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การเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ของความร่่
ว
มมืื
อ
พัันธมิิตรเชิิ งยุุ ทธศาสตร์์

การฝึึ กแบบพหุุภาคีีเพื่่�อยกระดัับความมั่่�นคง

ร่่วมกัับ

โทรเวชกรรมหมู่่�เกาะแปซิิ ฟิิก

IPDF

สารบััญ

ชุุดที่่� 45 ฉบัับที่่� 4

เรื่� ่ องเด่่ น

10 หนี้้สิ� ินและการแข่่ งขัันด้้ านยุุทธศาสตร์์
	การระบาดของไวรััสโคโรนา เน้้ นย้ำำ ��ความจำำ�เป็็ น
ในการลงทุุนด้้ านโครงสร้้างพื้้ �นฐานแบบพหุุภาคีี

14 ความร่ วมมือคอบร้ าโกลด์

	การฝึึ กซ้้ อมที่่�จัดั ต่่อเนื่่�องมาเป็็ นครั้้�งที่่� 39 นี้้ � มอบทัักษะ
ทางการทหารและการจััดการวิิกฤตที่่�มีีคุณ
ุ ค่่า

18 	การขยายตััวทางการเมืืองไปทั่่�วโลกของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีนี   

	เหตุุใดพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจึึงเป็็ นผู้้�ถืือผลประโยชน์์ร่่วม
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบไม่่ได้้

26 การบ่ อนท�ำลายเรื่องราวทั่วโลก

	พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนพยายามใช้้ เครื่่� องมืือ
โฆษณาชวนเชื่่�อควบคุุมสื่่�อทั่่�วโลก

34 การมีบทบาทที่น่าดึงดูด

	ตำำ�แหน่่งทางภููมิิศสตร์์ ของอิินโดนีีเซีีย
	ทำำ�ให้้ ประเทศกลายเป็็ นผู้้�นำำ�ในการปรัับปรุุง
ความมั่่�นคงทางทะเลได้้ อย่่างไร

40 การเข้ าถึงจากทางไกล

	โครงการโทรเวชกรรมที่่�ช่ว่ ยเหลืือผู้้�คนบนหมู่่�เกาะ
แปซิิฟิิกมาเป็็ นเวลา 30 ปีี

44 การเดินทางสู่การพึ่งพาตนเอง  

	การช่่วยเหลืือด้้ านการพััฒนาช่่วยให้้ ประเทศในอิินโด
แปซิิฟิิกช่่วยเหลืือตนเองได้้

48 การใช้ มัลแวร์ เรียกค่ าไถ่ เป็ นอาวุธ
ไม่ใช่เพียงแค่ค�ำถามว่าจะจ่ายหรื อไม่จา่ ย

52 ความตระหนักรู้ เท่ าทันสถานการณ์ ใต้ น� ้ำ

	จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ แนวทางที่่�แตกต่่างเล็็กน้้ อยในการสร้้างขีีด
ความสามารถทางเสีียง

14

สารบััญหลััก
4 นานาทััศนะ

5 ผู้เขียนบทความ
6 มองภูมภิ าค

ข่าวสารจากอินโดแปซิฟิก

8 ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

อินโดนีเซียยังคงเฝ้าระวังเรื่ องการก่อการร้ าย

58 ประวััติผู้้�นำำ�
ิ คนสำำ�คััญ

	พ.จ.อ. ไคลฟ์ ดักลาส แห่งกองทัพบกนิวซีแลนด์
แบ่งปั นมุมมองด้ านแปซิฟิก

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

เทศกาลชินโตสืบสานประเพณีเก่าแก่หลายศตวรรษในญี่ปุ่ น

64 นวัตกรรม

	นิิวเคลีียร์์ สามเหล่่ายืืนหยััดเพื่่�อปกป้้องสหรััฐฯ และพัันธมิิตร

66 ข่ าวรอบโลก

	สหรััฐฯ พยายามที่่�จะขยายข้้ อตกลงอาวุุธนิิวเคลีียร์์ อิินเดีีย
และบราซิิลกระชัับความสััมพัันธ์์ด้้านความมั่่�นคง

67 ภาพส่่ งท้้ าย

เรื่� ่ องจากปก:

64

สมาชิิกหน่่วยลาดตระเวน
ทางทะเลของกองทััพเรืือ
อิินโดนีีเซีียสาธิิตทักั ษะ
ระหว่่างการฝึึ กต่่อต้้ านการ
ก่่อการร้้ายจำำ�ลองที่่�ท่า่ เรืือสุุรา
บายาในชวาตะวัันออก เมื่่�อ
เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562
เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

นานาทััศนะ

IPDF

ผู้้�อ่า่ นที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้้ อนรัับสู่่�อิินโดแปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์
ฟอรััม ฉบัับว่า่ ด้้ วยการมีีส่่วนร่่วมอย่่าง
รัับผิดิ ชอบ
การมีีส่่วนร่่วมอย่่างรัับผิดิ ชอบ
ระหว่่างองค์์กรความมั่่�นคงในอิินโดแปซิิฟิิก
ที่่ห� ลากหลายช่่วยสร้้างความไว้้ วางใจ ความ
เชื่่อ� มั่่�น และความร่่วมมืือในการทำำ�งานร่่วมกััน
องค์์กรด้้ านกลาโหมระดัับภููมิภิ าคจะช่่วยเพิ่่�มขีีด
ความสามารถและศัักยภาพทางการทหารเพื่่�อ
เอาชนะความท้้ าทายที่่มีีร่
� ่วมกัันความพยายาม
เหล่่านี้้ �จะช่่วยสนัับสนุุนอำำ�นาจอธิิปไตยของชาติิ
และบัังคัับใช้้ บรรทััดฐานสากล
การฝึึ กคอบร้้ าโกลด์์ ซึ่่ง� ได้้ รัับการสนัับสนุุนร่่วมโดยกองทััพบกไทยและกองทััพบกสหรััฐฯ ยัังคงเป็็ น
มาตรฐานสููงสุุดสำำ�หรัับความร่่วมมืือแบบพหุุภาคีีและการมีีส่่วนร่่วมอย่่างรัับผิดิ ชอบอย่่างน้้ อยในระดัับ
ภููมิิภาค หากไม่่ใช่่ในระดัับโลกในฉบัับนี้้ � ร.อ. สุุชาติิ คล้้ ายแก้้ ว จากกองทััพบกไทยจะมาบอกเล่่าข้้ อมููล
เชิิงลึึกจากการฝึึ กคอบร้้ าโกลด์์ พ.ศ. 2563การฝึึ กครั้้�งนี้้ �เน้้ นการพััฒนาทัักษะทางการทหารและการ
จััดการวิิกฤตเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างกองกำำ�ลังั ไทยกัับสหรััฐฯ ให้้ แน่่นแฟ้้นยิ่่ง� ขึ้้ �น
ฉบัับนี้้ �ครอบคลุุมมุุมมองด้้ านต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับการมีีส่่วนร่่วมอย่่างรัับผิดิ ชอบ ตั้้�งแต่่การให้้ บริิการด้้ าน
สุุขภาพสำำ�หรัับประชากรที่่อ� ยู่่�ห่่างไกลในประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก ไปจนถึึงการดำำ�เนิินการป้้องปราม
นิิวเคลีียร์์ อย่่างรัับผิดิ ชอบ
ดร. อััลเฟรด โอห์์เลอร์์ ส นัักเศรษฐศาสตร์์ การเมืืองที่่ศูู� นย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อ
การศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง สำำ�รวจวิิธีีการที่่ส� หรััฐอเมริิกาพร้้ อมพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนจะจััดการกัับความ
ท้้ าทายด้้ านหนี้้ �สิินอย่่างเร่่งด่่วน เพื่่�อต่่อกรกัับอิทิ ธิิพลของสาธารณรััฐประชาชนจีีนที่่มีี� ต่่อประเทศที่่ติ� ดิ
อยู่่�ในบ่่วงของโครงการโครงสร้้างพื้้ �นฐานหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางในขณะเดีียวกััน นายบรููซ แมกฟาร์์ แลนด์์
และองค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ จะเปิิ ดเผยว่่าความช่่วยเหลืือด้้ านการพััฒนาที่่มีี�
เป้้าหมายสููงสุุดคืือการพึ่่�งพาตนเองสามารถทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็ นเครื่่�องมืือความมั่่�นคงสููงสุุดในอิินโดแปซิิฟิิกได้้
อย่่างไร
ดร. โจว จิิงห่่าว เป็็ นรองศาสตราจารย์์ประจำำ�คณะเอเชีียศึึกษาแห่่งวิิทยาลััยโฮบาร์์ ต แอนด์์ วิิลเลีียม
สมิิธ ในนครนิิวยอร์์ ก ได้้ สำ�ำ รวจว่่าเหตุุใดค่่านิิยมและความทะเยอทะยานที่่พ� รรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ จึงึ ปิิ ด
กั้้�นรััฐบาลจีีนจากการเป็็ นผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียอย่่างรัับผิดิ ชอบในภููมิิภาคนี้้ �
น.อ. โรฮาน โจเซฟ จากกองทััพเรืือศรีีลัังกา ได้้ ประเมิินว่่าอิินโดนีีเซีียสามารถนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุง
ความมั่่�นคงทางทะเลในอิินโดแปซิิฟิิกได้้ อย่่างไรนอกจากนี้้ � น.ท.ดร. อาร์์ นับั ดาส เจ้้ าหน้้ าที่่ทห
� ารเรืือ
อิินเดีียที่่เ� กษีียณอายุุราชการแล้้ ว ได้้ ค้้นหาความสำำ�คัญ
ั ของความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��ไปสู่่�
การสร้้างขีีดความสามารถด้้ านเสีียง ซึ่่ง� เป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์ ทางทะเลเช่่นกััน
ผมหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้ �จะกระตุ้้�นให้้ เกิิดการสนทนาในระดัับภููมิภิ าคเกี่่ย� วกัับการมีีส่่วนร่่วมอย่่าง
รัับผิดิ ชอบนะครัับ
ผมยิินดีีรัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม ที่่� ipdf@ipdefenseforum.com
เพื่่�อแบ่่งปัั นความคิิดเห็็น

ขอแสดงความนัับถืือ

พลเรืือเอก ฟิิ ลิปิ เอส. เดวิิดสััน

กองทััพเรืือสหรััฐฯ
ผู้้�บัญ
ั ชาการ กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
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ผู้้�เขีียนบทความ

ดร. อััลเฟรด โอห์์ เลอร์์ ส เข้้ าร่่วมกัับศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ

เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2550 ก่่อนหน้้ านี้้ � ดร. โอห์์เลอร์์ ส
ทำำ�งานเป็็ นรองศาสตราจารย์์ที่่�มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีโอ๊๊ คแลนด์์ ประเทศนิิวซีีแลนด์์
ดร. โอห์์เลอร์์ สสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์์ การเมืืองจาก
มหาวิิทยาลััยซิดิ นีีย์์ สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโทและปริิ ญญาตรีีสาขาเศรษฐศาสตร์์
จากมหาวิิทยาลััยแมคควอรีี ประเทศออสเตรเลีีย ดร. โอห์์เลอร์์ สมีีความเชี่่�ยวชาญในด้้ านเศรษฐศาสตร์์
การเมืืองของการเติิบโตและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก โดยได้้ สอนและมีีผลงาน
เขีียนอย่่างกว้้ างขวางเกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�หลากหลาย ซึ่่ง� มีีหลายส่่วนที่่�เชื่่�อมโยงกัับการพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว
ของเอเชีียตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ รวมทั้้�งภููมิิภาคหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 10

ร.อ. สุุชาติิ คล้้ ายแก้้ ว เข้้ าประจำำ�การในกองพัันทหารปืื นใหญ่่ต่อ่ สู้้�อากาศยาน

กองทััพบกไทย เมื่่�อ พ.ศ. 2555 จบการศึึกษาเป็็ นคนแรกของชั้้�นเรีียนที่่�โรงเรีียน
นายร้้ อยทหารปืื นใหญ่่ ร.อ. สุุชาติิสำำ�เร็็ จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีจากมหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราชและโรงเรีียนนายร้้ อยพระจุุลจอมเกล้้ า ซึ่่ง� เขาได้้ รัับรางวััลผู้้�มีีผลการ
เรีียนดีีเด่่น ร.อ. สุุชาติิสำำ�เร็็ จการศึึกษาระดัับปริิญญาโทสาขาวิิศวกรรมพลัังงานจาก
มหาวิิทยาลััยนอร์์ ทอีีสเทิิร์์นในสหรััฐฯ ด้้ วยเกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่ง� ภายใต้้ ทุนุ การศึึกษาในต่่างประเทศ
ของกองทััพไทย ร.อ. สุุชาติิทำำ�งานเป็็ นอาจารย์์ที่่�โรงเรีียนนายร้้ อยพระจุุลจอมเกล้้ าและมหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช รวมทั้้�งเป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�กิิจการสาธารณะและล่่ามสำำ�หรัับการฝึึ กทหารนานาชาติิใน
ประเทศไทยที่่�มุ่่�งเชื่่�อมโยงกำำ�ลังั ทหารเข้้ ากัับชุุมชน อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 14
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ดร. โจว จิิงห่่ าว เป็็ นรองศาสตราจารย์์ประจำำ�คณะเอเชีียศึึกษาแห่่งวิิทยาลััย

โฮบาร์์ ต แอนด์์ วิิลเลีียม สมิิธ ในนิิวยอร์์ ก งานวิิจัยั ของ ดร. โจว มุ่่�งเน้้ นเรื่่� อง
อุุดมการณ์์ การเมืือง และศาสนาของจีีน ตลอดจนความสััมพัันธ์์ระหว่่างสหรััฐฯ กัับ
จีีน ดร. โจว ได้้ เขีียนบทความในวารสารและบทความข่่าวมากมายและหนัังสืืออีีกสี่่�
เล่่ม ซึ่่ง� รวมถึึง มุุมมองของจีี นปะทะมุุมมองของตะวัันตก: การทำำ�ความเข้้าใจจีี น
ร่่ วมสมััย และการผงาดขึ้้�นอย่่างสัันติิ ของจีี นในบริิบทโลก: แง่่มุมุ ภายในประเทศของแนวทางการ
ดำำ�เนิิ นงานสู่่�การเป็็ นประชาธิิ ปไตย และขณะนี้้ �กำำ�ลังั เขีียนหนัังสืือเล่่มใหม่่ชื่่�อ เหตุุใดรููปแบบของจีี นจึึง
กำำ�ลังั สููญเสีียอำำ�นาจ ความท้้าทายและโอกาสในการแข่่งขัันระดัับโลกครั้้ง� ที่่�สอง อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 18

น.อ. โรฮาน โจเซฟ เป็็ นผู้้�บังั คัับบััญชาเรืือรบหลัักของศรีีลัังกา น.อ. โจเซฟเข้้ าร่่วม
กองทััพเรืือศรีีลัังกาใน พ.ศ. 2537 และสำำ�เร็็ จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยกลาโหมโคเท
ลาวาลา ในระหว่่างการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ทหารเรืือเป็็ นเวลา 26 ปีี น.อ. โจเซฟดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
และรัับคำำ�สั่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั รวมทั้้�งได้้ รัับรางวััลทางวิิชาการและเหรีียญรางวััลการรัับราชการ
มากมาย โดยเป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�กองทััพเรืือศรีีลัังกาเพีียงคนเดีียวที่่�ได้้ รัับเลืือกให้้ เป็็ นผู้้�สำำ�เร็็ จการ
ศึึกษาเกีียรติินิิยมในหลัักสููตรเจ้้ าหน้้ าที่่�ทางทะเลระหว่่างประเทศของกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ และได้้
รัับรางวััลเรีียงความนานาชาติิของโรเบิิร์์ต อีี. เบทแมนส์์ จากวิิทยาลััยยุทธ
ุ นาวีีสหรััฐฯ น.อ. โจเซฟสำำ�เร็็จการ
ศึึกษาระดัับปริิญญาโทสาขาความขััดแย้้ งและสัันติิภาพจากมหาวิิทยาลััยโคลอมโบ และประกาศนีียบััตร
บััณฑิิตสาขาการความมั่่�นคงและยุุทธศาสตร์์ ศึกึ ษา และการทููตและกิิจการโลก อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 34
ดร. อิิเนซ มิิยาโมโตะ เข้้ าร่่วมกัับศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ

เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงใน พ.ศ. 2562 ก่่อนหน้้ านี้้ � ดร. มิิยาโมโตะเป็็ นเจ้้ า
หน้้ าที่่�พิิเศษของสำำ�นักั งานสอบสวนกลางแห่่งสหรััฐอเมริิ กา หรืือ เอฟบีีไอ ซึ่่ง� เธอเคย
นำำ�ทีีมสืืบสวนไซเบอร์์ ที่่�ตอบสนองต่่ออาชญากรรมหลากหลายรููปแบบและดำำ�เนิินการ
วางแผนเชิิงยุุทธศาสตร์์ การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง และการปฏิิบัติั ิตามกฎระเบีียบ ดร.
มิิยาโมโตะเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ อาชญากรรมข้้ ามชาติิ ความมั่่�นคงของห่่วงโซ่่
อุุปทาน การพััฒนาความยืืดหยุ่่�น และสิิทธิิในทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญา ดร. มิิยาโมโตะสำำ�เร็็จการศึึกษาจาก
หลัักสููตรแห่่งชาติิเอฟบีีไอ และสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาเอกสาขาการจััดการวิิศวกรรมจากมหา
วิิทยาลััยจอร์์ จวอชิิงตัันนอกเหนืือจากวุุฒิิปริิญญาอื่่�น ๆ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 48

ค้้นหาคำำ�ว่า่ "ฟอรััมนิิวส์์"
(ForumNews) ในร้้านค้้าไอทููนส์์
หรืือ กููเกิิลเพลย์์
เพื่่�อดาวน์์ โหลด แอปฯ ได้้ฟรีี

น.ท. (เกษีียณอายุุราชการ) ดร. อาร์์ นัับ ดาส ผู้้�บัญั ชาการกองทััพเรืือ

อิินเดีียที่่�เกษีียณอายุุราชการแล้้ วซึ่่ง� รัับราชการมามากกว่่าสองทศวรรษ เป็็ นนัักวิิจัยั นััก
ยุุทธศาสตร์์ ทางทะเล และผู้้�ประกอบการ น.อ. (เกษีียณอายุุราชการ) ดร. ดาสเป็็ นผู้้�ก่่อ
ตั้้�งและผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิิจัยท
ั างทะเลในเมืืองปููเน ประเทศอิินเดีีย ซึ่่ง� ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับ
ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ �� นอกจากนี้้ �ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจในชื่่�อ บริิ ษััทเนิิร์์ด
ฮวานีี เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (เอกชน) ซึ่่ง� ให้้ คำำ�ปรึึกษาและบริิ การอื่่�น ๆ เพื่่�อแก้้ ไขปัั ญหาความมั่่�นคงทาง
ทะเลและการสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์ ทางทะเล น.อ. (เกษีียณอายุุราชการ) ดร. ดาสมีีผลงานตีีพิิมพ์์
มากกว่่า 70 รายการและหนัังสืือหนึ่่�งเล่่ม เขาสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโทและปริิ ญญาเอกจาก
สถาบัันเทคโนโลยีีเดลีีอิินเดีียเมื่่�อยัังปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ในกองทััพ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้า 52
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ACROSS THE REGION

สิิงคโปร์์

การทำำฟาร์์มในเมืือง
เพื่�อ่ ช่่วยเพิ่่�ม
ทรััพยากรอาหาร

บัังกลาเทศ

รอยเตอร์์

การเพิ่่�มโอกาสทางการศึึกษา
เพื่่�อเด็็ก ๆ ผู้้ลี้� ภั้� ยั

ห

น่่วยงานในบัังกลาเทศร่่วมกัับ
องค์์การสหประชาชาติิ หรืือ ยููเอ็็น
ได้้ ขยายหลัักสููตรการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็ก ๆ
ชาวมุุสลิิมโรฮีีนจานัับแสนคนที่่�อาศััยอยู่่�
ในค่่ายผู้้�ลี้้ �ภััย ซึ่่ง� เด็็กเหล่่านี้้ �ได้้ รัับเพีียงการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้ �นฐานเท่่านั้้�น
เด็็ก ๆ ซึ่่ง� หนีีมาพร้้ อมครอบครััวจาก
ประเทศพม่่าที่่อ� ยู่่�ติิดกััน ไปยัังค่่ายในเขต
ค็็อกซ์์ บาซาร์์ ของบัังกลาเทศ ได้้ เข้้ าร่่วม
ศููนย์์การเรีียนรู้�ป้ ระมาณ 1,500 แห่่งที่่�
ดำำ�เนิินการโดยองค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่ง
สหประชาชาติิ หรืือ ยููนิิเซฟ ซึ่่ง� ให้้ การ
ศึึกษาขั้้�นพื้้ �นฐาน สอนการวาดภาพ และ
จััดกิิจกรรมสนุุก ๆ อื่่น� ๆ ยููเอ็็นกล่่าวใน
แถลงการณ์์ว่า่ ขณะนี้้ �เด็็ก ๆ ยัังได้้ รัับการ
ศึึกษาอย่่างเป็็ นทางการภายใต้้ โครงการ
ใหม่่ที่เ่� ริ่่�มในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563
โดยใช้้ หลักั สููตรของพม่่าตั้้�งแต่่ ป.6 ถึึง ม.3
นายมาห์์บับั อาลััม ทาลุุกเดอร์์
ข้้ าหลวงใหญ่่การบรรเทาทุุกข์์และส่่งกลัับ
ผู้้�ลี้้ �ภััยของบัังกลาเทศ กล่่าวว่่า รััฐบาลเห็็น
ชอบกัับหลักั การพร้้ อมข้้ อเสนอจากยููเอ็็น
ที่่�ให้้ เด็็ก ๆ ชาวโรฮีีนจารัับการศึึกษาเป็็ น
ภาษาพม่่า
“พวกเขาจะได้้ รัับการศึึกษาเป็็ นภาษา
พม่่า และจะได้้ เรีียนตามหลัักสููตรของพม่่า
การเรีียนในระบบโรงเรีียนของบัังกลาเทศ
หรืืออ่่านหนัังสืือในภาษาเบงกาลีีนั้้�นเป็็ น
ไปไม่่ได้้ เลย” นายทาลุุกเดอร์์ กล่่าวผ่่าน
โทรศััพท์์ “ไม่่ได้้ มีีกำำ�หนดว่่าพวกเขาจะอยู่่�
ในบัังกลาเทศในระยะยาว ดัังนั้้�น วิิธีีการ
นี้้ �จะช่่วยให้้ พวกเขาสามารถปรัับตัวั ให้้ เข้้ า
กัับสังั คมพม่่าเมื่่�อกลัับไป”
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ในเบื้้ �องต้้ นยููเอ็็นกล่่าวว่่า เด็็ก ๆ ชาว
โรฮีีนจาจำำ�นวน 10,000 คนจะเข้้ าร่่วม
โครงการนำำ�ร่่องที่่ใ� ช้้ หลักั สููตรของพม่่า ซึ่่ง�
จะช่่วยให้้ พวกเขาปรัับตัวั เข้้ ากัับระบบการ
ศึึกษาของประเทศพม่่าที่่นั� บั ถืือพุุทธศาสนา
เป็็ นส่่วนใหญ่่ เมื่่�อกลัับไปที่่ภููมิ
� ลำิ �ำ เนาเดิิม
การตััดสิินใจดัังกล่่าวได้้ รัับการยกย่่อง
จากกลุุ่ม� สิิทธิิมนุุษยชนและองค์์การ
สหประชาชาติิ
ยููเอ็็นกล่่าวว่่า “เราเชื่่�อว่่านี่่�เป็็ นก้้ าวที่่�
ดีี และเป็็ นสิ่่�งที่่�บ่ง่ ชี้้ �ชััดเจนถึึงพัันธสััญญา
ของรััฐบาลบัังกลาเทศในการรัับประกััน
การเข้้ าถึึงการเรีียนรู้� ้ของเด็็ก ๆ และ
เยาวชนชาวโรฮีีนจา ควบคู่่�ไปกัับการช่่วย
ให้้ พวกเขามีีทัักษะและความสามารถที่่�
เหมาะสมกัับอนาคตของตน และกลัับไป
พม่่าเมื่่�อสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ คลี่่�คลายลง”
เด็็ก ๆ ชาวโรฮีีนจาประมาณ
400,000 คน อาศััยอยู่่�ในค่่ายผู้้�ลี้้ �ภััย
และกลุ่่�มสิิทธิิมนุุษยชนทั่่�วโลกเรีียกร้้องให้้
รััฐบาลบัังกลาเทศอนุุมัติั ใิ ห้้ เด็็กเหล่่านี้้ �ได้้
รัับการศึึกษาอย่่างเป็็ นทางการ
ชาวโรฮีีนจามากกว่่า 700,000 คน
หลบหนีีจากพม่่าไปยัังบัังกลาเทศตั้้�งแต่่
เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2560 เมื่่�อกองทััพ
ของพม่่าเริ่่� มดำำ�เนิินการสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า ปฏิิบัติั ิ
การกวาดล้้ างในรััฐยะไข่่ เพื่่�อตอบโต้้ การ
โจมตีีของกลุุ่ม� ต่่อต้้ านรััฐบาล กองกำำ�ลังั
รัักษาความปลอดภััยถููกกล่่าวหาว่่าก่่อเหตุุ
ข่่มขืืนและฆาตกรรมหมู่่� รวมทั้้�งเผาบ้้ าน
นัับพันั หลัังคาเรืือน ปัั จจุบัุ นั มีีผู้้�ลี้้ �ภััยชาวโร
ฮีีนจาทั้้�งหมดมากกว่่า 1 ล้้ านคนอาศััยอยู่่�
ในบัังกลาเทศ ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

สิิ งคโปร์์ประกาศมาตรการใหม่่ที่่�จะช่่วยเพิ่่�มปริิ มาณ
การผลิิตอาหารในท้้องถิ่่�น ซึ่่�งรวมถึึงแผนการเปลี่่�ยน
ที่่�จอดรถบนดาดฟ้้าในโครงการเคหะของรััฐให้้เป็็ น
ฟาร์์มในเมืืองด้้วย
แม้้นครรััฐที่่มีี� ประชากรหนาแน่่นแห่่งนี้้�จะผลิิต
อาหารได้้เพีียงร้้อยละ 10 ของความต้้องการอาหารของ
ประเทศ แต่่ก็มีี็ แผนเพิ่ม่� ปริิ มาณการผลิิต เนื่่�องจากการ
เปลี่่ย� นแปลงทางสภาพแวดล้้อมและการเติิบโตของ
ประชากรกำำ�ลังั คุุกคามทรััพยากรอาหารของโลก
ทั่่ว� โลกมีีการจำำ�กัดั การเคลื่่�อนย้้ายของประชากร
เนื่่�องจากการระบาดของไวรััสโคโรนา ด้้วยเหตุุนี้้�จึึง
ได้้สร้้างความเสีียหายให้้แก่่การกสิิ กรรมและห่่วงโซ่่
อุุปทานอาหาร อีีกทั้้�งยัังก่่อให้้เกิิดความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
การขาดแคลนอาหารและการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาอาหาร
ในวงกว้้าง

ทางการระบุุในแถลงการณ์์ว่า่ “การผลิิตอาหาร
ภายในประเทศสามารถลดการพึ่่�งพาการนำำ�เข้้า และ
ช่่วยรองรัับในกรณีีที่่�การผลิิตอาหารเกิิดการหยุุดชะงััก
อีีกด้้วย”
ทางการให้้การรัับรองกัับคนในประเทศหลายครั้้�ง
ว่่า ประเทศมีีการผลิิตอาหารอย่่างเพีียงพอ ท่่ามกลาง
การซื้้� อสิิ นค้้าด้้วยความตื่่�นตระหนกที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างที่่�
มีีการแพร่่ ระบาดของไวรััสโคโรนา
เกษตรกรและรััฐบาลสิิ งคโปร์์ได้้มองหาแนวทาง
จััดการการขาดแคลนที่่�ดิินในสิิ งคโปร์์ ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�เพีียง
ร้้อยละ 1 จากพื้้�นที่่� 724 ตารางกิิโลเมตรที่่�ใช้้ใน
การทำำ�เกษตรกรรม ทั้้�งยัังมีีต้้นทุุนการผลิิตสููงกว่่า
ประเทศอื่่�น ๆ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ทางการวางเป้้าหมายที่่�จะเร่่ ง การผลิิตอาหาร
ภายในประเทศ โดยจััดเตรีียม เงิินช่่วยเหลืือกว่่า 21
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (ประมาณ 662 ล้้านบาท) เพื่่�อ
สนัับสนุุนการผลิิตไข่่ พืืชผักั และปลาโดยเร็็ วที่่�สุุด
พร้้อมทั้้�งค้้นหาพื้้�นที่่�เพื่่�อการเกษตรทางเลืือก เช่่น
พื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมและพื้้�นที่่�ว่า่ งเปล่่า รอยเตอร์์

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

การนำำ�เข้้าจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน และพลัังงานแสงอาทิิตย์์” นายโจนากล่่าว พร้้อม
เสริิ มว่่าตนไม่่สามารถให้้ข้อ้ มููลที่่มีี� อยู่่�ในแผนแม่่บทของรััฐบาลได้้
“แผนการในช่่วง 10 ปีีนี้้� กล่่าวคืือ ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2563 จนถึึง 2573 เราไม่่มีี
แผนที่่จ� ะพััฒนาเขื่่อ� นบนแม่่น้ำ� �ส
ำ ายหลััก” นายโจนากล่่าว
นัักสิ่่�งแวดล้้อมเตืือนว่่า การสร้้างเขื่่อ� นจะเป็็ นอัันตรายต่่อการทำำ�ประมงและ
เกษตรกรรมตามแนวลุ่่�มน้ำำ��โขงตอนล่่างเป็็ นระยะทาง 2,390 กิิโลเมตร (ภาพ: ชาว
ประมงช้้อนปลาที่่จั� บั ได้้ในแม่่น้ำ� �ำ โขง)
แม่่น้ำ� �ำ โขงหล่่อเลี้้�ยงพื้้�นที่่ป� ระมงและพื้้�นที่่เ� พาะปลููกต่่าง ๆ โดยไหลมาจาก
ประเทศจีีน ไหลลััดเลาะหรืื อไหลผ่่านพม่่า ลาว ไทย กััมพููชา และเวีียดนาม
อย่่างไรก็็ตาม เจ้้าหน้้าที่่บ� างรายกล่่าวว่่า ในช่่วงปีีที่่ผ่� า่ นมาสถิิติภัิ ยั แล้้งและ
ปริิ มาณการจัับปลาได้้น้อ้ ยเป็็ นประวััติกิ ารณ์์นั้้�นเป็็ นผลมาจากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพแวดล้้อมและการประมงเกิินขนาด
โดยก่่อนหน้้านี้้�กัมั พููชาได้้ประกาศแผนการสร้้างเขื่่อ� นสองแห่่งที่่เ� มืืองสมโบร์์
และสตึึงแตรง แต่่ก็ร็ ะงัับไปทั้้�งสองแห่่ง
พลัังงานจากโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ดอนสะโฮงแห่่งใหม่่เริ่่� มไหลข้้ามพรมแดนจาก
ลาวเข้้าสู่่�กััมพููชาในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้้ข้อ้ ตกลง 30 ปีี
กััมพููชาที่่ข� าดแคลนไฟฟ้้าจะไม่่พัฒั นาเขื่่อ� นไฟฟ้้าพลัังงานน้ำำ��แห่่งใหม่่บนแม่่น้ำ� �ำ
ใน พ.ศ. 2562 กััมพููชาประสบเหตุุไฟฟ้้าขััดข้้องครั้้�งเลวร้้ายที่่สุ� ุดในรอบ
โขงในช่่วง 10 ปีีข้้างหน้้า เจ้้าหน้้าที่่อ� าวุุโสด้้านพลัังงานกล่่าวในเดืือนเมษายน พ.ศ.
2563 ตามที่่กั� มั พููชาได้้ทบทวนนโยบายในการแสวงหาพลัังงานจากถ่่านหิิน ก๊๊าซ หลายปีี อัันเนื่่�องมาจากความต้้องการที่่เ� พิ่ม่� ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจากการเติิบโตด้้านการ
ก่่อสร้้างที่่ม� าพร้้อมกัับการลงทุุนของจีีน
ธรรมชาติิ และพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เจ้้าหน้้าที่่ก� ล่่าวว่่า เหตุุไฟฟ้้าขััดข้้องยัังเกิิดจากระดัับน้ำ� �ำ ที่่ล� ดต่ำำ�� ในเขื่่อ� นไฟฟ้้า
การตััดสิินใจดัังกล่่าวหมายความว่่า ลาวที่่เ� ป็็ นประเทศเพื่่�อนบ้้าน ซึ่่�งได้้เปิิ ด
พลัังน้ำำ��บนแม่่น้ำ� �ส
ำ ายอื่่น� ๆ และเขื่่อ� นในลำำ�น้ำ� �ส
ำ าขาของแม่่น้ำ� �ำ โขงทั่่ว� ประเทศ
เขื่่อ� นใหม่่ 2 แห่่งบนแม่่น้ำ� �ำ โขงสายหลัักในช่่วงไม่่กี่เ่� ดืือนที่่ผ่� า่ นมา เป็็ นประเทศ
กััมพููชาใช้้ไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ประมาณร้้อยละ 48 ของการผลิิตไฟฟ้้าภายใน
ำ งั วางแผนสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังงานน้ำำ��บนแม่่น้ำ� �ำ
เดีียวในลุ่่�มแม่่น้ำ� �ำ โขงตอนล่่างที่่กำ� �ลั
ประเทศ ตามรายงานของการไฟฟ้้ากััมพููชาซึ่่�งเป็็ นรััฐวิิสาหกิิจประเภท
โขงซึ่่�งหล่่อเลี้้�ยงผู้้�คนมากถึึง 60 ล้้านคน
สาธารณููปโภค
นายวิิกเตอร์์ โจนา อธิิบดีีกรมพลัังงาน กระทรวงเหมืืองแร่่และพลัังงานของ
ด้้วยความต้้องการที่่เ� พิ่ม่� ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว กััมพููชาจึึงนำำ�เข้้าไฟฟ้้าประมาณร้้อย
กััมพููชา กล่่าวว่่า รััฐบาลกำำ�ลังั ติิดตามผลการศึึกษาของที่่ป� รึึกษาชาวญี่่ปุ่่�� นรายหนึ่่�งซึ่่�ง
ละ 25 ใน พ.ศ. 2562 โดยมีีปริิ มาณไฟฟ้้าจำำ�นวนมากที่่ส่� ่งมาจากเวีียดนามและ
แนะนำำ�ให้้กัมั พููชาแสวงหาพลัังงานจากแหล่่งอื่่น�
ไทยตามสถิิติขิ องรััฐบาล รอยเตอร์์
“จากการศึึกษาดัังกล่่าว เราจำำ�เป็็ นต้้องพััฒนาถ่่านหิิน ก๊๊าซธรรมชาติิเหลว

กััมพููชา

การถอดแผนใน การสร้้างเขื่่�อน

เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

การระบาดใหญ่่

เปลี่�่ยนแปลงมุุมมองการค้้ าสััตว์์ ป่่า

ก

ารระบาดใหญ่่ของไวรััสโคโรนาทำำ�ให้้ เกิิดการสนัับสนุุนอย่่าง
ล้้ นหลามให้้ ปิิดตลาดค้้ าสััตว์์ป่่าผิิดกฎหมายในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้ ซึ่่ง� เป็็ นศููนย์์กลางการค้้ ามููลค่่าหลายพัันล้้ านดอลลาร์์ กองทุุนสััตว์์ป่่าโลก
สากลกล่่าวในการประกาศผลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของประชาชนในเดืือน
เมษายน พ.ศ. 2563
ในการสำำ�รวจประชากรจำำ�นวน 5,000 คนจากสามประเทศในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ รวมถึึงฮ่่องกงและญี่่�ปุ่่� นโดยองค์์การกองทุุนสััตว์์ป่่าโลก
สากลในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 มีีประมาณร้้อยละ 93 ที่่�กล่่าวว่่า ควรปิิ ด
ตลาดค้้ าสััตว์์ป่่าที่่�ไร้้การควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันการระบาดใหญ่่ในอนาคต
นัักวิิทยาศาสตร์์ หลายรายเชื่่�อว่่า เชื้้ �อไวรััสที่่�ได้้ คร่่าชีีวิิตคนนัับพันั ล้้ านคน
ทั่่�วโลกนี้้ �มีีต้้ นกำำ�เนิิดมาจากตลาดค้้ าสััตว์์ป่่าในเมืืองอู่่�ฮั่่น� ประเทศจีีน ซึ่่ง� มีี
ค้้ างคาว ตััวนิ่่�ม (ในภาพ) และสััตว์์ป่่าอื่่�น ๆ ที่่�มีีรายงานการแพร่่เชื้้ �อถููกวาง
ซ้้ อน ๆ กัันในสภาพที่่�แออััดและส่่งกลิ่่�นเหม็็น
“นี่่�ไม่่ใช่่ปััญหาเรื่่� องสััตว์์ป่่าอีีกต่่อไป แต่่เป็็ นปัั ญหาด้้ านความมั่่�นคง
สุุขภาพของมนุุษย์์ และเศรษฐกิิจระดัับโลก” นายคริิ สตี้้ � วิิลเลีียมส์์ ผู้้�อำำ�นวย
การองค์์การกองทุุนสััตว์์ป่่าโลกสากลประจำำ�เอเชีียแปซิิฟิิก กล่่าวในการแถลง

ข่่าวขณะแจ้้ งผลการสำำ�รวจ
มีีการสนัับสนุุนให้้ ปราบปรามตลาดการค้้ าสััตว์์ป่่าอย่่างเข้้ มข้้ นที่่�สุดุ
ในพม่่า ซึ่่ง� มีีการซื้้ �อขายสััตว์์ป่่ากัันอย่่างเปิิ ดเผยเป็็ นเวลาหลายปีี ในแคว้้ น
ปกครองตนเองหลายแห่่งที่่�ติดิ กัับประเทศจีีน ในขณะที่่�หนึ่่ง� ในสามของผู้้�ตอบ
แบบสอบถามในเวีียดนามกล่่าวว่่า วิิกฤตดัังกล่่าวกระตุ้้�นให้้ พวกเขาหยุุด
บริิ โภคผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�มาจากสััตว์์ป่่า
“ไวรััสโคโรนาเป็็ นการเตืือนสติิ” นางเกรซ ฮวา ผู้้�จัดั การโครงการการค้้ า
สััตว์์ป่่าผิิดกฎหมายขององค์์การกองทุุนสััตว์์ป่่าโลกสากลประจำำ�ประเทศพม่่า
กล่่าวในแถลงการณ์์ “การค้้ าสััตว์์ป่่าอย่่างเป็็ นล่ำำ��เป็็ นสัันโดยไม่่มีีการตรวจ
สอบไม่่เพีียงเป็็ นความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพและเศรษฐกิิจเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็ นความ
เสี่่�ยงต่่อเสถีียรภาพโดยรวมของภููมิิภาคอีีกด้้ วย”
ภายหลัังการระบาดซึ่่ง� เริ่่� มต้้ นที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่น� และแพร่่กระจายไปทั่่�วโลก จีีน
ได้้ เสนอให้้ สั่่ง� ห้้ ามทำำ�ฟาร์์ มและบริิ โภคสััตว์์ป่่าทุุกรููปแบบในระยะสั้้�น ๆ แต่่การ
สั่่�งห้้ ามดัังกล่่าวไม่่ได้้ ครอบคลุุมการค้้ าสััตว์์ป่่าเพื่่�อเป็็ นสััตว์์เลี้้ �ยงและเพื่่�อการ
แพทย์์แผนโบราณ รอยเตอร์์
IPD FORUM
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ข่่ าวผู้้�ก่่อการร้้าย

อิินโดนีีเซีีย
ยัังคงเฝ้้าระวััง
เรื่�่ อง

การก่่ อการร้้ าย
เรื่่� องโดย ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส และเอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส
ภาพโดย ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

หน่่ วยปฏิิบััติกิ ารพิิเศษ 88 ต่่ อต้้านการก่่ อการร้้าย
ของสำำ �นัักงานตำำ�รวจแห่่ งชาติิอินิ โดนีีเซีีย คุ้้�มกััน
ผู้้�ต้้ องสงสัั ยว่่ าเป็็นผู้้�ก่่อการร้้ายระหว่่ างการแถลง
ข่่ าวในกรุุงจาการ์์ ตาร์์ ประเทศอิินโดนีีเซีีย เมื่่อ� วััน
ที่่� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อิิ

นโดนีีเซีียตััดสิินจำำ�คุุกสองผู้้�นำำ�ของกลุ่่�มที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
อััลกออิิดะห์์  ซึ่่�งอยู่่�เบื้้�องหลัังเหตุุระเบิิดในบาหลีี พ.ศ.
2545 ที่่� คร่่ าชีีวิิตผู้้�คนกว่่ า 200 คน ผู้้�ต้้องหาถููกตััดสิินว่่ า
มีีความผิิดในข้้ อหาก่่ อการร้้ ายเนื่่�องจากส่่ งกลุ่่�มติิดอาวุุธเข้้ าร่่ วม
การต่่ อสู้้�ในซีีเรีีย
นายปารา วิิจายัันโต ผู้้�นำำ�กลุ่่�มญะมาอะห์์
อิิสลามีียะห์์ หรืือ เจไอ และนายบููดีี ตรีีกายัันโต
รองผู้้�นำำ�กลุ่่�ม ถููกระวางโทษจำำ�คุกุ 7 ปีี และ 6
ปีี ครึ่่�งตามลำำ�ดับั ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายอเล็็กซ์์ อดััม ไฟซอล ผู้้�พิิพากษาหััวหน้้ า
ศาล กล่่าวที่่�ศาลเขตจาการ์์ ตาตะวัันออกว่่า "
8
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จำำ�เลยได้้ เตรีียมแกนนำำ�ให้้ เดิินทางไปยัังซีีเรีีย
อีีกทั้้�งยัังให้้ การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่แกนนำำ�
เหล่่านั้้�นระหว่่างปฏิิบัติั ิภารกิิจ"
ศาลกล่่าวว่่า นายวิิจายัันโต อายุุ 56 ปีี
ผู้้�รัับตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�กลุุ่ม� เจไอใน พ.ศ. 2552
ได้้ สรรหาชาวอิินโดนีีเซีียเพื่่�อฝึึ กและต่่อสู้้�กับั

กลุ่่�มที่่�ต่อ่ ต้้ านนายบััชชาร อััลอะซััด ผู้้�นำำ�ซีีเรีีย
ระหว่่าง พ.ศ. 2555 จนถึึง 2561
อิินโดนีีเซีียประกาศให้้ กลุุ่ม� เจไอเป็็ นองค์์กร
ผิิดกฎหมายใน พ.ศ. 2551 และปราบปราม
เครืือข่่ายของกลุุ่ม� ดัังกล่่าว ขณะที่่�ประเทศ
มุุสลิิมที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกแห่่งนี้้ �ต่่อสู้้�กับั การโจมตีี
ของขบวนการกลุุ่ม� หััวรุุ นแรง
ตำำ�รวจต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายได้้ คุมุ ขัังนาย
วิิจายัันโตและภรรยาในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562 ภายหลัังการจัับกุมุ ผู้้�ต้้องสงสััย 9 คนที่่�
คาดว่่าเป็็ นสมาชิิกกลุุ่ม� เจไอซึ่่ง� กลัับมาจากการ
ต่่อสู้้�ในอิิรัักและซีีเรีีย นายวิิจายัันโตเป็็ นวิิศวกร
โยธาที่่�ได้้ รัับการฝึึ กทางทหารที่่�ค่า่ ยฝึึ กของกลุ่่�ม
ก่่อการร้้ายทางตอนใต้้ ของฟิิ ลิิปปิินส์์ใน พ.ศ.
2543 โดยได้้ หลบหนีีการจัับกุมุ ไปตั้้�งแต่่ พ.ศ.
2546
ตำำ�รวจกล่่าวว่่า นายวิิจายัันโต ขึ้้ �นเป็็ น
ผู้้�นำำ�ของกลุ่่�มเจไอแทนที่่�นายซาร์์ กาซีีห์์ซึ่่ง� เป็็ น
สมาชิิกของกลุ่่�มติิดอาวุุธอีีกคนหนึ่่�ง เนื่่�องจาก
นายซาร์์ กาซีีห์์ถููกจัับกุมุ ไปใน พ.ศ. 2550 และ
ต้้ องโทษจำำ�คุกุ 15 ปีี
อััยการกล่่าวว่่า นายวิิจายัันโตเกณฑ์์และ
ฝึึ กสมาชิิกกองกำำ�ลังั ย่่อยของกลุ่่�มเจไอ โดยส่่ง
สมาชิิกบางส่่วนไปซีีเรีียเพื่่�อต่่อสู้้�กับั กลุ่่�มญัับ
ฮะตุุนนุุศเราะฮ์์ซึ่่ง� เป็็ นกลุุ่ม� ในเครืืออััลกออิิดะฮ์์

นายวิิจายัันโตยัังถููกกล่่าวหาว่่าช่่วยทำำ�ระเบิิดที่่�
ใช้้ ในเหตุุการณ์์โจมตีีต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� รวมถึึงเหตุุวาง
ระเบิิดสถานทููตออสเตรเลีียใน พ.ศ. 2547 ที่่�มีี
ผู้้�เสีียชีีวิิต 9 คน และมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้ องกัับความขััด
แย้้ งทางศาสนาในโปโซ ซึ่่ง� เป็็ นแหล่่งกบดานของ
กลุ่่�มติิดอาวุุธอิิสลามบนเกาะสุุลาเวสีี ประเทศ
อิินโดนีีเซีีย
กลุ่่�มเจไอ ซึ่่ง� ก่่อเหตุุระเบิิดรถยนต์์ที่่�โรงแรม
เจดัับบลิิว แมริิ ออท ในกรุุ งจาการ์์ ตาเมื่่�อ พ.ศ
. 2546 เป็็ นเหตุุให้้ มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 12 คน ถููกมอง
ข้้ ามเนื่่�องจากเกิิดกลุ่่�มติิดอาวุุธที่่�ภักั ดีีต่่อกลุ่่�มรััฐ
อิิสลามหลายกลุ่่�มในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่่านมา การตััดสิิน
จำำ�คุกุ สองผู้้�นำำ�กลุุ่ม� เจไอมีีประกาศออกมาหลัังสามีี
ภรรยาคู่่�หนึ่่�งที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับกลุุ่ม� รััฐอิิสลาม
ต้้ องโทษจำำ�คุกุ เนื่่�องจากพยายามลอบสัังหารนาย
วิิรัันโต ซึ่่ง� เป็็ นอดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงความ
มั่่�นคงของอิินโดนีีเซีีย ใน พ.ศ. 2562
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 กองกำำ�ลังั
ตำำ�รวจต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายของอิินโดนีีเซีียได้้
วิิสามััญฆาตกรรมผู้้�ต้้องสงสััยรายหนึ่่�งและจัับกุมุ
ผู้้�ต้้องสงสััยอีีกสองรายในการตรวจค้้ นชวาซึ่่ง� เป็็ น
เกาะหลัักของประเทศ พร้้ อมยึึดอาวุุธและสารเคมีี
ที่่�น่่าจะใช้้ ในการทำำ�ระเบิิด ทางการระบุุว่า่ ชาย
คนดัังกล่่าวถููกตำำ�รวจวิิสามััญฆาตกรรมเนื่่�องจาก
ขััดขืืนการจัับกุมุ โดยใช้้ อาวุุธดาบ

ผู้้�ต้้องสงสััยสองรายข้้ างต้้ นมีีความเชื่่�อมโยง
กัับองค์์กรกลุ่่�มติิดอาวุุธผิิดกฎหมาย ซึ่่ง� มีีส่่วนใน
การก่่อเหตุุโจมตีีตำำ�รวจเมื่่�อไม่่นานมานี้้ � นายอาร์์ โก
ยููโวโน โฆษกสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ กล่่าวว่่า
กลุุ่ม� ดัังกล่่าวเป็็ นเครืือข่่ายท้้ องถิ่่�นของรััฐอิิสลามที่่�
รู้�จั้ กั ในนาม ญะมาอะห์์ อัันซารุุ ต เดาเลาะฮ์์
เหตุุก่่อการร้้ายครั้้�งใหญ่่ล่า่ สุุดของประเทศ
เกิิดขึ้้ �นในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เมื่่�อสอง
ครอบครััวก่่อเหตุุระเบิิดพลีีชีีพในเมืืองสุุราบายา
เมืืองที่่�ใหญ่่เป็็ นอัันดัับสองของอิินโดนีีเซีีย ทำำ�ให้้
มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 12 คนซึ่่ง� รวมถึึงเด็็กหญิิงสองคนที่่�ถููก
พ่่อแม่่ดึงึ เข้้ ามาเกี่่�ยวข้้ องในเหตุุโจมตีีครั้้�งนี้้ � ตำำ�รวจ
กล่่าวว่่า พ่่อของเด็็กหญิิงทั้้�งสองเป็็ นผู้้�นำำ�ขบวน
การญะมาอะห์์ อัันซารุุ ต เดาเลาะฮ์์
นายอามาน อัับดุลุ เราะห์์มาน ผู้้�นำำ�ศาสนาสุุด
โต่่งผู้้�ก่่อตั้้�งกลุ่่�มดัังกล่่าว ถููกตััดสิินประหารชีีวิิตใน
พ.ศ. 2561 ข้้ อหายุุยงปลุุกปั่่� นให้้ เกิิดการโจมตีี
ซึ่่ง� รวมถึึงเหตุุระเบิิดพลีีชีีพร้้ านสตาร์์ บัคั ส์์ในกรุุ ง
จาการ์์ ตาเมื่่�อ พ.ศ. 2559
อิินโดนีีเซีียยัังคงต่่อสู้้�กับั กลุ่่�มติิดอาวุุธนับั
ตั้้�งแต่่เหตุุระเบิิดในบาหลีี พ.ศ. 2545 ในช่่วง
หลายปีี ที่่�ผ่่านมา การโจมตีีซึ่่�งเดิิมทีีมุ่่�งเป้้าไปที่่�ชาว
ต่่างชาติิถููกแทนที่่�ด้้วยการโจมตีีขนาดเล็็กกว่่าที่่�มุ่่�ง
เป้้าไปยัังรััฐบาล ตำำ�รวจ และกองกำำ�ลังั ต่่อต้้ านการ
ก่่อการร้้ายเป็็ นส่่วนใหญ่่ โดยได้้ รัับแรงกระตุ้้�นจาก

พล.จ. เดดีี ประเสตโย (ขวา) โฆษกสำำ �นัักงานตำำ�รวจ
แห่่ งชาติิอินิ โดนีีเซีีย และผู้้�ช่่วย แสดงภาพถ่่ ายในการ
แถลงข่่ าวรายการสิ่่� งของที่่�ยึดึ ได้้ระหว่่ างการตรวจ
ค้้นเพื่่อ� ปราบปรามการก่่ อการร้้ายใน พ.ศ. 2562
หลัังเกิิดเหตุุใช้้อาวุุธมีีดจู่่�โจมนายวิิรัันโต รััฐมนตรีีว่่า
กระทรวงประสานงานการเมืือง กฎหมาย และความ
มั่่�นคงของอิินโดนีีเซีีย

การโจมตีีของรััฐอิิสลามในต่่างประเทศ
กองกำำ�ลังั ความมั่่�นคงของอิินโดนีีเซีียยัังคง
ดำำ�เนิินการแก้้ ไขปัั ญหาการก่่อการร้้ายอย่่างต่่อ
เนื่่�อง เช่่น เจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ ดำำ�เนิินการตรวจค้้ นที่่�นำำ�ไป
สู่่�การจัับกุมุ และสัังหารกลุ่่�มติิดอาวุุธนับร้
ั ้ อยจาก
จำำ�นวนผู้้�ต้้องสงสััยกว่่า 179 คนระหว่่าง พ.ศ.
2546 จนถึึงช่่วงต้้ น พ.ศ. 2563 ดิิแอสโซซิิเอท
เต็็ดเพรสรายงาน
"อิินโดนีีเซีียยัังใช้้ มาตรการอื่่�น ๆ เพื่่�อจััดการ
กัับความท้้ าทายจากลััทธิิก่่อการร้้ายของประเทศ
ซึ่่ง� รวมถึึงการปฏิิเสธการส่่งตััวอดีีตนัักรบของรััฐ
อิิสลามในประเทศ พร้้ อมยกระดัับกลไกการแบ่่ง
ปัั นข่่าวกรองกัับประเทศเพื่่�อนบ้้ านในเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ " ตามข้้ อมููลในนิิตยสารออนไลน์์เดอะ
ดิิโพลแมต
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หนี้้�สิิน และการแข่่งขััน
การระบาดของไวรััสโคโรนาเน้้นย้ำำ��ความจำำ�เป็็น
ในการลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานแบบพหุุภาคีี
ดร. อััลเฟรด โอห์์ เลอร์์ ส/ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ
เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง

ทางรถไฟความเร็็วสููงสายใหม่่ ของเคนยามููลค่่ า 3.3 พัันล้้าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.03 แสนล้้านบาท) เป็็นส่่ วนหนึ่่�งในแผน
หนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้นทางของสาธารณรััฐประชาชนจีีน ทำำ�ให้้ต้้องใช้้
เวลาขัับรถสองชั่่�วโมงจากกรุุงไนโรบีีในการเดิินทางมายัังเมืืองเล็็ก
เช่่ นเมืืองคิิว โดยไม่่ มีสี ถานีีหรืือการบริิการที่่�ดีพี อ รอยเตอร์์

