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เช่ื่� อมต่�อไม�สำำ�เร็็จ

การบอกเล่่าเร่่องราวของพรรคคอมมิวนิิสต์์จีีนิ 

ไม่อาจีทำำาให้้ผู้้้คนิเช่่ื่อถ่ือ
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เร่ื่�องเด่่น
IPDF

10 การื่ตัดั่แต่ังเร่ื่�องรื่าว
  รััฐบัาลจ่ีนส่ง่เส่ริัมวารัะของพรัรัคโดยการัครัอบัง�า
 หนว่ยงานรัะดบััโลก

16	 การื่ด่ำาเนินการื่ป้้องป้รื่ามในอนิโด่แป้ซิฟิิิก
  การัต่อ่ต้่านการัรุักรัานของจ่ีนผ่า่นการัเป็็นพนัธมิต่รัอยา่ง

เหน่ยวแนน่ของออส่เต่รัเล่ย ส่หรััฐฯ และป็รัะเที่ศท่ี่�ม่อดุมการัณ์์
เด่ยวกนั

22   พรื่รื่คคอมมวินิสต์ัจีนีถููกกรื่ะแสตักีลัับ 
 ความพยายามของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�จีะควบัคมุ 
 การัเลา่เร่ั�องรัาวที่ั�วโลก ก�าลงัย้อนเข้าต่วัเป็็นที่ว่คณู์ 
 จีนที่�าให้ผู่้ รัับัส่ารักลุม่เป้็าหมายกล้าท้ี่าที่ายอ�านาจีของพรัรัค

30	 เร่ื่�องรื่าวที่ี�สร้ื่างขึ้้ �นอย่่างพถิูีพถิูนั
  ความกลวัการัถูกูป็ฏิิเส่ธ กรัะตุ่้นให้ผู่้ผ่ลติ่ภาพยนต่ร์ัฮอลล่วดู

ส่ร้ัางภาพของจ่ีนในแงด่่

36 ความขัึ้ด่แย้่งที่างเศรื่ษฐกจิีขึ้องสหรัื่ฐฯ	กับจีนี
  ผ่ลกรัะที่บัต่อ่ความมั�นคงในอินโดแป็ซิฟิิิก

40 การื่สร้ื่างความย่่ด่หย่่่น
 การัรัะบัาดใหญ่่ เผ่ยให้เหน็จีดุออ่นของหว่งโซิอ่ปุ็ที่าน
 ท่ี่�ยดึจ่ีนเป็็นศนูย์กลาง

44 ตัดั่ขึ้าด่แลัะแบ่งแย่ก 
 การัม่บัที่บัาที่ท่ี่�เต่ิบัโต่ขึ �นของรััส่เซ่ิยในอินโดแป็ซิฟิิิก 
 และที่�าไมจ่ีนถูงึยอมรัับัได้

48 ในอนาคตัขึ้องรัื่สเซีิย่นับรื่วมจีนีหร่ื่อไม่?
 ส่ถูานการัณ์์ท่ี่�ม่แนวโน้มจีะเกิดขึ �นและผ่ลท่ี่�ต่ามมา 

56 การื่ที่ำาความเข้ึ้าใจีภัยั่ค่กคามจีากพรื่รื่ค
	 คอมมวินิสต์ัจีนี
  นายเดวิด แมก็ซ์ิเวลล์ ผู่้ เชุ่�ยวชุาญ่ด้านความมั�นคงแหง่ชุาต่ ิ

เปิ็ดโป็งยทุี่ธวิธ่ของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�ใชุ้ เพ่�อเข้ามาม่
อิที่ธิพล



สารื่บญัหลััก

เร่ื่�องจีากป้ก:
ภาพป็รัะกอบัป็กฉบับััน่ �ใชุ้
ภาพถู่ายก�าแพงเม่องจ่ีน เพ่�อ
ส่่�อถูงึผ่ลกรัะที่บัท่ี่�ต่ามมาจีาก
ความพยายามของส่าธารัณ์รััฐ
ป็รัะชุาชุนจ่ีนในการัใชุ้อิที่ธิพล
ครัอบัง�าและแที่รักแซิงที่ั �งใน
โลกอินเที่อร์ัเน็ต่และโลกความ
เป็็นจีริัง 
ภาพป็รัะกอบัโดย ฟอรัมั

4	 นานาที่ศันะ

5	 ผูู้้เขีึ้ย่นบที่ความ

6	 มองภัมูภิัาค
 ขา่วส่ารัจีากอินโดแป็ซิฟิิิก  

8	 ข่ึ้าวผูู้้ก่อการื่ร้ื่าย่
 อด่ต่นกัธรุักิจีถูกูด�าเนินคด่ในข้อหาฆาต่กรัรัม
 การัก่อการัร้ัายในมมุไบั
 
62 วัฒนธรื่รื่มแลัะขึ้นบธรื่รื่มเนีย่ม
 นกัออกแบับัที่า่เต้่นชุาวอินโดน่เซ่ิยจีดัเวท่ี่ดิจิีที่ลั
 ส่�าหรัับับัรัรัดานกัเต้่นรั�า

64	 ข่ึ้าวรื่อบโลัก
 ส่หรััฐอาหรัับัเอมิเรัต่ส์่ได้เปิ็ดต่วัภารักิจีแรักไป็ยงั
 ดาวองัคารั ส่หภาพยโุรัป็จีะบัรัรัลเุป้็าหมายพลงังาน
 หมนุเว่ยน พ.ศ. 2573

66	 ป้รื่ะเที่อ่งปั้ญญา
  งานวิจียัพบัวา่ หมูเ่กาะส่ามารัถูป็รัับัต่วัให้เข้ากบัั
 ส่ภาวะท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ได้ 

67 	ภัาพส่งท้ี่าย่

66
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ผู่้อา่นท่ี่�เคารัพ

ยิ
นด่ต้่อนรัับัสู่นิ่ต่ยส่ารัอินโดแปซิิฟิก 

ดีเฟนส์์ ฟอรัมั ฉบับััวา่ด้วยอิที่ธิพล

ครัอบัง�าและการัแที่รักแซิง

ฉบับััน่ �จีะพาไป็ส่�ารัวจีเคร่ัอขา่ย

กิจีกรัรัมการัใชุ้อิที่ธิพลครัอบัง�าท่ี่�ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ 

ด�าเนินการัที่ั�วที่ั �งอินโดแป็ซิฟิิิก ในยคุแหง่การั

แขง่ขนักนัเป็็นมหาอ�านาจีน่ � การัแยกแยะ

รัะหวา่งรูัป็แบับัอิที่ธิพลท่ี่�เป็็นป็รัะโยชุน์กบััเป็็น

อนัต่รัาย และการัรัับัรู้ัวา่เม่�อใดท่ี่�รูัป็แบับัอิที่ธิพล

ท่ี่�เป็็นอนัต่รัายนั �นล� �าเส้่นของการัแที่รักแซิง 

ถู่อวา่ม่ความส่�าคญั่ต่อ่การัรัับัรัองแนวคดิอินโด

แป็ซิฟิิิกท่ี่�เส่ร่ัและเปิ็ดกว้าง รัวมที่ั �งความมั�นคงและความเจีริัญ่รุ่ังเร่ัองของภมิูภาคแหง่น่ �

การัแที่รักแซิงเกิดขึ �นเม่�อป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ด�าเนินกิจีกรัรัมท่ี่�แอบัแฝง ต่บัต่า และเป็็นการับ่ับับังัคบัั เพ่�อ

ส่ร้ัางผ่ลกรัะที่บัต่อ่กรัะบัวนการัที่างเศรัษฐกิจี การัเม่อง และที่างแพง่ของป็รัะเที่ศอ่�น ๆ เพ่�อบัอ่นที่�าลาย

ความมั�นคงและเส่ถู่ยรัภาพในรัะดบััภมิูภาค เที่คโนโลย่ต่า่ง ๆ เชุน่ แอป็พลเิคชุนัส่�าหรัับัการัเฝ้ารัะวงัและ

ควบัคมุ รัวมกนัเป็็นปั็จีจียัท่ี่�เพิ�มขึ �นเร่ั�อย ๆ ในป็ฏิิบัตั่กิารัใชุ้อิที่ธิพลครัอบัง�าและการัแที่รักแซิง เรัาต้่อง

ด�าเนินการัร่ัวมกบััพนัธมิต่รัและหุ้นส่ว่นเพ่�อต่อ่ต้่านการัใชุ้อิที่ธิพลและการัแที่รักแซิงของต่า่งชุาต่ใินรูัป็

แบับัท่ี่�ไมส่่ามารัถูยอมรัับัได้ซิึ�งลว่งล� �าอธิป็ไต่ยของชุาติ่

ในฉบับััน่ � ฟอรัมั จีะต่รัวจีส่อบัการัม่ส่ว่นร่ัวมของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในป็ฏิิบัตั่กิารัด้านการัใชุ้

อิที่ธิพลครัอบัง�าและการัแที่รักแซิงท่ี่�เป็็นอนัต่รัายต่อ่ภมิูภาคและโลก บัที่ความจีะเปิ็ดเผ่ยให้เหน็ถูงึวิธ่ท่ี่�

เจ้ีาหน้าท่ี่�พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและต่วัแที่นเข้าด�ารังต่�าแหนง่ผู่้น�าท่ี่�ส่�าคญั่ในองค์กรัรัะหวา่งป็รัะเที่ศ เพ่�อ

รัวบัรัวมแรังส่นบััส่นนุเพิ�มให้แก่พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน บัที่ความเส่ริัมจีะต่รัวจีส่อบัการัรัณ์รังค์เพ่�อควบัคมุ

การับัอกเลา่เร่ั�องรัาวที่ั�วโลกของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�ก่อให้เกิดผ่ลย้อนเข้าต่วั ซิึ�งที่�าให้ผู่้ รัับัส่ารักลุม่เป้็า

หมายต่ั �งค�าถูามถูงึความนา่เชุ่�อถู่อของพรัรัค และส่าเหต่ทุ่ี่�ผู่้ผ่ลติ่ภาพยนต่ร์ัฮอลลว่ดูต้่องเผ่ชิุญ่กบััแรัง

กดดนัให้ส่ร้ัางภาพพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในแงด่่

ฉบับััน่ �ยงัน�าเส่นอที่างออกในการัลดความก้าวร้ัาวของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและการัคกุคามด้วย

การัใชุ้อิที่ธิพลครัอบัง�าและอ่�น ๆ นายแอชุลย์่ ที่าวน์เชุนด์ และ ดรั. เดวิด ซิานโต่โรั นกัวิจียั จีะวินิจีฉยัวา่ 

ความพยายามในการัป้็องป็รัามและการัต่อ่ต้่านการับ่ับับังัคบััในรัะดบััภมิูภาคได้รัับัการัเส่ริัมส่ร้ัางโดย

ความร่ัวมม่อท่ี่�ด่ขึ �นรัะหวา่งออส่เต่รัเลย่ ส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รัอ่�น ๆ ท่ี่�ม่ความคดิแบับัเด่ยวกนัได้อยา่งไรั 

นอกจีากน่ � เรัายงัจีะพาไป็ดวูธ่ิท่ี่�ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกขยบััหน่จีากการัพึ�งพาหว่งโซิ่

อปุ็ที่านของจ่ีนอยา่งหนกั เพ่�อส่ร้ัางความพร้ัอมรัับัม่อในการัต่อบัส่นองต่อ่วกิฤต่ในอนาคต่ (เชุน่ การั

รัะบัาดใหญ่่)

ผ่มหวงัวา่บัที่ความเหลา่น่ �จีะกรัะตุ่้นให้เกิดการัส่นที่นาในรัะดบััภมิูภาคเก่�ยวกบััการัใชุ้อิที่ธิพล

ครัอบัง�าและการัแที่รักแซิง และผ่มยินด่รัับัฟัิงความคดิเหน็ของที่า่น กรุัณ์าต่ดิต่อ่เจ้ีาหน้าท่ี่� ฟอรัมั ท่ี่� 

ipdf@ipdefenseforum.com เพ่�อแบัง่ปั็นความคดิเหน็

นานาทััศนะ
IPDF

ผูู้้บญัชาการื่	กองบญัชาการื่
สหรัื่ฐฯ	ภัาคพ่ �นอนิโด่แป้ซิฟิิิก

พลเร่ัอเอก ฟิิลปิ็ เอส่. เดวดิส่นั
ผู่้บัญั่ชุาการั

กองที่พัเร่ัอส่หรััฐฯ

พลอากาศต่ร่ั ไมเคลิ เอ. มินิฮาน
กองที่พัอากาศส่หรััฐฯ

กองที่พับักส่หรััฐฯ

พลเร่ัอต่ร่ั จีอห์น เอฟิ.จ่ี. เวด
เจ้ีากรัมยทุี่ธการั

กองที่พัเร่ัอส่หรััฐฯ

เจ้ีาหน้าที่ี�ฝ่่าย่แผู้นงาน
พนัต่ร่ั คริัส่เต่่ยน ซ่ิ. นิโคลสั่

กองที่พับักส่หรััฐฯ
ผู้้�จัดัการันิตยส์ารั อินโดแปซิิฟิก ดีเฟนส์์ ฟอรัมั

การื่ใช้อทิี่ธิพลัครื่อบงำา	
แลัะการื่แที่รื่กแซิง 
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ขอแส่ดงความนบััถู่อ

พลเร่ัอเอก ฟิิลปิ็ เอส่. เดวิดส่นั
กองที่พัเร่ัอส่หรััฐฯ
ผู่้บัญั่ชุาการั กองบัญั่ชุาการัส่หรััฐฯ ภาคพ่ �นอินโดแป็ซิฟิิิก

นิิตยสารอินิิโดแปซิกิ ดเีฟนิส์ ฟอิรัม  
เป็็นนิต่ยส่ารัที่างการัที่หารัรัายไต่รัมาส่ท่ี่�จีดั
ที่�าขึ �นโดยผู่้บัญั่ชุาการักองบัญั่ชุาการัส่หรััฐฯ 
ป็รัะจี�าภาคพ่ �นอินโดแป็ซิฟิิิก เพ่�อเป็็นพ่ �นท่ี่�
แส่ดง ความคดิเหน็ในรัะดบัันานาชุาต่ิส่�าหรัับั 
บัคุลากรัที่างการัที่หารัของภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิก 
ความ คดิเหน็ท่ี่�แส่ดงออกในนิต่ยส่ารัน่ �มิได้
แส่ดงถูงึ หร่ัอเก่�ยวข้องกบัันโยบัายหร่ัอมมุมอง
ของกองบัญั่ชุาการัหร่ัอหนว่ยงานอ่�น ๆ  
ของรััฐบัาลส่หรััฐฯ แต่อ่ยา่งใด บัที่ความ
ที่ั �งหมดเข่ยนขึ �น โดยคณ์ะผู่้จีดัที่�านิต่ยส่ารั อิน
โดแป็ซิฟิิิก ด่เฟินส์่ ฟอรัมั รัวมถูงึบัคุคลอ่�นดงั
ท่ี่�แจ้ีงชุ่�อไว้ใต้่หวัเร่ั�อง รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวง
กลาโหมได้ก�าหนดให้ต่่พิมพ์นิต่ยส่ารัน่ �เพ่�อ
กิจีการัของรััฐต่ามความป็รัะส่งค์ของกรัะที่รัวง
กลาโหม 
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ผู้้� เขีียนบัทัความ
IPDF

นาย่แอชลีัย์่	ที่าวน์เชนด์่	เป็็นผู่้อ�านวยการัฝ่ายนโยบัายต่า่งป็รัะเที่ศและกลาโหม
ของศนูย์ส่หรััฐอเมริักาศกึษาท่ี่�มหาวิที่ยาลยัซิดิน่ย์ และเป็็นป็รัะธานร่ัวมของการัเจีรัจีา
การัป้็องป็รัามในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกของส่หรััฐฯ และออส่เต่รัเล่ย นายที่าวน์เชุนด์
ที่�างานเก่�ยวกบััความมั�นคงรัะหวา่งป็รัะเที่ศและกิจีการัเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�มุง่เน้นไป็ท่ี่�อิน
โดแป็ซิฟิิิก ซิึ�งรัวมถูงึความเป็็นพนัธมิต่รัและความร่ัวมม่อ ความมั�นคงที่างที่ะเล และ

นโยบัายของส่หรััฐฯ จ่ีน และออส่เต่รัเล่ย นอกจีากน่ � ยงัที่�างานท่ี่�ส่ถูาบันัโลว่�เพ่�อนโยบัายรัะหวา่งป็รัะเที่ศ 
มหาวิที่ยาลยัซิดิน่ย์ มหาวิที่ยาลยัฟิตู่นัท่ี่�เซ่ิ�ยงไฮ้ และศนูย์ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัและกลาโหมศกึษาท่ี่�มหาวิที่ยาลยั
แหง่ชุาต่อิอส่เต่รัเล่ย นายที่าวน์เชุนด์จีบัการัศกึษาท่ี่�มหาวิที่ยาลยัออกซ์ิฟิอร์ัด มหาวิที่ยาลยัปั็กกิ�ง 
ส่ถูาบันัศกึษาการัเม่องป็าร่ัส่ และมหาวิที่ยาลยัซิดิน่ย์

ด่รื่.	เด่วดิ่	ซิานโตัโรื่	เป็็นรัองป็รัะธานและผู่้อ�านวยการัด้านนโยบัายนิวเคล่ยร์ัท่ี่�แป็
ซิฟิิิกฟิอรััม และเป็็นป็รัะธานร่ัวมของการัเจีรัจีาการัป้็องป็รัามในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกของ
ส่หรััฐฯ และออส่เต่รัเล่ย ดรั. ซิานโต่โรัม่ความเชุ่�ยวชุาญ่ในป็รัะเดน็ด้านยทุี่ธศาส่ต่ร์ัและ
การัป้็องป็รัาม รัวมถูงึการัป้็องกนัการัแพร่ัขยายและความมั�นคงที่างนิวเคล่ยร์ั โดยมุง่เน้น
ไป็ท่ี่�ภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกและยโุรัป็ ก่อนหน้าน่ � ดรั. ซิานโต่โรัที่�างานเก่�ยวกบััป็รัะเดน็ด้าน

นโยบัายนิวเคล่ยร์ัในออส่เต่รัเล่ย แคนาดา ฝรัั�งเศส่ และส่หรัาชุอาณ์าจีกัรั ใน พ.ศ. 2553 ดรั. ซิานโต่
โรัเป็็นนกัวิจียัอาคนัต่กุะท่ี่�ศนูย์ความร่ัวมม่อรัะหวา่งป็รัะเที่ศของมหาวิที่ยาลยันิวยอร์ัก และเป็็นนกัวิจียั
ด้านความมั�นคงนิวเคล่ยร์ัของส่แต่นต่นัท่ี่�ส่ถูาบันัเพ่�อการัศกึษายทุี่ธศาส่ต่ร์ัรัะหวา่งป็รัะเที่ศในลอนดอน
เม่�อ พ.ศ. 2553-2554  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 16

พ.อ.	เด่วดิ่	แมก็ซ์ิเวลัล์ั	(เกษ่ยณ์อายรุัาชุการั) แหง่กองที่พับักส่หรััฐฯ ซิึ�งรัับั
รัาชุการัเป็็นเวลา 30 ป่็ในกองที่พับักส่หรััฐฯ และเกษ่ยณ์อายรุัาชุการัใน พ.ศ. 2554 ใน
ฐานะพนัเอกหนว่ยป็ฏิิบัตั่กิารัพิเศษ ในภารักิจีส่ดุท้ี่ายของ พ.อ. แมก็ซ์ิเวลล์ เขาได้ป็ฏิิบัตั่ิ
หน้าท่ี่�ในคณ์ะการัที่หารั โดยส่อนยทุี่ธศาส่ต่ร์ัความมั�นคงแหง่ชุาต่ท่ิี่�วิที่ยาลยัการัส่งครัาม
แหง่ชุาต่ ิพ.อ. แมก็ซ์ิเวลล์เชุ่�ยวชุาญ่ด้านป็รัะเที่ศจ่ีน อ�านาจีที่างที่หารัและการัเม่อง 

นโยบัายและยทุี่ธศาส่ต่ร์ัด้านกลาโหมของเกาหล่เหน่อและส่หรััฐฯ พ.อ. แมก็ซ์ิเวลล์ได้ป็ฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�ใน
หลายหนว่ยบัญั่ชุาการัและเป็็นเจ้ีาหน้าท่ี่�ในกองที่หารัรัาบัในเยอรัมน่และเกาหล่ใต้่ รัวมถูงึในกองก�าลงั
พิเศษท่ี่�ฟิอร์ัต่ลอิูส่ในวอชิุงต่นั โซิลในเกาหล่ใต้่ โอกินาวา่ในญ่่�ป็ุ่ น และฟิิลปิ็ปิ็นส์่ โดยได้ป็ฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�ใน
ภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกเป็็นเวลากวา่ 20 ป่็  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 56

ด่รื่.	เชลั	โฮโรื่วทิี่ซ์ิ	เป็็นศาส่ต่รัาจีารัย์ป็รัะจี�าภาควิชุารััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�มหาวิที่ยาลยั
วิส่คอนซินิ-มิลวอก่ งานวิจียัของเขาเป็็นการัศกึษาความขดัแย้งในรัะดบัันานาชุาต่แิละ
ความขดัแย้งด้านเชุ่ �อชุาต่ ิโดยเน้นไป็ท่ี่�เอเชุ่ยต่ะวนัออกและเอเชุ่ยใต้่รัวมที่ั �งโลกหลงัยคุ
คอมมิวนิส่ต์่ การัเม่องในด้านการัค้าและการัเงินรัะหวา่งป็รัะเที่ศ การัเม่องในด้านการั
เป็ล่�ยนผ่า่นต่ลาดและการัเป็ล่�ยนแป็ลงรัะดบััส่ถูาบันัในป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ และเอเชุ่ยต่ะวนัออก

หลงัยคุคอมมิวนิส่ต์่ ดรั. โฮโรัวิที่ซ์ิได้ที่�าการัวิจียัในจ่ีน อินเด่ย เกาหล่ใต้่ ไต้่หวนั และหลายป็รัะเที่ศในยโุรัป็
ต่ะวนัออก และอด่ต่ส่หภาพโซิเว่ยต่ ความส่นใจีด้านการัวิจียัของเขาในปั็จีจีบุันัครัอบัคลมุถูงึส่าเหต่แุละ
ผ่ลท่ี่�ต่ามมาของการัเป็ล่�ยนแป็ลงนโยบัายต่า่งป็รัะเที่ศและภายในป็รัะเที่ศของจ่ีน  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 36

ด่รื่.	อเลั็กซิานเด่อร์ื่	โคโรื่เลัฟิ	เป็็นผู่้บัรัรัยายอาวโุส่ด้านการัเม่องและความ
ส่มัพนัธ์รัะหวา่งป็รัะเที่ศท่ี่�มหาวิที่ยาลยันิวเซิาธ์เวลส์่ในซิดิน่ย์ ก่อนหน้าน่ � ดรั. โคโรัเลฟิ
เคยเป็็นผู่้ชุว่ยศาส่ต่รัาจีารัย์ด้านรััฐศาส่ต่ร์ัในวิที่ยาลยัเอเชุ่ยศกึษาท่ี่�มหาวิที่ยาลยัวิจียัแหง่
ชุาต่ ิวิที่ยาลยัเศรัษฐศาส่ต่ร์ัขั �นส่งูในมอส่โก และนกัวิจียัอาคนัต่กุะแหง่ศนูย์เอเชุ่ยและ
โลกาภิวตั่น์ท่ี่�วิที่ยาลยันโยบัายส่าธารัณ์ะล่กวนย ูมหาวิที่ยาลยัแหง่ชุาต่สิ่งิคโป็ร์ั ดรั. โค

โรัเลฟิจีบัการัศกึษารัะดบััป็ริัญ่ญ่าโที่ส่าขาความส่มัพนัธ์รัะหวา่งป็รัะเที่ศจีากวิที่ยาลยัการัป็กครัองโจีว
เอินไหล มหาวิที่ยาลยัหนานไค และป็ริัญ่ญ่าเอกส่าขารััฐศาส่ต่ร์ัจีากมหาวิที่ยาลยัจ่ีนแหง่ฮอ่งกง ความ
ส่นใจีด้านการัวิจียัของเขาครัอบัคลมุถูงึที่ฤษฎ่ีความส่มัพนัธ์รัะหวา่งป็รัะเที่ศและการัเม่องเป็ร่ัยบัเท่ี่ยบั 
ซิึ�งอ้างถูงึจ่ีนและรััส่เซ่ิยเป็็นพิเศษ และความส่มัพนัธ์รัะหวา่งจ่ีน รััส่เซ่ิย และส่หรััฐฯ ในเอเชุ่ยต่ะวนัออก
และเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 44

ด่รื่.	ด่รูื่ว์	นินนิส	เป็็นท่ี่�ป็รึักษาด้านการัวิจียัและการัป็รัะส่านงานให้แก่ผู่้บัญั่ชุาการั
กองที่พัออส่เต่รัเล่ย ดรั. นินนิส่เคยที่�างานเป็็นนกัวิเครัาะห์ข้อมลูขา่วกรัองและที่�างาน
ด้านการัพฒันาข่ดความส่ามารัถูที่างกลาโหม และเคยส่อนท่ี่�มหาวิที่ยาลยัแหง่ชุาต่ิ
ออส่เต่รัเล่ย เขาจีบัการัศกึษารัะดบััป็ริัญ่ญ่าเอกด้านป็รััชุญ่าจีากมหาวิที่ยาลยัแหง่ชุาต่ิ
ออส่เต่รัเล่ย และเข้าร่ัวมโครังการัของศนูย์ศกึษาด้านความมั�นคงของยโุรัป็ จีอร์ัจี ซ่ิ. 

มาร์ัแชุล เก่�ยวกบััการัศกึษาด้านความมั�นคงป็รัะยกุต์่ใน พ.ศ. 2556 ใน พ.ศ. 2562 เขาเป็็นนกัวิจียั
ศษิย์เก่าของศนูย์มาร์ัแชุล ความส่นใจีด้านการัวิจียัของ ดรั. นินนิส่เก่�ยวข้องกบััอนาคต่ท่ี่�เป็็นไป็ได้ของขั �ว
อ�านาจีหลกั จีริัยธรัรัม และปั็ญ่ญ่าป็รัะดษิฐ์  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 48
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เรื่าต้ัองการื่	
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มองภู้มิภูาค

IPDF

การควบคุมการขาย 
สิินค้้าจีีนให้้แก่่รัฐับาล

ามกลางการัเร่ัยกร้ัองให้คว��าบัาต่รัส่นิค้าของจ่ีนหลงัเกิด
การัป็ะที่ะบัริัเวณ์ชุายแดนเม่�อเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 

ซิึ�งที่�าให้ที่หารัอินเด่ยเส่่ยชุ่วิต่ 20 นาย รััฐบัาลอินเด่ยได้ส่ั�งการั
ให้ผู่้ขายเปิ็ดเผ่ยชุ่�อป็รัะเที่ศผู่้ผ่ลติ่ส่นิค้าและบัริัการัท่ี่�ซ่ิ �อผ่า่นที่าง
พอร์ัที่ลัออนไลน์ท่ี่�รััฐด�าเนินการั (ภาพ: นกัขา่วชุาวอินเด่ยถู่อป้็าย
ป็รัะกาศท่ี่�เร่ัยกร้ัองให้ม่การัคว��าบัาต่รัผ่ลติ่ภณั์ฑ์์ของจ่ีนรัะหวา่ง
การัป็รัะท้ี่วงท่ี่�นิวเดล่เม่�อวนัท่ี่� 30 มิถูนุายน พ.ศ. 2563)

รััฐบัาลป็รัะกาศเป็ล่�ยนแป็ลงข้อก�าหนดส่�าหรัับัผู่้ใชุ้พอร์ัที่ลั
ต่ลาดอิเลก็ที่รัอนิกส์่ของรััฐบัาลในแถูลงการัณ์์เด่อนมิถูนุายน ที่ั �งน่ � 
ไมไ่ด้เจีาะจีงชุ่�อส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีน แต่แ่หลง่ขา่วอยา่งเป็็น
ที่างการัรัะบัวุา่วตั่ถูปุ็รัะส่งค์หลกัค่อการัรัะบัสุ่ิ�งของท่ี่�มาจีากจ่ีน

แถูลงการัณ์์รัะบัวุา่ พอร์ัที่ลัดงักลา่วจีะม่ต่วักรัอง "ผ่ลิต่ใน
อินเด่ย" เพ่�อให้รััฐบัาลหร่ัอหน่วยงานของต่นส่ามารัถูเล่อกซ่ิ �อ
เฉพาะผ่ลิต่ภณั์ฑ์์ท่ี่�ม่คณุ์ส่มบัตั่ิต่รังต่ามเกณ์ฑ์์เน่ �อหาท้ี่องถิู�นขั �น
ต่��าร้ัอยละ 50

เพ่�อเป็็นการัต่อบัรัับัการัต่ดัส่ินใจีดงักลา่ว หออตุ่ส่าหกรัรัม 
ซิึ�งเป็็นกลุม่เฉพาะท่ี่�ใกล้ชิุดกบััคณ์ะรััฐมนต่ร่ัของนายนเรันที่รัะ 
โมท่ี่ ได้ขอให้รััฐบัาลขยายกฎีใหม่ไป็ยงัแพลต่ฟิอร์ัมออนไลน์ของ
เอกชุนด้วย

ฝ่ายเศรัษฐกิจีของกลุม่รัาษฏิริัยะ ส่วยมัเส่วก ส่งัฆ์ ซิึ�งเป็็น

หน่วยงานชุ่ �น�าของพรัรัคภารัต่ิยะชุนต่ะท่ี่�เป็็นรััฐบัาล กลา่ววา่ 
การัเคล่�อนไหวในชุ่วงป็ลายเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 จีะชุ่วย
ควบัคมุส่ินค้าน�าเข้าจีากจ่ีนและควรัน�าไป็ใชุ้กบััองค์กรัอ่�น ๆ เชุ่น 
แอมะซิอน ด้วย

"รััฐบัาลควรัขยายกฎีไป็ยงัที่กุแพลต่ฟิอร์ัมเพ่�อให้ผู่้บัริัโภคม่
ที่างเล่อกท่ี่�จีะไม่ซ่ิ �อผ่ลิต่ภณั์ฑ์์จีากจ่ีน" นายอาชุวาน่ มหาจีนัที่ร์ั 
ป็รัะธานการัป็รัะชุมุร่ัวมของส่วเที่ศ่ จีาแกรัน แมนช์ุ ซิึ�งเป็็นเคร่ัอ
ข่ายของกลุม่รัาษฏิริัยะ ส่วยมัเส่วก ส่งัฆ์ กลา่ว

พอร์ัที่ลัดงักลา่วซิึ�งก่อต่ั �งขึ �นใน พ.ศ. 2559 เพ่�อส่ง่เส่ริัม
ธุรักิจีขนาดเลก็ ได้ถูกูบัริัษัที่จี�านวนมากน�าไป็ใชุ้ในที่างท่ี่�ผิ่ด
โดยจี�าหน่ายส่ินค้าน�าเข้าจีากจ่ีน เชุ่น เฟิอร์ันิเจีอร์ัส่�านกังาน 
คอมพิวเต่อร์ั เคร่ั�องป็รัับัอากาศ อะไหลร่ัถูยนต์่ และเคร่ั�องจีกัรักล 
ต่ามรัายงานของเจ้ีาหน้าท่ี่�

"การัต่ดัส่ินใจีครัั �งน่ �จีะส่ง่เส่ริัมผู่้ผ่ลิต่ในป็รัะเที่ศ เน่�องจีาก
จีนถูึงขณ์ะน่ � ม่ผู่้ขายในป็รัะเที่ศจี�านวนมากน�าเข้าส่ินค้าจีากจ่ีน
และขายผ่่านพอร์ัที่ลัน่ �" แหลง่ข่าวของรััฐบัาลรัะบัุ

เจ้ีาหน้าท่ี่�รััฐบัาลส่องคนกลา่ววา่ อินเด่ยยงัม่แผ่นท่ี่�จีะก�าหนด
มาต่รัการัต่ั �งก�าแพงที่างการัค้าท่ี่�ส่งูขึ �น และเพิ�มภาษ่การัน�าเข้า
ส่นิค้าจีากจ่ีนและท่ี่�อ่�น ๆ ป็รัะมาณ์ 300 รัายการัเพ่�อเป็็นส่ว่น
หนึ�งของความพยายามในการัป็กป้็องธรุักิจีภายในป็รัะเที่ศ  รัอยเต่อร์ั

ท่่

อนิเด่ยี่
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ผลสำำ�รวจพบ กล่�มพลเมืองจัดว��ตน 

ไม่่ใช่่ช่าวจีีน
รัะมาณ์ส่องในส่ามของพลเม่องไต้่หวนัไมร่ัะบัวุา่ต่นเป็็นชุาวจ่ีน ต่ามผ่ลการั

ส่�ารัวจีท่ี่�เผ่ยแพร่ัในเด่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่ี่�เน้นย� �าถูงึความท้ี่าที่ายท่ี่�

ส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนจีะต้่องเผ่ชิุญ่หากจีะผ่นวกเกาะท่ี่�ป็กครัองต่นเองแหง่น่ �เข้ามา

อยูภ่ายใต้่การัควบัคมุของต่น

ศนูย์วิจียัพิวพบัวา่ ม่พลเม่องร้ัอยละ 66 มองวา่ต่นเป็็นชุาวไต้่หวนั ร้ัอยละ 28 

มองวา่ต่นเป็็นที่ั �งชุาวไต้่หวนัและชุาวจ่ีน และอ่กร้ัอยละ 4% มองวา่ต่นเป็็นชุาวจ่ีน

เพ่ยงอยา่งเด่ยว ผ่ลส่�ารัวจีป็รัะชุากรัที่างโที่รัศพัท์ี่จี�านวน 1,562 คน ซิึ�งที่�าการัส่�ารัวจี

เม่�อป็ลาย พ.ศ. 2562 ม่อตั่รัาความผิ่ดพลาดร้ัอยละ 3.2 จีดุ (ภาพ: ผู่้ส่นบััส่นนุนาง

ไชุ ่อิงเหวิน ป็รัะธานาธิบัด่ไต้่หวนั เข้าร่ัวมการัเดินขบัวนนอกส่�านกังานใหญ่่ของพรัรัค

ป็รัะชุาธิป็ไต่ยก้าวหน้าในนครัไที่เป็ เม่�อวนัท่ี่� 11 มกรัาคม พ.ศ. 2563)  

ศนูย์วิจียัพิวรัะบัวุา่ ผ่ลลพัธ์น่ �ส่อดคล้องกบััผ่ลการัส่�ารัวจีอ่�น ๆ ท่ี่�แส่ดงให้เหน็วา่ 

ป็รัะชุาชุนไต้่หวนัจี�านวนเพิ�มขึ �นรัะบัวุา่ต่นเป็็นชุาวไต้่หวนัเที่า่นั �น

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในหมูค่นรุ่ันใหมซ่ิึ�งม่พฒันาการัด้านต่วัต่นท่ี่�แต่กต่า่ง โดยร้ัอยละ 

83 ของผู่้ต่อบัแบับัส่�ารัวจีท่ี่�อายตุ่��ากวา่ 30 ป่็กลา่ววา่พวกเขาไมถู่่อวา่ต่นเองเป็็นชุาวจ่ีน

นายอเลก็ซิานเดอร์ั หวง ศาส่ต่รัาจีารัย์จีากมหาวิที่ยาลยัที่มักงัในไต้่หวนั กลา่ววา่ 

ค�าถูามดงักลา่วเป็็นค�าถูามเก่�ยวกบััการัเม่อง ไมใ่ชุภ่มิูหลงัที่างเชุ่ �อชุาต่ ิพลเม่องไต้่หวนั

รุ่ันใหมเ่ต่บิัโต่ขึ �นในรัะบัอบัป็รัะชุาธิป็ไต่ย ในขณ์ะท่ี่�จ่ีนเป็็นรััฐแบับัพรัรัคการัเม่องเด่ยว 

นายหวงกลา่ววา่ ปั็จีจียัอ่กป็รัะการัหนึ�งค่อแรังกดดนัที่างการัที่ตู่ท่ี่�จ่ีนม่ต่อ่ไต้่หวนัและ

การัฝึกซ้ิอมที่างการัที่หารัท่ี่�จ่ีนด�าเนินการัในบัริัเวณ์ใกล้กบััไต้่หวนั

"เรัาม่เชุ่ �อชุาต่จ่ิีนแนน่อน แต่ใ่นที่างการัเม่องแล้ว ผ่มคดิวา่เรัาม่ความแต่กต่า่งกนั

อยา่งใหญ่่หลวง" นายหวงกลา่ว "เป็็นเร่ั�องท่ี่�คอ่นข้างเข้าใจีได้ท่ี่�ป็รัะชุาชุนไมต้่่องการัให้

รัะบัวุา่ต่นเป็็นชุาวจ่ีน"

นอกจีากน่ � ป็รัะชุาชุนป็รัะมาณ์ร้ัอยละ 2.3 ของไต้่หวนัยงัเป็็นกลุม่ชุนพ่ �นเม่องท่ี่�ไม่

ได้ม่เชุ่ �อชุาต่จ่ิีน

จ่ีนยงัคงถู่อวา่เกาะท่ี่�ม่ป็รัะชุากรั 23.6 ล้านคนแหง่น่ �เป็็นดนิแดนส่ว่นหนึ�งของต่น 

และออกอาการัไมพ่อใจีเม่�อม่การัพดูถูงึเอกรัาชุ จ่ีนส่นบััส่นนุการัรัวมชุาต่อิยา่งส่นัต่ ิ

แต่ไ่มไ่ด้ต่ดัความเป็็นไป็ได้ในการัใชุ้ก�าลงัออกอยา่งชุดัเจีน

การัส่�ารัวจีของศนูย์วจิียัพิวพบัวา่ พลเม่องป็รัะมาณ์ร้ัอยละ 60 ของไต้่หวนัม่มมุมองท่ี่�

ไมด่่ต่อ่จ่ีน ในขณ์ะท่ี่�ร้ัอยละ 52 ส่นบััส่นนุให้ม่ความส่มัพนัธ์ที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�ใกล้ชิุดกบััจ่ีน

ยิ�งขึ �น ม่เพ่ยงร้ัอยละ 36 เที่า่นั �นท่ี่�ส่นบััส่นนุให้ม่ความส่มัพนัธ์ที่างการัเม่องท่ี่�ใกล้ชิุดยิ�งขึ �น

ในที่างกลบัักนั ม่จี�านวนมากกวา่ส่องในส่ามท่ี่�ม่มมุมองท่ี่�ด่ต่อ่ส่หรััฐอเมริักา โดย

ร้ัอยละ 79 ส่นบััส่นนุให้ม่ความส่มัพนัธ์ที่างการัเม่องท่ี่�ใกล้ชิุดยิ�งขึ �น 

ดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่
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รัะเที่ศแป็ซิฟิิิกขนาดเลก็อยา่งป็าเลาได้เร่ังให้กองที่พัส่หรััฐอเมริักาส่ร้ัาง

ฐานที่พับันดนิแดนของต่น ซิึ�งต่ั �งอยูใ่นภมิูภาคท่ี่�รััฐบัาลส่หรััฐฯ ก�าลงั

ต่อบัโต้่ความพยายามขยายอิที่ธิพลของส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีน

นายมาร์ัค เอส่เป็อร์ั รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงกลาโหมส่หรััฐฯ เดนิที่างมา

เย่อนป็รัะเที่ศหมูเ่กาะแหง่น่ �ในเด่อนกนัยายน พ.ศ. 2563 และกลา่วหาจ่ีน

วา่ "ด�าเนินการักิจีกรัรัมก่อความไมม่ั�นคง" ในอินโดแป็ซิฟิิิก

นายโธมสั่ เรัเมเงเซิา ป็รัะธานาธิบัด่ป็าเลา กลา่วกบัันายเอส่เป็อร์ัวา่ยินด่

ให้กองที่พัส่หรััฐฯ ส่ร้ัางฐานที่พัในป็รัะเที่ศของต่น ซิึ�งเป็็นหมูเ่กาะท่ี่�อยูห่า่ง

จีากฟิิลปิ็ปิ็นส์่ไป็ที่างต่ะวนัออกป็รัะมาณ์ 1,500 กิโลเมต่รั

"ค�าขอของป็าเลาต่อ่กองที่พัส่หรััฐฯ ยงัคงเร่ัยบังา่ย นั�นค่อการัส่ร้ัาง

ฐานที่พัส่�าหรัับัใชุ้งานร่ัวม จีากนั �นก็มาใชุ้งานอยา่งส่ม��าเส่มอ" นายเรัเมเงเซิา 

กลา่วในจีดหมายถูงึรััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงกลาโหมส่หรััฐฯ

ข้อความกลา่วไว้วา่ป็รัะเที่ศท่ี่�ม่ป็รัะชุากรั 22,000 คนแหง่น่ �เปิ็ดรัับัการั

ส่ร้ัางฐานที่พับันบัก ส่ิ�งอ�านวยความส่ะดวกที่างที่า่เร่ัอ และส่นามบันิ นาย

เรัเมเงเซิายงัได้เส่นอแนะให้กองก�าลงัรัักษาชุายฝั�งส่หรััฐฯ ป็รัะจี�าการัในป็า

เลาเพ่�อชุว่ยลาดต่รัะเวนเขต่อนรัุักษ์ที่างที่ะเลอนักว้างใหญ่่ ซิึ�งเป็็นเร่ั�องยากท่ี่�

ป็าเลาจีะต่รัวจีส่อบั แม้วา่ป็าเลาจีะเป็็นป็รัะเที่ศเอกรัาชุ แต่ก่ลบััไมม่่กองที่พั 

และส่หรััฐฯ ม่ความรัับัผิ่ดชุอบัในการัป้็องกนัป็รัะเที่ศแหง่น่ �ภายใต้่ข้อต่กลงท่ี่�

เร่ัยกวา่ ส่ญั่ญ่าความส่มัพนัธ์เส่ร่ั

ภายใต้่ข้อต่กลงดงักลา่ว กองที่พัส่หรััฐฯ จีะส่ามารัถูเข้าถูงึหมูเ่กาะแหง่น่ �

ได้ แม้วา่จีะไมม่่ที่หารัป็รัะจี�าการัอยูท่่ี่�นั�นอยา่งถูาวรัก็ต่าม

"เรัาควรัใชุ้กลไกของส่ญั่ญ่าดงักลา่วเพ่�อต่ั �งฐานที่พัป็รัะจี�าของกองที่พั

ส่หรััฐฯ ในป็าเลา" นายนายเรัเมเงเซิากลา่ว โดยเส่ริัมวา่ ฐานที่พัในป็าเลาจีะ

เพิ�มความพร้ัอมให้กองที่พัส่หรััฐฯ และชุว่ยเหล่อเศรัษฐกิจีในป็รัะเที่ศซิึ�งก�าลงั

ป็รัะส่บัปั็ญ่หาเน่�องจีากการัรัะบัาดใหญ่่ของโควิด-19 ที่�าให้การัที่อ่งเท่ี่�ยวซิึ�ง

เป็็นอตุ่ส่าหกรัรัมหลกัของป็รัะเที่ศหยดุชุะงกั

นอกเหน่อจีากความส่มัพนัธ์ท่ี่�ใกล้ชิุดกบััส่หรััฐฯ แล้ว ป็าเลายงัเป็็นหนึ�ง

ในส่่�พนัธมิต่รัของไต้่หวนัในแป็ซิฟิิิกด้วย

พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนซิึ�งมองวา่ไต้่หวนัเป็็นดนิแดนส่ว่นหนึ�งของต่น ได้

พยายามเอาชุนะใจีพนัธมิต่รัของรััฐบัาลไต้่หวนัในแป็ซิฟิิิกโดยการัชุกัชุวนให้

หมูเ่กาะโซิโลมอนและคิริับัาต่่เป็ล่�ยนฝ่ายใน พ.ศ. 2562

ป็าเลาได้ป็ฏิิเส่ธ ซิึ�งส่ง่ผ่ลให้จ่ีนส่ั�งห้ามนกัที่อ่งเท่ี่�ยวชุาวจ่ีนไป็ป็าเลาใน 

พ.ศ. 2561

"ส่ว่นหนึ�งแล้วดเูหม่อนวา่ป็รัะธานาธิบัด่เรัเมเงเซิาจีะมองวา่น่�เป็็นที่างออก

ที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�เป็็นไป็ได้ในการัรัับัม่อกบััการัพึ�งพาการัที่อ่งเท่ี่�ยวอยา่งมากของ

ป็าเลา ซิึ�งรัวมถูงึการัที่อ่งเท่ี่�ยวของชุาวจ่ีน" นางแอนนา พาวส์่ ผู่้ เชุ่�ยวชุาญ่ด้าน

ความมั�นคงในแป็ซิฟิิิกจีากมหาวิที่ยาลยัแมส่ซ่ิของป็รัะเที่ศนิวซ่ิแลนด์กลา่ว

นายเรัเมเงเซิากลา่วกบัันายเอส่เป็อร์ัวา่ "ผู่้ ม่บัที่บัาที่ท่ี่�ที่�าให้เกิดความ

วุน่วายได้เดนิหน้าใชุ้ป็รัะโยชุน์" จีากวิกฤต่เศรัษฐกิจีท่ี่�เก่�ยวข้องกบััไวรััส่ซิึ�ง

ป็รัะเที่ศหมูเ่กาะขนาดเลก็ก�าลงัป็รัะส่บัอยู ่โดยไมไ่ด้เอย่ชุ่�อจ่ีน 

เอเจีนซ์ิ ฟิรัานซ์ิ-เพรัส่

ป

สหรััฐฯ ได้้รัับการัตอบรัับให้สร้ัางฐานทััพทัหารั
ท่่ามกลางความกดดันจากอิิท่ธิิพลขอิงจีน

7IPD FORUM

ไต้ัหวัน ป้าเลัา
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ข่ีาวผู้้� ก่่อก่ารร� าย
IPDF

ด่ต่นกัธรุักิจีรัายหนึ�งซิึ�งเคยต้่องโที่ษในข้อหาให้ความชุว่ยเหล่อกลุม่ผู่้
ก่อการัร้ัาย ถูกูจีบัักมุในส่หรััฐฯ เม่�อเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 เพ่�อน�า
ต่วัไป็ด�าเนินคด่ท่ี่�อินเด่ยด้วยข้อหาฆาต่กรัรัมจีากเหต่กุารัณ์์ก่อการัร้ัาย
ในมมุไบัเม่�อ พ.ศ. 2551 ท่ี่�ที่�าให้ม่ผู่้ เส่่ยชุ่วิต่มากกวา่ 160 รัาย อยัการั
ส่หรััฐฯ กลา่ว 

นายที่าฮาวร์ูั รัานา ชุาวแคนาดาท่ี่�เกิดในป็าก่ส่ถูาน ถูกูต่ั �งข้อหาใน
อินเด่ยวา่ร่ัวมกนัวางแผ่นและด�าเนินการัโจีมต่่ร้ัายแรังซิึ�งบัางครัั �งเร่ัยกวา่
เป็็นวินาศกรัรัม 11 กนัยายนของอินเด่ย

นายรัานาอาย ุ59 ป่็ ถูกูต่ดัส่นิวา่ม่ความผิ่ดเม่�อ 9 ป่็ก่อนในข้อหา
ก่อการัร้ัายซิึ�งเชุ่�อมโยงกบัักลุม่ท่ี่�อยูเ่บ่ั �องหลงัการัส่งัหารัในมมุไบั แม้
อยัการัส่หรััฐฯ จีะไมส่่ามารัถูพิส่จูีน์ได้วา่นายรัานาส่นบััส่นนุการัก่อ
ความไมส่่งบั 4 วนัดงักลา่วโดยต่รังก็ต่าม 

นายรัานาต้่องโที่ษจี�าคกุ 14 ป่็ แต่ไ่ด้รัับัการัป็ลอ่ยต่วัก่อนก�าหนด
จีากเร่ัอนจี�ากลางลอส่แอนเจีลสิ่เม่�อเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 เน่�อง

ด้วยส่ขุภาพท่ี่�ย��าแยแ่ละไวรััส่โคโรันา อยัการัรัะบัวุา่ นายรัานาไมเ่คย
ออกจีากคกุเลยก่อนท่ี่�จีะถูกูจีบัักมุต่วัและถูกูส่ง่ต่วัในฐานะผู่้ ร้ัายข้าม
แดนไป็ยงัอินเด่ย

โดยนายรัานาถูกูต่ั �งข้อหาฆาต่กรัรัมและส่มคบักนัก่อเหต่ฆุาต่กรัรัม
ในอินเด่ย ต่ามท่ี่�รัะบัใุนเอกส่ารัของศาล 

นายรัานาได้รัับัการัต่ดัส่นิโที่ษในชิุคาโกเม่�อ พ.ศ. 2554 ด้วยข้อหา
ให้การัส่นบััส่นนุที่างด้านวตั่ถูแุก่กลุม่ก่อการัร้ัายในป็าก่ส่ถูานท่ี่�ชุ่�อวา่ 
ลชัุการ์ั-อ่-ไที่บัา ซิึ�งวางแผ่นโจีมต่่อินเด่ย และส่นบััส่นนุแผ่นการัโจีมต่่
หนงัส่่อพิมพ์เดนมาร์ักท่ี่�ต่่พิมพ์ภาพการ์ัต่นูล้อเล่ยนศาส่ดามฮูมัหมดัใน 
พ.ศ. 2548 ภาพการ์ัต่นูชุดุน่ �ส่ร้ัางความโกรัธแค้นแก่ชุาวมสุ่ลมิจี�านวน
มาก เพรัาะภาพของศาส่ดาถู่อเป็็นส่ิ�งท่ี่�ห้ามลบัหลูใ่นศาส่นาอิส่ลาม 
ที่ั �งน่ � แผ่นการัโจีมต่่ดงักลา่วไมเ่คยเกิดขึ �นจีริัง

คณ์ะลกูขนุได้ต่ดัส่นิให้นายรัานาพ้นจีากข้อหาท่ี่�ร้ัายแรังกวา่ในการั
ให้การัส่นบััส่นนุการัโจีมต่่ในมมุไบั เม่องท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุของอินเด่ย ซิึ�งที่�าให้ม่

อดีีตนัักธุุรกิจ 
ถููกดีำ�เนัินัคดีี 
ในัข้้อห� 
ฆ�ตกรรม
จ�กเหต ุ

ก่อก�รร้�ย 
ในัมุมไบ

อดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่
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ผู่้เส่ย่ชุ่วิต่ 166 รัาย บัาดเจ็ีบัเก่อบั 240 รัาย และก่อให้เกิดความเส่ย่
หายมลูคา่ 1.5 พนัล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 4.5 หม่�นล้านบัาที่)

ที่นายของนายรัานากลา่วในการัพิจีารัณ์าคด่วา่ ลกูความของต่น
ถูกูเพ่�อนส่มยัมธัยมหลอก นั�นค่อนายเดวิด โคลแมน เฮดล่ย์ ผู่้ ก่อการั
ร้ัายท่ี่�ยอมรัับัวา่เป็็นผู่้วางแผ่นก่อการัร้ัายท่ี่�มมุไบั จี�าเลยเร่ัยกนายเฮด 
ล่ย์ ซิึ�งเป็็นพยานป็ากเอกของรััฐบัาลท่ี่�ขึ �นให้การัเพ่�อหล่กเล่�ยงโที่ษ
ป็รัะหารั วา่เป็็นคนโกหกและหลอกลวงเป็็นนิส่ยั

นายรัานาถูกูกลา่วหาวา่อนญุ่าต่ให้นายเฮดล่ย์น�าธรุักิจีกฎีหมาย
คนเข้าเม่องท่ี่�อยูใ่นชิุคาโกไป็เปิ็ดส่าขาท่ี่�มมุไบัเพ่�อบังัหน้า และเพ่�อ
เดนิที่างในฐานะต่วัแที่นของบัริัษัที่ในเดนมาร์ัก 

อยัการักลา่ววา่ นายรัานารู้ัวา่นายเฮดล่ย์เข้ารัับัฝึกฝนเพ่�อเป็็นผู่้
ก่อการัร้ัาย นายเฮดล่ย์เปิ็ดเผ่ยข้อมลูเก่�ยวกบััภารักิจีส่อดแนมท่ี่�ต่น
ด�าเนินการัในมมุไบัและในโรังแรัมที่ชัุมาฮาลพาเลซิ ซิึ�งเป็็นส่ถูานท่ี่�ท่ี่�
ม่อป่็นส่งัหารัผู่้คนหลายส่บิัคน

นายเฮดล่ย์เกิดในส่หรััฐฯ ม่พ่อเป็็นชุาวป็าก่ส่ถูานและแม่เป็็น
ชุาวอเมริักนั เขากล่าวว่า ความเกล่ยดชุงัของต่นท่ี่�ม่ต่่ออินเด่ยเกิด
ขึ �นต่ั �งแต่่วยัเด็ก เม่�อโรังเร่ัยนของต่นในป็าก่ส่ถูานถูกูเคร่ั�องบัินที่หารั
อินเด่ยทิี่ �งรัะเบัิดในชุ่วงส่งครัามรัะหว่างป็รัะเที่ศอินเด่ยกบััป็าก่ส่ถูาน
ใน พ.ศ. 2514

เอกส่ารัของศาลรัะบัวุา่ นายเฮดล่ย์ไมไ่ด้ม่ส่ว่นร่ัวมในการัโจีมต่่
มมุไบั แต่บ่ัอกกบัันายรัานาในชุว่งหลายเด่อนต่อ่มาวา่ต่น “จีะแก้แค้น
ชุาวอินเด่ยเด๋่ยวน่ �” ซิึ�งนายรัานาต่อบัวา่ชุาวอินเด่ยส่มควรัโดนแล้ว 

นายเฮดล่ย์ยอมรัับัวา่ม่ความผิ่ดฐานส่มคบัคดิในการัฆาต่กรัรัม
และถูกูต่ดัส่นิจี�าคกุ 35 ป่็ ที่ั �งน่ � นายเฮดล่ย์จีะไมถู่กูส่ง่ต่วัไป็ยงัอินเด่ย
เน่�องจีากเป็็นส่ว่นหนึ�งในข้อต่กลงจีากการัรัับัส่ารัภาพ

ในจี�านวนผู่้ ก่อการัร้ัายในมมุไบั 10 คน ม่เพ่ยงคนเด่ยวเที่า่นั �น
ท่ี่�รัอดมาได้และเข้าสู่ก่ารัพิจีารัณ์าคด่ ซิึ�งผู่้ ก่อการัร้ัายคนดงักลา่วถูกู
ต่ดัส่นิและได้รัับัโที่ษป็รัะหารัชุ่วิต่ในอินเด่ยด้วยการัแขวนคอ

นายเดวดิ โคลแมน เฮ

ดลย์ี ซ่ึ่�งปราก่ฏตัวัในศาล

สหรัฐฯ เม่�อ พ.ศ. 2552 

ตั�องโทัษจำำาคุก่ 35 ปี

หลงัให�ก่ารรับัสารภูาพ

ว่าก่ระทัำาความผู้ดิฐาน

สมคบัคดิก่นัฆาตัก่รรมใน

เหตุัก่ารณ์์ก่่อก่ารร�ายเม่�อ 

พ.ศ. 2551

ดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่

นายทัาฮาว้ร์ รานา อดตีันัก่

ธุุรก่จิำ ซ่ึ่�งปราก่ฏตัวัทัี�ศาล

สหรัฐฯ เม่�อ พ.ศ. 2553 

เผู้ชิิญขี�อหาฆาตัก่รรม

ในอนิเดยีจำาก่เหตุัก่ารณ์์

ก่่อก่ารร�ายทัี�เมอ่งมุมไบัใน 

พ.ศ. 2551  

ดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่

เจำ�าหน�าทัี�ตัำารวจำนาย

หน่�งแสดงความเคารพ

ทัี�ป� ายอนุสรณ์์นาย

ตัำารวจำซ่ึ่�งเสียชีิวติัใน

ระหว่างก่ารโจำมตัทีัี�

เมอ่งมุมไบั ประเทัศ

อนิเดยี เม่�อวนัทัี� 26 

พฤศจำกิ่ายน พ.ศ. 

