
รอดพ้้นเงื้้�อมม้อ
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนร่วมิต่อต�านการล่วงลำ�าของจีีน

ความิเส่ี่ยงด้�านความิมิั่นคงที่ี่ที่วีคูณข้�น
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เร่ื่�องเด่่น
IPDF

8 ภัยัคุุกคุามทางอวกาศ
  การวิิเคราะห์์ข่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศ การ

พัฒันา และนโยบัายต่า่ง ๆ

16 แผนการื่ด่ำาเนินงานสำำาหรัื่บจักัรื่วรื่รื่ด่ิ
	 คุอมมวินิสำต์์สำากล
  จากการต่อ่ต้่านการปรับัปรุงระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศ 
 พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นปรารถนาจะใชุ้อำานาจครอบังำา 
 แม้จะม่เส่ยงปฏิิเสธ

22 การื่ยกรื่ะด่บัในหม่่เกาะแปซิฟิิิก
  พันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินให้์การสนบััสนนุประเที่ศในห์ม่เ่กาะ

แปซิฟิิิกจากภัยัคกุคามด้านควิามมั�นคงต่า่ง ๆ

28 ต์ลาด่ม่ด่ในการื่แลกเปล่�ยนเงนิต์รื่าต่์างปรื่ะเทศ
  สมาชิุกพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นโยกย้ายเงินอยา่งเปิดเผย 
 ซิ่�งเป็นการคกุคามควิามมั�นคง

32 การื่แพร่ื่กรื่ะจัายเชิงิกลยุทธ์์ของการื่
	 บดิ่เบอ่นข้อม่ล
  วิิธ่การท่ี่�พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นที่ำาให้์สภัาพัแวิดล้อมด้านข้ีอมล่

ขีา่วิสารกลายเป็นอาวิธุ และวิิธ่ต่อ่กร

36 คุวามขัด่แย้งทางเศรื่ษฐกจิักับจัน่
  เผชิุญภัยัไปด้วิยกนั

44  รัื่สำเซ่ิยและกองทพัเงา
  กลุม่วิากเนอร์สร้างอิที่ธิพัลด้านการต่า่งประเที่ศ
 แก่นายปต่่นิด้วิยการปฏิิเสธควิามรับัผิดชุอบั
 และพัรรคพัวิกขีองเขีายงัชุว่ิยเสริมที่พััธรุกิจ

50 การื่ต่์อส้่ำกับการื่คุ้ามนุษย์ในอ่าวเบงกอล
  ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้าน

เที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินมุง่มั�นท่ี่�จะต่อ่ส่้กบัั
การแสวิงห์าผลประโยชุน์จากผ่้ห์ญิงและเดก็

56 การื่บร่ื่ณาการื่สำิทธิ์มนุษยชินเข้ากับ
	 การื่รัื่กษาสัำนต์ภิัาพ
  องค์การสห์ประชุาชุาต่สิง่เสริมควิามพัร้อมในด้าน
 สำาคญัเพ่ั�อเสริมสร้างการปฏิิบัตั่งิาน



สำารื่บญัหลัก
4	 นานาทศันะอนิโด่แปซิฟิิิก	

5	 ผ้่เข่ยนบทคุวาม

6	 มองภัม่ภิัาคุ
 ขีา่วิสารจากอินโดแปซิฟิิิก

62 กรื่ะบอกเส่ำยง
  การประชุมุสดุยอดผ่้นำาควิอดครั �งแรก ได้สง่ข้ีอควิามอยา่ง
 ชุดัเจนไปยงัรัฐบัาลจ่น

66	 ปรื่ะเทอ่งปัญญา
 กฎห์มายที่างที่ะเลฉบับััให์มข่ีองจ่น สร้างห์น
 ที่างในการขียายดินแดนผา่นการบ่ับับังัคบัั
  
67		ภัาพส่ำงท้าย

เร่ื่�องจัากปก:
ภัาพัประกอบัน่ �ส่�อให้์เห์น็ถง่ควิาม
สำาคญัขีองประเที่ศพันัธมิต่รและ
ห์ุ้นสว่ินท่ี่�ที่ำางานร่วิมกนั เพ่ั�อต่อ่
ต้่านการรุกรานขีองสาธารณรัฐ
ประชุาชุนจ่น ส่ก่ารรักษาอินโด
แปซิฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิดกว้ิาง
ภัาพัประกอบัโดย ฟิอรัม
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นานาทััศนะ
IPDF

ผ้่บญัชิาการื่	กองบญัชิาการื่
สำหรัื่ฐฯ	ภัาคุพ่ �นอนิโด่แปซิฟิิิก

พัลเร่อเอก จอห์์น ซ่ิ. อาควิิลโิน
ผ่้บัญัชุาการ

กองที่พััเร่อสห์รัฐฯ

คุวามเส่ำ�ยงด้่านคุวามมั�นคุง	
ท่�ทว่คุ่ณข้ �น
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นิต์ยสำารื่อนิโด่แปซิกิ	ด่เ่ฟินส์ำ	ฟิอรัื่ม	เป็นนิต่ยสาร
ที่างการที่ห์ารรายไต่รมาสท่ี่�จดัที่ำาขี่ �นโดยผ่้บัญัชุาการ
กองบัญัชุาการสห์รัฐฯ ประจำาภัาคพ่ั �นอินโดแปซิฟิิิก เพ่ั�อ
เป็นพ่ั �นท่ี่�แสดง ควิามคดิเห์น็ในระดบัันานาชุาต่ิสำาห์รับั 
บัคุลากรที่างการที่ห์ารขีองภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิก ควิาม คดิ
เห์น็ท่ี่�แสดงออกในนิต่ยสารน่ �มิได้แสดงถง่ ห์ร่อเก่�ยวิข้ีอง
กบัันโยบัายห์ร่อมมุมองขีองกองบัญัชุาการห์ร่อห์นว่ิยงาน
อ่�น ๆ ขีองรัฐบัาลสห์รัฐฯ แต่อ่ยา่งใด บัที่ควิามที่ั �งห์มด
เข่ียนขี่ �น โดยคณะผ่้จดัที่ำานิต่ยสาร อินโดแปซิฟิิิก ด่เฟินส์ 
ฟอรัมั รวิมถง่บัคุคลอ่�นดงัท่ี่�แจ้งชุ่�อไว้ิใต้่ห์วัิเร่�อง รัฐมนต่ร่
วิา่การกระที่รวิงกลาโห์มได้กำาห์นดให้์ต่่พิัมพ์ันิต่ยสารน่ �เพ่ั�อ
กิจการขีองรัฐต่ามควิามประสงค์ขีองกระที่รวิงกลาโห์ม ขีอแสดงควิามนบััถ่อ

เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

เร่ยนที่า่นผ่้อา่นท่ี่�เคารพั

ยิ
นด่ต้่อนรับัส่นิ่ต่ยสารอินโดแปซิฟิิิก ด่เฟินส์ ฟิอรัม ฉบับััวิา่ด้วิยควิามเส่�ยงด้านควิาม

มั�นคงท่ี่�ที่ว่ิคณ่ขี่ �นศต่วิรรษท่ี่� 21 ได้นำาพัาให้์ประเที่ศต่า่ง ๆ เข้ีามาใกล้ชิุดกนัในร่ปแบับั

ขีองโลกาภิัวิตั่น์ เม่�อรวิมกบััการเปล่�ยนแปลงท่ี่�พัลกิผนัอยา่งรวิดเร็วิ สภัาพัแวิดล้อม

เชุน่น่ �จง่ที่ำาให้์ขีอบัเขีต่ขีองภัยัคกุคามควิามมั�นคงแบับัดั �งเดมิม่ควิามไมชุ่ดัเจนมากขี่ �น ฉบับัั

น่ �จะวิิเคราะห์์ควิามท้ี่าที่ายขีองภัยัคกุคามเห์ลา่น่ �ท่ี่�ม่ต่อ่ควิามสงบัเร่ยบัร้อยต่ามกฎระเบ่ัยบั

ระห์วิา่งประเที่ศและผลกระที่บัต่อ่อินโดแปซิฟิิิกในอนาคต่

ควิามเส่�ยงด้านควิามมั�นคงท่ี่�ที่ว่ิคณ่ขี่ �น จะเปล่�ยนแปลงพัลวิตั่ขีองภัยัคกุคามและการ

แขีง่ขีนั พันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินขีองเราต้่องเข้ีาใจถง่รายละเอ่ยดปล่กยอ่ยที่างวิฒันธรรม 

เศรษฐกิจ และการเม่องขีองภัมิ่ที่ศัน์ที่างภัมิ่รัฐศาสต่ร์ เพ่ั�อเป็นการรับัม่อและลดควิามเส่�ยง

เห์ลา่น่ �

ฉบับััน่ �จะเริ�มต้่นด้วิยการวิิเคราะห์์ข่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านที่างอวิกาศ การพัฒันา 

และนโยบัายต่า่ง ๆ จากที่ั�วิที่ั �งภัมิ่ภัาค แม้วิา่ศตั่ร่ขีองเราบัางรายจะม่ควิามก้าวิห์น้าในด้าน

อาวิธุต่อ่ต้่านที่างอวิกาศ แต่พ่ันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินขีองเราก็ม่ควิามก้าวิห์น้าที่างนวิตั่กรรมใน

การต่อ่ต้่านการพัฒันาดงักลา่วิ จากข้ีอมล่ขีองนกัวิิเคราะห์์ขีองศน่ย์ศก่ษายทุี่ธศาสต่ร์และ

กิจการระห์วิา่งประเที่ศ ญ่�ปุ่ นและเกาห์ล่ใต้่กำาลงัพัฒันาเที่คโนโลย่ขีองต่นเพ่ั�อให้์แนใ่จวิา่เรา

ยงัคงรักษาควิามเห์น่อกวิา่ไว้ิได้ ควิามก้าวิห์น้าดงักลา่วิจำาเป็นต้่องม่ระเบ่ัยบัการให์มเ่พ่ั�อ

ปกป้องขีอบัเขีต่ที่างอวิกาศ และร่างบัรรที่ดัฐานขีองพัฤต่กิรรมในขีอบัเขีต่มิต่ินั �น

ประเที่ศและดนิแดนต่า่ง ๆ ในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกกำาลงัเผชิุญกบััภัยัคกุคามด้านควิามมั�นคง

ให์ม ่ๆ ซิ่�งรวิมถง่อาชุญากรรมข้ีามชุาต่ท่ิี่�เพิั�มจำานวินขี่ �น การประมงท่ี่�ผิดกฎห์มาย และภัยั

พิับัตั่ิที่างธรรมชุาต่ท่ิี่�รุนแรงขี่ �น บัที่ควิามสารคด่จะเน้นให้์เห์น็ถง่ผลงานจากปฏิิบัตั่กิารขีองกอง

ที่พัับักสห์รัฐอเมริกา ในประเที่ศห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกท่ี่�ร่วิมม่อกนัอยา่งประสบัควิามสำาเร็จที่ั�วิที่ั �ง

ภัมิ่ภัาคเพ่ั�อลดควิามเส่�ยงด้านควิามมั�นคงเห์ลา่น่ �

ดร. จิงห์า่วิ โจวิ แห์ง่วิิที่ยาลยัโฮบัาร์ต่ แอนด์ วิิลเล่ยม สมิธ ในนิวิยอร์ก ได้อภิัปรายวิา่

กิจกรรมลา่สดุขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่แห์ง่ประเที่ศจ่นแสดงให้์เห์น็ถง่ควิามปรารถนาท่ี่�จะขียาย

อำานาจในเวิท่ี่โลก การเสริมกำาลงัที่ห์าร การที่ต่่แบับักองพันัห์มาป่า การโฆษณาชุวินเชุ่�อ

ที่างการเม่องในเชิุงรุก การปิดกั �นอดุมการณ์ และนโยบัายที่างเศรษฐกิจแบับับ่ับับังัคบััขีอง

พัรรคคอมมิวินิสต์่แห์ง่ประเที่ศจ่นล้วินเป็นห์ลกัฐานท่ี่�สนบััสนนุมมุมองน่ � ชุดุบัที่ควิามท่ี่�

เก่�ยวิข้ีองจะแสดงให้์เห์น็วิา่เคร่อขีา่ยพันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินขีองเราม่ควิามจำาเป็นท่ี่�จะต้่องต่อ่

ต้่านการรุกรานน่ �

ดร. เชุล โฮโรวิิที่ซ์ิ แห์ง่มห์าวิิที่ยาลยัวิิสคอนซินิ-มิลวิอก่ ได้เสนอแนวิที่างแก้ไขีระดบัั

ภัมิ่ภัาคเพ่ั�อบัรรเที่าภัยัคกุคามที่างเศรษฐกิจขีองจ่น ซิ่�งมกัจะรวิมถง่ภัยัคกุคามที่างที่ห์ารและ

ควิามมั�นคงขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นด้วิย นายจอห์์น เอฟิ. โที่บัอน จากห์นว่ิยส่บัสวินเพ่ั�อ

ควิามมั�นคงแห์ง่มาต่ภุัมิ่สห์รัฐฯ เผยให้์เห์น็ถง่ผลกระที่บัด้านควิามมั�นคงต่อ่ภัมิ่ภัาคอินโด

แปซิฟิิิกจากการท่ี่�จ่นม่สว่ินเก่�ยวิข้ีองกบััการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด นาย

ดว่ิาน ล่ ประธานกรรมการบัริห์ารและผ่้ ร่วิมก่อต่ั �งบัริษัที่เกิดให์มด้่านปัญญาประดษิฐ์ อธิบัาย

ถง่วิิธ่การท่ี่�เคร่อขีา่ยพันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินขีองเราจะสามารถต่อ่กรกบััยทุี่ธศาสต่ร์ที่างดิจิที่ลั

ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นซิ่�งใชุ้สภัาพัแวิดล้อมที่างสารสนเที่ศในแบับัท่ี่�กลายเป็นอาวิธุ

เราห์วิงัวิา่บัที่ควิามเห์ลา่น่ �จะกระตุ่้นให้์เกิดการสนที่นาในระดบััภัมิ่ภัาคเก่�ยวิกบัั

ประเดน็เร่งดว่ินเห์ลา่น่ � ผมยินด่รับัฟัิงควิามคิดเห์น็ขีองที่า่น กรุณาต่ดิต่อ่เรา ท่ี่� ipdf@

ipdefenseforum.com เพ่ั�อแบัง่ปันควิามคดิเห์น็

พัลโที่ สต่่เฟิน ด่. สเกลนกา
นาวิิกโยธินสห์รัฐฯ
กองที่พัับักสห์รัฐฯ

พัลเร่อต่ร่ จอห์์น เอฟิ.จ่. เวิด
เจ้ากรมยทุี่ธการ

กองที่พััเร่อสห์รัฐอเมริกา
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ผู้้� เขีียนบัทัความ
IPDF

ร่ัวมอภิปิรัาย
เรื่าต้์องการื่	
รัื่บฟัิงคุวามคุดิ่เหน็
ของท่าน
อินโดแปซิฟิิิก ด่เฟินส์ ฟิอรัม เป็นนิต์ยสำารื่ท่�จัดั่ทำา

ข้ �นสำำาหรัื่บเจ้ัาหน้าท่�ทางการื่ทหารื่และบุคุลากรื่

ด้่านคุวามมั�นคุงในภัม่ภิัาคุอนิโด่แปซิฟิิิก	ซิ้�งจัดั่

ทำาข้ �นโด่ยกองบญัชิาการื่สำหรัื่ฐฯ	ปรื่ะจัำาภัาคุพ่ �น

อนิโด่แปซิฟิิิก	โด่ยเป็นนิต์ยสำารื่รื่ายไต์รื่มาสำท่�

ให้เน่ �อหาเชิงิล้กท่�ม่คุุณภัาพในหวัข้อต่์าง	ๆ	ซิ้�ง

ม่ผลต่์อการื่รัื่กษาคุวามมั�นคุงในภัม่ภิัาคุ	ไม่ว่า

จัะเป็นเร่ื่�องการื่ต่์อต้์านการื่ก่อการื่ร้ื่าย	คุวาม

ร่ื่วมม่อรื่ะหว่างปรื่ะเทศ	และภัยัพบิตั์ทิาง
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ครอบัคลมุที่างออนไลน์ โดยม่บัที่ควิามให์ม ่ๆ โพัสต์่

ที่กุวินั ต่ิดต่ามได้ท่ี่�
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นายทอด่ด์่	แฮร์ื่ริื่สัำน เป็นผ่้อำานวิยการฝ่่ายวิิเคราะห์์งบัประมาณกลาโห์มและผ่้อำานวิยการโครงการควิาม

มั�นคงด้านอวิกาศท่ี่�ศน่ย์ศก่ษายทุี่ธศาสต่ร์และกิจการระห์วิา่งประเที่ศ ในฐานะนกัวิิจยัอาวิโุสในโครงการควิามมั�นคง

ระห์วิา่งประเที่ศ นายแฮร์ริสนัมุง่มั�นให้์ศน่ย์ศก่ษายทุี่ธศาสต่ร์และกิจการระห์วิา่งประเที่ศที่ำาการวิิจยัและการวิิเคราะห์์

เชิุงลก่อยา่งเป็นกลาง เก่�ยวิกบััประเดน็ด้านเงินที่นุด้านกลาโห์ม ควิามมั�นคงที่างอวิกาศ และกำาลงัที่างอากาศ

นางเคุทลิน	จัอห์นสัำน เป็นรองผ่้อำานวิยการและนกัวิิจยัโครงการควิามมั�นคงด้านอวิกาศท่ี่�ศน่ย์ศก่ษา

ยทุี่ธศาสต่ร์และกิจการระห์วิา่งประเที่ศ นางจอห์์นสนัจดัการการวิางแผนยทุี่ธศาสต่ร์และวิาระการวิิจยัขีองท่ี่มนกัวิิจยั 

งานวิิจยัขีองนางจอห์์นสนัศก่ษาเฉพัาะที่างในห์วัิข้ีอต่า่ง ๆ เชุน่ ควิามมั�นคงด้านอวิกาศ ระบับัอวิกาศที่างการที่ห์าร 

นโยบัายอวิกาศเชิุงพัาณิชุย์ และแสนยานภุัาพัที่างอากาศขีองสห์รัฐฯ

พ.ท.โจั	มอย เป็นนาวิิกโยธินสห์รัฐฯ ประจำาการ ปฏิิบัตั่ิห์น้าท่ี่�มา 22 ป่แล้วิ ภัารกิจปฏิิบัตั่กิารขีอพั.ที่.มอย 

ได้แก่ การเป็นห์นว่ิยสำารวิจนาวิิกโยธินและการสง่กำาลงัพัลห์กครั �งไปยงัแอฟิริกา ยโุรป และต่ะวินัออกกลาง ภัารกิจ

ปฏิิบัตั่กิารลา่สดุขีอพั.ที่.มอยค่อการบัญัชุาการกองพันัท่ี่�คา่ยเลอเฌิิน รัฐนอร์ที่แคโรไลนา

นางมาเคุนา	ยัง เป็นผ่้ชุว่ิยวิิจยัในโครงการควิามมั�นคงด้านอวิกาศท่ี่�ศน่ย์ศก่ษายทุี่ธศาสต่ร์และกิจการ

ระห์วิา่งประเที่ศ ควิามสนใจด้านการวิิจยัขีองนางยงั ได้แก่ ควิามร่วิมม่อระห์วิา่งประเที่ศ ควิามมั�นคงด้านอวิกาศ 

และเศษซิากในวิงโคจร นอกจากน่ � นางยงัได้ที่ำางานให้์กบััองค์การบัริห์ารการบันิแห์ง่ชุาต่ใินฐานะวิิศวิกรการบันิและ

อวิกาศ ท่ี่�มุง่เน้นในด้านการรับัรองและการบัร่ณาการอปุกรณ์ต่ดิต่ามอากาศยานอตั่โนมตั่ใินอากาศยานขีนาดเลก็อ่ก

ด้วิย  อา่นเน่ �อห์าได้ท่ี่�ห์น้า 8

ด่รื่.	จังิห่าว	โจัว เป็นรองศาสต่ราจารย์ประจำาคณะเอเชุ่ยศก่ษาแห์ง่วิิที่ยาลยัโฮบัาร์ต่ 

แอนด์ วิิลเล่ยม สมิธ ในนิวิยอร์ก งานวิิจยัขีอง ดร. โจวิ มุง่เน้นเร่�องอดุมการณ์ การเม่อง และ

ศาสนาขีองจ่น ต่ลอดจนควิามสมัพันัธ์ระห์วิา่งสห์รัฐฯ กบััจ่น ดร. โจวิ ได้ต่่พิัมพ์ับัที่ควิามใน

วิารสารและบัที่ควิามขีา่วิมากมายและได้เข่ียนห์นงัส่ออ่กส่�เลม่ ซิ่�งรวิมถง่ "มมุมองขีองจ่นปะที่ะ

มมุมองขีองต่ะวินัต่ก: การที่ำาควิามเข้ีาใจจ่นร่วิมสมยั"  อา่นเน่ �อห์าได้ท่ี่�ห์น้า 16

นายจัอห์น	เอฟิ	โทบอน	จากห์นว่ิยส่บัสวินเพ่ั�อควิามมั�นคงแห์ง่มาต่ภุัมิ่สห์รัฐฯ ม่

ประสบัการณ์กวิา่ 20 ป่ในการส่บัสวินแผนการฟิอกเงินท่ี่�ซิบััซ้ิอน นายโที่บัอนได้ชุว่ิยกำาห์นด

แนวิที่างนโยบัายต่อ่ต้่านการฟิอกเงินระห์วิา่งประเที่ศในฐานะสมาชิุกขีองคณะผ่้แที่นสห์รัฐฯ 

ในองค์กรระห์วิา่งรัฐบัาล ซิ่�งรวิมถง่คณะที่ำางานเฉพัาะกิจเพ่ั�อดำาเนินมาต่รการที่างการเงิน 

นายโที่บัอนยงัเป็นศาสต่ราจารย์วิฒิุคณุท่ี่�วิิที่ยาลยักิจการระห์วิา่งประเที่ศและสาธารณะขีอง

มห์าวิิที่ยาลยันานาชุาต่ฟิิลอริดา ซิ่�งเป็นท่ี่�ท่ี่�เขีาให้์การบัรรยายเก่�ยวิกบััอาชุญากรรมที่างการเงินที่ั�วิโลก  
อา่นเน่ �อห์าได้ท่ี่�ห์น้า 28

นายด่ว่าน	ล่	เป็นประธานกรรมการบัริห์ารและผ่้ ร่วิมก่อต่ั �งบัริษัที่เกิดให์มด้่านปัญญา

ประดษิฐ์ วิาส-ออสซินิต์่ นายล่สร้างเคร่�องม่อวิิเคราะห์์ข้ีอมล่ท่ี่�เปิดโปงและวิิเคราะห์์แห์ลง่ท่ี่�มา

ขีองการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่และปฏิิบัตั่กิารที่างข้ีอมล่ขีองศตั่ร่ โดยใชุ้ข้ีอมล่ไซิเบัอร์เพ่ั�อต่รวิจสอบั

ควิามถก่ต้่องขีองเน่ �อห์า นอกจากน่ � นายล่ยงัเป็นท่ี่�ปร่กษาอาวิโุสขีองสถาบันัควิามมั�นคงและ

เที่คโนโลย่ รวิมถง่เป็นศาสต่ราจารย์วิฒิุคณุด้านการเม่องท่ี่�มห์าวิิที่ยาลยัซิานฟิรานซิสิโก  
อา่นเน่ �อห์าได้ท่ี่�ห์น้า 32

ด่รื่.	เชิล	โฮโรื่วทิซ์ิ	เป็นศาสต่ราจารย์ประจำาภัาควิิชุารัฐศาสต่ร์ท่ี่�มห์าวิิที่ยาลยั

วิิสคอนซินิ-มิลวิอก่ งานวิิจยัขีอง ดร. โฮโรวิิที่ซ์ิเป็นการศก่ษาควิามขีดัแย้งในระดบัันานาชุาต่ิ

และควิามขีดัแย้งด้านเชุ่ �อชุาต่ ิโดยเน้นไปท่ี่�เอเชุ่ยต่ะวินัออกและเอเชุ่ยใต้่ การเม่องในด้านการ

ค้าและการเงินระห์วิา่งประเที่ศ การเม่องในด้านการเปล่�ยนผา่นต่ลาดและการเปล่�ยนแปลง

ระดบััสถาบันัในประเที่ศต่า่ง ๆ และเอเชุ่ยต่ะวินัออกห์ลงัยคุคอมมิวินิสต์่ ดร. โฮโรวิิที่ซ์ิได้

ที่ำาการวิิจยัในจ่น อินเด่ย เกาห์ล่ใต้่ ไต้่ห์วินั รวิมถง่ประเที่ศต่า่ง ๆ ในยโุรปต่ะวินัออก และอด่ต่สห์ภัาพั

โซิเว่ิยต่  อา่นเน่ �อห์าได้ท่ี่�ห์น้า 36

นางอนาซ่ิอา	บาซ่ิ	เรื่ย์	ช่ิด่ร่่ื่	เป็นนกัวิิจยัอาวิโุสในโครงการเพ่ั�อนบ้ัานขีอง

มล่นิธิวิิจยัสงัเกต่การณ์ นางชุด่ร่่ม่ควิามเชุ่�ยวิชุาญในด้านเอเชุ่ยใต้่ การเม่องด้านพัลงังาน 

การบังัคบััย้ายถิ�นฐาน และผ่้ห์ญิงในเขีต่ควิามขีดัแย้ง นางชุด่ร่่เป็นบัรรณาธิการขีองวิารสาร

ออนไลน์ ไอเอเอพ่ัเอส เพัอร์สเปกท่ี่ฟิ ขีองสมาคมอินเด่ยเพ่ั�อเอเชุ่ยและแปซิฟิิิกศก่ษา และ

เป็นผ่้สนบััสนนุประจำาให้์กบััวิารสารท่ี่�ม่การพิัชุญ์พิัจารณ์ ห์นงัส่อพิัมพ์ั และนิต่ยสารต่า่ง ๆ  
อา่นเน่ �อห์าได้ท่ี่�ห์น้า 50
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การอนุุญาตให้้มีีบุุตร
ปััจจุบััน จีนอนุญาตให้้คู่่�สมรสมีบุัตรได้้ถึึงสามคู่น 

ซึึ่�งถืึอเปั็นการเปัลี่ี�ยนแปัลี่งนโยบัายคู่รั�งสำาคู่ัญจาก
ข้้อจำากัด้เดิ้มที่ี�ให้้มีบัุตรได้้เพีียงสองคู่น ภายห้ลัี่ง

จากการเปัิด้เผยข้้อม่ลี่แสด้งให้้เห้็นถึึงอัตราการคู่ลี่อด้บุัตร
ที่ี�ลี่ด้ลี่งอย�างมากในปัระเที่ศที่ี�มีปัระชากรมากที่ี�สุด้ในโลี่ก 

โด้ยการเปัลี่ี�ยนแปัลี่งดั้งกลี่�าวได้้รับัการอนุมัติใน
ระห้ว�างการปัระชุมเมื�อเดื้อนพีฤษภาคู่ม พี.ศ. 2564 ซึึ่�ง
มีนายสี จิ�นผิง เลี่ข้าธิิการให้ญ�พีรรคู่คู่อมมิวนิสต์จีนเปั็น
ปัระธิาน ตามรายงานข้องสำานักข้�าวซิึ่นหั้ว ซึึ่�งเปั็นสำานัก
ข้�าวอย�างเปั็นที่างการข้องรัฐบัาลี่ 

ใน พี.ศ. 2559 จีนได้้ยกเลิี่กนโยบัายมีบุัตรได้้เพีียง
คู่นเด้ียวที่ี�ใช้มานานห้ลี่ายที่ศวรรษ ซึึ่�งเดิ้มกำาห้นด้ขึ้�นเพืี�อ
ห้ยุด้ยั�งการเพิี�มขึ้�นข้องจำานวนปัระชากร เช�นเด้ียวกันกับั
ข้้อจำากัด้ที่ี�ให้้มีบุัตรได้้เพีียงสองคู่น ซึ่ึ�งไม�สามารถึที่ำาให้้
อัตราการเกิด้เพิี�มขึ้�นอย�างต�อเนื�องได้้ เนื�องด้้วยการเลี่ี�ยง

ด่้บุัตรในมณฑลี่ต�าง ๆ ข้องจีนมีคู่�าใช้จ�ายส่ง ที่ำาให้้คู่่�รัก
ห้ลี่ายคู่่�ไม�สามารถึเริ�มต้นคู่รอบัคู่รัวได้้ 

"เพืี�อส�งเสริมปัระสิที่ธิิภาพีข้องนโยบัายการคู่ลี่อด้
บุัตร จีนจะด้ำาเนินนโยบัายห้นึ�งคู่่�สมรสสามารถึมีบัุตรได้้
สามคู่น" ตามรายงานข้องสำานักข้�าวซิึ่นห้ัว  

การเปัลี่ี�ยนแปัลี่งนโยบัายด้ังกลี่�าวมาพีร้อมกับั 
"มาตรการสนับัสนุนซึึ่�งจะเอื�อต�อการปัรับัปัรุงโคู่รงสร้าง
ปัระชากรข้องปัระเที่ศ ช�วยให้้บัรรลุี่เปั้าห้มายยุที่ธิศาสตร์
ข้องปัระเที่ศในการรับัมืออย�างแข้็งข้ันกับัปัระชากรที่ี�
ส่งวัยเพิี�มขึ้�นเรื�อย ๆ ตลี่อด้จนรักษาคู่วามได้้เปัรียบัใน
ศักยภาพีข้องที่รัพียากรมนุษย์ข้องเรา" สำานักข้�าวซิึ่นหั้ว
กลี่�าวรายงาน ทัี่�งนี�ไม�ได้้มีการระบุัเจาะจงถึึงมาตรการ
สนับัสนุนดั้งกลี่�าว 

การปัระกาศด้ังกลี่�าวได้้รับัการตอบักลัี่บัอย�างเย็นชา
บันสื�อสังคู่มออนไลี่น์ข้องจีน โด้ยห้ลี่ายคู่นกลี่�าวว�าพีวก

เข้าไม�เงินเพีียงพีอจะเลี่ี�ยงด่้บุัตรไม�ว�าห้นึ�งห้รือสองคู่น
ก็ตาม 

"ฉัันยินด้ีที่ี�จะมีล่ี่กสามคู่นเลี่ย ถึ้าคูุ่ณให้้เงินฉััน 
5 ลี่้านห้ยวน (ปัระมาณ 26 ลี่้านบัาที่)" ผ่้ใช้รายห้นึ�ง
โพีสต์บันเว�ยปั๋อ การสำารวจสำามะโนปัระชากรคู่รั�งลี่�าสุด้
ข้องจีนแสด้งให้้เห้็นว�า ในช�วงที่ศวรรษที่ี�ผ�านมาการเพิี�ม
ขึ้�นข้องปัระชากรอย่�ในอัตราที่ี�ช้าที่ี�สุด้นับัตั�งแต�ที่ศวรรษ 
1950 (พี.ศ. 2493-2502) โด้ยจำานวนส่งสุด้อย่�ที่ี� 1.41 
พัีนลี่้านคู่น 

นอกจากนี� ข้้อม่ลี่ยังแสด้งให้้เห้็นว�าอัตราเจริญ
พัีนธุิ์อย่�ที่ี�เพีียงเด้็ก 1.3 คู่นต�อสตรีห้นึ�งคู่นสำาห้รับั พี.ศ. 
2563 ซึึ่�งเที่ียบัเที่�ากับัสังคู่มผ่้ส่งอายุในห้ลี่ายปัระเที่ศ 
เช�น ญี�ปุั�นแลี่ะอิตาลี่ี พีรรคู่คู่อมมิวนิสต์จีนยังกลี่�าวอีกว�า
จะมีการชะลี่ออายุเกษียณในปัระเที่ศในระยะต�อไปั แต�ไม�
ได้้ลี่งรายลี่ะเอียด้ใด้ ๆ  รอยเต่อร์

หญิงิชาวจีนีในปัักกิ�งฝึึก

อบรมการเป็ันพี่ี�เลี้ี�ยงเด็ก็  

เกต็ต ีอมิเมจี

การสกัดกั�นการลำำาเลำียงยาเสพติิด
ครั้้�งปรั้ะวั้ติิศาสติรั้์

ม่ื่�อเด่อนมิื่ถุุนายน พ.ศ. 2564 ตำำารวจออสเตำรเล่ียกล่ีาววา่พวกเขาไดข้ดั

ขวางแผนการนำาโคเคนเก่อบั 3 ตำนัเขา้มื่าในประเที่ศ ซ่ึ่�งถุ่อเป็นการสกดั

กั�นการลีำาเล่ียงยาเสพติำดครั� งใหญ่่ท่ี่�สุดในประวติัำศาสตำร์ของประเที่ศ

นายสจวร์ตำ สมิื่ธ ผ้บ้ัญั่ชุาการตำำารวจรัฐนิวเซึ่าธ์เวลีส์ กล่ีาวกบััผ้ส่้�อข่าว

วา่เจา้หนา้ท่ี่�ไดจ้บัักมุื่ชุายสามื่คนฐานสมื่ร้้ร่วมื่คิดเพ่�อนำายาเสพติำดเขา้มื่า

ในประเที่ศ โดยปริมื่าณดงักล่ีาวม่ื่จำานวนเท่ี่ากบััปริมื่าณโคเคนท่ี่�ถุ้กที่ำาลีาย

ที่ั�งหมื่ดในรัฐนิวเซึ่าธ์เวลีส์ในหน่�งป่ 

นายสมิื่ธกล่ีาววา่เจา้หนา้ท่ี่�ไดรั้บัแจง้จากองคก์รอาชุญ่ากรรมื่ในชุ่วงตำน้ 

พ.ศ. 2563 เม่ื่�อนกัส่บัพบัเห็นชุายคนหน่�งกำาลีงัเล่ีนการพนนัในกาสิโนดว้ย

เงินจำานวนมื่าก ซ่ึ่�งนำาไปส่้การสอบัสวน โดยเผยใหเ้ห็นถุ่งองคก์รระหวา่ง

ประเที่ศท่ี่�ปฏิิบัติัำการในส่�ที่วป่ 

อ่กที่ั�งยงักล่ีาววา่สำานกังานปราบัปรามื่ยาเสพติำดสหรัฐอเมื่ริกา ซ่ึ่� งดำาเนิน

การตำามื่ขอ้มื่้ลีท่ี่�ไดรั้บัจากหน่วยงานในสงักดั ไดส้กดัจบััโคเคน 870 กิโลีกรัมื่

ขณะขนส่งออกนอกชุายฝัั่�งของโคลีอมื่เบ่ัยเม่ื่�อเด่อนตุำลีาคมื่ พ.ศ. 2563 

เม่ื่�อเด่อนเมื่ษายน พ.ศ. 2563 กองกำาลีงัรักษาชุายฝัั่�งสหรัฐฯ ไดส้กดัจบัั

เร่อบัรรทุี่กโคเคน 900 กิโลีกรัมื่ท่ี่�ชุายฝัั่�งของเอกวาดอร์ 

นายสมิื่ธกล่ีาววา่ ปฏิิบัติัำการดงักล่ีาวบัรรลุีเป้าหมื่ายส้งสุดเม่ื่�อเด่อน

มิื่ถุุนายน พ.ศ. 2564 ดว้ยการจบัักมุื่ผ้ต้ำอ้งสงสยัที่ั�งสามื่รายในเม่ื่องนิวคาสเซิึ่ลี 

รัฐนิวเซึ่าธ์เวลีส์ พวกเขาถุ้กตำั�งขอ้หาฐานสมื่ร้้ร่วมื่คิดเพ่�อจดัหายาเสพติำดตำอ้ง

หา้มื่  วิอยซ์ิออฟิอเมริกานิวิส์

เ
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ออสำเต์รื่เล่ย/ญ่�ปุ่น

อนิโด่แปซิฟิิิก

ญี่่ปุ่่�นและออสเตรเลียมีีข้้อกัังวลร�วมีกััน
เกั่ยวกัับกัารกัระทำำาอย�างแข้็งกัร้าวทำ่เพิ่่มีข้้นข้อง
สาธารณรัฐปุ่ระชาชนจีีนทำ่มีีต�อพิ่้นทำ่ทำางทำะเลใน
ภููมีิภูาค และแสดงกัารคัดค้านอย�างหนักัแน�นต�อ
พิ่ฤติกัรรมี "บีบบังคับหรือบ่นทำอน" ข้อง
สาธารณรัฐปุ่ระชาชนจีีน

เมี่อเดือนมีิถุ่นายน พิ่.ศ. 2564 
รัฐมีนตรีว�ากัารกัระทำรวงต�างปุ่ระเทำศและ
รัฐมีนตรีว�ากัารกัระทำรวงกัลาโหมีข้องทำ้งสอง
ปุ่ระเทำศได้ทำำาข้้อตกัลงทำ่จีะเสริมีสร้างความี
สัมีพิ่ันธ์ด้านความีมี่นคงระหว�างกััน จีากักัารทำ่
จีีนกัดดันกัารอ้างสิทำธ์ข้องตนในพิ่้นทำ่พิ่ิพิ่าทำใน
ภููมีิภูาคอินโดแปุ่ซิิฟิิกั

นายโทำชิมีิตสึ โมีเทำกัิ รัฐมีนตรีว�ากัาร
กัระทำรวงกัารต�างปุ่ระเทำศญี่่ปุ่่�น (ภูาพิ่ข้วา) 
กัล�าวกัับผูู้้ส่อข้�าวว�า ทำ้งสองปุ่ระเทำศมีีข้้อกัังวล
เกั่ยวกัับกัารกัระทำำาข้องจีีนในพิ่้นทำ่ทำางทำะเลจีีน
ตะวันออกัและทำะเลจีีนใต้ทำ่ถุือเปุ่็นกัารทำ้าทำาย
ปุ่ระชาคมีโลกั นายโมีเทำกัิได้ร�วมีมีือกัับนายโนบู
โอะ คิชิ รัฐมีนตรีว�ากัารกัระทำรวงกัลาโหมีญี่่ปุ่่�น 
และนางมีาริส เพิ่ย์น และนายปุ่ีเตอร์ ดัตตัน 
รัฐมีนตรีว�ากัารกัระทำรวงกัลาโหมีออสเตรเลีย

ญี่่ปุ่่�นปุ่ระทำ้วงรัฐบาลจีีนอยู�บ�อยคร้งจีากั
กัารทำ่มีีกัองกัำาลังรักัษาชายฝั่่งข้องจีีนปุ่รากัฏ
ตัวอยู�ใกัล้กัับหมีู�เกัาะเซิ็งกัะกั่ทำ่อยู�ภูายใต้กัาร
ปุ่กัครองข้องญี่่ปุ่่�น โดยจีีนยังอ้างสิทำธ์และเรียกั
หมีู�เกัาะน้ว�าหมีู�เกัาะเตียวหยู เจี้าหน้าทำ่ข้องญี่่ปุ่่�น
กัล�าวว�าเรือข้องจีีนมีักัร่กัลำาน�านนำารอบหมีู�เกัาะ
ข้องญี่่ปุ่่�นอยู�เปุ่็นปุ่ระจีำา ซิ่งบางคร้งยังค่กัคามี
เรือปุ่ระมีงอีกัด้วย

นอกัจีากัน้ ญี่่ปุ่่�นและจีีนยังมีีความีเห็นไมี�
ตรงกัันเร่องกัารพิ่ัฒนาทำรัพิ่ยากัรใต้นำาในพิ่้นทำ่
ดังกัล�าวอีกัด้วย

"เรามีีจี่ดยืนในกัารต�อต้านกัารสร้าง
ความีปุ่่นปุ่�วนหรือกัารบีบบังคับอันเปุ่็นกัาร
กัระทำำาฝั่�ายเดียว ซิ่งอาจีเปุ่ล่ยนแปุ่ลงสถุานภูาพิ่
ในปุ่ัจีจี่บันและเพิ่่มีความีตึงเครียดในทำะเลจีีน

ตะวันออกั" ญี่่ปุ่่�นและออสเตรเลียกัล�าวใน
แถุลงกัารณ์ทำ่มีีข้้นหลังกัารเจีรจีา พิ่ฤติกัรรมี
ดังกัล�าว “บ�อนทำำาลายความีสงบเรียบร้อย
ระหว�างปุ่ระเทำศตามีกัฎระเบียบ”

ในทำะเลจีีนใต้ กัารอ้างสิทำธ์ทำางทำะเลเปุ่็นวง
กัว้างข้องจีีนได้สร้างความีข้ัดแย้งกัับปุ่ระเทำศ
เพิ่่อนบ้าน ซิ่งกัล�าวหาว�ารัฐบาลจีีนกัำาลังข้ยาย
อิทำธิพิ่ลทำางทำหารในเส้นทำางเดินเรือทำ่คับค่งทำ่ส่ด
แห�งหน่งข้องโลกั

ในแถุลงกัารณ์ร�วมีระบ่ถุึง "ความีกัังวล
ข้้นวิกัฤตเกั่ยวกัับกัารพิ่ัฒนาในเชิงลบและ
สถุานกัารณ์ทำ่ร่นแรงในทำะเลจีีนใต้เมี่อเร็ว ๆ น้ 
รวมีถุึงกัารข้ยายอิทำธิพิ่ลทำางทำหารอย�างต�อเน่อง
ในลักัษณะทำ่เปุ่็นข้้อพิ่ิพิ่าทำ กัารใช้เรือข้องกัอง
กัำาลังรักัษาชายฝั่่งและ ‘พิ่ลเรือนติดอาว่ธทำาง
ทำะเล’ ทำ่เปุ่็นอันตราย ตลอดจีนความีมี่�งมีานะ
ทำ่จีะข้ัดข้วางกัิจีกัรรมีด้านกัารใช้ปุ่ระโยชน์จีากั
ทำรัพิ่ยากัรข้องปุ่ระเทำศอ่น ๆ"

"เราข้อยืนยันถุึงกัารต�อต้านทำ่หนักัแน�น
อีกัคร้งต�อความีพิ่ยายามีใด ๆ กั็ตามีแต�เพิ่ียงฝั่�าย
เดียวทำ่จีะเปุ่ล่ยนแปุ่ลงสถุานภูาพิ่ทำ่มีีในปุ่ัจีจี่บัน" 
โดยจีีน นายโมีเทำกัิกัล�าว นายโมีเทำกัิกัล�าวเสริมี
ว�ารัฐมีนตรีทำ้งส่ทำ�านต�างแสดงออกัถุึง "ความี
กัังวลอย�างหนักั" เกั่ยวกัับกัารละเมีิดสิทำธิ
มีน่ษยชนข้องจีีนในฮ่�องกังและเข้ตซิินเจีียงตะวัน
ตกัซิ่งเปุ่็นทำ่อยู�อาศัยข้องชาวอ่ยกัูร์และชนกัล่�มี
น้อยมี่สลิมีอ่น ๆ

ในแถุลงกัารณ์เรียกัร้องให้จีีน "มีอบ
สิทำธ์กัารเข้้าถุึงเข้ตซิินเจีียงอย�างเร�งด�วน โดยยึด
หลักัเหต่ผู้ลและไร้ข้้อผูู้กัมีัดทำางกัฎหมีาย ให้แกั�
ผูู้้สังเกัตกัารณ์ระหว�างปุ่ระเทำศทำ่เปุ่็นกัลาง รวมี
ถุึงกัรรมีาธิกัารระดับสูงด้านสิทำธิมีน่ษยชนแห�ง
องค์กัารสหปุ่ระชาชาติ"

นอกัจีากัน้ ทำ่ปุ่ระช่มียังตอกัยำาถุึงความี
สำาคัญี่ข้องกัารรักัษาสันติภูาพิ่และเสถุียรภูาพิ่ใน
ช�องแคบไต้หวัน ทำ่ซิ่งจีีนได้เพิ่่มีระดับกัารกัดดัน
บนเกัาะปุ่กัครองตนเองข้องไต้หวัน  รอยเต่อร์

กัารกัระชับความีสัมีพิ่ันธ์ด้านความีมี่นคง

ม่�อเด่อนเมษายน พั.ศ. 2564 ที่วิิต่เต่อร์ม่การเปิดต่วัิ
อ่โมจิเพ่ั�อฉลองวินัครบัรอบัเป็นป่แรกขีองขีบัวินการ
ประท้ี่วิงออนไลน์ # MilkTeaAlliance ซิ่�งได้ห์ลอมรวิม

การเชุ่�อมโยงกนัขีองกลุม่นกัเคล่�อนไห์วิเพ่ั�อประชุาธิปไต่ยใน
อินโดแปซิฟิิิก

พันัธมิต่รน่ � ต่ั �งชุ่�อต่ามควิามรักท่ี่�ม่ร่วิมกนัในเคร่�องด่�มชุา
รสห์วิานขีองที่ั �งฮอ่งกง ไที่ย และไต้่ห์วินั ท่ี่�เกิดขี่ �นในป่พั.ศ. 
2563 เพ่ั�อเป็นการแสดงออกถง่ควิามสมานฉนัท์ี่ข้ีามพัรมแดน
และควิามกงัวิลท่ี่�ม่ร่วิมกนัต่อ่จ่นท่ี่�ม่อำานาจเผดจ็การ

การรณรงค์ดงักลา่วิได้รับัควิามสนใจเม่�อฮอ่งกงได้
ประท้ี่วิงเพ่ั�อประชุาธิปไต่ยนานห์ลายเด่อน และเยาวิชุนนกั
เคล่�อนไห์วิในกรุงเที่พัฯ และประชุาชุนในเขีต่เม่องอ่�น ๆ ขีอง
ไที่ยเริ�มเร่ยกร้องให้์ม่การปฏิิร่ปรัฐธรรมนญ่ขีองประเที่ศท่ี่�ร่าง
ขี่ �นโดยที่ห์ารต่ลอดจนสทิี่ธิอ่�น ๆ

จากนั �นได้ขียายมาส่เ่ม่ยนมาร์ซิ่�งม่ชุากบัันมข้ีนห์วิานเป็น
อาห์ารเชุ้าจานห์ลกั การที่ำารัฐประห์ารขีบััไลน่างอองซิาน ซิจ่่ 
ผ่้นำาพัลเร่อนขีองประเที่ศ เม่�อเด่อนกมุภัาพันัธ์ พั.ศ. 2564 ได้
จดุชุนวินการลกุฮ่อขีองมวิลชุน

"เพ่ั�อเฉลมิฉลองวินัครบัรอบัเป็นป่แรกขีอง # 
MilkTeaAlliance เราจ่งออกแบับัอ่โมจิท่ี่�โดดเดน่ด้วิยส่ชุานม 
3 ร่ปแบับัท่ี่�แต่กต่า่งกนั ซิ่�งมาจากภัมิ่ภัาคท่ี่�ซิ่�งพันัธมิต่รก่อต่ั �ง
ขี่ �นเป็นครั �งแรกบันโลกออนไลน์" ที่วิิต่เต่อร์ระบัุ

ภัาพัดงักลา่วิปรากฏิในที่กุที่ว่ิต่ท่ี่�ต่ดิแฮชุแที่ก็เป็นภัาษา
องักฤษ ภัาษาไที่ย ภัาษาเกาห์ล่ และอ่กห์ลายภัาษาขีองเอเชุ่ย

“เป็นนำ �าห์น่�งใจเด่ยวิกนัเสมอ ไมว่ิา่จะยากเพ่ัยงใดก็ต่าม” 
นายโจชุวัิ ห์วิอ่ง นกัเคล่�อนไห์วิเพ่ั�อประชุาธิปไต่ยชุาวิฮอ่งกงผ่้
มากประสบัการณ์ที่ว่ิต่ข้ีอควิามต่อบักลบััถง่ขีา่วิดงักลา่วิโดย
ใชุ้แฮชุแที่ก็เป็นภัาษาองักฤษและภัาษาจ่น

แพัลต่ฟิอร์มดงักลา่วิระบัวุิา่ม่การใชุ้คำาน่ �บันที่วิิต่เต่อร์
มากกวิา่ 11 ล้านครั �งนบััต่ั �งแต่เ่ด่อนเมษายน พั.ศ. 2563 โดย
ม่การใชุ้เพิั�มขี่ �นอ่กครั �งห์ลงัการที่ำารัฐประห์ารในเม่ยนมาร์  
เอเจนซ์ิ ฟิรานซ์ิ-เพัรส

อ่โมจัฝ่ิ่ายปรื่ะชิาธิ์ปไต์ย	
เคุร่ื่�องหมายแห่งวันคุรื่บรื่อบ

ทวิิตเตอร์

เ
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ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ภััยคุุกคุามทาง
อวกาศ
การวิิเคราะห์์ขีีดควิามสามารถในการต่่อต่้านอวิกาศ 
การพััฒนา และนโยบายต่่าง ๆ
นายที่อดด์ แฮร์ริสนั, นางเคที่ลนิ จอห์์นสนั, พั.ที่. โจ มอย และ นางมาเคนา่ ยงั/สถาบันัวิิจยันโยบัายการต่า่งประเที่ศและยทุี่ธศาสต่ร์

นพั.ศ. 2563 ได้พิัสจ่น์ให้์เห์น็ถง่ควิามไมแ่นน่อนและควิามคาด
เดาไมไ่ด้จากการระบัาดขีองโควิิด-19 ภัาวิะถดถอยที่ั�วิโลกท่ี่�ต่าม
มาและการเปล่�ยนแปลงที่างการเม่องท่ี่�เกิดขี่ �นในสห์รัฐอเมริกา

และท่ี่�อ่�น ๆ ในภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิก อยา่งไรก็ต่าม ควิามมั�นคงที่าง
อวิกาศในป่ พั.ศ. 2563 นั �น ในภัาพัรวิมยงัเป็นแห์ง่ควิามต่อ่เน่�องและม่
ควิามสามารถในการคาดการณ์ การเปล่�ยนแปลงท่ี่�ชุดัเจนท่ี่�สดุในสภัาพั
แวิดล้อมที่างอวิกาศค่อการเพิั�มดาวิเท่ี่ยมสเปซิเอก็ซ์ิ สต่าร์ลงิก์ จำานวิน 
900 กวิา่ดวิงไปยงัวิงโคจรระยะต่ำ�า ที่ำาให้์ขีนาดกลุม่ดาวิเท่ี่ยมที่ั �งห์มดม่
มากกวิา่ 1,200 ดวิง ซิ่�งเป็นกลุม่ดาวิเท่ี่ยมท่ี่�ให์ญ่ท่ี่�สดุในประวิตั่ศิาสต่ร์ 
และประกอบัด้วิยประมาณห์น่�งในสามขีองดาวิเท่ี่ยมที่ั �งห์มดท่ี่�ใชุ้งาน
ในอวิกาศ สเปซิเอก็ซ์ิยงัคงสร้างกลุม่ดาวิเท่ี่ยมขีองต่วัิเองอยา่งต่อ่เน่�อง
ด้วิยการปลอ่ยดาวิเท่ี่ยมสต่าร์ลงิก์ครั �งละ 60 ดวิงที่กุสองสามสปัดาห์์

นอกจากน่ � การพัฒันาท่ี่�โดดเดน่ห์ลายอยา่งในนโยบัายอวิกาศ
ขีองสห์รัฐฯ ยงัเกิดขี่ �นในระห์วิา่งการบัริห์ารขีองรัฐบัาลสห์รัฐฯ ก่อน
ห์น้าน่ �ภัายใต้่ประธานาธิบัด่โดนลัด์ ที่รัมป์ ในขีณะนั �น ซิ่�งได้ออกคำา
สั�งนโยบัายอวิกาศให์มส่ามฉบับัั คำาสั�งนโยบัายอวิกาศท่ี่� 5 ได้สั�งการ
ให้์สว่ินราชุการและห์นว่ิยงานขีองรัฐพัฒันานโยบัายและแนวิปฏิิบัตั่ิ
ด้านควิามปลอดภัยัที่างไซิเบัอร์เพ่ั�อปรับัปรุงการปกป้องที่รัพัย์สนิและ
พ่ั �นท่ี่�เชิุงพัาณิชุย์ขีองรัฐบัาลจากการโจมต่่ที่างไซิเบัอร์ คำาสั�งนโยบัาย
อวิกาศท่ี่� 6 ได้ปรับัปรุงนโยบัายระดบััชุาต่สิำาห์รับัการพัฒันาและการ
ใชุ้พัลงังานนิวิเคล่ยร์และการขีบััเคล่�อนที่างอวิกาศ และคำาสั�งนโยบัาย
อวิกาศท่ี่� 7 ได้ปรับัปรุงนโยบัายและคำาแนะนำาสำาห์รับัโครงการและ
กิจกรรมการกำาห์นดต่ำาแห์นง่ การนำาที่าง และการกำาห์นดเวิลาต่าม
อวิกาศ นอกจากน่ �นาซิายงัได้เปิดเผยข้ีอต่กลงอาร์เที่มิสใน พั.ศ. 
2563 ซิ่�งรวิมถง่ห์ลกัการ 10 ประการ ท่ี่�ประเที่ศต่า่ง ๆ ต้่องปฏิิบัตั่ิต่าม
เพ่ั�อเข้ีาร่วิมโครงการอาร์เที่มิส ซิ่�งเป็นแผนการสง่นกับันิอวิกาศกลบััไป
ยงัดวิงจนัที่ร์และสง่พัวิกเขีาไปยงัดาวิองัคารในอนาคต่ ภัายในกลาง 

พั.ศ. 2564 ม่ 12 ประเที่ศท่ี่�ได้ลงนามในข้ีอต่กลงน่ � ซิ่�งรวิมถง่ประเที่ศ
ในภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิก ออสเต่รเล่ย ญ่�ปุ่ น นิวิซ่ิแลนด์ เกาห์ล่ใต้่ และ
สห์รัฐฯ 

การย่นห์ยดัขีองกองที่พััอวิกาศสห์รัฐฯ และกองบัญัชุาการอวิกาศ
สห์รัฐฯ ยงัคงดำาเนินต่อ่ไปต่ลอด พั.ศ. 2563 และ พั.ศ. 2564 กองที่พัั
อวิกาศสห์รัฐฯ ได้ย่�นคำาขีองบัประมาณครั �งแรกเป็นเงินจำานวิน 1.54 ห์ม่�น
ล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 5.13 แสนล้านบัาที่) รวิมถง่เงินจำานวิน 
1.53 พันัล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 5.09 แสนล้านบัาที่) ท่ี่�โอนมาจาก
บัญัชุ่ขีองกองที่พััอากาศสห์รัฐฯ ท่ี่�ม่อย่ ่นอกจากน่ �ยงัได้เผยแพัร่เอกสาร
สำาคญัฉบับััแรกเร่�อง “ห์ลกัปฏิิบัตั่เิก่�ยวิกบัักำาลงัที่างอวิกาศสำาห์รับักอง
กำาลงัอวิกาศ” ซิ่�งม่ควิามชุดัเจนมากขี่ �นในเร่�องควิามต่อ่เน่�องขีองนโยบัาย
และห์ลกัปฏิิบัตั่ใินปัจจบุันัมากกวิา่การเปล่�ยนแปลงท่ี่�สำาคญัใด ๆ พัล.อ 
เจมส์ ดคิคนิสนั แห์ง่กองที่พัับักสห์รัฐฯ ผ่้บัญัชุาการกองบัญัชุาการอวิกาศ
สห์รัฐฯ ได้แสดงวิิสยัที่ศัน์เชิุงยทุี่ธศาสต่ร์เม่�อเด่อนกมุภัาพันัธ์ พั.ศ. 2564 
เพ่ั�อพัฒันาแนวิคดิด้านการส่้รบัต่ลอดการบังัคบัับัญัชุา รักษาควิาม
สมัพันัธ์ท่ี่�สำาคญักบััพันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ิน และปรับัปรุงการที่ำางานร่วิมกนั
ระห์วิา่งรัฐบัาลสห์รัฐฯ และองค์กรอวิกาศเชิุงพัาณิชุย์ 

ต่ลอด พั.ศ. 2563 ประเที่ศอ่�น ๆ ได้พัฒันาและที่ดสอบัอาวิธุต่อ่ต้่าน
อวิกาศอยา่งต่อ่เน่�อง ท่ี่�นา่จบััต่ามองท่ี่�สดุค่อรัสเซ่ิยดำาเนินการที่ดสอบั
ต่อ่การสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมห์ลายครั �ง รวิมถง่อาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมใน
วิงโคจรร่วิมในเด่อนกรกฎาคม พั.ศ. 2563 และอาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยม
แบับัยิงต่รงในเด่อนธนัวิาคม พั.ศ. 2563 กิจกรรมเห์ลา่น่ �สะท้ี่อนให้์เห์น็
ถง่ร่ปแบับัพัฤต่กิรรมท่ี่�รัสเซ่ิยได้พัฒันาและฟ่ิ�นฟิข่่ีดควิามสามารถในการ
ต่อ่ต้่านอวิกาศอยา่งต่อ่เน่�อง

ในขีณะท่ี่�จ่น อินเด่ย เกาห์ล่เห์น่อ และรัสเซ่ิยม่ควิามก้าวิห์น้า
ด้านอาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศมากท่ี่�สดุ แต่ป่ระเที่ศอ่�น ๆ ก็กำาลงัพัฒันา
ข่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศเชุน่กนั ญ่�ปุ่ นยงัคงเดนิห์น้า

ใ
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ปฏิิบัตั่กิารด้านพัลเร่อนและการที่ห์ารที่างอวิกาศอยา่งต่อ่เน่�อง ก่อนท่ี่�
จะผา่นกฎห์มายอวิกาศขีั �นพ่ั �นฐาน ญ่�ปุ่ นเคยห้์ามการใชุ้พ่ั �นท่ี่�อวิกาศ
สำาห์รับัการป้องกนัประเที่ศ กฎห์มาย พั.ศ. 2551 อนญุาต่ให้์ญ่�ปุ่ นเริ�ม
การพัฒันาที่างที่ห์ารในอวิกาศ และเจ้าห์น้าท่ี่�ขีองรัฐบัาลกำาลงัพัด่คยุ
เก่�ยวิกบััการพัฒันาข่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศเพ่ั�อป้องกนั
ประเที่ศ สว่ินให์ญ่เป็นการต่อบัโต้่ต่อ่การกระที่ำาขีองจ่นในอวิกาศ เชุน่ 
การที่ดสอบัการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมท่ี่�ปลอ่ยเศษซิากอวิกาศ พั.ศ. 2550 

ใน พั.ศ. 2563 ญ่�ปุ่ นอนมุตั่ิร่างกฎห์มายเพ่ั�อจดัต่ั �งห์น่วิยภัารกิจ
ด้านอวิกาศท่ี่�เสนอภัายในกองกำาลงัป้องกนัต่นเองที่างอากาศญ่�ปุ่ น
เพ่ั�อดำาเนินการภัายใน พั.ศ. 2566 โดยม่แผนท่ี่�จะปล่อยดาวิเท่ี่ยม
ดวิงแรกเพ่ั�อต่รวิจสอบัสภัาพัแวิดล้อมที่างอวิกาศภัายใน พั.ศ. 2566 
ญ่�ปุ่ นจดัต่ั �งฝ่ง่บัินปฏิิบัตั่ิการอวิกาศใน พั.ศ. 2563 ในฐานะห์น่วิย
ภัารกิจด้านอวิกาศห์น่วิยแรกท่ี่�ม่ภัารกิจอย่างเป็นที่างการเพ่ั�อปกป้อง
ดาวิเท่ี่ยมญ่�ปุ่ นจากควิามเส่ยห์ายรวิมถ่งการโจมต่่ด้วิยอาวิธุ และ
เพ่ั�อต่รวิจสอบัสภัาพัแวิดล้อมที่างอวิกาศ รวิมถ่งเศษซิากอวิกาศ 
ดาวิเคราะห์์น้อย และดาวิเท่ี่ยมอ่�น ๆ ฝ่ง่บัินปฏิิบัตั่ิการอวิกาศจะ
ร่วิมม่อกบัักองบัญัชุาการอวิกาศสห์รัฐฯ และห์น่วิยงานพัลเร่อนขีอง
ญ่�ปุ่ น นั�นค่อองค์การสำารวิจอวิกาศญ่�ปุ่ น “กิจกรรมด้านการรักษา
ควิามปลอดภัยัในอวิกาศขีองญ่�ปุ่ นม่ขี่ �นโดยอาศยัควิามร่วิมม่อกบัั
สห์รัฐอเมริกา” นายยาซิ่ฮิโต่ะ ฟิก่ชิุ่มะ นกัวิิจยัอาวิโุสขีองสถาบันั
วิิชุาการป้องกนัประเที่ศขีองญ่�ปุ่ นกล่าวิ  

ญ่�ปุ่ นยงัไมไ่ด้แสดงให้์เห์น็ถง่ระบับัการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิง
ต่รงแม้วิา่จะม่เคร่�องสกดักั �นป้องกนัข่ีปนาวิธุ เอสเอม็-3 ท่ี่�สห์รัฐฯ สร้าง
ขี่ �นโดยม่ควิามสามารถแฝ่งในการโจมต่่ที่รัพัย์สนิที่างอวิกาศในวิงโคจร
ระยะต่ำ�า เน่�องจากการพัฒันาที่างที่ห์ารในอวิกาศคอ่นข้ีางให์มส่ำาห์รับั
ญ่�ปุ่ น สาธารณชุนจง่ต่ั �งข้ีอสงัเกต่ในเร่�องควิามเป็นไปได้ในการแสวิงห์า
ข่ีดควิามสามารถดงักลา่วิ เชุน่ เที่คโนโลย่การสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมใน
วิงโคจรร่วิมและการรบักวิน ใน พั.ศ. 2563 นายชิุนโซิ อาเบัะ นายก
รัฐมนต่ร่ญ่�ปุ่ นในขีณะนั �นแถลงวิา่ ญ่�ปุ่ นจะ “เพิั�มข่ีดควิามสามารถและ
ระบับัเพ่ั�อรักษาควิามเห์น่อกวิา่เอาไว้ิ” แม้วิา่จะยงัไมม่่การเปิดเผย
โครงการใดเป็นการเฉพัาะต่อ่สาธารณะก็ต่าม 

ในเกาห์ล่ใต้่ รัฐบัาลได้กลา่วิในบัลอ็กเม่�อเด่อนต่ลุาคม พั.ศ. 
2563 ถง่ควิามจำาเป็นในการเสริมสร้างการนำาที่างผา่นดาวิเท่ี่ยมด้วิย
ระบับัภัาคพ่ั �นดนิเพ่ั�อต่อ่ต้่านการรบักวินและการสวิมรอย เกาห์ล่ใต้่
ได้อ้างถง่ปัญห์าการสวิมรอยจากเกาห์ล่เห์น่อโดยเฉพัาะต่ั �งแต่ ่พั.ศ. 
2553 - 2559 เพ่ั�อเป็นแรงผลกัดนัในการเสริมจ่พ่ัเอสด้วิยระบับัภัาค
พ่ั �นดนิ นอกจากน่ � กระที่รวิงวิิที่ยาศาสต่ร์ขีองเกาห์ล่ใต้่ยงัได้เผยแพัร่
แถลงการณ์ท่ี่�ระบัรุายละเอ่ยดแผนการยกระดบััข่ีดควิามสามารถที่าง
อวิกาศ รวิมถง่การปลอ่ยจรวิดลำาแรกท่ี่�สร้างขี่ �นในประเที่ศเพ่ั�อขีนสง่
ดาวิเท่ี่ยมและยานสำารวิจไปยงัดวิงจนัที่ร์ โดยม่เป้าห์มายเพ่ั�อจรวิดท่ี่�ม่
ประสทิี่ธิภัาพัมากขี่ �นภัายใน พั.ศ. 2572 

โครงการอวิกาศขีองจีีน
จากข้ีอมล่ท่ี่�เปิดเผยแห์ลง่ท่ี่�มาในชุว่ิง พั.ศ. 2563 ระบัวุิา่ม่การพัฒันา
ห์ร่อการที่ดสอบัอาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศเพ่ัยงเลก็น้อยเที่า่นั �น อยา่งไร
ก็ต่ามจ่นม่โครงการการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิงต่รงท่ี่�แขี็งแกร่ง ม่
ควิามสามารถในการใชุ้งานแบับัค่ใ่นวิงโคจรซิ่�งเป็นสิ�งจำาเป็นสำาห์รับั

อาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรร่วิม และควิามสามารถในการต่อ่ต้่าน
อวิกาศโดยเน้นใชุ้ระบับัอิเลก็ที่รอนิกส์และไซิเบัอร์ 

แม้วิ่าจะม่การระบัาดให์ญ่ แต่่ใน พั.ศ. 2563 จ่นก็ประสบัควิาม
สำาเร็จในภัารกิจด้านอวิกาศพัลเร่อน ภัารกิจดวิงจนัที่ร์ฉางเอ๋อ-5 ส่ง
หิ์นห์นกั 2 กิโลกรัมกลบััมาในเด่อนธันวิาคม พั.ศ. 2563 ยานสำารวิจ
ยท่ี่-่2 ยงัคงที่ำางานอย่่อ่กด้านห์น่�งขีองดวิงจนัที่ร์ในชุ่วิงกลางป่ พั.ศ. 
2564 และได้เดินที่างมากกวิ่า 600 เมต่รบันพ่ั �นผิวิดวิงจนัที่ร์ นอกจาก
น่ �จ่นยงัปล่อยส่วินห์ลกัขีองสถาน่อวิกาศแห์่งชุาต่ิในเด่อนมิถนุายน 
พั.ศ. 2564 อ่กด้วิย 

การจีัดระเบียบด้านอวิกาศขีองกองทััพัจีีน 
การจดัระเบ่ัยบัที่รัพัย์สนิและภัารกิจด้านอวิกาศภัายในกองที่พััปลด
ปลอ่ยประชุาชุนจ่นยงัคงไมม่่ควิามชุดัเจน ภัารกิจด้านอวิกาศจำานวิน
มาก เชุน่ การดำาเนินการขีนสง่ขี่ �นส่อ่วิกาศต่ลอดจนการจดัห์าและ
ปฏิิบัตั่กิารดาวิเท่ี่ยมยงัคงอย่ภ่ัายใต้่กองกำาลงัสนบััสนนุยทุี่ธศาสต่ร์ 
ที่างด้าน “มิต่ิข้ีอมล่ขีา่วิสาร” มกันำาเสนอวิา่ กองกำาลงัสนบััสนนุ
ยทุี่ธศาสต่ร์ยงัคงรักษาควิามพัยายามขีองกองที่พััปลดปลอ่ยประชุาชุน
สำาห์รับัสงครามไซิเบัอร์ อิเลก็ที่รอนิกส์ และจิต่วิิที่ยา และอวิกาศ แผนก
ระบับัอวิกาศและระบับัเคร่อขีา่ย (สาขีาก่�งอิสระท่ี่�เที่า่เท่ี่ยมกนัภัายใน 
กองกำาลงัสนบััสนนุยทุี่ธศาสต่ร์) แบัง่ปันภัารกิจร่วิมกนัรวิมถง่ข่ีดควิาม
สามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศ รายงานขีองศน่ย์ศก่ษากิจการที่ห์ารจ่น
ระบัวุิา่ “ห์ลกัการท่ี่�สำาคญัอ่กประการห์น่�งท่ี่�ม่อิที่ธิพัลต่อ่การออกแบับั
กองกำาลงัสนบััสนนุยทุี่ธศาสต่ร์ ค่อควิามจำาเป็นขีองลทัี่ธิเห์มาท่ี่�ยั�งย่นใน
การรวิมกลุม่ในยามสงบัและสงคราม” ห์ลกัการน่ �เห์มาะอยา่งยิ�งสำาห์รับั
ลกัษณะการใชุ้งานแบับัควิบัค่ข่ีองข่ีดควิามสามารถด้านอวิกาศและใน
ด้านการต่อ่ต้่านอวิกาศ 

ข่ีดควิามสามารถด้านอวิกาศท่ี่�ใชุ้ร่วิมกนัขีองจ่น เชุน่ ยานสำารวิจ
ดาวิองัคาร นำาโดยองค์การบัริห์ารอวิกาศแห์ง่ชุาต่จ่ิน ซิ่�งอย่ภ่ัายใต้่การ
พิัจารณาขีองคณะกรรมการบัริห์ารแห์ง่รัฐด้านวิิที่ยาศาสต่ร์ เที่คโนโลย่ 
และอตุ่สาห์กรรมเพ่ั�อการป้องกนัประเที่ศ บัริษัที่ไชุนา่ แอโร่สเปซิ ไซิ
แอนซ์ิ แอนด์ เที่คโนโลย่ และ บัริษัที่ไชุนา่ แอโร่สเปซิ ไซิแอนซ์ิ แอนด์ 
อินดสัที่ร่� เป็นสองต่วัิอยา่งขีองการวิิจยัและพัฒันาห์ลายแขีนงขีอง
รัฐบัาลจ่นท่ี่�ม่ควิามเชุ่�ยวิชุาญด้านเที่คโนโลย่อวิกาศ

อาวุิธต่่อต่้านอวิกาศขีองจีีน 
จ่นยงัคงที่ดสอบัการปฏิิบัตั่กิารขีองระบับัการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิง
ต่รงขีองเอสซ่ิ-19 แต่ก็่ได้แสดงให้์เห์น็แล้วิวิา่ควิามสามารถขีองการสกดั
กั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิงต่รงสามารถคกุคามดาวิเท่ี่ยมใด ๆ ในวิงโคจรระยะ
ต่ำ�าและม่แนวิโน้มท่ี่�จะอย่ใ่นวิงโคจรระยะกลางและวิงโคจรค้างฟ้ิาแนวิ
เส้นศน่ย์สต่่รเชุน่กนั 

มห์าวิิที่ยาลยัเท่ี่ยนจินได้พัฒันาห์ุน่ยนต์่เพ่ั�อสนบััสนนุภัารกิจการ
กำาจดัเศษซิากอวิกาศ แขีนห์ุน่ยนต์่ร่ปที่รงคล้ายห์นวิดน่ �จะวิางไว้ิบัน
ดาวิเท่ี่ยมและปลอ่ยขี่ �นส่ว่ิงโคจรเพ่ั�อเก็บัและกำาจดัเศษซิากออกจากวิง
โคจรท่ี่�ใชุ้กนัอยา่งคบััคั�ง ในที่างที่ฤษฎ่แขีนห์ุน่ยนต์่อาจนำามาใชุ้ในการ
จบััดาวิเท่ี่ยมขีองฝ่่ายต่รงข้ีามได้ แม้วิา่อาจจะต้่องใชุ้การปฏิิบัตั่กิารระยะ
ประชิุดในการเข้ีาห์าอยา่งมาก ซิ่�งอาจไร้ประสทิี่ธิภัาพัในการจบััเศษซิาก
ห์ร่อดาวิเท่ี่ยมปลดระวิางท่ี่�ต่กลงมาโดยไมม่่การควิบัคมุในอวิกาศ
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นกัวิิเคราะห์์บัางคนได้กลา่วิอ้างถง่การพัฒันาครั �งให์ญ่ในสถาน่
เลเซิอร์ภัาคพ่ั �นดนิขีองจ่น ซิ่�งรวิมถง่การระบัสุถานท่ี่�ต้่องสงสยัห้์าแห์ง่
ขีองโครงการดงักลา่วิภัายในประเที่ศจ่น แม้วิา่บัางโครงการท่ี่�ระบัไุว้ิ
จะดเ่ห์ม่อนเป็นเชิุงวิิชุาการ และดงันั �นจง่ไมน่า่จะเป็นระบับัการสกดั
กั �นดาวิเท่ี่ยม แต่ห่์น่�งในจดุห์ลกัท่ี่�นา่กงัวิลค่อฐานที่พััที่างที่ห์ารท่ี่�ร้่จกั
กนัในการดำาเนินการที่ดสอบัการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมที่างกายภัาพัแบับั
เคล่�อนไห์วิท่ี่�อาจใชุ้ระบับัอาวิธุเลเซิอร์ด้วิย ไมม่่ข้ีอบัง่ชุ่ �วิา่ระบับัพัลงังาน
ท่ี่�มุง่ต่รงดงักลา่วิม่ควิามก้าวิห์น้าห์ร่อ “พัร้อมท่ี่�จะระดมพัล” มากน้อย
เพ่ัยงใดและไมม่่ข้ีอมล่ท่ี่�เปิดเผยต่อ่สาธารณชุนเก่�ยวิกบััการที่ดสอบัห์ร่อ
การโจมต่่ระบับัอวิกาศท่ี่�อาจเกิดขี่ �นได้ 

เม่�อปลายเด่อนต่ลุาคม พั.ศ. 2563 ห์นงัส่อพิัมพ์ัฮินดส่ถานไที่มส์
ขีองอินเด่ยกลา่วิห์าจ่นวิา่เคล่�อนย้ายเคร่�องรบักวินเคล่�อนท่ี่�ภัายในระยะ 
60 กิโลเมต่รจากเส้นควิบัคมุแท้ี่จริงในลาดกัห์์ ซิ่�งเป็นสว่ินห์น่�งขีอง
ภัมิ่ภัาคแคชุเม่ยร์ท่ี่�เป็นข้ีอพิัพัาที่ระห์วิา่งอินเด่ย ปาก่สถาน และจ่น เพ่ั�อ
ปิดบังัการเคล่�อนไห์วิขีองกองที่พััปลดปลอ่ยประชุาชุนในพ่ั �นท่ี่� 