นานาชาติิมีีความกัังวลเพิ่่�มขึ้้ �นเกี่่�ยวกัับภาระหนี้้ �สิินที่่�ประเทศกำำ�ลังั พััฒนาหลาย ๆ
ประเทศกำำ�ลังั เผชิิญ เนื่่�องจากวิิกฤตเศรษฐกิิจซึ่่ง� มีีสาเหตุุมาจากการระบาดของโค
วิิด-19 ที่่�ทวีีความรุุนแรงขึ้้ �น เช่่น เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ � กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ หรืือ ไอ
เอ็็มเอฟ และธนาคารโลกออกมาเตืือนเกี่่�ยวกัับเสถีียรภาพทางการเงิินของประเทศที่่�
มีีความสามารถในการจััดการกัับหนี้้ �มหาศาลลดน้้ อยลง เนื่่�องจากรายได้้ จากการส่่ง
ออกลดลงอย่่างรุุนแรง ทั้้�งสององค์์กรรวบรวมข้้ อกัังวลของตนในแถลงการณ์์เมื่่�อวัันที่่�
25 มีีนาคม พ.ศ. 2563 และเรีียกร้้องให้้ ประเทศที่่�อยู่่�ในสมาคมพััฒนาการระหว่่าง
ประเทศดำำ�เนิินการกัับหนี้้ �สิินของตน
ประเทศลููกหนี้้ �ที่่�ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้ �ก่่อให้้ เกิิดความเสี่่�ยงต่่อเสถีียรภาพของระบบการ
เงิินระหว่่างประเทศ ในขณะเดีียวกััน องค์์กรด้้ านมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศหลาย
แห่่งต่่างตกอยู่่�ในภาวะยากลำำ�บากเช่่นเดีียวกัันจากวิิกฤตที่่�กำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �น จึึงมีีแนวโน้้ ม
ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อคนหลายล้้ านคนซึ่่ง� มีีความเสี่่�ยงอยู่่�แล้้ ว คำำ�เตืือนเกี่่�ยวกัับช่อ่ ง
ว่่างที่่�กว้้ างขึ้้ �นระหว่่างประเทศร่ำ�� �รวยและประเทศยากจนกำำ�ลังั เป็็ นประเด็็นที่่�ได้้ รัับการ
พููดถึึงมากขึ้้ �น โดยเน้้ นให้้ เห็็นถึึงความเสี่่�ยงอัันเป็็ นผลมาจากช่่องว่่างดัังกล่่าวที่่�มีีต่่อ
เสถีียรภาพ ความปลอดภััย และโครงสร้้างการปกครองที่่�เปราะบาง
อัันตรายที่่�มีีต่่อส่่วนอื่่�นของโลกอัันเนื่่�องมาจากสภาพที่่�เลวร้้ายลงเหล่่านี้้ �ทั้้�งเป็็ นจริิ ง
และชััดเจน
ในขณะที่่�ความกัังวลเหล่่านี้้ �ให้้ พื้้ �นฐานเหตุุผลซึ่่ง� จููงความสนใจไปยัังคำำ�ถามเกี่่�ยว
กัับหนี้้ � มีีอีีกมิิติิหนึ่่ง� ที่่�เราควรพิิจารณาเพราะมีีสาเหตุุที่่�น่า่ สนใจ เนื่่�องจากการแข่่งขััน
ด้้ านยุุทธศาสตร์์ ทางภููมิิรััฐศาสตร์์ การแก้้ ไขปัั ญหาหนี้้ �สิินโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผ่่าน
ความพยายามระดัับพหุุภาคีีซึ่่�งนำำ�โดยสหรััฐฯ และประเทศที่่�มีีอุดุ มการณ์์เดีียวกััน
อาจเป็็ นวิิธีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงในการทำำ�ให้้ อำำ�นาจต่่อรองทางเศรษฐกิิจและการเมืือง
ที่่�สาธารณรััฐประชาชนจีีนครอบครองเหนืือประเทศลููกหนี้้ �อ่่อนกำำ�ลังั ลง หากสำำ�เร็็จ
แนวทางดัังกล่่าวอาจช่่วยได้้ แม้้ กระทั่่�งพลิิกกลัับทิิศทางการรุุกล้ำำ ��ของจีีนในประเทศ
ต่่าง ๆ โดยแลกกัับระบบที่่�อิิงกฎกติิการะหว่่างประเทศ
ความกัังวลเร่่งด่่วนนี้้ �เกี่่�ยวข้้ องกัับการบรรเทาภาระหนี้้ �สิินที่่�ประเทศลููกหนี้้ �กำำ�ลังั
เผชิิญอย่่างไร้้ข้้อกัังขา มีีการเสนอมาตรการที่่�หลากหลายในการหารืือระหว่่างประเทศ
ตั้้�งแต่่การระงัับและการยืืดเวลาในการชำำ�ระหนี้้ � ไปจนถึึงวงเงิินเครดิิตฉุกุ เฉิินเพื่่�อ
ให้้ ประเทศเหล่่านี้้ �สามารถปฏิิบัติั ติ ามภาระหน้้ าที่่�ของตนเองได้้ เช่่น ไอเอ็็มเอฟและ
ธนาคารโลกได้้ เรีียกร้้องให้้ เจ้้ าหนี้้ �ระดัับทวิิภาคีีและพหุุภาคีีสนัับสนุุนการระงัับการ
ชำำ�ระหนี้้ �โดยเร่่งด่่วน นอกจากนี้้ � ทั้้�งสององค์์กรยัังได้้ ให้้ บริิการวงเงิินเครดิิตพิิเศษที่่�อาจ
นำำ�ไปใช้้ เพื่่�อช่่วยเหลืือประเทศที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้ �มากที่่�สุดุ การหารืือ
เหล่่านี้้ �ย้ำำ ��ถึึงแนวทางระหว่่างประเทศที่่�เป็็ นหนึ่่�งเดีียวกัันในการให้้ เงิินช่่วยเหลืือ น่่าดีีใจ
ที่่�แนวทางระดัับพหุุภาคีีดัังกล่่าวได้้ รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�ให้้ กู้� ร้ ายใหญ่่ของโลก
อย่่างไรก็็ตาม มีีผู้้�ให้้ กู้� ร้ ายสำำ�คัญ
ั รายหนึ่่�งที่่�ยังั คงปิิ ดปากเงีียบและหลบเลี่่�ยงระบบ
พหุุภาคีีดัังกล่่าว นั่่�นคืือ ประเทศจีีน จีีนเลืือกทำำ�สัญ
ั ญากัับลููกหนี้้ �รายบุุคคลในระดัับ
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ทวิิภาคีี มากกว่่าจะยอมเสี่่�ยงถููกผููกมััดด้้ วยข้้ อตกลงพหุุภาคีีที่่�มีีความ
สอดคล้้ องมากขึ้้ �นกัับบรรทััดฐานทางการเงิินซึ่่ง� ได้้ รัับการยอมรัับใน
ระดัับสากล โดยสอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์การทููตสร้้างหนี้้ �ของจีีน การ
ปฏิิเสธวิิถีีแบบพหุุภาคีีของจีีนเปรีียบเสมืือนเป็็ นข้้ อความที่่�สร้้างความ
หวาดหวั่่�นต่่อประเทศลููกหนี้้ � ประเทศลููกหนี้้ �เริ่่� มวิิตกกัังวลว่่าเงิินช่่วย
เหลืือจากจีีนอาจมาไม่่ถึงึ ในเร็็ววัันนี้้ �หรืืออาจไม่่เพีียงพอเสีียด้้ วยซ้ำำ �� และ
อาจผููกมััดประเทศเหล่่านี้้ �กัับเงื่่�อนไขที่่�ทำำ�ให้้ สภาวะที่่�เป็็ นอยู่่�เลวร้้ายลง
ข่่าวที่่�น่า่ ตกใจเกี่่�ยวกัับผลกระทบของวิิกฤตเศรษฐกิิจในจีีนและข้้ อสงสััย
ที่่�ขยายวงกว้้ างเกี่่�ยวกัับศักั ยภาพในการฟื้้น� ตััว มีีแต่่สร้้างความหวาด
กลััวยิ่่�งขึ้้ �นว่่ารััฐบาลจีีนจะไม่่ใจกว้้ างมากนััก
จากข้้ อสงสััยนี้้ � ความพยายามระดัับนานาชาติิที่่�เป็็ นหนึ่่�งเดีียวกััน
และจริิ งจัังมากขึ้้ �นในการให้้ เงิินช่่วยเหลืืออย่่างเร่่งด่่วนแก่่ประเทศลููก
หนี้้ �จะทำำ�ให้้ ได้้ ผลประโยชน์์มหาศาล เมื่่�อนำำ�มาตรการช่่วยเหลืือด้้ าน
มนุุษยธรรมระดัับพหุุภาคีีที่่�เป็็ นหนึ่่�งเดีียวกัันมาเทีียบกัับการยืืนกราน
อย่่างดื้้ �อดึึงที่่�จะใช้้ การเจรจาระดัับทวิิภาคีี สร้้างความชััดเจนยิ่่�งขึ้้ �น
ถึึงเจตนาของจีีนที่่�มีีลักั ษณะเอารััดเอาเปรีียบและลดทอนคุุณค่่าของ
จีีนมากขึ้้ �น แนวทางแบบพหุุภาคีีที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้ �นอย่่างรอบคอบโดยมีีการ
ป้้องกัันการรั่่�วไหลหรืือการโอนเงิินเพื่่�อชำำ�ระหนี้้ �จีีน จะแยกแยะการ
ให้้ สินิ เชื่่�อที่่�เป็็ นของจีีนและอำำ�นวยความสะดวกในการระบุุแหล่่งที่่�มา

รุุนแรงถึึงความพยายามดัังกล่่าว ในท้้ ายที่่�สุดุ แล้้ วสำำ�หรัับจีีน นี่่�อาจไม่่
ถืือเป็็ นการวาง "กัับดักั หนี้้ �" อย่่างมีีเล่่ห์์เหลี่่�ยม แต่่เป็็ นการวาง "กัับดักั
เครดิิต" ที่่�ตกลงไปโดยไม่่ตั้้ �งใจมากกว่่า และทางเดีียวที่่�จะออกมาได้้ คืือ
จำำ�หน่า่ ยหนี้้ �นั้้�น ซึ่่ง� จะขจััดความได้้ เปรีียบทางกลยุุทธ์์
หากมองให้้ ไกลกว่่าความเร่่งด่่วนในการเยีียวยาหนี้้ �สิิน ประเทศ
ลููกหนี้้ �ระยะสั้้�นหรืือระยะกลางจะต้้ องได้้ รัับการช่่วยเหลืืออย่่างมาก
เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพและฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจของตนเองในที่่�สุดุ ในทำำ�นอง
เดีียวกััน ประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ วได้้ เริ่่� มใช้้ แผนงบประมาณกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจในสััดส่่วนสููงที่่�สุดุ เป็็ นประวััติกิ ารณ์์ ซึ่่ง� ประเทศลููกหนี้้ �จะต้้ อง
มีีมาตรการในลัักษณะเดีียวกัันเพื่่�อไม่่ให้้ เศรษฐกิิจล่ม่ สลาย มีีความ
จำำ�เป็็ นที่่�น่า่ จะต้้ องให้้ สินิ เชื่่�อใหม่่เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการดัังกล่่าว ร่่วม
กัับการปรัับโครงสร้้างและการรีีไฟแนนซ์์ข้้อผููกพัันที่่�มีีอยู่่� และแม้้ กระทั่่�ง
การปลดหนี้้ �ที่่�ผ่า่ นมาบางส่่วน จีีนอาจลงแข่่งขัันให้้ สินิ เชื่่�อเพื่่�อสนัับสนุุน
งบประมาณกระตุ้้�นเศรษฐกิิจและกระบวนการฟื้้น� ฟููอย่่างไม่่ต้้องสงสััย
ตามที่่�กล่่าวไปข้้ างต้้ น จีีนอาจถููกจำำ�กัดั อย่่างมากจากความท้้ าทาย
ทางเศรษฐกิิจและลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ทางการเมืืองของตน ด้้ วยเหตุุนี้้ �
พัันธมิิตรผู้้�ให้้ กู้� แ้ บบพหุุภาคีีอาจมีีโอกาสพิิเศษ เมื่่�อใช้้ ประโยชน์์จาก
อััตราดอกเบี้้ �ยที่่�ต่ำำ��ที่่�สุดุ เป็็ นประวััติกิ ารณ์์และข้้ อจำำ�กัดั ของจีีน การผลััก
ดัันอย่่างเข้้ มข้้ นเพื่่�อระดมเงิินทุุนในความพยายามด้้ านงบประมาณของ
ภาครััฐ อาจประสบความสำำ�เร็็จในการ
หัักล้้ างการให้้ สินิ เชื่่�อของจีีน และปรัับ
สมดุุลพอร์์ ตหนี้้ �สิินในประเทศลููกหนี้้ �โดย
ให้้ น้ำำ ��หนัักแก่่ผู้� ใ้ ห้้ กู้� แ้ บบพหุุภาคีีมากกว่่า
อิิทธิิพลทางเศรษฐกิิจและการเมืืองแบบ
ครอบงำ��ใด ๆ ที่่�จีีนครองอำำ�นาจจากการ
เป็็ นผู้้�ให้้ กู้� ร้ ายหลัักจะลดลงหรืือแม้้ กระทั่่�ง
พลิิกกลัับ โดยไม่่ยอมให้้ มีีความได้้ เปรีียบ
ทางกลยุุทธ์์มากไปกว่่านี้้ �
วิกฤตเศรษฐกิจนี้สง่ ผลให้ แผนการ
โครงสร้ างพื้นฐานหนึง่ แถบหนึง่ เส้ น
ทางของจีนอ่อนแอลงเป็ นอย่างมาก ดู
เหมือนว่าแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางจะ
ไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้ ในรูปแบบปั จจบุ นั
และจะมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่อย่างมี
นัยส�ำคัญ ซึง่ สิง่ นี้มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นอยู่
แล้ วเมื่อดูจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
นัักข่่ าวทำำ�งานใกล้้กัับหน้้าจอที่่�โฆษณาแผนโครงสร้้างพื้้�นฐานหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้นทางของสาธารณรััฐประชาชนจีีน ณ ที่่�
ชะลอตัว ข้ อจ�ำกัดทางประชากร สงคราม
ประชุุมในกรุุงปัักกิ่่ง� เมื่่อ� เดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 ในขณะนั้้�น หลายประเทศที่่�ถอนตััวออกจากแผนหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้นทาง
ทางการค้ ากับสหรัฐฯ และเศรษฐกิจที่มี
กำำ�ลังั ประสบปััญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิิจเนื่่�องจากการแพร่่ ระบาดของไวรััสโคโรนาในขณะนี้้� ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส
หนี้ท่วมตัว วิกฤตเศรษฐกิจครัง้ นี้ขยาย
ช่องโหว่ดงั กล่าวเนื่องจากมีอตั ราการว่าง
โดยตรงแก่่รััฐบาลจีีน เกี่่�ยวกัับการตกต่ำำ��ทางการเงิินอัันเกิิดจากการ
งานและความล้ มเหลวทางธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น และมีความเป็ นไปได้ สงู
ก่่อหนี้้ �ดัังกล่่าว การแยกสิินทรััพย์์อื่่�น ๆ ทางการเงิินออกจากหนี้้ �สิินของ ว่านโยบายจะหันไปเน้ นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง
จีีนในลัักษณะนี้้ � เป็็ นฉนวนป้้องกัันประเทศลููกหนี้้ �จากผลกระทบที่่�เป็็ น
ภายในประเทศ มีแนวโน้ มว่าแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางจะลดลงอย่าง
อัันตรายจากการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้ � เมื่่�อมีีชีีวิิตผููกอยู่่�กัับกลุ่่�มพัันธมิิตรผู้้�ให้้
มาก พร้ อมด้ วยการตรวจสอบความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
กู้้�ระหว่่างประเทศ การผิิดนััดชำำ�ระหนี้้ �จีีนจะส่่งผลกระทบเล็็กน้้ อยต่่อ
เหล่านี้มีแนวโน้ มว่าจะมีการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้ วนมากขึ ้น แน่นอน
เครดิิตของประเทศเหล่่านั้้�น หากจีีนแสวงหาการชดเชยผ่่านมาตรการ
ว่าการลดลงที่เกิดขึ ้นดังกล่าวจะได้ รับการคุ้มครองจากธนาคารของรัฐ
คืืนหนี้้ �เชิิงลงโทษ ก็็มีีแนวโน้้ มที่่�ทั้้ �งโลกจะตำำ�หนิิจีีนในด้้ านศีีลธรรมอย่่าง จะมีความเสียหายเกิดขึ ้น ซึง่ อาจรวมถึงความล่าช้ าในแผนหนึง่ แถบ
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ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2560 ชาวศรีีลังั กาประท้้วงแผนงานของรััฐบาลเรื่่�องการปล่่ อยเช่่ าท่่ าเรืือแฮมบัันโตตาให้้แก่่ กิจิ การร่่ วมค้้าที่่�จีนี เป็็นผู้้�ควบคุุม เพื่่อ� แลกกัับการกู้้�ยืืมเงิินก้้อน
โต เนื่่�องจากไม่่ สามารถชำำ�ระหนี้้�ค้้ างชำำ�ระแก่่ บริิษัทจี
ั นี ได้้ ศรีีลังั กาจึึงต้้องส่่ งมอบท่่ าเรืือหลัักให้้แก่่ จีนี ภายใต้้สัั ญญาเช่่ า 99 ปีีในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2560 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

หนึง่ เส้ นทางบางโครงการที่ก�ำลังถูกระงับทวั่ โลก นอกจากนี้ โครงการ
ริ เริ่ มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางยังอาจถูกตัดออก
เช่น กองทุนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รู้จกั กันในชื่อ กองทุนเส้ นทาง
สายไหม ซึง่ ส่วนใหญ่ครอบคลุมทวีปยูเรเซีย
ในกรณีดงั กล่าว ค�ำถามส�ำคัญส�ำหรับประเทศลูกหนี้คือ เราจะท�ำ
อย่างไรกับโครงการที่เราก�ำลังแบกรับ ซึง่ บางโครงการมีราคาและภาระ
หนี้สงู ลิว่ มีบางส่วนในจ�ำนวนนี้ที่ท�ำได้ เพียงต้ องตัดออกไปเท่านัน้ เช่น
โครงการที่อยู่ในหมวดโครงการฟุ้งเฟ้อ โครงการอื่น ๆ อาจมีความ
อยู่รอดในทางเศรษฐกิจและมีสว่ นช่วยในการพัฒนาได้ พันธมิตรผู้
ให้ ก้ รู ะหว่างประเทศอาจเก็บโครงการที่คุ้มค่าไว้ ปรับโครงการให้ อยู่
บนรากฐานที่ดีขึ ้นเพื่อเริ่ มโครงการอีกครัง้ และมีแผนรี ไฟแนนซ์เพื่อ
ให้ โครงการเหล่านันมี
้ ความยัง่ ยืนทางการเงิน ราวกับความล้ มเหลว
ของแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางยังสร้ างความอับอายให้ แก่จีนไม่มาก
พอ การช่วยเหลือครัง้ นี้จะยิ่งเป็ นการฟ้องถึงความโง่เขลาและการล้ ม
ละลายของความพยายามแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางทังหมด
้
บางคนอาจถามว่า เงินทังหมดนี้
้
มาจากที่ใด จะรับประกันโครงการ
เยียวยาหนี้สนิ ขนาดมหึมานี้อย่างไร การท�ำเช่นนี้ถือว่าเสี่ยงมากมิใช่
หรื อ จะต้ องมีจ�ำนวนเงินมหาศาลเข้ ามาเกี่ยวข้ องอย่างไม่ต้องสงสัย
สหรัฐฯ และพันธมิตรที่มีอดุ มการณ์เดียวกันจะต้ องใช้ เงินจ�ำนวนมาก
เพื่อระดมทุนในความพยายามครัง้ นี้ และจะมีความเสี่ยง โดยมีอตั รา
เงินเฟ้อที่ต้ องพิจารณาเป็ นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เร่งการ
ฟื้นฟู ทังหมดนี้
้
คือเหตุผลว่าเหตุใดการเปลี่ยนบทสนทนาจากกลยุทธ์
การรักษาเสถียรภาพที่มุง่ เน้ นประเทศชาติ ไปเป็ นการอภิปรายที่มุง่
เน้ นระดับนานาชาติ โดยให้ ความส�ำคัญกับความร่วมมือและการ
ประสานงานในกลุม่ ประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจในการรวบรวม

เครื่ องมือเพื่อด�ำเนินภารกิจนี้และป้องกันความเสี่ยง จึงมีความส�ำคัญ
สิง่ ที่จ�ำเป็ นอยู่ในล�ำดับแผนการมาร์ แชลล์ระดับโลกที่ไม่เพียงแต่ชว่ ย
ประเทศแต่ยงั ช่วยระบบตามกฎกติกาเองด้ วย ในบริ บทของการแข่งขัน
ด้ านยุทธศาสตร์ ระหว่างระบอบคอมมิวนิสต์ ซึง่ เป็ นระบบการบังคับ
บัญชาแบบเผด็จการ และระบอบประชาธิปไตย ซึง่ เป็ นระบบที่น�ำโดย
ตลาด ไม่ควรตังค�ำถามว่
้
า เราท�ำได้ หรื อไม่ แต่ควรเป็ น เราไม่ท�ำได้ หรื อ
นี่ไม่ใช่ถ้อยค�ำธรรมดา สิง่ ส�ำคัญคือต้ องจ�ำไว้ วา่ วัตถปุ ระสงค์หลัก
อย่างหนึง่ ของจีนในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ คือการท�ำให้ ระบบ
การเงินแบบพหุภาคีระหว่างประเทศอ่อนแอลง และสร้ างคูแ่ ข่งที่ขนาน
กันโดยมีศนู ย์กลางอยู่ที่แผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง รวมถึงสิง่ ที่เรียก
ว่า ฉันทามติแห่งกรุงปั กกิ่ง แนวทางแบบพหุภาคีน�ำโดยสหรัฐฯ และ
พันธมิตรร่วมอุดมการณ์ในการแก้ ไขปั ญหาหนี้สนิ เร่งด่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากอยู่ในองค์กรส�ำคัญและกระบวนการของระบบตามกฎ
กติการะหว่างประเทศ จะเป็ นยาต้ านพิษที่มีประสิทธิภาพต่อความ
พยายามในการลดเสถียรภาพนี้ แม้ รากฐานของความเจริ ญรุ่งเรื อง
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จะมีมาก่อนสิ ้นสุดการเป็ นศัตรูผ่านข้ อตก
ลงเบรตตัน วูดส์ แต่เราก็ต้องเผชิญกับชว่ งเวลาส�ำคัญที่คล้ ายคลึงกัน
อย่าท�ำผิดพลาด สิง่ ที่เราท�ำในตอนนี้เพื่อรับมือกับความท้ าทายด้ าน
หนี้สนิ มีความเป็ นไปได้ ที่จะปรับความสงบเรียบร้ อยทางเศรษฐกิจและ
การเงินของโลกหลังการระบาดใหญ่ครัง้ นี้ เราไม่อาจปล่อยโอกาสใน
การปรับโชคชะตาทางเศรษฐกิจและการเงินของเราหลุดมือไปได้ o
บทความนี้้ �ปรากฏครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ทางซีีเคีียวริิ ตีีเน็็กซััส ซึ่่ง� เป็็ นสื่่�อเผยแพร่่
ผลงานวิิจัยั ออนไลน์์ระดัับนานาชาติิแบบไม่่มีีค่า่ ใช้้ จ่า่ ยที่่�เปิิ ดให้้ เข้้ าถึึงได้้ ทุกุ คนและได้้ รัับการตรวจ
แก้้ ไขทางวิิชาการจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ โดยจััดทำำ�ขึ้้ �นสำำ�หรัับศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ
เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง บทความนี้้ �มีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอของ
ฟอรััม
IPD FORUM
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การฝึึกซ้้ อมที่่จั� ดั ต่่ อเนื่่�องมาเป็็นครั้้� งที่่� 39 นี้้�มอบ
ทัักษะทางการทหารและการจััดการวิิกฤตที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่ า
าฝึ กซ้ อมทางทหารภายใต้ รหัส คอบร้ าโกลด์ พ.ศ.
2563 มุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาทักษะทางการทหารและ
การจัดการวิกฤต รวมทังส่
้ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสหรัฐอเมริ กา นับเป็ นปีพิเศษส�ำหรับการฝึ กซ้ อมประจ�ำ
ปี ภายใต้ รหัสนี้ ซึง่ ไม่เพียงมีกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ที่
รับผิดชอบในส่วนอินโดแปซิฟิกเท่านัน้ แต่ยงั มีกองก�ำลังจาก
ประเทศอื่น ๆ ภายในภูมิภาคเข้ าร่วมด้ วย ทหารกว่า 9,600
นายจาก 29 ประเทศได้ เข้ าร่วมการซ้ อมรบที่จัดขึ ้นอย่างต่อ
เนื่องเป็ นครัง้ ที่ 39 ซึง่ เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ถงึ 6
มีนาคม พ.ศ. 2563
นอกจากจะเป็ นการฝึ กคอบร้ าโกลด์ครัง้ ที่ใหญ่ที่สุดใน
ปั จจบุ นั แล้ ว การฝึ กระยะสองสัปดาห์ทวั่ ประเทศไทยครัง้ นี้ยัง
ให้ ประสบการณ์พิเศษแก่นายทหารจากประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
อีกด้ วย ด้ วยเหตุนี้ ผมจึงอยากให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฝึ ก
บทบาทของคอบร้ าโกลด์ในการเปลี่ยนแปลงกองทัพไทย และ
ผลกระทบในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ประสบการณ์์ อันั ทรงเกีียรติิ

สิ่่�งแรกที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือ การฝึึ กคอบร้้ าโกลด์์มอบประสบการณ์์
ภาคสนามที่่�อัดั แน่่นเกี่่�ยวกัับการแก้้ ปััญหาร่่วมกััน ความเป็็ น
ผู้้�นำำ� และความร่่วมมืือแก่่ประเทศที่่�เข้้ าร่่วม ประสบการณ์์
คืือสิ่่�งสำำ�คัญ
ั และเป็็ นพื้้ �นฐานความเชื่่�อของเรา และนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�
กองทััพบกไทยได้้ รัับมากที่่�สุดุ เมื่่�อเราเข้้ าร่่วมแนวทางการฝึึ ก
ซ้้ อมร่่วมระดัับโลก เช่่น คอบร้้ าโกลด์์ พ.ศ. 2563
การฝึ กซ้ อมครัง้ นี้ได้ สง่ เสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้ างสรรค์ในองค์กรของเราอย่างมาก การฝึ กปฏิบตั ิ การซ้ อม
และบทเรียนที่ได้ เรียนรู้มาตลอดการฝึ กคอบร้ าโกลด์ พ.ศ.
2563 ช่วยให้ เรารู้จกั ยุทธวิธีใหม่ ๆ และกระตุ้นให้ เราเอาชนะ
ความท้ าทายที่ซับซ้อนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ประสบการณ์

ครัง้ นี้ยังช่วยให้ เรามีความคล่องตัวและปรับปรุงตัวเองใหม่ผา่ น
การเลียนแบบและปรับตวั ให้ เข้ ากับยทธ
ุ ศาสตร์ ทางทหารใหม่ ๆ
ค้ นหาวิธีการท�ำสิง่ ต่าง ๆ ที่หลากหลายและดีขึ ้นภายใต้ ข้อจ�ำกัด
ของเรา รวมทังคว้
้ าโอกาสพร้ อมกับขยายขีดความสามารถทาง
ทหารของเราไปด้ วย

ผู้้�ฝึึกสอนของกองทััพบกไทยสาธิิตทัักษะการเอาชีีวิติ รอดให้้ทหารสหรััฐฯ ชม
ในระหว่่ างการฝึึกคอบร้้าโกลด์์ พ.ศ. 2563 ที่่�อำ�ำ เภอบ้้านด่่ านลานหอย จัังหวััด
สุุโขทััย ประเทศไทย กองทััพไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเจ้ าภาพเป็ นแบบได้
ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากกองทัพสหรัฐฯ ได้ แบ่งปั นความ
เชี่ยวชาญและการเข้ าถึงการฝึ กซ้ อมระดับโลกให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
จากสายงานต่าง ๆ ของกองทัพไทย เช่น ในปฏิบตั กิ ารลาด
ตระเวน ผมได้ เรียนรู้ถงึ ความส�ำคัญของการปรับโครงสร้ าง
หน่วยทหาร ปรับระบบอาวุธให้ ทนั สมัย และสรรหาก�ำลังคนที่มี
คุณสมบัตสิ งู แทนที่จะวัดจากขนาดของกองก�ำลังเท่านัน้ การ
ปรับใช้ ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวกับกองก�ำลังของไทย ท�ำให้ เรา
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สามารถปรับตวั สร้ างโครงสร้ างที่คล่องแคล่ว และจัดระเบียบ
ใหม่เพื่อเปลี่ยนไปสูอ่ งค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
กองทัพไทยจ�ำเป็ นต้ องมีการฝึ กซ้ อมอย่างคอบร้ าโกลด์ ซึง่
ท�ำให้ ทหารไทยได้ รับมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่กองทัพสหรัฐฯ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ รับแนวคิด วิธีการ และเครื่ องมือวิธีวิเคราะห์ใหม่ ๆ
และน�ำบทเรียนเหล่านันไปใช้
้
ในกองทัพไทย
จากการสังเกตของผมในฐานะล่าม คอบร้ าโกลด์แสดงให้
เห็นว่าการร่วมมือแบบพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ กับไทยสามารถ
เป็ นแบบพหุภาคีได้ อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีอินโดนีเซีย ญี่ปุ่ น
มาเลเซีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เข้ าร่วมการฝึ กซ้ อมหลักประจ�ำ
พ.ศ. 2563 ด้ วย สิง่ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ การฝึ กครัง้ นี้บรรจุการฝึ ก
แบบพหุภาคีวา่ ด้ วยการฝึ กปฏิบตั ภิ าคสนามแบบไซเบอร์ สเปซ
เป็ นครัง้ แรกในการฝึ กคอบร้ าโกลด์ เพื่อเตรียมพร้ อมส�ำหรับภัย
คุกคามที่อันตรายที่สุดในอนาคตรูปแบบหนึง่ นี้
จีนและอินเดียได้ เข้ าร่วมการฝึ กซ้ อมให้ ความช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมแก่พลเมือง ส่วนออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา
ฟิ จิ ฝรั่งเศส มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิ ลปป
ิ ิ นส์ และสห
ราชอาณาจักร ได้ เข้ าร่วมการฝึ กด้ านองค์ประกอบการวางแผน
ข้ ามชาติของการฝึ กซ้ อมครัง้ นี้ โดยมีอีก 10 ประเทศที่เข้ าร่วม
ในฐานะผู้ สงั เกตการณ์ ได้ แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา เยอรมนี
อิสราเอล ลาว ปากีสถาน สวีเดน สวิตเซอร์ แลนด์ และเวียดนาม

ทัศนะใหม่ ๆ

คอบร้ าโกลด์มีประวัตอิ นั ยาวนานร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ ใน
ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยมีศษิ ย์เก่าหลายหมื่นคนเข้ ารับใช้
ในกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ เราได้ น�ำเครื่ องมือที่เฉพาะ

ทหารไทยเข้้าร่่ วมการสาธิิตการโจมตีีแบบสะเทิินน้ำำ�� สะเทิินบกระหว่่ างการฝึึก
คอบร้้าโกลด์์ พ.ศ. 2563 ที่่�หาดยาว ประเทศไทย รอยเตอร์์
16
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เจาะจงกลับมามากมายและน�ำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่า
และผลประโยชน์ให้ การฝึ กอย่างสูงสุด เพื่อปรับปรุงองค์กรของ
เราและเอาชนะอุปสรรคด้ านเพศ วัฒนธรรม และความหลาก
หลาย ซึง่ ได้ จากประสบการณ์ครัง้ นี้
ในฐานะล่าม ผมตระหนักว่าผมได้ รับโอกาสมากมายที่เจ้ า
หน้ าที่ของไทยรุ่นก่อน ๆ ไม่ได้ รับ ผมได้ พบกับเจ้ าหน้ าที่ทหาร
หญิงของสหรัฐฯ และมีโอกาสพูดคุยในหลายหัวข้ อระหว่างการ
ฝึ กซ้ อมช่วงต่าง ๆ ทหารหญิงรายนันกล่
้ าวว่า กองทัพสหรัฐฯ มี
ความก้ าวหน้ าที่ส�ำคัญในการให้ ยศแก่ผู้หญิง และเธอเชื่อว่าการ
พูดคุยเกี่ยวกับบริ บทของความหลากหลายที่กว้ างขึ ้นนันส�ำคั
้ ญ
กว่า ผมได้ เรียนรู้วา่ เรื่ องนี้ไม่เพียงเป็ นเรื่ องของเพศเท่านัน้ แต่ยงั
เกี่ยวกับเชื้อชาติ ภูมิหลัง และประสบการณ์อีกด้ วย
ผมได้ ประจักษ์ วา่ ความหลากหลายนันท�ำให้
้
กองทัพสหรัฐฯ
เป็ นกองก�ำลังที่ดีขึ ้น การพูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายใน
ระดับที่ครบถ้ วนและกว้ างขึ ้นเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญกว่าอย่างแท้ จริ ง
ถ้ าเราทุกคนมีภมู ิหลังแบบเดียวกันก็จะเกิดกลุม่ ความคิดที่
เป็ นเอกเทศ เราควรเปิ ดรับความคิดเห็นและการพูดคุยที่แตก
ต่างหลากหลายซึง่ ส่งเสริ มให้ มีการโต้ กลับ แทนที่จะท�ำตัวเป็ น
เหมือนห้ องที่สะท้ อนแต่เสียงตัวเอง เราควรมุง่ มัน่ เพื่อสิง่ นี้ เพื่อ
ให้ ความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ ้นและเจริ ญงอกงาม จากการสังเกตของ
ผม พบว่าผู้ น�ำเป็ นผู้ ก�ำหนดลักษณะทัว่ ไปของการฝึ กอบรม ซึง่
วิธีการสื่อสารของผู้ น�ำช่างน่าทึง่ ส�ำหรับผม

ข้อมูลเชิงลึกของเจ้ าหน้ าที่

เพื่่�อน ๆ เจ้้ าหน้้ าที่่�ของผมหลายคนยัังได้้ รัับประโยชน์์จากการฝึึ ก
ซ้้ อมและได้้ รัับสาระสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� เป็็ นข้้ อสรุุปของตนเองด้้ วย

ร.อ. ธวััช ถััวประกร ผู้้�ฝึึกสอนและล่่ามจากโรงเรีียนนายร้้ อยพระ
จุุลจอมเกล้้ า กล่่าวกัับผมว่่า “การปรัับโครงสร้้างกำำ�ลังั พลใหม่่
เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ” ร.อ. ธวััชเชื่่�อว่่า การจััดการกัับสัดั ส่่วนนายทหาร
นายทหารชั้้�นประทวน และทหารเกณฑ์์ที่่�ไม่่สมดุุล การใช้้ กำำ�ลังั
พลสำำ�รอง ตลอดจนการปรัับปรุุงความเท่่าเทีียมทางเพศในทุุก
ชั้้�นยศ จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกองทััพไทยและดึึงดููดทหาร
หน้้ าใหม่่ไปพร้้ อม ๆ กััน
ร.อ. สงขลา ไพศาลสุุขกุุล เจ้้ าหน้้ าที่่�กองร้้อยทหารปืื นใหญ่่
ต่่อสู้้�อากาศยานแห่่งกองทััพบกไทย กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า “การคิิด
นอกกรอบเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการแก้้ ไขปัั ญหา”
เนื่่�องจากโดยปกติิแล้้ ว ผู้้�นำำ�ในกองทััพจะเป็็ นผู้้�แก้้ ไข
ปัั ญหาต่่าง ๆ เช่่นเดีียวกัับในหลายองค์์กร โดยใช้้
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมาและความชำำ�นาญของตนซึ่่ง� สามารถนำำ�
ไปสู่่�ทางออกที่่�ยึึดกองทััพเป็็ นศููนย์์กลาง ซึ่่ง� ร.อ. สงขลากล่่าว
ว่่า กำำ�ลังั พลที่่�มีีความหลากหลายมากขึ้้ �นจะช่่วยพััฒนาทัักษะ
การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณให้้ ดีีขึ้้ �น โดยการสร้้างความเข้้ าใจ
ที่่�หลากหลายเพื่่�อหาทางออกที่่�ดีีกว่่า ร.อ. สงขลากล่่าวกัับผม
ว่่า สิ่่�งนี้้ �จะช่่วยปรัับเปลี่่�ยนกำำ�ลังั พลของเราให้้ เป็็ นกองกำำ�ลังั
ทหารที่่�มีีความก้้ าวหน้้ า

การปฏิิรูู ปเพื่่อ� คนรุ่่�นใหม่่ ที่่กำ� �ลั
ำ งั จะมาถึึง

ประสบการณ์์จากคอบร้้ าโกลด์์ทำำ�ให้้ เห็็นภาพอย่่างชััดเจนว่่า
กองทััพไทยจะดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างได้้ อย่่างไร
โดยเปิิ ดโอกาสให้้ ทหารไทยได้้ เรีียนรู้�จ้ ากกองทััพสหรััฐฯ และ
กองทััพชาติิอื่่�น ๆ หลัังจากได้้ สัมั ภาษณ์์ผู้� เ้ ข้้ าร่่วมจากไทยและ
สหรััฐฯ หลายคน ผมพบว่่าเรามีีมุุมมองร่่วมกััน นั่่�นคืือเราทุุก
คนกำำ�ลังั เผชิิญความท้้ าทายใหม่่ ๆ จากภััยคุกุ คามต่่าง ๆ ใน
ศตวรรษที่่� 21 เราจำำ�เป็็ นต้้ องปฏิิรููปกองทััพให้้ เป็็ นโครงสร้้าง
กองกำำ�ลังั ที่่�เน้้ นการใช้้ เทคโนโลยีี ลดขนาดของหน่่วยและ
จำำ�นวนทหารเกณฑ์์ รวมทั้้�งปรัับปรุุงระบบกลาโหมของเราให้้ ทันั
สมััย
ร.อ. ณััฐเกีียรติิ แสงไพศรีี นายทหารยุุทธการประจำำ�กองพััน
ทหารม้้ าที่่� 13 กองพลทหารม้้ าที่่� 1 แห่่งกองทััพบกไทย กล่่าว
กัับผมว่่า “กองทััพไทยต้้ องมีีระบบการพััฒนากองกำำ�ลังั ”
จากการสัังเกตการณ์์ของผม การฝึึ กคอบร้้ าโกลด์์เน้้ นระบบ
กองทััพที่่�ทันั สมััยในด้้ านการเฝ้้าระวัังและการลาดตระเวน โดย
ส่่งเสริิ มการใช้้ หุ่่�นยนต์์และเทคโนโลยีีที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ แทน
การใช้้ แนวทางแบบเก่่าที่่�เรามัักนำำ�เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ โดย
ยึึดถืือความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ขั้้�นตอนการจััดซื้้ �อ
พ.ต. ปิิ ยวััฒน์์ ชยวััฒน์์ศรีีกุุล นายทหารยุุทธการประจำำ�
กองพัันทหารปืื นใหญ่่ต่อ่ สู้้�อากาศยานที่่� 5 แห่่งกองทััพบกไทย
กล่่าวว่่า “คอบร้้ าโกลด์์ช่ว่ ยให้้ ผมมีีเครื่่� องมืือสำำ�หรัับจัดั การกัับ
ปัั ญหาที่่�ซับั ซ้้ อนจากมุุมมองที่่�หลากหลายและคิิดหาทางออกที่่�
สร้้างสรรค์์อย่่างมืืออาชีีพ” “ผมรู้�ว่้ า่ เมื่่�อผ่่านการฝึึ กจากที่่�นี่่� ผม
จะมีีส่่วนช่่วยเหลืือในภารกิิจในอนาคตได้้ อย่่างมีีคุุณค่่ามากขึ้้ �น”
ผมเฝ้้าติิดตามพััฒนาการของกองทััพสหรััฐฯ ในช่่วง

ผู้้�ฝึึกสอนของกองทััพบกไทยกิินตุ๊๊�กแกขณะสอนทัักษะการเอาชีีวิติ รอดในระหว่่ างการฝึึกคอบร้้า
โกลด์์ พ.ศ. 2563 รอยเตอร์์
ร.อ. สุุชาติิ คล้้ายแก้้ว แห่่ งกองทััพบกไทย ซึ่่�งมีีพื้้น� เพเป็็นชาวกรุุงเทพมหานคร เล่่ าประสบการณ์์
ของตนให้้ ร.อ. เคอร์์ แรน บอยซ์์ นาวิิกโยธิินสหรััฐฯ ฟัังในระหว่่ างการฝึึกคอบร้้าโกลด์์ พ.ศ. 2563
กองทััพไทย

ทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาและได้้ มีีส่ว่ นร่่วมในประสบการณ์์อันั น่่า
ทึ่่�งกัับคอบร้้ าโกลด์์ การปรัับกองทััพให้้ ทันั สมััย การปรัับองค์์
ประกอบของแต่่ละหน่่วย และการปรัับโครงสร้้างกำำ�ลังั พล เป็็ น
สาระสำำ�คัญ
ั ที่่�ผมได้้ รัับจากการฝึึ กครั้้�งนี้้ � ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งที่่�กองทััพ
ไทยสามารถทำำ�ตามและปรัับใช้้ ได้้ นอกจากคุุณููปการอัันล้ำำ ��
เลิิศเหล่่านั้้�นแล้้ ว ความสััมพัันธ์์กับั สหรััฐฯ ยัังให้้ มุมุ มองที่่�เป็็ น
เอกลัักษณ์์จากกองทััพของประเทศอื่่�น ๆ ให้้ แก่่กองทััพไทยผ่่าน
การมีีส่่วนร่่วมในประสบการณ์์การฝึึ กระหว่่างประเทศครั้้�งนี้้ � ซึ่่ง�
ช่่วยประสานช่่องว่่างทางวััฒนธรรมระหว่่างสหรััฐอเมริิ กากัับ
ไทย อัันเป็็ นพัันธมิิตรที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุดุ ของสหรััฐฯ ในภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิก o
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ภาพประกอบโดย ฟอรััม

การขยายตััวทางการเมืืองไปทั่่�วโลก

ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ดร. โจว จิิงห่่าว

เหตุุใดพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี
จึึงเป็็ นผู้้�ถืือผลประโยชน์์ ร่่วม
ที่่มี� ีความรัั บผิิดชอบไม่่ ได้้

จานตกแต่่ งที่่�มีรููี ปนายสีี จิ้้�นผิิง เลขาธิิการใหญ่่ พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี ปรากฏอยู่่�เบื้้�อง
หลัังรููปปั้้�นนายเหมา เจ๋๋ อตุุง ผู้้�นำำ�คอมมิิวนิิสต์์ ผู้�้ล่่วงลัับ ในร้้านจำำ�หน่่ ายของที่่�ระลึึก
ถััดจากจััตุุรััสเทีียนอัันเหมิินในกรุุงปัักกิ่่ง� เมื่่อ� เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2561 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�
เริ่่�มใช้้เครื่่�องมืือโฆษณาชวนเชื่่�อของจีีนอย่่ างเข้้มข้้น เพื่่อ� แก้้ต่่ างความเคลื่่อ� นไหวของ
พรรคในการยกเลิิกการจำำ�กัดั วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ งของนายสีี เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

นัั

บตั้้�งแต่่ที่่�รััฐบาลของนายริิ ชาร์์ ด นิิกสััน ประธานาธิิบดีี
สหรััฐฯ เปิิ ดประวััติศิ าสตร์์ หน้้าใหม่่กับั สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนใน พ.ศ. 2515 ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
จีีนกัับสหรััฐฯ ก็็เปลี่่�ยนจากความเป็็ นปรปัั กษ์์ ไปสู่่�ภาวะปกติิ
และเปลี่่�ยนจากการร่่วมมืือไปเป็็ นการแข่่งขัันเชิิงยุุทธศาสตร์์
ที่่�เข้้ มข้้ น ไม่่ว่า่ ปัั จจุบัุ นั ความสััมพัันธ์์เหล่่านี้้ �จะมีีนิิยามเช่่นไร
แต่่ความเป็็ นจริิ งคืือทั้้�งสองประเทศได้้ มาถึึงจุุดที่่�ตกต่ำำ��ที่่�สุดุ
นัับตั้้ �งแต่่สหรััฐฯ ปรัับความสััมพัันธ์์กับจีี
ั นให้้ เป็็ นปกติิใน พ.ศ
. 2522 และสิ่่�งที่่�ท้้าทายที่่�สุดุ สำำ�หรัับสหรััฐฯ คืือประเทศจีีนซึ่่ง�
ปกครองโดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
เหตุุใดความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ จึึงวนเป็็ นวงกลม
เช่่นนี้้ � คำำ�อธิิบายมีีหลากหลาย ผู้้�เชี่่ย� วชาญบางรายกล่่าวว่่า การ
เผชิิญหน้้ าเป็็ นสิ่่�งที่่หลีี
� กเลี่่ย� งไม่่ได้้ ในขณะที่่ป� ระเทศมหาอำำ�นาจ
ใหม่่ระดัับโลกถืือกำำ�เนิิดขึ้้ �น เนื่่�องจากช่่องว่่างพลัังอำำ�นาจของชาติิ
ที่่แ� คบลงระหว่่างทั้้�งสองประเทศได้้ สร้้างความวิิตกกัังวลแก่่สหรััฐฯ
เกี่่ย� วกัับอำ�ำ นาจที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นของจีีน ส่่วนผู้้�เชี่่ย� วชาญราย อื่่น� ๆ สัังเกต
เห็็นว่่า ความแตกต่่างทั้้�งด้้ านอุุดมการณ์์และการเมืืองได้้ เติิมเชื้้ �อ
ไฟให้้ เกิิดการเผชิิญหน้้ า และความรู้�สึ้ กึ ไม่่ชอบใจกัันทั้้�งสองฝ่่าย
นั้้�นมีีอิิทธิิพลต่่อนโยบายต่่างประเทศ ไม่่ว่า่ เหตุุผลที่่ทำ� �ำ ให้้ ความ
สััมพัันธ์์เสื่่�อมถอยจะเป็็ นเช่่นไร ก็็ควรให้้ ความสนใจมากขึ้้ �นกัับ
ความมุ่่�งหมายและความสามารถของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการ
ผลัักดัันจีีนให้้ กลายเป็็ นอภิิมหาอำำ�นาจที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ของโลก

อำำนาจอัันแหลมคมที่่ค� รอบคลุุม

จีีนเป็็ นประเทศที่่�ปกครองโดยพรรคการเมืืองเดีียว อำำ�นาจของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเกิิดจากการผสมรวมแนวคิิด ระบบ และ
แนวทางการปฏิิบัติั แิ บบคอมมิิวนิิสต์์ เข้้ ากัับประวััติศิ าสตร์์
ธรรมเนีียมประเพณีี และวััฒนธรรมจีีน จากนายคาร์์ ล มาร์์ กซ์์
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นโยบายต่่ างประเทศ
ของรัั ฐบาลจีีนเป็็ นมิิติิ
ภายนอกของนโยบาย
ภายในประเทศ จึึงไม่่
ได้้ มีีเป้้าหมายเพีียง
เพื่่�อรัั กษาระบบ
พรรคการเมืืองเดีียว
เท่่ านั้้�น แต่่ ยัังมีีเป้้า
หมายเพื่่�อเข้้ ามา
แทนที่่อำ� �ำ นาจของ
สหรัั ฐฯ ในภููมิภิ าคอิิน
โดแปซิิฟิิก และกลาย
เป็็ นอภิิมหาอำำ�นาจ
หลัักในที่่สุ� ุด

20
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ถึึงนายวลาดิิมีีร์์ เลนิิน มาจนถึึงนายเหมา เจ๋๋อตง และนายสีี
จิ้้ �นผิิง โดยหลััก ๆ แล้้ วเป้้าหมายของลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์มีีความ
คล้้ ายกััน นั่่�นก็็คืือเพื่่�อครอบงำ��อำำ�นาจสั่่�งการสููงสุุดในทาง
เศรษฐกิิจ และควบคุุมวิิธีีการผลิิตผ่่านอำำ�นาจเผด็็จการของ
ชนชั้้�นกรรมาชีีพโดยมีีพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นผู้้�นำำ�
พรรคได้้ นำำ�ระบบสัังคมนิิยมแบบจีีนมาใช้้ เพื่่อ� ดำำ�เนิินการ
แนวคิิดแบบคอมมิิวนิิสต์์ โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ที่่ใ� หญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลก มีีสมาชิิกพรรค 90 ล้้ านคน
พร้้ อมด้้ วยสมาชิิกสัันนิิบาตเยาวชนคอมมิิวนิิสต์์อีกี 80 ล้้ านคน
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นผู้้�นำำ�เพีียงหนึ่่�งเดีียวของประเทศ ตาม
รััฐธรรมนููญสาธารณรััฐประชาชนจีีนและธรรมนููญของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศจีีน โดยมีีอำำ�นาจควบคุุมทั้้ �งประเทศ
ผ่่านการจััดระเบีียบ อุุดมการณ์์ และอำำ�นาจบีีบบัังคัับของพรรค
รวมถึึงมีีความได้้ เปรีียบที่่�ไม่่สมมาตรในการแข่่งขัันกัับสหรััฐฯ
เนื่่�องจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นบรรษััททุุนนิิยมโดยรััฐขนาด
ใหญ่่ที่่สุ� ดุ แม้้ ว่า่ จีีนจะรัับกลไกตลาดมาใช้้ ด้้วยก็็ตาม
พรรคมีีแผนการอย่่างเป็็ นรููปธรรมในการบรรลุุเป้้าหมาย
“ความฝัั นของจีีน” ซึ่่ง� เสนอโดยนายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการ
ใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ในการประชุุมสมัชั ชาใหญ่่พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนครั้้�งที่่� 19 ใน พ.ศ. 2560 เป้้าหมายดัังกล่่าว
กำำ�หนดให้้ มีกี ารบรรลุุ “เป้้าหมายในวาระครบรอบ 100 ปีี
สองวาระ” ซึ่่ง� เป็็ นเป้้าหมายสำำ�คััญเพื่่อ� ให้้ จีีนกลายเป็็ น “สัังคม
กิินดีีอยู่่�ดีีถ้้วนหน้้ าและรอบด้้ าน” ภายใน พ.ศ. 2564 รวม
ถึึงเป้้าหมายการปรัับปรุุงประเทศให้้ ทันั สมััยเพื่่อ� ให้้ จีีนเป็็ น
ประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ วโดยสมบููรณ์์ภายใน พ.ศ. 2592 ส่่วน
ยุุทธศาสตร์์ เมดอิินไชน่่า พ.ศ. 2568 มีีจุดมุ่่�
ุ งหมายที่่�จะเข้้ ามา
แทนที่่�สหรััฐฯ ในตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ธนาคารเพื่่อ� การลงทุุนโครงสร้้ างพื้้ �นฐานแห่่งเอเชีียและธนาคาร
แบบพหุุภาคีีระดัับภููมิภิ าคที่่�มีจีี ีนเป็็ นผู้้�นำำ� เป็็ นส่่วนหนึ่่�งในความ
พยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�จะท้้ าทายความยิ่่�งใหญ่่ของ
ธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาแบบพหุุภาคีีและสถาบัันการเงิินระหว่่าง
ประเทศที่่�นำำ�โดยสหรััฐฯ และญี่่�ปุ่่� น โครงการโครงสร้้ างพื้้ �นฐาน
หนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางของจีีนมุ่่�งโต้้ ตอบสหรััฐฯ ที่่�ดำำ�เนิินนโยบาย
ปัั กหมุุดหรืือการปรัับสมดุุลในภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิก การ
ก่่อสร้้ างเกาะเทีียมในทะเลจีีนใต้้ และการตั้้�งฐานทััพที่่จิ� บูิ ตีู ใี น
จะงอยแอฟริิกาและทาจิิกิิสถานในเอเชีียกลาง แสดงให้้ เห็็นถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายความ
ฝัั นของจีีน นอกจากการตั้้�งฐานทััพแห่่งใหม่่ดังั กล่่าว รวมถึึงการ
สนัับสนุุนเงิินทุุนของจีีนและการก่่อสร้้ างฐานทััพเรืือแห่่งอื่่น� ๆ
เช่่น ที่่�กวาดาร์์ ในปากีีสถาน มีีการคาดการณ์์ว่า่ ความพยายามที่่�
จะตั้้�งฐานทััพในต่่างประเทศอาจยัังไม่่สิ้้ �นสุุดเพีียงเท่่านี้้ �
นโยบายต่่างประเทศของรััฐบาลจีีนเป็็ นมิิติภิ ายนอกของ
นโยบายภายในประเทศ จึึงไม่่ได้้ มีีเป้้าหมายเพีียงเพื่่�อรัักษา
ระบบพรรคการเมืืองเดีียวเท่่านั้้�น แต่่ยังั มีีเป้้าหมายเพื่่�อเข้้ า
มาแทนที่่�อำำ�นาจของสหรััฐฯ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก และ
กลายเป็็ นอภิิมหาอำำ�นาจหลัักในที่่�สุดุ ในก้้ าวแรกสู่่�การเป็็ น
อภิิมหาอำำ�นาจที่่�สำำ�คัญที่่
ั �สุดุ ของโลก นายสีีได้้ เสนอแนวคิิด

ด้้ านความมั่่�นคงใหม่่ในเอเชีียในระหว่่างการประชุุมองค์์การ
ความร่่วมมืือเซี่่�ยงไฮ้้ ประจำำ� พ.ศ. 2557 โดยกล่่าวว่่า “เพื่่�อให้้
ประชาชนชาวเอเชีียดำำ�เนิินกิิจการของเอเชีีย แก้้ ไขปัั ญหาของ
เอเชีีย และค้ำำ ��จุุนความมั่่�นคงของเอเชีีย”
เป้้าหมายของนายสีีคืือการขัับไล่่สหรััฐฯ ออกจากเอเชีียและ
ทำำ�ลายพัันธมิิตรของสหรััฐฯ ในภููมิิภาคแห่่งนี้้ � ซึ่่ง� ปัั จจุบัุ นั ร่่องรอย
ของจีีนมีีปรากฏอยู่่�ทั่่ว� โลก โดยกองทััพจีีนตีีฝ่่าแนวห่่วงโซ่่ที่่� 1
ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มเกาะขนาดใหญ่่จากชายฝั่่� งแผ่่นดิินใหญ่่ของทวีีปใน
เอเชีียตะวัันออกได้้ สำ�ำ เร็็จแล้้ ว และกำำ�ลังั ตีีฝ่่าแนวห่่วงโซ่่ที่่� 2 รวม
ถึึงส่่วนประกอบของยุุทธศาสตร์์ 3 ห่่วงโซ่่ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน ในหลายทศวรรษข้้ างหน้้ า การแข่่งขัันอย่่างเข้้ มข้้ นระหว่่างทั้้�ง
สองประเทศนี้้ �จะเกิิดขึ้้ �นในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเป็็ นส่่วนใหญ่่

เป้้าหมายเดีียวกััน ยุุทธศาสตร์์ต่า่ งกััน

ความฝัั นของจีีน เป็็ นเป้้าหมายที่่แ� น่่วแน่่ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน แต่่ใช้้ ยุทธ
ุ ศาสตร์์ ที่ต่�่ า่ งออกไปในเวลาที่่ต่� า่ งกััน เมื่่�อสิ้้ �นสุุด
สงครามเกาหลีี นายเหมา เจ๋๋อตง ประธานพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนประกาศชััดว่่า เป้้าหมายของจีีนคืือการแซงหน้้ าสหราช
อาณาจัักรใน 15 ปีีและแซงหน้้ าสหรััฐฯ ในสองทศวรรษ ใน พ.ศ.
2514 นายเหมาได้้ เปลี่่ย� นยุุทธศาสตร์์ นโยบายต่่างประเทศของ
พรรคจากการเผชิิญหน้้ าเป็็ นการร่่วมมืือกัับสหรััฐอเมริิกา ในช่่วง
ต้้ นทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) นายเติ้้ �ง เสี่่ย� วผิิง ซึ่่ง�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้ าพรรคในขณะนั้้�น ได้้ กำ�ห
ำ นดหลัักการเชิิง

ทหารสวมเครื่่�องแบบคล้้ายพนัักงานห้้ามนัักข่่ าวเข้้าใกล้้อาคารรััฐสภาประชาชนมาก
เกิินไป ขณะที่่�ผู้�้แทนเดิินทางมาถึึงเพื่่อ� เข้้าร่่ วมการประชุุมสภาผู้้�แทนประชาชนแห่่ ง
ชาติิจีนี ในกรุุงปัักกิ่่ง� เมื่่อ� เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

ยุุทธศาสตร์์ ในการ “สงบเสงี่ย่� มและทำำ�สิ่่ง� ที่่ต้� ้ องทำำ�” เพื่่�อดึึงดููด
นัักลงทุุนต่่างชาติิและแสวงหาประโยชน์์จากระบบการค้้ าโลก
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ เศรษฐกิิจจีีนแซงหน้้ าเศรษฐกิิจญี่่�ปุ่่� นได้้ ในที่่สุ� ดุ ช่่วง
ต้้ นทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนเริ่่�มเน้้ นยุุทธศาสตร์์ ใหม่่ในการ “ผงาดขึ้้ �นมาอย่่างสัันติิ” เพื่่�อ
ตอบโต้้ “ทฤษฎีีภััยคุกุ คามจากจีีน”
หลัังจากเข้้ าสู่่�อำำ�นาจใน พ.ศ. 2555 นายสีีพยายามพััฒนา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างมหาอำำ�นาจรููปแบบใหม่่กับั สหรััฐฯ ขณะ
ที่่เ� ร่่งการแผ่่ขยายอำำ�นาจไปทั่่�วโลกผ่่านความช่่วยเหลืือทาง
เศรษฐกิิจ การขยายบทบาททางทหาร และการเผยแพร่่แนวคิิด
ทางการเมืืองของจีีน นโยบายเหล่่านี้้ � พร้้ อมทั้้�งการเปลี่่ย� นแปลง
นโยบายของสหรััฐฯ โดยเฉพาะนโยบายการค้้ า ซึ่่ง� มาพร้้ อม
รััฐบาลของนาย โดนััลด์์ ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ เหล่่านี้้ �
ล้้ วนนำำ�ไปสู่่�ความตึึงเครีียดที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นของทั้้�งสองฝ่่าย เมื่่�อเข้้ า
พบปะกัับกลุ่่�มหััวหน้้ ารััฐบาลสหรััฐฯ และยุุโรปใน พ.ศ. 2561
นายสีีกล่่าวว่่า “ในฝั่่� งตะวัันตกมีีคำำ�กล่่าวว่่า ถ้้ าผู้้�ใดตบแก้้ ม
ขวาของท่่าน ก็็จงหัันแก้้ มซ้้ ายให้้ เขาด้้ วย ในวััฒนธรรมของเรา
เราชกกลัับ เรีียกว่่าตาต่่อตาฟัั นต่่อฟัั น” ตามการรายงานของ
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์ นัลั
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นายสีีได้้ ละทิ้้ �งนโยบายต่่างประเทศที่่�สงบเสงี่่�ยมอย่่างเปิิ ด
เผย และพร้้ อมที่่�จะใช้้ นโยบายต่่างประเทศแบบ “ตาต่่อตาฟัั น
ต่่อฟัั น” พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนอาจให้้ สัญ
ั ญาต่่าง ๆ นานาใน
ระหว่่างการเจรจาเพื่่�อให้้ บรรลุุเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของ
ตน แต่่ก็็อาจฉีีกสััญญานั้้�นได้้ ทุกุ เมื่่�อเช่่นกััน เช่่น เมื่่�อครั้้�งนาย
สีีให้้ สัญ
ั ญากัับนายบารััค โอบามา ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ใน
เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2558 ว่่าจะไม่่ส่ง่ ทหารไปยัังเกาะเทีียม
ที่่�สร้้างขึ้้ �นเหนืือแนวปะการัังในทะเลจีีนใต้้ แต่่ในช่่วงปลาย
พ.ศ. 2559 นายสีีกลัับไม่่ทำำ�ตามที่่�พููดไว้้ ดัังนั้้�น เมื่่�อติิดต่่อ
กัับประเทศระบบพรรคเดีียวแห่่งนี้้ �จึึงควรมองที่่�การกระทำำ�ของ
พรรคเป็็ นสำำ�คัญ
ั มากกว่่าคำำ�พููดที่่�กล่่าวไว้้