2551  รัอยเต่อร์ั
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วโลกก�าลงัจีบััต่ามององค์การัอนามยัโลกท่ี่�ยอมจี�านนกบััแรัง
กดดนัที่างการัเม่องของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน จีากการัท่ี่�เจ้ีา
หน้าท่ี่�จ่ีนพยายามป็กปิ็ดต้่นก�าเนิดของไวรััส่ท่ี่�รัะบัาดไป็ที่ั�ว

โลก พร้ัอมกบััคอยส่อดส่อ่งฝ่ายต่รังข้ามที่างการัเม่องของต่น เจ้ีาหน้าท่ี่�
ขององค์การัอนามยัโลกแส่ดงความชุ่�นชุมส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนในท่ี่�
ส่าธารัณ์ะจีนเกินจี�าเป็็นเร่ั�องความโป็ร่ังใส่ด้านการัต่อ่สู่้กบััไวรััส่โคโรันา 
แม้วา่จีะไมพ่อใจีเป็็นการัส่ว่นต่วัจีากการัท่ี่�จ่ีนไมย่อมให้ข้อมลูหลงัจีาก
ท่ี่�ม่การัต่รัวจีพบัโรัครัะบัาดดงักลา่วในอูฮ่ั�น ป็รัะเที่ศจ่ีน ที่ั �งน่ � เจ้ีาหน้าท่ี่�
ขององค์การัอนามยัโลกถูงึกบัักลา่วโจีมต่่ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ อยา่งรุันแรังท่ี่�
ส่ั�งห้ามไมใ่ห้พลเม่องจ่ีนเดนิที่างเข้าป็รัะเที่ศ

รูัป็แบับัหนึ�งท่ี่�เกิดขึ �นเป็็นวงกว้างในพ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่ความละเอ่ยดออ่น
ด้านการัป็กครัองและอตุ่ส่าหกรัรัมที่ั�วโลก นั�นค่อ การัท่ี่�เจ้ีาหน้าท่ี่�จ่ีน
หร่ัอต่วัแที่นเข้ารัับัต่�าแหนง่ผู่้น�าในองค์กรัรัะหวา่งป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ต่ั �งแต่่
องค์กรัการับันิพลเร่ัอนและโที่รัคมนาคมไป็จีนถูงึองค์กรัส่ทิี่ธิมนษุยชุน 
แล้วชุ่ �น�าให้หนว่ยงานเหลา่นั �นส่นบััส่นนุวารัะที่จุีริัต่ของจ่ีนอยูบ่ัอ่ยครัั �ง 

"รััฐบัาลจ่ีนไมเ่คยละอายในการัใชุ้เคร่ั�องม่อที่กุชุนิดท่ี่�ต่นม่เพ่�อที่�าให้
วารัะของต่นส่�าเร็ัจีผ่ล และองค์กรัรัะดบัั
โลกม่บัที่บัาที่ส่�าคญั่ในวตั่ถูปุ็รัะส่งค์นั �น" 
นายแดเน่ยล วากเนอร์ั ป็รัะธานกรัรัมการั
บัริัหารัของบัริัษัที่คนัที่ร่ั ริัส่ก์ โซิลชูุั�น กลา่ว
กบัั ฟอรัมั นายวากเนอร์ั ซิึ�งเป็็นนกัเข่ยนท่ี่�
ม่ผ่ลงานต่่พิมพ์อยา่งแพร่ัหลายในป็รัะเดน็
เก่�ยวกบัักิจีการัส่าธารัณ์ะและที่�างานด้าน
การัจีดัการัความเส่่�ยงในอินโดแป็ซิฟิิิก ได้
ส่รุัป็เป้็าหมายของจ่ีนไว้วา่ "รััฐบัาลจ่ีนอยู่
รัะหวา่งกรัะบัวนการัส่ร้ัางรัะเบ่ัยบัโลกอ่ก

แบับัต่ามโลกที่ศัน์ท่ี่�ไมเ่หม่อนใครัของต่น ซิึ�งยดึผ่ลป็รัะโยชุน์ของจ่ีนเป็็น
ท่ี่�ต่ั �ง ความนา่กลวัค่อส่ถูาบันัเหลา่น่ �ถูกูจ่ีนบ่ับัให้ที่�าต่ามโดยท่ี่�ไมแ่ม้แต่่
จีะเข้าใจีในส่ิ�งท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนก�าลงัที่�า โดยอาศยัชุอ่งโหวแ่ละความไม่
ส่อดคล้องในกฎีรัะเบ่ัยบัด้านการัด�าเนินงาน"

วดิ่ีโอที่ี�เป็้นกรื่ะแสส่งสัญญาณเตัอ่น
แม้หลายคนจีะมองวา่ไต้่หวนัป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีอยา่งมากในการัหยดุ
การัแพร่ัรัะบัาดของโควิด-19 แต่ก็่ยงัถูกูก่ดกนัไมใ่ห้เข้าเป็็นส่มาชิุก
ขององค์การัอนามยัโลกเน่�องด้วยความส่มัพนัธ์ท่ี่�องค์กรัแหง่น่ �ม่กบััจ่ีน 
อิที่ธิพลของจ่ีนท่ี่�ครัอบัง�าองค์การัอนามยัโลกกลายเป็็นกรัะแส่ในเด่อน
ม่นาคม พ.ศ. 2563 เม่�อเจ้ีาหน้าท่ี่�รัะดบััส่งูขององค์การัอนามยัโลกไม่
เพ่ยงเล่�ยงการัต่อบัค�าถูามนกัขา่วเก่�ยวกบััไต้่หวนั แต่ย่งัวางหใูส่เ่ม่�อนกั
ขา่วคนดงักลา่วถูามค�าถูามน่ �ซิ� �า วิด่โอบันัที่กึเหต่กุารัณ์์ดงักลา่วก่อให้
เกิดเส่่ยงวิพากษ์วิจีารัณ์์ถูงึหนว่ยงานน่ �ที่ั�วโลก

ในชุว่งกลางเด่อนกรักฎีาคม พ.ศ. 2563 ไต้่หวนัม่ส่ถิูต่ผิู่้ ป่็วย
โควดิ-19 อยูท่่ี่� 455 รัายและเส่ย่ชุ่วิต่ 7 รัายจีากจี�านวนป็รัะชุากรั

เร่ื่องรื่าว
การื่ตััดแต่ัง

รัื่ฐบาลัจีนีส่งเสริื่มวารื่ะขึ้องพรื่รื่ค

โด่ย่การื่ครื่อบงำาหน่วย่งานรื่ะด่บัโลัก
เจ้ีาหน้าท่ี่� ฟอรัมั

นายเฉิิน ส่อจำง รัฐมนตัรีว่าก่ารก่ระทัรวงสาธุารณ์สุขี

ไตั�หวนั (ขีวาสุด) สมาชิิก่รัฐสภูา และนัก่เคล่�อนไหว 

จำดัก่ารแถลงข่ีาวเม่�อเดอ่นพฤษภูาคม พ.ศ. 2563 

เก่ี�ยวก่บััความพยายามขีองไตั�หวนัในก่ารเขี�าไปมส่ีวน

ร่วมก่บััองค์ก่ารอนามยัโลก่  รัอยเต่อร์ั

ที่ั�



ชิาวเมอ่งอ่้ฮั�น ประเทัศจำนี ซ่ึ่�งสวมหน�าก่าก่ ยน่เขี�าแถวรอรับัก่ารตัรวจำหาเช่ิ�อไวรัส

โคโรนา นัก่วจิำารณ์์ก่ล่าวว่า เจำ�าหน�าทัี�สาธุารณ์รัฐประชิาชินจำนีไม่เปิดเผู้ยรายละเอยีด

เก่ี�ยวก่บััความร�ายแรงขีองก่ารระบัาดในอ่้ฮั�นในช่ิวงแรก่  รอยเตอร์

เก่อบั 24 ล้านคน เจ้ีาหน้าท่ี่�ไต้่หวนัโต้่วา่ ไต้่หวนัควรัได้เข้าร่ัวมการั
หาร่ัอเร่ั�องการัรัะบัาดใหญ่่เน่�องจีากม่ข้อมลูท่ี่�เก่�ยวข้องจีะบัอกเลา่ เจ้ีา
หน้าท่ี่�ส่าธารัณ์ส่ขุไต้่หวนัได้ส่ง่อ่เมลถูงึองค์การัอนามยัโลกเม่�อวนัท่ี่� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เพ่�อส่อบัถูามข้อมลูเพิ�มเต่มิเก่�ยวกบัั "คนไข้โรัค
ป็อดอกัเส่บัท่ี่�อาการัไมต่่รังรูัป็แบับั" เม่�อไมไ่ด้รัับัค�าต่อบั ไต้่หวนัจีงึด�าเนิน
การัคดักรัองส่ขุภาพผู่้โดยส่ารัที่กุเท่ี่�ยวบิันท่ี่�เดนิที่างมาจีากอูฮ่ั�นในวนั
ดงักลา่วและเข้าควบัคมุโดยไมร่่ัรัอเพ่�อป็กป้็องพลเม่องของต่น เม่�อวนัท่ี่� 
26 มกรัาคม พ.ศ. 2563 ไต้่หวนักลายเป็็นเม่องแรักท่ี่�ส่ั�งห้ามเท่ี่�ยวบิัน
ขาเข้าจีากอูฮ่ั�น นอกจีากการักกัต่วัผู่้ เดินที่างต่ั �งแต่เ่นิ�น ๆ ในชุว่งท่ี่�ม่การั
รัะบัาดของโรัคดงักลา่วแล้ว มาต่รัการัเก่�ยวกบััโควดิ-19 ของไต้่หวนัยงั
ครัอบัคลมุถูงึการัเฝ้าดอูาการัผู่้ ท่ี่�อยูร่ัะหวา่งกกัต่วัอยา่งใกล้ชิุด 

"เรัาหวงัวา่บัที่ที่ดส่อบัจีากโรัครัะบัาดครัั �งน่ � จีะที่�าให้องค์การัอนามยั
โลกเข้าใจีอยา่งแจีม่แจ้ีงวา่โรัครัะบัาดไมม่่เส้่นแบัง่ป็รัะเที่ศ ไมค่วรัม่
ป็รัะเที่ศใดถูกูที่อดทิี่ �งเพรัาะป็รัะเที่ศท่ี่�ถูกูที่อดทิี่ �งจีะกลายเป็็นจีดุเส่่�ยงได้ 
... อ่กที่ั �งยงัไมค่วรัละเลยจีดุแข็งของป็รัะเที่ศใด ๆ เพรัาะจีดุแข็งนั �นอาจี
ส่ร้ัางคณุ์ปู็การัต่อ่ที่ั �งโลกได้" นายเฉิน ส่่อจีง รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวง
ส่าธารัณ์ส่ขุไต้่หวนั กลา่วในการัแถูลงขา่ว บ่ับ่ัซ่ิรัายงาน

ไต้่หวนัป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีในการัควบัคมุไมใ่ห้ม่ผู่้ต่ดิเชุ่ �อไวรััส่
โคโรันาภายในป็รัะเที่ศเป็็นเวลา 5 เด่อน ต่ั �งแต่ก่ลางเด่อนเมษายน พ.ศ. 
2563 ไป็จีนถูงึกลางเด่อนกนัยายน พ.ศ. 2563 ซิึ�งต่า่งจีากป็รัะเที่ศ
เพ่�อนบ้ัานหลายแหง่ จีากรัายงานของนิต่ยส่ารัออนไลน์ เดอะดโิพลแมต่ 
ผู่้ต่ดิเชุ่ �อที่กุรัายท่ี่�พบัหลงัจีากวนัท่ี่� 12 เมษายน หากไมใ่ชุผู่่้ ท่ี่�เดนิที่างมา
จีากต่า่งป็รัะเที่ศซิึ�งได้รัับัการัต่รัวจีพบัเชุ่ �อในชุว่งกกัต่วัต่ามข้อบังัคบััเป็็น
เวลา 14 วนั ก็จีะเป็็นกลุม่ท่ี่�อยูบ่ันเร่ัอของกองที่พัเร่ัอไต้่หวนัซิึ�งเดนิที่าง
กลบััจีากภารักิจีกรัะชุบััไมต่ร่ัท่ี่�ป็าเลา เดอะดิโพลแมต่รัายงาน

อยา่งไรัก็ต่าม ข้อกงัขาเก่�ยวกบััการัรัับัม่อการัรัะบัาดใหญ่่ของ
องค์การัอนามยัโลกม่มากกวา่แคก่ารัก่ดกนัไต้่หวนั การัส่อบัส่วนของดิ
แอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่ เปิ็ดเผ่ยวา่ แม้เจ้ีาหน้าท่ี่�ขององค์การัอนามยัโลก
จีะให้การัยกยอ่งจ่ีนต่ลอดเด่อนมกรัาคม พ.ศ. 2563 ในเร่ั�องการัรัับัม่อ
ด้านส่าธารัณ์ส่ขุท่ี่�รัวดเร็ัว และการัแบัง่ปั็นแผ่นท่ี่�พนัธกุรัรัมไวรััส่ "ใน
ที่นัท่ี่" แต่เ่จ้ีาหน้าท่ี่�ภายในองค์การัแหง่น่ �กลบััร้ัองเร่ัยนเป็็นการัส่ว่นต่วั
วา่ไมไ่ด้รัับัข้อมลูที่างการัแพที่ย์อยา่งที่นัที่ว่งท่ี่ โดยเจ้ีาหน้าท่ี่�จ่ีนป็ฏิิเส่ธ
ท่ี่�จีะเปิ็ดเผ่ยแผ่นท่ี่�พนัธกุรัรัมของไวรััส่มรัณ์ะชุนิดน่ �นานกวา่หนึ�งส่ปั็ดาห์ 
หลงัจีากท่ี่�ห้องป็ฏิิบัตั่กิารัของรััฐบัาลหลายแหง่ได้ถูอดรัหสั่ของไวรััส่
อยา่งส่มบัรูัณ์์ และไมแ่บัง่ปั็นรัายละเอ่ยดท่ี่�จี�าเป็็นส่�าหรัับัการัออกแบับั
การัที่ดส่อบัและวคัซ่ิน จีากบันัที่กึของดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่ แส่ดงให้
เหน็วา่ เจ้ีาหน้าท่ี่�องค์การัอนามยัโลกไมพ่อใจีท่ี่�จ่ีนไมใ่ห้ความร่ัวมม่อใน
ชุว่งเวลาท่ี่�นา่จีะชุะลอการัรัะบัาดให้ชุ้าลงได้ 

"ขณ์ะน่ � เรัาอยู่ในขั �นท่ี่�จ่ีนส่ง่ข้อมลูให้เรัาเพ่ยง 15 นาท่ี่ก่อนท่ี่�
ข้อมลูนั �นจีะป็รัากฏิในชุ่องซ่ิซ่ิท่ี่ว่" ดรั. เกาเดน กาเล่ย เจ้ีาหน้าท่ี่�รัะดบัั
ส่งูขององค์การัอนามยัโลกในจ่ีน กลา่วในการัป็รัะชุมุครัั �งหนึ�งโดย
อ้างอิงถูึงส่ถูาน่วิที่ยโุที่รัที่ศัน์กลางแห่งส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนซิึ�งเป็็น
รััฐวิส่าหกิจี

องค์การัอนามยัโลกไมไ่ด้ป็รัะกาศให้โควิด-19 เป็็นวารัะฉกุเฉิน
รัะดบััโลกจีนกรัะที่ั�งวนัท่ี่� 30 มกรัาคม พ.ศ. 2563 ในรัะหวา่งการั
ป็รัะชุมุท่ี่�นายท่ี่โดรัส่ อดัฮานอม ก่บัร่ัเยซิสุ่ ผู่้อ�านวยการัองค์การัอนามยั
โลกจีากเอธิโอเป่็ยได้กลา่วขอบัคณุ์จ่ีนอยา่งยิ�งท่ี่�ให้ความร่ัวมม่อ "จีริัง ๆ 
แล้วเรัาควรัแส่ดงความเคารัพและขอบัคณุ์ต่อ่ส่ิ�งท่ี่�จ่ีนก�าลงัที่�า" นายก่บัร่ั
เยซิสุ่กลา่ว ต่ามรัายงานของดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่ "จ่ีนได้ที่�าส่ิ�งท่ี่�เหล่อ
เชุ่�อในการัจี�ากดัการัแพร่ัเชุ่ �อไวรััส่ไป็ยงัป็รัะเที่ศอ่�น"
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อิทธิิพลในรื่ะดับ นานาชาติั
ส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนได้รัับับัที่บัาที่ผู่้น�าในองค์กรั

ป็กครัองรัะดบััโลกหลายส่บิัแหง่ โดยต่อ่ไป็น่ �ค่อ

ต่�าแหนง่ท่ี่�ม่อิที่ธิพลมากท่ี่�ส่ดุบัางส่ว่นซิึ�งที่�าหน้าท่ี่�

โดยผู่้น�าชุาวจ่ีน

นายก่บัร่ัเยซิสุ่ได้รัับัเล่อกให้ด�ารังต่�าแหนง่ผู่้น�าในองค์การัอนามยั
โลกเม่�อ พ.ศ. 2560 โดยเอาชุนะคูแ่ขง่จีากส่หรัาชุอาณ์าจีกัรัด้วย
การัวิ�งเต้่นอยา่งหนกัจีากรััฐบัาลจ่ีนและรััฐในแอฟิริักาป็รัะมาณ์ 50 
รััฐ นายก่บัร่ัเยซิสุ่เคยที่�างานอยา่งใกล้ชิุดกบััจ่ีนในขณ์ะด�ารังต่�าแหนง่
รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงส่าธารัณ์ส่ขุเอธิโอเป่็ย ในชุว่งเวลาท่ี่�ป็รัะเที่ศ
กู้ ย่มเงินหลายพนัล้านจีากจ่ีน นกัวิเครัาะห์หลายรัายชุ่ �วา่ นายก่บัร่ั
เยซิสุ่ที่�าหน้าท่ี่�เป็็นต่วัแที่นของจ่ีนหลงัจีากกลายเป็็นผู่้น�าขององค์การั
อนามยัโลก เพ่ยงไมก่่�เด่อนหลงัจีากเข้ารัับัต่�าแหนง่ นายก่บัร่ัเยซิสุ่ก็ได้
แต่ง่ต่ั �งให้นายโรัเบัิร์ัต่ มกูาเบั อด่ต่ผู่้น�าเผ่ดจ็ีการัของซิมิบับััเวซิึ�งเป็็นผู่้
ละเมิดส่ทิี่ธิมนษุยชุนชุ่�อกรัะฉ่อน เป็็นที่ตู่ส่นัต่วไมต่ร่ั แต่น่ายก่บัร่ัเย  
ซิสุ่ก็ยอมถูอยหลงัจีากท่ี่�เกิดเส่่ยงคดัค้านจีากนานาชุาต่อิยา่งหนกั 

"นกัการัที่ตู่กลา่ววา่ การัแต่ง่ต่ั �งนายมกูาเบัเป็็นการัต่อบัแที่น
ที่างการัเม่องท่ี่�นายท่ี่โดรัส่ อดัฮานอม ก่บัร่ัเยซิสุ่ ผู่้อ�านวยการัองค์การั
อนามยัโลกชุาวแอฟิริักนัคนแรัก มอบัให้แก่จ่ีนซิึ�งเป็็นพนัธมิต่รักบัันาย 
มกูาเบัมาอยา่งยาวนาน และให้แก่รััฐแถูบัแอฟิริักาอ่กป็รัะมาณ์ 50 รััฐ
ท่ี่�ชุว่ยส่นบััส่นนุต่นในชุว่งเล่อกต่ั �งเม่�อต้่นป่็น่ �" นางร่ัเบักกา ไมเยอร์ัส่ 
นกัเข่ยนคอลมัน์ เข่ยนในหนงัส่่อพิมพ์เดอะซินัเดย์ไทมส์์ของส่หรัาชุ
อาณ์าจีกัรัเม่�อเด่อนต่ลุาคม พ.ศ. 2560

การัท่ี่�องค์การัอนามยัโลกม่ที่า่ท่ี่คล้อยต่ามรััฐบัาลจ่ีนในชุว่งท่ี่�ม่การั
แพร่ัรัะบัาดของโควิด-19 ยอ่มก่อให้เกิดผ่ลต่ามมา ส่หรััฐอเมริัการัะงบัั
การัส่มที่บัเงินชุว่ยเหล่อให้แก่องค์กรัด้านส่ขุภาพแหง่น่ �เป็็นเวลา 60 
วนัในเด่อนเมษายน พ.ศ. 2563 ในรัะหวา่งการัส่่บัส่วนซิึ�งเจ้ีาหน้าท่ี่�
เร่ัยกวา่ การัป็กปิ็ดข้อมลูและการัจีดัการัวิกฤต่ท่ิี่�ผิ่ดพลาด โดยส่หรััฐฯ 
ได้ถูอนต่วัออกจีากองค์กรัด้านส่ขุภาพแหง่น่ �อยา่งเป็็นที่างการัเม่�อต้่น
เด่อนกรักฎีาคม พ.ศ. 2563 เม่�อเด่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่ี่�
ป็รัะชุมุส่มชัุชุาอนามยัโลกได้อนมุตั่กิารัต่รัวจีส่อบัอิส่รัะเก่�ยวกบััการั
รัับัม่อกบััไวรััส่ท่ี่�ม่การัป็รัะส่านงานกบััองค์การัอนามยัโลก ซิึ�งรัวมถูงึ
แหลง่ท่ี่�มาของไวรััส่ และการัต่ดิต่อ่ไป็สู่ม่นษุย์ 

ผู้ลักรื่ะที่บที่ั�วโลัก
นายวากเนอร์ักลา่ววา่ การัท่ี่�จ่ีนส่ามารัถูก้าวขึ �นสู่ต่่�าแหนง่ผู่้น�าใน
องค์กรัรัะดบััโลกนั �นเป็็นกญุ่แจีส่�าคญั่ในการัส่ง่เส่ริัมการับัอกเลา่เร่ั�อง

นายทัโีดรส อดัฮานอม ก่บีัรีเยซุึ่ส ผู้้�อำานวยก่ารองค์ก่ารอนามยัโลก่ สวมหน�าก่าก่

หลงัออก่จำาก่พธีิุก่ารในเจำนีวาเม่�อเดอ่นมถุินายน พ.ศ. 2563 นายก่บีัรีเยซุึ่สถ้ก่

วพิาก่ษ์วจิำารณ์์อย่างหนัก่เก่ี�ยวก่บััก่ารรับัมอ่ก่ารแพร่ระบัาดขีองโควดิ-19 ขีอง

องค์ก่ารอนามยัโลก่  เอเอฟพี่/เก็ต็ต่� อิมเมจ

นายจ้้าว ฮู่่�หลิิน

เลขาธิิการสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่่าง

ประเทศ

นางหล่ิ่ว ฟาง

เลขาธิิการ

องค์์การ

การบินิพลเรือน

ระหว่่างประเทศ
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"ป้รื่ะเที่ศต่ัาง	ๆ	ที่ั�วโลักต่ัางย่อมรัื่บว่า

รัื่ฐบาลัจีนีมีความสำาคัญเพิ�มขึ้้ �นใน

ด้่านเศรื่ษฐกจิี	การื่เม่อง	แลัะการื่ที่ตูั	

ซิ้�งสิ�งนั �นช่วย่รัื่ฐบาลัจีนีได้่มากใน

การื่ชกข้ึ้ามร่่ื่น"

~ นายแดเนียล วากเนอร์ั ปรัะธานกรัรัมการับริัหารับริัษััท 
คันัทรีั ริัส์ก์ โซิล้ชั่ั�น

นายหล่ี่ หยง

ผู้้�อำำ�นวยก�ร

อำงค์์ก�รพัฒัน�

อุำตส�หกรรมแห่ง

สหประช�ช�ติ

นายฉูู ตงหยู

ผู้้�อำำ�นวยก�ร

อำงค์์ก�รอำ�ห�รและ

ก�รเกษตร

รัาวของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่ ในหลายกรัณ่์ จ่ีนใชุ้การัส่ร้ัางอิที่ธิพลท่ี่�เกิน
ต่วัเม่�อเท่ี่ยบักบััการัลงที่นุที่างการัเงิน "แม้วา่รััฐบัาลจ่ีนจีะไมไ่ด้ถู่อหุ้น
ในองค์กรัพหภุาค่ส่ว่นใหญ่่เที่า่กบััรัะดบััของส่หรััฐฯ ญ่่�ป็ุ่ น และบัาง
ป็รัะเที่ศในยโุรัป็ แต่รั่ัฐบัาลจ่ีนก็ใชุ้ความเป็็นส่มาชิุกในองค์กรัเหลา่นั �น
ที่ดแที่นชุอ่งวา่งดงักลา่วผ่า่นการัใชุ้อิที่ธิพลท่ี่�เพิ�มขึ �น" นายวากเนอร์ั 
กลา่ว "เชุน่ จ่ีนเป็็นผู่้น�าหนว่ยงานยอ่ยขององค์การัส่หป็รัะชุาชุาต่ ิ
4 แหง่ซิึ�งมากกวา่ป็รัะเที่ศส่มาชิุกอ่�น ๆ และใชุ้อิที่ธิพลอยา่งมากใน
กรัะบัวนการัต่ดัส่นิใจีของธนาคารัเพ่�อการัพฒันาแบับัพหภุาค่ ซิึ�งมาก
เกินกวา่การัถู่อหุ้นท่ี่�ม่อยูจ่ีะที่�าได้

จ่ีนด�ารังต่�าแหนง่ผู่้น�าในองค์กรัป็กครัองรัะหวา่งป็รัะเที่ศหลายส่บิั
แหง่และม่ต่�าแหนง่รัะดบััส่งูในส่หภาพโที่รัคมนาคมรัะหวา่งป็รัะเที่ศ 
องค์การัการับันิพลเร่ัอนรัะหวา่งป็รัะเที่ศ องค์การัพฒันาอตุ่ส่าหกรัรัม 
รัวมถูงึองค์การัอาหารัและการัเกษต่รัขององค์การัส่หป็รัะชุาชุาต่ิ

นายวากเนอร์ัอธิบัายวา่ การัท่ี่�องค์การัอนามยัโลกออกมาโต้่แย้งก็
เป็็นต่วัอยา่งหนึ�งเก่�ยวกบััอิที่ธิพลของรััฐบัาลจ่ีนท่ี่�ม่มากกวา่การัลงที่นุ
หลายเที่า่ ข้อมลูส่าธารัณ์ะแส่ดงให้เหน็วา่ เม่�อป็ลาย พ.ศ. 2562 
จ่ีนได้บัริัจีาคเงินมลูคา่ 86 ล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 2.5 พนั
ล้านบัาที่) ให้แก่องค์การัอนามยัโลก ในขณ์ะท่ี่�ส่หรััฐฯ บัริัจีาคเงินให้
มากกวา่นั �น 10 เที่า่ นั�นค่อ 893 ล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 2.6 
หม่�นล้านบัาที่) แต่ก่รัะนั �น อิที่ธิพลของรััฐบัาลจ่ีนกลบััครัอบัง�าที่ั�วที่ั �ง
หนว่ยงานแหง่น่ � "ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ที่ั�วโลกต่า่งยอมรัับัวา่รััฐบัาลจ่ีนม่
ความส่�าคญั่เพิ�มขึ �นในด้านเศรัษฐกิจี การัเม่อง และการัที่ตู่ ซิึ�งส่ิ�งนั �น
ชุว่ยรััฐบัาลจ่ีนได้มากในการัชุกข้ามรุ่ัน" นายวากเนอร์ักลา่ว

การื่บอกเล่ัาเร่ื่�องรื่าวอีกแบบ
เม่�อกลา่วถูงึส่ิ�งท่ี่�อาจีเป็็นการัละเมิดส่ทิี่ธิมนษุยชุน จ่ีนก็ส่ามารัถูส่ร้ัาง
เส้่นเร่ั�องเก่�ยวกบััการัป็ฏิิบัตั่ติ่อ่ชุาวมสุ่ลมิอยุกร์ูัท่ี่�ถูกูขงัอยูใ่นท่ี่�ท่ี่�เร่ัยก
วา่คา่ยป็รัับัที่ศันคต่ิขึ �นมาใหมไ่ด้ อิที่ธิพลของจ่ีนเริั�มถูกูจีบััต่ามองมาก
ขึ �นในเด่อนกรักฎีาคม พ.ศ. 2562 เม่�อรััฐบัาลจ่ีนใชุ้อ�านาจีที่างการั
เม่องและเศรัษฐกิจีส่ร้ัางผ่ลกรัะที่บัต่อ่ความเป็็นกลางของหนว่ยงาน
ในองค์การัส่หป็รัะชุาชุาต่ ิที่ตู่ 37 คน ซิึ�งส่ว่นใหญ่่มาจีากแอฟิริักา
และต่ะวนัออกกลาง เข่ยนจีดหมายถูงึคณ์ะมนต่ร่ัส่ทิี่ธิมนษุยชุนแหง่
ส่หป็รัะชุาชุาต่ ิโดยให้ความเหน็ไป็ในเชิุงบัวกเก่�ยวกบััการัป็ฏิิบัตั่ติ่อ่
ชุาวอยุกร์ูัของจ่ีน โดยไมส่่นใจีข้อเที่จ็ีจีริังท่ี่�วา่หลายป็รัะเที่ศจีะวิพากษ์
วิจีารัณ์์รััฐบัาลจ่ีนเก่�ยวกบััการัคมุขงัคนจี�านวนมาก กลา่วค่อ ม่ชุาวอยุ 
กร์ูัถูงึ 1 ล้านคนท่ี่�ถูกูควบัคมุต่วัไว้ รัวมที่ั �งการัท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนพยายาม
ที่�าลายวฒันธรัรัมพ่ �นเม่องและความเชุ่�อที่างศาส่นาของผู่้ ท่ี่�ถูกูคมุขงั
เหลา่นั �น

จีดหมายดงักลา่วจีา่หน้าถูงึป็รัะธานคณ์ะมนต่ร่ัในเจีน่วาและ
ส่�านกังานข้าหลวงใหญ่่ส่ทิี่ธิมนษุยชุนแหง่ส่หป็รัะชุาชุาต่ ิโดยรัะบัวุา่ 
ความพยายามในการัต่อ่ต้่านการัก่อการัร้ัายและการัขจีดัแนวคดิหวั
รุันแรังของจ่ีนนั �นป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจี แต่ม่่อ่ก 22 ป็รัะเที่ศซิึ�งส่ว่นใหญ่่
เป็็นป็รัะเที่ศต่ะวนัต่ก ร่ัวมลงนามในจีดหมายฉบับััหนึ�งก่อนหน้านั �น
หลายวนั เพ่�อเร่ัยกร้ัองให้องค์กรัรัะดบััโลกแหง่น่ �ส่่บัส่วนการัละเมิดส่ทิี่ธิ
มนษุยชุนของรััฐบัาลจ่ีนในเขต่ซินิเจ่ียง "หากยงัคงฝ่นที่นและเพิกเฉย
ต่อ่การัท่ี่�จ่ีนเข้าแที่รักซิมึในคณ์ะมนต่ร่ัส่ทิี่ธิมนษุยชุนแหง่ส่หป็รัะชุาชุาต่ิ
ต่อ่ไป็ ผู่้คนก็จีะกงัขาวา่คณ์ะมนต่ร่ัน่ �ยงัม่ความเป็็นกลางอยา่งแท้ี่จีริัง
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อยูห่ร่ัอไม"่ นายดลิซิตั่ รัาซิติ่ โฆษกของส่ภาอยุกร์ูัโลกของชุาวอยุกร์ูั
พลดัถิู�นกลา่ว ต่ามรัายงานของวอยซ์ิออฟิอเมริักา

อทิี่ธิพลัในอ่ตัสาหกรื่รื่ม
ผู่้ส่งัเกต่การัณ์์ป็รัะเที่ศจ่ีนให้ความเหน็วา่ การัต่ดัแต่ง่เร่ั�องรัาวของ
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนขยายขอบัเขต่ไป็ไกลกวา่ป็รัะเดน็ด้านส่ขุภาพ
และส่ทิี่ธิมนษุยชุน "จ่ีนได้ใชุ้อ�านาจีครัอบัง�าท่ี่�ต่นม่ในองค์การัการับันิ
พลเร่ัอนรัะหวา่งป็รัะเที่ศ ซิึ�งรัวมถูงึบัที่บัาที่ของชุาวจ่ีนในต่�าแหนง่ผู่้น�า
ท่ี่�ส่�าคญั่ เพ่�อลดความส่�าคญั่ของไต้่หวนัโดยป็ฏิิเส่ธไมอ่นญุ่าต่ให้เข้า
ร่ัวมการัป็รัะชุมุต่า่ง ๆ" นายฮลั แบัรันด์ส่ ศาส่ต่รัาจีารัย์พิศษิฐ์ เฮนร่ั� 
เอ. คิส่ซิงิเจีอร์ั ด้านกิจีการัที่ั�วโลกจีากวิที่ยาลยันานาชุาต่ศิกึษาขั �นส่งู 
จีอห์นส์่ ฮอป็กินส์่ เข่ยน ในบัที่ความแส่ดงความคดิเหน็ชิุ �นหนึ�งท่ี่�เข่ยน
ให้บัลมูเบัร์ิัก นายแบัรันด์ยงัชุ่ �ให้เหน็วา่ หลงัจีากท่ี่�อด่ต่เจ้ีาหน้าท่ี่�ชุาว
จ่ีนคนหนึ�งได้รัับัเล่อกให้ด�ารังต่�าแหนง่เลขาธิการัส่หภาพโที่รัคมนาคม
รัะหวา่งป็รัะเที่ศแหง่ส่หป็รัะชุาชุาต่ิใน พ.ศ. 2557 องค์กรัแหง่น่ �ก็กลบัั
เป็็นมิต่รักบััโครังการัเส้่นที่างส่ายไหมที่างดิจิีที่ลัของรััฐบัาลจ่ีนอยา่ง
มาก ซิึ�งโครังการัดงักลา่วมุง่ท่ี่�จีะครัอบัครัองเคร่ัอขา่ยโที่รัคมนาคม
ขั �นส่งูของโลกและที่�าให้อินเที่อร์ัเน็ต่เอ่ �อต่อ่การัควบัคมุแบับัอ�านาจี
เบัด็เส่ร็ัจีมากยิ�งขึ �น

ผู่้ให้บัริัการัเคร่ัอขา่ยไร้ัส่ายแบับัรััฐวิส่าหกิจี 3 แหง่ของจ่ีน ป็รัะกอบั
ด้วย บัริัษัที่ไชุนา่โมบัายล์ ไชุนา่ยนิูคอร์ัน และไชุนา่เที่เลคอม เปิ็ด
ต่วัแพก็เกจีการัส่มคัรัส่มาชิุก 5 จ่ีในเด่อนต่ลุาคม พ.ศ. 2562 ผู่้ให้
บัริัการัเคร่ัอขา่ยไร้ัส่ายดงักลา่วโฆษณ์าวา่ จีะเร่ัยกเก็บัเงินจีากลกูค้า
ต่ามความเร็ัวแที่นต่ามจี�านวนอินเที่อร์ัเน็ต่ท่ี่�ใชุ้ โดยส่ญั่ญ่าวา่จีะน�าการั
ป็ฏิิวตั่ทิี่างเที่คโนโลย่มาสู่ผู่่้ใชุ้ ซิึ�งผู่้ ท่ี่�เป็็นส่มาชิุกอินเที่อร์ัเน็ต่จีะได้จีา่ย
เงินเพ่ยง 45 ดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 1,354 บัาที่) ต่อ่เด่อนเที่า่นั �น

นกัวิชุาการัจี�านวนมากท่ี่�ศกึษาความพยายามท่ี่�จีะเป็็นยกัษ์ใหญ่่
ด้านโที่รัคมนาคมของจ่ีน มองเหน็บัางส่ิ�งท่ี่�นา่กลวัก�าลงัเกิดขึ �นมากกวา่
อินเที่อร์ัเน็ต่ท่ี่�รัวดเร็ัวและรัาคาถูกู เป้็าหมายด้านโที่รัคมนาคมและ
ไซิเบัอร์ัของจ่ีน "ม่ความเป็็นภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�เปิ็ดกว้าง" ดรั. จีอห์น เฮม
มิงส์่ รัองศาส่ต่รัาจีารัย์ท่ี่�ศนูย์เอเชุ่ยแป็ซิฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ 
เพ่�อการัศกึษาด้านความมั�นคง เข่ยน ในบัที่ความป็รัะจี�าเด่อนม่นาคม 
พ.ศ. 2563 ท่ี่�เข่ยนให้นิต่ยส่ารัเดอะเนชั่ั�นแนลอินเทอเรัส์ต์ ดรั. เฮม
มิงส์่กลา่ววา่ โครังการัโครังส่ร้ัางพ่ �นฐานที่างดิจิีที่ลัของรััฐบัาลจ่ีนท่ี่�
ขยายขอบัเขต่ออกไป็ที่ั�วยโุรัป็และอินโดแป็ซิฟิิิก จีะม่ "ผ่ลต่อ่ชุ่วิต่จีริัง

นาย เม่ิ่ง หงเหว่่ย

อดีตีประธานตำารวจสากล

นายจิิน ล่ี่ฉวิิน

ผู้้� ว่่าการและประธาน

ธนาคารเพื่่�อการลงทุนุ

โครงสร�างพื่่ �นฐานแห่่ง

เอเชีีย

รัฐบัาลจำนีใชิ�อำานาจำวิ�งเตั�นภูายในองค์ก่าร

สหประชิาชิาตั ิเพ่�อเปลี�ยนให�ก่ารละเมดิ

สิทัธิุมนุษยชินทัี�อาจำเก่ดิขี่�นในค่ายปรับั

ทัศันคตักิ่ลายเป็นก่จิำก่ารต่ัอตั�านก่ารก่่อก่าร

ร�าย โดยค่ายนี�ตัั�งอย่้ในเขีตัซิึ่นเจำยีงทัาง

ตัะวนัตัก่เฉีิยงเหน่อขีองจำนี  เอเอฟพี่/เก็ต็ต่� อิมเมจ
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ของผู่้คนท่ี่�อาศยัในรัะบับัดงักลา่ว ซิึ�งส่ง่ผ่ลกรัะที่บัต่อ่รัะบับัการัป็กครัอง
และอ�านาจีรััฐจีากข้อมลู"

ดรั. เฮมมิงส์่กลา่ววา่ โครังส่ร้ัางพ่ �นฐานไมใ่ชุส่่ิ�งเด่ยวท่ี่�นา่กงัวล แต่่
ยงัรัวมถูงึการัฝึกอบัรัมท่ี่�จ่ีนส่ง่ออกผ่า่นโครังส่ร้ัางพ่ �นฐานเหลา่นั �นด้วย 
รััฐบัาลจ่ีนก�าลงัขายส่ิ�งท่ี่�เร่ัยกวา่ เที่คโนโลย่เม่องอจัีฉริัยะ ให้เม่องต่า่ง ๆ 
ที่ั�วโลก เที่คโนโลย่ดงักลา่วส่ร้ัางขึ �นจีากเคร่ัอขา่ย 5 จ่ี โดยรัวบัรัวม
ข้อมลูท่ี่�แต่กต่า่งกนัจีากแหลง่ต่า่ง ๆ มา "ส่ร้ัางแพลต่ฟิอร์ัมแลกเป็ล่�ยน
ข้อมลูแบับัรัวมศนูย์ท่ี่�ส่�าคญั่ต่อ่ป็ฏิิบัตั่กิารัในแต่ล่ะวนั" ของที่กุส่ิ�ง ต่ั �งแต่่
ผู่้ผ่ลติ่ในอตุ่ส่าหกรัรัมและบัริัษัที่พลงังานไป็จีนถูงึรัะบับัการัรัักษาความ
ป็ลอดภยัของรััฐบัาล ดรั. เฮมมิงส์่เข่ยน "จีดุมุง่หมายค่อ การัผ่ส่านรัวม
ท่ี่�ด่ขึ �นและด�าเนินการัได้อยา่งม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพของเม่องจีะชุว่ยยกรัะดบัั
กิจีกรัรัมที่างเศรัษฐกิจีและส่ง่เส่ริัมการัเต่บิัโต่อยา่งยั�งย่นในอนาคต่ ซิึ�ง
เป็็นเที่คโนโลย่ท่ี่�เป็็นความหวงัของนครัหลายแหง่ในเอเชุ่ยใต้่ ท่ี่�ซิึ�งการั
เต่ิบัโต่ของจี�านวนป็รัะชุากรัที่�าให้เกิดเม่องใหมท่่ี่�เต่บิัโต่อยา่งรัวดเร็ัว" 
ดรั. เฮมมิงส์่กลา่ว

ยิ�งไป็กวา่นั �น รััฐบัาลจ่ีนยงัส่ง่ออกคา่นิยมด้วย โดยการัฝึกอบัรัมผู่้
ท่ี่�จีะใชุ้เที่คโนโลย่ดงักลา่วเก่�ยวกบััวิธ่จีดัการัข้อมลูอภิพนัธุ์ในด้าน "การั
จีดัการัความคิดเหน็ส่าธารัณ์ะ" ต่ามรัายงานของฟิร่ัดอมเฮาส์่ใน พ.ศ. 
2561 เชุน่ บัริัษัที่โที่รัคมนาคมจ่ีน แซิที่ท่ี่อ่ ได้ชุว่ยเวเนซิเุอลาด�าเนิน
การัต่รัวจีต่รัาพลเม่องและควบัคมุป็รัะชุากรัผ่า่นรัะบับับัตั่รัป็รัะจี�าต่วั
ป็รัะชุาชุนอจัีฉริัยะ โดยบัตั่รัดงักลา่วจีะเชุ่�อมข้อมลูกบััดาวเท่ี่ยมจ่ีนและ
จีดัเก็บัข้อมลูส่ถูานท่ี่� ข้อมลูที่างการัเงิน ธรุักรัรัมธนาคารั และแม้แต่่
บันัที่กึการัเล่อกต่ั �ง "รััฐบัาลใชุ้บัตั่รัดงักลา่วเพ่�อควบัคมุการัเข้าถูงึผ่ล
ป็รัะโยชุน์ส่าธารัณ์ะ" ดรั. เฮมมิงส์่เข่ยน

คำาเตัอ่น
เป็็นเวลาหลายที่ศวรัรัษท่ี่�ผู่้น�าในส่หรััฐฯ และมหาอ�านาจีต่ะวนัต่กอ่�น ๆ 
พยายามโน้มน้าวรััฐบัาลจ่ีนท่ี่�ส่งวนที่า่ท่ี่ให้เข้าร่ัวมองค์กรัรัะหวา่ง
ป็รัะเที่ศ โดยม่แนวคดิวา่ การัให้จ่ีนได้ส่มาคมกบััรูัป็แบับัของการั
ป็กครัองท่ี่�ม่ความรัับัผิ่ดชุอบั จีะที่�าให้เจ้ีาหน้าท่ี่�จ่ีนต่รัะหนกัวา่ส่ามารัถู

ป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีในรัะบับัดงักลา่วได้ นายแบัรันด์ส่เข่ยน ซิึ�งแนวที่าง
ดงักลา่วก็ให้ผ่ลด่ในชุว่งเริั�มต้่น จีากป็รัะเที่ศท่ี่�เคยหลบัเล่�ยงองค์กรั
รัะหวา่งป็รัะเที่ศ ได้กลายเป็็นหนึ�งในผู่้ ม่ส่ว่นร่ัวมท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุในภารักิจี
รัักษาส่นัต่ภิาพขององค์การัส่หป็รัะชุาชุาต่ ิอยา่งไรัก็ต่าม เม่�อรััฐบัาลจ่ีน
ถูกูโจีมต่่ในองค์การัส่หป็รัะชุาชุาต่หิลงัจีากการัส่งัหารัหมูท่่ี่�จีตั่รัุัส่เท่ี่ยนอนั
เหมินใน พ.ศ. 2532 รััฐบัาลจ่ีนก็เริั�มเหน็วา่ บัที่บัาที่ของต่นในองค์กรัดงั
กลา่วค่อการัป็กป้็องอ�านาจีครัอบัง�าของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในป็รัะเที่ศ
และการัเพิ�มอิที่ธิพลของพรัรัคในต่า่งป็รัะเที่ศ นายแบัรันด์ส่เข่ยน

นายแบัรันด์ส่กลา่วกบัั ฟอรัมั วา่ รััฐบัาลจ่ีนใชุ้บัที่บัาที่ของต่นใน
คณ์ะมนต่ร่ัส่ทิี่ธิมนษุยชุนแหง่ส่หป็รัะชุาชุาต่แิละหนว่ยงานส่�าคญั่อ่�น ๆ 
ในการัที่�าส่องส่ิ�ง ได้แก่ "หนึ�ง เพ่�อป็กป้็องรััฐบัาลจ่ีนจีากการัต่รัวจี
ส่อบัการัละเมิดในป็รัะเที่ศของต่น และส่อง ส่นบััส่นนุให้ม่การัส่ง่เส่ริัม
แนวคิดท่ี่�ไมถู่กูต้่องเก่�ยวกบััส่ทิี่ธิมนษุยชุนซิึ�งเน้นย� �า "ความรัาบัร่ั�น
กลมกล่นที่างส่งัคม" และอธิป็ไต่ยของรััฐเผ่ดจ็ีการั ส่ิ�งท่ี่�กลา่วมาเป็็นที่ั �ง
ป็ฏิิบัตั่กิารัเชิุงรัับั เพ่�อป้็องกนัการัแที่รักแซิงกิจีการัภายในป็รัะเที่ศของ
จ่ีน และป็ฏิิบัตั่กิารัเชิุงรุัก เพ่�อเป็ล่�ยนโลกให้เอ่ �อต่อ่การัเผ่ยแพร่ัแนวคดิท่ี่�
ไมเ่ป็็นธรัรัมมากขึ �น" นายแบัรันด์ส่กลา่ว

การัยอมให้รััฐบัาลจ่ีนที่�าต่ามเป้็าหมายเหลา่น่ �ได้ส่�าเร็ัจีอาจีต้่อง
จีา่ยด้วยรัาคาท่ี่�ส่งู "ส่หรััฐอเมริักาและพนัธมิต่รัป็รัะชุาธิป็ไต่ยได้ด�าเนิน
การัมานาน เพ่�อป็รัับัส่ภาพแวดล้อมที่ั�วโลกให้รัะบัอบัป็รัะชุาธิป็ไต่ย
แพร่ัหลายมากท่ี่�ส่ดุและเป็็นรูัป็แบับัการัป็กครัองท่ี่�เข้มแข็งท่ี่�ส่ดุ รัวมที่ั �ง
ม่การัเคารัพส่ทิี่ธิมนษุยชุนอยา่งกว้างขวาง" นายแบัรันด์ส่กลา่ว "หาก
รััฐบัาลจ่ีนป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีในการัส่ง่เส่ริัมการัเผ่ยแพร่ับัรัรัที่ดัฐาน
ของจ่ีนท่ี่�ไมเ่ป็็นธรัรัม ก็จีะเกิดโลกท่ี่�แนวคดิเก่�ยวกบััส่ทิี่ธิมนษุยชุนใน
แบับัอเมริักาออ่นแอ รัะบัอบัป็รัะชุาธิป็ไต่ยแพร่ัหลายน้อยลง และลทัี่ธิ
อ�านาจีนิยมเพิ�มส่งูขึ �น" o

เจำ�าหน�าทัี�ตัำารวจำในลั�วหยาง ประเทัศจำนี แสดงแว่นตัาอจัำฉิริยะทัี�ทัำางานด�วยปัญญา

