัคคาราทางตอน

ใต้ของกรุงไคโร เป็นสุสานของนายคูว ีขุนนางช้ันผู้ใหญ่ทีเ่ช่ือกนัว่า

เป็นชนช้ันสูงในยุคราชวงศ์ที ่5 ซ่ึงปกครองอยีปิต์เมือ่ประมาณ 4,300 

ปีทีแ่ล้ว

สุสานของนายคูวมีรูีปทรงตวัแอล เร่ิมต้นจากทางเดนิเลก็ ๆ มุ่ง

หน้าลงไปห้องรับรอง จากน้ันจงึเป็นห้องขนาดใหญ่ทีม่ภีาพสลกันูน

ต�า่เขยีนสีทีพ่รรณาถงึ

เจ้าของสุสานทีอ่ยู่หน้า

แท่นบูชา" นายโมฮาเหมด็ 

เมกาเฮด หัวหน้าทมีขุดค้น

กล่าว ระบุในแถลงการณ์

กระทรวงโบราณวตัถุ

นายคาเลด อลัเอนานี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

โบราณวตัถุ พร้อมเหล่า

คณะราชทูต กล่าวถงึสุสานทีค้่นพบในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึง

ส่วนใหญ่ท�าจากหินปูนสีขาว ภาพเขยีนต่าง ๆ ประดบัเรซินสีเขยีว

พเิศษ และน�า้มนัทีใ่ช้ในพธีิฝังศพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโบราณ

วตัถุกล่าว ผนังทศิเหนือของสุสานบ่งช้ีว่าการออกแบบองิจากลกัษณะ

ทางสถาปัตยกรรมของพรีะมดิใหญ่ของราชวงศ์ แถลงการณ์ระบุ

ทมีขุดค้นได้ขุดสุสานหลายแห่งในยุคราชวงศ์ทีห้่า เมือ่เร็ว ๆ นี ้

นักโบราณคดพีบค�าจารึกบนเสาแกรนิต เนือ้ความสดุดถีงึราชินีเซติ

บอร์ ผู้ทีเ่ช่ือกนัว่าเป็นพระมเหสีของฟาโรห์เจดคาเร ไอเซซิส ฟาโรห์

ล�าดบัที ่8 และก่อนล�าดบัสุดท้ายของราชวงศ์  เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

ข่าวรอบโลก
IPDF

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ



การส�ารวจใต้ทะเล
นักวทิยาศาสตร์ท�าเอกสารบันทกึการเปลีย่นแปลงใต้ทะเลในน่านน�า้เซเชลส์

เร่ืองและภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ภารกิจส�ารวจมหาสมทุรอินเดียและบนัทกึ

การเปลี่ยนแปลงอนัเป็นประวตักิารณ์ใน

โลกใต้เกลียวคลื่น เร่ิมต้นการวิจยัเม่ือเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2562 บริเวณนา่นน�า้เซเชลส์

ทีมภารกิจเน็กตนั ซึง่น�าโดยองักฤษเดนิทางมา

ถงึหมูเ่กาะขนาดเลก็อยา่งอลัฟอนเซในยามเช้าตรู่ 

หลงัจากเผชิญสภาพอากาศอนัเลวร้ายจนต้องเปลี่ยน

เคร่ืองบนิและเส้นทาง

คณะส�ารวจผู้ เป่ียมความมุง่มัน่จะด�าเนินการ

ส�ารวจเจาะลกึหนึง่ในนา่นน�า้ขนาดใหญ่แหง่สดุท้าย

บนโลกท่ียงัไมเ่คยมีการส�ารวจมาก่อน โดยผืนน�า้อนั

กว้างใหญ่แหง่นีไ้ด้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศแล้ว การท�าความเข้าใจระบบ

นิเวศของมหาสมทุรอินเดียไมเ่พียงมีความส�าคญั

ในด้านสายพนัธุ์สิง่มีชีวิตท่ีอาศยัอยู ่แตย่งัมีความ

ส�าคญัตอ่ประชากรประมาณ 2.5 พนัล้านคนท่ีอาศยั

อยูใ่นภมิูภาคนี ้ตัง้แตแ่อฟริกาตะวนัออกไปจนถงึ

คาบสมทุรอาหรับ อนทุวีปอินเดีย และเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้

การวิจยัเร่ิมต้นด้วยการใช้อปุกรณ์ท่ีเรียบงา่ย 

อาทิ อปุกรณ์ส�าหรับวดัเคมีในน�า้และตาขา่ยท่ีใช้จบั

แพลงก์ตอนสตัว์ แม้วา่ในท้ายท่ีสดุ ภารกิจดงักลา่ว

จะใช้เรือด�าน�า้เทคโนโลยีขัน้สงู

"เม่ือในท่ีสดุ คณุได้ลงมือท�างานทางวิทยาศาสตร์

จริง ๆ สกัที ก็เป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างโลง่อกและสนกุมาก

คะ่" ดร. หลยุส์ ออลคอ็ก ศาสตราจารย์ด้านสตัววิทยา

แหง่มหาวิทยาลยัไอร์แลนด์ในกลัเวย์กลา่ว

อลัฟอนเซคือเกาะขนาดเลก็ซึง่เป็นยอดภเูขาท่ี

จมอยูใ่ต้น�า้ อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของวิกตอเรีย 

ซึง่เป็นเมืองหลวงของเซเชลส์ไกลออกไป 232 ไมล์

ทะเล ในระยะไมก่ี่กิโลเมตรจากชายฝ่ังของเกาะแหง่นี ้

มหาสมทุรมีความลกึถงึ 5,000 เมตร

นกัวิทยาศาสตร์มีความรู้เพียงน้อยนิดเก่ียวกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะอลัฟอนเซ 