อาวุุธวิิเศษเพื่่อ� ความอยู่่ร� อดของพรรค

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมีีผู้้�แทนเพีียง 12 คน เมื่่�อจััดการประชุุม
สมััชชาใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนครั้้�งแรกที่่�เซี่่�ยงไฮ้้ ใน พ.ศ.
2464 แต่่เมื่่�อถึึง พ.ศ. 2477 พรรคได้้ รวบรวมสมาชิิก
300,000 คนในกองทััพแดงของจีีน หลัังจากที่่�รััฐบาล
ชาติินิิยมก๊๊ กมิินตั๋๋�งเปิิ ดศึึก 5 ครั้้�งกัับกองทััพแดง มีีทหารเพีียง
ประมาณ 20,000 นายที่่�รอดชีีวิิตเมื่่�อนายเหมาก้้ าวขึ้้ �นสู่่�
อำำ�นาจ ณ ที่่�ประชุุมของพรรคที่่�เมืืองจุุนอี้้ �ใน พ.ศ. 2478
หลัังจากนั้้�นอีีกกว่่าหนึ่่�งทศวรรษเล็็กน้้ อยใน พ.ศ. 2492
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนก็็สามารถเอาชนะทหารพรรคก๊๊ กมิินตั๋๋�งซึ่่ง�
ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็ นผู้้�กุมุ อำำ�นาจก่่อนเกิิดสงครามเป็็ นเวลาหลายปีี แม้้
22
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ชายสวมหน้้ากากเดิินผ่่ านกำำ�แพงที่่�มีภี าพดััดแปลงจากสัั ญลัักษณ์์ พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี ในเซี่่�ยงไฮ้้เมื่่อ� เดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 รอยเตอร์์

จีีนจะแยกตััวออกจากประชาคมโลกตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1950 (พ.ศ.
2493-2502) จนถึึงต้้ นทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522)
แต่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนก็็ยังั ต้้ องเผชิิญกัับช่ว่ งเวลาแห่่งหายนะ
ระหว่่าง พ.ศ. 2501 ถึึง พ.ศ. 2505 ซึ่่ง� ชาวจีีนมากกว่่า 30 ล้้าน
คนต้้ องอดอยากจนเสีียชีีวิิต โดยส่่วนใหญ่่เป็็ นเพราะนโยบายที่่�
เลวร้้ายของรััฐบาล พรรคยัังรอดพ้้ นช่่วงแห่่งความสัับสนวุ่่�นวาย
เนื่่�องจากการปฏิิวัติั วัิ ฒ
ั นธรรมตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2509 จนถึึง พ.ศ.
2519 ซึ่่ง� นายเหมาได้้ สั่่ง� ประหารชีีวิิตชาวจีีนกว่่า 60 ล้้านคน
ในทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) เศรษฐกิิจของ
จีีนเกืือบจะล่่มสลาย แต่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนสามารถพลิิก
สถานการณ์์และกลัับสู่่�เวทีีโลกได้้ ผ่า่ นนโยบายปฏิิรููปและเปิิ ด
ประเทศ นัับตั้้ �งแต่่ พ.ศ. 2553 จีีนก็็กลายเป็็ นประเทศที่่�มีี
เศรษฐกิิจใหญ่่ที่่�สุดุ เป็็ นอัันดัับสองของโลก รวมทั้้�งมีีการแผ่่
ขยายร่่องรอยไปทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว จีีนได้้ แผ่่ขยายพลัังอำำ�นาจ
ของชาติิไปอย่่างรวดเร็็วในช่่วงสองทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา ในช่่วง
หลายทศวรรษข้้ างหน้้ า จีีนจะมุ่่�งจััดเตรีียมกองทััพระดัับโลก
รัักษาสถานะของจีีนในฐานะผู้้�มีีอำำ�นาจสููงสุุดในภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิก และแผ่่ขยายอิิทธิิพลระหว่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้ �น ตามการ

รายงานประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562 ของสำำ�นักั งานรััฐมนตรีีกระทรวง
กลาโหมสหรััฐฯ ต่่อรััฐสภา
ทั้้�งนี้้ � การที่่จ� ะกล่่าวว่่าความทะเยอทะยานไปทั่่�วโลกของจีีน
ประสบความสำำ�เร็็จนั้้ �น เป็็ นเพีียงการอธิิบายบางส่่วนเท่่านั้้�น
เนื่่�องจากรััฐบาลสหรััฐฯ คาดการณ์์ผิดิ พลาดในสมมติิฐานเกี่่ย� ว
กัับจีีน ความสำำ�เร็็จในการแผ่่ขยายอิิทธิิพลไปทั่่�วโลกของจีีน
พึ่่�งพาอาวุุธวิเิ ศษดั้้�งเดิิมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นส่่วนใหญ่่
นั่่�นคืือ แนวทางมวลชนหรืือความสามารถในการระดมพลััง
ประชาชน และการโฆษณาชวนเชื่่อ� แนวทางมวลชนของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนคืือวิิธีีทางการเมืือง การจััดการ และการเป็็ น
ผู้้�นำ�ซึ่่
ำ ง� คิิดขึ้้ �นโดยนายเหมา เจ๋๋อตง เพื่่�อปรึึกษาหารืือกัับมวลชน
ตีีความคำำ�แนะนำำ�ของพวกเขาภายในกรอบคอมมิิวนิิสต์์ จากนั้้�น
จึึงบัังคัับใช้้ ในนโยบายที่่เ� กิิดขึ้้ �นตามมา อาวุุธทั้้ �งสองอย่่างนี้้ �คาบ
เกี่่ย� วกััน โดยขบวนการมวลชนเป็็ นส่่วนหนึ่่�งในโฆษณาชวนเชื่่อ�
ของพรรค และพรรคได้้ ใช้้ ข้้อมููลที่่เ� ลืือกสรรมาบางส่่วน ซึ่่ง� คััด
กรองผ่่านระบบการเซ็็นเซอร์์ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ เกิิดขบวนการมวลชน

เกอร์์ กล่่าวในหนัังสืือของตนเมื่่�อ พ.ศ. 2560 ที่่ชื่่� อ� ทำำ�นายเอเชีีย:
จีี น ญี่่�ปุ่่� น และชะตากรรมของมหาอำำ�นาจสหรััฐฯ ในศตวรรษ
แห่่งแปซิิ ฟิิก ขณะที่่จีี� นช่่วงชิิงพื้้ �นที่่ใ� นตลาดโลกได้้ อย่่างรวดเร็็ว
สัังคมตะวัันตกกลัับต้้องเผชิิญกัับปััญหาที่่คิ� ดิ ไม่่ตก นั่่�นคืือ จะ
ยึึดถืือหลัักการค่่านิิยมสากลแต่่ต้้องสููญเสีียธุุรกิิจในจีีน หรืือยอม
ก้้ มหััวให้้ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเพื่่�อสร้้างผลกำำ�ไรจากจีีน ทั้้�งนี้้ � การ
สร้้างจัักรวรรดิิที่นำ่� �ำ ไปสู่่�สงครามอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ เป็็ นเรื่่�อง
อัันตรายสำำ�หรัับจีีน ตามที่่น� ายเกรแฮม อััลลิิสันั นัักรััฐศาสตร์์ ชี้้ �
ให้้ เห็็นในหนัังสืือของตนเมื่่�อ พ.ศ. 2561 ที่่ชื่่� อ� ลิิ ขิิตสู่่�สงคราม:

การโฆษณาชวนเชื่่�อทั่่�วโลกของพรรค

วิิธีีหนึ่่ง� ที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ ระดมพลชาวจีีนคืือการ
โฆษณาชวนเชื่่�อเกี่่�ยวกัับวัฒ
ั นธรรมจีีน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ประชาสััมพัันธ์์ความเชื่่�อที่่�ว่า่ จีีนเคยเป็็ นหนึ่่�งในประเทศที่่�
ก้้ าวหน้้ ามากที่่�สุดุ ในโลกเมื่่�อช่่วงก่่อนศตวรรษที่่� 17 มีีการพบ
ระบบชลประทานในยุุคเริ่่� มแรกที่่�จีีน และจีีนยัังเป็็ นต้้ นกำำ�เนิิด
ของสิ่่�งประดิิษฐ์์ ยุคุ โบราณ ทั้้�งเข็็มทิิศ ดิินปืื น และการพิิมพ์์ด้้วย
แม่่พิิมพ์์แกะไม้้ จีีนเริ่่� มใช้้ ระบบการสอบเข้้ ารัับราชการในสมััย
ราชวงศ์์ฮั่่น� ตั้้�งแต่่ 206 ปีีก่่อนคริิ สต์์ศักั ราชถึึง ค.ศ. 220 รวม
ถึึงได้้ จัดั ตั้้�งรััฐบาลพลเรืือนที่่�ก้้าวหน้้ าที่่�สุดุ ในโลก
ในบางช่่วงเวลา จีีนยัังเป็็ นผู้้�กุมุ อำำ�นาจของภููมิิภาคแห่่งนี้้ �ผ่่าน
การปกครองตามลำำ�ดับชั้้
ั �นเป็็ นเวลาเกืือบ 1,300 ปีีตั้้�งแต่่สมััย
ราชวงศ์์ถังั ยุุคเริ่่�มต้้ นใน พ.ศ. 1161 จนถึึงสิ้้ �นสุุดราชวงศ์์ชิงิ ใน
พ.ศ. 2454 ตามที่่น� ายโฮเวิิร์์ด เฟรนช์์ ให้้ คำ�ำ อธิิบายไว้้ ในหนัังสืือ
ชื่่อ� ทุุกอย่่างภายใต้้สวรรค์์: อดีีตช่่วยหล่่อหลอมจีี นในการผลััก
ดัันสู่่�การเป็็ นมหาอำำ�นาจระดัับโลกอย่่างไร ประเทศต่่าง ๆ ใน
ภููมิิภาคนี้้ �ต่่างยอมรัับความเหนืือกว่่าของจีีนในด้้ านการเมืือง
และวััฒนธรรม รวมทั้้�งให้้ ความเคารพต่่อฝ่่ายบริิหารของจีีนเพื่่�อ
ทำำ�การค้้ าด้้ วย ประเทศเหล่่านี้้ �ยัังได้้ ประโยชน์์จากการยอมรัับ
อำำ�นาจของจีีนเนื่่�องจากได้้ รัับสินิ น้ำำ ��ใจจากจีีนเป็็ นการตอบแทน
และได้้ รัับมิติ รไมตรีีจากจัักรพรรดิิจีีน รััฐบาลจีีนยัังคงใช้้ ระบบ
บรรณาการ (จิ้้� มก้้อง, 朝贡) ก่่อนเกิิดสงครามฝิ่่� นครั้้�งแรก
ผู้้�นำ�จีี
ำ นเชื่่อ� ว่่า ความฝัั นของจีีนเป็็ นเพีียงการเรีียกคืืน
ตำำ�แหน่่งระดัับโลกที่่ถูู� กต้้ องของตนในประวััติศิ าสตร์์ โลกเท่่านั้้�น
นี่่คืื� อกรอบความคิิดมาตรฐานของรััฐบาลจีีนและอยู่่�ในดีีเอ็็นเอ
ของจีีนซึ่่ง� จะผลัักดัันรััฐบาลจีีนให้้ ปฏิิบัติั ติ นเหมืือนจัักรวรรดิิจีีน
โบราณมากยิ่่ง� ขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ตามการรายงานของนายริิชาร์์ ด แม็็ค
เกรเกอร์์ ซึ่่ง� เป็็ นนัักเขีียน “พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนไม่่เคยลืืมอดีีตอััน
รุ่่�งโรจน์์ของโลกที่่มีีจีี
� นเป็็ นศููนย์์กลาง และปัั จจุบัุ นั ยัังหวัังจะเรีียก
สถานะการเป็็ นจุุดศููนย์์กลางของโลกกลัับคืืนมา” นายแม็็คเกร

สมาชิิกพรรครายหนึ่่�งใช้้โทรศััพท์์มืือถืือเพื่่อ� เข้้าร่่ วมกลุ่่�มศึึกษารายสัั ปดาห์์
สำำ �หรัับแอปฯ โฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี ที่่�ชื่่�อ เสวีียสีี เฉีียงกว๋๋ อ
ซึ่่�งหมายถึึง "ศึึกษาเพื่่อ� ทำำ�ให้้จีีนแข็็งแกร่่ ง" รอยเตอร์์

อเมริิกาและจีี นจะหลบหนีีจากกัับดัักทิิวซิิ ดิิดีีสได้้หรืือไม่่
ในเวลาเดีียวกััน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ปล่อ่ ยการรณรงค์์
โฆษณาชวนเชื่่อ� ไปทั่่�วโลก โดยพยายามเข้้ าไปมีีอิิทธิิพลในโลก
ทััศน์์ของผู้้�คน ปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์ของจีีนให้้ ดีีขึ้้ �น และปรัับ
แนวคิิดของผู้้�กำ�ห
ำ นดนโยบายให้้ ไปในทิิศทางที่่เ� จาะจง พรรคใช้้
เงิินหลายพัันล้้ านดอลลาร์์ ไปกัับสำ�นั
ำ กั สื่่�อระหว่่างประเทศของ
จีีน เช่่น สำำ�นักั ข่่าวซิินหััว สถานีีวิิทยุโุ ทรทััศน์์กลางแห่่งประเทศ
จีีน ไชน่่าเรดิิโออิินเตอร์์ เนชัันแนล ไชน่่าเดลีี และโกลบอลไทมส์์
สื่่�อเหล่่านี้้ �เปิิ ดสำำ�นักั งานมากกว่่า 300 แห่่งในต่่างประเทศและ
จ้้ างพนัักงานทั่่�วโลก โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจััดการประชุุม
เชิิงปฏิิบัติั กิ ารเป็็ นประจำำ�ในกรุุงปัั กกิ่่ง� เพื่่�ออบรมนัักข่่าวต่่าง
ชาติิให้้ บอกเล่่าเรื่่�องราวที่่ดีี� เกี่่ย� วกัับประเทศจีีน จีีนยัังจััดตั้้�ง
สถาบัันขงจื๊๊อ� ประมาณ 1,000 แห่่งทั่่�วโลกเพื่่�อขยายอิิทธิิพล
ทางวััฒนธรรมจีีนไปทั่่�วโลก นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ยัังเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งของการโฆษณาชวนเชื่่อ� ในต่่างประเทศ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้ วยการซื้้ �อแพลตฟอร์์ มสื่่�อต่่างประเทศ ส่่งเสริิม
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การเซ็็นเซอร์์ ทั่ว่� โลกโดยขอให้้ หนัังสืือพิิมพ์์ตะวัันตกปิิ ดกั้้�นการ
เข้้ าถึึงบทความเกี่่ย� วรััฐศาสตร์์ ของจีีนและการเมืืองต่่างประเทศ
ในจีีน รวมทั้้�งขอให้้ รััฐบาลต่่างประเทศสั่่ง� ห้้ ามการประชุุมระดัับ
นานาชาติิที่เ่� กี่่ย� วข้้ องกัับการเมืืองของจีีน ที่่น่� า่ ตกใจยิ่่�งกว่่านั้้�นคืือ
จีนี ยัังพยายามปรัับเปลี่่ย� นบรรทััดฐานสากลโดยการใช้้ และเพิ่่�ม
อิิทธิิพลของตนในหน่่วยงานการปกครองระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� รวม
ถึึงองค์์กรจำำ�นวนมากขึ้้ �นภายในองค์์การสหประชาชาติิด้้วย

ขึ้้ �นเป็็ นประวััติิการณ์์ ลััทธิิชาติินิยิ มของจีีนจะยัังคงมีีบทบาทต่่อ
ไปในความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี
เชื่่อ� ว่่า จีีนควรได้้ สิ่่ง� ที่่ต้� ้ องการเนื่่�องจากรััฐบาลตะวัันตกข่่มเหง
จีีนในช่่วงศตวรรษแห่่งความอััปยศนั้้�น ทั้้�งนี้้ � นายสีีได้้ ให้้ คำ�มั่
ำ น่�
ว่่าจะฟื้้น� ฟููประเทศจีีนจนมีีสถานะเป็็ นมหาอำำ�นาจโดยชอบธรรม

การกระตุ้้�นลััทธิิชาติินิยิ มเพื่่อ� ต่่อต้้านตะวัันตก
และความจงรัักภัักดีีต่อ่ พรรค

อีีกหนึ่่�งกลยุุทธ์์ที่่�จีีนใช้้ เพื่่�อปลุุกระดมประชาชนคืือการใช้้ ลััทธิิ
ชาติินิิยมเป็็ นอาวุุธต่อ่ ต้้ านตะวัันตก จีีนมีีอดีีตอัันรุ่่�งโรจน์์แต่่
ค่่อย ๆ อ่่อนแอลงหลัังจากพ่่ายแพ้้ ในสงครามฝิ่่�นครั้้�งแรกซึ่่ง� เป็็ น
จุุดเริ่่� มต้้ นของศตวรรษแห่่งความอััปยศตั้้�งแต่่ประมาณ พ.ศ.
2383 จนถึึง 2492 ผลที่่�ตามมาจากการแพ้้ สงครามคืือ
ราชวงศ์์ชิิงถููกบัังคัับให้้ ลงนามในสนธิิสััญญานานกิิง ซึ่่ง� ระบุุ
ว่่าจีีนต้้ องให้้ ความคุ้้�มครองทางการทููต จ่่ายค่่า
ชดเชยความเสีียหายรวมเป็็ นเงิิน 21 ล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 655 ล้้ าน
บาท) ยอมรัับการเก็็บภาษีีศุุลกากร
ในอััตราที่่�แน่่นอน ให้้ การปฏิิบััติิ
ต่่ออัังกฤษเยี่่�ยงชาติิที่่�ได้้ รัับ
ความอนุุเคราะห์์ยิ่่�ง เปิิ ดท่่าเรืื อ
ใหม่่ห้้าแห่่งเพื่่�อการค้้ า และ
ยกฮ่่องกงให้้ อัังกฤษเป็็ นเวลา
150 ปีี สนธิิสััญญานานกิิง
พร้้ อมทั้้�งสนธิิสััญญาที่่�ไม่่เป็็ น
ธรรมอื่่�น ๆ อีีกกว่่า 700 ฉบัับ
บีีบบัังคัับให้้ จีีนค่่อย ๆ เสื่่�อม
อำำ�นาจลงจากประเทศเอกราชไป
เป็็ นประเทศกึ่่�งอาณานิิคม ทั้้�งนี้้ � จีีน
ยัังมองตนเองเป็็ นศููนย์์กลางของโลก
และเป็็ นประเทศที่่�มีีอารยธรรมแห่่งเดีียวใน
โลก แต่่สงครามฝิ่่�นและผลพวงจากสงครามกลัับ
เผยให้้ เห็็นว่่า จีีนไม่่ใช่่ประเทศที่่�เป็็ นปึึ กแผ่่นซึ่่ง� มีีรััฐบาล
กลางที่่�มีีประสิิทธิิภาพอีีกต่่อไป
พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี ได้้ ใช้้ การเล่่าเรื่่�องราวศตวรรษแห่่ง
ความอััปยศนั้้�นเป็็ นเครื่่�องมืือต่่อรองระหว่่างการเจรจากัับ
รััฐบาลตะวัันตกในหลาย ๆ ประเด็็น อีีกทั้้�งยัังใช้้ ในการกระตุ้้�น
ลััทธิิชาติินิยิ มเพื่่�อต่่อต้้ านสัังคมตะวัันตก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
สหรััฐอเมริิกาและญี่่�ปุ่่� น ในช่่วงสามทศวรรษที่่ผ่� า่ นมา พรรคได้้ ใช้้
ลััทธิิชาติินิยิ มเพื่่�อตอบโต้้ ในเหตุุการณ์์ระหว่่างประเทศมากมาย
การสำำ�รวจอััตลัักษณ์์ของชาติิซึ่่ง� จััดทำำ�โดยโครงการนานาชาติิ
ว่่าด้้ วยการสำำ�รวจด้้ านสัังคมแสดงให้้ เห็็นว่่า จีีนมีีความเป็็ น
ชาติินิยิ มในระดัับสููงที่่สุ� ดุ จากทุุกกลุ่่�มประเทศและภููมิภิ าค นัับ
ตั้้�งแต่่สงครามการค้้ าเมื่่�อไม่่นานมานี้้ �และการแพร่่ระบาดทั่่ว� โลก
ของไวรััสโคโรนา ความแข็็งแกร่่งของลััทธิิชาติินิยิ มจีีนก็็เพิ่่�มมาก
24
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ภายใน พ.ศ. 2592 ตามรายงานของ
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอชิิ งตัันโพสต์์
เมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2560
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้
วััฒนธรรมดั้้�งเดิิมของจีีนเพื่่�อ
รวบรวมอำำ�นาจตามลำำ�ดัับ
ชั้้�น พร้้ อม ๆ กัับใช้้ ลััทธิิ
ชาติินิิยมเพื่่�อหัันเหความ
สนใจของประชาชนชาว
จีีนไปจากประเด็็นภายใน
ประเทศ โดยวััฒนธรรมดั้้�งเดิิม
ของจีีนนั้้�นประกอบด้้ วยสาม
ศาสนาและเก้้ าสำำ�นัักความคิิด
อย่่างไรก็็ตาม ลััทธิิขงจื๊๊�อกลาย
เป็็ นวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมของจีีนที่่�มีีบทบาท
สำำ�คััญในช่่วงราชวงศ์์ฮั่น่� ขงจื๊๊�อได้้ คิดิ ค้้ นหลััก
การชุุดหนึ่่�ง อัันประกอบด้้ วยหลัักพื้้ �นฐานทางจริิ ยศาสตร์์
5 ประการ (หลัักความเมตตา หลัักความชอบธรรม หลััก
ความเหมาะสม หลัักความรอบรู้้� และหลัักความเป็็ นผู้้�น่่าเชื่่�อ
ถืือ) และหลัักความสััมพัันธ์์ 5 ประการ (ผู้้�อยู่่�ใต้้ ปกครองเชื่่�อ
ฟัังผู้้�ปกครอง บุุตรเชื่่�อฟัังบิิดา ภรรยาเชื่่�อฟัังสามีี ผู้้�น้้อยเชื่่�อฟััง
ผู้้�ใหญ่่ และเพื่่�อนต้้ องเชื่่�อใจซึ่่�งกัันและกััน) หลัักการเหล่่านี้้ �ล้้ วน
เกี่่�ยวข้้ องกัับกฎเกณฑ์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์เพื่่�อรัักษา
ระเบีียบทางสัังคมที่่�เป็็ นลำำ�ดัับชั้้�น ขงจื๊๊�อกล่่าวไว้้ ว่า่ “ให้้ บิดิ าได้้
เป็็ นบิิดา บุุตรได้้ เป็็ นบุุตร ให้้ พี่่�ชายได้้ เป็็ นพี่่�ชาย และน้้ องชาย
ได้้ เป็็ นน้้ องชาย ให้้ สามีีได้้ เป็็ นสามีี และภรรยาได้้ เป็็ นภรรยา
เช่่นนั้้�นแล้้ วครอบครััวจึึงจะอยู่่�ในสภาพปกติิ ทำำ�ให้้ ครอบครััวอยู่่�
ในสภาพปกติิ แล้้ วทุุกสิ่่�งภายใต้้ สวรรค์์จะเกิิดขึ้้ �น” หลัักคำำ�สอน
ของลััทธิิขงจื๊๊�อยึึดบิิดาเป็็ นศููนย์์กลาง และแก่่นของลััทธิิขงจื๊๊�อ

คืือความจงรัักภัักดีี จงมีีความจงรัักภัักดีีต่่อบิิดาที่่�บ้้าน และ
จงรัักภัักดีีต่่อจัักรพรรดิิในสัังคม
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเน้้ นย้ำำ ��ถึึงแนวคิิดขงจื๊๊�อดั้้�งเดิิมเกี่่�ยว
กัับ “ความสััมพัันธ์์ที่่�ถููกต้้ องเหมาะสม” ในครอบครััว สัังคม
และลำำ�ดับชั้้
ั �นทางการเมืือง เพื่่�อเสริิ มสร้้างความจงรัักภัักดีีต่่อ
พรรค ผู้้�นำำ�ทุกุ คนของพรรคเรีียกร้้องให้้ ประชาชนชาวจีีนรวม
เป็็ นหนึ่่�งเดีียวกัันกัับพรรคและเชื่่�อฟัั งผู้้�นำำ�สููงสุุดโดยไม่่มีีข้้อแม้้
นายสีีได้้ รวมอำำ�นาจสู่่�ศููนย์์กลางมากขึ้้ �น และทำำ�ให้้ ตำำ�แหน่่ง
ประธานาธิิบดีีของตนเป็็ นตำำ�แหน่่งตลอดชีีวิิตโดยการแก้้ ไข
รััฐธรรมนููญของจีีน พร้้ อมย้ำำ ��หลายครั้้�งว่่าพรรคเป็็ นผู้้�นำำ�ใน
ทุุกด้้ านของสัังคมจีีน ปัั จจุบัุ นั นายสีีได้้ รัับสมญานามใหม่่ว่า่
“ผู้้�นำำ�ของประชาชน” ซึ่่ง� เป็็ นสมญานามเดีียวกัับนายเหมาผู้้�
เป็็ นเผด็็จการ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกำำ�หนดหลัักการเดีียวกัันซึ่่ง�
ประชาชนชาวจีีนต้้ องปฏิิบัติั ิตาม ได้้ แก่่ “จงมีีความจงรัักภัักดีี
ต่่อพรรค” และ “ปฏิิบัติั ิตามพรรคอย่่างไม่่มีีข้้อแม้้ ” หลายคน
เรีียกนายสีีว่่าจัักรพรรดิิแห่่งศตวรรษที่่� 21 ของจีีน

โลกของจีีนเป็็ นความพยายามในการขยาย “ครอบครััวสีีแดง”
ของคอมมิิวนิิสต์์ อิิทธิิพลจากวััฒนธรรมชายเป็็ นใหญ่่ทำำ�ให้้
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเชื่่�อว่่า “จีีนเป็็ นประเทศใหญ่่และประเทศ
อื่่�น ๆ เป็็ นประเทศเล็็ก ซึ่่ง� นั่่�นเป็็ นความจริิ ง” ตามที่่�นายหยาง
เจี๋๋�ยฉืือ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงต่่างประเทศของจีีน กล่่าว
ในการประชุุมรััฐมนตรีีต่่างประเทศอาเซีียนที่่�ฮานอยในเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จีีนจะไม่่ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ประเทศอื่่�น ๆ อย่่าง

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะไม่่ยอมสละ
ระบบพรรคเดีียว

กรอบความคิิดของผู้้�นำำ�จีีนได้้ รัับอิิทธิิพลอย่่างมากจาก
ประวััติศิ าสตร์์ อันั ยาวนานของจีีนในฐานะประเทศเกษตรกรรม
จีีนกลายเป็็ นสัังคมเกษตรกรรมเมื่่�อ 4,000 ปีีก่่อน เมื่่�อถึึง
ศตวรรษที่่� 13 จีีนกลายเป็็ นประเทศเกษตรกรรมที่่�ล้ำำ ��หน้้ ามาก
ที่่�สุดุ ในโลก พื้้ �นที่่�ชนบทคิิดเป็็ นร้้อยละ 88 ของที่่�ดินิ ในประเทศ
จีีนเมื่่�อสาธารณรััฐประชาชนจีีนก่่อตั้้�งขึ้้ �นใน พ.ศ. 2492 และ
ร้้อยละ 82 เมื่่�อจีีนเริ่่� มขบวนการปฏิิรููปใน พ.ศ. 2521 การ
ปฏิิวัติั ิอุตุ สาหกรรมเริ่่� มเปลี่่�ยนแปลงจีีนหลััง พ.ศ. 2521
ประมาณ 200 ปีีหลัังการปฏิิวัติั ิอุตุ สาหกรรมของฝั่่� งตะวัันตก
จีีนยัังคงประสบความยากลำำ�บากในการรัักษาสมดุุลระหว่่าง
วััฒนธรรมดั้้�งเดิิมกัับการสร้้างความทัันสมััยและซึึมซัับความ
คิิดแบบตะวัันตก
สัังคมเกษตรกรรมก่่อให้้ เกิิดระเบีียบสัังคมและระบบ
การเมืืองที่่มีีช
� ายเป็็ นใหญ่่โดยธรรมชาติิ จัักรพรรดิิเป็็ นแหล่่ง
ที่่ม� าของพลััง อำำ�นาจเด็็ดขาด และกฎหมายทั้้�งปวงแต่่เพีียง
ผู้้�เดีียว สถาบัันการเมืืองการปกครองคืือครอบครััวใหญ่่ มีี
จัักรพรรดิิคืือบิิดาของประเทศ คำำ�ว่า่ รััฐบาลในภาษาจีีนคืือ
กั๋๋�วเจีี ย, 国家 หมายถึึง “ครอบครััวของประเทศ” ส่่วนการ
ปฏิิวัติั ไิ ปสู่่�ระบอบคอมมิิวนิิสต์์นั้้ �นอาศััยชาวนาจีีนเป็็ นส่่วนใหญ่่
โดยปรััชญาการปฏิิวัติั ขิ องชาวนาจีีนคืือ ผู้้�ที่ยึ่� ดึ อำำ�นาจได้้ ย่อ่ ม
กุุมอำำ�นาจตลอดไป วััฒนธรรมชายเป็็ นใหญ่่นี้้ �ทำำ�ให้้ นโยบายต่่าง
ประเทศของจีีนต้้ องรวมเป็็ นระบบพรรคการเมืืองเดีียว หลัังสิ้้ �น
สุุดยุุคนายเหมา เจ๋๋อตง “สีีแดงรุ่่�นที่่ส� อง” (红二代) มองจีีน
เป็็ นราชวงศ์์ครอบครััวและต้้ องการคงระบอบสีีแดงไว้้ ตลอดไป
ผู้้�นำำ�ของจีีนจึึงนำำ�แนวคิิดความกตััญญููกตเวทีีและหนี้้ �บุุญ
คุุณในครอบครััวมาใช้้ กับั ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ การ
บริิ หารจััดการของนายสีีมุ่่�งแสวงหาอำำ�นาจที่่�เหนืือกว่่าใน
ระเบีียบระดัับภููมิิภาคและระดัับโลก การแผ่่ขยายอำำ�นาจไปทั่่�ว

มััคคุุเทศก์์ บรรยายใกล้้กัับภาพของนายสีี จิ้้�นผิิง เลขาธิิการพรรค ในพิิพิธิ ภััณฑ์์
ประวััติศิ าสตร์์ ที่่โ� รงเรีียนพรรคประจำำ�คณะกรรมการกลางแห่่ งพรรคคอมนิิวนิิสต์์
จีีนในกรุุงปัักกิ่่ง� ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

เท่่าเทีียมแต่่จะทำำ�ตัวั เป็็ นพี่่�ใหญ่่
เห็็นได้้ ชัดั ว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต้้ องการเปลี่่ย� นจีีนเป็็ น
อภิิมหาอำำ�นาจหลัักของโลกขณะยัังรัักษาระบบพรรคการเมืือง
เดีียวในประเทศของตนไว้้ หากตััดสิินจากลัักษณะของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน จีีนย่่อมจะไม่่ใช่่ผู้� ถื้ อื ผลประโยชน์์ร่่วมที่่มีี� ความ
รัับผิดิ ชอบในระเบีียบสากลซึ่่ง� นำำ�โดยสหรััฐฯ ตราบใดที่่พ� รรคยััง
คงรัักษาอำำ�นาจไว้้ ได้้ เมื่่�อความฝัั นของจีีนมาพบกัับนโยบาย “
อเมริิกาต้้ องมาก่่อน” การเผชิิญหน้้ าระหว่่างทั้้�งสองประเทศจึึง
เป็็ นสิ่่�งที่่หลีี
� กเลี่่ย� งไม่่ได้้ สหรััฐอเมริิกาต้้ องเตรีียมพร้้ อมสำำ�หรัับ
สงครามอุุดมการณ์์ที่ยืื�่ ดเยื้้ �อและการเผชิิญหน้้ าทางทหารกัับจีีน
ที่่อ� าจเกิิดขึ้้ �นในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก เพื่่�อปกป้้องค่่านิิยมและ
อำำ�นาจอธิิปไตยของประเทศไปพร้้ อมกัับการแข่่งขัันในด้้ านต่่าง ๆ
กัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนอย่่างเฉีียบขาด โดยเฉพาะการค้้ า
และเทคโนโลยีีขั้้�นสููง การทำำ�ความเข้้ าใจลัักษณะของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั เพื่่�อเอาชนะการแข่่งขัันระดัับโลก
ครั้้�งที่่� 2 กัับประเทศจีีนคอมมิิวนิิสต์์ o
ดร. โจว จิิงห่่าว เป็็ นรองศาสตราจารย์์ประจำำ�คณะเอเชีียศึึกษาแห่่งวิิทยาลััยโฮบาร์์ ต แอนด์์
วิิลเลีียม สมิิธ ในนครนิิวยอร์์ ก
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รอยเตอร์์

การบ่่อนทำำ�ลาย
เรื่่องราวทั่่วโลก

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนพยายามใช้้เครื่่องมืือโฆษณาชวนเชื่่อควบคุุมสื่่อทั่่วโลก

พ

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

รรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเดิินหน้้ าเครื่่� องมืือ
โฆษณาชวนเชื่่�อเต็็มกำำ�ลังั ด้้ วยหวัังที่่�จะควบคุุมการ
ดำำ�เนิินเรื่่� องราวของโลก
นัักวิิเคราะห์์หลายรายระบุุว่า่ ในช่่วงประมาณ
ทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เพิ่่�ม
ความพยายามอย่่างหนัักที่่�จะควบคุุมสื่่�อทั่่�วโลกอย่่างเป็็ นระบบ โดย
การสอดแทรกวาระของพรรค เพื่่�อเปิิ ดช่่องให้้ เกิิดการเหยีียบย่ำำ��ทำำ�ลาย
ประชาธิิปไตย เสรีีภาพในการพููด และสิิทธิิมนุุษยชนทั่่�วโลก พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ใช้้ กลยุุทธ์์และยุุทธวิิธีีที่่�หลากหลาย ตั้้�งแต่่การเพิ่่�มจำำ�นวน
การออกอากาศระหว่่างประเทศ การดำำ�เนิินการรณรงค์์โฆษณาอย่่าง
กว้้ างขว้้ างในต่่างประเทศ ไปจนถึึงการล้้ มสำำ�นักั สื่่�อต่่างประเทศเพื่่�อ
แพร่่กระจายสารในเชิิงบีีบบัังคัับของพรรคออกไป
ผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายรายกัังวลว่่า ขนาด ขอบเขต และลัักษณะของ
องค์์กรโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนรวมทั้้�งกลยุุทธ์์โดย
รวม อาจบ่่อนทำำ�ลายรากฐานการปกครองแบบพลเรืือนทั่่�วโลก “แม้้ ว่า่
ความพยายามของประเทศระบบพรรคการเมืืองเดีียวอย่่างจีีนนั้้�นมีีบาง
แง่่มุมุ ที่่�สอดคล้้ องกัับการทููตสาธารณะแบบดั้้�งเดิิม แต่่แง่่มุมุ อื่่�น ๆ ที่่�
เหลืือกลัับเป็็ นเรื่่� องซ่่อนเร้้น เป็็ นเชิิงบีีบบัังคัับ และเป็็ นไปได้้ ที่่�จะทุุจริิต”
ตามรายงานเรื่่� อง “เครื่่� องกระจายเสีียงทั่่�วโลกของรััฐบาลจีีน” เมื่่�อเดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์โดย ฟรีีดอมเฮาส์์ องค์์กรนอกภาครััฐที่่�
ได้้ รัับเงิินสนัับสนุุนจากรััฐสภาสหรััฐฯ
“พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและตััวแทนของพรรค ต่่างแสดงออกว่่า
ไม่่ได้้ มีีความลำำ�บากใจในการใช้้ ประโยชน์์จากอำำ�นาจทางเศรษฐกิิจ
เพื่่�อลบล้้ างและปราบปรามการรายงานในเชิิงวิิพากษ์์ วิิจารณ์์ ซึ่่ง� ไม่่ใช่่
เพีียงกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้ �นในจีีนเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงเหตุุการณ์์ในต่่าง
ประเทศที่่�สัมั พัันธ์์กับจีี
ั นด้้ วย มีีหลัักฐานมากพอที่่�สนัับสนุุนว่่า จีีนใช้้
การโฆษณาชวนเชื่่�อและการบิิดเบืือนข้้ อมููลเพื่่�อครอบงำ��ความคิิดของผู้้�
มีีสิิทธิิลงคะแนนเสีียงในระบอบประชาธิิปไตย ในขณะเดีียวกััน ก็็มีีการ

ใช้้ ยุทธวิ
ุ ิธีีแบบเดีียวกัันนี้้ �จำำ�นวนมากในภาคส่่วนต่่าง ๆ นอกเหนืือจาก
ขอบเขตในรายงานฉบัับนี้้ � เช่่น ภาคการศึึกษา ศิิลปะ วรรณกรรม และ
อุุตสาหกรรมบัันเทิิง” นางซาราห์์ คุุก นัักวิิเคราะห์์วิิจัยั อาวุุโสของฟรีี
ดอมเฮาส์์ เขีียนในรายงานดัังกล่่าว
ผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายรายยืืนกรานว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกำำ�ลังั ทำำ�ลาย
การสื่่�อสารมวลชนที่่�ถููกต้้ องตามกฎหมาย ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบใน
ส่่วนที่่�จำำ�เป็็ นและถ่่วงดุุลฐานอำำ�นาจของประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก โดยการ
แทรกซึึมเข้้ าไปในองค์์กรสื่่�อต่่างประเทศ “สิ่่�งที่่�ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงไม่่ใช่่
เพีียงแค่่ทางการจีีนที่่�พยายามจะเผยแพร่่โฆษณาชวนเชื่่�อของตนเท่่านั้้�น
... แต่่สิ่่ง� ที่่�ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงคืือการสื่่�อสารมวลชนอย่่างที่่�เราทราบกััน”
นายเซดริิ ก อััลวีีอานีี ผู้้�อำำ�นวยการองค์์กรผู้้�สื่่�อข่่าวไร้้พรมแดน สำำ�นักั งาน
เอเชีียตะวัันออก กล่่าวกัับนิิตยสารไทมส์์เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนนอกจากจะจำำ�กัดั เสรีีภาพของสื่่�อในจีีนแล้้ ว ยััง
บัังคัับควบคุุมผู้้�สื่่�อข่่าวต่่างประเทศโดยใช้้ ยุทธวิ
ุ ิธีีคล้้ ายกัับที่่�พรรคใช้้ ใน
ประเทศเพื่่�อปกปิิ ดความขััดแย้้ ง ซึ่่ง� รวมถึึง “ใช้้ การแบล็็กเมล์์ ข่่มขู่่� และ
คุุกคามในระดัับใหญ่่โต” ตามที่่�ระบุุในรายงานเรื่่� อง “การดำำ�เนิินการจััด
ระเบีียบสื่่�อทั่่�วโลกแบบใหม่่ของจีีน” จากองค์์กรผู้้�สื่่�อข่่าวไร้้พรมแดนเมื่่�อ
พ.ศ. 2562 เช่่น “เอกอััครราชทููตจีีนมีีบทบาทเพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจาก
บทบาททางการทููตตามปกติิ นั่่�นคืือการกล่่าวปฏิิเสธเมื่่�อผู้้�สื่่�อข่่าวเขีียน
สิ่่�งที่่�ไม่่ตรงกัับการโฆษณาชวนเชื่่�อของจีีน” นายอััลวีีอานีีกล่่าวกัับ
ไทมส์์
“ปัั จจุบัุ นั ประสิิทธิิภาพในการรณรงค์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมีี
ข้้ อจำำ�กัดั หลายอย่่าง แต่่กลยุุทธ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�นั้้�นจะส่่งผลกระ
ทบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและเครืือ
ข่่ายระหว่่างประเทศของพรรคมีีอิิทธิิพลมากขึ้้ �นต่่อโครงสร้้างพื้้ �นฐาน
ด้้ านข้้ อมููลส่่วนที่่�สำำ�คัญ
ั ในประเทศกำำ�ลังั พััฒนาต่่าง ๆ” นางคุุกสรุุปใน
รายงานของฟรีีดอมเฮาส์์ “จึึงไม่่ควรประเมิินผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นใน
อนาคตจากการกระทำำ�ของรััฐบาลจีีนต่ำำ��เกิินไป”
IPD FORUM
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การสร้้ างเครืือข่่ ายอิิทธิิพล

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและหน่่วยงานหลายแห่่งที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับรััฐบาลจีีน
มาถึึงจุุดนี้้ �ได้้ อย่่างไร ในขณะที่่�บรรดาผู้้�นำำ�ระดัับโลกให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับ
ภััยคุกุ คามด้้ านความมั่่�นคงและเศรษฐกิิจในตะวัันออกกลางเป็็ นอย่่าง
มาก พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนก็็ได้้ สร้้างเครืือข่่ายอิิทธิิพลของตนในพื้้ �นที่่�
อื่่�น ๆ อย่่างมั่่�นคง หนัังสืือพิิมพ์์เดอะการ์์เดีียนรายงานว่่า ใน พ.ศ.
2545 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ แก้้ ไขหลัักการของกองทััพปลดปล่่อย
ประชาชน โดยเพิ่่�มการใช้้ สงครามสื่่�อเพื่่�อสร้้างอิิทธิิพลครอบงำ��รััฐบาล
และประชากรต่่างชาติิให้้ มองพรรคในแง่่ดีี นัับตั้้ �งแต่่นั้้ �นมา ประเทศ
ระบบพรรคการเมืืองเดีียวอย่่างจีีนก็็ใช้้ อิินเทอร์์ เน็็ตเป็็ นสมรภููมิิรบ
เนื่่�องจากยอมรัับว่า่ ใครก็็ตามที่่�ควบคุุมข้้ อมููลและช่่องทางนำำ�ส่ง่ ข้้ อมููล
ดัังกล่่าวจะถืือเป็็ นผู้้�ชนะในสงครามทางความคิิด
นัับว่า่ สาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้ ลงทุุนไปอย่่างมหาศาลทีีเดีียว
เพื่่�อต่่อสู้้�ในสงครามปฏิิบัติั กิ ารด้้ านข้้ อมููลข่่าวสารนี้้ � เดอะการ์์เดีียน
รายงานว่่า ใน พ.ศ. 2558 เพีียงปีี เดีียว รััฐบาลเผด็็จการจีีนใช้้ จ่า่ ย
เงิินราว ๆ 7 พัันล้้ าน ถึึง 1 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.17
แสนล้้ าน ถึึง 3.10 แสนล้้ านบาท) เพื่่�อขยายการเผยแพร่่สื่่�อของพรรค
ออกไปทั่่�วโลก นางแอนน์์-แมรีี เบรดีี ศาสตราจารย์์ด้้านรััฐศาสตร์์ จาก
มหาวิิทยาลััยแคนเทอร์์ เบอรีีในนิิวซีีแลนด์์ กล่่าวว่่า รััฐบาลจีีนทุ่่�มทุุนกัับ
ความพยายามเหล่่านี้้ �อย่่างมากผ่่านการเก็็บภาษีีโฆษณาชวนเชื่่�อจาก
ธุุรกิิจของภาครััฐ การเติิบโตขึ้้ �นของสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในช่่วงทศวรรษที่่�
ผ่่านมานี้้ �เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ การขยายตััวของสื่่�อจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
โดยทำำ�ให้้ การตระหนัักถึึงความกว้้ างขวางและความลึึกซึ้้ �งของการมีีส่่วน
ได้้ เสีียทางการเงิินของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในโครงสร้้างพื้้ �นฐานด้้ านสื่่�อ
ทั่่�วโลกมีีความคลุุมเครืือ
นอกจากเงิินแล้้ ว พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังมีียุุทธวิิธีีที่่�สำำ�คัญ
ั อีีกสาม
ประการในการทำำ�ให้้ กลยุุทธ์์ของพรรคประสบผลสำำ�เร็็จ ประการแรก
ประเทศระบบพรรคการเมืืองเดีียวแห่่งนี้้ �ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิิน
การในระยะยาว ซึ่่ง� ผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่างยืืนกรานว่่า เป็็ นหนทางเดีียวในการ
กััดเซาะพื้้ �นฐานด้้ านอุุดมการณ์์ของประชาชน โดยทั่่�วไป ประเทศอื่่�น ๆ
มัักต้้ องการชััยชนะและการประสบผลสำำ�เร็็จทันั ทีีในระยะเวลาสั้้�น ๆ ซึ่่ง�
จะไม่่ทำำ�ให้้ พฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างถาวร แต่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนเข้้ าใจดีีว่่า การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมอย่่างถาวรเป็็ นกระบวนการ

ผู้้�ประท้้วงในฮ่่ องกงเดิินย่ำำ�ภ
� าพถ่่ ายของนายสีี จิ้้�นผิิง เลขาธิิการพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน เมื่่อ� วัันที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
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ที่่�เชื่่�องช้้ าและต้้ องมีีแบบแผน และต้้ องดำำ�เนิินการด้้ วยระยะเวลาที่่�
ยาวนาน ซึ่่ง� ประเทศและกองทััพโลกที่่�หนึ่่ง� หลายแห่่งต่่างไม่่เห็็นด้้ วยกัับ
ความต้้ องการในข้้ อนี้้ � ผู้้�เชี่่�ยวชาญสัังเกตว่่า ประเทศที่่�เห็็นด้้ วยมัักไม่่มีี
ความอดทนหรืือเครื่่� องมืือทางการเมืืองในการใช้้ กลยุุทธ์์ระยะยาวดััง
กล่่าว
ประการที่่�สอง พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ หน่ว่ ยงานรััฐวิิสาหกิิจทุกุ
แห่่งที่่�มีีการดำำ�เนิินงานในทุุกประเทศเป็็ นเครื่่� องมืือในการเก็็บรวบรวม
กระจาย สร้้างอิิทธิิพล หรืือหาเงิินทุุนให้้ แก่่การโฆษณาชวนเชื่่�อของ
พรรค วิิธีีการนี้้ �เปรีียบได้้ กับั การที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน “ยืืมเรืือ” ในต่่าง
ประเทศและส่่งเรืือดัังกล่่าวออกไปทำำ�งานให้้ บริิ ษััทวิิทยุรัุ ัฐวิิสาหกิิจที่่�
ควบคุุมโดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์ได้้ นำำ�เสนอกลยุุทธ์์ที่่�เรีียกว่่า เจี้้�ยฉวนชููไห่่
หรืือ “การยืืมเรืือเพื่่�อออกสู่่�มหาสมุุทร” เพื่่�อดำำ�เนิินการควบคุุมการเงิิน
ของสถานีีวิิทยุตุ่ า่ งชาติิและควบคุุมเนื้้ �อหารายการของสถานีีเหล่่านั้้�น
นอกจากนี้้ � บริิ ษััทที่่�ควบคุุมโดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังใช้้ กฎหมายและ
เสรีีภาพของประเทศเจ้้ าบ้้ านมาจััดการกัับประเทศนั้้�นเสีียเอง ซึ่่ง� เป็็ นอีีก
หนึ่่�งยุุทธวิิธีีที่่�ประเทศประชาธิิปไตยโดยทั่่�วไปไม่่นิิยม หรืือไม่่มีีแนวโน้้ ม
ที่่�จะใช้้ วิิธีีการเช่่นนั้้�น
ประการที่่�สาม พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนผลัักดัันอุุดมการณ์์แบบรวม
ศููนย์์ไปยัังจุุดเชื่่�อมต่่อทุุกจุุดที่่�สามารถเผยแพร่่ข้้อมููลได้้ หากหน่่วยงาน
ใดผลัักดัันสารตามที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์ต้้องการ หน่่วยงานนั้้�นก็็จะไม่่มีี
อุุปสรรคจากทางการ ไม่่ต้้องมีีการขออนุุญาต และไม่่มีีอุปุ สรรคด้้ าน
กฎหมาย

การแทรกซึึมทั่่�วโลก

ระดัับการสร้้างอิิทธิิพลและการโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนมีีสััดส่่วนอยู่่�ในระดัับโลก พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและประเทศจีีนลงทุุน
มากถึึง 1.3 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 4 หมื่่�นล้้ านบาท) ทุุก
ปีี เพื่่�อเพิ่่�มพื้้ �นที่่�สื่่�อ ด้้ วยเงิินทุุนดัังกล่่าวทำำ�ให้้ บริิษััทด้้านโทรทััศน์์และ
วิิทยุจีีุ นที่่�รััฐเป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินงานขยายการเข้้ าถึึงไปยัังนานาชาติิอย่่างมีีนััย
สำำ�คัญ
ั รายงานใน พ.ศ. 2562 ขององค์์กรผู้้�สื่่�อข่่าวไร้้พรมแดนระบุุ
ว่่า มีีผู้้�รัับชมเครืือข่่ายโทรทััศน์์ภาคบริิ การโลกแห่่งประเทศจีีนใน 140
ประเทศ โดยรายงานระบุุว่า่ เครืือข่่ายดัังกล่่าวยัังดำำ�เนิินการศููนย์์การ
ผลิิตโฆษณาชวนเชื่่�อในลอนดอน วอชิิงตััน ดีี.ซีี. และไนโรบีี ประเทศ
เคนยา เพื่่�อแผ่่ขยายอิิทธิิพลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนไปทั่่�วยุุโรป
แอฟริิ กา และสหรััฐอเมริิ กา
อีีกทั้้�งพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังใช้้ เงิินทุุนดัังกล่่าวซื้้ �อคลื่่�นสำำ�หรัับการ
ออกอากาศทั่่�วโลกอีีกด้้ วย รอยเตอร์์ รายงานว่่า ไชน่่าเรดิิโออิินเตอร์์ เน
ชัันแนลซึ่่ง� รััฐเป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการ ออกอากาศเป็็ นภาษาต่่าง ๆ 65 ภาษา
โดยมีีสถานีีมากกว่่า 70 แห่่งตั้้�งแต่่ในฟิิ นแลนด์์และเนปาลไปจนถึึง
ออสเตรเลีียและสหรััฐฯ นอกจากนี้้ � ไชน่่าเรดิิโออิินเตอร์์ เนชัันแนล ยััง
เป็็ นเจ้้ าของกั๋๋�วกวง เซนจููรีี มีีเดีีย คอนซััลแทนซีีทั้้�งหมด โดยถืือหุ้้�นร้้อย
ละ 60 ในบริิ ษััทย่อ่ ยในเครืือสามแห่่ง ได้้ แก่่ จีีบีีไทมส์์, โกลบอล ซีีเอ
เอ็็มจีี มีีเดีีย กรุ๊๊�ป และบริิ ษััทจีีแอนด์์อีี สตููดิิโอ ตามรายงานของรอยเตอร์์
ยกตััวอย่่างตามรายงานขององค์์กรผู้้�สื่่�อข่่าวไร้้พรมแดนระบุุว่า่ โกลบอล
ซีีเอเอ็็มจีี มีีเดีีย กรุ๊๊�ป ดำำ�เนิินการสถานีีวิิทยุตุ่ า่ งประเทศ 70 แห่่ง และ
เดอะการ์์เดีียนรายงานว่่า มีีสถานีีวิิทยุตุ่ า่ งประเทศของจีีน 11 แห่่ง
อยู่่�ในออสเตรเลีีย รััฐบาลประเทศเจ้้ าบ้้ านได้้ อนุุญาตให้้ จีีนซื้้ �อและเช่่า

ข้้อเสนอแนะด้้านนโยบายเพื่่อต่่อต้้านเครื่่องมืือโฆษณาชวนเชื่่อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ผู้้�กำำ�หนดนโยบายในประเทศประชาธิิปไตยควรช่่วยกัันต่่อต้้านผล
กระทบเชิิงลบจากการรณรงค์์สร้้างอิิทธิิพลครอบงำำ�สื่่� อต่่างประเทศ
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์จีี์ น องค์์กรนอกภาครััฐ ฟรีีดอมเฮาส์์ ระบุุถึึง
สิ่่� งที่่�ผู้้�กำ�ำ หนดนโยบายสามารถทำำ�ได้้ ดัังนี้้�
• เพิม่ ความโปร่ งใส รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ควรใช้หรื อบังคับใช้
นโยบายที่ช่วยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างอิทธิพลครอบง�ำ
สื่ อของจีนเป็ นที่รับรู้ต่อสาธารณชนในประเทศของตนมากขึ้น
ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานข้อก�ำหนดการใช้จ่ายด้านโฆษณาแบบ
ช�ำระเงิน โครงสร้างการถือสิทธิ์ และข้อผูกพันทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ
ของสำำ�นักั สื่่� อมวลชนที่่�มีีต่่อผู้้�มีีบทบาทของประเทศจีีน
• ก�ำหนดบทลงโทษการกระท�ำความผิดของเจ้ าหน้ าทีจ่ นี เมื่อ
นักการทูตและเจ้าหน้าที่ความมัน่ คงของจีนท�ำเกินขอบเขต
หน้าที่ของตนและพยายามเข้าแทรกแซงสื่ อที่มีการรายงานใน
ประเทศอื่น รัฐบาลเจ้าบ้านควรประท้วงอย่างแข็งขัน โดยเตือนว่า
พฤติกรรมเช่นนั้นอาจสร้างความเสียหายแก่ระเบียบทางการทูต
ได้ หากการกระท�ำต้องสงสัยดังกล่าวเกิดขึ้นซ�้ำหรื อโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มีความร้ายแรง รัฐบาลเจ้าบ้านควรพิจารณาประกาศให้ผู ้
กระท�ำผิดดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา
•
• สอดส่ องดูแลการเซ็นเซอร์ และการเฝ้ าระวังระหว่ างประเทศจาก
บริษทท
ั จี่ นี เป็ นเจ้ าของ ฝ่ ายนิติบญญ
ั ตั ิในประเทศประชาธิปไตย
ควรจัดให้มีการชี้แจงเพื่อท�ำความเข้าใจให้ดีขึ้นเกี่ยวกับขอบเขต
ลักษณะ และผลกระทบของการเซ็นเซอร์และการเฝ้ าระวัง
ทางการเมืองบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น วีแชทของเทนเซ็นต์
ติ๊กต็อกของไบต์แดนซ์ และเบราว์เซอร์โทรศัพทม์ ือถือที่ผลิต
ขึ้นโดยชาวจีน จากนั้นหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อกดดันให้บริษทั ต้อง
สงสัยดังกล่าวส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้มีสิ ทธิในการแสดงออกอย่างเสรี
และมีความเป็ นส่ วนตัว นักการเมืองที่เลือกใช้วแี ชท ติ๊กต็อก
หรื อแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่รัฐบาลจีนเป็ นเจ้าของหรื อควบคุมเพื่อ
สื่ อสารกับประชาชน ควรตรวจสอบการส่ งข้อความอย่างใกล้ชิด
เพื่อตรวจจับการชักจูงใด ๆ รวมทั้งลงทะเบียนบัญชีของตนโดย
ใช้หมายเลขโทรศัพทร์ ะหว่างประเทศหากท�ำได้ และเผยแพร่
ข้อความซ�้ำบนแพลตฟอร์มสื่ อสังคมออนไลน์รูปแบบเดียวกัน
ของประเทศอื่น ๆ
• กวดขันและบังคับใช้ กฎระเบียบเกีย่ วกับการออกอากาศ หน่วย
งานก�ำกับดูแลสื่ อควรแก้ไขหรื อบังคับใช้กฎเกี่ยวกับการออก
อากาศให้ดีขึ้น เพื่อควบคุมการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมของสื่ อของ
รัฐและบริ ษทที่
ั เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น การ
ออกอากาศการสารภาพแบบบังคับของนักโทษที่ส�ำนึกผิด หรื อ
การปลุกปั่นโครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายสื่ อ ซึ่งบริ ษทั เข้า

พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี เป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการหนัังสืือพิิมพ์์ ปัักกิ่่�งอีีฟนิ่่�งนิิวส์์ โดย
ฉบัับเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2562 ลงภาพของนายสีี จิ้้�นผิิง เลขาธิิการพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี และนายคิิม จองอึึน ผู้้�นำำ�เกาหลีีเหนืือ ณ กรุุงเปีียงยาง รอยเตอร์์

