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การใช้ ข้อมลู เท็จ
จ�านวนมากเป็ นอาวธุ
การแผ่อทิ ธิพล
ของพรรคคอมมิวนิสต์จนี

IPDF

สารบัญ

ชุดที่ 44 ฉบับที่ 3

เรื่ องเด่ น
10 เงินทุนอุดหนุนส�าหรั บแม่ น�า้ โขง

ญี่ปนมี
ุ่ บทบาททางการเงินที่โดดเด่น ในด้ านการพัฒนาและ
การอนุรักษ์ ในภูมิภาค

16 สงครามทางการเมือง

สาธารณรัฐประชาชนจีน พยายามครอบง�ารัฐบาลต่างประเทศ
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมืองและการทหาร

22 การเผยแพร่ แนวคิดด้ วยโฆษณาชวนเชื่อ

สถาบันขงจื๊อซึง่ อยูภ่ ายใต้ การดูแลของรัฐบาลจีน แทรกแซง
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ด้ วยวิธีที่ร้ายกาจและเผด็จการขึ ้นเรื่ อย ๆ

28 การปลูกฝั งความเชื่อในกองทัพจีน

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ย้ อนกลับมาใช้ อดุ มการณ์
ของพรรคที่เป็ นรากฐานแบบการโฆษณาชวนเชื่อ

32 การบ�าบัดฟื ้ นฟูผ้ ูก่อการร้ าย

กระแสสังคมและวัฒนธรรม ให้ โอกาสแก้ ตวั แก่ผ้ กู ่อการร้ าย
ในอินโดนีเซีย

40 การหารื อส�าหรั บลุ่มน�า้ ลึก

อินเดียอาจขยายการเข้ าถึงทางทะเล จากการพัฒนาท่าเรื อ
อินโดนีเซีย

44 ยุคใหม่ แห่ งการกลาโหมญี่ปุ่น

ญี่ปนเสริ
ุ่ มสร้ างสถาปั ตยกรรมด้ านกลาโหมระดับประเทศ
ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงที่มีการเปลี่ยนแปลง

48 สัญลักษณ์ แห่ งอิสรภาพ

ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ประจ�าภาคพื ้นญี่ปนุ่ เผยถึงแรง
บันดาลใจแห่งความมุง่ มัน่ ในการรับใช้ ชาติ จากเหตุการณ์ชว่ ย
ชีวิตครอบครัวของตนในสงครามเวียดนาม

50 ความเร็วเสียงก้ าวหน้ า

สหรัฐอเมริ กา จีน และรัสเซียแย่งชิงกันแซงหน้ าในการแข่งขัน
สร้ างอาวุธความเร็ วเหนือเสียง

54 บทบาทของออสเตรเลียในอินโดแปซิฟิก
การสร้ างรากฐานสูค่ วามส�าเร็ จทัว่ ภูมิภาค

10

สารบัญหลัก
4 นานาทัศนะอินโดแปซิฟิก
5 ผู้เขียนบทความ
6 มองภูมภิ าค

ข่าวสารจากอินโดแปซิฟิก

8 ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มก�าลังต่อสู้กบั ภัยคุกคามด้ านสงคราม

58 กระบอกเสียง

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ กล่าวถึงการมีสว่ นร่วมใน
สันติภาพของกองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปนุ่

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ชายกัมพูชาเปิ ดโรงเรี ยนที่เด็กจ่ายค่าเล่าเรี ยนด้ วยวัสดุที่น�ามารี ไซเคิล

64 ข่ าวรอบโลก

สหราชอาณาจักรหันไปสัง่ ห้ ามการเป็ นสมาชิกฮิซบุลลอฮ์; อียิปต์พบ
สุสานราชวงศ์ที่ห้าอย่างเป็ นทางการ; กลุม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคลงทุนในเทคโนโลยีเครื่ องพิมพ์วคั ซีน

65 ประเทืองปั ญญา

นักวิทยาศาสตร์ ท�าเอกสารบันทึกการเปลี่ยนแปลงใต้ ทะเลในน่านน� ้า
เซเชลส์

66 ภาพส่ งท้ าย

ทหารกองทัพสิงคโปร์ และหน่วยคอมมานโดต่อต้ านการก่อการร้ าย
อินโดนีเซียเข้ าร่วมการฝึ กซ้ อมทางทหารของตนเองตามล�าดับ

เรื่ องจากปก:

58

ภาพประกอบนี ้แสดงถึงการ
ที่พรรคอมมิวนิสต์จีนใช้ ทกุ
สิง่ เป็ นอาวุธ ตังแต่
้ ถ้อยค�า
และตัวเลข ไปจนถึงการเมือง
และเทคโนโลยี เพื่อครอบง�า
ความคิดของผู้คน รัฐบาล และ
ประเทศต่าง ๆ

นานาทัศนะ

IPDF

ผู้อา่ นทีเ่ คารพ

ยิ

นดีต้อนรับสูน่ ิตยสาร อิ นโด
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับ
ทีว่ า่ ด้ วยการใช้ อำ� นาจรุ กไปยัง
เป้าหมาย
การใช้ อำ� นาจรุ กไปยังเป้าหมาย
หมายถึง ความสามารถของประเทศ
หนึ่ง ๆ ในการใช้ เครื่ องมือทางอ�ำนาจ
บางอย่างหรื อทังหมดของประเทศ
้
เพื่อครอบง�ำประเทศอืน่ ๆ ให้ ดำ� เนิน
การ หรื อปฏิบตั ติ นในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
ฟอรัมฉบับนี ้ จะส�ำรวจตรวจสอบ
การใช้ อำ� นาจรุ กไปยังเป้าหมายจาก
หลากหลายมุมมอง ดร. คลีฟ แฮมิล
ตัน นักเขียนและศาสตราจารย์ด้านจริ ยธรรมสาธารณะชาวออสเตรเลีย ประจ�ำมหาวิทยาลัยชาร์ ลส์
สจ๊ วตของกรุ งแคนเบอร์ รา กล่าวถึงวิธีการทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนท�ำสงครามทางการเมืองกับต่าง
ชาติ เพื่อเดินหน้ าวาระการขยายประเทศและเพื่อให้ มีอำ� นาจครอบครองทัว่ โลก บทความทีเ่ กี่ยวข้ อง
ระบุยทุ ธวิธีเฉพาะที่จีนใช้ ครอบง�ำทังทหารและพลเมื
้
องต่างชาติของจีน
เพื่อรับมือกับความก้ าวร้ าวและขจัดความท้ าทายทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์ร่วมดังกล่าว ประเทศ
พันธมิตรและหุ้นส่วน ต้ องประสานความพยายามด้ านความมัน่ คงร่ วมกัน บทความทีเ่ ขียนโดยเจ้ า
หน้ าทีแ่ สดงให้ เห็นถึงวิธีทญ
ี่ ี่ปนเสนอการลงทุ
ุ่
นที่นา่ เชื่อถือ ส�ำหรับการพัฒนาแม่น� ้ำโขงเป็ นทางเลือก
แทนแผนการโครงสร้ างพื ้นฐานหนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทางของจีน
นอกจากนี ้ นางเจน เอ็ม. ฮาร์ ดี ้ เอกอัครราชทูตประจ�ำสถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ณ เมืองโฮโนลูลู
ยังร่ วมเผยแนวทางของออสเตรเลียเพื่อรับรองแนวคิดอินโดแปซิฟิกทีเ่ สรีและเปิ ดกว้ างในฉบับนี ้ด้ วย
ออสเตรเลียก�ำลังเสริ มสร้ างการมีสว่ นร่ วมแบบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทังหล่
้ อหลอมความสัมพันธ์ ที่
ส�ำคัญ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการท�ำงานร่ วมกัน ต่อต้ านประเทศผู้รุกราน และภัยคุกคามด้ านความ
มัน่ คงรู ปแบบใหม่
ประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ใช้ การผสมผสานเครื่ องมือทางการทูต การ
ทหาร เศรษฐกิจ และข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริ มความมัน่ คงในภูมิภาคและสร้ างความมัน่ ใจให้ อนิ
โดแปซิฟิกมีเสรีและเปิ ดกว้ าง เราต้ องด�ำเนินการร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถใน
การตอบสนองและความร่ วมมือด้ านความมัน่ คง เพื่อขจัดความท้ าทายต่าง ๆ ทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์
ร่ วมกันของเรา รวมทังรั้ กษาความสงบเรี ยบร้ อยระหว่างประเทศตามกฎระเบียบที่น�ำมาซึง่ ความ
รุ่ งเรื องในภูมิภาคในช่วง 70 ปี ทีผ่ า่ นมา
ผมหวังว่าเนื ้อหาฉบับนี ้จะกระตุ้นการสนทนาระดับภูมิภาคและพัฒนาการแก้ ปัญหาด้ านความ
มัน่ คงให้ ก้าวหน้ า ผมยินดีรับฟั งความคิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม ที่
ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปั นมุมมองของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

พลเรื อเอก ฟิ ลปิ เอส. เดวิดสัน
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก
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ผู้เขียนบทความ
ดร. คลีฟ แฮมิลตันเป็ นนักเขียนและ

ศาสตราจารย์ด้านจริ ยธรรมสาธารณะชาว
ออสเตรเลีย ประจ�ามหาวิทยาลัยชาร์ ลส์
สจ๊ วตในกรุงแคนเบอร์ รา ก่อนที่จะเริ่ มเป็ น
ศาสตราจารย์ใน พ.ศ. 2551 ดร. แฮมิลตัน
ด�ารงต�าแหน่งตลอด 14 ปี ในฐานะผู้อ�านวย
การบริ หารประจ�าสถาบันออสเตรเลีย ซึง่ เป็ น
สถาบันวิจยั ที่เขาก่อตังขึ
้ ้น ดร. แฮมิลตันเขียน
บทความหลากหลายประเภท และใน พ.ศ.
2561 ได้ ตีพิมพ์หนังสือเล่มล่าสุดที่มีชื่อว่า การบุกรุกไร้เสียง ว่าด้วยอิ ทธิ พล
จี นในออสเตรเลีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 16

นายหยาง จื่อ เป็ นนักวิเคราะห์อาวุโส

ประจ�าโครงการจีนแห่งวิทยาลัยนานาชาติศกึ ษา
เอส. ราชารัตนัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนั
ยาง ประเทศสิงคโปร์ นายหยางส�าเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
จากมหาวิทยาลัยจอร์ จทาวน์ และศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขากิจการและประวัตศิ าสตร์ โลกจาก
มหาวิทยาลัยจอร์ จเมสัน ก่อนเข้ ามาร่วมงานกับ
วิทยาลัยนานาชาติศกึ ษา เอส. ราชารัตนัม นาย
หยางเคยท�างานที่สถาบันเพื่อสันติภาพสหรัฐอเมริ กา และศูนย์การศึกษาด้ าน
ความมัน่ คงของมหาวิทยาลัยจอร์ จทาวน์ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 28

ดร. นอร์ ฮูดา อิสเมลเป็ นผู้ก่อตัง้
สถาบันเพื่อการสร้ างสันติภาพระหว่างประเทศ
ที่อินโดนีเซีย ปั จจุบนั เป็ นนักวิจยั อาคันตุกะที่
วิทยาลัยนานาชาติศกึ ษา เอส. ราชารัตนัม มหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีนนั ยาง ประเทศสิงคโปร์ ดร.
อิสเมลเป็ นผู้ก�ากับและผลิตภาพยนตร์ สารคดี
เช่น ญิ ฮาดเซลฟี ่ (พ.ศ. 2560) เดอะไบรด์ (พ.ศ.
2561) และซี กกิ้ งเดอะอิ หม่าม (พ.ศ. 2562) ใน
ฟอรัม ฉบับนี ้ ดร. อิสเมลเขียนถึงแนวทางการ

บ�าบัดฟื น้ ฟูอดีตผู้ก่อการร้ าย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 32

นางเจน เอ็ม. ฮาร์ ดี ้ เป็ นเอกอัครราชทูต

ประจ�าสถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ณ นคร
โฮโนลูลู ก่อนหน้ านี ้ นางฮาร์ ดี ้ด�ารงต�าแหน่งผู้ชว่ ย
รัฐมนตรี ฝ่ายควบคุมอาวุธและต่อต้ านการแพร่
ขยาย ในกองความมัน่ คงระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศและการค้ า ณ กรุงแคนเบอร์ รา
ก่อนปฏิบตั หิ น้ าที่นี ้ นางฮาร์ ดี ้เคยด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศสเปน
อันดอร์ รา และอิเควทอเรี ยลกินี นางฮาร์ ดี ้ยังเคย
เขียนหนังสือและบทความวารสารด้ านศิลปะพื ้นเมืองออสเตรเลีย และการ
วิเคราะห์โครงการให้ ความช่วยเหลือในต่างประเทศอีกด้ วย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 54

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�าติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

อิ นโดแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารที่จดั ท�า
ขึ ้นส�าหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากรด้ าน
ความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึง่ จัดท�าขึ ้นโดย
กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก โดยเป็ น
นิตยสารรายไตรมาสที่ให้ เนื ้อหาเชิงลึกที่มีคณ
ุ ภาพใน
หัวข้ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาความมัน่ คงในภูมิภาค
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการต่อต้ านการก่อการร้ าย ความร่วม
มือระหว่างประเทศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ฟอรัม กระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายที่ลกึ ซึ ้ง และ
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่สร้ างสรรค์
ท่านสามารถส่งบทความ ภาพ หัวข้ ออภิปราย
หรื อข้ อคิดเห็นอื่น ๆ มาให้ เราทางออนไลน์ หรื อ
ส่งมาที่:
Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

อิ นโด แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เสนอเนื ้อหาที่
ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ ที่
โพสต์ทกุ วัน ติดตามได้ ที่
www.ipdefenseforum.com

ผู้เข้ าเยี่ยมชมสามารถ:
■ เข้ าไปอ่ านเนื อ
้ หาต่ าง ๆ ออนไลน์
■ ติดตามนิตยสารย้ อนหลัง
■ ส่ งค�าติชมและข้ อเสนอแนะ
■ ขอสมัครเป็ นสมาชิกนิตยสาร
■ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการส่ งบทความ

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
พบกับเราได้ ทางเฟส
บุ๊กและทวิตเตอร์
IPD FORUM
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มองภู มิภาค

ACROSS THE REGION

สิ งคโปร์

เฟซบุ๊กจะสร้ าง

ศูนย์ ข้อมูล
มูลค่ าพันล้ านดอลลาร์

อินโดนี เซี ย

แซงก์ชวั รี
ส�ำหรับคอกำแฟ

เมื่

รอยเตอร์

อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 คนงานคัดแยกเมล็ด
สตาร์ บกั ส์เปิ ดตัวร้ านกาแฟ กาแฟทีไ่ ร่ ในหมู่บ้าน
บนเกาะสุ มาตรา
สาขาที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
ประเทศอินโดนีเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในชื่อ
สตาร์ บกั ส์ เดวาตา คอฟฟี แซงก์ชวั รี
บริ ษัทสตาร์ บกั ส์ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์วา่ ร้ านแซงก์
ชัวรี อนั เป็ นเอกลักษณ์แห่งนี ้ต้ องยกความดีความชอบให้ กบั
อินโดนีเซีย ซึง่ มีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้จดั หากาแฟคุณภาพ
ดีให้ กบั ลูกค้ า รวมทังกาแฟยอดนิ
้
ยมอย่างกาแฟสุมาตรา
อินโดนีเซียเป็ นภูมิภาคที่ปลูกกาแฟอาราบิก้ามากที่สดุ เป็ น
อันดับ 4 ของโลก
ร้ านคอฟฟี แซงก์ชวั รี ซงึ่ มีพื ้นที่กว่า 20,000 ตารางฟุตแห่ง
นี ้ประกอบด้ วยไร่ปลูกกาแฟและห้ องชิมกาแฟ ลูกค้ าสามารถ
ท่องไปตามเส้ นทางการผลิตกาแฟตังแต่
้ เป็ นเมล็ดจนมาอยูใ่ น
ถ้ วย ซึง่ ในระหว่างนัน้ ลูกค้ าสามารถลองล้ างเมล็ดกาแฟ น�า
ไปตากแห้ ง และเกลี่ยเมล็ดกาแฟดิบด้ วยคราด รวมทังกิ
้ จกรรม
อื่น ๆ อีกมากมาย
"เราเริ่ มใช้ กาแฟที่ปลูกจากอินโดนีเซียมานานกว่า 4
ทศวรรษแล้ ว และประทับใจในความร่วมแรงร่วมใจและความ
ใส่ใจที่มีตอ่ เส้ นทางการผลิตกาแฟในทุกขันตอนเสมอ"
้
นายเค
วิน จอห์นสัน ประธานกรรมการบริ หารบริ ษัทสตาร์ บกั ส์กล่าว

สายใยธุรกิจ
6
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เฟซบุ๊กมีแผนการลงทุนกว่ า 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
(ประมาณ 3 หมื่นล้ านบาท) เพื่อสร้ างศูนย์ ข้อมูลในสิงคโปร์
ซึ่งขับเคลื่อนด้ วยพลังงานหมุนเวียนและปรั บเข้ ากับสภาพ
อากาศเขตร้ อนของนครรั ฐแห่ งนี ้
นายโทมัส เฟอร์ ลอง รองประธานเฟซบุ๊ก ฝ่ ายศูนย์ ข้อมูล
โครงสร้ างพืน้ ฐานกล่ าวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ว่ าศูนย์
ดังกล่ าวที่คาดว่ าจะเริ่มด�าเนินการใน พ.ศ. 2565 จะเป็ นแม่
ข่ ายเซิร์ฟเวอร์ ของเฟซบุ๊กและศูนย์ กลางการด�าเนินงานด้ าน
เทคโนโลยีของเฟซบุ๊ก
สิ่งก่ อสร้ างพืน้ ที่ขนาด 170,000 ตารางเมตรในนครรั ฐซึ่ง
มีพนื ้ ที่จา� กัดอย่ างสิงคโปร์ จะสูงกว่ า 11 ชัน้ และมาพร้ อมกับ
คุณสมบัตทิ ่ ปี รั บแต่ งให้ รับกับอุณหภูมริ ้ อนชืน้ ซึ่งแทบจะไม่ ลด
ต�่ากว่ า 25 องศาเซลเซียส
คุณสมบัตดิ งั กล่ าวประกอบด้ วยระบบระบายความร้ อน
ล�า้ สมัย ซึ่งใช้ น�า้ แทนอากาศและจะท�างานได้ ดขี นึ ้ ในความชืน้
ตลอดจนด้ านหน้ าอาคารที่ทา� จากวัสดุพรุ นน�า้ หนักเบาเพื่อให้
อากาศถ่ ายเทได้ ดขี นึ ้
อาคารมูลค่ า 1.02 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ (ประมาณ 3.1
หมื่นล้ านบาท) แห่ งนีจ้ ะเป็ นศูนย์ ข้อมูลแห่ งที่ 15 จากทั่วโลก
ที่สร้ างขึน้ เพื่อเฟซบุ๊กโดยเฉพาะ นายเฟอร์ ลองกล่ าวว่ าเฟซ
บุ๊กซึ่งมีผ้ ูใช้ งาน 2.23 พันล้ านรายต่ อเดือนนับจากสิน้ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 เลือกสิงคโปร์ เป็ นที่ตงั ้ เพราะโครงสร้ าง
พืน้ ฐานของประเทศที่แข็งแกร่ ง ความพร้ อมในด้ านแรงงานที่
มีทกั ษะ และความสะดวกในการติดต่ อกับรั ฐบาล
ด้ านกูเกิลซึ่งได้ สร้ างศูนย์ ข้อมูลสองแห่ งในนครรั ฐแห่ ง
นีแ้ ล้ ว ประกาศเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ว่ าก�าลังเริ่ม
สร้ างอาคารแห่ งที่สาม ด้ วยเงินลงทุนมูลค่ า 850 ล้ านดอลลาร์
สหรั ฐ (ประมาณ 2.6 หมื่นล้ านบาท) เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

ปุ่ ม "ถูกใจ" ของเฟซบุ๊กส่ องสว่ างอยู่ทสี่ � านักงานใหญ่
ของเฟซบุ๊กประจ�าประเทศฝรั่งเศสทีก่ รุงปารีส รอยเตอร์

ปฏิรูปแรงงาน
มาเลเซี ย

มา

เลเซียก�ำลังเคลื่อนไหวเพื่อก�ำจัด
นายหน้ าซึง่ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
การสรรหาแรงงานจากแรงงานต่างชาตินบั
ล้ านรายในราคาที่สงู ลิว่ ท�ำให้ แรงงานต่างชาติ
เหล่านันต้
้ องแบกรับหนี ้สินและเสี่ยงต่อการถูก
เอาเปรี ยบ
ตังแต่
้ โรงงานต่าง ๆ ไปจนถึงสถานที่
ก่อสร้ างและพื ้นที่เพาะปลูก ประเทศมาเลเซีย
ต้ องอาศัยแรงงานต่างชาติจ�ำนวนมากซึง่
คนในท้ องถิ่นมักหลีกเลี่ยง
แรงงานหลายรายเดินทางมาถึงด้ วยการกู้
เงินก้ อนโตเพื่อจ่ายให้ กบั นายหน้ าจัดหางาน
หมายความว่า พวกเขาต้ องท�ำงานใช้ หนี ้ไปอีก
หลายปี ราวกับไม่ได้ รับค่าตอบแทนเลย ซึง่ นี่
เป็ นรูปแบบทาสยุคใหม่ในนามแรงงานขัดหนี ้
มาเลเซียจึงท�ำข้ อตกลงสรรหาแรงงาน
โดยตรงกับเนปาลโดยไม่ต้องผ่านนายหน้ า เพือ่
แก้ ปัญหานี ้ ข้ อตกลงดังกล่าวเกิดขึ ้นหลังจาก
เนปาลระงับการส่งแรงงานชัว่ คราว เนือ่ งจาก
กังวลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานเหล่านัน้
"ข้ อตกลงนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดการค้ า

มนุษย์และการเอาเปรี ยบแรงงาน" นายเอ็ม. คู
ลาเซการัน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากร
มนุษย์มาเลเซียกล่าว
"พวกเขาต้ องไม่ตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ต้อง
ท�ำงานขัดหนี ้ในประเทศนี ้ และติดอยูใ่ นวังวน
อันเลวร้ ายของการได้ คา่ แรงมาเพื่อใช้ หนี ้"
ภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าวซึง่ มีผลบังคับใช้
เมือ่ ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 แรงงาน
ชาวเนปาลจะได้ รบั การว่าจ้ างตามหลักเกณฑ์
ระหว่างรัฐบาล นายจ้ างชาวมาเลเซียจะต้ องรับ
ผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการสรรหาทังหมด
้
รวมทังค่
้ า
เดินทาง วีซา่ และค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ
นายคูลาเซการันกล่าวว่ามาเลเซียก�ำลัง
เจรจาข้ อตกลงแบบเดียวกันกับบังคลาเทศ
อินโดนีเซีย และเวียดนาม
จากตัวเลขของทางการแสดงให้ เห็นว่า บัง
คลาเทศ อินโดนีเซีย และเนปาล มีแรงงานข้ าม
ชาติที่จดทะเบียนเกือบ 2 ล้ านรายท�ำงานมาก
เป็ นอันดับต้ น ๆ ในมาเลเซีย ซึง่ ยังมีอีกหลาย
ล้ านรายที่ท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
บริ ษัทผลิตถุงมือที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกนาม

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ชายชาวกาตาร์ แสดงหนังสื อเดินทางพร้ อมใบ
อนุญาตท�ำงานทีก่ รมการจัดหางานต่ างประเทศใน
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ท็อปโกลฟ ระบุเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
ว่าจะตัดความสัมพันธ์กบั นายหน้ าจัดหางาน
ที่ไร้ จริ ยธรรม หลังจากพบว่าแรงงานข้ ามชาติ
บางส่วนของบริ ษัทท�ำงานล่วงเวลามากเกินไป
เพื่อใช้ หนี ้
หลายปี แล้ วที่นกั รณรงค์ขอให้ มาเลเซีย
ก�ำจัดคนกลางที่เรี ยกเก็บเงินจากแรงงานข้ าม
ชาติสงู ถึง 20,000 ริ งกิตมาเลเซีย (4,790
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 147,000 บาท)
ซึง่ เป็ นหนี ้ที่พวกเขามักต้ องท�ำงานหนักเป็ น
เวลาหลายปี เพื่อชดใช้
แรงงานขัดหนี ้เป็ นหนึง่ ในรูปแบบของการ
เป็ นทาสสมัยใหม่ที่แพร่หลายมากที่สดุ ซึง่ ส่ง
ผลกระทบต่อผู้คนกว่า 40 ล้ านคนทัว่ โลก ตาม
ข้ อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศของ
องค์การสหประชาชาติ รอยเตอร์
IPD FORUM
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IPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ทหารฟิ ลิปปิ นส์ คุ้มกันเส้ น
ทางไปยังมัสยิดทีถ่ ูกท�ำลาย
บริเวณพืน้ ทีท่ ำ� สงครามหลัก
ในเมืองมาราวี ทางตอนใต้
ของเกาะมินดาเนา เมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2561
8
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิม่ ก�ำลังต่ อสู้กับภัยคุกคามด้ านสงคราม

"ที่เกิดขึนจริ
้ งในปั จจุบนั "
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส | ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ป

ระเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ แสวงหาการ
ต่อสู้กบั ภัยคุกคามที่ใช้ ความรุนแรง ได้ ตกลงที่จะ
แบ่งปั นข่าวกรองร่วมกัน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
กลาโหมสิงคโปร์ กล่าวขณะแจ้ งเตือนเกี่ยวกับ
อันตราย “ที่เกิดขึ ้นจริ งในปั จจุบนั ” ในภูมิภาคแห่งนี ้
นายอึ ้ง เอ็ง เฮน กล่าวหลังจากเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมเมื่อปลาย พ.ศ. 2561
ว่า กว่าหนึง่ ปี แล้ วหลังจากนักรบซึง่ เกี่ยวข้ องกับรัฐ
อิสลามยึดเมืองมาราวีทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ ภัย
คุกคามด้ านการก่อการร้ ายมีศกั ยภาพมากขึ ้นกว่าที่เคย
“ช่างโชคร้ าย แม้ สถานการณ์ในอิรักและซีเรี ยจะดี
ขึ ้น แต่เราก็เชื่อว่าจะมีนกั รบต่างชาติเข้ าร่วมเส้ นทางนี ้
มีมากขึ ้น” นายอึ ้งกล่าวเพิ่มเติม
นายอึ ้งระบุวา่ รัฐมนตรี ทงั ้ 18 คนที่เข้ าร่วมการ
ประชุมในสิงคโปร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ มา
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพันธมิตรหลักจาก
นอกภูมิภาคต่างมองว่า “การก่อการร้ ายเป็ นภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ ้นจริ งในปั จจุบนั ”
นายอึ ้งกล่าวเพิม่ เติมว่า คณะผู้แทนจากเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ได้ ใช้ แพลตฟอร์ มการแบ่งปั นข้ อมูลทีเ่ รียก
ว่า “อาวร์ อายส์” ซึง่ จะใช้ เพือ่ แบ่งปั นข้ อมูลข่าวกรอง
ตามเวลาจริงเพือ่ สามารถด�ำเนินการรับมือได้ ทนั ที
แพลตฟอร์ มแบ่งปั นข้ อมูลเกิดขึ ้นหลังจากประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระหนักว่าตนประเมินภัย
คุกคามดังกล่าวต�ำ่ เกินไปก่อนเกิดการโจมตีทเี่ มืองมา
ราวี ซึง่ ความพยายามในการฟื น้ ฟูบ้านเรือนอาจมีคา่ ใช้
จ่ายประมาณ 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 3 หมืน่ ล้ าน
บาท) นายอึ ้งกล่าว
แพลตฟอร์ มดังกล่าวน�ำเสนอโดยอินโดนีเซีย มีรากฐานมา
จากพันธมิตรแบ่งปั นข้ อมูลข่าวกรองทีจ่ ดั ตังโดยสหรั
้
ฐอเมริกา
อังกฤษ และประเทศอืน่ อีกสามประเทศหลังสงครามโลกครัง้ ที่
2 เพือ่ ติดตามตรวจสอบอดีตสหภาพโซเวียต
ผู้แทนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรื อ อาเซียนจ�ำนวน 10 ประเทศ เข้ าร่วมการประชุมด้ าน
ความมัน่ คงนี ้ ตลอดจนนายจิม แมตทิส รัฐมนตรี วา่ การ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนันและเจ้
้
าหน้ าที่จาก
ประเทศต่าง ๆ รวมทังออสเตรเลี
้
ย จีน อินเดีย และรัสเซีย
ระหว่างการโจมตีเมืองมาราวีเมื่อ พ.ศ. 2560 กลุม่ ติด
อาวุธนับร้ อยคนที่มีนกั รบรัฐอิสลามหนุนหลัง เข้ าโจมตีและ
ยึดครองเมืองแห่งนี ้ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม โดย
พยายามที่จะจัดตังฐานทั
้
พในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายอึง้ เอ็ง เฮน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ งคโปร์ กล่ าวเปิ ดการ
ประชุ ม ณ การประชุ มสุ ดยอดด้ านความมัน่ คงประจ�ำสมาคมประชาชาติแห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีป่ ระเทศสิ งคโปร์ เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์พร้ อมทังเครื
้ ่ องบินลาดตระเวนที่ผา่ น
สมรภูมิมามากซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา ขับไล่
ศัตรูไปได้ หลังจากการต่อสู้อย่างหนักหน่วงเป็ นเวลาห้ าเดือน
ซึง่ ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและทังเมื
้ องเหลือ
เพียงซากปรักหักพัง
ทหารจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม
ถึงอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีสว่ นร่วมในการต่อสู้ครัง้ นี ้
ผู้เข้ าร่วมการประชุม “เห็นว่าสงครามเช่นนี ้ต้ องไม่เกิดขึ ้น
ซ� ้ำกับเมืองใด ๆ ในอาเซียน” นายอึ ้งกล่าว
IPD FORUM
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เงินทุนอุดหนุนส�าหรั บ

แม่นา� ้ โขง
ญี่ปนมี
ุ่ บทบาททางการเงินที่โดดเด่ น ในด้ านการ
พัฒนาและการอนุรักษ์ในภูมภิ าค
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

แม่

น� ้าโขงอันงดงามทีท่ อดยาวมากกว่า 4,800 กิโลเมตรจากจีน
ไหลผ่านห้ าประเทศลุม่ แม่น� ้าโขง ได้ แก่ พม่า กัมพูชา ลาว ไทย
และเวียดนามก่อนไหลลงสูท่ ะเลจีนใต้ ซึง่ เป็ นแหล่งอาหาร น� ้า และการ
คมนาคมแก่ประชาชนมากกว่า 60 ล้ านชีวติ ขณะเดียวกันก็เป็ นแหล่ง
ความท้ าทายด้ านสิง่ แวดล้ อมทีย่ ากทีส่ ดุ ของอินโดแปซิฟิก ด้ วยน� ้าตก
ทีเ่ รียงรายและเชี่ยวกราก แม่น� ้าโขงจึงมีภมู ทิ ศั น์ทโี่ ดดเด่นส�าหรับการ
ลงทุนและเป็ นสนามรบรูปแบบใหม่ในการต่อสู้เพือ่ อิทธิพล
ภูมภิ าคลุม่ แม่น� ้าโขงเต็มไปด้ วยการลงทุนทีห่ ลากหลายจาก
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงหลายปี ทผี่ า่ นมาญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศลงทุนทีโ่ ดดเด่นในพม่า
กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม
"จริง ๆ แล้ วมีแง่มมุ การแข่งขันด้ านการลงทุนในแม่น� ้าโขงของญี่ปนุ่
ทีเ่ ผชิญหน้ ากับจีน" ดร. เย่-ควง เหิง ศาสตราจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยโตเกียว กล่าวกับ ฟอรัม "ญี่ปนมั
ุ่ กใช้
ค�าว่า 'โครงสร้ างพื ้นฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ' ซึง่ เป็ นทีร่ ้ ูกนั อย่างกว้ างขวางว่า
เป็ นวิธีแยกโครงการของญี่ปนจากโครงการขนาดใหญ่
ุ่
ของจีน ซึง่ ถูก
มองว่ามีคณ
ุ ภาพต�า่ กว่าและมีความยัง่ ยืนน้ อยกว่าในด้ านงบประมาณ
และสิง่ แวดล้ อม จากความกังวลทีเ่ พิม่ ขึ ้นเกี่ยวกับการทูตกับดักหนี ้ใน
ประเทศผู้รับ" ในโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน "ญี่ปนอาจได้
ุ่
รับ
การมองเป็ นผู้เล่นทางเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ"
ญี่ปนก�
ุ่ าลังสร้ างผลงานที่ส�าคัญด้ านเงินทุนสาธารณะ เพื่อ
สนับสนุนด้ านเงินกู้ภาคเอกชนและเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ในฐานะ
10
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ผู้คนทีพ่ งึ่ พาอาศัยแม่ น�า้ โขงในการ
ด�ารงชีวติ เช่ น คู่สามีภรรยาในจังหวัด
กันดาลของประเทศกัมพูชาคู่นีถ้ ูก
คุกคามจากการก่ อสร้ างเขือ่ นผลิต
กระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้ รับเงินทุนจากจีน
เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

แม่ น�า้ โขงไหลผ่ านภูเขา
หลวงพระบางทางตอน
เหนือของลาว ชื่อเมือง
หมายถึง "พระพุทธรู ป
หลวง" ไอสต็อก

IPD FORUM
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ชิงไห่

การไหลของแม่ นา� ้ โขง
แม่น�า้

จีน

้า
ล้านช

ทิเบต

ง

ภูฏาน

ยูนนาน

บังกลาเทศ

พม่ า

ลาว

แม่น�า้

อ่ าว
เบงกอล

เวียดนาม

โขง

ไทย

กัมพูชา

กม.

600

1,200

1,800

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

0

พันธมิตรทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เพียงในช่วงสามปี ที่ผ่านมา บริ ษัท
ญี่ปนได้
ุ่ ลงทุนในภูมิภาคลุ่มแม่น� ้าโขงเทียบเท่าประมาณ 1.8 หมื่น
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 5.5 แสนล้ านบาท) ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์เดอะสเตรตส์ ไทมส์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
ในสิงคโปร์ ตอนนี ้ ญี่ปนก�
ุ่ าลังขยายขอบเขตเศรษฐกิจในฐานะส่วน
หนึ่งของยุทธศาสตร์ โตเกียว พ.ศ. 2561 ด้ านความร่ วมมือระหว่าง
ญี่ปนกั
ุ่ บแม่น� ้าโขง ในการประชุมกับผู้น�าลุ่มแม่น� ้าโขง พ.ศ. 2561
ญี่ปนให้
ุ่ ค�ามัน่ ว่าจะสนับสนุนเงินทุนในโครงการอีก 150 โครงการ
ในช่วงสามปี ข้ างหน้ า เพื่อปรับปรุ งการเชื่อมต่อในภูมิภาคและ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนกล่
ุ่ าวในระหว่างการ
ประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือลุม่ น� ้าโขงกับญี่ปนุ่ ครัง้ ที่ 10 ซึง่ จัดขึ ้น
ณ กรุงโตเกียวเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ว่า "บันทึกการติดตาม
การสนับสนุนดังกล่าวระบุวา่ เพื่อให้ การลงทุนภาคเอกชนบรรลุผล
มากกว่าเดิม ญี่ปนจะใช้
ุ่
ประโยชน์จากเงินทุนสาธารณะ รวมถึงสิน
เชื่อต่างประเทศ การลงทุน และความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
เป็ นทางการ"
ดร. เหิง กล่าวว่าการลงทุนในแม่น� ้าโขงของญี่ปนเกิ
ุ่ ดขึ ้นก่อนการ
ริเริ่มโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน แม้ วา่ ขณะนี ้การลงทุนดัง
กล่าวจะเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับยุทธศาสตร์ อนิ โดแปซิฟิกของนาย
อาเบะ และมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงมากขึ ้นเพือ่ ต่อต้ านอิทธิพลของจีน

วิสยั ทัศน์ ทางเลือก

ก่อนการประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือลุม่ น� ้าโขงกับญี่ปนุ่ นายอาเบะ
ได้ จดั การประชุมกับผู้น�าของกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามเป็ นราย
บุคคล ในการประชุมดังกล่าว นายอาเบะได้ ยนื่ ข้ อเสนอทีข่ ดั แย้ งกับ
โครงการของจีนอย่างสิ ้นเชิง เช่น ในกรณีของเขือ่ นกระแสไฟฟ้าทีม่ ี
การกล่าวโทษว่าท�าให้ สงิ่ แวดล้ อมในภูมภิ าคนี ้เสียหาย
นายอาเบะให้ คา� มัน่ ว่าจะมอบความช่วยเหลือแก่ลาวสูงถึง 8 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 245 ล้ านบาท) เพือ่ เร่งท�าลายและก�าจัด
สรรพาวุธทีย่ งั ไม่ระเบิด ในประเทศลาว เศษซากระเบิดนับล้ านชิ ้นที่
หลงเหลือจากความขัดแย้ งของเวียดนาม ก่อให้ เกิดความเสีย่ งต่อการ
ท�าเกษตรกรรมและการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเนื่องจากยังไม่มกี าร
ก�าจัดทิ ้ง
นายทองลุน สีสลุ ดิ กล่าวว่า "เราขอชืน่ ชมความช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการของญี่ปนอย่
ุ่ างสูง" ตามรายงานของเว็บไซต์
นิกเคอิ เอเชียน รีววิ "ซึง่ นีจ่ ะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว"
นอกจากนี ้ รัฐบาลญี่ปนยั
ุ่ งเสนอเงินกู้ยมื ให้ กมั พูชาสูงถึง 31.6
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 968 ล้ านบาท) เพือ่ สร้ างสิง่ อ�านวย
ความสะดวกด้ านชลประทานในพื ้นทีโ่ ตนเลสาบ ซึง่ เป็ นแหล่งประมง
น� ้าจืดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ให้ ผลผลิตปลา
หญิงชาวเวียดนามขาย
3.9 ล้ านเมตริกตันต่อปี โดยมีมลู ค่ากว่า
ผักและผลไม้ จากตลาด
3 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 9.1
น�า้ ทีแ่ ม่ น�า้ โขง แม่ น�า้ โขง
หมืน่ ล้ านบาท) วงจรน� ้าท่วมจะท�าให้
มีชื่อเสี ยงว่ าเป็ นตลาดน�า้
มีพื ้นทีซ่ งึ่ เหมาะแก่การท�าเกษตรกรรม
ทีช่ ่ วยให้ เกษตรกรค้ าขาย
เมือ่ น� ้าลด และทะเลสาบจะขยาย
สิ นค้ ากับพ่ อค้ าคนกลางใน
ท้ องถิน่
บริเวณเป็ นห้ าเท่าในช่วงฤดูน� ้าหลาก
ไอสต็อก
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นายชินโซ อาเบะ นายก
รัฐมนตรีญปี่ ุ่ นต้ อนรับนาง
อองซาน ซู จี ผู้น�าพม่ า
ขณะเดินทางมาถึงการ
ประชุ มกรอบความร่ วมมือ
ลุ่มน�า้ โขงกับญีป่ ุ่ น ครั้งที่
10 ณ กรุงโตเกียวในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

นายชินโซ อาเบะ นายก
รัฐมนตรีญปี่ ุ่ น (ขวา)
มองนายเหงียน ซวน ฟุก
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
ซึ่งก�าลังสวมกอดนาย
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชาระหว่ างการ
ประชุ มสุ ดยอดทีก่ รุง
โตเกียว รอยเตอร์

สิง่ อ�านวยความสะดวกด้ านชลประทานคาดว่าจะช่วยเพิม่ ผลผลิตในการ
ท�านาข้ าวได้ ถงึ สามเท่า
ญี่ปนวางแผน
ุ่
150 โครงการส�าหรับภูมภิ าคนี ้ ซึง่ แบ่งการมุง่ เน้ นออก
เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ การสร้ างความเชื่อมโยง เช่น การเพิม่ สิง่ อ�านวยความ
สะดวกด้ านสนามบินในลาว และการตัดถนนสายใหม่ในพม่า การสร้ าง
สังคมทีม่ งุ่ เน้ นผู้คน เช่น การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการดูแลสุขภาพ
และการจัดการสิง่ แวดล้ อมและภัยพิบตั ิ เช่น โครงการชลประทานใน
กัมพูชา ญี่ปนยั
ุ่ งไม่ได้ ก�าหนดมูลค่าเงินทุนของ 150 โครงการนี ้
แม้ วา่ จะท�าธุรกิจกับจีนบ่อยครัง้ แต่กลุม่ ผู้น�าลุม่ แม่น� ้าโขงก็ให้ การ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ อนิ โดแปซิฟิกของนายอาเบะ ซึง่ ส่งเสริมเสรีภาพ
การเดินเรือในทะเลจีนใต้ และการจัดตังโครงการโครงสร้
้
างพื ้นฐานทีม่ ี
คุณภาพ แม้ วา่ ศาลระหว่างประเทศจะปฏิเสธหลักฐานยืนยันของจีน แต่
จีนก็ยงั อ้ างสิทธิ์ในพื ้นทีแ่ นวปะการังและสิง่ ปลูกสร้ างในทะเลจีนใต้ ซึง่
เวียดนาม หนึง่ ในประเทศลุม่ แม่น� ้าโขงอ้ างว่าเป็ นอาณาเขตของตนเช่น
กัน ในขณะทีก่ ลุม่ ผู้น�าไม่ได้ ระบุชื่อประเทศใดประเทศหนึง่ ได้ พาดพิง
ถึงจีนในแถลงการณ์ร่วม ณ ทีป่ ระชุมในโตเกียว โดยกล่าวว่าโครงการ