ประดษิฐ์ ผู้้�เชีิ�ยวชิาญบัางรายเก่รงว่า สาธุารณ์รัฐประชิาชินจำนีอาจำส่งออก่เทัคโนโลยกี่าร

เฝ้� าระวงัผู่้านก่ารมส่ีวนร่วมในองค์ก่รก่ารปก่ครองระหว่างประเทัศ  รัอยเต่อร์ั 
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นอินโดแป็ซิฟิิิกท่ี่�ม่การัแขง่ขนักนัส่งูขึ �นเร่ั�อย ๆ ออส่เต่รัเล่ย 
ส่หรััฐอเมริักา ต่ลอดจีนพนัธมิต่รัและหุ้นส่ว่นในรัะดบััภมิูภาคต่า่ง
ต้่องเผ่ชิุญ่กบััความท้ี่าที่ายที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัมากมายท่ี่�ต่ดัผ่า่นไป็ที่ั�ว
ที่กุรัะดบััของพ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่การัแขง่ขนัแหง่น่ � การัแขง่ขนัเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ั

ยคุใหมก่�าลงัแผ่ข่ยายออกไป็ ซิึ�งม่แรังผ่ลกัดนัมาจีากการัใชุ้การับ่ับั
บังัคบััในหลายมิต่ขิองส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีน เพ่�อไลต่่ามเป้็าหมาย
ในการัเป็็นมหาอ�านาจีผู่้ครัองภมิูภาคแหง่น่ �แที่นท่ี่�ส่หรััฐฯ ส่ิ�งเดมิพนัค่อ
เส่ถู่ยรัภาพและความส่งบัเร่ัยบัร้ัอยในแบับัอินโดแป็ซิฟิิิกซิึ�งก่อร่ัางส่ร้ัาง
ขึ �นจีากอ�านาจีของส่หรััฐฯ กบัักฎีรัะเบ่ัยบัและบัรัรัที่ดัฐานท่ี่�ม่มาอยา่ง
ยาวนาน ซิึ�งที่ั �งหมดน่ �เริั�มไมม่ั�นคงขึ �นเร่ั�อย ๆ

ความท้ี่าที่ายท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนก่อขึ �นในภมิูภาคน่ �ด�าเนินอยูใ่นหลายมิต่ิ
โดยพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนผ่า่นยทุี่ธศาส่ต่ร์ัแบับัร่ัวมใจีกนัที่ั �งชุาต่ ิในพ่ �นท่ี่�
ส่่เที่ารัะหวา่งส่นัต่ภิาพกบััส่งครัาม ยทุี่ธวิธ่ต่า่ง ๆ เชุน่ การับ่ับับังัคบัั
ที่างเศรัษฐกิจี การัแที่รักแซิงต่า่งชุาต่ ิการัใชุ้กองที่พัพลเร่ัอนควบัคูไ่ป็
กบััส่งครัามที่างการัเม่อง ได้กลายมาเป็็นเคร่ั�องม่อท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนเล่อกใชุ้
เพ่�อที่�าให้ส่ถูานะที่างภมิูยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�เป็็นอยูเ่กิดความเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่
ละน้อย ความพยายามเหลา่น่ �ป็รัะกอบัด้วยอ�านาจีที่างที่หารัแบับัเดมิ
ท่ี่�เพิ�มขึ �นอยา่งรัวดเร็ัวของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและขอบัเขต่การัด�าเนิน
การัท่ี่�ขยายพ่ �นท่ี่�ขึ �นในอินโดแป็ซิฟิิิก ที่ั �งหมดน่ �เกิดขึ �นภายใต้่เงาของ
การัป็รัับัป็รุังนิวเคล่ยร์ัให้ที่นัส่มยัของรััฐบัาลจ่ีนท่ี่�ม่มาอยา่งยาวนาน 
และความพยายามให้ได้มาซิึ�งข้อได้เป็ร่ัยบัในการัแขง่ขนัใหม ่ๆ ด้าน
เที่คโนโลย่ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�เกิดใหม่

ในการัเส่ริัมส่ร้ัางการัป้็องป็รัาม การัป้็องกนั และการัต่อ่ต้่านการับ่ับั
บังัคบััในรัะดบััภมิูภาคโดยค�านงึถูงึความท้ี่าที่ายเหลา่น่ � ออส่เต่รัเลย่และ
ส่หรััฐฯ จีะต้่องด�าเนินงานโดยอิส่รัะ โดยร่ัวมม่อกนั และโดยร่ัวมกบััหุ้น
ส่ว่นท่ี่�ม่อดุมการัณ์์เด่ยวกนั เพ่�อพฒันายทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�ม่การับัรูัณ์าการั
มากขึ �นส่�าหรัับัภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิก และพฒันาหนที่างใหม ่ๆ ในการัน�า
ความเป็็นพนัธมิต่รัไป็ใชุ้เพ่�อส่นบััส่นนุวตั่ถูปุ็รัะส่งค์เหลา่น่ � ซิึ�งวารัะน่ �ได้รัับั
การัส่นบััส่นนุอยา่งกว้างขวางจีากรััฐบัาลออส่เต่รัเลย่และรััฐบัาลส่หรััฐฯ

อยา่งไรัก็ต่าม การัที่�าให้ม่การัป็รัะส่านงานเพิ�มขึ �นในด้าน
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัการัป้็องป็รัามรัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััออส่เต่รัเล่ยท่ี่�เป็็นพนัธมิต่รั
กนันั �นไมใ่ชุภ่ารักิจีท่ี่�งา่ย แม้วา่รััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยกบััรััฐบัาลส่หรััฐฯ จีะ
ม่วตั่ถูปุ็รัะส่งค์ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�คาบัเก่�ยวกนั แต่ผ่่ลป็รัะโยชุน์และการั
รัับัรู้ัเก่�ยวกบััภยัคกุคามจีากจ่ีนของที่ั �งส่องป็รัะเที่ศกลบััไมเ่ที่า่กนั เพรัาะ
แต่ล่ะป็รัะเที่ศม่ข่ดความส่ามารัถู ล�าดบััความส่�าคญั่ด้านนโยบัาย และ

ความอดที่นในการัยอมรัับัคา่ใชุ้จีา่ยและความเส่่�ยงท่ี่�ต่า่งกนั ความ
พยายามในการัน�าการัป้็องป็รัามไป็ใชุ้จีริังต้่องด�าเนินการัอยา่งต่อ่เน่�อง
และต้่องอยูบ่ันพ่ �นฐานของการัเจีรัจีาแบับัพนัธมิต่รัท่ี่�แข็งแกร่ัง

การเพิ่ิ�ม่การม่ีส่่วนร่วม่ 
ออส่เต่รัเล่ยและส่หรััฐฯ จี�าเป็็นต้่องเพิ�มการัม่ส่ว่นร่ัวมในการัป้็องป็รัาม
และป้็องกนัในอินโดแป็ซิฟิิิกท่ี่�ม่การัแขง่ขนักนัมากขึ �น การัพฒันา
แนวที่างแบับับัรูัณ์าการัและแบับัผ่ส่มผ่ส่านในการัป้็องป็รัามการั
บ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่า ส่งครัามที่างการัเม่อง การัใชุ้ป็รัะโยชุน์ที่าง
เศรัษฐกิจี ภยัคกุคามที่างที่หารั และแรังกดดนัด้านนิวเคล่ยร์ั ควรัเป็็นส่ิ�ง
ส่�าคญั่ส่งูส่ดุส่�าหรัับัความเป็็นพนัธมิต่รั

การัท่ี่�พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนต่ั �งใจีจีะใชุ้การับ่ับับังัคบััเพ่�อให้ได้มาซิึ�ง
อ�านาจีในรัะดบััภมิูภาคนั �น ที่�าให้จ่ีนต้่องแขง่ขนักบััป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ 
ในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกท่ี่�ต้่องการัรัักษาความส่งบัเร่ัยบัร้ัอยที่าง
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�ที่กุป็รัะเที่ศม่เส่ร่ัภาพในการัใชุ้อ�านาจีอธิป็ไต่ย

การัแขง่ขนัน่ �ด�าเนินอยูใ่นหลายมิต่ ิโดยพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนใชุ้
การัต่อ่สู่้ ด้วยการัส่ร้ัางอิที่ธิพลโน้มน้าว ป็ฏิิบัตั่กิารัด้านข้อมลู และ
ส่งครัามที่างการัเม่องรูัป็แบับัอ่�น ๆ ในรัะดบััต่��า ใชุ้ยทุี่ธวิธ่พ่ �นท่ี่�ส่่เที่า ใชุ้

ใ

การต่่อต้่านการรุกรานของจีีน ผ่่านการเป็็นพัันธมิิต่รอย่่างเหนีย่วแน่นของออสเต่รเลีีย่ 
สหรัฐฯ แลีะป็ระเทศทีมี่ิอุดำมิการณ์์เดีำย่วกัน

นายแอชุล่ย์ ที่าวน์เชุนด์ และ ดรั. เดวิด ซิานโต่โรั

สมาชิิก่ก่องทัพัอาก่าศออสเตัรเลยี ก่องทัพัอาก่าศสหรัฐฯ และก่องก่ำาลงัป� องก่นัตันเองทัาง

อาก่าศญี�ปุ่น เขี�าร่วมก่ารจำำาลองก่ารใชิ�ก่ระสุนจำริงระหว่างก่ารฝ่้ก่ดเีฟนเดอร์ แปซิึ่ฟิก่ 

20-1 ทัี�ศ้นย์ฝ่้ก่ภู้มภิูาคแปซิึ่ฟิก่ใก่ล�ก่บััฐานทัพัอาก่าศแอนเดอร์เซึ่น เก่าะก่วม  

จี.อ. เซิด แวดเนส่/กองที่พัอากาศส่หรััฐฯ
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ป็รัะโยชุน์ที่างเศรัษฐกิจี การัโจีมต่่ที่างไซิเบัอร์ั และการัป็กครัองแบับั
บ่ับับังัคบััในรัะดบัักลาง ต่ลอดจีนใชุ้ภยัคกุคามที่างที่หารัแบับัดั �งเดมิ
และความหวาดกลวัต่อ่การัยกรัะดบััยทุี่ธศาส่ต่ร์ันิวเคล่ยร์ัในรัะดบััส่งู 
แนวที่างพ่ �นฐานของจ่ีนค่อการัขมวดรัวมทิี่ศที่างการับ่ับับังัคบััเหลา่น่ �
เข้าด้วยกนั เพ่�อเป็ล่�ยนส่ถูานะที่างภมิูยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�เป็็นอยูใ่ห้ได้เป็ร่ัยบั
อยา่งคอ่ยเป็็นคอ่ยไป็

ออส่เต่รัเล่ยหร่ัอส่หรััฐฯ จีะต้่องด�าเนินยทุี่ธศาส่ต่ร์ัต่า่ง ๆ ท่ี่�ม่
ป็รัะส่ทิี่ธิภาพเพ่�อยบััยั �งการับ่ับับังัคบััของจ่ีนในขอบัเขต่การัแขง่ขนั
เด่ยวกนัน่ � วิธ่ท่ี่�แนน่อนท่ี่�ส่ดุท่ี่�จีะหยดุยั �งผู่้ก�าหนดนโยบัายจ่ีนค่อการั
ป็ฏิิเส่ธความส่ามารัถูของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�จีะได้รัับัหร่ัอใชุ้อ�านาจี
บ่ับับังัคบััอยา่งต่��าชุ้า โดยการัส่ร้ัางความพร้ัอมรัับัม่อภายในป็รัะเที่ศ 
การัเส่ริัมส่ร้ัางการัป้็องกนัที่างกายภาพและที่างกฎีหมาย รัวมที่ั �ง
การัออกมาต่รัการัขม่ขูด้่วยการัป้็องป็รัามท่ี่�นา่เชุ่�อถู่อ อยา่งไรัก็ต่าม 
รััฐบัาลของป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ จีะต้่องเผ่ชิุญ่กบััการัต่ดัส่นิใจีท่ี่�ยากเยน็เก่�ยว
กบััผ่ลป็รัะโยชุน์ ข่ดจี�ากดั และความส่มคัรัใจีในการัยอมรัับัคา่ใชุ้จีา่ย
และความเส่่�ยง

หลายฝ่ายเหน็พ้องกนัวา่ รััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยและรััฐบัาลส่หรััฐฯ 
จี�าเป็็นต้่องยอมรัับัความเส่่�ยงมากขึ �น และด�าเนินการัริัเริั�มเพ่�อยบััยั �ง
การับ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าของจ่ีน โดยที่�าความเข้าใจีและคาดการัณ์์
วิธ่ท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนส่ร้ัางอิที่ธิพลเพ่�อให้ได้มาซิึ�งอ�านาจีท่ี่�ไมใ่ชุท่ี่างการัที่หารั 
และต้่องเต่ม็ใจีท่ี่�จีะด�าเนินขั �นต่อนต่า่ง ๆ เพ่�อยบััยั �งหร่ัอพลกิเกมการั
ส่ร้ัางอ�านาจีของจ่ีน เพ่�อให้บัรัรัลกุารัด�าเนินขั �นต่อนดงักลา่ว ป็รัะเที่ศ
พนัธมิต่รัอาจีต้่องพิจีารัณ์าถูงึท่ี่�มาของการักรัะที่�าในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าของ
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน การัส่ั�งห้ามหร่ัอการัฟ้ิองร้ัองแบับัก�าหนดเป้็า
หมายส่�าหรัับัผู่้กรัะที่�าผิ่ด และพิจีารัณ์าใชุ้การัต่อบัโต้่ป็ฏิิบัตั่กิารัพ่ �นท่ี่�
ส่่เที่าให้มากขึ �น

การัรัักษาดลุอ�านาจีท่ี่�เหมาะส่มในอินโดแป็ซิฟิิิกจีะต้่องพึ�งพา
ความส่ามารัถูของส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รัมากขึ �นเร่ั�อย ๆ ในการัป็รัะส่าน
งานกบัักองที่พัแบับัดั �งเดมิต่ามวตั่ถูปุ็รัะส่งค์การัป้็องป็รัามร่ัวมกนั 
ออส่เต่รัเล่ยและส่หรััฐฯ ควรัที่ยอยด�าเนินการัต่ามเป้็าหมายการัป้็อง
ป็รัามร่ัวมกนั โดยการัร่ัวมกนัพฒันาแนวคดิการัต่อ่สู่้ส่งครัาม การัยก
รัะดบััการัพฒันาและการัที่ดลองด้านเที่คโนโลย่ รัวมที่ั �งการัยกรัะดบัั
ข่ดความส่ามารัถู การัที่�างานร่ัวมกนั และวตั่ถูปุ็รัะส่งค์ในการัวางก�าลงั
ที่หารัแบับัผ่ส่านกนั

ยงัไมแ่นชุ่ดัวา่การัแขง่ขนัเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ักบััจ่ีนเป็็นการัแขง่ขนั
รัะหวา่งเขต่อิที่ธิพลหร่ัอการัหาส่มดลุที่างอ�านาจีท่ี่�เหมาะส่มกนัแน ่
แม้ผู่้คนจีะกลา่วอยา่งเหน็พ้องต้่องกนัมากขึ �นเร่ั�อย ๆ ซิึ�งต่า่งจีากส่มยั
ส่งครัามเยน็วา่ รััฐบัาลส่หรััฐฯ จีะไมย่อมให้รััฐบัาลจ่ีนม่อ�านาจีควบัคมุ
พ่ �นท่ี่�ใกล้เค่ยงเป็็นพิเศษ แต่ก่ารัจีดัต่ั �งเขต่อิที่ธิพลโดยพฤต่ินยัของจ่ีน
ยงัคงม่ความเป็็นไป็ได้ ในการัป้็องกนัไมใ่ห้เกิดผ่ลลพัธ์เชุน่น่ � ส่หรััฐฯ 
จีะต้่องด�าเนินการัในลกัษณ์ะท่ี่�ไมล่ดที่อนความนิยมในต่วัส่หรััฐฯ ใน

รัะดบััภมิูภาคท่ี่�กว้างขวางขึ �น ซิึ�งเป็็นส่ิ�งท่ี่�ที่�าให้การัส่นบััส่นนุด้าน
เส่ถู่ยรัภาพ กฎีรัะเบ่ัยบั ส่ถูาบันั และความส่งบัเร่ัยบัร้ัอยของส่หรััฐฯ ท่ี่�
ม่มาอยา่งยาวนานบังัเกิดผ่ล

การป้อิงปราม่และการป้อิงกัน การบีีบีบีังคัับีในพิ่้�นที่ี�ส่ีเที่า 
การับ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนค่อความเป็็นจีริัง
ในแต่ล่ะวนัของการัแขง่ขนัเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัในอินโดแป็ซิฟิิิก การับ่ับั
บังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าซิึ�งเป็็นรูัป็แบับัของส่งครัามที่างการัเม่องร่ัวมส่มยั 
ม่ลกัษณ์ะเฉพาะค่อการัมุง่แส่วงหาการัเป็ล่�ยนแป็ลงอยา่งคอ่ยเป็็น
คอ่ยไป็ในด้านดลุยภาพรัะดบััภมิูภาคของจ่ีน เพ่�อส่ร้ัางข้อได้เป็ร่ัยบั
ที่างภมิูยทุี่ธศาส่ต่ร์ัในอนาคต่ แม้ยทุี่ธวิธ่ของจ่ีนจีะไมใ่ชุย่ทุี่ธวิธ่ใหม ่
ซิึ�งโดยที่ั�วไป็เป็็นการัผ่ส่มผ่ส่านรัะหวา่งการับ่ับับังัคบััท่ี่�ไมใ่ชุท่ี่างการั
ที่หารั การัที่จุีริัต่ และกิจีกรัรัมการัใชุ้อิที่ธิพลแอบัแฝง แต่ก่ารัเชุ่�อม
ต่อ่ท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในยคุโลกาภิวตั่น์ได้เผ่ยจีดุออ่นของป็รัะชุาธิป็ไต่ย
แบับัเส่ร่ันิยมออกมา ที่�าให้ขอบัเขต่และผ่ลกรัะที่บัของการัด�าเนินการั
ในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าขยายใหญ่่ขึ �น ซิึ�งก่อให้เกิดป็รัะโยชุน์อยา่งไมส่่มควรัต่อ่
คณ์ะป็กครัองแบับัเผ่ดจ็ีการัอยา่งพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�แที่บัจีะไมถู่กู
ขดัขวางด้วยข้อจี�ากดัที่างกฎีหมายหร่ัอจีริัยธรัรัม และส่ามารัถูรัะดม
ที่รััพยากรัจีากที่กุภาคส่ว่นที่ั �งชุาต่ไิด้ด่ขึ �น เพ่�อส่ง่เส่ริัมปั็จีจียัใหม ่ๆ ใน
การับ่ับับังัคบััและการัใชุ้อิที่ธิพลท่ี่�กรัะแส่โลกาภิวตั่น์เปิ็ดที่างให้

อยา่งไรัก็ต่าม ยงัไมม่่ข้อส่รุัป็ร่ัวมกนัวา่ ควรัจีะน�ากรัอบัการัป้็อง
ป็รัามไป็ใชุ้หร่ัอไม ่หร่ัอจีะน�าไป็ใชุ้ในการัต่อ่ต้่านการับ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�
ส่่เที่าให้ด่ท่ี่�ส่ดุได้อยา่งไรั หลายฝ่ายย่นกรัานวา่ ด้วยลกัษณ์ะกิจีกรัรัม
ท่ี่�ไหลล่�น ด่ �อดงึ และข้ามส่ว่นไป็มาของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน ที่�าให้การั
ลดความเส่่�ยงและการัส่ร้ัางความพร้ัอมรัับัม่อเป็็นแนวที่างท่ี่�เหมาะส่ม
มากกวา่การัป้็องป็รัามหร่ัอการัป้็องกนั บัางคนแย้งวา่ การัป้็องป็รัาม
โดยการัป็ฏิิเส่ธเป็็นกรัอบัท่ี่�ม่ป็รัะโยชุน์ส่�าหรัับัการัพฒันายทุี่ธศาส่ต่ร์ั
เพ่�อต่อ่ต้่านการับ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าป็รัะเภที่ต่า่ง ๆ ต่รัรักะการั
ป็ฏิิเส่ธไมเ่พ่ยงจีะรัวมความพยายามในการัเส่ริัมส่ร้ัางการัป้็องกนัโดย
การับัรัรัเที่าความเส่่�ยงและการัส่ร้ัางความพร้ัอมรัับัม่อเที่า่นั �น แต่ย่งั
เป็็นเหต่ผุ่ลเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�ที่�าให้ส่หรััฐฯ และออส่เต่รัเล่ยส่ามารัถู
ที่�างานเพ่�อป้็องป็รัามการับ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าหร่ัอรูัป็แบับัการัส่ร้ัาง
อิที่ธิพลท่ี่�ร้ัายแรังมากกวา่น่ � โดยส่ามารัถูขม่ขูว่า่จีะต่อบัโต้่หร่ัอเร่ัยก
เก็บัคา่ใชุ้จีา่ยแบับัก�าหนดไว้ลว่งหน้า

แม้หลายฝ่ายจีะม่ความคดิท่ี่�แต่กต่า่งกนั แต่ก็่เหน็พ้องกนัอยา่ง
กว้าง ๆ วา่ รััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยและรััฐบัาลส่หรััฐฯ จี�าเป็็นต้่องมุง่เน้น
เพ่�อป้็องป็รัามการับ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่า นั�นค่อ ส่มคัรัใจียอมรัับัคา่
ใชุ้จีา่ยและความเส่่�ยง ด�าเนินการัในเชิุงรุักมากขึ �น เส่ริัมส่ร้ัางแนวที่าง
แบับับัรูัณ์าการัที่กุภาคส่ว่นของส่งัคม และพฒันาแนวที่างแบับั
พนัธมิต่รัร่ัวมกบััผู่้ ม่บัที่บัาที่ในรัะดบััภมิูภาครัายอ่�น ๆ

การัป้็องป็รัามการับ่ับับังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่เ่ที่าของจ่ีนน�าไป็สู่ค่า่ใชุ้จีา่ย

การรักษาดุำลีอำานาจีทีเ่หมิาะสมิในอินโดำแป็ซิิฟิิกจีะต้่องพ่ัง่พัาความิสามิารถ

ของสหรัฐฯ แลีะพัันธมิิต่รมิากข่�นเร่อ่ย่ ๆ ในการป็ระสานงานกับกองทัพั

แบบดัำ�งเดิำมิต่ามิวัต่ถุป็ระสงค์การป็� องป็รามิร่วมิกัน



19IPD FORUMFORUM

และความเส่่�ยงที่างการัเม่องท่ี่�ออส่เต่รัเลย่และส่หรััฐฯ ต้่องเต่ม็ใจียอมรัับั 
มาต่รัการัเพ่�อเส่ริัมส่ร้ัางความพร้ัอมรัับัม่อภายในป็รัะเที่ศ เชุน่ กฎีหมาย
ลงโที่ษการัแที่รักแซิงโดยแอบัแฝงจีากต่า่งชุาต่ ิการัคดักรัองการัลงที่นุ
โดยต่รังจีากต่า่งชุาต่ ิและความพยายามลดการัพึ�งพาที่างเศรัษฐกิจีจีาก
จ่ีน เหลา่น่ �อาจีม่คา่ใชุ้จีา่ยที่างการัเงินและการัเม่องในรัะยะส่ั �น รัวมถูงึ
ต้่องอาศยักรัะบัวนการัที่างกฎีหมาย รัะเบ่ัยบัข้อบังัคบัั และการัต่รัะหนกั
รู้ัของป็รัะชุาชุน ซิึ�งรััฐบัาลจ่ีนอาจีใชุ้เพ่�อกรัะตุ่้นให้เกิดการัต่อ่ต้่านได้เป็็น
อยา่งด่ มาต่รัการัต่า่ง ๆ ท่ี่�เร่ัยกร้ัองให้ม่การัด�าเนินการัและ/หร่ัอเร่ัยกเก็บั
คา่ใชุ้จีา่ยจีากจ่ีน เชุน่ การัก่อเหต่โุจีมต่่ที่างไซิเบัอร์ั การัออกมาต่รัการั
คว��าบัาต่รั หร่ัอการัใชุ้การัต่อบัโต้่ยทุี่ธวธ่ิพ่ �นท่ี่�ส่เ่ที่า จีะยิ�งที่�าให้รััฐบัาล
ของที่ั �งส่องป็รัะเที่ศม่ความเส่่�ยงมากขึ �น การัก�าหนดผ่ลป็รัะโยชุน์หลกั 
ข่ดจี�ากดั และแนวที่างด�าเนินการัท่ี่�พงึป็รัะส่งค์ลว่งหน้าอยา่งชุดัเจีนจีะ
ชุว่ยให้ออส่เต่รัเลย่และส่หรััฐฯ เต่ร่ัยมพร้ัอมเพ่�อรัับัภารัะท่ี่�หลก่เล่�ยงไมไ่ด้
เหลา่น่ � ความพยายามเหลา่น่ �ต้่องมาพร้ัอมกบััการัส่นที่นาต่อ่ส่าธารัณ์ชุน
อยา่งต่รังไป็ต่รังมา และการัส่ง่ส่ญั่ญ่าณ์เพ่�อเส่ริัมส่ร้ัางการัส่นบััส่นนุ
ภายในป็รัะเที่ศ ความถูกูต้่องต่ามกฎีหมายเป็็นข้อได้เป็ร่ัยบัท่ี่�ส่�าคญั่
ท่ี่�ส่ดุท่ี่�ป็รัะเที่ศป็รัะชุาธิป็ไต่ยม่เหน่อรัะบัอบัเผ่ดจ็ีการั ดงันั �น ออส่เต่รัเลย่
และส่หรััฐฯ จีงึต้่องมั�นใจีวา่การัต่อ่ต้่านยทุี่ธศาส่ต่ร์ัพ่ �นท่ี่�ส่เ่ที่าม่รัากฐาน
มาจีากบัรัรัที่ดัฐานแบับัเส่ร่ันิยม และอยา่งน้อยท่ี่�ส่ดุต้่องไมท่ี่�าลายพ่ �นท่ี่�
ป็รัะชุาธิป็ไต่ย เชุน่ ส่่�อมวลชุน ภาคป็รัะชุาส่งัคม และส่ถูาบันัการัเม่อง 
ซิึ�งเป็็นส่ว่นท่ี่�เกิดการัต่อ่สู่้ที่างการัเม่องโดยที่ั�วไป็

นอกจีากน่ � ส่หรััฐฯ และออส่เต่รัเล่ยยงัจี�าเป็็นต้่องใชุ้ที่า่ท่ี่ในเชิุงรุัก
มากขึ �น ซิึ�งจีะชุว่ยให้ที่ั �งส่องป็รัะเที่ศส่ามารัถูริัเริั�มการัป้็องป็รัามการับ่ับั
บังัคบััในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าของจ่ีนได้ ก่อนหน้าน่ �ไมน่าน ที่ั �งส่องป็รัะเที่ศมุง่เน้น
ไป็ท่ี่�การัต่อบัโต้่ปั็ญ่หาในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่ามากเกินไป็ โดยต่อบัส่นองการักรัะ
ที่�าก่อนท่ี่�จีะมองข้อเที่จ็ีจีริัง การัที่�าเชุน่น่ �เป็็นการัส่ง่แรังกรัะตุ่้นให้แก่
รััฐบัาลจ่ีน อ่กที่ั �งยงับ่ับัให้รััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยและรััฐบัาลส่หรััฐฯ ต้่องใชุ้
ที่า่ท่ี่ต่อบัโต้่ซิึ�งไมม่่ป็รัะโยชุน์ในการัรัับัม่อกบััความท้ี่าที่ายท่ี่�ม่ลกัษณ์ะ
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ต่ลอดเวลา การัเป็ล่�ยนไป็ใชุ้ที่า่ท่ี่ในเชิุงรุักมากขึ �นจีะต้่อง
อาศยัการัที่�าความเข้าใจีและการัคาดการัณ์์วิธ่ท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนส่ร้ัางอิที่ธิพล
เพ่�อให้ได้มาซิึ�งอ�านาจีท่ี่�ไมใ่ชุท่ี่างการัที่หารั และต้่องเต่ม็ใจีท่ี่�จีะด�าเนิน
ขั �นต่อนต่า่ง ๆ อยา่งเป็็นรูัป็ธรัรัมเพ่�อยบััยั �งหร่ัอพลกิเกมการัส่ร้ัางอ�านาจี
ของจ่ีนไป็อยา่งส่ิ �นเชิุง การัท่ี่�ออส่เต่รัเล่ยต่ดัส่นิใจีส่ั�งห้ามใชุ้เคร่ัอขา่ย 5 
จ่ีของหวัเวย่เป็็นหนึ�งในต่วัอยา่งท่ี่�รััฐต่า่ง ๆ ส่ามารัถูลงม่อก่อนเพ่�อลด
ที่อนภยัคกุคามในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่า การัพลกิเกมเพ่�อให้จ่ีนเส่่ยเป็ร่ัยบัจี�าเป็็น
ต้่องผ่ลกัภารัะคา่ใชุ้จีา่ยท่ี่�เพิ�มขึ �นกลบััไป็ยงัฝ่ายรััฐบัาลจ่ีน โดยการั
ที่�าให้กิจีกรัรัมท่ี่�ไมพ่งึป็รัะส่งค์ของจ่ีนม่คา่ใชุ้จีา่ยและความเส่่�ยงเพิ�มขึ �น

แนวที่างแบับับัรูัณ์าการัที่กุหนว่ยงานของภาครััฐให้เป็็นไป็ใน
ทิี่ศที่างเด่ยวกนัม่ความส่�าคญั่ต่อ่การัป้็องป็รัามและต่อ่ต้่านการับ่ับั
บังัคบััของจ่ีน อยา่งไรัก็ต่าม ส่ิ�งน่ �ม่แนวโน้มวา่จีะต้่องขยายไป็สู่แ่นวที่าง
แบับับัรูัณ์าการัที่กุภาคส่ว่นในส่งัคมจีงึจีะม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ เม่�อค�านงึ
ถูงึชุอ่งโหวแ่ละข่ดความส่ามารัถูของภาคส่ว่นท่ี่�ไมใ่ชุรั่ัฐบัาล ที่ั �งส่อง
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัน่ �เป็็นเร่ั�องยากส่�าหรัับัป็รัะเที่ศป็รัะชุาธิป็ไต่ยแบับัเส่ร่ันิยม 
เพรัาะยทุี่ธศาส่ต่ร์ัป็รัะการัหลงันั �นม่ความท้ี่าที่ายโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
รัะหวา่งรััฐกบััส่งัคมท่ี่�ม่ความซิบััซ้ิอน ออส่เต่รัเล่ยป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจี
ในการัใชุ้แนวที่างแบับับัรูัณ์าการัที่กุหนว่ยงานของภาครััฐ ซิึ�งรัวมถูงึ
การัป็ฏิิรูัป็กรัะบัวนการัต่ดัส่นิใจีของคณ์ะกรัรัมการัต่รัวจีส่อบัการัลงที่นุ

ต่า่งป็รัะเที่ศ เพ่�อส่อดรัับักบััการัพิจีารัณ์าด้านความมั�นคงแหง่ชุาต่ิ
และการัป็รัะส่านงานรัะหวา่งหนว่ยต่า่ง ๆ เก่�ยวกบััการัจีดัหาเงินที่นุแก่
โครังส่ร้ัางพ่ �นฐานในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิก แม้วา่จีะม่ความพยายามใน
การัป็รัะส่านความร่ัวมม่อแบับับัรูัณ์าการัที่กุภาคส่ว่นในส่งัคมเข้าด้วย
กนั เชุน่ การัส่ง่เส่ริัมการัป็รัะส่านงานรัะหวา่งมหาวิที่ยาลยักบััชุมุชุน
ขา่วกรัองเก่�ยวกบััการัแที่รักแซิงจีากต่า่งชุาต่ ิแต่ส่่ิ�งน่ �จีะต้่องใชุ้ความ
พยายามอยา่งต่อ่เน่�อง กฎีรัะเบ่ัยบัใหม ่และการัแบัง่ปั็นข้อมลูท่ี่�ด่ขึ �น

ส่ดุท้ี่ายแล้ว ออส่เต่รัเล่ยและส่หรััฐฯ จี�าเป็็นต้่องเข้าใจีวา่ผ่ล
ป็รัะโยชุน์ร่ัวมของต่นอยูจ่ีดุใดภายใต้่การัคกุคาม และต้่องเส่าะหาข่ด
ความส่ามารัถูในการัป้็องป็รัามมากขึ �นโดยใชุ้การัรัวมพลงัของจีากที่ั �ง
ป็รัะเที่ศภายใต้่กรัอบัความเป็็นพนัธมิต่รั ซิึ�งจีะต้่องใชุ้ความพยายาม
อยา่งยิ�ง ผ่ลป็รัะโยชุน์ของออส่เต่รัเล่ยและส่หรััฐฯ ไมไ่ด้ส่อดคล้องกนั
ไป็หมดที่กุแงม่มุ และมมุมองของพนัธมิต่รัที่ั �งส่องเก่�ยวกบััธรัรัมชุาต่ ิ
ความรุันแรัง และนยัของกิจีกรัรัมในพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าของจ่ีนมกัม่ลกัษณ์ะ
ส่�าคญั่ท่ี่�แต่กต่า่งกนั กลไกการัป็รัะส่านงานแบับัใหมข่องพนัธมิต่รัอินโด
แป็ซิฟิิิกแบับัที่วิภาค่จีะม่ป็รัะโยชุน์ในการัจีดัการัความแต่กต่า่งเหลา่น่ �
และการัมุง่เน้นการัด�าเนินการัเป็็นหมูค่ณ์ะต่ามเป้็าหมายท่ี่�ม่ร่ัวมกนั ผ่ล
ป็รัะโยชุน์ คา่นิยม และความมุง่มั�นร่ัวมกนัต่อ่หลกันิต่ธิรัรัมท่ี่�กว้างขวาง
ขึ �นควรัส่มัพนัธ์กบััแนวที่างท่ี่�ส่านต่อ่ความเป็็นพนัธมิต่รัรัะหวา่งส่หรััฐฯ 
กบััออส่เต่รัเล่ยร่ัวมกบััหุ้นส่ว่นท่ี่�ม่อดุมการัณ์์เด่ยวกนัรัายอ่�น ๆ ในอินโด
แป็ซิฟิิิก กลา่วค่อ ความพยายามท่ี่�จีะม่ส่ว่นร่ัวมกบััป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ใน
ภมิูภาคต้่องก้าวไป็ไกลกวา่การัต่อ่ต้่านการับ่ับับังัคบััของจ่ีนเพ่ยงเที่า่นั �น 
หากรััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยและรััฐบัาลส่หรััฐฯ จีะป็รัะส่านจีดุย่นในฐานะ
พนัธมิต่รัด้านความมั�นคงท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดุ

ข้้อิกำหนดด้านนิวเคัลียร์และการป้อิงปราม่เช่ิงยุที่ธศาส่ตร์ 
แม้วา่จ่ีนจีะแขง่ขนักบััส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รัอยา่งเข้มข้นขึ �นต่ามรัะดบัั
ความขดัแย้ง จ่ีนกลบััมองวา่อาวธุนิวเคล่ยร์ัม่ความส่�าคญั่ต่อ่การัส่ง่
เส่ริัมกิจีกรัรัมของจ่ีน มากกวา่จีะเป็็นเพ่ยงเคร่ั�องม่อส่�าหรัับัการัป้็อง
ป็รัามหร่ัอยตุ่คิวามขดัแย้งเพ่ยงอยา่งเด่ยว และยทุี่ธศาส่ต่ร์ัของจ่ีนก็

ผู้้�ปฏิบััตังิานจำาก่สหราชิอาณ์าจำัก่รและออสเตัรเลยีดำาเนินงานในก่ารศ้นย์ปฏิบััตักิ่ารอวก่าศ

เสมอ่นจำริง ทัี�ศ้นย์นวตััก่รรมขีองบัริษทััลอ็ก่ฮีดมาร์ตันิในเมอ่งซัึ่ฟฟอล์ก่ รัฐเวอร์จำเินีย ใน

ช่ิวงก่ารฝ่้ก่โก่ลบัอลเซึ่นทัเินล พ.ศ. 2562  จี.อ. เจี.ท่ี่. อาร์ัมส่ต่รัอง/กองที่พัอากาศส่หรััฐฯ
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ป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจี เพรัาะรััฐบัาลส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รัไมม่่ข้อได้เป็ร่ัยบั
แบับัขาดลอยอยา่งท่ี่�เคยม่อ่กต่อ่ไป็แล้ว หากแนวโน้มน่ �ยงัด�าเนินต่อ่ไป็ 
การัแยกกนัรัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััพนัธมิต่รัก็ม่โอกาส่จีะเกิดขึ �นได้

เน่�องจีากต้่องเผ่ชิุญ่หน้ากบััการับ่ับับังัคบััของจ่ีน (รัวมที่ั �งรััส่เซ่ิยและ
เกาหลเ่หน่อ) พนัธมิต่รัของส่หรััฐฯ จีงึผ่ลกัดนัให้ม่การัก�าหนดข้อเร่ัยกร้ัอง

ด้านการัป้็องป็รัามแบับัใหม ่โดยพนัธมิต่รัอินโดแป็ซิฟิิิกเป็็นผู่้เร่ัยกร้ัอง
มากท่ี่�ส่ดุ ส่ว่นญ่่�ป็ุ่ นก็ย่นกรัานในส่ว่นของต่นวา่ รััฐบัาลส่หรััฐฯ ไมค่วรั
ยอมให้ม่ชุอ่งโหวแ่บับัเด่ยวกนัเป็็นพ่ �นฐานในความส่มัพนัธ์เชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ั
รัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััจ่ีน เน่�องจีากเกรังวา่อาจีที่�าให้รััฐบัาลจ่ีนยา่มใจีและ
กรัะที่�าส่ิ�งท่ี่�ก้าวร้ัาวยิ�งขึ �นต่อ่รััฐบัาลญ่่�ป็ุ่ น นอกจีากน่ � ญ่่�ป็ุ่ นยงัเลอ่กท่ี่�จีะ
เป็็นพนัธมิต่รัในเชิุงรุักมากขึ �นต่อ่การัป้็องป็รัามท่ี่�ขยายออกไป็ของส่หรััฐฯ 
ที่ั �งญ่่�ป็ุ่ นและเกาหลใ่ต้่กดดนัให้ส่หรััฐฯ ม่พนัธส่ญั่ญ่าด้านกลาโหมท่ี่�
คล้ายคลงึกบัันาโต่มากขึ �นในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงเหน่อ แม้วา่รััฐบัาล
ส่หรััฐฯ จีะเพิ�มการัเจีรัจีาและป็ฏิิบัตั่กิารัด้านการัป้็องป็รัามท่ี่�ขยายออกไป็
จี�านวนมากกบััรััฐบัาลญ่่�ป็ุ่ นและเกาหลใ่ต้่ เพ่�อให้ที่ั �งส่องป็รัะเที่ศรู้ัส่กึถูงึ
ความเป็็นเจ้ีาของร่ัวมกนัมากขึ �นแล้วก็ต่าม ชุาวออส่เต่รัเลย่เองก็เริั�มคดิ
ที่บัที่วนวา่ รััฐบัาลออส่เต่รัเลย่ควรัจีะเพิ�มการัม่ส่ว่นร่ัวมในการัป้็องป็รัาม
เชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัหร่ัอไมแ่ละอยา่งไรั การัส่่�อส่ารัท่ี่�ม่แบับัแผ่น โป็ร่ังใส่ และ
รัอบัคอบัของหนว่ยบัญั่ชุาการัยทุี่ธศาส่ต่ร์ัของส่หรััฐฯ จีงึป็รัะส่บัความ
ส่�าเร็ัจีอยา่งมากในการัส่ร้ัางความร่ัวมม่อด้านความมั�นคงและการัป้็อง
ป็รัามรัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััออส่เต่รัเลย่ในรัะดบััปั็จีจีบุันั

พนัธมิต่รัของส่หรััฐฯ ได้พฒันาข้อเร่ัยกร้ัองและการัอภิป็รัายเก่�ยวกบัั
การัป้็องป็รัามภายในกรัอบัความเป็็นพนัธมิต่รัของต่น แที่นการัที่�าเชุน่
นั �นภายนอกหร่ัอในที่างท่ี่�ขดัแย้งกบััข้อต่กลงท่ี่�ม่มาอยา่งยาวนานเหลา่
น่ � ส่ิ�งน่ �เป็็นเคร่ั�องพิส่จูีน์ถูงึวิธ่ท่ี่�พนัธมิต่รัมองความส่มัพนัธ์ของต่นกบัั
รััฐบัาลส่หรััฐฯ และการัที่�างานของข้อเที่จ็ีจีริังท่ี่�วา่ ส่หรััฐฯ ยงัคงม่ความ
ส่�าคญั่ต่อ่การัป้็องกนัป็รัะเที่ศของพนัธมิต่รัเหลา่นั �น

แม้จีะม่มมุมองและความเหน็ไมต่่รังกนัเก่�ยวกบััวิธ่ท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดุในการั
ต่อบัส่นองต่อ่แนวคดิและข่ดความส่ามารัถูใหม ่ๆ ท่ี่�จ่ีนพฒันาขึ �น แต่่

รััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยกบััรััฐบัาลส่หรััฐฯ ก็ม่ความเหน็ต่รังกนัวา่ ต้่องใชุ้
ความพยายามด้านส่ต่ิปั็ญ่ญ่าอยา่งแรังกล้าในการัใคร่ัครัวญ่ป็รัะเดน็
เหลา่น่ �ให้ลกึซิึ �งมากขึ �นในบัริับัที่ของความเป็็นพนัธมิต่รั และพฒันาการั
ต่อบัส่นองท่ี่�ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพร่ัวมกนั โดยควรัม่การัวิเครัาะห์ยทุี่ธศาส่ต่ร์ั
การัต่อ่สู่้ ท่ี่�พฒันาขึ �นของคูแ่ขง่และที่ฤษฎ่ีชุยัชุนะด้วยความร่ัวมม่อท่ี่�ลกึ
ซิึ �งและเป็็นรัะบับัมากขึ �นเข้ามาเก่�ยวข้อง

การเพิ่ิ�ม่ประส่ิที่ธิภาพิ่ข้อิงพิ่ันธม่ิตร เพิ่้�อิการป้อิงปราม่และ
ป้อิงกันร่วม่กัน 
ม่ความเหน็พ้องอยา่งกว้าง ๆ รัะหวา่งรััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยและรััฐบัาล
ส่หรััฐฯ วา่ ความเป็็นพนัธมิต่รัรัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััออส่เต่รัเล่ยจี�าเป็็น
ต้่องเส่ริัมส่ร้ัางการัม่ส่ว่นร่ัวมในการัป้็องป็รัามและการัป้็องกนัร่ัวมกนัใน
อินโดแป็ซิฟิิิกท่ี่�ม่การัแขง่ขนักนัมากขึ �นเร่ั�อย ๆ นางลนิดา เรัย์โนลด์ส่ 
รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงกลาโหมออส่เต่รัเล่ย ได้ส่รุัป็มมุมองน่ �ไว้
รัะหวา่งการัป็รัาศรััยในกรุังวอชิุงต่นัเม่�อเด่อนพฤศจิีกายน พ.ศ. 2562 
โดยให้ข้อส่งัเกต่วา่ “การัป้็องป็รัามเป็็นความรัับัผิ่ดชุอบัร่ัวมกนัเพ่�อจีดุ
มุง่หมายท่ี่�ม่ร่ัวมกนั ซิึ�งไมม่่ป็รัะเที่ศใดจีะด�าเนินการัได้เพ่ยงล�าพงัแม้แต่่
ส่หรััฐอเมริักาเอง” อยา่งไรัก็ด่ ก็ได้ต่รัะหนกัด่วา่วตั่ถูปุ็รัะส่งค์น่ �จีะยงั
เป็็นความท้ี่าที่ายต่อ่ไป็ เน่�องจีากยงัไมม่่ฉนัที่ามต่ิวา่ต้่องการัแนวร่ัวม
ในรัะดบััใดส่�าหรัับัการัป้็องป็รัาม หร่ัอส่ิ�งใดท่ี่�เหมาะส่มที่างการัเม่องใน
แต่ล่ะป็รัะเที่ศ

บัางส่ว่นโต้่แย้งวา่ จีะต้่องม่การัเป็ล่�ยนไป็สู่ก่ารัรัวมความส่ามารัถู
และการัวางแผ่นนโยบัายแบับับัรูัณ์าการัส่�าหรัับัวตั่ถูปุ็รัะส่งค์ด้านการั
ป้็องป็รัามท่ี่�เฉพาะเจีาะจีง เพ่�อป้็องป็รัามนโยบัายท่ี่�สุ่ม่เส่่�ยงของจ่ีน 
และเม่�อเวลาผ่่านไป็ วตั่ถูปุ็รัะส่งค์ดงักลา่วก็ควรัน�าพนัธมิต่รัด้านความ
มั�นคงท่ี่�ใกล้ชิุดอ่�น ๆ เชุ่น อินเด่ย อินโดน่เซ่ิย ญ่่�ป็ุ่ น และส่ิงคโป็ร์ั ให้
เข้ามาร่ัวมด้วย แต่บ่ัางส่ว่นเห็นด้วยวา่ การัก�าหนดจีดุย่นในลกัษณ์ะน่ �
เป็็นการัส่ง่ส่ญั่ญ่าณ์เชิุงป้็องป็รัามท่ี่�ม่ป็รัะส่ิที่ธิภาพ แต่ก็่โต้่แย้งวา่น่า
จีะม่อปุ็ส่รัรัคที่างกฎีหมาย การัด�าเนินงาน และรัะบับัรัาชุการัมากมาย 
ที่ั �งน่ � คงต้่องขึ �นอยู่กบััความส่ามารัถูของรััฐบัาลส่หรััฐฯ กบััรััฐบัาล
ออส่เต่รัเล่ยเป็็นหลกั ในการัก�าหนดจีดุย่นร่ัวมกนัเก่�ยวกบััค�าถูามท่ี่�
ซิบััซ้ิอนในด้านการัรัับัความเส่่�ยงและการัยกรัะดบััที่างที่หารัของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน เน่�องจีากที่ั �งรััฐบัาลส่หรััฐฯ และออส่เต่รัเล่ยไม่ต้่องการั
ยดึต่ิดอยู่เพ่ยงการัต่ดัส่ินใจีเชุ่นนั �น รััฐบัาลที่ั �งส่องจีงึต้่องด�าเนินการั
ต่ามเป้็าหมายการัป้็องป็รัามร่ัวมกนัในลกัษณ์ะท่ี่�คอ่ยเป็็นคอ่ยไป็ โดย
ป็ฏิิบัตั่ิต่ามแนวที่างด้านความร่ัวมม่อ การัป็รัะส่านงาน และการัที่�างาน
ร่ัวมกนัมากขึ �น

ขั �นต่อนใดก็ต่ามในการัเส่ริัมส่ร้ัางการัป้็องป็รัามและการัป้็องกนั
ร่ัวมกนัต่ามความขดัแย้งในรัะดบััส่งู จีะก�าหนดให้ส่หรััฐฯ ต้่องที่�าความ
เข้าใจีการัวางแผ่นที่างที่หารัของออส่เต่รัเล่ยในรัะยะท่ี่�เร็ัวกวา่ปั็จีจีบุันั
มาก ซิึ�งไมใ่ชุง่านท่ี่�งา่ยเลย การับัรูัณ์าการัเชุน่น่ �ขดัแย้งกบััแนวคดิดั �งเดมิ
ของกรัะที่รัวงกลาโหมในการัจีดัต่ั �งกองก�าลงัร่ัวมแบับัพึ�งพาต่นเองซิึ�ง
ด�าเนินงานต่ามแผ่นอิส่รัะ แม้จีะมุง่เน้นไป็ท่ี่�พนัธมิต่รัในยทุี่ธศาส่ต่ร์ั
กลาโหมแหง่ชุาต่ขิองส่หรััฐฯ พ.ศ. 2561 ก็ต่าม การับัรูัณ์าการัเชุน่
น่ �ต้่องอาศยัความไว้วางใจีที่างการัที่ตู่ในรัะดบััท่ี่�ส่งูมาก ความเชุ่�อ
มั�นอยา่งลกึซิึ �งในการัส่นบััส่นนุของรััฐบัาลออส่เต่รัเล่ย และเจีต่จี�านง
ที่างการัเม่องท่ี่�จีะไว้ใจีให้ออส่เต่รัเล่ยรัับับัที่บัาที่ส่�าคญั่ซิึ�งรัวมถูงึการั

น.อ. มาร์ค ลาร์เตัอร์ แห่งก่องทัพัอาก่าศออสเตัรเลยี (ก่ลาง) ผู้้�บััญชิาก่ารก่องก่ำาลงัเฉิพาะ

ก่จิำขี�ามชิาตั ิโคปนอร์ทั 20 จำบััมอ่ก่บััทัหารอาก่าศนายหน่�งขีองก่องก่ำาลงัป� องก่นัตันเอง

ทัางอาก่าศญี�ปุ่น ระหว่างปฏิบััตักิ่ารช่ิวยเหลอ่ด�านมนุษยธุรรม/บัรรเทัาภูยัพบิััตัทิัี�ค่ายเบั

เก่อร์ เก่าะทัเีนียน ในหม่้เก่าะนอร์เทัร์ินมาเรียนา  จี.อ. เคิร์ัต่ บ่ัชุ/กองที่พัอากาศส่หรััฐฯ
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ต่อ่สู่้ส่งครัาม ในขณ์ะเด่ยวกนั ก็ขึ �นอยูก่บััความส่มคัรัใจีของรััฐบัาล
ออส่เต่รัเล่ยด้วยท่ี่�จีะยกรัะดบััการัม่ส่ว่นร่ัวมในการัวางแผ่นที่างที่หารั
ของส่หรััฐฯ สู่ร่ัะดบััป็ฏิิบัตั่กิารั อยา่งน้อยก็ในกรัณ่์ฉกุเฉินบัางกรัณ่์ท่ี่�
ก�าหนดไว้ลว่งหน้า

การัเคล่�อนไหวเพ่�อเพิ�มการัม่ส่ว่นร่ัวมของพนัธมิต่รัในการัป้็อง
ป็รัามจีะต้่องม่การัหาร่ัอเก่�ยวกบััการัแบัง่ส่รัรัก�าลงัท่ี่�เหมาะส่มรัะหวา่ง
ส่หรััฐฯ ออส่เต่รัเล่ย และพนัธมิต่รัด้านความมั�นคงอ่�น ๆ การัต่ดัส่นิใจี
ท่ี่�ชุดัเจีนเก่�ยวกบัับัที่บัาที่หน้าท่ี่�และความรัับัผิ่ดชุอบัถู่อเป็็นส่ิ�งจี�าเป็็น
ในกรัณ่์น่ � รัวมที่ั �งการัที่�าความเข้าใจีร่ัวมกนัเก่�ยวกบััเง่�อนไขในการั
เข้าร่ัวมภารักิจีและเหต่ฉุกุเฉินท่ี่�เฉพาะเจีาะจีงส่�าหรัับัพนัธมิต่รัต่า่ง ๆ 
แม้วา่จีดุส่�าคญั่ของที่ั �งหมดน่ �จีะอยูท่่ี่�ความนา่เชุ่�อถู่อต่อ่ความมุง่มั�น
ของพนัธมิต่รัในการับังัคบััใชุ้ข่ดจี�ากดัร่ัวมกนั แต่ไ่มม่่ป็รัะเดน็ใดเลยท่ี่�
ได้รัับัความส่นใจีมากพอจีากผู่้น�าภายในความเป็็นพนัธมิต่รัรัะหวา่ง
ส่หรััฐฯ กบััออส่เต่รัเล่ย ท่ี่�ส่�าคญั่ค่อการัต่ดัส่นิใจีเก่�ยวกบััการัแบัง่
ส่รัรัก�าลงัเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัม่ผ่ลกรัะที่บัท่ี่�ส่�าคญั่ต่อ่การัจีดัองค์ป็รัะกอบั
ที่างก�าลงัพลและล�าดบััความส่�าคญั่ของการัลงที่นุ ซิึ�งต้่องได้รัับัการั
พิจีารัณ์าลว่งหน้าอยา่งรัอบัคอบั