ถือครองสิ ทธิความเป็ นเจ้าของ หน่วยงานก�ำกับดูแลควรด�ำเนิน
การตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น และก�ำหนดเงื่อนไขใน
การซื้อและการรวบรวมกิจการเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
สนับสนุนสื่ ออิสระทีใ่ ช้ภาษาจีน ผูส้ นับสนุนการพัฒนาสื่ อควร
ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าในโครงการต่าง ๆ ที่เสนอเงินทุน การฝึ ก
อบรม และโอกาสด้านความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่สื่อที่ใช้ภาษาจีน
นั้น มีสื่ อที่อยูน่ อกประเทศและพลัดถิ่นรวมอยูด่ ว้ ย รัฐบาลต่าง ๆ
ควรมีส่ วนร่ วมเชิงรุ กกับสื่อดังกล่าว โดยให้สมั ภาษณ์และส�ำรวจ
ความร่ วมมืออื่น ๆ ที่เป็ นไปได้ ไปพร้อม ๆ กับการต่อต้านแรง
กดดันจากนักการทูตจีนที่จะลดความส�ำคัญของสื่ อเหล่านั้นลง ผู ้
ให้ทุนควรให้การสนับสนุนทางเทคนิคและทางการเงินเพื่อเสริ ม
สร้างความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลุ่มสื่ ออิสระที่ใช้ภาษา
จีน

• หารือถึงการตอบโต้ร่ วมกับประเทศประชาธิปไตยด้ วยกัน นักการ
ทูต หน่วยงานก�ำกับดูแลด้านสื่ อ ฝ่ ายนิติบญญ
ั ตั ิ และฝ่ ายอื่น ๆ
ควรหารื อกันเป็ นประจ�ำเกี่ยวกับยุทธวิธีการสร้างอิทธิพลครอบง�ำ
สื่ อต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการตอบโต้ดว้ ย
แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุ ด โดยเป็ นส่ วนหนึ่งในวาระการประชุมทวิภาคี
และพหุภาคีในกลุ่มรัฐบาลประเทศประชาธิปไตย มีรัฐบาลและผู ้
มีบทบาทอื่น ๆ จ�ำนวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ ที่เข้าร่ วมในโครงการริ เริ่ ม
เพื่อบรรเทาปั ญหาดังกล่าว และมีแนวโน้มว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะ
สร้างบทเรียนใหม่ ๆ และเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น การ
แบ่งปันความรู ้ที่ได้รับอย่างเป็ นระบบจะช่วยขยายผลกระทบและ
ส่ งเสริ มให้มีการน�ำแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตยไปใช้
ที่่�มา: “เครื่่� องกระจายเสีียงทั่่�วโลกของรััฐบาลจีีน”, ฟรีีดอมเฮาส์์, ธัันวาคม พ.ศ. 2562
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สถานีีวิิทยุเุ อเอ็็มที่่�ไม่่มีีภาระผููกพัันเป็็ นส่่วนใหญ่่ เช่่น สถานีีวิิทยุดัุ บั เบิิล
ยููซีีอาร์์ ดับั เบิิลยูู เอเอ็็ม ซึ่่ง� รััฐบาลจีีนถืือครองร้้อยละ 60 ที่่�ออกอากาศ
ในวอชิิงตััน ดีี.ซีี. เมืืองหลวงของสหรััฐฯ ตามรายงานของรอยเตอร์์ เอ็็กซ์์
อีีดัับเบิิลยููดัับเบิิลยูู เอเอ็็ม ที่่�ออกอากาศโฆษณาชวนเชื่่�อของจีีนใน
แคลิิฟอร์์ เนีียใต้้ จากเม็็กซิิโก ตามรายงานของ insideradio.com
นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังบริิ หารจััดการสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ทรง
อิิทธิิพลเช่่นกััน พีีเพิิ ลส์์เดลีี ซึ่่ง� เป็็ นกระบอกเสีียงอย่่างเป็็ นทางการ
ของพรรคและเป็็ นหนัังสืือพิิมพ์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของประเทศนั้้�น มีีจำำ�นวน
พิิมพ์์มากถึึงรอบละ 3 ล้้ านฉบัับ โกลบอลไทมส์์ที่่�แตกแขนงออกมา
ก็็เป็็ นหนัังสืือพิิมพ์์ที่่�รััฐดำำ�เนิินการซึ่่ง� มีีแนวคิิดชาติินิิยมสุุดโต่่ง โดยมีี
จำำ�นวนพิิมพ์์รอบละ 1 ล้้ านฉบัับ หนัังสืือพิิมพ์์นี้้ �ยัังมีีฉบัับภาษาอัังกฤษ
ด้้ วยซึ่่�งเปิิ ดตััวใน พ.ศ. 2552 โดยมีีจำำ�นวนพิิมพ์์รอบละ 100,000
ฉบัับ ส่่วนเว็็บไซต์์ของหนัังสืือพิิมพ์์นี้้ �ซึ่่ง� ให้้ บริิการ 10 ภาษา อ้้ างว่่ามีี
การเข้้ าชมวัันละ 15 ล้้ านครั้้�ง หนัังสืือพิิมพ์์ไชน่่าเดลีีซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์เฉพาะ
ภาษาอัังกฤษ เป็็ นหนัังสืือพิิมพ์์ในเครืือและเป็็ นอาวุุธชิ้้ �นหนึ่่�งในการ
โฆษณาชวนเชื่่�อที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนถืือครองอย่่างเต็็มรููปแบบ โดย
มุ่่�งเป้้าไปที่่�ประชาชนที่่�ไม่่ใช่่ชาวจีีน ชาวจีีนที่่�พููดภาษาอัังกฤษ และชาว

จีีนพลััดถิ่่�น หนัังสืือพิิมพ์์ดังั กล่่าวอ้้ างว่่ามีีการตีีพิิมพ์์รอบละ 900,000
ฉบัับและมีีผู้้�อ่า่ นทั้้�งฉบัับที่่�ตีีพิิมพ์์และฉบัับออนไลน์์รวม 150 ล้้ านคน
บทความจากหนัังสืือพิิมพ์์ฮิิวแมนอีีเวนท์์ประจำำ�เดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ.
2562 ระบุุว่า่ เฉพาะในสหรััฐฯ เพีียงประเทศเดีียว ไชน่่าเดลีีก็็ใช้้ เงิิน
ไปกัับปฏิิบัติั กิ ารสร้้างอิิทธิิพลครอบงำ��ในระหว่่าง พ.ศ. 2560 ถึึง พ.ศ.
2562 มากถึึง 20 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 621 ล้้ านบาท) แล้้ ว
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ทำำ�ข้้อตกลงกัับหนังั สืือพิิมพ์์ต่า่ งประเทศและ
สหรััฐฯ อย่่างน้้ อย 30 ฉบัับ ให้้ เพิ่่�มหน้้ าแทรกโฆษณาชวนเชื่่�อที่่�เรีียก
ว่่า “ไชน่่าวอตช์์” จำำ�นวนสี่่�ถึงึ แปดหน้้ าในหนัังสืือพิิมพ์์เหล่่านั้้�น โดยมีี
จำำ�นวนพิิมพ์์ประมาณรอบละ 5 ล้้ านฉบัับ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังเข้้ าถืือหุ้้�นหลัักในหนัังสืือพิิมพ์์ทั่่ว� โลก และ
ดำำ�เนิินการเซ็็นเซอร์์ เนื้้ �อหาของหนัังสืือพิิมพ์์เหล่่านั้้�นด้้ วยวิิธีีการแอบแฝง
อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น บริิ ษััทที่่�เชื่่�อมโยงกัับรััฐบาลจีีนถืือหุ้้�นร้้อยละ 20 ใน
กลุ่่�มบริิ ษััทสื่่�อที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ เป็็ นอัันดัับสองในแอฟริิ กาใต้้ ที่่�ชื่่�อ อิินดิิเพน
เดนท์์ มีีเดีีย องค์์กรผู้้�สื่่�อข่่าวไร้้พรมแดนระบุุว่า่ เมื่่�อผู้้�สื่่�อข่่าวและนััก
เขีียนบทความชาวแอฟริิ กาใต้้ เขีียนบทความลงอิินดิิเพนเดนท์์ออนไลน์์
ใน พ.ศ. 2561 โดยเน้้ นไปที่่�การที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนละเมิิดสิิทธิิ

เครื่่องมื่่อที่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ใช้้สร้้างอิิทธิิพลในสื่่อทั่่วโลก
การโฆษณาชวนเชื่่�อ

การเซ็็นเซอร์์

• ข่มขู่ผสู ้ ื่ อข่าวและสื่ อที่วิพากษ์
วิจารณ์
• ชักจูงให้เกิดการเซ็นเซอร์ตนเอง
• ใช้การโจมตีทางไซเบอร์
การทำำ�ร้้ายร่่ างกาย และ
การล่่วงละเมิิด
ทางวาจา

• ขยายขอบเขตสื่ อของรัฐบาลจีน
• ปลูกฝังสื่ อต่างประเทศให้
ผลิิตเนื้้�อหาที่่�เข้้าข้้างรััฐบาลจีีน
• ซื้อสื่ อต่างประเทศ
• ด�ำเนินการรณรงค์
บิิดเบืือนข้้อมููล

การเผยแพร่่ เนื้้�อหา

• ก้าวขึ้นเป็ นผูน้ �ำในสื่ อ
โทรทัศน์ดิจิทลั
• ขยายแพลตฟอร์มสื่ อสังคม
ออนไลน์ของจีน
• ได้ส่วนแบ่งการ
ตลาดโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�ทั่่ว� โลก
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ผู้้�ประท้้วงสวมชุุดหมีีและถืือป้้ ายที่่�มีข้้ี อความดููหมิ่่�นนายสีี จิ้้�นผิิง เลขาธิิการพรรค
ในช่่ วงที่่�มีกี ารประท้้วงเกี่่ย� วกัับไวรััสโคโรนาเมื่่อ� วัันที่่� 27 มีีนาคม พ.ศ. 2563
ในบราซิิล รอยเตอร์์

ผู้้�ประท้้วงแสดงป้้ ายวิิพากษ์์ วิจิ ารณ์์ ผู้�้นำำ�พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี รวมทั้้�งนายสีี จิ้้�นผิิง
เลขาธิิการพรรค ในการประท้้วงเรื่่�องการเสนอแก้้ไขกฎหมายการส่่ งผู้้�ร้้ ายข้้ามแดนใน
ฮ่่ องกงเมื่่อ� เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2562 รอยเตอร์์

มนุุษยชนของชนกลุ่่�มน้้ อยชาวมุุสลิิมอุุยกููร์์ คอลััมน์์ “ณ สุุดขอบโลก” ที่่�
เขาเขีียนให้้ หนังั สืือพิิมพ์์นี้้ �ก็็ถููกยกเลิิก
ในขณะเดีียวกััน ซิินหััว ซึ่่ง� เป็็ นสำำ�นักั ข่่าวที่่�รััฐดำำ�เนิินการของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ จัดั ตั้้�งสำำ�นักั งานในต่่างประเทศ 162 แห่่งใน พ.ศ.
2560 และตั้้�งเป้้าว่่าจะต้้ องมีีสำำ�นักั งานอย่่างน้้ อย 220 แห่่งภายใน
พ.ศ. 2563 ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ประจำำ� พ.ศ.
2561 เรื่่� อง “การประเมิินผลกระทบของการขยายการเข้้ าถึึงไปทั่่�วโลก
ของจีีนที่่�มีีต่่อด้้ านกลาโหมของสหรััฐฯ”
นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้ สื่่�อในการ
ควบคุุมของรััฐดููเหมืือนถููกต้้ องตามกฎหมายด้้ วย รายงานเมื่่�อ พ.ศ.
2562 ของนิิตยสารฟอเรนโพลิิ ซีีเปิิ ดเผยว่่า ในประเทศไทย สำำ�นักั ข่่าว
ซิินหััวได้้ ลงนามในบัันทึึกความเข้้ าใจกัับกลุ่่�มบริิ ษััทมติิชน ซึ่่ง� เป็็ นบริิ ษััท
แม่่ของหนัังสืือพิิมพ์์ข่่าวสดของไทย เพื่่�อให้้ ข่่าวสดเผยแพร่่ข่า่ วของซิิน
หััวได้้ โดยไม่่มีีค่า่ ใช้้ จ่า่ ย ข้้ อนี้้ �ทำำ�ให้้ โฆษณาชวนเชื่่�อของซิินหััวภายใต้้
คราบของหนัังสืือพิิมพ์์ที่่�ถููกกฎหมาย เข้้ าถึึงผู้้�ติดิ ตามข่่าวสดในเฟซบุ๊๊�ก
จำำ�นวน 13 ล้้ านคนและผู้้�อ่า่ นรายวััน 900,000 คน โดยหััวหน้้ าฝ่่าย
ข่่าวของข่่าวสดอิิ งลิิ ชทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นผู้้�ประสานงานในการทำำ�ข้้อตกลงและ
ยัังเป็็ นผู้้�เขีียนหน้้ าแทรก “ไชน่่าวอตช์์” อีีกด้้ วย นอกจากนี้้ � สำำ�นักั ข่่าว
ซิินหััวยัังผลัักดัันเนื้้ �อหาของตนผ่่านข้้ อตกลงที่่�คล้้ ายกัันในหนัังสืือพิิมพ์์
เวีียนเทีียนไทมส์์ของลาว ขแมร์์ไทมส์์และแคมโบเดีียเดลีีของกััมพููชา
ตลอดจนมะนิิ ลาบููลเลติิ นของฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์

ซึ่่ง� รวมถึึงวอยซ์์ออฟอเมริิ กา เรดิิโอฟรีีเอเชีีย และฮิิวแมนไรท์์ส วอตช์์
ดอกส์์ ที่่�ออกมาต่่อต้้ านรััฐบาล รวมทั้้�งผู้้�ใดก็็ตามที่่�ชี้้ �ให้้ เห็็นถึึงประเด็็น
การจัับจองที่่�ดินิ ของรััฐบาลจีีนในสีีหนุุวิิลล์์ หรืือข้้ อตกลงลัับในการ
สร้้างและใช้้ ฐานทััพเรืือเรีียมของจัังหวััดดัังกล่่าว ซึ่่ง� เป็็ นการกระทำำ�ที่่�
น่่าจะละเมิิดรััฐธรรมนููญของกััมพููชา การใช้้ สื่่�อต่่างประเทศของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนครอบงำ��การเมืืองของกััมพููชาจากภายนอกจนส่่งผลเสีีย
หายต่่อประชาชนในประเทศ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ สื่่�อเป็็ นอาวุุธในลัักษณะเดีียวกัันเพื่่�อควบคุุม
เรื่่� องราวเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� แวดล้้ อม จากเอกสารที่่�จัดั ทำำ�โดยเว็็บไซต์์ไคลเมต
แอ็็คชััน แทร็็กเกอร์์ ระบุุว่า่ จีีนเป็็ นผู้้�ผลิตก๊
ิ ๊ าซเรืือนกระจกและเป็็ นผู้้�
บริิ โภคถ่่านหิินมากที่่�สุดุ ในโลก แต่่กระนั้้�น แพลตฟอร์์ มสื่่�อหลายแห่่ง
ของจีีนก็็ยังั ส่่งเสริิ มโฆษณาชวนเชื่่�อเกี่่�ยวกัับเมืืองที่่�เรีียกกัันว่่า ป่่ าสีีเขีียว
และกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�น่า่ จะเป็็ นกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้ อมของจีีน ดร.
พรหมา เชลลานีี ศาสตราจารย์์ด้้านการศึึกษายุุทธศาสตร์์ ที่่�ศููนย์์วิิจัยั
นโยบายในกรุุงนิิวเดลีี อธิิบายในบทความในหนัังสืือพิิมพ์์ไทเปไทมส์์
พ.ศ. 2562 ว่่า จีีนมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้ องกัับสภาพสิ่่�งแวดล้้ อมที่่�เสื่่�อมโทรม
อย่่างเลวร้้ายที่่�สุดุ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก จากการสร้้างเขื่่�อนตาม
แนวแม่่น้ำำ ��สายใหญ่่ที่่�กำำ�ลังั ทำำ�ลายระบบนิิเวศและการดำำ�รงชีีวิิตของ
ประชาชนทั้้�งหมด รวมทั้้�งท้้ าทายอำำ�นาจอธิิปไตยของประเทศในลุ่่�ม
แม่่น้ำำ ��โขงด้้ วย เขื่่�อนเหล่่านี้้ �จะทำำ�ให้้ ประเทศต่่าง ๆ ตามลุ่่�มแม่่น้ำำ ��โขง
ตกอยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมของจีีนและพรรครััฐบาลจีีน ซึ่่ง� จะควบคุุมการ
ไหลของแม่่น้ำำ ��ได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิผล จีีนอาจละเมิิดอำำ�นาจอธิิปไตยของ
การใช้้ สื่� ่อเป็็ นอาวุุธ
ประเทศในลุ่่�มแม่่น้ำำ ��โขงด้้ วยเขื่่�อนแต่่ละแห่่งที่่�จีีนโน้้ มน้้ าวให้้ ประเทศ
หลัังจากได้้ คลัังสื่่�อมาเป็็ นอาวุุธแล้้ ว พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนก็็ใช้้ อาวุุธชิ้้ �น เหล่่านี้้ �ยอมให้้ สร้้าง ซึ่่ง� ล้้ วนมีีเครื่่� องมืือโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรค
นี้้ �อย่่างมีีชั้้�นเชิิง เช่่น ในช่่วงห้้ าปีี ที่่�ผ่า่ นมา พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ รัับ
คอมมิิวนิิสต์์จีีนหนุุนหลัังอยู่่�
อำำ�นาจในการควบคุุมสื่่�อต่่างชาติิสี่่�หัวั ในกััมพููชา ได้้ แก่่ หนัังสืือพิิมพ์์
นอกจากนี้้ � กองทััพ 50-เซนต์์ ยัังเป็็ นเครื่่� องมืือโฆษณาชวนเชื่่�อ
เฟรชนิิวส์์ พีีเพิิ ลส์์เดลีี พนมเปญโพสต์์และไนซ์์ทีีวีี ตามรายงานของ
อีีกหนึ่่�งชิ้้ �นที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ ชักั จููงผู้้�ติดิ ตามออนไลน์์ ใน พ.ศ.
องค์์กรผู้้�สื่่�อข่่าวไร้้พรมแดน นายฮุุน เซ็็น นายกรััฐมนตรีี ชนะการเลืือก
2547 จีีนซึ่่ง� เป็็ นประเทศระบบพรรคการเมืืองเดีียวได้้ เปิิ ดตััว กองทััพ
ตั้้�งสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรของกััมพููชาใน พ.ศ. 2561 ด้้ วยความช่่วย 50-เซนต์์ หรืือที่่�เรีียกว่่า พรรค 50-เซนต์์ ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยประชากร
เหลืือจากรััฐบาลจีีน หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์ นัลั รายงานว่่า
ประมาณ 2 ล้้ านคนที่่�ถููกใช้้ เพื่่�อขััดขวางการระดมกำำ�ลังั คนและการ
ในเวลาต่่อมา รััฐบาลกััมพููชาได้้ จับกุ
ั มุ สัังหาร หรืือขัับไล่่นักั ข่่าวทั้้�งหมด ดำำ�เนิินการแบบรวมหมู่่� ทำำ�ให้้ การวิิพากษ์์ วิิจารณ์์หยุดุ ชะงัักและค่่อย ๆ
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หายไป รวมทั้้�งส่่งเสริิ มการเล่่าเรื่่� องราวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในเชิิง
บวกทางออนไลน์์ แม้้ ว่า่ ส่่วนใหญ่่กองทััพดังั กล่่าวจะใช้้ กับั แพลตฟอร์์ ม
ภายในประเทศจีีนเพื่่�อควบคุุมและจัับตาดููประชาชนในประเทศ แต่่
รััฐบาลจีีนก็็ใช้้ กลุ่่�มก่่อกวนทางออนไลน์์เหล่่านี้้ �เพื่่�อสนัับสนุุนความ
พยายามด้้ านการโฆษณาชวนเชื่่�อที่่�มุ่่�งเป้้าไปยัังโลกภายนอกด้้ วย
ระหว่่างการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิ กที่่�ปัักกิ่่�งเมื่่�อ พ.ศ. 2551 ผู้้�ปฏิิบัติั ิ
การของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ โจมตีีนัักกีีฬาต่่างชาติิในโลกเสมืือน
จริิ งเนื่่�องจากนัักกีีฬาเหล่่านั้้�นชนะคู่่�แข่่งชาวจีีนได้้ นอกจากนี้้ � พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังใช้้ กลุ่่�มก่่อกวนเพื่่�อผลัักดัันวาระของพรรคในระหว่่าง
การจััดการเลืือกตั้้�งในไต้้ หวันั พ.ศ. 2563 และการประท้้ วงที่่�ฮ่อ่ งกง
รวมทั้้�งเพื่่�อปกปิิ ดการละเมิิดชาวอุุยกููร์์ในค่่าย “ปรัับทัศั นคติิ” และ
ปฏิิบัติั กิ ารบัังคัับตัดั อวััยวะ ตามรายงานของสื่่�อมวลชนหลายสำำ�นักั ผู้้�
เชี่่�ยวชาญอธิิบายว่่า ความกลััวที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ของจีีนคืือการดำำ�เนิินการ
แบบรวมหมู่่�ทั้้�งในประเทศและทั่่�วโลก รวมทั้้�งการระดมความเคลื่่�อนไหว
หรืือความคิิดเพื่่�อต่่อต้้ านพรรคคอมมิิวนิิสต์์

ด้้ วยเหตุุนี้้ � การโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจำำ�นวน
มากจึึงมุ่่�งไปที่่�ผู้�รั้ ับข่า่ วชาวจีีนโพ้้ นทะเลและชาวต่่างชาติิที่่�ไม่่ใช่่ชาว
จีีน สำำ�นักั ข่่าวเนชัันแนลพัับบลิกิ เรดิิโอรายงานว่่า หลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา
รััฐบาลจีีนยัังใช้้ วิิธีีการทางการเมืืองเพื่่�อควบคุุมเนื้้ �อหาของสื่่�อต่่าง
ประเทศแม้้ แต่่ในสหรััฐฯ เช่่น ใน พ.ศ. 2556 บลููมเบิิร์์กนิิวส์์ได้้ หยุดุ
สืืบสวนการสะสมความมั่่�งคั่่�งของสมาชิิกชั้้�นสููงในพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน เนื่่�องจากผู้้�บริิหารของสำำ�นักั ข่่าวดัังกล่่าวกัังวลถึึงผลกระทบที่่�มา
จากรััฐบาลจีีน บลููมเบิิร์์กเกรงว่่าจะสููญเสีียการเข้้ าถึึงจีีนหลัังจากที่่�นักั
ข่่าวสืืบสวนและภรรยาได้้ รัับคำำ�ขู่่�เอาชีีวิิต “เรื่่� องนั้้�นจะเปิิ ดทางให้้ พรรค
คอมมิิวนิิสต์์สั่่ง� ปิิ ดเรากัันหมดและเตะเราออกจากประเทศแน่่นอน” นาย
แมทธิิว วิิงค์์เลอร์์ บรรณาธิิการใหญ่่ผู้�ก่้ ่อตั้้�งบลููกเบิิร์์ก กล่่าวในเดืือน
ตุุลาคม พ.ศ. 2556 ตามรายงานของเนชัันแนลพัับบลิกิ เรดิิโอ “แต่่ผม
ไม่่ได้้ มองว่่าเรื่่� องนั้้�นเป็็ นเรื่่� องที่่�สมควรเกิิดขึ้้ �น” เมื่่�ออ้้ างอิิงถึึงข่่าวการ
สืืบสวนดัังกล่่าว
ความกลััวของบลููมเบิิร์์กเป็็ นเรื่่� องสมเหตุุสมผล เนื่่�องจากพรรค

คำำ�โปรยชวนเข้้าใจผิิดของสื่่� อของรััฐจีีน

สำำ�นักั สื่่� อของรััฐจีีนดำำ�เนิินงานอย่่างไม่่ลดละในแพลตฟอร์์มสื่่� อสัังคมออนไลน์์ระดัับโลก เช่่น เฟซบุ๊๊�ก ทวิิตเตอร์์ ยููทููบ และอิินสตาแกรม
ซึ่่�งแพลตฟอร์์มเหล่่านี้้�ถูกู ปิิ ดกั้้�นในประเทศจีีน สื่่� อสำำ�นักั ต่่าง ๆ ดัังกล่่าวสะสมจำำ�นวนผู้้�ติิดตามไว้้มาก ส่่ วนหนึ่่�งเป็็ นเพราะการทำำ�โฆษณาส่่ ง
เสริิ มการตลาดและการเขีียนคำำ�บรรยายตบตาซึ่่�งปิิ ดบัังความจริิ งที่่�ว่า่ สื่่� อเหล่่านี้้�ดำ�ำ เนิินการโดยรััฐ
สำำ �นัักสื่่� อ

การบรรยายตััวตนในเฟซบุ๊๊� ก

ตััวตนที่่�แท้้จริิง

ผู้้�ติดิ ตามในเฟซบุ๊๊� ก (บััญชีี
หลััก, ธัันวาคม พ.ศ. 2562)

"หนัังสืื อพิิมพ์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในจีีน" กระบอกเสีียงอย่่างเป็็ น
72 ล้้าน
ทางการของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน
พีีเพิิลส์์ เดลีี
"ช่่องทางแรกสำำ�หรัับการค้้นหา
ข่่าวสารล่่าสุุ ดและพิิเศษจากจีีน
และทั่่ว� โลก"

สำำ�นักั ข่่าวรััฐวิิสาหกิิจ
อย่่างเป็็ นทางการของจีีน

70 ล้้าน

"ช่่องข่่าว 24 ชั่่ว� โมงที่่�โดดเด่่น
ของจีีน"

อาวุุธระหว่่างประเทศของ
สถานีีวิิทยุโุ ทรทััศน์์กลาง
แห่่งสาธารณรััฐประชาชน
จีีนซึ่่�งเป็็ นสถานีีออกอากาศ
รััฐวิิสาหกิิจ

90 ล้้าน

"สำำ�นักั ข่่าวภาษาอัังกฤษชั้้�นนำำ�
ในจีีน"

หนัังสืื อพิิมพ์์ภาษาอัังกฤษของ 84 ล้้าน
รััฐวิิสาหกิิจจีีน

สำำ�นัักข่่ าวซิินหัั ว

เครืือข่่ ายโทรทััศน์์ ภาคบริิการโลกแห่่ ง
ประเทศจีี น

ไชน่่ าเดลีี
ที่่�มา: https://freedomhouse.org | ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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นัักดัับเพลิิงยืืนอยู่่�นอกสำำ �นัักงานของสำำ �นัักข่่ าวซิินหััวซึ่่�งควบคุุมโดยพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี หลัังจากผู้้�ประท้้วงในฮ่่ องกงทุุบหน้้าต่่ างของสำำ �นัักงานดัังกล่่ าวใน
เดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

คอมมิิวนิิสต์์จีีนมีีแรงกดดัันอย่่างต่่อเนื่่�องในการควบคุุมสื่่�อต่่างประเทศ
เช่่น ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ขับั ไล่่ผู้�สื่่้ �อ
ข่่าวจากเดอะนิิ วยอร์์ กไทมส์์ เดอะวอชิิ งตัันโพสต์์ เดอะวอลสตรีีทเจอ
ร์์นัลั นิิตยสารไทมส์์ และวอยซ์์ออฟอเมริิ กาออกจากประเทศจีีนฐานตีี
พิิมพ์์การวิิพากษ์์ วิิจารณ์์พรรค
อย่่างไรก็็ตาม การรณรงค์์โฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนมัักให้้ ผลในทางตรงกัันข้้ าม โดยส่่วนใหญ่่เป็็ นเพราะ “การทำำ�การ
ทููตแบบกระหายสงคราม” ของพรรคเอง การเรีียกร้้องความจงรัักภัักดีี
อย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขต่่อพรรคเป็็ นเรื่่� องที่่�สร้้างความขุ่่�นเคืืองให้้ แก่่พลเมืือง
จากประเทศอื่่�น ๆ เช่่น มิิวสิิควิิดีีโอชิ้้ �นหนึ่่�งที่่�มีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อเน้้ นให้้
เห็็นความพยายามของจีีนในการช่่วยเหลืือฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ในช่่วงที่่�มีีการ
ระบาดของไวรััสโคโรนา แต่่กลัับเป็็ นการกระตุ้้�นความโกรธแค้้ นให้้ แผ่่
ขยายไปทั่่�วแทน เนื่่�องจากชาวฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์จำำ�นวนมากตีีความว่่าเป็็ น “การ
พยายามโดยนััยของรััฐบาลจีีนที่่�จะยืืนกรานการอ้้ างสิิทธิ์์�ในทะเลจีีนใต้้
ทั้้�งหมด” ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะสเตรทไทมส์์ มิิวสิิกวิิดีีโอ
ดัังกล่่าวปรากฏขึ้้ �นภายในไม่่กี่่�วันั หลัังจากที่่�ฟิิลิปปิ
ิ ิ นส์์ยื่่�นเรื่่� องประท้้ วง
ทางการทููตต่่อจีีน ในประเด็็นการสร้้างเขตใหม่่สองเขตที่่�ไม่่ได้้ รัับการ
ยอมรัับจากสากล เพื่่�อบริิ หารจััดการเกาะต่่าง ๆ ในทะเลจีีนใต้้ รวมถึึง
พื้้ �นที่่�ที่่�ฟิิลิปปิ
ิ ิ นส์์อ้้างสิิทธิ์์�
ในคำำ�วิิจารณ์์ที่่�ตีีพิิมพ์์ในหนัังสืือพิิมพ์์เดอะเจแปนไทมส์์เมื่่�อปลาย
เดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 นายโจ คิิม ผู้้�สื่่�อข่่าวได้้ อธิิบายไว้้ ว่า่ “แม้้ ว่า่
การมีีส่่วนร่่วมอย่่างรอบด้้ านในการทำำ�สงครามเรื่่� องเล่่าที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �น
อย่่างเต็็มรููปแบบอาจเสริิ มสร้้างความเป็็ นชาติินิิยมในประเทศจีีนได้้ แต่่
ภาวะสงครามเช่่นนั้้�นขััดแย้้ งต่่อภาพลัักษณ์์ ‘มหาอำำ�นาจที่่�มีีความรัับผิิด
ชอบ’ ที่่�จีีนพยายามจะสร้้างขึ้้ �นและบ่่อนทำำ�ลายวิิสัยทั
ั ศั น์์ของนายสีีที่่�จะ
‘สร้้างชุุมชนที่่�มีีอนาคตร่่วมกัันให้้ แก่่มนุุษยชาติิ’”

มาตรการตอบโต้้ ที่่�เกิิดขึ้้น�

จีีนซึ่่ง� เป็็ นประเทศระบบพรรคการเมืืองเดีียวดำำ�เนิินการสรรหาและฝึึ ก
อบรมผู้้�สื่่�อข่่าวต่่างชาติิ ซื้้ �อกิิจการสื่่�อ ให้้ เช่่าเวลาออกอากาศที่่�สำำ�คัญ
ั

หญิิงคนหนึ่่�งเดิินผ่่ านโปสเตอร์์ โฆษณาชวนเชื่่�อที่่�มีคำี �ว่
ำ ่ า "สวมใส่่ " นอกที่่�อยู่่�
อาศััยของกรุุงปัักกิ่่ง� เมื่่อ� เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 โฆษณาชวนเชื่่�อของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี เข้้าถึึงทุุกแง่่ มุุมของสัั งคมจีีน ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

และถืือหุ้้�นในกิิจการสื่่�อเป็็ นจำำ�นวนมาก รวมทั้้�งใช้้ แนวทาง
อื่่�น ๆ เพื่่�อชัักจููงผู้้�รัับข่า่ วสารชาวต่่างชาติิให้้ มั่่น� ใจว่่าพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนจะคงอยู่่�ตลอดไป โดยหลัักแล้้ ว พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนผลัักดัันการ
โฆษณาชวนเชื่่�อลงในสื่่�อสำำ�นักั ใดก็็ตามที่่�ยอมรัับเงิินจากพรรค
ผู้้�นำำ�โลกต่่างเป็็ นกัังวลมากขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ กัับกิิจกรรมของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน ซึ่่ง� ไม่่เพีียงผลัักดัันการโฆษณาชวนเชื่่�อไปทั่่�วโลกเท่่านั้้�น
แต่่ยังั ใช้้ ประโยชน์์จากช่่องโหว่่ในระบอบประชาธิิปไตย แบ่่งแยกรััฐบาล
ต่่าง ๆ และใช้้ กฎหมาย ระบบราชการ นโยบาย และเสรีีภาพในการ
พููดของประเทศเจ้้ าบ้้ านมาทำำ�ลายผลประโยชน์์ของเจ้้ าบ้้ านเสีียเอง ผู้้�
มีีบทบาทในประเทศ รััฐบาล กองทััพ และภาคประชาสัังคมจำำ�นวน
มากขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ เริ่่� มตระหนัักถึึงกิิจกรรมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใน
การทำำ�ให้้ อิิทธิิพลในต่่างประเทศของพรรคหยั่่�งรากลึึกยิ่่�งขึ้้ �น ด้้ วยหวััง
จะครอบงำ��ทั่่�วโลกและสร้้างอิิทธิิพลในระดัับภููมิิภาค ด้้ วยเหตุุนั้้ �น ผู้้�มีี
บทบาทเหล่่านั้้�นจึึงสรรหาวิิธีีการต่่าง ๆ มาใช้้ ปกป้้องเสรีีภาพของสื่่�อ
และโครงสร้้างที่่�เป็็ นประชาธิิปไตยจากอิิทธิิพลที่่�เป็็ นอัันตรายของเครื่่� อง
มืือโฆษณาชวนเชื่่�อจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน แต่่ก็็ยังั มีีงานอีีกมากมาย
ที่่�พวกเขาต้้ องทำำ�
“ความพยายามของพวกเขาในการระบุุนโยบายและกฎระเบีียบ
เพื่่�อเพิ่่�มความโปร่่งใสและจำำ�กัดั การครอบครองสิิทธิ์์�ข้้ามสื่่�อ ลงโทษ
การกระทำำ�ในเชิิงบีีบบัังคัับและทุุจริิตของเจ้้ าหน้้ าที่่�จีีน และปกป้้อง
สื่่�ออิิสระจากภััยคุกุ คามต่่อความมั่่�นคงทางการเงิิน เหล่่านี้้ �ไม่่เพีียงจะ
จััดการการรุุกล้ำำ ��ของรััฐบาลจีีนเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็ นการเสริิ มสร้้างสถาบััน
ประชาธิิปไตยและสื่่�ออิิสระให้้ แข็็งแกร่่งเหนืือภััยคุกุ คามอื่่�น ๆ ทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ” ฟรีีดอมเฮาส์์ระบุุ “การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวอาจต้้ องอาศััย
เจตนารมณ์์ทางการเมืืองอยู่่�มาก เนื่่�องจากมาตรการบางอย่่างที่่�กำำ�หนด
มาเพื่่�อค้ำำ ��จุุนเสรีีภาพของสื่่�อและการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรมในระยะยาวจะ
ถููกรััฐบาลจีีนต่่อต้้ าน และอาจเป็็ นอุุปสรรคต่่อการลงทุุนของจีีนในระยะ
สั้้�น แต่่ก็็เป็็ นที่่�ชัดั เจนมากขึ้้ �นว่่า การยอมให้้ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนขยาย
ขอบเขตของโครงการสร้้างอิิทธิิพลด้้ านสื่่�อโดยไม่่มีีการตรวจสอบนั้้�น มา
พร้้ อมกัับราคาที่่�ต้้องจ่่าย” o
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การมีีบทบาท

ที่่�น่่าดึึงดููด

ตำำ�แหน่่งทางภููมิิศสตร์์ของอิินโดนีีเซีียทำำ�ให้้ประเทศกลายเป็็นผู้้�นำำ�
ในการปรัับปรุุงความมั่่�นคงทางทะเลได้้อย่่างไร
น.อ. โรฮาน โจเซฟ/กองทััพเรืือศรีีลัังกา

ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา ความสนใจของโลกมุ่่�งไปทางภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกอย่่างที่่�ไม่่เคย
เป็็ นมาก่่อน ความปลอดภััยของเส้้ นทางคมนาคมทางทะเลที่่�ครอบคลุุมภููมิิภาคนี้้ �เป็็ นสิ่่�ง
ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั มากที่่�สุดุ ต่่อสหรััฐฯ เพื่่�อรัับรองพื้้ �นที่่�ทางทะเลที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ างในอิินโด
แปซิิฟิิก ความซัับซ้้ อนทางทะเลจำำ�เป็็ นต้้ องมีีแนวทางที่่�ครอบคลุุมเพื่่�อจััดการประเด็็นด้้ าน
ความมั่่�นคง การมีีบทบาทของสหรััฐฯ ในภููมิิภาคแห่่งนี้้ �มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อการรัักษา
ผลประโยชน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ทางทะเลของสหรััฐฯ ทั่่�วโลก
สหรััฐฯ ต้้ องเผชิิญกัับความท้้ าทายมากมายในการรัับรองทะเลที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง
ในอิินโดแปซิิฟิิก เมื่่�อพิิจารณาถึึงพื้้ �นที่่�กว้้ างขวางและการแข่่งขัันในภููมิิภาคนี้้ � สหรััฐฯ
ยัังต้้ องการความร่่วมมืือจากประเทศอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ การร่่วมมืือกัับ
อิินโดนีีเซีียเป็็ นจุุดเชื่่�อมโยงที่่�ดีีสำำ�หรัับสหรััฐฯ ในการเชื่่�อมต่่อกัับประเทศอื่่�น ๆ ในภููมิิภาค
เนื่่�องจากอิินโดนีีเซีียมีีความแข็็งแกร่่งเชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อให้้ เข้้ าใจถึึงวััตถุปุ ระสงค์์ของ
ยุุทธศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิกของสหรััฐฯ การมีีบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผ่่านการสร้้างความร่่วมมืือยัังคงมีีความสำำ�คัญ
ั ในความพยายามนี้้ � ความแข็็งแกร่่งเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ ที่่�อิินโดนีีเซีียแสดงให้้ เห็็นนั้้�นช่่วยในการเข้้ าถึึงที่่�จำำ�เป็็ นอย่่างมากต่่อสหรััฐฯ
เพื่่�อแก้้ ไขความกัังวลด้้ านความมั่่�นคงทางทะเลในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
เมื่่�อความสััมพัันธ์์ของอิินโดแปซิิฟิิกพััฒนาขึ้้ �น ประเด็็นด้้ านความมั่่�นคงทางทะเลจึึง
จำำ�เป็็ นต้้ องได้้ รัับการแก้้ ไขเพื่่�อรัับรองถึึงกระแสการค้้ าที่่�เสรีีและเสรีีภาพในการเดิินเรืือ
ปัั จจุบัุ นั อิินโดแปซิิฟิิกได้้ กลายเป็็ นสถานที่่�สำำ�หรัับแข่่งขัันทางอำำ�นาจ นอกเหนืือจากภััย
คุุกคามรููปแบบใหม่่ การแข่่งขัันและการแย่่งชิิงจะต้้ องได้้ รัับการจััดการอย่่างระมััดระวััง
เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าภููมิิภาคนี้้ �จะไม่่ยอมจำำ�นนต่่อปัั ญหาด้้ านความมั่่�นคงที่่�อาจส่่งผลกระทบใน
เชิิงลบต่่อการค้้ าทางทะเล
ในการประชุุมสุุดยอดความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจเอเชีียแปซิิฟิิกที่่�เวีียดนามใน พ.ศ.
2560 นายโดนััลด์์ ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ แสดงความเชื่่�อมโยงระหว่่างเศรษฐกิิจ
สหรััฐฯ และความมั่่�นคงของชาติิเมื่่�อประกาศว่่า "สหรััฐฯ ได้้ รัับคำำ�เตืือนอยู่่�บ่่อยครั้้�งว่่าใน
ช่่วงหลายปีี มานี้้ � ความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจไม่่ได้้ เพีียงเกี่่�ยวข้้ องกัับความมั่่�นคงของชาติิ
เท่่านั้้�น แต่่ความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจคืือความมั่่�นคงของชาติิ ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อความเข้้ ม
แข็็งของชาติิ"
ในการประชุุมแชงกรีีลา พ.ศ. 2561 นายจิิม แมตทิิส รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
กลาโหมสหรััฐฯ ในขณะนั้้�น ได้้ เน้้ นให้้ เห็็นถึึงความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับประเทศในอิินโดแปซิิฟิิก
ในการร่่วมมืือกัันกำำ�หนดอนาคตของภููมิิภาค และเน้้ นให้้ เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของพื้้ �นที่่�ทาง
ทะเลในด้้ านอื่่�น ๆ "พื้้ �นที่่�ร่่วมทางทะเลคืือผลประโยชน์์ของทั่่�วโลก และเส้้ นทางคมนาคม
ทางทะเลคืือเส้้ นเลืือดที่่�หล่อ่ เลี้้ �ยงชีีวิิตทางเศรษฐกิิจของทุุกคน ... เรากำำ�ลังั สร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ ชิิดยิ่่�งขึ้้ �นระหว่่างกองทััพและเศรษฐกิิจของเรา ผ่่านความร่่วมมืือด้้ านความ
มั่่�นคง" นายแมตทิิสกล่่าว
34

IPD FORUM

สมาชิิกกองพัันทหารราบนาวิิกโยธิินที่่� 5
นาวิิกโยธิินอิินโดนีีเซีีย ได้้ รัับข้้ อมููลสรุุป
ด้้ านความปลอดภััยก่่ อนการลาดตระเวน
ในป่่าระหว่่ างการฝึึกผสมความร่่ วมมืือ
และความพร้้ อมทางเรืือที่่เ� มืืองบัันยููวังั กีี
ประเทศอิินโดนีีเซีีย เมื่่�อเดืือนสิิ งหาคม พ.ศ.
2562 ส.ท. เดสทิินีี เดมพ์์ซีี/นาวิิกโยธิินสหรััฐฯ
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จากผลประโยชน์์ของสหรััฐฯ ที่่�ระบุุไว้้ เหล่่านี้้ � ความมั่่�นคงทาง
ทะเลในอิินโดแปซิิฟิิกจึึงกลายเป็็ นความกัังวลเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ
การวิิเคราะห์์นี้้ �ตรวจสอบวิิธีีการที่่�สหรััฐฯ สามารถเพิ่่�มการมีีบทบาท
และการมีีส่่วนร่่วมในอิินโดแปซิิฟิิกโดยการขยายความร่่วมมืือระหว่่าง
สหรััฐฯ กัับอิินโดนีีเซีียที่่�สถาปนาความสััมพัันธ์์เรีียบร้้ อยแล้้ ว โดยอาศััย
การเป็็ นศููนย์์กลางทางภููมิิศาสตร์์ ของอิินโดนีีเซีียในการเชื่่�อมโยงกัับอิิน
โดแปซิิฟิิก การวิิเคราะห์์นี้้ �ยัังกล่่าวถึึงการมุ่่�งเน้้ นทางทะเลของสหรััฐฯ
ในอิินโดนีีเซีียและการที่่�ผู้�มีีบทบ
้
าทระดัับภููมิิภาคยอมรัับอิินโดนีีเซีียใน
ฐานะพัันธมิิตรเชิิงยุุทธศาสตร์์
ด้้ วยเหตุุนี้้ � จึึงเป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่ต้� ้ องเน้้ นถึึงความท้้ าทายของอิินโดนีีเซีีย
ในการตอบโต้้ ปััญหาความมั่่�นคงทางทะเลและบรรลุุวิสัิ ยทั
ั ศั น์์ทางทะเล
ของตนเอง รวมทั้้�งวิิธีีที่่อิ� นิ โดนีีเซีียและพัันธมิิตรในภููมิิภาคตอบสนองต่่อ
อิิทธิิพลภายนอกด้้ วยการให้้ สหรััฐฯ เข้้ ามามีีส่่วนร่่วม

ความสััมพัันธ์์ทางการทููต

ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสหรััฐฯ กัับอิินโดนีีเซีียพััฒนาขึ้้ �นนัับตั้้ �งแต่่
สถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตใน พ.ศ. 2492 ความสััมพัันธ์์
ทวิิภาคีีมีีความผัันผวนในช่่วงเจ็็ดทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา แต่่การปฏิิรููป
หลายครั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2541 ทำำ�ให้้ อิินโดนีีเซีียมีีความ
มั่่�นคงทางการเมืืองและปููทางให้้ เกิิดการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั สหรััฐฯ เพิ่่�ม
ขึ้้ �น ระหว่่างการเยืือนอิินโดนีีเซีียในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2549 นาง
คอนโดลีีซซา ไรซ์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ ใน
ขณะนั้้�น ได้้ เน้้ นย้ำำ ��คำำ�ว่า่ "ความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ " ซึ่่ง� บ่่งชี้้ �ถึึงความ
เต็็มใจของสหรััฐฯ ในการร่่วมมืือกัับอิินโดนีีเซีียเพื่่�อส่่งเสริิ มเสถีียรภาพ
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2552 นายบารััค
โอบามา ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ในขณะนั้้�น และนายซููซีีโล บััมบััง ยููโด
โยโน ประธานาธิิบดีีอิินโดนีีเซีียในขณะนั้้�น ได้้ ริิเริ่่� มความร่่วมมืืออย่่าง
ครอบคลุุมระหว่่างทั้้�งสองประเทศ ความร่่วมมืือครั้้�งนี้้ �มุ่่�งเน้้ นไปที่่�การ
ปรัับปรุุงการทำำ�งานร่่วมกัันให้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �นและความก้้ าวหน้้ าในการหารืือเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ ในประเด็็นระดัับทวิิภาคีี ระดัับภููมิิภาค และระดัับโลก ซึ่่ง�
รวมถึึงประเด็็นด้้ านความมั่่�นคงด้้ วย
จากการเสริิ มสร้้างความสััมพัันธ์์ รััฐบาลสหรััฐฯ ได้้ ขยายความร่่วม
มืือที่่�ครอบคลุุมใน พ.ศ. 2553 ไปสู่่�ความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�กว้้ าง
ขวางขึ้้ �นใน พ.ศ. 2558 การประกาศให้้ อิินโดนีีเซีียเป็็ นพัันธมิิตรเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ แสดงถึึงการให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับอิินโดนีีเซีียและ
ภููมิิภาคนี้้ �
"ความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ และอิินโดนีีเซีียมีีความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อผลประโยชน์์ระดัับชาติิของทั้้�งสองประเทศ และจะเติิบโต
มากขึ้้ �นในอีีกหลายปีีข้้ างหน้้ า" พล.ร.อ. แฮร์์ รีี บีี. แฮร์์ ริิส ผู้้�บัญ
ั ชาการ
กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกในขณะนั้้�น กล่่าว
ที่่�องค์์กรสัังคมสหรััฐฯ และอิินโดนีีเซีีย และหอการค้้ าอเมริิ กาในเดืือน
สิิงหาคม พ.ศ. 2560
แถลงการณ์์ของ พล.ร.อ. แฮร์์ ริิส ยัังเน้้ นย้ำำ ��ถึึงความคาดหวัังที่่�กว้้ าง
ขึ้้ �นของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกในการมีี
ส่่วนร่่วมในภููมิิภาคนี้้ �ผ่่านการขยายความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ ความ
สััมพัันธ์์ทางทหารของสหรััฐฯ และอิินโดนีีเซีียมีีความก้้ าวหน้้ า แม้้ จะ
ล้้ มเหลวอยู่่�บ้้างในหลายช่่วง เหตุุวิินาศกรรม 11 กัันยายน ทำำ�ให้้ เกิิด
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ประเด็็นใหม่่ขึ้้ �นในความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐบาลสหรััฐฯ กัับรััฐบาล
อิินโดนีีเซีีย การทำำ�สงครามต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายทั่่�วโลกที่่�นำำ�โดย
สหรััฐฯ ได้้ ปรัับลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ด้้ านนโยบายไปยัังประเทศในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ เป็็ นผลโดยตรงให้้ ความสััมพัันธ์์ด้้านกลาโหมของ
รััฐบาลสหรััฐฯ และรััฐบาลอิินโดนีีเซีียเติิบโตขึ้้ �นตั้้�งแต่่เหตุุวิินาศกรรม
11 กัันยายน บางทีีสิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ อาจเป็็ นบทบาทของอิินโดนีีเซีียใน
โลกมุุสลิิมและประสบการณ์์จัดั การกัับการก่่อการร้้ายที่่�ทำำ�ให้้ อิินโดนีีเซีีย
กลายเป็็ นพัันธมิิตรสำำ�คัญ
ั ในสงครามนี้้ �
"เราอาจมีีส่่วนร่่วมกัับกองทััพอิินโดนีีเซีียมากกว่่าประเทศอื่่�น ๆ ใน
แง่่ของการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างกองทััพ" นายแมตทิิสกล่่าวระหว่่างการ
เยืือนอิินโดนีีเซีียเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2561
นายแมตทิิสยัังเน้้ นย้ำำ ��ถึึงความจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ องมีีความร่่วมมืือทาง
ทะเลในสภาพแวดล้้ อมทางทะเลแบบพิิเศษซึ่่ง� อิินโดนีีเซีียครอบครองอยู่่�
นั่่�นคืือทะเลที่่�เชื่่�อมมหาสมุุทรอิินเดีียกัับมหาสมุุทรแปซิิฟิิกเข้้ าด้้ วยกััน
กองทััพอิินโดนีีเซีียยัังคงมีีส่่วนร่่วมในภารกิิจการฝึึ กอบรมต่่าง ๆ ร่่วมกัับ
พัันธมิิตรอื่่�น ๆ ในภููมิิภาคและสหรััฐฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การฝึึ กผสม
ความร่่วมมืือและความพร้้ อมทางเรืือของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�
ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก โดยมีีการจััดการฝึึ กซ้้ อมระหว่่างกองทััพแบบ
ทวิิภาคีีเกืือบ 170 ครั้้�งทุุกปีี ระหว่่างสองประเทศ

ประตููสู่่�อิินโดแปซิิฟิิก

อิินโดนีีเซีียตั้้�งอยู่่�บนจุุดยุุทธศาสตร์์ ณ ศููนย์์กลางของพื้้ �นที่่ท� างทะเล
ระดัับโลก และเป็็ นประเทศสำำ�คัญ
ั ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ความ
เป็็ นศููนย์์กลางทางภููมิิศาสตร์์ และความใกล้้ ชิดิ กัับหนึ่่ง� ในเส้้ นทางการ

เจ้้ าหน้้ าที่่ก� องทััพเรืือ
อิินโดนีีเซีียทำำ�ความ
เคารพขณะที่่เ� รืือยููเอสเอส
บลูู ริิดจ์์ ของกองทััพเรืือ
สหรััฐฯ เตรีียมเทีียบท่่ า
ที่่ท่� ่ าเรืือทัันจังั ไพรอก ณ
กรุุงจาการ์์ ตา ประเทศ
อิินโดนีีเซีีย เมื่่�อเดืือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายโจโก วิิโดโด
ประธานาธิิบดีีอิินโดนีีเซีีย
(กลาง) ตรวจเยี่่ย� มกำำ�ลังั พล
ระหว่่ างการเยืือนเรืือเคอาร์์
ไอ อุุสมััน ฮารุุน ของกอง
ทััพเรืืออิินโดนีีเซีีย ที่่ท่� ่ าเรืือ
ซีีลััตลััมพา หมู่่�เกาะนาตููนา
ประเทศอิินโดนีีเซีีย
เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ.
2563
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ค้้ าทางทะเลที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ซึ่่ง� เชื่่�อมโยงมหาสมุุทรอิินเดีียและมหาสมุุทร
แปซิิฟิิกเข้้ าด้้ วยกัันนั้้�น ทำำ�ให้้ อินิ โดนีีเซีียกลายเป็็ นประตููสู่่�อิินโดแปซิิฟิิก
อย่่างไม่่มีีข้้อโต้้ แย้้ ง การค้้ าทางทะเลผ่่านช่่องแคบมะละกาที่่เ� ติิบโตขึ้้ �น
ทำำ�ให้้ เส้้ นทางน้ำำ ��สายนี้้ �กลายเป็็ นหนึ่่�งในช่่องแคบเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั
ที่่สุ� ดุ ในการเข้้ าสู่่�ทะเลจีีนใต้้ มีีการค้้ าขายผ่่านน่่านน้ำำ ��แห่่งนี้้ �ประมาณ
5.3 ล้้ านล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 165 ล้้ านล้้ านบาท) ต่่อปีี
ซึ่่ง� รวมถึึงการค้้ ากัับสหรััฐฯ มููลค่่า 1.2 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
37 ล้้ านล้้ านบาท) และมีีเรืือประมาณ 50,000 ถึึง 60,000 ลำำ�ต่่อปีี
ที่่แ� ล่่นผ่่านช่่องแคบมะละกา เนื่่�องจากเศรษฐกิิจในภููมิิภาคและทั่่�วโลก
พึ่่�งพาช่่องแคบมะละกาอย่่างมาก ความปลอดภััยและความมั่่�นคงของ
ช่่องแคบแห่่งนี้้ � รวมถึึงความต่่อเนื่่�องของเส้้ นทางคมนาคมทางทะเลจึึง
กลายเป็็ นข้้ อพิิจารณาเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั ดัังนั้้�น ความรัับผิดิ ชอบใน
การรัับรองการเข้้ าถึึงช่่องแคบนี้้ �จึึงตกเป็็ นของอิินโดนีีเซีียโดยส่่วนใหญ่่
การกระทำำ�อันั เป็็ นโจรสลััดในช่่องแคบดัังกล่่าวลดลงเนื่่�องจากมีี
ความพยายามในระดัับภููมิิภาคมากขึ้้ �น การโจมตีีขนาดเล็็กใน พ.ศ.
2561 เป็็ นการโจมตีีของโจรสลััดครั้้�งแรกที่่�มีีการบัันทึึกไว้้ นับตั้้
ั �งแต่่
เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2558 อิินโดนีีเซีียได้้ เป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านความร่่วม
มืือต่่อต้้ านการกระทำำ�อันั เป็็ นโจรสลััดในช่่องแคบดัังกล่่าวด้้ วยการใช้้
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ �งของตนให้้ เป็็ นประโยชน์์
ตำำ�แหน่่งทางภููมิิศาสตร์์ ของอิินโดนีีเซีียมีีข้้ อดีีหลายประการในการ
แก้้ ปััญหาความกัังวลด้้ านความมั่่�นคงทางทะเลในภููมิิภาคนี้้ � บทบาท
อย่่างต่่อเนื่่�องของอิินโดนีีเซีียในช่่วงการก่่อตั้้�งและความคืืบหน้้ าตาม
ลำำ�ดับั ของสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืือ อาเซีียน
นัับตั้้ �งแต่่ก่่อตั้้�งใน พ.ศ 2510 มีีความสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ ชิิดกัับนโยบาย

ต่่างประเทศของอิินโดนีีเซีีย ใน พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่่างประเทศ
อิินโดนีีเซีียได้้ ประกาศกลไกความร่่วมมืืออิินโดแปซิิฟิิกของประเทศใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยเน้้ นถึึงสามด้้ านที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้ แก่่ การเคารพ
บรรทััดฐานสากลและการหาทางออกผ่่านการเจรจา การแก้้ ไขปัั ญหา
ความท้้ าทายด้้ านความมั่่�นคงที่่�สำำ�คัญ
ั และการสร้้างศููนย์์กลางทาง
เศรษฐกิิจในมหาสมุุทรอิินเดีียและมหาสมุุทรแปซิิฟิิกใต้้

ความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์

นโยบายต่่างประเทศของอิินโดนีีเซีียมุ่่�งความสนใจไปยัังอาเซีียน ซึ่่ง�
สถานะผู้้�นำำ�โดยพฤติินัยั ของอิินโดนีีเซีียมีีจุุดยืืนที่่�แข็็งแกร่่งในการร่่วม
มืือกัับประเทศสมาชิิกและผู้้�มีีบทบาทระดัับภููมิิภาคอื่่�น ๆ รวมถึึงสหรััฐฯ
ความสำำ�เร็็ จของยุุทธศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิกของสหรััฐฯ จึึงขึ้้ �นอยู่่�กัับความ
เป็็ นศููนย์์กลางของอาเซีียน นอกจากนี้้ � พัันธมิิตรในภููมิิภาคนี้้ �และแห่่ง
อื่่�น ๆ จะเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ทางทะเลทั่่�วโลกของ
อิินโดนีีเซีีย
นโยบายต่่างประเทศของอิินโดนีีเซีียช่่วยให้้ เกิิดการมีีส่่วนร่่วมอย่่าง
ต่่อเนื่่�องกัับพันั ธมิิตร และอธิิบายว่่าเหตุุใดที่่�อิินโดนีีเซีียจึึงเป็็ นหนึ่่�งใน
สมาชิิกแนวหน้้ าของการเคลื่่�อนไหวที่่�ไม่่ฝัักใฝ่่ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง จุุดยืืน
ด้้ านนโยบายต่่างประเทศนี้้ �เป็็ นจุุดแข็็งในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�
แน่่นแฟ้้นกัับประเทศต่่าง ๆ อย่่างออสเตรเลีีย อิินเดีีย และญี่่�ปุ่่� น ไป
พร้้ อมการรัักษาความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ ชิิดกัับพันั ธมิิตรทั่่�วโลก เช่่น สมุุด
ปกขาวนโยบายต่่างประเทศของรััฐบาลออสเตรเลีียใน พ.ศ. 2560
เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการเสริิ มสร้้างความสััมพัันธ์์กับอิ
ั ินโดนีีเซีียใน
ด้้ านต่่าง ๆ อาทิิ เศรษฐกิิจและกลาโหม
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การพััฒนาเชิิงยุุทธศาสตร์์ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก รวมถึึงการผงาด
ขึ้้ �นของสาธารณรััฐประชาชนจีีน ทำำ�ให้้ ออสเตรเลีียจำำ�เป็็ นต้้ องเสริิ มสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ทวิิภาคีีกัับอิินโดนีีเซีีย
"มุุมมองอาเซีียนต่่ออิินโดแปซิิฟิิก" ที่่�เผยแพร่่ใน พ.ศ. 2562 แสดง
ให้้ เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นอัันแน่่วแน่่ของอาเซีียนในการรัักษาความสงบ
เรีียบร้้ อยตามกติิกาของนานาชาติิ เอกสารนโยบายของออสเตรเลีีย
ยัังบ่่งชี้้ �ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการปฏิิบัติั ิตามบรรทััดฐานระหว่่างประเทศ
ความโปร่่งใส และการไม่่แบ่่งแยก
ในเอเชีียใต้้ ความสััมพัันธ์์ของอิินโดนีีเซีียกัับอิินเดีีย มีีความก้้ าวหน้้ า
ตลอดช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา และรััฐบาลอิินโดนีีเซีียระบุุว่า่ พลวััตระดัับ
ภููมิิภาคกำำ�หนดให้้ ทั้้ �งสองประเทศประสานงานกัันอย่่างใกล้้ ชิิด เพื่่�อขึ้้ �น
เป็็ นมหาอำำ�นาจทางทะเลและจััดการกัับอิิทธิิพลภายนอก พลวััตทาง
เศรษฐกิิจและศัักยภาพทางทะเลเป็็ นสองด้้ านหลัักในบรรดาด้้ านอื่่�น ๆ
ที่่�อิินเดีียคาดหวัังว่่าจะปรัับปรุุงให้้ ดีีขึ้้ �นโดยการร่่วมมืือกัับอิินโดนีีเซีีย
ในระหว่่างการประชุุม พ.ศ. 2562 รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่าง
ประเทศของทั้้�งสองประเทศให้้ คำำ�มั่่น� ว่่า จะเพิ่่�มการค้้ าทวิิภาคีีเป็็ นสาม
เท่่าภายใน พ.ศ. 2568 เป็็ น 5 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
1.56 ล้้ านล้้ านบาท) วิิศวกรรม เภสััชกรรม เทคโนโลยีีชีีวภาพ
อุุตสาหกรรมรถยนต์์ บริิ การเทคโนโลยีีสารสนเทศ น้ำำ ��มัันปาล์์ม ถ่่านหิิน
และทรััพยากรธรรมชาติิ เหล่่านี้้ �เป็็ นสาขาชั้้�นนำำ�จำำ�นวนหนึ่่�งที่่�มอบ
โอกาสด้้ านความร่่วมมืือที่่�อาจเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ทั้้�งสองประเทศ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านนโยบายพิิจารณาให้้ โครงการริิ เริ่่� มเชิิงยุุทธศาสตร์์
เช่่น ปฏิิบัติั กิ ารตะวัันออก ระเบีียงการเติิบโตระหว่่างเอเชีียกัับแอฟริิ กา
อิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีี เปิิ ดกว้้ าง และไม่่แบ่่งแยก รวมทั้้�งความมั่่�นคงและ
การเติิบโตสำำ�หรัับทุกุ คนในภููมิิภาคเป็็ นเสาหลัักที่่�สนัับสนุุนวััตถุปุ ระสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ ของอิินโดแปซิิฟิิกที่่�กว้้ างขวางยิ่่�งขึ้้ �นของอิินเดีีย
วิิสัยทั
ั ศั น์์ร่่วมกัันของความร่่วมมืือทางทะเลระหว่่างอิินเดีียกัับ
อิินโดนีีเซีียที่่�เริ่่� มขึ้้ �นใน พ.ศ. 2561 เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการ
รัับรองความมั่่�นคงทางทะเลในอิินโดแปซิิฟิิก เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายทาง
ยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมายเชิิงนโยบายของทั้้�งสองประเทศ อิินเดีีย
ต้้ องการพัันธมิิตรที่่�เป็็ นกลางในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกซึ่่ง� สามารถ
มอบฐานที่่�มั่่น� คงในการริิ เริ่่� มยุุทธศาสตร์์ ดังั กล่่าว การร่่วมมืือกัับ
อิินโดนีีเซีียจะเป็็ นก้้ าวสำำ�คัญ
ั ในทิิศทางดัังกล่่าว และยัังมอบความก้้ าว
ล้ำำ ��ทางยุุทธศาสตร์์ ให้้ แก่่อิินเดีียเพื่่�อศัักยภาพทางเศรษฐกิิจและความ
ทะเยอทะยานในการเป็็ นมหาอำำ�นาจทางทะเลระดัับโลก

การเชื่่�อมโยงไปยัังเอเชีียเหนืือ

ความสััมพัันธ์์ระหว่่างอิินโดนีีเซีียกัับญี่่�ปุ่่� นเติิบโตมาตลอดหลายปีีนัับ
ตั้้�งแต่่สถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตใน พ.ศ. 2501 หลัักการฟุุกุดุ ะ
พ.ศ. 2520 นำำ�มาซึ่่ง� การเปลี่่�ยนแปลงความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ
หลายประการ ญี่่�ปุ่่� นยัังได้้ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการมีีส่่วนร่่วมกัับ
อาเซีียน ซึ่่ง� มีีอิินโดนีีเซีียเป็็ นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ทั้้�งสองประเทศให้้ คำำ�มั่่น�
ว่่าจะเร่่งหารืือเกี่่�ยวกัับข้้อตกลงความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจอิินโดนีีเซีีย
และญี่่�ปุ่่� นด้้ านการตรวจสอบทั่่�วไปใน พ.ศ. 2562 อิินโดนีีเซีียมีีความ
สััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�แน่่นแฟ้้นกัับญี่่�ปุ่่� นในฐานะประเทศเศรษฐกิิจ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�เกิิดขึ้้ �นใหม่่ แม้้ ว่า่ อิินเดีียจะถอนตััวออกจาก
ความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค แต่่อีีก 14 ประเทศ ซึ่่ง�
38

IPD FORUM

รวมถึึงญี่่�ปุ่่� นและจีีน ได้้ ตกลงเข้้ าร่่วมใน พ.ศ. 2562
ความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาคมีีศัักยภาพที่่�จะ
กลายเป็็ นข้้ อตกลงการค้้ าที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก ทั้้�งข้้ อตกลงความร่่วมมืือ
ทางเศรษฐกิิจอิินโดนีีเซีียและญี่่�ปุ่่� นด้้ านการตรวจสอบทั่่�วไปและความ
ตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาคนั้้�น เป็็ นโอกาสที่่�ยอดเยี่่�ยม
สำำ�หรัับญี่่�ปุ่่� นในการทำำ�งานอย่่างใกล้้ ชิิดกัับอิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่� นซึ่่ง� เป็็ น
พัันธมิิตรของสหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องมีีพัันธมิิตรเชิิงยุุทธศาสตร์์ ทางทะเลที่่�มีี
ศัักยภาพในการเป็็ นรากฐานที่่�มั่่น� คงซึ่่ง� สำำ�คัญ
ั ยิ่่�งต่่อการแก้้ ปััญหาที่่�ซับั
ซ้้ อนในอิินโดแปซิิฟิิก เช่่นเดีียวกัับออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่� นคิิดว่่าความร่่วมมืือ
ของอิินโดนีีเซีียมีีความสำำ�คัญ
ั ในการแก้้ ไขปัั ญหาที่่�ต้้องการความร่่วมมืือ
และการประสานงานระหว่่างหุ้้�นส่่วนที่่�เป็็ นกลางแต่่มีีความคิิดคล้้ ายกััน
แม้้ ว่า่ ยุุทธศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิกของญี่่�ปุ่่� นจะมีีมุุมมองกว้้ างขึ้้ �น โดยนัับ
ตั้้�งแต่่ชายฝั่่� งแอฟริิ กาตะวัันออกไปจนถึึงชายฝั่่� งตะวัันตกของสหรััฐฯ แต่่
ญี่่�ปุ่่� นก็็ต้้องการจุุดเชื่่�อมโยงทางยุุทธศาสตร์์ ที่่�สามารถมอบทางเลืือกใน
การเข้้ าถึึงมหาสมุุทรอิินเดีียได้้
ส่่วนที่่�อื่่�น ๆ ในเอเชีียเหนืือ อิินโดนีีเซีียได้้ เสริิ มสร้้างความสััมพัันธ์์กับั
เกาหลีีใต้้ ผ่า่ นข้้ อตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจโดยครอบคลุุมอิินโดนีีเซีีย
และเกาหลีี รอยเตอร์์ รายงานว่่า สองประเทศนี้้ �มีีแผนที่่�จะเพิ่่�มการค้้ า
ระหว่่างทั้้�งสองฝ่่ายขึ้้ �นมากกว่่า 3 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
9.35 แสนล้้ านบาท) ภายใน พ.ศ. 2565 ด้้ วยการยกเลิิกกำำ�แพงภาษีี
ผ่่านข้้ อตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจโดยครอบคลุุมอิินโดนีีเซีียและเกาหลีี
ซึ่่ง� ลงนามในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
"เศรษฐกิิจโลกเผชิิญกัับความไม่่แน่่นอนที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้ �นจากกระแสการ
เพิ่่�มการกีีดกัันทางการค้้ าในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่า่ นมา" นางยูู มยองฮีี รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการค้้ าเกาหลีีใต้้ กล่่าวในรายงานของรอยเตอร์์ "เกาหลีี
ในฐานะประเทศหนึ่่�งที่่�ได้้ รัับผลประโยชน์์มหาศาลจากการค้้ าเสรีี และ
อิินโดนีีเซีียในฐานะผู้้�นำำ�ของอาเซีียน ต่่างส่่งสััญญาณถึึงการสนัับสนุุน
การค้้ าที่่�เสรีี เปิิ ดกว้้ าง และอิิงกฎเกณฑ์์อย่่างแท้้ จริิงในช่่วงเวลาที่่�
ท้้ าทายอย่่างยิ่่�งนี้้ �ให้้ โลกรัับรู้� ้"

ความสำำ�คััญของเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

แม้้ กระทั่่�งประเทศขนาดเล็็กกลางทะเลอย่่างศรีีลัังกาเองก็็ยังั ได้้ รัับ
ประโยชน์์จากการเสริิ มสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�มีีอยู่่�เดิิมกัับอิินโดนีีเซีีย
ความสำำ�พันั ธ์์ของศรีีลัังกาและอิินโดนีีเซีียเริ่่� มต้้ นขึ้้ �นเมื่่�อศตวรรษที่่�
5 จากการเผยแผ่่ศาสนาฮิินดููและศาสนาพุุทธเข้้ ามายัังอิินโดนีีเซีีย
ตั้้�งแต่่สถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตใน พ.ศ. 2495 ศรีีลัังกาและ
อิินโดนีีเซีียก็็ค่อ่ ย ๆ ขยายความสััมพัันธ์์มากขึ้้ �น ระหว่่างการเยืือนศรีี
ลัังกาใน พ.ศ. 2561 ของนายโจโก วิิโดโด ประธานาธิิบดีีอิินโดนีีเซีีย
ผู้้�นำำ�ของทั้้�งสองประเทศต่่างตกลงที่่�จะขยายความร่่วมมืือทางการค้้ า
เศรษฐกิิจ และการสร้้างศัักยภาพ
เอเชีียใต้้ ขาดองค์์กรระดัับภููมิิภาคที่่�แข็็งแกร่่งและมีีศัักยภาพใน
การขัับเคลื่่�อนให้้ ทั้้ �งภููมิิภาคได้้ รัับผลประโยชน์์จากมหาสมุุทรอิินเดีีย
ศรีีลัังกาและอิินโดนีีเซีียต่่างก็็เป็็ นสมาชิิกของสมาคมแห่่งภููมิิภาค
มหาสมุุทรอิินเดีีย ซึ่่ง� การทำำ�งานอย่่างใกล้้ ชิิดกัับอิินโดนีีเซีียอาจเป็็ น
ประโยชน์์ต่อ่ ศรีีลัังกา
การเสริ มสร้ างความร่วมมือทางทะเลกับอินโดนีเซียจะน�ำมาซึง่
ผลลัพธ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนส�ำหรับประเทศเกาะเล็ก ๆ อย่างศรี ลงั กา

สมาชิิกหน่่ วยลาดตระเวนทางทะเลของกองทััพเรืืออิินโดนีีเซีียแสดงทัักษะระหว่่ างการฝึึกต่่ อต้้ านการก่่ อการร้้ ายจำำ�ลองที่่�ท่่าเรืือสุุ ราบายาในชวา
ตะวัันออกเมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ต�ำแหน่งทางภูมิยทธ
ุ ศาสตร์ ของศรี ลงั กาในมหาสมุทรอินเดียและผล
ประโยชน์ที่ผู้มีบทบาทชันน�ำแสดงให้
้
เห็นในการสร้ างความร่วมมือทาง
ยุทธศาสตร์ ที่มุง่ ความสนใจไปยังพื้นที่ทางทะเลแห่งนี้ ท�ำให้ ศรี ลงั กา
กลายเป็ นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมส�ำหรับอินโดนีเซีย และท�ำให้ อินโดนีเซีย
กลายเป็ นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมส�ำหรับศรี ลงั กาเช่นกัน
ในท�ำนองเดียวกัน การร่วมมือกับอินโดนีเซียยังคงมีความส�ำคัญ
ส�ำหรับสหรัฐฯ โดยการสร้ างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ที่เข้ มแข็งขึ ้น
กับอินโดนีเซียจะแสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ที่แน่วแน่ของสหรัฐฯ แก่ผู้
ที่คลางแคลงใจในภูมิภาคนี้ ความเป็ นกลางของอินโดนีเซียคือจุดเด่น
ส�ำคัญที่อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ สหรัฐฯ โดยการเข้ าถึงมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิกของอินโดนีเซียช่วยให้ สหรัฐฯ มีจุดเชื่อมโยง
เข้ าสูม่ หาสมุทรอินเดียผ่านทางอาเซียน การรับรองเสรี ภาพในการเดิน
เรื อ การยึดมัน่ ในความสงบเรียบร้ อยตามกฎระเบียบนานาชาติ ความ
มัน่ คงของการค้ าทางทะเลและเส้ นทางคมนาคมทางทะเลด้ านพลังงาน
ควรเป็ นรายการอันดับต้น ๆ ของผู้ ก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ
จากการที่สหรัฐฯ และจีนแข่งขันกันขยายอิทธิพลในอินโดแปซิฟิก
สหรัฐฯ จะท�ำงานหนักขึ ้นเพื่อหาฐานที่แข็งแกร่งซึง่ สนับสนุนโครงการ
ริ เริ่ มเชิงยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ และความเป็ นกลางของ
อินโดนีเซียก็มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้ สหรัฐฯ ท�ำเช่นนันได้
้

คำำ�แนะนำำ�

สหรััฐฯ ควรพิิจารณาด้้ านต่่าง ๆ เช่่น ความกดดัันนอกภููมิิภาคและ
ความท้้ าทายทางทะเลของอิินโดนีีเซีีย เนื่่�องจากสหรััฐฯ ยัังคงมีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้ องกัับความกัังวลทางทะเลในอิินโดแปซิิฟิิก หลายประเทศใน
ภููมิิภาคนี้้ �เชื่่�อว่่า สหรััฐฯ พยายามครอบครองภููมิิภาคผ่่านยุุทธศาสตร์์
ของตน อิินโดนีีเซีียคืือศููนย์์กลางทางภููมิิศาสตร์์ ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของ

ในอิินโดแปซิิฟิิก การเข้้ าถึึงเส้้ นทางคมนาคมทางทะเลที่่�สำำ�คัญ
ั มีี
ศัักยภาพทางเศรษฐกิิจ ความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้นกัับสหรััฐฯ อีีกทั้้�ง
ตำำ�แหน่่งที่่�โดดเด่่นในอาเซีียน การยอมรัับจากพัันธมิิตรระดัับภููมิิภาค
และความสััมพัันธ์์กับจีี
ั น ทำำ�ให้้ อิินโดนีีเซีียกลายเป็็ นพัันธมิิตรเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ ที่่�เด็็ดขาดสำำ�หรัับสหรััฐฯ ในอิินโดแปซิิฟิิกด้้ านการจััดการ
กัับความกัังวลเรื่่� องความมั่่�นคงทางทะเลและในการดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์
อิินโดแปซิิฟิิกของสหรััฐฯ จากที่่�กล่่าวมาจึึงขอให้้ พิิจารณาคำำ�แนะนำำ�
ต่่อไปนี้้ �
ความร่่ วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ :กิิจการทางทะเลที่่�ซับั ซ้้ อนมีีอิิทธิิพล
ต่่อผู้้�มีีบทบาทระดัับภููมิิภาค/ระดัับโลกในการสร้้างความร่่วมมืือที่่�เข้้ ม
แข็็ง ตำำ�แหน่่งที่่�แข็็งแกร่่งของอิินโดนีีเซีียในอาเซีียนกลายเป็็ นฐานพิิเศษ
ในการสร้้างความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ กับห
ั ลายประเทศ การจััดตั้้�ง
พัันธมิิตรเชิิงยุุทธศาสตร์์ แบบพหุุภาคีีที่่�มีีอิินโดนีีเซีียเป็็ นศููนย์์กลางจะ
ช่่วยให้้ สหรััฐฯ ตอบโต้้ จีีนในทางการทููตได้้
การมีีบทบาทเชิิงยุุทธศาสตร์์ :การมีีบทบาทเชิิงยุุทธศาสตร์์ ในอิิน
โดแปซิิฟิิกคืือสิ่่�งจำำ�เป็็ นเบื้้ �องต้้ นเพื่่�อแก้้ ไขความกัังวลด้้ านความมั่่�นคง
ทางทะเล ซึ่่ง� หากล้้ มเหลว ก็็จะเป็็ นการเปิิ ดโอกาสให้้ ประเทศอื่่�นเข้้ ามา
แทนที่่� การขยายการแบ่่งขอบเขตความรัับผิิดชอบของกองบััญชาการ
สหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกไปยัังชายฝั่่� งแอฟริิ กาตะวัันออก
อาจช่่วยเสริิ มสร้้างการมีีบทบาทของสหรััฐฯ ทั่่�วทั้้�งมหาสมุุทรอิินเดีีย
การมีีส่่ วนร่่ วมเชิิงยุุทธศาสตร์์ :ความร่่วมมืือและการสร้้าง
บทบาทเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�มีีอิินโดนีีเซีียเป็็ นศููนย์์กลางจะช่่วยให้้ สหรััฐฯ
มีีส่่วนร่่วมกัับพันั ธมิิตรระดัับภููมิิภาคได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น การมีีส่่วนร่่วมควรมุ่่�ง
เน้้ นไปที่่�ด้้านการทููต ข้้ อมููล ทหาร และเศรษฐกิิจ กองบััญชาการสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกควรรัับบทบาทเป็็ นผู้้�นำำ�ในทั้้�งสี่่�ส่ว่ นโดยใช้้
แนวทางแบบร่่วมมืือกัันหลายฝ่่ าย ผ่่านความร่่วมมืือกัับอิินโดนีีเซีีย o
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การเข้้ าถึึง จากทางไกล
โครงการโทรเวชกรรมที่่�ช่่วยเหลืือผู้้�คนบนหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกมาเป็็ นเวลา 30 ปีี

เจ้้ าหน้้ าที่่�ฟอรััม

โ

รคที่่�แทบไม่่พบในประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ วอย่่างวััณโรค โรคเรื้้อ� น ไข้้ รูู
มาติิก ยัังคงปรากฏให้้ เห็็นในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกที่่�ห่า่ งไกลหลายแห่่ง
นอกจากความท้้ าทายด้้ านสุุขภาพแล้้ ว ผู้้�อยู่่�อาศััยบนเกาะยัังต้้ องเผชิิญ
กัับสภาวะต่่าง ๆ ที่่�เชื่่�อมโยงกัับวัฒ
ั นธรรมท้้ องถิ่่�นหรืือสภาพแวดล้้ อม
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง เช่่น การบาดเจ็็บจากปลากระโทงและเรืือยนต์์ ไปจน
กระทั่่�งโรคมะเร็็ งซึ่่ง� เกิิดจากประเพณีีเคี้้ �ยวหมาก
มหาสมุุทรอัันห่่างไกลและเข้้ าไม่่ถึงึ การรัักษาพยาบาลที่่�ทันั สมััย
นั้้�น ครั้้�งหนึ่่�งเคยพิิสููจน์์ให้้ เห็็นแล้้ วว่่าเป็็ นอุุปสรรคต่่อการดููแลผู้้�ป่่วย
จำำ�นวนมาก แต่่แพทย์์ทหารของสหรััฐฯ ในฮาวายได้้ สร้้างสิ่่�งที่่�กลายเป็็ น
โครงการโทรเวชกรรมขึ้้ �นมาซึ่่ง� ดำำ�เนิินการมาอย่่างยาวนานที่่�สุดุ ในโลก
และให้้ การดููแลด้้ วยมนุุษยธรรม ตามบทความที่่�ผู้�ก่้ ่อตั้้�งโครงการเขีียน
ใน ฟรอนทิิเออร์์ ส วารสารทางการแพทย์์ของสาธารณสุุข
โครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกเป็็ นการให้้ ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ป่่วยบนหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก และคืือสนามฝึึ กที่่�ให้้ ความรู้� ้แก่่เหล่่าแพทย์์
จากศููนย์์การแพทย์์กองทััพบกทริิ ปเลอร์์ ในโฮโนลููลูู รััฐฮาวาย นัับตั้้ �งแต่่
พ.ศ. 2533
"ถืือเป็็ นประสบการณ์์การเรีียนรู้� ้ที่่�ยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัับบุคุ ลากรทางการ
แพทย์์ และผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้ �รู้�สึ้ กึ ขอบคุุณเป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�คอยให้้ การดููแลพวก
เขา" พ.อ. มาร์์ ก เบอร์์ เนตต์์ แพทย์์อำำ�นวยการและแพทย์์ด้้านโรคติิดเชื้้ �อ
ในเด็็กและเวชศาสตร์์ ท่อ่ งเที่่�ยวของโครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะ
แปซิิฟิิกประจำำ�กองทััพบกสหรััฐฯ ที่่�ทริิปเลอร์์ กล่่าว
โครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก ได้้ รัับการสนัับสนุุนจาก
รััฐบาลกลางผ่่านหน่่วยบััญชาการทางการแพทย์์ของกองทััพบกสหรััฐฯ
เพื่่�อให้้ การดููแลด้้ วยมนุุษยธรรมแก่่ผู้�ด้้ ้ อยโอกาสในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกของ
สหรััฐฯ และเพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ทางการศึึกษาในด้้ านการแพทย์์
ระดัับบััณฑิิตแก่่แพทย์์ฝึึกหััดและเจ้้ าหน้้ าที่่�ในทริิ ปเลอร์์ โครงการดััง
กล่่าวช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยที่่�มาจากหมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์ สหพัันธรััฐไมโครนีี
เซีีย และสาธารณรััฐปาเลา นอกจากนี้้ �ยัังช่่วยเหลืือผู้้�คนในดิินแดนของ
สหรััฐฯ ทั้้�งอเมริิ กันั ซามััว เครืือรััฐหมู่่�เกาะนอร์์ เทิิร์์นมาเรีียนา และกวม
โดยหมู่่�เกาะที่่�ห่า่ งไกลเหล่่านี้้ �มีีผู้้�อยู่่�อาศััยประมาณ 500,000 คน ซึ่่ง�
กระจายอยู่่�ทั่่ว� ทั้้�งมหาสมุุทรแปซิิฟิิกในพื้้ �นที่่�มากกว่่า 18.1 ล้้ านตาราง
กิิโลเมตร หลายคนดำำ�รงชีีวิิตด้้วยการทำำ�เกษตรกรรมและการประมง
พลเมืืองของปาเลา หมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์ สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย ต่่างก็็มีี
เด็็กหญิิงวััย 10 ขวบจากสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียรายนี้้�ได้้รัับการส่่ งต่่ อไปยัังศููนย์์ การ
แพทย์์ กองทััพบกทริิปเลอร์์ เพื่่อ� เข้้ารัับการรัักษาโรคทางพัันธุุกรรม
กองบััญชาการทางการแพทย์์ประจำำ�ภููมิิภาค - องค์์การสาธารณะของแปซิิฟิิก

40
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สิิทธิ์์�ได้้ รัับการดููแลผ่่านระบบสุุขภาพของกองทััพ รวมถึึงการส่่งต่่อผู้้�ป่่วย
อย่่างเหมาะสมจากระบบการดููแลสุุขภาพของประเทศภายใต้้ สัญ
ั ญา
ความสััมพัันธ์์เสรีี
พ.อ. เบอร์์ เนตต์์ ซึ่่ง� มีีภููมิิลำำ�เนาจากรััฐวิิสคอนซิิน ได้้ เข้้ าร่่วม
โครงการในฐานะนัักศึึกษาแพทย์์เมื่่�อ พ.ศ. 2535 จากนั้้�นจึึงได้้ เปลี่่�ยน
เป็็ นแพทย์์ฝึึกหััดตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2536 ถึึง 2540 ในช่่วงแรกของโครงการ
ผู้้�ป่่วยวิิกฤตจะมาถึึงทริิ ปเลอร์์ โดยมีีการแจ้้ งเตืือนล่่วงหน้้ าเล็็กน้้ อย พ.อ.
เบอร์์ เนตต์์กล่่าวว่่า "ผู้้�ป่่วยจะเดิินทางทางอากาศมาที่่�นี่่� และเราก็็แทบ
ไม่่รู้� ้เลยว่่าจะเกิิดอะไรขึ้้ �น"
นัับตั้้ �งแต่่ พ.ศ. 2533 โครงการนี้้ �มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่างเพื่่�อ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิผลให้้ ดีีขึ้้ �น และเสริิ มสร้้างประสบการณ์์ทางการศึึกษา

ให้้ มีีคุณ
ุ ค่่ามากขึ้้ �น โครงการนี้้ �ทำำ�ให้้ คลิินิิกหลายแห่่งบนเกาะมีีการติิด
ตั้้�งคอมพิิวเตอร์์ กล้้ องดิิจิิทัลั เครื่่� องสแกน เครื่่� องพิิมพ์์ และอุุปกรณ์์
ถ่่ายวิิดีีโอเพื่่�อรองรัับระบบการให้้ คำำ�ปรึึกษาผ่่านเว็็บไซต์์ ซึ่่ง� แตกต่่าง
จากช่่วงแรกของโครงการที่่�แพทย์์ประจำำ�เกาะต้้ องโทรเรีียกและส่่งตััว
ผู้้�ป่่วยมายัังฮาวายโดยทัันทีี ความสำำ�เร็็จของโครงการนี้้ �เป็็ นผลมาจาก
การมองการณ์์ไกลและความฉลาดของ พ.อ. โดนััลด์์ เพอร์์ สันั อดีีต
แพทย์์หัวั หน้้ าแผนกกุุมารเวชศาสตร์์ ที่่�ทริิปเลอร์์ ซึ่่ง� เกษีียณอายุุแล้้ ว ผู้้�ที่่�
ตระหนัักถึึงประโยชน์์ของเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในพื้้ �นที่่�
ห่่างไกล
พ.อ. เบอร์์ เนตต์์ ขึ้้ �นเป็็ นผู้้�อำำ�นวยการเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ.
2555 หลัังจากที่่� พ.อ. เพอร์์ สันั เกษีียณอายุุแล้้ ว ซึ่่ง� พ.อ. เพอร์์ สันั
ยัังคงมีีส่่วนในโครงการนี้้ �อย่่างแข็็งขััน และรัักษามิิตรภาพมากมายกัับ
เหล่่าแพทย์์ในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก เนื่่�องด้้ วยความแตกต่่างของเขตเวลา
และความยากลำำ�บากในการส่่งตััวผู้้�ป่่วยไปยัังทริิ ปเลอร์์ โครงการนี้้ �
จึึงต้้ องพิิจารณาอย่่างรอบคอบว่่าผู้้�ป่่วยรายใดจะได้้ เป็็ นหนึ่่�งในผู้้�ป่่วย
จำำ�นวนประมาณ 100 รายที่่�ได้้ รัับการส่่งตััวไปทริิ ปเลอร์์ ในแต่่ละปีี ผู้้�
ป่่ วยหลายรายเข้้ ารัับการรัักษาที่่�คลิินิิกท้้ องถิ่่�นบนหมู่่�เกาะ หลัังจากที่่�
แพทย์์ของผู้้�ป่่วยเหล่่านั้้�นได้้ ปรึึกษาหารืือกัับแพทย์์ในทริิ ปเลอร์์ แล้้ ว "
ตอนนี้้ � เรามีีระบบที่่�ใช้้ งานได้้ ดีีมากในสถานที่่�ที่่�แพทย์์จะอััปโหลดข้้ อมููล
เกี่่�ยวกัับผู้้�ป่่วย เช่่น ชื่่�อ ภููมิิหลังั ประวััติผู้ิ �ป่้ ่ วย ตามความยิินยอมของผู้้�
ป่่ วยหรืือผู้้�ปกครองในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่ วยเป็็ นผู้้�เยาว์์" พ.อ. เบอร์์ เนตต์์กล่่าว "

พลเมืืองของปาเลา หมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์  สหพัันธรัั ฐ
ไมโครนีีเซีีย ต่่ างก็็มีีสิิทธิ์์�ได้้ รัับการดููแลผ่่ านระบบ
สุุขภาพของกองทััพ รวมถึึงการส่่ งต่่ อผู้้�ป่่วยอย่่ าง
เหมาะสมจากระบบการดููแลสุุขภาพของประเทศ
ภายใต้้ สััญญาความสััมพัันธ์์ เสรีี
ศููนย์์ การแพทย์์ กองทััพบกทริิปเลอร์์ ในโฮโนลููลูู รััฐฮาวาย ให้้การดููแลที่่�ทันั สมััยแก่่ ผู้�้ป่่วยใน
หมู่่�เกาะแปซิิฟิิกที่่�ห่่างไกล ผ่่ านโครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก วิิกิิมีีเดีีย

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

เส้้ นแบ่่ งเขตวัันสากล

จีีน
เกาะมิิดเวย์์
หมู่่เ� กาะนอร์์ เทิิร์์นมาเรีี ยนา
(สหรััฐฯ)
(สหรััฐฯ)
หมู่่เ� กาะ
กวม (สหรััฐฯ)
มาร์์ แชล
โครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
(พีีไอเอชซีีพีี)
สหพัันธรััฐ
ปาเลา
ไมโครนีีเซีีย

ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์

เส้้ นศููนย์์ สููตร

อิินโดนีีเซีีย

ปาปัั วนิิวกิินีี

นาอููรูู
หมู่่เ� กาะโซโลมอน
วานููอาตูู

มหาสมุุทรใต้้

นิิวแคลิิโดเนีีย
(ฝรั่่�งเศส)

แทสเมเนีีย

ทะเล
แทสมััน

โฮโนลููลูู

มหาสมุุทรแปซิิ ฟิิกเหนืือ
ฮาวายไปยััง
อเมริิ กันั ซามััว
4,183 กิิโลเมตร

โทเคอเลา
(นิิวซีีแลนด์์)

เส้้ นศููนย์์ สููตร

คิิริิบาตีี
ตููวาลูู
โครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
ซามััว
คุุก
ฟิิ จิิ

ออสเตรเลีีย

า
งั ปาเล
ยไปยั เมตร
า
ว
า
ฮ
6 กิิโล
7,36

หมู่่เ� กาะฮาวาย
(สหรััฐฯ)

ตองงา

มาร์์ แชล
(นิิวซีีแลนด์์)

เฟรนช์์พอลิินีีเซีีย
(ฝรั่่�งเศส)

อเมริิ กันั ซามััว (สหรััฐฯ)
วาลิิสและฟููตูนู า
(ฝรั่่�งเศส)

นิิว ซีีแลนด์์

นีีวเว (นิิวซีีแลนด์์)

หมู่่เ� กาะพิิตแคร์์ น
มาร์์ แชล
(สหราชอาณาจัักร)

มหาสมุุทรแปซิิ ฟิิกใต้้
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พ.อ. มาร์์ ก เบอร์์ เนตต์์ แพทย์์ อำ�ำ นวยการประจำำ�โครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก (คนที่่�สอง
จากด้้านซ้้าย) ได้้รัับเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ยกย่่ องด้้านการแพทย์์ ทหารอัันทรงเกีียรติิเมื่่อ� พ.ศ. 2560
เอมีี พาร์์ /หน่่วยบััญชาการสุุขภาพประจำำ�ภููมิิภาค

นายอููเชล ไนโตะ ชาวปาเลา (ซ้้าย) ได้้เข้้ารัับการรัักษาโรคเลืือดจนหายดีีโดยโครงการดููแลสุุขภาพของ
หมู่่�เกาะแปซิิฟิิก นางแมรีี เอ. ทาคาดะ ภรรยาของนายไนโตะ (ขวา) เป็็นผู้้�ประสานงานของโครงการส่่ ง
ต่่ อผู้้�ป่่วยที่่�ปาเลาในฮาวายในช่่ วง 15 ปีีที่่�ผ่่านมา ปััจจุุบััน นายไนโตะเป็็นกงสุุลใหญ่่ ของสาธารณรััฐปา
เลาประจำำ�รััฐฮาวาย กระทรวงสาธารณะสุุขปาเลา

แพทย์์สามารถอััปโหลดรููปภาพได้้ และสถานที่่�บางแห่่งในหมู่่�เกาะ
สามารถทำำ�ซีีทีีสแกนได้้ "
แพทย์์พยายามให้้ คำำ�ปรึึกษาด้้ วยการประชุุมทางไกลผ่่านวิิดีีโอตาม
เวลาจริิ ง ระหว่่างกองบััญชาการป้้องกัันขีีปนาวุุธของกองทััพบกสหรััฐฯ
บนหมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์กับทริ
ั ิ ปเลอร์์ นับตั้้
ั �งแต่่ต้้น พ.ศ. 2535 อย่่างไร
ก็็ตาม เนื่่�องด้้ วยความแตกต่่างของเขตเวลาส่่วนใหญ่่และความสะดวก
ในการส่่งเอกสารและไฟล์์แนบรููปภาพทางอีีเมล โครงการนี้้ �จึึงยกระดัับสู่่�
ระบบผ่่านเว็็บไซต์์แบบ "จััดเก็็บและส่่งต่่อ" สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ฉุกุ เฉิิน
"การดำำ�เนิินการนี้้ �ได้้ ผลดีีสำำ�หรัับแพทย์์ที่นี่่� ่�" พ.อ. เบอร์์ เนตต์์กล่่าว "ใน
อดีีตเคยมีีความพยายามที่่จ� ะทำำ�โทรเวชกรรมแบบประสานเวลา แต่่การ
จััดเก็็บและการส่่งต่่อนั้้�นได้้ ผลที่่ดีี� กว่่า เพราะสามารถอััปโหลดข้้ อมููลเข้้ า
ระบบได้้ แล้้ วส่่งตรงมาถึึงเรา ซึ่่ง� ดร. เพอร์์ สันั และผมจะทำำ�การคััดกรอง"

การตอบแทน

นางแมรีี เอ. ทาคาดะ ไม่่เคยทราบเกี่่�ยวกัับโครงการการดููแลสุุขภาพดััง
กล่่าว จนเมื่่�อมีีการส่่งต่่อนายอููเชล ไนโตะ สามีีของเธอ ไปยัังทริิ ปเลอร์์
เมื่่�อ พ.ศ. 2545 นายไนโตะได้้ รัับการวิินิิจฉัยว่
ั า่ เป็็ นมะเร็็งเม็็ดเลืือด
ขาวชนิิดเซลล์์มีีขนแบบเกิิดขึ้้ �นช้้ า โดยการเข้้ ารัับการรัักษาของนายไน
โตะตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2545 ถึึง 2548 ประสบผลสำำ�เร็็ จอย่่างสมบููรณ์์ "เขา
อยู่่�ที่่�นี่่�เพื่่�อบอกเล่่าเรื่่� องราว" นางทาคาดะกล่่าว "ว่่าเขาเป็็ นหนึ่่�งในผู้้�ที่่�
รอดชีีวิิต" ระหว่่างที่่�นายไนโตะเข้้ ารัับการรัักษา นางทาคาดะได้้ อาสา
ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยรายอื่่�นที่่�มาจากปาเลาให้้ ไปยัังฮาวาย ผู้้�ป่่วยหลายราย
ต้้ องใช้้ ล่า่ ม และยัังต้้ องนั่่�งรถไปพบแพทย์์ตามนััดด้้ วย
ใน พ.ศ. 2548 นางทาคาดะก็็กลายเป็็ นผู้้�ประสานงานอย่่างเป็็ น
ทางการให้้ แก่่โครงการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยของปาเลาในฮาวาย รวมทั้้�งเป็็ นผู้้�
จััดการผู้้�ป่่วยรายกรณีีที่่�มาจากปาเลาไปยัังทริิ ปเลอร์์ "ฉัันตระหนัักว่่านี่่�
เป็็ นความสััมพัันธ์์แบบที่่�เราได้้ รัับฝ่่ายเดีียว" นางทาคาดะกล่่าว "เราเป็็ น
42
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ผู้้�รัับ เราจึึงอยากมอบบางสิ่่�งบางอย่่างเป็็ นการตอบแทนและอยู่่�เคีียง
ข้้ างผู้้�ป่่วยที่่�มาจากปาเลา"

การเดิินทางมายัังฮาวาย

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้ รัับการส่่งต่่อไปยัังทริิ ปเลอร์์ จะต้้ องมีีอาการที่่�ระบุุอย่่างชััดเจน
และสามารถรัักษาได้้ เนื่่�องจากรััฐบาลสหรััฐฯ ไม่่มีีงบสนัับสนุุนความ
จำำ�เป็็ นในระยะยาวซึ่่ง� มีีครุุภัณ
ั ฑ์์ทางการแพทย์์เข้้ ามาเกี่่�ยวข้้ อง เช่่น การ
ฟอกไต ผู้้�ป่่วยต้้ องมีีแนวโน้้ มในทางที่่�ดีีที่่�จะกลัับมาสุุขภาพดีี เพื่่�อใช้้ ชีีวิิต
อยู่่�บนหมู่่�เกาะหลัังจากเข้้ ารัับการรัักษาหายแล้้ ว
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ได้้ รัับการส่่งตััวไปยัังฮาวาย โครงการดัังกล่่าวจะ
ชำำ�ระค่่าตั๋๋�วเครื่่� องบิินไป-กลัับโฮโนลููลูู รวมถึึงค่่าดููแลผู้้�ป่่วยในและผู้้�ป่่วย
นอกให้้ แต่่ไม่่รวมค่่าครุุภัณ
ั ฑ์์ทางการแพทย์์ ค่่าเดิินทางไป-กลัับคลิินิิก
หรืือค่่าอาหาร
แม้้ ว่า่ ทุุกเกาะจะสามารถปรึึกษาหารืือกัับทริิปเลอร์์ ได้้ แต่่รััฐบาล
ของหมู่่�เกาะนั้้�น ๆ ต้้ องจััดหาที่่�พักั ในฮาวายเพื่่�อให้้ สามารถส่่งต่่อผู้้�ป่่วย
ได้้ ตอนนี้้ �มีีเฉพาะรััฐบาลของรััฐโปนเปในสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย หมู่่�
เกาะมาร์์ แชลล์์ และปาเลาเท่่านั้้�นที่่�มีีที่่�พักั ให้้
ปาเลาจััดหาที่่�พักั ในฮาวายให้้ ผู้�ป่้ ่ วยสููงสุุด 8 ราย และสมาชิิกใน
ครอบครััว 8 คนต่่อครั้้�ง "ตอนนี้้ �เรามีีผู้้�เข้้ าพัักเต็็มจำำ�นวนแล้้ ว" นางทาคา
ดะกล่่าว
การระบาดของโควิิด-19 ทั่่�วโลกส่่งผลให้้ ทางโครงการระงัับการรัับผู้้�
ป่่ วยรายใหม่่ที่่�ทริิปเลอร์์ ชั่่ว� คราว ทั้้�งนี้้ � ผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาตััวในฮาวายอยู่่�แล้้ ว
จะได้้ รัับการดููแลต่่อไปและจะกลัับบ้้านได้้ หลังั จากหายดีีแล้้ ว

โอกาสในการเรีียนรู้้�

แพทย์์มากกว่่า 50 คนจากทั่่�วทั้้�งหมู่่�เกาะสามารถส่่งต่่อผู้้�ป่่วยจากคลิินิกิ
ของตน หรืือปรึึกษาหารืือกัับแพทย์์ที่ทริ
่� ิปเลอร์์ ได้้ การดำำ�เนิินการเช่่นนั้้�น

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านหูู จมููก และลำำ�คอจากศููนย์์ การแพทย์์ กองทััพบกทริิปเลอร์์ ดำำ�เนิิน
การรัักษาพยาบาลในปาเลาเมื่่อ� พ.ศ. 2559 และคััดกรองผู้้�ป่่วยที่่�อาจต้้องผ่่ าตััด
กองทััพบกสหรััฐฯ

ธรรมดาหนััก 90 ปอนด์์ (ประมาณ 40 กก.) ออกจากร่่างกายของผู้้�
หญิิงคนหนึ่่�งบนหมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์
บางครั้้�ง โรคภััยไข้้ เจ็็บก็็มีีลักั ษณะเฉพาะตามสิ่่�งแวดล้้ อม เช่่น เด็็ก
ชายคนหนึ่่�งจากรััฐคอสไรในสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย ล้้ มลงบนเครื่่� อง
กะเทาะมะพร้้ าว (ส่่วนปลายแหลมฝัั งอยู่่�ในดิิน) จนทำำ�ให้้ หลอดลมฉีีก
ขาด ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ เกิิดภาวะมีีอากาศในเนื้้ �อเยื่่�อที่่�เป็็ นอัันตรายถึึงชีีวิิต ก่่อน
เข้้ ารัับการผ่่าตััดโดยกุุมารศััลยแพทย์์ที่่�ทริิปเลอร์์ เด็็กคนดัังกล่่าวกลัับ
บ้้ านด้้ วยอาการที่่�ดีีขึ้้ �นหนึ่่�งสััปดาห์์หลังั การผ่่าตััด

ชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไป

เมื่่�อผู้้�ป่่วยได้้ รัับการรัักษาหายดีีแล้้ ว ไม่่ว่า่ จะด้้ วยการปรึึกษาหารืือผ่่าน
ทางโทรศััพท์์และเว็็บไซต์์ หรืือการเดิินทางไปทริิ ปเลอร์์ สายสััมพัันธ์์ชั่่ว�
ชีีวิิตจะเกิิดขึ้้ �นระหว่่างผู้้�ให้้ การรัักษากัับผู้้�ป่่วย "ผู้้�ป่่วยเมื่่�อ 20 ปีีก่่อน
ตามหาผมในเฟซบุ๊๊�ก" พ.อ. เบอร์์ เนตต์์กล่่าว "เราพบกรณีีผู้้�ป่่วยบางราย
ที่่�แทบไม่่น่า่ เชื่่�อ และเราจะจดจำำ�ผู้้�ป่่วยเหล่่านั้้�นอย่่างไม่่มีีวันั ลืืม"
นางทาคาดะเดิินทางกลัับปาเลาเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 และ
ได้้ ติดิ ต่่อกัับเด็็กชายมััธยมปลายคนหนึ่่�งที่่�เข้้ ารัับการรัักษาโรคหััวใจที่่�
ทริิ ปเลอร์์ เมื่่�อเขาอายุุ 3 ขวบ "เด็็กชายคนนั้้�นถามว่่า 'คุุณจำำ�ผมได้้ ไหม
ตอนนี้้ �ผมเป็็ นนัักบาสเกตบอล แม่่บอกผมว่่าผมเคยเป็็ นคนไข้้ ของคุุณ
'" นางทาคาดะเล่่า ประสบการณ์์เช่่นนี้้ �ทำำ�ให้้ การทำำ�งานมีีคุุณค่่ามาก "
เรามีีผู้้�ป่่วยซึ่่�งกลัับมาที่่�นี่่�ในอีีก 20 ปีี ให้้ หลังั เพื่่�อเป็็ นพยานแก่่โครงการ
หมายถึึงพวกเขากำำ�ลังั มอบประสบการณ์์อันั มีีค่่าให้้ แก่่แพทย์์ฝึึกหััดที่่�
นี้้ �" นางทาคาดะกล่่าว "และความสััมพัันธ์์ที่่�ฉันั มีีกัับผู้้�ให้้ ความช่่วยเหลืือ
ทริิปเลอร์์ ซึ่่ง� กำำ�ลังั พบเจอโรคภััยไข้้ เจ็็บต่่าง ๆ ที่่ไ� ม่่ค่อ่ ยพบในสหรััฐฯ
เหล่่านี้้ �ได้้ พัฒ
ั นาขึ้้ �นในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา พวกเขาทำำ�ให้้ ฉันั รู้�สึ้ กึ เหมืือน
พ.อ. เบอร์์ เนตต์์กล่่าว บางครั้้�ง ผู้้�ป่่วยที่่ม� าจากเกาะวงแหวนรอบนอกเป็็ น ได้้ เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของสิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั "
โรคมะเร็็งขั้้�นรุุนแรงโดยมีีแผลขนาดใหญ่่ที่ศีี่� รษะและลำำ�คอ ซึ่่ง� ถ้้ าอยู่่�ใน
ดร. เกรกอรีี เดเวอร์์ กุุมารแพทย์์ชาวปาเลา จำำ�ได้้ ว่า่ มีีเคยผู้้�ป่่วย
สหรััฐฯ คงได้้ รัับการรัักษาไปนานก่่อนหน้้ านี้้ �แล้้ ว พ.อ. เบอร์์ เนตต์์กล่่าว
เป็็ นเด็็กชายคนหนึ่่�งเข้้ าห้้ องฉุุกเฉิินของโรงพยาบาลแห่่งชาติิเบเลาด้้ วย
ว่่า การมาที่่ทริ
� ิปเลอร์์ "เป็็ นโอกาสเดีียวที่่ผู้� �ป่้ ่ วยเหล่่านี้้ �จะรอดชีีวิิต"
อาการปวดศีีรษะ เมื่่�อทำำ�ซีีทีีสแกนพบก้้ อนเนื้้ �อ จึึงมีีการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยราย
โรคมะเร็็ งอื่่�น ๆ ที่่�เชื่่�อมโยงกัับประเพณีีท้้ องถิ่่�น เช่่น ผู้้�คนบนเกาะ
นี้้ �ไปยัังเว็็บไซต์์ของโครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกเพื่่�อทำำ�การ
จำำ�นวนมากเคี้้ �ยวหมากซึ่่ง� เป็็ นเมล็็ดจากต้้ นปาล์์มชนิิดหนึ่่�ง โดยจะบด
แปลผลของรููปภาพ หลัังจากวิินิิจฉัยจึ
ั งึ พบว่่าเป็็ นเนื้้ �องอกของเยื่่�อหุ้้�ม
หรืือหั่่�นหมากเป็็ นแว่่น ๆ จากนั้้�นห่่อไว้้ ในใบไม้้ และเคลืือบด้้ วยมะนาว
สมอง ซึ่่ง� เป็็ นเนื้้ �องอกที่่�พัฒ
ั นาจากเยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ที่่�อยู่่�รอบสมองและ
แล้้ วจึึงเคี้้ �ยว บางครั้้�งก็็ผสมยาสููบเข้้ าไปจึึงทำำ�ให้้ เกิิดสารก่่อมะเร็็งและ ไขสัันหลััง
ส่่วนผสมที่่�ทำำ�ให้้ เสพติิด "ฟัั นของคนที่่�เคี้้ �ยวหมากจะกลายเป็็ นสีีแดงสด
แพทย์์ที่่�ทริิปเลอร์์ ได้้ นำำ�ก้้อนเนื้้ �องอกธรรมดาออก และปลููกถ่่ายชัันต์์
เมื่่�อคายออกมาแล้้ วจะเป็็ นสีีแดงสด" พ.อ. เบอร์์ เนตต์์กล่่าว "ทำำ�ให้้ เสพ เข้้ าไปเพื่่�อลดการสะสมของเหลว ในที่่�สุดุ เด็็กชายคนนั้้�นก็็ได้้ เข้้ ารัับการ
ติิดอย่่างไม่่น่า่ เชื่่�อ"
ผ่่าตััดครั้้�งที่่�สองที่่�ทริิปเลอร์์ ตามรายงานของ ดร. เดเวอร์์ อดีีตผู้้�อำำ�นวย
เด็็กที่่มีี� ภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่คืือกรณีีที่่พบบ่
� อ่ ยเกี่่ย� วกัับอาการ
การโรงพยาบาลและสถานบริิ การคลิินิิกของกระทรวงสาธารณสุุขปา
ทางหูู จมููก คอ ในการส่่งตััวต่่อไปยัังทริิปเลอร์์ โรคมะเร็็งช่่องปากพบอย่่าง เลา ปัั จจุบัุ นั เมื่่�อเวลาผ่่านมาเกืือบหนึ่่�งทศวรรษ ผู้้�ป่่วยคนดัังกล่่าวก็็ไม่่
แพร่่หลายในปาเลา รวมถึึงรััฐยาปและโปนเปในสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้ องกลัับไปที่่�ฮาวายเพื่่�อเข้้ ารัับการรัักษาเพิ่่�มเติิมแล้้ ว
เป็็ นสถานที่่ที่� ทั้้่� �งผู้้�ชายและผู้้�หญิิงต่่างเคี้้ �ยวหมากผสมยาสููบ ตามรายงาน
ดร. เดเวอร์์ กล่่าวว่่า หากไม่่มีีโครงการนี้้ � กรณีีที่่�เกิิดขึ้้ �นอาจมีีผลลััพธ์์
ของโครงการดููแลสุุขภาพของหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกที่่� พ.อ. เพอร์์ สันั เขีียน
ที่่�แตกต่่างไปโดยสิ้้ �นเชิิง "นี่่�เป็็ นเพีียงเรื่่� องราวหนึ่่�งที่่�แสดงให้้ เห็็นถึึง
รายงานดัังกล่่าวระบุุว่า่ โครงการโทรเวชกรรมมีีประโยชน์์อย่่างมาก คุุณค่่าทางมนุุษยธรรมของโครงการนี้้ �ที่่�มีีต่่อหมู่่�เกาะ" ดร. เดเวอร์์ กล่่าว
ในการเข้้ าถึึงผู้้�ป่่วยที่่�เป็็ นมะเร็็งปากมดลููก ผู้้�หญิิงที่่�เป็็ นมะเร็็งมดลููกและ "ผู้้�ป่่วยรายนั้้�นมาจากครอบครััวที่่�ยากจน ครอบครััวซาบซึ้้ �งใจเป็็ นอย่่าง
มะเร็็ งรัังไข่่ขั้้ �นรุุนแรงแต่่สามารถรัักษาได้้ จะได้้ รัับการรัักษาในโครงการ มากที่่�ศููนย์์การแพทย์์กองทััพบกทริิ ปเลอร์์ ช่ว่ ยชีีวิิตเขา และทำำ�ให้้ เขา
นี้้ � โดยครั้้�งหนึ่่�ง ศััลยแพทย์์ของทริิ ปเลอร์์ ได้้ ผ่า่ ตััดนำำ�เนื้้ �องอกถุุงน้ำำ ��รัังไข่่ กลายเป็็ นที่่�ปรึึกษาด้้ านการใช้้ สารในทางที่่�ผิิดในเวลาต่่อมาได้้ " o
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การเดิิ
น
ทาง
สู่่�

การพึ่่งพาตนเอง
แรงงานในเนปาลทำำ�ดอกไม้้จากเปลืือกไม้้ล็็อกตาและเตรีียมส่่ งออก
เจสััน ฮููสตััน/องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ

การช่่ วยเหลืือด้้ านการพััฒนา
ช่่ วยให้้ ประเทศในอิินโดแปซิิฟิิก
ช่่ วยเหลืือตนเองได้้
นาย บรููซ แมกฟาร์์ แลนด์์/องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ

ผู้้�

เชี่่�ยวชาญด้้ านกลาโหมหลายคนไม่่ได้้ คิดิ ว่่าความช่่วยเหลืือด้้ าน
การพััฒนาเป็็ นเครื่่� องมืือด้้ านความมั่่�นคงในทัันทีี แต่่กระนั้้�น การ
สนทนาเชิิงยุุทธศาสตร์์ เกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงของชาติิในภููมิิภาคอิิน
โดแปซิิฟิิกทุุกครั้้�งก็็จะดำำ�เนิินไปสู่่�ด้้ านการปกครอง การศึึกษา สุุขภาพ
เศรษฐศาสตร์์ และด้้ านอื่่�น ๆ ซึ่่ง� เป็็ นด้้ านที่่�อยู่่�นอกเหนืือกิิจกรรมด้้ าน
กลาโหมแบบดั้้�งเดิิมในที่่�สุดุ เนื่่�องจากความมั่่�นคงของชาติิขึ้้ �นอยู่่�กัับมิิติิ
ทางสัังคมที่่�หลากหลาย
สหรััฐอเมริิ กามีีวิิสัยทั
ั ศั น์์ร่่วมกัับหลายประเทศที่่�มีีความคิิดคล้้ ายกััน
นั่่�นคืือ แนวคิิดอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง ซึ่่ง� ทุุกประเทศจะเจริิ ญ
รุ่่�งเรืืองไปด้้ วยกัันในฐานะรััฐอธิิปไตยที่่�เป็็ นเอกราช อย่่างไรก็็ตาม ทุุก
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ชาติิต้้องเผชิิญกัับภัยคุ
ั กุ คามทั้้�งภายในและภายนอก ผู้้�กระทำำ�การชั่่�ว
ร้้าย ตั้้�งแต่่อาชญากรข้้ ามชาติิและผู้้�ก่่อการร้้ายไปจนถึึงอำำ�นาจเผด็็จการ
ที่่�กดขี่่�ผู้�อื่่้ �น ต่่างพยายามที่่�จะสั่่�นคลอนประเทศที่่�เปราะบาง ช่่วงชิิง
ความมั่่�งคั่่�งและอำำ�นาจอธิิปไตย และทำำ�ให้้ ประเทศเหล่่านั้้�นกลายเป็็ น
เมืืองขึ้้ �นของตน ซึ่่ง� เป็็ นการบ่่อนทำำ�ลายความมั่่�นคง ความเจริิ ญรุ่่�งเรืือง
และโอกาสสำำ�หรัับทุกุ คนในอิินโดแปซิิฟิิก ทุุกประเทศในภููมิิภาคต่่าง
รู้�สึ้ กึ ถึึงความเสีียหายที่่�ผู้� ก้ ระทำำ�การชั่่�วร้้ายเหล่่านี้้ �ก่่อขึ้้ �น รััฐต่่าง ๆ ต้้ อง
ร่่วมกัันป้้องกัันภััยคุกุ คามเหล่่านี้้ � เช่่นเดีียวกัับที่่�ต้้องร่่วมกัันป้้องกัันภััย
คุุกคามความมั่่�นคงแบบดั้้�งเดิิม หากประยุุกต์์ใช้้ ความช่่วยเหลืือด้้ านการ
พััฒนาได้้ ดีี จะมีีประโยชน์์มากกว่่าการช่่วยบรรเทาความทุุกข์์ยากของ
มนุุษย์์ นอกจากนี้้ � ยัังสามารถใช้้ เพื่่�อทำำ�ให้้ ชุมุ ชนและประเทศต่่าง ๆ เข้้ ม
แข็็งขึ้้ �นต่่ออิิทธิิพลที่่�ชั่่ว� ร้้าย
การเดิินทางสู่่�การพึ่่�งพาตนเอง เป็็ นคำำ�ที่่�องค์์กรเพื่่�อการพััฒนา
ระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ใช้้ อธิิบายวิิธีีการทำำ�งานร่่วมกัับประเทศหุ้้�น
ส่่วนเพื่่�อช่่วยเหลืือตลอดเส้้ นทางการพััฒนาของประเทศเหล่่านั้้�นเอง
แนวทางนี้้ �อ้้ างอิิงจากประสบการณ์์อันั ลึึกซึ้้ �งที่่�องค์์กรเพื่่�อการพััฒนา
ระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ได้้ รัับตลอดช่่วง 50 ปีี ที่่�ผ่า่ นมาในการขัับ
เคลื่่�อนความก้้ าวหน้้ าของโลกผ่่านการใช้้ ความช่่วยเหลืือต่่างประเทศ
ของสหรััฐฯ ที่่�ผลักั ดัันให้้ หลายสิ่่�งหลายอย่่างเกิิดขึ้้ �น ความช่่วยเหลืือ
สร้้างผลกระทบที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ เมื่่�อรวมเข้้ ากัับความมุ่่�งมั่่�นและศัักยภาพ
ในหมู่่�ประชาชน ชุุมชน ภาคเอกชน และรััฐบาลของประเทศหุ้้�นส่่วน สิ่่�ง
ที่่�องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ทำำ�เป็็ นส่่วนใหญ่่
นั้้�นมีีเป้้าหมายเพื่่�อช่่วยเหลืือประเทศหุ้้�นส่่วนในการปลููกฝัั งความมุ่่�งมั่่�น
และศัักยภาพของตน ช่่วยให้้ ประเทศเหล่่านั้้�นกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์และ
เส้้ นทางของตนเอง ตลอดจนช่่วยสร้้างการพึ่่�งพาตนเองและความพร้้ อม
รัับมืือ
องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ให้้ คำำ�จำำ�กัดั ความ
ของการพึ่่�งพาตนเองว่่าหมายถึึงศัักยภาพในการวางแผน จััดหาเงิินทุุน
และปรัับใช้้ วิิธีีการแก้้ ปััญหากัับความท้้ าทายด้้ านการพััฒนาในท้้ องถิ่่�น
รวมถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานเหล่่านี้้ �ให้้ สำำ�เร็็ จอย่่างมีีประสิิทธิิผล
ครอบคลุุม และมีีความรัับผิิดชอบ คำำ�จำำ�กัดั ความนี้้ �เป็็ นพื้้ �นฐานให้้ แก่่
แนวทางการช่่วยเหลืือต่่างประเทศ ซึ่่ง� สะท้้ อนให้้ เห็็นถึึงทั้้�งหลัักฐานที่่�
หน่่วยงานได้้ รวบรวมและค่่านิิยมที่่�ค้ำำ ��จุุนการทำำ�งานขององค์์กรเพื่่�อการ

พััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ เมื่่�อประเทศต่่าง ๆ พึ่่�งพาตนเองมาก ได้้ แก่่ การจััดหาเงิินทุุนเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเอง และการมีีส่่วนร่่วมของ
ขึ้้ �น ประเทศเหล่่านั้้�นก็็จะสามารถกำำ�หนดเส้้ นทางการพััฒนาของตนเอง ภาคเอกชน การจััดหาเงิินทุุนเพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองเป็็ นแนวทางในการ
และหาหนทางจััดการกัับอุปุ สรรคระหว่่างทางได้้ โดยการพึ่่�งพาตนเอง
เสริิ มสร้้างความสามารถของประเทศให้้ บริิหารจััดการทรััพยากรของ
นั้้�นหมายรวมถึึงความพร้้ อมรัับมืือ ซึ่่ง� องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่าง
ตนเองได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น ขณะที่่�การมีีส่่วนร่่วมของภาคเอกชนจะส่่งเสริิ มสภาพ
ประเทศของสหรััฐฯ ให้้ คำำ�จำำ�กัดั ความว่่าเป็็ นความสามารถของผู้้�คน
แวดล้้ อมตลาดให้้ แข็็งแกร่่งและส่่งเสริิ มวิิธีีการแก้้ ปััญหาความท้้ าทายใน
ครััวเรืือน ชุุมชน ประเทศ และระบบในการบรรเทา ปรัับตัวั ให้้ เข้้ ากัับ
การพััฒนาที่่�มีีแรงกระตุ้้�นมาจากตลาด องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่าง
และฟื้้น� ฟููจากอาการตกใจและความเครีียดในลัักษณะที่่�ลดความเปราะ ประเทศของสหรััฐฯ มีีส่่วนร่่วมกัับรััฐบาลหุ้้�นส่่วนเพื่่�อมุ่่�งเน้้ นไปที่่�การ
บางในระยะยาวและเอื้้ �อต่่อการเติิบโตแบบครอบคลุุม
สร้้างความมุ่่�งมั่่�นและศัักยภาพ ซึ่่ง� เป็็ นการเสริิ มสร้้างความร่่วมมืือใน
การพึ่่�งพาตนเองและความพร้้ อมรัับมืือเป็็ นส่่วนประกอบที่่�สำำ�คัญ
ั
ขณะที่่�การพึ่่�งพาตนเองเติิบโตขึ้้ �น โดยใช้้ โครงการและกิิจกรรมเฉพาะ
ในต้้ นแบบขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ซึ่่ง� สม เพื่่�อให้้ บรรลุุผลลััพธ์์นี้้ �
เหตุุสมผล เมื่่�อมองดููบรรดาประเทศที่่�มีีเสถีียรภาพและประสบความ
แม้้ ว่า่ การที่่�ประเทศและสัังคมต่่าง ๆ กำำ�หนดเส้้ นทางการพึ่่�งพา
สำำ�เร็็ จมากที่่�สุดุ ในโลก ประเทศเหล่่านั้้�นเป็็ นประเทศที่่�มีีประชากรที่่�ได้้ รัับ ตนเองด้้ วยตนเองจะเป็็ นเรื่่� องสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง แต่่จากประสบการณ์์ของ
การศึึกษาดีี มีีสุุขภาพดีี และเจริิ ญรุ่่�งเรืือง ซึ่่ง� มีีส่่วนร่่วมในเศรษฐกิิจที่่�มีี องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ทำำ�ให้้ ทราบว่่าบาง
พลวััตและไม่่แบ่่งแยก พร้้ อมกัับรััฐบาลที่่�มีีความสามารถและตอบสนอง เส้้ นทางได้้ ผลดีีกว่่าเส้้ นทางอื่่�น ๆ วิิธีีการแก้้ ปััญหาแบบอ้้ างอิิงตลาด
ต่่อพลเมืืองของตน ในทางกลัับกันั เมื่่�อประชากรทุุกข์์
ยากและเศรษฐกิิจทรุุดโทรมลง จะส่่งผลให้้ เกิิดความ
ความช่ว่ ยเหลืือสร้้างผลกระทบที่่ยิ่่งใหญ่่ที่่สุุดเมื่่อรวมเข้้า
ไร้้เสถีียรภาพและความลำำ�บากยากแค้้ น เมื่่�อรััฐบาล
ล้้ มเหลวในการทำำ�หน้้าที่่�รัับใช้้ ประชาชนทั้้�งปวง ความ
กัับความมุ่่�งมั่่นและศัักยภาพในหมู่่�ประชาชน ชุุมชน ภาค
ไม่่สงบจะเกิิดขึ้้ �น ซึ่่ง� หากไม่่ได้้ รัับการแก้้ ไขก็็จะนำำ�ไปสู่่�
เอกชน และรััฐบาลของประเทศหุ้้�นส่่วน
ความไม่่มั่่น� คงและความวุ่่�นวายในที่่�สุดุ
ในระยะยาว ความมั่่�นคงที่่�ยั่่ง� ยืืนในภููมิิภาคนี้้ �ขึ้้ �น
อยู่่�กัับการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเท่่าเทีียมของทุุกประเทศภายใต้้ ความเข้้ าใจ โดยร่่วมมืือกัับภาคเอกชนมีีแนวโน้้ มที่่�จะมีีความยั่่�งยืืนมากกว่่าการ
ร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับหลักั นิิติิธรรม การใช้้ อำำ�นาจอธิิปไตยอย่่างเต็็มที่่� และ
ลงทุุนเพีียงครั้้�งเดีียวที่่�ตอบสนองเพีียงความต้้ องการเฉพาะหน้้ าเท่่านั้้�น
การค้้ นหาศัักยภาพที่่�ตนเองเป็็ นผู้้�กำำ�หนด การแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรมและ
การใช้้ แนวทางปฏิิบัติั ิด้้านการพััฒนาแบบครอบคลุุมตั้้�งแต่่ต้้นทำำ�ให้้
ตลาดที่่�เสรีี ยุุติิธรรม และเปิิ ดกว้้ าง ทั้้�งในเชิิงพาณิิชย์์และในเชิิงแนวคิิด ได้้ ผลลััพธ์์เชิิงบวกเร็็วขึ้้ �น และก่่อให้้ เกิิดความมุ่่�งมั่่�นจากสัังคมโดยรวม
นั้้�น ช่่วยให้้ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างชุุมชนและระหว่่างประเทศเกิิดสมดุุล
นอกจากนี้้ � การเริ่่� มด้้ วยแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ่�โปร่่งใสและมีีความรัับผิิดชอบ
เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพและความเจริิ ญรุ่่�งเรืือง ในการสร้้างความมั่่�นคง
และการคงไว้้ ซึ่่ง� หลัักการเหล่่านั้้�นในทุุกระดัับของรััฐบาลและสัังคม ยััง
ทั้้�งในระดัับประเทศและระหว่่างประเทศ แต่่ละประเทศจะต้้ องเอาชนะ ช่่วยผลัักดัันให้้ เกิิดความสำำ�เร็็จอีีกด้้ วย การสร้้างศัักยภาพของมนุุษย์์
ความเปราะบางของตนและกลายเป็็ นรััฐที่่�พร้้อมรัับมืือ พึ่่�งพาอำำ�นาจ
และศัักยภาพของสถาบัันทั่่�วทั้้�งภาคเศรษฐกิิจ ประชาสัังคม รััฐบาล
อธิิปไตยของตนเอง และเป็็ นรััฐเอกราช รวมทั้้�งได้้ รัับการยอมรัับจาก
และประชากร เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างความสมดุุลแก่่วิิธีีการแก้้ ปััญหา
ประชาคมโลกอย่่างสมบููรณ์์
เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าวิิธีีการแก้้ ปััญหาเหล่่านั้้�นจะคงอยู่่�ต่อ่ ไป
องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ทำำ�ให้้ แนวทาง
ความช่่วยเหลืือด้้ านการพััฒนาช่่วยเสริิ มสร้้างด้้ านกลาโหมและการ
นี้้ �เป็็ นจริิ งผ่่านแนวทางการดำำ�เนิินงานระดัับประเทศ ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ น
ทููตเพื่่�อปกป้้องความมั่่�นคงในอิินโดแปซิิฟิิก แนวทางการเดิินทางสู่่�การ
เครื่่� องมืือหลัักที่่�ทำำ�ให้้ มองเห็็นภาพขององค์์กรเกี่่�ยวกัับการจััดการด้้ าน
พึ่่�งพาตนเองขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ช่่วย
การพึ่่�งพาตนเองในประเทศที่่�กำำ�หนด โดยอ้้ างอิิงจากตััวชี้้ �วััดภายนอกที่่� ขจััดภััยคุกุ คามจากต้้ นกำำ�เนิิด เสริิ มสร้้างโอกาสทางเศรษฐกิิจและความ
เป็็ นสาธารณะ 17 ข้้ อซึ่่ง� สรุุปแนวคิิดเกี่่�ยวกัับความมุ่่�งมั่่�นและขีีดความ สััมพัันธ์์ทางการค้้ า สร้้างความก้้ าวหน้้ าแก่่เสรีีภาพและประชาธิิปไตย
สามารถในหลากหลายมิิติิ ทางองค์์กรได้้ จัดั ทำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงาน
รวมทั้้�งให้้ ความสััมพัันธ์์ที่่�เชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อรัับรองว่่าพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วน
ระดัับประเทศรายปีี ให้้ แก่่ประเทศทั้้�งหมด 137 ประเทศที่่�มีีรายได้้ ต่ำำ��
จะอยู่่�เคีียงข้้ างผู้้�ที่่�ลำำ�บากเมื่่�อเกิิดภััยพิิบัติั ิ ภายใต้้ ความพยายามของ
และปานกลางตามการจำำ�แนกของธนาคารโลก และทำำ�ให้้ แนวทางเหล่่า สหรััฐฯ พัันธมิิตร และหุ้้�นส่่วนที่่�มีีความคิิดคล้้ ายกััน ท้้ ายที่่�สุดุ เป้้าหมาย
นั้้�นเข้้ าถึึงได้้ โดยสาธารณะ ดููแนวทางการดำำ�เนิินงานระดัับประเทศได้้ ที่่� ของความช่่วยเหลืือต่่างประเทศของทางองค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่าง
https://selfreliance.usaid.gov/
ประเทศของสหรััฐฯ ต้้ องเป็็ นการกำำ�จัดั ความจำำ�เป็็ นในการมีีอยู่่�ของ
แนวทางการดำำ�เนิินงานเหล่่านี้้ �ใช้้ เพื่่�อประเมิินว่่าประเทศหนึ่่�ง ๆ
หน่่วยงานเอง ทุุกประเทศและทุุกเขตแดนจะประสบความสำำ�เร็็จเมื่่�อ
อยู่่� ณ จุุดใดในเส้้ นทางการพััฒนา ซึ่่ง� การสนทนากัับรััฐบาลที่่�เป็็ นหุ้้�น
ต่่างฝ่่ายต่่างประสบความสำำ�เร็็ จ
ส่่วน ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียอื่่�น ๆ ช่่วย
นายบรููซ แมกฟาร์์ แลนด์์ เป็็ นที่่�ปรึึกษาอาวุุโสด้้ านการพััฒนาขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศ
เพิ่่�มพููนความเข้้ าใจในวิิถีีที่่�ประเทศนั้้�น ๆ มุ่่�งไป จากจุุดนั้้�น องค์์กรเพื่่�อ
ของสหรััฐฯ แห่่งกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก บทความนี้้ �เรีียบเรีียงจาก
การพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ จะสามารถใช้้ ทุกุ แนวทางที่่�
กรอบการทำำ�งานด้้ านนโยบายขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ โดยความคิิดเห็็น
ในบทความเป็็ นของผู้้�เขีียนเอง
มีีเพื่่�อเร่่งกระบวนการได้้ แนวทางสองอย่่างที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง
IPD FORUM

45

สหรัั ฐฯ เพิ่่�มความช่่ วยเหลืือแก่่ ประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ส

หรััฐอเมริิกามีีความมุ่่�งมั่่�นมาอย่่างยาวนานต่่อประเทศเพื่่�อนบ้้ านใน
อิินโดแปซิิฟิิกและมิิตรประเทศ ในการส่่งเสริิมแนวคิิดภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิกที่่ส� งบ เสรีี และเปิิ ดกว้้ าง สิ่่�งที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั เพิ่่�มขึ้้ �นสำำ�หรัับสหรััฐฯ
คืือความสััมพัันธ์์และการมีีส่่วนร่่วมกัับทั่่ว� ทั้้�งภููมิิภาคเมลานีีเซีีย ไมโครนีีเซีีย
และพอลิินีีเชีีย
ในระหว่่างการประชุุมกัับผู้้�นำ�ป
ำ ระเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกในการประชุุม
สมััชชาสหประชาชาติิเมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 นายไมค์์ ปอมเปโอ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ ได้้ ประกาศมอบเงิินช่่วย
เหลืือก้้ อนใหม่่จำ�ำ นวน 65 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2 พัันล้้ านบาท)
ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนเพิ่่�มเติิมจากเงิินช่่วยเหลืือจำำ�นวน 36.5 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 1.1 พัันล้้ านบาท) ที่่ป� ระกาศมอบให้้ ในการประชุุมประเทศหมู่่�
เกาะแปซิิฟิิกครั้้�งที่่� 50 เมื่่�อเดืือนก่่อนหน้้ า นอกเหนืือจากความมุ่่�งมั่่�นดััง
กล่่าวแล้้ ว สหรััฐฯ ยัังลงทุุนเป็็ นมููลค่่า 350 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
1.08 หมื่่�นล้้ านบาท) ต่่อปีีในโครงการ ความช่่วยเหลืือ และปฏิิบัติั กิ าร
ต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างอนาคตที่่รุ่่�� งเรืืองมากขึ้้ �นสำำ�หรัับภููมิภิ าคนี้้ � ตามรายงานของ
กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ
กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ กล่่าวว่่า "สหรััฐอเมริิกาได้้ ร่่วมมืือและ
จะร่่วมมืือกัับหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกต่่อไป เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้ าทายระดัับโลก
และระดัับภููมิภิ าค รวมทั้้�งส่่งเสริิมความมั่่�นคงและเสถีียรภาพระดัับภููมิภิ าค
สร้้างความก้้ าวหน้้ าแก่่การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน จััดการความท้้ าทายทางสิ่่�ง

แวดล้้ อม ตอบสนองต่่อภััยธรรมชาติิ และเสริิมสร้้างความผููกพัันระหว่่าง
ผู้้�คนด้้ วยกััน"
สหรััฐฯ ให้้ ความช่่วยเหลืือครั้้�งใหม่่แก่่ภููมิภิ าคนี้้ �เป็็ นมููลค่่ามากกว่่า 100
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.11 พัันล้้ านบาท) ภายใต้้ คำ�มั่่
ำ น� สััญญา
แปซิิฟิิกซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของยุุทธศาสตร์์ อินิ โดแปซิิฟิิก โดยองค์์กรเพื่่�อการ
พััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ ให้้ ความช่่วยเหลืือครั้้�งใหม่่เป็็ นมููลค่่า
มากกว่่า 63 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.96 พัันล้้ านบาท) ซึ่่ง� มากกว่่า
ความช่่วยเหลืือด้้ านการพััฒนาเป็็ นสองเท่่าจากปีีก่่อนหน้้ านี้้ � ตามรายงาน
ของกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ
รายละเอีียดการใช้้ จ่า่ ยเงิินเพื่่�อการมีีส่่วนร่่วมในแปซิิฟิิกที่่ก� ระทรวงการ
ต่่างประเทศสหรััฐฯ ระบุุ มีีดัังนี้้ �
• การปรั บปรุ งความพร้ อมรั บมือต่ อความท้ าทายทางสิ่ง
แวดล้ อม:สหรัฐฯ วางแผนที่จะทุม่ เงิน 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ
311 ล้ านบาท) เพื่อให้ การสนับสนุนความพร้ อมรับมือต่อภัยพบิ ตั ิ การ
พยากรณ์อากาศ และเพื่อแก้ ไขความท้ าทายทางสิง่ แวดล้ อมในภูมภิ าค
แปซิฟิก โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า "สหรัฐอเมริกา
ตระหนักว่าการจัดการความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้ อมและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศเป็ นสิง่ ส�ำคัญอันดับต้น ๆ ในแปซิฟิก
เนื่องจากภัยคุกคามที่เกิดจากระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ ้นและความเปราะบาง
ของภูมภิ าคต่อภัยพบิ ตั ทิ างธรรมชาติ"

ผู้้�ได้้ รัับเงิินช่่ วยเหลืือจากองค์์ กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่ างประเทศ
ของสหรัั ฐฯ ในอิินโดแปซิิฟิิก 25 อัันดัับแรก
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ที่่�มา: องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ
https://results.usaid.gov/results/sector?fiscalYear=2018
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การเสริมสร้ างความร่ วมมือด้ านความมั่นคง:กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ จะส่งที่ปรึกษาไปยังฟิ จิ ปาเลา และหมูเ่ กาะโซโลมอนเพื่อเสริม
สร้ างความมัน่ คง ในฟิ จิ จะมีการส่งที่ปรึกษานโยบายยุทธศาสตร์ ด้าน
กลาโหมและการปฏิรูปการวางแผนให้ เข้ าร่วมกับกระทรวงกลาโหมฟิ จิ
ในปาเลา ที่ปรึกษาที่เข้ าร่วมกับแผนกบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลของ
กระทรวงยุตธิ รรมจะช่วยเหลือในการเริ่มด�ำเนินการศูนย์กฎหมายทาง
ทะเลแห่งใหม่ ในหมูเ่ กาะโซโลมอน ที่ปรึกษาที่เข้ าร่วมกับกองก�ำลังต�ำรวจ
หมูเ่ กาะโซโลมอนของกระทรวงต�ำรวจและความมัน่ คงของชาติจะเสริม
สร้ างการปกครองและความมัน่ คงทางทะเล
• การสร้ างศักยภาพทางไซเบอร์ :สหรัฐอเมริ กาจัดการประชุมเชิงปฏิบต
ัิ
การว่าด้ วยการสร้ างศักยภาพในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ส�ำหรับหมู่
เกาะแปซิฟิกในด้ านการพัฒนายุทธศาสตร์ ทางไซเบอร์ ระดับชาติ การ
บริหารความเสี่ยงและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจัดการ
คลื่นความถี่บรอดแบนด์และการเชื่อมต่อดิจทิ ลั
"สหรััฐอเมริิกาเป็็ นและจะเป็็ นประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเสมอ" จาก
รายงานในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ
ที่่ชื่่� อ� "อิินโดแปซิิฟิิกที่่เ� สรีีและเปิิ ดกว้้ าง: การสร้้างความก้้ าวหน้้ าแก่่วิสัิ ยทั
ั ศั น์์
ร่่วม" "เรามุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะค้ำำ ��จุุนอิินโดแปซิิฟิิกที่่เ� สรีีและเปิิ ดกว้้ าง ที่่ซึ่่� ง� ทุุกประเทศทั้้�ง
ใหญ่่และเล็็กต่่างมีีความมั่่�นคงในอำำ�นาจอธิิปไตยของตน และสามารถแสวงหา
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่ส� อดคล้้องกัับกฎหมายระหว่่างประเทศและหลัักการ
แข่่งขัันที่่เ� ป็็ นธรรมได้้ เราจะต่่อสู้้�อย่่างเอาจริิงเอาจัังกัับความพยายามที่่จ� ะ
จำำ�กัดั เอกราชและเสรีีภาพในการเลืือกของประเทศในอิินโดแปซิิฟิิก" o

การสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและการขยายการเชื่อม
ต่ อ:สหรัฐฯ ได้ มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนจ�ำนวน 23 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 717 ล้ านบาท) ในช่วงปลาย พ.ศ. 2562 เพื่อสร้ างระบบ
ไฟฟ้าให้ ปาปั วนิวกินี และก�ำลังท�ำงานร่วมกับออสเตรเลีย ญี่ปุ่ น และ
นิวซีแลนด์ เพื่อให้ พื้นที่อย่างน้ อยร้ อยละ 70 ของภูมภิ าคแปซิฟิกมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ ภายใน พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ ยังจะมอบเงินจ�ำนวน 7.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 233 ล้้ านบาท) เพื่่�อช่่วยขยายการเชื่่อ� มต่่อบรอดแบนด์์ทั่่ว� ทุุก
ประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกอีีกด้้ วย
การเสริมสร้ างการปกครองที่ดี:สหรัฐฯ จะมอบเงินจ�ำนวน 15 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 467 ล้ านบาท) "เพื่อส่งเสริมการปกครองที่เข้ ม
แข็ง เป็ นธรรม และตอบสนองเร็วภายในภูมภิ าค ซึง่ จะเสริมสร้ างความ
สามารถให้ พลเมือง ช่วยต่อสู้กบั การทุจริต และเสริมสร้ างเอกราชของ
ประเทศต่าง ๆ" โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการริเริ่มความโปร่งใสของอินโด
แปซิฟิก อีกทังศู
้ นย์การมีสว่ นร่วมระดับโลกของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ยังท�ำงานเพื่อเสริมสร้ างการฝึ กอมรมและการรายงานด้ านสื่อสาร
มวลชนในท้ องถิน่ ด้ วย
การเสริมสร้ างความมั่นคงทางทะเล:องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ จะมอบเงินจ�ำนวนมากถึง 7.5 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 233 ล้้ านบาท) เพื่่�อช่่วยเหลืือหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกให้้ หยุดุ การทำำ�
ประมงที่่ผิ� ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมในเขตเศรษฐกิิจ
พิิเศษของตน

บัังกลาเทศ
เนปาล
อิินโดนีีเซีีย
พม่่า
ฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์
อิินเดีีย
เวีียดนาม
กััมพููชา
ศรีีลัังกา
ติิมอร์์ -เลสเต
สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ปาปัั วนิิวกิินีี
ลาว
ไทย
มองโกเลีีย

ปีี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่่ วยเป็็ นล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ)

219 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 6.82 พัันล้้ านบาท)

1
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150 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 4.67 พัันล้้ านบาท)

135 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 4.20 พัันล้้ านบาท)

128 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 3.99 พัันล้้ านบาท)

110 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 3.42 พัันล้้ านบาท)

95 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 2.96 พัันล้้ านบาท)

70 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 2.18 พัันล้้ านบาท)

62 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 1.93 พัันล้้ านบาท)

23 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 717 ล้้ านบาท)

19 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 592 ล้้ านบาท)

15 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 467 ล้้ านบาท)

10 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 311 ล้้ านบาท)

7.4 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 230 ล้้ านบาท)

6.2 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 193 ล้้ านบาท)

4.4 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 137 ล้้ านบาท)

3 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 93.5 ล้้ านบาท)
0

วานููอาตูู
เกาหลีีเหนืือ
หมู่่�เกาะโซโลมอน
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มาเลเซีีย
หมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์
ตองงา
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มากกว่่ า 1 ล้้ าน (ดอลลาร์์ สหรัั ฐ)
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1 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 31.18 ล้้ านบาท)

17
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0.983 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 30.64 ล้้ านบาท)

0.739 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 23.04 ล้้ านบาท)

0.572 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 17.83 ล้้ านบาท)

0.369 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 11.50 ล้้ านบาท)

0.361 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 11.25 ล้้ านบาท)

0.354 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 11.03 ล้้ านบาท)

0.296 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 9.22 ล้้ านบาท)

0.254 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ (ประมาณ 7.91 ล้้ านบาท)
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เป็็นอาวุุธ
การใช้้มััลแวร์์เรีียกค่่าไถ่่

ก

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

ไม่่ ใช่่ เพีียงแค่่ คำ�ถ
ำ ามว่่ าจะจ่่ ายหรืือไม่่ จ่่าย

ดร. อิิเนซ มิิยาโมโตะ/ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่น� คง

ารโจมตีีองค์์กรภาครััฐและเอกชนโดยใช้้ มัลั แวร์์ เรีี ยก
ค่่าไถ่่เป็็ นอาวุุธกำำ�ลังั แพร่่ไปอย่่างรวดเร็็วทั่่ว� โลก ซึ่่ง�
มััลแวร์์ เรีี ยกค่่าไถ่่คืือซอฟต์์แวร์์ ที่่�เป็็ นอัันตรายหรืื อที่่�เรีี ยกสั้้น� ๆ
ว่่า มััลแวร์์ ซึ่่ง� ใช้้ ปิิดกั้้�นไม่่ให้้ เหยื่่�อเข้้ าสู่่ร� ะบบของตนได้้
แฮกเกอร์์ ใช้้ มัลั แวร์์ เรีี ยกค่่าไถ่่เป็็ นอาวุุธด้้ วยยุุทธวิิธีีการ
ขู่่ก� รรโชกสองชั้้�นเพื่่�อข่่มขู่่เ� หยื่่�อให้้ จ่า่ ยค่่าไถ่่จำำ�นวนมาก โดย
แผนการประกอบด้้ วยสองขั้้�นตอน อัันดัับแรก แฮกเกอร์์ รัับปาก
ว่่าจะถอดรหััสระบบคอมพิิวเตอร์์ ของเหยื่่�อหากเหยื่่�อยอมจ่่าย
เงิิน จากนั้้�น แฮกเกอร์์ จะกดดัันเหยื่่�อโดยขู่่�ว่า่ จะปล่่อยไฟล์์ข้้อมููล

ที่่�ละเอีียดอ่่อนของเหยื่่�อออกสู่่�สาธารณะ ซึ่่ง� บ่่อยครั้้�งเป็็ นไปเพื่่�อ
เรีี ยกเงิินค่่าไถ่่เพิ่่�ม
มััลแวร์์ เรีี ยกค่่าไถ่่แบ่่งออกเป็็ นสองประเภท นั่่�นคืือแบบเข้้ า
รหััสและแบบล็็อกข้้ อมููล มััลแวร์์ เรีี ยกค่่าไถ่่แบบเข้้ ารหััส จะเข้้ า
รหััสไฟล์์ข้้อมููลและระบบโดยเรีี ยกร้้องให้้ เหยื่่�อจ่่ายเงิินค่่าไถ่่เพื่่�อ
รัับกุุญแจถอดรหััสสำำ�หรัับกู้้�คืืนไฟล์์ข้้อมููล ส่่วนมััลแวร์์ เรีี ยกค่่าไถ่่
แบบล็็อกข้้ อมููล จะปิิ ดกั้้�นการเข้้ าถึึงบััญชีีผู้้� ใช้้ หรืื อไฟล์์โดยเรีี ยก
ร้้องให้้ เหยื่่�อจ่่ายเงิินค่่าไถ่่เพื่่�อรัับรหััสปลดล็็อก
บริิ ษััทบางแห่่งที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อต้้ องทำำ�ตามข้้ อเรีี ยกร้้องของ

แฮกเกอร์์ และจ่่ายค่่าไถ่่ ในวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 แฮกเกอร์์
ได้้ ใช้้ มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่โซดิิโนคิิบิ/ิ รีีวิิลโจมตีีบริิ ษััทแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศที่่�ชื่่�อ ทราเวลเอ็็กซ์์ โดยแฮกเกอร์์ ได้้ เข้้ าไปในเซิิร์์ฟเวอร์์
ของบริิ ษััททราเวลเอ็็กซ์์เป็็ นเวลาหลายเดืือนและขโมยข้้ อมููลที่่�มีี
ความละเอีียดอ่่อนจำำ�นวน 5 กิิกะไบต์์ ก่่อนจะพยายามขู่่�กรรโชก
เงิินจำำ�นวน 6 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 186 ล้้ านบาท) ตาม
รายงานของบีีบีีซีีเมื่่�อวัันที่่� 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ท้้ ายที่่�สุดุ บริิ ษััท
ทราเวลเอ็็กซ์์ได้้ จ่า่ ยเงิินค่่าไถ่่ไปประมาณ 2.3 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 71 ล้้ านบาท) ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ
วอลล์์สตรีีทเจอร์์ นัลั เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน พ.ศ. 2563
บริิษััทอื่่น� ๆ ที่่ต� กเป็็ นเหยื่่�อแล้้ วไม่่ยอมจ่่ายเงิิน ผลสุุดท้้ ายมีีแต่่
ต้้ องเผชิิญกัับปััญหาการรั่่�วไหลของข้้ อมููล ใน พ.ศ. 2562 แฮกเกอร์์
กลุ่่�มหนึ่่�งใช้้ มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ เมซ โจมตีีบริิษััทจัดั หาพนัักงานรัักษา
ความปลอดภััยที่่ชื่่� �อว่่าอััลไลด์์ ยููนิิเวอร์์ แซล โดยเรีียกเงิินจำำ�นวน 300
บิิตคอยน์์หรืือประมาณ 2.3 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 71 ล้้ าน
บาท) แฮกเกอร์์ กลุ่่�มดัังกล่่าวได้้ ขโมยข้้ อมููลความลัับจำำ�นวนมากก่่อน
ที่่จ� ะเข้้ ารหััสเครืือข่่ายไว้้ โดยที่่บริ
� ิษััทอัลั ไลด์์ ยููนิิเวอร์์ แซล ไม่่ทราบ

หน้้ าที่่จ� ะเกิิดเหตุุการณ์์นี้้ � เหยื่่�อไม่่ได้้ คิดิ ว่่าการโจมตีีด้้ วยมััลแวร์์ เรีียก
ค่่าไถ่่จะทำำ�ให้้ ข้้อมููลรั่่�วไหล แต่่ไม่่นานหลัังจากนั้้�น กลุ่่�มแฮกเกอร์์ คลอป,
เนมตีี และดอปเปลเพย์์เมอร์์ ก็เ็ ริ่่�มนำำ�ยุทธวิ
ุ ธีีิ ที่่ค� ล้้ ายกัันนี้้ �ไปปรัับใช้้

ผลของการเปลี่่�ยนยุุ ทธวิิธีี

องค์์กรต่่าง ๆ ที่่มีี� กรมธรรม์์ประกัันภััยทางไซเบอร์์ อาจตกเป็็ นเป้้า
หมายการขู่่�กรรโชกของแฮกเกอร์์ ได้้ ง่า่ ยกว่่า เนื่่�องจากผู้้�รัับประกัันภััย
จะเกลี้้ �ยกล่่อมให้้ องค์์กรเหล่่านั้้�นจ่่ายค่่าไถ่่ ตามรายงานของ แซดดีี
เอ็็นเน็็ต เว็็บไซต์์ข่า่ วสารด้้ านเทคโนโลยีีธุุรกิิจ เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน
พ.ศ. 2562 ทั้้�งนี้้ � เนื่่�องจากบริิษััทประกัันภััยทางไซเบอร์์ ต้้องการ
จำำ�กัดั ความเสีียหายจากการเรีียกร้้องค่่าไถ่่ และจะแนะนำำ�ให้้ ชำำ�ระ
ค่่าไถ่่แม้้ ว่า่ องค์์กรที่่เ� ป็็ นเหยื่่�อจะสามารถกู้้�คืืนข้้ อมููลสำำ�รองได้้ เพราะ
การกระทำำ�เช่่นนั้้�นมีีแนวโน้้ มว่่าจะสร้้างความเสีียหายมากกว่่าการ
จ่่ายค่่าไถ่่ ดัังนั้้�น บริิษััทประกัันภััยจึงึ เสมืือนมีีบทบาทในการขยายผล
การโจมตีีด้้ วยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่จากการอนุุญาตให้้ ลููกค้้ าจ่่ายเงิินค่่า
ไถ่่ ตามรายงานของ โปรพัับลิกิ า องค์์กรข่่าวอิิสระที่่ไ� ม่่แสวงผลกำำ�ไร
เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม พ.ศ. 2562 การที่่แ� ฮกเกอร์์ ทำ�กำ
ำ ำ�ไรจาก
มััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่โดยมีีบริิษััทประกัันภััยเป็็ นผู้้�อนุุมัติั กิ ารจ่่ายค่่าไถ่่
คืือปัั จจัยั กระตุ้้�นให้้ วงจรการก่่ออาชญากรรมด้้ วยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่
ดำำ�เนิินต่่อไป
ในการทำำ�ลายวงจรนี้้ � นายกเทศมนตรีี 225 คนในสหรััฐอเมริิ กา
ได้้ ลงนามในมติิเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่่�อหยุุดการจ่่าย
เงิินค่่าไถ่่ให้้ แฮกเกอร์์ ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 สำำ�นักั งาน
สืืบสวนกลางของสหรััฐฯ หรืือ เอฟบีีไอ ได้้ ออกประกาศบริิ การ
สาธารณะเกี่่�ยวกัับมัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ เพื่่�อเรีียกร้้องให้้ เหยื่่�อทั้้�งองค์์กร
ภาคเอกชนและองค์์กรปกครองส่่วนท้้ องถิ่่�นหยุุดจ่่ายค่่าไถ่่ ต่่อมา
ภายในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 แฮกเกอร์์ เริ่่� มใช้้ ยุทธวิ
ุ ิธีีขู่่�
กรรโชกสองชั้้�นซึ่่ง� รวมถึึงการขโมยข้้ อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนด้้ วย
การเพิ่่�มการขโมยข้้ อมููลลงในมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ถืือเป็็ นตััวพลิิก
เกมทีีเดีียว เพราะในอดีีต บริิ ษััทที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อไม่่ได้้ มองว่่าการโจม
ตีีด้้ วยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่จะทำำ�ให้้ ข้้อมููลรั่่�วไหล เนื่่�องจากการโจมตีี
ดัังกล่่าวทำำ�เพีียงจำำ�กัดั การเข้้ าถึึงเครืือข่่ายของบริิ ษััทด้้วยการเข้้ า
ผู้้�กระทำำ�การคุุกคามมุ่่�งเป้้ าไปที่่�บริิษัทั เอกชน สาธารณููปโภค หน่่ วยงานภาครััฐ และ
รหััสเท่่านั้้�น แต่่ตอนนี้้ � แฮกเกอร์์ หันั มาใช้้ วิิธีีขู่่�กรรโชกสองชั้้�นซึ่่ง� ขโมย
องค์์ กรอื่่น� ๆ ที่่�สามารถชำำ�ระเงิินค่่ าไถ่่ จำ�ำ นวนมากได้้ รอยเตอร์์
ข้้ อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั ด้้ วย บริิ ษััทที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อจึึงต้้ องปฏิิบัติั ติ ามข้้ อกำำ�หนด
ในการรายงานตามกฎระเบีียบที่่�บังั คัับใช้้ และต้้ องคำำ�นึงึ ถึึงการเผชิิญ
จากนั้้�น กลุ่่�มแฮกเกอร์์ เมซก็็เพิ่่�มแรงกดดัันแก่่บริิษัทอั
ั ลั ไลด์์
กัับความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก
ยููนิิเวอร์์ แซล โดยติิดต่่อให้้ รายละเอีียดการรั่่�วไหลของข้้ อมููลดัังกล่่าว
โดยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกนั้้�นหมายรวมถึึงการทำำ�ให้้
แก่่เว็็บไซต์์ให้้ ความช่่วยเหลืือเกี่่ย� วกัับคอมพิิวเตอร์์ ที่ชื่่�่ อ� ว่่า
ผู้้�อื่่�นเสีียหาย เช่่น ลููกค้้ าหรืือผู้้�จำำ�หน่า่ ย และอาจครอบคลุุมถึึงการ
บลีีบปิิ งคอมพิิวเตอร์์ รายงานของบลีีบปิิ งคอมพิิวเตอร์์ เมื่่�อวัันที่่� 21
เรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทนจากการละเมิิดสััญญาหรืือบทลงโทษของ
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ แฮกเกอร์์ ขู่่�จะปล่่อยข้้ อมููลความลัับ อุุตสาหกรรมบััตรชำำ�ระเงิิน เช่่น แฮกเกอร์์ กลุ่่�มโซดิิโนคิิบิ/ิ รีีวิิลอ้้ างว่่า
ของบริิษัทอั
ั ลั ไลด์์ ยููนิิเวอร์์ แซล จำำ�นวน 700 เมกะไบต์์ และเพิ่่�มเงิินค่่า ได้้ โจมตีีสำำ�นักั งานที่่�ปรึึกษากฎหมายสำำ�หรัับวงการบัันเทิิงแห่่งหนึ่่�งใน
ไถ่่เป็็ นจำำ�นวน 3.8 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 118 ล้้ านบาท)
นิิวยอร์์ กที่่�ชื่่�อว่่า กรัับแมน ไชร์์ ไมเซอลาส แอนด์์ แซกส์์ โดยแฮกเกอร์์
แต่่บริิษัทอั
ั ลั ไลด์์ ยููนิิเวอร์์ แซล ไม่่ยอมจ่่าย การโจมตีีเป็็ นที่่รั� ับรู้� ้ของ
ได้้ เผยแพร่่ภาพถ่่ายหน้้ าจอของสััญญาทางกฎหมายของคนใน
สาธารณชนเมื่่�อแฮกเกอร์์ โพสต์์ข้้อมููลดัังกล่่าวลงในฟอรั่่�มแฮกเกอร์์
วงการบัันเทิิงหลายคน ซึ่่ง� รวมถึึงสััญญาของมาดอนนา และคริิ ส
และมััลแวร์์ ของรััสเซีีย
ติินา อากีีเลรา ลงในเว็็บมืืดและขู่่�ว่่าจะปล่่อยข้้ อมููลอีีกเก้้ าครั้้�ง ตาม
การโจมตีีบริิษัทอั
ั ลั ไลด์์ ยููนิิเวอร์์ แซล ด้้ วยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่เมซถืือ รายงานของ คอยน์์เทเลกราฟ เว็็บไซต์์รวบรวมข่่าวสารในวงการ
เป็็ นการใช้้ ยุทธวิ
ุ ธีีขู่่�
ิ กรรโชกสองชั้้�นที่่มีี� การรายงานเป็็ นครั้้�งแรก ซึ่่ง� ก่่อน คริิ ปโต เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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แหล่่งข้้อมูู ล เกี่่�ยวกัับมััลแวร์์เรีียกค่่าไถ่่
• สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน แนะน�ำให้ศึกษาข้อมู ลที่:

https://insights.sei.cmu.edu/sei_blog/2017/05/ransomware-best-practices-for-prevention-and-response.html

• สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติได้เผยแพร่คู่มือฉบับร่างส�ำหรับมัลแวร์เรียกค่าไถ่และเหตุการณ์ท�ำลายล้าง
อื่น ๆ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563:
https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/library/sp1800/di-detect-respond-nist-sp1800-26-draft.pdf

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

• เอ็มซีซอฟต์ระบุ กลยุ ทธ์ส�ำหรับการตรวจจับและบรรเทาการขโมยข้อมู ล:

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

• ศูนย์ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ให้แนวทางการก�ำหนดค่าเพื่อรักษาระบบให้ปลอดภัย:
https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/

• ดูแนวทางการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระบบการปกครองได้ท่ีเอกสารตีพิมพ์ฉบับพิเศษของ
สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ 800-53 ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf

การโจมตีีบริิ ษััทกรัับแมน ไชร์์ ไมเซอลาส แอนด์์ แซกส์์ เน้้ นย้ำำ ��ให้้
เห็็นว่่าสำำ�นักั งานที่่�ปรึึกษากฎหมายสามารถก่่อให้้ เกิิดความเสีียหาย
ด้้ านความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกจากการถููกขโมยข้้ อมููลลููกค้้ าได้้
อย่่างไร แฮกเกอร์์ สามารถใช้้ ข้้อมููลที่่�ขโมยมา เช่่น อีีเมล หมายเลข
โทรศััพท์์ และข้้ อมููลความสััมพัันธ์์ เพื่่�อดำำ�เนิินการโจมตีีห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน
ของสำำ�นักั งานที่่�ปรึึกษากฎหมายซึ่่�งรวมถึึงลููกค้้ า สำำ�นักั งานที่่�ปรึึกษา
กฎหมายและบริิ ษััทสื่่�ออื่่�น ๆ หรืือเพื่่�อขายข้้ อมููลดัังกล่่าวในเว็็บมืืด
การกระทำำ�เหล่่านี้้ �จะทำำ�ให้้ องค์์กรที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อเผชิิญกัับความรัับผิิด
ต่่อบุุคคลภายนอกมากยิ่่�งขึ้้ �น ซึ่่ง� การเผชิิญกัับความรัับผิิดดัังกล่่าวจะ
ไปเพิ่่�มการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทนจากการประกัันภััย
ผู้้�ให้้ บริิการประกัันภััยทางไซเบอร์์ จะต้้ องรัับผิิดชอบค่่าใช้้ จ่า่ ยที่่�
สููงขึ้้ �น เนื่่�องจากยุุทธวิิธีีการใช้้ มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปใน
ปัั จจุบัุ นั ผลก็็คืือ อััตราค่่าประกัันภััยทางไซเบอร์์ ของสหรััฐฯ เพิ่่�มขึ้้ �น
ถึึงร้้อยละ 25 เนื่่�องจากค่่าเสีียหายที่่�เกิิดจากมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่เพิ่่�ม
สููงขึ้้ �น ตามรายงานของรอยเตอร์์ เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ. 2563
การขโมยข้้ อมููลต้้ องใช้้ ทักั ษะระดัับสููงในการบุุกรุุกเครืือข่่ายและ
นำำ�ข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนออกมา ดัังนั้้�น แฮกเกอร์์ มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่
บางรายจึึงเริ่่� มร่่วมมืือกัับแฮกเกอร์์ ที่่�มีีทักั ษะสููงเพื่่�อดำำ�เนิินการโจมตีี
รููปแบบใหม่่ ซึ่่ง� ไม่่เพีียงโจมตีีเครืือข่่ายของเหยื่่�อเท่่านั้้�น แต่่ยังั โจมตีี
ห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของเหยื่่�อด้้ วย ตามรายงานวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน
พ.ศ. 2562 ของบริิ ษััทป้้องกัันการฉ้้ อโกงที่่�ชื่่�อว่่า เอดีีวีีอิินเทล
แฮกเกอร์์ ที่่�มีีทักั ษะจะใช้้ ยุทธวิ
ุ ิธีีคุกุ คามอย่่างต่่อเนื่่�องขั้้�นสููง เพื่่�อให้้
อยู่่�ในเครืือข่่ายได้้ เป็็ นเวลานานโดยไม่่ถููกตรวจพบ วััตถุปุ ระสงค์์หลักั
ของแฮกเกอร์์ กลุ่่�มนี้้ �คืือการขโมยข้้ อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อน แต่่แฮกเกอร์์
เหล่่านั้้�นก็็อาจทำำ�ลายการสำำ�รองข้้ อมููลเครืือข่่ายและใช้้ ประโยชน์์
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จากห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของเหยื่่�อผ่่านการขโมยข้้ อมููลประจำำ�ตัวั และแพร่่
ไวรััสผ่่านการอััปเดตซอฟต์์แวร์์ ด้้วย จากนั้้�น แฮกเกอร์์ มัลั แวร์์ เรีียก
ค่่าไถ่่จะปล่่อยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่เพื่่�อเข้้ ารหััสเครืือข่่ายของบริิ ษััทที่่�ตก
เป็็ นเหยื่่�อ และรอรัับการจ่่ายเงิินก้้ อนโต ขณะเดีียวกััน แฮกเกอร์์ ที่่�
มีีทัักษะจะรวบรวมข้้ อมููลเพื่่�อใช้้ ประโยชน์์จากลููกค้้ าและผู้้�จำำ�หน่า่ ย
ของเหยื่่�อ โดยทำำ�ให้้ ลููกค้้ าและเหยื่่�อเหล่่านั้้�นเสี่่�ยงต่่อการถููกโจมตีีจาก
บุุคคลภายนอก
แม้้ กระทั่่�งบุุคคลที่่ไ� ม่่มีีทักั ษะทางด้้ านนี้้ �ก็็สามารถหาเงิินจากมััลแวร์์
เรีียกค่่าไถ่่ได้้ โดยการเช่่าหรืือซื้้ �อชุุดจััดจำำ�หน่า่ ยจากแฮ็็กเกอร์์ มัลั แวร์์
เรีียกค่่าไถ่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� แฮกเกอร์์ ที่ใ�่ ช้้ รููปแบบธุุรกิิจที่่เ� รีียกว่่า
บริิการมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ เพื่่�อสร้้างรายได้้ จากมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ผ่า่ น
บุุคคลที่่ไ� ม่่มีีทักั ษะด้้ านนี้้ � โดยเรีียกว่่าสมาชิิกในเครืือ สมาชิิกในเครืือ
จะแบ่่งค่่าไถ่่ให้้ แฮกเกอร์์ เป็็ นค่่าตอบแทนที่่ใ� ห้้ การเข้้ าถึึงมััลแวร์์ เรีียกค่่า
ไถ่่ (เช่่น โครงสร้้างพื้้ �นฐาน การอััปเดตซอฟต์์แวร์์ และการสนัับสนุุน)
สมาชิิกในเครืือของบริิการมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่มีีแนวโน้้ มที่่จ� ะโจมตีีองค์์กร
ที่่เ� ล็็กกว่่าเพื่่�อเรีียกค่่าไถ่่ที่จำ�่ �ำ นวนน้้ อยกว่่า (ส่่วนใหญ่่น้้อยกว่่า 5,000
ดอลลาร์์ สหรััฐหรืือประมาณ 156,000 บาท) ตามรายงานของ เชน
นาไลซิิส บริิษัทวิ
ั เิ คราะห์์บล็อ็ กเชน เมื่่�อวัันที่่� 23 มกราคม พ.ศ. 2563
แม้้ จำ�ำ นวนเงิินค่่าไถ่่อาจจะต่ำำ�� ลง แต่่การโจมตีีกลัับแพร่่หลายมากขึ้้ �น
จึึงสร้้างผลกำำ�ไรให้้ แก่่แฮกเกอร์์ กลุ่่�มที่่ใ� ห้้ บริิการมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ได้้ เช่่น
กััน บริิการมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่จะขายในกระดานสนทนาของเว็็บมืืดโดย
ใช้้ สกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งการบัังคัับใช้้ กฎหมาย
หากต้้ องการซื้้ �อบริิ การมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่หรืื อชำำ�ระค่่าไถ่่ แฮกเกอร์์
มััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่จะยอมรัับเฉพาะสกุุลเงิินดิิจิิทัลั เพื่่�อให้้ ไม่่สามารถ
ตามรอยธุุรกรรมได้้ แต่่รายงานของ ชิิปเฟอร์์ เทรซ เมื่่�อวัันที่่� 15

ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ สกุุลเงิินดิิจิิทัลั บางสกุุลสามารถ
ตามรอยได้้ บิิตคอยน์์และอีีเธอเรีียมใช้้ บัญ
ั ชีีแยกประเภทธุุรกรรม
สาธารณะซึ่่ง� มีีที่่�อยู่่�กระเป๋๋าเงิินของผู้้�ส่ง่ และผู้้�รัับ จึึงทำำ�ให้้ ผู้� บั้ งั คัับใช้้
กฎหมายตามรอยการชำำ�ระเงิินได้้ ส่่วนโมเนโรแตกต่่างจากบิิตคอยน์์
และอีีเธอเรีียมเพราะเป็็ นสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ที่่�มีีการปกปิิ ดตััวตนสููงด้้ วย
ข้้ อมููลธุุรกรรมแบบเข้้ ารหััส ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 แฮกเกอร์์
โซดิิโนคิิบิ/ิ รีีวิิลเริ่่� มใช้้ เฉพาะสกลุุเงิินโมเนโร ตามรายงานของบลีีบ
ปิิ งคอมพิิวเตอร์์ เมื่่�อวัันที่่� 11 เมษายน พ.ศ. 2563 นอกจากนี้้ �
แฮกเกอร์์ มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ยังั ใช้้ สกุุลเงิินดิิจิิทัลั อื่่�น ๆ ที่่�มีีการปกปิิ ดตััว
ตนสููง ซึ่่ง� รวมถึึงแดชและแซดแคชด้้ วย

องค์์กรภาครััฐ องค์์กรเอกชน และองค์์กรไม่่แสวงผลกำำ�ไรทุุกแห่่ง
ล้้ วนมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกโจมตีีด้้ วยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ แต่่องค์์กรเหล่่า
นั้้�นลดความเสี่่�ยงได้้ ผ่า่ นการป้้องกัันทางไซเบอร์์ และการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อรัักษาโลกไซเบอร์์ ให้้ ปลอดภััย เมื่่�อแฮกเกอร์์ มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่
เปลี่่�ยนไปใช้้ มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่เป็็ นอาวุุธ องค์์กรต่่าง ๆ อาจต้้ องการ
พิิจารณาขั้้�นตอนต่่อไปนี้้ �

มััลแวร์์เรีียกค่่าไถ่่ในช่่ วงโควิิด-19

ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโควิิด-19 แฮกเกอร์์ จากกลุ่่�มมััลแวร์์ เรีียก
ค่่าไถ่่ต่า่ ง ๆ ระบุุว่า่ จะไม่่โจมตีีองค์์กรด้้ านการดููแลสุุขภาพและการ
แพทย์์ ตามรายงานของบลีีบปิิ งคอมพิิวเตอร์์ เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม
พ.ศ. 2563 แต่่เรื่่� องนี้้ �ได้้ รัับการพิิสููจน์์แล้้ วว่่าไม่่จริิง ในเดืือนมีีนาคม
พ.ศ. 2563 แฮกเกอร์์ กลุ่่�มเมซได้้ โจมตีีบริิ ษััทแฮมเมอร์์ สมิิธ เมดิิซินิ ส์์
รีีเสิิร์์ช ซึ่่ง� เป็็ นศููนย์์ตรวจหาโควิิด-19 ของอัังกฤษ และแฮกเกอร์์ กลุ่่�ม
โซดิิโนคิิบิไิ ด้้ โจมตีีบริิ ษััทเทคโนโลยีีชีีวภาพของสหรััฐฯ ที่่�ทำำ�การวิิจัยั
เกี่่�ยวกัับโควิิด-19 ที่่�ชื่่�อว่่า 10เอ็็กซ์์ จีีโนมิิกส์์
ภายในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 องค์์การตำำ�รวจอาชญากรรม
ระหว่่างประเทศ หรืือ ตำำ�รวจสากล ได้้ ออกประกาศแจ้้ งเตืือน
เนื่่�องจากมีีการโจมตีีสถาบัันด้้ านการดููแลสุุขภาพที่่�สำำ�คัญ
ั ด้้ วยมััลแวร์์
เรีียกค่่าไถ่่เพิ่่�มขึ้้ �น บริิ ษััทรัักษาความปลอดภััย เช่่น เอ็็มซิิซอฟต์์และ
โคฟแวร์์ จึึงให้้ ความช่่วยเหลืือในการกู้้�คืืนข้้ อมููลจากมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่
ฟรีี เพื่่�อให้้ สถานพยาบาลสามารถทำำ�งานได้้ ในระหว่่างที่่�มีีการระบาด

การกู้้�คืืนข้้อมููลจากมััลแวร์์เรีียกค่่าไถ่่

บริิ ษััทที่่�จ่า่ ยค่่าไถ่่จะได้้ รัับกุญ
ุ แจเพื่่�อถอดรหััสข้้ อมููล แต่่ใช่่ว่า่ กุุญแจ
ถอดรหััสนั้้�นจะใช้้ งานได้้ เสมอไป รายงานของโคฟแวร์์ เมื่่�อวัันที่่� 29
เมษายน พ.ศ. 2563 ระบุุว่า่ มััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่บางตััวมีีอััตราการกู้้�
คืืนข้้ อมููลต่ำำ��เพีียงร้้อยละ 40 ในขณะที่่�มัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ชนิิดอื่่�น ๆ
มีีอััตราการกู้้�คืืนข้้ อมููลเกืือบร้้ อยละ 100 เนื่่�องจากเหยื่่�อไม่่ทราบว่่า
กุุญแจถอดรหััสจะใช้้ งานได้้ หรืื อไม่่ จึึงต้้ องมีีการสำำ�รองข้้ อมููลเพื่่�อกู้้�
คืืนข้้ อมููลจากการโจมตีีด้้ วยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่
เหยื่่�อที่่�มีีกลยุุทธ์์การสำำ�รองข้้ อมููลแบบ 3-2-1 อยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการกู้้�คืืนข้้ อมููลจากการโจมตีีด้้ วยมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่
สำำ�หรัับกลยุุทธ์์นี้้ � องค์์กรจะสร้้างสำำ�เนาข้้ อมููลสำำ�รองสามสำำ�เนาใน
แพลตฟอร์์ มสองแพลตฟอร์์ ม โดยทั่่�วไปคืือในฮาร์์ ดไดรฟ์์และในระบบ
คลาวด์์ โดยเก็็บสำำ�เนาสำำ�รองหนึ่่�งสำำ�เนาไว้้ นอกบริิ ษััท แม้้ จะมีีสำำ�เนา
สำำ�รอง แต่่เหยื่่�อก็็ยังั ต้้ องประสบปัั ญหาระบบการทำำ�งานขััดข้้ องอยู่่�ดีี
การกู้้�คืืนระบบที่่�ขัดั ข้้ องใช้้ เวลาเฉลี่่�ย 15 วััน ตามรายงานเมื่่�อ
เดืือนเมษายนของโคฟแวร์์ ทั้้�งนี้้ � เหยื่่�อสามารถบรรเทาปัั ญหาระบบ
ขััดข้้ องและผลกระทบเชิิงลบได้้ ด้้วยการวางแผนรัับมืือการโจมตีี โดย
กำำ�หนดแผนการที่่�ประกอบด้้ วย การรัับมืือกัับเหตุุร้้าย ความต่่อเนื่่�อง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการกู้้�คืืนข้้ อมููลเมื่่�อเกิิดภััยพิิบัติั ิ จากนั้้�นก็็
ทดสอบแผนดัังกล่่าว

ผู้้�ดููแลตรวจสอบข้้อมููลที่่�หน้้าจอตามหน้้าที่่�ปกป้้ องรััฐจากการโจมตีีทางไซเบอร์์ ใน
สำำ �นัักงานผู้้�ว่่าการรััฐโคโลราโดซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่เ� ดนเวอร์์
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

