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เรื่� ่ องเด่่ น
8 ภััยคุุกคามทางอวกาศ

	การวิิเคราะห์์ขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศ การ
พััฒนา และนโยบายต่่าง ๆ

16 แผนการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัั บจัักรวรรดิิ
คอมมิิวนิิสต์์ สากล

	จากการต่่อต้้ านการปรัับปรุุงระเบีียบระหว่่างประเทศ
	พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนปรารถนาจะใช้้ อำำ�นาจครอบงำำ�
แม้้ จะมีีเสีียงปฏิิเสธ

22 การยกระดัับในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก

	พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนให้้ การสนัับสนุุนประเทศในหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิกจากภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคงต่่าง ๆ

28 ตลาดมืืดในการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่ างประเทศ
	สมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนโยกย้้ ายเงิินอย่่างเปิิ ดเผย
	ซึ่่ง� เป็็ นการคุุกคามความมั่่�นคง

32 การแพร่่ กระจายเชิิงกลยุุทธ์์ ของการ
บิิดเบืือนข้้ อมููล

	วิิธีีการที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนทำำ�ให้้ สภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููล
ข่่าวสารกลายเป็็ นอาวุุธ และวิิธีีต่่อกร

36 ความขััดแย้้ งทางเศรษฐกิิจกัับจีีน
	เผชิิญภััยไปด้้ วยกััน

44 รัั สเซีียและกองทััพเงา

	กลุ่่�มวากเนอร์์ สร้้างอิิทธิิพลด้้ านการต่่างประเทศ
แก่่นายปููติินด้้ วยการปฏิิเสธความรัับผิิดชอบ
และพรรคพวกของเขายัังช่่วยเสริิ มทััพธุรุ กิิจ

50 การต่่ อสู้้�กัับการค้้ ามนุุษย์์ ในอ่่ าวเบงกอล

	ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ าน
เทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนมุ่่�งมั่่�นที่่�จะต่่อสู้้�กัับ
การแสวงหาผลประโยชน์์จากผู้้�หญิิงและเด็็ก

56 การบููรณาการสิิทธิิมนุุษยชนเข้้ ากัับ
การรัั กษาสัันติิภาพ

56

	องค์์การสหประชาชาติิส่ง่ เสริิ มความพร้้ อมในด้้ าน
	สำำ�คัญ
ั เพื่่�อเสริิ มสร้้างการปฏิิบัติั งิ าน

สารบััญหลััก
4 นานาทัศนะอินโดแปซิฟิก
5 ผู้เขียนบทความ
6 มองภูมิภาค

	ข่าวสารจากอินโดแปซิฟิก

62 กระบอกเสียง

	การประชุุมสุุดยอดผู้้�นำำ�ควอดครั้้�งแรก ได้้ ส่ง่ ข้้ อความอย่่าง
	ชััดเจนไปยัังรััฐบาลจีีน

66 ประเทืองปั ญญา

กฎหมายทางทะเลฉบัับใหม่่ของจีีน สร้้างหน
	ทางในการขยายดินแดนผ่านการบีบบังคับ

67 ภาพส่ งท้ าย

เรื่� ่ องจากปก:
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ภาพประกอบนี้้ �สื่่�อให้้ เห็็นถึึงความ
สำำ�คัญ
ั ของประเทศพัันธมิิตรและ
หุ้้�นส่่วนที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อต่่อ
ต้้ านการรุุกรานของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน สู่่ก� ารรัักษาอิินโด
แปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

นานาทััศนะ

IPDF

เรีียนท่่านผู้้�อ่่านที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้้ อนรัับสู่�นิ่ ิตยสารอิินโดแปซิิฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม ฉบัับว่า่ ด้้ วยความเสี่่�ยงด้้ านความ
มั่่�นคงที่่�ทวีีคููณขึ้้ �นศตวรรษที่่� 21 ได้้ นำำ�พาให้้ ประเทศต่่าง ๆ เข้้ ามาใกล้้ ชิิดกัันในรููปแบบ
ของโลกาภิิวัตน์
ั ์ เมื่่�อรวมกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�พลิกิ ผัันอย่่างรวดเร็็ว สภาพแวดล้้ อม
เช่่นนี้้ �จึึงทำำ�ให้้ ขอบเขตของภััยคุุกคามความมั่่�นคงแบบดั้้�งเดิิมมีีความไม่่ชัดั เจนมากขึ้้ �น ฉบัับ
นี้้ �จะวิิเคราะห์์ความท้้ าทายของภััยคุุกคามเหล่่านี้้ �ที่่�มีีต่่อความสงบเรีียบร้้ อยตามกฎระเบีียบ
ระหว่่างประเทศและผลกระทบต่่ออิินโดแปซิิฟิิกในอนาคต
ความเสี่่�ยงด้้ านความมั่่�นคงที่่�ทวีีคููณขึ้้ �น จะเปลี่่�ยนแปลงพลวััตของภััยคุุกคามและการ
แข่่งขััน พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนของเราต้้ องเข้้ าใจถึึงรายละเอีียดปลีีกย่่อยทางวััฒนธรรม
เศรษฐกิิจ และการเมืืองของภููมิิทัศั น์์ทางภููมิิรััฐศาสตร์์ เพื่่�อเป็็ นการรัับมืือและลดความเสี่่�ยง
เหล่่านี้้ �
ฉบัับนี้้ �จะเริ่่� มต้้ นด้้ วยการวิิเคราะห์์ขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านทางอวกาศ การพััฒนา
และนโยบายต่่าง ๆ จากทั่่�วทั้้ �งภููมิิภาค แม้้ ว่า่ ศััตรููของเราบางรายจะมีีความก้้ าวหน้้ าในด้้ าน
อาวุุธต่่อต้้ านทางอวกาศ แต่่พันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วนของเราก็็มีีความก้้ าวหน้้ าทางนวััตกรรมใน
การต่่อต้้ านการพััฒนาดัังกล่่าว จากข้้ อมููลของนัักวิิเคราะห์์ของศููนย์์ศึึกษายุุทธศาสตร์์ และ
กิิจการระหว่่างประเทศ ญี่่�ปุ่่� นและเกาหลีีใต้้ กำำ�ลังั พััฒนาเทคโนโลยีีของตนเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าเรา
ยัังคงรัักษาความเหนืือกว่่าไว้้ ได้้ ความก้้ าวหน้้ าดัังกล่่าวจำำ�เป็็ นต้้ องมีีระเบีียบการใหม่่เพื่่�อ
ปกป้้องขอบเขตทางอวกาศ และร่่างบรรทััดฐานของพฤติิกรรมในขอบเขตมิิติินั้้ �น
ประเทศและดิินแดนต่่าง ๆ ในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกกำำ�ลังั เผชิิญกัับภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคง
ใหม่่ ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงอาชญากรรมข้้ ามชาติิที่่�เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้ �น การประมงที่่�ผิิดกฎหมาย และภััย
พิิบัติั ิทางธรรมชาติิที่่�รุุนแรงขึ้้ �น บทความสารคดีีจะเน้้ นให้้ เห็็นถึึงผลงานจากปฏิิบัติั กิ ารของกอง
ทััพบกสหรััฐอเมริิ กา ในประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกที่่�ร่่วมมืือกัันอย่่างประสบความสำำ�เร็็จทั่่�วทั้้ �ง
ภููมิิภาคเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้ านความมั่่�นคงเหล่่านี้้ �
ดร. จิิงห่่าว โจว แห่่งวิิทยาลััยโฮบาร์์ ต แอนด์์ วิิลเลีียม สมิิธ ในนิิวยอร์์ ก ได้้ อภิิปรายว่่า
กิิจกรรมล่่าสุุดของพรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศจีีนแสดงให้้ เห็็นถึึงความปรารถนาที่่�จะขยาย
อำำ�นาจในเวทีีโลก การเสริิ มกำำ�ลังั ทหาร การทููตแบบกองพัันหมาป่่ า การโฆษณาชวนเชื่่�อ
ทางการเมืืองในเชิิงรุุก การปิิ ดกั้้�นอุุดมการณ์์ และนโยบายทางเศรษฐกิิจแบบบีีบบัังคัับของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศจีีนล้้ วนเป็็ นหลัักฐานที่่�สนัับสนุุนมุุมมองนี้้ � ชุุดบทความที่่�
เกี่่�ยวข้้ องจะแสดงให้้ เห็็นว่่าเครืือข่่ายพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนของเรามีีความจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ องต่่อ
ต้้ านการรุุกรานนี้้ �
ดร. เชล โฮโรวิิทซ์์ แห่่งมหาวิิทยาลััยวิิสคอนซิิน-มิิลวอกีี ได้้ เสนอแนวทางแก้้ ไขระดัับ
ภููมิิภาคเพื่่�อบรรเทาภััยคุุกคามทางเศรษฐกิิจของจีีน ซึ่่ง� มัักจะรวมถึึงภััยคุุกคามทางทหารและ
ความมั่่�นคงของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนด้้ วย นายจอห์์น เอฟ. โทบอน จากหน่่วยสืืบสวนเพื่่�อ
ความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิิสหรััฐฯ เผยให้้ เห็็นถึึงผลกระทบด้้ านความมั่่�นคงต่่อภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิกจากการที่่�จีีนมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้ องกัับการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืด นาย
ดููวาน ลีี ประธานกรรมการบริิ หารและผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งบริิ ษััทเกิิดใหม่่ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ อธิิบาย
ถึึงวิิธีีการที่่�เครืือข่่ายพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนของเราจะสามารถต่่อกรกัับยุทุ ธศาสตร์์ ทางดิิจิิทัลั
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนซึ่่ง� ใช้้ สภาพแวดล้้ อมทางสารสนเทศในแบบที่่�กลายเป็็ นอาวุุธ
เราหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้ �จะกระตุ้้�นให้้ เกิิดการสนทนาในระดัับภููมิิภาคเกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นเร่่งด่่วนเหล่่านี้้ � ผมยิินดีีรัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเรา ที่่� ipdf@
ipdefenseforum.com เพื่่�อแบ่่งปัั นความคิิดเห็็น
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ผู้้�เขีียนบทความ
นายทอดด์์ แฮร์์ ริิสััน เป็็ นผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์งบประมาณกลาโหมและผู้้�อำำ�นวยการโครงการความ
มั่่�นคงด้้ านอวกาศที่่�ศููนย์์ศึึกษายุุทธศาสตร์์ และกิิจการระหว่่างประเทศ ในฐานะนัักวิิจัยั อาวุุโสในโครงการความมั่่�นคง
ระหว่่างประเทศ นายแฮร์์ ริิสันั มุ่่�งมั่่�นให้้ ศููนย์์ศึึกษายุุทธศาสตร์์ และกิิจการระหว่่างประเทศทำำ�การวิิจัยั และการวิิเคราะห์์
เชิิงลึึกอย่่างเป็็ นกลาง เกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้ านเงิินทุุนด้้ านกลาโหม ความมั่่�นคงทางอวกาศ และกำำ�ลังั ทางอากาศ
นางเคทลิิน จอห์์ นสััน เป็็ นรองผู้้�อำำ�นวยการและนัักวิิจัยั โครงการความมั่่�นคงด้้ านอวกาศที่่�ศููนย์์ศึึกษา

ยุุทธศาสตร์์ และกิิจการระหว่่างประเทศ นางจอห์์นสัันจััดการการวางแผนยุุทธศาสตร์์ และวาระการวิิจัยั ของทีีมนัักวิิจัยั
งานวิิจัยั ของนางจอห์์นสัันศึึกษาเฉพาะทางในหััวข้้อต่่าง ๆ เช่่น ความมั่่�นคงด้้ านอวกาศ ระบบอวกาศทางการทหาร
นโยบายอวกาศเชิิงพาณิิชย์์ และแสนยานุุภาพทางอากาศของสหรััฐฯ

พ.ท.โจ มอย เป็็ นนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ ประจำำ�การ ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�มา 22 ปีี แล้้ ว ภารกิิจปฏิิบัติั กิ ารขอพ.ท.มอย

ได้้ แก่่ การเป็็ นหน่่วยสำำ�รวจนาวิิกโยธิินและการส่่งกำำ�ลังั พลหกครั้้�งไปยัังแอฟริิ กา ยุุโรป และตะวัันออกกลาง ภารกิิจ
ปฏิิบัติั กิ ารล่่าสุุดขอพ.ท.มอยคืือการบััญชาการกองพัันที่่�ค่า่ ยเลอเฌิิน รััฐนอร์์ ทแคโรไลนา

นางมาเคนา ยััง เป็็ นผู้้�ช่่วยวิิจัยั ในโครงการความมั่่�นคงด้้ านอวกาศที่่�ศููนย์์ศึึกษายุุทธศาสตร์์และกิิจการ
ระหว่่างประเทศ ความสนใจด้้ านการวิิจัยั ของนางยััง ได้้ แก่่ ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ ความมั่่�นคงด้้ านอวกาศ
และเศษซากในวงโคจร นอกจากนี้้ � นางยัังได้้ ทำำ�งานให้้ กับั องค์์การบริิ หารการบิินแห่่งชาติิในฐานะวิิศวกรการบิินและ
อวกาศ ที่่�มุ่่�งเน้้ นในด้้ านการรัับรองและการบููรณาการอุุปกรณ์์ติดิ ตามอากาศยานอััตโนมััติใิ นอากาศยานขนาดเล็็กอีีก
ด้้ วย อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 8
ดร. จิิงห่่ าว โจว เป็็ นรองศาสตราจารย์์ประจำำ�คณะเอเชีียศึึกษาแห่่งวิิทยาลััยโฮบาร์์ต

แอนด์์ วิิลเลีียม สมิิธ ในนิิวยอร์์ ก งานวิิจัยั ของ ดร. โจว มุ่่�งเน้้ นเรื่่�องอุุดมการณ์์ การเมืือง และ
ศาสนาของจีีน ตลอดจนความสััมพัันธ์์ระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีีน ดร. โจว ได้้ ตีีพิิมพ์์บทความใน
วารสารและบทความข่่าวมากมายและได้้ เขีียนหนัังสืืออีีกสี่่�เล่่ม ซึ่่ง� รวมถึึง "มุุมมองของจีีนปะทะ
มุุมมองของตะวัันตก: การทำำ�ความเข้้ าใจจีีนร่่วมสมััย" อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 16

นายจอห์์ น เอฟ โทบอน จากหน่่วยสืืบสวนเพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิิสหรััฐฯ มีี

ประสบการณ์์กว่่า 20 ปีี ในการสืืบสวนแผนการฟอกเงิินที่่�ซับซ้
ั ้ อน นายโทบอนได้้ ช่ว่ ยกำำ�หนด
แนวทางนโยบายต่่อต้้ านการฟอกเงิินระหว่่างประเทศในฐานะสมาชิิกของคณะผู้้�แทนสหรััฐฯ
ในองค์์กรระหว่่างรััฐบาล ซึ่่ง� รวมถึึงคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจเพื่่�อดำำ�เนิินมาตรการทางการเงิิน
นายโทบอนยัังเป็็ นศาสตราจารย์์วุฒิ
ุ ิคุณ
ุ ที่่�วิิทยาลััยกิิจการระหว่่างประเทศและสาธารณะของ
มหาวิิทยาลััยนานาชาติิฟลอริิ ดา ซึ่่ง� เป็็ นที่่�ที่่�เขาให้้ การบรรยายเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางการเงิินทั่่�วโลก

อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 28

นายดููวาน ลีี เป็็ นประธานกรรมการบริิหารและผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งบริิษััทเกิิดใหม่่ด้้านปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ วาส-ออสซิินต์์ นายลีีสร้้างเครื่่�องมืือวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เปิิ ดโปงและวิิเคราะห์์แหล่่งที่่�มา
ของการบิิดเบืือนข้้ อมููลและปฏิิบัติั กิ ารทางข้้ อมููลของศััตรูู โดยใช้้ ข้้อมููลไซเบอร์์ เพื่่�อตรวจสอบ
ความถููกต้้ องของเนื้้ �อหา นอกจากนี้้ � นายลีียัังเป็็ นที่่�ปรึึกษาอาวุุโสของสถาบัันความมั่่�นคงและ
เทคโนโลยีี รวมถึึงเป็็ นศาสตราจารย์์วุฒิ
ุ ิคุณ
ุ ด้้ านการเมืืองที่่�มหาวิิทยาลััยซานฟรานซิิสโก
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ร่่ วมอภิิปราย
เราต้้ องการ 
รัั บฟัั งความคิิดเห็็น
ของท่่ าน

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารที่จัดทำ�
ขึ้นสำ�หรั บเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากร
ด้ านความมั่นคงในภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก ซึ่งจัด
ทำ�ขึ้นโดยกองบัญชาการสหรั ฐฯ ประจำ�ภาคพื้น
อินโดแปซิฟิก โดยเป็ นนิตยสารรายไตรมาสที่
ให้ เนื้อหาเชิงลึกที่มีคุณภาพในหัวข้ อต่ าง ๆ ซึ่ง
มีผลต่ อการรั กษาความมั่นคงในภูมภิ าค ไม่ ว่า
จะเป็ นเรื่องการต่ อต้ านการก่ อการร้ าย ความ
ร่ วมมือระหว่ างประเทศ และภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ
อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม นำ�เสนอเนื้อหาที่
ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ โพสต์
ทุกวัน ติดตามได้ ที่

www.ipdefenseforum.com

ผู้เข้ าเยี่ยมชมสามารถ:
n เข้ าไปอ่ านเนื้อหาพิเศษทางออนไลน์
n ติดตามเนื้อหาฉบับย้ อนหลัง
n ส่ งคำ�ตช
ิ มและข้ อเสนอแนะ
n ขอสมัครเป็ นสมาชิกฟรี
n ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการส่ งบทความ

ดาวน์์โหลด

แอปฯ ของเรา!

ดร. เชล โฮโรวิิทซ์์ เป็็ นศาสตราจารย์์ประจำำ�ภาควิิชารััฐศาสตร์์ที่่�มหาวิิทยาลััย
วิิสคอนซิิน-มิิลวอกีี งานวิิจัยั ของ ดร. โฮโรวิิทซ์์เป็็ นการศึึกษาความขััดแย้้ งในระดัับนานาชาติิ
และความขััดแย้้ งด้้ านเชื้้ �อชาติิ โดยเน้้ นไปที่่�เอเชีียตะวัันออกและเอเชีียใต้้ การเมืืองในด้้ านการ
ค้้ าและการเงิินระหว่่างประเทศ การเมืืองในด้้ านการเปลี่่�ยนผ่่านตลาดและการเปลี่่�ยนแปลง
ระดัับสถาบัันในประเทศต่่าง ๆ และเอเชีียตะวัันออกหลัังยุุคคอมมิิวนิิสต์์ ดร. โฮโรวิิทซ์์ได้้
ทำำ�การวิิจัยั ในจีีน อิินเดีีย เกาหลีีใต้้ ไต้้ หวันั รวมถึึงประเทศต่่าง ๆ ในยุุโรปตะวัันออก และอดีีตสหภาพ
โซเวีียต อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 36
นางอนาซููอา บาซูู เรย์์  ชููดููรีี เป็็ นนัักวิิจัยั อาวุุโสในโครงการเพื่่�อนบ้้ านของ
มููลนิิธิิวิิจัยั สัังเกตการณ์์ นางชููดููรีีมีีความเชี่่�ยวชาญในด้้ านเอเชีียใต้้ การเมืืองด้้ านพลัังงาน
การบัังคัับย้้ายถิ่่�นฐาน และผู้้�หญิิงในเขตความขััดแย้้ ง นางชููดููรีีเป็็ นบรรณาธิิการของวารสาร
ออนไลน์์ ไอเอเอพีีเอส เพอร์์ สเปกทีีฟ ของสมาคมอิินเดีียเพื่่�อเอเชีียและแปซิิฟิิกศึึกษา และ
เป็็ นผู้้�สนัับสนุุนประจำำ�ให้้ กับว
ั ารสารที่่�มีีการพิิชญ์์พิิจารณ์์ หนัังสืือพิิมพ์์ และนิิตยสารต่่าง ๆ

ค้ นหาคำ�ว่ า "FORUMNEWS"
ในร้ านค้ าไอทูนส์ หรือ
กูเกิลเพลย์ เพื่อดาวน์ โหลด 
แอปฯ ได้ ฟรี

พบกัับเราได้้ ทางเฟซบุ๊๊� ก ทวิิตเตอร์์ อิินสตาแกรม
และวอตส์์แอปป์์: @IPDEFENSEFORUM
ดููปกหลััง
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มองภููมิิภาค
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จีีน

การอนุุญาตให้้มีีบุุตร

ปัั

จจุุบััน จีีนอนุุญาตให้้คู่่�สมรสมีีบุุตรได้้ถึึงสามคน
ซึ่่�งถืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายครั้้�งสำำ�คััญจาก
ข้้อจำำ�กััดเดิิมที่่�ให้้มีีบุุตรได้้เพีียงสองคน ภายหลััง
จากการเปิิดเผยข้้อมููลแสดงให้้เห็็นถึึงอััตราการคลอดบุุตร
ที่่�ลดลงอย่่างมากในประเทศที่่�มีีประชากรมากที่่�สุุดในโลก
โดยการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวได้้รัับการอนุุมััติิใน
ระหว่่างการประชุุมเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่่�ง
มีีนายสีี จิ้้�นผิิง เลขาธิิการใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็น
ประธาน ตามรายงานของสำำ�นัักข่่าวซิินหััว ซึ่่�งเป็็นสำำ�นััก
ข่่าวอย่่างเป็็นทางการของรััฐบาล
ใน พ.ศ. 2559 จีีนได้้ยกเลิิกนโยบายมีีบุุตรได้้เพีียง
คนเดีียวที่่�ใช้้มานานหลายทศวรรษ ซึ่่�งเดิิมกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อ
หยุุดยั้้�งการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากร เช่่นเดีียวกัันกัับ
ข้้อจำำ�กััดที่่�ให้้มีีบุุตรได้้เพีียงสองคน ซึ่่�งไม่่สามารถทำำ�ให้้
อััตราการเกิิดเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องได้้ เนื่่�องด้้วยการเลี้้�ยง

ดููบุุตรในมณฑลต่่าง ๆ ของจีีนมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ทำำ�ให้้คู่่�รััก
หลายคู่่�ไม่่สามารถเริ่่�มต้้นครอบครััวได้้
"เพื่่�อส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพของนโยบายการคลอด
บุุตร จีีนจะดำำ�เนิินนโยบายหนึ่่�งคู่่�สมรสสามารถมีีบุุตรได้้
สามคน" ตามรายงานของสำำ�นัักข่่าวซิินหััว
การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายดัังกล่่าวมาพร้้อมกัับ
"มาตรการสนัับสนุุนซึ่่�งจะเอื้้�อต่่อการปรัับปรุุงโครงสร้้าง
ประชากรของประเทศ ช่่วยให้้บรรลุุเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์
ของประเทศในการรัับมืืออย่่างแข็็งขัันกัับประชากรที่่�
สููงวััยเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ตลอดจนรัักษาความได้้เปรีียบใน
ศัักยภาพของทรััพยากรมนุุษย์์ของเรา" สำำ�นัักข่่าวซิินหััว
กล่่าวรายงาน ทั้้�งนี้้�ไม่่ได้้มีีการระบุุเจาะจงถึึงมาตรการ
สนัับสนุุนดัังกล่่าว
การประกาศดัังกล่่าวได้้รัับการตอบกลัับอย่่างเย็็นชา
บนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ของจีีน โดยหลายคนกล่่าวว่่าพวก

การสกััดกั้้�นการลำำ�เลีียงยาเสพติิด
ครั้้�งประวััติิศาสตร์์

ออสเตรเลีีย
6
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หญิิงชาวจีีนในปัักกิ่่ง� ฝึึก
อบรมการเป็็นพี่่เ� ลี้้ย� งเด็็ก
เก็็ตตีี อิิมเมจ

เขาไม่่เงิินเพีียงพอจะเลี้้�ยงดููบุุตรไม่่ว่่าหนึ่่�งหรืือสองคน
ก็็ตาม
"ฉัันยิินดีีที่่�จะมีีลููกสามคนเลย ถ้้าคุุณให้้เงิินฉััน
5 ล้้านหยวน (ประมาณ 26 ล้้านบาท)" ผู้้�ใช้้รายหนึ่่�ง
โพสต์์บนเว่่ยป๋๋อ การสำำ�รวจสำำ�มะโนประชากรครั้้�งล่่าสุุด
ของจีีนแสดงให้้เห็็นว่่า ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมาการเพิ่่�ม
ขึ้้�นของประชากรอยู่่�ในอััตราที่่�ช้้าที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ทศวรรษ
1950 (พ.ศ. 2493-2502) โดยจำำ�นวนสููงสุุดอยู่่�ที่่� 1.41
พัันล้้านคน
นอกจากนี้้� ข้้อมููลยัังแสดงให้้เห็็นว่่าอััตราเจริิญ
พัันธุ์์�อยู่่�ที่่�เพีียงเด็็ก 1.3 คนต่่อสตรีีหนึ่่�งคนสำำ�หรัับ พ.ศ.
2563 ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับสัังคมผู้้�สููงอายุุในหลายประเทศ
เช่่น ญี่่�ปุ่่�นและอิิตาลีี พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังกล่่าวอีีกว่่า
จะมีีการชะลออายุุเกษีียณในประเทศในระยะต่่อไป แต่่ไม่่
ได้้ลงรายละเอีียดใด ๆ รอยเตอร์์

มื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564 ตำำ�รวจออสเตรเลีียกล่่าวว่่าพวกเขาได้้ขัดั
ขวางแผนการนำำ�โคเคนเกืือบ 3 ตัันเข้้ามาในประเทศ ซึ่่� งถืือเป็็ นการสกััด
กั้้�นการลำำ�เลีียงยาเสพติิดครั้้�งใหญ่่ที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์ของประเทศ
นายสจวร์์ต สมิิธ ผู้้บั� ญช
ั าการตำำ�รวจรััฐนิิวเซาธ์์เวลส์์ กล่่าวกัับผู้้ �สื่่�อข่่าว
ว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ได้้จับกุ
ั มช
ุ ายสามคนฐานสมรู้้ �ร่่วมคิิดเพื่่�อนำำ�ยาเสพติิดเข้้ามา
ในประเทศ โดยปริิ มาณดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนเท่่ากัับปริิ มาณโคเคนที่่�ถููกทำำ�ลาย
ทั้้�งหมดในรััฐนิิวเซาธ์์เวลส์์ในหนึ่่�งปีี
นายสมิิธกล่่าวว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับแจ้้งจากองค์์กรอาชญากรรมในช่่วงต้้น
พ.ศ. 2563 เมื่่�อนัักสืืบพบเห็็นชายคนหนึ่่�งกำำ�ลังั เล่่นการพนัันในกาสิิ โนด้้วย
เงิินจำำ�นวนมาก ซึ่่� งนำำ�ไปสู่่�การสอบสวน โดยเผยให้้เห็็นถึึงองค์์กรระหว่่าง
ประเทศที่่�ปฏิิบัติั ิการในสี่่� ทวีีป
อีีกทั้้�งยัังกล่่าวว่่าสำำ�นักั งานปราบปรามยาเสพติิดสหรััฐอเมริิ กา ซึ่่� งดำำ�เนิิน
การตามข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงานในสัังกััด ได้้สกััดจัับโคเคน 870 กิิโลกรััม
ขณะขนส่่ งออกนอกชายฝั่่�งของโคลอมเบีียเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2563
เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่�งสหรััฐฯ ได้้สกััดจัับ
เรืือบรรทุุกโคเคน 900 กิิโลกรััมที่่�ชายฝั่่�งของเอกวาดอร์์
นายสมิิธกล่่าวว่่า ปฏิิบัติั ิการดัังกล่่าวบรรลุุเป้้าหมายสููงสุุ ดเมื่่�อเดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2564 ด้้วยการจัับกุมผู้
ุ ้ �ต้อ้ งสงสััยทั้้�งสามรายในเมืืองนิิวคาสเซิิ ล
รััฐนิิวเซาธ์์เวลส์์ พวกเขาถููกตั้้�งข้้อหาฐานสมรู้้ �ร่่วมคิิดเพื่่�อจััดหายาเสพติิดต้้อง
ห้้าม วอยซ์์ออฟอเมริิกานิิวส์์

การกระชัับความสััมพัันธ์์ด้้านความมั่่นคง

ออสเตรเลีีย/ญี่่�ปุ่่� น

ตะวัันออก" ญี่่ปุ่่�นและออสเตรเลีียกล่่าวใน
แถลงการณ์์ที่่มีีขึ้้นหลัังการเจรจา พฤติิกรรม
ดัังกล่่าว “บ่่อนทำำ�ลายความสงบเรีียบร้้อย
ระหว่่างประเทศตามกฎระเบีียบ”
ในทะเลจีีนใต้้ การอ้้างสิิทธิ์์ทางทะเลเป็็นวง
กว้้างของจีีนได้้สร้้างความขััดแย้้งกัับประเทศ
เพื่่อนบ้้าน ซึ่่งกล่่าวหาว่่ารััฐบาลจีีนกำำ�ลัังขยาย
อิิทธิิพลทางทหารในเส้้นทางเดิินเรืือที่่คัับคั่่งที่่สุุด
แห่่งหนึ่่งของโลก
ในแถลงการณ์์ร่่วมระบุุถึึง "ความกัังวล
ขั้้นวิิกฤตเกี่่ยวกัับการพััฒนาในเชิิงลบและ
สถานการณ์์ที่่รุุนแรงในทะเลจีีนใต้้เมื่่อเร็็ว ๆ นี้้
รวมถึึงการขยายอิิทธิิพลทางทหารอย่่างต่่อเนื่่อง
ในลัักษณะที่่เป็็นข้้อพิิพาท การใช้้เรืือของกอง
กำำ�ลัังรัักษาชายฝั่่งและ ‘พลเรืือนติิดอาวุุธทาง
ทะเล’ ที่่เป็็นอัันตราย ตลอดจนความมุ่่�งมานะ
ที่่จะขััดขวางกิิจกรรมด้้านการใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรของประเทศอื่่น ๆ"
"เราขอยืืนยัันถึึงการต่่อต้้านที่่หนัักแน่่น
อีีกครั้้งต่่อความพยายามใด ๆ ก็็ตามแต่่เพีียงฝ่่าย
เดีียวที่่จะเปลี่่ยนแปลงสถานภาพที่่มีีในปััจจุุบััน"
โดยจีีน นายโมเทกิิกล่่าว นายโมเทกิิกล่่าวเสริิม
ว่่ารััฐมนตรีีทั้้งสี่่ท่่านต่่างแสดงออกถึึง "ความ
กัังวลอย่่างหนััก" เกี่่ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนของจีีนในฮ่่องกงและเขตซิินเจีียงตะวััน
ตกซึ่่งเป็็นที่่อยู่่�อาศััยของชาวอุุยกููร์์และชนกลุ่่�ม
น้้อยมุุสลิิมอื่่น ๆ
ในแถลงการณ์์เรีียกร้้องให้้จีีน "มอบ
สิิทธิ์์การเข้้าถึึงเขตซิินเจีียงอย่่างเร่่งด่่วน โดยยึึด
หลัักเหตุุผลและไร้้ข้้อผููกมััดทางกฎหมาย ให้้แก่่
ผู้้�สัังเกตการณ์์ระหว่่างประเทศที่่เป็็นกลาง รวม
ถึึงกรรมาธิิการระดัับสููงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
องค์์การสหประชาชาติิ"
นอกจากนี้้ ที่่ประชุุมยัังตอกย้ำำ�ถึึงความ
สำำ�คััญของการรัักษาสัันติิภาพและเสถีียรภาพใน
ช่่องแคบไต้้หวััน ที่่ซึ่่งจีีนได้้เพิ่่มระดัับการกดดััน
บนเกาะปกครองตนเองของไต้้หวััน รอยเตอร์์

ทวิิตเตอร์์

ญี่่ปุ่่�นและออสเตรเลีียมีีข้้อกัังวลร่่วมกััน
เกี่่ยวกัับการกระทำำ�อย่่างแข็็งกร้้าวที่่เพิ่่มขึ้้นของ
สาธารณรััฐประชาชนจีีนที่่มีีต่่อพื้้นที่่ทางทะเลใน
ภููมิิภาค และแสดงการคััดค้้านอย่่างหนัักแน่่นต่่อ
พฤติิกรรม "บีีบบัังคัับหรืือบั่่นทอน" ของ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
เมื่่อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงต่่างประเทศและ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมของทั้้งสอง
ประเทศได้้ทำำ�ข้้อตกลงที่่จะเสริิมสร้้างความ
สััมพัันธ์์ด้้านความมั่่นคงระหว่่างกััน จากการที่่
จีีนกดดัันการอ้้างสิิทธิ์์ของตนในพื้้นที่่พิิพาทใน
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
นายโทชิิมิิตสึึ โมเทกิิ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการต่่างประเทศญี่่ปุ่่�น (ภาพขวา)
กล่่าวกัับผู้้�สื่่อข่่าวว่่า ทั้้งสองประเทศมีีข้้อกัังวล
เกี่่ยวกัับการกระทำำ�ของจีีนในพื้้นที่่ทางทะเลจีีน
ตะวัันออกและทะเลจีีนใต้้ที่่ถืือเป็็นการท้้าทาย
ประชาคมโลก นายโมเทกิิได้้ร่่วมมืือกัับนายโนบูู
โอะ คิิชิิ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมญี่่ปุ่่�น
และนางมาริิส เพย์์น และนายปีีเตอร์์ ดััตตััน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย
ญี่่ปุ่่�นประท้้วงรััฐบาลจีีนอยู่่�บ่่อยครั้้งจาก
การที่่มีีกองกำำ�ลัังรัักษาชายฝั่่งของจีีนปรากฏ
ตััวอยู่่�ใกล้้กัับหมู่่�เกาะเซ็็งกะกุุที่่อยู่่�ภายใต้้การ
ปกครองของญี่่ปุ่่�น โดยจีีนยัังอ้้างสิิทธิ์์และเรีียก
หมู่่�เกาะนี้้ว่่าหมู่่�เกาะเตีียวหยูู เจ้้าหน้้าที่่ของญี่่ปุ่่�น
กล่่าวว่่าเรืือของจีีนมัักรุุกล้ำำ�น่่านน้ำำ�รอบหมู่่�เกาะ
ของญี่่ปุ่่�นอยู่่�เป็็นประจำำ� ซึ่่งบางครั้้งยัังคุุกคาม
เรืือประมงอีีกด้้วย
นอกจากนี้้ ญี่่ปุ่่�นและจีีนยัังมีีความเห็็นไม่่
ตรงกัันเรื่่องการพััฒนาทรััพยากรใต้้น้ำำ�ในพื้้นที่่
ดัังกล่่าวอีีกด้้วย
"เรามีีจุุดยืืนในการต่่อต้้านการสร้้าง
ความปั่่นป่่วนหรืือการบีีบบัังคัับอัันเป็็นการ
กระทำำ�ฝ่่ายเดีียว ซึ่่งอาจเปลี่่ยนแปลงสถานภาพ
ในปััจจุุบัันและเพิ่่มความตึึงเครีียดในทะเลจีีน

อิินโดแปซิิฟิิก

อีีโมจิิฝ่่ายประชาธิิปไตย
เครื่� ่ องหมายแห่่ งวัันครบรอบ

เ

มื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 ทวิิตเตอร์์ มีีการเปิิ ดตััว
อีีโมจิิเพื่่�อฉลองวัันครบรอบเป็็ นปีี แรกของขบวนการ
ประท้้ วงออนไลน์์ # MilkTeaAlliance ซึ่่ง� ได้้ หลอมรวม
การเชื่่�อมโยงกัันของกลุ่่�มนัักเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยใน
อิินโดแปซิิฟิิก
พัันธมิิตรนี้้ � ตั้้�งชื่่�อตามความรัักที่่�มีีร่่วมกัันในเครื่่�องดื่่�มชา
รสหวานของทั้้�งฮ่่องกง ไทย และไต้้ หวันั ที่่�เกิิดขึ้้ �นในปีีพ.ศ.
2563 เพื่่�อเป็็ นการแสดงออกถึึงความสมานฉัันท์์ข้้ามพรมแดน
และความกัังวลที่่�มีีร่่วมกัันต่่อจีีนที่่�มีีอำำ�นาจเผด็็จการ
การรณรงค์์ดังั กล่่าวได้้ รัับความสนใจเมื่่�อฮ่่องกงได้้
ประท้้ วงเพื่่�อประชาธิิปไตยนานหลายเดืือน และเยาวชนนััก
เคลื่่�อนไหวในกรุุงเทพฯ และประชาชนในเขตเมืืองอื่่�น ๆ ของ
ไทยเริ่่� มเรีียกร้้องให้้ มีีการปฏิิรููปรััฐธรรมนููญของประเทศที่่�ร่่าง
ขึ้้ �นโดยทหารตลอดจนสิิทธิิอื่่�น ๆ
จากนั้้�นได้้ ขยายมาสู่่เ� มีียนมาร์์ ซึ่ง่� มีีชากัับนมข้้ นหวานเป็็ น
อาหารเช้้ าจานหลััก การทำำ�รััฐประหารขัับไล่่นางอองซาน ซููจีี
ผู้้�นำำ�พลเรืือนของประเทศ เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ได้้
จุุดชนวนการลุุกฮืือของมวลชน
"เพื่่�อเฉลิิมฉลองวัันครบรอบเป็็ นปีี แรกของ #
MilkTeaAlliance เราจึึงออกแบบอีีโมจิิที่่�โดดเด่่นด้้ วยสีีชานม
3 รููปแบบที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่ง� มาจากภููมิิภาคที่่�ซึ่ง่� พัันธมิิตรก่่อตั้้�ง
ขึ้้ �นเป็็ นครั้้�งแรกบนโลกออนไลน์์" ทวิิตเตอร์์ ระบุุ
ภาพดัังกล่่าวปรากฏในทุุกทวีีตที่่�ติดิ แฮชแท็็กเป็็ นภาษา
อัังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเกาหลีี และอีีกหลายภาษาของเอเชีีย
“เป็็ นน้ำำ ��หนึ่่ง� ใจเดีียวกัันเสมอ ไม่่ว่า่ จะยากเพีียงใดก็็ตาม”
นายโจชััว หว่่อง นัักเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยชาวฮ่่องกงผู้้�
มากประสบการณ์์ทวีีตข้้อความตอบกลัับถึึงข่่าวดัังกล่่าวโดย
ใช้้ แฮชแท็็กเป็็ นภาษาอัังกฤษและภาษาจีีน
แพลตฟอร์์ มดัังกล่่าวระบุุว่า่ มีีการใช้้ คำำ�นี้้ �บนทวิิตเตอร์์
มากกว่่า 11 ล้้ านครั้้�งนัับตั้้ �งแต่่เดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดย
มีีการใช้้ เพิ่่�มขึ้้ �นอีีกครั้้�งหลัังการทำำ�รััฐประหารในเมีียนมาร์์
เอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส
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ภััยคุุกคามทาง
อวกาศ
การวิิ เ คราะห์์ ขีี ด ความสามารถในการต่่ อ ต้้ า นอวกาศ
การพัั ฒ นา และนโยบายต่่ า ง ๆ
นายทอดด์์ แฮร์์ ริิสันั , นางเคทลิิน จอห์์นสััน, พ.ท. โจ มอย และ นางมาเคน่่า ยััง/สถาบัันวิิจัยั นโยบายการต่่างประเทศและยุุทธศาสตร์์

ใ

นพ.ศ. 2563 ได้้ พิิสููจน์์ให้้ เห็็นถึึงความไม่่แน่่นอนและความคาด
เดาไม่่ได้้ จากการระบาดของโควิิด-19 ภาวะถดถอยทั่่�วโลกที่่�ตาม
มาและการเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้ �นในสหรััฐอเมริิ กา
และที่่�อื่่�น ๆ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก อย่่างไรก็็ตาม ความมั่่�นคงทาง
อวกาศในปีี พ.ศ. 2563 นั้้�น ในภาพรวมยัังเป็็ นแห่่งความต่่อเนื่่�องและมีี
ความสามารถในการคาดการณ์์ การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ชัดั เจนที่่�สุดุ ในสภาพ
แวดล้้ อมทางอวกาศคืือการเพิ่่�มดาวเทีียมสเปซเอ็็กซ์์ สตาร์์ ลิงิ ก์์ จำำ�นวน
900 กว่่าดวงไปยัังวงโคจรระยะต่ำำ�� ทำำ�ให้้ ขนาดกลุ่่�มดาวเทีียมทั้้�งหมดมีี
มากกว่่า 1,200 ดวง ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มดาวเทีียมที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในประวััติศิ าสตร์์
และประกอบด้้ วยประมาณหนึ่่ง� ในสามของดาวเทีียมทั้้�งหมดที่่�ใช้้ งาน
ในอวกาศ สเปซเอ็็กซ์์ยังั คงสร้้างกลุ่่�มดาวเทีียมของตััวเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้ วยการปล่่อยดาวเทีียมสตาร์์ ลิงิ ก์์ครั้้�งละ 60 ดวงทุุกสองสามสััปดาห์์
นอกจากนี้้ � การพััฒนาที่่�โดดเด่่นหลายอย่่างในนโยบายอวกาศ
ของสหรััฐฯ ยัังเกิิดขึ้้ �นในระหว่่างการบริิ หารของรััฐบาลสหรััฐฯ ก่่อน
หน้้ านี้้ �ภายใต้้ ประธานาธิิบดีีโดนััลด์์ ทรััมป์์ ในขณะนั้้�น ซึ่่ง� ได้้ ออกคำำ�
สั่่�งนโยบายอวกาศใหม่่สามฉบัับ คำำ�สั่่ง� นโยบายอวกาศที่่� 5 ได้้ สั่่ง� การ
ให้้ ส่ว่ นราชการและหน่่วยงานของรััฐพััฒนานโยบายและแนวปฏิิบัติั ิ
ด้้ านความปลอดภััยทางไซเบอร์์ เพื่่�อปรัับปรุุงการปกป้้องทรััพย์์สินิ และ
พื้้ �นที่่�เชิิงพาณิิชย์์ของรััฐบาลจากการโจมตีีทางไซเบอร์์ คำำ�สั่่ง� นโยบาย
อวกาศที่่� 6 ได้้ ปรัับปรุุงนโยบายระดัับชาติิสำำ�หรัับการพััฒนาและการ
ใช้้ พลังั งานนิิวเคลีียร์์ และการขัับเคลื่่�อนทางอวกาศ และคำำ�สั่่ง� นโยบาย
อวกาศที่่� 7 ได้้ ปรัับปรุุงนโยบายและคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับโครงการและ
กิิจกรรมการกำำ�หนดตำำ�แหน่่ง การนำำ�ทาง และการกำำ�หนดเวลาตาม
อวกาศ นอกจากนี้้ �นาซายัังได้้ เปิิ ดเผยข้้ อตกลงอาร์์ เทมิิสใน พ.ศ.
2563 ซึ่่ง� รวมถึึงหลัักการ 10 ประการ ที่่�ประเทศต่่าง ๆ ต้้ องปฏิิบัติั ิตาม
เพื่่�อเข้้ าร่่วมโครงการอาร์์ เทมิิส ซึ่่ง� เป็็ นแผนการส่่งนัักบิินอวกาศกลัับไป
ยัังดวงจัันทร์์ และส่่งพวกเขาไปยัังดาวอัังคารในอนาคต ภายในกลาง

พ.ศ. 2564 มีี 12 ประเทศที่่�ได้้ ลงนามในข้้ อตกลงนี้้ � ซึ่่ง� รวมถึึงประเทศ
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่� น นิิวซีีแลนด์์ เกาหลีีใต้้ และ
สหรััฐฯ
การยืืนหยััดของกองทััพอวกาศสหรััฐฯ และกองบััญชาการอวกาศ
สหรััฐฯ ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปตลอด พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 กองทััพ
อวกาศสหรััฐฯ ได้้ ยื่น่� คำำ�ของบประมาณครั้้�งแรกเป็็ นเงิินจำำ�นวน 1.54 หมื่่น�
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 5.13 แสนล้้ านบาท) รวมถึึงเงิินจำำ�นวน
1.53 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 5.09 แสนล้้ านบาท) ที่่โ� อนมาจาก
บััญชีีของกองทััพอากาศสหรััฐฯ ที่่มีี� อยู่่� นอกจากนี้้ �ยัังได้้ เผยแพร่่เอกสาร
สำำ�คัญ
ั ฉบัับแรกเรื่่�อง “หลัักปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับกำ�ลั
ำ งั ทางอวกาศสำำ�หรัับกอง
กำำ�ลังั อวกาศ” ซึ่่ง� มีีความชััดเจนมากขึ้้ �นในเรื่่�องความต่่อเนื่่อ� งของนโยบาย
และหลัักปฏิิบัติั ใิ นปัั จจุุบันั มากกว่่าการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ใด ๆ พล.อ
เจมส์์ ดิิคคิินสััน แห่่งกองทััพบกสหรััฐฯ ผู้้�บััญชาการกองบััญชาการอวกาศ
สหรััฐฯ ได้้ แสดงวิิสัยั ทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ เมื่่อ� เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
เพื่่อ� พััฒนาแนวคิิดด้้ านการสู้้�รบตลอดการบัังคัับบััญชา รัักษาความ
สััมพัันธ์์ที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั กัับพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วน และปรัับปรุุงการทำำ�งานร่่วมกััน
ระหว่่างรััฐบาลสหรััฐฯ และองค์์กรอวกาศเชิิงพาณิิชย์์
ตลอด พ.ศ. 2563 ประเทศอื่่�น ๆ ได้้ พัฒ
ั นาและทดสอบอาวุุธต่่อต้้ าน
อวกาศอย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�น่า่ จัับตามองที่่�สุดุ คืือรััสเซีียดำำ�เนิินการทดสอบ
ต่่อการสกััดกั้้�นดาวเทีียมหลายครั้้�ง รวมถึึงอาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมใน
วงโคจรร่่วมในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 และอาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียม
แบบยิิงตรงในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 กิิจกรรมเหล่่านี้้ �สะท้้ อนให้้ เห็็น
ถึึงรููปแบบพฤติิกรรมที่่�รััสเซีียได้้ พัฒ
ั นาและฟื้้ น� ฟููขีีดความสามารถในการ
ต่่อต้้ านอวกาศอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในขณะที่่�จีีน อิินเดีีย เกาหลีีเหนืือ และรััสเซีียมีีความก้้ าวหน้้ า
ด้้ านอาวุุธต่่อต้้ านอวกาศมากที่่�สุดุ แต่่ประเทศอื่่�น ๆ ก็็กำำ�ลังั พััฒนา
ขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศเช่่นกััน ญี่่�ปุ่่� นยัังคงเดิินหน้้ า
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ปฏิิบัติั กิ ารด้้ านพลเรืือนและการทหารทางอวกาศอย่่างต่่อเนื่่�อง ก่่อนที่่�
จะผ่่านกฎหมายอวกาศขั้้�นพื้้ �นฐาน ญี่่�ปุ่่� นเคยห้้ ามการใช้้ พื้้ �นที่่�อวกาศ
สำำ�หรัับการป้้องกัันประเทศ กฎหมาย พ.ศ. 2551 อนุุญาตให้้ ญี่่�ปุ่่� นเริ่่� ม
การพััฒนาทางทหารในอวกาศ และเจ้้ าหน้้ าที่่�ของรััฐบาลกำำ�ลังั พููดคุุย
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศเพื่่�อป้้องกััน
ประเทศ ส่่วนใหญ่่เป็็ นการตอบโต้้ ต่อ่ การกระทำำ�ของจีีนในอวกาศ เช่่น
การทดสอบการสกััดกั้้�นดาวเทีียมที่่�ปล่่อยเศษซากอวกาศ พ.ศ. 2550
ใน พ.ศ. 2563 ญี่่�ปุ่่� นอนุุมัติั ิร่่างกฎหมายเพื่่�อจััดตั้้�งหน่่วยภารกิิจ
ด้้ านอวกาศที่่�เสนอภายในกองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองทางอากาศญี่่�ปุ่่� น
เพื่่�อดำำ�เนิินการภายใน พ.ศ. 2566 โดยมีีแผนที่่�จะปล่่อยดาวเทีียม
ดวงแรกเพื่่�อตรวจสอบสภาพแวดล้้ อมทางอวกาศภายใน พ.ศ. 2566
ญี่่�ปุ่่� นจััดตั้้�งฝููงบิินปฏิิบัติั ิการอวกาศใน พ.ศ. 2563 ในฐานะหน่่วย
ภารกิิจด้้ านอวกาศหน่่วยแรกที่่�มีีภารกิิจอย่่างเป็็ นทางการเพื่่�อปกป้้อง
ดาวเทีียมญี่่�ปุ่่� นจากความเสีียหายรวมถึึงการโจมตีีด้้ วยอาวุุธ และ
เพื่่�อตรวจสอบสภาพแวดล้้ อมทางอวกาศ รวมถึึงเศษซากอวกาศ
ดาวเคราะห์์น้้อย และดาวเทีียมอื่่�น ๆ ฝููงบิินปฏิิบัติั ิการอวกาศจะ
ร่่ วมมืือกัับกองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ และหน่่วยงานพลเรืือนของ
ญี่่�ปุ่่� น นั่่�นคืือองค์์การสำำ�รวจอวกาศญี่่�ปุ่่� น “กิิจกรรมด้้ านการรัักษา
ความปลอดภััยในอวกาศของญี่่�ปุ่่� นมีีขึ้้ �นโดยอาศััยความร่่ วมมืือกัับ
สหรััฐอเมริิ กา” นายยาซููฮิิโตะ ฟููกููชิิมะ นัักวิิจัยั อาวุุโสของสถาบััน
วิิชาการป้้องกัันประเทศของญี่่�ปุ่่� นกล่่าว
ญี่่�ปุ่่� นยัังไม่่ได้้ แสดงให้้ เห็็นถึึงระบบการสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิง
ตรงแม้้ ว่า่ จะมีีเครื่่�องสกััดกั้้�นป้้องกัันขีีปนาวุุธ เอสเอ็็ม-3 ที่่�สหรััฐฯ สร้้าง
ขึ้้ �นโดยมีีความสามารถแฝงในการโจมตีีทรััพย์์สินิ ทางอวกาศในวงโคจร
ระยะต่ำำ�� เนื่่�องจากการพััฒนาทางทหารในอวกาศค่่อนข้้ างใหม่่สำำ�หรัับ
ญี่่�ปุ่่� น สาธารณชนจึึงตั้้�งข้้ อสัังเกตในเรื่่�องความเป็็ นไปได้้ ในการแสวงหา
ขีีดความสามารถดัังกล่่าว เช่่น เทคโนโลยีีการสกััดกั้้�นดาวเทีียมใน
วงโคจรร่่วมและการรบกวน ใน พ.ศ. 2563 นายชิินโซ อาเบะ นายก
รััฐมนตรีีญี่่�ปุ่่� นในขณะนั้้�นแถลงว่่า ญี่่�ปุ่่� นจะ “เพิ่่�มขีีดความสามารถและ
ระบบเพื่่�อรัักษาความเหนืือกว่่าเอาไว้้ ” แม้้ ว่า่ จะยัังไม่่มีีการเปิิ ดเผย
โครงการใดเป็็ นการเฉพาะต่่อสาธารณะก็็ตาม
ในเกาหลีีใต้้ รััฐบาลได้้ กล่่าวในบล็็อกเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ.
2563 ถึึงความจำำ�เป็็ นในการเสริิ มสร้้างการนำำ�ทางผ่่านดาวเทีียมด้้ วย
ระบบภาคพื้้ �นดิินเพื่่�อต่่อต้้ านการรบกวนและการสวมรอย เกาหลีีใต้้
ได้้ อ้้างถึึงปัั ญหาการสวมรอยจากเกาหลีีเหนืือโดยเฉพาะตั้้�งแต่่ พ.ศ.
2553 - 2559 เพื่่�อเป็็ นแรงผลัักดัันในการเสริิ มจีีพีีเอสด้้ วยระบบภาค
พื้้ �นดิิน นอกจากนี้้ � กระทรวงวิิทยาศาสตร์์ ของเกาหลีีใต้้ ยังั ได้้ เผยแพร่่
แถลงการณ์์ที่่�ระบุุรายละเอีียดแผนการยกระดัับขีีดความสามารถทาง
อวกาศ รวมถึึงการปล่่อยจรวดลำำ�แรกที่่�สร้้างขึ้้ �นในประเทศเพื่่�อขนส่่ง
ดาวเทีียมและยานสำำ�รวจไปยัังดวงจัันทร์์ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อจรวดที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้ �นภายใน พ.ศ. 2572

โครงการอวกาศของจีีน

จากข้้ อมููลที่่�เปิิ ดเผยแหล่่งที่่�มาในช่่วง พ.ศ. 2563 ระบุุว่า่ มีีการพััฒนา
หรืือการทดสอบอาวุุธต่่อต้้ านอวกาศเพีียงเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น อย่่างไร
ก็็ตามจีีนมีีโครงการการสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิงตรงที่่�แข็็งแกร่่ง มีี
ความสามารถในการใช้้ งานแบบคู่่ใ� นวงโคจรซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับ
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อาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมในวงโคจรร่่วม และความสามารถในการต่่อต้้ าน
อวกาศโดยเน้้ นใช้้ ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และไซเบอร์์
แม้้ ว่่าจะมีีการระบาดใหญ่่ แต่่ใน พ.ศ. 2563 จีีนก็็ประสบความ
สำำ�เร็็ จในภารกิิจด้้ านอวกาศพลเรืือน ภารกิิจดวงจัันทร์์ ฉางเอ๋๋อ-5 ส่่ง
หิินหนััก 2 กิิโลกรััมกลัับมาในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 ยานสำำ�รวจ
ยููทูู-2 ยัังคงทำำ�งานอยู่่�อีีกด้้ านหนึ่่�งของดวงจัันทร์์ ในช่่วงกลางปีี พ.ศ.
2564 และได้้ เดิินทางมากกว่่า 600 เมตรบนพื้้ �นผิิวดวงจัันทร์์ นอกจาก
นี้้ �จีีนยัังปล่่อยส่่วนหลัักของสถานีีอวกาศแห่่งชาติิในเดืือนมิิถุนุ ายน
พ.ศ. 2564 อีีกด้้ วย

การจััดระเบีียบด้้านอวกาศของกองทััพจีีน

การจััดระเบีียบทรััพย์์สินิ และภารกิิจด้้ านอวกาศภายในกองทััพปลด
ปล่่อยประชาชนจีีนยัังคงไม่่มีีความชััดเจน ภารกิิจด้้ านอวกาศจำำ�นวน
มาก เช่่น การดำำ�เนิินการขนส่่งขึ้้ �นสู่่อ� วกาศตลอดจนการจััดหาและ
ปฏิิบัติั กิ ารดาวเทีียมยัังคงอยู่่�ภายใต้้ กองกำำ�ลังั สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์
ทางด้้ าน “มิิติิข้้อมููลข่่าวสาร” มัักนำำ�เสนอว่่า กองกำำ�ลังั สนัับสนุุน
ยุุทธศาสตร์์ ยังั คงรัักษาความพยายามของกองทััพปลดปล่่อยประชาชน
สำำ�หรัับสงครามไซเบอร์์ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และจิิตวิิทยา และอวกาศ แผนก
ระบบอวกาศและระบบเครืือข่่าย (สาขากึ่่ง� อิิสระที่่�เท่่าเทีียมกัันภายใน
กองกำำ�ลังั สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ ) แบ่่งปัั นภารกิิจร่่วมกัันรวมถึึงขีีดความ
สามารถในการต่่อต้้ านอวกาศ รายงานของศููนย์์ศึึกษากิิจการทหารจีีน
ระบุุว่า่ “หลัักการที่่�สำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่ง� ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการออกแบบ
กองกำำ�ลังั สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ คืือความจำำ�เป็็ นของลััทธิิเหมาที่่�ยั่่ง� ยืืนใน
การรวมกลุ่่�มในยามสงบและสงคราม” หลัักการนี้้ �เหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับ
ลัักษณะการใช้้ งานแบบควบคู่่�ของขีีดความสามารถด้้ านอวกาศและใน
ด้้ านการต่่อต้้ านอวกาศ
ขีีดความสามารถด้้ านอวกาศที่่�ใช้้ ร่่วมกัันของจีีน เช่่น ยานสำำ�รวจ
ดาวอัังคาร นำำ�โดยองค์์การบริิ หารอวกาศแห่่งชาติิจีีน ซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้ การ
พิิจารณาของคณะกรรมการบริิ หารแห่่งรััฐด้้ านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และอุุตสาหกรรมเพื่่�อการป้้องกัันประเทศ บริิ ษััทไชน่่า แอโร่่สเปซ ไซ
แอนซ์์ แอนด์์ เทคโนโลยีี และ บริิ ษััทไชน่่า แอโร่่สเปซ ไซแอนซ์์ แอนด์์
อิินดััสทรี่่� เป็็ นสองตััวอย่่างของการวิิจัยั และพััฒนาหลายแขนงของ
รััฐบาลจีีนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้ านเทคโนโลยีีอวกาศ

อาวุุ ธต่่อต้้านอวกาศของจีีน

จีีนยัังคงทดสอบการปฏิิบัติั กิ ารของระบบการสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิง
ตรงของเอสซีี-19 แต่่ก็็ได้้ แสดงให้้ เห็็นแล้้ วว่า่ ความสามารถของการสกััด
กั้้�นดาวเทีียมแบบยิิงตรงสามารถคุุกคามดาวเทีียมใด ๆ ในวงโคจรระยะ
ต่ำำ��และมีีแนวโน้้ มที่่�จะอยู่่ใ� นวงโคจรระยะกลางและวงโคจรค้้ างฟ้้าแนว
เส้้ นศููนย์์สููตรเช่่นกััน
มหาวิิทยาลััยเทีียนจิินได้้ พัฒ
ั นาหุ่่�นยนต์์เพื่่อ� สนัับสนุุนภารกิิจการ
กำำ�จัดั เศษซากอวกาศ แขนหุ่่�นยนต์์รููปทรงคล้้ ายหนวดนี้้ �จะวางไว้้ บน
ดาวเทีียมและปล่่อยขึ้้ �นสู่่�วงโคจรเพื่่อ� เก็็บและกำำ�จัดั เศษซากออกจากวง
โคจรที่่ใ� ช้้ กันั อย่่างคัับคั่่ง� ในทางทฤษฎีีแขนหุ่่�นยนต์์อาจนำำ�มาใช้้ ในการ
จัับดาวเทีียมของฝ่่ายตรงข้้ ามได้้ แม้้ ว่า่ อาจจะต้้ องใช้้ การปฏิิบัติั กิ ารระยะ
ประชิิดในการเข้้ าหาอย่่างมาก ซึ่่ง� อาจไร้้ประสิิทธิิภาพในการจัับเศษซาก
หรืือดาวเทีียมปลดระวางที่่ต� กลงมาโดยไม่่มีีการควบคุุมในอวกาศ

นัักวิิเคราะห์์บางคนได้้ กล่่าวอ้้ างถึึงการพััฒนาครั้้�งใหญ่่ในสถานีี
เลเซอร์์ ภาคพื้้ �นดิินของจีีน ซึ่่ง� รวมถึึงการระบุุสถานที่่�ต้้องสงสััยห้้ าแห่่ง
ของโครงการดัังกล่่าวภายในประเทศจีีน แม้้ ว่า่ บางโครงการที่่�ระบุุไว้้
จะดููเหมืือนเป็็ นเชิิงวิิชาการ และดัังนั้้�นจึึงไม่่น่า่ จะเป็็ นระบบการสกััด
กั้้�นดาวเทีียม แต่่หนึ่ง่� ในจุุดหลัักที่่�น่า่ กัังวลคืือฐานทััพทางทหารที่่�รู้้�จักั
กัันในการดำำ�เนิินการทดสอบการสกััดกั้้�นดาวเทีียมทางกายภาพแบบ
เคลื่่�อนไหวที่่�อาจใช้้ ระบบอาวุุธเลเซอร์์ ด้้วย ไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้ �ว่่าระบบพลัังงาน
ที่่�มุ่่�งตรงดัังกล่่าวมีีความก้้ าวหน้้ าหรืือ “พร้้ อมที่่�จะระดมพล” มากน้้ อย
เพีียงใดและไม่่มีีข้้อมููลที่่�เปิิ ดเผยต่่อสาธารณชนเกี่่�ยวกัับการทดสอบหรืือ
การโจมตีีระบบอวกาศที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นได้้
เมื่่�อปลายเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2563 หนัังสืือพิิมพ์์ฮิินดููสถานไทมส์์
ของอิินเดีียกล่่าวหาจีีนว่่าเคลื่่�อนย้้ ายเครื่่�องรบกวนเคลื่่�อนที่่�ภายในระยะ
60 กิิโลเมตรจากเส้้ นควบคุุมแท้้ จริิ งในลาดัักห์์ ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของ
ภููมิิภาคแคชเมีียร์์ ที่่�เป็็ นข้้ อพิิพาทระหว่่างอิินเดีีย ปากีีสถาน และจีีน เพื่่�อ
ปิิ ดบัังการเคลื่่�อนไหวของกองทััพปลดปล่่อยประชาชนในพื้้ �นที่่�
ไม่่มีีการโจมตีีทางไซเบอร์์ อย่่างเปิิ ดเผยจากจีีนต่่อระบบอวกาศ
ทหารอากาศสหรััฐฯ ที่่�เปลี่่ย� นไปเป็็นผู้้�พิทัิ กั ษ์์ กองทััพอวกาศสหรััฐฯ สาบานตน
ของสหรััฐฯ หรืือประเทศอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม จีีนประสบความสำำ�เร็็จ
ณ ฐานทััพอากาศทราวิิสในแคลิิฟอร์์ เนีีย ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
ในการพิิสููจน์์ขีีดความสามารถนี้้ �และยัังคงดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องกัับ
การโจมตีีทางไซเบอร์์ ในอาณาเขตอื่่�น ๆ ต่่อเป้้าหมายทางการเงิินหรืือที่่�
เกี่่�ยวข้้ องกัับการป้้องกัันประเทศ
กล่่าว ซึ่่ง� ยัังเรีียกร้้องให้้ มีีการติิดตั้้�งอาวุุธป้้องกัันขีีปนาวุุธและอาวุุธ
โจมตีีในอวกาศที่่�อาจเป็็ นภััยคุุกคามต่่อรััสเซีีย การอนุุมัติั ิเอกสารฉบัับ
ขีีดความสามารถทางอวกาศของกองทััพรััสเซีี ย
นี้้ �แสดงให้้ เห็็นว่่า รััสเซีียเชื่่�อว่่าอาวุุธจากอวกาศสู่่�โลกอาจก่่อให้้ เกิิด
การระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้ อุตุ สาหกรรมส่่วนใหญ่่ในประเทศส่่วน
ภััยคุุกคามมากเท่่ากัับอาวุุธนิิวเคลีียร์์ และจะก่่อให้้ เกิิดการตอบโต้้ เช่่น
ใหญ่่ชะลอตััวลงตามรายงานฉบัับนี้้ � แต่่ขีีดความสามารถทางอวกาศ
เดีียวกัันจากประเทศนี้้ �
ของกองทััพรััสเซีียยัังคงดำำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ใน พ.ศ. 2563 รััสเซีียได้้
ทดสอบขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศเป็็ นจำำ�นวนมาก ดำำ�เนิิน อาวุุ ธต่่อต้้านอวกาศของรััสเซีี ย
การปฏิิบัติั กิ ารระยะประชิิดในการเข้้ าหาที่่�ซับซ้
ั ้ อน และขยายโครงสร้้าง รััสเซีียมีีขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศทางกายภาพแบบ
เคลื่่�อนไหวตั้้�งแต่่การทดสอบการสกััดกั้้�นดาวเทีียมในวงโคจรร่่วมครั้้�ง
พื้้ �นฐานทางทหารบนอวกาศ ขีีดความสามารถในการดำำ�เนิินการขนส่่ง
ขึ้้ �นสู่่อ� วกาศที่่�สม่ำำ��เสมอของประเทศ ความก้้ าวหน้้ าอย่่างต่่อเนื่่�องของขีีด แรกของสหภาพโซเวีียตในช่่วงทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503 - 2512)
ความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศ และการมีีส่่วนร่่วมด้้ านอวกาศที่่�ใช้้ เทคโนโลยีีที่่�ใช้้ ในโครงการในยุุคโซเวีียตพิิสููจน์์ให้้ เห็็นว่่าเป็็ นจุุดการสร้้าง
ร่่วมกัันผ่่านสถานีีอวกาศนานาชาติิได้้ รัักษาสถานะของรััสเซีียในฐานะ ที่่�มั่่น� คงสำำ�หรัับการพััฒนาของรััสเซีียที่่�ผ่า่ นมา และประเทศได้้ แสดงขีีด
ความสามารถการสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิงตรงและในวงโคจรร่่วม และ
มหาอำำ�นาจด้้ านอวกาศที่่�สำำ�คัญ
ั และความเก่่งกาจในอาณาเขตด้้ าน
อวกาศได้้ สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�โดดเด่่นเป็็ นพิิเศษกัับต่่างประเทศ ซึ่่ง� บาง ทดสอบทั้้�งสองครั้้�งใน พ.ศ. 2563
ในการตอบโต้้ การทดสอบเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� คอส
ครั้้�งเป็็ นคู่่แ� ข่่งในด้้ านอื่่�น ๆ
มอส 2543 ของรััสเซีียยิิงกระสุุนขนาดเล็็กใกล้้ กับั ดาวเทีียมที่่�ไม่่
กิิจกรรมด้้ านอวกาศที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนจากรััฐบาลของรััสเซีีย
เกี่่�ยวข้้ องกัับรััสเซีีย กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ จึึงได้้ ประณามการ
จะอยู่่�ทั้้ �งภายใต้้ กองทััพการบิินและอวกาศรััสเซีียและโครงการรอสคอ
สมอส ภายในกองทััพรััสเซีีย ขีีดความสามารถทางอวกาศจะอยู่่�ภายใต้้ ทดสอบดัังกล่่าวและยืืนยัันว่่ากระสุุนดัังกล่่าวอาจใช้้ ในการเพ่่งเล็็ง
การควบคุุมของกองทััพการบิินและอวกาศรััสเซีีย ส่่วนย่่อยของกองทััพ ดาวเทีียมได้้ กระทรวงกลาโหมรััสเซีียตอบโต้้ โดยกล่่าวว่่า ดาวเทีียม
มาโตรชก้้ าหรืือเนสติ้้ �งเหล่่านี้้ �นำำ�ไปใช้้ เพื่่�อการตรวจสอบตามปกติิและ
การบิินและอวกาศรััสเซีียคืือ กองทััพอวกาศรััสเซีียซึ่่ง� สร้้างขึ้้ �นใน พ.ศ.
เฝ้้าระวัังทรััพย์์สิินทางอวกาศอื่่�น ๆ ของรััสเซีีย รััฐบาลรััสเซีียยัังคง
2535 เป็็ นกองทััพอวกาศแห่่งแรกของโลกและรัับผิิดชอบในการตรวจ
ยืืนยัันว่่ารััสเซีียเป็็ นประเทศที่่�มุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการใช้้ พื้้ �นที่่�นอกโลกอย่่าง
สอบทรััพย์์สินิ ทางอวกาศทั้้�งหมด การยิิงทางทหาร และภััยคุุกคามที่่�
เต็็มที่่�มาโดยตลอด
อาจเกิิดขึ้้ �นต่่อระบบอวกาศ
รััสเซีียยัังคงพััฒนาระบบป้้องกัันภััยทางอากาศและขีีปนาวุุธ แม้้ ว่า่
ใน พ.ศ. 2563 นายวลาดิิมีีร์์ ปููติิน ประธานาธิิบดีีรััสเซีีย ได้้ อนุุมัติั ิ
เอกสารที่่�ให้้ อำำ�นาจแก่่ตัวั เองในการใช้้ อาวุุธนิิวเคลีียร์์ เพื่่�อตอบโต้้ การ จะไม่่ได้้ กำำ�หนดให้้ เป็็ นอาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมอย่่างเป็็ นทางการ แต่่
ระบบขีีปนาวุุธจากพื้้ �นสู่่อ� ากาศแบบเอส-400 และเอส-500 ซีีรีีส์์ก็็
โจมตีีทั่่�วไปซึ่่ง� มุ่่�งเป้้าไปที่่�รััฐบาลและโครงสร้้างพื้้ �นฐานทางทหารที่่�
สามารถเข้้ าถึึงดาวเทีียมในวงโคจรระยะต่ำำ��ได้้ แหล่่งข่่าวทางทหาร
สำำ�คัญ
ั ของประเทศ นอกเหนืือจากการป้้องกัันอาวุุธทั่่�วไปแล้้ ว อาวุุธ
ของรััสเซีียกล่่าวอ้้ างว่่า เอส-500 ได้้ รัับการออกแบบมาเพื่่�อโจมตีีวััตถุุ
ที่่�ใช้้ ในอวกาศยัังได้้ รัับการกล่่าวถึึงว่่าเป็็ นภััยคุุกคามตามเอกสารดััง
IPD FORUM
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ประเภทของอาวุุธ