ไมม่่การโจมต่่ที่างไซิเบัอร์อยา่งเปิดเผยจากจ่นต่อ่ระบับัอวิกาศ
ขีองสห์รัฐฯ ห์ร่อประเที่ศอ่�น ๆ อยา่งไรก็ต่าม จ่นประสบัควิามสำาเร็จ
ในการพิัสจ่น์ข่ีดควิามสามารถน่ �และยงัคงดำาเนินการอยา่งต่อ่เน่�องกบัั
การโจมต่่ที่างไซิเบัอร์ในอาณาเขีต่อ่�น ๆ ต่อ่เป้าห์มายที่างการเงินห์ร่อท่ี่�
เก่�ยวิข้ีองกบััการป้องกนัประเที่ศ

ขีีดควิามสามารถทัางอวิกาศขีองกองทััพัรัสเซีีย
การระบัาดขีองโควิิด-19 ที่ำาให้์อตุ่สาห์กรรมสว่ินให์ญ่ในประเที่ศสว่ิน
ให์ญ่ชุะลอต่วัิลงต่ามรายงานฉบับััน่ � แต่ข่่ีดควิามสามารถที่างอวิกาศ
ขีองกองที่พััรัสเซ่ิยยงัคงดำาเนินไปอยา่งต่อ่เน่�อง ใน พั.ศ. 2563 รัสเซ่ิยได้
ที่ดสอบัข่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศเป็นจำานวินมาก ดำาเนิน
การปฏิิบัตั่กิารระยะประชิุดในการเข้ีาห์าท่ี่�ซิบััซ้ิอน และขียายโครงสร้าง
พ่ั �นฐานที่างที่ห์ารบันอวิกาศ ข่ีดควิามสามารถในการดำาเนินการขีนสง่
ขี่ �นส่อ่วิกาศท่ี่�สมำ�าเสมอขีองประเที่ศ ควิามก้าวิห์น้าอยา่งต่อ่เน่�องขีองข่ีด
ควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศ และการม่สว่ินร่วิมด้านอวิกาศท่ี่�ใชุ้
ร่วิมกนัผา่นสถาน่อวิกาศนานาชุาต่ไิด้รักษาสถานะขีองรัสเซ่ิยในฐานะ
มห์าอำานาจด้านอวิกาศท่ี่�สำาคญั และควิามเก่งกาจในอาณาเขีต่ด้าน
อวิกาศได้สร้างควิามสมัพันัธ์ท่ี่�โดดเดน่เป็นพิัเศษกบััต่า่งประเที่ศ ซิ่�งบัาง
ครั �งเป็นค่แ่ขีง่ในด้านอ่�น ๆ 

กิจกรรมด้านอวิกาศท่ี่�ได้รับัการสนบััสนนุจากรัฐบัาลขีองรัสเซ่ิย
จะอย่ท่ี่ั �งภัายใต้่กองที่พััการบันิและอวิกาศรัสเซ่ิยและโครงการรอสคอ
สมอส ภัายในกองที่พััรัสเซ่ิย ข่ีดควิามสามารถที่างอวิกาศจะอย่ภ่ัายใต้่
การควิบัคมุขีองกองที่พััการบันิและอวิกาศรัสเซ่ิย สว่ินยอ่ยขีองกองที่พัั
การบันิและอวิกาศรัสเซ่ิยค่อ กองที่พััอวิกาศรัสเซ่ิยซิ่�งสร้างขี่ �นใน พั.ศ. 
2535 เป็นกองที่พััอวิกาศแห์ง่แรกขีองโลกและรับัผิดชุอบัในการต่รวิจ
สอบัที่รัพัย์สนิที่างอวิกาศที่ั �งห์มด การยิงที่างที่ห์าร และภัยัคกุคามท่ี่�
อาจเกิดขี่ �นต่อ่ระบับัอวิกาศ 

ใน พั.ศ. 2563 นายวิลาดิม่ร์ ปต่่ิน ประธานาธิบัด่รัสเซ่ิย ได้อนมุตั่ิ
เอกสารท่ี่�ให้์อำานาจแก่ต่วัิเองในการใชุ้อาวิธุนิวิเคล่ยร์เพ่ั�อต่อบัโต้่การ
โจมต่่ที่ั�วิไปซิ่�งมุ่งเป้าไปท่ี่�รัฐบัาลและโครงสร้างพ่ั �นฐานที่างที่ห์ารท่ี่�
สำาคญัขีองประเที่ศ นอกเห์น่อจากการป้องกนัอาวิธุที่ั�วิไปแล้วิ อาวิธุ
ท่ี่�ใชุ้ในอวิกาศยงัได้รับัการกล่าวิถ่งวิ่าเป็นภัยัคกุคามต่ามเอกสารดงั

กล่าวิ ซิ่�งยงัเร่ยกร้องให้์ม่การต่ิดต่ั �งอาวิธุป้องกนัข่ีปนาวิธุและอาวิธุ
โจมต่่ในอวิกาศท่ี่�อาจเป็นภัยัคกุคามต่่อรัสเซ่ิย การอนมุตั่ิเอกสารฉบับัั
น่ �แสดงให้์เห์็นวิ่า รัสเซ่ิยเชุ่�อวิ่าอาวิธุจากอวิกาศส่่โลกอาจก่อให้์เกิด
ภัยัคกุคามมากเที่่ากบััอาวิธุนิวิเคล่ยร์และจะก่อให้์เกิดการต่อบัโต้่เชุ่น
เด่ยวิกนัจากประเที่ศน่ � 

อาวุิธต่่อต่้านอวิกาศขีองรัสเซีีย 
รัสเซ่ิยม่ข่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศที่างกายภัาพัแบับั
เคล่�อนไห์วิต่ั �งแต่ก่ารที่ดสอบัการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรร่วิมครั �ง
แรกขีองสห์ภัาพัโซิเว่ิยต่ในชุว่ิงที่ศวิรรษ 1960 (พั.ศ. 2503 - 2512) 
เที่คโนโลย่ท่ี่�ใชุ้ในโครงการในยคุโซิเว่ิยต่พิัสจ่น์ให้์เห์น็วิา่เป็นจดุการสร้าง
ท่ี่�มั�นคงสำาห์รับัการพัฒันาขีองรัสเซ่ิยท่ี่�ผา่นมา และประเที่ศได้แสดงข่ีด
ควิามสามารถการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิงต่รงและในวิงโคจรร่วิม และ
ที่ดสอบัที่ั �งสองครั �งใน พั.ศ. 2563 

ในการต่อบัโต้่การที่ดสอบัเม่�อเด่อนกรกฎาคม พั.ศ. 2563 ซิ่�งคอส  
มอส 2543 ขีองรัสเซ่ิยยิงกระสนุขีนาดเล็กใกล้กบััดาวิเท่ี่ยมท่ี่�ไม่
เก่�ยวิข้ีองกบััรัสเซ่ิย กองบัญัชุาการอวิกาศสห์รัฐฯ จ่งได้ประณามการ
ที่ดสอบัดงักล่าวิและย่นยนัวิ่ากระสนุดงักล่าวิอาจใชุ้ในการเพั่งเล็ง
ดาวิเท่ี่ยมได้ กระที่รวิงกลาโห์มรัสเซ่ิยต่อบัโต้่โดยกล่าวิวิ่า ดาวิเท่ี่ยม
มาโต่รชุก้าห์ร่อเนสต่ิ �งเห์ล่าน่ �นำาไปใชุ้เพ่ั�อการต่รวิจสอบัต่ามปกต่ิและ
เฝ้่าระวิงัที่รัพัย์สินที่างอวิกาศอ่�น ๆ ขีองรัสเซ่ิย รัฐบัาลรัสเซ่ิยยงัคง
ย่นยนัวิ่ารัสเซ่ิยเป็นประเที่ศท่ี่�มุ่งมั�นท่ี่�จะลดการใชุ้พ่ั �นท่ี่�นอกโลกอย่าง
เต่็มท่ี่�มาโดยต่ลอด 

รัสเซ่ิยยงัคงพัฒันาระบับัป้องกนัภัยัที่างอากาศและข่ีปนาวิธุ แม้วิา่
จะไมไ่ด้กำาห์นดให้์เป็นอาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมอยา่งเป็นที่างการ แต่่
ระบับัข่ีปนาวิธุจากพ่ั �นส่อ่ากาศแบับัเอส-400 และเอส-500 ซ่ิร่ส์ก็
สามารถเข้ีาถง่ดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรระยะต่ำ�าได้ แห์ลง่ขีา่วิที่างที่ห์าร
ขีองรัสเซ่ิยกลา่วิอ้างวิา่ เอส-500 ได้รับัการออกแบับัมาเพ่ั�อโจมต่่วิตั่ถุ

ทัหารอากาศสหรัฐฯ ทัี�เปลี่ี�ยนไปเป็นผู้้�พิทิักัษ์์กองทัพัิอวกาศสหรัฐฯ สาบัานตน 

ณ ฐานทัพัิอากาศทัราวสิในแคลี่ฟิอร์เนีย  ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส
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วิกาศเป็นต่วัิขีบััเคล่�อนท่ี่�สำาคญัมากขี่ �นเร่�อย ๆ ในด้านอำานาจ
ที่างเศรษฐกิจและการที่ห์าร ควิามสำาคญัที่างยทุี่ธศาสต่ร์

ขีองอวิกาศที่ำาให้์บัางประเที่ศสร้างคลงัแสงเก็บัอาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศ
เพ่ั�อขีดัขีวิาง ลดกำาลงั ห์ร่อที่ำาลายระบับัอวิกาศและคกุคามควิาม
สามารถขีองประเที่ศอ่�น ๆ ในการใชุ้ขีอบัเขีต่อวิกาศ อยา่งไรก็ต่าม 
ควิามสำาคญัขีองอวิกาศยงักระตุ่้นให้์เกิดควิามพัยายามท่ี่�จะยบััยั �ง
ห์ร่อลดควิามขีดัแย้งและปกป้องขีอบัเขีต่เพ่ั�อการใชุ้งานอยา่งสนัต่ ิ
เชุน่ การต่่พิัมพ์ัครั �งสำาคญัเร่�องอำานาจอวิกาศขีองกองที่พััอวิกาศ
สห์รัฐฯ ระบัวุิา่ “กองกำาลงัอวิกาศขีองกองที่พััควิรพัยายามที่กุวิิถ่
ที่าง เพ่ั�อสง่เสริมบัรรที่ดัฐานควิามรับัผิดชุอบัขีองพัฤต่ิกรรม ท่ี่�ที่ำาให้์
อวิกาศคงอย่ใ่นสภัาพัแวิดล้อมท่ี่�ปลอดภัยัและเปิดกว้ิาง” ต่าม
กฎห์มายระห์วิา่งประเที่ศและนโยบัายระดบััชุาต่ิ

อาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งอาวิธุท่ี่�ที่ำาให้์เกิดเศษ
ซิากในวิงโคจร ก่อให้์เกิดควิามเส่�ยงท่ี่�ร้ายแรงต่อ่สภัาพัแวิดล้อมที่าง
อวิกาศและควิามสามารถขีองที่กุประเที่ศในการใชุ้ขีอบัเขีต่อวิกาศ
เพ่ั�อควิามเจริญรุ่งเร่องและควิามมั�นคง อาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศแต่ก
ต่า่งกนัอยา่งมากในด้านผลกระที่บั วิิธ่การใชุ้งาน และระดบััขีอง
เที่คโนโลย่และที่รัพัยากรท่ี่�จำาเป็นในการพัฒันาและการใชุ้อาวิธุเห์ลา่
นั �น โดยสามารถแบัง่ประเภัที่ควิามสามารถออกเป็นส่�กลุม่ให์ญ่ ๆ 
ได้แก่ ควิามสามารถที่างกายภัาพัแบับัเคล่�อนไห์วิ ควิามสามารถ
ที่างกายภัาพัแบับัไมเ่คล่�อนไห์วิ ควิามสามารถที่างอิเลก็ที่รอนิกส์ 
และควิามสามารถที่างไซิเบัอร์

ทางกายภัาพแบบเคุลื่่�อนไหว
อาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศที่างกายภัาพัแบับัเคล่�อนไห์วิพัยายามโจมต่่
โดยต่รงห์ร่อจดุชุนวินห์วัิรบัใกล้กบััดาวิเท่ี่ยมห์ร่อสถาน่ภัาคพ่ั �นดนิ 
ร่ปแบับัห์ลกัสามร่ปแบับัขีองการโจมต่่ที่างกายภัาพัแบับัเคล่�อนไห์วิ 
ค่อ อาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิงต่รง อาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมในวิง
โคจรร่วิม และการโจมต่่สถาน่ภัาคพ่ั �นดนิ อาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยม
แบับัยิงต่รงจะปลอ่ยออกจากโลกในวิิถ่โคจรยอ่ยเพ่ั�อโจมต่่ดาวิเท่ี่ยม
ในวิงโคจร ในขีณะท่ี่�อาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรร่วิมจะอย่ใ่น
วิงโคจรและเคล่�อนย้ายไปส่เ่ป้าห์มายห์ร่อเข้ีาใกล้ การโจมต่่สถาน่
ภัาคพ่ั �นดนิม่เป้าห์มายอย่ท่่ี่�พ่ั �นท่ี่�ภัาคพ่ั �นดนิท่ี่�รับัผิดชุอบัในการ
สั�งการและควิบัคมุดาวิเท่ี่ยมห์ร่อการถ่ายที่อดข้ีอมล่ภัารกิจผา่น
ดาวิเท่ี่ยมไปยงัผ่้ใชุ้ 

การโจมต่่ที่างกายภัาพัแบับัเคล่�อนไห์วิในอวิกาศจะที่ำาให้์เกิด
เศษซิากในวิงโคจรซิ่�งสามารถสง่ผลกระที่บัต่อ่ดาวิเท่ี่ยมดวิงอ่�น ๆ 

ในวิงโคจรท่ี่�คล้ายกนัโดยไมเ่ล่อกเป้าห์มาย การโจมต่่ประเภัที่น่ �เป็น
ห์น่�งในการต่อ่ต้่านอวิกาศเพ่ัยงอยา่งเด่ยวิท่ี่�อาจที่ำาให้์เกิดการสญ่
เส่ยชุ่วิิต่ห์ากกำาห์นดเป้าห์มายไปท่ี่�สถาน่ภัาคพ่ั �นดนิท่ี่�ม่ลก่เร่ออย่่
ห์ร่อท่ี่�ดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรท่ี่�ม่มนษุย์อย่ ่เชุน่ สถาน่อวิกาศนานาชุาต่ิ
ท่ี่�อย่ใ่นวิงโคจรระยะต่ำ�า ไมม่่ประเที่ศใดท่ี่�ที่ำาการโจมต่่ที่างกายภัาพั
แบับัเคล่�อนไห์วิต่อ่ดาวิเท่ี่ยมขีองประเที่ศอ่�น แต่จ่่น อินเด่ย รัสเซ่ิย 
และสห์รัฐอเมริกาได้ที่ำาการที่ดสอบัอาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิง
ต่รงได้สำาเร็จ

ทางกายภัาพแบบไม่เคุลื่่�อนไหว
อาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศที่างกายภัาพัแบับัไมเ่คล่�อนไห์วิสง่ผลกระที่บั
ต่อ่ดาวิเท่ี่ยมห์ร่อระบับัภัาคพ่ั �นดนิโดยไมม่่การสมัผสัที่างกายภัาพั 
เลเซิอร์อาจที่ำาให้์เซิน็เซิอร์ดาวิเท่ี่ยมพัร่ามวัิชุั�วิคราวิห์ร่อมองไมเ่ห์น็
ถาวิร ห์ร่อที่ำาให้์สว่ินประกอบัม่ควิามร้อนสง่เกินไป อาวิธุไมโครเวิฟิ
พัลงัสง่สามารถที่ำาลายอปุกรณ์อิเลก็ที่รอนิกส์ขีองดาวิเท่ี่ยมห์ร่อ
ที่ำาให้์เกิดควิามเส่ยห์ายถาวิรต่อ่วิงจรไฟิฟ้ิาและห์นว่ิยประมวิลผล
ขีองดาวิเท่ี่ยมได้ อปุกรณ์นิวิเคล่ยร์ท่ี่�จดุระเบัดิในอวิกาศสามารถ
สร้างสภัาพัแวิดล้อมท่ี่�ม่การแผรั่งส่สง่และคล่�นแมเ่ห์ลก็ไฟิฟ้ิา ท่ี่�จะสง่
ผลกระที่บัอยา่งไมเ่ล่อกเป้าห์มายต่อ่ดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง 

ดาวิเท่ี่ยมสามารถต่กเป็นเป้าห์มายได้ด้วิยเลเซิอร์และอาวิธุ
ไมโครเวิฟิพัลงัสง่จากสถานท่ี่�ต่ั �งบันพ่ั �นดนิห์ร่อบันเร่อ แพัลต่ฟิอร์ม
ที่างอากาศ ห์ร่อดาวิเท่ี่ยมอ่�น ๆ ระบับัเลเซิอร์ดาวิเท่ี่ยมต้่องใชุ้
ลำาแสงท่ี่�ม่คณุภัาพัสง่ ศน่ย์เลง็ท่ี่�ปรับัได้ (ห์ากใชุ้ผา่นชุั �นบัรรยากาศ) 
และการควิบัคมุการชุ่ �เป้าขีั �นสง่เพ่ั�อบังัคบััทิี่ศที่างลำาแสงเลเซิอร์ได้
อยา่งแมน่ยำา ซิ่�งเป็นเที่คโนโลย่ท่ี่�ม่คา่ใชุ้จา่ยสง่และต้่องใชุ้ควิามซิบัั
ซ้ิอนในระดบััสง่ อาวิธุไมโครเวิฟิพัลงัสง่สามารถนำามาใชุ้เพ่ั�อรบักวิน
อปุกรณ์อิเลก็ที่รอนิกส์ขีองดาวิเท่ี่ยม ที่ำาให้์ข้ีอมล่ท่ี่�เก็บัไว้ิเส่ยห์าย 
ที่ำาให้์ห์นว่ิยประมวิลผลร่สต่าร์ที่ และที่ำาให้์เกิดควิามเส่ยห์ายถาวิร
ต่อ่วิงจรไฟิฟ้ิาและห์นว่ิยประมวิลผลท่ี่�ระดบััพัลงังานสง่ขี่ �น 

การระเบัดินิวิเคล่ยร์ในอวิกาศจะสง่ผลกระที่บัที่นัท่ี่ต่อ่ดาวิเท่ี่ยม
ท่ี่�อย่ใ่นระยะขีองคล่�นแมเ่ห์ลก็ไฟิฟ้ิา และยงัจะสร้างสภัาพัแวิดล้อม
ท่ี่�ม่การแผรั่งส่สง่ซิ่�งจะเร่งการเส่�อมสภัาพัขีองสว่ินประกอบัดาวิเท่ี่ยม
ในระยะยาวิแก่ดาวิเท่ี่ยมท่ี่�ไมม่่เกราะซิ่�งอย่ใ่นกลุม่วิงโคจรท่ี่�ได้รับั
ผลกระที่บั การจดุชุนวินอาวิธุนิวิเคล่ยร์ในอวิกาศถก่สั�งห้์ามภัายใต้่
สนธิสญัญาห้์ามการที่ดลองอาวิธุนิวิเคล่ยร์บัางสว่ิน พั.ศ. 2506 ซิ่�งม่
ผ่้ลงนามมากกวิา่ 100 ประเที่ศ แม้วิา่จ่นและเกาห์ล่เห์น่อจะไมไ่ด้อย่่
ในกลุม่ดงักลา่วิ

ทางอิเลื่็กทรอนิกส์์
อาวิธุต่่อต้่านอวิกาศที่างอิเล็คที่รอนิกส์เล็งเป้าไปท่ี่�สเปกต่รัมแม่
เห์ล็กไฟิฟ้ิาท่ี่�ระบับัอวิกาศส่งและรับัข้ีอมล่ อปุกรณ์รบักวินจะ
รบักวินการส่�อสารท่ี่�รับัส่งจากดาวิเท่ี่ยมโดยการสร้างสญัญาณ
รบักวินในย่านควิามถ่�วิิที่ยเุด่ยวิกนั เคร่�องรบักวินขี่ายการเชุ่�อม
โยงขี่ �นโดยการส่งสญัญาณรบักวินจากโลกไปยงัดาวิเท่ี่ยม เชุ่น 

ประเภัทของอาวุธ 
ต่่อต่้านอวกาศ

อ
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ในอวิกาศและป้องกนัอาวิธุท่ี่�ใชุ้ในอวิกาศ ห์วัิห์น้ากองกำาลงัที่าง
อากาศและอวิกาศขีองรัสเซ่ิยได้กลา่วิวิา่ เอส-500 ม่ควิามสามารถ
ในการที่ำาลายอาวิธุควิามเร็วิเห์น่อเส่ยงและดาวิเท่ี่ยมในพ่ั �นท่ี่�ใกล้
เค่ยง ระดบััขีองข่ีปนาวิธุน่ �อาจถก่ใชุ้เป็นอาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศได้ ต่าม
รายงานขีองนายยริ่ มร่าฟิกิน รองเสนาธิการขีองกองกำาลงัข่ีปนาวิธุ
จากพ่ั �นส่อ่ากาศแห์ง่กองที่พััการบันิและอวิกาศรัสเซ่ิย นายยริ่กลา่วิวิา่ 
“ขีอบัเขีต่ระห์วิา่งอากาศและอวิกาศกำาลงัถก่ที่ำาลายลงและจะถก่ลบั
ออกไปเม่�อศตั่ร่ที่างอากาศคอ่ย ๆ กลายเป็นศตั่ร่ที่างอวิกาศ” 

รัสเซ่ิยยงัคงเพิั�มข่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศที่าง
อิเลก็ที่รอนิกส์อยา่งต่อ่เน่�อง และกำาลงัพัฒันาระบับัภัาคพ่ั �นดนิแบับั
เคล่�อนท่ี่�เพ่ั�อแที่รกแซิงดาวิเท่ี่ยมจากต่า่งประเที่ศ ข่ีดควิามสามารถ
ที่างอิเลก็ที่รอนิกส์เพิั�มขี่ �นอยา่งต่อ่เน่�องนบััต่ั �งแต่ชุ่ว่ิงต้่นที่ศวิรรษ 
2000 (พั.ศ. 2543 - 2552) และเพิั�มขี่ �นอยา่งรวิดเร็วิใน พั.ศ. 2552 
ด้วิยการย่นห์ยดัขีองกองที่พััสงครามอิเลก็ที่รอนิกส์ภัายในกองที่พัั
รัสเซ่ิย การพัฒันาลา่สดุในอาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศอิเลก็ที่รอนิกส์ได้แก่ ท่ี่
ราด้า-2 ซิ่�งเป็นระบับัการรบักวินแบับัเคล่�อนท่ี่� “สำาห์รับัการระงบััการ
ส่�อสารที่างอวิกาศ” และ ไบัลนิา่-เอม็เอม็ ซิ่�งเป็นระบับัเคล่�อนท่ี่�ภัาค
พ่ั �นดนิท่ี่�มุง่เน้นไปท่ี่�การรบักวินชุอ่งที่างการส่�อสารผา่นดาวิเท่ี่ยม ไบั
ลนิา่ได้รับัการรายงานวิา่เป็น “ชุดุขีองสถาน่อตั่โนมตั่เิคล่�อนท่ี่�ภัาคพ่ั �น
ดนิ” และระบับัการสั�งการและการควิบัคมุแบับัเคล่�อนท่ี่�ด้วิยปัญญา
ประดษิฐ์ ซิ่�งรวิมถง่ระบับัอตั่โนมตั่ท่ิี่�สามารถจดจำาที่รัพัย์สนิต่า่ง ๆ 
และกำาห์นดวิิธ่การโจมต่่ และสามารถนำาไปใชุ้กบััเป้าห์มายภัาคพ่ั �น
ดนิ อากาศ และอวิกาศได้ห์ลากห์ลาย ม่รายงานวิา่ รัสเซ่ิยยงัม่เคร่�อง
รบักวินเรดาร์สองเคร่�องค่อ กระสกุา-2 และ กระสกุา-4 ซิ่�งอาจจะ
สามารถรบักวินดาวิเท่ี่ยมลาดต่ระเวินเรดาร์ได้ 

การแสวิงห์าทัางอวิกาศขีองเกาห์ลีเห์นือ
การแสวิงห์าการต่อ่ต้่านอวิกาศขีองเกาห์ล่เห์น่อได้พัา่ยลงใน พั.ศ. 
2563 เป็นไปได้ยากท่ี่�เกาห์ล่เห์น่อจะม่ควิามสามารถห์ร่อต่ั �งใจในการ
แสวิงห์าอาวิธุสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิงต่รงห์ร่อในวิงโคจรร่วิม และม่
ข้ีอบัง่ชุ่ �เพ่ัยงเลก็น้อยวิา่เกาห์ล่เห์น่อได้พัฒันาข่ีดควิามสามารถที่าง
กายภัาพัแบับัไมเ่คล่�อนไห์วิ แม้วิา่แห์ลง่ขีา่วิบัางแห์ง่ย่นยนัวิา่ม่ภัยั

สญัญาณคำาสั�งและควิบัคมุท่ี่�ส่งขี่ �นมา เคร่�องรบักวินขี่ายการ
เชุ่�อมโยงลงโดยพัุ่งเป้าไปท่ี่�การส่งสญัญาณจากดาวิเท่ี่ยมใน
ขีณะถ่ายที่อดลงไปยงัผ่้ ใชุ้บันโลก ในการสวิมรอย ผ่้ โจมต่่
จะห์ลอกให้์ผ่้ รับัเชุ่�อวิ่าสญัญาณปลอมเป็นสญัญาณจริง 
เคร่�องสวิมรอยสามารถนำามาใชุ้เพ่ั�อแที่รกข้ีอมล่เที่็จเข้ีาไปใน
กระแสข้ีอมล่ห์ร่อออกคำาสั�งเที่็จให้์ดาวิเท่ี่ยมเพ่ั�อรบักวินการ
ที่ำางานขีองดาวิเท่ี่ยม ขีั �วิสญัญาณขีองผ่้ ใชุ้ท่ี่�ม่เสาอากาศแบับั
ห์ลากห์ลายทิี่ศที่าง เชุ่น ต่วัิรับัสญัญาณจ่พ่ัเอสและโที่รศพััท์ี่
ดาวิเท่ี่ยมจำานวินมาก ม่มมุมองท่ี่�กว้ิางขี่ �น ดงันั �นจ่งม่ควิามไวิ
ต่่อการรบักวินและการสวิมรอยโครงขี่ายการส่�อสารจากมมุ
ต่่าง ๆ ท่ี่�กว้ิางขี่ �นบันพ่ั �นดิน 

ด้วิยการสวิมรอยประเภัที่ท่ี่�เร่ยกวิา่ “การที่ำาให้์สญัญาณ
นำาที่างสบััสน” แม้กระที่ั�งสญัญาณจ่พ่ัเอสท่ี่�เข้ีารห์สัโดยที่ห์ารก็
สามารถสวิมรอยได้ การที่ำาให้์สญัญาณนำาที่างสบััสนไมจ่ำาเป็น
ต้่องถอดรห์สัการเข้ีารห์สัจ่พ่ัเอส เพัราะเพ่ัยงแคส่ง่สำาเนาขีอง
สญัญาณต้่นฉบับััท่ี่�ลา่ชุ้าไปต่ามเวิลาโดยไมต้่่องถอดรห์สัห์ร่อ
แก้ไขีข้ีอมล่ เที่คโนโลย่ท่ี่�จำาเป็นในการรบักวินและสวิมรอย
สญัญาณดาวิเท่ี่ยมห์ลายประเภัที่ม่วิางจำาห์นา่ยที่ั�วิไปและม่
ราคาไมแ่พัง ที่ำาให้์คอ่นข้ีางงา่ยต่อ่การแพัร่ขียายในห์ม่ผ่่้ดำาเนิน
การขีองภัาครัฐและเอกชุน

ทางไซเบอร์
ในขีณะท่ี่�การโจมต่่ร่ปแบับัอิเล็กที่รอนิกส์พัยายามท่ี่�จะ
รบักวินการส่งสญัญาณควิามถ่�วิิที่ย ุการโจมต่่ที่างไซิเบัอร์มุ่ง
เป้าไปท่ี่�ต่วัิข้ีอมล่เอง ต่ลอดจนระบับัท่ี่�ใชุ้ส่งและควิบัคมุการ
ไห์ลขีองข้ีอมล่ การโจมต่่ที่างไซิเบัอร์บันดาวิเท่ี่ยมสามารถ
ใชุ้เพ่ั�อต่รวิจสอบัร่ปแบับัการรับัส่งข้ีอมล่ สกดักั �นข้ีอมล่ ห์ร่อ
แที่รกข้ีอมล่เที่็จห์ร่อเส่ยห์ายเข้ีาในระบับั การโจมต่่เห์ล่าน่ �
สามารถกำาห์นดเป้าห์มายไปท่ี่�สถาน่ภัาคพ่ั �นดิน อปุกรณ์ผ่้
ใชุ้ปลายที่าง ห์ร่อดาวิเท่ี่ยมขีองต่นเอง แม้วิ่าการโจมต่่ที่าง
ไซิเบัอร์จำาเป็นต้่องม่ควิามเข้ีาใจในระดบััสง่เก่�ยวิกบััระบับัท่ี่�
ต่กเป็นเป้าห์มาย แต่่ก็ไม่จำาเป็นต้่องใชุ้ที่รัพัยากรจำานวินมาก
ในการดำาเนินการและสามารถที่ำาสญัญากบัักลุ่มเอกชุนห์ร่อ
บัคุคลได้ และแม้วิ่าผ่้ดำาเนินการขีองภัาครัฐห์ร่อเอกชุนจะ
ขีาดข่ีดควิามสามารถที่างไซิเบัอร์ภัายใน แต่่ก็อาจยงัเป็นภัยั
คกุคามที่างไซิเบัอร์ได้ 

การโจมต่่ที่างไซิเบัอร์ในระบับัอวิกาศอาจสง่ผลให้์เกิดการ
สญ่เส่ยข้ีอมล่ห์ร่อบัริการจากดาวิเท่ี่ยม ซิ่�งอาจสง่ผลกระที่บัเชิุง
ระบับัห์ากใชุ้กบััระบับั เชุน่ จ่พ่ัเอส การโจมต่่ที่างไซิเบัอร์อาจสง่
ผลกระที่บัถาวิร เชุน่ ห์ากฝ่่ายต่รงข้ีามยด่การควิบัคมุดาวิเท่ี่ยม
ผา่นระบับัการสั�งการและการควิบัคมุ ผ่้ โจมต่่สามารถปิดการ
ส่�อสารที่ั �งห์มดและสร้างควิามเส่ยห์ายถาวิรให้์กบััดาวิเท่ี่ยม
โดยการใชุ้เชุ่ �อเพัลงิจรวิดห์ร่อออกคำาสั�งท่ี่�จะสร้างควิามเส่ย
ห์ายให้์กบััอปุกรณ์อิเลก็ที่รอนิกส์และเซิน็เซิอร์

ภูาพิกราฟิกคอมพิวิเตอร์นี�จัดัทัำาโดยองค์การสำารวจัอวกาศประเทัศญี�ป่� น ซ่ึ่�ง

แสดงภูาพิดาวเคราะห์น�อยแลี่ะการสำารวจัดาวเคราะห์น�อยขีองยานฮายาบ่ัสะ 2  

ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส



14 IPD FORUMFORUM

คกุคามจากคล่�นแมเ่ห์ลก็ไฟิฟ้ิาขีองเกาห์ล่เห์น่อ เกาห์ล่เห์น่อได้แสดง
ให้์เห์น็ถง่ควิามสามารถในการที่ำาสงครามอิเลก็ที่รอนิกส์ผา่นข่ีดควิาม
สามารถในการรบักวิน และภัยัคกุคามจากการโจมต่่ที่างไซิเบัอร์ขีอง
เกาห์ล่เห์น่อยงัคงดำาเนินอย่แ่ละใชุ้การได้ ควิามสามารถสองอยา่งห์ลงั
น่ �ม่ศกัยภัาพัมากท่ี่�สดุสำาห์รับัการใชุ้การต่อ่ต้่านด้านอวิกาศ ม่การอ้าง
วิา่เกาห์ล่เห์น่อและอิห์ร่านได้กลบััมาร่วิมม่อกนัอ่กครั �งในด้านเที่คโนโลย่
ข่ีปนาวิธุและพัาห์นะท่ี่�ใชุ้ในการยิง ซิ่�งแสดงให้์เห์น็วิา่ควิามก้าวิห์น้าขีอง
ชุาต่ิห์น่�งอาจถ่ายโอนไปยงัอ่กชุาต่หิ์น่�งได้ 

เกาห์ล่เห์น่อยงัคงอ้างถง่เจต่นารมณ์สนัต่ภิัาพัในอวิกาศ แม้จะม่
รายงานขีองคณะมนต่ร่ควิามมั�นคงแห์ง่สห์ประชุาชุาต่ท่ิี่�ระบัวุิา่โครงการ
อวิกาศขีองรัฐบัาลเกาห์ล่เห์น่อเป็นภัยัคกุคามต่อ่สนัต่ภิัาพัสากลก็ต่าม 
ในเด่อนพัฤษภัาคม พั.ศ. 2563 สถาน่โที่รที่ศัน์ขีองรัฐบัาลเกาห์ล่เห์น่อ
ได้ออกอากาศสว่ินห์น่�งขีององค์การบัริห์ารการพัฒันาอวิกาศแห์ง่
ชุาต่เิพ่ั�อสง่เสริมโครงการอวิกาศขีองประเที่ศ นาอินารา ส่�อผ่้ให้์
บัริการโฆษณาชุวินเชุ่�อขีองรัฐบัาลเกาห์ล่เห์น่อ ระบัวุิา่วิตั่ถปุระสงค์
ขีองโครงการอวิกาศขีองเกาห์ล่เห์น่อค่อ “ยด่มั�นในผลประโยชุน์ขีอง
รัฐและใชุ้วิิที่ยาศาสต่ร์และเที่คโนโลย่เพ่ั�อแก้ปัญห์าที่างวิิที่ยาศาสต่ร์
และเที่คโนโลย่ท่ี่�จำาเป็นต่อ่การเสริมสร้างที่างเศรษฐกิจและชุ่วิิต่ขีอง
ประชุาชุน” อยา่งไรก็ต่าม เชุน่เด่ยวิกบัักรณ่ขีองอิห์ร่าน เป็นท่ี่�สงสยั
อยา่งกว้ิางขีวิางวิา่ควิามต่ั �งใจด้านอวิกาศขีองเกาห์ล่เห์น่อม่ควิามเชุ่�อม
โยงอยา่งใกล้ชิุดกบััควิามต้่องการครอบัครองข่ีปนาวิธุ 

รัฐบัาลเกาห์ล่เห์น่อยงัคงเก็บัรักษาพ่ั �นท่ี่�ปลอ่ยดาวิเท่ี่ยมไว้ิสองแห์ง่
ท่ี่�จดัต่ั �งขี่ �นเพ่ั�อข่ีดควิามสามารถด้านอวิกาศ นั�นค่อพ่ั �นท่ี่�ปลอ่ยดาวิเท่ี่ยม
ที่งแฮ และพ่ั �นท่ี่�ปลอ่ยดาวิเท่ี่ยมโซิแฮ ไมป่รากฏิข้ีอมล่ท่ี่�เปิดเผยแห์ลง่
ท่ี่�มาใน พั.ศ. 2563 เก่�ยวิกบััการใชุ้งานพ่ั �นท่ี่�ขีองดาวิเท่ี่ยมที่งแฮ เวิบ็ัไซิต์่ 
38 นอร์ที่ได้เผยแพัร่ภัาพัและการวิิเคราะห์์ท่ี่�รายงานถง่การบัำารุงรักษา
ต่ามปกต่ ิการเก็บักวิาดหิ์มะ และกิจกรรมต่ามปกต่ ิแต่ไ่มม่่อะไรบัง่บัอก
ถง่การเต่ร่ยมการห์ร่อการดำาเนินการปลอ่ยต่วัิใน พั.ศ. 2563 นอกจาก
น่ �เกาห์ล่เห์น่อยงัม่อาคารควิบัคมุดาวิเท่ี่ยมที่ั�วิไปท่ี่�ม่ไว้ิเพ่ั�อต่ดิต่ามและ
ต่รวิจสอบัการปลอ่ยดาวิเท่ี่ยมและดาวิเท่ี่ยมท่ี่�โคจรอย่ร่อบัประเที่ศ 
รายงานระบัถุง่การก่อสร้างท่ี่�กำาลงัดำาเนินการอย่ข่ีองสิ�งท่ี่�เชุ่�อกนัวิา่เป็น
ศน่ย์ที่ดสอบัที่างวิิที่ยาศาสต่ร์ท่ี่�อย่ถ่ดัจากอาคารควิบัคมุดาวิเท่ี่ยมที่ั�วิไป 
แม้วิา่วิตั่ถปุระสงค์ท่ี่�แท้ี่จริงจะไมชุ่ดัเจนก็ต่าม 

นอกจากน่ �เกาห์ล่เห์น่อยงัไมเ่ผยให้์เห์น็วิา่ม่การใชุ้อาวิธุสกดักั �น
ดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรร่วิม จนถง่ปัจจบุันั เกาห์ล่เห์น่อยงัไมไ่ด้แสดงให้์
เห์น็ถง่วิิธ่การและควิามเชุ่�ยวิชุาญในการดำาเนินการปฏิิบัตั่กิารระยะ
ประชิุดในการเข้ีาห์าห์ร่อมาต่รการแนะนำาเชิุงรุกท่ี่�จำาเป็นสำาห์รับัข่ีด
ควิามสามารถขีองการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมในวิงโคจรร่วิมท่ี่�ใชุ้งานได้ ด้วิย
วิตั่ถทุี่างอวิกาศขีองเกาห์ล่เห์น่อเพ่ัยงไมก่่�ชิุ �นท่ี่�ม่อย่ใ่นขีณะน่ �และแที่บั
ไมม่่การเคล่�อนไห์วิอะไรเลยท่ี่�สถาน่ปลอ่ยดาวิเท่ี่ยมที่ั �งสองแห์ง่ จง่ไม่
นา่เป็นไปได้ท่ี่�เกาห์ล่เห์น่อจะดำาเนินการอยา่งเต่ม็ท่ี่�ในการเข้ีาถง่ที่ั �งข่ีด
ควิามสามารถการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิงต่รงและในวิงโคจรร่วิม 

เม่�อพัด่ถ่งการปฏิิบัตั่ิการสงครามอิเล็กที่รอนิกส์ เกาห์ล่เห์น่อยงั
คงใชุ้ข่ีดควิามสามารถในการรบักวินโครงขี่ายการส่�อสาร ในเด่อน
เมษายน พั.ศ. 2563 ม่การประกาศวิ่ากำาลงัเต่ร่ยมปรับัใชุ้ “อปุกรณ์
รบักวินจ่พ่ัเอส” ให์ม่เพ่ั�อใชุ้กบััเกาห์ล่ใต้่ ม่รายงานห์ลายฉบับััใน 
พั.ศ. 2563 วิ่าเกาห์ล่เห์น่อยงัคงดำาเนินการปฏิิบัตั่ิการรบักวินแนวิ
คาบัสมทุี่รเกาห์ล่ต่่อไป รายงานแบับัเปิดเผยแห์ล่งท่ี่�มาห์ลายฉบับัั
เน้นยำ �าถ่งการรบักวินท่ี่�มุ่งเน้นไปท่ี่�คล่�นควิามถ่�วิิที่ยกุระจายเส่ยงเชิุง
พัาณิชุย์และสญัญาณจ่พ่ัเอสขีองพัลเร่อนมากกวิ่าเป้าห์มายที่าง
ที่ห์าร กองที่พัับักสห์รัฐฯ เผยแพัร่ค่่ม่อฉบับััให์ม่ท่ี่�ม่ชุ่�อวิ่า “ยทุี่ธวิิธ่ขีอง
เกาห์ล่เห์น่อ” เม่�อเด่อนกรกฎาคม พั.ศ. 2563 ซิ่�งระบัรุายละเอ่ยด
เก่�ยวิกบััองค์กรการสงครามอิเล็กที่รอนิกส์ ข่ีดควิามสามารถ เที่คนิค 
และยทุี่ธวิิธ่ขีองเกาห์ล่เห์น่อ 

ภัยัคกุคามต่อ่ต้่านอวิกาศจากเกาห์ล่เห์น่อท่ี่�ให์ญ่ท่ี่�สดุต่อ่สห์รัฐฯ ยงั
คงเป็นการโจมต่่ที่างไซิเบัอร์ ต่ามรายงานขีองเจ้าห์น้าท่ี่�สห์รัฐฯ ยทุี่ธวิิธ่
ขีองเกาห์ล่เห์น่อออกมาเร่ยกร้องต่อ่ห์นว่ิยแนะแนวิสงครามไซิเบัอร์ขีอง
รัฐบัาลห์ร่อท่ี่�ร้่จกักนัในชุ่�อสำานกังาน 121 ค่ม่่อขีองกองที่พัับักสห์รัฐฯ 
อธิบัายวิา่สำานกังาน 121 ประกอบัด้วิยสมาชิุกมากกวิา่ 6,000 คน โดย
ม่ห์ลายประเที่ศ เชุน่ เบัลารุส จ่น อินเด่ย มาเลเซ่ิย และรัสเซ่ิย 

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนต่ร่วิา่การกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศสห์รัฐฯ 
ในขีณะนั �นกลา่วิเม่�อเด่อนธนัวิาคม พั.ศ. 2563 วิา่ เกาห์ล่เห์น่อเป็น
ภัยัคกุคามต่อ่ควิามมั�นคงที่างไซิเบัอร์ขีองสห์รัฐฯ มากกวิา่รัสเซ่ิย โดย
แนวิคิดน่ �ได้รับัการกลา่วิถง่อ่กครั �งโดยคณะรัฐบัาลขีองนายโจ ไบัเดน 
ประธานาธิบัด่สห์รัฐฯ ในเด่อนกมุภัาพันัธ์ พั.ศ. 2564 นายเนด ไพัรซ์ิ  
โฆษกกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศสห์รัฐฯ กลา่วิวิา่การเคล่�อนไห์วิที่าง

นักบัินอวกาศทัำาความ

เคารพิก�อนขี่�นยานอวกาศ 

เสิ�นโจัว-12 ขีองจันีบัน

จัรวดขีนส�ง ลี่องมาร์ช-2 

เอฟ ณ ศ้นย์ส�งดาวเทัยีม

จัิ�วเฉวยีนในจันี เม่�อเดอ่น

มถ่ิุนายน พิ.ศ. 2564 

เอเอฟิพ่ั/เก็ต่ต่่ �อิมเมจ
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ไซิเบัอร์ท่ี่�เป็นอนัต่รายขีองเกาห์ล่เห์น่อท่ี่�คกุคามสห์รัฐฯ และพันัธมิต่ร
ชุว่ิยสห์รัฐฯ ในการที่บัที่วินนโยบัายขีองต่นเอง

การเต่ิบโต่ขีองอินเดีย
ต่ั �งแต่ป่ลอ่ยต่วัิดาวิเท่ี่ยมดวิงแรกใน พั.ศ. 2523 อินเด่ยแสดงให้์เห์น็
ถง่การเต่ิบัโต่อยา่งก้าวิห์น้าในข่ีดควิามสามารถด้านอวิกาศ ด้วิยการ
ที่ดสอบัการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมท่ี่�ประสบัควิามสำาเร็จใน พั.ศ. 2562 ที่ำาให้์
อินเด่ยกลายเป็นประเที่ศท่ี่�ส่�ในการแสดงให้์เห์น็ถง่ควิามสามารถในการ
ต่อ่ต้่านอวิกาศแบับัเคล่�อนไห์วิ นอกจากน่ �อินเด่ยยงัพัฒันาโครงการ
อวิกาศท่ี่�ใชุ้ร่วิมกนั ซิ่�งกำาลงัดำาเนินภัารกิจท่ี่�สามไปยงัดวิงจนัที่ร์ 

กิจกรรมด้านอวิกาศขีองอินเด่ยแบัง่ออกเป็นองค์กรด้านอวิกาศท่ี่�ใชุ้
ร่วิมกนัและที่างที่ห์าร การพัฒันาด้านอวิกาศท่ี่�ใชุ้ร่วิมกนัที่ั �งห์มดอย่ภ่ัาย
ใต้่องค์กรวิิจยัด้านอวิกาศแห์ง่อินเด่ย ซิ่�งดำาเนินงานภัายใต้่กระที่รวิง
อวิกาศ ห์นว่ิยงานน่ �ฉลองการปลอ่ยต่วัิครั �งท่ี่� 51 ในเด่อนพัฤศจิกายน 
พั.ศ. 2563 ซิ่�งเป็นการปลอ่ยต่วัิครั �งเด่ยวิใน พั.ศ. 2563 เน่�องจากการ
ระบัาดให์ญ่ การปลอ่ยต่วัิขี่ �นส่ว่ิงโคจรครั �งแรกขีองอินเด่ยใน พั.ศ. 2564 
ค่อวินัท่ี่� 28 กมุภัาพันัธ์ โดยสง่ดาวิเท่ี่ยม 19 ดวิงขี่ �นส่ว่ิงโคจร รวิมถง่
ดาวิเท่ี่ยมสำารวิจโลกสำาห์รับับัราซิลิ 

ใน พั.ศ. 2562 อนิเด่ยได้จดัต่ั �งองค์กรวิิจยัอวิกาศกลาโห์ม ซิ่�งรับัผิด
ชุอบัด้านการวิิจยัและพัฒันาระบับัอวิกาศเพ่ั�อควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่แิละ
ดำาเนินงานภัายใต้่ห์นว่ิยงานอวิกาศกลาโห์มในกระที่รวิงกลาโห์ม ห์นว่ิย
งานให์มเ่ห์ลา่น่ �เป็นสว่ินห์น่�งขีองเป้าห์มายขีองอินเด่ยในการขีบััเคล่�อน
การดำาเนินงานด้านอวิกาศเชิุงยทุี่ธศาสต่ร์ องค์กรวิิจยัอวิกาศกลาโห์ม
ได้รับัมอบัห์มายให้์พัฒันาระบับัและเที่คโนโลย่สงครามอวิกาศ ข่ีดควิาม
สามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศขีองอินเด่ยห์ลายอยา่งได้รับัการพัฒันาขี่ �น
เพ่ั�อต่อบัโต้่ต่อ่ภัยัคกุคามด้านควิามมั�นคงท่ี่�เกิดจากจ่นและปาก่สถาน 

นอกจากน่ �อินเด่ยยงัได้ที่ำางานร่วิมกบัับัริษัที่เอกชุนในการให้์ข้ีอมล่
การรับัร้่ในขีอบัเขีต่อวิกาศเพ่ั�อ “ต่รวิจจบัั ระบั ุและต่ดิต่ามที่รัพัย์สนิขีอง
ศตั่ร่” ห์นว่ิยงานอวิกาศกลาโห์มห์วิงัวิา่ระบับัน่ �เม่�อได้รับัการพัฒันาแล้วิ
จะสามารถม่บัที่บัาที่ในด้านการป้องกนัและการบักุรุกได้ 

สิ่งทัี่ต่้องเฝ้้าระวิัง
ในขีณะท่ี่�จ่นยงัคงม่ควิามค่บัห์น้าในการพัฒันาอาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศ แต่่
ดเ่ห์ม่อนวิา่จดุสนใจขีองจ่นจะเปล่�ยนไปเป็นการผสานข่ีดควิามสามารถ
เห์ลา่น่ �เข้ีากบัักองกำาลงัและแผนปฏิิบัตั่กิารขีองจ่น ประเดน็สำาคญัท่ี่�ต้่อง
เฝ้่าระวิงัค่อการลงที่นุโดยรวิมขีองจ่นในการวิิจยัและพัฒันาท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบัั
อวิกาศและข่ีดควิามสามารถในการใชุ้งานที่างอวิกาศแบับัสองที่าง เชุน่ 
ห์ุน่ยนต์่ท่ี่�ม่ห์นวิดจบััที่ำาควิามสะอาดเศษซิากอวิกาศ จากมมุมองด้าน
การปฏิิบัตั่กิาร การพัฒันาท่ี่�สำาคญัท่ี่�ต้่องต่ดิต่ามค่อควิามก้าวิห์น้าขีอง
จ่นในการผสานข่ีดควิามสามารถด้านการต่อ่ต้่านอวิกาศอิเลก็ที่รอนิกส์ 
เชุน่ การรบักวินและการสวิมรอยเข้ีากบัักองกำาลงัสงครามพิัเศษและ
ยทุี่ธวิิธ่ ในแงข่ีองบัรรที่ดัฐานขีองพัฤต่กิรรมในอวิกาศ ต่วัิบัง่ชุ่ �สำาคญัท่ี่�
ต้่องเฝ้่าระวิงัค่อดาวิเท่ี่ยมต่รวิจสอบัในวิงโคจรค้างฟ้ิาแนวิเส้นศน่ย์สต่่ร ชุ่
จนั-17 ห์ร่อเอสเจ-17 ขีองจ่น ในขีณะท่ี่�เอสเจ-17 ดเ่ห์ม่อนจะมุง่เน้นไปท่ี่�
การต่รวิจสอบัดาวิเท่ี่ยมอ่�น ๆ ขีองจ่น แต่อ่าจม่การใชุ้งานเพ่ั�อต่รวิจสอบั
ดาวิเท่ี่ยมขีองประเที่ศอ่�น ๆ ในวิงโคจรค้างฟ้ิาแนวิเส้นศน่ย์สต่่ร ซิ่�งจะเป็น
จดุเปล่�ยนสำาคญัท่ี่�อาจสง่ผลกระที่บัในวิงกว้ิาง 

รัสเซ่ิยอาจเป็นชุาต่ท่ิี่�ม่แนวิโน้มมากท่ี่�สดุท่ี่�จะดำาเนินการที่ดสอบั
และการใชุ้งานต่อ่ต้่านอวิกาศเพิั�มเต่มิในป่ห์น้า จากการที่ดสอบัอาวิธุ
สกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัยิงต่รงและในวิงโคจรร่วิมใน พั.ศ. 2563 ประเดน็
สำาคญัท่ี่�ต้่องเฝ้่าระวิงัค่อ การที่ดสอบัเห์ลา่น่ �ยงัคงดำาเนินต่อ่ไปห์ร่อไม่
และม่การแสดงให้์เห์น็ถง่ข่ีดควิามสามารถให์ม ่ๆ ห์ร่อไม ่ในด้านอ่�น ๆ 
ท่ี่�ต้่องเฝ้่าระวิงัรัสเซ่ิย ได้แก่ การที่ดสอบัระบับัสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมด้วิย
เลเซิอร์บันแพัลต่ฟิอร์มที่างอากาศและภัาคพ่ั �นดนิเพิั�มเต่มิ ระบับัสงคราม
อิเลก็ที่รอนิกส์สำาห์รับัการป้องกนัแพัลต่ฟิอร์มท่ี่�สำาคญั และการโจมต่่ที่าง
ไซิเบัอร์ท่ี่�รุนแรงต่อ่โครงสร้างพ่ั �นฐานพัลเร่อนและสถาบันัขีองรัฐบัาล 

ที่ั �งอิห์ร่านและเกาห์ลเ่ห์น่อยงัคงม่ข่ีดควิามสามารถด้านอวิกาศคอ่น
ข้ีางน้อย แต่ข่่ีดควิามสามารถในการต่อ่ต้่านอวิกาศด้านอิเลก็ที่รอนิกส์
และที่างไซิเบัอร์ขีองประเที่ศเห์ลา่น่ �เป็นภัยัคกุคามร้ายแรง ในป่ห์น้า 
อิห์ร่านยงัคงม่แนวิโน้มท่ี่�จะดำาเนินกิจกรรมการปลอ่ยต่วัิขี่ �นส่อ่วิกาศภัาย
ใต้่กองกำาลงัพิัที่กัษ์การปฏิิวิตั่อิิสลามต่อ่ไป และเกาห์ลเ่ห์น่ออาจจะเริ�ม
ที่ดสอบัข่ีดควิามสามารถในการปลอ่ยต่วัิขี่ �นส่อ่วิกาศอ่กครั �งห์ลงัจากท่ี่�
ต้่องพักัการดำาเนินงานชุั�วิคราวิห์น่�งป่ การพัฒันาสำาคญัท่ี่�ต้่องเฝ้่าระวิงั
ค่อสิ�งท่ี่�บัง่ชุ่ �เพิั�มเต่มิวิา่อิห์ร่านและเกาห์ลเ่ห์น่อกำาลงัร่วิมม่อกนัในด้าน
เที่คโนโลย่อวิกาศห์ร่อข่ีปนาวิธุ ประเดน็เพิั�มเต่มิท่ี่�ต้่องเฝ้่าระวิงั ได้แก่ การ
สวิมรอยจ่พ่ัเอสขีองอิห์ร่านในอา่วิเปอร์เซ่ิย และการรบักวินจ่พ่ัเอสขีอง
เกาห์ลเ่ห์น่อในเกาห์ลใ่ต้่ นอกจากน่ �ควิามถ่�และควิามซิบััซ้ิอนขีองการ
โจมต่่ที่างไซิเบัอร์ท่ี่�เพิั�มขี่ �นโดยประเที่ศใดประเที่ศห์น่�งในอาณาเขีต่อ่�น ๆ 
ยงัอาจบัง่บัอกถง่ภัยัคกุคามที่างไซิเบัอร์ท่ี่�สง่ขี่ �นต่อ่ระบับัอวิกาศ 

ดเ่ห์ม่อนวิา่อินเด่ยจะยงัคงพัฒันาเลเซิอร์พัลงังานสง่และข่ีดควิาม
สามารถอ่�น ๆ ขีองการสกดักั �นดาวิเท่ี่ยมแบับัไมเ่คล่�อนไห์วิ ต่วัิบัง่ชุ่ �
ท่ี่�สำาคญัสำาห์รับัอินเด่ยในเร่�องอวิกาศ ได้แก่ วิิธ่การท่ี่�ห์นว่ิยงานด้าน
การที่ห์ารและการวิิจยัและพัฒันาอวิกาศแห์ง่ให์มย่งัคงอดัฉ่ดเงินที่นุ
สำาห์รับักิจกรรมด้านอวิกาศและการต่อ่ต้่านอวิกาศ ต่ลอดจนสญัญาณ
ท่ี่�สะท้ี่อนวิา่อินเด่ยกำาลงัปรับัห์ร่อที่ดสอบัระบับัสงครามอิเลก็ที่รอนิกส์
เพ่ั�อใชุ้กบััระบับัอวิกาศ 

โดยรวิมแล้วิใน พั.ศ. 2563 เป็นป่ท่ี่�กิจกรรมต่อ่ต้่านอวิกาศชุะลอต่วัิ 
แต่ก็่ม่ข้ีอยกเว้ินท่ี่�ชุดัเจนอย่บ้่ัาง ซิ่�งอาจม่การเปล่�ยนแปลงเม่�อประเที่ศ
ต่า่ง ๆ กลบััมาจากการปิดเม่องและกลบััส่แ่ผนงานและโครงการก่อน
ห์น้าน่ � ขีณะท่ี่�คณะรัฐบัาลขีองประธานาธิบัด่ไบัเดนพัฒันาและปรับั
ยทุี่ธศาสต่ร์ควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่โิดยรวิม ห์น่�งในประเดน็สำาคญัท่ี่�ต้่อง
เฝ้่าระวิงัค่อวิิธ่การแก้ไขีปัญห์านโยบัายอวิกาศโดยที่ั�วิไปและการแผ่
ขียายขีองอาวิธุต่อ่ต้่านอวิกาศ ม่การเร่ยกร้องภัายในสห์รัฐฯ และท่ี่�อ่�น ๆ 
ให้์กำาห์นดบัรรที่ดัฐานท่ี่�ชุดัเจนมากยิ�งขี่ �นในเร่�องพัฤต่กิรรมในอวิกาศท่ี่�
กำาลงัเพิั�มขี่ �น ข้ีอบัง่ชุ่ �ลา่สดุระบัวุิา่คณะรัฐบัาลขีองประธานาธิบัด่ไบัเดน
ม่ควิามต่ั �งใจท่ี่�จะผลกัดนัการสร้างบัรรที่ดัฐานในอวิกาศ ซิ่�งจะเป็นข้ีอ
ต่กลงระห์วิา่งกระที่รวิงกลาโห์มสห์รัฐฯ และชุมุชุนขีา่วิกรองท่ี่�รัฐบัาล
สห์รัฐฯ ยินด่สนบััสนนุและปฏิิบัตั่ิต่ามบัรรที่ดัฐานดงักลา่วิ ห์ากไมม่่ข้ีอ
ต่กลงระห์วิา่งห์นว่ิยงานภัายในรัฐบัาลสห์รัฐฯ ก็เป็นเร่�องยากท่ี่�จะเริ�ม
ต้่นการสนที่นาท่ี่�ม่นยัสำาคญักบััรัฐบัาลอ่�น ๆ  o

ศน่ย์ศก่ษายทุี่ธศาสต่ร์และโครงการควิามมั�นคงด้านการบันิและอวิกาศระห์วิา่งประเที่ศได้ต่่พิัมพ์ั
รายงานฉบับััน่ �ในชุ่�อ “การประเมินภัยัคกุคามที่างอวิกาศ พั.ศ. 2564” เม่�อเด่อนเมษายน พั.ศ. 2564 
โดยม่การเร่ยบัเร่ยงเน่ �อห์าเพ่ั�อให้์เห์มาะสมกบััการนำาเสนอขีอง ฟิอรัม ดร่ายงานฉบับััเต่ม็ได้ท่ี่� 
https://www.csis.org/analysis/space-threat-assessment-2021



16 IPD FORUMFORUM

แผู้นการดำาเนินงานสำาหรับั 
จักัรวรรดคิอมมวินิสต์สากลี่

จัากการื่ต่์อต้์านการื่ปรัื่บปรุื่งรื่ะเบย่บรื่ะหว่างปรื่ะเทศ	
พรื่รื่คุคุอมมวินิสำต์์จัน่	ปรื่ารื่ถนาจัะใช้ิอำานาจัคุรื่อบงำาแม้จัะม่เส่ำยงปฏิเิสำธ์

เร่ื่�องโด่ย	ด่รื่.	จังิห่าว	โจัว	/วทิยาลัยโฮบาร์ื่ต์	แอนด์่	วลิเล่ยม	สำมธิ์  |  ภัาพัโดย ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส
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ม่�อเศรษฐกิจจ่นต่กต่ำ�าลงในชุว่ิงต้่นที่ศวิรรษ 1980 (พั.ศ. 2523 
- 2532) พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นให้์คำาปฏิิญาณอยา่งต่อ่เน่�อง
วิา่ รัฐบัาลจ่นจะไมส่ง่ออกร่ปแบับัการพัฒันาและแสวิงห์าใน
ลกัษณะการใชุ้อำานาจครอบังำาโลก ในควิามเป็นจริง การสร้าง
กองที่พััท่ี่�รวิดเร็วิขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น การโฆษณาชุวินเชุ่�อ

ที่างการเม่องอยา่งแขี็งขีนั และการปิดกั �นอดุมการณ์ ต่ลอดจนแผน
เศรษฐกิจท่ี่�ที่ะเยอที่ะยาน เชุน่ ยทุี่ธศาสต่ร์เมดอินไชุนา่ พั.ศ. 2568 
และโครงการห์น่�งแถบัห์น่�งเส้นที่าง ระบัวุิา่รัฐบัาลจ่นต้่องการแปลง
อำานาจที่างเศรษฐกิจภัายในขีองประเที่ศให้์เป็นอำานาจครอบังำาที่ั�วิโลก
โดยการจดัต่ั �งจกัรวิรรดคิอมมิวินิสต์่สากลท่ี่�ม่จ่นเป็นศน่ย์กลาง พัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นพิัสจ่น์ควิามที่ะเยอที่ะยานขีองต่นโดยยด่ห์ลกั “สร้าง
ควิามเกร่ยงไกรให้์ชุาต่จ่ินอ่กครั �ง” ห์ร่อควิามฝั่นในแบับัจ่น ซิ่�งนายส่ จิ �น
ผิง เลขีาธิการพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น ได้สนบััสนนุต่ั �งแต่เ่ริ�มม่อำานาจใน 
พั.ศ. 2555 เป็นการสร้าง “ชุมุชุนแห์ง่อนาคต่ร่วิมกนัสำาห์รับัมนษุยชุาต่”ิ

ผ้่ยุต์กิารื่ด่ำาเนินงานของสำถาบนัรื่ะหว่างปรื่ะเทศท่�ม่ศักยภัาพ
แที่บัเป็นไปไมไ่ด้ท่ี่�ประเที่ศใด ๆ จะกลายเป็นประเที่ศท่ี่�ม่อำานาจนอก
สถาบันัระห์วิา่งประเที่ศ จ่นท่ี่�เผชิุญห์น้ากบััสถาบันัระห์วิา่งประเที่ศ
ได้รับัควิามเส่ยห์ายอยา่งมากที่ั �งที่างเศรษฐกิจและการเม่องภัายใต้่
มาต่รการควิำ�าบัาต่รระห์วิา่งประเที่ศในชุว่ิง 26 ป่แรกภัายใต้่การควิบัคมุ
ในระบัอบัคอมมิวินิสต์่ขีองนายเห์มา เจอ๋ต่ง ในชุว่ิงต้่นที่ศวิรรษท่ี่� 1950 
(พั.ศ. 2493 - 2502) นายเห์มาประกาศวิา่จ่นท่ี่�เพิั�งก่อต่ั �งขี่ �นให์มจ่ะ
ก้าวิที่นัสห์ราชุอาณาจกัรในอ่ก 15 ป่ และก้าวิข้ีามสห์รัฐอเมริกาในอ่ก
สองที่ศวิรรษ อยา่งไรก็ต่าม จ่นคอมมิวินิสต์่ได้ลม่สลายเม่�อนายเห์มา
เส่ยชุ่วิิต่ใน พั.ศ. 2519 ภัายใต้่การนำาขีองนายเต่ิ �ง เส่�ยวิผิง จ่นได้ปรับั
เปล่�ยนกลยทุี่ธ์ควิามเป็นปรปักษ์ต่อ่การม่สว่ินร่วิม และเริ�มเข้ีาร่วิมกบัั
สถาบันัระห์วิา่งประเที่ศเพ่ั�อต่อบัสนองต่อ่ควิามที่ะเยอที่ะยานระดบััโลก
ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น กลยทุี่ธ์ท่ี่�สงบัเสง่�ยมขีองนายเต่ิ �ง ได้รับัการ
ออกแบับัมาเพ่ั�อซ่ิ �อเวิลาและสร้างจกัรวิรรดคิอมมิวินิสต์่อยา่งเง่ยบั ๆ 

จ่นได้รับัประโยชุน์อยา่งมากจากสถาบันัระห์วิา่งประเที่ศในยคุ
ห์ลงัการปกครองขีองนายเห์มา แต่พ่ัรรคคอมมิวินิสต์่ไมเ่คยพัง่พัอใจ
กบััสถาบันัระห์วิา่งประเที่ศ พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นไมเ่พ่ัยงแต่ย่อมรับั
ระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศเที่า่นั �น แต่ย่งัดำาเนินการได้อยา่งม่ประสทิี่ธิภัาพั
ในฐานะผ่้ ม่บัที่บัาที่สามด้าน ค่อ ผ่้ยตุ่ิท่ี่�ม่ศกัยภัาพั ผ่้ เข้ีาร่วิมท่ี่�ได้รับัการ
คดัเล่อก และผ่้ รับัได้ผลประโยชุน์จากองค์กรระห์วิา่งประเที่ศ ในชุว่ิง
ต้่น พั.ศ. 2539 ห์นงัส่อ “ไชุนา่ แคน เซิย์ โน” ท่ี่�เข่ียนโดยกลุม่ชุาต่นิิยม
จ่น ได้แสดงควิามไมพ่ัอใจขีองจ่นต่อ่ระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศ โดยเร่ยก
ร้องให้์รัฐบัาลลกุขี่ �นต่อ่ต้่านสห์รัฐฯ ใน พั.ศ. 2549 ได้ม่ห์นงัส่อจาก
นกัเข่ียนต่า่ง ๆ ออกต่ามมา เชุน่ “อนัแฮปป่� ไชุนา่” ได้แสดงควิามไม่
พัอใจขีองจ่นต่อ่ระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศ และสนบััสนนุให้์จ่นขี่ �นเป็น
ประเที่ศมห์าอำานาจสง่สดุ เพ่ั�อปลกุระดมลทัี่ธิชุาต่นิิยมขีองจ่น พัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นอ้างวิา่จ่นควิรได้รับัสิ�งท่ี่�พัรรคต้่องการเน่�องจากรัฐบัาล
ต่ะวินัต่กขีม่เห์งจ่นในชุว่ิงศต่วิรรษแห์ง่ควิามอปัยศดงักลา่วิ 

ในมมุมองขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น เป็นเร่�องยากมากท่ี่�จะบัรรลุ
ควิามฝั่นขีองจ่นภัายใต้่ระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศ เพัราะสิ�งน่ �สร้างขี่ �น
โดยสห์รัฐฯ และได้รับัการสนบััสนนุจากสามระบับั: คา่นิยมขีองสห์รัฐฯ 
ห์ร่อต่ะวินัต่ก พันัธมิต่รที่างที่ห์ารท่ี่�นำาโดยสห์รัฐฯ และสห์ประชุาชุาต่ิ

รวิมที่ั �งสถาบันัต่า่ง ๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง กลยทุี่ธ์ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นท่ี่�ม่
ต่อ่สถาบันัระห์วิา่งประเที่ศม่การเปล่�ยนแปลงเป็นครั �งคราวิต่ามอำานาจ
เบัด็เสร็จขีองประเที่ศ เน่�องจากจ่นคอ่ย ๆ แขี็งแกร่งที่างเศรษฐกิจ จ่น
จง่เริ�มท้ี่าที่ายสถาบันัระห์วิา่งประเที่ศในชุว่ิงปลายที่ศวิรรษ 1990 (พั.ศ. 
2533-2542) และเริ�มเปล่�ยนแปลงจากกลยทุี่ธ์ท่ี่�สงบัเสง่�ยมขีองนายเต่ิ �ง
เป็นกลยทุี่ธ์ท่ี่�แขี็งกร้าวิ ห์ลงัจากท่ี่�จ่นกลายเป็นประเที่ศท่ี่�ม่เศรษฐกิจ
ให์ญ่ท่ี่�สดุเป็นอนัดบััสองขีองโลกใน พั.ศ. 2553 นบััต่ั �งแต่ส่ห์รัฐฯ ปฏิิเสธ
ข้ีอเสนอขีองรัฐบัาลจ่นด้านควิามสมัพันัธ์ที่วิิภัาค่อนัยิ�งให์ญ่ร่ปแบับั
ให์ม ่จ่นได้เสร็จสิ �นการเปล่�ยนแปลงจากยทุี่ธศาสต่ร์รัฐแบับัลก่ผสม 
“แบับักำ �าก่�ง” เป็นยทุี่ธศาสต่ร์รัฐแบับัแขี็งแกร่ง โดยม่เป้าห์มายเพ่ั�อ
ฟ่ิ�นฟิส่ถานะมห์าอำานาจที่างการปกครองในแถบัเอเชุ่ยต่ะวินัออก ซิ่�ง
จกัรวิรรดจ่ินเคยม่มาก่อนห์น้าศต่วิรรษท่ี่� 19

การโฆษณาชุวินเชุ่�อค่อห์วัิใจสำาคญัขีองรัฐบัาลจ่นในการบัรรลเุป้า
ห์มายขีองต่น พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นเข้ีาร่วิม “วิาที่กรรมสงคราม” ที่ั�วิโลก
เพ่ั�อควิบัคมุเร่�องราวิท่ี่�ภัายนอกบัอกเลา่เก่�ยวิกบััจ่น เพัราะต่นต่ระห์นกั
วิา่ ผ่้ ใดท่ี่�ควิบัคมุสทิี่ธิในการพัด่ ยอ่มเป็นผ่้ควิบัคมุระบับัระห์วิา่ง
ประเที่ศ รัฐบัาลจ่นได้จดัต่ั �งสถาบันัขีงจ่�อกวิา่ 1,000 แห์ง่ที่ั�วิโลก เพ่ั�อสง่
เสริมการโฆษณาชุวินเชุ่�อในมห์าวิิที่ยาลยัและวิิที่ยาลยัในต่า่งประเที่ศ 
คา่ใชุ้จา่ยต่วัิแที่นต่า่งประเที่ศขีองจ่นในสห์รัฐฯ เพิั�มขี่ �นจาก 10 ล้าน
ดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 303 ล้านบัาที่) ใน พั.ศ. 2559 เป็น 64 ล้าน
ดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 2.1 พันัล้านบัาที่) ใน พั.ศ. 2563 ซิ่�งเป็นการ
เพิั�มขี่ �นถง่ห้์าเที่า่ ที่ั �งน่ � เพ่ั�อขียายอิที่ธิพัลในบัริบัที่ที่างธรุกิจ การเม่อง 
และสงัคมขีองสห์รัฐฯ ต่ามรายงานขีองศน่ย์ต่อบัสนองที่างการเม่อง 
ซิ่�งเป็นกลุม่วิิจยัท่ี่�ไมฝั่่กใฝ่่ฝ่่ายใดต่ั �งอย่ใ่นกรุงวิอชิุงต่นั ด่.ซ่ิ. เดอะไชุ
นา่สกร่น ซิ่�งเป็นป้ายโฆษณาดิจิที่ลัในไที่ม์สแควิร์ขีองนครนิวิยอร์ก 
ถ่อเป็นสญัลกัษณ์การโฆษณาชุวินเชุ่�อขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นใน
สห์รัฐฯ ได้ฉายภัาพัแสดงอดุมการณ์ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นต่ลอด 24 
ชุั�วิโมง ไชุนา่เรดโิออินเต่อร์เนชุนัแนล ครองสญัญาแต่เ่พ่ัยงผ่้ เด่ยวิใน
การออกอากาศจากสถาน่วิิที่ยมุากกวิา่สบิัสองแห์ง่ในสห์รัฐฯ ในขีณะ
ท่ี่�ไชุนา่เดล่ลงขีา่วิในห์นงัส่อพิัมพ์ั เชุน่ เดอะวิอชิุงต่นัโพัสต์่ นอกจากน่ � 
รัฐบัาลจ่นยงัได้ใชุ้ส่�อต่ะวินัต่กอ่�น ๆ รวิมถง่ เฟิซิบัุ�ก และที่วิิต่เต่อร์ เพ่ั�อ
เผยแพัร่การโฆษณาชุวินเชุ่�อท่ี่�กำาห์นดเป้าห์มายกลุม่ผ่้ ใชุ้ที่ั�วิโลก การ
โฆษณาชุวินเชุ่�อดงักลา่วิมุง่เป้าห์มายท่ี่�ชุาวิจ่นในต่า่งประเที่ศ และชุาวิ
ต่า่งชุาต่ท่ิี่�ไมใ่ชุชุ่าวิจ่น เพ่ั�อสร้างมมุมองเชิุงบัวิกต่อ่พัรรคคอมมิวินิสต์่
จ่น สง่เสริมการลงที่นุจากต่า่งชุาต่ใินประเที่ศจ่น ห์ยดุยั �งเส่ยงต่อ่
ต้่านพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น และสง่เสริมควิามร้่สก่ต่อ่ต้่านชุาวิอเมริกนั 
อิที่ธิพัลอนัชุั�วิร้ายขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นในสห์รัฐฯ และสงัคมเสร่อ่�น ๆ   
ม่การกระที่ำาอยา่งเป็นระบับั

กฎรื่ะเบย่บรื่ะหว่างปรื่ะเทศท่�คุลุมเคุร่ื่อ
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นกำาลงัท้ี่าที่ายควิามสงบัเร่ยบัร้อยระห์วิา่งประเที่ศ
โดยการกำาห์นดควิามห์มายขีองกฎระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศจากการ
ใชุ้งานเคร่�องม่อที่รงอานภุัาพัที่ั �งห์มด ในเวิท่ี่ด้านควิามมั�นคง รัฐบัาล
คอมมิวินิสต์่จ่นย่นยนัวิา่นบััต่ั �งแต่ส่ิ �นสดุสงครามโลกครั �งท่ี่�สอง การเพิั�ม
จำานวินขีองนิวิเคล่ยร์เป็นไปต่ามควิามสงบัเร่ยบัร้อยระห์วิา่งประเที่ศ
ซิ่�งนำาโดยสห์รัฐฯ เม่�อประเที่ศประชุาธิปไต่ย เชุน่ อิสราเอลและอินเด่ย
แสวิงห์าอาวิธุนิวิเคล่ยร์ สห์รัฐฯ ได้ปรับัใชุ้นโยบัายคลมุเคร่อต่ามท่ี่�พัรรค

เ
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คอมมิวินิสต์่จ่นกลา่วิอ้าง เม่�อประเที่ศต่า่ง ๆ เชุน่ อิห์ร่าน อิรัก ลเิบ่ัย 
และเกาห์ล่เห์น่อแสวิงห์าอาวิธุนิวิเคล่ยร์ สห์รัฐฯ ได้ออกมาต่รการควิำ�า
บัาต่ร พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นจง่เดนิห์น้าเพ่ั�อเปล่�ยนแปลงกฎระเบ่ัยบัและ
คา่นิยมท่ี่�ต่นยด่ถ่อ 

ในประเดน็การเปล่�ยนแปลงสภัาพัภัมิ่อากาศ จ่นได้เน้นยำ �า “ควิาม
รับัผิดชุอบัร่วิมกนัแต่แ่ต่กต่า่ง” ในการประชุมุระห์วิา่งประเที่ศวิา่ด้วิย
การเปล่�ยนแปลงสภัาพัภัมิ่อากาศ ในขีณะท่ี่�ประเที่ศมห์าอำานาจ
ต่ะวินัต่กเชุ่�อวิา่ประเที่ศกำาลงัพัฒันาและประเที่ศท่ี่�พัฒันาแล้วิ ควิรม่
ควิามรับัผิดชุอบัเที่า่เท่ี่ยมกนั จ่นเป็นต่วัิแปรสำาคญัในการปิดกั �นข้ีอ
ต่กลงด้านสภัาพัภัมิ่อากาศในการประชุมุสห์ประชุาชุาต่ ิวิา่ด้วิยการ
เปล่�ยนแปลงสภัาพัภัมิ่อากาศท่ี่�กรุงโคเปนเฮเกน ประเที่ศเดนมาร์ก 
เม่�อ พั.ศ. 2552 และไมไ่ด้ให้์คำามั�นสญัญาท่ี่�เป็นร่ปธรรมในการประชุมุ
เสม่อนจริงสดุยอดผ่้นำาด้านสภัาพัภัมิ่อากาศ พั.ศ. 2564 สญัญาขีอง
นายส่คลมุเคร่อไร้ซิ่�งแผนปฏิิบัตั่กิารใด ๆ ในที่างต่รงกนัข้ีาม คณะ
บัริห์ารขีองประธานาธิบัด่ โจ ไบัเดน แห์ง่สห์รัฐฯ ได้ประกาศแผนการท่ี่�
ที่ะเยอที่ะยานเพ่ั�อลดการปลอ่ยก�าซิเร่อนกระจกขีองประเที่ศลงร้อยละ 
50 - 52 ภัายใน พั.ศ. 2573 จากระดบััขีอง พั.ศ. 2548 

ในด้านการเงิน จ่นได้สนบััสนนุการแยกต่วัิออกจากประเดน็ที่างการ
เม่องระห์วิา่งประเที่ศอยา่งแนน่ห์นา เพ่ั�อห์ล่กเล่�ยงการเคล่�อนไห์วิ
ที่างการเม่องในด้านเศรษฐกิจและการเงิน และพัยายามปกป้องระบัอบั
การปกครองแบับัเผดจ็การที่ั�วิโลก จ่นได้ผลกัดนัเพ่ั�อรับัการกำาห์นดสทิี่ธิ
พิัเศษในการถอนเงินสำาห์รับัสกลุเงินขีองต่น ค่อสกลุเห์รินห์มินป่� เม่�อ 
พั.ศ. 2559 และสนบััสนนุสกลุเงินที่นุสำารองท่ี่�ม่อำานาจอธิปไต่ยสง่สดุที่ั�วิ

โลกเพ่ั�อยกระดบััฐานะขีองต่นในระบับัการเงินระห์วิา่งประเที่ศ นอกจาก
น่ �ยงัม่การนำาสกลุเห์รินห์มินป่�มาที่ดสอบัใชุ้ชุำาระคา่ใชุ้จา่ยในระดบัั
สากลเพ่ั�อลดการพั่�งพัาเงินดอลลาร์สห์รัฐสำาห์รับัการที่ำาธรุกรรมเห์ลา่
น่ � จ่นกำาลงันำาเสนอสกลุเงินดิจิที่ลัท่ี่�ม่แผนจะเปิดต่วัิในการแขีง่ขีนัก่ฬา
โอลมิปิกฤดห่์นาวิ พั.ศ. 2565 ท่ี่�กรุงปักกิ�ง ในควิามพัยายามท่ี่�จะย่นยนั
ต่วัิต่นในฐานะผ่้นำาระดบััโลกที่างเที่คโนโลย่ด้านการชุำาระเงิน ร่ปแบับั
ดิจิที่ลัขีองสกลุเห์รินห์มินป่�ยงัม่วิตั่ถปุระสงค์ในการสร้างประสทิี่ธิภัาพั
ต่อ่เศรษฐกิจจ่นเพ่ั�อท้ี่าที่ายควิามยิ�งให์ญ่ขีองเงินดอลลาร์สห์รัฐ 

ผ้่เข้าร่ื่วมท่�ได้่รัื่บการื่คัุด่เล่อกและผ้่ได้่รัื่บผลปรื่ะโยชิน์
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้ใชุ้สถาบันัระห์วิา่งประเที่ศเป็นแพัลต่ฟิอร์มเพ่ั�อ
เพิั�มผลประโยชุน์และขียายอิที่ธิพัลไปที่ั�วิโลก โดยที่ั�วิไปแล้วิ รัฐบัาลจ่น
คดัค้านแนวิที่างการเม่องขีองโลกาภิัวิตั่น์แต่ส่นบััสนนุด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ั�อให้์บัรรลจุดุสง่สดุที่างเที่คโนโลย่และสง่ออกร่ปแบับัการพัฒันาไปยงั
ประเที่ศต่า่ง ๆ ในซ่ิกโลกที่างใต้่และท่ี่�อ่�น ๆ จ่นใชุ้ชุอ่งโห์วิข่ีองสถาบันั
ระห์วิา่งประเที่ศเพ่ั�อสง่เสริมการแขีง่ขีนัที่างการค้าอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
เม่�อจ่นได้รับัอนญุาต่ให้์เข้ีาถง่องค์การการค้าโลกใน พั.ศ. 2544 รัฐบัาล
จ่นสญัญาวิา่จะปฏิิร่ประบับัเศรษฐกิจเพ่ั�อต่อบัสนองควิามต้่องการขีอง
องค์กร แต่ไ่มส่ามารถปฏิิบัตั่ิต่ามพันัธสญัญาอ่กห์ลายข้ีอ 

โดยสว่ินให์ญ่จ่นต้่องม่สว่ินรับัผิดชุอบัในการโจรกรรมที่รัพัย์สนิ
ที่างปัญญาขีองสห์รัฐฯ กวิา่ร้อยละ 80 ขีองคด่ที่ั �งห์มดท่ี่�ถก่ต่ั �งข้ีอห์าวิา่
เป็นการสอดแนมที่างเศรษฐกิจนั �นเก่�ยวิข้ีองกบััประเที่ศจ่น และร้อยละ 
60 ขีองคด่ลบััที่างการค้าที่ั �งห์มดก็เก่�ยวิข้ีองกบััประเที่ศจ่น ต่ามรายงาน

สมาชิกคณะกรรมการการเงนิแลี่ะการคลี่งัระหว�างประเทัศเขี�าร�วมการประช่มประจัำาปีขีองธนาคารโลี่ก/กองท่ันการเงนิระหว�างประเทัศ ซ่ึ่�งมกัจัดัขี่�นในกร่งวอชิงตนั ด ี.ซีึ่. 