• ตระหนักว่าการโจมตีด้ วยมัลแวร์ เรียกค่าไถ่จะท�ำให้ ข้อมูลรั่วไหล
• ท�ำความเข้ าใจและเตรียมพร้ อมรับมือกับยทธ
ุ วิธีการคุกคาม
อย่างต่อเนื่องขันสู
้ ง
• ตรวจหา ระบุจดุ และปกป้องข้ อมูลที่ละเอียดอ่อนขององค์กร
• ตรวจหา ระบุจดุ และปกป้องห่วงโซ่อปท
ุ านขององค์กร (ลูกค้ า ผู้
จ�ำหน่าย พันธมิตร แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ฯลฯ)
• เตรียมพร้ อมรับการโจมตีที่เกิดจากห่วงโซ่อปท
ุ านขององค์กร
(อีีเมลลวง การอััปเดตซอฟต์์แวร์์ ฯลฯ)
มีีแหล่่งข้้ อมููลออนไลน์์ให้้ บริิการเพื่่�อเรีียนรู้� ้เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
มััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ ดัังนี้้ � สำำ�นักั งานความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
และโครงสร้้างพื้้ �นฐานของสหรััฐฯ ให้้ คำำ�แนะนำำ�ด้้านความปลอดภััย
จากมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ (เอสทีี19-001) ผ่่านเว็็บไซต์์ (www.us-cert.
gov) เว็็บไซต์์โนมอร์์ แรนซััม (www.nomoreransom.org) เป็็ น
โครงการริิ เริ่่� มโดยหน่่วยอาชญากรรมไฮเทคแห่่งชาติิของกรมตำำ�รวจ
แห่่งชาติิเนเธอร์์ แลนด์์ ศููนย์์อาชญากรรมไซเบอร์์ ยุโุ รปของตำำ�รวจ
สากลภาคพื้้ �นยุุโรป และบริิ ษััทรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์
ซึ่่ง� ได้้ แก่่ แคสเปอร์์ สกายและแม็็คอาฟีี เว็็บไซต์์นี้้ �ให้้ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
มััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่และช่่วยเหลืือเหยื่่�อในการดึึงข้้ อมููลกลัับคืืนจา
กมััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่บางชนิิด เว็็บไซต์์มัลั แวร์์ ฮันั เตอร์์ ทีีม (https://
malwarehunterteam.com) ให้้ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมัลั แวร์์ เรีียกค่่าไถ่่
มากกว่่า 600 ชนิิดและช่่วยในการระบุุมัลั แวร์์ ดังั กล่่าว o
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ความตระหนัักรู้้�เท่่าทััน
สถานการณ์์ใต้้น้ำ��ำ

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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จำำ�เป็็นต้้องใช้้แนวทางที่่�แตกต่่างเล็็กน้้อย
ในการสร้้างขีีดความสามารถทางเสีียง

ก

น.ท. (เกษีียณอายุุราชการ) ดร. อาร์์ นับั ดาส/กองทััพเรืืออิินเดีีย

ารเติิบโตของอิินเดีียและสาธารณรััฐประชาชน
จีีนในฐานะมหาอำำ�นาจทางเศรษฐกิิจและ
การเมืือง ทำำ�ให้้ น่า่ นน้ำำ ��ชายฝั่่� งเขตร้้ อนของ
มหาสมุุทรอิินเดีียและทะเลจีีนใต้้ มีีความ
สำำ�คัญ
ั ในเชิิงยุุทธศาสตร์์ มากขึ้้ �น น่่านน้ำำ ��เหล่่านี้้ �มีีตำำ�แหน่่ง
ทิิศทางที่่�เฉพาะตััวในการเคลื่่�อนกำำ�ลังั พลของกองทััพเรืือ และ
ที่่�สำำ�คัญ
ั ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นคืือการเคลื่่�อนกำำ�ลังั พลในเส้้ นทางใต้้ น้ำำ ��
หุ้้�นส่่วนด้้ านความมั่่�นคงในอิินโดแปซิิฟิิกจำำ�เป็็ นต้้ องมองหาวิิธีี
การใหม่่ ๆ ในการสร้้างความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��
เนื่่�องจากภััยคุกุ คามจากใต้้ น้ำำ ��ที่่�ยังั คงเพิ่่�มสููงขึ้้ �น กองทััพต่่าง ๆ
ที่่�แข่่งขัันในด้้ านเงิินทุุนกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียที่่�ไม่่ใช่่ทหาร จะ
ต้้ องรวมประชาคมที่่�หลากหลายเข้้ าด้้ วยกัันเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
ร่่วมกััน
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเล
มีีความเด่่นชััดมากขึ้้ �นหลัังจากเกิิดเหตุุวิินาศกรรม 11 กัันยายน
ประชาคมโลกได้้ รวมตััวกัันเพื่่�อสร้้างโครงสร้้างพื้้ �นฐานและขีีด
ความสามารถในการแก้้ ไขข้้ อจำำ�กัดั ด้้ านความตระหนัักรู้� ้เท่่าทััน
สถานการณ์์ทางทะเล โดยกองกำำ�ลังั รัักษาความปลอดภััยได้้
ร่่วมมืือกัับกลุ่่�มนัักวิิจัยั เพื่่�อยกระดัับขีีดความสามารถด้้ านความ
ตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเล หลัังจากการโจมตีีหลาย
ครั้้�งของผู้้�ก่่อการร้้ายในมุุมไบเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2551
รััฐบาลอิินเดีียได้้ เริ่่� มดำำ�เนิินการตรวจสอบเพื่่�อรัับรองว่่าความ
ตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเลในภููมิิภาคมหาสมุุทร
อิินเดีียอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม กองทััพเรืืออิินเดีียได้้ เริ่่� มดำำ�เนิิน
การแผนที่่�ต้้องใช้้ ความพยายามเพื่่�อพััฒนาโครงสร้้างพื้้ �นฐาน
และขีีดความสามารถ
เราต้้ องทำำ�ความเข้้ าใจความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์
ทางทะเลในรููปแบบปัั จจุบัุ นั ก่่อน จึึงจะพยายามเชื่่�อมโยงกัับ
ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ �� หรืือนิิยามความ
ตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��จากมุุมมองใหม่่ ๆ กรอบ
ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเลที่่�กระทรวงความ

มั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิิสหรััฐฯ ประกาศเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ.
2548 ใน “แผนระดัับชาติิเพื่่�อการบรรลุุความตระหนัักรู้� ้เท่่าทััน
สถานการณ์์ทางทะเลสำำ�หรัับยุทธ
ุ ศาสตร์์ ระดัับชาติิด้้านความ
มั่่�นคงทางทะเล” ไม่่ได้้ กล่่าวถึึงภััยคุกุ คามใต้้ น้ำำ ��หรืือกลยุุทธ์์ด้้าน
การบรรเทาภััยคุกุ คามนั้้�น เนื่่�องจากในขณะนั้้�นสหรััฐฯ ยัังไม่่
ถืือว่่าภััยคุกุ คามใต้้ น้ำำ ��เป็็ นเรื่่� องสำำ�คัญ
ั หลัังจากเหตุุวิินาศกรรม
11 กัันยายน สหรััฐฯ จึึงได้้ ตระหนัักถึึงลู่่�ทางอื่่�น ๆ ที่่�เป็็ นไปได้้
ซึ่่ง� ผู้้�ก่่อการร้้ายอาจใช้้ เพื่่�อสร้้างความเสีียหายต่่อผลประโยชน์์
ของสหรััฐฯ แต่่ภัยคุ
ั กุ คามใต้้ น้ำำ ��ก็็ยังั ไม่่ได้้ รวมอยู่่�ในการกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์ อย่่างชััดเจน
น.ต. สตีีเฟน ซีี. โบราซ แห่่งกองทััพเรืือสหรััฐฯ ได้้ นำำ�เสนอ
เรื่่� องความเชื่่�อและความจริิ งต่่าง ๆ ของยุุคนั้้�นในรายงาน พ.ศ.
2552 และมองเห็็นถึึงข้้ อจำำ�กัดั ด้้ านความตระหนัักรู้� ้เท่่าทััน
ทางทะเลที่่�กองทััพเรืือผลัักดััน งานวิิจัยท
ั างวิิชาการเมื่่�อปลาย
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2558 มองเห็็นถึึงข้้ อจำำ�กัดั ด้้ านขีีดความ
สามารถของสหรััฐฯ ในการรัับมืือกัับภัยคุ
ั กุ คามใต้้ น้ำำ �� หน่่วยยาม
ฝั่่� งสหรััฐฯ ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานหลัักที่่�รัับผิิดชอบต่่อความตระหนัักรู้� ้
เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเลผ่่านท่่าเรืือ ทางน้ำำ �� และภารกิิจด้้าน
ความมั่่�นคงชายฝั่่� ง ได้้ ดำำ�เนิินการลงทุุนในยุุทโธปกรณ์์ทางผิิวน้ำำ ��
และทางอากาศจำำ�นวนมาก รวมทั้้�งได้้ เพิ่่�มขีีดความสามารถใน
การบัังคัับบััญชาและควบคุุม อย่่างไรก็็ตาม การขยายภารกิิจไป
ยัังมิิติใิ ต้้ น้ำำ ��ก็็มีีการดำำ�เนิินการไปเพีียงเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น
ภััยคุกุ คามใต้้ น้ำำ ��จากรััฐชาติิต่า่ ง ๆ กลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้าย และ
องค์์กรอาชญากรรมกำำ�ลังั เพิ่่�มสููงขึ้้ �น และหลายกลุ่่�มในจำำ�นวนนี้้ �มีี
ขีีดความสามารถที่่�จะเอาชนะยุุทธศาสตร์์ การลดความเสี่่�ยงของ
หน่่วยงานด้้ านความมั่่�นคงได้้ ประเทศต่่าง ๆ เช่่น เกาหลีีเหนืือ
จีีน และรััสเซีีย มีีขีีดความสามารถใต้้ น้ำำ ��ซึ่่�งอาจนำำ�ไปใช้้ สร้้าง
ความเสีียหายขนาดใหญ่่ต่อ่ ยุุทโธปกรณ์์ทางทะเลได้้ นอกจากนี้้ �
ผู้้�มีีบทบาทที่่�ไม่่ใช่่รััฐ เช่่น แนวร่่วมปลดปล่่อยอิิสลามโมโร กอง
กำำ�ลังั ติิดอาวุุธปฏิิวัติั โิ คลอมเบีีย และกองทััพพยัคั ฆ์์ปลดปล่่อย
ทมิิฬอีีแลม ก็็มีีการเคลื่่�อนกำำ�ลังั พลใต้้ น้ำำ ��เพื่่�อโจมตีีฝ่่ายตรงข้้ าม
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ความท้้ าทายด้้ านเซ็็นเซอร์์

เครืือข่่ายเซ็็นเซอร์์ ไร้้สายใต้้ น้ำำ ��ที่่�อาจมีีการนำำ�ไปใช้้ กับั
แอปพลิิเคชัันการเฝ้้าระวัังใต้้ น้ำำ ��ต่่าง ๆ ต้้ องเผชิิญกัับความ
ท้้ าทายที่่�ไม่่ซ้ำำ ��กัันในสภาพแวดล้้ อมช่่องทางใต้้ น้ำำ ��ที่่�ใช้้ งานได้้
ยากเนื่่�องจากมีีความกว้้ างแถบความถี่่�ต่ำำ�� การประวิิงเวลา
การแพร่่กระจายที่่�สููง และอััตราความผิิดพลาดบิิตที่่�สููงกว่่า
ความเร็็ วเสีียงที่่�แปรผัันได้้ และการเคลื่่�อนที่่�ของโนดเซ็็นเซอร์์ ที่่�
สำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากกระแสน้ำำ �� ก็็เป็็ นอีีกหนึ่่�งความท้้ าทายที่่�มีีความ
เฉพาะตััว การบิิดเบืือนของช่่องทางใต้้ น้ำำ ��และความท้้ าทาย
เฉพาะที่่�เหล่่านี้้ �จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ ยุทธ
ุ ศาสตร์์ การบรรเทาที่่�มุ่่�งเน้้ น
ซึ่่ง� จำำ�กัดั การใช้้ งานสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ ด้้านความตระหนัักรู้� ้
เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��ที่่�กว้้ างขึ้้ �น

การค้้าและการเชื่่�อมต่่ อกัับโลกช่่ วย
รัับรองความมั่่�นคงด้้านพลัังงานและ
ด้้านอาหาร มหาสมุุทรเป็็นแหล่่ งเก็็บ
รัักษาทรััพยากรมหาศาลที่่�สามารถนำำ�
มาซึ่่�งสภาพเศรษฐกิิจที่่�ดีขี องประเทศ
การพััฒนาเทคโนโลยีีใต้้ น้ำำ �� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการพััฒนา
เทคโนโลยีีเสีียงมีีความสมบููรณ์์เต็็มที่่�ในช่่วงสงครามเย็็น เมื่่�อ
สหรััฐฯ และสหภาพโซเวีียตในขณะนั้้�นลงทุุนมหาศาลในน่่าน
น้ำำ ��ลึึก และประสบความสำำ�เร็็จอย่่างมากในการสร้้างความ
เสถีียรด้้ านประสิิทธิิภาพโซนาร์์ มีีการทดลองภาคสนามใหญ่่
ในทะเลโดยตรวจสอบอััลกอริิ ทึมึ และลดความไม่่แน่่นอนใน
ระดัับปานกลาง เมื่่�อจุุดมุ่่�งเน้้ นทางทหารเรืือได้้ หันั เหไปสู่่�น่่าน
น้ำำ ��ริิ มชายฝั่่� งภายหลัังสงครามเย็็น จึึงไม่่มีีการนำำ�หลักั การสร้้าง
ความเสถีียรด้้ านประสิิทธิิภาพโซนาร์์ ในน่่านน้ำำ ��ลึึกมาใช้้ ส่่งผล
ให้้ ประสิิทธิิภาพยัังไม่่ถึงึ ขั้้�นดีีที่่�สุดุ คลื่่�นเสีียงในน้ำำ ��ตื้้ �นมีีความ
ท้้ าทายที่่�เฉพาะตััว ซึ่่ง� ประเทศกำำ�ลังั พััฒนามีีความสามารถไม่่
เพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการทดลองตามที่่�จำำ�เป็็ น ทำำ�ให้้ คลื่่�นเสีียงใน
น้ำำ ��ตื้้ �นเป็็ นเรื่่� องเฉพาะกลุ่่�ม
ในช่่วงสงครามเย็็นมีีการลงทุุนทางทหารและการพััฒนา
เทคโนโลยีีเพื่่�อความมั่่�นคงของชาติิโดยไม่่มีีข้้อกัังขา แต่่เมื่่�อ
สงครามเย็็นสิ้้ �นสุุดลง หน่่วยงานรัักษาความมั่่�นคงของชาติิ
ดัังกล่่าวกลัับไม่่ได้้ รัับการสนัับสนุุนในระดัับเดีียวกััน จึึงส่่งผล
ให้้ หลายโครงการหยุุดลงกลางคััน ระบบเฝ้้าระวัังด้้ วยเสีียง
เป็็ นโครงการเครืือข่่ายเซ็็นเซอร์์ ใต้้ น้ำำ ��ขนาดใหญ่่ที่่�ขับั เคลื่่�อน
โดยกองทััพเรืือสหรััฐฯ ซึ่่ง� เริ่่� มต้้ นเมื่่�อ พ.ศ. 2492 เพื่่�อตรวจ
สอบเรืือโซเวีียตในช่่องจีีไอยููเค โดยช่่องจีีไอยููเคนี้้ � คืือพื้้ �นที่่�ใน
มหาสมุุทรแอตแลนติิกเหนืือซึ่่ง� รวมเป็็ นจุุดอัับทางเรืือ ย่่อมา
จากคำำ�ว่า่ กรีีนแลนด์์ ไอซ์์แลนด์์ และสหราชอาณาจัักร ในช่่วง
สิ้้ �นสุุดสงครามเย็็น สถานีีบนชายฝั่่� งสำำ�หรัับระบบเฝ้้าระวัังต้้ อง
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เปิิ ดให้้ มีีการวิิจัยท
ั างวิิชาการเพื่่�อสนัับสนุุนค่่าใช้้ จ่า่ ยในการ
ดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุงรัักษา โครงการนี้้ �ส่่งเสริิ มการวิิจัยั ภาค
สนามด้้ านเสีียงใต้้ น้ำำ ��ซึ่่�งทำำ�ให้้ ประสิิทธิิภาพโซนาร์์ ในน้ำำ ��ลึึกเพื่่�อ
การใช้้ งานที่่�ไม่่ใช่่ทางทหารหลายประการมีีความเสถีียรได้้ เป็็ น
อย่่างมาก
สถานที่่�ทดสอบกองทััพเรืือพอยต์์เซอร์์ ในรััฐแคลิิฟอร์์ เนีีย
เปิิ ดใช้้ งานใน พ.ศ. 2501 และปิิ ดตััวลงใน พ.ศ. 2527
เนื่่�องจากขาดเงิินทุุน สถานที่่�ทดสอบการสะเทืือนของเรืือและ
โครงการระบบเซ็็นเซอร์์ เฝ้้าระวัังแบบชุุดลากจููงใช้้ งานที่่�ความถี่่�
ต่ำำ�� ต้้ องย้้ ายสถานที่่�และลดขนาดลงเนื่่�องจากมีีการต่่อต้้ าน
ด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมจากสภาป้้องกัันทรััพยากรธรรมชาติิซึ่่ง� เป็็ น
องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร สภาดัังกล่่าวกดดัันให้้ กองทััพเรืือยื่่�น
แถลงการณ์์ด้้านผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงต้้ น
ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ใน พ.ศ. 2539 มีีการ
พบปลาวาฬคููเวีียร์์ 13 ตััวเกยตื้้ �นบนชายฝั่่� งของประเทศกรีีซ
ซึ่่ง� ปลาวาฬชนิิดนี้้ �เป็็ นสายพัันธุ์์�น้ำำ ��ลึึกที่่�พบเจอเกยตื้้ �นได้้ ยาก
ดร. อเล็็กซานโดรส ฟรานต์์ซิสิ นัักชีีววิิทยาของมหาวิิทยาลััย
เอเธนส์์ เชื่่�อมโยงสาเหตุุที่่�ปลาวาฬเกยตื้้ �นเข้้ ากัับการใช้้ โซนาร์์
ในพื้้ �นที่่�ใกล้้ เคีียง ซึ่่ง� องค์์การสนธิิสัญ
ั ญาป้้องกัันแอตแลนติิก
เหนืือ หรืือ นาโต มีีส่่วนร่่วมในการทดลองร่่วมระหว่่างประเทศ
ที่่�ใช้้ โซนาร์์ พลังั งานสููงและความถี่่�ต่ำำ�� ขณะเกิิดเหตุุปลาวาฬเกย
ตื้้ �นครั้้�งนั้้�น เหตุุการณ์์นี้้ �กลายเป็็ นจุุดที่่�ทำำ�ให้้ เกิิดการปลุุกระดม
ครั้้�งใหญ่่ของนัักกิิจกรรมด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมเพื่่�อเรีียกร้้องให้้ ระงัับ
การทดลองดัังกล่่าว กองทััพเรืือสหรััฐฯ จำำ�ต้้องสนัับสนุุนเงิินทุุน
ให้้ แก่่การวิิจัยด้
ั ้ านผลกระทบของการทดลองดัังกล่่าวต่่อสััตว์์
ทะเล เหตุุการณ์์เหล่่านี้้ �สะท้้ อนให้้ เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทาง
ภููมิิรััฐศาสตร์์ โดยที่่�ประเด็็นทางเศรษฐกิิจและสัังคมต้้ องสมดุุล
กัับความต้้ องการด้้ านความมั่่�นคงของชาติิ
ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเลยัังคงเป็็ น
โครงสร้้างที่่�ได้้ รัับการผลัักดัันจากเหตุุการณ์์ เหตุุวิินาศกรรม 11
กัันยายนในสหรััฐฯ ได้้ ก่่อให้้ เกิิดความพยายามอย่่างมากต่่อ
ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเล และรััฐบาลอิินเดีีย
ก็็ได้้ สร้้างความก้้ าวหน้้ าครั้้�งใหญ่่ด้้านความตระหนัักรู้� ้เท่่าทััน
สถานการณ์์ทางทะเลหลัังจากการโจมตีีที่่�มุมุ ไบ โครงการริิ เริ่่� ม
ทั้้�งสองโครงการยัังคงเป็็ นโครงการที่่�ได้้ รัับการผลัักดัันจาก
ความมั่่�นคง แต่่ไม่่ได้้ รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีีย
อื่่�น ๆ มากนััก เจ้้ าหน้้ าที่่�ความมั่่�นคงเก็็บข้้อมููลไว้้ อย่่างรััดกุุม
โดยอ้้ างว่่าเป็็ นข้้ อมููลลัับที่่�อาจเป็็ นอัันตรายต่่อความมั่่�นคงของ
ชาติิ ความท้้ าทายสำำ�คัญ
ั ในประเทศกำำ�ลังั พััฒนาอย่่างอิินเดีีย
และประเทศอื่่�น ๆ อีีกหลายประเทศในอิินโดแปซิิฟิิก คืือการ
จััดสรรเงิินทุุนจำำ�นวนมากสำำ�หรัับความจำำ�เป็็ นด้้ านความมั่่�นคง
ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ ในทางการเมืืองเมื่่�อพิิจารณาถึึง
ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั อื่่�น ๆ ดัังนั้้�นแล้้ ว ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทััน
สถานการณ์์ทางทะเลจึึงยัังคงจำำ�กัดั เนื่่�องจากขาดทรััพยากร
และแนวทางแบบองค์์รวมทั้้�งประเทศ ความตระหนัักรู้� ้เท่่า
ทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ �� ในฐานะโครงสร้้างที่่�ได้้ รัับการผลัักดััน
จากความมั่่�นคง จึึงยากที่่�จะได้้ รัับเงิินทุุนสนัับสนุุนเนื่่�องจาก

เป็็ นโครงการมีีลัักษณะที่่�ต้้องใช้้ ทรััพยากรมาก ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
โครงการนี้้ �ยิ่่�งยากที่่�จะได้้ รัับการสนัับสนุุนในทางการเมืือง
มากขึ้้ �นไปอีีก
เมื่่�อคำำ�นึงึ ถึึงความท้้ าทายของภััยคุกุ คามใต้้ น้ำำ ��ที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้ �นและยุุทธศาสตร์์ การบรรเทาความเสี่่�ยงใต้้ น้ำำ ��ที่่�กลายเป็็ น
เรื่่� องเฉพาะกลุ่่�มสำำ�หรัับประเทศที่่�มีีขีีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีีระดัับสููง จึึงจำำ�เป็็ นจะต้้ องมีีแนวทางที่่�ต่า่ งกััน
มากกว่่านี้้ � ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��ควรถืือ
เป็็ นโครงสร้้างที่่�แยกออกไปต่่างหาก แทนที่่�จะมองว่่าเป็็ น
เพีียงส่่วนขยายจากความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์
ทางทะเลและโครงสร้้างพิิเศษด้้ านความมั่่�นคง

ศัักยภาพทางเสีียง
และการสร้้ างขีีดความสามารถ

ช่่วงเวลาหลัังสงครามเย็็นแสดงให้้ เห็็นถึึงการพััฒนาความ
ตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��ที่่�สำำ�คัญ
ั สองประการ
ประการแรกคืือการเปลี่่�ยนกิิจกรรมความมั่่�นคงใต้้ น้ำำ ��ไป
สู่่�น่่านน้ำำ ��ริิ มชายฝั่่� ง ประการที่่�สองคืือการสร้้างศัักยภาพ
และขีีดความสามารถด้้ านเสีียงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ช่่วงต้้ น
ศตวรรษที่่� 21 เราเห็็นการฟื้้น� ฟููการสร้้างศัักยภาพและขีีด
ความสามารถด้้ านเสีียงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั เพื่่�อเอาชนะความ
ท้้ าทายริิ มชายฝั่่� งเขตร้้ อน โดยมีีส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั สาม
อย่่างที่่�ควรได้้ รัับความสนใจ นั่่�นคืือ
1. มองเห็น เครื อข่ายของเซ็นเซอร์ เพื่อให้ มีความ
ตระหนักรู้
2. เข้ าใจ การวิเคราะห์และตีความเสียง
3. แบ่ งปั น เครื อข่ายส่งข้ อมูลที่สามารถด�ำเนินการได้
ตามเวลาจริ ง
เดิิมทีี กลุ่่�มประเทศเล็็ก ๆ ได้้ ทำำ�เซ็็นเซอร์์ และควบคุุม
ความพร้้ อมใช้้ งานของเซ็็นเซอร์์ เหล่่านั้้�น แม้้ ว่า่ จะต้้ องการ
ผลิิตเซ็็นเซอร์์ ใต้้ น้ำำ ��เองภายในประเทศ แต่่ประเทศใน
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกก็็ยังั คงต้้ องดำำ�เนิินการด้้ วยเซ็็นเซอร์์
นำำ�เข้้ า
การพััฒนาเทคโนโลยีีเครืือข่่ายมีีความคืืบหน้้ าไป
อย่่างมาก อย่่างไรก็็ตาม การวิิเคราะห์์เสีียงในน่่านน้ำำ ��ริิ ม
ชายฝั่่� งของภููมิิภาคมหาสมุุทรอิินเดีียจำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ ความ
พยายามที่่�ปรัับให้้ เหมาะสมเพื่่�อเอาชนะการบิิดเบืือนระดัับ
ปานกลางเฉพาะที่่� ซึ่่ง� จะเกี่่�ยวข้้ องกัับการทดลองการวััด
เสีียงในน้ำำ ��ตื้้ �นเพื่่�อเก็็บรวบรวมข้้ อมููลเสีียง ตามด้้ วยความ
พยายามในการประมวลผลสััญญาณเพื่่�อสร้้างแบบจำำ�ลอง
ช่่องทางใต้้ น้ำำ ��และเสีียงรบกวน
การทดลองการวััดเสีียงในน้ำำ ��ตื้้ �นต้้ องใช้้ ปััจจัยหลั
ั กั
สองประการ นั่่�นคืือ เครื่่� องมืือเพื่่�อเข้้ าถึึงพื้้ �นที่่�ขนาดเล็็ก
และห่่างไกลใต้้ ทะเล และความสามารถในการประมวล
ผลสััญญาณเพื่่�อรัับข้้อมููลที่่�มีีความหมาย เซ็็นเซอร์์ ที่่�ส่ง่
ออกจากเรืือตามแบบเดิิมไม่่ได้้ ให้้ ผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ และ
การจะให้้ ครอบคลุุมพื้้ �นที่่�ขนาดใหญ่่ที่่�จำำ�เป็็ นต้้ องศึึกษา

นั้้�นมีีต้้ นทุุนสููง ส่่วนเครื่่� องร่่อนใต้้ น้ำำ ��ได้้ รัับการพิิสููจน์์แล้้ ว
ว่่าเป็็ นเครื่่� องมืือที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ ในการสำำ�รวจเสีียงใต้้ น้ำำ ��
เครื่่� องร่่อนขัับเคลื่่�อนด้้ วยเครื่่� องยนต์์แบบลอยตััวได้้ นั้้ �นแล่่น
ช้้ า มีีราคาถููกกว่่า มีีความทนทานยาวนาน และมีีเสีียงดััง
น้้ อยกว่่า เครื่่� องร่่อนเหล่่านี้้ �สามารถนำำ�ไปใช้้ งานในจำำ�นวน
มากเพื่่�อให้้ ครอบคลุุมพื้้ �นที่่�ขนาดใหญ่่ จากนั้้�นจึึงนำำ�มารวม
กัันเพื่่�อการวิิเคราะห์์ข้้อมููล เครื่่� องร่่อนนี้้ �เป็็ นหนึ่่�งในความ
ก้้ าวหน้้ าล่่าสุุดด้้ านยานพาหนะใต้้ น้ำำ ��อััตโนมััติิ ยานพาหนะ
เหล่่านี้้ �ไม่่ได้้ ขับั เคลื่่�อนด้้ วยใบพััดจึึงสามารถใช้้ เก็็บรวบรวม
ข้้ อมููลเสีียงได้้ เนื่่�องจากสร้้างเสีียงน้้ อยและมีีความทนทาน
ยาวนาน
ขีีดความสามารถในการวิิเคราะห์์เสีียงยัังคงจำำ�กัดั อยู่่�
ในกลุ่่�มประเทศเพีียงไม่่กี่่�ประเทศ ซึ่่ง� รวมถึึงออสเตรเลีีย
ฝรั่่�งเศส ญี่่�ปุ่่� น สหรััฐฯ และสมาชิิกของสมาคมเสีียงนอร์์
ดิิก สงครามต่่อต้้ านเรืือดำำ�น้ำำ ��ริิ มชายฝั่่� งเป็็ นปรากฏการณ์์
ล่่าสุุดและบางประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกได้้ ลงทุุน
ในขีีดความสามารถเหล่่านี้้ � สหรััฐฯ เริ่่� มเป็็ นกัังวลเกี่่�ยวกัับ
ความกระหายสงครามของจีีนในมิิติิทางทะเล โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในทะเลจีีนใต้้ ในช่่วงสิ้้ �นสุุดศตวรรษที่่� 20 จึึงต้้ องมีี
การทดลองเกี่่�ยวกัับเสีียงระดัับนานาชาติิในทะเลเอเชีีย ซึ่่ง�
เป็็ นโครงการการวััดเสีียงในน้ำำ ��ตื้้ �นขนาดใหญ่่ที่่�เริ่่� มต้้ นขึ้้ �นใน
ช่่วงต้้ นศตวรรษนี้้ � ในช่่วงแรก มหาวิิทยาลััย 6 แห่่งของ
สหรััฐฯ ซึ่่ง� นำำ�โดยมหาวิิทยาลััยวอชิิงตััน ได้้ วางแผนระยะ
แรกของโครงการ ในระยะที่่�สอง จะมีีมหาวิิทยาลััย 20
แห่่งจากจีีน ไต้้ หวันั และประเทศอื่่�น ๆ เข้้ าร่่วมด้้ วย
แนวคิิดดัังกล่่าวมีีนััยแฝงทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ที่่�สร้้างผล
กระทบในวงกว้้ าง สหรััฐฯ ต้้ องใช้้ ข้้อมููลเพื่่�อเอาชนะความ
ท้้ าทายริิ มชายฝั่่� งเขตร้้ อนในทะเลจีีนใต้้ ดัังนั้้�นการทดลอง
ทั้้�งหมดจึึงได้้ รัับทุนุ จากสำำ�นักั งานวิิจัยั กองทััพเรืือแต่่นำำ�โดย
ภาคการศึึกษา การทดลองเกี่่�ยวกัับเสีียงระดัับนานาชาติิ
ในทะเลเอเชีียเป็็ นเพีียงจุุดเริ่่� มต้้ น และรััฐบาลสหรััฐฯ ยััง
คงดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้ อมููลเสีียงเป็็ นประจำำ�โดยการ
สตรีีมกลุ่่�มเสีียงและส่่งโดรนใต้้ น้ำำ ��เข้้ าไปในพื้้ �นที่่�ทะเลจีีนใต้้
ชาวจีีนต่่างตระหนัักและยอมรัับข้้อจำำ�กัดั ของการทำำ�การ

ปััจจุุบัันกองทััพเรืือสหรััฐฯ
สนัับสนุุนทุุนวิิจัยั ให้้แก่่ การ
ทดสอบผลของโซนาร์์ ต่่อ
สิ่่� งมีีชีีวิติ ในทะเล หลัังจาก
เชื่่�อว่่ าการทดสอบโซนาร์์
ของนาโตมีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิด
เหตุุการณ์์ ปลาวาฬคููเวีียร์์
เกยตื้้�นใน พ.ศ. 2539
OURBREATHINGPLANET.COM
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ทดลองการวััดเสีียงในน้ำำ ��ตื้้ �นขนาดใหญ่่ดังั กล่่าว จีีนจึึงเข้้ า
ร่่วมกัับสหรััฐฯ เพื่่�อเรีียนรู้� ้ หลัังจากนั้้�นจีีนมีีการผลัักดััน
ขนานใหญ่่จนเกิิดเป็็ นโครงการกำำ�แพงใหญ่่ใต้้ น้ำำ �� ในเดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2559 จีีนได้้ ยึดึ โดรนใต้้ น้ำำ ��ของสหรััฐฯ ที่่�
ปล่่อยจากเรืือ ยููเอสเอ็็นเอส โบวดิิตช์์ เหตุุการณ์์ดังั กล่่าว
เป็็ นคำำ�ประกาศอย่่างเป็็ นทางการว่่า จีีนสนใจที่่�จะเดิินหน้้ า
พััฒนาโครงการเสีียงของตนเอง
เมื่่�อเครื่่� องบิินมาเลเซีียแอร์์ ไลน์์เที่่�ยวบิินที่่� 370 หาย
สาบสููญระหว่่างบิินจากกััวลาลััมเปอร์์ ประเทศมาเลเซีีย
ไปยัังปัั กกิ่่�ง ประเทศจีีน ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2557 จีีน
มีีความกระตืือรืือร้้นที่่�จะเป็็ นผู้้�นำำ�ปฏิิบัติั กิ ารค้้ นหา เพราะ
ผู้้�โดยสารมากกว่่าร้้อยละ 90 บนเครื่่� องบิินลำำ�ดังั กล่่าวมา
จากประเทศจีีน แต่่ประเทศหุ้้�นส่่วนในอิินโดแปซิิฟิิกกลัับ
มอบหมายบทบาทนั้้�นให้้ ออสเตรเลีียแทน ด้้ วยเหตุุนี้้ �จึึง
เป็็ นการจำำ�กัดั การมีีส่่วนร่่วมของจีีนในการพััฒนาศัักยภาพ
และขีีดความสามารถด้้ านเสีียงที่่�เกิิดขึ้้ �นในระหว่่างการ
ค้้ นหาที่่�กิินเวลานานสามปีี
การพััฒนาศัักยภาพและขีีดความสามารถด้้ านเสีียง
ในทะเลริิ มชายฝั่่� งเขตร้้ อนเกิิดขึ้้ �นได้้ ในการทดลองการวััด
เสีียงในน้ำำ ��ตื้้ �นขนาดใหญ่่เท่่านั้้�น สิ่่�งเหล่่านี้้ �ต้้ องใช้้ ทรััพยากร
มหาศาลและจำำ�เป็็ นต้้ องได้้ รัับเงิินทุุนในระดัับที่่�แตกต่่าง
ออกไป รวมทั้้�งการสนัับสนุุนด้้ วยเทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััย หุ้้�น
ส่่วนในแปซิิฟิิกจึึงจำำ�เป็็ นต้้ องรวมทรััพยากรเข้้ าด้้ วยกัันและ
ประสานความพยายามเพื่่�อร่่วมกัันทำำ�ภารกิิจนี้้ �ให้้ สำำ�เร็็จ
กรอบความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��เป็็ น
แผนที่่�จะนำำ�มาซึ่่ง� ความโปร่่งใส โดยปกติิจะมีีผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ น
เสีียในวงกว้้ างด้้ านความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��

สี่่�ฝ่่ายที่่�พยายามสร้้างความเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับมิิติใิ ต้้ ทะเลเพื่่�อ
นำำ�ไปสู้้�การค้้ นคว้้ าวิิจัยั ของตนมากยิ่่�งขึ้้ �น
หน่่ วยงานความมั่่�นคงแห่่ งชาติิ: การไม่่สามารถเข้้ า
ถึึงและความทึึบแสงของพื้้ �นที่่�ใต้้ น้ำำ ��นำำ�มาซึ่่ง� ปัั ญหาที่่�ซับั
ซ้้ อนในการเฝ้้าระวัังและการระบุุองค์์ประกอบที่่�รบกวน
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีบทบาทนอกภาครััฐทำำ�ให้้ ประเด็็นนี้้ �
ยุ่่�งยากมากขึ้้ �น ความกระตืือรืือร้้นในการตระหนัักรู้� ้ใต้้ ทะเล
จากมุุมมองด้้ านความมั่่�นคงหมายถึึงการปกป้้องเส้้ นทาง
คมนาคมทางทะเล น่่านน้ำำ ��ชายฝั่่� ง และทรััพย์์สินิ ทางทะเลที่่�
หลากหลายจากการเพิ่่�มจำำ�นวนของเรืือดำำ�น้ำำ ��และขีีดความ
สามารถของทุ่่�นระเบิิดที่่�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อจำำ�กัดั การเข้้ าถึึง
ทะเลและน่่านน้ำำ ��ริิ มชายฝั่่� ง
หน่่ วยงานเศรษฐกิิจทางทะเล: การค้้ าและการเชื่่�อม
ต่่อกัับโลกช่่วยรัับรองความมั่่�นคงด้้ านพลัังงานและด้้ าน
อาหาร มหาสมุุทรเป็็ นแหล่่งเก็็บรัักษาทรััพยากรมหาศาลที่่�
สามารถนำำ�มาซึ่่ง� สภาพเศรษฐกิิจที่่�ดีีของประเทศ ซึ่่ง� โอกาส
ขนาดใหญ่่ในหลายภาคส่่วน รวมถึึงเภสััชกรรม น้ำำ ��มัันและ
ก๊๊ าซ การทำำ�เหมืืองใต้้ ทะเล โลจิิสติิกส์์ และการขนส่่ง ต่่าง
กำำ�ลังั รอให้้ เก็็บเกี่่�ยวผลประโยชน์์
หน่่ วยงานกำำ�กัับดููแลสิ่่�งแวดล้้ อมและหน่่ วยงาน
จััดการภััยพิบัิ ติั :ิ มหาสมุุทรยัังเป็็ นสถานที่่�ต้้นกำำ�เนิิดภััย
ธรรมชาติิหลายอย่่าง เราอาจป้้องกัันภััยพิิบัติั ิทางธรรมชาติิ
ไม่่ได้้ แต่่การเตืือนภััยล่ว่ งหน้้ าสามารถลดการเสีียชีีวิิตและ
ทรััพย์์สินิ ได้้ กิิจกรรมทางทะเลของมนุุษย์์ทำำ�ให้้ สิ่่ง� แวดล้้ อม
เสื่่�อมโทรมลงและเป็็ นภััยคุกุ คามต่่อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
หน่่วยงานกำำ�กับดูู
ั แลและหน่่วยงานด้้ านการจััดการจำำ�เป็็ น
ต้้ องเตรีียมพร้้ อมเพื่่�อตอบสนองต่่อความท้้ าทายดัังกล่่าวใน
อนาคต
ผู้้�ให้้ บริิการด้้ านวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี: มีีข้้ อ
กำำ�หนดสำำ�หรัับการเติิบโตอย่่างปลอดภััย มั่่�นคง และยั่่�งยืืน
ในมิิติใิ ต้้ ทะเลอยู่่�เสมอ โดยวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีจะ
เป็็ นตััวขัับเคลื่่�อนหลัักความพยายามดัังกล่่าว และจำำ�เป็็ น
ต้้ องมีีการวิิจัยั เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการทำำ�ความเข้้ าใจระบบ
นิิเวศใต้้ ทะเล ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบที่่�หลาก
หลายของระบบนิิเวศ และผลกระทบจากการแทรกแซงของ
มนุุษย์์ในระบบนิิเวศ
แนวทางเดิิมของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียที่่�ดำำ�เนิินการตาม
ความพยายามด้้ านความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้
น้ำำ ��ของตนมีีข้้ อจำำ�กัดั อย่่างร้้ายแรง เมื่่�อพิิจารณาจากการ
แข่่งขัันให้้ ได้้ มาซึ่่ง� ทรััพยากรเพื่่�อที่่�จะลงทุุนในระยะยาว ซึ่่ง�
เป็็ นการจำำ�กัดั ความพยายามของความตระหนัักรู้� ้เท่่าทััน
สถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��ไว้้ กับป
ั ระเทศเฉพาะกลุ่่�ม ตอนนี้้ �ถึึงเวลา
แล้้ วที่่�จะต้้ องสร้้างระบบสากลที่่�สามารถลดความขััดแย้้ ง
และนำำ�มาซึ่่ง� สัันติิภาพและความสามััคคีีระหว่่างประเทศ
ภาพที่่� 1 แสดงมุุมมองที่่�ครอบคลุุมของกรอบความ
ตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ �� ข้้ อกำำ�หนดที่่�จำำ�เป็็ น
สำำ�หรัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียทั้้�งหมดคืือการรู้�จั้ กั การพััฒนา

ภาพที่่� 1: ความตระหนัักรู้�้ เท่่ าทัันสถานการณ์์ ใต้้น้ำำ��
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ในพื้้ �นที่่�ใต้้ ทะเล ทำำ�ความเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับการพััฒนาเหล่่านี้้ � แล้้ วตอบ
สนองอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและได้้ ผล
ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��ในระดัับครอบคลุุม
จำำ�เป็็ นต้้ องมีีการทำำ�ความเข้้ าใจทั้้�งในด้้ านโครงสร้้างแนวดิ่่�งและ
โครงสร้้างแนวนอน โดยโครงสร้้างแนวนอนจะเกี่่�ยวกัับความพร้้ อมใช้้
งานของทรััพยากรในแง่่ของเทคโนโลยีี โครงสร้้างพื้้ �นฐาน ขีีดความ
สามารถ และศัักยภาพ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียซึ่่�งแสดงให้้ เห็็นบนด้้ านสี่่�
ด้้ านของลููกเต๋๋าจะมีีข้้ อกำำ�หนดเฉพาะ แม้้ ว่า่ แกนกลางจะยัังคงเป็็ นการ
สร้้างศัักยภาพและขีีดความสามารถด้้ านเสีียงก็็ตาม ส่่วนโครงสร้้าง
แนวดิ่่�งคืือลำำ�ดับชั้้
ั �นของการสร้้างความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์
ใต้้ น้ำำ ��อย่่างครอบคลุุม ลำำ�ดับั แรกจะเป็็ นการตรวจหาภััยคุกุ คาม
ทรััพยากร และกิิจกรรมในพื้้ �นที่่�ใต้้ ทะเล ลำำ�ดับั ที่่�สองจะเป็็ นการ
ทำำ�ความเข้้ าใจข้้ อมููลที่่�สร้้างขึ้้ �นเพื่่�อวางแผนยุุทธศาสตร์์ ความมั่่�นคง
แผนอนุุรัักษ์์ และแผนการใช้้ ประโยชน์์จากทรััพยากร ลำำ�ดับถั
ั ดั ไปจะ
เป็็ นการกำำ�หนดกรอบการกำำ�กับดูู
ั แลและกลไกการตรวจสอบในระดัับ
ท้้ องถิ่่�น ระดัับชาติิ และระดัับโลก
ภาพนี้้ �ให้้ แนวทางในอนาคตอย่่างครอบคลุุมแก่่ผู้�มีีส่
้ ว่ นได้้ ส่ว่ น
เสีียเพื่่�อให้้ มีีส่ว่ นร่่วมและมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กันั ได้้ ส่่วนตััวลููกเต๋๋าแสดงถึึง
ด้้ านเฉพาะทางที่่�จำำ�เป็็ นต้้ องได้้ รัับการจััดการ ความร่่วมมืือระหว่่าง
ภาคอุุตสาหกรรม การศึึกษา และผู้้�ใช้้ สามารถเกิิดขึ้้ �นได้้ อย่่างราบรื่่� น
ตามข้้ อกำำ�หนดของผู้้�ใช้้ ข้้ อมููลทางวิิชาการ และส่่วนต่่อประสานของ
อุุตสาหกรรมที่่�แสดงโดยลููกเต๋๋าที่่�แยกออกมา ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ เกิิดแนวทาง
ที่่�มีีการมุ่่�งเน้้ นมากขึ้้ �นและกรอบการทำำ�งานแบบโต้้ ตอบที่่�กำำ�หนดไว้้
เป็็ นอย่่างดีี กรอบความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��สามารถ
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จััดการกัับความท้้ าทายมากมายที่่�ประเทศกำำ�ลังั พััฒนาเผชิิญ ด้้ วย
แรงกระตุ้้�นที่่�เหมาะสม กรอบความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ใต้้
น้ำำ ��ที่่�นำำ�เสนอนี้้ �สนัับสนุุนความพยายามในการรวมทรััพยากรและ
ประสานงานกัันโดยผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียทั้้�งหมด เพื่่�อส่่งเสริิ มการเติิบโต
ที่่�ปลอดภััย มั่่�นคง และยั่่�งยืืนสำำ�หรัับทุกุ คน
ในภููมิิภาคมหาสมุุทรอิินเดีีย ความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์
ใต้้ น้ำำ ��มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการป้้องกัันการเผชิิญหน้้ าทางทะเล การมีี
ผู้้�มีีบทบาทนอกภาครััฐเพิ่่�มขึ้้ �นทำำ�ให้้ เรื่่� องซัับซ้้ อนมากขึ้้ �น โดยมีีข้้ อได้้
เปรีียบที่่�ไม่่สมมาตรซึ่่ง� มีีองค์์ประกอบที่่�พยายามบ่่อนทำำ�ลายอยู่่�เสมอ
ความท้้ าทายทางกายภาพเฉพาะจุุดต้้ องใช้้ ความพยายามเป็็ นพิิเศษ
เพื่่�อที่่�จะเอาชนะความท้้ าทายเหล่่านั้้�นได้้ การสร้้างศัักยภาพและขีีด
ความสามารถด้้ านเสีียงจึึงสมควรได้้ รัับความสนใจอย่่างมากในทัันทีี
ข้้ อจำำ�กัดั ทางเศรษฐกิิจและการเมืืองในภููมิิภาคนี้้ �เป็็ นสิ่่�งขััดขวางไม่่ให้้
มีีการการลงทุุนทางทหารขนาดใหญ่่ ดัังนั้้�น การรวมทรััพยากรและการ
ประสานความพยายามร่่วมกัันจึึงเป็็ นแนวทางดำำ�เนิินการเดีียวที่่�มีีอยู่่�
ประเทศกำำ�ลังั พััฒนามีีความท้้ าทายของตน เช่่น ทรััพยากรที่่�จำำ�กัดั
ความท้้ าทายทางเทคโนโลยีี ปัั ญหาการปกครอง และอื่่�น ๆ ซึ่่ง� หาก
ใช้้ แนวทางอย่่างเป็็ นระบบและเป็็ นเชิิงยุุทธศาสตร์์ แบบครอบคลุุม
ก็็จะประสบความสำำ�เร็็จในระยะยาว กรอบความตระหนัักรู้� ้เท่่าทััน
สถานการณ์์ใต้้ น้ำำ ��ดัังที่่�เสนอไปไม่่ใช่่เพีียงส่่วนขยายในด้้ านใต้้ น้ำำ ��ของ
แนวคิิดความตระหนัักรู้� ้เท่่าทัันสถานการณ์์ทางทะเลเท่่านั้้�น แต่่ยังั
จััดการด้้ านแบบจำำ�ลองการเติิบโตที่่�ปลอดภััย มั่่�นคง และยั่่�งยืืนอย่่าง
ครอบคลุุม ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งในพื้้ �นที่่�เชิิงยุุทธศาสตร์์ ในอิินโด
แปซิิฟิิก o
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มุุมมอง
ด้้านแปซิิฟิิก

ประวััติิผู้�้นำำ�คนสำำ �คััญ

จ า ก นิิ ว ซีี แ ล น ด์์

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

พ.จ.อ. ไคลฟ์์ ดัักลาส แห่่งกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์นั่่งคุุยกัับ ฟอรััม ใน
บริิเวณใกล้้กัับที่่ประชุุมและนิิทรรศการของกองกำำ�ลัังภาคพื้้นดิินแปซิิฟิิกใน
เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่่อแบ่่งปัันมุุมมองจากนิิวซีีแลนด์์ พ.จ.อ.
ดัักลาสพููดถึึงวิิสััยทััศน์์หลััง พ.ศ. 2568 ของผู้้�บััญชาการทหารบก
นิิวซีีแลนด์์ การมีีส่่วนสนัับสนุุนโครงการแปซิิฟิิกพาทเวย์์ และวิิธีที่ี ่ค่่านิิยม
ของกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์ อัันได้้แก่่ ความกล้้าหาญ ความมุ่่�งมั่่น ความเป็็น
มิิตร และความซื่่อสััตย์์ หล่่อหลอมโครงการฝึึกและความร่่วมมืือทางการ
ทหารทั่่วทั้้งแปซิิฟิิกและที่่อื่่น ๆ
ฟอรัั ม: กรุุ ณาอธิิบายหน้้ าที่่�ของคุุณภายในกองทััพบก
นิิวซีีแลนด์์ ในฐานะพัันจ่่ าและในฐานะที่่�ได้้ ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�
ในฐานะจ่่ าสิิบเอก
พ.จ.อ. ดัักลาส: ผมเป็็ นสมาชิิกในทีีมผู้้�บริิหารของผู้้�
บััญชาการทหารบกในฐานะทหารอาวุุโสและให้้ คำำ�แนะนำำ�
จากมุุมของที่่�ปรึึกษาอาวุุโสชั้้�นประทวน แต่่ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือเป็็ น
ตััวแทนการแสดงทััศนะของทหารและครอบครััวของทหาร
เหล่่านั้้�น ไม่่ใช่่เพีียงแค่่กลุ่่�มดัังกล่่าว แต่่ยังั รวมถึึงเจ้้ าหน้้ าที่่�
ต่่าง ๆ และผู้้�รัับเหมาที่่�เป็็ นพลเรืือน ผมเป็็ นสมาชิิกคณะ
กรรมการผู้้�นำำ�กองทััพบก และให้้ มุมุ มองทางด้้ านการตััดสิินใจ
เชิิงยุุทธศาสตร์์ กับทห
ั ารของเราที่่�คณะกรรมการของเราทำำ�ขึ้้ �น
เพื่่�อก้้ าวไปสู่่�อนาคต ผมทำำ�งานนี้้ �มาเกิินสองปีี แล้้ วและต้้ องทำำ�
ต่่อไปอีีกประมาณหนึ่่�งปีี ผมมีีแผนเสมอเมื่่�อตอนผมได้้ เป็็ นจ่่า
สิิบเอก และนั่่�นคืือเหตุุผลส่่วนหนึ่่�งที่่�ผมได้้ รัับเลืือก แผนส่่วน
หนึ่่�งคืือการมุ่่�งเน้้ นไปที่่�การศึึกษาสำำ�หรัับทหารของเรา รวมถึึง
เส้้ นทางอาชีีพและการเรีียนรู้� ้ที่่�ช่ว่ ยยกระดัับเส้้ นทางแบบใหม่่
ซึ่่ง� สามารถสร้้างจ่่าสิิบเอกในอนาคตขึ้้ �นได้้ จากสิ่่�งเหล่่านี้้ � ผม
ประสบความสำำ�เร็็ จในการทำำ�ให้้ นโยบายการศึึกษานี้้ �ได้้ รัับการ
อนุุมัติั ิสำำ�หรัับทหารและเจ้้ าหน้้ าที่่�ของเรา ผมยัังอยู่่�ระหว่่างการ
58

IPD FORUM

ร่่างนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับเส้้ นทางอาชีีพและการเรีียนรู้� ้ของเรา
ฟอรัั ม: คุุณเข้้ ารัั บราชการใน พ.ศ. 2528 กรุุ ณาอธิิบาย
ว่่ า คุุณเห็็นว่่ ากองทััพบกนิิวซีีแลนด์์ มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
อย่่ างไรตลอดช่่ วงกว่่ า 30 ปีีที่่� ผ่่านมา
พ.จ.อ. ดัักลาส: เมื่่�อผมเข้้ าร่่วมกองทััพ เราเป็็ นกองทััพที่่�มีี
กองพัันทหารราบสองกองพัันและทุุกวัันนี้้ �ก็็ยังั คงเป็็ นเช่่นนั้้�น
แต่่กองพัันหนึ่่�งอยู่่�ในสิิงคโปร์์ โดยอยู่่�ที่่�นั่่น� มาตั้้�งแต่่ พ.ศ.
2500 ในระหว่่างวิิกฤตการณ์์มาลายา หากคุุณดููที่่�อุปุ กรณ์์
การเปลี่่�ยนผ่่าน หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของทหารราบของ
เรา สิ่่�งที่่�ผมได้้ เห็็นก็็มีีตั้้ �งแต่่การถืือเข็็มทิิศ ปืื นไรเฟิิ ล จนถึึง
ระบบสื่่�อสารแบบบููรณาการ เรามีีระบบอนาล็็อก และหนึ่่�งใน
โครงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คัญ
ั คืือการเปลี่่�ยนกองทััพไปสู่่�ระบบ
ดิิจิิทัลั ซึ่่ง� หมายถึึงระบบซีี2 หรืือการบัังคัับบััญชาและควบคุุม
ของเรา คุุณลองดููวิิธีีที่่�เราสื่่�อสารกัันก่่อนหน้้ านี้้ � และตอนนี้้ �เรา
มีีอุุปกรณ์์พร้้อมหน้้ าจอและเทคโนโลยีีทั้้�งหมดให้้ ทหารจนถึึง
ระดัับล่า่ งสุุดใช้้ ซึ่่ง� นั่่�นเป็็ นการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่จริิง ๆ
ฟอรัั ม: ลัักษณะวิิธีีการฝึึ กใดของทหารนิิวซีีแลนด์์ ที่่�เป็็ น

เอกลัักษณ์์ เมื่่�อเทีียบกัับสิ่่�งที่่�คุุณเห็็นจากหน่่ วยทหารบก
ในประเทศอื่่�น
พ.จ.อ. ดัักลาส: ผมคิิดว่่าการฝึึ กคล้้ ายกัันมาก แต่่สิ่่ง� ที่่�เรา
ให้้ ความสำำ�คัญ
ั คืือกลุ่่�มทัักษะรายบุุคคล เคลื่่�อนที่่� ยิิง สื่่�อสาร
บรรเทา และทัักษะทหารขั้้�นต้้ น ซึ่่ง� คล้้ ายกัับสหรััฐฯ แต่่เรา
ดำำ�เนิินการหลัักสููตรกัับความชำำ�นาญการทางทหารทั้้�งหมด
อย่่างเป็็ นเรื่่� องปกติิ เพราะเรามีีขนาดเล็็ก เราจึึงทำำ�เช่่นนั้้�นได้้
ทหารทุุกนายเข้้ าร่่วมและปฏิิบัติั ิตามหลัักสููตรสรรพาวุุธ นั่่�นคืือ
ที่่�ที่่�พวกเขาได้้ รัับทักั ษะทหารขั้้�นต้้ นประการแรก ๆ เพราะทุุก
คนได้้ รัับการฝึึ กในหลัักสููตรเดีียวกััน ในความชำำ�นาญการทาง
ทหาร เราดำำ�เนิินหลัักสููตรในกองทััพซึ่่ง� สอนเฉพาะในประเทศ
เท่่านั้้�น จากนั้้�นก็็รวมหลัักสููตรนั้้�นเข้้ ากัับการฝึึ กในต่่างประเทศ
กัับหุ้้� นส่่วนเพื่่�อทำำ�การส่่งกำำ�ลังั และเมื่่�อทำำ�เช่่นนั้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็ นกิิจวัตั ร ก็็จะได้้ ทหารที่่�มีีความสามารถรอบด้้ าน
ฟอรััม: กรุุ ณาพููดถึงึ โครงการแปซิิฟิิกพาทเวย์์ และบทบาท
ของกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์ ในอดีีต รวมถึึงบทบาทของ
นิิวซีีแลนด์์ ที่่�คุุณคาดหวัังเมื่่�อเริ่่�มเข้้ าสู่่�ช่่วงแปซิิฟิิกพาท
เวย์์ 2.0
พ.จ.อ. ดัักลาส:ออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์รู้�จั้ กั มหาสมุุทร

สมาชิิกของกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์ แสดงฮากา ซึ่่�งเป็็นการเต้้นในยามสงคราม
ของชาวเมารีีของนิิวซีีแลนด์์ เพื่่อ� เป็็นส่่ วนหนึ่่�งของพิิธีีเปิิดการฝึึกทาฟากุุลาที่่�
ค่่ ายทหารตาเลีียในตองงา เมื่่อ� เดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2562
ส.ท. ทามารา คััมมิิงส์์/กองกำำ�ลังั สำำ�รองกองทััพบกสหรััฐฯ