ต่่อต้้านอวกาศ

อ

วกาศเป็็ นตััวขับั เคลื่่�อนที่่�สำำ�คัญ
ั มากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ในด้้ านอำำ�นาจ
ทางเศรษฐกิิจและการทหาร ความสำำ�คัญ
ั ทางยุุทธศาสตร์์
ของอวกาศทำำ�ให้้ บางประเทศสร้้างคลัังแสงเก็็บอาวุุธต่่อต้้ านอวกาศ
เพื่่�อขััดขวาง ลดกำำ�ลังั หรืือทำำ�ลายระบบอวกาศและคุุกคามความ
สามารถของประเทศอื่่�น ๆ ในการใช้้ ขอบเขตอวกาศ อย่่างไรก็็ตาม
ความสำำ�คัญ
ั ของอวกาศยัังกระตุ้้�นให้้ เกิิดความพยายามที่่�จะยัับยั้้ �ง
หรืือลดความขััดแย้้ งและปกป้้องขอบเขตเพื่่�อการใช้้ งานอย่่างสัันติิ
เช่่น การตีีพิิมพ์์ครั้้�งสำำ�คัญ
ั เรื่่�องอำำ�นาจอวกาศของกองทััพอวกาศ
สหรััฐฯ ระบุุว่า่ “กองกำำ�ลังั อวกาศของกองทััพควรพยายามทุุกวิิถีี
ทาง เพื่่�อส่่งเสริิ มบรรทััดฐานความรัับผิิดชอบของพฤติิกรรม ที่่�ทำำ�ให้้
อวกาศคงอยู่่ใ� นสภาพแวดล้้ อมที่่�ปลอดภััยและเปิิ ดกว้้ าง” ตาม
กฎหมายระหว่่างประเทศและนโยบายระดัับชาติิ
อาวุุธต่่อต้้ านอวกาศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอาวุุธที่่�ทำำ�ให้้ เกิิดเศษ
ซากในวงโคจร ก่่อให้้ เกิิดความเสี่่�ยงที่่�ร้้ายแรงต่่อสภาพแวดล้้ อมทาง
อวกาศและความสามารถของทุุกประเทศในการใช้้ ขอบเขตอวกาศ
เพื่่�อความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองและความมั่่�นคง อาวุุธต่่อต้้ านอวกาศแตก
ต่่างกัันอย่่างมากในด้้ านผลกระทบ วิิธีีการใช้้ งาน และระดัับของ
เทคโนโลยีีและทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็ นในการพััฒนาและการใช้้ อาวุุธเหล่่า
นั้้�น โดยสามารถแบ่่งประเภทความสามารถออกเป็็ นสี่่�กลุ่่�มใหญ่่ ๆ
ได้้ แก่่ ความสามารถทางกายภาพแบบเคลื่่�อนไหว ความสามารถ
ทางกายภาพแบบไม่่เคลื่่�อนไหว ความสามารถทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และความสามารถทางไซเบอร์์
ทางกายภาพแบบเคลื่่�อนไหว
อาวุุธต่่อต้้ านอวกาศทางกายภาพแบบเคลื่่�อนไหวพยายามโจมตีี
โดยตรงหรืือจุุดชนวนหััวรบใกล้้ กับั ดาวเทีียมหรืือสถานีีภาคพื้้ �นดิิน
รููปแบบหลัักสามรููปแบบของการโจมตีีทางกายภาพแบบเคลื่่�อนไหว
คืือ อาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิงตรง อาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมในวง
โคจรร่่วม และการโจมตีีสถานีีภาคพื้้ �นดิิน อาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียม
แบบยิิงตรงจะปล่่อยออกจากโลกในวิิถีีโคจรย่่อยเพื่่�อโจมตีีดาวเทีียม
ในวงโคจร ในขณะที่่�อาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมในวงโคจรร่่วมจะอยู่่ใ� น
วงโคจรและเคลื่่�อนย้้ ายไปสู่่เ� ป้้าหมายหรืือเข้้ าใกล้้ การโจมตีีสถานีี
ภาคพื้้ �นดิินมีีเป้้าหมายอยู่่ที่� ่�พื้้ �นที่่�ภาคพื้้ �นดิินที่่�รัับผิิดชอบในการ
สั่่�งการและควบคุุมดาวเทีียมหรืือการถ่่ายทอดข้้ อมููลภารกิิจผ่่าน
ดาวเทีียมไปยัังผู้้�ใช้้
การโจมตีีทางกายภาพแบบเคลื่่�อนไหวในอวกาศจะทำำ�ให้้ เกิิด
เศษซากในวงโคจรซึ่่ง� สามารถส่่งผลกระทบต่่อดาวเทีียมดวงอื่่�น ๆ
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ในวงโคจรที่่�คล้้ ายกัันโดยไม่่เลืือกเป้้าหมาย การโจมตีีประเภทนี้้ �เป็็ น
หนึ่่ง� ในการต่่อต้้ านอวกาศเพีียงอย่่างเดีียวที่่�อาจทำำ�ให้้ เกิิดการสููญ
เสีียชีีวิิตหากกำำ�หนดเป้้าหมายไปที่่�สถานีีภาคพื้้ �นดิินที่่�มีีลููกเรืืออยู่่�
หรืือที่่�ดาวเทีียมในวงโคจรที่่�มีีมนุุษย์์อยู่่� เช่่น สถานีีอวกาศนานาชาติิ
ที่่�อยู่่ใ� นวงโคจรระยะต่ำำ�� ไม่่มีีประเทศใดที่่�ทำำ�การโจมตีีทางกายภาพ
แบบเคลื่่�อนไหวต่่อดาวเทีียมของประเทศอื่่�น แต่่จีีน อิินเดีีย รััสเซีีย
และสหรััฐอเมริิ กาได้้ ทำำ�การทดสอบอาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิง
ตรงได้้ สำำ�เร็็จ
ทางกายภาพแบบไม่่เคลื่่�อนไหว
อาวุุธต่่อต้้ านอวกาศทางกายภาพแบบไม่่เคลื่่�อนไหวส่่งผลกระทบ
ต่่อดาวเทีียมหรืือระบบภาคพื้้ �นดิินโดยไม่่มีีการสััมผััสทางกายภาพ
เลเซอร์์ อาจทำำ�ให้้ เซ็็นเซอร์์ ดาวเทีียมพร่่ามััวชั่่ว� คราวหรืือมองไม่่เห็็น
ถาวร หรืือทำำ�ให้้ ส่ว่ นประกอบมีีความร้้อนสููงเกิินไป อาวุุธไมโครเวฟ
พลัังสููงสามารถทำำ�ลายอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ของดาวเทีียมหรืือ
ทำำ�ให้้ เกิิดความเสีียหายถาวรต่่อวงจรไฟฟ้้าและหน่่วยประมวลผล
ของดาวเทีียมได้้ อุุปกรณ์์นิิวเคลีียร์์ ที่่�จุดุ ระเบิิดในอวกาศสามารถ
สร้้างสภาพแวดล้้ อมที่่�มีีการแผ่่รัังสีีสููงและคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า ที่่�จะส่่ง
ผลกระทบอย่่างไม่่เลืือกเป้้าหมายต่่อดาวเทีียมในวงโคจรที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
ดาวเทีียมสามารถตกเป็็ นเป้้าหมายได้้ ด้้วยเลเซอร์์ และอาวุุธ
ไมโครเวฟพลัังสููงจากสถานที่่�ตั้้ �งบนพื้้ �นดิินหรืือบนเรืือ แพลตฟอร์์ ม
ทางอากาศ หรืือดาวเทีียมอื่่�น ๆ ระบบเลเซอร์์ ดาวเทีียมต้้ องใช้้
ลำำ�แสงที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสููง ศููนย์์เล็็งที่่�ปรัับได้้ (หากใช้้ ผ่า่ นชั้้�นบรรยากาศ)
และการควบคุุมการชี้้ �เป้้าขั้้�นสููงเพื่่�อบัังคัับทิิศทางลำำ�แสงเลเซอร์์ ได้้
อย่่างแม่่นยำำ� ซึ่่ง� เป็็ นเทคโนโลยีีที่่�มีีค่า่ ใช้้ จ่า่ ยสููงและต้้ องใช้้ ความซัับ
ซ้้ อนในระดัับสููง อาวุุธไมโครเวฟพลัังสููงสามารถนำำ�มาใช้้ เพื่่�อรบกวน
อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ของดาวเทีียม ทำำ�ให้้ ข้้อมููลที่่�เก็็บไว้้ เสีียหาย
ทำำ�ให้้ หน่ว่ ยประมวลผลรีีสตาร์์ ท และทำำ�ให้้ เกิิดความเสีียหายถาวร
ต่่อวงจรไฟฟ้้าและหน่่วยประมวลผลที่่�ระดัับพลังั งานสููงขึ้้ �น
การระเบิิดนิิวเคลีียร์์ ในอวกาศจะส่่งผลกระทบทัันทีีต่่อดาวเทีียม
ที่่�อยู่่ใ� นระยะของคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า และยัังจะสร้้างสภาพแวดล้้ อม
ที่่�มีีการแผ่่รัังสีีสููงซึ่่ง� จะเร่่งการเสื่่�อมสภาพของส่่วนประกอบดาวเทีียม
ในระยะยาวแก่่ดาวเทีียมที่่�ไม่่มีีเกราะซึ่่ง� อยู่่ใ� นกลุ่่�มวงโคจรที่่�ได้้ รัับ
ผลกระทบ การจุุดชนวนอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ในอวกาศถููกสั่่�งห้้ ามภายใต้้
สนธิิสัญ
ั ญาห้้ ามการทดลองอาวุุธนิิวเคลีียร์์ บางส่่วน พ.ศ. 2506 ซึ่่ง� มีี
ผู้้�ลงนามมากกว่่า 100 ประเทศ แม้้ ว่า่ จีีนและเกาหลีีเหนืือจะไม่่ได้้ อยู่่�
ในกลุ่่�มดัังกล่่าว
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
อาวุุธต่่อต้้ านอวกาศทางอิิเล็็คทรอนิิกส์์เล็็งเป้้าไปที่่�สเปกตรััมแม่่
เหล็็กไฟฟ้้าที่่�ระบบอวกาศส่่งและรัับข้้อมููล อุุปกรณ์์รบกวนจะ
รบกวนการสื่่�อสารที่่�รัับส่่งจากดาวเทีียมโดยการสร้้างสััญญาณ
รบกวนในย่่านความถี่่�วิิทยุเุ ดีียวกััน เครื่่�องรบกวนข่่ายการเชื่่�อม
โยงขึ้้ �นโดยการส่่งสััญญาณรบกวนจากโลกไปยัังดาวเทีียม เช่่น

สััญญาณคำำ�สั่่ง� และควบคุุมที่่�ส่่งขึ้้ �นมา เครื่่�องรบกวนข่่ายการ
เชื่่�อมโยงลงโดยพุ่่�งเป้้าไปที่่�การส่่งสััญญาณจากดาวเทีียมใน
ขณะถ่่ายทอดลงไปยัังผู้้�ใช้้ บนโลก ในการสวมรอย ผู้้�โจมตีี
จะหลอกให้้ ผู้้�รัับเชื่่�อว่่าสััญญาณปลอมเป็็ นสััญญาณจริิ ง
เครื่่�องสวมรอยสามารถนำำ�มาใช้้ เพื่่�อแทรกข้้ อมููลเท็็จเข้้ าไปใน
กระแสข้้ อมููลหรืือออกคำำ�สั่่ง� เท็็จให้้ ดาวเทีียมเพื่่�อรบกวนการ
ทำำ�งานของดาวเทีียม ขั้้�วสััญญาณของผู้้�ใช้้ ที่่�มีีเสาอากาศแบบ
หลากหลายทิิศทาง เช่่น ตััวรัับสัญ
ั ญาณจีีพีีเอสและโทรศััพท์์
ดาวเทีียมจำำ�นวนมาก มีีมุุมมองที่่�กว้้ างขึ้้ �น ดัังนั้้�นจึึงมีีความไว
ต่่อการรบกวนและการสวมรอยโครงข่่ายการสื่่�อสารจากมุุม
ต่่าง ๆ ที่่�กว้้ างขึ้้ �นบนพื้้ �นดิิน
ด้้ วยการสวมรอยประเภทที่่�เรีียกว่่า “การทำำ�ให้้ สัญ
ั ญาณ
นำำ�ทางสัับสน” แม้้ กระทั่่�งสััญญาณจีีพีีเอสที่่�เข้้ ารหััสโดยทหารก็็
สามารถสวมรอยได้้ การทำำ�ให้้ สัญ
ั ญาณนำำ�ทางสัับสนไม่่จำำ�เป็็ น
ต้้ องถอดรหััสการเข้้ ารหััสจีีพีีเอส เพราะเพีียงแค่่ส่ง่ สำำ�เนาของ
สััญญาณต้้ นฉบัับที่่�ล่า่ ช้้ าไปตามเวลาโดยไม่่ต้้องถอดรหััสหรืือ
แก้้ ไขข้้ อมููล เทคโนโลยีีที่่�จำำ�เป็็ นในการรบกวนและสวมรอย
สััญญาณดาวเทีียมหลายประเภทมีีวางจำำ�หน่า่ ยทั่่�วไปและมีี
ราคาไม่่แพง ทำำ�ให้้ ค่อ่ นข้้ างง่่ายต่่อการแพร่่ขยายในหมู่่�ผู้้�ดำำ�เนิิน
การของภาครััฐและเอกชน
ทางไซเบอร์์
ในขณะที่่�การโจมตีีรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์พยายามที่่�จะ
รบกวนการส่่งสััญญาณความถี่่�วิิทยุุ การโจมตีีทางไซเบอร์์ มุ่่�ง
เป้้าไปที่่�ตัวข้
ั ้ อมููลเอง ตลอดจนระบบที่่�ใช้้ ส่่งและควบคุุมการ
ไหลของข้้ อมููล การโจมตีีทางไซเบอร์์ บนดาวเทีียมสามารถ
ใช้้ เพื่่�อตรวจสอบรููปแบบการรัับส่่งข้้ อมููล สกััดกั้้�นข้้ อมููล หรืือ
แทรกข้้ อมููลเท็็จหรืือเสีียหายเข้้ าในระบบ การโจมตีีเหล่่านี้้ �
สามารถกำำ�หนดเป้้าหมายไปที่่�สถานีีภาคพื้้ �นดิิน อุุปกรณ์์ผู้้�
ใช้้ ปลายทาง หรืือดาวเทีียมของตนเอง แม้้ ว่่าการโจมตีีทาง
ไซเบอร์์ จำำ�เป็็ นต้้ องมีีความเข้้ าใจในระดัับสููงเกี่่�ยวกัับระบบที่่�
ตกเป็็ นเป้้าหมาย แต่่ก็็ไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ ทรััพยากรจำำ�นวนมาก
ในการดำำ�เนิินการและสามารถทำำ�สัญ
ั ญากัับกลุ่่�มเอกชนหรืือ
บุุคคลได้้ และแม้้ ว่่าผู้้�ดำำ�เนิินการของภาครััฐหรืือเอกชนจะ
ขาดขีีดความสามารถทางไซเบอร์์ ภายใน แต่่ก็็อาจยัังเป็็ นภััย
คุุกคามทางไซเบอร์์ ได้้
การโจมตีีทางไซเบอร์์ ในระบบอวกาศอาจส่่งผลให้้ เกิิดการ
สููญเสีียข้้ อมููลหรืือบริิ การจากดาวเทีียม ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบเชิิง
ระบบหากใช้้ กับั ระบบ เช่่น จีีพีีเอส การโจมตีีทางไซเบอร์์ อาจส่่ง
ผลกระทบถาวร เช่่น หากฝ่่ายตรงข้้ ามยึึดการควบคุุมดาวเทีียม
ผ่่านระบบการสั่่�งการและการควบคุุม ผู้้�โจมตีีสามารถปิิ ดการ
สื่่�อสารทั้้�งหมดและสร้้างความเสีียหายถาวรให้้ กับั ดาวเทีียม
โดยการใช้้ เชื้้ �อเพลิิงจรวดหรืือออกคำำ�สั่่ง� ที่่�จะสร้้างความเสีีย
หายให้้ กับอุ
ั ปุ กรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์และเซ็็นเซอร์์

ภาพกราฟิิ กคอมพิิวเตอร์์ นี้้จั� ดั ทำำ�โดยองค์์ การสำำ �รวจอวกาศประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�ง
แสดงภาพดาวเคราะห์์ น้้ อยและการสำำ �รวจดาวเคราะห์์ น้้ อยของยานฮายาบุุสะ 2
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ในอวกาศและป้้องกัันอาวุุธที่่�ใช้้ ในอวกาศ หััวหน้้ากองกำำ�ลังั ทาง
อากาศและอวกาศของรััสเซีียได้้ กล่่าวว่่า เอส-500 มีีความสามารถ
ในการทำำ�ลายอาวุุธความเร็็วเหนืือเสีียงและดาวเทีียมในพื้้ �นที่่�ใกล้้
เคีียง ระดัับของขีีปนาวุุธนี้้ �อาจถููกใช้้ เป็็ นอาวุุธต่่อต้้ านอวกาศได้้ ตาม
รายงานของนายยููริิ มููราฟกิิน รองเสนาธิิการของกองกำำ�ลังั ขีีปนาวุุธ
จากพื้้ �นสู่่อ� ากาศแห่่งกองทััพการบิินและอวกาศรััสเซีีย นายยููริิ กล่่าวว่่า
“ขอบเขตระหว่่างอากาศและอวกาศกำำ�ลังั ถููกทำำ�ลายลงและจะถููกลบ
ออกไปเมื่่�อศััตรููทางอากาศค่่อย ๆ กลายเป็็ นศััตรููทางอวกาศ”
รััสเซีียยัังคงเพิ่่�มขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างต่่อเนื่่�อง และกำำ�ลังั พััฒนาระบบภาคพื้้ �นดิินแบบ
เคลื่่�อนที่่�เพื่่�อแทรกแซงดาวเทีียมจากต่่างประเทศ ขีีดความสามารถ
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้ �งแต่่ช่ว่ งต้้ นทศวรรษ
2000 (พ.ศ. 2543 - 2552) และเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ วใน พ.ศ. 2552
ด้้ วยการยืืนหยััดของกองทััพสงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายในกองทััพ
รััสเซีีย การพััฒนาล่่าสุุดในอาวุุธต่่อต้้ านอวกาศอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ แก่่ ทีี
ราด้้ า-2 ซึ่่ง� เป็็ นระบบการรบกวนแบบเคลื่่�อนที่่� “สำำ�หรัับการระงัับการ
สื่่�อสารทางอวกาศ” และ ไบลิิน่า่ -เอ็็มเอ็็ม ซึ่่ง� เป็็ นระบบเคลื่่�อนที่่�ภาค
พื้้ �นดิินที่่�มุ่่�งเน้้ นไปที่่�การรบกวนช่่องทางการสื่่�อสารผ่่านดาวเทีียม ไบ
ลิิน่า่ ได้้ รัับการรายงานว่่าเป็็ น “ชุุดของสถานีีอััตโนมััติเิ คลื่่�อนที่่�ภาคพื้้ �น
ดิิน” และระบบการสั่่�งการและการควบคุุมแบบเคลื่่�อนที่่�ด้้วยปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ ซึ่่ง� รวมถึึงระบบอััตโนมััติที่ิ ่�สามารถจดจำำ�ทรััพย์์สินิ ต่่าง ๆ
และกำำ�หนดวิิธีีการโจมตีี และสามารถนำำ�ไปใช้้ กับั เป้้าหมายภาคพื้้ �น
ดิิน อากาศ และอวกาศได้้ หลากหลาย มีีรายงานว่่า รััสเซีียยัังมีีเครื่่�อง
รบกวนเรดาร์์ สองเครื่่�องคืือ กระสุุกา-2 และ กระสุุกา-4 ซึ่่ง� อาจจะ
สามารถรบกวนดาวเทีียมลาดตระเวนเรดาร์์ ได้้

การแสวงหาทางอวกาศของเกาหลีีเหนืือ

การแสวงหาการต่่อต้้ านอวกาศของเกาหลีีเหนืือได้้ พ่า่ ยลงใน พ.ศ.
2563 เป็็ นไปได้้ ยากที่่�เกาหลีีเหนืือจะมีีความสามารถหรืือตั้้�งใจในการ
แสวงหาอาวุุธสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิงตรงหรืือในวงโคจรร่่วม และมีี
ข้้ อบ่่งชี้้ �เพีียงเล็็กน้้ อยว่่าเกาหลีีเหนืือได้้ พัฒ
ั นาขีีดความสามารถทาง
กายภาพแบบไม่่เคลื่่�อนไหว แม้้ ว่า่ แหล่่งข่่าวบางแห่่งยืืนยัันว่่ามีีภััย
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นัักบิินอวกาศทำำ�ความ
เคารพก่่อนขึ้้�นยานอวกาศ
เสิ่่� นโจว-12 ของจีีนบน
จรวดขนส่่ง ลองมาร์์ ช-2
เอฟ ณ ศููนย์์ ส่่ งดาวเทีียม
จิ่่ว� เฉวีียนในจีีน เมื่่อ� เดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

คุุกคามจากคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าของเกาหลีีเหนืือ เกาหลีีเหนืือได้้ แสดง
ให้้ เห็็นถึึงความสามารถในการทำำ�สงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่า่ นขีีดความ
สามารถในการรบกวน และภััยคุุกคามจากการโจมตีีทางไซเบอร์์ ของ
เกาหลีีเหนืือยัังคงดำำ�เนิินอยู่่แ� ละใช้้ การได้้ ความสามารถสองอย่่างหลััง
นี้้ �มีีศัักยภาพมากที่่�สุดุ สำำ�หรัับการใช้้ การต่่อต้้ านด้้ านอวกาศ มีีการอ้้ าง
ว่่าเกาหลีีเหนืือและอิิหร่่านได้้ กลัับมาร่่วมมืือกัันอีีกครั้้�งในด้้ านเทคโนโลยีี
ขีีปนาวุุธและพาหนะที่่�ใช้้ ในการยิิง ซึ่่ง� แสดงให้้ เห็็นว่่าความก้้ าวหน้้ าของ
ชาติิหนึ่ง่� อาจถ่่ายโอนไปยัังอีีกชาติิหนึ่ง่� ได้้
เกาหลีีเหนืือยัังคงอ้้ างถึึงเจตนารมณ์์สันั ติิภาพในอวกาศ แม้้ จะมีี
รายงานของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิที่่�ระบุุว่า่ โครงการ
อวกาศของรััฐบาลเกาหลีีเหนืือเป็็ นภััยคุุกคามต่่อสัันติิภาพสากลก็็ตาม
ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 สถานีีโทรทััศน์์ของรััฐบาลเกาหลีีเหนืือ
ได้้ ออกอากาศส่่วนหนึ่่ง� ขององค์์การบริิ หารการพััฒนาอวกาศแห่่ง
ชาติิเพื่่�อส่่งเสริิ มโครงการอวกาศของประเทศ นาอิินารา สื่่�อผู้้�ให้้
บริิ การโฆษณาชวนเชื่่�อของรััฐบาลเกาหลีีเหนืือ ระบุุว่า่ วััตถุปุ ระสงค์์
ของโครงการอวกาศของเกาหลีีเหนืือคืือ “ยึึดมั่่�นในผลประโยชน์์ของ
รััฐและใช้้ วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีเพื่่�อแก้้ ปััญหาทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีที่่�จำำ�เป็็ นต่่อการเสริิ มสร้้างทางเศรษฐกิิจและชีีวิิตของ
ประชาชน” อย่่างไรก็็ตาม เช่่นเดีียวกัับกรณีีของอิิหร่่าน เป็็ นที่่�สงสััย
อย่่างกว้้ างขวางว่่าความตั้้�งใจด้้ านอวกาศของเกาหลีีเหนืือมีีความเชื่่�อม
โยงอย่่างใกล้้ ชิิดกัับความต้้ องการครอบครองขีีปนาวุุธ
รััฐบาลเกาหลีีเหนืือยัังคงเก็็บรัักษาพื้้ �นที่่�ปล่่อยดาวเทีียมไว้้ สองแห่่ง
ที่่�จัดั ตั้้�งขึ้้ �นเพื่่�อขีีดความสามารถด้้ านอวกาศ นั่่�นคืือพื้้ �นที่่�ปล่่อยดาวเทีียม
ทงแฮ และพื้้ �นที่่�ปล่่อยดาวเทีียมโซแฮ ไม่่ปรากฏข้้ อมููลที่่�เปิิ ดเผยแหล่่ง
ที่่�มาใน พ.ศ. 2563 เกี่่�ยวกัับการใช้้ งานพื้้ �นที่่�ของดาวเทีียมทงแฮ เว็็บไซต์์
38 นอร์์ ทได้้ เผยแพร่่ภาพและการวิิเคราะห์์ที่่�รายงานถึึงการบำำ�รุุงรัักษา
ตามปกติิ การเก็็บกวาดหิิมะ และกิิจกรรมตามปกติิ แต่่ไม่่มีีอะไรบ่่งบอก
ถึึงการเตรีียมการหรืือการดำำ�เนิินการปล่่อยตััวใน พ.ศ. 2563 นอกจาก
นี้้ �เกาหลีีเหนืือยัังมีีอาคารควบคุุมดาวเทีียมทั่่�วไปที่่�มีีไว้้ เพื่่�อติิดตามและ
ตรวจสอบการปล่่อยดาวเทีียมและดาวเทีียมที่่�โคจรอยู่่ร� อบประเทศ
รายงานระบุุถึึงการก่่อสร้้างที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการอยู่่�ของสิ่่�งที่่�เชื่่�อกัันว่่าเป็็ น
ศููนย์์ทดสอบทางวิิทยาศาสตร์์ ที่่�อยู่่�ถัดั จากอาคารควบคุุมดาวเทีียมทั่่�วไป
แม้้ ว่า่ วััตถุปุ ระสงค์์ที่่�แท้้ จริิ งจะไม่่ชัดั เจนก็็ตาม
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นอกจากนี้้ �เกาหลีีเหนืือยัังไม่่เผยให้้ เห็็นว่่ามีีการใช้้ อาวุุธสกััดกั้้�น
ดาวเทีียมในวงโคจรร่่วม จนถึึงปัั จจุุบันั เกาหลีีเหนืือยัังไม่่ได้้ แสดงให้้
เห็็นถึึงวิิธีีการและความเชี่่�ยวชาญในการดำำ�เนิินการปฏิิบัติั กิ ารระยะ
ประชิิดในการเข้้ าหาหรืือมาตรการแนะนำำ�เชิิงรุุกที่่�จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับขีีด
ความสามารถของการสกััดกั้้�นดาวเทีียมในวงโคจรร่่วมที่่�ใช้้ งานได้้ ด้้ วย
วััตถุทุ างอวกาศของเกาหลีีเหนืือเพีียงไม่่กี่่�ชิ้้ �นที่่�มีีอยู่่ใ� นขณะนี้้ �และแทบ
ไม่่มีีการเคลื่่�อนไหวอะไรเลยที่่�สถานีีปล่่อยดาวเทีียมทั้้�งสองแห่่ง จึึงไม่่
น่่าเป็็ นไปได้้ ที่่�เกาหลีีเหนืือจะดำำ�เนิินการอย่่างเต็็มที่่�ในการเข้้ าถึึงทั้้�งขีีด
ความสามารถการสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิงตรงและในวงโคจรร่่วม
เมื่่�อพููดถึึงการปฏิิบัติั ิการสงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เกาหลีีเหนืือยััง
คงใช้้ ขีีดความสามารถในการรบกวนโครงข่่ายการสื่่�อสาร ในเดืือน
เมษายน พ.ศ. 2563 มีีการประกาศว่่ากำำ�ลังั เตรีียมปรัับใช้้ “อุุปกรณ์์
รบกวนจีีพีีเอส” ใหม่่เพื่่�อใช้้ กับั เกาหลีีใต้้ มีีรายงานหลายฉบัับใน
พ.ศ. 2563 ว่่าเกาหลีีเหนืือยัังคงดำำ�เนิินการปฏิิบัติั ิการรบกวนแนว
คาบสมุุทรเกาหลีีต่่อไป รายงานแบบเปิิ ดเผยแหล่่งที่่�มาหลายฉบัับ
เน้้ นย้ำำ ��ถึึงการรบกวนที่่�มุ่่�งเน้้ นไปที่่�คลื่่�นความถี่่�วิิทยุกุ ระจายเสีียงเชิิง
พาณิิชย์์และสััญญาณจีีพีีเอสของพลเรืือนมากกว่่าเป้้าหมายทาง
ทหาร กองทััพบกสหรััฐฯ เผยแพร่่ คู่�มืื่ อฉบัับใหม่่ที่่�มีีชื่่�อว่่า “ยุุทธวิิธีีของ
เกาหลีีเหนืือ” เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� ระบุุรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับองค์์กรการสงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ขีีดความสามารถ เทคนิิค
และยุุทธวิิธีีของเกาหลีีเหนืือ
ภััยคุุกคามต่่อต้้ านอวกาศจากเกาหลีีเหนืือที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ต่่อสหรััฐฯ ยััง
คงเป็็ นการโจมตีีทางไซเบอร์์ ตามรายงานของเจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ ยุุทธวิิธีี
ของเกาหลีีเหนืือออกมาเรีียกร้้องต่่อหน่่วยแนะแนวสงครามไซเบอร์์ ของ
รััฐบาลหรืือที่่�รู้้�จักั กัันในชื่่�อสำำ�นักั งาน 121 คู่่�มืือของกองทััพบกสหรััฐฯ
อธิิบายว่่าสำำ�นักั งาน 121 ประกอบด้้ วยสมาชิิกมากกว่่า 6,000 คน โดย
มีีหลายประเทศ เช่่น เบลารุุส จีีน อิินเดีีย มาเลเซีีย และรััสเซีีย
นายไมค์์ ปอมเปโอ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ
ในขณะนั้้�นกล่่าวเมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 ว่่า เกาหลีีเหนืือเป็็ น
ภััยคุุกคามต่่อความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ ของสหรััฐฯ มากกว่่ารััสเซีีย โดย
แนวคิิดนี้้ �ได้้ รัับการกล่่าวถึึงอีีกครั้้�งโดยคณะรััฐบาลของนายโจ ไบเดน
ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 นายเนด ไพรซ์์
โฆษกกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ กล่่าวว่่าการเคลื่่�อนไหวทาง

ไซเบอร์์ ที่่�เป็็ นอัันตรายของเกาหลีีเหนืือที่่�คุกุ คามสหรััฐฯ และพัันธมิิตร
ช่่วยสหรััฐฯ ในการทบทวนนโยบายของตนเอง

รััสเซีียอาจเป็็ นชาติิที่มีี่� แนวโน้้ มมากที่่สุ� ดุ ที่่จ� ะดำำ�เนิินการทดสอบ
และการใช้้ งานต่่อต้้ านอวกาศเพิ่่�มเติิมในปีีหน้้ า จากการทดสอบอาวุุธ
สกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบยิิงตรงและในวงโคจรร่่วมใน พ.ศ. 2563 ประเด็็น
การเติิบโตของอิินเดีีย
สำำ�คัญ
ั ที่่ต้� ้ องเฝ้้าระวัังคืือ การทดสอบเหล่่านี้้ �ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปหรืือไม่่
ตั้้�งแต่่ปล่่อยตััวดาวเทีียมดวงแรกใน พ.ศ. 2523 อิินเดีียแสดงให้้ เห็็น
และมีีการแสดงให้้ เห็็นถึึงขีีดความสามารถใหม่่ ๆ หรืือไม่่ ในด้้ านอื่่น� ๆ
ถึึงการเติิบโตอย่่างก้้ าวหน้้ าในขีีดความสามารถด้้ านอวกาศ ด้้ วยการ
ที่่ต้� ้ องเฝ้้าระวัังรััสเซีีย ได้้ แก่่ การทดสอบระบบสกััดกั้้�นดาวเทีียมด้้ วย
ทดสอบการสกััดกั้้�นดาวเทีียมที่่�ประสบความสำำ�เร็็จใน พ.ศ. 2562 ทำำ�ให้้ เลเซอร์์ บนแพลตฟอร์์ มทางอากาศและภาคพื้้ �นดิินเพิ่่�มเติิม ระบบสงคราม
อิินเดีียกลายเป็็ นประเทศที่่�สี่่�ในการแสดงให้้ เห็็นถึึงความสามารถในการ อิิเล็็กทรอนิิกส์์สำ�หรั
ำ ับการป้้องกัันแพลตฟอร์์ มที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั และการโจมตีีทาง
ต่่อต้้ านอวกาศแบบเคลื่่�อนไหว นอกจากนี้้ �อิินเดีียยัังพััฒนาโครงการ
ไซเบอร์์ ที่รุ�่ ุนแรงต่่อโครงสร้้างพื้้ �นฐานพลเรืือนและสถาบัันของรััฐบาล
อวกาศที่่�ใช้้ ร่่วมกััน ซึ่่ง� กำำ�ลังั ดำำ�เนิินภารกิิจที่่�สามไปยัังดวงจัันทร์์
ทั้้�งอิิหร่่านและเกาหลีีเหนืือยัังคงมีีขีีดความสามารถด้้ านอวกาศค่่อน
กิิจกรรมด้้ านอวกาศของอิินเดีียแบ่่งออกเป็็ นองค์์กรด้้ านอวกาศที่่�ใช้้ ข้้ างน้้ อย แต่่ขีดี ความสามารถในการต่่อต้้ านอวกาศด้้ านอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ร่่วมกัันและทางทหาร การพััฒนาด้้ านอวกาศที่่�ใช้้ ร่่วมกัันทั้้�งหมดอยู่่�ภาย และทางไซเบอร์์ ของประเทศเหล่่านี้้ �เป็็ นภััยคุุกคามร้้ายแรง ในปีีหน้้ า
ใต้้ องค์์กรวิิจัยั ด้้ านอวกาศแห่่งอิินเดีีย ซึ่่ง� ดำำ�เนิินงานภายใต้้ กระทรวง
อิิหร่่านยัังคงมีีแนวโน้้ มที่่จ� ะดำำ�เนิินกิิจกรรมการปล่่อยตััวขึ้้ �นสู่่อ� วกาศภาย
อวกาศ หน่่วยงานนี้้ �ฉลองการปล่่อยตััวครั้้�งที่่� 51 ในเดืือนพฤศจิิกายน
ใต้้ กองกำำ�ลังั พิิทักั ษ์์การปฏิิวัติั อิิ สิ ลามต่่อไป และเกาหลีีเหนืืออาจจะเริ่่�ม
พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� เป็็ นการปล่่อยตััวครั้้�งเดีียวใน พ.ศ. 2563 เนื่่�องจากการ
ทดสอบขีีดความสามารถในการปล่่อยตััวขึ้้ �นสู่่อ� วกาศอีีกครั้้�งหลัังจากที่่�
ระบาดใหญ่่ การปล่่อยตััวขึ้้ �นสู่่�วงโคจรครั้้�งแรกของอิินเดีียใน พ.ศ. 2564 ต้้ องพัักการดำำ�เนิินงานชั่่ว� คราวหนึ่่ง� ปีี การพััฒนาสำำ�คัญ
ั ที่่ต้� ้ องเฝ้้าระวััง
คืือวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ โดยส่่งดาวเทีียม 19 ดวงขึ้้ �นสู่่�วงโคจร รวมถึึง
คืือสิ่่�งที่่บ่� ง่ ชี้้ �เพิ่่�มเติิมว่่าอิิหร่่านและเกาหลีีเหนืือกำำ�ลังั ร่่วมมืือกัันในด้้ าน
ดาวเทีียมสำำ�รวจโลกสำำ�หรัับบราซิิล
เทคโนโลยีีอวกาศหรืือขีีปนาวุุธ ประเด็็นเพิ่่�มเติิมที่่ต้� ้ องเฝ้้าระวััง ได้้ แก่่ การ
ใน พ.ศ. 2562 อิินเดีียได้้ จัดั ตั้้�งองค์์กรวิิจัยั อวกาศกลาโหม ซึ่่ง� รัับผิดิ
สวมรอยจีีพีีเอสของอิิหร่่านในอ่่าวเปอร์์ เซีีย และการรบกวนจีีพีีเอสของ
ชอบด้้ านการวิิจัยั และพััฒนาระบบอวกาศเพื่่อ� ความมั่่�นคงแห่่งชาติิและ
เกาหลีีเหนืือในเกาหลีีใต้้ นอกจากนี้้ �ความถี่่แ� ละความซัับซ้้อนของการ
ดำำ�เนิินงานภายใต้้ หน่ว่ ยงานอวกาศกลาโหมในกระทรวงกลาโหม หน่่วย โจมตีีทางไซเบอร์์ ที่เ�่ พิ่่�มขึ้้ �นโดยประเทศใดประเทศหนึ่่ง� ในอาณาเขตอื่่น� ๆ
งานใหม่่เหล่่านี้้ �เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของเป้้าหมายของอิินเดีียในการขัับเคลื่่อ� น
ยัังอาจบ่่งบอกถึึงภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ที่สูู�่ งขึ้้ �นต่่อระบบอวกาศ
การดำำ�เนิินงานด้้ านอวกาศเชิิงยุุทธศาสตร์์ องค์์กรวิิจัยั อวกาศกลาโหม
ดููเหมืือนว่่าอิินเดีียจะยัังคงพััฒนาเลเซอร์์ พลังั งานสููงและขีีดความ
ได้้ รัับมอบหมายให้้ พัฒ
ั นาระบบและเทคโนโลยีีสงครามอวกาศ ขีีดความ สามารถอื่่�น ๆ ของการสกััดกั้้�นดาวเทีียมแบบไม่่เคลื่่�อนไหว ตััวบ่ง่ ชี้้ �
สามารถในการต่่อต้้ านอวกาศของอิินเดีียหลายอย่่างได้้ รัับการพััฒนาขึ้้ �น ที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับอิินเดีียในเรื่่�องอวกาศ ได้้ แก่่ วิิธีีการที่่�หน่ว่ ยงานด้้ าน
เพื่่อ� ตอบโต้้ ต่อ่ ภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคงที่่เ� กิิดจากจีีนและปากีีสถาน
การทหารและการวิิจัยั และพััฒนาอวกาศแห่่งใหม่่ยังั คงอััดฉีีดเงิินทุุน
นอกจากนี้้ �อิินเดีียยัังได้้ ทำำ�งานร่่วมกัับบริิษััทเอกชนในการให้้ ข้้อมููล สำำ�หรัับกิิจกรรมด้้ านอวกาศและการต่่อต้้ านอวกาศ ตลอดจนสััญญาณ
การรัับรู้้� ในขอบเขตอวกาศเพื่่�อ “ตรวจจัับ ระบุุ และติิดตามทรััพย์์สินิ ของ ที่่�สะท้้ อนว่่าอิินเดีียกำำ�ลังั ปรัับหรืื อทดสอบระบบสงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ศััตรูู” หน่่วยงานอวกาศกลาโหมหวัังว่่าระบบนี้้ �เมื่่�อได้้ รัับการพััฒนาแล้้ ว เพื่่�อใช้้ กับั ระบบอวกาศ
จะสามารถมีีบทบาทในด้้ านการป้้องกัันและการบุุกรุุกได้้
โดยรวมแล้้ วใน พ.ศ. 2563 เป็็ นปีี ที่่�กิิจกรรมต่่อต้้ านอวกาศชะลอตััว
แต่่ก็็มีีข้้อยกเว้้ นที่่�ชัดั เจนอยู่่�บ้้าง ซึ่่ง� อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อประเทศ
สิ่่�งที่่�ต้้องเฝ้้าระวััง
ต่่าง ๆ กลัับมาจากการปิิ ดเมืืองและกลัับสู่แ�่ ผนงานและโครงการก่่อน
ในขณะที่่จีี� นยัังคงมีีความคืืบหน้้ าในการพััฒนาอาวุุธต่่อต้้ านอวกาศ แต่่
หน้้ านี้้ � ขณะที่่�คณะรััฐบาลของประธานาธิิบดีีไบเดนพััฒนาและปรัับ
ดููเหมืือนว่่าจุุดสนใจของจีีนจะเปลี่่ย� นไปเป็็ นการผสานขีีดความสามารถ
ยุุทธศาสตร์์ ความมั่่�นคงแห่่งชาติิโดยรวม หนึ่่ง� ในประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�ต้้อง
เหล่่านี้้ �เข้้ ากัับกองกำำ�ลังั และแผนปฏิิบัติั กิ ารของจีีน ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่ต้� ้ อง เฝ้้าระวัังคืือวิิธีีการแก้้ ไขปัั ญหานโยบายอวกาศโดยทั่่�วไปและการแผ่่
เฝ้้าระวัังคืือการลงทุุนโดยรวมของจีีนในการวิิจัยั และพััฒนาที่่เ� กี่่ย� วข้้ องกัับ ขยายของอาวุุธต่่อต้้ านอวกาศ มีีการเรีียกร้้องภายในสหรััฐฯ และที่่�อื่่�น ๆ
อวกาศและขีีดความสามารถในการใช้้ งานทางอวกาศแบบสองทาง เช่่น
ให้้ กำำ�หนดบรรทััดฐานที่่�ชัดั เจนมากยิ่่�งขึ้้ �นในเรื่่�องพฤติิกรรมในอวกาศที่่�
หุ่่�นยนต์์ที่มีีห
่� นวดจัับทำ�ำ ความสะอาดเศษซากอวกาศ จากมุุมมองด้้ าน
กำำ�ลังั เพิ่่�มขึ้้ �น ข้้ อบ่่งชี้้ �ล่่าสุุดระบุุว่า่ คณะรััฐบาลของประธานาธิิบดีีไบเดน
การปฏิิบัติั กิ าร การพััฒนาที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่ต้� ้ องติิดตามคืือความก้้ าวหน้้ าของ
มีีความตั้้�งใจที่่�จะผลัักดัันการสร้้างบรรทััดฐานในอวกาศ ซึ่่ง� จะเป็็ นข้้ อ
จีีนในการผสานขีีดความสามารถด้้ านการต่่อต้้ านอวกาศอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ตกลงระหว่่างกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ และชุุมชนข่่าวกรองที่่�รััฐบาล
เช่่น การรบกวนและการสวมรอยเข้้ ากัับกองกำำ�ลังั สงครามพิิเศษและ
สหรััฐฯ ยิินดีีสนัับสนุุนและปฏิิบัติั ิตามบรรทััดฐานดัังกล่่าว หากไม่่มีีข้้อ
ยุุทธวิิธีี ในแง่่ของบรรทััดฐานของพฤติิกรรมในอวกาศ ตััวบ่ง่ ชี้้ �สำำ�คัญ
ั ที่่�
ตกลงระหว่่างหน่่วยงานภายในรััฐบาลสหรััฐฯ ก็็เป็็ นเรื่่�องยากที่่�จะเริ่่� ม
ต้้ องเฝ้้าระวัังคืือดาวเทีียมตรวจสอบในวงโคจรค้้ างฟ้้าแนวเส้้ นศููนย์์สููตร ชีี ต้้ นการสนทนาที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั กัับรััฐบาลอื่่�น ๆ o
จััน-17 หรืือเอสเจ-17 ของจีีน ในขณะที่่เ� อสเจ-17 ดููเหมืือนจะมุ่่�งเน้้ นไปที่่�
การตรวจสอบดาวเทีียมอื่่น� ๆ ของจีีน แต่่อาจมีีการใช้้ งานเพื่่อ� ตรวจสอบ
ศููนย์์ศึึกษายุุทธศาสตร์์ และโครงการความมั่่�นคงด้้ านการบิินและอวกาศระหว่่างประเทศได้้ ตีีพิิมพ์์
ดาวเทีียมของประเทศอื่่น� ๆ ในวงโคจรค้้ างฟ้้าแนวเส้้ นศููนย์์สููตร ซึ่่ง� จะเป็็ น รายงานฉบัับนี้้ �ในชื่่�อ “การประเมิินภััยคุุกคามทางอวกาศ พ.ศ. 2564” เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564
โดยมีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม ดููรายงานฉบัับเต็็มได้้ ที่่�
จุุดเปลี่่ย� นสำำ�คัญ
ั ที่่อ� าจส่่งผลกระทบในวงกว้้ าง
https://www.csis.org/analysis/space-threat-assessment-2021
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แผนการดำำ�เนิินงานสำำ �หรัับ
จัักรวรรดิิคอมมิิวนิิสต์์ สากล
จากการต่่ อต้้ านการปรัั บปรุุ งระเบีียบระหว่่ างประเทศ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน ปรารถนาจะใช้้ อำ�ำ นาจครอบงำำ�แม้้ จะมีีเสีียงปฏิิเสธ
เรื่� ่ องโดย ดร. จิิงห่่ าว โจว /วิิทยาลััยโฮบาร์์ ต แอนด์์  วิลิ เลีียม สมิิธ | ภาพโดย ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
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มื่อเศรษฐกิจจีนตกต�่ำลงในช่วงต้ นทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523
- 2532) พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ ค�ำปฏิญาณอย่างต่อเนื่อง
ว่า รัฐบาลจีนจะไม่สง่ ออกรูปแบบการพัฒนาและแสวงหาใน
ลักษณะการใช้ อ�ำนาจครอบง�ำโลก ในความเป็ นจริ ง การสร้ าง
กองทัพที่รวดเร็ วของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การโฆษณาชวนเชื่อ
ทางการเมืองอย่างแข็งขัน และการปิ ดกันอุ
้ ดมการณ์ ตลอดจนแผน
เศรษฐกิจที่ทะเยอทะยาน เช่น ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
และโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง ระบุวา่ รัฐบาลจีนต้ องการแปลง
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจภายในของประเทศให้ เป็ นอ�ำนาจครอบง�ำทั่วโลก
โดยการจัดตังจั
้ กรวรรดิคอมมิวนิสต์สากลที่มีจีนเป็ นศูนย์กลาง พรรค
คอมมิวนิสต์จีนพิสจู น์ความทะเยอทะยานของตนโดยยึดหลัก “สร้ าง
ความเกรี ยงไกรให้ ชาติจีนอีกครัง้ ” หรื อความฝั นในแบบจีน ซึ่งนายสี จิ ้น
ผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ สนับสนุนตังแต่
้ เริ่ มมีอ�ำนาจใน
พ.ศ. 2555 เป็ นการสร้ าง “ชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันส�ำหรับมนุษยชาติ”

รวมทังสถาบั
้
นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กลยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มี
ต่อสถาบันระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ คราวตามอ�ำนาจ
เบ็ดเสร็ จของประเทศ เนื่องจากจีนค่อย ๆ แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ จีน
จึงเริ่ มท้ าทายสถาบันระหว่างประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ.
2533-2542) และเริ่ มเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ที่สงบเสงี่ยมของนายเติ ้ง
เป็ นกลยุทธ์ที่แข็งกร้ าว หลังจากที่จีนกลายเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองของโลกใน พ.ศ. 2553 นับตงแต่
ั ้ สหรัฐฯ ปฏิเสธ
ข้ อเสนอของรัฐบาลจีนด้ านความสัมพันธ์ทวิภาคีอนั ยิ่งใหญ่รูปแบบ
ใหม่ จีนได้ เสร็จสิ ้นการเปลี่ยนแปลงจากยุทธศาสตร์ รัฐแบบลูกผสม
“แบบก�้ำกึ่ง” เป็ นยุทธศาสตร์ รัฐแบบแข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ฟื้นฟูสถานะมหาอ�ำนาจทางการปกครองในแถบเอเชียตะวันออก ซึ่ง
จักรวรรดิจีนเคยมีมาก่อนหน้ าศตวรรษที่ 19
การโฆษณาชวนเชื่่�อคืือหััวใจสำำ�คัญ
ั ของรััฐบาลจีีนในการบรรลุุเป้้า
หมายของตน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเข้้ าร่่วม “วาทกรรมสงคราม” ทั่่�วโลก
เพื่่�อควบคุุมเรื่่�องราวที่่�ภายนอกบอกเล่่าเกี่่�ยวกัับจีีน เพราะตนตระหนััก
ผู้ยุตกิ ารด�ำเนินงานของสถาบันระหว่ างประเทศที่มีศักยภาพ ว่่า ผู้้�ใดที่่�ควบคุุมสิิทธิิในการพููด ย่่อมเป็็ นผู้้�ควบคุุมระบบระหว่่าง
แทบเป็ นไปไม่ได้ ที่ประเทศใด ๆ จะกลายเป็ นประเทศที่มีอ�ำนาจนอก
ประเทศ รััฐบาลจีีนได้้ จัดั ตั้้�งสถาบัันขงจื๊๊�อกว่่า 1,000 แห่่งทั่่�วโลก เพื่่�อส่่ง
สถาบันระหว่างประเทศ จีนที่เผชิญหน้ ากับสถาบันระหว่างประเทศ
เสริิ มการโฆษณาชวนเชื่่�อในมหาวิิทยาลััยและวิิทยาลััยในต่่างประเทศ
ได้ รับความเสียหายอย่างมากทังทางเศรษฐกิ
้
จและการเมืองภายใต้
ค่่าใช้้ จ่า่ ยตััวแทนต่่างประเทศของจีีนในสหรััฐฯ เพิ่่�มขึ้้ �นจาก 10 ล้้ าน
มาตรการคว�่ำบาตรระหว่างประเทศในช่วง 26 ปี แรกภายใต้ การควบคุม ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 303 ล้้ านบาท) ใน พ.ศ. 2559 เป็็ น 64 ล้้ าน
ในระบอบคอมมิวนิสต์ของนายเหมา เจ๋อตง ในช่วงต้ นทศวรรษที่ 1950 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.1 พัันล้้ านบาท) ใน พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� เป็็ นการ
(พ.ศ. 2493 - 2502) นายเหมาประกาศว่าจีนที่เพิ่งก่อตังขึ้
้ นใหม่จะ
เพิ่่�มขึ้้ �นถึึงห้้ าเท่่า ทั้้�งนี้้ � เพื่่�อขยายอิิทธิิพลในบริิ บททางธุุรกิิจ การเมืือง
ก้ าวทันสหราชอาณาจักรในอีก 15 ปี และก้ าวข้ ามสหรัฐอเมริ กาในอีก
และสัังคมของสหรััฐฯ ตามรายงานของศููนย์์ตอบสนองทางการเมืือง
สองทศวรรษ อย่างไรก็ตาม จีนคอมมิวนิสต์ได้ ลม่ สลายเมื่อนายเหมา
ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มวิิจัยั ที่่�ไม่่ฝัักใฝ่่ฝ่่ายใดตั้้�งอยู่่ใ� นกรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. เดอะไช
เสียชีวิตใน พ.ศ. 2519 ภายใต้ การน�ำของนายเติ ้ง เสี่ยวผิง จีนได้ ปรับ
น่่าสกรีีน ซึ่่ง� เป็็ นป้้ายโฆษณาดิิจิิทัลั ในไทม์์สแควร์์ ของนครนิิวยอร์์ ก
เปลี่ยนกลยุทธ์ความเป็ นปรปั กษ์ ตอ่ การมีสว่ นร่วม และเริ่ มเข้ าร่วมกับ
ถืือเป็็ นสััญลัักษณ์์การโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อความทะเยอทะยานระดับโลก สหรััฐฯ ได้้ ฉายภาพแสดงอุุดมการณ์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนตลอด 24
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กลยุทธ์ที่สงบเสงี่ยมของนายเติ ้ง ได้ รับการ
ชั่่�วโมง ไชน่่าเรดิิโออิินเตอร์์ เนชัันแนล ครองสััญญาแต่่เพีียงผู้้�เดีียวใน
ออกแบบมาเพื่อซื้อเวลาและสร้ างจักรวรรดิคอมมิวนิสต์อย่างเงียบ ๆ
การออกอากาศจากสถานีีวิิทยุมุ ากกว่่าสิิบสองแห่่งในสหรััฐฯ ในขณะ
จีนได้ รับประโยชน์อย่างมากจากสถาบันระหว่างประเทศในยุค
ที่่�ไชน่่าเดลีีลงข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์ เช่่น เดอะวอชิิงตัันโพสต์์ นอกจากนี้้ �
หลังการปกครองของนายเหมา แต่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่เคยพึงพอใจ
รััฐบาลจีีนยัังได้้ ใช้้ สื่่�อตะวัันตกอื่่�น ๆ รวมถึึง เฟซบุ๊๊� ก และทวิิตเตอร์์ เพื่่�อ
กับสถาบันระหว่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงแต่ยอมรับ
เผยแพร่่การโฆษณาชวนเชื่่�อที่่�กำำ�หนดเป้้าหมายกลุ่่�มผู้้�ใช้้ ทั่่ว� โลก การ
ระเบียบระหว่างประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ด�ำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โฆษณาชวนเชื่่�อดัังกล่่าวมุ่่�งเป้้าหมายที่่�ชาวจีีนในต่่างประเทศ และชาว
ในฐานะผู้มีบทบาทสามด้ าน คือ ผู้ยตุ ิที่มีศกั ยภาพ ผู้เข้ าร่วมที่ได้ รับการ ต่่างชาติิที่่�ไม่่ใช่่ชาวจีีน เพื่่�อสร้้างมุุมมองเชิิงบวกต่่อพรรคคอมมิิวนิิสต์์
คัดเลือก และผู้รับได้ ผลประโยชน์จากองค์กรระหว่างประเทศ ในช่วง
จีีน ส่่งเสริิ มการลงทุุนจากต่่างชาติิในประเทศจีีน หยุุดยั้้�งเสีียงต่่อ
ต้ น พ.ศ. 2539 หนังสือ “ไชน่า แคน เซย์ โน” ที่เขียนโดยกลุม่ ชาตินิยม
ต้้ านพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน และส่่งเสริิ มความรู้้�สึึกต่่อต้้ านชาวอเมริิ กันั
จีน ได้ แสดงความไม่พอใจของจีนต่อระเบียบระหว่างประเทศ โดยเรี ยก อิิทธิิพลอัันชั่่�วร้้ายของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในสหรััฐฯ และสัังคมเสรีีอื่่�น ๆ
ร้ องให้ รัฐบาลลุกขึ้นต่อต้ านสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2549 ได้ มีหนังสือจาก
มีีการกระทำำ�อย่่างเป็็ นระบบ
นักเขียนต่าง ๆ ออกตามมา เช่น “อันแฮปปี้ ไชน่า” ได้ แสดงความไม่
กฎระเบีียบระหว่่ างประเทศที่่�คลุุมเครืือ
พอใจของจีนต่อระเบียบระหว่างประเทศ และสนับสนุนให้ จีนขึ้นเป็ น
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกำำ�ลังั ท้้ าทายความสงบเรีียบร้้ อยระหว่่างประเทศ
ประเทศมหาอ�ำนาจสูงสุด เพื่อปลุกระดมลัทธิชาตินิยมของจีน พรรค
โดยการกำำ�หนดความหมายของกฎระเบีียบระหว่่างประเทศจากการ
คอมมิวนิสต์จีนอ้ างว่าจีนควรได้ รับสิง่ ที่พรรคต้ องการเนื่องจากรัฐบาล
ใช้้ งานเครื่่�องมืือทรงอานุุภาพทั้้�งหมด ในเวทีีด้้ านความมั่่�นคง รััฐบาล
ตะวันตกข่มเหงจีนในช่วงศตวรรษแห่งความอัปยศดังกล่าว
คอมมิิวนิิสต์์จีีนยืืนยัันว่่านัับตั้้ �งแต่่สิ้้ �นสุุดสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง การเพิ่่�ม
ในมุมมองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็ นเรื่ องยากมากที่จะบรรลุ
จำำ�นวนของนิิวเคลีียร์์ เป็็ นไปตามความสงบเรีียบร้้ อยระหว่่างประเทศ
ความฝั นของจีนภายใต้ ระเบียบระหว่างประเทศ เพราะสิง่ นี้สร้ างขึ้น
โดยสหรัฐฯ และได้ รับการสนับสนุนจากสามระบบ: ค่านิยมของสหรัฐฯ ซึ่่ง� นำำ�โดยสหรััฐฯ เมื่่�อประเทศประชาธิิปไตย เช่่น อิิสราเอลและอิินเดีีย
แสวงหาอาวุุธนิิวเคลีียร์์ สหรััฐฯ ได้้ ปรัับใช้้ นโยบายคลุุมเครืือตามที่่�พรรค
หรื อตะวันตก พันธมิตรทางทหารที่น�ำโดยสหรัฐฯ และสหประชาชาติ
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สมาชิิกคณะกรรมการการเงิินและการคลัังระหว่่างประเทศเข้้าร่่วมการประชุุมประจำำ�ปีีของธนาคารโลก/กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ ซึ่่�งมัักจััดขึ้้�นในกรุุงวอชิิงตััน ดีี .ซีี.
โดยจีีนกำำ�ลังั รณรงค์์ ให้้มีีเงิินทุุนสำำ �รองระหว่่างประเทศที่่�มีอี ธิิปไตยสููงสุุดเพื่่อ� ยกระดัับฐานะในระบบการเงิินระหว่่างประเทศ

คอมมิิวนิิสต์์จีีนกล่่าวอ้้ าง เมื่่�อประเทศต่่าง ๆ เช่่น อิิหร่่าน อิิรััก ลิิเบีีย
และเกาหลีีเหนืือแสวงหาอาวุุธนิิวเคลีียร์์ สหรััฐฯ ได้้ ออกมาตรการคว่ำำ��
บาตร พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจึึงเดิินหน้้ าเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบและ
ค่่านิิยมที่่�ตนยึึดถืือ
ในประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ จีีนได้้ เน้้ นย้ำำ �� “ความ
รัับผิิดชอบร่่วมกัันแต่่แตกต่่าง” ในการประชุุมระหว่่างประเทศว่่าด้้ วย
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ในขณะที่่�ประเทศมหาอำำ�นาจ
ตะวัันตกเชื่่�อว่่าประเทศกำำ�ลังั พััฒนาและประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ ว ควรมีี
ความรัับผิิดชอบเท่่าเทีียมกััน จีีนเป็็ นตััวแปรสำำ�คัญ
ั ในการปิิ ดกั้้�นข้้ อ
ตกลงด้้ านสภาพภููมิิอากาศในการประชุุมสหประชาชาติิ ว่่าด้้ วยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�กรุุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์์ ก
เมื่่�อ พ.ศ. 2552 และไม่่ได้้ ให้้ คำำ�มั่่น� สััญญาที่่�เป็็ นรููปธรรมในการประชุุม
เสมืือนจริิ งสุุดยอดผู้้�นำำ�ด้้านสภาพภููมิิอากาศ พ.ศ. 2564 สััญญาของ
นายสีีคลุุมเครืือไร้้ซึ่ง่� แผนปฏิิบัติั กิ ารใด ๆ ในทางตรงกัันข้้ าม คณะ
บริิ หารของประธานาธิิบดีี โจ ไบเดน แห่่งสหรััฐฯ ได้้ ประกาศแผนการที่่�
ทะเยอทะยานเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศลงร้้อยละ
50 - 52 ภายใน พ.ศ. 2573 จากระดัับของ พ.ศ. 2548
ในด้้ านการเงิิน จีีนได้้ สนัับสนุุนการแยกตััวออกจากประเด็็นทางการ
เมืืองระหว่่างประเทศอย่่างแน่่นหนา เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองในด้้ านเศรษฐกิิจและการเงิิน และพยายามปกป้้องระบอบ
การปกครองแบบเผด็็จการทั่่�วโลก จีีนได้้ ผลัักดัันเพื่่�อรัับการกำำ�หนดสิิทธิิ
พิิเศษในการถอนเงิินสำำ�หรัับสกุุลเงิินของตน คืือสกุุลเหริิ นหมิินปี้้ � เมื่่�อ
พ.ศ. 2559 และสนัับสนุุนสกุุลเงิินทุุนสำำ�รองที่่�มีีอำำ�นาจอธิิปไตยสููงสุุดทั่่�ว
18
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โลกเพื่่�อยกระดัับฐานะของตนในระบบการเงิินระหว่่างประเทศ นอกจาก
นี้้ �ยัังมีีการนำำ�สกุุลเหริิ นหมิินปี้้ ม� าทดสอบใช้้ ชำำ�ระค่่าใช้้ จ่า่ ยในระดัับ
สากลเพื่่�อลดการพึ่่ง� พาเงิินดอลลาร์์ สหรััฐสำำ�หรัับการทำำ�ธุรุ กรรมเหล่่า
นี้้ � จีีนกำำ�ลังั นำำ�เสนอสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ที่่�มีีแผนจะเปิิ ดตััวในการแข่่งขัันกีีฬา
โอลิิมปิิ กฤดููหนาว พ.ศ. 2565 ที่่�กรุุงปัั กกิ่่�ง ในความพยายามที่่�จะยืืนยััน
ตััวตนในฐานะผู้้�นำำ�ระดัับโลกทางเทคโนโลยีีด้้ านการชำำ�ระเงิิน รููปแบบ
ดิิจิิทัลั ของสกุุลเหริิ นหมิินปี้้ ยั� งั มีีวััตถุปุ ระสงค์์ในการสร้้างประสิิทธิิภาพ
ต่่อเศรษฐกิิจจีีนเพื่่�อท้้ าทายความยิ่่�งใหญ่่ของเงิินดอลลาร์์ สหรััฐ