หนึ�งในวิธ่ท่ี่�เป็็นไป็ได้ในการัเพิ�มป็รัะส่ิที่ธิภาพให้ความเป็็น
พนัธมิต่รัรัะหว่างส่หรััฐฯ กบััออส่เต่รัเล่ยเพ่�อการัป้็องป็รัามร่ัวมกนั 
ค่อการัเส่ริัมส่ร้ัางการัที่�างานร่ัวมกนัรัะหว่างกองที่พัและความร่ัวม
ม่อในด้านอตุ่ส่าหกรัรัมกลาโหม พนัธมิต่รัที่ั �งส่องจีะได้รัับัป็รัะโยชุน์
หากส่หรััฐฯ ลดก�าแพงลงและยอมถู่ายโอนซิอฟิต์่แวร์ัไป็ยงักองที่พั
ออส่เต่รัเล่ยเพ่�อให้ใชุ้รัะบับัที่างที่หารัในแบับัเด่ยวกบัักองที่พัส่หรััฐฯ 
ซิึ�งจีะที่�าให้มั�นใจีถูึงความส่อดคล้องและป็รัะส่ิที่ธิภาพในส่นามรับั 
นอกจีากนั �น รััฐส่ภาและกรัะที่รัวงการัต่่างป็รัะเที่ศส่หรััฐฯ จีะต้่อง
ด�าเนินขั �นต่อนต่่าง ๆ เพ่�อขจีดัข้อจี�ากดัด้านการัป็ฏิิบัตั่ิ กฎีหมาย 
และการัออกใบัอนญุ่าต่ท่ี่�เก่�ยวข้องกบััแนวป็ฏิิบัตั่ิในการัแบั่งปั็นและ

ถู่ายโอนเที่คโนโลย่ของส่หรััฐฯ กบััพนัธมิต่รัและหุ้นส่่วน อปุ็ส่รัรัคดงั
กล่าวก่ดขวางการัจีดัต่ั �งฐานที่างเที่คโนโลย่และอตุ่ส่าหกรัรัมรัะดบัั
ป็รัะเที่ศอย่างเต่็มรูัป็แบับัของออส่เต่รัเล่ย ซิึ�งจี�ากดัความส่ามารัถู
ในการัใชุ้ป็รัะโยชุน์จีากภาคอตุ่ส่าหกรัรัมขั �นส่งูของที่ั �งส่องป็รัะเที่ศ 
ดงันั �น เพ่�อส่ร้ัางการัป็รัะส่านความร่ัวมม่อรัะหว่างพนัธมิต่รัส่�าหรัับั
ส่ถูานการัณ์์รัะดบััส่งูในอนาคต่ รััฐบัาลออส่เต่รัเล่ยและรััฐบัาล
ส่หรััฐฯ จีึงควรัให้ความส่�าคญั่กบััการัร่ัวมกนัพฒันาแนวคิดใหม่ ๆ 
เป็็นผู่้น�าในการัที่ดลองที่างเที่คโนโลย่ และจีดัการัหาร่ัอในเชิุงลกึ
เก่�ยวกบััการัพฒันาข่ดความส่ามารัถู การัที่�างานร่ัวมกนั และที่่าท่ี่ใน
รัะดบััภมิูภาค

จีากการัเจีรัจีาท่ี่�กลา่วมาที่ั �งหมดข้างต้่น ออส่เต่รัเลย่ควรัเป็็น
พนัธมิต่รัอยา่งเปิ็ดเผ่ยและไมค่วรัลงัเลท่ี่�จีะชุ่ �ป็รัะเดน็ส่�าคญั่เก่�ยวกบัั
ทิี่ศที่างของพนัธมิต่รัหร่ัอส่ภาพแวดล้อมเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัของอินโด
แป็ซิฟิิิก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในชุว่งเวลาท่ี่�ม่ความไมแ่นน่อนที่างการั
เม่อง ส่หรััฐฯ จีะยินด่ท่ี่�พนัธมิต่รัอยา่งออส่เต่รัเลย่ม่บัที่บัาที่ผู่้น�ามากขึ �น

ส่ดุท้ี่ายน่ �ขอส่รุัป็ผ่ลการัวิเครัาะห์วา่ ออส่เต่รัเล่ย ส่หรััฐฯ พนัธมิต่รั
และหุ้นส่ว่นอ่�น ๆ จีะต้่องเพิ�มความมุง่มั�นในการัป็กป้็องความส่งบั
เร่ัยบัร้ัอยในรัะดบััภมิูภาคเพ่�อป้็องกนัการัจีดัต่ั �งเขต่อิที่ธิพลของจ่ีน 
พร้ัอมกบััยอมรัับัวา่ต่นจีะไมไ่ด้ม่อ�านาจีที่างที่หารัในที่กุมิต่ิอ่กต่อ่ไป็  o

ฟอรัมั ต่ดัต่อนและแก้ไขบัที่ความน่ �จีากรัายงานเม่�อเด่อนเมษายน พ.ศ. 2563 ชุ่�อ "การัด�าเนินการั
ป้็องป็รัามในอินโดแป็ซิฟิิิก" ซิึ�งเข่ยนโดยนายแอชุล่ย์ ที่าวน์เชุนด์และ ดรั. เดวิด ซิานโต่โรั 
รัายงานดงักลา่วเป็็นผ่ลงานต่่พิมพ์ร่ัวมกนัโดยศนูย์ส่หรััฐอเมริักาศกึษาและแป็ซิฟิิิกฟิอรััม หาก
ต้่องการัดรูัายงานต้่นฉบับััที่ั �งหมด กรุัณ์าไป็ท่ี่�: 
https://www.ussc.edu.au/analysis/operationalising-deterrence-in-the-indo-pacific

ก่องเร่อบัรรทุัก่เคร่�องบันิโจำมตั ีโรนัลด์ เรแก่น และหน่วยทัหารจำาก่ก่องก่ำาลงัป� องก่นัตันเองทัางทัะเลญี�ปุ่นและก่องทัพัออสเตัรเลยี เขี�าร่วมก่ารฝ่้ก่ซึ่�อมไตัรภูาคเีพ่�อสนับัสนุนเป� าหมายร่วม

ด�านสันตัภิูาพ เสถยีรภูาพ และอนิโดแปซิึ่ฟิก่ทัี�เสรีและเปิดก่ว�างในทัะเลฟิลปิปินส์เม่�อเดอ่นก่รก่ฎาคม พ.ศ. 2563  จี.อ. โคด่ โซิล/กองที่พัเร่ัอส่หรััฐฯ
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ความพย่าย่ามขึ้องพรื่รื่คคอมมวินิสต์ัจีนีที่ี�

จีะควบค่มการื่เล่ัาเร่ื่�องรื่าวที่ั�วโลักกำาลัังย้่อน

เข้ึ้าตัวัเป็้นที่วีคูณ	จีนที่ำาให้ผูู้้รัื่บสารื่กล่่ัมเป้้า

หมาย่กล้ัาท้ี่าที่าย่อำานาจีขึ้องพรื่รื่ค
เจ้ีาหน้าท่ี่� ฟอรัมั

พรื่รื่ค
คอมมวินิสต์ัจีนี
ถููกกระแสตีีกลับั

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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รัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนก�าลงัต่อ่สู่้ในส่งครัามส่ารัส่นเที่ศ
กบััป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ที่ั�วโลกอย่างไม่ยั �งม่อ อย่างไรัก็ต่าม 
ป็รัะส่ิที่ธิภาพการัรัณ์รังค์ของพรัรัคก�าลงัเส่่�อมถูอย และ

กรัะตุ่้นให้เกิดกรัะแส่ต่่กลบััเพิ�มขึ �นเร่ั�อย ๆ ซิึ�งลดที่อนอิที่ธิพลของพรัรัค
แม้วา่ที่กุ ๆ ป่็ พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนจีะทีุ่่มเงินหลายพนัล้าน

ดอลลาร์ัไป็กบััความพยายามโฆษณ์าชุวนเชุ่�อที่ั�วที่ั �งเคร่ัอข่าย
แพลต่ฟิอร์ัมมลัต่ิม่เด่ยและเคร่ั�องม่อที่รังอานภุาพอ่�น ๆ แต่จ่ี�านวน
ป็รัะชุากรัท่ี่�ป็ฏิิเส่ธส่ารัดงักลา่วของพรัรัคกลบััม่เพิ�มขึ �น ความล้ม
เหลวในการัครัอบัง�าของรััฐบัาลจ่ีนแผ่่ขยายเป็็นวงกว้างในชุ่วงการั
รัะบัาดของไวรััส่โคโรันา และยงัเกิดขึ �นบัอ่ยครัั �งในหลายเหต่กุารัณ์์ 
เชุ่น การัเล่อกต่ั �ง พ.ศ. 2563 ในไต้่หวนั และการัป็รัะท้ี่วงส่นบััส่นนุ
ป็รัะชุาธิป็ไต่ยอย่างต่อ่เน่�องในฮ่องกง

โดยส่ว่นใหญ่่แล้ว การั
โฆษณ์าชุวนเชุ่�อของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนกลบััให้ผ่ลต่รัง
ข้าม เพรัาะขดัแย้งกบััความเป็็น
จีริังท่ี่�เกิดขึ �น ส่ารัและค�ามั�น  
ต่า่ง ๆ ล้วนขดัแย้งกบััส่ิ�งท่ี่�
ป็รัะชุาชุนพบัเจีอในที่กุวนั นกั
วิเครัาะห์กลา่ว ยิ�งไป็กวา่นั �น คา่
นิยมหลกัของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีนยงัที่�าให้พรัรัคหน้าม่ดต่ามวัจีนไมเ่หน็ความกรัะหายส่งครัามและ
ความจีองหองท่ี่�อยูใ่นส่ารัท่ี่�ต่นส่่�อ ซิึ�งเผ่ยเจีต่นาในการัต่ั �งต่นเป็็นใหญ่่
ของพรัรัคออกมา ต่อ่ให้ความจีองหองและความกรัะหายส่งครัามของ
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน เป็ล่�ยนเป็็นความพยายามอยา่งรัอบัคอบัท่ี่�จีะ
แส่ดงถูงึป็ณิ์ธานและความพร้ัอมพรัักท่ี่�เหน่อชุั �นในการัใชุ้กองก�าลงัแล้ว 
ผ่ลก็ยงัเป็็นแงล่บัอยูด่่ การัใชุ้ยทุี่ธวิธ่บ่ับับังัคบััและกดข่�เชุน่นั �น ม่แต่จ่ีะ
ลดที่อนอ�านาจีการัส่ง่ส่ารัของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในต่า่งป็รัะเที่ศและ
ภายในป็รัะเที่ศเอง

การื่เผู้ชญิหน้าไวรัื่สโคโรื่นา
วิกฤต่การัณ์์ไวรััส่โคโรันาป็ลกุให้ผู่้คนมากมายที่ั�วโลกโดยเฉพาะคน
รุ่ันใหมต่่าส่วา่ง และมองเหน็ผ่ลส่่บัเน่�องเชิุงลบัจีากรััฐบัาลเผ่ดจ็ีการั
ของส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีน เม่�อพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนปิ็ดป็ากผู่้ออก
มาพดูความจีริังอยา่ง ดรั. หล่� เหวินเหล่ยง จีกัษุแพที่ย์ของเม่องอูฮ่ั�น 
ซิึ�งเส่่ยชุ่วิต่จีากโควิด-19 ในเวลาต่อ่มา โลกจีงึได้เหน็อนัต่รัายท่ี่�เกิด
จีากการัจี�ากดัเส่ร่ัภาพในการัพดู การัรัณ์รังค์ที่างส่่�ออยา่งชุาญ่ฉลาด
และข้อความท่ี่�หลั�งไหลไมข่าดส่ายจีากฝงูชุนในโลกออนไลน์ท่ี่�จ้ีางมา

และบัอที่อตั่โนมตั่ ิไมว่า่จีะซิบััซ้ิอนหร่ัอใหญ่่โต่เพ่ยงใดก็ไมส่่ามารัถู
เป็ล่�ยนแป็ลงความจีริังหร่ัอการัรัับัรู้ัท่ี่�วา่ รััฐบัาลจ่ีนป็กปิ็ดข้อเที่จ็ีจีริัง
เก่�ยวกบััการัรัะบัาด ที่ั �งด้านแหลง่ก�าเนิด ความรุันแรัง และวิธ่การัแพร่ั
รัะบัาด ไมเ่พ่ยงจีากที่ั�วโลกแต่ย่งัป็กปิ็ดข้อมลูเหลา่นั �นจีากป็รัะชุาชุน
ต่ลอดจีนพยายามป็กปิ็ดการักรัะที่�าท่ี่�มิชุอบัของพรัรัคด้วย

"ในป็รัะเที่ศจ่ีน เม่�อแพที่ย์และนกัขา่วออกมาเต่่อนถูงึอนัต่รัายของ
โรัคใหม ่พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนจีะปิ็ดป็ากและที่�าให้คนเหลา่นั �นหายต่วั
ไป็ แล้วกเุร่ั�องมาหลอกเก่�ยวกบััจี�านวนผู่้ เส่่ยชุ่วิต่โดยรัวมและขอบัเขต่
การัรัะบัาด" นายไมค์ ป็อมเป็โอ รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงการัต่า่ง
ป็รัะเที่ศส่หรััฐฯ กลา่วในแถูลงการัณ์์เร่ั�อง "การัโฆษณ์าชุวนเชุ่�ออนันา่
รัังเก่ยจี" ของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน เม่�อวนัท่ี่� 6 มิถูนุายน พ.ศ. 2563

ไวรััส่โคโรันา "ได้ลบัล้างเร่ั�องหลอกลวงเก่�ยวกบััฉนัที่ามต่ขิองรััฐบัาล
จ่ีน" นายว่เจีย์ โกคาเล อด่ต่
รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงการัต่า่ง
ป็รัะเที่ศของอินเด่ย ซิึ�งเกษ่ยณ์
อายใุน พ.ศ. 2563 เข่ยนไว้
ในเวบ็ัไซิต์่ส่ต่รัาที่นิวส์่โกลบัอล 
เม่�อเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2563 
ความคดิเหน็ของนายโกคาเลอ้าง
ถูงึการัป็กครัองรูัป็แบับัเผ่ดจ็ีการั
ของจ่ีน ซิึ�งรัับัป็ากเร่ั�องการัเต่ิบัโต่

ที่างเศรัษฐกิจีและความมั�นคง แต่ไ่มม่่ความโป็ร่ังใส่ ความกงัวลด้าน
ส่ทิี่ธิมนษุยชุน และส่ถูาบันัป็รัะชุาธิป็ไต่ย 

"แม้ที่างการัจ่ีนจีะพยายามอยา่งท่ี่�ส่ดุเพ่�อแส่ดงให้เหน็วา่รัะบับัของ
ต่นรัับัม่อกบััเหต่ฉุกุเฉินรัะดบััชุาต่ไิด้อยา่งม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ แต่ก่รัะที่ั�ง
ป็รัะเที่ศท่ี่�อยูห่า่งไกลท่ี่�ส่ดุในโลกยงัรัับัรู้ัถูงึความล้มเหลวของจ่ีน" นายโก
คาเลเข่ยน "ครัั �งน่ �จีะย้อมแมวขายไมง่า่ยนกั ในท้ี่ายท่ี่�ส่ดุก็ส่ง่ผ่ลร้ัายต่อ่
แม้แต่ค่นท่ี่�คณุ์ไมค่าดคดิ"

ความพยายามของจ่ีนท่ี่�จีะกลา่วโที่ษส่หรััฐอเมริักาและป็รัะเที่ศอ่�น ๆ  
เก่�ยวกบััภาวะการัรัะบัาดใหญ่่ในเม่องอูฮ่ั�น ก่อให้เกิดความรัังเก่ยจีท่ี่�จีะ
คงอยูไ่ป็อ่กนาน เม่�อเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2563 รััฐบัาลส่หรััฐฯ ได้ออก
มาต่อบัโต้่อยา่งดเุด่อดต่อ่การัพดูเป็็นนยัของนายจ้ีาว ล่�เจ่ียน โฆษก
กรัะที่รัวงการัต่า่งป็รัะเที่ศของจ่ีน วา่นายที่หารัของส่หรััฐฯ เป็็นผู่้น�าไวรััส่
มาสู่จ่่ีน หนงัส่่อพิมพ์เดอะวอชิั่งตนัโพส์ต์ได้รัายงานเม่�อเด่อนเมษายน 
พ.ศ. 2563 วา่ จ่ีนพยายามโหมขา่วล่อในที่�านองเด่ยวกนัวา่ไวรััส่อาจี
ม่ต้่นก�าเนิดในยโุรัป็ โดยนา่จีะเกิดท่ี่�อิต่าล่ ซิึ�งนกัวิที่ยาศาส่ต่ร์ัและหนว่ย
งานเฝ้ารัะวงัการับัดิเบ่ัอนข้อมลูของส่หภาพยโุรัป็ได้ออกมาป็ฏิิเส่ธอยา่ง
รัวดเร็ัว

โดยส่วนใหญ่่แล้ัว การโฆษณาชวนเช่�อของพรรค

คอมมิวนิสต์ีจีนีกลับัให้ผลัตีรงข้าม เพราะย้อนแย้งกบั

ความเป็็นจีริงที่ี�เกดิข้�น สารแลัะคำามั�นต่ีาง ๆ ล้ัวนขดั

แย้งกบัสิ�งที่ี�ป็ระชาชนพบเจีอในทุี่กวนั
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นอกจีากน่ � ความพยายามของจ่ีนท่ี่�จีะยกต่นเป็็นว่รับัรุุัษในการัต่อ่สู่้
กบััไวรััส่โคโรันายงัส่ง่ผ่ลต่รังข้าม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหลงัจีากพบัวา่
อปุ็กรัณ์์ที่างการัแพที่ย์และอปุ็กรัณ์์ป้็องกนัท่ี่�ส่ง่มอบัให้แก่หลายป็รัะเที่ศ
ม่ข้อบักพร่ัอง แม้กรัะที่ั�งอปุ็กรัณ์์ท่ี่�ป็รัะเที่ศเหลา่นั �นจีา่ยเงินซ่ิ �อมาก็ต่าม  
ส่าธารัณ์รััฐเช็ุก เนเธอร์ัแลนด์ และส่เป็น รัวมถูงึป็รัะเที่ศอ่�น ๆ 
ต้่องเร่ัยกค่นหน้ากากและชุดุต่รัวจีท่ี่�ม่ข้อบักพร่ัองจีากจ่ีน ยิ�งไป็กวา่นั �น 
การัวิเครัาะห์เพิ�มเต่มิยงัเผ่ยวา่ ในรัะหวา่งภาวะการัรัะบัาดใหญ่่ จ่ีน
พยายามควบัคมุการัจีดัหาอปุ็กรัณ์์ป้็องกนัให้แก่นานาป็รัะเที่ศ โดยเก็บั
อปุ็กรัณ์์ท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดุไว้ใชุ้เอง

อยา่งไรัก็ต่าม การัโฆษณ์าชุวนเชุ่�อของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนไมไ่ด้
หยดุอยูแ่คก่ารัยกยอต่นเอง แต่ย่งัม่การัป้็ายส่่ป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ต่ั �งแต่ย่โุรัป็ 
ต่ะวนัออกกลาง ไป็จีนถูงึอเมริักาใต้่ "ในฝรัั�งเศส่ ส่ถูานที่ตู่จ่ีนได้เผ่ยแพร่ั
ข้อความป็รัะณ์ามอยา่งรุันแรังในเวบ็ัไซิต์่ของต่นวา่ บ้ัานพกัคนชุรัาของ
ฝรัั�งเศส่ป็ลอ่ยให้ผู่้ส่งูอายเุส่่ยชุ่วิต่" นายอนัเดรัส่ คลธู นกัเข่ยนคอลมัน์
ของบัลมูเบัร์ิักอธิบัาย "ในอิต่าล่ หุน่เชิุดของจ่ีนหร่ัอผู่้ใชุ้ป็ลอมในโลก
ออนไลน์ได้กรัะจีายขา่วล่อวา่ความจีริังแล้วไวรััส่โคโรันาม่ต้่นก�าเนิดใน
ยโุรัป็ หร่ัอที่�าคลปิ็วิด่โอเที่จ็ีเพ่�อแส่ดงวา่ชุาวโรัมเลน่เพลงชุาต่จ่ิีนอยา่ง

ซิาบัซิึ �ง ในเยอรัมน่ นกัการัที่ตู่จ่ีนเร่ังเร้ัาให้เจ้ีาหน้าท่ี่�ของรััฐป็รัะโคมค�า
ชุมเชุยจ่ีนต่อ่ส่าธารัณ์ชุน (แต่ไ่มป่็รัะส่บัความส่�าเร็ัจี)" 

นางลเูครัเซ่ิย ป็็อกเก็ต่ต่่ นกัวิจียัท่ี่�ส่ถูาบันัเมอร์ัคาที่อร์ั ภาควิชุา
ป็รัะเที่ศจ่ีนศกึษา ในกรุังเบัอร์ัลนิ ป็รัะเที่ศเยอรัมน่ กลา่วกบััเดอะ
วอชิั่งตนัโพส์ต์ เม่�อเด่อนเมษายน พ.ศ. 2563 วา่ แนวป็ฏิิบัตั่ขิองจ่ีน
กรัะตุ่้นให้หลายป็รัะเที่ศ ที่ั �งฝรัั�งเศส่ เยอรัมน่ ญ่่�ป็ุ่ น ส่หรัาชุอาณ์าจีกัรั 
และส่หรััฐอเมริักา ต้่องกลบััมาป็รัะเมินการัพึ�งพาส่ิ�งของอปุ็กรัณ์์ด้าน
ส่ขุภาพและความมั�นคงท่ี่�ส่�าคญั่จีากจ่ีนอ่กครัั �งในที่นัท่ี่ "จีะม่การัคดิ
บัญั่ชุ่หลงัภาวะการัรัะบัาดใหญ่่ส่ิ �นส่ดุลง" นางป็็อกเก็ต่ต่่กลา่ว ป็รัะเที่ศ
อ่�น ๆ เชุน่ ส่าธารัณ์รััฐเช็ุกและอินเด่ยท่ี่�พลาดที่า่เส่่ยท่ี่ในวิกฤต่ไวรััส่
โคโรันาของจ่ีน เริั�มหาหนที่างส่ร้ัางความส่มัพนัธ์ที่างการัค้าท่ี่�แข็งแกร่ัง
ขึ �นกบััไต้่หวนั

ความรู้ัส่กึเชิุงลบัโดยรัวมต่อ่จ่ีนเพิ�มขึ �นที่ั�วโลก ซิึ�งเป็็นผ่ลพวงจีาก
การัท่ี่�พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนจีดัการัภาวะการัรัะบัาดใหญ่่ได้ไมด่่ "ความ

หญงิสาวสวมหน�าก่าก่อนามยัในก่รุงปราก่ สาธุารณ์รัฐเช็ิก่ เดนิผู่้านโปสเตัอร์นายแพทัย์

หลี� เหวนิเหลยีง จำกั่ษุแพทัย์ชิาวจำนีทัี�เสียชีิวติัจำาก่ไวรัสโคโรนาทัี�โรงพยาบัาลในอ่้ฮั�น  รอยเตอร์

ความรู้ส้กเชิงลับโดยรวมต่ีอจีนีเพิ�มข้�นที่ั�วโลัก ซ้ึ่�งเป็็นผลัพวงจีากการที่ี�

พรรคคอมมิวนิสต์ีจีนีจีดัการภาวะการระบาดใหญ่่ได้ไม่ดี
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รู้ัส่กึต่อ่ต้่านจ่ีนลกุลามอยูแ่ล้วในป็รัะเที่ศก�าลงัพฒันาก่อนหน้าท่ี่�จีะ
เกิดไวรััส่โคโรันา เน่�องจีากปั็ญ่หาท่ี่�ม่มากต่ามหน่ �ส่นิท่ี่�เพิ�มขึ �น ส่่�อจ่ีนท่ี่�
เป็็นศตั่รูัต่วัฉกาจี และการัต่อ่สู่้ในโลกออนไลน์ รัวมถูงึการัท่ี่�จ่ีนกกัขงั
ชุาวมสุ่ลมิอยุกร์ูัจี�านวนมาก การัรัับัม่อกบััการัรัะบัาดใหญ่่ในชุว่งแรัก
ของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�ย��าแยอ่ยา่งเหน็ได้ชุดันั �นยิ�งเป็็นการัเต่มิเชุ่ �อ
ไฟิ" นายชุาร์ัลส์่ ดนัส่ต์่ ผู่้ ร่ัวมงานท่ี่�แอลเอส่อ่ ไอเด่ยส์่ ซิึ�งเป็็นหนว่ยงาน
วิจียัด้านนโยบัายรัะหวา่งป็รัะเที่ศป็รัะจี�าวิที่ยาลยัเศรัษฐศาส่ต่ร์ัและ
รััฐศาส่ต่ร์ัแหง่ลอนดอน กลา่ว 

จ่ีนได้ขยายวงเงินกู้ ให้หลายป็รัะเที่ศเพ่�อที่�าโครังการัท่ี่�ไมม่่ที่างใชุ้หน่ �
ได้ที่นัเวลา เชุน่ โครังการัท่ี่�บ่ับัให้ศร่ัลงักาจี�าต้่องยอมยกที่า่เร่ัอฮมับันัโต่
ต่าให้จ่ีนใชุ้เป็็นเวลา 99 ป่็ ในชุว่งป็ลาย พ.ศ. 2560 

"จิีบัตู่่ ค่ร์ัก่ซิส่ถูาน ลาว มลัด่ฟิส์่ มองโกเล่ย ป็าก่ส่ถูาน และที่า
จิีกิส่ถูาน ต่า่งเป็็นหน่ �จ่ีนมากกวา่ร้ัอยละ 45 ของผ่ลติ่ภณั์ฑ์์มวลรัวม
ภายในป็รัะเที่ศจีากโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง และม่ความเส่่�ยงท่ี่�
จีะต้่องยกการัควบัคมุพ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่ผ่ลป็รัะโยชุน์ให้แก่รััฐบัาลจ่ีนในที่�านอง
เด่ยวกนั ส่�าหรัับัป็รัะเที่ศเหลา่น่ � รัวมที่ั �งอ่ก 24 ป็รัะเที่ศท่ี่�เป็็นหน่ �จ่ีน
อยา่งน้อยร้ัอยละ 20 ของผ่ลติ่ภณั์ฑ์์มวลรัวมภายในป็รัะเที่ศแล้ว ภยั
พิบัตั่ิที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�เกิดจีากไวรััส่โคโรันาถู่อเป็็นภยัคกุคามต่อ่อธิป็ไต่ย
อยา่งชุดัแจ้ีง" นายดนัส่ต์่เข่ยน 

ป็รัะเที่ศในที่ว่ป็แอฟิริักาครึั�งหนึ�งจีาก 50 ป็รัะเที่ศแรักท่ี่�ต่ดิหน่ �จ่ีน
มากท่ี่�ส่ดุพบัวา่ ต่นก�าลงัเผ่ชิุญ่กบััความต่งึเคร่ัยดท่ี่�คล้ายกนัจีากจ่ีน 

เน่�องด้วยนบััต่ั �งแต่ก่ลาง พ.ศ. 2563 เป็็นต้่นมา จ่ีนเล่�อนการัผ่อ่นผ่นั
หน่ �ให้แก่ป็รัะเที่ศท่ี่�ก�าลงัป็รัะส่บัปั็ญ่หาจีากการัท่ี่�จ่ีนก่อให้เกิดการัแพร่ั
รัะบัาดของไวรััส่ 

จ่ีด่บอด่ขึ้องการื่ใช้อำานาจีครื่อบงำา
นกัวิเครัาะห์อธิบัายวา่ บัอ่ยครัั �งท่ี่�ความกรัะหายส่งครัามที่างการัที่ตู่ของ
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในการัเร่ัยกร้ัองความจีงรัักภกัด่อยา่งไมม่่เง่�อนไข
ก่อให้เกิดผ่ลย้อนกลบัั เพรัาะการัรัณ์รังค์ดงักลา่วส่ร้ัางความขุน่เค่องให้
แก่พลเม่องจีากป็รัะเที่ศอ่�น ๆ เชุน่ มิวส่คิวิด่โอชิุ �นหนึ�งท่ี่�ออกมาในชุว่ง
กลางเด่อนเมษายน พ.ศ. 2563 เพ่�อเน้นให้เหน็ความพยายามของจ่ีน
ในการัชุว่ยเหล่อฟิิลปิ็ปิ็นส์่ในชุว่งท่ี่�เกิดการัแพร่ัรัะบัาดของไวรััส่โคโรันา 
แต่ก่ลบัักลายเป็็นการักรัะตุ่้นความโกรัธแค้นให้แผ่ข่ยายไป็ที่ั�ว เน่�องจีาก
ชุาวฟิิลปิ็ปิ็นส์่จี�านวนมากต่่ความวา่เป็็น "ความพยายามโดยนยัของ
รััฐบัาลจ่ีนท่ี่�จีะย่นยนัการัอ้างส่ทิี่ธิ�ในที่ะเลจ่ีนใต้่ที่ั �งหมด" ต่ามรัายงาน
ของหนงัส่่อพิมพ์เดอะส์เตรัตส์์ไทมส์์ วิด่โอดงักลา่วป็รัากฏิขึ �นภายในไม่
ก่�วนัหลงัจีากท่ี่�ฟิิลปิ็ปิ็นส์่ย่�นเร่ั�องป็รัะท้ี่วงที่างการัที่ตู่ต่อ่จ่ีน ในป็รัะเดน็
การัส่ร้ัางเขต่ใหมส่่องเขต่ท่ี่�ไมไ่ด้รัับัการัยอมรัับัจีากส่ากล เพ่�อบัริัหารั
จีดัการัเกาะต่า่ง ๆ ในที่ะเลจ่ีนใต้่ ซิึ�งรัวมถูงึพ่ �นท่ี่�ท่ี่�ฟิิลปิ็ปิ็นส์่อ้างส่ทิี่ธิ�  

ในค�าวิจีารัณ์์ท่ี่�ต่่พิมพ์ในหนงัส่่อพิมพ์เดอะเจัแปนไทมส์์ เม่�อป็ลาย
เด่อนเมษายน พ.ศ. 2563 นายโจี คมิ ผู่้ส่่�อขา่วได้อธิบัายไว้วา่ "แม้วา่
การัม่ส่ว่นร่ัวมอยา่งรัอบัด้านในการัที่�าส่งครัามเร่ั�องเลา่ท่ี่�พฒันาขึ �น

ป� ายเขียีนว่า "ความผู้ดิขีองจำนี" เพ่�อ

ก่ล่าวโทัษว่า จำนีเป็นแหล่งตั�นตัอก่าร

ระบัาดใหญ่ขีองไวรัสโคโรนา ป� าย

นี�เป็นส่วนหน่�งขีองก่ารประทั�วง

หน�าสถานก่งสุลจำนีในก่รุงรีโอเดจำา

เนโร ประเทัศบัราซิึ่ล เม่�อวนัทัี� 17 

พฤษภูาคม พ.ศ. 2563

รัอยเต่อร์ั
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อยา่งเต่ม็รูัป็แบับัอาจีเส่ริัมส่ร้ัางความเป็็นชุาต่นิิยมในป็รัะเที่ศจ่ีนได้ แต่่
ที่า่ท่ี่ท่ี่�กรัะหายส่งครัามเชุน่นั �นขดัแย้งต่อ่ภาพลกัษณ์์ 'มหาอ�านาจีท่ี่�ม่
ความรัับัผิ่ดชุอบั' ท่ี่�จ่ีนพยายามจีะส่ร้ัางขึ �นและบัอ่นที่�าลายวิส่ยัที่ศัน์
ของนายส่่ เลขาธิการัของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน ท่ี่�จีะ 'ส่ร้ัางชุมุชุนท่ี่�ม่
อนาคต่ร่ัวมกนัให้แก่มนษุยชุาต่'ิ"

"การับ่ับับังัคบััของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนด้วยการั 'หาศตั่รูัและ
รัวมแนวหน้า' ก่อให้เกิดส่ถูานการัณ์์ 'จ่ีนป็ะที่ะที่กุป็รัะเที่ศ' และ
ที่�าให้ความเป็็นพนัธมิต่รัหดหาย เหน่อส่ิ�งอ่�นใด วตั่ถูปุ็รัะส่งค์ของการั
โฆษณ์าชุวนเชุ่�อไมใ่ชุก่ารัที่�าให้ผู่้ รัับัส่ารัต่่ต่วัออกหา่ง" นายคมิเข่ยน 
อยา่งไรัก็ต่าม ในการัรัณ์รังค์โฆษณ์าชุวนเชุ่�อรัะหวา่งภาวะการัรัะบัาด
ใหญ่่ของไวรััส่โคโรันา พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนได้เป็็นป็ฏิิปั็กษ์กบััเจ้ีาหน้าท่ี่�
ของบัรัาซิลิ อิรััก และไนจ่ีเร่ัย ต่ลอดจีนศร่ัลงักาอยา่งเปิ็ดเผ่ย

"ในกรัณ่์ท่ี่�ม่การัรัะบัาดใหญ่่ของไวรััส่โคโรันาอยา่งต่อ่เน่�องเชุน่น่ � 
ส่งครัามส่ารัส่นเที่ศของรััฐบัาลจ่ีน
ในเวท่ี่ส่ากลอาจีไมไ่ด้ผ่ลด่อยา่งท่ี่�
คาดหวงัไว้ แต่ก็่ไมไ่ด้หมายความวา่
ส่งครัามส่ารัส่นเที่ศของจ่ีนจีะย��าแย่
จีนมองข้ามได้" นายคนิุ มิยาเกะ 
ป็รัะธานส่ถูาบันันโยบัายต่า่งป็รัะเที่ศ 
และผู่้อ�านวยการัวิจียัของส่ถูาบันั
แคนนอนเพ่�อการัศกึษาที่ั�วโลก เข่ยน
ในบัที่วิจีารัณ์์เม่�อเด่อนม่นาคม พ.ศ. 
2563 ในหนงัส่่อพิมพ์เดอะเจัแปน
ไทมส์์ 

"นา่ยินด่ท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนไมป่็รัะส่บั
ความส่�าเร็ัจีในการัเบ่ั�ยงเบันการั
วิพากษ์วิจีารัณ์์ในป็รัะชุาคม
นานาชุาต่ิวา่จ่ีนที่�าให้เกิดภาวะการัรัะบัาดใหญ่่ที่ั�วโลก แต่ก็่ไมไ่ด้
หมายความวา่การัควบัคมุข้อมลูขา่วส่ารัภายในป็รัะเที่ศของจ่ีนจีะแย่
ต่ามไป็ด้วย เรัาไมค่วรัป็รัะมาที่ที่กัษะของรััฐบัาลจ่ีนในการัควบัคมุ
กรัะแส่ ป็ริัมาณ์ และคณุ์ภาพของข้อมลูภายในจีกัรัวรัรัดจ่ิีนส่มยัใหม"่ 
นายมิยาเกะกลา่ว "ผู่้คนบัางส่ว่นในโต่เก่ยวอาจีคาดหวงัวา่ การัรัะบัาด
ครัั �งน่ �จีะน�าไป็สู่ก่ารัลม่ส่ลายของส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนในท่ี่�ส่ดุ แต่่
ก็เป็็นเพ่ยงความคาดหวงัเที่า่นั �น ต่รัาบัใดท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนส่ามารัถูควบัคมุ
ส่ารัส่นเที่ศภายในได้อยา่งเหน่ยวแนน่ ป็รัะเที่ศเผ่ดจ็ีการัแหง่น่ �ก็จีะยงัคง
อยูต่่อ่ไป็ในอนาคต่อนัใกล้ อ�านาจีเผ่ดจ็ีการัก็เป็็นเชุน่น่ �เอง"

ความล้ัมเหลัวในมาต่ัภัมูิ
อยา่งไรัก็ต่าม ม่ส่ญั่ญ่าณ์ต่า่ง ๆ บัง่ชุ่ �วา่ โฆษณ์าชุวนเชุ่�อของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนให้ผ่ลต่รังข้ามมากขึ �นเร่ั�อย ๆ กบััคนในป็รัะเที่ศเชุน่กนั 
ซิึ�งที่�าให้พลเม่องจ่ีนบัางส่ว่นแคลงใจีต่อ่ผู่้ ม่อ�านาจี ในป่็ท่ี่�ผ่า่นมา การั
บัอกเลา่เร่ั�องรัาวของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนภายในป็รัะเที่ศต้่องส่ะดดุ
ลงเพรัาะภาวะการัรัะบัาดใหญ่่ของโควิด-19 ส่ง่ผ่ลกรัะที่บัต่อ่ป็รัะเที่ศ
อยา่งหนกั และการัส่ง่ส่ารัของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนขดัแย้งกบััความ
เป็็นจีริังท่ี่�พลเม่องจ่ีนป็รัะส่บั นายฟิู่  คงิหวั ผู่้ เชุ่�ยวชุาญ่ด้านการัเซิน็เซิอร์ั
ของจ่ีนท่ี่�มหาวิที่ยาลยัฮอ่งกง กลา่วกบััหนงัส่่อพิมพ์เดอะวอลล์ส์ตรีัท

เจัอร์ันลั เม่�อเด่อนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ี่�แยก่วา่นั �นค่อ จ่ีนป็ฏิิเส่ธ
วา่ไมไ่ด้ต่กลงโดยนยักบััป็รัะชุาชุนท่ี่�ยอมแลกส่ทิี่ธิส่ว่นบัคุคลกบััความ
มั�นคงป็ลอดภยั จีงึที่�าให้ป็รัะชุาชุนเหลา่นั �นแคลงใจีถูงึความส่ามารัถูใน
การัป็กครัองของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน นกัวิเครัาะห์กลา่ว

จ่ีนไมส่่ามารัถูยบััยั �งความจีริังเร่ั�องจี�านวนพลเม่องท่ี่�เส่ย่ชุ่วิต่จีากเชุ่ �อ
ไวรััส่ เม่�อพิจีารัณ์าจีากป็ริัมาณ์การัพดูคยุที่างออนไลน์ซิึ�งป็รัะกอบัด้วย
บันัที่กึการัรัักษาผู่้ ป่็วยท่ี่�นา่ต่กใจี เร่ั�องศพท่ี่�กองพะเนิน และซิากศพท่ี่�เผ่า
ไป็แล้วแต่ย่งัจีดัการัไมเ่ร่ัยบัร้ัอย "การัวิพากษ์วจิีารัณ์์อยา่งต่รังไป็ต่รังมา
โดยใชุ้วธ่ิท่ี่�หลกัแหลมอยา่งท่ี่�นกัวิจีารัณ์์ใชุ้เพ่�อเล่�ยงการัต่รัวจีพิจีารัณ์า 
เชุน่ การัเป็ร่ัยบัเท่ี่ยบัการัรัะบัาดกบััมหนัต่ภยัเชุอร์ัโนบัลิ ที่�าให้รััฐบัาล
จ่ีนควบัคมุขา่วส่ารัได้ยาก" นายเรัย์มอนด์ จีง นกัหนงัส่อ่พิมพ์ เข่ยนใน
หนงัส่อ่พิมพ์เดอะนิวยอร์ักไทมส์์เม่�อเด่อนมกรัาคม พ.ศ. 2563

"ส่่�อส่งัคมออนไลน์ของจ่ีนเต่ม็ไป็ด้วยความเด่อดดาล ไมใ่ชุ่
เพรัาะไมม่่การัเซิน็เซิอร์ัในหวัข้อ
น่ � แต่เ่ป็็นเพรัาะม่การัเซิน็เซิอร์ั
อยา่งเข้มงวดต่า่งหาก" นายเซ่ิยว 
เฉ่ยง นกัวิที่ยาศาส่ต่ร์ัการัวิจียัท่ี่�
คณ์ะส่ารัส่นเที่ศ มหาวิที่ยาลยั
แคลฟิิอร์ัเน่ย เม่องเบัร์ิักล่ย์ กลา่ว
กบััเดอะนิวยอร์ักไทมส์์ "ยงัคงเป็็น
ไป็ได้วา่จีะม่การัเพิ�มการัเซิน็เซิอร์ั
อยา่งกะที่นัหนัอ่กครัั �ง เน่�องจีาก
ที่างการัพยายามควบัคมุการับัอก
เลา่ขา่วส่ารั" นายเซ่ิยว ผู่้ ก่อต่ั �ง ไชุนา่
ดิจิีที่ลัไที่มส์่ เวบ็ัไซิต์่ท่ี่�ต่ดิต่ามการั
ควบัคมุอินเที่อร์ัเน็ต่ของจ่ีน กลา่ว

ความพยายามของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนเพ่�อเซิน็เซิอร์ัและชุกัใยการับัอกเลา่เร่ั�องรัาวยงัป็รัะส่บั
ความล้มเหลวในป็รัะเที่ศของต่นด้วย เชุน่ พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนป็รัะส่บั
ความล้มเหลวในการัให้ส่นันิบัาต่เยาวชุนคอมมิวนิส่ต์่เปิ็ดต่วัส่องพ่�น้อง 
"ไอดอลเส่ม่อนจีริัง" เพ่�อเอาใจีคนรุ่ันใหม ่"การัเปิ็ดต่วัดงักลา่วเป็็นท่ี่�
วิพากษ์วิจีารัณ์์ในที่นัท่ี่จีากผู่้ใชุ้งานเวย่ป๋็อ ท่ี่�ต่�าหนิองค์กรัดงักลา่ววา่
เลน่กลป็าห่�ท่ี่�ที่�าให้ภาพลกัษณ์์ของจ่ีนต่กต่��า" เดอะวอลล์ส์ตรีัทเจัอร์ันลั
รัายงาน "ในขณ์ะท่ี่�ผู่้คนอดที่นอดกลั �นอยา่งที่กุข์ที่รัมานในการัป็รัะจีญั่
หน้ากบััโรัครัะบัาด ที่�าไมคณุ์ยงัมวัเส่่ยเวลาอยูก่บััไอดอลส่องมิต่ิน่�" ผู่้ ใชุ้
งานเวย่ป๋็อเข่ยน ต่ามรัายงานของเดอะวอลล์ส์ตรีัทเจัอร์ันลั ผู่้ ใชุ้อ่กรัาย
ในเวย่ป๋็อโพส่ต์่ต่อ่วา่ส่นันิบัาต่ดงักลา่ววา่ "ส่ิ �นเป็ล่องที่รััพยากรัและเพิก
เฉยต่อ่ความหายนะของชุาต่"ิ 

พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนจีงึร่ับัลบัข้อความดงักลา่วทิี่ �ง
แที่นท่ี่�จีะเป็็นว่รับัรุุัษเส่ม่อนจีริังท่ี่�น�ากรัะแส่ การัรัณ์รังค์ของพรัรัค

คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและการักดข่�ส่ทิี่ธิในการัแส่ดงความคดิเหน็ในชุว่งไวรััส่
โคโรันา กลบััส่ร้ัางว่รับัรุุัษต่วัจีริังท่ี่�ส่นบััส่นนุนกัสู่้ รุ่ันใหมท่่ี่�ต่อ่ต้่านพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน "หากเรัาเป็็นผู่้ ต่่แผ่ค่วามจีริังอยา่งนายแพที่ย์หล่� เหวิน
เหล่ยงไมไ่ด้ ก็ขอเป็็นคนท่ี่�ส่ามารัถูรัับัฟัิงการัต่่แผ่ค่วามจีริังนั �น" นาย
เหย่ยน เหล่ยนเคอ นกัเข่ยนนวนิยายท่ี่�อยูใ่นปั็กกิ�ง กลา่วในรัะหวา่ง
การับัรัรัยายท่ี่�มหาวิที่ยาลยัวิที่ยาศาส่ต่ร์ัและเที่คโนโลย่ฮอ่งกงในเด่อน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ต่ามรัายงานของเดอะนิวยอร์ักไทมส์์ หนงัส่่อ

"แม้ว่าการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านในการที่ำา

สงครามเร่�องเล่ัาที่ี�พฒันาข้�นอย่างเต็ีมรูป็แบบ

อาจีเสริมสร้างความเป็็นชาติีนิยมในป็ระเที่ศ

จีนีได้ แต่ีท่ี่าที่ทีี่ี�กระหายสงครามเช่นนั�นขดั

แย้งต่ีอภาพลักัษณ์ 'มหาอำานาจีที่ี�มีความรับ

ผดิชอบ' ที่ี�จีนีพยายามจีะสร้างข้�น"

~ โจี คมิ เดอะเจีแป็นไที่มส์
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และเร่ั�องส่ั �นของนายเหย่ยนเป็็นแนวเส่่ยดส่่ ซิึ�งส่ง่ผ่ลให้ผ่ลงานท่ี่�โดง่
ดงัท่ี่�ส่ดุของเขาบัางส่ว่นถูกูส่ั�งห้ามเผ่ยแพร่ัในจ่ีน เพ่�อหล่กเล่�ยงการั
เซิน็เซิอร์ัของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน นายเหล่ยนยอมเซิน็เซิอร์ัต่นเองใน
ขณ์ะท่ี่�เข่ยนเร่ั�องรัาวต่า่ง ๆ "ถู้าเรัาอ้าป็ากพดูดงั ๆ ไมไ่ด้ อยา่งนั �นเรัา
มากรัะซิบิัคยุกนั" นายเหย่ยนกลา่ว "ถู้าเรัากรัะซิบิัคยุกนัไมไ่ด้ อยา่งนั �น
เรัามาเป็็นคนไมม่่ป็ากไมม่่เส่่ยงท่ี่�จีดจี�าและเก็บัความที่รังจี�าไว้ มาเป็็น
คนท่ี่�จี�าฝังใจีกนั"

การื่ป้ฏิเิสธการื่เล่ัอกตัั �งขึ้องไต้ัหวัน
การัเล่อกต่ั �งของไต้่หวนัเม่�อเด่อนมกรัาคม พ.ศ. 2563 ท่ี่�ผู่้ลงคะแนน
เส่่ยงต่อ่ต้่านความพยายามของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�จีะชุกัจีงูและ
แที่รักแซิงการัลงคะแนนเส่่ยงอยา่งหนกันั �น เป็็นอ่กต่วัอยา่งหนึ�งท่ี่�เดน่
ชุดัซิึ�งแส่ดงถูงึอิที่ธิพลท่ี่�ลดลงของเคร่ั�องม่อโฆษณ์าชุวนเชุ่�อของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน นางไชุ ่อิงเหวิน ป็รัะธานาธิบัด่ไต้่หวนัและหวัหน้าพรัรัค
ป็รัะชุาธิป็ไต่ยก้าวหน้าซิึ�งเป็็นพรัรัครััฐบัาล ชุนะการัเล่อกต่ั �งด้วยคะแนน
เส่่ยงที่ว่มท้ี่น แม้จีะม่การัแที่รักแซิงอยา่งมากจีากพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน 
ซิึ�งมองวา่ไต้่หวนัเป็็นส่ว่นหนึ�งของดนิแดนจ่ีนและใชุ้มาต่รัการับ่ับับังัคบัั
เพ่�อให้ไต้่หวนัมาอยูภ่ายใต้่การัควบัคมุของต่น 

แฮกเกอร์ั บัอต่บัดิเบ่ัอนความจีริัง และบัริัการัไมโครับัลอ็กของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน ใชุ้ไมไ่ด้ผ่ลกบััป็รัะชุาชุนและผู่้น�าที่างการัเม่องท่ี่�คุ้นชิุน
กบััยทุี่ธวิธ่ของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและคุ้นเคยกบััการัต่อกกลบััการั
โฆษณ์าชุวนเชุ่�อและข้อมลูเที่จ็ี นายโจีชุวั เคอร์ัลานซิคิ นกัวิชุาการั
อาวโุส่ของส่ภาความส่มัพนัธ์รัะหวา่งป็รัะเที่ศ เข่ยนลงในเวบ็ัไซิต์่ของ
ส่ภาเม่�อเด่อนพฤศจิีกายน พ.ศ. 2562 วา่ "จ่ีนม่ป็รัะวตั่ศิาส่ต่ร์ัเข้าไป็
แที่รักแซิงในไต้่หวนัมาอยา่งยาวนาน"

อยัการัของไต้่หวนักลา่ววา่ การัขยายยทุี่ธการัของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีนได้เผ่ยออกมาในเด่อนเด่ยวกนั เม่�อม่การัควบัคมุต่วัผู่้บัริัหารัส่อง
คนจีากบัริัษัที่ท่ี่�จีดที่ะเบ่ัยนในฮอ่งกง ซิึ�งต้่องส่งส่ยัวา่ละเมิดพรัะรัาชุ
บัญั่ญ่ตั่คิวามมั�นคงแหง่ชุาต่ขิองไต้่หวนั รัอยเต่อร์ัรัายงานวา่ ผู่้แป็รั
พกัต่ร์ัจีากจ่ีนรัายหนึ�งอ้างวา่ผู่้ ต้่องส่งส่ยัส่องคนเคยที่�างานเพ่�อควบัคมุ
ส่่�อไต้่หวนัให้ชุกัจีงูผ่ลการัเล่อกต่ั �งต่า่ง ๆ นายหวงั "วิลเล่ยม" หล่�เฉ่ยง ผู่้
ขอล่ �ภยัและอ้างต่นวา่เคยเป็็นส่ายลบััของจ่ีน กลา่วผ่า่นลา่มในรัายการั
โที่รัที่ศัน์ 60 มินิทส์์ ของออส่เต่รัเล่ยเม่�อวนัท่ี่� 24 พฤศจิีกายน พ.ศ. 
2562 วา่ "ไต้่หวนัเป็็นงานท่ี่�ส่�าคญั่ท่ี่�ส่ดุของเรัา ซิึ�งก็ค่อการัแที่รักซิมึ
เข้าไป็ในส่่�อ วดั และองค์กรัรัะดบััรัากหญ้่า" ซ่ิเอน็บ่ัซ่ิรัายงาน รัอยเต่อร์ั
รัายงานวา่ นายหวงัให้ข้อมลูย่นยนัแก่องค์กรัขา่วกรัองเพ่�อความ
มั�นคงของออส่เต่รัเล่ย เก่�ยวกบัักิจีกรัรัมส่ร้ัางอิที่ธิพลที่างการัเม่องของ
จ่ีนในออส่เต่รัเล่ย ฮอ่งกง และไต้่หวนั

นายริัชุาร์ัด บัชุุ นกัวิชุาการัจีากส่ถูาบันับัรูักกิงส์่ กลา่ววา่ ในไต้่หวนั 
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนได้เป็ล่�ยนจีากวิธ่การัโน้มน้าวเป็็นวิธ่การับ่ับับังัคบัั
โดยไมใ่ชุ้ความรุันแรังมาเป็็นเวลานานแล้ว ในบัางครัั �งก่อนการัเล่อกต่ั �ง 
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนใชุ้ "กลุม่ป่็วนความคดิเหน็ที่างอินเที่อร์ัเน็ต่" เพ่�อ
ส่ร้ัางบัญั่ชุ่ในเวย่ป๋็อ เฟิซิบัุ�ก ยทูี่บูั ที่วิต่เต่อร์ั และแพลต่ฟิอร์ัมส่่�อส่งัคม
ออนไลน์อ่�น ๆ เพ่�อที่�า "ส่งครัามแยง่ชิุงพ่ �นท่ี่�ที่างการัรัับัรู้ั" ต่ามรัายงาน
ของไต�หวนันิวส์์ หนงัส่่อพิมพ์รัายวนัฉบับััภาษาองักฤษ เม่�อเด่อน
พฤศจิีกายน พ.ศ. 2561 เชุน่ กองที่พั 50-เซินต์่ของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีน ซิึ�งป็รัะกอบัด้วยพลเม่องเคร่ัอขา่ยท่ี่�ได้รัับัการัวา่จ้ีางเพ่ยงในนาม

