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การเป็็นส่่วนหน่่ง 
ของความร่วมมือ

พัันธมิิตรเชิิงยุุทธศาสตร์  
การฝึึกแบบพัหุุภาคีีเพ่ั�อยุกระดัับคีวามิมัิ�นคีง

ร่่วมกัับ
โทรเวชิกรรมิหุม่ิ�เกาะแปซิิฟิิก
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เร่ื่�องเด่่น
IPDF

14

10 หน้ �สิินและการื่แข่่งขั่นด้่านยุุทธศาสิตร์ื่
  การระบัาดของไวรัสโคโรนา เน้นย้ำำ �าความจำำาเป็็น
 ในการลงที่นุด้านโครงสร้างพ้ื้ �นฐานแบับัพื้หุภุาค่

14	 ความร่ื่วมม่อคอบร้ื่าโกลด์่
  การฝึึกซ้้อมท่ี่�จำดัต่อ่เน้�องมาเป็็นครั �งท่ี่� 39 น่ � มอบัที่กัษะ

ที่างการที่หุารและการจำดัการวิกฤต่ท่ี่�ม่คณุคา่

18   การื่ข่ยุายุตวัทางการื่เม่องไปทั�วโลกข่อง
พรื่รื่คคอมมวินิสิต์จีน้		

  เหุต่ใุดพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนจำงึเป็็นผู้้้ ถ้ือผู้ลป็ระโย้ำชุน์ร่วม
ท่ี่�ม่ความรับัผิู้ดชุอบัไมไ่ด้

26	 การื่บ่อนท�าลายุเร่ื่�องรื่าวทั�วโลก
  พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนพื้ย้ำาย้ำามใชุ้เคร้�องม้อ

โฆษณาชุวนเชุ้�อควบัคมุส้�อที่ั�วโลก

34 การื่ม้บทบาทท้�น่าด่งึด่ดู่
  ต่ำาแหุนง่ที่างภมิ้ศสต่ร์ของอินโดน่เซ่้ย้ำ
 ที่ำาใหุ้ป็ระเที่ศกลาย้ำเป็็นผู้้้นำาในการป็รับัป็รุง
 ความมั�นคงที่างที่ะเลได้อย้ำา่งไร

40 การื่เข้่าถงึจีากทางไกล
  โครงการโที่รเวชุกรรมท่ี่�ชุว่ย้ำเหุล้อผู้้้คนบันหุม้เ่กาะ

แป็ซ้ฟิิิกมาเป็็นเวลา 30 ป่็

44 การื่เด่นิทางสู่ิการื่พึ�งพาตนเอง		
  การชุว่ย้ำเหุล้อด้านการพื้ฒันาชุว่ย้ำใหุ้ป็ระเที่ศในอินโด

แป็ซ้ฟิิิกชุว่ย้ำเหุล้อต่นเองได้

48 การื่ใช้มัลแวร์ื่เร้ื่ยุกค่าไถ่เป็นอาวุธ
 ไมใ่ชุเ่พ่ื้ย้ำงแคค่ำาถืามวา่จำะจำา่ย้ำหุร้อไมจ่ำา่ย้ำ  

52 ความตรื่ะหนักรู้ื่เท่าทนัสิถานการื่ณ์ใต้น� �า
  จำำาเป็็นต้่องใชุ้แนวที่างท่ี่�แต่กต่า่งเลก็น้อย้ำในการสร้างข่ด

ความสามารถืที่างเส่ย้ำง 



สิารื่บญัหลัก

เร่ื่�องจีากปก:
สมาชิุกหุนว่ย้ำลาดต่ระเวน
ที่างที่ะเลของกองที่พัื้เร้อ
อินโดน่เซ่้ย้ำสาธิิต่ที่กัษะ
ระหุวา่งการฝึึกต่อ่ต้่านการ
ก่อการร้าย้ำจำำาลองท่ี่�ที่า่เร้อสรุา
บัาย้ำาในชุวาต่ะวนัออก เม้�อ
เด้อนธินัวาคม พื้.ศ. 2562  
เก็ต่ต่่ �อิมเมจำ

64

4	 นานาทศันะ

5	 ผู้เข้่ยุนบทความ

6	 มองภมูภิาค
 ขา่วสารจำากอินโดแป็ซ้ฟิิิก  

8	 ข่่าวผู้ก่อการื่ร้ื่ายุ
 อินโดน่เซ่้ย้ำย้ำงัคงเฝ้ึาระวงัเร้�องการก่อการร้าย้ำ
 
58 ปรื่ะวัตผู้ิน�าคนสิ�าคัญ
 พื้.จำ.อ. ไคลฟ์ิ ดกัลาส แหุง่กองที่พัื้บักนิวซ่้แลนด์ 
 แบัง่ปั็นมมุมองด้านแป็ซ้ฟิิิก

62	 วัฒนธรื่รื่มและข่นบธรื่รื่มเน้ยุม
 เที่ศกาลชิุนโต่ส้บัสานป็ระเพื้ณ่เก่าแก่หุลาย้ำศต่วรรษในญ่�ป็ุ่ น

64	 นวัตกรื่รื่ม
  นิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่ย้้ำนหุย้ำดัเพ้ื้�อป็กป้็องสหุรัฐฯ และพื้นัธิมิต่ร

66	 ข่่าวรื่อบโลก
  สหุรัฐฯ พื้ย้ำาย้ำามท่ี่�จำะขย้ำาย้ำข้อต่กลงอาวธุินิวเคล่ย้ำร์ อินเด่ย้ำ

และบัราซ้ลิกระชุบััความสมัพื้นัธ์ิด้านความมั�นคง
  
67 	ภาพส่ิงท้ายุ
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ผู้้้อา่นท่ี่�เคารพื้

ยิ้ำ
นด่ต้่อนรับัส้อิ่ินโดแปซิิฟิิก ดีเฟินส์์  
ฟิอิรัมั ฉบับััวา่ด้วย้ำการม่สว่นร่วมอย้ำา่ง
รับัผิู้ดชุอบั

การม่สว่นร่วมอย้ำา่งรับัผิู้ดชุอบั
ระหุวา่งองค์กรความมั�นคงในอินโดแป็ซ้ฟิิิก
ท่ี่�หุลากหุลาย้ำชุว่ย้ำสร้างความไว้วางใจำ ความ
เชุ้�อมั�น และความร่วมม้อในการที่ำางานร่วมกนั
 องค์กรด้านกลาโหุมระดบััภมิ้ภาคจำะชุว่ย้ำเพิื้�มข่ด
ความสามารถืและศกัย้ำภาพื้ที่างการที่หุารเพ้ื้�อ
เอาชุนะความท้ี่าที่าย้ำท่ี่�ม่ร่วมกนัความพื้ย้ำาย้ำาม
เหุลา่น่ �จำะชุว่ย้ำสนบััสนนุอำานาจำอธิิป็ไต่ย้ำของชุาต่ิ
และบังัคบััใชุ้บัรรที่ดัฐานสากล

การฝึึกคอบัร้าโกลด์ ซ้ึ�งได้รับัการสนบััสนนุร่วมโดย้ำกองที่พัื้บักไที่ย้ำและกองที่พัื้บักสหุรัฐฯ ย้ำงัคงเป็็น
มาต่รฐานสง้สดุสำาหุรับัความร่วมม้อแบับัพื้หุภุาค่และการม่สว่นร่วมอย้ำา่งรับัผิู้ดชุอบัอย้ำา่งน้อย้ำในระดบัั
ภมิ้ภาค หุากไมใ่ชุใ่นระดบััโลกในฉบับััน่ � ร.อ. สชุุาต่ ิคล้าย้ำแก้ว จำากกองที่พัื้บักไที่ย้ำจำะมาบัอกเลา่ข้อมล้
เชิุงลกึจำากการฝึึกคอบัร้าโกลด์ พื้.ศ. 2563การฝึึกครั �งน่ �เน้นการพื้ฒันาที่กัษะที่างการที่หุารและการ
จำดัการวิกฤต่เพ้ื้�อเสริมสร้างความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งกองกำาลงัไที่ย้ำกบััสหุรัฐฯ ใหุ้แนน่แฟ้ินยิ้ำ�งขึ �น

ฉบับััน่ �ครอบัคลมุมมุมองด้านต่า่ง ๆ เก่�ย้ำวกบััการม่สว่นร่วมอย้ำา่งรับัผิู้ดชุอบั ต่ั �งแต่ก่ารใหุ้บัริการด้าน
สขุภาพื้สำาหุรับัป็ระชุากรท่ี่�อย้ำ้หุ่า่งไกลในป็ระเที่ศหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิก ไป็จำนถืงึการดำาเนินการป้็องป็ราม
นิวเคลย่้ำร์อย้ำา่งรับัผิู้ดชุอบั

ดร. อลัเฟิรด โอห์ุเลอร์ส นกัเศรษฐศาสต่ร์การเม้องท่ี่�ศน้ย์้ำเอเชุ่ย้ำแป็ซ้ฟิิิก แดเน่ย้ำล เค. อิโนะอเุอะ เพ้ื้�อ
การศกึษาด้านความมั�นคง สำารวจำวิธ่ิการท่ี่�สหุรัฐอเมริกาพื้ร้อมพื้นัธิมิต่รและหุุ้นสว่นจำะจำดัการกบััความ
ท้ี่าที่าย้ำด้านหุน่ �สนิอย้ำา่งเร่งดว่น เพ้ื้�อต่อ่กรกบััอิที่ธิิพื้ลของสาธิารณรัฐป็ระชุาชุนจ่ำนท่ี่�ม่ต่อ่ป็ระเที่ศท่ี่�ต่ดิ
อย้ำ้ใ่นบัว่งของโครงการโครงสร้างพ้ื้ �นฐานหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้นที่างในขณะเด่ย้ำวกนั นาย้ำบัร้ซ้ แมกฟิาร์แลนด์
 และองค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศแหุง่สหุรัฐฯ จำะเปิ็ดเผู้ย้ำวา่ความชุว่ย้ำเหุลอ้ด้านการพื้ฒันาท่ี่�ม่
เป้็าหุมาย้ำสง้สดุค้อการพื้ึ�งพื้าต่นเองสามารถืที่ำาหุน้าท่ี่�เป็็นเคร้�องม้อความมั�นคงสง้สดุในอินโดแป็ซ้ฟิิิกได้
อย้ำา่งไร

ดร. โจำว จิำงหุา่ว เป็็นรองศาสต่ราจำารย์้ำป็ระจำำาคณะเอเชุ่ย้ำศกึษาแหุง่วิที่ย้ำาลยั้ำโฮบัาร์ต่ แอนด์ วิลเลย่้ำม
 สมิธิ ในนครนิวย้ำอร์ก ได้สำารวจำวา่เหุต่ใุดคา่นิย้ำมและความที่ะเย้ำอที่ะย้ำานท่ี่�พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนใชุ้จำงึปิ็ด
กั �นรัฐบัาลจ่ำนจำากการเป็็นผู้้้ม่สว่นได้เสย่้ำอย้ำา่งรับัผิู้ดชุอบัในภมิ้ภาคน่ �

น.อ. โรฮาน โจำเซ้ฟิ จำากกองที่พัื้เร้อศร่ลงักา ได้ป็ระเมินวา่อินโดน่เซ่้ย้ำสามารถืนำาไป็ส้ก่ารป็รับัป็รุง
ความมั�นคงที่างที่ะเลในอินโดแป็ซ้ฟิิิกได้อย้ำา่งไรนอกจำากน่ � น.ที่.ดร. อาร์นบัั ดาส เจ้ำาหุน้าท่ี่�ที่หุารเร้อ
อินเด่ย้ำท่ี่�เกษ่ย้ำณอาย้ำรุาชุการแล้ว ได้ค้นหุาความสำาคญัของความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าไป็ส้่
การสร้างข่ดความสามารถืด้านเสย่้ำง ซ้ึ�งเป็็นกญุแจำสำาคญัในการดำาเนินย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างที่ะเลเชุน่กนั

ผู้มหุวงัวา่บัที่ความเหุลา่น่ �จำะกระตุ่้นใหุ้เกิดการสนที่นาในระดบััภมิ้ภาคเก่�ย้ำวกบััการม่สว่นร่วมอย้ำา่ง
รับัผิู้ดชุอบันะครับั

ผู้มยิ้ำนด่รับัฟัิงความคดิเหุน็ของที่า่น กรุณาต่ดิต่อ่เจ้ำาหุน้าท่ี่� ฟิอิรัมั ท่ี่� ipdf@ipdefenseforum.com 
เพ้ื้�อแบัง่ปั็นความคดิเหุน็

นานาทััศนะ
IPDF

ผู้บญัชาการื่	กองบญัชาการื่
สิหรัื่ฐฯ	ภาคพ่ �นอนิโด่แปซิฟิิิก

พื้ลเร้อเอก ฟิิลปิ็ เอส. เดวดิสนั
ผู้้้บัญัชุาการ

กองที่พัื้เร้อสหุรัฐฯ

พื้ลอากาศต่ร่ ไมเคลิ เอ. มินิฮาน
กองที่พัื้อากาศสหุรัฐฯ

กองที่พัื้บักสหุรัฐฯ

พื้ลเร้อต่ร่ สต่่เฟิน ท่ี่. โคห์ุเลอร์
เจ้ำากรมย้ำทุี่ธิการ

กองที่พัื้เร้อสหุรัฐฯ

เจ้ีาหน้าท้�ฝ่่ายุแผนงาน
พื้นัต่ร่ คริสเต่่ย้ำน ซ่้. นิโคลสั

กองที่พัื้บักสหุรัฐฯ
ผู้้�จัดัการันิตยส์ารั อิินโดแปซิิฟิิก ดีเฟินส์์ ฟิอิรัมั

การื่ม้ส่ิวนร่ื่วมอยุ่างรัื่บผิด่ชอบ 
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ขอแสดงความนบััถ้ือ

พื้ลเร้อเอก ฟิิลปิ็ เอส. เดวิดสนั
กองที่พัื้เร้อสหุรัฐฯ
ผู้้้บัญัชุาการ กองบัญัชุาการสหุรัฐฯ ภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิก

นิิตยสารอินิิโดแปซิกิ ดเีฟนิส์ ฟอิรัม  
เป็็นนิต่ย้ำสารที่างการที่หุารราย้ำไต่รมาสท่ี่�จำดั
ที่ำาขึ �นโดย้ำผู้้้บัญัชุาการกองบัญัชุาการสหุรัฐฯ
 ป็ระจำำาภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิก เพ้ื้�อเป็็นพ้ื้ �นท่ี่�
แสดง ความคดิเหุน็ในระดบัันานาชุาต่ิสำาหุรับั 
บัคุลากรที่างการที่หุารของภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก
 ความ คดิเหุน็ท่ี่�แสดงออกในนิต่ย้ำสารน่ �มิได้
แสดงถืงึ หุร้อเก่�ย้ำวข้องกบัันโย้ำบัาย้ำหุร้อมมุมอง
ของกองบัญัชุาการหุร้อหุนว่ย้ำงานอ้�น ๆ  
ของรัฐบัาลสหุรัฐฯ แต่อ่ย้ำา่งใด บัที่ความ
ที่ั �งหุมดเข่ย้ำนขึ �น โดย้ำคณะผู้้้จำดัที่ำานิต่ย้ำสาร อิน
โดแป็ซ้ฟิิิก ด่เฟินส์ ฟิอิรัมั รวมถืงึบัคุคลอ้�นดงั
ท่ี่�แจ้ำงชุ้�อไว้ใต้่หุวัเร้�อง รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวง
กลาโหุมได้กำาหุนดใหุ้ต่่พิื้มพ์ื้นิต่ย้ำสารน่ �เพ้ื้�อ
กิจำการของรัฐต่ามความป็ระสงค์ของกระที่รวง
กลาโหุม 
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เพ่�ออ่านเน่ �อหา	
ได้่ทกุท้�	ทกุเวลา

	บนโทรื่ศัพท์ม่อถอ่ข่องคุณ

ค้นหุาคำาวา่ "ฟิอรัื่มนิวส์ิ"	
(ForumNews) ในร้านค้าไอที่น้ส์

หุร้อ กเ้กิลเพื้ลย์้ำ 
เพ้ื้�อดาวน์โหุลด แอป็ฯ ได้ฟิร่

ด่รื่.	อัลเฟิรื่ด่	โอห์เลอร์ื่สิ	เข้าร่วมกบััศน้ย์้ำเอเชุ่ย้ำแป็ซ้ฟิิิก แดเน่ย้ำล เค. อิโนะอเุอะ  
เพ้ื้�อการศกึษาด้านความมั�นคงในเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2550 ก่อนหุน้าน่ � ดร. โอห์ุเลอร์ส 
ที่ำางานเป็็นรองศาสต่ราจำารย์้ำท่ี่�มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำเที่คโนโลย่้ำโอ๊คแลนด์ ป็ระเที่ศนิวซ่้แลนด์
 ดร. โอห์ุเลอร์สสำาเร็จำการศกึษาระดบััป็ริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสต่ร์การเม้องจำาก
มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำซ้ดิน่ย์้ำ สำาเร็จำการศกึษาระดบััป็ริญญาโที่และป็ริญญาต่ร่สาขาเศรษฐศาสต่ร์

จำากมหุาวิที่ย้ำาลยั้ำแมคควอร่ ป็ระเที่ศออสเต่รเล่ย้ำ ดร. โอห์ุเลอร์สม่ความเชุ่�ย้ำวชุาญในด้านเศรษฐศาสต่ร์
การเม้องของการเต่บิัโต่และการพื้ฒันาที่างเศรษฐกิจำในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก โดย้ำได้สอนและม่ผู้ลงาน
เข่ย้ำนอย้ำา่งกว้างขวางเก่�ย้ำวกบััป็ระเดน็ท่ี่�หุลากหุลาย้ำ ซ้ึ�งม่หุลาย้ำสว่นท่ี่�เชุ้�อมโย้ำงกบััการพื้ฒันาอย้ำา่งรวดเร็ว
ของเอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกและเอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกเฉ่ย้ำงใต้่ รวมที่ั �งภมิ้ภาคหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิก  อา่นเน้ �อหุาได้ท่ี่�หุน้า 10

รื่.อ.	สุิชาต	ิคล้ายุแก้ว	เข้าป็ระจำำาการในกองพื้นัที่หุารป้็นใหุญ่ต่อ่ส้้อากาศย้ำาน
 กองที่พัื้บักไที่ย้ำ เม้�อ พื้.ศ. 2555 จำบัการศกึษาเป็็นคนแรกของชุั �นเร่ย้ำนท่ี่�โรงเร่ย้ำน
นาย้ำร้อย้ำที่หุารป้็นใหุญ่ ร.อ. สชุุาต่ิสำาเร็จำการศกึษาระดบััป็ริญญาต่ร่จำากมหุาวิที่ย้ำาลยั้ำ
สโุขที่ยั้ำธิรรมาธิิราชุและโรงเร่ย้ำนนาย้ำร้อย้ำพื้ระจำลุจำอมเกล้า ซ้ึ�งเขาได้รับัรางวลัผู้้้ ม่ผู้ลการ
เร่ย้ำนด่เดน่ ร.อ. สชุุาต่ิสำาเร็จำการศกึษาระดบััป็ริญญาโที่สาขาวิศวกรรมพื้ลงังานจำาก

มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำนอร์ที่อ่สเทิี่ร์นในสหุรัฐฯ ด้วย้ำเก่ย้ำรต่นิิย้ำมอนัดบััหุนึ�งภาย้ำใต้่ที่นุการศกึษาในต่า่งป็ระเที่ศ
ของกองที่พัื้ไที่ย้ำ ร.อ. สชุุาต่ิที่ำางานเป็็นอาจำารย์้ำท่ี่�โรงเร่ย้ำนนาย้ำร้อย้ำพื้ระจำลุจำอมเกล้าและมหุาวิที่ย้ำาลยั้ำ
สโุขที่ยั้ำธิรรมาธิิราชุ รวมที่ั �งเป็็นเจ้ำาหุน้าท่ี่�กิจำการสาธิารณะและลา่มสำาหุรับัการฝึึกที่หุารนานาชุาต่ใิน
ป็ระเที่ศไที่ย้ำท่ี่�มุง่เชุ้�อมโย้ำงกำาลงัที่หุารเข้ากบััชุมุชุน  อา่นเน้ �อหุาได้ท่ี่�หุน้า 14

ด่รื่.	โจีว	จีงิห่าว	เป็็นรองศาสต่ราจำารย์้ำป็ระจำำาคณะเอเชุ่ย้ำศกึษาแหุง่วิที่ย้ำาลยั้ำ
โฮบัาร์ต่ แอนด์ วิลเล่ย้ำม สมิธิ ในนิวย้ำอร์ก งานวิจำยั้ำของ ดร. โจำว มุง่เน้นเร้�อง
อดุมการณ์ การเม้อง และศาสนาของจ่ำน ต่ลอดจำนความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งสหุรัฐฯ กบัั
จ่ำน ดร. โจำว ได้เข่ย้ำนบัที่ความในวารสารและบัที่ความขา่วมากมาย้ำและหุนงัส้ออ่กส่�
เลม่ ซ้ึ�งรวมถืงึ มมุมอิงขอิงจีันปะทะมมุมอิงขอิงตะวันัตก: การัทำาควัามเข�าใจัจีัน

ร่ัวัมส์มยั และการัผู้งาดข้�นอิย่างส์นัติขอิงจีันในบริับทโลก: แง่มมุภายในปรัะเทศขอิงแนวัทางการั
ดำาเนินงานส่้์การัเป็นปรัะชาธิิปไตย และขณะน่ �กำาลงัเข่ย้ำนหุนงัส้อเลม่ใหุมชุ้่�อ เหตใุดร้ัปแบบขอิงจีันจ้ัง
กำาลงัส้์ญเสี์ยอิำานาจั ควัามท�าทายและโอิกาส์ในการัแข่งขนัรัะดบัโลกครัั�งที�ส์อิง  อา่นเน้ �อหุาได้ท่ี่�หุน้า 18

น.อ.	โรื่ฮาน	โจีเซิฟิ	เป็็นผู้้้บังัคบัับัญัชุาเร้อรบัหุลกัของศร่ลงักา น.อ. โจำเซ้ฟิเข้าร่วม
กองที่พัื้เร้อศร่ลงักาใน พื้.ศ. 2537 และสำาเร็จำการศกึษาจำากมหุาวิที่ย้ำาลยั้ำกลาโหุมโคเที่
ลาวาลา ในระหุวา่งการป็ฏิิบัตั่ิหุน้าท่ี่�ที่หุารเร้อเป็็นเวลา 26 ป่็ น.อ. โจำเซ้ฟิดำารงต่ำาแหุนง่
และรับัคำาสั�งท่ี่�สำาคญั รวมที่ั �งได้รับัรางวลัที่างวิชุาการและเหุร่ย้ำญรางวลัการรับัราชุการ
มากมาย้ำ โดย้ำเป็็นเจ้ำาหุน้าท่ี่�กองที่พัื้เร้อศร่ลงักาเพ่ื้ย้ำงคนเด่ย้ำวท่ี่�ได้รับัเล้อกใหุ้เป็็นผู้้้สำาเร็จำการ

ศกึษาเก่ย้ำรต่นิิย้ำมในหุลกัสต้่รเจ้ำาหุน้าท่ี่�ที่างที่ะเลระหุวา่งป็ระเที่ศของกองกำาลงัรักษาชุาย้ำฝัึ�งสหุรัฐฯ และได้
รับัรางวลัเร่ย้ำงความนานาชุาต่ขิองโรเบัร์ิต่ อ่. เบัที่แมนส์ จำากวิที่ย้ำาลยั้ำย้ำทุี่ธินาว่สหุรัฐฯ น.อ. โจำเซ้ฟิสำาเร็จำการ
ศกึษาระดบััป็ริญญาโที่สาขาความขดัแย้้ำงและสนัต่ภิาพื้จำากมหุาวิที่ย้ำาลยั้ำโคลอมโบั และป็ระกาศน่ย้ำบัตั่ร
บัณัฑิิต่สาขาการความมั�นคงและย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ศกึษา และการที่ต้่และกิจำการโลก  อา่นเน้ �อหุาได้ท่ี่�หุน้า 34

ด่รื่.	อเินซิ	มยิุาโมโตะ	เข้าร่วมกบััศน้ย์้ำเอเชุ่ย้ำแป็ซ้ฟิิิก แดเน่ย้ำล เค. อิโนะอเุอะ
 เพ้ื้�อการศกึษาด้านความมั�นคงใน พื้.ศ. 2562 ก่อนหุน้าน่ � ดร. มิย้ำาโมโต่ะเป็็นเจ้ำา
หุน้าท่ี่�พิื้เศษของสำานกังานสอบัสวนกลางแหุง่สหุรัฐอเมริกา หุร้อ เอฟิบ่ัไอ ซ้ึ�งเธิอเคย้ำ
นำาท่ี่มส้บัสวนไซ้เบัอร์ท่ี่�ต่อบัสนองต่อ่อาชุญากรรมหุลากหุลาย้ำร้ป็แบับัและดำาเนินการ
วางแผู้นเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ การวิเคราะห์ุความเส่�ย้ำง และการป็ฏิิบัตั่ิต่ามกฎระเบ่ัย้ำบั ดร. 

มิย้ำาโมโต่ะเป็็นผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญด้านความมั�นคงที่างไซ้เบัอร์ อาชุญากรรมข้ามชุาต่ ิความมั�นคงของหุว่งโซ้่
อปุ็ที่าน การพื้ฒันาความย้้ำดหุย้ำุน่ และสทิี่ธิิในที่รัพื้ย์้ำสนิที่างปั็ญญา ดร. มิย้ำาโมโต่ะสำาเร็จำการศกึษาจำาก
หุลกัสต้่รแหุง่ชุาต่เิอฟิบ่ัไอ และสำาเร็จำการศกึษาระดบััป็ริญญาเอกสาขาการจำดัการวิศวกรรมจำากมหุา
วิที่ย้ำาลยั้ำจำอร์จำวอชิุงต่นันอกเหุน้อจำากวฒิุป็ริญญาอ้�น ๆ  อา่นเน้ �อหุาได้ท่ี่�หุน้า 48

น.ท.	(เกษ้ียุณอายุุรื่าชการื่)	ด่รื่.	อาร์ื่นับ	ด่าสิ	ผู้้้บัญัชุาการกองที่พัื้เร้อ
อินเด่ย้ำท่ี่�เกษ่ย้ำณอาย้ำรุาชุการแล้วซ้ึ�งรับัราชุการมามากกวา่สองที่ศวรรษ เป็็นนกัวิจำยั้ำ นกั
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างที่ะเล และผู้้้ป็ระกอบัการ น.อ. (เกษ่ย้ำณอาย้ำรุาชุการ) ดร. ดาสเป็็นผู้้้ ก่อ
ต่ั �งและผู้้้อำานวย้ำการศน้ย์้ำวิจำยั้ำที่างที่ะเลในเม้องป็เ้น ป็ระเที่ศอินเด่ย้ำ ซ้ึ�งที่ำางานเก่�ย้ำวกบัั
ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �า นอกจำากน่ �ย้ำงัดำาเนินธิรุกิจำในชุ้�อ บัริษัที่เนิร์ด  

ฮวาน่ เที่คโนโลย่้ำ จำำากดั (เอกชุน) ซ้ึ�งใหุ้คำาป็รึกษาและบัริการอ้�น ๆ เพ้ื้�อแก้ไขปั็ญหุาความมั�นคงที่าง
ที่ะเลและการสนบััสนนุการอนรัุกษ์ที่างที่ะเล น.อ. (เกษ่ย้ำณอาย้ำรุาชุการ) ดร. ดาสม่ผู้ลงานต่่พิื้มพ์ื้
มากกวา่ 70 ราย้ำการและหุนงัส้อหุนึ�งเลม่ เขาสำาเร็จำการศกึษาระดบััป็ริญญาโที่และป็ริญญาเอกจำาก
สถืาบันัเที่คโนโลย่้ำเดล่อินเด่ย้ำเม้�อย้ำงัป็ฏิิบัตั่ิหุน้าท่ี่�ในกองที่พัื้  อา่นเน้ �อหุาได้ท่ี่�หุน้า 52
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สิิงคโปร์์ปร์ะกาศมาตร์การ์ใหม่ท่ี่�จะชุ่วยเพิ่ิ�มปริ์มาณ

การ์ผลิิตอาหาร์ในที่อ้งถิิ่�น ซ่ึ่� งร์วมถ่ิ่งแผนการ์เปล่ิ�ยน

ท่ี่�จอดร์ถิ่บันดาดฟ้้าในโคร์งการ์เคหะของรั์ฐใหเ้ป็น

ฟ้าร์์มในเมืองดว้ย

แมน้คร์รั์ฐท่ี่�ม่ปร์ะชุากร์หนาแน่นแห่งน่�จะผลิิต

อาหาร์ไดเ้พ่ิ่ยงร้์อยลิะ 10 ของความตอ้งการ์อาหาร์ของ

ปร์ะเที่ศ แต่กม่็แผนเพิ่ิ�มปริ์มาณการ์ผลิิต เนื�องจากการ์

เปล่ิ�ยนแปลิงที่างสิภาพิ่แวดลิอ้มแลิะการ์เติบัโตของ

ปร์ะชุากร์กำาลิงัคุกคามที่รั์พิ่ยากร์อาหาร์ของโลิก

ที่ั�วโลิกม่การ์จำากดัการ์เคลืิ�อนยา้ยของปร์ะชุากร์

เนื�องจากการ์ร์ะบัาดของไวรั์สิโคโร์นา ดว้ยเหตุน่� จ่ง

ไดส้ิร้์างความเส่ิยหายใหแ้ก่การ์กสิิกร์ร์มแลิะห่วงโซ่ึ่

อุปที่านอาหาร์ อ่กที่ั�งยงัก่อใหเ้กิดความกงัวลิเก่�ยวกบัั

การ์ขาดแคลินอาหาร์แลิะการ์เพิิ่�มข่�นของร์าคาอาหาร์

ในวงกวา้ง

ที่างการ์ร์ะบุัในแถิ่ลิงการ์ณ์วา่ “การ์ผลิิตอาหาร์

ภายในปร์ะเที่ศสิามาร์ถิ่ลิดการ์พ่ิ่�งพิ่าการ์นำาเขา้ แลิะ

ชุ่วยร์องรั์บัในกร์ณ่ท่ี่�การ์ผลิิตอาหาร์เกิดการ์หยดุชุะงกั

อ่กดว้ย”

ที่างการ์ใหก้าร์รั์บัร์องกบััคนในปร์ะเที่ศหลิายครั์� ง

วา่ ปร์ะเที่ศม่การ์ผลิิตอาหาร์อยา่งเพิ่่ยงพิ่อ ท่ี่ามกลิาง

การ์ซืึ่�อสิินคา้ดว้ยความตื�นตร์ะหนกท่ี่�เกิดข่�นร์ะหวา่งท่ี่�

ม่การ์แพิ่ร่์ร์ะบัาดของไวรั์สิโคโร์นา

เกษตร์กร์แลิะรั์ฐบัาลิสิิงคโปร์์ไดม้องหาแนวที่าง

จดัการ์การ์ขาดแคลินท่ี่�ดินในสิิงคโปร์์ ซ่ึ่� งม่พิ่ื�นท่ี่�เพิ่่ยง

ร้์อยลิะ 1 จากพิ่ื�นท่ี่� 724 ตาร์างกิโลิเมตร์ท่ี่�ใชุใ้น

การ์ที่ำาเกษตร์กร์ร์ม ที่ั�งยงัม่ตน้ทุี่นการ์ผลิิตสูิงกวา่

ปร์ะเที่ศอื�น ๆ ในเอเชุ่ยตะวนัออกเฉ่ยงใต้

ที่างการ์วางเป้าหมายท่ี่�จะเร่์ง การ์ผลิิตอาหาร์

ภายในปร์ะเที่ศ โดยจดัเตร่์ยม เงินชุ่วยเหลืิอกวา่ 21 

ลิา้นดอลิลิาร์์สิหรั์ฐ (ปร์ะมาณ 662 ลิา้นบัาที่) เพืิ่�อ

สินบััสินุนการ์ผลิิตไข่ พิ่ืชุผกั แลิะปลิาโดยเร็์วท่ี่�สุิด

 พิ่ร้์อมที่ั�งคน้หาพิ่ื�นท่ี่�เพิ่ื�อการ์เกษตร์ที่างเลืิอก เชุ่น 

พิ่ื�นท่ี่�อุตสิาหกร์ร์มแลิะพืิ่�นท่ี่�วา่งเปล่ิา  รอย้ำเต่อร์

การทำำฟาร์มในเมือง 
เพืื่�อช่่วยเพ่ื่�ม 
ทำรัพื่ยากรอาหาร

ACROSS THE REGIONIPDF
มองภู้มิภูาค

IPDF

รอย้ำเต่อร์

นว่ย้ำงานในบังักลาเที่ศร่วมกบัั
องค์การสหุป็ระชุาชุาต่ ิหุร้อ ย้ำเ้อน็

 ได้ขย้ำาย้ำหุลกัสต้่รการศกึษาสำาหุรับัเดก็ ๆ
 ชุาวมสุลมิโรฮ่นจำานบััแสนคนท่ี่�อาศยั้ำอย้ำ้่
ในคา่ย้ำผู้้้ล่ �ภยั้ำ ซ้ึ�งเดก็เหุลา่น่ �ได้รับัเพ่ื้ย้ำงการ
ศกึษาขั �นพ้ื้ �นฐานเที่า่นั �น

เดก็ ๆ ซ้ึ�งหุน่มาพื้ร้อมครอบัครัวจำาก
ป็ระเที่ศพื้มา่ท่ี่�อย้ำ้ต่่ดิกนั ไป็ย้ำงัคา่ย้ำในเขต่
คอ็กซ์้ บัาซ้าร์ ของบังักลาเที่ศ ได้เข้าร่วม
ศน้ย์้ำการเร่ย้ำนร้้ป็ระมาณ 1,500 แหุง่ท่ี่�
ดำาเนินการโดย้ำองค์การที่นุเพ้ื้�อเดก็แหุง่
สหุป็ระชุาชุาติ่ หุร้อ ย้ำนิ้เซ้ฟิ ซ้ึ�งใหุ้การ
ศกึษาขั �นพ้ื้ �นฐาน สอนการวาดภาพื้ และ
จำดักิจำกรรมสนกุ ๆ อ้�น ๆ ย้ำเ้อน็กลา่วใน
แถืลงการณ์วา่ ขณะน่ �เดก็ ๆ ย้ำงัได้รับัการ
ศกึษาอย้ำา่งเป็็นที่างการภาย้ำใต้่โครงการ
ใหุมท่่ี่�เริ�มในเด้อนเมษาย้ำน พื้.ศ. 2563 
โดย้ำใชุ้หุลกัสต้่รของพื้มา่ต่ั �งแต่ ่ป็.6 ถืงึ ม.3

นาย้ำมาห์ุบับัั อาลมั ที่าลกุเดอร์
 ข้าหุลวงใหุญ่การบัรรเที่าที่กุข์และสง่กลบัั
ผู้้้ล่ �ภยั้ำของบังักลาเที่ศ กลา่ววา่ รัฐบัาลเหุน็
ชุอบักบััหุลกัการพื้ร้อมข้อเสนอจำากย้ำเ้อน็
ท่ี่�ใหุ้เดก็ ๆ ชุาวโรฮ่นจำารับัการศกึษาเป็็น
ภาษาพื้มา่

“พื้วกเขาจำะได้รับัการศกึษาเป็็นภาษา
พื้มา่ และจำะได้เร่ย้ำนต่ามหุลกัสต้่รของพื้มา่
 การเร่ย้ำนในระบับัโรงเร่ย้ำนของบังักลาเที่ศ
หุร้ออา่นหุนงัส้อในภาษาเบังกาล่นั �นเป็็น
ไป็ไมไ่ด้เลย้ำ” นาย้ำที่าลกุเดอร์กลา่วผู้า่น
โที่รศพัื้ท์ี่ “ไมไ่ด้ม่กำาหุนดวา่พื้วกเขาจำะอย้ำ้่
ในบังักลาเที่ศในระย้ำะย้ำาว ดงันั �น วิธ่ิการ
น่ �จำะชุว่ย้ำใหุ้พื้วกเขาสามารถืป็รับัต่วัใหุ้เข้า
กบััสงัคมพื้มา่เม้�อกลบััไป็”

ในเบ้ั �องต้่นย้ำเ้อน็กลา่ววา่ เดก็ ๆ ชุาว
โรฮ่นจำาจำำานวน 10,000 คนจำะเข้าร่วม
โครงการนำาร่องท่ี่�ใชุ้หุลกัสต้่รของพื้มา่ ซ้ึ�ง
จำะชุว่ย้ำใหุ้พื้วกเขาป็รับัต่วัเข้ากบััระบับัการ
ศกึษาของป็ระเที่ศพื้มา่ท่ี่�นบััถ้ือพื้ทุี่ธิศาสนา
เป็็นสว่นใหุญ่ เม้�อกลบััไป็ท่ี่�ภมิ้ลำาเนาเดมิ

การต่ดัสนิใจำดงักลา่วได้รับัการย้ำกย้ำอ่ง
จำากกลุม่สทิี่ธิิมนษุย้ำชุนและองค์การ
สหุป็ระชุาชุาต่ิ

ย้ำเ้อน็กลา่ววา่ “เราเชุ้�อวา่น่�เป็็นก้าวท่ี่�
ด่ และเป็็นสิ�งท่ี่�บัง่ชุ่ �ชุดัเจำนถืงึพื้นัธิสญัญา
ของรัฐบัาลบังักลาเที่ศในการรับัป็ระกนั
การเข้าถืงึการเร่ย้ำนร้้ของเดก็ ๆ และ
เย้ำาวชุนชุาวโรฮ่นจำา ควบัค้ไ่ป็กบััการชุว่ย้ำ
ใหุ้พื้วกเขาม่ที่กัษะและความสามารถืท่ี่�
เหุมาะสมกบััอนาคต่ของต่น และกลบััไป็
พื้มา่เม้�อสถืานการณ์ต่า่ง ๆ คล่�คลาย้ำลง”

เดก็ ๆ ชุาวโรฮ่นจำาป็ระมาณ
 400,000 คน อาศยั้ำอย้ำ้ใ่นคา่ย้ำผู้้้ล่ �ภยั้ำ
 และกลุม่สทิี่ธิิมนษุย้ำชุนที่ั�วโลกเร่ย้ำกร้องใหุ้
รัฐบัาลบังักลาเที่ศอนมุตั่ใิหุ้เดก็เหุลา่น่ �ได้
รับัการศกึษาอย้ำา่งเป็็นที่างการ

ชุาวโรฮ่นจำามากกวา่ 700,000 คน
 หุลบัหุน่จำากพื้มา่ไป็ย้ำงับังักลาเที่ศต่ั �งแต่่
เด้อนสงิหุาคม พื้.ศ. 2560 เม้�อกองที่พัื้
ของพื้มา่เริ�มดำาเนินการสิ�งท่ี่�เร่ย้ำกวา่ ป็ฏิิบัตั่ิ
การกวาดล้างในรัฐย้ำะไข ่เพ้ื้�อต่อบัโต้่การ
โจำมต่่ของกลุม่ต่อ่ต้่านรัฐบัาล กองกำาลงั
รักษาความป็ลอดภยั้ำถืก้กลา่วหุาวา่ก่อเหุตุ่
ขม่ข้นและฆาต่กรรมหุม้ ่รวมที่ั �งเผู้าบ้ัาน
นบััพื้นัหุลงัคาเร้อน ปั็จำจำบุันั ม่ผู้้้ล่ �ภยั้ำชุาวโร
ฮ่นจำาที่ั �งหุมดมากกวา่ 1 ล้านคนอาศยั้ำอย้ำ้่
ในบังักลาเที่ศ  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส

หุ

การเพ่ิ่�มโอกาสทางการศึึกษา
เพ่ั�อเด็ัก ๆ ผู่้�ลีี้�ภัยุ

บงักลาเทศ

สิิงคโปร์ื่



ารระบัาดใหุญ่ของไวรัสโคโรนาที่ำาใหุ้เกิดการสนบััสนนุอย้ำา่ง
ล้นหุลามใหุ้ปิ็ดต่ลาดค้าสตั่ว์ป่็าผิู้ดกฎหุมาย้ำในเอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกเฉ่ย้ำง

ใต้่ ซ้ึ�งเป็็นศน้ย์้ำกลางการค้ามล้คา่หุลาย้ำพื้นัล้านดอลลาร์ กองที่นุสตั่ว์ป่็าโลก
สากลกลา่วในการป็ระกาศผู้ลการสำารวจำความคิดเหุน็ของป็ระชุาชุนในเด้อน
เมษาย้ำน พื้.ศ. 2563

ในการสำารวจำป็ระชุากรจำำานวน 5,000 คนจำากสามป็ระเที่ศในเอเชุ่ย้ำ
ต่ะวนัออกเฉ่ย้ำงใต้่รวมถืงึฮอ่งกงและญ่�ป็ุ่ นโดย้ำองค์การกองที่นุสตั่ว์ป่็าโลก
สากลในเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2563 ม่ป็ระมาณร้อย้ำละ 93 ท่ี่�กลา่ววา่ ควรปิ็ด
ต่ลาดค้าสตั่ว์ป่็าท่ี่�ไร้การควบัคมุเพ้ื้�อป้็องกนัการระบัาดใหุญ่ในอนาคต่

นกัวิที่ย้ำาศาสต่ร์หุลาย้ำราย้ำเชุ้�อวา่ เชุ้ �อไวรัสท่ี่�ได้คร่าชุ่วิต่คนนบััพื้นัล้านคน
ที่ั�วโลกน่ �ม่ต้่นกำาเนิดมาจำากต่ลาดค้าสตั่ว์ป่็าในเม้องอ้ฮ่ั�น ป็ระเที่ศจ่ำน ซ้ึ�งม่
ค้างคาว ต่วันิ�ม (ในภาพื้) และสตั่ว์ป่็าอ้�น ๆ ท่ี่�ม่ราย้ำงานการแพื้ร่เชุ้ �อถืก้วาง
ซ้้อน ๆ กนัในสภาพื้ท่ี่�แออดัและสง่กลิ�นเหุมน็

“น่�ไมใ่ชุปั่็ญหุาเร้�องสตั่ว์ป่็าอ่กต่อ่ไป็ แต่เ่ป็็นปั็ญหุาด้านความมั�นคง
 สขุภาพื้ของมนษุย์้ำ และเศรษฐกิจำระดบััโลก” นาย้ำคริสต่่ � วิลเล่ย้ำมส์ ผู้้้อำานวย้ำ
การองค์การกองที่นุสตั่ว์ป่็าโลกสากลป็ระจำำาเอเชุ่ย้ำแป็ซ้ฟิิิก กลา่วในการแถืลง

ขา่วขณะแจ้ำงผู้ลการสำารวจำ
ม่การสนบััสนนุใหุ้ป็ราบัป็รามต่ลาดการค้าสตั่ว์ป่็าอย้ำา่งเข้มข้นท่ี่�สดุ

ในพื้มา่ ซ้ึ�งม่การซ้้ �อขาย้ำสตั่ว์ป่็ากนัอย้ำา่งเปิ็ดเผู้ย้ำเป็็นเวลาหุลาย้ำป่็ในแคว้น
ป็กครองต่นเองหุลาย้ำแหุง่ท่ี่�ต่ดิกบััป็ระเที่ศจ่ำน ในขณะท่ี่�หุนึ�งในสามของผู้้้ต่อบั
แบับัสอบัถืามในเว่ย้ำดนามกลา่ววา่ วิกฤต่ดงักลา่วกระตุ่้นใหุ้พื้วกเขาหุย้ำดุ
บัริโภคผู้ลติ่ภณัฑ์ิท่ี่�มาจำากสตั่ว์ป่็า

“ไวรัสโคโรนาเป็็นการเต้่อนสต่”ิ นางเกรซ้ ฮวา ผู้้้จำดัการโครงการการค้า
สตั่ว์ป่็าผิู้ดกฎหุมาย้ำขององค์การกองที่นุสตั่ว์ป่็าโลกสากลป็ระจำำาป็ระเที่ศพื้มา่
 กลา่วในแถืลงการณ์ “การค้าสตั่ว์ป่็าอย้ำา่งเป็็นลำ�าเป็็นสนัโดย้ำไมม่่การต่รวจำ
สอบัไมเ่พ่ื้ย้ำงเป็็นความเส่�ย้ำงต่อ่สขุภาพื้และเศรษฐกิจำเที่า่นั �น แต่ย่้ำงัเป็็นความ
เส่�ย้ำงต่อ่เสถ่ืย้ำรภาพื้โดย้ำรวมของภมิ้ภาคอ่กด้วย้ำ”

ภาย้ำหุลงัการระบัาดซ้ึ�งเริ�มต้่นท่ี่�เม้องอ้ฮ่ั�นและแพื้ร่กระจำาย้ำไป็ที่ั�วโลก จ่ำน
ได้เสนอใหุ้สั�งหุ้ามที่ำาฟิาร์มและบัริโภคสตั่ว์ป่็าที่กุร้ป็แบับัในระย้ำะสั �น ๆ แต่ก่าร
สั�งหุ้ามดงักลา่วไมไ่ด้ครอบัคลมุการค้าสตั่ว์ป่็าเพ้ื้�อเป็็นสตั่ว์เล่ �ย้ำงและเพ้ื้�อการ
แพื้ที่ย์้ำแผู้นโบัราณ  รอย้ำเต่อร์

เปลีี่�ยนิแปลี่งมุมมอิงการค้้าสัตว์์ป่า

การระบาดใหญ่่

ก

ดิแิอสโซซเิอทเต็ดิเพรส

กมัพิ่ชูุาท่ี่�ขาดแคลินไฟ้ฟ้้าจะไม่พิ่ฒันาเขื�อนไฟ้ฟ้้าพิ่ลิงังานนำ�าแห่งใหม่บันแม่นำ�า
โขงในชุ่วง 10 ป่ขา้งหนา้ เจา้หนา้ท่ี่�อาวโุสิดา้นพิ่ลิงังานกล่ิาวในเดือนเมษายน พิ่.ศ. 
2563 ตามท่ี่�กมัพิ่ชูุาไดท้ี่บัที่วนนโยบัายในการ์แสิวงหาพิ่ลิงังานจากถ่ิ่านหิน ก๊าซึ่
ธร์ร์มชุาติ แลิะพิ่ลิงังานแสิงอาทิี่ตย์

การ์ตดัสิินใจดงักล่ิาวหมายความวา่ ลิาวท่ี่�เป็นปร์ะเที่ศเพืิ่�อนบัา้น ซ่ึ่�งไดเ้ปิด
เขื�อนใหม่ 2 แห่งบันแม่นำ�าโขงสิายหลิกัในชุ่วงไม่ก่�เดือนท่ี่�ผา่นมา เป็นปร์ะเที่ศ
เด่ยวในลุ่ิมแม่นำ�าโขงตอนล่ิางท่ี่�กำาลิงัวางแผนสิร้์างโร์งไฟ้ฟ้้าพิ่ลิงังานนำ�าบันแม่นำ�า
โขงซ่ึ่�งหล่ิอเล่ิ�ยงผูค้นมากถ่ิ่ง 60 ลิา้นคน

นายวกิเตอร์์ โจนา อธิบัด่กร์มพิ่ลิงังาน กร์ะที่ร์วงเหมืองแร่์แลิะพิ่ลิงังานของ
กมัพิ่ชูุา กล่ิาววา่ รั์ฐบัาลิกำาลิงัติดตามผลิการ์ศ่กษาของท่ี่�ปร่์กษาชุาวญ่ี่�ปุ่นร์ายหน่�งซ่ึ่�ง
แนะนำาใหก้มัพิ่ชูุาแสิวงหาพิ่ลิงังานจากแหล่ิงอื�น

“จากการ์ศ่กษาดงักล่ิาว เร์าจำาเป็นตอ้งพิ่ฒันาถ่ิ่านหิน ก๊าซึ่ธร์ร์มชุาติเหลิว

 การ์นำาเขา้จากปร์ะเที่ศเพืิ่�อนบัา้น แลิะพิ่ลิงังานแสิงอาทิี่ตย”์ นายโจนากล่ิาว พิ่ร้์อม
เสิริ์มวา่ตนไม่สิามาร์ถิ่ใหข้อ้มูลิท่ี่�ม่อยูใ่นแผนแม่บัที่ของรั์ฐบัาลิได้

“แผนการ์ในชุ่วง 10 ป่น่�  กล่ิาวคือ ตั�งแต่ พิ่.ศ. 2563 จนถ่ิ่ง 2573 เร์าไม่ม่
แผนท่ี่�จะพิ่ฒันาเขื�อนบันแม่นำ�าสิายหลิกั” นายโจนากล่ิาว

นกัสิิ�งแวดลิอ้มเตือนวา่ การ์สิร้์างเขื�อนจะเป็นอนัตร์ายต่อการ์ที่ำาปร์ะมงแลิะ
เกษตร์กร์ร์มตามแนวลุ่ิมนำ�าโขงตอนล่ิางเป็นร์ะยะที่าง 2,390 กิโลิเมตร์ (ภาพิ่: ชุาว
ปร์ะมงชุอ้นปลิาท่ี่�จบััไดใ้นแม่นำ�าโขง)

แม่นำ�าโขงหล่ิอเล่ิ�ยงพืิ่�นท่ี่�ปร์ะมงแลิะพืิ่�นท่ี่�เพิ่าะปลิกูต่าง ๆ โดยไหลิมาจาก
ปร์ะเที่ศจ่น ไหลิลิดัเลิาะหรื์อไหลิผา่นพิ่ม่า ลิาว ไที่ย กมัพิ่ชูุา แลิะเวย่ดนาม

อยา่งไร์กต็าม เจา้หนา้ท่ี่�บัางร์ายกล่ิาววา่ ในชุ่วงป่ท่ี่�ผา่นมาสิถิิ่ติภยัแลิง้แลิะ
ปริ์มาณการ์จบััปลิาไดน้อ้ยเป็นปร์ะวติัการ์ณ์นั�นเป็นผลิมาจากการ์เปล่ิ�ยนแปลิง
สิภาพิ่แวดลิอ้มแลิะการ์ปร์ะมงเกินขนาด

โดยก่อนหนา้น่�กมัพิ่ชูุาไดป้ร์ะกาศแผนการ์สิร้์างเขื�อนสิองแห่งท่ี่�เมืองสิมโบัร์์
แลิะสิต่งแตร์ง แต่กร็์ะงบััไปที่ั�งสิองแห่ง

พิ่ลิงังานจากโร์งไฟ้ฟ้้าพิ่ลิงันำ�าดอนสิะโฮงแห่งใหม่เริ์�มไหลิขา้มพิ่ร์มแดนจาก
ลิาวเขา้สู่ิกมัพิ่ชูุาในเดือนมกร์าคม พิ่.ศ. 2563 ภายใตข้อ้ตกลิง 30 ป่

ใน พิ่.ศ. 2562 กมัพิ่ชูุาปร์ะสิบัเหตุไฟ้ฟ้้าขดัขอ้งครั์�งเลิวร้์ายท่ี่�สุิดในร์อบั
หลิายป่ อนัเนื�องมาจากความตอ้งการ์ท่ี่�เพิิ่�มข่�นอยา่งร์วดเร็์วจากการ์เติบัโตดา้นการ์
ก่อสิร้์างท่ี่�มาพิ่ร้์อมกบััการ์ลิงทุี่นของจ่น

เจา้หนา้ท่ี่�กล่ิาววา่ เหตุไฟ้ฟ้้าขดัขอ้งยงัเกิดจากร์ะดบัันำ�าท่ี่�ลิดตำ�าในเขื�อนไฟ้ฟ้้า
พิ่ลิงันำ�าบันแม่นำ�าสิายอื�น ๆ แลิะเขื�อนในลิำานำ�าสิาขาของแม่นำ�าโขงที่ั�วปร์ะเที่ศ

กมัพิ่ชูุาใชุไ้ฟ้ฟ้้าพิ่ลิงันำ�าปร์ะมาณร้์อยลิะ 48 ของการ์ผลิิตไฟ้ฟ้้าภายใน
ปร์ะเที่ศ ตามร์ายงานของการ์ไฟ้ฟ้้ากมัพิ่ชูุาซ่ึ่�งเป็นรั์ฐวสิิาหกิจปร์ะเภที่
สิาธาร์ณูปโภค

ดว้ยความตอ้งการ์ท่ี่�เพิิ่�มข่�นอยา่งร์วดเร็์ว กมัพิ่ชูุาจ่งนำาเขา้ไฟ้ฟ้้าปร์ะมาณร้์อย
ลิะ 25 ใน พิ่.ศ. 2562 โดยม่ปริ์มาณไฟ้ฟ้้าจำานวนมากท่ี่�ส่ิงมาจากเวย่ดนามแลิะ
ไที่ยตามสิถิิ่ติของรั์ฐบัาลิ  รอย้ำเต่อร์

การถอดแผนใน การสร้างเข่ื่�อน

กัมพชูา

เอเช้ยุตะวันออกเฉ้ียุงใต้

7IPD FORUMFORUM
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นาย้ำป็ารา วิจำาย้ำนัโต่ ผู้้้นำากลุม่ญะมาอะห์ุ
 อิสลาม่ย้ำะห์ุ หุร้อ เจำไอ และนาย้ำบัด่้ ต่ร่กาย้ำนัโต่
 รองผู้้้นำากลุม่ ถืก้ระวางโที่ษจำำาคกุ 7 ป่็ และ 6 
ป่็ครึ�งต่ามลำาดบััในเด้อนกรกฎาคม พื้.ศ. 2563

นาย้ำอเลก็ซ์้ อดมั ไฟิซ้อล ผู้้้ พิื้พื้ากษาหุวัหุน้า
ศาล กลา่วท่ี่�ศาลเขต่จำาการ์ต่าต่ะวนัออกวา่ "

จำำาเลย้ำได้เต่ร่ย้ำมแกนนำาใหุ้เดินที่างไป็ย้ำงัซ่้เร่ย้ำ
 อ่กที่ั �งย้ำงัใหุ้การสนบััสนนุที่างการเงินแก่แกนนำา
เหุลา่นั �นระหุวา่งป็ฏิิบัตั่ิภารกิจำ"

ศาลกลา่ววา่ นาย้ำวิจำาย้ำนัโต่ อาย้ำ ุ56 ป่็
 ผู้้้ รับัต่ำาแหุน่งผู้้้นำากลุม่เจำไอใน พื้.ศ. 2552 
ได้สรรหุาชุาวอินโดน่เซ่้ย้ำเพ้ื้�อฝึึกและต่อ่ส้้กบัั

กลุม่ท่ี่�ต่อ่ต้่านนาย้ำบัชัุชุาร อลัอะซ้ดั ผู้้้นำาซ่้เร่ย้ำ
ระหุวา่ง พื้.ศ. 2555 จำนถืึง 2561 

อินโดน่เซ่้ย้ำป็ระกาศใหุ้กลุม่เจำไอเป็็นองค์กร
ผิู้ดกฎหุมาย้ำใน พื้.ศ. 2551 และป็ราบัป็ราม
เคร้อข่าย้ำของกลุม่ดงักลา่ว ขณะท่ี่�ป็ระเที่ศ
มสุลิมท่ี่�ใหุญ่ท่ี่�สดุในโลกแหุ่งน่ �ต่อ่ส้้กบััการโจำมต่่
ของขบัวนการกลุม่หุวัรุนแรง

ต่ำารวจำต่อ่ต้่านการก่อการร้าย้ำได้คมุขงันาย้ำ
วิจำาย้ำนัโต่และภรรย้ำาในเด้อนกรกฎาคม พื้.ศ. 
2562 ภาย้ำหุลงัการจำบัักมุผู้้้ ต้่องสงสยั้ำ 9 คนท่ี่�
คาดวา่เป็็นสมาชิุกกลุม่เจำไอซ้ึ�งกลบััมาจำากการ
ต่อ่ส้้ในอิรักและซ่้เร่ย้ำ นาย้ำวิจำาย้ำนัโต่เป็็นวิศวกร
โย้ำธิาท่ี่�ได้รับัการฝึึกที่างที่หุารท่ี่�คา่ย้ำฝึึกของกลุม่
ก่อการร้าย้ำที่างต่อนใต้่ของฟิิลิป็ปิ็นส์ใน พื้.ศ. 
2543 โดย้ำได้หุลบัหุน่การจำบัักมุไป็ต่ั �งแต่ ่พื้.ศ.  
2546

ต่ำารวจำกลา่ววา่ นาย้ำวิจำาย้ำนัโต่ ขึ �นเป็็น
ผู้้้นำาของกลุม่เจำไอแที่นท่ี่�นาย้ำซ้าร์กาซ่้ห์ุซ้ึ�งเป็็น
สมาชิุกของกลุม่ต่ิดอาวธุิอ่กคนหุนึ�ง เน้�องจำาก
นาย้ำซ้าร์กาซ่้ห์ุถืก้จำบัักมุไป็ใน พื้.ศ. 2550 และ
ต้่องโที่ษจำำาคกุ 15 ป่็

อยั้ำการกลา่ววา่ นาย้ำวิจำาย้ำนัโต่เกณฑ์ิและ
ฝึึกสมาชิุกกองกำาลงัย้ำ่อย้ำของกลุม่เจำไอ โดย้ำสง่
สมาชิุกบัางสว่นไป็ซ่้เร่ย้ำเพ้ื้�อต่อ่ส้้กบัักลุม่ญบัั
ฮะต่นุนศุเราะฮ์ซ้ึ�งเป็็นกลุม่ในเคร้ออลักออิดะฮ์

เร้�องโดย้ำ ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส และเอเจำนซ์้ ฟิรานซ์้-เพื้รส 
ภาพื้โดย้ำ ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส

หน่วยปฏิิบััติกิารพิเิศษ 88 ต่ิอติ�านการก่อการร�าย

ขีองสำานักงานติำารวจแห่งชาติอินิโดนีเซีีย ค้�มกนั

ผู้้�ติ�องสงสัยว่าเป็นผู้้�ก่อการร�ายระหว่างการแถลง

ข่ีาวในกร้งจาการ์ติาร์ ประเทัศอนิโดนีเซีีย เม่�อวนั

ทัี� 17 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2562

อนิโด่น้เซ้ิยุ
ยังค้งเฝ้้าระวั์ง

เร่�อิง

การื่ก่อการื่ร้ื่ายุ

อิ
นโด่น้เซ้ิยุตดั่สิินจี�าคุกสิองผู้น�าข่องกลุ่มท้�เช่�อมโยุงกับ 

อัลกออดิ่ะห์	ซิึ�งอยูุ่เบ่ �องหลังเหตุรื่ะเบดิ่ในบาหล้	พ.ศ.	

2545	ท้�คร่ื่าช้วติผู้คนกว่า	200	คน	ผู้ต้องหาถูกตดั่สิินว่า

ม้ความผิด่ในข้่อหาก่อการื่ร้ื่ายุเน่�องจีากส่ิงกลุ่มตดิ่อาวุธเข้่าร่ื่วม

การื่ต่อสู้ิในซ้ิเร้ื่ยุ

ข่ีาวผู้้� ก่อการร� าย
IPDF
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 นาย้ำวิจำาย้ำนัโต่ย้ำงัถืก้กลา่วหุาวา่ชุ่วย้ำที่ำาระเบัิดท่ี่�
ใชุ้ในเหุต่กุารณ์โจำมต่่ต่อ่เน้�อง ซ้ึ�งรวมถืึงเหุต่วุาง
ระเบัิดสถืานที่ต้่ออสเต่รเล่ย้ำใน พื้.ศ. 2547 ท่ี่�ม่
ผู้้้ เส่ย้ำชุ่วิต่ 9 คน และม่สว่นเก่�ย้ำวข้องกบััความขดั
แย้้ำงที่างศาสนาในโป็โซ้ ซ้ึ�งเป็็นแหุลง่กบัดานของ
กลุม่ต่ิดอาวธุิอิสลามบันเกาะสลุาเวส่ ป็ระเที่ศ
อินโดน่เซ่้ย้ำ

กลุม่เจำไอ ซ้ึ�งก่อเหุต่รุะเบัิดรถืย้ำนต์่ท่ี่�โรงแรม
เจำดบัับัลิว แมริออที่ ในกรุงจำาการ์ต่าเม้�อ พื้.ศ
. 2546 เป็็นเหุต่ใุหุ้ม่ผู้้้ เส่ย้ำชุ่วิต่ 12 คน ถืก้มอง
ข้ามเน้�องจำากเกิดกลุม่ต่ิดอาวธุิท่ี่�ภกัด่ต่อ่กลุม่รัฐ
อิสลามหุลาย้ำกลุม่ในชุ่วงไม่ก่�ป่็ท่ี่�ผู้่านมา การต่ดัสิน
จำำาคกุสองผู้้้นำากลุม่เจำไอม่ป็ระกาศออกมาหุลงัสาม่
ภรรย้ำาค้หุ่นึ�งท่ี่�ม่ความเชุ้�อมโย้ำงกบัักลุม่รัฐอิสลาม
ต้่องโที่ษจำำาคกุ เน้�องจำากพื้ย้ำาย้ำามลอบัสงัหุารนาย้ำ
วิรันโต่ ซ้ึ�งเป็็นอด่ต่รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงความ
มั�นคงของอินโดน่เซ่้ย้ำ ใน พื้.ศ. 2562

ในเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2563 กองกำาลงั
ต่ำารวจำต่อ่ต้่านการก่อการร้าย้ำของอินโดน่เซ่้ย้ำได้
วิสามญัฆาต่กรรมผู้้้ ต้่องสงสยั้ำราย้ำหุนึ�งและจำบัักมุ
ผู้้้ ต้่องสงสยั้ำอ่กสองราย้ำในการต่รวจำค้นชุวาซ้ึ�ง เป็็น
เกาะหุลกัของป็ระเที่ศ พื้ร้อมย้ำดึอาวธุิและสารเคม่
ท่ี่�น่าจำะใชุ้ในการที่ำาระเบัิด ที่างการระบัวุา่ ชุาย้ำ
คนดงักลา่วถืก้ต่ำารวจำวิสามญัฆาต่กรรมเน้�องจำาก
ขดัข้นการจำบัักมุโดย้ำใชุ้อาวธุิดาบั

ผู้้้ ต้่องสงสยั้ำสองราย้ำข้างต้่นม่ความเชุ้�อมโย้ำง
กบััองค์กรกลุม่ต่ิดอาวธุิผิู้ดกฎหุมาย้ำ ซ้ึ�งม่สว่นใน
การก่อเหุต่โุจำมต่่ต่ำารวจำเม้�อไม่นานมาน่ � นาย้ำอาร์โก
 ย้ำโ้วโน โฆษกสำานกังานต่ำารวจำแหุ่งชุาต่ิ กลา่ววา่
 กลุม่ดงักลา่วเป็็นเคร้อข่าย้ำท้ี่องถิื�นของรัฐอิสลามท่ี่�
ร้้จำกัในนาม ญะมาอะห์ุ อนัซ้ารุต่ เดาเลาะฮ์

เหุต่กุ่อการร้าย้ำครั �งใหุญ่ลา่สดุของป็ระเที่ศ
เกิดขึ �นในเด้อนพื้ฤษภาคม พื้.ศ. 2561 เม้�อสอง
ครอบัครัวก่อเหุต่รุะเบัิดพื้ล่ชุ่พื้ในเม้องสรุาบัาย้ำา
 เม้องท่ี่�ใหุญ่เป็็นอนัดบััสองของอินโดน่เซ่้ย้ำ ที่ำาใหุ้
ม่ผู้้้ เส่ย้ำชุ่วิต่ 12 คนซ้ึ�งรวมถืึงเด็กหุญิงสองคนท่ี่�ถืก้
พื้่อแม่ดงึเข้ามาเก่�ย้ำวข้องในเหุต่โุจำมต่่ครั �งน่ � ต่ำารวจำ
กลา่ววา่ พื้่อของเด็กหุญิงที่ั �งสองเป็็นผู้้้นำาขบัวน
การญะมาอะห์ุ อนัซ้ารุต่ เดาเลาะฮ์

นาย้ำอามาน อบััดลุเราะห์ุมาน ผู้้้นำาศาสนาสดุ
โต่ง่ผู้้้ ก่อต่ั �งกลุม่ดงักลา่ว ถืก้ต่ดัสินป็ระหุารชุ่วิต่ใน
 พื้.ศ. 2561 ข้อหุาย้ำยุ้ำงป็ลกุปั็�นใหุ้เกิดการโจำมต่่
 ซ้ึ�งรวมถืึงเหุต่รุะเบัิดพื้ล่ชุ่พื้ร้านสต่าร์บัคัส์ในกรุง
จำาการ์ต่าเม้�อ พื้.ศ. 2559

อินโดน่เซ่้ย้ำย้ำงัคงต่อ่ส้้กบัักลุม่ต่ิดอาวธุินบัั
ต่ั �งแต่เ่หุต่รุะเบัิดในบัาหุล่ พื้.ศ. 2545 ในชุ่วง
หุลาย้ำป่็ท่ี่�ผู้่านมา การโจำมต่่ซ้ึ�งเดิมท่ี่มุ่งเป้็าไป็ท่ี่�ชุาว
ต่า่งชุาต่ิถืก้แที่นท่ี่�ด้วย้ำการโจำมต่่ขนาดเลก็กวา่ท่ี่�มุ่ง
เป้็าไป็ย้ำงัรัฐบัาล ต่ำารวจำ และกองกำาลงัต่อ่ต้่านการ
ก่อการร้าย้ำเป็็นสว่นใหุญ่ โดย้ำได้รับัแรงกระตุ่้นจำาก

การโจำมต่่ของรัฐอิสลามในต่า่งป็ระเที่ศ
กองกำาลงัความมั�นคงของอินโดน่เซ่้ย้ำย้ำงัคง

ดำาเนินการแก้ไขปั็ญหุาการก่อการร้าย้ำอย้ำ่างต่อ่
เน้�อง เชุ่น เจ้ำาหุน้าท่ี่�ได้ดำาเนินการต่รวจำค้นท่ี่�นำาไป็
ส้ก่ารจำบัักมุและสงัหุารกลุม่ต่ิดอาวธุินบััร้อย้ำจำาก
จำำานวนผู้้้ ต้่องสงสยั้ำกวา่ 179 คนระหุวา่ง พื้.ศ. 
2546 จำนถืึงชุ่วงต้่น พื้.ศ. 2563 ดิแอสโซ้ซ้ิเอที่
เต่็ดเพื้รสราย้ำงาน

"อินโดน่เซ่้ย้ำย้ำงัใชุ้มาต่รการอ้�น ๆ เพ้ื้�อจำดัการ
กบััความท้ี่าที่าย้ำจำากลทัี่ธิิก่อการร้าย้ำของป็ระเที่ศ
 ซ้ึ�งรวมถืึงการป็ฏิิเสธิการสง่ต่วัอด่ต่นกัรบัของรัฐ
อิสลามในป็ระเที่ศ พื้ร้อมย้ำกระดบัักลไกการแบัง่
ปั็นข่าวกรองกบััป็ระเที่ศเพ้ื้�อนบ้ัานในเอเชุ่ย้ำต่ะวนั
ออกเฉ่ย้ำงใต้่" ต่ามข้อมล้ในนิต่ย้ำสารออนไลน์เดอะ
ดิโพื้ลแมต่

พิล.จ. เดด ีประเสติโย (ขีวา) โฆษกสำานักงานติำารวจ

แห่งชาติอินิโดนีเซีีย และผู้้�ช่วย แสดงภูาพิถ่ายในการ

แถลงข่ีาวรายการสิ�งขีองทัี�ยดึได�ระหว่างการติรวจ

ค�นเพิ่�อปราบัปรามการก่อการร�ายใน พิ.ศ. 2562 

หลงัเกดิเหต้ิใช�อาว้ธมดีจ่้โจมนายวรัินโติ รัฐมนติรีว่า

กระทัรวงประสานงานการเมอ่ง กฎหมาย และความ

มั�นคงขีองอนิโดนีเซีีย
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การระบาดัของไวรัสโคีโรนาเน�นยุำ�าคีวามิจำำาเป็น 
ในการลี้งทุนดั�านโคีรงสร�างพ่ั�นฐานแบบพัหุุภาคีี
ด่รื่.	อัลเฟิรื่ด่	โอห์เลอร์ื่สิ/ศน้ย์้ำเอเชุ่ย้ำแป็ซ้ฟิิิก แดเน่ย้ำล เค. อิโนะอเุอะ 
เพ้ื้�อการศกึษาด้านความมั�นคง

นานาชุาต่ิม่ความกงัวลเพิื้�มขึ �นเก่�ย้ำวกบััภาระหุน่ �สนิท่ี่�ป็ระเที่ศกำาลงัพื้ฒันาหุลาย้ำ ๆ
 ป็ระเที่ศกำาลงัเผู้ชิุญ เน้�องจำากวิกฤต่เศรษฐกิจำซ้ึ�งม่สาเหุต่มุาจำากการระบัาดของโค
วิด-19 ท่ี่�ที่ว่ความรุนแรงขึ �น เชุน่ เม้�อเร็ว ๆ น่ � กองที่นุการเงินระหุวา่งป็ระเที่ศ หุร้อ ไอ
เอม็เอฟิ และธินาคารโลกออกมาเต้่อนเก่�ย้ำวกบััเสถ่ืย้ำรภาพื้ที่างการเงินของป็ระเที่ศท่ี่�
ม่ความสามารถืในการจำดัการกบััหุน่ �มหุาศาลลดน้อย้ำลง เน้�องจำากราย้ำได้จำากการสง่
ออกลดลงอย้ำา่งรุนแรง ที่ั �งสององค์กรรวบัรวมข้อกงัวลของต่นในแถืลงการณ์เม้�อวนัท่ี่�
 25 ม่นาคม พื้.ศ. 2563 และเร่ย้ำกร้องใหุ้ป็ระเที่ศท่ี่�อย้ำ้ใ่นสมาคมพื้ฒันาการระหุวา่ง
ป็ระเที่ศดำาเนินการกบััหุน่ �สนิของต่น 