ผู้้�เข้้ าร่่ วมที่่�ได้้ รัับการคััดเลืือกและผู้้�ได้้ รัับผลประโยชน์์

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ใช้้ สถาบัันระหว่่างประเทศเป็็ นแพลตฟอร์์ มเพื่่�อ
เพิ่่�มผลประโยชน์์และขยายอิิทธิิพลไปทั่่�วโลก โดยทั่่�วไปแล้้ ว รััฐบาลจีีน
คััดค้้ านแนวทางการเมืืองของโลกาภิิวัตน์
ั ์แต่่สนัับสนุุนด้้ านเศรษฐกิิจ
เพื่่�อให้้ บรรลุุจุดุ สููงสุุดทางเทคโนโลยีีและส่่งออกรููปแบบการพััฒนาไปยััง
ประเทศต่่าง ๆ ในซีีกโลกทางใต้้ และที่่�อื่่�น ๆ จีีนใช้้ ช่อ่ งโหว่่ของสถาบััน
ระหว่่างประเทศเพื่่�อส่่งเสริิ มการแข่่งขัันทางการค้้ าอย่่างไม่่เป็็ นธรรม
เมื่่�อจีีนได้้ รัับอนุุญาตให้้ เข้้ าถึึงองค์์การการค้้ าโลกใน พ.ศ. 2544 รััฐบาล
จีีนสััญญาว่่าจะปฏิิรููประบบเศรษฐกิิจเพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของ
องค์์กร แต่่ไม่่สามารถปฏิิบัติั ิตามพัันธสััญญาอีีกหลายข้้ อ
โดยส่่วนใหญ่่จีีนต้้ องมีีส่่วนรัับผิิดชอบในการโจรกรรมทรััพย์์สินิ
ทางปัั ญญาของสหรััฐฯ กว่่าร้้อยละ 80 ของคดีีทั้้�งหมดที่่�ถููกตั้้�งข้้ อหาว่่า
เป็็ นการสอดแนมทางเศรษฐกิิจนั้้�นเกี่่�ยวข้้ องกัับประเทศจีีน และร้้อยละ
60 ของคดีีลัับทางการค้้ าทั้้�งหมดก็็เกี่่�ยวข้้ องกัับประเทศจีีน ตามรายงาน

ของกระทรวงยุุติธิ รรมสหรััฐฯ จีีนกระทำำ�การโจรกรรมทรััพย์์สินิ ทาง
ปัั ญญาของสหรััฐฯ ที่่�มีีมููลค่่า 2.25 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐถึึง 6 แสน
ล้้ านเหรีียญสหรััฐ (ประมาณ 7.5 ล้้ านล้้ านบาทถึึง 19 ล้้ านล้้ านบาท)
ต่่อปีี จีีนเป็็ นผู้้�รัับผลประโยชน์์มานานหลายทศวรรษในขณะที่่�สหรััฐฯ
ต้้ องแบกรัับภาระในการจััดหาสิินค้้ าสาธารณะ เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคง
และความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองระหว่่างประเทศ
จีีนได้้ ใช้้ เงิินจำำ�นวนมากจากสถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่�อส่่งเสริิ ม
โครงการทั้้�งในและต่่างประเทศของตน จีีนได้้ กู้้� เงิินจำำ�นวน 450 ล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.5 หมื่่�นล้้ านบาท) เมื่่�อ พ.ศ. 2521 และ 600
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2 หมื่่�นล้้ านบาท) เมื่่�อ พ.ศ. 2529 ด้้ วย
สิิทธิิพิิเศษในการถอนเงิินจากกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� ได้้ รัับ
สิินเชื่่�อสััมปทานสููงสุุดถึึง 9.95 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.3
แสนล้้ านบาท) จากสมาคมพััฒนาการระหว่่างประเทศจนถึึง พ.ศ. 2542
และกู้้�เงิินจำำ�นวน 3.98 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.3 ล้้ าน
ล้้ านบาท) จากธนาคารระหว่่างประเทศเพื่่�อการบููรณะและพััฒนาจนถึึง
พ.ศ. 2554 ในปัั จจุุบันั จีีนเป็็ นประเทศที่่�มีีรายได้้ ปานกลางระดัับบนแต่่
ยัังคงรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินจากประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ ว รวมถึึง
เยอรมนีีและสหราชอาณาจัักร รััฐบาลจีีนใช้้ เงิินดัังกล่่าวเพื่่�อซื้้ �ออำำ�นาจ
ทั่่�วโลกและกดดัันผู้้�ได้้ รัับความช่่วยเหลืือจากจีีนให้้ สนัับสนุุนจีีน หรืือ
ให้้ สัมั ปทานทางการทููต องค์์การอนามััยโลกได้้ ให้้ ความช่่วยเหลืือทาง
เทคนิิคแก่่จีีนมููลค่่ากว่่า 100 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.3 พัันล้้ าน
บาท) แต่่ในปัั จจุุบันั จีีนกำำ�ลังั ใช้้ การแจกจ่่ายวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 เพื่่�อ
ล้้ มล้้ างประชาธิิปไตย และแสวงอิิทธิิพลในระดัับโลก

ผู้้�ต้้องการก้้ าวหน้้ าในองค์์ กรระดัับภููมิิภาคและองค์์ กร
ระหว่่ างประเทศ

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เข้้ ามามีีบทบาทในสถาบัันระหว่่างประเทศมาก
ขึ้้ �น โดยการเพิ่่�มอำำ�นาจของตนในหน่่วยงานเหล่่านี้้ � จีีนเป็็ นสมาชิิกของ
องค์์กรระหว่่างประเทศมากกว่่า 200 แห่่ง และมีีตำำ�แหน่่งสููงสุุดในหน่่วย
งานเฉพาะทาง 4 ตำำ�แหน่่งจาก 15 ตำำ�แหน่่งในองค์์การสหประชาชาติิ
รวมถึึงตำำ�แหน่่งระดัับสููง อื่่�น ๆ อีีกมากมายในองค์์กรระดัับโลก พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนพยายามแต่่ไม่่ได้้ รัับตำำ�แหน่่งสููงสุุดในองค์์การทรััพย์์สินิ
ทางปัั ญญาโลกขององค์์การสหประชาชาติิเมื่่�อสองปีีก่่อน จีีนพยายาม
แสดงบทบาทการเป็็ นผู้้�นำำ�ในองค์์กรพหุุภาคีี เช่่น บริิ กส์์ (บราซิิล รััสเซีีย
อิินเดีีย จีีน และแอฟริิ กาใต้้ ) สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ (อาเซีียน) และความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในเอเชีียแปซิิฟิิก
จีีนได้้ ริิเริ่่� มองค์์กรพหุุภาคีีที่่�นำำ�โดยจีีน รวมถึึงเวทีีความร่่วม
มืือระหว่่างประเทศจีีน-อาหรัับ เวทีีความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
จีีน-อาฟริิ กา และเขตการค้้ าเสรีีอาเซีียน ใน พ.ศ. 2544 จีีนได้้ จัดั ตั้้�ง
องค์์การความร่่วมมืือเซี่่�ยงไฮ้้ ซึ่ง่� เป็็ นพัันธมิิตรทางการเมืืองเศรษฐกิิจ
และความมั่่�นคงของยููเรเชีีย ใน พ.ศ. 2558 จีีนเริ่่� มต้้ นส่่งเสริิ มธนาคาร
เพื่่�อการลงทุุนโครงสร้้างพื้้ �นฐานแห่่งเอเชีีย และแสดงความเต็็มใจที่่�จะ
แสดงบทบาทเป็็ นผู้้�นำำ�ในการสร้้างและบำำ�รุุงรัักษาธนาคาร ธนาคารมีี
สำำ�นักั งานใหญ่่อยู่่ที่� ่�กรุุงปัั กกิ่่�ง และมีีสมาชิิก 103 แห่่งและสมาชิิกที่่�คาด
หวัังไว้้ 21 แห่่งจากทั่่�วโลก
หนึ่่ง� แถบหนึ่่ง� เส้้ นทางเป็็ นโครงการที่่�ทะเยอทะยานของจีีนในการ
ขยายอิิทธิิพลไปทั่่�วโลกด้้ วยการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการพััฒนาของ

จีีน การพััฒนาความสััมพัันธ์์ทางการค้้ าหลากหลายด้้ าน และการจััด
ตั้้�งกรอบการค้้ าระหว่่างประเทศรููปแบบใหม่่ ความพยายามทั้้�งหมดนี้้ �มีี
เป้้าหมายเพื่่�อสร้้างระเบีียบระดัับภููมิิภาคและระดัับโลกขึ้้ �นใหม่่ ซึ่่ง� ขัับ
เคลื่่�อนโดยผู้้�นำำ�ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ในขณะเดีียวกััน รััฐบาลจีีนยัังคงใช้้ ไม้้ แข็็งในเวทีีการเมืืองระหว่่าง

คนงานจััดเตรีียมพื้้�นที่่�จัดั แสดงสำำ �หรัับงานแสดงรถยนต์์ ในเซี่่�ยงไฮ้้ จีีนมีีส่่ วนรัับผิดิ ชอบ
ต่่อการโจรกรรมทรััพย์์สิินทางปััญญาส่่วนใหญ่่ของสหรััฐฯ รวมถึึงกว่่าร้้อยละ 80 ของ
คดีีที่่ถูู� กตั้้�งข้้อหาว่่าเป็็นการจารกรรมทางเศรษฐกิิจทั้้�งหมด และร้้อยละ 60 ของคดีีเกี่่ย� ว
กัับความลัับทางการค้้าทั้้�งหมด ตามรายงานของกระทรวงยุุติิธรรมสหรััฐฯ

ประเทศ โดยธรรมชาติิแล้้ ว ค่่านิิยมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะตรง
กัันข้้ ามโดยสิ้้ �นเชิิงกัับสิ่่ง� ที่่�ถืือว่่าเป็็ นค่่านิิยมสากลและสิิทธิิมนุุษยชน
ซึ่่ง� ได้้ ข่ม่ เหงนัักเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองและศาสนาในประเทศอย่่าง
ต่่อเนื่่�องในนามของการให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับ “สิิทธิิมนุุษยชนส่่วนรวม”
และ “สิิทธิิในการพััฒนา” ในขณะเดีียวกัันก็็ต่อ่ ต้้ านการประณามการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทั่่�วโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งสหประชาชาติิไม่่เคยผ่่านมติิการประณามการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ของจีีน เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีการเสนอมติิดังั กล่่าวในการประชุุมประจำำ�ปีีของ
คณะมนตรีี ประเทศสมาชิิกส่่วนใหญ่่จะสนัับสนุุนการเคลื่่�อนไหวที่่�ไม่่มีี
การตอบสนองใด ๆ จากจีีนหรืือจากหนึ่่ง� ในประเทศที่่�สนัับสนุุนจีีน
นอกจากนี้้ � จีีนยัังได้้ พัฒ
ั นาทัักษะต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ เพีียงพอต่่อการ
เจรจาในการเจรจาพหุุภาคีี โดยมีีการแสดงท่่าทีีว่่าจะอ่่อนข้้ อลงเพื่่�อ
แลกกัับผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ด้้ วยเหตุุนี้้ � จีีนจึึงยัังคงเป็็ นประเทศที่่�มีีสถิิติิ
ด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เลวร้้ ายที่่�สุดุ ในโลก และได้้ รัับการจััดอัันดัับให้้ เป็็ น
ประเทศที่่�คุมุ ขัังผู้้�สื่่�อข่่าวมากที่่�สุดุ ใน พ.ศ. 2563

ผลที่่�ตามมาของภััยคุุกคามจากจีีน

เป้้าหมายของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมีีหลายแง่่มุมุ ซึ่่ง� เป็็ นความต้้ องการ
ในการรัักษาไว้้ ซึ่ง่� ระบบพรรคเดีียว โดยการรวมประเทศที่่�เรีียกว่่าจีีน
แผ่่นดิินใหญ่่ ซึ่่ง� ได้้ แก่่ ฮ่่องกง มาเก๊๊า จีีนแผ่่นดิินใหญ่่ และไต้้ หวันั เข้้ า
ด้้ วยกััน และเปลี่่�ยนทะเลจีีนใต้้ ให้้ เป็็ นทะเลสาบชั้้�นในของตน นอกจากนี้้ �
จีีนยัังหมายมั่่�นที่่�จะเป็็ นประเทศมหาอำำ�นาจของโลกอีีกด้้ วย สำำ�หรัับก้้าว
แรกเพื่่�อไปยัังเป้้าหมายสููงสุุด พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ พัฒ
ั นาแนวคิิดที่่�
ว่่า “ประชาชนชาวเอเชีียจะเป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินกิิจการของเอเชีีย” แนวคิิดดััง
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กล่่าวถููกนำำ�มาใช้้ เป็็ นเหตุุผลในการสถาปนาความเป็็ นผู้้�นำำ�ของภููมิิภาค
เพื่่�อเป็็ นรากฐานสู่่ก� ารครองอำำ�นาจระดัับโลก โดยได้้ ทำำ�ลายพัันธมิิตรใน
ภููมิิภาคของสหรััฐฯ และขัับไล่่สหรััฐฯ ออกจากอิินโดแปซิิฟิิก
จีีนก่่อให้้ เกิิดความท้้ าทายอย่่างร้้ายแรงต่่อผลประโยชน์์ด้้านต่่าง ๆ
ของสหรััฐฯ ซึ่่ง� รวมถึึงเศรษฐกิิจ ค่่านิิยม และการทหาร ในรายงาน
ประจำำ� พ.ศ. 2563 ที่่�ยื่่�นต่่อรััฐสภา กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ได้้ ระบุุ
ชััดเจนว่่าเป้้าหมายของกองทััพปลดปล่่อยประชาชนคืือการเป็็ นกองทััพ
ระดัับโลกให้้ ได้้ ภายใน พ.ศ. 2592 รายงานล่่าสุุดของบริิ ษััท แรนด์์ คอร์์
ปอเรชััน ที่่�ชื่่�อว่่า “ภารกิิจของจีีนในการเป็็ นผู้้�นำำ�โลก” ได้้ คาดการณ์์ว่า่
หากสหรััฐฯ ไม่่สามารถรัักษาตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�โลกไว้้ ได้้ สหรััฐฯ อาจกลาย
เป็็ นประเทศชายขอบในเอเชีีย

เจ้้ าหน้้ าที่่�ทางการทููตระดัับสููงของจีีนได้้ วิิพากษ์์ วิิจารณ์์โจมตีีการเมืือง
ของสหรััฐฯ และคำำ�สั่่ง� ระหว่่างประเทศที่่�นำำ�โดยสหรััฐฯ เป็็ นเวลา 18
นาทีี นายหยาง เจี๋๋�ยฉืือ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ยืืนกรานว่่าสหรััฐฯ ไม่่ได้้ เป็็ นตััวแทนของ
โลก และจีีนจะปฏิิบัติั ิตามระบบสัังคมนิิยมของตนเองเนื่่�องจากดีีกว่่า
ประชาธิิปไตยของตะวัันตก
ล่่าสุุด นายสีีให้้ คำำ�จำำ�กัดั ความแนวโน้้ มการพััฒนาของยุุคหลัังการ
ระบาดใหญ่่ว่า่ เป็็ น “ขาขึ้้ �นของตะวัันออกและขาลงของตะวัันตก” โดย
กล่่าวว่่าถึึงเวลาแล้้ วที่่�จีีนจะเผชิิญหน้้ ากัับโลกด้้ วยความมั่่�นใจ ใน
แถลงการณ์์ล่า่ สุุดเมื่่�อไม่่นานมานี้้ �ของนายสีีซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์ในวารสารอย่่าง
เป็็ นทางการของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�ชื่่�อว่่า ฉิิวซื่่�อ นายสีีได้้ ระบุุว่า่
โลกกำำ�ลังั เกิิดความวุ่่�นวายและจีีนควรคว้้ าโอกาสนี้้ �ไว้้ นายสีีอ้้ างว่่า
ไม่่มีีใครเอาชนะจีีนได้้ นายสีีได้้ ให้้ คำำ�มั่่น� ว่่าจะฟื้้ น� ฟููจีีนให้้ มีีสถานะเป็็ น
ประเทศมหาอำำ�นาจภายใน พ.ศ. 2592 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมีีโลก
ทััศน์์และแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ่�ชัดั เจน ดัังนี้้ � จีีนได้้ ละทิ้้ �งนโยบายต่่างประเทศ
แบบ “สงบเสงี่่�ยม” ของนายเติ้้ �งโดยสิ้้ �นเชิิง และขณะนี้้ �กำำ�ลังั เดิินหน้้ าไป
ในทิิศทางตรงกัันข้้ ามกัับระเบีียบระหว่่างประเทศที่่�นำำ�โดยสหรััฐฯ เมื่่�อ
วัันครบรอบ 100 ปีีของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564 นายสีีได้้ กล่่าวเตืือนกองกำำ�ลังั ต่่างชาติิว่า่ ผู้้�ใดก็็ตามที่่�ต้้องการ
กลั่่�นแกล้้ งจีีนจะต้้ อง “เลืือดนองศีีรษะเมื่่�อต้้ องปะทะกัับกำำ�แพงเหล็็กที่่�
หลอมขึ้้ �นโดยประชาชนกว่่า 1.4 พัันล้้ านคน”

อนาคตของการแข่่ งขัันด้้ านความมั่่�นคงเชิิงยุุทธศาสตร์์
นายหยาง เจี๋๋ย� ฉืือ รััฐมนตรีีว่่ าการกระทรวงการต่่างประเทศของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน กล่่าวในพิิธีีเปิิดการเจรจาระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีนี ที่่�เมืืองแองเคอเรจ รััฐ
อะแลสกา เมื่่อ� เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564

สถาบัันวิิจัยั ส่่วนใหญ่่คาดการณ์์ว่า่ เศรษฐกิิจจีีนจะแซงหน้้ าสหรััฐฯ
จีีนจะเรืืองอำำ�นาจและจะพยายามชัักนำำ�โลกให้้ ออกห่่างจากค่่านิิยม
ประชาธิิปไตยและหลัักนิิติธิ รรม ทศวรรษที่่�กำำ�ลังั จะมาถึึงนี้้ �จะมีีความ
สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อทั้้�งสองประเทศและประชาคมโลก ในอดีีตมีีการ
แข่่งขัันกัันของมหาอำำ�นาจต่่าง ๆ เช่่น สหรััฐฯ กัับสหราชอาณาจัักร,
สหรััฐฯ กัับรััสเซีีย และสหรััฐฯ กัับญี่่�ปุ่่� น เมื่่�อ 20 ปีี ที่่�แล้้ ว ดร. จอห์์น
เมีียร์์ ไชเมอร์์ นัักรััฐศาสตร์์ และนัักวิิชาการด้้ านความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ประเทศชาวอเมริิ กันั ได้้ ตั้้ �งข้้ อสัังเกตว่่าการแข่่งขัันของมหาอำำ�นาจยัังไม่่
สิ้้ �นสุุดลง ประเทศมหาอำำ�นาจต่่าง ๆ ยัังคงเกรงกลััวซึ่ง่� กัันและกััน และ
การแข่่งขัันด้้ านความมั่่�นคงที่่�อันั ตรายก็็เกิิดขึ้้ �นซ้ำำ ��แล้้ วซ้ำำ ��เล่่า
จีีนได้้ เตรีียมความพร้้ อมสำำ�หรัับการต่่อสู้้�กัับสหรััฐฯ ในสามแง่่มุมุ
ได้้ แก่่ มุ่่�งเน้้ นการให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในประเทศและเน้้ นนโยบายการพึ่่ง� พา
ตนเองหรืือลดการพึ่่ง� พาสหรััฐฯ ในขณะเดีียวกัันก็็ทำำ�ให้้ ประเทศอื่่�นทั่่�ว
โลกพึ่่ง� พาจีีนมากขึ้้ �น และเร่่งการขยายอิิทธิิพลของจีีนในต่่างประเทศ
นายสีีกล่่าวต่่อสมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนว่่า “ต้้ นตอของความวุ่่�นวาย
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของโลกในปัั จจุุบันั ก็็คืือสหรััฐอเมริิ กา” นัับเป็็ นการระบุุว่า่
สหรััฐฯ เป็็ นศััตรููของจีีน
เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 ในการเจรจาระดัับสููงแบบตััวต่่อตััว
ครั้้�งแรกระหว่่างจีีนและสหรััฐฯ ภายใต้้ การนำำ�ของประธานาธิิบดีีไบเดน
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อนาคตของความสงบเรีียบร้้ อยของโลกจะขึ้้ �นอยู่่�กับั วิิธีีการที่่�สหรััฐฯ และ
ประชาคมโลกตอบสนองต่่อความท้้ าทายที่่�ครอบคลุุมของจีีนเป็็ นหลััก
มีีความเข้้ าใจผิิดเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามของจีีนหลายประการ นัักวิิเคราะห์์
บางท่่านแย้้ งว่่าจีีนได้้ รัับผลประโยชน์์มหาศาลจากระเบีียบระหว่่าง
ประเทศในปัั จจุุบันั และจีีนไม่่มีีความคิิดที่่�จะล้้ มเลิิกระเบีียบดัังกล่่าว นััก
วิิเคราะห์์อีีกส่่วนแย้้ งว่่าแม้้ ว่า่ รััฐบาลจีีนจะมีีเป้้าหมายหลายประการ
ที่่�ขัดั แย้้ งกัับสหรััฐฯ แต่่บทบาทของจีีนในสถาบัันระหว่่างประเทศก็็ยังั
คงเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ประชาคมโลก รวมถึึงสหรััฐฯ และนอกจากนี้้ �ยััง
มีีผู้้�ที่่�เชื่่�อว่่าอิิทธิิพลในระดัับโลกของจีีนมีีจำำ�กัดั เนื่่�องจากจีีนใช้้ หลักั
การนโยบายต่่างประเทศและแนวทางการมีีบทบาทในสัังคมระหว่่าง
ประเทศ ยัังคงมีีนัักวิิเคราะห์์บางท่่านที่่�แย้้ งว่่าสื่่�อสหรััฐฯ กล่่าวเกิินจริิ ง
ถึึงภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคงของจีีน เนื่่�องจากระเบีียบระหว่่างประเทศ
มีีความซัับซ้้อนและมีีหลายชั้้�น ดัังนั้้�นจึึงยากที่่�จะล้้ มเลิิก
รายงาน “แนวโน้้ มโลก พ.ศ. 2583” ของสภาข่่าวกรองแห่่งชาติิ
สหรััฐฯ ระบุุถึึงสถานการณ์์ 5 สถานการณ์์ ได้้ แก่่ สหรััฐฯ และพัันธมิิตร
จะยัังคงเป็็ นผู้้�นำำ�ในระบบระหว่่างประเทศต่่อไป โดยที่่�ระเบีียบระหว่่าง
ประเทศนั้้�นจะไม่่มีีจุดุ มุ่่�งหมาย จะเกิิดความวุ่่�นวายและความไม่่มั่่น� คง
สัังคมประชาธิิปไตยเริ่่� มแตกแยกกัันมากขึ้้ �น โลกจะตกอยู่่ใ� นภาวะ
อนาธิิปไตยอย่่างช้้ า ๆ และพัันธมิิตรระดัับโลกที่่�นำำ�โดยสหภาพยุุโรป
และจีีนจะถืือกำำ�เนิิดขึ้้ �น
อนาคตของระเบีียบระหว่่างประเทศที่่�นำำ�โดยสหรััฐฯ ยัังคงมีีแนว
โน้้ มที่่�ดีีอย่่างไม่่ต้้องสงสััย
แม้้ ว่า่ ความตั้้�งใจของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการปกครองโลกจะ
เป็็ นไปอย่่างแน่่วแน่่ แต่่ก็็มีีแนวโน้้ มที่่�จะถึึงทางตััน เนื่่�องจากความฝัั น

ภาพที่่�เลืือนรางของผู้้�ประท้้วงหลายพัันคนเดิินขบวนบนท้้องถนนในฮ่่องกงเมื่่อ� พ.ศ. 2562 เพื่่อ� ต่่อต้้านร่่างกฎหมายส่่งผู้้�ร้้ ายข้้ามแดนซึ่่�งถููกต่่อต้้านอย่่าง
หนััก แนวคิิดคอมมิิวนิิสต์์ และระเบีียบวิิถีปิี ิ ตาธิิปไตยแบบจีีนไม่่ได้้รัับความนิิยมในประเทศจีีนหรืือทั่่�วโลกอีีกต่่อไป

ของจีีนถืือเป็็ นตััวแทนโลกทััศน์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นหลััก
แนวคิิดคอมมิิวนิิสต์์และระเบีียบวิิถีีปิิตาธิิปไตยแบบจีีนไม่่ได้้ รัับความ
นิิยมในประเทศจีีนหรืือต่่างประเทศอีีกต่่อไป การพััฒนาของจีีนต้้ อง
พึ่่ง� พาเทคโนโลยีีและบริิ การระดัับสููงของสหรััฐฯ เป็็ นอย่่างมาก ดัังนั้้�น
จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายที่่�จีีนจะดำำ�เนิินนโยบายพึ่่ง� พาตนเองได้้ ภายในระยะ
เวลาอัันสั้้�น การแสวงหาประชาธิิปไตยและเสรีีภาพยัังคงเป็็ นเป้้า
หมายหลัักของโลกยุุคโลกาภิิวัตน์
ั ์
มีีประเทศต่่าง ๆ จำำ�นวนมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ กำำ�ลังั ยืืนหยััดต่่อสู้้�
กัับการขยายตััวในเชิิงรุุ กของจีีน แคนาดา สหภาพยุุโรป และสห
ราชอาณาจัักร ได้้ ประสานงานคว่ำำ��บาตรจีีนในข้้ อหาละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนต่่อชนกลุ่่�มน้้ อย รััฐสภาสหภาพยุุโรปผ่่านญััตติิในเดืือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่่�อระงัับข้้อตกลงในการลงทุุนที่่�สหภาพ
ยุุโรปเสนอกัับจีีนอย่่างเป็็ นทางการ และเรีียกร้้องให้้ สหภาพยุุโรป
เพิ่่�มการประสานงานกัับสหรััฐฯ เพื่่�อรัับมืือกัับจีีน เยอรมนีีได้้
ประกาศใช้้ กฎหมายห่่วงโซ่่อุปุ ทาน โดยกำำ�หนดให้้ บริิษััทเยอรมนีี
จำำ�กัดั กิิจกรรมของตนเอง ไม่่ว่่าจะภายในหรืือภายนอกภููมิิภาคซิิน
เจีียงในภาคตะวัันตกเฉีียงเหนืือของจีีนที่่�ซึ่ง่� พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนถููก
กล่่าวหาว่่าฆ่่าล้้ างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวอุุยกููร์์
สิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั กว่่านั้้�นคืือ สหรััฐฯ ยัังคงแข็็งแกร่่ง ในการแถลงข่่าวครั้้�ง
แรกเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 ประธานาธิิบดีีไบเดนกล่่าวว่่า จีีน
ต้้ องการที่่�จะ “เป็็ นประเทศผู้้�นำำ�โลก ประเทศที่่�ร่ำ�� �รวยที่่�สุดุ ในโลก และ
ประเทศที่่�มีีอำำ�นาจมากที่่�สุดุ ในโลก” อย่่างไรก็็ตาม เขาได้้ กล่่าวเสริิ ม
ว่่า “ความต้้ องการของจีีนจะไม่่มีีทางเกิิดขึ้้ �นภายใต้้ ความดููแลของผม”
ฝ่่ายบริิ หารของประธานาธิิบดีีไบเดนได้้ ปรัับเปลี่่�ยนพัันธมิิตรให้้
แก่่สหรััฐฯ ใหม่่ เพื่่�อเสริิ มสร้้างและปรัับปรุุงเครืือข่่ายระหว่่างประเทศ

สหรััฐฯ ได้้ เข้้ าร่่วมองค์์การอนามััยโลกและข้้ อตกลงปารีีสว่่าด้้ วยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอีีกครั้้�ง และกำำ�ลังั ดำำ�เนิินการอย่่างใกล้้
ชิิดกัับสหภาพยุุโรป องค์์การสนธิิสัญ
ั ญาป้้องกัันแอตแลนติิกเหนืือหรืือ
นาโต และกลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ� 7 ประเทศในประเด็็นต่่าง ๆ
เช่่น เทคโนโลยีี การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และสิิทธิิมนุุษยชน
เพื่่�อต่่อต้้ านภััยคุุกคามจากจีีน ในอิินโดแปซิิฟิิกหลัังสงครามโลกครั้้�ง
ที่่� 2 สหรััฐฯ ได้้ สร้้างพัันธมิิตรทางสนธิิสัญ
ั ญากัับออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่� น
ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ เกาหลีีใต้้ และไทย
ซึ่่ง� รู้้�จัักกัันในชื่่�อ การเจรจาความมั่่�นคงจตุุภาคีี หรืือ ควอด โดยมีี
ออสเตรเลีีย อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น และสหรััฐฯ ให้้ ความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ ชิิด
ในด้้ านเศรษฐกิิจ การทหารและห่่วงโซ่่อุปุ ทาน นอกจากนี้้ � ควอดยััง
ดำำ�เนิินการฝึึกซ้้ อมปฏิิบัติั กิ ารทางทหารระดัับพหุภุ าคีีและเชิิญชวนให้้
ประเทศต่่าง ๆ เข้้ าร่่วมกัับควอดมากขึ้้ �น โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อยัับยั้้ �ง
ความทะเยอทะยานที่่�จะเป็็ นมหาอำำ�นาจของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ในขณะเดีียวกััน ช่่องแคบไต้้ หวันั และทะเลจีีนใต้้ ได้้ กลายเป็็ น
พรมแดนสำำ�หรัับการแข่่งขัันระหว่่างจีีนและสหรััฐฯ ไปเสีียแล้้ ว และ
อาจเป็็ นการพิิสููจน์์การทดสอบครั้้�งแรกของมติิของประชาคมโลกใน
การปิิ ดกั้้�นเส้้ นทางของจีีนไปสู่่ก� ารเป็็ นมหาอำำ�นาจระดัับโลก ในขณะที่่�
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยืืนยัันว่่าการรวมตััวกันั อย่่างสมบููรณ์์ของจีีนเป็็ น
ความมุ่่�งมั่่�นที่่�ไม่่อาจสั่่�นคลอนของพรรค สหรััฐฯ กลัับไม่่เห็็นว่่าไต้้ หวันั
เป็็ นปัั ญหาในความสััมพัันธ์์กับจีี
ั นอีีกต่่อไป หากแต่่เป็็ นโอกาสในการ
ส่่งเสริิ มอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง ซึ่่ง� นี่่�ไม่่เพีียงสะท้้ อนให้้ เห็็น
ว่่าการแข่่งขัันระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ มีีความรุุนแรงมากขึ้้ �นเท่่านั้้�น แต่่
ยัังแสดงให้้ เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นอย่่างแน่่วแน่่ของสหรััฐฯ ในการรัักษา
ความมีีอำำ�นาจเหนืือกว่่าในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกต่่อไป o
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การยกระดัั
บ
ในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิกิ
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนให้้การสนัับสนุุน
ประเทศในหมู่่ �เกาะแปซิิ ฟิิกจากภััยคุุกคาม
ด้้านความมั่่�นคงต่่าง ๆ
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม
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นมหาสมุุทรแปซิิฟิิกมีีเกาะประมาณ 30,000 เกาะซึ่่ง� กระจััด
กระจายไปทั่่�วทั้้ �งมหาสมุุทรและมีีสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 15 ของ
พื้้ �นผิิวโลก ส่่วนใหญ่่เป็็ นเกาะปะการัังร้้าง โดยมีีจำำ�นวนประชากร
เพีียง 12 ล้้ านคน ซึ่่ง� มากกว่่าประชากรในเมืืองหลวงจาการ์์ ตาของ
อิินโดนีีเซีียเพีียงเล็็กน้้ อย โดยส่่วนใหญ่่ การดำำ�รงชีีวิิตของชาวหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิกจะยึึดโยงอยู่่�กับั ความอุุดมสมบููรณ์์ของมหาสมุุทรอัันยิ่่�งใหญ่่
หรืือความสวยงามของแผ่่นดิินเกิิด ดุุจดั่่�งอััญมณีีเขตร้้ อนบนผืืนน้ำำ ��ทะเล
สีีฟ้้าครามระยิิบระยัับ
ประเทศและดิินแดนในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกที่่�อยู่่�ห่า่ งไกลรัับรู้้�ว่า่ ตนเอง
กำำ�ลังั อยู่่�ท่า่ มกลางความท้้ าทายมากมายที่่�ยุ่่�งเหยิิงไปทั่่�วโลก ต้้ อง
เผชิิญกัับการทดสอบอัันใหญ่่ยิ่่�งตามกาลเวลา ตั้้�งแต่่ระดัับน้ำำ ��ทะเลที่่�
สููงขึ้้ �นและทรััพยากรที่่�ลดน้้ อยลงไปจนถึึงการล็็อกดาวน์์อันั เกิิดจาก
โรคระบาดและการแก่่งแย่่งชิิงดีีกัันทางภููมิิรััฐศาสตร์์ “สภาพแวดล้้ อม
ด้้ านความมั่่�นคงในภููมิิภาคแปซิิฟิิกมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้ �นอย่่างต่่อ
เนื่่�อง” ตามรายงานของการประชุุมหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงาน
ด้้ านนโยบายทางการเมืืองและเศรษฐกิิจของประเทศสมาชิิกที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้ �น
เมื่่�อ พ.ศ. 2514 เพื่่�อส่่งเสริิ มสัันติิภาพและความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองผ่่านความ
ร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคและระดัับนานาชาติิ “ชุุมชนในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกมีี
ความเสี่่�ยงต่่อภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคงจากกลุ่่�มอาชญากรรมข้้ าม
ชาติิ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การก่่อการร้้าย ภััยพิิบัติั ิทาง
ธรรมชาติิ ความไม่่มีีเสถีียรภาพทางการเมืือง ตลอดจนความขััดแย้้ ง
ภายใน ผลที่่�ตามมาคืือความปั่่� นป่่ วนภายในประเทศ การลดลงของราย
ได้้ จากพรมแดน การเพิ่่�มขึ้้ �นของอาชญากรรมในพื้้ �นที่่� และการบัังคัับใช้้
กฎหมายที่่�อ่อ่ นแอลง”
ทั้้�งเหนืือคลื่่�นและใต้้ ผิิวน้ำำ �� พัันธมิิตร หุ้้�นส่่วน และประเทศที่่�มีี
แนวคิิดเดีียวกัันกำำ�ลังั ดำำ�เนิินการอย่่างแข็็งขัันเพื่่�อเสริิ มสร้้างความ
แข็็งแกร่่งให้้ ภููมิิภาคนี้้ �ในการต่่อต้้ านภััยคุุกคามที่่�โหมกระหน่ำำ��ทาง
เศรษฐกิิจ ภููมิิอากาศ และความมั่่�นคง รวมถึึงความมุ่่�งมานะของ
สาธารณรััฐประชาชนจีีนที่่�พยายามใช้้ กำำ�ลังั อิิทธิิพลเพื่่�อให้้ ได้้ มาซึ่่ง� ผล
ประโยชน์์ส่ว่ นตน
“มหาสมุุทรแปซิิฟิิกกำำ�ลังั ค่่อย ๆ พััฒนาในเวลาเดีียวกัับที่่ก� ลุ่่�มผู้้�
ก่่อกวนความสงบทวีีความรุุนแรงมากขึ้้ �น และการปรากฏตััวของผู้้�สวม
บทบาทจากภายนอกก็็เริ่่�มสร้้างความกดดัันมากขึ้้ �นเช่่นกััน” กองทััพ
นิิวซีีแลนด์์ระบุุในรายงาน “ความก้้ าวหน้้ าของความร่่วมมืือในหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิก: กรอบแนวทางฝ่่ายกลาโหมในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก” ตีีพิิมพ์์เมื่่อ�

เรืืออาร์์ เคเอส เทีียนััว เรืือลาดตระเวนของคิิริิบาส (ซ้้าย) และเรืือตรวจการณ์์ สแตรท
ตัันของกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่�งสหรััฐฯ ดำำ�เนิินการฝึึ กซ้้อมในมหาสมุุทรแปซิิฟิิกเมื่่อ�
พ.ศ. 2562 เรืืออาร์์ เคเอส เทีียนััว บริิจาคให้้แก่่คิิริิบาส โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการ
ของรััฐบาลออสเตรเลีียที่่�จัดั หาเรืือลาดตระเวนให้้แก่่ 12 ประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
ออสเตรเลีียได้้มอบเรืืออาร์์ เคเอส เทีียนััว 2 ซึ่่�งเป็็นเรืือลาดตระเวนชั้้�นการ์์ เดีียนทดแทน
ให้้แก่่คิิริิบาสเมื่่อ� เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564 พ.จ.ต. ซาร่่า มุุยร์์ /กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ

เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 “การแข่่งขัันด้้ านอิิทธิิพลในมหาสมุุทรแปซิิฟิิกที่่�
เข้้ มข้้ นขึ้้ �น จะซ้้ อนทัับกับั กลุ่่�มผู้้�ก่่อกวนที่่ยุ่่�� งเหยิิงนี้้ � ผู้้�มีีบทบาทภายนอกที่่�
ต้้ องการยกระดัับบทบาทของตนในภููมิิภาคอาจใช้้ ประโยชน์์จากประเด็็น
เหล่่านี้้ �เป็็ นเส้้ นทางเพื่่อ� การมีีอิิทธิิพล ในวงกว้้ างกว่่านั้้�น จัังหวะ ความ
รุุนแรง และขอบเขตการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีบทบาทภายนอกที่่ค่� า่ นิิยมของ
เราอาจไม่่ได้้ สะท้้ อนผ่่านกิิจกรรมของพวกเขาเสมอไป นั่่�นคืือหััวใจหลััก
ทางความรู้้�สึึกของการแข่่งขัันทางภููมิิยุทุ ธศาสตร์์ ที่เ่� พิ่่�มมากขึ้้ �นซึ่่ง� กระตุ้้�น
ให้้ หลายประเทศหัันมาให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับมหาสมุุทรแปซิิฟิิกอีีกครั้้�ง”

‘การแผ่่ขยายความอหัังการ’ ของจีีน

ตััวอย่่างที่่ชั� ดั เจนในประเด็็นดัังกล่่าว: คิิริิบาส ในบรรดาประเทศที่่อ� ยู่่�ห่า่ ง
ไกลที่่สุ� ดุ ในโลก ประเทศคิิริิบาสตั้้�งอยู่่เ� กืือบกึ่่ง� กลางระหว่่างออสเตรเลีีย
และสหรััฐอเมริิกา แม้้ ว่า่ ประเทศนี้้ �จะมีีจำำ�นวนประชากรเพีียง 110,000
คนที่่ส� ามารถอยู่่ใ� นสนามกีีฬาคริิกเก็็ตที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ ของอิินเดีียได้้ อย่่าง
สบาย แต่่เกาะปะการััง 33 แห่่งของคิิริิบาสก็็กระจััดกระจายปกคลุุม
ไปทั่่�วทั้้ �งมหาสมุุทรแปซิิฟิิก ทำำ�ให้้ คิริิ ิบาสเป็็ นประเทศเดีียวที่่พ� าดผ่่าน
ซีีกโลกทั้้�งสี่่แ� ละเป็็ นเขตเศรษฐกิิจพิิเศษด้้ วยพื้้ �นที่่ม� ากกว่่า 3 ล้้ าน
ตารางกิิโลเมตรซึ่่ง� ใหญ่่กว่่าพื้้ �นที่่แ� ผ่่นดิินของอิินเดีีย ภายใต้้ อนุุสัญ
ั ญา
สหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทะเล เช่่นเดีียวกัับประเทศอื่่น� ๆ คิิริิบาส
มีีสิิทธิิอธิิปไตยในการสำำ�รวจและใช้้ ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ
ภายในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ซึ่่ง� รวมถึึงการประมง น้ำำ ��มััน ก๊๊าซ และแร่่ธาตุุ
อัันเป็็ นขุุมทรััพย์์แห่่งทรััพยากรที่่ล่� อ่ ตาจีีนผู้้�ละโมบ
เมื่่อ� เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 รััฐบาลคิิริิบาสซึ่่ง� ได้้ ยุติุ คิ วาม
สััมพัันธ์์ทางการทููตกัับไต้้ หวันั ที่่เ� ป็็ นประชาธิิปไตยเพื่่อ� สนัับสนุุนจีีน
คอมมิิวนิสิ ต์์ใน พ.ศ. 2562 ประกาศว่่าจีีนให้้ การสนัับสนุุนทางการเงิิน
สำำ�หรัับการวิิจัยั ศึึกษาความเป็็ นไปได้้ ในการพััฒนาสนามบิินบนเกาะ
ปะการัังแห่่งหนึ่่ง� ในประเทศของตน รััฐบาลกล่่าวว่่าโครงการนี้้ �จะช่่วย
ส่่งเสริิมด้้ านการท่่องเที่่ย� ว ตามรายงานของรอยเตอร์์ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�
บััญญััติกิ ฎหมายบางคนได้้ แสดงความกัังวลเกี่่�ยวกัับความสนใจของ
จีีนในสนามบิินดัังกล่่าวที่่เ� คยใช้้ เป็็ นฐานทััพของกองทััพสหรััฐอเมริิกา
ในสงครามโลกครั้้�งที่่ส� อง และตั้้�งคำำ�ถามว่่าโครงการดัังกล่่าวจะเป็็ น
ส่่วนหนึ่่ง� ของโครงการหนึ่่ง� แถบหนึ่่ง� เส้้ นทางของจีีน ซึ่่ง� เป็็ นแบบแผน
โครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่ถูู� กกระจายไปอย่่างกว้้ างขวางในหลายประเทศเพื่่อ�
การปล่่อยสิินเชื่่�ออย่่างเอารััดเอาเปรีียบของจีีนหรืือไม่่ หนึ่่ง� เดืือนต่่อมา
ความกัังวลด้้ านความมั่่�นคงที่่เ� กี่่�ยวข้้ องกัับการพััวพัันของจีีนนำำ�ไปสู่่ก� าร
เลื่่อ� นพิิจารณาโครงการที่่นำ� ำ�โดยธนาคารโลก โดยเป็็ นโครงการติิดตั้้�งสาย
เคเบิิลใต้้ ทะเลเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการสื่่อ� สารในคิิริิบาสและอีีกสอง
ประเทศในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกอัันประกอบด้้ วยสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียและ
นาอููรูู โครงสร้้างพื้้ �นฐานดัังกล่่าวอาจมีีความเชื่่�อมโยงกัับสายเคเบิิลใต้้
ทะเลที่่เ� ชื่่�อมกัับดินิ แดนกวมของสหรััฐฯ และใช้้ โดยรััฐบาลสหรััฐฯ เป็็ น
หลััก ตามรายงานของรอยเตอร์์ บริิษััทจีีนยื่่น� ข้้ อเสนอในราคาต่ำำ�สุ
� ดุ แต่่
เจ้้ าหน้้ าที่่ข� องสหรััฐฯ และประเทศหมู่่เ� กาะเตืือนว่่าบริิษััทจีีนต้้ องให้้ ความ
ร่่วมมืือกัับหน่ว่ ยข่่าวกรองและหน่่วยงานความมั่่�นคงของรััฐบาลจีีน
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หุ้้น� ส่่วนภาคพื้้น� แปซิิฟิกิ
สร้้างสััมพัันธ์์ที่�่ยั่�่งยืืนในประเทศหมู่่ �เกาะแปซิิ ฟิิก
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารในประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก

ห

หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารในประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก เป็็ นความพยายามของกอง
ทััพบกสหรััฐอเมริิกาที่่มุ่� ง�่ เน้้ นไปยัังแปซิิฟิิกเพื่่อ� ทุ่่�มเทให้้ กับั การเสริิมสร้้าง
ความสััมพันั ธ์์ที่แ่� ข็็งแกร่่งทั่่�วทั้้�งโอเชีียเนีีย ด้้ วยความมุ่่ง� มั่่�นที่จ่� ะเป็็ นอินิ โดแปซิิฟิิกที่่�
เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกได้้ กระชัับความสััมพันั ธ์์
เชิิงประวััติศิ าสตร์์ ในแง่่ของมิิตรภาพและความสมานฉัันท์์ระหว่่างสหรััฐฯ และ
ประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก รวมถึึงค่่านิิยมที่่มีีร่
� ่วมกัันในด้้ านเสรีีภาพส่่วนบุุคคลและ
ความมีีเอกราชทั่่�วโลกที่่ฝั� ั งแน่่นอยู่่ใ� นสำำ�นึกึ รัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างเข้้ มแข็็ง จาก
การเชื่่�อมสััมพันั ธ์์กับทั้้
ั �งพัันธมิติ รทางทหาร รััฐบาล และสัังคม คณะทำำ�งานของ
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกจึึงใช้้ เครืือข่่ายความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้ าน
อัันกว้้ างขวางเพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าไปทั่่�วทั้้�งโอเชีียเนีีย
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกประกอบด้้ วยทหารจากทุุกภาคส่่วน
ของกองทััพบกสหรััฐฯ ซึ่่ง� รวมถึึงกองกำำ�ลังั ประจำำ�การ กองทััพบก และกองกำำ�ลังั
พิิทักั ษ์์ มาตุุภููมิิ ก่่อตั้้�งขึ้้ �นอย่่างเป็็ นทางการเมื่่อ� พ.ศ. 2563 โดยหลััก ๆ ประกอบ
ด้้ วยหน่่วยงานและสมาชิิกของกองบััญชาการสนัับสนุุนภารกิิจที่่� 9 ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ที่ฟ่� อร์์ ต
ชาฟเตอร์์ แฟลต รััฐฮาวาย โดยมีีสำำ�นักั งานใหญ่่ของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่�
เกาะแปซิิฟิิกตั้้�งอยู่่� เนื่่�องจากมีีเจ้้ าหน้้ าที่่ใ� นโอเชีียเนีีย อยู่่แ� ล้้ ว ซึ่่ง� รวมถึึงเมลานีีเซีีย
ไมโครนีีเซีีย และพอลีีนีีเซีีย กองบััญชาการสนัับสนุุนภารกิิจที่่� 9 จึึงมีีความเหมาะ
สมอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับภารกิิจนี้้ � โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เมื่่อ� พิิจารณาถึึงความสััมพันั ธ์์อันลึ
ั กึ
ซึ้้ �งกัับภููมิภิ าคและการมีีทหารหลายนายในภารกิิจนี้้ �ที่่เ� รีียกโอเชีียเนีียว่่าเป็็ นบ้้านของ
ครอบครััวและบรรพบุุรุุษของพวกเขา
พล.จ. ทิิโมธีี ดีี คอนเนลลีี จากกองทััพบกสหรััฐฯ ซึ่่ง� เข้้ ารัับตำ�ำ แหน่่งผู้้�บััญชาการ
สููงสุุดของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกเมื่่อ� เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564
กล่่าวว่่า "สิ่่�งที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ของกองบััญชาการสนัับสนุุนภารกิิจที่่� 9 คืือการก่่อกำำ�เนิิดของ
เรามาจากกองพลทหารที่่ม� าจากประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกจริิง ๆ" "พวกเขาเป็็ นกอง
พลทหารอัันน่่าทึ่่�งที่่ไ� ด้้ รัับทักั ษะและการฝึึ กซ้้ อมทางทหารที่่ย� อดเยี่่ย� มจากกองทััพ
บกสหรััฐฯ พวกเขานำำ�สิ่่ง� ที่่เ� ป็็ นเอกลัักษณ์์ ซึ่่ง� นั่่�นคืือวััฒนธรรม ภาษา และความคุ้้�น
เคยในการดำำ�เนิินชีีวิิตมาให้้ แก่่เรา ในหลาย ๆ ครั้้�งก็็มาจากเรื่่�องราวที่่มีี� อยู่่ใ� นแปซิิฟิิก
ตอนใต้้ "
เนื่่�องจากความพยายามในโอเชีียเนีียเริ่่�มก่อ่ ร่่างขึ้้ �นในช่่วงต้้ นปีี พ.ศ. 2563 จึึง
มีีการสร้้างคณะทำำ�งานด้้ านเส้้ นทางโอเชีียเนีียขึ้้ �นเพื่่อ� สนัับสนุุนประเทศหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิก โดยคณะทำำ�งานดัังกล่่าวประกอบด้้ วยผู้้�ชำำ�นาญการด้้ านกิิจการพลเรืือน
พร้้อมกัับผู้้� เชี่่�ยวชาญด้้ านวััฒนธรรม สร้้างขึ้้ �นโดยมีีจุุดมุ่่ง� หมายเพื่่อ� ให้้ บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์หลายประการ โดยสองอัันดับั แรกคืือการสร้้างขีีดความสามารถของ
ประเทศเจ้้ าภาพและการกระชัับความสััมพันั ธ์์ทั่่ว� ทั้้�งโอเชีียเนีีย
คณะทำำ�งานด้้ านเส้้ นทางโอเชีียเนีียได้้ ใช้้ ความสามารถด้้ านวิิศวกรรมบริิการ
การแพทย์์ และสััตวแพทย์์จากกองทััพบกสหรััฐฯ และองค์์กรที่่สั� งั กััดอยู่่เ� พื่่อ� ให้้ ช่ว่ ย
เหลืือได้้ ทั่่ว� ทั้้�งภููมิิภาค นอกจากนี้้ � กองบััญชาการสนัับสนุุนภารกิิจที่่� 9 ยัังได้้ ส่ง่ คณะ
ทำำ�งานเข้้ าร่่วมกัับประเทศในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกเพื่่อ� วางแผนรัับมืือภััยพิิบัติั ิ ให้้ ความ
ร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคง ตลอดจนแลกเปลี่่ย� นทัักษะทางทหาร การฝึึ กซ้้ อมทาง
ทหารร่่วมกััน เช่่น เส้้ นทางแปซิิฟิิก ช่่วยเพิ่่�มความพร้้อมให้้ แก่่กองกำำ�ลังั ของสหรััฐฯ
พัันธมิติ ร รวมถึึงหุ้้�นส่่วน การผสมผสานความเชี่่�ยวชาญด้้ านวััฒนธรรม กิิจการ
พลเรืือน และด้้ านสิิทธิิประโยชน์์ที่ใ่� ช้้ แนวทางแบบบููรณาการทุุกหน่่วยงานของภาค

รััฐของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก ส่่งผลให้้ การเป็็ นพัันธมิิตรยืืนยาว
และการเติิบโตยั่่�งยืืน
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกไม่่เคยปราศจากความท้้ าทาย ทัันทีที่่ี �
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารดัังกล่่าวเปิิ ดตัวั การระบาดของโรคโควิิด 19 ก็็มาถึึง ซึ่่ง� ส่่งผลกระ
ทบต่่อการปฏิิบัติั กิ ารเป็็ นอย่่างมาก พล.ต. เอริิค มอเรย์์ ซึ่่ง� ขณะนั้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้ าฝ่่ายปฏิิบัติั กิ ารกล่่าวว่่า "เราถููกบัังคัับให้้ ล้้มเลิิกทุุกสิ่่�งที่่�เรากำำ�ลังั ดำำ�เนิินการ
อยู่่� และทำำ�ให้้ เราต้้ องปรัับเปลี่่�ยนแผนของเราใหม่่เพื่่�อให้้ ดำ�ำ เนิินการต่่อไปได้้ " "ในแง่่
มุุมของการปฏิิบัติั กิ าร นัับเป็็ นความท้้ าทายอย่่างเหลืือเชื่่�อเกิินกว่่าจะหาคำำ�ตอบได้้
ซึ่่ง� ต้้ องใช้้ วิธีิ ีการแก้้ ปััญหาที่่�สร้้างสรรค์์ ความอดทน และการทำำ�งานร่่วมกัันในทุุก
ภาคส่่วน รวมถึึงประเทศพัันธมิิตรและประเทศในแถบโอเชีียเนีียที่่�เกี่่�ยวดองกัันเป็็ น
อย่่างมาก"
แม้้ จะต้้ องเผชิิญกัับอุปุ สรรค แต่่คณะทำำ�งานของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศ
หมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกก็็ยังั คงเดิินหน้้ าสนัับสนุนุ ประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกต่่อไป ฟิิ จิิ หมู่่�
เกาะมาร์์ แชลล์์ ปาเลา ปาปัั วนิิวกิินีี และติิมอร์์ -เลสเตเป็็ นประเทศแรกที่่�ได้้ รัับผล
ประโยชน์์จากความมุ่่�งมั่่�นที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นต่่อโอเชีียเนีียของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�
ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก การให้้ การสนัับสนุนุ การรัับมือื กัับโรคโควิิด 19 ในประเทศ
พัันธมิิตรเหล่่านี้้ �กลายเป็็ นจุดสน
ุ ใจหลัักของคณะทำำ�งานของหน่่วยปฏิิบัติั กิ าร
ประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก
แม้้ ว่า่ การระบาดใหญ่่จะมาพร้้ อมความท้้ าทายต่่าง ๆ จนถึึง พ.ศ. 2564 แต่่
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกก็็ยังั คงดำำ�เนิินการสร้้ างขีีดความสามารถ
และขยายการเข้้ าถึึงประเทศในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกมากขึ้้ �น หััวใจสำำ�คัญ
ั ของความสำำ�เร็็จ
ครั้้�งนี้้ �คืือศัักยภาพในการหาวิิธีีแก้้ ปััญหาที่่�เหมาะสมกัับประเทศเจ้้ าบ้้ านแต่่ละแห่่ง
ส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั ของสููตรสำำ�เร็็จคืือความผููกพัันทางวััฒนธรรมที่่�ลึกึ ซึ้้ �ง และความ
สััมพัันธ์์ที่่ห� น่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกมีีกับั ประเทศพัันธมิิตรเจ้้ าภาพ
ทุุกแง่่มุมุ ของการปฏิิบัติั กิ ารยัังครอบคลุุมถึึงการซึึมซับั ทางวััฒนธรรมและการ
ศึึกษา ในช่่วงการฝึึ กร่่างกายที่่�ผ่า่ นมา สมาชิิกหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิกได้้ เรีียนวิิธีีการพายเรืือ จ.ส.อ. คริิส เกาปุุยกีี ได้้ นำำ�เหล่่านายทหารเรีียนรู้้�
เรื่่�องพื้้ �นฐานของวิิธีีการเดิินเรืือแบบโบราณนี้้ � จ.ส.อ. เกาปุุยกีีกล่่าวว่่า "การพายเรืือ
เป็็ นมากกว่่านั้้�น สิ่่�งนี้้ �คืือวิิธีีการที่่�ดีใี นการทำำ�ความเข้้ าใจ สััมผัสั ประสบการณ์์ ตลอด
จนเข้้ าถึึงผู้้�คนและวััฒนธรรมที่่�เรากำำ�ลังั ให้้ ความช่่วยเหลืือ" "ขนบธรรมเนีียมและ
ระเบีียบวิินัยั ของกีีฬาชนิิดนี้้ �มีีความเชื่่�อมโยงอย่่างลึึกซึ้้ �งกัับสังั คมโบราณต่่าง ๆ เหล่่า
นี้้ �" เจ้้ าหน้้ าที่่�ของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกยัังได้้ ซึมึ ทราบกิิจกรรมเชิิง
วััฒนธรรม เช่่น พิิธีีกาวาและงานคืืนสู่เ�่ หย้้ าชาวเกาะแปซิิฟิิกอีีกด้้ วย
เส้้ นทางแปซิิฟิิกได้้ รัับการออกแบบและมีีกองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �น
แปซิิฟิิกเป็็ นแกนนำำ� เพื่่�อยกระดัับความพร้้ อมของกองกำำ�ลังั สหรััฐฯ พัันธมิิตร และหุ้้�น
ส่่วนผ่่านการฝึึ กซ้้ อมทางทหารร่่วมกััน การฝึึ กซ้้ อมนี้้ �กระจายไปทั่่�วอิินโดแปซิิฟิิกและ
เมื่่�อไม่่นานมานี้้ �ยัังครอบคลุุมไปถึึงรายชื่่�อประเทศในแถบโอเชีียเนีียที่่�กำำ�ลังั เติิบโตขึ้้ �น
อย่่างต่่อเนื่่�อง
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกเข้้ าสู่่�ปีี พ.ศ. 2565 ในฐานะสิินทรััพย์์
ที่่�เติิบโตเต็็มที่่ซึ่่� ง� กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกพึ่่�งพาเพื่่�อสร้้ างความ
สััมพัันธ์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ต่อ่ ไป และเพื่่�อให้้ ภููมิภิ าคนี้้ �มีีบทบาทที่่�มั่่น� คงยั่่�งยืืน ตั้้�งแต่่การ
มีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�นำำ�ระดัับสููง การฝึึ กซ้้ อมร่่วมกััน การจััดการประชุุม ความช่่วยเหลืือ
ด้้ านมนุุษยธรรม และการวางแผนรัับมือื ภััยพิิบัติั ิ ไปจนถึึงการสนัับสนุนที่่
ุ เ� กี่่�ยวข้้ อง
กัับโรคโควิิด 19 รวมถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมของวิิศวกร ตลอดจนการช่่วยเหลืือพลเมืือง
และโครงการต่่าง ๆ หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกจึึงได้้ สร้้างขีีดความ
สามารถและคุุณค่่าแก่่ประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกอย่่างมหาศาล "สหรััฐฯ และประเทศ
หมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกในโอเชีียเนีียได้้ ร่่วมกัันแบ่่งปัั นค่า่ นิิยมพื้้ �นฐานหลายประการอััน
เกี่่�ยวข้้ องกัับระบอบประชาธิิปไตยและแนวทางจิิตวิญ
ิ ญาณต่่อการดำำ�รงอยู่่ข� อง
มนุุษย์์ที่่ป� ลููกฝัั งความเคารพต่่อปัั จเจกบุุคคลภายในบริิบททางสัังคมที่่�เข้้ มแข็็ง" พ.อ.
เบลส แซนโดลิิ รองผู้้�บััญชาการของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก กล่่าว
"ค่่านิิยมที่่�มีร่ี ่วมกัันและความสััมพัันธ์์เชิิงปฏิิบัติั กิ ารซึ่่�งได้้ ประโยชน์์ทั้้ �งสองฝ่่าย ทำำ�ให้้
ประสานความร่่วมมืือกัันได้้ อย่่างเป็็ นธรรมชาติิ"