โดยจันีกำาลี่งัรณรงค์ให�มเีงนิท่ันสำารองระหว�างประเทัศทัี�มอีธิปไตยส้งส่ดเพิ่�อยกระดบััฐานะในระบับัการเงนิระหว�างประเทัศ 
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ขีองกระที่รวิงยตุ่ธิรรมสห์รัฐฯ จ่นกระที่ำาการโจรกรรมที่รัพัย์สนิที่าง
ปัญญาขีองสห์รัฐฯ ท่ี่�ม่มล่คา่ 2.25 แสนล้านดอลลาร์สห์รัฐถง่ 6 แสน
ล้านเห์ร่ยญสห์รัฐ (ประมาณ 7.5 ล้านล้านบัาที่ถง่ 19 ล้านล้านบัาที่) 
ต่อ่ป่ จ่นเป็นผ่้ รับัผลประโยชุน์มานานห์ลายที่ศวิรรษในขีณะท่ี่�สห์รัฐฯ 
ต้่องแบักรับัภัาระในการจดัห์าสนิค้าสาธารณะ เพ่ั�อรักษาควิามมั�นคง
และควิามเจริญรุ่งเร่องระห์วิา่งประเที่ศ

จ่นได้ใชุ้เงินจำานวินมากจากสถาบันัระห์วิา่งประเที่ศเพ่ั�อสง่เสริม
โครงการที่ั �งในและต่า่งประเที่ศขีองต่น จ่นได้ก่้ เงินจำานวิน 450 ล้าน
ดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 1.5 ห์ม่�นล้านบัาที่) เม่�อ พั.ศ. 2521 และ 600 
ล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 2 ห์ม่�นล้านบัาที่) เม่�อ พั.ศ. 2529 ด้วิย
สทิี่ธิพิัเศษในการถอนเงินจากกองที่นุการเงินระห์วิา่งประเที่ศ ซิ่�งได้รับั
สนิเชุ่�อสมัปที่านสง่สดุถง่ 9.95 พันัล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 3.3 
แสนล้านบัาที่) จากสมาคมพัฒันาการระห์วิา่งประเที่ศจนถง่ พั.ศ. 2542 
และก่้ เงินจำานวิน 3.98 ห์ม่�นล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 1.3 ล้าน
ล้านบัาที่) จากธนาคารระห์วิา่งประเที่ศเพ่ั�อการบัร่ณะและพัฒันาจนถง่ 
พั.ศ. 2554 ในปัจจบุันั จ่นเป็นประเที่ศท่ี่�ม่รายได้ปานกลางระดบัับันแต่่
ยงัคงรับัควิามชุว่ิยเห์ล่อที่างการเงินจากประเที่ศท่ี่�พัฒันาแล้วิ รวิมถง่
เยอรมน่และสห์ราชุอาณาจกัร รัฐบัาลจ่นใชุ้เงินดงักลา่วิเพ่ั�อซ่ิ �ออำานาจ
ที่ั�วิโลกและกดดนัผ่้ ได้รับัควิามชุว่ิยเห์ล่อจากจ่นให้์สนบััสนนุจ่น ห์ร่อ
ให้์สมัปที่านที่างการที่ต่่ องค์การอนามยัโลกได้ให้์ควิามชุว่ิยเห์ล่อที่าง
เที่คนิคแก่จ่นมล่คา่กวิา่ 100 ล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 3.3 พันัล้าน
บัาที่) แต่ใ่นปัจจบุันัจ่นกำาลงัใชุ้การแจกจา่ยวิคัซ่ินป้องกนัโควิิด-19 เพ่ั�อ
ล้มล้างประชุาธิปไต่ย และแสวิงอิที่ธิพัลในระดบััโลก 

ผ้่ต้์องการื่ก้าวหน้าในองค์ุกรื่รื่ะด่บัภัม่ภิัาคุและองค์ุกรื่
รื่ะหว่างปรื่ะเทศ
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้เข้ีามาม่บัที่บัาที่ในสถาบันัระห์วิา่งประเที่ศมาก
ขี่ �น โดยการเพิั�มอำานาจขีองต่นในห์นว่ิยงานเห์ลา่น่ � จ่นเป็นสมาชิุกขีอง
องค์กรระห์วิา่งประเที่ศมากกวิา่ 200 แห์ง่ และม่ต่ำาแห์นง่สง่สดุในห์นว่ิย
งานเฉพัาะที่าง 4 ต่ำาแห์นง่จาก 15 ต่ำาแห์นง่ในองค์การสห์ประชุาชุาต่ ิ
รวิมถง่ต่ำาแห์นง่ระดบััสง่ อ่�น ๆ อ่กมากมายในองค์กรระดบััโลก พัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นพัยายามแต่ไ่มไ่ด้รับัต่ำาแห์นง่สง่สดุในองค์การที่รัพัย์สนิ
ที่างปัญญาโลกขีององค์การสห์ประชุาชุาต่เิม่�อสองป่ก่อน จ่นพัยายาม
แสดงบัที่บัาที่การเป็นผ่้นำาในองค์กรพัห์ภุัาค่ เชุน่ บัริกส์ (บัราซิลิ รัสเซ่ิย 
อินเด่ย จ่น และแอฟิริกาใต้่) สมาคมประชุาชุาต่แิห์ง่เอเชุ่ยต่ะวินัออก
เฉ่ยงใต้่ (อาเซ่ิยน) และควิามร่วิมม่อที่างเศรษฐกิจในเอเชุ่ยแปซิฟิิิก 

จ่นได้ริเริ�มองค์กรพัห์ภุัาค่ท่ี่�นำาโดยจ่น รวิมถง่เวิท่ี่ควิามร่วิม
ม่อระห์วิา่งประเที่ศจ่น-อาห์รับั เวิท่ี่ควิามร่วิมม่อระห์วิา่งประเที่ศ
จ่น-อาฟิริกา และเขีต่การค้าเสร่อาเซ่ิยน ใน พั.ศ. 2544 จ่นได้จดัต่ั �ง
องค์การควิามร่วิมม่อเซ่ิ�ยงไฮ้ซิ่�งเป็นพันัธมิต่รที่างการเม่องเศรษฐกิจ
และควิามมั�นคงขีองยเ่รเชุ่ย ใน พั.ศ. 2558 จ่นเริ�มต้่นสง่เสริมธนาคาร
เพ่ั�อการลงที่นุโครงสร้างพ่ั �นฐานแห์ง่เอเชุ่ย และแสดงควิามเต่ม็ใจท่ี่�จะ
แสดงบัที่บัาที่เป็นผ่้นำาในการสร้างและบัำารุงรักษาธนาคาร ธนาคารม่
สำานกังานให์ญ่อย่ท่่ี่�กรุงปักกิ�ง และม่สมาชิุก 103 แห์ง่และสมาชิุกท่ี่�คาด
ห์วิงัไว้ิ 21 แห์ง่จากที่ั�วิโลก

ห์น่�งแถบัห์น่�งเส้นที่างเป็นโครงการท่ี่�ที่ะเยอที่ะยานขีองจ่นในการ
ขียายอิที่ธิพัลไปที่ั�วิโลกด้วิยการเปล่�ยนแปลงร่ปแบับัการพัฒันาขีอง

จ่น การพัฒันาควิามสมัพันัธ์ที่างการค้าห์ลากห์ลายด้าน และการจดั
ต่ั �งกรอบัการค้าระห์วิา่งประเที่ศร่ปแบับัให์ม ่ควิามพัยายามที่ั �งห์มดน่ �ม่
เป้าห์มายเพ่ั�อสร้างระเบ่ัยบัระดบััภัมิ่ภัาคและระดบััโลกขี่ �นให์ม ่ซิ่�งขีบัั
เคล่�อนโดยผ่้นำาขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น

ในขีณะเด่ยวิกนั รัฐบัาลจ่นยงัคงใชุ้ไม้แขี็งในเวิท่ี่การเม่องระห์วิา่ง

ประเที่ศ โดยธรรมชุาต่แิล้วิ คา่นิยมขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นจะต่รง
กนัข้ีามโดยสิ �นเชิุงกบััสิ�งท่ี่�ถ่อวิา่เป็นคา่นิยมสากลและสทิี่ธิมนษุยชุน 
ซิ่�งได้ขีม่เห์งนกัเคล่�อนไห์วิที่างการเม่องและศาสนาในประเที่ศอยา่ง
ต่อ่เน่�องในนามขีองการให้์ควิามสำาคญักบัั “สทิี่ธิมนษุยชุนสว่ินรวิม” 
และ “สทิี่ธิในการพัฒันา” ในขีณะเด่ยวิกนัก็ต่อ่ต้่านการประณามการ
ละเมิดสทิี่ธิมนษุยชุนที่ั�วิโลกอยา่งต่อ่เน่�อง คณะมนต่ร่สทิี่ธิมนษุยชุน
แห์ง่สห์ประชุาชุาต่ิไมเ่คยผา่นมต่กิารประณามการละเมิดสทิี่ธิมนษุยชุน
ขีองจ่น เม่�อใดก็ต่ามท่ี่�ม่การเสนอมต่ิดงักลา่วิในการประชุมุประจำาป่ขีอง
คณะมนต่ร่ ประเที่ศสมาชิุกสว่ินให์ญ่จะสนบััสนนุการเคล่�อนไห์วิท่ี่�ไมม่่
การต่อบัสนองใด ๆ จากจ่นห์ร่อจากห์น่�งในประเที่ศท่ี่�สนบััสนนุจ่น 

นอกจากน่ � จ่นยงัได้พัฒันาที่กัษะต่า่ง ๆ เพ่ั�อให้์เพ่ัยงพัอต่อ่การ
เจรจาในการเจรจาพัห์ภุัาค่ โดยม่การแสดงที่า่ท่ี่วิา่จะออ่นข้ีอลงเพ่ั�อ
แลกกบััผลประโยชุน์อ่�น ๆ ด้วิยเห์ต่นุ่ � จ่นจง่ยงัคงเป็นประเที่ศท่ี่�ม่สถิต่ิ
ด้านสทิี่ธิมนษุยชุนท่ี่�เลวิร้ายท่ี่�สดุในโลก และได้รับัการจดัอนัดบััให้์เป็น
ประเที่ศท่ี่�คมุขีงัผ่้ส่�อขีา่วิมากท่ี่�สดุใน พั.ศ. 2563

ผลท่�ต์ามมาของภัยัคุุกคุามจัากจัน่
เป้าห์มายขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นม่ห์ลายแงม่มุ ซิ่�งเป็นควิามต้่องการ
ในการรักษาไว้ิซิ่�งระบับัพัรรคเด่ยวิ โดยการรวิมประเที่ศท่ี่�เร่ยกวิา่จ่น
แผน่ดนิให์ญ่ ซิ่�งได้แก่ ฮอ่งกง มาเก�า จ่นแผน่ดนิให์ญ่ และไต้่ห์วินัเข้ีา
ด้วิยกนั และเปล่�ยนที่ะเลจ่นใต้่ให้์เป็นที่ะเลสาบัชุั �นในขีองต่น นอกจากน่ � 
จ่นยงัห์มายมั�นท่ี่�จะเป็นประเที่ศมห์าอำานาจขีองโลกอ่กด้วิย สำาห์รับัก้าวิ
แรกเพ่ั�อไปยงัเป้าห์มายสง่สดุ พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้พัฒันาแนวิคดิท่ี่�
วิา่ “ประชุาชุนชุาวิเอเชุ่ยจะเป็นผ่้ดำาเนินกิจการขีองเอเชุ่ย” แนวิคิดดงั

คนงานจัดัเตรียมพิ่�นทัี�จัดัแสดงสำาหรับังานแสดงรถุยนต์ในเซีึ่�ยงไฮ� จันีมสี�วนรับัผู้ดิชอบั

ต�อการโจัรกรรมทัรัพิย์สินทัางปัญญาส�วนใหญ�ขีองสหรัฐฯ รวมถุง่กว�าร�อยลี่ะ 80 ขีอง

คดทีัี�ถุ้กตั�งขี�อหาว�าเป็นการจัารกรรมทัางเศรษ์ฐกจิัทัั�งหมด แลี่ะร�อยลี่ะ 60 ขีองคดเีกี�ยว

กบััความลี่บััทัางการค�าทัั�งหมด ตามรายงานขีองกระทัรวงย่ตธิรรมสหรัฐฯ  
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กลา่วิถก่นำามาใชุ้เป็นเห์ต่ผุลในการสถาปนาควิามเป็นผ่้นำาขีองภัมิ่ภัาค
เพ่ั�อเป็นรากฐานส่ก่ารครองอำานาจระดบััโลก โดยได้ที่ำาลายพันัธมิต่รใน
ภัมิ่ภัาคขีองสห์รัฐฯ และขีบััไลส่ห์รัฐฯ ออกจากอินโดแปซิฟิิิก

จ่นก่อให้์เกิดควิามท้ี่าที่ายอยา่งร้ายแรงต่อ่ผลประโยชุน์ด้านต่า่ง ๆ  
ขีองสห์รัฐฯ ซิ่�งรวิมถง่เศรษฐกิจ คา่นิยม และการที่ห์าร ในรายงาน
ประจำา พั.ศ. 2563 ท่ี่�ย่�นต่อ่รัฐสภัา กระที่รวิงกลาโห์มสห์รัฐฯ ได้ระบัุ
ชุดัเจนวิา่เป้าห์มายขีองกองที่พััปลดปลอ่ยประชุาชุนค่อการเป็นกองที่พัั
ระดบััโลกให้์ได้ภัายใน พั.ศ. 2592 รายงานลา่สดุขีองบัริษัที่ แรนด์ คอร์
ปอเรชุนั ท่ี่�ชุ่�อวิา่ “ภัารกิจขีองจ่นในการเป็นผ่้นำาโลก” ได้คาดการณ์วิา่
ห์ากสห์รัฐฯ ไมส่ามารถรักษาต่ำาแห์นง่ผ่้นำาโลกไว้ิได้ สห์รัฐฯ อาจกลาย
เป็นประเที่ศชุายขีอบัในเอเชุ่ย 

สถาบันัวิิจยัสว่ินให์ญ่คาดการณ์วิา่เศรษฐกิจจ่นจะแซิงห์น้าสห์รัฐฯ 
จ่นจะเร่องอำานาจและจะพัยายามชุกันำาโลกให้์ออกห์า่งจากคา่นิยม
ประชุาธิปไต่ยและห์ลกันิต่ธิรรม ที่ศวิรรษท่ี่�กำาลงัจะมาถง่น่ �จะม่ควิาม
สำาคญัอยา่งยิ�งต่อ่ที่ั �งสองประเที่ศและประชุาคมโลก ในอด่ต่ม่การ
แขีง่ขีนักนัขีองมห์าอำานาจต่า่ง ๆ เชุน่ สห์รัฐฯ กบััสห์ราชุอาณาจกัร, 
สห์รัฐฯ กบััรัสเซ่ิย และสห์รัฐฯ กบััญ่�ปุ่ น เม่�อ 20 ป่ท่ี่�แล้วิ ดร. จอห์์น 
เม่ยร์ไชุเมอร์ นกัรัฐศาสต่ร์และนกัวิิชุาการด้านควิามสมัพันัธ์ระห์วิา่ง
ประเที่ศชุาวิอเมริกนั ได้ต่ั �งข้ีอสงัเกต่วิา่การแขีง่ขีนัขีองมห์าอำานาจยงัไม่
สิ �นสดุลง ประเที่ศมห์าอำานาจต่า่ง ๆ ยงัคงเกรงกลวัิซิ่�งกนัและกนั และ
การแขีง่ขีนัด้านควิามมั�นคงท่ี่�อนัต่รายก็เกิดขี่ �นซิำ �าแล้วิซิำ �าเลา่ 

จ่นได้เต่ร่ยมควิามพัร้อมสำาห์รับัการต่อ่ส่้กบััสห์รัฐฯ ในสามแงม่มุ 
ได้แก่ มุง่เน้นการให้์ควิามสำาคญัในประเที่ศและเน้นนโยบัายการพั่�งพัา
ต่นเองห์ร่อลดการพั่�งพัาสห์รัฐฯ ในขีณะเด่ยวิกนัก็ที่ำาให้์ประเที่ศอ่�นที่ั�วิ
โลกพั่�งพัาจ่นมากขี่ �น และเร่งการขียายอิที่ธิพัลขีองจ่นในต่า่งประเที่ศ 
นายส่กลา่วิต่อ่สมาชิุกพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นวิา่ “ต้่นต่อขีองควิามวิุน่วิาย
ท่ี่�ให์ญ่ท่ี่�สดุขีองโลกในปัจจบุันัก็ค่อสห์รัฐอเมริกา” นบััเป็นการระบัวุิา่
สห์รัฐฯ เป็นศตั่ร่ขีองจ่น 

เม่�อเด่อนม่นาคม พั.ศ. 2564 ในการเจรจาระดบััสง่แบับัต่วัิต่อ่ต่วัิ
ครั �งแรกระห์วิา่งจ่นและสห์รัฐฯ ภัายใต้่การนำาขีองประธานาธิบัด่ไบัเดน 

เจ้าห์น้าท่ี่�ที่างการที่ต่่ระดบััสง่ขีองจ่นได้วิิพัากษ์วิิจารณ์โจมต่่การเม่อง
ขีองสห์รัฐฯ และคำาสั�งระห์วิา่งประเที่ศท่ี่�นำาโดยสห์รัฐฯ เป็นเวิลา 18 
นาท่ี่ นายห์ยาง เจ่�ยฉ่อ รัฐมนต่ร่วิา่การกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศ
ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น ย่นกรานวิา่สห์รัฐฯ ไมไ่ด้เป็นต่วัิแที่นขีอง
โลก และจ่นจะปฏิิบัตั่ิต่ามระบับัสงัคมนิยมขีองต่นเองเน่�องจากด่กวิา่
ประชุาธิปไต่ยขีองต่ะวินัต่ก 

ลา่สดุ นายส่ให้์คำาจำากดัควิามแนวิโน้มการพัฒันาขีองยคุห์ลงัการ
ระบัาดให์ญ่วิา่เป็น “ขีาขี่ �นขีองต่ะวินัออกและขีาลงขีองต่ะวินัต่ก” โดย
กลา่วิวิา่ถง่เวิลาแล้วิท่ี่�จ่นจะเผชิุญห์น้ากบััโลกด้วิยควิามมั�นใจ ใน
แถลงการณ์ลา่สดุเม่�อไมน่านมาน่ �ขีองนายส่ซิ่�งต่่พิัมพ์ัในวิารสารอยา่ง
เป็นที่างการขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นท่ี่�ชุ่�อวิา่ ฉิวิซ่ิ�อ นายส่ได้ระบัวุิา่
โลกกำาลงัเกิดควิามวิุน่วิายและจ่นควิรคว้ิาโอกาสน่ �ไว้ิ นายส่อ้างวิา่
ไมม่่ใครเอาชุนะจ่นได้ นายส่ได้ให้์คำามั�นวิา่จะฟ่ิ�นฟิจ่่นให้์ม่สถานะเป็น
ประเที่ศมห์าอำานาจภัายใน พั.ศ. 2592 พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นม่โลก
ที่ศัน์และแนวิที่างปฏิิบัตั่ท่ิี่�ชุดัเจน ดงัน่ � จ่นได้ละทิี่ �งนโยบัายต่า่งประเที่ศ
แบับั “สงบัเสง่�ยม” ขีองนายเต่ิ �งโดยสิ �นเชิุง และขีณะน่ �กำาลงัเดนิห์น้าไป
ในทิี่ศที่างต่รงกนัข้ีามกบััระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศท่ี่�นำาโดยสห์รัฐฯ เม่�อ
วินัครบัรอบั 100 ป่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นเม่�อเด่อนกรกฎาคม พั.ศ. 
2564 นายส่ได้กลา่วิเต่่อนกองกำาลงัต่า่งชุาต่วิิา่ ผ่้ ใดก็ต่ามท่ี่�ต้่องการ
กลั�นแกล้งจ่นจะต้่อง “เล่อดนองศ่รษะเม่�อต้่องปะที่ะกบัักำาแพังเห์ลก็ท่ี่�
ห์ลอมขี่ �นโดยประชุาชุนกวิา่ 1.4 พันัล้านคน” 

อนาคุต์ของการื่แข่งขันด้่านคุวามมั�นคุงเชิงิยุทธ์ศาสำต์ร์ื่
อนาคต่ขีองควิามสงบัเร่ยบัร้อยขีองโลกจะขี่ �นอย่ก่บััวิิธ่การท่ี่�สห์รัฐฯ และ
ประชุาคมโลกต่อบัสนองต่อ่ควิามท้ี่าที่ายท่ี่�ครอบัคลมุขีองจ่นเป็นห์ลกั 
ม่ควิามเข้ีาใจผิดเก่�ยวิกบััภัยัคกุคามขีองจ่นห์ลายประการ นกัวิิเคราะห์์
บัางที่า่นแย้งวิา่จ่นได้รับัผลประโยชุน์มห์าศาลจากระเบ่ัยบัระห์วิา่ง
ประเที่ศในปัจจบุันัและจ่นไมม่่ควิามคดิท่ี่�จะล้มเลกิระเบ่ัยบัดงักลา่วิ นกั
วิิเคราะห์์อ่กสว่ินแย้งวิา่แม้วิา่รัฐบัาลจ่นจะม่เป้าห์มายห์ลายประการ
ท่ี่�ขีดัแย้งกบััสห์รัฐฯ แต่บ่ัที่บัาที่ขีองจ่นในสถาบันัระห์วิา่งประเที่ศก็ยงั
คงเป็นประโยชุน์ต่อ่ประชุาคมโลก รวิมถง่สห์รัฐฯ และนอกจากน่ �ยงั
ม่ผ่้ ท่ี่�เชุ่�อวิา่อิที่ธิพัลในระดบััโลกขีองจ่นม่จำากดั เน่�องจากจ่นใชุ้ห์ลกั
การนโยบัายต่า่งประเที่ศและแนวิที่างการม่บัที่บัาที่ในสงัคมระห์วิา่ง
ประเที่ศ ยงัคงม่นกัวิิเคราะห์์บัางที่า่นท่ี่�แย้งวิา่ส่�อสห์รัฐฯ กลา่วิเกินจริง
ถง่ภัยัคกุคามด้านควิามมั�นคงขีองจ่น เน่�องจากระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศ
ม่ควิามซิบััซ้ิอนและม่ห์ลายชุั �น ดงันั �นจง่ยากท่ี่�จะล้มเลกิ 

รายงาน “แนวิโน้มโลก พั.ศ. 2583” ขีองสภัาขีา่วิกรองแห์ง่ชุาต่ิ
สห์รัฐฯ ระบัถุง่สถานการณ์ 5 สถานการณ์ ได้แก่ สห์รัฐฯ และพันัธมิต่ร
จะยงัคงเป็นผ่้นำาในระบับัระห์วิา่งประเที่ศต่อ่ไป โดยท่ี่�ระเบ่ัยบัระห์วิา่ง
ประเที่ศนั �นจะไมม่่จดุมุง่ห์มาย จะเกิดควิามวิุน่วิายและควิามไมม่ั�นคง 
สงัคมประชุาธิปไต่ยเริ�มแต่กแยกกนัมากขี่ �น โลกจะต่กอย่ใ่นภัาวิะ
อนาธิปไต่ยอยา่งชุ้า ๆ และพันัธมิต่รระดบััโลกท่ี่�นำาโดยสห์ภัาพัยโุรป
และจ่นจะถ่อกำาเนิดขี่ �น

อนาคต่ขีองระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศท่ี่�นำาโดยสห์รัฐฯ ยงัคงม่แนวิ
โน้มท่ี่�ด่อยา่งไมต้่่องสงสยั

แม้วิา่ควิามต่ั �งใจขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นในการปกครองโลกจะ
เป็นไปอยา่งแนว่ิแน ่แต่ก็่ม่แนวิโน้มท่ี่�จะถง่ที่างต่นั เน่�องจากควิามฝั่น

นายหยาง เจัี�ยฉ่อ รัฐมนตรีว�าการกระทัรวงการต�างประเทัศขีองพิรรคคอมมวินิสต์

จันี กลี่�าวในพิธีิเปิดการเจัรจัาระหว�างสหรัฐฯ กบััจันีทัี�เมอ่งแองเคอเรจั รัฐ

อะแลี่สกา เม่�อเดอ่นมนีาคม พิ.ศ. 2564 
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ภูาพิทัี�เลี่อ่นรางขีองผู้้�ประทั�วงหลี่ายพินัคนเดนิขีบัวนบันทั�องถุนนในฮ�องกงเม่�อ พิ.ศ. 2562 เพิ่�อต�อต�านร�างกฎหมายส�งผู้้�ร� ายขี�ามแดนซ่ึ่�งถุ้กต�อต�านอย�าง

หนัก แนวคดิคอมมวินิสต์แลี่ะระเบัียบัวถิุปิีตาธิปไตยแบับัจันีไม�ได�รับัความนิยมในประเทัศจันีหร่อทัั�วโลี่กอกีต�อไป 

ขีองจ่นถ่อเป็นต่วัิแที่นโลกที่ศัน์ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นเป็นห์ลกั 
แนวิคิดคอมมิวินิสต์่และระเบ่ัยบัวิิถ่ปิต่าธิปไต่ยแบับัจ่นไมไ่ด้รับัควิาม
นิยมในประเที่ศจ่นห์ร่อต่า่งประเที่ศอ่กต่อ่ไป การพัฒันาขีองจ่นต้่อง
พั่�งพัาเที่คโนโลย่และบัริการระดบััสง่ขีองสห์รัฐฯ เป็นอยา่งมาก ดงันั �น
จง่ไมใ่ชุเ่ร่�องงา่ยท่ี่�จ่นจะดำาเนินนโยบัายพั่�งพัาต่นเองได้ภัายในระยะ
เวิลาอนัสั �น การแสวิงห์าประชุาธิปไต่ยและเสร่ภัาพัยงัคงเป็นเป้า
ห์มายห์ลกัขีองโลกยคุโลกาภิัวิตั่น์ 

ม่ประเที่ศต่่าง ๆ จำานวินมากขี่ �นเร่�อย ๆ กำาลงัย่นห์ยดัต่่อส่้
กบััการขียายต่วัิในเชิุงรุกขีองจ่น แคนาดา สห์ภัาพัยโุรป และสห์ 
ราชุอาณาจกัร ได้ประสานงานควิำ�าบัาต่รจ่นในข้ีอห์าละเมิดสิที่ธิ
มนษุยชุนต่่อชุนกลุ่มน้อย รัฐสภัาสห์ภัาพัยโุรปผ่านญัต่ต่ิในเด่อน
พัฤษภัาคม พั.ศ. 2564 เพ่ั�อระงบััข้ีอต่กลงในการลงที่นุท่ี่�สห์ภัาพั
ยโุรปเสนอกบััจ่นอย่างเป็นที่างการ และเร่ยกร้องให้์สห์ภัาพัยโุรป
เพิั�มการประสานงานกบััสห์รัฐฯ เพ่ั�อรับัม่อกบััจ่น เยอรมน่ได้
ประกาศใชุ้กฎห์มายห์่วิงโซิ่อปุที่าน โดยกำาห์นดให้์บัริษัที่เยอรมน่
จำากดักิจกรรมขีองต่นเอง ไม่วิ่าจะภัายในห์ร่อภัายนอกภัมิ่ภัาคซิิน
เจ่ยงในภัาคต่ะวินัต่กเฉ่ยงเห์น่อขีองจ่นท่ี่�ซิ่�งพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นถก่
กล่าวิห์าวิ่าฆ่าล้างเผ่าพันัธุ์ชุาวิอยุกร์่

สิ�งท่ี่�สำาคญักวิา่นั �นค่อ สห์รัฐฯ ยงัคงแขี็งแกร่ง ในการแถลงขีา่วิครั �ง
แรกเม่�อเด่อนม่นาคม พั.ศ. 2564 ประธานาธิบัด่ไบัเดนกลา่วิวิา่ จ่น
ต้่องการท่ี่�จะ “เป็นประเที่ศผ่้นำาโลก ประเที่ศท่ี่�รำ�ารวิยท่ี่�สดุในโลก และ
ประเที่ศท่ี่�ม่อำานาจมากท่ี่�สดุในโลก” อยา่งไรก็ต่าม เขีาได้กลา่วิเสริม
วิา่ “ควิามต้่องการขีองจ่นจะไมม่่ที่างเกิดขี่ �นภัายใต้่ควิามดแ่ลขีองผม” 

ฝ่่ายบัริห์ารขีองประธานาธิบัด่ไบัเดนได้ปรับัเปล่�ยนพันัธมิต่รให้์
แก่สห์รัฐฯ ให์ม ่เพ่ั�อเสริมสร้างและปรับัปรุงเคร่อขีา่ยระห์วิา่งประเที่ศ 

สห์รัฐฯ ได้เข้ีาร่วิมองค์การอนามยัโลกและข้ีอต่กลงปาร่สวิา่ด้วิยการ
เปล่�ยนแปลงสภัาพัภัมิ่อากาศอ่กครั �ง และกำาลงัดำาเนินการอยา่งใกล้
ชิุดกบััสห์ภัาพัยโุรป องค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอต่แลนต่กิเห์น่อห์ร่อ 
นาโต่ และกลุม่ประเที่ศอตุ่สาห์กรรมชุั �นนำา 7 ประเที่ศในประเดน็ต่า่ง ๆ  
เชุน่ เที่คโนโลย่ การเปล่�ยนแปลงสภัาพัภัมิ่อากาศ และสทิี่ธิมนษุยชุน 
เพ่ั�อต่อ่ต้่านภัยัคกุคามจากจ่น ในอินโดแปซิฟิิิกห์ลงัสงครามโลกครั �ง
ท่ี่� 2 สห์รัฐฯ ได้สร้างพันัธมิต่รที่างสนธิสญัญากบััออสเต่รเล่ย ญ่�ปุ่ น 
ฟิิลปิปินส์ เกาห์ล่ใต้่ และไที่ย 

ซิ่�งร้่จกักนัในชุ่�อ การเจรจาควิามมั�นคงจต่ภุัาค่ ห์ร่อ ควิอด โดยม่
ออสเต่รเล่ย อินเด่ย ญ่�ปุ่ น และสห์รัฐฯ ให้์ควิามร่วิมม่ออยา่งใกล้ชิุด
ในด้านเศรษฐกิจ การที่ห์ารและห์ว่ิงโซิอ่ปุที่าน นอกจากน่ � ควิอดยงั
ดำาเนินการฝ่่กซ้ิอมปฏิิบัตั่กิารที่างที่ห์ารระดบััพัห์ภุัาค่และเชิุญชุวินให้์
ประเที่ศต่า่ง ๆ เข้ีาร่วิมกบััควิอดมากขี่ �น โดยม่จดุมุง่ห์มายเพ่ั�อยบััยั �ง
ควิามที่ะเยอที่ะยานท่ี่�จะเป็นมห์าอำานาจขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น 

ในขีณะเด่ยวิกนั ชุอ่งแคบัไต้่ห์วินัและที่ะเลจ่นใต้่ได้กลายเป็น
พัรมแดนสำาห์รับัการแขีง่ขีนัระห์วิา่งจ่นและสห์รัฐฯ ไปเส่ยแล้วิ และ
อาจเป็นการพิัสจ่น์การที่ดสอบัครั �งแรกขีองมต่ิขีองประชุาคมโลกใน
การปิดกั �นเส้นที่างขีองจ่นไปส่ก่ารเป็นมห์าอำานาจระดบััโลก ในขีณะท่ี่�
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นย่นยนัวิา่การรวิมต่วัิกนัอยา่งสมบัร่ณ์ขีองจ่นเป็น
ควิามมุง่มั�นท่ี่�ไมอ่าจสั�นคลอนขีองพัรรค สห์รัฐฯ กลบััไมเ่ห์น็วิา่ไต้่ห์วินั
เป็นปัญห์าในควิามสมัพันัธ์กบััจ่นอ่กต่อ่ไป ห์ากแต่เ่ป็นโอกาสในการ
สง่เสริมอินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิดกว้ิาง ซิ่�งน่�ไมเ่พ่ัยงสะท้ี่อนให้์เห์น็
วิา่การแขีง่ขีนัระห์วิา่งจ่นกบััสห์รัฐฯ ม่ควิามรุนแรงมากขี่ �นเที่า่นั �น แต่่
ยงัแสดงให้์เห์น็ถง่ควิามมุง่มั�นอยา่งแนว่ิแนข่ีองสห์รัฐฯ ในการรักษา
ควิามม่อำานาจเห์น่อกวิา่ในภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิกต่อ่ไป  o
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การยกระดับัุ
ในุห้มี่�เกาะแปซิฟิิิก

พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนใหุ้�การส่นับส่น้น
ประเทศในหุ้ม่ิ่เกาะแปซิิฟิิกจากภััยคุ้กคุามิ

ด้�านคุวามิมิั่นคุงต่าง ๆ

เจ้าห์น้าท่ี่� ฟิอรัม
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นมห์าสมทุี่รแปซิฟิิิกม่เกาะประมาณ 30,000 เกาะซิ่�งกระจดั 
กระจายไปที่ั�วิที่ั �งมห์าสมทุี่รและม่สดัสว่ินประมาณร้อยละ 15 ขีอง
พ่ั �นผิวิโลก สว่ินให์ญ่เป็นเกาะปะการังร้าง โดยม่จำานวินประชุากร
เพ่ัยง 12 ล้านคน ซิ่�งมากกวิา่ประชุากรในเม่องห์ลวิงจาการ์ต่าขีอง

อินโดน่เซ่ิยเพ่ัยงเลก็น้อย โดยสว่ินให์ญ่ การดำารงชุ่วิิต่ขีองชุาวิห์ม่เ่กาะ
แปซิฟิิิกจะยด่โยงอย่ก่บััควิามอดุมสมบัร่ณ์ขีองมห์าสมทุี่รอนัยิ�งให์ญ่ 
ห์ร่อควิามสวิยงามขีองแผน่ดนิเกิด ดจุดั�งอญัมณ่เขีต่ร้อนบันผ่นนำ �าที่ะเล
ส่ฟ้ิาครามระยิบัระยบัั

ประเที่ศและดนิแดนในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกท่ี่�อย่ห่์า่งไกลรับัร้่วิา่ต่นเอง
กำาลงัอย่ท่ี่า่มกลางควิามท้ี่าที่ายมากมายท่ี่�ยุง่เห์ยิงไปที่ั�วิโลก ต้่อง
เผชิุญกบััการที่ดสอบัอนัให์ญ่ยิ�งต่ามกาลเวิลา ต่ั �งแต่ร่ะดบัันำ �าที่ะเลท่ี่�
สง่ขี่ �นและที่รัพัยากรท่ี่�ลดน้อยลงไปจนถง่การลอ็กดาวิน์อนัเกิดจาก
โรคระบัาดและการแก่งแยง่ชิุงด่กนัที่างภัมิ่รัฐศาสต่ร์ “สภัาพัแวิดล้อม
ด้านควิามมั�นคงในภัมิ่ภัาคแปซิฟิิิกม่ควิามซิบััซ้ิอนมากขี่ �นอยา่งต่อ่
เน่�อง” ต่ามรายงานขีองการประชุมุห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิก ซิ่�งเป็นห์นว่ิยงาน
ด้านนโยบัายที่างการเม่องและเศรษฐกิจขีองประเที่ศสมาชิุกท่ี่�ก่อต่ั �งขี่ �น
เม่�อ พั.ศ. 2514 เพ่ั�อสง่เสริมสนัต่ภิัาพัและควิามเจริญรุ่งเร่องผา่นควิาม
ร่วิมม่อระดบััภัมิ่ภัาคและระดบัันานาชุาต่ ิ“ชุมุชุนในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกม่
ควิามเส่�ยงต่อ่ภัยัคกุคามด้านควิามมั�นคงจากกลุม่อาชุญากรรมข้ีาม
ชุาต่ ิการเปล่�ยนแปลงสภัาพัภัมิ่อากาศ การก่อการร้าย ภัยัพิับัตั่ิที่าง
ธรรมชุาต่ ิควิามไมม่่เสถ่ยรภัาพัที่างการเม่อง ต่ลอดจนควิามขีดัแย้ง
ภัายใน ผลท่ี่�ต่ามมาค่อควิามปั�นป่วินภัายในประเที่ศ การลดลงขีองราย
ได้จากพัรมแดน การเพิั�มขี่ �นขีองอาชุญากรรมในพ่ั �นท่ี่� และการบังัคบััใชุ้
กฎห์มายท่ี่�ออ่นแอลง”

ที่ั �งเห์น่อคล่�นและใต้่ผิวินำ �า พันัธมิต่ร ห์ุ้นสว่ิน และประเที่ศท่ี่�ม่
แนวิคิดเด่ยวิกนักำาลงัดำาเนินการอยา่งแขี็งขีนัเพ่ั�อเสริมสร้างควิาม
แขี็งแกร่งให้์ภัมิ่ภัาคน่ �ในการต่อ่ต้่านภัยัคกุคามท่ี่�โห์มกระห์นำ�าที่าง
เศรษฐกิจ ภัมิ่อากาศ และควิามมั�นคง รวิมถง่ควิามมุง่มานะขีอง
สาธารณรัฐประชุาชุนจ่นท่ี่�พัยายามใชุ้กำาลงัอิที่ธิพัลเพ่ั�อให้์ได้มาซิ่�งผล
ประโยชุน์สว่ินต่น

“มห์าสมทุี่รแปซิฟิิิกกำาลงัคอ่ย ๆ พัฒันาในเวิลาเด่ยวิกบััท่ี่�กลุม่ผ่้
ก่อกวินควิามสงบัที่ว่ิควิามรุนแรงมากขี่ �น และการปรากฏิต่วัิขีองผ่้สวิม
บัที่บัาที่จากภัายนอกก็เริ�มสร้างควิามกดดนัมากขี่ �นเชุน่กนั” กองที่พัั
นิวิซ่ิแลนด์ระบัใุนรายงาน “ควิามก้าวิห์น้าขีองควิามร่วิมม่อในห์ม่เ่กาะ
แปซิฟิิิก: กรอบัแนวิที่างฝ่่ายกลาโห์มในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิก” ต่่พิัมพ์ัเม่�อ

เด่อนต่ลุาคม พั.ศ. 2562 “การแขีง่ขีนัด้านอิที่ธิพัลในมห์าสมทุี่รแปซิฟิิิกท่ี่�
เข้ีมข้ีนขี่ �น จะซ้ิอนที่บัักบัักลุม่ผ่้ ก่อกวินท่ี่�ยุง่เห์ยิงน่ � ผ่้ ม่บัที่บัาที่ภัายนอกท่ี่�
ต้่องการยกระดบัับัที่บัาที่ขีองต่นในภัมิ่ภัาคอาจใชุ้ประโยชุน์จากประเดน็
เห์ลา่น่ �เป็นเส้นที่างเพ่ั�อการม่อิที่ธิพัล ในวิงกว้ิางกวิา่นั �น จงัห์วิะ ควิาม
รุนแรง และขีอบัเขีต่การม่สว่ินร่วิมขีองผ่้ ม่บัที่บัาที่ภัายนอกท่ี่�คา่นิยมขีอง
เราอาจไมไ่ด้สะท้ี่อนผา่นกิจกรรมขีองพัวิกเขีาเสมอไป นั�นค่อห์วัิใจห์ลกั
ที่างควิามร้่สก่ขีองการแขีง่ขีนัที่างภัมิ่ยทุี่ธศาสต่ร์ท่ี่�เพิั�มมากขี่ �นซิ่�งกระตุ่้น
ให้์ห์ลายประเที่ศห์นัมาให้์ควิามสำาคญักบััมห์าสมทุี่รแปซิฟิิิกอ่กครั �ง”

‘การแผ่่ขยายความิอหุ้ังการ’ ของจีีน
ต่วัิอยา่งท่ี่�ชุดัเจนในประเดน็ดงักลา่วิ: คริิบัาส ในบัรรดาประเที่ศท่ี่�อย่ห่์า่ง
ไกลท่ี่�สดุในโลก ประเที่ศคริิบัาสต่ั �งอย่เ่ก่อบัก่�งกลางระห์วิา่งออสเต่รเลย่
และสห์รัฐอเมริกา แม้วิา่ประเที่ศน่ �จะม่จำานวินประชุากรเพ่ัยง 110,000 
คนท่ี่�สามารถอย่ใ่นสนามก่ฬาคริกเก็ต่ท่ี่�ให์ญ่ท่ี่�สดุขีองอินเด่ยได้อยา่ง
สบัาย แต่เ่กาะปะการัง 33 แห์ง่ขีองคริิบัาสก็กระจดักระจายปกคลมุ
ไปที่ั�วิที่ั �งมห์าสมทุี่รแปซิฟิิิก ที่ำาให้์คริิบัาสเป็นประเที่ศเด่ยวิท่ี่�พัาดผา่น
ซ่ิกโลกที่ั �งส่�และเป็นเขีต่เศรษฐกิจพิัเศษด้วิยพ่ั �นท่ี่�มากกวิา่ 3 ล้าน
ต่ารางกิโลเมต่รซิ่�งให์ญ่กวิา่พ่ั �นท่ี่�แผน่ดนิขีองอินเด่ย ภัายใต้่อนสุญัญา
สห์ประชุาชุาต่วิิา่ด้วิยกฎห์มายที่ะเล เชุน่เด่ยวิกบััประเที่ศอ่�น ๆ คริิบัาส 
ม่สทิี่ธิอธิปไต่ยในการสำารวิจและใชุ้ประโยชุน์จากที่รัพัยากรธรรมชุาติ่
ภัายในเขีต่เศรษฐกิจพิัเศษ ซิ่�งรวิมถง่การประมง นำ �ามนั ก�าซิ และแร่ธาต่ ุ
อนัเป็นขีมุที่รัพัย์แห์ง่ที่รัพัยากรท่ี่�ลอ่ต่าจ่นผ่้ละโมบั

เม่�อเด่อนพัฤษภัาคม พั.ศ. 2564 รัฐบัาลคริิบัาสซิ่�งได้ยตุ่คิวิาม
สมัพันัธ์ที่างการที่ต่่กบััไต้่ห์วินัท่ี่�เป็นประชุาธิปไต่ยเพ่ั�อสนบััสนนุจ่น
คอมมิวินิสต์่ใน พั.ศ. 2562 ประกาศวิา่จ่นให้์การสนบััสนนุที่างการเงิน
สำาห์รับัการวิิจยัศก่ษาควิามเป็นไปได้ในการพัฒันาสนามบันิบันเกาะ
ปะการังแห์ง่ห์น่�งในประเที่ศขีองต่น รัฐบัาลกลา่วิวิา่โครงการน่ �จะชุว่ิย
สง่เสริมด้านการที่อ่งเท่ี่�ยวิ ต่ามรายงานขีองรอยเต่อร์ อยา่งไรก็ต่าม ผ่้
บัญัญตั่กิฎห์มายบัางคนได้แสดงควิามกงัวิลเก่�ยวิกบััควิามสนใจขีอง
จ่นในสนามบันิดงักลา่วิท่ี่�เคยใชุ้เป็นฐานที่พััขีองกองที่พััสห์รัฐอเมริกา
ในสงครามโลกครั �งท่ี่�สอง และต่ั �งคำาถามวิา่โครงการดงักลา่วิจะเป็น
สว่ินห์น่�งขีองโครงการห์น่�งแถบัห์น่�งเส้นที่างขีองจ่น ซิ่�งเป็นแบับัแผน
โครงสร้างพ่ั �นฐานท่ี่�ถก่กระจายไปอยา่งกว้ิางขีวิางในห์ลายประเที่ศเพ่ั�อ
การปลอ่ยสนิเชุ่�ออยา่งเอารัดเอาเปร่ยบัขีองจ่นห์ร่อไม ่ห์น่�งเด่อนต่อ่มา 
ควิามกงัวิลด้านควิามมั�นคงท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััการพัวัิพันัขีองจ่นนำาไปส่ก่าร
เล่�อนพิัจารณาโครงการท่ี่�นำาโดยธนาคารโลก โดยเป็นโครงการต่ดิต่ั �งสาย
เคเบัลิใต้่ที่ะเลเพ่ั�อเพิั�มประสทิี่ธิภัาพัการส่�อสารในคิริบัาสและอ่กสอง
ประเที่ศในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกอนัประกอบัด้วิยสห์พันัธรัฐไมโครน่เซ่ิยและ
นาอร่่ โครงสร้างพ่ั �นฐานดงักลา่วิอาจม่ควิามเชุ่�อมโยงกบััสายเคเบัลิใต้่
ที่ะเลท่ี่�เชุ่�อมกบััดนิแดนกวิมขีองสห์รัฐฯ และใชุ้โดยรัฐบัาลสห์รัฐฯ เป็น
ห์ลกั ต่ามรายงานขีองรอยเต่อร์ บัริษัที่จ่นย่�นข้ีอเสนอในราคาต่ำ�าสดุ แต่่
เจ้าห์น้าท่ี่�ขีองสห์รัฐฯ และประเที่ศห์ม่เ่กาะเต่่อนวิา่บัริษัที่จ่นต้่องให้์ควิาม
ร่วิมม่อกบััห์นว่ิยขีา่วิกรองและห์นว่ิยงานควิามมั�นคงขีองรัฐบัาลจ่น

ใ

เร่ออาร์เคเอส เทัยีนัว เร่อลี่าดตระเวนขีองคริิบัาส (ซึ่�าย) แลี่ะเร่อตรวจัการณ์สแตรทั

ตนัขีองกองกำาลี่งัรักษ์าชายฝัั่�งสหรัฐฯ ดำาเนินการฝ่ั่กซึ่�อมในมหาสม่ทัรแปซิึ่ฟิกเม่�อ 

พิ.ศ. 2562 เร่ออาร์เคเอส เทัยีนัว บัริจัาคให�แก�คริิบัาส โดยเป็นส�วนหน่�งในโครงการ

ขีองรัฐบัาลี่ออสเตรเลี่ยีทัี�จัดัหาเร่อลี่าดตระเวนให�แก� 12 ประเทัศในหม้�เกาะแปซิึ่ฟิก 

ออสเตรเลี่ยีได�มอบัเร่ออาร์เคเอส เทัยีนัว 2 ซ่ึ่�งเป็นเร่อลี่าดตระเวนชั�นการ์เดยีนทัดแทัน

ให�แก�คริิบัาสเม่�อเดอ่นมถ่ิุนายน พิ.ศ. 2564  พั.จ.ต่. ซิาร่า มยุร์/กองกำาลงัรักษาชุายฝั่�งสห์รัฐฯ



หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารใน่ประเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิก เป็น่ความู่พยายามู่ของกอง
ทพับักสหรัฐอเมู่ริกาท่�มู่่ง่เน้่น่ไปยงัแปซิฟิิิกเพ่�อท่มู่่เทให้กบััการเสริมู่สร้าง

ความู่สมัู่พนั่ธ์์ท่�แข็งแกร่งทั�วทั �งโอเช่ียเน่่ย ด้้วยความู่มู่่ง่มู่ั�น่ท่�จะเป็น่อิน่โด้แปซิฟิิิกท่�
เสร่และเปิด้กว้าง หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารประเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกได้้กระชีบััความู่สมัู่พนั่ธ์์
เชิีงประวตัิศิาสติร์ใน่แงข่องมิู่ติรภาพและความู่สมู่าน่ฉันั่ท์ระหวา่งสหรัฐฯ และ
ประเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิก รวมู่ถึงึคา่นิ่ยมู่ท่�มู่่ร่วมู่กนั่ใน่ด้้าน่เสร่ภาพสว่น่บัค่คลและ
ความู่มู่่เอกราชีทั�วโลกท่�ฝัังแน่น่่อย่ใ่น่สำาน่กึรับัผิิด้ชีอบัติอ่สงัคมู่อยา่งเข้มู่แขง็ จาก
การเช่ี�อมู่สมัู่พนั่ธ์์กบััทั �งพนั่ธ์มิู่ติรทางทหาร รัฐบัาล และสงัคมู่ คณะทำางาน่ของ
หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารประเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกจงึใช้ีเคร่อขา่ยความู่เช่ี�ยวชีาญเฉัพาะด้้าน่
อนั่กว้างขวางเพ่�อสร้างคณ่คา่ไปทั�วทั �งโอเช่ียเน่่ย

หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารประเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกประกอบัด้้วยทหารจากทก่ภาคสว่น่
ของกองทพับักสหรัฐฯ ซิึ�งรวมู่ถึงึกองกำาลงัประจำาการ กองทพับัก และกองกำาลงั
พิทกัษ์์มู่าติภ่มิู่่ ก่อติั �งขึ �น่อยา่งเป็น่ทางการเมู่่�อ พ.ศ. 2563 โด้ยหลกั ๆ ประกอบั
ด้้วยหน่ว่ยงาน่และสมู่าชิีกของกองบัญัชีาการสน่บััสน่น่่ภารกิจท่� 9 ซิึ�งติั �งอย่ท่่�ฟิอร์ติ 
ชีาฟิเติอร์ แฟิลติ รัฐฮาวาย โด้ยมู่่สำาน่กังาน่ใหญ่ของหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารประเทศหมู่่่
เกาะแปซิฟิิิกติั �งอย่ ่เน่่�องจากมู่่เจ้าหน้่าท่�ใน่โอเช่ียเน่่ย อย่แ่ล้ว ซิึ�งรวมู่ถึงึเมู่ลาน่่เซ่ิย 
ไมู่โครน่่เซ่ิย และพอลน่่่เซ่ิย กองบัญัชีาการสน่บััสน่น่่ภารกิจท่� 9 จงึมู่่ความู่เหมู่าะ
สมู่อยา่งยิ�งสำาหรับัภารกิจน่่ � โด้ยเฉัพาะอยา่งยิ�งเมู่่�อพิจารณาถึงึความู่สมัู่พนั่ธ์์อนั่ลกึ
ซิึ �งกบััภมิู่่ภาคและการมู่่ทหารหลายน่ายใน่ภารกิจน่่ �ท่�เร่ยกโอเช่ียเน่่ยวา่เป็น่บ้ัาน่ของ
ครอบัครัวและบัรรพบัร่่ษ์ของพวกเขา

พล.จ. ทิโมู่ธ่์ ด่้ คอน่เน่ลล ่จากกองทพับักสหรัฐฯ ซิึ�งเข้ารับัติำาแหน่ง่ผิ่้บัญัชีาการ
สง่สด่้ของหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารประเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกเมู่่�อเด่้อน่มิู่ถึน่่ายน่ พ.ศ. 2564 
กลา่ววา่ "สิ�งท่�ยิ�งใหญ่ของกองบัญัชีาการสน่บััสน่น่่ภารกิจท่� 9 ค่อการก่อกำาเนิ่ด้ของ
เรามู่าจากกองพลทหารท่�มู่าจากประเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกจริง ๆ" "พวกเขาเป็น่กอง
พลทหารอนั่น่า่ทึ�งท่�ได้้รับัทกัษ์ะและการฝึักซ้ิอมู่ทางทหารท่�ยอด้เย่�ยมู่จากกองทพั
บักสหรัฐฯ พวกเขาน่ำาสิ�งท่�เป็น่เอกลกัษ์ณ์ ซิึ�งน่ั�น่ค่อวฒัน่ธ์รรมู่ ภาษ์า และความู่ค่้น่
เคยใน่การด้ำาเนิ่น่ช่ีวิติมู่าให้แก่เรา ใน่หลาย ๆ ครั �งก็มู่าจากเร่�องราวท่�มู่่อย่ใ่น่แปซิฟิิิก
ติอน่ใต้ิ"

เน่่�องจากความู่พยายามู่ใน่โอเช่ียเน่่ยเริ�มู่ก่อร่างขึ �น่ใน่ชีว่งต้ิน่ป่ พ.ศ. 2563 จงึ
มู่่การสร้างคณะทำางาน่ด้้าน่เส้น่ทางโอเช่ียเน่่ยขึ �น่เพ่�อสน่บััสน่น่่ประเทศหมู่่เ่กาะ
แปซิฟิิิก โด้ยคณะทำางาน่ด้งักลา่วประกอบัด้้วยผิ่้ชีำาน่าญการด้้าน่กิจการพลเร่อน่
พร้อมู่กบััผิ่้ เช่ี�ยวชีาญด้้าน่วฒัน่ธ์รรมู่ สร้างขึ �น่โด้ยมู่่จด่้มู่่ง่หมู่ายเพ่�อให้บัรรล่
วตัิถึป่ระสงค์หลายประการ โด้ยสองอนั่ด้บััแรกค่อการสร้างข่ด้ความู่สามู่ารถึของ
ประเทศเจ้าภาพและการกระชีบััความู่สมัู่พนั่ธ์์ทั�วทั �งโอเช่ียเน่่ย

คณะทำางาน่ด้้าน่เส้น่ทางโอเช่ียเน่่ยได้้ใช้ีความู่สามู่ารถึด้้าน่วิศวกรรมู่บัริการ 
การแพทย์ และสตัิวแพทย์จากกองทพับักสหรัฐฯ และองค์กรท่�สงักดั้อย่เ่พ่�อให้ชีว่ย
เหลอ่ได้้ทั�วทั �งภมิู่่ภาค น่อกจากน่่ � กองบัญัชีาการสน่บััสน่น่่ภารกิจท่� 9 ยงัได้้สง่คณะ
ทำางาน่เข้าร่วมู่กบััประเทศใน่หมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกเพ่�อวางแผิน่รับัมู่่อภยัพิบัตัิ ิให้ความู่
ร่วมู่มู่่อด้้าน่ความู่มู่ั�น่คง ติลอด้จน่แลกเปล่�ยน่ทกัษ์ะทางทหาร การฝึักซ้ิอมู่ทาง
ทหารร่วมู่กนั่ เชีน่่ เส้น่ทางแปซิฟิิิก ชีว่ยเพิ�มู่ความู่พร้อมู่ให้แก่กองกำาลงัของสหรัฐฯ 
พนั่ธ์มิู่ติร รวมู่ถึงึห่้น่สว่น่ การผิสมู่ผิสาน่ความู่เช่ี�ยวชีาญด้้าน่วฒัน่ธ์รรมู่ กิจการ
พลเร่อน่ และด้้าน่สทิธิ์ประโยชีน์่ท่�ใช้ีแน่วทางแบับับัร่ณาการทก่หน่ว่ยงาน่ของภาค

รััฐของหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิก ส่ง่ผลให้การัเป็น่พันั่ธมิู่ติรัยืน่ยาว
และการัเติบิัโติยั�งยืน่

หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกไมู่เ่คยปรัาศจากความู่ท้าทาย ทนั่ทีที�
หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัดังักลา่วเปิดัติวั การัรัะบัาดัของโรัคโควิดั 19 ก็มู่าถึงึ ซิึ�งส่ง่ผลกรัะ
ทบัติอ่การัปฏิิบัตัิกิารัเป็น่อยา่งมู่าก พัล.ติ. เอริัค มู่อเรัย์ ซิึ�งขณะน่ั �น่ดัำารังติำาแหน่ง่
หวัหน้่าฝ่่ายปฏิิบัตัิกิารักลา่ววา่ "เรัาถึก่บังัคบััให้ล้มู่เลกิทกุส่ิ�งที�เรัากำาลงัดัำาเนิ่น่การั
อย่ ่และทำาให้เรัาต้ิองปรัับัเปลี�ยน่แผน่ของเรัาใหมู่เ่พืั�อให้ดัำาเนิ่น่การัติอ่ไปได้ั" "ใน่แง่
มู่มุู่ของการัปฏิิบัตัิกิารั น่บััเป็น่ความู่ท้าทายอยา่งเหลอืเชืื่�อเกิน่กวา่จะหาคำาติอบัได้ั 
ซิึ�งต้ิองใช้ื่วธีิการัแก้ปัญหาที�ส่ร้ัางส่รัรัค์ ความู่อดัทน่ และการัทำางาน่ร่ัวมู่กนั่ใน่ทกุ
ภาคส่ว่น่ รัวมู่ถึงึปรัะเทศพันั่ธมิู่ติรัและปรัะเทศใน่แถึบัโอเชีื่ยเนี่ยที�เกี�ยวดัองกนั่เป็น่
อยา่งมู่าก"

แมู้่จะต้ิองเผชิื่ญกบััอปุส่รัรัค แติค่ณะทำางาน่ของหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศ
หมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกก็ยงัคงเดันิ่หน้่าส่น่บััส่น่นุ่ปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกติอ่ไป ฟิิจิ หมู่่่
เกาะมู่าร์ัแชื่ลล์ ปาเลา ปาปัวนิ่วกินี่ และติมิู่อร์ั-เลส่เติเป็น่ปรัะเทศแรักที�ได้ัรัับัผล
ปรัะโยชื่น์่จากความู่มูุ่ง่มู่ั�น่ที�เพิั�มู่ขึ �น่ติอ่โอเชีื่ยเนี่ยของกองบัญัชื่าการัส่หรััฐฯ ปรัะจำา
ภาคพืั �น่อิน่โดัแปซิฟิิิก การัให้การัส่น่บััส่น่นุ่การัรัับัมืู่อกบััโรัคโควดิั 19 ใน่ปรัะเทศ
พันั่ธมิู่ติรัเหลา่นี่ �กลายเป็น่จดุัส่น่ใจหลกัของคณะทำางาน่ของหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารั
ปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิก

แมู้่วา่การัรัะบัาดัใหญ่จะมู่าพัร้ัอมู่ความู่ท้าทายติา่ง ๆ จน่ถึงึ พั.ศ. 2564 แติ่
หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกก็ยงัคงดัำาเนิ่น่การัส่ร้ัางขีดัความู่ส่ามู่ารัถึ
และขยายการัเข้าถึงึปรัะเทศใน่หมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกมู่ากขึ �น่ หวัใจส่ำาคญัของความู่ส่ำาเร็ัจ
ครัั �งนี่ �คือศกัยภาพัใน่การัหาวิธีแก้ปัญหาที�เหมู่าะส่มู่กบััปรัะเทศเจ้าบ้ัาน่แติล่ะแหง่ 
ส่ว่น่ปรัะกอบัส่ำาคญัของส่ต่ิรัส่ำาเร็ัจคือความู่ผก่พันั่ทางวฒัน่ธรัรัมู่ที�ลกึซิึ �ง และความู่
ส่มัู่พันั่ธ์ที�หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกมีู่กบััปรัะเทศพันั่ธมิู่ติรัเจ้าภาพั

ทกุแงมู่่มุู่ของการัปฏิิบัตัิกิารัยงัครัอบัคลมุู่ถึงึการัซิมึู่ซิบััทางวฒัน่ธรัรัมู่และการั
ศกึษา ใน่ชื่ว่งการัฝึ่กร่ัางกายที�ผา่น่มู่า ส่มู่าชิื่กหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะ
แปซิฟิิิกได้ัเรีัยน่วิธีการัพัายเรืัอ จ.ส่.อ. คริัส่ เกาปยุกี ได้ัน่ำาเหลา่น่ายทหารัเรีัยน่ร้่ั
เรืั�องพืั �น่ฐาน่ของวธีิการัเดิัน่เรืัอแบับัโบัรัาณนี่ � จ.ส่.อ. เกาปยุกีกลา่ววา่ "การัพัายเรืัอ
เป็น่มู่ากกวา่น่ั �น่ ส่ิ�งนี่ �คือวธีิการัที�ดีัใน่การัทำาความู่เข้าใจ ส่มัู่ผสั่ปรัะส่บัการัณ์ ติลอดั
จน่เข้าถึงึผ่้คน่และวฒัน่ธรัรัมู่ที�เรัากำาลงัให้ความู่ชื่ว่ยเหลือ" "ขน่บัธรัรัมู่เนี่ยมู่และ
รัะเบีัยบัวิน่ยัของกีฬาชื่นิ่ดันี่ �มีู่ความู่เชืื่�อมู่โยงอยา่งลกึซิึ �งกบััส่งัคมู่โบัรัาณติา่ง ๆ เหลา่
นี่ �" เจ้าหน้่าที�ของหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกยงัได้ัซิมึู่ทรัาบักิจกรัรัมู่เชิื่ง
วฒัน่ธรัรัมู่ เชื่น่่ พิัธีกาวาและงาน่คืน่ส่่เ่หย้าชื่าวเกาะแปซิฟิิิกอีกด้ัวย

เส้่น่ทางแปซิฟิิิกได้ัรัับัการัออกแบับัและมีู่กองทพัับักส่หรััฐฯ ปรัะจำาภาคพืั �น่
แปซิฟิิิกเป็น่แกน่น่ำา เพืั�อยกรัะดับััความู่พัร้ัอมู่ของกองกำาลงัส่หรััฐฯ พันั่ธมิู่ติรั และหุ้น่
ส่ว่น่ผา่น่การัฝึ่กซ้ิอมู่ทางทหารัร่ัวมู่กนั่ การัฝึ่กซ้ิอมู่นี่ �กรัะจายไปทั�วอิน่โดัแปซิฟิิิกและ
เมืู่�อไมู่น่่าน่มู่านี่ �ยงัครัอบัคลมุู่ไปถึงึรัายชืื่�อปรัะเทศใน่แถึบัโอเชีื่ยเนี่ยที�กำาลงัเติบิัโติขึ �น่
อยา่งติอ่เนื่�อง

หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกเข้าส่่ปี่ พั.ศ. 2565 ใน่ฐาน่ะส่นิ่ทรััพัย์
ที�เติบิัโติเติม็ู่ที�ซิึ�งกองบัญัชื่าการัส่หรััฐฯ ภาคพืั �น่อิน่โดัแปซิฟิิิกพัึ�งพัาเพืั�อส่ร้ัางความู่
ส่มัู่พันั่ธ์เชิื่งยทุธศาส่ติร์ัติอ่ไป และเพืั�อให้ภมิู่่ภาคนี่ �มีู่บัทบัาทที�มู่ั�น่คงยั�งยืน่ ติั �งแติก่ารั
มีู่ส่ว่น่ร่ัวมู่ของผ่้น่ำารัะดับััส่ง่ การัฝึ่กซ้ิอมู่ร่ัวมู่กนั่ การัจดััการัปรัะชื่มุู่ ความู่ชื่ว่ยเหลือ
ด้ัาน่มู่น่ษุยธรัรัมู่ และการัวางแผน่รัับัมืู่อภยัพิับัตัิ ิไปจน่ถึงึการัส่น่บััส่น่นุ่ที�เกี�ยวข้อง
กบััโรัคโควดิั 19 รัวมู่ถึงึการัมีู่ส่ว่น่ร่ัวมู่ของวิศวกรั ติลอดัจน่การัชื่ว่ยเหลือพัลเมืู่อง
และโครังการัติา่ง ๆ หน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกจงึได้ัส่ร้ัางขีดัความู่
ส่ามู่ารัถึและคณุคา่แก่ปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกอยา่งมู่หาศาล "ส่หรััฐฯ และปรัะเทศ
หมู่่เ่กาะแปซิฟิิิกใน่โอเชีื่ยเนี่ยได้ัร่ัวมู่กนั่แบัง่ปัน่คา่นิ่ยมู่พืั �น่ฐาน่หลายปรัะการัอนั่
เกี�ยวข้องกบััรัะบัอบัปรัะชื่าธิปไติยและแน่วทางจิติวญิญาณติอ่การัดัำารังอย่ข่อง
มู่น่ษุย์ที�ปลก่ฝั่งความู่เคารัพัติอ่ปัจเจกบัคุคลภายใน่บัริับัททางส่งัคมู่ที�เข้มู่แขง็" พั.อ. 
เบัลส่ แซิน่โดัล ิรัองผ่้บัญัชื่าการัของหน่ว่ยปฏิิบัตัิกิารัปรัะเทศหมู่่เ่กาะแปซิฟิิิก กลา่ว 
"คา่นิ่ยมู่ที�มีู่ร่ัวมู่กนั่และความู่ส่มัู่พันั่ธ์เชิื่งปฏิิบัตัิกิารัซิึ�งได้ัปรัะโยชื่น์่ทั �งส่องฝ่่าย ทำาให้
ปรัะส่าน่ความู่ร่ัวมู่มืู่อกนั่ได้ัอยา่งเป็น่ธรัรัมู่ชื่าติ"ิ

ห
ห์นว่ิยปฏิิบัตั่กิารในประเที่ศห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิก

หุ้้�นส่่วนภาคพื้้�นแปซิฟิิิก
สร้้างสัมพัันธ์์ที่่�ยั่ั�งยั่ืนในปร้ะเที่ศหม่�เกาะแปซิิฟิิก
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การพัวัิพันัขีองจ่นในโครงการโครงสร้างพ่ั �นฐานขีองคิริบัาสก่อให้์
เกิด “โอกาสแก่ฐานที่พััจ่นห์ร่ออยา่งน้อยในเบ่ั �องต้่น ค่อสิ�งอำานวิยควิาม
สะดวิกอนัม่ศกัยภัาพัท่ี่�ใชุ้ได้สองด้าน ซิ่�งเกิดขี่ �น ณ ศน่ย์กลางมห์าสมทุี่ร
แปซิฟิิิก” ระบัไุว้ิในบัที่ควิามประจำาเด่อนกนัยายน พั.ศ. 2563 ในเดอะ
สแต่รต่เที่อจิสต์่ ส่�อสิ�งพิัมพ์ัขีองสถาบันันโยบัายเชิุงยทุี่ธศาสต่ร์ขีอง
ออสเต่รเล่ยซิ่�งเป็นสถาบันัวิิจยัท่ี่�ต่ั �งอย่ใ่นแคนเบัอร์รา “สิ�งอำานวิยควิาม
สะดวิกเห์ลา่น่ �จะชุว่ิยให้์จ่นสามารถเข้ีาควิบัคมุแห์ลง่ประมงปลาที่น่า่ท่ี่�
ด่ท่ี่�สดุในโลกรวิมถง่เขีต่แห์ลง่แร่ธาต่ใุต้่ที่ะเลลก่ ที่ั �งยงัอย่ใ่กล้กบััฐานที่พัั
สห์รัฐฯ ท่ี่�ห์ม่เ่กาะฮาวิาย เกาะปะการังควิาจาเลน เกาะปะการังจอห์์นส
ต่นั รวิมที่ั �งเกาะเวิก และยงัอย่ใ่นต่ำาแห์นง่เส้นที่างเดนิเร่อสำาคญัระห์วิา่ง
อเมริกาเห์น่อ ออสเต่รเล่ย และนิวิซ่ิแลนด์อ่กด้วิย”