ป็ระเที่ศลก้หุน่ �ท่ี่�ผิู้ดนดัชุำาระหุน่ �ก่อใหุ้เกิดความเส่�ย้ำงต่อ่เสถ่ืย้ำรภาพื้ของระบับัการ
เงินระหุวา่งป็ระเที่ศ ในขณะเด่ย้ำวกนั องค์กรด้านมนษุย้ำธิรรมระหุวา่งป็ระเที่ศหุลาย้ำ
แหุง่ต่า่งต่กอย้ำ้ใ่นภาวะย้ำากลำาบัากเชุน่เด่ย้ำวกนัจำากวิกฤต่ท่ี่�กำาลงัเกิดขึ �น จำงึม่แนวโน้ม
ท่ี่�จำะสง่ผู้ลกระที่บัต่อ่คนหุลาย้ำล้านคนซ้ึ�งม่ความเส่�ย้ำงอย้ำ้แ่ล้ว คำาเต้่อนเก่�ย้ำวกบััชุอ่ง
วา่งท่ี่�กว้างขึ �นระหุวา่งป็ระเที่ศรำ�ารวย้ำและป็ระเที่ศย้ำากจำนกำาลงัเป็็นป็ระเดน็ท่ี่�ได้รับัการ
พื้ด้ถืงึมากขึ �น โดย้ำเน้นใหุ้เหุน็ถืงึความเส่�ย้ำงอนัเป็็นผู้ลมาจำากชุอ่งวา่งดงักลา่วท่ี่�ม่ต่อ่
เสถ่ืย้ำรภาพื้ ความป็ลอดภยั้ำ และโครงสร้างการป็กครองท่ี่�เป็ราะบัาง

อนัต่ราย้ำท่ี่�ม่ต่อ่สว่นอ้�นของโลกอนัเน้�องมาจำากสภาพื้ท่ี่�เลวร้าย้ำลงเหุลา่น่ �ที่ั �งเป็็นจำริง
และชุดัเจำน 

ในขณะท่ี่�ความกงัวลเหุลา่น่ �ใหุ้พ้ื้ �นฐานเหุต่ผุู้ลซ้ึ�งจำง้ความสนใจำไป็ย้ำงัคำาถืามเก่�ย้ำว
กบััหุน่ � ม่อ่กมิต่ิหุนึ�งท่ี่�เราควรพิื้จำารณาเพื้ราะม่สาเหุต่ทุ่ี่�นา่สนใจำ เน้�องจำากการแขง่ขนั
ด้านย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างภมิ้รัฐศาสต่ร์ การแก้ไขปั็ญหุาหุน่ �สนิโดย้ำเฉพื้าะอย้ำา่งยิ้ำ�งผู้า่น
ความพื้ย้ำาย้ำามระดบััพื้หุภุาค่ซ้ึ�งนำาโดย้ำสหุรัฐฯ และป็ระเที่ศท่ี่�ม่อดุมการณ์เด่ย้ำวกนั
 อาจำเป็็นวิธ่ิท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้สง้ในการที่ำาใหุ้อำานาจำต่อ่รองที่างเศรษฐกิจำและการเม้อง
ท่ี่�สาธิารณรัฐป็ระชุาชุนจ่ำนครอบัครองเหุน้อป็ระเที่ศลก้หุน่ �ออ่นกำาลงัลง หุากสำาเร็จำ
 แนวที่างดงักลา่วอาจำชุว่ย้ำได้แม้กระที่ั�งพื้ลกิกลบััทิี่ศที่างการรุกลำ �าของจ่ำนในป็ระเที่ศ 
ต่า่ง ๆ โดย้ำแลกกบััระบับัท่ี่�อิงกฎกต่กิาระหุวา่งป็ระเที่ศ 

ความกงัวลเร่งดว่นน่ �เก่�ย้ำวข้องกบััการบัรรเที่าภาระหุน่ �สนิท่ี่�ป็ระเที่ศลก้หุน่ �กำาลงั
เผู้ชิุญอย้ำา่งไร้ข้อกงัขา ม่การเสนอมาต่รการท่ี่�หุลากหุลาย้ำในการหุาร้อระหุวา่งป็ระเที่ศ
 ต่ั �งแต่ก่ารระงบััและการย้้ำดเวลาในการชุำาระหุน่ � ไป็จำนถืงึวงเงินเครดิต่ฉกุเฉินเพ้ื้�อ
ใหุ้ป็ระเที่ศเหุลา่น่ �สามารถืป็ฏิิบัตั่ิต่ามภาระหุน้าท่ี่�ของต่นเองได้ เชุน่ ไอเอม็เอฟิและ
ธินาคารโลกได้เร่ย้ำกร้องใหุ้เจ้ำาหุน่ �ระดบััที่วิภาค่และพื้หุภุาค่สนบััสนนุการระงบััการ
ชุำาระหุน่ �โดย้ำเร่งดว่น นอกจำากน่ � ที่ั �งสององค์กรย้ำงัได้ใหุ้บัริการวงเงินเครดิต่พิื้เศษท่ี่�อาจำ
นำาไป็ใชุ้เพ้ื้�อชุว่ย้ำเหุล้อป็ระเที่ศท่ี่�ม่ความเส่�ย้ำงต่อ่การผิู้ดนดัชุำาระหุน่ �มากท่ี่�สดุ การหุาร้อ
เหุลา่น่ �ย้ำำ �าถืงึแนวที่างระหุวา่งป็ระเที่ศท่ี่�เป็็นหุนึ�งเด่ย้ำวกนัในการใหุ้เงินชุว่ย้ำเหุล้อ นา่ด่ใจำ
ท่ี่�แนวที่างระดบััพื้หุภุาค่ดงักลา่วได้รับัการสนบััสนนุจำากผู้้้ใหุ้ก้้ ราย้ำใหุญ่ของโลก 

อย้ำา่งไรก็ต่าม ม่ผู้้้ใหุ้ก้้ ราย้ำสำาคญัราย้ำหุนึ�งท่ี่�ย้ำงัคงปิ็ดป็ากเง่ย้ำบัและหุลบัเล่�ย้ำงระบับั
พื้หุภุาค่ดงักลา่ว นั�นค้อ ป็ระเที่ศจ่ำน จ่ำนเล้อกที่ำาสญัญากบััลก้หุน่ �ราย้ำบัคุคลในระดบัั

ทัางรถไฟความเร็วส้งสายใหม่ขีองเคนยาม้ลค่า 3.3 พินัล�าน

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.03 แสนล�านบัาทั) เป็นส่วนหนึ�งในแผู้น

หนึ�งแถบัหนึ�งเส�นทัางขีองสาธารณรัฐประชาชนจนี ทัำาให�ติ�องใช�

เวลาขีบััรถสองชั�วโมงจากกร้งไนโรบัีในการเดนิทัางมายงัเมอ่งเลก็

เช่นเมอ่งควิ โดยไม่มสีถานีหร่อการบัริการทัี�ดพีิอ  รอย้ำเต่อร์

หน้�สิ่น และการแข่งขัน
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ที่วิภาค่ มากกวา่จำะย้ำอมเส่�ย้ำงถืก้ผู้ก้มดัด้วย้ำข้อต่กลงพื้หุภุาค่ท่ี่�ม่ความ
สอดคล้องมากขึ �นกบัับัรรที่ดัฐานที่างการเงินซ้ึ�งได้รับัการย้ำอมรับัใน
ระดบััสากล โดย้ำสอดคล้องกบัักลย้ำทุี่ธ์ิการที่ต้่สร้างหุน่ �ของจ่ำน การ
ป็ฏิิเสธิวิถ่ืแบับัพื้หุภุาค่ของจ่ำนเป็ร่ย้ำบัเสม้อนเป็็นข้อความท่ี่�สร้างความ
หุวาดหุวั�นต่อ่ป็ระเที่ศลก้หุน่ � ป็ระเที่ศลก้หุน่ �เริ�มวิต่กกงัวลวา่เงินชุว่ย้ำ
เหุล้อจำากจ่ำนอาจำมาไมถ่ืงึในเร็ววนัน่ �หุร้ออาจำไมเ่พ่ื้ย้ำงพื้อเส่ย้ำด้วย้ำซ้ำ �า และ
อาจำผู้ก้มดัป็ระเที่ศเหุลา่น่ �กบััเง้�อนไขท่ี่�ที่ำาใหุ้สภาวะท่ี่�เป็็นอย้ำ้เ่ลวร้าย้ำลง 
ขา่วท่ี่�นา่ต่กใจำเก่�ย้ำวกบััผู้ลกระที่บัของวิกฤต่เศรษฐกิจำในจ่ำนและข้อสงสยั้ำ
ท่ี่�ขย้ำาย้ำวงกว้างเก่�ย้ำวกบััศกัย้ำภาพื้ในการฟ้ิ�นต่วั ม่แต่ส่ร้างความหุวาด
กลวัยิ้ำ�งขึ �นวา่รัฐบัาลจ่ำนจำะไมใ่จำกว้างมากนกั 

จำากข้อสงสยั้ำน่ � ความพื้ย้ำาย้ำามระดบัันานาชุาต่ท่ิี่�เป็็นหุนึ�งเด่ย้ำวกนั
และจำริงจำงัมากขึ �นในการใหุ้เงินชุว่ย้ำเหุล้ออย้ำา่งเร่งดว่นแก่ป็ระเที่ศลก้
หุน่ �จำะที่ำาใหุ้ได้ผู้ลป็ระโย้ำชุน์มหุาศาล เม้�อนำามาต่รการชุว่ย้ำเหุล้อด้าน
มนษุย้ำธิรรมระดบััพื้หุภุาค่ท่ี่�เป็็นหุนึ�งเด่ย้ำวกนัมาเท่ี่ย้ำบักบััการย้้ำนกราน
อย้ำา่งด้ �อดงึท่ี่�จำะใชุ้การเจำรจำาระดบััที่วิภาค่ สร้างความชุดัเจำนยิ้ำ�งขึ �น
ถืงึเจำต่นาของจ่ำนท่ี่�ม่ลกัษณะเอารัดเอาเป็ร่ย้ำบัและลดที่อนคณุคา่ของ
จ่ำนมากขึ �น แนวที่างแบับัพื้หุภุาค่ท่ี่�จำดัที่ำาขึ �นอย้ำา่งรอบัคอบัโดย้ำม่การ
ป้็องกนัการรั�วไหุลหุร้อการโอนเงินเพ้ื้�อชุำาระหุน่ �จ่ำน จำะแย้ำกแย้ำะการ
ใหุ้สนิเชุ้�อท่ี่�เป็็นของจ่ำนและอำานวย้ำความสะดวกในการระบัแุหุลง่ท่ี่�มา

โดย้ำต่รงแก่รัฐบัาลจ่ำน เก่�ย้ำวกบััการต่กต่ำ�าที่างการเงินอนัเกิดจำากการ
ก่อหุน่ �ดงักลา่ว การแย้ำกสนิที่รัพื้ย์้ำอ้�น ๆ ที่างการเงินออกจำากหุน่ �สนิของ
จ่ำนในลกัษณะน่ � เป็็นฉนวนป้็องกนัป็ระเที่ศลก้หุน่ �จำากผู้ลกระที่บัท่ี่�เป็็น
อนัต่ราย้ำจำากการผิู้ดนดัชุำาระหุน่ � เม้�อม่ชุ่วิต่ผู้ก้อย้ำ้ก่บัักลุม่พื้นัธิมิต่รผู้้้ใหุ้
ก้้ ระหุวา่งป็ระเที่ศ การผิู้ดนดัชุำาระหุน่ �จ่ำนจำะสง่ผู้ลกระที่บัเลก็น้อย้ำต่อ่
เครดิต่ของป็ระเที่ศเหุลา่นั �น หุากจ่ำนแสวงหุาการชุดเชุย้ำผู้า่นมาต่รการ
ค้นหุน่ �เชิุงลงโที่ษ ก็ม่แนวโน้มท่ี่�ที่ั �งโลกจำะต่ำาหุนิจ่ำนในด้านศ่ลธิรรมอย้ำา่ง

รุนแรงถืงึความพื้ย้ำาย้ำามดงักลา่ว ในท้ี่าย้ำท่ี่�สดุแล้วสำาหุรับัจ่ำน น่�อาจำไม่
ถ้ือเป็็นการวาง "กบััดกัหุน่ �" อย้ำา่งม่เลห์ุ่เหุล่�ย้ำม แต่เ่ป็็นการวาง "กบััดกั
เครดิต่" ท่ี่�ต่กลงไป็โดย้ำไมต่่ั �งใจำมากกวา่ และที่างเด่ย้ำวท่ี่�จำะออกมาได้ค้อ
จำำาหุนา่ย้ำหุน่ �นั �น ซ้ึ�งจำะขจำดัความได้เป็ร่ย้ำบัที่างกลย้ำทุี่ธ์ิ  

หุากมองใหุ้ไกลกวา่ความเร่งดว่นในการเย่้ำย้ำวย้ำาหุน่ �สนิ ป็ระเที่ศ
ลก้หุน่ �ระย้ำะสั �นหุร้อระย้ำะกลางจำะต้่องได้รับัการชุว่ย้ำเหุล้ออย้ำา่งมาก
เพ้ื้�อรักษาเสถ่ืย้ำรภาพื้และฟ้ิ�นฟิเ้ศรษฐกิจำของต่นเองในท่ี่�สดุ ในที่ำานอง
เด่ย้ำวกนั ป็ระเที่ศท่ี่�พื้ฒันาแล้วได้เริ�มใชุ้แผู้นงบัป็ระมาณกระตุ่้น
เศรษฐกิจำในสดัสว่นสง้ท่ี่�สดุเป็็นป็ระวตั่กิารณ์ ซ้ึ�งป็ระเที่ศลก้หุน่ �จำะต้่อง
ม่มาต่รการในลกัษณะเด่ย้ำวกนัเพ้ื้�อไมใ่หุ้เศรษฐกิจำลม่สลาย้ำ ม่ความ
จำำาเป็็นท่ี่�นา่จำะต้่องใหุ้สนิเชุ้�อใหุมเ่พ้ื้�อสนบััสนนุโครงการดงักลา่ว ร่วม
กบััการป็รับัโครงสร้างและการร่ไฟิแนนซ์้ข้อผู้ก้พื้นัท่ี่�ม่อย้ำ้ ่และแม้กระที่ั�ง
การป็ลดหุน่ �ท่ี่�ผู้า่นมาบัางสว่น จ่ำนอาจำลงแขง่ขนัใหุ้สนิเชุ้�อเพ้ื้�อสนบััสนนุ
งบัป็ระมาณกระตุ่้นเศรษฐกิจำและกระบัวนการฟ้ิ�นฟิอ้ย้ำา่งไมต้่่องสงสยั้ำ
 ต่ามท่ี่�กลา่วไป็ข้างต้่น จ่ำนอาจำถืก้จำำากดัอย้ำา่งมากจำากความท้ี่าที่าย้ำ
ที่างเศรษฐกิจำและลำาดบััความสำาคญัที่างการเม้องของต่น ด้วย้ำเหุต่นุ่ �
 พื้นัธิมิต่รผู้้้ใหุ้ก้้แบับัพื้หุภุาค่อาจำม่โอกาสพิื้เศษ เม้�อใชุ้ป็ระโย้ำชุน์จำาก
อตั่ราดอกเบ่ั �ย้ำท่ี่�ต่ำ�าท่ี่�สดุเป็็นป็ระวตั่กิารณ์และข้อจำำากดัของจ่ำน การผู้ลกั
ดนัอย้ำา่งเข้มข้นเพ้ื้�อระดมเงินที่นุในความพื้ย้ำาย้ำามด้านงบัป็ระมาณของ

ภาครัฐ อาจำป็ระสบัความสำาเร็จำในการ
หุกัล้างการใหุ้สนิเชุ้�อของจ่ำน และป็รับั
สมดลุพื้อร์ต่หุน่ �สนิในป็ระเที่ศลก้หุน่ �โดย้ำ
ใหุ้นำ �าหุนกัแก่ผู้้้ใหุ้ก้้แบับัพื้หุภุาค่มากกวา่
 อิที่ธิิพื้ลที่างเศรษฐกิจำและการเม้องแบับั
ครอบังำาใด ๆ ท่ี่�จ่ำนครองอำานาจำจำากการ
เป็็นผู้้้ใหุ้ก้้ ราย้ำหุลกัจำะลดลงหุร้อแม้กระที่ั�ง
พื้ลกิกลบัั โดย้ำไมย่้ำอมใหุ้ม่ความได้เป็ร่ย้ำบั
ที่างกลย้ำทุี่ธ์ิมากไป็กวา่น่ � 

วิกฤต่เศรษฐกิจำน่ �สง่ผู้ลใหุ้แผู้นการ
โครงสร้างพ้ื้ �นฐานหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้น
ที่างของจ่ำนออ่นแอลงเป็็นอย้ำา่งมาก ด้
เหุม้อนวา่แผู้นหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้นที่างจำะ
ไมส่ามารถืดำารงอย้ำ้ไ่ด้ในร้ป็แบับัปั็จำจำบุันั
 และจำะม่การป็รับัป็รุงร้ป็แบับัใหุมอ่ย้ำา่งม่
นยั้ำสำาคญั ซ้ึ�งสิ�งน่ �ม่แนวโน้มท่ี่�จำะเกิดขึ �นอย้ำ้่
แล้วเม้�อดจ้ำากการเต่ิบัโต่ที่างเศรษฐกิจำท่ี่�
ชุะลอต่วั ข้อจำำากดัที่างป็ระชุากร สงคราม
ที่างการค้ากบััสหุรัฐฯ และเศรษฐกิจำท่ี่�ม่
หุน่ �ที่ว่มต่วั วิกฤต่เศรษฐกิจำครั �งน่ �ขย้ำาย้ำ
ชุอ่งโหุวด่งักลา่วเน้�องจำากม่อตั่ราการวา่ง

งานและความล้มเหุลวที่างธิรุกิจำเพิื้�มมากขึ �น และม่ความเป็็นไป็ได้สง้
วา่นโย้ำบัาย้ำจำะหุนัไป็เน้นการฟ้ิ�นฟิเ้ศรษฐกิจำและเสถ่ืย้ำรภาพื้ที่างการเม้อง
ภาย้ำในป็ระเที่ศ ม่แนวโน้มวา่แผู้นหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้นที่างจำะลดลงอย้ำา่ง
มาก พื้ร้อมด้วย้ำการต่รวจำสอบัความอย้ำ้ร่อดที่างเศรษฐกิจำของโครงการ
เหุลา่น่ �ม่แนวโน้มวา่จำะม่การต่รวจำสอบัท่ี่�ละเอ่ย้ำดถ่ื�ถ้ืวนมากขึ �น แนน่อน
วา่การลดลงท่ี่�เกิดขึ �นดงักลา่วจำะได้รับัการคุ้มครองจำากธินาคารของรัฐ
 จำะม่ความเส่ย้ำหุาย้ำเกิดขึ �น ซ้ึ�งอาจำรวมถืงึความลา่ชุ้าในแผู้นหุนึ�งแถืบั

นักข่ีาวทัำางานใกล�กบััหน�าจอทัี�โฆษณาแผู้นโครงสร�างพิ่�นฐานหนึ�งแถบัหนึ�งเส�นทัางขีองสาธารณรัฐประชาชนจนี ณ ทัี�

ประช้มในกร้งปักกิ�งเม่�อเดอ่นเมษายน พิ.ศ. 2562 ในขีณะนั�น หลายประเทัศทัี�ถอนติวัออกจากแผู้นหนึ�งแถบัหนึ�งเส�นทัาง 

กำาลงัประสบัปัญหาจากผู้ลกระทับัทัางเศรษฐกจิเน่�องจากการแพิร่ระบัาดขีองไวรัสโคโรนาในขีณะนี�  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส
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หุนึ�งเส้นที่างบัางโครงการท่ี่�กำาลงัถืก้ระงบััที่ั�วโลก นอกจำากน่ � โครงการ
ริเริ�มอ้�น ๆ ท่ี่�เก่�ย้ำวข้องกบััแผู้นหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้นที่างย้ำงัอาจำถืก้ต่ดัออก
 เชุน่ กองที่นุการลงที่นุของรัฐวิสาหุกิจำท่ี่�ร้้จำกักนัในชุ้�อ กองที่นุเส้นที่าง
สาย้ำไหุม ซ้ึ�งสว่นใหุญ่ครอบัคลมุที่ว่ป็ย้ำเ้รเซ่้ย้ำ

ในกรณ่ดงักลา่ว คำาถืามสำาคญัสำาหุรับัป็ระเที่ศลก้หุน่ �ค้อ เราจำะที่ำา
อย้ำา่งไรกบััโครงการท่ี่�เรากำาลงัแบักรับั ซ้ึ�งบัางโครงการม่ราคาและภาระ
หุน่ �สง้ลิ�ว ม่บัางสว่นในจำำานวนน่ �ท่ี่�ที่ำาได้เพ่ื้ย้ำงต้่องต่ดัออกไป็เที่า่นั �น เชุน่
 โครงการท่ี่�อย้ำ้ใ่นหุมวดโครงการฟิุ้ งเฟ้ิอ โครงการอ้�น ๆ อาจำม่ความ
อย้ำ้ร่อดในที่างเศรษฐกิจำและม่สว่นชุว่ย้ำในการพื้ฒันาได้ พื้นัธิมิต่รผู้้้
ใหุ้ก้้ ระหุวา่งป็ระเที่ศอาจำเก็บัโครงการท่ี่�คุ้มคา่ไว้ ป็รับัโครงการใหุ้อย้ำ้่
บันรากฐานท่ี่�ด่ขึ �นเพ้ื้�อเริ�มโครงการอ่กครั �ง และม่แผู้นร่ไฟิแนนซ์้เพ้ื้�อ
ใหุ้โครงการเหุลา่นั �นม่ความย้ำั�งย้้ำนที่างการเงิน ราวกบััความล้มเหุลว
ของแผู้นหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้นที่างย้ำงัสร้างความอบััอาย้ำใหุ้แก่จ่ำนไมม่าก
พื้อ การชุว่ย้ำเหุล้อครั �งน่ �จำะยิ้ำ�งเป็็นการฟ้ิองถืงึความโงเ่ขลาและการล้ม
ละลาย้ำของความพื้ย้ำาย้ำามแผู้นหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้นที่างที่ั �งหุมด 

บัางคนอาจำถืามวา่ เงินที่ั �งหุมดน่ �มาจำากท่ี่�ใด จำะรับัป็ระกนัโครงการ
เย่้ำย้ำวย้ำาหุน่ �สนิขนาดมหุมึาน่ �อย้ำา่งไร การที่ำาเชุน่น่ �ถ้ือวา่เส่�ย้ำงมากมิใชุ่
หุร้อ จำะต้่องม่จำำานวนเงินมหุาศาลเข้ามาเก่�ย้ำวข้องอย้ำา่งไมต้่่องสงสยั้ำ
 สหุรัฐฯ และพื้นัธิมิต่รท่ี่�ม่อดุมการณ์เด่ย้ำวกนัจำะต้่องใชุ้เงินจำำานวนมาก
เพ้ื้�อระดมที่นุในความพื้ย้ำาย้ำามครั �งน่ � และจำะม่ความเส่�ย้ำง โดย้ำม่อตั่รา
เงินเฟ้ิอท่ี่�ต้่องพิื้จำารณาเป็็นหุลกัโดย้ำเฉพื้าะอย้ำา่งยิ้ำ�งในขณะท่ี่�เร่งการ
ฟ้ิ�นฟิ ้ที่ั �งหุมดน่ �ค้อเหุต่ผุู้ลวา่เหุต่ใุดการเป็ล่�ย้ำนบัที่สนที่นาจำากกลย้ำทุี่ธ์ิ
การรักษาเสถ่ืย้ำรภาพื้ท่ี่�มุง่เน้นป็ระเที่ศชุาต่ ิไป็เป็็นการอภิป็ราย้ำท่ี่�มุง่
เน้นระดบัันานาชุาต่ ิโดย้ำใหุ้ความสำาคญักบััความร่วมม้อและการ
ป็ระสานงานในกลุม่ป็ระเที่ศมหุาอำานาจำที่างเศรษฐกิจำในการรวบัรวม

เคร้�องม้อเพ้ื้�อดำาเนินภารกิจำน่ �และป้็องกนัความเส่�ย้ำง จำงึม่ความสำาคญั
 สิ�งท่ี่�จำำาเป็็นอย้ำ้ใ่นลำาดบััแผู้นการมาร์แชุลล์ระดบััโลกท่ี่�ไมเ่พ่ื้ย้ำงแต่ชุ่ว่ย้ำ
ป็ระเที่ศแต่ย่้ำงัชุว่ย้ำระบับัต่ามกฎกต่ิกาเองด้วย้ำ ในบัริบัที่ของการแขง่ขนั
ด้านย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ระหุวา่งระบัอบัคอมมิวนิสต์่ ซ้ึ�งเป็็นระบับัการบังัคบัั
บัญัชุาแบับัเผู้ดจ็ำการ และระบัอบัป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำ ซ้ึ�งเป็็นระบับัท่ี่�นำาโดย้ำ
ต่ลาด ไมค่วรต่ั �งคำาถืามวา่ เราที่ำาได้หุร้อไม ่แต่ค่วรเป็็น เราไมท่ี่ำาได้หุร้อ 

น่�ไมใ่ชุถ้่ือย้ำคำาธิรรมดา สิ�งสำาคญัค้อต้่องจำำาไว้วา่ วตั่ถืปุ็ระสงค์หุลกั
อย้ำา่งหุนึ�งของจ่ำนในการแขง่ขนัที่างภมิ้รัฐศาสต่ร์ค้อการที่ำาใหุ้ระบับั
การเงินแบับัพื้หุภุาค่ระหุวา่งป็ระเที่ศออ่นแอลง และสร้างค้แ่ขง่ท่ี่�ขนาน
กนัโดย้ำม่ศน้ย์้ำกลางอย้ำ้ท่่ี่�แผู้นหุนึ�งแถืบัหุนึ�งเส้นที่าง รวมถืงึสิ�งท่ี่�เร่ย้ำก
วา่ ฉนัที่ามต่แิหุง่กรุงปั็กกิ�ง แนวที่างแบับัพื้หุภุาค่นำาโดย้ำสหุรัฐฯ และ
พื้นัธิมิต่รร่วมอดุมการณ์ในการแก้ไขปั็ญหุาหุน่ �สนิเร่งดว่น โดย้ำเฉพื้าะ
อย้ำา่งยิ้ำ�งหุากอย้ำ้ใ่นองค์กรสำาคญัและกระบัวนการของระบับัต่ามกฎ
กต่กิาระหุวา่งป็ระเที่ศ จำะเป็็นย้ำาต้่านพิื้ษท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้ต่อ่ความ
พื้ย้ำาย้ำามในการลดเสถ่ืย้ำรภาพื้น่ � แม้รากฐานของความเจำริญรุ่งเร้อง
หุลงัสงครามโลกครั �งท่ี่� 2 จำะม่มาก่อนสิ �นสดุการเป็็นศตั่ร้ผู้า่นข้อต่ก
ลงเบัรต่ต่นั วด้ส์ แต่เ่ราก็ต้่องเผู้ชิุญกบััชุว่งเวลาสำาคญัท่ี่�คล้าย้ำคลงึกนั
 อย้ำา่ที่ำาผิู้ดพื้ลาด สิ�งท่ี่�เราที่ำาในต่อนน่ �เพ้ื้�อรับัม้อกบััความท้ี่าที่าย้ำด้าน
หุน่ �สนิม่ความเป็็นไป็ได้ท่ี่�จำะป็รับัความสงบัเร่ย้ำบัร้อย้ำที่างเศรษฐกิจำและ
การเงินของโลกหุลงัการระบัาดใหุญ่ครั �งน่ � เราไมอ่าจำป็ลอ่ย้ำโอกาสใน
การป็รับัโชุคชุะต่าที่างเศรษฐกิจำและการเงินของเราหุลดุม้อไป็ได้  o

บัที่ความน่ �ป็รากฏิครั �งแรกเม้�อวนัท่ี่� 17 เมษาย้ำน พื้.ศ. 2563 ที่างซ่้เค่ย้ำวริต่่เน็กซ้สั ซ้ึ�งเป็็นส้�อเผู้ย้ำแพื้ร่
ผู้ลงานวิจำยั้ำออนไลน์ระดบัันานาชุาต่แิบับัไมม่่คา่ใชุ้จำา่ย้ำท่ี่�เปิ็ดใหุ้เข้าถืงึได้ที่กุคนและได้รับัการต่รวจำ
แก้ไขที่างวิชุาการจำากผู้้้ที่รงคณุวฒิุ โดย้ำจำดัที่ำาขึ �นสำาหุรับัศน้ย์้ำเอเชุ่ย้ำแป็ซ้ฟิิิก แดเน่ย้ำล เค. อิโนะอเุอะ
 เพ้ื้�อการศกึษาด้านความมั�นคง บัที่ความน่ �ม่การเร่ย้ำบัเร่ย้ำงเน้ �อหุาเพ้ื้�อใหุ้เหุมาะสมกบััการนำาเสนอของ
 ฟิอิรัมั

ในเดอ่นมกราคม พิ.ศ. 2560 ชาวศรีลงักาประทั�วงแผู้นงานขีองรัฐบัาลเร่�องการปล่อยเช่าท่ัาเร่อแฮมบัันโติติาให�แก่กจิการร่วมค�าทัี�จนีเป็นผู้้�ควบัค้ม เพิ่�อแลกกบััการก้�ยม่เงนิก�อน

โติ เน่�องจากไม่สามารถชำาระหนี�ค�างชำาระแก่บัริษทััจนีได� ศรีลงักาจงึติ�องส่งมอบัท่ัาเร่อหลกัให�แก่จนีภูายใติ�สัญญาเช่า 99 ปีในเดอ่นธันวาคม พิ.ศ. 2560  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส
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คีวามิร�วมิม่ิอ
คอบร้้าโกลด์์

รื่.อ.	สุิชาต	ิคล้ายุแก้ว/กองทพับกไทยุ

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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าฝึึกซ้้อมที่างที่หุารภาย้ำใต้่รหุสั คอบัร้าโกลด์ พื้.ศ. 
2563 มุง่เน้นไป็ท่ี่�การพื้ฒันาที่กัษะที่างการที่หุารและ
การจำดัการวิกฤต่ รวมที่ั �งสง่เสริมความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่ง

ไที่ย้ำกบััสหุรัฐอเมริกา นบััเป็็นป่็พิื้เศษสำาหุรับัการฝึึกซ้้อมป็ระจำำา
ป่็ภาย้ำใต้่รหุสัน่ � ซ้ึ�งไมเ่พ่ื้ย้ำงม่กองที่พัื้ไที่ย้ำและกองที่พัื้สหุรัฐฯ ท่ี่�
รับัผิู้ดชุอบัในสว่นอินโดแป็ซ้ฟิิิกเที่า่นั �น แต่ย่้ำงัม่กองกำาลงัจำาก
ป็ระเที่ศอ้�น ๆ ภาย้ำในภมิ้ภาคเข้าร่วมด้วย้ำ ที่หุารกวา่ 9,600 
นาย้ำจำาก 29 ป็ระเที่ศได้เข้าร่วมการซ้้อมรบัท่ี่�จำดัขึ �นอย้ำา่งต่อ่
เน้�องเป็็นครั �งท่ี่� 39 ซ้ึ�งเริ�มต่ั �งแต่ว่นัท่ี่� 24 กมุภาพื้นัธ์ิถืงึ 6 
ม่นาคม พื้.ศ. 2563

นอกจำากจำะเป็็นการฝึึกคอบัร้าโกลด์ครั �งท่ี่�ใหุญ่ท่ี่�สดุใน
ปั็จำจำบุันัแล้ว การฝึึกระย้ำะสองสปั็ดาห์ุที่ั�วป็ระเที่ศไที่ย้ำครั �งน่ �ย้ำงั
ใหุ้ป็ระสบัการณ์พิื้เศษแก่นาย้ำที่หุารจำากป็ระเที่ศท่ี่�กำาลงัพื้ฒันา
อ่กด้วย้ำ ด้วย้ำเหุต่นุ่ � ผู้มจำงึอย้ำากใหุ้ข้อมล้เชิุงลกึเก่�ย้ำวกบััการฝึึก
 บัที่บัาที่ของคอบัร้าโกลด์ในการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงกองที่พัื้ไที่ย้ำ และ
ผู้ลกระที่บัในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก

ประสบัการณ์อนัทัรงเกยีรติิ
สิ�งแรกท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุค้อ การฝึึกคอบัร้าโกลด์มอบัป็ระสบัการณ์
ภาคสนามท่ี่�อดัแนน่เก่�ย้ำวกบััการแก้ปั็ญหุาร่วมกนั ความเป็็น
ผู้้้นำา และความร่วมม้อแก่ป็ระเที่ศท่ี่�เข้าร่วม ป็ระสบัการณ์
ค้อสิ�งสำาคญัและเป็็นพ้ื้ �นฐานความเชุ้�อของเรา และนั�นค้อสิ�งท่ี่�
กองที่พัื้บักไที่ย้ำได้รับัมากท่ี่�สดุเม้�อเราเข้าร่วมแนวที่างการฝึึก
ซ้้อมร่วมระดบััโลก เชุน่ คอบัร้าโกลด์ พื้.ศ. 2563

การฝึึกซ้้อมครั �งน่ �ได้สง่เสริมใหุ้เกิดการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงอย้ำา่ง
สร้างสรรค์ในองค์กรของเราอย้ำา่งมาก การฝึึกป็ฏิิบัตั่ ิการซ้้อม
 และบัที่เร่ย้ำนท่ี่�ได้เร่ย้ำนร้้มาต่ลอดการฝึึกคอบัร้าโกลด์ พื้.ศ. 
2563 ชุว่ย้ำใหุ้เราร้้จำกัย้ำทุี่ธิวิธ่ิใหุม ่ๆ และกระตุ่้นใหุ้เราเอาชุนะ
ความท้ี่าที่าย้ำท่ี่�ซ้บััซ้้อนในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก ป็ระสบัการณ์

ครั �งน่ �ย้ำงัชุว่ย้ำใหุ้เราม่ความคลอ่งต่วัและป็รับัป็รุงต่วัเองใหุมผู่้า่น
การเล่ย้ำนแบับัและป็รับัต่วัใหุ้เข้ากบััย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างที่หุารใหุม ่ๆ 
ค้นหุาวิธ่ิการที่ำาสิ�งต่า่ง ๆ ท่ี่�หุลากหุลาย้ำและด่ขึ �นภาย้ำใต้่ข้อจำำากดั
ของเรา รวมที่ั �งคว้าโอกาสพื้ร้อมกบััขย้ำาย้ำข่ดความสามารถืที่าง
ที่หุารของเราไป็ด้วย้ำ

ความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งสองป็ระเที่ศเจ้ำาภาพื้เป็็นแบับัได้
ป็ระโย้ำชุน์ร่วมกนั เน้�องจำากกองที่พัื้สหุรัฐฯ ได้แบัง่ปั็นความ
เชุ่�ย้ำวชุาญและการเข้าถืงึการฝึึกซ้้อมระดบััโลกใหุ้แก่เจ้ำาหุน้าท่ี่�
จำากสาย้ำงานต่า่ง ๆ ของกองที่พัื้ไที่ย้ำ เชุน่ ในป็ฏิิบัตั่กิารลาด
ต่ระเวน ผู้มได้เร่ย้ำนร้้ถืงึความสำาคญัของการป็รับัโครงสร้าง
หุนว่ย้ำที่หุาร ป็รับัระบับัอาวธุิใหุ้ที่นัสมยั้ำ และสรรหุากำาลงัคนท่ี่�ม่
คณุสมบัตั่สิง้ แที่นท่ี่�จำะวดัจำากขนาดของกองกำาลงัเที่า่นั �น การ
ป็รับัใชุ้ข้อมล้เชิุงลกึดงักลา่วกบัักองกำาลงัของไที่ย้ำ ที่ำาใหุ้เรา

คีวามิร�วมิม่ิอ

การ้ฝึึกซ้้อมที่่�จัดั์ต่่อเน่ื่�องมาเป็็นื่ครั้�งที่่� 39 น่ื่�มอบ
ที่กัษะที่างการ้ที่หาร้และการ้จัดั์การ้วิกิฤต่ที่่�ม่คณุค่า

ผู้้�ฝึึกสอนขีองกองทัพัิบักไทัยสาธิติทักัษะการเอาชีวติิรอดให�ทัหารสหรัฐฯ ชม

ในระหว่างการฝึึกคอบัร�าโกลด์ พิ.ศ. 2563 ทัี�อำาเภูอบั�านด่านลานหอย จงัหวดั

ส้โขีทัยั ประเทัศไทัย   กองที่พัื้ไที่ย้ำ
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ทัหารไทัยเขี�าร่วมการสาธิติการโจมติแีบับัสะเทันินำ�าสะเทันิบักระหว่างการฝึึก

คอบัร�าโกลด์ พิ.ศ. 2563 ทัี�หาดยาว ประเทัศไทัย  รอย้ำเต่อร์

สามารถืป็รับัต่วั สร้างโครงสร้างท่ี่�คลอ่งแคลว่ และจำดัระเบ่ัย้ำบั
ใหุมเ่พ้ื้�อเป็ล่�ย้ำนไป็ส้อ่งค์กรท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้มากขึ �น

กองที่พัื้ไที่ย้ำจำำาเป็็นต้่องม่การฝึึกซ้้อมอย้ำา่งคอบัร้าโกลด์ ซ้ึ�ง
ที่ำาใหุ้ที่หุารไที่ย้ำได้รับัมมุมองเชิุงลกึเก่�ย้ำวกบััวิธ่ิท่ี่�กองที่พัื้สหุรัฐฯ
 ป็ฏิิบัตั่ิหุน้าท่ี่� รับัแนวคดิ วิธ่ิการ และเคร้�องม้อวิธ่ิวิเคราะห์ุใหุม ่ๆ 
และนำาบัที่เร่ย้ำนเหุลา่นั �นไป็ใชุ้ในกองที่พัื้ไที่ย้ำ

จำากการสงัเกต่ของผู้มในฐานะลา่ม คอบัร้าโกลด์แสดงใหุ้
เหุน็วา่การร่วมม้อแบับัพื้นัธิมิต่รระหุวา่งสหุรัฐฯ กบััไที่ย้ำสามารถื
เป็็นแบับัพื้หุภุาค่ได้อย้ำา่งไร นอกจำากน่ � ย้ำงัม่อินโดน่เซ่้ย้ำ ญ่�ป็ุ่ น
 มาเลเซ่้ย้ำ สงิคโป็ร์ และเกาหุล่ใต้่ เข้าร่วมการฝึึกซ้้อมหุลกัป็ระจำำา
 พื้.ศ. 2563 ด้วย้ำ สิ�งท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุค้อ การฝึึกครั �งน่ �บัรรจำกุารฝึึก
แบับัพื้หุภุาค่วา่ด้วย้ำการฝึึกป็ฏิิบัตั่ภิาคสนามแบับัไซ้เบัอร์สเป็ซ้
เป็็นครั �งแรกในการฝึึกคอบัร้าโกลด์ เพ้ื้�อเต่ร่ย้ำมพื้ร้อมสำาหุรับัภยั้ำ
คกุคามท่ี่�อนัต่ราย้ำท่ี่�สดุในอนาคต่ร้ป็แบับัหุนึ�งน่ � 

จ่ำนและอินเด่ย้ำได้เข้าร่วมการฝึึกซ้้อมใหุ้ความชุว่ย้ำเหุล้อด้าน
มนษุย้ำธิรรมแก่พื้ลเม้อง สว่นออสเต่รเล่ย้ำ บังักลาเที่ศ แคนาดา
 ฟิิจิำ ฝึรั�งเศส มองโกเล่ย้ำ เนป็าล นิวซ่้แลนด์ ฟิิลปิ็ปิ็นส์ และสหุ
ราชุอาณาจำกัร ได้เข้าร่วมการฝึึกด้านองค์ป็ระกอบัการวางแผู้น
ข้ามชุาต่ขิองการฝึึกซ้้อมครั �งน่ � โดย้ำม่อ่ก 10 ป็ระเที่ศท่ี่�เข้าร่วม
ในฐานะผู้้้สงัเกต่การณ์ ได้แก่ บัร้ไน พื้มา่ กมัพื้ชุ้า เย้ำอรมน่ 
อิสราเอล ลาว ป็าก่สถืาน สว่เดน สวิต่เซ้อร์แลนด์ และเว่ย้ำดนาม

ทัศันะใหม่ ๆ
คอบัร้าโกลด์ม่ป็ระวตั่อินัย้ำาวนานร่วมกบัักองที่พัื้สหุรัฐฯ ใน
ภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก โดย้ำม่ศษิย์้ำเก่าหุลาย้ำหุม้�นคนเข้ารับัใชุ้
ในกองที่พัื้ไที่ย้ำและกองที่พัื้สหุรัฐฯ เราได้นำาเคร้�องม้อท่ี่�เฉพื้าะ

เจำาะจำงกลบััมามากมาย้ำและนำามาป็ระย้ำกุต์่ใชุ้เพ้ื้�อเพิื้�มคณุคา่
และผู้ลป็ระโย้ำชุน์ใหุ้การฝึึกอย้ำา่งสง้สดุ เพ้ื้�อป็รับัป็รุงองค์กรของ
เราและเอาชุนะอปุ็สรรคด้านเพื้ศ วฒันธิรรม และความหุลาก
หุลาย้ำ ซ้ึ�งได้จำากป็ระสบัการณ์ครั �งน่ �

ในฐานะลา่ม ผู้มต่ระหุนกัวา่ผู้มได้รับัโอกาสมากมาย้ำท่ี่�เจ้ำา
หุน้าท่ี่�ของไที่ย้ำรุ่นก่อน ๆ ไมไ่ด้รับั ผู้มได้พื้บักบััเจ้ำาหุน้าท่ี่�ที่หุาร
หุญิงของสหุรัฐฯ และม่โอกาสพื้ด้คยุ้ำในหุลาย้ำหุวัข้อระหุวา่งการ
ฝึึกซ้้อมชุว่งต่า่ง ๆ ที่หุารหุญิงราย้ำนั �นกลา่ววา่ กองที่พัื้สหุรัฐฯ ม่
ความก้าวหุน้าท่ี่�สำาคญัในการใหุ้ย้ำศแก่ผู้้้หุญิง และเธิอเชุ้�อวา่การ
พื้ด้คยุ้ำเก่�ย้ำวกบัับัริบัที่ของความหุลากหุลาย้ำท่ี่�กว้างขึ �นนั �นสำาคญั
กวา่ ผู้มได้เร่ย้ำนร้้วา่เร้�องน่ �ไมเ่พ่ื้ย้ำงเป็็นเร้�องของเพื้ศเที่า่นั �น แต่ย่้ำงั
เก่�ย้ำวกบััเชุ้ �อชุาต่ ิภมิ้หุลงั และป็ระสบัการณ์อ่กด้วย้ำ

ผู้มได้ป็ระจำกัษ์วา่ความหุลากหุลาย้ำนั �นที่ำาใหุ้กองที่พัื้สหุรัฐฯ
 เป็็นกองกำาลงัท่ี่�ด่ขึ �น การพื้ด้คยุ้ำเก่�ย้ำวกบััความหุลากหุลาย้ำใน
ระดบััท่ี่�ครบัถ้ืวนและกว้างขึ �นเป็็นเร้�องท่ี่�สำาคญักวา่อย้ำา่งแท้ี่จำริง
 ถ้ืาเราที่กุคนม่ภมิ้หุลงัแบับัเด่ย้ำวกนัก็จำะเกิดกลุม่ความคดิท่ี่�
เป็็นเอกเที่ศ เราควรเปิ็ดรับัความคดิเหุน็และการพื้ด้คยุ้ำท่ี่�แต่ก
ต่า่งหุลากหุลาย้ำซ้ึ�งสง่เสริมใหุ้ม่การโต้่กลบัั แที่นท่ี่�จำะที่ำาต่วัเป็็น
เหุม้อนหุ้องท่ี่�สะท้ี่อนแต่เ่ส่ย้ำงต่วัเอง เราควรมุง่มั�นเพ้ื้�อสิ�งน่ � เพ้ื้�อ
ใหุ้ความคดิใหุม ่ๆ เกิดขึ �นและเจำริญงอกงาม จำากการสงัเกต่ของ
ผู้ม พื้บัวา่ผู้้้นำาเป็็นผู้้้กำาหุนดลกัษณะที่ั�วไป็ของการฝึึกอบัรม ซ้ึ�ง
วิธ่ิการส้�อสารของผู้้้นำาชุา่งนา่ที่ึ�งสำาหุรับัผู้ม

ขี�อม้ลเชิงลกึขีองเจ�าหน�าทัี�
เพ้ื้�อน ๆ เจ้ำาหุน้าท่ี่�ของผู้มหุลาย้ำคนย้ำงัได้รับัป็ระโย้ำชุน์จำากการฝึึก
ซ้้อมและได้รับัสาระสำาคญัซ้ึ�งเป็็นข้อสรุป็ของต่นเองด้วย้ำ  
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ผู้้�ฝึึกสอนขีองกองทัพัิบักไทัยกนิต้ิ�กแกขีณะสอนทักัษะการเอาชีวติิรอดในระหว่างการฝึึกคอบัร�า

โกลด์ พิ.ศ. 2563  รอย้ำเต่อร์

ร.อ. ส้ชาติ ิคล�ายแก�ว แห่งกองทัพัิบักไทัย ซึี�งมพีิ่�นเพิเป็นชาวกร้งเทัพิมหานคร เล่าประสบัการณ์

ขีองตินให� ร.อ. เคอร์แรน บัอยซ์ี นาวกิโยธินสหรัฐฯ ฟังในระหว่างการฝึึกคอบัร�าโกลด์ พิ.ศ. 2563  

กองที่พัื้ไที่ย้ำ

ร.อ. ธิวชัุ ถืวัป็ระกร ผู้้้ ฝึึกสอนและลา่มจำากโรงเร่ย้ำนนาย้ำร้อย้ำพื้ระ
จำลุจำอมเกล้า กลา่วกบััผู้มวา่ “การป็รับัโครงสร้างกำาลงัพื้ลใหุม่
เป็็นสิ�งสำาคญั” ร.อ. ธิวชัุเชุ้�อวา่ การจำดัการกบััสดัสว่นนาย้ำที่หุาร
 นาย้ำที่หุารชุั �นป็ระที่วน และที่หุารเกณฑ์ิท่ี่�ไมส่มดลุ การใชุ้กำาลงั
พื้ลสำารอง ต่ลอดจำนการป็รับัป็รุงความเที่า่เท่ี่ย้ำมที่างเพื้ศในที่กุ
ชุั �นย้ำศ จำะชุว่ย้ำเพิื้�มป็ระสทิี่ธิิภาพื้ของกองที่พัื้ไที่ย้ำและดงึดด้ที่หุาร
หุน้าใหุมไ่ป็พื้ร้อม ๆ กนั

ร.อ. สงขลา ไพื้ศาลสขุกลุ เจ้ำาหุน้าท่ี่�กองร้อย้ำที่หุารป้็นใหุญ่
ต่อ่ส้้อากาศย้ำานแหุง่กองที่พัื้บักไที่ย้ำ กลา่วเพิื้�มเต่ิมวา่ “การคิด
นอกกรอบัเป็็นสิ�งจำำาเป็็นในการแก้ไขปั็ญหุา” 

เน้�องจำากโดย้ำป็กต่ิแล้ว ผู้้้นำาในกองที่พัื้จำะเป็็นผู้้้แก้ไข  
ปั็ญหุาต่่าง ๆ เชุ่นเด่ย้ำวกบััในหุลาย้ำองค์กร โดย้ำใชุ้
ป็ระสบัการณ์ท่ี่�ผู้่านมาและความชุำานาญของต่นซ้ึ�งสามารถืนำา
ไป็ส้่ที่างออกท่ี่�ย้ำึดกองที่พัื้เป็็นศน้ย์้ำกลาง ซ้ึ�ง ร.อ. สงขลากล่าว
ว่า กำาลงัพื้ลท่ี่�ม่ความหุลากหุลาย้ำมากขึ �นจำะชุ่วย้ำพื้ฒันาที่กัษะ
การคิดอย้ำ่างม่วิจำารณญาณใหุ้ด่ขึ �น โดย้ำการสร้างความเข้าใจำ
ท่ี่�หุลากหุลาย้ำเพ้ื้�อหุาที่างออกท่ี่�ด่กว่า ร.อ. สงขลากล่าวกบััผู้ม
ว่า สิ�งน่ �จำะชุ่วย้ำป็รับัเป็ล่�ย้ำนกำาลงัพื้ลของเราใหุ้เป็็นกองกำาลงั
ที่หุารท่ี่�ม่ความก้าวหุน้า

การปฏิิร้ปเพิ่�อ คนร่้นใหม่ทัี�กำาลงัจะมาถงึ 
ป็ระสบัการณ์จำากคอบัร้าโกลด์ที่ำาใหุ้เหุน็ภาพื้อย้ำา่งชุดัเจำนวา่
กองที่พัื้ไที่ย้ำจำะดำาเนินการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงเชิุงโครงสร้างได้อย้ำา่งไร
 โดย้ำเปิ็ดโอกาสใหุ้ที่หุารไที่ย้ำได้เร่ย้ำนร้้จำากกองที่พัื้สหุรัฐฯ และ
กองที่พัื้ชุาต่ิอ้�น ๆ หุลงัจำากได้สมัภาษณ์ผู้้้ เข้าร่วมจำากไที่ย้ำและ
สหุรัฐฯ หุลาย้ำคน ผู้มพื้บัวา่เราม่มมุมองร่วมกนั นั�นค้อเราที่กุ
คนกำาลงัเผู้ชิุญความท้ี่าที่าย้ำใหุม ่ๆ จำากภยั้ำคกุคามต่า่ง ๆ ใน
ศต่วรรษท่ี่� 21 เราจำำาเป็็นต้่องป็ฏิิร้ป็กองที่พัื้ใหุ้เป็็นโครงสร้าง
กองกำาลงัท่ี่�เน้นการใชุ้เที่คโนโลย่้ำ ลดขนาดของหุนว่ย้ำและ
จำำานวนที่หุารเกณฑ์ิ รวมที่ั �งป็รับัป็รุงระบับักลาโหุมของเราใหุ้ที่นั
สมยั้ำ 

ร.อ. ณฐัเก่ย้ำรต่ ิแสงไพื้ศร่ นาย้ำที่หุารย้ำทุี่ธิการป็ระจำำากองพื้นั
ที่หุารม้าท่ี่� 13 กองพื้ลที่หุารม้าท่ี่� 1 แหุง่กองที่พัื้บักไที่ย้ำ กลา่ว
กบััผู้มวา่ “กองที่พัื้ไที่ย้ำต้่องม่ระบับัการพื้ฒันากองกำาลงั” 

จำากการสงัเกต่การณ์ของผู้ม การฝึึกคอบัร้าโกลด์เน้นระบับั
กองที่พัื้ท่ี่�ที่นัสมยั้ำในด้านการเฝ้ึาระวงัและการลาดต่ระเวน โดย้ำ
สง่เสริมการใชุ้หุุน่ย้ำนต์่และเที่คโนโลย่้ำท่ี่�ใชุ้ปั็ญญาป็ระดษิฐ์ แที่น
การใชุ้แนวที่างแบับัเก่าท่ี่�เรามกันำาเที่คโนโลย่้ำมาป็รับัใชุ้ โดย้ำ
ย้ำดึถ้ือความโป็ร่งใสและความรับัผิู้ดชุอบัโดย้ำเฉพื้าะอย้ำา่งยิ้ำ�งใน
ขั �นต่อนการจำดัซ้้ �อ

พื้.ต่. ปิ็ย้ำวฒัน์ ชุย้ำวฒัน์ศร่กลุ นาย้ำที่หุารย้ำทุี่ธิการป็ระจำำา
กองพื้นัที่หุารป้็นใหุญ่ต่อ่ส้้อากาศย้ำานท่ี่� 5 แหุง่กองที่พัื้บักไที่ย้ำ
 กลา่ววา่ “คอบัร้าโกลด์ชุว่ย้ำใหุ้ผู้มม่เคร้�องม้อสำาหุรับัจำดัการกบัั
ปั็ญหุาท่ี่�ซ้บััซ้้อนจำากมมุมองท่ี่�หุลากหุลาย้ำและคดิหุาที่างออกท่ี่�
สร้างสรรค์อย้ำา่งม้ออาชุ่พื้” “ผู้มร้้วา่เม้�อผู้า่นการฝึึกจำากท่ี่�น่� ผู้ม
จำะม่สว่นชุว่ย้ำเหุล้อในภารกิจำในอนาคต่ได้อย้ำา่งม่คณุคา่มากขึ �น”

ผู้มเฝ้ึาต่ิดต่ามพื้ฒันาการของกองที่พัื้สหุรัฐฯ ในชุว่ง

ที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมาและได้ม่สว่นร่วมในป็ระสบัการณ์อนันา่
ที่ึ�งกบััคอบัร้าโกลด์ การป็รับักองที่พัื้ใหุ้ที่นัสมยั้ำ การป็รับัองค์
ป็ระกอบัของแต่ล่ะหุนว่ย้ำ และการป็รับัโครงสร้างกำาลงัพื้ล เป็็น
สาระสำาคญัท่ี่�ผู้มได้รับัจำากการฝึึกครั �งน่ � ซ้ึ�งเป็็นสิ�งท่ี่�กองที่พัื้
ไที่ย้ำสามารถืที่ำาต่ามและป็รับัใชุ้ได้ นอกจำากคณุป้็การอนัลำ �า
เลศิเหุลา่นั �นแล้ว ความสมัพื้นัธ์ิกบััสหุรัฐฯ ย้ำงัใหุ้มมุมองท่ี่�เป็็น
เอกลกัษณ์จำากกองที่พัื้ของป็ระเที่ศอ้�น ๆ ใหุ้แก่กองที่พัื้ไที่ย้ำผู้า่น
การม่สว่นร่วมในป็ระสบัการณ์การฝึึกระหุวา่งป็ระเที่ศครั �งน่ � ซ้ึ�ง
ชุว่ย้ำป็ระสานชุอ่งวา่งที่างวฒันธิรรมระหุวา่งสหุรัฐอเมริกากบัั
ไที่ย้ำ อนัเป็็นพื้นัธิมิต่รท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�สดุของสหุรัฐฯ ในภมิ้ภาคอินโด
แป็ซ้ฟิิิก  o



ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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บัต่ั �งแต่ท่่ี่�รัฐบัาลของนาย้ำริชุาร์ด นิกสนั ป็ระธิานาธิิบัด่
สหุรัฐฯ เปิ็ดป็ระวตั่ศิาสต่ร์หุน้าใหุมก่บััสาธิารณรัฐ
ป็ระชุาชุนจ่ำนใน พื้.ศ. 2515 ความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่ง

จ่ำนกบััสหุรัฐฯ ก็เป็ล่�ย้ำนจำากความเป็็นป็รปั็กษ์ไป็ส้ภ่าวะป็กต่ิ
 และเป็ล่�ย้ำนจำากการร่วมม้อไป็เป็็นการแขง่ขนัเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์
ท่ี่�เข้มข้น ไมว่า่ปั็จำจำบุันัความสมัพื้นัธ์ิเหุลา่น่ �จำะม่นิย้ำามเชุน่ไร
 แต่ค่วามเป็็นจำริงค้อที่ั �งสองป็ระเที่ศได้มาถืงึจำดุท่ี่�ต่กต่ำ�าท่ี่�สดุ
นบััต่ั �งแต่ส่หุรัฐฯ ป็รับัความสมัพื้นัธ์ิกบััจ่ำนใหุ้เป็็นป็กต่ใิน พื้.ศ
. 2522 และสิ�งท่ี่�ท้ี่าที่าย้ำท่ี่�สดุสำาหุรับัสหุรัฐฯ ค้อป็ระเที่ศจ่ำนซ้ึ�ง
ป็กครองโดย้ำพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำน

เหุต่ใุดความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งจ่ำนกบััสหุรัฐฯ จำงึวนเป็็นวงกลม
เชุน่น่ � คำาอธิิบัาย้ำม่หุลากหุลาย้ำ ผู้้้เชุ่�ย้ำวชุาญบัางราย้ำกลา่ววา่ การ
เผู้ชิุญหุน้าเป็็นสิ�งท่ี่�หุลก่เล่�ย้ำงไมไ่ด้ในขณะท่ี่�ป็ระเที่ศมหุาอำานาจำ
ใหุมร่ะดบััโลกถ้ือกำาเนิดขึ �น เน้�องจำากชุอ่งวา่งพื้ลงัอำานาจำของชุาต่ิ
ท่ี่�แคบัลงระหุวา่งที่ั �งสองป็ระเที่ศได้สร้างความวิต่กกงัวลแก่สหุรัฐฯ
 เก่�ย้ำวกบััอำานาจำท่ี่�เพิื้�มขึ �นของจ่ำน สว่นผู้้้เชุ่�ย้ำวชุาญราย้ำ อ้�น ๆ สงัเกต่
เหุน็วา่ ความแต่กต่า่งที่ั �งด้านอดุมการณ์และการเม้องได้เต่มิเชุ้ �อ
ไฟิใหุ้เกิดการเผู้ชิุญหุน้า และความร้้สกึไมชุ่อบัใจำกนัที่ั �งสองฝ่ึาย้ำ
นั �นม่อิที่ธิิพื้ลต่อ่นโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศ ไมว่า่เหุต่ผุู้ลท่ี่�ที่ำาใหุ้ความ
สมัพื้นัธ์ิเส้�อมถือย้ำจำะเป็็นเชุน่ไร ก็ควรใหุ้ความสนใจำมากขึ �นกบัั
ความมุง่หุมาย้ำและความสามารถืของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนในการ
ผู้ลกัดนัจ่ำนใหุ้กลาย้ำเป็็นอภิมหุาอำานาจำท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุของโลก

อำนาจอนัแหลมคมทำ่�ครอบคลมุ
จ่ำนเป็็นป็ระเที่ศท่ี่�ป็กครองโดย้ำพื้รรคการเม้องเด่ย้ำว อำานาจำของ
พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนเกิดจำากการผู้สมรวมแนวคดิ ระบับั และ
แนวที่างการป็ฏิิบัตั่แิบับัคอมมิวนิสต์่ เข้ากบััป็ระวตั่ศิาสต่ร์
 ธิรรมเน่ย้ำมป็ระเพื้ณ่ และวฒันธิรรมจ่ำน จำากนาย้ำคาร์ล มาร์กซ์้

จานติกแต่ิงทัี�มร้ีปนายสี จิ�นผู้งิ เลขีาธิการใหญ่พิรรคคอมมวินิสต์ิจนี ปรากฏิอย่้เบั่�อง

หลงัร้ปปั�นนายเหมา เจ๋อต้ิง ผู้้�นำาคอมมวินิสต์ิผู้้�ล่วงลบัั ในร�านจำาหน่ายขีองทัี�ระลกึ

ถดัจากจต้ัิรัสเทัยีนอนัเหมนิในกร้งปักกิ�งเม่�อเดอ่นกม้ภูาพินัธ์ พิ.ศ. 2561 ซึี�งเป็นปีทัี�

เริ�มใช� เคร่�องมอ่โฆษณาชวนเช่�อขีองจนีอย่างเขี�มขี�น เพิ่�อแก�ต่ิางความเคล่�อนไหวขีอง

พิรรคในการยกเลกิการจำากดัวาระการดำารงติำาแหน่งขีองนายสี  เอเอฟิพ่ื้/เก็ต่ต่่ �อิมเมจำ

กัาร่ขยายตััวทางกัาร่เมืองไปท่ัวโลกั

ของพื่รรคคอมม่วน่สต์์จ่น
ดร. โจำว จิำงหุา่ว

เหตุใดพรรค้ค้อิมมวิ์นิิสต์จีนีิ
จีงึเป็นิผู้้้ถือ่ิผู้ลี่ประโยชน์ิร่ว์ม 

ที่ี�มีค้ว์ามรับผู้ิดชอิบไม่ได้
นั



นโยบายต่่างประเทศ
ของรัฐบาลจีนีเป็นมิติ่ิ
ภายนอกของนโยบาย
ภายในประเทศ จีงึไม่ิ
ได้้มีิเป้าหมิายเพีียง
เพี่�อรักษาระบบ
พีรรคการเม่ิองเด้ยีว
เท่านั�น แต่่ยังมีิเป้า
หมิายเพ่ี�อเข้ามิา
แทนที�อำานาจีของ
สหรัฐฯ ในภมูิภิาคอนิ
โด้แปซิฟิิิก และกลาย
เป็นอภมิิหาอำานาจี
หลักในที�สุด้

ถึงึนายวลาดิมีิีร์์ เลนิน มีาจนถึงึนายเหมีา เจอ๋ตง และนายสีี
 จิ �นผิิง โดิยหลกั ๆ แล้วเป้้าหมีายของลทัธิิคอมีมิีวนิสีต์มีีความี
คล้ายกนั นั�นก็คือเพืื่�อคร์อบง�าอ�านาจสีั�งการ์สีงูสีดุิในทาง
เศร์ษฐกิจ และควบคมุีวิธีิการ์ผิลติผิา่นอ�านาจเผิดิจ็การ์ของ
ชนชั �นกร์ร์มีาชีพื่โดิยมีีพื่ร์ร์คคอมีมิีวนิสีต์จีนเป็้นผิู้น�า

พื่ร์ร์คได้ิน�าร์ะบบสีงัคมีนิยมีแบบจีนมีาใช้เพืื่�อดิ�าเนินการ์
แนวคดิิแบบคอมีมิีวนิสีต์ โดิยพื่ร์ร์คคอมีมิีวนิสีต์จีนเป็้นพื่ร์ร์ค
คอมีมิีวนิสีต์ที�ใหญ่่ที�สีดุิในโลก มีีสีมีาชิกพื่ร์ร์ค 90 ล้านคน
พื่ร้์อมีด้ิวยสีมีาชิกสีนันิบาตเยาวชนคอมีมิีวนิสีต์อีก 80 ล้านคน
 พื่ร์ร์คคอมีมิีวนิสีต์จีนเป็้นผิู้น�าเพีื่ยงหนึ�งเดีิยวของป้ร์ะเทศ ตามี
รั์ฐธิร์ร์มีนญู่สีาธิาร์ณรั์ฐป้ร์ะชาชนจีนและธิร์ร์มีนญู่ของพื่ร์ร์ค
คอมีมิีวนิสีต์แหง่ป้ร์ะเทศจีน โดิยมีีอ�านาจควบคมุีทั �งป้ร์ะเทศ
ผิา่นการ์จดัิร์ะเบียบ อดุิมีการ์ณ์ และอ�านาจบีบบงัคบัของพื่ร์ร์ค
 ร์วมีถึงึมีีความีได้ิเป้รี์ยบที�ไมีส่ีมีมีาตร์ในการ์แขง่ขนักบัสีหรั์ฐฯ
 เนื�องจากพื่ร์ร์คคอมีมิีวนิสีต์จีนเป็้นบร์ร์ษัททนุนิยมีโดิยรั์ฐขนาดิ
ใหญ่่ที�สีดุิ แม้ีวา่จีนจะรั์บกลไกตลาดิมีาใช้ด้ิวยก็ตามี

พื่ร์ร์คมีีแผินการ์อยา่งเป็้นรู์ป้ธิร์ร์มีในการ์บร์ร์ลเุป้้าหมีาย
 “ความีฝัันของจีน” ซึ่ึ�งเสีนอโดิยนายสี ีจิ �นผิิง เลขาธิิการ์
ใหญ่่พื่ร์ร์คคอมีมิีวนิสีต์จีน ในการ์ป้ร์ะชมุีสีมีชัชาใหญ่่พื่ร์ร์ค
คอมีมิีวนิสีต์จีนครั์ �งที� 19 ใน พื่.ศ. 2560 เป้้าหมีายดิงักลา่ว
ก�าหนดิให้มีีการ์บร์ร์ล ุ“เป้้าหมีายในวาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี้
 สีองวาร์ะ” ซึ่ึ�งเป็้นเป้้าหมีายสี�าคญั่เพืื่�อให้จีนกลายเป็้น “สีงัคมี
กินดีิอยูดี่ิถ้ึวนหน้าและร์อบด้ิาน” ภายใน พื่.ศ. 2564 ร์วมี
ถึงึเป้้าหมีายการ์ป้รั์บป้รุ์งป้ร์ะเทศให้ทนัสีมียัเพืื่�อให้จีนเป็้น
ป้ร์ะเทศที�พื่ฒันาแล้วโดิยสีมีบรู์ณ์ภายใน พื่.ศ. 2592 สีว่น
ยทุธิศาสีตร์์เมีดิอินไชนา่ พื่.ศ. 2568 มีีจดุิมีุง่หมีายที�จะเข้ามีา
แทนที�สีหรั์ฐฯ ในต�าแหนง่ผิู้น�าด้ิานวิทยาศาสีตร์์และเทคโนโลยี
 ธินาคาร์เพืื่�อการ์ลงทนุโคร์งสีร้์างพืื่ �นฐานแหง่เอเชียและธินาคาร์
แบบพื่หภุาคีร์ะดิบัภมิูีภาคที�มีีจีนเป็้นผิู้น�า เป็้นสีว่นหนึ�งในความี
พื่ยายามีของพื่ร์ร์คคอมีมิีวนิสีต์จีนที�จะท้าทายความียิ�งใหญ่่ของ
ธินาคาร์เพืื่�อการ์พื่ฒันาแบบพื่หภุาคีและสีถึาบนัการ์เงินร์ะหวา่ง
ป้ร์ะเทศที�น�าโดิยสีหรั์ฐฯ และญี่�ปุ้่ น โคร์งการ์โคร์งสีร้์างพืื่ �นฐาน
หนึ�งแถึบหนึ�งเส้ีนทางของจีนมีุง่โต้ตอบสีหรั์ฐฯ ที�ดิ�าเนินนโยบาย
ปั้กหมีดุิหรื์อการ์ป้รั์บสีมีดิลุในภมิูีภาคอินโดิแป้ซึ่ฟิิิก การ์
ก่อสีร้์างเกาะเทียมีในทะเลจีนใต้และการ์ตั �งฐานทพัื่ที�จิบตีูใน
จะงอยแอฟิริ์กาและทาจิกิสีถึานในเอเชียกลาง แสีดิงให้เหน็ถึงึ
ความีมีุง่มีั�นของพื่ร์ร์คคอมีมิีวนิสีต์จีนที�จะบร์ร์ลเุป้้าหมีายความี
ฝัันของจีน นอกจากการ์ตั �งฐานทพัื่แหง่ใหมีด่ิงักลา่ว ร์วมีถึงึการ์
สีนบัสีนนุเงินทนุของจีนและการ์ก่อสีร้์างฐานทพัื่เรื์อแหง่อื�น ๆ 
เชน่ ที�กวาดิาร์์ในป้ากีสีถึาน มีีการ์คาดิการ์ณ์วา่ความีพื่ยายามีที�
จะตั �งฐานทพัื่ในตา่งป้ร์ะเทศอาจยงัไมีส่ีิ �นสีดุิเพีื่ยงเทา่นี �

นโยบายตา่งป้ร์ะเทศของรั์ฐบาลจีนเป็้นมิีตภิายนอกของ
นโยบายภายในป้ร์ะเทศ จงึไมีไ่ด้ิมีีเป้้าหมีายเพีื่ยงเพืื่�อรั์กษา
ร์ะบบพื่ร์ร์คการ์เมืีองเดีิยวเทา่นั �น แตย่งัมีีเป้้าหมีายเพืื่�อเข้า
มีาแทนที�อ�านาจของสีหรั์ฐฯ ในภมิูีภาคอินโดิแป้ซึ่ฟิิิก และ
กลายเป็้นอภิมีหาอ�านาจหลกัในที�สีดุิ ในก้าวแร์กสีูก่าร์เป็้น
อภิมีหาอ�านาจที�สี�าคญั่ที�สีดุิของโลก นายสีีได้ิเสีนอแนวคิดิ
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ด้านความมั�นคงใหุมใ่นเอเชุ่ย้ำในระหุวา่งการป็ระชุมุองค์การ
ความร่วมม้อเซ่้�ย้ำงไฮ้ป็ระจำำา พื้.ศ. 2557 โดย้ำกลา่ววา่ “เพ้ื้�อใหุ้
ป็ระชุาชุนชุาวเอเชุ่ย้ำดำาเนินกิจำการของเอเชุ่ย้ำ แก้ไขปั็ญหุาของ
เอเชุ่ย้ำ และคำ �าจำนุความมั�นคงของเอเชุ่ย้ำ”

เป้็าหุมาย้ำของนาย้ำสค้่อการขบััไลส่หุรัฐฯ ออกจำากเอเชุ่ย้ำและ
ที่ำาลาย้ำพื้นัธิมิต่รของสหุรัฐฯ ในภมิ้ภาคแหุง่น่ � ซ้ึ�งปั็จำจำบุันัร่องรอย้ำ
ของจ่ำนม่ป็รากฏิอย้ำ้ท่ี่ั�วโลก โดย้ำกองที่พัื้จ่ำนต่่ฝ่ึาแนวหุว่งโซ้ท่่ี่� 1 
ซ้ึ�งเป็็นกลุม่เกาะขนาดใหุญ่จำากชุาย้ำฝัึ�งแผู้น่ดนิใหุญ่ของที่ว่ป็ใน
เอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกได้สำาเร็จำแล้ว และกำาลงัต่่ฝ่ึาแนวหุว่งโซ้ท่่ี่� 2 รวม
ถืงึสว่นป็ระกอบัของย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ 3 หุว่งโซ้ข่องพื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำน ในหุลาย้ำที่ศวรรษข้างหุน้า การแขง่ขนัอย้ำา่งเข้มข้นระหุวา่งที่ั �ง
สองป็ระเที่ศน่ �จำะเกิดขึ �นในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิกเป็็นสว่นใหุญ่