ปรับปรุงทีด่ นิ และกิจกรรมอืน่ ๆ "ได้
บัน่ ทอนความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่
ทังยั
้ งเพิม่ ความตึงเครียด รวมทังอาจ
้
ท�าลายสันติภาพ ความปลอดภัย และ
ความมัน่ คงในภูมภิ าค"

นักลงทุนลุ่มแม่ นา� ้ โขงในระยะยาว

ขณะทีโ่ ครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางอัน
กว้ างขวางของจีน ก่อให้ เกิดความสนใจ
ในระดับนานาชาติเมือ่ ไม่นานมานี ้ ญี่ปนุ่
ได้ ลงทุนในประเทศลุม่ แม่น� ้าโขงมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ ว
"ควรตังข้
้ อสังเกตว่าญี่ปนให้
ุ่ การสนับสนุนและพัฒนาเส้ นทางเชื่อม
โยงทีห่ ลากหลาย เช่น ในภูมภิ าคลุม่ แม่น� ้าโขง ก่อนทีจ่ ะมีโครงการหนึง่
แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน" ดร. เหิง กล่าว "รัฐบาลญี่ปนไม่
ุ่ ใช่ผ้ เู ล่นหน้ า
ใหม่ในกลุม่ นี ้ และด้ วยประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานของโครงการความ
ช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็ นทางการหลัง พ.ศ. 2488 ญี่ปนจึ
ุ่ งมี
ประสบการณ์และทักษะมากมาย"
ญี่ปนมี
ุ่ สว่ นร่วมในระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกและตะวันตก
ซึง่ เป็ นระบบบูรณาการถนน ทางรถไฟ และท่าเรือทีเ่ ชื่อมโยงประเทศ
ลุม่ แม่น� ้าโขง ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกและตะวันตกมุง่ เน้ นที่
การก่อสร้ างสะพานและทางหลวงแผ่นดินทีเ่ ชื่อมโยงพม่า ลาว ไทย
และเวียดนาม หนึง่ ในโครงการต่าง ๆ คือการยกระดับท่าเรือดานังใน
เวียดนาม นอกจากนี ้ ญี่ปนยั
ุ่ งมีโครงการความเชื่อมโยงทางการเงินใน
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ทเี่ ชื่อมโยงกัมพูชา ไทย และเวียดนาม ดร. เหิง
กล่าวพร้ อมเสริมว่า
IPD FORUM
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แรงจูงใจของญี่ปนในการลงทุ
ุ่
นนันมี
้ มากกว่าการแข่งขันกับจีนเพียง
อย่างเดียว "อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาของญี่ปนที
ุ่ จ่ ะมีบทบาทมาก
ขึ ้นในระดับภูมภิ าคนันขั
้ บเคลือ่ นจากการพิจารณาภายในประเทศ ซึง่
นับเป็ นพื ้นฐานส�าคัญ" ดร. เหิง กล่าว "เช่น นายอาเบะ นายกรัฐมนตรี
อ้ างมานานแล้ วว่า 'ญี่ปนกลั
ุ่ บมาแล้ ว' และจะไม่เป็ นสองรองใครอีกต่อ
ไป ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็ นทางการ อีกทังโครงการริ
้
เริ่ม
ด้ านการเชื่อมโยงและกรอบการท�างานพหุภาคีทมี่ มี าอย่างยาวนานใน
ภูมภิ าคนี ้และอืน่ ๆ ได้ กลายเป็ นเครื่องมือส�าคัญทีน่ ายอาเบะน�ามาใช้
เพือ่ ยกระดับประเทศญี่ปนในเวที
ุ่
สากล"
ดร. เหิงกล่าวว่า นอกจากการลงทุนในลุม่ แม่น� ้าโขงแล้ ว รัฐบาลญี่ปนุ่
ยังใช้ การประชุมนานาชาติโตเกียวว่าด้ วยการพัฒนาแอฟริกาและการ
ประชุมผู้น�าเกาะแปซิฟิก เพือ่ ประกาศการสนับสนุนโครงการริเริ่มด้ าน
การเชื่อมโยงและยุทธศาสตร์ อนิ โดแปซิฟิกอย่างครอบคลุม

การแข่ งขันอันดุเดือด

ญี่ปนก�
ุ่ าลังเผชิญกับการแข่งขันทีร่ ุนแรงกับจีนในการดึงดูดพันธมิตรทาง
ธุรกิจในลุม่ แม่น� ้าโขง ในฐานะส่วนหนึง่ ของโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ น
ทาง จีนได้ ปล่อยสินเชื่อสัมปทานและการลงทุนมูลค่าหลายพันล้ าน จาก
การริเริ่มกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้ านช้ าง จีนได้ ให้ คา� มัน่ กับประเทศ
ในลุม่ แม่น� ้าโขง ได้ แก่ พม่า กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามว่าจะให้ เงิน

นักสิ่ งแวดล้ อมวิจารณ์ ว่าเขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้ รับ
เงินทุนจากจีน เช่ น เขือ่ นจังหวัดสตึงแตรงของประเทศ
กัมพูชาแห่ งนีเ้ ป็ นภัยต่ อประชากรสั ตว์ น�า้ จืดซึ่งเป็ น
แหล่ งอาหารของภูมภิ าคนี้
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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กู้ยมื ประมาณ 1.6 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 4.9 หมืน่ ล้ านบาท)
และให้ เครดิต 1 หมืน่ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 306 แสนล้ านบาท)
ใน พ.ศ. 2559 แต่เพียงปี เดียว ในปี ตอ่ มา กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้ าน
ช้ างท�าสัญญาสินเชื่อสัมปทานรัฐบาลมูลค่า 1.1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 3.3 หมืน่ ล้ านบาท) และเครดิตมูลค่า 5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 153 ล้ านบาท) ส�าหรับ 45 โครงการ ตามรายงานทีเ่ ขียนโดย
นายเหงียน คัก เกียง นักวิจยั ของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและนโยบาย
เวียดนาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย ชื่อของความ
พยายามร่วมกันระหว่างจีนและแม่น� ้าโขงมีต้นก�าเนิดจากชื่อของแม่น� ้า
ซึง่ เรียกว่าล้ านช้ างในจีน และล�าน� ้าโขงถัดลงมา
แม้ วา่ การลงทุนของจีนเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะติดตามเนื่องจากขาดความ
โปร่งใส แต่จีนก็เป็ นหนึง่ ในผู้สนับสนุนรายใหญ่ซงึ่ ให้ ความช่วยเหลือ
เพือ่ การพัฒนาอย่างเป็ นทางการในแม่น� ้าโขง ตามรายงานขององค์การ
เพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นองค์กรจาก 36
ประเทศทีม่ งุ่ เน้ นกระตุ้นความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือ
เพือ่ การพัฒนาอย่างเป็ นทางการเป็ นค�าทีต่ งขึ
ั ้ ้นโดยองค์การ เพือ่ แสดง
ถึงกระแสการช่วยเหลือระหว่างประเทศ ซึง่ รวมถึงเงินกู้ยมื และเงินทุน
สนับสนุนด้ วย
ในฐานะประเทศทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานความโปร่งใสของ
องค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ญี่ปนเป็
ุ่ นผู้

สนับสนุนความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็ นทางการทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน
ลุม่ แม่น� ้ำโขง และเกาหลีใต้ อยูใ่ นห้ าอันดับแรก เกาหลีใต้ ให้ ความส�ำคัญ
กับความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาในเวียดนาม ซึง่ เพิง่ แซงหน้ าญี่ปนเมื
ุ่ อ่
พ.ศ. 2561 ในฐานะนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ทสี่ ดุ
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้ านการเงินและการค้ าท�ำให้ ประเทศลุม่
แม่น� ้ำโขงบางประเทศแสดงความกังวลว่า ตนจะถูกบังคับให้ เลือกระหว่าง
ประเทศมหาอ�ำนาจผู้เข้ าแข่งขัน ผู้นำ� ระดับภูมภิ าคกล่าวถึงข้ อกังวลเหล่า
นี ้ในการประชุมญี่ปน-แม่
ุ่
โขง ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมือ่ เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของนิกเคอิ เอเชียน รีววิ
ทีก่ ารประชุม นายเคนทาโร่ โซโนะอุระ ทีป่ รึกษาพิเศษของนายอา
เบะตอบว่ายุทธศาสตร์ ใหม่ของรัฐบาลญี่ปนก�
ุ่ ำลังมุง่ หน้ าสนับสนุน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ในด้ าน
ยุทธศาสตร์ อนิ โดแปซิฟิกทีก่ ว้ างขึ ้น ญี่ปนต้
ุ่ องการรวมสองทวีปและ
มหาสมุทรผ่านการเชื่อมโยงด้ านการขนส่งและโครงสร้ างพื ้นฐาน และ
ต้ องการส่งเสริมการเชื่อมโยงเพิม่ เติมผ่านการค้ าเสรี หลักนิตธิ รรม และ
ความมัน่ คงทีเ่ พิม่ ขึ ้น "เราคิดว่าเป็ นไปได้ ทจี่ ะร่วมมือกับประเทศใดก็ตาม
ทีย่ ดึ ตามหลักการของยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว" นายโซโนะอุระกล่าว
รัฐมนตรีอาเซียน ตลอดจนสายงานทีค่ ล้ ายกันได้ ปรับใช้ สงิ่ ทีเ่ รียก
ว่าสถาปั ตยกรรมระดับภูมภิ าคทีม่ อี าเซียนเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ "เปิ ดกว้ าง
โปร่งใส ครอบคลุม และอยูบ่ นกฎระเบียบ"

งานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ มากมาย
สรุปว่า ความต้ องการของจีนที่จะใช้
ประโยชน์จากไฟฟ้าพลังงานน� ้ำและ
ควบคุมน� ้ำท่วมตามลุม่ แม่น� ้ำโขง
ก�ำลังท�ำลายความมัน่ คงด้ านอาหาร
ของภูมิภาค และสร้ างความเสียหาย
ต่อสิง่ แวดล้ อม

"ข้ อเสียทีอ่ าจเกิดกับจลนวิสยั ของอุทกภัยในลุม่ แม่น� ้ำโขงตอน
ล่างเนื่องจากการควบคุมการไหลบริเวณต้ นน� ้ำ" ซึง่ เป็ นงานวิจยั ล่าสุด
กล่าวว่าเขือ่ นมากมายทีจ่ ีนสร้ างขึ ้นในภูมภิ าคท�ำให้ ระบบนิเวศลุม่ น� ้ำ
ขาดแคลนสารอาหารทีจ่ �ำเป็ นอย่างมากในการรักษาความแข็งแรงของ
ประชากรสัตว์น� ้ำ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยรัฐมิชแิ กนตีพมิ พ์งานวิจยั ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ในวารสารวิทยาศาสตร์ นานาชาติชื่อ เนเจอร์
"ความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ใด ๆ ของจังหวะตามฤดูกาลอาจ
เปลีย่ นแปลงจลนวิสยั ของทีร่ าบน� ้ำท่วมถึงในพื ้นทีด่ งั กล่าวได้ อย่าง
ง่ายดาย" นายยาดู พอเครล ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
และวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมแห่งมหาวิทยาลัยรัฐมิชแิ กนซึง่ เป็ นผู้เขียนหลัก
กล่าว "ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศในวงกว้ าง และ
ท�ำลายความมัน่ คงทางอาหารของภูมภิ าค"
เขือ่ นทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในแม่น� ้ำโขงซึง่ วางแผนไว้ นนเป็
ั ้ นโครงการทีไ่ ด้ รับ
การสนับสนุนจากจีน เพือ่ สร้ างอ่างเก็บน� ้ำขนาด 620 ตารางกิโลเมตรใน
กัมพูชา เขือ่ นแห่งนี ้ออกแบบโดยบริษัทไชน่า เซาท์เทิร์น พาวเวอร์ กริด
ซึง่ จะเพิม่ การผลิตกระแสไฟฟ้า "แต่อาจเป็ นบ่อนท�ำลายการประมงใน
ลุม่ แม่น� ้ำโขง และสร้ างความเป็ นปฏิปักษ์ กบั เวียดนามอย่างหลีกเลีย่ งไม่
ได้ " ตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมรดกแห่งชาติในนามของ
รัฐบาลกัมพูชา
เขื่อนที่ได้ รับการน�ำเสนอนี ้อาจปิ ดกันเส้
้ นทางอพยพของฝูงปลา
หลายพันตัวต่อชัว่ โมง ซึง่ ว่ายทวนกระแสน� ้ำไปยังแหล่งน� ้ำสายย่อย
ของต้ นน� ้ำเพื่อวางไข่ หรื อว่ายตามกระแสน� ้ำไปยังแหล่งอนุบาลตัวอ่อน
และแหล่งประมงในโตนเลสาบและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำโขง
ท้ ายที่สดุ แล้ วปลาเหล่านันก็
้ จะเข้ าสูด่ นิ ดอนสามเหลี่ยมเวียดนาม ซึง่
ได้ ประสบกับน� ้ำท่วมและการสูญเสียผืนดินเนื่องจากน� ้ำทะเลมีระดับ
สูงขึ ้นอยูแ่ ล้ ว

ผลประโยชน์ ด้านยุทธศาสตร์

ญี่ปนมองว่
ุ่
าภูมภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขงซึง่ มีประชากรรวมกัน 238 ล้ านคน
และมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศรวม 7.81 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 23 ล้ านล้ านบาท) ใน พ.ศ. 2560 ถือเป็ นตลาดทีม่ คี วามหวัง
และจุดหมายปลายทางทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการส่งออกโครงสร้ างพื ้นฐานของ
บริษัทญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ ทางการญี่ปนยั
ุ่ งพิจารณาว่าแม่น� ้ำโขงมีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ จากมุมมองทางทหารและภูมริ ัฐศาสตร์ เนื่องด้ วยแม่น� ้ำ
สายนี ้ตังอยู
้ ร่ ะหว่างจีนและอินเดีย ทังยั
้ งบรรจบกับเส้ นทางเดินเรือที่
ส�ำคัญในทะเลจีนใต้ ตามรายงานของส�ำนักข่าวเกียวโดเมือ่ เดือนตุลาคม
แม่ น�ำ้ โขงสีเขียว
พ.ศ. 2561
หนึง่ ในเสาหลักของยุทธศาสตร์ กรุงโตเกียวในการร่วมมือกับกลุม่ ประเทศ
ผู้น�ำลุม่ แม่น� ้ำโขงหลายคนกล่าวในการประชุมทีก่ รุงโตเกียวว่า ความ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือสิง่ ทีเ่ รียกว่า "การตระหนักถึงแม่น� ้ำโขงสี
ร่วมมือของญี่ปนน�
ุ่ ำมาซึง่ ผลประโยชน์เชิงบวก ไม่เพียงเพือ่ ผลประโยชน์
เขียว" ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวรวมถึงมาตรการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ แต่เพือ่ สันติภาพด้ วย นางอองซาน ซูจี ผู้น�ำพม่ากล่าวว่า
สภาพภูมอิ ากาศและมลพิษทางทะเล การจัดการทรัพยากรน� ้ำ และการ ประเทศของตนได้ รับผลประโยชน์อย่างมากจากการลงทุนของญี่ปนุ่ รวม
ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ซึง่ เป็ นศาสตร์ ทญ
ี่ ี่ปนมี
ุ่ ความได้ เปรียบ
ทังประเทศในภู
้
มภิ าคนี ้ด้ วย
เมือ่ พูดถึงการลงทุนของจีนในภูมภิ าคนี ้ ผู้ปกป้องสิง่ แวดล้ อมคือ
"โดยรวมแล้ ว ฉันคิดว่าทุกคนเห็นพ้ องต้ องกันว่าความร่วมมือ
นักวิจารณ์ทเี่ สียงกึกก้ องทีส่ ดุ งานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ มากมายสรุป
ประเทศลุม่ น� ้ำโขงกับญี่ปนุ่ เป็ นเรื่องราวแห่งความส�ำเร็จ" นางซูจีกล่าว
ได้ วา่ ความต้ องการของจีนทีจ่ ะใช้ ประโยชน์จากไฟฟ้าพลังงานน� ้ำและ
ตามรายงานของสือ่ ต่าง ๆ "และเรามัน่ ใจว่าเราจะใช้ ความร่วมมือนี ้ต่อ
ควบคุมน� ้ำท่วมตามลุม่ แม่น� ้ำโขงก�ำลังท�ำลายความมัน่ คงด้ านอาหาร
ไป ไม่เพียงเพือ่ ผลประโยชน์ด้านความเจริญรุ่งเรือง แต่ยงั รวมไปถึง
ของภูมภิ าค และสร้ างความเสียหายต่อสิง่ แวดล้ อม
สันติภาพและความมัน่ คงในภูมภิ าคด้ วย" o
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สงคราม

ทำงกำรเมือง
สาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามครอบงำรัฐบาลต่าง
ประเทศเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค ท างการเมืองและการทหาร
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ภ

ายใต้ การกระตุ้นด้ วยโฆษณาชวนเชื่ออย่างต่อ
เนื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความรักชาติของ
ชาวจีนจ�ำนวนมากได้ รับการผลักดันให้ เปลี่ยนเป็ น
ความทะเยอทะยาน เพื่อล้ างแค้ นความรู้สกึ ถูกท�ำให้ อปั ยศทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของตน ความก้ าวร้ าวของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในทะเลจีนใต้ การด่าทอไต้ หวัน ขบวนประท้ วงต่อต้ านญี่ปนุ่
ที่มีการวางแผนเป็ นขันเป็
้ นตอน และเหตุการณ์อีกมากมายท�ำให้
ความรู้สกึ รักชาติคกุ รุ่น จากหนังสือของพรรคการเมืองที่ชื่อเดอะ
ฮันเดรดเยียร์ มาราธอน จะเห็นว่าภายใน พ.ศ. 2592 จีนจะขึ ้นแซง
สหรัฐอเมริ กาในฐานะประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ การทหาร
และการเมืองของโลก
“ความฝั นของจีน” ของนายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดี มีเป้าหมาย
จะเห็นจีนเข้ าแทนทีส่ หรัฐอเมริกาในฐานะมหาอ�ำนาจอันดับ 1 ของ
โลก ตามทีน่ ายลี กวน ยู มหาบุรุษอดีตผู้นำ� แห่งสิงคโปร์กล่าวไว้ วา่
“จีนตังใจจะเป็
้
นมหาอ�ำนาจทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก”
ผู้น�ำพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวต่อสาธารณะว่าหวังให้ จีนเป็ น
ขัวอ�
้ ำนาจหนึง่ ในโลกที่มีหลายขัวอ�
้ ำนาจ นายไมเคิล พิลส์เบอรี นัก
วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ซงึ่ ท�ำงานในสถาบันฮัดสันในขณะนี ้เข้ า
ใกล้ ความเป็ นจริ งมากขึ ้น เมื่อเขาเขียนว่า “จีนมองว่าโลกหลายขัว้
อ�ำนาจเป็ นเพียงจุดหมายหนึง่ บนเส้ นทางไปสูล่ �ำดับชันใหม่
้ ของ
โลก ซึง่ มีจีนอยูบ่ นจุดสูงสุดเพียงผู้เดียว”
ผู้น�ำของจีนเชื่อว่าโลกตะวันตกที่เหนื่อยล้ ากับการเมืองและ
ศีลธรรมก�ำลังอยูใ่ นภาวะถดถอยอย่างไม่อาจหยุดยัง้ โดยกล่าวว่า
วิกฤตการเงินใน พ.ศ. 2551 เกิดขึ ้นจากความเสื่อมของสถาบันใน
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นจุดเปลี่ยนที่เหนือคาด ซึง่ ระเบียบโลกที่น�ำ
โดยจีนกลายเป็ นเรื่ องที่ต้านทานยาก

พรรคการเมืองในสงคราม

จากการซึมซับทฤษฎีมาร์ กซิสต์-เลนินนิสต์ ผู้นำ� พรรคคอมมิวนิสต์
จีนเชือ่ ว่าตนก�ำลังต่อสู้ในสงครามอย่างไม่สิ ้นสุด งานวิจยั ใน พ.ศ.
2561 ของนายโทมัส มาห์นเคน นายรอส บับแบจ และนายโทชิ โยชิ
ฮาระ ในหัวข้ อ “การต่อต้ านการบีบบังคับทีค่ รอบคลุม: ยุทธศาสตร์
เชิงแข่งขันต่อสงครามทางการเมืองแบบอ�ำนาจนิยม” กล่าวอย่าง
ง่าย ๆ ได้ วา่ “ชัดเจนอย่างยิง่ ว่าพรรคดังกล่าวเห็นว่าตนเองก�ำลัง
ท�ำสงครามกับตะวันตก หนังสือของพรรคแสดงให้ เห็นถึงการต่อสู้ที่
เกีย่ วกับความเป็ นความตายกับพลังทางอุดมการณ์อนั ตรายทีอ่ าจ
ล้ มล้ างการปกครองของจีน”

ผู้น�ำจีนหวาดระแวง พวกเขามองว่าโลกภายนอก โดยเฉพาะ
ชาติตะวันตกว่าเป็ นกลุม่ ศัตรูที่มงุ่ แต่จะท�ำลายจีนในทุกโอกาส จึง
ต้ องระแวดระวังอยูต่ ลอด จีนจึงต้ องใช้ มาตรการตอบโต้ และเดิน
หน้ าอย่างก้ าวร้ าว สภาวะความคิดเช่นนี ้ขัดแย้ งอย่างรุนแรงกับ
แนวคิดในโลกตะวันตกแบบดังเดิ
้ ม ซึง่ มองว่าสภาวะปกติคือความ
สงบที่ถกู สงครามรบกวนเป็ นระยะ ๆ
การทีป่ ระเทศรักสงบคัดค้ านเพือ่ ปรับสมดุลการใช้ อำ� นาจรุกไป
ยังเป้าหมายของจีน ท�ำให้ ประเทศเหล่านันเสี
้ ยเปรียบเมือ่ ต้ องเผชิญ
หน้ ากับศัตรูอย่างจีนทีป่ ฏิบตั ติ นราวกับก�ำลังต่อสู้ในสงครามตลอด
เวลา ตราบใดทีป่ ระเทศเหล่านันมองความสั
้
มพันธ์กบั จีนเป็ นการทูต
แบบปกติกจ็ ะพ่ายแพ้ ให้ กบั จีน เนือ่ งจากจีนระดมก�ำลังทหารแล้ ว
แต่ประเทศอืน่ ๆ ยังรอดูทา่ ทีอยู่

สิ่ งส�ำคัญในยุทธศาสตร์ของจีน คือการปรับ
เปลีย
่ นบทบาทของกองก�ำลังทางทหารซึ่ง
ก็คอ
ื กองทัพปลดปล่อยประชาชน ให้เป ็นผู้
เชี่ยวชาญด้านข้อมูล สงครามไซเบอร์และ
จิตวิทยา รวมทัง
้ บูรณาการรูปแบบเหล่านี้
เข้ากับแรงกดดันทางทหารแบบเดิม
หากการพูดถึง “สงคราม” ดูจริงจังมากเกินไป ประเทศต่าง ๆ ก็
ต้ องตระหนักว่านัน่ คือสิง่ ทีผ่ ้ นู ำ� พรรคคอมมิวนิสต์มองตนเองว่าก�ำลัง
ท�ำสงคราม นีไ่ ม่ใช่การอุปมาอุปไมย หากแต่เป็ นความเข้ าใจใน
สงครามทีแ่ ตกต่างในแง่ของการปราบปรามศัตรู เพือ่ จัดการและหา
วิธีรับมือ ประเทศเหล่านันต้
้ องทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับสงครามและ
การต่อสู้ในสงครามใหม่ เพราะนัน่ เป็ นสิง่ ทีจ่ นี ท�ำ
สิง่ ส�ำคัญในยุทธศาสตร์ ของจีนคือการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของกองก�ำลังทางทหารซึง่ ก็คือกองทัพปลดปล่อยประชาชน ให้
เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านข้ อมูล สงครามไซเบอร์ และจิตวิทยา รวม
ทังบู
้ รณาการรูปแบบเหล่านี ้เข้ ากับแรงกดดันทางทหารแบบเดิม
ในทางกลับกัน สิง่ เหล่านี ้ประสานรวมกับการใช้ อ�ำนาจรุกไปยัง
เป้าหมายรูปแบบอื่น ๆ ที่ด�ำเนินการโดยใช้ อาวุธที่หลากหลาย
ของรัฐบาล รวมทังความพยายามของฝ่
้
ายงานแนวร่วม งานด้ าน
โฆษณาชวนเชื่อ ศาสตร์ การปกครองเชิงเศรษฐกิจ การทูตแบบ
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ปกติ และการทูตที่รัฐบาลจีนด�ำเนินการในรูปแบบที่บีบบังคับมาก
ขึ ้นเรื่ อย ๆ
ไม่วา่ จะยอมรับหรื อไม่ ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กาก็ก�ำลัง
ต่อสู้ในสงครามรูปแบบใหม่กบั จีนอยู่ นัน่ คือสงครามทางการเมือง
ซึง่ โดยธรรมชาติแล้ ว ไม่ใช่และไม่นา่ จะกลายเป็ นสงครามที่มี
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร แต่วตั ถุประสงค์ของศัตรูเป็ นเช่นเดิม นัน่ คือ

หลังจากได้ รับเลือกให้ ดำ� รงต�ำแหน่ งเป็ นสมัยที่ 2 นายสี จิน้ ผิง
ประธานาธิบดีจนี เข้ าพิธีสาบานตนทีศ่ าลาประชาคมในกรุงปักกิง่ เมือ่
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

การปราบปรามเพื่อไม่ให้ ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ต่อต้ านการขยาย
อ�ำนาจและการครอบง�ำทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างต่อเนื่องของจีน
หากสงครามทางการเมืองของจีนยังด�ำเนินต่อไปโดยไม่มีผ้ ู
ใดทักท้ วง ในช่วง 10 ถึง 20 ปี ออสเตรเลียจะไม่สามารถรักษา
ความเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริ กาไว้ ได้ อีก อย่างน้ อยก็ในแง่อื่น
ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ เป้าหมายย่อยของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนรวมถึงการท�ำให้ แน่ใจว่าบริ ษัทจีนสามารถเข้ าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียอย่างเปิ ดเผย การไหลเวียน
ของเงินทุนและแรงงานอย่างเสรี

นิยามของสงครามทางการเมือง

นิยามของสงครามทางการเมืองที่ใช้ ได้ มากที่สดุ มาจากนายมาร์ ค
สโตกส์ และนายรัสเซล เซียว แห่งสถาบันวิจยั โปรเจ็กต์ 2049
“สงครามทางการเมืองเป็ นการแสวงหาการครอบง�ำทางอารมณ์
แรงจูงใจ การให้ เหตุผลตามความเป็ นจริ ง และพฤติกรรมของ
รัฐบาล องค์กร กลุม่ และบุคคลของประเทศอื่น ๆ ในลักษณะที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ วัตถุประสงค์ทางการเมืองและการทหารของประเทศ
ใดประเทศหนึง่ ”
นอกจากนี ้ อาจมองว่าเป็ น “ศิลปะการเป็ นมิตรที่สร้ างก�ำลังใจ
18
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และเป็ นศัตรูที่ท�ำลายขวัญ” ก็ได้
นับตังแต่
้ ทศวรรษ 1920 (พ.ศ. 2463-2472) พรรคคอมมิวนิสต์
จีนพัฒนาวิธีการที่ไม่ใช่วิธีทางการทหารจ�ำนวนหนึง่ เพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ซึง่ เป็ นมาตรการที่ชาติตะวันตกไม่ใช้ และไม่
เข้ าใจ วิธีการที่ไม่ใช่วิธีทางการทหารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็ นการโน้ มน้ าวและบีบบังคับโดยธรรมชาติ แม้ วา่ เส้ นแบ่งระหว่าง
ทังสองสิ
้
ง่ จะไม่ชดั เจน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์จีน
และกองทัพปลดปล่อยประชาชนไม่ได้ ขีดเส้ น
แบ่งระหว่างวิธีการทางการทหารและที่ไม่ใช่วิธี
ทางการทหาร (ทางการทูตและทางการเมือง) ใน
แบบที่ชาติตะวันตกกระท�ำ
ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาสามารถใช้ เป็ นอาวุธ
และเป้าหมายของจีนไม่ได้ จ�ำกัดเฉพาะการสัง่
การเจ้ าหน้ าที่อีกฝ่ าย สุดท้ าย นักการเมืองก็
เป็ นผู้ด�ำเนินการตัดสินใจทางการทหารที่ส�ำคัญ
ทังหมด
้
(ลองนึกถึงปฏิบตั กิ ารเสรี ภาพในการ
เดินเรื อ เป็ นต้ น) อิทธิพลที่สง่ ผลต่อความคิดและ
ความรู้สกึ ของนักการเมืองมีความหลากหลาย ซึง่
ที่ปรึกษาทางการทหาร ที่ปรึกษาทางการเมือง
เพื่อนร่วมพรรค ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิชาการ สื่อ นัก
วิ่งเต้ น นักธุรกิจ พันธมิตร ภรรยาและสามี รวม
ทังสาธารณชน
้
ต่างมีสว่ นในองค์ประกอบทาง
อิทธิพลไม่มากก็น้อย
ในออสเตรเลีย เช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ องค์ประกอบทังหมด
้
นี ้เป็ นเป้าหมายของสงครามทางการเมืองของจีน รวมถึงปฏิบตั กิ าร
ทางจิตวิทยาของกองทัพปลดปล่อยประชาชนทีด่ ำ� เนินการโดยฝ่ าย
ประสานงานในแผนกการท�ำงานทางการเมืองของคณะกรรมาธิการ
ทหารกลาง ซึง่ เป็ นแผนกการเมืองทัว่ ไป จีนสามารถเลือกใช้

เพื่ อให้เห็นวิธก
ี ารใช้อำ� นาจทางเศรษฐกิจ
เป ็นอาวุธ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จ�ำเป ็น
ต้องเข้าใจถึงเครือ
่ งมือการโน้มน้าว การ
แทรกแซง และการบีบบังคับ ทีพ
่ รรค
คอมมิวนิสต์จน
ี พั ฒนาขึน
้ อย่างกว้างขวาง
ซับซ้อน และหลักแหลมอย่างมาก
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างหลากหลายกว่าทีป่ ระเทศประชาธิปไตยแบบ
เสรีนยิ มมี รัฐบาลประชาธิปไตยต่างจากจีนตรงทีไ่ ม่สามารถใช้
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจเป็ นอาวุธเพือ่ เป้าหมายทางการเมือง โดยการ
สัง่ ให้ ผ้ มู บี ทบาททางเศรษฐกิจท�ำงานเพือ่ ผลประโยชน์ของรัฐ
เพือ่ ให้ เห็นวิธีการใช้ อำ� นาจทางเศรษฐกิจเป็ นอาวุธ รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็ นต้ องเข้ าใจถึงเครื่องมือการโน้ มน้ าว การ
แทรกแซง และการบีบบังคับ ทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์จีนพัฒนาขึ ้นอย่าง
กว้ างขวาง ซับซ้ อน และหลักแหลมอย่างมาก ในขณะทีอ่ ำ� นาจทาง

ทหารแบบเดิมใช้ แรงกดดันจากภายนอก พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้
อาวุธทางการเมืองและจิตวิทยาทีห่ ลากหลายเพือ่ กัดเซาะความ
สมัครใจของฝ่ ายศัตรูให้ เกิดการต่อต้ านจากภายใน
ดังนัน้ รัฐบาลและกองทัพประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็ นต้ องก�ำหนด
ความเข้ าใจใหม่ด้านความขัดแย้ ง เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิถีทางที่จีน
(และรัสเซียในบางประการ) คิดเกี่ยวกับสงครามในปั จจุบนั สรุป
ได้ วา่ สงครามในศตวรรษที่ 21 การต่อต้ านความสามารถในการ
ต่อสู้ของศัตรูมีความส�ำคัญน้ อยกว่าการท�ำให้ ความสมัครใจใน
การต่อสู้เบาบางลง ปฏิบตั กิ ารอันแยบคายซึง่ ไม่ใช้ ก�ำลังทางทหาร
โดยได้ รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท�ำให้ ความเชื่อม
โยงระหว่างความสามารถและความสมัครใจในการต่อสู้เบาบางลง
และจะยิ่งเบาบางมากขึ ้นเมื่อความสามารถในการส่งอิทธิพลไปยัง
ระบบการเมืองของศัตรูเติบโตขึ ้นและได้ รับการกลัน่ กรอง
ทิศทางที่ส�ำคัญคือการด�ำเนินการผ่านชนชันน�
้ ำ เป้าหมายของ
สงครามทางการเมืองประการแรกสุดคือบุคคลผู้มีอิทธิพล จึงเป็ น
เหตุผลที่ในหนังสือของผมเรื่ อง การบุกรุกไร้เสียง: ว่าด้วยอิ ทธิ พล
จี นในออสเตรเลีย ผมพยายามระบุตวั บุคคลที่ถกู โน้ มน้ าวให้ โต้ แย้ ง
ในกรณีของรัฐบาลจีนทังที
้ ่ร้ ูตวั และไม่ร้ ูตวั (การกระท�ำเช่นนันเสี
้ ่ยง
ต่อการถูกกล่าวหาด้ วยกฎหมายหมิ่นประมาท)
วิธีที่ใช้ มีความหลากหลายและมีเล่ห์เหลี่ยม โดยมีรายการที่ไม่
สมบูรณ์ ดังนี ้
• การใช้ ตวั แทนที่ร�่ำรวยซื ้อตัวนักการเมืองเพื่อเป็ นกระบอกเสียง
ให้ กบั จุดยืนของรัฐบาลจีน

นางมารีส เพย์ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศออสเตรเลีย
(ซ้ าย) กล่ าวกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทวงการต่ างประเทศจีน ใน
งานแถลงข่ าวทีก่ รุงปักกิง่ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

• การปลูกฝั งความสัมพันธ์สว่ นตัวอันอบอุน่ กับที่ปรึกษาทางการ
เมืองและข้ าราชการระดับสูง
• การสรรหาผู้น�ำธุรกิจมาโต้ แย้ งว่า “จีนเป็ นมิตรของเรา” และ
เราไม่ควรท�ำให้ จีนไม่พอใจ
• การสรรหาอดีตนักการเมืองอาวุโสและนายทหารอาวุโสเป็ น
ตัวแทนสร้ างอิทธิพลโดยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการเป็ นสมาชิก
คณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับค่าตอบแทนมาก และการเข้ าถึง
ผู้น�ำระดับสูง
• การปลูกฝั งวิชาการผ่านการเชิญเข้ าร่วมการประชุมและความ
ร่วมมือด้ านการวิจยั
• การปลูกฝั งบรรณาธิการ นักข่าว และนักวิจารณ์สื่อ ผ่าน
โอกาสทางสังคมและการอุดหนุนให้ ไปเยี่ยมชมประเทศจีน
• การใช้ ตวั แทนที่มงั่ คัง่ ในการสนับสนุนการวิจยั รวมทังประจบ
้
ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยและผู้ร่วมงานชนชันน�
้ ำในแวดวงธุรกิจ
และการเมือง
งานด้ านจิตวิทยาเกี่ยวกับชนชันน�
้ ำช่วยเสริมสร้ างอาวุธใน
สงครามทางการเมือง การโน้ มน้ าวทางเศรษฐกิจ และการบีบบังคับ
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ของรัฐบาลจีนให้ ทรงพลังทีส่ ดุ เราได้ เห็นแล้ วว่าวิธีการข้ างต้ นน�ำ
มาซึง่ การใช้ กบั ข้ อจ�ำกัดการน�ำเข้ าจากออสเตรเลียทีเ่ กิดขึ ้นจริงแต่
ปฏิเสธได้ เมือ่ เร็ว ๆ นี ้ ท�ำให้ กลุม่ ธุรกิจกดดันรัฐบาลออสเตรเลียให้
เป็ นมิตรกับรัฐบาลจีนมากขึ ้น ซึง่ เป็ นยุทธวิธีทไี่ ต้ หวันเรียกว่า อีซ่ าง
ปี เจิ้ ง (การบีบบังคับทางการเมืองผ่านทางเศรษฐกิจ)
ตามที่รัฐบาลจีนเห็นว่าชาวจีนพลัดถิ่นในออสเตรเลียเป็ นหนึง่
ในตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ของพรรคในการใช้ อิทธิพลรุก
เข้ าไป นายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ สนับสนุนความพยายาม
ของฝ่ ายงานแนวร่วมและเพิ่มทรัพยากร ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องของการ
ที่ฝ่ายแนวร่วมใช้ การรณรงค์อย่างจริ งจังเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่มีความ
เห็นใจรัฐบาลจีนเป็ นตัวแทนอย่างถูกต้ องของกลุม่ และสนับสนุน
ให้ คนเหล่านันมี
้ สว่ นในทางการเมือง ชาวออสเตรเลียเชื ้อสายจีน
ที่ไม่เห็นด้ วยกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะถูกห้ ามไม่ให้ พดู และไม่ได้
รับความสนใจ

ผู้สนับสนุนฝ่ ายจีนถือป้ ายอวยพรนายหลี่ เค่ อเฉียง นายกรัฐมนตรีจนี
ให้ การเดินทางเยือนออสเตรเลียประสบความส� ำเร็จ ก่ อนพิธีต้อนรับอย่ าง
เป็ นทางการทีร่ ัฐสภาในกรุงแคนเบอร์ รา ประเทศออสเตรเลีย ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 รอยเตอร์