“การแสดงต่นท่ี่�แผข่ียายมากขี่ �น” ขีองรัฐบัาลจ่นกำาลงัสมัผสัได้ที่ั�วิ
ที่ั �งห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิก ต่ามรายงานขีองอเลก็ซิานเดอร์ บ่ั เกรย์ นกัวิิชุาการ
อาวิโุสด้านกิจการควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่ขิีองสภัานโยบัายต่า่งประเที่ศ
ขีองอเมริกา นายเซิอร์รังเจล วิิปส์ จเ่น่ยร์ ประธานาธิบัด่ท่ี่�มาจากการ
เล่อกต่ั �งคนให์มข่ีองปาเลา ออกมาเร่ยกร้องวิา่จ่นกำาลงัขีม่ขี่ป่ระเที่ศห์ม่่
เกาะขีองต่นเม่�อเด่อนมกราคม พั.ศ. 2564 ห์น่�งเด่อนให้์ห์ลงัห์นว่ิยงาน
ที่างที่ะเลขีองปาเลาท่ี่�ได้รับัควิามชุว่ิยเห์ล่อจากกองกำาลงัรักษาชุายฝั่�ง
สห์รัฐฯ ได้ยด่เร่อจ่นท่ี่�ต้่องสงสยัวิา่กำาลงัเก็บัปลงิที่ะเลในนา่นนำ �าขีองปา
เลาโดยผิดกฎห์มาย กองเร่อที่างที่ะเลขีนาดให์ญ่ท่ี่�อย่ห่์า่งไกลขีองจ่น
ถ่อเป็นผ่้กระที่ำาผิดรายให์ญ่ท่ี่�สดุในโลกในการที่ำาประมงท่ี่�ผิดกฎห์มาย 
ขีาดการรายงาน และไร้การควิบัคมุ ซิ่�งม่สดัสว่ินประมาณร้อยละ 30 
ขีองการที่ำาประมงในมห์าสมทุี่รที่ั �งห์มด “ในด้านขีองที่รัพัยากรธรรมชุาต่ิ 
จ่นได้ฉวิยโอกาสใชุ้ประโยชุน์จากที่รัพัยากรประมงในภัมิ่ภัาคน่ �

อยา่งอกุอาจ” นายซิาโต่ฮิโระ อากิโมโต่ะ 
ประธานมล่นิธิเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัซิาซิาคาวิา่แห์ง่
สห์รัฐอเมริกา ซิ่�งเป็นองค์กรไมแ่สวิงห์าผลกำาไร 
ระบัใุนห์นงัส่อพิัมพ์ัเดอะเจแปนไที่มส์ “เน่�อง
ด้วิยจ่นได้ใชุ้ที่รัพัยากรในนา่นนำ �าใกล้ชุายฝั่�ง
เพ่ั�อจดัห์าให้์แก่ผ่้บัริโภัคในประเที่ศท่ี่�ม่ควิาม
ต้่องการเพิั�มมากขี่ �นจนเห์ล่อน้อยลง ภัมิ่ภัาค
ห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกน่ �จง่เป็นนา่นนำ �าท่ี่�กว้ิางให์ญ่
และอดุมสมบัร่ณ์ท่ี่�มาพัร้อมโอกาสมากมาย
สำาห์รับัจ่น”

นอกจากน่ � รัฐบัาลจ่นยงัใชุ้อำานาจบ่ับับังัคบัั
ที่างเศรษฐกิจรวิมถง่ต่อบัโต้่ปาเลาอนัเน่�องมา
จากการม่ควิามสมัพันัธ์ที่างการที่ต่่กบััไต้่ห์วินั 
โดยห์ลกัแล้วิค่อการห้์ามนกัที่อ่งเท่ี่�ยวิชุาวิจ่น
เย่อนปาเลา ก่อให้์เกิดการปิดกั �นกระแสรายได้
สำาคญัขีองปาเลาอนัเป็นจดุห์มายปลายที่าง
ยอดนิยมสำาห์รับันกัที่อ่งเท่ี่�ยวิ “ควิามท้ี่าที่ายท่ี่�
ห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกท่ี่�เลก็ท่ี่�สดุกำาลงัเผชิุญอย่ค่วิร
เป็นสิ�งสำาคญัลำาดบััต้่น ๆ ท่ี่�ต้่องคำานง่ถง่” นาย
เกรย์ อด่ต่ผ่้อำานวิยการฝ่่ายควิามมั�นคงโอเชุ่ย
เน่ยและอินโดแปซิฟิิิกขีองสภัาควิามมั�นคงแห์ง่
ชุาต่สิห์รัฐฯ ระบัไุว้ิในนิต่ยสารเดอะดโิพัลแมต่ 
เม่�อเด่อนพัฤษภัาคม พั.ศ. 2564 “รัฐเห์ลา่น่ �ไม่

เพ่ัยงแต่ม่่ภัมิ่ยทุี่ธศาสต่ร์ท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุขีองภัมิ่ภัาค แต่ย่งัม่ควิามเป็น
ประชุาธิปไต่ยท่ี่�มุง่มั�นพัยายามปรับัต่วัิให้์สอดคล้องกบััผลประโยชุน์
ขีองสห์รัฐฯ ในเวิท่ี่ระดบัันานาชุาต่แิละในองค์การสห์ประชุาชุาต่มิาเป็น
ระยะเวิลานานอ่กด้วิย”

‘เวทีี่ที่ี่มิีจ้ีด้ม้ิ่งหุ้มิายเด้ียวกัน’
ควิามมุง่มั�นร่วิมกนัในการจดัการกบััควิามท้ี่าที่ายเห์ลา่นั �นกำาลงัค่บั
คลานเข้ีามา เน่�องด้วิยพันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินฝั่�งประชุาธิปไต่ยได้ขียาย
การม่สว่ินร่วิมขีองต่นในภัมิ่ภัาคดงักลา่วิแล้วิในบัางสว่ิน เพ่ั�อต่อ่ต้่าน
ควิามมกัให์ญ่ใฝ่่สง่ขีองเจ้ามห์าอำานาจอยา่งพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น “สิ�ง
ห์น่�งท่ี่�เราต่ั �งใจจะที่ำาในชุว่ิงไมก่่�ป่ข้ีางห์น้า โดยร่วิมงานอยา่งใกล้ชิุด
กบััประเที่ศพันัธมิต่รอยา่งออสเต่รเล่ย นิวิซ่ิแลนด์ ญ่�ปุ่ น และประเที่ศ
อ่�น ๆ ค่อการประชุมุร่วิมกบััประเที่ศในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกเพ่ั�อพัด่คยุเก่�ยวิ
กบััเวิท่ี่ท่ี่�ม่จดุมุง่ห์มายเด่ยวิกนั” นายเคิร์ต่ แคมป์เบัลล์ ผ่้ประสานงาน
ด้านกิจการอินโดแปซิฟิิิกขีองสภัาควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่สิห์รัฐฯ กลา่วิ
ในระห์วิา่งงานท่ี่�จดัขี่ �นโดยศน่ย์วิิจยัควิามมั�นคงแห์ง่อเมริกาแห์ง่ให์ม่
เม่�อเด่อนมิถนุายน พั.ศ. 2564 “ห์ม่เ่กาะเห์ลา่น่ �เป็นเกาะท่ี่�เราจะได้รับั
ผลประโยชุน์ที่างศ่ลธรรมเชิุงประวิตั่ศิาสต่ร์และที่างยทุี่ธศาสต่ร์อยา่ง
มห์าศาล” นายแคมป์เบัลล์กลา่วิ ต่ามรายงานขีองรอยเต่อร์ “และท่ี่�
เพิั�มมากขี่ �นอยา่งต่อ่เน่�องค่อท่ี่�น่�เป็นเวิท่ี่ขีองการแขีง่ขีนัที่ั �งในแงข่ีองคา่
นิยม บัที่บัาที่ในองค์การสห์ประชุาชุาต่ ิควิามท้ี่าที่ายด้านสขุีภัาพั การ
เปล่�ยนแปลงที่างสภัาพัภัมิ่อากาศ บัที่บัาที่ที่างการที่ห์ารท่ี่�อาจเกิดขี่ �น 
และฝ่ง่พันัธุ์ปลาเพ่ั�อการประมงท่ี่�ด่ต่อ่สขุีภัาพัเพ่ัยงแคต้่่องแยกประเภัที่
ให์มเ่ที่า่นั �น”

จัากซึ่�าย พิลี่.ต. พิาโบัลี่ วาเลี่อริน นายทัหารประสานงานสำานักงานความร�วมมอ่ด�านกลี่าโหมจัากกองทัพัิบัก

สหรัฐฯ, พิลี่.จั. ฟาล้ี่ เรต แลี่ค รองเสนาธิการกองกำาลี่งัป� องกนัตมิอร์-เลี่สเต, พิ.อ. คาลี่สิโต ซึ่านโตส โคลี่อิาต ิ

เสนาธิการกองกำาลี่งัป� องกนัตมิอร์-เลี่สเต, พิลี่.ต. ร้บัี จั ีปฏิิบััตกิารในคณะทัำางานตมิอร์-เลี่สเตขีองหน�วยปฏิิบััตกิาร

ประเทัศหม้�เกาะแปซิึ่ฟิกจัากกองทัพัิบักสหรัฐฯ แลี่ะ ส.ทั. ลี่เิดยี แมค็คนินีย์ จัากกองทัพัิบักสหรัฐฯ เจั�าหน�าทัี�ทัหาร

ชั�นประทัวนฝั่� ายประสานงานด�านวฒันธรรมขีองคณะทัำางานตมิอร์-เลี่สเต ออกตระเวนตมิอร์-เลี่สเตตะวนัออก 

ส.ที่. โซิโลมอน นาวิาโร/ห์นว่ิยปฏิิบัตั่กิารในประเที่ศห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิก
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ญ่�ปุ่ นและสห์รัฐฯ เป็นพันัธมิต่รการเจรจาขีองการประชุมุห์ม่เ่กาะ
แปซิฟิิิก (ออสเต่รเลย่และนิวิซ่ิแลนด์เป็นสมาชิุก) และได้ให้์เงินชุว่ิยเห์ลอ่
เป็นจำานวินมากแก่เวิท่ี่การประชุมุน่ � รัฐบัาลญ่�ปุ่ นได้ให้์เงินชุว่ิยเห์ลอ่ใน
การสง่เสริมการพัฒันาแก่ภัมิ่ภัาคน่ �เป็นจำานวินเงิน 580 ล้านดอลลาร์
สห์รัฐ (ประมาณ 1.9 ห์ม่�นล้านบัาที่) ต่ั �งแต่ ่พั.ศ. 2561 ขีณะท่ี่�รัฐบัาล
สห์รัฐฯ ได้บัริจาคเงินชุว่ิยเห์ลอ่เป็นจำานวินเงิน 350 ล้านดอลลาร์สห์รัฐ 
(ประมาณ 1.1 ห์ม่�นล้านบัาที่) ต่อ่ป่ ต่ามข้ีอมล่เฉพัาะขีองรัฐบัาล ยิ�งไป
กวิา่นั �น โครงการเต่ร่ยมควิามพัร้อมด้านสภัาพัภัมิ่อากาศขีององค์การ
เพ่ั�อการพัฒันาระดบัันานาชุาต่ขิีองสห์รัฐฯ ยงัได้จดัสรรเงินจำานวิน 24 
ล้านดอลลาร์สห์รัฐฯ (ประมาณ 790 ล้านบัาที่) ในระห์วิา่งป่ พั.ศ. 2560 
ถง่ พั.ศ. 2565 เพ่ั�อชุว่ิยประเที่ศและดินแดนในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกบัรรเที่า
ผลกระที่บัอนัเกิดจากการเปล่�ยนแปลงที่างสภัาพัภัมิ่อากาศ

สห์รัฐฯ ยงัได้ที่ำาข้ีอต่กลงที่วิิภัาค่วิา่ด้วิยผ่้ขีบััข่ี�เร่อท่ี่�อนญุาต่ให้์ห์นว่ิย
งานบังัคบััใชุ้กฎห์มายท้ี่องถิ�นสามารถส่้รบักบัักลุม่อาชุญากรรมภัายใน
เขีต่เศรษฐกิจพิัเศษขีองประเที่ศต่น ขีณะอย่บ่ันเร่อขีองกองกำาลงัรักษา
ชุายฝั่�งสห์รัฐฯ ได้อ่กด้วิย เม่�อ พั.ศ. 2563 กองที่พััสห์รัฐฯ ได้ก่อต่ั �งห์นว่ิย
ปฏิิบัตั่กิารในประเที่ศห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกเพ่ั�อยกระดบัับัที่บัาที่ขีองต่นใน
ภัมิ่ภัาครวิมถง่ชุว่ิยเห์ล่อประเที่ศและดินแดนในห์ม่เ่กาะด้วิยการวิาง
แบับัแผนและดำาเนินโครงการชุว่ิยเห์ล่อพัลเม่อง ปฏิิบัตั่กิารและการฝ่่ก
ซ้ิอมที่างที่ห์ารและด้านควิามมั�นคง ต่ลอดจนโครงการควิามชุว่ิยเห์ล่อ
ด้านมนษุยธรรมและการบัรรเที่าภัยัพิับัตั่ิ

นอกจากน่ � ใน พั.ศ. 2563 กองเร่อสห์รัฐฯ ภัาคพ่ั �นแปซิฟิิิกยงัเป็นเจ้า
ภัาพัจดัการฝ่่กซ้ิอม ริม ออฟิ เดอะ แปซิฟิิิก ครั �งท่ี่� 27 ท่ี่�จดัขี่ �นที่กุสองป่ โดย
ออกแบับัมาเพ่ั�อเพิั�มพัน่ควิามสามารถในการที่ำางานร่วิมกนั และควิามร่วิม

ม่อที่างที่ะเลเชิุงยทุี่ธศาสต่ร์อนัม่ควิามสำาคญัยิ�งต่อ่การรับัรองด้านควิาม
ปลอดภัยัขีองเส้นที่างเดนิเร่อ เพ่ั�อสนบััสนนุอินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิด
กว้ิาง การฝ่่กซ้ิอม ริม ออฟิ เดอะ แปซิฟิิิก จดัขี่ �นท่ี่�ที่ะเลรอบัห์ม่เ่กาะฮาวิาย
เป็นเวิลาสองสปัดาห์์ในเด่อนสงิห์าคม พั.ศ. 2563 ประกอบัด้วิยเร่อ 22 ลำา 
เร่อดำานำ �า 1 ลำา และเจ้าห์น้าท่ี่�อ่กกวิา่ 5,300 คนจาก 10 ประเที่ศพันัธมิต่ร

นอกเห์น่อจากการให้์การสนบััสนนุด้านการเงินในภัาคสว่ินต่า่ง ๆ  
เชุน่ การศก่ษา สขุีภัาพั และโครงสร้างพ่ั �นฐานแล้วิ ญ่�ปุ่ นยงัร่วิมดำาเนิน
การจดัต่ั �งศน่ย์ห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกในโต่เก่ยวิ โดยก่อต่ั �งขี่ �นเม่�อ พั.ศ. 
2539 เพ่ั�อชุว่ิยเห์ล่อสมาชิุกการประชุมุห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกในการพัฒันา
เศรษฐกิจอยา่งยั�งย่นผา่นการสง่เสริมการลงที่นุ การค้า และการที่อ่ง
เท่ี่�ยวิ ต่ามรายงานขีองกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศญ่�ปุ่ น ญ่�ปุ่ นยงัผลกั
ดนัควิามร่วิมม่อด้านกลาโห์มและการแลกเปล่�ยนกบััประเที่ศห์ม่เ่กาะ
แปซิฟิิิกอนัเป็นสว่ินห์น่�งขีองวิิสยัที่ศัน์ขีองอินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิด
กว้ิางขีองญ่�ปุ่ น ต่ามรายงานขีองกระที่รวิงกลาโห์มญ่�ปุ่ น ซิ่�งรวิมถง่การ
จดัให้์ม่การเจรจาด้านกลาโห์มระห์วิา่งห์ม่เ่กาะญ่�ปุ่ นกบััแปซิฟิิิก การ
ประชุมุระดบััรัฐมนต่ร่วิา่การกระที่รวิงกลาโห์มแบับัพัห์ภุัาค่เป็นครั �งแรก 
และการสง่เสริมการเข้ีาเย่�ยมชุมอากาศยานและที่า่เร่อโดยห์นว่ิยกอง
กำาลงัป้องกนัต่นเองญ่�ปุ่ น “ญ่�ปุ่ นม่บัที่บัาที่โดดเดน่ในฐานะพันัธมิต่ร
สำาคญัขีองสห์รัฐฯ และในฐานะประเที่ศในเอเชุ่ยท่ี่�ม่ควิามสมัพันัธ์กบัั
ประเที่ศห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกมาอยา่งยาวินานและต่อ่เน่�อง” นายอากิโม
โต่ะ ระบัใุนเดอะเจแปนไที่มส์ เม่�อเด่อนธนัวิาคม พั.ศ. 2562 “ญ่�ปุ่ นยงั
สามารถเน้นยำ �าถง่ประโยชุน์ขีองการพัฒันาเศรษฐกิจและการดแ่ลรักษา
สิ�งแวิดล้อมผา่นคา่นิยมท่ี่�ยด่ถ่ออนัได้แก่ ห์ลกันิต่ธิรรม โครงสร้างพ่ั �น
ฐานท่ี่�ม่คณุภัาพั และควิามมั�นคงขีองมนษุย์”

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

1,500 กม.500 10000 กม.

มหาสมุทร
แปซิิฟิิกเหนืือ

ทะเล 
ฟิิลิปปินส์์

ทะเล 
แทสมััน มหาสมุทร 

แปซิิฟิิกใต้้

ออสเตรเลีีย

อินโดนีเซีีย

ติมอร์-เลีสเต

ปาปัว
นิวกิินี

ปาเลีา
สหพัันธรัฐ 
ไมโครนีเซีีย

หม่�เกิาะ 
มาร์แชลีลี์

หม่�เกิาะ 
โซีโลีมอน

วาน่อาต่

นาอ่ร่

ฟิิลีิปปินส์

นิว 
ซีีแลีนด์

คิริบาส

ต่วาลี่

ฟิิจิิ ตองงา

ซีามัว
ห์ม่่เกาะ 
คุก

(นิิวซีีแลนิด์์)

เฟรนช์์โปลินีเซีีย
(ฝรั่่�งเศส)

ห์ม่่เกาะ 
พัิต่แคร์น

(สหรั่าชอาณาจั่กรั่)

ห์ม่่เกาะนอร์เทัิร์นมาเรียนา
(สหรั่่ฐฯ)

เกาะเวิก
(สหรั่่ฐฯ)

โทัเคอเลา
(นิิวซีีแลนิด์์)

นีอ่เอ
(นิิวซีีแลนิด์์)

วิาลิสและฟ่ต่่นา
(ฝรั่่�งเศส)

นิวิแคลิโดเนีย
(ฝรั่่�งเศส)

กวิม
(สหรั่่ฐฯ)

อเมริกันซีามัวิ
(สหรั่่ฐฯ)

ประเทศหมู่่�เกาะแปซิฟิิิก
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การปรับภููมิิภูาคใหุ้มิ่
เปิดเผยต่อ่สาธารณชุนในระห์วิา่งการประชุมุผ่้นำาห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกเม่�อ 
พั.ศ. 2559 โดยยทุี่ธศาสต่ร์การยกระดบััภัาคพ่ั �นแปซิฟิิิกขีองออสเต่รเล่ย
เป็นห์น่�งใน “นโยบัายการต่า่งประเที่ศท่ี่�ม่ควิามสำาคญัสง่สดุ” ขีอง
ประเที่ศ โดยม่มล่คา่มากกวิา่ 1 พันัล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 3.3 
ห์ม่�นล้านบัาที่) ต่อ่ภัมิ่ภัาคน่ �ภัายในป่ พั.ศ. 2563 - 2564 เพ่ัยงป่เด่ยวิ 
ต่ามรายงานขีองกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศและการค้าออสเต่รเล่ย 
ในชุว่ิงการระบัาดขีองโรคโควิิด 19 ท่ี่�สง่ผลกระที่บัอยา่งรุนแรงต่อ่
อตุ่สาห์กรรมการที่อ่งเท่ี่�ยวิและอตุ่สาห์กรรมการบัริการอนัสำาคญัยิ�ง 
ขีองภัมิ่ภัาคท่ี่�รองรับัการขียายไปยงัเวิชุภัณัฑ์์ท่ี่�จำาเป็น “ออสเต่รเล่ยเป็น
พันัธมิต่รเพ่ั�อการพัฒันาท่ี่�ให์ญ่ท่ี่�สดุเพ่ัยงรายเด่ยวิขีองประเที่ศเห์ลา่
น่ �” นายสก็อต่ต์่ มอร์ริสนั นายกรัฐมนต่ร่ออสเต่รเล่ย กลา่วิต่อ่ท่ี่�ประชุมุ
สมชัุชุาให์ญ่แห์ง่สห์ประชุาชุาต่เิม่�อเด่อนกนัยายน พั.ศ. 2563 “เราจง่
ได้จดัห์าอปุกรณ์ป้องกนัสว่ินบัคุคล อปุกรณ์ที่ดสอบั ควิามเชุ่�ยวิชุาญ
ที่างการแพัที่ย์ และเรากำาลงัดำาเนินการในสว่ินขีองการบัริการและ
ระเบ่ัยงที่างมนษุยธรรมท่ี่�สำาคญัต่อ่ไป เพ่ั�อให้์ผ่้ เชุ่�ยวิชุาญและเวิชุภัณัฑ์์
สามารถเข้ีาและออกได้”

ขีณะเด่ยวิกนั โครงการที่ดแที่นเร่อลาดต่ระเวินภัาคพ่ั �นแปซิฟิิิก
ขีองออสเต่รเล่ยกำาลงัดำาเนินการจดัห์าเร่อจำานวิน 21 ลำาภัายใน 
พั.ศ. 2566 เพ่ั�อที่ดแที่นเร่อลาดต่ระเวินท่ี่�ประเที่ศได้บัริจาคให้์กบัั 12 
ประเที่ศในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกรวิมถง่ต่มิอร์-เลสเต่ในระห์วิา่ง พั.ศ. 2530 
ถง่พั.ศ. 2540 ต่ามรายงานขีองรัฐบัาลกลาง โครงการที่ดแที่นมล่คา่ 
250 ล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 8.3 พันัล้านบัาที่) ซิ่�งเป็นสว่ินห์น่�ง
ขีองโครงการควิามมั�นคงที่างที่ะเลแปซิฟิิิกขีองออสเต่รเล่ย จะชุว่ิย
เพิั�มข่ีดควิามสามารถขีองประเที่ศห์ม่เ่กาะดงักลา่วิในการลาดต่ระเวิน
ชุายแดน ต่อ่ต้่านการที่ำาประมงท่ี่�ผิดกฎห์มาย ขีาดการรายงาน และไร้
การควิบัคมุ รวิมถง่อาชุญากรรมที่างที่ะเลอ่�น ๆ ต่ลอดจนการดำาเนิน
การค้นห์าและก่้ภัยั เร่ออาร์เคเอส เท่ี่ยนวัิ 2 ซิ่�งเป็นเร่อลาดต่ระเวินชุั �น

การ์เด่ยนที่ดแที่นลำาท่ี่� 11 มอบัให้์กบััคิริ
บัาสเม่�อเด่อนมิถนุายน พั.ศ. 2564

เชุน่เด่ยวิกบััประเที่ศเพ่ั�อนบ้ัานใน
ที่ะเลแที่สมนั นิวิซ่ิแลนด์ได้ยกระดบัั
การม่สว่ินร่วิมขีองต่นในภัมิ่ภัาค ใน
แถลงการณ์เม่�อเด่อนกมุภัาพันัธ์ พั.ศ. 
2562 นายมอร์ริสนัและนางจาซินิดา 
อาร์เดิร์น นายกรัฐมนต่ร่นิวิซ่ิแลนด์ ระบัุ
วิา่ “ควิามเจริญรุ่งเร่องและควิามมั�นคง
ในมห์าสมทุี่รแปซิฟิิิกเป็นสิ�งสำาคญัขีั �น
พ่ั �นฐาน” ต่อ่ประเที่ศขีองต่น โดยต่กลง
ท่ี่�จะขียายควิามร่วิมม่อกบััประเที่ศและ
ดนิแดนห์ม่เ่กาะต่า่ง ๆ ภัายใต้่นโยบัาย
แปซิฟิิิกร่เซิต็่ท่ี่�เปิดต่วัิขี่ �นใน พั.ศ. 2561 
นิวิซ่ิแลนด์ได้เพิั�มเงินที่นุชุว่ิยเห์ล่อ เพิั�ม
ควิามถ่�ขีองการประชุมุระดบััรัฐมนต่ร่ 
และสร้างต่ำาแห์นง่ที่างการที่ต่่และการ
พัฒันาให์มม่ากกวิา่ 12 ต่ำาแห์นง่ท่ี่�มุง่
เน้นไปยงัภัมิ่ภัาคดงักลา่วิ ในชุว่ิงกลาง 

พั.ศ. 2563 ได้แต่ง่ต่ั �งท่ี่�ปร่กษาฝ่่ายกลาโห์มประจำาประเที่ศต่องงา
เพ่ั�อที่ำาห์น้าท่ี่�ประสานงานปฏิิบัตั่กิารต่า่ง ๆ เชุน่ การรับัม่อภัยัพิับัตั่ ิ
กองที่พัันิวิซ่ิแลนด์ได้จดัฝ่่กอบัรมควิามเป็นผ่้นำาระดบััม่ออาชุ่พัให้์กบัั
ประเที่ศห์ม่เ่กาะ “เพ่ั�อปลก่ฝั่งรากฐานขีองควิามเป็นผ่้นำาท่ี่�ม่จริยธรรม
และม่ศกัยภัาพัในห์ม่เ่จ้าห์น้าท่ี่�ฝ่่ายควิามมั�นคงขีองแปซิฟิิิก” พัร้อม
ที่ั �งปรับัปรุงและปรับัเปล่�ยนที่รัพัยากรขีองต่นเพ่ั�อสนบััสนนุปฏิิบัตั่ิ
การสะเทิี่นนำ �าสะเทิี่นบักและการลาดต่ระเวินที่างที่ะเลในภัมิ่ภัาค
แปซิฟิิิก “ควิามท้ี่าที่ายห์ลายประการท่ี่�ห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกเผชิุญต่ั �งแต่่
การเปล่�ยนแปลงที่างสภัาพัภัมิ่อากาศไปจนถง่การแขีง่ขีนัที่างภัมิ่
ยทุี่ธศาสต่ร์ จำาเป็นต้่องพั่�งพัาเราและพันัธมิต่รขีองเราท่ี่�ม่แนวิคิด
เด่ยวิกนั” ต่ามรายงาน “ควิามก้าวิห์น้าในควิามร่วิมม่อห์ม่เ่กาะ
แปซิฟิิิก” ขีองกองที่พัันิวิซ่ิแลนด์

ในควิามเป็นจริง เม่�อประเที่ศในห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิกต้่องเผชิุญกบััภัยั
คกุคามที่ั �งท่ี่�เกิดขี่ �นที่นัท่ี่และท่ี่�ม่อย่จ่ริง พัวิกเขีาจะพั่�งพัาออสเต่รเล่ย 
ญ่�ปุ่ น นิวิซ่ิแลนด์ และสห์รัฐฯ ต่ลอดจนมิต่รภัาพัในอินโดแปซิฟิิิก ยโุรป 
และที่ั�วิโลก “เพัราะเป็นประเที่ศเลก็ ๆ ดงันั �นเราจง่อาจถก่แที่รกซิม่ได้
โดยงา่ย เราจง่ต้่องพั่�งพัาพันัธมิต่รเพ่ั�อชุว่ิยปกป้องและให้์ควิามมั�นคง
แก่เรา” นายวิิปส์ ประธานาธิบัด่ปาเลา กลา่วิระห์วิา่งการเดนิที่างไป
ยงัไต้่ห์วินัเม่�อเด่อนม่นาคม พั.ศ. 2564 กองที่พััปลดปลอ่ยประชุาชุน
จ่นได้สง่อากาศยานที่างที่ห์าร 10 ลำาเข้ีาส่เ่ขีต่แสดงต่นเพ่ั�อการป้องกนั
ภัยัที่างอากาศขีองไต้่ห์วินั ในเวิลาเด่ยวิกบััท่ี่�นายวิิปส์กำาลงัไปเย่อน
ไต้่ห์วินั ราวิกบััต้่องการจะเพิั�มระดบััควิามกงัวิลขีองนายวิิปส์เก่�ยวิกบัั
ควิามเปราะบัางขีองอำานาจอธิปไต่ยน่ �

“ด้วิยควิามมกัให์ญ่ใฝ่่สง่ขีองรัฐบัาลจ่นท่ี่�เพิั�มขี่ �นอยา่งรวิดเร็วิ” 
นายเกรย์จากสภัานโยบัายต่า่งประเที่ศแห์ง่อเมริกาได้ระบัไุว้ิในเดอะดิ
โพัลแมต่วิา่ “รัฐบัาลสห์รัฐฯ และประเที่ศพันัธมิต่รจำาเป็นต้่องม่ควิาม
พัยายามร่วิมกนัเพ่ั�อให้์แนใ่จวิา่ประเที่ศท่ี่�เลก็ท่ี่�สดุในอินโดแปซิฟิิิกน่ �จะ
ยงัคงม่เอกราชุ ควิามมั�นคง และควิามเจริญรุ่งเร่องต่อ่ไป”  o

ภูาพิถุ�ายดาวเทัยีมแสดงภูาพิอากาศยานทัี�ตั�งอย้�ทัางย่ทัธศาสตร์บันเกาะแคนตนั โดยเป็นหน่�งในหม้�เกาะห�างไกลี่

ขีองคริิบัาสในภู้มภิูาคเกาะแปซิึ่ฟิก ซ่ึ่�งสาธารณรัฐประชาชนจันีวางแผู้นทัี�จัะปรับัปร่ง  ดิจิที่ลัโกลบั
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ในการแลกเปล่ยนเงินิตราตา่งิประเทศ
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างการได้เปิดโปงแผนการเม่�อ พั.ศ. 2563 ซิ่�งม่รายงาน
วิา่นายห์น้าค้าเงินชุาวิจ่น สมร้่ร่วิมคดิกบััผ่้ ค้ายาเสพัต่ดิ
ชุาวิเมก็ซิกินัเพ่ั�อกระที่ำาการฟิอกเงิน เจ้าห์น้าท่ี่�อธิบัาย
การจบััค่ท่่ี่�ไมน่า่จะเป็นไปได้น่ �วิา่เป็นต่วัิอยา่งลา่สดุขีอง

การค้าท่ี่�ใชุ้ในการปกปิดเงินกองที่นุท่ี่�ผิดกฎห์มาย อยา่งไรก็ต่าม เจ้า
ห์น้าท่ี่�ส่บัสวินเคยได้เห์น็ชุดุการที่ำาธรุกรรมท่ี่�ซิบััซ้ิอนเป็นอยา่งมากเชุน่
น่ �เพ่ัยงด้านเด่ยวิ ซิ่�งสว่ินให์ญ่ออกแบับัมาเพ่ั�อห์ล่กเล่�ยงข้ีอจำากดัในการ
แลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศ ไมใ่ชุก่ารฟิอกเงินท่ี่�ผิดกฎห์มาย

การแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศม่ควิามสำาคญัต่อ่เสถ่ยรภัาพั
ที่างเศรษฐกิจที่ั�วิโลก อนัเป็นศน่ย์กลางขีองการค้าโลกที่ั �งท่ี่�ถก่กฎห์มาย
และผิดกฎห์มาย ซิ่�งม่การอำานวิยควิามสะดวิกในควิามเคล่�อนไห์วิขีอง
สนิค้าและบัริการ อ่กที่ั �งยงัเป็นธรุกิจท่ี่�สร้างรายได้อ่กด้วิย ไมว่ิา่จะเป็น 
การเส่�ยงโชุคท่ี่�ม่การแพ้ัชุนะซิ่�งม่ผลมาจากควิามผนัผวินในต่ลาดสกลุ
เงิน และเศรษฐกิจที่ั �งห์มดก็ขี่ �นอย่ก่บััควิามผนัผวินนั �น

ที่างการได้เปิดโปงแผนการท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััการแลกเปล่�ยนเงินต่รา
ต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด ควิามสำาคญัขีองการแลกเปล่�ยนเงินต่รา
ต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดต่อ่ผ่้กระที่ำาผิดกฎห์มายนั �นอยา่งน้อยอาจถก่
ประเมินไว้ิต่ำ�าเกินไป และห์ากแยท่่ี่�สดุก็อาจถก่มองข้ีามไปโดยสิ �นเชิุง 
ในชุว่ิงห์ลายป่ท่ี่�ผา่นมา ควิามสมัพันัธ์ท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััการค้าระห์วิา่ง
ประเที่ศ อยา่งการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดและผ่้
กระที่ำาผิดกฎห์มายถก่มองวิา่เป็นชุอ่งโห์วิใ่นการฟิอกเงิน อยา่งไรก็ต่าม 
ปัจจยัสำาคญัในสมการน่ �ถก่ต่่ควิามไปในที่างท่ี่�ผิดวิา่เป็นการค้า ดงันั �น
จง่ม่การเร่ยกการกระที่ำาดงักลา่วิน่ �วิา่การฟิอกเงินในที่างการค้า

การต่รวิจสอบัควิามสมัพันัธ์ระห์วิา่งปัจจยัเห์ลา่น่ �อยา่งละเอ่ยด ต่ลอด
จนการวิิเคราะห์์ที่างประวิตั่ศิาสต่ร์และการคาดการณ์ในอนาคต่ แสดงให้์
เห์น็ในประการแรกวิา่ กญุแจสำาคญัในการคล่�คลายแผนการฟิอกเงินเห์ลา่
น่ �ไมใ่ชุก่ารค้า แต่เ่ป็นการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด และ
ประการท่ี่�สอง ค่อ เม่�อสาธารณรัฐประชุาชุนจ่นเข้ีามาม่สว่ินเก่�ยวิข้ีองด้วิย
แล้วิ การแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดอาจสง่ผลกระที่บัต่อ่
ควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่ขิีองสห์รัฐอเมริกาและประเที่ศอ่�น ๆ

บัที่ควิามน่ �จะอธิบัายถง่ควิามสำาคญัขีองการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่ง
ประเที่ศในต่ลาดม่ดต่อ่ที่ั �งองค์กรท่ี่�ถก่กฎห์มายและผิดกฎห์มาย โดย
จะสำารวิจผลกระที่บัท่ี่�การแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด
ม่ต่อ่ภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิก และวิิเคราะห์์ผลกระที่บัท่ี่�ข้ีอจำากดัขีองการ
แลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในจ่นม่ต่อ่ต่ลาดการแลกเปล่�ยนเงิน
ต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดในลาต่นิอเมริกา สดุท้ี่ายน่ � จะเป็นแผนภัมิ่
ควิามร่วิมม่ออยา่งไมเ่ป็นที่างการขีองควิามสะดวิกระห์วิา่งเห์ลา่นาย
ห์น้าในการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดขีองจ่น องค์กร
อาชุญากรรมขีองลาต่นิอเมริกา และบัคุคลท่ี่�เปิดเผยสถานะที่างการ

เม่องขีองจ่น (ผ่้ ท่ี่�ได้รับัมอบัห์มายให้์ที่ำาห์น้าท่ี่�ในสาธารณะท่ี่�สำาคญั)

ข้้อจำำากดัข้องิสกุลเงินิซ่ึ่งิเป็น ตวัเร่งิปฏิกิิรยิาสำาหรบั
กจิำกรรมท่ผิิดกฎหมาย
ต่ลาดสกลุเงินค่ข่ีนานเป็นต่ลาดประจำาขีองประเที่ศที่ั�วิโลก นโยบัายที่าง
เศรษฐกิจท่ี่�ที่ำาให้์เกิดการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด
มกัจะดำาเนินการเพ่ั�อห์ล่กเล่�ยงควิามห์ายนะที่างเศรษฐกิจขีองประเที่ศ 
นโยบัายดงักลา่วิมกัจะเป็นการผลกัดนัโดยการลดคา่เงินในประเที่ศ ซิ่�ง
จะสง่ผลให้์ม่ควิามต้่องการใชุ้เงินท่ี่�เป็นสกลุเงินต่า่งประเที่ศเพิั�มมากขี่ �น 
จากท่ี่�ปกต่จิะใชุ้เงินดอลลาร์สห์รัฐ ควิามต้่องการท่ี่�เพิั�มขี่ �นม่ผลในที่าง
ปฏิิบัตั่ใินการผลกัดนัมล่คา่ขีองสกลุเงินในประเที่ศให้์ลดต่ำ�าลง

ดงันั �นเพ่ั�อต่อบัโต้่ผลกระที่บัต่อ่เศรษฐกิจจากการกระที่ำาเห์ลา่น่ � 
ประเที่ศต่า่ง ๆ จง่จำากดัการซ่ิ �อขีายแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศ การ
เคล่�อนไห์วิขีาออกขีองสกลุเงินจริง ต่ลอดจนการควิบัคมุการสง่ค่นการ
แลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศกลบััส่ต่่า่งประเที่ศโดยผ่้สง่ออก นโยบัาย
ดงักลา่วิเป็นเร่�องท่ี่�ที่ำาได้ยาก ห์ร่ออาจเป็นไปไมไ่ด้เลย สำาห์รับัผ่้นำาเข้ีาท่ี่�
จำาเป็นต้่องดำาเนินธรุกิจในการซ่ิ �อขีายแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศ

ในขีณะเด่ยวิกนั ข้ีอจำากดัต่า่ง ๆ ก็ม่ผลที่ำาให้์ผ่้สง่ออกไมม่่แรงจง่ใจ
ท่ี่�จะที่ำาการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศสำาห์รับัสนิค้าขีองต่น ราคา
ขีองการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศจะสง่เกินกวิา่จะซ่ิ �อได้สำาห์รับั
ผ่้นำาเข้ีา และต่ำ�าเกินกวิา่จะขีายได้สำาห์รับัผ่้สง่ออก นโยบัายดงักลา่วิ
สร้างภัาระแสนห์นกัอ่ �งให้์กบััผ่้ ท่ี่�อย่ใ่นระบับัเศรษฐกิจท่ี่�ใชุ้การแลก
เปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศเป็นสว่ินห์น่�งขีองร่ปแบับัธรุกิจ และในขีณะ
เด่ยวิกนัก็สร้างโอกาสให้์กบััผ่้ ท่ี่�สามารถเข้ีาถง่ห์ร่อครอบัครองการแลก

ท
ธนบััตรขีองจันีแลี่ะสหรัฐฯ  รอยเต่อร์

นาย จอห์์น เอฟิ. โที่บัอน/ห์นว่ิยส่บัสวินเพ่ั�อควิามมั�นคงแห์ง่มาต่ภุัมิ่สห์รัฐฯ

สมาชิิกพรัรัคคอมมิวนิ้สต์์จ้่น้โยกย้ายเงิิน้ 
อย่างิเปิดเผย ซึ่่�งิเป็น้การัคุกคามความมั�น้คงิ
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เปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศนอกต่ลาดท่ี่�อย่ภ่ัายใต้่การดแ่ล
ต่ลาดม่ดสำาห์รับัสกลุเงินดอลลาร์สห์รัฐในอินโดแปซิฟิิิกนั �นม่มานาน

ห์ลายที่ศวิรรษ นกัวิิเคราะห์์ระบัวุิา่ ต่ลาดเห์ลา่น่ �ม่มาต่ั �งแต่ท่ี่ศวิรรษท่ี่� 
1940 (พั.ศ. 2483-2492) ซิ่�งเป็นผลมาจากการควิบัคมุการแลกเปล่�ยน
เงินต่ราต่า่งประเที่ศในห์ลายประเที่ศ การควิบัคมุเห์ลา่นั �นต่ดัการเข้ีาถง่
สกลุเงินดอลลาร์สห์รัฐแก่บัคุคลท่ี่�ใชุ้สกลุเงินดงักลา่วิในการเข้ีาร่วิมการ
ค้าระห์วิา่งประเที่ศได้อยา่งชุะงดั

ซิ่�งสถานการณ์น่ �ก่อให้์เกิดควิามต้่องการในสกลุเงินดอลลาร์สห์รัฐ
นอกภัาคสว่ินการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศท่ี่�อย่ภ่ัายใต้่การดแ่ล 
ดงันั �นจง่ที่ำาให้์เกิดต่ลาดม่ดขี่ �นมา ต่ลาดการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่ง
ประเที่ศนั �น ไมว่ิา่จะเป็นที่างการห์ร่อไมเ่ป็นที่างการก็จะดำาเนินการต่าม
อปุสงค์และอปุที่าน เม่�อต่ลาดม่ดถ่อถ่อกำาเนิดขี่ �น ควิามต้่องการสกลุ
เงินดอลลาร์สห์รัฐจากชุอ่งที่างอ่�น ๆ ก็จะได้รับัการต่อบัสนองผา่นชุอ่ง
ที่างการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศท่ี่�ผิดกฎห์มาย โดยมกัจะอย่ใ่น
ร่ปแบับัขีองการที่จุริต่ที่างการเม่องระดบััสง่ และการก่ออาชุญากรรม 
ซิ่�งสว่ินให์ญ่ค่อการค้ายาเสพัต่ดิ

การฟอกเงินิผ่ิานทางิการแลกเปล่ยนเงิินตราต่างิ
ประเทศ 
กระบัวินการฟิอกเงินในสถานการณ์น่ �ยงัคงสร้างควิามสบััสนและงนุงง
ให้์กบััห์นว่ิยงานภัาครัฐและแวิดวิงธรุกิจอยา่งต่อ่เน่�อง การที่ำาธรุกรรม
ที่างธรุกิจม่การพัวัิพันักบััรายได้จากการก่ออาชุญากรรมได้อยา่งไร 
การพัวัิพันัดงักลา่วิจะที่ำาให้์ธรุกิจจำาเป็นต้่องก่ออาชุญากรรมส่บัเน่�อง
เพ่ั�อปกปิดควิามร่วิมม่อกบััองค์กรอาชุญากรรมมากน้อยเพ่ัยงใด และ
คำาถามสำาคญั ค่อ การฟิอกเงินน่ �เกิดขี่ �นต่ั �งแต่เ่ม่�อใด

การที่ำาธรุกรรมที่างธรุกิจจะกลายเป็นเร่�องท่ี่�พัวัิพันักบััการก่อ
อาชุญากรรมเม่�อผ่้นำาเข้ีาได้ที่ำาการซ่ิ �อการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศ
จากนายห์น้าในต่ลาดม่ด นายห์น้าเห์ลา่น่ �เป็นต่วัิกลางท่ี่�เชุ่�อมโยงระห์วิา่ง
การจดัห์าการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศอยา่งผิดกฎห์มาย และ
ควิามต้่องการท่ี่�ไมถ่ก่ต้่องต่ามกฎห์มายอยา่งแท้ี่จริง ควิามต้่องการท่ี่�ถก่
ต้่องต่ามกฎห์มายจะถก่ต่ั �งคำาถาม เน่�องจากม่การใชุ้การแลกเปล่�ยนเงิน
ต่ราต่า่งประเที่ศท่ี่�ผิดกฎห์มายในการซ่ิ �อผลติ่ภัณัฑ์์ท่ี่�ถก่ต้่องต่ามกฎห์มาย 
ซิ่�งเป็นสว่ินห์น่�งขีองธรุกรรมการค้าระห์วิา่งประเที่ศแบับัดั �งเดมิ ในขีณะน่ � 

ผ่้นำาเข้ีาต้่องห์าห์นที่างในการดำาเนินการนำาเข้ีาให้์แล้วิเสร็จ
ซิ่�งวิิธ่การท่ี่�ใชุ้ในการดำาเนินการนำาเข้ีาให้์แล้วิเสร็จจำาเป็นต้่องใชุ้

แผนการฉ้อโกงที่างศลุกากร (การประเมินราคาให้์สง่/ต่ำ�าเกินห์ร่อการ
ออกใบัแจ้งห์น่ �ซิำ �าซ้ิอน) การลกัลอบันำาเข้ีาและ/ห์ร่อการต่ดิสนิบันเจ้า
ห์น้าท่ี่�รัฐ นอกจากน่ � ยงัเป็นวิิธ่ท่ี่�นำาพัาให้์ห์นว่ิยงานภัาครัฐและสถาบันั
การเงินเข้ีาส่ส่ถานการณ์ที่างการค้าท่ี่�ยุง่ยากและสบััสน ที่ั �งน่ � เม่�อนำา
ปัจจยัต่า่ง ๆ ท่ี่�กลา่วิไปข้ีางต้่นมารวิมกนัก็จะสามารถอธิบัายควิาม
ห์มายขีองการฟิอกเงินในที่างการค้าได้

การเน้นยำ �าถง่ควิามสำาคญัขีองธรุกรรมที่างการค้านั �น ที่ำาให้์ดเ่ห์ม่อน
วิา่การค้าเป็นกญุแจสำาคญัในแผนการน่ � ห์นว่ิยงานบังัคบััใชุ้กฎห์มาย
และองค์กรกำาห์นดมาต่รฐานระห์วิา่งประเที่ศ เชุน่ คณะที่ำางานเฉพัาะ
กิจเพ่ั�อดำาเนินมาต่รการที่างการเงิน ได้สนบััสนนุให้์ม่การต่รวิจสอบั
ธรุกรรมที่างการค้าระห์วิา่งประเที่ศอยา่งละเอ่ยดยิ�งขี่ �นเพ่ั�อระบัแุละ
ยบััยั �งการฟิอกเงิน แต่โ่ชุคร้ายท่ี่�การฟิอกเงินท่ี่�ที่กุคนกงัวิลนั �นเกิดขี่ �น
ก่อนท่ี่�จะม่การซ่ิ �อสนิค้าด้วิยซิำ �า องค์กรอาชุญากรรมซิ่�งได้ที่ำาการแลก
เปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศอยา่งผิดกฎห์มายได้ลบัต่วัิต่นขีององค์กร
ออกที่ั �งห์มดห์ลงัจากที่ำาการขีายการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศขีอง
ต่นให้์กบัันายห์น้าในต่ลาดม่ดแล้วิ องค์กรอาชุญากรรมสง่มอบัสนิค้า
ให้์กบััลก่ค้า แต่จ่ะไมส่ง่มอบัรายได้ให้์กบัันายห์น้าค้าเงิน ร่ปแบับัการ
ฟิอกเงินในที่างการค้านั �นถก่เข้ีาใจผิดวิา่องค์กรอาชุญากรรมจะนำาราย
ได้ไปลงที่นุในสนิค้าท่ี่�ถก่ต้่องต่ามกฎห์มาย เพ่ั�อท่ี่�จะรับัรายได้จากการ
ฟิอกเงินเม่�อม่การนำาเข้ีาและขีายสนิค้านั �น  

แนวิควิามคดิน่ �ม่ข้ีอบักพัร่องท่ี่�สำาคญั ซิ่�งค่อการท่ี่�เข้ีาใจผิดวิา่องค์กร
อาชุญากรรมเป็นพัวิกเด่ยวิกบััผ่้นำาเข้ีา ด้วิยเห์ต่นุ่ � บัางคนจง่เชุ่�อวิา่การ
เฝ้่าต่ิดต่ามการค้าจะนำาไปส่แ่ห์ลง่ท่ี่�มาขีองการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่ง
ประเที่ศอยา่งผิดกฎห์มายได้ แนวิคิดดงักลา่วิได้เบ่ั�ยงเบันควิามสนใจ
และที่รัพัยากรไปจากชุอ่งโห์วิท่่ี่�แท้ี่จริง ต่ลอดจนที่ำาให้์มองข้ีามผ่้นำาเข้ีาท่ี่�
ได้กระที่ำาการละเมิดที่างอาญาและการคลงั

แที่นท่ี่�จะมอบัห์มายให้์สถาบันัการเงินเฝ้่าต่ิดต่ามธรุกรรมที่างการ
ค้า ซิ่�งอาจไมเ่ห์มาะสม กลบัักนัควิรม่การจดัสรรที่รัพัยากรเพ่ั�อต่รวิจ
สอบับัญัชุ่ท่ี่�จดัห์าเงินที่นุในการซ่ิ �อสนิค้า วิิธ่น่ �จะเป็นการระบักุลุม่ผ่้
จดัห์าขีองเพ่ั�อแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด องค์กร
อาชุญากรรม และนกัการเม่องท่ี่�ที่จุริต่

การทับซึ่อ้นระหวา่งิผิ้ค้้า้ในตลาดมดืจำนีและเมก็ซึ่โิก 
 ไมม่่ควิามสบััสนใดท่ี่�เห์น็ได้ชุดัไปกวิา่ควิามสมัพันัธ์ระห์วิา่งการแลก
เปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดขีองจ่นและองค์กรค้ายาเสพัต่ดิ
ขีองเมก็ซิโิก ซิ่�งเห์ต่กุารณ์น่ �เกิดขี่ �นจากการต่่ควิามเห์ต่กุารณ์ด้วิยวิิสยั
ที่ศัน์ท่ี่�แคบั ประกอบักบััมมุมองท่ี่�ไมม่่ข้ีอมล่ขีองการแลกเปล่�ยนเงินต่รา
ต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด พัาดห์วัิขีา่วิระบัวุิา่เห์ลา่นกัฟิอกเงินชุาวิจ่นได้
รับัควิามชุว่ิยเห์ล่อจากองค์กรค้ายาเสพัต่ดิขีองเมก็ซิโิก ซิ่�งสนันิษฐานวิา่
นายห์น้าเห์ลา่นั �นที่ำางานเพ่ั�อผลประโยชุน์ขีองอาชุญากรเป็นห์ลกั

แต่จ่ะเป็นไปต่ามนั �นแนห่์ร่อ? คำาต่อบัขีองคำาถามดงักลา่วิจำาเป็น
ต้่องม่มมุมองท่ี่�กว้ิางขี่ �นเก่�ยวิกบััการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศใน
ต่ลาดม่ดขีองจ่น ซิ่�งเต่ิบัโต่มานานห์ลายที่ศวิรรษ นกัวิิเคราะห์์อธิบัายวิา่ 
การแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดขีองจ่นได้รับัการจดัห์า
มาโดยการลกัลอบันำาเข้ีาสนิค้า การออกใบัแจ้งห์น่ �เกินราคาในการนำา

กระดานอเิลี่ก็ทัรอนิกส์แสดงอตัราแลี่กเปลี่ี�ยนเงนิตราต�างประเทัศในฮ�องกง  เอเอฟิพ่ั/เก็ต่

ต่่ �อิมเมจ
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เข้ีาสนิค้า การออกใบัแจ้งห์น่ �ต่ำ�ากวิา่ราคาในการสง่ออกสนิค้า เงินโอน
ท่ี่�ได้รับัจากต่า่งประเที่ศ และการค้าบัริเวิณชุายแดน ปริมาณการจดัห์า
การแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศให้์กบััต่ลาดม่ดขีองจ่นนั �นเพ่ัยงพัอ
ต่อ่ควิามต้่องการ โดยการเปล่�ยนแปลงน่ �เป็นไปต่ามการใชุ้กฎการแลก
เปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศขีองจ่นเม่�อเด่อนกรกฎาคม พั.ศ. 2560 ซิ่�ง
กำาห์นดให้์ธนาคารและสถาบันัการเงินต้่องรายงานธรุกรรมเงินสดที่ั �งใน
ประเที่ศและต่า่งประเที่ศท่ี่�ม่จำานวินมากกวิา่ 50,000 ห์ยวิน (ประมาณ 
2.6 แสนบัาที่) ขี่ �นไป และธนาคารยงัต้่องรายงานการโอนเงินไปต่า่ง
ประเที่ศท่ี่�ม่จำานวินมากกวิา่ 10,000 ดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 3.3 
แสนบัาที่) ขี่ �นไป นอกจากน่ � กฎระเบ่ัยบัดงักลา่วิยงัได้จำากดัวิงเงินใน
การแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศให้์ไมเ่กิน 50,000 ดอลลาร์สห์รัฐ 
(ประมาณ 1.6 ล้านบัาที่)

การเปล่�ยนแปลงนโยบัายครั �งน่ �ม่ควิามต้่องการท่ี่�จะยบััยั �งการที่จุริต่
ท่ี่�กระที่ำาโดยสมาชิุกพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นและเจ้าห์น้าท่ี่�ขีองรัฐวิิสาห์กิจ 
โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง จดุมุง่ห์มายท่ี่�จะจำากดัควิามสามารถขีองชุาวิจ่นใน
การซ่ิ �ออสงัห์าริมที่รัพัย์ในต่า่งประเที่ศ ห์ลกัที่รัพัย์ ประกนัชุ่วิิต่ ห์ร่อสนิค้า
ประกนัอ่�น ๆ ท่ี่�ม่ร่ปแบับัเป็นการลงที่นุ ก่อนท่ี่�จะม่การแก้ไขีนโยบัายน่ � 
สมาชิุกพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นสามารถใชุ้ต่ลาดการแลกเปล่�ยนเงินต่รา
ต่า่งประเที่ศแบับัดั �งเดมิและแนวิปฏิิบัตั่ทิี่างธนาคารแบับัเดมิในการ
เคล่�อนย้ายและสำาราญกบััควิามมั�งคั�งขีองต่นในต่า่งประเที่ศ ข้ีอจำากดั
เห์ลา่น่ �ไมไ่ด้ยบััยั �งการที่จุริต่ อยา่งไรก็ต่าม สมาชิุกพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น
ก็ได้รับัผลท่ี่�ต่ามมาอยา่งไมไ่ด้ต่ั �งใจจากการผลกัดนัควิามต้่องการสกลุ
เงินดอลลาร์สห์รัฐในการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ด
ขีองจ่นให้์เกินกวิา่ปริมาณการจดัห์าท่ี่�ม่อย่ ่เน่�องจากการแลกเปล่�ยนเงิน
ต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดที่ำางานเห์ม่อนกบััต่ลาดการแลกเปล่�ยนเงิน
ต่ราต่า่งประเที่ศแบับัดั �งเดมิ นายห์น้าในต่ลาดม่ดขีองจ่นจง่ถก่บังัคบััให้์
แสวิงห์าแห์ลง่ท่ี่�มาให์ม ่ๆ ขีองสกลุเงินดอลลาร์สห์รัฐเพ่ั�อต่อบัสนองต่อ่
ควิามต้่องการให้์ได้ และน่�เป็นวิิธ่ท่ี่�องค์กรค้ายาเสพัต่ดิขีองเมก็ซิโิกเข้ีา
มาม่สว่ินร่วิมในสมการ นายห์น้าค้าเงินชุาวิจ่นแสวิงห์าสกลุเงินดอลลาร์
สห์รัฐท่ี่�ถ่อครองโดยองค์กรค้ายาเสพัต่ดิขีองเมก็ซิโิก เน่�องจากต้่องการ
จดัห์าสกลุเงินดงักลา่วิให้์แก่ลก่ค้าระดบััสง่สดุอยา่งบัคุคลท่ี่�เปิดเผย
สถานะที่างการเม่องขีองจ่นท่ี่�ต้่องการสกลุเงินดอลลาร์สห์รัฐเพ่ั�อรักษา
อนาคต่ที่างการเงินขีองพัวิกเขีาภัายนอกประเที่ศจ่น การฟิอกเงินท่ี่�เกิด
ขี่ �นในองค์กรค้ายาเสพัต่ดิขีองเมก็ซิโิกถ่อเป็นกิจกรรมเสริม ซิ่�งเป็นเพ่ัยง
ห์นที่างส่จ่ดุจบัขีองนายห์น้าค้าเงินชุาวิจ่น

จำนีและอสงัิหาริมทรัพย์ 
แผนการน่ � �สามารถพับัได้ที่ั�วิไปในอเมริกาเห์น่อ อินโดแปซิฟิิิก และโอ
เชุ่ยเน่ย ในชุว่ิงที่ศวิรรษท่ี่�ผา่นมา การซ่ิ �ออสงัห์าริมที่รัพัย์ท่ี่�ห์ร่ห์ราด้วิย
เงินสดขีองเห์ลา่บัคุคลท่ี่�เปิดเผยสถานะที่างการเม่องขีองจ่นนั �นม่เพิั�ม
ขี่ �นในออสเต่รเล่ย แคนาดา ฮาวิาย และประเที่ศต่า่ง ๆ ในแถบันั �น 
นายห์น้าค้าเงินชุาวิจ่นสามารถใชุ้ประโยชุน์จากการเก็งกำาไรระห์วิา่ง
เงินห์ยวินที่ั �งสองร่ปแบับั ได้แก่ เงินห์ยวินท่ี่�ซ่ิ �อขีายในประเที่ศและเงิน
ห์ยวินท่ี่�ซ่ิ �อขีายในต่า่งประเที่ศ เพ่ั�อโยกย้ายมล่คา่จากจ่นแผน่ดนิให์ญ่
ไปยงัฮอ่งกง เม่�อเงินห์ยวินม่มล่คา่ในฮอ่งกง พัวิกเขีาก็จะสามารถ
ใชุ้ประโยชุน์จากสภัาพัแวิดล้อมขีองต่ลาดเสร่ท่ี่�อย่น่อกอิที่ธิพัลขีอง
ธนาคารกลางแห์ง่สาธารณรัฐประชุาชุนจ่นได้

จากนั �น นายห์น้าค้าเงินชุาวิจ่นจะใชุ้บัญัชุ่สกลุเงินดอลลาร์สห์รัฐใน
นามขีองบัริษัที่บังัห์น้าภัายในสถาบันัการเงินขีองฮอ่งกง เพ่ั�อที่ำาการโอน
เงินผา่นบัคุคลท่ี่�สามที่ั�วิที่ั �งโลก โดยสกลุเงินดอลลาร์สห์รัฐเห์ลา่น่ �ถก่ซ่ิ �อ
โดยนายห์น้าการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศในต่ลาดม่ดขีองจ่นจาก
แห์ลง่ท่ี่�มาต่า่ง ๆ รวิมถง่องค์กรค้ายาเสพัต่ดิขีองเมก็ซิโิก และจากนั �นจะ
ถก่ขีายให้์กบัับัคุคลท่ี่�เปิดเผยสถานะที่างการเม่องขีองจ่น เม่�อการโอนเงิน
ผา่นธนาคารสง่มาถง่สถาบันัการเงินขีองสห์รัฐฯ ผ่้ รับัมกัอ้างถง่ข้ีอจำากดั
ที่างสกลุเงินขีองจ่น นั�นจง่เป็นเห์ต่ผุลวิา่ที่ำาไมการที่ำาธรุกรรมจง่ดผิ่ดแปลก

ซิ่�งสถาบันัการเงินก็ได้ม่ควิามเห์น็อกเห์น็ใจลก่ค้าขีองพัวิกเขีาและ
ไมไ่ด้ต่ั �งคำาถามใด ๆ เก่�ยวิกบััการที่ำาธรุกรรมดงักลา่วิจนถง่กระที่ั�งเม่�อไม่
นานน่ � เน่�องจากที่างสถาบันัการเงินได้รับัข้ีอมล่ภัาพักว้ิางขีองแผนการน่ � 
จง่ได้เริ�มต่รวิจสอบัการที่ำาธรุกรรมดงักลา่วิ

การหยุดย้งิการโอนเงินิท่ผิดิกฎหมาย 
ผลกระที่บัต่อ่ควิามมั�นคงระดบััชุาต่จิากการฟิอกเงินผา่นที่างการแลก
เปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศซิ่�งเก่�ยวิข้ีองกบัับัคุคลท่ี่�เปิดเผยสถานะ
ที่างการเม่องขีองจ่นนั �นม่นยัสำาคญั ห์ากการบังัคบััใชุ้กฎห์มายยงัคง
มุง่เน้นเร่�องการจดัห์าภัายในการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศใน
ต่ลาดม่ดขีองจ่น ที่างการจะขีดัขีวิางควิามพัยายามในการจดัห์าสกลุ
เงินดอลลาร์สห์รัฐจากองค์กรค้ายาเสพัต่ดิขีองเมก็ซิโิก อยา่งไรก็ต่าม 
แห์ลง่ท่ี่�มาขีองการแลกเปล่�ยนเงินต่ราต่า่งประเที่ศอยา่งผิดกฎห์มายนั �น
ม่จำานวินมากเกินกวิา่จะนบััไห์วิ ควิามพัยายามในการสบ่ัสวินจะต้่อง
คำานง่ถง่ลกัษณะท่ี่�ซิบััซ้ิอนขีองภัยัคกุคาม แผนการเห์ลา่น่ �จะต้่องไมถ่ก่
มองวิา่เป็นการที่ำาธรุกรรมห์มนุเว่ิยนท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััที่ั �งสองฝ่่ายท่ี่�ม่ผล
ประโยชุน์ร่วิมกนัอ่กต่อ่ไป ในที่างกลบัักนั ควิรมองวิา่แผนการดงักลา่วิ
นั �นจริง ๆ แล้วิเป็นอยา่งไร ที่ั �งการที่ำาธรุกรรมระยะยาวิท่ี่�เป็นสว่ินห์น่�งขีอง
อตุ่สาห์กรรมใต้่ดนิขีนาดให์ญ่ ซิ่�งม่ควิามสำาคญัต่อ่การดำาเนินการขีอง
กลุม่อาชุญากรรมแต่กต่า่งกนัโดยสิ �นเชิุงที่ั�วิโลก ซิ่�งห์ากยงัคงมองในแบับั
เดมิอย่ ่ก็จะที่ำาให้์บัคุคลท่ี่�เปิดเผยสถานะที่างการเม่องขีองจ่นสามารถ
โยกย้ายผลประโยชุน์ท่ี่�ผิดกฎห์มายไปยงัเม่องต่า่ง ๆ ที่างต่ะวินัต่กได้ต่อ่
ไป โดยท่ี่�เงินเห์ลา่นั �นจะม่ไว้ิสำาห์รับักิจกรรมท่ี่�ถก่ต้่องต่ามกฎห์มาย เชุน่ 
การพันนัและการซ่ิ �ออสงัห์าริมที่รัพัย์ระดบััสง่ ต่ลอดจนกิจกรรมอนัชุั�วิ
ร้ายท่ี่�อาจเป็นการแที่รกแซิงที่างการเม่องภัายในประเที่ศ  o

ชายสองคนนั�งอย้�นอกสำานักงานใหญ�ขีอง ธนาคารแห�งประเทัศจันีในกร่งปักกิ�ง  ดแิอสโซิซิิ

เอที่เต่ด็ เพัรส
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การบิิดเบิือน
ข้้อมููล

วิธีิีการที่ี�พรรคคอมมวิินิิสต์์จีนีิที่ำาให้้
สภาพแวิดล้้อมด้านิข้้อมูล้ข่้าวิสารกล้ายเป็็นิอาวุิธี แล้ะวิธีิีต่์อกร 

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

การื่แพร่ื่กรื่ะจัายเชิงิกลยุทธ์์ของ
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มน่านห์ลงัจากท่ี่�นายส่ จิ �นผิง เลขีาธิการพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นขี่ �น
มาม่อำานาจ สำานกังานเลขีาธิการคณะกรรมการกลางขีองพัรรค

คอมมิวินิสต์่จ่นก็ได้เผยแพัร่ห์นงัส่อแถลงการณ์ท่ี่�เร่ยกกนัวิา่เอกสาร 9 
โดยเน้นยำ �าอยา่งชุดัเจนถง่การยด่มั�นอยา่งแนว่ิแนใ่นการควิบัคมุส่�อขีอง
พัรรคและการจดัการร่วิมกนัในสมรภัมิ่เชิุงอดุมการณ์ ซิ่�งนกัวิิเคราะห์์
ต่่ควิามวิา่เป็นสิ�งท่ี่�ต่า่งไปอยา่งมากจากการเน้นยำ �าถง่การควิบัคมุและ
การปิดกั �นที่างการเม่องภัายในประเที่ศก่อนห์น้าน่ �ขีองพัรรค ภัายใต้่
การนำาขีองนายส่ พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้ขียายอิที่ธิพัลขีองการปฏิิบัตั่ิ
งานในสภัาพัแวิดล้อมด้านข้ีอมล่ขีา่วิสารอยา่งมากเพ่ั�อจดัการกบััสว่ินท่ี่�
เห์ล่อขีองโลก ห์น่�งในองค์กรห์ลกัขีองพัรรคท่ี่�ได้รับัมอบัห์มายต่ามคำาสั�ง
น่ �ค่อ กรมงานแนวิร่วิม

พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นนำาโดยกรมงานแนวิร่วิม ได้ใชุ้โครงการ
บัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ในส่�อสงัคมออนไลน์และแพัลต่ฟิอร์มส่�อขีา่วิและการปิด
กั �นท่ี่�ใชุ้ปัญญาประดษิฐ์ต่อ่ควิามคดิเห์น็ใด ๆ ท่ี่�ท้ี่าที่ายโฆษณาชุวินเชุ่�อ
ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น การสง่ข้ีอควิามม่ห์วัิข้ีอสำาคญัห์ลายอยา่ง 
เชุน่ พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้พัยายามโน้มน้าวิผ่้ชุมต่า่งชุาต่มิาโดย
ต่ลอดวิา่ต่นเป็นผ่้นำาโลกท่ี่�ม่ควิามรับัผิดชุอบัและม่ควิามเมต่ต่า โดย
นำาเสนอร่ปแบับัการปกครองแบับัเผดจ็การขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นวิา่
เป็นที่างเล่อกท่ี่�นา่เชุ่�อถ่อสำาห์รับัชุาต่ติ่ะวินัต่ก ในที่ำานองเด่ยวิกนั พัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นได้พัยายามท่ี่�จะที่ำาลายควิามชุอบัธรรมในการเล่อกต่ั �ง
และประชุาธิปไต่ย ม่การใชุ้โครงการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ยา่งต่อ่เน่�องเพ่ั�อขีดั
ขีวิางกระบัวินการที่างการเม่องในประเที่ศประชุาธิปไต่ย 

เห์ต่กุารณ์เห์ลา่น่ �บัง่บัอกถง่ควิามซิบััซ้ิอนท่ี่�เพิั�มขี่ �นขีองการปฏิิบัตั่ิ
การที่างข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น โดยรวิมแล้วิ พัรรคคอมมิวินิสต์่
จ่นคกุคามต่อ่ควิามมั�นคงระดบััชุาต่ขิีองสห์รัฐอเมริกาและประเที่ศ
ประชุาธิปไต่ยอ่�น ๆ มากกวิา่ท่ี่�เคยเป็นมา สห์รัฐฯ ประเที่ศพันัธมิต่ร 
และประเที่ศห์ุ้นสว่ินควิรจดัการสภัาพัแวิดล้อมด้านข้ีอมล่ขีา่วิสารอนั
เป็นห์น่�งในเวิท่ี่ท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุขีองการแขีง่ขีนัที่างอำานาจระห์วิา่งระบัอบั
ประชุาธิปไต่ยและระบัอบัเผดจ็การ บัที่ควิามน่ �เน้นถง่ลกัษณะสำาคญั
ขีองการปฏิิบัตั่กิารที่างข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นท่ี่�สงัเกต่เห์น็ได้
ต่ั �งแต่ ่พั.ศ. 2563 จากนั �นจง่นำาเสนอคำาแนะนำาสามข้ีอเก่�ยวิกบััวิิธ่การ
ต่อ่ส่้กบััภัยัคกุคามท่ี่�สร้างควิามปั�นป่วินและขียายต่วัิมากขี่ �น 

พั.ศ. 2563 เป็นจดุเปล่�ยนสำาคญัสำาห์รับัผ่้ ท่ี่�วิิเคราะห์์ควิามพัยายาม
ในการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น โครงการขีองพัรรค
ในการบัดิเบ่ัอนควิามจริงเก่�ยวิกบััไวิรัสโควิิด-19 ประสบัควิามสำาเร็จ
อยา่งนา่เห์ล่อเชุ่�อด้วิยถ้อยแถลงการณ์ท่ี่�เป็นที่างการอยา่งไร้ยางอาย 
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นพัยายามโน้มน้าวิผ่้ชุมภัายในประเที่ศและที่ั�วิโลก
วิา่ไวิรัสถก่สร้างขี่ �นอยา่งต่ั �งใจในเม่องอ่ฮ่ั�น ประเที่ศจ่น ในฐานะอาวิธุ
ชุ่วิภัาพัขีองสห์รัฐฯ การบัดิเบ่ัอนดงักลา่วิประสบัควิามสำาเร็จอยา่งกว้ิาง
ขีวิาง ด้วิยการแพัร่ขีา่วิโดยกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศจ่นและนกัการ
ที่ต่่ ผ่้นำารัฐบัาล และผ่้นำาฝ่่ายนโยบัายต่า่งประเที่ศในอิห์ร่าน รัสเซ่ิย 
ซิาอดุ่อาระเบ่ัย และเวิเนซิเุอลา ต่ลอดจนแห์ลง่ข้ีอมล่อ่�น ๆ อ่กมากมาย
จากส่�อออนไลน์ นอกจากน่ �ยงัแสดงให้์เห์น็ถง่เคร่อขีา่ยท่ี่�ขียายต่วัิขี่ �น
ขีองการสมร้่ร่วิมคดิข้ีามชุาต่ ิเชุน่ โกลบัอล ร่เสร์ิชุ แคนาดา ซิ่�งเป็น
เวิบ็ัไซิต์่ที่ฤษฎ่สมคบัคดิขีองแคนาดา และเจ้าห์น้าท่ี่�พัรรคคอมมิวินิสต์่

จ่นมกัจะอ้างถง่ซิ่�งกนัและกนัเพ่ั�อการต่รวิจสอบัควิามถก่ต้่อง ยทุี่ธวิิธ่
บัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ท่ี่�เร่ยกวิา่ "การฟิอกข้ีอมล่" น่ �เก่�ยวิข้ีองกบััการเผยแพัร่
ข้ีอมล่บัดิเบ่ัอนโดยนกัวิิเคราะห์์และส่�อต่ะวินัต่กท่ี่�อ้างวิา่เป็นการสร้าง
ควิามชุอบัธรรมให้์กบััโครงการการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่
จ่น ในที่ำานองเด่ยวิกนั ข้ีอควิามในที่วิิต่เต่อร์ท่ี่�เป็นเที่จ็ขีองนายจ้าวิ ล่�
เจ่ยน โฆษกกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศจ่น เก่�ยวิกบััต้่นกำาเนิดขีองโควิิด-
19 เม่�อเด่อนม่นาคม พั.ศ. 2563 ได้รับัการร่ที่ว่ิต่มากกวิา่ 99,000 ครั �ง
ในอยา่งน้อย 54 ภัาษา และเข้ีาถง่ผ่้คนประมาณ 275 ล้านคนโดยรวิม

สำนามรื่บอนิโด่แปซิฟิิิก
ในขีณะท่ี่�สงครามข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นกลายเป็นสงคราม
ระดบััโลกอยา่งแท้ี่จริง ภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิกได้รับัผลกระที่บัอยา่ง
รุนแรงจากโครงการการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ขีองรัฐบัาลจ่น โดยเฉพัาะ
อยา่งยิ�ง ควิามพัยายามขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นในการบัดิเบ่ัอนการ
เคล่�อนไห์วิเพ่ั�อประชุาธิปไต่ยขีองฮอ่งกงใน พั.ศ. 2562 แสดงให้์เห์น็ถง่
การปฏิิบัตั่กิารที่างข้ีอมล่ท่ี่�ซิบััซ้ิอน พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นใชุ้โครงสร้าง
พ่ั �นฐานด้านส่�อในวิงกว้ิางเพ่ั�อเผยแพัร่คำากลา่วิอ้างท่ี่�เป็นเที่จ็เก่�ยวิกบัั
การสมร้่ร่วิมคดิขีองนกัเคล่�อนไห์วิเพ่ั�อประชุาธิปไต่ยกบัันกัแสดงต่า่ง
ชุาต่ ิในที่ำานองเด่ยวิกนั พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้พัุง่เป้าไปท่ี่�ไต้่ห์วินัเพ่ั�อ
บัอ่นที่ำาลายควิามเป็นอิสระที่างการเม่องและควิามสามคัค่ที่างสงัคม 
เชุน่ ควิามพัยายามขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นในการสนบััสนนุนายห์าน 
กั�วิห์ย ่ผ่้สมคัรนายกเที่ศมนต่ร่ขีองพัรรคก�กมินต่ั�งท่ี่�สนบััสนนุรัฐบัาล
จ่น ในฐานท่ี่�มั�นพัรรคประชุาธิปไต่ยก้าวิห์น้าเม่�อ พั.ศ. 2561 ม่ผลกระ
ที่บัอยา่งมาก เร่�องราวิท่ี่�เป็นเที่จ็และภัาพัต่ดัต่อ่ท่ี่�มาจากสาธารณรัฐ
ประชุาชุนจ่นและกลุม่ในเคร่อได้แพัร่กระจายอยา่งกว้ิางขีวิางบัน
ส่�อสงัคมออนไลน์ โดยเป็นการที่ำาให้์รัฐบัาลขีองพัรรคประชุาธิปไต่ย
ก้าวิห์น้าเส่ยชุ่�อเส่ยงและยกยอ่งนายห์าน นอกจากน่ � พัรรคคอมมิวินิสต์่
จ่นยงัพัยายามท่ี่�จะครอบังำาการเล่อกต่ั �งประธานาธิบัด่ไต้่ห์วินั พั.ศ. 