เน่ืองจากเกาะแหง่นีย้งัไมเ่คยมีการส�ารวจในระดบัท่ี

ลกึกวา่ชัน้ส�าหรับด�าน�า้

เม่ือเร็ว ๆ นี ้นางสเตฟานี มารี สมาชิกในทีม

ภารกิจซึง่เป็นนกัวิจยัทางทะเลจากเซเชลส์ ใช้เวลา

หนึง่สปัดาห์บนเกาะอลัฟอนเซเพ่ือด�าเนินการศกึษา

สายพนัธ์ปุลาท่ีเรียกวา่ปลากะมงพร้าว นางมารีเลา่

วา่รู้สกึต่ืนเต้นท่ีได้พบวา่มีสิง่มีชีวิตมากมายอยูใ่ต้

มหาสมทุร

"เม่ืออากาศแจม่ใสจะมองเหน็สิง่ตา่ง ๆ ได้

มากมายเลยคะ่ อยา่งเชน่ ฉลาม ปลากะมงพร้าว 

ปะการังด้วย ดงันัน้จงึเหมือนได้พบสถานท่ีท่ีแตกตา่ง 

ทิวทศัน์ท่ีแปลกใหมอ่ยูต่ลอดเวลา" นางมารีกลา่ว

นางมารีมีหน้าท่ีเก็บรวบรวมแพลงก์ตอนสตัว์เพ่ือ

ท�าการจ�าแนกอนกุรมวิธาน

"ฉนัต่ืนเต้นจริง ๆ ภารกิจนีจ้ะเป็นการเปิดเผย

ความรู้ใหม ่ๆ เพราะฉนัไมเ่คยเหน็ในระดบัความ

ลกึขนาดนีเ้ลย" นางมารีกลา่ว "ภารกิจนีส้�าคญัมาก 

ปลากินแพลงก์ตอนสตัว์เป็นอาหาร ดงันัน้เราต้องดู

คณุภาพของแพลงก์ตอน เพราะหากระบบนิเวศมีการ

เปลี่ยนแปลง อาจสง่ผลกระทบตอ่ปลาท่ีเรากิน"

ภารกิจนีค้าดวา่จะค้นพบสตัว์สายพนัธุ์ใหม ่

ตลอดจนจดัท�าเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและมลพิษท่ีเกิดจาก

มนษุย์

ข้อมลูจากภารกิจนีจ้ะน�าไปใช้ชว่ยเซเชลส์

รวบรวมและขยายนโยบายคุ้มครองนา่นน�า้เกือบหนึง่

ในสามของประเทศภายใน พ.ศ. 2563 โดยพืน้ท่ีทาง

ทะเลท่ีจะได้รับการคุ้มครองมีขนาดใหญ่กวา่ประเทศ

เยอรมนี การริเร่ิมครัง้นีเ้ป็นองค์ประกอบหลกัส�าหรับ

นโยบาย "เศรษฐกิจสีน�า้เงิน" ของเซเชลส์ ซึง่พยายาม

สร้างสมดลุระหวา่งความจ�าเป็นด้านการพฒันากบั

สภาพแวดล้อมทางมหาสมทุรดงักลา่ว 

เรือด�าน�า้ไร้คนขบัขึน้มายงัผวิน�า้หลงั
จากภารกจิกู้คนืยานพาหนะทีด่�าเนินการ
ทางไกลในมหาสมุทรอนิเดยีไม่ส�าเร็จ
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ทหารกองทพัสิงคโปร์เตรียมออกจากยานรบสะเทนิน�า้สะเทนิบกในระหว่างการฝึกแวเลยีนต์มารก 
ทีศู่นย์การรบทางอากาศนาวกิโยธินในทเวนตีไ้นน์ ปาล์มส์ รัฐแคลฟิอร์เนีย ในสหรัฐฯ เมือ่วนัที ่
11 กนัยายน พ.ศ. 2561 กองทพัสิงคโปร์และนาวกิโยธินสหรัฐฯ ด�าเนินการฝึกแวเลยีนต์มาร์กเป็น
ประจ�าทุกปี เพือ่กระชับสัมพนัธ์ระหว่างกนัผ่านการฝึกใช้อาวุธรวม

ภำพโดย: ส.ต. ริตา แดเนียล | นำวกิโยธินสหรัฐฯ

จติใจทีห้่าวหาญ
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หน่วยคอมมานโดต่อต้านการก่อการร้ายอนิโดนีเซียเข้าร่วมการซ้อมร่วมในกรุงจาการ์ตา เมือ่วนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 
2562 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกรมปฏบัิตกิารพเิศษการต่อต้านการก่อการร้ายจากกองทพัอากาศอนิโดนีเซียซ่ึงเป็น
ทีรู้่จกัในช่ือ ปาสคาส, กองบัญชาการพเิศษกองทพัอนิโดนีเซียซ่ึงเป็นทีรู้่จกัในช่ือ โกปาสซุส และกองบัญชาการ
พเิศษของกองทพัเรืออนิโดนีเซียซ่ึงเป็นทีรู้่จกัในช่ือ เดนจากา การซ้อมรบเป็นส่วนหน่ึงของกองทพัอนิโดนีเซีย ใน
การเตรียมความพร้อมเพือ่รักษาความมัน่คงในประเทศส�าหรับการเลอืกตั้งวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2562

ภำพโดย: เอเดค เบอร์รี | เอเอฟพ/ีเกต็ต้ีอิมเมจ

เป้าหมายทีแ่น่นอน
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