จากหลักการส�ำคัญใน ต�ำราพิ ชยั สงคราม ของซุนวูกล่าวว่า
การเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องรบย่อมดีกว่าเสมอ หากผู้น�ำทางการ
เมืองถูกโน้ มน้ าวให้ เชื่อได้ วา่ ไม่มีประโยชน์ที่จะระดมก�ำลังทหาร
ของตน การยอมเชื่อเช่นนันก็
้ เท่ากับเป็ นความพ่ายแพ้ ทางทหาร
กล่าวโดยสรุปคือการบีบบังคับนิยมใช้ การโน้ มน้ าวใจ ซึง่ เป็ นที่
เข้ าใจกันดีอยูแ่ ล้ ว
ส่วนเรื่ องที่เป็ นสิง่ ใหม่คือความหลากหลายและพลังของวิธีการ
ที่จีนใช้ ควบคุมความเข้ าใจของประเทศอื่น ๆ ที่มีตอ่ สถานการณ์ดงั
กล่าวในตอนนี ้ ตามงานวิจยั ของนายมาห์นเคน นายบับแบจ และ
นายโยชิฮาระระบุวา่ พรรคคอมมิวนิสต์จีน “พัฒนาและกลัน่ กรอง
ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา: สงครามรูปแบบใหม่
เครื่ องมือบีบบังคับที่หลากหลายซึง่ สามารถใช้ ชกั น�ำไปในทางที่ผิด
ประเทศจะตกอยูใ่ นสงครามเพราะเชือ่ เช่นนัน้ หรือเมือ่ มีศตั รูเปิ ด
เบี่ยงเบนความสนใจ ท�ำให้ สบั สน และบ่อนท�ำลายความเห็นพ้ อง
ศึกกับประเทศนัน้ ๆ กันแน่ ในอดีต ทังสองอย่
้
างไม่แตกต่างกัน ใน
ต้ องกันของชาติตะวันตกและประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ”
ปั จจุบนั สามารถใช้ อาวุธปราบปรามศัตรูทงที
ั ้ ย่ งั อยูภ่ ายใต้ การจับตา
เครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้มอี ทิ ธิพลระดับ
ด้ วยเรดาร์ ได้ ในสงครามทีอ่ าจถูกปฏิเสธนี ้ ศัตรูโน้ มน้ าวเราว่าไม่ได้ สูงและผู้มอี ำ� นาจตัดสินใจจ�ำนวนมากในกลุม่ ชนชันน�
้ ำทางการเมือง
ท�ำเรื่องทีม่ เี จตนาร้ ายเลย แต่มงุ่ มัน่ สร้ างสันติภาพต่างหาก หรือตาม ระบบราชการ ธุรกิจ และวิชาการของออสเตรเลีย เป็ นกระบอกเสียง
สโลแกนของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ทีว่ า่ ต้ องการเพียง “ระเบียบโลกที่ สะท้ อนข้ อความของรัฐบาลจีนโดยไม่ทนั ตระหนักว่าการรับรู้ของตน
กลมเกลียวกัน” และ “ความร่วมมือทีใ่ ห้ ประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย”
ได้ รบั อิทธิพลจากปฏิบตั กิ ารส่งอิทธิพลด้ วยเล่หเ์ หลีย่ มของรัฐบาลจีน
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นักวิจารณ์บางคน เช่น นายปี เตอร์ ดรายสเดล นัก
เศรษฐศาสตร์ ประจ�ำมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เชื่อว่าการ
ผงาดขึ ้นอย่างต่อเนื่องของจีนมีแต่จะส่งผลดีตอ่ ออสเตรเลีย และ
การ “เชื่อแนวคิดเรื่ องการแบ่งแยกระหว่างประชาธิปไตยแบบ
เสรี นิยมกับเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม” เป็ นความคิดที่ผิดพลาด คน
อื่น ๆ เชื่อว่าการต่อต้ านไม่มีประโยชน์ (ซึง่ ยิ่งดีส�ำหรับรัฐบาลจีน)
หรื อหาทางโน้ มน้ าวชาวออสเตรเลียให้ เชื่อว่าไม่มีอะไรต้ องต่อต้ าน
(เช่น นายฮิวจ์ ไวท์ ศาสตราจารย์ด้านยุทธศาสตร์ ศกึ ษาประจ�ำ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย โต้ แย้ งว่าบางที “ค่านิยมของ
จีน” อาจดีตอ่ ออสเตรเลีย)
ความส�ำเร็ จสูงสุดของสงครามทางการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน คือการโน้ มน้ าวให้ ชาวออสเตรเลียเต็มใจยอมรับ
อ�ำนาจครอบง�ำจากจีน ฝ่ ายซ้ ายบางส่วนอ้ างว่าปฏิบตั ิการสร้ าง
อิทธิพลของจีนในออสเตรเลียไม่มีอะไรน่าตกใจ ส�ำหรับพวกเขา
การจับตามองกิจกรรมทางการเมืองของจีนอย่าง
หนักเป็ นการสร้ างความหวาดกลัวที่ไปสนับสนุน
ความคิดฟุ้งซ่านเรื่ องการรุกรานจากเอเชีย ทัง้
ที่จริ ง ๆ แล้ วออสเตรเลียควรประณามลัทธิลา่
อาณานิคมของสหรัฐฯ ในเอเชียมากกว่า
จะเห็นได้ วา่ ปฏิบตั ิการทางจิตวิทยามีบทบาท
ในพื ้นที่พิพาทส�ำคัญในทะเลจีนใต้ มีมมุ มอง
ที่แพร่ไปว่าทะเลจีนใต้ พา่ ยแพ้ และตอนนี ้ตก
เป็ นส่วนหนึง่ ในเขตอิทธิพลของจีนไปแล้ ว หลัง
จากเห็นการสร้ างเกาะและจัดก�ำลังทหารของ
จีน การปฏิเสธกฎหมายระหว่างประเทศของ
รัฐบาลจีน ยุทธวิธีแบ่งแยกและปกครองของจีน
ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และความท้ าทายที่ก้าวร้ าวของจีนต่อกอง
เรื อออสเตรเลียและสหรัฐฯ ในน่านน� ้ำสากลใน
ตอนนี ้ ผู้มีอิทธิพลในรัฐบาล มหาวิทยาลัย และ
สื่อมวลชน ต่างสรุปเป็ นเสียงเดียวกันว่าสายเกิน
ไปที่จะป้องกันไม่ให้ จีนยึดเอาทุกอย่างภายใน “เส้ นประเก้ าเส้ น”
ที่ขีดแบ่งบนแผนที่อย่างคร่าว ๆ โดยรัฐบาลชาตินิยมจีนใน พ.ศ.
2517
แต่ทะเลจีนใต้ พา่ ยแพ้ หรื อภูมิภาคนี ้ถูกโน้ มน้ าวให้ ยอมแพ้ กนั
แน่ แท้ ที่จริ งแล้ ว ยุทธศาสตร์ ของจีนในทะเลจีนใต้ เป็ นปฏิบตั กิ าร
ทางทหารหรื อทางจิตวิทยากันแน่
ผู้ทไี่ ด้ รับการโน้ มน้ าวว่าการทีจ่ ีนควบคุมทะเลจีนใต้ เป็ นเรื่อง
ทีเ่ กิดไปแล้ ว โดยทัว่ ไปมักต้ องมีข้ออ้ างในการยกดินแดนดังกล่าว
ให้ จีน เนื่องจากไม่สะดวกใจทีจ่ ะยอมรับว่าจีนยึดครองดินแดนดัง
กล่าวอย่างผิดกฎหมาย การอธิบายด้ วยหลักแห่งเหตุผลเป็ นได้ ดงั นี ้
• อย่างไรเสีย ทะเลจีนใต้ ก็เป็ นของจีนในทางประวัติศาสตร์ อยู่
แล้ ว จีนเพียงกลับมามีอิทธิพลอีกครัง้ ในภูมิภาคนี ้ (นายพอล
คีตติ ้ง ซึง่ เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของออสเตรเลียใน
ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
จุดยืนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็ นทางการนี ้)
• จีนอาจเข้ าควบคุมทะเลจีนใต้ แต่ก็ไม่ใช่สาระส�ำคัญจริ ง ๆ

เพราะไม่มีทางที่จีนจะแทรกแซงการเดินเรื อพาณิชย์ซงึ่ เป็ น
เรื่ องเดียวที่ส�ำคัญจริ ง ๆ ส�ำหรับออสเตรเลีย (ได้ รับความนิยม
ในหมูน่ กั วิเคราะห์ทางธุรกิจ)
• การท�ำให้ จีนใจเย็นลงถือเป็ นผลดีตอ่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย
เพราะมีความเสี่ยงที่ออสเตรเลียจะถูกตอบโต้ (จุดยืนเบื ้องต้ น
ของกระทรวงการต่างประเทศและการค้ าออสเตรเลีย)
• สหรัฐอเมริ กาถอนก�ำลังแน่ หรื อไม่ก็จะไม่มาช่วยฝ่ ายใดที่
มีความขัดแย้ งกับจีน แล้ วประเด็นคืออะไร (นายฮิวจ์ ไวท์
ศาสตราจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย)
แน่นอนว่ารัฐบาลจีนเผยแพร่ข้อโต้ แย้ งเหล่านี ้เพื่อเป็ นวิธี
ที่ท�ำให้ การต่อต้ านเบาบางลง และชาวออสเตรเลียที่มีอิทธิพล
จ�ำนวนมากยอมจ�ำนนต่อสิง่ ที่เรี ยกว่า “ความสิ ้นหวังอันเกิดจาก
การเรี ยนรู้” ในการเผชิญกับอ�ำนาจรุกรานแบบใหม่นี ้

แกนน�ำและแรงงานจีนกว่ า 1,000 คนรวมตัวกันร้ องเพลงประสานเสี ยง
ฮวงโห ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ปี ของการ
ก่ อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ จนี เก็ตตี ้อิมเมจ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา นายไมเคิล พิลส์เบอรี แห่งสถาบันฮัดสันได้
เขียนถึงจีนว่า “เราไม่ร้ ูวา่ ก�ำลังจะพ่ายแพ้ ในเกมนี ้ อันที่จริ ง เราไม่ร้ ู
ด้ วยซ� ้ำว่าเกมเริ่ มขึ ้นแล้ ว”
อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้มีนกั วิเคราะห์และผู้สงั เกตการณ์จ�ำนวน
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ เริ่ มเข้ าใจเกมของจีนและยอมรับว่าออสเตรเลีย
ก�ำลังพ่ายแพ้ พวกเขาตระหนักว่าตอนนี ้ ออสเตรเลีย พันธมิตร
และประเทศหุ้นส่วนของตนต้ องเริ่ มเล่นและเริ่ มหาวิธีตอบโต้
อ�ำนาจที่สร้ างความแตกแยกแบบใหม่นี ้ o
ดร. คลีฟ แฮมิลตัน แสดงการบรรยายครัง้ นี ้ให้ กบั วิทยาลัยยุทธนาวีในเมืองนิวพอร์ ต
โรดไอแลนด์ สหรัฐฯ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้
เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
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การเผยแพร่ แนวคิด
ด้วยโฆษณาชวนเชือ่
สถำบันขงจื�อซึ่งอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของ
รัฐบำลจีน แทรกแซงประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลก
ด้วยวิธีที่ร้ำยกำจและเผด็จกำรขึ้นเรื่ อย ๆ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
22
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จี

นได้ จดั ตังสถาบั
้
นที่เรี ยกว่าสถาบันขงจื๊อขึ ้นมากกว่า 530 แห่ง และห้ องเรี ยน
ขงจื๊อกว่า 1,100 แห่งใน 149 ประเทศนับตังแต่
้ เริ่ มต้ นองค์กรในกรุงโซล
ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ พ.ศ. 2547 ตามรายงานล่าสุดที่เผยแพร่ใน พ.ศ.
2560 โดยส�านักข่าวซินหัว ซึง่ เป็ นส�านักข่าวที่ด�าเนินการโดยภาครัฐอย่าง
เป็ นทางการของจีน
การด�าเนินการส่งออกศูนย์การเรี ยนรู้ด้านวัฒนธรรมของสัญชาติจีนดูผิว
เผินอาจไม่มีพิษภัย แต่สถาบันที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากจีน ซึง่ ตังชื
้ ่อตามนักปรัชญาจีน
โบราณ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการบีบบังคับที่ใหญ่ขึ ้นของจีน ผู้เชี่ยวชาญกล่าว สถาบัน
ดังกล่าวอ้ างว่าเป็ นขององค์กรเพื่อการศึกษาสาธารณะระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหา
ผลก�าไร ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศ คล้ ายกับสมาคม
ฝรั่งเศสของประเทศฝรั่งเศสหรื อสถาบันเกอเธ่ของประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม ผู้
เชี่ยวชาญจ�านวนมากโต้ แย้ งว่าสถาบันขงจื๊อเป็ นส่วนแทนที่ในการรณรงค์ที่ก�าลังขยาย
ตัว ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ เงินประมาณ 1 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 3 แสน
ล้ านบาท) ทัว่ โลกเพื่อจัดการสภาพแวดล้ อมทางการเมืองและข้ อมูลข่าวสารของประเทศ
เป้าหมาย
สถาบันนี ้ตังอยู
้ ใ่ นประเทศต่าง ๆ ตังแต่
้ อาร์ เจนตินาไปจนถึงซิมบับเว ซึง่ ก�ากับ
ดูแลโดยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการของจีนที่ร้ ูจกั ในนามฮัน่ ปั น้ ซึง่ ประกอบด้ วย
สมาชิกระดับสูงของสาขาการโฆษณาชวนเชื่อและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
โครงสร้ างดังกล่าวช่วยเปิ ด “การรับรู้นโยบายของคณะกรรมการบริ หารสูงสุดของพรรค
คอมมิวนิสต์ในการด�าเนินงานของสถาบันขงจื ้อ ตราบเท่าที่มีการจัดตังสถาบั
้
นและห้ อง
เรี ยนขงจื ้อในวิทยาลัยและโรงเรี ยนระดับ เค-12 ทัว่ โลก สถาบันการศึกษาเหล่านี ้จะ
เป็ นหน่วยสาขาคอยท�าหน้ าที่โฆษณาชวนเชื่อรอบนอกประเทศจีน” ดร. มาร์ แชล ซาห์
ลินส์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชิคาโก อธิบายในบทความทางเว็บไซต์อินไซด์ ไฮ
เออร์ เอ็ด เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โปลิตบูโรของจีนซึง่ มีสมาชิก 25 คนก�ากับ
ดูแลพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในทางกลับกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ประสานอิทธิพลใน
การด�าเนินงานผ่านกรมงานแนวร่วม เพื่อร่วมกันคัดเลือกแหล่งที่มาของอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ ้นกับอ�านาจของตน สถาบันขงจื๊อเป็ นส่วนหนึง่ ในความพยายามด้ านต่างประเทศ
ของกรมงานแนวร่วม จีนกล่าวว่าตนต้ องการที่จะจัดตังสถาบั
้
นดังกล่าวถึง 1,000 แห่ง
ภายใน พ.ศ. 2563

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

สถาปั ตยกรรมบีบบังคับ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา จีนได้ ท�าให้ เกิดความสับสนในภารกิจของสถาบัน โดยมุง่ เน้ น
การส่งข้ อความส่งเสริ มการขายเกี่ยวกับการขยายสาขาของตน และความส�าเร็จของ
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ตนเองในการส่งมอบทักษะภาษาจีน อย่างไรก็ตาม ผู้น�ำจีนได้ อธิบาย
เจตนารมณ์ของตนไว้ อย่างชัดเจนในระหว่างการเปิ ดตัวและการขยาย
สาขาของสถาบัน และการรณรงค์ด้านการส่งข้ อความที่เพิ่มขึ ้น เช่น
เมื่อ พ.ศ. 2553 นายหลิว หยุนซาน ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายโฆษณาชวนเชื่อ
ของพรรคกล่าวกับหนังสือพิมพ์พีเพิ ลเดลีว่ า่ การโฆษณาชวนเชื่อในต่าง
ประเทศของจีนควร “ครอบคลุม หลายระดับ และเป็ นวงกว้ าง … ด้ วย
ประเด็นส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่ออธิปไตยและความมัน่ คงของเรา เราควร
ด�ำเนินการโฆษณาชวนเชื่ออย่างแข็งขันในการต่อสู้กบั ประเด็นต่าง ๆ
เช่น ทิเบต ซินเจียง ไต้ หวัน สิทธิมนุษยชน และฝ่ าหลุนกง ยุทธศาสตร์
ของเราคือเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไปยังต่างแดนในเชิงรุก... เราควรจัดตัง้
ศูนย์วฒ
ั นธรรมและสถาบันขงจื๊อในต่างประเทศให้ ดี”
ฮัน่ ปั น้ จัดตังสถาบั
้
นหลายแห่งใกล้ กบั โครงการต่าง ๆ ซึง่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของแผนการโครงสร้ างพื ้นฐานหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีนที่ยงั
เป็ นที่ถกเถียงกัน ส�ำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 ว่า “มีการจัดตังสถาบั
้
นขงจื๊อ 135 แห่งใน 51 ประเทศตาม
แนวโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง” โครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางมุง่
สร้ างเครื อข่ายการค้ าและโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อเชื่อมเอเชียกับยุโรป
และแอฟริ กา แต่โดยปกติแล้ ว โครงการดังกล่าวจะมาพร้ อมภาระหนี ้
สินจ�ำนวนมากและยึดโยงอยูก่ บั เส้ นสายทางการเมือง ประเทศเจ้ าบ้ าน
ตังแต่
้ จิบตู ีและทาจิกิสถานไปจนถึงศรี ลงั กาและมัลดีฟส์ ได้ เรี ยนรู้วา่
เงื่อนไขของโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางส่วนใหญ่เป็ นประโยชน์ตอ่
รัฐบาลจีน
การประกาศของส�ำนักข่าวซินหัวที่วา่ สถาบันขงจื๊อมีความ
สอดคล้ องทางภูมิศาสตร์ กบั โครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง สนับสนุน
แนวคิดที่วา่ สถาบันดังกล่าวออกแบบมาเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ยุทธศาสตร์ อนั ก้ าวร้ าวในการควบคุมเจตจ�ำนงทางการเมืองและท�ำลาย
อ�ำนาจอธิปไตยของประเทศเจ้ าบ้ าน นอกจากนี ้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
สถานที่ที่คาดว่าเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมจะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ ้นที่นอก
เหนือจากปฏิบตั กิ ารสร้ างอิทธิพลอย่างเดียว เพื่อแทรกแซงประเทศเจ้ า
บ้ าน ตามที่มีนกั วิจารณ์ระบุมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
“จีนคอมมิวนิสต์ก�ำลังแทรกซึมเข้ ามาในมหาวิทยาลัยอเมริ กนั
เพื่อก้ าวก่ายหลักสูตรของเรา ปกปิ ดการวิพากษ์ วิจารณ์ระบอบการ
ปกครองของจีนและขโมยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมถึงการวิจยั แบบ
ใช้ ได้ สองทางที่ละเอียดอ่อน” นายเท็ด ครูซ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กล่าว
กับหนังสือพิมพ์ เดอะวอชิ งตันโพสต์ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
“สถาบันขงจื๊อแม้ ภายนอกดูไม่มีพิษสงแต่ซอ่ นความร้ ายกาจในการแผ่
อิทธิพลของจีนในมหาวิทยาลัยของเรา รัฐบาลอเมริ กนั ต้ องมีเครื่ องมือ
ใหม่ ๆ เพื่อปกป้องบูรณภาพของมหาวิทยาลัยและการวิจยั ของเรา รวม
ทังปิ
้ ดกันการจารกรรมทางวิ
้
ชาการ”

การแทรกซึมมหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อประมาณ 110 แห่งฝั งตัวอยูใ่ นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ของสหรัฐฯ และมีการจัดตังห้
้ องเรี ยนขงจื๊อมากกว่า 500 แห่งในสหรัฐฯ
ตามที่สถาบันฮูเวอร์ รายงานเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ชื่อ
ว่า “อิทธิพลของจีนและผลประโยชน์ของชาวอเมริ กนั : ว่าด้ วยการส่ง
เสริ มการเฝ้าระวังอย่างสร้ างสรรค์” รายงานฉบับนี ้ระบุวา่ มีสถาบันดัง
กล่าวกระจายอยูท่ วั่ ยุโรป 160 แห่ง รวมทัง้ 29 แห่งในสหราชอาณาจักร
และ 20 แห่งในเยอรมนี
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จากค�ำให้ การของวุฒิสภาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายคริ ส
โตเฟอร์ เอ. เรย์ ผู้อ�ำนวยการเอฟบีไอสนับสนุนข้ อกล่าวหาของนายครูซ
ที่วา่ สถาบันดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับความพยายามจารกรรมและการขโมย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของจีน โดยให้ การว่าสถาบันขงจื๊อเป็ นหนึง่ ในเส้ น
ทางที่จีนใช้ รวบรวมข้ อมูลข่าวกรองจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
“ซึง่ ครอบคลุมในทุกวิชาโดยพื ้นฐาน” นายเรย์กล่าว “และผมคิดว่า
ระดับความไร้ เดียงสาซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในภาคการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ได้ สร้ างปั ญหาของตัวเองขึ ้นมา จีนก�ำลังใช้ ประโยชน์จากการวิจยั ที่เปิ ด
กว้ างอย่างมากและสภาพแวดล้ อมที่มีการพัฒนาของเราซึง่ เราทุกคนให้
ความเคารพ”
มีการรายงานอย่างกว้ างขวางในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับความพยายาม
ของจีนในการขโมยงานวิจยั และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยทัว่ โลก
แต่ไม่จ�ำเป็ นต้ องเป็ นการขโมยโดยตรงเสมอไป จีนใช้ ประโยชน์จาก
ความเปิ ดกว้ างของสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาในต่างประเทศ เช่น
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สห
ราชอาณาจักร และสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและขีดความสามารถ
ทางทหารของกองทัพ งานวิจยั เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใน
หัวข้ อ “เก็บดอกไม้ มาท�ำน� ้ำผึ ้ง” จากสถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ แห่ง
ออสเตรเลียระบุ โดยนายอเล็กซ์ ยอสกี ผู้เขียนรายงานดังกล่าวค้ นพบ
ว่าในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา กองทัพปลดปล่อยประชาชนได้ สนับสนุน
นักวิทยาศาสตร์ การทหารและวิศวกรกว่า 2,500 คนให้ ไปศึกษาในต่าง
ประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์กบั นักวิจยั และสถาบันต่าง ๆ ทัว่ โลก
ทังนี
้ ้ ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง มุง่ ที่จะขยายความครอบคลุมของวิธีการ
สกัดเอาข่าวกรองจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศนี ้ โดยเป็ นส่วนหนึง่
ของความพยายามร่วมระหว่างทหารและพลเรื อน ตามรายงานของสื่อ
หลายส�ำนัก

การหลบเลี่ยงการควบคุมดูแล

จีนหลบเลี่ยงการตรวจสอบสถาบันขงจื๊อในสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่วนใหญ่
ด้ วยวิธีจดั การทางอ้ อมกับกฎหมายและการก�ำกับดูแลทางวิชาการ
ตามธรรมเนียม โดยการสร้ างความร่วมมือที่เป็ นระบบอย่างรอบคอบ
รายงานของสถาบันฮูเวอร์ ระบุวา่ ฮัน่ ปั น้ จัดตังศู
้ นย์วิจยั ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเจ้ าภาพในสหรัฐฯ โดยให้ เงินสนับสนุนจ�ำนวน 150,000
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 4.6 ล้ านบาท) จากนัน้ จีนให้ เงินสนับสนุน
โดยตรงแก่สถาบันที่มกั ขาดแคลนทุนในสหรัฐฯ จ�ำนวน 100,000
ดอลลาร์ สหรัฐถึง 200,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้ านบาทถึง 6
ล้ านบาท) ต่อปี รายงานดังกล่าวระบุวา่ เงินช่วยเหลือส�ำหรับห้ องเรี ยน
ขงจื๊อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นเริ่ มต้ นที่ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 1.5 ล้ านบาท) ในตอนแรก จากนันจึ
้ งเป็ น 15,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 460,000 บาท) ต่อปี
รายงานของสถาบันฮูเวอร์ ระบุวา่ ฮัน่ ปั น้ ด�ำเนินงานภายใต้ การ
จัดการดังกล่าวผ่านมหาวิทยาลัยของจีน โดยจัดหาครูผ้ สู อน ต�ำราเรี ยน
และวัสดุอื่น ๆ ที่สง่ เสริ มจุดยืนทางวัฒนธรรมและอยูภ่ ายใต้ การควบคุม
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดังนัน้ ครูผ้ สู อนในสถาบันจึงไม่จ�ำเป็ นต้ องมี
กรี นการ์ ดหรื อจ่ายภาษี ให้ สหรัฐฯ รวมทังอยู
้ ภ่ ายใต้ การดูแลของฮัน่ ปั น้
อีกด้ วย

หญิงคนหนึ่งเข้ าร่ วมการประท้ วงต่ อต้ านจีน ระหว่ างการพิจารณาเกีย่ วกับจีนโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติในกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเจ้ าหน้ าทีข่ องพรรคคอมมิวนิสต์ จนี ยอมรับว่ า การโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ จนี มุ่ง
มัน่ ทีจ่ ะหยุดยั้งการแลกเปลีย่ นความเห็นเกีย่ วกับทิเบต ซินเจียง ไต้ หวัน สิ ทธิมนุษยชน และฝ่ าหลุนกง รอยเตอร์

ฮัน่ ปั น้ ก�ำหนดในสัญญาที่ท�ำกับมหาวิทยาลัยเจ้ าภาพว่ากิจกรรม
ของสถาบันจะเป็ นไปตามกฎหมายจีน และเงื่อนไขของการจัดการ
ต้ องเก็บเป็ นความลับ ตามรายงานของสถาบันฮูเวอร์ ทังนี
้ ้ ฮัน่ ปั น้ ใช้
ข้ อตกลงแบบไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่คล้ ายคลึงกันในประเทศอื่น ๆ ด้ วย
“กิจกรรมที่ใช้ เงินทุนของจีนหรื อความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กบั จีน ล้ วนแต่
สร้ างความกังวลมากขึ ้น เมื่ออิทธิพลของจีนตามรอยได้ ยากขึ ้น”
รายงานของฮูเวอร์ อธิบาย
เหตุการณ์ที่จีนและสถาบันขงจื๊อเข้ ามาแทรกแซงเสรี ภาพทาง
วิชาการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตกเป็ นข่าวใหญ่ตงแต่
ั ้ ในยุโรป ละติน
อเมริ กา ไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาทิ ในการประชุมของ
มหาวิทยาลัยในโปรตุเกส พ.ศ. 2557 ผู้บริ หารจากสถาบันขงจื๊อ
เซ็นเซอร์ วสั ดุที่เกี่ยวข้ องกับไต้ หวัน ยึดวัสดุดงั กล่าว และน�ำหน้ าเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้ องกับไต้ หวันออกจากโปรแกรม รายงานจากเว็บไซต์ อินไซด์ ไฮ
เออร์ เอ็ด ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยในเปรู

ซึง่ มีสถาบันขงจื๊อตังอยู
้ ่ ยกเลิกการจัดนิทรรศการจิตรกรรมที่จดั ร่วมกับ
ศิลปิ นชาวจีนในลัทธิฝ่าหลุนกง
นางดอริ ส หลิว นักหนังสือพิมพ์และผู้สร้ างภาพยนตร์ ชาวแคนาดา
ซึง่ เป็ นคนจีนโดยก�ำเนิด เผยแพร่สารคดีใน พ.ศ. 2560 เรื่ อง อิ นเดอะ
เนมออฟขงจื ๊อ ที่ระบุถงึ ภัยคุกคามที่สถาบันดังกล่าวก่อให้ เกิดกับ
แคนาดา สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ นอกจากนี ้ ภาพยนตร์ ของเธอ
ยังเปิ ดเผยการที่สถาบันสัง่ ห้ ามผู้ฝึกปฏิบตั ฝิ ่ าหลุนกง ซึง่ เป็ นการ
เคลื่อนไหวเพื่อออกก�ำลังและท�ำสมาธิที่รัฐบาลจีนพยายามปราบปราม
มาเป็ นเวลาสองทศวรรษ “ค่านิยมพื ้นฐานของเราอยูใ่ นความเสี่ยงหรื อ
ถูกท�ำลาย สถาบันดังกล่าวปลูกฝั งโฆษณาชวนเชื่อด้ วยการแฝงตัวเข้ า
มาในมหาวิทยาลัยของเรา” นางหลิวกล่าวกับหนังสือพิมพ์ เซาท์ไชน่า
มอร์ นิ่งโพสต์ ในการสัมภาษณ์เมื่อ พ.ศ. 2561 “ประการแรก มีการเลือก
ปฏิบตั ดิ ้ านสิทธิมนุษยชน ประการที่สองคือความเป็ นอิสระทางวิชาการ”
ตามรายงานของสถาบันฮูเวอร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ก�ำแพงในกรุงปักกิง่ ติดโปสเตอร์ โฆษณาชวนเชื่อเกีย่ ว
กับนายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ภาพวาดบุคคลของนายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี
(ซ้ าย) และนายเหมา เจ๋ อตง ผู้น�ำคอมมิวนิสต์ ผู้ล่วง
ลับ แขวนอยู่ทตี่ ลาดในกรุงปักกิง่ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ระบุวา่ ภายใต้ ความกดดันจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน นักศึกษาและ
สมาคมวิชาการจีนยังท�ำหน้ าที่เข้ าถึงและควบคุมการใช้ ชีวิตของชาว
จีนทัว่ โลก รวมถึงพลเมืองในประเทศเจ้ าบ้ านอีกด้ วย “นักวิชาการ
และนักการทูตชาวจีนพยายามที่จะสร้ างอิทธิพลต่อการโต้ วาทีใน
มหาวิทยาลัยให้ เป็ นที่พอใจแก่จีน และกระทัง่ มีการประท้ วงเมื่อ
มหาวิทยาลัยอเมริ กนั ใช้ สทิ ธิ์เชิญวิทยากรที่จีนระบุวา่ ไม่เป็ นมิตรมา
เข้ าร่วม ในที่สดุ นักศึกษาและนักวิชาการชาวจีนบางคนได้ ใช้ ประโยชน์
จากสภาพแวดล้ อมทางการวิจยั แบบร่วมมือในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของ
สหรัฐฯ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ เทคโนโลยีที่ออ่ นไหวของอเมริ กา” รายงานดัง
กล่าวระบุ
จากบทความในนิตยสาร ฟอรี นโพลิ ซี ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ.
2561 ระบุวา่ กลุม่ นักศึกษาที่สงั กัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนปรากฏตัวขึ ้น
ในมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี ฝรั่งเศส เยอรมนี กรี ซ อิตาลี
26
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เม็กซิโก เนเธอร์ แลนด์ โปรตุเกส เกาหลีใต้ สเปน ไทย สหรัฐฯ และ
ประเทศอื่น ๆ ซึง่ เป็ นการขยายความพยายามเฝ้าระวังของจีนที่ได้ ผล
โดยระบุวา่ กลุม่ ดังกล่าวเป็ น “ส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ ที่ขณะนี ้ขยาย
ออกไปภายใต้ การน�ำของนายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เพื่อขยายการ
ควบคุมพรรคโดยตรงไปทัว่ โลก รวมทังเพื
้ ่อกันนักศึกษาและนักวิชาการ
ในต่างประเทศออกจากอิทธิพลของ ‘อุดมการณ์ที่เป็ นอันตราย’ โดยขอ
ให้ สมาชิกพรรครายงานพฤติกรรมและความเชื่อของกันและกันในบาง
ครัง้ ”
ดร. ซาแมนธา ฮอฟแมน นักวิจยั อาคันตุกะแห่งสถาบันจีนศึกษา
เมอร์ เคเทอร์ ในกรุงเบอร์ ลนิ กล่าวกับ ฟอรี นโพลิ ซี ว่า “คุณยังคงรู้วา่ หาก
คุณประท้ วงพรรคดังกล่าวอย่างแข็งขัน หรื อหากคุณแสดงความคิดเห็น
บางอย่าง คุณรู้วา่ อาจเป็ นอันตรายต่อคุณในภายหลัง” และกล่าวว่า
“ข้ อมูลมีอยูท่ วั่ ไปหมด นี่เป็ นเรื่ องของวิธีการควบคุมสิง่ ที่คณ
ุ เต็มใจท�ำ”

จีนชักจูงกลุม่ นักศึกษาและนักวิชาการท่ามกลางความส�ำเร็จ
ในการใช้ โฆษณาชวนเชื่อ “จ�ำนวนพรรคสาขาในต่างประเทศที่เพิ่ม
ขึ ้นเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ ้นของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีน” จากบทความเมื่อเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ในหนังสือพิมพ์ โกลบอลไทมส์ ซึง่ เป็ นกระบอกเสียงของ
พรรค “นอกจากนี ้ กลุม่ ของพรรคในต่างประเทศยังรับผิดชอบส่งเสริ ม
นโยบายของพรรคและรัฐบาลด้ วย”

หนึง่ รวมถึงมหาวิทยาลัยนอร์ ทแคโรไลนาที่ชาร์ ลอ็ ตต์ มหาวิทยาลัยเซา
เทิร์นยูทาห์และมหาวิทยาลัยซาวานนาสเตท เปิ ดสถาบันหลายแห่ง
ท�ำให้ มีจ�ำนวนสถาบันที่เปิ ดสอนในสหรัฐฯ ประมาณ 100 แห่ง

โครงการคุ้มครองของภาครั ฐ

รัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ โลกควรเฝ้าระวังกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับสถาบันขงจื๊อ และการรณรงค์ที่เกี่ยวข้ องกับอิทธิพลและการควบคุม
ของจีน โดยใช้ ประโยชน์จากความเปิ ดกว้ างของระบอบประชาธิปไตย
การตระหนักรู้ ท่ เี พิ่มขึน้
ในต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การแผ่อิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการของ
บนพื ้นฐานของความไม่เหมาะสมดังกล่าวที่แพร่หลาย สมาคม
จีนไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการดึงดูดหรื อแม้ แต่การโน้ มน้ าว แต่กลับมุง่ เน้ นสิง่
นักวิชาการแห่งชาติสหรัฐฯ พร้ อมกับองค์กรอุดมศึกษาอื่น ๆ เช่น
ที่ท�ำให้ ไขว้ เขวและการครอบง�ำแทน โดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า กิจกรรม
สมาคมอาจารย์มหาวิทยาลัยอเมริ กนั ในสหรัฐฯ และสมาคมอาจารย์
การแทรกแซงดังกล่าวกัดเซาะรากฐานของความไว้ วางใจที่ท�ำให้ ระบบ
มหาวิทยาลัยแคนาดาในแคนาดา ให้ การสนับสนุนการถอดถอนสถาบัน ที่เปิ ดกว้ าง เป็ นประชาธิปไตย และหลากวัฒนธรรมด�ำเนินไปได้ และยัง
ขงจื๊อทัว่ ประเทศ รายงานจากสมาคมอาจารย์มหาวิทยาลัยอเมริ กนั
สามารถกัดกร่อนอ�ำนาจอธิปไตยได้
พ.ศ. 2560 หัวข้ อ “การจัดหาภายนอกไปยังจีน: ว่าด้ วยสถาบันขงจื๊อ
ในวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2561 นายครูซน�ำ
และอ�ำนาจอ่อนในสถาบันอุดมศึกษาอเมริ กนั ” พบว่า การยอมรับเงิน
เสนอกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการร่วมมือกันระหว่าง
ทุนดังกล่าว “เป็ นไปได้ สงู มากที่มหาวิทยาลัยได้ ให้ สทิ ธิ์อย่างไม่เหมาะ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลต่างประเทศกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ ชิด เช่น
สม ซึง่ เป็ นอันตรายต่อเสรี ภาพทางวิชาการและการปกครองตนเองของ กิจกรรมของจีนผ่านสถาบันขงจื๊อ กฎหมายที่นายครูซเสนอซึง่ เรี ยกว่า
สถาบัน บางครัง้ สิทธิ์เหล่านี ้เป็ นทางการและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย พระราชบัญญัตหิ ยุดการจารกรรมและการขโมยงานในภาคอุดมศึกษา
มักมีการด�ำเนินการในลักษณะนโยบายแอบแฝงเพิ่มขึ ้น” ผู้เชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2561 จะท�ำให้ เงินสนับสนุนสถาบันขงจื๊อจากจีนเป็ นไปตาม
อธิบายว่า เพื่อรักษาเงินทุนของสถาบันให้ ราบรื่ นและเข้ าถึงทรัพยากร
พระราชบัญญัตกิ ารขึ ้นทะเบียนตัวแทนต่างประเทศ ในท�ำเนียบรัฐบาล
ของจีนที่มีอยูใ่ นสัญญา มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ขาดแคลนเงินทุนจะ สหรัฐฯ นายโจ วิลสัน ผู้แทนรัฐเซาท์แคโรไลนาเสนอญัตติที่สอดคล้ อง
เซ็นเซอร์ ตนเอง
กันที่เรี ยกว่า พระราชบัญญัตคิ วามโปร่งใสของอิทธิพลต่างประเทศ
เมื่อสาธารณชนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันเพิ่มมาก
พ.ศ. 2561 ซึง่ ก�ำหนดให้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิ ดเผยเงินบริ จาคที่มีที่มา
ขึ ้นและแรงกดดันจากนักวิจารณ์ทวีความรุนแรงขึ ้น มหาวิทยาลัย
จากต่างประเทศจ�ำนวน 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 1.5 ล้ าน
นานาชาติหลายแห่งจึงยุติความสัมพันธ์กบั สถาบันขงจื๊อ รวมถึง
บาท) ขึ ้นไป พระราชบัญญัตกิ ารให้ อ�ำนาจด้ านกลาโหมแห่งชาติสหรัฐฯ
มหาวิทยาลัยโอซาก้ าซังเกียวในญี่ปนุ่ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ และ ที่ตราขึ ้นเป็ นกฎหมายเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ขณะนี ้ห้ ามไม่
มหาวิทยาลัยเดอเชอร์ บรูคในแคนาดา มหาวิทยาลัยลียงในฝรั่งเศส
ให้ กระทรวงกลาโหมมอบทุนแก่โครงการภาษาจีนในมหาวิทยาลัยที่มี
มหาวิทยาลัยชตุ๊ตการ์ ตเมเดียและมหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ในเยอรมนี
สถาบันขงจื๊อตังอยู
้ ่ เว้ นแต่จะมีการสละสิทธิ์ ข้ อก�ำหนดใหม่นี ้อาจน�ำไป
ตลอดจนมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มในสวีเดน
สูก่ ารปิ ดสถาบันดังกล่าวเพิ่มขึ ้น เช่นที่มหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์ ซึง่ รับ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ มากกว่า 10 แห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเพน
ทังทุ
้ นของจีนและกระทรวงกลาโหม จากความกังวลในประเด็นการบีบ
ซิลเวเนียสเตท มหาวิทยาลัยชิคาโก ไอโอวา มิชิแกนที่แอนอาร์ เบอร์
บังคับและการจารกรรมของจีนที่เกิดขึ ้น คณะบริ หารของนายโดนัลด์
มินนิโซตาที่ทวินซิตี รวมทังนอร์
้ ท เซาท์ และเวสต์ฟลอริ ด้า ยังสัง่ ปิ ด
ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก�ำลังใคร่ครวญถึงการตรวจสอบภูมิหลัง
สถาบันขงจื๊อในวิทยาเขตของตนซึง่ ส่วนใหญ่ด�ำเนินการในปี ที่ผา่ นมา
ที่ครอบคลุมขึ ้นและข้ อจ�ำกัดอื่น ๆ กับนักศึกษาชาวจีนในสหรัฐฯ ตาม
ความพยายามของสองพรรคที่ร่วมมือกันโดย ส.ส. ไมเคิล แม็คโคลแห่ง รายงานของรอยเตอร์ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในเดือน
รัฐเท็กซัส และ ส.ส. เฮนรี คูเอลลาร์ เป็ นต้ น น�ำไปสูก่ ารปิ ดสถาบันขงจื๊อ มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ปรับระยะเวลา
สองแห่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็มใน พ.ศ. 2561 ใน
วีซา่ ของนักศึกษาจีนระดับบัณฑิตศึกษาที่ก�ำลังศึกษาด้ านการบิน หุน่
จดหมายถึงมหาวิทยาลัยของรัฐเท็กซัสเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ ยนต์ และการผลิตขันสู
้ งให้ เหลือหนึง่ ปี เพื่อลดโอกาสเกิดภัยคุกคามแก่
แทนทังสองกล่
้
าวว่าสถาบันขงจื๊อเป็ น “ภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของ
ความมัน่ คงของชาติ ซึง่ ก่อนหน้ านี ้วีซา่ ดังกล่าวมีระยะเวลาห้ าปี
ประเทศเรา โดยท�ำหน้ าที่เป็ นช่องทางในการรวบรวมข้ อมูลข่าวกรอง
นอกจากนี ้ สหรัฐฯ ก�ำลังพิจารณาด�ำเนินการตรวจสอบนักเรี ยนจีน
และวาระทางการเมืองให้ กบั จีน” โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามีหน้ าที่
อย่างครอบคลุมมากขึ ้น ก่อนเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ รอย
ในการสนับสนุนค่านิยมแบบอเมริ กนั ในการแสดงออกอย่างเสรี และ
เตอร์ รายงาน
ท�ำทุกอย่างที่จ�ำเป็ นเพื่อต่อต้ านพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็ นภัยคุกคามต่อ
“นักเรี ยนและนักศึกษาชาวจีนทุกคนที่จีนส่งมาที่นี่ จะต้ องผ่าน
ประชาธิปไตยของเรา”
กระบวนการอนุมตั ิของพรรคและรัฐบาล” เจ้ าหน้ าที่อาวุโสของสหรัฐฯ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีการประเมินว่าจะเปิ ดสถาบันขงจื๊อ รวมถึง
กล่าวกับรอยเตอร์ “คุณอาจไม่ได้ มาที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจาร
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและมหาวิทยาลัยปริ นซ์ตนั ตัดสินใจคัดค้ าน กรรมตามธรรมเนียมที่ก�ำหนดไว้ แต่ต้องไม่มีนกั เรี ยนหรื อนักศึกษาจีน
แผนการดังกล่าวในหลายปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม มีโรงเรี ยนจ�ำนวน
คนใดมาที่นี่โดยไม่ได้ รับการตรวจสอบจากรัฐ”
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ภาพประกอบโดย
ฟอรัม
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กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนย้อนกลับมาใช้
อุดมการณ์ พรรคทีเ่ ป็ นรากฐานแบบการโฆษณาชวนเชือ่