เป้า้หมายเดีย่วกนั ยทุำธศาสต์รต์์า่งกนั 
ความฝัึนของจ่ำน เป็็นเป้็าหุมาย้ำท่ี่�แนว่แนข่องพื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำน แต่ใ่ชุ้ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�ต่า่งออกไป็ในเวลาท่ี่�ต่า่งกนั เม้�อสิ �นสดุ
สงครามเกาหุล ่นาย้ำเหุมา เจำอ๋ต่ง ป็ระธิานพื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำนป็ระกาศชุดัวา่ เป้็าหุมาย้ำของจ่ำนค้อการแซ้งหุน้าสหุราชุ
อาณาจำกัรใน 15 ป่็และแซ้งหุน้าสหุรัฐฯ ในสองที่ศวรรษ ใน พื้.ศ.  
2514 นาย้ำเหุมาได้เป็ล่�ย้ำนย้ำทุี่ธิศาสต่ร์นโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศของ
พื้รรคจำากการเผู้ชิุญหุน้าเป็็นการร่วมม้อกบััสหุรัฐอเมริกา ในชุว่ง
ต้่นที่ศวรรษ 1980 (พื้.ศ. 2523-2532) นาย้ำเต่ิ �ง เส่�ย้ำวผิู้ง ซ้ึ�ง
ดำารงต่ำาแหุนง่หุวัหุน้าพื้รรคในขณะนั �น ได้กำาหุนดหุลกัการเชิุง

ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ในการ “สงบัเสง่�ย้ำมและที่ำาสิ�งท่ี่�ต้่องที่ำา” เพ้ื้�อดงึดด้
นกัลงที่นุต่า่งชุาต่แิละแสวงหุาป็ระโย้ำชุน์จำากระบับัการค้าโลก
 ซ้ึ�งจำะที่ำาใหุ้เศรษฐกิจำจ่ำนแซ้งหุน้าเศรษฐกิจำญ่�ป็ุ่ นได้ในท่ี่�สดุ ชุว่ง
ต้่นที่ศวรรษ 2000 (พื้.ศ. 2543-2552) พื้รรคคอมมวินิสต์่
จ่ำนเริ�มเน้นย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ใหุมใ่นการ “ผู้งาดขึ �นมาอย้ำา่งสนัต่”ิ เพ้ื้�อ
ต่อบัโต้่ “ที่ฤษฎ่ภยั้ำคกุคามจำากจ่ำน”

หุลงัจำากเข้าส้อ่ำานาจำใน พื้.ศ. 2555 นาย้ำสพ่ื้ย้ำาย้ำามพื้ฒันา
ความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งมหุาอำานาจำร้ป็แบับัใหุมก่บััสหุรัฐฯ ขณะ
ท่ี่�เร่งการแผู้ข่ย้ำาย้ำอำานาจำไป็ที่ั�วโลกผู้า่นความชุว่ย้ำเหุลอ้ที่าง
เศรษฐกิจำ การขย้ำาย้ำบัที่บัาที่ที่างที่หุาร และการเผู้ย้ำแพื้ร่แนวคิด
ที่างการเม้องของจ่ำน นโย้ำบัาย้ำเหุลา่น่ � พื้ร้อมที่ั �งการเป็ล่�ย้ำนแป็ลง
นโย้ำบัาย้ำของสหุรัฐฯ โดย้ำเฉพื้าะนโย้ำบัาย้ำการค้า ซ้ึ�งมาพื้ร้อม
รัฐบัาลของนาย้ำ โดนลัด์ ที่รัมป์็ ป็ระธิานาธิิบัด่สหุรัฐฯ เหุลา่น่ �
ล้วนนำาไป็ส้ค่วามต่งึเคร่ย้ำดท่ี่�เพิื้�มขึ �นของที่ั �งสองฝ่ึาย้ำ เม้�อเข้า
พื้บัป็ะกบัักลุม่หุวัหุน้ารัฐบัาลสหุรัฐฯ และย้ำโุรป็ใน พื้.ศ. 2561 
นาย้ำสก่ลา่ววา่ “ในฝัึ�งต่ะวนัต่กม่คำากลา่ววา่ ถ้ืาผู้้้ใดต่บัแก้ม
ขวาของที่า่น ก็จำงหุนัแก้มซ้้าย้ำใหุ้เขาด้วย้ำ ในวฒันธิรรมของเรา
 เราชุกกลบัั เร่ย้ำกวา่ต่าต่อ่ต่าฟัินต่อ่ฟัิน” ต่ามการราย้ำงานของ
หุนงัสอ้พิื้มพ์ื้เดอิะวัอิลล์ส์ตรีัทเจัอิร์ันลั

ทัหารสวมเคร่�องแบับัคล�ายพินักงานห�ามนักข่ีาวเขี�าใกล�อาคารรัฐสภูาประชาชนมาก

เกนิไป ขีณะทัี�ผู้้�แทันเดนิทัางมาถงึเพิ่�อเขี�าร่วมการประช้มสภูาผู้้�แทันประชาชนแห่ง

ชาติจินีในกร้งปักกิ�งเม่�อเดอ่นมนีาคม พิ.ศ. 2562  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส
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นาย้ำส่ได้ละทิี่ �งนโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศท่ี่�สงบัเสง่�ย้ำมอย้ำา่งเปิ็ด
เผู้ย้ำ และพื้ร้อมท่ี่�จำะใชุ้นโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศแบับั “ต่าต่อ่ต่าฟัิน
ต่อ่ฟัิน” พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนอาจำใหุ้สญัญาต่า่ง ๆ นานาใน
ระหุวา่งการเจำรจำาเพ้ื้�อใหุ้บัรรลเุป้็าหุมาย้ำเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของ
ต่น แต่ก็่อาจำฉ่กสญัญานั �นได้ที่กุเม้�อเชุน่กนั เชุน่ เม้�อครั �งนาย้ำ
ส่ใหุ้สญัญากบัันาย้ำบัารัค โอบัามา ป็ระธิานาธิิบัด่สหุรัฐฯ ใน
เด้อนกนัย้ำาย้ำน พื้.ศ. 2558 วา่จำะไมส่ง่ที่หุารไป็ย้ำงัเกาะเท่ี่ย้ำม
ท่ี่�สร้างขึ �นเหุน้อแนวป็ะการังในที่ะเลจ่ำนใต้่ แต่ใ่นชุว่งป็ลาย้ำ
 พื้.ศ. 2559 นาย้ำส่กลบััไมท่ี่ำาต่ามท่ี่�พื้ด้ไว้ ดงันั �น เม้�อต่ดิต่อ่
กบััป็ระเที่ศระบับัพื้รรคเด่ย้ำวแหุง่น่ �จำงึควรมองท่ี่�การกระที่ำาของ
พื้รรคเป็็นสำาคญัมากกวา่คำาพื้ด้ท่ี่�กลา่วไว้

อาวธุวเ่ศษเพื่ื�อความอย่ร่อดีของพื่รรค 
พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนม่ผู้้้แที่นเพ่ื้ย้ำง 12 คน เม้�อจำดัการป็ระชุมุ
สมชัุชุาใหุญ่พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนครั �งแรกท่ี่�เซ่้�ย้ำงไฮ้ใน พื้.ศ.  
2464 แต่เ่ม้�อถืงึ พื้.ศ. 2477 พื้รรคได้รวบัรวมสมาชิุก
 300,000 คนในกองที่พัื้แดงของจ่ำน หุลงัจำากท่ี่�รัฐบัาล
ชุาต่ินิย้ำมก๊กมินต่ั�งเปิ็ดศกึ 5 ครั �งกบัักองที่พัื้แดง ม่ที่หุารเพ่ื้ย้ำง
ป็ระมาณ 20,000 นาย้ำท่ี่�รอดชุ่วิต่เม้�อนาย้ำเหุมาก้าวขึ �นส้่
อำานาจำ ณ ท่ี่�ป็ระชุมุของพื้รรคท่ี่�เม้องจำนุอ่ �ใน พื้.ศ. 2478

หุลงัจำากนั �นอ่กกวา่หุนึ�งที่ศวรรษเลก็น้อย้ำใน พื้.ศ. 2492 
พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนก็สามารถืเอาชุนะที่หุารพื้รรคก๊กมินต่ั�งซ้ึ�ง
ครั �งหุนึ�งเคย้ำเป็็นผู้้้กมุอำานาจำก่อนเกิดสงครามเป็็นเวลาหุลาย้ำป่็ แม้

จ่ำนจำะแย้ำกต่วัออกจำากป็ระชุาคมโลกต่ั �งแต่ท่ี่ศวรรษ 1950 (พื้.ศ. 
2493-2502) จำนถืงึต้่นที่ศวรรษ 1970 (พื้.ศ. 2513-2522) 
แต่พ่ื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนก็ย้ำงัต้่องเผู้ชิุญกบััชุว่งเวลาแหุง่หุาย้ำนะ
ระหุวา่ง พื้.ศ. 2501 ถืงึ พื้.ศ. 2505 ซ้ึ�งชุาวจ่ำนมากกวา่ 30 ล้าน
คนต้่องอดอย้ำากจำนเสย่้ำชุ่วิต่ โดย้ำสว่นใหุญ่เป็็นเพื้ราะนโย้ำบัาย้ำท่ี่�
เลวร้าย้ำของรัฐบัาล พื้รรคย้ำงัรอดพ้ื้นชุว่งแหุง่ความสบััสนวุน่วาย้ำ
เน้�องจำากการป็ฏิิวตั่วิฒันธิรรมต่ั �งแต่ ่พื้.ศ. 2509 จำนถืงึ พื้.ศ. 
2519 ซ้ึ�งนาย้ำเหุมาได้สั�งป็ระหุารชุ่วิต่ชุาวจ่ำนกวา่ 60 ล้านคน

ในที่ศวรรษ 1970 (พื้.ศ. 2513-2522) เศรษฐกิจำของ
จ่ำนเก้อบัจำะลม่สลาย้ำ แต่พ่ื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนสามารถืพื้ลกิ
สถืานการณ์และกลบััส้เ่วท่ี่โลกได้ผู้า่นนโย้ำบัาย้ำป็ฏิิร้ป็และเปิ็ด
ป็ระเที่ศ นบััต่ั �งแต่ ่พื้.ศ. 2553 จ่ำนก็กลาย้ำเป็็นป็ระเที่ศท่ี่�ม่
เศรษฐกิจำใหุญ่ท่ี่�สดุเป็็นอนัดบััสองของโลก รวมที่ั �งม่การแผู้่
ขย้ำาย้ำร่องรอย้ำไป็ที่ั�วโลกอย้ำา่งรวดเร็ว จ่ำนได้แผู้ข่ย้ำาย้ำพื้ลงัอำานาจำ
ของชุาต่ไิป็อย้ำา่งรวดเร็วในชุว่งสองที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมา ในชุว่ง
หุลาย้ำที่ศวรรษข้างหุน้า จ่ำนจำะมุง่จำดัเต่ร่ย้ำมกองที่พัื้ระดบััโลก
 รักษาสถืานะของจ่ำนในฐานะผู้้้ ม่อำานาจำสง้สดุในภมิ้ภาคอินโด
แป็ซ้ฟิิิก และแผู้ข่ย้ำาย้ำอิที่ธิิพื้ลระหุวา่งป็ระเที่ศเพิื้�มขึ �น ต่ามการ

ชายสวมหน�ากากเดนิผู่้านกำาแพิงทัี�มภีูาพิดดัแปลงจากสัญลกัษณ์พิรรค

คอมมวินิสต์ิจนีในเซีี�ยงไฮ�เม่�อเดอ่นมกราคม พิ.ศ. 2563  รอย้ำเต่อร์
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ราย้ำงานป็ระจำำาป่็ พื้.ศ. 2562 ของสำานกังานรัฐมนต่ร่กระที่รวง
กลาโหุมสหุรัฐฯ ต่อ่รัฐสภา

ที่ั �งน่ � การท่ี่�จำะกลา่ววา่ความที่ะเย้ำอที่ะย้ำานไป็ที่ั�วโลกของจ่ำน
ป็ระสบัความสำาเร็จำนั �น เป็็นเพ่ื้ย้ำงการอธิิบัาย้ำบัางสว่นเที่า่นั �น
เน้�องจำากรัฐบัาลสหุรัฐฯ คาดการณ์ผิู้ดพื้ลาดในสมมต่ฐิานเก่�ย้ำว
กบััจ่ำน ความสำาเร็จำในการแผู้ข่ย้ำาย้ำอิที่ธิิพื้ลไป็ที่ั�วโลกของจ่ำน
พื้ึ�งพื้าอาวธุิวิเศษดั �งเดมิของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนเป็็นสว่นใหุญ่
 นั�นค้อ แนวที่างมวลชุนหุร้อความสามารถืในการระดมพื้ลงั
ป็ระชุาชุน และการโฆษณาชุวนเชุ้�อ แนวที่างมวลชุนของพื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำนค้อวธ่ิิที่างการเม้อง การจำดัการ และการเป็็น
ผู้้้นำาซ้ึ�งคิดขึ �นโดย้ำนาย้ำเหุมา เจำอ๋ต่ง เพ้ื้�อป็รึกษาหุาร้อกบััมวลชุน
 ต่่ความคำาแนะนำาของพื้วกเขาภาย้ำในกรอบัคอมมิวนิสต์่ จำากนั �น
จำงึบังัคบััใชุ้ในนโย้ำบัาย้ำท่ี่�เกิดขึ �นต่ามมา อาวธุิที่ั �งสองอย้ำา่งน่ �คาบั
เก่�ย้ำวกนั โดย้ำขบัวนการมวลชุนเป็็นสว่นหุนึ�งในโฆษณาชุวนเชุ้�อ
ของพื้รรค และพื้รรคได้ใชุ้ข้อมล้ท่ี่�เลอ้กสรรมาบัางสว่น ซ้ึ�งคดั
กรองผู้า่นระบับัการเซ้น็เซ้อร์เพ้ื้�อกระตุ่้นใหุ้เกิดขบัวนการมวลชุน

การโฆษณาช่วนเช่ื�อทำั�วโลกของพื่รรค 
วิธ่ิหุนึ�งท่ี่�พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนใชุ้ระดมพื้ลชุาวจ่ำนค้อการ
โฆษณาชุวนเชุ้�อเก่�ย้ำวกบััวฒันธิรรมจ่ำน พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำน
ป็ระชุาสมัพื้นัธ์ิความเชุ้�อท่ี่�วา่ จ่ำนเคย้ำเป็็นหุนึ�งในป็ระเที่ศท่ี่�
ก้าวหุน้ามากท่ี่�สดุในโลกเม้�อชุว่งก่อนศต่วรรษท่ี่� 17 ม่การพื้บั
ระบับัชุลป็ระที่านในย้ำคุเริ�มแรกท่ี่�จ่ำน และจ่ำนย้ำงัเป็็นต้่นกำาเนิด
ของสิ�งป็ระดษิฐ์ย้ำคุโบัราณ ที่ั �งเข็มทิี่ศ ดนิป้็น และการพิื้มพ์ื้ด้วย้ำ
แมพิ่ื้มพ์ื้แกะไม้ จ่ำนเริ�มใชุ้ระบับัการสอบัเข้ารับัราชุการในสมยั้ำ
ราชุวงศ์ฮั�นต่ั �งแต่ ่206 ป่็ก่อนคริสต์่ศกัราชุถืงึ ค.ศ. 220 รวม
ถืงึได้จำดัต่ั �งรัฐบัาลพื้ลเร้อนท่ี่�ก้าวหุน้าท่ี่�สดุในโลก

ในบัางชุว่งเวลา จ่ำนย้ำงัเป็็นผู้้้กมุอำานาจำของภมิ้ภาคแหุง่น่ �ผู้า่น
การป็กครองต่ามลำาดบััชุั �นเป็็นเวลาเก้อบั 1,300 ป่็ต่ั �งแต่ส่มยั้ำ
ราชุวงศ์ถืงัย้ำคุเริ�มต้่นใน พื้.ศ. 1161 จำนถืงึสิ �นสดุราชุวงศ์ชิุงใน 
พื้.ศ. 2454 ต่ามท่ี่�นาย้ำโฮเวิร์ด เฟิรนช์ุ ใหุ้คำาอธิิบัาย้ำไว้ในหุนงัสอ้
ชุ้�อ ทกุอิย่างภายใต�ส์วัรัรัค์: อิดีตช่วัยหล่อิหลอิมจีันในการัผู้ลกั
ดนัส่้์การัเป็นมหาอิำานาจัรัะดบัโลกอิย่างไรั ป็ระเที่ศต่า่ง ๆ ใน
ภมิ้ภาคน่ �ต่า่งย้ำอมรับัความเหุน้อกวา่ของจ่ำนในด้านการเม้อง
และวฒันธิรรม รวมที่ั �งใหุ้ความเคารพื้ต่อ่ฝ่ึาย้ำบัริหุารของจ่ำนเพ้ื้�อ
ที่ำาการค้าด้วย้ำ ป็ระเที่ศเหุลา่น่ �ย้ำงัได้ป็ระโย้ำชุน์จำากการย้ำอมรับั
อำานาจำของจ่ำนเน้�องจำากได้รับัสนินำ �าใจำจำากจ่ำนเป็็นการต่อบัแที่น
 และได้รับัมิต่รไมต่ร่จำากจำกัรพื้รรดจ่ิำน รัฐบัาลจ่ำนย้ำงัคงใชุ้ระบับั
บัรรณาการ (จิั�มก�อิง, 朝贡) ก่อนเกิดสงครามฝิึ� นครั �งแรก

ผู้้้นำาจ่ำนเชุ้�อวา่ ความฝัึนของจ่ำนเป็็นเพ่ื้ย้ำงการเร่ย้ำกค้น
ต่ำาแหุนง่ระดบััโลกท่ี่�ถืก้ต้่องของต่นในป็ระวตั่ศิาสต่ร์โลกเที่า่นั �น
 น่�ค้อกรอบัความคดิมาต่รฐานของรัฐบัาลจ่ำนและอย้ำ้ใ่นด่เอน็เอ
ของจ่ำนซ้ึ�งจำะผู้ลกัดนัรัฐบัาลจ่ำนใหุ้ป็ฏิิบัตั่ติ่นเหุม้อนจำกัรวรรดจ่ิำน
โบัราณมากยิ้ำ�งขึ �นเร้�อย้ำ ๆ ต่ามการราย้ำงานของนาย้ำริชุาร์ด แมค็
เกรเกอร์ ซ้ึ�งเป็็นนกัเข่ย้ำน “พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนไมเ่คย้ำลม้อด่ต่อนั
รุ่งโรจำน์ของโลกท่ี่�ม่จ่ำนเป็็นศน้ย์้ำกลาง และปั็จำจำบุันัย้ำงัหุวงัจำะเร่ย้ำก
สถืานะการเป็็นจำดุศน้ย์้ำกลางของโลกกลบััค้นมา” นาย้ำแมค็เกร

เกอร์กลา่วในหุนงัสอ้ของต่นเม้�อ พื้.ศ. 2560 ท่ี่�ชุ้�อ ทำานายเอิเชีย:  
จีัน ญี�ปุ่ น และชะตากรัรัมขอิงมหาอิำานาจัส์หรัฐัฯ ในศตวัรัรัษ
แห่งแปซิิฟิิก ขณะท่ี่�จ่ำนชุว่งชิุงพ้ื้ �นท่ี่�ในต่ลาดโลกได้อย้ำา่งรวดเร็ว
 สงัคมต่ะวนัต่กกลบััต้่องเผู้ชิุญกบััปั็ญหุาท่ี่�คดิไมต่่ก นั�นค้อ จำะ
ย้ำดึถ้ือหุลกัการคา่นิย้ำมสากลแต่ต้่่องสญ้เสย่้ำธิรุกิจำในจ่ำน หุร้อย้ำอม
ก้มหุวัใหุ้พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนเพ้ื้�อสร้างผู้ลกำาไรจำากจ่ำน ที่ั �งน่ � การ
สร้างจำกัรวรรดท่ิี่�นำาไป็ส้ส่งครามอย้ำา่งหุลก่เล่�ย้ำงไมไ่ด้เป็็นเร้�อง
อนัต่ราย้ำสำาหุรับัจ่ำน ต่ามท่ี่�นาย้ำเกรแฮม อลัลสินั นกัรัฐศาสต่ร์ ชุ่ �
ใหุ้เหุน็ในหุนงัสอ้ของต่นเม้�อ พื้.ศ. 2561 ท่ี่�ชุ้�อ ลิขิตส่้์ส์งครัาม: 

อิเมริักาและจีันจัะหลบหนีจัากกบัดกัทิวัซิิดิดีส์ได�หรืัอิไม่
ในเวลาเด่ย้ำวกนั พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนได้ป็ลอ่ย้ำการรณรงค์

โฆษณาชุวนเชุ้�อไป็ที่ั�วโลก โดย้ำพื้ย้ำาย้ำามเข้าไป็ม่อิที่ธิิพื้ลในโลก
ที่ศัน์ของผู้้้คน ป็รับัป็รุงภาพื้ลกัษณ์ของจ่ำนใหุ้ด่ขึ �น และป็รับั
แนวคดิของผู้้้กำาหุนดนโย้ำบัาย้ำใหุ้ไป็ในทิี่ศที่างท่ี่�เจำาะจำง พื้รรคใชุ้
เงินหุลาย้ำพื้นัล้านดอลลาร์ไป็กบััสำานกัส้�อระหุวา่งป็ระเที่ศของ
จ่ำน เชุน่ สำานกัขา่วซ้นิหุวั สถืาน่วิที่ย้ำโุที่รที่ศัน์กลางแหุง่ป็ระเที่ศ
จ่ำน ไชุนา่เรดโิออินเต่อร์เนชุนัแนล ไชน่าเดลี และโกลบอิลไทมส์์
 ส้�อเหุลา่น่ �เปิ็ดสำานกังานมากกวา่ 300 แหุง่ในต่า่งป็ระเที่ศและ
จ้ำางพื้นกังานที่ั�วโลก โดย้ำพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนจำดัการป็ระชุมุ
เชิุงป็ฏิิบัตั่กิารเป็็นป็ระจำำาในกรุงปั็กกิ�งเพ้ื้�ออบัรมนกัขา่วต่า่ง
ชุาต่ใิหุ้บัอกเลา่เร้�องราวท่ี่�ด่เก่�ย้ำวกบััป็ระเที่ศจ่ำน จ่ำนย้ำงัจำดัต่ั �ง
สถืาบันัขงจ้ำ�อป็ระมาณ 1,000 แหุง่ที่ั�วโลกเพ้ื้�อขย้ำาย้ำอิที่ธิิพื้ล
ที่างวฒันธิรรมจ่ำนไป็ที่ั�วโลก นอกจำากน่ � พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำน
ย้ำงัเพิื้�มความแข็งแกร่งของการโฆษณาชุวนเชุ้�อในต่า่งป็ระเที่ศ
อย้ำา่งต่อ่เน้�อง ด้วย้ำการซ้้ �อแพื้ลต่ฟิอร์มส้�อต่า่งป็ระเที่ศ สง่เสริม

สมาชิกพิรรครายหนึ�งใช�โทัรศัพิท์ัมอ่ถอ่เพิ่�อเขี�าร่วมกล้่มศึกษารายสัปดาห์

สำาหรับัแอปฯ โฆษณาชวนเช่�อขีองพิรรคคอมมวินิสต์ิจนีทัี�ช่�อ เสวยีสีเฉีียงกว๋อ 

ซึี�งหมายถงึ "ศึกษาเพิ่�อทัำาให�จนีแขีง็แกร่ง"  รอย้ำเต่อร์



การเซ็น็เซ็อร์ทั่่�วโลกโดยขอให้้ห้นง่สือืพิิมพ์ิตะวน่ตกปิิดก่ �นการ
เข้าถึงึบทั่ความเก่�ยวร่ฐศาสืตร์ของจ่ีนและการเมืองตา่งปิระเทั่ศ
ในจ่ีน รวมทั่่ �งขอให้้ร่ฐบาลตา่งปิระเทั่ศสื่�งห้้ามการปิระชุมุระดบ่
นานาชุาตท่ิั่�เก่�ยวข้องกบ่การเมืองของจ่ีน ท่ั่�นา่ตกใจียิ�งกวา่น่ �นคือ
 จ่ีนยง่พิยายามปิร่บเปิล่�ยนบรรทั่ด่ฐานสืากลโดยการใชุ้และเพิิ�ม
อิทั่ธิิพิลของตนในห้นว่ยงานการปิกครองระห้วา่งปิระเทั่ศ ซ็ึ�งรวม
ถึงึองค์กรจีำานวนมากขึ �นภายในองค์การสืห้ปิระชุาชุาตด้ิวย

การกระตุ้้�นลัทัธิชิาตุ้นิยิมเพื่่�อตุ้อ่ตุ้�านตุ้ะวันัตุ้ก
แลัะควัามจงรกัภักัดีตีุ้อ่พื่รรค 
อ่กห้นึ�งกลยทุั่ธ์ิท่ั่�จ่ีนใชุ้เพืิ�อปิลกุระดมปิระชุาชุนคือการใชุ้ลท่ั่ธิิ
ชุาตินิยมเป็ินอาวธุิตอ่ต้านตะวน่ตก จ่ีนม่อด่ตอน่รุ่งโรจีน์แต่
คอ่ย ๆ ออ่นแอลงห้ลง่จีากพิา่ยแพ้ิในสืงครามฝิิ่� นคร่ �งแรกซ็ึ�งเป็ิน
จีดุเริ�มต้นของศตวรรษแห้ง่ความอป่ิยศต่ �งแตป่ิระมาณ พิ.ศ.  
2383 จีนถึงึ 2492 ผลท่ั่�ตามมาจีากการแพ้ิสืงครามคือ
 ราชุวงศ์ชิุงถึกูบง่คบ่ให้้ลงนามในสืนธิิสืญ่ญานานกิง ซ็ึ�งระบุ
วา่จ่ีนต้องให้้ความคุ้มครองทั่างการทั่ตู จีา่ยคา่
ชุดเชุยความเสื่ยห้ายรวมเป็ินเงิน 21 ล้าน
ดอลลาร์สืห้ร่ฐ (ปิระมาณ 655 ล้าน
บาทั่) ยอมร่บการเก็บภาษ่ศลุกากร
ในอต่ราท่ั่�แนน่อน ให้้การปิฏิิบต่ิ
ตอ่อง่กฤษเย่�ยงชุาตท่ิั่�ได้ร่บ
ความอนเุคราะห์้ยิ�ง เปิิดทั่า่เรือ
ให้มห้่้าแห้ง่เพืิ�อการค้า และ
ยกฮ่อ่งกงให้้อง่กฤษเป็ินเวลา
 150 ป่ิ สืนธิิสืญ่ญานานกิง
 พิร้อมทั่่ �งสืนธิิสืญ่ญาท่ั่�ไมเ่ป็ิน
ธิรรมอื�น ๆ อ่กกวา่ 700 ฉบบ่
 บ่บบง่คบ่ให้้จ่ีนคอ่ย ๆ เสืื�อม
อำานาจีลงจีากปิระเทั่ศเอกราชุไปิ
เป็ินปิระเทั่ศกึ�งอาณานิคม ทั่่ �งน่ � จ่ีน
ยง่มองตนเองเป็ินศนูย์กลางของโลก
และเป็ินปิระเทั่ศท่ั่�ม่อารยธิรรมแห้ง่เด่ยวใน
โลก แตส่ืงครามฝิิ่� นและผลพิวงจีากสืงครามกลบ่
เผยให้้เห้น็วา่ จ่ีนไมใ่ชุป่ิระเทั่ศท่ั่�เป็ินปึิกแผน่ซ็ึ�งม่ร่ฐบาล
กลางท่ั่�ม่ปิระสืทิั่ธิิภาพิอ่กตอ่ไปิ

พิรรคคอมมิวนิสืต์จ่ีนได้ใชุ้การเลา่เรื�องราวศตวรรษแห้ง่
ความอป่ิยศน่ �นเป็ินเครื�องมือตอ่รองระห้วา่งการเจีรจีากบ่
ร่ฐบาลตะวน่ตกในห้ลาย ๆ ปิระเดน็ อ่กทั่่ �งยง่ใชุ้ในการกระตุ้น
ลท่ั่ธิิชุาตนิิยมเพืิ�อตอ่ต้านสืง่คมตะวน่ตก โดยเฉพิาะอยา่งยิ�ง
สืห้ร่ฐอเมริกาและญ่�ปิุ่ น ในชุว่งสืามทั่ศวรรษท่ั่�ผา่นมา พิรรคได้ใชุ้
ลท่ั่ธิิชุาตนิิยมเพืิ�อตอบโต้ในเห้ตกุารณ์ระห้วา่งปิระเทั่ศมากมาย
 การสืำารวจีอต่ลก่ษณ์ของชุาตซิ็ึ�งจีด่ทั่ำาโดยโครงการนานาชุาติ
วา่ด้วยการสืำารวจีด้านสืง่คมแสืดงให้้เห้น็วา่ จ่ีนม่ความเป็ิน
ชุาตนิิยมในระดบ่สืงูท่ั่�สืดุจีากทั่กุกลุม่ปิระเทั่ศและภมิูภาค นบ่
ต่ �งแตส่ืงครามการค้าเมื�อไมน่านมาน่ �และการแพิร่ระบาดทั่่�วโลก
ของไวร่สืโคโรนา ความแขง็แกร่งของลท่ั่ธิิชุาตนิิยมจ่ีนก็เพิิ�มมาก

ขึ �นเป็ินปิระวต่กิารณ์ ลท่ั่ธิิชุาตนิิยมของจ่ีนจีะยง่คงม่บทั่บาทั่ตอ่
ไปิในความสืม่พิน่ธ์ิระห้วา่งจ่ีนกบ่สืห้ร่ฐฯ พิรรคคอมมิวนิสืต์จ่ีน
เชืุ�อวา่ จ่ีนควรได้สืิ�งท่ั่�ต้องการเนื�องจีากร่ฐบาลตะวน่ตกขม่เห้ง
จ่ีนในชุว่งศตวรรษแห้ง่ความอป่ิยศน่ �น ทั่่ �งน่ � นายสืไ่ด้ให้้คำาม่�น
วา่จีะฟืื้�นฟื้ปูิระเทั่ศจ่ีนจีนม่สืถึานะเป็ินมห้าอำานาจีโดยชุอบธิรรม

ภายใน พิ.ศ. 2592 ตามรายงานของ
ห้นง่สือืพิิมพ์ิเดอะวอชิิงตันัโพสต์ั

เมื�อเดือนตลุาคม พิ.ศ. 2560
พิรรคคอมมิวนิสืต์จ่ีนใชุ้

วฒ่นธิรรมด่ �งเดมิของจ่ีนเพืิ�อ
รวบรวมอำานาจีตามลำาดบ่
ชุ่ �น พิร้อม ๆ กบ่ใชุ้ลท่ั่ธิิ
ชุาตินิยมเพืิ�อห้น่เห้ความ
สืนใจีของปิระชุาชุนชุาว
จ่ีนไปิจีากปิระเดน็ภายใน

ปิระเทั่ศ โดยวฒ่นธิรรมด่ �งเดมิ
ของจ่ีนน่ �นปิระกอบด้วยสืาม

ศาสืนาและเก้าสืำานก่ความคดิ
 อยา่งไรก็ตาม ลท่ั่ธิิขงจืี�อกลาย

เป็ินวฒ่นธิรรมด่ �งเดมิของจ่ีนท่ั่�ม่บทั่บาทั่
สืำาคญ่ในชุว่งราชุวงศ์ฮ่่�น ขงจืี�อได้คดิค้นห้ลก่

การชุดุห้นึ�ง อน่ปิระกอบด้วยห้ลก่พืิ �นฐานทั่างจีริยศาสืตร์
 5 ปิระการ (ห้ลก่ความเมตตา ห้ลก่ความชุอบธิรรม ห้ลก่
ความเห้มาะสืม ห้ลก่ความรอบรู้ และห้ลก่ความเป็ินผู้นา่เชืุ�อ
ถืึอ) และห้ลก่ความสืม่พิน่ธ์ิ 5 ปิระการ (ผู้อยูใ่ต้ปิกครองเชืุ�อ
ฟ่ื้งผู้ปิกครอง บตุรเชืุ�อฟ่ื้งบดิา ภรรยาเชืุ�อฟ่ื้งสืาม่ ผู้ น้อยเชืุ�อฟ่ื้ง
ผู้ให้ญ่ และเพืิ�อนต้องเชืุ�อใจีซ็ึ�งกน่และกน่) ห้ลก่การเห้ลา่น่ �ล้วน
เก่�ยวข้องกบ่กฎเกณฑ์์ความสืม่พิน่ธ์ิระห้วา่งมนษุย์เพืิ�อร่กษา
ระเบ่ยบทั่างสืง่คมท่ั่�เป็ินลำาดบ่ชุ่ �น ขงจืี�อกลา่วไว้วา่ “ให้้บดิาได้
เป็ินบดิา บตุรได้เป็ินบตุร ให้้พ่ิ�ชุายได้เป็ินพ่ิ�ชุาย และน้องชุาย
ได้เป็ินน้องชุาย ให้้สืาม่ได้เป็ินสืาม่ และภรรยาได้เป็ินภรรยา 
เชุน่น่ �นแล้วครอบคร่วจีงึจีะอยูใ่นสืภาพิปิกติ ทั่ำาให้้ครอบคร่วอยู่
ในสืภาพิปิกติ แล้วทั่กุสืิ�งภายใต้สืวรรค์จีะเกิดขึ �น” ห้ลก่คำาสือน
ของลท่ั่ธิิขงจืี�อยดึบดิาเป็ินศนูย์กลาง และแก่นของลท่ั่ธิิขงจืี�อ
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ค้อความจำงรักภกัด่ จำงม่ความจำงรักภกัด่ต่อ่บัดิาท่ี่�บ้ัาน และ
จำงรักภกัด่ต่อ่จำกัรพื้รรดิในสงัคม

พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนเน้นย้ำำ �าถืงึแนวคดิขงจ้ำ�อดั �งเดมิเก่�ย้ำว
กบัั “ความสมัพื้นัธ์ิท่ี่�ถืก้ต้่องเหุมาะสม” ในครอบัครัว สงัคม
 และลำาดบััชุั �นที่างการเม้อง เพ้ื้�อเสริมสร้างความจำงรักภกัด่ต่อ่
พื้รรค ผู้้้นำาที่กุคนของพื้รรคเร่ย้ำกร้องใหุ้ป็ระชุาชุนชุาวจ่ำนรวม
เป็็นหุนึ�งเด่ย้ำวกนักบััพื้รรคและเชุ้�อฟัิงผู้้้นำาสง้สดุโดย้ำไมม่่ข้อแม้
 นาย้ำส่ได้รวมอำานาจำส้ศ่น้ย์้ำกลางมากขึ �น และที่ำาใหุ้ต่ำาแหุนง่
ป็ระธิานาธิิบัด่ของต่นเป็็นต่ำาแหุนง่ต่ลอดชุ่วิต่โดย้ำการแก้ไข
รัฐธิรรมนญ้ของจ่ำน พื้ร้อมย้ำำ �าหุลาย้ำครั �งวา่พื้รรคเป็็นผู้้้นำาใน
ที่กุด้านของสงัคมจ่ำน ปั็จำจำบุันันาย้ำส่ได้รับัสมญานามใหุมว่า่
 “ผู้้้นำาของป็ระชุาชุน” ซ้ึ�งเป็็นสมญานามเด่ย้ำวกบัันาย้ำเหุมาผู้้้
เป็็นเผู้ดจ็ำการ พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนกำาหุนดหุลกัการเด่ย้ำวกนัซ้ึ�ง
ป็ระชุาชุนชุาวจ่ำนต้่องป็ฏิิบัตั่ิต่าม ได้แก่ “จำงม่ความจำงรักภกัด่
ต่อ่พื้รรค” และ “ป็ฏิิบัตั่ิต่ามพื้รรคอย้ำา่งไมม่่ข้อแม้” หุลาย้ำคน
เร่ย้ำกนาย้ำส่วา่จำกัรพื้รรดิแหุง่ศต่วรรษท่ี่� 21 ของจ่ำน

พื่รรคคอมมว่นส่ต์จ์น่จะไมย่อมสละ 
ระบบพื่รรคเดีย่ว 
กรอบัความคดิของผู้้้นำาจ่ำนได้รับัอิที่ธิิพื้ลอย้ำา่งมากจำาก
ป็ระวตั่ศิาสต่ร์อนัย้ำาวนานของจ่ำนในฐานะป็ระเที่ศเกษต่รกรรม
 จ่ำนกลาย้ำเป็็นสงัคมเกษต่รกรรมเม้�อ 4,000 ป่็ก่อน เม้�อถืงึ
ศต่วรรษท่ี่� 13 จ่ำนกลาย้ำเป็็นป็ระเที่ศเกษต่รกรรมท่ี่�ลำ �าหุน้ามาก
ท่ี่�สดุในโลก พ้ื้ �นท่ี่�ชุนบัที่คดิเป็็นร้อย้ำละ 88 ของท่ี่�ดนิในป็ระเที่ศ
จ่ำนเม้�อสาธิารณรัฐป็ระชุาชุนจ่ำนก่อต่ั �งขึ �นใน พื้.ศ. 2492 และ
ร้อย้ำละ 82 เม้�อจ่ำนเริ�มขบัวนการป็ฏิิร้ป็ใน พื้.ศ. 2521 การ
ป็ฏิิวตั่ิอตุ่สาหุกรรมเริ�มเป็ล่�ย้ำนแป็ลงจ่ำนหุลงั พื้.ศ. 2521 
ป็ระมาณ 200 ป่็หุลงัการป็ฏิิวตั่ิอตุ่สาหุกรรมของฝัึ�งต่ะวนัต่ก
 จ่ำนย้ำงัคงป็ระสบัความย้ำากลำาบัากในการรักษาสมดลุระหุวา่ง
วฒันธิรรมดั �งเดมิกบััการสร้างความที่นัสมยั้ำและซ้มึซ้บััความ
คดิแบับัต่ะวนัต่ก

สงัคมเกษต่รกรรมก่อใหุ้เกิดระเบ่ัย้ำบัสงัคมและระบับั
การเม้องท่ี่�ม่ชุาย้ำเป็็นใหุญ่โดย้ำธิรรมชุาต่ ิจำกัรพื้รรดเิป็็นแหุลง่
ท่ี่�มาของพื้ลงั อำานาจำเดด็ขาด และกฎหุมาย้ำที่ั �งป็วงแต่เ่พ่ื้ย้ำง
ผู้้้ เด่ย้ำว สถืาบันัการเม้องการป็กครองค้อครอบัครัวใหุญ่ ม่
จำกัรพื้รรดค้ิอบัดิาของป็ระเที่ศ คำาวา่รัฐบัาลในภาษาจ่ำนค้อ
 กั�วัเจีัย, 国家 หุมาย้ำถืงึ “ครอบัครัวของป็ระเที่ศ” สว่นการ
ป็ฏิิวตั่ไิป็ส้ร่ะบัอบัคอมมิวนิสต์่นั �นอาศยั้ำชุาวนาจ่ำนเป็็นสว่นใหุญ่
 โดย้ำป็รัชุญาการป็ฏิิวตั่ขิองชุาวนาจ่ำนค้อ ผู้้้ ท่ี่�ย้ำดึอำานาจำได้ย้ำอ่ม
กมุอำานาจำต่ลอดไป็ วฒันธิรรมชุาย้ำเป็็นใหุญ่น่ �ที่ำาใหุ้นโย้ำบัาย้ำต่า่ง
ป็ระเที่ศของจ่ำนต้่องรวมเป็็นระบับัพื้รรคการเม้องเด่ย้ำว หุลงัสิ �น
สดุย้ำคุนาย้ำเหุมา เจำอ๋ต่ง “สแ่ดงรุ่นท่ี่�สอง” (红二代) มองจ่ำน
เป็็นราชุวงศ์ครอบัครัวและต้่องการคงระบัอบัสแ่ดงไว้ต่ลอดไป็

ผู้้้นำาของจ่ำนจำงึนำาแนวคดิความกต่ญัญูก้ต่เวท่ี่และหุน่ �บัญุ
คณุในครอบัครัวมาใชุ้กบััความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งป็ระเที่ศ การ
บัริหุารจำดัการของนาย้ำส่มุง่แสวงหุาอำานาจำท่ี่�เหุน้อกวา่ใน
ระเบ่ัย้ำบัระดบััภมิ้ภาคและระดบััโลก การแผู้ข่ย้ำาย้ำอำานาจำไป็ที่ั�ว

โลกของจ่ำนเป็็นความพื้ย้ำาย้ำามในการขย้ำาย้ำ “ครอบัครัวส่แดง”  
ของคอมมิวนิสต์่ อิที่ธิิพื้ลจำากวฒันธิรรมชุาย้ำเป็็นใหุญ่ที่ำาใหุ้
พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนเชุ้�อวา่ “จ่ำนเป็็นป็ระเที่ศใหุญ่และป็ระเที่ศ
อ้�น ๆ เป็็นป็ระเที่ศเลก็ ซ้ึ�งนั�นเป็็นความจำริง” ต่ามท่ี่�นาย้ำหุย้ำาง
 เจ่ำ�ย้ำฉ้อ รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงต่า่งป็ระเที่ศของจ่ำน กลา่ว
ในการป็ระชุมุรัฐมนต่ร่ต่า่งป็ระเที่ศอาเซ่้ย้ำนท่ี่�ฮานอย้ำในเด้อน
กรกฎาคม พื้.ศ. 2553 จ่ำนจำะไมป่็ฏิิบัตั่ติ่อ่ป็ระเที่ศอ้�น ๆ อย้ำา่ง

เที่า่เท่ี่ย้ำมแต่จ่ำะที่ำาต่วัเป็็นพ่ื้�ใหุญ่
เหุน็ได้ชุดัวา่ พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนต้่องการเป็ล่�ย้ำนจ่ำนเป็็น

อภิมหุาอำานาจำหุลกัของโลกขณะย้ำงัรักษาระบับัพื้รรคการเม้อง
เด่ย้ำวในป็ระเที่ศของต่นไว้ หุากต่ดัสนิจำากลกัษณะของพื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำน จ่ำนย้ำอ่มจำะไมใ่ชุผู่้้้ ถ้ือผู้ลป็ระโย้ำชุน์ร่วมท่ี่�ม่ความ
รับัผิู้ดชุอบัในระเบ่ัย้ำบัสากลซ้ึ�งนำาโดย้ำสหุรัฐฯ ต่ราบัใดท่ี่�พื้รรคย้ำงั
คงรักษาอำานาจำไว้ได้ เม้�อความฝัึนของจ่ำนมาพื้บักบัันโย้ำบัาย้ำ “
อเมริกาต้่องมาก่อน” การเผู้ชิุญหุน้าระหุวา่งที่ั �งสองป็ระเที่ศจำงึ
เป็็นสิ�งท่ี่�หุลก่เล่�ย้ำงไมไ่ด้ สหุรัฐอเมริกาต้่องเต่ร่ย้ำมพื้ร้อมสำาหุรับั
สงครามอดุมการณ์ท่ี่�ย้้ำดเย้้ำ �อและการเผู้ชิุญหุน้าที่างที่หุารกบััจ่ำน
ท่ี่�อาจำเกิดขึ �นในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก เพ้ื้�อป็กป้็องคา่นิย้ำมและ
อำานาจำอธิิป็ไต่ย้ำของป็ระเที่ศไป็พื้ร้อมกบััการแขง่ขนัในด้านต่า่ง ๆ  
กบััพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนอย้ำา่งเฉ่ย้ำบัขาด โดย้ำเฉพื้าะการค้า
และเที่คโนโลย่้ำขั �นสง้ การที่ำาความเข้าใจำลกัษณะของพื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำนเป็็นสิ�งสำาคญัเพ้ื้�อเอาชุนะการแขง่ขนัระดบััโลก
ครั �งท่ี่� 2 กบััป็ระเที่ศจ่ำนคอมมิวนิสต์่  o

ดร. โจำว จิำงหุา่ว เป็็นรองศาสต่ราจำารย์้ำป็ระจำำาคณะเอเชุ่ย้ำศกึษาแหุง่วิที่ย้ำาลยั้ำโฮบัาร์ต่ แอนด์
 วิลเล่ย้ำม สมิธิ ในนครนิวย้ำอร์ก

มคัค้เทัศก์บัรรยายใกล�กบััภูาพิขีองนายสี จิ�นผู้งิ เลขีาธิการพิรรค ในพิพิิธิภูณัฑ์์

ประวตัิศิาสติร์ทัี�โรงเรียนพิรรคประจำาคณะกรรมการกลางแห่งพิรรคคอมนิวนิสต์ิ

จนีในกร้งปักกิ�ง  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส
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สมาชิิกพรรคคอมมวินิิสต์์จีนีิถือืสำาเนิาธรรมนูิญของพรรคในิเมอืงเหยียีีนิอนัิ ประเทศจีนีิ   รอยเตอร์
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พรรคคอมมิวนิิสต์์จีีนิพยายามใช้้เคร่องมือโฆษณาช้วนิเช่้อควบคุมส่อท่ั่วโลก

เจ้ำาหุน้าท่ี่� ฟิอิรัมั

การบ่อนิทั่ำาลาย 
เร่ื่องรื่าวท่ั่วโลก

พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนเดนิหุน้าเคร้�องม้อ
โฆษณาชุวนเชุ้�อเต่ม็กำาลงัด้วย้ำหุวงัท่ี่�จำะควบัคมุการ
ดำาเนินเร้�องราวของโลก

นกัวิเคราะห์ุหุลาย้ำราย้ำระบัวุา่ ในชุว่งป็ระมาณ
ที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมา พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนได้เพิื้�ม

ความพื้ย้ำาย้ำามอย้ำา่งหุนกัท่ี่�จำะควบัคมุส้�อที่ั�วโลกอย้ำา่งเป็็นระบับั โดย้ำ
การสอดแที่รกวาระของพื้รรค เพ้ื้�อเปิ็ดชุอ่งใหุ้เกิดการเหุย่้ำย้ำบัย้ำำ�าที่ำาลาย้ำ
ป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำ เสร่ภาพื้ในการพื้ด้ และสทิี่ธิิมนษุย้ำชุนที่ั�วโลก พื้รรค
คอมมิวนิสต์่ใชุ้กลย้ำทุี่ธ์ิและย้ำทุี่ธิวิธ่ิท่ี่�หุลากหุลาย้ำ ต่ั �งแต่ก่ารเพิื้�มจำำานวน
การออกอากาศระหุวา่งป็ระเที่ศ การดำาเนินการรณรงค์โฆษณาอย้ำา่ง
กว้างขว้างในต่า่งป็ระเที่ศ ไป็จำนถืงึการล้มสำานกัส้�อต่า่งป็ระเที่ศเพ้ื้�อ
แพื้ร่กระจำาย้ำสารในเชิุงบ่ับับังัคบััของพื้รรคออกไป็

ผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญหุลาย้ำราย้ำกงัวลวา่ ขนาด ขอบัเขต่ และลกัษณะของ
องค์กรโฆษณาชุวนเชุ้�อของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนรวมที่ั �งกลย้ำทุี่ธ์ิโดย้ำ
รวม อาจำบัอ่นที่ำาลาย้ำรากฐานการป็กครองแบับัพื้ลเร้อนที่ั�วโลก “แม้วา่
ความพื้ย้ำาย้ำามของป็ระเที่ศระบับัพื้รรคการเม้องเด่ย้ำวอย้ำา่งจ่ำนนั �นม่บัาง
แงม่มุท่ี่�สอดคล้องกบััการที่ต้่สาธิารณะแบับัดั �งเดมิ แต่แ่งม่มุอ้�น ๆ ท่ี่�
เหุล้อกลบััเป็็นเร้�องซ้อ่นเร้น เป็็นเชิุงบ่ับับังัคบัั และเป็็นไป็ได้ท่ี่�จำะที่จุำริต่” 
ต่ามราย้ำงานเร้�อง “เคร้�องกระจำาย้ำเส่ย้ำงที่ั�วโลกของรัฐบัาลจ่ำน” เม้�อเด้อน
ธินัวาคม พื้.ศ. 2562 ซ้ึ�งต่่พิื้มพ์ื้โดย้ำ ฟิร่ดอมเฮาส์ องค์กรนอกภาครัฐท่ี่�
ได้รับัเงินสนบััสนนุจำากรัฐสภาสหุรัฐฯ 

“พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนและต่วัแที่นของพื้รรค ต่า่งแสดงออกวา่
 ไมไ่ด้ม่ความลำาบัากใจำในการใชุ้ป็ระโย้ำชุน์จำากอำานาจำที่างเศรษฐกิจำ
เพ้ื้�อลบัล้างและป็ราบัป็รามการราย้ำงานในเชิุงวิพื้ากษ์วิจำารณ์ ซ้ึ�งไมใ่ชุ่
เพ่ื้ย้ำงกบััเหุต่กุารณ์ท่ี่�เกิดขึ �นในจ่ำนเที่า่นั �น แต่ย่้ำงัรวมถืงึเหุต่กุารณ์ในต่า่ง
ป็ระเที่ศท่ี่�สมัพื้นัธ์ิกบััจ่ำนด้วย้ำ ม่หุลกัฐานมากพื้อท่ี่�สนบััสนนุวา่ จ่ำนใชุ้
การโฆษณาชุวนเชุ้�อและการบัดิเบ้ัอนข้อมล้เพ้ื้�อครอบังำาความคดิของผู้้้
ม่สทิี่ธิิลงคะแนนเส่ย้ำงในระบัอบัป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำ ในขณะเด่ย้ำวกนั ก็ม่การ

ใชุ้ย้ำทุี่ธิวิธ่ิแบับัเด่ย้ำวกนัน่ �จำำานวนมากในภาคสว่นต่า่ง ๆ นอกเหุน้อจำาก
ขอบัเขต่ในราย้ำงานฉบับััน่ � เชุน่ ภาคการศกึษา ศลิป็ะ วรรณกรรม และ
อตุ่สาหุกรรมบันัเทิี่ง” นางซ้าราห์ุ คกุ นกัวิเคราะห์ุวิจำยั้ำอาวโุสของฟิร่
ดอมเฮาส์ เข่ย้ำนในราย้ำงานดงักลา่ว 

ผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญหุลาย้ำราย้ำย้้ำนกรานวา่ พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนกำาลงัที่ำาลาย้ำ
การส้�อสารมวลชุนท่ี่�ถืก้ต้่องต่ามกฎหุมาย้ำ ซ้ึ�งที่ำาหุน้าท่ี่�ต่รวจำสอบัใน
สว่นท่ี่�จำำาเป็็นและถ่ืวงดลุฐานอำานาจำของป็ระเที่ศต่า่ง ๆ ที่ั�วโลก โดย้ำการ
แที่รกซ้มึเข้าไป็ในองค์กรส้�อต่า่งป็ระเที่ศ “สิ�งท่ี่�ต่กอย้ำ้ใ่นความเส่�ย้ำงไมใ่ชุ่
เพ่ื้ย้ำงแคท่ี่างการจ่ำนท่ี่�พื้ย้ำาย้ำามจำะเผู้ย้ำแพื้ร่โฆษณาชุวนเชุ้�อของต่นเที่า่นั �น 
... แต่ส่ิ�งท่ี่�ต่กอย้ำ้ใ่นความเส่�ย้ำงค้อการส้�อสารมวลชุนอย้ำา่งท่ี่�เราที่ราบักนั” 
นาย้ำเซ้ดริก อลัว่อาน่ ผู้้้อำานวย้ำการองค์กรผู้้้ส้�อขา่วไร้พื้รมแดน สำานกังาน
เอเชุ่ย้ำต่ะวนัออก กลา่วกบัันิต่ย้ำสารไทมส์์เม้�อเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2562

พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนนอกจำากจำะจำำากดัเสร่ภาพื้ของส้�อในจ่ำนแล้ว ย้ำงั
บังัคบััควบัคมุผู้้้ส้�อขา่วต่า่งป็ระเที่ศโดย้ำใชุ้ย้ำทุี่ธิวิธ่ิคล้าย้ำกบััท่ี่�พื้รรคใชุ้ใน
ป็ระเที่ศเพ้ื้�อป็กปิ็ดความขดัแย้้ำง ซ้ึ�งรวมถืงึ “ใชุ้การแบัลก็เมล์ ขม่ข้ ่และ
คกุคามในระดบััใหุญ่โต่” ต่ามท่ี่�ระบัใุนราย้ำงานเร้�อง “การดำาเนินการจำดั
ระเบ่ัย้ำบัส้�อที่ั�วโลกแบับัใหุมข่องจ่ำน” จำากองค์กรผู้้้ส้�อขา่วไร้พื้รมแดนเม้�อ
 พื้.ศ. 2562 เชุน่ “เอกอคัรราชุที่ต้่จ่ำนม่บัที่บัาที่เพิื้�มเต่มินอกเหุน้อจำาก
บัที่บัาที่ที่างการที่ต้่ต่ามป็กต่ ินั�นค้อการกลา่วป็ฏิิเสธิเม้�อผู้้้ส้�อขา่วเข่ย้ำน
สิ�งท่ี่�ไมต่่รงกบััการโฆษณาชุวนเชุ้�อของจ่ำน” นาย้ำอลัว่อาน่กลา่วกบัั  
ไทมส์์

“ปั็จำจำบุันั ป็ระสทิี่ธิิภาพื้ในการรณรงค์ของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนม่
ข้อจำำากดัหุลาย้ำอย้ำา่ง แต่ก่ลย้ำทุี่ธ์ิต่า่ง ๆ ท่ี่�ดำาเนินการอย้ำ้น่ั �นจำะสง่ผู้ลกระ
ที่บัในระย้ำะย้ำาว โดย้ำเฉพื้าะอย้ำา่งยิ้ำ�งเม้�อพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนและเคร้อ
ขา่ย้ำระหุวา่งป็ระเที่ศของพื้รรคม่อิที่ธิิพื้ลมากขึ �นต่อ่โครงสร้างพ้ื้ �นฐาน
ด้านข้อมล้สว่นท่ี่�สำาคญัในป็ระเที่ศกำาลงัพื้ฒันาต่า่ง ๆ” นางคกุสรุป็ใน
ราย้ำงานของฟิร่ดอมเฮาส์ “จำงึไมค่วรป็ระเมินผู้ลกระที่บัท่ี่�อาจำเกิดขึ �นใน
อนาคต่จำากการกระที่ำาของรัฐบัาลจ่ำนต่ำ�าเกินไป็”
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ผู้้�ประทั�วงในฮ่องกงเดนิยำ�าภูาพิถ่ายขีองนายสี จิ�นผู้งิ เลขีาธิการพิรรคคอมมวินิสต์ิ

จนี เม่�อวนัทัี� 1 ต้ิลาคม พิ.ศ. 2562  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็ เพื้รส

การื่สิร้ื่างเคร่ื่อข่่ายุอทิธิพล
พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนและหุนว่ย้ำงานหุลาย้ำแหุง่ท่ี่�เก่�ย้ำวข้องกบััรัฐบัาลจ่ำน
มาถืงึจำดุน่ �ได้อย้ำา่งไร ในขณะท่ี่�บัรรดาผู้้้นำาระดบััโลกใหุ้ความสำาคญักบัั
ภยั้ำคกุคามด้านความมั�นคงและเศรษฐกิจำในต่ะวนัออกกลางเป็็นอย้ำา่ง
มาก พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนก็ได้สร้างเคร้อขา่ย้ำอิที่ธิิพื้ลของต่นในพ้ื้ �นท่ี่�  
อ้�น ๆ อย้ำา่งมั�นคง หุนงัส้อพิื้มพ์ื้เดอิะการ์ัเดียนราย้ำงานวา่ ใน พื้.ศ. 
2545 พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนได้แก้ไขหุลกัการของกองที่พัื้ป็ลดป็ลอ่ย้ำ
ป็ระชุาชุน โดย้ำเพิื้�มการใชุ้สงครามส้�อเพ้ื้�อสร้างอิที่ธิิพื้ลครอบังำารัฐบัาล
และป็ระชุากรต่า่งชุาต่ใิหุ้มองพื้รรคในแงด่่ นบััต่ั �งแต่น่ั �นมา ป็ระเที่ศ
ระบับัพื้รรคการเม้องเด่ย้ำวอย้ำา่งจ่ำนก็ใชุ้อินเที่อร์เน็ต่เป็็นสมรภมิ้รบั
 เน้�องจำากย้ำอมรับัวา่ใครก็ต่ามท่ี่�ควบัคมุข้อมล้และชุอ่งที่างนำาสง่ข้อมล้
ดงักลา่วจำะถ้ือเป็็นผู้้้ชุนะในสงครามที่างความคดิ 

นบััวา่สาธิารณรัฐป็ระชุาชุนจ่ำนได้ลงที่นุไป็อย้ำา่งมหุาศาลท่ี่เด่ย้ำว
เพ้ื้�อต่อ่ส้้ในสงครามป็ฏิิบัตั่กิารด้านข้อมล้ขา่วสารน่ � เดอิะการ์ัเดียน
 ราย้ำงานวา่ ใน พื้.ศ. 2558 เพ่ื้ย้ำงป่็เด่ย้ำว รัฐบัาลเผู้ดจ็ำการจ่ำนใชุ้จำา่ย้ำ
เงินราว ๆ 7 พื้นัล้าน ถืงึ 1 หุม้�นล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 2.17 
แสนล้าน ถืงึ 3.10 แสนล้านบัาที่) เพ้ื้�อขย้ำาย้ำการเผู้ย้ำแพื้ร่ส้�อของพื้รรค
ออกไป็ที่ั�วโลก นางแอนน์-แมร่ เบัรด่ ศาสต่ราจำารย์้ำด้านรัฐศาสต่ร์จำาก
มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำแคนเที่อร์เบัอร่ในนิวซ่้แลนด์ กลา่ววา่ รัฐบัาลจ่ำนทีุ่ม่ที่นุกบัั
ความพื้ย้ำาย้ำามเหุลา่น่ �อย้ำา่งมากผู้า่นการเก็บัภาษ่โฆษณาชุวนเชุ้�อจำาก
ธิรุกิจำของภาครัฐ การเต่ิบัโต่ขึ �นของส้�อสงัคมออนไลน์ในชุว่งที่ศวรรษท่ี่�
ผู้า่นมาน่ �เป็็นป็ระโย้ำชุน์ต่อ่การขย้ำาย้ำต่วัของส้�อจำากพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำน 
โดย้ำที่ำาใหุ้การต่ระหุนกัถืงึความกว้างขวางและความลกึซ้ึ �งของการม่สว่น
ได้เส่ย้ำที่างการเงินของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนในโครงสร้างพ้ื้ �นฐานด้านส้�อ
ที่ั�วโลกม่ความคลมุเคร้อ

นอกจำากเงินแล้ว พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนย้ำงัม่ย้ำทุี่ธิวิธ่ิท่ี่�สำาคญัอ่กสาม
ป็ระการในการที่ำาใหุ้กลย้ำทุี่ธ์ิของพื้รรคป็ระสบัผู้ลสำาเร็จำ ป็ระการแรก
 ป็ระเที่ศระบับัพื้รรคการเม้องเด่ย้ำวแหุง่น่ �ใหุ้ความสำาคญักบััการดำาเนิน
การในระย้ำะย้ำาว ซ้ึ�งผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญต่า่งย้้ำนกรานวา่ เป็็นหุนที่างเด่ย้ำวในการ
กดัเซ้าะพ้ื้ �นฐานด้านอดุมการณ์ของป็ระชุาชุน โดย้ำที่ั�วไป็ ป็ระเที่ศอ้�น ๆ
 มกัต้่องการชุยั้ำชุนะและการป็ระสบัผู้ลสำาเร็จำที่นัท่ี่ในระย้ำะเวลาสั �น ๆ ซ้ึ�ง
จำะไมท่ี่ำาใหุ้พื้ฤต่กิรรมเป็ล่�ย้ำนแป็ลงไป็อย้ำา่งถืาวร แต่พ่ื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำนเข้าใจำด่วา่ การเป็ล่�ย้ำนแป็ลงพื้ฤต่กิรรมอย้ำา่งถืาวรเป็็นกระบัวนการ

ท่ี่�เชุ้�องชุ้าและต้่องม่แบับัแผู้น และต้่องดำาเนินการด้วย้ำระย้ำะเวลาท่ี่�
ย้ำาวนาน ซ้ึ�งป็ระเที่ศและกองที่พัื้โลกท่ี่�หุนึ�งหุลาย้ำแหุง่ต่า่งไมเ่หุน็ด้วย้ำกบัั
ความต้่องการในข้อน่ � ผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญสงัเกต่วา่ ป็ระเที่ศท่ี่�เหุน็ด้วย้ำมกัไมม่่
ความอดที่นหุร้อเคร้�องม้อที่างการเม้องในการใชุ้กลย้ำทุี่ธ์ิระย้ำะย้ำาวดงั
กลา่ว 

ป็ระการท่ี่�สอง พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนใชุ้หุนว่ย้ำงานรัฐวิสาหุกิจำที่กุ
แหุง่ท่ี่�ม่การดำาเนินงานในที่กุป็ระเที่ศเป็็นเคร้�องม้อในการเก็บัรวบัรวม
 กระจำาย้ำ สร้างอิที่ธิิพื้ล หุร้อหุาเงินที่นุใหุ้แก่การโฆษณาชุวนเชุ้�อของ
พื้รรค วิธ่ิการน่ �เป็ร่ย้ำบัได้กบััการท่ี่�พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำน “ย้้ำมเร้อ” ในต่า่ง
ป็ระเที่ศและสง่เร้อดงักลา่วออกไป็ที่ำางานใหุ้ บัริษัที่วิที่ย้ำรัุฐวิสาหุกิจำท่ี่�
ควบัคมุโดย้ำพื้รรคคอมมิวนิสต์่ได้นำาเสนอกลย้ำทุี่ธ์ิท่ี่�เร่ย้ำกวา่ เจีั�ยฉวันช้ไห่
 หุร้อ “การย้้ำมเร้อเพ้ื้�อออกส้ม่หุาสมทุี่ร” เพ้ื้�อดำาเนินการควบัคมุการเงิน
ของสถืาน่วิที่ย้ำตุ่า่งชุาต่ิและควบัคมุเน้ �อหุาราย้ำการของสถืาน่เหุลา่นั �น
 นอกจำากน่ � บัริษัที่ท่ี่�ควบัคมุโดย้ำพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนย้ำงัใชุ้กฎหุมาย้ำและ
เสร่ภาพื้ของป็ระเที่ศเจ้ำาบ้ัานมาจำดัการกบััป็ระเที่ศนั �นเส่ย้ำเอง ซ้ึ�งเป็็นอ่ก
หุนึ�งย้ำทุี่ธิวิธ่ิท่ี่�ป็ระเที่ศป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำโดย้ำที่ั�วไป็ไมนิ่ย้ำม หุร้อไมม่่แนวโน้ม
ท่ี่�จำะใชุ้วิธ่ิการเชุน่นั �น 

ป็ระการท่ี่�สาม พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนผู้ลกัดนัอดุมการณ์แบับัรวม
ศน้ย์้ำไป็ย้ำงัจำดุเชุ้�อมต่อ่ที่กุจำดุท่ี่�สามารถืเผู้ย้ำแพื้ร่ข้อมล้ได้ หุากหุนว่ย้ำงาน
ใดผู้ลกัดนัสารต่ามท่ี่�พื้รรคคอมมิวนิสต์่ต้่องการ หุนว่ย้ำงานนั �นก็จำะไมม่่
อปุ็สรรคจำากที่างการ ไมต้่่องม่การขออนญุาต่ และไมม่่อปุ็สรรคด้าน
กฎหุมาย้ำ 

การื่แทรื่กซิมึทั�วโลก
ระดบััการสร้างอิที่ธิิพื้ลและการโฆษณาชุวนเชุ้�อของพื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำนม่สดัสว่นอย้ำ้ใ่นระดบััโลก พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนและป็ระเที่ศจ่ำนลงที่นุ
มากถืงึ 1.3 พื้นัล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 4 หุม้�นล้านบัาที่) ที่กุ
ป่็เพ้ื้�อเพิื้�มพ้ื้ �นท่ี่�ส้�อ ด้วย้ำเงินที่นุดงักลา่วที่ำาใหุ้บัริษัที่ด้านโที่รที่ศัน์และ
วิที่ย้ำจุ่ำนท่ี่�รัฐเป็็นผู้้้ดำาเนินงานขย้ำาย้ำการเข้าถืงึไป็ย้ำงันานาชุาต่อิย้ำา่งม่นยั้ำ
สำาคญั ราย้ำงานใน พื้.ศ. 2562 ขององค์กรผู้้้ส้�อขา่วไร้พื้รมแดนระบัุ
วา่ ม่ผู้้้ รับัชุมเคร้อขา่ย้ำโที่รที่ศัน์ภาคบัริการโลกแหุง่ป็ระเที่ศจ่ำนใน 140 
ป็ระเที่ศ โดย้ำราย้ำงานระบัวุา่ เคร้อขา่ย้ำดงักลา่วย้ำงัดำาเนินการศน้ย์้ำการ
ผู้ลติ่โฆษณาชุวนเชุ้�อในลอนดอน วอชิุงต่นั ด่.ซ่้. และไนโรบ่ั ป็ระเที่ศ
เคนย้ำา เพ้ื้�อแผู้ข่ย้ำาย้ำอิที่ธิิพื้ลของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนไป็ที่ั�วย้ำโุรป็
 แอฟิริกา และสหุรัฐอเมริกา 

อ่กที่ั �งพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนย้ำงัใชุ้เงินที่นุดงักลา่วซ้้ �อคล้�นสำาหุรับัการ
ออกอากาศที่ั�วโลกอ่กด้วย้ำ รอย้ำเต่อร์ราย้ำงานวา่ ไชุนา่เรดโิออินเต่อร์เน
ชุนัแนลซ้ึ�งรัฐเป็็นผู้้้ดำาเนินการ ออกอากาศเป็็นภาษาต่า่ง ๆ 65 ภาษา
โดย้ำม่สถืาน่มากกวา่ 70 แหุง่ต่ั �งแต่ใ่นฟิินแลนด์และเนป็าลไป็จำนถืงึ
ออสเต่รเล่ย้ำและสหุรัฐฯ นอกจำากน่ � ไชุนา่เรดโิออินเต่อร์เนชุนัแนล ย้ำงั
เป็็นเจ้ำาของกั�วกวง เซ้นจำร่้ ม่เด่ย้ำ คอนซ้ลัแที่นซ่้ที่ั �งหุมด โดย้ำถ้ือหุุ้นร้อย้ำ
ละ 60 ในบัริษัที่ย้ำอ่ย้ำในเคร้อสามแหุง่ ได้แก่ จ่ำบ่ัไที่มส์, โกลบัอล ซ่้เอ
เอม็จ่ำ ม่เด่ย้ำ กรุ๊ป็ และบัริษัที่จ่ำแอนด์อ่ สต่ด้โิอ ต่ามราย้ำงานของรอย้ำเต่อร์ 
ย้ำกต่วัอย้ำา่งต่ามราย้ำงานขององค์กรผู้้้ส้�อขา่วไร้พื้รมแดนระบัวุา่ โกลบัอล
 ซ่้เอเอม็จ่ำ ม่เด่ย้ำ กรุ๊ป็ ดำาเนินการสถืาน่วิที่ย้ำตุ่า่งป็ระเที่ศ 70 แหุง่ และ
เดอิะการ์ัเดียนราย้ำงานวา่ ม่สถืาน่วิที่ย้ำตุ่า่งป็ระเที่ศของจ่ำน 11 แหุง่
อย้ำ้ใ่นออสเต่รเล่ย้ำ รัฐบัาลป็ระเที่ศเจ้ำาบ้ัานได้อนญุาต่ใหุ้จ่ำนซ้้ �อและเชุา่
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ข้้อเสนอแนะด้้านนโยบายเพ่ื่อต่่อต้่านเคร่ื่องมืือโฆษณาชวนเช่อข้องพื่รื่รื่คคอมืมิืวนิสต์่จีีน

ท่ี่�มา: “เคร้�องกระจำาย้ำเส่ย้ำงที่ั�วโลกของรัฐบัาลจ่ำน”, ฟิร่ดอมเฮาส์, ธินัวาคม พื้.ศ. 2562