ให้แส่ดงความคดิเหน็เชิุงส่นบััส่นนุพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในเวบ็ัไซิต์่ส่่�อ
ส่งัคมออนไลน์ต่า่ง ๆ ได้โจีมต่่เวบ็ัไซิต์่ในไต้่หวนัอยา่งน้อย 2,500 ครัั �ง
ต่อ่วนัเป็็นป็รัะจี�า ต่ามรัายงานในเอเชีั่ยรีัพอร์ัต ฉบับััเด่อนมกรัาคม พ.ศ. 
2562 

นอกจีากน่ � ในชุว่งก่อนการัเล่อกต่ั �ง พ.ศ. 2563 ของไต้่หวนั จ่ีนยงั
ใชุ้ยทุี่ธวิธ่รุักรัานอ่�น ๆ เชุน่ การัชิุงพนัธมิต่รัที่างการัที่ตู่ของไต้่หวนัไป็ 
การัจี�ากดัไมใ่ห้นกัที่อ่งเท่ี่�ยวจีากแผ่น่ดนิใหญ่่เดนิที่างไป็ยงัไต้่หวนั และ
การัเพิ�มการัฝึกซ้ิอมที่างที่หารัของกองที่พัอากาศและกองที่พัเร่ัอในพ่ �นท่ี่�
เพ่�อก่อกวนไต้่หวนั ต่ามท่ี่�นางบัอนน่ เกลเซิอร์ั ท่ี่�ป็รึักษาและผู่้อ�านวย
การัอาวโุส่ของโครังการัอ�านาจีจ่ีนแหง่ส่ถูาบันัวิจียันโยบัายการัต่า่ง
ป็รัะเที่ศและยทุี่ธศาส่ต่ร์ั กลา่ว

อยา่งไรัก็ต่าม ความพยายามของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในการัป็ลด
นางไชุน่ั �นเป็็นการัก้าวสู่ร่ัะดบััใหมข่องการัชุกัใยที่างการัเม่อง พรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนชุว่ยส่ง่เส่ริัมนายหาน กัว๋หย ูผู่้ส่มคัรัฝ่ายส่นบััส่นนุ
รััฐบัาลจ่ีนซิึ�งท้ี่าชิุงต่�าแหนง่กบััป็รัะธานาธิบัด่คนปั็จีจีบุันัใน พ.ศ. 
2563 นกัวิเครัาะห์กลา่วหาวา่ พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนบังการัส่่�อไต้่หวนั
ในรัะหวา่งการัเล่อกต่ั �งท้ี่องถิู�น พ.ศ. 2561 เพ่�อชุว่ยให้นายหาน ได้รัับั
เล่อกต่ั �งเป็็นนายกเที่ศมนต่ร่ัในเกาส่ง เพ่�อให้ส่ามารัถูชุว่งชิุงต่�าแหนง่
ป็รัะธานาธิบัด่ในภายหลงั พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนวา่จ้ีางกลุม่ไซิเบัอร์ัม่อ
อาชุ่พท่ี่�อยูใ่นจ่ีน เพ่�อชุว่ยให้นายหานได้รัับัชุยัชุนะในการัชิุงต่�าแหนง่
นายกเที่ศมนต่ร่ั นิต่ยส่ารัฟอเรันโพลิซีิรัายงานเม่�อเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 
2562 

ในการัชิุงต่�าแหนง่เม่�อเด่อนมกรัาคม พ.ศ. 2563 นอกจีากนางไชุ่
จีะชุนะการัเล่อกต่ั �งอยา่งถูลม่ที่ลายแล้ว ผู่้ลงคะแนนเส่่ยงในเม่องเกาส่ง
ยงัได้ที่�าให้นายหานพ้นจีากต่�าแหนง่นายกเที่ศมนต่ร่ัหกเด่อนให้หลงัใน
เด่อนมิถูนุายนอ่กด้วย จี�านวนการัลงคะแนนเส่่ยงเพ่�อถูอดถูอนนายหาน
พุง่ที่ะลเุกณ์ฑ์์ท่ี่�ก�าหนดไป็มาก ต่ามรัายงานของดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่ 
นกัวิเครัาะห์ได้กลา่วถูงึความส่�าเร็ัจีของการัถูอดถูอนซิึ�งเป็็นการัลง
คะแนนเส่่ยงในลกัษณ์ะดงักลา่วครัั �งแรักของไต้่หวนั วา่เป็็นอ่กส่ญั่ญ่าณ์
หนึ�งของความแข็งแกร่ังและความรัับัผิ่ดชุอบัของป็รัะชุาธิป็ไต่ยใน
ป็รัะเที่ศแหง่น่ � ดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่ รัายงาน

ที่ั �งป็รัะธานาธิบัด่คนปั็จีจีบุันัและส่�านกัขา่วกรัองแนวหน้าของ
ไต้่หวนัต่า่งออกค�าเต่่อนเก่�ยวกบััการักรัะที่�าดงักลา่วของจ่ีน และริัเริั�ม
กฎีหมายใหมเ่พ่�อต่อ่กรักบััการัแที่รักซิมึจีากต่า่งป็รัะเที่ศและการั
แที่รักแซิงที่างการัเม่องในกรัะบัวนการัป็รัะชุาธิป็ไต่ย เพ่�อเป็็นการัต่อ่
ต้่านส่งครัามส่ารัส่นเที่ศของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในไต้่หวนั "รััฐบัาลจ่ีน
ต่ั �งใจีโจีมต่่ไต้่หวนัก่อนการัเล่อกต่ั �งป็รัะธานาธิบัด่และฝ่ายนิต่บิัญั่ญ่ตั่ ิ
เหน็ได้ชุดัวา่ม่เจีต่นาก้าวก่ายการัลงคะแนนเส่่ยง รััฐบัาลขอป็รัะณ์าม
เร่ั�องดงักลา่วและเร่ัยกร้ัองให้ป็รัะชุาชุนยดึมั�นในอ�านาจีอธิป็ไต่ย รัวม
ที่ั �งคณุ์คา่ของอิส่รัภาพและป็รัะชุาธิป็ไต่ย" นายโจีเซิฟิ ว ูรััฐมนต่ร่ัวา่การั
กรัะที่รัวงการัต่า่งป็รัะเที่ศไต้่หวนักลา่วเม่�อเด่อนกนัยายน พ.ศ. 2562 
ต่ามรัายงานของรัอยเต่อร์ั

แพลต่ฟิอร์ัมข้อมลูต่า่ง ๆ ต่่�นต่วัอยา่งมากในการัต่รัวจีส่อบัขา่วเที่จ็ี
เม่�อการัเล่อกต่ั �งใกล้เข้ามา ในชุว่งต้่นเด่อนธนัวาคม พ.ศ. 2562 เฟิซิ 
บัุ�กรัะบัวุา่ได้ลบับัญั่ชุ่ เพจี และกลุม่ต่า่ง ๆ ท่ี่�การัละเมิดมาต่รัฐานของ
เฟิซิบัุ�กไป็ 200 รัายการั เน่�องจีากม่ความเก่�ยวข้องกบััขา่วเที่จ็ีของ
การัเล่อกต่ั �งในไต้่หวนั นอกจีากน่ � กลุม่ต่รัวจีส่อบัข้อเที่จ็ีจีริังในไต้่หวนั
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ยงัได้จีดัส่มัมนา รัวมถูงึส่ร้ัางเวบ็ัไซิต์่และห้องส่นที่นาเพ่�อชุว่ยให้ผู่้ลง
คะแนนเส่่ยงรู้ัวา่ขา่วใดเป็็นขา่วเที่จ็ี ต่ามรัายงานของรัอยเต่อร์ั

พนัธมติัรื่ชานม
อ่กต่วัอยา่งหนึ�งในการัส่ง่ส่ารัท่ี่�ย��าแยล่งของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนค่อ 
การัอบุัตั่ิขึ �นของเคร่ัอขา่ยการัต่อ่ต้่านในส่่�อส่งัคมออนไลน์เม่�อเด่อน
เมษายน พ.ศ. 2563 ท่ี่�รู้ัจีกัในชุ่�อ พนัธมิต่รัชุานม ซิึ�งเป็็นชุ่�อท่ี่�ต่ั �งขึ �น
จีากความหลงใหลร่ัวมกนัในเคร่ั�องด่�มชุายอดนิยมในเอเชุ่ยต่ะวนัออก
เฉ่ยงใต้่และท่ี่�อ่�น ๆ นอกเหน่อจีากจ่ีน 

ดารัาไที่ยส่องคนท่ี่�แส่ดงละครัโที่รัที่ศัน์ไที่ยซิึ�งเป็็นท่ี่�นิยมและ
ออกอากาศในจ่ีนด้วย ถูกูกองที่พัออนไลน์ของจ่ีนเพง่เลง็เน่�องจีาก
ส่นบััส่นนุเอกรัาชุของฮอ่งกงและไต้่หวนัในการัแส่ดงความคดิเหน็
ออนไลน์ของต่น ชุาวไที่ยจีงึโต้่กลบััโดยการัก่อต่ั �งกลุม่พนัธมิต่รั
ออนไลน์ข้ามพรัมแดนท่ี่�เต่บิัโต่ขึ �นเร่ั�อย ๆ นกัเคล่�อนไหวเพ่�อ
ป็รัะชุาธิป็ไต่ยชุาวฮอ่งกงได้โพส่ต์่ภาพคนชุนแก้วชุานมส่ามแก้ว และ
เร่ัยกร้ัองให้ชุาวเอเชุ่ยที่ั �งผ่องร่ัวมใจีกนั "เพ่�อขจีดัลทัี่ธิอ�านาจีนิยมที่กุ
รูัป็แบับัจีากจ่ีน" แฮชุแที่ก็ #พนัธมิต่รัชุานม และ #ชุานมข้นกวา่เล่อด 
ป็รัากฏิในที่วิต่เต่อร์ักวา่ล้านครัั �ง 

เคร่ัอขา่ยรัวมกลุม่เอเชุ่ยส่ะท้ี่อนความแต่กต่า่งรัะหวา่งความคดิ
เหน็ของที่างการักบััความคดิเหน็ของป็รัะชุาชุนในป็รัะเที่ศเหลา่น่ �
เม่�อพดูถูงึจ่ีน นายฐิต่ินนัท์ี่ พงษ์ส่ทุี่ธิรัักษ์ อาจีารัย์ด้านความส่มัพนัธ์
รัะหวา่งป็รัะเที่ศของจีฬุาลงกรัณ์์มหาวิที่ยาลยัในกรุังเที่พมหานครั 
กลา่วกบััวอยซ์ิออฟิอเมริักา "รััฐบัาลของป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวนัออก
เฉ่ยงใต้่กบััป็รัะชุาชุนในป็รัะเที่ศต่นเองม่ที่า่ท่ี่ท่ี่�แต่กต่า่งกนั" นายฐิต่ิ
นนัท์ี่กลา่ว "ต่ามจีริังแล้ว รััฐบัาลของป็รัะเที่ศเหลา่นั �นส่นบััส่นนุจ่ีน เชุน่ 
ฟิิลปิ็ปิ็นส์่และไที่ย"

ส่ิ�งท่ี่�เริั�มต้่นจีากการัโจีมต่่เลก็ ๆ ที่างออนไลน์โดยพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีนที่�าให้ #พนัธมิต่รัชุานม และภาพล้อของเร่ั�องดงักลา่วกลายเป็็น
ส่ญั่ลกัษณ์์ของการัร่ัวมใจีรัะหวา่งผู่้ใชุ้อินเที่อร์ัเน็ต่ในไที่ย ฮอ่งกง ไต้่หวนั 
และท่ี่�อ่�น ๆ เพ่�อต่อ่ต้่านการัโฆษณ์าชุวนเชุ่�อท่ี่�บ่ับับังัคบััของจ่ีน ในหลาย

ส่ปั็ดาห์และหลายเด่อนต่อ่มา ผู่้ใชุ้ใน
ฟิิลปิ็ปิ็นส์่ได้เข้าร่ัวมกลุม่ความร่ัวมม่อใน
โลกออนไลน์น่ � เพ่�อแส่ดงการัคดัค้านต่อ่
การัจีดัก�าลงัที่างที่หารัของจ่ีนในที่ะเลจ่ีนใต้่ 
นอกจีากน่ � ชุาวออส่เต่รัเลย่และชุาวอินเด่ย
ยงัเข้าร่ัวมการัต่อ่สู่้ในโลกออนไลน์น่ �ด้วย
เพ่�อคดัค้านการัรุักรัานของจ่ีน

นกัวิเครัาะห์บัางรัายกลา่ววา่ พนัธมิต่รั
ออนไลน์ท่ี่�เกิดขึ �นอาจีที่�าให้เกิดการัหาร่ัอท่ี่�
ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพในบัรัรัดากลุม่ท่ี่�ส่นบััส่นนุ

ป็รัะชุาธิป็ไต่ยข้ามภมิูภาค "เม่�อศตั่รูัร่ัวมของคณุ์ยิ�งใหญ่่เท่ี่ยบัเที่า่พรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน อ�านาจีซิึ�งมาจีากการัรัวมต่วักนัจีงึได้รัับัการัยอมรัับั
มากขึ �นเร่ั�อย ๆ" นายแดน แมค็เดวิที่ท์ี่ นกัวิจียัด้านเที่คโนโลย่และส่ทิี่ธิ
มนษุยชุน กลา่วกบััเวบ็ัไซิต์่แอก็ซิอิอส่ ความเป็็นพนัธมิต่รัดงักลา่วน�าไป็
สู่ ่"การัต่รัะหนกัรู้ั ความส่นใจี และความเหน็ใจีท่ี่�เพิ�มขึ �น" ที่ั�วที่ั �งภมิูภาค 
นายแม็คเดวิที่ท์ี่กลา่ว "โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เม่�อพนัธมิต่รัต้่องเผ่ชิุญ่การั
ฟัินฝ่าเพ่�อส่นบััส่นนุป็รัะชุาธิป็ไต่ยในมาต่ภุมิู"

ม่หลกัฐานป็รัากฏิแล้ววา่พนัธมิต่รัดงักลา่วอาจีส่ร้ัางผ่ลส่่บั
เน่�องในชุ่วิต่จีริัง เม่�อเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 นกัเคล่�อนไหววยั
เร่ัยนชุาวไที่ยได้อบัคกุก่ �รูัป็ป็รัะต่เูท่ี่ยนอนัเหมินในกรุังปั็กกิ�ง และรูัป็ 
"ชุายผู่้ ย่นขวางรัถูถูงั" อนัโดง่ดงั และย่นแจีกคกุก่ �เหลา่น่ �หน้าส่ถูาน
เอกอคัรัรัาชุที่ตู่จ่ีนในกรุังเที่พมหานครัเน่�องในวนัครับัรัอบัการัส่งัหารั
หมูท่่ี่�จีตั่รัุัส่เท่ี่ยนอนัเหมิน เวบ็ัไซิต์่ส่�านกัขา่วขา่วส่ดอิงลชิุรัายงาน โดย
คกุก่ �ดงักลา่วม่รัส่ชุานมท่ี่�ส่่�อถูงึพนัธมิต่รัชุานมด้วย ขณ์ะเด่ยวกนั นาง
ไชุ ่ป็รัะธานาธิบัด่ไต้่หวนัก็ได้ถู่ายที่อดความเป็็นน� �าหนึ�งใจีเด่ยวกบัั
ฮอ่งกงในโพส่ต์่บันเฟิซิบัุ�ก อ่กที่ั �งไต้่หวนัยงัได้ให้ค�ามั�นวา่จีะชุว่ยเหล่อ
ชุาวฮอ่งกงท่ี่�ต้่องการัย้ายไป็ไต้่หวนั อนัเป็็นผ่ลมาจีากการัท่ี่�จ่ีนผ่า่น
กฎีหมายความมั�นคงแหง่ชุาต่ท่ิี่�ม่ข้อจี�ากดั ซิึ�งส่ง่ผ่ลกรัะที่บัอยา่งรุันแรัง
ต่อ่เส่ร่ัภาพของป็รัะชุาชุน

นายแดนน่ มาร์ัค ผู่้ชุว่ยศาส่ต่รัาจีารัย์ป็รัะจี�ามหาวิที่ยาลยัแหง่
ฮอ่งกง กลา่วกบััวอยซ์ิออฟิอเมริักาวา่ การัหาร่ัอที่างออนไลน์ได้พฒันา
ไป็สู่ก่ารัป็รัะท้ี่วงที่างการัเม่องในวงกว้างขึ �น เน่�องจีากผู่้อยูอ่าศยัใน
ป็รัะเที่ศเหลา่น่ �เริั�มไมพ่อใจีกบััการักรัะที่�าฝ่ายเด่ยวของจ่ีนมากขึ �นเร่ั�อย 
ๆ "นอกจีากน่ � ยงัแส่ดงให้เหน็ถูงึความส่ามารัถูอนัจี�ากดัจี�าเข่�ยของจ่ีน
ในการัที่�าส่งครัามที่างอินเที่อร์ัเน็ต่" นายมาร์ัคกลา่ว "ก่อนหน้าน่ � พวก
เขาได้รัับัค�ายกยอจีากอินเที่อร์ัเน็ต่ของจ่ีนฝ่ายเด่ยว"

ความล้ัมเหลัวขึ้องสารื่ที่ี�ส่ง
แม้วา่ส่งครัามโฆษณ์าชุวนเชุ่�อของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนจีะเกิดขึ �นที่ั�ว
โลก แต่ด่เูหม่อนวา่การัรัณ์รังค์ต่า่ง ๆ จีะที่�าให้ภาพลกัษณ์์ของพรัรัค

พนัธุมติัรชิานม เคร่อข่ีายก่ารต่ัอตั�านสาธุารณ์รัฐ

ประชิาชินจำนีในส่�อสังคมออนไลน์ ได�สร�างร้ปภูาพ

เช่ินนี�ขี่�นเพ่�อแสดงถง่ความเป็นนำ�าหน่�งใจำเดยีวก่นั 

พนัธุมติัรก่ลุ่มนี�ตัั�งช่ิ�อจำาก่ความหลงใหลร่วมก่นัขีอง

สมาชิิก่ในเคร่�องด่�มชิา ซ่ึ่�งเป็นทัี�นิยมในเอเชีิยตัะวนั

ออก่เฉีิยงใตั�และทัี�อ่�น ๆ นอก่เหน่อจำาก่จำนี ที่วิติเตอร์
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ม่แต่จ่ีะแยล่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
ยทุี่ธวิธ่ในรัะหวา่งภาวะการัรัะบัาด
ใหญ่่ของไวรััส่โคโรันา อาจีก่อให้เกิด
ความเส่่ยหายท่ี่�ไมอ่าจีแก้ไขได้ต่อ่
ความนา่เชุ่�อถู่อและชุ่�อเส่่ยงของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในต่า่งป็รัะเที่ศและต่อ่
หนว่ยงานในจ่ีนเอง

"การัท่ี่�จ่ีนเริั�มควบัคมุไวรััส่ได้และเริั�มการัที่ตู่ด้านส่ขุภาพน่ � อาจี
เป็็นโอกาส่ให้จ่ีนส่ร้ัางความมั�นใจีให้ฝ่ายท่ี่�เห็นอกเห็นใจี รัวมถูึง
ส่ร้ัางความไว้วางใจีและกู้ ชุ่�อเส่่ยงของต่นกลบััค่นมาในฐานะผู่้ ม่
อ�านาจีรัะดบััโลกท่ี่�ม่ความรัับัผิ่ดชุอบั" นางซิูซิาน เชุอร์ัก นกัวิชุาการั
ด้านป็รัะเที่ศจ่ีนและผู่้อ�านวยการัศนูย์จ่ีนแห่งศต่วรัรัษท่ี่� 21 ของ
มหาวิที่ยาลยัแคลิฟิอร์ัเน่ย เม่องซิานดิเอโก กลา่วกบััเดอะนิวยอร์ัก
ไทมส์์ในเด่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 "แต่ค่วามพยายามที่างการั
ที่ตู่ถูกูชุ่วงชิุงไป็โดยกรัมป็รัะชุาส่มัพนัธ์ของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน ท่ี่�
ม่ความพยายามแน่วแน่มากกวา่ในการัใชุ้ป็รัะโยชุน์จีากความชุ่วย
เหล่อของต่น เพ่�อให้จ่ีนได้รัับัการัยกย่องในฐานะป็รัะเที่ศ รัะบัอบั และ

ผ่ลงานของป็รัะเที่ศในการัหยดุการัแพร่ักรัะจีายของไวรััส่"
ยิ�งกวา่นั �น กรัะแส่ต่่กลบััพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�เกิดขึ �นยงัม่ความ

รุันแรังมากขึ �น เน่�องจีากพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนพยายามกรัะตุ่้นเคร่ั�อง
ม่อโฆษณ์าชุวนเชุ่�อด้วยขา่วเที่จ็ีและการับัดิเบ่ัอนข้อมลู อ่กที่ั �งยงัใชุ้การั
ที่�าลายเส่ถู่ยรัภาพของป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ด้วยนโยบัายอนัไร้ัความป็รัาณ่์ 
ซิึ�งม่แต่จ่ีะที่�าให้ป็รัะเที่ศเหลา่นั �นย��าแยล่งในชุว่งวิกฤต่ไวรััส่โคโรันา ใน
ชุว่งเวลาท่ี่�โลกต้่องการัภาวะผู่้น�าและความเหน็อกเหน็ใจี ผู่้น�าของจ่ีน
กลบััไมแ่ส่ดงส่ิ�งดงักลา่วให้เหน็ นกัวิเครัาะห์หลายคนกลา่ววา่ พรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนกลบััเผ่ยเป้็าหมายในการัม่อ�านาจีครัอบัครัองโลกของ
ต่นออกมาแที่น แม้วา่จีะต้่องที่�าให้พลเม่องของป็รัะเที่ศอ่�นหร่ัอแม้แต่่
พลเม่องของต่นเองเด่อดร้ัอนก็ต่าม ส่ารัเหลา่นั �นส่ง่ถูงึม่อผู่้ รัับัแล้ว o

นัก่เคล่�อนไหววยัเรียนชิาวไทัยแจำก่คุก่ก่ี�ชิา

นมในเยาวราชิ ก่รุงเทัพมหานคร เม่�อเดอ่น

มถุินายน พ.ศ. 2563 เพ่�อรำาลก่่ถง่เหตุัก่ารณ์์

ปราบัปราม ณ์ จำตุััรัสเทัยีนอนัเหมนิ 
เม่�อ พ.ศ. 2522  ที่วิติเตอร์

ตัำารวจำก่่�งทัหารขีองจำนียน่ประจำำาก่ารใก่ล�

จำตุััรัสเทัยีนอนัเหมนิในก่รุงปัก่ก่ิ�ง เม่�อวนัทัี� 4 

มถุินายน พ.ศ. 2563  ดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่
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เรื่่�องรื่าวท่ี่�สรื่า้งข้ึ้�นอย่่างพิิถ่ีพิิถัีน
ความกลััวการื่ถูีกปฏิิเสธกรื่ะตุ้้้นให้้ 
ผูู้้ผู้ลิัตุ้ภาพิย่นตุ้รื่ฮ์อลัล่ัวูดสรื่า้งภาพิขึ้องจ่ีนในแง่ด่
เจ้ีาหน้าท่ี่� ฟอรัมั

รายการภิาพยนิตร์ทำำาเงินิิยอิดนิิยมจะไม่ใช่่เพียงิสิ�งิ
เดยีวทำี�ทำำาลายสถิติใินิอีิกไม่กี�เดอืินิข้้างิหน้ิา

นกัวิเครัาะห์หลายรัายคาดการัณ์์วา่ เป็็นครัั �งแรักท่ี่�จ่ีนจีะ
ก้าวขึ �นสู่อ่นัดบัั 1 ในฐานะป็รัะเที่ศท่ี่�ม่ยอดขายต่ัว๋ภาพยนต่ร์ั
ส่งูส่ดุ ต่ามรัายงานของนิต่ยส่ารัเดอะฮอลลีว้ดรีัพอร์ัทเตอร์ั 
ภายในส่ิ �น พ.ศ. 2563 คาดวา่ยอดขายด้านภาพยนต่ร์ัของ
จ่ีนจีะขึ �นน�าท่ี่� 1.228 หม่�นล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 
3.69 แส่นล้านบัาที่) เท่ี่ยบักบััยอดขายในส่หรััฐฯ ท่ี่� 1.193 
หม่�นล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 3.58 แส่นล้านบัาที่) 

การัคาดคะเนชุ่ �ให้เหน็วา่ จ่ีนนา่จีะได้ครัองต่�าแหนง่
ที่างด้านน่ �ในอนาคต่อนัใกล้ "นั�นหมายความวา่ ส่ิ�งส่�าคญั่
ส่�าหรัับับัริัษัที่ภาพยนต่ร์ัในฮอลล่วดูค่อ ต้่องที่�าที่กุวิถู่ที่าง
เพ่�อให้แนใ่จีวา่โครังการัภาพยนต่ร์ัท่ี่�ต่นลงที่นุจีะส่ามารัถู
ผ่า่นมาต่รัฐานการัเซิน็เซิอร์ัท่ี่�เข้มงวดของป็รัะเที่ศแหง่น่ �ได้" 
Axios.com รัะบั ุ

จ่ีนใชุ้การัเซิน็เซิอร์ัควบัคมุส่่�อท่ี่�จีะอนญุ่าต่ให้เข้าฉายใน
โรังภาพยนต่ร์ัในแผ่น่ดนิใหญ่่และในแพลต่ฟิอร์ัมส่่�อส่งัคม 
อนไลน์อยา่งรััดกมุเส่มอ อิที่ธิพลที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�เพิ�มขึ �นใน
อตุ่ส่าหกรัรัมภาพยนต่ร์ัหมายความวา่ ส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุน
จ่ีนม่แนวโน้มท่ี่�จีะใชุ้อ�านาจีควบัคมุเน่ �อเร่ั�องท่ี่�เก่�ยวข้องกบัั
จ่ีนมากขึ �น

พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนอนญุ่าต่ให้ฉายภาพยนต่ร์ัต่า่ง
ป็รัะเที่ศเพ่ยง 34 เร่ั�องต่อ่ป่็ในโรังภาพยนต่ร์ัของจ่ีน และ
ภาพยนต่ร์ัแต่ล่ะเร่ั�องต้่องได้รัับัความเหน็ชุอบัจีากกอง
เซิน็เซิอร์ั นั�นค่อหนว่ยงานก�ากบััดแูลส่�านกัขา่ว ส่ิ�งพิมพ์ 
วิที่ย ุภาพยนต่ร์ัและโที่รัที่ศัน์ ต่ามรัายงานของหนงัส่่อพิมพ์
ดิอีโพชั่ไทมส์์ บัริัษัที่ภาพยนต่ร์ัต่า่งป็รัะเที่ศม่รัายได้จีาก
ก�าไรัของภาพยนต่ร์ัท่ี่�เข้าฉายในจ่ีนเพ่ยงร้ัอยละ 25 แต่่
หากภาพยนต่ร์ัเร่ั�องใดร่ัวมผ่ลติ่กบัับัริัษัที่ส่ญั่ชุาต่จ่ิีน บัริัษัที่
ภาพยนต่ร์ัดงักลา่วจีะที่�าก�าไรัได้เก่อบัถูงึร้ัอยละ 50 ดิอีโพชั่
ไทมส์์รัายงาน 

ที่วา่การัส่ร้ัางก�าไรัท่ี่�มากขึ �นยอ่มม่คา่ใชุ้จีา่ยท่ี่�ต่ามมา 
บัริัษัที่ภาพยนต่ร์ัต่า่งป็รัะเที่ศท่ี่�ได้รัับัเลอ่กให้เป็็นผู่้ ร่ัวมผ่ลติ่

มกัจีะต้่องถู่ายที่�าฉากต่า่ง ๆ ในจ่ีน คดัเลอ่กนกัแส่ดง
ชุาวจ่ีน ยอมให้ม่นกัลงที่นุชุาวจ่ีน และถู่ายที่อด

ภาพรััฐบัาลจ่ีนในเชิุงบัวก ต่ามรัายงานของดิอีโพชั่ไทมส์์ 
การัควบัคมุการัเซิน็เซิอร์ัเหลา่น่ �ยงัครัอบัคลมุไป็ถูงึวิด่โอ

เกมด้วย เชุน่ เกมด่โวชุั�น ซิึ�งเปิ็ดให้บัริัการัเพ่ยงหนึ�งส่ปั็ดาห์
ในชุว่งต้่น พ.ศ. 2562 ในเคร่ัอขา่ยเกมส่ต่ร่ัม ก่อนท่ี่�จ่ีนจีะใชุ้
อ�านาจีจีดัการั 

บัริัษัที่อินด่อ่เวนท์ี่ ซิึ�งเป็็นบัริัษัที่ในป็รัะเที่ศจ่ีนท่ี่�เผ่ยแพร่ั
เกมดีโวชั่ั�น น�าเกมดงักลา่วออกจีากส่ต่ร่ัมหลงัจีากผู่้ เลน่ชุาว
จ่ีนค้นพบัและร้ัองเร่ัยนเก่�ยวกบััภาพท่ี่�อ้างถูงึนายส่่ จิี �นผิ่ง 
เลขาธิการัพรัรัค และวินน่�เดอะพห์ู ซิึ�งเป็็นการัเป็ร่ัยบัเท่ี่ยบั
ผู่้น�าพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนกบััต่วัละครัดสิ่น่ย์ท่ี่�เป็็นข้อถูกเถู่ยง

ที่ั �งน่ � ที่างการัจ่ีนจีะเพิกถูอนใบัอนญุ่าต่ป็รัะกอบั
ธรุักิจีของบัริัษัที่อินด่อ่เวนท์ี่ในภายหลงั ต่ามข้อมลูจีาก 
Engadget.com หลงัจีากนั �น ผู่้ส่ร้ัางเกมดีโวชั่ั�น ซิึ�งเป็็นผู่้
พฒันาของบัริัษัที่เรัดแคนเดลิจีากไต้่หวนั จีงึได้ออกจีดหมาย
ขอโที่ษ นอกจีากน่ � บัริัษัที่เรัดแคนเดลิยงัถูกูรัะงบัับัญั่ชุ่ในเวย่
ป๋็อซิึ�งเป็็นหนึ�งในแพลต่ฟิอร์ัมส่่�อส่งัคมออนไลน์ท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุ
ของจ่ีน   

"น่�ค่อการัด�าเนินการัเซิน็เซิอร์ัของจ่ีน" อ้างอิงจีาก
บัที่ความป็รัะจี�าเด่อนส่งิหาคม พ.ศ. 2562 ใน Engadget.
com "หลงัเกิดการัเป็ล่�ยนแป็ลงอยา่งรุันแรังในต่ลาดวิด่โอ
เกมของจ่ีนนานส่องป่็ เน่�องจีากกฎีหมายใหมท่่ี่�จี�ากดัเส่ร่ัภาพ
ในการัส่ร้ัางส่รัรัค์และบัริัษัที่ยกัษ์ใหญ่่อยา่งเที่นเซิน็ต์่ท่ี่�ได้รัับั
ความส่นใจีที่ั�วโลก จ่ีนในปั็จีจีบุันัจีงึม่อิที่ธิพลอยา่งมากต่อ่วิถู่
ของอตุ่ส่าหกรัรัมดงักลา่วที่ั �งหมด"

เม่�อพดูถูงึวงการัภาพยนต่ร์ั ก็ม่ภาพยนต่ร์ัหลายเร่ั�องใน
ส่หรััฐอเมริักาได้รัับัการัอนมุตั่ใิห้เผ่ยแพร่ัโดยกองเซิน็เซิอร์ั
ของจ่ีน อยา่งไรัก็ต่าม การัป็รัะที่บััต่รัาอนมุตั่ิดงักลา่วมกั
หมายความวา่ ผู่้ส่ร้ัางภาพยนต่ร์ัต้่องลดที่อนฉากท่ี่�เก่�ยวข้อง
กบััความรุันแรังและการัม่เพศส่มัพนัธ์ และบัอ่ยครัั �งท่ี่�หมาย
ถูงึการัส่ร้ัางเร่ั�องรัาวท่ี่�ส่อดคล้องกบัักรัะบัวนที่ศัน์ที่างการั
เม่องของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน หน้าถูดัไป็ค่อต่วัอยา่งของ
วิธ่การัท่ี่�ฮอลล่วดูป็รัับัโครังเร่ั�องเพ่�อให้ได้รัับัการัอนมุตั่ิจีาก
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน หร่ัอถูกูป็ฏิิเส่ธเน่�องจีากผู่้บัริัหารัส่ต่ดูิ
โอป็ฏิิเส่ธท่ี่�จีะให้ความใส่ใ่จีในการัเซิน็เซิอร์ัต่ามข้อเร่ัยกร้ัอง
ต่า่ง ๆ

เจ้้าหน้้าท่ี่� ฟอรััม



32 IPD FORUMFORUM

2529

32 IPD FORUMFORUM

ภาพิย่นตุ้รื่:์ ท็็อปกััน (2563)

ก่ารัเปลี�ยนโค้รังเรั่�อง: ภาพยนต่ร์ัท็อปกนัส่ดุคลาส่ส่กิ พ.ศ. 2529 ม่ต่วั
ละครัหลกัค่อ มาเวอริัค ท่ี่�แส่ดงโดยนายที่อม ครูัซิ นกัแส่ดง ส่วมบัที่นกัเร่ัยน
ท่ี่�โดดเดน่ในโรังเร่ัยนฝึกอาวธุต่อ่สู่้ชุั �นส่งูของกองที่พัเร่ัอส่หรััฐฯ ในภาพยนต่ร์ั
ต้่นฉบับัั มาเวอริัคส่วมเส่่ �อแจ็ีคเก็ต่หนงัท่ี่�ม่แผ่น่ป็ะขนาดใหญ่่ซิึ�งม่ข้อความ
วา่ "เร่ัอต่ะวนัออกไกล 63-4 ยเูอส่เอส่ กลัเวส่ต่นั" โดยแผ่น่ป็ะน่ �เป็็นการั
รั�าลกึถูงึการัเดนิที่างของเร่ัอป็รัะจีญั่บัานส่หรััฐฯ ล�าดงักลา่วในญ่่�ป็ุ่ น ไต้่หวนั 
และแป็ซิฟิิิกต่ะวนัต่ก ดงันั �นจีงึม่ธงของส่หรััฐฯ ส่หป็รัะชุาชุาต่ ิญ่่�ป็ุ่ น และ
ไต้่หวนัรัวมอยูด้่วย ภาพยนต่ร์ัเร่ั�องน่ �น�ามาปั็ดฝุ่ นใหมใ่น พ.ศ. 2563 พร้ัอม 
"ส่ร้ัางภาพใหม"่ ให้เส่่ �อแจ็ีคเก็ต่ของมาเวอริัค โดยน�าธงญ่่�ป็ุ่ นและไต้่หวนั
ออก แล้วใส่รู่ัป็ท่ี่�คล้ายกนัซิึ�งไมส่่ามารัถูรัะบัวุา่เป็็นส่ญั่ลกัษณ์์ของส่ิ�งใดเข้า
มาแที่น ต่ามรัายงานจีากบัิส่เนส่ อินไซิเดอร์ั

เที่นเซิน็ต์่ พิคเจีอร์ัส่ ฝ่ายภาพยนต่ร์ัของบัริัษัที่เที่นเซิน็ต์่ซิึ�งเป็็นในเคร่ัอ
อินเที่อร์ัเน็ต่ของจ่ีน ได้ร่ัวมที่นุส่นบััส่นนุการัถู่ายที่�าครัั �งน่ � ต่ามรัายงานของ
เดอะฮอลลีว้ดรีัพอร์ัทเตอร์ั นอกจีากน่ � บัริัษัที่เที่นเซิน็ต์่ยงัเป็็นเจ้ีาของร่ัวม
ของบัริัษัที่ส่กายแดนซ์ิ ซิึ�งร่ัวมผ่ลติ่ภาพยนต่ร์ัเร่ั�องน่ �กบัับัริัษัที่พารัาเมาต์่

เห้ตุุใดจึีงสิำาคั้ญ: จ่ีนได้ต่อ่สู่้กบััญ่่�ป็ุ่ นเพ่�อชุว่งชิุงอิที่ธิพลในรัะดบััภมิูภาค 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในที่ศวรัรัษท่ี่�ผ่า่นมา ซิึ�งจ่ีนใชุ้การัที่ตู่ส่มดุเช็ุคเพ่�อซ่ิ �อ
อิที่ธิพล ผู่้น�าญ่่�ป็ุ่ นไมไ่ด้เดนิที่างเย่อนจ่ีนมานานถูงึแป็ดป่็ จีนกรัะที่ั�งนายชิุน
โซิ อาเบัะ นายกรััฐมนต่ร่ัญ่่�ป็ุ่ น เดนิที่างไป็จ่ีนในเด่อนต่ลุาคม พ.ศ. 2561 
การัใชุ้อิที่ธิพลที่างการัเงินเพ่�อลบัการักลา่วถูงึญ่่�ป็ุ่ นในภาพยนต่ร์ัท่ี่�คาดวา่
จีะเป็็นท่ี่�นิยมในหมูผู่่้ชุมชุาวจ่ีนจีงึเป็็นเร่ั�องเหมาะส่ม เน่�องจีากจ่ีนมองวา่

เป็็นการัเคล่�อนไหวที่าง
อ�านาจี ความต่งึเคร่ัยด
รัะหวา่งพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีนกบััไต้่หวนัยิ�งชุดัเจีน
มากขึ �น พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีนมองวา่ไต้่หวนัเป็็นดนิ
แดนส่ว่นหนึ�งของต่น และ
ป็ฏิิเส่ธการัอ้างส่ทิี่ธิ�หร่ัอ
การัรัับัรัองใด ๆ ท่ี่�แส่ดงวา่
ไต้่หวนัเป็็นป็รัะเที่ศเอกรัาชุ

2563

ทวิิตเตอร์

ทวิ
ิตเ
ตอ
ร์

ภาพิย่นตุ้รื่:์ เอเวอเรสต์์ มนุษย์์
หิิมะเพ่ื่�อนรกัั (2562)

ก่ารัเปลี�ยนโค้รังเรั่�อง: เพิร์ัลส่ต่ดูโิอ ซิึ�งต่ั �งอยู่
ในป็รัะเที่ศจ่ีนใชุ้เวลาหนึ�งป่็ร่ัวมงานกบััดร่ัมเวิกส์่
แอนิเมชุนั เพ่�อส่ร้ัางภาพยนต่ร์ัแอนิเมชุนัเร่ั�อง  
เอเวอเรัส์ต์ มนษุัย์หิมะเพ่�อนรักั อ่กเวอร์ัชุนัหนึ�งท่ี่�
กองเซิน็เซิอร์ัของจ่ีนจีะอนมุตั่ใิห้ออกฉาย เพิร์ัลส่ตู่
ดโิอที่�างานเพ่�อเป็ล่�ยนมกุต่ลกและภมิูหลงัของต่วั
ละครั ต่ามข้อมลูของบัสิ่เนส่ อินไซิเดอร์ั 

บัางท่ี่การัแส่ดงอิที่ธิพลของจ่ีนท่ี่�ยิ�งใหญ่่ท่ี่�ส่ดุอาจี
อยูใ่นฉากท่ี่�แส่ดงแผ่นท่ี่�ของเอเชุ่ยต่ะวนัออก โดยม่
เส้่นป็รัะเก้าเส้่นของจ่ีน (ในภาพ) ในที่ะเลจ่ีนใต้่ เอ
เวอเรัส่ต์่ มนษุย์หิมะเพ่�อนรััก เป็็นภาพยนต่ร์ัเร่ั�อง
แรักท่ี่�ส่ร้ัางร่ัวมกนัรัะหวา่งบัริัษัที่ดร่ัมเวิกส์่ของ
ส่หรััฐฯ และเพิร์ัลส่ต่ดูโิอของจ่ีน ต่ามรัายงานจีาก 
บัสิ่เนส่ อินไซิเดอร์ั ที่ั �งน่ � ไมม่่การักลา่วถูงึเส้่นป็รัะ
เก้าเส้่นในเน่ �อเร่ั�องของภาพยนต่ร์ัและไมม่่การัรัะบัุ
เหต่ผุ่ลท่ี่�ใส่เ่ข้ามา  

เห้ตุุใดจีึงสิำาค้ัญ: ที่ะเลจ่ีนใต้่เป็็นนา่นน� �าท่ี่�ม่ความ
ส่�าคญั่ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ั จ่ีนได้ส่ร้ัางส่ิ�งป็รัะดษิฐ์ขึ �น
ในบัริัเวณ์พ่ �นท่ี่�พิพาที่แหง่น่ � เพ่�อพยายามหกัล้าง
การัอ้างส่ทิี่ธิ�ในที่รััพยากรัของป็รัะเที่ศคูก่รัณ่์อ่�น ๆ 
มาเลเซ่ิยป็ฏิิเส่ธท่ี่�จีะอนญุ่าต่ให้ภาพยนต่ร์ัเร่ั�องน่ �
ออกฉาย เว้นแต่จ่ีะลบัแผ่นท่ี่�ออก ที่างการัเว่ยดนาม
ป็ฏิิเส่ธภาพยนต่ร์ัเร่ั�องน่ �เชุน่กนั ส่ว่นในฟิิลปิ็ปิ็นส์่ เจ้ีา
หน้าท่ี่�เร่ัยกร้ัองให้ม่การัคว��าบัาต่รั จ่ีนยงัคงอ้างส่ทิี่ธิ�

ในที่ะเลจ่ีนใต้่แขง่กบััหลายป็รัะเที่ศในภมิูภาค ใน
เด่อนกรักฎีาคม พ.ศ. 2559 ศาลรัะหวา่งป็รัะเที่ศ
ได้ต่ดัส่นิให้การัอ้างส่ทิี่ธิ�ด้วยเส้่นป็รัะเก้าเส้่นของจ่ีน
ในที่ะเลจ่ีนใต้่ท่ี่�ม่มลูคา่ส่งู ซิึ�งครัอบัคลมุพ่ �นท่ี่�ภายใน
เขต่เศรัษฐกิจีพิเศษของฟิิลปิ็ปิ็นส์่ เป็็นโมฆะ แต่่
รััฐบัาลจ่ีนป็ฏิิเส่ธค�าต่ดัส่นิดงักลา่วซิึ�งขาดกลไกการั
บังัคบััใชุ้

ดรีมเวิิกส์/ทวิิตเตอรี 
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ภาพิย่นตุ้รื่:์ จอมเวท็ย์์มหิากัาฬ (2559)

ก่ารัเปลี�ยนโค้รังเรั่�อง: โครังเร่ั�องจีากหนงัส่่อการ์ัต่นู
ต้่นฉบับััของเร่ั�องจัอมเวทย์มหากาฬ ม่ต่วัละครัท่ี่�ชุ่�อวา่ แอน 
เชุ่ยนวนั ชุาวนาผู่้ รัักส่งบัท่ี่�เกิดในคามาร์ัที่ชัุ หมูบ้่ัานในดนิ
แดนท่ี่�ซิอ่นอยูใ่นเท่ี่อกเขาหิมาลยั ซิึ�งปั็จีจีบุันัรู้ัจีกักนัในชุ่�อ
ทิี่เบัต่ การัดดัแป็ลงภาพยนต่ร์ัของมาร์ัเวลส่ต่ดูโิอได้เล่อก
นางทิี่ลดา ส่วินต่นั นกัแส่ดงหญิ่งชุาวองักฤษ (ภาพใน
โป็ส่เต่อร์ัของภาพยนต่ร์ั) มารัับับัที่บัาที่ดงักลา่ว จีงึชุว่ยให้
โครังเร่ั�องไมต้่่องส่่�อถูงึทิี่เบัต่

เห้ตุุใดจึีงสิำาคั้ญ: พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและกองที่พัจ่ีนเข้า
ยดึครัองทิี่เบัต่ใน พ.ศ. 2494 และม่ผู่้ ท่ี่�ไมใ่ชุชุ่าวจ่ีนจี�านวน
มากเชุ่�อวา่ทิี่เบัต่ควรัได้รัับัเอกรัาชุหร่ัอการัป็กครัองต่นเองได้
มากขึ �น ต่ามรัายงานของหนงัส่่อพิมพ์เดอะนิวยอร์ักไทมส์์
"แอนเชุ่ยนวนัม่ต้่นก�าเนิดมาจีากทิี่เบัต่ ดงันั �น หากคณุ์
ยอมรัับัวา่ทิี่เบัต่เป็็นส่ถูานท่ี่�แหง่หนึ�งและเขาเป็็นชุาวทิี่เบัต่ 
ก็เส่่�ยงท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนจีะพดูวา่ 'น่� คณุ์รู้ัจีกัป็รัะเที่ศท่ี่�ดหูนงัมาก
ท่ี่�ส่ดุป็รัะเที่ศหนึ�งในโลกหร่ัอเป็ลา่ เรัาจีะไมฉ่ายภาพยนต่ร์ั
ของคณุ์ เพรัาะคณุ์เล่อกท่ี่�จีะยุง่เก่�ยวกบััการัเม่อง'" นายซ่ิ. โรั
เบัร์ิัต่ คาร์ักิล ผู่้ เข่ยนบัที่ภาพยนต่ร์ัเร่ั�องจัอมเวทย์มหากาฬ 
อธิบัายไว้ในพอดคาส่ต์่เด่อนเมษายน พ.ศ. 2559 ใน 
DoubleToasted.com เก่�ยวกบััการัต่ดัส่นิใจีเป็ล่�ยน
ชุาต่ิพนัธุ์ของแอนเชุ่ยนวนั

มาร์เวลสตูดิโิอ/อินสตูาแกร์ร์ม
ภาพิย่นตุ้รื่:์ ไอรอนแมน 3 (2556)

ก่ารัเปลี�ยนโค้รังเรั่�อง: ผู่้ชุมไอรัอนแมน 3 ในจ่ีนได้ดฉูาก
พิเศษท่ี่�ไมไ่ด้ฉายนอกป็รัะเที่ศ รัายงานของบัสิ่เนส่ อินไซิเดอร์ั 
รัะบัวุา่ ความจีริังแล้วม่การัเพิ�มการัแส่ดงผ่ลติ่ภณั์ฑ์์อ่กส่่�นาท่ี่
ในภาพยนต่ร์ัมาร์ัเวลเร่ั�องน่ � ซิึ�งมาร์ัเวลส่ต่ดูโิอร่ัวมส่ร้ัางกบััด่
เอม็จ่ี เอน็เต่อร์ัเที่นเมนต์่ ซิึ�งเป็็นบัริัษัที่ผู่้จีดัจี�าหนา่ยส่ญั่ชุาต่ิ
จ่ีน หนงัส่่อพิมพ์เดอะนิวยอร์ักไทมส์์รัายงานวา่ ในฉบับััภาษา
จ่ีน ยงัม่การัเพิ�มการัเปิ็ดต่วัภาพยนต่ร์ัด้วยค�าถูามวา่ "ไอรัอน
แมนใชุ้อะไรัฟ่ิ�นฟิพูลงังานของเขา" ค�าต่อบัป็รัากฏิขึ �นพร้ัอม
กบััค�าวา่ กู่ล่� ดโูอ ซิึ�งเป็็นย่�ห้อเคร่ั�องด่�มนมในป็รัะเที่ศจ่ีน ใน 
พ.ศ. 2555 ผู่้ผ่ลติ่เคร่ั�องด่�มรัายน่ �ได้ยกเลกิการัขายเคร่ั�องด่�ม
ส่ตู่รัส่�าหรัับัที่ารักเน่�องจีากม่ส่ารัป็รัอที่เจ่ีอป็น ต่อ่มารััฐบัาลจ่ีน
ได้เริั�มรัณ์รังค์เพ่�อส่ร้ัางความมั�นใจีให้แก่ผู่้ป็กครัองวา่ นมของ
บัริัษัที่ดงักลา่วม่ความป็ลอดภยัจีริัง ๆ ต่ามรัายงานของบัสิ่ซิิ
เนส่ อินไซิเดอร์ั ส่ิ�งพิเศษอ่�น ๆ ในเวอร์ัชุนัภาษาจ่ีน ได้แก่ เดก็
นกัเร่ัยนชุาวจ่ีนท่ี่�เชุ่ยร์ัไอรัอนแมน การัจีดัวางผ่ลติ่ภณั์ฑ์์เคร่ั�อง
ใชุ้ไฟิฟ้ิาของจ่ีนในฉาก และการัใชุ้ยาจ่ีนเพ่�อชุว่ยเหล่อไอรัอน
แมน ต่ามข้อมลูของบัสิ่ซิเินส่ อินไซิเดอร์ั

เห้ตุุใดจึีงสิำาคั้ญ: การัจี�าหนา่ยต่ัว๋ภาพยนต่ร์ัของจ่ีนให้ผ่ล
ก�าไรัมหาศาล ต่ามรัายงานของเวบ็ัไซิต์่ขา่วบันัเทิี่ง Vulture.
com รัะบัวุา่ ในเวลาท่ี่�ไอรัอนแมน 3 ม่ก�าหนดเปิ็ดต่วั จ่ีนก็
แซิงหน้าญ่่�ป็ุ่ นในฐานะต่ลาดจี�าหนา่ยต่ัว๋ภาพยนต่ร์ัท่ี่�ใหญ่่
เป็็นอนัดบััส่องของโลกรัองจีากส่หรััฐอเมริักาแล้ว ซิึ�งนั�นที่�าให้
จ่ีนม่ส่ทิี่ธิ�ม่เส่่ยงที่างเศรัษฐกิจีมากขึ �นในเร่ั�องภาพยนต่ร์ัฮอล
ล่วดู อ่กที่ั �งยงัอาจีเพิ�มแรังกดดนัให้ผู่้ผ่ลติ่ภาพยนต่ร์ัร่ัวมม่อ
กบัับัริัษัที่ของจ่ีน และน้อมรัับัความต้่องการัของจ่ีนในการัแต่ง่
เร่ั�องรัาวให้เข้าข้างจ่ีนมากยิ�งขึ �น
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นายสแตน ลี ีผู้้�สร้�าง เข้�าร่้วมการ้ฉายภาพยนตร์้ฮอลีลีว้ีดร้อบปฐมทัศัน์เร่้�องไอรอนแมน 3
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ภาพิย่นตุ้รื่:์ พิื่กัเซล (2558)

ก่ารัเปลี�ยนโค้รังเรั่�อง: บัที่ภาพยนต่ร์ัแอนิเมชุนัแนวต่ลก พ.ศ. 2556 ของ
โซิน่�เร่ั�องพิกเซิล ม่ฉากท่ี่�มนษุย์ต่า่งดาวรัะเบัดิโพรังเข้าไป็ในก�าแพงเม่องจ่ีน

"แม้วา่การัเจีาะชุอ่งบันก�าแพงเม่องจ่ีนอาจีไมเ่ป็็นปั็ญ่หา ต่รัาบัใดท่ี่�มนั
เป็็นส่ว่นหนึ�งของป็รัากฏิการัณ์์ที่ั�วโลก แต่จ่ีริัง ๆ ก็ไมจ่ี�าเป็็นเพรัาะจีะไมส่่ง่ผ่ล
ด่ต่อ่การัน�าเข้าฉายในจ่ีน ฉะนั �น ฉนัจีงึไมแ่นะน�าให้ที่�าเชุน่นั �น" นางหล่� เฉา 
ต่วัแที่นหลกัของบัริัษัที่โซิน่�พิคเจีอร์ัส่ในจ่ีน เข่ยนในอ่เมลป็รัะจี�าเด่อนธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 ถูงึผู่้บัริัหารัรัะดบััส่งูของโซิน่� ต่ามรัายงานของรัอยเต่อร์ั ผู่้บัริัหารั
ของโซิน่�กงัวลกบััการัน�าภาพยนต่ร์ัออกฉายในจ่ีน รัอยเต่อร์ัรัายงาน การั
รัะเบัดิหลมุท่ี่�ก�าแพงเม่องจ่ีนจีงึเป็ล่�ยนเป็็นให้มนษุย์ต่า่งดาวโจีมต่่ที่ชัุมาฮาล
ของอินเด่ย อนสุ่าวร่ัย์วอชิุงต่นั และบัางส่ว่นของนครันิวยอร์ักแที่น