ก
นายหยาง จื่อ

องทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนก�ำลัง
ด�ำเนินการปฏิรูปครัง้ ส�ำคัญซึง่ สมบูรณ์
ที่สดุ นับแต่ก่อตังมา
้ 91 ปี เกือบทุกภาค
ส่วนของกองทัพปลดปล่อยประชาชน
ก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ซึง่ มีเป้าหมายที่จะ
ปฏิรูปกองทัพให้ ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล แม้ วา่ จะ
เคยสร้ างความก้ าวหน้ าที่โดดเด่นในด้ านการพัฒนา
เทคโนโลยี รวมทังการให้
้
ความส�ำคัญเรื่ องการปลูกฝั ง
ทางการเมืองและอุดมการณ์กบั เจ้ าหน้ าที่และผู้สมัครเข้ า
เป็ นทหารในกองทัพปลดปล่อยประชาชนมาแล้ ว แต่การ
ริ เริ่ มดังกล่าวก็สง่ ผลกระทบที่ลกึ ซึ ้งภายในใจของแต่ละ
บุคคลที่สร้ างกองทหารที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก บทความนี ้จะ
ไขข้ อสงสัยที่วา่
• ปรัชญาน�ำชีวิตเบื ้องหลังการปลูกฝั งมวลชน
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนคืออะไร?
• องค์ประกอบ “วัฒนธรรมทางทหารที่แข็งแกร่ง”
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนคืออะไร?
• อะไรถือเป็ น “หลักส�ำคัญสี่ข้อส�ำหรับทหาร”?
• ขันตอนที
้
่เฉพาะเจาะจงใดที่เคยท�ำเพื่อปลูกฝั ง
กองทหาร?
• อะไรคือข้ อดีและข้ อเสียของการเน้ นย� ้ำเรื่ องการ
ปลูกฝั งทางการเมืองอีกครัง้ ?
นายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ค่อย ๆ รวบรวม
อ�ำนาจมาตังแต่
้ พ.ศ. 2555 นัน่ ท�ำให้ นายสีกลายเป็ น
ผู้น�ำจีนที่มีอ�ำนาจมากที่สดุ นับจากนายเหมา เจ๋อตง
ตามลัทธิคอมมิวนิสต์จีนที่สืบทอดต่อกันมา ความคิด
ของนายสี จิ ้นผิง ได้ รับการยกระดับไปสูอ่ ดุ มการณ์รัฐ
อย่างเป็ นทางการ จึงไม่นา่ แปลกใจที่แนวความคิดเกี่ยว
กับกองทัพของนายสี ซึง่ เรี ยกกันว่าความคิดของสี จิ ้นผิง
ว่าด้ วยการสร้ างกองทหารที่แข็งแกร่ง จะมีอ�ำนาจเหนือ
การปฏิรูปของกองทัพปลดปล่อยประชาชน
ในมุมมองของนายสี จีนก�ำลังเผชิญกับอันตราย
รุนแรงจากทังศั
้ ตรูภายในและภายนอก ในเวทีระดับ
นานาชาติ การผงาดขึ ้นของจีนท�ำให้ สหรัฐฯ เกิดความ

ตื่นตระหนกมากกว่าที่เคยเป็ น และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้
ด�ำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อต่อต้ านอิทธิพลที่เพิ่ม
ขึ ้นของรัฐบาลจีน นอกจากนี ้ ความขัดแย้ งในภูมิภาคที่
ทวีความรุนแรงยิ่งท�ำให้ เกิดความหวาดหวัน่ มากขึ ้นต่อ
ความมัน่ คงทางดินแดนของจีน รวมทังการฟื
้
น้ คืนพรรค
ประชาธิปไตยก้ าวหน้ าของไต้ หวัน ภัยอันตรายจากการ
ก่อการร้ ายและการแบ่งแยกดินแดนภายในประเทศ
ตลอดจนการทุจริ ตภายในกองทหารของจีนที่คกุ คาม
รากฐานของกองทัพปลดปล่อยประชาชน
ภายใต้ สภาวะดังกล่าว นายสีจงึ ได้ เรี ยกร้ องให้ น�ำ
รากฐานของกองทัพปลดปล่อยประชาชนกลับคืนสูก่ าร
เป็ นกองทัพที่มีระเบียบวินยั สูงภายใต้ ผ้ นู �ำแท้ จริ งของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน กองทัพที่สามารถเอาชนะสงคราม
ได้ คล้ ายกับกองทัพแดงในยุคแรกที่น�ำโดยนายเหมา
หลักการสามข้ อที่นายสีคาดหวังเกี่ยวกับกอง
ทหารจีน ได้ แก่ เชื่อฟั งค�ำสัง่ ของพรรค เตรี ยมการ
เพื่อชนะสงคราม และรักษาความประพฤติที่ดี โดย
ครอบคลุมค่ายทหารทัว่ ทุกค่ายในจีน ซึง่ ความคิดเหล่า
นี ้เรี ยบง่ายและตรงไปตรงมา อันดับแรก กองทัพปลด

ประธานาธิบดีจนี นายสี
ใช้ มอื ประทับบนส� ำเนา
รัฐธรรมนูญก่ อนเข้ า
รับต�ำแหน่ ง หลังจากที่
ชนะเลือกตั้งอีกครั้ง ใน
วาระทีส่ องโดย สภา
ประชาชนแห่ งชาติที่
ตึกรัฐสภาประชาชนใน
ปักกิง่ เมือ่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ปล่อยประชาชนต้ องปฏิบตั ิตามค�ำสัง่ ของพรรค เนื่องจากกองทัพดัง
กล่าวเป็ นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่ของรัฐ จึงไม่เหมือนกับกอง
ทหารในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก หน้ าที่ของกองทัพคือการ
ปกป้องผลประโยชน์ของพรรคเหนือสิง่ อื่นใด พรรคคอมมิวนิสต์จีนมี
อ�ำนาจมาจากการต่อสู้ดิ ้นรนด้ วยกองทัพมาอย่างยาวนาน จึงเข้ าใจถึง
ความส�ำคัญสูงสุดของการรักษาอ�ำนาจด้ วยความช่วยเหลือจากกอง
ทหาร ดังนัน้ พรรคจะไม่ถอนตัวจากการควบคุมกองทัพปลดปล่อย
ประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ทหารจะต้ องไม่เบี่ยงเบนจากค�ำสัง่ แท้ จริ ง
ของพรรค ผู้น�ำทางการเมืองและการทหารของจีนเชื่อว่า ความขัดแย้ ง
ระหว่างกองทัพปลดปล่อยประชาชนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะน�ำไป
สูก่ ารล่มสลายของรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึง่ จะคล้ ายกับที่เคยเกิดขึ ้นใน
สหภาพโซเวียต ฉะนัน้ หลักการแรกของแนวคิดของนายสีที่มีตอ่ กองทัพ
คือ กองทัพปลดปล่อยประชาชนต้ องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ทุกอย่างของ
พรรค
นอกจากการยึดมัน่ ทางการเมืองที่ “ถูกต้ อง” แล้ ว กองทัพปลด
ปล่อยประชาชนต้ องเตรี ยมพร้ อมต่อสู้เพื่อชนะสงคราม ในช่วงเวลาที่
มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ กองทัพปลดปล่อยประชาชนต้ องฝึ กฝน
อย่างหนักและยืนหยัดอย่างเข้ มแข็ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ชาติ ในอดีต กองทัพปลดปล่อยประชาชนได้ ขยายขีดความสามารถ
ในด้ านไซเบอร์ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ อวกาศ และการด�ำเนินการร่วม
กัน พร้ อมกับประกาศความส�ำเร็จทางเทคโนโลยีใหม่ในด้ านต่าง ๆ เช่น

ปั ญญาประดิษฐ์ ยานจรวดความเร็วสูง ระเบิดไมโครเวฟพลังสูง อาวุธ
เลเซอร์ การน�ำทางด้ วยดาวเทียม อากาศยานไร้ คนขับ และการสื่อสาร
เชิงควอนตัม ความก้ าวหน้ าดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อ
กองทัพปลดปล่อยประชาชน หากความขัดแย้ งจบลงในอนาคต
ข้ อที่สาม กองทัพปลดปล่อยประชาชนต้ องรักษาความประพฤติที่
ดี โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับอย่างเคร่งครัด การท�ำลายกฎ
ระเบียบในสถาบันใด ๆ ถือเป็ นพัฒนาการที่เลวร้ าย แม้ วา่ ในอดีตที่ผา่ น
มา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจะด�ำเนินงานเหมือนรัฐวิสาหกิจที่มี
การจัดการไม่ดีนกั แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับตังแต่
้ นายสีเข้ า
มาควบคุม การรณรงค์ตอ่ ต้ านการทุจริ ตในกองทัพปลดปล่อยประชาชน
ได้ รวบรวมรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ระดับกลางและระดับสูงมากมาย ขณะ
เดียวกันก็สร้ างความหวาดหวัน่ ให้ กบั คนอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอ�ำนาจที่ยิ่งใหญ่แล้ ว ผู้น�ำทางทหาร
ยังพยายามส่งเสริ มค่านิยมการปฏิวตั ใิ ห้ กบั ทหารรับใช้ โดยย� ้ำเตือนว่า
กองทัพปลดปล่อยประชาชนเป็ นกองทัพของประชาชน ความจริ งแล้ ว
การสนับสนุน “วัฒนธรรมทางทหารที่แข็งแกร่ง” ขึ ้นอยูก่ บั วาระของนาย
สี เนื่องจากวัฒนธรรมแพร่กระจายไปในทุกระดับของกองทหารและมี
อิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของทหาร
แนวคิดของนายสีเรื่ องวัฒนธรรมทางทหารนัน้ เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมกองทัพแดงและจริ ยธรรมทางทหารแบบดังเดิ
้ ม
วัฒนธรรมกองทัพแดงเกิดจากประสบการณ์ร่วมปฏิวตั ขิ องพรรค

ภาพศิลปกรรมบนผนังแสดงภาพทหารของกองทัพปลดปล่ อยประชาชนทีร่ ัฐบาลจีนจัดแสดงเพือ่ บ่ งบอกถึง
ความส� ำเร็จของนายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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คอมมิวนิสต์จีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนที่ชนะสงครามทัว่ ทัง้
จีน จากการล่มสลายของกองทัพก๊ กมินตัง๋ หรื อพรรคชาตินิยมจีน มักมี
การให้ ความส�ำคัญกับ “ค่านิยมกองทัพแดง” เช่น ความกล้ าหาญ ความ
เสียสละ ความภักดี ความอุตสาหะ และความไม่เกรงกลัว เช่นเดียวกับ
“สถาบันกองทัพแดง” เช่น ระบบของหัวหน้ ากรมกองทางการเมืองและ
การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของพรรค ก็ได้ รับการเน้ นย� ้ำเช่นกัน
จริ ยธรรมทางทหารแบบดังเดิ
้ มหรื อวูด คือแนวคิดที่สามารถสืบ
ย้ อนไปในสมัยโบราณได้ จริ ยธรรมทางทหารแบบดังเดิ
้ มมีหลักการสาม
ประการ ได้ แก่ ความภักดี ความกล้ าหาญ และความเข้ มงวด ความ
ภักดีต้องเป็ นการอุทิศตนเพื่อประเทศและหน้ าที่ ส�ำหรับความกล้ าหาญ
บุคคลต้ องเสียสละเพื่อสิง่ ที่ดีที่ยิ่งใหญ่และต้ องมีไหวพริ บ ไม่หวั รัน้ ที่จะ
ใช้ ความกล้ าของตนเอง ส่วนเรื่ องความเข้ มงวด บุคคลต้ องเข้ มงวดกับ
ทุกสิง่ ทังตนเอง
้
เพื่อน และผู้ใต้ บงั คับบัญชา
อย่างไรก็ตาม นายสีได้ สรุปอย่างเจาะจงถึงความคาดหวังของ
ตนเพื่อเตือนทหารรับใช้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนในสิง่ ที่เรี ยกว่า
“หลักส�ำคัญสี่ข้อส�ำหรับทหาร” ซึง่ หมายความว่าเหล่าทหารจะต้ องมี
จิตวิญญาณ ความสามารถ ความกล้ า และศีลธรรม หลักส�ำคัญสี่ข้อ
ส�ำหรับทหารคือจะต้ องมีจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อมัน่ ในลัทธิคอมมิวนิสต์
และความเป็ นผู้น�ำของพรรค รวมทังมี
้ เจตจ�ำนงต่อต้ านความปรารถนา
ภายในใจและความพยายามภายนอกที่จะบ่อนท�ำลายความมุง่ มัน่ นัน้
เหล่าทหารต้ องพร้ อมต่อสู้ตลอดเวลา สร้ างความสามารถของตนในด้ าน
การต่อสู้ที่เรี ยกว่าสงครามข้ อมูล เสริ มสร้ างความพร้ อมทางจิตใจให้
แข็งแกร่งเพื่อต่อสู้ และเป็ นผู้เรี ยนรู้ตลอดชีวิต (สงครามข้ อมูล หมายถึง
แนวคิดที่วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความสามารถที่เกี่ยวข้ องกับค�ำ
สัง่ การควบคุม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ข่าวกรอง การเฝ้าระวัง และ
การลาดตระเวน เป็ นปั จจัยส�ำคัญต่อประสิทธิผลทางทหาร)
ในค�ำกล่าวปราศรัย นายสีได้ วิจารณ์เน้ นย� ้ำถึงผลกระทบที่รุนแรง
จาก “การเจ็บป่ วยในช่วงปลอดสงคราม” ซึง่ บัน่ ทอนเจตนารมณ์ของ
ทหารรับใช้ ที่จะเสียสละอย่างที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้ หลักส�ำคัญสี่ข้อส�ำหรับ
ทหารคือต้ องกล้ าหาญและไม่เกรงกลัว ทหารต้ องเตรี ยมพร้ อมที่จะเสีย
สละและยอมตายด้ วยอุดมการณ์ ข้ อสุดท้ ายของหลักส�ำคัญสี่ข้อส�ำหรับ
ทหารคือต้ องมีศีลธรรม ทหารต้ องเรี ยนรู้สงิ่ ที่ถกู ต้ องจากข้ อผิดพลาด
รักษาความประพฤติที่ดีเยี่ยม ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และมีมาตรฐานสูง
ในชีวิต
เพื่อส่งเสริ มค่านิยมและแบบอย่างเหล่านี ้ กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจึงน�ำกลยุทธ์ทวั่ ไปสองประการมาใช้ คือการยกระดับแบบ
อย่างและการปลูกฝั งทางการเมืองในชีวิตประจ�ำวัน การเลือกแบบอย่าง
และการชมเชยการกระท�ำที่กล้ าหาญต่อสาธารณะนันไม่
้ ใช่เรื่ องใหม่
ในความเป็ นจริ ง การเคลื่อนไหวทัว่ ประเทศเพื่อ “เรี ยนรู้จากกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชน” ในช่วงทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) ได้
สร้ างวีรบุรุษทหารมากมาย แม้ วา่ บางคนจะถูกลืมไปนานแล้ ว แต่บาง
คนอย่างนายเหลยเฟิ ง ก็รอดชีวิตและยังคงมีชื่อเสียงอย่างมากในจีน
อย่างไรก็ตาม นักโน้ มน้ าวของกองทัพปลดปล่อยประชาชนไม่แนะน�ำให้
ใช้ วิธีการเดียวกันกับในอดีต วีรบุรุษทหารในปั จจุบนั ไม่ควรถูกเหมารวม
กับช่วงทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) อีกต่อไป ไม่วา่ จะเป็ นชายจีน
ฮัน่ หรื อศูนย์รวมแห่งความสมบูรณ์แบบ นักโน้ มน้ าวโต้ วา่ ควรใช้ ความ
พยายามมากขึ ้นในการค้ นหาหญิงที่ไม่ใช่ชาวฮัน่ และคนที่ไม่ได้ สมบูรณ์

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจกึง่ ทหารของจีนคุ้มครองภาพวาดนายเหมา เจ๋ อตง
อดีตผู้น�ำจีนทีจ่ ตั ุรัสเทียนอันเหมินในปักกิง่ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

แบบ ซึง่ พัฒนาตนเองผ่านการต่อสู้และท�ำงานหนัก
กลยุทธ์การปลูกฝั งอื่น ๆ คือเรื่ องการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองในชีวิต
ประจ�ำวัน สิง่ นี ้ประกอบด้ วยกิจกรรมประจ�ำวันและความคิดริ เริ่ ม ซึง่ จัด
ขึ ้นเพื่อผลักดันข่าวสารทางการเมืองสูค่ รัวเรื อน เช่น กองเรื อทะเลเหนือ
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนได้ ใช้ มาตรการต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมกลุม่ ที่สนุกสนาน มีการประชุมพบปะใน
ชมรมอ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ตเปี ยโน ฝึ กเขียนตัวอักษรและ
เรี ยนถ่ายภาพ งานเลี ้ยงร้ องเพลงคาราโอเกะเกี่ยวกับกองทัพแดง การ
ประกวดภาพยนตร์ และการแข่งขันประวัตศิ าสตร์ ของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน กองทัพปลดปล่อยประชาชน และกองเรื อของกองทัพปลดปล่อย
ประชาชน ทังหมดนี
้
้เพื่อเดินหน้ าสร้ างอัตลักษณ์ของหลักส�ำคัญสี่ข้อ
ส�ำหรับทหารเรื อ นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อร� ำลึกถึงผู้ยอมพลี
ชีพในการปฏิวตั ดิ ้ วยจุดประสงค์ที่คล้ ายกัน จากความพยายามเหล่า
นี ้ กองเรื อทะเลเหนือหวังว่าจะมีทหารเรื อรุ่นใหม่ ๆ ที่มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ติ าม
ความคาดหวังของผู้บงั คับบัญชาในมาตรฐานของผู้น�ำ
ซึง่ ชัดเจนว่า นายสีพยายามที่จะท�ำให้ กองทัพปลดปล่อยประชาชน
กลับสูร่ ากฐานที่เคยเป็ น สูย่ คุ ทหารที่เป็ นเหมือน “กองทัพแดง” และ “มี
ความเชี่ยวชาญ” อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนับตังแต่
้
ยุคสงครามปฏิวตั ิ และการมีชีวิตรอดตามแบบแผนอย่างดังกล่าวเป็ น
เรื่ องที่นา่ คลางแคลงใจ การไม่สละเวลาอันมีคา่ ให้ กบั การฝึ กอบรมเพื่อ
ปลูกฝั งทางการเมืองเป็ นเรื่ องยากที่จะแก้ ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
ที่จ�ำเป็ นต้ องมีการฝึ กอบรมเพิ่มเติม การใช้ ยทุ ธวิธีแบบเจาะลึก ไม่วา่
จะใช้ สื่อแบบดังเดิ
้ มหรื อสื่อสังคมออนไลน์จะท�ำให้ เกิดค�ำถามในเรื่ อง
ประสิทธิผลของการรณรงค์ชวนเชื่อแบบใหม่ ตอนนี ้ผู้น�ำน่าจะมอง
ว่าการปลูกฝั งเป็ นเรื่ องที่จ�ำเป็ น ซึง่ จะให้ ความส�ำคัญต่อการรักษาความ
ภักดีอย่างแท้ จริ งของกองทัพปลดปล่อยประชาชนที่มีตอ่ อุดมการณ์
ของผู้น�ำใหม่ของจีนและพรรคอมมิวนิสต์จีน ดังนัน้ คาดว่ากองทัพปลด
ปล่อยประชาชนจะใช้ เวลาและความพยายามมากขึ ้นในการสรรหาผู้
สมัครเข้ าเป็ นทหารและเจ้ าหน้ าที่ที่มีความเห็นตามอุดมการณ์ลา่ สุด
ของพรรค
IPD FORUM
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การบ�าบัดฟื้ นฟู
ผ้กู ่อการร้ าย
กระแสสังคมและวัฒนธรรม ให้โอกาสผู้กอ่ การร้ ายในอินโดนีเซียได้ กลับตัว
ดร.นอร์ ฮูดา อิสมาอิล

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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กา

รวางระเบิดในบาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็ น
จุดเปลี่ยนในชีวิตผม ผมท�างานเป็ นผู้สื่อข่าว
พิเศษของหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์
ท�าข่าวเกี่ยวกับการโจมตีที่คร่าชีวิตผู้คน
กว่า 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ ผมทราบจากการรายงาน
ข่าวของต�ารวจทันทีวา่ นายฟั ฎลุลลอห์ ฮาซัน เพื่อนร่วมห้ องของผม
ตอนเรี ยนที่โรงเรี ยนประจ�าของอิสลามในโซโล จังหวัดชวาตอนกลาง
ประเทศอินโดนีเซีย เป็ นเวลาหกปี ในช่วงต้ นทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 25202529) คือหนึง่ ในผู้วางระเบิด
นับตั
้ งแต่
้ วนั นัน้ ตัวผมเฝ้าสงสัยว่าท�าไมคนฉลาด พูดจานุม่ นวล และ
สุภาพอย่างนายฮาซันจึงมีสว่ นเกีย่ วข้ องในการก่อการร้ าย เพือ่ หาค�าตอบ
มาไขข้ อสงสัยนี ้ ผมจึงสัมภาษณ์ผ้ กู อ่ การร้ ายหลายร้ อยคนทีไ่ ด้ รับโทษใน
กระบวนการยุตธิ รรมของอินโดนีเซีย และไปทีค่ า่ ยทหารบางแห่งในอัม
บนและโปโซ ซึง่ เป็ นพื ้นทีท่ ไี่ ด้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งในสังคมหลัง
ระบอบการปกครองของนายซูฮาร์ โตเสือ่ มอ�านาจในปี พ.ศ. 2541
ผมขอทุนการศึกษาบริ ตชิ ชีฟเวนนิง เพื่อศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ด้ านความมัน่ คงระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ ประเทศ
สกอตแลนด์ ตังแต่
้ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เพื่อท�าความเข้ าใจการ
ก่อการร้ ายทัว่ โลกมากขึ ้น ผมท�างานภาคสนามในไอร์ แลนด์เหนือเพื่อ
ศึกษาความขัดแย้ งของที่นนั่ หลังจากได้ พบองค์การนอกภาครัฐของ
ท้ องถิ่น ที่พยายามรวบรวมอดีตผู้ก่อการร้ ายให้ กลับมาใช้ ชีวิตในสังคม
ผมก็เข้ าใจได้ ทนั ทีวา่ หากองค์การนอกภาครัฐท�าเรื่ องนี ้ได้ ผมก็ท�าได้
เช่นกันเมื่อผมกลับบ้ านเกิด
การสืบค้ นส่วนตัวและการปะติดปะต่อประวัตศิ าสตร์ เข้ ากับเครื อ
ข่ายกลุม่ ติดอาวุธในอินโดนีเซีย เป็ นปั จจัยส�าคัญที่น�าพาให้ ผมก่อตัง้
สถาบันเพื่อการสร้ างสันติภาพระหว่างประเทศ คนในพื ้นที่เรี ยกว่ายา
ยาซัน ปราซัสตี เปอร์ เดเมียน ในปี พ.ศ. 2551 ผมเริ่ มแทรกแซงสังคมที่
มีข้อโต้ แย้ งผ่านสถาบันดังกล่าว เพื่อช่วยอดีตผู้ก่อการร้ ายที่ได้ รับโทษ
หรื อ "อดีตผู้เข้ าร่วม" ให้ กลับมาใช้ ชีวิตในสังคมได้

ทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะด�าเนินการฟื น้ ฟูอดีตผู้ก่อการร้ ายให้ ส�าเร็จ
การขาดการดูแลหลังการกักขัง ท�าให้ ผ้ ตู ้ องขังที่เป็ นผู้ก่อการร้ ายเสี่ยง
ที่จะกลับไปใช้ ความรุนแรงเพราะไม่ได้ รับการประเมินอย่างเหมาะสม
พวกเขาไม่ได้ เข้ ารับการวางแผนทบทวนอย่างเพียงพอเพื่อเตรี ยมพร้ อม
กลับสูส่ งั คมกระแสหลัก

เข้ าใจความผิดพลาด และให้ โอกาส

การเรี ยกร้ องขอโอกาสแก้ ตวั ให้ ผ้ กู ่อการร้ ายที่ได้ รับการปล่อยตัวได้ เริ่ ม
ต้ นชีวิตใหม่ไม่ใช่เรื่ องง่าย โดยเฉพาะกับคนที่มาจากประชาสังคมอย่าง
ผม ผมพบเจออุปสรรคอยูบ่ ้ าง ส�าหรับคนที่ต้องทุกข์ทรมานล้ นอกเพราะ
การก่อการร้ าย เช่น ผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัว การฟื น้ ฟูอดีตผู้เข้ าร่วม
เป็ นเรื่ องที่ไม่เห็นด้ วยและไม่พอใจ
นอกจากนี ้ การก่อการร้ ายไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้ น ๆ
ในอินโดนีเซีย โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด และ
โรคเบาหวานต่างหากคือมัจจุราชตัวร้ ายที่สงั หารคนในประเทศ ตาม
รายงานขององค์การอนามัยโลก นัน่ หมายความว่าการกินโดนัทหรื อดื่ม
น� ้าอัดลมมากเกินพอดีคร่าชีวิตชาวอินโดนีเซียมากกว่าการถูกโจมตีโดย
ผู้ก่อการร้ าย

ไม่ มีใครเกิดมาเป็ นผู้ก่อการร้ าย

ความเข้ าใจหลักของยายาซัน ปราซัสตี เปอร์ เดเมียน คือไม่มีใคร
เกิดมาเป็ นผู้ก่อการร้ าย การจะเป็ นหนึง่ เดียวกันต้ องอาศัยหลาย
แนวทาง ตังแต่
้ ความไม่พอใจด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และครอบครัว
ของปั จเจกบุคคล ไปจนถึงความส�าคัญของแรงกดดันจากคนรอบข้ าง
ตลอดจนบทบาทความเกี่ยวพันกันเป็ นทอด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง
อดีตผู้ก่อการร้ ายบางส่วนที่ถกู จับกุมจะได้ รับการปล่อยตัวในที่สดุ
เราควรท�าอย่างไรกับคนเหล่านันในฐานะเพื
้
่อนร่วมสังคม? เราควรขัง
ลืมพวกเขาไว้ ในคุกอย่างนันหรื
้ อ? หรื อเราควรฟื น้ ฟูให้ พวกเขากลับมา
เป็ นสมาชิกที่มีประโยชน์ตอ่ ชุมชน?
ตามรายงาน พ.ศ. 2546 โดยสถาบันวิเคราะห์นโยบายด้ านความ
ขัดแย้ ง ระบบศาลของอินโดนีเซียมีเงินทุน โครงสร้ างพื ้นฐาน และ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาถือป้ ายประกาศในระหว่ างการชุ มนุมต่ อต้ าน
การก่ อการร้ ายขนาดเล็ก ๆ ในจาการ์ ตาตอนกลาง ประเทศอินโดนีเซีย
รอยเตอร์

ดังนัน้ ปั ญหาการก่อการร้ ายในอินโดนีเซียมักจับตามองที่กลุม่
ชุมชนมุสลิมเป็ นพิเศษ เนื่องด้ วยพยายามที่จะใช้ ระบบของตะวันตก
เพื่อควบคุมชาวอิสลาม ขณะเดียวกันส�าหรับประชาชนยังคงมองว่าการ
ก่อการร้ ายเป็ นปั ญหาของรัฐบาล
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ผู้ก่อการร้ ายมีชีวติ ทางสังคม

นายฟาริ ฮิน กันได ลูกค้ าคนแรกของผม นายฟาริ ฮินเป็ นทหารผ่านศึก
อัฟกานิสถานที่ตอ่ สู้กบั นายอุซามะฮ์ บิน ลาดินในช่วงกลางทศวรรษ
1980 (พ.ศ. 2523-2532) และกลับไปอินโดนีเซียในช่วงต้ นทศวรรษ
1990 (พ.ศ. 2533-2542) ผมรู้จกั กับนายฟาริ ฮินผ่านงานในฐานะผู้สื่อ
ข่าวของ เดอะวอชิ งตันโพสต์ ในปี พ.ศ. 2545 เราสนิทกันได้ เร็วเพราะ
นายฟาริ ฮินบอกว่า ภรรยาของเขาส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนประจ�ำ
เดียวกับผม นัน่ คือโรงเรี ยนอัล-มุกมิน งรูกี เมืองโซโล
การได้ สมั ภาษณ์นายฟาริ ฮินท�ำให้ ผมเรี ยนรู้วา่ เพราะความสัมพันธ์
ส่วนตัวของนายฟาริ ฮินกับนายแฮมบาลี ทหารผ่านศึกอัฟกานิสถาน
จากชวาตะวันตกที่ตอ่ มาได้ เข้ าร่วมสงครามอัลไกดะ นายฟาริ ฮินได้ มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์การก่อการร้ ายในประเทศ
หลังจากมีการปล่อยตัวนายฟาริ ฮินออกจากเรื อนจ�ำ ผมช่วยให้ เขา
เริ่ มต้ นชีวิตใหม่โดยการท�ำสวนโกโก้ ในเขตสุลาเวสีตอนกลาง แต่กลับ
ล้ มเหลวเพราะนายฟาริ ฮินแทบไม่ได้ มาที่ฟาร์ มเลย นายฟาริ ฮินมีภรรยา
คนที่สอง จึงท�ำให้ เขายุง่ เกินกว่าจะจัดสรรเวลาระหว่างภรรยาใหม่และ
ภรรยาเก่าให้ เหมาะสม บางทีความสัมพันธ์ใหม่นี ้อาจช่วยกันไม่ให้ เขา
กลับไปสูโ่ ลกของการก่อการร้ ายอีก
ผมได้ เรี ยนรู้บทเรี ยนส�ำคัญจากการเข้ าไปสัมภาษณ์ครัง้ นี ้ว่า
ส�ำหรับคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง การก่อการร้ ายถือเป็ น
"งานพิเศษ" นอกเหนือจากการต่อสู้ พวกเขามีชีวิตทางสังคม แม้ แต่คน
อินโดนีเซียบางคน อย่างนายฟาริ ฮินที่กล่าวถึง ก็มีเวลาและก�ำลังพอที่
จะมีภรรยาคนที่สอง

สตรีชาวอินโดนีเซียดูหนังสื อในร้ านหนังสื ออิสลามใกล้ โรงเรียน
อัล-มุกมิน ซึ่งเป็ นโรงเรียนประจ�ำทีม่ กี ลุ่มก่ อการร้ ายอิสลามหลาย
คนเคยเข้ าเรียน รอยเตอร์

สิง่ นี ้ท�ำให้ ผมตระหนักได้ ลองนึกภาพว่าเราสามารถจัดกิจกรรมที่มี
ความหมายนอกเหนือจากการก่อการร้ ายได้ (นอกเหนือจากการกระตุ้น
ให้ ผ้ คู นมีภรรยาหลายคน) บางทีคนเหล่านันอาจจะเลิ
้
กประกอบอาชีพ
เป็ นผู้ก่อการร้ าย
อีกหนึง่ เรื่ องที่ผมพูดคุยกับนายฟาริ ฮิน เขาบอกเล่าเกี่ยวกับการอยู่
ในกลุม่ ที่ใช้ ความรุนแรง เช่น กลุม่ ญะมาอะห์ อิสลามียะห์
นายฟาริ ฮินกล่าวว่า "การเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ผู้ก่อการร้ ายคือการ
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ส�ำหรับคนอินโดนีเซียส่ วน
ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การ
ก่อการร้ายถือเป็ น "งาน
พิเศษ" นอกเหนือจากการ
ต่อสู ้ พวกเขามีชีวติ ทางสังคม
เดินทางผจญภัย" "ผมรู้สกึ ว่าได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสิง่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง
นัน่ คือกลุม่ อัลไกดะ นายแฮมบาลีบอกเราเสมอว่า เราอยากจะเปลี่ยน
ระบบที่ไม่ใช่ศาสนาที่ดา่ งพร้ อยในโลกใบนี ้"
เขาพูดอย่างมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ค�ำพูดของนายแฮมบาลีไม่ตา่ งจาก
กลุม่ ผู้ก่อการร้ ายซึง่ กระท�ำความผิดที่ผมเคยสัมภาษณ์ ผู้ก่อการร้ าย
มีแนวโน้ มที่จะระบุตนเองว่าเป็ นชุมชนข้ ามชาติที่ใหญ่กว่าซึง่ มีความ
คลุมเครื ออยูเ่ นือง ๆ และเป็ นชุมชนที่สร้ างอุดมการณ์เกี่ยวกับสิง่ ที่พวก
เขาอ้ างจะโจมตี
ด้ วยภูมิหลังที่เป็ นทหารผ่านศึกอัฟกานิสถานในช่วงทศวรรษ 1980
(พ.ศ. 2523-2532) นายฟาริ ฮินได้ รับความเคารพจากสังคมภายใน
ชุมชนที่เฉพาะเจาะจงของกลุม่ ญะมาอะห์ อิสลามียะห์
เรื่ องราวของเหล่าวีรบุรุษสมมติที่ผา่ นการดิ ้นรนต่อสู้มาแล้ ว อย่าง
นายฟาริ ฮิน เป็ นเครื่ องมือโน้ มน้ าวที่ส�ำคัญส�ำหรับวัฒนธรรมย่อยของ
กลุม่ ญิฮาด ชุมชนอ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริ ม เฉลิมฉลอง สนับสนุน
และเผยแพร่การกระท�ำผ่านวัตถุและเรื่ องเล่าซึง่ แพร่กระจายผ่าน
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสื่อทัว่ โลก
เรื่ องราวของนายฟาริ ฮินนันพิ
้ เศษ เพราะเขามาจากครอบครัวญิฮาด
ที่เห็นเด่นชัด จากการเชื่อมโยงทางเครื อญาตินี ้ท�ำให้ นายฟาริ ฮินได้ รับ
เลือกเข้ าร่วมการฝึ กทหารในอัฟกานิสถานในช่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ.
2523-2532)
นายฟาริ ฮินบอกว่าลุงของเขามีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพยายามที่จะ
สังหารประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียในช่วงทศรรษ 1950 (พ.ศ.
2493-2502) นอกจากนี ้ น้ องชายของนายฟาริ ฮินส่วนใหญ่ก็มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ ายในประเทศ รวมถึงการทิ ้งระเบิดบ้ านนักการ
ทูตฟิ ลปิ ปิ นส์ที่กรุงจาการ์ ตาในช่วงปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 25332542) การวางระเบิดห้ างสรรพสินค้ าเอเทรี ยมในช่วงทศวรรษ 2000
(พ.ศ. 2543-2552) และการเผาโบสถ์ขณะมีความขัดแย้ งทางชุมชนที่
โปโซ สุลาเวสีตอนกลาง ในช่วงทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) โดย
สรุปแล้ ว การก่อการร้ ายเป็ นเหมือนธุรกิจครอบครัวของนายฟาริ ฮิน

นายมามูดี ฮาร์ โยโน หรือรู้ จกั กันในนาม ยูซุฟ อดีรามา ซึ่งเป็ นนามแฝงทหารสงคราม ท�ำงานทีร่ ้ านอาหารของตนเองใน
โซโล ชวาตอนกลาง ประเทศอินโดนีเซีย นายฮาร์ โยโนเป็ นตัวอย่ างผู้น�ำอดีตนักญิฮาดทีส่ ามารถกลับตัวและเป็ นสมาชิกที่
มีประสิ ทธิภาพของสั งคม ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ข่าวดี ตามค�ำบอกของนายฟาริ ฮิน คือการด�ำรงชีพด้ วยการเป็ นผู้
ก่อการร้ ายนันยาก
้
แต่ก็เป็ นเรื่ องธรรมดา การก่อการร้ ายต้ องมีการเต
รี ยมความพร้ อมอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ เป็ นกิจกรรมที่นา่ สนใจส�ำหรับ
ชายในวัย 50 อย่างนายฟาริ ฮิน ซึง่ เป็ นผู้ที่ต้องการความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจเพื่อเลี ้ยงดูครอบครัวใหม่ของเขา กล่าวอีกนัยหนึง่ คือล�ำดับ
ความส�ำคัญในชีวิตของนายฟาริ ฮินเปลี่ยนไปตามอายุ อย่างไรก็ตาม
ความหลงใหลและความปรารถนาของนายฟาริ ฮินในการปกป้อง
อิสลามนันค่
้ อย ๆ เลือนหายไป
นายฟาริ ฮินอธิบายว่า "การเป็ นมูญาฮิ ดหรื อทหารมุสลิมคือตัวตน
หลักของผม"
ดังนัน้ นายฟาริ ฮินจึงโกรธเมื่อชายหนุม่ กลุม่ หนึง่ มารวมตัวกันที่
มัสยิดในเมนเทง กรุงจาการ์ ตาตอนกลาง เพื่อแสดงการสนับสนุนการ
ประกาศหัวหน้ าใหญ่ในศาสนาอิสลามอิสลามโดยอะบู บักร์ อัลบัฆดาดี
ผู้น�ำไอซิสในช่วงกลาง พ.ศ. 2557 มัสยิดอยูไ่ ม่ไกลจากสถานทูตสหรัฐฯ
ในกรุงจาการ์ ตา

ผมจับเข่าคุยกับนายฟาริ ฮินในช่วงต้ น พ.ศ. 2558 เพื่อถามเหตุผล
ของเขาที่ไม่สนับสนุนโครงการหัวหน้ าใหญ่ในศาสนาอิสลามของอัลบัฆ
ดาดี
นายฟาริ ฮินอธิบายว่าผู้ที่สนับสนุนอัลบัฆดาดีแย้ งว่า ชาวมุสลิมทุก
คนได้ รับค�ำสัง่ ให้ แสดงความจงรักภักดีตอ่ เขาในฐานะผู้น�ำของหัวหน้ า
ใหญ่ในศาสนาอิสลาม และด�ำเนินการฮิ ญราหรื อการอพยพเพื่อปกป้อง
ดินแดนของตนและขยายขอบเขตไปทัว่ ประเทศมุสลิมดังเดิ
้ มอื่น ๆ
"นัน่ เป็ นการเรี ยกร้ องที่ไร้ สาระ ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้สนับสนุนไอซิสเหล่า
นันไม่
้ ร้ ูเรื่ องเกี่ยวกับญิฮาด พวกเขาจึงไม่เคารพผู้อื่นที่ไม่ได้ มีความ
เข้ าใจเรื่ องญิฮาดเหมือนกันกับตน" นายฟาริ ฮินกล่าวเสริ ม "ในฐานะ
ทหารผ่านศึกอัฟกานิสถาน ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับญิฮาด เรา
ท�ำงานอย่างใกล้ ชิดกับกลุม่ เล็ก ๆ อื่น ๆ ที่เราไม่ได้ แบ่งปั นความเชื่อ
ด้ านอุดมการณ์ การขับไล่กองทัพรัสเซียออกจากดินแดนมุสลิมเป็ นสิง่ ที่
รวมให้ เราเป็ นหนึง่ เดียว"
อาจเป็ นเพราะการต่อต้ านกลุม่ ไอซิส เจ้ าหน้ าที่อินโดนีเซียจึงใช้
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นายฟาริ ฮินเพื่อหยุดอิทธิพลของไอซิสในประเทศ นอกจากนี ้ สื่อและ
โทรทัศน์ก็สมั ภาษณ์นายฟาริ ฮินเช่นกัน
เมื่อดูนายฟาริ ฮินพูดคุยทางโทรทัศน์ ผมรู้ได้ ทนั ทีวา่ เขาพยายาม
จะให้ ความรู้แก่สาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอันตรายของ
อุดมการณ์ไอซิส นายฟาริ ฮินกล่าวอย่างกล้ าหาญว่า ไอซิสไม่ได้ เป็ น
ตัวแทนของศาสนาอิสลามเนื่องด้ วยความโหดร้ าย
นายฟาริ ฮินเป็ นผู้สนับสนุนที่นา่ เชื่อถือต่อการโฆษณาชวนเชื่อที่ซบั
ซ้ อนของไอซิสได้ หรื อไม่?
จริ ง ๆ แล้ วการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ของนายฟาริ ฮินไม่ได้ สมบูรณ์
แบบนัก เพราะนายฟาริ ฮินใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับการยกย่องวีรบุรุษใน
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อดีตในฐานะทหารผ่านศึกอัฟกานิสถาน ด้ วยเหตุนี ้ จึงไม่มีเวลาพอที่จะ
เน้ นย� ้ำเรื่ องการแสร้ งท�ำของไอซิสอย่างเป็ นระบบ เป็ นเพียงการโต้ แย้ ง
สัน้ ๆ สิง่ เหล่านี ้รวมถึงการเล่าเรื่ องเท็จของไอซิสเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
ต่างฝ่ ายต่างได้ รับผลประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกใหม่วา่ พวกเขาจะกลาย
เป็ นผู้เสียสละในชีวิตหลังความตาย เสียชีวิตเพื่อเป็ นชนวน หรื อเป็ น
วีรบุรุษตามค�ำสัง่ ใหม่ สิง่ นี ้เป็ นสิง่ ที่คนอย่างผมสามารถช่วยได้ เพื่อ
สื่อสารให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ผมสามารถใช้ ประโยชน์จากอดีตผู้เข้ าร่วม อย่าง
นายฟาริ ฮิน เป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นภายในชุมชน
ของตนเอง
ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงภายในจะมีพลังมากกว่าการฆ่าคนกลุม่

นัน้ เป็ นการป้องกันไม่ให้ ผ้ คู นต้ องเสียสละและกลายเป็ นความทรงจ�ำ
เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ อู ื่นเอาเยี่ยงอย่าง เรื่ องราวส่วนตัวของบุคคล
ที่หนีออกจากเครื อข่ายความรุนแรงดังกล่าว จะช่วยเปิ ดเผยให้ ผ้ ทู ี่อาจ
จะกลายมาสมาชิกได้ เห็นถึงความเจ้ าเล่ห์ของขบวนการญิฮาด
อย่างไรก็ตาม ผมตระหนักดีวา่ จะมีความท้ าทายในการใช้ อดีตผู้เข้ า
ร่วมเพื่อต่อต้ านความคิดริ เริ่ มที่รุนแรง สิง่ เหล่านี ้รวมถึงการรักษาความ
ถูกต้ องของเรื่ องราว เพื่อป้องกันไม่ให้ คนเหล่านันรู
้ ้ สกึ ว่าพวกเขาเป็ นคน
ดังและมัน่ ใจว่าพวกเขาจะไม่กลับไปแข็งข้ ออีก นัน่ คือกรณีของนายอาบู
โทลุตและนายอับดุลลาห์ สุนาตาที่ต�ำรวจอินโดนีเซียพิจารณาว่า "ให้
ความร่วมมือ" แต่ตอ่ มาก็มีสว่ นร่วมในการฝึ กทางทหารของอาเจะห์ใน