ผูก้ ำาหนดนโยบัายในปร์ะเที่ศปร์ะชุาธิปไตยควร์ชุ่วยกนัต่อตา้นผลิ 

กร์ะที่บัเชิุงลิบัจากการ์ร์ณร์งคส์ิร้์างอิที่ธิพิ่ลิคร์อบังำาสืิ�อต่างปร์ะเที่ศ

ของพิ่ร์ร์คคอมมิวนิสิตจ่์น องคก์ร์นอกภาครั์ฐ ฟ้ร่์ดอมเฮาส์ิ ร์ะบุัถ่ิ่ง

สิิ�งท่ี่�ผูก้ ำาหนดนโยบัายสิามาร์ถิ่ที่ำาได ้ดงัน่�

• เพิิ�มความโปร่งใส รั์ฐบัาลิปร์ะเที่ศต่าง ๆ ควร์ใชุห้รื์อบังัคบััใชุ้

นโยบัายท่ี่�ชุ่วยใหข้อ้มูลิเก่�ยวกบัักิจกร์ร์มสิร้์างอิที่ธิพิ่ลิคร์อบังำา

สืิ�อของจ่นเป็นท่ี่�รั์บัรู้์ต่อสิาธาร์ณชุนในปร์ะเที่ศของตนมากข่�น

 ซ่ึ่� งอาจร์วมถ่ิ่งการ์ร์ายงานขอ้กำาหนดการ์ใชุจ่้ายดา้นโฆษณาแบับั

ชุำาร์ะเงิน โคร์งสิร้์างการ์ถืิ่อสิิที่ธ์ิ แลิะขอ้ผกูพิ่นัที่างเศร์ษฐกิจอื�น ๆ 

ของสิำานกัสืิ�อมวลิชุนท่ี่�ม่ต่อผูม่้บัที่บัาที่ของปร์ะเที่ศจ่น 

• กำาหนดบัทัลงโทัษการกระทัำาความผู้ดิขีองเจ�าหน�าทัี�จนี เมื�อ

นกัการ์ทูี่ตแลิะเจา้หนา้ท่ี่�ความมั�นคงของจ่นที่ำาเกินขอบัเขต

หนา้ท่ี่�ของตนแลิะพิ่ยายามเขา้แที่ร์กแซึ่งสืิ�อท่ี่�ม่การ์ร์ายงานใน

ปร์ะเที่ศอื�น รั์ฐบัาลิเจา้บัา้นควร์ปร์ะที่ว้งอยา่งแขง็ขนั โดยเตือนวา่

พิ่ฤติกร์ร์มเชุ่นนั�นอาจสิร้์างความเส่ิยหายแก่ร์ะเบ่ัยบัที่างการ์ทูี่ต

ได ้หากการ์กร์ะที่ำาตอ้งสิงสิยัดงักล่ิาวเกิดข่�นซึ่ำ� าหรื์อโดยเฉพิ่าะ

อยา่งยิ�งม่ความร้์ายแร์ง รั์ฐบัาลิเจา้บัา้นควร์พิ่ิจาร์ณาปร์ะกาศใหผู้ ้

กร์ะที่ำาผดิดงักล่ิาวเป็นบุัคคลิท่ี่�ไม่พิ่่งปร์าร์ถิ่นา 

• สอดส่องด้แลการเซ็ีนเซีอร์และการเฝึ� าระวงัระหว่างประเทัศจาก

บัริษทััทัี�จนีเป็นเจ�าขีอง ฝ่ายนิติบัญัี่ญี่ติัในปร์ะเที่ศปร์ะชุาธิปไตย

ควร์จดัใหม่้การ์ชุ่�แจงเพิ่ื�อที่ำาความเขา้ใจใหด่้ข่�นเก่�ยวกบััขอบัเขต

 ลิกัษณะ แลิะผลิกร์ะที่บัของการ์เซ็ึ่นเซึ่อร์์แลิะการ์เฝ้าร์ะวงั

ที่างการ์เมืองบันแพิ่ลิตฟ้อร์์มต่าง ๆ เชุ่น วแ่ชุที่ของเที่นเซ็ึ่นต์

 ต๊ิกตอ็กของไบัตแ์ดนซ์ึ่ แลิะเบัร์าวเ์ซึ่อร์์โที่ร์ศพัิ่ที่มื์อถืิ่อท่ี่�ผลิิต

ข่�นโดยชุาวจ่น จากนั�นหาวธ่ิการ์ต่าง ๆ เพิ่ื�อกดดนัใหบ้ัริ์ษทัี่ตอ้ง

สิงสิยัดงักล่ิาวส่ิงเสิริ์มใหผู้ใ้ชุม่้สิิที่ธิในการ์แสิดงออกอยา่งเสิร่์

แลิะม่ความเป็นส่ิวนตวั นกัการ์เมืองท่ี่�เลืิอกใชุว้แ่ชุที่ ต๊ิกตอ็ก

 หรื์อแพิ่ลิตฟ้อร์์มอื�น ๆ ท่ี่�รั์ฐบัาลิจ่นเป็นเจา้ของหรื์อควบัคุมเพิ่ื�อ

สืิ�อสิาร์กบััปร์ะชุาชุน ควร์ตร์วจสิอบัการ์ส่ิงขอ้ความอยา่งใกลิชิุ้ด

เพิ่ื�อตร์วจจบััการ์ชุกัจูงใด ๆ ร์วมที่ั�งลิงที่ะเบ่ัยนบัญัี่ชุ่ของตนโดย

ใชุห้มายเลิขโที่ร์ศพัิ่ที่ร์์ะหวา่งปร์ะเที่ศหากที่ำาได ้แลิะเผยแพิ่ร่์

ขอ้ความซึ่ำ� าบันแพิ่ลิตฟ้อร์์มสืิ�อสิงัคมออนไลินรู์์ปแบับัเด่ยวกนั

ของปร์ะเที่ศอื�น ๆ 

• กวดขีนัและบัังคบััใช�กฎระเบัียบัเกี�ยวกบััการออกอากาศ หน่วย

งานกำากบััดูแลิสืิ�อควร์แกไ้ขหรื์อบังัคบััใชุก้ฎเก่�ยวกบััการ์ออก

อากาศใหด่้ข่�น เพิ่ื�อควบัคุมการ์ปฏิบัติัท่ี่�ไม่เหมาะสิมของสืิ�อของ

รั์ฐแลิะบัริ์ษทัี่ท่ี่�เก่�ยวขอ้งของสิาธาร์ณรั์ฐปร์ะชุาชุนจ่น เชุ่น การ์

ออกอากาศการ์สิาร์ภาพิ่แบับับังัคบััของนกัโที่ษท่ี่�สิำาน่กผดิ หรื์อ

การ์ปลุิกปั�นโคร์งสิร้์างพิ่ื�นฐานดา้นการ์กร์ะจายสืิ�อ ซ่ึ่� งบัริ์ษทัี่เขา้

ถืิ่อคร์องสิิที่ธิความเป็นเจา้ของ หน่วยงานกำากบััดูแลิควร์ดำาเนิน

การ์ตร์วจสิอบัการ์ลิะเมิดท่ี่�อาจเกิดข่�น แลิะกำาหนดเงื�อนไขใน

การ์ซืึ่�อแลิะการ์ร์วบัร์วมกิจการ์เพิ่ื�อแกไ้ขความขดัแยง้ที่างผลิ

ปร์ะโยชุน ์

• สนับัสน้นส่�ออสิระทัี�ใช�ภูาษาจนี ผูส้ินบััสินุนการ์พิ่ฒันาสืิ�อควร์

ตร์วจสิอบัใหม้ั�นใจวา่ในโคร์งการ์ต่าง ๆ ท่ี่�เสินอเงินทุี่น การ์ฝ่ก

อบัร์ม แลิะโอกาสิดา้นความชุ่วยเหลืิออื�น ๆ แก่สืิ�อท่ี่�ใชุภ้าษาจ่น

นั�น ม่สืิ�อท่ี่�อยูน่อกปร์ะเที่ศแลิะพิ่ลิดัถิิ่�นร์วมอยูด่ว้ย รั์ฐบัาลิต่าง ๆ

 ควร์ม่ส่ิวนร่์วมเชิุงรุ์กกบััสืิ�อดงักล่ิาว โดยใหส้ิมัภาษณ์แลิะสิำาร์วจ

ความร่์วมมืออื�น ๆ ท่ี่�เป็นไปได ้ไปพิ่ร้์อม ๆ กบััการ์ต่อตา้นแร์ง

กดดนัจากนกัการ์ทูี่ตจ่นท่ี่�จะลิดความสิำาคญัี่ของสืิ�อเหล่ิานั�นลิง ผู ้

ใหทุ้ี่นควร์ใหก้าร์สินบััสินุนที่างเที่คนิคแลิะที่างการ์เงินเพิ่ื�อเสิริ์ม

สิร้์างความมั�นคงปลิอดภยัที่างไซึ่เบัอร์์ในกลุ่ิมสืิ�ออิสิร์ะท่ี่�ใชุภ้าษา

จ่น

• หาร่อถงึการติอบัโติ�ร่วมกบััประเทัศประชาธิปไติยด�วยกนั นกัการ์

ทูี่ต หน่วยงานกำากบััดูแลิดา้นสืิ�อ ฝ่ายนิติบัญัี่ญี่ติั แลิะฝ่ายอื�น ๆ 

ควร์หารื์อกนัเป็นปร์ะจำาเก่�ยวกบััยทุี่ธวธ่ิการ์สิร้์างอิที่ธิพิ่ลิคร์อบังำา

สืิ�อต่างปร์ะเที่ศของพิ่ร์ร์คคอมมิวนิสิตจ่์นแลิะการ์ตอบัโตด้ว้ย

แนวปฏิบัติัท่ี่�ด่ท่ี่�สุิด โดยเป็นส่ิวนหน่�งในวาร์ะการ์ปร์ะชุุมที่วภิาค่

แลิะพิ่หุภาค่ในกลุ่ิมรั์ฐบัาลิปร์ะเที่ศปร์ะชุาธิปไตย ม่รั์ฐบัาลิแลิะผู ้

ม่บัที่บัาที่อื�น ๆ จำานวนมากข่�นเรื์�อย ๆ ท่ี่�เขา้ร่์วมในโคร์งการ์ริ์เริ์�ม

เพิ่ื�อบัร์ร์เที่าปัญี่หาดงักล่ิาว แลิะม่แนวโนม้วา่กลุ่ิมคนเหล่ิาน่�จะ

สิร้์างบัที่เร่์ยนใหม่ ๆ แลิะเครื์�องมือท่ี่�ม่ปร์ะสิิที่ธิภาพิ่ยิ�งข่�น การ์

แบ่ังปันความรู้์ท่ี่�ไดรั้์บัอยา่งเป็นร์ะบับัจะชุ่วยขยายผลิกร์ะที่บัแลิะ

ส่ิงเสิริ์มใหม่้การ์นำาแนวปฏิบัติัท่ี่�เหมาะสิมกบััวตัถุิ่ปร์ะสิงคแ์ลิะ

สิอดคลิอ้งกบััค่านิยมปร์ะชุาธิปไตยไปใชุ้

พิรรคคอมมวินิสต์ิจนีเป็นผู้้�ดำาเนินการหนังส่อพิมิพ์ิปัักก่�งอีีฟน่ิ่�งน่ิ่วส์์ โดย

ฉีบัับัเดอ่นมถ้ินายน พิ.ศ. 2562 ลงภูาพิขีองนายสี จิ�นผู้งิ เลขีาธิการพิรรค

คอมมวินิสต์ิจนี และนายคมิ จองอนึ ผู้้�นำาเกาหลเีหน่อ ณ กร้งเปียงยาง  รอย้ำเต่อร์
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• กา้วข่�นเป็นผูน้ำาในสืิ�อ

โที่ร์ที่ศันดิ์จิที่ลัิ

• ขยายแพิ่ลิตฟ้อร์์มสืิ�อสิงัคม

ออนไลินข์องจ่น

• ไดส่้ิวนแบ่ังการ์ 

ตลิาดโที่ร์ศพัิ่ที่ ์

เคลืิ�อนท่ี่�ที่ั�วโลิก

• ขยายขอบัเขตสืิ�อของรั์ฐบัาลิจ่น 

• ปลิกูฝังสืิ�อต่างปร์ะเที่ศให ้

ผลิิตเนื�อหาท่ี่�เขา้ขา้งรั์ฐบัาลิจ่น 

• ซืึ่�อสืิ�อต่างปร์ะเที่ศ 

• ดำาเนินการ์ร์ณร์งค ์

บิัดเบืัอนขอ้มูลิ 

• ข่มขู่ผูสื้ิ�อข่าวแลิะสืิ�อท่ี่�วพิิ่ากษ์

วจิาร์ณ์

• ชุกัจูงใหเ้กิดการ์เซ็ึ่นเซึ่อร์์ตนเอง

• ใชุก้าร์โจมต่ที่างไซึ่เบัอร์์  

การ์ที่ำาร้์ายร่์างกาย แลิะ 

การ์ล่ิวงลิะเมิด 

ที่างวาจา

การเผู้ยแพิร่เน่�อหา

การเซ็ีนเซีอร์การโฆษณาชวนเช่�อ

ท่ี่�มา: https://freedomhouse.org  | ภาพื้ป็ระกอบัโดย้ำ ฟิอิรัมั

สถืาน่วิที่ย้ำเุอเอม็ท่ี่�ไมม่่ภาระผู้ก้พื้นัเป็็นสว่นใหุญ่ เชุน่ สถืาน่วิที่ย้ำดุบััเบัลิ
ย้ำซ่้้อาร์ดบััเบัลิย้ำ ้เอเอม็ ซ้ึ�งรัฐบัาลจ่ำนถ้ือครองร้อย้ำละ 60 ท่ี่�ออกอากาศ
ในวอชิุงต่นั ด่.ซ่้. เม้องหุลวงของสหุรัฐฯ ต่ามราย้ำงานของรอย้ำเต่อร์ เอก็ซ์้
อ่ดบััเบัลิย้ำด้บััเบัลิย้ำ ้เอเอม็ ท่ี่�ออกอากาศโฆษณาชุวนเชุ้�อของจ่ำนใน
แคลฟิิอร์เน่ย้ำใต้่จำากเมก็ซ้โิก ต่ามราย้ำงานของ insideradio.com  

นอกจำากน่ � พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนย้ำงับัริหุารจำดัการส้�อสิ�งพิื้มพ์ื้ท่ี่�ที่รง
อิที่ธิิพื้ลเชุน่กนั พีีเพิีลส์์เดลี ซ้ึ�งเป็็นกระบัอกเส่ย้ำงอย้ำา่งเป็็นที่างการ
ของพื้รรคและเป็็นหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ท่ี่�ใหุญ่ท่ี่�สดุของป็ระเที่ศนั �น ม่จำำานวน
พิื้มพ์ื้มากถืงึรอบัละ 3 ล้านฉบับัั โกลบอิลไทมส์์ท่ี่�แต่กแขนงออกมา
 ก็เป็็นหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ท่ี่�รัฐดำาเนินการซ้ึ�งม่แนวคิดชุาต่นิิย้ำมสดุโต่ง่ โดย้ำม่
จำำานวนพิื้มพ์ื้รอบัละ 1 ล้านฉบับัั หุนงัส้อพิื้มพ์ื้น่ �ย้ำงัม่ฉบับััภาษาองักฤษ
ด้วย้ำซ้ึ�งเปิ็ดต่วัใน พื้.ศ. 2552 โดย้ำม่จำำานวนพิื้มพ์ื้รอบัละ 100,000 
ฉบับัั สว่นเวบ็ัไซ้ต์่ของหุนงัส้อพิื้มพ์ื้น่ �ซ้ึ�งใหุ้บัริการ 10 ภาษา อ้างวา่ม่
การเข้าชุมวนัละ 15 ล้านครั �ง หุนงัส้อพิื้มพ์ื้ไชน่าเดลีซ้ึ�งต่่พิื้มพ์ื้เฉพื้าะ
ภาษาองักฤษ เป็็นหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ในเคร้อและเป็็นอาวธุิชิุ �นหุนึ�งในการ
โฆษณาชุวนเชุ้�อท่ี่�พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนถ้ือครองอย้ำา่งเต่ม็ร้ป็แบับั โดย้ำ
มุง่เป้็าไป็ท่ี่�ป็ระชุาชุนท่ี่�ไมใ่ชุชุ่าวจ่ำน ชุาวจ่ำนท่ี่�พื้ด้ภาษาองักฤษ และชุาว

จ่ำนพื้ลดัถิื�น หุนงัส้อพิื้มพ์ื้ดงักลา่วอ้างวา่ม่การต่่พิื้มพ์ื้รอบัละ 900,000 
ฉบับััและม่ผู้้้อา่นที่ั �งฉบับััท่ี่�ต่่พิื้มพ์ื้และฉบับััออนไลน์รวม 150 ล้านคน 
บัที่ความจำากหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ฮิิวัแมนอีิเวันท์ป็ระจำำาเด้อนมิถืนุาย้ำน พื้.ศ.  
2562 ระบัวุา่ เฉพื้าะในสหุรัฐฯ เพ่ื้ย้ำงป็ระเที่ศเด่ย้ำว ไชน่าเดลีก็ใชุ้เงิน
ไป็กบััป็ฏิิบัตั่กิารสร้างอิที่ธิิพื้ลครอบังำาในระหุวา่ง พื้.ศ. 2560 ถืงึ พื้.ศ. 
2562 มากถืงึ 20 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 621 ล้านบัาที่) แล้ว
 พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนได้ที่ำาข้อต่กลงกบััหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ต่า่งป็ระเที่ศและ
สหุรัฐฯ อย้ำา่งน้อย้ำ 30 ฉบับัั ใหุ้เพิื้�มหุน้าแที่รกโฆษณาชุวนเชุ้�อท่ี่�เร่ย้ำก
วา่ “ไชุนา่วอต่ช์ุ” จำำานวนส่�ถืงึแป็ดหุน้าในหุนงัส้อพิื้มพ์ื้เหุลา่นั �น โดย้ำม่
จำำานวนพิื้มพ์ื้ป็ระมาณรอบัละ 5 ล้านฉบับัั 

พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนย้ำงัเข้าถ้ือหุุ้นหุลกัในหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ที่ั�วโลก และ
ดำาเนินการเซ้น็เซ้อร์เน้ �อหุาของหุนงัส้อพิื้มพ์ื้เหุลา่นั �นด้วย้ำวิธ่ิการแอบัแฝึง
อย้ำา่งต่อ่เน้�อง เชุน่ บัริษัที่ท่ี่�เชุ้�อมโย้ำงกบััรัฐบัาลจ่ำนถ้ือหุุ้นร้อย้ำละ 20 ใน
กลุม่บัริษัที่ส้�อท่ี่�ใหุญ่ท่ี่�สดุเป็็นอนัดบััสองในแอฟิริกาใต้่ท่ี่�ชุ้�อ อินดเิพื้น
เดนท์ี่ ม่เด่ย้ำ องค์กรผู้้้ส้�อขา่วไร้พื้รมแดนระบัวุา่ เม้�อผู้้้ส้�อขา่วและนกั
เข่ย้ำนบัที่ความชุาวแอฟิริกาใต้่เข่ย้ำนบัที่ความลงอินดเิพื้นเดนท์ี่ออนไลน์
ใน พื้.ศ. 2561 โดย้ำเน้นไป็ท่ี่�การท่ี่�พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนละเมิดสทิี่ธิิ

เคร่ื่องม่ือท่ั่พื่รื่รื่คคอมืมิืวนิสต์่จีีน ใช้สร้ื่างอิทั่ธิิพื่ลในส่อท่ั่วโลก
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ผู้้�ประทั�วงแสดงป� ายวพิิากษ์วจิารณ์ผู้้�นำาพิรรคคอมมวินิสต์ิจนีรวมทัั�งนายสี จิ�นผู้งิ 

เลขีาธิการพิรรค ในการประทั�วงเร่�องการเสนอแก�ไขีกฎหมายการส่งผู้้�ร� ายขี�ามแดนใน

ฮ่องกงเม่�อเดอ่นมถ้ินายน พิ.ศ. 2562  รอย้ำเต่อร์

ผู้้�ประทั�วงสวมช้ดหมแีละถอ่ป� ายทัี�มขีี�อความด้หมิ�นนายสี จิ�นผู้งิ เลขีาธิการพิรรค

 ในช่วงทัี�มกีารประทั�วงเกี�ยวกบััไวรัสโคโรนาเม่�อวนัทัี� 27 มนีาคม พิ.ศ. 2563 

ในบัราซิีล  รอย้ำเต่อร์

ท่ี่�มา: https://freedomhouse.org  | ภาพื้ป็ระกอบัโดย้ำ ฟิอิรัมั

มนษุย้ำชุนของชุนกลุม่น้อย้ำชุาวมสุลมิอยุ้ำกร์้ คอลมัน์ “ณ สดุขอบัโลก” ท่ี่�
เขาเข่ย้ำนใหุ้หุนงัส้อพิื้มพ์ื้น่ �ก็ถืก้ย้ำกเลกิ 

ในขณะเด่ย้ำวกนั ซ้นิหุวั ซ้ึ�งเป็็นสำานกัขา่วท่ี่�รัฐดำาเนินการของพื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำนได้จำดัต่ั �งสำานกังานในต่า่งป็ระเที่ศ 162 แหุง่ใน พื้.ศ.  
2560 และต่ั �งเป้็าวา่จำะต้่องม่สำานกังานอย้ำา่งน้อย้ำ 220 แหุง่ภาย้ำใน
 พื้.ศ. 2563 ต่ามราย้ำงานของกระที่รวงกลาโหุมสหุรัฐฯ ป็ระจำำา พื้.ศ. 
2561 เร้�อง “การป็ระเมินผู้ลกระที่บัของการขย้ำาย้ำการเข้าถืงึไป็ที่ั�วโลก
ของจ่ำนท่ี่�ม่ต่อ่ด้านกลาโหุมของสหุรัฐฯ”

นอกจำากน่ � พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนย้ำงัมุง่มั�นท่ี่�จำะที่ำาใหุ้ส้�อในการ
ควบัคมุของรัฐดเ้หุม้อนถืก้ต้่องต่ามกฎหุมาย้ำด้วย้ำ ราย้ำงานเม้�อ พื้.ศ. 
2562 ของนิต่ย้ำสารฟิอิเรันโพีลิซีิเปิ็ดเผู้ย้ำวา่ ในป็ระเที่ศไที่ย้ำ สำานกัขา่ว
ซ้นิหุวัได้ลงนามในบันัที่กึความเข้าใจำกบัักลุม่บัริษัที่มต่ิชุน ซ้ึ�งเป็็นบัริษัที่
แมข่องหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ข่าวัส์ดของไที่ย้ำ เพ้ื้�อใหุ้ข่าวัส์ดเผู้ย้ำแพื้ร่ขา่วของซ้นิ
หุวัได้โดย้ำไมม่่คา่ใชุ้จำา่ย้ำ ข้อน่ �ที่ำาใหุ้โฆษณาชุวนเชุ้�อของซ้นิหุวัภาย้ำใต้่
คราบัของหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ท่ี่�ถืก้กฎหุมาย้ำ เข้าถืงึผู้้้ต่ดิต่ามข่าวัส์ดในเฟิซ้บัุ๊ก
จำำานวน 13 ล้านคนและผู้้้อา่นราย้ำวนั 900,000 คน โดย้ำหุวัหุน้าฝ่ึาย้ำ
ขา่วของข่าวัส์ดอิิงลิชที่ำาหุน้าท่ี่�เป็็นผู้้้ป็ระสานงานในการที่ำาข้อต่กลงและ
ย้ำงัเป็็นผู้้้ เข่ย้ำนหุน้าแที่รก “ไชุนา่วอต่ช์ุ” อ่กด้วย้ำ นอกจำากน่ � สำานกัขา่ว  
ซ้นิหุวัย้ำงัผู้ลกัดนัเน้ �อหุาของต่นผู้า่นข้อต่กลงท่ี่�คล้าย้ำกนัในหุนงัส้อพิื้มพ์ื้
เวีัยนเทียนไทมส์์ของลาว ขแมร์ัไทมส์์และแคมโบเดียเดลีของกมัพื้ชุ้า 
ต่ลอดจำนมะนิลาบ้ลเลตินของฟิิลปิ็ปิ็นส์ 

การื่ใช้ส่ิ�อเป็นอาวุธ
หุลงัจำากได้คลงัส้�อมาเป็็นอาวธุิแล้ว พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนก็ใชุ้อาวธุิชิุ �น
น่ �อย้ำา่งม่ชุั �นเชิุง เชุน่ ในชุว่งหุ้าป่็ท่ี่�ผู้า่นมา พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนได้รับั
อำานาจำในการควบัคมุส้�อต่า่งชุาต่สิ่�หุวัในกมัพื้ชุ้า ได้แก่ หุนงัส้อพิื้มพ์ื้
เฟิรชุนิวส์ พีีเพิีลส์์เดลี พีนมเปญโพีส์ต์และไนซ์้ท่ี่ว่ ต่ามราย้ำงานของ
องค์กรผู้้้ส้�อขา่วไร้พื้รมแดน นาย้ำฮนุ เซ้น็ นาย้ำกรัฐมนต่ร่ ชุนะการเล้อก
ต่ั �งสมาชิุกสภาผู้้้แที่นราษฎรของกมัพื้ชุ้าใน พื้.ศ. 2561 ด้วย้ำความชุว่ย้ำ
เหุล้อจำากรัฐบัาลจ่ำน หุนงัส้อพิื้มพ์ื้เดอิะวัอิลล์ส์ตรีัทเจัอิร์ันลัราย้ำงานวา่
 ในเวลาต่อ่มา รัฐบัาลกมัพื้ชุ้าได้จำบัักมุ สงัหุาร หุร้อขบััไลน่กัขา่วที่ั �งหุมด

 ซ้ึ�งรวมถืงึวอย้ำซ์้ออฟิอเมริกา เรดิโอฟิร่เอเชุ่ย้ำ และฮิวแมนไรท์ี่ส วอต่ช์ุ
ดอกส์ ท่ี่�ออกมาต่อ่ต้่านรัฐบัาล รวมที่ั �งผู้้้ใดก็ต่ามท่ี่�ชุ่ �ใหุ้เหุน็ถืงึป็ระเดน็
การจำบััจำองท่ี่�ดนิของรัฐบัาลจ่ำนในส่หุนวุิลล์ หุร้อข้อต่กลงลบััในการ
สร้างและใชุ้ฐานที่พัื้เร้อเร่ย้ำมของจำงัหุวดัดงักลา่ว ซ้ึ�งเป็็นการกระที่ำาท่ี่�
นา่จำะละเมิดรัฐธิรรมนญ้ของกมัพื้ชุ้า การใชุ้ส้�อต่า่งป็ระเที่ศของพื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำนครอบังำาการเม้องของกมัพื้ชุ้าจำากภาย้ำนอกจำนสง่ผู้ลเส่ย้ำ
หุาย้ำต่อ่ป็ระชุาชุนในป็ระเที่ศ

พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนใชุ้ส้�อเป็็นอาวธุิในลกัษณะเด่ย้ำวกนัเพ้ื้�อควบัคมุ
เร้�องราวเก่�ย้ำวกบััสิ�งแวดล้อม จำากเอกสารท่ี่�จำดัที่ำาโดย้ำเวบ็ัไซ้ต์่ไคลเมต่
 แอค็ชุนั แที่ร็กเกอร์ ระบัวุา่ จ่ำนเป็็นผู้้้ผู้ลติ่ก๊าซ้เร้อนกระจำกและเป็็นผู้้้
บัริโภคถ่ืานหิุนมากท่ี่�สดุในโลก แต่ก่ระนั �น แพื้ลต่ฟิอร์มส้�อหุลาย้ำแหุง่
ของจ่ำนก็ย้ำงัสง่เสริมโฆษณาชุวนเชุ้�อเก่�ย้ำวกบััเม้องท่ี่�เร่ย้ำกกนัวา่ ป่็าส่เข่ย้ำว 
และกิจำกรรมอ้�น ๆ ท่ี่�นา่จำะเป็็นกิจำกรรมเพ้ื้�อสิ�งแวดล้อมของจ่ำน ดร.  
พื้รหุมา เชุลลาน่ ศาสต่ราจำารย์้ำด้านการศกึษาย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�ศน้ย์้ำวิจำยั้ำ
นโย้ำบัาย้ำในกรุงนิวเดล่ อธิิบัาย้ำในบัที่ความในหุนงัส้อพิื้มพ์ื้ไทเปไทมส์์
 พื้.ศ. 2562 วา่ จ่ำนม่สว่นเก่�ย้ำวข้องกบััสภาพื้สิ�งแวดล้อมท่ี่�เส้�อมโที่รม
อย้ำา่งเลวร้าย้ำท่ี่�สดุในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก จำากการสร้างเข้�อนต่าม
แนวแมน่ำ �าสาย้ำใหุญ่ท่ี่�กำาลงัที่ำาลาย้ำระบับันิเวศและการดำารงชุ่วิต่ของ
ป็ระชุาชุนที่ั �งหุมด รวมที่ั �งท้ี่าที่าย้ำอำานาจำอธิิป็ไต่ย้ำของป็ระเที่ศในลุม่
แมน่ำ �าโขงด้วย้ำ เข้�อนเหุลา่น่ �จำะที่ำาใหุ้ป็ระเที่ศต่า่ง ๆ ต่ามลุม่แมน่ำ �าโขง
ต่กอย้ำ้ภ่าย้ำใต้่การควบัคมุของจ่ำนและพื้รรครัฐบัาลจ่ำน ซ้ึ�งจำะควบัคมุการ
ไหุลของแมน่ำ �าได้อย้ำา่งม่ป็ระสทิี่ธิิผู้ล จ่ำนอาจำละเมิดอำานาจำอธิิป็ไต่ย้ำของ
ป็ระเที่ศในลุม่แมน่ำ �าโขงด้วย้ำเข้�อนแต่ล่ะแหุง่ท่ี่�จ่ำนโน้มน้าวใหุ้ป็ระเที่ศ
เหุลา่น่ �ย้ำอมใหุ้สร้าง ซ้ึ�งล้วนม่เคร้�องม้อโฆษณาชุวนเชุ้�อของพื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำนหุนนุหุลงัอย้ำ้่

นอกจำากน่ � กองที่พัื้ 50-เซ้นต์่ ย้ำงัเป็็นเคร้�องม้อโฆษณาชุวนเชุ้�อ
อ่กหุนึ�งชิุ �นท่ี่�พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนใชุ้ชุกัจำง้ผู้้้ต่ดิต่ามออนไลน์ ใน พื้.ศ. 
2547 จ่ำนซ้ึ�งเป็็นป็ระเที่ศระบับัพื้รรคการเม้องเด่ย้ำวได้เปิ็ดต่วั กองที่พัื้
 50-เซ้นต์่ หุร้อท่ี่�เร่ย้ำกวา่ พื้รรค 50-เซ้นต์่ ซ้ึ�งป็ระกอบัด้วย้ำป็ระชุากร
ป็ระมาณ 2 ล้านคนท่ี่�ถืก้ใชุ้เพ้ื้�อขดัขวางการระดมกำาลงัคนและการ
ดำาเนินการแบับัรวมหุม้ ่ที่ำาใหุ้การวิพื้ากษ์วิจำารณ์หุย้ำดุชุะงกัและคอ่ย้ำ ๆ
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สำานักส่�อ การบัรรยายติวัตินในเฟซีบ้ั�ก ติวัตินทัี�แทั�จริง ผู้้�ติดิติามในเฟซีบ้ั�ก (บััญชี
หลกั, ธันวาคม พิ.ศ. 2562)

พีีเพ่ีลส์์เดลี

"หนงัสืิอพิ่ิมพิ่ท่์ี่�ใหญ่ี่ท่ี่�สุิดในจ่น" กร์ะบัอกเส่ิยงอยา่งเป็น
ที่างการ์ของพิ่ร์ร์คคอมมิวนิสิต์
จ่น

72 ลิา้น

ส์ำ�นัิ่กข่่�วซ่ินิ่หััว

"ชุ่องที่างแร์กสิำาหรั์บัการ์คน้หา
ข่าวสิาร์ล่ิาสุิดแลิะพิ่ิเศษจากจ่น
แลิะที่ั�วโลิก"

สิำานกัข่าวรั์ฐวสิิาหกิจ 
อยา่งเป็นที่างการ์ของจ่น

70 ลิา้น

เครืือีข่่�ยโทรืทัศน์ิ่ภ�คบร่ืก�รืโลกแห่ัง
ปัรืะเทศจีีนิ่

"ชุ่องข่าว 24 ชุั�วโมงท่ี่�โดดเด่น
ของจ่น"

อาวธุร์ะหวา่งปร์ะเที่ศของ 
สิถิ่าน่วทิี่ยโุที่ร์ที่ศันก์ลิาง
แห่งสิาธาร์ณรั์ฐปร์ะชุาชุน
จ่นซ่ึ่�งเป็นสิถิ่าน่ออกอากาศ
รั์ฐวสิิาหกิจ

90 ลิา้น

ไชน่ิ่�เดลี

"สิำานกัข่าวภาษาองักฤษชุั�นนำา
ในจ่น"

หนงัสืิอพิ่ิมพิ่ภ์าษาองักฤษของ
รั์ฐวสิิาหกิจจ่น

84 ลิา้น

ท่ี่�มา: https://freedomhouse.org | ภาพื้ป็ระกอบัโดย้ำ ฟิอิรัมั

คำาโปรยชวนเขี�าใจผู้ดิขีองส่�อขีองรัฐจนี
สิำานกัสืิ�อของรั์ฐจ่นดำาเนินงานอยา่งไม่ลิดลิะในแพิ่ลิตฟ้อร์์มสืิ�อสิงัคมออนไลินร์์ะดบััโลิก เชุ่น เฟ้ซึ่บุัก๊ ที่วติเตอร์์ ยทููี่บั แลิะอินสิตาแกร์ม 

ซ่ึ่�งแพิ่ลิตฟ้อร์์มเหล่ิาน่�ถิ่กูปิดกั�นในปร์ะเที่ศจ่น สืิ�อสิำานกัต่าง ๆ ดงักล่ิาวสิะสิมจำานวนผูติ้ดตามไวม้าก ส่ิวนหน่�งเป็นเพิ่ร์าะการ์ที่ำาโฆษณาส่ิง

เสิริ์มการ์ตลิาดแลิะการ์เข่ยนคำาบัร์ร์ยายตบัตาซ่ึ่�งปิดบังัความจริ์งท่ี่�วา่สืิ�อเหล่ิาน่�ดำาเนินการ์โดยรั์ฐ 

 หุาย้ำไป็ รวมที่ั �งสง่เสริมการเลา่เร้�องราวของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนในเชิุง
บัวกที่างออนไลน์ แม้วา่สว่นใหุญ่กองที่พัื้ดงักลา่วจำะใชุ้กบััแพื้ลต่ฟิอร์ม
ภาย้ำในป็ระเที่ศจ่ำนเพ้ื้�อควบัคมุและจำบััต่าดป้็ระชุาชุนในป็ระเที่ศ แต่่
รัฐบัาลจ่ำนก็ใชุ้กลุม่ก่อกวนที่างออนไลน์เหุลา่น่ �เพ้ื้�อสนบััสนนุความ
พื้ย้ำาย้ำามด้านการโฆษณาชุวนเชุ้�อท่ี่�มุง่เป้็าไป็ย้ำงัโลกภาย้ำนอกด้วย้ำ
 ระหุวา่งการแขง่ขนัก่ฬาโอลมิปิ็กท่ี่�ปั็กกิ�งเม้�อ พื้.ศ. 2551 ผู้้้ป็ฏิิบัตั่ิ
การของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนได้โจำมต่่นกัก่ฬาต่า่งชุาต่ใินโลกเสม้อน
จำริงเน้�องจำากนกัก่ฬาเหุลา่นั �นชุนะค้แ่ขง่ชุาวจ่ำนได้ นอกจำากน่ � พื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำนย้ำงัใชุ้กลุม่ก่อกวนเพ้ื้�อผู้ลกัดนัวาระของพื้รรคในระหุวา่ง
การจำดัการเล้อกต่ั �งในไต้่หุวนั พื้.ศ. 2563 และการป็ระท้ี่วงท่ี่�ฮอ่งกง
 รวมที่ั �งเพ้ื้�อป็กปิ็ดการละเมิดชุาวอยุ้ำกร์้ในคา่ย้ำ “ป็รับัที่ศันคต่”ิ และ
ป็ฏิิบัตั่กิารบังัคบััต่ดัอวยั้ำวะ ต่ามราย้ำงานของส้�อมวลชุนหุลาย้ำสำานกั ผู้้้
เชุ่�ย้ำวชุาญอธิิบัาย้ำวา่ ความกลวัท่ี่�ยิ้ำ�งใหุญ่ท่ี่�สดุของจ่ำนค้อการดำาเนินการ
แบับัรวมหุม้ท่ี่ั �งในป็ระเที่ศและที่ั�วโลก รวมที่ั �งการระดมความเคล้�อนไหุว
หุร้อความคดิเพ้ื้�อต่อ่ต้่านพื้รรคคอมมิวนิสต์่ 

ด้วย้ำเหุต่นุ่ � การโฆษณาชุวนเชุ้�อของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนจำำานวน
มากจำงึมุง่ไป็ท่ี่�ผู้้้ รับัขา่วชุาวจ่ำนโพ้ื้นที่ะเลและชุาวต่า่งชุาต่ท่ิี่�ไมใ่ชุชุ่าว
จ่ำน สำานกัขา่วเนชุนัแนลพื้บัับัลกิเรดโิอราย้ำงานวา่ หุลาย้ำป่็ท่ี่�ผู้า่นมา
 รัฐบัาลจ่ำนย้ำงัใชุ้วิธ่ิการที่างการเม้องเพ้ื้�อควบัคมุเน้ �อหุาของส้�อต่า่ง
ป็ระเที่ศแม้แต่ใ่นสหุรัฐฯ เชุน่ ใน พื้.ศ. 2556 บัลม้เบัร์ิกนิวส์ได้หุย้ำดุ
ส้บัสวนการสะสมความมั�งคั�งของสมาชิุกชุั �นสง้ในพื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำน เน้�องจำากผู้้้บัริหุารของสำานกัขา่วดงักลา่วกงัวลถืงึผู้ลกระที่บัท่ี่�มา
จำากรัฐบัาลจ่ำน บัลม้เบัร์ิกเกรงวา่จำะสญ้เส่ย้ำการเข้าถืงึจ่ำนหุลงัจำากท่ี่�นกั
ขา่วส้บัสวนและภรรย้ำาได้รับัคำาข้เ่อาชุ่วิต่ “เร้�องนั �นจำะเปิ็ดที่างใหุ้พื้รรค
คอมมิวนิสต์่สั�งปิ็ดเรากนัหุมดและเต่ะเราออกจำากป็ระเที่ศแนน่อน” นาย้ำ
แมที่ธิิว วิงค์เลอร์ บัรรณาธิิการใหุญ่ผู้้้ ก่อต่ั �งบัลก้เบัร์ิก กลา่วในเด้อน
ต่ลุาคม พื้.ศ. 2556 ต่ามราย้ำงานของเนชุนัแนลพื้บัับัลกิเรดโิอ “แต่ผู่้ม
ไมไ่ด้มองวา่เร้�องนั �นเป็็นเร้�องท่ี่�สมควรเกิดขึ �น” เม้�ออ้างอิงถืงึขา่วการ
ส้บัสวนดงักลา่ว

ความกลวัของบัลม้เบัร์ิกเป็็นเร้�องสมเหุต่สุมผู้ล เน้�องจำากพื้รรค
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นักดบััเพิลงิยน่อย่้นอกสำานักงานขีองสำานักข่ีาวซิีนหัวซึี�งควบัค้มโดยพิรรค

คอมมวินิสต์ิจนี หลงัจากผู้้�ประทั�วงในฮ่องกงท้ับัหน�าต่ิางขีองสำานักงานดงักล่าวใน

เดอ่นพิฤศจกิายน พิ.ศ. 2562  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส

หญงิคนหนึ�งเดนิผู่้านโปสเติอร์โฆษณาชวนเช่�อทัี�มคีำาว่า "สวมใส่" นอกทัี�อย่้

อาศัยขีองกร้งปักกิ�งเม่�อเดอ่นมนีาคม พิ.ศ. 2563 โฆษณาชวนเช่�อขีองพิรรค

คอมมวินิสต์ิจนีเขี�าถงึท้ักแง่ม้มขีองสังคมจนี  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส

คอมมิวนิสต์่จ่ำนม่แรงกดดนัอย้ำา่งต่อ่เน้�องในการควบัคมุส้�อต่า่งป็ระเที่ศ
 เชุน่ ในเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2563 พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนได้ขบััไลผู่้้้ส้�อ
ขา่วจำากเดอิะนิวัยอิร์ักไทมส์์ เดอิะวัอิชิงตนัโพีส์ต์ เดอิะวัอิลส์ตรีัทเจัอิ 
ร์ันลั นิต่ย้ำสารไทมส์์ และวอย้ำซ์้ออฟิอเมริกาออกจำากป็ระเที่ศจ่ำนฐานต่่
พิื้มพ์ื้การวิพื้ากษ์วิจำารณ์พื้รรค 

อย้ำา่งไรก็ต่าม การรณรงค์โฆษณาชุวนเชุ้�อของพื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำนมกัใหุ้ผู้ลในที่างต่รงกนัข้าม โดย้ำสว่นใหุญ่เป็็นเพื้ราะ “การที่ำาการ
ที่ต้่แบับักระหุาย้ำสงคราม” ของพื้รรคเอง การเร่ย้ำกร้องความจำงรักภกัด่
อย้ำา่งไมม่่เง้�อนไขต่อ่พื้รรคเป็็นเร้�องท่ี่�สร้างความขุน่เค้องใหุ้แก่พื้ลเม้อง
จำากป็ระเที่ศอ้�น ๆ เชุน่ มิวสคิวิด่โอชิุ �นหุนึ�งท่ี่�ม่จำดุมุง่หุมาย้ำเพ้ื้�อเน้นใหุ้
เหุน็ความพื้ย้ำาย้ำามของจ่ำนในการชุว่ย้ำเหุล้อฟิิลปิ็ปิ็นส์ในชุว่งท่ี่�ม่การ
ระบัาดของไวรัสโคโรนา แต่ก่ลบััเป็็นการกระตุ่้นความโกรธิแค้นใหุ้แผู้่
ขย้ำาย้ำไป็ที่ั�วแที่น เน้�องจำากชุาวฟิิลปิ็ปิ็นส์จำำานวนมากต่่ความวา่เป็็น “การ
พื้ย้ำาย้ำามโดย้ำนยั้ำของรัฐบัาลจ่ำนท่ี่�จำะย้้ำนกรานการอ้างสทิี่ธิิ�ในที่ะเลจ่ำนใต้่
ที่ั �งหุมด” ต่ามราย้ำงานของหุนงัส้อพิื้มพ์ื้เดอิะส์เตรัทไทมส์์ มิวสกิวิด่โอ
ดงักลา่วป็รากฏิขึ �นภาย้ำในไมก่่�วนัหุลงัจำากท่ี่�ฟิิลปิ็ปิ็นส์ย้้ำ�นเร้�องป็ระท้ี่วง
ที่างการที่ต้่ต่อ่จ่ำน ในป็ระเดน็การสร้างเขต่ใหุมส่องเขต่ท่ี่�ไมไ่ด้รับัการ
ย้ำอมรับัจำากสากล เพ้ื้�อบัริหุารจำดัการเกาะต่า่ง ๆ ในที่ะเลจ่ำนใต้่รวมถืงึ
พ้ื้ �นท่ี่�ท่ี่�ฟิิลปิ็ปิ็นส์อ้างสทิี่ธิิ�  

 ในคำาวิจำารณ์ท่ี่�ต่่พิื้มพ์ื้ในหุนงัส้อพิื้มพ์ื้เดอิะเจัแปนไทมส์์เม้�อป็ลาย้ำ
เด้อนเมษาย้ำน พื้.ศ. 2563 นาย้ำโจำ คมิ ผู้้้ส้�อขา่วได้อธิิบัาย้ำไว้วา่ “แม้วา่
การม่สว่นร่วมอย้ำา่งรอบัด้านในการที่ำาสงครามเร้�องเลา่ท่ี่�พื้ฒันาขึ �น
อย้ำา่งเต่ม็ร้ป็แบับัอาจำเสริมสร้างความเป็็นชุาต่นิิย้ำมในป็ระเที่ศจ่ำนได้ แต่่
ภาวะสงครามเชุน่นั �นขดัแย้้ำงต่อ่ภาพื้ลกัษณ์ ‘มหุาอำานาจำท่ี่�ม่ความรับัผิู้ด
ชุอบั’ ท่ี่�จ่ำนพื้ย้ำาย้ำามจำะสร้างขึ �นและบัอ่นที่ำาลาย้ำวิสยั้ำที่ศัน์ของนาย้ำส่ท่ี่�จำะ 
‘สร้างชุมุชุนท่ี่�ม่อนาคต่ร่วมกนัใหุ้แก่มนษุย้ำชุาต่’ิ”

มาตรื่การื่ตอบโต้ท้�เกดิ่ข่ึ �น	
จ่ำนซ้ึ�งเป็็นป็ระเที่ศระบับัพื้รรคการเม้องเด่ย้ำวดำาเนินการสรรหุาและฝึึก
อบัรมผู้้้ส้�อขา่วต่า่งชุาต่ ิซ้้ �อกิจำการส้�อ ใหุ้เชุา่เวลาออกอากาศท่ี่�สำาคญั 

และถ้ือหุุ้นในกิจำการส้�อเป็็นจำำานวนมาก รวมที่ั �งใชุ้แนวที่าง  
อ้�น ๆ เพ้ื้�อชุกัจำง้ผู้้้ รับัขา่วสารชุาวต่า่งชุาต่ใิหุ้มั�นใจำวา่พื้รรคคอมมิวนิสต์่
จ่ำนจำะคงอย้ำ้ต่่ลอดไป็ โดย้ำหุลกัแล้ว พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนผู้ลกัดนัการ
โฆษณาชุวนเชุ้�อลงในส้�อสำานกัใดก็ต่ามท่ี่�ย้ำอมรับัเงินจำากพื้รรค 

ผู้้้นำาโลกต่า่งเป็็นกงัวลมากขึ �นเร้�อย้ำ ๆ กบัักิจำกรรมของพื้รรค
คอมมิวนิสต์่จ่ำน ซ้ึ�งไมเ่พ่ื้ย้ำงผู้ลกัดนัการโฆษณาชุวนเชุ้�อไป็ที่ั�วโลกเที่า่นั �น
 แต่ย่้ำงัใชุ้ป็ระโย้ำชุน์จำากชุอ่งโหุวใ่นระบัอบัป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำ แบัง่แย้ำกรัฐบัาล
ต่า่ง ๆ และใชุ้กฎหุมาย้ำ ระบับัราชุการ นโย้ำบัาย้ำ และเสร่ภาพื้ในการ
พื้ด้ของป็ระเที่ศเจ้ำาบ้ัานมาที่ำาลาย้ำผู้ลป็ระโย้ำชุน์ของเจ้ำาบ้ัานเส่ย้ำเอง ผู้้้
ม่บัที่บัาที่ในป็ระเที่ศ รัฐบัาล กองที่พัื้ และภาคป็ระชุาสงัคมจำำานวน
มากขึ �นเร้�อย้ำ ๆ เริ�มต่ระหุนกัถืงึกิจำกรรมของพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนใน
การที่ำาใหุ้อิที่ธิิพื้ลในต่า่งป็ระเที่ศของพื้รรคหุย้ำั�งรากลกึยิ้ำ�งขึ �น ด้วย้ำหุวงั
จำะครอบังำาที่ั�วโลกและสร้างอิที่ธิิพื้ลในระดบััภมิ้ภาค ด้วย้ำเหุต่นุั �น ผู้้้ ม่
บัที่บัาที่เหุลา่นั �นจำงึสรรหุาวิธ่ิการต่า่ง ๆ มาใชุ้ป็กป้็องเสร่ภาพื้ของส้�อ
และโครงสร้างท่ี่�เป็็นป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำจำากอิที่ธิิพื้ลท่ี่�เป็็นอนัต่ราย้ำของเคร้�อง
ม้อโฆษณาชุวนเชุ้�อจำากพื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำน แต่ก็่ย้ำงัม่งานอ่กมากมาย้ำ
ท่ี่�พื้วกเขาต้่องที่ำา 

“ความพื้ย้ำาย้ำามของพื้วกเขาในการระบันุโย้ำบัาย้ำและกฎระเบ่ัย้ำบั
เพ้ื้�อเพิื้�มความโป็ร่งใสและจำำากดัการครอบัครองสทิี่ธิิ�ข้ามส้�อ ลงโที่ษ
การกระที่ำาในเชิุงบ่ับับังัคบััและที่จุำริต่ของเจ้ำาหุน้าท่ี่�จ่ำน และป็กป้็อง
ส้�ออิสระจำากภยั้ำคกุคามต่อ่ความมั�นคงที่างการเงิน เหุลา่น่ �ไมเ่พ่ื้ย้ำงจำะ
จำดัการการรุกลำ �าของรัฐบัาลจ่ำนเที่า่นั �น แต่ย่้ำงัเป็็นการเสริมสร้างสถืาบันั
ป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำและส้�ออิสระใหุ้แข็งแกร่งเหุน้อภยั้ำคกุคามอ้�น ๆ ที่ั �งในและ
ต่า่งป็ระเที่ศ” ฟิร่ดอมเฮาส์ระบั ุ“การดำาเนินการดงักลา่วอาจำต้่องอาศยั้ำ
เจำต่นารมณ์ที่างการเม้องอย้ำ้ม่าก เน้�องจำากมาต่รการบัางอย้ำา่งท่ี่�กำาหุนด
มาเพ้ื้�อคำ �าจำนุเสร่ภาพื้ของส้�อและการแขง่ขนัท่ี่�เป็็นธิรรมในระย้ำะย้ำาวจำะ
ถืก้รัฐบัาลจ่ำนต่อ่ต้่าน และอาจำเป็็นอปุ็สรรคต่อ่การลงที่นุของจ่ำนในระย้ำะ
สั �น แต่ก็่เป็็นท่ี่�ชุดัเจำนมากขึ �นวา่ การย้ำอมใหุ้พื้รรคคอมมิวนิสต์่จ่ำนขย้ำาย้ำ
ขอบัเขต่ของโครงการสร้างอิที่ธิิพื้ลด้านส้�อโดย้ำไมม่่การต่รวจำสอบันั �น มา
พื้ร้อมกบััราคาท่ี่�ต้่องจำา่ย้ำ”  o



ตำำ�แหน่่งท�งภููมิิศสตำร์์ของอิน่โดนี่เซีียทำ�ให้ปร์ะเทศกล�ยเป็น่ผูู้้น่ำ�
ใน่ก�ร์ปรั์บปรุ์งคว�มิมัิ�น่คงท�งทะเลได้อย่�งไร์

น.อ.	โรื่ฮาน	โจีเซิฟิ/กองที่พัื้เร้อศร่ลงักา

ในชุว่งที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมา ความสนใจำของโลกมุง่ไป็ที่างภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิกอย้ำา่งท่ี่�ไมเ่คย้ำ
เป็็นมาก่อน ความป็ลอดภยั้ำของเส้นที่างคมนาคมที่างที่ะเลท่ี่�ครอบัคลมุภมิ้ภาคน่ �เป็็นสิ�ง
ท่ี่�ม่ความสำาคญัมากท่ี่�สดุต่อ่สหุรัฐฯ เพ้ื้�อรับัรองพ้ื้ �นท่ี่�ที่างที่ะเลท่ี่�เสร่และเปิ็ดกว้างในอินโด
แป็ซ้ฟิิิก ความซ้บััซ้้อนที่างที่ะเลจำำาเป็็นต้่องม่แนวที่างท่ี่�ครอบัคลมุเพ้ื้�อจำดัการป็ระเดน็ด้าน
ความมั�นคง การม่บัที่บัาที่ของสหุรัฐฯ ในภมิ้ภาคแหุง่น่ �ม่ความสำาคญัอย้ำา่งยิ้ำ�งต่อ่การรักษา
ผู้ลป็ระโย้ำชุน์เชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างที่ะเลของสหุรัฐฯ ที่ั�วโลก 

สหุรัฐฯ ต้่องเผู้ชิุญกบััความท้ี่าที่าย้ำมากมาย้ำในการรับัรองที่ะเลท่ี่�เสร่และเปิ็ดกว้าง
ในอินโดแป็ซ้ฟิิิก เม้�อพิื้จำารณาถืงึพ้ื้ �นท่ี่�กว้างขวางและการแขง่ขนัในภมิ้ภาคน่ � สหุรัฐฯ
 ย้ำงัต้่องการความร่วมม้อจำากป็ระเที่ศอ้�น ๆ เพ้ื้�อใหุ้บัรรลวุตั่ถืปุ็ระสงค์ การร่วมม้อกบัั
อินโดน่เซ่้ย้ำเป็็นจำดุเชุ้�อมโย้ำงท่ี่�ด่สำาหุรับัสหุรัฐฯ ในการเชุ้�อมต่อ่กบััป็ระเที่ศอ้�น ๆ ในภมิ้ภาค
เน้�องจำากอินโดน่เซ่้ย้ำม่ความแข็งแกร่งเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ เพ้ื้�อใหุ้เข้าใจำถืงึวตั่ถืปุ็ระสงค์ของ
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์อินโดแป็ซ้ฟิิิกของสหุรัฐฯ การม่บัที่บัาที่และการม่สว่นร่วมอย้ำา่งต่อ่เน้�อง
ผู้า่นการสร้างความร่วมม้อย้ำงัคงม่ความสำาคญั ในความพื้ย้ำาย้ำามน่ � ความแข็งแกร่งเชิุง
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�อินโดน่เซ่้ย้ำแสดงใหุ้เหุน็นั �นชุว่ย้ำในการเข้าถืงึท่ี่�จำำาเป็็นอย้ำา่งมากต่อ่สหุรัฐฯ 
เพ้ื้�อแก้ไขความกงัวลด้านความมั�นคงที่างที่ะเลในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก

เม้�อความสมัพื้นัธ์ิของอินโดแป็ซ้ฟิิิกพื้ฒันาขึ �น ป็ระเดน็ด้านความมั�นคงที่างที่ะเลจำงึ
จำำาเป็็นต้่องได้รับัการแก้ไขเพ้ื้�อรับัรองถืงึกระแสการค้าท่ี่�เสร่และเสร่ภาพื้ในการเดนิเร้อ
 ปั็จำจำบุันั อินโดแป็ซ้ฟิิิกได้กลาย้ำเป็็นสถืานท่ี่�สำาหุรับัแขง่ขนัที่างอำานาจำ นอกเหุน้อจำากภยั้ำ
คกุคามร้ป็แบับัใหุม ่การแขง่ขนัและการแย้ำง่ชิุงจำะต้่องได้รับัการจำดัการอย้ำา่งระมดัระวงั
เพ้ื้�อใหุ้มั�นใจำวา่ภมิ้ภาคน่ �จำะไมย่้ำอมจำำานนต่อ่ปั็ญหุาด้านความมั�นคงท่ี่�อาจำสง่ผู้ลกระที่บัใน
เชิุงลบัต่อ่การค้าที่างที่ะเล

ในการป็ระชุมุสดุย้ำอดความร่วมม้อที่างเศรษฐกิจำเอเชุ่ย้ำแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�เว่ย้ำดนามใน พื้.ศ. 
2560 นาย้ำโดนลัด์ ที่รัมป์็ ป็ระธิานาธิิบัด่สหุรัฐฯ แสดงความเชุ้�อมโย้ำงระหุวา่งเศรษฐกิจำ
สหุรัฐฯ และความมั�นคงของชุาต่เิม้�อป็ระกาศวา่ "สหุรัฐฯ ได้รับัคำาเต้่อนอย้ำ้บ่ัอ่ย้ำครั �งวา่ใน
ชุว่งหุลาย้ำป่็มาน่ � ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจำไมไ่ด้เพ่ื้ย้ำงเก่�ย้ำวข้องกบััความมั�นคงของชุาต่ิ
เที่า่นั �น แต่ค่วามมั�นคงที่างเศรษฐกิจำค้อความมั�นคงของชุาต่ ิซ้ึ�งเป็็นสิ�งสำาคญัต่อ่ความเข้ม
แข็งของชุาต่ิ" 

ในการป็ระชุมุแชุงกร่ลา พื้.ศ. 2561 นาย้ำจิำม แมต่ทิี่ส รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวง
กลาโหุมสหุรัฐฯ ในขณะนั �น ได้เน้นใหุ้เหุน็ถืงึความจำำาเป็็นสำาหุรับัป็ระเที่ศในอินโดแป็ซ้ฟิิิก
ในการร่วมม้อกนักำาหุนดอนาคต่ของภมิ้ภาค และเน้นใหุ้เหุน็ถืงึความสำาคญัของพ้ื้ �นท่ี่�ที่าง
ที่ะเลในด้านอ้�น ๆ "พ้ื้ �นท่ี่�ร่วมที่างที่ะเลค้อผู้ลป็ระโย้ำชุน์ของที่ั�วโลก และเส้นที่างคมนาคม
ที่างที่ะเลค้อเส้นเล้อดท่ี่�หุลอ่เล่ �ย้ำงชุ่วิต่ที่างเศรษฐกิจำของที่กุคน ... เรากำาลงัสร้างความ
สมัพื้นัธ์ิท่ี่�ใกล้ชิุดยิ้ำ�งขึ �นระหุวา่งกองที่พัื้และเศรษฐกิจำของเรา ผู้า่นความร่วมม้อด้านความ
มั�นคง" นาย้ำแมต่ทิี่สกลา่ว

ท่ี่�น่่าดึึงดูึดึ
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ก�ร์มีิบทบ�ท
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สมาชิิกกองพันัทหารราบนาวิกิโยธิินท่� 5 

นาวิกิโยธิินอนิโดน่เซ่ีย ได้รับข้้อมูลสรุป

ด้านควิามปลอดภัยัก่อนการลาดตระเวิน

ในป่าระหว่ิางการฝึึกผสมควิามร่วิมมอื

และควิามพัร้อมทางเรือท่�เมอืงบันยูวิงัก ่

ประเทศอนิโดน่เซ่ีย เมื�อเดอืนสิงหาคม พั.ศ.  

2562  ส.ท. เดสทินีี เดมพ์์ซีี/นีาวิิกโยธิินีสหรััฐฯ
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จำากผู้ลป็ระโย้ำชุน์ของสหุรัฐฯ ท่ี่�ระบัไุว้เหุลา่น่ � ความมั�นคงที่าง
ที่ะเลในอินโดแป็ซ้ฟิิิกจำงึกลาย้ำเป็็นความกงัวลเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของสหุรัฐฯ
 การวิเคราะห์ุน่ �ต่รวจำสอบัวิธ่ิการท่ี่�สหุรัฐฯ สามารถืเพิื้�มการม่บัที่บัาที่
และการม่สว่นร่วมในอินโดแป็ซ้ฟิิิกโดย้ำการขย้ำาย้ำความร่วมม้อระหุวา่ง
สหุรัฐฯ กบััอินโดน่เซ่้ย้ำท่ี่�สถืาป็นาความสมัพื้นัธ์ิเร่ย้ำบัร้อย้ำแล้ว โดย้ำอาศยั้ำ
การเป็็นศน้ย์้ำกลางที่างภมิ้ศาสต่ร์ของอินโดน่เซ่้ย้ำในการเชุ้�อมโย้ำงกบััอิน
โดแป็ซ้ฟิิิก การวิเคราะห์ุน่ �ย้ำงักลา่วถืงึการมุง่เน้นที่างที่ะเลของสหุรัฐฯ
 ในอินโดน่เซ่้ย้ำและการท่ี่�ผู้้้ ม่บัที่บัาที่ระดบััภมิ้ภาคย้ำอมรับัอินโดน่เซ่้ย้ำใน
ฐานะพื้นัธิมิต่รเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ 

ด้วย้ำเหุต่นุ่ � จำงึเป็็นเร้�องสำาคญัท่ี่�ต้่องเน้นถืงึความท้ี่าที่าย้ำของอินโดน่เซ่้ย้ำ
ในการต่อบัโต้่ปั็ญหุาความมั�นคงที่างที่ะเลและบัรรลวุสิยั้ำที่ศัน์ที่างที่ะเล
ของต่นเอง รวมที่ั �งวิธ่ิท่ี่�อินโดน่เซ่้ย้ำและพื้นัธิมิต่รในภมิ้ภาคต่อบัสนองต่อ่
อิที่ธิิพื้ลภาย้ำนอกด้วย้ำการใหุ้สหุรัฐฯ เข้ามาม่สว่นร่วม

ความสััมพััน่ธ์์ที่างการทูี่ต 
ความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งสหุรัฐฯ กบััอินโดน่เซ่้ย้ำพื้ฒันาขึ �นนบััต่ั �งแต่่
สถืาป็นาความสมัพื้นัธ์ิที่างการที่ต้่ใน พื้.ศ. 2492 ความสมัพื้นัธ์ิ
ที่วิภาค่ม่ความผู้นัผู้วนในชุว่งเจ็ำดที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมา แต่ก่ารป็ฏิิร้ป็
หุลาย้ำครั �งท่ี่�ดำาเนินการต่ั �งแต่ ่พื้.ศ. 2541 ที่ำาใหุ้อินโดน่เซ่้ย้ำม่ความ
มั�นคงที่างการเม้องและป็ท้ี่างใหุ้เกิดการม่ป็ฏิิสมัพื้นัธ์ิกบััสหุรัฐฯ เพิื้�ม
ขึ �น ระหุวา่งการเย้้ำอนอินโดน่เซ่้ย้ำในเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2549 นาง
คอนโดล่ซ้ซ้า ไรซ์้ รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ ใน
ขณะนั �น ได้เน้นย้ำำ �าคำาวา่ "ความร่วมม้อเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์" ซ้ึ�งบัง่ชุ่ �ถืงึความ
เต่ม็ใจำของสหุรัฐฯ ในการร่วมม้อกบััอินโดน่เซ่้ย้ำเพ้ื้�อสง่เสริมเสถ่ืย้ำรภาพื้
ในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก ในเด้อนพื้ฤศจิำกาย้ำน พื้.ศ. 2552 นาย้ำบัารัค
 โอบัามา ป็ระธิานาธิิบัด่สหุรัฐฯ ในขณะนั �น และนาย้ำซ้ซ่้้โล บัมับังั ย้ำโ้ด
โย้ำโน ป็ระธิานาธิิบัด่อินโดน่เซ่้ย้ำในขณะนั �น ได้ริเริ�มความร่วมม้ออย้ำา่ง
ครอบัคลมุระหุวา่งที่ั �งสองป็ระเที่ศ ความร่วมม้อครั �งน่ �มุง่เน้นไป็ท่ี่�การ
ป็รับัป็รุงการที่ำางานร่วมกนัใหุ้ด่ยิ้ำ�งขึ �นและความก้าวหุน้าในการหุาร้อเชิุง
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ในป็ระเดน็ระดบััที่วิภาค่ ระดบััภมิ้ภาค และระดบััโลก ซ้ึ�ง
รวมถืงึป็ระเดน็ด้านความมั�นคงด้วย้ำ

จำากการเสริมสร้างความสมัพื้นัธ์ิ รัฐบัาลสหุรัฐฯ ได้ขย้ำาย้ำความร่วม
ม้อท่ี่�ครอบัคลมุใน พื้.ศ. 2553 ไป็ส้ค่วามร่วมม้อเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�กว้าง
ขวางขึ �นใน พื้.ศ. 2558 การป็ระกาศใหุ้อินโดน่เซ่้ย้ำเป็็นพื้นัธิมิต่รเชิุง
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของสหุรัฐฯ แสดงถืงึการใหุ้ความสำาคญักบััอินโดน่เซ่้ย้ำและ
ภมิ้ภาคน่ � 

"ความร่วมม้อเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของสหุรัฐฯ และอินโดน่เซ่้ย้ำม่ความ
สำาคญัต่อ่ผู้ลป็ระโย้ำชุน์ระดบััชุาต่ขิองที่ั �งสองป็ระเที่ศ และจำะเต่บิัโต่
มากขึ �นในอ่กหุลาย้ำป่็ข้างหุน้า" พื้ล.ร.อ. แฮร์ร่ บ่ั. แฮร์ริส ผู้้้บัญัชุาการ
กองบัญัชุาการสหุรัฐฯ ป็ระจำำาภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิกในขณะนั �น กลา่ว
ท่ี่�องค์กรสงัคมสหุรัฐฯ และอินโดน่เซ่้ย้ำ และหุอการค้าอเมริกาในเด้อน
สงิหุาคม พื้.ศ. 2560

แถืลงการณ์ของ พื้ล.ร.อ. แฮร์ริส ย้ำงัเน้นย้ำำ �าถืงึความคาดหุวงัท่ี่�กว้าง
ขึ �นของกองบัญัชุาการสหุรัฐฯ ป็ระจำำาภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิกในการม่
สว่นร่วมในภมิ้ภาคน่ �ผู้า่นการขย้ำาย้ำความร่วมม้อเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ ความ
สมัพื้นัธ์ิที่างที่หุารของสหุรัฐฯ และอินโดน่เซ่้ย้ำม่ความก้าวหุน้า แม้จำะ
ล้มเหุลวอย้ำ้บ้่ัางในหุลาย้ำชุว่ง เหุต่วุินาศกรรม 11 กนัย้ำาย้ำน ที่ำาใหุ้เกิด

ป็ระเดน็ใหุมข่ึ �นในความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งรัฐบัาลสหุรัฐฯ กบััรัฐบัาล
อินโดน่เซ่้ย้ำ การที่ำาสงครามต่อ่ต้่านการก่อการร้าย้ำที่ั�วโลกท่ี่�นำาโดย้ำ
สหุรัฐฯ ได้ป็รับัลำาดบััความสำาคญัด้านนโย้ำบัาย้ำไป็ย้ำงัป็ระเที่ศในเอเชุ่ย้ำ
ต่ะวนัออกเฉ่ย้ำงใต้่ เป็็นผู้ลโดย้ำต่รงใหุ้ความสมัพื้นัธ์ิด้านกลาโหุมของ
รัฐบัาลสหุรัฐฯ และรัฐบัาลอินโดน่เซ่้ย้ำเต่บิัโต่ขึ �นต่ั �งแต่เ่หุต่วุินาศกรรม
 11 กนัย้ำาย้ำน บัางท่ี่สิ�งท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุอาจำเป็็นบัที่บัาที่ของอินโดน่เซ่้ย้ำใน
โลกมสุลมิและป็ระสบัการณ์จำดัการกบััการก่อการร้าย้ำท่ี่�ที่ำาใหุ้อินโดน่เซ่้ย้ำ
กลาย้ำเป็็นพื้นัธิมิต่รสำาคญัในสงครามน่ � 

"เราอาจำม่สว่นร่วมกบัักองที่พัื้อินโดน่เซ่้ย้ำมากกวา่ป็ระเที่ศอ้�น ๆ ใน
แงข่องการม่สว่นร่วมระหุวา่งกองที่พัื้" นาย้ำแมต่ทิี่สกลา่วระหุวา่งการ
เย้้ำอนอินโดน่เซ่้ย้ำเม้�อเด้อนมกราคม พื้.ศ. 2561 

นาย้ำแมต่ทิี่สย้ำงัเน้นย้ำำ �าถืงึความจำำาเป็็นท่ี่�จำะต้่องม่ความร่วมม้อที่าง
ที่ะเลในสภาพื้แวดล้อมที่างที่ะเลแบับัพิื้เศษซ้ึ�งอินโดน่เซ่้ย้ำครอบัครองอย้ำ้่
 นั�นค้อที่ะเลท่ี่�เชุ้�อมมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำกบััมหุาสมทุี่รแป็ซ้ฟิิิกเข้าด้วย้ำกนั 
กองที่พัื้อินโดน่เซ่้ย้ำย้ำงัคงม่สว่นร่วมในภารกิจำการฝึึกอบัรมต่า่ง ๆ ร่วมกบัั
พื้นัธิมิต่รอ้�น ๆ ในภมิ้ภาคและสหุรัฐฯ อย้ำา่งต่อ่เน้�อง เชุน่ การฝึึกผู้สม
ความร่วมม้อและความพื้ร้อมที่างเร้อของกองบัญัชุาการสหุรัฐฯ ป็ระจำำา
ภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิก โดย้ำม่การจำดัการฝึึกซ้้อมระหุวา่งกองที่พัื้แบับั
ที่วิภาค่เก้อบั 170 ครั �งที่กุป่็ระหุวา่งสองป็ระเที่ศ

ประตูสู่ัอิิน่โดึแปซิิฟิิก
อินโดน่เซ่้ย้ำต่ั �งอย้ำ้บ่ันจำดุย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ ณ ศน้ย์้ำกลางของพ้ื้ �นท่ี่�ที่างที่ะเล
ระดบััโลก และเป็็นป็ระเที่ศสำาคญัในเอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกเฉ่ย้ำงใต้่ ความ
เป็็นศน้ย์้ำกลางที่างภมิ้ศาสต่ร์และความใกล้ชิุดกบััหุนึ�งในเส้นที่างการ

เจ้้าหน้้าที่่�กองที่พัเรืือ

อนิ้โดน่้เซ่ียที่ำาความ

เคารืพขณะที่่�เรืือยูเอสเอส

 บลูู ริืดจ์้ ของกองที่พัเรืือ

สหรัืฐฯ เตร่ืยมเที่ย่บท่ี่า

ที่่�ท่ี่าเรืือที่นั้จ้งัไพรือก ณ

 กรุืงจ้าการ์ืตา ปรืะเที่ศ

อนิ้โดน่้เซ่ีย เมื�อเดอืน้

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

น้ายโจ้โก วโิดโด

 ปรืะธาน้าธิบดอ่นิ้โดน่้เซ่ีย 

(กลูาง) ตรืวจ้เย่�ยมกำาลูงัพลู

รืะหว่างการืเยอืน้เรืือเคอาร์ื

ไอ อุสมนั้ ฮารุืน้ ของกอง

ที่พัเรืืออนิ้โดน่้เซ่ีย ที่่�ท่ี่าเรืือ

ซ่ีลูตัลูมัพา หมู่เกาะน้าตูน้า 

ปรืะเที่ศอนิ้โดน่้เซ่ีย 

 เมื�อเดอืน้มกรืาคม พ.ศ.  
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ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส
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ค้าที่างที่ะเลท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุซ้ึ�งเชุ้�อมโย้ำงมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำและมหุาสมทุี่ร
แป็ซ้ฟิิิกเข้าด้วย้ำกนันั �น ที่ำาใหุ้อินโดน่เซ่้ย้ำกลาย้ำเป็็นป็ระต่ส้้อิ่นโดแป็ซ้ฟิิิก
อย้ำา่งไมม่่ข้อโต้่แย้้ำง การค้าที่างที่ะเลผู้า่นชุอ่งแคบัมะละกาท่ี่�เติ่บัโต่ขึ �น
ที่ำาใหุ้เส้นที่างนำ �าสาย้ำน่ �กลาย้ำเป็็นหุนึ�งในชุอ่งแคบัเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�สำาคญั
ท่ี่�สดุในการเข้าส้ท่ี่ะเลจ่ำนใต้่ ม่การค้าขาย้ำผู้า่นนา่นนำ �าแหุง่น่ �ป็ระมาณ
 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 165 ล้านล้านบัาที่) ต่อ่ป่็
 ซ้ึ�งรวมถืงึการค้ากบััสหุรัฐฯ มล้คา่ 1.2 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ
 37 ล้านล้านบัาที่) และม่เร้อป็ระมาณ 50,000 ถืงึ 60,000 ลำาต่อ่ป่็
ท่ี่�แลน่ผู้า่นชุอ่งแคบัมะละกา เน้�องจำากเศรษฐกิจำในภมิ้ภาคและที่ั�วโลก
พื้ึ�งพื้าชุอ่งแคบัมะละกาอย้ำา่งมาก ความป็ลอดภยั้ำและความมั�นคงของ
ชุอ่งแคบัแหุง่น่ � รวมถืงึความต่อ่เน้�องของเส้นที่างคมนาคมที่างที่ะเลจำงึ
กลาย้ำเป็็นข้อพิื้จำารณาเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�สำาคญั ดงันั �น ความรับัผิู้ดชุอบัใน
การรับัรองการเข้าถืงึชุอ่งแคบัน่ �จำงึต่กเป็็นของอินโดน่เซ่้ย้ำโดย้ำสว่นใหุญ่