เห้ตุุใดจีึงสิำาค้ัญ: อ่เมลของนางหล่�เป็็นหนึ�งในอ่เมลและเอกส่ารัลบััของ
โซิน่�หลายหม่�นฉบับััท่ี่�ถูกูเจีาะข้อมลูและเผ่ยแพร่ัสู่ส่่าธารัณ์ชุนเม่�อป็ลาย 
พ.ศ. 2557 รัายงานของรัอยเต่อร์ัรัะบัวุา่ เจ้ีาหน้าท่ี่�รััฐของจ่ีนและผู่้บัริัหารั
ในอตุ่ส่าหกรัรัมภาพยนต่ร์ัป็ฏิิเส่ธท่ี่�จีะแส่ดงความคดิเหน็ในกรัณ่์น่ � เอกส่ารั
ดงักลา่วเปิ็ดเผ่ยถูงึการัส่นที่นาจี�านวนมากเก่�ยวกบััแนวที่างท่ี่�โซิน่�ส่ามารัถู
เป็ล่�ยนแป็ลงการัผ่ลติ่เป็็นแบับัอ่�น เพ่�อให้ภาพยนต่ร์ัเป็็นท่ี่�พอใจีของเจ้ีาหน้าท่ี่�
จ่ีนมากขึ �นและผ่า่นการัอนมุตั่ิจีากกองเซิน็เซิอร์ั 

"อ่เมลของโซิน่�ที่�าให้เรัาเหน็ภาพเบ่ั �องหลงัวา่ ส่ต่ดูโิอภาพยนต่ร์ัชุั �นน�าท่ี่�
ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุแหง่หนึ�งในโลกม่การัเซิน็เซิอร์ัต่นเองมากเพ่ยงใด จีากการัท่ี่�ผู่้บัริัหารั
พยายามจีะคาดการัณ์์วา่เจ้ีาหน้าท่ี่�ในรััฐบัาลจ่ีนจีะม่ป็ฏิิกิริัยาต่อบัรัับัอยา่งไรั
ต่อ่การัผ่ลติ่ของบัริัษัที่" รัอยเต่อร์ัรัะบั ุ"การัแลกเป็ล่�ยนข้อความภายในยงั
แส่ดงให้เหน็อ่กวา่ ฮอลล่วดูต้่องพึ�งพาผู่้ชุมในจ่ีนอยา่งมาก"

การัต่ดัฉากก�าแพงเม่องจ่ีนออกจีากภาพยนต่ร์ัเร่ั�องพิกเซิล แส่ดงให้เหน็วา่
ผู่้ชุมที่ั�วโลกต้่องรัับัมาต่รัฐานท่ี่�ก�าหนดโดยจ่ีน "ซิึ�งม่รััฐบัาลท่ี่�ไมย่อมรัับัเส่ร่ัภาพ
อนัเป็็นลกัษณ์ะท่ี่�ที่�าให้ฮอลล่วดูรุ่ังเร่ัอง" รัอยเต่อร์ัรัายงาน

นายคริิส โคลัมับััส ผู้้�กำำากำบััภาพยนตร์ิ เข้�าร่ิวมงานเปิิดตวัภาพยนตร์ิพิกิเซล ที่่�นครินิวยอร์ิกำ  รอยเตอร์

ภาพิย่นตุ้รื่:์ มหิาวิบััติ์สงคราม Z 
(2556)

ก่ารัเปลี�ยนโค้รังเรั่�อง: นายแมก็ซ์ิ บัรูัคส์่ ผู่้ เข่ยน ต่ั �งใจี
เล่อกจ่ีนให้เป็็นจีดุเกิดเหต่ใุนนวนิยายของต่นเร่ั�องมหาวิบติั
ส์งคัรัาม Z ใน พ.ศ. 2549 

"ในนิยายซิอมบ่ั �ครัองโลกของผ่ม จีะม่ผู่้ ป่็วยด้วยโรัคชุนิด
ใหมท่่ี่�ไมม่่ใครัรู้ัจีกัป็รัากฏิต่วัขึ �นในท่ี่�แหง่หนึ�งของป็รัะเที่ศจ่ีน 
รััฐบัาลรัับัม่อด้วยการัปิ็ดขา่วการัต่ดิเชุ่ �อโดยขม่ขูแ่พที่ย์หลาย
คนท่ี่�พยายามจีะออกมาเต่่อน การัป็กปิ็ดเชุน่นั �นที่�าให้ไวรััส่
แพร่ัไป็ที่ั�วป็รัะเที่ศ จีากนั �นก็ข้ามพรัมแดนไป็ยงัป็รัะเที่ศอ่�น ๆ 
ที่ั�วโลก" นายบัรูัคส์่กลา่วในบัที่ความแส่ดงความคิดเหน็ท่ี่�
ม่ชุ่�อวา่ "จ่ีนก่ดกนันิยายแนวดสิ่โที่เป่็ยของผ่มเก่�ยวกบััวิธ่การั
ท่ี่�รัะบับัของจ่ีนที่�าให้เกิดการัรัะบัาด" ซิึ�งลงในหนงัส่่อพิมพ์
เดอะวอชิั่งตนัโพส์ต์เม่�อเด่อนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 "ฟัิงดู
คุ้น ๆ ไหม"

นายบัรูัคส์่กลา่วต่อ่ไป็วา่ต่นเล่อกจ่ีนด้วยเหต่ผุ่ลบัาง
ป็รัะการั "ต่อนท่ี่�ผ่มคดิเร่ั�องรัาวต้่นก�าเนิดเก่�ยวกบััการัรัะบัาด
ในนิยาย การัเล่อกป็รัะเที่ศท่ี่�ม่ป็รัะชุากรัมหาศาลหร่ัอม่การั
ป็รัับัป็รุังเคร่ัอขา่ยการัขนส่ง่ให้ที่นัส่มยัอยา่งรัวดเร็ัวนั �นไม่
เพ่ยงพอ ผ่มต้่องการัป็รัะเที่ศท่ี่�ป็กครัองด้วยรัะบัอบัเผ่ดจ็ีการั
ซิึ�งควบัคมุส่่�ออยา่งเข้มงวด การัปิ็ดหปิู็ดต่าส่าธารัณ์ชุนจีะ
ที่�าให้โรัครัะบัาดของผ่มม่เวลาแพร่ักรัะจีาย โดยเริั�มจีาก
ป็รัะชุากรัในป็รัะเที่ศก่อน จีากนั �นจีงึลามไป็ยงัป็รัะเที่ศอ่�น ๆ 
กวา่ที่ั �งโลกจีะรู้ัวา่เกิดอะไรัขึ �นก็ส่ายเกินแก้ หายนะร้ัายแรัง
เกินหยดุยั �งจีะบังัเกิด และมนษุย์จีะต้่องต่อ่สู่้ เพ่�อเอาชุ่วิต่รัอด"

อาจีมองได้วา่การัรัะบัาดของโควิด-19 เป็็นเร่ั�องจีริัง
รัาวกบัันิยายเร่ั�องน่ �อยา่งนา่ป็รัะหลาด 

จ่ีนได้ส่ั�งห้ามต่่พิมพ์หนงัส่่อดงักลา่ว และกลุม่คนท่ี่�นาย
บัรูัคส์่เอย่ถูงึโดยรัะบัเุพ่ยงวา่เป็็น "ผู่้ ร่ัวมงานในต่า่งป็รัะเที่ศ" 
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ขอให้เขาลบัที่กุบัที่ท่ี่�เก่�ยวข้องกบััจ่ีนออก 
เพรัาะอาจีม่เน่ �อหาท่ี่�ออ่นไหวที่างการัเม่อง 
แต่เ่ขาป็ฏิิเส่ธ 

นายแบัรัด พิต่ต์่ รัับับัที่เป็็นต่วัละครัหลกั
ในภาพยนต่ร์ัชุ่�อเด่ยวกนัท่ี่�ฉายเม่�อ พ.ศ. 
2556 ท่ี่�ดดัแป็ลงมาจีากนิยายเร่ั�องน่ � ผู่้
บัริัหารัของพารัาเมาท์ี่ได้เล่อกท่ี่�จีะไมชุ่่ �วา่จ่ีน
เป็็นต้่นก�าเนิดของการัรัะบัาดท่ี่�ก่อให้เกิดเหตุ่
ซิอมบ่ั �คลั�งครัองโลก ซิึ�งต่า่งจีากท่ี่�นายบัรูัคส์่
เล่อก

 
เห้ตุุใดจีึงสิำาค้ัญ: นกัวิจีารัณ์์บัางคนกลา่ว
วา่ แคก่ารัพดูวา่จ่ีนเป็็นต้่นก�าเนิดของการั
รัะบัาดในภาพยนต่ร์ัดงักลา่วก็อาจีที่�าให้ป็ม
ของเร่ั�องได้คะแนนต่ดิลบัแล้ว ซิึ�งแส่ดงให้
เหน็วา่ แม้กรัะที่ั�งรัายละเอ่ยดแงล่บัท่ี่�เลก็
ท่ี่�ส่ดุยงัที่�าให้กองเซิน็เซิอร์ัของจ่ีนส่ั�งห้ามฉาย
ภาพยนต่ร์ัได้ นกัวิจีารัณ์์อ่กส่ว่นยงัชุ่ �ให้เหน็
ถูงึผ่ลกรัะที่บัท่ี่�จีะคงอยูไ่ป็อ่กนานจีากการั
ม่ส่ว่นร่ัวมในโครังการัท่ี่�ไมไ่ด้รัับัการัอนมุตั่ิ
จีากจ่ีน เชุน่ การัท่ี่�
นายพิต่ต์่แส่ดงน�า
ในภาพยนต่ร์ัเร่ั�อง 
7 ปี โลกไม่มีวนั
ล่ม ท่ี่�ฉายเม่�อ พ.ศ. 
2540 และจ่ีนส่ั�ง
ห้ามฉายภาพยนต่ร์ั
ดงักลา่ว บ้ัางก็วา่
นายพิต่ต์่ถูกูส่ั�ง
ห้ามเดินที่างไป็จ่ีน
เน่�องจีากร่ัวมแส่ดง
ในภาพยนต่ร์ัเร่ั�องน่ �

นายแม็ก็ซ์์ บรููคส์์ นัก

เขียีน ถือืหนังสื์อขีอง

ตนขีณะเดินิทางม็าถืงึ

งานฉายภาพยนตร์ูเรืู�อง

มหาวิบิััติิสงคราม Z รูอบ

ปฐม็ทศัน์ที�นครูนิวยอร์ูก

ภาพบน: ทมี็นักแส์ดิง 

นายแบรูดิ พติต์ (ขีวา) 

และนางแองเจลนีา โจล ีคู�

หม็ั�นในขีณะนั�น เดินิทาง

ม็าถืงึงานฉายภาพยนตร์ู

เรืู�องมหาวิบิััติิสงคราม 

Z รูอบปฐม็ทศัน์ที�กรุูง

เบอร์ูลนิ

รอยเตอร์

ก่ารัเปลี�ยนโค้รังเรั่�อง: บัที่ต้่นฉบับััของ
ภาพยนต่ร์ัเร่ั�อง หน่วยรับพนัธุ์ส์ายฟ� า ใน 
พ.ศ. 2555 ซิึ�งเป็็นภาพยนต่ร์ัปั็ดฝุ่ นจีาก
เวอร์ัชุนัเดมิใน พ.ศ. 2527 เดนิเร่ั�องให้
กองที่พัจ่ีนรุักรัานส่หรััฐอเมริักา ที่นัท่ี่ท่ี่�เกิด
กรัะแส่ต่อ่ต้่านจีากส่่�อท่ี่�ควบัคมุโดยพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน ผู่้ผ่ลติ่ภาพยนต่ร์ัท่ี่�เอม็จ่ีเอม็
จีงึเป็ล่�ยนให้กองที่พัเกาหล่เหน่อ 
เป็็นต่วัร้ัายแที่น 

โกลบอลไทมส์์ หนงัส่่อพิมพ์ท่ี่�ด�าเนิน
การัโดยรััฐของจ่ีน ต่่พิมพ์บัที่บัรัรัณ์าธิการั
ส่องฉบับััท่ี่�กลา่วหาฮอลล่วดูวา่ "ยดัเย่ยดบัที่
ป่็ศาจี" และ "ป็ลกูฝังเมลด็พนัธ์แุหง่ความเป็็น
ป็ฏิิปั็กษ์ต่อ่จ่ีน" ต่ามรัายงานของ DailyMail.
com ภาพยนต่ร์ัใน พ.ศ. 2527 ม่เน่ �อเร่ั�อง
หลกัอยูท่่ี่�การัรุักรัานของกองที่พัโซิเว่ยต่ 

เอม็จ่ีเอม็รัายงานวา่ ได้ทีุ่ม่งบัป็รัะมาณ์ 1 
ล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 30 ล้านบัาที่) 
เพ่�อป็รัับัเป็ล่�ยนส่ญั่ลกัษณ์์ของจ่ีนและแที่นท่ี่�
ด้วยต่รัาส่ญั่ลกัษณ์์ของเกาหล่เหน่อด้วยรัะบับั
ดิจิีที่ลัชุนิดเฟิรัมต่อ่เฟิรัม 

"แม้ป็รัะเที่ศคอมมิวนิส่ต์่แหง่น่ �จีะขึ �นชุ่�อ
วา่ม่ความส่ามารัถูที่างด้านนิวเคล่ยร์ั แต่เ่หน็
ได้ชุดัวา่คนใหญ่่คนโต่ของฮอลล่วดูคดิวา่ ให้
คนเถู่�อนในต่ะวนัออกไกลเป็็นฝ่ายโกรัธแค้น 
ด่กวา่จีะส่ร้ัางความขุน่เค่องให้ยกัษ์ใหญ่่ด้าน
เศรัษฐกิจีในภมิูภาคแหง่น่ �" DailyMail.com 
รัายงานในขณ์ะท่ี่�ภาพยนต่ร์ัออกฉาย

เน่�องจีากถูกูวิพากษ์วิจีารัณ์์อยา่งหนกั 
ภาพยนต่ร์ัเร่ั�องหน่วยรับพนัธุ์ส์ายฟ� าจีงึถูกู
ดองไว้ถูงึส่องป่็หลงัจีากส่ร้ัางเส่ร็ัจี และต่อ่
มาบัริัษัที่ก็ป็รัะกาศล้มละลายก่อนท่ี่�จีะม่การั
เป็ล่�ยนเส้่นเร่ั�องหลกัในท้ี่ายท่ี่�ส่ดุ   

"แม้วา่การัเป็ล่�ยนส่ญั่ลกัษณ์์ของจ่ีนเป็็น
เกาหลเ่หน่อจีะที่�าได้งา่ยเพ่ยงเคาะแป้็นพิมพ์ไม่
ก่�ครัั �ง แต่ม่่ต้่นที่นุส่งูมาก" DailyMail.com รัะบั ุ
"และต่วัร้ัายต่วัใหมท่่ี่�เลอ่กมาก็ที่�าให้เกิดค�าถูาม
ท่ี่�ส่�าคญั่ นั�นค่อ ป็รัะเที่ศท่ี่�ม่ป็รัะชุาชุนอดอยาก 
24 ล้านคนจีะข้ามมหาส่มทุี่รัมาเพ่�อรุักรัาน
ป็รัะเที่ศท่ี่�ม่ชุาวอเมริักนั 313 ล้านคนซิึ�งกินด่
อยูด่่ม่อาวธุครับัม่อไป็ที่�าไมและที่�าได้อยา่งไรั"

นายซ่ิ. โที่มสั่ โฮเวลล์ นกัแส่ดงชุายซิึ�งแส่ดง
น�าในภาพยนต่ร์ัฉบับัั พ.ศ. 2527 เหน็บัแนม

การัเป็ล่�ยนบัที่ภาพยนต่ร์ัฉบับััปั็ดฝุ่ นในการัให้
ส่มัภาษณ์์กบััหนงัส่อ่พิมพ์ย้เอส์เอท้เดย์ 

"วา่กนัต่รัง ๆ นะครัับั เรัาที่กุคนรู้ัอยูแ่ล้ววา่
เกาหล่เหน่อมารุักรัานเรัาไมไ่ด้" นายโฮเวลล์
กลา่ว "เร่ั�องน่ �จีะเกิดขึ �นได้อยา่งไรั ผ่มวา่แบับั 
น่ �ง่�เงา่ส่ดุ ๆ เลย"

เห้ตุุใดจึีงสิำาคั้ญ: ความร่ัวมม่อรัะหวา่ง
ป็รัะเที่ศอาจีมาพร้ัอมข้อผ่กูมดัและส่มัป็ที่าน
บัางอยา่ง ซิึ�งเป็็นบัที่เร่ัยนรัาคาแพงท่ี่�ผู่้ผ่ลติ่
ภาพยนต่ร์ันกัรับพนัธุ์ส์ายฟ� าได้เร่ัยนรู้ัเม่�อม่
การัเปิ็ดเผ่ยกรัะบัวนการัส่ร้ัางภาพยนต่ร์ั "ต่อน
ท่ี่�เรัาส่ร้ัางภาพยนต่ร์ัเร่ั�องน่ � ส่ถูานการัณ์์ต่า่ง
กนัมาก" คนวงในของเอม็จ่ีเอม็ซิึ�งไมเ่ปิ็ดเผ่ย
ชุ่�อกลา่วกบััเวบ็ัไซิต์่ขา่วบันัเทิี่ง Vulture.com 
"เรัาม่กองที่นุป้็องกนัความเส่่�ยงเป็็นเจ้ีาของที่นุ 
และเรัาที่�าอะไรัก็ได้ท่ี่�อยากที่�า"

ที่วา่ส่ต่ดูโิอแหง่น่ �ล้มละลายก่อนท่ี่�
ภาพยนต่ร์ัจีะเข้าฉาย เม่�อโซิน่�พิคเจีอร์ัส่เข้ามา
รัับัชุว่งต่อ่ด้านการัจีดัจี�าหนา่ย ความส่มัพนัธ์
ของบัริัษัที่แหง่น่ �กบััจ่ีนจีงึเข้ามาม่บัที่บัาที่ 
Vulture.com รัายงาน "ความจีริังก็ค่อ" คน
วงในของเอม็จ่ีเอม็อ่กรัายซิึ�งไมเ่ปิ็ดเผ่ยชุ่�อ
กลา่วกบัั Vulture "ไมม่่บัริัษัที่ข้ามชุาต่แิหง่ใด
จีะกล้าที่�าให้จ่ีนโกรัธ"  o

ภาพิย่นตุ้รื่:์ หิน่วย์รบัพัื่นธ์ุุ์สาย์ฟ้้า (2555)

วิิกิิพีีเดีีย
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คัวาม่สั่ม่พัิ่นธ์ที่างเศรษฐกิจีระหว่างส่หรัฐฯ กับี
จีีนดเูหม่อนจีะมาถูงึจีดุเป็ล่�ยน ขณ์ะท่ี่�การัพฒันาของส่าธารัณ์รััฐ
ป็รัะชุาชุนจ่ีนและการัเป็็นผู่้น�าของนายส่ ่จิี �นผิ่ง เลขาธิการัพรัรัค ที่�าให้
ความท้ี่าที่ายด้านเศรัษฐกิจีและความมั�นคงส่งูขึ �น แล้วอะไรัค่อค�า
ต่อบัส่�าหรัับันโยบัายท่ี่�เป็็นไป็ได้และม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพมากท่ี่�ส่ดุกนัแน ่
แนวที่างหนึ�งค่อใชุ้การัเจีรัจีาต่อ่รัองที่างเศรัษฐกิจีและการัม่ส่ว่นร่ัวม
ที่างการัที่ตู่ เพ่�อโน้มน้าวให้คณ์ะป็กครัองของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน
เดนิหน้าสู่เ่ศรัษฐกิจีต่ลาดแบับัต่ะวนัต่ก พร้ัอมกบััอยูร่่ัวมกนัภายใต้่
ส่ถูานภาพที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�เป็็นอยู ่แต่ข้่อถูกเถู่ยงท่ี่�ต่ามมารัะบัวุา่
ไมม่่ต่วัเลอ่กน่ �แล้ว นโยบัายด้านเศรัษฐกิจีและความมั�นคงของจ่ีนได้
พฒันามาไกลเกินไป็ ในแงข่องทิี่ศที่างการัยกรัะดบััส่ถูานภาพที่าง
เศรัษฐกิจีและภมิูรััฐศาส่ต่ร์ั และนายส่มุ่ง่มั�นต่อ่การัพลกิผ่นัดงักลา่ว
มากกวา่ผู่้ด�ารังต่�าแหนง่ก่อนหน้าอยา่งเหน็ได้ชุดั

นโยบีายด้านเศรษฐกิจีและคัวาม่มั่�นคังข้อิงนายสี่ 
เม่�อนายส่่ขึ �นสู่ต่่�าแหนง่ใน พ.ศ. 2555 ก็ได้รัับัชุว่งเศรัษฐกิจีต่ลาด
ท่ี่�น�าโดยรััฐซิึ�งเต่ิบัโต่อยา่งรัวดเร็ัว ควบัคูไ่ป็กบััการัป็รัับัป็รุังกองที่พั
ป็ลดป็ลอ่ยป็รัะชุาชุนจ่ีนให้ที่นัส่มยัอยา่งรัวดเร็ัว แม้วา่การัเต่ิบัโต่
ที่างเศรัษฐกิจีของจ่ีนป็รัะมาณ์ร้ัอยละ 10 ต่อ่ป่็นบััต่ั �งแต่ ่พ.ศ. 
2522 จีะพึ�งพาต่ลาดและภาคเอกชุนท่ี่�ไมห่ยดุนิ�งและม่นวตั่กรัรัม
มากขึ �นเร่ั�อย ๆ แต่จ่่ีนยงัคงรัักษาบัที่บัาที่ผู่้น�าของรััฐในการัป็กป้็อง
การัควบัคมุและเส่ถู่ยรัภาพที่ั �งด้านเศรัษฐกิจีและการัเม่องเอาไว้

ในขณ์ะท่ี่�หลายฝ่ายคาดหวงัวา่นายส่จ่ีะกลบััมาให้ความส่�าคญั่กบัั
การัพฒันาท่ี่�อิงต่ามต่ลาดอ่กครัั �ง แต่เ่ขากลบััเพิ�มการัควบัคมุรััฐเป็็น
ส่องเที่า่แที่น นายส่ใ่ชุ้กฎีรัะเบ่ัยบัและการัอดุหนนุส่นิเชุ่�อ เพ่�อส่นบััส่นนุ
รััฐวสิ่าหกิจีและบัริัษัที่เอกชุนขนาดใหญ่่ท่ี่�ม่ส่ายส่มัพนัธ์อนัด่ต่อ่กนั 
มากกวา่บัริัษัที่เอกชุนขนาดกลางและขนาดเลก็ รัวมถูงึบัริัษัที่ต่า่งชุาต่ิ

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั

ดรั. เชุล โฮโรัวิที่ซ์ิ/มหาวิที่ยาลยัวิส่คอนซินิ-มิลวอก่

คัวาม่ขั้ดแย้ง 
ที่างเศรษฐกิจี

ข้อิงิสหรัฐฯ กับจนีิ 

คัวาม่ขั้ดแย้ง 
ที่างเศรษฐกิจี

ข้อิงิสหรัฐฯ กับจนีิ 
ผู้ลกรัะทบต่อคัวามมั�นคังในอินโดแปซิิฟิก
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นอกจีากน่ � นายส่่ยงัส่านต่อ่ความพยายามของผู่้น�าคนก่อนท่ี่�
ให้เพิ�มการัใชุ้เงินในคลงัของรััฐเพ่�อยกรัะดบััเศรัษฐกิจีของจ่ีน คณ์ะ
กรัรัมการัที่บัที่วนด้านเศรัษฐกิจีและความมั�นคงส่หรััฐฯ-จ่ีนเน้นย� �าถูึง 
“แผ่นบัรูัณ์าการัที่กุหน่วยงานของภาครััฐเพ่�อบัรัรัลคุวามเหน่อกวา่ด้าน
เที่คโนโลย่ขั �นส่งู” ดงันั �น แผ่นเมดอินไชุน่า พ.ศ. 2568 จีงึพยายาม
ส่ร้ัางการัพึ�งพาต่นเองในอตุ่ส่าหกรัรัมเที่คโนโลย่รัะดบััส่งูเก่อบัที่ั �งหมด 
ต่ั �งแต่ฮ่าร์ัดแวร์ัคอมพิวเต่อร์ั ซิอฟิต์่แวร์ัปั็ญ่ญ่าป็รัะดิษฐ์ เที่คโนโลย่
ชุ่วภาพ ไป็จีนถูึงอปุ็กรัณ์์การัขนส่ง่ แล้วการัพึ�งพาต่นเองจีะต่อ่ด้วยการั
เจีาะต่ลาดต่า่งป็รัะเที่ศ

แผ่นน่ �ม่นยัส่�าคญั่ส่องป็รัะการั ป็รัะการัแรัก นายส่ไ่มไ่ด้คาดการัณ์์
วา่จ่ีนจีะเข้าสู่ก่ารักรัะจีายอ�านาจี ซิึ�งเป็็นการัเพิ�มการักรัะจีายงานใน
ผ่ลติ่ภณั์ฑ์์เที่คโนโลย่รัะดบััส่งูไป็ที่ั�วโลกอยา่งต่อ่เน่�อง ดงัท่ี่�ป็รัากฏิใน
ส่หรััฐอเมริักา ยโุรัป็ต่ะวนัต่ก ญ่่�ป็ุ่ น และป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ในภมิูภาคอินโด
แป็ซิฟิิิก นายส่ต่่ั �งใจีท่ี่�จีะใชุ้เงินอดุหนนุและต่ั �งกฎีรัะเบ่ัยบัเพ่�อเก่ �อหนนุผู่้
จีดัหาภายในป็รัะเที่ศในต่ลาดจ่ีนมากขึ �นเร่ั�อย ๆ จีากนั �นก็จีะใชุ้ป็รัะโยชุน์
จีากข้อได้เป็ร่ัยบัด้านรัาคาท่ี่�เกิดขึ �นเพ่�อครัองต่ลาดต่า่งป็รัะเที่ศ ป็รัะการั
ท่ี่�ส่อง อตุ่ส่าหกรัรัมเที่คโนโลย่รัะดบััส่งูท่ี่�เป็็นเป้็าหมายม่การัป็รัะยกุต์่ใชุ้
ที่างที่หารัแบับัควบัคู ่ซิึ�งส่ามารัถูใชุ้เพ่�อยตุ่หิร่ัอเร่ัยกค่นความได้เป็ร่ัยบั
ที่างเที่คโนโลย่ท่ี่�กองที่พัส่หรััฐฯ และกองที่พัพนัธมิต่รัม่อยู่

ส่�าหรัับัภายนอก นายส่ไ่ด้ส่านต่อ่การัพฒันาที่างการัที่หารัของผู่้ด�ารัง
ต่�าแหนง่ก่อนหน้าอยา่งต่อ่เน่�อง พร้ัอมใชุ้วาที่ศลิป์็และนโยบัายท่ี่�แข็งกร้ัาว
มากขึ �น ดงัความจีริังท่ี่�วา่ต่ั �งแต่ชุ่ว่งต้่นที่ศวรัรัษ 1990 (พ.ศ. 2533-
2543) คา่ใชุ้จีา่ยด้านกลาโหมเพิ�มขึ �นในอตั่รัาส่องเที่า่ และกองที่พัป็ลด
ป็ลอ่ยป็รัะชุาชุนยงัด�าเนินการัป็รัับัป็รุังเชิุงคณุ์ภาพท่ี่�นา่ที่ึ�งอยา่งต่อ่เน่�อง 
ในขณ์ะเด่ยวกนั ท้ี่ายท่ี่�ส่ดุนายส่ก็่ล้มเลกินโยบัายต่า่งป็รัะเที่ศของนายเต่ิ �ง 
เส่่�ยวผิ่ง ในการั “ซิอ่นความแข็งแกร่ัง” และ “ไมเ่ป็็นจีดุเดน่” ส่�าหรัับันาย
ส่ ่แนวคิดความฝันของจ่ีนไมเ่พ่ยงครัอบัคลมุถูงึมาต่รัฐานการัครัองชุ่พท่ี่�
เพิ�มขึ �น แต่ย่งัเป็็นการัหวนค่นสู่บ่ัที่บัาที่การัเป็็นศนูย์กลางที่างวฒันธรัรัม
ของจ่ีนในเวท่ี่รัะหวา่งป็รัะเที่ศอ่กด้วย วาที่ศลิป์็น่ �ส่อดคล้องกบัันโยบัาย
ท่ี่�แขง็กร้ัาวมากขึ �นในพ่ �นท่ี่�รัอบันอกที่ั �งที่างต่ะวนัออกและต่อนใต้่ของ
จ่ีน ต่ั �งแต่ห่มูเ่กาะเซิง็กะกทุ่ี่�อยูภ่ายใต้่การัก�ากบััดแูลของญ่่�ป็ุ่ นไป็จีนถูงึ
ไต้่หวนั ต่ลอดจีนการัอ้างส่ทิี่ธิ�ด้วยเส้่นป็รัะเก้าเส้่นและในพรัมแดนหิมาลยั
ของอินเด่ย นอกจีากน่ �ยงัม่โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง ซิึ�งเป็็นความ
พยายามที่ั�วโลกของจ่ีนท่ี่�จีะใชุ้เงินอดุหนนุการัก่อส่ร้ัางโครังส่ร้ัางพ่ �นฐาน
เพ่�อซ่ิ �ออิที่ธิพลที่างการัเม่อง เศรัษฐกิจี การัที่ตู่ และการัที่หารั

นโยบัายเหลา่น่ �ออกแบับัมาเพ่�อส่ร้ัางผ่ลกรัะที่บัส่งูส่ดุในภมิูภาคอินโด
แป็ซิฟิิิก และเชุน่เคย แที่นท่ี่�จีะเข้าสู่ก่ารักรัะจีายงานที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�ม่อยู่
และอยูร่่ัวมกนัในส่ถูาปั็ต่ยกรัรัมความมั�นคงท่ี่�ม่อยู ่นายส่ก่ลบััพยายาม
ท่ี่�จีะใชุ้รัะเบ่ัยบัแบับัใหมท่่ี่�จ่ีนเป็็นผู่้กมุอ�านาจี เชุน่เด่ยวกบััอตุ่ส่าหกรัรัม
เที่คโนโลย่รัะดบััส่งูของส่หรััฐฯ ญ่่�ป็ุ่ น อินเด่ย เกาหลใ่ต้่ และไต้่หวนั ซิึ�ง
จีะถูกูแที่นท่ี่�จีากต่ลาดในภมิูภาคของต่น เศรัษฐกิจีท่ี่�ม่รัายได้ต่��าและ
ป็านกลางของภมิูภาคจีะถูกูปิ็ดกั �นไมใ่ห้เล่�อนรัะดบััหว่งโซิม่ลูคา่เพิ�มเม่�อ
เศรัษฐกิจีของป็รัะเที่ศเหลา่น่ �เต่บิัโต่เต่ม็ท่ี่� หากวสิ่ยัที่ศัน์ของนายส่บ่ัรัรัลุ
ผ่ล จีะม่หว่งโซิอ่ปุ็ที่านในภมิูภาคท่ี่�รัวมเป็็นหนึ�งเด่ยว โดยม่จ่ีนครัองอนัดบัั
ส่งูส่ดุและเศรัษฐกิจีของป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ในภมิูภาคจีะอยูท่่ี่�อนัดบััลา่งส่ดุ ใน
ที่�านองเด่ยวกนั เม่�อกองที่พัส่หรััฐฯ ส่ญู่เส่ย่แส่นยานภุาพของต่น อาจีม่
การัใชุ้การัผ่ส่มผ่ส่านรัะหวา่งแรังจีงูใจีเชิุงบัวกและเชิุงลบัที่างเศรัษฐกิจี

และที่างที่หารัเพ่�อยบััยั �งการัป็รัะส่านงานในรัะดบััภมิูภาค และเพ่�อต่ดัที่อน
ส่มัป็ที่านท่ี่�ส่�าคญั่และการัเชุ่�อฟัิงที่างการัที่ตู่ หากนายส่บ่ัรัรัลจุีดุป็รัะส่งค์

ส่ถานภาพิ่ทีี่�ไม่่ยั�งย้น 
ในยคุการัป็ฏิิรูัป็ต่ลาดของนายเต่ิ �ง ดเูหม่อนเศรัษฐกิจีของจ่ีนจีะเอนเอ่ยง
มาที่างเศรัษฐกิจีต่ลาดแบับัต่ะวนัต่ก ในขณ์ะท่ี่�รััฐบัาลจ่ีนครัองบัที่บัาที่
การัเป็็นผู่้น�า โดยใชุ้การัเลอ่กป็ฏิิบัตั่ทิี่างการัเงินและกฎีรัะเบ่ัยบั รัวมถูงึ
การัโจีรักรัรัมเที่คโนโลย่เพ่�อเอาใจีบัริัษัที่ขนาดใหญ่่ท่ี่�ม่ส่ายส่มัพนัธ์อนั
ด่ต่อ่กนั และในกรัะบัวนการัท่ี่�ด�าเนินการัเกินดลุการัค้าจี�านวนมากเกิน
จีริัง ส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รัอาจีส่ามารัถูป็รัะวงิเวลาของต่นได้ จ่ีนม่ความ
เชุ่�ยวชุาญ่ในการัผ่ลติ่ส่นิค้าท่ี่�ใชุ้แรังงานมาก ซิึ�งเป็็นอตุ่ส่าหกรัรัมท่ี่�ลดลง
อยา่งมากในส่หรััฐฯ และป็รัะเที่ศมหาอ�านาจีอ่�น ๆ ในขณ์ะเด่ยวกนั หาก
จ่ีนยงัคงเดนิหน้าไป็สู่ร่ัะบับัเศรัษฐกิจีต่ลาดแบับัธรัรัมดา ต่ลาดขนาด
ใหญ่่ภายในป็รัะเที่ศก็จีะเปิ็ดโอกาส่ท่ี่�ยากจีะป็ฏิิเส่ธส่�าหรัับัภาคส่ว่นท่ี่�ใชุ้
เงินที่นุส่งูและเที่คโนโลย่รัะดบััส่งูของต่ะวนัต่ก

ส่ภาพความอดที่นและการัม่ส่ว่นร่ัวมท่ี่�เป็็นอยูน่่ � ถูกูบัอ่นที่�าลาย
ส่ะส่มมาเร่ั�อย ๆ จีากการัเป็ล่�ยนแป็ลงที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัและเศรัษฐกิจี
พ่ �นฐาน การัลม่ส่ลายของส่หภาพโซิเว่ยต่เม่�อ พ.ศ. 2534 เป็็นการัส่ญู่
ส่ิ �นศตั่รูัร่ัวมท่ี่�ยิ�งใหญ่่กวา่ ซิึ�งเป็็นจีดุเริั�มต้่นของความร่ัวมม่อด้านความ
มั�นคงรัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััจ่ีนต่ั �งแต่ท่ี่ศวรัรัษ 1970 (พ.ศ. 2513-
2522) หลงัจีากเผ่ชิุญ่กบััป็รัะส่บัการัณ์์เก่อบัลม่ส่ลายท่ี่�จีตั่รัุัส่เท่ี่ยนอนั
เหมินเม่�อ พ.ศ. 2532 พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนท่ี่�เส่่ยขวญั่ก็หนัไป็พึ�งลทัี่ธิ
ชุาต่ินิยมของจ่ีน (ท่ี่�เร่ัยกวา่การัป็ลกูฝังให้รัักชุาต่)ิ เพ่�อฟ่ิ�นฟิคูวามชุอบั
ธรัรัมและเริั�มทีุ่ม่ที่รััพยากรัจี�านวนมากในการัป็รัับักองที่พัป็ลดป็ลอ่ย
ป็รัะชุาชุนให้ที่นัส่มยั ขณ์ะเด่ยวกนั การัเต่ิบัโต่อยา่งรัวดเร็ัวและการั
ป็รัับัความที่นัส่มยัที่างเที่คโนโลย่ของจ่ีนอยา่งต่อ่เน่�องก็ได้ก่อให้เกิดคู่
แขง่โดยต่รังกบััอตุ่ส่าหกรัรัมต่า่งป็รัะเที่ศท่ี่�ใชุ้เงินที่นุส่งูมากขึ �นเร่ั�อย ๆ 
การัอปุ็ถูมัภ์ของรััฐบัาลจ่ีนม่แนวโน้มท่ี่�จีะส่งวนต่ลาดภายในป็รัะเที่ศไว้
ส่�าหรัับับัริัษัที่ของต่นเอง ขณ์ะท่ี่�เงินอดุหนนุของจ่ีนลดลงในการัครัอง
ต่ลาดต่า่งป็รัะเที่ศ เม่�อเร็ัว ๆ น่ � นายส่่ได้ยกรัะดบัันโยบัายความมั�นคง

หญงิคนหน่�งสวมเส่�อแจำค็เก่ต็ัสีแดงเดนิผู่้านห�างสรรพสินค�าแห่งใหม่ทัี�ตัก่แต่ังด�วยภูาพ

ดวงตัาในก่รุงปัก่ก่ิ�ง  ดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่
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และเศรัษฐกิจีท่ี่�แข็งกร้ัาวเหลา่น่ � ผ่า่นการัด�าเนินการัท่ี่�ก้าวร้ัาว ซิึ�งรัวมถูงึ
การัใชุ้ก�าลงัที่หารั

ในชุว่งที่ศวรัรัษท่ี่�ผ่า่นมา การัเป็ล่�ยนแป็ลงเหลา่น่ �ได้ที่�าลายฉนัที่ามต่ิ
ของนโยบัายด้านป็รัะเที่ศจ่ีนฉบับััเดมิของส่หรััฐฯ โดยม่ผู่้น�าที่างการัเม่อง
และผู่้ม่ต่�าแหนง่ส่งูด้านนโยบัายจี�านวนหนึ�งถูกเถู่ยงกนัอยา่งจีริังจีงัวา่ 
จ่ีนยงัเป็็นภยัคกุคามที่างที่หารัอยูห่ร่ัอไม ่ธรุักิจีท่ี่�ใชุ้เงินที่นุและเที่คโนโลย่
รัะดบััส่งูส่ว่นใหญ่่รู้ัส่กึวา่ต่นถูกูปิ็ดกั �นหร่ัอกลายเป็็นชุนชุายขอบัในต่ลาด
จ่ีน ขณ์ะท่ี่�คูแ่ขง่ส่ญั่ชุาต่จ่ิีนของธรุักิจีเหลา่นั �นใชุ้เงินอดุหนนุและเที่คโนโลย่
ท่ี่�ขโมยมา เพ่�อให้ได้เป็ร่ัยบัต่า่งชุาต่อิยา่งไมเ่ป็็นธรัรัม ความต่รัะหนกัเหลา่
น่ �กลายเป็็นการัแบัง่ฝักแบัง่ฝ่ายและแที่รักแที่รังความคิดเหน็ของป็รัะชุาชุน
มากขึ �น แม้วา่การัใชุ้ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัความมั�นคงแหง่ชุาต่ใินอินโดแป็ซิฟิิิกของ
นายโดนลัด์ ที่รััมป์็ ป็รัะธานาธิบัด่ส่หรััฐฯ และภาษ่ศลุกากรัเพ่�อเจีรัจีาต่อ่
รัองให้ม่การัป็ฏิิบัตั่ติ่ามบัรัรัที่ดัฐานที่างการัค้าท่ี่�เป็็นธรัรัมและการัเข้าถูงึ
ต่ลาดจ่ีนมากขึ �นม่ความค่บัหน้าไป็อยา่งรัวดเร็ัว แต่ก่ลบัักลายเป็็นการัแก้
ท่ี่�ป็ลายเหต่มุากกวา่ การัเป็ล่�ยนนโยบัายดงักลา่วเกิดขึ �นอยา่งหลก่เล่�ยงไม่
ได้จีากส่ภาพเง่�อนไขท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ และป็รัะธานาธิบัด่คนต่อ่ไป็ก็ไมม่่
แนวโน้มท่ี่�จีะหนัเหไป็จีากแนวที่างใหมน่่ �มากนกั 

อินาคัตจีะเป็นอิย่างไร 
ลกัษณ์ะที่างการัเม่องท่ี่�ม่โครังส่ร้ัางและความเอนเอ่ยงส่ว่นบัคุคลที่�าให้
นายส่่ม่แนวโน้มท่ี่�จีะไมป่็รัับัแนวที่างของจ่ีน เพ่�อคงไว้ซิึ�งอ�านาจี พรัรัค

คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนต้่องใชุ้การัควบัคมุโดยต่รังต่อ่ภาคส่ว่นท่ี่�ม่ความออ่นไหว
ที่างการัเม่อง เชุน่ โที่รัคมนาคม ส่่�อส่งัคมออนไลน์ บัริัการัอินเที่อร์ัเน็ต่ 
และหนว่ยรัับัข้อมลูฮาร์ัดแวร์ัและซิอฟิต์่แวร์ัท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่�อรัับัป็รัะกนั
ถูงึเส่ถู่ยรัภาพที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�ยงัเหน็วา่จี�าเป็็นต่อ่การัหล่กเล่�ยงความ
ไมม่ั�นคงที่างการัเม่อง พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนต้่องควบัคมุธนาคารัท่ี่�
ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุ และบัริัษัที่ท่ี่�ให้บัริัการัที่างการัเงินอ่�น ๆ ด้วย นอกเหน่อจีาก
อตุ่ส่าหกรัรัมกลาโหมแล้ว กลุม่เที่คโนโลย่แบับัใชุ้งานได้ส่องที่างยงั
ดงึดดูการัส่นบััส่นนุจีากรััฐด้วยเหต่ผุ่ลด้านความมั�นคงของชุาต่ิ

โดยพ่ �นฐานแล้ว พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนจีะส่นบััส่นนุการัพฒันาต่ลาด 
ซิึ�งไมใ่ชุก่ารัใชุ้กฎีหมายแบับัต่ะวนัต่กท่ี่�มุง่มั�นรัับัป็รัะกนัการัคุ้มครัอง
และส่ทิี่ธิอยา่งเที่า่เท่ี่ยมแก่ผู่้ ม่บัที่บัาที่ที่างเศรัษฐกิจีที่กุคน แต่เ่ป็็นการั
ใชุ้ความร่ัวมม่อภายในท่ี่�ซิบััซ้ิอนรัะหวา่งผู่้ ม่ต่�าแหนง่ส่งูของพรัรัคและ
องค์กรัขนาดใหญ่่ ดงันั �น พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนจีงึไมส่่ามารัถูหยดุให้การั
ดแูลพิเศษแก่บัริัษัที่ท่ี่�ม่ส่ายส่มัพนัธ์กบััพรัรัค โดยไมเ่ป็ล่�ยนแนวที่างการั
ก�ากบััดแูลที่ั �งหมดในลกัษณ์ะท่ี่�จีะคกุคามการัควบัคมุที่างการัเม่องและ
รุักล� �าผ่ลป็รัะโยชุน์ที่างเศรัษฐกิจี

ความเอนเอ่ยงส่ว่นต่วัของนายส่่ ค่อการัรัับัม่อกบััที่กุปั็ญ่หาด้วยการั
เพิ�มการัควบัคมุของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน ซิึ�งหมายความวา่จีะไมม่่การั
เปิ็ดกว้างด้านการัแขง่ขนัมากขึ �น แต่ก่ารัขบััเคล่�อนจีะมุง่ไป็ท่ี่�การัพึ�งพา
ต่นเองมากขึ �น ความต้่องการัในการัพึ�งพาต่นเองดงักลา่วเพิ�มส่งูมากขึ �น 
จีากความป็รัารัถูนาของนายส่่ท่ี่�จีะป็ลกุปั็ �นอตุ่ส่าหกรัรัมเที่คโนโลย่รัะดบัั

ผู้้�ประทั�วงช้ินิ�วห�านิ�วเพ่�อแสดงถง่สโลแก่น "5 

ขี�อเรียก่ร�อง ไม่ขีาดแม�แต่ัขี�อเดยีว" ในห�างสรรพ

สินค�าฮ่องก่งเม่�อวนัทัี� 1 มถุินายน พ.ศ. 2563  ดิ

แอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่

การเจีรจีาต่อิรอิงระหว่างผู้้้นำจีีนกับีผู้้้นำส่หรัฐฯ ไม่่ได้นำไปส่้่อินาคัตทีี่�มี่การแข่้งขั้นและการค้ัาอิย่างเส่รี

และเปิดกว้าง นายสี่จีะยังคังพิ่ยายาม่ส่ร้างห่วงโซ่ิอุิปที่านโลกทีี่�เป็นเอิกภาพิ่ในประเที่ศจีีน ซ่ิ�งด้ดกล้นภาคั

ส่่วนทีี่�ใช้่เงินทุี่นส้่งและเที่คัโนโลยีระดับีส้่งม่ากข่้�นอิย่างต่อิเน้�อิง 
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ส่งูแบับัใชุ้งานได้ส่องที่าง ซิึ�งจี�าเป็็นต่อ่การัส่ร้ัางกองที่พัป็ลดป็ลอ่ย
ป็รัะชุาชุนให้เป็็นคูแ่ขง่ท่ี่�เท่ี่ยบัเค่ยงกองที่พัส่หรััฐฯ

ดงันั �น การัเจีรัจีาต่อ่รัองรัะหวา่งผู่้น�าจ่ีนกบััผู่้น�าส่หรััฐฯ จีงึไมไ่ด้น�า
ไป็สู่อ่นาคต่ท่ี่�ม่การัแขง่ขนัและการัค้าอยา่งเส่ร่ัและเปิ็ดกว้าง นายส่่จีะ
ยงัคงพยายามส่ร้ัางหว่งโซิอ่ปุ็ที่านโลกท่ี่�เป็็นเอกภาพในป็รัะเที่ศจ่ีน ซิึ�ง
ดดูกล่นภาคส่ว่นท่ี่�ใชุ้เงินที่นุส่งูและเที่คโนโลย่รัะดบััส่งูมากขึ �นอยา่ง
ต่อ่เน่�อง ส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รัจีงึต่อบัส่นองได้เพ่ยงการัป็กป้็องส่ว่น
ท่ี่�ส่�าคญั่ของต่ลาดภายในป็รัะเที่ศจีากการัแขง่ขนัของจ่ีน ซิึ�งก็ค่อการั
รัักษาหว่งโซิอ่ปุ็ที่านอิส่รัะส่ว่นมากในอนัดบััรัอง แล้วหลกัการัส่�าคญั่ท่ี่�
ต้่องป็ฏิิบัตั่ิต่ามเพ่�อให้การัต่อบัส่นองน่ �ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพส่งูส่ดุม่อะไรับ้ัาง

ป็รัะการัแรัก ส่หรััฐฯ รัวมถูงึพนัธมิต่รัและหุ้นส่ว่นต้่องใชุ้ภาษ่
ศลุกากรัและเงินอดุหนนุด้านการัวิจียัและพฒันา เพ่�อรัักษาความ
เป็็นอิส่รัะที่างเที่คโนโลย่และความเป็็นผู่้น�าในภาคส่ว่นเที่คโนโลย่
รัะดบััส่งูแบับัใชุ้งานได้ส่องที่างท่ี่�ส่�าคญั่หากเป็็นไป็ได้ เชุน่ ปั็ญ่ญ่า
ป็รัะดษิฐ์ คอมพิวเต่อร์ัป็รัะส่ทิี่ธิภาพส่งูและรัะบับัคลาวด์ การับันิ และ
หุน่ยนต์่ เชุน่เด่ยวกบััภาคส่ว่นท่ี่�ต้่องใชุ้เงินที่นุส่งูในเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัที่าง
ที่หารั เชุน่ โที่รัคมนาคม คอมพิวเต่อร์ั และเภส่ชัุกรัรัม โครังส่ร้ัางพ่ �น
ฐานท่ี่�ส่�าคญั่ เชุน่ เคร่ัอขา่ยโที่รัคมนาคม เคร่ัอขา่ยการัธนาคารัและ
การัชุ�ารัะเงินอิเลก็ที่รัอนิกส์่ รัวมถูงึรัะบับัโครังขา่ยไฟิฟ้ิา จีะต้่องได้รัับั
การัป็กป้็องด้วยมาต่รัการัจี�ากดัเชุน่เด่ยวกบััท่ี่�ใชุ้กบััหวัเวย่ การัแขง่ขนั
อยา่งต่อ่เน่�องของจ่ีนในต่ลาดรัะดบััส่งูหลายแหง่เป็็นส่ิ�งท่ี่�พงึป็รัารัถูนา 
แต่ค่วรัก�าหนดเง่�อนไขเก่�ยวกบััการัเข้าถูงึต่ลาดจ่ีนให้ด่ขึ �น รัวมที่ั �งการั
ต่อบัโต้่ต่อ่เงินอดุหนนุของจ่ีนและการัโจีรักรัรัมด้านเที่คโนโลย่

ป็รัะการัท่ี่�ส่อง มาต่รัการัดงักลา่วจีะม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพมากขึ �นหาก
ม่การัเจีรัจีาและด�าเนินการัในหลายฝ่าย หว่งโซิอ่ปุ็ที่านแบับัคูข่นาน
จีะม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพและส่อดคล้องกนัน้อยลง หากส่ร้ัางขึ �นโดยแบัง่เป็็น
ป็รัะเที่ศหร่ัอภมิูภาค ที่วา่หว่งโซิอ่ปุ็ที่านเหลา่น่ �จีะแข็งแกร่ังท่ี่�ส่ดุหาก
ส่ร้ัางขึ �นจีากการักรัะจีายงานอยา่งกว้างขวาง เปิ็ดกว้าง และส่ามารัถู
แขง่ขนัได้ ซิึ�งป็รัะกอบัด้วยแรังงานจีากส่หรััฐฯ ส่หภาพยโุรัป็ และ
ญ่่�ป็ุ่ น ต่ลอดจีนพนัธมิต่รัและหุ้นส่ว่นอ่�น ๆ โดยเฉพาะจีากภมิูภาคอิน
โดแป็ซิฟิิิก การัป็กป้็องหว่งโซิอ่ปุ็ที่านอิส่รัะจีะชุว่ยให้พนัธมิต่รัและหุ้น
ส่ว่นส่ามารัถูเข้าถูงึต่ลาดขนาดใหญ่่ท่ี่�ไมอ่ยูภ่ายใต้่การัควบัคมุของ
จ่ีนได้ ซิึ�งจีะชุว่ยเพิ�มความส่ามารัถูในการัผ่ลติ่และอ�านาจีต่อ่รัองของ
พนัธมิต่รัและหุ้นส่ว่น ในขณ์ะท่ี่�ป็รัะเที่ศเหลา่นั �นยงัคงแส่วงหาการัเข้า
ถูงึต่ลาดจ่ีนในรัะดบััส่งูส่ดุ อ่กที่างเล่อกหนึ�งค่อ หว่งโซิอ่ปุ็ที่านท่ี่�เป็็น
เอกภาพมากขึ �นโดยม่จ่ีนเป็็นผู่้กมุอ�านาจี ซิึ�งในแต่ล่ะป็รัะเที่ศจีะม่การั
ต่อ่รัองแยกกนัจีากต่�าแหนง่ท่ี่�ม่ก�าลงัการัผ่ลติ่ต่��ากวา่และม่การัพึ�งพา
กนัมากขึ �น