อย่่างอุุกอาจ” นายซาโตฮิิโระ อากิิโมโตะ
ประธานมููลนิิธิิเพื่่�อสัันติิภาพซาซาคาว่่าแห่่ง
สหรััฐอเมริิ กา ซึ่่ง� เป็็ นองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร
ระบุุในหนัังสืือพิิมพ์์เดอะเจแปนไทมส์์ “เนื่่�อง
ด้้ วยจีีนได้้ ใช้้ ทรััพยากรในน่่านน้ำำ ��ใกล้้ ชายฝั่่� ง
เพื่่�อจััดหาให้้ แก่่ผู้้�บริิโภคในประเทศที่่�มีีความ
ต้้ องการเพิ่่�มมากขึ้้ �นจนเหลืือน้้ อยลง ภููมิิภาค
หมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกนี้้ �จึึงเป็็ นน่่านน้ำำ ��ที่่�กว้้ างใหญ่่
และอุุดมสมบููรณ์์ที่่�มาพร้้ อมโอกาสมากมาย
สำำ�หรัับจีีน”
นอกจากนี้้ � รััฐบาลจีีนยัังใช้้ อำำ�นาจบีีบบัังคัับ
ทางเศรษฐกิิจรวมถึึงตอบโต้้ ปาเลาอัันเนื่่�องมา
จากการมีีความสััมพัันธ์์ทางการทููตกัับไต้้ หวันั
โดยหลัักแล้้ วคืือการห้้ ามนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีน
เยืือนปาเลา ก่่อให้้ เกิิดการปิิ ดกั้้�นกระแสรายได้้
จากซ้้าย พล.ต. พาโบล วาเลอริิน นายทหารประสานงานสำำ �นัักงานความร่่วมมืือด้้านกลาโหมจากกองทััพบก
สำำ�คัญ
ั ของปาเลาอัันเป็็ นจุุดหมายปลายทาง
สหรััฐฯ, พล.จ. ฟาลูู เรต แลค รองเสนาธิิการกองกำำ�ลังั ป้้ องกัันติิมอร์์ -เลสเต, พ.อ. คาลิิสโต ซานโตส โคลิิอาติิ
เสนาธิิการกองกำำ�ลังั ป้้ องกัันติิมอร์์ -เลสเต, พล.ต. รููบีี จีี ปฏิิบััติกิ ารในคณะทำำ�งานติิมอร์์ -เลสเตของหน่่วยปฏิิบััติกิ าร
ยอดนิิยมสำำ�หรัับนักั ท่่องเที่่�ยว “ความท้้ าทายที่่�
ประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกจากกองทััพบกสหรััฐฯ และ ส.ท. ลิิเดีีย แม็็คคิินนีีย์์ จากกองทััพบกสหรััฐฯ เจ้้าหน้้าที่่�ทหาร
หมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกที่่�เล็็กที่่�สุดุ กำำ�ลังั เผชิิญอยู่่ค� วร
ชั้้�นประทวนฝ่่ ายประสานงานด้้านวััฒนธรรมของคณะทำำ�งานติิมอร์์ -เลสเต ออกตระเวนติิมอร์์ -เลสเตตะวัันออก
เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ลำำ�ดับต้
ั ้ น ๆ ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึง” นาย
ส.ท. โซโลมอน นาวาโร/หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารในประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก
เกรย์์ อดีีตผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายความมั่่�นคงโอเชีีย
เนีียและอิินโดแปซิิฟิิกของสภาความมั่่�นคงแห่่ง
ชาติิสหรััฐฯ ระบุุไว้้ ในนิิตยสารเดอะดิิโพลแมต
เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 “รััฐเหล่่านี้้ �ไม่่
การพััวพัันของจีีนในโครงการโครงสร้้างพื้้ �นฐานของคิิริิบาสก่่อให้้
เพีียงแต่่มีีภููมิิยุทุ ธศาสตร์์ ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของภููมิิภาค แต่่ยังั มีีความเป็็ น
เกิิด “โอกาสแก่่ฐานทััพจีีนหรืืออย่่างน้้ อยในเบื้้ �องต้้ น คืือสิ่่�งอำำ�นวยความ ประชาธิิปไตยที่่�มุ่่�งมั่่�นพยายามปรัับตัวั ให้้ สอดคล้้ องกัับผลประโยชน์์
สะดวกอัันมีีศัักยภาพที่่�ใช้้ ได้้ สองด้้ าน ซึ่่ง� เกิิดขึ้้ �น ณ ศููนย์์กลางมหาสมุุทร ของสหรััฐฯ ในเวทีีระดัับนานาชาติิและในองค์์การสหประชาชาติิมาเป็็ น
แปซิิฟิิก” ระบุุไว้้ ในบทความประจำำ�เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 ในเดอะ
ระยะเวลานานอีีกด้้ วย”
สแตรตเทอจิิสต์์ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ของสถาบัันนโยบายเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของ
ออสเตรเลีียซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิจัยั ที่่�ตั้้ �งอยู่่ใ� นแคนเบอร์์ รา “สิ่่�งอำำ�นวยความ ‘เวทีีที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายเดีียวกััน’
สะดวกเหล่่านี้้ �จะช่่วยให้้ จีีนสามารถเข้้ าควบคุุมแหล่่งประมงปลาทููน่่าที่่� ความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันในการจััดการกัับความท้้ าทายเหล่่านั้้�นกำำ�ลังั คืืบ
ดีีที่่�สุดุ ในโลกรวมถึึงเขตแหล่่งแร่่ธาตุุใต้้ ทะเลลึึก ทั้้�งยัังอยู่่ใ� กล้้ กับั ฐานทััพ คลานเข้้ ามา เนื่่�องด้้ วยพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนฝั่่� งประชาธิิปไตยได้้ ขยาย
สหรััฐฯ ที่่�หมู่เ�่ กาะฮาวาย เกาะปะการัังควาจาเลน เกาะปะการัังจอห์์นส การมีีส่่วนร่่วมของตนในภููมิิภาคดัังกล่่าวแล้้ วในบางส่่วน เพื่่�อต่่อต้้ าน
ตััน รวมทั้้�งเกาะเวก และยัังอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งเส้้ นทางเดิินเรืือสำำ�คัญ
ั ระหว่่าง ความมัักใหญ่่ใฝ่่สููงของเจ้้ ามหาอำำ�นาจอย่่างพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน “สิ่่�ง
หนึ่่ง� ที่่�เราตั้้�งใจจะทำำ�ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้ า โดยร่่วมงานอย่่างใกล้้ ชิิด
อเมริิ กาเหนืือ ออสเตรเลีีย และนิิวซีีแลนด์์อีีกด้้ วย”
กัับประเทศพัันธมิิตรอย่่างออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์ ญี่่�ปุ่่� น และประเทศ
“การแสดงตนที่่�แผ่่ขยายมากขึ้้ �น” ของรััฐบาลจีีนกำำ�ลังั สััมผััสได้้ ทั่่ว�
ทั้้�งหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก ตามรายงานของอเล็็กซานเดอร์์ บีี เกรย์์ นัักวิิชาการ อื่่�น ๆ คืือการประชุุมร่่วมกัับประเทศในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกเพื่่�อพููดคุุยเกี่่�ยว
กัับเวทีีที่่�มีีจุดุ มุ่่�งหมายเดีียวกััน” นายเคิิร์์ต แคมป์์เบลล์์ ผู้้�ประสานงาน
อาวุุโสด้้ านกิิจการความมั่่�นคงแห่่งชาติิของสภานโยบายต่่างประเทศ
ด้้ านกิิจการอิินโดแปซิิฟิิกของสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิสหรััฐฯ กล่่าว
ของอเมริิ กา นายเซอร์์ รัังเจล วิิปส์์ จููเนีียร์์ ประธานาธิิบดีีที่่�มาจากการ
เลืือกตั้้�งคนใหม่่ของปาเลา ออกมาเรีียกร้้องว่่าจีีนกำำ�ลังั ข่่มขู่่ป� ระเทศหมู่่� ในระหว่่างงานที่่�จัดั ขึ้้ �นโดยศููนย์์วิิจัยั ความมั่่�นคงแห่่งอเมริิ กาแห่่งใหม่่
เกาะของตนเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2564 หนึ่่ง� เดืือนให้้ หลังั หน่่วยงาน เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 “หมู่่เ� กาะเหล่่านี้้ �เป็็ นเกาะที่่�เราจะได้้ รัับ
ผลประโยชน์์ทางศีีลธรรมเชิิงประวััติศิ าสตร์์ และทางยุุทธศาสตร์์ อย่่าง
ทางทะเลของปาเลาที่่�ได้้ รัับความช่่วยเหลืือจากกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� ง
สหรััฐฯ ได้้ ยึึดเรืือจีีนที่่�ต้้องสงสััยว่่ากำำ�ลังั เก็็บปลิิงทะเลในน่่านน้ำำ ��ของปา มหาศาล” นายแคมป์์เบลล์์กล่่าว ตามรายงานของรอยเตอร์์ “และที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�องคืือที่่�นี่่�เป็็ นเวทีีของการแข่่งขัันทั้้�งในแง่่ของค่่า
เลาโดยผิิดกฎหมาย กองเรืือทางทะเลขนาดใหญ่่ที่่�อยู่่�ห่า่ งไกลของจีีน
ถืือเป็็ นผู้้�กระทำำ�ผิิดรายใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกในการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย นิิยม บทบาทในองค์์การสหประชาชาติิ ความท้้ าทายด้้ านสุุขภาพ การ
เปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ บทบาททางการทหารที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น
ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม ซึ่่ง� มีีสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 30
ของการทำำ�ประมงในมหาสมุุทรทั้้�งหมด “ในด้้ านของทรััพยากรธรรมชาติิ และฝููงพัันธุ์์�ปลาเพื่่�อการประมงที่่�ดีีต่่อสุุขภาพเพีียงแค่่ต้้องแยกประเภท
ใหม่่เท่่านั้้�น”
จีีนได้้ ฉวยโอกาสใช้้ ประโยชน์์จากทรััพยากรประมงในภููมิิภาคนี้้ �
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ญี่่�ปุ่่� นและสหรััฐฯ เป็็ นพัันธมิิตรการเจรจาของการประชุุมหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิก (ออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์เป็็ นสมาชิิก) และได้้ ให้้ เงิินช่่วยเหลืือ
เป็็ นจำำ�นวนมากแก่่เวทีีการประชุุมนี้้ � รััฐบาลญี่่�ปุ่่� นได้้ ให้้ เงิินช่่วยเหลืือใน
การส่่งเสริิมการพััฒนาแก่่ภููมิภิ าคนี้้ �เป็็ นจำำ�นวนเงิิน 580 ล้้ านดอลลาร์์
สหรััฐ (ประมาณ 1.9 หมื่่น� ล้้ านบาท) ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2561 ขณะที่่รั� ัฐบาล
สหรััฐฯ ได้้ บริิจาคเงิินช่่วยเหลืือเป็็ นจำำ�นวนเงิิน 350 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 1.1 หมื่่น� ล้้ านบาท) ต่่อปีี ตามข้้ อมููลเฉพาะของรััฐบาล ยิ่่ง� ไป
กว่่านั้้�น โครงการเตรีียมความพร้้ อมด้้ านสภาพภููมิิอากาศขององค์์การ
เพื่่อ� การพััฒนาระดัับนานาชาติิของสหรััฐฯ ยัังได้้ จัดั สรรเงิินจำำ�นวน 24
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐฯ (ประมาณ 790 ล้้ านบาท) ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2560
ถึึง พ.ศ. 2565 เพื่่อ� ช่่วยประเทศและดิินแดนในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกบรรเทา
ผลกระทบอัันเกิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ
สหรััฐฯ ยัังได้้ ทำำ�ข้้อตกลงทวิิภาคีีว่่าด้้ วยผู้้�ขัับขี่่�เรืือที่่�อนุุญาตให้้ หน่ว่ ย
งานบัังคัับใช้้ กฎหมายท้้ องถิ่่�นสามารถสู้้�รบกัับกลุ่่�มอาชญากรรมภายใน
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษของประเทศตน ขณะอยู่่�บนเรืือของกองกำำ�ลังั รัักษา
ชายฝั่่� งสหรััฐฯ ได้้ อีีกด้้ วย เมื่่�อ พ.ศ. 2563 กองทััพสหรััฐฯ ได้้ ก่่อตั้้�งหน่่วย
ปฏิิบัติั กิ ารในประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกเพื่่�อยกระดัับบทบาทของตนใน
ภููมิิภาครวมถึึงช่่วยเหลืือประเทศและดิินแดนในหมู่่เ� กาะด้้ วยการวาง
แบบแผนและดำำ�เนิินโครงการช่่วยเหลืือพลเมืือง ปฏิิบัติั กิ ารและการฝึึก
ซ้้ อมทางทหารและด้้ านความมั่่�นคง ตลอดจนโครงการความช่่วยเหลืือ
ด้้ านมนุุษยธรรมและการบรรเทาภััยพิิบัติั ิ
นอกจากนี้้ �ใน พ.ศ. 2563 กองเรืือสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกยัังเป็็ นเจ้้ า
ภาพจััดการฝึึกซ้้ อม ริิม ออฟ เดอะ แปซิิฟิิก ครั้้�งที่่� 27 ที่่จั� ดั ขึ้้ �นทุุกสองปีี โดย
ออกแบบมาเพื่่อ� เพิ่่�มพููนความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกััน และความร่่วม
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มืือทางทะเลเชิิงยุุทธศาสตร์์อันั มีีความสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ต่่อการรัับรองด้้ านความ
ปลอดภััยของเส้้นทางเดิินเรืือ เพื่่อ� สนัับสนุุนอิินโดแปซิิฟิิกที่่เ� สรีีและเปิิ ด
กว้้ าง การฝึึกซ้้ อม ริิม ออฟ เดอะ แปซิิฟิิก จััดขึ้้ �นที่่ท� ะเลรอบหมู่่เ� กาะฮาวาย
เป็็ นเวลาสองสััปดาห์์ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้้ วยเรืือ 22 ลำำ�
เรืือดำำ�น้ำำ �� 1 ลำำ� และเจ้้ าหน้้ าที่่อีี� กกว่่า 5,300 คนจาก 10 ประเทศพัันธมิิตร
นอกเหนืือจากการให้้ การสนัับสนุุนด้้ านการเงิินในภาคส่่วนต่่าง ๆ
เช่่น การศึึกษา สุุขภาพ และโครงสร้้างพื้้ �นฐานแล้้ ว ญี่่�ปุ่่� นยัังร่่วมดำำ�เนิิน
การจััดตั้้�งศููนย์์หมู่เ�่ กาะแปซิิฟิิกในโตเกีียว โดยก่่อตั้้�งขึ้้ �นเมื่่�อ พ.ศ.
2539 เพื่่�อช่่วยเหลืือสมาชิิกการประชุุมหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกในการพััฒนา
เศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืนผ่่านการส่่งเสริิ มการลงทุุน การค้้ า และการท่่อง
เที่่�ยว ตามรายงานของกระทรวงการต่่างประเทศญี่่�ปุ่่� น ญี่่�ปุ่่� นยัังผลััก
ดัันความร่่วมมืือด้้ านกลาโหมและการแลกเปลี่่�ยนกัับประเทศหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิกอัันเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของวิิสัยั ทััศน์์ของอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ด
กว้้ างของญี่่�ปุ่่� น ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมญี่่�ปุ่่� น ซึ่่ง� รวมถึึงการ
จััดให้้ มีีการเจรจาด้้ านกลาโหมระหว่่างหมู่่เ� กาะญี่่�ปุ่่� นกัับแปซิิฟิิก การ
ประชุุมระดัับรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมแบบพหุุภาคีีเป็็ นครั้้�งแรก
และการส่่งเสริิ มการเข้้ าเยี่่�ยมชมอากาศยานและท่่าเรืือโดยหน่่วยกอง
กำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองญี่่�ปุ่่� น “ญี่่�ปุ่่� นมีีบทบาทโดดเด่่นในฐานะพัันธมิิตร
สำำ�คัญ
ั ของสหรััฐฯ และในฐานะประเทศในเอเชีียที่่�มีีความสััมพัันธ์์กับั
ประเทศหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกมาอย่่างยาวนานและต่่อเนื่่�อง” นายอากิิโม
โตะ ระบุุในเดอะเจแปนไทมส์์ เมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 “ญี่่�ปุ่่� นยััง
สามารถเน้้ นย้ำำ ��ถึึงประโยชน์์ของการพััฒนาเศรษฐกิิจและการดููแลรัักษา
สิ่่�งแวดล้้ อมผ่่านค่่านิิยมที่่�ยึึดถืืออัันได้้ แก่่ หลัักนิิติธิ รรม โครงสร้้างพื้้ �น
ฐานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ และความมั่่�นคงของมนุุษย์์”

การ์์ เดีียนทดแทนลำำ�ที่่� 11 มอบให้้ กับคิ
ั ริิ ิ
บาสเมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564
เช่่นเดีียวกัับประเทศเพื่่�อนบ้้ านใน
ทะเลแทสมััน นิิวซีีแลนด์์ได้้ ยกระดัับ
การมีีส่่วนร่่วมของตนในภููมิิภาค ใน
แถลงการณ์์เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2562 นายมอร์์ ริิสันั และนางจาซิินดา
อาร์์ เดิิร์์น นายกรััฐมนตรีีนิิวซีีแลนด์์ ระบุุ
ว่่า “ความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองและความมั่่�นคง
ในมหาสมุุทรแปซิิฟิิกเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ขั้้�น
พื้้ �นฐาน” ต่่อประเทศของตน โดยตกลง
ที่่�จะขยายความร่่วมมืือกัับประเทศและ
ดิินแดนหมู่่เ� กาะต่่าง ๆ ภายใต้้ นโยบาย
แปซิิฟิิกรีีเซ็็ตที่่�เปิิ ดตััวขึ้้ �นใน พ.ศ. 2561
นิิวซีีแลนด์์ได้้ เพิ่่�มเงิินทุุนช่่วยเหลืือ เพิ่่�ม
ความถี่่�ของการประชุุมระดัับรััฐมนตรีี
ภาพถ่่ายดาวเทีียมแสดงภาพอากาศยานที่่�ตั้้�งอยู่่�ทางยุุทธศาสตร์์ บนเกาะแคนตััน โดยเป็็นหนึ่่�งในหมู่่�เกาะห่่างไกล
ของคิิริิบาสในภููมิิภาคเกาะแปซิิฟิิก ซึ่่�งสาธารณรััฐประชาชนจีีนวางแผนที่่�จะปรัับปรุุง ดิิจิิทัลั โกลบ
และสร้้างตำำ�แหน่่งทางการทููตและการ
พััฒนาใหม่่มากกว่่า 12 ตำำ�แหน่่งที่่�มุ่่�ง
เน้้ นไปยัังภููมิิภาคดัังกล่่าว ในช่่วงกลาง
การปรัับภููมิิภาคใหม่่
พ.ศ. 2563 ได้้ แต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาฝ่่ายกลาโหมประจำำ�ประเทศตองงา
เปิิ ดเผยต่่อสาธารณชนในระหว่่างการประชุุมผู้้�นำำ�หมู่เ�่ กาะแปซิิฟิิกเมื่่�อ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานปฏิิบัติั กิ ารต่่าง ๆ เช่่น การรัับมืือภััยพิิบัติั ิ
พ.ศ. 2559 โดยยุุทธศาสตร์์ การยกระดัับภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกของออสเตรเลีีย กองทััพนิิวซีีแลนด์์ได้้ จัดั ฝึึกอบรมความเป็็ นผู้้�นำำ�ระดัับมืืออาชีีพให้้ กับั
เป็็ นหนึ่่ง� ใน “นโยบายการต่่างประเทศที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั สููงสุุด” ของ
ประเทศหมู่่เ� กาะ “เพื่่�อปลููกฝัั งรากฐานของความเป็็ นผู้้�นำำ�ที่่�มีีจริิ ยธรรม
ประเทศ โดยมีีมููลค่่ามากกว่่า 1 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.3
และมีีศัักยภาพในหมู่่เ� จ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายความมั่่�นคงของแปซิิฟิิก” พร้้ อม
หมื่่�นล้้ านบาท) ต่่อภููมิิภาคนี้้ �ภายในปีี พ.ศ. 2563 - 2564 เพีียงปีี เดีียว
ทั้้�งปรัับปรุุงและปรัับเปลี่่�ยนทรััพยากรของตนเพื่่�อสนัับสนุุนปฏิิบัติั ิ
ตามรายงานของกระทรวงการต่่างประเทศและการค้้ าออสเตรเลีีย
การสะเทิินน้ำำ ��สะเทิินบกและการลาดตระเวนทางทะเลในภููมิิภาค
ในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�ส่ง่ ผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อ
แปซิิฟิิก “ความท้้ าทายหลายประการที่่�หมู่เ�่ กาะแปซิิฟิิกเผชิิญตั้้�งแต่่
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมการบริิ การอัันสำำ�คัญ
ั ยิ่่�ง
การเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศไปจนถึึงการแข่่งขัันทางภููมิิ
ของภููมิิภาคที่่�รองรัับการขยายไปยัังเวชภััณฑ์์ที่่�จำำ�เป็็ น “ออสเตรเลีียเป็็ น ยุุทธศาสตร์์ จำำ�เป็็ นต้้ องพึ่่ง� พาเราและพัันธมิิตรของเราที่่�มีีแนวคิิด
พัันธมิิตรเพื่่�อการพััฒนาที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ เพีียงรายเดีียวของประเทศเหล่่า
เดีียวกััน” ตามรายงาน “ความก้้ าวหน้้ าในความร่่วมมืือหมู่่เ� กาะ
นี้้ �” นายสก็็อตต์์ มอร์์ ริิสันั นายกรััฐมนตรีีออสเตรเลีีย กล่่าวต่่อที่่�ประชุุม แปซิิฟิิก” ของกองทััพนิิวซีีแลนด์์
สมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิเมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 “เราจึึง
ในความเป็็ นจริิ ง เมื่่�อประเทศในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกต้้ องเผชิิญกัับภััย
ได้้ จัดั หาอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล อุุปกรณ์์ทดสอบ ความเชี่่�ยวชาญ
คุุกคามทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้ �นทัันทีีและที่่�มีีอยู่่จ� ริิ ง พวกเขาจะพึ่่ง� พาออสเตรเลีีย
ทางการแพทย์์ และเรากำำ�ลังั ดำำ�เนิินการในส่่วนของการบริิ การและ
ญี่่�ปุ่่� น นิิวซีีแลนด์์ และสหรััฐฯ ตลอดจนมิิตรภาพในอิินโดแปซิิฟิิก ยุุโรป
ระเบีียงทางมนุุษยธรรมที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อไป เพื่่�อให้้ ผู้้� เชี่่�ยวชาญและเวชภััณฑ์์ และทั่่�วโลก “เพราะเป็็ นประเทศเล็็ก ๆ ดัังนั้้�นเราจึึงอาจถููกแทรกซึึมได้้
สามารถเข้้ าและออกได้้ ”
โดยง่่าย เราจึึงต้้ องพึ่่ง� พาพัันธมิิตรเพื่่�อช่่วยปกป้้องและให้้ ความมั่่�นคง
ขณะเดีียวกััน โครงการทดแทนเรืือลาดตระเวนภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก
แก่่เรา” นายวิิปส์์ ประธานาธิิบดีีปาเลา กล่่าวระหว่่างการเดิินทางไป
ของออสเตรเลีียกำำ�ลังั ดำำ�เนิินการจััดหาเรืือจำำ�นวน 21 ลำำ�ภายใน
ยัังไต้้ หวันั เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 กองทััพปลดปล่่อยประชาชน
พ.ศ. 2566 เพื่่�อทดแทนเรืือลาดตระเวนที่่�ประเทศได้้ บริิจาคให้้ กับั 12
จีีนได้้ ส่ง่ อากาศยานทางทหาร 10 ลำำ�เข้้ าสู่่เ� ขตแสดงตนเพื่่�อการป้้องกััน
ประเทศในหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกรวมถึึงติิมอร์์ -เลสเตในระหว่่าง พ.ศ. 2530
ภััยทางอากาศของไต้้ หวันั ในเวลาเดีียวกัับที่่�นายวิิปส์์กำำ�ลังั ไปเยืือน
ถึึงพ.ศ. 2540 ตามรายงานของรััฐบาลกลาง โครงการทดแทนมููลค่่า
ไต้้ หวันั ราวกัับต้้องการจะเพิ่่�มระดัับความกัังวลของนายวิิปส์์เกี่่�ยวกัับ
250 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 8.3 พัันล้้ านบาท) ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่ง�
ความเปราะบางของอำำ�นาจอธิิปไตยนี้้ �
ของโครงการความมั่่�นคงทางทะเลแปซิิฟิิกของออสเตรเลีีย จะช่่วย
“ด้้ วยความมัักใหญ่่ใฝ่่สููงของรััฐบาลจีีนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ว”
เพิ่่�มขีีดความสามารถของประเทศหมู่่เ� กาะดัังกล่่าวในการลาดตระเวน
นายเกรย์์จากสภานโยบายต่่างประเทศแห่่งอเมริิ กาได้้ ระบุุไว้้ ในเดอะดิิ
ชายแดน ต่่อต้้ านการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้
โพลแมตว่่า “รััฐบาลสหรััฐฯ และประเทศพัันธมิิตรจำำ�เป็็ นต้้ องมีีความ
การควบคุุม รวมถึึงอาชญากรรมทางทะเลอื่่�น ๆ ตลอดจนการดำำ�เนิิน
พยายามร่่วมกัันเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าประเทศที่่�เล็็กที่่�สุดุ ในอิินโดแปซิิฟิิกนี้้ �จะ
การค้้ นหาและกู้้�ภััย เรืืออาร์์ เคเอส เทีียนััว 2 ซึ่่ง� เป็็ นเรืือลาดตระเวนชั้้�น
ยัังคงมีีเอกราช ความมั่่�นคง และความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองต่่อไป” o
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ตลาดมืืด

ในการแลกเปลี่่ยน
เงิินตราต่่างประเทศ

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
28
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สมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีนโยกย้้ ายเงิิน
อย่่ างเปิิ ดเผย ซึ่่�งเป็็ นการคุุกคามความมั่่�นคง

ท

นาย จอห์์น เอฟ. โทบอน/หน่่วยสืืบสวนเพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิิสหรััฐฯ

างการได้้ เปิิ ดโปงแผนการเมื่่�อ พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� มีีรายงาน
ว่่านายหน้้ าค้้ าเงิินชาวจีีน สมรู้้�ร่่วมคิิดกัับผู้้�ค้้ายาเสพติิด
ชาวเม็็กซิิกันั เพื่่�อกระทำำ�การฟอกเงิิน เจ้้ าหน้้ าที่่�อธิิบาย
การจัับคู่ที่�่ ่�ไม่่น่า่ จะเป็็ นไปได้้ นี้้ �ว่่าเป็็ นตััวอย่่างล่่าสุุดของ
การค้้ าที่่�ใช้้ ในการปกปิิ ดเงิินกองทุุนที่่�ผิิดกฎหมาย อย่่างไรก็็ตาม เจ้้ า
หน้้ าที่่�สืืบสวนเคยได้้ เห็็นชุุดการทำำ�ธุรุ กรรมที่่�ซับซ้
ั ้ อนเป็็ นอย่่างมากเช่่น
นี้้ �เพีียงด้้ านเดีียว ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่ออกแบบมาเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงข้้ อจำำ�กัดั ในการ
แลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ไม่่ใช่่การฟอกเงิินที่่�ผิิดกฎหมาย
การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อเสถีียรภาพ
ทางเศรษฐกิิจทั่่�วโลก อัันเป็็ นศููนย์์กลางของการค้้ าโลกทั้้�งที่่�ถููกกฎหมาย
และผิิดกฎหมาย ซึ่่ง� มีีการอำำ�นวยความสะดวกในความเคลื่่�อนไหวของ
สิินค้้ าและบริิ การ อีีกทั้้�งยัังเป็็ นธุุรกิิจที่่�สร้้างรายได้้ อีีกด้้ วย ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
การเสี่่�ยงโชคที่่�มีีการแพ้้ ชนะซึ่่ง� มีีผลมาจากความผัันผวนในตลาดสกุุล
เงิิน และเศรษฐกิิจทั้้�งหมดก็็ขึ้้ �นอยู่่�กับั ความผัันผวนนั้้�น
ทางการได้้ เปิิ ดโปงแผนการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศในตลาดมืืด ความสำำ�คัญ
ั ของการแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศในตลาดมืืดต่่อผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมายนั้้�นอย่่างน้้ อยอาจถููก
ประเมิินไว้้ ต่ำำ��เกิินไป และหากแย่่ที่่�สุดุ ก็็อาจถููกมองข้้ ามไปโดยสิ้้ �นเชิิง
ในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา ความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการค้้ าระหว่่าง
ประเทศ อย่่างการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืดและผู้้�
กระทำำ�ผิิดกฎหมายถููกมองว่่าเป็็ นช่่องโหว่่ในการฟอกเงิิน อย่่างไรก็็ตาม
ปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ในสมการนี้้ �ถููกตีีความไปในทางที่่�ผิิดว่่าเป็็ นการค้้ า ดัังนั้้�น
จึึงมีีการเรีียกการกระทำำ�ดังั กล่่าวนี้้ �ว่่าการฟอกเงิินในทางการค้้ า
การตรวจสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างปัั จจััยเหล่่านี้้ �อย่่างละเอีียด ตลอด
จนการวิิเคราะห์์ทางประวััติศิ าสตร์์ และการคาดการณ์์ในอนาคต แสดงให้้
เห็็นในประการแรกว่่า กุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการคลี่่ค� ลายแผนการฟอกเงิินเหล่่า
นี้้ �ไม่่ใช่่การค้้ า แต่่เป็็ นการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืด และ
ประการที่่ส� อง คืือ เมื่่อ� สาธารณรััฐประชาชนจีีนเข้้ ามามีีส่่วนเกี่่ย� วข้้ องด้้ วย
แล้้ ว การแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืดอาจส่่งผลกระทบต่่อ
ความมั่่�นคงแห่่งชาติิของสหรััฐอเมริิกาและประเทศอื่่น� ๆ
บทความนี้้ �จะอธิิบายถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่าง
ประเทศในตลาดมืืดต่่อทั้้�งองค์์กรที่่�ถููกกฎหมายและผิิดกฎหมาย โดย
จะสำำ�รวจผลกระทบที่่�การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืด
มีีต่่อภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก และวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�ข้้อจำำ�กัดั ของการ
แลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในจีีนมีีต่่อตลาดการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ตราต่่างประเทศในตลาดมืืดในลาติินอเมริิ กา สุุดท้้ ายนี้้ � จะเป็็ นแผนภููมิิ
ความร่่วมมืืออย่่างไม่่เป็็ นทางการของความสะดวกระหว่่างเหล่่านาย
หน้้ าในการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืดของจีีน องค์์กร
อาชญากรรมของลาติินอเมริิ กา และบุุคคลที่่�เปิิ ดเผยสถานะทางการ

ธนบััตรของจีีนและสหรััฐฯ

รอยเตอร์์

เมืืองของจีีน (ผู้้�ที่่�ได้้ รัับมอบหมายให้้ ทำำ�หน้้าที่่�ในสาธารณะที่่�สำำ�คัญ
ั )

ข้้อจำำ�กัดั ของสกุุลเงิินซึ่่งเป็็น ตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าสำำ�หรัับ
กิิจกรรมที่่ผิดิ กฎหมาย

ตลาดสกุุลเงิินคู่่�ขนานเป็็ นตลาดประจำำ�ของประเทศทั่่�วโลก นโยบายทาง
เศรษฐกิิจที่่�ทำำ�ให้้ เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืด
มัักจะดำำ�เนิินการเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความหายนะทางเศรษฐกิิจของประเทศ
นโยบายดัังกล่่าวมัักจะเป็็ นการผลัักดัันโดยการลดค่่าเงิินในประเทศ ซึ่่ง�
จะส่่งผลให้้ มีีความต้้ องการใช้้ เงิินที่่�เป็็ นสกุุลเงิินต่่างประเทศเพิ่่�มมากขึ้้ �น
จากที่่�ปกติิจะใช้้ เงิินดอลลาร์์ สหรััฐ ความต้้ องการที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นมีีผลในทาง
ปฏิิบัติั ใิ นการผลัักดัันมููลค่่าของสกุุลเงิินในประเทศให้้ ลดต่ำำ��ลง
ดัังนั้้�นเพื่่อ� ตอบโต้้ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจจากการกระทำำ�เหล่่านี้้ �
ประเทศต่่าง ๆ จึึงจำำ�กัดั การซื้้ �อขายแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ การ
เคลื่่อ� นไหวขาออกของสกุุลเงิินจริิง ตลอดจนการควบคุุมการส่่งคืืนการ
แลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศกลัับสู่ต่�่ า่ งประเทศโดยผู้้�ส่่งออก นโยบาย
ดัังกล่่าวเป็็ นเรื่่�องที่่ทำ� �ำ ได้้ ยาก หรืืออาจเป็็ นไปไม่่ได้้ เลย สำำ�หรัับผู้้�นำำ�เข้้ าที่่�
จำำ�เป็็ นต้้ องดำำ�เนิินธุุรกิิจในการซื้้ �อขายแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ
ในขณะเดีียวกััน ข้้ อจำำ�กัดั ต่่าง ๆ ก็็มีีผลทำำ�ให้้ ผู้้�ส่ง่ ออกไม่่มีีแรงจููงใจ
ที่่�จะทำำ�การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศสำำ�หรัับสินิ ค้้ าของตน ราคา
ของการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศจะสููงเกิินกว่่าจะซื้้ �อได้้ สำำ�หรัับ
ผู้้�นำำ�เข้้ า และต่ำำ��เกิินกว่่าจะขายได้้ สำำ�หรัับผู้้�ส่ง่ ออก นโยบายดัังกล่่าว
สร้้างภาระแสนหนัักอึ้้ �งให้้ กับผู้้�
ั ที่่�อยู่่ใ� นระบบเศรษฐกิิจที่่�ใช้้ การแลก
เปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของรููปแบบธุุรกิิจ และในขณะ
เดีียวกัันก็็สร้้างโอกาสให้้ กับผู้้�
ั ที่่�สามารถเข้้ าถึึงหรืือครอบครองการแลก
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ผู้้�นำำ�เข้้ าต้้ องหาหนทางในการดำำ�เนิินการนำำ�เข้้ าให้้ แล้้ วเสร็็จ
ซึ่่ง� วิิธีีการที่่�ใช้้ ในการดำำ�เนิินการนำำ�เข้้ าให้้ แล้้ วเสร็็จจำำ�เป็็ นต้้ องใช้้
แผนการฉ้้ อโกงทางศุุลกากร (การประเมิินราคาให้้ สููง/ต่ำำ��เกิินหรืือการ
ออกใบแจ้้ งหนี้้ �ซ้ำำ ��ซ้้ อน) การลัักลอบนำำ�เข้้ าและ/หรืือการติิดสิินบนเจ้้ า
หน้้ าที่่�รััฐ นอกจากนี้้ � ยัังเป็็ นวิิธีีที่่�นำำ�พาให้้ หน่ว่ ยงานภาครััฐและสถาบััน
การเงิินเข้้ าสู่่ส� ถานการณ์์ทางการค้้ าที่่�ยุ่่�งยากและสัับสน ทั้้�งนี้้ � เมื่่�อนำำ�
ปัั จจััยต่่าง ๆ ที่่�กล่่าวไปข้้ างต้้ นมารวมกัันก็็จะสามารถอธิิบายความ
หมายของการฟอกเงิินในทางการค้้ าได้้
การเน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของธุุรกรรมทางการค้้ านั้้�น ทำำ�ให้้ ดููเหมืือน
ว่่าการค้้ าเป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในแผนการนี้้ � หน่่วยงานบัังคัับใช้้ กฎหมาย
และองค์์กรกำำ�หนดมาตรฐานระหว่่างประเทศ เช่่น คณะทำำ�งานเฉพาะ
กระดานอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แสดงอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศในฮ่่องกง เอเอฟพีี/เก็็ต
กิิจเพื่่�อดำำ�เนิินมาตรการทางการเงิิน ได้้ สนัับสนุุนให้้ มีีการตรวจสอบ
ตี้้ �อิิมเมจ
ธุุรกรรมทางการค้้ าระหว่่างประเทศอย่่างละเอีียดยิ่่�งขึ้้ �นเพื่่�อระบุุและ
ยัับยั้้ �งการฟอกเงิิน แต่่โชคร้้ายที่่�การฟอกเงิินที่่�ทุกุ คนกัังวลนั้้�นเกิิดขึ้้ �น
เปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศนอกตลาดที่่�อยู่่�ภายใต้้ การดููแล
ก่่อนที่่�จะมีีการซื้้ �อสิินค้้ าด้้ วยซ้ำำ �� องค์์กรอาชญากรรมซึ่่ง� ได้้ ทำำ�การแลก
ตลาดมืืดสำำ�หรัับสกุุลเงิินดอลลาร์์ สหรััฐในอิินโดแปซิิฟิิกนั้้�นมีีมานาน เปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศอย่่างผิิดกฎหมายได้้ ลบตััวตนขององค์์กร
หลายทศวรรษ นัักวิิเคราะห์์ระบุุว่า่ ตลาดเหล่่านี้้ �มีีมาตั้้�งแต่่ทศวรรษที่่�
ออกทั้้�งหมดหลัังจากทำำ�การขายการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศของ
1940 (พ.ศ. 2483-2492) ซึ่่ง� เป็็ นผลมาจากการควบคุุมการแลกเปลี่่�ยน ตนให้้ กับั นายหน้้ าในตลาดมืืดแล้้ ว องค์์กรอาชญากรรมส่่งมอบสิินค้้ า
เงิินตราต่่างประเทศในหลายประเทศ การควบคุุมเหล่่านั้้�นตััดการเข้้ าถึึง ให้้ กับลูู
ั กค้้ า แต่่จะไม่่ส่ง่ มอบรายได้้ ให้้ กับั นายหน้้ าค้้ าเงิิน รููปแบบการ
สกุุลเงิินดอลลาร์์ สหรััฐแก่่บุคุ คลที่่�ใช้้ สกุุลเงิินดัังกล่่าวในการเข้้ าร่่วมการ ฟอกเงิินในทางการค้้ านั้้�นถููกเข้้ าใจผิิดว่่าองค์์กรอาชญากรรมจะนำำ�ราย
ค้้ าระหว่่างประเทศได้้ อย่่างชะงััด
ได้้ ไปลงทุุนในสิินค้้ าที่่�ถููกต้้ องตามกฎหมาย เพื่่�อที่่�จะรัับรายได้้ จากการ
ซึ่่ง� สถานการณ์์นี้้ �ก่่อให้้ เกิิดความต้้ องการในสกุุลเงิินดอลลาร์์ สหรััฐ
ฟอกเงิินเมื่่�อมีีการนำำ�เข้้ าและขายสิินค้้ านั้้�น
นอกภาคส่่วนการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศที่่�อยู่่�ภายใต้้ การดููแล
แนวความคิิดนี้้ �มีีข้้ อบกพร่่องที่่�สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� คืือการที่่�เข้้ าใจผิิดว่่าองค์์กร
ดัังนั้้�นจึึงทำำ�ให้้ เกิิดตลาดมืืดขึ้้ �นมา ตลาดการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่าง
อาชญากรรมเป็็ นพวกเดีียวกัับผู้้�นำำ�เข้้ า ด้้ วยเหตุุนี้้ � บางคนจึึงเชื่่�อว่่าการ
ประเทศนั้้�น ไม่่ว่า่ จะเป็็ นทางการหรืือไม่่เป็็ นทางการก็็จะดำำ�เนิินการตาม เฝ้้าติิดตามการค้้ าจะนำำ�ไปสู่่แ� หล่่งที่่�มาของการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่าง
อุุปสงค์์และอุุปทาน เมื่่�อตลาดมืืดถืือถืือกำำ�เนิิดขึ้้ �น ความต้้ องการสกุุล
ประเทศอย่่างผิิดกฎหมายได้้ แนวคิิดดัังกล่่าวได้้ เบี่่�ยงเบนความสนใจ
เงิินดอลลาร์์ สหรััฐจากช่่องทางอื่่�น ๆ ก็็จะได้้ รัับการตอบสนองผ่่านช่่อง
และทรััพยากรไปจากช่่องโหว่่ที่่�แท้้ จริิ ง ตลอดจนทำำ�ให้้ มองข้้ ามผู้้�นำำ�เข้้ าที่่�
ทางการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศที่่�ผิิดกฎหมาย โดยมัักจะอยู่่ใ� น ได้้ กระทำำ�การละเมิิดทางอาญาและการคลััง
รููปแบบของการทุุจริิ ตทางการเมืืองระดัับสููง และการก่่ออาชญากรรม
แทนที่่�จะมอบหมายให้้ สถาบัันการเงิินเฝ้้าติิดตามธุุรกรรมทางการ
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่คืือการค้้ ายาเสพติิด
ค้้ า ซึ่่ง� อาจไม่่เหมาะสม กลัับกันั ควรมีีการจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อตรวจ
สอบบััญชีีที่่�จัดั หาเงิินทุุนในการซื้้ �อสิินค้้ า วิิธีีนี้้ �จะเป็็ นการระบุุกลุ่่�มผู้้�
การฟอกเงิินผ่่านทางการแลกเปลี่่ยนเงิินตราต่่าง
จััดหาของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืด องค์์กร
ประเทศ
อาชญากรรม และนัักการเมืืองที่่�ทุจุ ริิ ต
กระบวนการฟอกเงิินในสถานการณ์์นี้้ �ยัังคงสร้้างความสัับสนและงุุนงง
การทัับซ้้อนระหว่่างผู้้ค้� า้ ในตลาดมืืดจีีนและเม็็กซิิโก
ให้้ กับหน่
ั ว่ ยงานภาครััฐและแวดวงธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�ธุรุ กรรม
ไม่่มีีความสัับสนใดที่่�เห็็นได้้ ชัดั ไปกว่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่างการแลก
ทางธุุรกิิจมีีการพััวพัันกัับรายได้้ จากการก่่ออาชญากรรมได้้ อย่่างไร
เปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืดของจีีนและองค์์กรค้้ ายาเสพติิด
การพััวพัันดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้ ธุรุ กิิจจำำ�เป็็ นต้้ องก่่ออาชญากรรมสืืบเนื่่�อง
ของเม็็กซิิโก ซึ่่ง� เหตุุการณ์์นี้้ �เกิิดขึ้้ �นจากการตีีความเหตุุการณ์์ด้้วยวิิสัยั
เพื่่�อปกปิิ ดความร่่วมมืือกัับองค์์กรอาชญากรรมมากน้้ อยเพีียงใด และ
ทััศน์์ที่่�แคบ ประกอบกัับมุมุ มองที่่�ไม่่มีีข้้อมููลของการแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
คำำ�ถามสำำ�คัญ
ั คืือ การฟอกเงิินนี้้ �เกิิดขึ้้ �นตั้้�งแต่่เมื่่�อใด
ต่่างประเทศในตลาดมืืด พาดหััวข่า่ วระบุุว่า่ เหล่่านัักฟอกเงิินชาวจีีนได้้
การทำำ�ธุรุ กรรมทางธุุรกิิจจะกลายเป็็ นเรื่่�องที่่พั� วั พัันกัับการก่่อ
อาชญากรรมเมื่่อ� ผู้้�นำำ�เข้้ าได้้ ทำ�ำ การซื้้ �อการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ รัับความช่่วยเหลืือจากองค์์กรค้้ ายาเสพติิดของเม็็กซิิโก ซึ่่ง� สัันนิิษฐานว่่า
จากนายหน้้ าในตลาดมืืด นายหน้้ าเหล่่านี้้ �เป็็ นตััวกลางที่่เ� ชื่่อ� มโยงระหว่่าง นายหน้้ าเหล่่านั้้�นทำำ�งานเพื่่�อผลประโยชน์์ของอาชญากรเป็็ นหลััก
แต่่จะเป็็ นไปตามนั้้�นแน่่หรืื อ? คำำ�ตอบของคำำ�ถามดัังกล่่าวจำำ�เป็็ น
การจััดหาการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศอย่่างผิิดกฎหมาย และ
ต้้ องมีีมุุมมองที่่�กว้้ างขึ้้ �นเกี่่�ยวกัับการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศใน
ความต้้ องการที่่ไ� ม่่ถููกต้้ องตามกฎหมายอย่่างแท้้ จริิง ความต้้ องการที่่ถูู� ก
ตลาดมืืดของจีีน ซึ่่ง� เติิบโตมานานหลายทศวรรษ นัักวิิเคราะห์์อธิิบายว่่า
ต้้ องตามกฎหมายจะถููกตั้้�งคำำ�ถาม เนื่่อ� งจากมีีการใช้้ การแลกเปลี่่ย� นเงิิน
ตราต่่างประเทศที่่ผิ� ดิ กฎหมายในการซื้้ �อผลิิตภััณฑ์์ที่ถูู่� กต้้ องตามกฎหมาย การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืดของจีีนได้้ รัับการจััดหา
ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของธุุรกรรมการค้้ าระหว่่างประเทศแบบดั้้�งเดิิม ในขณะนี้้ � มาโดยการลัักลอบนำำ�เข้้ าสิินค้้ า การออกใบแจ้้ งหนี้้ �เกิินราคาในการนำำ�
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เข้้ าสิินค้้ า การออกใบแจ้้ งหนี้้ �ต่ำำ��กว่่าราคาในการส่่งออกสิินค้้ า เงิินโอน
ที่่�ได้้ รัับจากต่่างประเทศ และการค้้ าบริิ เวณชายแดน ปริิ มาณการจััดหา
การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศให้้ กับต
ั ลาดมืืดของจีีนนั้้�นเพีียงพอ
ต่่อความต้้ องการ โดยการเปลี่่�ยนแปลงนี้้ �เป็็ นไปตามการใช้้ กฎการแลก
เปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศของจีีนเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่่ง�
กำำ�หนดให้้ ธนาคารและสถาบัันการเงิินต้้ องรายงานธุุรกรรมเงิินสดทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศที่่�มีีจำำ�นวนมากกว่่า 50,000 หยวน (ประมาณ
2.6 แสนบาท) ขึ้้ �นไป และธนาคารยัังต้้ องรายงานการโอนเงิินไปต่่าง
ประเทศที่่�มีีจำำ�นวนมากกว่่า 10,000 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.3
แสนบาท) ขึ้้ �นไป นอกจากนี้้ � กฎระเบีียบดัังกล่่าวยัังได้้ จำำ�กัดั วงเงิินใน
การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศให้้ ไม่่เกิิน 50,000 ดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 1.6 ล้้ านบาท)
การเปลี่่ย� นแปลงนโยบายครั้้�งนี้้ �มีีความต้้ องการที่่จ� ะยัับยั้้ �งการทุุจริิต
ที่่ก� ระทำำ�โดยสมาชิิกพรรคคอมมิิวนิสิ ต์์จีีนและเจ้้ าหน้้ าที่่ข� องรััฐวิิสาหกิิจ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� จุุดมุ่่�งหมายที่่จ� ะจำำ�กัดั ความสามารถของชาวจีีนใน
การซื้้ �ออสัังหาริิมทรััพย์์ในต่่างประเทศ หลัักทรััพย์์ ประกัันชีีวิิต หรืือสิินค้้ า
ประกัันอื่่น� ๆ ที่่มีีรูู
� ปแบบเป็็ นการลงทุุน ก่่อนที่่จ� ะมีีการแก้้ ไขนโยบายนี้้ �
สมาชิิกพรรคคอมมิิวนิสิ ต์์จีีนสามารถใช้้ ตลาดการแลกเปลี่่ย� นเงิินตรา
ต่่างประเทศแบบดั้้�งเดิิมและแนวปฏิิบัติั ทิ างธนาคารแบบเดิิมในการ
เคลื่่อ� นย้้ ายและสำำ�ราญกัับความมั่่�งคั่่�งของตนในต่่างประเทศ ข้้ อจำำ�กัดั
เหล่่านี้้ �ไม่่ได้้ ยับยั้้
ั �งการทุุจริิต อย่่างไรก็็ตาม สมาชิิกพรรคคอมมิิวนิสิ ต์์จีีน
ก็็ได้้ รัับผลที่่ต� ามมาอย่่างไม่่ได้้ ตั้้ �งใจจากการผลัักดัันความต้้ องการสกุุล
เงิินดอลลาร์์ สหรััฐในการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืด
ของจีีนให้้ เกิินกว่่าปริิมาณการจััดหาที่่มีี� อยู่่� เนื่่�องจากการแลกเปลี่่ย� นเงิิน
ตราต่่างประเทศในตลาดมืืดทำำ�งานเหมืือนกัับตลาดการแลกเปลี่่ย� นเงิิน
ตราต่่างประเทศแบบดั้้�งเดิิม นายหน้้ าในตลาดมืืดของจีีนจึึงถููกบัังคัับให้้
แสวงหาแหล่่งที่่ม� าใหม่่ ๆ ของสกุุลเงิินดอลลาร์์ สหรััฐเพื่่อ� ตอบสนองต่่อ
ความต้้ องการให้้ ได้้ และนี่่�เป็็ นวิิธีีที่่อ� งค์์กรค้้ ายาเสพติิดของเม็็กซิิโกเข้้ า
มามีีส่่วนร่่วมในสมการ นายหน้้ าค้้ าเงิินชาวจีีนแสวงหาสกุุลเงิินดอลลาร์์
สหรััฐที่่ถืื� อครองโดยองค์์กรค้้ ายาเสพติิดของเม็็กซิิโก เนื่่�องจากต้้ องการ
จััดหาสกุุลเงิินดัังกล่่าวให้้ แก่่ลููกค้้ าระดัับสููงสุุดอย่่างบุุคคลที่่เ� ปิิ ดเผย
สถานะทางการเมืืองของจีีนที่่ต้� ้ องการสกุุลเงิินดอลลาร์์ สหรััฐเพื่่อ� รัักษา
อนาคตทางการเงิินของพวกเขาภายนอกประเทศจีีน การฟอกเงิินที่่เ� กิิด
ขึ้้ �นในองค์์กรค้้ ายาเสพติิดของเม็็กซิิโกถืือเป็็ นกิิจกรรมเสริิม ซึ่่ง� เป็็ นเพีียง
หนทางสู่่�จุดุ จบของนายหน้้ าค้้ าเงิินชาวจีีน

จีีนและอสัังหาริิมทรััพย์์

แผนการนี้้้สามารถพบได้้
��
ทั่่ว� ไปในอเมริิ กาเหนืือ อิินโดแปซิิฟิิก และโอ
เชีียเนีีย ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา การซื้้ �ออสัังหาริิ มทรััพย์์ที่่�หรููหราด้้ วย
เงิินสดของเหล่่าบุุคคลที่่�เปิิ ดเผยสถานะทางการเมืืองของจีีนนั้้�นมีีเพิ่่�ม
ขึ้้ �นในออสเตรเลีีย แคนาดา ฮาวาย และประเทศต่่าง ๆ ในแถบนั้้�น
นายหน้้ าค้้ าเงิินชาวจีีนสามารถใช้้ ประโยชน์์จากการเก็็งกำำ�ไรระหว่่าง
เงิินหยวนทั้้�งสองรููปแบบ ได้้ แก่่ เงิินหยวนที่่�ซื้้ �อขายในประเทศและเงิิน
หยวนที่่�ซื้้ �อขายในต่่างประเทศ เพื่่�อโยกย้้ ายมููลค่่าจากจีีนแผ่่นดิินใหญ่่
ไปยัังฮ่่องกง เมื่่�อเงิินหยวนมีีมููลค่่าในฮ่่องกง พวกเขาก็็จะสามารถ
ใช้้ ประโยชน์์จากสภาพแวดล้้ อมของตลาดเสรีีที่่�อยู่่น� อกอิิทธิิพลของ
ธนาคารกลางแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้

ชายสองคนนั่่�งอยู่่�นอกสำำ �นัักงานใหญ่่ของ ธนาคารแห่่งประเทศจีีนในกรุุงปัักกิ่่ง�

ดิิแอสโซซิิ

เอทเต็็ด เพรส

จากนั้้�น นายหน้้ าค้้ าเงิินชาวจีีนจะใช้้ บัญ
ั ชีีสกุุลเงิินดอลลาร์์ สหรััฐใน
นามของบริิษัทั บัังหน้้ าภายในสถาบัันการเงิินของฮ่่องกง เพื่่อ� ทำำ�การโอน
เงิินผ่่านบุุคคลที่่ส� ามทั่่�วทั้้ �งโลก โดยสกุุลเงิินดอลลาร์์ สหรััฐเหล่่านี้้ �ถููกซื้้ �อ
โดยนายหน้้ าการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืดของจีีนจาก
แหล่่งที่่ม� าต่่าง ๆ รวมถึึงองค์์กรค้้ ายาเสพติิดของเม็็กซิิโก และจากนั้้�นจะ
ถููกขายให้้ กับบุ
ั คุ คลที่่เ� ปิิ ดเผยสถานะทางการเมืืองของจีีน เมื่่อ� การโอนเงิิน
ผ่่านธนาคารส่่งมาถึึงสถาบัันการเงิินของสหรััฐฯ ผู้้�รับมั
ั กั อ้้ างถึึงข้้ อจำำ�กัดั
ทางสกุุลเงิินของจีีน นั่่�นจึึงเป็็ นเหตุุผลว่่าทำำ�ไมการทำำ�ธุรุ กรรมจึึงดููผิิดแปลก
ซึ่่ง� สถาบัันการเงิินก็็ได้้ มีีความเห็็นอกเห็็นใจลููกค้้ าของพวกเขาและ
ไม่่ได้้ ตั้้ �งคำำ�ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุรุ กรรมดัังกล่่าวจนถึึงกระทั่่�งเมื่่�อไม่่
นานนี้้ � เนื่่�องจากทางสถาบัันการเงิินได้้ รัับข้้อมููลภาพกว้้ างของแผนการนี้้ �
จึึงได้้ เริ่่� มตรวจสอบการทำำ�ธุรุ กรรมดัังกล่่าว

การหยุุดยั้้งการโอนเงิินที่่ผิดิ กฎหมาย

ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงระดัับชาติิจากการฟอกเงิินผ่่านทางการแลก
เปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้ องกัับบุคุ คลที่่เ� ปิิ ดเผยสถานะ
ทางการเมืืองของจีีนนั้้�นมีีนััยสำำ�คัญ
ั หากการบัังคัับใช้้ กฎหมายยัังคง
มุ่่�งเน้้ นเรื่่�องการจััดหาภายในการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศใน
ตลาดมืืดของจีีน ทางการจะขััดขวางความพยายามในการจััดหาสกุุล
เงิินดอลลาร์์ สหรััฐจากองค์์กรค้้ ายาเสพติิดของเม็็กซิิโก อย่่างไรก็็ตาม
แหล่่งที่่ม� าของการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศอย่่างผิิดกฎหมายนั้้�น
มีีจำำ�นวนมากเกิินกว่่าจะนัับไหว ความพยายามในการสืืบสวนจะต้้ อง
คำำ�นึึงถึึงลัักษณะที่่ซั� บซ้
ั ้ อนของภััยคุุกคาม แผนการเหล่่านี้้ �จะต้้ องไม่่ถููก
มองว่่าเป็็ นการทำำ�ธุรุ กรรมหมุุนเวีียนที่่เ� กี่่�ยวข้้ องกัับทั้้ �งสองฝ่่ายที่่มีี� ผล
ประโยชน์์ร่่วมกัันอีีกต่่อไป ในทางกลัับกันั ควรมองว่่าแผนการดัังกล่่าว
นั้้�นจริิง ๆ แล้้ วเป็็ นอย่่างไร ทั้้�งการทำำ�ธุรุ กรรมระยะยาวที่่เ� ป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของ
อุุตสาหกรรมใต้้ ดินิ ขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินการของ
กลุ่่�มอาชญากรรมแตกต่่างกัันโดยสิ้้ �นเชิิงทั่่�วโลก ซึ่่ง� หากยัังคงมองในแบบ
เดิิมอยู่่� ก็็จะทำำ�ให้้ บุคุ คลที่่เ� ปิิ ดเผยสถานะทางการเมืืองของจีีนสามารถ
โยกย้้ ายผลประโยชน์์ที่ผิ่� ดิ กฎหมายไปยัังเมืืองต่่าง ๆ ทางตะวัันตกได้้ ต่อ่
ไป โดยที่่เ� งิินเหล่่านั้้�นจะมีีไว้้ สำ�หรั
ำ ับกิิจกรรมที่่ถูู� กต้้ องตามกฎหมาย เช่่น
การพนัันและการซื้้ �ออสัังหาริิมทรััพย์์ระดัับสููง ตลอดจนกิิจกรรมอัันชั่่ว�
ร้้ายที่่�อาจเป็็ นการแทรกแซงทางการเมืืองภายในประเทศ o
IPD FORUM
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การแพร่่ กระจายเชิิงกลยุุทธ์์ ของ

การบิิดเบืือน
ข้้อมููล

วิิธีีการที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนทำ
ี �ำ ให้้
สภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููลข่่าวสารกลายเป็็ นอาวุุธ และวิิธีีต่่อกร
ภาพประกอบโดย ฟอรััม
32
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ไ

ม่่นานหลัังจากที่่�นายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนขึ้้ �น
มามีีอำำ�นาจ สำำ�นักั งานเลขาธิิการคณะกรรมการกลางของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนก็็ได้้ เผยแพร่่หนังั สืือแถลงการณ์์ที่่�เรีียกกัันว่่าเอกสาร 9
โดยเน้้ นย้ำำ ��อย่่างชััดเจนถึึงการยึึดมั่่�นอย่่างแน่่วแน่่ในการควบคุุมสื่่�อของ
พรรคและการจััดการร่่วมกัันในสมรภููมิิเชิิงอุุดมการณ์์ ซึ่่ง� นัักวิิเคราะห์์
ตีีความว่่าเป็็ นสิ่่�งที่่�ต่า่ งไปอย่่างมากจากการเน้้ นย้ำำ ��ถึึงการควบคุุมและ
การปิิ ดกั้้�นทางการเมืืองภายในประเทศก่่อนหน้้ านี้้ �ของพรรค ภายใต้้
การนำำ�ของนายสีี พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ขยายอิิทธิิพลของการปฏิิบัติั ิ
งานในสภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููลข่่าวสารอย่่างมากเพื่่�อจััดการกัับส่ว่ นที่่�
เหลืือของโลก หนึ่่ง� ในองค์์กรหลัักของพรรคที่่�ได้้ รัับมอบหมายตามคำำ�สั่่ง�
นี้้ �คืือ กรมงานแนวร่่วม
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนนำำ�โดยกรมงานแนวร่่วม ได้้ ใช้้ โครงการ
บิิดเบืือนข้้ อมููลในสื่่�อสัังคมออนไลน์์และแพลตฟอร์์ มสื่่�อข่่าวและการปิิ ด
กั้้�นที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ต่อ่ ความคิิดเห็็นใด ๆ ที่่�ท้้าทายโฆษณาชวนเชื่่�อ
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน การส่่งข้้ อความมีีหััวข้้อสำำ�คัญ
ั หลายอย่่าง
เช่่น พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ พยายามโน้้ มน้้ าวผู้้�ชมต่่างชาติิมาโดย
ตลอดว่่าตนเป็็ นผู้้�นำำ�โลกที่่�มีีความรัับผิิดชอบและมีีความเมตตา โดย
นำำ�เสนอรููปแบบการปกครองแบบเผด็็จการของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนว่่า
เป็็ นทางเลืือกที่่�น่า่ เชื่่�อถืือสำำ�หรัับชาติิตะวัันตก ในทำำ�นองเดีียวกััน พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ พยายามที่่�จะทำำ�ลายความชอบธรรมในการเลืือกตั้้�ง
และประชาธิิปไตย มีีการใช้้ โครงการบิิดเบืือนข้้ อมููลย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อขััด
ขวางกระบวนการทางการเมืืองในประเทศประชาธิิปไตย
เหตุุการณ์์เหล่่านี้้ �บ่่งบอกถึึงความซัับซ้้อนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของการปฏิิบัติั ิ
การทางข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน โดยรวมแล้้ ว พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนคุุกคามต่่อความมั่่�นคงระดัับชาติิของสหรััฐอเมริิ กาและประเทศ
ประชาธิิปไตยอื่่�น ๆ มากกว่่าที่่�เคยเป็็ นมา สหรััฐฯ ประเทศพัันธมิิตร
และประเทศหุ้้�นส่่วนควรจััดการสภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููลข่่าวสารอััน
เป็็ นหนึ่่ง� ในเวทีีที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของการแข่่งขัันทางอำำ�นาจระหว่่างระบอบ
ประชาธิิปไตยและระบอบเผด็็จการ บทความนี้้ �เน้้ นถึึงลัักษณะสำำ�คัญ
ั
ของการปฏิิบัติั กิ ารทางข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�สังั เกตเห็็นได้้
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2563 จากนั้้�นจึึงนำำ�เสนอคำำ�แนะนำำ�สามข้้ อเกี่่�ยวกัับวิิธีีการ
ต่่อสู้้�กัับภััยคุุกคามที่่�สร้้างความปั่่� นป่่ วนและขยายตััวมากขึ้้ �น
พ.ศ. 2563 เป็็ นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับผู้้� ที่่�วิิเคราะห์์ความพยายาม
ในการบิิดเบืือนข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน โครงการของพรรค
ในการบิิดเบืือนความจริิ งเกี่่�ยวกัับไวรััสโควิิด-19 ประสบความสำำ�เร็็จ
อย่่างน่่าเหลืือเชื่่�อด้้ วยถ้้ อยแถลงการณ์์ที่่�เป็็ นทางการอย่่างไร้้ยางอาย
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนพยายามโน้้ มน้้ าวผู้้�ชมภายในประเทศและทั่่�วโลก
ว่่าไวรััสถููกสร้้างขึ้้ �นอย่่างตั้้�งใจในเมืืองอู่่�ฮั่่น� ประเทศจีีน ในฐานะอาวุุธ
ชีีวภาพของสหรััฐฯ การบิิดเบืือนดัังกล่่าวประสบความสำำ�เร็็จอย่่างกว้้ าง
ขวาง ด้้ วยการแพร่่ข่า่ วโดยกระทรวงการต่่างประเทศจีีนและนัักการ
ทููต ผู้้�นำำ�รััฐบาล และผู้้�นำำ�ฝ่่ายนโยบายต่่างประเทศในอิิหร่่าน รััสเซีีย
ซาอุุดีีอาระเบีีย และเวเนซุุเอลา ตลอดจนแหล่่งข้้ อมููลอื่่�น ๆ อีีกมากมาย
จากสื่่�อออนไลน์์ นอกจากนี้้ �ยัังแสดงให้้ เห็็นถึึงเครืือข่่ายที่่�ขยายตััวขึ้้ �น
ของการสมรู้้�ร่่วมคิิดข้้ ามชาติิ เช่่น โกลบอล รีีเสิิร์์ช แคนาดา ซึ่่ง� เป็็ น
เว็็บไซต์์ทฤษฎีีสมคบคิิดของแคนาดา และเจ้้ าหน้้ าที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์

คณะผู้้�วิจัิ ยั ค้้นพบโครงการผ่่านสื่่� อสัั งคมออนไลน์์ จำ�ำ นวนมากที่่�รณรงค์์ โดยพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี เมื่่อ� พ.ศ. 2563 เพื่่อ� บิิดเบืือนกิิจกรรมของสหรััฐอเมริิกาในทะเลจีีนใต้้
โครงการดัังกล่่าวบนเฟซบุ๊๊� กและแพลตฟอร์์ มอื่่น� ๆ มีีผู้�้ติดิ ตามกว่่า 130,000 คน และ
พยายามปรัับเปลี่่ย� นฟิิ ลิิปปิินส์์ ให้้เข้้ากัับจีนี

จีีนมัักจะอ้้ างถึึงซึ่่ง� กัันและกัันเพื่่�อการตรวจสอบความถููกต้้ อง ยุุทธวิิธีี
บิิดเบืือนข้้ อมููลที่่�เรีียกว่่า "การฟอกข้้ อมููล" นี้้ �เกี่่�ยวข้้ องกัับการเผยแพร่่
ข้้ อมููลบิิดเบืือนโดยนัักวิิเคราะห์์และสื่่�อตะวัันตกที่่�อ้้างว่่าเป็็ นการสร้้าง
ความชอบธรรมให้้ กับั โครงการการบิิดเบืือนข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน ในทำำ�นองเดีียวกััน ข้้ อความในทวิิตเตอร์์ ที่่�เป็็ นเท็็จของนายจ้้ าว ลี่่�
เจีียน โฆษกกระทรวงการต่่างประเทศจีีน เกี่่�ยวกัับต้้นกำำ�เนิิดของโควิิด19 เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 ได้้ รัับการรีีทวีีตมากกว่่า 99,000 ครั้้�ง
ในอย่่างน้้ อย 54 ภาษา และเข้้ าถึึงผู้้�คนประมาณ 275 ล้้ านคนโดยรวม

สนามรบอิินโดแปซิิฟิิก

ในขณะที่่�สงครามข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกลายเป็็ นสงคราม
ระดัับโลกอย่่างแท้้ จริิ ง ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกได้้ รัับผลกระทบอย่่าง
รุุนแรงจากโครงการการบิิดเบืือนข้้ อมููลของรััฐบาลจีีน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง ความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการบิิดเบืือนการ
เคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยของฮ่่องกงใน พ.ศ. 2562 แสดงให้้ เห็็นถึึง
การปฏิิบัติั กิ ารทางข้้ อมููลที่่�ซับซ้
ั ้ อน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ โครงสร้้าง
พื้้ �นฐานด้้ านสื่่�อในวงกว้้ างเพื่่�อเผยแพร่่คำำ�กล่่าวอ้้ างที่่�เป็็ นเท็็จเกี่่�ยวกัับ
การสมรู้้�ร่่วมคิิดของนัักเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยกัับนักั แสดงต่่าง
ชาติิ ในทำำ�นองเดีียวกััน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ พุ่่�งเป้้าไปที่่�ไต้้ หวันั เพื่่�อ
บ่่อนทำำ�ลายความเป็็ นอิิสระทางการเมืืองและความสามััคคีีทางสัังคม
เช่่น ความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการสนัับสนุุนนายหาน
กั๋๋�วหยูู ผู้้�สมััครนายกเทศมนตรีีของพรรคก๊๊กมิินตั๋๋�งที่่�สนัับสนุุนรััฐบาล
จีีน ในฐานที่่�มั่่น� พรรคประชาธิิปไตยก้้ าวหน้้ าเมื่่�อ พ.ศ. 2561 มีีผลกระ
ทบอย่่างมาก เรื่่�องราวที่่�เป็็ นเท็็จและภาพตััดต่่อที่่�มาจากสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนและกลุ่่�มในเครืือได้้ แพร่่กระจายอย่่างกว้้ างขวางบน
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ โดยเป็็ นการทำำ�ให้้ รััฐบาลของพรรคประชาธิิปไตย
ก้้ าวหน้้ าเสีียชื่่�อเสีียงและยกย่่องนายหาน นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนยัังพยายามที่่�จะครอบงำ��การเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีีไต้้ หวันั พ.ศ.
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ข้้อความในทวิิตเตอร์์ ที่่เ� ป็็นเท็็จของนายจ้้าว ลี่่เ� จีียน โฆษกกระทรวงการต่่างประเทศ
จีีน เกี่่ย� วกัับต้้ นกำำ�เนิิดของไวรััสโควิิด-19 เมื่่อ� เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 ได้้รัับการทวีีตซ้ำำ��
มากกว่่า 99,000 ครั้้�งในอย่่างน้้อย 54 ภาษาและเข้้าถึึงผู้้�คนประมาณ 275 ล้้านคนโดยรวม