พ.ศ. 2552 หลังจากที่ได้ รับการปล่อยตัว
ด้ วยข้ อพิจารณาข้ างต้ น ผมจึงตัดสินใจจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่ องทักษะการสื่อสารส�ำหรับอดีตผู้เข้ าร่วม เพื่อเน้ นย� ้ำความหมายเกี่ยว
กับมนุษยชาติมากกว่าอุดมการณ์
ส�ำหรับญิฮาดหลาย ๆ คน เช่น นายฟาริ ฮิน อุดมการณ์อิสลามไม่ได้
เป็ นจุดเริ่ มต้ นในโลกของญิฮาด โดยส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับศาสนา
คนส่วนมากเข้ าสูก่ ารก่อการร้ ายผ่านคนที่พวกเขาออกไปสังสรรค์ด้วย
หรื อเพราะคิดว่าแง่มมุ ทางทหารดูเท่ พวกเขาใช้ การอ้ างเหตุผลเชิง
อุดมการณ์ตอนที่อยูใ่ นกลุม่ ก่อการร้ าย

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ องการสื่อสาร

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ผมพร้ อมทีมยายาซัน ปราซัสตี เปอร์ เด
เมียนได้ ด�ำเนินการฝึ กอบรมด้ านการสื่อสารให้ กบั อดีตผู้เข้ าร่วม 10 คน
และผูเ้ ชี ย่ วชาญหรื อผู้สอน 20 คน ซึง่ เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนัก
วิชาการมุสลิม โดยแยกเป็ นชายหญิงเท่า ๆ กัน
อดีตผู้เข้ าร่วมเหล่านันเป็
้ นตัวแทนจากสี่รุ่น โดยเป็ นผู้ที่เคยเข้ าร่วม
กับกองทัพมูจาฮิ ดีนที่ได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในการต่อสู้กบั
โซเวียตที่อฟั กานิสถานใน พ.ศ. 2523 รวมถึงอดีตนักสู้สองคนจากกลุม่
มุสลิมที่พยายามก�ำหนดให้ มีกฎของอิสลามที่ฟิลปิ ปิ นส์ใน พ.ศ. 2533
และทหารผ่านศึกหกนายจากข้ อพิพาทระหว่างมุสลิมและคริ สเตียนของ
อินโดนีเซีย ส่วนคนรุ่นใหม่เป็ นเด็กสาววัย 19 ปี ที่เคยเดินทางไปซีเรี ย
พร้ อมสมาชิกกว่า 24 คนในครอบครัวเพื่อเข้ าร่วมกับไอซิส
ในการจัดเตรี ยมจะมีการจับคูอ่ ดีตผู้เข้ าร่วมและผู้เชี่ยวชาญ ซึง่
อดีตผู้เข้ าร่วมจะได้ ฉายาว่า "เทวดา/นางฟ้า" โดยจะให้ ความช่วยเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญของตนซึง่ ได้ ฉายาว่า "มนุษย์" พร้ อมข้ อความคติธรรมหรื อ
การส่งอาหารจากบุฟเฟ่ ต์ร้านอาหาร ผมออกแบบเรื่ องการแทรกแซง
ทางสังคมนี ้ไว้ อย่างรอบครอบ เพราะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่ มได้ จาก
น� ้ำใจเล็ก ๆ น้ อย ๆ
เพื่อตอบสนองต่อเทคนิคการท�ำสงครามที่ซบั ซ้ อนของการใช้ สื่อใหม่
ในการระดมก�ำลังทหารใหม่จากทัว่ ทุกมุมโลก ได้ มีการแนะน�ำสื่อความ
รู้ดจิ ิทลั ด้ วยเช่นกัน
อิทธิพลของไอซิสลดน้ อยลงนับตังแต่
้ ส�ำนักงานใหญ่ที่เมืองรักกา
ในซีเรี ยพังทลายลง อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้ านมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศที่ตอ่ เนื่องอื่น ๆ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับชาวมุสลิม เช่น ประเด็นเรื่ อง
ชาวยะไข่ ชาวพม่า หรื อชะตากรรมของชาวอุยกูร์ในจีน ผู้ท�ำสงคราม
สามารถน�ำมาใช้ เพื่อฟื น้ ฟูเครื อข่ายในอินโดนีเซียได้ อย่างง่ายดาย
สื่อใหม่ได้ เปลี่ยนรูปแบบการรับสมาชิก ในรูปแบบเก่า การรับ
สมาชิกทังหมดด�
้
ำเนินการผ่านพื ้นที่ออฟไลน์ ผ่านการเทศน์เกี่ยวกับ
ศาสนา โรงเรี ยน มิตรภาพ และเครื อญาติ ส่วนรูปแบบใหม่ การรับ
สมาชิกจะด�ำเนินการทางออนไลน์ทงหมด
ั้
หรื อใช้ การผสมผสานระหว่าง
ออฟไลน์และออนไลน์
นางการ์ ตนี ี ปังกาบีน ผู้สอนชั้นน�ำสอนทีโ่ รงเรียนประจ�ำอิส
ลามอัลฮิดายะห์ ในเซยเมงจิริม สุ มาตราตอนเหนือ ประเทศ
อินโดนีเซีย นางการ์ ตนี ีและสามี นายไครุล กาซาลี อดีตนักเทศน์
หัวรุนแรง ได้ ก่อตั้งโรงเรียนส� ำหรับบุตรชายของอดีตผู้ทำ� สงคราม
ซึ่งบรรพบุรุษเสี ยชีวติ จากการถูกโจมตี หรืออยู่ในเรือนจ�ำเพราะ
ความผิดฐานก่ อการร้ าย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
IPD FORUM

37

การน�ำเสนอวิดโี อแสดงให้ เห็นภาพของนายมุคตาร์ แดง เลา อดีตผู้ทำ�
สงครามอิสลาม ในระหว่ างการประชุ มของอดีตผู้ทำ� สงครามและผู้ประสบ
ภัยในกรุงจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ผมขอให้ นายสาหะละ ปั นไจตัน เพื่อนชาวคริ สต์ซงึ่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการประชาสัมพันธ์และการสร้ างแบรนด์ดจิ ิทลั ช่วยแบ่งปั นเคล็ด
ลับในการสร้ างแบรนด์ออนไลน์ การประชุมของนายสาหะละสะท้ อน
เรื่ องอดีตผู้เข้ าร่วมได้ ดี เนื่องจากมีความคล้ ายคลึงอย่างมากระหว่าง
อดีตผู้เข้ าร่วมเหล่านันกั
้ บนักธุรกิจ เช่นเดียวกับนักธุรกิจ อดีตผู้เข้ าร่วม
เป็ นคนที่มีความเสี่ยง คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ นักเล่าเรื่ อง และมักจะมี
เสน่ห์ในแบบของตัวเอง
นางกูลนัส เบก ผู้เชี่ยวชาญด้ านการต่อต้ านความรุนแรงจากเฟซ
บุ๊ก เดินทางมาจากสิงคโปร์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการแบ่งปั น
เนื ้อหาของบริ ษัท พร้ อมกับแสดงวิธีที่อดีตผู้เข้ าร่วมจะช่วยเหลือผู้อื่น
ผมได้ เชิญนายฮาสสัน อาห์หมัด ผู้ท�ำงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
จากสิงคโปร์ มาเพื่อเล่าเรื่ องภารกิจของเขาในอัฟกานิสถาน เยเมน และ
ญี่ปนุ่
มีการขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์
ชุมชน www.ruangobrol.id ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์ มออนไลน์ที่ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ได้ แบ่งปั นเรื่ องราวของตนเอง ผู้เข้ าร่วมรุ่นก่อน ๆ ของการประชุมเชิง
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ปฏิบตั กิ ารนี ้ยังคงติดต่อกันผ่านกลุม่ วอตส์แอป
ผมได้ เปลี่ยนเป็ นโครงการริ เริ่ มกิจการเพื่อสังคมภายใต้ บริ ษัทใหม่
ชื่อ พีที เกรี ยสี ปราสาสตี เปอร์ ดาเมียน เพื่อให้ มนั่ ใจในความยัง่ ยืนของ
เว็บไซต์ ผมมุง่ เน้ นที่กิจกรรมหลักสองรายการ ได้ แก่ การผลิตภาพยนตร์
และการจัดพิมพ์หนังสือผ่านทางบริ ษัทนี ้ ผมตังใจเลื
้ อกรูปแบบสารคดี
เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของเรื่ องราวดังกล่าว ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้จัดท�ำ
ควบคูก่ บั การเผยแพร่หนังสือที่มีหวั ข้ อที่คล้ ายกัน เมื่อภาพยนตร์ และ
หนังสือพร้ อมแล้ ว เราสามารถใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน โดยมี
การฉายภาพยนตร์ และการแบ่งปั นการประชุม
การใช้ ภาพยนตร์ ในการรณรงค์ตอ่ ต้ านกลุม่ หัวรุนแรงไม่ใช่วิธีการ
ใหม่ส�ำหรับผม ผมเคยผลิตภาพยนตร์ สารคดีมาสามเรื่ องแล้ ว
1. ภาพยนตร์ เรื ่องเรื อนจ� ำและสวรรค์ ชนะเลิศในเทศกาล
ภาพยนตร์ ยามากาตะในญี่ปนุ่ ภาพยนตร์ ดงั กล่าวเป็ นเรื่ อง
ราวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผ้ วู างระเบิดสามคนในบาหลีครัง้
แรกและครอบครัวของผู้วางระเบิด ภาพยนตร์ ฉายทังใน
้
อินโดนีเซียและต่างประเทศ
2. ภาพยนตร์ เรื ่องเรื ่องราวของญิ ฮาด น�ำไปฉายมากกว่า 400
ครัง้ ในอินโดนีเซียและต่างประเทศ ภาพยนตร์ ดงั กล่าวติดตาม
ชีวิตของนายอัคบาร์ มัวลาน่า นักสู้ไอซิสที่มีอนาคต ซึง่ ตัดสิน
ใจทิ ้งความตังใจที
้ ่จะต่อสู้เพราะความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพ่อแม่

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในการด�ำเนินการโครงการต่อต้านกลุ่มหัวรุ นแรง
สุ ดโต่ง ใช้วฒั นธรรมสมัยนิยม รวมถึงภาพยนตร์
สารคดี หนังสื อ การ์ตูน และเว็บไซต์ชุมชน เพื่อ
ปลูกฝังความคิดให้เยาวชนในพื้นที่ออนไลน์และ
ออฟไลน์ไม่ให้เปลี่ยนเป็ นคนหัวรุ นแรง การ
ใช้สื่อที่หลากหลายจะมีประสิ ทธิภาพในการจุด
ประกายการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียด
อ่อนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
2. โครงการต่อต้านกลุ่มหัวรุ นแรงสุ ดโต่งต้อง
เป็ นมากกว่าการให้คติทว่ั ไป เช่น "อิสลามคือ
ศาสนาแห่งสันติภาพ" หรื อ "การก่อการร้าย
ไม่ใช่อิสลาม" กิจกรรมระดับชุมชน การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้สื่อเชิงโต้ตอบ เช่น ยู
ทูบ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ และ อินสตาแกรม ควร
สนับสนุนโครงการต่อต้านกลุ่มหัวรุ นแรงสุ ดโต่ง

เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ อดีตผู้ทำ� สงครามและผู้รอดชีวติ จากการโจมตีด้วยการก่ อการ
ร้ าย เข้ าร่ วมการประชุมเรื่องผู้ก่อการร้ ายทีเ่ ป็ นเหยือ่ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ร้ ายเหล่านี ้ต้ องมีอนาคต ไม่เพียงแต่เป็ นเรื่ องดีส�ำหรับผู้ก่อการร้ าย
ที่กระท�ำผิดและครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาและลูก ๆ ของพวกเขา
เท่านัน้ แต่ยงั ดีตอ่ สังคมด้ วยเช่นกัน ในบริ บทนี ้ รัฐบาลและสังคมต้ อง
ลงทุนอย่างรอบคอบในการฝึ กอบรมด้ านอาชีพส�ำหรับการจ้ างงาน
หลังปล่อยตัว และทางเลือกในชีวิตเพื่อลดโอกาสในการกระท�ำผิด
ของเขา รัฐมนตรี ตา่ งประเทศอินโดนีเซียใช้ ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ ซ� ้ำ อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวของอดีตผู้เข้ าร่วมยังสามารถใช้ กบั โครงการ
เป็ นการรณรงค์ป้องกันส�ำหรับการพลัดถิ่นของชาวอินโดนีเซีย ที่ตอ่ ต้ านกลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่ง การต่อต้ านกลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่งไม่ได้
3. ภาพยนตร์ เรื ่องเจ้าสาว เป็ นภาพยนตร์ ที่บอกเล่าเรื่ องราวของ ทดแทน "การจับหรื อฆ่า" แต่เป็ นการเรี ยกร้ องให้ มีการแทรกแซงทาง
แรงงานอพยพหญิงอินโดนีเซียสามคนที่ตามหาความรักในสื่อ สังคมอย่างเป็ นระบบ เพื่อหยุดยังกระบวนการสร้
้
างความรุนแรงจาก
สังคมออนไลน์ ซึง่ มีเป้าหมายเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงทาง การคัดค้ านหรื อการยับยังเพื
้ ่อกีดกันการรับสมัครที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ออนไลน์ในหมูแ่ รงงานอพยพหญิงอินโดนีเซีย
เข้ าร่วมการกระท�ำที่รุนแรงและการกลับตัวกลับใจของผู้ใช้ ความรุนแรง
ที่ถกู จับกุม กล่าวอีกนัยหนึง่ การต่อต้ านกลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่งเป็ นการ
ผมก�ำลังสร้ างภาพยนตร์ สารคดีเรื่ อง การค้นหาอิ มามรักกาและภูมิหลัง ป้องกัน
ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ติดตามชีวิตของเด็กสาววัย 19 ปี ที่เดินทางไปซีเรี ยเพื่อ
การป้องกันความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หวั รุนแรง
เข้ าร่วมกับกลุม่ ไอซิสพร้ อมกับครอบครัวของเธอ
ยังคงเป็ นแนวทางที่ส�ำคัญในโครงการกลับตัวกลับใจ การเปลี่ยนแปลง
ส�ำหรับโครงการใน พ.ศ. 2562 ผมก�ำลังร่างข้ อเสนอส�ำหรับ
เหล่านี ้เกิดขึ ้นได้ ผา่ นวิธีการในหลายมิตเิ ท่านัน้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ภาพยนตร์ สารคดีเรื่ องลูกไก่ของเคาะลีฟะฮ์ โดยจะส�ำรวจชีวิตของ
ของการกลับตัวกลับใจอย่างเต็มที่ โครงการต้ องไม่มงุ่ เน้ นเพียงความ
เด็ก ๆ ที่ได้ รับการสรรหาเพื่อเข้ าร่วมกลุม่ ไอซิส
เป็ นอยูท่ ี่ดีทางความคิดและจิตใจ แต่ต้องค�ำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมด้ วย
โอกาสครั ง้ ที่สอง
ส่วนต่าง ๆ ทังหมดเชื
้
อ่ มต่อระหว่างกัน การให้ อดีตผู้เข้ าร่วมได้ กลับ
ผู้ก่อการร้ ายที่กระท�ำผิดบางคนจะได้ รับการปล่อยตัวในที่สดุ ผู้ก่อการ ตัวกลับใจจริง ๆ ช่วยเพิม่ โอกาสความส�ำเร็จในเส้ นทางการคืนสูส่ งั คม o
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สําหรับลุม่ นาลึก
อินเดียอาจขยายการเข้าถึงทางทะเลจากการ
พัฒนาท่าเรืออินโดนีเซี ย
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ท่าเรื อซาบังของอินโดนีเซียที่มีที่ตงเชิ
ั ้ งยุทธศาสตร์ อยูท่ างตอน
เหนือสุดของเกาะสุมาตราที่บริ เวณทางเข้ าช่องแคบมะละกา
ในไม่ช้าน่าจะได้ รับการปรับโฉมที่อาจเปลี่ยนสมดุลอ�านาจใน
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 อินโดนีเซียและอินเดีย
ประกาศว่าจะจัดตังกองก�
้
าลังเฉพาะกิจเพือ่ “รับผิดชอบโครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐานทีเ่ กี่ยวข้ องกับท่าเรือในและบริเวณโดยรอบ”
ท่าเรือซาบัง ซึง่ ซาบังเป็ นเมืองทีอ่ ยูบ่ นเกาะเวะฮ์ทางตอนเหนือของ
สุมาตรา อินเดียให้ คา� มัน่ ว่าจะสนับสนุนด้ านการเงินส�าหรับการ
ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐาน และอินเดียจะเข้ าใช้ ทา่ เรือดังกล่าวใน
เชิงพาณิชย์และการทหารทีม่ ศี กั ยภาพเป็ นการตอบแทน นายลูฮตุ
ปั นด์ไจตัน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเล
กล่าวว่า ท่าเรือดังกล่าวอาจใช้ จอดเรือและเรือด�าน� ้า ตามรายงาน
ของ ยูเรเซี ยรี วิว ซึง่ เป็ นวารสารและส�านักงานวิจยั อิสระ
แม้ วา่ วัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ ในความร่วมมือดังกล่าวคือการยก
ระดับการท่องเทีย่ วและแก้ ไขปั ญหาเกีย่ วกับ “เศรษฐกิจสีน� ้าเงิน”
เช่น อุตสาหกรรมประมง แต่ความร่วมมือดังกล่าวมีผลประโยชน์
ทางทหารอย่างเห็นได้ ชดั ผู้เชีย่ วชาญระบุ การเข้ าใช้ ทา่ เรือดังกล่าว
จะช่วยให้ อนิ เดียมีหนทางตรวจสอบการเข้ าถึงภูมภิ าคมหาสมุทร
อินเดียของจีนทีเ่ พิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ อีกทางหนึง่ ซึง่ เพิม่ ขึ ้นผ่านความร่วม
มือหลายด้ าน โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ ทเี่ รียกว่าสร้ อยไข่มกุ
“ไม่นา่ เชื่อว่าอินเดียและอินโดนีเซียจะมีความกังวลร่วมกัน
เกี่ยวกับลักษณะการผงาดขึ ้นของจีนที่ไม่แน่นอน” พล.ร.จ. อับเฮ
คูมาร์ สิงห์ (เกษี ยณอายุ) แห่งกองทัพเรื ออินเดียกล่าวกับ
ฟอรัม พล.ร.จ. สิงห์ ซึง่ เป็ นนักวิจยั อาคันตุกะที่สถาบันการศึกษา
และวิเคราะห์ด้านกลาโหมกล่าวว่า ทังสองประเทศเชื
้
่อว่าความ
สัมพันธ์ดงั กล่าวจะช่วยยกระดับความมัน่ คงในภูมิภาค
“ทังอิ
้ นเดียและอินโดนีเซีย หวังจะเห็นการพัฒนาระเบียบใน
ภูมิภาคที่มีหลายขัวอ�
้ านาจ ซึง่ ได้ รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ในฐานะมหาอ�านาจระดับภูมิภาค” พล.ร.จ. สิงห์กล่าว
พล.ร.จ. สิงห์กล่าวเสริ มว่า แถลงการณ์ร่วมที่ออกมาหลัง
จากนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดียเดินทางไปยังกรุง
จาการ์ ตา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็ นการย� ้าว่าความ
ร่วมมือทางทะเลที่เพิ่มมากขึ ้นสามารถ “เป็ นพลังแห่งเสถียรภาพ
อันยิ่งใหญ่ในภูมิภาคแห่งนี ้”
“ทังสองประเทศถื
้
อว่าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ทวิภาคี
เป็ นประโยชน์ในการสร้ างสมดุลการเติบโตของอิทธิพลจีนใน
ภูมิภาคนี ้” พล.ร.จ. สิงห์กล่าว

ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์

ผู้ เชี่ยวชาญบางรายแย้ งว่าท่าเรื อซาบังเหมาะแก่การใช้ ในกองทัพ
มากกว่าใช้ เพื่อการพัฒนาการค้ า

นายอังชูแมน ชูดเฮอรี นักวิจยั และผู้ประสานงานโครงการวิจยั
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขียนลงใน ยูเรเซี ยรี วิว ว่า “ท่าเรื อ
แห่งนี ้มีขนาดเล็กและระยะทางห่างจากศูนย์กลางของอินโดนีเซีย
และประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน ท�าให้ ไม่เอื ้ออ�านวยต่อการ
ค้ าทางทะเลในระยะยาว”
“ในทางกลับกัน ที่ตงอั
ั ้ นชัดเจนของซาบังซึง่ อยูม่ าทางใต้
เพียง 90 ไมล์ทะเลจากปลายใต้ สดุ ของหมูเ่ กาะอันดามันและ
นิโคบาร์ ของอินเดีย ท�าให้ มีข้อได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ ที่ส�าคัญ
ในการอ�านวยความสะดวกแก่การลาดตระเวนทางทะเลให้
กว้ างขวางขึ ้นในและรอบทะเลอันดามันในช่วงเวลาสงบ ปิ ดกัน้
ช่องแคบมะละกาในช่วงเวลาสงคราม และเป็ นฐานปฏิบตั กิ าร
ทางยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมส�าหรับการเดินเรื อในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดียฝั่ งตะวันออก” โดยนายชูดเฮอรี เขียนว่า เกาะดังกล่าวมี
สนามบินที่ใช้ งานได้ เปิ ดท�าการอยูแ่ ล้ ว ซึง่ อาจยกระดับเพื่อรองรับ
อากาศยานของกองทัพได้

เจ้ าหน้ าทีก่ องทัพอินโดนีเซียยืนเฝ้ าระวังทีท่ ่ าเรือซาบังในมณฑลอาเจะห์
ประเทศอินโดนีเซีย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ที่ซาบังมีความร่วมมือทางทหารเกิดขึ ้นแล้ ว โดยในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 เรื อลาดตระเวนของกองทัพเรื ออินเดียชื่อ ไอ
เอ็นเอส สุมิตรา เดินทางไปเยือนท่าเรื อซาบัง เรื อล�านี ้ได้ รับการ
ต้ อนรับด้ วยพิธีการซึง่ มีการเต้ นร� าตามธรรมเนียมของอินโดนีเซีย
รวมทังนายอาร์
้
.เค. ราวัต เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศ
อินโดนีเซียปรากฎตัว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ บิ สซิ เนส
สแตนดาร์ ด ซึง่ เป็ นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษในอินเดีย
อย่างไรก็ตาม การต่อต้ านกองทัพเรื อจีนที่ปรากฏใน
มหาสมุทรอินเดียไม่ใช่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวของความร่วม
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มือด้ านท่าเรื อดังกล่าว พล.ร.จ. สิงห์ชี ้ว่าการปกป้องเส้ นทางขนส่ง
ทางเรื อที่คกึ คักที่สดุ ในโลกเป็ นสิง่ ส�าคัญที่สดุ การรับเอาวิสยั ทัศน์
ร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมา
ใช้ “สะท้ อนให้ เห็นถึงการเสริ มสร้ างความร่วมมือทางทะเลอย่าง
ก้ าวหน้ า” พล.ร.จ. สิงห์กล่าว
ซาบัง “มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ อย่างมาก เนื่องจาก
ต�าแหน่งที่ตงของเกาะคร่
ั้
อมอยูบ่ นช่องหกองศาหรื อที่ร้ ูจกั ในชื่อ
เกรทแชนแนล เส้ นทางทะเลหลักสามแห่งในมหาสมุทรอินเดียมี
ต้ นก�าเนิดมาจากหรื อมุง่ หน้ าไปทางแหลมกู๊ดโฮป อ่าวเอเดน และ
ช่องแคบเฮอร์ มซู ซึง่ มาบรรจบกันบริ เวณเกรทแชแนล” พล.ร.จ.
สิงห์กล่าว “ในฐานะเส้ นทางจัดหาและการค้ าหลักแห่งช่องแคบ
มะละกา เกรทแชนแนลหรื อช่องหกองศามีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการขนส่งทางทะเลทางช่องแคบมะละกา”
พล.ร.จ. สิงห์เล่าความเป็ นมาเกี่ยวกับโจรสลัดในทะเลรอบ ๆ
จังหวัดอาเจะห์ที่ซาบังตังอยู
้ ่ และกล่าวว่าโจรสลัดยังคงเป็ นข้ อ
กังวลที่ส�าคัญ

บทบาทของจีนทเพมขนเรอย ๆ

บทบาททางทะเลของจีนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ วในช่วงห้ าปี ที่ผ่านมา โดยมีการท�าข้ อตกลงด้ าน
ท่าเรื อที่ให้ ประโยชน์สองทางกับพม่า จิบตู ี มัลดีฟส์ ปากีสถาน
และแทนซาเนีย ตามที่นายชูดเฮอรี เขียน โดยระบุวา่ ยุทธศาสตร์
สร้ อยไข่มกุ ที่จีนสร้ างขึ ้น เป็ นจุดเชื่อมต่ออ�านาจทางทหารและ
เศรษฐกิจผ่านทางภูมิภาคนี ้จ�านวนหนึง่ ที่อาจเกิดการแย่งชิงกัน

ปากีสถาน

ภูฏาน

เนปาล

อิ น เดี ย

จีน

พม่า

ลาว

บังคลาเทศ
ทะเล
อาหรับ

อ่าว
เบงกอล

หากอินเดียได้ รับความร่ วมมือจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทังพม่
้ า มาเลเซีย ศรี ลงั กา และไทย
“ในบริ บทนี ้ รัฐบาลอินเดียสร้ างความคืบหน้ าโดยการส่งเสริ ม
กรอบจัดตังเพื
้ ่อการบรรจบเชิงยุทธศาสตร์ ในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย ผ่านการประสานงานระหว่างกองทัพ การลาดตระเวนร่วม
ทางทะเล การฝึ กซ้ อมทางเรื อ และการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวกรอง
แบบตามเวลาจริ งกับประเทศชายฝั่ ง” นายชูดเฮอรี เขียน “อย่างไร
ก็ตาม รัฐบาลอินเดียต้ องไม่ทกึ ทักไปเองว่าประเทศชายฝั่ งที่มี
ขนาดเล็กกว่าจะหนุนหลังอินเดียอย่างไม่มีเงื่อนไข หากเกิดกรณีที่
เผชิญหน้ ากับรัฐบาลจีนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย”
ในบางกรณี จีนใช้ แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อเข้ าถึงท่าเรื อ
ในภูมิภาคนี ้ อาทิในศรี ลงั กา จีนบีบบังคับรัฐบาลศรี ลงั กาเพื่อ
อนุญาตให้ รัฐบาลจีนท�าสัญญาเช่า 99 ปี เพื่อควบคุมท่าเรื อ
แฮมบันโตตา เมื่อศรี ลงั กาไม่สามารถช�าระเงินกู้จากจีนในการ
ก่อสร้ างท่าเรื อดังกล่าว
ในเมืองกวาดาร์ ประเทศปากีสถาน รัฐบาลจีนให้ เงินลงทุน
และเงินกู้จ�านวน 46,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 1.4 ล้ าน
ล้ านบาท) เพื่อสร้ างโครงการด้ านพลังงานและโครงสร้ างพื ้นฐาน
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของระเบียงเศรษฐกิจระหว่างจีนกับปากีสถาน
ซึง่ ในทางกลับกัน จีนถือเป็ นเจ้ าของท่าเรื อกวาดาร์ ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของช่องแคบเฮอร์ มซู
แม้ วา่ กองทัพปากีสถานกล่าวว่าจีนยังไม่ได้ ขอให้ กองทัพ
เรื อเข้ าใช้ ท่าเรื อน� ้าลึกแห่งนี ้ แต่เจ้ าหน้ าที่จากอินเดียและ
สหรัฐอเมริ กาเล็งเห็นว่ากวาดาร์ มีโอกาสจะเป็ นที่ตงฐานทั
ั้
พจีน

ทะเล
จีนใต้

ไทย
ทะเล
อาหรับ

กัมพู ชา

เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์

ท่าเรือซาบัง
บ
งแค กา
ช่อมะละ

ศรีลังกา

อาเจะห์

0 กม.

มาเลเซี ย
สิงคโปร์

400

800 1,200 กม.

ทะเล
ฟิ ลิปปิ นส์

บรูไน

อิ น โดนี เ ซี ย

มหาสมุ ทรอิ น เดี ย

ที่ตงั้ ท่าเรือซาบัง
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ติมอร์-เลสเต
ปาปั วนิวกินี

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

จาการ์ตา

ในอนาคต ตามรายงานของสื่อหลาย
ส�ำนัก รอยเตอร์ รายงานว่าจีนและ
ปากีสถานวางแผนจะเปลี่ยนกวาดาร์
ให้ เป็ นศูนย์กลางการขนส่งและท่าเรื อ
ขนาดใหญ่ ท่อส่งพลังงาน การเชื่อม
โยงทางรถไฟ และถนนจะเชื่อมกวา
ดาร์ ไปยังภูมิภาคทางตะวันตกของจีน
รัฐบาลจีนให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
เกี่ยวกับข้ อตกลงที่เพิ่งริ เริ่ มระหว่าง
อินโดนีเซียกับอินเดียที่เมืองซาบัง
เนื่องจากมีผลประโยชน์มหาศาลใน
ภูมิภาคแห่งนี ้ แนวโน้ มของความร่ วม
มือทางทหารที่ท่าเรื อดังกล่าวกระตุ้น
ให้ เกิดการโต้ แย้ งจาก หนังสือพิมพ์
โกลบอลไทมส์ ของจีน
หนังสือพิมพ์ดงั กล่าวฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระบุวา่ “จีน
มีทศั นคติที่ดีตอ่ การลงทุนเกี่ยวกับ
ทหารเดินสวนสนามทีท่ ่ าเรือซาบัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี การก่ อตั้งกองทัพอินโดนีเซีย
ท่าเรื อต่างประเทศของอินเดียใน
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตลอด ซึง่ เป็ นการเคลื่อนไหวที่
ความสัมพันธ์ทางทหารจึงคลายตัวลงในทศวรรษ 1960 (พ.ศ.
อาจส่งเสริ มการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่นนั่ ไม่ได้
2503-2512) และ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) พล.ร.จ. สิงห์กล่าว
หมายความว่าจีนจะปิ ดหูปิดตาเรื่ องความร่ วมมือทางทหาร
อย่างไรก็ตาม ภายหลังสิ ้นสุดสงครามเย็น “มีการบรรจบ
ระหว่างอินเดียกับอินโดนีเซียที่เมืองซาบัง” “การที่จีนใช้ ช่องแคบ
มะละกาอย่างหนัก หมายความว่าความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและ กันอย่างมีนยั ส�ำคัญของการรับรู้เชิงยุทธศาสตร์ ของอินเดียกับ
พลังงานของจีนมีความเชื่อมโยงกับเส้ นทางการค้ าทัว่ ช่องแคบดัง อินโดนีเซีย และท�ำให้ เกิดการยกระดับความร่วมมือทางทะเล ซึง่
กล่าว หากอินเดียต้ องการให้ กองทัพเข้ าถึงเกาะทางยุทธศาสตร์ ขณะนี ้รวมถึงการฝึ กซ้ อมทวิภาคีอย่างสม�่ำเสมอ การลาดตระเวน
ซาบังจริ ง ๆ อินเดียอาจท�ำให้ ตนเองตกหลุมพรางที่ผิดพลาด จน ที่มีการประสานงานกัน ความร่วมมือด้ านการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
น�ำไปสูก่ ารแข่งขันทางยุทธศาสตร์ กบั จีนและท�ำให้ ตนเองเสียใจ อาณาเขตทางทะเล และการแลกเปลี่ยนการฝึ กระหว่างกองทัพ
เรื อทังสองประเทศ”
้
พล.ร.จ. สิงห์กล่าว
ในที่สดุ ”
ส�ำหรับโครงการท่าเรื อซาบังแห่งนี ้ จะท�ำหน้ าที่เป็ นฐานการ
ขนส่งและเติมเสบียงเพื่อรักษาปฏิบตั กิ ารในมหาสมุทรอินเดีย
ดูเหมือนค�ำกล่าวนันไม่
้ อาจเปลี่ยนแปลงความร่วมมืออันยาวนาน ตะวันออกและช่องแคบมะละกาให้ คงอยู่ นอกจากนี ้ นิตยสาร
นับทศวรรษระหว่างอินเดียกับอินโดนีเซียได้ ในฐานะประเทศ
ข่าวสารออนไลน์ เดอะดิโพลแมต ยังอ้ างในบทความหนึง่ ว่าท่าเรื อ
เพื่อนบ้ านชายฝั่ งที่มีเขตแดนทางทะเลร่วมกันในมหาสมุทรอินเดีย ดังกล่าวอาจ “เพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรื ออินเดียในการ
ตะวันออก ประเทศทังสองมี
้
ผลประโยชน์และความท้ าทายด้ าน
รับมือกับภาวะฉุกเฉินทางมนุษยธรรม การบรรเทาภัยพิบตั ิ และ
ความมัน่ คงร่วมกัน พล.ร.จ. สิงห์กล่าว “นี่เป็ นสภาพแวดล้ อมที่
การลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการกระท�ำอันเป็ นโจรสลัด”
เหมาะสมในการยกระดับเส้ นทางความร่วมมือทางทะเลระหว่าง
ดังนัน้ ไม่วา่ ภารกิจนี ้จะเป็ นการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
อินเดียกับอินโดนีเซีย”
การลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการกระท�ำอันเป็ นโจรสลัด หรื อ
กองทัพเรื ออินเดียและกองทัพเรื ออินโดนีเซียมี “ความร่วมมือ การปกป้องเส้ นทางเดินเรื อ การผสานความร่วมมือกับประเทศ
กันอย่างคึกคัก” พล.ร.จ. สิงห์เล่าย้ อนกลับไปถึงทศวรรษ 1950
เพื่อนบ้ านอย่างยัง่ ยืนเพื่อยกระดับความมัน่ คงทางทะเลนับว่า
(พ.ศ. 2493-2502) พล.ร.จ. สิงห์ ผู้เชี่ยวชาญในการท�ำสงคราม
สมเหตุสมผลทางยุทธศาสตร์ พล.ร.จ. สิงห์กล่าว “อินโดนีเซีย
ด้ วยขีปนาวุธและปื นใหญ่ตลอด 27 ปี ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในกองทัพ
เป็ นพันธมิตรที่ส�ำคัญของอินเดีย เนื่องจากภูมิศาสตร์ เชิง
เรื อกล่าวว่า กองทัพเรื อลงนามในข้ อตกลงความมัน่ คงครัง้ แรกใน ยุทธศาสตร์ ของประเทศ” พล.ร.จ. สิงห์กล่าว “ความร่วมมืออย่าง
พ.ศ. 2501 และด�ำเนินการฝึ กซ้ อมร่วมทางทะเลครัง้ แรกในเดือน ใกล้ ชิดระหว่างกองทัพเรื อทังสองมี
้
จดุ มุง่ หมายเพื่อให้ มนั่ ใจใน
กรกฎาคม พ.ศ. 2503 ส่วนหนึง่ เกิดจากพลวัตช่วงสงครามเย็น
เสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ ในพื ้นที่ที่ส�ำคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของอิน
และความแตกแยกของ “การรับรู้ในภูมิภาค”
โดแปซิฟิก” o

พันธมิตรอันยาวนาน
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ยุคใหม่ แห่ ง
การกลาโหม
ญี่ปนุ่
บุคลากรกองก�ำลังป้ องกันตนเองภาคพืน้ ดินญีป่ ุ่ น
ฟังผู้ฝึกสอนก่ อนเข้ าร่ วมการฝึ กยิงด้ วยกระสุ น
จริงทีค่ ่ ายเพนเดิลตัน รัฐแคลิฟอร์ เนีย เมือ่ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 รอยเตอร์

ญี่ปนเสริ
ุ่
มสร้ างสถาปั ตยกรรมด้ านกลาโหมระดับประเทศท่ ามกลางสภาพ
แวดล้ อมด้ านความมั่นคงที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

สภาพแวดล้ อมความมัน่ คงทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างใหญ่หลวงในภูมภิ าค
อินโดแปซิฟิกและทีอ่ นื่ ๆ ในโลก กระตุ้นให้ ญี่ปนปรั
ุ่ บปรุงความรับผิด
ชอบด้ านความมัน่ คงระดับประเทศให้ ทนั สมัย ตามแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยว
กับโครงการกลาโหมแห่งชาติของญี่ปนระบุ
ุ่
วา่ ญี่ปนจะยั
ุ่
งคงมีบคุ ลิกรัก
สงบเช่นทีแ่ สดงออกมาตังแต่
้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ขณะทีป่ ระเทศเริ่ม
ด�ำเนินการขยายขีดความสามารถของกองทัพในทิศทางใหม่ เพือ่ รับรอง
ความอยูร่ อดและความรุ่งเรืองจากภัยคุกคามใด ๆ รวมทังคงไว้
้
ซงึ่ การ
ปกป้องพลเมืองและอธิปไตยของญี่ปนุ่
44
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แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวซึง่ เผยแพร่เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2561 ให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีทรี่ ัฐบาลและกระทรวงกลาโหมญี่ปนุ่
มุง่ หมายทีจ่ ะด�ำเนินการ "ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ญี่ปนจ�
ุ่ ำเป็ นต้ องเสริมสร้ างสถาปั ตยกรรม
ด้ านกลาโหมระดับประเทศโดยพื ้นฐานเพือ่ ปกป้องชีวติ บุคคล และ
ทรัพย์สนิ ของประเทศ อาณาเขตทางบก น่านน� ้ำ และน่านฟ้า รวมถึง
อ�ำนาจอธิปไตยและเอกราชของญี่ปนุ่ โดยใช้ ความพยายามตามข้ อ
ตกลงร่วมกันและความคิดริเริ่ม จึงจะขยายขอบเขตบทบาททีญ
่ ี่ปนุ่

สามารถปฏิบตั ไิ ด้ " แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหมแห่งชาติระบุ
นายทาเคชิ อิวายะ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
กลาโหมญี่ปนในเดื
ุ่
อนตุลาคม พ.ศ. 2561 กล่าวถึงแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยว
กับโครงการกลาโหมแห่งชาติฉบับล่าสุด ระหว่างเดินทางเยือนศูนย์
ยุทธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2562
โดยนายอิวายะเน้ นย� ้ำหลักการพื ้นฐานสามประการของแนวทาง
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหมแห่งชาติ
• ประการแรก ญี่ปนจะปรั
ุ่
บปรุงจุดยืนของตนส�ำหรับการป้องกัน
ประเทศ "ในฐานะประเทศเอกราช เราจะพยายามอย่างไม่หยุด
ยังเพื
้ ่อรักษาความมัน่ คงในประเทศด้ วยตัวเราเอง ในการด�ำเนิน
การดังกล่าว เราจะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบโดยตรงต่อความเป็ น
พันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ ้นของญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ"
• ประการที่สอง ญี่ปนจะกระชั
ุ่
บความเป็ นพันธมิตรของญี่ปนุ่
และสหรัฐฯ ให้ เพิ่มมากยิ่งขึ ้น "เราจะเร่งความพยายามของเรา
ให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านความร่วมมือทางกลาโหม
ระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บสหรัฐฯ ในการเพิ่มความสามารถของพันธมิตร
เพื่อยับยังและต่
้
อต้ านภัยคุกคาม"
• ประการที่สาม ภายใต้ วิสยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ อินโดแปซิฟิก
ญี่ปนจะเสริ
ุ่
มสร้ างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ กบั ประเทศ
ต่าง ๆ ที่มีคา่ นิยมสากลและมีผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงที่
คล้ ายคลึงกัน "ความเป็ นพันธมิตรของญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ จะหมาย
ถึงรากฐานในการส่งเสริ มความร่วมมือกันดังกล่าว เพื่อปรับปรุง
สภาวะด้ านกลาโหมของญี่ปนให้
ุ่ ดีขึ ้น เราจึงยึดแนวคิดแบบกอง
ก�ำลังป้องกันหลายมิติ เพื่อให้ เข้ าใจถึงขีดความสามารถในการ
ป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น กุญแจส�ำคัญในการบูรณาการ
กองก�ำลังป้องกันหลายมิตินี ้ขึ ้นอยูก่ บั การพัฒนาปฏิบตั กิ ารข้ าม
พื ้นที่ของเรา"
การปฏิบตั ติ ามหลักการเหล่านี ้มีความส�ำคัญต่อการยับยังและ
้
ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เหนือกว่าของญี่ปนเช่
ุ่ นเดิม นายอิวายะ
กล่าวเพิ่มเติมว่า การยึดมัน่ ในแนวคิดตามแนวทางปฏิบตั ขิ องโครงการ
กลาโหมแห่งชาติเหล่านี ้ จะช่วยให้ ญี่ปนเอาชนะข้
ุ่
อบกพร่องต่าง ๆ ใน
แต่ละพื ้นที่ได้
"สุดท้ ายนี ้ ญี่ปนจะเน้
ุ่
นย� ้ำถึงความพยายามในการจัดหาและเสริ ม
สร้ างขีดความสามารถของเราในพื ้นที่ใหม่ ๆ ทางอวกาศ โลกไซเบอร์
และสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า" นายอิวายะกล่าว "นอกจากนี ้ ในส่วนของ
ขีดความสามารถในพื ้นที่แบบเดิม เราจะมุง่ มัน่ สร้ างความเหนือกว่าทาง
ทะเลและทางอากาศ รวมทังเสริ
้ มสร้ างขีดความสามารถของเรา ... ด้ าน
อาวุธปื นและการป้องกันทางอากาศ รวมถึงขีปนาวุธที่ครอบคลุม ที่สดุ
แล้ ว เป้าหมายของเราคือการบูรณาการขีดความสามารถในทุกด้ านให้
เป็ นไปโดยธรรมชาติ ทังในพื
้ ้นที่แบบใหม่และแบบเดิม เพื่อส่งเสริ มการ
ประสานก�ำลังและขยายความแข็งแกร่งโดยรวม"
ในช่วงห้ าปี ข้ างหน้ า ญี่ปนจะ
ุ่ "ยกระดับ" ขีดความสามารถด้ าน
กลาโหมอย่างมีนยั ส�ำคัญ และด�ำเนินการกระชับความเป็ นพันธมิตรของ
ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ ให้ เพิ่มมากยิ่งขึ ้นตามแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านความร่วม
มือทางกลาโหม นายอิวายะกล่าว "อย่างที่คณ
ุ ทราบ สภาพแวดล้ อม
ด้ านความมัน่ คงระหว่างประเทศที่พนั ธมิตรของเราก�ำลังเผชิญอยูใ่ น