การกระที่ำาอนัเป็็นโจำรสลดัในชุอ่งแคบัดงักลา่วลดลงเน้�องจำากม่
ความพื้ย้ำาย้ำามในระดบััภมิ้ภาคมากขึ �น การโจำมต่่ขนาดเลก็ใน พื้.ศ.  
2561 เป็็นการโจำมต่่ของโจำรสลดัครั �งแรกท่ี่�ม่การบันัที่กึไว้นบััต่ั �งแต่่
เด้อนธินัวาคม พื้.ศ. 2558 อินโดน่เซ่้ย้ำได้เป็็นผู้้้นำาด้านความร่วม
ม้อต่อ่ต้่านการกระที่ำาอนัเป็็นโจำรสลดัในชุอ่งแคบัดงักลา่วด้วย้ำการใชุ้
ต่ำาแหุนง่ท่ี่�ต่ั �งของต่นใหุ้เป็็นป็ระโย้ำชุน์ 

ต่ำาแหุนง่ที่างภมิ้ศาสต่ร์ของอินโดน่เซ่้ย้ำม่ข้อด่หุลาย้ำป็ระการในการ
แก้ปั็ญหุาความกงัวลด้านความมั�นคงที่างที่ะเลในภมิ้ภาคน่ � บัที่บัาที่
อย้ำา่งต่อ่เน้�องของอินโดน่เซ่้ย้ำในชุว่งการก่อต่ั �งและความค้บัหุน้าต่าม
ลำาดบััของสมาคมป็ระชุาชุาต่แิหุง่เอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกเฉ่ย้ำงใต้่ หุร้อ อาเซ่้ย้ำน
 นบััต่ั �งแต่ก่่อต่ั �งใน พื้.ศ 2510 ม่ความสมัพื้นัธ์ิอย้ำา่งใกล้ชิุดกบัันโย้ำบัาย้ำ

ต่า่งป็ระเที่ศของอินโดน่เซ่้ย้ำ ใน พื้.ศ. 2561 กระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศ
อินโดน่เซ่้ย้ำได้ป็ระกาศกลไกความร่วมม้ออินโดแป็ซ้ฟิิิกของป็ระเที่ศใน
เอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกเฉ่ย้ำงใต้่ โดย้ำเน้นถืงึสามด้านท่ี่�สำาคญั ได้แก่ การเคารพื้
บัรรที่ดัฐานสากลและการหุาที่างออกผู้า่นการเจำรจำา การแก้ไขปั็ญหุา
ความท้ี่าที่าย้ำด้านความมั�นคงท่ี่�สำาคญั และการสร้างศน้ย์้ำกลางที่าง
เศรษฐกิจำในมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำและมหุาสมทุี่รแป็ซ้ฟิิิกใต้่

ความร่วมมือิเชิิงยุุที่ธ์ศาสัตร์
นโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศของอินโดน่เซ่้ย้ำมุง่ความสนใจำไป็ย้ำงัอาเซ่้ย้ำน ซ้ึ�ง
สถืานะผู้้้นำาโดย้ำพื้ฤต่ินยั้ำของอินโดน่เซ่้ย้ำม่จำดุย้้ำนท่ี่�แข็งแกร่งในการร่วม
ม้อกบััป็ระเที่ศสมาชิุกและผู้้้ ม่บัที่บัาที่ระดบััภมิ้ภาคอ้�น ๆ รวมถืงึสหุรัฐฯ
 ความสำาเร็จำของย้ำทุี่ธิศาสต่ร์อินโดแป็ซ้ฟิิิกของสหุรัฐฯ จำงึขึ �นอย้ำ้ก่บััความ
เป็็นศน้ย์้ำกลางของอาเซ่้ย้ำน นอกจำากน่ � พื้นัธิมิต่รในภมิ้ภาคน่ �และแหุง่
อ้�น ๆ จำะเป็็นสว่นสำาคญัในการบัรรลวุตั่ถืปุ็ระสงค์ที่างที่ะเลที่ั�วโลกของ
อินโดน่เซ่้ย้ำ

นโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศของอินโดน่เซ่้ย้ำชุว่ย้ำใหุ้เกิดการม่สว่นร่วมอย้ำา่ง
ต่อ่เน้�องกบััพื้นัธิมิต่ร และอธิิบัาย้ำวา่เหุต่ใุดท่ี่�อินโดน่เซ่้ย้ำจำงึเป็็นหุนึ�งใน
สมาชิุกแนวหุน้าของการเคล้�อนไหุวท่ี่�ไมฝั่ึกใฝ่ึฝ่ึาย้ำใดฝ่ึาย้ำหุนึ�ง จำดุย้้ำน
ด้านนโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศน่ �เป็็นจำดุแข็งในการสร้างความสมัพื้นัธ์ิท่ี่�
แนน่แฟ้ินกบััป็ระเที่ศต่า่ง ๆ อย้ำา่งออสเต่รเล่ย้ำ อินเด่ย้ำ และญ่�ป็ุ่ น ไป็
พื้ร้อมการรักษาความร่วมม้ออย้ำา่งใกล้ชิุดกบััพื้นัธิมิต่รที่ั�วโลก เชุน่ สมดุ
ป็กขาวนโย้ำบัาย้ำต่า่งป็ระเที่ศของรัฐบัาลออสเต่รเล่ย้ำใน พื้.ศ. 2560 
เน้นย้ำำ �าถืงึความสำาคญัของการเสริมสร้างความสมัพื้นัธ์ิกบััอินโดน่เซ่้ย้ำใน
ด้านต่า่ง ๆ อาทิี่ เศรษฐกิจำและกลาโหุม 
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การพื้ฒันาเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิก รวมถืงึการผู้งาด
ขึ �นของสาธิารณรัฐป็ระชุาชุนจ่ำน ที่ำาใหุ้ออสเต่รเล่ย้ำจำำาเป็็นต้่องเสริมสร้าง
ความสมัพื้นัธ์ิที่วิภาค่กบััอินโดน่เซ่้ย้ำ 

"มมุมองอาเซ่้ย้ำนต่อ่อินโดแป็ซ้ฟิิิก" ท่ี่�เผู้ย้ำแพื้ร่ใน พื้.ศ. 2562 แสดง
ใหุ้เหุน็ถืงึความมุง่มั�นอนัแนว่แนข่องอาเซ่้ย้ำนในการรักษาความสงบั
เร่ย้ำบัร้อย้ำต่ามกต่กิาของนานาชุาต่ิ เอกสารนโย้ำบัาย้ำของออสเต่รเล่ย้ำ
ย้ำงับัง่ชุ่ �ถืงึความสำาคญัของการป็ฏิิบัตั่ิต่ามบัรรที่ดัฐานระหุวา่งป็ระเที่ศ 
ความโป็ร่งใส และการไมแ่บัง่แย้ำก  

ในเอเชุ่ย้ำใต้่ ความสมัพื้นัธ์ิของอินโดน่เซ่้ย้ำกบััอินเด่ย้ำ ม่ความก้าวหุน้า
ต่ลอดชุว่งหุลาย้ำป่็ท่ี่�ผู้า่นมา และรัฐบัาลอินโดน่เซ่้ย้ำระบัวุา่ พื้ลวตั่ระดบัั
ภมิ้ภาคกำาหุนดใหุ้ที่ั �งสองป็ระเที่ศป็ระสานงานกนัอย้ำา่งใกล้ชิุด เพ้ื้�อขึ �น
เป็็นมหุาอำานาจำที่างที่ะเลและจำดัการกบััอิที่ธิิพื้ลภาย้ำนอก พื้ลวตั่ที่าง
เศรษฐกิจำและศกัย้ำภาพื้ที่างที่ะเลเป็็นสองด้านหุลกัในบัรรดาด้านอ้�น ๆ
 ท่ี่�อินเด่ย้ำคาดหุวงัวา่จำะป็รับัป็รุงใหุ้ด่ขึ �นโดย้ำการร่วมม้อกบััอินโดน่เซ่้ย้ำ
 ในระหุวา่งการป็ระชุมุ พื้.ศ. 2562 รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่ง
ป็ระเที่ศของที่ั �งสองป็ระเที่ศใหุ้คำามั�นวา่ จำะเพิื้�มการค้าที่วิภาค่เป็็นสาม
เที่า่ภาย้ำใน พื้.ศ. 2568 เป็็น 5 หุม้�นล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ
 1.56 ล้านล้านบัาที่) วิศวกรรม เภสชัุกรรม เที่คโนโลย่้ำชุ่วภาพื้
 อตุ่สาหุกรรมรถืย้ำนต์่ บัริการเที่คโนโลย่้ำสารสนเที่ศ นำ �ามนัป็าล์ม ถ่ืานหิุน
 และที่รัพื้ย้ำากรธิรรมชุาต่ิ เหุลา่น่ �เป็็นสาขาชุั �นนำาจำำานวนหุนึ�งท่ี่�มอบั
โอกาสด้านความร่วมม้อท่ี่�อาจำเป็็นป็ระโย้ำชุน์ต่อ่ที่ั �งสองป็ระเที่ศ 

ผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญด้านนโย้ำบัาย้ำพิื้จำารณาใหุ้โครงการริเริ�มเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์
 เชุน่ ป็ฏิิบัตั่กิารต่ะวนัออก ระเบ่ัย้ำงการเต่ิบัโต่ระหุวา่งเอเชุ่ย้ำกบััแอฟิริกา
 อินโดแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�เสร่ เปิ็ดกว้าง และไมแ่บัง่แย้ำก รวมที่ั �งความมั�นคงและ
การเต่ิบัโต่สำาหุรับัที่กุคนในภมิ้ภาคเป็็นเสาหุลกัท่ี่�สนบััสนนุวตั่ถืปุ็ระสงค์
เชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของอินโดแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�กว้างขวางยิ้ำ�งขึ �นของอินเด่ย้ำ 

วิสยั้ำที่ศัน์ร่วมกนัของความร่วมม้อที่างที่ะเลระหุวา่งอินเด่ย้ำกบัั
อินโดน่เซ่้ย้ำท่ี่�เริ�มขึ �นใน พื้.ศ. 2561 เน้นย้ำำ �าถืงึความสำาคญัของการ
รับัรองความมั�นคงที่างที่ะเลในอินโดแป็ซ้ฟิิิก เพ้ื้�อบัรรลเุป้็าหุมาย้ำที่าง
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์และเป้็าหุมาย้ำเชิุงนโย้ำบัาย้ำของที่ั �งสองป็ระเที่ศ อินเด่ย้ำ
ต้่องการพื้นัธิมิต่รท่ี่�เป็็นกลางในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิกซ้ึ�งสามารถื
มอบัฐานท่ี่�มั�นคงในการริเริ�มย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ดงักลา่ว การร่วมม้อกบัั
อินโดน่เซ่้ย้ำจำะเป็็นก้าวสำาคญัในทิี่ศที่างดงักลา่ว และย้ำงัมอบัความก้าว
ลำ �าที่างย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ใหุ้แก่อินเด่ย้ำเพ้ื้�อศกัย้ำภาพื้ที่างเศรษฐกิจำและความ
ที่ะเย้ำอที่ะย้ำานในการเป็็นมหุาอำานาจำที่างที่ะเลระดบััโลก

การเชืิ�อิมโยุงไปยัุงเอิเช่ิยุเหนื่อิ
ความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งอินโดน่เซ่้ย้ำกบััญ่�ป็ุ่ นเต่บิัโต่มาต่ลอดหุลาย้ำป่็นบัั
ต่ั �งแต่ส่ถืาป็นาความสมัพื้นัธ์ิที่างการที่ต้่ใน พื้.ศ. 2501 หุลกัการฟิกุดุะ
 พื้.ศ. 2520 นำามาซ้ึ�งการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงความสมัพื้นัธ์ิที่างเศรษฐกิจำ
หุลาย้ำป็ระการ ญ่�ป็ุ่ นย้ำงัได้ต่ระหุนกัถืงึความสำาคญัของการม่สว่นร่วมกบัั
อาเซ่้ย้ำน ซ้ึ�งม่อินโดน่เซ่้ย้ำเป็็นผู้้้ ม่บัที่บัาที่สำาคญั ที่ั �งสองป็ระเที่ศใหุ้คำามั�น
วา่จำะเร่งหุาร้อเก่�ย้ำวกบััข้อต่กลงความร่วมม้อที่างเศรษฐกิจำอินโดน่เซ่้ย้ำ
และญ่�ป็ุ่ นด้านการต่รวจำสอบัที่ั�วไป็ใน พื้.ศ. 2562 อินโดน่เซ่้ย้ำม่ความ
สมัพื้นัธ์ิที่างเศรษฐกิจำท่ี่�แนน่แฟ้ินกบััญ่�ป็ุ่ นในฐานะป็ระเที่ศเศรษฐกิจำ
เอเชุ่ย้ำต่ะวนัออกเฉ่ย้ำงใต้่ท่ี่�เกิดขึ �นใหุม ่แม้วา่อินเด่ย้ำจำะถือนต่วัออกจำาก
ความต่กลงหุุ้นสว่นที่างเศรษฐกิจำระดบััภมิ้ภาค แต่อ่่ก 14 ป็ระเที่ศ ซ้ึ�ง

รวมถืงึญ่�ป็ุ่ นและจ่ำน ได้ต่กลงเข้าร่วมใน พื้.ศ. 2562 
ความต่กลงหุุ้นสว่นที่างเศรษฐกิจำระดบััภมิ้ภาคม่ศกัย้ำภาพื้ท่ี่�จำะ

กลาย้ำเป็็นข้อต่กลงการค้าท่ี่�ใหุญ่ท่ี่�สดุในโลก ที่ั �งข้อต่กลงความร่วมม้อ
ที่างเศรษฐกิจำอินโดน่เซ่้ย้ำและญ่�ป็ุ่ นด้านการต่รวจำสอบัที่ั�วไป็และความ
ต่กลงหุุ้นสว่นที่างเศรษฐกิจำระดบััภมิ้ภาคนั �น เป็็นโอกาสท่ี่�ย้ำอดเย่้ำ�ย้ำม
สำาหุรับัญ่�ป็ุ่ นในการที่ำางานอย้ำา่งใกล้ชิุดกบััอินโดน่เซ่้ย้ำ ญ่�ป็ุ่ นซ้ึ�งเป็็น
พื้นัธิมิต่รของสหุรัฐฯ จำำาเป็็นต้่องม่พื้นัธิมิต่รเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างที่ะเลท่ี่�ม่
ศกัย้ำภาพื้ในการเป็็นรากฐานท่ี่�มั�นคงซ้ึ�งสำาคญัยิ้ำ�งต่อ่การแก้ปั็ญหุาท่ี่�ซ้บัั
ซ้้อนในอินโดแป็ซ้ฟิิิก เชุน่เด่ย้ำวกบััออสเต่รเล่ย้ำ ญ่�ป็ุ่ นคดิวา่ความร่วมม้อ
ของอินโดน่เซ่้ย้ำม่ความสำาคญัในการแก้ไขปั็ญหุาท่ี่�ต้่องการความร่วมม้อ
และการป็ระสานงานระหุวา่งหุุ้นสว่นท่ี่�เป็็นกลางแต่ม่่ความคดิคล้าย้ำกนั
 แม้วา่ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์อินโดแป็ซ้ฟิิิกของญ่�ป็ุ่ นจำะม่มมุมองกว้างขึ �น โดย้ำนบัั
ต่ั �งแต่ชุ่าย้ำฝัึ�งแอฟิริกาต่ะวนัออกไป็จำนถืงึชุาย้ำฝัึ�งต่ะวนัต่กของสหุรัฐฯ แต่่
ญ่�ป็ุ่ นก็ต้่องการจำดุเชุ้�อมโย้ำงที่างย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�สามารถืมอบัที่างเล้อกใน
การเข้าถืงึมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำได้ 

สว่นท่ี่�อ้�น ๆ ในเอเชุ่ย้ำเหุน้อ อินโดน่เซ่้ย้ำได้เสริมสร้างความสมัพื้นัธ์ิกบัั
เกาหุล่ใต้่ผู้า่นข้อต่กลงหุุ้นสว่นที่างเศรษฐกิจำโดย้ำครอบัคลมุอินโดน่เซ่้ย้ำ
และเกาหุล่ รอย้ำเต่อร์ราย้ำงานวา่ สองป็ระเที่ศน่ �ม่แผู้นท่ี่�จำะเพิื้�มการค้า
ระหุวา่งที่ั �งสองฝ่ึาย้ำขึ �นมากกวา่ 3 หุม้�นล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ
 9.35 แสนล้านบัาที่) ภาย้ำใน พื้.ศ. 2565 ด้วย้ำการย้ำกเลกิกำาแพื้งภาษ่ 
ผู้า่นข้อต่กลงหุุ้นสว่นที่างเศรษฐกิจำโดย้ำครอบัคลมุอินโดน่เซ่้ย้ำและเกาหุล่ 
ซ้ึ�งลงนามในเด้อนพื้ฤศจิำกาย้ำน พื้.ศ. 2562

"เศรษฐกิจำโลกเผู้ชิุญกบััความไมแ่นน่อนท่ี่�เพิื้�มสง้ขึ �นจำากกระแสการ
เพิื้�มการก่ดกนัที่างการค้าในชุว่งไมก่่�ป่็ท่ี่�ผู้า่นมา" นางย้ำ ้มย้ำองฮ่ รัฐมนต่ร่
วา่การกระที่รวงการค้าเกาหุล่ใต้่ กลา่วในราย้ำงานของรอย้ำเต่อร์ "เกาหุล่
ในฐานะป็ระเที่ศหุนึ�งท่ี่�ได้รับัผู้ลป็ระโย้ำชุน์มหุาศาลจำากการค้าเสร่ และ
อินโดน่เซ่้ย้ำในฐานะผู้้้นำาของอาเซ่้ย้ำน ต่า่งสง่สญัญาณถืงึการสนบััสนนุ
การค้าท่ี่�เสร่ เปิ็ดกว้าง และอิงกฎเกณฑ์ิอย้ำา่งแท้ี่จำริงในชุว่งเวลาท่ี่�
ท้ี่าที่าย้ำอย้ำา่งยิ้ำ�งน่ �ใหุ้โลกรับัร้้"

ความสัำาคัญขอิงเอิเช่ิยุตะวัน่อิอิกเฉ่ียุงใต้
แม้กระที่ั�งป็ระเที่ศขนาดเลก็กลางที่ะเลอย้ำา่งศร่ลงักาเองก็ย้ำงัได้รับั
ป็ระโย้ำชุน์จำากการเสริมสร้างความสมัพื้นัธ์ิท่ี่�ม่อย้ำ้เ่ดมิกบััอินโดน่เซ่้ย้ำ
 ความสำาพื้นัธ์ิของศร่ลงักาและอินโดน่เซ่้ย้ำเริ�มต้่นขึ �นเม้�อศต่วรรษท่ี่�
 5 จำากการเผู้ย้ำแผู้ศ่าสนาฮินดแ้ละศาสนาพื้ทุี่ธิเข้ามาย้ำงัอินโดน่เซ่้ย้ำ
 ต่ั �งแต่ส่ถืาป็นาความสมัพื้นัธ์ิที่างการที่ต้่ใน พื้.ศ. 2495 ศร่ลงักาและ
อินโดน่เซ่้ย้ำก็คอ่ย้ำ ๆ ขย้ำาย้ำความสมัพื้นัธ์ิมากขึ �น ระหุวา่งการเย้้ำอนศร่
ลงักาใน พื้.ศ. 2561 ของนาย้ำโจำโก วิโดโด ป็ระธิานาธิิบัด่อินโดน่เซ่้ย้ำ
 ผู้้้นำาของที่ั �งสองป็ระเที่ศต่า่งต่กลงท่ี่�จำะขย้ำาย้ำความร่วมม้อที่างการค้า 
เศรษฐกิจำ และการสร้างศกัย้ำภาพื้ 

เอเชุ่ย้ำใต้่ขาดองค์กรระดบััภมิ้ภาคท่ี่�แข็งแกร่งและม่ศกัย้ำภาพื้ใน
การขบััเคล้�อนใหุ้ที่ั �งภมิ้ภาคได้รับัผู้ลป็ระโย้ำชุน์จำากมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำ
 ศร่ลงักาและอินโดน่เซ่้ย้ำต่า่งก็เป็็นสมาชิุกของสมาคมแหุง่ภมิ้ภาค
มหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำ ซ้ึ�งการที่ำางานอย้ำา่งใกล้ชิุดกบััอินโดน่เซ่้ย้ำอาจำเป็็น
ป็ระโย้ำชุน์ต่อ่ศร่ลงักา

การเสริมสร้างความร่วมม้อที่างที่ะเลกบััอินโดน่เซ่้ย้ำจำะนำามาซ้ึ�ง
ผู้ลลพัื้ธ์ิท่ี่�ไมเ่คย้ำม่มาก่อนสำาหุรับัป็ระเที่ศเกาะเลก็ ๆ อย้ำา่งศร่ลงักา



39IPD FORUMFORUM

 ต่ำาแหุนง่ที่างภมิ้ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของศร่ลงักาในมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำและผู้ล
ป็ระโย้ำชุน์ท่ี่�ผู้้้ ม่บัที่บัาที่ชุั �นนำาแสดงใหุ้เหุน็ในการสร้างความร่วมม้อที่าง
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�มุง่ความสนใจำไป็ย้ำงัพ้ื้ �นท่ี่�ที่างที่ะเลแหุง่น่ � ที่ำาใหุ้ศร่ลงักา
กลาย้ำเป็็นพื้นัธิมิต่รท่ี่�ด่เย่้ำ�ย้ำมสำาหุรับัอินโดน่เซ่้ย้ำ และที่ำาใหุ้อินโดน่เซ่้ย้ำ
กลาย้ำเป็็นพื้นัธิมิต่รท่ี่�ด่เย่้ำ�ย้ำมสำาหุรับัศร่ลงักาเชุน่กนั 

ในที่ำานองเด่ย้ำวกนั การร่วมม้อกบััอินโดน่เซ่้ย้ำย้ำงัคงม่ความสำาคญั
สำาหุรับัสหุรัฐฯ โดย้ำการสร้างความร่วมม้อเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�เข้มแข็งขึ �น
กบััอินโดน่เซ่้ย้ำจำะแสดงใหุ้เหุน็ถืงึความมุง่มั�นท่ี่�แนว่แนข่องสหุรัฐฯ แก่ผู้้้
ท่ี่�คลางแคลงใจำในภมิ้ภาคน่ � ความเป็็นกลางของอินโดน่เซ่้ย้ำค้อจำดุเดน่
สำาคญัท่ี่�อาจำเป็็นป็ระโย้ำชุน์ต่อ่สหุรัฐฯ โดย้ำการเข้าถืงึมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำ
และมหุาสมทุี่รแป็ซ้ฟิิิกของอินโดน่เซ่้ย้ำชุว่ย้ำใหุ้สหุรัฐฯ ม่จำดุเชุ้�อมโย้ำง
เข้าส้ม่หุาสมทุี่รอินเด่ย้ำผู้า่นที่างอาเซ่้ย้ำน การรับัรองเสร่ภาพื้ในการเดนิ
เร้อ การย้ำดึมั�นในความสงบัเร่ย้ำบัร้อย้ำต่ามกฎระเบ่ัย้ำบันานาชุาต่ ิความ
มั�นคงของการค้าที่างที่ะเลและเส้นที่างคมนาคมที่างที่ะเลด้านพื้ลงังาน
 ควรเป็็นราย้ำการอนัดบััต้่น ๆ ของผู้้้กำาหุนดนโย้ำบัาย้ำของรัฐบัาลสหุรัฐฯ
 จำากการท่ี่�สหุรัฐฯ และจ่ำนแขง่ขนักนัขย้ำาย้ำอิที่ธิิพื้ลในอินโดแป็ซ้ฟิิิก
 สหุรัฐฯ จำะที่ำางานหุนกัขึ �นเพ้ื้�อหุาฐานท่ี่�แข็งแกร่งซ้ึ�งสนบััสนนุโครงการ
ริเริ�มเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของสหุรัฐฯ ในภมิ้ภาคน่ � และความเป็็นกลางของ
อินโดน่เซ่้ย้ำก็มอบัโอกาสท่ี่�ย้ำอดเย่้ำ�ย้ำมใหุ้สหุรัฐฯ ที่ำาเชุน่นั �นได้

คำาแน่ะน่ำา 
สหุรัฐฯ ควรพิื้จำารณาด้านต่า่ง ๆ เชุน่ ความกดดนันอกภมิ้ภาคและ
ความท้ี่าที่าย้ำที่างที่ะเลของอินโดน่เซ่้ย้ำ เน้�องจำากสหุรัฐฯ ย้ำงัคงม่สว่น
เก่�ย้ำวข้องกบััความกงัวลที่างที่ะเลในอินโดแป็ซ้ฟิิิก หุลาย้ำป็ระเที่ศใน
ภมิ้ภาคน่ �เชุ้�อวา่ สหุรัฐฯ พื้ย้ำาย้ำามครอบัครองภมิ้ภาคผู้า่นย้ำทุี่ธิศาสต่ร์
ของต่น อินโดน่เซ่้ย้ำค้อศน้ย์้ำกลางที่างภมิ้ศาสต่ร์ท่ี่�เป็็นเอกลกัษณ์ของ

ในอินโดแป็ซ้ฟิิิก การเข้าถืงึเส้นที่างคมนาคมที่างที่ะเลท่ี่�สำาคญั ม่
ศกัย้ำภาพื้ที่างเศรษฐกิจำ ความสมัพื้นัธ์ิท่ี่�แนน่แฟ้ินกบััสหุรัฐฯ อ่กที่ั �ง
ต่ำาแหุนง่ท่ี่�โดดเดน่ในอาเซ่้ย้ำน การย้ำอมรับัจำากพื้นัธิมิต่รระดบััภมิ้ภาค
 และความสมัพื้นัธ์ิกบััจ่ำน ที่ำาใหุ้อินโดน่เซ่้ย้ำกลาย้ำเป็็นพื้นัธิมิต่รเชิุง
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�เดด็ขาดสำาหุรับัสหุรัฐฯ ในอินโดแป็ซ้ฟิิิกด้านการจำดัการ
กบััความกงัวลเร้�องความมั�นคงที่างที่ะเลและในการดำาเนินย้ำทุี่ธิศาสต่ร์
อินโดแป็ซ้ฟิิิกของสหุรัฐฯ จำากท่ี่�กลา่วมาจำงึขอใหุ้พิื้จำารณาคำาแนะนำา
ต่อ่ไป็น่ � 

ความร่ื่วมม่อเชงิยุุทธศาสิตร์ื่:กิจำการที่างที่ะเลท่ี่�ซ้บััซ้้อนม่อิที่ธิิพื้ล
ต่อ่ผู้้้ ม่บัที่บัาที่ระดบััภมิ้ภาค/ระดบััโลกในการสร้างความร่วมม้อท่ี่�เข้ม
แข็ง ต่ำาแหุนง่ท่ี่�แข็งแกร่งของอินโดน่เซ่้ย้ำในอาเซ่้ย้ำนกลาย้ำเป็็นฐานพิื้เศษ
ในการสร้างความร่วมม้อเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์กบััหุลาย้ำป็ระเที่ศ การจำดัต่ั �ง
พื้นัธิมิต่รเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์แบับัพื้หุภุาค่ท่ี่�ม่อินโดน่เซ่้ย้ำเป็็นศน้ย์้ำกลางจำะ
ชุว่ย้ำใหุ้สหุรัฐฯ ต่อบัโต้่จ่ำนในที่างการที่ต้่ได้

การื่ม้บทบาทเชงิยุุทธศาสิตร์ื่:การม่บัที่บัาที่เชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ในอิน
โดแป็ซ้ฟิิิกค้อสิ�งจำำาเป็็นเบ้ั �องต้่นเพ้ื้�อแก้ไขความกงัวลด้านความมั�นคง
ที่างที่ะเล ซ้ึ�งหุากล้มเหุลว ก็จำะเป็็นการเปิ็ดโอกาสใหุ้ป็ระเที่ศอ้�นเข้ามา
แที่นท่ี่� การขย้ำาย้ำการแบัง่ขอบัเขต่ความรับัผิู้ดชุอบัของกองบัญัชุาการ
สหุรัฐฯ ป็ระจำำาภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิกไป็ย้ำงัชุาย้ำฝัึ�งแอฟิริกาต่ะวนัออก 
อาจำชุว่ย้ำเสริมสร้างการม่บัที่บัาที่ของสหุรัฐฯ ที่ั�วที่ั �งมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำ

การื่ม้ส่ิวนร่ื่วมเชงิยุุทธศาสิตร์ื่:ความร่วมม้อและการสร้าง
บัที่บัาที่เชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�ม่อินโดน่เซ่้ย้ำเป็็นศน้ย์้ำกลางจำะชุว่ย้ำใหุ้สหุรัฐฯ
 ม่สว่นร่วมกบััพื้นัธิมิต่รระดบััภมิ้ภาคได้ด่ยิ้ำ�งขึ �น การม่สว่นร่วมควรมุง่
เน้นไป็ท่ี่�ด้านการที่ต้่ ข้อมล้ ที่หุาร และเศรษฐกิจำ กองบัญัชุาการสหุรัฐฯ
 ป็ระจำำาภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิกควรรับับัที่บัาที่เป็็นผู้้้นำาในที่ั �งส่�สว่นโดย้ำใชุ้
แนวที่างแบับัร่วมม้อกนัหุลาย้ำฝ่ึาย้ำ ผู้า่นความร่วมม้อกบััอินโดน่เซ่้ย้ำ  o

สมาชิิกหน่่วยลาดตระเวน่ทางทะเลของกองทพัเรืออนิ่โดนี่เซีียแสดงทกัษะระหว่างการฝึึกต่อต้าน่การก่อการร้ายจำำาลองที�ท่าเรือสุราบายาใน่ชิวา

ตะวนั่ออกเมื�อเดอืน่ธััน่วาคม พ.ศ. 2562  เก็็ตต้ �อิิมเมจ
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รคท่ี่�แที่บัไมพ่ื้บัในป็ระเที่ศท่ี่�พื้ฒันาแล้วอย้ำา่งวณัโรค โรคเร้ �อน ไข้ร้
มาต่กิ ย้ำงัคงป็รากฏิใหุ้เหุน็ในหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�หุา่งไกลหุลาย้ำแหุง่ 

นอกจำากความท้ี่าที่าย้ำด้านสขุภาพื้แล้ว ผู้้้อย้ำ้อ่าศยั้ำบันเกาะย้ำงัต้่องเผู้ชิุญ
กบััสภาวะต่า่ง ๆ ท่ี่�เชุ้�อมโย้ำงกบััวฒันธิรรมท้ี่องถิื�นหุร้อสภาพื้แวดล้อม
อย้ำา่งใดอย้ำา่งหุนึ�ง เชุน่ การบัาดเจ็ำบัจำากป็ลากระโที่งและเร้อย้ำนต์่ ไป็จำน
กระที่ั�งโรคมะเร็งซ้ึ�งเกิดจำากป็ระเพื้ณ่เค่ �ย้ำวหุมาก

มหุาสมทุี่รอนัหุา่งไกลและเข้าไมถ่ืงึการรักษาพื้ย้ำาบัาลท่ี่�ที่นัสมยั้ำ
นั �น ครั �งหุนึ�งเคย้ำพิื้สจ้ำน์ใหุ้เหุน็แล้ววา่เป็็นอปุ็สรรคต่อ่การดแ้ลผู้้้ ป่็วย้ำ
จำำานวนมาก แต่แ่พื้ที่ย์้ำที่หุารของสหุรัฐฯ ในฮาวาย้ำได้สร้างสิ�งท่ี่�กลาย้ำเป็็น
โครงการโที่รเวชุกรรมขึ �นมาซ้ึ�งดำาเนินการมาอย้ำา่งย้ำาวนานท่ี่�สดุในโลก
และใหุ้การดแ้ลด้วย้ำมนษุย้ำธิรรม ต่ามบัที่ความท่ี่�ผู้้้ ก่อต่ั �งโครงการเข่ย้ำน
ใน ฟิรอนทิี่เออร์ส วารสารที่างการแพื้ที่ย์้ำของสาธิารณสขุ

โครงการดแ้ลสขุภาพื้ของหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกเป็็นการใหุ้ความชุว่ย้ำเหุล้อ
ผู้้้ ป่็วย้ำบันหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิก และค้อสนามฝึึกท่ี่�ใหุ้ความร้้แก่เหุลา่แพื้ที่ย์้ำ
จำากศน้ย์้ำการแพื้ที่ย์้ำกองที่พัื้บักที่ริป็เลอร์ในโฮโนลล้ ้รัฐฮาวาย้ำ นบััต่ั �งแต่่
 พื้.ศ. 2533 

"ถ้ือเป็็นป็ระสบัการณ์การเร่ย้ำนร้้ท่ี่�ย้ำอดเย่้ำ�ย้ำมสำาหุรับับัคุลากรที่างการ
แพื้ที่ย์้ำ และผู้้้ ป่็วย้ำเหุลา่น่ �ร้้สกึขอบัคณุเป็็นอย้ำา่งยิ้ำ�งท่ี่�คอย้ำใหุ้การดแ้ลพื้วก
เขา" พื้.อ. มาร์ก เบัอร์เนต่ต์่ แพื้ที่ย์้ำอำานวย้ำการและแพื้ที่ย์้ำด้านโรคต่ดิเชุ้ �อ
ในเดก็และเวชุศาสต่ร์ที่อ่งเท่ี่�ย้ำวของโครงการดแ้ลสขุภาพื้ของหุม้เ่กาะ
แป็ซ้ฟิิิกป็ระจำำากองที่พัื้บักสหุรัฐฯ ท่ี่�ที่ริป็เลอร์กลา่ว

โครงการดแ้ลสขุภาพื้ของหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิก ได้รับัการสนบััสนนุจำาก
รัฐบัาลกลางผู้า่นหุนว่ย้ำบัญัชุาการที่างการแพื้ที่ย์้ำของกองที่พัื้บักสหุรัฐฯ
 เพ้ื้�อใหุ้การดแ้ลด้วย้ำมนษุย้ำธิรรมแก่ผู้้้ ด้อย้ำโอกาสในหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกของ
สหุรัฐฯ และเพ้ื้�อสร้างป็ระสบัการณ์ที่างการศกึษาในด้านการแพื้ที่ย์้ำ
ระดบัับัณัฑิิต่แก่แพื้ที่ย์้ำฝึึกหุดัและเจ้ำาหุน้าท่ี่�ในที่ริป็เลอร์ โครงการดงั
กลา่วชุว่ย้ำเหุล้อผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�มาจำากหุม้เ่กาะมาร์แชุลล์ สหุพื้นัธิรัฐไมโครน่
เซ่้ย้ำ และสาธิารณรัฐป็าเลา นอกจำากน่ �ย้ำงัชุว่ย้ำเหุล้อผู้้้คนในดนิแดนของ
สหุรัฐฯ ที่ั �งอเมริกนัซ้ามวั เคร้อรัฐหุม้เ่กาะนอร์เทิี่ร์นมาเร่ย้ำนา และกวม
 โดย้ำหุม้เ่กาะท่ี่�หุา่งไกลเหุลา่น่ �ม่ผู้้้อย้ำ้อ่าศยั้ำป็ระมาณ 500,000 คน ซ้ึ�ง
กระจำาย้ำอย้ำ้ท่ี่ั�วที่ั �งมหุาสมทุี่รแป็ซ้ฟิิิกในพ้ื้ �นท่ี่�มากกวา่ 18.1 ล้านต่าราง
กิโลเมต่ร หุลาย้ำคนดำารงชุ่วิต่ด้วย้ำการที่ำาเกษต่รกรรมและการป็ระมง
 พื้ลเม้องของป็าเลา หุม้เ่กาะมาร์แชุลล์ สหุพื้นัธิรัฐไมโครน่เซ่้ย้ำ ต่า่งก็ม่

สทิี่ธิิ�ได้รับัการดแ้ลผู้า่นระบับัสขุภาพื้ของกองที่พัื้ รวมถืงึการสง่ต่อ่ผู้้้ ป่็วย้ำ
อย้ำา่งเหุมาะสมจำากระบับัการดแ้ลสขุภาพื้ของป็ระเที่ศภาย้ำใต้่สญัญา
ความสมัพื้นัธ์ิเสร่

พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่ ซ้ึ�งม่ภมิ้ลำาเนาจำากรัฐวิสคอนซ้นิ ได้เข้าร่วม
โครงการในฐานะนกัศกึษาแพื้ที่ย์้ำเม้�อ พื้.ศ. 2535 จำากนั �นจำงึได้เป็ล่�ย้ำน
เป็็นแพื้ที่ย์้ำฝึึกหุดัต่ั �งแต่ ่พื้.ศ. 2536 ถืงึ 2540 ในชุว่งแรกของโครงการ 
ผู้้้ ป่็วย้ำวิกฤต่จำะมาถืงึที่ริป็เลอร์โดย้ำม่การแจ้ำงเต้่อนลว่งหุน้าเลก็น้อย้ำ พื้.อ.  
เบัอร์เนต่ต์่กลา่ววา่ "ผู้้้ ป่็วย้ำจำะเดนิที่างที่างอากาศมาท่ี่�น่� และเราก็แที่บั
ไมร้้่เลย้ำวา่จำะเกิดอะไรขึ �น"

นบััต่ั �งแต่ ่พื้.ศ. 2533 โครงการน่ �ม่การเป็ล่�ย้ำนแป็ลงหุลาย้ำอย้ำา่งเพ้ื้�อ
ป็รับัป็รุงป็ระสทิี่ธิิผู้ลใหุ้ด่ขึ �น และเสริมสร้างป็ระสบัการณ์ที่างการศกึษา

โครื่งการื่โทรื่เวชกรื่รื่มท้�ช่วยุเหล่อผู้คนบนหมู่เกาะแปซิฟิิิกมาเป็นเวลา	30	ป้

เจ้ำาหุน้าท่ี่�ฟิอิรัมั

เดก็หญงิวยั 10 ขีวบัจากสหพินัธรัฐไมโครนีเซีียรายนี�ได�รับัการส่งต่ิอไปยงัศ้นย์การ

แพิทัย์กองทัพัิบักทัริปเลอร์ เพิ่�อเขี�ารับัการรักษาโรคทัางพินัธ้กรรม

กองบัญัชุาการที่างการแพื้ที่ย์้ำป็ระจำำาภมิ้ภาค - องค์การสาธิารณะของแป็ซ้ฟิิิก

จีากทางไกลการื่เข้่าถงึ

โ
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ใหุ้ม่คณุคา่มากขึ �น โครงการน่ �ที่ำาใหุ้คลนิิกหุลาย้ำแหุง่บันเกาะม่การต่ดิ
ต่ั �งคอมพิื้วเต่อร์ กล้องดิจิำที่ลั เคร้�องสแกน เคร้�องพิื้มพ์ื้ และอปุ็กรณ์
ถ่ืาย้ำวิด่โอเพ้ื้�อรองรับัระบับัการใหุ้คำาป็รึกษาผู้า่นเวบ็ัไซ้ต์่ ซ้ึ�งแต่กต่า่ง
จำากชุว่งแรกของโครงการท่ี่�แพื้ที่ย์้ำป็ระจำำาเกาะต้่องโที่รเร่ย้ำกและสง่ต่วั
ผู้้้ ป่็วย้ำมาย้ำงัฮาวาย้ำโดย้ำที่นัท่ี่ ความสำาเร็จำของโครงการน่ �เป็็นผู้ลมาจำาก
การมองการณ์ไกลและความฉลาดของ พื้.อ. โดนลัด์ เพื้อร์สนั อด่ต่
แพื้ที่ย์้ำหุวัหุน้าแผู้นกกมุารเวชุศาสต่ร์ท่ี่�ที่ริป็เลอร์ซ้ึ�งเกษ่ย้ำณอาย้ำแุล้ว ผู้้้ ท่ี่�
ต่ระหุนกัถืงึป็ระโย้ำชุน์ของเที่คโนโลย่้ำใหุม ่ๆ สำาหุรับัผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�อย้ำ้ใ่นพ้ื้ �นท่ี่�
หุา่งไกล

พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่ ขึ �นเป็็นผู้้้อำานวย้ำการเม้�อเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 
2555 หุลงัจำากท่ี่� พื้.อ. เพื้อร์สนัเกษ่ย้ำณอาย้ำแุล้ว ซ้ึ�ง พื้.อ. เพื้อร์สนั
 ย้ำงัคงม่สว่นในโครงการน่ �อย้ำา่งแข็งขนั และรักษามิต่รภาพื้มากมาย้ำกบัั
เหุลา่แพื้ที่ย์้ำในหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิก เน้�องด้วย้ำความแต่กต่า่งของเขต่เวลา
และความย้ำากลำาบัากในการสง่ต่วัผู้้้ ป่็วย้ำไป็ย้ำงัที่ริป็เลอร์ โครงการน่ �
จำงึต้่องพิื้จำารณาอย้ำา่งรอบัคอบัวา่ผู้้้ ป่็วย้ำราย้ำใดจำะได้เป็็นหุนึ�งในผู้้้ ป่็วย้ำ
จำำานวนป็ระมาณ 100 ราย้ำท่ี่�ได้รับัการสง่ต่วัไป็ที่ริป็เลอร์ในแต่ล่ะป่็ ผู้้้
ป่็วย้ำหุลาย้ำราย้ำเข้ารับัการรักษาท่ี่�คลนิิกท้ี่องถิื�นบันหุม้เ่กาะ หุลงัจำากท่ี่�
แพื้ที่ย์้ำของผู้้้ ป่็วย้ำเหุลา่นั �นได้ป็รึกษาหุาร้อกบััแพื้ที่ย์้ำในที่ริป็เลอร์แล้ว "
ต่อนน่ � เราม่ระบับัท่ี่�ใชุ้งานได้ด่มากในสถืานท่ี่�ท่ี่�แพื้ที่ย์้ำจำะอปั็โหุลดข้อมล้
เก่�ย้ำวกบััผู้้้ ป่็วย้ำ เชุน่ ชุ้�อ ภมิ้หุลงั ป็ระวตั่ผิู้้้ ป่็วย้ำ ต่ามความยิ้ำนย้ำอมของผู้้้
ป่็วย้ำหุร้อผู้้้ป็กครองในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ ป่็วย้ำเป็็นผู้้้ เย้ำาว์" พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่กลา่ว "

คิริิิบาตีี

ออสเตรเลีีย

อิินโดนีเซีีย

ฟิิลิปิปินส์์

จีีน

นิิว ซีีแลนิด์์

คุกุ

มาร์์แชล

(นิิวซีีแลนิด์์)

เฟรนช์์พอลินีิเซีีย

(ฝร่�งเศส)

หมู่่�เกาะพิิตแคร์์น

มู่าร์์แชล

(สหร์าชอาณาจักัร์)

เสิน
แบ่

งเข่ตวัน
สิากล

เส้ินศูนย์ุสูิตรื่

โฮโนิล้ี่ล้ี่

เส้ินศูนย์ุสูิตรื่

ซามัวั

อเมริิกันั ซามวั (สหรัิฐฯ)

ตองงา

นาอูรููู

กวม (สหรััฐฯ)

ปาปัวนิิวกิินีิ

หมู่่�เกาะโซโลมู่อน

หมู่่�เกาะ

มู่าร์์แชล

หมู่่�เกาะนอร์์เทิิร์์นมู่าเรี์ยนา

 (สหรั์ฐฯ)

เกาะมิิดเวย์์

(สหรััฐฯ)

หมู่่�เกาะฮาวาย

(สหรััฐฯ)

ฮาวายไปยงั

 อเมริิกันัซามวั 

4,183 กิัโลเมตริ

ฮาวายไปยงัปาเลา 

7,366 กิิโลเมตร

สหพันัธรััฐ

ไมโครันีเซีีย

วานูอูาตูู

ตูวูาลูู

ฟิิจิิ

ปาเลา

แทสเมเนีีย

นีีวเว (นิีวซีีแลนีด์์)
วาลิสิแลิะฟูตููนูา

(ฝร่ั่�งเศส)

นิิวแคลิโิดเนีิย

(ฝร่ั่�งเศส)

โทเคอเลา

(นิิวซีีแลนิด์์)

มหาสมทุรแปซิิฟิิกใต้้มหาสมทุรใต้้

ทะเล

แทสมันั

มหาสมทุรแปซิิฟิิกเหนืือ

ภาพื้ป็ระกอบัโดย้ำ ฟิอิรัมั

ศ้นย์การแพิทัย์กองทัพัิบักทัริปเลอร์ในโฮโนล้ล้ รัฐฮาวาย ให�การด้แลทัี�ทันัสมยัแก่ผู้้�ป่วยใน

หม่้เกาะแปซิีฟิกทัี�ห่างไกล ผู่้านโครงการด้แลส้ขีภูาพิขีองหม่้เกาะแปซิีฟิก  วกิิม่เด่ย

พลเม่องข่องปาเลา	หมู่เกาะมาร์ื่แชลล์	สิหพนัธรัื่ฐ

ไมโครื่น้เซ้ิยุ	ต่างกม้็สิิทธิ�ได้่รัื่บการื่ด่แูลผ่านรื่ะบบ

สุิข่ภาพข่องกองทพั	รื่วมถงึการื่ส่ิงต่อผู้ป่วยุอยุ่าง

เหมาะสิมจีากรื่ะบบการื่ด่แูลสุิข่ภาพข่องปรื่ะเทศ

ภายุใต้สัิญญาความสัิมพนัธ์เสิร้ื่

โครื่งการื่ด่แูลสุิข่ภาพข่องหมู่เกาะแปซิฟิิิก

(พไ้อเอชซ้ิพ)้

โครงการดูแูลสุุขภาพของหมูู่�เกาะแปซิฟิิิก
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แพื้ที่ย์้ำสามารถือปั็โหุลดร้ป็ภาพื้ได้ และสถืานท่ี่�บัางแหุง่ในหุม้เ่กาะ
สามารถืที่ำาซ่้ท่ี่สแกนได้"

แพื้ที่ย์้ำพื้ย้ำาย้ำามใหุ้คำาป็รึกษาด้วย้ำการป็ระชุมุที่างไกลผู้า่นวิด่โอต่าม
เวลาจำริง ระหุวา่งกองบัญัชุาการป้็องกนัข่ป็นาวธุิของกองที่พัื้บักสหุรัฐฯ
 บันหุม้เ่กาะมาร์แชุลล์กบััที่ริป็เลอร์นบััต่ั �งแต่ต้่่น พื้.ศ. 2535 อย้ำา่งไร
ก็ต่าม เน้�องด้วย้ำความแต่กต่า่งของเขต่เวลาสว่นใหุญ่และความสะดวก
ในการสง่เอกสารและไฟิล์แนบัร้ป็ภาพื้ที่างอ่เมล โครงการน่ �จำงึย้ำกระดบััส้่
ระบับัผู้า่นเวบ็ัไซ้ต์่แบับั "จำดัเก็บัและสง่ต่อ่" สำาหุรับัผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�ไมฉ่กุเฉิน

"การดำาเนินการน่ �ได้ผู้ลด่สำาหุรับัแพื้ที่ย์้ำท่ี่�น่�" พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่กลา่ว "ใน
อด่ต่เคย้ำม่ความพื้ย้ำาย้ำามท่ี่�จำะที่ำาโที่รเวชุกรรมแบับัป็ระสานเวลา แต่ก่าร
จำดัเก็บัและการสง่ต่อ่นั �นได้ผู้ลท่ี่�ด่กวา่ เพื้ราะสามารถือปั็โหุลดข้อมล้เข้า
ระบับัได้ แล้วสง่ต่รงมาถืงึเรา ซ้ึ�ง ดร. เพื้อร์สนั และผู้มจำะที่ำาการคดักรอง"

การื่ตอบแทน
นางแมร่ เอ. ที่าคาดะ ไมเ่คย้ำที่ราบัเก่�ย้ำวกบััโครงการการดแ้ลสขุภาพื้ดงั
กลา่ว จำนเม้�อม่การสง่ต่อ่นาย้ำอเ้ชุล ไนโต่ะ สาม่ของเธิอ ไป็ย้ำงัที่ริป็เลอร์ 
เม้�อ พื้.ศ. 2545 นาย้ำไนโต่ะได้รับัการวินิจำฉยั้ำวา่เป็็นมะเร็งเมด็เล้อด
ขาวชุนิดเซ้ลล์ม่ขนแบับัเกิดขึ �นชุ้า โดย้ำการเข้ารับัการรักษาของนาย้ำไน
โต่ะต่ั �งแต่ ่พื้.ศ. 2545 ถืงึ 2548 ป็ระสบัผู้ลสำาเร็จำอย้ำา่งสมบัร้ณ์ "เขา
อย้ำ้ท่่ี่�น่�เพ้ื้�อบัอกเลา่เร้�องราว" นางที่าคาดะกลา่ว "วา่เขาเป็็นหุนึ�งในผู้้้ ท่ี่�
รอดชุ่วิต่" ระหุวา่งท่ี่�นาย้ำไนโต่ะเข้ารับัการรักษา นางที่าคาดะได้อาสา
ชุว่ย้ำเหุล้อผู้้้ ป่็วย้ำราย้ำอ้�นท่ี่�มาจำากป็าเลาใหุ้ไป็ย้ำงัฮาวาย้ำ ผู้้้ ป่็วย้ำหุลาย้ำราย้ำ
ต้่องใชุ้ลา่ม และย้ำงัต้่องนั�งรถืไป็พื้บัแพื้ที่ย์้ำต่ามนดัด้วย้ำ

ใน พื้.ศ. 2548 นางที่าคาดะก็กลาย้ำเป็็นผู้้้ป็ระสานงานอย้ำา่งเป็็น
ที่างการใหุ้แก่โครงการสง่ต่อ่ผู้้้ ป่็วย้ำของป็าเลาในฮาวาย้ำ รวมที่ั �งเป็็นผู้้้
จำดัการผู้้้ ป่็วย้ำราย้ำกรณ่ท่ี่�มาจำากป็าเลาไป็ย้ำงัที่ริป็เลอร์ "ฉนัต่ระหุนกัวา่น่�
เป็็นความสมัพื้นัธ์ิแบับัท่ี่�เราได้รับัฝ่ึาย้ำเด่ย้ำว" นางที่าคาดะกลา่ว "เราเป็็น

ผู้้้ รับั เราจำงึอย้ำากมอบับัางสิ�งบัางอย้ำา่งเป็็นการต่อบัแที่นและอย้ำ้เ่ค่ย้ำง
ข้างผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�มาจำากป็าเลา"

การื่เด่นิทางมายุังฮาวายุ
ผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�ได้รับัการสง่ต่อ่ไป็ย้ำงัที่ริป็เลอร์จำะต้่องม่อาการท่ี่�ระบัอุย้ำา่งชุดัเจำน
และสามารถืรักษาได้ เน้�องจำากรัฐบัาลสหุรัฐฯ ไมม่่งบัสนบััสนนุความ
จำำาเป็็นในระย้ำะย้ำาวซ้ึ�งม่ครุภณัฑ์ิที่างการแพื้ที่ย์้ำเข้ามาเก่�ย้ำวข้อง เชุน่ การ
ฟิอกไต่ ผู้้้ ป่็วย้ำต้่องม่แนวโน้มในที่างท่ี่�ด่ท่ี่�จำะกลบััมาสขุภาพื้ด่ เพ้ื้�อใชุ้ชุ่วิต่
อย้ำ้บ่ันหุม้เ่กาะหุลงัจำากเข้ารับัการรักษาหุาย้ำแล้ว

สำาหุรับัผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�ได้รับัการสง่ต่วัไป็ย้ำงัฮาวาย้ำ โครงการดงักลา่วจำะ
ชุำาระคา่ต่ั�วเคร้�องบันิไป็-กลบััโฮโนลล้ ้รวมถืงึคา่ดแ้ลผู้้้ ป่็วย้ำในและผู้้้ ป่็วย้ำ
นอกใหุ้ แต่ไ่มร่วมคา่ครุภณัฑ์ิที่างการแพื้ที่ย์้ำ คา่เดนิที่างไป็-กลบััคลนิิก
 หุร้อคา่อาหุาร

แม้วา่ที่กุเกาะจำะสามารถืป็รึกษาหุาร้อกบััที่ริป็เลอร์ได้ แต่รั่ฐบัาล
ของหุม้เ่กาะนั �น ๆ ต้่องจำดัหุาท่ี่�พื้กัในฮาวาย้ำเพ้ื้�อใหุ้สามารถืสง่ต่อ่ผู้้้ ป่็วย้ำ
ได้ ต่อนน่ �ม่เฉพื้าะรัฐบัาลของรัฐโป็นเป็ในสหุพื้นัธิรัฐไมโครน่เซ่้ย้ำ หุม้่
เกาะมาร์แชุลล์ และป็าเลาเที่า่นั �นท่ี่�ม่ท่ี่�พื้กัใหุ้

ป็าเลาจำดัหุาท่ี่�พื้กัในฮาวาย้ำใหุ้ผู้้้ ป่็วย้ำสง้สดุ 8 ราย้ำ และสมาชิุกใน
ครอบัครัว 8 คนต่อ่ครั �ง "ต่อนน่ �เราม่ผู้้้ เข้าพื้กัเต่ม็จำำานวนแล้ว" นางที่าคา
ดะกลา่ว

การระบัาดของโควิด-19 ที่ั�วโลกสง่ผู้ลใหุ้ที่างโครงการระงบััการรับัผู้้้
ป่็วย้ำราย้ำใหุมท่่ี่�ที่ริป็เลอร์ชุั�วคราว ที่ั �งน่ � ผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�รักษาต่วัในฮาวาย้ำอย้ำ้แ่ล้ว
จำะได้รับัการดแ้ลต่อ่ไป็และจำะกลบัับ้ัานได้หุลงัจำากหุาย้ำด่แล้ว

โอกาสิในการื่เร้ื่ยุนรู้ื่
แพื้ที่ย์้ำมากกวา่ 50 คนจำากที่ั�วที่ั �งหุม้เ่กาะสามารถืสง่ต่อ่ผู้้้ ป่็วย้ำจำากคลนิิก
ของต่น หุร้อป็รึกษาหุาร้อกบััแพื้ที่ย์้ำท่ี่�ที่ริป็เลอร์ได้ การดำาเนินการเชุน่นั �น 

นายอ้เชล ไนโติะ ชาวปาเลา (ซี�าย) ได�เขี�ารับัการรักษาโรคเลอ่ดจนหายดโีดยโครงการด้แลส้ขีภูาพิขีอง

หม่้เกาะแปซิีฟิก นางแมรี เอ. ทัาคาดะ ภูรรยาขีองนายไนโติะ (ขีวา) เป็นผู้้�ประสานงานขีองโครงการส่ง

ต่ิอผู้้�ป่วยทัี�ปาเลาในฮาวายในช่วง 15 ปีทัี�ผู่้านมา ปัจจ้บััน นายไนโติะเป็นกงส้ลใหญ่ขีองสาธารณรัฐปา

เลาประจำารัฐฮาวาย  กระที่รวงสาธิารณะสขุป็าเลา

พิ.อ. มาร์ก เบัอร์เนติต์ิ แพิทัย์อำานวยการประจำาโครงการด้แลส้ขีภูาพิขีองหม่้เกาะแปซิีฟิก (คนทัี�สอง

จากด�านซี�าย) ได�รับัเคร่�องราชอสิริยาภูรณ์ยกย่องด�านการแพิทัย์ทัหารอนัทัรงเกยีรติเิม่�อ พิ.ศ. 2560  

เอม่ พื้าร์/หุนว่ย้ำบัญัชุาการสขุภาพื้ป็ระจำำาภมิ้ภาค
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หุมาย้ำถืงึพื้วกเขากำาลงัมอบัป็ระสบัการณ์อนัม่คา่ใหุ้แก่แพื้ที่ย์้ำฝึึกหุดัท่ี่�
ที่ริป็เลอร์ ซ้ึ�งกำาลงัพื้บัเจำอโรคภยั้ำไข้เจ็ำบัต่า่ง ๆ ท่ี่�ไมค่อ่ย้ำพื้บัในสหุรัฐฯ  
พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่กลา่ว บัางครั �ง ผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�มาจำากเกาะวงแหุวนรอบันอกเป็็น
โรคมะเร็งขั �นรุนแรงโดย้ำม่แผู้ลขนาดใหุญ่ท่ี่�ศ่รษะและลำาคอ ซ้ึ�งถ้ืาอย้ำ้ใ่น
สหุรัฐฯ คงได้รับัการรักษาไป็นานก่อนหุน้าน่ �แล้ว พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่กลา่ว
วา่ การมาท่ี่�ที่ริป็เลอร์ "เป็็นโอกาสเด่ย้ำวท่ี่�ผู้้้ ป่็วย้ำเหุลา่น่ �จำะรอดชุ่วติ่"

โรคมะเร็งอ้�น ๆ ท่ี่�เชุ้�อมโย้ำงกบััป็ระเพื้ณ่ท้ี่องถิื�น เชุน่ ผู้้้คนบันเกาะ
จำำานวนมากเค่ �ย้ำวหุมากซ้ึ�งเป็็นเมลด็จำากต้่นป็าล์มชุนิดหุนึ�ง โดย้ำจำะบัด
หุร้อหุั�นหุมากเป็็นแวน่ ๆ จำากนั �นหุอ่ไว้ในใบัไม้และเคล้อบัด้วย้ำมะนาว
 แล้วจำงึเค่ �ย้ำว บัางครั �งก็ผู้สมย้ำาสบ้ัเข้าไป็จำงึที่ำาใหุ้เกิดสารก่อมะเร็งและ
สว่นผู้สมท่ี่�ที่ำาใหุ้เสพื้ต่ดิ "ฟัินของคนท่ี่�เค่ �ย้ำวหุมากจำะกลาย้ำเป็็นส่แดงสด
 เม้�อคาย้ำออกมาแล้วจำะเป็็นส่แดงสด" พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่กลา่ว "ที่ำาใหุ้เสพื้
ต่ดิอย้ำา่งไมน่า่เชุ้�อ"

เดก็ท่ี่�ม่ภาวะป็ากแหุวง่เพื้ดานโหุวค้่อกรณ่ท่ี่�พื้บับัอ่ย้ำเก่�ย้ำวกบััอาการ
ที่างหุ ้จำมก้ คอ ในการสง่ต่วัต่อ่ไป็ย้ำงัที่ริป็เลอร์ โรคมะเร็งชุอ่งป็ากพื้บัอย้ำา่ง
แพื้ร่หุลาย้ำในป็าเลา รวมถืงึรัฐย้ำาป็และโป็นเป็ในสหุพื้นัธิรัฐไมโครน่เซ่้ย้ำ ซ้ึ�ง
เป็็นสถืานท่ี่�ท่ี่�ที่ั �งผู้้้ชุาย้ำและผู้้้หุญิงต่า่งเค่ �ย้ำวหุมากผู้สมย้ำาสบ้ั ต่ามราย้ำงาน
ของโครงการดแ้ลสขุภาพื้ของหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกท่ี่� พื้.อ. เพื้อร์สนัเข่ย้ำน

ราย้ำงานดงักลา่วระบัวุา่ โครงการโที่รเวชุกรรมม่ป็ระโย้ำชุน์อย้ำา่งมาก
ในการเข้าถืงึผู้้้ ป่็วย้ำท่ี่�เป็็นมะเร็งป็ากมดลก้ ผู้้้หุญิงท่ี่�เป็็นมะเร็งมดลก้และ
มะเร็งรังไขข่ั �นรุนแรงแต่ส่ามารถืรักษาได้ จำะได้รับัการรักษาในโครงการ
น่ � โดย้ำครั �งหุนึ�ง ศลัย้ำแพื้ที่ย์้ำของที่ริป็เลอร์ได้ผู้า่ต่ดันำาเน้ �องอกถืงุนำ �ารังไข่

ธิรรมดาหุนกั 90 ป็อนด์ (ป็ระมาณ 40 กก.) ออกจำากร่างกาย้ำของผู้้้
หุญิงคนหุนึ�งบันหุม้เ่กาะมาร์แชุลล์

บัางครั �ง โรคภยั้ำไข้เจ็ำบัก็ม่ลกัษณะเฉพื้าะต่ามสิ�งแวดล้อม เชุน่ เดก็
ชุาย้ำคนหุนึ�งจำากรัฐคอสไรในสหุพื้นัธิรัฐไมโครน่เซ่้ย้ำ ล้มลงบันเคร้�อง
กะเที่าะมะพื้ร้าว (สว่นป็ลาย้ำแหุลมฝัึงอย้ำ้ใ่นดนิ) จำนที่ำาใหุ้หุลอดลมฉ่ก
ขาด ซ้ึ�งที่ำาใหุ้เกิดภาวะม่อากาศในเน้ �อเย้้ำ�อท่ี่�เป็็นอนัต่ราย้ำถืงึชุ่วิต่ ก่อน
เข้ารับัการผู้า่ต่ดัโดย้ำกมุารศลัย้ำแพื้ที่ย์้ำท่ี่�ที่ริป็เลอร์ เดก็คนดงักลา่วกลบัั
บ้ัานด้วย้ำอาการท่ี่�ด่ขึ �นหุนึ�งสปั็ดาห์ุหุลงัการผู้า่ต่ดั

ช้วติท้�เปล้�ยุนไป
เม้�อผู้้้ ป่็วย้ำได้รับัการรักษาหุาย้ำด่แล้ว ไมว่า่จำะด้วย้ำการป็รึกษาหุาร้อผู้า่น
ที่างโที่รศพัื้ท์ี่และเวบ็ัไซ้ต์่ หุร้อการเดนิที่างไป็ที่ริป็เลอร์ สาย้ำสมัพื้นัธ์ิชุั�ว
ชุ่วิต่จำะเกิดขึ �นระหุวา่งผู้้้ใหุ้การรักษากบััผู้้้ ป่็วย้ำ "ผู้้้ ป่็วย้ำเม้�อ 20 ป่็ก่อน
ต่ามหุาผู้มในเฟิซ้บัุ๊ก" พื้.อ. เบัอร์เนต่ต์่กลา่ว "เราพื้บักรณ่ผู้้้ ป่็วย้ำบัางราย้ำ
ท่ี่�แที่บัไมน่า่เชุ้�อ และเราจำะจำดจำำาผู้้้ ป่็วย้ำเหุลา่นั �นอย้ำา่งไมม่่วนัล้ม"

นางที่าคาดะเดนิที่างกลบััป็าเลาเม้�อเด้อนต่ลุาคม พื้.ศ. 2562 และ
ได้ต่ดิต่อ่กบััเดก็ชุาย้ำมธัิย้ำมป็ลาย้ำคนหุนึ�งท่ี่�เข้ารับัการรักษาโรคหุวัใจำท่ี่�
ที่ริป็เลอร์เม้�อเขาอาย้ำ ุ3 ขวบั "เดก็ชุาย้ำคนนั �นถืามวา่ 'คณุจำำาผู้มได้ไหุม
 ต่อนน่ �ผู้มเป็็นนกับัาสเกต่บัอล แมบ่ัอกผู้มวา่ผู้มเคย้ำเป็็นคนไข้ของคณุ
'" นางที่าคาดะเลา่ ป็ระสบัการณ์เชุน่น่ �ที่ำาใหุ้การที่ำางานม่คณุคา่มาก "
เราม่ผู้้้ ป่็วย้ำซ้ึ�งกลบััมาท่ี่�น่�ในอ่ก 20 ป่็ใหุ้หุลงั เพ้ื้�อเป็็นพื้ย้ำานแก่โครงการ
น่ �" นางที่าคาดะกลา่ว "และความสมัพื้นัธ์ิท่ี่�ฉนัม่กบััผู้้้ใหุ้ความชุว่ย้ำเหุล้อ
เหุลา่น่ �ได้พื้ฒันาขึ �นในชุว่งหุลาย้ำป่็ท่ี่�ผู้า่นมา พื้วกเขาที่ำาใหุ้ฉนัร้้สกึเหุม้อน
ได้เป็็นสว่นหุนึ�งของสิ�งท่ี่�สำาคญั"

ดร. เกรกอร่ เดเวอร์ กมุารแพื้ที่ย์้ำชุาวป็าเลา จำำาได้วา่ม่เคย้ำผู้้้ ป่็วย้ำ
เป็็นเดก็ชุาย้ำคนหุนึ�งเข้าหุ้องฉกุเฉินของโรงพื้ย้ำาบัาลแหุง่ชุาต่เิบัเลาด้วย้ำ
อาการป็วดศ่รษะ เม้�อที่ำาซ่้ท่ี่สแกนพื้บัก้อนเน้ �อ จำงึม่การสง่ต่อ่ผู้้้ ป่็วย้ำราย้ำ
น่ �ไป็ย้ำงัเวบ็ัไซ้ต์่ของโครงการดแ้ลสขุภาพื้ของหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกเพ้ื้�อที่ำาการ
แป็ลผู้ลของร้ป็ภาพื้ หุลงัจำากวินิจำฉยั้ำจำงึพื้บัวา่เป็็นเน้ �องอกของเย้้ำ�อหุุ้ม
สมอง ซ้ึ�งเป็็นเน้ �องอกท่ี่�พื้ฒันาจำากเย้้ำ�อหุุ้มเซ้ลล์ท่ี่�อย้ำ้ร่อบัสมองและ
ไขสนัหุลงั

แพื้ที่ย์้ำท่ี่�ที่ริป็เลอร์ได้นำาก้อนเน้ �องอกธิรรมดาออก และป็ลก้ถ่ืาย้ำชุนัต์่
เข้าไป็เพ้ื้�อลดการสะสมของเหุลว ในท่ี่�สดุเดก็ชุาย้ำคนนั �นก็ได้เข้ารับัการ
ผู้า่ต่ดัครั �งท่ี่�สองท่ี่�ที่ริป็เลอร์ ต่ามราย้ำงานของ ดร. เดเวอร์ อด่ต่ผู้้้อำานวย้ำ
การโรงพื้ย้ำาบัาลและสถืานบัริการคลนิิกของกระที่รวงสาธิารณสขุป็า
เลา ปั็จำจำบุันัเม้�อเวลาผู้า่นมาเก้อบัหุนึ�งที่ศวรรษ ผู้้้ ป่็วย้ำคนดงักลา่วก็ไม่
จำำาเป็็นต้่องกลบััไป็ท่ี่�ฮาวาย้ำเพ้ื้�อเข้ารับัการรักษาเพิื้�มเต่มิแล้ว

ดร. เดเวอร์ กลา่ววา่ หุากไมม่่โครงการน่ � กรณ่ท่ี่�เกิดขึ �นอาจำม่ผู้ลลพัื้ธ์ิ
ท่ี่�แต่กต่า่งไป็โดย้ำสิ �นเชิุง "น่�เป็็นเพ่ื้ย้ำงเร้�องราวหุนึ�งท่ี่�แสดงใหุ้เหุน็ถืงึ
คณุคา่ที่างมนษุย้ำธิรรมของโครงการน่ �ท่ี่�ม่ต่อ่หุม้เ่กาะ" ดร. เดเวอร์กลา่ว
 "ผู้้้ ป่็วย้ำราย้ำนั �นมาจำากครอบัครัวท่ี่�ย้ำากจำน ครอบัครัวซ้าบัซ้ึ �งใจำเป็็นอย้ำา่ง
มากท่ี่�ศน้ย์้ำการแพื้ที่ย์้ำกองที่พัื้บักที่ริป็เลอร์ชุว่ย้ำชุ่วิต่เขา และที่ำาใหุ้เขา
กลาย้ำเป็็นท่ี่�ป็รึกษาด้านการใชุ้สารในที่างท่ี่�ผิู้ดในเวลาต่อ่มาได้"  o

ผู้้�เชี�ยวชาญด�านห้ จม้ก และลำาคอจากศ้นย์การแพิทัย์กองทัพัิบักทัริปเลอร์ ดำาเนิน

การรักษาพิยาบัาลในปาเลาเม่�อ พิ.ศ. 2559 และคดักรองผู้้�ป่วยทัี�อาจติ�องผู่้าติดั  

กองที่พัื้บักสหุรัฐฯ
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ผู้้�เชุ่�ย้ำวชุาญด้านกลาโหุมหุลาย้ำคนไมไ่ด้คดิวา่ความชุว่ย้ำเหุล้อด้าน
การพื้ฒันาเป็็นเคร้�องม้อด้านความมั�นคงในที่นัท่ี่ แต่ก่ระนั �น การ
สนที่นาเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์เก่�ย้ำวกบััความมั�นคงของชุาต่ใินภมิ้ภาคอิน

โดแป็ซ้ฟิิิกที่กุครั �งก็จำะดำาเนินไป็ส้ด้่านการป็กครอง การศกึษา สขุภาพื้
 เศรษฐศาสต่ร์ และด้านอ้�น ๆ ซ้ึ�งเป็็นด้านท่ี่�อย้ำ้น่อกเหุน้อกิจำกรรมด้าน
กลาโหุมแบับัดั �งเดมิในท่ี่�สดุ เน้�องจำากความมั�นคงของชุาต่ิขึ �นอย้ำ้ก่บััมิต่ิ
ที่างสงัคมท่ี่�หุลากหุลาย้ำ