ป็รัะการัท่ี่�ส่าม เชุ่�อมโยงความพยายามด้านนโยบัายเศรัษฐกิจีร่ัวม
กนัดงักลา่วกบััภยัคกุคามที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�ม่ร่ัวมกนั ซิึ�งการัหาที่างออก
ร่ัวมกนัจีะด่ท่ี่�ส่ดุ เศรัษฐกิจีท่ี่�พึ�งพาต่ลาด เที่คโนโลย่ และโครังส่ร้ัาง
พ่ �นฐานของจ่ีนจีะเป็็นภยัต่อ่ข่ดความส่ามารัถูที่างที่หารั รัวมถูงึการั
ที่ตู่และยทุี่ธศาส่ต่ร์ัอิส่รัะ ต่วัอยา่งท่ี่�โดดเดน่ของอนัต่รัายเหลา่น่ �เหน็ได้
จีากป็ฏิิกิริัยาของจ่ีน ท่ี่�ม่ต่อ่การัใชุ้รัะบับัป้็องกนัข่ป็นาวธุในบัริัเวณ์พิกดั
ต่�าแหนง่ส่งูของเกาหลใ่ต้่ จ่ีนให้การัป็กป้็องและชุว่ยเหลอ่เก่�ยวกบััข่ด
ความส่ามารัถูด้านอาวธุนิวเคลย่ร์ัของเกาหลเ่หน่อท่ี่�ม่ศกัยภาพมากขึ �น
เร่ั�อย ๆ และได้ต่อบัโต้่ต่อ่การัต่อบัส่นองเชิุงป้็องกนัของเกาหลใ่ต้่ โดยการั

ปิ็ดกั �นการัที่อ่งเท่ี่�ยวและที่�าการัคว��าบัาต่รัผ่ลติ่ภณั์ฑ์์ของเกาหลใ่ต้่อยา่ง
ไมเ่ป็็นที่างการั ขณ์ะท่ี่�เกาหลใ่ต้่ต้่องการัท่ี่�จีะรัักษาการัเข้าถูงึต่ลาดจ่ีนใน
รัะดบััส่งูส่ดุ การัรัักษาหว่งโซิอ่ปุ็ที่านแบับัคูข่นานท่ี่�ไมม่่การัควบัคมุจีาก
จ่ีนไมเ่พ่ยงป็กป้็องข่ดความส่ามารัถูของเกาหลใ่ต้่ในการัแขง่ขนัอยา่ง
ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพภายนอกป็รัะเที่ศจ่ีน แต่ย่งัรัวมถูงึเส่ร่ัภาพในการัเลอ่ก
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัการัป้็องกนัป็รัะเที่ศท่ี่�ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพส่งูส่ดุด้วย “การัต่อบัโต้่
ของจ่ีนก�าลงัที่�าลายอ�านาจีอธิป็ไต่ยของเกาหล ่และไมม่่การัคกุคามต่อ่
ป็รัะเที่ศใด ๆ ท่ี่�ใหญ่่ไป็กวา่น่ �” ต่ามรัายงานของบัที่บัรัรัณ์าธิการัในหนงัส่อ่
พิมพ์โชั่ซิอนอิลโบของเกาหลใ่ต้่ เม่�อเร็ัว ๆ น่ � จ่ีนได้ต่อบัโต้่ออส่เต่รัเลย่
จีากการัส่นบััส่นนุการัส่บ่ัส่วนหาท่ี่�มาและการัแพร่ัรัะบัาดของเชุ่ �อไวรััส่โค
วดิ-19 โดยจี�ากดัการัน�าเข้าข้าวบัาร์ัเลย์และเน่ �อววัจีากออส่เต่รัเลย่ รัวม
ที่ั �งคกุคามด้วยข้อจี�ากดัท่ี่�กว้างขึ �นและปิ็ดกั �นผู่้บัริัโภค อ่กที่ั �งยงัใชุ้การั
ต่อบัโต้่ดงักลา่วกบััอินเด่ย ป็รัะเที่ศส่มาชิุกส่มาคมป็รัะชุาชุาต่แิหง่เอเชุ่ย
ต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ และไต้่หวนัเชุน่กนั จ่ีนใชุ้ข้อได้เป็ร่ัยบัที่างเศรัษฐกิจีซิ� �า
แล้วซิ� �าเลา่ เพ่�อกดดนัให้ป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ผ่อ่นป็รันอิส่รัภาพที่างการัที่ตู่และ
ความมั�นคงที่างที่หารั ป็รัะเที่ศท่ี่�ร่ัวมม่อกนัด้านเศรัษฐกิจีจีะรัักษาความ
แขง็แกร่ังและอิส่รัภาพท่ี่�จี�าเป็็นในการัด�าเนินการัร่ัวมกนัเพ่�อป็กป้็องความ
มั�นคงของต่น

ความร่ัวมม่อด้านเศรัษฐกิจีและความมั�นคงในวงกว้างรัะหวา่ง
ส่หรััฐฯ กบััพนัธมิต่รัและหุ้นส่ว่นโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในภมิูภาคอิน
โดแป็ซิฟิิิก เป็็นการัต่อบัส่นองท่ี่�เกิดขึ �นจีริังเพ่ยงอยา่งเด่ยวต่อ่ความ
ท้ี่าที่ายด้านเศรัษฐกิจีและภยัคกุคามที่างภมิูศาส่ต่ร์ัท่ี่�จ่ีนซิึ�งน�าโดย
นายส่่ส่ร้ัางขึ �น ในที่างเศรัษฐกิจี การัป็กป้็องหว่งโซิอ่ปุ็ที่านท่ี่�กว้าง
ขวาง เปิ็ดกว้าง และส่ามารัถูแขง่ขนัได้ท่ี่�โดยส่ว่นใหญ่่ไมข่ึ �นกบััจ่ีน 
จีะรัักษาความเป็็นอิส่รัะและความแข็งแกร่ังที่างเศรัษฐกิจีไว้ ซิึ�งถู่อ
เป็็นวิธ่ท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดุในการัป็กป้็องข่ดความส่ามารัถูที่างที่หารัและความ
ย่ดหยุน่ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัและการัที่ตู่ รัวมถูงึเพิ�มข่ดความส่ามารัถูของ
แนวร่ัวมรัะดบััภมิูภาคในการัป้็องกนัภยัคกุคามที่างที่หารั ความเป็็น
อิส่รัะที่างเศรัษฐกิจีและความมั�นคงที่างที่หารัดงักลา่วม่ความจี�าเป็็น
ต่อ่การัรัักษาเส่ร่ัภาพด้านการัด�าเนินงานของรััฐบัาลอินโดแป็ซิฟิิิก เพ่�อ
ก�าหนดและป็กป้็องผ่ลป็รัะโยชุน์ของชุาต่ิต่ามท่ี่�รััฐบัาลเหน็ส่มควรั  o

ธุงขีองสาธุารณ์รัฐประชิาชินจำนี (ซึ่�าย) ธุงขีองพรรคคอมมวินิสต์ัจำนี (ก่ลาง) และธุงขีอง

สหรัฐฯ แสดงอย่้บันแนวประดบััธุงทัี�ตัลาดขีายส่งอี�อ้ ในเมอ่งอี�อ้ มณ์ฑลเจำ�อเจำยีง ประเทัศ

จำนี  รัอยเต่อร์ั
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ภาพประกอบโดย ฟอรัมั

ก่ารสร�าง
ความยด่หยุ่น
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เจั�าหน�าที� ฟอรัมั

ก่ารระบัาดใหญ่เผู้ยให�เห็นจุำดอ่อน 

ขีองห่วงโซ่ึ่อุปทัานทัี�ยด่จำนีเป็นศ้นย์ก่ลาง

ารัรัะบัาดใหญ่่ของไวรััส่โคโรันา ซิึ�งม่ผู่้ต่ดิเชุ่ �อไป็แล้ว
มากกวา่ 22 ล้านคนที่ั�วโลกนบััจีนถูงึกลางเด่อนส่งิหาคม 
พ.ศ. 2563 เป็็นส่ิ�งท่ี่�ผู่้คนให้ความส่นใจีมากกวา่ชุั �น

วางส่นิค้าในร้ัายขายของชุ�าท่ี่�วา่งลงเพรัาะผู่้ ซ่ิ �อแหก่กัต่นุของต่ั �งแต่่
ในส่งิคโป็ร์ัไป็จีนถูงึโต่เก่ยว การัปิ็ดเม่องและหยดุด�าเนินการัผ่ลติ่ใน
ส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนเน่�องจีากการัแพร่ัรัะบัาดของโควิด-19 เผ่ย
ให้เหน็จีดุออ่นในหว่งโซิอ่ปุ็ที่าน ซิึ�งที่�าให้ผู่้น�าในอินโดแป็ซิฟิิิกต้่อง
หวัหมนุกบััการัเส่าะหาผ่ลติ่ภณั์ฑ์์ต่า่ง ๆ ต่ั �งแต่อ่ปุ็กรัณ์์ป้็องกนัส่ว่น
บัคุคลไป็จีนถูงึเภส่ชัุภณั์ฑ์์ นอกจีากน่ � เหต่กุารัณ์์ดงักลา่วยงักรัะตุ่้น
ให้ม่การัลงม่อดงัน่ � ส่ร้ัางความย่ดหยุน่ด้านหว่งโซิอ่ปุ็ที่านเพ่�อไมใ่ห้
ป็รัะวตั่ศิาส่ต่ร์ัซิ� �ารัอย

“เรัาเริั�มพึ�งพาจ่ีนมากเกินไป็” นายยะส่โึที่ชิุ นิชิุมรูัะ รััฐมนต่ร่ั
วา่การักรัะที่รัวงฟ่ิ�นฟิเูศรัษฐกิจีญ่่�ป็ุ่ น กลา่วเม่�อต้่นเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 
2563 ต่ามรัายงานของรัอยเต่อร์ั “เรัาต้่องที่�าให้หว่งโซิอ่ปุ็ที่านเข้มแข็ง
และกรัะจีายต่วัออกไป็ยิ�งขึ �น โดยการัขยายแหลง่จีดัหาส่นิค้าของเรัา
และเพิ�มการัผ่ลติ่ภายในป็รัะเที่ศ” เจ้ีาหน้าท่ี่�ในอินเด่ย ญ่่�ป็ุ่ น ส่งิคโป็ร์ั 
และไต้่หวนั ต่า่งขานรัับัความคดิของนายนิชิุมรูัะ โดยรััฐบัาลต่า่ง ๆ เริั�ม
วิเครัาะห์ความย่ดหยุน่ในหว่งโซิอ่ปุ็ที่านของต่นและให้เงินอดุหนนุใน
บัางกรัณ่์แก่บัริัษัที่ท่ี่�เต่ม็ใจีย้ายฐานท่ี่�ต่ั �งกลบััมา

ท่ี่�ญ่่�ป็ุ่ น นายชิุนโซิ อาเบัะ อด่ต่นายกรััฐมนต่ร่ั ได้เปิ็ดต่วัโครังการั
มลูคา่ 2 พนัล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 6 หม่�นล้านบัาที่) ซิึ�ง
เป็็นการัจีดัหาเงินกรัะตุ่้นเพ่�อชุว่ยเหล่อบัริัษัที่ต่า่ง ๆ ในการัย้ายฐานการั
ผ่ลติ่กลบััมาท่ี่�ป็รัะเที่ศ เจ้ีาหน้าท่ี่�ของรััฐบัางรัายในรััฐบัาลญ่่�ป็ุ่ นมอง
วา่ ความจี�าเป็็นในการักรัะจีายหว่งโซิอ่ปุ็ที่านเป็็นเร่ั�องของความมั�นคง
รัะดบััชุาต่ ิแม้วา่การัรัะบัาดใหญ่่ครัั �งน่ �จีะเป็็นหลกัฐานชิุ �นใหมท่่ี่�เผ่ย
ให้เหน็ชุอ่งโหวใ่นหว่งโซิอ่ปุ็ที่าน แต่เ่หลา่ผู่้น�าในญ่่�ป็ุ่ นก็ได้หาร่ัอเก่�ยว
กบััความจี�าเป็็นในการัส่ร้ัางความย่ดหยุน่มาต่ั �งแต่ต้่่นที่ศวรัรัษ 2000 
(พ.ศ. 2543-2552) เม่�อต้่นที่นุแรังงานจ่ีนเริั�มที่ะยานขึ �น รัอยเต่อร์ั
รัายงาน ต้่นที่นุท่ี่�เพิ�มขึ �นเหลา่นั �นกรัะตุ่้นให้ม่การัหาร่ัอในญ่่�ป็ุ่ นเก่�ยวกบัั
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ั “จ่ีนบัวกหนึ�ง” ซิึ�งเป็็นนโยบัายด้านการัจีดัการัความเส่่�ยง
โดยการัต่ั �งโรังงานในจ่ีนและป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ในอินโดแป็ซิฟิิิกอยา่งน้อย 
หนึ�งป็รัะเที่ศ

“หลายบัริัษัที่ได้เริั�มใชุ้ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัศนูย์กลางการัผ่ลติ่แบับัจ่ีนบัวก
หนึ�งนบััต่ั �งแต่ส่่งครัามการัค้ารัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััจ่ีนเริั�มขึ �นใน พ.ศ. 
2561 แล้ว ซิึ�งเว่ยดนามเป็็นฝ่ายได้รัับัป็รัะโยชุน์อยา่งชุดัเจีน” นางอนั
วิต่า บัาส่ ุหวัหน้าฝ่ายวิจียัความเส่่�ยงของป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยท่ี่�บัริัษัที่ฟิิต่ช์ุ 
โซิลชูุนั กลา่ว ต่ามรัายงานของบัลมูเบัร์ิักนิวส์่เม่�อเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 
2563 แม้วา่การัรัะบัาดใหญ่่จีะที่�าให้แนวโน้มดงักลา่วด�าเนินต่อ่ไป็ 

“แต่ก่ารัย้ายฐานจีากจ่ีนจีะเป็็นไป็อยา่งชุ้า ๆ เน่�องจีากป็รัะเที่ศจ่ีนยงั
คงส่ร้ัางผ่ลผ่ลติ่ต่อ่ป่็ได้ในจี�านวนมหาศาล จีนแม้แต่ห่ลายป็รัะเที่ศรัวม
กลุม่กนัก็ยงัที่�าได้ไมถู่งึเส่่ �ยวของจ่ีน”

อยา่งไรัก็ต่าม อตุ่ส่าหกรัรัมและรััฐบัาลในอินโดแป็ซิฟิิิกก็มองเหน็
อนัต่รัายจีากการัพึ�งพาป็รัะเที่ศเพ่�อนบ้ัานท่ี่�ม่ขนาดใหญ่่กวา่มากจีนเกิน
ไป็ ใน พ.ศ. 2562 ที่างการัไต้่หวนัส่นบััส่นนุให้บัริัษัที่ต่า่ง ๆ ในเกาะ
แหง่น่ �ส่ร้ัาง “หว่งโซิอ่ปุ็ที่านท่ี่�ไมพ่ึ�งจ่ีน” นอกจ่ีนแผ่น่ดนิใหญ่่ โดยอนมุตั่ิ
กฎีหมายการัให้ส่นิเชุ่�อต้่นที่นุต่��า การัหกัลดภาษ่ การัให้ความชุว่ยเหล่อ
ด้านคา่เชุา่ และการับัริัหารัจีดัการัท่ี่�งา่ยขึ �นส่�าหรัับับัริัษัที่ต่า่ง ๆ ท่ี่�ลงที่นุ
ในไต้่หวนั การัพฒันาท่ี่�ส่�าคญั่ด้านการัป็รัับัป็รุังหว่งโซิอ่ปุ็ที่านเกิดขึ �น
เม่�อเด่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เม่�อบัริัษัที่ไต้่หวนั เซิมิคอนดกัเต่อร์ั 
แมนแูฟิคเจีอริัง หนึ�งในผู่้ผ่ลติ่ชิุป็คอมพิวเต่อร์ัชุั �นน�าของโลก รัะบัวุา่ จีะ
ส่ร้ัางโรังงานในรััฐแอริัโซินาซิึ�งอยูท่ี่างต่ะวนัต่กของส่หรััฐฯ

ในขณ์ะเด่ยวกนั ส่งิคโป็ร์ัก็ได้ส่ง่เส่ริัมความจี�าเป็็นในการักรัะจีาย
หว่งโซิอ่ปุ็ที่านด้วย นายชุาน ชุนุ ซิงิ รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงการั
ค้าส่งิคโป็ร์ั กลา่ววา่ ผ่ลกรัะที่บัของการัรัะบัาดใหญ่่ท่ี่�ที่�าให้หว่งโซิ่
อปุ็ที่านหยดุชุะงกัถู่อเป็็นการัเปิ็ดมมุมองใหม ่“ที่กุวนัน่ � จ่ีนไมเ่พ่ยง
ผ่ลติ่ผ่ลติ่ภณั์ฑ์์คณุ์ภาพต่��าท่ี่�รัาคาถูกู แต่ย่งัอยูใ่นหว่งโซิอ่ปุ็ที่านของ
ผ่ลติ่ภณั์ฑ์์คณุ์ภาพส่งูมากมาย นั�นหมายความวา่ จีะม่ผ่ลกรัะที่บัอยา่ง
มากต่อ่หว่งโซิอ่ปุ็ที่านที่ั�วที่ั �งโลก” นายชุานกลา่วกบััส์คัวอว์กบ็อกซ์ิ
เอเชีั่ยของซ่ิเอน็บ่ัซ่ิ 

ต่ามรัายงานของหนงัส่่อพิมพ์เดอะส์เตรัตส์์ไทมส์์ นายชุานกลา่ว
วา่ ส่�าหรัับัส่ิ�งของจี�าเป็็น ส่งิคโป็ร์ั “จีะเพิ�มข่ดความส่ามารัถูในป็รัะเที่ศ
อยา่งรัอบัคอบั เพ่�อให้เรัาไมข่าดแคลนในเวลาท่ี่�จี�าเป็็น” ซิึ�งรัวมถูงึการั
พิจีารัณ์า “แหลง่ท่ี่�มาของส่นิค้า แหลง่ท่ี่�มาของแรังงาน ต่ลาดท่ี่�จีดัหา
ส่นิค้าให้เรัา” ไป็จีนกรัะที่ั�งส่ายการัขนส่ง่ท่ี่�น�าส่นิค้ามายงัส่งิคโป็ร์ั

นายชุานชุ่ �ให้เหน็วา่ หว่งโซิอ่ปุ็ที่านท่ี่�ยดึจ่ีนเป็็นศนูย์กลางไมใ่ชุเ่ร่ั�อง
เด่ยวท่ี่�นา่กงัวล ส่งิคโป็ร์ัได้กรัะจีายการัจีดัหาข้าวซิึ�งในอด่ต่รัับัมาจีาก
ไที่ยและเว่ยดนามเป็็นส่ว่นใหญ่่ โดยขณ์ะน่ �ส่งิคโป็ร์ัรัับัข้าวจีากญ่่�ป็ุ่ น
และอินเด่ยด้วย นายชุานกลา่วเส่ริัม

ม่บัริัษัที่จี�านวนมากท่ี่�พึ�งพาการัผ่ลติ่ของจ่ีน แส่ดงให้เหน็ถูงึความ
จี�าเป็็นท่ี่�จีะต้่องม่ที่างเล่อกอ่�น ๆ การัวิเครัาะห์ในเด่อนม่นาคม พ.ศ. 
2563 ซิึ�งต่่พิมพ์ในนิต่ยส่ารัฮาร์ัวาร์ัดบิส์ซิิเนส์รีัวิวรัะบัวุา่ บัริัษัที่ท่ี่�
ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุในโลกหร่ัอผู่้จีดัหาของบัริัษัที่ 1,000 แหง่เป็็นเจ้ีาของส่ถูาน
ป็รัะกอบัการั 12,000 แหง่ ซิึ�งป็รัะกอบัด้วยโรังงาน คลงัส่นิค้า และ
ส่ถูานท่ี่�ส่�าหรัับัการัด�าเนินงานอ่�น ๆ ในพ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่การักกักนัเชุ่ �อโควิด-19 
ของจ่ีน อิต่าล่ และเกาหล่ใต้่ 

บัริัษัที่ที่ั�วโลกร่ับัต่รัวจีหาวา่ผู่้จีดัหาท่ี่�มองไมเ่หน็ซิึ�งเป็็นผู่้จีดัหาท่ี่�

ก
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บัริัษัที่เหลา่นั �นไมไ่ด้ต่ดิต่อ่ด้วยโดยต่รัง ม่รัายใดบ้ัางต่ั �งอยู่
ในภมิูภาคท่ี่�ได้รัับัผ่ลกรัะที่บัในจ่ีน การัวิเครัาะห์ดงักลา่ว
รัะบั ุ“หลายบัริัษัที่ก็คงเส่่ยใจีเหม่อนกนัท่ี่�พึ�งพาการัซ่ิ �อส่นิค้า
โดยต่รังจีากบัริัษัที่เด่ยว ผู่้จีดัการัหว่งโซิอ่ปุ็ที่านที่รัาบัถูงึ
ความเส่่�ยงของการัจีดัหาส่นิค้าจีากแหลง่เด่ยว แต่ก็่ต้่อง
ที่�าเชุน่นั �นอยูด่่เพ่�อให้ได้ส่นิค้าต่ามท่ี่�ต้่องการัหร่ัอให้ต่รังกบัั
เป้็าหมายด้านต้่นที่นุ” บัที่ความดงักลา่วรัะบั ุ“บัอ่ยครัั �งท่ี่�ผู่้
จีดัการัม่ต่วัเล่อกให้เล่อกอยา่งจี�ากดั และต่วัเล่อกเหลา่นั �น
นานวนัเข้าก็ม่เฉพาะในจ่ีน”

การื่กรื่ะจีาย่ห่วงโซ่ิอ่ป้ที่านนำามาซิ้�งโอกาส
จีากการัท่ี่�บัริัษัที่ต่า่ง ๆ ที่ั�วโลกส่ร้ัางความย่ดหยุน่ด้านหว่งโซิ่
อปุ็ที่าน ป็รัะเที่ศในอินโดแป็ซิฟิิิกถู่อวา่ม่ความพร้ัอมท่ี่�จีะได้
รัับัป็รัะโยชุน์จีากเร่ั�องน่ � นายฮาร์ัชุ วาร์ัดนั ชุลงิลา รััฐมนต่ร่ั
วา่การักรัะที่รัวงการัต่า่งป็รัะเที่ศอินเด่ย กลา่วในป็าฐกถูา
เม่�อเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 วา่ ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ “จีะมอง
หาการักรัะจีายการัผ่ลติ่และหว่งโซิอ่ปุ็ที่านอยา่งมากท่ี่�ส่ดุใน
รัะยะป็านกลางถูงึรัะยะยาว เพ่�อหล่กเล่�ยงการัพึ�งพาป็รัะเที่ศ
หนึ�งหร่ัอภมิูภาคใดภมิูภาคหนึ�งมากเกินไป็” ต่ามรัายงาน
ของหนงัส่่อพิมพ์ดิอีโคัโนมิคัไทมส์์ 

อ่กที่ั �งยงัเส่ริัมวา่ อินเด่ยม่โอกาส่พฒันาเป็็นศนูย์กลาง
การัผ่ลติ่ท่ี่�ม่ต้่นที่นุต่��า นายชุริังลากลา่ววา่ หลายบัริัษัที่อาจี
ขจีดัปั็ญ่หาการัขาดแคลนในหว่งโซิอ่ปุ็ที่านได้เร็ัวขึ �นหากร่ัวม
งานกบััอินเด่ย ซิึ�งม่รัะบัอบัป็รัะชุาธิป็ไต่ยท่ี่�ด�าเนินไป็ได้ด่และ
ม่ความโป็ร่ังใส่ในรัะดบััท่ี่�ส่งูกวา่จ่ีน

อินเด่ยวางแผ่นท่ี่�จีะมุง่เน้นความพยายามบัางส่ว่นไป็ยงั
การัผ่ลติ่ส่ว่นผ่ส่มในเภส่ชัุภณั์ฑ์์ เพ่�อขึ �นมาเป็็นผู่้จีดัหาที่าง
เล่อกส่�าหรัับัผู่้ผ่ลติ่ยาท่ี่�ได้รัับัผ่ลกรัะที่บัจีากการัปิ็ดโรังงาน
ในจ่ีน ต่ามการัรัายงานของบัลมูเบัร์ิัก รัายงานดงักลา่วยงั
รัะบัวุา่ รััฐบัาลอินเด่ยต้่องการัจี�าแนกส่ว่นผ่ส่มของยาท่ี่�
จี�าเป็็น กรัะตุ่้นแรังจีงูใจีแก่ผู่้ผ่ลติ่ภายในป็รัะเที่ศ และฟ่ิ�นฟิู
บัริัษัที่ยาแบับัรััฐวิส่าหกิจีท่ี่�ก�าลงัย��าแย่

อินเด่ยซิึ�งเป็็นผู่้ส่ง่ออกยาส่ามญั่รัายใหญ่่ท่ี่�ส่ดุในโลก 
ป็รัะส่บัปั็ญ่หาขาดแคลนวตั่ถูดุิบัเน่�องด้วยการัรัะบัาดของ
ไวรััส่โคโรันา อนัเป็็นส่ญั่ญ่าณ์ท่ี่�บัง่บัอกถูงึอนัต่รัายจีากการั

พึ�งพาจ่ีนในด้านการัจีดัหาวตั่ถูดุิบัเหลา่นั �น เน่�องจีากอินเด่ย
น�าเข้าส่ารัเคม่เก่อบัร้ัอยละ 70 ท่ี่�ใชุ้ในการัผ่ลติ่ยาส่ามญั่
จีากจ่ีน โดยส่ารัเคม่บัางส่ว่นม่แหลง่ท่ี่�มาจีากมณ์ฑ์ลหเูป่็ย 
ซิึ�งเกิดการัรัะบัาดของไวรััส่โคโรันาเม่�อเด่อนธนัวาคม พ.ศ. 
2562 

รััฐบัาลอินเด่ยเริั�มต้่นป็รัับัป็รุังหว่งโซิอ่ปุ็ที่านโดยจีดัต่ั �ง
กองที่นุมลูคา่ 1.8 พนัล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 5.4 
หม่�นล้านบัาที่) ในเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2563 เพ่�อส่ร้ัาง
ศนูย์กลางการัผ่ลติ่ยาส่ามแหง่ และจี�าแนกวตั่ถูดุิบัเริั�มต้่น
ท่ี่�ส่�าคญั่และส่ารัออกฤที่ธิ�ที่างเภส่ชัุกรัรัม 53 ชุนิดซิึ�งจีะ
ได้รัับัความส่�าคญั่เป็็นล�าดบััแรัก ป็รัะกอบัด้วยยาลดไข้
พารัาเซิต่ามอลและยาป็ฏิิชุ่วนะ ได้แก่ เพนิซิลินิและไซิโป็รัฟิ
ลอกซิาซินิ

อินเด่ยไมใ่ชุป่็รัะเที่ศเด่ยวในอินโดแป็ซิฟิิิกท่ี่�ต้่องการัเป็็น
ส่ว่นส่�าคญั่ของหว่งโซิอ่ปุ็ที่านที่ั�วโลก แรังงานต้่นที่นุต่��าและ
รัาคาท่ี่�ดนิต่��าที่�าให้เว่ยดนามได้รัับัดอกผ่ลมาอยา่งยาวนาน 
จีากการัท่ี่�หลายบัริัษัที่เริั�มย้ายฐานการัผ่ลติ่ของต่นไป็อยู่
นอกป็รัะเที่ศจ่ีนเม่�อส่องส่ามป่็ท่ี่�ผ่า่นมา รัายงานเม่�อเด่อน
เมษายน พ.ศ. 2563 จีากบัริัษัที่โจีนส์่ แลง ลาซิาลล์ ซิึ�ง
เป็็นบัริัษัที่ท่ี่�ป็รึักษาด้านอส่งัหาริัมที่รััพย์รัะดบััโลก รัะบัวุา่ 
การัรัะบัาดใหญ่่ที่ั�วโลกจีะไมท่ี่�าให้แนวโน้มดงักลา่วชุะลอต่วั

เชุน่ ข้อมลูของส่�านกังานส่�ารัวจีส่�ามะโนป็รัะชุากรัของ
ส่หรััฐฯ แส่ดงให้เหน็วา่ ใน พ.ศ. 2562 ส่นิค้าท่ี่�น�าเข้า
จีากเว่ยดนามมายงัส่หรััฐฯ เพิ�มขึ �นเก่อบัร้ัอยละ 36 เม่�อ
เท่ี่ยบักบััส่นิค้าท่ี่�น�าเข้ามาจีากจ่ีนซิึ�งหดต่วัลงร้ัอยละ 16.2 
“ข้อมลูใน พ.ศ. 2563 น่ �จีะผิ่ดเพ่ �ยนเน่�องจีากผ่ลกรัะที่บั
ของไวรััส่โคโรันาต่อ่หว่งโซิอ่ปุ็ที่านที่ั�วโลก แต่แ่นวโน้มการั
ย้ายฐานการัผ่ลติ่จีากจ่ีนไป็ยงัเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่จีะยงั
คงด�าเนินต่อ่ไป็” นายส่จีวต่ รัอส่ หวัหน้าฝ่ายอตุ่ส่าหกรัรัม
และโลจิีส่ต่กิส์่ในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ของบัริัษัที่โจีนส์่ 
แลง ลาซิาลล์ กลา่ว 

พนัธมติัรื่ที่ี�มีใจีเด่ยี่วกัน
การัขาดแคลนจีากโรัครัะบัาดใหญ่่ท่ี่�ที่�าให้หตู่าส่วา่งอาจี
กรัะตุ่้นให้เกิดความร่ัวมม่อใหม ่ๆ ส่หรััฐฯ ก�าลงัผ่ลกัดนั

พนัก่งานร�านขีาย

ยาในนิวเดลรัีบั

โทัรศัพท์ัจำาก่ล้ก่ค�าทัี�

โทัรมาซ่ึ่�อยาสามญั

พนัก่งานตัรวจำสอบั

คุณ์ภูาพหน�าก่าก่ซ่ึ่�ง

ผู้ลติัทัี�โรงงาน ไทั

เหวยีนก่าร์เมนต์ั ใน

เวยีดนาม

เอเอฟิพ่/เก็ต่ต่่ �อิมเมจี
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การัส่ร้ัางภาคพนัธมิต่รัท่ี่�ได้รัับัการัขนานนามวา่เคร่ัอขา่ยความเจีริัญ่
ที่างเศรัษฐกิจี รัอยเต่อร์ัรัายงานวา่ เคร่ัอขา่ยน่ �จีะป็รัะกอบัด้วยบัริัษัที่
และกลุม่ต่า่ง ๆ ในภาคป็รัะชุาส่งัคมท่ี่�ด�าเนินงานภายใต้่มาต่รัฐานชุดุ
เด่ยวกนัในที่กุด้าน ต่ั �งแต่ธ่รุักิจีดิจิีที่ลัและพลงังานไป็จีนถูงึการัวิจียั การั
ค้า และการัศกึษา

ในเด่อนเมษายน พ.ศ. 2563 นายไมค์ ป็อมเป็โอ รััฐมนต่ร่ัวา่การั
กรัะที่รัวงการัต่า่งป็รัะเที่ศส่หรััฐฯ กลา่ววา่ ในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิก 
ส่หรััฐฯ ต้่องการัร่ัวมม่อกบััออส่เต่รัเล่ย อินเด่ย ญ่่�ป็ุ่ น นิวซ่ิแลนด์ 
เกาหล่ใต้่ และเว่ยดนาม “เพ่�อให้เศรัษฐกิจีโลกก้าวไป็ข้างหน้า” ต่าม
รัายงานของรัอยเต่อร์ั การัหาร่ัอยงัครัอบัคลมุถูงึหวัข้อท่ี่�วา่ “เรัาจีะป็รัับั
โครังส่ร้ัางหว่งโซิอ่ปุ็ที่านอยา่งไรั เพ่�อป้็องกนัไมใ่ห้เร่ั�องเชุน่น่ �เกิดขึ �นอ่ก”

นายค่ธ ครัาชุ เจ้ีาหน้าท่ี่�กรัะที่รัวงการัต่า่งป็รัะเที่ศ ซิึ�งเป็็นผู่้น�าใน
ความพยายามพฒันานโยบัายการัเจีริัญ่เต่บิัโต่ที่างเศรัษฐกิจีรัะหวา่ง
ป็รัะเที่ศ กลา่ววา่ ส่ารัะส่�าคญั่ของยทุี่ธศาส่ต่ร์ัความมั�นคงที่างเศรัษฐกิจี
ของส่หรััฐฯ ค่อการัขยายต่วัและการักรัะจีายหว่งโซิอ่ปุ็ที่านท่ี่�ป็กป้็อง 
“ผู่้คนในโลกเส่ร่ั” นายครัาชุกลา่ววา่ เคร่ัอขา่ยความเจีริัญ่ที่างเศรัษฐกิจี
จีะส่ร้ัางขึ �นส่�าหรัับัผ่ลติ่ภณั์ฑ์์ท่ี่�ส่�าคญั่ เชุน่ เภส่ชัุภณั์ฑ์์ อปุ็กรัณ์์ที่างการั
แพที่ย์ ส่ารักึ�งต่วัน�า ยานยนต์่ ส่ิ�งที่อ และเคม่ภณั์ฑ์์

คลัาย่ป้ม
การัผ่ลติ่ของจ่ีนเป็ร่ัยบัเหม่อนกบััเส้่นด้ายท่ี่�ถูกัที่ออยา่งเหน่ยวแนน่
เป็็นผ่่นผ้่าแหง่หว่งโซิอ่ปุ็ที่านรัะหวา่งป็รัะเที่ศ จีนการักรัะจีายต่วัและ
การัส่ร้ัางความย่ดหยุน่ในป็รัะเที่ศอินโดแป็ซิฟิิิกไมส่่ามารัถูเกิดขึ �นได้
ในชุั�วข้ามค่น ต่วัอยา่งท่ี่�ด่เหน็ได้จีากญ่่�ป็ุ่ น ท่ี่�รััฐบัาลเริั�มต้่นด้วยการัที่�า
โครังการัมลูคา่ 2 พนัล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 6 หม่�นล้านบัาที่) 
เพ่�อดงึดดูให้บัริัษัที่ต่า่ง ๆ เข้ามาผ่ลติ่ในป็รัะเที่ศ แต่บ่ัริัษัที่ญ่่�ป็ุ่ นได้
ลงที่นุมหาศาลในศนูย์กลางการัผ่ลติ่ของจ่ีนแล้ว รัอยเต่อร์ัรัายงานวา่ 
จีากการัส่�ารัวจีของกรัะที่รัวงการัค้าเม่�อเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2561 พบั
วา่ บัริัษัที่ญ่่�ป็ุ่ นม่บัริัษัที่ในเคร่ัออยา่งน้อย 7,400 แหง่ในจ่ีน ซิึ�งต่วัเลข
ดงักลา่วเพิ�มขึ �นถูงึร้ัอยละ 60 จีาก พ.ศ. 2551 

การัพฒันารัะบับัอตั่โนมตั่ิจี�านวนมากขึ �นและการัเริั�มต้่นของ
เที่คโนโลย่ปั็ญ่ญ่าป็รัะดษิฐ์ อาจีเป็็นค�าต่อบัหนึ�งในการัพฒันาหว่งโซิ่
อปุ็ที่านท่ี่�ม่ความย่ดหยุน่มากขึ �น บัริัษัที่เจีแป็น ดสิ่เพลย์ และบัริัษัที่ 
โรัห์ม จี�ากดั ผู่้ผ่ลติ่ชิุป็ กลา่วกบััรัอยเต่อร์ัวา่ ความเป็็นไป็ได้ท่ี่�ขั �นต่อน
การัผ่ลติ่หลงับ้ัานซิึ�งใชุ้แรังงานมากจีะเป็ล่�ยนไป็เป็็นรัะบับัอตั่โนมตั่โิดย
ส่มบัรูัณ์์ อาจีน�าไป็สู่ก่ารัส่ร้ัางส่ายการัป็รัะกอบัใหมใ่นญ่่�ป็ุ่ น

อยา่งไรัก็ต่าม ส่�าหรัับัส่ว่นอ่�น ๆ จ่ีนจีะยงัคงอยูใ่นหว่งโซิอ่ปุ็ที่านของ
บัริัษัที่ด้วยเหต่ผุ่ลด้านต้่นที่นุ บัริัษัที่ ชุาร์ัป็ คอร์ัป็อเรัชุนั ซิึ�งผ่ลติ่แผ่งหน้า
จีอและโที่รัที่ศัน์ จีดัส่ง่ผ่ลติ่ภณั์ฑ์์ไป็ยงัป็รัะเที่ศจ่ีนเพ่�อต่ดิไฟิด้านหลงั 
ต่วัเชุ่�อมต่อ่ และชิุ �นส่ว่นอ่�น ๆ ซิึ�งกรัะบัวนการัน่ �ต้่องใชุ้การัที่ดส่อบัด้วย
มนษุย์และป็รัับัแต่ง่ด้วยเคร่ั�องจีกัรั “ขั �นต่อนการัผ่ลติ่หลงับ้ัานด�าเนิน
การัในป็รัะเที่ศจ่ีนมานานแล้ว เน่�องจีากต้่องใชุ้แรังงานจี�านวนมาก” 
โฆษกของชุาร์ัป็ซิึ�งได้ควบัรัวมกิจีการักบัับัริัษัที่ฟิอกซ์ิคอนน์ของไต้่หวนั
ใน พ.ศ. 2559 กลา่ว “หากผ่ลติ่ในป็รัะเที่ศก็อาจีม่รัาคาแพง” 

หนที่างข้ึ้างหน้า
ผู่้ เชุ่�ยวชุาญ่ด้านหว่งโซิอ่ปุ็ที่านชุ่ �ให้เหน็วา่ จ่ีนส่ร้ัางความได้เป็ร่ัยบั

ด้านการัผ่ลติ่โดยการัส่ร้ัางเคร่ัอขา่ยหว่งโซิอ่ปุ็ที่าน ซิึ�งเส่ริัมด้วยรัะบับั
การัจีดัจี�าหนา่ยท่ี่�กว้างขวางและโครังส่ร้ัางพ่ �นฐานด้านการัขนส่ง่ท่ี่�ม่
ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ นอกจีากน่ �ยงัม่กลุม่แรังงานขนาดใหญ่่ท่ี่�ได้รัับัการัฝึก
อบัรัมมาให้ใชุ้งานเคร่ั�องจีกัรัท่ี่�ซิบััซ้ิอน อยา่งไรัก็ต่าม ขณ์ะท่ี่�บัริัษัที่ต่า่ง ๆ  
ก�าลงัต่รัวจีส่อบัหว่งโซิอ่ปุ็ที่านของต่นใหมใ่นเศรัษฐกิจีหลงัการัรัะบัาด
ใหญ่่ “แรังกดดนัจีากรััฐบัาลในการัย้ายกลบััป็รัะเที่ศเท่ี่ยบักบััความนา่
ดงึดดูใจีจีากจ่ีนในฐานะศนูย์กลางการัผ่ลติ่ จีะกลายเป็็นความต่งึเคร่ัยด
ที่างภมิูเศรัษฐศาส่ต่ร์ัไป็อ่กยาวนาน ซิึ�งบัริัษัที่ต่า่ง ๆ ต้่องหาที่างจีดัการั
กนัต่อ่ไป็” ต่ามบัที่ความท่ี่�เผ่ยแพร่ัโดยนายโยคานนัที่าน เอส่/โอ เที่วา ผู่้
ชุว่ยนกัวิจียัในกลุม่นโยบัายศกึษาท่ี่�วิที่ยาลยันานาชุาต่ศิกึษา เอส่. รัา
ชุารััต่นมั มหาวิที่ยาลยัเที่คโนโลย่นนัยางในส่งิคโป็ร์ั

นายเที่วากลา่ววา่ เพ่�อหาที่างจีดัการัในยคุเศรัษฐกิจีหลงัไวรััส่
โคโรันา “บัริัษัที่ต่า่ง ๆ ควรัหล่กเล่�ยงการัพึ�งพาจ่ีนอยา่งเด่ยวหร่ัอการั
เลกิคบัค้ากบััจ่ีนไป็โดยส่ิ �นเชิุง ซิึ�งเป็็นแนวที่างส่องขั �วท่ี่�ส่ดุโต่ง่ แต่ค่วรั
หาที่างส่ร้ัางความย่ดหยุน่ให้หว่งโซิอ่ปุ็ที่านด้วยการัส่ลบััการัด�าเนินงาน
รัะหวา่งจ่ีนกบััป็รัะเที่ศอ่�น ๆ เม่�อจี�าเป็็นอยา่งเฉ่ยบัแหลมและม่กลยทุี่ธ์
แที่น”

นายเที่วากลา่ววา่ กลยทุี่ธ์ท่ี่�จีะที่�าให้ป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีอาจีรัวมถูงึ
การัลงที่นุด้านการัส่ร้ัางเคร่ัอขา่ยหว่งโซิอ่ปุ็ที่านแบับัหลายแหลง่และ
ส่ร้ัางหว่งโซิอ่ปุ็ที่านหมนุเว่ยน ซิึ�งจีะชุว่ยให้บัริัษัที่น�าวสั่ดเุหล่อทิี่ �งกลบัั
มาใชุ้ซิ� �าได้ นอกจีากน่ � บัริัษัที่รัะดบััโลกยงัจี�าเป็็นต้่องม่วิส่ยัที่ศัน์ส่งูส่ดุ
เก่�ยวกบััเคร่ัอขา่ยหว่งโซิอ่ปุ็ที่าน เพ่�อคาดการัณ์์ถูงึการัชุว่งชิุงที่างธรุักิจีท่ี่�
เกิดจีากจ่ีนหร่ัอท่ี่�อ่�น ๆ นายเที่วากลา่วต่อ่

เพ่�อให้วิส่ยัที่ศัน์น่ �ป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจี บัริัษัที่ต่า่ง ๆ เชุน่ คอร์ันิง, เอ
เมอร์ัส่นั, เฮย์เวิร์ัด ซิพัพลาย, และไอบ่ัเอม็ จีงึใชุ้เที่คโนโลย่ดิจิีที่ลัอยา่ง
บัลอ็กเชุน เพ่�อส่ร้ัางแนวที่างการัต่รัวจีส่อบัท่ี่�เชุ่�อถู่อได้ ซิึ�งจีะต่ดิต่าม
ส่นิที่รััพย์ต่ั �งแต่ก่ารัผ่ลติ่ไป็จีนถูงึการัจีดัส่ง่ “เม่�อม่ข้อมลูดงักลา่ว บัริัษัที่
จีะส่ามารัถูรัะบัหุว่งโซิอ่ปุ็ที่านท่ี่�จีะถูกูชุว่งชิุงอยา่งเจีาะจีงและเปิ็ดใชุ้
งานหว่งโซิอ่ปุ็ที่านอ่กแหง่ได้อยา่งรัวดเร็ัว” นายเที่วารัะบัุ

ไมว่า่จีะเลกิคบัค้าจ่ีนไป็อยา่งส่ิ �นเชิุงหร่ัอเพ่ยงกรัะจีายหว่งโซิ่
อปุ็ที่านเพ่�อส่ร้ัางความย่ดหยุน่ก็ต่าม ผู่้น�าด้านอตุ่ส่าหกรัรัมในอินโด
แป็ซิฟิิิกเหน็พ้องกนัวา่ จี�าเป็็นต้่องแก้ไขส่ถูานะการัพึ�งพาการัผ่ลติ่ของ
จ่ีนอยา่งใหญ่่หลวง “ที่กุคนเหน็พ้องกนัวา่ เรัาจี�าเป็็นต้่องพิจีารัณ์าความ
ยั�งย่นของหว่งโซิอ่ปุ็ที่านกนัใหมจ่ีริัง ๆ” นายฮิโรัอากิ นากานิชิุ ป็รัะธาน
บัริัษัที่ ฮิต่าชิุ จี�ากดั และหวัหน้าต่วัแที่นที่างธรุักิจีท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุของญ่่�ป็ุ่ น 
กลา่วในการัส่มัภาษณ์์ที่างโที่รัที่ศัน์เม่�อเด่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
“การัย้ายการัผ่ลติ่ที่ั �งหมดกลบััมาท่ี่�ญ่่�ป็ุ่ นอยา่งกะที่นัหนัยอ่มเป็็นไป็ไม่
ได้ แต่ห่ากเรัาพึ�งพาป็รัะเที่ศใดเพ่ยงป็รัะเที่ศเด่ยวแล้วเกิดม่การัปิ็ดเม่อง
ขึ �นมา เรัาก็จีะได้รัับัผ่ลกรัะที่บัหนกั” o

"เราต้ีองที่ำาให้ห่วงโซ่ึ่อปุ็ที่านเข้มแขง็แลัะกระจีาย

ตัีวออกไป็ยิ�งข้�น โดยการขยายแหล่ังจีดัหาสินค้า

ของเราแลัะเพิ�มการผลัติีภายในป็ระเที่ศ"

~ นายยะส้โที่ชิ นิชิมูระ รัฐมนตีรีว่าการกระที่รวงฟ่ื้� นฟูื้เศรษฐกจิีญ่ี�ป็ุ่ น
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ตััดขาด
และแบ่่งแยก

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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แรักเริั�ม อินโดแป็ซิฟิิิกไมม่่ป็รัะโยชุน์ต่อ่รััส่เซ่ิยในที่าง
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ั

 เพรัาะภมิูศาส่ต่ร์ัที่�าให้รััส่เซ่ิยเป็็นผู่้ เลน่นอก
ภมิูภาคท่ี่�หา่งไกล รััส่เซ่ิยไมใ่ชุม่หาอ�านาจีที่างที่ะเลท่ี่�พฒันาขึ �นอยา่ง
เต่ม็ท่ี่� และจีดุมุง่เน้นแต่เ่ดมิของรััส่เซ่ิยอยูท่่ี่�ภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัภาคพ่ �นที่ว่ป็
มาโดยต่ลอด รััฐบัาลรััส่เซ่ิยไมไ่ด้ที่�าหน้าท่ี่�เป็็นผู่้ส่ร้ัางกฎีในภมิูภาคน่ � 
นบััต่ั �งแต่ม่่การัน�าแนวคดิของอินโดแป็ซิฟิิิกเข้ามาใชุ้และความส่มัพนัธ์
รัะหวา่งป็รัะเที่ศในภมิูภาคแหง่น่ �เริั�มป็รัับัเป็ล่�ยน รััส่เซ่ิยก็ยงัคงไม่
กรัะต่่อร่ัอร้ันและไมน่�าเส่นอหลกัเกณ์ฑ์์หร่ัอวิส่ยัที่ศัน์ท่ี่�ส่อดคล้องกบััอิน
โดแป็ซิฟิิิก นอกจีากรััฐบัาลรััส่เซ่ิยจีะไมไ่ด้ม่ส่ว่นร่ัวมกบััแนวคดิอินโด
แป็ซิฟิิิกแบับัส่หรััฐฯ อยา่งเป็็นรัะบับัแล้ว รััส่เซ่ิยยงัไมม่่ส่ว่นร่ัวมในการั
หาร่ัอเก่�ยวกบััแนวคดิในหมูป่็รัะเที่ศท่ี่�ม่วิส่ยัที่ศัน์แต่กต่า่งกนั หร่ัอแม้แต่่
การัเจีรัจีารัะหวา่งรััฐในภมิูภาคท่ี่�เป็็นมิต่รักบััรััส่เซ่ิยอ่กด้วย ส่ดุท้ี่าย การั
ท่ี่�รััส่เซ่ิยป็รัับัทิี่ศที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัเอเชุ่ยใหม ่ซิึ�งมุง่หมายเพ่�อกรัะจีาย
ความเชุ่�อมโยงของรััส่เซ่ิยในรัะดบััภมิูภาค โดยหนัเหความส่�าคญั่ไป็
ท่ี่�ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัจ่ีนมากขึ �นเร่ั�อย ๆ นั �น อาจีส่รุัป็ได้วา่รััส่เซ่ิยและอินโด
แป็ซิฟิิิกอยูก่นัคนละโลก และบัที่บัาที่ของรััส่เซ่ิยในอินโดแป็ซิฟิิิกก็ม่
เพ่ยงน้อยนิดและไมส่่ลกัส่�าคญั่ 

อยา่งไรัก็ต่าม การัส่รุัป็เชุน่น่ �อาจีเป็็นการัชุ่ �น�าท่ี่�ผิ่ด เพรัาะส่ิ�งท่ี่�ซิอ่น
อยูเ่บ่ั �องหลงัการัแยกต่วัค่อการัครัอบัครัองอาวธุท่ี่�พฒันาไป็อยา่งรัวดเร็ัว
และข้อต่กลงด้านพลงังาน ซิึ�งที่�าให้รััส่เซ่ิยเป็็นผู่้ เลน่ท่ี่�ม่บัที่บัาที่ส่�าคญั่
ในภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัอินโดแป็ซิฟิิิก นอกจีากน่ � กิจีกรัรัมของกองที่พัเร่ัอรััส่เซ่ิย
ในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกยงัเพิ�มขึ �นในชุว่งหลายป่็ท่ี่�ผ่า่นมา และม่การั
ฝึกซ้ิอมในที่ะเลฟิิลปิ็ปิ็นส์่และที่ะเลคอรััล รัวมที่ั �งการัน�าเร่ัอเข้าเท่ี่ยบั
ที่า่ท่ี่�มาเลเซ่ิย ส่งิคโป็ร์ั และอินโดน่เซ่ิย ต่ั �งแต่ ่พ.ศ. 2558 กองเร่ัอ
แป็ซิฟิิิกแหง่รััส่เซ่ิยได้ด�าเนินการัฝึกซ้ิอมรับักบัักลุม่ภารักิจีของกองที่พั
เร่ัอจี�านวนมาก ที่ั �งการัลอ่งผ่า่นที่ะเลจ่ีนใต้่หร่ัอพ่ �นท่ี่�ใกล้เค่ยงเพ่�อแส่ดง
ให้เหน็ถูงึข่ดความส่ามารัถูของรััส่เซ่ิยและแส่ดงแส่นยานภุาพที่างที่หารั
ในภมิูภาคน่ �

นอกจีากน่ � รััส่เซ่ิยยงัได้ชุว่ยเหล่อเว่ยดนามในการัส่ร้ัางฐานที่พัเร่ัอ
ด�าน� �าและซิอ่มแซิมที่า่เร่ัอท่ี่�อา่วคมัรััน ซิึ�งเป็็นฐานที่พัเก่าของส่หภาพ
โซิเว่ยต่ในเว่ยดนาม โดยใชุ้เป็็นฐานที่พัเร่ัอและอากาศยานของส่หรััฐฯ 

ในชุว่งส่งครัามเว่ยดนาม แม้ส่ถูานท่ี่�อ�านวยความส่ะดวกแหง่น่ �จีะไม่
โอนย้ายไป็เป็็นฐานที่พัของรััส่เซ่ิย แต่ผู่่้น�าเว่ยดนามเน้นย� �าวา่ ท่ี่�นั�น
รััส่เซ่ิยจีะได้รัับัส่ทิี่ธิพิเศษที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ั ดรั. กร่ักอร่ั ลอ็กชิุน จีาก
ส่ถูาบันัต่ะวนัออกไกลศกึษาของส่ถูาบันัวิที่ยาศาส่ต่ร์ัรััส่เซ่ิย กลา่ว