2563 แต่่ไต้้ หวันั ก็็ได้้ มีีการเตรีียมความพร้้ อมรัับมืือ ความรู้้�ความเข้้ าใจ
เกี่่�ยวกัับสื่่�อและการบรรเทาการบิิดเบืือนข้้ อมููลที่่�มากขึ้้ �นโดยความร่่วม
มืือระหว่่างภาครััฐและเอกชนมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ปฏิิบัติั กิ ารทางข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�ออกแบบมาเพื่่�อ
บ่่อนทำำ�ลายเสถีียรภาพของภููมิิภาคและกััดกร่่อนผลประโยชน์์เชิิงกล
ยุุทธ์์ของสหรััฐฯ ไม่่ได้้ จำำ�กัดั อยู่่เ� ฉพาะไต้้ หวันั และฮ่่องกงเท่่านั้้�น ในการ
ตอบโต้้ ต่อ่ การรายงานการสืืบสวนที่่�เปิิ ดโปงค่่ายกัักกัันจำำ�นวนมาก
การหายตััวไปอย่่างมากมาย การวิิสามััญฆาตกรรม และการบัังคัับให้้
ทำำ�หมันั พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนก็็เริ่่� มตอบโต้้ อย่่างก้้ าวร้้ าวเพื่่�อบิิดเบืือน
ความจริิ ง พรรคคอมมิิวนิิสต์์ได้้ เผยแพร่่คำำ�กล่่าวอ้้ างที่่�เป็็ นเท็็จต่่อสากล
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและการศึึกษาในภููมิิภาคซิินเจีียงของจีีน
เพื่่�อปกปิิ ดโครงการการฆ่่าล้้ างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวอุุยกููร์์และชนกลุ่่�มน้้ อยอื่่�น ๆ
นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังจำำ�กัดั ไม่่ให้้ ผู้้�สื่่�อข่่าวต่่างชาติิเข้้ ามา
ในภููมิิภาคเพื่่�อผููกขาดข้้ อมููลที่่�ออกมาจากซิินเจีียง ในประเทศไทย การ
เผยแพร่่วิิดีีโอเท็็จที่่�แสดงให้้ เห็็นอย่่างเป็็ นนััยถึึงชาวเอเชีียที่่�ถููกทำำ�ร้้าย
ร่่างกายอย่่างทารุุณในสหรััฐฯ ปรากฏในสื่่�อสัังคมออนไลน์์เมื่่�อ พ.ศ.
2563 วััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อกระตุ้้�นและเผยแพร่่ความรู้้�สึึกต่่อต้้ านสหรััฐฯ
ในประเทศไทย วิิดีีโอดัังกล่่าวได้้ รัับการส่่งต่่ออย่่างกว้้ างขวางจากสื่่�อที่่�
สนัับสนุุนรััฐบาลจีีนและเป็็ นกระแสไปทั่่�วประเทศไทย แต่่ในความเป็็ น
จริิ ง คลิิปวิิดีีโอดัังกล่่าวถููกนำำ�มาจากการจลาจลในคุุกในเอกวาดอร์์
นี่่�ไม่่ใช่่เหตุุการณ์์เดีียวที่่�เกิิดขึ้้ �น นอกจากนี้้ � ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ยังั ตกอยู่่�ภาย
ใต้้ โครงการการบิิดเบืือนข้้ อมููลด้้ วยเช่่นกัันในสื่่�อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อ
บิิดเบืือนกิิจกรรมของสหรััฐฯ ในทะเลจีีนใต้้ โครงการนี้้ �ได้้ ขยายความ
คำำ�กล่่าวของนัักการเมืืองท้้ องถิ่่�นที่่�เข้้ าข้้ างพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนซึ่่ง� มีี
ผู้้�ติิดตามกว่่า 130,000 คนและพยายามปรัับเปลี่่�ยนฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ให้้ เข้้ า
กัับจีีน โดยสรุุปแล้้ ว ความพยายามในการบิิดเบืือนข้้ อมููลของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่า่ นมาได้้ เติิบโตขึ้้ �นอย่่างมากในด้้ าน
ขอบเขตและความรุุนแรง มีีรููปแบบสามรููปแบบที่่�จะแสดงให้้ เห็็นถึึง
การต่่อกรกัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในสภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููลข่่าวสาร
ประการแรก พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ใช้้ ประโยชน์์อย่่างมากจากการ
เข้้ าถึึงแพลตฟอร์์ มสื่่�อแบบไม่่สมดุุลกััน ในขณะที่่�แพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์หลักั ของตะวัันตก เช่่น เฟซบุ๊๊� กและทวิิตเตอร์์ มีีข้้อจำำ�กัดั ในการ
34
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เข้้ าถึึงเพีียงเล็็กน้้ อยหรืือไม่่มีีเลยสำำ�หรัับระบอบเผด็็จการ แต่่สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์จีีน เช่่น วีีแชท, ซีีน่่า เว่่ยป๋๋อ, เทนเซ็็นต์์ เว่่ยเป๋๋อ และ เทนเซ็็นต์์
คิิวคิวิ มีีข้้ อจำำ�กัดั ในการเข้้ าถึึงระดัับต่่าง ๆ สำำ�หรัับผู้้� ใช้้ ชาวตะวัันตก
นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังใช้้ ประโยชน์์จากแพลตฟอร์์ มสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ของตนสำำ�หรัับการปิิ ดกั้้�นและการเฝ้้าระวััง ข้้ อมููลจาก
การใช้้ งานแพลตฟอร์์ มเหล่่านี้้ �ในต่่างประเทศมีีแนวโน้้ มที่่�จะถููกรวบรวม
โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ในการรวบรวมและด้้ านข่่าว
กรอง ผู้้�ใช้้ ในจีีนแผ่่นดิินใหญ่่ไม่่สามารถเข้้ าถึึงสื่่�อข่่าวตะวัันตกและ
แพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ส่ว่ นใหญ่่ได้้ สิ่่�งนี้้ �จึึงเป็็ นความท้้ าทาย
สำำ�หรัับความพยายามของชาติิตะวัันตกในการทำำ�ความเข้้ าใจความ
พยายามในการบิิดเบืือนข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนภายในประเทศ
และการรวบรวมข้้ อมููลบนแพลตฟอร์์ มเหล่่านี้้ �
ประการที่่�สอง พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เพิ่่�มบทบาทในโลกออนไลน์์
มากขึ้้ �นนัับตั้้ �งแต่่การระบาดของโควิิด-19 ทั่่�วโลก กิิจกรรมของเจ้้ าหน้้ าที่่�
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนบนแพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ตะวัันตกมีีระดัับ
การบัันทึึกทางสถิิติิสููงขึ้้ �น เช่่น นัักการทููตพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเขีียน
ข้้ อความในทวิิตเตอร์์ 210,382 ครั้้�ง ซึ่่ง� คิิดเป็็ น 778 ครั้้�งต่่อวัันโดยเฉลี่่�ย
ตลอดช่่วง 9 เดืือนใน พ.ศ. 2563
ประการที่่�สาม หน่่วยสืืบราชการลัับของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต้้ อง
พึ่่ง� พาบริิ ษััทเทคโนโลยีีที่่�อยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมของรััฐเป็็ นอย่่างมาก
เพื่่�อทำำ�ให้้ ข้้อมููลจำำ�นวนมากกลายเป็็ นอาวุุธสำำ�หรัับการเฝ้้าระวัังและ
การปิิ ดกั้้�น แนวทางปฏิิบัติั ินี้้ �ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�สหรััฐฯ และพัันธมิิตรสามารถ
เลีียนแบบได้้ โดยไม่่ละเมิิดหลัักการและบรรทััดฐานของระบอบ
ประชาธิิปไตยอย่่างรุุ นแรง เป็็ นที่่�ทราบกัันดีีว่่าบริิ ษััทในเครืือพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ ลับั ให้้ กับั เทคโนโลยีีที่่�สามารถเปิิ ดใช้้
งานการปฏิิบัติั ิการทางไซเบอร์์ เพื่่�อการโจมตีีได้้ ในทำำ�นองเดีียวกััน
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เพิ่่�มการจารกรรมและการเจาะข้้ อมููลทาง
ไซเบอร์์ มากขึ้้ �นในภููมิิภาคนี้้ �
โดยสรุุปแล้้ ว สงครามข้้ อมููลเป็็ นหนึ่่ง� ในเวทีีที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ของการ
แข่่งขัันทางอำำ�นาจที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ นอกจากนี้้ � การที่่พ� รรคคอมมิิวนิสิ ต์์จีีนได้้
ใช้้ สภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููลข่่าวสารเป็็ นอาวุุธยัังถืือเป็็ นภััยคุุกคาม
ด้้ านความมั่่�นคงอย่่างร้้ายแรงต่่อภููมิิภาคนี้้ �และที่่อื่� น่� ๆ สหรััฐฯ ประเทศ
พัันธมิิตร และประเทศหุ้้�นส่่วนควรบููรณาการข้้ อมููลข่่าวกรองแบบเปิิ ดเผย
แหล่่งที่่ม� าที่่ขั� บั เคลื่่อ� นด้้ วยข้้ อมููลเข้้ ากัับการวางแผนและปฏิิบัติั กิ ารทาง
ทหารที่่ป� ฏิิบัติั อิ ยู่่เ� ป็็ นประจำำ� กลยุุทธ์์ต่อ่ ไปนี้้ �สามารถต่่อกรกัับการขยาย
ตััวอย่่างรวดเร็็วของการโฆษณาชวนเชื่่อ� ของพรรคคอมมิิวนิสิ ต์์จีีนได้้

การแข่่ งขัันในสภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููลข่่ าวสาร

ประการแรก วิิธีีการที่่�เรีียกว่่า การตีีพวกกลุ่่�มป่่ วน นั้้�นไม่่เพีียงพอที่่�จะ
ต่่อสู้้�กัับการบิิดเบืือนข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน เนื่่�องจากผู้้�กระทำำ�
ผิิดสามารถโยกย้้ ายไปยัังแพลตฟอร์์ มอื่่�นหรืือเปลี่่�ยนบััญชีีผู้้�ใช้้ ของตน
ได้้ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนสามารถสร้้างหรืือผููกบััญชีีได้้ เร็็ วกว่่าที่่�รััฐบาล
หรืือบริิ ษััทอื่่�น ๆ สามารถลบบััญชีีเหล่่านั้้�นออกจากสภาพแวดล้้ อมด้้ าน
ข้้ อมููลข่่าวสารได้้ รััฐบาลควรถืือว่่าการบิิดเบืือนข้้ อมููลเป็็ นโครงการอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเต็็มรููปแบบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบปกป้้องความ
สมบููรณ์์ของสภาพแวดล้้ อมด้้ านข้้ อมููลข่่าวสารควรพิิจารณาสิ่่�งต่่อไปนี้้ �
• สัังเกตแหล่่งที่่�มาของการบิิดเบืือนข้้ อมููล กลไกการเผยแพร่่

นางไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีไี ต้้หวัันเฉลิิม
ฉลองการเลืือกตั้้�งใหม่่ในเดืือนมกราคม พ.ศ.
2563 พร้้อมด้้วยผู้้�สนัับสนุุนในกรุุงไทเป พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี พยายามที่่�จะมีีอิทธิ
ิ ิพลต่่ อการ
เลืือกตั้้�งเพื่่อ� สนัับสนุุนฝ่่ ายตรงข้้ามของนางไช่่
แต่่ล้้มเหลวเนื่่�องจากการรู้�้ เท่่าทัันสื่่� อและการ
กำำ�จััดการบิิดเบืือนข้้อมููลให้้น้้อยลงซึ่่�งเกิิดจาก
ความร่่วมมืือของภาครััฐและเอกชน

และผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่นเดีียวกัับการปฏิิบัติั กิ ารบน
ภาคพื้้ �นดิิน เรื่่�องสำำ�คัญ
ั คืือการทำำ�แผนที่่� และแบ่่งปัั นวิิธีีที่่�ฝ่่าย
ตรงข้้ ามสั่่�งการ ควบคุุม เคลื่่�อนย้้ าย และสื่่�อสารในสนามรบ
ด้้ านข้้ อมููลข่่าวสาร
• มุ่่�งสู่่ร� ะบบทั้้�งหมดของการเผยแพร่่ข้้อมููลบิิดเบืือน การ
บิิดเบืือนข้้ อมููลเป็็ นเช่่นเดีียวกัับระบบอาวุุธอื่่�น ๆ มีีห่่วงโซ่่
อุุปทานที่่�สามารถระบุุตัวต
ั นได้้ ในขณะที่่�แทบจะเป็็ นไปไม่่ได้้
เลยที่่�จะโจมตีีโดเมนต่่าง ๆ ในจีีน แต่่การบิิดเบืือนข้้ อมููลของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต้้ องพึ่่ง� พาสื่่�อในภููมิิภาคและท้้ องถิ่่�นเป็็ น
อย่่างมาก
• ตััดสิินใจเลืือกแนวทางที่่�เหมาะสมในการดำำ�เนิินการเชิิงรุุกจาก
มุุมมองโดยรวมของสัังคม เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�จะต้้ องทราบว่่า
รััฐบาลเพีียงองค์์กรเดีียวมัักไม่่เพีียงพอที่่�จะต่่อสู้้�กัับผลกระทบ
ของเนื้้ �อหาที่่�มุ่่�งร้้าย เนื่่�องจากภััยคุุกคามส่่วนใหญ่่มีีอยู่่ใ� นเครืือ
ข่่ายเชิิงพาณิิชย์์หรืื อเครืือข่่ายพลเรืือน การทำำ�งานร่่วมกัับภาค
อุุตสาหกรรมและภาคประชาสัังคมเป็็ นการตััดสิินใจครั้้�งสำำ�คัญ
ั
ที่่�ต้้องพิิจารณา
• ดำำ�เนิินการตามแนวทางแก้้ ไขที่่�มีีอยู่่ที่� ่�ดีีที่่�สุดุ เพื่่�อให้้ เกิิดแนวทาง
ปฏิิบัติั ที่ิ ่�เหมาะสมที่่�สุดุ ตััวอย่่างที่่�ดีีของขั้้�นตอนนี้้ �คืือ โครงการ
ความรัับผิิดชอบทางดิิจิิทัลั ของไต้้ หวันั ที่่�ส่ง่ เสริิ มการตรวจสอบ
ข้้ อเท็็จจริิ งและการเปิิ ดโปงสื่่�อที่่�ถููกคุุกคาม
ประการที่่�สอง ผู้้�นำำ�รััฐบาลและผู้้�นำำ�อุตุ สาหกรรมควรคาดหวัังว่่าการ
ปฏิิบัติั กิ ารทางข้้ อมููลของต่่างประเทศและกลุ่่�มหััวรุุนแรงจะมีีความเข้้ ม
ข้้ นและรุุนแรงมากขึ้้ �นในช่่วงวิิกฤตใด ๆ โควิิด-19 เป็็ นตััวอย่่างที่่�แสดง
ให้้ เห็็นว่่าระบอบเผด็็จการใช้้ ประโยชน์์จากการบิิดเบืือนข้้ อมููลเพื่่�อทำำ�ให้้

วิิกฤตในระบอบประชาธิิปไตยรุุนแรงขึ้้ �น กล่่าวอีีกนััยหนึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั
ยิ่่�งที่่�ภาครััฐและเอกชนพััฒนาระบบที่่�อยู่่อ� าศััยเพื่่�อปกป้้องทรััพย์์สินิ และ
ประชาชนของตนจากปฏิิบัติั กิ ารทางข้้ อมููลที่่�เป็็ นอัันตราย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในช่่วงวิิกฤตการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้ �น ความพยายามดัังกล่่าวควรรวมถึึง
การส่่งข้้ อความเชิิงรุุกเพื่่�อกระตุ้้�นผู้้�ชมที่่�เกี่่�ยวข้้ องให้้ พ้้นจากปฏิิบัติั กิ าร
ทางข้้ อมููลที่่�มีีแรงจููงใจจากภายนอกและก่่อกวน		
ประการที่่�สาม ผู้้�นำำ�รััฐบาลและผู้้�นำำ�อุตุ สาหกรรมควรยอมรัับและ
ส่่งเสริิ มความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชน เพื่่�อเร่่งการบููรณาการ
แนวทางการแก้้ ไขทางเทคโนโลยีีที่่�ครบถ้้ วน เช่่น รััฐบาลสหรััฐฯ ควร
ช่่วยเหลืือประเทศพัันธมิิตรและประเทศหุ้้�นส่่วนในการเลีียนแบบและ
ประสานงานโครงการความร่่วมมืือด้้ านนวััตกรรม เช่่น หน่่วยนวััตกรรม
กลาโหมและเครืือข่่ายนวััตกรรมความมั่่�นคงแห่่งชาติิภายใต้้ คณะ
กรรมการนวััตกรรมกลาโหมของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ โดยพื้้ �นฐาน
แล้้ ว ประเทศประชาธิิปไตยจะสามารถร่่วมมืือกัันในการปรัับระดัับและ
เผยแพร่่วิิธีีการแข่่งขัันกัับสงครามข้้ อมููลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใน
ฐานะพัันธมิิตรของสัังคมเปิิ ด
แนวทางทั้้�งหมดไม่่ใช่่ทางเลืือก แต่่เป็็ นข้้ อกำำ�หนดเบื้้ �องต้้ นในการ
ต่่อกรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพกัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในสภาพแวดล้้ อม
ด้้ านข้้ อมููลข่่าวสาร วิิธีีการนี้้ �จะเกี่่�ยวข้้ องกัับกรอบความร่่วมมืือระหว่่าง
ภาครััฐและเอกชนที่่�มีีความต่่อเนื่่�องมากขึ้้ �น ซึ่่ง� หน่่วยงานภาครััฐแต่่ละ
แห่่งที่่�รัับผิิดชอบด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศมีีสภาที่่�ปรึึกษาประกอบด้้ วย
นัักวิิจัยั นัักวิิชาการ และผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่ว่ นเสีียภาคเอกชน สภาผู้้�เชี่่�ยวชาญ
นี้้ �จะประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับความท้้ าทายเชิิงกล
ยุุทธ์์เพื่่�อเปิิ ดสัังคมและเศรษฐกิิจ และเพื่่�อแสวงหาแนวทางแก้้ ไขโดย
ปราศจากความเอนเอีียงเพื่่�อยืืนยัันหรืือโดยระบบราชการ o
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ความขััดแย้้ งทางเศรษฐกิิจ
กัับ

จีีน

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

เผชิิญภััยไปด้้ วยกััน

ก

ดร. เชล โฮโรวิิทซ์์/มหาวิิทยาลััยวิิสคอนซิิน-มิิลวอกีี

การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของจีีนไม่่ได้้ เป็็ นเรื่่�องร้้ายแรงของการพััฒนา
ที่่�ยึึดตนเองเป็็ นหลัักและการอยู่่�ร่่วมกัันระหว่่างประเทศอีีกต่่อไป
ภายใต้้ การนำำ�ของนายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการพรรค วิิธีีการของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�เป็็ นลัักษณะเฉพาะของการควบคุุมเศรษฐกิิจและ
การเมืืองภายในได้้ กลายเป็็ นการรวมศููนย์์และกดขี่่�มากขึ้้ �น นโยบาย
ต่่างประเทศมีีความรุุนแรงอย่่างชััดเจนมากขึ้้ �น การเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายเหล่่านี้้ �เกิิดขึ้้ �นเมื่่�อเศรษฐกิิจของจีีนเข้้ าสู่่ค� วามเชี่่�ยวชาญ
เฉพาะด้้ านที่่�เน้้ นเงิินทุุนมากขึ้้ �น ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ประเทศอื่่�น ๆ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก มีีภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคงทาง
เศรษฐกิิจใหม่่ ๆ จำำ�นวนมาก ซึ่่ง� มัักจะทำำ�ให้้ ภัยั คุุกคามด้้ านความ
มั่่�นคงทางทหารเลวร้้ ายลงไปอีีก
รััฐที่่�ถููกคุุกคามจะตอบโต้้ อย่่างดีีที่่�สุดุ ได้้ อย่่างไร เพื่่�อตอบคำำ�ถาม
ที่่�ซับซ้
ั ้ อนนี้้ � การจััดหมวดหมู่่ภั� ยั คุุกคามและความสามารถในการ
ตอบโต้้ ที่่�หลากหลายจะช่่วยได้้ ประเทศมหาอำำ�นาจที่่�เผชิิญกัับ
ภััยคุุกคามทางเศรษฐกิิจและทางทหารจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
มีีแนวโน้้ มที่่�จะจััดตั้้�งแนวร่่วมที่่�แข็็งแกร่่งที่่�สุดุ เพื่่�อการตอบโต้้ ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ ในทางกลัับกันั รััฐเหล่่านี้้ �มีีแนวโน้้ มที่่�จะดึึง
ความร่่วมมืือจากกลุ่่�มรััฐที่่�สำำ�คัญ
ั กลุ่่�มที่่�สอง ซึ่่ง� เผชิิญกัับภััยคุุกคาม
ทางเศรษฐกิิจเป็็ นหลััก สิ่่�งนี้้ �แสดงให้้ เห็็นโดยการตรวจสอบภััยคุุกคาม
สามประการต่่อโครงสร้้างพื้้ �นฐานและความมั่่�นคงของห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
หนึ่่ง� คืือในด้้ านการสื่่�อสารโทรคมนาคม แร่่ธาตุุหายาก และสารกึ่่ง�
ตััวนำำ� สองคืือตััวอย่่างของการประสานงานนโยบายระหว่่างรััฐ และ
สามคืือโครงการความยืืดหยุ่่�นของห่่วงโซ่่อุปุ ทานของออสเตรเลีีย
อิินเดีีย และญี่่�ปุ่่� น
ทฤษฎีีและหลัักฐานนี้้ �สนัับสนุุนข้้ อสรุุปที่่�ว่า่ ภััยคุุกคามของจีีน
กำำ�ลังั เรีียกร้้องให้้ มีีกลุ่่�มแกนกลางทางเลืือกของรััฐ แกนกลางนี้้ �มีี
เจตนารมณ์์และความสามารถที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้ จีีนใช้้ ข้้อได้้ เปรีียบ
ทางเศรษฐกิิจเพื่่�อบัังคัับรััฐที่่�ไม่่เต็็มใจให้้ พึ่ง่� พาทางเศรษฐกิิจซึ่่ง� อาจ
คุุกคามเอกราชทางการทููตและความมั่่�นคงทางทหารของตนด้้ วย
กรณีีศึึกษายัังชี้้ �ให้้ เห็็นถึึงแนวทางในการทำำ�การตอบโต้้ ที่่�ดีีที่่�สุดุ ต่่อภััย
คุุกคามของจีีน ซึ่่ง� รวมถึึงการเริ่่� มต้้ นที่่�บ้้านด้้ วยนโยบายระดัับรััฐ ให้้
ความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ ชิิดที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ กับรั
ั ัฐแกนกลางทางเลืือก
ที่่�มีีความเห็็นตรงกััน เสริิ มนโยบายพื้้ �นฐานเหล่่านี้้ �ด้้ วยความพยายาม
ที่่�จะก้้ าวหน้้ าและสร้้างความนิิยมในบรรทััดฐานสากลที่่�เข้้ ากัันได้้ และ
หลีีกเลี่่�ยงข้้ อผิิดพลาดของนโยบายโดยเน้้ นไปที่่�ภัยั คุุกคามเฉพาะ
เจาะจง และการทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนเพื่่�อเผชิิญหน้้ า
กัับภััยคุุกคามเหล่่านี้้ �ได้้ โดยตรงและมีีประสิิทธิิภาพ	

ภััยคุุกคามทางเศรษฐกิิจของจีีน: เป้้าหมายและกลยุุทธ์์

ในช่่วงยุุคของนายสีี ความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิิจของจีีนได้้
เปลี่่�ยนแปลงไปในเชิิงคุุณภาพ จีีนไม่่ต้้องการรวมเข้้ ากัับเศรษฐกิิจ
ระหว่่างประเทศอีีกต่่อไปในฐานะเพีียงส่่วนหนึ่่ง� ของการรณรงค์์
"การปฏิิรููปและการเปิิ ดกว้้ าง" เพื่่�อปรัับปรุุงเศรษฐกิิจของตนให้้ ทันั
สมััย ขณะนี้้ �การปรัับปรุุงให้้ ทันั สมััยได้้ มาถึึงขั้้�นตอนการเปลี่่�ยนผ่่าน
ซึ่่ง� จีีนมีีความเชี่่�ยวชาญด้้ านการผลิิตที่่�ใช้้ แรงงานมากและกำำ�ลังั ก้้ าว
เข้้ าสู่่�ภาคส่่วนที่่�ใช้้ เงิินทุุนมากขึ้้ �นซึ่่ง� แข่่งขัันโดยตรงกัับเศรษฐกิิจที่่�
ก้้ าวหน้้ าของโลก นายสีีมีีเป้้าหมายที่่�จะทำำ�ให้้ จีีนอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งที่่�
โดดเด่่นในอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีชั้้�นสููงที่่�สำำ�คัญ
ั ทั้้�งหมด แทนที่่�จะ
ยอมให้้ กลไกตลาดนำำ�จีีนไปสู่่ก� ารแบ่่งงานประเภทหนึ่่ง� ในหลาย ๆ
ประเภทที่่�มีีอยู่่ใ� นปัั จจุุบันั ในกลุ่่�มประเทศเศรษฐกิิจที่่�พัฒ
ั นาแล้้ ว
เป้้าหมายนี้้ �จะประสบความสำำ�เร็็จได้้ อย่่างไร โดยทางการ
แล้้ ว ด้้ วยยุุทธศาสตร์์ เมดอิินไชน่่า พ.ศ. 2568 และการฝึึก เครื่่�อง
มืือหลัักคืือเงิินอุุดหนุุนจากรััฐและในบางภาคส่่วนยุุทธศาสตร์์
เช่่น โทรคมนาคมซึ่่ง� เป็็ นตลาดภายในประเทศที่่�มีีการรัับประกััน
หากกล่่าวอย่่างไม่่เป็็ นทางการก็็คืือ มีีเครื่่�องมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ขี้้ �น หนึ่่ง� ในนั้้�นคืือการเลืือกปฏิิบัติั ใิ นวงกว้้ างต่่อบริิ ษััทต่่างชาติิที่่�
แข่่งขัันในตลาดภายในประเทศ ซึ่่ง� ออกแบบมาเพื่่�อบัังคัับให้้ ถ่่าย
โอนเทคโนโลยีีของตนไปยัังพัันธมิิตรในท้้ องถิ่่�น จากนั้้�นจึึงใช้้ การ
เลืือกปฏิิบัติั ิทางกฎระเบีียบและเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อแทนที่่�ด้้วยผู้้�ผลิิตใน
ประเทศทั้้�งหมด ในขณะเดีียวกััน ก็็มีีการใช้้ โครงการโจรกรรมทาง
ไซเบอร์์ ที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนจากรััฐอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อนเพื่่�อขโมย
เทคโนโลยีีจากต่่างประเทศโดยตรง ในที่่�สุดุ ผู้้�ผลิิตในประเทศของจีีน
ก็็เปลี่่�ยนความสนใจไปที่่�ตลาดส่่งออก โดยได้้ รัับการสนัับสนุุนอีีก
ครั้้�งจากเงิินอุุดหนุุนโดยตรงและตลาดภายในประเทศที่่�ได้้ รัับการ
คุ้้�มครอง รััฐที่่�วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ความพยายามเหล่่านี้้ �อย่่างเปิิ ดเผยหรืือ
ดำำ�เนิินมาตรการตอบโต้้ กำำ�ลังั ถููกคุุกคามด้้ วยการพุ่่�งเป้้าไปที่่�ตลาดที่่�
เหลืืออยู่่ใ� นจีีนอย่่างรวดเร็็ วและลดจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวและนัักศึึกษา
ชาวจีีนที่่�มาเยี่่�ยมชม การปฏิิบัติั แิ บบเดีียวกัันนี้้ �ก็็ใช้้ กับรั
ั ัฐที่่�ไม่่เห็็น
ด้้ วยกัับนโยบายต่่างประเทศและภายในประเทศอื่่�น ๆ ของจีีน
เมื่่�อมีีการควบรวมอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีชั้้�นสููงในจีีน
เศรษฐกิิจของประเทศอื่่�น ๆ จะต้้ องพึ่่ง� พาอาศััยกัันและมีีความ
เปราะบางมากขึ้้ �น เศรษฐกิิจของประเทศเหล่่านี้้ �จะตกเป็็ นรองและ
ถููกแทนที่่�ได้้ ในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน โดยที่่�จีีนสร้้างความไม่่เท่่าเทีียมกััน
ในอำำ�นาจเพิ่่�มผลทางการเงิิน สำำ�หรัับประเทศที่่�มีีข้้อพิิพาทด้้ านดิิน
แดนกัับรััฐบาลจีีนมีีแนวโน้้ มที่่�จะเลวร้้ ายมากยิ่่�งขึ้้ �น ภััยคุุกคามดััง
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ระดัับภััยคุุกคามของจีีนและความสามารถ
ในการตอบโต้้ ถููกคุุกคามทั้้�งทางทหารและ
ถููกคุุกคามทางเศรษฐกิิจแต่่
ของเป้้าหมาย ทางเศรษฐกิิจ 
การคุุกคามทางทหารมีีน้้ อยหรืือไม่่ มีีเลย

ถููกคุุกคาม
น้้ อยกว่่ า

มีอ�ำนาจมาก

ควอด (ออสเตรเลีีย อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น
สหรััฐอเมริิ กา) ไต้้ หวันั เวีียดนาม

แคนาดา สหภาพยุุโรป อิินโดนีีเซีีย เกาหลีีใต้้ สห
บัังกลาเทศ เอธิิโอเปีี ย และอื่่�น ๆ
ราชอาณาจัักร

มีอ�ำนาจน้ อย

ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ และรััฐเล็็ก ๆ ใน
หมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก

มาเลเซีีย นิิวซีีแลนด์์ สิิงคโปร์์ ไทย

ประเทศกำำ�ลังั พััฒนาที่่�มีีรายได้้ ต่ำำ��ส่ว่ น
ใหญ่่

หมายเหตุุ: ประเทศต่่าง ๆ ที่่�มีีอำำ�นาจมากจะมีีความสามารถที่่�ครอบคลุุมมากกว่่า ซึ่่ง� รวมถึึงจำำ�นวนประชากร รายได้้ ต่อ่ หััว และความสามารถ
ของประเทศ ภััยคุุกคามมีีผลทั้้�งทางทหารและทางเศรษฐกิิจ ทางเศรษฐกิิจอย่่างเดีียว หรืือไม่่ใช่่ทั้้ �งสองทาง

"เมื่่�อมีีการควบรวมอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีีชั้้�นสููงในจีีน เศรษฐกิิจ
ของประเทศอื่่�น ๆ จะขาดอิิสระ
และมีีความเปราะบางมากขึ้้ �น"
กล่่าวอาจเกิิดขึ้้ �นได้้ เนื่่�องจากความเป็็ นใหญ่่ของจีีน และเพราะว่่า
โดยปกติิจีีนสามารถแบ่่งแยกความขััดแย้้ งดัังกล่่าวให้้ เป็็ นช่่องโหว่่ที่่�
สำำ�คัญ
ั ของรััฐที่่�ตกเป็็ นเป้้าหมายได้้ เนื่่�องจากโดยปกติิแล้้ วรััฐเหล่่า
นี้้ �และรััฐอื่่�น ๆ ไม่่ตั้้ �งใจที่่�จะตอบโต้้ ในลัักษณะเดีียวกัันหรืือทำำ�ให้้
บานปลาย

ประเภทของภััยคุุกคามของจีีน
และความสามารถในการตอบโต้้ ต่่อเป้้าหมาย

แม้้ ว่า่ ภััยคุุกคามทางเศรษฐกิิจของจีีนจะมีีตรรกะที่่�เหมืือนกััน แต่่
ประเทศต่่าง ๆ ต้้ องเผชิิญกัับภััยคุุกคามที่่�แตกต่่างกัันและมีีความ
สามารถในการรัับมืือที่่�แตกต่่างกััน (ตารางที่่� 1) รััฐที่่�เผชิิญกัับภััย
คุุกคามทางทหารและทางเศรษฐกิิจจากจีีนมีีแรงจููงใจที่่�หนักั แน่่นที่่�สุดุ
ในการตอบโต้้ อย่่างครอบคลุุม เช่่น ประเทศสมาชิิกของการเจรจา
ความมั่่�นคงจตุุภาคีี หรืือ ควอด ซึ่่ง� ได้้ แก่่ ออสเตรเลีีย อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น
และสหรััฐอเมริิ กา จััดอยู่่ใ� นหมวดนี้้ � สำำ�หรัับประเทศที่่�ถููกคุุกคาม
ทางเศรษฐกิิจเพีียงอย่่างเดีียวหรืือเป็็ นหลััก ภััยคุุกคามจะแตกต่่าง
กัันไปตามระดัับของการพััฒนา ประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ วต้้องเผชิิญกัับ
ภััยคุุกคามต่่อความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�มีีอยู่่ใ� นสิินค้้ าและบริิ การ
ที่่�ใช้้ เงิินทุุนมากขึ้้ �น ในขณะที่่�รััฐที่่�มีีรายได้้ ปานกลางต้้ องเผชิิญกัับ
ภััยคุุกคามต่่อความสามารถในการยกระดัับห่ว่ งโซ่่มููลค่่าไปสู่่ค� วาม
เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�ใช้้ เงิินทุุนมากขึ้้ �น ประเทศที่่�มีีรายได้้ ต่ำำ��จะถููก
คุุกคามน้้ อยที่่�สุดุ เนื่่�องจากการก้้ าวขึ้้ �นไปสู่่ค� วามเชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง
ที่่�ใช้้ เงิินทุุนมากขึ้้ �นเป็็ นโอกาสในระยะยาว ประเทศที่่�มีีรายได้้ ต่ำำ��เหล่่า
นี้้ �ส่่วนใหญ่่ต้้องเผชิิญกัับการกีีดกัันจากตลาดภายในประเทศที่่�ร่ำำ��รวย
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ของจีีนหากไม่่ปฏิิบัติั ิตามแนวทางของรััฐบาลจีีนหรืืออย่่างน้้ อยต้้ อง
เป็็ นกลางในเรื่่�องนโยบายต่่างประเทศ
นอกจากนี้้ � ประเทศต่่าง ๆ ยัังมีีความสามารถในการรัับมืือที่่�แตก
ต่่างกััน และความพยายามในการสร้้างการรัับมืือร่่วมกัันเพื่่�อต่่อต้้ าน
ภััยคุุกคามของจีีนต้้ องคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่างดัังกล่่าว การพยายาม
ใช้้ การตอบโต้้ ที่่�เหมืือนกัันมากเกิินไปจะทำำ�ให้้ เกิิดนโยบายที่่�มีีผู้้�ถ่่วงดุุล
ร่่วมต่ำำ��ที่่�สุดุ และแม้้ แต่่นโยบายเหล่่านี้้ �ก็็ไม่่น่า่ จะนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้ อย่่าง
น่่าเชื่่�อถืือ ด้้ วยการประเมิินการตอบโต้้ ที่่�ดำำ�เนิินการแล้้ วเพื่่�อตอบโต้้
ภััยคุุกคามที่่�เจาะจงต่่อรััฐโดยเฉพาะ ประเภทของนโยบายที่่�มีีความ
ยืืดหยุ่่�นและเพิ่่�มขึ้้ �นซึ่่ง� มีีแนวโน้้ มที่่�จะมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ จะกลาย
เป็็ นที่่�ชัดั เจน

การตอบโต้้ ต่่อภััยคุุกคามเริ่่�มเป็็ นรููปเป็็ นร่่ าง:
โครงสร้้ างพื้้�นฐานที่่�สำ�คั
ำ ัญและห่่ วงโซ่่ อุุปทาน

การตอบโต้้ ต่อ่ ภััยคุุกคามทางเศรษฐกิิจของจีีนเป็็ นไปอย่่างกว้้ างขวาง
ที่่�สุดุ โดยผู้้�จััดหาของจีีนได้้ พัฒ
ั นาขีีดความสามารถในการควบคุุม
หรืือขััดขวางโครงสร้้างพื้้ �นฐานและห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่�สำำ�คัญ
ั ตััวอย่่าง
ที่่�โดดเด่่นที่่�สุดุ ของโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั คืืออุุปกรณ์์เครืือข่่าย
โทรคมนาคม ซึ่่ง� บริิ ษััทจีีนที่่�นำำ�โดยหััวเว่่ยได้้ สร้้างตำำ�แหน่่งทางการ
ตลาดที่่�เหนืือชั้้�นทั่่�วโลกบนพื้้ �นฐานของผลิิตภััณฑ์์ระดัับแนวหน้้ าที่่�
ขายในราคาที่่�ต่ำำ��กว่่าคู่่แ� ข่่งอย่่างมาก โดยส่่วนใหญ่่คืืออีีริิ คสัันและ
โนเกีีย ซึ่่ง� เป็็ นบริิ ษััทยุโุ รป และซััมซุุง ซึ่่ง� เป็็ นบริิ ษััทในเกาหลีีใต้้ ความ
เหนืือชั้้�นของหััวเว่่ยสร้้างขึ้้ �นจากการโจรกรรมทางเทคโนโลยีี เงิิน
อุุดหนุุน และการครองตำำ�แหน่่งในตลาดภายในประเทศที่่�ได้้ รัับสิทธิ
ิ ิ
พิิเศษเป็็ นส่่วนใหญ่่ แต่่หัวั เว่่ยจะก่่อให้้ เกิิดภััยคุุกคามร้้ายแรงแม้้ ว่า่
ได้้ รัับตำำ�แหน่่งอย่่างเป็็ นธรรม การเข้้ าถึึงเครืือข่่ายต่่างประเทศจะช่่วย
ให้้ ระบอบพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนสามารถใส่่ซอฟต์์แวร์์ ที่่�เป็็ นอัันตราย
และสอดแนมการสื่่�อสาร และช่่วยเตรีียมการรบกวนหรืือทำำ�ให้้ เกิิดการ
ขััดข้้ องเป็็ นวงกว้้ างที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นเป็็ นเวลานานในโครงสร้้างพื้้ �นฐาน
และบริิ การที่่�พึ่ง่� พาเครืือข่่าย
ภััยคุุกคามดัังกล่่าวเกิิดขึ้้ �นมากมายในขณะที่่�หัวั เว่่ยตั้้�งหน้้ าตั้้�งตา
ที่่�จะกลายเป็็ นผู้้�จััดหารายใหญ่่ของเครืือข่่ายใหม่่ 5จีี การตอบโต้้ มีี
ประสิิทธิิภาพอย่่างน่่าประหลาดใจ ข้้ อตกลงทวิิภาคีีในรััฐสภาสหรััฐฯ
นำำ�ไปสู่่ก� ารห้้ ามใช้้ อุปุ กรณ์์จากหััวเว่่ย แซดทีีอีี และผู้้�จััดหาของจีีนราย

หลัักการสามประการสำำ�หรัั บการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การตอบโต้้ ภัยั คุุกคามของพัันธมิิตร และหุ้้�นส่่ วน
หลัักการข้้ อที่่� 1: การสร้้ างและปกป้้องความเข้้ มแข็็งของประเทศคืือ
รากฐานของความมั่่�นคงเพีียงหนึ่่�งเดีียวที่่�เป็็ นไปได้้ และไว้้ วางใจได้้

บริิการ 5จีี ของหััวเว่่ยจััดแสดงที่่�งานแสดงสิิ นค้้าในกรุุงปัักกิ่่ง�

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

อื่่�น ๆ ในเครืือข่่ายสหรััฐฯ ภายใต้้ การนำำ�ของนายโดนััลด์์ ทรััมป์์
ประธานาธิิบดีีในขณะนั้้�น รััฐบาลสหรััฐฯ ได้้ อธิิบายความเสี่่�ยงต่่อ
สาธารณะ โดยเสริิ มว่่าความร่่วมมืือด้้ านข่่าวกรองกัับพัันธมิิตร
จะถููกทำำ�ลายโดยอุุปกรณ์์ของหััวเว่่ย นอกเหนืือจากการสนัับสนุุน
การห้้ ามทั้้�งหมดแล้้ ว รััฐบาลของนายทรััมป์์ยัังสนัับสนุุนโครงการ
คลีีนเน็็ตเวิิร์์ก ซึ่่ง� แสวงหาความร่่วมมืือจากรััฐบาล องค์์กร และ
ธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อรัักษาเครืือข่่ายที่่�เชื่่�อถืือได้้ และปลอดภััย รวม
ถึึงธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้ อง เช่่น แอปพลิิเคชััน บริิ การระบบคลาวด์์ รวม
ถึึงคอมพิิวเตอร์์ และฮาร์์ ดแวร์์ อื่่�น ๆ โครงการริิ เริ่่� มนี้้ �สร้้างขึ้้ �นจาก
ความพยายามที่่�คล้้ ายคลึึงกัันและเสริิ มกััน เช่่น โครงการกล่่อง
เครื่่�องมืือสะอาด 5จีี ของสหภาพยุุโรป
รััฐบาลต่่าง ๆ ที่่�กลััวการตอบโต้้ ทางเศรษฐกิิจของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน มัักจะลัังเลต่่อการต่่อต้้ านการห้้ ามอย่่างเป็็ น
ทางการของอุุปกรณ์์ 5จีี ของจีีนอย่่างเปิิ ดเผย แต่่หลายฝ่่ายก็็เคย
ตั้้�งข้้ อสงสััย และผลการอภิิปรายที่่�เกิิดขึ้้ �นปลุุกสาธารณชนให้้ ตื่่�น
ตััวในเรื่่�องความเสี่่�ยง ผลลััพธ์์ที่่�ได้้ คืือการสั่่�งห้้ ามใช้้ หัวั เว่่ยและ
อุุปกรณ์์จีีนอื่่�น ๆ อย่่างกว้้ างขวางทั้้�งที่่�เป็็ นทางการและไม่่เป็็ น
ทางการ ขณะนี้้ �โครงการคลีีนเน็็ตเวิิร์์กได้้ รัับการสนัับสนุุนจาก
กว่่า 60 ประเทศ ซึ่่ง� รวมถึึงสมาชิิกเกืือบทั้้�งหมดของนาโต้้ สหภาพ
ยุุโรป และองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ
โดยคิิดรวมกัันเป็็ นสััดส่่วนมากกว่่าสองในสามของผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศทั่่�วโลก และโดยบริิ ษััทเอกชนที่่�สำำ�คัญ
ั
หลายร้้อยแห่่งที่่�ให้้ บริิการโทรคมนาคม ซอฟต์์แวร์์ และฮาร์์ ดแวร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
รููปแบบการตอบโต้้ ระดัับชาติิสอดคล้้ องอย่่างกว้้ างขวางกัับรููป
แบบที่่�หลากหลายของภััยคุุกคามทางทหารและเศรษฐกิิจ ทุุกรััฐ
ที่่�เผชิิญกัับภััยคุุกคามทางทหารที่่�สำำ�คัญ
ั จากจีีนได้้ ใช้้ การสั่่�งห้้ าม
ทั้้�งที่่�เป็็ นทางการและไม่่เป็็ นทางการ เช่่นเดีียวกัับรััฐส่่วนใหญ่่ที่่�
เผชิิญกัับภััยคุุกคามทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั แทบจะไม่่มีีรััฐใดที่่�ทำำ�
เช่่นนั้้�นหากไม่่มีีภััยคุุกคามที่่�ชัดั เจน อย่่างไรก็็ตาม ความก้้ าวหน้้ า
ที่่�สำำ�คัญ
ั ยัังเป็็ นไปได้้ แม้้ ในประเภทการคุุกคามเพีียงเล็็กน้้ อยหรืือ
ไม่่มีีเลย ในที่่�นี้้ � รััฐบาลของประธานาธิิบดีีทรััมป์์ยัังช่่วยอำำ�นวย
ความสะดวกในการตััดสิินใจของรััฐที่่�มีีแนวโน้้ มดีีโดยการจััดตั้้�ง
บริิ ษััทการเงิินเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศ และขยายอำำ�นาจ

แต่่ละประเทศที่่�ถููกจีีนคุุกคามจะต้้ องตอบโต้้ ด้้วยกลยุุทธ์์ของตนเอง โดยปรัับให้้
เหมาะกัับภััยคุุกคามและศัักยภาพของตน ประเทศต่่าง ๆ ที่่�ถููกจีีนคุุกคามมาก
จะรู้้�สึึกถึึงความจำำ�เป็็ นในการใช้้ มาตรการตอบโต้้ ที่่�แผ่่ขยายวงกว้้ างมากขึ้้ �น ส่่วน
ประเทศที่่�มีีทางเลืือกไม่่มากนัักก็็จะพยายามหลีีกเลี่่�ยงการกลายเป็็ นศััตรููและเป้้า
หมายของการคว่ำำ��บาตรของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนด้้ วยการเจรจาอย่่างนุ่่�มนวล
และมีีท่่าทีีที่่�ไม่่เป็็ นทางการมากขึ้้ �น อย่่างไรก็็ตาม ประเทศเหล่่านั้้�นไม่่เหมืือนกัับ
ประเทศเป็็ นกลางส่่วนใหญ่่ที่่�ไม่่ถููกคุุกคามและไม่่ใส่่ใจ และควรได้้ รัับความช่่วย
เหลืือจากพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนในลัักษณะของการเจรจาอย่่างนุ่่�มนวลและไม่่เป็็ น
ทางการเช่่นเดีียวกััน
หลัักการข้้ อที่่� 2: ทำำ�งานร่่ วมกัันอย่่ างยืืดหยุ่่�นเพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นคงภายในหรืือ
ควบคู่่�ไปกัับกลุ่่�มประเทศแกนนำำ�ทางเลืือก
ประเทศต่่าง ๆ ที่่�ถููกคุุกคามมากที่่�สุดุ และมีีศัักยภาพมากที่่�สุดุ ซึ่่ง� ทำำ�งานร่่วมกััน
อย่่างยืืดหยุ่่�นในการมุ่่�งสู่่เ� ป้้าหมายร่่วมของความมั่่�นคงทางการทหารและเศรษฐกิิจ
ก่่อให้้ เกิิดเป็็ นแกนนำำ�ทางเลืือกตามธรรมชาติิในเศรษฐกิิจโลกซึ่่ง� มีีศัักยภาพใน
การปกป้้องความมั่่�นคงและเอกราชร่่วมกัันได้้ ดีีขึ้้ �น ในขณะเดีียวกัันก็็หยิิบยื่่�นผล
ประโยชน์์ที่่�คล้้ ายกัันให้้ กับั ประเทศที่่�ถููกคุุกคามน้้ อยกว่่า เนื่่�องจากสถานการณ์์ที่่�
แตกต่่างกัันของประเทศเหล่่านี้้ �และปัั ญหาความมั่่�นคงที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ ว
จากภาคส่่วนและห่่วงโซ่่อุปุ ทานต่่าง ๆ จึึงจำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ แนวทางที่่�แตกต่่างกัันในการ
รัักษาความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและทางทหาร การปะผุุรอยรั่่�วดังั กล่่าวมีีความซัับ
ซ้้ อนและยากต่่อการจััดการ แต่่ก็็มีีความจำำ�เป็็ น
หลัักการข้้ อที่่� 3: ปรัั บการตอบโต้้ ภัยั คุุกคามพร้้ อมกัับรัั กษาหลัักการที่่�ถููกต้้ อง
ของความมั่่�นคงแห่่ งชาติิและการพััฒนาเศรษฐกิิจ
โครงสร้้างพื้้ �นฐานและห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ที่่จ� ะได้้ รัับการปกป้้องจากแกน
นำำ�ทางเลืือกมีีแนวโน้้ มที่่จ� ะสะท้้ อนให้้ เห็็นถึึงสิ่่�งที่่ร� ะบอบการปกครองของพรรค
คอมมิิวนิสิ ต์์จีีนรัักษาไว้้ อย่่างหวงแหนที่่สุ� ดุ เพื่่อ� อำำ�นาจการควบคุุมของตนเอง การ
บุุกรุุกอย่่างโจ่่งแจ้้ งที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ของระบอบการปกครองของพรรคคอมมิิวนิสิ ต์์
จีีนได้้ ผลัักดัันให้้ เกิิดกระบวนการของปฏิิกิิริิยาป้้องกัันตนเอง มาตรการในลัักษณะ
สองทางที่่บริ
� ิษััทจีีนใช้้ ในการปกป้้องอำำ�นาจควบคุุมทางการเมืืองภายในของพรรค
คอมมิิวนิสิ ต์์จีีนและความมั่่�นคงแห่่งชาติิถููกนำำ�ไปใช้้ แบบเดีียวกัันในต่่างประเทศ
เพื่่อ� ควบคุุมและคุุกคามประเทศอื่่น� ๆ จนเกืือบทำำ�ให้้ ต้้องมีีการยกเว้้ นหรืือจำำ�กัดั การ
มีีตััวตนของบริิษััทดังั กล่่าวในประเทศที่่รู้้�สึึ
� กว่่าถููกคุุกคาม
ประเทศต่่าง ๆ ที่่�ถููกคุุกคามควรมุ่่�งเน้้ นการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อลดภััยคุุกคามดัังกล่่าวจากจีีน โดยไม่่ทิ้้ �งหลัักการดั้้�งเดิิมของความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
และการพััฒนาเศรษฐกิิจ ประเทศต่่าง ๆ ต้้ องปกป้้องโครงสร้้างพื้้ �นฐานและห่่วงโซ่่
อุุปทานที่่�สำำ�คัญ
ั โดยใช้้ ห่ว่ งโซ่่อุปุ ทานภายในที่่�มีีความปลอดภััยมากขึ้้ �นสำำ�หรัับการ
ใช้้ แบบฉุุกเฉิินในยามสงคราม พร้้ อมกัับห่ว่ งโซ่่อุปุ ทานภายนอกซึ่่ง� มีีการกระจายงาน
อย่่างกว้้ างขวางและเสรีีมากกว่่าในหมู่่�หุ้้� นส่่วนที่่�เชื่่�อถืือกัันได้้
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39

โรงงานแปรรููปแร่่ธาตุุหายากของ
บริิษัทั ไลนาสคอร์์ ปอเรชั่่�น ในเกเบ็็ง
ประเทศมาเลเซีีย ขณะที่่�กำ�ลั
ำ งั
ก่่อสร้้างใน พ.ศ. 2555 หลัังจากที่่�จีนี
ได้้กำำ�หนดข้้อจำำ�กัดั ด้้านการส่่งออก
รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นก็็ได้้ลงทุุนในเหมืืองแร่่
ธาตุุหายากนอกประเทศจีีน โดยลด
การพึ่่ง� พาอุุปทานของจีีนจากกว่่า
ร้้อยละ 90 ใน พ.ศ. 2553 จนต่ำำ�� กว่่า
ร้้อยละ 60 ใน พ.ศ. 2563
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

การพิิจารณาความต้้ องการด้้ านเทคนิิคและความต้้ องการของ
ตลาดควรกำำ�หนดขอบเขตความปลอดภััยขั้้�นต่ำำ��ของโรงงาน
เหมืืองแร่่ และแปรรููปดัังกล่่ าว เพื่่�อให้้ การผลิิตและคลัังสิินค้้ ามีี
ความรัั ดกุุมพอที่่�จะป้้องกัันการหยุุดชะงัักที่่�อาจเกิิดขึ้น้ � จากจีีนใน
สภาวะสงบและในสถานการณ์์ ความขััดแย้้ ง

ของธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้ าของสหรััฐฯ เพื่่�อชดเชยการจััดหา
เงิินทุุนอุุดหนุุนของจีีน และทำำ�ให้้ การเสนอราคาจากผู้้�จััดหาทางเลืือกมีี
การแข่่งขัันมากขึ้้ �น การจััดหาเงิินทุุนของบริิ ษััทการเงิินเพื่่�อการพััฒนา
ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้ กับท
ั างเลืือกล่่าสุุดของเอธิิโอเปีี ยในการใช้้
กลุ่่�มสถาบัันการเงิินที่่� "สะอาด" ที่่�นำำ�โดยยุุโรปเพื่่�อสร้้างเครืือข่่าย 5จีี
แร่่ธาตุุหายากมีีความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับกระบวนการทางอุุตสาหกรรมใน
ภาคส่่วนที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั เช่่น อิิเล็็กทรอนิิกส์์ พลัังงานทดแทน และฮาร์์ ดแวร์์ ทาง
ทหาร เริ่่�มต้้ นในทศวรรษที่่� 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) จีีนได้้ รัับตำ�ำ แหน่่ง
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการผลิิตและการแปรรููปแร่่ธาตุุหายาก ใน พ.ศ. 2553 จีีนได้้
เพิ่่�มข้้ อจำำ�กัดั ด้้ านการส่่งออก ทั้้�งเพื่่อ� ลงโทษญี่่�ปุ่่� นในกรณีีพิิพาทบนเกาะ
ในทะเลจีีนตะวัันออกและเพื่่อ� ให้้ ผู้้� ใช้้ ในประเทศได้้ เปรีียบด้้ านค่่าใช้้ จ่า่ ย
การส่่งออกของจีีนเพิ่่�มขึ้้ �นอีีกครั้้�งจาก พ.ศ. 2558 แต่่เหตุุการณ์์ดังั กล่่าว
แสดงให้้ เห็็นถึึงอัันตรายจากการพึ่่ง� พาทางเศรษฐกิิจจากจีีน
ญี่่�ปุ่่� นซึ่่ง� ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับแร่่ธาตุุหายากสำำ�หรัับอุตุ สาหกรรมของ
ตนได้้ โต้้ กลัับอย่่างรวดเร็็ ว รััฐบาลญี่่�ปุ่่� นได้้ ลงทุุนในเหมืืองแร่่หายาก
นอกประเทศจีีน โดยลดการพึ่่ง� พาอุุปทานของจีีนจากร้้อยละ 90 ใน
พ.ศ. 2553 จนต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 60 ใน พ.ศ. 2563 สหรััฐฯ สานต่่อผลงาน
ของญี่่�ปุ่่� นร่่วมกัับออสเตรเลีีย เงิินอุุดหนุุนจำำ�นวนเล็็กน้้ อยของรััฐบาล
สหรััฐฯ เพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนทั้้�งการทำำ�เหมืืองแร่่ธาตุุหายากในสหรััฐฯ
และรวมถึึงการแปรรููปแร่่ธาตุุยากในสหรััฐฯ โดยบริิ ษััทไลนาสของ
ออสเตรเลีียและบริิ ษััทอื่่�น ๆ
นอกจากนี้้ � สหรััฐฯ ยัังได้้ ลงนามในข้้ อตกลงการซื้้ �อเพื่่�อส่่งเสริิ ม
การทำำ�เหมืืองแร่่ธาตุุหายากในแหล่่งที่่�เชื่่�อถืือได้้ เช่่น ออสเตรเลีียและ
แคนาดา การพิิจารณาความต้้ องการด้้ านเทคนิิคและความต้้ องการ
ของตลาดควรกำำ�หนดขอบเขตความปลอดภััยขั้้�นต่ำำ��ของโรงงานเหมืือง
แร่่และแปรรููปดัังกล่่าว เพื่่�อให้้ การผลิิตและคลัังสิินค้้ ามีีความรััดกุุม
พอที่่�จะป้้องกัันการหยุุดชะงัักที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นจากจีีนในสภาวะสงบและใน
สถานการณ์์ความขััดแย้้ ง ขีีดความสามารถดัังกล่่าวยัังสร้้างระดัับความ
ปลอดภััยที่่�ใกล้้ เคีียงกัันแก่่พันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วนที่่�เปราะบาง ซึ่่ง� อาจไม่่มีี
ทางเลืือกอื่่�นนอกเหนืือจากอุุปทานของจีีน จุุดเริ่่� มต้้ นที่่�คล้้ ายกัันในการ
สร้้างความสามารถในท้้ องถิ่่�นที่่�เชื่่�อถืือได้้ สำำ�หรัับการทำำ�เหมืืองแร่่และ
การแปรรููปแร่่ธาตุุหายากที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการในบางประเทศแถบเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ยัังได้้ รัับการสนัับสนุุนจากออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่� น สหรััฐฯ
และรััฐอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่ผ่� า่ นมา สารกึ่่ง� ตััวนำำ�ได้้ แสดงให้้ เห็็นถึึงปัั ญหาด้้ าน
ความปลอดภััยของห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ยิ่่ง� ขึ้้ �น สารกึ่่ง� ตััวนำำ�ทำ�ำ
หน้้ าที่่ค� วบคุุม คำำ�นวณ และจััดเก็็บข้้อมููลที่่แ� กนกลางของอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องจัักรอื่่น� ๆ เกืือบทั้้�งหมด เนื่่�องจากปริิมาณเงิิน
ทุุนของโรงงานผลิิตสารกึ่่ง� ตััวนำำ�ได้้ เพิ่่�มขึ้้ �นพร้้ อมกัับเงิินอุุดหนุุนของ
รััฐที่่ใ� ช้้ ในการดึึงดููดโรงงานเหล่่านี้้ � สหรััฐฯ และบริิษััทอื่น่� ๆ ได้้ มุ่่�งเน้้ น
ไปที่่ก� ารออกแบบชิิปในขณะที่่จ้� ้ างงานการผลิิตจากบริิษััทภายนอก
ส่่วนแบ่่งการผลิิตทั่่ว� โลกของสหรััฐฯ จึึงลดลงจากร้้อยละ 37 ใน พ.ศ.
2533 เหลืือประมาณร้้อยละ 12 ใน พ.ศ. 2564 การผลิิตได้้ เปลี่่ย� นไปสู่่�
ทีีเอสเอ็็มซีี ผู้้�ผลิิตจากไต้้ หวันั และซััมซุุงและเอสเค ไฮนิิกซ์์ ผู้้�ผลิิตจาก
เกาหลีีใต้้ มากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ทีีเอสเอ็็มซีีได้้ กลายเป็็ นผู้้�ผลิิตสารกึ่่ง� ตััวนำำ�ตาม
สััญญารายใหญ่่ที่สุ่� ดุ ของโลก และในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่ผ่� า่ นมาเนื่่�องจากการ
ผลิิตอุปุ กรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ได้้ ย้้ายไปยัังประเทศจีีนมากขึ้้ �น ก็็ได้้ สร้้าง

ทีีเอสเอ็็มซีีของไต้้หวััน ผู้้�ผลิติ สารกึ่่ง� ตััวนำำ�ตามสัั ญญารายใหญ่่ที่่�สุุ ดของโลก
ได้้สร้้างโรงงานผลิิตของตนในจีีนในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่ านมา รอยเตอร์์

โรงงานผลิิตสารกึ่่ง� ตััวนำำ�ของตนมากขึ้้ �นในจีีนแผ่่นดิินใหญ่่
ในช่่วงการบริิ หารงานของประธานาธิิบดีีทรััมป์์ มีีความคืืบหน้้ า
อย่่างมากในการ "ย้้ ายฐานการผลิิตกลัับถิ่่�น" ของการผลิิตสารกึ่่ง� ตััวนำำ�
ในสหรััฐฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ทำำ�ได้้ โดยอาศััยความร่่วมมืือกัับผู้้� ผลิิต
ต่่างชาติิรายใหญ่่ที่่�สุดุ ได้้ แก่่ ทีีเอสเอ็็มซีี และซััมซุุง ทีีเอสเอ็็มซีีกำำ�ลังั
เดิินหน้้ าโครงการโรงงานผลิิตสารกึ่่ง� ตััวนำำ�ขนาดใหญ่่ในรััฐแอริิ โซนา ใน
ขณะที่่�ซัมั ซุุงก็็กำำ�ลังั พััฒนาโครงการหนึ่่ง� ในเท็็กซััส ความก้้ าวหน้้ าเหล่่านี้้ �
เป็็ นไปได้้ อย่่างไร? ประการแรก ในที่่�สุดุ หน่่วยงานระดัับต่่าง ๆ
ของรััฐบาลสหรััฐฯ ก็็เริ่่� มเสนอเงิินอุุดหนุุนจำำ�นวนมากที่่�ได้้ รัับจากรััฐ
อื่่�น ๆ ประการที่่�สอง เมื่่�อรััฐบาลสหรััฐฯ ตััดสิินใจว่่าฐานการผลิิตสารกึ่่ง�
ตััวนำำ�ในประเทศที่่�ใหญ่่ขึ้้ �นมีีความจำำ�เป็็ นต่่อความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ
และทางทหาร ทั้้�งทีีเอสเอ็็มซีีและซััมซุุงเข้้ าใจอย่่างรวดเร็็ วว่า่ การมีี
ฐานการผลิิตดังั กล่่าวในสหรััฐฯ เป็็ นที่่�ต้้องการ หากบริิ ษััทดังั กล่่าวไม่่
ใช้้ ประโยชน์์จากโอกาสนี้้ � คู่่แ� ข่่งของตนก็็จะเข้้ ามาแทนที่่� ทำำ�ให้้ เกิิด
ความเสี่่�ยงที่่�จะสููญเสีียส่่วนแบ่่งการตลาดในสหรััฐฯ และที่่�อื่่�น ๆ ได้้
นอกจากนี้้ � ด้้ วยการกระจายห่่วงโซ่่อุปุ ทานและจำำ�กัดั การพึ่่ง� พาจีีนใน
ด้้ านการผลิิต บริิ ษััทต่่าง ๆ จำำ�กัดั ศัักยภาพของจีีนจากการเป็็ นตััวค้ำำ ��
ประกัันตลาดนอกจีีน เพื่่�อบัังคัับให้้ มีีการพึ่่ง� พาการผลิิตในจีีนมากขึ้้ �น
และการถ่่ายโอนเทคโนโลยีีไปยัังบริิ ษััทจีีน ฐานการผลิิตขนาดใหญ่่ของ
สหรััฐฯ ทำำ�ให้้ ทีีเอสเอ็็มซีีมีีทางเลืือกในการขยายการผลิิตเกิินขอบเขต
ของจีีนและลดศัักยภาพของจีีนในการคุุกคามบริิ ษััท เป็็ นผลให้้ ทีีเอส
เอ็็มซีีเลืือกที่่�จะยัังคงเป็็ นบริิ ษััทอิิสระโดยการกระจายฐานการผลิิตออก
ไปนอกไต้้ หวันั และจีีนอย่่างปลอดภััย แทนที่่�จะปล่่อยให้้ ตัวั เองค่่อย ๆ
กลายเป็็ นบริิ ษััทที่่�ควบคุุมโดยจีีนทั้้�งจากสิ่่�งเร้้าและภััยคุุกคาม ซััมซุุงก็็มีี
ผลลััพธ์์ในแบบเดีียวกัันแต่่ในระดัับที่่�น้้อยกว่่า
การตััดสิินใจของบริิ ษััทหลักั เหล่่านี้้ �ทำำ�ให้้ ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ
และความมั่่�นคงแห่่งชาติิของไต้้ หวันั และเกาหลีีใต้้ ก้้าวหน้้ าขึ้้ �นเช่่น
เดีียวกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งในไต้้ หวันั จากการทวีีความรุุนแรงทาง
ทหารและการดููดซึึมเศรษฐกิิจที่่�เข้้ มข้้ นขึ้้ �นจากจีีน และในเกาหลีีใต้้ ที่่�
หลัังมาตรการคว่ำำ��บาตรทางเศรษฐกิิจของจีีนที่่�ตอบโต้้ ความพยายาม
ป้้องกัันขีีปนาวุุธของเกาหลีีใต้้ ได้้ เริ่่� มต้้ นการกระจายห่่วงโซ่่อุปุ ทานก่่อน
ที่่�ความสััมพัันธ์์ทางการค้้ าระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีีนจะเลวร้้ ายลงใน พ.ศ.
2562 สำำ�หรัับสหรััฐฯ มีีความผัันแปรของอุุตสาหกรรมยานยนต์์ภายใน
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คนงานนำำ�ถังั ซ้้อนกัันที่่�โรงงานอะลููมิิเนีียมในอััครตละ ประเทศอิินเดีีย ใน พ.ศ.
2563 รััฐบาลอิินเดีียได้้ประกาศให้้เงิินอุุดหนุุนในวงกว้้างเพื่่อ� เพิ่่�มยอดขายจากการ
ผลิิตภายในประเทศแก่่ 10 อุุตสาหกรรมหลััก รอยเตอร์์

ประเทศที่่�คล้้ ายคลึึงกัันในช่่วงทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513 - 2522) และ
1980 (พ.ศ. 2523 - 2532) ความแข็็งแกร่่งต้้ องได้้ รัับการดููแลรัักษาหรืือ
สร้้างขึ้้ �นใหม่่อย่่างดีีที่่�สุดุ ไม่่ใช่่โดยการสนัับสนุุนแคมเปญการตลาดที่่�มีี
อภิิสิทธิ์์
ิ �ในประเทศ แต่่โดยการดึึงดููดบริิ ษััทต่่างชาติิที่่�มีีศักั ยภาพสููงสุุด
เพื่่�อให้้ เข้้ ามาทำำ�การผลิิตในประเทศและเป็็ นการบัังคัับบริิษััทภายใน
ประเทศให้้ รัักษาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของตน

การทำำ�งานร่่ วมกัันเพื่่�อความยืืดหยุ่่�นของห่่ วงโซ่่ อุุปทาน

แม้้ ว่า่ การตอบสนองของรััฐต่่อภััยคุุกคามของจีีนจะสะท้้ อนให้้ เห็็นถึึง
ช่่องโหว่่และขีีดความสามารถของตน แต่่เมื่่�อมีีความร่่วมมืือในการให้้
บริิ การตามวััตถุปุ ระสงค์์ระยะยาวร่่วมกัันอย่่างสม่ำำ��เสมอและยืืดหยุ่่�น
ก็็ก่่อให้้ เกิิดประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ เช่่นเดีียวกััน ตััวอย่่างสำำ�คัญ
ั ของ
ความร่่วมมืือดัังกล่่าวคืือ โครงการความยืืดหยุ่่�นของห่่วงโซ่่อุปุ ทาน ซึ่่ง�
เปิิ ดตััวขึ้้ �นใน พ.ศ. 2564 โดยออสเตรเลีีย อิินเดีีย และญี่่�ปุ่่� น โดยความ
คิิดริิ เริ่่� มของโครงการนี้้ �มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อส่่งเสริิ มความมั่่�นคงของห่่วง
โซ่่อุปุ ทาน โดยการร่่วมแบ่่งปัั นแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ่�ดีีที่่�สุดุ และโดยการส่่ง
เสริิ มการลงทุุนและ "การจัับคู่ร�่ ะหว่่างผู้้�ซื้้ �อกัับผู้้�ขาย" ความร่่วมมืือนี้้ �
ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกโดยใช้้ มาตรการของแต่่ละรััฐในการแก้้ ไขช่่อง
โหว่่ต่า่ ง ๆ มีีแนวโน้้ มที่่�จะช่่วยเติิมเต็็มความมุุมานะของรััฐอื่่�น ๆ ไปได้้
โดยปริิ ยาย
ด้้ านที่่�ญี่่�ปุ่่� นไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องพึ่่ง� พาจีีนเลยคืือการใช้้ ผู้้�จัดั หาจากจีีนเป็็ น
ส่่วนหลัักของห่่วงโซ่่อุปุ ทาน เพื่่�อการส่่งออกซ้ำำ ��ไปยัังญี่่�ปุ่่� นและตลาด
ต่่างประเทศ ผู้้�ผลิิตในญี่่�ปุ่่� นไม่่ต้้องการจะยอมแพ้้ ในตลาดจีีนเว้้ นแต่่จะ
ถููกบัังคัับให้้ ทำำ�เช่่นนั้้�น แต่่ทั้้ �งสองฝ่่ายไม่่ต้้องการให้้ จีีนเป็็ นตััวค้ำำ ��ประกััน
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ความสามารถของตนในการจััดหาสิินค้้ าในตลาดอื่่�น ๆ และไม่่สนใจ
ที่่�จะตั้้�งฐานเทคโนโลยีีและการผลิิตคุณ
ุ ภาพระดัับสููงในจีีน ที่่�ซึ่ง่� คู่่แ� ข่่ง
ในจีีนอาจสามารถเข้้ าถืือครองได้้ โดยง่่าย อัันตรายจากการพึ่่ง� พาฐาน
การผลิิตของจีีนมากเกิินไปนั้้�นเป็็ นที่่�เห็็นชััดมาระยะเวลาหนึ่่ง� แล้้ ว ทั้้�ง
สองฝ่่ายให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการห้้ ามค้้ าขายแร่่ธาตุุหายากของจีีนใน
พ.ศ. 2553 ข้้ อพิิพาททางการค้้ าระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีีน และการหยุุด
ชะงัักจากโควิิด-19 ใน พ.ศ. 2563 ญี่่�ปุ่่� นเริ่่� มให้้ เงิินอุุดหนุุนการถ่่ายโอน
การผลิิตของบริิ ษััทจากจีีนไปยัังญี่่�ปุ่่� นหรืือผู้้�จััดหาทางเลืือกที่่�มีีต้้นทุุน
แรงงานต่ำำ��กว่่า สำำ�หรัับบริิษััทญี่่�ปุ่่� นมัักจะหมายถึึงการสร้้างห่่วงโซ่่
อุุปทานที่่�มีีความปลอดภััยมากขึ้้ �นนอกประเทศจีีนเพื่่�อรองรัับตลาดนอก
จีีน ห่่วงโซ่่อุปุ ทานแบบคู่่�ขนานดัังกล่่าวไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องทดแทนการส่่งออก
จากจีีนทั้้�งหมด แต่่ต้้องมีีขนาดใหญ่่พอที่่�จะยัับยั้้ �งไม่่ให้้ จีีนเป็็ นตััวค้ำำ ��
ประกัันตลาดนอกจีีนได้้
ห่่วงโซ่่อุปุ ทานของอิินเดีียสำำ�หรัับตลาดในประเทศและตลาดส่่ง
ออกได้้ พึ่ง่� พาผู้้�จััดหาจากจีีนเป็็ นอย่่างมาก "ส่่วนแบ่่งการนำำ�เข้้ าสู่่�
อิินเดีียของจีีนใน พ.ศ. 2561 (พิิจารณาจากรายการสิินค้้ า 20 รายการ
แรกที่่�จีีนจััดหาให้้ ) อยู่่ที่� ่�ร้้อยละ 14.5" ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์
เดอะฮิินดูู "ในด้้ านต่่าง ๆ เช่่น ส่่วนผสมทางเภสััชกรรมสำำ�หรัับยา เช่่น
พาราเซตามอล อิินเดีียต้้ องพึ่่ง� พาจีีนอย่่างเต็็มที่่� ในด้้ านอิิเล็็กทรอนิิกส์์
อิินเดีียนำำ�เข้้ าจากจีีนคิิดเป็็ นร้้อยละ 45"
ในขณะที่่�เกิิดข้้ อพิิพาทเรื่่�องพรมแดน ความฝัั งใจเกี่่�ยวกัับการโจมตีี
อิินเดีียโดยจีีนใน พ.ศ. 2505 และการสนัับสนุุนที่่�ยาวนานของจีีนต่่อ
ปากีีสถานคู่่แ� ข่่งของอิินเดีียเป็็ นแรงกดดัันระยะยาวต่่อการพึ่่ง� พาจีีน
มากเกิินไป ผู้้�กำำ�หนดนโยบายของอิินเดีียรู้้�สึึกสะเทืือนใจจากการหยุุด

ชะงัักของห่่วงโซ่่อุปุ ทานในสถานการณ์์โควิิด-19 ใน พ.ศ. 2563 และ
เหตุุการณ์์ชายแดนอิินเดีียกัับจีีนที่่�ทำำ�ให้้ ทหารอิินเดีียเสีียชีีวิิต 20 นาย
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้ คืือการปรัับเปลี่่�ยนนโยบายทางเศรษฐกิิจของอิินเดีียขั้้�นพื้้ �น
ฐานที่่�มีีต่่อจีีน นอกเหนืือจากการกีีดกัันหััวเว่่ยและผู้้�จััดหาโทรคมนาคม
จีีนรายอื่่น� ๆ แล้้ ว อิินเดีียยัังห้้ ามแอปพลิิเคชัันยอดนิิยมของจีีนหลายแอป
เพื่่�อ "ชำำ�ระล้้ าง" ความเสี่่�ยงของการการสอดแนมและการขััดขวางต่่อ
โครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากลัักษณะการเชื่่�อมโยงที่่�อ่อ่ นแอที่่�สุดุ
ของโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั มาก ข้้ อจำำ�กัดั ในด้้ านผู้้�จััดหาและบริิ การ
ของจีีนจึึงต้้ องมีีความครอบคลุุมกว้้ างขวางเพื่่�อให้้ มีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�อง
ด้้ วยอุุตสาหกรรมอิินเดีียส่่วนใหญ่่ต้้องพึ่่ง� พาผู้้�จััดหาจากจีีนในขั้้�นต้้ น
เป็็ นอย่่างมาก อย่่างไรก็็ตามการหยุุดชะงัักอย่่างกะทัันหัันที่่�เกิิดขึ้้ �นใน
โครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั นั้้�นไม่่อาจเกิิดขึ้้ �นได้้ ในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
ใน พ.ศ. 2563 รััฐบาลอิินเดีียได้้ ประกาศให้้ เงิินอุุดหนุุนในวงกว้้ าง
เพื่่�อเพิ่่�มยอดขายจากการผลิิตภายในประเทศแก่่ 10 อุุตสาหกรรมหลััก
เงิินอุุดหนุุนดัังกล่่าวพุ่่�งเป้้าไปที่่�การผลิิตในด้้ านที่่�ต้้องพึ่่ง� พาจีีนอย่่าง
มาก ซึ่่ง� อิินเดีียก็็มีีข้้อได้้ เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบเช่่นกััน การลงทุุนดััง
กล่่าวไม่่เพีียงแต่่ให้้ บริิการตลาดภายในประเทศเท่่านั้้�นแต่่ยังั ให้้ คำำ�มั่่น� ว่่า
จะขยายตลาดส่่งออกอีีกด้้ วย แนวโน้้ มดัังกล่่าวดึึงดููดการลงทุุนจากทั้้�ง
บริิ ษััทอิินเดีียและบริิ ษััทข้้ามชาติิต่า่ ง ๆ ในกรณีีที่่�อิินเดีียเสีียเปรีียบใน
เชิิงเปรีียบเทีียบ ผู้้�จััดหามีีตััวเลืือกที่่�หลากหลายได้้ เพื่่�อลดการพึ่่ง� พาจีีน
หลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของออสเตรเลีียอยู่่�บนพื้้ �น
ฐานส่่วนใหญ่่จากการจััดหาอาหารและวััตถุดิุ ิบที่่�เป็็ นที่่�ต้้องการอย่่าง
กว้้ างขวางของจีีน จากนั้้�นในยุุคโควิิด-19 ออสเตรเลีียได้้ รัับบทเรีียน
ที่่�รุุนแรงเกี่่�ยวกัับอันั ตรายจากการพึ่่ง� พาจีีนทางเศรษฐกิิจมากเกิินไป
รััฐบาลออสเตรเลีียรู้้�สึึกประหม่่าจากการเรีียกร้้องให้้ มีีการสอบสวนใน
ระดัับนานาชาติิเกี่่�ยวกัับต้้นกำำ�เนิิดของโรคระบาดอย่่างเปิิ ดเผย พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนตััดสิินใจที่่�จะทำำ�ให้้ ออสเตรเลีียเป็็ นตััวอย่่างสำำ�หรัับ
ประเทศอื่่�นในโลกถึึงสิ่่�งที่่�จะตามมาจากการต่่อต้้ านโดยสาธารณชน
ดัังกล่่าว นัักการทููตจีีนขู่่�ว่า่ จะมีีการคว่ำำ��บาตรทางเศรษฐกิิจในทัันทีี
บรรณาธิิการของโกลบอล ไทมส์์ หนัังสืือพิิมพ์์ที่่�ดำำ�เนิินการโดยรััฐบาล
จีีนนั้้�นดููใส่่สีีสันั มากขึ้้ �น โดยเขีียนว่่า "ออสเตรเลีียเป็็ นแบบนี้้ �เสมอ มััก
สร้้างปัั ญหา" “เหมืือนหมากฝรั่่�งที่่�ติดิ อยู่่�บนพื้้ �นรองเท้้ าของจีีน บางครั้้�ง
ต้้ องหาหิินมาขููดออก” จีีนดำำ�เนิินการกำำ�หนดอััตราภาษีีและข้้ อจำำ�กัดั อื่่�น ๆ
ในการนำำ�เข้้ าข้้ าวบาร์์ เลย์์ เนื้้ �อวััว เนื้้ �อแกะ น้ำำ ��ตาล ไวน์์ กุ้้�งมัังกร ฝ้้าย ไม้้
และถ่่านหิินของออสเตรเลีีย
แต่่จีีนก็็ไม่่สามารถกำำ�หนดต้้ นทุุนสููงให้้ กับั ออสเตรเลีียได้้ เนื่่�องจาก
ผู้้�ส่่งออกอาหารและวััตถุดิุ ิบมักั จะหาผู้้�ซื้้ �อรายอื่่�น ๆ ได้้ ใน พ.ศ. 2563
รััฐบาลออสเตรเลีียตอบโต้้ ด้้วยแผนการที่่�จะให้้ เงิินอุุดหนุุนการผลิิต
สำำ�หรัับฐานอุุตสาหกรรมกลาโหมและในด้้ านข้้ อได้้ เปรีียบเชิิงเปรีียบ
เทีียบ และแก้้ ไขช่่องโหว่่ของห่่วงโซ่่อุปุ ทานโดยการเพิ่่�มการผลิิตใน
ประเทศและหาผู้้�จััดหาต่่างชาติิที่่�เชื่่�อถืือได้้ มากขึ้้ �น
เมื่่�อมองย้้ อนกลัับไปจากตััวอย่่างทั้้�งสามนี้้ � ข้้ อดีีของความพยายาม
ในการประสานงานนั้้�นมองเห็็นได้้ ไม่่ยาก ประชากรของอิินเดีียมีี
จำำ�นวนเท่่า ๆ กัับของจีีนและอิินเดีียมีีศัักยภาพที่่�จะเติิบโตต่่อไปจน
กลายเป็็ นเป็็ นคู่่แ� ข่่งทางเศรษฐกิิจและทางทหาร ในแง่่เศรษฐกิิจที่่�แคบ
ลง อิินเดีียมีีข้้ อได้้ เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบในสิินค้้ าที่่�ผลิิตโดยใช้้ แรงงาน
มาก และในอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้ ทุนุ ด้้ านมนุุษย์์สููงและใช้้ เทคโนโลยีีสููง

เช่่น ยาและซอฟต์์แวร์์ ญี่่�ปุ่่� นมีีข้้ อได้้ เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบในภาคการ
ผลิิตที่่�เน้้ นเงิินทุุนจำำ�นวนมาก และออสเตรเลีียมีีข้้ อได้้ เปรีียบเชิิงเปรีียบ
เทีียบในอาหารและวััตถุดิุ ิบที่่�สำำ�คัญ
ั มากมาย ดัังนั้้�น แต่่ละรััฐจึึงมีีแรง
จููงใจที่่�จะติิดต่่อกัับรััฐอื่่�น ๆ เพื่่�อหาผู้้�จััดหาและตลาดส่่งออกที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้ มากขึ้้ �น ดัังนั้้�น แต่่ละรััฐจึึงมีีแรงจููงใจที่่�จะติิดต่่อกัับรััฐอื่่�น ๆ เพื่่�อหาผู้้�

ใน พ.ศ. 2563 รััฐบาลออสเตรเลีียตอบโต้้การเก็็บภาษีีสิินค้้าส่่งออกของจีีน เช่่น เนื้้�อ
วััว ซึ่่�งหาซื้้�อได้้ในซููเปอร์์ มาร์์ เก็็ตในกรุุงปัักกิ่่ง� ด้้วยแผนอุุดหนุุนการผลิิตสำำ �หรัับฐาน
อุุตสาหกรรมกลาโหมและในด้้านความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบ ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

จััดหาและตลาดส่่งออกที่่�เชื่่�อถืือได้้ มากขึ้้ �น ความเกื้้ �อกููลทางเศรษฐกิิจ
ระดัับสููงนี้้ �มีีแนวโน้้ มที่่�เชื่่�อถืือได้้ มากยิ่่�งขึ้้ �นในมุุมมองของภััยคุุกคาม
ทางทหารที่่�มีีร่่วมกัันจากจีีน และความสััมพัันธ์์ที่่�มีีอยู่่ไ� ด้้ เพิ่่�มศัักยภาพ
ในการเติิบโตเนื่่�องจากความสามารถที่่�แข็็งแกร่่งของทั้้�งสามรััฐ นัับจาก
นี้้ �ไป เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับสหรััฐฯ พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนในการมีีส่่วน
ร่่วมกัับความพยายามเหล่่านี้้ �ด้้ วยความกระตืือรืือร้้นที่่�มากขึ้้ �น ประเทศ
สมาชิิกควอดมีีตลาดร่่วมที่่�ใหญ่่กว่่าของจีีนมาก เนื่่�องจากได้้ รัับผล
ประโยชน์์จากผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในภููมิิภาค เช่่น แคนาดา เกาหลีีใต้้
ไต้้ หวันั และหลายประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ในการสร้้างห่่วง
โซ่่อุปุ ทานและตลาดส่่งออกที่่�ไม่่ได้้ อยู่่�ภายใต้้ แรงกดดัันหรืือการขััด
ขวางจากจีีน ตลาดร่่วมที่่�มีีอยู่่จ� ริิ งนี้้ �จึึงมีีขนาดใหญ่่กว่่ามาก สหราช
อาณาจัักรและรััฐในสหภาพยุุโรปส่่วนใหญ่่ก็็มีีผลประโยชน์์ร่่วมเช่่นกััน
ตลาดร่่วมนี้้ �เป็็ นทางเลืือกหลัักสำำ�หรัับเศรษฐกิิจโลกที่่�มีีความเป็็ น
มิิตรและมีีแนวโน้้ มดีีกว่่าตลาดที่่�จีีนเป็็ นผู้้�นำำ� เมื่่�อเทีียบกัับจีีน รััฐบาล
แกนกลางทางเลืือกโดยทั่่�วไปจะสละการใช้้ ประโยชน์์จากแนวทาง
บรรทััดฐานที่่�แตกต่่างกัันในความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� ป้้องกัันไม่่
ให้้ จีีนใช้้ การคุุกคามหรืือการคว่ำำ��บาตรตามแบบจีีนเป็็ นประจำำ�ต่่อรััฐอื่่�น ๆ
แต่่ความยัับยั้้ �งชั่่�งใจนี้้ �มีีจุุดแข็็งในตััวเอง สิ่่�งนี้้ �ทำำ�ให้้ ตลาดร่่วมที่่�ใหญ่่ขึ้้ �น
เป็็ นฐานที่่�ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้ �นสำำ�หรัับห่ว่ งโซ่่อุปุ ทานที่่�ส่ง่ ออกไปยัังตลาดโลก
และเข้้ าถึึงตลาดที่่�เชื่่�อถืือได้้ มากขึ้้ �นและไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ และได้้ รัับการ
คุ้้�มครองทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาที่่�ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้ �น o
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รัั ส เซีี ยและ

กองทััพ
เงา
แอฟริิ กา ดีีเฟนส์์ ฟอรััม

กลุ่่�มวากเนอร์์ สร้้ างอิิทธิิ พลด้้ านการต่่างประเทศให้้ แก่่
นายปููติินด้้ วยการปฏิิเสธความรัั บผิิดชอบได้้ และพรรคพวก
ของเขายัังช่่วยเสริิ มทััพธุุรกิิจ

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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นความพยายามอย่่างบ้้ าคลั่่�งของรััสเซีียเพื่่�อแสดงอำำ�นาจ เข้้ าถึึง
ทรััพยากรธรรมชาติิ และเพิ่่�มพููนความเกี่่�ยวโยงทางภููมิิรััฐศาสตร์์
ของตนนั้้�น รััสเซีียต้้ องพึ่่ง� พากองกำำ�ลังั ทหารเอกชนเป็็ นอย่่างมาก
กลยุุทธ์์นี้้ �ทิ้้ �งร่่องรอยไว้้ ในต่่างประเทศเพีียงเล็็กน้้ อย จึึงทำำ�ให้้ รััฐบาล
รััสเซีียสามารถปฏิิเสธความรัับผิิดชอบได้้ อย่่างสมเหตุุสมผล ขณะ
เดีียวกัันยัังสร้้างความมั่่�งคั่่�งให้้ กับั กลุ่่�มคนเล็็ก ๆ ในวงเดีียวกััน
นายวลาดิิมีีร์์ ปููติิน ประธานาธิิบดีีรััสเซีีย เห็็นชอบในการใช้้ กอง
กำำ�ลังั ทหารเอกชนอย่่างกลุ่่�มวากเนอร์์ เมื่่�อสร้้างข้้ อตกลงด้้ านการฝึึก
ซ้้ อมและด้้ านความมั่่�นคงกัับประเทศในแอฟริิ กา ขณะเดีียวกัับที่่�วาง
ตำำ�แหน่่งตนเองเพื่่�อให้้ ได้้ เข้้ าถึึงเหมืืองแร่่และคลัังทรััพยากรที่่�อุดุ ม
สมบููรณ์์อื่่�น ๆ
“พวกเขาสวมบทบาทเป็็ นตััวคููณกำำ�ลังั รบ พ่่อค้้ าอาวุุธ ครููฝึึกของ
ทหารในพื้้ �นที่่� และเจ้้ าหน้้ าที่่�ด้้านความมั่่�นคง รวมไปถึึงที่่�ปรึึกษา
ทางการเมืืองด้้ วย” จากบทความของมููลนิิธิิคาร์์ เนกีีเพื่่�อสัันติิภาพ
ระหว่่างประเทศเรื่่�อง “การปฏิิเสธที่่�ไม่่สมเหตุุสมผล: กองกำำ�ลังั ทหาร
เอกชนของรััสเซีีย” โดยพอล สตรอนสกีี นัักวิิชาการอาวุุโส “พวกเขา
ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการภาคเอกชนเพีียงในนาม ได้้ ขยายขอบเขตทาง
ภููมิิรััฐศาสตร์์ ของรััฐบาลรััสเซีียและผลัักดัันผลประโยชน์์ของตนเอง
อเนกประสงค์์ ราคาย่่อมเยา และปฏิิเสธได้้ เหล่่านี้้ �เป็็ นเครื่่�องมืืออััน
สมบููรณ์์แบบสำำ�หรัับความเป็็ นมหาอำำ�นาจที่่�กำำ�ลังั ถดถอย เพื่่�ออ้้ าง
สิิทธิ์์�ของตนอย่่างกระตืือรืือร้้นโดยไม่่ให้้ มีีความเสี่่�ยงจนเกิินไป”
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ กลยุุทธ์์คล้้ ายกัันเพื่่�อปกป้้องผล
ประโยชน์์ของตน โดยการใช้้ กองกำำ�ลังั ทหารเอกชนของจีีนทั้้�งใน
แอฟริิ กาและที่่�อื่่�น ๆ วารสารยููเรเซีียรีีวิิวกล่่าวถึึงกองกำำ�ลังั ทหาร
เอกชนของจีีนว่่าเป็็ น “กล้้ ามเนื้้ �อของจีีน” ที่่�มักั มาควบคู่่�กับั “เงิินของ
จีีน” ในอีีกแง่่หนึ่ง่� บริิ ษััทด้้านความมั่่�นคงภาคเอกชนของจีีนเหล่่านี้้ �
มีีแนวโน้้ มที่่�จะพบได้้ อย่่างแพร่่หลายมากขึ้้ �นในพื้้ �นที่่�ที่่�สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนกำำ�ลังั ขยายแบบแผนโครงสร้้างพื้้ �นฐานหนึ่่ง� แถบหนึ่่ง�
เส้้ นทาง และในประเทศเจ้้ าภาพที่่�บริิษััทของจีีนกำำ�ลังั ดำำ�เนิิน
โครงการมากมายผ่่านการปล่่อยสิินเชื่่�อที่่�หลอกหลวง ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
กล่่าว “ในระดัับนานาชาติิ แม้้ การใช้้ พื้้ �นที่่�ของกองกำำ�ลังั ทหารเอกชน
และบริิ ษััทด้้านความมั่่�นคงของจีีนยัังมีีจำำ�นวนน้้ อยกว่่าประเทศอื่่�น ๆ
แต่่ก็็กำำ�ลังั มีีขนาดและความสำำ�คัญ
ั ที่่�เติิบโตขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง” จาก
การวิิเคราะห์์ของยููเรเซีียรีีวิิวในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ดููแถบ
ด้้ านข้้ าง “กล้้ ามเนื้้ �อของจีีน” ในหน้้ า 54 เพื่่�ออ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
กองกำำ�ลังั ทหารเอกชนและบริิ ษััทด้้านความมั่่�นคงของจีีน)
กลุ่่�มวากเนอร์์ ซึ่่ง� เป็็ นกองกำำ�ลังั ทหารเอกชนเลื่่�องชื่่�อของรััสเซีีย
ถืือกำำ�เนิิดขึ้้ �นจากความขััดแย้้ งในยููเครนเมื่่�อ พ.ศ. 2557 โดยเริ่่� มจาก
ชายประมาณ 250 คน และเพิ่่�มขึ้้ �นเป็็ น 10 เท่่า ตามรายงานของ
นัักวิิจัยั ดร. เซอร์์ เกย์์ ซููคานคิิน ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 พวก
เขาถููกส่่งตััวไปยัังซีีเรีีย ที่่�ซึ่ง่� พวกเขาให้้ การสนัับสนุุนกองกำำ�ลังั ของ
ประธานาธิิบดีีบััชชาร อััลอะซััด และได้้ เดิินทางเข้้ าสู่่แ� อฟริิ กานัับ
ตั้้�งแต่่นั้้ �นมา
“นอกเหนืือจากในยููเครน ซีีเรีีย และลิิเบีียแล้้ ว ยัังพบเห็็นกลุ่่�ม
วากเนอร์์ ในหลายประเทศในแอฟริิ กาใต้้ สะฮาราในฐานะ ‘เงา‘ ของ
ความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคทางการทหารระหว่่างรััสเซีียและรััฐท้้ องถิ่่�น”
ดร. ซููคานคิินระบุุไว้้ ใน “สััญญาทางการทหารเอกชนของรััสเซีียใน

แอฟริิ กาใต้้ สะฮารา: จุุดแข็็ง ขีีดจำำ�กัดั และนััยยะแฝง” ของสถาบััน
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศฝรั่่�งเศส
แม้้ จะมีีการปฏิิเสธและความคลุุมเครืือจากทางแหล่่งข่่าวของ
รััฐบาลรััสเซีียอย่่างเป็็ นทางการ แต่่โดยภาพรวมแล้้ ว ผู้้�สัังเกตการณ์์
เห็็นพ้้ องกัันว่่ากลุ่่�มวากเนอร์์ คืือกองทััพตัวั แทนของรััฐบาลที่่มีี� ความ
เกี่่ย� วโยงกัับเครื่่�องมืือด้้ านความมั่่�นคงแห่่งชาติิ พวกพ้้ องที่่ร่ำ�� ��รวยของ
นายปููติิน และตััวประธานาธิิบดีีเอง อย่่างไรก็็ตาม การยืืนยัันความ
เกี่่ย� วโยงกัันนี้้ �โดยใช้้ เอกสารประกอบให้้ สำ�ำ เร็็จลุุล่ว่ งอาจเป็็ นเรื่่�องยาก
ถึึงกระนั้้�น เป็็ นที่่�ทราบกัันดีีว่่ากองกำำ�ลังั วากเนอร์์ ได้้ ปฏิิบัติั กิ าร
ในหลายประเทศในแอฟริิ กา รวมไปถึึงสาธารณรััฐแอฟริิ กากลาง
ลิิเบีีย มาดากััสการ์์ โมซััมบิิก และซููดาน การปรากฏตััวของพวกเขา
มัักเกิิดขึ้้ �นพร้้ อมกัับผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของหนึ่่ง� ในพัันธมิิตรที่่�ใกล้้
ชิิดที่่�สุดุ ของนายปููติิน นั่่�นคืือ นายเยฟเจนีีย์์ พรีีโกซิิน ผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจใน
คณาธิิปไตย

นายเยฟเจนีีย์์ พรีีโกซิิน นัักธุุรกิิจ (ขวา) นำำ�นายวลาดิิมีร์ี ์ ปููติิน นายกรััฐมนตรีีรััสเซีีย
ในขณะนั้้�น เยี่่ย� มชมโรงงานอาหารกลางวัันโรงเรีียนของเขา ทางนอกเมืืองเซนต์์ ปีี
เตอร์์ สเบิิร์์ก ใน พ.ศ. 2553 เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

พ่่อครััวของนายปููติิน

แม้้ นายพรีีโกซิินจะมีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ ชิิดกัับนายปููติิน แต่่จุดุ ตั้้�งต้้ น
ของเขาไม่่ได้้ มาจากกลุ่่�มวากเนอร์์ เครดิิตนั้้ �นตกเป็็ นของนายมิิทรีี
อุุตกิิน ทหารผ่่านศึึกในสงครามเชเชนและเป็็ นอดีีตสมาชิิกหน่่วยข่่าว
กรองของรััสเซีียที่่�รู้้�จักั กัันในนาม หน่่วยอำำ�นวยการข่่าวกรองหลััก
กองทััพรััสเซีีย
นายอุุตกิินทำำ�งานให้้ กับบริ
ั ิ ษััททหารเอกชนโมแรนในซีีเรีีย ต่่อมา
ได้้ ลาออกใน พ.ศ. 2557 เพื่่�อก่่อตั้้�งวากเนอร์์ (Wagner) โดยใช้้ ชื่่�อ
เก่่าของเขาซึ่่ง� เดิิมสะกดว่่า “Vagner” ถืือเป็็ นการยกย่่องนายริิ ชาร์์ ด
วากเนอร์์ นัักประพัันธ์์ชาวเยอรมััน ผู้้�ที่่�ฮิิตเลอร์์ จัดั สรรผลงานไว้้ ให้้ แก่่
นาซีีเยอรมนีี
แม้้ จะไม่่ใช่่ผู้้�ก่่อตั้้�งบริิ ษััท แต่่อิิทธิิพลของนายพรีีโกซิินได้้ รัับการ
กล่่าวขานว่่าเป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ของการว่่าจ้้ างกองกำำ�ลังั ในบริิ ษััท
ประวััติิส่ว่ นตััวของนายพรีีโกซิินถืือว่่าไม่่ธรรมดา กล่่าวคืือ ศาลแห่่ง
สหภาพโซเวีียตพิิจารณาตััดสิินนายพรีีโกซิินในข้้ อหาลัักทรััพย์์รวม
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ทั้้�งความผิิดอื่่�น ๆ และเขาต้้ องโทษจำำ�คุกุ 9 ปีี เมื่่�อได้้ รัับการปล่่อยตััว
นายพรีีโกซิินก็็เร่่ขายฮอทดอกตามแผงขายอาหาร และในที่่�สุดุ ก็็เปิิ ด
ร้้านอาหารบนเรืือจอดเทีียบท่่า หลัังจากเสิิร์์ฟอาหารให้้ นายปููติินที่่�
นั่่�น นายพรีีโกซิินก็็เป็็ นที่่�โปรดปรานของผู้้�นำำ�รััสเซีียและในไม่่ช้้าก็็ได้้
รัับหน้้าที่่�ให้้ บริิการจััดอาหารแก่่กิิจการของรััฐบาลรััสเซีีย และกลาย
เป็็ นที่่�รู้้�จักั กัันในนาม “พ่่อครััวของนายปููติิน”
ในขณะที่่�รััสเซีียได้้ เปลี่่�ยนผัันจากการเป็็ นสหภาพโซเวีียตในอดีีต
และเข้้ าสู่่ก� ารร่่วมลงทุุนแบบทุุนนิิยมใหม่่ในช่่วงทศวรรษที่่� 1990
(พ.ศ. 2533 - 2542) นายพรีีโกซิินได้้ เปิิ ดเครืือร้้านค้้ าของชำำ�แห่่งแรก
ในเมืืองเซนต์์ปีี เตอร์์ สเบิิร์์ก และเปิิ ดร้้านอาหารหรููในเวลาต่่อมา ตาม
รายงานของทีีอาร์์ ทีี เวิิลด์์ สำำ�นักั ข่่าวสาธารณะของตุุรกีี
ในที่่�สุดุ นายพรีีโกซิินก็็ถููกดึึงเข้้ าไปอยู่่ใ� นวงสมาคมภายในของ
นายปููติิน ที่่�ซึ่ง่� เขาได้้ พบกับสั
ั ญ
ั ญาทางการทหารและการจััดอาหาร
ในโรงเรีียนอัันมีีมููลค่่าและมีีรายได้้ สููง ในไม่่ช้้า นายพรีีโกซิินก็็ได้้
เปลี่่�ยนทิิศทางธุุรกิิจของเขาไปทางการก่่อสร้้างและผลประโยชน์์
อื่่�น ๆ อีีกมากมาย บ่่อยครั้้�งที่่�มีีการพบผลประโยชน์์ของเขาและของ
รััฐบาลรััสเซีียในสถานที่่�เดีียวกัันหลาย ๆ พื้้ �นที่่� เช่่น ซีีเรีีย ลิิเบีีย และ
แอฟริิ กาใต้้ สะฮารา
อารููเค ยููราน ไคซีี แห่่งศููนย์์วิิจัยั ทีีอาร์์ ทีี เวิิลด์์ ระบุุไว้้ ว่า่ “หากจะ
พููดให้้ เข้้ าใจง่่ายก็็คืือ การพบบริิ ษััทดังั กล่่าวในสถานที่่�อันั ตรายทาง
ภููมิิรััฐศาสตร์์ ช่ว่ ยอธิิบายอย่่างกระจ่่างชััดถึึงการร่่วมมืือกัันระหว่่าง
ความมัักใหญ่่ใฝ่่สููงทางการค้้ าของนายพรีีโกซิินและการแสวงหาผล
ประโยชน์์ระดัับชาติิของรััฐบาลรััสเซีีย”

การขยายการเข้้าถึึงของนายปููติิน

บริิ ษััทด้้านความมั่่�นคงเอกชนขนาดเล็็กสามารถทำำ�อะไรได้้ บ้้างเพื่่�อ
พััฒนาจุุดมุ่่�งหมายทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ของรััสเซีียในแอฟริิ กาและที่่อื่� ่�น ๆ
บางทีีสิินทรััพย์์ที่มีีมูู
่� ลค่่าสููงสุุดที่่ก� ลุ่่�มวากเนอร์์ มอบแก่่นายปููติิน
อาจเป็็ นการปฏิิเสธความรัับผิดิ ชอบที่่ส� มเหตุุสมผล รััฐธรรมนููญของ
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นายวลาดิิมีร์ี ์ ปููติิน ประธานาธิิบดีรัี ัสเซีีย (ซ้้าย) จัับมืือกัับนายโฟสแต็็ง-อาร์์ ก็อ็ งฌ์์
ตััวเดรา ประธานาธิิบดีสี าธารณรััฐแอฟริิกากลาง ระหว่่างการประชุุมนอกรอบใน
การประชุุมสุุดยอดรััสเซีีย - แอฟริิกาที่่�เมืืองโซชีี ประเทศรััสเซีีย เมื่่อ� เดืือนตุุลาคม
พ.ศ. 2562 รอยเตอร์์

รััสเซีียสงวนหน้้ าที่่ด้� ้ านกลาโหมและความมั่่�นคงทั้้�งหมดให้้ แก่่รััฐบาล
ดัังนั้้�นการจััดตั้้�งกองกำำ�ลังั ทหารเอกชนจึึงผิิดกฎหมาย อย่่างไรก็็ตาม
ช่่องโหว่่ในหลาย ๆ จุุดช่่วยให้้ บริิษัทั จดทะเบีียนในต่่างประเทศและ
รััฐวิิสาหกิิจสามารถมีีกองกำำ�ลังั ด้้ านความมั่่�นคงเอกชนได้้ ในกรณีีของ
วากเนอร์์ ไม่่มีีหลักั ฐานว่่ามีีการจดทะเบีียนไว้้ ที่ใ่� ด
การที่่น� ายปููติินวางกำำ�ลังั วากเนอร์์ นอกรััสเซีีย ทำำ�ให้้ นายปููติินและ
รััฐบาลของเขามีีอิิทธิิพลในประเทศอื่่น� ๆ โดยไม่่มีีการเปิิ ดเผยและไม่่มีี
ความผิิดอัันเกิิดจากการแทรกแซงทางการทหารของประเทศ
ตััวอย่่างได้้ แก่่ หากมีีการวางกำำ�ลังั วากเนอร์์ ไปที่่�ความขััดแย้้ ง
ในประเทศแอฟริิ กาและประสบความสููญเสีียที่่�น่า่ อัับอาย เช่่นเดีียว
กัับที่่�เกิิดขึ้้ �นขณะต่่อสู้้�กัับทหารอิิสลามในโมซััมบิิกทางตอนเหนืือ
รััฐบาลรััสเซีียก็็ไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องแบกรัับผลกระทบต่่อสาธารณชนที่่�
เกี่่�ยวพัันกัับการสููญเสีียกองกำำ�ลังั ทหารของชาติิในระหว่่างการฝ่่า
อัันตรายอัันโชคร้้ายในผืืนดิินต่่างแดน
เจ้้ าหน้้ าที่่รั� ัสเซีียเดิินทางมาถึึงโมซััมบิิก เนื่่อ� งจากทั้้�งสองประเทศ
ได้้ สร้้างข้้ อตกลงร่่วมกัันที่่จ� ะช่่วยให้้ ธุรุ กิิจต่่าง ๆ ของรััสเซีียสามารถเข้้ า
ถึึงก๊๊าซธรรมชาติิเหลวที่่มีี� อยู่่ม� ากมายทางตอนเหนืือของประเทศได้้
นอกจากนี้้ �ยัังมีีการโจมตีีจากกลุ่่�มผู้้�ก่่อความไม่่สงบที่่�รุุนแรงอยู่่�
เป็็ นจำำ�นวนมากในทางตอนเหนืือ โดยเกิิดจากกลุ่่�มก่่อการร้้ายกลุ่่�ม
ใหม่่อย่่างอัันซาร์์ อััล-ซุุนนา ซึ่่ง� อยู่่�ฝั่่� งเดีียวกัันกัับกลุ่่�มรััฐอิิสลาม กอง
กำำ�ลังั วากเนอร์์ ที่่�มีีเครื่่�องมืือครบครัันได้้ วางกำำ�ลังั ให้้ ความช่่วยเหลืือ
กองทััพทหารที่่�เหนืือกว่่า แต่่ไม่่นานกลัับก่่อให้้ เกิิดความสููญเสีียและ
น่่าอัับอายเป็็ นอย่่างมาก ซึ่่ง� เกิิดจากความไม่่ชำำ�นาญพื้้ �นที่่�ของกอง
กำำ�ลังั วากเนอร์์ เอง และการไม่่สามารถที่่�จะสื่่�อสารกัับกองกำำ�ลังั ของ

รััสเซีี ย ในแอฟริิกา

ตููนิิเซีี ย

บทบาทของทหารรััสเซีี ยในแอฟริิกา
ข้้อตกลงความร่่วมมืือทางทหารกัับรััสเซีี ย
ฐานข้้อมููลด้้านโลจิิสติิกส์์ที่่�เสนอ

แอลจีีเรีีย

ลิิเบีีย
4

ทหารรัับจ้้างของรััสเซีี ย
อััตราร้้อยละของการนำำ�เข้้าอาวุุ ธในประเทศที่่�
จััดหาโดยรััสเซีี ย (พ.ศ. 2552 - 2561)
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ซููดาน

2

5
สาธารณรััฐ
แอฟริิกากลาง

5

ร้้อยละ 50 - 69

1

ชาด

ไนจีีเรีีย

ร้้อยละ 30 - 49

ต่ำำ��

อีียิิปต์์

4

แกมเบีีย

แคเมอรููน

กานา

สาธารณรััฐคองโก
อิิเควทอเรีียลกิินีี

การสำำ�รวจ/การสกััดก๊๊าซ
การสำำ�รวจ/การสกััดน้ำ��มั
ำ ัน
การทำำ�เหมืืองแร่่

โซมาเลีีย

เอธิิโอเปีี ย

ซููดานใต้้

ยูู กัันดา

1

1
เคนยา

สาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยคองโก

รวัันดา
บุุรุุนดีี

2
แทนซาเนีีย

1
2
แองโกลา

กิิจกรรมด้้านพลัังงานและการทำำ�เหมืืองแร่่ของรััสเซีี ยในแอฟริิกา

3

แซมเบีีย

โมซัั มบิิก

ซิิ มบัับเว
นามิิเบีีย

บอตสวานา

4

มาดากััสการ์์

5
เอสวาติินีี

แอฟริิกาใต้้

4

ข้้อตกลงในการก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังงานนิิวเคลีียร์์

ที่่�มา: สำำ�นัักวิิจัยั แห่่งรััฐสภายุุโรป
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

รััฐบาลได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพีียงไม่่นานพวกเขาก็็จากไป
แม้้ ว่า่ การสู้้�รบในโมซััมบิิกจะทำำ�ได้้ ไม่่ดีีนักั แต่่ทหารของวากเนอร์์
มัักจะเป็็ นนัักสู้้�ที่่�แข็็งแกร่่งในการต่่อสู้้�มากกว่่าจะเป็็ นผู้้�เกษีียณอายุุ
หรืือทหารผ่่านศึึก ทำำ�ให้้ มีีกองกำำ�ลังั ต่่อสู้้�พร้้อมใช้้ งานที่่ช่� ว่ ยให้้ รััฐบาล
รััสเซีียสามารถดำำ�เนิินนโยบายต่่างประเทศได้้ โดยไม่่ทิ้้ �งร่่องรอย
อาจไม่่ใช่่เรื่่�องแปลก ที่่�บางทีีบทบาทของวากเนอร์์ มักั ลงเอยด้้ วย
ความเกี่่�ยวโยงกัับผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของนายพรีีโกซิิน บริิ ษััท
พลัังงาน เอฟโร โพลิิส ของนายพรีีโกซิินได้้ ทำำ�สัญ
ั ญากัับบริิษััท
ปิิ โตรเลีียมรายใหญ่่ซึ่ง่� เป็็ นรััฐวิิสาหกิิจของซีีเรีีย สััญญาดัังกล่่าว
รัับประกัันว่่า เอฟโร โพลิิส จะได้้ รัับเงิินรายได้้ จากการผลิิตน้ำำ ��มััน
และก๊๊าซร้้ อยละ 25 ในสาขาที่่�ผู้้�ทำำ�สัญ
ั ญาของพวกเขาดููแลและยััง
ปลอดภััยจากกลุ่่�มรััฐอิิสลาม ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด
เพรส เมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2560
“ในทำำ�นองเดีียวกััน ขณะที่่รั� ัสเซีียเข้้ าไปพััวพัันกัับแอฟริิกามากขึ้้ �น
การเคลื่่อ� นไหวทางทหารของวากเนอร์์ ได้้ ขยายไปทั่่�วทั้้ �งทวีีป ซึ่่ง� ให้้ การ
คุ้้�มครองการลงทุุนต่่าง ๆ ของนายพรีีโกซิิน” อเล็็กซานเดอร์์ ราบิิน แห่่ง
สถาบัันวิิจัยั นโยบายการต่่างประเทศ ระบุุไว้้ เมื่่อ� พ.ศ. 2562
เมื่่�อ พ.ศ. 2560 และ 2561 มีีการพบเห็็นเครื่่�องบิินส่่วนตััวของ
นายพรีีโกซิินมุ่่�งหน้้ าไปยัังหลายประเทศในแอฟริิ กาอยู่่�บ่อ่ ยครั้้�ง

การเดิินทางดัังกล่่าวรวมถึึงการมุ่่�งหน้้ าไปยัังแองโกลา สาธารณรััฐ
แอฟริิ กากลาง สาธารณรััฐประชาธิิปไตยคองโก กิินีี กิินีี-บิิสเซา
ลิิเบีีย มาดากััสการ์์ โมซััมบิิก ซููดาน และซิิมบัับเว ตามรายงานของ
มููลนิิธิิเจมส์์ทาวน์์ของ ดร. ซููคานคิิน เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563
เรื่่�อง “บทบาท ‘ผสมผสาน’ ของทหารรัับจ้้างรััสเซีีย กองกำำ�ลังั ทหาร
เอกชน และความผิิดปกติิของรััฐบาลมอสโกเพื่่�อช่่วงชิิงแอฟริิ กา”
รายงานดัังกล่่าวระบุุว่า่ ทุุกประเทศเหล่่านี้้ �มีีสามสิ่่�งที่่�เหมืือนกััน:
• เป็็ นที่่ท� ราบกัันดีีว่่าแต่่ละประเทศไม่่มีีเสถีียรภาพทางสัังคมและ
การเมืือง
• ทุุกประเทศล้้ วน “เต็็มไปด้้ วยทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั
ในทางยุุทธศาสตร์์ อย่่างเพรีียบพร้้ อม”
• แต่่ละประเทศเคยอยู่่ใ� นวงอิิทธิิพลของมหาอำำ�นาจทาง
อาณานิิคมอย่่าง เบลเยีียม ฝรั่่�งเศส และโปรตุุเกส ซึ่่ง� เป็็ น
ประเทศที่่�รััสเซีียไม่่คิดิ ว่่าจะสามารถขััดขวางการเข้้ าไปยุ่่�งเกี่่�ยว
ของตนกัับประเทศเหล่่านี้้ �ได้้ อีีกต่่อไป
เพีียงไม่่นานการทุุจริิ ตและข้้ อตกลงภายในก็็เป็็ นไปตามแนวทาง
ที่่�คล้้ ายกัันกัับในซีีเรีีย ตามรายงานของ ดร. ซููคานคิิน ซึ่่ง� ระบุุว่า่
มอสโกทำำ�ข้้อตกลงทวิิภาคีีกัับผู้้�นำำ�ของประเทศดัังกล่่าวอย่่างเป็็ น
ความลัับและให้้ การสนัับสนุุนทางทหารและความมั่่�นคงเพื่่�อแลกกัับ
IPD FORUM
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กล้้ามเนื้้�อของจีีน
การปกป้้องทรััพย์์สิินของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนโดยกองกำำ�ลััง
ทหารและบริิษััทรัักษาความ
ปลอดภััยเอกชน เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

นัั

กวิิเคราะห์์บางท่่านมองว่่า "กล้้ ามเนื้้ �อ
ของจีีน" ซึ่่ง� เป็็ นกองกำำ�ลังั ทหารและบริิ ษััท
รัักษาความปลอดภััยเอกชนของจีีน ถููกควบคุุม
โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและได้้ รัับมอบหมาย
ให้้ ปกป้้องทรััพย์์สินิ อัันรวมไปถึึงโครงสร้้างพื้้ �น
ฐานของโครงการหนึ่่ง� แถบหนึ่่ง� เส้้ นทางและเหล่่า
พลเมืืองจีีนที่่�สร้้างเส้้ นทางดัังกล่่าว
นัับตั้้ �งแต่่นายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน ประกาศจััดตั้้�งโครงการหนึ่่ง�
แถบหนึ่่ง� เส้้ นทางขึ้้ �นเมื่่�อ พ.ศ. 2556 โครงการ
ดัังกล่่าวก็็ได้้ ขยายไปยัังประเทศต่่าง ๆ กว่่า 80
ประเทศในเอเชีียกลาง เอเชีียใต้้ และเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ รวมถึึงตะวัันออกกลางและจะงอย
แอฟริิ กา ตามรายงานของวารสารยููเรเซีียรีีวิิว ใน
ขณะที่่�เขตครอบคลุุมทั่่�วโลกของจีีนขยายตััวผ่า่ น
ความพยายามทางภููมิิเศรษฐศาสตร์์ และทางภููมิิ
ยุุทธศาสตร์์ จีีนก็็ต้้องพึ่่ง� พากองกำำ�ลังั ทหารและ
บริิ ษััทรัักษาความปลอดภััยเอกชนเช่่นกััน
นอกจากนี้้ � การก่่ออาชญากรรมต่่อพลเมืือง
จีีนในต่่างประเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น ซึ่่ง� รวมถึึงการลัักพา
ตััว การฆ่่า และการชิิงทรััพย์์ ได้้ ทำำ�ให้้ รััฐบาลจีีน
เกิิดความกัังวลในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา ตาม
รายงานของเว็็บไซต์์การทููตสมััยใหม่่ การทููตสมััย
ใหม่่รายงานว่่า การใช้้ ทรััพยากรทางทหารอาจ
จะดููมากเกิินไปในหลายกรณีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
เมื่่�อจีีนได้้ เผชิิญกัับการวิิพากษ์์ วิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับ
การขยายขอบเขตเชิิงรุุก ดัังนั้้�นรััฐบาลจีีนจึึงเลืือก
ทางเลืือกที่่�นุ่่�มนวลกว่่าในการทำำ�สัญ
ั ญาการรัักษา
ความปลอดภััยภาคเอกชนผ่่านบริิ ษััทที่่�ตั้้ �งอยู่่ใ� น
ประเทศจีีน
"แม้้ รััฐบาลจีีนจะต้้ องการพึ่่ง� พากองกำำ�ลังั
ท้้ องถิ่่�นในการรัักษาความปลอดภััย แต่่หน่ว่ ยงาน
รััฐบาลในท้้ องถิ่่�นนั้้�น ๆ อาจไม่่สามารถหรืือไม่่
เต็็มใจที่่�จะให้้ การคุ้้�มครองแก่่คนงานและธุุรกิิจ
ของจีีนอย่่างเพีียงพอ" ตามรายงานของยููเรเชีียรีีวิิว
ข้้ อบัังคัับว่า่ ด้้ วยการบริิ หารจััดการด้้ านการ
บริิ การรัักษาความปลอดภััยและการคุ้้�มครอง
พ.ศ. 2552 ได้้ รัับรองให้้ การใช้้ บริิษััทรัักษาความ
ปลอดภััยเอกชนในประเทศจีีนชอบด้้ วยกฎหมาย
ภายใน พ.ศ. 2556 จำำ�นวนบริิ ษััทรัักษาความ

ปลอดภััยเอกชนที่่�ดำำ�เนิินการภายในประเทศได้้
เพิ่่�มขึ้้ �นเป็็ น 4,000 แห่่ง โดยมีีการจ้้ างพนัักงาน
รัักษาความปลอดภััยมากกว่่า 4.3 ล้้ านคน และ
ภายใน พ.ศ. 2560 จำำ�นวนข้้ างต้้ นได้้ เพิ่่�มขึ้้ �นเป็็ น
5,000 บริิ ษััท ตามรายงานของนางมีีอา นููเวนส์์
นัักวิิชาการอาวุุโสด้้ านนโยบายกลาโหมและการ
ปรัับปรุุงกองทััพให้้ ทันั สมััยของจีีนแห่่งสถาบัันเพื่่�อ
การศึึกษายุุทธศาสตร์์ ระหว่่างประเทศ
"เนื่่อ� งจากเงื่อ่� นไขพิิเศษที่่บริ
� ิษัทรั
ั ักษาความ
ปลอดภััยเอกชนของจีีนตั้้�งขึ้้ �นและใช้้ ปฏิิบัติั งิ าน
ทำำ�ให้้ บริิการที่่พว
� กเขาสามารถให้้ ได้้ ยังั คงแตกต่่าง
เป็็ นอย่่างมากจากบริิการของบริิษัทั ระหว่่างประเทศ
ที่่ค� ล้้ ายคลึึงกััน" นางนููเวนส์์เขียี นในการวิิเคราะห์์
เมื่่อ� พ.ศ. 2562 เกี่่ย� วกัับบริิษัทรั
ั ักษาความ
ปลอดภััยเอกชนของจีีนและโครงการหนึ่่ง� แถบหนึ่่ง�
เส้้ นทาง "พนัักงานของพวกเขาค่่อนข้้ างอายุุน้้อย
ขาดประสบการณ์์ในสถานการณ์์การสู้้�รบ และปกติิ
แล้้ วจะไม่่พกพาหรืือใช้้ อาวุุธเมื่่อ� ปฏิิบัติั งิ านในต่่าง
ประเทศ แม้้ ว่า่ บริิษัทรั
ั ักษาความปลอดภััยเอกชนดััง
กล่่าวจะมีีพนัักงานที่่เ� คยเป็็ นทหารผ่่านศึึกของกอง
ทััพปลดปล่่อยประชาชนก็็ตาม"
การใช้้ บริิษััทรัักษาความปลอดภััยเอกชนของ
จีีนเพื่่�อรัักษาความปลอดภััยในการลงทุุนของจีีน
ในต่่างประเทศสนัับสนุุนความตั้้�งใจของนายสีีที่่�
จะเก็็บเงิินของจีีนไว้้ ภายในระบบเศรษฐกิิจของ
จีีน ตามรายงานของนิิตยสารข่่าวออนไลน์์ เดอะดิิ
โพลแมต เดอะดิิโพลแมตรายงานว่่า ข้้ อได้้ เปรีียบ
อีีกประการหนึ่่ง� ของจีีนคืือ พลเมืืองของจีีนมีีแนว
โน้้ มที่่�จะปกป้้องความลัับของรััฐและรัักษาความ
ลัับทางธุุรกิิจไว้้ มากกว่่า
ขอบเขตของกองกำำ�ลังั ทหารและบริิ ษััทรัักษา
ความปลอดภััยเอกชนของจีีนยัังคงมีีขนาดค่่อน
ข้้ างเล็็กในต่่างประเทศ และกฎหมายของจีีนได้้
ห้้ ามไม่่ให้้ พวกเขาใช้้ อาวุุธนอกประเทศจีีน นาย
อเลสซานโดร อาร์์ ดุยุ โน ผู้้�เขีียนหนัังสืือ "กองทััพ
เอกชนของจีีน: การปกป้้องเส้้ นทางสายไหมใหม่่"
เขีียนลงในเดอะดิิโพลแมต อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีี
คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั งิ านของพวกเขา
"ดัังนั้้�น สองคำำ�ถามที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ จำำ�นวน
บุุคลากรของจีีนในต่่างประเทศจะถืือว่่ามีีจำำ�นวน
มากเกิินไปเมื่่�อใด? และกฎหมายของจีีนว่่าที่่�ด้้วย
อาวุุธปืื นจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อเอื้้ �อให้้ บริิษััท
รัักษาความปลอดภััยเอกชนมีีอำำ�นาจตััดสิินใจมาก
ขึ้้ �นหรืือไม่่?" นายอาร์์ ดุยุ โน เขีียน
ตามรายงานของนายอาร์์ ดุยุ โนที่่�เขีียนไว้้
คำำ�ถามอื่่�น ๆ ที่่�ยังั ไม่่ได้้ รัับคำำ�ตอบยัังรวมไปถึึง
คำำ�ถามที่่�ว่า่ บริิ ษััทรัักษาความปลอดภััยเอกชน
ของจีีนจะรัับคำำ�สั่่ง� จากรััฐบาลหรืือไม่่ และรััฐบาล
จีีนจะกำำ�หนดกรอบหลัักปฏิิบัติั ที่ิ ่�ชัดั เจนและกฎ
การมีีส่่วนร่่วมที่่�เกี่่�ยวข้้ องหรืือไม่่

ใน พ.ศ. 2561 ผู้้�สื่�่อข่่ าวชาว
รัั สเซีียสามรายถูกู ฆาตกรรม
ขณะกำำ�ลัังสืืบสวนเกี่่�ยว
กัับการที่่ก� องกำำ�ลัังของ
กลุ่่�มวากเนอร์์ เข้้ ามายััง
สาธารณรัั ฐแอฟริิกากลาง
จากทางประเทศซููดานที่่อ� ยู่่�
ใกล้้ เคีียง ที่่ซึ่� ง�่ วากเนอร์์
ได้้ เคยฝึึกกองกำำ�ลัังความ
มั่่�นคงในพื้้�นที่่�

สััมปทานทางทรััพยากรธรรมชาติิ
ดร. ซููคานคิินระบุุไว้้ ว่า่ “ภาย
ใต้้ แผนการนี้้ � มีีการกล่่าวอย่่างมีีนััย
แอบแฝงว่่าผลกำำ�ไรส่่วนหนึ่่ง� ไปอยู่่ใ� น
งบประมาณของรััฐบาลรััสเซีีย (ผ่่าน
บริิ ษััท/บรรษััทที่่�เกี่่�ยวข้้ อง) ขณะที่่�ส่ว่ น
ที่่�เหลืือมีีการกระจายไปยัังกลุ่่�มภาค
เอกชนที่่�ในความเป็็ นจริิ งแล้้ วอาจมีี
ความสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ ชิิดกัับรััฐบาล”
ภายหลัังจากมีีข่่าวลืือเมื่่�อปลาย
พ.ศ. 2560 ว่่าทหารรัับจ้้างของ
รััสเซีียถููกส่่งตััวไปยัังสาธารณรััฐ
แอฟริิ กากลางและซููดาน บริิ ษััท
โลเบเย อิินเวสต์์ และบริิ ษััทเอ็็ม-อิิน
เวสต์์ สองบริิ ษััทที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับนาย
พรีีโกซิิน ได้้ รัับใบอนุุญาตการสกััด
ทองคำำ� เพชร ยููเรเนีียม และอีีก
มากมาย ดร. ซููคานคิิน ระบุุ รายงาน
ยัังระบุุว่า่ ทหารของวากเนอร์์ ยังั
ให้้ ความคุ้้�มครองแก่่นายโฟสแต็็งอาร์์ ก็็องฌ์์ ตััวเดรา ประธานาธิิบดีี
สาธารณรััฐแอฟริิ กากลางและเฝ้้าคุ้้�ม
กัันเหมืืองทองคำำ�ด้้วย
ใน พ.ศ. 2561 ผู้้�สื่่อ� ข่่าวชาวรััสเซีีย
สามรายถููกฆาตกรรมขณะกำำ�ลังั
สืืบสวนเกี่่ย� วกัับการที่่ก� องกำำ�ลังั ของ
กลุ่่�มวากเนอร์์ เข้้ ามายัังสาธารณรััฐ
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แอฟริิกากลางจากทางประเทศซููดานที่่อ� ยู่่ใ� กล้้ เคีียง ที่่ซึ่� ง่� วากเนอร์์ ได้้
เคยฝึึกกองกำำ�ลังั ความมั่่�นคงในพื้้ �นที่่� โดยใน พ.ศ. 2562 การเจรจาได้้
กลายมาเป็็ นโอกาสสำำ�หรัับฐานทััพรััสเซีียในสาธารณรััฐแอฟริิกากลาง
เมื่่อ� มองแบบผิิวเผิิน สาธารณรััฐแอฟริิกากลางดููเหมืือนจะเป็็ นเป้้า
หมายที่่ไ� ม่่น่า่ จะเป็็ นไปได้้ สำ�หรั
ำ ับการมีีตััวตนและการมีีอิิทธิิพลของ
รััสเซีีย อย่่างไรก็็ตาม จากความไม่่มีีเสถีียรภาพที่่มีี� มาอย่่างยาวนาน
ในประเทศ ประกอบกัับเป็็ นแหล่่งสั่่�งสมเพชร ทองคำำ� ยููเรเนีียม และ
น้ำำ ��มัันอย่่างอุุดมสมบููรณ์์ ทำำ�ให้้ สาธารณรััฐแอฟริิกากลางกลาย
เป็็ นศููนย์์กลางอิิทธิิพลที่่น่� า่ พึึงปรารถนาสำำ�หรัับรััสเซีีย นายปููติินใช้้
ประโยชน์์จากสถานการณ์์ในประเทศดัังกล่่าวอย่่างช่ำำ�ช
� อง โดยอาศััย
รููปแบบตามยุุคสงครามเย็็นโซเวีียตที่่พึ่� ง่� พา “ความร่่วมมืือทางเทคนิิค
ทางการทหาร” ตามการวิิเคราะห์์ของมููลนิิธิิเจมส์์ทาวน์์ สาธารณรััฐ
แอฟริิกากลางและรััสเซีียได้้ ร่่วมลงนามในข้้ อตกลงเมื่่อ� เดืือนสิิงหาคม
พ.ศ. 2561 และนัับแต่่นั้้ �นมา รััฐบาลรััสเซีียได้้ ขยายพื้้ �นที่่ข� องตนใน
ประเทศดัังกล่่าวโดยใช้้ สองแนวทาง
แนวทางแรกคืือ ข้้ อตกลงด้้ านการฝึึกซ้้ อม/การปรึึกษาหารืือทาง
ทหารเริ่่�มขึ้้ �นในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีีที่่ป� รึึกษาประกอบด้้ วย
เจ้้ าหน้้ าที่่ท� างทหารจำำ�นวนห้้ าคน และ “ผู้้�ฝึึกสอนพลเรืือน” จำำ�นวน
170 คน ตามรายงานของมููลนิิธิิเจมส์์ทาวน์์ แม้้ จะใช้้ คำ�ำ ในทางตรงกััน
ข้้ าม แต่่ผู้้�ฝึึ กสอนเหล่่านี้้ �ที่่จ� ริิงแล้้ วคืือกองกำำ�ลังั ของวากเนอร์์
แนวทางที่่�สอง รััสเซีียได้้ มอบเครื่่�องมืือทางทหารและทางเทคนิิค
ของรััฐบาลแก่่สาธารณรััฐแอฟริิ กากลางที่่�ครอบคลุุมถึึงอาวุุธ
กระสุุน และยานพาหนะทางทหาร โดยส่่วนมาก ความช่่วยเหลืือนี้้ �
ถููกจััดหามาให้้ อย่่างไร้้ราคา เนื่่�องจากเครื่่�องมืือส่่วนใหญ่่ล้้าสมััยแล้้ ว
เป้้าหมายของรััสเซีียยัังโน้้ มเอีียงไปทางผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ
มากกว่่าอุุดมการณ์์ ตามรายงานของมููลนิิธิิเจมส์์ทาวน์์
แม้้ จะมีีการกล่่าวอย่่างมีีนััยแอบแฝงถึึงความช่่วยเหลืือนี้้ � แต่่ก็็
มีีหลัักฐานยืืนยัันว่่ารััสเซีียอาจใช้้ วากเนอร์์ สวมบทบาทกัับทั้้ �งสอง
แนวทางในสาธารณรััฐแอฟริิ กากลาง
เช่่น ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2563 จีีโอโพลิิติคิ อล มอนิิเตอร์์ ระบุุว่า่
มากกว่่าร้้อยละ 80 ของประเทศดัังกล่่าวยัังคงอยู่่�ภายใต้้ การควบคุุม
ของกลุ่่�มก่่อกบฏ นายแดเนีียล ซิิกซ์์โต เขีียนไว้้ ว่า่ “ในระหว่่างการ
ฝึึกฝนทางทหาร มีีการกล่่าวหาว่่าวากเนอร์์ ได้้ ร่่วมมืือกัับกลุ่่�มก่่อกบฏ
เหล่่านี้้ �เพื่่อ� เอารััดเอาเปรีียบประชาชนในพื้้ �นที่่”� “มีีรายงานว่่ากองกำำ�ลังั
ของวากเนอร์์ ได้้ ร่่วมมืือกัับกองกำำ�ลังั ก่่อกบฏเพื่่อ� ให้้ บริิษัทั เหมืืองแร่่
ของรััสเซีียสามารถเข้้ าถึึงเหมืืองเพชรในดิินแดนของกลุ่่�มก่่อกบฏได้้
เป็็ นการบ่่อนทำำ�ลายวััตถุปุ ระสงค์์ของพวกเขาในภููมิิภาคที่่มีี� มากขึ้้ �น”
ในลิิเบีีย รััสเซีียได้้ ใช้้ วากเนอร์์ ในการเข้้ าไปแทรกแซงความขััด
แย้้ งในประเทศดัังกล่่าวโดยอยู่่�ฝั่่� งของ พล.อ. คาลิิฟา ฮาฟตาร์์ ต่่อ
ต้้ านรััฐบาลของข้้ อตกลงแห่่งชาติิที่่�รัับรองโดยองค์์การสหประชาชาติิ
ซึ่่ง� เป็็ นแกนนำำ�รััฐบาลรัักษาการที่่�รู้้�จักั กัันในนาม รััฐบาลเอกภาพแห่่ง
ชาติิ ภายใต้้ การนำำ�ของนายอัับดุลุ ฮามิิด บีีเบห์์ ลิิเบีียยัังอุุดมไปด้้ วย
แหล่่งน้ำำ ��มััน ทั้้�งยัังมีีชายฝั่่� งทะเลเมดิิเตอร์์ เรเนีียน ทำำ�ให้้ ลิเิ บีียเป็็ นเขต
อิิทธิิพลที่่�มีีศักั ยภาพทางยุุทธศาสตร์์ เป็็ นอย่่างมาก
กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแอฟริิ กา กล่่าวหาว่่ากอง
กำำ�ลังั วากเนอร์์ ฝัังวััตถุรุ ะเบิิดและเครื่่�องมืือระเบิิดอื่่�น ๆ ในลิิเบีีย ซึ่่ง�
บางครั้้�งก็็ซ่อ่ นไว้้ ในของเล่่น ตามรายงานของบิิสเนส อิินไซเดอร์์