คณะผู้้�วจิัยัค�นพิบัโครงการผู้�านส่�อสังคมออนไลี่น์จัำานวนมากทัี�รณรงค์โดยพิรรค

คอมมวินิสต์จันีเม่�อ พิ.ศ. 2563 เพิ่�อบัิดเบั่อนกจิักรรมขีองสหรัฐอเมริกาในทัะเลี่จันีใต� 

โครงการดงักลี่�าวบันเฟซึ่บ่ั�กแลี่ะแพิลี่ตฟอร์มอ่�น ๆ มผ้ีู้�ตดิตามกว�า 130,000 คน แลี่ะ

พิยายามปรับัเปลี่ี�ยนฟิลี่ปิปินส์ให�เขี�ากบััจันี

เร่�องโดย นายด่ว่าน	ล่/วิาส-ออสซินิต์่ | ภัาพัโดย ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส

ไ



34 IPD FORUMFORUM

2563 แต่ไ่ต้่ห์วินัก็ได้ม่การเต่ร่ยมควิามพัร้อมรับัม่อ ควิามร้่ควิามเข้ีาใจ
เก่�ยวิกบััส่�อและการบัรรเที่าการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ท่ี่�มากขี่ �นโดยควิามร่วิม
ม่อระห์วิา่งภัาครัฐและเอกชุนม่บัที่บัาที่สำาคญั 

ปฏิิบัตั่กิารที่างข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นท่ี่�ออกแบับัมาเพ่ั�อ
บัอ่นที่ำาลายเสถ่ยรภัาพัขีองภัมิ่ภัาคและกดักร่อนผลประโยชุน์เชิุงกล
ยทุี่ธ์ขีองสห์รัฐฯ ไมไ่ด้จำากดัอย่เ่ฉพัาะไต้่ห์วินัและฮอ่งกงเที่า่นั �น ในการ
ต่อบัโต้่ต่อ่การรายงานการส่บัสวินท่ี่�เปิดโปงคา่ยกกักนัจำานวินมาก 
การห์ายต่วัิไปอยา่งมากมาย การวิิสามญัฆาต่กรรม และการบังัคบััให้์
ที่ำาห์มนั พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นก็เริ�มต่อบัโต้่อยา่งก้าวิร้าวิเพ่ั�อบัดิเบ่ัอน
ควิามจริง พัรรคคอมมิวินิสต์่ได้เผยแพัร่คำากลา่วิอ้างท่ี่�เป็นเที่จ็ต่อ่สากล
เก่�ยวิกบััการพัฒันาเศรษฐกิจและการศก่ษาในภัมิ่ภัาคซินิเจ่ยงขีองจ่น 
เพ่ั�อปกปิดโครงการการฆา่ล้างเผา่พันัธุ์ชุาวิอยุกร์่และชุนกลุม่น้อยอ่�น ๆ  
นอกจากน่ � พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นยงัจำากดัไมใ่ห้์ผ่้ส่�อขีา่วิต่า่งชุาต่เิข้ีามา
ในภัมิ่ภัาคเพ่ั�อผก่ขีาดข้ีอมล่ท่ี่�ออกมาจากซินิเจ่ยง ในประเที่ศไที่ย การ
เผยแพัร่วิิด่โอเที่จ็ท่ี่�แสดงให้์เห์น็อยา่งเป็นนยัถง่ชุาวิเอเชุ่ยท่ี่�ถก่ที่ำาร้าย
ร่างกายอยา่งที่ารุณในสห์รัฐฯ ปรากฏิในส่�อสงัคมออนไลน์เม่�อ พั.ศ. 
2563 วิตั่ถปุระสงค์เพ่ั�อกระตุ่้นและเผยแพัร่ควิามร้่สก่ต่อ่ต้่านสห์รัฐฯ 
ในประเที่ศไที่ย วิิด่โอดงักลา่วิได้รับัการสง่ต่อ่อยา่งกว้ิางขีวิางจากส่�อท่ี่�
สนบััสนนุรัฐบัาลจ่นและเป็นกระแสไปที่ั�วิประเที่ศไที่ย แต่ใ่นควิามเป็น
จริง คลปิวิิด่โอดงักลา่วิถก่นำามาจากการจลาจลในคกุในเอกวิาดอร์ 
น่�ไมใ่ชุเ่ห์ต่กุารณ์เด่ยวิท่ี่�เกิดขี่ �น นอกจากน่ � ฟิิลปิปินส์ยงัต่กอย่ภ่ัาย
ใต้่โครงการการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ด้วิยเชุน่กนัในส่�อสงัคมออนไลน์เพ่ั�อ
บัดิเบ่ัอนกิจกรรมขีองสห์รัฐฯ ในที่ะเลจ่นใต้่ โครงการน่ �ได้ขียายควิาม
คำากลา่วิขีองนกัการเม่องท้ี่องถิ�นท่ี่�เข้ีาข้ีางพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นซิ่�งม่
ผ่้ต่ดิต่ามกวิา่ 130,000 คนและพัยายามปรับัเปล่�ยนฟิิลปิปินส์ให้์เข้ีา
กบััจ่น โดยสรุปแล้วิ ควิามพัยายามในการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ขีองพัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นในชุว่ิงไมก่่�ป่ท่ี่�ผา่นมาได้เต่ิบัโต่ขี่ �นอยา่งมากในด้าน
ขีอบัเขีต่และควิามรุนแรง ม่ร่ปแบับัสามร่ปแบับัท่ี่�จะแสดงให้์เห์น็ถง่
การต่อ่กรกบััพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นในสภัาพัแวิดล้อมด้านข้ีอมล่ขีา่วิสาร 
ประการแรก พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้ใชุ้ประโยชุน์อยา่งมากจากการ
เข้ีาถง่แพัลต่ฟิอร์มส่�อแบับัไมส่มดลุกนั ในขีณะท่ี่�แพัลต่ฟิอร์มส่�อสงัคม
ออนไลน์ห์ลกัขีองต่ะวินัต่ก เชุน่ เฟิซิบัุ�กและที่วิิต่เต่อร์ม่ข้ีอจำากดัในการ

เข้ีาถง่เพ่ัยงเลก็น้อยห์ร่อไมม่่เลยสำาห์รับัระบัอบัเผดจ็การ แต่ส่่�อสงัคม
ออนไลน์จ่น เชุน่ ว่ิแชุที่, ซ่ินา่ เวิย่ป๋อ, เที่นเซิน็ต์่ เวิย่เป๋อ และ เที่นเซิน็ต์่  
คิวิคิวิ ม่ข้ีอจำากดัในการเข้ีาถง่ระดบััต่า่ง ๆ สำาห์รับัผ่้ใชุ้ชุาวิต่ะวินัต่ก 
นอกจากน่ � พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นยงัใชุ้ประโยชุน์จากแพัลต่ฟิอร์มส่�อ
สงัคมออนไลน์ขีองต่นสำาห์รับัการปิดกั �นและการเฝ้่าระวิงั ข้ีอมล่จาก
การใชุ้งานแพัลต่ฟิอร์มเห์ลา่น่ �ในต่า่งประเที่ศม่แนวิโน้มท่ี่�จะถก่รวิบัรวิม
โดยพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นพ่ั�อวิตั่ถปุระสงค์ในการรวิบัรวิมและด้านขีา่วิ
กรอง ผ่้ใชุ้ในจ่นแผน่ดนิให์ญ่ไมส่ามารถเข้ีาถง่ส่�อขีา่วิต่ะวินัต่กและ
แพัลต่ฟิอร์มส่�อสงัคมออนไลน์สว่ินให์ญ่ได้ สิ�งน่ �จง่เป็นควิามท้ี่าที่าย
สำาห์รับัควิามพัยายามขีองชุาต่ิต่ะวินัต่กในการที่ำาควิามเข้ีาใจควิาม
พัยายามในการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นภัายในประเที่ศ
และการรวิบัรวิมข้ีอมล่บันแพัลต่ฟิอร์มเห์ลา่น่ � 

ประการท่ี่�สอง พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้เพิั�มบัที่บัาที่ในโลกออนไลน์
มากขี่ �นนบััต่ั �งแต่ก่ารระบัาดขีองโควิิด-19 ที่ั�วิโลก กิจกรรมขีองเจ้าห์น้าท่ี่�
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นบันแพัลต่ฟิอร์มส่�อสงัคมออนไลน์ต่ะวินัต่กม่ระดบัั
การบันัที่ก่ที่างสถิต่ิสง่ขี่ �น เชุน่ นกัการที่ต่่พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นเข่ียน
ข้ีอควิามในที่วิิต่เต่อร์ 210,382 ครั �ง ซิ่�งคดิเป็น 778 ครั �งต่อ่วินัโดยเฉล่�ย
ต่ลอดชุว่ิง 9 เด่อนใน พั.ศ. 2563

ประการท่ี่�สาม ห์น่วิยส่บัราชุการลบััขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นต้่อง
พั่�งพัาบัริษัที่เที่คโนโลย่ท่ี่�อย่่ภัายใต้่การควิบัคมุขีองรัฐเป็นอย่างมาก
เพ่ั�อที่ำาให้์ข้ีอมล่จำานวินมากกลายเป็นอาวิธุสำาห์รับัการเฝ้่าระวิงัและ
การปิดกั �น แนวิที่างปฏิิบัตั่ิน่ �ไม่ใชุ่สิ�งท่ี่�สห์รัฐฯ และพันัธมิต่รสามารถ
เล่ยนแบับัได้โดยไม่ละเมิดห์ลกัการและบัรรที่ดัฐานขีองระบัอบั
ประชุาธิปไต่ยอย่างรุนแรง เป็นท่ี่�ที่ราบักนัด่วิา่บัริษัที่ในเคร่อพัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นต่ิดต่ั �งซิอฟิต์่แวิร์ลบััให้์กบััเที่คโนโลย่ท่ี่�สามารถเปิดใชุ้
งานการปฏิิบัตั่ิการที่างไซิเบัอร์เพ่ั�อการโจมต่่ได้ ในที่ำานองเด่ยวิกนั 
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้เพิั�มการจารกรรมและการเจาะข้ีอมล่ที่าง
ไซิเบัอร์มากขี่ �นในภัมิ่ภัาคน่ �  

โดยสรุปแล้วิ สงครามข้ีอมล่เป็นห์น่�งในเวิท่ี่ท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุขีองการ
แขีง่ขีนัที่างอำานาจท่ี่�ยิ�งให์ญ่ นอกจากน่ � การท่ี่�พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้
ใชุ้สภัาพัแวิดล้อมด้านข้ีอมล่ขีา่วิสารเป็นอาวิธุยงัถ่อเป็นภัยัคกุคาม
ด้านควิามมั�นคงอยา่งร้ายแรงต่อ่ภัมิ่ภัาคน่ �และท่ี่�อ่�น ๆ สห์รัฐฯ ประเที่ศ
พันัธมิต่ร และประเที่ศห์ุ้นสว่ินควิรบัร่ณาการข้ีอมล่ขีา่วิกรองแบับัเปิดเผย
แห์ลง่ท่ี่�มาท่ี่�ขีบััเคล่�อนด้วิยข้ีอมล่เข้ีากบััการวิางแผนและปฏิิบัตั่กิารที่าง
ที่ห์ารท่ี่�ปฏิิบัตั่อิย่เ่ป็นประจำา กลยทุี่ธ์ต่อ่ไปน่ �สามารถต่อ่กรกบััการขียาย
ต่วัิอยา่งรวิดเร็วิขีองการโฆษณาชุวินเชุ่�อขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นได้ 

การื่แข่งขันในสำภัาพแวด่ล้อมด้่านข้อม่ลข่าวสำารื่
ประการแรก วิิธ่การท่ี่�เร่ยกวิา่ การต่่พัวิกกลุม่ป่วิน นั �นไมเ่พ่ัยงพัอท่ี่�จะ
ต่อ่ส่้กบััการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น เน่�องจากผ่้กระที่ำา
ผิดสามารถโยกย้ายไปยงัแพัลต่ฟิอร์มอ่�นห์ร่อเปล่�ยนบัญัชุ่ผ่้ใชุ้ขีองต่น
ได้ พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นสามารถสร้างห์ร่อผก่บัญัชุ่ได้เร็วิกวิา่ท่ี่�รัฐบัาล
ห์ร่อบัริษัที่อ่�น ๆ สามารถลบับัญัชุ่เห์ลา่นั �นออกจากสภัาพัแวิดล้อมด้าน
ข้ีอมล่ขีา่วิสารได้ รัฐบัาลควิรถ่อวิา่การบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่เป็นโครงการอยา่ง
ต่อ่เน่�องเต่ม็ร่ปแบับั โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง ผ่้ ท่ี่�รับัผิดชุอบัปกป้องควิาม
สมบัร่ณ์ขีองสภัาพัแวิดล้อมด้านข้ีอมล่ขีา่วิสารควิรพิัจารณาสิ�งต่อ่ไปน่ �

• สงัเกต่แห์ลง่ท่ี่�มาขีองการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ กลไกการเผยแพัร่

ขี�อความในทัวติเตอร์ทัี�เป็นเทัจ็ัขีองนายจั�าว ลี่ี�เจัยีน โฆษ์กกระทัรวงการต�างประเทัศ

จันี เกี�ยวกบััต�นกำาเนิดขีองไวรัสโควดิ-19 เม่�อเดอ่นมนีาคม พิ.ศ. 2563 ได�รับัการทัวตีซึ่ำ�า

มากกว�า 99,000 ครั�งในอย�างน�อย 54 ภูาษ์าแลี่ะเขี�าถุง่ผู้้�คนประมาณ 275 ลี่�านคนโดยรวม
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และผลกระที่บัอยา่งต่อ่เน่�อง เชุน่เด่ยวิกบััการปฏิิบัตั่กิารบัน
ภัาคพ่ั �นดนิ เร่�องสำาคญัค่อการที่ำาแผนท่ี่� และแบัง่ปันวิิธ่ท่ี่�ฝ่่าย
ต่รงข้ีามสั�งการ ควิบัคมุ เคล่�อนย้าย และส่�อสารในสนามรบั
ด้านข้ีอมล่ขีา่วิสาร

• มุง่ส่ร่ะบับัที่ั �งห์มดขีองการเผยแพัร่ข้ีอมล่บัดิเบ่ัอน การ
บัดิเบ่ัอนข้ีอมล่เป็นเชุน่เด่ยวิกบััระบับัอาวิธุอ่�น ๆ ม่ห์ว่ิงโซิ่
อปุที่านท่ี่�สามารถระบัตุ่วัิต่นได้ ในขีณะท่ี่�แที่บัจะเป็นไปไมไ่ด้
เลยท่ี่�จะโจมต่่โดเมนต่า่ง ๆ ในจ่น แต่ก่ารบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่ขีอง
พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นต้่องพั่�งพัาส่�อในภัมิ่ภัาคและท้ี่องถิ�นเป็น
อยา่งมาก

• ต่ดัสนิใจเล่อกแนวิที่างท่ี่�เห์มาะสมในการดำาเนินการเชิุงรุกจาก
มมุมองโดยรวิมขีองสงัคม เป็นเร่�องสำาคญัท่ี่�จะต้่องที่ราบัวิา่
รัฐบัาลเพ่ัยงองค์กรเด่ยวิมกัไมเ่พ่ัยงพัอท่ี่�จะต่อ่ส่้กบััผลกระที่บั
ขีองเน่ �อห์าท่ี่�มุง่ร้าย เน่�องจากภัยัคกุคามสว่ินให์ญ่ม่อย่ใ่นเคร่อ
ขีา่ยเชิุงพัาณิชุย์ห์ร่อเคร่อขีา่ยพัลเร่อน การที่ำางานร่วิมกบััภัาค
อตุ่สาห์กรรมและภัาคประชุาสงัคมเป็นการต่ดัสนิใจครั �งสำาคญั
ท่ี่�ต้่องพิัจารณา

• ดำาเนินการต่ามแนวิที่างแก้ไขีท่ี่�ม่อย่ท่่ี่�ด่ท่ี่�สดุเพ่ั�อให้์เกิดแนวิที่าง
ปฏิิบัตั่ท่ิี่�เห์มาะสมท่ี่�สดุ ต่วัิอยา่งท่ี่�ด่ขีองขีั �นต่อนน่ �ค่อ โครงการ
ควิามรับัผิดชุอบัที่างดจิิที่ลัขีองไต้่ห์วินัท่ี่�สง่เสริมการต่รวิจสอบั
ข้ีอเที่จ็จริงและการเปิดโปงส่�อท่ี่�ถก่คกุคาม

ประการท่ี่�สอง ผ่้นำารัฐบัาลและผ่้นำาอตุ่สาห์กรรมควิรคาดห์วิงัวิา่การ
ปฏิิบัตั่กิารที่างข้ีอมล่ขีองต่า่งประเที่ศและกลุม่ห์วัิรุนแรงจะม่ควิามเข้ีม
ข้ีนและรุนแรงมากขี่ �นในชุว่ิงวิิกฤต่ใด ๆ โควิิด-19 เป็นต่วัิอยา่งท่ี่�แสดง
ให้์เห์น็วิา่ระบัอบัเผดจ็การใชุ้ประโยชุน์จากการบัดิเบ่ัอนข้ีอมล่เพ่ั�อที่ำาให้์

วิิกฤต่ในระบัอบัประชุาธิปไต่ยรุนแรงขี่ �น กลา่วิอ่กนยัห์น่�ง เป็นสิ�งสำาคญั
ยิ�งท่ี่�ภัาครัฐและเอกชุนพัฒันาระบับัท่ี่�อย่อ่าศยัเพ่ั�อปกป้องที่รัพัย์สนิและ
ประชุาชุนขีองต่นจากปฏิิบัตั่กิารที่างข้ีอมล่ท่ี่�เป็นอนัต่ราย โดยเฉพัาะ
อยา่งยิ�งในชุว่ิงวิิกฤต่การณ์ท่ี่�เกิดขี่ �น ควิามพัยายามดงักลา่วิควิรรวิมถง่
การสง่ข้ีอควิามเชิุงรุกเพ่ั�อกระตุ่้นผ่้ชุมท่ี่�เก่�ยวิข้ีองให้์พ้ันจากปฏิิบัตั่กิาร
ที่างข้ีอมล่ท่ี่�ม่แรงจง่ใจจากภัายนอกและก่อกวิน  

ประการท่ี่�สาม ผ่้นำารัฐบัาลและผ่้นำาอตุ่สาห์กรรมควิรยอมรับัและ
สง่เสริมควิามร่วิมม่อระห์วิา่งภัาครัฐและเอกชุน เพ่ั�อเร่งการบัร่ณาการ
แนวิที่างการแก้ไขีที่างเที่คโนโลย่ท่ี่�ครบัถ้วิน เชุน่ รัฐบัาลสห์รัฐฯ ควิร
ชุว่ิยเห์ล่อประเที่ศพันัธมิต่รและประเที่ศห์ุ้นสว่ินในการเล่ยนแบับัและ
ประสานงานโครงการควิามร่วิมม่อด้านนวิตั่กรรม เชุน่ ห์นว่ิยนวิตั่กรรม
กลาโห์มและเคร่อขีา่ยนวิตั่กรรมควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่ภิัายใต้่คณะ
กรรมการนวิตั่กรรมกลาโห์มขีองกระที่รวิงกลาโห์มสห์รัฐฯ โดยพ่ั �นฐาน
แล้วิ ประเที่ศประชุาธิปไต่ยจะสามารถร่วิมม่อกนัในการปรับัระดบััและ
เผยแพัร่วิิธ่การแขีง่ขีนักบััสงครามข้ีอมล่ขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นใน
ฐานะพันัธมิต่รขีองสงัคมเปิด 

แนวิที่างที่ั �งห์มดไมใ่ชุท่ี่างเล่อก แต่เ่ป็นข้ีอกำาห์นดเบ่ั �องต้่นในการ
ต่อ่กรอยา่งม่ประสทิี่ธิภัาพักบััพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นในสภัาพัแวิดล้อม
ด้านข้ีอมล่ขีา่วิสาร วิิธ่การน่ �จะเก่�ยวิข้ีองกบัักรอบัควิามร่วิมม่อระห์วิา่ง
ภัาครัฐและเอกชุนท่ี่�ม่ควิามต่อ่เน่�องมากขี่ �น ซิ่�งห์นว่ิยงานภัาครัฐแต่ล่ะ
แห์ง่ท่ี่�รับัผิดชุอบัด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศม่สภัาท่ี่�ปร่กษาประกอบัด้วิย 
นกัวิิจยั นกัวิิชุาการ และผ่้ ม่สว่ินได้สว่ินเส่ยภัาคเอกชุน สภัาผ่้ เชุ่�ยวิชุาญ
น่ �จะประชุมุอยา่งสมำ�าเสมอเพ่ั�อห์าร่อเก่�ยวิกบััควิามท้ี่าที่ายเชิุงกล
ยทุี่ธ์เพ่ั�อเปิดสงัคมและเศรษฐกิจ และเพ่ั�อแสวิงห์าแนวิที่างแก้ไขีโดย
ปราศจากควิามเอนเอ่ยงเพ่ั�อย่นยนัห์ร่อโดยระบับัราชุการ  o

นางไช�  องิเหวนิ ประธานาธิบัดไีต�หวนัเฉลี่มิ

ฉลี่องการเลี่อ่กตั�งใหม�ในเดอ่นมกราคม พิ.ศ. 

2563 พิร�อมด�วยผู้้�สนับัสน่นในกร่งไทัเป พิรรค

คอมมวินิสต์จันีพิยายามทัี�จัะมอีทิัธิพิลี่ต�อการ

เลี่อ่กตั�งเพิ่�อสนับัสน่นฝั่� ายตรงขี�ามขีองนางไช�  

แต�ลี่�มเหลี่วเน่�องจัากการร้� เทั�าทันัส่�อแลี่ะการ

กำาจัดัการบัิดเบั่อนขี�อม้ลี่ให�น�อยลี่งซ่ึ่�งเกดิจัาก

ความร�วมมอ่ขีองภูาครัฐแลี่ะเอกชน



กับ

จีีน
คุวามขัด่แย้งทางเศรื่ษฐกจิั

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ก
เผชิญิภัยัไปด้่วยกัน
ดร. เชุล โฮโรวิิที่ซ์ิ/มห์าวิิที่ยาลยัวิิสคอนซินิ-มิลวิอก่

การเต่ิบัโต่ที่างเศรษฐกิจขีองจ่นไมไ่ด้เป็นเร่�องร้ายแรงขีองการพัฒันา
ท่ี่�ยด่ต่นเองเป็นห์ลกัและการอย่ร่่วิมกนัระห์วิา่งประเที่ศอ่กต่อ่ไป 
ภัายใต้่การนำาขีองนายส่ จิ �นผิง เลขีาธิการพัรรค วิิธ่การขีองพัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นท่ี่�เป็นลกัษณะเฉพัาะขีองการควิบัคมุเศรษฐกิจและ
การเม่องภัายในได้กลายเป็นการรวิมศน่ย์และกดข่ี�มากขี่ �น  นโยบัาย
ต่า่งประเที่ศม่ควิามรุนแรงอยา่งชุดัเจนมากขี่ �น การเปล่�ยนแปลง
นโยบัายเห์ลา่น่ �เกิดขี่ �นเม่�อเศรษฐกิจขีองจ่นเข้ีาส่ค่วิามเชุ่�ยวิชุาญ
เฉพัาะด้านท่ี่�เน้นเงินที่นุมากขี่ �น ซิ่�งที่ำาให้์ประเที่ศอ่�น ๆ โดยเฉพัาะ
อยา่งยิ�งในภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิก ม่ภัยัคกุคามด้านควิามมั�นคงที่าง
เศรษฐกิจให์ม ่ๆ จำานวินมาก ซิ่�งมกัจะที่ำาให้์ภัยัคกุคามด้านควิาม
มั�นคงที่างที่ห์ารเลวิร้ายลงไปอ่ก

รัฐท่ี่�ถก่คกุคามจะต่อบัโต้่อยา่งด่ท่ี่�สดุได้อยา่งไร เพ่ั�อต่อบัคำาถาม
ท่ี่�ซิบััซ้ิอนน่ � การจดัห์มวิดห์ม่ภ่ัยัคกุคามและควิามสามารถในการ
ต่อบัโต้่ท่ี่�ห์ลากห์ลายจะชุว่ิยได้ ประเที่ศมห์าอำานาจท่ี่�เผชิุญกบัั
ภัยัคกุคามที่างเศรษฐกิจและที่างที่ห์ารจากพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่น
ม่แนวิโน้มท่ี่�จะจดัต่ั �งแนวิร่วิมท่ี่�แขี็งแกร่งท่ี่�สดุเพ่ั�อการต่อบัโต้่ท่ี่�ม่
ประสทิี่ธิภัาพัมากท่ี่�สดุ ในที่างกลบัักนัรัฐเห์ลา่น่ �ม่แนวิโน้มท่ี่�จะดง่
ควิามร่วิมม่อจากกลุม่รัฐท่ี่�สำาคญักลุม่ท่ี่�สอง ซิ่�งเผชิุญกบััภัยัคกุคาม
ที่างเศรษฐกิจเป็นห์ลกั สิ�งน่ �แสดงให้์เห์น็โดยการต่รวิจสอบัภัยัคกุคาม
สามประการต่อ่โครงสร้างพ่ั �นฐานและควิามมั�นคงขีองห์ว่ิงโซิอ่ปุที่าน 
ห์น่�งค่อในด้านการส่�อสารโที่รคมนาคม แร่ธาต่หุ์ายาก และสารก่�ง
ต่วัินำา สองค่อต่วัิอยา่งขีองการประสานงานนโยบัายระห์วิา่งรัฐ และ
สามค่อโครงการควิามย่ดห์ยุน่ขีองห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านขีองออสเต่รเล่ย 
อินเด่ย และญ่�ปุ่ น

ที่ฤษฎ่และห์ลกัฐานน่ �สนบััสนนุข้ีอสรุปท่ี่�วิา่ ภัยัคกุคามขีองจ่น
กำาลงัเร่ยกร้องให้์ม่กลุม่แกนกลางที่างเล่อกขีองรัฐ แกนกลางน่ �ม่
เจต่นารมณ์และควิามสามารถท่ี่�จะป้องกนัไมใ่ห้์จ่นใชุ้ข้ีอได้เปร่ยบั
ที่างเศรษฐกิจเพ่ั�อบังัคบััรัฐท่ี่�ไมเ่ต่ม็ใจให้์พั่�งพัาที่างเศรษฐกิจซิ่�งอาจ
คกุคามเอกราชุที่างการที่ต่่และควิามมั�นคงที่างที่ห์ารขีองต่นด้วิย 
กรณ่ศก่ษายงัชุ่ �ให้์เห์น็ถง่แนวิที่างในการที่ำาการต่อบัโต้่ท่ี่�ด่ท่ี่�สดุต่อ่ภัยั
คกุคามขีองจ่น ซิ่�งรวิมถง่การเริ�มต้่นท่ี่�บ้ัานด้วิยนโยบัายระดบััรัฐ ให้์
ควิามร่วิมม่ออยา่งใกล้ชิุดท่ี่�สดุเที่า่ท่ี่�จะที่ำาได้กบััรัฐแกนกลางที่างเล่อก
ท่ี่�ม่ควิามเห์น็ต่รงกนั เสริมนโยบัายพ่ั �นฐานเห์ลา่น่ �ด้วิยควิามพัยายาม
ท่ี่�จะก้าวิห์น้าและสร้างควิามนิยมในบัรรที่ดัฐานสากลท่ี่�เข้ีากนัได้ และ
ห์ล่กเล่�ยงข้ีอผิดพัลาดขีองนโยบัายโดยเน้นไปท่ี่�ภัยัคกุคามเฉพัาะ
เจาะจง และการที่ำางานร่วิมกบััพันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินเพ่ั�อเผชิุญห์น้า
กบััภัยัคกุคามเห์ลา่น่ �ได้โดยต่รงและม่ประสทิี่ธิภัาพั 

ภัยัคุุกคุามทางเศรื่ษฐกจิัของจัน่:	เป้าหมายและกลยุทธ์์
ในชุว่ิงยคุขีองนายส่ ควิามที่ะเยอที่ะยานที่างเศรษฐกิจขีองจ่นได้
เปล่�ยนแปลงไปในเชิุงคณุภัาพั จ่นไมต้่่องการรวิมเข้ีากบััเศรษฐกิจ
ระห์วิา่งประเที่ศอ่กต่อ่ไปในฐานะเพ่ัยงสว่ินห์น่�งขีองการรณรงค์ 
"การปฏิิร่ปและการเปิดกว้ิาง" เพ่ั�อปรับัปรุงเศรษฐกิจขีองต่นให้์ที่นั
สมยั ขีณะน่ �การปรับัปรุงให้์ที่นัสมยัได้มาถง่ขีั �นต่อนการเปล่�ยนผา่น 
ซิ่�งจ่นม่ควิามเชุ่�ยวิชุาญด้านการผลติ่ท่ี่�ใชุ้แรงงานมากและกำาลงัก้าวิ
เข้ีาส่ภ่ัาคสว่ินท่ี่�ใชุ้เงินที่นุมากขี่ �นซิ่�งแขีง่ขีนัโดยต่รงกบััเศรษฐกิจท่ี่�
ก้าวิห์น้าขีองโลก นายส่ม่เป้าห์มายท่ี่�จะที่ำาให้์จ่นอย่ใ่นต่ำาแห์นง่ท่ี่�
โดดเดน่ในอตุ่สาห์กรรมเที่คโนโลย่ชุั �นสง่ท่ี่�สำาคญัที่ั �งห์มด แที่นท่ี่�จะ
ยอมให้์กลไกต่ลาดนำาจ่นไปส่ก่ารแบัง่งานประเภัที่ห์น่�งในห์ลาย ๆ 
ประเภัที่ท่ี่�ม่อย่ใ่นปัจจบุันัในกลุม่ประเที่ศเศรษฐกิจท่ี่�พัฒันาแล้วิ

เป้าห์มายน่ �จะประสบัควิามสำาเร็จได้อยา่งไร โดยที่างการ
แล้วิ ด้วิยยทุี่ธศาสต่ร์เมดอินไชุนา่ พั.ศ. 2568 และการฝ่่ก เคร่�อง
ม่อห์ลกัค่อเงินอดุห์นนุจากรัฐและในบัางภัาคสว่ินยทุี่ธศาสต่ร์ 
เชุน่ โที่รคมนาคมซิ่�งเป็นต่ลาดภัายในประเที่ศท่ี่�ม่การรับัประกนั 
ห์ากกลา่วิอยา่งไมเ่ป็นที่างการก็ค่อ ม่เคร่�องม่อท่ี่�ม่ประสทิี่ธิภัาพั
ข่ี �น ห์น่�งในนั �นค่อการเล่อกปฏิิบัตั่ใินวิงกว้ิางต่อ่บัริษัที่ต่า่งชุาต่ท่ิี่�
แขีง่ขีนัในต่ลาดภัายในประเที่ศ ซิ่�งออกแบับัมาเพ่ั�อบังัคบััให้์ถ่าย
โอนเที่คโนโลย่ขีองต่นไปยงัพันัธมิต่รในท้ี่องถิ�น จากนั �นจง่ใชุ้การ
เล่อกปฏิิบัตั่ิที่างกฎระเบ่ัยบัและเงินอดุห์นนุเพ่ั�อแที่นท่ี่�ด้วิยผ่้ผลติ่ใน
ประเที่ศที่ั �งห์มด ในขีณะเด่ยวิกนั ก็ม่การใชุ้โครงการโจรกรรมที่าง
ไซิเบัอร์ท่ี่�ได้รับัการสนบััสนนุจากรัฐอยา่งท่ี่�ไมเ่คยม่มาก่อนเพ่ั�อขีโมย
เที่คโนโลย่จากต่า่งประเที่ศโดยต่รง ในท่ี่�สดุผ่้ผลติ่ในประเที่ศขีองจ่น
ก็เปล่�ยนควิามสนใจไปท่ี่�ต่ลาดสง่ออก โดยได้รับัการสนบััสนนุอ่ก
ครั �งจากเงินอดุห์นนุโดยต่รงและต่ลาดภัายในประเที่ศท่ี่�ได้รับัการ
คุ้มครอง รัฐท่ี่�วิิพัากษ์วิิจารณ์ควิามพัยายามเห์ลา่น่ �อยา่งเปิดเผยห์ร่อ
ดำาเนินมาต่รการต่อบัโต้่กำาลงัถก่คกุคามด้วิยการพัุง่เป้าไปท่ี่�ต่ลาดท่ี่�
เห์ล่ออย่ใ่นจ่นอยา่งรวิดเร็วิและลดจำานวินนกัที่อ่งเท่ี่�ยวิและนกัศก่ษา
ชุาวิจ่นท่ี่�มาเย่�ยมชุม การปฏิิบัตั่แิบับัเด่ยวิกนัน่ �ก็ใชุ้กบััรัฐท่ี่�ไมเ่ห์น็
ด้วิยกบัันโยบัายต่า่งประเที่ศและภัายในประเที่ศอ่�น ๆ ขีองจ่น

เม่�อม่การควิบัรวิมอตุ่สาห์กรรมเที่คโนโลย่ชุั �นสง่ในจ่น 
เศรษฐกิจขีองประเที่ศอ่�น ๆ จะต้่องพั่�งพัาอาศยักนัและม่ควิาม
เปราะบัางมากขี่ �น เศรษฐกิจขีองประเที่ศเห์ลา่น่ �จะต่กเป็นรองและ
ถก่แที่นท่ี่�ได้ในห์ว่ิงโซิอ่ปุที่าน โดยท่ี่�จ่นสร้างควิามไมเ่ที่า่เท่ี่ยมกนั
ในอำานาจเพิั�มผลที่างการเงิน สำาห์รับัประเที่ศท่ี่�ม่ข้ีอพิัพัาที่ด้านดิน
แดนกบััรัฐบัาลจ่นม่แนวิโน้มท่ี่�จะเลวิร้ายมากยิ�งขี่ �น ภัยัคกุคามดงั



ถ่กคุุกคุามทั �งทางทหารื่และ 

ทางเศรื่ษฐกจิั	

ถ่กคุุกคุามทางเศรื่ษฐกจิัแต่์ 

การื่คุุกคุามทางทหารื่ม่น้อยหร่ื่อไม่ม่เลย

ถ่กคุุกคุาม 

น้อยกว่า

ม่อำานาจัมาก
ควิอด (ออสเต่รเล่ย อินเด่ย ญ่�ปุ่ น 

สห์รัฐอเมริกา) ไต้่ห์วินั เว่ิยดนาม

แคนาดา สห์ภัาพัยโุรป อินโดน่เซ่ิย เกาห์ล่ใต้่ สห์

ราชุอาณาจกัร
บังักลาเที่ศ เอธิโอเป่ย และอ่�น ๆ

ม่อำานาจัน้อย
ฟิิลปิปินส์ และรัฐเลก็ ๆ ใน 

ห์ม่เ่กาะแปซิฟิิิก
มาเลเซ่ิย นิวิซ่ิแลนด์ สงิคโปร์ ไที่ย

ประเที่ศกำาลงัพัฒันาท่ี่�ม่รายได้ต่ำ�าสว่ิน

ให์ญ่
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กลา่วิอาจเกิดขี่ �นได้เน่�องจากควิามเป็นให์ญ่ขีองจ่น และเพัราะวิา่
โดยปกต่ิจ่นสามารถแบัง่แยกควิามขีดัแย้งดงักลา่วิให้์เป็นชุอ่งโห์วิท่่ี่�
สำาคญัขีองรัฐท่ี่�ต่กเป็นเป้าห์มายได้ เน่�องจากโดยปกต่แิล้วิรัฐเห์ลา่
น่ �และรัฐอ่�น ๆ ไมต่่ั �งใจท่ี่�จะต่อบัโต้่ในลกัษณะเด่ยวิกนัห์ร่อที่ำาให้์
บัานปลาย

ปรื่ะเภัทของภัยัคุุกคุามของจัน่ 
และคุวามสำามารื่ถในการื่ต์อบโต้์ต่์อเป้าหมาย
แม้วิา่ภัยัคกุคามที่างเศรษฐกิจขีองจ่นจะม่ต่รรกะท่ี่�เห์ม่อนกนั แต่่
ประเที่ศต่า่ง ๆ ต้่องเผชิุญกบััภัยัคกุคามท่ี่�แต่กต่า่งกนัและม่ควิาม
สามารถในการรับัม่อท่ี่�แต่กต่า่งกนั (ต่ารางท่ี่� 1) รัฐท่ี่�เผชิุญกบััภัยั
คกุคามที่างที่ห์ารและที่างเศรษฐกิจจากจ่นม่แรงจง่ใจท่ี่�ห์นกัแนน่ท่ี่�สดุ
ในการต่อบัโต้่อยา่งครอบัคลมุ เชุน่ ประเที่ศสมาชิุกขีองการเจรจา
ควิามมั�นคงจต่ภุัาค่ ห์ร่อ ควิอด ซิ่�งได้แก่ ออสเต่รเล่ย อินเด่ย ญ่�ปุ่ น 
และสห์รัฐอเมริกา จดัอย่ใ่นห์มวิดน่ � สำาห์รับัประเที่ศท่ี่�ถก่คกุคาม
ที่างเศรษฐกิจเพ่ัยงอยา่งเด่ยวิห์ร่อเป็นห์ลกั ภัยัคกุคามจะแต่กต่า่ง
กนัไปต่ามระดบััขีองการพัฒันา ประเที่ศท่ี่�พัฒันาแล้วิต้่องเผชิุญกบัั
ภัยัคกุคามต่อ่ควิามเชุ่�ยวิชุาญเฉพัาะที่างท่ี่�ม่อย่ใ่นสนิค้าและบัริการ
ท่ี่�ใชุ้เงินที่นุมากขี่ �น ในขีณะท่ี่�รัฐท่ี่�ม่รายได้ปานกลางต้่องเผชิุญกบัั
ภัยัคกุคามต่อ่ควิามสามารถในการยกระดบััห์ว่ิงโซิม่ล่คา่ไปส่ค่วิาม
เชุ่�ยวิชุาญเฉพัาะที่างท่ี่�ใชุ้เงินที่นุมากขี่ �น ประเที่ศท่ี่�ม่รายได้ต่ำ�าจะถก่
คกุคามน้อยท่ี่�สดุเน่�องจากการก้าวิขี่ �นไปส่ค่วิามเชุ่�ยวิชุาญเฉพัาะที่าง
ท่ี่�ใชุ้เงินที่นุมากขี่ �นเป็นโอกาสในระยะยาวิ ประเที่ศท่ี่�ม่รายได้ต่ำ�าเห์ลา่
น่ �สว่ินให์ญ่ต้่องเผชิุญกบััการก่ดกนัจากต่ลาดภัายในประเที่ศท่ี่�รำ�ารวิย

ขีองจ่นห์ากไมป่ฏิิบัตั่ิต่ามแนวิที่างขีองรัฐบัาลจ่นห์ร่ออยา่งน้อยต้่อง
เป็นกลางในเร่�องนโยบัายต่า่งประเที่ศ

นอกจากน่ � ประเที่ศต่า่ง ๆ ยงัม่ควิามสามารถในการรับัม่อท่ี่�แต่ก
ต่า่งกนั และควิามพัยายามในการสร้างการรับัม่อร่วิมกนัเพ่ั�อต่อ่ต้่าน
ภัยัคกุคามขีองจ่นต้่องคำานง่ถง่ควิามแต่กต่า่งดงักลา่วิ การพัยายาม
ใชุ้การต่อบัโต้่ท่ี่�เห์ม่อนกนัมากเกินไปจะที่ำาให้์เกิดนโยบัายท่ี่�ม่ผ่้ ถ่วิงดลุ
ร่วิมต่ำ�าท่ี่�สดุ และแม้แต่น่โยบัายเห์ลา่น่ �ก็ไมน่า่จะนำาไปปฏิิบัตั่ไิด้อยา่ง
นา่เชุ่�อถ่อ ด้วิยการประเมินการต่อบัโต้่ท่ี่�ดำาเนินการแล้วิเพ่ั�อต่อบัโต้่
ภัยัคกุคามท่ี่�เจาะจงต่อ่รัฐโดยเฉพัาะ ประเภัที่ขีองนโยบัายท่ี่�ม่ควิาม
ย่ดห์ยุน่และเพิั�มขี่ �นซิ่�งม่แนวิโน้มท่ี่�จะม่ประสทิี่ธิภัาพัมากท่ี่�สดุจะกลาย
เป็นท่ี่�ชุดัเจน

การื่ต์อบโต้์ต่์อภัยัคุุกคุามเริื่�มเป็นร่ื่ปเป็นร่ื่าง: 
	โคุรื่งสำร้ื่างพ่ �นฐานท่�สำำาคัุญและห่วงโซ่ิอุปทาน
การต่อบัโต้่ต่อ่ภัยัคกุคามที่างเศรษฐกิจขีองจ่นเป็นไปอยา่งกว้ิางขีวิาง
ท่ี่�สดุ โดยผ่้จดัห์าขีองจ่นได้พัฒันาข่ีดควิามสามารถในการควิบัคมุ
ห์ร่อขีดัขีวิางโครงสร้างพ่ั �นฐานและห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านท่ี่�สำาคญั ต่วัิอยา่ง
ท่ี่�โดดเดน่ท่ี่�สดุขีองโครงสร้างพ่ั �นฐานท่ี่�สำาคญัค่ออปุกรณ์เคร่อขีา่ย
โที่รคมนาคม ซิ่�งบัริษัที่จ่นท่ี่�นำาโดยห์วัิเวิย่ได้สร้างต่ำาแห์นง่ที่างการ
ต่ลาดท่ี่�เห์น่อชุั �นที่ั�วิโลกบันพ่ั �นฐานขีองผลติ่ภัณัฑ์์ระดบััแนวิห์น้าท่ี่�
ขีายในราคาท่ี่�ต่ำ�ากวิา่ค่แ่ขีง่อยา่งมาก โดยสว่ินให์ญ่ค่ออ่ริคสนัและ
โนเก่ย ซิ่�งเป็นบัริษัที่ยโุรป และซิมัซิงุ ซิ่�งเป็นบัริษัที่ในเกาห์ล่ใต้่ ควิาม
เห์น่อชุั �นขีองห์วัิเวิย่สร้างขี่ �นจากการโจรกรรมที่างเที่คโนโลย่ เงิน
อดุห์นนุ และการครองต่ำาแห์นง่ในต่ลาดภัายในประเที่ศท่ี่�ได้รับัสทิี่ธิ
พิัเศษเป็นสว่ินให์ญ่ แต่ห่์วัิเวิย่จะก่อให้์เกิดภัยัคกุคามร้ายแรงแม้วิา่
ได้รับัต่ำาแห์นง่อยา่งเป็นธรรม การเข้ีาถง่เคร่อขีา่ยต่า่งประเที่ศจะชุว่ิย
ให้์ระบัอบัพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นสามารถใสซ่ิอฟิต์่แวิร์ท่ี่�เป็นอนัต่ราย
และสอดแนมการส่�อสาร และชุว่ิยเต่ร่ยมการรบักวินห์ร่อที่ำาให้์เกิดการ
ขีดัข้ีองเป็นวิงกว้ิางท่ี่�อาจเกิดขี่ �นเป็นเวิลานานในโครงสร้างพ่ั �นฐาน
และบัริการท่ี่�พั่�งพัาเคร่อขีา่ย

ภัยัคกุคามดงักลา่วิเกิดขี่ �นมากมายในขีณะท่ี่�ห์วัิเวิย่ต่ั �งห์น้าต่ั �งต่า
ท่ี่�จะกลายเป็นผ่้จดัห์ารายให์ญ่ขีองเคร่อขีา่ยให์ม ่5จ่ การต่อบัโต้่ม่
ประสทิี่ธิภัาพัอยา่งนา่ประห์ลาดใจ ข้ีอต่กลงที่วิิภัาค่ในรัฐสภัาสห์รัฐฯ 
นำาไปส่ก่ารห้์ามใชุ้อปุกรณ์จากห์วัิเวิย่ แซิดท่ี่อ่ และผ่้จดัห์าขีองจ่นราย

ตารางทัี� 1

"เม่�อม่การควิบัรวิมอตุ่สาห์กรรม

เที่คโนโลย่ชุั �นสง่ในจ่น เศรษฐกิจ

ขีองประเที่ศอ่�น ๆ จะขีาดอิสระ

และม่ควิามเปราะบัางมากขี่ �น"

รื่ะด่บัภัยัคุุกคุามของจัน่และคุวามสำามารื่ถ	
ในการื่ต์อบโต้์	
ของเป้าหมาย

ห์มายเห์ต่:ุ ประเที่ศต่า่ง ๆ ท่ี่�ม่อำานาจมากจะม่ควิามสามารถท่ี่�ครอบัคลมุมากกวิา่ ซิ่�งรวิมถง่จำานวินประชุากร รายได้ต่อ่ห์วัิ และควิามสามารถ
ขีองประเที่ศ ภัยัคกุคามม่ผลที่ั �งที่างที่ห์ารและที่างเศรษฐกิจ ที่างเศรษฐกิจอยา่งเด่ยวิ ห์ร่อไมใ่ชุท่ี่ั �งสองที่าง
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อ่�น ๆ ในเคร่อขีา่ยสห์รัฐฯ ภัายใต้่การนำาขีองนายโดนลัด์ ที่รัมป์ 
ประธานาธิบัด่ในขีณะนั �น รัฐบัาลสห์รัฐฯ ได้อธิบัายควิามเส่�ยงต่อ่
สาธารณะ โดยเสริมวิา่ควิามร่วิมม่อด้านขีา่วิกรองกบััพันัธมิต่ร
จะถก่ที่ำาลายโดยอปุกรณ์ขีองห์วัิเวิย่ นอกเห์น่อจากการสนบััสนนุ
การห้์ามที่ั �งห์มดแล้วิ รัฐบัาลขีองนายที่รัมป์ยงัสนบััสนนุโครงการ
คล่นเน็ต่เวิิร์ก ซิ่�งแสวิงห์าควิามร่วิมม่อจากรัฐบัาล องค์กร และ
ธรุกิจต่า่ง ๆ เพ่ั�อรักษาเคร่อขีา่ยท่ี่�เชุ่�อถ่อได้และปลอดภัยั รวิม
ถง่ธรุกิจท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง เชุน่ แอปพัลเิคชุนั บัริการระบับัคลาวิด์ รวิม
ถง่คอมพิัวิเต่อร์และฮาร์ดแวิร์อ่�น ๆ โครงการริเริ�มน่ �สร้างขี่ �นจาก
ควิามพัยายามท่ี่�คล้ายคลง่กนัและเสริมกนั เชุน่ โครงการกลอ่ง
เคร่�องม่อสะอาด 5จ่ ขีองสห์ภัาพัยโุรป

รัฐบัาลต่า่ง ๆ ท่ี่�กลวัิการต่อบัโต้่ที่างเศรษฐกิจขีองพัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่น มกัจะลงัเลต่อ่การต่อ่ต้่านการห้์ามอยา่งเป็น
ที่างการขีองอปุกรณ์ 5จ่ ขีองจ่นอยา่งเปิดเผย แต่ห่์ลายฝ่่ายก็เคย
ต่ั �งข้ีอสงสยั และผลการอภิัปรายท่ี่�เกิดขี่ �นปลกุสาธารณชุนให้์ต่่�น
ต่วัิในเร่�องควิามเส่�ยง ผลลพััธ์ท่ี่�ได้ค่อการสั�งห้์ามใชุ้ห์วัิเวิย่และ
อปุกรณ์จ่นอ่�น ๆ อยา่งกว้ิางขีวิางที่ั �งท่ี่�เป็นที่างการและไมเ่ป็น
ที่างการ ขีณะน่ �โครงการคล่นเน็ต่เวิิร์กได้รับัการสนบััสนนุจาก
กวิา่ 60 ประเที่ศ ซิ่�งรวิมถง่สมาชิุกเก่อบัที่ั �งห์มดขีองนาโต้่ สห์ภัาพั
ยโุรป และองค์การเพ่ั�อควิามร่วิมม่อและการพัฒันาที่างเศรษฐกิจ 
โดยคดิรวิมกนัเป็นสดัสว่ินมากกวิา่สองในสามขีองผลติ่ภัณัฑ์์
มวิลรวิมภัายในประเที่ศที่ั�วิโลก และโดยบัริษัที่เอกชุนท่ี่�สำาคญั
ห์ลายร้อยแห์ง่ท่ี่�ให้์บัริการโที่รคมนาคม ซิอฟิต์่แวิร์ และฮาร์ดแวิร์
ท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง

ร่ปแบับัการต่อบัโต้่ระดบััชุาต่สิอดคล้องอยา่งกว้ิางขีวิางกบััร่ป
แบับัท่ี่�ห์ลากห์ลายขีองภัยัคกุคามที่างที่ห์ารและเศรษฐกิจ ที่กุรัฐ
ท่ี่�เผชิุญกบััภัยัคกุคามที่างที่ห์ารท่ี่�สำาคญัจากจ่นได้ใชุ้การสั�งห้์าม
ที่ั �งท่ี่�เป็นที่างการและไมเ่ป็นที่างการ เชุน่เด่ยวิกบััรัฐสว่ินให์ญ่ท่ี่�
เผชิุญกบััภัยัคกุคามที่างเศรษฐกิจท่ี่�สำาคญั แที่บัจะไมม่่รัฐใดท่ี่�ที่ำา
เชุน่นั �นห์ากไมม่่ภัยัคกุคามท่ี่�ชุดัเจน อยา่งไรก็ต่าม ควิามก้าวิห์น้า
ท่ี่�สำาคญัยงัเป็นไปได้แม้ในประเภัที่การคกุคามเพ่ัยงเลก็น้อยห์ร่อ
ไมม่่เลย ในท่ี่�น่ � รัฐบัาลขีองประธานาธิบัด่ที่รัมป์ยงัชุว่ิยอำานวิย
ควิามสะดวิกในการต่ดัสนิใจขีองรัฐท่ี่�ม่แนวิโน้มด่โดยการจดัต่ั �ง
บัริษัที่การเงินเพ่ั�อการพัฒันาระห์วิา่งประเที่ศ และขียายอำานาจ

หลักการื่สำามปรื่ะการื่สำำาหรัื่บการื่เพิ�มปรื่ะสำิทธิ์ภัาพ
การื่ต์อบโต้์ภัยัคุุกคุามของพนัธ์มติ์รื่	และหุ้นส่ำวน

หลักการื่ข้อท่�	1:	การื่สำร้ื่างและปกป้องคุวามเข้มแขง็ของปรื่ะเทศคุ่อ
รื่ากฐานของคุวามมั�นคุงเพย่งหน้�งเด่ย่วท่�เป็นไปได้่และไว้วางใจัได้่
 
แต่ล่ะประเที่ศท่ี่�ถก่จ่นคกุคามจะต้่องต่อบัโต้่ด้วิยกลยทุี่ธ์ขีองต่นเอง โดยปรับัให้์
เห์มาะกบััภัยัคกุคามและศกัยภัาพัขีองต่น ประเที่ศต่า่ง ๆ ท่ี่�ถก่จ่นคกุคามมาก
จะร้่สก่ถง่ควิามจำาเป็นในการใชุ้มาต่รการต่อบัโต้่ท่ี่�แผข่ียายวิงกว้ิางมากขี่ �น สว่ิน
ประเที่ศท่ี่�ม่ที่างเล่อกไมม่ากนกัก็จะพัยายามห์ล่กเล่�ยงการกลายเป็นศตั่ร่และเป้า
ห์มายขีองการควิำ�าบัาต่รขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นด้วิยการเจรจาอยา่งนุม่นวิล
และม่ที่า่ท่ี่ท่ี่�ไมเ่ป็นที่างการมากขี่ �น อยา่งไรก็ต่าม ประเที่ศเห์ลา่นั �นไมเ่ห์ม่อนกบัั
ประเที่ศเป็นกลางสว่ินให์ญ่ท่ี่�ไมถ่ก่คกุคามและไมใ่สใ่จ และควิรได้รับัควิามชุว่ิย
เห์ล่อจากพันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินในลกัษณะขีองการเจรจาอยา่งนุม่นวิลและไมเ่ป็น
ที่างการเชุน่เด่ยวิกนั 

หลักการื่ข้อท่�	2: ทำางานร่ื่วมกันอย่างย่ด่หยุ่นเพ่�อเพิ�มคุวามมั�นคุงภัายในหร่ื่อ
คุวบคุ่่ไปกับกลุ่มปรื่ะเทศแกนนำาทางเล่อก
 
ประเที่ศต่า่ง ๆ ท่ี่�ถก่คกุคามมากท่ี่�สดุและม่ศกัยภัาพัมากท่ี่�สดุ ซิ่�งที่ำางานร่วิมกนั
อยา่งย่ดห์ยุน่ในการมุง่ส่เ่ป้าห์มายร่วิมขีองควิามมั�นคงที่างการที่ห์ารและเศรษฐกิจ 
ก่อให้์เกิดเป็นแกนนำาที่างเล่อกต่ามธรรมชุาต่ใินเศรษฐกิจโลกซิ่�งม่ศกัยภัาพัใน
การปกป้องควิามมั�นคงและเอกราชุร่วิมกนัได้ด่ขี่ �น ในขีณะเด่ยวิกนัก็ห์ยิบัย่�นผล
ประโยชุน์ท่ี่�คล้ายกนัให้์กบััประเที่ศท่ี่�ถก่คกุคามน้อยกวิา่ เน่�องจากสถานการณ์ท่ี่�
แต่กต่า่งกนัขีองประเที่ศเห์ลา่น่ �และปัญห์าควิามมั�นคงท่ี่�เปล่�ยนแปลงอยา่งรวิดเร็วิ
จากภัาคสว่ินและห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านต่า่ง ๆ จง่จำาเป็นต้่องใชุ้แนวิที่างท่ี่�แต่กต่า่งกนัในการ
รักษาควิามมั�นคงที่างเศรษฐกิจและที่างที่ห์าร การปะผรุอยรั�วิดงักลา่วิม่ควิามซิบัั
ซ้ิอนและยากต่อ่การจดัการ แต่ก็่ม่ควิามจำาเป็น

หลักการื่ข้อท่�	3: ปรัื่บการื่ต์อบโต้์ภัยัคุุกคุามพร้ื่อมกับรัื่กษาหลักการื่ท่�ถ่กต้์อง
ของคุวามมั�นคุงแห่งชิาต์แิละการื่พฒันาเศรื่ษฐกจิั

โครงสร้างพ่ั �นฐานและห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุท่ี่�จะได้รับัการปกป้องจากแกน
นำาที่างเลอ่กม่แนวิโน้มท่ี่�จะสะท้ี่อนให้์เห์น็ถง่สิ�งท่ี่�ระบัอบัการปกครองขีองพัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นรักษาไว้ิอยา่งห์วิงแห์นท่ี่�สดุเพ่ั�ออำานาจการควิบัคมุขีองต่นเอง การ
บักุรุกอยา่งโจง่แจ้งท่ี่�เพิั�มขี่ �นเร่�อย ๆ ขีองระบัอบัการปกครองขีองพัรรคคอมมิวินิสต์่
จ่นได้ผลกัดนัให้์เกิดกระบัวินการขีองปฏิิกิริยาป้องกนัต่นเอง มาต่รการในลกัษณะ
สองที่างท่ี่�บัริษัที่จ่นใชุ้ในการปกป้องอำานาจควิบัคมุที่างการเม่องภัายในขีองพัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นและควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่ถิก่นำาไปใชุ้แบับัเด่ยวิกนัในต่า่งประเที่ศ 
เพ่ั�อควิบัคมุและคกุคามประเที่ศอ่�น ๆ จนเก่อบัที่ำาให้์ต้่องม่การยกเว้ินห์ร่อจำากดัการ
ม่ต่วัิต่นขีองบัริษัที่ดงักลา่วิในประเที่ศท่ี่�ร้่สก่วิา่ถก่คกุคาม 

ประเที่ศต่า่ง ๆ ท่ี่�ถก่คกุคามควิรมุง่เน้นการที่ำางานร่วิมกนัอยา่งม่ประสทิี่ธิภัาพั
เพ่ั�อลดภัยัคกุคามดงักลา่วิจากจ่น โดยไมทิ่ี่ �งห์ลกัการดั �งเดมิขีองควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่ิ
และการพัฒันาเศรษฐกิจ ประเที่ศต่า่ง ๆ ต้่องปกป้องโครงสร้างพ่ั �นฐานและห์ว่ิงโซิ่
อปุที่านท่ี่�สำาคญัโดยใชุ้ห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านภัายในท่ี่�ม่ควิามปลอดภัยัมากขี่ �นสำาห์รับัการ
ใชุ้แบับัฉกุเฉินในยามสงคราม พัร้อมกบััห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านภัายนอกซิ่�งม่การกระจายงาน 

อยา่งกว้ิางขีวิางและเสร่มากกวิา่ในห์ม่ห่์ุ้นสว่ินท่ี่�เชุ่�อถ่อกนัได้ 

บัริการ 5จั ีขีองหัวเว�ยจัดัแสดงทัี�งานแสดงสินค�าในกร่งปักกิ�ง  ดิแอสโซึ่ซิึ่เอที่เตำด็ เพรส



โรงงานแปรร้ปแร�ธาต่หายากขีอง 

บัริษ์ทััไลี่นาสคอร์ปอเรชั�น ในเกเบั็ง  

ประเทัศมาเลี่เซีึ่ย ขีณะทัี�กำาลี่งั

ก�อสร�างใน พิ.ศ. 2555 หลี่งัจัากทัี�จันี

ได�กำาหนดขี�อจัำากดัด�านการส�งออก 

รัฐบัาลี่ญี�ป่� นกไ็ด�ลี่งท่ันในเหมอ่งแร�

ธาต่หายากนอกประเทัศจันี โดยลี่ด

การพิ่�งพิาอ่ปทัานขีองจันีจัากกว�า

ร�อยลี่ะ 90 ใน พิ.ศ. 2553 จันตำ�ากว�า

ร�อยลี่ะ 60 ใน พิ.ศ. 2563  

ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส

การื่พจิัารื่ณาคุวามต้์องการื่ด้่านเทคุนิคุและคุวามต้์องการื่ของ

ต์ลาด่คุวรื่กำาหนด่ขอบเขต์คุวามปลอด่ภัยัขั �นต์ำ�าของโรื่งงาน

เหม่องแร่ื่และแปรื่ร่ื่ปด่งักล่าว	เพ่�อให้การื่ผลิต์และคุลังสำินคุ้าม่

คุวามรัื่ด่กุมพอท่�จัะป้องกันการื่หยุด่ชิะงกัท่�อาจัเกดิ่ข้ �นจัากจัน่ใน

สำภัาวะสำงบและในสำถานการื่ณ์คุวามขัด่แย้ง
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ขีองธนาคารเพ่ั�อการสง่ออกและนำาเข้ีาขีองสห์รัฐฯ เพ่ั�อชุดเชุยการจดัห์า
เงินที่นุอดุห์นนุขีองจ่น และที่ำาให้์การเสนอราคาจากผ่้จดัห์าที่างเล่อกม่
การแขีง่ขีนัมากขี่ �น การจดัห์าเงินที่นุขีองบัริษัที่การเงินเพ่ั�อการพัฒันา
ชุว่ิยอำานวิยควิามสะดวิกให้์กบััที่างเล่อกลา่สดุขีองเอธิโอเป่ยในการใชุ้
กลุม่สถาบันัการเงินท่ี่� "สะอาด" ท่ี่�นำาโดยยโุรปเพ่ั�อสร้างเคร่อขีา่ย 5จ่

แร่ธาต่หุ์ายากม่ควิามจำาเป็นสำาห์รับักระบัวินการที่างอตุ่สาห์กรรมใน
ภัาคสว่ินท่ี่�สำาคญั เชุน่ อิเลก็ที่รอนิกส์ พัลงังานที่ดแที่น และฮาร์ดแวิร์ที่าง
ที่ห์าร เริ�มต้่นในที่ศวิรรษท่ี่� 1990 (พั.ศ. 2533 - 2542) จ่นได้รับัต่ำาแห์นง่
ท่ี่�สำาคญัในการผลติ่และการแปรร่ปแร่ธาต่หุ์ายาก ใน พั.ศ. 2553 จ่นได้
เพิั�มข้ีอจำากดัด้านการสง่ออก ที่ั �งเพ่ั�อลงโที่ษญ่�ปุ่ นในกรณ่พิัพัาที่บันเกาะ
ในที่ะเลจ่นต่ะวินัออกและเพ่ั�อให้์ผ่้ใชุ้ในประเที่ศได้เปร่ยบัด้านคา่ใชุ้จา่ย 
การสง่ออกขีองจ่นเพิั�มขี่ �นอ่กครั �งจาก พั.ศ. 2558 แต่เ่ห์ต่กุารณ์ดงักลา่วิ
แสดงให้์เห์น็ถง่อนัต่รายจากการพั่�งพัาที่างเศรษฐกิจจากจ่น

ญ่�ปุ่ นซิ่�งให้์ควิามสำาคญักบััแร่ธาต่หุ์ายากสำาห์รับัอตุ่สาห์กรรมขีอง
ต่นได้โต้่กลบััอยา่งรวิดเร็วิ รัฐบัาลญ่�ปุ่ นได้ลงที่นุในเห์ม่องแร่ห์ายาก
นอกประเที่ศจ่น โดยลดการพั่�งพัาอปุที่านขีองจ่นจากร้อยละ 90 ใน 
พั.ศ. 2553 จนต่ำ�ากวิา่ร้อยละ 60 ใน พั.ศ. 2563 สห์รัฐฯ สานต่อ่ผลงาน
ขีองญ่�ปุ่ นร่วิมกบััออสเต่รเล่ย เงินอดุห์นนุจำานวินเลก็น้อยขีองรัฐบัาล
สห์รัฐฯ เพ่ัยงพัอท่ี่�จะสนบััสนนุที่ั �งการที่ำาเห์ม่องแร่ธาต่หุ์ายากในสห์รัฐฯ 
และรวิมถง่การแปรร่ปแร่ธาต่ยุากในสห์รัฐฯ โดยบัริษัที่ไลนาสขีอง
ออสเต่รเล่ยและบัริษัที่อ่�น ๆ

นอกจากน่ � สห์รัฐฯ ยงัได้ลงนามในข้ีอต่กลงการซ่ิ �อเพ่ั�อสง่เสริม
การที่ำาเห์ม่องแร่ธาต่หุ์ายากในแห์ลง่ท่ี่�เชุ่�อถ่อได้ เชุน่ ออสเต่รเล่ยและ
แคนาดา การพิัจารณาควิามต้่องการด้านเที่คนิคและควิามต้่องการ
ขีองต่ลาดควิรกำาห์นดขีอบัเขีต่ควิามปลอดภัยัขีั �นต่ำ�าขีองโรงงานเห์ม่อง
แร่และแปรร่ปดงักลา่วิ เพ่ั�อให้์การผลติ่และคลงัสนิค้าม่ควิามรัดกมุ
พัอท่ี่�จะป้องกนัการห์ยดุชุะงกัท่ี่�อาจเกิดขี่ �นจากจ่นในสภัาวิะสงบัและใน
สถานการณ์ควิามขีดัแย้ง ข่ีดควิามสามารถดงักลา่วิยงัสร้างระดบััควิาม
ปลอดภัยัท่ี่�ใกล้เค่ยงกนัแก่พันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินท่ี่�เปราะบัาง ซิ่�งอาจไมม่่
ที่างเล่อกอ่�นนอกเห์น่อจากอปุที่านขีองจ่น จดุเริ�มต้่นท่ี่�คล้ายกนัในการ
สร้างควิามสามารถในท้ี่องถิ�นท่ี่�เชุ่�อถ่อได้สำาห์รับัการที่ำาเห์ม่องแร่และ
การแปรร่ปแร่ธาต่หุ์ายากท่ี่�กำาลงัดำาเนินการในบัางประเที่ศแถบัเอเชุ่ย
ต่ะวินัออกเฉ่ยงใต้่ ยงัได้รับัการสนบััสนนุจากออสเต่รเล่ย ญ่�ปุ่ น สห์รัฐฯ 
และรัฐอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง

ในชุว่ิงไมก่่�ป่ท่ี่�ผา่นมา สารก่�งต่วัินำาได้แสดงให้์เห์น็ถง่ปัญห์าด้าน
ควิามปลอดภัยัขีองห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านท่ี่�สำาคญัยิ�งขี่ �น สารก่�งต่วัินำาที่ำา
ห์น้าท่ี่�ควิบัคมุ คำานวิณ และจดัเก็บัข้ีอมล่ท่ี่�แกนกลางขีองอปุกรณ์
อิเลก็ที่รอนิกส์และเคร่�องจกัรอ่�น ๆ เก่อบัที่ั �งห์มด เน่�องจากปริมาณเงิน
ที่นุขีองโรงงานผลติ่สารก่�งต่วัินำาได้เพิั�มขี่ �นพัร้อมกบััเงินอดุห์นนุขีอง
รัฐท่ี่�ใชุ้ในการดง่ดด่โรงงานเห์ลา่น่ � สห์รัฐฯ และบัริษัที่อ่�น ๆ ได้มุง่เน้น
ไปท่ี่�การออกแบับัชิุปในขีณะท่ี่�จ้างงานการผลติ่จากบัริษัที่ภัายนอก 
สว่ินแบัง่การผลติ่ที่ั�วิโลกขีองสห์รัฐฯ จง่ลดลงจากร้อยละ 37 ใน พั.ศ. 
2533 เห์ลอ่ประมาณร้อยละ 12 ใน พั.ศ. 2564 การผลติ่ได้เปล่�ยนไปส่่
ท่ี่เอสเอม็ซ่ิ ผ่้ผลติ่จากไต้่ห์วินั และซิมัซิงุและเอสเค ไฮนิกซ์ิ ผ่้ผลติ่จาก
เกาห์ลใ่ต้่มากขี่ �นเร่�อย ๆ ท่ี่เอสเอม็ซ่ิได้กลายเป็นผ่้ผลติ่สารก่�งต่วัินำาต่าม
สญัญารายให์ญ่ท่ี่�สดุขีองโลก และในชุว่ิงไมก่่�ป่ท่ี่�ผา่นมาเน่�องจากการ
ผลติ่อปุกรณ์อิเลก็ที่รอนิกส์ได้ย้ายไปยงัประเที่ศจ่นมากขี่ �น ก็ได้สร้าง

โรงงานผลติ่สารก่�งต่วัินำาขีองต่นมากขี่ �นในจ่นแผน่ดนิให์ญ่ 
ในชุว่ิงการบัริห์ารงานขีองประธานาธิบัด่ที่รัมป์ ม่ควิามค่บัห์น้า

อยา่งมากในการ "ย้ายฐานการผลติ่กลบััถิ�น" ขีองการผลติ่สารก่�งต่วัินำา
ในสห์รัฐฯ อยา่งม่นยัสำาคญั ซิ่�งที่ำาได้โดยอาศยัควิามร่วิมม่อกบััผ่้ผลติ่
ต่า่งชุาต่ริายให์ญ่ท่ี่�สดุ ได้แก่ ท่ี่เอสเอม็ซ่ิ และซิมัซิงุ ท่ี่เอสเอม็ซ่ิกำาลงั
เดนิห์น้าโครงการโรงงานผลติ่สารก่�งต่วัินำาขีนาดให์ญ่ในรัฐแอริโซินา ใน
ขีณะท่ี่�ซิมัซิงุก็กำาลงัพัฒันาโครงการห์น่�งในเที่ก็ซิสั ควิามก้าวิห์น้าเห์ลา่น่ �
เป็นไปได้อยา่งไร? ประการแรก ในท่ี่�สดุห์นว่ิยงานระดบััต่า่ง ๆ  
ขีองรัฐบัาลสห์รัฐฯ ก็เริ�มเสนอเงินอดุห์นนุจำานวินมากท่ี่�ได้รับัจากรัฐ
อ่�น ๆ ประการท่ี่�สอง เม่�อรัฐบัาลสห์รัฐฯ ต่ดัสนิใจวิา่ฐานการผลติ่สารก่�ง
ต่วัินำาในประเที่ศท่ี่�ให์ญ่ขี่ �นม่ควิามจำาเป็นต่อ่ควิามมั�นคงที่างเศรษฐกิจ
และที่างที่ห์าร ที่ั �งท่ี่เอสเอม็ซ่ิและซิมัซิงุเข้ีาใจอยา่งรวิดเร็วิวิา่การม่
ฐานการผลติ่ดงักลา่วิในสห์รัฐฯ เป็นท่ี่�ต้่องการ ห์ากบัริษัที่ดงักลา่วิไม่
ใชุ้ประโยชุน์จากโอกาสน่ � ค่แ่ขีง่ขีองต่นก็จะเข้ีามาแที่นท่ี่� ที่ำาให้์เกิด
ควิามเส่�ยงท่ี่�จะสญ่เส่ยสว่ินแบัง่การต่ลาดในสห์รัฐฯ และท่ี่�อ่�น ๆ ได้ 
นอกจากน่ � ด้วิยการกระจายห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านและจำากดัการพั่�งพัาจ่นใน
ด้านการผลติ่ บัริษัที่ต่า่ง ๆ จำากดัศกัยภัาพัขีองจ่นจากการเป็นต่วัิคำ �า
ประกนัต่ลาดนอกจ่น เพ่ั�อบังัคบััให้์ม่การพั่�งพัาการผลติ่ในจ่นมากขี่ �น
และการถ่ายโอนเที่คโนโลย่ไปยงับัริษัที่จ่น ฐานการผลติ่ขีนาดให์ญ่ขีอง
สห์รัฐฯ ที่ำาให้์ท่ี่เอสเอม็ซ่ิม่ที่างเล่อกในการขียายการผลติ่เกินขีอบัเขีต่
ขีองจ่นและลดศกัยภัาพัขีองจ่นในการคกุคามบัริษัที่ เป็นผลให้์ท่ี่เอส
เอม็ซ่ิเล่อกท่ี่�จะยงัคงเป็นบัริษัที่อิสระโดยการกระจายฐานการผลติ่ออก
ไปนอกไต้่ห์วินัและจ่นอยา่งปลอดภัยั แที่นท่ี่�จะปลอ่ยให้์ต่วัิเองคอ่ย ๆ 
กลายเป็นบัริษัที่ท่ี่�ควิบัคมุโดยจ่นที่ั �งจากสิ�งเร้าและภัยัคกุคาม ซิมัซิงุก็ม่
ผลลพััธ์ในแบับัเด่ยวิกนัแต่ใ่นระดบััท่ี่�น้อยกวิา่

การต่ดัสนิใจขีองบัริษัที่ห์ลกัเห์ลา่น่ �ที่ำาให้์ผลประโยชุน์ที่างเศรษฐกิจ
และควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่ขิีองไต้่ห์วินัและเกาห์ล่ใต้่ก้าวิห์น้าขี่ �นเชุน่
เด่ยวิกนั โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง ที่ั �งในไต้่ห์วินั จากการที่ว่ิควิามรุนแรงที่าง
ที่ห์ารและการดด่ซิม่เศรษฐกิจท่ี่�เข้ีมข้ีนขี่ �นจากจ่น และในเกาห์ล่ใต้่ท่ี่�
ห์ลงัมาต่รการควิำ�าบัาต่รที่างเศรษฐกิจขีองจ่นท่ี่�ต่อบัโต้่ควิามพัยายาม
ป้องกนัข่ีปนาวิธุขีองเกาห์ล่ใต้่ได้เริ�มต้่นการกระจายห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านก่อน
ท่ี่�ควิามสมัพันัธ์ที่างการค้าระห์วิา่งสห์รัฐฯ กบััจ่นจะเลวิร้ายลงใน พั.ศ. 
2562 สำาห์รับัสห์รัฐฯ ม่ควิามผนัแปรขีองอตุ่สาห์กรรมยานยนต์่ภัายใน

ทัเีอสเอม็ซีึ่ขีองไต�หวนั ผู้้�ผู้ลี่ติสารก่�งตวันำาตามสัญญารายใหญ�ทัี�ส่ดขีองโลี่ก

ได�สร�างโรงงานผู้ลี่ติขีองตนในจันีในช�วงไม�กี�ปีทัี�ผู้�านมา  รอยเตำอร์
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ประเที่ศท่ี่�คล้ายคลง่กนัในชุว่ิงที่ศวิรรษ 1970 (พั.ศ. 2513 - 2522) และ 
1980 (พั.ศ. 2523 - 2532) ควิามแขี็งแกร่งต้่องได้รับัการดแ่ลรักษาห์ร่อ
สร้างขี่ �นให์มอ่ยา่งด่ท่ี่�สดุ ไมใ่ชุโ่ดยการสนบััสนนุแคมเปญการต่ลาดท่ี่�ม่
อภิัสทิี่ธิ�ในประเที่ศ แต่โ่ดยการดง่ดด่บัริษัที่ต่า่งชุาต่ท่ิี่�ม่ศกัยภัาพัสง่สดุ
เพ่ั�อให้์เข้ีามาที่ำาการผลติ่ในประเที่ศและเป็นการบังัคบัับัริษัที่ภัายใน
ประเที่ศให้์รักษาข่ีดควิามสามารถในการแขีง่ขีนัขีองต่น

การื่ทำางานร่ื่วมกันเพ่�อคุวามย่ด่หยุ่นของห่วงโซ่ิอุปทาน
แม้วิา่การต่อบัสนองขีองรัฐต่อ่ภัยัคกุคามขีองจ่นจะสะท้ี่อนให้์เห์น็ถง่
ชุอ่งโห์วิแ่ละข่ีดควิามสามารถขีองต่น แต่เ่ม่�อม่ควิามร่วิมม่อในการให้์
บัริการต่ามวิตั่ถปุระสงค์ระยะยาวิร่วิมกนัอยา่งสมำ�าเสมอและย่ดห์ยุน่
ก็ก่อให้์เกิดประสทิี่ธิภัาพัมากท่ี่�สดุเชุน่เด่ยวิกนั ต่วัิอยา่งสำาคญัขีอง
ควิามร่วิมม่อดงักลา่วิค่อ โครงการควิามย่ดห์ยุน่ขีองห์ว่ิงโซิอ่ปุที่าน ซิ่�ง
เปิดต่วัิขี่ �นใน พั.ศ. 2564 โดยออสเต่รเล่ย อินเด่ย และญ่�ปุ่ น โดยควิาม
คดิริเริ�มขีองโครงการน่ �ม่จดุมุง่ห์มายเพ่ั�อสง่เสริมควิามมั�นคงขีองห์ว่ิง
โซิอ่ปุที่าน โดยการร่วิมแบัง่ปันแนวิที่างปฏิิบัตั่ท่ิี่�ด่ท่ี่�สดุและโดยการสง่
เสริมการลงที่นุและ "การจบััค่ร่ะห์วิา่งผ่้ ซ่ิ �อกบััผ่้ขีาย" ควิามร่วิมม่อน่ �
ชุว่ิยอำานวิยควิามสะดวิกโดยใชุ้มาต่รการขีองแต่ล่ะรัฐในการแก้ไขีชุอ่ง
โห์วิต่่า่ง ๆ ม่แนวิโน้มท่ี่�จะชุว่ิยเต่มิเต่ม็ควิามมมุานะขีองรัฐอ่�น ๆ ไปได้
โดยปริยาย

ด้านท่ี่�ญ่�ปุ่ นไมจ่ำาเป็นต้่องพั่�งพัาจ่นเลยค่อการใชุ้ผ่้จดัห์าจากจ่นเป็น
สว่ินห์ลกัขีองห์ว่ิงโซิอ่ปุที่าน เพ่ั�อการสง่ออกซิำ �าไปยงัญ่�ปุ่ นและต่ลาด
ต่า่งประเที่ศ ผ่้ผลติ่ในญ่�ปุ่ นไมต้่่องการจะยอมแพ้ัในต่ลาดจ่นเว้ินแต่จ่ะ
ถก่บังัคบััให้์ที่ำาเชุน่นั �น แต่ท่ี่ั �งสองฝ่่ายไมต้่่องการให้์จ่นเป็นต่วัิคำ �าประกนั

ควิามสามารถขีองต่นในการจดัห์าสนิค้าในต่ลาดอ่�น ๆ และไมส่นใจ
ท่ี่�จะต่ั �งฐานเที่คโนโลย่และการผลติ่คณุภัาพัระดบััสง่ในจ่น ท่ี่�ซิ่�งค่แ่ขีง่
ในจ่นอาจสามารถเข้ีาถ่อครองได้โดยงา่ย อนัต่รายจากการพั่�งพัาฐาน
การผลติ่ขีองจ่นมากเกินไปนั �นเป็นท่ี่�เห์น็ชุดัมาระยะเวิลาห์น่�งแล้วิ ที่ั �ง
สองฝ่่ายให้์ควิามสำาคญักบััการห้์ามค้าขีายแร่ธาต่หุ์ายากขีองจ่นใน 
พั.ศ. 2553 ข้ีอพิัพัาที่ที่างการค้าระห์วิา่งสห์รัฐฯ กบััจ่น และการห์ยดุ
ชุะงกัจากโควิิด-19 ใน พั.ศ. 2563 ญ่�ปุ่ นเริ�มให้์เงินอดุห์นนุการถ่ายโอน
การผลติ่ขีองบัริษัที่จากจ่นไปยงัญ่�ปุ่ นห์ร่อผ่้จดัห์าที่างเล่อกท่ี่�ม่ต้่นที่นุ
แรงงานต่ำ�ากวิา่ สำาห์รับับัริษัที่ญ่�ปุ่ นมกัจะห์มายถง่การสร้างห์ว่ิงโซิ่
อปุที่านท่ี่�ม่ควิามปลอดภัยัมากขี่ �นนอกประเที่ศจ่นเพ่ั�อรองรับัต่ลาดนอก
จ่น ห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านแบับัค่ข่ีนานดงักลา่วิไมจ่ำาเป็นต้่องที่ดแที่นการสง่ออก
จากจ่นที่ั �งห์มด แต่ต้่่องม่ขีนาดให์ญ่พัอท่ี่�จะยบััยั �งไมใ่ห้์จ่นเป็นต่วัิคำ �า
ประกนัต่ลาดนอกจ่นได้

ห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านขีองอินเด่ยสำาห์รับัต่ลาดในประเที่ศและต่ลาดสง่
ออกได้พั่�งพัาผ่้จดัห์าจากจ่นเป็นอยา่งมาก "สว่ินแบัง่การนำาเข้ีาส่่
อินเด่ยขีองจ่นใน พั.ศ. 2561 (พิัจารณาจากรายการสนิค้า 20 รายการ
แรกท่ี่�จ่นจดัห์าให้์) อย่ท่่ี่�ร้อยละ 14.5" ต่ามรายงานขีองห์นงัส่อพิัมพ์ั
เดอะฮินด ่"ในด้านต่า่ง ๆ เชุน่ สว่ินผสมที่างเภัสชัุกรรมสำาห์รับัยา เชุน่ 
พัาราเซิต่ามอล อินเด่ยต้่องพั่�งพัาจ่นอยา่งเต่ม็ท่ี่� ในด้านอิเลก็ที่รอนิกส์ 
อินเด่ยนำาเข้ีาจากจ่นคดิเป็นร้อยละ 45"

ในขีณะท่ี่�เกิดข้ีอพิัพัาที่เร่�องพัรมแดน ควิามฝั่งใจเก่�ยวิกบััการโจมต่่
อินเด่ยโดยจ่นใน พั.ศ. 2505 และการสนบััสนนุท่ี่�ยาวินานขีองจ่นต่อ่
ปาก่สถานค่แ่ขีง่ขีองอินเด่ยเป็นแรงกดดนัระยะยาวิต่อ่การพั่�งพัาจ่น
มากเกินไป ผ่้กำาห์นดนโยบัายขีองอินเด่ยร้่สก่สะเท่ี่อนใจจากการห์ยดุ

คนงานนำาถุงัซึ่�อนกนัทัี�โรงงานอะล้ี่มเินียมในอคัรตลี่ะ ประเทัศอนิเดยี ใน พิ.ศ. 