ปั จจุบนั นี ้ไม่งา่ ยนัก แต่ผมมัน่ ใจว่าทิศทางของญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ จะมี
ความสอดคล้ องกันมากกว่าเดิม"
สภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงรอบ ๆ ญี่ปนมี
ุ่ การเปลี่ยนแปลง
ด้ วย "ความเร็วที่สงู มาก" แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหม
แห่งชาติระบุ การเปลี่ยนแปลงสมดุลอ�ำนาจระหว่างประเทศก�ำลังเร่ง
ขึ ้นและมีความซับซ้ อนมากขึ ้น เพิ่มความไม่แน่นอนให้ กบั ความสงบ
เรี ยบร้ อยในปั จจุบนั
"นอกจากนี ้ การขยายตัวอย่างรวดเร็วในการใช้ พื ้นที่ใหม่ ๆ ซึง่
ได้ แก่ อวกาศ โลกไซเบอร์ และสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า พร้ อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ความมัน่ คงของชาติในปั จจุบนั ในระดับ
พื ้นฐาน" แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหมแห่งชาติระบุ "ซึง่
ให้ ความส�ำคัญกับการตอบสนองในพื ้นที่ทางกายภาพแบบเดิม ได้ แก่
ทางบก ทะเล และอากาศ"
การพัฒนากองก�ำลังแบบหลายมิติ
เป้าหมายการใช้ จา่ ยด้ านกลาโหมของญี่ปนในช่
ุ่
วงห้ าปี ข้ างหน้ า มีมลู ค่า
ประมาณ 2.4 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 7.5 ล้ านล้ านบาท)
ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 หรื อมากกว่างบประมาณโครงการกลาโหมในช่วง
กลางภาคที่ผา่ นมา 2.5 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 7.6 แสน
ล้ านบาท) โดยก�ำหนดค่าใช้ จา่ ยด้ านกลาโหมในการจัดซื ้อจัดจ้ างเป็ น
ระยะเวลาห้ าปี นายอิวายะกล่าวว่า ต้ องมีการบันทึกค่าใช้ จา่ ยเพื่อให้
ตระหนักถึงการเพิ่มขีดความสามารถที่ระบุไว้ ในแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
โครงการกลาโหมแห่งชาติ
"นี่แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ อันแรงกล้ าที่มีตอ่ การป้องกันประเทศ
ของเรา" นายอิวายะกล่าว
ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ญี่ปนจะจั
ุ่
ดตังหน่
้ วยภารกิจด้ าน
อวกาศ เพื่อให้ แน่ใจว่าการด�ำเนินงานทางอวกาศมีความเหนือกว่าใน
ทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ ชว่ งเวลาสงบไปจนถึงภาวะฉุกเฉิน นายอิวายะกล่าว
ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ญี่ปนจะจั
ุ่
ดตังหน่
้ วยป้องกันภัยทาง
ไซเบอร์ ภายใต้ การสัง่ การโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
"หน่วยนี ้จะช่วยเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการป้องกันภัยทาง
ไซเบอร์ ในประเทศ รวมถึงขัดขวางการใช้ พื ้นที่ไซเบอร์ ของฝ่ ายตรงข้ าม
เพื่อโจมตีญี่ปน"
ุ่ นายอิวายะกล่าว "นอกจากนี ้ ในส่วนของการเสริ ม
สร้ างขีดความสามารถของเราในพื ้นที่แบบเดิม เราจะให้ ความส�ำคัญกับ
การด�ำเนินการเพื่อรับมือกับการโจมตีญี่ปนด้
ุ่ วยอาวุธจากอากาศยาน
เรื อ และขีปนาวุธอย่างมีประสิทธิภาพ"
คณะรัฐมนตรี ของญี่ปนตกลงเพิ
ุ่
่มการสัง่ ซื ้ออากาศยานเอฟ-35
จากสหรัฐฯ จาก 42 ล�ำเป็ น 147 ล�ำ รวมถึงเครื่ องบินเอฟ-35เอ 63 ล�ำ
และเครื่ องบินเอฟ-35บี 42 ล�ำใน พ.ศ. 2561 เครื่ องบินเอฟ-35บี เป็ น
เครื่ องบินลงจอดระยะสันและในแนวตั
้
งของนาวิ
้
กโยธินสหรัฐฯ เครื่ อง
บินเอฟ-35เอ ส่วนใหญ่จะประกอบขึ ้นเองในนาโกย่า และจัดส่งภายใน
สิ ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นิตยสารออนไลน์ เดอะดิโพลแมต
รายงาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า ญี่ปนจะด�
ุ่
ำเนินการจัด
ซื ้อขีปนาวุธเพือ่ ป้องกันภัยคุกคามจากกองก�ำลังทางเรือหรือทางบก
นอกจากนี ้ รัฐบาลยังด�ำเนินการวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์วถิ ีโค้ งขัดเรียบ
ความเร็วสูงเพือ่ ปกป้องหมูเ่ กาะทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
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ระบบป้องกันขีปนาวุธทิง้ ตัวภาคพืน้ ดิน

การป้องกันขีปนาวุธของญี่ปุ่น

ญี่ปนก�
ุ่ าลังขยายขีดความสามารถด้ านการป้องกันขีปนาวุธทิ ้งตัวด้ วยระบบเอ
จิส อะชอร์ ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ โดยเป็ นการตอบโต้ ภยั คุกคามที่ปรากฏเพิ่มขึ ้นจาก
จรวดของเกาหลีเหนือ ระบบป้องกันขีปนาวุธทิ ้งตัวเอจิสรุ่นภาคพื ้นดินซึง่ จะติดตัง้
ที่ฐานทัพญี่ปนสองแห่
ุ่
งจะเริ่ มใช้ งานภายใน พ.ศ. 2566 ญี่ปนก�
ุ่ าลังประเมินการจัด
ซื ้อระบบป้องกันขีปนาวุธในบริ เวณพิกดั ต�าแหน่งสูงที่สหรัฐฯ ผลิต

รั สเซีย

จีน

ขีปนาวุธเอ็มไอเอ็ม-104เอฟ พีเอซี-3
หัวรบแยกชิน้ ส่ วน 73 กิโลกรั ม
ความสูง:

ญี่ปุ่น

เกาหลีเหนือ

ระบบป้องกันขีปนาวุธทิง้ ตัวของญี่ปุ่นยังประกอบด้ วย
ระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศ แพทริเอิท พีเอซี-3
ซึง่ ขณะนี ้ติดตังในกองพั
้
น 17 แห่งทัว่ โลก เพื่อป้องกันแบบ
เจาะจงเป้าหมาย เช่น เมืองต่าง ๆ โดยการสกัดกันหั
้ วรบใน
ระยะถึงที่หมาย

เกาหลีใต้
โตเกียว

5.2 เมตร

พิสยั :

15 กิโลเมตร

น�า้ หนัก:

312 กิโลกรัม

หน่ วยขีปนาวุธ พีเอซี-3 ติดตั้งทีก่ ระทรวงกลาโหมในกรุง
โตเกียว เพือ่ ต่ อต้ านการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือใน
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

สถานีเรดาร์
เครื อข่ายเรดาร์ ภาคพื ้นดิน รวม
ถึงเรดาร์ ตรวจจับและติดตามที่
แข็งแกร่ง (เอฟพีเอส-3 และเอฟ
พีเอส-5) รองรับยุทธศาสตร์ การ
ป้องกันขีปนาวุธทิ ้งตัวของญี่ปนุ่

ระบบป้องกันขีปนาวุธทิง้ ตัวภาคพืน้ ทะเล

ญี่ปุ่นก�าลังเพิ่มกองเรื อพิฆาตเอจิสที่ตดิ ตังขี
้ ปนาวุธบนเรื อ
จากหกล�าเป็ นแปดล�า และก�าลังจะใช้ ขีปนาวุธมาตรฐาน 3 รุ่นขัน้
สูง ซึง่ สามารถสกัดกันขี
้ ปนาวุธพิสยั สันและพิ
้
สยั กลาง
ขีปนาวุธมาตรฐาน 3 อาร์ ไอเอ็ม-161
ความสูง:
พิสยั :
น�า้ หนัก:

6.5 เมตร
500 กิโลเมตร
1.5 ตัน

เรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธน�าวิถี เจแปนนิส ดีเฟนส์ ชิป คองโก (ล�าด้ านหน้ า)
แล่ นคู่ไปกับเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธน�าวิถี ยูเอสเอส สเตเทม ในน่ านน�า้ ทาง
ตอนใต้ ของญีป่ ุ่ น ระหว่ างการฝึ กซ้ อมเพือ่ เพิม่ การท�างานร่ วมกันระหว่ างกอง
ก�าลังญีป่ ุ่ นกับกองทัพสหรัฐฯ ในปฏิบัตกิ ารทางอากาศและทางทะเล
จ.อ. แดเนียล เจมส์ ลูอิส/กองทัพเรื อสหรัฐฯ
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เรื อพิฆาตชัน้ คองโก
ความสูง:

161 เมตร

ความจุ:

9,500 ตัน

ความเร็ วสูงสุด:
ลูกเรื อ:

30 น็อต
300

เรื อพิฆาตชันคองโกสี
้
่ล�าและเรื อพิฆาตชัน้ อะตาโก
สองล�า พร้ อมระบบต่ อต้ านขีปนาวุธเอจิส:
• เรดาร์ ที่ครอบคลุม 360 องศา
• สามารถติดตามเป้าหมาย 100 เป้าหมาย
ที่ระยะ 200 กิโลเมตร พร้ อมกัน

ที่มา: ข่าวกราฟิ ก รอยเตอร์

"จากการพัฒนาเหล่านี ้ เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้ างสภาวะป้องกันทีเ่ พียง
พอต่อการต่อต้ านภัยคุกคามทุกประเภท เพือ่ ปกป้องเขตแดนของญี่ปนุ่
ตลอดเวลา" นายอิวายะกล่าว "เราจะพยายามด�าเนินการนี ้ภายใต้ คา� สัง่
และการควบคุมอย่างเป็ นเอกภาพ ซึง่ รวมทุกกองก�าลังเข้ าด้ วยกัน"
ญี่ปนพั
ุ่ ฒนาหน่วยรบทางทะเลหน่วยแรกนับตังแต่
้ สงครามโลกครัง้
ที่ 2 ในนามว่ากองก�าลังสะเทินน� ้าสะเทินบกเคลือ่ นทีเ่ ร็วของกองก�าลัง
ป้องกันตนเองภาคพื ้นดินญี่ปนุ่ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้ านการขัด
ขวางบนเกาะทีห่ า่ งไกล แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหมแห่ง
ชาติระบุ กองก�าลังป้องกันตนเองภาคพื ้นดินญี่ปนเปิ
ุ่ ดตัวยานโจมตี
สะเทินน� ้าสะเทินบกของตนเองและทดสอบการท�างานของกองก�าลัง
โจมตีสะเทินน� ้าสะเทินบกในช่วงการฝึ กซ้ อมภายใต้ รหัส ไอร์ ออน
ฟิ สต์ พ.ศ. 2562

ที่เกาหลีเหนือทดสอบสิง่ ที่เหมือนจะเป็ นขีปนาวุธระยะสันหลายครั
้
ง้
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะเสนาธิการร่วมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีรายงาน
รัสเซียเป็ นประเทศที่สามที่มีความเป็ นไปได้ ที่จะก่อให้ เกิดความ
ตึงเครี ยดในภูมิภาคมากที่สดุ รัสเซียก�าลังปรับปรุงกองทัพให้ ทนั สมัย
และมุง่ เน้ นไปที่กองก�าลังนิวเคลียร์ "ดังนันจึ
้ งจ�าเป็ นต้ องให้ ความส�าคัญ
กับการพัฒนาเหล่านี ้อย่างใกล้ ชิด" แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการ
กลาโหมแห่งชาติระบุ
ญี่ปนวางแผนจั
ุ่
บตาดูกิจกรรมทางทหารของรัสเซียอย่างใกล้
ชิด เนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศไปยังวงกลมอาร์ กติก ยุโรป พื ้นที่รอบ ๆ
สหรัฐฯ และตะวันออกกลาง ตลอดจนตะวันออกไกล รวมถึงดินแดน
ทางตอนเหนือของญี่ปนุ่
"แม้ ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความขัดแย้ งทาง
ทหารที่รุนแรงระหว่างประเทศหลักเหล่านันซึ
้ ง่
เป็ นที่กงั วลในช่วงสงครามเย็นจะยังมีแนวโน้ ม
ต�่าอยู่ แต่สภาพแวดล้ อมของญี่ปนเริ
ุ่ ่ มมีการ
หยัง่ เชิงและมีความไม่แน่นอนมากขึ ้นด้ วย
อัตราที่เร็ วยิ่งกว่าที่คาดไว้ อย่างไม่นา่ เชื่อ"
แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวระบุ

ภัยคุกคามจากจีน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหมแห่ง
ชาติระบุวา่ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
พยายามที่จะเปลี่ยนสถานะตามการยืนกราน
ฝ่ ายเดียวอย่างบีบบังคับ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับ
ความสงบเรี ยบร้ อยของนานาชาติที่ด�าเนิน
อยู่ เช่น จีนขยายขอบเขตและเพิ่มกิจกรรม
ทางทหาร ทังทางทะเลและทางอากาศใน
้
ความเข้ มแข็งทางการทูต
ทะเลจีนตะวันออก เจ้ าหน้ าที่จีนยังคงละเมิด
การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ทางการทูตเป็ น
น่านน� ้าญี่ปนใกล้
ุ่
กบั หมูเ่ กาะเซ็งกะกุซงึ่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของแนวทางปฏิบตั ิด้านกลาโหม
ส่วนหนึง่ ในดินแดนญี่ปนอย่
ุ่ างต่อเนื่อง แม้
ล่าสุดมากพอ ๆ กับการเสริ มสร้ างขีดความ
จะมีการประท้ วงต่อต้ านเรื อของกองทัพเรื อ
สามารถด้ านกลาโหม วิสยั ทัศน์ร่วมของ
จีนที่แล่นเข้ ามาใกล้ ก็ตาม
ยุทธศาสตร์ อินโดแปซิฟิกมีความส�าคัญต่อ
บุคลากรของกองก�าลังป้ องกันตนเองภาคพืน้ ดิน
"การพัฒนาทางทหารและด้ านอื่น ๆ ของ
ความร่วมมือของญี่ปนุ่
ญีป่ ุ่ น นาวิกโยธินสหรัฐฯ และทหารเรือเข้ าร่ วมการ
จีน พร้ อมทังนโยบายกลาโหมและอ�
้
านาจ
"เมื่อมีการแข่งขันระหว่างรัฐที่เด่นชัด
ฝึ กยกพลขึน้ บกสะเทินน�า้ สะเทินบกระหว่ างการฝึ ก
ทางทหารที่ขาดความโปร่งใส เป็ นข้ อกังวล
เกิดขึ ้น การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั
ภายใต้ รหัส ไอร์ ออน ฟิ สต์ พ.ศ. 2562
ส.ท. คัทเลอร์ ไบรซ์/นาวิกโยธินสหรัฐฯ
ด้ านความมัน่ คงร้ ายแรงส�าหรับภูมิภาค รวม
สหรัฐอเมริ กาเพิ่มมากขึ ้นจึงเป็ นสิง่ ส�าคัญ
ทังญี
้ ่ปนและประชาคมนานาชาติ
ุ่
" แนวทาง
กับความมัน่ คงระดับชาติของญี่ปนุ่ ซึง่
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวระบุ "ญี่ปนจ�
ุ่ าเป็ นต้ องให้ ความส�าคัญกับการพัฒนา
ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ มีคา่ นิยมสากลและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ร่วม
เหล่านี ้มากที่สดุ จีนกระตือรื อร้ นที่จะมีบทบาทอย่างแข็งขันในลักษณะ กัน" แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวระบุ
การร่วมมือมากขึ ้นในภูมิภาคและประชาคมนานาชาติ"
ด้ วยความเป็ นพันธมิตรระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บสหรัฐฯ ในระดับฐานราก
นอกจากนี ้ ญี่ปนยั
ุ่ งกังวลเกี่ยวกับการปล่อยขีปนาวุธของ
ญี่ปนจะส่
ุ่
งเสริ มความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ด้านความมัน่ คงใน
เกาหลีเหนือที่มีจ�านวนหลายครัง้ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนในช่วง
ระดับนานาชาติ โดยประสานงานกันอย่างใกล้ ชิดกับประเทศต่าง
หลายปี ที่ผา่ นมา เชื่อกันว่าเกาหลีเหนือมีหน่วยไซเบอร์ ขนาดใหญ่ ที่
ๆ ที่มีคา่ นิยมสากลและผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงร่วมกัน เช่น
สามารถขโมยความลับทางทหารและพัฒนาวิธีการโจมตีโครงสร้ างพื ้น ออสเตรเลีย อินเดีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่
ฐานที่ส�าคัญในต่างประเทศ
นายอิวายะกล่าว
"การพัฒนาทางทหารของเกาหลีเหนือดังกล่าวก่อให้ เกิดภัย
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหมแห่งชาติระบุวา่ ญี่ปนจะ
ุ่
คุกคามร้ ายแรงและกระชันชิ
้ ดต่อความมัน่ คงของญี่ปนุ่ รวมทังบ่
้ อน
ด�าเนินงานด้ านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางกลาโหม รวมทัง้
ท�าลายสันติภาพและความมัน่ คงของภูมิภาคและประชาคมนานาชาติ การฝึ กอบรมและฝึ กซ้ อมร่วม ความร่วมมือด้ านเครื่ องมือและเทคโนโลยี
อย่างมีนยั ส�าคัญ" แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวระบุ "อีกทังประชาคม
้
กลาโหม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในสาขาการทหาร
นานาชาติยงั แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนผ่านมติของคณะมนตรี ความ
"ผมเชื่อมัน่ อย่างยิ่งว่าความพยายามของเราจะช่วยสนับสนุน
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติวา่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับนิวเคลียร์ และ
สันติภาพและเสถียรภาพ ไม่เพียงแต่ในญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ แต่ยงั รวมถึงใน
ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือถือเป็ นภัยคุกคามที่ชดั เจนต่อสันติภาพและ
สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นพันธมิตรและเพื่อนที่ส�าคัญที่สดุ ของเรา ตลอดจนของ
ความมัน่ คงนานาชาติ" ภัยคุกคามดังกล่าวยังคงด�าเนินต่อไป ขณะ
ภูมิภาคแปซิฟิกและทัว่ โลก" นายอิวายะกล่าว o
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สัญลักษณ์ แห่ ง

อิสรภาพ
กองทัพบกสหรัฐฯ

พล.ต. เวียต ซวน หลง

ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรั ฐฯ ประจ�าภาคพืน้ ญี่ปนุ่ เผยถึงแรงบันดาลใจแห่ งความมุ่งมั่นใน
การรั บใช้ ชาติ จากเหตุการณ์ ช่วยชีวติ ครอบครั วของตนในสงครามเวียดนาม

ภา

เจ้ าหน้ าที่ฟอรัม

พและเหตุการณ์ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ยัง
คงแจ่มชัดในความทรงจ�าของ พล.ต. เวียต ซวน หลง
หนังสือประวัตศิ าสตร์ หลายเล่มบันทึกวันดังกล่าวไว้
ว่าเป็ นการล่มสลายของกรุงไซ่งอ่ น วันที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือ
และเวียดกงยึดเมืองหลวงของฝ่ ายเวียดนามใต้ กดดันให้ เวียดนามใต้
ยอมแพ้ และน�ามาซึง่ จุดสิ ้นสุดสงครามเวียดนาม
ส�าหรับ พล.ต. หลง ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ประจ�าภาค
พื ้นญี่ปนุ่ วันดังกล่าวจะได้ รับการจดจ�าในฐานะวันที่ชีวิตของเขาและ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ในวันนัน้ พล.ต. หลงซึง่ มีอายุ 9
ปี และครอบครัวตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ดไู ร้ ทางออกในสนามบินเติน
เซินเญิ ้ตของไซ่งอ่ น กว่าที่เพื่อนชาวอเมริ กนั ของบิดาของ พล.ต. หลง
ซึง่ เป็ นนายทหารราบหน่วยนาวิกโยธินเวียดนาม จะช่วยท�าเอกสารเพื่อ
ให้ ครอบครัวของเขาเดินทางออกจากประเทศ สนามบินก็ปิดลงแล้ ว
"เราคิดว่าคงถึงคราวเคราะห์เสียแล้ ว" พล.ต. หลงเล่าระหว่างการให้
สัมภาษณ์กบั ฮิสทรี แชนแนลเจแปนและฟอรัมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 ณ การฝึ กซ้ อมทวิภาคีประจ�าปี ระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บสหรัฐอเมริ กา
ภายใต้ รหัส ยามะซากุระ "เราถูกกระหน�่าโจมตีไม่เพียงทางอากาศและ
การวางระเบิดเครื่ องบินเท่านัน้ แต่ยงั ถูกยิงด้ วยปื นใหญ่และปื นครก
ด้ วย เราคิดว่าคงตายแน่ ๆ"
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ครอบครัวหลงไม่ร้ ูเลยว่าปฏิบตั กิ ารฟรี เควนต์วินด์ก�าลังด�าเนิน
การอยู่ ปฏิบตั กิ ารที่น�าโดยสหรัฐฯ นี ้เป็ นการอพยพทางเฮลิคอปเตอร์
ครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ ข้ อมูลจากเว็บไซต์ History.com ระบุ
ว่าเฮลิคอปเตอร์ 81 ล�าได้ ล�าเลียงชาวอเมริ กนั กว่า 1,000 คนและชาว
เวียดนามเกือบ 6,000 คนไปยังเรื อบรรทุกอากาศยานนอกชายฝั่ งซึง่
เป็ นพื ้นที่ปลอดภัยในเวลาไม่ถงึ 24 ชัว่ โมง
ครอบครัวหลงเป็ นหนึง่ ในครอบครัวที่อพยพไปยังเรื อยูเอสเอส
แฮนค็อก
พล.ต. หลงจ�าการขึ ้นจากเรื อบรรทุกอากาศยานล�าดังกล่าวได้
"ขึ ้นใจ" ผู้คนส่วนใหญ่คดิ ว่าตนถูกพาไปยังเกาะสักแห่งนอกชายฝั่ ง
เวียดนามเนื่องจากเรื อมีขนาดใหญ่มาก พล.ต. หลง กล่าว
"ผมดึงเสื ้อพ่อแล้ วถามว่า 'เราอยูท่ ี่ไหนกันครับ'" พล.ต. หลงหวนคิด
พลางกลันน�
้ ้าตาที่เริ่ มไหลลงมาตามแก้ ม "พ่อตอบว่า 'ลูกอยูบ่ นเรื อยูเอส
เอสแฮนค็อก เรื อบรรทุกของกองเรื อที่ 7'
"ตอนนันผมยั
้
งเด็ก จึงไม่ร้ ูวา่ นัน่ หมายความว่าอย่างไร ผมถามพ่อ
ว่า 'หมายความว่าอย่างไรครับ'" บิดาของพล.ต. หลงมองที่บตุ รชายแล้ ว
ตอบ "หมายความว่าตอนนี ้ จะไม่มีสงิ่ ใดในโลกท�าร้ ายลูกได้ "
"อาจฟั งดูยากที่จะเชื่อไปสักหน่อย แต่ผมรู้ได้ จากประสบการณ์ใน
ตอนนันว่
้ าผมจะต้ องตอบแทนหนี ้บุญคุณให้ กบั ชาติของเรา และผมรู้วา่

จะต้ องอยูใ่ นกองทัพเพื่อให้ ชดใช้ หนี ้บุญคุณนันได้
้ " พล.ต. หลง กล่าว
"ผมรักในสิง่ ที่ท�า ผมรับใช้ ชาติทกุ วันอย่างต่อเนื่องและท�าสุดความ
สามารถ รวมทังตระหนั
้
กว่าผมเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของสิง่ ที่เรา
เป็ นในฐานะชาติ ในแง่ของราคาของอิสรภาพ ในแง่ของแนวคิดด้ าน
หน้ าที่ ในแง่ของการอาสาท�าสิง่ ที่เราก�าลังท�า"
พล.ต. หลงด�ารงต�าแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพื ้นญี่ปนเมื
ุ่ ่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หลังจากท�าหน้ าที่รองผู้
บัญชาการในปฏิบตั ิการต่าง ๆ ณ กองทัพที่ 8 ในเกาหลีใต้ ในฐานะ
ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ประจ�าภาคพื ้นญี่ปนุ่ พล.ต. หลงรับ
ผิดชอบดูแลทหาร พลเรื อน และสมาชิกครอบครัวทัว่ ทังค่
้ ายทหาร 16
แห่งจ�านวน 2,500 คนในแผ่นดินใหญ่ของญี่ปนและเกาะโอกิ
ุ่
นาวะ
พล.ต. หลงชื่นชมกองก�าลังป้องกันตนเองภาคพื ้นดินญี่ปนุ่ ทัง้
ในด้ านความเป็ นมืออาชีพและก�าลังทหาร ตลอดจนยุทโธปกรณ์ที่
โดดเด่น การฝึ กซ้ อมอย่างยามะซากุระ เน้ นย� ้าถึงความสัมพันธ์ใกล้
ชิดที่ยาวนานและแน่นแฟ้นของสหรัฐอเมริ กากับญี่ปนและกองก�
ุ่
าลัง
ป้องกันตนเองภาคพื ้นดินญี่ปนุ่
"เรามีความมุง่ มัน่ ในการปกป้องญี่ปนอย่
ุ่ างไม่ลดละ" พล.ต. หลง
กล่าว "เราไม่เพียงมีหน้ าที่ตามสนธิสญ
ั ญาของเราเท่านัน้ แต่ยงั ด้ วย
การมีบทบาทในประเทศแห่งนี ้กว่า 70 ปี เรามีความสัมพันธ์ระหว่าง
กองทัพที่โดดเด่น แต่ที่ส�าคัญมากกว่านัน้ ประเทศของเรามีความ
สัมพันธ์อนั ดีที่ด�าเนินมาหลายปี "
พล.ต. หลงยอมรับว่าแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงการกลาโหม
แห่งชาติลา่ สุดของญี่ปนุ่ จะช่วยให้ กองก�าลังป้องกันตนเองภาคพื ้น
ดินญี่ปนตอบโต้
ุ่
ได้ ดียิ่งขึ ้น รุนแรงยิ่งขึ ้นในด้ านการจัดซื ้ออาวุธและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดระเบียบใหม่
"นับเป็ นเรื่ องใหม่พอสมควรส�าหรับกองก�าลังญี่ปนุ่ และมีแต่จะดี
ยิ่งขึ ้น" พล.ต. หลง กล่าว
พล.ต. หลงอธิบายเปรี ยบเทียบระหว่างกองทัพบกสหรัฐฯ กับ
กองก�าลังป้องกันตนเองภาคพื ้นดินญี่ปนุ่ โดยกล่าวว่าส�าหรับ
สหรัฐฯ คุณภาพของก�าลังพลและวิธีการปฏิบตั งิ านของกองทัพมี
ความส�าคัญสูง โดยการให้ ความเชื่อใจและอนุญาตให้ ผ้ นู �ารุ่นเยาว์มี
อ�านาจตัดสินใจ
"ชาวญี่ปนมี
ุ่ ความคล้ ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้ าน" พล.ต. หลง
กล่าว "ชาวญี่ปนมี
ุ่ ความมานะบากบัน่ มาก และการได้ ท�างานกับชาว
ญี่ปนถื
ุ่ อเป็ นเรื่ องน่ายินดีจริ ง ๆ"
พล.ต. หลงต้ องการให้ ญี่ปนทราบว่
ุ่
ากองทัพสหรัฐฯ มีความมุง่
มัน่ ที่จะท�าหน้ าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้ วยกันและปกป้องแนวคิดเรื่ อง
อินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิ ดกว้ าง
"ในการประจ�าการที่นี่ เราก�าลังรอคอยที่จะอุทิศชีวิตเพื่อปกป้อง
ญี่ปนจากภั
ุ่
ยคุกคามใด ๆ ตามข้ อตกลงระหว่างประเทศที่เรามีร่วม
กัน เราขอเพียงความเข้ าใจและการสนับสนุน เนื่องจากบางครัง้ วิธี
การฝึ ก วิธีการต่อสู้ การใช้ กระสุนจริ งและอากาศยานของเราอาจถูก
มองเป็ นเรื่ องไม่นา่ ปรารถนา" พล.ต. หลง กล่าว "แต่ผมขอบอกว่า
ความไม่นา่ ปรารถนาเล็กน้ อยเพื่อแลกกับอิสรภาพ ไม่ใช่การร้ องขอ
ที่มากมายเลย ยากที่จะจินตนาการได้ วา่ การถูกพรากอิสรภาพเป็ น
อย่างไร เว้ นแต่คณ
ุ จะเคยประสบมาแล้ ว บางครัง้ ก็มีสงิ่ ที่ควรค่าแก่
การแลกเปลี่ยน มีสงิ่ ที่ควรค่าแก่การเสียสละ และแน่นอนว่ามีสงิ่ ที่
ควรค่าแก่การยอมล�าบากเพียงเล็กน้ อย" o
ทหารสหรัฐฯ เดิน
สวนสนามระหว่ าง
พิธีการทีส่ นามบิน
เตินเซินเญิต้ ณ กรุง
ไซ่ ง่อน ประเทศ
เวียดนาม ระหว่ าง
สงครามเวียดนาม
ในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2512
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

IPD FORUM

49

ภาพประกอบโดย เดอะวอทช์
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ความเร็วเสียง

ก้าวหน้า

สหรัฐอเมริ กา จีน และรัสเซียแย่งชิงกันแซงหน้า
ในการแข่งขันสร้างอาวุธความเร็ วเหนือเสี ยง
เจ้ าหน้ าที่ เดอะวอทช์

รใช้ ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง
ก่อให้ เกิดการแข่งขันทางอาวุธที่รวดเร็ วขึ ้นระหว่างสหรัฐอเมริ กา จีน
และรัสเซีย โดยสองรายหลังอ้ างว่าด�ำเนินการทดสอบอาวุธส�ำเร็จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว
สหรัฐอเมริ กามุง่ มัน่ เร่งโครงการให้ เร็วขึ ้น โดยให้ ความส�ำคัญกับ
การวิจยั และพัฒนาอาวุธความเร็ วเหนือเสียง รวมทังมุ
้ ง่ หวังจะน�ำขีปนาวุธมาใช้ ภายใน พ.ศ.
2571 นายมาร์ ค เอสเปอร์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึง่
เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกองทัพบกสหรัฐฯ ในขณะนันกล่
้ าวเมื่อ
"ผมกำ�ลงั ผลักดันให พ้ วกเขา
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามการรายงานของเว็บไซต์ Military.com
"ผมก�ำลังผลักดันให้ พวกเขาเดินหน้ าโดยเร็วที่สดุ " นายเอสเปอร์
เด นิ หน า้ โดยเร็วท ีส่ ดุ "
กล่าวถึงนักพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงของกองทัพสหรัฐฯ
นายมาร์ค เอสเปอร์ รัฐมนตร วี า่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
อากาศยานความเร็วเหนือเสียงเดินทางด้ วยความเร็วห้ าเท่าของ
เสียงเป็ นอย่างน้ อย ท�ำให้ ยานเหล่านันเร็
้ วพอที่จะข้ ามทวีปสหรัฐอเมริ กาด้ วยความเร็ว 5 มัค
หรื อเร็วกว่าในเวลาประมาณ 30 นาที ความเป็ นไปได้ ในการใช้ อ�ำนาจดังกล่าวเป็ นอาวุธท�ำให้
ประเทศใดก็ตามที่ไม่มีเทคโนโลยีที่คล้ ายคลึงกันในการต่อสู้ตกอยูใ่ นความเสี่ยง ตามค�ำบอก
เล่า อาวุธความเร็วเหนือเสียงนันยากที
้
่จะค้ นหา ติดตาม และท�ำลาย
"หากคุณคิดว่าการป้องกันขีปนาวุธเป็ นเรื่ องง่าย คงต้ องคิดใหม่ คุณก�ำลังยิงกระสุนด้ วย
กระสุน และท�ำได้ ดีที่สดุ แค่นน"
ั ้ พล.อ.อ พอล เซลวา แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ รองประธาน
คณะเสนาธิการร่วมในขณะนันกล่
้ าวเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของซีเอ็นบีซี
"จะแย่ลงอีกเมื่อกระสุนมีความเร็ว 13 เท่าของเสียงและควบคุมทิศทางได้ นัน่ แหละคืออาวุธ
ความเร็ วเหนือเสียง"
ขีปนาวุธความเร็ วเหนือเสียงมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้ แก่ ขีปนาวุธทางน� ้ำ และยานร่อน ขีปนาวุธ
ร่อนความเร็ วเหนือเสียงเดินทางเร็วกว่าความเร็ ว 5 มัคและเป็ นแบบไม่ทิ ้งตัว ซึง่ ตรงข้ ามกับ
ขีปนาวุธทิ ้งตัวข้ ามทวีปแบบเดิมที่ใช้ แรงโน้ มถ่วงเพื่อไปถึงเป้าหมาย ยานร่อนความเร็วเหนือ
เสียงขึ ้นสูอ่ วกาศครัง้ แรกบนวิถีโค้ ง โดยปล่อยหัวรบให้ ร่วงมาที่ชนบรรยากาศที
ั้
่ความเร็วเหนือ
เสียง ขีปนาวุธทิ ้งตัวข้ ามทวีปแบบเดิมจะออกจากเส้ นทางบรรทุกสิง่ ของและทิ ้งตัวตามแรง
โน้ มถ่วง ด้ วยเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง หัวรบจะยึดติดกับยานร่อนที่เข้ าสูช่ นบรรยากาศ
ั้
อีกครัง้ และด้ วยรูปทรงเชิงอากาศพลศาสตร์ ของยานร่อน ท�ำให้ สามารถควบคุมแรงสัน่
สะเทือนที่เกิดจากการยกตัวของยานร่อนขณะพุง่ ฝ่ าความเร็วของเสียง ซึง่ ท�ำให้ มีความเร็ว
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เพียงพอที่จะเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธในปั จจุบนั ตามรายงาน
ของดีเฟนส์ไอคิว
ระหว่างการปราศรัยระดับรัฐเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 นาย
วลาดิเมียร์ ปูตนิ ประธานาธิบดีรัสเซีย โอ้ อวดถึงขีดความสามารถ
ด้ านนิวเคลียร์ ของอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่อ้างว่ารัสเซียด�ำเนิน
การทดสอบส�ำเร็ จ นายปูตนิ อธิบายว่ายานร่อนความเร็วเหนือเสียง
ที่ชื่ออะแวนการ์ ด เป็ น "อาวุธในฝั น" และเรี ยกว่า "สามารถเอาชนะ"
ขีปนาวุธและระบบป้องกันทางอากาศของนาโตได้
"ไม่มีระบบปราบปรามขีปนาวุธใดที่หวังจะขัดขวางได้ แม้ ใน
อนาคตก็ตาม" นายปูตนิ กล่าว
ค�ำกล่าวของนายปูตนิ ไม่ใช่เรื่ องน่าแปลกใจส�ำหรับหน่วยข่าว
กรองสหรัฐฯ ซึง่ ทราบถึงการพัฒนาระบบอาวุธท�ำลายความมัน่ คง
ของรัสเซียมานานกว่าทศวรรษแล้ ว รายงานของหน่วยข่าวกรองของ
สหรัฐฯ ยังยืนยันความส�ำเร็จในการทดสอบอาวุธของรัสเซียซึง่ อาจ
ติดหัวรบนิวเคลียร์ ด้วย ซีเอ็นบีซีรายงาน
สหรัฐฯ ออกค�ำเตือนอย่างหนักแน่นถึงรัสเซียและประเทศใด
ก็ตามที่ปรารถนาอาวุธนิวเคลียร์ เมื่อเกี่ยวข้ องกับขีปนาวุธความเร็ ว
เหนือเสียง
"เราขอบอกให้ ผ้ ทู ี่อาจเป็ นศัตรูของเราทุกคนรู้ไว้ วา่ หากวัตถุนนั ้
เป็ นอาวุธนิวเคลียร์ เราจะตอบโต้ ในแบบเดียวกันและท�ำลายคุณให้
เท่ากับที่คณ
ุ ท�ำลายเราโดยไม่มีการเจรจาต่อรอง" พล.อ.อ. เซลวา
กล่าว ตามรายงานของซีเอ็นบีซี "ดังนัน้ จงอย่าท�ำ"
ผู้เชี่ยวชาญบางรายชี ้ให้ เห็นว่ารัสเซียและจีนดูเหมือนก�ำลังมุง่
เน้ นความสนใจไปที่การติดตังหั
้ วรบนิวเคลียร์ ที่อาวุธความเร็ วเหนือ

เสียง แต่สหรัฐอเมริ กามุง่ เน้ นไปที่อาวุธโจมตีตามแบบฉบับเดิม
ระหว่างการปราศรัยของนายปูตนิ วิดีโอภาพเคลื่อนไหวแสดงให้
เห็นการปล่อยขีปนาวุธจากรัสเซียและโจมตีสหรัฐฯ
"เป็ นเรื่ องไม่พงึ ประสงค์ที่ต้องดูภาพเคลื่อนไหววิดีโอดังกล่าว"
นางเฮทเธอร์ นอเอิร์ต โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ใน
ขณะนัน้ กล่าวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตามการรายงานของ ดิ
อินดีเพนเดนต์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของอังกฤษ "เราไม่ถือว่าเรื่ อง
ดังกล่าวเป็ นพฤติกรรมของผู้มีบทบาทในระดับนานาชาติที่มีความ
รับผิดชอบ"
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ประเทศมหาอ�ำนาจ
ส�ำคัญที่แข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์ กบั สหรัฐฯ ได้ เผยแพร่การทดสอบ
อาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบใหม่ที่ประสบความส�ำเร็จในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถาบันอวกาศและอากาศพลศาสตร์ ของจีนด�ำเนินการทดสอบ
อากาศยาน "สตาร์ รี สกาย-2" ครัง้ แรก โดยระบุวา่ ยานดังกล่าวมี
ความเร็ วสูงสุดที่ 6 มัค ซึง่ เป็ น 6 เท่าของความเร็วเสียงหรื อ 7,344
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น
ทังนี
้ ้ สถาบันอวกาศและอากาศพลศาสตร์ ของจีนไม่ได้ เปิ ดเผย
แผนการเกี่ยวกับอากาศยานความเร็วเหนือเสียงล�ำดังกล่าว โดย
บอกแต่เพียงว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ
ที่ก�ำลังด�ำเนินการของจีน "โครงการทดสอบการบินของยานสตาร์
รี สกาย-2 เป็ นนวัตกรรมที่แข็งแกร่งและมีความซับซ้ อนทางเทคนิค
ซึง่ เผชิญกับความท้ าทายทางเทคนิคระดับนานาชาติที่ทนั สมัย"
แถลงการณ์จากสถาบันอวกาศและอากาศพลศาสตร์ ของจีนระบุ

เครื่องบิน บี-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ
เตรียมขนยานความเร็วเหนือเสี ยง เอ็กซ์ -51 ไป
ยังระยะส� ำหรับปล่ อยยานขึน้ ทดสอบ รอยเตอร์