ผู้้�คนร่่วมไว้้อาลััย ณ งานศพที่่�กรุุงมอสโกให้้กัับ 1 ใน 3 ผู้้�สื่่�อข่่าวชาวรััสเซีียที่่�เสีีย
ชีีวิติ ขณะสืืบสวนเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มวากเนอร์์ ในสาธารณรััฐแอฟริิกากลาง รอยเตอร์์

วากเนอร์์ และนายพรีีโกซิินยัังขยายอิิทธิิพลเข้้ าสู่่โ� ลกออนไลน์์อีีก
ด้้ วย รายงานระบุุว่า่ วากเนอร์์ อยู่่เ� บื้้ �องหลัังการรณรงค์์ด้้านอิิทธิิพล
ทางออนไลน์์ในลิิเบีียที่่�มุ่่�งเป้้าไปที่่�พลเมืือง ตลอดจนให้้ การสนัับสนุุน
นายฮาฟตาร์์ และนายซาอีีฟ อััล-อิิสลาม กััดดาฟีี บุุตรชายของผู้้�นำำ�
เผด็็จการผู้้�ล่่วงลัับของลิิเบีีย ในทำำ�นองเดีียวกััน เป็็ นที่่�ทราบกัันดีีว่่า
กลุ่่�มวากเนอร์์ ได้้ พยายามใช้้ อิิทธิิพลกัับการเลืือกตั้้�งในมาดากััสการ์์
เมื่่�อ พ.ศ. 2561 ด้้ วย
วากเนอร์์ ไม่่ได้้ อำำ�นวยผลประโยชน์์ให้้ แก่่นายปููติิน นายพรีีโกซิิน
หรืือรััฐบาลรััสเซีียเท่่านั้้�น ผู้้�ที่่�ทำำ�งานในต่่างประเทศให้้ แก่่วากเนอร์์
ยัังได้้ รัับผลประโยชน์์ด้้วยเช่่นกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้ านการเงิิน
ตามรายงานของทีีอาร์์ ทีี เวิิล์์ด บุุคลากรของวากเนอร์์ สามารถทำำ�
รายได้้ ถึึง 1 ล้้ านรููเบิิลในระยะเวลาสามเดืือน ซึ่่ง� มีีค่่าเทีียบเท่่าถึึง
16,000 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 536,144 บาท) นั่่�นอาจมากกว่่า
จำำ�นวนเงิินที่่�พวกเขาจะได้้ รัับจากการเป็็ นทหารรััสเซีียถึึง 10 เท่่า ผู้้�
บััญชาการของวากเนอร์์ อาจทำำ�รายได้้ ได้้ มากกว่่านั้้�นถึึงสามเท่่า
ครอบครััวของทหารที่่�ถููกฆ่่าตายในหน้้ าที่่�อาจได้้ รัับเงิินประมาณ
56,000 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.87 ล้้ านบาท)
“รััสเซีียวางตััววากเนอร์์ ไว้้ ในฐานะกำำ�ลังั เสริิ มเพื่่�อเป้้าหมายอััน
แรงกล้้ าในด้้ านการต่่างประเทศและการทหารของตน รวมถึึงใช้้ เพื่่�อ
ก่่อเผด็็จการที่่�กลายมาเป็็ นลููกค้้ าอย่่างไม่่น่า่ แปลกใจ” อาห์์เหม็็ด ฮััส
ซััน ประธานกรรมการบริิ หารแห่่งที่่�ปรึึกษาด้้ านข่่าวกรอง เกรย์์ ได
นามิิกส์์ กล่่าวกัับบิสิ เนส อิินไซเดอร์์ “แน่่นอนว่่าระบอบการปกครอง
แบบนี้้ �มัักพยายามแก้้ ปััญหาการก่่อความไม่่สงบด้้ วยการใช้้ กำำ�ลังั
และวากเนอร์์ ก็็คืือเครื่่�องมืือดัังกล่่าว” o
บทความฉบัับนี้้ �ปรากฏอยู่่ใ� นเล่่มที่่� 14 ฉบัับที่่� 3 ของแอฟริิ กา ดีีเฟนส์์ ฟอรััม ซึ่่ง� เป็็ นสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแอฟริิ กา
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การต่่อสู้้�กัับ
การค้้ามนุุษย์์
ในอ่่าวเบงกอล
ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่ าวเบงกอลเพื่่�อความร่่ วมมืือ
ด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่ วนมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ต่่ อสู้้�กัับการแสวงหาผลประโยชน์์ จากผู้้�หญิิงและเด็็ก
เรื่่�องโดย นางอนาซููอา บาซูู เรย์์  ชููดููรี่� ่ /มููลนิิธิิวิิจัยั สัังเกตการณ์์
ภาพโดย เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ก

ารค้้ ามนุุษย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการค้้ าสตรีีและเด็็ก
เป็็ นปัั ญหาเร่่งด่่วนสำำ�หรัับประเทศในโครงการอ่่าวเบงกอล
เพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาค
ส่่วน ทางการเห็็นพ้้ องว่่าเส้้ นทาง วิิธีีการ และกิิจกรรมของนัักค้้ ามนุุษย์์
ได้้ รัับการจััดระเบีียบอย่่างดีี โดยองค์์กรอาชญากรรมได้้ มีีระดัับการ
แทรกซึึมมากขึ้้ �นทั้้�งภายในและภายนอกภููมิิภาคอ่่าวเบงกอล เหยื่่�อส่่วน
ใหญ่่จากทั่่�วโลกจะเป็็ นผู้้�หญิิง ซึ่่ง� โดยมากจะเป็็ นหญิิงสาว แต่่เด็็กผู้้�
หญิิงก็็มีีมากขึ้้ �นด้้ วยเช่่นกััน
สถานการณ์์ในภููมิิภาคอ่่าวเบงกอลก็็ไม่่ต่า่ งกััน ตััวเลขที่่น่� า่ ตกใจของ
ผู้้�หญิิงและเด็็กที่่เ� ป็็ นเหยื่่อ� ในการค้้ ามนุุษย์์เพื่่อ� บัังคัับใช้้ แรงงานหรืือการ
ถููกปฏิิบัติั เิ ยี่่ย� งทาส (รวมถึึงค้้ าบริิการทางเพศ) เป็็ นเรื่่�องที่่น่� า่ กัังวลอย่่าง
ยิ่่ง� เนื่่อ� งจากข้้ อมููลสถิิติมีีข้
ิ ้ อจำำ�กัดั และมีีการโต้้ แย้้ ง จึึงทำำ�ให้้ ยากต่่อการ
สร้้างแผนที่่ส� ถานการณ์์อย่่างละเอีียดถี่่ถ้� ้ วน ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าว
เบงกอลเพื่่อ� ความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วน
ประกอบไปด้้ วย บัังกลาเทศ ภููฏาน อิินเดีีย พม่่า เนปาล ศรีีลัังกา และไทย
อย่่างไรก็็ตาม ข้้ อมููลที่่�มีีอยู่่ไ� ด้้ ดึึงดููดความสนใจจากประเทศสมาชิิก
โครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจาก
หลายภาคส่่วน การวิิเคราะห์์นี้้ �แสดงให้้ เห็็นภาพรวมของการค้้ าสตรีีใน
ภููมิิภาคอ่่าวเบงกอล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งบริิ เวณบัังกลาเทศ อิินเดีีย และ
เนปาล ซึ่่ง� เป็็ นเขตติิดต่่อกัันและเป็็ นศููนย์์กลางของอาชญากรรมข้้ าม
ชาติิที่่�มีีการจััดการในลัักษณะนี้้ �
ข้้ อมููลเผยให้้ เห็็นว่่าการค้้ ามนุุษย์์มีีความเกี่่�ยวข้้ องกัับการบัังคัับย้้าย
ถิ่่�นฐานอย่่างไร และก่่อให้้ เกิิดคำำ�ถามสำำ�คัญ
ั หลายประการ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
ผู้้�หญิิงและเด็็กตกเป็็ นเหยื่่�อของการค้้ ามนุุษย์์ได้้ อย่่างไร? มีีกลไกทาง
กฎหมายข้้ ามพรมแดนอะไรบ้้ างภายในภููมิิภาคอ่่าว? ประเทศสมาชิิก
โครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจาก
หลายภาคส่่วนในฐานะองค์์กรระดัับอนุุภููมิิภาคมีีการโต้้ ตอบอย่่างไร?
50
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การกำำ�หนดลัักษณะทั่่�วไป

องค์์การสหประชาชาติิได้้ รัับรองระเบีียบการว่่าด้้ วยการค้้ ามนุุษย์์ในเดืือน
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2543 ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้ ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2546
โดยได้้ ให้้ ความหมายของการค้้ ามนุุษย์์ว่า่ “การสรรหา การขนส่่ง การส่่ง
ผ่่าน การซ่่อนเร้้น หรืือการรัับซื้้ �อบุุคคล โดยมีีการคุุกคามหรืือการใช้้ กำ�ลั
ำ งั
หรืือการบีีบบัังคัับ การลัักพาตััว การฉ้้ อฉล หรืือการหลอกลวงในรููป
แบบอื่่น� ๆ การใช้้ อำ�ำ นาจในทางที่่ผิ� ดิ หรืือการใช้้ ตำ�ำ แหน่่งที่่มีีช่
� อ่ งโหว่่ หรืือ
การให้้ หรืือการรัับเงิินหรืือผลประโยชน์์เพื่่อ� ให้้ ได้้ มาซึ่่ง� ความยิินยอมจาก
บุุคคลที่่มีีอำ
� �ำ นาจเหนืือบุุคคลอื่่น� เพื่่อ� การแสวงหาผลประโยชน์์”
การแสวงหาประโยชน์์ รวมถึึงการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศในรููป
แบบต่่าง ๆ การบัังคัับใช้้ แรงงานหรืือบริิ การ การเป็็ นทาสหรืือการถููก
ปฏิิบัติั ที่ิ ่�คล้้ ายกัับการเป็็ นทาส ภาวะจำำ�ยอมเป็็ นทาสหรืือการค้้ าอวััยวะ
การค้้ ามนุุษย์์เป็็ นปรากฏการณ์์หลายมิิติิ รวมถึึงปัั จจััยทางสัังคม

เศรษฐกิิจ และอาชญากรรม เพศ สุุขภาพ การย้้ ายถิ่่�นฐาน
และการพััฒนา ตามรายงานของพัันธมิิตรระดัับโลกต่่อต้้ าน
การค้้ าสตรีีรายงานในหััวข้้อ “ความเสีียหายที่่�อาจได้้ รัับ:
ผลกระทบของมาตรการต่่อต้้ านการค้้ ามนุุษย์์ที่่�มีีต่่อสิิทธิิ
มนุุษยชนทั่่�วโลก”
ในช่่วงเพีียงหนึ่่ง� ทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา แนวโน้้ มของ
จำำ�นวนเหยื่่�อที่่�สามารถระบุุตัวต
ั นได้้ และนัักค้้ ามนุุษย์์ที่่�ถููก
ตััดสิินว่่ามีีความผิิดทั่่�วโลกมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้ �น ตามรายงาน
ของ “รายงานระดัับโลกว่่าด้้ วยการค้้ ามนุุษย์์ พ.ศ. 2561”
โดยสำำ�นักั งานว่่าด้้ วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่ง
สหประชาชาติิ ยัังคงขาดแคลนข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับการค้้ ามนุุษย์์
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภููมิิภาคอ่่าวเบงกอล อย่่างไรก็็ตาม
สามารถนำำ�รายงานของสำำ�นักั งานว่่าด้้ วยยาเสพติิดและ

อาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิมาใช้้ เพื่่�อทำำ�ความเข้้ าใจ
กัับสถานการณ์์ในเอเชีียใต้้ และเอเชีียตะวัันออกได้้ รายงาน
ระบุุว่า่ จากจำำ�นวนผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อในการค้้ ามนุุษย์์ทั้้ �งหมด
ในเอเชีียใต้้ คิิดเป็็ นเพศหญิิงร้้อยละ 59 และเพศชายร้้อยละ
41 จากเหตุุการณ์์ทั้้ �งหมด จำำ�นวนการค้้ ามนุุษย์์เพื่่�อแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศ (ร้้อยละ 50) เกืือบเท่่ากัับจำำ�นวนการค้้ า
มนุุษย์์เพื่่�อบัังคัับใช้้ แรงงาน (ร้้อยละ 49)
ใน พ.ศ. 2559 ร้้อยละ 67 ของผู้้�ที่่ต� กเป็็ นเหยื่่อ� ทั้้�งหมด
ในการค้้ ามนุุษย์์ในเอเชีียตะวัันออกและแปซิิฟิิกเป็็ นผู้้�
หญิิง ประมาณร้้อยละ 60 ของเหยื่่อ� เหล่่านี้้ �ถููกค้้ ามนุุษย์์
เพื่่อ� แสวงหาประโยชน์์ทางเพศ และร้้อยละ 38 ถููกบัังคัับใช้้
แรงงาน ในเมีียนมาร์์ ผู้้�ที่่ต� กเป็็ นเหยื่่อ� ส่่วนใหญ่่เป็็ นผู้้�หญิิง
ในประเทศไทย มีีการค้้ ามนุุษย์์เพื่่อ� บัังคัับใช้้ แรงงานมากกว่่า

ที่่ส� ถานีีตำ�ำ รวจในกรุุง
นิิวเดลีีมีกี ารจััดแสดง
ภาพถ่่ ายของเด็็ก
อิินเดีียที่่สู� ู ญหาย
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เพื่่อ� แสวงหาประโยชน์์ทางเพศ และผู้้�ที่่ต� กเป็็ นเหยื่่อ� ส่่วนใหญ่่เป็็ นผู้้�ชาย
โดยทั้้�งสองประเทศนี้้ �มีีรายงานว่่าผู้้�หญิิงจำำ�นวนมากถููกตััดสิินว่่ามีีความ
ผิิดในฐานซื้้ �อขายมนุุษย์์ นัักค้้ ามนุุษย์์ที่ถูู่� กตััดสิินว่่ามีีความผิิดส่่วนใหญ่่
เป็็ นพลเมืืองของประเทศที่่ตั� ดั สิินว่่าพวกเขามีีความผิิด
สำำ�นักั งานว่่าด้้ วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ
รายงานว่่า เอเชีียใต้้ ถืือเป็็ นพื้้ �นที่่�ต้้นทางขนาดใหญ่่ของการค้้ ามนุุษย์์ไป
ยัังภููมิิภาคอื่่�น ๆ ของโลก มีีการตรวจพบผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อจากเอเชีียใต้้ ใน
ประเทศต่่าง ๆ มากกว่่า 40 ประเทศ จุุดหมายปลายทางหลัักจะอยู่่ใ� น
ตะวัันออกกลาง มีีการรายงานถึึงผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อในยุุโรปตะวัันตกและ
ยุุโรปใต้้ รวมถึึงในอเมริิ กาเหนืือในระดัับที่่�น้้อยกว่่า ผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อจาก
เอเชีียใต้้ โดยเฉพาะบัังกลาเทศและอิินเดีีย ก็็มักั จะถููกส่่งไปยัังเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ เช่่นกััน
ในขณะเดีียวกััน เส้้ นทางลำำ�เลีียงและจำำ�นวนของผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อที่่�
ตรวจพบก็็บ่ง่ ชี้้ �ได้้ ว่า่ การค้้ ามนุุษย์์จากเอเชีียตะวัันออกเป็็ นกระบวนการ
ในระดัับโลก เส้้ นทางลำำ�เลีียงจากภููมิิภาคดัังกล่่าวไปยัังอเมริิ กาเหนืือ
ตะวัันออกกลาง ตะวัันตก และยุุโรปกลางมีีความเกี่่�ยวข้้ องกัันอย่่าง
ชััดเจน ประเทศไทยเป็็ นจุุดหมายปลายทางของผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อจาก
กััมพููชา ลาว เมีียนมาร์์ และเวีียดนาม

เป็ นเหยื่อบางรายถูกบังคับใช้ แรงงานหรื อให้ บริ การทางเพศ
นักค้ ามนุษย์สง่ ตัวเด็กหญิงชาวโรฮีนจาภายในบังกลาเทศไปยังจิต
ตะกองและธากา และข้ ามชาติไปยังกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และ
โกลกาตา ประเทศอินเดีย เพื่อท�ำงานให้ บริ การทางเพศ นักค้ ามนุษย์
บางคนยังซื้อขายเด็กหญิงเหล่านี้ผา่ นอินเทอร์ เน็ตอีกด้ วย เมื่อผู้ที่ตก
เป็ นเหยื่อถูกส่งตัวไปค้ ามนุษย์ในประเทศอื่นแล้ ว เหยื่อเหล่านันจะสู
้ ญ
เสียสิทธิตา่ ง ๆ และกลายเป็ นคนไร้ สญ
ั ชาติอย่างแท้ จริ ง บางคนเริ่ มต้ น
จากการเป็ นแรงงานข้ ามชาติแต่จบลงด้ วยการท�ำงานในซ่อง โดยสาเหตุ
หลักเนื่องมาจากไม่มีช่องทางที่ปลอดภัยและได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ อง
ส�ำหรับแรงงานข้ ามชาติหญิงในการรับประกันการจ้ างงาน และยิ่งไป
กว่านันคื
้ อ ลืมเรื่ องการได้ รับค่าจ้ างในการท�ำงานไปได้ เลย
ในกรณีสว่ นใหญ่ การย้ ายถิน่ ฐานจะเกิดขึ้นโดยไม่มเี อกสารทาง
กฎหมายหรือเอกสารที่ได้ รับอนุญาต แรงงานหญิงไร้ ฝี มืออายุ 9 ถึง 25 ปี
ถือเป็ นกลุม่ ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการค้ ามนุษย์ รายงานขององค์การ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการค้ าสตรี ซึ่งเขียนโดยนางราธิกา คูมารัสวามี
ทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนของศรีลงั กา ระบุตวชี้ว
ั ดั
ส�ำคัญส�ำหรับจุดตัดที่เป็ นไปได้ ระหว่างการค้ ามนุษย์และการย้ ายถิน่ ฐาน
การเติบโตของกระแสการย้ ายถิน่ ฐานและการค้ ามนุษย์เป็ นผลมาจาก
ปั จจัยหลายด้ านรวมกัน การไม่ร้ ูหนังสือ ความยากจน ความขัดแย้ งทาง
พิจารณาเขตประเทศบังกลาเทศ-อินเดีย-เนปาลเป็นพิเศษ
ชนชัน้ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมืองและชาติพนั ธุ์
ตามรูปแบบภูมิภาคของการค้ ามนุษย์ดงั กล่าว นักวิเคราะห์และทางการ มีสว่ นเพิม่ ความเสี่ยงของกลุม่ คนชายขอบ ซึ่งท�ำให้ พวกเขาเสี่ยงต่อการ
ได้ จดั กลุม่ ประเทศบางประเทศให้ เป็ นประเทศต้ นทางและประเทศจุด
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขันร้
้ ายแรงมากยิง่ ขึ้น
หมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จริ งนันกลั
้ บมีความซับซ้อน
กลไกทางกฎหมายข้ามพรมแดน
มากยิ่งกว่า เช่น อินเดีย ที่ไม่ได้ เป็ นเพียงประเทศปลายทางเท่านัน้ แต่
จนกระทั่่�งเมื่่�อไม่่นานนี้้ � รััฐบาลแห่่งชาติิของประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าว
ยังเป็ นทางผ่านอีกด้ วย โดยถือเป็ นพื้นที่ตัวกลาง จากทุกแห่งที่ผู้หญิง
เบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วน
และเด็กถูกค้ ามนุษย์ภายในภูมิภาคและทั่วโลก ในขณะที่บังกลาเทศ
ก็็ไม่่ได้้ ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับปััญหาการค้้ ามนุุษย์์ข้้ามพรมแดน อย่่างไร
และเนปาลเป็ นเพียงประเทศต้ นทางเท่านัน้
รายงานเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยว่าบังกลาเทศและเนปาลเป็ นสองผู้จดั หา ก็็ตาม ในปัั จจุุบันั ภููมิิภาคส่่วนใหญ่่ได้้ ให้้ คำำ�มั่่น� ในระดัับชาติิที่่�จะต่่อสู้้�กัับ
ปัั ญหาการค้้ าสตรีีและเด็็ก บัังกลาเทศ อิินเดีีย และเนปาลอาจเป็็ น
รายใหญ่ที่สุดที่มีการน�ำเข้ าการค้ ามนุษย์มาในอินเดีย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
2.17 และร้ อยละ 2.6 ตามล�ำดับ รายงานของกองอ�ำนวยการยุตธิ รรมและ กลุ่่�มประเทศที่่�พยายามต่่อสู้้�กัับปััญหาดัังกล่่าวมากที่่�สุดุ โดยการผ่่าน
ร่่างกฎหมายระดัับชาติิ อย่่างไรก็็ตาม กฎหมายภายในประเทศยัังคง
การดแู ลร่วมกับกองก�ำลังรักษาความปลอดภัยชายแดนอินเดีย พบว่าผู้
ั ั ญหาในการดำำ�เนิินการและการบัังคัับใช้้ จะเห็็นได้้ ว่า่ การ
หญิงและเด็กชาวบังกลาเทศอายุ 12 ถึง 30 ปี มากกว่า 500,000 คน ถูก เผชิิญอยู่่�กับปั
ได้้ รัับการยกเว้้ นโทษยัังคงมีีอยู่่แ� ม้้ ว่า่ จะมีีกฎหมายรองรัับแล้้ วก็็ตาม
ส่งไปยังอินเดียอย่างผิดกฎหมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ชาวเนปาล
เกอื บ 35,000 คน (ชาย 15,000 คน หญิง 15,000 คน และเด็ก 5,000
คน) ถกู ส่งเข้ ามาค้ ามนุษย์ในอินเดียตังแต่
้ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562 ตาม • การโต้ ตอบทวิภาคี
บัันทึึกความเข้้ าใจของบัังกลาเทศ-อิินเดีีย ที่่�ลงนามเมื่่�อ พ.ศ. 2558
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ถืือว่่ามีีความคืืบหน้้ าเป็็ นอย่่างมากในความพยายามป้้องกัันการค้้ า
องค์กรนอกภาครัฐที่ต่อสู้กบั การค้ ามนุษย์คาดการณ์วา่ ในแต่ละ
มนุุษย์์ โดยบัันทึึกความเข้้ าใจดัังกล่่าวได้้ มุ่่�งเน้้ นไปยัังสามด้้ าน อัันได้้ แก่่
วันจะมีผ้ หู ญิงถูกซื้อขายจากเนปาลไปยังอินเดียประมาณ 50 คน ชาว
เนปาลที่ตกเป็ นเหยื่อของการบังคับใช้ แรงงานมักถูกส่งตัวผ่านเมียนมาร์ การขยายความคำำ�นิิยามของบุุคคลที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อการค้้ ามนุุษย์์ การ
ส่่งตััวกลัับประเทศ และการจััดตั้้�งกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจร่่วม อิินเดีียได้้
และศรี ลงั กาไปยังประเทศปลายทางสุดท้ าย ชาวโรฮีนจาหลายแสน
วางแผนที่่�จะลงนามในข้้ อตกลงที่่�คล้้ ายคลึึงกัันกัับประเทศเพื่่�อนบ้้ าน
คนได้ หลบหนีออกจากรัฐยะไข่ในพม่าไปยังประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง
บังกลาเทศ ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในบรรดา อื่่�น ๆ อย่่างเมีียนมาร์์ และเนปาล
ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 คณะรััฐมนตรีีสหภาพอิินเดีียได้้
ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ ผู้หญิงและเด็กหญิงจ�ำนวนมากถูกซื้อขายเพื่อบริ การทาง
อนุุมัติั ิข้้อตกลงกัับเมีียนมาร์์ ว่า่ ด้้ วยความร่่วมมืือทวิิภาคีีเพื่่�อป้้องกัันการ
เพศในบังกลาเทศและอินเดีย
นักค้ ามนุษย์ได้ ลกั พาตัวผู้หญิงและเด็กชาวโรฮีนจาที่อยูร่ ะหว่างการ ค้้ ามนุุษย์์ ซึ่่ง� ยัังครอบคลุุมไปถึึงการช่่วยเหลืือ การฟื้้ น� ฟูู การส่่งกลัับ
ประเทศ และการรวบรวมกลุ่่�มผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อ ในประเทศไทย หน่่วย
เดินทาง รวมถึงผู้ที่อยูใ่ นค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศ และน�ำไปขายเพื่อ
บังคับแต่งงานในอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีรายงานว่ามีผ้ ที่ต
ู ก งานต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
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ของมนุุษย์์ สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ สำำ�นักั งานตรวจคนเข้้ าเมืือง
สำำ�นักั งานอััยการสููงสุุด และสำำ�นักั งานตุุลาการ ได้้ ให้้ ความร่่วมมืือกัับ
ตำำ�รวจเมีียนมาร์์ และหน่่วยงานอื่่�น ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือและเร่่งดำำ�เนิินการ
ส่่งตััวผู้้� ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อชาวเมีียนมาร์์ กลัับประเทศผ่่านศููนย์์ต้้อนรัับใน
เมีียวดีีใกล้้ กับช
ั ายแดนเมีียนมาร์์ -ไทย

สำำ�คัญ
ั ด้้ านการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายและการก่่ออาชญากรรมข้้ าม
ชาติิ โดยมีีผู้้�นำำ�เป็็ นอิินเดีีย ดัังนั้้�นจึึงมีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานร่่วม ซึ่่ง�
ประกอบด้้ วยกลุ่่�มย่่อย 4 กลุ่่�ม โดยแต่่ละกลุ่่�มมีีประเทศผู้้�นำำ�ได้้ แก่่ กลุ่่�ม
การแบ่่งปัั นข้้ อมููลข่่าวกรอง (ศรีีลัังกา) กลุ่่�มการจััดหาเงิินทุุนเพื่่�อการ
ก่่อการร้้าย (ไทย) กลุ่่�มประเด็็นทางกฎหมายและการบัังคัับใช้้ กฎหมาย
(อิินเดีีย) และกลุ่่�มการป้้องกัันการค้้ ายาเสพติิดและสารที่่�ออกฤทธิ์์�
• แนวทางของสมาคมเอเชีียใต้้ เพื่่�อความร่่ วมมืือระดัับภููมิิภาค
ต่่อจิิตประสาท (เมีียนมาร์์ ) และยัังคงไม่่มีีความชััดเจนว่่าการทำำ�
การลงนามในอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้ วยการค้้ ามนุุษย์์ พ.ศ. 2545 โดยสมาคม รััฐประหารเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ในเมีียนมาร์์ จะส่่งผลกระ
เอเชีียใต้้ เพื่่�อความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคถืือเป็็ นก้้ าวสำำ�คัญ
ั ในการ
ทบต่่อบทบาทของประเทศในการพยายามต่่อต้้ านการค้้ ามนุุษย์์อย่่างไร
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหาที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการค้้ ามนุุษย์์ข้้าม
เมื่่�อ พ.ศ. 2552 มีีการนำำ�อนุุสัญ
ั ญาโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความ
พรมแดนและการย้้ ายถิ่่�นฐานโดยไม่่มีีเอกสาร อย่่างไรก็็ตาม แม้้ จะได้้
ร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนว่่าด้้ วยความร่่วม
รัับการยกย่่องว่่าเป็็ นนิิมิิตหมายอัันดีีในการประสานงานแทรกแซงการ มืือในการต่่อสู้้�กัับการก่่อการร้้ายระหว่่างประเทศ การก่่ออาชญากรรม
ค้้ ามนุุษย์์ในระดัับภููมิิภาค แต่่อนุุสัญ
ั ญาฉบัับนี้้ �ก็็มีีข้้อจำำ�กัดั ประการ
ข้้ ามชาติิ และการค้้ ายาเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมายมาใช้้ อนุุสัญ
ั ญาดัังกล่่าว
แรกคืือ อนุุสัญ
ั ญาดัังกล่่าวได้้ นิิยามการค้้ ามนุุษย์์ภายใต้้ ขอบเขตที่่�
ประกอบด้้ วย 15 มาตรา ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็ นมาตรการในการสร้้างความเชื่่�อ
จำำ�กัดั ของการค้้ าประเวณีี คำำ�นิิยามนี้้ �จำำ�เป็็ นต้้ องได้้ รัับการขยายความ มั่่�น และประเทศสมาชิิกที่่�อยู่่�ภายใต้้ กฎหมายและข้้ อระเบีียบภายใน
ให้้ กว้้ างขึ้้ �น
ประเทศได้้ ให้้ คำำ�มั่่น� ว่่าจะร่่วมมืือในการต่่อสู้้�กัับการก่่อการร้้ายระหว่่าง
ประเทศ การก่่ออาชญากรรมข้้ ามชาติิ และการค้้ ายาเสพติิดและสารที่่�
• บทบาทของประเทศสมาชิิกโครงการอ่่ าวเบงกอลเพื่่�อความร่่ วม ออกฤทธิ์์�ต่อ่ จิิตประสาท รวมถึึงสารเคมีีตั้้�งต้้ นของสารเสพติิดดัังกล่่าว
มืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่ วน
ด้้ วยเช่่นกััน อย่่างไรก็็ตาม อนุุสัญ
ั ญาฉบัับนี้้ �ไม่่ได้้ กล่่าวถึึงการค้้ ามนุุษย์์
ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและ หรืือการย้้ ายถิ่่�นฐานโดยไม่่เอกสารถููกต้้ องตามกฎหมายแต่่อย่่างใด
เศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนได้้ ระบุุว่า่ การต่่อสู้้�กัับการก่่อการร้้ายและ
ประเทศสมาชิิกทั้้�งหมดได้้ ให้้ สัตั ยาบัันต่่ออนุุสัญ
ั ญาดัังกล่่าว
การก่่ออาชญากรรมระหว่่างประเทศเป็็ นหนึ่่ง� ในข้้ อกำำ�หนดเบื้้ �องต้้ นที่่�
ยกเว้้ นภููฏาน โดยหลัักการแล้้ ว ภููฏานเห็็นพ้้ องด้้ วยกัับวาระการต่่อสู้้�
สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ สำำ�หรัับการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและเพื่่�อรัักษาสัันติิภาพใน
กัับการค้้ ามนุุษย์์ แต่่ยังั คงไม่่มีีความชััดเจนในเรื่่�องสนธิิสัญ
ั ญาการ
ภููมิิภาค ในการประชุุมรััฐมนตรีีครั้้�งที่่�แปด ซึ่่ง� จััดขึ้้ �นที่่�กรุุงธากา เมื่่�อ
ส่่งผู้้�ร้้ายข้้ ามแดนในระดัับโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ าน
เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2548 ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อ
เทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วน เนื่่�องจากภููฏานได้้ ลงนามใน
ความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนได้้ เพิ่่�มส่่วน สนธิิสัญ
ั ญาส่่งผู้้�ร้้ายข้้ ามแดนทวิิภาคีีกัับอิินเดีียแล้้ ว
เจ้้ าหน้้ าที่่ตำ� �ำ รวจชาวเนปาลเฝ้้า
สัั งเกตการณ์์ ยานพาหนะสำำ �หรัับ
ผู้้�หญิิงและเด็็กหญิิงที่่อ� าจตกเป็็น
เหยื่่อ� ของการค้้ ามนุุษย์์
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คำำ�แนะนำำ�

ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่อ� ความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและ
เศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนยัังคงไม่่ได้้ ใช้้ มาตรการร่่วมกัันเพื่่อ� หยุุดยั้้�ง
การค้้ ามนุุษย์์ภายในเขตแดนของตน เมื่่อ� เทีียบกัับจำ�ำ นวนประชากรของ
ประเทศต่่าง ๆ ระดัับการโต้้ ตอบของกระบวนการยุุติธิ รรมดููเหมืือนจะถููก
จำำ�กัดั ไว้้ เช่่น เมื่่อ� พ.ศ. 2559 หลายประเทศในเอเชีียใต้้ ได้้ รายงานอััตราการ
ลงโทษที่่ต่ำ� �ำ� กว่่าเมื่่อ� เทีียบกัับประเทศในภููมิิภาคที่่มีี� ประชากรมากกว่่า ซึ่่ง�
สถานการณ์์ระหว่่างประเทศสมาชิิกในโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่อ� ความร่่วม
มืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนก็็มีีความคล้้ายคลึึงกััน
แม้้ ว่า่ รััฐบาลแห่่งชาติิจะประสบความสำำ�เร็็จในการริิ เริ่่� มการต่่อต้้ าน
การค้้ ามนุุษย์์ในภููมิิภาคอ่่าว แต่่การก่่ออาชญากรรมดัังกล่่าวก็็ยังั คงไม่่
ได้้ รัับการตรวจสอบใด ๆ การข้้ ามพรมแดนของประเทศถืือเป็็ นกิิจวััตร
ประจำำ�วันั ของผู้้�คนจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นบทบาทของเจ้้ าหน้้ าที่่�รัักษาความ
ปลอดภััยที่่�ด่า่ นชายแดนจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็ นอย่่างยิ่่�ง ความเสี่่�ยง
และการโต้้ ตอบที่่�เป็็ นไปได้้ ของการค้้ ามนุุษย์์อาจมีีการเผยแพร่่เพื่่�อ
เป็็ นข้้ อมููลที่่�เป็็ นประโยชน์์และควรมอบให้้ แก่่ผู้้�ลี้้ �ภััย ผู้้�พลััดถิ่่�นภายใน
ประเทศ และชุุมชนตามเส้้ นทางการย้้ ายถิ่่�นฐาน

ผู้้�ต้้องสงสัั ยที่่ค� วบคุุมตััวได้้ ถููกกล่่ าวหาว่่ าลัักลอบนำำ�ผู้้�อพยพชาวโรฮีีนจาเข้้ าไปใน
อิินโดนีีเซีีย เรืือบรรทุุกชาวโรฮีีนจาที่่ห� ลบหนีีออกจากเมีียนมาร์์ ตกเป็็นเหยื่่อ� ของเครืือข่่ าย
การค้้ามนุุษย์์ ระหว่่ างประเทศมููลค่่ าหลายล้้านดอลลาร์์

แน่่นอนว่่าบทบาทของประชาคมระหว่่างประเทศมีีความสำำ�คัญ
ั
ในการอำำ�นวยความสะดวกทางยุุทธศาสตร์์ การต่่อต้้ านการค้้ ามนุุษย์์
ในบริิ บทนี้้ � รายงานของสำำ�นักั งานว่่าด้้ วยยาเสพติิดและอาชญากรรม
แห่่งสหประชาชาติิ พ.ศ. 2561 ได้้ แนะนำำ�ให้้ ประชาคมระหว่่างประเทศ
“เร่่งดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถและความร่่วมมืือเพื่่�อหยุุด
การค้้ ามนุุษย์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในสถานการณ์์ความขััดแย้้ งและใน
สัังคมของเราทั้้�งหมดที่่�อาชญากรรมอัันแสนเลวร้้ ายนี้้ �ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป
ภายในเงามืืด” โดยรายงานดัังกล่่าวได้้ ระบุุว่า่ ในภาวะเศรษฐกิิจสัังคมที่่�
เลวร้้ ายหรืือสถานการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการกดขี่่�ข่ม่ เหงนี้้ � ผู้้�คนที่่�หลบหนีี
จากความขััดแย้้ งจะถููกบัังคัับให้้ โยกย้้ ายถิ่่�นฐาน ต้้ องยอมรัับข้้อเสนอ
งานที่่�โกงค่่าแรงในประเทศเพื่่�อนบ้้ าน หรืือข้้ อเสนอการแต่่งงานที่่�หลอก
ลวงซึ่่ง� นำำ�พวกเขาไปสู่่ส� ถานการณ์์ที่่�แสวงหาผลประโยชน์์ นอกจากนี้้ �
รายงานยัังระบุุอีีกว่่า “ความขััดแย้้ งด้้ วยกํําลัังอาวุุธมีีแนวโน้้ มที่่�จะส่่ง
ผลกระทบเชิิงลบต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�คนที่่�อาศััยอยู่่ใ� นพื้้ �นที่่�โดยรอบ
แม้้ ว่า่ พวกเขาจะไม่่ได้้ มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้ องกัับความรุุนแรงโดยตรงก็็ตาม และ
เช่่นเคย นัักค้้ ามนุุษย์์อาจพุ่่�งเป้้าไปยัังชุุมชนที่่�มีีความเปราะบางเป็็ น
พิิเศษ เนื่่�องจากการบัังคัับย้้ายถิ่่�นฐาน การที่่�ไม่่สามารถเข้้ าถึึงโอกาสใน
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การสร้้างรายได้้ การเลืือกปฏิิบัติั ิ และการแยกจากครอบครััว”
การวิิเคราะห์์นี้้ �ได้้ เสนอคำำ�แนะนำำ�ต่่อไปนี้้ �ในการจัับกุมุ การค้้ ามนุุษย์์
ในภููมิิภาคโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและ
เศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วน อัันได้้ แก่่
• มุุมมองแบบเป็็ นองค์์ รวมมากขึ้้น�
ภายใต้้ ขอบเขตของภาคส่่วนต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายและการก่่อ
อาชญากรรมข้้ ามชาติิของประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอล
เพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วน
ควรใช้้ ความพยายามที่่�มีีความมุ่่�งเน้้ นและประสานงานกัันมาก
ขึ้้ �นเพื่่�อรัับมืือกัับกลุ่่�มการค้้ ามนุุษย์์ที่่�เชื่่�อมโยงถึึงกัันทั้้�งหมด คำำ�
นิิยามของการค้้ ามนุุษย์์จะต้้ องได้้ รัับการพิิจารณาอย่่างเป็็ นองค์์
รวมมากยิ่่�งขึ้้ �น โดยผสานแง่่มุมุ ต่่าง ๆ ในการย้้ ายถิ่่�นฐานข้้ าม
พรมแดนโดยไม่่มีีเอกสารถููกต้้ องตามกฎหมายเข้้ าไปด้้ วย
สำำ�หรัับความร่่วมมืือในการข้้ ามพรมแดนที่่�เป็็ นไปได้้ ประเทศ
สมาชิิกจะต้้ องเสริิ มสร้้างความเชื่่�อมโยงระหว่่างโครงสร้้างพื้้ �น
ฐานและสถาบััน เพิ่่�มมาตรการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายและการก่่อ
อาชญากรรมข้้ ามชาติิผ่า่ นการรวมกัันของกฎ ข้้ อระเบีียบ และ
นโยบาย
• ความเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับมุุมมองของผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อ
ในขณะที่่�การค้้ ามนุุษย์์เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ทางเพศอาจกระทำำ�
การโดยอาชญากรผ่่านการใช้้ ความรุุนแรงทางร่่างกายและวิิธีีการ
บีีบบัังคัับอื่่�น ๆ ผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�ออาจติิดอยู่่ใ� นสถานการณ์์ดังั กล่่าว
โดยการถููกข่่มเหงและหลอกลวงได้้ ด้้วยเช่่นกััน สถาบัันต่่าง ๆ
ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการจััดการกัับการค้้ ามนุุษย์์ควรร่่วมมืือกัันเพื่่�อระบุุ
บริิ บทและความเป็็ นจริิ งที่่�ซับซ้
ั ้ อน ซึ่่ง� มัักเกิิดขึ้้ �นจากการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้ องการทางร่่างกาย
จิิตใจ สัังคม และเศรษฐกิิจของผู้้�ที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อ
• การแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููลอย่่ างเสรีี
เนื่่�องจากลัักษณะข้้ ามชาติิของการก่่ออาชญากรรมนี้้ � จึึงเป็็ นสิ่่�ง
สำำ�คัญ
ั ที่่�จะต้้ องมีีการแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููลอย่่างเสรีีและเป็็ นธรรม
ระหว่่างประเทศสมาชิิก ในกรณีีส่่วนใหญ่่ ข้้ อมููลของผู้้�ที่่�ตก
เป็็ นเหยื่่�อจะไม่่ได้้ รัับการเก็็บรวบรวมอย่่างเป็็ นระบบ เนื่่�องจาก
ประเทศส่่วนใหญ่่ในภููมิิภาคอ่่าวเป็็ นภาคีีของระเบีียบการว่่า
ด้้ วยการค้้ ามนุุษย์์ขององค์์การสหประชาชาติิและมีีกฎหมายที่่�
เหมาะสมอยู่่แ� ล้้ ว จึึงถึึงเวลาแล้้ วที่่�จะมุ่่�งเน้้ นไปที่่�การปฏิิบัติั ิตาม
บทบััญญััติิของระเบีียบการ ด้้ วยเจตนารมณ์์ของความรัับผิิด
ชอบร่่วมกัันและความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ การสนัับสนุุนจาก
ประเทศเพื่่�อนบ้้ านที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากกระแสการค้้ ามนุุษย์์
เหล่่านี้้ �สามารถช่่วยเร่่งความพยายามในการต่่อต้้ านการค้้ า
มนุุษย์์ได้้
• มีีส่่ วนร่่ วมกัับองค์์ การนอกภาครัั ฐและองค์์ กรระหว่่ าง
ประเทศ
แม้้ ว่า่ เครืือข่่ายการค้้ ามนุุษย์์ข้้ามชาติิยังั คงมีีอยู่่อ� ย่่างแพร่่หลาย
แต่่สามารถพบการโต้้ ตอบที่่�เหมาะสมได้้ โดยใช้้ ความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศและมาตรการความยุุติธิ รรมแห่่งชาติิ ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทั้้�งหลายที่่�เกี่่�ยวข้้ องในด้้ านนี้้ � รวมถึึงองค์์การนอกภาครััฐ

และองค์์กรระหว่่างประเทศ ควรมีีส่่วนร่่วมในการเจรจาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
• แก้้ ไขปัั ญหาเรื่� ่ องเพศ ปัั ญหาการย้้ ายถิ่่�นฐาน และปัั ญหา
แรงงาน
จำำ�นวนการค้้ าผู้้�หญิิงและเด็็กในภููมิิภาคโครงการอ่่าวเบงกอล
เพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วน
เพิ่่�มขึ้้ �นควบคู่่ไ� ปกัับจำำ�นวนการย้้ ายถิ่่�นฐานอย่่างผิิดกฎหมาย
และไม่่มีีเอกสารภายในภููมิิภาคที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นด้้ วยเช่่นเดีียวกััน การ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจ ความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และ
ความสงบในอีีกด้้ านหนึ่่ง� ของชายแดนทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นปัั จจััยดึึงดููด
เศรษฐกิิจที่่�เติิบโตขึ้้ �นทำำ�ให้้ ความต้้ องการแรงงานนำำ�เข้้ ามีีเพิ่่�ม
มากขึ้้ �น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เยาวชนหญิิง ซึ่่ง� เป็็ นที่่�ต้้องการ
เนื่่�องจากมีีการคาดการณ์์ว่า่ เยาวชนหญิิงจะปฏิิบัติั ิตามกฎ
ระเบีียบได้้ ดีีกว่่าและมีีแนวโน้้ มที่่�จะคััดค้้ านสภาพการทำำ�งานที่่�
ต่ำำ��กว่่ามาตรฐานน้้ อยกว่่าด้้ วยเช่่นกััน ประเทศสมาชิิกโครงการ
อ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและเศรษฐกิิจจาก
หลายภาคส่่วนควรมุ่่�งมั่่�นปฏิิบัติั งิ านในด้้ านการเชื่่�อมโยงปัั ญหา
ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับเพศ การย้้ ายถิ่่�นฐาน และแรงงาน
• การแทรกแซงการต่่ อต้้ านการค้้ ามนุุษย์์ ในเด็็ก
การค้้ าเด็็กถืือเป็็ นข้้ อกัังวลเร่่งด่่วน ควรมีีวิิธีีการแบบองค์์รวม
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของเด็็กในรููปแบบการแสวงหาประโยชน์์ การ
แทรกแซงการต่่อต้้ านการค้้ ามนุุษย์์ในเด็็กจะมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้ �นหากโครงการดัังกล่่าวได้้ รวมอยู่่ใ� นโครงการให้้ การศึึกษา
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสำำ�หรัับผู้้� คนทุุกคน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในพื้้ �นที่่�ที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อการค้้ ามนุุษย์์ เช่่น ค่่ายผู้้�ลี้้ �ภััย

บทสรุุป

ผู้้�อยู่่�อาศััยในเซฟเฮาส์์ ของ
องค์์ กรศากติิสมุุหะมีีส่่ วนร่่วม
ในชั้้�นเรีียนการศึึกษานอกระบบ
ในกาฐมาณฑุุ ประเทศเนปาล
องค์์ กรศากติิสมุุหะ เป็็นองค์์ กร
ที่่�เริ่่�มจััดตั้้�งโดยผู้้�ที่่ต� กเป็็นเหยื่่อ�
จากการค้้ามนุุษย์์ ซึ่่�งได้้มีีการ
จััดการและเสริิมสร้้างศัักยภาพ
ให้้แก่่ผู้้�รอดชีีวิติ โดยการให้้คำำ�
ปรึึกษาทางกฎหมาย จััดการ
ฝึึ กอบรมอาชีีพ ให้้ที่่�พักั พิิงและ
การบำำ�บััด

ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอล
เพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและ
เศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนกำำ�ลังั สรุุป
กฎบััตรและหลัักนิิติธิ รรม ซึ่่ง� จะเป็็ น
ผลดีีต่่อการรวบรวมปัั ญหาด้้ านการค้้ า
มนุุษย์์ในวาระที่่�สำำ�คัญ
ั ข้้ อมููลที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้ และได้้ รัับการปรัับปรุุงนั้้�นหาได้้ ยาก
อย่่างไรก็็ตาม ข้้ อมููลที่่�มีีอยู่่�ก็็ชี้้ �ให้้ เห็็นถึึง
สถานการณ์์ที่่�เลวร้้ าย โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�ง ในเขตติิดต่่อกัันของบัังกลาเทศ อิินเดีีย และเนปาล ซึ่่ง� ต้้ องการ
การโต้้ ตอบที่่�ทันั ท่่วงทีีและเหมาะสมจากทั้้�งรััฐบาลแห่่งชาติิและ
ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและ
เศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วน
ท้้ ายที่่�สุดุ แล้้ ว การจััดกลุ่่�มได้้ ระบุุว่า่ การต่่อสู้้�กัับการก่่อการร้้าย
และการก่่ออาชญากรรมระหว่่างประเทศเป็็ นหนึ่่ง� ในข้้ อกำำ�หนดเบื้้ �อง
ต้้ นที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ สำำ�หรัับสันั ติิภาพในภููมิิภาคนี้้ � การกำำ�หนดลำำ�ดับั ความ
สำำ�คัญ
ั นี้้ �จำำ�เป็็ นต้้ องมีีการแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููลที่่�มุ่่�งเน้้ นมากขึ้้ �นท่่ามกลาง
ประเทศสมาชิิกโครงการอ่่าวเบงกอลเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านเทคนิิคและ
เศรษฐกิิจจากหลายภาคส่่วนและมุุมมองแบบองค์์รวมที่่�มากขึ้้ �นเกี่่�ยว
กัับปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการซื้้ �อขายมนุุษย์์ o
มููลนิิธิิวิิจัยั สัังเกตการณ์์เผยแพร่่บทความนี้้ �เป็็ นครั้้�งแรกในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีีการ
เรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม หากต้้ องการดููรายงานต้้ นฉบัับ กรุุณาไป
ที่่� https://www.orfonline.org/research/strengthening-anti-human-trafficking-mechanisms-inthe-bay-of-bengal-region/
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การบููรณาการ

สิิ ทธิิ
มนุุษยชน
เข้ ้ากั ับการรั ักษาสั ันติิภาพ
ดร. นามีี ดิิ ราสซา และนายเจค เชอร์์ แมน/สถาบัันสัันติิภาพระหว่่างประเทศ

เ

องค์ ์การสหประชาชาติิส่่งเสริิมความพร้ ้อมในด้ ้านสำำ�คั ัญเพื่่� อ
เสริิมสร้ ้างการปฏิิบั ัติิงาน

เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปที่่�มุ่ง�่ พััฒนาประสิิทธิิภาพและความรัับผิิด
ชอบของปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิ สำำ�นักั
เลขาธิิการสหประชาชาติิและประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั พลและตำำ�รวจคาดว่่าจะ
เสริิ มสร้้างความพร้้ อมในการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรที่่�ประจำำ�การใน
ภาคสนาม ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้ องทำำ�ให้้ แน่่ใจว่่าผู้้�รัักษาสัันติิภาพมีีความรู้้� ความ
เชี่่�ยวชาญ การฝึึ กอบรม อุุปกรณ์์ และความคิิดที่่�จำำ�เป็็ นในการปฏิิบัติั ิ
ตามอำำ�นาจหน้้ าที่่�ตามหลัักการ ค่่านิิยม มาตรฐาน และนโยบายของ
องค์์การสหประชาชาติิ
ความพร้้ อมในการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรในเครื่่�องแบบมีีความ
สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ต่่อการส่่งมอบงานที่่ไ� ด้้ รัับมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตามมติิของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ กรมปฏิิบัติั ิ
การสัันติิภาพแห่่งสหประชาชาติิและกรมสนัับสนุุนภาคสนามจึึงได้้ จัดั
ทำำ�นโยบายการประกัันความพร้้ อมในการปฏิิบัติั งิ านและการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพตลอดจนแนวทางที่่เ� กี่่�ยวข้้ องเมื่่อ� พ.ศ. 2558 นัับตั้้�งแต่่มีี
การกำำ�หนดนโยบายดัังกล่่าวขึ้้ �น ได้้ มีีการยอมรัับบทบาทสำำ�คัญ
ั ของสิิทธิิ
มนุุษยชนในฐานะส่่วนหนึ่่ง� ของการปฏิิบัติั งิ านโดยรวมอย่่างค่่อยเป็็ น
ค่่อยไป เช่่น ในฐานะที่่เ� ป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของ “ปฏิิญญาว่่าด้้ วยความมุ่่ง� มั่่�น
ร่่วมกััน” ของการดำำ�เนิินการเพื่่อ� โครงการริิเริ่่�มรัักษาสัันติิภาพ ประเทศ
สมาชิิกและสำำ�นักั เลขาธิิการสหประชาชาติิได้้ ยืืนยัันอีีกครั้้�งว่่าปฏิิบัติั กิ าร
รัักษาสัันติิภาพมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการปกป้้องพลเรืือนและสิิทธิิมนุุษยชน
นอกจากนี้้ �ยัังตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็ นในการ “สนัับสนุุนการเตรีียม
ความพร้้ อมก่่อนการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรและขีีดความสามารถ
ที่่�จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับการปฏิิบัติั งิ านที่่�มีีประสิิทธิิภาพและนโยบายการคััด
กรองสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มีีอยู่่”� ประเทศสมาชิิกให้้ คำำ�มั่่น� ต่่อไปว่่า “เพื่่�อ
รัับรองว่่าบุุคลากรที่่�คาดหวัังจะมีีคุุณสมบััติติ ามมาตรฐานขององค์์การ
สหประชาชาติิสำำ�หรัับการให้้ บริิ การในปฏิิบัติั กิ ารรัักษาสัันติิภาพของ
องค์์การสหประชาชาติิ”
เราพยายามกำำ�หนดแนวคิิดเรื่่�องความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชน
สำำ�หรัับผู้้�รัักษาสัันติิภาพ ซึ่่ง� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเติิมเต็็มความพร้้ อมใน
การปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อให้้ ปฏิิบัติั กิ ารสัันติิภาพมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะ
สมกัับวััตถุุประสงค์์มากขึ้้ �น ในบริิ บทของปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพของ
องค์์การสหประชาชาติิ ความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนคืือขอบเขตที่่�
บุุคลากรจากประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั พลและตำำ�รวจเตรีียมพร้้ อมและเต็็มใจที่่�
จะร่่วมมืือกัับองค์์ประกอบด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนของภารกิิจและบููรณาการ
ด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนในเชิิงรุุก เข้้ ากัับการวางแผนและการปฏิิบัติั กิ าร รวม
ถึึงการดำำ�เนิินการตามกฎหมายคุ้้�มครองพลเรืือน
บนพื้้ �นฐานของกรอบนโยบาย มาตรฐาน และความริิเริ่่�มขององค์์การ
เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาสัั นติิภาพของเนปาลดำำ�เนิินการซ้้อมรบร่่วมกัับนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ ใน
มองโกเลีีย จ.ส.ต. บาลิินดา โอนีีล เดรเซล/กองกำำ�ลังั รัักษามาตุุภููมิิแห่่งกองทััพบกสหรััฐฯ

สหประชาชาติิที่มีี่� อยู่่� ความพร้้ อมดัังกล่่าวรวมถึึงพัันธกิิจของบุุคลากร
เหล่่านี้้ �ในการเคารพกฎหมายมนุุษยธรรมและสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศเมื่่อ� ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่ใ� นปฏิิบัติั กิ ารสัันติิภาพ นอกจากนี้้ �ยัังรวมถึงึ
พัันธกิิจภายใต้้ กฎบััตรสหประชาชาติิและนโยบายของสหประชาชาติิ
ในการส่่งเสริิมและพััฒนาสิิทธิิมนุุษยชนในการทำำ�งาน ตลอดจนการ
สนัับสนุุนจากองค์์การสหประชาชาติิเพื่่อ� ช่่วยให้้ บรรลุุพัันธกิิจนี้้ �
ความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�รัักษาสัันติิภาพได้้ รัับการรัับรอง
โดยประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั พลและตำำ�รวจและองค์์การสหประชาชาติิ ซึ่่ง� ควร
สนัับสนุุนและประเมิินความพร้้ อมดัังกล่่าวโดยบููรณาการสิิทธิิมนุุษยชน
และกฎหมายมนุุษยธรรมเข้้ ากัับการสร้้ าง รููปแบบการปฏิิบัติั งิ าน และ
การประเมิินบุุคลากรในเครื่่�องแบบ ซึ่่ง� รวมถึึงการรวมกฎหมายนี้้ �เข้้ า
กัับนโยบาย ขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ านมาตรฐาน และกลไกที่่�เป็็ นแนวทาง
ในการสร้้ างกำำ�ลังั พลและกระบวนการก่่อนการส่่งกำำ�ลังั พล โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งเกี่่�ยวกัับข้้ อกำำ�หนดการฝึึ กอบรมและอุุปกรณ์์และการรัับรอง
การคััดกรอง และกระบวนการคััดเลืือก

ทหารเนปาลร่่วมมืือกัับทหารจากหลายประเทศระหว่่างการฝึึ กปฏิิบััติกิ ารเพื่่อ� สัั นติิภาพ
ระดัับโลกที่่�นำำ�โดยกองทััพเนปาล จ.ส.ต. เอพริิล เดวิิส/กองทััพบกสหรััฐฯ

ความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนยัังรวมถึึงการวางกลไกความรัับผิิด
ชอบทางกฎหมายและในทางปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ให้้ แน่่ใจว่่าบุุคลากรในเครื่่�อง
แบบปฏิิบัติั ติ ามพัันธกิิจด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนของตน เราวิิเคราะห์์โอกาส
และช่่องว่่างในความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชน โดยสำำ�รวจวิิธีีการปรัับปรุุง
ความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�รัักษาสัันติิภาพ รวมถึึงการเตรีียม
ความพร้้ อม ความสามารถ ศัักยภาพ และความมุ่่ง� มั่่�นที่่จ� ะเคารพและส่่ง
เสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและบููรณาการเข้้ ากัับการทำำ�งานภาคพื้้ �นดิิน
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เจ้้ าหน้้ าที่่รั� ักษาสัั นติิภาพชาวอิินเดีียยืืนเฝ้้า
อยู่่�ที่ฐ่� านปฏิิบััติกิ ารเคลื่่อน
� ที่่ข� ององค์์ การ
สหประชาชาติิที่ช่� านเมืืองบููนากานา ในจัังหวััด
คีีวููเหนืือที่่ไ� ม่่สงบของสาธารณรััฐประชาธิิปไตย
คองโก เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

กรอบความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ครอบคลุุมจะรวมถึึงกลไกใน
การบููรณาการการพิิจารณาด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนเข้้ ากัับรููปแบบการปฏิิบัติั ิ
งานและวิิธีีปฏิิบัติั ิของบุุคลากรในเครื่่�องแบบก่่อน ระหว่่าง และหลัังการ
เคลื่่�อนกำำ�ลังั พล เราเริ่่� มกระบวนการพััฒนากรอบแนวคิิดนี้้ �โดยมุ่่�งเน้้ น
ไปที่่�ขั้้ �นตอนที่่�จำำ�เป็็ นในการเตรีียมความพร้้ อมและการปรัับใช้้ บุคุ ลากร
ในเครื่่�องแบบผ่่านการสร้้างกำำ�ลังั พล การประเมิินผล และการฝึึกอบรม
ก่่อนการส่่งกำำ�ลังั พล

ปกป้้องผู้้�คนจากภััยคุุกคามต่่อสิิทธิิในการมีีชีีวิิตและจากการปฏิิบัติั ที่ิ ่�
โหดร้้าย ตามที่่�กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนกำำ�หนด การคุ้้�มครองพลเรืือน
จะดำำ�เนิินการผ่่านสามระดัับ คืือ การเจรจาและการมีีส่่วนร่่วม การให้้
ความคุ้้�มครองทางร่่างกาย และการสร้้างสภาพแวดล้้ อมในการคุ้้�มครอง
กิิจกรรมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของงานนี้้ �อาจรวมถึึงการ
ตรวจสอบและการติิดตามการละเมิิด การกระตุ้้�นกฎหมายมนุุษยธรรม
ระหว่่างประเทศ และการต่่อสู้้�กัับการละเมิิด ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้ �มีีส่่วนช่่วย
ในการป้้องกัันและตอบโต้้ ต่อ่ ภััยคุุกคามจากความรุุนแรงทางร่่างกาย
สิิทธิิมนุุษยชนในการรั ักษาสั ันติิภาพขององค์ ์การ
ต่่อพลเรืือน นโยบายขององค์์การสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยการคุ้้�มครอง
สหประชาชาติิ
พลเรืือนยึึดมั่่�นในกฎหมายระหว่่างประเทศโดยอธิิบายถึึงคำำ�สั่่ง� ของการ
สิิทธิิมนุุษยชนถืือเป็็ นหน้้ าที่่�หลักั ของปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพของ
คุ้้�มครองพลเรืือนว่่าเป็็ น “การแสดงให้้ เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของประชาคม
องค์์การสหประชาชาติิ ไม่่ว่า่ ภารกิิจจะมีีคำำ�สั่่ง� ด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง ระหว่่างประเทศในการป้้องกัันการละเมิิดกฎหมายมนุุษยธรรมระหว่่าง
ชััดแจ้้ งหรืือไม่่ก็็ตาม ปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพส่่วนใหญ่่ที่่�รวมถึึงปฏิิบัติั ิ
ประเทศ กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ และกฎหมายผู้้�ลี้้ �ภััย
การรัักษาสัันติิภาพหลายมิิติิทั้้ �งหมด มีีอำำ�นาจหน้้ าที่่�ประกอบไปด้้ วย
ระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้ องที่่�ร้้ายแรงที่่�สุดุ ” ที่่� “ต้้ อง
การส่่งเสริิ มและปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนผ่่านการตรวจสอบและสอบสวน ดำำ�เนิินการตามทั้้�งตััวบทและเจตนารมณ์์ของกรอบกฎหมายเหล่่านี้้ �”
การวิิเคราะห์์และรายงาน การสร้้างขีีดความสามารถสำำ�หรัับสถาบัันของ
การประสานงานอย่่างใกล้้ ชิิดระหว่่างเจ้้ าหน้้ าที่่�ด้้านสิิทธิิมนุุษย
รััฐ รวมถึึงสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ และภาคประชาสัังคม การ
ชน บุุคลากรทางทหาร และตำำ�รวจ ช่่วยให้้ ภารกิิจสามารถใช้้ ความ
เตืือนภััยล่่วงหน้้ า การคุ้้�มครองพลเรืือน และการสนัับสนุุนรััฐบาลในการ เชี่่�ยวชาญประเภทต่่าง ๆ และเครื่่�องมืือที่่�เกี่่�ยวข้้ อง และความได้้ เปรีียบ
ต่่อสู้้�กัับการยกเว้้ นโทษ
เชิิงเปรีียบเทีียบ เพื่่�อส่่งผลกระทบให้้ มากที่่�สุดุ ต่่อภารกิิจการคุ้้�มครอง
นอกจากนี้้ � ปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพหลายแห่่งยัังได้้ รัับมอบอำำ�นาจ พลเรืือน นอกเหนืือจากคำำ�สั่่ง� เฉพาะภารกิิจสำำ�หรัับการคุ้้�มครองพลเรืือน
ให้้ คุ้้� มครองพลเรืือน ซึ่่ง� เป็็ นวััตถุปุ ระสงค์์ที่่�อาศััยความพยายามเชิิงบููรณา และสิิทธิิมนุุษยชน ปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพของสหประชาชาติิทั้้ �งหมด
การของทหาร ตำำ�รวจ และพลเรืือน รวมถึึงฝ่่ายสิิทธิิมนุุษยชน การ
และบุุคลากรของสหประชาชาติิทั้้ �งหมดมีีหน้้ าที่่�ตามกฎหมายในการ
ปฏิิบัติั กิ ารเหล่่านี้้ �อาจมีีคำำ�สั่่ง� ด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ชัดั เจน
ปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนและกฎหมายด้้ านมนุุษยธรรม
ในบริิ บทของปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพ การคุ้้�มครองพลเรืือนหมาย
และผู้้�ลี้้ �ภััยระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งต้้ องรัักษาหลัักสิิทธิิมนุุษยชนของ
ถึึงการป้้องกัันภััยคุุกคามจากความรุุนแรงทางร่่างกาย ดัังนั้้�นจึึงมีีความ สหประชาชาติิเมื่่�อปฏิิบัติั ิตามคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว
เชื่่�อมโยงอย่่างใกล้้ ชิิดกัับงานด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มุ่่�งรัับประกัันสิิทธิิใน
หลัักการที่่�สำำ�คัญ
ั ขององค์์การสหประชาชาติิระบุุว่า่ “กฎหมายสิิทธิิ
การมีีชีีวิิตและความสมบููรณ์์ทางร่่างกาย และพัันธกิิจเชิิงบวกในการ
มนุุษยชนระหว่่างประเทศเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของกรอบบรรทััดฐานสำำ�หรัับ
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ปฏิิบัติั กิ ารรัักษาสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิ” และยืืนยัันว่่า
“บุุคลากรรัักษาสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิ ไม่่ว่า่ จะเป็็ นทหาร
ตำำ�รวจ หรืื อพลเรืื อน ควรเข้้ าใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านของพวกเขาเกี่่�ยวข้้อง
กัับสิทิ ธิิมนุษุ ยชนอย่่างไร” เอกสารนโยบายขององค์์การสหประชาชาติิ
ยัังได้้ รัับการเน้้ นย้ำำ ��และอธิิบายอย่่างต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกับคว
ั ามเป็็ น
ศููนย์์กลางของสิิทธิิมนุษุ ยชนในปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพ
นโยบายสหประชาชาติิ พ.ศ. 2554 ควบคุุมการบููรณาการสิิทธิิ
มนุุษยชนเข้้ ากัับปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพทั้้�งหมด รวมถึึงภารกิิจทางการ
เมืืองพิิเศษและปฏิิบัติั กิ ารรัักษาสัันติิภาพ นโยบายนี้้ �กำำ�หนดให้้ ภารกิิจ
ที่่�ไม่่มีีคำำ�สั่่ง� ด้้ านสิิทธิิมนุษุ ยชนต้้ องยึึดถืือและยกระดัับมาตรฐานสิิทธิิ
มนุุษยชนและหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ต่อ่ สิิทธิิมนุษุ ยชนผ่่าน
การดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่ง� โดยกำำ�หนดบทบาทขององค์์ประกอบภารกิิจ
และส่่วนต่่าง ๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนสิิทธิิมนุษุ ยชนผ่่านการทำำ�หน้้ าที่่�ของตน
ความพร้ ้อมด้ ้านสิิทธิิมนุุ ษยชนในการสร้ ้างกำำ�ลั ังพล