สหุรัฐอเมริกาม่วิสยั้ำที่ศัน์ร่วมกบััหุลาย้ำป็ระเที่ศท่ี่�ม่ความคดิคล้าย้ำกนั
 นั�นค้อ แนวคดิอินโดแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิ็ดกว้าง ซ้ึ�งที่กุป็ระเที่ศจำะเจำริญ
รุ่งเร้องไป็ด้วย้ำกนัในฐานะรัฐอธิิป็ไต่ย้ำท่ี่�เป็็นเอกราชุ อย้ำา่งไรก็ต่าม ที่กุ

ชุาต่ิต้่องเผู้ชิุญกบััภยั้ำคกุคามที่ั �งภาย้ำในและภาย้ำนอก ผู้้้กระที่ำาการชุั�ว
ร้าย้ำ ต่ั �งแต่อ่าชุญากรข้ามชุาต่แิละผู้้้ ก่อการร้าย้ำไป็จำนถืงึอำานาจำเผู้ดจ็ำการ
ท่ี่�กดข่�ผู้้้ อ้�น ต่า่งพื้ย้ำาย้ำามท่ี่�จำะสั�นคลอนป็ระเที่ศท่ี่�เป็ราะบัาง ชุว่งชิุง
ความมั�งคั�งและอำานาจำอธิิป็ไต่ย้ำ และที่ำาใหุ้ป็ระเที่ศเหุลา่นั �นกลาย้ำเป็็น
เม้องขึ �นของต่น ซ้ึ�งเป็็นการบัอ่นที่ำาลาย้ำความมั�นคง ความเจำริญรุ่งเร้อง
 และโอกาสสำาหุรับัที่กุคนในอินโดแป็ซ้ฟิิิก ที่กุป็ระเที่ศในภมิ้ภาคต่า่ง
ร้้สกึถืงึความเส่ย้ำหุาย้ำท่ี่�ผู้้้กระที่ำาการชุั�วร้าย้ำเหุลา่น่ �ก่อขึ �น รัฐต่า่ง ๆ ต้่อง
ร่วมกนัป้็องกนัภยั้ำคกุคามเหุลา่น่ � เชุน่เด่ย้ำวกบััท่ี่�ต้่องร่วมกนัป้็องกนัภยั้ำ
คกุคามความมั�นคงแบับัดั �งเดมิ หุากป็ระย้ำกุต์่ใชุ้ความชุว่ย้ำเหุล้อด้านการ
พื้ฒันาได้ด่ จำะม่ป็ระโย้ำชุน์มากกวา่การชุว่ย้ำบัรรเที่าความที่กุข์ย้ำากของ
มนษุย์้ำ นอกจำากน่ � ย้ำงัสามารถืใชุ้เพ้ื้�อที่ำาใหุ้ชุมุชุนและป็ระเที่ศต่า่ง ๆ เข้ม
แข็งขึ �นต่อ่อิที่ธิิพื้ลท่ี่�ชุั�วร้าย้ำ   

การเดนิที่างส้ก่ารพื้ึ�งพื้าต่นเอง เป็็นคำาท่ี่�องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันา
ระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ใชุ้อธิิบัาย้ำวิธ่ิการที่ำางานร่วมกบััป็ระเที่ศหุุ้น
สว่นเพ้ื้�อชุว่ย้ำเหุล้อต่ลอดเส้นที่างการพื้ฒันาของป็ระเที่ศเหุลา่นั �นเอง
 แนวที่างน่ �อ้างอิงจำากป็ระสบัการณ์อนัลกึซ้ึ �งท่ี่�องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันา
ระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ได้รับัต่ลอดชุว่ง 50 ป่็ท่ี่�ผู้า่นมาในการขบัั
เคล้�อนความก้าวหุน้าของโลกผู้า่นการใชุ้ความชุว่ย้ำเหุล้อต่า่งป็ระเที่ศ
ของสหุรัฐฯ ท่ี่�ผู้ลกัดนัใหุ้หุลาย้ำสิ�งหุลาย้ำอย้ำา่งเกิดขึ �น ความชุว่ย้ำเหุล้อ
สร้างผู้ลกระที่บัท่ี่�ยิ้ำ�งใหุญ่ท่ี่�สดุเม้�อรวมเข้ากบััความมุง่มั�นและศกัย้ำภาพื้
ในหุม้ป่็ระชุาชุน ชุมุชุน ภาคเอกชุน และรัฐบัาลของป็ระเที่ศหุุ้นสว่น สิ�ง
ท่ี่�องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ที่ำาเป็็นสว่นใหุญ่
นั �นม่เป้็าหุมาย้ำเพ้ื้�อชุว่ย้ำเหุล้อป็ระเที่ศหุุ้นสว่นในการป็ลก้ฝัึงความมุง่มั�น
และศกัย้ำภาพื้ของต่น ชุว่ย้ำใหุ้ป็ระเที่ศเหุลา่นั �นกำาหุนดวตั่ถืปุ็ระสงค์และ
เส้นที่างของต่นเอง ต่ลอดจำนชุว่ย้ำสร้างการพื้ึ�งพื้าต่นเองและความพื้ร้อม
รับัม้อ 

องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ใหุ้คำาจำำากดัความ
ของการพื้ึ�งพื้าต่นเองวา่หุมาย้ำถืงึศกัย้ำภาพื้ในการวางแผู้น จำดัหุาเงินที่นุ
 และป็รับัใชุ้วิธ่ิการแก้ปั็ญหุากบััความท้ี่าที่าย้ำด้านการพื้ฒันาในท้ี่องถิื�น 
รวมถืงึความมุง่มั�นในการดำาเนินงานเหุลา่น่ �ใหุ้สำาเร็จำอย้ำา่งม่ป็ระสทิี่ธิิผู้ล
 ครอบัคลมุ และม่ความรับัผิู้ดชุอบั คำาจำำากดัความน่ �เป็็นพ้ื้ �นฐานใหุ้แก่
แนวที่างการชุว่ย้ำเหุล้อต่า่งป็ระเที่ศ ซ้ึ�งสะท้ี่อนใหุ้เหุน็ถืงึที่ั �งหุลกัฐานท่ี่�
หุนว่ย้ำงานได้รวบัรวมและคา่นิย้ำมท่ี่�คำ �าจำนุการที่ำางานขององค์กรเพ้ื้�อการ

สู่่� การพ่ึ่งพึ่าตนเอง

การื่ช่วยุเหล่อด้่านการื่พฒันา

ช่วยุให้ปรื่ะเทศในอนิโด่แปซิฟิิิก

ช่วยุเหล่อตนเองได้่
นาย้ำ บัร้ซ้ แมกฟิาร์แลนด์/องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ

แรงงานในเนปาลทัำาดอกไม�จากเปลอ่กไม�ลอ็กติาและเติรียมส่งออก

เจำสนั ฮส้ต่นั/องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ

การเดิินทาง
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พื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ เม้�อป็ระเที่ศต่า่ง ๆ พื้ึ�งพื้าต่นเองมาก
ขึ �น ป็ระเที่ศเหุลา่นั �นก็จำะสามารถืกำาหุนดเส้นที่างการพื้ฒันาของต่นเอง
และหุาหุนที่างจำดัการกบััอปุ็สรรคระหุวา่งที่างได้ โดย้ำการพื้ึ�งพื้าต่นเอง
นั �นหุมาย้ำรวมถืงึความพื้ร้อมรับัม้อ ซ้ึ�งองค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่ง
ป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ใหุ้คำาจำำากดัความวา่เป็็นความสามารถืของผู้้้คน
 ครัวเร้อน ชุมุชุน ป็ระเที่ศ และระบับัในการบัรรเที่า ป็รับัต่วัใหุ้เข้ากบัั
 และฟ้ิ�นฟิจ้ำากอาการต่กใจำและความเคร่ย้ำดในลกัษณะท่ี่�ลดความเป็ราะ
บัางในระย้ำะย้ำาวและเอ้ �อต่อ่การเต่บิัโต่แบับัครอบัคลมุ 

การพื้ึ�งพื้าต่นเองและความพื้ร้อมรับัม้อเป็็นสว่นป็ระกอบัท่ี่�สำาคญั
ในต้่นแบับัขององค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ซ้ึ�งสม
เหุต่สุมผู้ล เม้�อมองดบ้ัรรดาป็ระเที่ศท่ี่�ม่เสถ่ืย้ำรภาพื้และป็ระสบัความ
สำาเร็จำมากท่ี่�สดุในโลก ป็ระเที่ศเหุลา่นั �นเป็็นป็ระเที่ศท่ี่�ม่ป็ระชุากรท่ี่�ได้รับั
การศกึษาด่ ม่สขุภาพื้ด่ และเจำริญรุ่งเร้อง ซ้ึ�งม่สว่นร่วมในเศรษฐกิจำท่ี่�ม่
พื้ลวตั่และไมแ่บัง่แย้ำก พื้ร้อมกบััรัฐบัาลท่ี่�ม่ความสามารถืและต่อบัสนอง
ต่อ่พื้ลเม้องของต่น ในที่างกลบัักนั เม้�อป็ระชุากรที่กุข์
ย้ำากและเศรษฐกิจำที่รุดโที่รมลง จำะสง่ผู้ลใหุ้เกิดความ
ไร้เสถ่ืย้ำรภาพื้และความลำาบัากย้ำากแค้น เม้�อรัฐบัาล
ล้มเหุลวในการที่ำาหุน้าท่ี่�รับัใชุ้ป็ระชุาชุนที่ั �งป็วง ความ
ไมส่งบัจำะเกิดขึ �น ซ้ึ�งหุากไมไ่ด้รับัการแก้ไขก็จำะนำาไป็ส้่
ความไมม่ั�นคงและความวุน่วาย้ำในท่ี่�สดุ 

ในระย้ำะย้ำาว ความมั�นคงท่ี่�ย้ำั�งย้้ำนในภมิ้ภาคน่ �ขึ �น
อย้ำ้ก่บััการอย้ำ้ร่่วมกนัอย้ำา่งเที่า่เท่ี่ย้ำมของที่กุป็ระเที่ศภาย้ำใต้่ความเข้าใจำ
ร่วมกนัเก่�ย้ำวกบััหุลกันิต่ิธิรรม การใชุ้อำานาจำอธิิป็ไต่ย้ำอย้ำา่งเต่ม็ท่ี่� และ
การค้นหุาศกัย้ำภาพื้ท่ี่�ต่นเองเป็็นผู้้้กำาหุนด การแขง่ขนัท่ี่�เป็็นธิรรมและ
ต่ลาดท่ี่�เสร่ ย้ำตุ่ิธิรรม และเปิ็ดกว้าง ที่ั �งในเชิุงพื้าณิชุย์้ำและในเชิุงแนวคดิ
นั �น ชุว่ย้ำใหุ้ความสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งชุมุชุนและระหุวา่งป็ระเที่ศเกิดสมดลุ
เพ้ื้�อรักษาเสถ่ืย้ำรภาพื้และความเจำริญรุ่งเร้อง ในการสร้างความมั�นคง
ที่ั �งในระดบััป็ระเที่ศและระหุวา่งป็ระเที่ศ แต่ล่ะป็ระเที่ศจำะต้่องเอาชุนะ
ความเป็ราะบัางของต่นและกลาย้ำเป็็นรัฐท่ี่�พื้ร้อมรับัม้อ พื้ึ�งพื้าอำานาจำ
อธิิป็ไต่ย้ำของต่นเอง และเป็็นรัฐเอกราชุ รวมที่ั �งได้รับัการย้ำอมรับัจำาก
ป็ระชุาคมโลกอย้ำา่งสมบัร้ณ์

องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ที่ำาใหุ้แนวที่าง
น่ �เป็็นจำริงผู้า่นแนวที่างการดำาเนินงานระดบััป็ระเที่ศ ซ้ึ�งที่ำาหุน้าท่ี่�เป็็น
เคร้�องม้อหุลกัท่ี่�ที่ำาใหุ้มองเหุน็ภาพื้ขององค์กรเก่�ย้ำวกบััการจำดัการด้าน
การพื้ึ�งพื้าต่นเองในป็ระเที่ศท่ี่�กำาหุนด โดย้ำอ้างอิงจำากต่วัชุ่ �วดัภาย้ำนอกท่ี่�
เป็็นสาธิารณะ 17 ข้อซ้ึ�งสรุป็แนวคดิเก่�ย้ำวกบััความมุง่มั�นและข่ดความ
สามารถืในหุลากหุลาย้ำมิต่ ิที่างองค์กรได้จำดัที่ำาแนวที่างการดำาเนินงาน
ระดบััป็ระเที่ศราย้ำป่็ใหุ้แก่ป็ระเที่ศที่ั �งหุมด 137 ป็ระเที่ศท่ี่�ม่ราย้ำได้ต่ำ�า
และป็านกลางต่ามการจำำาแนกของธินาคารโลก และที่ำาใหุ้แนวที่างเหุลา่
นั �นเข้าถืงึได้โดย้ำสาธิารณะ ดแ้นวที่างการดำาเนินงานระดบััป็ระเที่ศได้ท่ี่� 
https://selfreliance.usaid.gov/ 

แนวที่างการดำาเนินงานเหุลา่น่ �ใชุ้เพ้ื้�อป็ระเมินวา่ป็ระเที่ศหุนึ�ง ๆ
 อย้ำ้ ่ณ จำดุใดในเส้นที่างการพื้ฒันา ซ้ึ�งการสนที่นากบััรัฐบัาลท่ี่�เป็็นหุุ้น
สว่น ภาคเอกชุน ภาคป็ระชุาสงัคม และผู้้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย้ำอ้�น ๆ ชุว่ย้ำ
เพิื้�มพื้น้ความเข้าใจำในวิถ่ืท่ี่�ป็ระเที่ศนั �น ๆ มุง่ไป็ จำากจำดุนั �น องค์กรเพ้ื้�อ
การพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ จำะสามารถืใชุ้ที่กุแนวที่างท่ี่�
ม่เพ้ื้�อเร่งกระบัวนการได้ แนวที่างสองอย้ำา่งท่ี่�ม่ความสำาคญัอย้ำา่งยิ้ำ�ง

 ได้แก่ การจำดัหุาเงินที่นุเพ้ื้�อการพื้ึ�งพื้าต่นเอง และการม่สว่นร่วมของ
ภาคเอกชุน การจำดัหุาเงินที่นุเพ้ื้�อการพื้ึ�งพื้าต่นเองเป็็นแนวที่างในการ
เสริมสร้างความสามารถืของป็ระเที่ศใหุ้บัริหุารจำดัการที่รัพื้ย้ำากรของ
ต่นเองได้ด่ยิ้ำ�งขึ �น ขณะท่ี่�การม่สว่นร่วมของภาคเอกชุนจำะสง่เสริมสภาพื้
แวดล้อมต่ลาดใหุ้แข็งแกร่งและสง่เสริมวิธ่ิการแก้ปั็ญหุาความท้ี่าที่าย้ำใน
การพื้ฒันาท่ี่�ม่แรงกระตุ่้นมาจำากต่ลาด องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่ง
ป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ม่สว่นร่วมกบััรัฐบัาลหุุ้นสว่นเพ้ื้�อมุง่เน้นไป็ท่ี่�การ
สร้างความมุง่มั�นและศกัย้ำภาพื้ ซ้ึ�งเป็็นการเสริมสร้างความร่วมม้อใน
ขณะท่ี่�การพื้ึ�งพื้าต่นเองเต่ิบัโต่ขึ �น โดย้ำใชุ้โครงการและกิจำกรรมเฉพื้าะ
เพ้ื้�อใหุ้บัรรลผุู้ลลพัื้ธ์ิน่ �

แม้วา่การท่ี่�ป็ระเที่ศและสงัคมต่า่ง ๆ กำาหุนดเส้นที่างการพื้ึ�งพื้า
ต่นเองด้วย้ำต่นเองจำะเป็็นเร้�องสำาคญัอย้ำา่งยิ้ำ�ง แต่จ่ำากป็ระสบัการณ์ของ
องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ที่ำาใหุ้ที่ราบัวา่บัาง
เส้นที่างได้ผู้ลด่กวา่เส้นที่างอ้�น ๆ วิธ่ิการแก้ปั็ญหุาแบับัอ้างอิงต่ลาด

โดย้ำร่วมม้อกบััภาคเอกชุนม่แนวโน้มท่ี่�จำะม่ความย้ำั�งย้้ำนมากกวา่การ
ลงที่นุเพ่ื้ย้ำงครั �งเด่ย้ำวท่ี่�ต่อบัสนองเพ่ื้ย้ำงความต้่องการเฉพื้าะหุน้าเที่า่นั �น
 การใชุ้แนวที่างป็ฏิิบัตั่ิด้านการพื้ฒันาแบับัครอบัคลมุต่ั �งแต่ต้่่นที่ำาใหุ้
ได้ผู้ลลพัื้ธ์ิเชิุงบัวกเร็วขึ �น และก่อใหุ้เกิดความมุง่มั�นจำากสงัคมโดย้ำรวม
 นอกจำากน่ � การเริ�มด้วย้ำแนวที่างป็ฏิิบัตั่ท่ิี่�โป็ร่งใสและม่ความรับัผิู้ดชุอบั
 และการคงไว้ซ้ึ�งหุลกัการเหุลา่นั �นในที่กุระดบััของรัฐบัาลและสงัคม ย้ำงั
ชุว่ย้ำผู้ลกัดนัใหุ้เกิดความสำาเร็จำอ่กด้วย้ำ การสร้างศกัย้ำภาพื้ของมนษุย์้ำ
และศกัย้ำภาพื้ของสถืาบันัที่ั�วที่ั �งภาคเศรษฐกิจำ ป็ระชุาสงัคม รัฐบัาล 
และป็ระชุากร เป็็นสิ�งสำาคญัในการสร้างความสมดลุแก่วิธ่ิการแก้ปั็ญหุา 
เพ้ื้�อใหุ้แนใ่จำวา่วิธ่ิการแก้ปั็ญหุาเหุลา่นั �นจำะคงอย้ำ้ต่่อ่ไป็   

ความชุว่ย้ำเหุล้อด้านการพื้ฒันาชุว่ย้ำเสริมสร้างด้านกลาโหุมและการ
ที่ต้่เพ้ื้�อป็กป้็องความมั�นคงในอินโดแป็ซ้ฟิิิก แนวที่างการเดนิที่างส้ก่าร
พื้ึ�งพื้าต่นเองขององค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ชุว่ย้ำ
ขจำดัภยั้ำคกุคามจำากต้่นกำาเนิด เสริมสร้างโอกาสที่างเศรษฐกิจำและความ
สมัพื้นัธ์ิที่างการค้า สร้างความก้าวหุน้าแก่เสร่ภาพื้และป็ระชุาธิิป็ไต่ย้ำ
 รวมที่ั �งใหุ้ความสมัพื้นัธ์ิท่ี่�เชุ้�อถ้ือได้เพ้ื้�อรับัรองวา่พื้นัธิมิต่รและหุุ้นสว่น
จำะอย้ำ้เ่ค่ย้ำงข้างผู้้้ ท่ี่�ลำาบัากเม้�อเกิดภยั้ำพิื้บัตั่ ิภาย้ำใต้่ความพื้ย้ำาย้ำามของ
สหุรัฐฯ พื้นัธิมิต่ร และหุุ้นสว่นท่ี่�ม่ความคดิคล้าย้ำกนั ท้ี่าย้ำท่ี่�สดุ เป้็าหุมาย้ำ
ของความชุว่ย้ำเหุล้อต่า่งป็ระเที่ศของที่างองค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่ง
ป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ต้่องเป็็นการกำาจำดัความจำำาเป็็นในการม่อย้ำ้ข่อง
หุนว่ย้ำงานเอง ที่กุป็ระเที่ศและที่กุเขต่แดนจำะป็ระสบัความสำาเร็จำเม้�อ
ต่า่งฝ่ึาย้ำต่า่งป็ระสบัความสำาเร็จำ 

นาย้ำบัร้ซ้ แมกฟิาร์แลนด์ เป็็นท่ี่�ป็รึกษาอาวโุสด้านการพื้ฒันาขององค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศ
ของสหุรัฐฯ แหุง่กองบัญัชุาการสหุรัฐฯ ป็ระจำำาภาคพ้ื้ �นอินโดแป็ซ้ฟิิิก บัที่ความน่ �เร่ย้ำบัเร่ย้ำงจำาก 
กรอบัการที่ำางานด้านนโย้ำบัาย้ำขององค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ โดย้ำความคดิเหุน็
ในบัที่ความเป็็นของผู้้้ เข่ย้ำนเอง

ความช่�วยเหลืือสู่ร้างผลืกระทบท่ย่งใหญ่�ท่สุู่ดิเม่อรวมเข้้า
กับความมุ�งม่นแลืะศัักยภาพึ่ในหม่�ประช่าช่น ชุ่มช่น ภาค
เอกช่น แลืะรัฐบาลืข้องประเทศัหุ้นสู่�วน
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บังักลาเที่ศ

เนป็าล

อินโดน่เซ่้ย้ำ

พื้มา่

ฟิิลปิ็ปิ็นส์

อินเด่ย้ำ

เว่ย้ำดนาม

กมัพื้ชุ้า

ศร่ลงักา

ต่มิอร์-เลสเต่

สหุพื้นัธิรัฐไมโครน่เซ่้ย้ำ

สาธิารณรัฐป็ระชุาชุนจ่ำน

ป็าปั็วนิวกิน่

ลาว

ไที่ย้ำ

มองโกเล่ย้ำ

ผู้ได้่รัื่บเงนิช่วยุเหล่อจีากองค์กรื่เพ่�อการื่พฒันารื่ะหว่างปรื่ะเทศ

ข่องสิหรัื่ฐฯ	ในอนิโด่แปซิฟิิิก	25	อันด่บัแรื่ก

ท่ี่�มา: องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ 
https://results.usaid.gov/results/sector?fiscalYear=2018

สหุรัฐอเมริกาม่ความมุง่มั�นมาอย้ำา่งย้ำาวนานต่อ่ป็ระเที่ศเพ้ื้�อนบ้ัานใน
อินโดแป็ซ้ฟิิิกและมิต่รป็ระเที่ศ ในการสง่เสริมแนวคดิภมิ้ภาคอินโด

แป็ซ้ฟิิิกท่ี่�สงบั เสร่ และเปิ็ดกว้าง สิ�งท่ี่�ม่ความสำาคญัเพิื้�มขึ �นสำาหุรับัสหุรัฐฯ
 ค้อความสมัพื้นัธ์ิและการม่สว่นร่วมกบััที่ั�วที่ั �งภมิ้ภาคเมลาน่เซ่้ย้ำ ไมโครน่เซ่้ย้ำ
 และพื้อลน่ิเชุ่ย้ำ

ในระหุวา่งการป็ระชุมุกบััผู้้้นำาป็ระเที่ศหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกในการป็ระชุมุ
สมชัุชุาสหุป็ระชุาชุาต่เิม้�อเด้อนกนัย้ำาย้ำน พื้.ศ. 2562 นาย้ำไมค์ ป็อมเป็โอ
 รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ ได้ป็ระกาศมอบัเงินชุว่ย้ำ
เหุลอ้ก้อนใหุมจ่ำำานวน 65 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 2 พื้นัล้านบัาที่)  
ซ้ึ�งเป็็นสว่นเพิื้�มเต่มิจำากเงินชุว่ย้ำเหุลอ้จำำานวน 36.5 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ  
(ป็ระมาณ 1.1 พื้นัล้านบัาที่) ท่ี่�ป็ระกาศมอบัใหุ้ในการป็ระชุมุป็ระเที่ศหุม้่
เกาะแป็ซ้ฟิิิกครั �งท่ี่� 50 เม้�อเด้อนก่อนหุน้า นอกเหุน้อจำากความมุง่มั�นดงั
กลา่วแล้ว สหุรัฐฯ ย้ำงัลงที่นุเป็็นมล้คา่ 350 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ
 1.08 หุม้�นล้านบัาที่) ต่อ่ป่็ในโครงการ ความชุว่ย้ำเหุลอ้ และป็ฏิิบัตั่กิาร
ต่า่ง ๆ เพ้ื้�อสร้างอนาคต่ท่ี่�รุ่งเร้องมากขึ �นสำาหุรับัภมิ้ภาคน่ � ต่ามราย้ำงานของ
กระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ

กระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ กลา่ววา่ "สหุรัฐอเมริกาได้ร่วมม้อและ
จำะร่วมม้อกบััหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกต่อ่ไป็ เพ้ื้�อรับัม้อกบััความท้ี่าที่าย้ำระดบััโลก
และระดบััภมิ้ภาค รวมที่ั �งสง่เสริมความมั�นคงและเสถ่ืย้ำรภาพื้ระดบััภมิ้ภาค
 สร้างความก้าวหุน้าแก่การเต่บิัโต่อย้ำา่งย้ำั�งย้้ำน จำดัการความท้ี่าที่าย้ำที่างสิ�ง

แวดล้อม ต่อบัสนองต่อ่ภยั้ำธิรรมชุาต่ ิและเสริมสร้างความผู้ก้พื้นัระหุวา่ง
ผู้้้คนด้วย้ำกนั"

สหุรัฐฯ ใหุ้ความชุว่ย้ำเหุลอ้ครั �งใหุมแ่ก่ภมิ้ภาคน่ �เป็็นมล้คา่มากกวา่ 100 
ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 3.11 พื้นัล้านบัาที่) ภาย้ำใต้่คำามั�นสญัญา
แป็ซ้ฟิิิกซ้ึ�งเป็็นสว่นหุนึ�งของย้ำทุี่ธิศาสต่ร์อินโดแป็ซ้ฟิิิก โดย้ำองค์กรเพ้ื้�อการ
พื้ฒันาระหุวา่งป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ใหุ้ความชุว่ย้ำเหุลอ้ครั �งใหุมเ่ป็็นมล้คา่
มากกวา่ 63 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 1.96 พื้นัล้านบัาที่) ซ้ึ�งมากกวา่
ความชุว่ย้ำเหุลอ้ด้านการพื้ฒันาเป็็นสองเที่า่จำากป่็ก่อนหุน้าน่ � ต่ามราย้ำงาน
ของกระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ

ราย้ำละเอ่ย้ำดการใชุ้จำา่ย้ำเงินเพ้ื้�อการม่สว่นร่วมในแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�กระที่รวงการ
ต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ ระบั ุม่ดงัน่ �
 • การื่ปรัื่บปรุื่งความพร้ื่อมรัื่บม่อต่อความท้าทายุทางสิิ�ง
แวด่ล้อม:สหุรัฐฯ วางแผู้นท่ี่�จำะทีุ่ม่เงิน 10 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ
 311 ล้านบัาที่) เพ้ื้�อใหุ้การสนบััสนนุความพื้ร้อมรับัม้อต่อ่ภยั้ำพิื้บัตั่ ิการ
พื้ย้ำากรณ์อากาศ และเพ้ื้�อแก้ไขความท้ี่าที่าย้ำที่างสิ�งแวดล้อมในภมิ้ภาค
แป็ซ้ฟิิิก โดย้ำกระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ กลา่ววา่ "สหุรัฐอเมริกา
ต่ระหุนกัวา่การจำดัการความเส้�อมโที่รมของสิ�งแวดล้อมและการ
เป็ล่�ย้ำนแป็ลงของสภาพื้ภมิ้อากาศเป็็นสิ�งสำาคญัอนัดบััต้่น ๆ ในแป็ซ้ฟิิิก
 เน้�องจำากภยั้ำคกุคามท่ี่�เกิดจำากระดบัันำ �าที่ะเลท่ี่�สง้ขึ �นและความเป็ราะบัาง
ของภมิ้ภาคต่อ่ภยั้ำพิื้บัตั่ทิี่างธิรรมชุาต่"ิ

เจ้ำาหุน้าท่ี่� ฟิอิรัมั

สิหรัื่ฐฯ	เพิ�มความช่วยุเหล่อแก่ปรื่ะเทศในหมู่เกาะแปซิฟิิิก
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วานอ้าต่ ้

เกาหุล่เหุน้อ

หุม้เ่กาะโซ้โลมอน

ซ้ามวั

ป็าเลา

ฟิิจิำ

มาเลเซ่้ย้ำ

หุม้เ่กาะมาร์แชุลล์

ต่องงา

17
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24

25

1	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 31.18 ล้านบัาที่)

0.983	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ (ป็ระมาณ 30.64 ล้านบัาที่)

0.739	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 23.04 ล้านบัาที่)

0.572	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ (ป็ระมาณ 17.83 ล้านบัาที่)

0.361	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 11.25 ล้านบัาที่)

0.354	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 11.03 ล้านบัาที่)

0.296	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ (ป็ระมาณ 9.22 ล้านบัาที่)

0.254	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 7.91 ล้านบัาที่)

0.369	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 11.50 ล้านบัาที่)
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219	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 6.82 พื้นัล้านบัาที่)

150	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 4.67 พื้นัล้านบัาที่)

135	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 4.20 พื้นัล้านบัาที่)

128	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 3.99 พื้นัล้านบัาที่)

110	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 3.42 พื้นัล้านบัาที่)

95	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ (ป็ระมาณ 2.96 พื้นัล้านบัาที่)

70	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 2.18 พื้นัล้านบัาที่)

62	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ (ป็ระมาณ 1.93 พื้นัล้านบัาที่)

23	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 717 ล้านบัาที่)

19	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 592 ล้านบัาที่)

15	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 467 ล้านบัาที่)

10	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 311 ล้านบัาที่)

7.4	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 230 ล้านบัาที่)

6.2	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 193 ล้านบัาที่)

4.4	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 137 ล้านบัาที่)

3	ล้านด่อลลาร์ื่สิหรัื่ฐ	(ป็ระมาณ 93.5 ล้านบัาที่)
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 • การื่สิร้ื่างโครื่งสิร้ื่างพ่ �นฐานท้�ยุ่ด่หยุุ่นและการื่ข่ยุายุการื่เช่�อม
ต่อ:สหุรัฐฯ ได้มอบัเงินชุว่ย้ำเหุล้อเร่งดว่นจำำานวน 23 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ
 (ป็ระมาณ 717 ล้านบัาที่) ในชุว่งป็ลาย้ำ พื้.ศ. 2562 เพ้ื้�อสร้างระบับั
ไฟิฟ้ิาใหุ้ป็าปั็วนิวกิน่ และกำาลงัที่ำางานร่วมกบััออสเต่รเล่ย้ำ ญ่�ป็ุ่ น และ
นิวซ่้แลนด์ เพ้ื้�อใหุ้พ้ื้ �นท่ี่�อย้ำา่งน้อย้ำร้อย้ำละ 70 ของภมิ้ภาคแป็ซ้ฟิิิกม่กระแส
ไฟิฟ้ิาใชุ้ภาย้ำใน พื้.ศ. 2573 นอกจำากน่ � องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่ง
ป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ ย้ำงัจำะมอบัเงินจำำานวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ  
(ป็ระมาณ 233 ล้านบัาที่) เพ้ื้�อชุว่ย้ำขย้ำาย้ำการเชุ้�อมต่อ่บัรอดแบันด์ที่ั�วที่กุ
ป็ระเที่ศในหุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกอ่กด้วย้ำ

 • การื่เสิริื่มสิร้ื่างการื่ปกครื่องท้�ด่:้สหุรัฐฯ จำะมอบัเงินจำำานวน 15 ล้าน
ดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 467 ล้านบัาที่) "เพ้ื้�อสง่เสริมการป็กครองท่ี่�เข้ม
แข็ง เป็็นธิรรม และต่อบัสนองเร็วภาย้ำในภมิ้ภาค ซ้ึ�งจำะเสริมสร้างความ
สามารถืใหุ้พื้ลเม้อง ชุว่ย้ำต่อ่ส้้กบััการที่จุำริต่ และเสริมสร้างเอกราชุของ
ป็ระเที่ศต่า่ง ๆ" โดย้ำเป็็นสว่นหุนึ�งของโครงการริเริ�มความโป็ร่งใสของอินโด
แป็ซ้ฟิิิก อ่กที่ั �งศน้ย์้ำการม่สว่นร่วมระดบััโลกของกระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศ
สหุรัฐฯ ย้ำงัที่ำางานเพ้ื้�อเสริมสร้างการฝึึกอมรมและการราย้ำงานด้านส้�อสาร
มวลชุนในท้ี่องถิื�นด้วย้ำ

 • การื่เสิริื่มสิร้ื่างความมั�นคงทางทะเล:องค์กรเพ้ื้�อการพื้ฒันาระหุวา่ง
ป็ระเที่ศของสหุรัฐฯ จำะมอบัเงินจำำานวนมากถืงึ 7.5 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ  
(ป็ระมาณ 233 ล้านบัาที่) เพ้ื้�อชุว่ย้ำเหุลอ้หุม้เ่กาะแป็ซ้ฟิิิกใหุ้หุย้ำดุการที่ำา
ป็ระมงท่ี่�ผิู้ดกฎหุมาย้ำ ขาดการราย้ำงาน และไร้การควบัคมุในเขต่เศรษฐกิจำ
พิื้เศษของต่น

 • การื่เสิริื่มสิร้ื่างความร่ื่วมม่อด้่านความมั�นคง:กระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศ
สหุรัฐฯ จำะสง่ท่ี่�ป็รึกษาไป็ย้ำงัฟิิจิำ ป็าเลา และหุม้เ่กาะโซ้โลมอนเพ้ื้�อเสริม
สร้างความมั�นคง ในฟิิจิำ จำะม่การสง่ท่ี่�ป็รึกษานโย้ำบัาย้ำย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ด้าน
กลาโหุมและการป็ฏิิร้ป็การวางแผู้นใหุ้เข้าร่วมกบัักระที่รวงกลาโหุมฟิิจิำ
 ในป็าเลา ท่ี่�ป็รึกษาท่ี่�เข้าร่วมกบััแผู้นกบังัคบััใชุ้กฎหุมาย้ำที่างที่ะเลของ
กระที่รวงย้ำตุ่ธิิรรมจำะชุว่ย้ำเหุล้อในการเริ�มดำาเนินการศน้ย์้ำกฎหุมาย้ำที่าง
ที่ะเลแหุง่ใหุม ่ในหุม้เ่กาะโซ้โลมอน ท่ี่�ป็รึกษาท่ี่�เข้าร่วมกบัักองกำาลงัต่ำารวจำ
หุม้เ่กาะโซ้โลมอนของกระที่รวงต่ำารวจำและความมั�นคงของชุาต่จิำะเสริม
สร้างการป็กครองและความมั�นคงที่างที่ะเล

 • การื่สิร้ื่างศักยุภาพทางไซิเบอร์ื่:สหุรัฐอเมริกาจำดัการป็ระชุมุเชิุงป็ฏิิบัตั่ิ
การวา่ด้วย้ำการสร้างศกัย้ำภาพื้ในเด้อนสงิหุาคม พื้.ศ. 2562 สำาหุรับัหุม้่
เกาะแป็ซ้ฟิิิกในด้านการพื้ฒันาย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างไซ้เบัอร์ระดบััชุาต่ ิการ
บัริหุารความเส่�ย้ำงและการต่อบัสนองต่อ่เหุต่กุารณ์ ต่ลอดจำนการจำดัการ
คล้�นความถ่ื�บัรอดแบันด์และการเชุ้�อมต่อ่ดจิิำที่ลั
"สหุรัฐอเมริกาเป็็นและจำะเป็็นป็ระเที่ศในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิกเสมอ" จำาก

ราย้ำงานในเด้อนพื้ฤศจิำกาย้ำน พื้.ศ. 2562 ของกระที่รวงการต่า่งป็ระเที่ศสหุรัฐฯ 
ท่ี่�ชุ้�อ "อินโดแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิ็ดกว้าง: การสร้างความก้าวหุน้าแก่วสิยั้ำที่ศัน์
ร่วม" "เรามุง่มั�นท่ี่�จำะคำ �าจำนุอินโดแป็ซ้ฟิิิกท่ี่�เสร่และเปิ็ดกว้าง ท่ี่�ซ้ึ�งที่กุป็ระเที่ศที่ั �ง
ใหุญ่และเลก็ต่า่งม่ความมั�นคงในอำานาจำอธิิป็ไต่ย้ำของต่น และสามารถืแสวงหุา
การเต่บิัโต่ที่างเศรษฐกิจำท่ี่�สอดคล้องกบัักฎหุมาย้ำระหุวา่งป็ระเที่ศและหุลกัการ
แขง่ขนัท่ี่�เป็็นธิรรมได้ เราจำะต่อ่ส้้อย้ำา่งเอาจำริงเอาจำงักบััความพื้ย้ำาย้ำามท่ี่�จำะ
จำำากดัเอกราชุและเสร่ภาพื้ในการเลอ้กของป็ระเที่ศในอินโดแป็ซิ้ฟิิก"  o



เป็็นอาวุุธเป็็นอาวุุธการใช้้มััลแวร์เรียกค่่าไถ่่

ไม่ใช่เพียงแค่้ค้ำาถืามว่์าจีะจ่ีายหร่อิไม่จ่ีาย

ารโจมตีีองค์์กรภาค์รัฐและเอกชนโดยใช้มลัแวร์เรียก
ค์า่ไถ่่เป็็นอาวธุกำาลงัแพร่ไป็อยา่งรวดเร็วทั่ั�วโลก ซึ่่�ง

มลัแวร์เรียกค์า่ไถ่่คื์อซึ่อฟต์ีแวร์ทีั่�เป็็นอนัตีรายหรือทีั่�เรียกสั้ั �น ๆ 
วา่ มลัแวร์ ซึ่่�งใช้ปิ็ดกั �นไมใ่ห้เหยื�อเข้้าสั้่ร่ะบบข้องตีนได้

แฮกเกอร์ใช้มลัแวร์เรียกค์า่ไถ่่เป็็นอาวธุด้วยยทุั่ธวิธีการ
ข้่ก่รรโชกสั้องชั �นเพื�อข้ม่ข้่เ่หยื�อให้จา่ยค์า่ไถ่่จำานวนมาก โดย
แผนการป็ระกอบด้วยสั้องข้ั �นตีอน อนัดบัแรก แฮกเกอร์รับป็าก
วา่จะถ่อดรหสัั้ระบบค์อมพิวเตีอร์ข้องเหยื�อหากเหยื�อยอมจา่ย
เงิน จากนั �น แฮกเกอร์จะกดดนัเหยื�อโดยข้่ว่า่จะป็ลอ่ยไฟล์ข้้อมล่

ทีั่�ละเอียดออ่นข้องเหยื�อออกสั้่ส่ั้าธารณะ ซึ่่�งบอ่ยค์รั �งเป็็นไป็เพื�อ
เรียกเงินค์า่ไถ่่เพิ�ม 

มลัแวร์เรียกค์า่ไถ่่แบง่ออกเป็็นสั้องป็ระเภทั่ นั�นคื์อแบบเข้้า
รหสัั้และแบบลอ็กข้้อมล่ มลัแวร์เรียกค์า่ไถ่่แบบเข้้ารหสัั้ จะเข้้า
รหสัั้ไฟล์ข้้อมล่และระบบโดยเรียกร้องให้เหยื�อจา่ยเงินค์า่ไถ่่เพื�อ
รับกญุแจถ่อดรหสัั้สั้ำาหรับก่้ คื์นไฟล์ข้้อมล่ สั้ว่นมลัแวร์เรียกค์า่ไถ่่
แบบลอ็กข้้อมล่ จะปิ็ดกั �นการเข้้าถ่ง่บญัชีผ่้ใช้หรือไฟล์โดยเรียก
ร้องให้เหยื�อจา่ยเงินค์า่ไถ่่เพื�อรับรหสัั้ป็ลดลอ็ก

บริษััทั่บางแหง่ทีั่�ตีกเป็็นเหยื�อต้ีองทั่ำาตีามข้้อเรียกร้องข้อง
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แฮกเกอร์และจำา่ย้ำคา่ไถ่ื ในวนัท่ี่� 31 ธินัวาคม พื้.ศ. 2562 แฮกเกอร์
ได้ใชุ้มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืโซ้ดิโนคบิั/ิร่วิลโจำมต่่บัริษัที่แลกเป็ล่�ย้ำนเงินต่รา
ต่า่งป็ระเที่ศท่ี่�ชุ้�อ ที่ราเวลเอก็ซ์้ โดย้ำแฮกเกอร์ได้เข้าไป็ในเซ้ร์ิฟิเวอร์
ของบัริษัที่ที่ราเวลเอก็ซ์้เป็็นเวลาหุลาย้ำเด้อนและขโมย้ำข้อมล้ท่ี่�ม่
ความละเอ่ย้ำดออ่นจำำานวน 5 กิกะไบัต์่ ก่อนจำะพื้ย้ำาย้ำามข้ก่รรโชุก
เงินจำำานวน 6 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 186 ล้านบัาที่) ต่าม
ราย้ำงานของบ่ับ่ัซ่้เม้�อวนัท่ี่� 7 มกราคม พื้.ศ. 2563 ท้ี่าย้ำท่ี่�สดุ บัริษัที่
ที่ราเวลเอก็ซ์้ได้จำา่ย้ำเงินคา่ไถ่ืไป็ป็ระมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ
 (ป็ระมาณ 71 ล้านบัาที่) ต่ามราย้ำงานของหุนงัส้อพิื้มพ์ื้เดอิะ
วัอิลล์ส์ตรีัทเจัอิร์ันลัเม้�อวนัท่ี่� 9 เมษาย้ำน พื้.ศ. 2563

บัริษัที่อ้�น ๆ ท่ี่�ต่กเป็็นเหุย้้ำ�อแล้วไมย่้ำอมจำา่ย้ำเงิน ผู้ลสดุท้ี่าย้ำม่แต่่
ต้่องเผู้ชิุญกบััปั็ญหุาการรั�วไหุลของข้อมล้ ใน พื้.ศ. 2562 แฮกเกอร์
กลุม่หุนึ�งใชุ้มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื เมซ้ โจำมต่่บัริษัที่จำดัหุาพื้นกังานรักษา
ความป็ลอดภยั้ำท่ี่�ชุ้�อวา่อลัไลด์ ย้ำนิ้เวอร์แซ้ล โดย้ำเร่ย้ำกเงินจำำานวน 300 
บัติ่คอย้ำน์หุร้อป็ระมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 71 ล้าน
บัาที่) แฮกเกอร์กลุม่ดงักลา่วได้ขโมย้ำข้อมล้ความลบััจำำานวนมากก่อน
ท่ี่�จำะเข้ารหุสัเคร้อขา่ย้ำไว้โดย้ำท่ี่�บัริษัที่อลัไลด์ ย้ำนิ้เวอร์แซ้ล ไมท่ี่ราบั

จำากนั �น กลุม่แฮกเกอร์เมซ้ก็เพิื้�มแรงกดดนัแก่บัริษัที่อลัไลด์  
ย้ำนิ้เวอร์แซ้ล โดย้ำต่ดิต่อ่ใหุ้ราย้ำละเอ่ย้ำดการรั�วไหุลของข้อมล้ดงักลา่ว 
แก่เวบ็ัไซ้ต์่ใหุ้ความชุว่ย้ำเหุลอ้เก่�ย้ำวกบััคอมพิื้วเต่อร์ท่ี่�ชุ้�อวา่  
บัลบ่ัปิ็งคอมพิื้วเต่อร์ ราย้ำงานของบัลบ่ัปิ็งคอมพิื้วเต่อร์เม้�อวนัท่ี่� 21 
พื้ฤศจิำกาย้ำน พื้.ศ. 2562 ระบัวุา่ แฮกเกอร์ข้จ่ำะป็ลอ่ย้ำข้อมล้ความลบัั
ของบัริษัที่อลัไลด์ ย้ำนิ้เวอร์แซ้ล จำำานวน 700 เมกะไบัต์่ และเพิื้�มเงินคา่
ไถ่ืเป็็นจำำานวน 3.8 ล้านดอลลาร์สหุรัฐ (ป็ระมาณ 118 ล้านบัาที่) 
แต่บ่ัริษัที่อลัไลด์ ย้ำนิ้เวอร์แซ้ล ไมย่้ำอมจำา่ย้ำ การโจำมต่่เป็็นท่ี่�รับัร้้ของ
สาธิารณชุนเม้�อแฮกเกอร์โพื้สต์่ข้อมล้ดงักลา่วลงในฟิอรั�มแฮกเกอร์
และมลัแวร์ของรัสเซ่้ย้ำ 

การโจำมต่่บัริษัที่อลัไลด์ ย้ำนิ้เวอร์แซ้ล ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืเมซ้ถ้ือ
เป็็นการใชุ้ย้ำทุี่ธิวธ่ิิข้ก่รรโชุกสองชุั �นท่ี่�ม่การราย้ำงานเป็็นครั �งแรก ซ้ึ�งก่อน

หุน้าท่ี่�จำะเกิดเหุต่กุารณ์น่ � เหุย้้ำ�อไมไ่ด้คดิวา่การโจำมต่่ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำก
คา่ไถ่ืจำะที่ำาใหุ้ข้อมล้รั�วไหุล แต่ไ่มน่านหุลงัจำากนั �น กลุม่แฮกเกอร์คลอป็,  
เนมต่่ และดอป็เป็ลเพื้ย์้ำเมอร์ก็เริ�มนำาย้ำทุี่ธิวธ่ิิท่ี่�คล้าย้ำกนัน่ �ไป็ป็รับัใชุ้

ผู้ลี้ของการเปลีี้�ยุนยุุทธวิธี 
องค์กรต่า่ง ๆ ท่ี่�ม่กรมธิรรม์ป็ระกนัภยั้ำที่างไซ้เบัอร์อาจำต่กเป็็นเป้็า
หุมาย้ำการข้ก่รรโชุกของแฮกเกอร์ได้งา่ย้ำกวา่ เน้�องจำากผู้้้ รับัป็ระกนัภยั้ำ
จำะเกล่ �ย้ำกลอ่มใหุ้องค์กรเหุลา่นั �นจำา่ย้ำคา่ไถ่ื ต่ามราย้ำงานของ แซ้ดด่
เอน็เน็ต่ เวบ็ัไซ้ต์่ขา่วสารด้านเที่คโนโลย่้ำธิรุกิจำ เม้�อวนัท่ี่� 17 กนัย้ำาย้ำน
 พื้.ศ. 2562 ที่ั �งน่ � เน้�องจำากบัริษัที่ป็ระกนัภยั้ำที่างไซ้เบัอร์ต้่องการ
จำำากดัความเสย่้ำหุาย้ำจำากการเร่ย้ำกร้องคา่ไถ่ื และจำะแนะนำาใหุ้ชุำาระ
คา่ไถ่ืแม้วา่องค์กรท่ี่�เป็็นเหุย้้ำ�อจำะสามารถืก้้ ค้นข้อมล้สำารองได้ เพื้ราะ
การกระที่ำาเชุน่นั �นม่แนวโน้มวา่จำะสร้างความเสย่้ำหุาย้ำมากกวา่การ
จำา่ย้ำคา่ไถ่ื ดงันั �น บัริษัที่ป็ระกนัภยั้ำจำงึเสม้อนม่บัที่บัาที่ในการขย้ำาย้ำผู้ล
การโจำมต่่ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืจำากการอนญุาต่ใหุ้ลก้ค้าจำา่ย้ำเงินคา่
ไถ่ื ต่ามราย้ำงานของ โป็รพื้บััลกิา องค์กรขา่วอิสระท่ี่�ไมแ่สวงผู้ลกำาไร
 เม้�อวนัท่ี่� 27 สงิหุาคม พื้.ศ. 2562 การท่ี่�แฮกเกอร์ที่ำากำาไรจำาก
 มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืโดย้ำม่บัริษัที่ป็ระกนัภยั้ำเป็็นผู้้้อนมุตั่กิารจำา่ย้ำคา่ไถ่ื
 ค้อปั็จำจำยั้ำกระตุ่้นใหุ้วงจำรการก่ออาชุญากรรมด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื
ดำาเนินต่อ่ไป็

ในการที่ำาลาย้ำวงจำรน่ � นาย้ำกเที่ศมนต่ร่ 225 คนในสหุรัฐอเมริกา
ได้ลงนามในมต่เิม้�อเด้อนกรกฎาคม พื้.ศ. 2562 เพ้ื้�อหุย้ำดุการจำา่ย้ำ
เงินคา่ไถ่ืใหุ้แฮกเกอร์ ในเด้อนต่ลุาคม พื้.ศ. 2562 สำานกังาน
ส้บัสวนกลางของสหุรัฐฯ หุร้อ เอฟิบ่ัไอ ได้ออกป็ระกาศบัริการ
สาธิารณะเก่�ย้ำวกบััมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื เพ้ื้�อเร่ย้ำกร้องใหุ้เหุย้้ำ�อที่ั �งองค์กร
ภาคเอกชุนและองค์กรป็กครองสว่นท้ี่องถิื�นหุย้ำดุจำา่ย้ำคา่ไถ่ื ต่อ่มา
ภาย้ำในเด้อนพื้ฤศจิำกาย้ำน พื้.ศ. 2562 แฮกเกอร์เริ�มใชุ้ย้ำทุี่ธิวิธ่ิข้่
กรรโชุกสองชุั �นซ้ึ�งรวมถืงึการขโมย้ำข้อมล้ท่ี่�ละเอ่ย้ำดออ่นด้วย้ำ

การเพิื้�มการขโมย้ำข้อมล้ลงในมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืถ้ือเป็็นต่วัพื้ลกิ
เกมท่ี่เด่ย้ำว เพื้ราะในอด่ต่ บัริษัที่ท่ี่�ต่กเป็็นเหุย้้ำ�อไมไ่ด้มองวา่การโจำม
ต่่ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืจำะที่ำาใหุ้ข้อมล้รั�วไหุล เน้�องจำากการโจำมต่่
ดงักลา่วที่ำาเพ่ื้ย้ำงจำำากดัการเข้าถืงึเคร้อขา่ย้ำของบัริษัที่ด้วย้ำการเข้า
รหุสัเที่า่นั �น แต่ต่่อนน่ � แฮกเกอร์หุนัมาใชุ้วิธ่ิข้ก่รรโชุกสองชุั �นซ้ึ�งขโมย้ำ
ข้อมล้ท่ี่�สำาคญัด้วย้ำ บัริษัที่ท่ี่�ต่กเป็็นเหุย้้ำ�อจำงึต้่องป็ฏิิบัตั่ิต่ามข้อกำาหุนด
ในการราย้ำงานต่ามกฎระเบ่ัย้ำบัท่ี่�บังัคบััใชุ้และต้่องคำานงึถืงึการเผู้ชิุญ
กบััความรับัผิู้ดต่อ่บัคุคลภาย้ำนอก 

โดย้ำความรับัผิู้ดต่อ่บัคุคลภาย้ำนอกนั �นหุมาย้ำรวมถืงึการที่ำาใหุ้
ผู้้้ อ้�นเส่ย้ำหุาย้ำ เชุน่ ลก้ค้าหุร้อผู้้้จำำาหุนา่ย้ำ และอาจำครอบัคลมุถืงึการ
เร่ย้ำกร้องคา่สนิไหุมที่ดแที่นจำากการละเมิดสญัญาหุร้อบัที่ลงโที่ษของ
อตุ่สาหุกรรมบัตั่รชุำาระเงิน เชุน่ แฮกเกอร์กลุม่โซ้ดโินคบิั/ิร่วิลอ้างวา่ 
ได้โจำมต่่สำานกังานท่ี่�ป็รึกษากฎหุมาย้ำสำาหุรับัวงการบันัเทิี่งแหุง่หุนึ�งใน
นิวย้ำอร์กท่ี่�ชุ้�อวา่ กรับัแมน ไชุร์ ไมเซ้อลาส แอนด์ แซ้กส์ โดย้ำแฮกเกอร์
ได้เผู้ย้ำแพื้ร่ภาพื้ถ่ืาย้ำหุน้าจำอของสญัญาที่างกฎหุมาย้ำของคนใน
วงการบันัเทิี่งหุลาย้ำคน ซ้ึ�งรวมถืงึสญัญาของมาดอนนา และคริส 
ต่นิา อาก่เลรา ลงในเวบ็ัม้ดและข้ว่า่จำะป็ลอ่ย้ำข้อมล้อ่กเก้าครั �ง ต่าม
ราย้ำงานของ คอย้ำน์เที่เลกราฟิ เวบ็ัไซ้ต์่รวบัรวมขา่วสารในวงการ 
คริป็โต่ เม้�อวนัท่ี่� 8 พื้ฤษภาคม พื้.ศ. 2563

ผู้้�กระทัำาการค้กคามม่้งเป� าไปทัี�บัริษทััเอกชน สาธารณ้ปโภูค หน่วยงานภูาครัฐ และ

องค์กรอ่�น ๆ ทัี�สามารถชำาระเงนิค่าไถ่จำานวนมากได�  รอย้ำเต่อร์
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การโจำมต่่บัริษัที่กรับัแมน ไชุร์ ไมเซ้อลาส แอนด์ แซ้กส์ เน้นย้ำำ �าใหุ้
เหุน็วา่สำานกังานท่ี่�ป็รึกษากฎหุมาย้ำสามารถืก่อใหุ้เกิดความเส่ย้ำหุาย้ำ
ด้านความรับัผิู้ดต่อ่บัคุคลภาย้ำนอกจำากการถืก้ขโมย้ำข้อมล้ลก้ค้าได้
อย้ำา่งไร แฮกเกอร์สามารถืใชุ้ข้อมล้ท่ี่�ขโมย้ำมา เชุน่ อ่เมล หุมาย้ำเลข
โที่รศพัื้ท์ี่ และข้อมล้ความสมัพื้นัธ์ิ เพ้ื้�อดำาเนินการโจำมต่่หุว่งโซ้อ่ปุ็ที่าน
ของสำานกังานท่ี่�ป็รึกษากฎหุมาย้ำซ้ึ�งรวมถืงึลก้ค้า สำานกังานท่ี่�ป็รึกษา
กฎหุมาย้ำและบัริษัที่ส้�ออ้�น ๆ หุร้อเพ้ื้�อขาย้ำข้อมล้ดงักลา่วในเวบ็ัม้ด
 การกระที่ำาเหุลา่น่ �จำะที่ำาใหุ้องค์กรท่ี่�ต่กเป็็นเหุย้้ำ�อเผู้ชิุญกบััความรับัผิู้ด
ต่อ่บัคุคลภาย้ำนอกมากยิ้ำ�งขึ �น ซ้ึ�งการเผู้ชิุญกบััความรับัผิู้ดดงักลา่วจำะ
ไป็เพิื้�มการเร่ย้ำกร้องคา่สนิไหุมที่ดแที่นจำากการป็ระกนัภยั้ำ

ผู้้้ใหุ้บัริการป็ระกนัภยั้ำที่างไซ้เบัอร์จำะต้่องรับัผิู้ดชุอบัคา่ใชุ้จำา่ย้ำท่ี่�
สง้ขึ �น เน้�องจำากย้ำทุี่ธิวิธ่ิการใชุ้มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืท่ี่�เป็ล่�ย้ำนแป็ลงไป็ใน
ปั็จำจำบุันั ผู้ลก็ค้อ อตั่ราคา่ป็ระกนัภยั้ำที่างไซ้เบัอร์ของสหุรัฐฯ เพิื้�มขึ �น
ถืงึร้อย้ำละ 25 เน้�องจำากคา่เส่ย้ำหุาย้ำท่ี่�เกิดจำากมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืเพิื้�ม
สง้ขึ �น ต่ามราย้ำงานของรอย้ำเต่อร์เม้�อวนัท่ี่� 22 มกราคม พื้.ศ. 2563

การขโมย้ำข้อมล้ต้่องใชุ้ที่กัษะระดบััสง้ในการบักุรุกเคร้อขา่ย้ำและ
นำาข้อมล้ท่ี่�ละเอ่ย้ำดออ่นออกมา ดงันั �น แฮกเกอร์มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื
บัางราย้ำจำงึเริ�มร่วมม้อกบััแฮกเกอร์ท่ี่�ม่ที่กัษะสง้เพ้ื้�อดำาเนินการโจำมต่่
ร้ป็แบับัใหุม ่ซ้ึ�งไมเ่พ่ื้ย้ำงโจำมต่่เคร้อขา่ย้ำของเหุย้้ำ�อเที่า่นั �น แต่ย่้ำงัโจำมต่่
หุว่งโซ้อ่ปุ็ที่านของเหุย้้ำ�อด้วย้ำ ต่ามราย้ำงานวนัท่ี่� 21 พื้ฤศจิำกาย้ำน
 พื้.ศ. 2562 ของบัริษัที่ป้็องกนัการฉ้อโกงท่ี่�ชุ้�อวา่ เอด่ว่อินเที่ล
 แฮกเกอร์ท่ี่�ม่ที่กัษะจำะใชุ้ย้ำทุี่ธิวิธ่ิคกุคามอย้ำา่งต่อ่เน้�องขั �นสง้ เพ้ื้�อใหุ้
อย้ำ้ใ่นเคร้อขา่ย้ำได้เป็็นเวลานานโดย้ำไมถ่ืก้ต่รวจำพื้บั วตั่ถืปุ็ระสงค์หุลกั
ของแฮกเกอร์กลุม่น่ �ค้อการขโมย้ำข้อมล้ท่ี่�ละเอ่ย้ำดออ่น แต่แ่ฮกเกอร์
เหุลา่นั �นก็อาจำที่ำาลาย้ำการสำารองข้อมล้เคร้อขา่ย้ำและใชุ้ป็ระโย้ำชุน์

จำากหุว่งโซ้อ่ปุ็ที่านของเหุย้้ำ�อผู้า่นการขโมย้ำข้อมล้ป็ระจำำาต่วัและแพื้ร่
ไวรัสผู้า่นการอปั็เดต่ซ้อฟิต์่แวร์ด้วย้ำ จำากนั �น แฮกเกอร์มลัแวร์เร่ย้ำก
คา่ไถ่ืจำะป็ลอ่ย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืเพ้ื้�อเข้ารหุสัเคร้อขา่ย้ำของบัริษัที่ท่ี่�ต่ก
เป็็นเหุย้้ำ�อ และรอรับัการจำา่ย้ำเงินก้อนโต่ ขณะเด่ย้ำวกนั แฮกเกอร์ท่ี่�
ม่ที่กัษะจำะรวบัรวมข้อมล้เพ้ื้�อใชุ้ป็ระโย้ำชุน์จำากลก้ค้าและผู้้้จำำาหุนา่ย้ำ
ของเหุย้้ำ�อ โดย้ำที่ำาใหุ้ลก้ค้าและเหุย้้ำ�อเหุลา่นั �นเส่�ย้ำงต่อ่การถืก้โจำมต่่จำาก
บัคุคลภาย้ำนอก

แม้กระที่ั�งบัคุคลท่ี่�ไมม่่ที่กัษะที่างด้านน่ �ก็สามารถืหุาเงินจำากมลัแวร์
เร่ย้ำกคา่ไถ่ืได้โดย้ำการเชุา่หุร้อซ้้ �อชุดุจำดัจำำาหุนา่ย้ำจำากแฮ็กเกอร์มลัแวร์
เร่ย้ำกคา่ไถ่ื โดย้ำเฉพื้าะอย้ำา่งยิ้ำ�ง แฮกเกอร์ท่ี่�ใชุ้ร้ป็แบับัธิรุกิจำท่ี่�เร่ย้ำกวา่
บัริการมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื เพ้ื้�อสร้างราย้ำได้จำากมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืผู้า่น
บัคุคลท่ี่�ไมม่่ที่กัษะด้านน่ � โดย้ำเร่ย้ำกวา่สมาชิุกในเคร้อ สมาชิุกในเคร้อ
จำะแบัง่คา่ไถ่ืใหุ้แฮกเกอร์เป็็นคา่ต่อบัแที่นท่ี่�ใหุ้การเข้าถืงึมลัแวร์เร่ย้ำกคา่
ไถ่ื (เชุน่ โครงสร้างพ้ื้ �นฐาน การอปั็เดต่ซ้อฟิต์่แวร์ และการสนบััสนนุ) 
สมาชิุกในเคร้อของบัริการมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืม่แนวโน้มท่ี่�จำะโจำมต่่องค์กร
ท่ี่�เลก็กวา่เพ้ื้�อเร่ย้ำกคา่ไถ่ืท่ี่�จำำานวนน้อย้ำกวา่ (สว่นใหุญ่น้อย้ำกวา่ 5,000 
ดอลลาร์สหุรัฐหุร้อป็ระมาณ 156,000 บัาที่) ต่ามราย้ำงานของ เชุน
นาไลซ้สิ บัริษัที่วเิคราะห์ุบัลอ็กเชุน เม้�อวนัท่ี่� 23 มกราคม พื้.ศ. 2563 
แม้จำำานวนเงินคา่ไถ่ือาจำจำะต่ำ�าลง แต่ก่ารโจำมต่่กลบััแพื้ร่หุลาย้ำมากขึ �น
 จำงึสร้างผู้ลกำาไรใหุ้แก่แฮกเกอร์กลุม่ท่ี่�ใหุ้บัริการมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืได้เชุน่
กนั บัริการมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืจำะขาย้ำในกระดานสนที่นาของเวบ็ัม้ดโดย้ำ
ใชุ้สกลุเงินดจิิำที่ลัเพ้ื้�อหุลก่เล่�ย้ำงการบังัคบััใชุ้กฎหุมาย้ำ

หุากต้่องการซ้้ �อบัริการมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืหุร้อชุำาระคา่ไถ่ื แฮกเกอร์
มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืจำะย้ำอมรับัเฉพื้าะสกลุเงินดิจิำที่ลัเพ้ื้�อใหุ้ไมส่ามารถื
ต่ามรอย้ำธิรุกรรมได้ แต่ร่าย้ำงานของ ชิุป็เฟิอร์เที่รซ้ เม้�อวนัท่ี่� 15 

• สถาบันวิศวกรรมิซิอฟิต์แวร์ มิหุาวิทยุาลี้ัยุคีาร์เนกี เมิลี้ลี้อน แนะน�าให้ศึกัษาข้อมูลท่ี: 
https://insights.sei.cmu.edu/sei_blog/2017/05/ransomware-best-practices-for-prevention-and-response.html

• สถาบันมิาตรฐานแลี้ะเทคีโนโลี้ยุีแหุ�งชิาติได้เผยแพร่่คู่มือฉบับร่่างส�าหร่ับมัลแวร่์เร่ียกัค่าไถ่และเหตุักัาร่ณ์ท�าลายล้าง
อื่น ๆ ในเดือนมกัร่าคม พ.ศ. 2563: 
https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/library/sp1800/di-detect-respond-nist-sp1800-26-draft.pdf

• ศ่นยุ์คีวามิปลี้อดัภัยุทางอินเทอร์เน็ตให้บร่ิกัาร่ข้อมูลขั้นตั้นเกัี่ยวกัับมัลแวร่์เร่ียกัค่าไถ่:
https://www.cisecurity.org/white-papers/security-primer-ransomware/

• เอ็มิซีิซิอฟิต์ร่ะบุกัลยุทธ์ส�าหร่ับกัาร่ตัร่วจจับและบร่ร่เทากัาร่ขโมยข้อมูล: 
https://blog.emsisoft.com/en/35235/ransomware-data-exfiltration-detection-and-mitigation-strategies/

• ศ่นยุ์คีวามิปลี้อดัภัยุทางอินเทอร์เน็ต ให้แนวทางกัาร่กั�าหนดค่าเพ่ือร่ักัษาร่ะบบให้ปลอดภัย:
https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/

• ดูแนวทางกัาร่ควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตััวในร่ะบบกัาร่ปกัคร่องได้ที่ เอกัสาร่ตัีพิมพ์ฉบับพิเศษของ
สถาบันมิาตรฐานแลี้ะเทคีโนโลี้ยุีแหุ�งชิาติ 800-53 ฉบับปร่ับปรุ่งคร่ั้งท่ี 4:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf

แหล่งข้้อมูัล เกี�ยุวกับมัิลี้แวร์เรียุกคี�าไถ�
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ต่ลุาคม พื้.ศ. 2562 ระบัวุา่ สกลุเงินดิจิำที่ลับัางสกลุสามารถื
ต่ามรอย้ำได้ บัติ่คอย้ำน์และอ่เธิอเร่ย้ำมใชุ้บัญัชุ่แย้ำกป็ระเภที่ธิรุกรรม
สาธิารณะซ้ึ�งม่ท่ี่�อย้ำ้ก่ระเป๋็าเงินของผู้้้สง่และผู้้้ รับั จำงึที่ำาใหุ้ผู้้้บังัคบััใชุ้
กฎหุมาย้ำต่ามรอย้ำการชุำาระเงินได้ สว่นโมเนโรแต่กต่า่งจำากบัติ่คอย้ำน์ 
และอ่เธิอเร่ย้ำมเพื้ราะเป็็นสกลุเงินดิจิำที่ลัท่ี่�ม่การป็กปิ็ดต่วัต่นสง้ด้วย้ำ
ข้อมล้ธิรุกรรมแบับัเข้ารหุสั ในเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2563 แฮกเกอร์
โซ้ดโินคิบั/ิร่วิลเริ�มใชุ้เฉพื้าะสกลเุงินโมเนโร ต่ามราย้ำงานของบัล่บั
ปิ็งคอมพิื้วเต่อร์เม้�อวนัท่ี่� 11 เมษาย้ำน พื้.ศ. 2563 นอกจำากน่ � 
แฮกเกอร์มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืย้ำงัใชุ้สกลุเงินดิจิำที่ลัอ้�น ๆ ท่ี่�ม่การป็กปิ็ดต่วั
ต่นสง้ ซ้ึ�งรวมถืงึแดชุและแซ้ดแคชุด้วย้ำ 

มัิลี้แวร์เรียุกคี�าไถ�ในชิ� วงโคีวิดั-19 
ในชุว่งท่ี่�ม่การระบัาดของโควิด-19 แฮกเกอร์จำากกลุม่มลัแวร์เร่ย้ำก
คา่ไถ่ืต่า่ง ๆ ระบัวุา่ จำะไมโ่จำมต่่องค์กรด้านการดแ้ลสขุภาพื้และการ
แพื้ที่ย์้ำ ต่ามราย้ำงานของบัล่บัปิ็งคอมพิื้วเต่อร์เม้�อวนัท่ี่� 18 ม่นาคม
 พื้.ศ. 2563 แต่เ่ร้�องน่ �ได้รับัการพิื้สจ้ำน์แล้ววา่ไมจ่ำริง ในเด้อนม่นาคม 
พื้.ศ. 2563 แฮกเกอร์กลุม่เมซ้ได้โจำมต่่บัริษัที่แฮมเมอร์สมิธิ เมดิซ้นิส์
 ร่เสร์ิชุ ซ้ึ�งเป็็นศน้ย์้ำต่รวจำหุาโควิด-19 ขององักฤษ และแฮกเกอร์กลุม่
โซ้ดโินคิบัไิด้โจำมต่่บัริษัที่เที่คโนโลย่้ำชุ่วภาพื้ของสหุรัฐฯ ท่ี่�ที่ำาการวิจำยั้ำ
เก่�ย้ำวกบััโควิด-19 ท่ี่�ชุ้�อวา่ 10เอก็ซ์้ จ่ำโนมิกส์ 

ภาย้ำในเด้อนเมษาย้ำน พื้.ศ. 2563 องค์การต่ำารวจำอาชุญากรรม
ระหุวา่งป็ระเที่ศ หุร้อ ต่ำารวจำสากล ได้ออกป็ระกาศแจ้ำงเต้่อน
เน้�องจำากม่การโจำมต่่สถืาบันัด้านการดแ้ลสขุภาพื้ท่ี่�สำาคญัด้วย้ำมลัแวร์
เร่ย้ำกคา่ไถ่ืเพิื้�มขึ �น บัริษัที่รักษาความป็ลอดภยั้ำ เชุน่ เอม็ซ้ซิ้อฟิต์่และ
โคฟิแวร์ จำงึใหุ้ความชุว่ย้ำเหุล้อในการก้้ ค้นข้อมล้จำากมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื
ฟิร่ เพ้ื้�อใหุ้สถืานพื้ย้ำาบัาลสามารถืที่ำางานได้ในระหุวา่งท่ี่�ม่การระบัาด

การก่�ค่ีนข�อม่ิลี้จำากมัิลี้แวร์เรียุกคี�าไถ�
บัริษัที่ท่ี่�จำา่ย้ำคา่ไถ่ืจำะได้รับักญุแจำเพ้ื้�อถือดรหุสัข้อมล้ แต่ใ่ชุว่า่กญุแจำ
ถือดรหุสันั �นจำะใชุ้งานได้เสมอไป็ ราย้ำงานของโคฟิแวร์เม้�อวนัท่ี่� 29 
เมษาย้ำน พื้.ศ. 2563 ระบัวุา่ มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืบัางต่วัม่อตั่ราการก้้
ค้นข้อมล้ต่ำ�าเพ่ื้ย้ำงร้อย้ำละ 40 ในขณะท่ี่�มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืชุนิดอ้�น ๆ
 ม่อตั่ราการก้้ ค้นข้อมล้เก้อบัร้อย้ำละ 100 เน้�องจำากเหุย้้ำ�อไมท่ี่ราบัวา่
กญุแจำถือดรหุสัจำะใชุ้งานได้หุร้อไม ่จำงึต้่องม่การสำารองข้อมล้เพ้ื้�อก้้
ค้นข้อมล้จำากการโจำมต่่ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื

เหุย้้ำ�อท่ี่�ม่กลย้ำทุี่ธ์ิการสำารองข้อมล้แบับั 3-2-1 อย้ำ้ใ่นต่ำาแหุนง่
ท่ี่�ด่ท่ี่�สดุในการก้้ ค้นข้อมล้จำากการโจำมต่่ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื
 สำาหุรับักลย้ำทุี่ธ์ิน่ � องค์กรจำะสร้างสำาเนาข้อมล้สำารองสามสำาเนาใน
แพื้ลต่ฟิอร์มสองแพื้ลต่ฟิอร์ม โดย้ำที่ั�วไป็ค้อในฮาร์ดไดรฟ์ิและในระบับั
คลาวด์ โดย้ำเก็บัสำาเนาสำารองหุนึ�งสำาเนาไว้นอกบัริษัที่ แม้จำะม่สำาเนา
สำารอง แต่เ่หุย้้ำ�อก็ย้ำงัต้่องป็ระสบัปั็ญหุาระบับัการที่ำางานขดัข้องอย้ำ้ด่่