ข ปี นาวุธม คี วามเร็วเหน อื เส ยี งได้อย่างไร
มี 2 แนวทางทีจ่ ะไขปัญหาด้ าน
ความเร็วเหนือเสี ยง ได้ แก่ สแครมเจ็ต
และบูสท ไกลด์ เครื่องสแครมเจ็ตทีใ่ ช้
อากาศท�ำงานใช้ ความเร็วสู งเป็ นแหล่ ง
พลังงาน
ขณะเร่ งเครื่อง อากาศและเชื้อเพลิง
ทีม่ ากขึน้ จะดันเข้ าไปในเครื่องยนต์
ช่ วยให้ เครื่องไปถึงความเร็วเหนือเสี ยง
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เครื่องรุ่น บูสท ไกลด์ ควบคุมยาน
แบบกลับสู่ ช้ันบรรยากาศไปยังระดับ
ความสู งทีม่ ากทีส่ ุ ด โดยข้ ามผ่ านชั้น
บรรยากาศด้ านบนของโลก
ขีปนาวุธทิง้ ตัวตามแบบแผนเดิม
เดินทางด้ วยความเร็วเหนือเสี ยงได้ แล้ ว
ด้ วยการสร้ างให้ บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์
และหัวรบตามแบบขีปนาวุธดังกล่ าวมี

ความสามารถทีจ่ ะไปถึงห้ วงอวกาศใน
ระหว่ างทีบ่ ินได้ แต่ บังคับทิศทางไม่ ได้
ทั้งนี้ ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสี ยง
ร่ ุนล่ าสุ ดจะมีขนาดเล็กกว่ า ได้ รับการ
ควบคุมและออกแบบให้ บรรทุกวัตถุ
ระเบิดแบบเดิม เพือ่ การตอบสนองที่
รวดเร็วและมีเงือ่ นไขด้ านเวลาในปฏิบัติ
การบนสนามรบ ที่มา: เดลีเ่ มล

ภาพจ�ำลองทาง
คอมพิวเตอร์ แสดง
ให้ เห็นยานความเร็ว
เหนือเสี ยงชื่ออะแวน
การ์ ด เคลือ่ นที่
หลบระบบป้ องกัน
ขีปนาวุธระหว่ าง
ทางไปยังเป้ าหมาย
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

"เครื่ องทดสอบการบินสามารถควบคุมได้ และข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้ อง การฟื น้ คืนโครงการจรวดดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบนับ
เป็ นการด�ำเนินการทดสอบการบินสตาร์ -2 ที่ประสบความส�ำเร็จ ซึง่
นับเป็ นความส�ำเร็จของ "เวฟไรเดอร์ ลำ� แรกของจีน" เวฟไรเดอร์ คือ
อากาศยานความเร็วเหนือเสียงประเภทหนึง่ ที่ใช้ แรงสัน่ สะเทือนจาก
ตัวยานเป็ นตัวยกพื ้นผิว ท�ำให้ อตั ราส่วนแรงยกต่อแรงต้ านดีขึ ้น
สหรัฐอเมริ การับรู้ถงึ แรงกดดันที่เพิ่มขึ ้นจากการที่จีนและรัสเซีย
เดินหน้ าสร้ างคลังอาวุธความเร็วเหนือเสียง
"จีนทดสอบความสามารถด้ านความเร็ วเหนือเสียงแล้ ว รัสเซีย
ทดสอบแล้ ว เราก็เช่นกัน ความสามารถด้ านความเร็วเหนือเสียงเป็ น
ความท้ าทายที่ส�ำคัญ" พล.อ. จอห์น ไฮเทน แห่งกองบัญชาการด้ าน
ยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ กล่าวกับซีเอ็นเอ็นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
"เราจะต้ องใช้ เซ็นเซอร์ ชดุ ที่ตา่ งออกไปเพื่อให้ มองเห็นภัยคุกคาม
ด้ านความเร็ วเหนือเสียง ซึง่ ศัตรูของเรารู้ดี"
นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าจีนอาจเดินหน้ าต่อไปมากกว่าที่เปิ ด
เผยให้ ทราบ แต่ปิดบังข้ อมูลการพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียง
เอาไว้ เสียส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่กองทัพสหรัฐฯ กล่าว
ว่าระบบน�ำส่งอาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนอาจไปได้ ไกลนับพัน
กิโลเมตรจากชายฝั่ งของจีน "และท�ำให้ กองเรื อบรรทุกเครื่ องบินของ
เราหรื อกองก�ำลังที่เคลื่อนทัพไปข้ างหน้ าของเรา... ตกอยูใ่ นความ
เสี่ยง" นายไมค์ กริ ฟฟิ น ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ด้ านการ
วิจยั และวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวในระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการวุฒิสภาว่าด้ วยอาวุธสหรัฐฯ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ตามรายงานของบิสซิเนสอินไซเดอร์ นายกริ ฟฟิ นกล่าวใน
ระหว่างการพิจารณาว่า "วันนี ้ เราไม่มีระบบที่สามารถควบคุมความ
เสี่ยงในลักษณะที่สอดคล้ องกัน และเราไม่มีการป้องกันระบบเหล่า
นัน"้ โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า “หากพวกเขาเลือกที่จะน�ำระบบเหล่านัน้
ไปใช้ วันนี ้เราก็จะเสียเปรี ยบ"

เจ้ าหน้ าที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ กล่าวว่าแนวทางในภายหน้ าจะ
ประกอบด้ วยการเรี ยนรู้พร้ อมกับการพัฒนาที่ก้าวหน้ าขึ ้น โดยมีการ
ติดตังอย่
้ างเร่งด่วน
"ความเร็ วเหนือเสียงเป็ นโครงการที่ผมคาดหวังว่าเราจะได้ ออก
ไปเรี ยนรู้มากมายขณะท�ำการทดสอบ ดังนัน้ แทนที่จะเสียเวลาไป
กับการท�ำให้ แน่ใจว่าการทดสอบของคุณเป็ นไปตามสิง่ ที่มนั่ ใจว่า
ท�ำได้ อยูแ่ ล้ ว คุณสามารถย่นระยะก�ำหนดการเพื่อขวนขวายและ
ท�ำให้ การทดสอบมุง่ เน้ นไปที่การเรี ยนรู้บางสิง่ " ดร. วิล โรเปอร์
ผู้ชว่ ยรัฐมนตรี ประจ�ำกองทัพอากาศสหรัฐฯ ฝ่ ายจัดซื ้อจัดจ้ าง
เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ กล่าวกับนิตยสาร ดีเฟนส์นิวส์ เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 "เพียงวิธีคดิ ที่แตกต่างก็จะท�ำให้ โครงการ
ความเร็ วเหนือเสียงของเราร่นระยะเวลาได้ หลายปี เราหวังว่าจะได้
รับขีดความสามารถด้ านปฏิบตั กิ ารเบื ้องต้ นภายในสามถึงสี่ปี และ
ทังหมดนั
้
นเกิ
้ ดจากการด�ำเนินการในรูปแบบโครงการทดสอบเชิง
ทดลอง แทนระยะเวลาการปฏิบตั ติ ามที่ยาวนาน
นายโรเบิร์ต เวิร์ค อดีตรองรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ระบุเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ว่านายสี จิ ้นผิง
ประธานาธิบดีจีน ให้ ความส�ำคัญกับการลงทุนในอาวุธหนักเพื่อ
ปรับกองทัพจีนให้ ทนั สมัย รวมทังการลงทุ
้
นกับเทคโนโลยีทางทหาร
รุ่นใหม่ ทังนี
้ ้ นายสีตงเป
ั ้ ้ าเป็ นผู้น�ำด้ านปั ญญาประดิษฐ์ ระดับโลก
ภายใน พ.ศ. 2573
อย่างไรก็ตาม แรงผลักดันทีท่ ำ� ให้ จนี มุง่ มัน่ ขึ ้นสูก่ ารเป็ นผู้นำ� ด้ าน
การปรับกองทัพให้ ทนั สมัย ไม่สามารถเอาชนะความต้ องการทีจ่ ะ
รักษาบทบาทและข้ อได้ เปรียบด้ านยุทธศาสตร์ อนั เข้ มแข็งของสหรัฐฯ
ได้ โดยเฉพาะด้ านทีเ่ กีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง
ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น นายเวิร์คกล่าวว่า "การแข่งขันนี ้เป็ น
สิง่ ที่เราต้ องชนะ" o

นิตยสาร เดอะวอทช์ ตีพิมพ์โดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นตอนเหนือ
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บทบาทของออสเตรเลีย
ในอินโดแปซิ ฟิก
การสร้ างรากฐานสู่ความส�าเร็ จทั่วภูมภิ าค
เอกอัครราชทูต เจน เอ็ม. ฮาร์ ด/ี ้ สถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจ�ารัฐโฮโนลูลู
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มุดปกขาวนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลีย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 รวมกับสมุดปกขาวกระทรวง
กลาโหมประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ได้ แสดงให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าออสเตรเลียมีมมุ มองต่ออนาคตของตน
อย่างไร สมุดปกขาวประจ�ำปี พ.ศ. 2560 เน้ นไปที่
การสร้ าง "รากฐานสูค่ วามส�ำเร็จ" ความสามารถ
ภายใน ความสามารถทางการทูต ทางกลาโหม และประชาชนในชาติที่
เข้ มแข็ง รวมทังการให้
้
ความช่วยเหลือในต่างประเทศเพื่อส่งเสริ มโลกที่
มัน่ คงและเจริ ญรุ่งเรื อง
รายงานฉบับดังกล่าววาดแผนผังกรอบการท�ำงานส�ำหรับโอกาส
เพื่อ "ส่งเสริ มภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิ ดกว้ าง ครอบคลุม และรุ่งเรื อง
ซึง่ ทุกประเทศเคารพสิทธิ์ของกันและกัน"
นอกจากนี ้ยังยืนยันอีกครัง้ ว่า การเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐฯ ยังคง
เป็ นพื ้นฐานส�ำคัญของอนาคตของออสเตรเลีย รายงานระบุด้วยว่า
หากไร้ การมีสว่ นร่วมอย่างเข้ มแข็งของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี ้ อ�ำนาจ
อาจเปลี่ยนแปลงไป และออสเตรเลียจะบรรลุระดับความมัน่ คงและ
เสถียรภาพที่ต้องการได้ ยากขึ ้น
ส�ำหรับภูมิภาคของเรา กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโด
แปซิฟิกเป็ นสัญลักษณ์อนั ทรงพลังซึง่ แสดงถึงสิง่ ที่นายไมค์ เพนซ์
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ว่า
"ข้ อความของเรากล่าวได้ งา่ ย ๆ นัน่ คือ ความมุง่ มัน่ ของสหรัฐฯ ที่มีตอ่
อินโดแปซิฟิกมีความแน่วแน่และยัง่ ยืน"
ภูมิภาคของเราอยูห่ า่ งไกลจากค�ำว่าเรี ยบง่ายหรื ออ่อนโยน โดยมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงของน� ้ำ
หนักทางธรณีวิทยาและอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ จากการชี ้วัดบางประการ
ระบุวา่ ขณะนี ้จีนมีก�ำลังผลิตมากกว่าสหรัฐฯ ส่วนอินเดียมีเศรษฐกิจ
ที่เติบโตเร็ วที่สดุ ในโลก อินโดนีเซียตังเป
้ ้ าขึ ้นเป็ น 5 อันดับสูงสุดของ
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจโลกภายใน พ.ศ. 2573 หลายประเทศไม่วา่
จะเป็ นจีน ญี่ปนุ่ อินเดีย และประเทศอื่น ๆ ก�ำลังสร้ างกองก�ำลังทหาร
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นเรื่ อย ๆ กองก�ำลังเหล่านันเข้
้ าประจ�ำอยูใ่ น
สถาปั ตยกรรมระดับโลกเพื่อให้ เทียบเคียงกับอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของ
ตน การแข่งขันที่บริ เวณพรมแดนทางทะเลและทางบก น่านน� ้ำและน่าน
ฟ้า และทัว่ ทังการบู
้
รณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมีความรุนแรงมาก
ขึ ้น ความสงบเรี ยบร้ อยระหว่างประเทศที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สงครามโลกครัง้
ที่ 2 ก�ำลังถูกท้ าทาย

ค่ านิยมหลักที่ย่ ังยืน

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ค่านิยมของออสเตรเลียมีความ
ยัง่ ยืน เราเป็ นหนึง่ ในประเทศที่ปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยที่เก่า
แก่ที่สดุ และประสบความส�ำเร็จมากที่สดุ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมในโลก
ความมุง่ มัน่ ที่เรามีตอ่ ค่านิยมเหล่านันและสถาบั
้
นที่ยดึ ถือค่านิยมเช่นนี ้
ท�ำให้ เรามีทงความเชื
ั้
่อมัน่ และความน่าเชื่อถือ
เครื่องบิน ซี-130เจ เฮอร์ ควิ ลิสของกองทัพอากาศออสเตรเลียบินร่ วม
กับเครื่องบิน เอ็มซี-130เจ คอมมานโดที่ 2 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ
เหนือควีนส์ แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่ างการฝึ กภายใต้ ทาลิ
สมัน เซเบอร์ พ.ศ. 2560 เพือ่ ปรับปรุงการท�ำงานร่ วมกันระหว่ างกอง
ก�ำลังทั้งสองประเทศ ร.อ. เจสสิกา เทต/กองทัพอากาศสหรัฐฯ

ออสเตรเลียพยายามสร้ างภูมภิ าคอินโดแปซิฟิกโดยปราศจากการ
บีบบังคับ ซึง่ มีโอกาสมากมายส�ำหรับทุกคน รวมทังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ
กฎระเบียบทีช่ ดั เจนและเป็ นธรรม จากค่านิยมเหล่านี ้ ออสเตรเลียได้ เพิม่
โครงการในระยะยาวทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ จริงกับพันธมิตรระดับภูมภิ าคของเรา
โครงการริ เริ่ มโครงการใหม่ของออสเตรเลียที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้
อ้ างอิงจากการมีสว่ นร่วมในภูมิภาคใกล้ เคียงเป็ นเวลาหลายทศวรรษ
ซึง่ ครอบคลุมหลายพื ้นที่ ตังแต่
้ เรื อลาดตระเวน โครงสร้ างพื ้นฐาน ไป
จนถึงการเจรจาเชิงกลยุทธ์ กีฬา การศึกษา และไซเบอร์ โครงการเหล่า
นี ้เกี่ยวข้ องกับความร่วมมือผ่านหลายช่องทาง อันประกอบไปด้ วย
ภาคทวิภาคี ภาคพหุภาคี ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกัน
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทัว่ โลกให้ ความสนใจกับประเทศ
เพือ่ นบ้ านทางภูมศิ าสตร์ ทใี่ กล้ ทส่ี ดุ ของเรา ซึง่ ก็คอื ปาปั วนิวกินี พอร์ ตมอร์
สบี เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก
ครัง้ ที่ 21 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเป็ นแนวคิดทีไ่ ด้ จดั ตัง้
ขึ ้นใน พ.ศ. 2532 โดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียร่วมกับเกาหลีใต้ และ
สิงคโปร์ นับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมากลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย
แปซิฟิกก็ได้ ขยายเป็ นสองเท่า ปั จจุบนั แสดงถึงกลุม่ ประเทศสมาชิกทีผ่ ลิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากกว่าครึ่งหนึง่ ของโลก
กว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา เราได้ สร้ างส่วนอื่น ๆ ของสถาปั ตยกรรมภูมิภาค
ร่วมกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ อาเซียน
และพันธมิตร เช่น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุม
อาเซียนว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก การประชุมรัฐมนตรี กลาโหมอาเซียน และข้ อตกลง
ทางการค้ าที่ส�ำคัญที่ครอบคลุมถึงกลุม่ ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก
และอินเดีย สถาปั ตยกรรมนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงประวัตศิ าสตร์ ภูมิศาสตร์
และความหลากหลายอันเป็ นเอกลักษณ์ของภูมิภาคของเรา ดังนันเรา
้
จึงริ เริ่ มโครงการใหม่ ๆ ที่เราก�ำลังพัฒนาทัว่ อินโดแปซิฟิก

การมีส่วนร่ วมทั่วทัง้ อินโดแปซิฟิก

รัฐบาลออสเตรเลียตระหนักถึงอ�ำนาจทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ ้นของ
อินเดียมานานแล้ ว และล่าสุดได้ เผยแพร่พิมพ์เขียวเพื่อปรับเปลี่ยนการ
มีสว่ นร่วมทางเศรษฐกิจทวิภาคี อินเดียและออสเตรเลียจัดการประชุม
ต่างประเทศและกลาโหมแบบ 2+2 อย่างสม�่ำเสมอ ทังการเจรจาทาง
้
ทะเลและการให้ ค�ำปรึกษาด้ านความมัน่ คงอื่น ๆ
เราได้ สร้ างการเจรจากับอินเดีย สหรัฐฯ และญี่ปนที
ุ่ ่ก�ำลังกลายเป็ น
ส่วนส�ำคัญของการทูตในภูมิภาคของเรา ใน พ.ศ. 2562 กิจกรรมทาง
ทะเลที่ส�ำคัญประจ�ำปี ของออสเตรเลีย นัน่ คือ โครงการกระชับความ
สัมพันธ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก มุง่ เน้ นไปที่มหาสมุทรอินเดีย โครงการ
กระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็ นกิจกรรมการบริ การ
ร่วมที่สง่ เสริ มความส�ำคัญด้ านกลาโหมของออสเตรเลีย รวมถึงการ
สนับสนุนสถาปั ตยกรรมในระดับภูมิภาคของเรา และเพื่อส่งเสริ มความ
มุง่ มัน่ ของเราในการเสริ มสร้ างความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางทะเล
กับพันธมิตรระดับภูมิภาค
นับตังแต่
้ การมีสว่ นร่วมในสงครามเกาหลีและหลังจากนัน้ ท�ำให้
ออสเตรเลียมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ ที่ใกล้ ชิดกับ
เกาหลีใต้ ออสเตรเลียให้ การสนับสนุนทางการทูตและทางวัตถุอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อจัดการภัยคุกคามอันเกิดจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และ
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ระบบน�ำส่งอาวุธของเกาหลีเหนือ การรับรองถึงความมัน่ คงและความ
ปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเป็ นเป้าหมายหลักใน
ยุทธศาสตร์ อินโดแปซิฟิกของออสเตรเลีย
ออสเตรเลียมีความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ พิเศษและการริ เริ่ มอื่น
ทางทวิภาคี ไตรภาคี (พร้ อมด้ วยสหรัฐฯ) และพหุภาคีอื่น ๆ อีกหลาย
อย่างกับญี่ปนุ่
ค่อนข้ างชัดเจนว่า บทบาทของจีนจะเป็ นปั จจัยหลักของความมัน่ คง
และความเจริ ญรุ่งเรื องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และจะก�ำหนดรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ ในอนาคตของภูมิภาคของเรา ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี
ของออสเตรเลียกับจีนเป็ นสิง่ หนึง่ ที่ส�ำคัญที่สดุ ของเรา
แม้ จะมีมมุ มองที่แตกต่างกันในบางประเด็น แต่เราก็มีวิสยั ทัศน์ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสและความท้ าทาย เราพยายามร่วมมือกับจีนใน
การริ เริ่ มต่าง ๆ ที่จะส่งเสริ มการเคารพตามกฎระเบียบและเสริ มสร้ าง
ความมัน่ คงของภูมิภาค
ออสเตรเลียมีความสนใจหลักในความสัมพันธ์ด้านกลาโหมเชิงบวก
กับจีนซึง่ ช่วยเพิ่มความเข้ าใจซึง่ กันและกัน ส่งเสริ มความโปร่งใส และ
สร้ างความไว้ วางใจ ในการนี ้ จีน ตลอดจนพันธมิตรอื่น ๆ ได้ เข้ าร่วมการ
ฝึ กซ้ อมทางทหารกับออสเตรเลียทังในระดั
้
บทวิภาคีและพหุภาคี

ความสัมพันธ์ ท่ วั เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงทศวรรษ 1940 (พ.ศ. 2483-2492) ออสเตรเลียได้ เปิ ดตัวภารกิจ
ทางการทูตทัว่ ทังเอเชี
้ ยตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี ้ เรามีความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ อย่างเป็ นทางการที่หนุนความสัมพันธ์ของเรากับมาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เรามีการเจรจากับพม่า กัมพูชา ลาว
ไทย และติมอร์ -เลสเต
เมื่อไม่นานนี ้ ออสเตรเลียและอินโดนีเซียได้ ยกระดับความสัมพันธ์
ระดับทวิภาคีให้ เป็ นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุม ซึง่ เป็ น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ระดับสูงสุด ออสเตรเลียและ
อินโดนีเซียท�ำงานอย่างใกล้ ชิดเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ ายและกลุม่ หัว
รุนแรงสุดโต่ง ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงของเราครอบคลุมไปถึงการ
บังคับใช้ กฎหมาย ข่าวกรอง กฎหมาย และความยุตธิ รรม
หลังจากกลุม่ ติดอาวุธของรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย หรือ ไอซิส โจมตี

ทหารออสเตรเลียรายหนึ่งสาธิตทักษะการเอาชีวติ รอดในป่ าให้ กบั
นายจ้ างชาวออสเตรเลีย ระหว่ างการฝึ กบอส ลิฟต์ พ.ศ. 2562 ทีศ่ ูนย์ ฝึก
รบกองทัพบกในมาเลเซีย ส.ต. ไคล์ เจนเนอร์/กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย
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เมืองมาราวีในฟิ ลปิ ปิ นส์เมือ่ พ.ศ. 2560 การเฝ้าระวัง เอพี-3ซี โอไร
ออน ของกองทัพออสเตรเลียได้ เข้ าไปสนับสนุนปฏิบตั กิ ารของกองทัพ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เพือ่ ปลดปล่อยมาราวี นับตังแต่
้ การปลดปล่อยครัง้ นัน้ กอง
ก�ำลังเฉพาะกิจร่วมกลุม่ 629 ของกองทัพออสเตรเลียได้ ดำ� เนินโครงการ
ความร่วมมือเพือ่ ต่อต้ านการก่อการร้ ายกับกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ จนถึงวันนี ้
เราได้ ร่วมกับบุคลากรของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์มากกว่า 7,000 คน เพือ่ แบ่ง
ปั นประสบการณ์และแนวทางของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์เกีย่ วกับกลยุทธ์การ
ก่อการร้ ายทีซ่ บั ซ้ อน ซึง่ ถ่ายโอนจากตะวันออกกลางมายังภูมภิ าคของเรา
ออสเตรเลียสนับสนุนความพยายามในการฟื น้ ฟูและสร้ างสันติภาพ
ระยะยาวของฟิ ลปิ ปิ นส์ด้วยหน่วยความร่วมมือแห่งออสเตรเลีย
เพื่อสันติภาพ อันเป็ นโครงการมูลค่า 12 ล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลีย
(ประมาณ 8.2 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 251 ล้ านบาท) ซึง่ ด�ำเนินการ
ผ่านองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศและท้ องถิ่น
ออสเตรเลียมีบนั ทึกความเข้ าใจเกี่ยวกับการต่อต้ านการก่อการร้ าย
ร่วมกับเพื่อนบ้ านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สว่ นใหญ่ และพันธมิตรราย
อื่น ๆ ในอินโดแปซิฟิก ซึง่ รวมถึงฟิ จิ อินเดีย ปากีสถาน และปาปั วนิวกินี
ออสเตรเลียภูมิใจที่ได้ เป็ นคูเ่ จรจาที่ยาวนานที่สดุ ของอาเซียน การ
ประชุมสุดยอดรอบพิเศษระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย พ.ศ. 2561
ประกาศว่าออสเตรเลียและอาเซียนจะใช้ แผนงานข้ อริ เริ่ มเพื่อเสริ มสร้ าง
การป้องกันพลเรื อนทางทะเลและชายแดน ความตระหนักรู้ในมิตทิ าง
ทะเล กฎหมายทางทะเลและการบังคับใช้ รวมทังการป
้ ้ องกันประชากร
สัตว์น� ้ำในระดับภูมิภาค
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ออสเตรเลียได้ ประกาศโครงการ
ก�ำกับดูแลเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื ้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพื่อช่วยปลดล็อกการเติบโตระยะต่อไปในภูมิภาคของเรา โครงการ
ทรัพยากรน� ้ำลุม่ แม่น� ้ำโขงของออสเตรเลียจะสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรน� ้ำอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และเราจะเชื่อม
โยงความคิดสร้ างสรรค์กบั การศึกษาให้ ลกึ ซึ ้งยิ่งขึ ้นด้ วยโครงการที่มงุ่
เน้ นเยาวชนทัว่ ทัง้ 10 ประเทศในอาเซียน

ข้ อริเริ่มในแปซิฟิก

เมื่อไม่นานมานี ้ ออสเตรเลียได้ ประกาศชุดแผนการข้ อริ เริ่ มในแปซิฟิก
ตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับการมีสว่ นร่วมไปยังระดับใหม่ แปซิฟิก
ตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นส่วนหน้ าและศูนย์กลางของนโยบายต่างประเทศ
และมุมมองเชิงกลยุทธ์ของเรา กองทัพออสเตรเลียมีบทบาทส�ำคัญใน
การมีสว่ นร่วมในแปซิฟิกอยูแ่ ล้ ว และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ ้นในอนาคต
อันใกล้
ภายใต้ โครงการรักษาความมัน่ คงทางทะเลแปซิฟิกของออสเตรเลีย
เราจะส่งมอบเรื อลาดตระเวนพร้ อมปฏิบตั กิ ารและการเฝ้าระวังทาง
อากาศ เพื่อปรับปรุงการแบ่งปั นข้ อมูลในการติดตามการค้ ายาเสพติด
การลักลอบเข้ าเมือง และการท�ำประมงผิดกฎหมาย โครงการดังกล่าว
คือความมุง่ มัน่ มูลค่า 2 พันล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.3 พัน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 4.2 หมื่นล้ านบาท) ในกว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่
ประกอบด้ วยเรื อลาดตระเวนชันการ์
้ เดียน 21 ล�ำ โดย 19 ล�ำส่งไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ในหมูเ่ กาะแปซิฟิกและสองล�ำส่งไปยังติมอร์ -เลสเต
เรามีสนธิสญ
ั ญาด้ านความมัน่ คงแบบทวิภาคีกบั หมูเ่ กาะโซโลมอน
และบันทึกความเข้ าใจด้ านความมัน่ คงกับตูวาลูและนาอูรู เมื่อไม่นาน

มานี ้ ออสเตรเลียและวานูอาตูได้ ประกาศยกระดับการมีสว่ นร่วมด้ าน
ความมัน่ คง รวมถึงการฝึ กอบรมของออสเตรเลียส�ำหรับสมาชิกใหม่
ของกองก�ำลังต�ำรวจวานูอาตู และการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสญ
ั ญาด้ าน
ความมัน่ คงแบบทวิภาคี
ออสเตรเลียก�ำลังเปลี่ยนค่ายการรักษาสันติภาพและความช่วย
เหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั แิ บล็คร็อก ให้ เป็ น
ศูนย์กลางส�ำหรับต�ำรวจและการฝึ กอบรมเพื่อรักษาสันติภาพระดับ
ภูมิภาคกับฟิ จิ
ออสเตรเลียและปาปั วนิวกินีประกาศโครงการริ เริ่ มร่วมที่ส�ำคัญ ณ
ฐานทัพเรื อลอมบรัมของปาปั วนิวกินีในจังหวัดมานัส นายไมค์ เพนซ์
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศระหว่างการประชุมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกว่าสหรัฐฯ จะเป็ นพันธมิตรในโครงการนี ้
ด้ วย การพัฒนาลอมบรัมจะช่วยยกระดับการท�ำงานร่วมกันของเรายิ่ง
ขึ ้น กระชับความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางทะเลของเราให้ แน่นแฟ้น
ขึ ้น และเติมเต็มโครงการรักษาความมัน่ คงทางทะเลแปซิฟิกของ
ออสเตรเลีย
แรงผลักดันเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างการเตรี ยมความพร้ อม
ส�ำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ต�ำรวจของ
ออสเตรเลียและปาปั วนิวกินีจะท�ำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการส่งมอบ
บริ การรักษาความสงบไปยังชุมชนปาปั วนิวกินี
ออสเตรเลียจะจัดตังที
้ มฝึ กอบรมเคลื่อนที่ส�ำหรับแปซิฟิกของกอง
ทัพออสเตรเลียแบบหมุนเวียนระยะยาว โดยตังอยู
้ ใ่ นออสเตรเลีย และ
จะเดินทางข้ ามมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อได้ รับเชิญให้ ฝึกอบรมและเข้ าร่วม
กับกองก�ำลังอื่น ๆ
กองทัพเรื อออสเตรเลียจะด�ำเนินการส่งก�ำลังพลไปยังแปซิฟิกมาก
ขึ ้น เพื่อด�ำเนินการฝึ กและซ้ อมรบทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ าน รวม
ถึงเรื อลาดตระเวนชันการ์
้ เดียนล�ำใหม่

หน่วยงานด้ านเงินทุนเพื่อการส่งออกของออสเตรเลียที่ร้ ูจกั กันในนามอี
ฟิ ก และอ�ำนาจที่ยืดหยุน่ มากขึ ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ความสัมพันธ์สว่ นบุคคลของเราขยายผลไปสูค่ วามหลงใหลร่วม
กันอย่างลึกซึ ้ง ใครก็ตามที่ไปเยือนแปซิฟิกใต้ จะได้ เห็นความหลงใหล
ด้ านกีฬา โครงการกีฬาระหว่างออสเตรเลียและแปซิฟิกโครงการใหม่จะ
ขยายความร่วมมือด้ านกีฬาของเรา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนให้ แน่นแฟ้น
โครงการความร่วมมือด้ านศาสนาโครงการใหม่จะช่วยเพิ่มความ
เชื่อมโยงระหว่างศาสนาในแปซิฟิกและออสเตรเลีย
เพราะเข้ าใจถึงความส�ำคัญของการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนา
โอกาสทางเศรษฐกิจ เราจะมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่ง
เสริ มให้ นกั เรี ยนในแปซิฟิกเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนของออสเตรเลีย
นอกจากนี ้ เรายังเพิ่มโครงการด้ านแรงงานในแปซิฟิกและโครงการ
แรงงานตามฤดูกาล เพื่อรองรับกระแสของประชากรและโอกาสทาง
เศรษฐกิจ
เพื่อสนับสนุนแถลงการณ์ด้านความมัน่ คงระดับภูมิภาคบีโออีใน
การประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ออสเตรเลีย
ได้ เปิ ดศูนย์แปซิฟิกฟิ วชัน่ ใหม่ เพื่อเติมเต็มสถาปั ตยกรรมด้ านความ
มัน่ คงระดับภูมิภาคที่มีอยู่ รวมถึงศูนย์ประสานงานด้ านอาชญากรรม
ข้ ามชาติแปซิฟิกในซามัว และศูนย์เฝ้าระวังการประมงระดับภูมิภาค
ของส�ำนักงานการประมงนานาทัศนะในหมูเ่ กาะโซโลมอน
นอกจากนี ้ เรายังพัฒนาวิทยาลัยความมัน่ คงในแปซิฟิกของ
ออสเตรเลียเพื่อส่งเสริ มความสามารถและเครื อข่ายในหมูเ่ จ้ าหน้ าที่
ระดับสูงในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

การส่ งเสริมความร่ วมมือ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะท�ำงานร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มความยืดหยุน่ ทางไซเบอร์ ออสเตรเลียลงทุน 38.4 ล้ านดอลลาร์
การเสริมสร้ างความร่ วมมือ
ออสเตรเลีย (ประมาณ 26 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 808 ล้ านบาท) ถึง
ด้ วยโครงการริ เริ่ มเหล่านี ้ กองทัพออสเตรเลียจะท�ำงานใกล้ ชิดกับ
พ.ศ. 2565 ผ่านโครงการความร่วมมือทางไซเบอร์ ทวั่ ภูมิภาคของเรา
พันธมิตรของเรา เสริ มสร้ างการท�ำงานร่วมกันในด้ านวิศวกรรม การ
ความร่วมมือทางไซเบอร์ กบั ปาปั วนิวกินี และโครงการอื่น ๆ ซึง่ จะเสริ ม
บริ การทางการแพทย์ การสื่อสาร การเฝ้าระวัง การส่งก�ำลัง การ
สร้ างการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ การด�ำเนินคดี และความร่วมมือ
สนับสนุนทางทะเล และการวางแผน
และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์
ออสเตรเลียวางแผนที่จะเปิ ดภารกิจทางการทูตเต็มรูปแบบ 5
ประกาศของบีโออีเน้ นว่าการเปลี่ยนแปลงด้ านสภาพภูมิอากาศเป็ น
ภารกิจใหม่ในหมูเ่ กาะคุก เฟรนช์พอลินีเชีย หมูเ่ กาะมาร์ แชลล์ นีวเว
ความท้ าทายด้ านความมัน่ คงที่ใหญ่ที่สดุ ส�ำหรับประเทศสมาชิกการ
และปาเลา ซึง่ ท�ำให้ ออสเตรเลียเป็ นประเทศแรกที่มีนกั การทูตประจ�ำอยู่ ประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิก ออสเตรเลียยังคงเป็ นพันธมิตรที่มนั่ คงในการ
ในประเทศสมาชิกการประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิกทัง้ 18 ประเทศ
สนับสนุนการตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ทิ ี่เปลี่ยนแปลง
เราก�ำลังเพิ่มการสนับสนุนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในลักษณะ ในระดับภูมิภาค และมุง่ มัน่ ในการสนับสนุนอย่างน้ อย 1 พันล้ าน
ที่ตอบสนองความท้ าทายด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (ประมาณ 686 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 2.1 หมื่น
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
ล้ านบาท) ในระยะห้ าปี ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงานการอ�ำนวยความสะดวกด้ านการเงินในโครงสร้ างพื ้นฐาน ในประเทศก�ำลังพัฒนา รวมถึงความช่วยเหลือระดับภูมิภาค 300 ล้ าน
ของออสเตรเลียส�ำหรับแปซิฟิกจะมีการระดมทุนร่วมกับสินเชื่อมูลค่า
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (ประมาณ 206 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 6.3 พัน
2 พันล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.3 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ล้ านบาท) ในระยะสี่ปี
หรื อ 4.2 หมื่นล้ านบาท) ส�ำหรับโครงการในส่วนต่าง ๆ เช่นโทรคมนาคม
ออสเตรเลียแสวงหาความร่วมมือกับทุกประเทศที่มีสว่ นร่วมในอิน
พลังงาน การขนส่ง และน� ้ำ ซึง่ จะได้ รับการเติมเต็มโดยข้ อเสนอใน
โดแปซิฟิก ความท้ าทายของเรา คือการท�ำให้ แน่ใจว่า ความพยายามจะ
การมอบเงินทุนที่เรี ยกคืนได้ เพิ่มเติม 1 พันล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ผสานรวมกันเพื่อสร้ างภูมิภาคที่ปลอดภัย มัน่ คง เปิ ดกว้ าง และเจริ ญ
(ประมาณ 686 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 2.1 หมื่นล้ านบาท) ให้ กบั
รุ่งเรื อง นี่คือค่านิยมของเรา o
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กระบอกเสี ยง

IPDF

กองก�าลังป้ องกันตนเอง

ของญีป่ ่ นุ

พร้ อมช่ วยชีวติ
และมีส่วนร่ วมในสั นติภาพ
นายชินโซ อาเบะ นายกรั ฐมนตรี ญ่ ีปุ่น/ผู้บญ
ั ชาการสูงสุด/กองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปนุ่
นายอาเบะกล่าวค�าปราศรัยนีแ้ ก่ทหารเมื อ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ข้ า

พเจ้ ายินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้
เข้ าร่วมการตรวจพลที่อาซา
กะแห่งนี ้เป็ นครัง้ ที่ 3 และ
มีโอกาสเป็ นสักขีพยานต่อ
บุคลากรที่กล้ าหาญของกองก�าลังป้องกัน
ตนเอง
ข้ าพเจ้ าขอเริ่ มการกล่าวปราศรัย โดย
อธิษฐานให้ ผ้ เู สียชีวิตจากเหตุการณ์ภยั
พิบตั ทิ างธรรมชาติจ�านวนมากที่เกิดขึ ้นกับ
ญี่ปนในช่
ุ่
วงฤดูร้อน พ.ศ. 2561 ไปสูภ่ พภูมิ
ที่สงบ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอแสดงความ
เห็นอกเห็นใจจากใจจริ งต่อทุกคนที่ได้ รับ
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิเหล่านัน้
ไม่วา่ จะเกิดภัยพิบตั ใิ ดขึ ้น ท่านและ
เพื่อนร่วมงานพร้ อมให้ ความช่วยเหลือเสมอ
เมื่อบ้ านเรื อนถูกดินถล่มทับ ท่านก็ตอบ
รับรายงานเหล่านัน้ และเร่งรุดมายังสถาน
ที่เกิดเหตุอย่างไม่ร้ ูจกั เหน็ดเหนื่อย แม้ วา่
ระหว่างทางจะต้ องฝ่ าต้ นไม้ ที่ล้มขวางและ
ติดอยูใ่ นโคลน เมื่อถึงจุดที่จวนจะหมด
แรง ท่านกลับใช้ ก�าลังเฮือกสุดท้ ายทังหมด
้
ที่มีเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทุกคนขณะที่
ครอบครัวของพวกเขาได้ แต่เฝ้ามอง
“เรารู้วา่ จะพึง่ พากองก�าลังป้องกัน
ตนเองได้ ” ถ้ อยค�าเหล่านี ้จากผู้ที่ได้ รับผล
กระทบจากภัยพิบตั เิ ป็ นอีกหนึง่ บทพิสจู น์
ความสามารถของท่าน และเหนือสิง่ อื่นใด
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เป็ นบทพิสจู น์ความมุง่ มัน่ อันยอดเยี่ยมของ
ท่าน
ความจริ งแล้ ว มีการส่งกองก�าลัง
ป้องกันตนเองไปปฏิบตั ภิ ารกิจบรรเทาภัย
พิบตั กิ ว่า 40,000 ครัง้
ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติเท่านัน้ ภายใต้ สถานการณ์ดงั
กล่าว ซึง่ เวลาในการช่วยชีวิตผู้ป่วยบน
เกาะอันห่างไกลให้ ได้ รับการรักษาพยาบาล
นันไม่
้ อาจเสียไปแม้ แต่ครู่เดียว การจัดหา
บริ การขนส่งฉุกเฉินนับเป็ นสายต่อชีวิต
ส�าหรับประชาชนอย่างแท้ จริ ง
เมื่อ 11 ปี ก่อน ฐานทัพอากาศนาฮะได้
รับโทรศัพท์แจ้ งว่ามีผ้ หู ญิงล้ มป่ วยและอยู่
ในขีดอันตราย ทหารอากาศสี่นายน�าโดย
น.อ. โยชิโทโมะ ทาเทมูระ ขึ ้นเฮลิคอปเตอร์
และออกบินท่ามกลางคืนอันมืดมิดมุง่ หน้ า
ไปยังโทคุโนชิมะ จังหวัดคาโกชิมะอย่างไม่
ลังเล
เมื่อไปถึงที่หมาย ก็มีหมอกหนาทึบล้ อม
รอบพวกเขา ท�าให้ ไม่สามารถหาจุดลงจอด
ได้ หมูเ่ มฆที่เคลื่อนต�่าบดบังจุดหมายของ
ทังสี
้ ่
แต่เพราะอาการของหญิงดังกล่าวที่แย่
ลงเรื่ อย ๆ และเวลาที่ไม่อาจเสียไปได้ อีก
น.อ. ทาเทมูระจึงเดินหน้ าหาจุดลงจอด โดย
ใช้ ประโยชน์จากชัว่ โมงบินมากกว่า 4,800

กองก�าลังป้ องกันตนเองญีป่ ุ่ นเดินขบวน
ผ่ านนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ญีป่ ุ่ น ระหว่ างพิธีประจ�าปี ทีเ่ มืองอาซากะ
ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เมือ่ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์
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ชัว่ โมงและประสบการณ์ทงหมดที
ั้
่มีในฐานะ
บุคลากรของกองก�ำลังป้องกันตนเอง น.อ.
ทาเทมูระไม่ยอมแพ้ จนวินาทีสดุ ท้ าย เขาขอ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ภาคพื ้นดินจัดการการลงจอดที่
สนามบินโทคุโนะชิมะในบริ เวณใกล้ เคียง และ
ด�ำเนินการทุกอย่างที่เป็ นไปได้ ตอ่ อีกด้ านหนึง่
เจ้ าหน้ าที่กองก�ำลังป้องกันตนเองที่อยูภ่ าคพื ้น
ดินก็ด�ำเนินการทุกวิถีทางเช่นกัน
“ขอบคุณครับ”
นัน่ เป็ นค�ำพูดแสดงความซาบซึ ้งสุดท้ ายที่
น.อ. ทาเทมูระกล่าวกับเจ้ าหน้ าที่ควบคุมภาค
พื ้นดิน แต่ทหารอากาศทังสี
้ ่นายไม่ได้ มีโอกาส
กลับมาที่ฐานทัพอีกเลย มีผ้ กู ล่าวว่าครัง้ หนึง่
น.อ. ทาเทมูระกล่าวกับเจ้ าหน้ าที่รุ่นน้ องว่า
“หากเราไม่ลงมือ แล้ วใครเล่าจะท�ำ”