แปซิิฟิิกเป็็ นอย่่างดีี ดัังนั้้�นสำำ�หรัับประเทศหุ้้�นส่่วนอื่่�น ๆ ที่่�
ต้้ องการเข้้ ามามีีบทบาทในพื้้ �นที่่�นั้้ �น จะเป็็ นการใช้้ ประโยชน์์
จากสิ่่�งที่่�เรากำำ�ลังั ทำำ�อยู่่� ซึ่่ง� นั่่�นเป็็ นวิิธีีที่่�สหรััฐฯ ต้้ องการใช้้
สหรััฐฯ มองหาโอกาสที่่�สามารถส่่งทหารออสเตรเลีีย ทหาร
นิิวซีีแลนด์์ และทหารสหรััฐฯ จำำ�นวนไม่่มาก แล้้ วจึึงสร้้างทีีม
ฝึึ กอบรมเคลื่่�อนที่่�เพื่่�อดึึงหุ้้�นส่่วนที่่�สำำ�คัญ
ั ของเรามาสู่่�แปซิิฟิิก
และรวมเข้้ าด้้ วยกััน สำำ�หรัับส่ว่ นอื่่�น เรามีีพัันจ่่าเฉพาะทาง
และจ่่าสิิบเอกประจำำ�การอยู่่�ในฟิิ จิิ ตองงา และวานููอาตูู ซึ่่ง�
ออสเตรเลีียเองก็็มีีเหมืือนกัับเรา ประโยชน์์ที่่�เราได้้ รัับจากการ
ทำำ�เช่่นนั้้�นคืือองค์์ความรู้� ้ของประเทศนั้้�น ๆ และความสััมพัันธ์์
ที่่�ใกล้้ ชิิด หากเราต้้ องการมีีบทบาทในที่่�อื่่�นกัับประเทศอื่่�นซึ่่ง� มีี
ความสััมพัันธ์์แน่่นแฟ้้นกัับสหรััฐฯ เราก็็คงจะทำำ�เช่่นเดีียวกััน
และใช้้ ประโยชน์์จากสิ่่�งที่่�สหรััฐฯ กำำ�ลังั ทำำ�อยู่่� ผมมองว่่าพาท
เวย์์ 2.0 เป็็ นการยกระดัับสิ่่ง� ที่่�เรามีีและมองหาโอกาสเพิ่่�มเติิม
นอกจากนี้้ � ผมยัังคิิดว่่า สิ่่�งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับทุกุ ประเทศคืือคุุณ
ต้้ องถามประเทศที่่�คุณ
ุ กำำ�ลังั จะช่่วยว่่าประเทศนั้้�นต้้ องการอะไร
ไม่่ใช่่ทึกึ ทัักไปเองถึึงสิ่่�งที่่�ประเทศนั้้�น ๆ ต้้ องการ
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หนึ่่งในจุุดแข็็งของกองทััพ
บกของเราคืือวััฒนธรรม
และการนำำ�วััฒนธรรมพื้้น
เมืืองเมารีีของเรามาบููรณา
การเข้้ากัับกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
อื่่น ๆ ทั้้งหมดที่่มีีอยู่่�ใน
กองทััพของเรา
พ.จ.อ. ไคลฟ์์ ดัักลาส

ฟอรัั ม: ชาวนิิวซีีแลนด์์ มองว่่ า ไมโครนีีเซีียและพอลิินีีเชีีย
เป็็ นเหมืือนสวนหลัังบ้้ านของตน มีีความร่่ วมมืือและการ
ฝึึกอบรมใดอีีกหรืือไม่่ ที่่�กองทััพบกนิิวซีีแลนด์์ ทำำ�ร่่วมกัับ
ประเทศเพื่่�อนบ้้ านในภููมิภิ าคแปซิิฟิิก
พ.จ.อ. ดัักลาส: จากมุุมมองของเจ้้ าหน้้ าที่่ทห
� ารชั้้�นประทวน นี่่�
เป็็ นการให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่ร� ะดัับต่่าง ๆ และเจ้้ าหน้้ าที่่ทห
� ารชั้้�นประทวน
มาเข้้ าร่่วมหลัักสููตรเพื่่�อให้้ ได้้ ประสบการณ์์ร่่วมกััน หลัักสููตรนี้้ �
เป็็ นการส่่งทีีมฝึึ กอบรมเคลื่่�อนที่่ไ� ปยัังประเทศเหล่่านั้้�นเพื่่�อดำำ�เนิิน
หลัักสููตรในด้้ านที่่พ� วกเขาต้้ องการฝึึ ก นั่่�นคืือ การฝึึ กแบบผู้้�คนกัับ
ผู้้�คน ในระดัับยุทธ
ุ ศาสตร์์ ซึ่่ง� เป็็ นระดัับที่่ผ� มรัับผิดิ ชอบ คืือการมีี
ความสััมพัันธ์์ใกล้้ ชิดิ ภายในภููมิิภาค เป็็ นการรวมตััวกัันเพื่่�อพููด
คุุยและไปเยืือนประเทศของแต่่ละฝ่่าย ซึ่่ง� เป็็ นการกำำ�หนดเส้้ น
ทางในอนาคตและใช้้ ประโยชน์์จากสิ่่�งที่่เ� ราทำำ�ที่่ก� ารประชุุมกอง
กำำ�ลังั ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกและในการประชุุมผู้้�บัญ
ั ชาการทหารบก
ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก/การประชุุมสััมมนาการบริิหารงานของกองทััพ
บกภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก คุุณสามารถพููดคุุยกันั ก่่อนได้้ แต่่สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
คืือเราจะเปลี่่ย� นไปสู่่�การลงมืือทำำ�ได้้ อย่่างไร
ฟอรัั ม: ในฐานะกองทััพบกขนาดเล็็กในภููมิภิ าค มีีวิิธีีการ
ใหม่่ ๆ อะไรบ้้ างที่่�นิิวซีีแลนด์์ ใช้้ เพื่่�อให้้ ได้้ ประโยชน์์ จาก
หุ้้�นส่่ วนและพัันธมิิตรเพื่่�อเพิ่่�มสิ่่�งที่่�กองทััพนิิวซีีแลนด์์ ต้้อง
สนัับสนุุนให้้ มากที่่�สุุด
พ.จ.อ. ดัักลาส:หนึ่่�งในจุุดแข็็งของกองทััพบกของเราคืือ
วััฒนธรรมและการนำำ�วัฒ
ั นธรรมพื้้ �นเมืืองเมารีีของเรามาบููรณา
การเข้้ ากัับกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�อื่่�น ๆ ทั้้�งหมดที่่�มีีอยู่่�ในกองทััพของเรา
เราเข้้ าใจผู้้�ที่่�เป็็ นชาวพอลิินีีเชีียและชาวไมโครนีีเซีีย และเราใช้้
ประโยชน์์จากวััฒนธรรมของเราซึ่่ง� เป็็ นอำำ�นาจอ่่อน เพื่่�อให้้ ได้้
มาซึ่่ง� การเข้้ าถึึงและการจููงใจเพื่่�อทำำ�ความเข้้ าใจความต้้ องการ
ของพวกเขา อีีกส่่วนหนึ่่�งของวิิธีีการคืือกรอบการทำำ�งานความ
เป็็ นผู้้�นำำ� ตััวอย่่างหนึ่่�งคืือ ปาปัั วนิิวกิินีีที่่�นำำ�กรอบการทำำ�งาน
ของเราไปใช้้ แล้้ วปรัับให้้ เป็็ นแบบของตนเอง เราให้้ พวกเขา
ดููกรอบการทำำ�งาน จากนั้้�นพวกเขาก็็มาที่่�นิิวซีีแลนด์์และ
เข้้ าร่่วมโครงการของเราสองถึึงสามโครงการ และกลัับไปยััง
ประเทศของตนเองและปรัับให้้ เข้้ ากัับประเทศของตนเอง ฟิิ จิิให้้
ความสนใจอย่่างมากเช่่นกััน รวมถึึงตองงาด้้ วย ในการทำำ�งาน
ต่่าง ๆ เราไม่่มีีเงิินสนัับสนุุนมากอย่่างที่่�ออสเตรเลีียมีี แต่่สิ่่ง� ที่่�
เรามีีคืือมิิติมิ นุุษย์์ที่่�เราได้้ ใช้้ ประโยชน์์เป็็ นจุุดแข็็งของกองทััพ
บกของเรา
ฟอรััม: การโจมตีีของผู้้�ก่่อการร้้ ายยัังคงเกิิดขึ้้น� ในสถานที่่�
ใหม่่ ๆ และสถานที่่�ที่่�คาดไม่่ ถึงึ  รวมถึึงที่่�ไครสต์์ เชิิร์์ชใน
ร.ท. แมทธิิว วอลล์์ จากกองทััพบกสหรััฐฯ เข้้าร่่ วมการฝึึกอบรมทัักษะการยิิง
ปืื นที่่�ค่่ายทาจิิ ประเทศอิิรััก ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ส.ท. ทามารา คััมมิิงส์์/กองกำำ�ลังั สำำ�รองกองทััพบกสหรััฐฯ
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เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 เหตุุการณ์์ ดังั กล่่ าวหล่่ อหลอม
ให้้ เกิิดความพยายามต่่ อต้้ านการก่่ อการร้้ ายในนิิวซีีแลนด์์
อย่่ างไร และเหตุุการณ์์ ดังั กล่่ าวมีีผลกระทบต่่ อความ
พยายามต่่ อต้้ านการก่่ อการร้้ ายของกองทััพบกด้้ วยหรืือไม่่
พ.จ.อ. ดักลาส: นี่ไม่ใช่เรื่ องที่ผมสันทัด เพราะเป็ นเรื่ องที่
ต�ำรวจเป็ นฝ่ ายจัดการ แต่สงิ่ ที่ผมจะกล่าวคือ กองทัพสนับสนุน
หน่วยงานพลเรื อน ซึง่ นัน่ ก็คือต�ำรวจ หากถามในแง่ที่ว่า สิง่ นี้
เปลี่ยนแปลงนิวซีแลนด์ไปหรื อไม่ ผมคงต้ องตอบว่า เราไม่คาด
คิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนันเกิ
้ ดขึ ้นในนิวซีแลนด์และจะ
เกิดขึ ้นในลักษณะเช่นนัน้ เหตุการณ์นนได้
ั ้ ท�ำให้ ประเทศของเรา
ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการสนับสนุนชุมชน
มุสลิมของเรา มีการขยายการติดต่อและความช่วยเหลือของ
ทางการนิวซีแลนด์ไปยังชุมชนมุสลิม และนายกรัฐมนตรี ของเรา
แสดงให้ โลกเห็นว่า ผู้ น�ำสามารถพาประเทศก้ าวผ่านเหตุการณ์
น่าเศร้ าเช่นนันได้
้ อย่างไร เราเตรียมพร้ อมเสมอในแง่ของความ
สามารถในการตอบสนองต่อปั ญหาความมัน่ คงหรื อภัยคุกคาม
ฟอรั ม: ในที่สุด คุณได้ เข้ าร่ วมในคณะอภิปรายในระหว่ าง
การอภิปรายของการประชุมกองก�ำลังภาคพื้นแปซิฟิก
เรื่องการสร้ างความทันสมัย และความจ�ำเป็ นในการ
รั บรองว่ าหลักการพื้นฐานยังคงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่สุดในการ
ฝึ กทหาร กรุ ณาพูดถึงประเด็นดังกล่ าวและแบ่ งปั นวิสัย
ทัศน์ ของคุณถึงอนาคตของกองทัพบก
พ.จ.อ. ดัักลาส: เป็็ นคำำ�ถามที่่�ดีี วิิสัยทั
ั ศั น์์ของผู้้�บัญ
ั ชาการ
ทหารบกในระหว่่างช่่วงที่่�เขาดำำ�รงตำำ�แหน่่งคืือ การเป็็ นกอง
กำำ�ลังั ที่่�คล่่องแคล่่ว ปรัับตัวั ได้้ ดีี ต่่อสู้้�เพีียงเล็็กน้้ อย และ
ทัันสมััย สำำ�หรัับกองทััพบก การก้้ าวไปสู่่�อนาคตหลััง พ.ศ.

พล.ต. จอห์์ น บอสเวลล์์ ผู้้�บััญชาการกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์ ตรวจเยี่่ย� ม
ทหารใหม่่ จากกองกำำ�ลังั สรรหาบุุคลากรทหารประจำำ�การ 395 ที่่�ค่่ายทหาร
ไวโออููรูู กองทััพบกนิิวซีีแลนด์์

2568 คืือการสร้้างสิ่่�งที่่�เราเรีียกว่่าทหารอััจฉริิ ยะ ซึ่่ง� ความ
พยายามด้้ านทหารอััจฉริิ ยะของกองทััพบกรวมถึึงการมอบการ
ศึึกษาทางทหารในระดัับชำำ�นาญการแก่่เจ้้ าหน้้ าที่่�ทหาร การ
จััดกระบวนการสมััครเพื่่�อรัับทุนุ การศึึกษา การพััฒนาเส้้ นทาง
ทัักษะการคำำ�นวณและการอ่่านออกเขีียนได้้ ตลอดจนการใช้้
ประโยชน์์จากความสามารถของทหาร ภายใน พ.ศ. 2568 เรา
จะมีีการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายอย่่างสมบููรณ์์ในแง่่ของการเปลี่่�ยนสู่่�
ระบบดิิจิิทัลั ผมเห็็นกองกำำ�ลังั ของเราเติิบโตขึ้้ �นในด้้ านของกำำ�ลังั
คนและสามารถทำำ�งานร่่วมกัับหุ้้� นส่่วนหลัักของเราได้้ และเกี่่�ยว
กัับการที่่�นิิวซีีแลนด์์สามารถมอบขีีดความสามารถเฉพาะกลุ่่�ม
ซึ่่ง� จะยกระดัับความสำำ�คัญ
ั ด้้ านความมั่่�นคงของประเทศของ
รััฐบาลของเรา และความสงบเรีียบร้้ อยตามกฎระเบีียบระหว่่าง
ประเทศ
ฟอรัม: สุดท้ ายนี้ คณ
ุ มีอะไรที่อยากจะบอกกับประเทศหุ้น
ส่ วนเกี่ยวกับสิ่งที่กองทัพบกนิวซีแลนด์ กำ� ลังท�ำอยู่หรือไม่
พ.จ.อ. ดักลาส: จากค�ำถามก่อนหน้ าของคุณและค�ำถามนี้
ผมคิดว่าการก้ าวต่อไปข้ างหน้ าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่จะช่วยให้ เราสามารถท�ำงานร่วม
กันในโลกอันซับซ้อนใบนี้ได้ ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้ เช่น
การประชุมกองก�ำลังภาคพื้นแปซิฟิกและการฝึ กซ้ อมต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยให้ ความสัมพันธ์เติบโตและช่วยให้ ผู้คนเข้ าใจความสามารถ
ของแต่ละคน ซึง่ จะช่วยให้ เราก้ าวต่อไปข้ างหน้ า o
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วััฒนธรรมและขนบธรรมเนีียม

เทศกาลชิินโต
สืื บสานประเพณีี เก่่ าแก่่ หลายศตวรรษในญี่่�ปุ่่�น

ด

อกไม้้ ไฟสว่่างไสวในคืืนฤดููหนาว เหล่่าชายหญิิงและวััย
รุ่่�นจำำ�นวนมากตะโกนก้้ องว่่า วาโชอิิ วาโชอิิ (แปลว่่า ยอด
เยี่่�ยม) พร้้ อมกัับแห่่ขบวนรถที่่�ประดัับประดาด้้ วยโคมไฟ
ทั้้�งหกคัันสุุดท้้ ายจากเนิินเขาเล็็ก ๆ ไปจนถึึงใจกลางเมืือง
นี่่�คืือช่่วงเวลาที่่�ครึึกครื้้น� มากที่่�สุดุ ของเทศกาลของลััทธิิชิินโต ซึ่่ง� พััฒนา
มาจากการขอบคุุณเทพเจ้้ าในช่่วงฤดููเก็็บเกี่่�ยวไปสู่่�การพบปะระหว่่าง
เทพเจ้้ าท้้ องถิ่่�นสององค์์ในรอบปีี
เทศกาลกลางคืืนชิิชิิบุมีีุ รากฐานมายาวนานกว่่า 1,000 ปีี และเป็็ น
หนึ่่�งในสามเทศกาลแห่่รถขนาดใหญ่่ที่่�มีีชื่่�อเสีียงของญี่่�ปุ่่� น ซึ่่ง� รถในขบวน
อาจมีีความสููงสุุดถึึง 7 เมตรและมีีน้ำำ ��หนัักมากถึึง 15 ตััน โดยมีีชาว
เมืืองหลายร้้ อยคนในชุุดเทศกาลแบบดั้้�งเดิิม ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยผ้้ าคาด
ศีีรษะ กางเกงแนบเนื้้ �อสีีดำำ� และเสื้้ �อคลุุมผ้้ าฝ้้ายตััวหนาที่่�เขีียนตััวอัักษร
ญี่่�ปุ่่� น ลากรถติิดล้้ อไม้้ ขนาดใหญ่่เหล่่านั้้�นไปตามถนน พร้้ อมตีีกลอง โห่่
ร้้อง และร้้องเพลงอย่่างสนุุกสนาน

ผู้้�เข้้าร่่ วมงานสวมเสื้้�อคลุุมฮััปปิิแบบดั้้�งเดิิมเตรีียมถ่่ ายภาพเซลฟีี ก่่ อนที่่�งาน
เทศกาลกลางคืืนชิิชิิบุุในเมืืองชิิชิิบุุ ประเทศญี่่�ปุ่่� น จะเริ่่�มขึ้้�น ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

ชิินโตเป็็ นศาสนาพื้้ �นเมืืองของญี่่�ปุ่่� นที่่�สืืบทอดกัันมานานหลาย
ศตวรรษ ซึ่่ง� เป็็ นลััทธิิวิิญญาณนิิยมที่่�เชื่่�อว่่ามีี คามิิ หรืือวิิญญาณ
ศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �หลายพัันตนอาศััยอยู่่�ในธรรมชาติิ เช่่น ป่่ า แม่่น้ำำ �� และภููเขา
ชิินโตส่่งเสริิ มให้้ ผู้� ค้ นอยู่่�ร่่วมกัับวิิญญาณศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �อย่่างกลมกลืืนและ
สามารถขอความช่่วยเหลืือจากวิิญญาณเหล่่านี้้ �ได้้ นอกจากนี้้ � วิิญญาณ
บรรพบุุรุุษยัังกลายเป็็ นคามิิและสามารถช่่วยเหลืือลููกหลานที่่�ยังั มีีชีีวิิตได้้
เช่่นกััน
พระมิิโนรุุ โซโนดะ เจ้้ าอาวาสประจำำ�ศาลเจ้้ าชิิชิิบุแุ ละอดีีต
ศาสตราจารย์์ด้้านศาสนศึึกษา มหาวิิทยาลััยเกีียวโต เล่่าว่่า เทศกาลที่่�
จััดขึ้้ �นเป็็ นเวลาสองวัันนี้้ �มีีรากฐานมาจากประเพณีีเก่่าแก่่ของชาวบ้้ าน
62
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ซึ่่ง� เป็็ นพิิธีีแสดงการขอบคุุณต่่อเทพเจ้้ าแห่่งภููเขาใกล้้ เคีียงที่่�ช่ว่ ยเหลืือ
ในช่่วงฤดููปลููกและฤดููเก็็บเกี่่�ยว ใน พ.ศ. 2559 องค์์การการศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ หรืือ ยููเนสโก ได้้ กำำ�หนด
ให้้ เทศกาลนี้้ �เป็็ นมรดกทางวััฒนธรรมในลัักษณะนามธรรม “นี่่�คืือช่่วง
เวลาแห่่งการเฉลิิมฉลองความอุุดมสมบููรณ์์ของธรรมชาติิ” พระโซโนดะ
กล่่าว
ในช่่วงยุุคกลางของญี่่�ปุ่่� น เทศกาลนี้้ �พััฒนาไปเป็็ นงานฉลองการ
พบปะประจำำ�ปีี ระหว่่างเทพเจ้้ าแห่่งภููเขาใกล้้ เคีียงกัับเทพธิิดาประจำำ�เมืือง
โดยกลุ่่�มชายชุุดขาวจะแบกเกี้้ �ยวลัักษณะคล้้ ายศาลเจ้้ าสีีสัันสวยงามซึ่่ง�
มีีเทพธิิดาประจำำ�เมืืองสถิิตอยู่่�ภายในผ่่านถนนไปยัังสวนสาธารณะกลาง
จากนั้้�นวางเกี้้ �ยวพัักไว้้ ขณะที่่�รอให้้ รถแห่่อีีกหกคัันค่่อย ๆ มาพบกัันที่่�
จััตุรัุ ัสซึ่่ง� คลาคล่ำำ��ด้้วยฝููงชน และเมื่่�อรถแห่่แต่่ละคัันมาถึึงก็็จะมีีการจุุด
ดอกไม้้ ไฟต้้ อนรัับ
ทุุกวัันนี้้ � ชาวญี่่�ปุ่่� นจำำ�นวนมากต่่างหลั่่�งไหลกัันมาชมเทศกาลนี้้ � ซึ่่ง�
ดึึงดููดผู้้�ชมประมาณ 200,000 คนในช่่วงเดืือนธัันวาคมของทุุกปีี โดยที่่�
บางคนไม่่ทราบถึึงความเป็็ นมาเหล่่านั้้�นเลยและกล่่าวว่่าเทศกาลนี้้ �ไม่่มีี
ความหมายทางศาสนาสำำ�หรัับตน แต่่ตนเพีียงต้้ องการรัักษาประเพณีี
ไว้้ เท่่านั้้�น พวกเขามาเยืือนเมืืองแห่่งนี้้ �โดยนั่่�งรถไฟมาทางตะวัันตกเฉีียง
เหนืือของโตเกีียวประมาณ 90 นาทีี เพื่่�อมาสััมผััสประสบการณ์์ทาง
วััฒนธรรมที่่�สนุุกสนาน
“ผมชอบดอกไม้้ ไฟและอาหาร และมาที่่�นี่่�เพื่่�อความสนุุกล้้ วน ๆ ผม
ไม่่ค่อ่ ยนึึกถึึงด้้ านศาสนาเท่่าไรนััก” นายมิิตซููโอะ ยามาชิิตะ ชายอายุุ 69
ปีีซึ่่�งเกษีียณอายุุแล้้ วที่่�มาเที่่�ยวชมเทศกาลนี้้ �ในช่่วง 15 ปีี ที่่�ผ่า่ นมากล่่าว
“คนญี่่�ปุ่่� นไม่่ได้้ เคร่่งศาสนามากนััก แต่่ในอีีกแง่่หนึ่่ง� เราก็็นับั ถืือศาสนา
ไปทั่่�ว”
ชาวญี่่�ปุ่่� นหลายคนผสานความเชื่่�อทางศาสนาต่่าง ๆ เข้้ าด้้ วยกััน
อย่่างเสรีีโดยขึ้้ �นอยู่่�กัับโอกาส เช่่น ไปเยี่่�ยมชมศาลเจ้้ าชิินโตในช่่วงปีี ใหม่่
จััดงานศพแบบชาวพุุทธ หรืือแต่่งงานในพิิธีีแแบบชาวคริิ สต์์ซึ่่ง� เป็็ นทาง
เลืือกที่่�ได้้ รัับความนิิยมมาก แม้้ ว่า่ จะมีีประชากรที่่�เป็็ นชาวคริิ สต์์เพีียงร้้อย
ละ 1 เท่่านั้้�น “ผมไม่่แน่่ใจว่่านั่่�นแปลว่่าเรามีีความยืืดหยุ่่�นหรืือเราไม่่มีี
ความศรััทธาอย่่างแรงกล้้ ากัันแน่่” นายยามาชิิตะกล่่าว

มุุมมองศาสนาที่่�แตกต่่ าง

นัักเรีียนหญิิงมััธยมกลุ่่�มหนึ่่�งสวมใส่่ชุดุ ประจำำ�เทศกาลกำำ�ลังั เดิินเตร่่ไป
ตามถนนในช่่วงบ่่าย ซึ่่ง� ต่่อมาได้้ เข้้ าร่่วมการลากรถแห่่ดังั กล่่าวและกล่่าว
ว่่าเทศกาลนี้้ �ไม่่ใช่่พิิธีีทางศาสนาสำำ�หรัับพวกเธอ แต่่นักั เรีียนหญิิงกลุ่่�ม
นั้้�นก็็ยังั บอกอย่่างหนัักแน่่นว่่าเชื่่�อเรื่่� องเกี่่�ยวกัับการพบกัันของเทพเจ้้ าทั้้�ง
สองในเย็็นวัันนั้้�น นอกจากนี้้ � เด็็กสาวกลุ่่�มนั้้�นยัังกล่่าวว่่าพวกตนจะฉลอง
คริิ สต์์มาสด้้ วยต้้ นสนที่่�ตกแต่่งอย่่างสวยงามและการให้้ ของขวััญ รวมทั้้�ง
ไม่่คิดิ ว่่าการผสมความเชื่่�อทางศาสนาต่่าง ๆ เข้้ าด้้ วยกัันจะมีีปัั ญหาแต่่
อย่่างใด

ดอกไม้้ไฟสว่่ างไสวไปทั่่�วท้้องฟ้้ าในช่่ วงเทศกาลกลางคืืนชิิชิิบุุในเมืืองชิิชิิบุุ ประเทศญี่่�ปุ่่� น

“ไม่่มีีปััญหาค่่ะ! นั่่�นเป็็ นเรื่่� องปกติิ คนญี่่�ปุ่่� นส่่วนใหญ่่ก็็ทำำ�แบบนั้้�น”
นางสาวริิ โอ นิิชิิมิิยะ อายุุ 18 ปีี กล่่าว
“คนญี่ปุ่ นมีความยืดหยุน่ ” นางสาวเมย์ริ ชิมาดะ เพื่อนอีกคนที่อายุ
18 ปี เช่นกันกล่าว “นัน่ เป็ นเรื่ องที่ดีนะ!”
ชาวญี่ปุ่ นจ�ำนวนมากมีมมุ มองแบบเดียวกันในเรื่ องนี้ นัน่ คือ มี
ทัศนคติตอ่ ศาสนาอย่างคลุมเครื อ หลายคนอาจจะบอกว่าตนไม่ได้
นับถือศาสนา แต่ในทุก ๆ ปี ก็ยงั มีชาวญี่ปุ่ นหลายล้ านคนเดินทางมาที่
ศาลเจ้ าชินโตและวัดพุทธทวั่ ประเทศญี่ปุ่ น และยังมีหิ ้งบูชาเล็ก ๆ อยู่ใน
บ้ านไว้ เพื่อสวดมนต์
ในญี่ปุ่ นรวมถึงบางส่วนของเอเชียมีมมุ มองต่อศาสนาที่แตกต่าง
มากกว่าในโลกตะวันตกหรื อโลกอิสลามที่ให้ ความส�ำคัญกับความเชื่อ
ส่วนบุคคลและชุดความเชื่อหรื อหลักความเชื่อตามคัมภีร์ทางศาสนา
เช่น คัมภีร์ไบเบิลหรื ออัลกุรอาน
ในญี่ปุ่ น ศาสนาคือสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม ชุมชน และพิธีกรรม
มากกว่าเป็ นความเชื่อส่วนบุคคล
ลัทธิชินโตไม่มีคมั ภีร์ทางศาสนาหรื อหลักเทววิทยาที่ก�ำหนดไว้ อย่าง
ชัดเจน และชาวญี่ปุ่ นจ�ำนวนมากก็คงยุง่ เกินกว่าจะสรุปเรื่ องนี้ได้ “นี่เป็ น
ศาสนาแห่งชีวิต” พระโซโนดะ เจ้ าอาวาส กล่าว “เป็ นสิง่ ที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษซึง่ ได้ มอบจิตวิญญาณถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสูล่ กู และ
ไม่ใช่เพียงกับมนุษย์เท่านัน้ แต่เรายังเชื่อมโยงกับสัตว์และสิง่ มีชีวิต
ทังหมดด้
้
วย เพราะสิง่ เหล่านันท�ำให้
้
เรายังมีชีวิตอยู่”
“โลกทัศน์อาจเป็ นวิธีในการอธิบายเรื่ องนี้ได้ ดีกว่า” พระโซโนดะ
กล่าว
ผู้้�ที่่�นับั ถืือลััทธิิชิินโตในประเทศญี่่�ปุ่่� นมีีจำำ�นวนไม่่แน่่ชัดั เนื่่�องจาก
ไม่่มีีการนัับที่่�ชัดั เจนนั่่�นเอง “เราไม่่ใช้้ คำำ�ว่า่ ‘ผู้้�นับั ถืือ’” พระโซโนดะกล่่าว
ไม่่มีีพิิธีีกรรมประจำำ�สัปั ดาห์์และไม่่มีีหมอสอนศาสนาที่่�เผยแผ่่ลัทั ธิิ
ชิินโต

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

การอยู่ร่วมกัน

มีีศาลเจ้้ าชิินโตมากกว่่า 80,000 แห่่งทั่่�วประเทศญี่่�ปุ่่� น ซึ่่ง� มากพอ ๆ
กัับวัดั พุุทธ โดยทั่่�วไปทั้้�งสองศาสนาอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิ หลัังจากที่่�
ศาสนาพุุทธเข้้ ามาในประเทศญี่่�ปุ่่� นเมื่่�อช่่วงศตวรรษที่่� 6 พร้้ อมกัับ
แนวคิิดของขงจื๊๊�อจากจีีน
ประวัตศิ าสตร์ ของการอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน เป็ นเหตุผล
ส�ำคัญข้ อหนึง่ อันเป็ นที่มาของทัศนคติที่ชาวญี่ปุ่ นมีต่อศาสนา นายซู
ซูมุ ชิมาโซโนะ ศาสตราจารย์ด้านศาสนาแห่งมหาวิทยาลัยโซเฟียใน
กรุงโตเกียว ซึง่ เป็ นสถานศึกษาแบบคาทอลิก กล่าวว่า “แต่ละศาสนามี
บทบาทที่แตกต่างกัน และทังสามศาสนานี้
้
ได้ แก่ ชินโต พุทธ และขงจื๊อ
มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่ น” และกล่าวเสริ มว่า “ศาสนาเหล่านี้มีหลัก
ความเชื่ออยู่บ้าง แต่ไม่มีศาสนาใดที่เน้ นความเป็ นเอกเทศ การผสม
ผสานแนวคิดและปรัชญาแบบนี้เป็ นเรื่ องปกติในเอเชียตะวันออก”
ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่า ความสนใจในลััทธิิชิินโตในหมู่่�ชาวญี่่�ปุ่่� นทั่่�วไป
นั้้�นมีีลัักษณะคงตััวหรืือแม้้ กระทั่่�งเพิ่่�มขึ้้ �นด้้ วย ในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา
นัักท่่องเที่่�ยวที่่�ไปเยืือนศาลเจ้้ าอิิเสะซึ่่ง� เป็็ นศาลเจ้้ าที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของ
ญี่่�ปุ่่� น มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้ �นถึึง 8.9 ล้้ านคนในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ.
2562 โดยเพิ่่�มขึ้้ �นจาก 7.8 ล้้ านคนในช่่วงเวลาเดีียวกัันของ พ.ศ.
2561 และ 8.5 ล้้ านคนตลอดทั้้�ง พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ ลัทธิชินโตยังผูกพันกับราชวงศ์ญี่ปุ่ น โดยถือว่าจักรพรรดิ
เป็ นทายาทของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์ อะมาเทราสุ โอมิคามิ
ในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ลััทธิิชิินโตได้้ รัับการเลื่่�อนขึ้้ �นให้้ เป็็ น
ศาสนาประจำำ�ชาติิ และการต่่อสู้้�ในสงครามนั้้�นกระทำำ�ในนามของ
จัักรพรรดิิซึ่่ง� เปรีียบดัังเทพเจ้้ า ภายหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 จัักรพรรดิิ
ถููกปลดจากสถานะเทพเจ้้ า อีีกทั้้�งรััฐธรรมนููญที่่�ร่่างโดยสหรััฐอเมริิ กาได้้
รัับรองเสรีีภาพในการนัับถืือศาสนาและแยกศาสนากัับรััฐออกจากกััน
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส
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นวััตกรรม

IPDF

นิิวเคลีียร์์
สามเหล่่า
ที่่�ใช้้งานได้้จริิง

ขีีดความสามารถเชิิงยุุทธศาสตร์์
ในการยัับยั้้�งนิิวเคลีียร์์ยืืนหยััดเพื่่�อ
ปกป้้องสหรััฐฯ และพัันธมิิตร
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

การปล่่ อยขีีปนาวุุธทิ้้ง� ตััวข้้ามทวีีป มิินิิตแมน ทรีี ที่่�ไม่่
ติิดหััวรบนิิวเคลีียร์์ ลููกหนึ่่�งในระหว่่ างการทดสอบเชิิง
พััฒนาที่่�ประสบความสำำ �เร็็จเมื่่อ� วัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2563 ที่่�ฐานทััพอากาศแวนเดนเบิิร์์ก รััฐแคลิิฟอร์์ เนีีย
จ.ท. เคลย์ตนั แวร์ /กองทัพอากาศสหรัฐฯ

ภาพประกอบ: ภาพจ�ำลองเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคใหม่ บี
-21 ไรเดอร์ กองทัพอากาศสหรัฐฯ
64

IPD FORUM

ส

หรััฐอเมริิ กาได้้ พัฒ
ั นาโครงสร้้างเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของนิิวเคลีียร์์ สามเหล่่า
ของตนในช่่วงสงครามเย็็น โครงสร้้างกำำ�ลังั ทหารสามเหล่่าได้้ รวมระบบ
ขีีปนาวุุธและเครื่่� องบิินทิ้้ �งระเบิิดของกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ ทาง
อากาศสหรััฐฯ เข้้ ากัับกองเรืือดำำ�น้ำำ ��ติิดขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวของกองทััพเรืือสหรััฐฯ เมื่่�อ
มีีการจััดตั้้�งกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ขึ้้ �นในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2535
เป้้าหมายหลัักของหน่่วยงานนี้้ �จึึงกลายเป็็ นการจััดการรายวัันและเตรีียมความ
พร้้ อมให้้ แก่่การปฏิิบัติั ภิ ารกิิจของขีีดความสามารถดัังกล่่าว
จากที่่�มีีการพััฒนาในช่่วงศตวรรษที่่�ผ่า่ นมา แนวคิิดเชิิงยุุทธศาสตร์์ นี้้ �ยัังคง
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นอุุปกรณ์์ป้้องปรามการโจมตีีด้้ วยอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ให้้ แก่่ชาติิของเรา
และพัันธมิิตร การทดสอบหลายครั้้�งที่่�มีีการประสานงานกัันในวัันที่่� 3 - 14
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 เป็็ นเครื่่� องยืืนยัันถึึงพลัังของนิิวเคลีียร์์ สามเหล่่าและ
แสดงให้้ เห็็นถึึงวิิธีีการทดสอบที่่�มีีความรัับผิิดชอบ
การทดสอบเหล่่านี้้ � ได้้ แก่่ การขึ้้ �นบิินของเครื่่�องบิินทิ้้ �งระเบิิดระยะไกล บีี52เอช สตราโตฟอร์์ เทรส ของหน่่วยทิ้้ �งระเบิิดเฉพาะกิิจ และการทดสอบปล่่อย
ขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวข้้ ามทวีีป รวมถึึงขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวติิดเรืือดำำ�น้ำำ ��สองลููก ระบบอาวุุธที่่ใ� ช้้
ในการสาธิิตมีีต้้นกำำ�เนิิดในยุุคสงครามเย็็น โดยนำำ�เข้้ ามาใช้้ งานจริิงในช่่วงระหว่่าง
ทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) ถึึง 1980 (พ.ศ. 2523-2532)
ในการไปเยืือนกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ในส่่วนศููนย์์บัญ
ั ชาการและ
ควบคุุม นายมาร์์ ค เอสเปอร์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ได้้ เน้้ นย้ำำ ��
ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของภารกิิจของกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ "ลำำ�ดับั ความ
สำำ�คัญ
ั สููงสุุดของเราคืือการทำำ�ให้้ แน่่ใจว่่าเรามีีการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�
ปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ และน่่าเชื่่�อถืือ" นายเอสเปอร์์ กล่่าว "ซึ่่ง� นั่่�นหมายรวมถึึง
ทุุกส่่วนของอาวุุธสามเหล่่า การบััญชาการนิิวเคลีียร์์ การควบคุุมและการสื่่�อสาร
รวมทั้้�งการบััญชาการที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างมากภายใต้้ การนำำ�ของผู้้�บัญ
ั ชาการ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง"
ความพร้้ อมใช้้ งานอย่่างต่่อเนื่่�องของการป้้องปรามอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ของสหรััฐฯ
จำำ�เป็็ นต้้ องมีีหลายส่่วนที่่�ทำำ�งานสอดประสานกัันเพื่่�อตอบสนองวััตถุปุ ระสงค์์ด้้าน
ความมั่่�นคงของชาติิ สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ในภารกิิจนี้้ �คืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอาสาสมััครทั้้�งหมด
ที่่�บำำ�รุุงรัักษาและใช้้ ขีีดความสามารถเหล่่านี้้ �ทุุกวััน
ยุุทธนาวีีใน พ.ศ. 2131 ระหว่่างสเปนกัับอังั กฤษแสดงให้้ เห็็นถึึงคุุณค่่าของ
บุุคลากรที่่�ผ่า่ นการฝึึ กมาเป็็ นอย่่างดีีและมีีความพร้้ อม กองเรืือของอัังกฤษที่่�ได้้
รัับการฝึึ กมาดีีกว่่าเอาชนะกองเรืือรบของสเปนที่่�มีีขนาดขนาดใหญ่่กว่่ามากได้้
ปัั จจัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ในชััยชนะครั้้�งนั้้�นคืืออัังกฤษฝึึ กและเตรีียมความพร้้ อมให้้ กองเรืืออยู่่�
เสมอ ในขณะที่่�เรืือแล่่นอยู่่�ในทะเลตลอดเวลา กะลาสีีอัังกฤษมีีความเฉีียบแหลม
พร้้ อมรัับมืือกัับทุกุ สิ่่�งในทะเล รวมถึึงทุุกสิ่่�งที่่�ศัตรูู
ั ระดมเข้้ ามา
กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ยึึดมั่่�นในหลัักการฝึึ กซ้้ อมและความพร้้ อม
ที่่�ไม่่ตกยุุคนี้้ �ผ่่านการทดสอบระบบอาวุุธ การฝึึ กซ้้ อมอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงการ
ใช้้ งานเชิิงปฏิิบัติั กิ ารของนิิวเคลีียร์์ สามเหล่่า
การเตรีียมฮาร์์ ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์ ระบบอาวุุธให้้ พร้้อมใช้้ งานตามที่่�กำำ�หนด
คืือส่่วนที่่�สองของการรัักษาท่่าทีีการป้้องปราม การมีีกองกำำ�ลังั เจ้้ าหน้้ าที่่�บำำ�รุุง
รัักษาโดยเฉพาะช่่วยให้้ มั่่น� ใจได้้ ว่า่ อากาศยาน ขีีปนาวุุธ เรืือดำำ�น้ำำ �� อาวุุธปืื นที่่�
เกี่่�ยวข้้ อง และการสนัับสนุุนขีีดความสามารถในการบัังคัับบััญชาและควบคุุมจะ
อยู่่�ในสมรรถนะสููงสุุดเมื่่�อมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ ใช้้ งาน สิ่่�งนี้้ �เริ่่� มต้้ นจากหน่่วยภาคสนาม และ
ได้้ รัับการสนัับสนุุนโดยการบำำ�รุุงรัักษาในระดัับคลัังสรรพาวุุธที่่�มีีการทำำ�ความ
สะอาดโดยละเอีียดและการปรัับปรุุงใหม่่ตามกำำ�หนดเวลาระยะหลายปีี เครื่่� อง
บิินทิ้้ �งระเบิิดเชิิงยุุทธศาสตร์์ บีี-52 ซึ่่ง� เป็็ นหััวหอกของระบบอาวุุธป้้องปราม
นิิวเคลีียร์์ เป็็ นตััวอย่่างที่่�ดีีของการบำำ�รุุงรัักษาและการปรัับปรุุงใหม่่ตามระเบีียบ
การ โดยเครื่่� องบิินบีี-52เอช ได้้ รัับการปรัับปรุุงให้้ ทันั ต่่อปัั จจุบัุ นั ผ่่านการยกระดัับ
ระบบหลายอย่่างและการปรัับปรุุงเชิิงโครงสร้้างในฐานะส่่วนหนึ่่�งของโครงการ
เสริิ มอายุุการใช้้ งาน ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ อากาศยานยุุคเก่่าในทศวรรษ 1960 (พ.ศ.
2503-2512) ใช้้ งานได้้ ในเชิิงปฏิิบัติั กิ ารจนถึึงทศวรรษ 2050 (พ.ศ. 25932602)
เครื่่� องบิินทิ้้ �งระเบิิดแบบมีีคนขัับ ซึ่่ง� เป็็ นด้้ านหนึ่่�งของนิิวเคลีียร์์ สามเหล่่าและ
ประจำำ�การมาตั้้�งแต่่สมััยสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง มีีทางเลืือกใช้้ งานสองทาง นั่่�นคืือ
เครื่่� องบิินบีี-52เอช สตราโตฟอร์์ เทรส และ บีี-2 สปิิ ริิ ต ซึ่่ง� ประจำำ�การในช่่วงต้้ น

นายมาร์์ ค ทีี. เอสเปอร์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ฟัังการบรรยายสรุุป
ที่่�กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ในระหว่่ างการกำำ�หนดเป้้าหมายกองรบของกอง
บััญชาการที่่�ฐานทััพอากาศอััฟฟุุต รััฐเนแบรสกา จ.อ. เอีียน โฮชแลนเดอร์์ /กองทััพอากาศสหรััฐฯ

ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2543) บริิ ษััทนอร์์ ทรอป กรััมแมน คอร์์ ปอเรชั่่�น
กำำ�ลังั พััฒนาเครื่่� องบิินบีี-21 ไรเดอร์์ ซึ่่ง� เป็็ นเครื่่� องบิินทิ้้ �งระเบิิดยุุคใหม่่ โดยใช้้ การ
ออกแบบและประสบการณ์์การปฏิิบัติั กิ ารของเครื่่� องบิินบีี-2 รวมถึึงเทคโนโลยีี
เกิิดใหม่่ คาดว่่าเครื่่� องบิินทิ้้ �งระเบิิดบีี-21 จะเข้้ าประจำำ�การใน พ.ศ. 2568
ขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวข้้ ามทวีีปคืือด้้ านที่่�สองของนิิวเคลีียร์์ สามเหล่่า กองกำำ�ลังั
ขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวข้้ ามทวีีปประกอบไปด้้ วย ขีีปนาวุุธแอลจีีเอ็็ม-30จีี มิินิิทแมน ทรีี ที่่�
นำำ�มาใช้้ ในงานปฏิิบัติั กิ ารใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และเช่่นเดีียวกัับ บีี-52เอช ขีีปนาวุุธ
นี้้ �ได้้ รัับการบำำ�รุุงรัักษาต่่าง ๆ ผ่่านโครงการเสริิ มอายุุการใช้้ งานเพื่่�อรัับรอง
ประสิิทธิิภาพไปจนถึึงช่่วงกลางศตวรรษที่่� 21 สิ่่�งที่่�จะเข้้ ามาแทนที่่�ขีีปนาวุุธมิินิิท
แมน ทรีี กำำ�ลังั ได้้ รัับการพััฒนาโดยระบบอวกาศของบริิ ษััทนอร์์ ทรอป กรััมแมน
ภายใต้้ โครงการการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ภาคพื้้ �นดิิน และมีีกำำ�หนดเข้้ าประจำำ�
การใน พ.ศ. ๒๕๗๒ ความพยายามในการพััฒนาและการจััดหาของโครงการ
การป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ภาคพื้้ �นดิินนี้้ � แสดงถึึงการจััดสรรงบประมาณอย่่าง
มีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อขีีดความสามารถขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวข้้ ามทวีีปทั้้�งหมด
ด้้ านที่่�สามของนิิวเคลีียร์์ สามเหล่่าคืือกองเรืือดำำ�น้ำำ ��ติิดตั้้�งขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััว
พลัังงานนิิวเคลีียร์์ เรืือดำำ�น้ำำ ��ติิดตั้้�งขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวพลัังงานนิิวเคลีียร์์ ชั้้ �นโอไฮโอ ซึ่่ง�
เข้้ าประจำำ�การใน พ.ศ. 2524 จะยิิงขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวติิดเรืือดำำ�น้ำำ �� ไทรเดนท์์ ทูู ดีี-5
สิ่่�งที่่�จะเข้้ ามาแทนที่่�เรืือดำำ�น้ำำ ��ติิดตั้้�งขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวอยู่่�ในระหว่่างการพััฒนาโดย
บริิ ษััทอิิเล็็กทริิ กโบ๊๊ ตและนิิวพอร์์ ท นิิวส์์ ชิิบบิลิ ดิ้้ �ง เรืือชั้้�นโคลััมเบีียมีีแผนจะเข้้ า
ประจำำ�การใน พ.ศ. 2574 และจะยิิงขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวติิดเรืือดำำ�น้ำำ �� ไทรเดนท์์ ทูู
ดีี-5 จากโครงการยืืดอายุุการใช้้ งานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงของโครงการทดแทน
แต่่ละด้้ านของนิิวเคลีียร์์ สามเหล่่า และการสนัับสนุุนการบััญชาการ ระบบ
ประสาทการควบคุุมและการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับนิิวเคลีียร์์ ได้้ รัับการกระตุ้้�นใหม่่หรืื อมีี
กำำ�หนดสำำ�หรัับการกระตุ้้�นใหม่่แบบยุุคใหม่่ ส่่วนประกอบหนึ่่�งของการกระตุ้้�น
การบััญชาการ การควบคุุม และการสื่่�อสารของนิิวเคลีียร์์ คืือมิิลสตาร์์ ยุคุ ใหม่่ ซึ่่ง�
เป็็ นการยกระดัับอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ด้้ านความสามารถการสื่่�อสารกัับกองกำำ�ลังั
นิิวเคลีียร์์ ภาคสนามของกองบััญชาการ ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 กอง
บััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ย้้ ายการจััดการรายวัันของกองกำำ�ลังั นิิวเคลีียร์์
สหรััฐฯ ไปยัังศููนย์์บัญ
ั ชาการและควบคุุมที่่�ทันั สมััย ซึ่่ง� สร้้างขึ้้ �นโดยใช้้ บทเรีียน
หลายอย่่างที่่�ได้้ รัับจากศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารระดัับโลกแห่่งเดิิม ซึ่่ง� เปิิ ดขึ้้ �นภายใต้้ การ
สนัับสนุุนจากกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ ทางอากาศ
แม้้ จะจััดตั้้�งขึ้้ �นในช่่วงสงครามเย็็น แต่่นิิวเคลีียร์์ สามเหล่่าของสหรััฐฯ ยัังคง
เป็็ นการป้้องปรามที่่�สำำ�คัญ
ั เพื่่�อป้้องกัันการกระทำำ�อันั เป็็ นมหัันตภััยโดยศััตรููของ
เราในศตวรรษที่่� 21 สหรััฐฯ ยัังรัักษาและฝึึ กอบรมกองกำำ�ลังั นิิวเคลีียร์์ สามเหล่่า
และดำำ�เนิินการพััฒนาเชิิงเทคโนโลยีีและโครงการต่่อไป เพื่่�อให้้ ขีีดความสามารถ
ที่่�สำำ�คัญ
ั นี้้ �อยู่่�ในดุุลยภาพ เตรีียมพร้้ อม และเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการรัักษาวััตถุปุ ระสงค์์
ความมั่่�นคงของชาติิในอนาคต
IPD FORUM
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ข่่ าวรอบโลก

สหรััฐฯ พยายามที่่�จะ
ขยายข้้อตกลงอาวุุธนิิ วเคลีียร์์

รั�สเซี�ย
อุุปทููตสหรััฐฯ กล่่าวเมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ว่่าสหรััฐอเมริิ กา
ั ัสเซีีย เพื่่�อให้้
ต้้องการขยายข้้อตกลงหลัักด้้านการควบคุุมอาวุุธนิิวเคลีียร์์กับรั
ครอบคลุุมอาวุุธปรมาณููทั้้�งหมดของรััสเซีีย หลัังจากเจรจากัับรััฐบาลรััสเซีีย
เรื่่� องข้้อตกลงใหม่่
นายมาร์์แชล บิิลลิิงส์์ลีี อุุปทููตของประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ด้้านการควบคุุม
อาวุุธ ยัังกล่่าวอีีกว่่า รััฐบาลสหรััฐฯ จะยัังคงกดดัันให้้สาธารณรััฐประชาชน
จีีนเข้้าร่่ วมการเจรจาแทนที่่�สนธิิสัญญ
ั าการลดอาวุุธทางยุุทธศาสตร์์ฉบัับใหม่่
พ.ศ. 2553 หรืื อ นิิวสตาร์์ท ซึ่่�งจะหมดอายุุในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
นายบิิลลิิงส์์ลีีกล่่าวว่่า อดีีตคู่่�ปรัับช่่วงสงครามเย็็นทั้้�งสองได้้ตกลงที่่�จะจััด
ตั้้�งคณะทำำ�งานด้้านเทคนิิคและจััดการเจรจาเพิ่่�มเติิม

ผู้้�

หลัักความเห็็นร่่วมกััน

รััฐบาลสหรััฐฯ ต้้องการให้้รััฐบาลจีีนมีีส่่ วนร่่ วม เนื่่�องจากกล่่าวกัันว่่าจีีน
กำำ�ลังั เร่่ งเพิ่่�มขนาดและการเข้้าถึึงคลัังอาวุุธนิิวเคลีียร์์ แต่่รััฐบาลรััสเซีียเห็็น
ชอบตามข้้อตกลงพหุุภาคีี ซึ่่�งอาจรวมถึึงฝรั่่�งเศสและอัังกฤษด้้วย นายบิิลลิิงส์์
ลีีกล่่าว
"เรา กล่่าวคืือสหรััฐอเมริิ กา ตั้้�งใจและเชื่่�อว่่า ... ข้้อตกลงการควบคุุมอาวุุธ
ครั้้�งถััดไปจะต้้องครอบคลุุมอาวุุธนิิวเคลีียร์์ทั้้�งหมด ไม่่ใช่่แค่่สิ่่� งที่่�เรีียกว่่าอาวุุธ
นิิวเคลีียร์์เชิิงยุุทธศาสตร์์เท่่านั้้�น" นายบิิลลิิงส์์ลีีกล่่าวในการแถลงข่่าวที่่�กรุุ ง
เวีียนนา ประเทศออสเตรีีย หลัังจากการเจรจาที่่�นั่่น� (ภาพ: นายเซอร์์เกย์์ รยาบ
คอฟ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศรััสเซีีย เดิินทางมาประชุุม
กัับนายมาร์์แชล บิิลลิิงส์์ลีี อุุปทููตสหรััฐฯ ณ กรุุ งเวีียนนา ประเทศออสเตรีีย
เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563)
สนธิิสัญญ
ั านิิวสตาร์์ทกำ�ำ หนดให้้แต่่ละประเทศจำำ�กัดั จำำ�นวนหััวรบของ
อาวุุธนิิวเคลีียร์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ไว้้ที่่� 1,550 หััว ซึ่่�งน้้อยกว่่าอาวุุธปรมาณูู
จำำ�นวนหลายพัันที่่�อยู่่�ในครองครองของทั้้�งสองประเทศมาก
ใน พ.ศ. 2562 รััฐบาลสหรััฐฯ ได้้ถอนตััวออกจากสนธิิสัญญ
ั าอาวุุธ
นิิวเคลีียร์์พิิสัยั กลาง พ.ศ. 2530 โดยเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงกล่่าวว่่า รััฐบาล
รััสเซีียได้้ติิดตั้้�งขีีปนาวุุธร่่ อนให้้แก่่ "หลายกองพััน" ทั่่ว� รััสเซีียโดยละเมิิดสนธิิ
สััญญาดัังกล่่าว และขีีปนาวุุธบางลููกมีี "ความสามารถในการโจมตีีเป้้าหมาย
สำำ�คัญั ในยุุโรป"
แต่่รััสเซีียปฏิิเสธข้้อกล่่าวหานั้้�นโดยระบุุว่า่ ขีีปนาวุุธเหล่่านั้้�นมีีระยะ
พิิสัยั อยู่่�นอกสนธิิสัญญ
ั า ข้้อตกลงที่่�ครอบคลุุมมากขึ้้�นนั้้�นมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
เอาชนะข้้อโต้้แย้้งดัังกล่่าว และหลีีกเลี่่�ยงการกร่่ อนทำำ�ลายสถาปัั ตยกรรมการ
ควบคุุมอาวุุธทั่่ว� โลก
ส่่ วนจีีนซึ่่�งมีีคลัังนิิวเคลีียร์์ขนาดเพีียงน้้อยนิิดเมื่่�อเทีียบกัับสหรััฐฯ หรืื อ
รััสเซีีย ได้้ปฏิิเสธที่่�จะเข้้าร่่ วมในการเจรจาต่่าง ๆ ซึ่่�งสหรััฐฯ พยายามผลัักดััน
ให้้เกิิดขึ้้�น
นายบิิลลิิงส์์ลีีได้้เผยแพร่่ ภาพธงชาติิจีีนตรงที่่�นั่่ง� ว่่างรอบโต๊๊ะเจรจาก่่อนที่่�
การเจรจาจะเริ่่� มขึ้้�น แต่่รััฐบาลจีีนกลัับเมิินเฉยและมองว่่าการกระทำำ�ของนาย
บิิลลิิงส์์ลีีเป็็ นเพีียง "ศิิลปะการแสดง" เท่่านั้้�น
ส่่ วนรััสเซีียกล่่าวว่่าการเข้้าร่่ วมของจีีนก็็คงเป็็ นสิ่่� งที่่�ไม่่น่่าจะเกิิดขึ้้�นได้้

รอยเตอร์์

นำำ�ของอิินเดีียและบราซิิลทวีีตข้้อความเมื่่�อต้้น พ.ศ. 2563 ว่่า อิินเดีียและบราซิิ ล
ได้้ลงนามในข้้อตกลง 15 ข้้อ ซึ่่�งมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ชิิดยิ่่ง� ขึ้้�น
ระหว่่างสองประเทศยัักษ์์ใหญ่่ซึ่� ่งเป็็ นตลาดเกิิดใหม่่ในหลายภาคส่่ วน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ในด้้านกลาโหม
นายนเรนทระ โมทีี นายกรััฐมนตรีีอิินเดีีย และนายฌาอีีร์์ โบลโซนารูู ประธานาธิิบดีี
บราซิิ ล ใช้้สื่่� อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อปราศรััยเรื่่� องความร่่ วมมืือและข้้อตกลงที่่�มีีความใกล้้ชิิด
กัันยิ่่ง� ขึ้้�น ซึ่่�งทำำ�การตกลงระหว่่างการเยืือนอิินเดีียอย่่างเป็็ นทางการของนายโบลโซนารูู
นายโบลโซนารูู ทวีีตข้้อความว่่า "มีีการลงนามในข้้อตกลงหลายฉบัับ เช่่น ด้้าน
โครงสร้้างพื้้�นฐาน กระบวนการยุุติิธรรม วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี การเกษตร การ
สำำ�รวจน้ำำ��มันั การทำำ�เหมืืองแร่่ สุุ ขภาพ วััฒนธรรมและการท่่องเที่่�ยว" โดยระบุุเพิ่่�มเติิมว่่า "
ความเชื่่�อมั่่�นของโลกที่่�มีีต่่อบราซิิลกลัับมาแล้้ว!"
ำ งั มุ่่�งเน้้นไปที่่�การขยาย
ในส่่ วนของนายโมทีีได้้ทวีีตข้้อความว่่า "อิินเดีียและบราซิิลกำ�ลั
ความร่่ วมมืือในภาคกลาโหม" โดยระบุุเพิ่่�มเติิมว่่าทั้้�งสองประเทศมีี "การผนึึกกำำ�ลังั กััน
อย่่างมหาศาล" ในหลายประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ญั เช่่น สิ่่� งแวดล้้อมและการต่่อสู้้�กัับการก่่อการร้้าย
(ภาพ: นายฌาอีีร์์ โบลโซนารูู ประธานาธิิบดีีบราซิิล (ซ้้าย) จัับมืือกัับนายนเรนทระ
โมทีี นายกรััฐมนตรีีอิินเดีีย ที่่�ทำ�ำ เนีียบประธานาธิิบดีีราชฏร์์ปติิภวััน กรุุ งนิิวเดลีี ประเทศ
อิินเดีีย เมื่่�อวัันที่่� 25 มกราคม พ.ศ. 2563)
นอกจากนี้้� นายเออร์์เนสโต อาราอููโฆ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
บราซิิล ได้้ทวีีตข้้อความว่่า ข้้อตกลง 15 ข้้อดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นถึึงการเคลื่่�อนไหวที่่� "ต่่อ
ต้้านโครงสร้้างความคิิดแบบโลกาภิิวัตั น์์"
ำ งั จะก้้าวขึ้้�นมาเป็็ นผู้้�ยิ่่ง� ใหญ่่ในหมู่่�ผู้้�ยิ่่ง� ใหญ่่" นายอาราโฮทวีีตข้้อความ
“บราซิิลกำ�ลั
รอยเตอร์์
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บราซิ�ล/อิ�นเดี�ย

IPDF

ภาพส่่ งท้้าย

การจำำ�ลองสถานการณ์์พิิเศษ
สมาชิิกของทีีมค้้นหาสะเทิินน้ำำ��สะเทิินบกของกองทััพไต้้หวััน เข้้าร่่ วมการฝึึกซ้้อมปฏิิบัติั ิการพิิเศษระหว่่างการฝึึกซ้้อม
ทางทหารในเกาสง ทางตอนใต้้ของไต้้หวััน เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทััพไต้้หวัันได้้จัดั การซ้้อมรบร่่ วมเป็็ น
เวลาสองวััน เพื่่�อแสดงให้้เห็็นว่่าไต้้หวัันพร้้อมที่่�จะป้้องกัันตััวเองจากภััยคุุกคามที่่�มาจากสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ภาพโดย: เจีียง หยิิงหยิิง | ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส
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