การก้้ ค้นระบับัท่ี่�ขดัข้องใชุ้เวลาเฉล่�ย้ำ 15 วนั ต่ามราย้ำงานเม้�อ
เด้อนเมษาย้ำนของโคฟิแวร์ ที่ั �งน่ � เหุย้้ำ�อสามารถืบัรรเที่าปั็ญหุาระบับั
ขดัข้องและผู้ลกระที่บัเชิุงลบัได้ด้วย้ำการวางแผู้นรับัม้อการโจำมต่่ โดย้ำ
กำาหุนดแผู้นการท่ี่�ป็ระกอบัด้วย้ำ การรับัม้อกบััเหุต่รุ้าย้ำ ความต่อ่เน้�อง
ในการดำาเนินธิรุกิจำ และการก้้ ค้นข้อมล้เม้�อเกิดภยั้ำพิื้บัตั่ ิจำากนั �นก็
ที่ดสอบัแผู้นดงักลา่ว

องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชุน และองค์กรไมแ่สวงผู้ลกำาไรที่กุแหุง่
ล้วนม่ความเส่�ย้ำงท่ี่�จำะถืก้โจำมต่่ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื แต่อ่งค์กรเหุลา่
นั �นลดความเส่�ย้ำงได้ผู้า่นการป้็องกนัที่างไซ้เบัอร์และการดำาเนินการ
เพ้ื้�อรักษาโลกไซ้เบัอร์ใหุ้ป็ลอดภยั้ำ เม้�อแฮกเกอร์มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื
เป็ล่�ย้ำนไป็ใชุ้มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืเป็็นอาวธุิ องค์กรต่า่ง ๆ อาจำต้่องการ
พิื้จำารณาขั �นต่อนต่อ่ไป็น่ � 

• ต่ระหุนกัวา่การโจำมต่่ด้วย้ำมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืจำะที่ำาใหุ้ข้อมล้รั�วไหุล
• ที่ำาความเข้าใจำและเต่ร่ย้ำมพื้ร้อมรับัม้อกบััย้ำทุี่ธิวิธ่ิการคกุคาม

อย้ำา่งต่อ่เน้�องขั �นสง้
• ต่รวจำหุา ระบัจุำดุ และป็กป้็องข้อมล้ท่ี่�ละเอ่ย้ำดออ่นขององค์กร
• ต่รวจำหุา ระบัจุำดุ และป็กป้็องหุว่งโซ้อ่ปุ็ที่านขององค์กร (ลก้ค้า ผู้้้

จำำาหุนา่ย้ำ พื้นัธิมิต่ร แอป็พื้ลเิคชุนัซ้อฟิต์่แวร์ ฯลฯ)
• เต่ร่ย้ำมพื้ร้อมรับัการโจำมต่่ท่ี่�เกิดจำากหุว่งโซ้อ่ปุ็ที่านขององค์กร  

(อ่เมลลวง การอปั็เดต่ซ้อฟิต์่แวร์ ฯลฯ) 

ม่แหุลง่ข้อมล้ออนไลน์ใหุ้บัริการเพ้ื้�อเร่ย้ำนร้้เพิื้�มเต่มิเก่�ย้ำวกบัั
มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื ดงัน่ � สำานกังานความมั�นคงป็ลอดภยั้ำที่างไซ้เบัอร์
และโครงสร้างพ้ื้ �นฐานของสหุรัฐฯ ใหุ้คำาแนะนำาด้านความป็ลอดภยั้ำ
จำากมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื (เอสท่ี่19-001) ผู้า่นเวบ็ัไซ้ต์่ (www.us-cert.
gov) เวบ็ัไซ้ต์่โนมอร์แรนซ้มั (www.nomoreransom.org) เป็็น
โครงการริเริ�มโดย้ำหุนว่ย้ำอาชุญากรรมไฮเที่คแหุง่ชุาต่ขิองกรมต่ำารวจำ
แหุง่ชุาต่เินเธิอร์แลนด์ ศน้ย์้ำอาชุญากรรมไซ้เบัอร์ย้ำโุรป็ของต่ำารวจำ
สากลภาคพ้ื้ �นย้ำโุรป็ และบัริษัที่รักษาความป็ลอดภยั้ำที่างไซ้เบัอร์
ซ้ึ�งได้แก่ แคสเป็อร์สกาย้ำและแมค็อาฟ่ิ เวบ็ัไซ้ต์่น่ �ใหุ้ข้อมล้เก่�ย้ำวกบัั
มลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืและชุว่ย้ำเหุล้อเหุย้้ำ�อในการดงึข้อมล้กลบััค้นจำา
กมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ืบัางชุนิด เวบ็ัไซ้ต์่มลัแวร์ฮนัเต่อร์ท่ี่ม (https://
malwarehunterteam.com) ใหุ้ข้อมล้เก่�ย้ำวกบััมลัแวร์เร่ย้ำกคา่ไถ่ื
มากกวา่ 600 ชุนิดและชุว่ย้ำในการระบัมุลัแวร์ดงักลา่ว  o

ผู้้�ด้แลติรวจสอบัขี�อม้ลทัี�หน�าจอติามหน�าทัี�ปกป� องรัฐจากการโจมติทีัางไซีเบัอร์ ใน

สำานักงานผู้้�ว่าการรัฐโคโลราโดซึี�งติั�งอย่้ทัี�เดนเวอร์ 
ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส
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คีวามิตระหุนักร่�เท�าทัน
สถานการณ์์ใต้้นำ�า

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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จ�าเป็นต้ัองใช้้แนวทางท่ีแตักัต่ัางเล็กัน้อย 
ในกัาร่สร้่างขีดความสามาร่ถทางเสียง
น.ที่. (เกษ่ย้ำณอาย้ำรุาชุการ) ดร. อาร์นบัั ดาส/กองที่พัื้เร้ออินเด่ย้ำ

ารเต่บิัโต่ของอินเด่ย้ำและสาธิารณรัฐป็ระชุาชุน
จ่ำนในฐานะมหุาอำานาจำที่างเศรษฐกิจำและ
การเม้อง ที่ำาใหุ้นา่นนำ �าชุาย้ำฝัึ�งเขต่ร้อนของ
มหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำและที่ะเลจ่ำนใต้่ม่ความ

สำาคญัในเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์มากขึ �น นา่นนำ �าเหุลา่น่ �ม่ต่ำาแหุนง่
ทิี่ศที่างท่ี่�เฉพื้าะต่วัในการเคล้�อนกำาลงัพื้ลของกองที่พัื้เร้อ และ
ท่ี่�สำาคญัยิ้ำ�งไป็กวา่นั �นค้อการเคล้�อนกำาลงัพื้ลในเส้นที่างใต้่นำ �า
 หุุ้นสว่นด้านความมั�นคงในอินโดแป็ซ้ฟิิิกจำำาเป็็นต้่องมองหุาวิธ่ิ
การใหุม ่ๆ ในการสร้างความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �า
 เน้�องจำากภยั้ำคกุคามจำากใต้่นำ �าท่ี่�ย้ำงัคงเพิื้�มสง้ขึ �น กองที่พัื้ต่า่ง ๆ
 ท่ี่�แขง่ขนัในด้านเงินที่นุกบััผู้้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย้ำท่ี่�ไมใ่ชุท่ี่หุาร จำะ
ต้่องรวมป็ระชุาคมท่ี่�หุลากหุลาย้ำเข้าด้วย้ำกนัเพ้ื้�อบัรรลเุป้็าหุมาย้ำ
ร่วมกนั

แนวคิดเก่�ย้ำวกบััความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเล
ม่ความเดน่ชุดัมากขึ �นหุลงัจำากเกิดเหุต่วุินาศกรรม 11 กนัย้ำาย้ำน
 ป็ระชุาคมโลกได้รวมต่วักนัเพ้ื้�อสร้างโครงสร้างพ้ื้ �นฐานและข่ด
ความสามารถืในการแก้ไขข้อจำำากดัด้านความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นั
สถืานการณ์ที่างที่ะเล โดย้ำกองกำาลงัรักษาความป็ลอดภยั้ำได้
ร่วมม้อกบัักลุม่นกัวิจำยั้ำเพ้ื้�อย้ำกระดบััข่ดความสามารถืด้านความ
ต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเล หุลงัจำากการโจำมต่่หุลาย้ำ
ครั �งของผู้้้ ก่อการร้าย้ำในมมุไบัเม้�อเด้อนพื้ฤศจิำกาย้ำน พื้.ศ. 2551 
รัฐบัาลอินเด่ย้ำได้เริ�มดำาเนินการต่รวจำสอบัเพ้ื้�อรับัรองวา่ความ
ต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเลในภมิ้ภาคมหุาสมทุี่ร
อินเด่ย้ำอย้ำ้ใ่นระดบััท่ี่�เหุมาะสม กองที่พัื้เร้ออินเด่ย้ำได้เริ�มดำาเนิน
การแผู้นท่ี่�ต้่องใชุ้ความพื้ย้ำาย้ำามเพ้ื้�อพื้ฒันาโครงสร้างพ้ื้ �นฐาน
และข่ดความสามารถื

เราต้่องที่ำาความเข้าใจำความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์
ที่างที่ะเลในร้ป็แบับัปั็จำจำบุันัก่อน จำงึจำะพื้ย้ำาย้ำามเชุ้�อมโย้ำงกบัั
ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �า หุร้อนิย้ำามความ
ต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าจำากมมุมองใหุม ่ๆ กรอบั
ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเลท่ี่�กระที่รวงความ

มั�นคงแหุง่มาต่ภุมิ้สหุรัฐฯ ป็ระกาศเม้�อเด้อนต่ลุาคม พื้.ศ. 
2548 ใน “แผู้นระดบััชุาต่เิพ้ื้�อการบัรรลคุวามต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นั
สถืานการณ์ที่างที่ะเลสำาหุรับัย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ระดบััชุาต่ิด้านความ
มั�นคงที่างที่ะเล” ไมไ่ด้กลา่วถืงึภยั้ำคกุคามใต้่นำ �าหุร้อกลย้ำทุี่ธ์ิด้าน
การบัรรเที่าภยั้ำคกุคามนั �น เน้�องจำากในขณะนั �นสหุรัฐฯ ย้ำงัไม่
ถ้ือวา่ภยั้ำคกุคามใต้่นำ �าเป็็นเร้�องสำาคญั หุลงัจำากเหุต่วุินาศกรรม
 11 กนัย้ำาย้ำน สหุรัฐฯ จำงึได้ต่ระหุนกัถืงึล้ท่ี่างอ้�น ๆ ท่ี่�เป็็นไป็ได้
ซ้ึ�งผู้้้ ก่อการร้าย้ำอาจำใชุ้เพ้ื้�อสร้างความเส่ย้ำหุาย้ำต่อ่ผู้ลป็ระโย้ำชุน์
ของสหุรัฐฯ แต่ภ่ยั้ำคกุคามใต้่นำ �าก็ย้ำงัไมไ่ด้รวมอย้ำ้ใ่นการกำาหุนด
ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์อย้ำา่งชุดัเจำน

น.ต่. สต่่เฟิน ซ่้. โบัราซ้ แหุง่กองที่พัื้เร้อสหุรัฐฯ ได้นำาเสนอ
เร้�องความเชุ้�อและความจำริงต่า่ง ๆ ของย้ำคุนั �นในราย้ำงาน พื้.ศ.  
2552 และมองเหุน็ถืงึข้อจำำากดัด้านความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นั
ที่างที่ะเลท่ี่�กองที่พัื้เร้อผู้ลกัดนั งานวิจำยั้ำที่างวิชุาการเม้�อป็ลาย้ำ
เด้อนกมุภาพื้นัธ์ิ พื้.ศ. 2558 มองเหุน็ถืงึข้อจำำากดัด้านข่ดความ
สามารถืของสหุรัฐฯ ในการรับัม้อกบััภยั้ำคกุคามใต้่นำ �า หุนว่ย้ำย้ำาม
ฝัึ�งสหุรัฐฯ ซ้ึ�งเป็็นหุนว่ย้ำงานหุลกัท่ี่�รับัผิู้ดชุอบัต่อ่ความต่ระหุนกัร้้
เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเลผู้า่นที่า่เร้อ ที่างนำ �า และภารกิจำด้าน
ความมั�นคงชุาย้ำฝัึ�ง ได้ดำาเนินการลงที่นุในย้ำทุี่โธิป็กรณ์ที่างผิู้วนำ �า
และที่างอากาศจำำานวนมาก รวมที่ั �งได้เพิื้�มข่ดความสามารถืใน
การบังัคบัับัญัชุาและควบัคมุ อย้ำา่งไรก็ต่าม การขย้ำาย้ำภารกิจำไป็
ย้ำงัมิต่ใิต้่นำ �าก็ม่การดำาเนินการไป็เพ่ื้ย้ำงเลก็น้อย้ำเที่า่นั �น 

ภยั้ำคกุคามใต้่นำ �าจำากรัฐชุาต่ติ่า่ง ๆ กลุม่ผู้้้ ก่อการร้าย้ำ และ
องค์กรอาชุญากรรมกำาลงัเพิื้�มสง้ขึ �น และหุลาย้ำกลุม่ในจำำานวนน่ �ม่
ข่ดความสามารถืท่ี่�จำะเอาชุนะย้ำทุี่ธิศาสต่ร์การลดความเส่�ย้ำงของ
หุนว่ย้ำงานด้านความมั�นคงได้ ป็ระเที่ศต่า่ง ๆ เชุน่ เกาหุล่เหุน้อ
 จ่ำน และรัสเซ่้ย้ำ ม่ข่ดความสามารถืใต้่นำ �าซ้ึ�งอาจำนำาไป็ใชุ้สร้าง
ความเส่ย้ำหุาย้ำขนาดใหุญ่ต่อ่ย้ำทุี่โธิป็กรณ์ที่างที่ะเลได้ นอกจำากน่ �
 ผู้้้ ม่บัที่บัาที่ท่ี่�ไมใ่ชุรั่ฐ เชุน่ แนวร่วมป็ลดป็ลอ่ย้ำอิสลามโมโร กอง
กำาลงัต่ดิอาวธุิป็ฏิิวตั่โิคลอมเบ่ัย้ำ และกองที่พัื้พื้ย้ำคัฆ์ป็ลดป็ลอ่ย้ำ
ที่มิฬอ่แลม ก็ม่การเคล้�อนกำาลงัพื้ลใต้่นำ �าเพ้ื้�อโจำมต่่ฝ่ึาย้ำต่รงข้าม

ก
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ความท้าทายุด้่านเซิน็เซิอร์ื่
เคร้อขา่ย้ำเซ้น็เซ้อร์ไร้สาย้ำใต้่นำ �าท่ี่�อาจำม่การนำาไป็ใชุ้กบัั
แอป็พื้ลเิคชุนัการเฝ้ึาระวงัใต้่นำ �าต่า่ง ๆ ต้่องเผู้ชิุญกบััความ
ท้ี่าที่าย้ำท่ี่�ไมซ่้ำ �ากนัในสภาพื้แวดล้อมชุอ่งที่างใต้่นำ �าท่ี่�ใชุ้งานได้
ย้ำากเน้�องจำากม่ความกว้างแถืบัความถ่ื�ต่ำ�า การป็ระวิงเวลา
การแพื้ร่กระจำาย้ำท่ี่�สง้ และอตั่ราความผิู้ดพื้ลาดบัติ่ท่ี่�สง้กวา่
 ความเร็วเส่ย้ำงท่ี่�แป็รผู้นัได้และการเคล้�อนท่ี่�ของโนดเซ้น็เซ้อร์ท่ี่�
สำาคญัเน้�องจำากกระแสนำ �า ก็เป็็นอ่กหุนึ�งความท้ี่าที่าย้ำท่ี่�ม่ความ
เฉพื้าะต่วั การบัดิเบ้ัอนของชุอ่งที่างใต้่นำ �าและความท้ี่าที่าย้ำ
เฉพื้าะท่ี่�เหุลา่น่ �จำำาเป็็นต้่องใชุ้ย้ำทุี่ธิศาสต่ร์การบัรรเที่าท่ี่�มุง่เน้น
 ซ้ึ�งจำำากดัการใชุ้งานสำาหุรับัการป็ระย้ำกุต์่ใชุ้ด้านความต่ระหุนกัร้้
เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าท่ี่�กว้างขึ �น

การพื้ฒันาเที่คโนโลย่้ำใต้่นำ �า โดย้ำเฉพื้าะอย้ำา่งยิ้ำ�งการพื้ฒันา
เที่คโนโลย่้ำเส่ย้ำงม่ความสมบัร้ณ์เต่ม็ท่ี่�ในชุว่งสงครามเย้ำ็น เม้�อ
สหุรัฐฯ และสหุภาพื้โซ้เว่ย้ำต่ในขณะนั �นลงที่นุมหุาศาลในนา่น
นำ �าลกึ และป็ระสบัความสำาเร็จำอย้ำา่งมากในการสร้างความ
เสถ่ืย้ำรด้านป็ระสทิี่ธิิภาพื้โซ้นาร์ ม่การที่ดลองภาคสนามใหุญ่
ในที่ะเลโดย้ำต่รวจำสอบัอลักอริที่มึและลดความไมแ่นน่อนใน
ระดบััป็านกลาง เม้�อจำดุมุง่เน้นที่างที่หุารเร้อได้หุนัเหุไป็ส้น่า่น
นำ �าริมชุาย้ำฝัึ�งภาย้ำหุลงัสงครามเย้ำน็ จำงึไมม่่การนำาหุลกัการสร้าง
ความเสถ่ืย้ำรด้านป็ระสทิี่ธิิภาพื้โซ้นาร์ในนา่นนำ �าลกึมาใชุ้ สง่ผู้ล
ใหุ้ป็ระสทิี่ธิิภาพื้ย้ำงัไมถ่ืงึขั �นด่ท่ี่�สดุ คล้�นเส่ย้ำงในนำ �าต้่ �นม่ความ
ท้ี่าที่าย้ำท่ี่�เฉพื้าะต่วั ซ้ึ�งป็ระเที่ศกำาลงัพื้ฒันาม่ความสามารถืไม่
เพ่ื้ย้ำงพื้อท่ี่�จำะดำาเนินการที่ดลองต่ามท่ี่�จำำาเป็็น ที่ำาใหุ้คล้�นเส่ย้ำงใน
นำ �าต้่ �นเป็็นเร้�องเฉพื้าะกลุม่

ในชุว่งสงครามเย้ำ็นม่การลงที่นุที่างที่หุารและการพื้ฒันา
เที่คโนโลย่้ำเพ้ื้�อความมั�นคงของชุาต่โิดย้ำไมม่่ข้อกงัขา แต่เ่ม้�อ
สงครามเย้ำน็สิ �นสดุลง หุนว่ย้ำงานรักษาความมั�นคงของชุาต่ิ
ดงักลา่วกลบััไมไ่ด้รับัการสนบััสนนุในระดบััเด่ย้ำวกนั จำงึสง่ผู้ล
ใหุ้หุลาย้ำโครงการหุย้ำดุลงกลางคนั ระบับัเฝ้ึาระวงัด้วย้ำเส่ย้ำง
เป็็นโครงการเคร้อขา่ย้ำเซ้น็เซ้อร์ใต้่นำ �าขนาดใหุญ่ท่ี่�ขบััเคล้�อน
โดย้ำกองที่พัื้เร้อสหุรัฐฯ ซ้ึ�งเริ�มต้่นเม้�อ พื้.ศ. 2492 เพ้ื้�อต่รวจำ
สอบัเร้อโซ้เว่ย้ำต่ในชุอ่งจ่ำไอย้ำเ้ค โดย้ำชุอ่งจ่ำไอย้ำเ้คน่ � ค้อพ้ื้ �นท่ี่�ใน
มหุาสมทุี่รแอต่แลนต่ิกเหุน้อซ้ึ�งรวมเป็็นจำดุอบััที่างเร้อ ย้ำอ่มา
จำากคำาวา่กร่นแลนด์ ไอซ์้แลนด์ และสหุราชุอาณาจำกัร ในชุว่ง
สิ �นสดุสงครามเย้ำน็ สถืาน่บันชุาย้ำฝัึ�งสำาหุรับัระบับัเฝ้ึาระวงัต้่อง

เปิ็ดใหุ้ม่การวิจำยั้ำที่างวิชุาการเพ้ื้�อสนบััสนนุคา่ใชุ้จำา่ย้ำในการ
ดำาเนินงานและการบัำารุงรักษา โครงการน่ �สง่เสริมการวิจำยั้ำภาค
สนามด้านเส่ย้ำงใต้่นำ �าซ้ึ�งที่ำาใหุ้ป็ระสทิี่ธิิภาพื้โซ้นาร์ในนำ �าลกึเพ้ื้�อ
การใชุ้งานท่ี่�ไมใ่ชุท่ี่างที่หุารหุลาย้ำป็ระการม่ความเสถ่ืย้ำรได้เป็็น
อย้ำา่งมาก

สถืานท่ี่�ที่ดสอบักองที่พัื้เร้อพื้อย้ำต์่เซ้อร์ในรัฐแคลฟิิอร์เน่ย้ำ
เปิ็ดใชุ้งานใน พื้.ศ. 2501 และปิ็ดต่วัลงใน พื้.ศ. 2527 
เน้�องจำากขาดเงินที่นุ สถืานท่ี่�ที่ดสอบัการสะเท้ี่อนของเร้อและ
โครงการระบับัเซ้น็เซ้อร์เฝ้ึาระวงัแบับัชุดุลากจำง้ใชุ้งานท่ี่�ความถ่ื�
ต่ำ�า ต้่องย้้ำาย้ำสถืานท่ี่�และลดขนาดลงเน้�องจำากม่การต่อ่ต้่าน
ด้านสิ�งแวดล้อมจำากสภาป้็องกนัที่รัพื้ย้ำากรธิรรมชุาต่ิซ้ึ�งเป็็น
องค์กรไมแ่สวงหุาผู้ลกำาไร สภาดงักลา่วกดดนัใหุ้กองที่พัื้เร้อย้้ำ�น
แถืลงการณ์ด้านผู้ลกระที่บัต่อ่สิ�งแวดล้อมเป็็นครั �งแรกในชุว่งต้่น
ที่ศวรรษ 1990 (พื้.ศ. 2533-2542) ใน พื้.ศ. 2539 ม่การ
พื้บัป็ลาวาฬคเ้ว่ย้ำร์ 13 ต่วัเกย้ำต้่ �นบันชุาย้ำฝัึ�งของป็ระเที่ศกร่ซ้
 ซ้ึ�งป็ลาวาฬชุนิดน่ �เป็็นสาย้ำพื้นัธิุ์นำ �าลกึท่ี่�พื้บัเจำอเกย้ำต้่ �นได้ย้ำาก
 ดร. อเลก็ซ้านโดรส ฟิรานต์่ซ้สิ นกัชุ่ววิที่ย้ำาของมหุาวิที่ย้ำาลยั้ำ
เอเธินส์ เชุ้�อมโย้ำงสาเหุต่ทุ่ี่�ป็ลาวาฬเกย้ำต้่ �นเข้ากบััการใชุ้โซ้นาร์
ในพ้ื้ �นท่ี่�ใกล้เค่ย้ำง ซ้ึ�งองค์การสนธิิสญัญาป้็องกนัแอต่แลนต่กิ
เหุน้อ หุร้อ นาโต่ ม่สว่นร่วมในการที่ดลองร่วมระหุวา่งป็ระเที่ศ
ท่ี่�ใชุ้โซ้นาร์พื้ลงังานสง้และความถ่ื�ต่ำ�า ขณะเกิดเหุต่ปุ็ลาวาฬเกย้ำ
ต้่ �นครั �งนั �น เหุต่กุารณ์น่ �กลาย้ำเป็็นจำดุท่ี่�ที่ำาใหุ้เกิดการป็ลกุระดม
ครั �งใหุญ่ของนกักิจำกรรมด้านสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อเร่ย้ำกร้องใหุ้ระงบัั
การที่ดลองดงักลา่ว กองที่พัื้เร้อสหุรัฐฯ จำำาต้่องสนบััสนนุเงินที่นุ
ใหุ้แก่การวิจำยั้ำด้านผู้ลกระที่บัของการที่ดลองดงักลา่วต่อ่สตั่ว์
ที่ะเล เหุต่กุารณ์เหุลา่น่ �สะท้ี่อนใหุ้เหุน็ถืงึการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงที่าง
ภมิ้รัฐศาสต่ร์ โดย้ำท่ี่�ป็ระเดน็ที่างเศรษฐกิจำและสงัคมต้่องสมดลุ
กบััความต้่องการด้านความมั�นคงของชุาต่ิ

ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเลย้ำงัคงเป็็น
โครงสร้างท่ี่�ได้รับัการผู้ลกัดนัจำากเหุต่กุารณ์ เหุต่วุินาศกรรม 11 
กนัย้ำาย้ำนในสหุรัฐฯ ได้ก่อใหุ้เกิดความพื้ย้ำาย้ำามอย้ำา่งมากต่อ่
ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเล และรัฐบัาลอินเด่ย้ำ
ก็ได้สร้างความก้าวหุน้าครั �งใหุญ่ด้านความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นั
สถืานการณ์ที่างที่ะเลหุลงัจำากการโจำมต่่ท่ี่�มมุไบั โครงการริเริ�ม
ที่ั �งสองโครงการย้ำงัคงเป็็นโครงการท่ี่�ได้รับัการผู้ลกัดนัจำาก
ความมั�นคง แต่ไ่มไ่ด้รับัการสนบััสนนุจำากผู้้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย้ำ
อ้�น ๆ มากนกั เจ้ำาหุน้าท่ี่�ความมั�นคงเก็บัข้อมล้ไว้อย้ำา่งรัดกมุ
 โดย้ำอ้างวา่เป็็นข้อมล้ลบััท่ี่�อาจำเป็็นอนัต่ราย้ำต่อ่ความมั�นคงของ
ชุาต่ ิความท้ี่าที่าย้ำสำาคญัในป็ระเที่ศกำาลงัพื้ฒันาอย้ำา่งอินเด่ย้ำ
และป็ระเที่ศอ้�น ๆ อ่กหุลาย้ำป็ระเที่ศในอินโดแป็ซ้ฟิิิก ค้อการ
จำดัสรรเงินที่นุจำำานวนมากสำาหุรับัความจำำาเป็็นด้านความมั�นคง
 ซ้ึ�งเป็็นสิ�งท่ี่�ไมส่ามารถืที่ำาได้ในที่างการเม้องเม้�อพิื้จำารณาถืงึ
ลำาดบััความสำาคญัอ้�น ๆ ดงันั �นแล้ว ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นั
สถืานการณ์ที่างที่ะเลจำงึย้ำงัคงจำำากดัเน้�องจำากขาดที่รัพื้ย้ำากร
และแนวที่างแบับัองค์รวมที่ั �งป็ระเที่ศ ความต่ระหุนกัร้้เที่า่
ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �า ในฐานะโครงสร้างท่ี่�ได้รับัการผู้ลกัดนั
จำากความมั�นคง จำงึย้ำากท่ี่�จำะได้รับัเงินที่นุสนบััสนนุเน้�องจำาก

การค�าและการเช่�อมต่ิอกบััโลกช่วย

รับัรองความมั�นคงด�านพิลงังานและ

ด�านอาหาร มหาสม้ทัรเป็นแหล่งเกบ็ั

รักษาทัรัพิยากรมหาศาลทัี�สามารถนำา

มาซึี�งสภูาพิเศรษฐกจิทัี�ดขีีองประเทัศ



55IPD FORUMFORUM

เป็็นโครงการม่ลกัษณะท่ี่�ต้่องใชุ้ที่รัพื้ย้ำากรมาก ซ้ึ�งที่ำาใหุ้
โครงการน่ �ยิ้ำ�งย้ำากท่ี่�จำะได้รับัการสนบััสนนุในที่างการเม้อง
มากขึ �นไป็อ่ก

เม้�อคำานงึถืงึความท้ี่าที่าย้ำของภยั้ำคกุคามใต้่นำ �าท่ี่�เพิื้�ม
ขึ �นและย้ำทุี่ธิศาสต่ร์การบัรรเที่าความเส่�ย้ำงใต้่นำ �าท่ี่�กลาย้ำเป็็น
เร้�องเฉพื้าะกลุม่สำาหุรับัป็ระเที่ศท่ี่�ม่ข่ดความสามารถืที่าง
เที่คโนโลย่้ำระดบััสง้ จำงึจำำาเป็็นจำะต้่องม่แนวที่างท่ี่�ต่า่งกนั
มากกวา่น่ � ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าควรถ้ือ
เป็็นโครงสร้างท่ี่�แย้ำกออกไป็ต่า่งหุาก แที่นท่ี่�จำะมองวา่เป็็น
เพ่ื้ย้ำงสว่นขย้ำาย้ำจำากความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์
ที่างที่ะเลและโครงสร้างพิื้เศษด้านความมั�นคง

ศักยุภาพทางเส้ิยุง	
และการื่สิร้ื่างข้่ด่ความสิามารื่ถ
ชุว่งเวลาหุลงัสงครามเย้ำน็แสดงใหุ้เหุน็ถืงึการพื้ฒันาความ
ต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าท่ี่�สำาคญัสองป็ระการ
 ป็ระการแรกค้อการเป็ล่�ย้ำนกิจำกรรมความมั�นคงใต้่นำ �าไป็
ส้น่า่นนำ �าริมชุาย้ำฝัึ�ง ป็ระการท่ี่�สองค้อการสร้างศกัย้ำภาพื้
และข่ดความสามารถืด้านเส่ย้ำงท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้ ชุว่งต้่น
ศต่วรรษท่ี่� 21 เราเหุน็การฟ้ิ�นฟิก้ารสร้างศกัย้ำภาพื้และข่ด
ความสามารถืด้านเส่ย้ำงอย้ำา่งม่นยั้ำสำาคญัเพ้ื้�อเอาชุนะความ
ท้ี่าที่าย้ำริมชุาย้ำฝัึ�งเขต่ร้อน โดย้ำม่สว่นป็ระกอบัสำาคญัสาม
อย้ำา่งท่ี่�ควรได้รับัความสนใจำ นั�นค้อ

1. มองเหน็ เคร้อขา่ย้ำของเซ้น็เซ้อร์เพ้ื้�อใหุ้ม่ความ
ต่ระหุนกัร้้

2. เข้่าใจี การวิเคราะห์ุและต่่ความเส่ย้ำง
3. แบ่งปัน เคร้อขา่ย้ำสง่ข้อมล้ท่ี่�สามารถืดำาเนินการได้

ต่ามเวลาจำริง
เดมิท่ี่ กลุม่ป็ระเที่ศเลก็ ๆ ได้ที่ำาเซ้น็เซ้อร์และควบัคมุ

ความพื้ร้อมใชุ้งานของเซ้น็เซ้อร์เหุลา่นั �น แม้วา่จำะต้่องการ
ผู้ลติ่เซ้น็เซ้อร์ใต้่นำ �าเองภาย้ำในป็ระเที่ศ แต่ป่็ระเที่ศใน
ภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิกก็ย้ำงัคงต้่องดำาเนินการด้วย้ำเซ้น็เซ้อร์
นำาเข้า

การพื้ฒันาเที่คโนโลย่้ำเคร้อขา่ย้ำม่ความค้บัหุน้าไป็
อย้ำา่งมาก อย้ำา่งไรก็ต่าม การวิเคราะห์ุเส่ย้ำงในนา่นนำ �าริม
ชุาย้ำฝัึ�งของภมิ้ภาคมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำจำำาเป็็นต้่องใชุ้ความ
พื้ย้ำาย้ำามท่ี่�ป็รับัใหุ้เหุมาะสมเพ้ื้�อเอาชุนะการบัดิเบ้ัอนระดบัั
ป็านกลางเฉพื้าะท่ี่� ซ้ึ�งจำะเก่�ย้ำวข้องกบััการที่ดลองการวดั
เส่ย้ำงในนำ �าต้่ �นเพ้ื้�อเก็บัรวบัรวมข้อมล้เส่ย้ำง ต่ามด้วย้ำความ
พื้ย้ำาย้ำามในการป็ระมวลผู้ลสญัญาณเพ้ื้�อสร้างแบับัจำำาลอง
ชุอ่งที่างใต้่นำ �าและเส่ย้ำงรบักวน

การที่ดลองการวดัเส่ย้ำงในนำ �าต้่ �นต้่องใชุ้ปั็จำจำยั้ำหุลกั
สองป็ระการ นั�นค้อ เคร้�องม้อเพ้ื้�อเข้าถืงึพ้ื้ �นท่ี่�ขนาดเลก็
และหุา่งไกลใต้่ที่ะเล และความสามารถืในการป็ระมวล
ผู้ลสญัญาณเพ้ื้�อรับัข้อมล้ท่ี่�ม่ความหุมาย้ำ เซ้น็เซ้อร์ท่ี่�สง่
ออกจำากเร้อต่ามแบับัเดมิไมไ่ด้ใหุ้ผู้ลลพัื้ธ์ิท่ี่�ต้่องการ และ
การจำะใหุ้ครอบัคลมุพ้ื้ �นท่ี่�ขนาดใหุญ่ท่ี่�จำำาเป็็นต้่องศกึษา

นั �นม่ต้่นที่นุสง้ สว่นเคร้�องร่อนใต้่นำ �าได้รับัการพิื้สจ้ำน์แล้ว
วา่เป็็นเคร้�องม้อท่ี่�เหุมาะสมท่ี่�สดุในการสำารวจำเส่ย้ำงใต้่นำ �า 
เคร้�องร่อนขบััเคล้�อนด้วย้ำเคร้�องย้ำนต์่แบับัลอย้ำต่วัได้นั �นแลน่
ชุ้า ม่ราคาถืก้กวา่ ม่ความที่นที่านย้ำาวนาน และม่เส่ย้ำงดงั
น้อย้ำกวา่ เคร้�องร่อนเหุลา่น่ �สามารถืนำาไป็ใชุ้งานในจำำานวน
มากเพ้ื้�อใหุ้ครอบัคลมุพ้ื้ �นท่ี่�ขนาดใหุญ่ จำากนั �นจำงึนำามารวม
กนัเพ้ื้�อการวิเคราะห์ุข้อมล้ เคร้�องร่อนน่ �เป็็นหุนึ�งในความ
ก้าวหุน้าลา่สดุด้านย้ำานพื้าหุนะใต้่นำ �าอตั่โนมตั่ ิย้ำานพื้าหุนะ
เหุลา่น่ �ไมไ่ด้ขบััเคล้�อนด้วย้ำใบัพื้ดัจำงึสามารถืใชุ้เก็บัรวบัรวม
ข้อมล้เส่ย้ำงได้ เน้�องจำากสร้างเส่ย้ำงน้อย้ำและม่ความที่นที่าน
ย้ำาวนาน

ข่ดความสามารถืในการวิเคราะห์ุเส่ย้ำงย้ำงัคงจำำากดัอย้ำ้่
ในกลุม่ป็ระเที่ศเพ่ื้ย้ำงไมก่่�ป็ระเที่ศ ซ้ึ�งรวมถืงึออสเต่รเล่ย้ำ
 ฝึรั�งเศส ญ่�ป็ุ่ น สหุรัฐฯ และสมาชิุกของสมาคมเส่ย้ำงนอร์
ดกิ สงครามต่อ่ต้่านเร้อดำานำ �าริมชุาย้ำฝัึ�งเป็็นป็รากฏิการณ์
ลา่สดุและบัางป็ระเที่ศในภมิ้ภาคอินโดแป็ซ้ฟิิิกได้ลงที่นุ
ในข่ดความสามารถืเหุลา่น่ � สหุรัฐฯ เริ�มเป็็นกงัวลเก่�ย้ำวกบัั
ความกระหุาย้ำสงครามของจ่ำนในมิต่ิที่างที่ะเล โดย้ำเฉพื้าะ
อย้ำา่งยิ้ำ�งในที่ะเลจ่ำนใต้่ในชุว่งสิ �นสดุศต่วรรษท่ี่� 20 จำงึต้่องม่
การที่ดลองเก่�ย้ำวกบััเส่ย้ำงระดบัันานาชุาต่ใินที่ะเลเอเชุ่ย้ำ ซ้ึ�ง
เป็็นโครงการการวดัเส่ย้ำงในนำ �าต้่ �นขนาดใหุญ่ท่ี่�เริ�มต้่นขึ �นใน
ชุว่งต้่นศต่วรรษน่ � ในชุว่งแรก มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำ 6 แหุง่ของ
สหุรัฐฯ ซ้ึ�งนำาโดย้ำมหุาวิที่ย้ำาลยั้ำวอชิุงต่นั ได้วางแผู้นระย้ำะ
แรกของโครงการ ในระย้ำะท่ี่�สอง จำะม่มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำ 20 
แหุง่จำากจ่ำน ไต้่หุวนั และป็ระเที่ศอ้�น ๆ เข้าร่วมด้วย้ำ 

แนวคิดดงักลา่วม่นยั้ำแฝึงที่างภมิ้รัฐศาสต่ร์ท่ี่�สร้างผู้ล
 กระที่บัในวงกว้าง สหุรัฐฯ ต้่องใชุ้ข้อมล้เพ้ื้�อเอาชุนะความ
ท้ี่าที่าย้ำริมชุาย้ำฝัึ�งเขต่ร้อนในที่ะเลจ่ำนใต้่ ดงันั �นการที่ดลอง
ที่ั �งหุมดจำงึได้รับัที่นุจำากสำานกังานวิจำยั้ำกองที่พัื้เร้อแต่น่ำาโดย้ำ
ภาคการศกึษา การที่ดลองเก่�ย้ำวกบััเส่ย้ำงระดบัันานาชุาต่ิ
ในที่ะเลเอเชุ่ย้ำเป็็นเพ่ื้ย้ำงจำดุเริ�มต้่น และรัฐบัาลสหุรัฐฯ ย้ำงั
คงดำาเนินการเก็บัรวบัรวมข้อมล้เส่ย้ำงเป็็นป็ระจำำาโดย้ำการ
สต่ร่มกลุม่เส่ย้ำงและสง่โดรนใต้่นำ �าเข้าไป็ในพ้ื้ �นท่ี่�ที่ะเลจ่ำนใต้่
 ชุาวจ่ำนต่า่งต่ระหุนกัและย้ำอมรับัข้อจำำากดัของการที่ำาการ

ปัจจ้บัันกองทัพัิเร่อสหรัฐฯ 

สนับัสน้นท้ันวจิยัให�แก่การ

ทัดสอบัผู้ลขีองโซีนาร์ต่ิอ

สิ�งมชีีวติิในทัะเล หลงัจาก

เช่�อว่าการทัดสอบัโซีนาร์

ขีองนาโติมส่ีวนทัำาให�เกดิ

เหต้ิการณ์ปลาวาฬค้เวยีร์

เกยติ่�นใน พิ.ศ. 2539  
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ที่ดลองการวดัเส่ย้ำงในนำ �าต้่ �นขนาดใหุญ่ดงักลา่ว จ่ำนจำงึเข้า
ร่วมกบััสหุรัฐฯ เพ้ื้�อเร่ย้ำนร้้ หุลงัจำากนั �นจ่ำนม่การผู้ลกัดนั
ขนานใหุญ่จำนเกิดเป็็นโครงการกำาแพื้งใหุญ่ใต้่นำ �า ในเด้อน
ธินัวาคม พื้.ศ. 2559 จ่ำนได้ย้ำดึโดรนใต้่นำ �าของสหุรัฐฯ ท่ี่�
ป็ลอ่ย้ำจำากเร้อ ย้ำเ้อสเอน็เอส โบัวดติ่ช์ุ เหุต่กุารณ์ดงักลา่ว
เป็็นคำาป็ระกาศอย้ำา่งเป็็นที่างการวา่ จ่ำนสนใจำท่ี่�จำะเดินหุน้า
พื้ฒันาโครงการเส่ย้ำงของต่นเอง 

เม้�อเคร้�องบันิมาเลเซ่้ย้ำแอร์ไลน์เท่ี่�ย้ำวบันิท่ี่� 370 หุาย้ำ
สาบัสญ้ระหุวา่งบันิจำากกวัลาลมัเป็อร์ ป็ระเที่ศมาเลเซ่้ย้ำ
 ไป็ย้ำงัปั็กกิ�ง ป็ระเที่ศจ่ำน ในเด้อนม่นาคม พื้.ศ. 2557 จ่ำน
ม่ความกระต้่อร้อร้นท่ี่�จำะเป็็นผู้้้นำาป็ฏิิบัตั่กิารค้นหุา เพื้ราะ
ผู้้้ โดย้ำสารมากกวา่ร้อย้ำละ 90 บันเคร้�องบันิลำาดงักลา่วมา
จำากป็ระเที่ศจ่ำน แต่ป่็ระเที่ศหุุ้นสว่นในอินโดแป็ซ้ฟิิิกกลบัั
มอบัหุมาย้ำบัที่บัาที่นั �นใหุ้ออสเต่รเล่ย้ำแที่น ด้วย้ำเหุต่นุ่ �จำงึ
เป็็นการจำำากดัการม่สว่นร่วมของจ่ำนในการพื้ฒันาศกัย้ำภาพื้
และข่ดความสามารถืด้านเส่ย้ำงท่ี่�เกิดขึ �นในระหุวา่งการ
ค้นหุาท่ี่�กินเวลานานสามป่็ 

การพื้ฒันาศกัย้ำภาพื้และข่ดความสามารถืด้านเส่ย้ำง
ในที่ะเลริมชุาย้ำฝัึ�งเขต่ร้อนเกิดขึ �นได้ในการที่ดลองการวดั
เส่ย้ำงในนำ �าต้่ �นขนาดใหุญ่เที่า่นั �น สิ�งเหุลา่น่ �ต้่องใชุ้ที่รัพื้ย้ำากร
มหุาศาลและจำำาเป็็นต้่องได้รับัเงินที่นุในระดบััท่ี่�แต่กต่า่ง
ออกไป็ รวมที่ั �งการสนบััสนนุด้วย้ำเที่คโนโลย่้ำท่ี่�ที่นัสมยั้ำ หุุ้น
สว่นในแป็ซ้ฟิิิกจำงึจำำาเป็็นต้่องรวมที่รัพื้ย้ำากรเข้าด้วย้ำกนัและ
ป็ระสานความพื้ย้ำาย้ำามเพ้ื้�อร่วมกนัที่ำาภารกิจำน่ �ใหุ้สำาเร็จำ

กรอบัความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าเป็็น
แผู้นท่ี่�จำะนำามาซ้ึ�งความโป็ร่งใส โดย้ำป็กต่จิำะม่ผู้้้ ม่สว่นได้สว่น
เส่ย้ำในวงกว้างด้านความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �า

ส่�ฝ่ึาย้ำท่ี่�พื้ย้ำาย้ำามสร้างความเข้าใจำเก่�ย้ำวกบััมิต่ใิต้่ที่ะเลเพ้ื้�อ
นำาไป็ส้้การค้นคว้าวิจำยั้ำของต่นมากยิ้ำ�งขึ �น 

หน่วยุงานความมั�นคงแห่งชาต:ิ การไมส่ามารถืเข้า
ถืงึและความที่บึัแสงของพ้ื้ �นท่ี่�ใต้่นำ �านำามาซ้ึ�งปั็ญหุาท่ี่�ซ้บัั
ซ้้อนในการเฝ้ึาระวงัและการระบัอุงค์ป็ระกอบัท่ี่�รบักวน
 การม่สว่นร่วมของผู้้้ ม่บัที่บัาที่นอกภาครัฐที่ำาใหุ้ป็ระเดน็น่ �
ย้ำุง่ย้ำากมากขึ �น ความกระต้่อร้อร้นในการต่ระหุนกัร้้ใต้่ที่ะเล
จำากมมุมองด้านความมั�นคงหุมาย้ำถืงึการป็กป้็องเส้นที่าง
คมนาคมที่างที่ะเล นา่นนำ �าชุาย้ำฝัึ�ง และที่รัพื้ย์้ำสนิที่างที่ะเลท่ี่�
หุลากหุลาย้ำจำากการเพิื้�มจำำานวนของเร้อดำานำ �าและข่ดความ
สามารถืของทีุ่น่ระเบัดิท่ี่�ม่วตั่ถืปุ็ระสงค์เพ้ื้�อจำำากดัการเข้าถืงึ
ที่ะเลและนา่นนำ �าริมชุาย้ำฝัึ�ง 

หน่วยุงานเศรื่ษีฐกจิีทางทะเล:	การค้าและการเชุ้�อม
ต่อ่กบััโลกชุว่ย้ำรับัรองความมั�นคงด้านพื้ลงังานและด้าน
อาหุาร มหุาสมทุี่รเป็็นแหุลง่เก็บัรักษาที่รัพื้ย้ำากรมหุาศาลท่ี่�
สามารถืนำามาซ้ึ�งสภาพื้เศรษฐกิจำท่ี่�ด่ของป็ระเที่ศ ซ้ึ�งโอกาส
ขนาดใหุญ่ในหุลาย้ำภาคสว่น รวมถืงึเภสชัุกรรม นำ �ามนัและ
ก๊าซ้ การที่ำาเหุม้องใต้่ที่ะเล โลจิำสต่กิส์ และการขนสง่ ต่า่ง
กำาลงัรอใหุ้เก็บัเก่�ย้ำวผู้ลป็ระโย้ำชุน์ 

หน่วยุงานก�ากับด่แูลสิิ�งแวด่ล้อมและหน่วยุงาน
จีดั่การื่ภยัุพบิตั:ิ	มหุาสมทุี่รย้ำงัเป็็นสถืานท่ี่�ต้่นกำาเนิดภยั้ำ
ธิรรมชุาต่ิหุลาย้ำอย้ำา่ง เราอาจำป้็องกนัภยั้ำพิื้บัตั่ิที่างธิรรมชุาต่ิ
ไมไ่ด้ แต่ก่ารเต้่อนภยั้ำลว่งหุน้าสามารถืลดการเส่ย้ำชุ่วิต่และ
ที่รัพื้ย์้ำสนิได้ กิจำกรรมที่างที่ะเลของมนษุย์้ำที่ำาใหุ้สิ�งแวดล้อม
เส้�อมโที่รมลงและเป็็นภยั้ำคกุคามต่อ่การเต่ิบัโต่อย้ำา่งย้ำั�งย้้ำน
 หุนว่ย้ำงานกำากบััดแ้ลและหุนว่ย้ำงานด้านการจำดัการจำำาเป็็น
ต้่องเต่ร่ย้ำมพื้ร้อมเพ้ื้�อต่อบัสนองต่อ่ความท้ี่าที่าย้ำดงักลา่วใน
อนาคต่

ผู้ให้บริื่การื่ด้่านวทิยุาศาสิตร์ื่และเทคโนโลยุ้: ม่ข้อ
กำาหุนดสำาหุรับัการเต่ิบัโต่อย้ำา่งป็ลอดภยั้ำ มั�นคง และย้ำั�งย้้ำน
ในมิต่ใิต้่ที่ะเลอย้ำ้เ่สมอ โดย้ำวิที่ย้ำาศาสต่ร์และเที่คโนโลย่้ำจำะ
เป็็นต่วัขบััเคล้�อนหุลกัความพื้ย้ำาย้ำามดงักลา่ว และจำำาเป็็น
ต้่องม่การวิจำยั้ำเพิื้�มเต่มิเก่�ย้ำวกบััการที่ำาความเข้าใจำระบับั
นิเวศใต้่ที่ะเล ป็ฏิิสมัพื้นัธ์ิระหุวา่งองค์ป็ระกอบัท่ี่�หุลาก
หุลาย้ำของระบับันิเวศ และผู้ลกระที่บัจำากการแที่รกแซ้งของ
มนษุย์้ำในระบับันิเวศ 

แนวที่างเดมิของผู้้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย้ำท่ี่�ดำาเนินการต่าม
ความพื้ย้ำาย้ำามด้านความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่
นำ �าของต่นม่ข้อจำำากดัอย้ำา่งร้าย้ำแรง เม้�อพิื้จำารณาจำากการ
แขง่ขนัใหุ้ได้มาซ้ึ�งที่รัพื้ย้ำากรเพ้ื้�อท่ี่�จำะลงที่นุในระย้ำะย้ำาว ซ้ึ�ง
เป็็นการจำำากดัความพื้ย้ำาย้ำามของความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นั
สถืานการณ์ใต้่นำ �าไว้กบััป็ระเที่ศเฉพื้าะกลุม่ ต่อนน่ �ถืงึเวลา
แล้วท่ี่�จำะต้่องสร้างระบับัสากลท่ี่�สามารถืลดความขดัแย้้ำง 
และนำามาซ้ึ�งสนัต่ภิาพื้และความสามคัค่ระหุวา่งป็ระเที่ศ

ภาพื้ท่ี่� 1 แสดงมมุมองท่ี่�ครอบัคลมุของกรอบัความ
ต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �า ข้อกำาหุนดท่ี่�จำำาเป็็น
สำาหุรับัผู้้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย้ำที่ั �งหุมดค้อการร้้จำกัการพื้ฒันา

ยานพิาหนะใติ�นำ�า

อตัิโนมตัิทิัี�ใช�ค�นหา

เคร่�องบัินขีอง

มาเลเซีียแอร์ไลน์

เทัี�ยวบัินทัี� 370  

เอเอฟิพ่ื้/เก็ต่ต่่ �อิมเมจำ
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ในพ้ื้ �นท่ี่�ใต้่ที่ะเล ที่ำาความเข้าใจำเก่�ย้ำวกบััการพื้ฒันาเหุลา่น่ � แล้วต่อบั
สนองอย้ำา่งม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้และได้ผู้ล 

ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าในระดบััครอบัคลมุ
จำำาเป็็นต้่องม่การที่ำาความเข้าใจำที่ั �งในด้านโครงสร้างแนวดิ�งและ
โครงสร้างแนวนอน โดย้ำโครงสร้างแนวนอนจำะเก่�ย้ำวกบััความพื้ร้อมใชุ้
งานของที่รัพื้ย้ำากรในแงข่องเที่คโนโลย่้ำ โครงสร้างพ้ื้ �นฐาน ข่ดความ
สามารถื และศกัย้ำภาพื้ ผู้้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย้ำซ้ึ�งแสดงใหุ้เหุน็บันด้านส่�
ด้านของลก้เต่า๋จำะม่ข้อกำาหุนดเฉพื้าะ แม้วา่แกนกลางจำะย้ำงัคงเป็็นการ
สร้างศกัย้ำภาพื้และข่ดความสามารถืด้านเส่ย้ำงก็ต่าม สว่นโครงสร้าง
แนวดิ�งค้อลำาดบััชุั �นของการสร้างความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์
ใต้่นำ �าอย้ำา่งครอบัคลมุ ลำาดบััแรกจำะเป็็นการต่รวจำหุาภยั้ำคกุคาม
 ที่รัพื้ย้ำากร และกิจำกรรมในพ้ื้ �นท่ี่�ใต้่ที่ะเล ลำาดบััท่ี่�สองจำะเป็็นการ
ที่ำาความเข้าใจำข้อมล้ท่ี่�สร้างขึ �นเพ้ื้�อวางแผู้นย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ความมั�นคง
 แผู้นอนรัุกษ์ และแผู้นการใชุ้ป็ระโย้ำชุน์จำากที่รัพื้ย้ำากร ลำาดบััถืดัไป็จำะ
เป็็นการกำาหุนดกรอบัการกำากบััดแ้ลและกลไกการต่รวจำสอบัในระดบัั
ท้ี่องถิื�น ระดบััชุาต่ ิและระดบััโลก  

ภาพื้น่ �ใหุ้แนวที่างในอนาคต่อย้ำา่งครอบัคลมุแก่ผู้้้ ม่สว่นได้สว่น
เส่ย้ำเพ้ื้�อใหุ้ม่สว่นร่วมและม่ป็ฏิิสมัพื้นัธ์ิกนัได้ สว่นต่วัลก้เต่า๋แสดงถืงึ
ด้านเฉพื้าะที่างท่ี่�จำำาเป็็นต้่องได้รับัการจำดัการ ความร่วมม้อระหุวา่ง
ภาคอตุ่สาหุกรรม การศกึษา และผู้้้ใชุ้ สามารถืเกิดขึ �นได้อย้ำา่งราบัร้�น
ต่ามข้อกำาหุนดของผู้้้ใชุ้ ข้อมล้ที่างวิชุาการ และสว่นต่อ่ป็ระสานของ
อตุ่สาหุกรรมท่ี่�แสดงโดย้ำลก้เต่า๋ท่ี่�แย้ำกออกมา ซ้ึ�งจำะที่ำาใหุ้เกิดแนวที่าง
ท่ี่�ม่การมุง่เน้นมากขึ �นและกรอบัการที่ำางานแบับัโต้่ต่อบัท่ี่�กำาหุนดไว้
เป็็นอย้ำา่งด่ กรอบัความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่นำ �าสามารถื

จำดัการกบััความท้ี่าที่าย้ำมากมาย้ำท่ี่�ป็ระเที่ศกำาลงัพื้ฒันาเผู้ชิุญ ด้วย้ำ
แรงกระตุ่้นท่ี่�เหุมาะสม กรอบัความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ใต้่
นำ �าท่ี่�นำาเสนอน่ �สนบััสนนุความพื้ย้ำาย้ำามในการรวมที่รัพื้ย้ำากรและ
ป็ระสานงานกนัโดย้ำผู้้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย้ำที่ั �งหุมด เพ้ื้�อสง่เสริมการเต่บิัโต่
ท่ี่�ป็ลอดภยั้ำ มั�นคง และย้ำั�งย้้ำนสำาหุรับัที่กุคน

ในภมิ้ภาคมหุาสมทุี่รอินเด่ย้ำ ความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์
ใต้่นำ �าม่บัที่บัาที่สำาคญัในการป้็องกนัการเผู้ชิุญหุน้าที่างที่ะเล การม่
ผู้้้ ม่บัที่บัาที่นอกภาครัฐเพิื้�มขึ �นที่ำาใหุ้เร้�องซ้บััซ้้อนมากขึ �น โดย้ำม่ข้อได้
เป็ร่ย้ำบัท่ี่�ไมส่มมาต่รซ้ึ�งม่องค์ป็ระกอบัท่ี่�พื้ย้ำาย้ำามบัอ่นที่ำาลาย้ำอย้ำ้เ่สมอ
 ความท้ี่าที่าย้ำที่างกาย้ำภาพื้เฉพื้าะจำดุต้่องใชุ้ความพื้ย้ำาย้ำามเป็็นพิื้เศษ
เพ้ื้�อท่ี่�จำะเอาชุนะความท้ี่าที่าย้ำเหุลา่นั �นได้ การสร้างศกัย้ำภาพื้และข่ด
ความสามารถืด้านเส่ย้ำงจำงึสมควรได้รับัความสนใจำอย้ำา่งมากในที่นัท่ี่
 ข้อจำำากดัที่างเศรษฐกิจำและการเม้องในภมิ้ภาคน่ �เป็็นสิ�งขดัขวางไมใ่หุ้
ม่การการลงที่นุที่างที่หุารขนาดใหุญ่ ดงันั �น การรวมที่รัพื้ย้ำากรและการ
ป็ระสานความพื้ย้ำาย้ำามร่วมกนัจำงึเป็็นแนวที่างดำาเนินการเด่ย้ำวท่ี่�ม่อย้ำ้่

ป็ระเที่ศกำาลงัพื้ฒันาม่ความท้ี่าที่าย้ำของต่น เชุน่ ที่รัพื้ย้ำากรท่ี่�จำำากดั
 ความท้ี่าที่าย้ำที่างเที่คโนโลย่้ำ ปั็ญหุาการป็กครอง และอ้�น ๆ ซ้ึ�งหุาก
ใชุ้แนวที่างอย้ำา่งเป็็นระบับัและเป็็นเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์แบับัครอบัคลมุ
ก็จำะป็ระสบัความสำาเร็จำในระย้ำะย้ำาว กรอบัความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นั
สถืานการณ์ใต้่นำ �าดงัท่ี่�เสนอไป็ไมใ่ชุเ่พ่ื้ย้ำงสว่นขย้ำาย้ำในด้านใต้่นำ �าของ
แนวคดิความต่ระหุนกัร้้เที่า่ที่นัสถืานการณ์ที่างที่ะเลเที่า่นั �น แต่ย่้ำงั
จำดัการด้านแบับัจำำาลองการเต่ิบัโต่ท่ี่�ป็ลอดภยั้ำ มั�นคง และย้ำั�งย้้ำนอย้ำา่ง
ครอบัคลมุ ซ้ึ�งเป็็นสิ�งจำำาเป็็นอย้ำา่งยิ้ำ�งในพ้ื้ �นท่ี่�เชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ในอินโด
แป็ซ้ฟิิิก  o

การสร�าง การสร�าง 
ศักยภูาพิและขีดีความสามารถ ศักยภูาพิและขีดีความสามารถ 

ทัางเสียงทัางเสียง

ภูาพิทัี� 1: ความติระหนักร้� เท่ัาทันัสถานการณ์ใติ�นำ�า

วทิัยาศ
าส

ติร์และการ
วจิยั

ความมั�นคงแห่งชาติิ

องค์กร

สิ�งแวดล�อมทัางทัะเล

อป้กรณ์

ทัี�ทันัสมยั

กองทัพัิเร่อ การปราบัปรามโจรสลดัและการ

ก่อการร�ายทัางทัะเล

ความปลอดภูยัขีองกองกำาลงัรักษาชายฝัึ�ง 

การควบัค้ม มลพิษิ การเกบ็ัรวบัรวมและ 

สนับัสน้น ขี�อม้ลทัางวทิัยาศาสติร์

การติอบัโติ�กบััมลพิษิ

อต้ิสาหกรรม 

นำ�ามนัและก�าซี

ฟาร์มกงัหันลม

นอกชายฝัึ�ง

กฎระเบัียบั

กฎระเบัียบั

การวเิคราะห์

การวเิคราะห์

การติรวจจบัั

การติรวจจบัั

กฎระเบัียบั

กฎระเบัียบั

การวเิคราะห์

การวเิคราะห์
การติรวจจบัั

การติรวจจบัั

ทัี�มา: 
น.ทั. (เ

กษยีณอาย
ร้าช

การ
) ด

ร. อ
าร์

นับั ดาส
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ฟอิรัม:	กรุื่ณาอธิบายุหน้าท้�ข่องคุณภายุในกองทพับก
นิวซ้ิแลนด์่ในฐานะพนัจ่ีาและในฐานะท้�ได้่ปฏิบิตัหิน้าท้�
ในฐานะจ่ีาสิิบเอก

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:	ผู้มเป็็นสมาชิุกในท่ี่มผู้้้บัริหุารของผู้้้
บัญัชุาการที่หุารบักในฐานะที่หุารอาวโุสและใหุ้คำาแนะนำา
จำากมมุของท่ี่�ป็รึกษาอาวโุสชุั �นป็ระที่วน แต่ท่่ี่�สำาคญัค้อเป็็น
ต่วัแที่นการแสดงที่ศันะของที่หุารและครอบัครัวของที่หุาร
เหุลา่นั �น ไมใ่ชุเ่พ่ื้ย้ำงแคก่ลุม่ดงักลา่ว แต่ย่้ำงัรวมถืงึเจ้ำาหุน้าท่ี่�
ต่า่ง ๆ และผู้้้ รับัเหุมาท่ี่�เป็็นพื้ลเร้อน ผู้มเป็็นสมาชิุกคณะ
กรรมการผู้้้นำากองที่พัื้บัก และใหุ้มมุมองที่างด้านการต่ดัสนิใจำ
เชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์กบััที่หุารของเราท่ี่�คณะกรรมการของเราที่ำาขึ �น
เพ้ื้�อก้าวไป็ส้อ่นาคต่ ผู้มที่ำางานน่ �มาเกินสองป่็แล้วและต้่องที่ำา
ต่อ่ไป็อ่กป็ระมาณหุนึ�งป่็ ผู้มม่แผู้นเสมอเม้�อต่อนผู้มได้เป็็นจำา่
สบิัเอก และนั�นค้อเหุต่ผุู้ลสว่นหุนึ�งท่ี่�ผู้มได้รับัเล้อก แผู้นสว่น
หุนึ�งค้อการมุง่เน้นไป็ท่ี่�การศกึษาสำาหุรับัที่หุารของเรา รวมถืงึ
เส้นที่างอาชุ่พื้และการเร่ย้ำนร้้ท่ี่�ชุว่ย้ำย้ำกระดบััเส้นที่างแบับัใหุม่
ซ้ึ�งสามารถืสร้างจำา่สบิัเอกในอนาคต่ขึ �นได้จำากสิ�งเหุลา่น่ � ผู้ม
ป็ระสบัความสำาเร็จำในการที่ำาใหุ้นโย้ำบัาย้ำการศกึษาน่ �ได้รับัการ
อนมุตั่ิสำาหุรับัที่หุารและเจ้ำาหุน้าท่ี่�ของเรา ผู้มย้ำงัอย้ำ้ร่ะหุวา่งการ

ร่างนโย้ำบัาย้ำท่ี่�เก่�ย้ำวข้องกบััเส้นที่างอาชุ่พื้และการเร่ย้ำนร้้ของเรา 

ฟอิรัม: คุณเข้่ารัื่บรื่าชการื่ใน	พ.ศ.	2528	กรุื่ณาอธิบายุ
ว่า	คุณเหน็ว่ากองทพับกนิวซ้ิแลนด์่ม้การื่เปล้�ยุนแปลงไป
อยุ่างไรื่ตลอด่ช่วงกว่า	30	ป้ท้�ผ่านมา

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:	เม้�อผู้มเข้าร่วมกองที่พัื้ เราเป็็นกองที่พัื้ท่ี่�ม่
กองพื้นัที่หุารราบัสองกองพื้นัและที่กุวนัน่ �ก็ย้ำงัคงเป็็นเชุน่นั �น 
แต่ก่องพื้นัหุนึ�งอย้ำ้ใ่นสงิคโป็ร์ โดย้ำอย้ำ้ท่่ี่�นั�นมาต่ั �งแต่ ่พื้.ศ.  
2500 ในระหุวา่งวิกฤต่การณ์มาลาย้ำา หุากคณุดท่้ี่�อปุ็กรณ์
 การเป็ล่�ย้ำนผู้า่น หุร้อการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงของที่หุารราบัของ
เรา สิ�งท่ี่�ผู้มได้เหุน็ก็ม่ต่ั �งแต่ก่ารถ้ือเข็มทิี่ศ ป้็นไรเฟิิล จำนถืงึ
ระบับัส้�อสารแบับับัร้ณาการ เราม่ระบับัอนาลอ็ก และหุนึ�งใน
โครงการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงท่ี่�สำาคญัค้อการเป็ล่�ย้ำนกองที่พัื้ไป็ส้ร่ะบับั
ดิจิำที่ลั ซ้ึ�งหุมาย้ำถืงึระบับัซ่้2 หุร้อการบังัคบัับัญัชุาและควบัคมุ
ของเรา คณุลองดว้ิธ่ิท่ี่�เราส้�อสารกนัก่อนหุน้าน่ � และต่อนน่ �เรา
ม่อปุ็กรณ์พื้ร้อมหุน้าจำอและเที่คโนโลย่้ำที่ั �งหุมดใหุ้ที่หุารจำนถืงึ
ระดบััลา่งสดุใชุ้ ซ้ึ�งนั�นเป็็นการเป็ล่�ย้ำนแป็ลงครั �งใหุญ่จำริง ๆ 

ฟอิรัม: ลักษีณะวธ้ิการื่ฝึ่กใด่ข่องทหารื่นิวซ้ิแลนด์่ท้�เป็น

เจ้ำาหุน้าท่ี่� ฟิอิรัมั

  มุมมอง 
ด้ิานแปซิิฟิิก
จำ า ก นิ ว ซ่้ แ ล น ด์

พึ่.จ.อ. ไคลืฟ์ิ ดัิกลืาสู่ แห�งกองทัพึ่บกนิวซีิแลืนด์ิน่งคุยกับ ฟิอรัม ใน
บริเวณใกล้ืกับท่ประชุ่มแลืะนิทรรศัการข้องกองกำาลัืงภาคพ้ึ่นดิินแปซิิฟิิกใน
เดืิอนพึ่ฤษภาคม พึ่.ศั. 2562 เพ่ึ่อแบ�งปันมุมมองจากนิวซีิแลืนด์ิ พึ่.จ.อ.  
ดัิกลืาสู่พ่ึ่ดิถึึงวิสัู่ยทัศัน์หลัืง พึ่.ศั. 2568 ข้องผ้่บัญ่ช่าการทหารบก
นิวซีิแลืนด์ิ การมีสู่�วนสู่นับสู่นุนโครงการแปซิิฟิิกพึ่าทเวย์ แลืะวิธีีท่ค�านิยม
ข้องกองทัพึ่บกนิวซีิแลืนด์ิ อันได้ิแก� ความกล้ืาหาญ่ ความมุ�งม่น ความเป็น
มิตร แลืะความซ่ิอสัู่ตย์ หลื�อหลือมโครงการฝึึกแลืะความร�วมมือทางการ
ทหารท่วท้งแปซิิฟิิกแลืะท่อ่น ๆ  

ประวัติิผู้้�นำาคนสำาคัญ
IPDF
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เอกลักษีณ์เม่�อเทยุ้บกับสิิ�งท้�คุณเหน็จีากหน่วยุทหารื่บก
ในปรื่ะเทศอ่�น

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:	ผู้มคดิวา่การฝึึกคล้าย้ำกนัมาก แต่ส่ิ�งท่ี่�เรา
ใหุ้ความสำาคญัค้อกลุม่ที่กัษะราย้ำบัคุคล เคล้�อนท่ี่� ยิ้ำง ส้�อสาร
 บัรรเที่า และที่กัษะที่หุารขั �นต้่น ซ้ึ�งคล้าย้ำกบััสหุรัฐฯ แต่เ่รา
ดำาเนินการหุลกัสต้่รกบััความชุำานาญการที่างที่หุารที่ั �งหุมด
อย้ำา่งเป็็นเร้�องป็กต่ ิเพื้ราะเราม่ขนาดเลก็ เราจำงึที่ำาเชุน่นั �นได้
 ที่หุารที่กุนาย้ำเข้าร่วมและป็ฏิิบัตั่ิต่ามหุลกัสต้่รสรรพื้าวธุิ นั�นค้อ
ท่ี่�ท่ี่�พื้วกเขาได้รับัที่กัษะที่หุารขั �นต้่นป็ระการแรก ๆ เพื้ราะที่กุ
คนได้รับัการฝึึกในหุลกัสต้่รเด่ย้ำวกนั ในความชุำานาญการที่าง
ที่หุาร เราดำาเนินหุลกัสต้่รในกองที่พัื้ซ้ึ�งสอนเฉพื้าะในป็ระเที่ศ
เที่า่นั �น จำากนั �นก็รวมหุลกัสต้่รนั �นเข้ากบััการฝึึกในต่า่งป็ระเที่ศ
กบััหุุ้นสว่นเพ้ื้�อที่ำาการสง่กำาลงั และเม้�อที่ำาเชุน่นั �นอย้ำา่งต่อ่เน้�อง
เป็็นกิจำวตั่ร ก็จำะได้ที่หุารท่ี่�ม่ความสามารถืรอบัด้าน 

ฟอิรัม: กรุื่ณาพดู่ถงึโครื่งการื่แปซิฟิิิกพาทเวย์ุและบทบาท
ข่องกองทพับกนิวซ้ิแลนด์่ในอด่ต้	รื่วมถงึบทบาทข่อง
นิวซ้ิแลนด์่ท้�คุณคาด่หวังเม่�อเริื่�มเข้่าสู่ิช่วงแปซิฟิิิกพาท
เวย์ุ	2.0

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:ออสเต่รเล่ย้ำและนิวซ่้แลนด์ร้้จำกัมหุาสมทุี่ร

แป็ซ้ฟิิิกเป็็นอย้ำา่งด่ ดงันั �นสำาหุรับัป็ระเที่ศหุุ้นสว่นอ้�น ๆ ท่ี่�
ต้่องการเข้ามาม่บัที่บัาที่ในพ้ื้ �นท่ี่�นั �น จำะเป็็นการใชุ้ป็ระโย้ำชุน์
จำากสิ�งท่ี่�เรากำาลงัที่ำาอย้ำ้ ่ซ้ึ�งนั�นเป็็นวิธ่ิท่ี่�สหุรัฐฯ ต้่องการใชุ้
 สหุรัฐฯ มองหุาโอกาสท่ี่�สามารถืสง่ที่หุารออสเต่รเล่ย้ำ ที่หุาร
นิวซ่้แลนด์ และที่หุารสหุรัฐฯ จำำานวนไมม่าก แล้วจำงึสร้างท่ี่ม
ฝึึกอบัรมเคล้�อนท่ี่�เพ้ื้�อดงึหุุ้นสว่นท่ี่�สำาคญัของเรามาส้แ่ป็ซ้ฟิิิก
และรวมเข้าด้วย้ำกนั สำาหุรับัสว่นอ้�น เราม่พื้นัจำา่เฉพื้าะที่าง
และจำา่สบิัเอกป็ระจำำาการอย้ำ้ใ่นฟิิจิำ ต่องงา และวานอ้าต่ ้ซ้ึ�ง
ออสเต่รเล่ย้ำเองก็ม่เหุม้อนกบััเรา ป็ระโย้ำชุน์ท่ี่�เราได้รับัจำากการ
ที่ำาเชุน่นั �นค้อองค์ความร้้ของป็ระเที่ศนั �น ๆ และความสมัพื้นัธ์ิ
ท่ี่�ใกล้ชิุด หุากเราต้่องการม่บัที่บัาที่ในท่ี่�อ้�นกบััป็ระเที่ศอ้�นซ้ึ�งม่
ความสมัพื้นัธ์ิแนน่แฟ้ินกบััสหุรัฐฯ เราก็คงจำะที่ำาเชุน่เด่ย้ำวกนั
และใชุ้ป็ระโย้ำชุน์จำากสิ�งท่ี่�สหุรัฐฯ กำาลงัที่ำาอย้ำ้ ่ผู้มมองวา่พื้าที่
เวย์้ำ 2.0 เป็็นการย้ำกระดบััสิ�งท่ี่�เราม่และมองหุาโอกาสเพิื้�มเต่มิ
 นอกจำากน่ � ผู้มย้ำงัคดิวา่ สิ�งสำาคญัสำาหุรับัที่กุป็ระเที่ศค้อคณุ
ต้่องถืามป็ระเที่ศท่ี่�คณุกำาลงัจำะชุว่ย้ำวา่ป็ระเที่ศนั �นต้่องการอะไร 
ไมใ่ชุท่ี่กึที่กัไป็เองถืงึสิ�งท่ี่�ป็ระเที่ศนั �น ๆ ต้่องการ