ท่านผู้ที่เลือกเดินในเส้ นทางอันยากล�ำบาก
ตามเจตนารมณ์ของตน ผู้อทุ ิศตนรับภาระ
หน้ าที่ตา่ ง ๆ ทังหมดเพื
้
่อพี่น้องร่วมชาติ ท่าน
คือความภาคภูมิใจของประเทศญี่ปนุ่
การปกป้องอาณาเขตทางบก ทางทะเล
และอากาศ รวมทังชี
้ วิตและทรัพย์สนิ ของ
พลเมืองอย่างถ้ วนทัว่ เป็ นหน้ าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ

ปั จจัยแวดล้ อมระหว่างประเทศและกระแส
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ตลอดจนทุม่ เทความพยายามอย่างไม่ร้ ูจกั
เหน็ดเหนื่อยเพื่ออุดมคติ โดยไม่ยดึ ติดกับวิธี
การและแนวคิดแบบเดิม
ในฐานะผู้บญ
ั ชาการสูงสุดกองก�ำลัง
ป้องกันตนเอง ข้ าพเจ้ ามุง่ มัน่ ทุม่ เททุกความ
พยายามเพื่อยืนหยัดปกป้องชีวิตและความ
เป็ นอยูอ่ นั สงบสุขของประชาชน ตลอดจนส่ง
ต่อสิง่ เหล่านี ้ให้ กบั ลูกหลานรุ่นต่อไป

สันติภาพเชิงรุ ก

สันติภาพของประเทศญี่ปนนั
ุ่ นไม่
้ อาจปกป้อง
ไว้ ด้วยประเทศใดประเทศหนึง่ เพียงล�ำพัง
ญี่ปนชู
ุ่ ป้าย “การมีสว่ นร่วมในสันติภาพเชิง
รุก” ขึ ้นสูง และมุง่ มัน่ ในการมีสว่ นร่วมเพื่อ
ปกป้องและรั บใช้
สันติภาพและความรุ่งเรื องของโลกให้ มากกว่า
ญี่ปนและประชาชนของประเทศได้
ุ่
รับการ
ที่เคย ในแนวทางที่เราเท่านันจะท�
้ ำได้
"ข้
า
พเจ้
า
ขอเริ
ม
การกล่
า
วปราศรั
ย
โดย
่
ปกป้องโดยเจ้ าหน้ าที่กองก�ำลังป้องกันตนเอง
ในอินโดนีเซียซึง่ เกิดเหตุแผ่นดินไหวความ
อธิษฐานให้ผเู ้ สี ยชีวติ จากเหตุการณ์ภยั
ทัง้ 250,000 นายที่เปี่ ยมด้ วยส�ำนึกในหน้ าที่
รุนแรง 7.4 และสึนามิตามมาอีกหลายระลอก
พิบตั ิทางธรรมชาติจำ� นวนมากที่เกิดขึ้น
และความรับผิดชอบอย่างเข้ มแข็ง
บุคลากรของกองก�ำลังป้องกันตนเอง 49 นาย
“ในกรณีฉกุ เฉิน ข้ าพเจ้ าจะมุง่ มัน่ ท�ำ
ที่เดินทางไปโดยอากาศยานล�ำเลียง ซี-130
กับญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2561 ไปสู่
หน้ าที่ให้ ส�ำเร็ จตามที่ประเทศมอบหมาย
ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างไม่ร้ ูจกั เหน็ดเหนื่อยเพื่อ
ภพภูมิที่สงบ"
~ นายชินโซ อาเบะ
แม้ อาจท�ำให้ ตวั ข้ าพเจ้ าตกอยูใ่ นอันตราย”
รักษาชีวิตประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากภัย
[ข้ อความส่วนหนึง่ ในค�ำปฏิญาณเข้ ารับใช้ ชาติ
พิบตั ดิ งั กล่าว
ซึง่ เจ้ าหน้ าที่กองก�ำลังป้องกันตนเองที่ผา่ นการ ของรัฐบาล ความพยายามอย่างไม่หยุดยังของ
บริ เวณนอกชายฝั่ งโซมาเลียและในอ่าว
้
คัดเลือกเข้ ามาใหม่ต้องกล่าว]
เอเดน กองก�ำลังป้องกันตนเองก�ำลังทุม่ เท
เราเป็ นรากฐานของนโยบายความมัน่ คง ซึง่
ข้ าพเจ้ าขอแสดงความเคารพอย่างสุดซึ ้ง
ความพยายามทุกวิถีทางร่วมกับเจ้ าหน้ าที่
ไม่มีสว่ นใดจะหยุดพักได้
อีกครัง้ ต่อความมุง่ มัน่ อันมีเกียรติของท่าน
จากประเทศอื่น ๆ ในการรักษาเส้ นทางสัญจร
ในช่วงเวลาเพียงห้ าปี ที่ผา่ นมา สภาพ
เจ้ าหน้ าที่กองก�ำลังป้องกันตนเอง ซึง่ คอย แวดล้ อมด้ านความมัน่ คงรอบ ๆ ญี่ปนเริ
ทางทะเลให้ ปลอดภัยเพื่อสันติภาพและความ
ุ่ ่ มไม่
เฝ้าระวังที่แนวหน้ าท่ามกลางสถานการณ์อนั
แน่นอนขึ ้นเรื่ อย ๆ ในอัตราความเร็วที่มากกว่า รุ่งเรื องของประชาคมโลก
ตึงเครี ยดหนัก 24 ชัว่ โมงต่อวัน 365 วันต่อปี
ในเคนยาที่ร้อนระอุ เจ้ าหน้ าที่กองก�ำลัง
เดิมและรุนแรงขึ ้น
ส่งเครื่ องบินออกไปเมื่อจ�ำเป็ นเพื่อปกป้องชีวิต
ปั จจุบนั กระบวนทัศน์ด้านนโยบายความ ป้องกันตนเองปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างขะมักเขม้ นใน
ประชาชนและรักษาสันติภาพ คือผู้ที่ค้ มุ กัน
การฝึ กอบรมหน่วยงานของประเทศต่าง ๆ ใน
มัน่ คงยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
น่านน� ้ำและน่านฟ้าอันกว้ างใหญ่ของญี่ปนแม้
ุ่
อีกด้ วย เราจะไม่สามารถปกป้องประเทศของ แอฟริ กา ตามปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพของ
กระทัง่ ขณะนี ้ ในช่วงเวลานี ้
เราอย่างถ้ วนทัว่ ได้ อีกต่อไป เว้ นแต่เราจะสร้ าง องค์การสหประชาชาติ
เพื่อรับรองสันติภาพของญี่ปนและวาง
ุ่
ผู้หญิงคนหนึง่ ที่เข้ าร่วมโครงการดังกล่าว
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในสาขาใหม่ ๆ
รากฐานเพื่อสันติภาพและความรุ่งเรื องใน
มาจากเซียร์ ราลีโอน ปั จจุบนั เซียร์ ราลีโอน
เช่น ความสามารถด้ านอวกาศ โลกไซเบอร์
ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก รวมทังเพื
้ ่อรับรอง
เป็ นประเทศที่ให้ ความช่วยเหลืออย่างแข็ง
และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การปฏิบตั ติ ามข้ อมติคณะมนตรี ความ
ขันกับการสร้ างชาติของประเทศเพื่อนบ้ าน
แนวทางปฏิบตั สิ �ำหรับโครงการด้ าน
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ อง
ในแอฟริ กา จนกระทัง่ ล่าสุดที่ประเทศแห่งนี ้
กลาโหมแห่งชาติฉบับใหม่ ซึง่ เผยแพร่เมื่อ
กับเกาหลีเหนือ เจ้ าหน้ าที่เหล่านันก�
้ ำลัง
ย่อยยับด้ วยสงครามกลางเมืองอันตึงเครี ยด
กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นการน�ำ
ท�ำงานอย่างใกล้ ชิดกับประเทศที่มีแนวคิด
เสนอวิสยั ทัศน์ใหม่เกี่ยวกับขีดความสามารถ การตระหนักว่าตนเองอยูใ่ นแนวหน้ าท�ำให้ ผ้ ู
เดียวกัน เช่น สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร ด้ านกลาโหม ซึง่ ไม่เพียงจะเป็ นการขยาย
หญิงคนนี ้ไม่มีทางเลือก นอกจากการจับอาวุธ
ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ รวมทัง้
สภาพการณ์ที่เป็ นอยู่ แต่ยงั จะสร้ างรากฐานที่ ขึ ้นต่อสู้ในสงครามดังกล่าวในฐานะทหาร
ด�ำเนินการเฝ้าระวังทางทะเลเพื่อป้องกันการ
หลังจากมาที่เคนยา เธอได้ รับการฝึ กอบรม
ยัง่ ยืนต่อไปในอนาคตอีกหลายทศวรรษด้ วย
ขนถ่ายระหว่างเรื ออย่างผิดกฎหมาย
ทักษะด้ านการอ่านเขียนเป็ นครัง้ แรก โดยเรี ยน
ข้ าพเจ้ าขอให้ แต่ละท่านจับตามอง
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นายทหารจากกองก�ำลังป้ องกันตนเองภาคพืน้ ดินญีป่ ุ่ นเข้ าร่ วมการตรวจพลทีส่ นามฝึ กในเมืองอาซากะ จังหวัดไซตามะ

การอ่านและการเขียนภายใต้ แนวทางของกอง
ก�ำลังป้องกันตนเอง ขณะที่เธอได้ รับการศึกษา
หลากหลายวิชา เธอยังมีฝีมือในการใช้ งาน
เครนยกของหนักด้ วย เมื่อถึงเวลาช่วงสุดท้ าย
ที่เธอต้ องกลับบ้ านเกิด เธอกล่าวว่า “ฉันมี
ความสุขจริ ง ๆ ที่ได้ มีสว่ นร่วมในการรักษา
สันติภาพ”
เธอและผู้เข้ าร่วมคนอื่น ๆ จะใช้ ทกั ษะที่ได้
เรี ยนรู้จากญี่ปนไปสร้
ุ่
างโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น
ถนนและสะพาน ซึง่ ในที่สดุ แล้ ว โครงสร้ างพื ้น
ฐานดังกล่าวจะมีผ้ คู นมากมายได้ ใช้ งานอย่าง
แน่นอน และสร้ างรอยยิ ้มให้ แก่เด็ก ๆ
“เมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพ” ที่กองก�ำลัง
ป้องกันตนเองของญี่ปนปลู
ุ่ กลงบนแผ่นดิน
แอฟริ กา มีชะตาก�ำหนดให้ เบ่งบานเป็ นดอกไม้
ดอกใหญ่ในวันหนึง่ ผู้คนที่กองก�ำลังป้องกัน
ตนเองให้ การฝึ กอบรมจะแบกอนาคตแห่ง
สันติภาพของแอฟริ กา รวมทังรั้ กษาสันติภาพ
และความรุ่งเรื องของโลกไว้ อย่างแน่นอน
ข้ าพเจ้ าขอให้ ทา่ นทุม่ เทความพยายามทัง้
มวลต่อไป เพื่อสันติภาพและความมัน่ คงของ
ประชาคมโลกด้ วยความภาคภูมิใจยิ่ง ข้ าพเจ้ า
เชื่อมัน่ ในตัวท่านอย่างแรงกล้ า

เก็ตตี ้อิมเมจ

ความเคารพและส�ำนึกในบุญคุณ

ซ้ อมประจ�ำวันรวมถึงในสถานการณ์ที่ต้องใช้
วันนี ้ ประชาชนชาวญี่ปนร้
ุ่ อยละ 90 ให้ ความ ความพยายาม
เคารพนับถือกองก�ำลังป้องกันตนเอง แต่ใน
ในฐานะผู้บญ
ั ชาการสูงสุด ข้ าพเจ้ าขอ
ระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ผา่ นมา เคยมีชว่ งที่การ แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ ้งที่ยอมให้ คู่
ด�ำรงอยูข่ องกองก�ำลังป้องกันตนเองถูกมอง
ครอง บุตรหลาน บิดา และมารดาอันเป็ น
อย่างไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม บุคลากรของกอง ที่รักของท่านท�ำหน้ าที่รับใช้ กองก�ำลังป้องกัน
ก�ำลังป้องกันตนเองก็กดั ฟั นทนและอุทิศตน
ตนเอง
เพื่อท�ำหน้ าที่ให้ สมบูรณ์อย่างเต็มที่
ส�ำหรับบุคลากรกองก�ำลังป้องกันตนเอง
ท่านได้ รับความไว้ วางใจจากประชาชน
ประชาชนชาวญี่ปนและข้
ุ่
าพเจ้ าจะยืนหยัด
ผ่านผลงานที่สร้ างด้ วยตนเองอย่างแท้ จริ ง
เคียงข้ างท่านเสมอ โปรดปฏิบตั หิ น้ าที่ของท่าน
บัดนี ้ ได้ เวลาที่การเมืองจะเข้ ามามีบทบาท ในฐานะบุคลากรกองก�ำลังป้องกันตนเองด้ วย
อย่างเต็มที่เช่นกัน
ความภาคภูมิใจและความมัน่ ใจโดยไม่ลืมค�ำ
เป็ นความรับผิดชอบของนักการเมืองใน
สัญญาดังกล่าว
ปั จจุบนั ที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ชว่ ยให้
ก่อนจบการปราศรัย ข้ าพเจ้ าขอแสดง
บุคลากรทุกท่านในกองก�ำลังป้องกันตนเอง
ความหวังจากใจจริ งว่าท่านจะตระหนักถึง
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ส�ำเร็จด้ วยความภาคภูมิใจยิ่ง ความส�ำคัญของหน้ าที่อยูเ่ สมอ ปฏิบตั ติ น
ข้ าพเจ้ ามุง่ มัน่ อย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบตั ติ าม
ด้ วยความซื่อสัตย์ และท�ำงานด้ วยความขยัน
ความรับผิดชอบนี ้
หมัน่ เพียรยิ่งขึ ้น เพื่อรักษาสันติภาพและความ
ส�ำหรับครอบครัวของบุคลากรกองก�ำลัง
มัน่ คงของญี่ปนและโลกสื
ุ่
บไป o
ป้องกันตนเอง มีแต่ทา่ นเท่านันที
้ ่จะส่งเสริ ม
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่ง
ความกล้ าหาญของบุคลากรกองก�ำลังป้องกัน กองก�ำลังป้องกันตนเอง กล่าวค�ำปราศรัยนี ้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2561 ระหว่างการตรวจพลเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตัง้
ตนเอง และเป็ นแรงบันดาลใจให้ ปฏิบตั ิภารกิจ พ.ศ.
กองก�ำลังป้องกันตนเอง บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้
ด้ วยส�ำนึกในหน้ าที่อย่างแข็งขัน ทังในการฝึ
้
ก เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
IPD FORUM
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วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ชายหนุ่มผู้ใช้ ประโยชน์
จากขยะแห่ งกัมพูชา
เขาเปิ ดโรงเรี ยนโดยที่มเี ด็กจ่ ายค่ า
เล่ าเรี ยนส�าหรั บการศึกษาด้ วยวัสดุ
ที่นา� มารีไซเคิล
เรื่ องโดย เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เด็

กชายโรอึน บุนทอน นักเรี ยนชาวกัมพูชาซึง่ นัง่ อยู่
ในอาคารที่ท�าด้ วยยางที่ใช้ แล้ ว ขวดพลาสติก และ
ขยะรี ไซเคิลอื่น ๆ จดบันทึกอย่างรวดเร็วระหว่าง
เรี ยนภาษาอังกฤษที่ "โรงเรี ยนจากขยะ" ซึง่ จ่ายค่าเล่าเรี ยน
เป็ นขยะแทนเงิน
ในทางกลับกัน เด็กยากไร้ อย่างเด็กชายบุนทอนที่เคย
เป็ นขอทานข้ างถนน สามารถเข้ าชันเรี
้ ยนคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ และภาษา รวมถึงได้ เรี ยนรู้คณ
ุ ค่าการลดขยะใน
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เด็กนักเรียนยืน่ ฝาขวดน�า้
พลาสติกให้ นายอูก แวนเดย์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโคโคนัท
เพือ่ จ่ ายค่ าเล่ าเรียน โรงเรียน
แห่ งนีอ้ ยู่ในอุทยานแห่ งชาติ
คิรีรม จังหวัดก�าปงสปื อ

ประเทศที่ขึ ้นชื่อเรื่ องมลพิษและแทบไม่มีการรี ไซเคิล
"ผมเลิกเป็ นขอทาน... เหมือนผมมีโอกาสได้ เริ่ มชีวิตใหม่"
เด็กชายบุนทอนผู้จา่ ยค่าเรี ยนของเขาด้ วยฝาขวดทิ ้งแล้ วหนึง่
ถุงกล่าว
โรงเรี ยนโคโคนัทที่สร้ างจากขยะรี ไซเคิลเกือบทังหมดตั
้
ง้
อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติที่เขียวชอุม่ แห่งนี ้ เป็ นความคิดของนาย
อูก แวนเดย์ ฉายา "ชายหนุม่ ผู้ใช้ ประโยชน์จากขยะ" อดีตผู้
จัดการโรงแรมที่ฝันอยากให้ กมั พูชาปราศจากขยะ
โรงเรี ยนแห่งนี ้มีนกั เรี ยนราว 65 คน ผนังห้ องเรี ยนท�าจาก
ยางรถยนต์ทาสี และทางเข้ าประดับด้ วยภาพศิลปะบนผนัง
รูปธงชาติกมั พูชาที่ท�าด้ วยฝาขวดสีตา่ ง ๆ
ขยะส่วนใหญ่ได้ มาจากนักเรี ยนในรูปแบบของค่าเทอม
"ผมใช้ ขยะเพื่อให้ การศึกษาแก่เด็ก โดยเปลี่ยนขยะให้
เป็ นห้ องเรี ยน เพื่อให้ เด็กเข้ าใจคุณค่าของการเปลี่ยนขยะให้
เป็ นประโยชน์ นายแวนเดย์ วัย 34 ปี กล่าวที่โรงเรี ยนซึง่ เปิ ด
ในปี พ.ศ. 2560 อยูห่ า่ งจากกรุงพนมเปญมาทางตะวันตก

นักเรียนโรงเรียน
โคโคนัทเก็บขวด
น�า้ พลาสติกใช้ แล้ ว
และของทีร่ ีไซเคิล
ได้ อนื่ ๆ ทีล่ าน
สาธารณะ

นายอูก แวนเดย์
สอนนักเรียนใน
ชั้นเรียน ในห้ อง
ทีม่ ผี นังท�าด้ วย
ยางทาสี

ประมาณ 115 กิโลเมตร
เขาตังใจที
้ ่จะขยายชันเรี
้ ยนให้ คนยากจน
ในก�าปงสปื อ จังหวัดแห่งการเกษตร เพื่อ
รองรับเด็ก 200 คนในระดับชันอนุ
้ บาลที่จะ
เปิ ดสอนในปี พ.ศ. 2562 และมีผนังที่ท�าด้ วย
ขวดพลาสติก เขาเป็ นคนหนุม่ ที่มองโลกในแง่
ดีและเป็ นตัวแทนของสิง่ แวดล้ อม
"เราหวังว่าเด็ก ๆ จะเป็ นนักกิจกรรมหน้ า
ใหม่ในกัมพูชา ที่เข้ าใจการใช้ การจัดการ
และการรี ไซเคิลขยะ" นายแวนเดย์กล่าว
นายแวนเดย์ได้ แรงบัลดาลใจหลังจากเดินทางไปทัว่
กัมพูชาและได้ เห็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวมีแต่ขยะ จากปั ญหานี ้
เขาตังโครงการน�
้
าร่องในกรุงพนมเปญเมื่อปี พ.ศ. 2556 ก่อน
ขยับขยายไปสถานที่ที่สองในอุทยานแห่งชาติ
นายแวนเดย์มีวิสยั ทัศน์ที่มงุ่ มัน่ อย่างแรงกล้ าให้ กมั พูชา
ใส่ใจเรื่ องขยะ ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ มีคน
ทิ ้งถุงและขวดพลาสติกโดยไม่ยงคิ
ั ้ ด หลายแห่งกลายเป็ น
เมืองขยะล้ นหรื อชายหาดขยะซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยงดงาม
กัมพูชามีขยะมูลฝอยสะสมถึง 3.6 ล้ านตันต่อปี ใน พ.ศ.
2560 ตามที่กระทรวงสิง่ แวดล้ อมระบุ
ขยะได้ รับการรี ไซเคิลเพียงร้ อยละ 11 ขณะที่อีกเกือบครึ่ง
น�าไปเผาหรื อโยนทิ ้งแม่น� ้า ท�าให้ เกิดมลพิษแพร่กระจาย นาย
เนตร พักตรา โฆษกกระทรวงกล่าว
ขยะส่วนที่เหลือบรรทุกไปทิ ้งที่หลุมฝั งกลบและสถานที่ฝัง
กลบที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ กองขยะที่ปล่อยก๊ าซมีเทนอาจท�าให้
เกิดไฟไหม้ รวมทังเพิ
้ ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านี ้ผลักดันให้ นายแวนเดย์สร้ าง
โรงเรี ยนโคโคนัท ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากการบริ จาคและ

ครูอาสาสมัคร เพื่อสอนเด็ก ๆ ที่ในโรงเรี ยนภาคปกติของรัฐ
ได้ รับการอบรมบ่มนิสยั ด้ านสิง่ แวดล้ อมเพียงน้ อยนิด
นอกจากนี ้ยังเป็ นโอกาสช่วยเด็กที่ไม่มีทนุ ทรัพย์ในการ
เข้ าติวหลังเลิกเรี ยน ซึง่ กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาของเด็ก ๆ ทัว่
กัมพูชา
กฎหมายก�าหนดให้ ประชาชนเข้ าถึงระบบการศึกษาของ
รัฐโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย แต่ชนเรี
ั ้ ยน "เสริ ม" ภาษาอังกฤษหรื อ
วิชานอกหลักสูตรมีคา่ ใช้ จา่ ยพิเศษตังแต่
้ 5 ดอลลาร์ หสรัฐ
(ประมาณ 150 บาท) ไปจนถึงหลายร้ อยดอลลาร์ (ประมาณ
3,000 บาท) ขึ ้นอยูก่ บั โรงเรี ยนและสถานที่ ซึง่ อาจเป็ นการ
ลงทุนที่สงู ลิว่ ในประเทศที่รายได้ เฉลี่ยต่อคนน้ อยกว่า 1,400
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 42,000 บาท) ต่อปี
ส�าหรับครอบครัวที่ยากจนกว่านันในพื
้
้นที่หา่ งไกล
เด็ก ๆ จะถูกส่งให้ ไปขอทานหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัว ใน
การจ่ายเงินส�าหรับชันเรี
้ ยนพิเศษจึงเป็ นเรื่ องที่ตดั สินใจยาก
ที่โรงเรี ยนแห่งนี ้ นายแวนเดย์อยากให้ วฏั จักรเลวร้ ายนี ้สิ ้นสุด
ลง ซึง่ ท�าได้ ส�าเร็จในบางส่วนแล้ ว
"ครูภาษาอังกฤษของผมไม่อนุญาตให้ ผมขอทานหรื อ
เล่นพนัน" เด็กชายซัน เซรย์โดว์ วัย 10 ขวบ ผู้เคยเป็ นขอทาน
กล่าว "ผมดีใจ โตขึ ้นผมอยากเป็ นหมอ"
IPD FORUM
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อียปิ ต์

ราชวงศ์ ทนี่ ่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
ชาวอังกฤษ
เคลื่อนไหวเพื่อ
ประณามฮิซบุลลอฮ์

ใน

สหราชอาณาจักร

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่ามีแผนการประณาม
ฮิซบุลลอฮ์วา่ เป็ นกลุม่ ผู้ก่อการร้ าย โดยกล่าวหาองค์กรที่อิหร่านหนุนหลังว่าก่อ
ความไม่สงบให้ ตะวันออกกลาง
รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ รับค�าสัง่ ให้ ประณามฮิซบุลลอฮ์และกลุม่ อื่นอีกสองกลุม่ ค�า
สัง่ ดังกล่าวเริ่ มมีผลวันที่ 1 มีนาคม การเป็ นสมาชิกหรื อการเชิญชวนให้ สนับสนุนฮิซบุลลอฮ์
จึงถือเป็ นความผิดทางอาญา มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี กระทัง่ ปั จจุบนั กลุม่ กองก�าลังทหาร
ของเลบานอนถูกตราหน้ าว่าเป็ นอาชญากรในอังกฤษ แต่ยงั ไม่ใช่กรณีของหน่วยทางการ
เมืองของกลุม่ ดังกล่าว
ฮิซบุลลอฮ์คือการเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมนิกายชีอะฮ์ที่เกิดขึ ้นช่วงต้ นทศวรรษ
1980 (พ.ศ. 2520 - 2529) โดยได้ รับเงินสนับสนุนจากอิหร่าน ซึง่ ชนะจากการเลือกตัง้
ในเลบานอนเมื่อปี ที่ผา่ นมา ท�าให้ ปัจจุบนั มีรัฐมนตรี สามคนในรัฐบาล สหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่น ๆ กล่าวหาว่ากลุม่ ดังกล่าวก่อความไม่สงบในภูมิภาค ผ่านการแทรกแซงกองทัพ
ในซีเรี ยฝั่ งรัฐบาลของนายบัชชาร อัลอะซัด ประธานาธิบดี
นายซาจิด จวิด รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าจะด�าเนินการต่อต้ านกลุม่
ต่าง ๆ ที่คกุ คามความปลอดภัยและความมัน่ คง และยังกล่าวหาว่าฮิซบุลลอฮ์ก่อความไม่
สงบในตะวันออกกลาง "เราไม่สามารถแยกแยะระหว่างกองก�าลังทหารที่ถกู ประณามกับ
พรรคการเมืองได้ อีกต่อไปแล้ ว" นายจวิดระบุ "ด้ วยเหตุนี ้ ผมจึงตัดสินใจประณามกลุม่ ดัง
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
กล่าวทังหมด"
้

ในการค้ นพบทางโบราณคดีครั้งส� าคัญของอียปิ ต์ เมือ่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2562 ได้ ค้นพบสุ สานราชวงศ์ ทหี่ ้ าอย่ างเป็ นทางการ ซึ่งสุ สาน
ตกแต่ งด้ วยภาพสลักนูนต�า่ ทีม่ สี ี สันและค�าจารึกทีค่ งสภาพอย่ างดี
สุ สานดังกล่ าวอยู่ใกล้ นครสุ สานขนาดใหญ่ ของซัคคาราทางตอน
ใต้ ของกรุงไคโร เป็ นสุ สานของนายคูวี ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ทเี่ ชื่อกันว่ า
เป็ นชนชั้นสู งในยุคราชวงศ์ ที่ 5 ซึ่งปกครองอียปิ ต์ เมือ่ ประมาณ 4,300
ปี ทีแ่ ล้ ว
สุ สานของนายคูวมี รี ู ปทรงตัวแอล เริ่มต้ นจากทางเดินเล็ก ๆ มุ่ง
หน้ าลงไปห้ องรับรอง จากนั้นจึงเป็ นห้ องขนาดใหญ่ ทมี่ ภี าพสลักนูน
ต�า่ เขียนสี ทพี่ รรณาถึง
เจ้ าของสุ สานทีอ่ ยู่หน้ า
แท่ นบูชา" นายโมฮาเหม็ด
เมกาเฮด หัวหน้ าทีมขุดค้ น
กล่ าว ระบุในแถลงการณ์
กระทรวงโบราณวัตถุ
นายคาเลด อัลเอนานี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
โบราณวัตถุ พร้ อมเหล่ า
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
คณะราชทูต กล่ าวถึงสุ สานทีค่ ้ นพบในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ส่ วนใหญ่ ทา� จากหินปูนสี ขาว ภาพเขียนต่ าง ๆ ประดับเรซินสี เขียว
พิเศษ และน�า้ มันทีใ่ ช้ ในพิธีฝังศพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโบราณ
วัตถุกล่ าว ผนังทิศเหนือของสุ สานบ่ งชี้ว่าการออกแบบอิงจากลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมของพีระมิดใหญ่ ของราชวงศ์ แถลงการณ์ ระบุ
ทีมขุดค้ นได้ ขุดสุ สานหลายแห่ งในยุคราชวงศ์ ทหี่ ้ า เมือ่ เร็ว ๆ นี้
นักโบราณคดีพบค�าจารึกบนเสาแกรนิต เนือ้ ความสดุดถี งึ ราชินีเซติ
บอร์ ผู้ทเี่ ชื่อกันว่ าเป็ นพระมเหสี ของฟาโรห์ เจดคาเร ไอเซซิส ฟาโรห์
ล�าดับที่ 8 และก่ อนล�าดับสุ ดท้ ายของราชวงศ์ เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

เยอรมนี

การป้ องกันการระบาดฉับพลัน

ก

ลุ่มความร่ วมมือในการค้ นหาเพือ่
เอาชนะการระบาดครั้งต่ อไปได้
ท�าข้ อตกลงมูลค่ า 34 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 1 พันล้ านบาท) กับ คิววัค
บริษทั เทคโนโลยีชีวภาพเยอรมันเพือ่ พัฒนา
เทคโนโลยี "การพิมพ์ " วัคซีน ซึ่งมุ่งหมาย
ทีจ่ ะสร้ างวิทยาการเพือ่ ต่ อสู้ กบั โรคต่ าง ๆ
พันธมิตรเพือ่ เตรียมความพร้ อมในการ
ระบาดของโรคกล่ าวว่ า การสนับสนุนจะ
ส่ งเสริมการท�างานของคิววัคเกีย่ วกับ
ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ อาร์ เอ็นเอ
ซึ่งเป็ นสิ่ งอ�านวยความสะดวกการพิมพ์
อัตโนมัตทิ เี่ คลือ่ นย้ ายได้ ส�าหรับโมเลกุล
ชนิดทีเ่ รียกกันว่ าเมสเซนเจอร์ อาร์ เอ็นเอ
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วัคซีนแบบเดิมใช้ จุลชีพก่ อโรคทีม่ ชี ีวติ
หรือทีล่ ดฤทธิ�ส่วนต่ าง ๆ เพือ่ สร้ างการตอบ
สนองทางภูมคิ ุ้มกัน ส่ วนเทคโนโลยีใหม่ ที่
ได้ รับการพัฒนาจะใช้ โมเลกุลเอ็มอาร์ เอ็น
เอเพือ่ ล�าเลียงข้ อมูลทางพันธุกรรมจาก
ดีเอ็นเอเข้ าสู่ เซลล์ จากนั้นสั่ งให้ ผลิตโปรตีน
เฉพาะหรือสารก่ อภูมติ ้ านทานเพือ่ ชักน�า
การตอบสนองทางภูมคิ ุ้มกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อ เช่ น อีโบลา
ซิกา และลาสซาไม่ อาจคาดเดาได้ และแพร่
ไปอย่ างรวดเร็ว แต่ การพัฒนาวัคซีนต่ อต้ าน
โรคเหล่ านีใ้ นตอนนีอ้ าจใช้ เวลา 10 ปี ขึน้ ไป
พันธมิตรเพือ่ เตรียมความพร้ อมใน
การระบาดของโรค ซึ่งก่ อตั้งเมือ่ ต้ นปี พ.ศ.

2560 มีเป้ าหมายทีจ่ ะเร่ งการพัฒนาวัคซีน
ต่ อต้ านเชื้อโรคเหล่ านี้ ตลอดจนโรคใหม่ ๆ
ทีย่ งั ไม่ เป็ นทีร่ ู้ จกั หรือทีเ่ รียกรวม ๆ ว่ าโรค
เอ็กซ์
ภายใต้ ข้อตกลงสามปี กับพันธมิตรเพือ่
เตรียมความพร้ อมในการระบาดของโรค
คิววัคจะใช้ แพลตฟอร์ มเอ็มอาร์ เอ็นเอเพือ่
พัฒนาวัคซีนทีม่ ศี ักยภาพต่ อต้ านไข้ ลาสซา
โรคพิษสุ นัขบ้ า และไข้ เหลือง
หากการทดสอบทางการแพทย์ เบือ้ งต้ น
ส� าหรับทั้งสามโรคประสบความส� าเร็จ การ
วิจยั วัคซีนทีอ่ ยู่ระหว่ างการคัดเลือกสองตัว
จะได้ รับการพัฒนาผ่ านการทดลองความ
ปลอดภัยระยะแรกในมนุษย์ รอยเตอร์

ประเทืองปั ญญา
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การส�ารวจใต้ทะเล

นักวิทยาศาสตร์ ทา� เอกสารบันทึกการเปลีย่ นแปลงใต้ทะเลในน่านน�า้ เซเชลส์

เรื่ องและภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ภา

รกิจส�ารวจมหาสมุทรอินเดียและบันทึก
การเปลี่ยนแปลงอันเป็ นประวัตกิ ารณ์ใน
โลกใต้ เกลียวคลื่น เริ่ มต้ นการวิจยั เมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 บริ เวณน่านน� ้าเซเชลส์
ทีมภารกิจเน็กตัน ซึง่ น�าโดยอังกฤษเดินทางมา
ถึงหมูเ่ กาะขนาดเล็กอย่างอัลฟอนเซในยามเช้ าตรู่
หลังจากเผชิญสภาพอากาศอันเลวร้ ายจนต้ องเปลี่ยน
เครื่ องบินและเส้ นทาง
คณะส�ารวจผู้เปี่ ยมความมุง่ มัน่ จะด�าเนินการ
ส�ารวจเจาะลึกหนึง่ ในน่านน� ้าขนาดใหญ่แห่งสุดท้ าย
บนโลกที่ยงั ไม่เคยมีการส�ารวจมาก่อน โดยผืนน� ้าอัน
กว้ างใหญ่แห่งนี ้ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแล้ ว การท�าความเข้ าใจระบบ
นิเวศของมหาสมุทรอินเดียไม่เพียงมีความส�าคัญ
ในด้ านสายพันธุ์สงิ่ มีชีวิตที่อาศัยอยู่ แต่ยงั มีความ
ส�าคัญต่อประชากรประมาณ 2.5 พันล้ านคนที่อาศัย
อยูใ่ นภูมิภาคนี ้ ตังแต่
้ แอฟริ กาตะวันออกไปจนถึง
คาบสมุทรอาหรับ อนุทวีปอินเดีย และเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
การวิจยั เริ่ มต้ นด้ วยการใช้ อปุ กรณ์ที่เรี ยบง่าย
อาทิ อุปกรณ์ส�าหรับวัดเคมีในน� ้าและตาข่ายที่ใช้ จบั
แพลงก์ตอนสัตว์ แม้ วา่ ในท้ ายที่สดุ ภารกิจดังกล่าว

จะใช้ เรื อด�าน� ้าเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
"เมื่อในที่สดุ คุณได้ ลงมือท�างานทางวิทยาศาสตร์
จริ ง ๆ สักที ก็เป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างโล่งอกและสนุกมาก
ค่ะ" ดร. หลุยส์ ออลค็อก ศาสตราจารย์ด้านสัตววิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยไอร์ แลนด์ในกัลเวย์กล่าว
อัลฟอนเซคือเกาะขนาดเล็กซึง่ เป็ นยอดภูเขาที่
จมอยูใ่ ต้ น� ้า อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของวิกตอเรี ย
ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของเซเชลส์ไกลออกไป 232 ไมล์
ทะเล ในระยะไม่กี่กิโลเมตรจากชายฝั่ งของเกาะแห่งนี ้
มหาสมุทรมีความลึกถึง 5,000 เมตร
นักวิทยาศาสตร์ มีความรู้เพียงน้ อยนิดเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะอัลฟอนเซ
เนื่องจากเกาะแห่งนี ้ยังไม่เคยมีการส�ารวจในระดับที่
ลึกกว่าชันส�
้ าหรับด�าน� ้า
เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ นางสเตฟานี มารี สมาชิกในทีม
ภารกิจซึง่ เป็ นนักวิจยั ทางทะเลจากเซเชลส์ ใช้ เวลา
หนึง่ สัปดาห์บนเกาะอัลฟอนเซเพื่อด�าเนินการศึกษา
สายพันธ์ปุ ลาที่เรี ยกว่าปลากะมงพร้ าว นางมารี เล่า
ว่ารู้สกึ ตื่นเต้ นที่ได้ พบว่ามีสงิ่ มีชีวิตมากมายอยูใ่ ต้
มหาสมุทร
"เมื่ออากาศแจ่มใสจะมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ได้
มากมายเลยค่ะ อย่างเช่น ฉลาม ปลากะมงพร้ าว

ปะการังด้ วย ดังนันจึ
้ งเหมือนได้ พบสถานที่ที่แตกต่าง
ทิวทัศน์ที่แปลกใหม่อยูต่ ลอดเวลา" นางมารี กล่าว
นางมารี มีหน้ าที่เก็บรวบรวมแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อ
ท�าการจ�าแนกอนุกรมวิธาน
"ฉันตื่นเต้ นจริ ง ๆ ภารกิจนี ้จะเป็ นการเปิ ดเผย
ความรู้ใหม่ ๆ เพราะฉันไม่เคยเห็นในระดับความ
ลึกขนาดนี ้เลย" นางมารี กล่าว "ภารกิจนี ้ส�าคัญมาก
ปลากินแพลงก์ตอนสัตว์เป็ นอาหาร ดังนันเราต้
้
องดู
คุณภาพของแพลงก์ตอน เพราะหากระบบนิเวศมีการ
เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อปลาที่เรากิน"
ภารกิจนี ้คาดว่าจะค้ นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่
ตลอดจนจัดท�าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษที่เกิดจาก
มนุษย์
ข้ อมูลจากภารกิจนี ้จะน�าไปใช้ ชว่ ยเซเชลส์
รวบรวมและขยายนโยบายคุ้มครองน่านน� ้าเกือบหนึง่
ในสามของประเทศภายใน พ.ศ. 2563 โดยพื ้นที่ทาง
ทะเลที่จะได้ รับการคุ้มครองมีขนาดใหญ่กว่าประเทศ
เยอรมนี การริ เริ่ มครัง้ นี ้เป็ นองค์ประกอบหลักส�าหรับ
นโยบาย "เศรษฐกิจสีน� ้าเงิน" ของเซเชลส์ ซึง่ พยายาม
สร้ างสมดุลระหว่างความจ�าเป็ นด้ านการพัฒนากับ
สภาพแวดล้ อมทางมหาสมุทรดังกล่าว

เรือด�าน�า้ ไร้ คนขับขึน้ มายังผิวน�า้ หลัง
จากภารกิจกู้คนื ยานพาหนะทีด่ า� เนินการ
ทางไกลในมหาสมุทรอินเดียไม่ ส�าเร็จ
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ภาพส่ งท้ าย

IPDF

จิตใจทีห่ ้าวหาญ

ทหารกองทัพสิงคโปร์ เตรียมออกจากยานรบสะเทินน�า้ สะเทินบกในระหว่างการฝึ กแวเลียนต์มารก
ทีศ่ ูนย์การรบทางอากาศนาวิกโยธินในทเวนตีไ้ นน์ ปาล์มส์ รัฐแคลิฟอร์ เนีย ในสหรัฐฯ เมือ่ วันที่
11 กันยายน พ.ศ. 2561 กองทัพสิงคโปร์ และนาวิกโยธินสหรัฐฯ ด�าเนินการฝึ กแวเลียนต์มาร์ กเป็ น
ประจ�าทุกปี เพือ่ กระชับสั มพันธ์ระหว่างกันผ่านการฝึ กใช้ อาวุธรวม

ภำพโดย:
ล | นำวิกโยธินสหรัฐฯ
������: ส.ต. ริตา แดเนี|ย��������
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เป้ าหมายทีแ่ น่นอน

หน่วยคอมมานโดต่อต้านการก่อการร้ ายอินโดนีเซียเข้าร่ วมการซ้ อมร่ วมในกรุงจาการ์ ตา เมือ่ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2562 ผู้เข้าร่ วมประกอบด้วยกรมปฏิบตั กิ ารพิเศษการต่อต้านการก่อการร้ ายจากกองทัพอากาศอินโดนีเซียซึ่งเป็ น
ทีร่ ู้จกั ในชื่อ ปาสคาส, กองบัญชาการพิเศษกองทัพอินโดนีเซียซึ่งเป็ นทีร่ ู้จกั ในชื่อ โกปาสซุส และกองบัญชาการ
พิเศษของกองทัพเรืออินโดนีเซียซึ่งเป็ นทีร่ ู้จกั ในชื่อ เดนจากา การซ้ อมรบเป็ นส่ วนหนึง่ ของกองทัพอินโดนีเซีย ใน
การเตรียมความพร้ อมเพือ่ รักษาความมัน่ คงในประเทศส� าหรับการเลือกตั้งวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

ภำพโดย: เอเดค เบอร์ รี | เอเอฟพี/เก็ตตี้อมิ เมจ
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อง
ฉบับออนไลน์ได้ท่ ี

www.ipdefenseforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารทางการทหารที่แจกจ่ายให้ ฟรี แก่บคุ คลต่าง ๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ตอบรับนิตยสารฟรี ได้ ที่:

www.ipdefenseforum.com/th/สมัครสมาชิก
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