2563 รัฐบัาลี่อนิเดยีได�ประกาศให�เงนิอ่ดหน่นในวงกว�างเพิ่�อเพิิ�มยอดขีายจัากการ

ผู้ลี่ติภูายในประเทัศแก� 10 อ่ตสาหกรรมหลี่กั  รอยเตำอร์
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ชุะงกัขีองห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านในสถานการณ์โควิิด-19 ใน พั.ศ. 2563 และ
เห์ต่กุารณ์ชุายแดนอินเด่ยกบััจ่นท่ี่�ที่ำาให้์ที่ห์ารอินเด่ยเส่ยชุ่วิิต่ 20 นาย 
ผลลพััธ์ท่ี่�ได้ค่อการปรับัเปล่�ยนนโยบัายที่างเศรษฐกิจขีองอินเด่ยขีั �นพ่ั �น
ฐานท่ี่�ม่ต่อ่จ่น นอกเห์น่อจากการก่ดกนัห์วัิเวิย่และผ่้จดัห์าโที่รคมนาคม
จ่นรายอ่�น ๆ แล้วิ อินเด่ยยงัห้์ามแอปพัลเิคชุนัยอดนิยมขีองจ่นห์ลายแอป  
เพ่ั�อ "ชุำาระล้าง" ควิามเส่�ยงขีองการการสอดแนมและการขีดัขีวิางต่อ่
โครงสร้างพ่ั �นฐานท่ี่�สำาคญั เน่�องจากลกัษณะการเชุ่�อมโยงท่ี่�ออ่นแอท่ี่�สดุ
ขีองโครงสร้างพ่ั �นฐานท่ี่�สำาคญัมาก ข้ีอจำากดัในด้านผ่้จดัห์าและบัริการ
ขีองจ่นจง่ต้่องม่ควิามครอบัคลมุกว้ิางขีวิางเพ่ั�อให้์ม่ประสทิี่ธิภัาพั เน่�อง
ด้วิยอตุ่สาห์กรรมอินเด่ยสว่ินให์ญ่ต้่องพั่�งพัาผ่้จดัห์าจากจ่นในขีั �นต้่น
เป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ต่ามการห์ยดุชุะงกัอยา่งกะที่นัห์นัท่ี่�เกิดขี่ �นใน
โครงสร้างพ่ั �นฐานท่ี่�สำาคญันั �นไมอ่าจเกิดขี่ �นได้ในห์ว่ิงโซิอ่ปุที่าน

ใน พั.ศ. 2563 รัฐบัาลอินเด่ยได้ประกาศให้์เงินอดุห์นนุในวิงกว้ิาง
เพ่ั�อเพิั�มยอดขีายจากการผลติ่ภัายในประเที่ศแก่ 10 อตุ่สาห์กรรมห์ลกั 
เงินอดุห์นนุดงักลา่วิพัุง่เป้าไปท่ี่�การผลติ่ในด้านท่ี่�ต้่องพั่�งพัาจ่นอยา่ง
มาก ซิ่�งอินเด่ยก็ม่ข้ีอได้เปร่ยบัเชิุงเปร่ยบัเท่ี่ยบัเชุน่กนั การลงที่นุดงั
กลา่วิไมเ่พ่ัยงแต่ใ่ห้์บัริการต่ลาดภัายในประเที่ศเที่า่นั �นแต่ย่งัให้์คำามั�นวิา่
จะขียายต่ลาดสง่ออกอ่กด้วิย แนวิโน้มดงักลา่วิดง่ดด่การลงที่นุจากที่ั �ง
บัริษัที่อินเด่ยและบัริษัที่ข้ีามชุาต่ติ่า่ง ๆ ในกรณ่ท่ี่�อินเด่ยเส่ยเปร่ยบัใน
เชิุงเปร่ยบัเท่ี่ยบั ผ่้จดัห์าม่ต่วัิเล่อกท่ี่�ห์ลากห์ลายได้เพ่ั�อลดการพั่�งพัาจ่น

ห์ลายป่ท่ี่�ผา่นมา การเต่ิบัโต่ที่างเศรษฐกิจขีองออสเต่รเล่ยอย่บ่ันพ่ั �น
ฐานสว่ินให์ญ่จากการจดัห์าอาห์ารและวิตั่ถดุิบัท่ี่�เป็นท่ี่�ต้่องการอยา่ง
กว้ิางขีวิางขีองจ่น จากนั �นในยคุโควิิด-19 ออสเต่รเล่ยได้รับับัที่เร่ยน
ท่ี่�รุนแรงเก่�ยวิกบััอนัต่รายจากการพั่�งพัาจ่นที่างเศรษฐกิจมากเกินไป 
รัฐบัาลออสเต่รเล่ยร้่สก่ประห์มา่จากการเร่ยกร้องให้์ม่การสอบัสวินใน
ระดบัันานาชุาต่เิก่�ยวิกบััต้่นกำาเนิดขีองโรคระบัาดอยา่งเปิดเผย พัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นต่ดัสนิใจท่ี่�จะที่ำาให้์ออสเต่รเล่ยเป็นต่วัิอยา่งสำาห์รับั
ประเที่ศอ่�นในโลกถง่สิ�งท่ี่�จะต่ามมาจากการต่อ่ต้่านโดยสาธารณชุน
ดงักลา่วิ นกัการที่ต่่จ่นขี่ว่ิา่จะม่การควิำ�าบัาต่รที่างเศรษฐกิจในที่นัท่ี่ 
บัรรณาธิการขีองโกลบัอล ไที่มส์ ห์นงัส่อพิัมพ์ัท่ี่�ดำาเนินการโดยรัฐบัาล
จ่นนั �นดใ่สส่่สนัมากขี่ �น โดยเข่ียนวิา่ "ออสเต่รเล่ยเป็นแบับัน่ �เสมอ มกั
สร้างปัญห์า" “เห์ม่อนห์มากฝ่รั�งท่ี่�ต่ดิอย่บ่ันพ่ั �นรองเท้ี่าขีองจ่น บัางครั �ง
ต้่องห์าหิ์นมาขีด่ออก” จ่นดำาเนินการกำาห์นดอตั่ราภัาษ่และข้ีอจำากดัอ่�น ๆ   
ในการนำาเข้ีาข้ีาวิบัาร์เลย์ เน่ �อวิวัิ เน่ �อแกะ นำ �าต่าล ไวิน์ กุ้งมงักร ฝ้่าย ไม้ 
และถ่านหิ์นขีองออสเต่รเล่ย

แต่จ่่นก็ไมส่ามารถกำาห์นดต้่นที่นุสง่ให้์กบััออสเต่รเล่ยได้ เน่�องจาก
ผ่้สง่ออกอาห์ารและวิตั่ถดุิบัมกัจะห์าผ่้ ซ่ิ �อรายอ่�น ๆ ได้ ใน พั.ศ. 2563 
รัฐบัาลออสเต่รเล่ยต่อบัโต้่ด้วิยแผนการท่ี่�จะให้์เงินอดุห์นนุการผลติ่
สำาห์รับัฐานอตุ่สาห์กรรมกลาโห์มและในด้านข้ีอได้เปร่ยบัเชิุงเปร่ยบั
เท่ี่ยบั และแก้ไขีชุอ่งโห์วิข่ีองห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านโดยการเพิั�มการผลติ่ใน
ประเที่ศและห์าผ่้จดัห์าต่า่งชุาต่ิท่ี่�เชุ่�อถ่อได้มากขี่ �น

เม่�อมองย้อนกลบััไปจากต่วัิอยา่งที่ั �งสามน่ � ข้ีอด่ขีองควิามพัยายาม
ในการประสานงานนั �นมองเห์น็ได้ไมย่าก ประชุากรขีองอินเด่ยม่
จำานวินเที่า่ ๆ กบััขีองจ่นและอินเด่ยม่ศกัยภัาพัท่ี่�จะเต่บิัโต่ต่อ่ไปจน
กลายเป็นเป็นค่แ่ขีง่ที่างเศรษฐกิจและที่างที่ห์าร ในแงเ่ศรษฐกิจท่ี่�แคบั
ลง อินเด่ยม่ข้ีอได้เปร่ยบัเชิุงเปร่ยบัเท่ี่ยบัในสนิค้าท่ี่�ผลติ่โดยใชุ้แรงงาน
มาก และในอตุ่สาห์กรรมท่ี่�ใชุ้ที่นุด้านมนษุย์สง่และใชุ้เที่คโนโลย่สง่ 

เชุน่ ยาและซิอฟิต์่แวิร์ ญ่�ปุ่ นม่ข้ีอได้เปร่ยบัเชิุงเปร่ยบัเท่ี่ยบัในภัาคการ
ผลติ่ท่ี่�เน้นเงินที่นุจำานวินมาก และออสเต่รเล่ยม่ข้ีอได้เปร่ยบัเชิุงเปร่ยบั
เท่ี่ยบัในอาห์ารและวิตั่ถดุิบัท่ี่�สำาคญัมากมาย ดงันั �น แต่ล่ะรัฐจง่ม่แรง
จง่ใจท่ี่�จะต่ดิต่อ่กบััรัฐอ่�น ๆ เพ่ั�อห์าผ่้จดัห์าและต่ลาดสง่ออกท่ี่�เชุ่�อถ่อ
ได้มากขี่ �น ดงันั �น แต่ล่ะรัฐจง่ม่แรงจง่ใจท่ี่�จะต่ดิต่อ่กบััรัฐอ่�น ๆ เพ่ั�อห์าผ่้

จดัห์าและต่ลาดสง่ออกท่ี่�เชุ่�อถ่อได้มากขี่ �น ควิามเก่ �อกล่ที่างเศรษฐกิจ
ระดบััสง่น่ �ม่แนวิโน้มท่ี่�เชุ่�อถ่อได้มากยิ�งขี่ �นในมมุมองขีองภัยัคกุคาม
ที่างที่ห์ารท่ี่�ม่ร่วิมกนัจากจ่น และควิามสมัพันัธ์ท่ี่�ม่อย่ไ่ด้เพิั�มศกัยภัาพั
ในการเต่ิบัโต่เน่�องจากควิามสามารถท่ี่�แขี็งแกร่งขีองที่ั �งสามรัฐ นบััจาก
น่ �ไป เป็นสิ�งสำาคญัสำาห์รับัสห์รัฐฯ พันัธมิต่รและห์ุ้นสว่ินในการม่สว่ิน
ร่วิมกบััควิามพัยายามเห์ลา่น่ �ด้วิยควิามกระต่่อร่อร้นท่ี่�มากขี่ �น ประเที่ศ
สมาชิุกควิอดม่ต่ลาดร่วิมท่ี่�ให์ญ่กวิา่ขีองจ่นมาก เน่�องจากได้รับัผล
ประโยชุน์จากผ่้ ม่บัที่บัาที่สำาคญัในภัมิ่ภัาค เชุน่ แคนาดา เกาห์ล่ใต้่ 
ไต้่ห์วินั และห์ลายประเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวินัออกเฉ่ยงใต้่ ในการสร้างห์ว่ิง
โซิอ่ปุที่านและต่ลาดสง่ออกท่ี่�ไมไ่ด้อย่ภ่ัายใต้่แรงกดดนัห์ร่อการขีดั
ขีวิางจากจ่น ต่ลาดร่วิมท่ี่�ม่อย่จ่ริงน่ �จง่ม่ขีนาดให์ญ่กวิา่มาก สห์ราชุ
อาณาจกัรและรัฐในสห์ภัาพัยโุรปสว่ินให์ญ่ก็ม่ผลประโยชุน์ร่วิมเชุน่กนั

ต่ลาดร่วิมน่ �เป็นที่างเล่อกห์ลกัสำาห์รับัเศรษฐกิจโลกท่ี่�ม่ควิามเป็น
มิต่รและม่แนวิโน้มด่กวิา่ต่ลาดท่ี่�จ่นเป็นผ่้นำา เม่�อเท่ี่ยบักบััจ่น รัฐบัาล
แกนกลางที่างเล่อกโดยที่ั�วิไปจะสละการใชุ้ประโยชุน์จากแนวิที่าง
บัรรที่ดัฐานท่ี่�แต่กต่า่งกนัในควิามสมัพันัธ์ระห์วิา่งประเที่ศ ซิ่�งป้องกนัไม่
ให้์จ่นใชุ้การคกุคามห์ร่อการควิำ�าบัาต่รต่ามแบับัจ่นเป็นประจำาต่อ่รัฐอ่�น ๆ   
แต่ค่วิามยบััยั �งชุั�งใจน่ �ม่จดุแขี็งในต่วัิเอง สิ�งน่ �ที่ำาให้์ต่ลาดร่วิมท่ี่�ให์ญ่ขี่ �น
เป็นฐานท่ี่�ปลอดภัยัยิ�งขี่ �นสำาห์รับัห์ว่ิงโซิอ่ปุที่านท่ี่�สง่ออกไปยงัต่ลาดโลก 
และเข้ีาถง่ต่ลาดท่ี่�เชุ่�อถ่อได้มากขี่ �นและไมเ่ล่อกปฏิิบัตั่ ิและได้รับัการ
คุ้มครองที่รัพัย์สนิที่างปัญญาท่ี่�ปลอดภัยัยิ�งขี่ �น  o

ใน พิ.ศ. 2563 รัฐบัาลี่ออสเตรเลี่ยีตอบัโต�การเกบ็ัภูาษ์สิีนค�าส� งออกขีองจันี เช�น เน่�อ

ววั ซ่ึ่�งหาซ่ึ่�อได�ในซ้ึ่เปอร์มาร์เกต็ในกร่งปักกิ�ง ด�วยแผู้นอ่ดหน่นการผู้ลี่ติสำาหรับัฐาน

อ่ตสาหกรรมกลี่าโหมแลี่ะในด�านความได�เปรียบัเชิงเปรียบัเทัยีบั  ดิแอสโซึ่ซิึ่เอที่เตำด็ เพรส
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กลุ่่�มวากเนอร์์สร้์างอิทธิิพลุ่ด้้านการ์ต่�างปร์ะเทศให้้แก� 
นายปูติ่นด้้วยการ์ปฏิิเสธิความรั์บผิิด้ชอบได้้ แลุ่ะพร์ร์คพวก 

ของเขายังช� วยเสริ์มทัพธ่ิร์กิจ

รัสเซีียและ

กองื้ทััพ้
เงื้า

แอฟิริกา ด่เฟินส์ ฟิอรัม

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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นควิามพัยายามอยา่งบ้ัาคลั�งขีองรัสเซ่ิยเพ่ั�อแสดงอำานาจ เข้ีาถง่
ที่รัพัยากรธรรมชุาต่ิ และเพิั�มพัน่ควิามเก่�ยวิโยงที่างภัมิ่รัฐศาสต่ร์
ขีองต่นนั �น รัสเซ่ิยต้่องพั่�งพัากองกำาลงัที่ห์ารเอกชุนเป็นอยา่งมาก 

กลยทุี่ธ์น่ �ทิี่ �งร่องรอยไว้ิในต่า่งประเที่ศเพ่ัยงเลก็น้อย จง่ที่ำาให้์รัฐบัาล
รัสเซ่ิยสามารถปฏิิเสธควิามรับัผิดชุอบัได้อยา่งสมเห์ต่สุมผล ขีณะ
เด่ยวิกนัยงัสร้างควิามมั�งคั�งให้์กบัักลุม่คนเลก็ ๆ ในวิงเด่ยวิกนั

นายวิลาดิม่ร์ ปต่่นิ ประธานาธิบัด่รัสเซ่ิย เห์น็ชุอบัในการใชุ้กอง
กำาลงัที่ห์ารเอกชุนอยา่งกลุม่วิากเนอร์ เม่�อสร้างข้ีอต่กลงด้านการฝ่่ก
ซ้ิอมและด้านควิามมั�นคงกบััประเที่ศในแอฟิริกา ขีณะเด่ยวิกบััท่ี่�วิาง
ต่ำาแห์นง่ต่นเองเพ่ั�อให้์ได้เข้ีาถง่เห์ม่องแร่และคลงัที่รัพัยากรท่ี่�อดุม
สมบัร่ณ์อ่�น ๆ

“พัวิกเขีาสวิมบัที่บัาที่เป็นต่วัิคณ่กำาลงัรบั พัอ่ค้าอาวิธุ คร่ฝ่่กขีอง
ที่ห์ารในพ่ั �นท่ี่� และเจ้าห์น้าท่ี่�ด้านควิามมั�นคง รวิมไปถง่ท่ี่�ปร่กษา
ที่างการเม่องด้วิย” จากบัที่ควิามขีองมล่นิธิคาร์เนก่เพ่ั�อสนัต่ภิัาพั
ระห์วิา่งประเที่ศเร่�อง “การปฏิิเสธท่ี่�ไมส่มเห์ต่สุมผล: กองกำาลงัที่ห์าร
เอกชุนขีองรัสเซ่ิย” โดยพัอล สต่รอนสก่ นกัวิิชุาการอาวิโุส “พัวิกเขีา
ซิ่�งเป็นผ่้ดำาเนินการภัาคเอกชุนเพ่ัยงในนาม ได้ขียายขีอบัเขีต่ที่าง
ภัมิ่รัฐศาสต่ร์ขีองรัฐบัาลรัสเซ่ิยและผลกัดนัผลประโยชุน์ขีองต่นเอง 
อเนกประสงค์ ราคายอ่มเยา และปฏิิเสธได้ เห์ลา่น่ �เป็นเคร่�องม่ออนั
สมบัร่ณ์แบับัสำาห์รับัควิามเป็นมห์าอำานาจท่ี่�กำาลงัถดถอย เพ่ั�ออ้าง
สทิี่ธิ�ขีองต่นอยา่งกระต่่อร่อร้นโดยไมใ่ห้์ม่ควิามเส่�ยงจนเกินไป”

พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นใชุ้กลยทุี่ธ์คล้ายกนัเพ่ั�อปกป้องผล
ประโยชุน์ขีองต่น โดยการใชุ้กองกำาลงัที่ห์ารเอกชุนขีองจ่นที่ั �งใน
แอฟิริกาและท่ี่�อ่�น ๆ วิารสารยเ่รเซ่ิยร่วิิวิกลา่วิถง่กองกำาลงัที่ห์าร
เอกชุนขีองจ่นวิา่เป็น “กล้ามเน่ �อขีองจ่น” ท่ี่�มกัมาควิบัค่ก่บัั “เงินขีอง
จ่น” ในอ่กแงห่์น่�ง บัริษัที่ด้านควิามมั�นคงภัาคเอกชุนขีองจ่นเห์ลา่น่ �
ม่แนวิโน้มท่ี่�จะพับัได้อยา่งแพัร่ห์ลายมากขี่ �นในพ่ั �นท่ี่�ท่ี่�สาธารณรัฐ
ประชุาชุนจ่นกำาลงัขียายแบับัแผนโครงสร้างพ่ั �นฐานห์น่�งแถบัห์น่�ง
เส้นที่าง และในประเที่ศเจ้าภัาพัท่ี่�บัริษัที่ขีองจ่นกำาลงัดำาเนิน
โครงการมากมายผา่นการปลอ่ยสนิเชุ่�อท่ี่�ห์ลอกห์ลวิง ผ่้ เชุ่�ยวิชุาญ
กลา่วิ “ในระดบัันานาชุาต่ ิแม้การใชุ้พ่ั �นท่ี่�ขีองกองกำาลงัที่ห์ารเอกชุน
และบัริษัที่ด้านควิามมั�นคงขีองจ่นยงัม่จำานวินน้อยกวิา่ประเที่ศอ่�น ๆ  
แต่ก็่กำาลงัม่ขีนาดและควิามสำาคญัท่ี่�เต่บิัโต่ขี่ �นอยา่งต่อ่เน่�อง” จาก
การวิิเคราะห์์ขีองยเ่รเซ่ิยร่วิิวิในเด่อนกรกฎาคม พั.ศ. 2563 (ดแ่ถบั
ด้านข้ีาง “กล้ามเน่ �อขีองจ่น” ในห์น้า 54 เพ่ั�ออา่นเพิั�มเต่ิมเก่�ยวิกบัั
กองกำาลงัที่ห์ารเอกชุนและบัริษัที่ด้านควิามมั�นคงขีองจ่น)

กลุม่วิากเนอร์ ซิ่�งเป็นกองกำาลงัที่ห์ารเอกชุนเล่�องชุ่�อขีองรัสเซ่ิย 
ถ่อกำาเนิดขี่ �นจากควิามขีดัแย้งในยเ่ครนเม่�อ พั.ศ. 2557 โดยเริ�มจาก
ชุายประมาณ 250 คน และเพิั�มขี่ �นเป็น 10 เที่า่ ต่ามรายงานขีอง
นกัวิิจยั ดร. เซิอร์เกย์ ซิค่านคิน ในเด่อนกนัยายน พั.ศ. 2563 พัวิก
เขีาถก่สง่ต่วัิไปยงัซ่ิเร่ย ท่ี่�ซิ่�งพัวิกเขีาให้์การสนบััสนนุกองกำาลงัขีอง
ประธานาธิบัด่บัชัุชุาร อลัอะซิดั และได้เดนิที่างเข้ีาส่แ่อฟิริกานบัั
ต่ั �งแต่น่ั �นมา

“นอกเห์น่อจากในยเ่ครน ซ่ิเร่ย และลเิบ่ัยแล้วิ ยงัพับัเห์น็กลุม่
วิากเนอร์ในห์ลายประเที่ศในแอฟิริกาใต้่สะฮาราในฐานะ ‘เงา‘ ขีอง
ควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคที่างการที่ห์ารระห์วิา่งรัสเซ่ิยและรัฐท้ี่องถิ�น” 
ดร. ซิค่านคนิระบัไุว้ิใน “สญัญาที่างการที่ห์ารเอกชุนขีองรัสเซ่ิยใน

แอฟิริกาใต้่สะฮารา: จดุแขี็ง ข่ีดจำากดั และนยัยะแฝ่ง” ขีองสถาบันั
ควิามสมัพันัธ์ระห์วิา่งประเที่ศฝ่รั�งเศส

แม้จะม่การปฏิิเสธและควิามคลมุเคร่อจากที่างแห์ลง่ขีา่วิขีอง
รัฐบัาลรัสเซ่ิยอยา่งเป็นที่างการ แต่โ่ดยภัาพัรวิมแล้วิ ผ่้สงัเกต่การณ์
เห์น็พ้ัองกนัวิา่กลุม่วิากเนอร์ค่อกองที่พััต่วัิแที่นขีองรัฐบัาลท่ี่�ม่ควิาม
เก่�ยวิโยงกบััเคร่�องม่อด้านควิามมั�นคงแห์ง่ชุาต่ ิพัวิกพ้ัองท่ี่�รำ�ารวิยขีอง
นายปต่่นิ และต่วัิประธานาธิบัด่เอง อยา่งไรก็ต่าม การย่นยนัควิาม
เก่�ยวิโยงกนัน่ �โดยใชุ้เอกสารประกอบัให้์สำาเร็จลลุว่ิงอาจเป็นเร่�องยาก

ถง่กระนั �น เป็นท่ี่�ที่ราบักนัด่วิา่กองกำาลงัวิากเนอร์ได้ปฏิิบัตั่กิาร
ในห์ลายประเที่ศในแอฟิริกา รวิมไปถง่สาธารณรัฐแอฟิริกากลาง 
ลเิบ่ัย มาดากสัการ์ โมซิมับักิ และซิด่าน การปรากฏิต่วัิขีองพัวิกเขีา
มกัเกิดขี่ �นพัร้อมกบััผลประโยชุน์ที่างธรุกิจขีองห์น่�งในพันัธมิต่รท่ี่�ใกล้
ชิุดท่ี่�สดุขีองนายปต่่นิ นั�นค่อ นายเยฟิเจน่ย์ พัร่โกซินิ ผ่้ ท่ี่�ม่อำานาจใน
คณาธิปไต่ย

พั่อครัวิขีองนายป่ต่ิน
แม้นายพัร่โกซินิจะม่ควิามสมัพันัธ์ใกล้ชิุดกบัันายปต่่ิน แต่จ่ดุต่ั �งต้่น
ขีองเขีาไมไ่ด้มาจากกลุม่วิากเนอร์ เครดติ่นั �นต่กเป็นขีองนายมิที่ร่  
อตุ่กิน ที่ห์ารผา่นศก่ในสงครามเชุเชุนและเป็นอด่ต่สมาชิุกห์นว่ิยขีา่วิ
กรองขีองรัสเซ่ิยท่ี่�ร้่จกักนัในนาม ห์นว่ิยอำานวิยการขีา่วิกรองห์ลกั
กองที่พััรัสเซ่ิย

นายอตุ่กินที่ำางานให้์กบัับัริษัที่ที่ห์ารเอกชุนโมแรนในซ่ิเร่ย ต่อ่มา
ได้ลาออกใน พั.ศ. 2557 เพ่ั�อก่อต่ั �งวิากเนอร์ (Wagner) โดยใชุ้ชุ่�อ
เก่าขีองเขีาซิ่�งเดมิสะกดวิา่ “Vagner” ถ่อเป็นการยกยอ่งนายริชุาร์ด 
วิากเนอร์ นกัประพันัธ์ชุาวิเยอรมนั ผ่้ ท่ี่�ฮิต่เลอร์จดัสรรผลงานไว้ิให้์แก่
นาซ่ิเยอรมน่

แม้จะไมใ่ชุผ่่้ ก่อต่ั �งบัริษัที่ แต่อิ่ที่ธิพัลขีองนายพัร่โกซินิได้รับัการ
กลา่วิขีานวิา่เป็นกญุแจสำาคญัขีองการวิา่จ้างกองกำาลงัในบัริษัที่ 
ประวิตั่ิสว่ินต่วัิขีองนายพัร่โกซินิถ่อวิา่ไมธ่รรมดา กลา่วิค่อ ศาลแห์ง่
สห์ภัาพัโซิเว่ิยต่พิัจารณาต่ดัสนินายพัร่โกซินิในข้ีอห์าลกัที่รัพัย์รวิม

ใ

นายเยฟเจันีย์ พิรีโกซิึ่น นักธ่รกจิั (ขีวา) นำานายวลี่าดมิร์ี ป้ตนิ นายกรัฐมนตรีรัสเซีึ่ย

ในขีณะนั�น เยี�ยมชมโรงงานอาหารกลี่างวนัโรงเรียนขีองเขีา ทัางนอกเมอ่งเซึ่นต์ปี  

เตอร์สเบัิร์ก ใน พิ.ศ. 2553  เอเอฟิพ่ั/เก็ต่ต่่ �อิมเมจ
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ที่ั �งควิามผิดอ่�น ๆ และเขีาต้่องโที่ษจำาคกุ 9 ป่ เม่�อได้รับัการปลอ่ยต่วัิ 
นายพัร่โกซินิก็เร่ขีายฮอที่ดอกต่ามแผงขีายอาห์าร และในท่ี่�สดุก็เปิด
ร้านอาห์ารบันเร่อจอดเท่ี่ยบัที่า่ ห์ลงัจากเสร์ิฟิอาห์ารให้์นายปต่่นิท่ี่�
นั�น นายพัร่โกซินิก็เป็นท่ี่�โปรดปรานขีองผ่้นำารัสเซ่ิยและในไมชุ้่าก็ได้
รับัห์น้าท่ี่�ให้์บัริการจดัอาห์ารแก่กิจการขีองรัฐบัาลรัสเซ่ิย และกลาย
เป็นท่ี่�ร้่จกักนัในนาม “พัอ่ครัวิขีองนายปต่่ิน”

ในขีณะท่ี่�รัสเซ่ิยได้เปล่�ยนผนัจากการเป็นสห์ภัาพัโซิเว่ิยต่ในอด่ต่
และเข้ีาส่ก่ารร่วิมลงที่นุแบับัที่นุนิยมให์มใ่นชุว่ิงที่ศวิรรษท่ี่� 1990 
(พั.ศ. 2533 - 2542) นายพัร่โกซินิได้เปิดเคร่อร้านค้าขีองชุำาแห์ง่แรก
ในเม่องเซินต์่ป่เต่อร์สเบัร์ิก และเปิดร้านอาห์ารห์ร่ในเวิลาต่อ่มา ต่าม
รายงานขีองท่ี่อาร์ท่ี่ เวิิลด์ สำานกัขีา่วิสาธารณะขีองต่รุก่ 

ในท่ี่�สดุ นายพัร่โกซินิก็ถก่ดง่เข้ีาไปอย่ใ่นวิงสมาคมภัายในขีอง
นายปต่่นิ ท่ี่�ซิ่�งเขีาได้พับักบััสญัญาที่างการที่ห์ารและการจดัอาห์าร
ในโรงเร่ยนอนัม่มล่คา่และม่รายได้สง่ ในไมชุ้่า นายพัร่โกซินิก็ได้
เปล่�ยนทิี่ศที่างธรุกิจขีองเขีาไปที่างการก่อสร้างและผลประโยชุน์
อ่�น ๆ อ่กมากมาย บัอ่ยครั �งท่ี่�ม่การพับัผลประโยชุน์ขีองเขีาและขีอง
รัฐบัาลรัสเซ่ิยในสถานท่ี่�เด่ยวิกนัห์ลาย ๆ พ่ั �นท่ี่� เชุน่ ซ่ิเร่ย ลเิบ่ัย และ
แอฟิริกาใต้่สะฮารา

อาร่เค ยร่าน ไคซ่ิ แห์ง่ศน่ย์วิิจยัท่ี่อาร์ท่ี่ เวิิลด์ ระบัไุว้ิวิา่ “ห์ากจะ
พัด่ให้์เข้ีาใจงา่ยก็ค่อ การพับับัริษัที่ดงักลา่วิในสถานท่ี่�อนัต่รายที่าง
ภัมิ่รัฐศาสต่ร์ชุว่ิยอธิบัายอยา่งกระจา่งชุดัถง่การร่วิมม่อกนัระห์วิา่ง
ควิามมกัให์ญ่ใฝ่่สง่ที่างการค้าขีองนายพัร่โกซินิและการแสวิงห์าผล
ประโยชุน์ระดบััชุาต่ิขีองรัฐบัาลรัสเซ่ิย”

การขียายการเขี้าถึงขีองนายป่ต่ิน
บัริษัที่ด้านควิามมั�นคงเอกชุนขีนาดเลก็สามารถที่ำาอะไรได้บ้ัางเพ่ั�อ
พัฒันาจดุมุง่ห์มายที่างภัมิ่รัฐศาสต่ร์ขีองรัสเซ่ิยในแอฟิริกาและท่ี่�อ่�น ๆ

บัางท่ี่สนิที่รัพัย์ท่ี่�ม่มล่คา่สง่สดุท่ี่�กลุม่วิากเนอร์มอบัแก่นายปต่่นิ 
อาจเป็นการปฏิิเสธควิามรับัผิดชุอบัท่ี่�สมเห์ต่สุมผล รัฐธรรมนญ่ขีอง

รัสเซ่ิยสงวินห์น้าท่ี่�ด้านกลาโห์มและควิามมั�นคงที่ั �งห์มดให้์แก่รัฐบัาล 
ดงันั �นการจดัต่ั �งกองกำาลงัที่ห์ารเอกชุนจง่ผิดกฎห์มาย อยา่งไรก็ต่าม 
ชุอ่งโห์วิใ่นห์ลาย ๆ จดุชุว่ิยให้์บัริษัที่จดที่ะเบ่ัยนในต่า่งประเที่ศและ
รัฐวิิสาห์กิจสามารถม่กองกำาลงัด้านควิามมั�นคงเอกชุนได้ ในกรณ่ขีอง
วิากเนอร์ ไมม่่ห์ลกัฐานวิา่ม่การจดที่ะเบ่ัยนไว้ิท่ี่�ใด

การท่ี่�นายปติ่่นวิางกำาลงัวิากเนอร์นอกรัสเซ่ิย ที่ำาให้์นายปติ่่นและ
รัฐบัาลขีองเขีาม่อิที่ธิพัลในประเที่ศอ่�น ๆ โดยไมม่่การเปิดเผยและไมม่่
ควิามผิดอนัเกิดจากการแที่รกแซิงที่างการที่ห์ารขีองประเที่ศ

ต่วัิอยา่งได้แก่ ห์ากม่การวิางกำาลงัวิากเนอร์ไปท่ี่�ควิามขีดัแย้ง
ในประเที่ศแอฟิริกาและประสบัควิามสญ่เส่ยท่ี่�นา่อบััอาย เชุน่เด่ยวิ
กบััท่ี่�เกิดขี่ �นขีณะต่อ่ส่้กบััที่ห์ารอิสลามในโมซิมับักิที่างต่อนเห์น่อ 
รัฐบัาลรัสเซ่ิยก็ไมจ่ำาเป็นต้่องแบักรับัผลกระที่บัต่อ่สาธารณชุนท่ี่�
เก่�ยวิพันักบััการสญ่เส่ยกองกำาลงัที่ห์ารขีองชุาต่ใินระห์วิา่งการฝ่่า
อนัต่รายอนัโชุคร้ายในผ่นดนิต่า่งแดน 

เจ้าห์น้าท่ี่�รัสเซ่ิยเดนิที่างมาถง่โมซิมับักิ เน่�องจากที่ั �งสองประเที่ศ
ได้สร้างข้ีอต่กลงร่วิมกนัท่ี่�จะชุว่ิยให้์ธรุกิจต่า่ง ๆ ขีองรัสเซ่ิยสามารถเข้ีา
ถง่ก�าซิธรรมชุาต่เิห์ลวิท่ี่�ม่อย่ม่ากมายที่างต่อนเห์น่อขีองประเที่ศได้

นอกจากน่ �ยงัม่การโจมต่่จากกลุม่ผ่้ ก่อควิามไมส่งบัท่ี่�รุนแรงอย่่
เป็นจำานวินมากในที่างต่อนเห์น่อ โดยเกิดจากกลุม่ก่อการร้ายกลุม่
ให์มอ่ยา่งอนัซิาร์ อลั-ซินุนา ซิ่�งอย่ฝั่่�งเด่ยวิกนักบัักลุม่รัฐอิสลาม กอง
กำาลงัวิากเนอร์ท่ี่�ม่เคร่�องม่อครบัครันได้วิางกำาลงัให้์ควิามชุว่ิยเห์ล่อ 
กองที่พััที่ห์ารท่ี่�เห์น่อกวิา่ แต่ไ่มน่านกลบััก่อให้์เกิดควิามสญ่เส่ยและ
นา่อบััอายเป็นอยา่งมาก ซิ่�งเกิดจากควิามไมชุ่ำานาญพ่ั �นท่ี่�ขีองกอง
กำาลงัวิากเนอร์เอง และการไมส่ามารถท่ี่�จะส่�อสารกบัักองกำาลงัขีอง

นายวลี่าดมิร์ี ป้ตนิ ประธานาธิบัดรัีสเซีึ่ย (ซึ่�าย) จับััมอ่กบัันายโฟสแตง็-อาร์กอ็งฌ์์ 

ตวัเดรา ประธานาธิบัดสีาธารณรัฐแอฟริกากลี่าง ระหว�างการประช่มนอกรอบัใน

การประช่มส่ดยอดรัสเซีึ่ย - แอฟริกาทัี�เมอ่งโซึ่ชี ประเทัศรัสเซีึ่ย เม่�อเดอ่นต่ลี่าคม 

พิ.ศ. 2562  รอยเต่อร์
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รัฐบัาลได้อยา่งม่ประสทิี่ธิภัาพั เพ่ัยงไมน่านพัวิกเขีาก็จากไป
แม้วิา่การส่้รบัในโมซิมับักิจะที่ำาได้ไมด่่นกั แต่ท่ี่ห์ารขีองวิากเนอร์  

มกัจะเป็นนกัส่้ ท่ี่�แขี็งแกร่งในการต่อ่ส่้มากกวิา่จะเป็นผ่้ เกษ่ยณอายุ
ห์ร่อที่ห์ารผา่นศก่ ที่ำาให้์ม่กองกำาลงัต่อ่ส่้พัร้อมใชุ้งานท่ี่�ชุว่ิยให้์รัฐบัาล  
รัสเซ่ิยสามารถดำาเนินนโยบัายต่า่งประเที่ศได้โดยไมทิ่ี่ �งร่องรอย 

อาจไมใ่ชุเ่ร่�องแปลก ท่ี่�บัางท่ี่บัที่บัาที่ขีองวิากเนอร์มกัลงเอยด้วิย
ควิามเก่�ยวิโยงกบััผลประโยชุน์ที่างธรุกิจขีองนายพัร่โกซินิ บัริษัที่
พัลงังาน เอฟิโร โพัลสิ ขีองนายพัร่โกซินิได้ที่ำาสญัญากบัับัริษัที่
ปิโต่รเล่ยมรายให์ญ่ซิ่�งเป็นรัฐวิิสาห์กิจขีองซ่ิเร่ย สญัญาดงักลา่วิ
รับัประกนัวิา่ เอฟิโร โพัลสิ จะได้รับัเงินรายได้จากการผลติ่นำ �ามนั
และก�าซิร้อยละ 25 ในสาขีาท่ี่�ผ่้ที่ำาสญัญาขีองพัวิกเขีาดแ่ลและยงั
ปลอดภัยัจากกลุม่รัฐอิสลาม ต่ามรายงานขีองดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ 
เพัรส เม่�อเด่อนธนัวิาคม พั.ศ. 2560

“ในที่ำานองเด่ยวิกนั ขีณะท่ี่�รัสเซ่ิยเข้ีาไปพัวัิพันักบััแอฟิริกามากขี่ �น 
การเคล่�อนไห์วิที่างที่ห์ารขีองวิากเนอร์ได้ขียายไปที่ั�วิที่ั �งที่ว่ิป ซิ่�งให้์การ
คุ้มครองการลงที่นุต่า่ง ๆ ขีองนายพัร่โกซินิ” อเลก็ซิานเดอร์ ราบันิ แห์ง่
สถาบันัวิิจยันโยบัายการต่า่งประเที่ศ ระบัไุว้ิเม่�อ พั.ศ. 2562 

เม่�อ พั.ศ. 2560 และ 2561 ม่การพับัเห์น็เคร่�องบันิสว่ินต่วัิขีอง
นายพัร่โกซินิมุง่ห์น้าไปยงัห์ลายประเที่ศในแอฟิริกาอย่บ่ัอ่ยครั �ง 

การเดนิที่างดงักลา่วิรวิมถง่การมุง่ห์น้าไปยงัแองโกลา สาธารณรัฐ
แอฟิริกากลาง สาธารณรัฐประชุาธิปไต่ยคองโก กิน่ กิน่-บัสิเซิา 
ลเิบ่ัย มาดากสัการ์ โมซิมับักิ ซิด่าน และซิมิบับััเวิ ต่ามรายงานขีอง
มล่นิธิเจมส์ที่าวิน์ขีอง ดร. ซิค่านคิน เม่�อเด่อนมกราคม พั.ศ. 2563 
เร่�อง “บัที่บัาที่ ‘ผสมผสาน’ ขีองที่ห์ารรับัจ้างรัสเซ่ิย กองกำาลงัที่ห์าร
เอกชุน และควิามผิดปกต่ขิีองรัฐบัาลมอสโกเพ่ั�อชุว่ิงชิุงแอฟิริกา”

รายงานดงักลา่วิระบัวุิา่ที่กุประเที่ศเห์ลา่น่ �ม่สามสิ�งท่ี่�เห์ม่อนกนั:
• เป็นท่ี่�ที่ราบักนัด่วิา่แต่ล่ะประเที่ศไมม่่เสถ่ยรภัาพัที่างสงัคมและ

การเม่อง
• ที่กุประเที่ศล้วิน “เต่ม็ไปด้วิยที่รัพัยากรธรรมชุาต่ิท่ี่�ม่ควิามสำาคญั

ในที่างยทุี่ธศาสต่ร์อยา่งเพัร่ยบัพัร้อม”
• แต่ล่ะประเที่ศเคยอย่ใ่นวิงอิที่ธิพัลขีองมห์าอำานาจที่าง

อาณานิคมอยา่ง เบัลเย่ยม ฝ่รั�งเศส และโปรต่เุกส ซิ่�งเป็น
ประเที่ศท่ี่�รัสเซ่ิยไมค่ดิวิา่จะสามารถขีดัขีวิางการเข้ีาไปยุง่เก่�ยวิ
ขีองต่นกบััประเที่ศเห์ลา่น่ �ได้อ่กต่อ่ไป
เพ่ัยงไมน่านการที่จุริต่และข้ีอต่กลงภัายในก็เป็นไปต่ามแนวิที่าง

ท่ี่�คล้ายกนักบััในซ่ิเร่ย ต่ามรายงานขีอง ดร. ซิค่านคิน ซิ่�งระบัวุิา่ 
มอสโกที่ำาข้ีอต่กลงที่วิิภัาค่กบััผ่้นำาขีองประเที่ศดงักลา่วิอยา่งเป็น
ควิามลบััและให้์การสนบััสนนุที่างที่ห์ารและควิามมั�นคงเพ่ั�อแลกกบัั

รสั่เซีีย ในแอฟรกิา

ปฏิิบััติิการแผ่่อิทัธิิพ้ลของื้รัสเซีียในแอฟริกา
ตำ่า สู่งระดับักิจกรรมทัางื้การเม้องื้
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อัติราร้อยละของื้การนำาเข้าอาวุุธิในประเทัศทัี่
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ภาพประกอบโดย ฟอรัม

สมัปที่านที่างที่รัพัยากรธรรมชุาต่ิ 
ดร. ซิค่านคินระบัไุว้ิวิา่ “ภัาย

ใต้่แผนการน่ � ม่การกลา่วิอยา่งม่นยั
แอบัแฝ่งวิา่ผลกำาไรสว่ินห์น่�งไปอย่ใ่น
งบัประมาณขีองรัฐบัาลรัสเซ่ิย (ผา่น
บัริษัที่/บัรรษัที่ท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง) ขีณะท่ี่�สว่ิน
ท่ี่�เห์ล่อม่การกระจายไปยงักลุม่ภัาค
เอกชุนท่ี่�ในควิามเป็นจริงแล้วิอาจม่
ควิามสมัพันัธ์อยา่งใกล้ชิุดกบััรัฐบัาล”

ภัายห์ลงัจากม่ขีา่วิล่อเม่�อปลาย 
พั.ศ. 2560 วิา่ที่ห์ารรับัจ้างขีอง
รัสเซ่ิยถก่สง่ต่วัิไปยงัสาธารณรัฐ
แอฟิริกากลางและซิด่าน บัริษัที่
โลเบัเย อินเวิสต์่ และบัริษัที่เอม็-อิน
เวิสต์่ สองบัริษัที่ท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบัันาย
พัร่โกซินิ ได้รับัใบัอนญุาต่การสกดั
ที่องคำา เพัชุร ยเ่รเน่ยม และอ่ก
มากมาย ดร. ซิค่านคิน ระบั ุรายงาน
ยงัระบัวุิา่ ที่ห์ารขีองวิากเนอร์ยงั
ให้์ควิามคุ้มครองแก่นายโฟิสแต่ง็-
อาร์ก็องฌ์ิ ต่วัิเดรา ประธานาธิบัด่
สาธารณรัฐแอฟิริกากลางและเฝ้่าคุ้ม
กนัเห์ม่องที่องคำาด้วิย 

ใน พั.ศ. 2561 ผ่้ส่�อขีา่วิชุาวิรัสเซ่ิย
สามรายถก่ฆาต่กรรมขีณะกำาลงั
สบ่ัสวินเก่�ยวิกบััการท่ี่�กองกำาลงัขีอง
กลุม่วิากเนอร์เข้ีามายงัสาธารณรัฐ

ใน้ พ.ศ. 2561 ผ้้ส่�อข่่าวชิาว

รััสเซ่ึ่ยสามรัายถูก้ฆาต์กรัรัม

ข่ณะกำาลัังิส่บสวน้เก่�ยว

กับการัที่่�กองิกำาลัังิข่องิ

กลุ่ัมวากเน้อร์ัเข้่ามายังิ

สาธารัณรััฐแอฟริักากลัางิ

จ้ากที่างิปรัะเที่ศซ้ึ่ดาน้ที่่�อย้่

ใกล้ัเค่ยงิ ที่่�ซึ่่�งิวากเน้อร์ั 

ได้เคยฝ่ึกกองิกำาลัังิความ

มั�น้คงิใน้พ่�น้ที่่� 

กวิิเคราะห์์บัางที่า่นมองวิา่ "กล้ามเน่ �อ

ขีองจ่น" ซิ่�งเป็นกองกำาลงัที่ห์ารและบัริษัที่

รักษาควิามปลอดภัยัเอกชุนขีองจ่น ถก่ควิบัคมุ

โดยพัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นและได้รับัมอบัห์มาย

ให้์ปกป้องที่รัพัย์สนิ อนัรวิมไปถง่โครงสร้างพ่ั �น

ฐานขีองโครงการห์น่�งแถบัห์น่�งเส้นที่างและเห์ลา่

พัลเม่องจ่นท่ี่�สร้างเส้นที่างดงักลา่วิ

นบััต่ั �งแต่น่ายส่ จิ �นผิง เลขีาธิการพัรรค

คอมมิวินิสต์่จ่น ประกาศจดัต่ั �งโครงการห์น่�ง

แถบัห์น่�งเส้นที่างขี่ �นเม่�อ พั.ศ. 2556 โครงการ

ดงักลา่วิก็ได้ขียายไปยงัประเที่ศต่า่ง ๆ กวิา่ 80 

ประเที่ศในเอเชุ่ยกลาง เอเชุ่ยใต้่ และเอเชุ่ยต่ะวินั

ออกเฉ่ยงใต้่ รวิมถง่ต่ะวินัออกกลางและจะงอย

แอฟิริกา ต่ามรายงานขีองวิารสารยเ่รเซ่ิยร่วิิวิ ใน

ขีณะท่ี่�เขีต่ครอบัคลมุที่ั�วิโลกขีองจ่นขียายต่วัิผา่น

ควิามพัยายามที่างภัมิ่เศรษฐศาสต่ร์และที่างภัมิ่

ยทุี่ธศาสต่ร์ จ่นก็ต้่องพั่�งพัากองกำาลงัที่ห์ารและ

บัริษัที่รักษาควิามปลอดภัยัเอกชุนเชุน่กนั 

นอกจากน่ � การก่ออาชุญากรรมต่อ่พัลเม่อง

จ่นในต่า่งประเที่ศท่ี่�เพิั�มขี่ �น ซิ่�งรวิมถง่การลกัพัา

ต่วัิ การฆา่ และการชิุงที่รัพัย์ ได้ที่ำาให้์รัฐบัาลจ่น

เกิดควิามกงัวิลในชุว่ิงที่ศวิรรษท่ี่�ผา่นมา ต่าม

รายงานขีองเวิบ็ัไซิต์่การที่ต่่สมยัให์ม ่การที่ต่่สมยั

ให์มร่ายงานวิา่ การใชุ้ที่รัพัยากรที่างที่ห์ารอาจ

จะดม่ากเกินไปในห์ลายกรณ่ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง

เม่�อจ่นได้เผชิุญกบััการวิิพัากษ์วิิจารณ์เก่�ยวิกบัั

การขียายขีอบัเขีต่เชิุงรุก ดงันั �นรัฐบัาลจ่นจง่เล่อก

ที่างเล่อกท่ี่�นุม่นวิลกวิา่ในการที่ำาสญัญาการรักษา

ควิามปลอดภัยัภัาคเอกชุนผา่นบัริษัที่ท่ี่�ต่ั �งอย่ใ่น

ประเที่ศจ่น 

"แม้รัฐบัาลจ่นจะต้่องการพั่�งพัากองกำาลงั

ท้ี่องถิ�นในการรักษาควิามปลอดภัยั แต่ห่์นว่ิยงาน

รัฐบัาลในท้ี่องถิ�นนั �น ๆ อาจไมส่ามารถห์ร่อไม่

เต่ม็ใจท่ี่�จะให้์การคุ้มครองแก่คนงานและธรุกิจ

ขีองจ่นอยา่งเพ่ัยงพัอ" ต่ามรายงานขีองยเ่รเชุ่ยร่วิิวิ 

ข้ีอบังัคบััวิา่ด้วิยการบัริห์ารจดัการด้านการ

บัริการรักษาควิามปลอดภัยัและการคุ้มครอง 

พั.ศ. 2552 ได้รับัรองให้์การใชุ้บัริษัที่รักษาควิาม

ปลอดภัยัเอกชุนในประเที่ศจ่นชุอบัด้วิยกฎห์มาย 

ภัายใน พั.ศ. 2556 จำานวินบัริษัที่รักษาควิาม

ปลอดภัยัเอกชุนท่ี่�ดำาเนินการภัายในประเที่ศได้

เพิั�มขี่ �นเป็น 4,000 แห์ง่ โดยม่การจ้างพันกังาน

รักษาควิามปลอดภัยัมากกวิา่ 4.3 ล้านคน และ

ภัายใน พั.ศ. 2560 จำานวินข้ีางต้่นได้เพิั�มขี่ �นเป็น 

5,000 บัริษัที่ ต่ามรายงานขีองนางม่อา นเ่วินส์ 

นกัวิิชุาการอาวิโุสด้านนโยบัายกลาโห์มและการ

ปรับัปรุงกองที่พััให้์ที่นัสมยัขีองจ่นแห์ง่สถาบันัเพ่ั�อ

การศก่ษายทุี่ธศาสต่ร์ระห์วิา่งประเที่ศ

"เน่�องจากเง่�อนไขีพิัเศษท่ี่�บัริษัที่รักษาควิาม

ปลอดภัยัเอกชุนขีองจ่นต่ั �งขี่ �นและใชุ้ปฏิิบัตั่งิาน 

ที่ำาให้์บัริการท่ี่�พัวิกเขีาสามารถให้์ได้ยงัคงแต่กต่า่ง

เป็นอยา่งมากจากบัริการขีองบัริษัที่ระห์วิา่งประเที่ศ

ท่ี่�คล้ายคลง่กนั" นางนเ่วินส์เข่ียนในการวิิเคราะห์์

เม่�อ พั.ศ. 2562 เก่�ยวิกบัับัริษัที่รักษาควิาม

ปลอดภัยัเอกชุนขีองจ่นและโครงการห์น่�งแถบัห์น่�ง

เส้นที่าง "พันกังานขีองพัวิกเขีาคอ่นข้ีางอายนุ้อย 

ขีาดประสบัการณ์ในสถานการณ์การส่้รบั และปกต่ิ

แล้วิจะไมพ่ักพัาห์ร่อใชุ้อาวิธุเม่�อปฏิิบัตั่งิานในต่า่ง

ประเที่ศ แม้วิา่บัริษัที่รักษาควิามปลอดภัยัเอกชุนดงั

กลา่วิจะม่พันกังานท่ี่�เคยเป็นที่ห์ารผา่นศก่ขีองกอง

ที่พััปลดปลอ่ยประชุาชุนก็ต่าม"

การใชุ้บัริษัที่รักษาควิามปลอดภัยัเอกชุนขีอง

จ่นเพ่ั�อรักษาควิามปลอดภัยัในการลงที่นุขีองจ่น

ในต่า่งประเที่ศสนบััสนนุควิามต่ั �งใจขีองนายส่ท่ี่�

จะเก็บัเงินขีองจ่นไว้ิภัายในระบับัเศรษฐกิจขีอง

จ่น ต่ามรายงานขีองนิต่ยสารขีา่วิออนไลน์ เดอะดิ

โพัลแมต่ เดอะดโิพัลแมต่รายงานวิา่ ข้ีอได้เปร่ยบั

อ่กประการห์น่�งขีองจ่นค่อ พัลเม่องขีองจ่นม่แนวิ

โน้มท่ี่�จะปกป้องควิามลบััขีองรัฐและรักษาควิาม

ลบััที่างธรุกิจไว้ิมากกวิา่ 

ขีอบัเขีต่ขีองกองกำาลงัที่ห์ารและบัริษัที่รักษา

ควิามปลอดภัยัเอกชุนขีองจ่นยงัคงม่ขีนาดคอ่น

ข้ีางเลก็ในต่า่งประเที่ศ และกฎห์มายขีองจ่นได้

ห้์ามไมใ่ห้์พัวิกเขีาใชุ้อาวิธุนอกประเที่ศจ่น นาย 

อเลสซิานโดร อาร์ดยุโน ผ่้ เข่ียนห์นงัส่อ "กองที่พัั

เอกชุนขีองจ่น: การปกป้องเส้นที่างสายไห์มให์ม"่ 

เข่ียนลงในเดอะดโิพัลแมต่ อยา่งไรก็ต่าม ยงัคงม่

คำาถามเก่�ยวิกบััการปฏิิบัตั่งิานขีองพัวิกเขีา

"ดงันั �น สองคำาถามท่ี่�สำาคญัค่อ จำานวิน

บัคุลากรขีองจ่นในต่า่งประเที่ศจะถ่อวิา่ม่จำานวิน

มากเกินไปเม่�อใด? และกฎห์มายขีองจ่นวิา่ท่ี่�ด้วิย

อาวิธุป่นจะม่การเปล่�ยนแปลงเพ่ั�อเอ่ �อให้์บัริษัที่

รักษาควิามปลอดภัยัเอกชุนม่อำานาจต่ดัสนิใจมาก

ขี่ �นห์ร่อไม?่" นายอาร์ดยุโน เข่ียน 

ต่ามรายงานขีองนายอาร์ดยุโนท่ี่�เข่ียนไว้ิ 

คำาถามอ่�น ๆ ท่ี่�ยงัไมไ่ด้รับัคำาต่อบัยงัรวิมไปถง่

คำาถามท่ี่�วิา่ บัริษัที่รักษาควิามปลอดภัยัเอกชุน

ขีองจ่นจะรับัคำาสั�งจากรัฐบัาลห์ร่อไม ่และรัฐบัาล

จ่นจะกำาห์นดกรอบัห์ลกัปฏิิบัตั่ท่ิี่�ชุดัเจนและกฎ

การม่สว่ินร่วิมท่ี่�เก่�ยวิข้ีองห์ร่อไม่

กล�ามิเนื�อของจีีน
การปกป้องทัรัพัย์สินขีองพัรรค
คอมมิวินิสต่์จีีนโดยกองกำาลัง
ทัห์ารและบริษััทัรักษัาควิาม
ปลอดภััยเอกช์น เจี้าห์น้าทัี่ ฟอรัม

นั
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แอฟิริกากลางจากที่างประเที่ศซิด่านท่ี่�อย่ใ่กล้เค่ยง ท่ี่�ซิ่�งวิากเนอร์ได้
เคยฝ่่กกองกำาลงัควิามมั�นคงในพ่ั �นท่ี่� โดยใน พั.ศ. 2562 การเจรจาได้
กลายมาเป็นโอกาสสำาห์รับัฐานที่พััรัสเซ่ิยในสาธารณรัฐแอฟิริกากลาง 

เม่�อมองแบับัผิวิเผิน สาธารณรัฐแอฟิริกากลางดเ่ห์ม่อนจะเป็นเป้า
ห์มายท่ี่�ไมน่า่จะเป็นไปได้สำาห์รับัการม่ต่วัิต่นและการม่อิที่ธิพัลขีอง
รัสเซ่ิย อยา่งไรก็ต่าม จากควิามไมม่่เสถ่ยรภัาพัท่ี่�ม่มาอยา่งยาวินาน
ในประเที่ศ ประกอบักบััเป็นแห์ลง่สั�งสมเพัชุร ที่องคำา ยเ่รเน่ยม และ
นำ �ามนัอยา่งอดุมสมบัร่ณ์ ที่ำาให้์สาธารณรัฐแอฟิริกากลางกลาย
เป็นศน่ย์กลางอิที่ธิพัลท่ี่�นา่พัง่ปรารถนาสำาห์รับัรัสเซ่ิย นายปต่่นิใชุ้
ประโยชุน์จากสถานการณ์ในประเที่ศดงักลา่วิอยา่งชุำ�าชุอง โดยอาศยั
ร่ปแบับัต่ามยคุสงครามเยน็โซิเว่ิยต่ท่ี่�พั่�งพัา “ควิามร่วิมม่อที่างเที่คนิค
ที่างการที่ห์าร” ต่ามการวิิเคราะห์์ขีองมล่นิธิเจมส์ที่าวิน์ สาธารณรัฐ
แอฟิริกากลางและรัสเซ่ิยได้ร่วิมลงนามในข้ีอต่กลงเม่�อเด่อนสงิห์าคม 
พั.ศ. 2561 และนบััแต่น่ั �นมา รัฐบัาลรัสเซ่ิยได้ขียายพ่ั �นท่ี่�ขีองต่นใน
ประเที่ศดงักลา่วิโดยใชุ้สองแนวิที่าง

แนวิที่างแรกค่อ ข้ีอต่กลงด้านการฝ่่กซ้ิอม/การปร่กษาห์าร่อที่าง
ที่ห์ารเริ�มขี่ �นในเด่อนม่นาคม พั.ศ. 2561 โดยม่ท่ี่�ปร่กษาประกอบัด้วิย
เจ้าห์น้าท่ี่�ที่างที่ห์ารจำานวินห้์าคน และ “ผ่้ ฝ่่กสอนพัลเร่อน” จำานวิน 
170 คน ต่ามรายงานขีองมล่นิธิเจมส์ที่าวิน์ แม้จะใชุ้คำาในที่างต่รงกนั
ข้ีาม แต่ผ่่้ ฝ่่กสอนเห์ลา่น่ �ท่ี่�จริงแล้วิค่อกองกำาลงัขีองวิากเนอร์ 

แนวิที่างท่ี่�สอง รัสเซ่ิยได้มอบัเคร่�องม่อที่างที่ห์ารและที่างเที่คนิค
ขีองรัฐบัาลแก่สาธารณรัฐแอฟิริกากลางท่ี่�ครอบัคลมุถง่อาวิธุ 
กระสนุ และยานพัาห์นะที่างที่ห์าร โดยสว่ินมาก ควิามชุว่ิยเห์ล่อน่ �
ถก่จดัห์ามาให้์อยา่งไร้ราคา เน่�องจากเคร่�องม่อสว่ินให์ญ่ล้าสมยัแล้วิ 
เป้าห์มายขีองรัสเซ่ิยยงัโน้มเอ่ยงไปที่างผลประโยชุน์ที่างเศรษฐกิจ
มากกวิา่อดุมการณ์ ต่ามรายงานขีองมล่นิธิเจมส์ที่าวิน์

แม้จะม่การกลา่วิอยา่งม่นยัแอบัแฝ่งถง่ควิามชุว่ิยเห์ล่อน่ � แต่ก็่
ม่ห์ลกัฐานย่นยนัวิา่รัสเซ่ิยอาจใชุ้วิากเนอร์สวิมบัที่บัาที่กบััที่ั �งสอง
แนวิที่างในสาธารณรัฐแอฟิริกากลาง

เชุน่ ในเด่อนสงิห์าคม พั.ศ. 2563 จ่โอโพัลติ่คิอล มอนิเต่อร์ ระบัวุิา่
มากกวิา่ร้อยละ 80 ขีองประเที่ศดงักลา่วิยงัคงอย่ภ่ัายใต้่การควิบัคมุ
ขีองกลุม่ก่อกบัฏิ นายแดเน่ยล ซิกิซ์ิโต่ เข่ียนไว้ิวิา่ “ในระห์วิา่งการ
ฝ่่กฝ่นที่างที่ห์าร ม่การกลา่วิห์าวิา่วิากเนอร์ได้ร่วิมม่อกบัักลุม่ก่อกบัฏิ
เห์ลา่น่ �เพ่ั�อเอารัดเอาเปร่ยบัประชุาชุนในพ่ั �นท่ี่�” “ม่รายงานวิา่กองกำาลงั
ขีองวิากเนอร์ได้ร่วิมม่อกบัักองกำาลงัก่อกบัฏิเพ่ั�อให้์บัริษัที่เห์ม่องแร่
ขีองรัสเซ่ิยสามารถเข้ีาถง่เห์ม่องเพัชุรในดนิแดนขีองกลุม่ก่อกบัฏิได้ 
เป็นการบัอ่นที่ำาลายวิตั่ถปุระสงค์ขีองพัวิกเขีาในภัมิ่ภัาคท่ี่�ม่มากขี่ �น”

ในลเิบ่ัย รัสเซ่ิยได้ใชุ้วิากเนอร์ในการเข้ีาไปแที่รกแซิงควิามขีดั
แย้งในประเที่ศดงักลา่วิโดยอย่ฝั่่�งขีอง พัล.อ. คาลฟิิา ฮาฟิต่าร์ ต่อ่
ต้่านรัฐบัาลขีองข้ีอต่กลงแห์ง่ชุาต่ท่ิี่�รับัรองโดยองค์การสห์ประชุาชุาต่ ิ
ซิ่�งเป็นแกนนำารัฐบัาลรักษาการท่ี่�ร้่จกักนัในนาม รัฐบัาลเอกภัาพัแห์ง่
ชุาต่ ิภัายใต้่การนำาขีองนายอบััดลุ ฮามิด บ่ัเบัห์์ ลเิบ่ัยยงัอดุมไปด้วิย
แห์ลง่นำ �ามนั ที่ั �งยงัม่ชุายฝั่�งที่ะเลเมดเิต่อร์เรเน่ยน ที่ำาให้์ลเิบ่ัยเป็นเขีต่
อิที่ธิพัลท่ี่�ม่ศกัยภัาพัที่างยทุี่ธศาสต่ร์เป็นอยา่งมาก

กองบัญัชุาการสห์รัฐฯ ประจำาภัาคพ่ั �นแอฟิริกา กลา่วิห์าวิา่กอง
กำาลงัวิากเนอร์ฝั่งวิตั่ถรุะเบัดิและเคร่�องม่อระเบัดิอ่�น ๆ ในลเิบ่ัย ซิ่�ง
บัางครั �งก็ซิอ่นไว้ิในขีองเลน่ ต่ามรายงานขีองบัสิเนส อินไซิเดอร์

วิากเนอร์และนายพัร่โกซินิยงัขียายอิที่ธิพัลเข้ีาส่โ่ลกออนไลน์อ่ก
ด้วิย รายงานระบัวุิา่วิากเนอร์อย่เ่บ่ั �องห์ลงัการรณรงค์ด้านอิที่ธิพัล
ที่างออนไลน์ในลเิบ่ัยท่ี่�มุง่เป้าไปท่ี่�พัลเม่อง ต่ลอดจนให้์การสนบััสนนุ
นายฮาฟิต่าร์และนายซิาอ่ฟิ อลั-อิสลาม กดัดาฟ่ิ บัตุ่รชุายขีองผ่้นำา
เผดจ็การผ่้ลว่ิงลบััขีองลเิบ่ัย ในที่ำานองเด่ยวิกนั เป็นท่ี่�ที่ราบักนัด่วิา่
กลุม่วิากเนอร์ได้พัยายามใชุ้อิที่ธิพัลกบััการเล่อกต่ั �งในมาดากสัการ์
เม่�อ พั.ศ. 2561 ด้วิย

วิากเนอร์ไมไ่ด้อำานวิยผลประโยชุน์ให้์แก่นายปต่่นิ นายพัร่โกซินิ 
ห์ร่อรัฐบัาลรัสเซ่ิยเที่า่นั �น ผ่้ ท่ี่�ที่ำางานในต่า่งประเที่ศให้์แก่วิากเนอร์  
ยงัได้รับัผลประโยชุน์ด้วิยเชุน่กนั โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งในด้านการเงิน 
ต่ามรายงานขีองท่ี่อาร์ท่ี่ เวิิล์ด บัคุลากรขีองวิากเนอร์สามารถที่ำา
รายได้ถง่ 1 ล้านร่เบัลิในระยะเวิลาสามเด่อน ซิ่�งม่คา่เท่ี่ยบัเที่า่ถง่ 
16,000 ดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 536,144 บัาที่) นั�นอาจมากกวิา่
จำานวินเงินท่ี่�พัวิกเขีาจะได้รับัจากการเป็นที่ห์ารรัสเซ่ิยถง่ 10 เที่า่ ผ่้
บัญัชุาการขีองวิากเนอร์อาจที่ำารายได้ได้มากกวิา่นั �นถง่สามเที่า่ 
ครอบัครัวิขีองที่ห์ารท่ี่�ถก่ฆา่ต่ายในห์น้าท่ี่�อาจได้รับัเงินประมาณ 
56,000 ดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 1.87 ล้านบัาที่)

“รัสเซ่ิยวิางต่วัิวิากเนอร์ไว้ิในฐานะกำาลงัเสริมเพ่ั�อเป้าห์มายอนั
แรงกล้าในด้านการต่า่งประเที่ศและการที่ห์ารขีองต่น รวิมถง่ใชุ้เพ่ั�อ
ก่อเผดจ็การท่ี่�กลายมาเป็นลก่ค้าอยา่งไมน่า่แปลกใจ” อาห์์เห์มด็ ฮสั
ซินั ประธานกรรมการบัริห์ารแห์ง่ท่ี่�ปร่กษาด้านขีา่วิกรอง เกรย์ ได
นามิกส์ กลา่วิกบัับัสิเนส อินไซิเดอร์ “แนน่อนวิา่ระบัอบัการปกครอง
แบับัน่ �มกัพัยายามแก้ปัญห์าการก่อควิามไมส่งบัด้วิยการใชุ้กำาลงั
และวิากเนอร์ก็ค่อเคร่�องม่อดงักลา่วิ”  o

บัที่ควิามฉบับััน่ �ปรากฏิอย่ใ่นเลม่ท่ี่� 14 ฉบับััท่ี่� 3 ขีองแอฟิริกา ด่เฟินส์ ฟิอรัม ซิ่�งเป็นส่�อสิ�งพิัมพ์ั
ขีองกองบัญัชุาการสห์รัฐฯ ประจำาภัาคพ่ั �นแอฟิริกา

ผู้้�คนร�วมไว�อาลี่ยั ณ งานศพิทัี�กร่งมอสโกให�กบัั 1 ใน 3 ผู้้�ส่�อขี�าวชาวรัสเซีึ่ยทัี�เสีย

ชีวติขีณะส่บัสวนเกี�ยวกบัักลี่่�มวากเนอร์ในสาธารณรัฐแอฟริกากลี่าง  รอยเต่อร์
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ารค้ามนษุย์ท่ี่�เพิั�มขี่ �น โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งการค้าสต่ร่และเดก็ 
เป็นปัญห์าเร่งดว่ินสำาห์รับัประเที่ศในโครงการอา่วิเบังกอล
เพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาค

สว่ิน ที่างการเห์น็พ้ัองวิา่เส้นที่าง วิิธ่การ และกิจกรรมขีองนกัค้ามนษุย์
ได้รับัการจดัระเบ่ัยบัอยา่งด่ โดยองค์กรอาชุญากรรมได้ม่ระดบััการ
แที่รกซิม่มากขี่ �นที่ั �งภัายในและภัายนอกภัมิ่ภัาคอา่วิเบังกอล เห์ย่�อสว่ิน
ให์ญ่จากที่ั�วิโลกจะเป็นผ่้ห์ญิง ซิ่�งโดยมากจะเป็นห์ญิงสาวิ แต่เ่ดก็ผ่้
ห์ญิงก็ม่มากขี่ �นด้วิยเชุน่กนั

สถานการณ์ในภัมิ่ภัาคอา่วิเบังกอลก็ไมต่่า่งกนั ต่วัิเลขีท่ี่�นา่ต่กใจขีอง
ผ่้ห์ญิงและเดก็ท่ี่�เป็นเห์ย่�อในการค้ามนษุย์เพ่ั�อบังัคบััใชุ้แรงงานห์ร่อการ
ถก่ปฏิิบัตั่เิย่�ยงที่าส (รวิมถง่ค้าบัริการที่างเพัศ) เป็นเร่�องท่ี่�นา่กงัวิลอยา่ง
ยิ�ง เน่�องจากข้ีอมล่สถิต่ม่ิข้ีอจำากดัและม่การโต้่แย้ง จง่ที่ำาให้์ยากต่อ่การ
สร้างแผนท่ี่�สถานการณ์อยา่งละเอ่ยดถ่�ถ้วิน ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิ
เบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ิน
ประกอบัไปด้วิย บังักลาเที่ศ ภัฏ่ิาน อินเด่ย พัมา่ เนปาล ศร่ลงักา และไที่ย

อยา่งไรก็ต่าม ข้ีอมล่ท่ี่�ม่อย่ไ่ด้ดง่ดด่ควิามสนใจจากประเที่ศสมาชิุก
โครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจาก
ห์ลายภัาคสว่ิน การวิิเคราะห์์น่ �แสดงให้์เห์น็ภัาพัรวิมขีองการค้าสต่ร่ใน
ภัมิ่ภัาคอา่วิเบังกอล โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งบัริเวิณบังักลาเที่ศ อินเด่ย และ
เนปาล ซิ่�งเป็นเขีต่ต่ดิต่อ่กนัและเป็นศน่ย์กลางขีองอาชุญากรรมข้ีาม
ชุาต่ท่ิี่�ม่การจดัการในลกัษณะน่ � 

ข้ีอมล่เผยให้์เห์น็วิา่การค้ามนษุย์ม่ควิามเก่�ยวิข้ีองกบััการบังัคบััย้าย
ถิ�นฐานอยา่งไร และก่อให้์เกิดคำาถามสำาคญัห์ลายประการ ไมว่ิา่จะเป็น 
ผ่้ห์ญิงและเดก็ต่กเป็นเห์ย่�อขีองการค้ามนษุย์ได้อยา่งไร? ม่กลไกที่าง
กฎห์มายข้ีามพัรมแดนอะไรบ้ัางภัายในภัมิ่ภัาคอา่วิ? ประเที่ศสมาชิุก
โครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจาก
ห์ลายภัาคสว่ินในฐานะองค์กรระดบััอนภุัมิ่ภัาคม่การโต้่ต่อบัอยา่งไร? 