  มุมมอง 
ด้ิานแปซิิฟิิก

สมาชิกขีองกองทัพัิบักนิวซีีแลนด์แสดงฮากา ซึี�งเป็นการเติ�นในยามสงคราม

ขีองชาวเมารีขีองนิวซีีแลนด์ เพิ่�อเป็นส่วนหนึ�งขีองพิธีิเปิดการฝึึกทัาฟากล้าทัี�

ค่ายทัหารติาเลยีในติองงา เม่�อเดอ่นสิงหาคม พิ.ศ. 2562  
ส.ที่. ที่ามารา คมัมิงส์/กองกำาลงัสำารองกองที่พัื้บักสหุรัฐฯ
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พื้.จำ.อ. ไคลฟ์ิ ดกัลาส

ร.ทั. แมทัธิว วอลล์ จากกองทัพัิบักสหรัฐฯ เขี�าร่วมการฝึึกอบัรมทักัษะการยงิ

ป่นทัี�ค่ายทัาจ ิประเทัศอรัิก ในเดอ่นกรกฎาคม พิ.ศ. 2562

ส.ที่. ที่ามารา คมัมิงส์/กองกำาลงัสำารองกองที่พัื้บักสหุรัฐฯ

ฟอิรัม: ชาวนิวซ้ิแลนด์่มองว่า	ไมโครื่น้เซ้ิยุและพอลิน้เช้ยุ
เป็นเหม่อนสิวนหลังบ้านข่องตน	ม้ความร่ื่วมม่อและการื่
ฝึ่กอบรื่มใด่อ้กหร่ื่อไม่ท้�กองทพับกนิวซ้ิแลนด์่ท�าร่ื่วมกับ
ปรื่ะเทศเพ่�อนบ้านในภมูภิาคแปซิฟิิิก

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:	จำากมมุมองของเจ้ำาหุน้าท่ี่�ที่หุารชุั �นป็ระที่วน น่�
เป็็นการใหุ้เจ้ำาหุน้าท่ี่�ระดบััต่า่ง ๆ และเจ้ำาหุน้าท่ี่�ที่หุารชุั �นป็ระที่วน
มาเข้าร่วมหุลกัสต้่รเพ้ื้�อใหุ้ได้ป็ระสบัการณ์ร่วมกนั หุลกัสต้่รน่ �
เป็็นการสง่ท่ี่มฝึึกอบัรมเคล้�อนท่ี่�ไป็ย้ำงัป็ระเที่ศเหุลา่นั �นเพ้ื้�อดำาเนิน
หุลกัสต้่รในด้านท่ี่�พื้วกเขาต้่องการฝึึก นั�นค้อ การฝึึกแบับัผู้้้คนกบัั
ผู้้้คน ในระดบััย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ซ้ึ�งเป็็นระดบััท่ี่�ผู้มรับัผิู้ดชุอบั ค้อการม่
ความสมัพื้นัธ์ิใกล้ชิุดภาย้ำในภมิ้ภาค เป็็นการรวมต่วักนัเพ้ื้�อพื้ด้
คยุ้ำและไป็เย้้ำอนป็ระเที่ศของแต่ล่ะฝ่ึาย้ำ ซ้ึ�งเป็็นการกำาหุนดเส้น
ที่างในอนาคต่และใชุ้ป็ระโย้ำชุน์จำากสิ�งท่ี่�เราที่ำาท่ี่�การป็ระชุมุกอง
กำาลงัภาคพ้ื้ �นแป็ซ้ฟิิิกและในการป็ระชุมุผู้้้บัญัชุาการที่หุารบัก
ภาคพ้ื้ �นแป็ซ้ฟิิิก/การป็ระชุมุสมัมนาการบัริหุารงานของกองที่พัื้
บักภาคพ้ื้ �นแป็ซ้ฟิิิก คณุสามารถืพื้ด้คยุ้ำกนัก่อนได้ แต่ส่ิ�งสำาคญั
ค้อเราจำะเป็ล่�ย้ำนไป็ส้ก่ารลงม้อที่ำาได้อย้ำา่งไร 

ฟอิรัม: ในฐานะกองทพับกข่นาด่เล็กในภมูภิาค	ม้วธ้ิการื่
ใหม่	ๆ	อะไรื่บ้างท้�นิวซ้ิแลนด์่ใช้เพ่�อให้ได้่ปรื่ะโยุชน์จีาก
หุ้นส่ิวนและพนัธมติรื่เพ่�อเพิ�มสิิ�งท้�กองทพันิวซ้ิแลนด์่ต้อง
สินับสินุนให้มากท้�สุิด่

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:หุนึ�งในจำดุแข็งของกองที่พัื้บักของเราค้อ
วฒันธิรรมและการนำาวฒันธิรรมพ้ื้ �นเม้องเมาร่ของเรามาบัร้ณา
การเข้ากบัักลุม่ชุาต่ิพื้นัธิุ์อ้�น ๆ ที่ั �งหุมดท่ี่�ม่อย้ำ้ใ่นกองที่พัื้ของเรา
 เราเข้าใจำผู้้้ ท่ี่�เป็็นชุาวพื้อลน่ิเชุ่ย้ำและชุาวไมโครน่เซ่้ย้ำ และเราใชุ้
ป็ระโย้ำชุน์จำากวฒันธิรรมของเราซ้ึ�งเป็็นอำานาจำออ่น เพ้ื้�อใหุ้ได้
มาซ้ึ�งการเข้าถืงึและการจำง้ใจำเพ้ื้�อที่ำาความเข้าใจำความต้่องการ
ของพื้วกเขา อ่กสว่นหุนึ�งของวิธ่ิการค้อกรอบัการที่ำางานความ
เป็็นผู้้้นำา ต่วัอย้ำา่งหุนึ�งค้อ ป็าปั็วนิวกิน่ท่ี่�นำากรอบัการที่ำางาน
ของเราไป็ใชุ้ แล้วป็รับัใหุ้เป็็นแบับัของต่นเอง เราใหุ้พื้วกเขา
ดก้รอบัการที่ำางาน จำากนั �นพื้วกเขาก็มาท่ี่�นิวซ่้แลนด์และ
เข้าร่วมโครงการของเราสองถืงึสามโครงการ และกลบััไป็ย้ำงั
ป็ระเที่ศของต่นเองและป็รับัใหุ้เข้ากบััป็ระเที่ศของต่นเอง ฟิิจิำใหุ้
ความสนใจำอย้ำา่งมากเชุน่กนั รวมถืงึต่องงาด้วย้ำ ในการที่ำางาน
ต่า่ง ๆ เราไมม่่เงินสนบััสนนุมากอย้ำา่งท่ี่�ออสเต่รเล่ย้ำม่ แต่ส่ิ�งท่ี่�
เราม่ค้อมิต่มินษุย์้ำท่ี่�เราได้ใชุ้ป็ระโย้ำชุน์เป็็นจำดุแข็งของกองที่พัื้
บักของเรา

ฟอิรัม: การื่โจีมตข้่องผู้ก่อการื่ร้ื่ายุยุงัคงเกดิ่ข่ึ �นในสิถานท้�
ใหม่	ๆ	และสิถานท้�ท้�คาด่ไม่ถงึ	รื่วมถงึท้�ไครื่สิต์เชร์ิื่ชใน

หน่งในจุดิแข็้งข้องกองทัพึ่
บกข้องเราคือวัฒนธีรรม

แลืะการนำาวัฒนธีรรมพ้ึ่น
เมืองเมารีข้องเรามาบ่รณา 

การเข้้ากับกลุื�มช่าติพัึ่นธ์ุี 
อ่น ๆ ท้งหมดิท่มีอย่�ใน

กองทัพึ่ข้องเรา
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เด่อ่นม้นาคม	พ.ศ.	2562	เหตุการื่ณ์ด่งักล่าวหล่อหลอม
ให้เกดิ่ความพยุายุามต่อต้านการื่ก่อการื่ร้ื่ายุในนิวซ้ิแลนด์่
อยุ่างไรื่	และเหตุการื่ณ์ด่งักล่าวม้ผลกรื่ะทบต่อความ
พยุายุามต่อต้านการื่ก่อการื่ร้ื่ายุข่องกองทพับกด้่วยุหร่ื่อไม่

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:	น่�ไมใ่ชุเ่ร้�องท่ี่�ผู้มสนัที่ดั เพื้ราะเป็็นเร้�องท่ี่�
ต่ำารวจำเป็็นฝ่ึาย้ำจำดัการ แต่ส่ิ�งท่ี่�ผู้มจำะกลา่วค้อ กองที่พัื้สนบััสนนุ
หุนว่ย้ำงานพื้ลเร้อน ซ้ึ�งนั�นก็ค้อต่ำารวจำ หุากถืามในแงท่่ี่�วา่ สิ�งน่ �
เป็ล่�ย้ำนแป็ลงนิวซ่้แลนด์ไป็หุร้อไม ่ผู้มคงต้่องต่อบัวา่ เราไมค่าด
คดิมาก่อนวา่จำะม่เหุต่กุารณ์เชุน่นั �นเกิดขึ �นในนิวซ่้แลนด์และจำะ
เกิดขึ �นในลกัษณะเชุน่นั �น เหุต่กุารณ์นั �นได้ที่ำาใหุ้ป็ระเที่ศของเรา
ใกล้ชิุดกนัมากขึ �น โดย้ำเฉพื้าะอย้ำา่งยิ้ำ�งในด้านการสนบััสนนุชุมุชุน
มสุลมิของเรา ม่การขย้ำาย้ำการต่ดิต่อ่และความชุว่ย้ำเหุล้อของ
ที่างการนิวซ่้แลนด์ไป็ย้ำงัชุมุชุนมสุลมิ และนาย้ำกรัฐมนต่ร่ของเรา
แสดงใหุ้โลกเหุน็วา่ ผู้้้นำาสามารถืพื้าป็ระเที่ศก้าวผู้า่นเหุต่กุารณ์
นา่เศร้าเชุน่นั �นได้อย้ำา่งไร เราเต่ร่ย้ำมพื้ร้อมเสมอในแงข่องความ
สามารถืในการต่อบัสนองต่อ่ปั็ญหุาความมั�นคงหุร้อภยั้ำคกุคาม

ฟอิรัม: ในท้�สุิด่	คุณได้่เข้่าร่ื่วมในคณะอภปิรื่ายุในรื่ะหว่าง
การื่อภปิรื่ายุข่องการื่ปรื่ะชุมกองก�าลังภาคพ่ �นแปซิฟิิิก
เร่ื่�องการื่สิร้ื่างความทนัสิมัยุ	และความจี�าเป็นในการื่
รัื่บรื่องว่าหลักการื่พ่ �นฐานยัุงคงเป็นสิิ�งสิ�าคัญท้�สุิด่ในการื่
ฝึ่กทหารื่	กรุื่ณาพดู่ถงึปรื่ะเด่น็ด่งักล่าวและแบ่งปันวสัิิยุ
ทศัน์ข่องคุณถงึอนาคตข่องกองทพับก

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ: เป็็นคำาถืามท่ี่�ด่ วิสยั้ำที่ศัน์ของผู้้้บัญัชุาการ
ที่หุารบักในระหุวา่งชุว่งท่ี่�เขาดำารงต่ำาแหุนง่ค้อ การเป็็นกอง 
กำาลงัท่ี่�คลอ่งแคลว่ ป็รับัต่วัได้ด่ ต่อ่ส้้ เพ่ื้ย้ำงเลก็น้อย้ำ และ
ที่นัสมยั้ำ สำาหุรับักองที่พัื้บัก การก้าวไป็ส้อ่นาคต่หุลงั พื้.ศ. 

2568 ค้อการสร้างสิ�งท่ี่�เราเร่ย้ำกวา่ที่หุารอจัำฉริย้ำะ ซ้ึ�งความ
พื้ย้ำาย้ำามด้านที่หุารอจัำฉริย้ำะของกองที่พัื้บักรวมถืงึการมอบัการ
ศกึษาที่างที่หุารในระดบััชุำานาญการแก่เจ้ำาหุน้าท่ี่�ที่หุาร การ
จำดักระบัวนการสมคัรเพ้ื้�อรับัที่นุการศกึษา การพื้ฒันาเส้นที่าง
ที่กัษะการคำานวณและการอา่นออกเข่ย้ำนได้ ต่ลอดจำนการใชุ้
ป็ระโย้ำชุน์จำากความสามารถืของที่หุาร ภาย้ำใน พื้.ศ. 2568 เรา
จำะม่การเชุ้�อมโย้ำงเคร้อขา่ย้ำอย้ำา่งสมบัร้ณ์ในแงข่องการเป็ล่�ย้ำนส้่
ระบับัดิจิำที่ลั ผู้มเหุน็กองกำาลงัของเราเต่บิัโต่ขึ �นในด้านของกำาลงั
คนและสามารถืที่ำางานร่วมกบััหุุ้นสว่นหุลกัของเราได้ และเก่�ย้ำว
กบััการท่ี่�นิวซ่้แลนด์สามารถืมอบัข่ดความสามารถืเฉพื้าะกลุม่
 ซ้ึ�งจำะย้ำกระดบััความสำาคญัด้านความมั�นคงของป็ระเที่ศของ
รัฐบัาลของเรา และความสงบัเร่ย้ำบัร้อย้ำต่ามกฎระเบ่ัย้ำบัระหุวา่ง
ป็ระเที่ศ

ฟอิรัม:	สุิด่ท้ายุน้ �	คุณม้อะไรื่ท้�อยุากจีะบอกกับปรื่ะเทศหุ้น
ส่ิวนเก้�ยุวกับสิิ�งท้�กองทพับกนิวซ้ิแลนด์่ก�าลังท�าอยุู่หร่ื่อไม่

พ.จี.อ.	ด่กัลาสิ:	จำากคำาถืามก่อนหุน้าของคณุและคำาถืามน่ �
 ผู้มคดิวา่การก้าวต่อ่ไป็ข้างหุน้าเป็็นเร้�องเก่�ย้ำวกบััความสมัพื้นัธ์ิ
ท่ี่�แนน่แฟ้ินและความร่วมม้อท่ี่�จำะชุว่ย้ำใหุ้เราสามารถืที่ำางานร่วม
กนัในโลกอนัซ้บััซ้้อนใบัน่ �ได้ ผู้า่นการดำาเนินกิจำกรรมเหุลา่น่ � เชุน่ 
การป็ระชุมุกองกำาลงัภาคพ้ื้ �นแป็ซ้ฟิิิกและการฝึึกซ้้อมต่า่ง ๆ ท่ี่�จำะ
ชุว่ย้ำใหุ้ความสมัพื้นัธ์ิเต่บิัโต่และชุว่ย้ำใหุ้ผู้้้คนเข้าใจำความสามารถื
ของแต่ล่ะคน ซ้ึ�งจำะชุว่ย้ำใหุ้เราก้าวต่อ่ไป็ข้างหุน้า  o

พิล.ติ. จอห์น บัอสเวลล์ ผู้้�บััญชาการกองทัพัิบักนิวซีีแลนด์ ติรวจเยี�ยม

ทัหารใหม่จากกองกำาลงัสรรหาบ้ัคลากรทัหารประจำาการ 395 ทัี�ค่ายทัหาร

ไวโออ้ร้   กองที่พัื้บักนิวซ่้แลนด์
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วฒันธรรมและขีนบัธรรมเนียมIPDF

เทศก�ลช่นิ่โต 
สื์บส์�นิ่ปัรืะเพีณีีเก่�แก่หัล�ยศตวรืรืษในิ่ญีี่�ป่่ันิ่

ผู้้�เขี�าร่วมงานสวมเส่�อคล้มฮัปปิแบับัดั�งเดมิเติรียมถ่ายภูาพิเซีลฟี ก่อนทัี�งาน

เทัศกาลกลางคน่ชิชิบ้ัในเมอ่งชิชิบ้ั ประเทัศญี�ป่้น จะเริ�มขีึ�น  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส

ดอกไม้ไฟิสวา่งไสวในค้นฤดหุ้นาว เหุลา่ชุาย้ำหุญิงและวยั้ำ
รุ่นจำำานวนมากต่ะโกนก้องวา่ วาโชุอิ วาโชุอิ (แป็ลวา่ ย้ำอด
เย่้ำ�ย้ำม) พื้ร้อมกบััแหุข่บัวนรถืท่ี่�ป็ระดบััป็ระดาด้วย้ำโคมไฟิ
ที่ั �งหุกคนัสดุท้ี่าย้ำจำากเนินเขาเลก็ ๆ ไป็จำนถืงึใจำกลางเม้อง

 น่�ค้อชุว่งเวลาท่ี่�ครึกคร้ �นมากท่ี่�สดุของเที่ศกาลของลทัี่ธิิชิุนโต่ ซ้ึ�งพื้ฒันา
มาจำากการขอบัคณุเที่พื้เจ้ำาในชุว่งฤดเ้ก็บัเก่�ย้ำวไป็ส้ก่ารพื้บัป็ะระหุวา่ง
เที่พื้เจ้ำาท้ี่องถิื�นสององค์ในรอบัป่็

เที่ศกาลกลางค้นชิุชิุบัมุ่รากฐานมาย้ำาวนานกวา่ 1,000 ป่็และเป็็น
หุนึ�งในสามเที่ศกาลแหุร่ถืขนาดใหุญ่ท่ี่�ม่ชุ้�อเส่ย้ำงของญ่�ป็ุ่ น ซ้ึ�งรถืในขบัวน
อาจำม่ความสง้สดุถืงึ 7 เมต่รและม่นำ �าหุนกัมากถืงึ 15 ต่นั โดย้ำม่ชุาว
เม้องหุลาย้ำร้อย้ำคนในชุดุเที่ศกาลแบับัดั �งเดมิ ซ้ึ�งป็ระกอบัด้วย้ำผู้้าคาด
ศ่รษะ กางเกงแนบัเน้ �อส่ดำา และเส้ �อคลมุผู้้าฝ้ึาย้ำต่วัหุนาท่ี่�เข่ย้ำนต่วัอกัษร
ญ่�ป็ุ่ น ลากรถืต่ดิล้อไม้ขนาดใหุญ่เหุลา่นั �นไป็ต่ามถืนน พื้ร้อมต่่กลอง โหุ่
ร้อง และร้องเพื้ลงอย้ำา่งสนกุสนาน

ชิุนโต่เป็็นศาสนาพ้ื้ �นเม้องของญ่�ป็ุ่ นท่ี่�ส้บัที่อดกนัมานานหุลาย้ำ
ศต่วรรษ ซ้ึ�งเป็็นลทัี่ธิิวิญญาณนิย้ำมท่ี่�เชุ้�อวา่ม่ คามิ หุร้อวิญญาณ
ศกัดิ�สทิี่ธิิ�หุลาย้ำพื้นัต่นอาศยั้ำอย้ำ้ใ่นธิรรมชุาต่ิ เชุน่ ป่็า แมน่ำ �า และภเ้ขา
 ชิุนโต่สง่เสริมใหุ้ผู้้้คนอย้ำ้ร่่วมกบััวิญญาณศกัดิ�สทิี่ธิิ�อย้ำา่งกลมกล้นและ
สามารถืขอความชุว่ย้ำเหุล้อจำากวิญญาณเหุลา่น่ �ได้ นอกจำากน่ � วิญญาณ
บัรรพื้บัรุุษย้ำงักลาย้ำเป็็นคามิและสามารถืชุว่ย้ำเหุล้อลก้หุลานท่ี่�ย้ำงัม่ชุ่วิต่ได้
เชุน่กนั

พื้ระมิโนรุ โซ้โนดะ เจ้ำาอาวาสป็ระจำำาศาลเจ้ำาชิุชิุบัแุละอด่ต่
ศาสต่ราจำารย์้ำด้านศาสนศกึษา มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำเก่ย้ำวโต่ เลา่วา่ เที่ศกาลท่ี่�
จำดัขึ �นเป็็นเวลาสองวนัน่ �ม่รากฐานมาจำากป็ระเพื้ณ่เก่าแก่ของชุาวบ้ัาน

 ซ้ึ�งเป็็นพิื้ธ่ิแสดงการขอบัคณุต่อ่เที่พื้เจ้ำาแหุง่ภเ้ขาใกล้เค่ย้ำงท่ี่�ชุว่ย้ำเหุล้อ
ในชุว่งฤดป้็ลก้และฤดเ้ก็บัเก่�ย้ำว ใน พื้.ศ. 2559 องค์การการศกึษา
 วิที่ย้ำาศาสต่ร์ และวฒันธิรรมแหุง่สหุป็ระชุาชุาต่ ิหุร้อ ย้ำเ้นสโก ได้กำาหุนด
ใหุ้เที่ศกาลน่ �เป็็นมรดกที่างวฒันธิรรมในลกัษณะนามธิรรม “น่�ค้อชุว่ง
เวลาแหุง่การเฉลมิฉลองความอดุมสมบัร้ณ์ของธิรรมชุาต่”ิ พื้ระโซ้โนดะ
กลา่ว

ในชุว่งย้ำคุกลางของญ่�ป็ุ่ น เที่ศกาลน่ �พื้ฒันาไป็เป็็นงานฉลองการ
พื้บัป็ะป็ระจำำาป่็ระหุวา่งเที่พื้เจ้ำาแหุง่ภเ้ขาใกล้เค่ย้ำงกบััเที่พื้ธิิดาป็ระจำำาเม้อง
 โดย้ำกลุม่ชุาย้ำชุดุขาวจำะแบักเก่ �ย้ำวลกัษณะคล้าย้ำศาลเจ้ำาส่สนัสวย้ำงามซ้ึ�ง
ม่เที่พื้ธิิดาป็ระจำำาเม้องสถิืต่อย้ำ้ภ่าย้ำในผู้า่นถืนนไป็ย้ำงัสวนสาธิารณะกลาง
 จำากนั �นวางเก่ �ย้ำวพื้กัไว้ขณะท่ี่�รอใหุ้รถืแหุอ่่กหุกคนัคอ่ย้ำ ๆ มาพื้บักนัท่ี่�
จำตั่รัุสซ้ึ�งคลาคลำ�าด้วย้ำฝึง้ชุน และเม้�อรถืแหุแ่ต่ล่ะคนัมาถืงึก็จำะม่การจำดุ
ดอกไม้ไฟิต้่อนรับั

ที่กุวนัน่ � ชุาวญ่�ป็ุ่ นจำำานวนมากต่า่งหุลั�งไหุลกนัมาชุมเที่ศกาลน่ � ซ้ึ�ง
ดงึดด้ผู้้้ชุมป็ระมาณ 200,000 คนในชุว่งเด้อนธินัวาคมของที่กุป่็ โดย้ำท่ี่�
บัางคนไมท่ี่ราบัถืงึความเป็็นมาเหุลา่นั �นเลย้ำและกลา่ววา่เที่ศกาลน่ �ไมม่่
ความหุมาย้ำที่างศาสนาสำาหุรับัต่น แต่ต่่นเพ่ื้ย้ำงต้่องการรักษาป็ระเพื้ณ่
ไว้เที่า่นั �น พื้วกเขามาเย้้ำอนเม้องแหุง่น่ �โดย้ำนั�งรถืไฟิมาที่างต่ะวนัต่กเฉ่ย้ำง
เหุน้อของโต่เก่ย้ำวป็ระมาณ 90 นาท่ี่ เพ้ื้�อมาสมัผู้สัป็ระสบัการณ์ที่าง
วฒันธิรรมท่ี่�สนกุสนาน

“ผู้มชุอบัดอกไม้ไฟิและอาหุาร และมาท่ี่�น่�เพ้ื้�อความสนกุล้วน ๆ ผู้ม
ไมค่อ่ย้ำนกึถืงึด้านศาสนาเที่า่ไรนกั” นาย้ำมิต่ซ้โ้อะ ย้ำามาชิุต่ะ ชุาย้ำอาย้ำ ุ69 
ป่็ซ้ึ�งเกษ่ย้ำณอาย้ำแุล้วท่ี่�มาเท่ี่�ย้ำวชุมเที่ศกาลน่ �ในชุว่ง 15 ป่็ท่ี่�ผู้า่นมากลา่ว
 “คนญ่�ป็ุ่ นไมไ่ด้เคร่งศาสนามากนกั แต่ใ่นอ่กแงหุ่นึ�งเราก็นบััถ้ือศาสนา
ไป็ที่ั�ว”

ชุาวญ่�ป็ุ่ นหุลาย้ำคนผู้สานความเชุ้�อที่างศาสนาต่า่ง ๆ เข้าด้วย้ำกนั
อย้ำา่งเสร่โดย้ำขึ �นอย้ำ้ก่บััโอกาส เชุน่ ไป็เย่้ำ�ย้ำมชุมศาลเจ้ำาชิุนโต่ในชุว่งป่็ใหุม่
 จำดังานศพื้แบับัชุาวพื้ทุี่ธิ หุร้อแต่ง่งานในพิื้ธ่ิแแบับัชุาวคริสต์่ซ้ึ�งเป็็นที่าง
เล้อกท่ี่�ได้รับัความนิย้ำมมาก แม้วา่จำะม่ป็ระชุากรท่ี่�เป็็นชุาวคริสต์่เพ่ื้ย้ำงร้อย้ำ
ละ 1 เที่า่นั �น “ผู้มไมแ่นใ่จำวา่นั�นแป็ลวา่เราม่ความย้้ำดหุย้ำุน่หุร้อเราไมม่่
ความศรัที่ธิาอย้ำา่งแรงกล้ากนัแน”่ นาย้ำย้ำามาชิุต่ะกลา่ว

มุมมองศาสินาท้�แตกต่าง
นกัเร่ย้ำนหุญิงมธัิย้ำมกลุม่หุนึ�งสวมใสชุ่ดุป็ระจำำาเที่ศกาลกำาลงัเดนิเต่ร่ไป็
ต่ามถืนนในชุว่งบัา่ย้ำ ซ้ึ�งต่อ่มาได้เข้าร่วมการลากรถืแหุด่งักลา่วและกลา่ว
วา่เที่ศกาลน่ �ไมใ่ชุพิ่ื้ธ่ิที่างศาสนาสำาหุรับัพื้วกเธิอ แต่น่กัเร่ย้ำนหุญิงกลุม่
นั �นก็ย้ำงับัอกอย้ำา่งหุนกัแนน่วา่เชุ้�อเร้�องเก่�ย้ำวกบััการพื้บักนัของเที่พื้เจ้ำาที่ั �ง
สองในเย้ำน็วนันั �น นอกจำากน่ � เดก็สาวกลุม่นั �นย้ำงักลา่ววา่พื้วกต่นจำะฉลอง
คริสต์่มาสด้วย้ำต้่นสนท่ี่�ต่กแต่ง่อย้ำา่งสวย้ำงามและการใหุ้ของขวญั รวมที่ั �ง
ไมค่ดิวา่การผู้สมความเชุ้�อที่างศาสนาต่า่ง ๆ เข้าด้วย้ำกนัจำะม่ปั็ญหุาแต่่
อย้ำา่งใด
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ดอกไม�ไฟสว่างไสวไปทัั�วทั�องฟ� าในช่วงเทัศกาลกลางคน่ชิชิบ้ัในเมอ่งชิชิบ้ั ประเทัศญี�ป่้น  ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส

“ไมม่่ปั็ญหุาคะ่! นั�นเป็็นเร้�องป็กต่ ิคนญ่�ป็ุ่ นสว่นใหุญ่ก็ที่ำาแบับันั �น” 
นางสาวริโอ นิชิุมิย้ำะ อาย้ำ ุ18 ป่็ กลา่ว

“คนญ่�ป็ุ่ นม่ความย้้ำดหุย้ำุน่” นางสาวเมย์้ำริ ชิุมาดะ เพ้ื้�อนอ่กคนท่ี่�อาย้ำ ุ
18 ป่็เชุน่กนักลา่ว “นั�นเป็็นเร้�องท่ี่�ด่นะ!”

ชุาวญ่�ป็ุ่ นจำำานวนมากม่มมุมองแบับัเด่ย้ำวกนัในเร้�องน่ � นั�นค้อ ม่
ที่ศันคต่ิต่อ่ศาสนาอย้ำา่งคลมุเคร้อ หุลาย้ำคนอาจำจำะบัอกวา่ต่นไมไ่ด้
นบััถ้ือศาสนา แต่ใ่นที่กุ ๆ ป่็ก็ย้ำงัม่ชุาวญ่�ป็ุ่ นหุลาย้ำล้านคนเดนิที่างมาท่ี่�
ศาลเจ้ำาชิุนโต่และวดัพื้ทุี่ธิที่ั�วป็ระเที่ศญ่�ป็ุ่ น และย้ำงัม่หิุ �งบัชุ้าเลก็ ๆ อย้ำ้ใ่น
บ้ัานไว้เพ้ื้�อสวดมนต์่

ในญ่�ป็ุ่ นรวมถืงึบัางสว่นของเอเชุ่ย้ำม่มมุมองต่อ่ศาสนาท่ี่�แต่กต่า่ง
มากกวา่ในโลกต่ะวนัต่กหุร้อโลกอิสลามท่ี่�ใหุ้ความสำาคญักบััความเชุ้�อ
สว่นบัคุคลและชุดุความเชุ้�อหุร้อหุลกัความเชุ้�อต่ามคมัภ่ร์ที่างศาสนา 
เชุน่ คมัภ่ร์ไบัเบัลิหุร้ออลักรุอาน

ในญ่�ป็ุ่ น ศาสนาค้อสิ�งท่ี่�เก่�ย้ำวข้องกบััวฒันธิรรม ชุมุชุน และพิื้ธ่ิกรรม 
มากกวา่เป็็นความเชุ้�อสว่นบัคุคล

ลทัี่ธิิชิุนโต่ไมม่่คมัภ่ร์ที่างศาสนาหุร้อหุลกัเที่ววิที่ย้ำาท่ี่�กำาหุนดไว้อย้ำา่ง
ชุดัเจำน และชุาวญ่�ป็ุ่ นจำำานวนมากก็คงย้ำุง่เกินกวา่จำะสรุป็เร้�องน่ �ได้ “น่�เป็็น
ศาสนาแหุง่ชุ่วิต่” พื้ระโซ้โนดะ เจ้ำาอาวาส กลา่ว “เป็็นสิ�งท่ี่�ส้บัที่อดมา
จำากบัรรพื้บัรุุษซ้ึ�งได้มอบัจิำต่วิญญาณถ่ืาย้ำที่อดจำากพื้อ่แมไ่ป็ส้ล่ก้ และ
ไมใ่ชุเ่พ่ื้ย้ำงกบััมนษุย์้ำเที่า่นั �น แต่เ่ราย้ำงัเชุ้�อมโย้ำงกบััสตั่ว์และสิ�งม่ชุ่วิต่
ที่ั �งหุมดด้วย้ำ เพื้ราะสิ�งเหุลา่นั �นที่ำาใหุ้เราย้ำงัม่ชุ่วิต่อย้ำ้”่

“โลกที่ศัน์อาจำเป็็นวิธ่ิในการอธิิบัาย้ำเร้�องน่ �ได้ด่กวา่” พื้ระโซ้โนดะ
กลา่ว

ผู้้้ ท่ี่�นบััถ้ือลทัี่ธิิชิุนโต่ในป็ระเที่ศญ่�ป็ุ่ นม่จำำานวนไมแ่นชุ่ดัเน้�องจำาก
ไมม่่การนบััท่ี่�ชุดัเจำนนั�นเอง “เราไมใ่ชุ้คำาวา่ ‘ผู้้้นบััถ้ือ’” พื้ระโซ้โนดะกลา่ว
 ไมม่่พิื้ธ่ิกรรมป็ระจำำาสปั็ดาห์ุและไมม่่หุมอสอนศาสนาท่ี่�เผู้ย้ำแผู้ล่ทัี่ธิิ
ชิุนโต่

การื่อยุู่ ร่ื่วมกัน
ม่ศาลเจ้ำาชิุนโต่มากกวา่ 80,000 แหุง่ที่ั�วป็ระเที่ศญ่�ป็ุ่ น ซ้ึ�งมากพื้อ ๆ 
กบััวดัพื้ทุี่ธิ โดย้ำที่ั�วไป็ที่ั �งสองศาสนาอย้ำ้ร่่วมกนัอย้ำา่งสนัต่ ิหุลงัจำากท่ี่�
ศาสนาพื้ทุี่ธิเข้ามาในป็ระเที่ศญ่�ป็ุ่ นเม้�อชุว่งศต่วรรษท่ี่� 6 พื้ร้อมกบัั
แนวคิดของขงจ้ำ�อจำากจ่ำน

ป็ระวตั่ศิาสต่ร์ของการอย้ำ้ร่่วมกนัมาอย้ำา่งย้ำาวนาน เป็็นเหุต่ผุู้ล
สำาคญัข้อหุนึ�งอนัเป็็นท่ี่�มาของที่ศันคต่ิท่ี่�ชุาวญ่�ป็ุ่ นม่ต่อ่ศาสนา นาย้ำซ้้
ซ้ม้ ุชิุมาโซ้โนะ ศาสต่ราจำารย์้ำด้านศาสนาแหุง่มหุาวิที่ย้ำาลยั้ำโซ้เฟ่ิย้ำใน
กรุงโต่เก่ย้ำว ซ้ึ�งเป็็นสถืานศกึษาแบับัคาที่อลกิ กลา่ววา่ “แต่ล่ะศาสนาม่
บัที่บัาที่ท่ี่�แต่กต่า่งกนั และที่ั �งสามศาสนาน่ � ได้แก่ ชิุนโต่ พื้ทุี่ธิ และขงจ้ำ�อ
 ม่อิที่ธิิพื้ลต่อ่วฒันธิรรมญ่�ป็ุ่ น” และกลา่วเสริมวา่ “ศาสนาเหุลา่น่ �ม่หุลกั
ความเชุ้�ออย้ำ้บ้่ัาง แต่ไ่มม่่ศาสนาใดท่ี่�เน้นความเป็็นเอกเที่ศ การผู้สม
ผู้สานแนวคดิและป็รัชุญาแบับัน่ �เป็็นเร้�องป็กต่ใินเอเชุ่ย้ำต่ะวนัออก”

ผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญกลา่ววา่ ความสนใจำในลทัี่ธิิชิุนโต่ในหุม้ชุ่าวญ่�ป็ุ่ นที่ั�วไป็
นั �นม่ลกัษณะคงต่วัหุร้อแม้กระที่ั�งเพิื้�มขึ �นด้วย้ำ ในชุว่งหุลาย้ำป่็ท่ี่�ผู้า่นมา
 นกัที่อ่งเท่ี่�ย้ำวท่ี่�ไป็เย้้ำอนศาลเจ้ำาอิเสะซ้ึ�งเป็็นศาลเจ้ำาท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุของ
ญ่�ป็ุ่ น ม่จำำานวนเพิื้�มขึ �นถืงึ 8.9 ล้านคนในเด้อนพื้ฤศจิำกาย้ำน พื้.ศ.  
2562 โดย้ำเพิื้�มขึ �นจำาก 7.8 ล้านคนในชุว่งเวลาเด่ย้ำวกนัของ พื้.ศ. 
2561 และ 8.5 ล้านคนต่ลอดที่ั �ง พื้.ศ. 2560

นอกจำากน่ � ลทัี่ธิิชิุนโต่ย้ำงัผู้ก้พื้นักบััราชุวงศ์ญ่�ป็ุ่ น โดย้ำถ้ือวา่จำกัรพื้รรดิ
เป็็นที่าย้ำาที่ของเที่พื้ธิิดาแหุง่ดวงอาทิี่ต่ย์้ำ อะมาเที่ราส ุโอมิคามิ

ในชุว่งสงครามโลกครั �งท่ี่� 2 ลทัี่ธิิชิุนโต่ได้รับัการเล้�อนขึ �นใหุ้เป็็น
ศาสนาป็ระจำำาชุาต่ ิและการต่อ่ส้้ในสงครามนั �นกระที่ำาในนามของ
จำกัรพื้รรดิซ้ึ�งเป็ร่ย้ำบัดงัเที่พื้เจ้ำา ภาย้ำหุลงัสงครามโลกครั �งท่ี่� 2 จำกัรพื้รรดิ
ถืก้ป็ลดจำากสถืานะเที่พื้เจ้ำา อ่กที่ั �งรัฐธิรรมนญ้ท่ี่�ร่างโดย้ำสหุรัฐอเมริกาได้
รับัรองเสร่ภาพื้ในการนบััถ้ือศาสนาและแย้ำกศาสนากบััรัฐออกจำากกนั 
ดแิอสโซ้ซ้เิอที่เต่ด็เพื้รส
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นิ่วเคลียร์์
ส�มิเหล่� 
ที�ใช้้ง�น่ได้จริ์ง
ขีีดความสามารถเชิิงยุุทธศาสตร์
ในการยัุบยัุ�งนิวเคลีียุร์ยืุนหยัุดเพืื่�อ
ปกป้องสหรัฐฯ แลีะพัื่นธมิตร

เจ้ำาหุน้าท่ี่� ฟิอิรัมั

นวัติกรรม
IPDF

การปล่่อยขีปีนาวุุธทิ้้�งตัวัุข้ีามทิ้วุปี มน้้ตัแมน ทิ้รี ทิ้ี�ไม่

ตัด้หััวุรบน้วุเคล่ยีร์ลู่กหัน่�งในระหัวุ่างการทิ้ดสอบเช้ิง

พัฒันาทิ้ี�ประสบควุามสำาเร็จเม่�อวุนัทิ้ี� 5 กมุภาพันัธ์ พั.ศ.  
2563 ทิ้ี�ฐานทิ้พััอากาศแวุนเดนเบ้ร์ก รัฐแคล่ฟ้อร์เนีย   

จ.ท. เคลย์ตนั แวร์/กองทพัอากาศสหรัฐฯ

ภาพัประกอบ: ภาพัจำาล่องเคร่�องบ้นทิ้้�งระเบ้ดยุคใหัม่บี

-21 ไรเดอร์   กองทพัอากาศสหรัฐฯ
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สหุรัฐอเมริกาได้พื้ฒันาโครงสร้างเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ของนิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่
ของต่นในชุว่งสงครามเย้ำ็น โครงสร้างกำาลงัที่หุารสามเหุลา่ได้รวมระบับั
ข่ป็นาวธุิและเคร้�องบันิทิี่ �งระเบัดิของกองบัญัชุาการย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่าง

อากาศสหุรัฐฯ เข้ากบัักองเร้อดำานำ �าต่ดิข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัของกองที่พัื้เร้อสหุรัฐฯ เม้�อ
ม่การจำดัต่ั �งกองบัญัชุาการย้ำทุี่ธิศาสต่ร์สหุรัฐฯ ขึ �นในเด้อนมิถืนุาย้ำน พื้.ศ. 2535 
เป้็าหุมาย้ำหุลกัของหุนว่ย้ำงานน่ �จำงึกลาย้ำเป็็นการจำดัการราย้ำวนัและเต่ร่ย้ำมความ
พื้ร้อมใหุ้แก่การป็ฏิิบัตั่ภิารกิจำของข่ดความสามารถืดงักลา่ว

จำากท่ี่�ม่การพื้ฒันาในชุว่งศต่วรรษท่ี่�ผู้า่นมา แนวคดิเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์น่ �ย้ำงัคง
ที่ำาหุน้าท่ี่�เป็็นอปุ็กรณ์ป้็องป็รามการโจำมต่่ด้วย้ำอาวธุินิวเคล่ย้ำร์ใหุ้แก่ชุาต่ขิองเรา
และพื้นัธิมิต่ร การที่ดสอบัหุลาย้ำครั �งท่ี่�ม่การป็ระสานงานกนัในวนัท่ี่� 3 - 14 
กมุภาพื้นัธ์ิ พื้.ศ. 2563 เป็็นเคร้�องย้้ำนย้ำนัถืงึพื้ลงัของนิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่และ
แสดงใหุ้เหุน็ถืงึวิธ่ิการที่ดสอบัท่ี่�ม่ความรับัผิู้ดชุอบั

การที่ดสอบัเหุลา่น่ � ได้แก่ การขึ �นบันิของเคร้�องบันิทิี่ �งระเบัดิระย้ำะไกล บ่ั-
52เอชุ สต่ราโต่ฟิอร์เที่รส ของหุนว่ย้ำทิี่ �งระเบัดิเฉพื้าะกิจำ และการที่ดสอบัป็ลอ่ย้ำ
ข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัข้ามที่ว่ป็ รวมถืงึข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัต่ดิเร้อดำานำ �าสองลก้ ระบับัอาวธุิท่ี่�ใชุ้
ในการสาธิิต่ม่ต้่นกำาเนิดในย้ำคุสงครามเย้ำน็ โดย้ำนำาเข้ามาใชุ้งานจำริงในชุว่งระหุวา่ง
ที่ศวรรษ 1960 (พื้.ศ. 2503-2512) ถืงึ 1980 (พื้.ศ. 2523-2532)

ในการไป็เย้้ำอนกองบัญัชุาการย้ำทุี่ธิศาสต่ร์สหุรัฐฯ ในสว่นศน้ย์้ำบัญัชุาการและ
ควบัคมุ นาย้ำมาร์ค เอสเป็อร์ รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงกลาโหุมสหุรัฐฯ ได้เน้นย้ำำ �า
ถืงึความสำาคญัของภารกิจำของกองบัญัชุาการย้ำทุี่ธิศาสต่ร์สหุรัฐฯ "ลำาดบััความ
สำาคญัสง้สดุของเราค้อการที่ำาใหุ้แนใ่จำวา่เราม่การป้็องป็รามเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ท่ี่�
ป็ลอดภยั้ำ ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้ และนา่เชุ้�อถ้ือ" นาย้ำเอสเป็อร์กลา่ว "ซ้ึ�งนั�นหุมาย้ำรวมถืงึ
ที่กุสว่นของอาวธุิสามเหุลา่ การบัญัชุาการนิวเคล่ย้ำร์ การควบัคมุและการส้�อสาร
 รวมที่ั �งการบัญัชุาการท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้อย้ำา่งมากภาย้ำใต้่การนำาของผู้้้บัญัชุาการ
ท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพื้สง้"

ความพื้ร้อมใชุ้งานอย้ำา่งต่อ่เน้�องของการป้็องป็รามอาวธุินิวเคล่ย้ำร์ของสหุรัฐฯ
 จำำาเป็็นต้่องม่หุลาย้ำสว่นท่ี่�ที่ำางานสอดป็ระสานกนัเพ้ื้�อต่อบัสนองวตั่ถืปุ็ระสงค์ด้าน
ความมั�นคงของชุาต่ ิสิ�งสำาคญัท่ี่�สดุในภารกิจำน่ �ค้อผู้้้ เชุ่�ย้ำวชุาญอาสาสมคัรที่ั �งหุมด
ท่ี่�บัำารุงรักษาและใชุ้ข่ดความสามารถืเหุลา่น่ �ที่กุวนั

ย้ำทุี่ธินาว่ใน พื้.ศ. 2131 ระหุวา่งสเป็นกบััองักฤษแสดงใหุ้เหุน็ถืงึคณุคา่ของ
บัคุลากรท่ี่�ผู้า่นการฝึึกมาเป็็นอย้ำา่งด่และม่ความพื้ร้อม กองเร้อขององักฤษท่ี่�ได้
รับัการฝึึกมาด่กวา่เอาชุนะกองเร้อรบัของสเป็นท่ี่�ม่ขนาดขนาดใหุญ่กวา่มากได้
 ปั็จำจำยั้ำสำาคญัในชุยั้ำชุนะครั �งนั �นค้อองักฤษฝึึกและเต่ร่ย้ำมความพื้ร้อมใหุ้กองเร้ออย้ำ้่
เสมอ ในขณะท่ี่�เร้อแลน่อย้ำ้ใ่นที่ะเลต่ลอดเวลา กะลาส่องักฤษม่ความเฉ่ย้ำบัแหุลม 
พื้ร้อมรับัม้อกบััที่กุสิ�งในที่ะเล รวมถืงึที่กุสิ�งท่ี่�ศตั่ร้ระดมเข้ามา

กองบัญัชุาการย้ำทุี่ธิศาสต่ร์สหุรัฐฯ ย้ำดึมั�นในหุลกัการฝึึกซ้้อมและความพื้ร้อม
ท่ี่�ไมต่่กย้ำคุน่ �ผู้า่นการที่ดสอบัระบับัอาวธุิ การฝึึกซ้้อมอย้ำา่งสมำ�าเสมอ รวมถืงึการ
ใชุ้งานเชิุงป็ฏิิบัตั่กิารของนิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่

การเต่ร่ย้ำมฮาร์ดแวร์และซ้อฟิต์่แวร์ระบับัอาวธุิใหุ้พื้ร้อมใชุ้งานต่ามท่ี่�กำาหุนด
ค้อสว่นท่ี่�สองของการรักษาที่า่ท่ี่การป้็องป็ราม การม่กองกำาลงัเจ้ำาหุน้าท่ี่�บัำารุง
รักษาโดย้ำเฉพื้าะชุว่ย้ำใหุ้มั�นใจำได้วา่อากาศย้ำาน ข่ป็นาวธุิ เร้อดำานำ �า อาวธุิป้็นท่ี่�
เก่�ย้ำวข้อง และการสนบััสนนุข่ดความสามารถืในการบังัคบัับัญัชุาและควบัคมุจำะ
อย้ำ้ใ่นสมรรถืนะสง้สดุเม้�อม่คำาสั�งใหุ้ใชุ้งาน สิ�งน่ �เริ�มต้่นจำากหุนว่ย้ำภาคสนาม และ
ได้รับัการสนบััสนนุโดย้ำการบัำารุงรักษาในระดบััคลงัสรรพื้าวธุิท่ี่�ม่การที่ำาความ
สะอาดโดย้ำละเอ่ย้ำดและการป็รับัป็รุงใหุมต่่ามกำาหุนดเวลาระย้ำะหุลาย้ำป่็ เคร้�อง
บันิทิี่ �งระเบัดิเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ บ่ั-52 ซ้ึ�งเป็็นหุวัหุอกของระบับัอาวธุิป้็องป็ราม
นิวเคล่ย้ำร์ เป็็นต่วัอย้ำา่งท่ี่�ด่ของการบัำารุงรักษาและการป็รับัป็รุงใหุมต่่ามระเบ่ัย้ำบั
การ โดย้ำเคร้�องบันิบ่ั-52เอชุ ได้รับัการป็รับัป็รุงใหุ้ที่นัต่อ่ปั็จำจำบุันัผู้า่นการย้ำกระดบัั
ระบับัหุลาย้ำอย้ำา่งและการป็รับัป็รุงเชิุงโครงสร้างในฐานะสว่นหุนึ�งของโครงการ
เสริมอาย้ำกุารใชุ้งาน ซ้ึ�งจำะชุว่ย้ำใหุ้อากาศย้ำานย้ำคุเก่าในที่ศวรรษ 1960 (พื้.ศ. 
2503-2512) ใชุ้งานได้ในเชิุงป็ฏิิบัตั่กิารจำนถืงึที่ศวรรษ 2050 (พื้.ศ. 2593-
2602)

เคร้�องบันิทิี่ �งระเบัดิแบับัม่คนขบัั ซ้ึ�งเป็็นด้านหุนึ�งของนิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่และ
ป็ระจำำาการมาต่ั �งแต่ส่มยั้ำสงครามโลกครั �งท่ี่�สอง ม่ที่างเล้อกใชุ้งานสองที่าง นั�นค้อ
 เคร้�องบันิบ่ั-52เอชุ สต่ราโต่ฟิอร์เที่รส และ บ่ั-2 สปิ็ริต่ ซ้ึ�งป็ระจำำาการในชุว่งต้่น

ที่ศวรรษ 1990 (พื้.ศ. 2533-2543) บัริษัที่นอร์ที่รอป็ กรัมแมน คอร์ป็อเรชุั�น 
กำาลงัพื้ฒันาเคร้�องบันิบ่ั-21 ไรเดอร์ ซ้ึ�งเป็็นเคร้�องบันิทิี่ �งระเบัดิย้ำคุใหุม ่โดย้ำใชุ้การ
ออกแบับัและป็ระสบัการณ์การป็ฏิิบัตั่กิารของเคร้�องบันิบ่ั-2 รวมถืงึเที่คโนโลย่้ำ
เกิดใหุม ่คาดวา่เคร้�องบันิทิี่ �งระเบัดิบ่ั-21 จำะเข้าป็ระจำำาการใน พื้.ศ. 2568

ข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัข้ามที่ว่ป็ค้อด้านท่ี่�สองของนิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่ กองกำาลงั
ข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัข้ามที่ว่ป็ป็ระกอบัไป็ด้วย้ำ ข่ป็นาวธุิแอลจ่ำเอม็-30จ่ำ มินิที่แมน ที่ร่ ท่ี่�
นำามาใชุ้ในงานป็ฏิิบัตั่กิารใน พื้.ศ. 2513 และเชุน่เด่ย้ำวกบัั บ่ั-52เอชุ ข่ป็นาวธุิ
น่ �ได้รับัการบัำารุงรักษาต่า่ง ๆ ผู้า่นโครงการเสริมอาย้ำกุารใชุ้งานเพ้ื้�อรับัรอง
ป็ระสทิี่ธิิภาพื้ไป็จำนถืงึชุว่งกลางศต่วรรษท่ี่� 21 สิ�งท่ี่�จำะเข้ามาแที่นท่ี่�ข่ป็นาวธุิมินิที่ 
แมน ที่ร่ กำาลงัได้รับัการพื้ฒันาโดย้ำระบับัอวกาศของบัริษัที่นอร์ที่รอป็ กรัมแมน 
ภาย้ำใต้่โครงการการป้็องป็รามเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ภาคพ้ื้ �นดิน และม่กำาหุนดเข้าป็ระจำำา
การใน พื้.ศ. 2572 ความพื้ย้ำาย้ำามในการพื้ฒันาและการจำดัหุาของโครงการ
การป้็องป็รามเชิุงย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ภาคพ้ื้ �นดินน่ � แสดงถืงึการจำดัสรรงบัป็ระมาณอย้ำา่ง
ม่นยั้ำสำาคญัต่อ่ข่ดความสามารถืข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัข้ามที่ว่ป็ที่ั �งหุมด

ด้านท่ี่�สามของนิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่ค้อกองเร้อดำานำ �าต่ดิต่ั �งข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วั
พื้ลงังานนิวเคล่ย้ำร์ เร้อดำานำ �าต่ดิต่ั �งข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัพื้ลงังานนิวเคล่ย้ำร์ชุั �นโอไฮโอ ซ้ึ�ง
เข้าป็ระจำำาการใน พื้.ศ. 2524 จำะยิ้ำงข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัต่ิดเร้อดำานำ �า ไที่รเดนท์ี่ ที่ ้ด่-5 
สิ�งท่ี่�จำะเข้ามาแที่นท่ี่�เร้อดำานำ �าต่ดิต่ั �งข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัอย้ำ้ใ่นระหุวา่งการพื้ฒันาโดย้ำ
บัริษัที่อิเลก็ที่ริกโบ๊ัต่และนิวพื้อร์ที่ นิวส์ ชิุบับัลิดิ �ง เร้อชุั �นโคลมัเบ่ัย้ำม่แผู้นจำะเข้า
ป็ระจำำาการใน พื้.ศ. 2574 และจำะยิ้ำงข่ป็นาวธุิทิี่ �งต่วัต่ิดเร้อดำานำ �า ไที่รเดนท์ี่ ที่ ้ 
ด่-5 จำากโครงการย้้ำดอาย้ำกุารใชุ้งานเพ้ื้�อลดความเส่�ย้ำงของโครงการที่ดแที่น

แต่ล่ะด้านของนิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่ และการสนบััสนนุการบัญัชุาการ ระบับั
ป็ระสาที่การควบัคมุและการส้�อสารเก่�ย้ำวกบัันิวเคล่ย้ำร์ ได้รับัการกระตุ่้นใหุมหุ่ร้อม่
กำาหุนดสำาหุรับัการกระตุ่้นใหุมแ่บับัย้ำคุใหุม ่สว่นป็ระกอบัหุนึ�งของการกระตุ่้น 
การบัญัชุาการ การควบัคมุ และการส้�อสารของนิวเคล่ย้ำร์ค้อมิลสต่าร์ย้ำคุใหุม ่ซ้ึ�ง
เป็็นการย้ำกระดบััอย้ำา่งม่นยั้ำสำาคญัด้านความสามารถืการส้�อสารกบัักองกำาลงั
นิวเคล่ย้ำร์ภาคสนามของกองบัญัชุาการ ในเด้อนธินัวาคม พื้.ศ. 2562 กอง
บัญัชุาการย้ำทุี่ธิศาสต่ร์สหุรัฐฯ ย้้ำาย้ำการจำดัการราย้ำวนัของกองกำาลงันิวเคล่ย้ำร์
สหุรัฐฯ ไป็ย้ำงัศน้ย์้ำบัญัชุาการและควบัคมุท่ี่�ที่นัสมยั้ำ ซ้ึ�งสร้างขึ �นโดย้ำใชุ้บัที่เร่ย้ำน
หุลาย้ำอย้ำา่งท่ี่�ได้รับัจำากศน้ย์้ำป็ฏิิบัตั่กิารระดบััโลกแหุง่เดมิ ซ้ึ�งเปิ็ดขึ �นภาย้ำใต้่การ
สนบััสนนุจำากกองบัญัชุาการย้ำทุี่ธิศาสต่ร์ที่างอากาศ 

แม้จำะจำดัต่ั �งขึ �นในชุว่งสงครามเย้ำ็น แต่นิ่วเคล่ย้ำร์สามเหุลา่ของสหุรัฐฯ ย้ำงัคง
เป็็นการป้็องป็รามท่ี่�สำาคญัเพ้ื้�อป้็องกนัการกระที่ำาอนัเป็็นมหุนัต่ภยั้ำโดย้ำศตั่ร้ของ
เราในศต่วรรษท่ี่� 21 สหุรัฐฯ ย้ำงัรักษาและฝึึกอบัรมกองกำาลงันิวเคล่ย้ำร์สามเหุลา่ 
และดำาเนินการพื้ฒันาเชิุงเที่คโนโลย่้ำและโครงการต่อ่ไป็ เพ้ื้�อใหุ้ข่ดความสามารถื
ท่ี่�สำาคญัน่ �อย้ำ้ใ่นดลุย้ำภาพื้ เต่ร่ย้ำมพื้ร้อม และเก่�ย้ำวเน้�องกบััการรักษาวตั่ถืปุ็ระสงค์
ความมั�นคงของชุาต่ิในอนาคต่

นายมาร์์ค ที.ี เอสเปอร์์ รั์ฐมนตรี์ว่่าการ์กร์ะทีร์ว่งกลาโหมสหรั์ฐฯ ฟัังการ์บร์ร์ยายสรุ์ป

ทีี�กองบัญชาการ์ยุทีธศาสตร์์สหรั์ฐฯ ในร์ะหว่่างการ์กำาหนดเป้าหมายกองร์บของกอง

บัญชาการ์ทีี�ฐานทีพัอากาศอฟััฟุัต รั์ฐเนแบร์สกา  จ.อ. เอียน โฮชแลนเดอร์์/กองทัพัอากาศสหรั์ฐฯ
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หลกัควัามเห็นร่วมกนั

อุปทูี่ตสิหรั์ฐฯ กล่ิาวเมื�อเดือนมิถุิ่นายน พิ่.ศ. 2563 วา่สิหรั์ฐอเมริ์กา
ตอ้งการ์ขยายขอ้ตกลิงหลิกัดา้นการ์ควบัคุมอาวธุนิวเคล่ิยร์์กบััรั์สิเซ่ึ่ย เพิ่ื�อให้
คร์อบัคลุิมอาวธุปร์มาณูที่ั�งหมดของรั์สิเซ่ึ่ย หลิงัจากเจร์จากบััรั์ฐบัาลิรั์สิเซ่ึ่ย
เรื์�องขอ้ตกลิงใหม่

นายมาร์์แชุลิ บิัลิลิิงส์ิล่ิ อุปทูี่ตของปร์ะธานาธิบัด่สิหรั์ฐฯ ดา้นการ์ควบัคุม
อาวธุ ยงักล่ิาวอ่กวา่ รั์ฐบัาลิสิหรั์ฐฯ จะยงัคงกดดนัใหส้ิาธาร์ณรั์ฐปร์ะชุาชุน
จ่นเขา้ร่์วมการ์เจร์จาแที่นท่ี่�สินธิสิญัี่ญี่าการ์ลิดอาวธุที่างยทุี่ธศาสิตร์์ฉบับััใหม่ 
พิ่.ศ. 2553 หรื์อ นิวสิตาร์์ที่ ซ่ึ่�งจะหมดอายใุนเดือนกมุภาพิ่นัธ์ พิ่.ศ. 2564

นายบิัลิลิิงส์ิล่ิกล่ิาววา่ อด่ตคู่ปรั์บัชุ่วงสิงคร์ามเยน็ที่ั�งสิองไดต้กลิงท่ี่�จะจดั
ตั�งคณะที่ำางานดา้นเที่คนิคแลิะจดัการ์เจร์จาเพิ่ิ�มเติม

รั์ฐบัาลิสิหรั์ฐฯ ตอ้งการ์ใหรั้์ฐบัาลิจ่นม่ส่ิวนร่์วม เนื�องจากกล่ิาวกนัวา่จ่น
กำาลิงัเร่์งเพิ่ิ�มขนาดแลิะการ์เขา้ถ่ิ่งคลิงัอาวธุนิวเคล่ิยร์์ แต่รั์ฐบัาลิรั์สิเซ่ึ่ยเห็น
ชุอบัตามขอ้ตกลิงพิ่หุภาค่ ซ่ึ่� งอาจร์วมถ่ิ่งฝรั์�งเศสิแลิะองักฤษดว้ย นายบิัลิลิิงส์ิ
ล่ิกล่ิาว

"เร์า กล่ิาวคือสิหรั์ฐอเมริ์กา ตั�งใจแลิะเชืุ�อวา่ ... ขอ้ตกลิงการ์ควบัคุมอาวธุ
ครั์� งถิ่ดัไปจะตอ้งคร์อบัคลุิมอาวธุนิวเคล่ิยร์์ที่ั�งหมด ไม่ใชุ่แค่สิิ�งท่ี่�เร่์ยกวา่อาวธุ
นิวเคล่ิยร์์เชิุงยทุี่ธศาสิตร์์เท่ี่านั�น" นายบิัลิลิิงส์ิล่ิกล่ิาวในการ์แถิ่ลิงข่าวท่ี่�กรุ์ง
เวย่นนา ปร์ะเที่ศออสิเตร่์ย หลิงัจากการ์เจร์จาท่ี่�นั�น (ภาพิ่: นายเซึ่อร์์เกย ์ร์ยาบั
คอฟ้ รั์ฐมนตร่์ชุ่วยวา่การ์กร์ะที่ร์วงการ์ต่างปร์ะเที่ศรั์สิเซ่ึ่ย เดินที่างมาปร์ะชุุม
กบัันายมาร์์แชุลิ บิัลิลิิงส์ิล่ิ อุปทูี่ตสิหรั์ฐฯ ณ กรุ์งเวย่นนา ปร์ะเที่ศออสิเตร่์ย 
เมื�อวนัท่ี่� 22 มิถุิ่นายน พิ่.ศ. 2563)

สินธิสิญัี่ญี่านิวสิตาร์์ที่กำาหนดใหแ้ต่ลิะปร์ะเที่ศจำากดัจำานวนหวัร์บัของ
อาวธุนิวเคล่ิยร์์เชิุงยทุี่ธศาสิตร์์ไวท่้ี่� 1,550 หวั ซ่ึ่� งนอ้ยกวา่อาวธุปร์มาณู
จำานวนหลิายพิ่นัท่ี่�อยูใ่นคร์องคร์องของที่ั�งสิองปร์ะเที่ศมาก

ใน พิ่.ศ. 2562 รั์ฐบัาลิสิหรั์ฐฯ ไดถ้ิ่อนตวัออกจากสินธิสิญัี่ญี่าอาวธุ
นิวเคล่ิยร์์พิ่ิสิยักลิาง พิ่.ศ. 2530 โดยเจา้หนา้ท่ี่�ร์ะดบััสูิงกล่ิาววา่ รั์ฐบัาลิ
รั์สิเซ่ึ่ยไดติ้ดตั�งข่ปนาวธุร่์อนใหแ้ก่ "หลิายกองพิ่นั" ที่ั�วรั์สิเซ่ึ่ยโดยลิะเมิดสินธิ
สิญัี่ญี่าดงักล่ิาว แลิะข่ปนาวธุบัางลิกูม่ "ความสิามาร์ถิ่ในการ์โจมต่เป้าหมาย
สิำาคญัี่ในยโุร์ป"

แต่รั์สิเซ่ึ่ยปฏิเสิธขอ้กล่ิาวหานั�นโดยร์ะบุัวา่ ข่ปนาวธุเหล่ิานั�นม่ร์ะยะ
พิ่ิสิยัอยูน่อกสินธิสิญัี่ญี่า ขอ้ตกลิงท่ี่�คร์อบัคลุิมมากข่�นนั�นม่วตัถุิ่ปร์ะสิงคเ์พิ่ื�อ
เอาชุนะขอ้โตแ้ยง้ดงักล่ิาว แลิะหล่ิกเล่ิ�ยงการ์กร่์อนที่ำาลิายสิถิ่าปัตยกร์ร์มการ์
ควบัคุมอาวธุที่ั�วโลิก

ส่ิวนจ่นซ่ึ่�งม่คลิงันิวเคล่ิยร์์ขนาดเพ่ิ่ยงนอ้ยนิดเมื�อเท่ี่ยบักบััสิหรั์ฐฯ หรื์อ
รั์สิเซ่ึ่ย ไดป้ฏิเสิธท่ี่�จะเขา้ร่์วมในการ์เจร์จาต่าง ๆ ซ่ึ่� งสิหรั์ฐฯ พิ่ยายามผลิกัดนั
ใหเ้กิดข่�น

นายบิัลิลิิงส์ิล่ิไดเ้ผยแพิ่ร่์ภาพิ่ธงชุาติจ่นตร์งท่ี่�นั�งวา่งร์อบัโตะ๊เจร์จาก่อนท่ี่�
การ์เจร์จาจะเริ์�มข่�น แต่รั์ฐบัาลิจ่นกลิบััเมินเฉยแลิะมองวา่การ์กร์ะที่ำาของนาย
บิัลิลิิงส์ิล่ิเป็นเพิ่่ยง "ศิลิปะการ์แสิดง" เท่ี่านั�น

ส่ิวนรั์สิเซ่ึ่ยกล่ิาววา่การ์เขา้ร่์วมของจ่นกค็งเป็นสิิ�งท่ี่�ไม่น่าจะเกิดข่�นได ้ 
รอย้ำเต่อร์

นำาของอินเด่ยแลิะบัร์าซิึ่ลิที่วต่ขอ้ความเมื�อตน้ พิ่.ศ. 2563 วา่ อินเด่ยแลิะบัร์าซิึ่ลิ
ไดล้ิงนามในขอ้ตกลิง 15 ขอ้ ซ่ึ่� งม่เป้าหมายเพิ่ื�อสิร้์างความสิมัพิ่นัธ์ท่ี่�ใกลิชิุ้ดยิ�งข่�น
ร์ะหวา่งสิองปร์ะเที่ศยกัษใ์หญ่ี่ซ่ึ่�งเป็นตลิาดเกิดใหม่ในหลิายภาคส่ิวน โดยเฉพิ่าะ

อยา่งยิ�งในดา้นกลิาโหม
นายนเร์นที่ร์ะ โมท่ี่ นายกรั์ฐมนตร่์อินเด่ย แลิะนายฌาอ่ร์์ โบัลิโซึ่นารู์ ปร์ะธานาธิบัด่

บัร์าซิึ่ลิ ใชุสื้ิ�อสิงัคมออนไลินเ์พิ่ื�อปร์าศรั์ยเรื์�องความร่์วมมือแลิะขอ้ตกลิงท่ี่�ม่ความใกลิชิุ้ด
กนัยิ�งข่�น ซ่ึ่� งที่ำาการ์ตกลิงร์ะหวา่งการ์เยอืนอินเด่ยอยา่งเป็นที่างการ์ของนายโบัลิโซึ่นารู์

นายโบัลิโซึ่นารู์ที่วต่ขอ้ความวา่ "ม่การ์ลิงนามในขอ้ตกลิงหลิายฉบับัั เชุ่น ดา้น
โคร์งสิร้์างพิ่ื�นฐาน กร์ะบัวนการ์ยติุธร์ร์ม วทิี่ยาศาสิตร์์แลิะเที่คโนโลิย ่การ์เกษตร์ การ์
สิำาร์วจนำ�ามนั การ์ที่ำาเหมืองแร่์ สุิขภาพิ่ วฒันธร์ร์มแลิะการ์ท่ี่องเท่ี่�ยว" โดยร์ะบุัเพิ่ิ�มเติมวา่ "
ความเชืุ�อมั�นของโลิกท่ี่�ม่ต่อบัร์าซิึ่ลิกลิบััมาแลิว้!"

ในส่ิวนของนายโมท่ี่ไดท้ี่วต่ขอ้ความวา่ "อินเด่ยแลิะบัร์าซิึ่ลิกำาลิงัมุ่งเนน้ไปท่ี่�การ์ขยาย
ความร่์วมมือในภาคกลิาโหม" โดยร์ะบุัเพิ่ิ�มเติมวา่ที่ั�งสิองปร์ะเที่ศม่ "การ์ผน่กกำาลิงักนั
อยา่งมหาศาลิ" ในหลิายปร์ะเดน็ท่ี่�สิำาคญัี่ เชุ่น สิิ�งแวดลิอ้มแลิะการ์ต่อสูิก้บััการ์ก่อการ์ร้์าย

(ภาพิ่: นายฌาอ่ร์์ โบัลิโซึ่นารู์ ปร์ะธานาธิบัด่บัร์าซิึ่ลิ (ซึ่า้ย) จบััมือกบัันายนเร์นที่ร์ะ
 โมท่ี่ นายกรั์ฐมนตร่์อินเด่ย ท่ี่�ที่ ำาเน่ยบัปร์ะธานาธิบัด่ร์าชุฏร์์ปติภวนั กรุ์งนิวเดล่ิ ปร์ะเที่ศ
อินเด่ย เมื�อวนัท่ี่� 25 มกร์าคม พิ่.ศ. 2563)

นอกจากน่�  นายเออร์์เนสิโต อาร์าอโูฆ รั์ฐมนตร่์วา่การ์กร์ะที่ร์วงการ์ต่างปร์ะเที่ศ
บัร์าซิึ่ลิ ไดท้ี่วต่ขอ้ความวา่ ขอ้ตกลิง 15 ขอ้ดงักล่ิาวแสิดงใหเ้ห็นถ่ิ่งการ์เคลืิ�อนไหวท่ี่� "ต่อ
ตา้นโคร์งสิร้์างความคิดแบับัโลิกาภิวตัน"์

“บัร์าซิึ่ลิกำาลิงัจะกา้วข่�นมาเป็นผูย้ิ�งใหญ่ี่ในหมู่ผูย้ิ�งใหญ่ี่" นายอาร์าโฮที่วต่ขอ้ความ  
รอย้ำเต่อร์

รัื่สิเซ้ิยุ

บรื่าซิลิ/อนิเด่ยุ้

สิหรั์ฐฯ พิ่ยายามท่ี่�จะ 
ขยายขอ้ตกลิงอาวธุนิวเคล่ิยร์์

ข่ีาวรอบัโลก
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สิมาชิุกของท่ี่มคน้หาสิะเทิี่นนำ�าสิะเทิี่นบักของกองที่พัิ่ไตห้วนั เขา้ร่์วมการ์ฝ่กซึ่อ้มปฏิบัติัการ์พิ่ิเศษร์ะหวา่งการ์ฝ่กซึ่อ้ม

ที่างที่หาร์ในเกาสิง ที่างตอนใตข้องไตห้วนั เมื�อวนัท่ี่� 16 มกร์าคม พิ่.ศ. 2563 กองที่พัิ่ไตห้วนัไดจ้ดัการ์ซึ่อ้มร์บัร่์วมเป็น

เวลิาสิองวนั เพิ่ื�อแสิดงใหเ้ห็นวา่ไตห้วนัพิ่ร้์อมท่ี่�จะป้องกนัตวัเองจากภยัคุกคามท่ี่�มาจากสิาธาร์ณรั์ฐปร์ะชุาชุนจ่น

ภาพิ่โดย: เจยีง หยงิหยงิ | ดิแอสิโซึ่ซิึ่เอที่เตด็เพิ่ร์สิ

ก�ร์จำ�ลองสถ�น่ก�ร์ณ์์พิิเศษ

 ภูาพิส่งทั�าย
IPDF
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ส่ำาคัญ เปิ็ดเผย 
ฉบัับัออนไลน์ได้ท่้ี่

อัพิเดทั

เน่�อหา

ใหม่ ๆ 

ท้ักวัน

นิิตยสารอิินิโด-แปซิิฟิิก ดีเฟินิส์ ฟิอิรัม
 ฟิรีแก�บุคีลี้ากรดั�านการทหุารแลี้ะคีวามิ
มัิ�นคีงในภ่มิิภาคีอินโดัแปซิิฟิิก

สมัิคีรสมิาชิิก
นิตยุสารฟิรี

พิบักบััเราได�ทัางเฟซีบ้ั�ก
และทัวติิเติอร์

ตอบรับนิตยุสารฟิรีไดั�ที� :

โปรดัใส�ข�อม่ิลี้เหุลี้�านี� :
▶ ช่ิ� อ
▶ อาชีิพั
▶ คีำานำาหุน�านามิหุร่อยุศ
▶ ที�อยุ่�
▶ อีเมิลี้ (หุากมีิ)
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