ในรายงานเกี่่�ยวกับั การดำำ�เนิินการตามข้้ อเสนอแนะของคณะ
กรรมการอิิสระระดัับสูงู ว่่าด้้ วยการปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพ เลขาธิิการ
สหประชาชาติิได้้ ชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า “จำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�บุคุ ลากรขององค์์การ
สหประชาชาติิ ทั้้�งพลเรืื อนและทหาร ต้้ องดำำ�เนิินการในลัักษณะที่่�
สอดคล้้ องกัับค่า่ นิิยมของเรา” และ “ประวััติด้ิ ้ านสิิทธิิมนุษุ ยชนและผล
การดำำ�เนิินงานของประเทศที่่�มีีส่ว่ นร่่วมเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในเรื่่� องนี้้ �” เพื่่�อ
ทหารศรีีลังั กาเดิินขบวนระหว่่ างการเดิินสวน
สนามในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 ก่่ อนจะออก
ไปปฏิิบััติหิ น้้ าที่่�รัักษาสัั นติิภาพขององค์์ การ
สหประชาชาติิในมาลีี เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ให้้ สอดคล้้ องกัับเรื่่� องนี้้ � สิิทธิิมนุษุ ยชนถืือเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการ
สร้้ างกำำ�ลังั พลตั้้�งแต่่การคััดกรองไปจนถึึงการคััดเลืือกบุุคลากร มีีความ
พยายามหลายประการที่่�จะทำำ�ให้้ แน่่ใจว่่าผู้้�รัักษาสัันติิภาพที่่�เคลื่่�อน
กำำ�ลังั พลไปไม่่ได้้ กระทำำ�การละเมิิดสิทิ ธิิมนุษุ ยชน อย่่างไรก็็ตาม ระบบ
ในปัั จจุุบันั มุ่่�งเน้้ นไปที่่�การคััดแยกผู้้�กระทำำ�ความผิิดผ่า่ นนโยบายและ
กระบวนการทางการเป็็ นหลััก มากกว่่าที่่�จะสนัับสนุนุ ผู้้�สมััครที่่�แสดงให้้
เห็็นถึึงความพร้้อมในการส่่งเสริิ มและปกป้้องสิิทธิิมนุษุ ยชน
กระบวนการสร้้ างกำำ�ลังั พลยัังรวมถึึงการตรวจเยี่่�ยมประเทศที่่�ให้้ การ
สนัับสนุนุ เช่่น การตรวจเยี่่�ยมการประเมิินและการให้้ คำำ�ปรึึกษา การ
ตรวจเยี่่�ยมการให้้ คำำ�ปรึึกษาเชิิงปฏิิบัติั กิ าร (ไม่่บังั คัับ) และการตรวจ
เยี่่�ยมก่่อนการส่่งกำำ�ลังั พล การตรวจเยี่่�ยมเหล่่านี้้ �มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อ
ให้้ แน่่ใจว่่าหน่่วยทหารแต่่ละหน่่วยจะพร้้อมสำำ�หรัับปฏิิบัติั กิ ารรัักษา
สัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิ การตรวจเยี่่�ยม การประเมิินและ
การให้้ คำำ�ปรึึกษา จะดำำ�เนิินการก่่อนที่่�จะมีีการจััดตั้้ �งหน่่วย และมุ่่�งเน้้ น
ไปที่่�การตรวจสอบความพร้้อมของประเทศในการมีีส่่วนร่่วมในปฏิิบัติั ิ
การเพื่่�อสัันติิภาพ ทั้้�งในแง่่ของการฝึึ กอบรมและความสามารถในการ
ดำำ�รงอยู่่�ของหน่่วย นอกเหนืือจากความสามารถในการเป็็ นทหารแล้้ ว
ความประพฤติิ และระเบีียบวิินัยั รวมถึึงการแสวงหาประโยชน์์และการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศก็็สามารถเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการประเมิินนี้้ �ได้้
การตรวจเยี่่�ยมก่่อนเคลื่่�อนกำำ�ลังั สำำ�หรัับหน่่วยทหารซึ่่ง� นำำ�
โดยสำำ�นักั งานกองบริิ การสร้้ างกำำ�ลังั พลและกิิจการทางทหารแห่่ง

สหประชาชาติิ รวมถึึงผู้้�แทนจากศููนย์์ฝึึ กอบรมแบบบููรณาการและทีีม
ยุุทโธปกรณ์์ของประเทศผู้้�สนัับสนุุนกำำ�ลังั ของกรมสนัับสนุุนปฏิิบัติั กิ าร
มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อตรวจสอบขีีดความสามารถของประเทศและประเมิิน
ความสามารถในการมีีส่่วนร่่วม ล่่าสุุดนี้้ � การตรวจเยี่่�ยมก่่อนการเคลื่่�อน
กำำ�ลังั ที่่�ได้้ รัับการปรัับปรุุงได้้ ครอบคลุุมถึึงการตรวจสอบความถููกต้้ อง
ของทัักษะทางทหาร รวมถึึงการคุ้้�มครองพลเรืือน
เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการประเมิินเหล่่านี้้ � สำำ�นักั งานกิิจการ
ทหารได้้ ตรวจสอบงาน เงื่่�อนไข และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการ
คุ้้�มครองพลเรืือนสำำ�หรัับหน่ว่ ยทหารราบตามคู่่�มืือกองพลทหารราบ
สหประชาชาติิฉบัับปรัับปรุุง น่่าสัังเกตว่่า สำำ�นักั งานข้้ าหลวงใหญ่่เพื่่�อ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ ไม่่ได้้ เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของการอภิิปราย
เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดกรอบความพร้้ อมในการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับประเทศ
ที่่�มีีกำำ�ลังั พลและตำำ�รวจ
แม้้ ว่า่ สิิทธิิมนุุษยชนจะได้้ รัับการกล่่าวถึึงว่่าเป็็ นหนึ่่ง� ในตััวแปรของ
ความพร้้ อมในการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยทหาร แต่่ก็ไ็ ม่่มีีผู้้� เชี่่ย� วชาญด้้ าน
สิิทธิิมนุุษยชนคนใดมีีส่่วนร่่วมอย่่างเป็็ นระบบในการตรวจเยี่่ย� มเพื่่อ� ให้้
คำำ�ปรึึกษาและการตรวจเยี่่ย� มก่่อนส่่งกำำ�ลังั พลเหล่่านี้้ � การตรวจเยี่่ย� ม
มัักจะมุ่่�งเน้้ นไปที่่ข้� ้ อกำำ�หนดด้้ านการฝึึกอบรมและอุุปกรณ์์ และรวมถึึง
การฝึึกซ้้ อมต่่าง ๆ ซึ่่ง� เป็็ นขั้้�นตอนของหน่่วยงานที่่ต้� ้ องทำำ�เพื่่อ� ให้้ ตระหนััก
ถึึงกระบวนการที่่ป� ระเทศที่่มีีกำ
� �ลั
ำ งั พลและตำำ�รวจได้้ จัดั ตั้้�งขึ้้ �นอย่่างเป็็ น
ทางการ เพื่่อ� ให้้ สอดคล้้ องกัับมาตรฐานความพร้้ อมในการปฏิิบัติั งิ าน
ตามที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้ ในนโยบายขององค์์การสหประชาชาติิ ดัังนั้้�น จึึงไม่่จำ�ำ เป็็ น
ต้้ องประเมิินความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนนอกเหนืือจากการตรวจสอบ
การมีีอยู่่�ของหลัักสููตรการฝึึกอบรมขั้้�นพื้้ �นฐานเกี่่ย� วกัับสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนใน
ระหว่่างการฝึึกอบรมก่่อนการส่่งกำำ�ลังั พล หากการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
งานในภารกิิจเผยให้้ เห็็นช่่องว่่างของสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับหน่ว่ ยใดหน่่วย
หนึ่่ง� ในระหว่่างการเคลื่่อ� นกำำ�ลังั ปฏิิบัติั กิ ารในภารกิิจรัักษาสัันติิภาพ ใน
ทางทฤษฎีีแล้้ ว สามารถรวมอยู่่ใ� นการตรวจเยี่่ย� มก่่อนการส่่งกำำ�ลังั พล
ครั้้�งต่่อไปและจะมีีการหารืือกัับประเทศที่่มีีส่
� ว่ นร่่วม อย่่างไรก็็ตามในทาง
ปฏิิบัติั ิ ความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนถืือเป็็ นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ในระหว่่าง
การประเมิินเหล่่านี้้ �มากน้้ อยแค่่ไหน ยัังต้้ องรอดููกัันต่่อไป
ตามที่่�ได้้ รัับการยอมรัับโดยเจ้้ าหน้้ าที่่�องค์์การสหประชาชาติิ สิิทธิิ
มนุุษยชนยัังคงเป็็ นประเด็็นที่่�ละเอีียดอ่่อนและไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ที่่�ชัดั เจน
เกี่่�ยวกัับวิิธีีการมีีส่่วนร่่วมกัับประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั พลและตำำ�รวจในเรื่่�อง
นี้้ � นอกเหนืือจากภาษามาตรฐานที่่�ปรากฏในบัันทึึกทางการทููตและข้้ อ
กำำ�หนดในการรัับรองตนเอง นอกจากนี้้ �ยัังมีีการให้้ ความช่่วยเหลืือใน
การสร้้างกำำ�ลังั พลอย่่างแข็็งขัันซึ่่ง� ข้้ อกำำ�หนดสำำ�หรัับประเทศที่่�สนัับสนุุน
กำำ�ลังั พล รวมถึึงการฝึึกอบรมที่่�สำำ�คัญ
ั และการจััดหาเอกสารจำำ�นวน
มากเป็็ นภาระอยู่่แ� ล้้ ว เป็็ นผลให้้ ความต้้ องการกรอบแนวคิิดอื่่�นเกี่่�ยวกัับ
ความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนจึึงยัังคงมีีอยู่่อ� ย่่างจำำ�กัดั ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
การพิิจารณาการคุ้้�มครองพลเรืือนเพิ่่�งได้้ รัับการขยายขอบเขตในการ
ประเมิินหน่่วยของผู้้�บััญชาการกองกำำ�ลังั และภาคส่่วนเท่่านั้้�น
การฝึึ กอบรมก่่อนการส่่งกำำ�ลั ังพล:
ความรั ับผิิดชอบต่่อประเทศชาติิ

ประเทศสมาชิิกมีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบในการฝึึกอบรมก่่อนการส่่งกำำ�ลังั
พลของบุุคลากรทางทหารและตำำ�รวจที่่�ได้้ รัับมอบหมายในปฏิิบัติั ิการ
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รัักษาสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิ เพื่่�อช่่วยเหลืือประเทศที่่�มีี
กำำ�ลังั พลและตำำ�รวจ ศููนย์์ฝึึ กอบรมแบบบููรณาการของกรมปฏิิบัติั ิการ
สัันติิภาพได้้ พัฒ
ั นาและปรัับปรุุ งเอกสารการฝึึกอบรมที่่�ได้้ มาตรฐาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ อาศััยความเชี่่�ยวชาญที่่�สำำ�คัญ
ั จากทั่่�วทั้้ �งระบบของ
องค์์การสหประชาชาติิ รวมถึึงจากสำำ�นักั งานข้้ าหลวงใหญ่่เพื่่�อสิิทธิิ
มนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ ศููนย์์ฝึึ กอบรมแบบบููรณาการยัังสนัับสนุุน
ประเทศสมาชิิกในการจััดการฝึึ กอบรมในสองวิิธีี คืือ ผ่่านทีีมฝึึ กอบรม
เคลื่่�อนที่่� ซึ่่ง� ช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการฝึึกอบรมระดัับชาติิ และ
ผ่่านหลัักสููตรการฝึึกอบรมผู้้�ฝึึ กสอนสำำ�หรัับผู้้� สอนของประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั
พลและตำำ�รวจที่่�ให้้ การฝึึกอบรมก่่อนการส่่งกำำ�ลังั พลให้้ กับบุ
ั คุ ลากรใน
เครื่่�องแบบของชาติิ
ในหลัักสููตรที่่�ประกอบด้้ วยเนื้้ �อหาด้้ านสิิทธิิมนุุษยชน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ของสำำ�นักั งานข้้ าหลวงใหญ่่เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิมักั
จะมีีส่่วนร่่ วมในการฝึึ กอบรมทั้้�งสองประเภท โดยขึ้้ �นอยู่่�กับั ขีีดจำำ�กัดั
ความสามารถของสำำ�นักั งานข้้ าหลวงใหญ่่เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
สหประชาชาติิ เอกสารหลัักประกอบการฝึึกอบรมก่่อนการส่่งกำำ�ลังั
พลขององค์์การสหประชาชาติิเป็็ นพื้้ �นฐานร่่ วมกัันสำำ�หรัับบุคุ คลากร
ทางทหารและตำำ�รวจทุุกคนในการทำำ�ความเข้้ าใจหลัักการ แนวทาง
และนโยบายการรัักษาสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิ เอกสาร
เหล่่านี้้ �ครอบคลุุมองค์์ประกอบทั่่�วไป เฉพาะทาง และเฉพาะภารกิิจ
นอกจากนี้้ �ยัังรวมถึึงหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับกรอบกฎหมายสำำ�หรัับการรัักษา
สัันติิภาพของสหประชาชาติิ เช่่น ภาพรวมของกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
ระหว่่างประเทศและกฎหมายมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศ หน้้ าที่่�ของ
บุุคลากรรัักษาสัันติิภาพของสหประชาชาติิในการส่่งเสริิ มและปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน และภารกิิจที่่�ได้้ รัับมอบอำำ�นาจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน
รวมถึึงสิิทธิิสตรีีและเด็็ก และการคุ้้�มครองพลเรืือนในปฏิิบัติั ิการรัักษา
สัันติิภาพของสหประชาชาติิ
ช่่องว่่างการส่่งมอบในการฝึึ กอบรมก่่อนการส่่ง
กำำ�ลั ังพล และในภารกิิจ

ในระบอบการฝึึ กอบรมการรัักษาสัันติิภาพในปัั จจุุบันั การมุ่่�งเน้้ นส่่วน
ใหญ่่ยังั คงอยู่่�ในกรอบบรรทััดฐานมากกว่่าวิิธีีการสนัับสนุุนการปฏิิบัติั ิ
การด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนในภารกิิจ ความอ่่อนไหวของบุุคลากรในเครื่่�อง
แบบในด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนมัักจำำ�กัดั อยู่่�เพีียงการนำำ�เสนอบรรทััดฐาน
สิิทธิิมนุุษยชนและกรอบกฎหมาย มีีโอกาสน้้ อยมากที่่�จะขยายขอบเขต
ความอ่่อนไหวนี้้ � โดยการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�บุคุ ลากรทางทหารควร
บููรณาการสิิทธิิมนุุษยชนเข้้ ากัับการวางแผนและการปฏิิบัติั ิการของ
ตนเอง และทำำ�งานร่่ วมกัับผู้้�ร่่วมงานด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนในภารกิิจ หาก
ไม่่มีีการฝึึกอบรมนี้้ �ก็็จะมีีความเสี่่�ยงที่่�บุคุ ลากรทางทหารบางคนอาจ
มองว่่าปัั ญหาด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งหมดเป็็ นความรัับผิิดชอบของฝ่่าย
สิิทธิิมนุุษยชน ทำำ�ให้้ ความรู้้�สึึกรัับผิิดชอบต่่อสิิทธิิมนุุษยชนลดลง
ซึ่่ง� แสดงให้้ เห็็นถึึงการตััดขาดระหว่่างกรอบบรรทััดฐานที่่�ยึึดหลััก
การรัักษาสัันติิภาพและงานที่่�ได้้ รัับมอบอำำ�นาจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�ดำำ�เนิินการโดยภารกิิจ เช่่นเดีียวกัับระหว่่างการคุ้้�มครองพลเรืือนและ
สิิทธิิมนุุษยชน เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝึึ กอบรมและด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนขององค์์การ
สหประชาชาติิหลายคนยอมรัับว่า่ แนวทางและวิิธีีการฝึึกอบรมที่่�มีีอยู่่�
นั้้�นไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ บุคุ ลากรในเครื่่�องแบบมีีความเข้้ าใจเพีียงคร่่ าว ๆ

ว่่ากฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศและกฎหมายมนุุษยธรรม
ระหว่่างประเทศมีีความหมายในข้้ อพิิจารณาในการปฏิิบัติั ิงานว่่า
อย่่างไร
การฝึึกอบรมนี้้ �ไม่่ได้้ ช่่วยให้้ บุคุ ลากรมีีความรู้้�เพีียงพอเกี่่�ยวกัับ
กฎหมาย บรรทััดฐาน และนโยบายที่่�บังั คัับใช้้ และไม่่ได้้ ให้้ คำำ�แนะนำำ�
ว่่าบุุคลากรในเครื่่�องแบบควรทำำ�งานร่่ วมกัับผู้้�ร่่วมงานด้้ านสิิทธิิมนุุษย
ชนอย่่างไร โดยสรุุ ปแล้้ วก็็คืือไม่่สามารถถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนไปสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิจริิ งในชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้ ดัังที่่�คณะกรรมการ
กาชาดระหว่่างประเทศได้้ ให้้ ข้้อสัังเกตไว้้ ว่า่ “การเพิ่่�มกฎหมาย
มนุุษยธรรมระหว่่างประเทศและ/หรืือกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศเข้้ าไปในโครงการฝึึ กอบรมที่่�มีีอยู่่�เพีียงไม่่กี่่�ชั่่ว� โมงโดยไม่่มีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนเนื้้ �อหานั้้�น ยากนัักที่่�จะได้้ ผล”
แต่่ผู้้� เชี่่�ยวชาญเหล่่านี้้ �แย้้ งว่่าการทำำ�ความเข้้ าใจสิิทธิิมนุุษยชนใน
บริิ บทของการรัักษาสัันติิภาพและในวงกว้้ างของการคุ้้�มครองพลเรืือน
นั้้�น ต้้ องให้้ รวมเข้้ ากัับการฝึึกอบรมในวงกว้้ างที่่�จัดั ขึ้้ �นโดยประเทศ
สมาชิิกแก่่ทหารและตำำ�รวจทั้้�งหมด โดยเฉพาะผู้้�บัังคัับบััญชาและเจ้้ า
หน้้ าที่่� การฝึึกอบรมก่่อนการส่่งกำำ�ลังั พลนั้้�นสายเกิินไปในกระบวนการ
ที่่�จะแนะนำำ�หลักั การด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนและแนวคิิดทางกฎหมายให้้ กับั
ผู้้�รัักษาสัันติิภาพ เมื่่�อส่่วนใหญ่่มักั จะมุ่่�งเน้้ นไปที่่�การรัับประกัันทัักษะ
การเป็็ นทหารขั้้�นพื้้ �นฐาน “การสะท้้ อนทางประวััติิศาสตร์์ และจิิตวิิทยา
สัังคมแสดงให้้ เห็็นว่่าจุุดมุ่่�งหมายของการฝึึ กขั้้�นพื้้ �นฐาน (การลดความ
อ่่อนไหว การทำำ�ลายความไม่่เต็็มใจในการสัังหารของทหาร การร่่ วมมืือ
กัันของหน่่วย และการเชื่่�อฟัั งสายการบัังคัับบััญชา) เป็็ นปฏิิปัักษ์์ ต่อ่ จุุด
มุ่่�งหมายของการฝึึ กอบรมกฎหมายมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศหลาย
ประการ” ตามรายงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ
ข้้ อโต้้ แย้้ งที่่�คล้้ ายกัันนี้้ �ก็็ใช้้ ได้้ กับั กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศ การฝึึกอบรมกฎหมายมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศและ
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศจำำ�เป็็ นต้้ องบููรณาการอย่่างยิ่่�ง
ในหลัักสููตรทั่่�วไปของสถาบัันการศึึกษาทางทหารและตำำ�รวจ ซึ่่ง� ไม่่ใช่่
มาตรฐานสำำ�หรัับประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั พลและตำำ�รวจส่่วนใหญ่่จำำ�นวนมาก
นั่่�นอาจช่่วยให้้ บุคุ ลากรพััฒนาการตอบสนองที่่�ถููกต้้ องผ่่านการเปิิ ดรัับ
และการปฏิิบัติั ิซ้ำำ �� ๆ
การรั ักษาสิิทธิิมนุุ ษยชนในภารกิิจต่่าง ๆ

การคุ้้�มครองและการส่่งเสริิ มสิิทธิิมนุุษยชนกลายเป็็ นหน้้ าที่่�สำำ�คัญ
ั
ของภารกิิจรัักษาสัันติิภาพ นัับตั้้ �งแต่่การรวมเข้้ าไว้้ ในคำำ�สั่่ง� ของภารกิิจ
สัังเกตการณ์์แห่่งสหประชาชาติิในเอลซััลวาดอร์์ เมื่่�อ พ.ศ. 2534 แม้้ ว่า่
องค์์ประกอบด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนจะมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในเรื่่�องนี้้ � แต่่
การรัักษาสิิทธิิมนุุษยชนก็็เป็็ นความรัับผิิดชอบทั่่�วทั้้ �งภารกิิจที่่�ไม่่ได้้
ครอบคลุุมเพีียงแค่่เจ้้ าหน้้ าที่่�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของพลเรืือนเท่่านั้้�น แต่่
ยัังรวมถึึงองค์์ประกอบทางทหารและตำำ�รวจด้้ วย
องค์์การสหประชาชาติิกำำ�ลังั อยู่่�ในช่่วงที่่�มีีความสนใจเพิ่่�มขึ้้ �น
ต่่อประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั ิงานของการรัักษาสัันติิภาพ ความ
พร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนของบุุคลากรในเครื่่�องแบบขององค์์การ
สหประชาชาติิเป็็ นปัั จจััยหลัักในการดำำ�เนิินงานนี้้ � เช่่นเดีียวกัับความ
น่่าเชื่่�อถืือและชื่่�อเสีียงขององค์์การสหประชาชาติิ ตลอดจนความมุ่่�ง
มั่่�นในการป้้องกััน เพื่่�อให้้ มีีความเป็็ นมืืออาชีีพในการรัักษาสัันติิภาพ

องค์์การสหประชาชาติิและประเทศสมาชิิกต้้ องทำำ�ให้้ แน่่ใจว่่า
บุุคลากรในเครื่่�องแบบเข้้ าใจและมีีทัักษะในการปฏิิบัติั ิตามความรัับ
ผิิดชอบด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนของตน รวมทั้้�งสามารถทำำ�งานในส่่วนของ
สิิทธิิมนุุษยชน

ทหารฟิิ ลิิปปิินส์์ เตรีียมเข้้าสู่่�สถานที่่�แจกจ่่ายอาหารขององค์์การสหประชาชาติิในระหว่่างการ
ฝึึ กซ้้อมรัักษาสัันติิภาพในบัังกลาเทศ จ.ส.อ. จอน ไดเออร์์ /กองทััพอากาศสหรััฐฯ

สิิทธิิมนุุษยชนต้้ องเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของกระบวนการสร้้างกำำ�ลังั พล
และการเตรีียมความพร้้ อมอย่่างเป็็ นระบบ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ การรัักษา
สัันติิภาพมีีความรัับผิิดชอบต่่อสาธารณชนมากขึ้้ �น และมีีความน่่า
เชื่่�อถืือมากขึ้้ �นต่่อพัันธมิิตรขององค์์การสหประชาชาติิ ความพร้้ อม
ด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อเป็็ นกรอบว่่าข้้ อกำำ�หนดใน
ด้้ านการปฏิิบัติั งิ านที่่�มีีอยู่่�ข้้อใดที่่�ควรได้้ รัับการประเมิิน ซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้ อง
กัับมาตรฐานด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั พลและ
ตำำ�รวจ เช่่นเดีียวกัับความพร้้ อมในการปฏิิบัติั งิ าน เป็็ นความพยายาม
ร่่วมกัันของประเทศที่่�มีีกำำ�ลังั พลและตำำ�รวจและสำำ�นักั เลขาธิิการ
สหประชาชาติิ ซึ่่ง� ทั้้�งสองฝ่่ายมีีส่่วนร่่วมในองค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
ทั้้�งหมดของปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพ
เพื่่�อเสริิ มสร้้างความพร้้ อมด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนของหน่่วยทหารและ
ตำำ�รวจที่่�ได้้ รัับการส่่งกำำ�ลังั พลในปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพขององค์์การ
สหประชาชาติิ ต้้ องมีีการดำำ�เนิินการที่่�เป็็ นรููปธรรมโดยประเทศที่่�มีี
กำำ�ลังั พลและตำำ�รวจและองค์์การสหประชาชาติิ ซึ่่ง� จะเป็็ นการเตรีียม
หน่่วยเพื่่�อรัักษามาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชน และบููรณาการข้้ อพิิจารณา
ด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนเข้้ ากัับการทำำ�งานของหน่่วยเหล่่านั้้�นได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น
นอกจากนี้้ �ยัังมั่่�นใจได้้ ว่า่ บุุคลากรในเครื่่�องแบบจะสามารถทำำ�ตาม
ความมุ่่�งมั่่�นดัังกล่่าวได้้ o
ดร. นามีี ดิิ ราสซา เข้้ าร่่วมงานกัับสถาบัันสัันติิภาพระหว่่างประเทศในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2559 หลััง
จากทำำ�งานด้้ านปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพและการคุ้้�มครองพลเรืือนขององค์์การสหประชาชาติิ นายเจค
เชอร์์ แมน เป็็ นผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโสของสถาบัันสัันติิภาพระหว่่างประเทศด้้ านโครงการ และผู้้�อำำ�นวยการ
ของศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อสัันติิภาพไบรอัันเออร์์ คิิวฮาร์์ ทของสถาบัันสัันติิภาพระหว่่างประเทศ รายงาน
นี้้ �มีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม อ่่านรายงานฉบัับเต็็มซึ่่ง� สถาบััน
สัันติิภาพระหว่่างประเทศเผยแพร่่ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ได้้ ที่่� https://www.ipinst.org/2020/04/
integrating-human-rights-into-operational-readiness-of-un-peacekeepers
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เหตุุใดจีีนจึึงสั่่� นคลอน?
การประชุุมสุุดยอดผู้้�นำำ�ควอดครั้้�งแรก ได้้ส่่งข้้อความอย่่างชััดเจนไปยัังรััฐบาลจีีน

ก

พล.ต. (เกษีียณอายุุราชการ) เอส บีี อััสธานา/กองทััพบกอิินเดีีย

ารประชุุมสุุดยอดของการเจรจาความมั่่�นคงจตุุภาคีี
หรืือควอด เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 ไม่่ได้้ ระบุุถึึง
สาธารณรััฐประชาชนจีีนโดยตรง แต่่ดููเหมืือนรััฐบาลจีีน
จะถููกสั่่�นคลอนจากเหตุุการณ์์ดังั กล่่าว โดยหนัังสืือพิิมพ์์โกลบอล
ไทมส์์ ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นกระบอกเสีียงของรััฐบาลจีีนคาดการณ์์ว่า่
สมาชิิกควอดอย่่างออสเตรเลีีย อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น และสหรััฐอเมริิ กา
ก็็คิดิ ว่่ามีี “ภััยคุุกคามจากจีีน” แม้้ แต่่ก่่อนเกิิดเหตุุการณ์์ดังั กล่่าว
เห็็นได้้ ชัดั ว่่า จีีนเห็็นความท้้ าทายที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อความฝัั นของตนใน
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�มีีจีีนเป็็ นศููนย์์กลางในการเรีียกร้้องของ
ควอดให้้ เป็็ นภููมิิภาคที่่�เสรีี เปิิ ดกว้้ าง ครอบคลุุม และแข็็งแรง ซึ่่ง�
“ยึึดตามค่่านิิยมประชาธิิปไตยและไม่่ถููกจำำ�กัดั โดยการบีีบบัังคัับ”
การที่่�กลุ่่�มประเทศทั้้�งสี่่�ยังั ไม่่ได้้ รวมตััวเป็็ นกองกำำ�ลังั ที่่�เหนี่่�ยวแน่่น
ถืือเป็็ นความหวัังของจีีน จึึงอาจต้้ องมีีการทบทวนอีีกครั้้�ง: ผู้้�นำำ�
ของควอดเข้้ าร่่วมการประชุุมสุุดยอดเมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ.
2564 ที่่�ทำำ�เนีียบขาว และได้้ เห็็นพ้้ องที่่�จะดำำ�เนิินการตามวาระ
สำำ�คัญ
ั ผ่่านคณะทำำ�งานที่่�มุ่่�งเน้้ นทั้้�งสามกลุ่่�ม

วาระที่่�ไม่่ ร้้ายแรง แต่่ สื่� ่อความอย่่ างชััดเจน

ความพยายามของควอดที่่�แสดงให้้ เห็็นถึึงความเป็็ นเอกฉัันท์์ว่า่
ต้้ องการระเบีียบที่่�เสรีี เปิิ ดกว้้ าง และเป็็ นไปตามกฎเกณฑ์์ ซึ่่ง�
มีีรากฐานมาจากกฎหมายระหว่่างประเทศเพื่่�อยกระดัับความ
มั่่�นคงและความเจริิ ญรุ่่�งเรืือง ตลอดจนเพื่่�อต่่อต้้ านภััยคุุกคาม
ต่่ออิินโดแปซิิฟิิกและภููมิิภาคอื่่�น ๆ แต่่รายการวาระที่่�ได้้ รัับความ
สนใจจากทั่่�วโลกคืือ การเรีียกร้้องให้้ มีีการโต้้ ตอบต่่อการระบาด
ของโควิิด-19 ร่่วมกััน ในแง่่ของการประสานความพยายามใน
การฉีีดวััคซีีน โดยอิินเดีียจะเป็็ นศููนย์์กลางการผลิิตและได้้ รัับ
ความช่่วยเหลืือจากประเทศอื่่�นเพื่่�อผลิิตวัคั ซีีน 1 พัันล้้ านเข็็ม
ภายใน พ.ศ. 2565 คณะทำำ�งานอีีกสองคณะจะมุ่่�งเน้้ นไปที่่�
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ที่่�สำำ�คัญ
ั และการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิ
อากาศ
วาระดัังกล่่าวดููเหมืือนจะไม่่ร้้ายแรง แต่่ในการประชุุมสุุดยอด
ครั้้�งแรกของควอด รััฐบาลจีีนก็็ไม่่พลาดที่่�จะถููกเชื่่�อมโยงกัับ
ประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น เสรีีภาพในการเดิินเรืือและการบิิน และ
ความกัังวลเกี่่�ยวกัับการที่่�จีีนได้้ ทำำ� “การรุุกราน” และ “การบีีบ
บัังคัับ” ต่่อสมาชิิกควอด ไม่่มีีการเอ่่ยชื่่�อถึึงจีีนโดยตรงในระหว่่าง
การประชุุมสุุดยอดครั้้�งดัังกล่่าว แต่่จีีนก็็รู้้�ว่า่ ตนเองได้้ ท้้าทาย
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ระเบีียบที่่�เป็็ นไปตามกฎเกณฑ์์ โดยการไม่่สนใจคำำ�ตัดั สิินของ
ศาลอนุุญาโตตุุลาการถาวร พ.ศ. 2559 ที่่�ยกเลิิกการอ้้ างสิิทธิ์์�ทาง
ทะเลอย่่างกว้้ างขวางของจีีนในทะเลจีีนใต้้ และได้้ บังั คัับใช้้ กับั
ประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกอย่่างต่่อเนื่่�อง การโต้้ ตอบของ
จีีนที่่�เรีียกการประชุุมควอดว่่า “ลััทธิิพหุภุ าคีีแบบเลืือกปฏิิบัติั ”ิ
และ “การเมืืองโควิิด” แสดงให้้ เห็็นถึึงความไม่่พอใจที่่�มีีความร่่วม
มืือทางเลืือกด้้ านการฉีีดวััคซีีนทั่่�วโลกเกิิดขึ้้ �นมา ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งที่่�จีีน
พยายามสงวนไว้้ เพีียงฝ่่ายเดีียวเพื่่�อแสวงหาผลกำำ�ไร
รายการความท้้ าทายร่่วมที่่�จะได้้ รัับการแก้้ ไขโดยควอด ได้้ แก่่
พื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ การต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย การลงทุุนโครงสร้้างพื้้ �น
ฐานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ตลอดจนความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรมและ
การบรรเทาภััยพิิบัติั ิ ซึ่่ง� บางรายการมีีการกล่่าวหาว่่าจีีนมีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้ อง เช่่น การโจมตีีทางไซเบอร์์ และความไม่่โปร่่งใสของ
องค์์การอนามััยโลก
การยืืนยัันของควอดที่่�จะสนัับสนุุนหลัักนิิติธิ รรม เสรีีภาพใน
การเดิินเรืือและการบิิน ค่่านิิยมประชาธิิปไตย และบููรณภาพของ
ดิินแดน ได้้ เพิ่่�มความไม่่พอใจให้้ กับรั
ั ัฐบาลจีีน ซึ่่ง� ได้้ เริ่่� มระดม
ยิิงโฆษณาชวนเชื่่�อผ่่านหนัังสืือพิิมพ์์โกลบอลไทม์์ส โดยเรีียก
อิินเดีียว่่าเป็็ น “สิินทรััพย์์ในเชิิงลบ” สำำ�หรัับกลุ่่�มต่่าง ๆ เช่่น บริิ กส์์
(บราซิิล รััสเซีีย อิินเดีีย จีีน และแอฟริิ กาใต้้ ) และองค์์การความ
ร่่วมมืือเซี่่�ยงไฮ้้ และกล่่าวว่่าอิินเดีียไม่่เข้้ าใจถึึงความปรารถนาดีี
ของจีีน

ปัั ญหาและความแตกแยก

จีีนต้้ องการให้้ โลกเชื่่�อว่่ามีีความแตกแยกอย่่างรุุนแรงระหว่่างสี่่�
ประเทศแห่่งระบอบประชาธิิปไตยที่่�รวมตััวกันั อย่่างไรก็็ตาม ใน
ขณะที่่�จีีนพััฒนาขึ้้ �น ควอดก็็ดููเหมืือนจะเอาชนะความแตกต่่าง
เหล่่านั้้�นได้้ บ้้าง มีีการยอมรัับคำำ�นิิยามที่่�แตกต่่างมากขึ้้ �นและมุ่่�ง
เน้้ นพื้้ �นที่่�ภายในอิินโดแปซิิฟิิก โดยอิินเดีียมุ่่�งเน้้ นไปยัังมหาสมุุทร
อิินเดีียทางตะวัันตกที่่�ติดิ กัับประเทศแอฟริิ กาและอ่่าว ตลอด
จนพื้้ �นที่่�อื่่�น ๆ ในอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� ยัังคงเป็็ นสิ่่�งที่่�สมาชิิกควอด
ทั้้�งหมดมุ่่�งเน้้ น
ข้้ อตกลงพื้้ �นฐานที่่�ลงนามโดยอิินเดีียและสหรััฐฯ เช่่น สนธิิ
สััญญาความเข้้ ากัันได้้ ด้้านการสื่่�อสาร ข้้ อตกลงด้้ านความมั่่�นคง
และข้้ อตกลงการแลกเปลี่่�ยนและความร่่วมมืือพื้้ �นฐาน ตลอดจน
การฝึึกร่่วมทางเรืือ ได้้ ปรัับปรุุงการทำำ�งานร่่วมกัันของอิินเดีียกัับ

นายโยชิฮิเดะ ซูกะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่นในขณะนั้น (คนทีส่ องจากทางขวา)
กล่าวปราศรัยจากกรุงโตเกียวในระหว่ างการประชุมสุ ดยอดเสมือนจริง
ประจ�ำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ของผู้น�ำจากออสเตรเลีย อินเดีย ญีป่ ุ่น และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นกลุ่มทีร่ ู้จักกันในชื่อควอด
นายสก็็อตต์์ มอร์์ ริิสััน นายกรััฐมนตรีีออสเตรเลีีย เข้้าร่่วมการประชุุมสุุดยอด
เสมืือนจริิงจากซิิดนีีย์์กับั ผู้้�นำำ�อินิ เดีีย สหรััฐอเมริิกา และญี่่�ปุ่่�น (จากซ้้ายตาม
ลำำ�ดับั ) ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

สมาชิิกควอดประเทศอื่่�น ๆ ที่่�ดำำ�เนิินงานภายใต้้ กรอบพัันธมิิตรทาง
ทหารขององค์์การสนธิิสัญ
ั ญาป้้องกัันแอตแลนติิกเหนืือ หรืือนาโต
อิินเดีียเป็็ นสมาชิิกควอดเพีียงประเทศเดีียวที่่�มีีพรมแดนติิดกัับ
จีีน ซึ่่ง� นั่่�นเป็็ นที่่�มาของความตึึงเครีียดมานานหลายทศวรรษ จีีนได้้
พยายามอย่่างเต็็มที่่�ในการสร้้างความไม่่ลงรอยกัันในหมู่่ส� มาชิิก
ควอด โดยการรัักษาความสััมพัันธ์์ของจีีนกัับอิินเดีียให้้ ดููมีีความสัับสน
ระหว่่างความตึึงเครีียดและความสามััคคีี หลัังจากที่่�มีีการเผชิิญหน้้ า
กัันตามแนวชายแดนทางทหารที่่�ดอกลััมและลาดัักห์์ ก็็ถืือเป็็ นที่่�ชัดั เจน
สำำ�หรัับชาวอิินเดีียว่่าจีีนไม่่สามารถไว้้ วางใจได้้ ซึ่่ง� นั่่�นทำำ�ให้้ จุดุ ยืืนของ
อิินเดีียมีีความชััดเจนยิ่่�งขึ้้ �น การข้้ องเกี่่�ยวทางเศรษฐกิิจของสมาชิิก

ควอดแต่่ละประเทศกัับจีีนจำำ�เป็็ นต้้ องมีีห่่วงโซ่่อุปุ ทาน ดิิจิิทัลั และ
ระบบนิิเวศทางเทคโนโลยีีที่่�ยืืดหยุ่่�น โดยจะต้้ องพึ่่ง� พาจีีนให้้ น้้อยที่่�สุดุ
มีีมติิเห็็นพ้้ องกัันในหมู่่ส� มาชิิกควอดเกี่่�ยวกัับการสนัับสนุุน
ความเป็็ นศููนย์์กลางของสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ หรืืออาเซีียน ในภููมิิภาคนี้้ � แต่่การรวมมติิดังั กล่่าวเข้้ าไปใน
การพิิจารณาของควอดจะได้้ รัับการอภิิปรายกัันอีีกครั้้�ง โดยคำำ�นึึง
ถึึงอิิทธิิพลของจีีนที่่�มีีต่่ออาเซีียน โดยทั่่�วไปแล้้ ว ประเทศสมาชิิก
อาเซีียนบางประเทศได้้ ส่ง่ เสีียงอย่่างอ่่อนแรงเพื่่�อต่่อต้้ านการรุุกราน
ของจีีน (ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ เวีียดนาม) เป็็ นครั้้�งคราว โดยคาดหวัังว่่าประเทศ
มหาอำำ�นาจของโลกจะตรวจสอบความสุ่่�มเสี่่�ยงของจีีน เนื่่�องจาก
IPD FORUM
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ประเทศดัังกล่่าวเห็็นว่่าเป็็ นเรื่่�องยากที่่�จะยืืนหยััดต่่อต้้ าน
การรุุกรานของจีีนด้้ วยตนเอง ซึ่่ง� นั่่�นทำำ�ให้้ จีีนยัังคงกล้้ าที่่�
จะรุุกรานเข้้ าไปในทะเลจีีนใต้้ และภููมิิภาคนี้้ �อยู่่เ� รื่่�อย ๆ จีีน
พยายามจััดการกัับประเทศต่่าง ๆ ในรููปแบบทวิิภาคีีมา
โดยตลอด โดยใช้้ อำำ�นาจของตนเองให้้ เกิิดประโยชน์์ ในการ
ติิดต่่อกัับออสเตรเลีีย อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น และสหรััฐฯ เป็็ นการ
ส่่วนตััว จีีนจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นทำำ�ให้้ ควอดอ่่อนแอลงผ่่าน
เงื่่�อนไขแบบทวิิภาคีี

นายนเรนทระ โมทีี
นายกรััฐมนตรีีอินิ เดีีย
ได้้รัับวัคั ซีีนโควิิด-19
ในกรุุงนิิวเดลีีเมื่่อ� เดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2564
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
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และการบรรเทาภััยพิิบัติั ิ และภารกิิจทางทะเลอื่่�น ๆ สมา
ชิิกควอดวางแผนให้้ ประเทศตนเองมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้าง
เครืือข่่ายที่่�เปิิ ดกว้้ างและโปร่่งใส ซึ่่ง� “จะช่่วยให้้ ผู้้� คน สิินค้้ า
เงิินทุุน และความรู้้�สามารถไหลเวีียนได้้ อย่่างอิิสระ”
ควอดยัังไม่่ยอมรัับว่า่ ตนเองมีีบทบาทในการตรวจสอบ
ความสุ่่�มเสี่่�ยงของจีีนในอิินโดแปซิิฟิิก หรืือสามารถปฏิิบัติั ิ
การในฐานะกองกำำ�ลังั ทหารร่่วมได้้ ในความเป็็ นจริิ ง ควอด
ได้้ เลืือกที่่�จะเจรจาต่่อรองในการกล่่าวว่่าตนเองไม่่ได้้ มุ่่�งเน้้ น
ไปยัังประเทศใดประเทศหนึ่่ง� โดยเฉพาะ
วิิวััฒนาการของควอดจะดำำ�เนิินต่่ อไปหรืือไม่่ ?
ยุุทธศาสตร์์ ในการรุุกรานที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของจีีนในทะเลจีีนใต้้
ควอดได้้ จัดั ตั้้�งขึ้้ �นหลัังจากเกิิดเหตุุการณ์์สึึนามิิทำำ�ลายล้้ าง และทะเลจีีนตะวัันออกและในลาดัักห์์ ซึ่่ง� เป็็ นประเด็็นข้้ อ
ในมหาสมุุทรอิินเดีียใน พ.ศ. 2547 ในฐานะกลุ่่�มแกนกลาง พิิพาททางพรมแดนระหว่่างอิินเดีียกัับจีีน ถืือเป็็ นความ
ด้้ านสึึนามิิ ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการเพื่่�อตอบสนองความช่่วยเหลืือ
กัังวลที่่�ร้้ายแรง โดยไม่่เพีียงกัับประเทศที่่�ได้้ รัับผลกระทบ
ด้้ านมนุุษยธรรมและการบรรเทาภััยพิิบัติั ที่ิ ่�น่า่ เชื่่�อถืือ การ
โดยตรงจากเขตเศรษฐกิิจพิิเศษที่่�ทับซ้
ั ้ อนกัันหรืือพรมแดน
ฝึึกซ้้ อมของกองทััพเรืือมาลาบาร์์ แบบพหุุภาคีีทำำ�ให้้ กลุ่่�ม
ที่่�ไม่่สงบ แต่่ยังั รวมถึึงประเทศอื่่�น ๆ ในโลกด้้ วย จีีนยััง
เข้้ าใจถึึงความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อต่่อต้้ าน
คงเปลี่่�ยนแปลงพื้้ �นที่่�ทางทะเลและเกาะต่่าง ๆ ให้้ เป็็ น
การกระทำำ�อันั เป็็ นโจรสลััด ความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม ฐานทััพทางทหารและคาดหวัังว่่าชาติิอื่่�น ๆ จะให้้ การ

ยอมรัับฐานทััพเหล่่านี้้ � แม้้ ว่า่ จีีนจะปรัับใช้้ อนุุสัญ
ั ญา
สหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทางทะเลอย่่างไม่่เหมาะ
สมเพื่่�ออ้้ างสิิทธิ์์�ในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษรอบพื้้ �นที่่�ดังั กล่่าว
กว่่า 200 ไมล์์ทะเล ส่่งผลให้้ ทะเลจีีนใต้้ ได้้ กลายไปเป็็ น
“ทะเลสาบจีีน” ในช่่วงระยะเวลาหนึ่่ง�
การรุุกรานของจีีนคุุกคามเสรีีภาพในการเดิินเรืือและ
การบิินตลอดเส้้ นทางคมนาคมทางทะเลทั่่�วโลกและอาจ
นำำ�ไปสู่่�ข้้อจำำ�กัดั ต่่าง ๆ เช่่น การสร้้างเขตแสดงตนเพื่่�อการ
ป้้องกัันภััยทางอากาศในทะเลจีีนใต้้ การกระทำำ�ดังั กล่่าว
ของประเทศใดก็็ตามเพื่่�อจำำ�กัดั เสรีีภาพในการเดิินเรืือและ
การบิิน หรืือละเมิิดหลัักนิิติธิ รรมจะต้้ องได้้ รัับการคััดค้้ าน
จากคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิที่่�ได้้ รัับการ
สนัับสนุุนจากควอด
จำำ�เป็็ นต้้ องมีีการดำำ�เนิินการตามวิิสัยั ทััศน์์ของอิินโด
แปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง บนพื้้ �นฐานของกฎระเบีียบ
และกรอบทางกฎหมาย สมาชิิกควอดทั้้�งหมด ยกเว้้ น
สหรััฐฯ ได้้ ให้้ สัตั ยาบัันต่่ออนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วย
กฎหมายทางทะเล ดัังนั้้�นสหรััฐฯ จึึงจำำ�เป็็ นต้้ องกระทำำ�
เช่่นเดีียวกัันเพื่่�อให้้ มีีมาตรฐานทางศีีลธรรมทััดเทีียม จีีนมีี
ความมั่่�นใจอยู่่�พอสมควรว่่าสหรััฐฯ หรืือประเทศอื่่�น ๆ จะ
ไม่่ใช้้ กำำ�ลังั ทางทหารในการรื้้ อ� ถอนโครงสร้้างพื้้ �นฐานใน
ทะเลจีีนใต้้
นอกจากนี้้ � จีีนยัังเพิ่่�มศัักยภาพของกองทััพเรืือในระดัับ
ที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน ในบริิ บทนี้้ � จึึงมีีความจำำ�เป็็ นที่่�ควอดจะ
ต้้ องเสริิ มสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้ กับต
ั นเองนอกเหนืือจาก
การฝึึกที่่�มาลาบาร์์ และการเพิ่่�มฟัั นเฟืื องในรููปแบบของ
การเสริิ มสร้้างศัักยภาพทางทะเล การปรัับปรุุงการทำำ�งาน
ร่่วมกัันเพิ่่�มเติิม และการเพิ่่�มศัักยภาพในการครอบครอง
จุุดยุุทธศาสตร์์ ที่่�มีีความอ่่อนไหวต่่อจีีน ควอดไม่่ได้้ เป็็ น
พัันธมิิตรทางทหาร ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็ นต้้ องมีีโครงสร้้างอย่่าง
เป็็ นทางการและเลขาธิิการเพื่่�อจััดการในส่่วนนี้้ �ให้้ ดำำ�เนิิน
การต่่อไป

เส้้ นทางในภายภาคหน้้ าสำำ�หรัั บควอด

จะมีีการผลิิตวัคั ซีีนต้้ านโควิิด-19 ในอิินเดีียและได้้ รัับการ
สนัับสนุุนทางการเงิินจากญี่่�ปุ่่� นและสหรััฐฯ โดยมีีการสนัับ
สนุุนด้้ านโลจิิสติิกส์์จากออสเตรเลีีย ความตั้้�งใจของควอด
ที่่�จะเสริิ มสร้้างความร่่วมมืือทางการแพทย์์ วิิทยาศาสตร์์
การเงิิน การผลิิต เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ที่่�สำำ�คัญ
ั และศัักยภาพ
ในการพััฒนาในอนาคตนั้้�นถืือเป็็ นการก้้ าวไปในทิิศทางที่่�
ถููกต้้ อง นอกจากนี้้ � การแบ่่งปัั นเทคโนโลยีีที่่�เป็็ นนวััตกรรม
และการสร้้างศัักยภาพสำำ�หรัับความท้้ าทายด้้ านสภาพภููมิิ
อากาศก็็จะเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ มนุุษยชาติิเช่่นกััน หากมีีการ
ดำำ�เนิินการตามที่่�กล่่าวมา มาตรการเหล่่านี้้ �จะทำำ�ให้้ ควอด
เป็็ นการรวมกลุ่่�มที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างแน่่นอน
ประเทศสมาชิิกควอดต้้ องยัังคงมีีเสรีีภาพในการเดิิน
เรืือและการฝึึกซ้้ อมทางทหารในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก

เนื่่�องจากจีีนก็็ยังั คงดำำ�เนิินการดัังกล่่าวอยู่่เ� ช่่นเดีียวกััน
หากสถานการณ์์ทางยุุทธศาสตร์์ เลวร้้ ายลง อาจจำำ�เป็็ น
ต้้ องจััดวางตำำ�แหน่่งของกลุ่่�มที่่�เรีียกว่่ากลุ่่�มสัังเกตการณ์์
ทหารทางทะเลของสหประชาชาติิ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ เกิิด
ความขััดแย้้ งโดยไม่่ได้้ ตั้้ �งใจ ซึ่่ง� เกิิดขึ้้ �นได้้ ในภููมิิภาคที่่�มีี
จำำ�นวนเรืือรบอยู่่อ� ย่่างหนาแน่่นในภารกิิจเสรีีภาพในการ
เดิินเรืือ
การประชุุมสุุดยอดของควอดดัังกล่่าวไม่่ได้้ ส่ง่
สััญญาณการขยายตััวใด ๆ แต่่กลุ่่�มก็็จำำ�เป็็ นต้้ องมีีความ
ยืืดหยุ่่�นในการรวมประเทศประชาธิิปไตยที่่�มีีแนวคิิด
คล้้ ายกััน เนื่่�องจากหลายประเทศมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�
จะเข้้ าร่่วมกัับควอด เพราะภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกกำำ�ลังั จะ
กลายเป็็ นศููนย์์กลางของแรงโน้้ มถ่่วงทางเศรษฐกิิจและ
ศููนย์์กลางการผลิิตของโลก การสนัับสนุุนของกองทััพเรืือ
ประเทศอื่่�น ๆ เช่่น กองทััพเรืือฝรั่่�งเศส เยอรมนีี สหราช
อาณาจัักร และประเทศสมาชิิกอื่่�น ๆ ของนาโต จะช่่วย
ยัับยั้้ �งเหล่่าประเทศที่่�ทำำ�ลายสัันติิภาพ ควอดในรููปแบบ
ปัั จจุุบันั อาจไม่่ได้้ จัดั ตั้้�งขึ้้ �นเพื่่�อตรวจสอบความสุ่่�มเสี่่�ยง
ของจีีน หากแต่่ก็็มีีศักั ยภาพที่่�จะกลายเป็็ นหนึ่่ง� ในเครื่่�อง
มืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ ในการตรวจสอบดัังกล่่าว
อย่่างแน่่นอน ปฏิิกิิริิยาของชาวจีีนชี้้ �ให้้ เห็็นว่่าควอดได้้
กล่่าวเตืือนจีีนอย่่างแน่่นอน โดยที่่�ควอดไม่่แม้้ แต่่จะเอ่่ยถึึง
ชื่่�อประเทศด้้ วยซ้ำำ �� o

ขบวนรถของกองทััพ
อิินเดีียเคลื่่อ� นผ่่านช่่องเขา
ที่่�มีพี รมแดนติิดกัับจีนี
ในเมืืองลาดัักห์์ ประเทศ
อิินเดีีย อิินเดีียเป็็นประเทศ
สมาชิิกของการเจรจาความ
มั่่�นคงจตุุภาคีี หรืือควอด
เพีียงประเทศเดีียวที่่�มีี
พรมแดนติิดกัับจีนี
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

พล.ต. เอส บีี อััสธานา ที่่�เกษีียณอายุุราชการจากกองทััพอิินเดีีย เป็็ นหััวหน้้าผู้้�
ฝึึกสอนของสถาบัันบริิ การแห่่งสหประชาชาติิของอิินเดีีย ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิจัยั ที่่�เก่่า
แก่่ที่่�สุดุ ของประเทศ นายอััสธานาเป็็ นนัักวิิเคราะห์์ด้้านยุุทธศาสตร์์ และความมั่่�นคง
และเป็็ นนายพลทหารราบที่่�ได้้ รัับเหรีียญตรา พร้้ อมทั้้�งมีีประสบการณ์์ 40 ปีี ในการ
ปฏิิบัติั งิ านระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ รวมถึึงที่่�องค์์การสหประชาชาติิ บทความ
นี้้ �ตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 โดยไฟแนนเชีียล เอ็็กซ์์เพรส ออนไลน์์
โดยมีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม
IPD FORUM

65

ประเทืืองปัั ญญา

IPDF

การประมวลกฎหมายน่่านน้ำำ��และการปฏิิรููปคำำ�สั่่�ง

ก

ก า ร รุุ ก ร า น ข อ ง จีี นใ น ท ะ เ ล จีี น ต ะ วัั น อ อ ก แ ล ะ ท ะ เ ล จีี นใ ต้้

ดร. เหวีียน ถั่่�ญ จุุง และ นายเล ง็็อก หาน งััน
ฎหมายว่่าด้้ วยความปลอดภััยด้้ านการจราจรทางทะเลของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนมีีผลบัังคัับใช้้ เมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน พ.ศ. 2564 โดยกำำ�หนด
ให้้ เรืือต่่างชาติิทุกุ ลำำ�ที่่�เข้้ าสู่่�น่า่ นน้ำำ ��จีีนต้้ องแจ้้ งต่่อหน่่วยงานทางทะเล เพื่่�อ
ดำำ�เนิินการขออนุุญาตและยื่่�นต่่อกองบััญชาการและการกำำ�กับดูู
ั แลของจีีน ซึ่่ง� เกิิดขึ้้ �น
หลัังจากรััฐบาลจีีนผ่่านร่่างกฎหมายเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ที่่�อนุุญาตให้้
กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งจีีนสามารถใช้้ กำำ�ลังั บัังคัับเรืือต่่างชาติิที่่�ละเมิิดอำำ�นาจอธิิปไตย
ของจีีน กฎหมายทั้้�งสองฉบัับมีีนัยั ยะแฝงที่่�ร้้ายแรงต่่อระเบีียบระหว่่างประเทศ
นอกจากนี้้ � ยัังละเมิิดบทบััญญััติิของอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทาง
ทะเลที่่�มอบสิิทธิ์์�ในการผ่่านน่่านน้ำำ ��ได้้ โดยไม่่ต้้องได้้ รัับอนุุญาตจากรััฐบาลของรััฐ
ชายฝั่่� ง
การประมวลกฎหมายน่่านน้ำำ ��ที่่�เป็็ นข้้ อพิิพาทของจีีนได้้ พัฒ
ั นามาจนถึึงขั้้�น
ตอนการขยายตััวในปัั จจุุบันั เป็็ นเวลากว่่าสามทศวรรษแล้้ ว กฎหมายว่่าด้้ วย
ทะเลอาณาเขตและเขตติิดต่่อกััน พ.ศ. 2535 ยัังก่่อให้้ เกิิดความไม่่พอใจในรััฐต่่าง ๆ
ด้้ วยการละเมิิดบทบััญญััติิของอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทางทะเล ที่่�
ได้้ กำำ�หนดเส้้ นฐานสำำ�หรัับการวััดทะเลอาณาเขตและเขตทางทะเลอื่่�น ๆ จีีนใช้้ วิิธีีเส้้ น
ฐานแบบตรง ซึ่่ง� จะเชื่่�อมต่่อจุุดฐานระหว่่างหมู่่เ� กาะต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ห่า่ งจากชายฝั่่� งจีีน
และทำำ�ให้้ ทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิิจพิิเศษมีีการขยายตััว ซึ่่ง� เป็็ นการละเมิิด
สิิทธิิของประเทศอื่่�น ๆ ในการใช้้ น่า่ นน้ำำ ��เหล่่านั้้�นตามที่่�กฎหมายระหว่่างประเทศ
อนุุญาต
กฎหมายภายในประเทศจีีนที่่�อยู่่น� อกเหนืือจากที่่�กฎหมายระหว่่างประเทศ
อนุุญาต จะสร้้างโอกาสในการพััฒนาเป้้าหมายทางดิินแดนของจีีนผ่่านวิิธีีการบีีบ
บัังคัับ ซึ่่ง� เป็็ นการแลกเปลี่่�ยนกัับดินิ แดนและอำำ�นาจอธิิปไตยของรััฐต่่าง ๆ ในภููมิิภาค
มาตรา 12 ของกฎหมายกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งอนุุญาตให้้ กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� ง
จีีนปกป้้องอธิิปไตย ผลประโยชน์์ทางทะเล เกาะเทีียม และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
และสิ่่�งก่่อสร้้างต่่าง ๆ ของจีีนในน่่านน้ำำ ��ที่่�จีีนได้้ อ้้างสิิทธิ์์� นอกจากนี้้ � กองกำำ�ลังั รัักษา
ชายฝั่่� งจีีนยัังสามารถรื้้ อ� ถอนอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง อุุปกรณ์์ลอยน้ำำ ��ที่่�สร้้างขึ้้ �นในทะเล
เกาะ และแนวปะการััง ภายใต้้ เขตอำำ�นาจศาล ตามมาตรา 20 ของกฎหมายดัังกล่่าว
กฎหมายว่่าด้้ วยความปลอดภััยด้้ านการจราจรทางทะเลได้้ ให้้ อำำ�นาจแก่่พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนในการควบคุุมกิิจกรรมอื่่�น ๆ ในน่่านน้ำำ ��ของตนเอง โดยการกำำ�หนด
หมวดหมู่่�ของเรืือต่่างชาติิที่่�ต้้องให้้ ข้้อมููลของตนเมื่่�อเดิินเรืือและเทีียบเรืือในเขต
นำำ�ร่่อง ซึ่่ง� หมายความว่่าพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนสามารถกำำ�หนดเขตนำำ�ร่่องในพื้้ �นที่่�
พิิพาทได้้ แม้้ ในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษของผู้้�อ้้างสิิทธิ์์�ประเทศอื่่�นก็็ตาม
กฎหมายว่่าด้้ วยความปลอดภััยด้้ านการจราจรทางทะเลและกฎหมายกอง
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เมื่่อ� เดืือนสิิ งหาคม พ.ศ.
กำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งนั้้�นเป็็ นมากกว่่าการละเมิิดกฎหมาย
2564 กองกำำ�ลังั รัักษา
ระหว่่างประเทศ โดยกฎหมายดัังกล่่าวได้้ ส่ง่ เสริิ มความ
ชายฝั่่�งจากญี่่�ปุ่่�นและ
ทะเยอทะยานที่่�ยิ่่�งใหญ่่ขึ้้ �นในการช่่วยผลัักดัันการอ้้ างสิิทธิ์์�
สหรััฐอเมริิกาได้้เคลื่่อ� น
ของจีีนโดยใช้้ กระบวนการยุุติธิ รรมของตนเอง
พลผ่่านไปยัังทะเลจีีน
แนวทางของจีีนพึ่่ง� พาเงื่่�อนไขทางกฎหมายที่่�กำำ�หนด
ตะวัันออก
ไว้้ อย่่างคลุุมเครืือเพื่่�อจะได้้ ตีีความกฎหมายนั้้�นแค่่เฉพาะ
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
ตามความจำำ�เป็็ น มาตรา 74 ของกฎหมายกองกำำ�ลังั รัักษา
ชายฝั่่� งนิิยามให้้ "น่่านน้ำำ ��ภายใต้้ เขตอำำ�นาจศาลของจีีน"
รวมถึึง "น่่านน้ำำ ��อื่่�น ๆ" ในแง่่ที่่�สามารถหมายถึึงน่่านน้ำำ ��ที่่�เป็็ นข้้ อพิิพาทและน่่านน้ำำ ��ที่่�
จีีนอ้้ างสิิทธิ์์�ในกฎหมายว่่าด้้ วยทะเล พ.ศ. 2535 ในขณะเดีียวกััน กฎหมายทางทะเล
ฉบัับใหม่่นี้้ �ก็็ยังั มีีความคลุุมเครืือว่่าจะมีีการบัังคัับใช้้ กฎหมายมาตราใหม่่หรืื อไม่่ แล้้ ว
ใช้้ ในวงกว้้ างเพีียงใด รุุนแรงเพีียงใด และจะครอบคลุุมพื้้ �นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ ใดบ้้ าง
ในระดัับภููมิิภาค จีีนต้้ องการกำำ�หนดระเบีียบใหม่่ที่่�ใช้้ มานานหลายทศวรรษ
และกฎหมายภายในประเทศถืือเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของความพยายามในการ
กำำ�หนดกฎเกณฑ์์และบรรทััดฐานทางทะเล กฎหมายกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งเป็็ นภััย
คุุกคามที่่�กำำ�ลังั จะเกิิดขึ้้ �นกัับประเทศที่่�มีีข้้อพิิพาทกัับจีีนในทะเลจีีนตะวัันออกและ
ทะเลจีีนใต้้ กฎหมายดัังกล่่าวช่่วยเสริิ มสร้้างข้้ อโต้้ แย้้ งที่่�จีีนต้้ องการสร้้างพื้้ �นฐานทาง
กฎหมายเพื่่�อสร้้างความชอบธรรมในการเผชิิญหน้้ าทางกายภาพในทะเล
ในทางปฏิิบัติั ิ รััฐบาลจีีนเริ่่� มใชััท่า่ หมอบที่่�พร้้อมโจมตีีมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ด้้ วยอำำ�นาจ
ทางเศรษฐกิิจและการทหารที่่�เพิ่่�มมากขึ้้ �น ทำำ�ให้้ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนสามารถกำำ�หนด
กฎหมายภายในประเทศของตนว่่าด้้ วยพื้้ �นที่่�ที่่�ควบคุุมได้้ โดยไม่่คำำ�นึึงว่่าพื้้ �นที่่�เหล่่า
นั้้�นจะอยู่่ใ� นเขตอำำ�นาจศาลของตนตามกฎหมายหรืือไม่่ และด้้ วยค่่าใช้้ จ่า่ ยทางการ
ทหารที่่�สููงถึึง 2.52 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 8.4 ล้้ านล้้ านบาท) ใน พ.ศ.
2563 โดยจีีนได้้ เปลี่่�ยนกองเรืือของตนเองและปลอมแปลงเรืืออาสาสมััครให้้ กลาย
เป็็ นเรืือบีีฮีีมอธที่่�มีีขนาดใหญ่่ เพื่่�อให้้ เหนืือกว่่ากองทััพเรืือและหน่่วยงานบัังคัับใช้้
กฎหมายในภููมิิภาค ในบริิ บทนี้้ � การบัังคัับให้้ เรืือจากประเทศเล็็ก ๆ ปฏิิบัติั ิตาม
กฎหมายดัังกล่่าวดููเหมืือนจะไม่่ใช่่เรื่่�องยากสำำ�หรัับรััฐบาลจีีน ซึ่่ง� เป็็ นการสร้้างความ
ตื่่�นตระหนกให้้ แก่่รััฐในภููมิิภาคและประชาคมโลกตามกฎระเบีียบ
ดร. เหวีียน ถั่่�ญ จุุง เป็็ นผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์การศึึกษานานาชาติิแห่่งไซ่่ง่อ่ น คณะสัังคมศาสตร์์ และ
มนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิเวีียดนาม ในนครโฮจิิมิินห์์ นายเล ง็็อก หาน งััน เป็็ นนัักวิิจัยั ที่่�ศููนย์์
การศึึกษานานาชาติิแห่่งไซ่่ง่อ่ น บทความนี้้ �ตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน พ.ศ. 2564 ในเว็็บไซต์์
โครงการเพื่่�อความโปร่่งใสทางทะเลในเอเชีีย ของศููนย์์ศึึกษายุุทธศาสตร์์ และกิิจการระหว่่างประเทศ
โดยมีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม
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ภาพส่่งท้้าย

แนวทางปฏิิบััติิ

บนชายหาด

บุุคลากรของกองทััพเรืือไทยเป็็ นผู้้�แนะนำำ�แนวทางการยกพลขึ้้น� บกในระหว่่ างการฝึึ กซ้้ อมที่่�ค่่ายจุุฬาภรณ์์ ใน
จัังหวััดนราธิิวาส ทางตอนใต้้ ของประเทศไทย เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564
ภาพโดย: ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
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