การกำาหนดลัักษณะทัั่�วไป
องค์การสห์ประชุาชุาต่ไิด้รับัรองระเบ่ัยบัการวิา่ด้วิยการค้ามนษุย์ในเด่อน
พัฤศจิกายน พั.ศ. 2543 ซิ่�งม่ผลบังัคบััใชุ้ในเด่อนธนัวิาคม พั.ศ. 2546 
โดยได้ให้์ควิามห์มายขีองการค้ามนษุย์วิา่ “การสรรห์า การขีนสง่ การสง่
ผา่น การซิอ่นเร้น ห์ร่อการรับัซ่ิ �อบัคุคล โดยม่การคกุคามห์ร่อการใชุ้กำาลงั
ห์ร่อการบ่ับับังัคบัั การลกัพัาต่วัิ การฉ้อฉล ห์ร่อการห์ลอกลวิงในร่ป
แบับัอ่�น ๆ การใชุ้อำานาจในที่างท่ี่�ผิด ห์ร่อการใชุ้ต่ำาแห์นง่ท่ี่�ม่ชุอ่งโห์วิ ่ห์ร่อ
การให้์ห์ร่อการรับัเงินห์ร่อผลประโยชุน์เพ่ั�อให้์ได้มาซิ่�งควิามยินยอมจาก
บัคุคลท่ี่�ม่อำานาจเห์น่อบัคุคลอ่�น เพ่ั�อการแสวิงห์าผลประโยชุน์” 

การแสวิงห์าประโยชุน์ รวิมถง่การแสวิงห์าประโยชุน์ที่างเพัศในร่ป
แบับัต่า่ง ๆ การบังัคบััใชุ้แรงงานห์ร่อบัริการ การเป็นที่าสห์ร่อการถก่
ปฏิิบัตั่ท่ิี่�คล้ายกบััการเป็นที่าส ภัาวิะจำายอมเป็นที่าสห์ร่อการค้าอวิยัวิะ 
การค้ามนษุย์เป็นปรากฏิการณ์ห์ลายมิต่ ิรวิมถง่ปัจจยัที่างสงัคม 

การต่่อสู้้�กับ 
การค้�ามนุษย์์ 
ในอ่าวเบงกอลั
ปรื่ะเทศสำมาชิกิโคุรื่งการื่อ่าวเบงกอลเพ่�อคุวามร่ื่วมม่อ
ด้่านเทคุนิคุและเศรื่ษฐกจิัจัากหลายภัาคุส่ำวนมุ่งมั�นท่�จัะ
ต่์อส้่ำกับการื่แสำวงหาผลปรื่ะโยชิน์จัากผ้่หญิงและเด่ก็

เร่�องโดย นางอนาซ่ิอา	บาซ่ิ	เรื่ย์	ช่ิด่ร่่ื่� /มล่นิธิวิิจยัสงัเกต่การณ์
ภัาพัโดย เอเอฟิพ่ั/เก็ต่ต่่ �อิมเมจ

ก
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เศรษฐกิจ และอาชุญากรรม เพัศ สขุีภัาพั การย้ายถิ�นฐาน 
และการพัฒันา ต่ามรายงานขีองพันัธมิต่รระดบััโลกต่อ่ต้่าน
การค้าสต่ร่รายงานในห์วัิข้ีอ “ควิามเส่ยห์ายท่ี่�อาจได้รับั: 
ผลกระที่บัขีองมาต่รการต่อ่ต้่านการค้ามนษุย์ท่ี่�ม่ต่อ่สทิี่ธิ
มนษุยชุนที่ั�วิโลก” 

ในชุว่ิงเพ่ัยงห์น่�งที่ศวิรรษท่ี่�ผา่นมา แนวิโน้มขีอง
จำานวินเห์ย่�อท่ี่�สามารถระบัตุ่วัิต่นได้และนกัค้ามนษุย์ท่ี่�ถก่
ต่ดัสนิวิา่ม่ควิามผิดที่ั�วิโลกม่จำานวินเพิั�มขี่ �น ต่ามรายงาน
ขีอง “รายงานระดบััโลกวิา่ด้วิยการค้ามนษุย์ พั.ศ. 2561” 
โดยสำานกังานวิา่ด้วิยยาเสพัต่ดิและอาชุญากรรมแห์ง่
สห์ประชุาชุาต่ ิยงัคงขีาดแคลนข้ีอมล่เก่�ยวิกบััการค้ามนษุย์ 
โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งในภัมิ่ภัาคอา่วิเบังกอล อยา่งไรก็ต่าม 
สามารถนำารายงานขีองสำานกังานวิา่ด้วิยยาเสพัต่ดิและ

อาชุญากรรมแห์ง่สห์ประชุาชุาต่ิมาใชุ้เพ่ั�อที่ำาควิามเข้ีาใจ
กบััสถานการณ์ในเอเชุ่ยใต้่และเอเชุ่ยต่ะวินัออกได้ รายงาน
ระบัวุิา่ จากจำานวินผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อในการค้ามนษุย์ที่ั �งห์มด
ในเอเชุ่ยใต้่ คดิเป็นเพัศห์ญิงร้อยละ 59 และเพัศชุายร้อยละ 
41 จากเห์ต่กุารณ์ที่ั �งห์มด จำานวินการค้ามนษุย์เพ่ั�อแสวิงห์า
ประโยชุน์ที่างเพัศ (ร้อยละ 50) เก่อบัเที่า่กบััจำานวินการค้า
มนษุย์เพ่ั�อบังัคบััใชุ้แรงงาน (ร้อยละ 49) 

ใน พั.ศ. 2559 ร้อยละ 67 ขีองผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อที่ั �งห์มด
ในการค้ามนษุย์ในเอเชุ่ยต่ะวินัออกและแปซิฟิิิกเป็นผ่้
ห์ญิง ประมาณร้อยละ 60 ขีองเห์ย่�อเห์ลา่น่ �ถก่ค้ามนษุย์
เพ่ั�อแสวิงห์าประโยชุน์ที่างเพัศ และร้อยละ 38 ถก่บังัคบััใชุ้
แรงงาน ในเม่ยนมาร์ ผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อสว่ินให์ญ่เป็นผ่้ห์ญิง 
ในประเที่ศไที่ย ม่การค้ามนษุย์เพ่ั�อบังัคบััใชุ้แรงงานมากกวิา่

ที่่�สถาน่ีตำำารวจในีกรุง

นิีวเดลีม่ีก่ารจดัแสดง

ภาพถ่ายของเดก็

อนิีเดย่ที่่�สูญหาย
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เพ่ั�อแสวิงห์าประโยชุน์ที่างเพัศ และผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อสว่ินให์ญ่เป็นผ่้ชุาย 
โดยที่ั �งสองประเที่ศน่ �ม่รายงานวิา่ผ่้ห์ญิงจำานวินมากถก่ต่ดัสนิวิา่ม่ควิาม
ผิดในฐานซ่ิ �อขีายมนษุย์ นกัค้ามนษุย์ท่ี่�ถก่ต่ดัสนิวิา่ม่ควิามผิดสว่ินให์ญ่
เป็นพัลเม่องขีองประเที่ศท่ี่�ต่ดัสนิวิา่พัวิกเขีาม่ควิามผิด

สำานกังานวิา่ด้วิยยาเสพัต่ดิและอาชุญากรรมแห์ง่สห์ประชุาชุาต่ิ
รายงานวิา่ เอเชุ่ยใต้่ถ่อเป็นพ่ั �นท่ี่�ต้่นที่างขีนาดให์ญ่ขีองการค้ามนษุย์ไป
ยงัภัมิ่ภัาคอ่�น ๆ ขีองโลก ม่การต่รวิจพับัผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อจากเอเชุ่ยใต้่ใน
ประเที่ศต่า่ง ๆ มากกวิา่ 40 ประเที่ศ จดุห์มายปลายที่างห์ลกัจะอย่ใ่น
ต่ะวินัออกกลาง ม่การรายงานถง่ผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อในยโุรปต่ะวินัต่กและ
ยโุรปใต้่ รวิมถง่ในอเมริกาเห์น่อในระดบััท่ี่�น้อยกวิา่ ผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อจาก
เอเชุ่ยใต้่ โดยเฉพัาะบังักลาเที่ศและอินเด่ย ก็มกัจะถก่สง่ไปยงัเอเชุ่ย
ต่ะวินัออกเฉ่ยงใต้่เชุน่กนั 

ในขีณะเด่ยวิกนั เส้นที่างลำาเล่ยงและจำานวินขีองผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อท่ี่�
ต่รวิจพับัก็บัง่ชุ่ �ได้วิา่การค้ามนษุย์จากเอเชุ่ยต่ะวินัออกเป็นกระบัวินการ
ในระดบััโลก เส้นที่างลำาเล่ยงจากภัมิ่ภัาคดงักลา่วิไปยงัอเมริกาเห์น่อ 
ต่ะวินัออกกลาง ต่ะวินัต่ก และยโุรปกลางม่ควิามเก่�ยวิข้ีองกนัอยา่ง
ชุดัเจน ประเที่ศไที่ยเป็นจดุห์มายปลายที่างขีองผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อจาก
กมัพัชุ่า ลาวิ เม่ยนมาร์ และเว่ิยดนาม 

พจิารณาเขต่ประเทั่ศบงักลัาเทั่ศ-อนิเดีย์-เนปาลัเป็นพเิศษ
ต่ามร่ปแบับัภัมิ่ภัาคขีองการค้ามนษุย์ดงักลา่วิ นกัวิิเคราะห์์และที่างการ
ได้จดักลุม่ประเที่ศบัางประเที่ศให้์เป็นประเที่ศต้่นที่างและประเที่ศจดุ
ห์มายปลายที่าง อยา่งไรก็ต่าม สถานการณ์จริงนั �นกลบััม่ควิามซิบััซ้ิอน
มากยิ�งกวิา่ เชุน่ อินเด่ย ท่ี่�ไมไ่ด้เป็นเพ่ัยงประเที่ศปลายที่างเที่า่นั �น แต่่
ยงัเป็นที่างผา่นอ่กด้วิย โดยถ่อเป็นพ่ั �นท่ี่�ต่วัิกลาง จากที่กุแห์ง่ท่ี่�ผ่้ห์ญิง
และเดก็ถก่ค้ามนษุย์ภัายในภัมิ่ภัาคและที่ั�วิโลก ในขีณะท่ี่�บังักลาเที่ศ
และเนปาลเป็นเพ่ัยงประเที่ศต้่นที่างเที่า่นั �น 

รายงานเม่�อ พั.ศ. 2551 เผยวิา่บังักลาเที่ศและเนปาลเป็นสองผ่้จดัห์า
รายให์ญ่ท่ี่�สดุท่ี่�ม่การนำาเข้ีาการค้ามนษุย์มาในอินเด่ย ซิ่�งคดิเป็นร้อยละ 
2.17 และร้อยละ 2.6 ต่ามลำาดบัั รายงานขีองกองอำานวิยการยตุ่ธิรรมและ
การดแ่ลร่วิมกบัักองกำาลงัรักษาควิามปลอดภัยัชุายแดนอินเด่ย พับัวิา่ผ่้
ห์ญิงและเดก็ชุาวิบังักลาเที่ศอาย ุ12 ถง่ 30 ป่ มากกวิา่ 500,000 คน ถก่
สง่ไปยงัอินเด่ยอยา่งผิดกฎห์มายในชุว่ิงที่ศวิรรษท่ี่�ผา่นมา ชุาวิเนปาล
เก่อบั 35,000 คน (ชุาย 15,000 คน ห์ญิง 15,000 คน และเดก็ 5,000 
คน) ถก่สง่เข้ีามาค้ามนษุย์ในอินเด่ยต่ั �งแต่ ่พั.ศ. 2561 ถง่ พั.ศ. 2562 ต่าม
รายงานขีองคณะกรรมการสทิี่ธิมนษุยชุนแห์ง่ชุาต่ิ

องค์กรนอกภัาครัฐท่ี่�ต่อ่ส่้กบััการค้ามนษุย์คาดการณ์วิา่ ในแต่ล่ะ
วินัจะม่ผ่้ห์ญิงถก่ซ่ิ �อขีายจากเนปาลไปยงัอินเด่ยประมาณ 50 คน ชุาวิ
เนปาลท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อขีองการบังัคบััใชุ้แรงงานมกัถก่สง่ต่วัิผา่นเม่ยนมาร์
และศร่ลงักาไปยงัประเที่ศปลายที่างสดุท้ี่าย ชุาวิโรฮ่นจาห์ลายแสน
คนได้ห์ลบัห์น่ออกจากรัฐยะไขีใ่นพัมา่ไปยงัประเที่ศเพ่ั�อนบ้ัานอยา่ง
บังักลาเที่ศ ต่ามรายงานขีองกระที่รวิงการต่า่งประเที่ศสห์รัฐฯ ในบัรรดา
ผ่้ล่ �ภัยัเห์ลา่น่ � ผ่้ห์ญิงและเดก็ห์ญิงจำานวินมากถก่ซ่ิ �อขีายเพ่ั�อบัริการที่าง
เพัศในบังักลาเที่ศและอินเด่ย 

นกัค้ามนษุย์ได้ลกัพัาต่วัิผ่้ห์ญิงและเดก็ชุาวิโรฮ่นจาท่ี่�อย่ร่ะห์วิา่งการ
เดนิที่าง รวิมถง่ผ่้ ท่ี่�อย่ใ่นคา่ยผ่้ล่ �ภัยัในบังักลาเที่ศ และนำาไปขีายเพ่ั�อ
บังัคบััแต่ง่งานในอินเด่ย อินโดน่เซ่ิย และมาเลเซ่ิย ม่รายงานวิา่ม่ผ่้ ท่ี่�ต่ก

เป็นเห์ย่�อบัางรายถก่บังัคบััใชุ้แรงงานห์ร่อให้์บัริการที่างเพัศ 
นกัค้ามนษุย์สง่ต่วัิเดก็ห์ญิงชุาวิโรฮ่นจาภัายในบังักลาเที่ศไปยงัจิต่

ต่ะกองและธากา และข้ีามชุาต่ไิปยงักาฐมาณฑ์ ุประเที่ศเนปาล และ
โกลกาต่า ประเที่ศอินเด่ย เพ่ั�อที่ำางานให้์บัริการที่างเพัศ นกัค้ามนษุย์
บัางคนยงัซ่ิ �อขีายเดก็ห์ญิงเห์ลา่น่ �ผา่นอินเที่อร์เน็ต่อ่กด้วิย เม่�อผ่้ ท่ี่�ต่ก
เป็นเห์ย่�อถก่สง่ต่วัิไปค้ามนษุย์ในประเที่ศอ่�นแล้วิ เห์ย่�อเห์ลา่นั �นจะสญ่
เส่ยสทิี่ธิต่า่ง ๆ และกลายเป็นคนไร้สญัชุาต่อิยา่งแท้ี่จริง บัางคนเริ�มต้่น
จากการเป็นแรงงานข้ีามชุาต่แิต่จ่บัลงด้วิยการที่ำางานในซิอ่ง โดยสาเห์ตุ่
ห์ลกัเน่�องมาจากไมม่่ชุอ่งที่างท่ี่�ปลอดภัยัและได้รับัอนญุาต่อยา่งถก่ต้่อง
สำาห์รับัแรงงานข้ีามชุาต่ิห์ญิงในการรับัประกนัการจ้างงาน และยิ�งไป
กวิา่นั �นค่อ ล่มเร่�องการได้รับัคา่จ้างในการที่ำางานไปได้เลย 

ในกรณ่สว่ินให์ญ่ การย้ายถิ�นฐานจะเกิดขี่ �นโดยไมม่่เอกสารที่าง
กฎห์มายห์ร่อเอกสารท่ี่�ได้รับัอนญุาต่ แรงงานห์ญิงไร้ฝ่่ม่ออาย ุ9 ถง่ 25 ป่ 
ถ่อเป็นกลุม่ท่ี่�ม่ควิามเส่�ยงมากท่ี่�สดุในการค้ามนษุย์ รายงานขีององค์การ
สห์ประชุาชุาต่เิก่�ยวิกบััการค้าสต่ร่ ซิ่�งเข่ียนโดยนางราธิกา คม่ารัสวิาม่ 
ที่นายควิามและนกัรณรงค์ด้านสทิี่ธิมนษุยชุนขีองศร่ลงักา ระบัตุ่วัิชุ่ �วิดั
สำาคญัสำาห์รับัจดุต่ดัท่ี่�เป็นไปได้ระห์วิา่งการค้ามนษุย์และการย้ายถิ�นฐาน 
การเต่บิัโต่ขีองกระแสการย้ายถิ�นฐานและการค้ามนษุย์เป็นผลมาจาก
ปัจจยัห์ลายด้านรวิมกนั การไมร้่่ห์นงัสอ่ ควิามยากจน ควิามขีดัแย้งที่าง
ชุนชุั �น ภัยัพิับัตั่ทิี่างธรรมชุาต่ ิและควิามไมส่งบัที่างการเม่องและชุาต่พิันัธุ์ 
ม่สว่ินเพิั�มควิามเส่�ยงขีองกลุม่คนชุายขีอบั ซิ่�งที่ำาให้์พัวิกเขีาเส่�ยงต่อ่การ
ถก่ละเมิดสทิี่ธิมนษุยชุนขีั �นร้ายแรงมากยิ�งขี่ �น

กลัไกทั่างกฎหมาย์ข�ามพรมแดน
จนกระที่ั�งเม่�อไมน่านน่ � รัฐบัาลแห์ง่ชุาต่ขิีองประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิ
เบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ิน 
ก็ไมไ่ด้ให้์ควิามสำาคญักบััปัญห์าการค้ามนษุย์ข้ีามพัรมแดน อยา่งไร
ก็ต่าม ในปัจจบุันัภัมิ่ภัาคสว่ินให์ญ่ได้ให้์คำามั�นในระดบััชุาต่ท่ิี่�จะต่อ่ส่้กบัั
ปัญห์าการค้าสต่ร่และเดก็ บังักลาเที่ศ อินเด่ย และเนปาลอาจเป็น  
กลุม่ประเที่ศท่ี่�พัยายามต่อ่ส่้กบััปัญห์าดงักลา่วิมากท่ี่�สดุโดยการผา่น
ร่างกฎห์มายระดบััชุาต่ ิอยา่งไรก็ต่าม กฎห์มายภัายในประเที่ศยงัคง
เผชิุญอย่ก่บััปัญห์าในการดำาเนินการและการบังัคบััใชุ้ จะเห์น็ได้วิา่การ
ได้รับัการยกเว้ินโที่ษยงัคงม่อย่แ่ม้วิา่จะม่กฎห์มายรองรับัแล้วิก็ต่าม

•	การื่โต้์ต์อบทวภิัาคุ่
บันัที่ก่ควิามเข้ีาใจขีองบังักลาเที่ศ-อินเด่ย ท่ี่�ลงนามเม่�อ พั.ศ. 2558 
ถ่อวิา่ม่ควิามค่บัห์น้าเป็นอยา่งมากในควิามพัยายามป้องกนัการค้า
มนษุย์ โดยบันัที่ก่ควิามเข้ีาใจดงักลา่วิได้มุง่เน้นไปยงัสามด้าน อนัได้แก่ 
การขียายควิามคำานิยามขีองบัคุคลท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อการค้ามนษุย์ การ
สง่ต่วัิกลบััประเที่ศ และการจดัต่ั �งกองกำาลงัเฉพัาะกิจร่วิม อินเด่ยได้
วิางแผนท่ี่�จะลงนามในข้ีอต่กลงท่ี่�คล้ายคลง่กนักบััประเที่ศเพ่ั�อนบ้ัาน 
อ่�น ๆ อยา่งเม่ยนมาร์และเนปาล 

ในเด่อนพัฤศจิกายน พั.ศ. 2562 คณะรัฐมนต่ร่สห์ภัาพัอินเด่ยได้
อนมุตั่ิข้ีอต่กลงกบััเม่ยนมาร์วิา่ด้วิยควิามร่วิมม่อที่วิิภัาค่เพ่ั�อป้องกนัการ
ค้ามนษุย์ ซิ่�งยงัครอบัคลมุไปถง่การชุว่ิยเห์ล่อ การฟ่ิ�นฟิ ่การสง่กลบัั
ประเที่ศ และการรวิบัรวิมกลุม่ผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อ ในประเที่ศไที่ย ห์นว่ิย
งานต่า่ง ๆ ไมว่ิา่จะเป็น กระที่รวิงการพัฒันาสงัคมและควิามมั�นคง
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ขีองมนษุย์ สำานกังานต่ำารวิจแห์ง่ชุาต่ ิสำานกังานต่รวิจคนเข้ีาเม่อง 
สำานกังานอยัการสง่สดุ และสำานกังานต่ลุาการ ได้ให้์ควิามร่วิมม่อกบัั
ต่ำารวิจเม่ยนมาร์และห์นว่ิยงานอ่�น ๆ เพ่ั�อชุว่ิยเห์ล่อและเร่งดำาเนินการ
สง่ต่วัิผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อชุาวิเม่ยนมาร์กลบััประเที่ศผา่นศน่ย์ต้่อนรับัใน
เม่ยวิด่ใกล้กบััชุายแดนเม่ยนมาร์-ไที่ย

•	แนวทางของสำมาคุมเอเช่ิยใต้์เพ่�อคุวามร่ื่วมม่อรื่ะด่บัภัม่ภิัาคุ
การลงนามในอนสุญัญาวิา่ด้วิยการค้ามนษุย์ พั.ศ. 2545 โดยสมาคม
เอเชุ่ยใต้่เพ่ั�อควิามร่วิมม่อระดบััภัมิ่ภัาคถ่อเป็นก้าวิสำาคญัในการ
ต่ระห์นกัถง่ควิามสำาคญัขีองปัญห์าท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััการค้ามนษุย์ข้ีาม
พัรมแดนและการย้ายถิ�นฐานโดยไมม่่เอกสาร อยา่งไรก็ต่าม แม้จะได้
รับัการยกยอ่งวิา่เป็นนิมิต่ห์มายอนัด่ในการประสานงานแที่รกแซิงการ
ค้ามนษุย์ในระดบััภัมิ่ภัาค แต่อ่นสุญัญาฉบับััน่ �ก็ม่ข้ีอจำากดั ประการ
แรกค่อ อนสุญัญาดงักลา่วิได้นิยามการค้ามนษุย์ภัายใต้่ขีอบัเขีต่ท่ี่�
จำากดัขีองการค้าประเวิณ่ คำานิยามน่ �จำาเป็นต้่องได้รับัการขียายควิาม
ให้์กว้ิางขี่ �น

•	บทบาทของปรื่ะเทศสำมาชิกิโคุรื่งการื่อ่าวเบงกอลเพ่�อคุวามร่ื่วม
ม่อด้่านเทคุนิคุและเศรื่ษฐกจิัจัากหลายภัาคุส่ำวน
ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและ
เศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินได้ระบัวุิา่ การต่อ่ส่้กบััการก่อการร้ายและ
การก่ออาชุญากรรมระห์วิา่งประเที่ศเป็นห์น่�งในข้ีอกำาห์นดเบ่ั �องต้่นท่ี่�
สำาคญัท่ี่�สดุสำาห์รับัการเต่ิบัโต่อยา่งยั�งย่นและเพ่ั�อรักษาสนัต่ภิัาพัใน
ภัมิ่ภัาค ในการประชุมุรัฐมนต่ร่ครั �งท่ี่�แปด ซิ่�งจดัขี่ �นท่ี่�กรุงธากา เม่�อ
เด่อนธนัวิาคม พั.ศ. 2548 ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อ
ควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินได้เพิั�มสว่ิน

สำาคญัด้านการต่อ่ต้่านการก่อการร้ายและการก่ออาชุญากรรมข้ีาม
ชุาต่ ิโดยม่ผ่้นำาเป็นอินเด่ย ดงันั �นจง่ม่การจดัต่ั �งคณะที่ำางานร่วิม ซิ่�ง
ประกอบัด้วิยกลุม่ยอ่ย 4 กลุม่ โดยแต่ล่ะกลุม่ม่ประเที่ศผ่้นำาได้แก่ กลุม่
การแบัง่ปันข้ีอมล่ขีา่วิกรอง (ศร่ลงักา) กลุม่การจดัห์าเงินที่นุเพ่ั�อการ
ก่อการร้าย (ไที่ย) กลุม่ประเดน็ที่างกฎห์มายและการบังัคบััใชุ้กฎห์มาย 
(อินเด่ย) และกลุม่การป้องกนัการค้ายาเสพัต่ดิและสารท่ี่�ออกฤที่ธิ�

ต่อ่จิต่ประสาที่ (เม่ยนมาร์) และยงัคงไมม่่ควิามชุดัเจนวิา่การที่ำา
รัฐประห์ารเม่�อเด่อนกมุภัาพันัธ์ พั.ศ. 2564 ในเม่ยนมาร์จะสง่ผลกระ
ที่บัต่อ่บัที่บัาที่ขีองประเที่ศในการพัยายามต่อ่ต้่านการค้ามนษุย์อยา่งไร 

เม่�อ พั.ศ. 2552 ม่การนำาอนสุญัญาโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิาม
ร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินวิา่ด้วิยควิามร่วิม
ม่อในการต่อ่ส่้กบััการก่อการร้ายระห์วิา่งประเที่ศ การก่ออาชุญากรรม
ข้ีามชุาต่ ิและการค้ายาเสพัต่ดิท่ี่�ผิดกฎห์มายมาใชุ้ อนสุญัญาดงักลา่วิ
ประกอบัด้วิย 15 มาต่รา ซิ่�งถ่อวิา่เป็นมาต่รการในการสร้างควิามเชุ่�อ
มั�น และประเที่ศสมาชิุกท่ี่�อย่ภ่ัายใต้่กฎห์มายและข้ีอระเบ่ัยบัภัายใน
ประเที่ศได้ให้์คำามั�นวิา่จะร่วิมม่อในการต่อ่ส่้กบััการก่อการร้ายระห์วิา่ง
ประเที่ศ การก่ออาชุญากรรมข้ีามชุาต่ ิและการค้ายาเสพัต่ดิและสารท่ี่�
ออกฤที่ธิ�ต่อ่จิต่ประสาที่ รวิมถง่สารเคม่ต่ั �งต้่นขีองสารเสพัต่ดิดงักลา่วิ
ด้วิยเชุน่กนั อยา่งไรก็ต่าม อนสุญัญาฉบับััน่ �ไมไ่ด้กลา่วิถง่การค้ามนษุย์
ห์ร่อการย้ายถิ�นฐานโดยไมเ่อกสารถก่ต้่องต่ามกฎห์มายแต่อ่ยา่งใด 

ประเที่ศสมาชิุกที่ั �งห์มดได้ให้์สตั่ยาบันัต่อ่อนสุญัญาดงักลา่วิ 
ยกเว้ินภัฏ่ิาน โดยห์ลกัการแล้วิ ภัฏ่ิานเห์น็พ้ัองด้วิยกบััวิาระการต่อ่ส่้
กบััการค้ามนษุย์ แต่ย่งัคงไมม่่ควิามชุดัเจนในเร่�องสนธิสญัญาการ
สง่ผ่้ ร้ายข้ีามแดนในระดบััโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้าน
เที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ิน เน่�องจากภัฏ่ิานได้ลงนามใน
สนธิสญัญาสง่ผ่้ ร้ายข้ีามแดนที่วิิภัาค่กบััอินเด่ยแล้วิ

เจ้้าหน้้าที่่�ตำำารวจ้ชาวเน้ปาลเฝ้้า

สัังเกตำการณ์์ยาน้พาหน้ะสัำาหรับ

ผู้้้หญิงิและเด็ก็หญิงิที่่�อาจ้ตำกเป็น้

เหย่�อของการค้้ามนุ้ษย์
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ค้ำาแนะนำา
ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและ
เศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินยงัคงไมไ่ด้ใชุ้มาต่รการร่วิมกนัเพ่ั�อห์ยดุยั �ง
การค้ามนษุย์ภัายในเขีต่แดนขีองต่น เม่�อเท่ี่ยบักบััจำานวินประชุากรขีอง
ประเที่ศต่า่ง ๆ ระดบััการโต้่ต่อบัขีองกระบัวินการยตุ่ธิรรมดเ่ห์ม่อนจะถก่
จำากดัไว้ิ เชุน่ เม่�อ พั.ศ. 2559 ห์ลายประเที่ศในเอเชุ่ยใต้่ได้รายงานอตั่ราการ
ลงโที่ษท่ี่�ต่ำ�ากวิา่เม่�อเท่ี่ยบักบััประเที่ศในภัมิ่ภัาคท่ี่�ม่ประชุากรมากกวิา่ ซิ่�ง
สถานการณ์ระห์วิา่งประเที่ศสมาชิุกในโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิม
ม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินก็ม่ควิามคล้ายคลง่กนั 

แม้วิา่รัฐบัาลแห์ง่ชุาต่จิะประสบัควิามสำาเร็จในการริเริ�มการต่อ่ต้่าน
การค้ามนษุย์ในภัมิ่ภัาคอา่วิ แต่ก่ารก่ออาชุญากรรมดงักลา่วิก็ยงัคงไม่
ได้รับัการต่รวิจสอบัใด ๆ การข้ีามพัรมแดนขีองประเที่ศถ่อเป็นกิจวิตั่ร
ประจำาวินัขีองผ่้คนจำานวินมาก ดงันั �นบัที่บัาที่ขีองเจ้าห์น้าท่ี่�รักษาควิาม
ปลอดภัยัท่ี่�ดา่นชุายแดนจง่ม่ควิามสำาคญัเป็นอยา่งยิ�ง ควิามเส่�ยง
และการโต้่ต่อบัท่ี่�เป็นไปได้ขีองการค้ามนษุย์อาจม่การเผยแพัร่เพ่ั�อ
เป็นข้ีอมล่ท่ี่�เป็นประโยชุน์และควิรมอบัให้์แก่ผ่้ล่ �ภัยั ผ่้พัลดัถิ�นภัายใน
ประเที่ศ และชุมุชุนต่ามเส้นที่างการย้ายถิ�นฐาน 

แนน่อนวิา่บัที่บัาที่ขีองประชุาคมระห์วิา่งประเที่ศม่ควิามสำาคญั
ในการอำานวิยควิามสะดวิกที่างยทุี่ธศาสต่ร์การต่อ่ต้่านการค้ามนษุย์ 
ในบัริบัที่น่ � รายงานขีองสำานกังานวิา่ด้วิยยาเสพัต่ดิและอาชุญากรรม
แห์ง่สห์ประชุาชุาต่ ิพั.ศ. 2561 ได้แนะนำาให้์ประชุาคมระห์วิา่งประเที่ศ 
“เร่งดำาเนินการเพ่ั�อสร้างข่ีดควิามสามารถและควิามร่วิมม่อเพ่ั�อห์ยดุ
การค้ามนษุย์ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง ในสถานการณ์ควิามขีดัแย้งและใน
สงัคมขีองเราที่ั �งห์มดท่ี่�อาชุญากรรมอนัแสนเลวิร้ายน่ �ยงัคงดำาเนินต่อ่ไป
ภัายในเงาม่ด” โดยรายงานดงักลา่วิได้ระบัวุิา่ในภัาวิะเศรษฐกิจสงัคมท่ี่�
เลวิร้ายห์ร่อสถานการณ์ท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััการกดข่ี�ขีม่เห์งน่ � ผ่้คนท่ี่�ห์ลบัห์น่
จากควิามขีดัแย้งจะถก่บังัคบััให้์โยกย้ายถิ�นฐาน ต้่องยอมรับัข้ีอเสนอ
งานท่ี่�โกงคา่แรงในประเที่ศเพ่ั�อนบ้ัาน ห์ร่อข้ีอเสนอการแต่ง่งานท่ี่�ห์ลอก
ลวิงซิ่�งนำาพัวิกเขีาไปส่ส่ถานการณ์ท่ี่�แสวิงห์าผลประโยชุน์ นอกจากน่ � 
รายงานยงัระบัอุ่กวิา่ “ควิามขีดัแย้งด้วิยกำาลงัอาวิธุม่แนวิโน้มท่ี่�จะสง่
ผลกระที่บัเชิุงลบัต่อ่การดำารงชุ่วิิต่ขีองผ่้คนท่ี่�อาศยัอย่ใ่นพ่ั �นท่ี่�โดยรอบั 
แม้วิา่พัวิกเขีาจะไมไ่ด้ม่สว่ินเก่�ยวิข้ีองกบััควิามรุนแรงโดยต่รงก็ต่าม และ
เชุน่เคย นกัค้ามนษุย์อาจพัุง่เป้าไปยงัชุมุชุนท่ี่�ม่ควิามเปราะบัางเป็น
พิัเศษ เน่�องจากการบังัคบััย้ายถิ�นฐาน การท่ี่�ไมส่ามารถเข้ีาถง่โอกาสใน

การสร้างรายได้ การเล่อกปฏิิบัตั่ ิและการแยกจากครอบัครัวิ”
การวิิเคราะห์์น่ �ได้เสนอคำาแนะนำาต่อ่ไปน่ �ในการจบัักมุการค้ามนษุย์

ในภัมิ่ภัาคโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและ
เศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ิน อนัได้แก่

• มุมมองแบบเป็นองค์ุรื่วมมากข้ �น 
 ภัายใต้่ขีอบัเขีต่ขีองภัาคสว่ินต่อ่ต้่านการก่อการร้ายและการก่อ
อาชุญากรรมข้ีามชุาต่ิขีองประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอล
เพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ิน 
ควิรใชุ้ควิามพัยายามท่ี่�ม่ควิามมุง่เน้นและประสานงานกนัมาก
ขี่ �นเพ่ั�อรับัม่อกบัักลุม่การค้ามนษุย์ท่ี่�เชุ่�อมโยงถง่กนัที่ั �งห์มด คำา
นิยามขีองการค้ามนษุย์จะต้่องได้รับัการพิัจารณาอยา่งเป็นองค์
รวิมมากยิ�งขี่ �น โดยผสานแงม่มุต่า่ง ๆ ในการย้ายถิ�นฐานข้ีาม
พัรมแดนโดยไมม่่เอกสารถก่ต้่องต่ามกฎห์มายเข้ีาไปด้วิย

สำาห์รับัควิามร่วิมม่อในการข้ีามพัรมแดนท่ี่�เป็นไปได้ ประเที่ศ
สมาชิุกจะต้่องเสริมสร้างควิามเชุ่�อมโยงระห์วิา่งโครงสร้างพ่ั �น
ฐานและสถาบันั เพิั�มมาต่รการต่อ่ต้่านการก่อการร้ายและการก่อ
อาชุญากรรมข้ีามชุาต่ิผา่นการรวิมกนัขีองกฎ ข้ีอระเบ่ัยบั และ
นโยบัาย 

• คุวามเข้าใจัเก่�ยวกับมุมมองของผ้่ท่�ต์กเป็นเหย่�อ 
 ในขีณะท่ี่�การค้ามนษุย์เพ่ั�อแสวิงห์าประโยชุน์ที่างเพัศอาจกระที่ำา
การโดยอาชุญากรผา่นการใชุ้ควิามรุนแรงที่างร่างกายและวิิธ่การ
บ่ับับังัคบััอ่�น ๆ ผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�ออาจต่ดิอย่ใ่นสถานการณ์ดงักลา่วิ
โดยการถก่ขีม่เห์งและห์ลอกลวิงได้ด้วิยเชุน่กนั สถาบันัต่า่ง ๆ  
ท่ี่�ม่ห์น้าท่ี่�ในการจดัการกบััการค้ามนษุย์ควิรร่วิมม่อกนัเพ่ั�อระบัุ
บัริบัที่และควิามเป็นจริงท่ี่�ซิบััซ้ิอน ซิ่�งมกัเกิดขี่ �นจากการแสวิงห์า
ประโยชุน์ที่างเพัศเพ่ั�อต่อบัสนองต่อ่ควิามต้่องการที่างร่างกาย 
จิต่ใจ สงัคม และเศรษฐกิจขีองผ่้ ท่ี่�ต่กเป็นเห์ย่�อ

• การื่แลกเปล่�ยนข้อม่ลอย่างเสำร่ื่
 เน่�องจากลกัษณะข้ีามชุาต่ิขีองการก่ออาชุญากรรมน่ � จง่เป็นสิ�ง
สำาคญัท่ี่�จะต้่องม่การแลกเปล่�ยนข้ีอมล่อยา่งเสร่และเป็นธรรม
ระห์วิา่งประเที่ศสมาชิุก ในกรณ่สว่ินให์ญ่ ข้ีอมล่ขีองผ่้ ท่ี่�ต่ก
เป็นเห์ย่�อจะไมไ่ด้รับัการเก็บัรวิบัรวิมอยา่งเป็นระบับั เน่�องจาก
ประเที่ศสว่ินให์ญ่ในภัมิ่ภัาคอา่วิเป็นภัาค่ขีองระเบ่ัยบัการวิา่
ด้วิยการค้ามนษุย์ขีององค์การสห์ประชุาชุาต่แิละม่กฎห์มายท่ี่�
เห์มาะสมอย่แ่ล้วิ จง่ถง่เวิลาแล้วิท่ี่�จะมุง่เน้นไปท่ี่�การปฏิิบัตั่ิต่าม
บัที่บัญัญตั่ิขีองระเบ่ัยบัการ ด้วิยเจต่นารมณ์ขีองควิามรับัผิด
ชุอบัร่วิมกนัและควิามร่วิมม่อระห์วิา่งประเที่ศ การสนบััสนนุจาก
ประเที่ศเพ่ั�อนบ้ัานท่ี่�ได้รับัผลกระที่บัจากกระแสการค้ามนษุย์
เห์ลา่น่ �สามารถชุว่ิยเร่งควิามพัยายามในการต่อ่ต้่านการค้า
มนษุย์ได้

• ม่ส่ำวนร่ื่วมกับองค์ุการื่นอกภัาคุรัื่ฐและองค์ุกรื่รื่ะหว่าง
ปรื่ะเทศ
 แม้วิา่เคร่อขีา่ยการค้ามนษุย์ข้ีามชุาต่ิยงัคงม่อย่อ่ยา่งแพัร่ห์ลาย 
แต่ส่ามารถพับัการโต้่ต่อบัท่ี่�เห์มาะสมได้โดยใชุ้ควิามร่วิมม่อ
ระห์วิา่งประเที่ศและมาต่รการควิามยตุ่ธิรรมแห์ง่ชุาต่ ิผ่้ ม่สว่ินได้
สว่ินเส่ยที่ั �งห์ลายท่ี่�เก่�ยวิข้ีองในด้านน่ � รวิมถง่องค์การนอกภัาครัฐ

ผู้้�ต้�องสงสัยที่่�ควบคุมต้วัได้�ถู้กกล่่าวหาว่าล่กัล่อบนำำาผู้้�อพยพชาวโรฮ่ีนำจาเข้�าไปในำ

อนิำโด้น่ำเซ่ีย เรือบรรทุี่กชาวโรฮ่ีนำจาที่่�หล่บหน่ำออกจากเมย่นำมาร์ต้กเป็นำเหยื�อข้องเครือข่้าย

การค�ามนุำษย์ระหว่างประเที่ศม้ล่ค่าหล่ายล่�านำด้อล่ล่าร์
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และองค์กรระห์วิา่งประเที่ศ ควิรม่สว่ินร่วิมในการเจรจาอยา่ง
ต่อ่เน่�อง

• แก้ไขปัญหาเร่ื่�องเพศ	ปัญหาการื่ย้ายถิ�นฐาน	และปัญหา
แรื่งงาน	
จำานวินการค้าผ่้ห์ญิงและเดก็ในภัมิ่ภัาคโครงการอา่วิเบังกอล
เพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ิน
เพิั�มขี่ �นควิบัค่ไ่ปกบััจำานวินการย้ายถิ�นฐานอยา่งผิดกฎห์มาย
และไมม่่เอกสารภัายในภัมิ่ภัาคท่ี่�เพิั�มขี่ �นด้วิยเชุน่เด่ยวิกนั การ
เต่ิบัโต่ที่างเศรษฐกิจ ควิามเจริญรุ่งเร่องท่ี่�เก่�ยวิโยงกนั และ
ควิามสงบัในอ่กด้านห์น่�งขีองชุายแดนที่ำาห์น้าท่ี่�เป็นปัจจยัดง่ดด่ 
เศรษฐกิจท่ี่�เต่ิบัโต่ขี่ �นที่ำาให้์ควิามต้่องการแรงงานนำาเข้ีาม่เพิั�ม
มากขี่ �น โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง เยาวิชุนห์ญิง ซิ่�งเป็นท่ี่�ต้่องการ
เน่�องจากม่การคาดการณ์วิา่เยาวิชุนห์ญิงจะปฏิิบัตั่ิต่ามกฎ
ระเบ่ัยบัได้ด่กวิา่และม่แนวิโน้มท่ี่�จะคดัค้านสภัาพัการที่ำางานท่ี่�
ต่ำ�ากวิา่มาต่รฐานน้อยกวิา่ด้วิยเชุน่กนั ประเที่ศสมาชิุกโครงการ
อา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและเศรษฐกิจจาก
ห์ลายภัาคสว่ินควิรมุง่มั�นปฏิิบัตั่งิานในด้านการเชุ่�อมโยงปัญห์า
ท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััเพัศ การย้ายถิ�นฐาน และแรงงาน

• การื่แทรื่กแซิงการื่ต่์อต้์านการื่คุ้ามนุษย์ในเด่ก็	
การค้าเดก็ถ่อเป็นข้ีอกงัวิลเร่งดว่ิน ควิรม่วิิธ่การแบับัองค์รวิม
เพ่ั�อลดควิามเส่�ยงขีองเดก็ในร่ปแบับัการแสวิงห์าประโยชุน์ การ
แที่รกแซิงการต่อ่ต้่านการค้ามนษุย์ในเดก็จะม่ประสทิี่ธิภัาพั
มากขี่ �นห์ากโครงการดงักลา่วิได้รวิมอย่ใ่นโครงการให้์การศก่ษา
ท่ี่�ม่คณุภัาพัสำาห์รับัผ่้คนที่กุคน โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง ในพ่ั �นท่ี่�ท่ี่�ม่
ควิามเส่�ยงสง่ต่อ่การค้ามนษุย์ เชุน่ คา่ยผ่้ล่ �ภัยั

บทั่สู้รุป
ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอล
เพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและ
เศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินกำาลงัสรุป
กฎบัตั่รและห์ลกันิต่ธิรรม ซิ่�งจะเป็น
ผลด่ต่อ่การรวิบัรวิมปัญห์าด้านการค้า
มนษุย์ในวิาระท่ี่�สำาคญั ข้ีอมล่ท่ี่�เชุ่�อถ่อ
ได้และได้รับัการปรับัปรุงนั �นห์าได้ยาก 
อยา่งไรก็ต่าม ข้ีอมล่ท่ี่�ม่อย่ก็่ชุ่ �ให้์เห์น็ถง่
สถานการณ์ท่ี่�เลวิร้าย โดยเฉพัาะอยา่ง
ยิ�ง ในเขีต่ต่ดิต่อ่กนัขีองบังักลาเที่ศ อินเด่ย และเนปาล ซิ่�งต้่องการ
การโต้่ต่อบัท่ี่�ที่นัที่ว่ิงท่ี่และเห์มาะสมจากที่ั �งรัฐบัาลแห์ง่ชุาต่แิละ
ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและ
เศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ิน 

ท้ี่ายท่ี่�สดุแล้วิ การจดักลุม่ได้ระบัวุิา่การต่อ่ส่้กบััการก่อการร้าย
และการก่ออาชุญากรรมระห์วิา่งประเที่ศเป็นห์น่�งในข้ีอกำาห์นดเบ่ั �อง
ต้่นท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุสำาห์รับัสนัต่ภิัาพัในภัมิ่ภัาคน่ � การกำาห์นดลำาดบััควิาม
สำาคญัน่ �จำาเป็นต้่องม่การแลกเปล่�ยนข้ีอมล่ท่ี่�มุง่เน้นมากขี่ �นที่า่มกลาง
ประเที่ศสมาชิุกโครงการอา่วิเบังกอลเพ่ั�อควิามร่วิมม่อด้านเที่คนิคและ
เศรษฐกิจจากห์ลายภัาคสว่ินและมมุมองแบับัองค์รวิมท่ี่�มากขี่ �นเก่�ยวิ
กบััปัญห์าต่า่ง ๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััการซ่ิ �อขีายมนษุย์  o

มล่นิธิวิิจยัสงัเกต่การณ์เผยแพัร่บัที่ควิามน่ �เป็นครั �งแรกในเด่อนพัฤศจิกายน พั.ศ. 2563 โดยม่การ
เร่ยบัเร่ยงเน่ �อห์าเพ่ั�อให้์เห์มาะสมกบััการนำาเสนอขีอง ฟิอรัม ห์ากต้่องการดร่ายงานต้่นฉบับัั กรุณาไป
ท่ี่� https://www.orfonline.org/research/strengthening-anti-human-trafficking-mechanisms-in-
the-bay-of-bengal-region/

ผู้้�อย้�อาศัยในเซึ่ฟเฮาส์ขีอง

องค์กรศากตสิม่หะมสี�วนร�วม

ในชั�นเรียนการศ่กษ์านอกระบับั

ในกาฐมาณฑุ่ ประเทัศเนปาลี่ 

องค์กรศากตสิม่หะ เป็นองค์กร

ทัี�เริ�มจัดัตั�งโดยผู้้�ทัี�ตกเป็นเหย่�อ

จัากการค�ามน่ษ์ย์ ซ่ึ่�งได�มกีาร

จัดัการแลี่ะเสริมสร�างศักยภูาพิ

ให�แก�ผู้้�รอดชีวติโดยการให�คำา

ปร่กษ์าทัางกฎหมาย จัดัการ

ฝ่ั่กอบัรมอาชีพิ ให�ทัี�พิกัพิงิแลี่ะ

การบัำาบััด



การบููรณาการ 

สิิทธิ ิมนุ์ษยชน์ 
เข้า้กบัูการรกัษาสันัติิภาพ

ดร. นาม่ ด ิราสซิา และนายเจค เชุอร์แมน/สถาบันัสนัต่ภิัาพัระห์วิา่งประเที่ศ
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องค์ก์ารสหประชาชาติิส่งเสริมค์วามพรอ้มในด้า้นสำาค์ญัเพ่�อ
เสริมสรา้งการปฏิิบัติัิงานเเพ่ื่�อขับัเคลื่่�อนการปฏิิรูปท่ี่�มุ่่�งพื่ฒันาประสิทิี่ธิิภาพื่แลื่ะความุ่รับผิิด
ชอบขัองปฏิิบตัิกิารเพ่ื่�อสินัติภิาพื่ขัององค์การสิหประชาชาติ ิสิำานกั
เลื่ขัาธิิการสิหประชาชาติแิลื่ะประเที่ศท่ี่�มุ่่กำาลื่งัพื่ลื่แลื่ะติำารวจคาดว�าจะ
เสิริมุ่สิร้างความุ่พื่ร้อมุ่ในการปฏิิบตัิงิานขัองบค่ลื่ากรท่ี่�ประจำาการใน
ภาคสินามุ่ ซึ่่�งจำาเป็นต้ิองที่ำาให้แน�ใจว�าผิู้ รักษาสินัติภิาพื่มุ่่ความุ่รู้ ความุ่
เช่�ยวชาญ การฝ่ึกอบรมุ่ อป่กรณ์์ แลื่ะความุ่คดิท่ี่�จำาเป็นในการปฏิิบตัิิ
ติามุ่อำานาจหน้าท่ี่�ติามุ่หลื่กัการ ค�านิยมุ่ มุ่าติรฐาน แลื่ะนโยบายขัอง
องค์การสิหประชาชาติิ

ความุ่พื่ร้อมุ่ในการปฏิิบตัิงิานขัองบค่ลื่ากรในเคร่�องแบบมุ่่ความุ่
สิำาคญัอย�างยิ�งติ�อการสิ�งมุ่อบงานท่ี่�ได้รับมุ่อบหมุ่ายอย�างมุ่่ประสิทิี่ธิิภาพื่
ติามุ่มุ่ติขิัองคณ์ะมุ่นติร่ความุ่มุ่ั�นคงแห�งสิหประชาชาติ ิกรมุ่ปฏิิบตัิิ
การสินัติภิาพื่แห�งสิหประชาชาติแิลื่ะกรมุ่สินบัสินน่ภาคสินามุ่จง่ได้จดั
ที่ำานโยบายการประกนัความุ่พื่ร้อมุ่ในการปฏิิบตัิงิานแลื่ะการปรับปร่ง
ประสิทิี่ธิิภาพื่ติลื่อดจนแนวที่างท่ี่�เก่�ยวข้ัองเมุ่่�อ พื่.ศ. 2558 นบัติั �งแติ�มุ่่
การกำาหนดนโยบายดงักลื่�าวขั่ �น ได้มุ่่การยอมุ่รับบที่บาที่สิำาคญัขัองสิทิี่ธิิ
มุ่นษ่ยชนในฐานะสิ�วนหน่�งขัองการปฏิิบตัิงิานโดยรวมุ่อย�างค�อยเป็น
ค�อยไป เช�น ในฐานะท่ี่�เป็นสิ�วนหน่�งขัอง “ปฏิิญญาว�าด้วยความุ่มุ่่�งมุ่ั�น
ร�วมุ่กนั” ขัองการดำาเนินการเพ่ื่�อโครงการริเริ�มุ่รักษาสินัติภิาพื่ ประเที่ศ
สิมุ่าชิกแลื่ะสิำานกัเลื่ขัาธิิการสิหประชาชาติไิด้ย่นยนัอ่กครั �งว�าปฏิิบตัิกิาร
รักษาสินัติภิาพื่มุ่่สิ�วนสิำาคญัในการปกป้องพื่ลื่เร่อนแลื่ะสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชน

นอกจากน่ �ยงัติระหนกัถึง่ความุ่จำาเป็นในการ “สินบัสินน่การเติร่ยมุ่  
ความุ่พื่ร้อมุ่ก�อนการปฏิิบตัิงิานขัองบค่ลื่ากรแลื่ะข่ัดความุ่สิามุ่ารถึ
ท่ี่�จำาเป็นสิำาหรับการปฏิิบตัิงิานท่ี่�มุ่่ประสิทิี่ธิิภาพื่แลื่ะนโยบายการคดั
กรองสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนท่ี่�มุ่่อยู�” ประเที่ศสิมุ่าชิกให้คำามุ่ั�นติ�อไปว�า “เพ่ื่�อ
รับรองว�าบค่ลื่ากรท่ี่�คาดหวงัจะมุ่่คณ่์สิมุ่บตัิติิามุ่มุ่าติรฐานขัององค์การ
สิหประชาชาติสิิำาหรับการให้บริการในปฏิิบตัิกิารรักษาสินัติภิาพื่ขัอง
องค์การสิหประชาชาติ”ิ

เราพื่ยายามุ่กำาหนดแนวคดิเร่�องความุ่พื่ร้อมุ่ด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชน
สิำาหรับผิู้ รักษาสินัติภิาพื่ ซึ่่�งมุ่่วตัิถึป่ระสิงค์เพ่ื่�อเติมิุ่เติม็ุ่ความุ่พื่ร้อมุ่ใน
การปฏิิบตัิงิานเพ่ื่�อให้ปฏิิบตัิกิารสินัติภิาพื่มุ่่ประสิทิี่ธิิภาพื่แลื่ะเหมุ่าะ
สิมุ่กบัวตัิถึป่ระสิงค์มุ่ากขั่ �น ในบริบที่ขัองปฏิิบตัิกิารเพ่ื่�อสินัติภิาพื่ขัอง
องค์การสิหประชาชาติ ิความุ่พื่ร้อมุ่ด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนค่อขัอบเขัติท่ี่�
บค่ลื่ากรจากประเที่ศท่ี่�มุ่่กำาลื่งัพื่ลื่แลื่ะติำารวจเติร่ยมุ่พื่ร้อมุ่แลื่ะเติม็ุ่ใจท่ี่�
จะร�วมุ่มุ่่อกบัองค์ประกอบด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนขัองภารกิจแลื่ะบรูณ์าการ
ด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนในเชิงร่ก เข้ัากบัการวางแผินแลื่ะการปฏิิบตัิกิาร รวมุ่
ถึง่การดำาเนินการติามุ่กฎหมุ่ายค่้มุ่ครองพื่ลื่เร่อน

บนพ่ื่ �นฐานขัองกรอบนโยบาย มุ่าติรฐาน แลื่ะความุ่ริเริ�มุ่ขัององค์การ

สิหประชาชาติท่ิี่�มุ่่อยู� ความุ่พื่ร้อมุ่ดงักลื่�าวรวมุ่ถึง่พื่นัธิกิจขัองบค่ลื่ากร
เหลื่�าน่ �ในการเคารพื่กฎหมุ่ายมุ่นษ่ยธิรรมุ่แลื่ะสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนระหว�าง
ประเที่ศเมุ่่�อปฏิิบตัิหิน้าท่ี่�ในปฏิิบตัิกิารสินัติภิาพื่ นอกจากน่ �ยงัรวมุ่ถึง่
พื่นัธิกิจภายใต้ิกฎบตัิรสิหประชาชาติแิลื่ะนโยบายขัองสิหประชาชาติิ
ในการสิ�งเสิริมุ่แลื่ะพื่ฒันาสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนในการที่ำางาน ติลื่อดจนการ
สินบัสินน่จากองค์การสิหประชาชาติเิพ่ื่�อช�วยให้บรรลื่พ่ื่นัธิกิจน่ �

ความุ่พื่ร้อมุ่ด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนขัองผิู้ รักษาสินัติภิาพื่ได้รับการรับรอง
โดยประเที่ศท่ี่�มุ่่กำาลื่งัพื่ลื่แลื่ะติำารวจแลื่ะองค์การสิหประชาชาติ ิซึ่่�งควร
สินบัสินน่แลื่ะประเมิุ่นความุ่พื่ร้อมุ่ดงักลื่�าวโดยบรูณ์าการสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชน
แลื่ะกฎหมุ่ายมุ่นษ่ยธิรรมุ่เข้ัากบัการสิร้าง รูปแบบการปฏิิบตัิงิาน แลื่ะ
การประเมิุ่นบค่ลื่ากรในเคร่�องแบบ ซึ่่�งรวมุ่ถึง่การรวมุ่กฎหมุ่ายน่ �เข้ัา
กบันโยบาย ขัั �นติอนการปฏิิบตัิงิานมุ่าติรฐาน แลื่ะกลื่ไกท่ี่�เป็นแนวที่าง
ในการสิร้างกำาลื่งัพื่ลื่แลื่ะกระบวนการก�อนการสิ�งกำาลื่งัพื่ลื่ โดยเฉพื่าะ
อย�างยิ�งเก่�ยวกบัข้ัอกำาหนดการฝ่ึกอบรมุ่แลื่ะอป่กรณ์์แลื่ะการรับรอง 
การคดักรอง แลื่ะกระบวนการคดัเลื่่อก

ความุ่พื่ร้อมุ่ด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนยงัรวมุ่ถึง่การวางกลื่ไกความุ่รับผิิด
ชอบที่างกฎหมุ่ายแลื่ะในที่างปฏิิบตัิ ิเพ่ื่�อให้แน�ใจว�าบค่ลื่ากรในเคร่�อง
แบบปฏิิบตัิติิามุ่พื่นัธิกิจด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนขัองติน เราวเิคราะห์โอกาสิ
แลื่ะช�องว�างในความุ่พื่ร้อมุ่ด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชน โดยสิำารวจวิธ่ิการปรับปร่ง
ความุ่พื่ร้อมุ่ด้านสิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนขัองผิู้ รักษาสินัติภิาพื่ รวมุ่ถึง่การเติร่ยมุ่
ความุ่พื่ร้อมุ่ ความุ่สิามุ่ารถึ ศกัยภาพื่ แลื่ะความุ่มุ่่�งมุ่ั�นท่ี่�จะเคารพื่แลื่ะสิ�ง
เสิริมุ่สิทิี่ธิิมุ่นษ่ยชนแลื่ะบรูณ์าการเข้ัากบัการที่ำางานภาคพ่ื่ �นดนิ

เจั�าหน�าทัี�รักษ์าสันตภิูาพิขีองเนปาลี่ดำาเนินการซึ่�อมรบัร�วมกบัันาวกิโยธินสหรัฐฯ ใน

มองโกเลี่ยี  จ.ส.ต่. บัาลนิดา โอน่ล เดรเซิล/กองกำาลงัรักษามาต่ภุัมิ่แห์ง่กองที่พัับักสห์รัฐฯ

ทัหารเนปาลี่ร�วมมอ่กบััทัหารจัากหลี่ายประเทัศระหว�างการฝ่ั่กปฏิิบััตกิารเพิ่�อสันตภิูาพิ

ระดบััโลี่กทัี�นำาโดยกองทัพัิเนปาลี่  จ.ส.ต่. เอพัริล เดวิิส/กองที่พัับักสห์รัฐฯ



58 IPD FORUMFORUM

กรอบัควิามพัร้อมด้านสทิี่ธิมนษุยชุนท่ี่�ครอบัคลมุจะรวิมถง่กลไกใน
การบัร่ณาการการพิัจารณาด้านสทิี่ธิมนษุยชุนเข้ีากบััร่ปแบับัการปฏิิบัตั่ิ
งานและวิิธ่ปฏิิบัตั่ิขีองบัคุลากรในเคร่�องแบับัก่อน ระห์วิา่ง และห์ลงัการ
เคล่�อนกำาลงัพัล เราเริ�มกระบัวินการพัฒันากรอบัแนวิคดิน่ �โดยมุง่เน้น
ไปท่ี่�ขีั �นต่อนท่ี่�จำาเป็นในการเต่ร่ยมควิามพัร้อมและการปรับัใชุ้บัคุลากร
ในเคร่�องแบับัผา่นการสร้างกำาลงัพัล การประเมินผล และการฝ่่กอบัรม
ก่อนการสง่กำาลงัพัล

สิิทธิิมนุุษยชนุในุการรกัษาสินัุติิภาพขององค์ก์าร
สิหประชาชาติิ
สทิี่ธิมนษุยชุนถ่อเป็นห์น้าท่ี่�ห์ลกัขีองปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัขีอง
องค์การสห์ประชุาชุาต่ ิไมว่ิา่ภัารกิจจะม่คำาสั�งด้านสทิี่ธิมนษุยชุนอยา่ง
ชุดัแจ้งห์ร่อไมก็่ต่าม ปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัสว่ินให์ญ่ท่ี่�รวิมถง่ปฏิิบัตั่ิ
การรักษาสนัต่ภิัาพัห์ลายมิต่ิที่ั �งห์มด ม่อำานาจห์น้าท่ี่�ประกอบัไปด้วิย 
การสง่เสริมและปกป้องสทิี่ธิมนษุยชุนผา่นการต่รวิจสอบัและสอบัสวิน 
การวิิเคราะห์์และรายงาน การสร้างข่ีดควิามสามารถสำาห์รับัสถาบันัขีอง
รัฐ รวิมถง่สถาบันัสทิี่ธิมนษุยชุนแห์ง่ชุาต่ ิและภัาคประชุาสงัคม การ
เต่่อนภัยัลว่ิงห์น้า การคุ้มครองพัลเร่อน และการสนบััสนนุรัฐบัาลในการ
ต่อ่ส่้กบััการยกเว้ินโที่ษ

นอกจากน่ � ปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัห์ลายแห์ง่ยงัได้รับัมอบัอำานาจ
ให้์คุ้มครองพัลเร่อน ซิ่�งเป็นวิตั่ถปุระสงค์ท่ี่�อาศยัควิามพัยายามเชิุงบัร่ณา  
การขีองที่ห์าร ต่ำารวิจ และพัลเร่อน รวิมถง่ฝ่่ายสทิี่ธิมนษุยชุน การ
ปฏิิบัตั่กิารเห์ลา่น่ �อาจม่คำาสั�งด้านสทิี่ธิมนษุยชุนท่ี่�ชุดัเจน

ในบัริบัที่ขีองปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพั การคุ้มครองพัลเร่อนห์มาย
ถง่การป้องกนัภัยัคกุคามจากควิามรุนแรงที่างร่างกาย ดงันั �นจง่ม่ควิาม
เชุ่�อมโยงอยา่งใกล้ชิุดกบัังานด้านสทิี่ธิมนษุยชุนท่ี่�มุง่รับัประกนัสทิี่ธิใน
การม่ชุ่วิิต่และควิามสมบัร่ณ์ที่างร่างกาย และพันัธกิจเชิุงบัวิกในการ

ปกป้องผ่้คนจากภัยัคกุคามต่อ่สทิี่ธิในการม่ชุ่วิิต่และจากการปฏิิบัตั่ท่ิี่�
โห์ดร้าย ต่ามท่ี่�กฎห์มายสทิี่ธิมนษุยชุนกำาห์นด การคุ้มครองพัลเร่อน
จะดำาเนินการผา่นสามระดบัั ค่อ การเจรจาและการม่สว่ินร่วิม การให้์
ควิามคุ้มครองที่างร่างกาย และการสร้างสภัาพัแวิดล้อมในการคุ้มครอง

กิจกรรมด้านสทิี่ธิมนษุยชุนท่ี่�เป็นสว่ินห์น่�งขีองงานน่ �อาจรวิมถง่การ
ต่รวิจสอบัและการต่ดิต่ามการละเมิด การกระตุ่้นกฎห์มายมนษุยธรรม
ระห์วิา่งประเที่ศ และการต่อ่ส่้กบััการละเมิด ซิ่�งที่ั �งห์มดน่ �ม่สว่ินชุว่ิย
ในการป้องกนัและต่อบัโต้่ต่อ่ภัยัคกุคามจากควิามรุนแรงที่างร่างกาย
ต่อ่พัลเร่อน นโยบัายขีององค์การสห์ประชุาชุาต่วิิา่ด้วิยการคุ้มครอง
พัลเร่อนยด่มั�นในกฎห์มายระห์วิา่งประเที่ศโดยอธิบัายถง่คำาสั�งขีองการ
คุ้มครองพัลเร่อนวิา่เป็น “การแสดงให้์เห์น็ถง่ควิามมุง่มั�นขีองประชุาคม
ระห์วิา่งประเที่ศในการป้องกนัการละเมิดกฎห์มายมนษุยธรรมระห์วิา่ง
ประเที่ศ กฎห์มายสทิี่ธิมนษุยชุนระห์วิา่งประเที่ศ และกฎห์มายผ่้ล่ �ภัยั
ระห์วิา่งประเที่ศ รวิมที่ั �งมาต่รฐานท่ี่�เก่�ยวิข้ีองท่ี่�ร้ายแรงท่ี่�สดุ” ท่ี่� “ต้่อง
ดำาเนินการต่ามที่ั �งต่วัิบัที่และเจต่นารมณ์ขีองกรอบักฎห์มายเห์ลา่น่ �”

การประสานงานอยา่งใกล้ชิุดระห์วิา่งเจ้าห์น้าท่ี่�ด้านสทิี่ธิมนษุย
ชุน บัคุลากรที่างที่ห์าร และต่ำารวิจ ชุว่ิยให้์ภัารกิจสามารถใชุ้ควิาม
เชุ่�ยวิชุาญประเภัที่ต่า่ง ๆ และเคร่�องม่อท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง และควิามได้เปร่ยบั
เชิุงเปร่ยบัเท่ี่ยบั เพ่ั�อสง่ผลกระที่บัให้์มากท่ี่�สดุต่อ่ภัารกิจการคุ้มครอง
พัลเร่อน นอกเห์น่อจากคำาสั�งเฉพัาะภัารกิจสำาห์รับัการคุ้มครองพัลเร่อน
และสทิี่ธิมนษุยชุน ปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัขีองสห์ประชุาชุาต่ิที่ั �งห์มด
และบัคุลากรขีองสห์ประชุาชุาต่ทิี่ั �งห์มดม่ห์น้าท่ี่�ต่ามกฎห์มายในการ
ปฏิิบัตั่ิต่ามมาต่รฐานด้านสทิี่ธิมนษุยชุนและกฎห์มายด้านมนษุยธรรม
และผ่้ล่ �ภัยัระห์วิา่งประเที่ศ รวิมที่ั �งต้่องรักษาห์ลกัสทิี่ธิมนษุยชุนขีอง
สห์ประชุาชุาต่ิเม่�อปฏิิบัตั่ิต่ามคำาสั�งดงักลา่วิ

ห์ลกัการท่ี่�สำาคญัขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ริะบัวุิา่ “กฎห์มายสทิี่ธิ
มนษุยชุนระห์วิา่งประเที่ศเป็นสว่ินสำาคญัขีองกรอบับัรรที่ดัฐานสำาห์รับั

เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาสััน้ติภิาพชาวอินิ้เดีย่ยนื้เฝ้้า

อิย่�ที่่�ฐาน้ปฏิิบััติกิารัเคลื่ื�อิน้ที่่�ขอิงอิงค์การั

สัหปรัะชาชาติทิี่่�ชาน้เมือืิงบ่ัน้ากาน้า ใน้จ้งัหวดัี

คว่่เหนื้อิที่่�ไมื�สังบัขอิงสัาธารัณรััฐปรัะชาธิปไติย

คอิงโก  เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ



ปฏิิบัตัิกิารรักษาสันัติภิาพขององค์์การสัหประชาชาติ”ิ และยืืนยืนัว่า่ 
“บัคุ์ลากรรักษาสันัติภิาพขององค์์การสัหประชาชาติ ิไม่ว่่า่จะเป็นทหาร 
ติำารว่จ หรือพลเรือน ค์ว่รเข้าใจว่า่การปฏิิบัตัิงิานของพว่กเขาเก่�ยืว่ข้อง
กบััสัทิธิิม่นษุยืชนอยืา่งไร” เอกสัารนโยืบัายืขององค์์การสัหประชาชาติิ
ยืงัได้้รับัการเน้นยืำ �าและอธิิบัายือยืา่งติอ่เนื�องเก่�ยืว่กบััค์ว่าม่เป็น
ศูนูย์ืกลางของสัทิธิิม่นษุยืชนในปฏิิบัตัิกิารเพื�อสันัติภิาพ

นโยืบัายืสัหประชาชาติ ิพ.ศู. 2554 ค์ว่บัค์มุ่การบัรูณาการสัทิธิิ
ม่นษุยืชนเข้ากบััปฏิิบัตัิกิารเพื�อสันัติภิาพทั �งหม่ด้ รว่ม่ถึงึภารกิจทางการ
เมื่องพิเศูษและปฏิิบัตัิกิารรักษาสันัติภิาพ นโยืบัายืน่ �กำาหนด้ให้ภารกิจ
ท่�ไม่ม่่่ค์ำาสัั�งด้้านสัทิธิิม่นษุยืชนต้ิองยืดึ้ถืึอและยืกระด้บััม่าติรฐานสัทิธิิ
ม่นษุยืชนและหล่กเล่�ยืงผลกระทบัท่�ไม่พ่งึประสังค์์ติอ่สัทิธิิม่นษุยืชนผา่น
การด้ำาเนินการติาม่ค์ำาสัั�ง โด้ยืกำาหนด้บัทบัาทขององค์์ประกอบัภารกิจ
และสัว่่นติา่ง ๆ เพื�อขบััเค์ลื�อนสัทิธิิม่นษุยืชนผา่นการทำาหน้าท่�ของติน

ความพร้อ้มด้า้นสิิทธิิมนุษยชนในการ้สิร้า้งกำาลังัพลั
ในรายืงานเก่�ยืว่กบััการด้ำาเนินการติาม่ข้อเสันอแนะของค์ณะ
กรรม่การอิสัระระด้บััสังูว่า่ด้้ว่ยืการปฏิิบัตัิกิารเพื�อสันัติิภาพ เลขาธิิการ
สัหประชาชาติไิด้้ช่ �ให้เหน็ว่า่ “จำาเป็นอยืา่งยิื�งท่�บัคุ์ลากรขององค์์การ
สัหประชาชาติ ิทั �งพลเรือนและทหาร ต้ิองด้ำาเนินการในลกัษณะท่�
สัอด้ค์ล้องกบััค์า่นิยืม่ของเรา” และ “ประว่ตัิด้ิ้านสัทิธิิม่นษุยืชนและผล
การด้ำาเนินงานของประเทศูท่�ม่่สัว่่นร่ว่ม่เป็นสัว่่นสัำาค์ญัในเรื�องน่ �” เพื�อ

ให้สัอด้ค์ล้องกบััเรื�องน่ � สัทิธิิม่นษุยืชนถืึอเป็นสัว่่นหนึ�งของกระบัว่นการ
สัร้างกำาลงัพลติั �งแติก่ารค์ดั้กรองไปจนถึงึการค์ดั้เลือกบัคุ์ลากร ม่่ค์ว่าม่
พยืายืาม่หลายืประการท่�จะทำาให้แนใ่จว่า่ผู้ รักษาสันัติภิาพท่�เค์ลื�อน
กำาลงัพลไปไม่ไ่ด้้กระทำาการละเมิ่ด้สัทิธิิม่นษุยืชน อยืา่งไรก็ติาม่ ระบับั
ในปัจจบุันัมุ่ง่เน้นไปท่�การค์ดั้แยืกผู้กระทำาค์ว่าม่ผิด้ผา่นนโยืบัายืและ
กระบัว่นการทางการเป็นหลกั ม่ากกว่า่ท่�จะสันบััสันนุผู้สัม่คั์รท่�แสัด้งให้
เหน็ถึงึค์ว่าม่พร้อม่ในการสัง่เสัริม่และปกป้องสัทิธิิม่นษุยืชน

กระบัว่นการสัร้างกำาลงัพลยืงัรว่ม่ถึงึการติรว่จเย่ื�ยืม่ประเทศูท่�ให้การ
สันบััสันนุ เชน่ การติรว่จเย่ื�ยืม่การประเมิ่นและการให้ค์ำาปรึกษา การ
ติรว่จเย่ื�ยืม่การให้ค์ำาปรึกษาเชิงปฏิิบัตัิกิาร (ไม่บ่ังัค์บัั) และการติรว่จ
เย่ื�ยืม่ก่อนการสัง่กำาลงัพล การติรว่จเย่ื�ยืม่เหลา่น่ �ม่่ว่ตัิถึปุระสังค์์เพื�อ
ให้แนใ่จว่า่หนว่่ยืทหารแติล่ะหนว่่ยืจะพร้อม่สัำาหรับัปฏิิบัตัิกิารรักษา
สันัติภิาพขององค์์การสัหประชาชาติิ การติรว่จเย่ื�ยืม่ การประเมิ่นและ
การให้ค์ำาปรึกษา จะด้ำาเนินการก่อนท่�จะม่่การจดั้ติั �งหนว่่ยื และมุ่ง่เน้น
ไปท่�การติรว่จสัอบัค์ว่าม่พร้อม่ของประเทศูในการม่่สัว่่นร่ว่ม่ในปฏิิบัตัิิ
การเพื�อสันัติภิาพ ทั �งในแงข่องการฝึึกอบัรม่และค์ว่าม่สัาม่ารถึในการ
ด้ำารงอยืูข่องหนว่่ยื นอกเหนือจากค์ว่าม่สัาม่ารถึในการเป็นทหารแล้ว่ 
ค์ว่าม่ประพฤติ ิและระเบ่ัยืบัว่ินยัื รว่ม่ถึงึการแสัว่งหาประโยืชน์และการ
ลว่่งละเมิ่ด้ทางเพศูก็สัาม่ารถึเป็นสัว่่นหนึ�งของการประเมิ่นน่ �ได้้

การติรว่จเย่ื�ยืม่ก่อนเค์ลื�อนกำาลงัสัำาหรับัหนว่่ยืทหารซึ่ึ�งนำา
โด้ยืสัำานกังานกองบัริการสัร้างกำาลงัพลและกิจการทางทหารแหง่

ทหารศรีลังักาเดินิขบวนระหว่างการเดินิสวน

สนามในเดิอืนเมษายน พ.ศ. 2564 ก่อนจะออก

ไปปฏิิบัติหิน้าที�รักษาสันติภิาพขององค์์การ

สหประชาชาติใินมาลั ี เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ
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สห์ประชุาชุาต่ ิรวิมถง่ผ่้แที่นจากศน่ย์ฝ่่กอบัรมแบับับัร่ณาการและท่ี่ม
ยทุี่โธปกรณ์ขีองประเที่ศผ่้สนบััสนนุกำาลงัขีองกรมสนบััสนนุปฏิิบัตั่กิาร 
ม่วิตั่ถปุระสงค์เพ่ั�อต่รวิจสอบัข่ีดควิามสามารถขีองประเที่ศและประเมิน
ควิามสามารถในการม่สว่ินร่วิม ลา่สดุน่ � การต่รวิจเย่�ยมก่อนการเคล่�อน
กำาลงัท่ี่�ได้รับัการปรับัปรุงได้ครอบัคลมุถง่การต่รวิจสอบัควิามถก่ต้่อง
ขีองที่กัษะที่างที่ห์าร รวิมถง่การคุ้มครองพัลเร่อน

เพ่ั�อเป็นแนวิที่างในการประเมินเห์ลา่น่ � สำานกังานกิจการ
ที่ห์ารได้ต่รวิจสอบังาน เง่�อนไขี และมาต่รฐานท่ี่�เก่�ยวิข้ีองกบััการ
คุ้มครองพัลเร่อนสำาห์รับัห์นว่ิยที่ห์ารราบัต่ามค่ม่่อกองพัลที่ห์ารราบั
สห์ประชุาชุาต่ฉิบับััปรับัปรุง นา่สงัเกต่วิา่ สำานกังานข้ีาห์ลวิงให์ญ่เพ่ั�อ
สทิี่ธิมนษุยชุนแห์ง่สห์ประชุาชุาต่ิ ไมไ่ด้เป็นสว่ินห์น่�งขีองการอภิัปราย
เก่�ยวิกบััการกำาห์นดกรอบัควิามพัร้อมในการดำาเนินงานสำาห์รับัประเที่ศ
ท่ี่�ม่กำาลงัพัลและต่ำารวิจ

แม้วิา่สทิี่ธิมนษุยชุนจะได้รับัการกลา่วิถง่วิา่เป็นห์น่�งในต่วัิแปรขีอง
ควิามพัร้อมในการปฏิิบัตั่งิานขีองห์นว่ิยที่ห์าร แต่ก็่ไมม่่ผ่้ เชุ่�ยวิชุาญด้าน
สทิี่ธิมนษุยชุนคนใดม่สว่ินร่วิมอยา่งเป็นระบับัในการต่รวิจเย่�ยมเพ่ั�อให้์
คำาปร่กษาและการต่รวิจเย่�ยมก่อนสง่กำาลงัพัลเห์ลา่น่ � การต่รวิจเย่�ยม
มกัจะมุง่เน้นไปท่ี่�ข้ีอกำาห์นดด้านการฝ่่กอบัรมและอปุกรณ์ และรวิมถง่
การฝ่่กซ้ิอมต่า่ง ๆ ซิ่�งเป็นขีั �นต่อนขีองห์นว่ิยงานท่ี่�ต้่องที่ำาเพ่ั�อให้์ต่ระห์นกั
ถง่กระบัวินการท่ี่�ประเที่ศท่ี่�ม่กำาลงัพัลและต่ำารวิจได้จดัต่ั �งขี่ �นอยา่งเป็น
ที่างการ เพ่ั�อให้์สอดคล้องกบััมาต่รฐานควิามพัร้อมในการปฏิิบัตั่งิาน 
ต่ามท่ี่�กำาห์นดไว้ิในนโยบัายขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ ิดงันั �น จง่ไมจ่ำาเป็น
ต้่องประเมินควิามพัร้อมด้านสทิี่ธิมนษุยชุนนอกเห์น่อจากการต่รวิจสอบั
การม่อย่ข่ีองห์ลกัสต่่รการฝ่่กอบัรมขีั �นพ่ั �นฐานเก่�ยวิกบััสทิี่ธิมนษุยชุนใน
ระห์วิา่งการฝ่่กอบัรมก่อนการสง่กำาลงัพัล ห์ากการประเมินผลการปฏิิบัตั่ิ
งานในภัารกิจเผยให้์เห์น็ชุอ่งวิา่งขีองสทิี่ธิมนษุยชุนสำาห์รับัห์นว่ิยใดห์นว่ิย
ห์น่�งในระห์วิา่งการเคล่�อนกำาลงัปฏิิบัตั่กิารในภัารกิจรักษาสนัต่ภิัาพั ใน
ที่างที่ฤษฎ่แล้วิ สามารถรวิมอย่ใ่นการต่รวิจเย่�ยมก่อนการสง่กำาลงัพัล
ครั �งต่อ่ไปและจะม่การห์าร่อกบััประเที่ศท่ี่�ม่สว่ินร่วิม อยา่งไรก็ต่ามในที่าง
ปฏิิบัตั่ ิควิามพัร้อมด้านสทิี่ธิมนษุยชุนถ่อเป็นประเดน็สำาคญัในระห์วิา่ง
การประเมินเห์ลา่น่ �มากน้อยแคไ่ห์น ยงัต้่องรอดก่นัต่อ่ไป

ต่ามท่ี่�ได้รับัการยอมรับัโดยเจ้าห์น้าท่ี่�องค์การสห์ประชุาชุาต่ ิสทิี่ธิ
มนษุยชุนยงัคงเป็นประเดน็ท่ี่�ละเอ่ยดออ่นและไมม่่คำาแนะนำาท่ี่�ชุดัเจน
เก่�ยวิกบััวิิธ่การม่สว่ินร่วิมกบััประเที่ศท่ี่�ม่กำาลงัพัลและต่ำารวิจในเร่�อง
น่ � นอกเห์น่อจากภัาษามาต่รฐานท่ี่�ปรากฏิในบันัที่ก่ที่างการที่ต่่และข้ีอ
กำาห์นดในการรับัรองต่นเอง นอกจากน่ �ยงัม่การให้์ควิามชุว่ิยเห์ล่อใน
การสร้างกำาลงัพัลอยา่งแขี็งขีนัซิ่�งข้ีอกำาห์นดสำาห์รับัประเที่ศท่ี่�สนบััสนนุ
กำาลงัพัล รวิมถง่การฝ่่กอบัรมท่ี่�สำาคญัและการจดัห์าเอกสารจำานวิน
มากเป็นภัาระอย่แ่ล้วิ เป็นผลให้์ควิามต้่องการกรอบัแนวิคดิอ่�นเก่�ยวิกบัั
ควิามพัร้อมด้านสทิี่ธิมนษุยชุนจง่ยงัคงม่อย่อ่ยา่งจำากดั ยิ�งไปกวิา่นั �น 
การพิัจารณาการคุ้มครองพัลเร่อนเพิั�งได้รับัการขียายขีอบัเขีต่ในการ
ประเมินห์นว่ิยขีองผ่้บัญัชุาการกองกำาลงัและภัาคสว่ินเที่า่นั �น

การฝึึกอบรมก่อนุการส่ิงกำาลังัพลั: 
ค์วามรบัผิิดชอบต่ิอประเทศชาติิ
ประเที่ศสมาชิุกม่ห์น้าท่ี่�รับัผิดชุอบัในการฝ่่กอบัรมก่อนการสง่กำาลงั
พัลขีองบัคุลากรที่างที่ห์ารและต่ำารวิจท่ี่�ได้รับัมอบัห์มายในปฏิิบัตั่ิการ

รักษาสนัต่ิภัาพัขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ิ เพ่ั�อชุ่วิยเห์ล่อประเที่ศท่ี่�ม่
กำาลงัพัลและต่ำารวิจ ศน่ย์ฝ่่กอบัรมแบับับัร่ณาการขีองกรมปฏิิบัตั่ิการ
สนัต่ิภัาพัได้พัฒันาและปรับัปรุงเอกสารการฝ่่กอบัรมท่ี่�ได้มาต่รฐาน
อย่างสมำ�าเสมอ อาศยัควิามเชุ่�ยวิชุาญท่ี่�สำาคญัจากที่ั�วิที่ั �งระบับัขีอง
องค์การสห์ประชุาชุาต่ิ รวิมถ่งจากสำานกังานข้ีาห์ลวิงให์ญ่เพ่ั�อสิที่ธิ
มนษุยชุนแห์่งสห์ประชุาชุาต่ิ ศน่ย์ฝ่่กอบัรมแบับับัร่ณาการยงัสนบััสนนุ
ประเที่ศสมาชิุกในการจดัการฝ่่กอบัรมในสองวิิธ่ ค่อ ผ่านท่ี่มฝ่่กอบัรม
เคล่�อนท่ี่� ซิ่�งชุ่วิยเพิั�มข่ีดควิามสามารถในการฝ่่กอบัรมระดบััชุาต่ิ และ
ผ่านห์ลกัสต่่รการฝ่่กอบัรมผ่้ ฝ่่กสอนสำาห์รับัผ่้สอนขีองประเที่ศท่ี่�ม่กำาลงั
พัลและต่ำารวิจท่ี่�ให้์การฝ่่กอบัรมก่อนการสง่กำาลงัพัลให้์กบัับัคุลากรใน
เคร่�องแบับัขีองชุาต่ิ

ในห์ลกัสต่่รท่ี่�ประกอบัด้วิยเน่ �อห์าด้านสิที่ธิมนษุยชุน ผ่้ เชุ่�ยวิชุาญ
ขีองสำานกังานข้ีาห์ลวิงให์ญ่เพ่ั�อสิที่ธิมนษุยชุนแห์่งสห์ประชุาชุาต่ิมกั
จะม่สว่ินร่วิมในการฝ่่กอบัรมที่ั �งสองประเภัที่ โดยขี่ �นอย่่กบััข่ีดจำากดั
ควิามสามารถขีองสำานกังานข้ีาห์ลวิงให์ญ่เพ่ั�อสิที่ธิมนษุยชุนแห์่ง
สห์ประชุาชุาต่ิ เอกสารห์ลกัประกอบัการฝ่่กอบัรมก่อนการสง่กำาลงั
พัลขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ิเป็นพ่ั �นฐานร่วิมกนัสำาห์รับับัคุคลากร
ที่างที่ห์ารและต่ำารวิจที่กุคนในการที่ำาควิามเข้ีาใจห์ลกัการ แนวิที่าง 
และนโยบัายการรักษาสนัต่ิภัาพัขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ิ เอกสาร
เห์ลา่น่ �ครอบัคลมุองค์ประกอบัที่ั�วิไป เฉพัาะที่าง และเฉพัาะภัารกิจ 
นอกจากน่ �ยงัรวิมถ่งห์ลกัสต่่รเก่�ยวิกบัักรอบักฎห์มายสำาห์รับัการรักษา
สนัต่ิภัาพัขีองสห์ประชุาชุาต่ิ เชุ่น ภัาพัรวิมขีองกฎห์มายสิที่ธิมนษุยชุน
ระห์วิา่งประเที่ศและกฎห์มายมนษุยธรรมระห์วิา่งประเที่ศ ห์น้าท่ี่�ขีอง
บัคุลากรรักษาสนัต่ิภัาพัขีองสห์ประชุาชุาต่ิในการสง่เสริมและปกป้อง
สิที่ธิมนษุยชุน และภัารกิจท่ี่�ได้รับัมอบัอำานาจเก่�ยวิกบััสิที่ธิมนษุยชุน
รวิมถ่งสิที่ธิสต่ร่และเด็ก และการคุ้มครองพัลเร่อนในปฏิิบัตั่ิการรักษา
สนัต่ิภัาพัขีองสห์ประชุาชุาต่ิ

ช่องว่างการส่ิงมอบในุการฝึึกอบรมก่อนุการส่ิง
กำาลังัพลั แลัะในุภารกิจ
ในระบัอบัการฝ่่กอบัรมการรักษาสนัต่ิภัาพัในปัจจบุันั การมุ่งเน้นสว่ิน
ให์ญ่ยงัคงอย่่ในกรอบับัรรที่ดัฐานมากกวิา่วิิธ่การสนบััสนนุการปฏิิบัตั่ิ
การด้านสิที่ธิมนษุยชุนในภัารกิจ ควิามอ่อนไห์วิขีองบัคุลากรในเคร่�อง
แบับัในด้านสิที่ธิมนษุยชุนมกัจำากดัอย่่เพ่ัยงการนำาเสนอบัรรที่ดัฐาน
สิที่ธิมนษุยชุนและกรอบักฎห์มาย ม่โอกาสน้อยมากท่ี่�จะขียายขีอบัเขีต่
ควิามอ่อนไห์วิน่ � โดยการฝ่่กอบัรมเก่�ยวิกบััวิิธ่ท่ี่�บัคุลากรที่างที่ห์ารควิร
บัร่ณาการสิที่ธิมนษุยชุนเข้ีากบััการวิางแผนและการปฏิิบัตั่ิการขีอง
ต่นเอง และที่ำางานร่วิมกบััผ่้ ร่วิมงานด้านสิที่ธิมนษุยชุนในภัารกิจ ห์าก
ไม่ม่การฝ่่กอบัรมน่ �ก็จะม่ควิามเส่�ยงท่ี่�บัคุลากรที่างที่ห์ารบัางคนอาจ 
มองวิา่ปัญห์าด้านสิที่ธิมนษุยชุนที่ั �งห์มดเป็นควิามรับัผิดชุอบัขีองฝ่่าย
สิที่ธิมนษุยชุน ที่ำาให้์ควิามร้่สก่รับัผิดชุอบัต่อ่สิที่ธิมนษุยชุนลดลง

ซิ่�งแสดงให้์เห์็นถ่งการต่ดัขีาดระห์วิา่งกรอบับัรรที่ดัฐานท่ี่�ยด่ห์ลกั
การรักษาสนัต่ิภัาพัและงานท่ี่�ได้รับัมอบัอำานาจเก่�ยวิกบััสิที่ธิมนษุยชุน
ท่ี่�ดำาเนินการโดยภัารกิจ เชุ่นเด่ยวิกบััระห์วิา่งการคุ้มครองพัลเร่อนและ
สิที่ธิมนษุยชุน เจ้าห์น้าท่ี่�ฝ่่กอบัรมและด้านสิที่ธิมนษุยชุนขีององค์การ
สห์ประชุาชุาต่ิห์ลายคนยอมรับัวิา่ แนวิที่างและวิิธ่การฝ่่กอบัรมท่ี่�ม่อย่่
นั �นไม่เพ่ัยงพัอ ที่ำาให้์บัคุลากรในเคร่�องแบับัม่ควิามเข้ีาใจเพ่ัยงคร่าวิ ๆ 
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วิา่กฎห์มายสิที่ธิมนษุยชุนระห์วิา่งประเที่ศและกฎห์มายมนษุยธรรม
ระห์วิา่งประเที่ศม่ควิามห์มายในข้ีอพิัจารณาในการปฏิิบัตั่ิงานวิา่
อย่างไร

การฝ่่กอบัรมน่ �ไม่ได้ชุ่วิยให้์บัคุลากรม่ควิามร้่เพ่ัยงพัอเก่�ยวิกบัั
กฎห์มาย บัรรที่ดัฐาน และนโยบัายท่ี่�บังัคบััใชุ้ และไม่ได้ให้์คำาแนะนำา
วิา่บัคุลากรในเคร่�องแบับัควิรที่ำางานร่วิมกบััผ่้ ร่วิมงานด้านสิที่ธิมนษุย
ชุนอย่างไร โดยสรุปแล้วิก็ค่อไม่สามารถถ่ายที่อดควิามร้่ด้านสิที่ธิ
มนษุยชุนไปส่ก่ารปฏิิบัตั่ิจริงในชุ่วิิต่ประจำาวินัได้ ดงัท่ี่�คณะกรรมการ
กาชุาดระห์วิา่งประเที่ศได้ให้์ข้ีอสงัเกต่ไว้ิวิา่ “การเพิั�มกฎห์มาย
มนษุยธรรมระห์วิา่งประเที่ศและ/ห์ร่อกฎห์มายสิที่ธิมนษุยชุนระห์วิา่ง
ประเที่ศเข้ีาไปในโครงการฝ่่กอบัรมท่ี่�ม่อย่่เพ่ัยงไม่ก่�ชุั�วิโมงโดยไม่ม่การ
ปรับัเปล่�ยนเน่ �อห์านั �น ยากนกัท่ี่�จะได้ผล”

แต่ผ่่้ เชุ่�ยวิชุาญเห์ลา่น่ �แย้งวิา่การที่ำาควิามเข้ีาใจสิที่ธิมนษุยชุนใน
บัริบัที่ขีองการรักษาสนัต่ิภัาพัและในวิงกว้ิางขีองการคุ้มครองพัลเร่อน
นั �น ต้่องให้์รวิมเข้ีากบััการฝ่่กอบัรมในวิงกว้ิางท่ี่�จดัขี่ �นโดยประเที่ศ
สมาชิุกแก่ที่ห์ารและต่ำารวิจที่ั �งห์มด โดยเฉพัาะผ่้บังัคบัับัญัชุาและเจ้า
ห์น้าท่ี่� การฝ่่กอบัรมก่อนการสง่กำาลงัพัลนั �นสายเกินไปในกระบัวินการ
ท่ี่�จะแนะนำาห์ลกัการด้านสิที่ธิมนษุยชุนและแนวิคิดที่างกฎห์มายให้์กบัั
ผ่้ รักษาสนัต่ิภัาพั เม่�อสว่ินให์ญ่มกัจะมุ่งเน้นไปท่ี่�การรับัประกนัที่กัษะ
การเป็นที่ห์ารขีั �นพ่ั �นฐาน “การสะท้ี่อนที่างประวิตั่ิศาสต่ร์และจิต่วิิที่ยา
สงัคมแสดงให้์เห์็นวิา่จดุมุ่งห์มายขีองการฝ่่กขีั �นพ่ั �นฐาน (การลดควิาม
อ่อนไห์วิ การที่ำาลายควิามไม่เต่็มใจในการสงัห์ารขีองที่ห์าร การร่วิมม่อ
กนัขีองห์น่วิย และการเชุ่�อฟัิงสายการบังัคบัับัญัชุา) เป็นปฏิิปักษ์ต่อ่จดุ
มุ่งห์มายขีองการฝ่่กอบัรมกฎห์มายมนษุยธรรมระห์วิา่งประเที่ศห์ลาย
ประการ” ต่ามรายงานขีองคณะกรรมการกาชุาดระห์วิา่งประเที่ศ

ข้ีอโต้่แย้งท่ี่�คล้ายกนัน่ �ก็ใชุ้ได้กบัักฎห์มายสิที่ธิมนษุยชุนระห์วิา่ง
ประเที่ศ การฝ่่กอบัรมกฎห์มายมนษุยธรรมระห์วิา่งประเที่ศและ
กฎห์มายสิที่ธิมนษุยชุนระห์วิา่งประเที่ศจำาเป็นต้่องบัร่ณาการอย่างยิ�ง
ในห์ลกัสต่่รที่ั�วิไปขีองสถาบันัการศก่ษาที่างที่ห์ารและต่ำารวิจ ซิ่�งไม่ใชุ่
มาต่รฐานสำาห์รับัประเที่ศท่ี่�ม่กำาลงัพัลและต่ำารวิจสว่ินให์ญ่จำานวินมาก 
นั�นอาจชุ่วิยให้์บัคุลากรพัฒันาการต่อบัสนองท่ี่�ถก่ต้่องผ่านการเปิดรับั
และการปฏิิบัตั่ิซิำ �า ๆ

การรกัษาสิิทธิิมนุุษยชนุในุภารกิจต่ิาง ๆ
การคุ้มครองและการสง่เสริมสทิี่ธิมนษุยชุนกลายเป็นห์น้าท่ี่�สำาคญั
ขีองภัารกิจรักษาสนัต่ภิัาพั นบััต่ั �งแต่ก่ารรวิมเข้ีาไว้ิในคำาสั�งขีองภัารกิจ
สงัเกต่การณ์แห์ง่สห์ประชุาชุาต่ใินเอลซิลัวิาดอร์เม่�อ พั.ศ. 2534 แม้วิา่
องค์ประกอบัด้านสทิี่ธิมนษุยชุนจะม่บัที่บัาที่สำาคญัในเร่�องน่ � แต่่
การรักษาสทิี่ธิมนษุยชุนก็เป็นควิามรับัผิดชุอบัที่ั�วิที่ั �งภัารกิจท่ี่�ไมไ่ด้
ครอบัคลมุเพ่ัยงแคเ่จ้าห์น้าท่ี่�ด้านสทิี่ธิมนษุยชุนขีองพัลเร่อนเที่า่นั �น แต่่
ยงัรวิมถง่องค์ประกอบัที่างที่ห์ารและต่ำารวิจด้วิย

องค์การสห์ประชุาชุาต่ิกำาลงัอย่่ในชุ่วิงท่ี่�ม่ควิามสนใจเพิั�มขี่ �น
ต่อ่ประสิที่ธิภัาพัการปฏิิบัตั่ิงานขีองการรักษาสนัต่ิภัาพั ควิาม
พัร้อมด้านสิที่ธิมนษุยชุนขีองบัคุลากรในเคร่�องแบับัขีององค์การ
สห์ประชุาชุาต่ิเป็นปัจจยัห์ลกัในการดำาเนินงานน่ � เชุ่นเด่ยวิกบััควิาม
น่าเชุ่�อถ่อและชุ่�อเส่ยงขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ิ ต่ลอดจนควิามมุ่ง
มั�นในการป้องกนั เพ่ั�อให้์ม่ควิามเป็นม่ออาชุ่พัในการรักษาสนัต่ิภัาพั 

องค์การสห์ประชุาชุาต่ิและประเที่ศสมาชิุกต้่องที่ำาให้์แน่ใจวิา่
บัคุลากรในเคร่�องแบับัเข้ีาใจและม่ที่กัษะในการปฏิิบัตั่ิต่ามควิามรับั
ผิดชุอบัด้านสิที่ธิมนษุยชุนขีองต่น รวิมที่ั �งสามารถที่ำางานในสว่ินขีอง
สิที่ธิมนษุยชุน

สทิี่ธิมนษุยชุนต้่องเป็นสว่ินห์น่�งขีองกระบัวินการสร้างกำาลงัพัล
และการเต่ร่ยมควิามพัร้อมอยา่งเป็นระบับั ซิ่�งจะที่ำาให้์การรักษา
สนัต่ภิัาพัม่ควิามรับัผิดชุอบัต่อ่สาธารณชุนมากขี่ �น และม่ควิามนา่
เชุ่�อถ่อมากขี่ �นต่อ่พันัธมิต่รขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ ิควิามพัร้อม
ด้านสทิี่ธิมนษุยชุนม่วิตั่ถปุระสงค์เพ่ั�อเป็นกรอบัวิา่ข้ีอกำาห์นดใน
ด้านการปฏิิบัตั่งิานท่ี่�ม่อย่ข้่ีอใดท่ี่�ควิรได้รับัการประเมิน ซิ่�งเก่�ยวิข้ีอง
กบััมาต่รฐานด้านสทิี่ธิมนษุยชุนสำาห์รับัประเที่ศท่ี่�ม่กำาลงัพัลและ
ต่ำารวิจ เชุน่เด่ยวิกบััควิามพัร้อมในการปฏิิบัตั่งิาน เป็นควิามพัยายาม
ร่วิมกนัขีองประเที่ศท่ี่�ม่กำาลงัพัลและต่ำารวิจและสำานกัเลขีาธิการ
สห์ประชุาชุาต่ิ ซิ่�งที่ั �งสองฝ่่ายม่สว่ินร่วิมในองค์ประกอบัท่ี่�เก่�ยวิข้ีอง
ที่ั �งห์มดขีองปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพั

เพ่ั�อเสริมสร้างควิามพัร้อมด้านสทิี่ธิมนษุยชุนขีองห์นว่ิยที่ห์ารและ
ต่ำารวิจท่ี่�ได้รับัการสง่กำาลงัพัลในปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัขีององค์การ
สห์ประชุาชุาต่ิ ต้่องม่การดำาเนินการท่ี่�เป็นร่ปธรรมโดยประเที่ศท่ี่�ม่
กำาลงัพัลและต่ำารวิจและองค์การสห์ประชุาชุาต่ ิซิ่�งจะเป็นการเต่ร่ยม
ห์นว่ิยเพ่ั�อรักษามาต่รฐานสทิี่ธิมนษุยชุน และบัร่ณาการข้ีอพิัจารณา
ด้านสทิี่ธิมนษุยชุนเข้ีากบััการที่ำางานขีองห์นว่ิยเห์ลา่นั �นได้ด่ยิ�งขี่ �น 
นอกจากน่ �ยงัมั�นใจได้วิา่บัคุลากรในเคร่�องแบับัจะสามารถที่ำาต่าม
ควิามมุง่มั�นดงักลา่วิได้  o

ทัหารฟิลี่ปิปินส์เตรียมเขี�าส้�สถุานทัี�แจักจั�ายอาหารขีององค์การสหประชาชาตใินระหว�างการ

ฝ่ั่กซึ่�อมรักษ์าสันตภิูาพิในบัังกลี่าเทัศ  จ.ส.อ. จอน ไดเออร์/กองที่พััอากาศสห์รัฐฯ

ดร. นาม่ ด ิราสซิา เข้ีาร่วิมงานกบััสถาบันัสนัต่ภิัาพัระห์วิา่งประเที่ศในเด่อนต่ลุาคม พั.ศ. 2559 ห์ลงั
จากที่ำางานด้านปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัและการคุ้มครองพัลเร่อนขีององค์การสห์ประชุาชุาต่ ินายเจค 
เชุอร์แมน เป็นผ่้อำานวิยการอาวิโุสขีองสถาบันัสนัต่ภิัาพัระห์วิา่งประเที่ศด้านโครงการ และผ่้อำานวิยการ
ขีองศน่ย์ปฏิิบัตั่กิารเพ่ั�อสนัต่ภิัาพัไบัรอนัเออร์คิวิฮาร์ที่ขีองสถาบันัสนัต่ภิัาพัระห์วิา่งประเที่ศ รายงาน
น่ �ม่การเร่ยบัเร่ยงเน่ �อห์าเพ่ั�อให้์เห์มาะสมกบััการนำาเสนอขีอง ฟิอรัม อา่นรายงานฉบับััเต่ม็ซิ่�งสถาบันั
สนัต่ภิัาพัระห์วิา่งประเที่ศเผยแพัร่ในเด่อนเมษายน พั.ศ. 2563 ได้ท่ี่� https://www.ipinst.org/2020/04/
integrating-human-rights-into-operational-readiness-of-un-peacekeepers
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พล.ต์.	(เกษ่ยณอายุรื่าชิการื่)	เอสำ	บ	่อัสำธ์านา/กองที่พัับักอินเด่ย

การประช่มส่ดยอดผู้้�นำาควอดครั�งแรก ได�ส� งขี�อความอย�างชัดเจันไปยงัรัฐบัาลี่จันี

เหต่ใดจันีจัง่สั�นคลี่อน?

ารประชุมุสดุยอดขีองการเจรจาควิามมั�นคงจต่ภุัาค่ 
ห์ร่อควิอด เม่�อเด่อนม่นาคม พั.ศ. 2564 ไมไ่ด้ระบัถุง่
สาธารณรัฐประชุาชุนจ่นโดยต่รง แต่ด่เ่ห์ม่อนรัฐบัาลจ่น

จะถก่สั�นคลอนจากเห์ต่กุารณ์ดงักลา่วิ โดยห์นงัส่อพิัมพ์ัโกลบัอล
ไที่มส์ ซิ่�งที่ำาห์น้าท่ี่�เป็นกระบัอกเส่ยงขีองรัฐบัาลจ่นคาดการณ์วิา่ 
สมาชิุกควิอดอยา่งออสเต่รเล่ย อินเด่ย ญ่�ปุ่ น และสห์รัฐอเมริกา 
ก็คดิวิา่ม่ “ภัยัคกุคามจากจ่น” แม้แต่ก่่อนเกิดเห์ต่กุารณ์ดงักลา่วิ 
เห์น็ได้ชุดัวิา่ จ่นเห์น็ควิามท้ี่าที่ายท่ี่�สำาคญัต่อ่ควิามฝั่นขีองต่นใน
ภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิกท่ี่�ม่จ่นเป็นศน่ย์กลางในการเร่ยกร้องขีอง  
ควิอดให้์เป็นภัมิ่ภัาคท่ี่�เสร่ เปิดกว้ิาง ครอบัคลมุ และแขี็งแรง ซิ่�ง 
“ยด่ต่ามคา่นิยมประชุาธิปไต่ยและไมถ่ก่จำากดัโดยการบ่ับับังัคบัั” 
การท่ี่�กลุม่ประเที่ศที่ั �งส่�ยงัไมไ่ด้รวิมต่วัิเป็นกองกำาลงัท่ี่�เห์น่�ยวิแนน่
ถ่อเป็นควิามห์วิงัขีองจ่น จง่อาจต้่องม่การที่บัที่วินอ่กครั �ง: ผ่้นำา
ขีองควิอดเข้ีาร่วิมการประชุมุสดุยอดเม่�อเด่อนกนัยายน พั.ศ. 
2564 ท่ี่�ที่ำาเน่ยบัขีาวิ และได้เห์น็พ้ัองท่ี่�จะดำาเนินการต่ามวิาระ
สำาคญัผา่นคณะที่ำางานท่ี่�มุง่เน้นที่ั �งสามกลุม่

วารื่ะท่�ไม่ร้ื่ายแรื่ง	แต่์ส่ำ�อคุวามอย่างชัิด่เจัน
ควิามพัยายามขีองควิอดท่ี่�แสดงให้์เห์น็ถง่ควิามเป็นเอกฉนัท์ี่วิา่
ต้่องการระเบ่ัยบัท่ี่�เสร่ เปิดกว้ิาง และเป็นไปต่ามกฎเกณฑ์์ ซิ่�ง
ม่รากฐานมาจากกฎห์มายระห์วิา่งประเที่ศเพ่ั�อยกระดบััควิาม
มั�นคงและควิามเจริญรุ่งเร่อง ต่ลอดจนเพ่ั�อต่อ่ต้่านภัยัคกุคาม
ต่อ่อินโดแปซิฟิิิกและภัมิ่ภัาคอ่�น ๆ แต่ร่ายการวิาระท่ี่�ได้รับัควิาม
สนใจจากที่ั�วิโลกค่อ การเร่ยกร้องให้์ม่การโต้่ต่อบัต่อ่การระบัาด
ขีองโควิิด-19 ร่วิมกนั ในแงข่ีองการประสานควิามพัยายามใน
การฉ่ดวิคัซ่ิน โดยอินเด่ยจะเป็นศน่ย์กลางการผลติ่และได้รับั
ควิามชุว่ิยเห์ล่อจากประเที่ศอ่�นเพ่ั�อผลติ่วิคัซ่ิน 1 พันัล้านเขี็ม
ภัายใน พั.ศ. 2565 คณะที่ำางานอ่กสองคณะจะมุง่เน้นไปท่ี่�
เที่คโนโลย่ให์ม ่ๆ ท่ี่�สำาคญัและการเปล่�ยนแปลงขีองสภัาพัภัมิ่
อากาศ

วิาระดงักลา่วิดเ่ห์ม่อนจะไมร้่ายแรง แต่ใ่นการประชุมุสดุยอด
ครั �งแรกขีองควิอด รัฐบัาลจ่นก็ไมพ่ัลาดท่ี่�จะถก่เชุ่�อมโยงกบัั
ประเดน็ต่า่ง ๆ เชุน่ เสร่ภัาพัในการเดนิเร่อและการบันิ และ
ควิามกงัวิลเก่�ยวิกบััการท่ี่�จ่นได้ที่ำา “การรุกราน” และ “การบ่ับั
บังัคบัั” ต่อ่สมาชิุกควิอด ไมม่่การเอย่ชุ่�อถง่จ่นโดยต่รงในระห์วิา่ง
การประชุมุสดุยอดครั �งดงักลา่วิ แต่จ่่นก็ร้่วิา่ต่นเองได้ท้ี่าที่าย

ระเบ่ัยบัท่ี่�เป็นไปต่ามกฎเกณฑ์์ โดยการไมส่นใจคำาต่ดัสนิขีอง
ศาลอนญุาโต่ต่ลุาการถาวิร พั.ศ. 2559 ท่ี่�ยกเลกิการอ้างสทิี่ธิ�ที่าง
ที่ะเลอยา่งกว้ิางขีวิางขีองจ่นในที่ะเลจ่นใต้่ และได้บังัคบััใชุ้กบัั
ประเที่ศในภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิกอยา่งต่อ่เน่�อง การโต้่ต่อบัขีอง
จ่นท่ี่�เร่ยกการประชุมุควิอดวิา่ “ลทัี่ธิพัห์ภุัาค่แบับัเล่อกปฏิิบัตั่”ิ 
และ “การเม่องโควิิด” แสดงให้์เห์น็ถง่ควิามไมพ่ัอใจท่ี่�ม่ควิามร่วิม
ม่อที่างเล่อกด้านการฉ่ดวิคัซ่ินที่ั�วิโลกเกิดขี่ �นมา ซิ่�งเป็นสิ�งท่ี่�จ่น
พัยายามสงวินไว้ิเพ่ัยงฝ่่ายเด่ยวิเพ่ั�อแสวิงห์าผลกำาไร

รายการควิามท้ี่าที่ายร่วิมท่ี่�จะได้รับัการแก้ไขีโดยควิอด ได้แก่ 
พ่ั �นท่ี่�ไซิเบัอร์ การต่อ่ต้่านการก่อการร้าย การลงที่นุโครงสร้างพ่ั �น
ฐานท่ี่�ม่คณุภัาพั ต่ลอดจนควิามชุว่ิยเห์ล่อด้านมนษุยธรรมและ
การบัรรเที่าภัยัพิับัตั่ ิซิ่�งบัางรายการม่การกลา่วิห์าวิา่จ่นม่สว่ิน
เก่�ยวิข้ีอง เชุน่ การโจมต่่ที่างไซิเบัอร์ และควิามไมโ่ปร่งใสขีอง
องค์การอนามยัโลก 

การย่นยนัขีองควิอดท่ี่�จะสนบััสนนุห์ลกันิต่ธิรรม เสร่ภัาพัใน
การเดนิเร่อและการบันิ คา่นิยมประชุาธิปไต่ย และบัร่ณภัาพัขีอง
ดนิแดน ได้เพิั�มควิามไมพ่ัอใจให้์กบััรัฐบัาลจ่น ซิ่�งได้เริ�มระดม
ยิงโฆษณาชุวินเชุ่�อผา่นห์นงัส่อพิัมพ์ัโกลบัอลไที่ม์ส โดยเร่ยก
อินเด่ยวิา่เป็น “สนิที่รัพัย์ในเชิุงลบั” สำาห์รับักลุม่ต่า่ง ๆ เชุน่ บัริกส์ 
(บัราซิลิ รัสเซ่ิย อินเด่ย จ่น และแอฟิริกาใต้่) และองค์การควิาม
ร่วิมม่อเซ่ิ�ยงไฮ้ และกลา่วิวิา่อินเด่ยไมเ่ข้ีาใจถง่ควิามปรารถนาด่
ขีองจ่น

ปัญหาและคุวามแต์กแยก
จ่นต้่องการให้์โลกเชุ่�อวิา่ม่ควิามแต่กแยกอยา่งรุนแรงระห์วิา่งส่�
ประเที่ศแห์ง่ระบัอบัประชุาธิปไต่ยท่ี่�รวิมต่วัิกนั อยา่งไรก็ต่าม ใน
ขีณะท่ี่�จ่นพัฒันาขี่ �น ควิอดก็ดเ่ห์ม่อนจะเอาชุนะควิามแต่กต่า่ง
เห์ลา่นั �นได้บ้ัาง ม่การยอมรับัคำานิยามท่ี่�แต่กต่า่งมากขี่ �นและมุง่
เน้นพ่ั �นท่ี่�ภัายในอินโดแปซิฟิิิก โดยอินเด่ยมุง่เน้นไปยงัมห์าสมทุี่ร
อินเด่ยที่างต่ะวินัต่กท่ี่�ต่ดิกบััประเที่ศแอฟิริกาและอา่วิ ต่ลอด
จนพ่ั �นท่ี่�อ่�น ๆ ในอินโดแปซิฟิิิก ซิ่�งยงัคงเป็นสิ�งท่ี่�สมาชิุกควิอด
ที่ั �งห์มดมุง่เน้น 

ข้ีอต่กลงพ่ั �นฐานท่ี่�ลงนามโดยอินเด่ยและสห์รัฐฯ เชุน่ สนธิ
สญัญาควิามเข้ีากนัได้ด้านการส่�อสาร ข้ีอต่กลงด้านควิามมั�นคง 
และข้ีอต่กลงการแลกเปล่�ยนและควิามร่วิมม่อพ่ั �นฐาน ต่ลอดจน
การฝ่่กร่วิมที่างเร่อ ได้ปรับัปรุงการที่ำางานร่วิมกนัขีองอินเด่ยกบัั

กระบัอกเสียง
IPDF

ก
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นายโยชิฮิเดะ ซ้ึ่กะ นายกรัฐมนตรีญี�ป่� นในขีณะนั�น (คนทัี�สองจัากทัางขีวา) 

กลี่�าวปราศรัยจัากกร่งโตเกยีวในระหว�างการประช่มส่ดยอดเสมอ่นจัริง

ประจัำาเดอ่นมนีาคม พิ.ศ. 2564 ขีองผู้้�นำาจัากออสเตรเลี่ยี อนิเดยี ญี�ป่� น แลี่ะ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึ่�งเป็นกล่ี่�มทัี�ร้�จักักนัในช่�อควอด

นายสกอ็ตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลี่ยี เขี�าร�วมการประช่มส่ดยอด

เสมอ่นจัริงจัากซิึ่ดนีย์กบััผู้้�นำาอนิเดยี สหรัฐอเมริกา แลี่ะญี�ป่� น (จัากซึ่�ายตาม

ลี่ำาดบัั) ในเดอ่นมนีาคม พิ.ศ. 2564   

ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส

สมาชิุกควิอดประเที่ศอ่�น ๆ ท่ี่�ดำาเนินงานภัายใต้่กรอบัพันัธมิต่รที่าง
ที่ห์ารขีององค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอต่แลนต่กิเห์น่อ ห์ร่อนาโต่

อินเด่ยเป็นสมาชิุกควิอดเพ่ัยงประเที่ศเด่ยวิท่ี่�ม่พัรมแดนต่ดิกบัั
จ่น ซิ่�งนั�นเป็นท่ี่�มาขีองควิามต่ง่เคร่ยดมานานห์ลายที่ศวิรรษ จ่นได้
พัยายามอยา่งเต่ม็ท่ี่�ในการสร้างควิามไมล่งรอยกนัในห์ม่ส่มาชิุก 
ควิอด โดยการรักษาควิามสมัพันัธ์ขีองจ่นกบััอินเด่ยให้์ดม่่ควิามสบััสน
ระห์วิา่งควิามต่ง่เคร่ยดและควิามสามคัค่ ห์ลงัจากท่ี่�ม่การเผชิุญห์น้า
กนัต่ามแนวิชุายแดนที่างที่ห์ารท่ี่�ดอกลมัและลาดกัห์์ ก็ถ่อเป็นท่ี่�ชุดัเจน
สำาห์รับัชุาวิอินเด่ยวิา่จ่นไมส่ามารถไว้ิวิางใจได้ ซิ่�งนั�นที่ำาให้์จดุย่นขีอง
อินเด่ยม่ควิามชุดัเจนยิ�งขี่ �น การข้ีองเก่�ยวิที่างเศรษฐกิจขีองสมาชิุก  

ควิอดแต่ล่ะประเที่ศกบััจ่นจำาเป็นต้่องม่ห์ว่ิงโซิอ่ปุที่าน ดจิิที่ลั และ
ระบับันิเวิศที่างเที่คโนโลย่ท่ี่�ย่ดห์ยุน่ โดยจะต้่องพั่�งพัาจ่นให้์น้อยท่ี่�สดุ

ม่มต่เิห์น็พ้ัองกนัในห์ม่ส่มาชิุกควิอดเก่�ยวิกบััการสนบััสนนุ
ควิามเป็นศน่ย์กลางขีองสมาคมประชุาชุาต่ิแห์ง่เอเชุ่ยต่ะวินัออก
เฉ่ยงใต้่ ห์ร่ออาเซ่ิยน ในภัมิ่ภัาคน่ � แต่ก่ารรวิมมต่ิดงักลา่วิเข้ีาไปใน
การพิัจารณาขีองควิอดจะได้รับัการอภิัปรายกนัอ่กครั �ง โดยคำานง่
ถง่อิที่ธิพัลขีองจ่นท่ี่�ม่ต่อ่อาเซ่ิยน โดยที่ั�วิไปแล้วิ ประเที่ศสมาชิุก
อาเซ่ิยนบัางประเที่ศได้สง่เส่ยงอยา่งออ่นแรงเพ่ั�อต่อ่ต้่านการรุกราน
ขีองจ่น (ฟิิลปิปินส์ เว่ิยดนาม) เป็นครั �งคราวิ โดยคาดห์วิงัวิา่ประเที่ศ
มห์าอำานาจขีองโลกจะต่รวิจสอบัควิามสุม่เส่�ยงขีองจ่น เน่�องจาก
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นายนเรนทัระ โมทั ี

นายกรัฐมนตรีอนิเดยี 

ได�รับัวคัซีึ่นโควดิ-19 

ในกร่งนิวเดลี่เีม่�อเดอ่น

มนีาคม พิ.ศ. 2564

ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส

ประเที่ศดงักลา่วิเห์น็วิา่เป็นเร่�องยากท่ี่�จะย่นห์ยดัต่อ่ต้่าน
การรุกรานขีองจ่นด้วิยต่นเอง ซิ่�งนั�นที่ำาให้์จ่นยงัคงกล้าท่ี่�
จะรุกรานเข้ีาไปในที่ะเลจ่นใต้่และภัมิ่ภัาคน่ �อย่เ่ร่�อย ๆ จ่น
พัยายามจดัการกบััประเที่ศต่า่ง ๆ ในร่ปแบับัที่วิิภัาค่มา
โดยต่ลอด โดยใชุ้อำานาจขีองต่นเองให้์เกิดประโยชุน์ ในการ
ต่ดิต่อ่กบััออสเต่รเล่ย อินเด่ย ญ่�ปุ่ น และสห์รัฐฯ เป็นการ
สว่ินต่วัิ จ่นจะยงัคงมุง่มั�นที่ำาให้์ควิอดออ่นแอลงผา่น
เง่�อนไขีแบับัที่วิิภัาค่

ววัิฒนาการื่ของคุวอด่จัะด่ำาเนินต่์อไปหร่ื่อไม่?
ควิอดได้จดัต่ั �งขี่ �นห์ลงัจากเกิดเห์ต่กุารณ์สน่ามิที่ำาลายล้าง
ในมห์าสมทุี่รอินเด่ยใน พั.ศ. 2547 ในฐานะกลุม่แกนกลาง
ด้านสน่ามิ ซิ่�งดำาเนินการเพ่ั�อต่อบัสนองควิามชุว่ิยเห์ล่อ
ด้านมนษุยธรรมและการบัรรเที่าภัยัพิับัตั่ท่ิี่�นา่เชุ่�อถ่อ การ
ฝ่่กซ้ิอมขีองกองที่พััเร่อมาลาบัาร์แบับัพัห์ภุัาค่ที่ำาให้์กลุม่
เข้ีาใจถง่ควิามสามารถในการที่ำางานร่วิมกนัเพ่ั�อต่อ่ต้่าน
การกระที่ำาอนัเป็นโจรสลดั ควิามชุว่ิยเห์ล่อด้านมนษุยธรรม

และการบัรรเที่าภัยัพิับัตั่ ิและภัารกิจที่างที่ะเลอ่�น ๆ สมา
ชิุกควิอดวิางแผนให้์ประเที่ศต่นเองม่ควิามมุง่มั�นท่ี่�จะสร้าง
เคร่อขีา่ยท่ี่�เปิดกว้ิางและโปร่งใส ซิ่�ง “จะชุว่ิยให้์ผ่้คน สนิค้า 
เงินที่นุ และควิามร้่สามารถไห์ลเว่ิยนได้อยา่งอิสระ” 

ควิอดยงัไมย่อมรับัวิา่ต่นเองม่บัที่บัาที่ในการต่รวิจสอบั
ควิามสุม่เส่�ยงขีองจ่นในอินโดแปซิฟิิิก ห์ร่อสามารถปฏิิบัตั่ิ
การในฐานะกองกำาลงัที่ห์ารร่วิมได้ ในควิามเป็นจริง ควิอด
ได้เล่อกท่ี่�จะเจรจาต่อ่รองในการกลา่วิวิา่ต่นเองไมไ่ด้มุง่เน้น
ไปยงัประเที่ศใดประเที่ศห์น่�งโดยเฉพัาะ

ยทุี่ธศาสต่ร์ในการรุกรานท่ี่�เพิั�มขี่ �นขีองจ่นในที่ะเลจ่นใต้่
และที่ะเลจ่นต่ะวินัออกและในลาดกัห์์ ซิ่�งเป็นประเดน็ข้ีอ
พิัพัาที่ที่างพัรมแดนระห์วิา่งอินเด่ยกบััจ่น ถ่อเป็นควิาม
กงัวิลท่ี่�ร้ายแรง โดยไมเ่พ่ัยงกบััประเที่ศท่ี่�ได้รับัผลกระที่บั
โดยต่รงจากเขีต่เศรษฐกิจพิัเศษท่ี่�ที่บััซ้ิอนกนัห์ร่อพัรมแดน
ท่ี่�ไมส่งบั แต่ย่งัรวิมถง่ประเที่ศอ่�น ๆ ในโลกด้วิย จ่นยงั
คงเปล่�ยนแปลงพ่ั �นท่ี่�ที่างที่ะเลและเกาะต่า่ง ๆ ให้์เป็น
ฐานที่พััที่างที่ห์ารและคาดห์วิงัวิา่ชุาต่ิอ่�น ๆ จะให้์การ
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ยอมรับัฐานที่พััเห์ลา่น่ � แม้วิา่จ่นจะปรับัใชุ้อนสุญัญา
สห์ประชุาชุาต่วิิา่ด้วิยกฎห์มายที่างที่ะเลอยา่งไมเ่ห์มาะ
สมเพ่ั�ออ้างสทิี่ธิ�ในเขีต่เศรษฐกิจพิัเศษรอบัพ่ั �นท่ี่�ดงักลา่วิ
กวิา่ 200 ไมล์ที่ะเล สง่ผลให้์ที่ะเลจ่นใต้่ได้กลายไปเป็น 
“ที่ะเลสาบัจ่น” ในชุว่ิงระยะเวิลาห์น่�ง 

การรุกรานขีองจ่นคกุคามเสร่ภัาพัในการเดนิเร่อและ
การบันิต่ลอดเส้นที่างคมนาคมที่างที่ะเลที่ั�วิโลกและอาจ
นำาไปส่ข้่ีอจำากดัต่า่ง ๆ เชุน่ การสร้างเขีต่แสดงต่นเพ่ั�อการ
ป้องกนัภัยัที่างอากาศในที่ะเลจ่นใต้่ การกระที่ำาดงักลา่วิ
ขีองประเที่ศใดก็ต่ามเพ่ั�อจำากดัเสร่ภัาพัในการเดินเร่อและ
การบันิ ห์ร่อละเมิดห์ลกันิต่ธิรรมจะต้่องได้รับัการคดัค้าน
จากคณะมนต่ร่ควิามมั�นคงแห์ง่สห์ประชุาชุาต่ท่ิี่�ได้รับัการ
สนบััสนนุจากควิอด

จำาเป็นต้่องม่การดำาเนินการต่ามวิิสยัที่ศัน์ขีองอินโด
แปซิฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิดกว้ิาง บันพ่ั �นฐานขีองกฎระเบ่ัยบั
และกรอบัที่างกฎห์มาย สมาชิุกควิอดที่ั �งห์มด ยกเว้ิน
สห์รัฐฯ ได้ให้์สตั่ยาบันัต่อ่อนสุญัญาสห์ประชุาชุาต่วิิา่ด้วิย
กฎห์มายที่างที่ะเล ดงันั �นสห์รัฐฯ จง่จำาเป็นต้่องกระที่ำา
เชุน่เด่ยวิกนัเพ่ั�อให้์ม่มาต่รฐานที่างศ่ลธรรมที่ดัเท่ี่ยม จ่นม่
ควิามมั�นใจอย่พ่ัอสมควิรวิา่สห์รัฐฯ ห์ร่อประเที่ศอ่�น ๆ จะ
ไมใ่ชุ้กำาลงัที่างที่ห์ารในการร่ �อถอนโครงสร้างพ่ั �นฐานใน
ที่ะเลจ่นใต้่ 

นอกจากน่ � จ่นยงัเพิั�มศกัยภัาพัขีองกองที่พััเร่อในระดบัั
ท่ี่�ไมเ่คยม่มาก่อน ในบัริบัที่น่ � จง่ม่ควิามจำาเป็นท่ี่�ควิอดจะ
ต้่องเสริมสร้างควิามแขี็งแกร่งให้์กบััต่นเองนอกเห์น่อจาก
การฝ่่กท่ี่�มาลาบัาร์ และการเพิั�มฟัินเฟ่ิองในร่ปแบับัขีอง
การเสริมสร้างศกัยภัาพัที่างที่ะเล การปรับัปรุงการที่ำางาน
ร่วิมกนัเพิั�มเต่มิ และการเพิั�มศกัยภัาพัในการครอบัครอง
จดุยทุี่ธศาสต่ร์ท่ี่�ม่ควิามออ่นไห์วิต่อ่จ่น ควิอดไมไ่ด้เป็น
พันัธมิต่รที่างที่ห์าร ดงันั �นจง่จำาเป็นต้่องม่โครงสร้างอยา่ง
เป็นที่างการและเลขีาธิการเพ่ั�อจดัการในสว่ินน่ �ให้์ดำาเนิน
การต่อ่ไป

เส้ำนทางในภัายภัาคุหน้าสำำาหรัื่บคุวอด่
จะม่การผลติ่วิคัซ่ินต้่านโควิิด-19 ในอินเด่ยและได้รับัการ
สนบััสนนุที่างการเงินจากญ่�ปุ่ นและสห์รัฐฯ โดยม่การสนบัั
สนนุด้านโลจิสต่กิส์จากออสเต่รเล่ย ควิามต่ั �งใจขีองควิอด
ท่ี่�จะเสริมสร้างควิามร่วิมม่อที่างการแพัที่ย์ วิิที่ยาศาสต่ร์ 
การเงิน การผลติ่ เที่คโนโลย่ให์ม ่ๆ ท่ี่�สำาคญั และศกัยภัาพั
ในการพัฒันาในอนาคต่นั �นถ่อเป็นการก้าวิไปในทิี่ศที่างท่ี่�
ถก่ต้่อง นอกจากน่ � การแบัง่ปันเที่คโนโลย่ท่ี่�เป็นนวิตั่กรรม
และการสร้างศกัยภัาพัสำาห์รับัควิามท้ี่าที่ายด้านสภัาพัภัมิ่
อากาศก็จะเป็นประโยชุน์ต่อ่มนษุยชุาต่เิชุน่กนั ห์ากม่การ
ดำาเนินการต่ามท่ี่�กลา่วิมา มาต่รการเห์ลา่น่ �จะที่ำาให้์ควิอด
เป็นการรวิมกลุม่ท่ี่�ม่ประสทิี่ธิภัาพัอยา่งแนน่อน

ประเที่ศสมาชิุกควิอดต้่องยงัคงม่เสร่ภัาพัในการเดนิ
เร่อและการฝ่่กซ้ิอมที่างที่ห์ารในภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิก 

เน่�องจากจ่นก็ยงัคงดำาเนินการดงักลา่วิอย่เ่ชุน่เด่ยวิกนั 
ห์ากสถานการณ์ที่างยทุี่ธศาสต่ร์เลวิร้ายลง อาจจำาเป็น
ต้่องจดัวิางต่ำาแห์นง่ขีองกลุม่ท่ี่�เร่ยกวิา่กลุม่สงัเกต่การณ์
ที่ห์ารที่างที่ะเลขีองสห์ประชุาชุาต่ิ เพ่ั�อป้องกนัไมใ่ห้์เกิด
ควิามขีดัแย้งโดยไมไ่ด้ต่ั �งใจ ซิ่�งเกิดขี่ �นได้ในภัมิ่ภัาคท่ี่�ม่
จำานวินเร่อรบัอย่อ่ยา่งห์นาแนน่ในภัารกิจเสร่ภัาพัในการ
เดนิเร่อ

การประชุมุสดุยอดขีองควิอดดงักลา่วิไมไ่ด้สง่
สญัญาณการขียายต่วัิใด ๆ แต่ก่ลุม่ก็จำาเป็นต้่องม่ควิาม
ย่ดห์ยุน่ในการรวิมประเที่ศประชุาธิปไต่ยท่ี่�ม่แนวิคิด
คล้ายกนั เน่�องจากห์ลายประเที่ศม่ควิามกระต่่อร่อร้นท่ี่�
จะเข้ีาร่วิมกบััควิอด เพัราะภัมิ่ภัาคอินโดแปซิฟิิิกกำาลงัจะ
กลายเป็นศน่ย์กลางขีองแรงโน้มถ่วิงที่างเศรษฐกิจและ
ศน่ย์กลางการผลติ่ขีองโลก การสนบััสนนุขีองกองที่พััเร่อ
ประเที่ศอ่�น ๆ เชุน่ กองที่พััเร่อฝ่รั�งเศส เยอรมน่ สห์ราชุ
อาณาจกัร และประเที่ศสมาชิุกอ่�น ๆ ขีองนาโต่ จะชุว่ิย
ยบััยั �งเห์ลา่ประเที่ศท่ี่�ที่ำาลายสนัต่ภิัาพั ควิอดในร่ปแบับั
ปัจจบุันัอาจไมไ่ด้จดัต่ั �งขี่ �นเพ่ั�อต่รวิจสอบัควิามสุม่เส่�ยง
ขีองจ่น ห์ากแต่ก็่ม่ศกัยภัาพัท่ี่�จะกลายเป็นห์น่�งในเคร่�อง
ม่อท่ี่�ม่ประสทิี่ธิภัาพัมากท่ี่�สดุในการต่รวิจสอบัดงักลา่วิ
อยา่งแนน่อน ปฏิิกิริยาขีองชุาวิจ่นชุ่ �ให้์เห์น็วิา่ควิอดได้
กลา่วิเต่่อนจ่นอยา่งแนน่อน โดยท่ี่�ควิอดไมแ่ม้แต่จ่ะเอย่ถง่
ชุ่�อประเที่ศด้วิยซิำ �า  o

ขีบัวนรถุขีองกองทัพัิ

อนิเดยีเคลี่่�อนผู้�านช�องเขีา

ทัี�มพีิรมแดนตดิกบััจันี

ในเมอ่งลี่าดกัห์ ประเทัศ

อนิเดยี อนิเดยีเป็นประเทัศ

สมาชิกขีองการเจัรจัาความ

มั�นคงจัต่ภูาค ีหร่อควอด 

เพิยีงประเทัศเดยีวทัี�มี

พิรมแดนตดิกบััจันี

เอเอฟิพ่ั/เก็ต่ต่่ �อิมเมจ

พัล.ต่. เอส บ่ั อสัธานา ท่ี่�เกษ่ยณอายรุาชุการจากกองที่พััอินเด่ย เป็นห์วัิห์น้าผ่้
ฝ่่กสอนขีองสถาบันับัริการแห์ง่สห์ประชุาชุาต่ิขีองอินเด่ย ซิ่�งเป็นสถาบันัวิิจยัท่ี่�เก่า
แก่ท่ี่�สดุขีองประเที่ศ นายอสัธานาเป็นนกัวิิเคราะห์์ด้านยทุี่ธศาสต่ร์และควิามมั�นคง 
และเป็นนายพัลที่ห์ารราบัท่ี่�ได้รับัเห์ร่ยญต่รา พัร้อมที่ั �งม่ประสบัการณ์ 40 ป่ในการ
ปฏิิบัตั่งิานระดบััชุาต่แิละระดบัันานาชุาต่ ิรวิมถง่ท่ี่�องค์การสห์ประชุาชุาต่ ิบัที่ควิาม
น่ �ต่่พิัมพ์ัครั �งแรกในเด่อนม่นาคม พั.ศ. 2564 โดยไฟิแนนเชุ่ยล เอก็ซ์ิเพัรส ออนไลน์ 
โดยม่การเร่ยบัเร่ยงเน่ �อห์าเพ่ั�อให้์เห์มาะสมกบััการนำาเสนอขีอง ฟิอรัม
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ประเทั่องปัญญา
IPDF

การประมิวลกฎหุ้มิายน่านนำ�าและการปฏิิรูปคำาส่ั่ง
การ รุ ก ร านของจีี นใ นท ะ เ ล จีี นต ะ วัั น ออกแล ะท ะ เ ล จีี นใต้

ด่รื่.	เหว่ยน	ถั�ญ	จุัง	และ	นายเล	งอ็ก	หาน	งนั

กฎห์มายวิา่ด้วิยควิามปลอดภัยัด้านการจราจรที่างที่ะเลขีองสาธารณรัฐ
ประชุาชุนจ่นม่ผลบังัคบััใชุ้เม่�อวินัท่ี่� 1 กนัยายน พั.ศ. 2564 โดยกำาห์นด
ให้์เร่อต่า่งชุาต่ิที่กุลำาท่ี่�เข้ีาส่น่า่นนำ �าจ่นต้่องแจ้งต่อ่ห์นว่ิยงานที่างที่ะเล เพ่ั�อ

ดำาเนินการขีออนญุาต่และย่�นต่อ่กองบัญัชุาการและการกำากบััดแ่ลขีองจ่น ซิ่�งเกิดขี่ �น
ห์ลงัจากรัฐบัาลจ่นผา่นร่างกฎห์มายเม่�อเด่อนกมุภัาพันัธ์ พั.ศ. 2564 ท่ี่�อนญุาต่ให้์
กองกำาลงัรักษาชุายฝั่�งจ่นสามารถใชุ้กำาลงับังัคบััเร่อต่า่งชุาต่ท่ิี่�ละเมิดอำานาจอธิปไต่ย
ขีองจ่น กฎห์มายที่ั �งสองฉบับััม่นยัยะแฝ่งท่ี่�ร้ายแรงต่อ่ระเบ่ัยบัระห์วิา่งประเที่ศ 
นอกจากน่ � ยงัละเมิดบัที่บัญัญตั่ิขีองอนสุญัญาสห์ประชุาชุาต่วิิา่ด้วิยกฎห์มายที่าง
ที่ะเลท่ี่�มอบัสทิี่ธิ�ในการผา่นนา่นนำ �าได้โดยไมต้่่องได้รับัอนญุาต่จากรัฐบัาลขีองรัฐ
ชุายฝั่�ง

การประมวิลกฎห์มายนา่นนำ �าท่ี่�เป็นข้ีอพิัพัาที่ขีองจ่นได้พัฒันามาจนถง่ขีั �น
ต่อนการขียายต่วัิในปัจจบุันัเป็นเวิลากวิา่สามที่ศวิรรษแล้วิ กฎห์มายวิา่ด้วิย
ที่ะเลอาณาเขีต่และเขีต่ต่ดิต่อ่กนั พั.ศ. 2535 ยงัก่อให้์เกิดควิามไมพ่ัอใจในรัฐต่า่ง ๆ 
ด้วิยการละเมิดบัที่บัญัญตั่ิขีองอนสุญัญาสห์ประชุาชุาต่วิิา่ด้วิยกฎห์มายที่างที่ะเล ท่ี่�
ได้กำาห์นดเส้นฐานสำาห์รับัการวิดัที่ะเลอาณาเขีต่และเขีต่ที่างที่ะเลอ่�น ๆ จ่นใชุ้วิิธ่เส้น
ฐานแบับัต่รง ซิ่�งจะเชุ่�อมต่อ่จดุฐานระห์วิา่งห์ม่เ่กาะต่า่ง ๆ ท่ี่�อย่ห่์า่งจากชุายฝั่�งจ่น 
และที่ำาให้์ที่ะเลอาณาเขีต่และเขีต่เศรษฐกิจพิัเศษม่การขียายต่วัิ ซิ่�งเป็นการละเมิด
สทิี่ธิขีองประเที่ศอ่�น ๆ ในการใชุ้นา่นนำ �าเห์ลา่นั �นต่ามท่ี่�กฎห์มายระห์วิา่งประเที่ศ
อนญุาต่

กฎห์มายภัายในประเที่ศจ่นท่ี่�อย่น่อกเห์น่อจากท่ี่�กฎห์มายระห์วิา่งประเที่ศ
อนญุาต่ จะสร้างโอกาสในการพัฒันาเป้าห์มายที่างดนิแดนขีองจ่นผา่นวิิธ่การบ่ับั
บังัคบัั ซิ่�งเป็นการแลกเปล่�ยนกบััดนิแดนและอำานาจอธิปไต่ยขีองรัฐต่า่ง ๆ ในภัมิ่ภัาค 
มาต่รา 12 ขีองกฎห์มายกองกำาลงัรักษาชุายฝั่�งอนญุาต่ให้์กองกำาลงัรักษาชุายฝั่�ง
จ่นปกป้องอธิปไต่ย ผลประโยชุน์ที่างที่ะเล เกาะเท่ี่ยม และสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก
และสิ�งก่อสร้างต่า่ง ๆ ขีองจ่นในนา่นนำ �าท่ี่�จ่นได้อ้างสทิี่ธิ� นอกจากน่ � กองกำาลงัรักษา
ชุายฝั่�งจ่นยงัสามารถร่ �อถอนอาคาร สิ�งปลก่สร้าง อปุกรณ์ลอยนำ �าท่ี่�สร้างขี่ �นในที่ะเล 
เกาะ และแนวิปะการัง ภัายใต้่เขีต่อำานาจศาล ต่ามมาต่รา 20 ขีองกฎห์มายดงักลา่วิ

กฎห์มายวิา่ด้วิยควิามปลอดภัยัด้านการจราจรที่างที่ะเลได้ให้์อำานาจแก่พัรรค
คอมมิวินิสต์่จ่นในการควิบัคมุกิจกรรมอ่�น ๆ ในนา่นนำ �าขีองต่นเอง โดยการกำาห์นด
ห์มวิดห์ม่ข่ีองเร่อต่า่งชุาต่ิท่ี่�ต้่องให้์ข้ีอมล่ขีองต่นเม่�อเดนิเร่อและเท่ี่ยบัเร่อในเขีต่
นำาร่อง ซิ่�งห์มายควิามวิา่พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นสามารถกำาห์นดเขีต่นำาร่องในพ่ั �นท่ี่�
พิัพัาที่ได้ แม้ในเขีต่เศรษฐกิจพิัเศษขีองผ่้ อ้างสทิี่ธิ�ประเที่ศอ่�นก็ต่าม

กฎห์มายวิา่ด้วิยควิามปลอดภัยัด้านการจราจรที่างที่ะเลและกฎห์มายกอง

กำาลงัรักษาชุายฝั่�งนั �นเป็นมากกวิา่การละเมิดกฎห์มาย
ระห์วิา่งประเที่ศ โดยกฎห์มายดงักลา่วิได้สง่เสริมควิาม
ที่ะเยอที่ะยานท่ี่�ยิ�งให์ญ่ขี่ �นในการชุว่ิยผลกัดนัการอ้างสทิี่ธิ�

ขีองจ่นโดยใชุ้กระบัวินการยตุ่ธิรรมขีองต่นเอง
แนวิที่างขีองจ่นพั่�งพัาเง่�อนไขีที่างกฎห์มายท่ี่�กำาห์นด

ไว้ิอยา่งคลมุเคร่อเพ่ั�อจะได้ต่่ควิามกฎห์มายนั �นแคเ่ฉพัาะ
ต่ามควิามจำาเป็น มาต่รา 74 ขีองกฎห์มายกองกำาลงัรักษา
ชุายฝั่�งนิยามให้์ "นา่นนำ �าภัายใต้่เขีต่อำานาจศาลขีองจ่น" 
รวิมถง่ "นา่นนำ �าอ่�น ๆ" ในแงท่่ี่�สามารถห์มายถง่นา่นนำ �าท่ี่�เป็นข้ีอพิัพัาที่และนา่นนำ �าท่ี่�
จ่นอ้างสทิี่ธิ�ในกฎห์มายวิา่ด้วิยที่ะเล พั.ศ. 2535 ในขีณะเด่ยวิกนั กฎห์มายที่างที่ะเล
ฉบับััให์มน่่ �ก็ยงัม่ควิามคลมุเคร่อวิา่จะม่การบังัคบััใชุ้กฎห์มายมาต่ราให์มห่์ร่อไม ่แล้วิ
ใชุ้ในวิงกว้ิางเพ่ัยงใด รุนแรงเพ่ัยงใด และจะครอบัคลมุพ่ั �นท่ี่�ที่างภัมิ่ศาสต่ร์ใดบ้ัาง 

ในระดบััภัมิ่ภัาค จ่นต้่องการกำาห์นดระเบ่ัยบัให์มท่่ี่�ใชุ้มานานห์ลายที่ศวิรรษ 
และกฎห์มายภัายในประเที่ศถ่อเป็นองค์ประกอบัสำาคญัขีองควิามพัยายามในการ
กำาห์นดกฎเกณฑ์์และบัรรที่ดัฐานที่างที่ะเล กฎห์มายกองกำาลงัรักษาชุายฝั่�งเป็นภัยั
คกุคามท่ี่�กำาลงัจะเกิดขี่ �นกบััประเที่ศท่ี่�ม่ข้ีอพิัพัาที่กบััจ่นในที่ะเลจ่นต่ะวินัออกและ
ที่ะเลจ่นใต้่ กฎห์มายดงักลา่วิชุว่ิยเสริมสร้างข้ีอโต้่แย้งท่ี่�จ่นต้่องการสร้างพ่ั �นฐานที่าง
กฎห์มายเพ่ั�อสร้างควิามชุอบัธรรมในการเผชิุญห์น้าที่างกายภัาพัในที่ะเล

ในที่างปฏิิบัตั่ ิรัฐบัาลจ่นเริ�มใชุทัี่า่ห์มอบัท่ี่�พัร้อมโจมต่่มากขี่ �นเร่�อย ๆ ด้วิยอำานาจ
ที่างเศรษฐกิจและการที่ห์ารท่ี่�เพิั�มมากขี่ �น ที่ำาให้์พัรรคคอมมิวินิสต์่จ่นสามารถกำาห์นด
กฎห์มายภัายในประเที่ศขีองต่นวิา่ด้วิยพ่ั �นท่ี่�ท่ี่�ควิบัคมุได้ โดยไมค่ำานง่วิา่พ่ั �นท่ี่�เห์ลา่
นั �นจะอย่ใ่นเขีต่อำานาจศาลขีองต่นต่ามกฎห์มายห์ร่อไม ่และด้วิยคา่ใชุ้จา่ยที่างการ
ที่ห์ารท่ี่�สง่ถง่ 2.52 แสนล้านดอลลาร์สห์รัฐ (ประมาณ 8.4 ล้านล้านบัาที่) ใน พั.ศ. 
2563 โดยจ่นได้เปล่�ยนกองเร่อขีองต่นเองและปลอมแปลงเร่ออาสาสมคัรให้์กลาย
เป็นเร่อบ่ัฮ่มอธท่ี่�ม่ขีนาดให์ญ่ เพ่ั�อให้์เห์น่อกวิา่กองที่พััเร่อและห์นว่ิยงานบังัคบััใชุ้
กฎห์มายในภัมิ่ภัาค ในบัริบัที่น่ � การบังัคบััให้์เร่อจากประเที่ศเลก็ ๆ ปฏิิบัตั่ิต่าม
กฎห์มายดงักลา่วิดเ่ห์ม่อนจะไมใ่ชุเ่ร่�องยากสำาห์รับัรัฐบัาลจ่น ซิ่�งเป็นการสร้างควิาม
ต่่�นต่ระห์นกให้์แก่รัฐในภัมิ่ภัาคและประชุาคมโลกต่ามกฎระเบ่ัยบั

ดร. เห์ว่ิยน ถั�ญ จงุ เป็นผ่้อำานวิยการศน่ย์การศก่ษานานาชุาต่แิห์ง่ไซิง่อ่น คณะสงัคมศาสต่ร์และ
มนษุยศาสต่ร์ มห์าวิิที่ยาลยัแห์ง่ชุาต่เิว่ิยดนาม ในนครโฮจิมินห์์ นายเล ง็อก ห์าน งนั เป็นนกัวิิจยัท่ี่�ศน่ย์
การศก่ษานานาชุาต่แิห์ง่ไซิง่อ่น บัที่ควิามน่ �ต่่พิัมพ์ัครั �งแรกเม่�อวินัท่ี่� 27 กนัยายน พั.ศ. 2564 ในเวิบ็ัไซิต์่
โครงการเพ่ั�อควิามโปร่งใสที่างที่ะเลในเอเชุ่ย ขีองศน่ย์ศก่ษายทุี่ธศาสต่ร์และกิจการระห์วิา่งประเที่ศ 
โดยม่การเร่ยบัเร่ยงเน่ �อห์าเพ่ั�อให้์เห์มาะสมกบััการนำาเสนอขีอง ฟิอรัม

เม่�อเดอ่นสิงหาคม พิ.ศ. 

2564 กองกำาลี่งัรักษ์า

ชายฝัั่�งจัากญี�ป่� นแลี่ะ

สหรัฐอเมริกาได�เคลี่่�อน

พิลี่ผู้�านไปยงัทัะเลี่จันี

ตะวนัออก

ดแิอสโซิซิเิอที่เต่ด็ เพัรส
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