รัายงานของส่ถูาบันัวิจียัส่นัต่ภิาพนานาชุาต่ิส่ต่อกโฮล์มเม่�อ พ.ศ. 
2562 รัะบัวุา่ คอ่นข้างนา่ป็รัะหลาดใจีท่ี่�ส่ิ�งท่ี่�มกัจีะเลด็ลอดจีากความ
ส่นใจีของผู่้ส่งัเกต่การัณ์์ ซิึ�งส่ว่นใหญ่่มุง่เน้นไป็ท่ี่�ข้อต่กลงรัะดบััส่งู
รัะหวา่งรััส่เซ่ิยและป็รัะเที่ศมหาอ�านาจีอ่�น ๆ อยา่งส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุน
จ่ีนและอินเด่ยนั �น ค่อการัท่ี่�รััส่เซ่ิยได้กลายเป็็นผู่้จี�าหนา่ยอาวธุส่�าคญั่
รัายใหญ่่ท่ี่�ส่ดุของป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ท่ี่�ม่ขนาดเลก็กวา่ 
ซิึ�งขณ์ะน่ �ได้ซ่ิ �ออาวธุจีากรััส่เซ่ิยมากกวา่ซ่ิ �อจีากจ่ีนและอินเด่ยรัวมกนั 
นอกจีากน่ � รัายงานดงักลา่วยงัรัะบัวุา่ รััส่เซ่ิยยงัขายอาวธุให้ส่มาคม
ป็รัะชุาชุาต่แิหง่เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ หร่ัอ อาเซ่ิยน ได้มากกวา่
ส่หรััฐฯ อ่กด้วย 

แม้รััส่เซ่ิยจีะต่ามหลงัส่หรััฐฯ ซิึ�งเป็็นผู่้ส่ง่ออกอาวธุรัะดบััโลก และดู
เหม่อนวา่เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่จีะไมไ่ด้เป็็นภมิูภาคท่ี่�ม่ความส่�าคญั่
ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัส่�าหรัับัรััส่เซ่ิย แต่จ่ีากการัป็รัะเมินบัางฉบับััพบัวา่ การั
ส่ง่ออกอาวธุไป็ยงัอินโดแป็ซิฟิิิกของรััส่เซ่ิยพุง่แซิงหน้าป็รัะเที่ศอ่�น ๆ 
ไป็แล้ว ซิึ�งขณ์ะน่ �ม่ยอดขายอาวธุที่ั �งหมดมากกวา่ร้ัอยละ 60 ต่าม
การัรัายงานเม่�อ พ.ศ. 2562 ของดิอินเที่อพร่ัเที่อร์ั ฉบับััต่่พิมพ์ที่าง
ออนไลน์ของส่ถูาบันัโลว่�  

เม่�อมองในแงท่่ี่�วา่ข้อต่กลงด้านอาวธุไมไ่ด้เป็็นเพ่ยงข้อต่กลงด้าน
อาวธุเที่า่นั �น แต่ย่งัรัวมถูงึการัฝึกอบัรัมบัคุลากรั การับั�ารุังรัักษาอปุ็กรัณ์์ 
ความร่ัวมม่อที่างเที่คนิคที่างที่หารั และบัางครัั �งก็รัวมถูงึการัฝึกที่าง
ที่หารัร่ัวมแล้ว การัขายอาวธุแก่รััฐในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกท่ี่�พุง่ส่งูขึ �น
ของรััส่เซ่ิยนั �นเป็็นการัเพิ�มความซิบััซ้ิอนหลายชุั �นให้ภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัรัะดบัั
ภมิูภาค 

ป็ริัศนาส่�าคญั่ข้อหนึ�งค่อ วิธ่ท่ี่�รััส่เซ่ิยส่ร้ัางอิที่ธิพลที่างที่หารัใน
ภมิูภาคน่ � ต่ั �งอยู่ภายใต้่บัริับัที่ของแนวร่ัวมเชิุงยทุี่ธศาส่ต่ร์ัรัะหว่าง
จ่ีนกบััรััส่เซ่ิยรัวมกนั ป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ใชุ้เงินหลาย
พนัล้านดอลลาร์ัซ่ิ �ออาวธุจีากรััส่เซ่ิย ในการัพฒันาข่ดความส่ามารัถู
ด้านกลาโหมของต่นเพ่�อต่่อต้่านจ่ีนโดยเฉพาะ เชุ่น การัซ่ิ �ออาวธุจีาก
รััส่เซ่ิยของเว่ยดนาม (ป็รัะกอบัด้วยเร่ัอด�าน� �าชุั �นกิโลท่ี่�ม่การัป็รัับัป็รุัง
ขั �นส่งู 6 ล�า, อากาศยานขบััไล่หลายบัที่บัาที่ ซิูโคอิ ซิู-30เอ็มเค2 ล�า
ใหม่ 12 ล�า, เร่ัอฟิริัเกต่ เกพาร์ัด-3 ส่องล�า และข่ป็นาวธุร่ัอนต่่อต้่าน
เร่ัอเพ่�อการัป้็องกนัชุายฝั�ง เค-300พ่ บัาส่เต่่ยน-พ่ หร่ัอเร่ัอเอส่เอส่-
ซ่ิ-5 ส่ต่จูี 6 ล�า) “ส่่วนใหญ่่จีะม่การัน�าไป็ใชุ้เพ่�อป็กป้็องผ่ลป็รัะโยชุน์
ของเว่ยดนามในที่ะเลจ่ีนใต้่อย่างแน่นอน” นิต่ยส่ารัออนไลน์ เดอะดิ
โพลแมต่ รัายงาน 

รััฐบัาลรััส่เซ่ิยพยายามท่ี่�จีะคานอ�านาจีกบััจ่ีนโดยการัมอบัอาวธุให้คู่
แขง่ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัของจ่ีนในภมิูภาคที่ะเลจ่ีนใต้่ และบัอ่นที่�าลายแนว
ร่ัวมรัะหวา่งจ่ีนกบััรััส่เซ่ิยอยา่งนั �นหร่ัอ หร่ัอวา่แนวร่ัวมรัะหวา่งรััส่เซ่ิย
กบััจ่ีนจีะมาพร้ัอมการัแลกกบััการัส่ญู่เส่่ยด้านความส่มัพนัธ์ของรััฐบัาล
รััส่เซ่ิยกบััป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่กนัแน ่

ด่รื่.	อเลั็กซิานเด่อร์ื่	โคโรื่เลัฟิ/มหาวิที่ยาลยันิวเซิาธ์เวลส์่ ซิดิน่ย์

เม่อ

การมีีบทบาทท่เติิบโติข้ึ้นขึ้อง
รัสเซีียในอินโดแปซิีฟิิก และ

ทำาไมีจีีนถึึงยอมีรับได้
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ค�าต่อบัของค�าถูามที่ั �งส่องข้อค่อ ไมใ่ชุ ่ภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�ล้อมรัอบั
การัเป็ล่�ยนแป็ลงที่างอ�านาจีท่ี่�ยงัคงเป็็นป็ริัศนารัะหวา่งรััส่เซ่ิย จ่ีน และ
ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ในอินโดแป็ซิฟิิิก กลบัักลายเป็็นเร่ั�องท่ี่�ซิบััซ้ิอนเกินกวา่จีะ
ใชุ้ต่รัรักะแบับัแพ้-ชุนะธรัรัมดา ๆ ได้

รััส่เซ่ิย ซิึ�งม่ป็รัะส่บัการัณ์์มาจีากยคุโซิเว่ยต่ในพ่ �นท่ี่�น่ �ในชุว่งส่งครัาม
เยน็ ม่ความส่มัพนัธ์ที่างป็รัะวตั่ศิาส่ต่ร์ักบััหลายป็รัะเที่ศในภมิูภาคน่ � ซิึ�ง
ส่ว่นใหญ่่หากไมเ่ป็็นป็รัะเที่ศท่ี่�น�าโดยคอมมิวนิส่ต์่ ก็เป็็นป็รัะเที่ศอด่ต่
อาณ์านิคมต่ะวนัต่กท่ี่�ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด นอกเหน่อจีากความส่มัพนัธ์ที่าง
ป็รัะวตั่ศิาส่ต่ร์ัแล้ว เหต่ผุ่ลที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�อยูเ่บ่ั �องหลงัพฤต่กิรัรัม
ของรััส่เซ่ิยในอินโดแป็ซิฟิิิก ยงัเก่�ยวข้องกบััการัต่รัวจีส่อบั การัปิ็ดกั �น 
หร่ัอส่ร้ัางความปั็�นป่็วนให้เป้็าหมายที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัการัเม่องของ
ส่หรััฐฯ ไมใ่ชุจ่่ีน ส่หรััฐฯ ต่า่งหากท่ี่�รััส่เซ่ิยมองวา่เป็็นภยัคกุคามหลกัใน
ปั็จีจีบุันั หาใชุจ่่ีนแต่อ่ยา่งใด รััฐบัาลรััส่เซ่ิยที่�าความเข้าใจีโครังการัอินโด
แป็ซิฟิิิกผ่า่นมมุมองของการัคานอ�านาจีเชิุงรัะบับักบััส่หรััฐฯ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งในบัริับัที่ของรััฐบัาลส่หรััฐฯ ท่ี่�จีดัป็รัะเภที่รััส่เซ่ิยให้เป็็น “ต่วัร้ัาย

ท่ี่�ฟ่ิ�นค่นชุ่พ” ในอินโดแป็ซิฟิิิก ต่าม “รัายงานยทุี่ธศาส่ต่ร์ัอินโดแป็ซิฟิิิก: 
การัเต่ร่ัยมความพร้ัอม ความร่ัวมม่อ และการัส่ง่เส่ริัมภมิูภาคท่ี่�เป็็นเคร่ัอ
ขา่ย” ป็รัะจี�า พ.ศ. 2562 ของกรัะที่รัวงกลาโหมส่หรััฐฯ ส่ิ�งท่ี่�รััส่เซ่ิยที่�า
ในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกต่อ่ที่ั �งจ่ีนและป็รัะเที่ศท่ี่�เลก็กวา่ในเอเชุ่ยต่ะวนั
ออกเฉ่ยงใต้่ท่ี่�ถูกูจ่ีนคกุคามนั �น ส่อดคล้องกบััยทุี่ธศาส่ต่ร์ัรัะดบััโลกท่ี่�
ใหญ่่กวา่ในการัคานอ�านาจีกบััส่หรััฐฯ

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การัเจีรัจีาภายในของรััฐส่ภารััส่เซ่ิยเก่�ยวกบััการั
จีดัต่ั �งกองที่พัขึ �นอ่กครัั �งในเว่ยดนาม เชุน่ การักลบััมาใชุ้ฐานที่พัอา่ว
คมัรัันเป็็นเร่ั�องท่ี่�ชุอบัธรัรัม บันพ่ �นฐานท่ี่�วา่ พนัธมิต่รัที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ั
ของรััส่เซ่ิยในรััฐบัาลส่หรััฐฯ “ไมเ่ข้าใจีภาษาของการัที่ตู่และส่�าแดง
แส่นยานภุาพ” ต่ามการัวิเครัาะห์ในเด่อนต่ลุาคม พ.ศ. 2559 ใน
หนงัส่่อพิมพ์พาร์ัลาเมนต์ส์กายา กาเซิตา หร่ัอเดอะพาเลียเมนต์ นิวส์์
เปเปอร์ั “รััส่เซ่ิยจี�าเป็็นต้่องม่ฐานที่พัในคิวบัาและเว่ยดนามอยา่งไม่
ต้่องส่งส่ยั” นายฟิรัานซ์ิ คลนิเซิวิต่ช์ุ รัองป็รัะธานคนแรักของคณ์ะ

กรัรัมการักลาโหมและความมั�นคงแหง่ส่หพนัธรััฐรััส่เซ่ิย กลา่วใน
บัที่ความดงักลา่ว 

แท้ี่จีริังแล้ว รััส่เซ่ิยม่เคร่ั�องบันิเต่มิเชุ่ �อเพลงิกลางอากาศ ไอแอล-78 
ป็รัะจี�าการัอยูท่่ี่�อา่วคมัรััน ซิึ�งใชุ้เต่มิเชุ่ �อเพลงิให้เคร่ั�องบันิทิี่ �งรัะเบัดิ
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ันิวเคล่ยร์ั ที่-ู95 เพ่�อกลบััมาลาดต่รัะเวนใกล้กบััญ่่�ป็ุ่ น
และดนิแดนกวมของส่หรััฐฯ เม่�อเด่อนมกรัาคม พ.ศ. 2558 รััฐบัาล
ส่หรััฐฯ ได้ออกมาเต่่อนรััฐบัาลเว่ยดนามท่ี่�ป็ลอ่ยให้รััส่เซ่ิยใชุ้ฐานที่พัดงั
กลา่ว ซิึ�งรััฐบัาลส่หรััฐฯ เชุ่�อวา่ส่ร้ัางความต่งึเคร่ัยดในภมิูภาค ดงัท่ี่�นาง
น่นา เลอ นกัวิจียัจีากส่ถูาบันัการัวิเครัาะห์และแก้ไขความขดัแย้ง มหา
วิที่ยาลยัจีอร์ัจีเมส่นั และนางโก ส่ว่ ล่น คอลลนิ จีากวิที่ยาลยันานาชุาต่ิ
ศกึษา เอส่. รัาชุารััต่นมั แหง่มหาวิที่ยาลยัเที่คโนโลย่นนัยางในส่งิคโป็ร์ั 
อธิบัายไว้ในเดอะดโิพลแมต่เม่�อเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2558

ต่รัรักะของการัคานอ�านาจีกบัันโยบัายของส่หรััฐฯ ยงัส่อดแที่รัก
ป็ฏิิกิริัยาของรััส่เซ่ิยต่อ่แนวคดิอินโดแป็ซิฟิิิกฉบับััส่หรััฐฯ อ่กด้วย รััฐบัาล
รััส่เซ่ิยเชุ่�อวา่ ค�าวา่อินโดแป็ซิฟิิิกเป็็นการัป็รัะดษิฐ์ค�าท่ี่�ม่พ่ �นฐานมาจีาก

แนวความคดิแบับัส่งครัามเยน็ โดยม่จีดุมุง่หมาย
อยา่งชุดัเจีนในการับัอ่นที่�าลายความเป็็นศนูย์กลาง
รัะดบััภมิูภาคของอาเซ่ิยนและส่ร้ัางวงล้อมก่ดกนั
จ่ีน ข้อความข้างต้่นค่อส่ิ�งท่ี่�นางน่เวดิต่า คาป็ร์ูั และ
นายนนัดนั อนันิกริัชุนนัท์ี่ นกัวิชุาการัจีากมลูนิธิผู่้
ส่งัเกต่การัณ์์วิจียั อธิบัายจีดุย่นของรััส่เซ่ิยในโพส่ต์่
จีากเวบ็ัไซิต์่เดอะวลัได ดิส่คสั่ชุนั คลบัั เม่�อเด่อน
มกรัาคม พ.ศ. 2563 ด้วยเหต่นุ่ � รััฐบัาลรััส่เซ่ิยจีงึ
นิยมใชุ้ค�าวา่ พนัธมิต่รัในเอเชุ่ยแป็ซิฟิิิกหร่ัอยเูรัเซ่ิย 
ซิึ�งที่�าให้จ่ีนกลบััมาม่ต่วัต่นดงัเดมิ

 ผู่้ เชุ่�ยวชุาญ่ชุั �นน�าของรััส่เซ่ิยในภมิูภาคเอเชุ่ย
ต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่บัางส่ว่นได้เส่นอความเหน็วา่ 
เน่�องจีากจ่ีน อินเด่ย และป็รัะเที่ศส่มาชิุกอาเซ่ิยน 
ล้วนเป็็นพนัธมิต่รัท่ี่�ใกล้ชิุดและม่คณุ์คา่ส่งูของรััส่เซ่ิย 
รััฐบัาลรััส่เซ่ิยจีงึต้่องพิจีารัณ์าวา่จีะส่ลาย “แนวโน้มท่ี่�
ไมน่า่ยินด่” ได้อยา่งไรั อ่กที่ั �งยงัไมค่วรัป็รัะเมินความ
ส่มัพนัธ์พิเศษของรััฐบัาลรััส่เซ่ิยกบััรััฐเหลา่น่ �ต่��าเกิน
ไป็ในเร่ั�องน่ � ดงัท่ี่� ดรั. วิคเต่อร์ั ซิมัส่ก่ � ผู่้ เชุ่�ยวชุาญ่

ด้านวิชุาการัของรััส่เซ่ิย ได้อธิบัายไว้ นอกจีากน่ � รััส่เซ่ิยยงัควรัส่ง่เส่ริัม
ให้เกิดการัส่ร้ัางแนวร่ัวมรัะหวา่งจ่ีนกบััเว่ยดนามในลกัษณ์ะใดลกัษณ์ะ
หนึ�ง ต่ามรัายงานของ ดรั. ดิมิที่ร่ั มอส่ยาคอฟิ จีากส่ถูาบันัวิที่ยาศาส่ต่ร์ั
รััส่เซ่ิย ดงันั �น ความที่ะเยอที่ะยานที่างภมิูยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�ส่�าคญั่ของ
รััฐบัาลรััส่เซ่ิยในภมิูภาคน่ � ค่อการัไมใ่ชุ้รััฐในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ท่ี่�ม่
ขนาดเลก็กวา่เพ่�อป้็องกนัความเส่่�ยงต่อ่การัขยายอ�านาจีของจ่ีน แที่นท่ี่�
จีะที่�าเชุน่นั �น รััส่เซ่ิยกลบััคดิหาวิธ่การัส่ร้ัางส่มดลุต่อ่ส่หรััฐฯ ให้เป็็นผู่้
ถู่วงดลุในการัรัับัม่อกบััจ่ีนรัวมถูงึคูแ่ขง่ท่ี่�แท้ี่จีริังและท่ี่�เป็็นไป็ได้ของต่น

ต่รัรักะของการัส่ร้ัางส่มดลุอยา่งเป็็นรัะบับัในส่ว่นของรััส่เซ่ิยน่ � 
อธิบัายถูงึส่าเหต่ทุ่ี่�จ่ีนกงัวลเก่�ยวกบััข่ดความส่ามารัถูที่างที่หารัของคู่
แขง่ในที่ะเลจ่ีนใต้่ท่ี่�เพิ�มขึ �น เน่�องจีากการัถู่ายโอนอาวธุของรััส่เซ่ิยส่ร้ัาง
ความพงึพอใจีให้ที่กุฝ่ายในส่ถูานการัณ์์น่ � ป็รัะการัแรัก บัที่บัาที่ของ
รััส่เซ่ิยม่ส่ว่นชุว่ยในการัชุะลอหร่ัอยบััยั �งไมใ่ห้ป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวนั
ออกเฉ่ยงใต้่หนัเข้าขอความชุว่ยเหล่อที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัจีากส่หรััฐฯ ซิึ�ง

เร่อดำานำ�าชัิ�นก่โิลลำาแรก่ขีองก่องทัพัเร่อเวยีดนามซ่ึ่�งซ่ึ่�อมาจำาก่ประเทัศรัสเซีึ่ย เปิดตัวัทัี�อ่าวคมัรัน ประเทัศ

เวยีดนาม ในเดอ่นมก่ราคม พ.ศ. 2557   เอเอฟิพ่/เก็ต่ต่่ �อิมเมจี
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อาจีกลายเป็็นวงแหวนกกักนัป็รัะเที่ศจ่ีน แม้วา่แนวโน้มปั็จีจีบุันัอาจีไม่
ด่เที่า่ใดนกั แต่ไ่มม่่ที่างเล่อกอ่�นท่ี่�ด่กวา่น่ �แล้วส่�าหรัับัรััฐบัาลจ่ีน ป็รัะการั
ท่ี่�ส่อง เน่�องด้วยความที่ะเยอที่ะยานของรััฐบัาลรััส่เซ่ิยท่ี่�จีะขจีดัปั็ญ่หา
แนวโน้มท่ี่�ไมน่า่ยินด่รัะหวา่งจ่ีน อินเด่ย และป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวนัออก
เฉ่ยงใต้่ บัที่บัาที่ท่ี่�เพิ�มขึ �นของรััส่เซ่ิยในภมิูภาคน่ �ชุว่ยส่ร้ัางชุอ่งที่างพิเศษ
ส่�าหรัับัรััฐบัาลจ่ีนในการัม่ส่ว่นร่ัวมกบััฝ่ายต่รังข้ามในอ่กนยัหนึ�ง ซิึ�งเป็็น
ส่ิ�งท่ี่�จ่ีนให้ความส่�าคญั่อยา่งมาก ป็รัะการัท่ี่�ส่าม ผู่้ต่ดัส่นิใจีในรััฐบัาล
จ่ีนเข้าใจีวา่รััส่เซ่ิยต่กลงกบััจ่ีนในป็รัะเดน็ส่�าคญั่ของปั็ญ่หาการัเม่อง
รัะดบััโลก ซิึ�งเป็็นส่นิที่รััพย์ส่�าคญั่ส่�าหรัับัรััฐบัาลจ่ีน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ในบัริับัที่ท่ี่�ความส่มัพนัธ์รัะหวา่งจ่ีนกบััส่หรััฐฯ ท่ี่�เลวร้ัายลง เพ่�อเป็็นการั
ย่นยนัส่ถูานะพิเศษของรััส่เซ่ิยในแคลคลูสั่ภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัรัะดบััภมิูภาค
ของจ่ีน เรัาส่ามารัถูดไูด้จีากความจีริังท่ี่�วา่ รััฐบัาลจ่ีนยงัคงปิ็ดป็ากเง่ยบั
เก่�ยวกบััการัม่ส่ว่นร่ัวมของรััส่เซ่ิยในโครังการัพลงังานนอกชุายฝั�งของ
เว่ยดนาม ในขณ์ะท่ี่�ต่นเองกดดนับัริัษัที่พลงังานอินเด่ย มาเลเซ่ิย และ
ส่หรััฐฯ ไมใ่ห้ร่ัวมม่อกบััเว่ยดนามในที่ะเลจ่ีนใต้่ การัถู่ายโอนอาวธุของ
รััส่เซ่ิยไป็ยงัเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่หร่ัอการัม่ส่ว่นร่ัวมที่างที่หารัอ่�น ๆ 
กบััภมิูภาคน่ �ม่ภมิูคุ้มกนัจีากการัวิพากษ์วิจีารัณ์์ของรััฐบัาลจ่ีนเที่า่กนั 

ผ่ลกรัะที่บัของการัก�าหนดคา่ที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�ซิบััซ้ิอนเหลา่น่ �

ส่�าหรัับัส่หรััฐฯ ถู่อวา่ม่นยัส่�าคญั่ รััส่เซ่ิยเข้าถูงึ
เคร่ั�องม่อส่�าหรัับัการัส่ง่เส่ริัมหลายขั �วในแบับั
ฉบับััของต่นได้มากขึ �น จ่ีนจีะได้รัับัการัส่นบััส่นนุ
ที่างการัเม่องจีากรััส่เซ่ิยและการัเข้าถูงึที่รััพยากรั
พลงังานและเที่คโนโลย่ที่างที่หารั ซิึ�งม่ความ

ส่�าคญั่ต่อ่จ่ีนที่า่มกลางความต่งึเคร่ัยดท่ี่�เพิ�มขึ �นกบััส่หรััฐฯ ในอินโด
แป็ซิฟิิิก ความส่มัพนัธ์รัะหวา่งจ่ีนกบััรััส่เซ่ิยท่ี่�ใกล้ชิุดกนัมากขึ �นใน
ภมิูภาคน่ �ยงัน�าไป็สู่ข้่อจี�ากดัในความร่ัวมม่อรัะหวา่งรััส่เซ่ิยกบััส่หรััฐฯ 
และจ่ีนกบััส่หรััฐฯ ในป็รัะเดน็ความส่�าคญั่ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�ส่�าคญั่
ส่�าหรัับัส่หรััฐฯ นอกจีากน่ � หากป็รัะเที่ศในภมิูภาคอินโดแป็ซิฟิิิกไมไ่ด้
ม่วิส่ยัที่ศัน์ที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัในรัะดบััภมิูภาคแบับัส่หรััฐฯ ร่ัวมกนัอยา่ง
เต่ม็ท่ี่� ความเชุ่�อมโยงที่างเที่คนิคด้านการัที่หารักบััป็รัะเที่ศในภมิูภาค
เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ท่ี่�เพิ�มขึ �นของรััส่เซ่ิย และการัยอมรัับัของจ่ีนท่ี่�ม่
ต่อ่ความเชุ่�อมโยงดงักลา่ว ก็ส่ามารัถูขยายแนวความผิ่ดพลาดท่ี่�ม่อยู่
ในการัต่่ความท่ี่�แต่กต่า่งกนัของอินโดแป็ซิฟิิิก

เน่�องจีากวิธ่การัท่ี่�รััส่เซ่ิยเข้าหาอินโดแป็ซิฟิิิกได้รัับัผ่ลกรัะที่บัจีาก
ต่รัรักะของการัป็รัับัส่มดลุในรัะดบััรัะบับักบััส่หรััฐฯ การัต่อบัส่นองท่ี่�
ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพท่ี่�เป็็นไป็ได้ส่�าหรัับัส่หรััฐฯ จีงึต้่องอยูใ่นรัะดบััเด่ยวกนั
เที่า่นั �น การัที่�าส่งครัามหลายพรัมแดนกบััจ่ีนและรััส่เซ่ิยในเวลาเด่ยวกนั
นั �น ดเูหม่อนจีะไมใ่ชุก่ลยทุี่ธ์ชุั �นเย่�ยมอยา่งท่ี่�นกัยทุี่ธศาส่ต่ร์ัส่หรััฐฯ บัาง
คนชุ่ �ให้เหน็ แต่ส่่หรััฐฯ ควรัใชุ้ป็รัะโยชุน์จีากโอกาส่ท่ี่�ม่มากพอ จีากการัท่ี่�
อินโดแป็ซิฟิิิกม่ที่า่ท่ี่ชุะลอหร่ัอพลกิแนวโน้มท่ี่�ไมพ่งึป็รัะส่งค์ในความร่ัวม
ม่อที่างที่หารัของจ่ีนกบััรััส่เซ่ิยแที่น  o
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เป็็นผู้้ �จดัหาหลักั็ในป็ริมาณก็ารนำาเข้�า
อาวิธุที่ั�งหมดข้องแอลัจ่เร่ย เบัลัารุส จ่น 
อินเด่ย คาซีคัสถึาน แลัะเวิย่ดนาม

>80-100% >60-80% >40-60% >20-40% >0-20%

เบัลารุส

เวยีดนาม

คาซัึ่คสถาน

อนิเดยี
อยีปิต์ั

อรัิก่

จำอร์แดน

อาเซึ่อร์ไบัจำาน

ปาก่สีถาน บัังคลาเทัศ

พม่า

แอลจำเีรีย

จำนี

เบัลัารุ
ส

คาซี
คัสถึาน จ่น

เวิย่ด
นาม

แอลัจ่เร่ย
อินเด่ย

อ่ยปิ็
ต์

อิรัก็

อาเซี
อร์ไ

บัจาน พีม่า

บังัค
ลัาเที่

ศ

จอร์แ
ดน

ป็าก่็
สถึาน

0%

25%

50%

75%

100%

ส่วุนแบ่่งการตัลาดในการนำาเข้าอาวุุธของรัสเซีีย
98%

90%

76% 74%
67%

56%

34% 34% 31%

16% 15% 10%
6.6%

ท่ี่�มา: ส่ต่าทิี่ส่ต่า วนัท่ี่� 10 ม่นาคม พ.ศ. 2563
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อนาคตัขึ้อง
รัื่สเซีิย่	

นบััรัวมจ่ีนหร่ัอไม?่

ใน

ภาพป็รัะกอบัโดย ฟอรัมั

สถานก่ารณ์์ทัี�มีแนวโน�มจำะเก่ิดขี่�นและผู้ลทัี�ตัามมา

“ส่ภุาพบัรุุัษยโุรัป็เหลา่นั �นชุา่งส่ั�งส่มความ
โกรัธไว้มากเส่ย่เหลอ่เกิน!” จีากค�ากลา่ว
ของนายอนัเดรั ดานิโลวิชุ โกมิอากา โอป็ริัชุ 
น่ก่ หร่ัอที่หารัองครัักษ์ผู่้จีงรัักภกัด่ของ
พรัะเจ้ีาซิาร์ัแหง่รััส่เซ่ิยพรัะองค์ใหม ่“เป็็น
เวลาหลายที่ศวรัรัษท่ี่�พวกนั �นส่บูัก�าซิของเรัาไป็ โดยไมน่กึถูงึความยาก
ล�าบัากท่ี่�คนที่�างานต่วัเป็็นเกลย่วต้่องเจีอ ขา่วท่ี่�พวกนั �นรัายงานชุา่งนา่
ป็รัะหลาดใจีอะไรัเชุน่น่ �! โธ่เอ�ย ความหนาวมาเย่อนเม่องน่ซิอ่กแล้ว! 
ส่ภุาพบัรุุัษที่ั �งหลาย พวกคณุ์คงต้่องที่�าความคุ้นเคยกบััการัรัับัป็รัะที่าน
ฟัิวกรัาส์่เย็นชุ่ดอยา่งน้องส่องถูงึส่ามครัั �งต่อ่ส่ปั็ดาห์แล้วละ่ รัับัป็รัะที่าน
ให้อร่ัอยนะ! กลบัักลายเป็็นวา่จ่ีนหลกัแหลมกวา่พวกคณุ์เส่ย่อ่ก”

อยา่งน้อยนั�นก็เป็็นอนาคต่ของรััส่เซ่ิย (และจ่ีน) ท่ี่�นายวลาดิม่ร์ั โซิ
โรัคนิ นกัเข่ยนขบัถูยคุหลงัโซิเว่ยต่ บัรัรัยายให้เหน็ภาพในนวนิยายของ
ต่นท่ี่�ชุ่�อ เดย์ ออฟ เดอะ โอปริัชั่นีกี เน่ �อหาของนิยายเร่ั�องน่ �ม่ฉากท้ี่อง
เร่ั�องอยูใ่นรััส่เซ่ิยยคุใหม ่พ.ศ. 2571 ซิึ�งกลบััมาป็กครัองด้วยรัะบัอบั
จีกัรัวรัรัดินิยมเต่ม็รูัป็แบับั และม่การัส่ร้ัางก�าแพงขนาดใหญ่่ท่ี่�งดงาม
บัริัเวณ์ชุายแดนของรััส่เซ่ิยใหมต่่ดิกบััยโุรัป็เพ่�อปิ็ดกั �น “กลุม่ผู่้ ไมม่่
ศรััที่ธา ต่ั �งแต่พ่วกเลวที่รัาม ไซิเบัอร์ัพงัก์ ลทัี่ธิมากซ์ิ ลทัี่ธิฟิาส่ซิสิ่ท์ี่ พหุ
นิยม และอเที่วนิยม!” รััส่เซ่ิยมั�งคั�งและพรัั�งพร้ัอมไป็ด้วยเที่คโนโลย่ของ
จ่ีน แต่เ่ม่�อมองให้ลกึลงไป็ ในเวลาเด่ยวกนัก็กลบััไป็ใชุ้รัะบัอบัศกัดนิา
ของซิาร์ัอ่วานท่ี่� 4 ผู่้ เห่ �ยมโหด (หร่ัอนา่เกรังขามอยา่งท่ี่�ผู่้น�ารััส่เซ่ิยยคุ
ใหมน่่ �อาจีเป็็นอยู)่ 

แม้ค�าต่อบัของนายโซิโรัคนิในนิยายอาจีดเูพ้อเจ้ีอ แต่เ่ขาก็ได้ต่ั �ง
ค�าถูามท่ี่�ควรัคา่แก่การัหาค�าต่อบัไว้ นั�นค่อรััส่เซ่ิยจีะเป็็นอยา่งไรัใน 
พ.ศ. 2571 และป่็ต่อ่ ๆ ไป็ ในอนาคต่ของรััส่เซ่ิยจีะม่ส่าธารัณ์รััฐ

ป็รัะชุาชุนจ่ีนรัวมอยูด้่วยหร่ัอไม ่และ
ผ่ลส่่บัเน่�องของอนาคต่ท่ี่�เป็็นไป็ได้เหลา่
น่ �ส่�าหรัับัยโุรัป็และป็รัะเที่ศท่ี่�เหล่อของ
โลกจีะเป็็นอยา่งไรั การัท่ี่�รััส่เซ่ิยกบััจ่ีน
ผ่ส่านแนวที่างเข้าด้วยกนัจีะที่�าให้เกิด

การัต่ดัส่นิใจีท่ี่�ต่ามมาของส่หรััฐอเมริักา ยโุรัป็ และพนัธมิต่รั ซิึ�งการั
ต่ดัส่นิใจีนั �นจีะเป็็นต่วัก�าหนดทิี่ศที่างของศต่วรัรัษท่ี่� 21 วิธ่หนึ�งในการั
คาดการัณ์์ บัอกให้รู้ั และเต่ร่ัยมพร้ัอมส่�าหรัับัการัต่ดัส่นิใจีเหลา่น่ �ค่อการั
ไต่ร่ัต่รัองถูงึอนาคต่ท่ี่�อาจีเกิดขึ �น

ธรัรัมดาแล้วอนาคต่ยอ่มเป็็นส่ิ�งไมแ่นน่อน และการัวิเครัาะห์อนาคต่
เชุน่ครัั �งน่ �เป็็นการัส่มมต่ิภาพของส่ถูานการัณ์์มากกวา่จีะเก่�ยวข้อง
กบััการัต่ดัส่นิใจีจีริัง ๆ ซิึ�งไมไ่ด้กรัะที่�าในลกัษณ์ะเส่่ยดส่่อยา่งโจีง่แจ้ีง
เชุน่เด่ยวกบััวิธ่ของนายโซิโรัคนิ แต่ก่ารัวิเครัาะห์ด้านลา่งจีะเป็็นการั
พิจีารัณ์าแนวโน้มและต่วัชุ่ �วดัท่ี่�ส่�าคญั่ ข้อมลูเชิุงป็รัะจีกัษ์ท่ี่�ม่อยูส่่�าหรัับั
การัคาดการัณ์์คร่ัาว ๆ และกรัณ่์โต้่แย้งข้อเที่จ็ีจีริัง ก่อนท่ี่�จีะน�าเส่นอ
ส่ถูานการัณ์์ในอนาคต่ท่ี่�เป็็นไป็ได้หลากหลายแบับั 

การัวิเครัาะห์น่ �แบัง่ค�าถูามเก่�ยวกบััอนาคต่ท่ี่�อาจีเกิดขึ �นของรััส่เซ่ิย
และจ่ีนออกเป็็นหลายส่ว่น โดยส่ว่นแรักเป็็นการัพิจีารัณ์าป็รัะวตั่ศิาส่ต่ร์ั
ร่ัวมกนัและวิธ่การัท่ี่�เป็็นไป็ได้ซิึ�งรััส่เซ่ิยกบััจ่ีนอาจีใชุ้ ส่ว่นท่ี่�ส่องเป็็นการั
พิจีารัณ์าแนวโน้มและอนาคต่ท่ี่�อาจีเกิดขึ �นของที่ั �งส่องป็รัะเที่ศ ส่ว่นท่ี่�
ส่ามเป็็นการัต่รัวจีส่อบับัที่บัาที่ส่�าคญั่ในแผ่นการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง
ของจ่ีนท่ี่�ก�าหนดอนาคต่เหลา่นั �น และส่ว่นส่ดุท้ี่ายเป็็นการัพิจีารัณ์า
ส่ถูานการัณ์์และยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�เป็็นไป็ได้ภายในอนาคต่เหลา่น่ �

การัคาดคะเนดงักลา่วจีะใชุ้นโยบัายขั �นพ่ �นฐานเป็็นต่วัวิเครัาะห์ เพ่�อ
กรัะตุ่้นให้เกิดความคดิท่ี่�ชุดัเจีนวา่ป็รัะเที่ศแถูบัต่ะวนัต่กเหลา่น่ �ต้่องการั

ด่รื่.	ด่รูื่ว์	นินนิส/กองที่พัออส่เต่รัเล่ย  

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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อนาคต่แบับัใด และส่ิ�งใดท่ี่�ที่�าได้เพ่�อให้อนาคต่เป็็นส่ิ�งท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดุส่�าหรัับั
ที่กุฝ่าย ท้ี่ายท่ี่�ส่ดุแล้ว การัวางแผ่นการัต่อบัส่นองท่ี่�เป็็นไป็ได้ไว้หลาย ๆ 
แบับัยอ่มด่กวา่การัต้่องเผ่ชิุญ่กบััการัจีูโ่จีมโดยไมท่ี่นัต่ั �งต่วัหร่ัอไมม่่ต่วั
เล่อกอยา่งมาก

อนาคตัที่ี�อาจีเกดิ่ขึ้้ �นขึ้องจีนี
เรัามาดอูนาคต่ของจ่ีนกนั โดยเฉพาะแนวโน้มและภาคส่ว่นต่า่ง ๆ ท่ี่�
อาจีก�าหนดขอบัเขต่ความเป็็นไป็ได้ ได้แก่ ส่ภาพแวดล้อมที่างกายภาพ 
จี�านวนป็รัะชุากรัและเศรัษฐกิจีของจ่ีน การัเม่องและส่งัคมจ่ีน รัวมถูงึ
ความส่มัพนัธ์รัะหวา่งป็รัะเที่ศและความมั�นคงของจ่ีน ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัใน
อนาคต่ของจ่ีนส่ดุท้ี่ายแล้วจีะม่แนวโน้มเป็็นอยา่งไรั และจ่ีนม่ที่างเล่อก
ใดในการัด�าเนินการักลยทุี่ธ์ดงักลา่วบ้ัาง

โดยส่รุัป็แล้ว อนาคต่ด้านส่ิ�งแวดล้อมของจ่ีนไมสู่่้ ด่ซิึ�งถู่อเป็็นขา่ว
ร้ัาย เน่�องจีากกรัะแส่ด้านส่ิ�งแวดล้อมแที่บัไมม่่แนวโน้มท่ี่�จีะพลกิผ่นั
อยา่งกะที่นัหนั และที่างเล่อกของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในการัรัับัม่อ
กรัะแส่เหลา่น่ �ในรัะยะยาวก็ม่จี�ากดั การัป็ลอ่ยก�าซิคาร์ับัอนไดออกไซิด์
ของจ่ีนใกล้เค่ยงเหลา่ป็รัะเที่ศพฒันาแล้วรัวมกนัเข้าไป็ที่กุท่ี่ และม่แนว
โน้มท่ี่�จีะเกินกวา่นั �นอยา่งมากใน พ.ศ. 2593 (ภาพท่ี่� 1) หากไมม่่การั
ย่�นม่อเข้าชุว่ยที่นัท่ี่ ดงัข้อมลูท่ี่�เปิ็ดเผ่ยจีากองค์การัเพ่�อความร่ัวมม่อ
และการัพฒันาที่างเศรัษฐกิจี ซิึ�งป็รัะกอบัด้วยป็รัะเที่ศส่มาชิุก ได้แก่ 
ออส่เต่ร่ัย ออส่เต่รัเล่ย เบัลเย่ยม แคนาดา ชิุล่ โคลมัเบ่ัย ส่าธารัณ์รััฐเช็ุก 
เดนมาร์ัก เอส่โต่เน่ย ฟิินแลนด์ ฝรัั�งเศส่ เยอรัมน่ กร่ัซิ ฮงัการ่ั ไอซ์ิแลนด์ 
ไอร์ัแลนด์ อิส่รัาเอล อิต่าล่ ญ่่�ป็ุ่ น ลตั่เว่ย ลทิี่วัเน่ย ลกัเซิมเบัร์ิัก เมก็ซิโิก 
เนเธอร์ัแลนด์ นิวซ่ิแลนด์ นอร์ัเวย์ โป็แลนด์ โป็รัต่เุกส่ ส่โลวาเก่ย ส่โล
ว่เน่ย เกาหล่ใต้่ ส่เป็น ส่ว่เดน ส่วิต่เซิอร์ัแลนด์ ต่รุัก่ ส่หรัาชุอาณ์าจีกัรั 
และส่หรััฐอเมริักา

แม้จีะม่ความค่บัหน้าอยูบ้่ัางด้านการัผ่ลติ่ไฟิฟ้ิาหมนุเว่ยนท่ี่�เพิ�มขึ �น 
แต่จ่่ีนก็ยงัถู่อวา่ล้าหลงัป็รัะเที่ศพฒันาแล้วอ่�น ๆ โดยส่ว่นใหญ่่ ซิึ�งก่อให้
เกิดผ่ลท่ี่�ต่ามมาที่ั�วโลกอยา่งม่นยัส่�าคญั่ รัวมที่ั �งผ่ลร้ัายแรังท่ี่�ต่ามมาใน
ป็รัะเที่ศ ท่ี่�ดนิเพาะป็ลกูของจ่ีนลดลงอยา่งมากจีาก 118 ล้านเฮกต่าร์ั

ภาพีท่ี่� 1: ก่ารปล่อยคาร์บัอนไดออก่ไซึ่ด์ ขีองจำนี สหรัฐฯ ประเทัศในองค์ก่าร
เพ่�อความร่วมมอ่และก่ารพฒันาทัางเศรษฐก่จิำ และทัั�วโลก่ (ลั�านกิ็โลัตนั)
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    จ่น     สหรัฐฯ องคก์็ารเพี่�อควิามร่วิมม่อแลัะก็าร
พีฒันาที่างเศรษฐกิ็จ

    ที่ั�วิโลัก็

ท่ี่�มา: องค์การัเพ่�อความร่ัวมม่อและการัพฒันาที่างเศรัษฐกิจี

ใน พ.ศ. 2543 เหล่อ 106 ล้านเฮกต่าร์ัในอ่ก 15 ป่็ให้หลงัเที่า่นั �น 
ขณ์ะท่ี่�ป็รัะชุากรัเพิ�มขึ �นอยา่งต่อ่เน่�อง ที่�าให้ความมั�นคงด้านอาหารัเป็็น
ปั็ญ่หาใหญ่่หลวง เม่�อเป็ร่ัยบัเท่ี่ยบัป็รัะเดน็น่ �กบััส่หรััฐฯ ในชุว่งเวลา
เด่ยวกนั ท่ี่�ดนิเพาะป็ลกูของส่หรััฐฯ ลดลงจีาก 175 ล้านเฮกต่าร์ัเหล่อ 
154 ล้านเฮกต่าร์ั ที่ั �ง ๆ ท่ี่�เป็็นการัลดลงฉบััพลนัเชุน่กนั แต่ก็่ชุ่ �ให้เหน็วา่
แม้จ่ีนจีะได้รัับัผ่ลกรัะที่บัรัะยะส่ั �นจีากส่งครัามการัค้าต่อ่เน่�องกบััส่หรััฐฯ 
จ่ีนยงัคงม่แนวโน้มท่ี่�จีะพึ�งพาการัน�าเข้าส่นิค้าเกษต่รัจีากส่หรััฐฯ เว้น
แต่จ่่ีนจีะส่ามารัถูเพิ�มจี�านวนการัเพาะป็ลกูของพนัธมิต่รัการัค้าได้อยา่ง
รัวดเร็ัวในฐานะส่ว่นหนึ�งของโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง

ต่วับัง่ชุ่ �ด้านส่ิ�งแวดล้อมอ่�น ๆ ของจ่ีนบัง่บัอกถูงึเร่ั�องรัาวท่ี่�ส่ง่
ส่ญั่ญ่าณ์ในที่�านองเด่ยวกนั เชุน่ จี�านวนป็รัะชุาชุนพลดัถิู�นภายใน
ป็รัะเที่ศจีากภยัธรัรัมชุาต่ท่ิี่�ยงัคงม่จี�านวนส่งูเฉล่�ย 7 ล้านคนต่อ่ป่็ รัะดบัั
ความต่งึเคร่ัยดด้านน� �าท่ี่�ส่งูอยา่งยิ�ง และมลพิษที่างอากาศเฉล่�ยต่อ่ป่็
มากกวา่ป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ในโลก (ภาพท่ี่� 2)

ภาพีท่ี่� 2: ตัวับ่ังชีิ�ด�านสิ�งแวดล�อมทัี�สำาคญัขีองจำนี
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จ่น สหรัฐฯ องคก์็ารเพี่�อควิามร่วิมม่อแลัะก็าร
พีฒันาที่างเศรษฐกิ็จ

ที่ั�วิโลัก็

ระดบััควิามเคร่ยดด�านนำ�า

ส้ง

ร�อยลัะ 29.9

ท่ี่�มา: องค์การัเพ่�อความร่ัวมม่อและการัพฒันาที่างเศรัษฐกิจี
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จีดุป็รัะส่งค์ของการัส่�ารัวจีน่ �ค่อเพ่�อแส่ดงให้เหน็วา่จ่ีนจีะป็รัะส่บั
กบััข่ดจี�ากดัใหญ่่หลวงด้านการัเต่บิัโต่ของภาคส่ว่นอ่�น ๆ (ป็รัะชุากรั 
เศรัษฐกิจี) ซิึ�งม่ส่าเหต่โุดยต่รังมาจีากปั็ญ่หาด้านส่ิ�งแวดล้อมในอนาคต่
ท่ี่�จ่ีนจีะต้่องเผ่ชิุญ่ ต้่นต่อหลกัของปั็ญ่หาเหลา่น่ �ค่อความส่มัพนัธ์
รัะหวา่งน� �า พลงังาน และอาหารั เน่�องจีากเม่�อปั็ญ่หาด้านส่ิ�งแวดล้อม
เหลา่น่ �พอกพนูขึ �นควบัคูไ่ป็กบััความต้่องการัด้านอาหารัและพลงังาน
ของจ่ีน น� �าหร่ัอปั็จีจียัหลกัอ่�น ๆ ท่ี่�ชุว่ยพยงุการัเต่ิบัโต่น่ �ก็จีะยิ�งน้อยลง
เร่ั�อย ๆ 

ปั็จีจียัรัองท่ี่�จี�ากดัการัเต่ิบัโต่ของจ่ีนและอนาคต่ของป็รัะเที่ศค่อ
เร่ั�องจี�านวนป็รัะชุากรั ผ่ลต่กที่อดจีากการัควบัคมุป็รัะชุากรัท่ี่�เข้มงวด
ของจ่ีน (รัวมถูงึนโยบัายลกูคนเด่ยว) ที่�าให้ภายใน พ.ศ. 2568 จ่ีนจีะ
ไมใ่ชุป่็รัะเที่ศท่ี่�ม่ป็รัะชุากรัมากท่ี่�ส่ดุอ่กต่อ่ไป็ ป็รัะเที่ศท่ี่�จีะขึ �นมาแที่น
ค่ออินเด่ย ซิึ�งคาดไว้วา่จีะม่อตั่รัาการัเต่ิบัโต่เพิ�มขึ �นต่อ่เน่�องจีนถูงึ พ.ศ. 
2593 ความจีริังแล้ว เร็ัวท่ี่�ส่ดุภายใน พ.ศ. 2573 จี�านวนป็รัะชุากรั
ของจ่ีนจีะเริั�มลดน้อยลง จีนกรัะที่ั�งข้ามเส้่นป็รัะชุากรัที่ั �งหมดของส่มาชิุก
องค์กรัเพ่�อความร่ัวมม่อและการัพฒันาที่างเศรัษฐกิจีใน พ.ศ. 2583 
(ภาพท่ี่� 3) รัากฐานแท้ี่จีริังท่ี่�จ่ีนใชุ้ส่ร้ัางความมั�งคั�งจีะส่กึกร่ัอนลง นั�นค่อ
เศรัษฐกิจีท่ี่�เน้นการัผ่ลติ่โดยใชุ้แรังงานรัาคาถูกูจี�านวนมาก ซิึ�งเป็็นก�าลงั
การัผ่ลติ่อยา่งไมจ่ี�ากดัเพ่�อการัเต่บิัโต่ที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�ส่ร้ัางขึ �นบันหลงั
ของป็รัะชุากรัจี�านวนมหาศาล หากขนาดและการัเต่บิัโต่ของเศรัษฐกิจี
โลกยงัคงเชุ่�อมโยงกบััวยัหนุม่ส่าวและขนาดป็รัะชุากรัของป็รัะเที่ศอยู ่
ในไมชุ้่าป็รัะเที่ศต่ะวนัต่กอาจีต่ั �งค�าถูามวา่การัเพิ�มขึ �นของป็รัะชุากรั
อินเด่ยต้่องแลกมาด้วยการัส่ญู่เส่่ยของจ่ีนหร่ัอไม่

และขา่วก็เลวร้ัายลงอ่ก เน่�องจีากป็รัะชุากรัจ่ีนไมไ่ด้ลดน้อยลงอยา่ง
เด่ยวแต่ย่งัม่อายมุากขึ �นด้วย ซิึ�งหมายความวา่ส่ดัส่ว่นแรังงานท่ี่�น้อย
ลงต้่องค� �าจีนุป็รัะชุากรัจ่ีนเกษ่ยณ์อายทุ่ี่�ม่จี�านวนมากขึ �น จีนเกิดเป็็นข้อ
ส่งส่ยัวา่จ่ีนจีะป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีในการัส่ร้ัางความมั�งคั�ง และเพิ�มหว่ง
โซิค่ณุ์คา่ของเศรัษฐกิจีโลกก่อนท่ี่�ป็รัะชุากรัจีะแก่ลงได้หร่ัอไม่

ด้วยเหต่ดุงักลา่ว เส่ถู่ยรัภาพที่างการัเม่องของจ่ีนจีงึยงัคงขึ �นอยู่
กบััความแข็งแกร่ังและป็รัะส่ทิี่ธิภาพของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน ซิึ�งเป็็น
เร่ั�องท่ี่�อาจีถูกูที่ดส่อบัความที่นที่านด้วยวิธ่ต่า่ง ๆ ท่ี่�ไมค่าดคดิในชุว่ง
หลายที่ศวรัรัษข้างหน้า ป็รัะการัแรัก การัม่เส่ถู่ยรัภาพในป็รัะเที่ศของ
พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน แม้ภายนอกอาจีดเูหม่อนเป็็นการัป็กครัองของ
พรัรัคเด่ยวภายใต้่การัน�าของนายส่่ จิี �นผิ่ง เลขาธิการัพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีน แต่ก่ลบััม่การัถู่อพวกพ้องและเส่่�ยงท่ี่�จีะเกิดความขดัแย้งภายใน
มากกวา่ท่ี่�เหน็ แท้ี่จีริังแล้ว การัรัับัต่�าแหนง่ของนายส่่เก่อบัหยดุชุะงกั 
เม่�อนายส่่หายต่วัไป็เป็็นเวลาส่องส่ปั็ดาห์ในเด่อนกนัยายน พ.ศ. 2555 
หนงัส่่อพิมพ์เดอะวอชิั่งตนัโพส์ต์ รัายงานวา่ เหต่กุารัณ์์หายต่วัไป็เกิดขึ �น
เม่�อผู่้น�าอาวโุส่ของจ่ีนทีุ่ม่เก้าอ่ �ในชุว่งการัป็รัะชุมุท่ี่�ม่การัโต้่เถู่ยงกนั จีน
ที่�าให้นายส่่ได้รัับับัาดเจ็ีบัขณ์ะเข้าไป็ขวาง 

ในแงข่องความส่มัพนัธ์รัะหวา่งป็รัะเที่ศและความมั�นคงของจ่ีน ม่
โครังการัหลกัส่ามโครังการัท่ี่�พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนต้่องเดนิหน้า นั�นค่อ
การัส่านต่อ่แนวคดิ “ความฝันของจ่ีน” ของนายส่่ การัยดึมั�นในส่ิ�ง
จี�าเป็็นที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ั และการัหล่กเล่�ยงความขดัแย้งให้มากท่ี่�ส่ดุ 
ความฝันของจ่ีนฝากไว้กบััการัคาดคะเนท่ี่�วา่พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนม่
ลูท่ี่างเป็็นเวลา 20 ป่็ ในการัพฒันาความรั��ารัวยจีนเพ่ยงพอต่อ่การัส่ร้ัาง
รัากฐานท่ี่�แข็งแกร่ัง เพ่�ออนาคต่ท่ี่�มั�งคั�งและม่อ�านาจีของจ่ีน ในชุว่งเวลา

ภาพีท่ี่� 3: ก่ารคาดคะเนจำำานวนประชิาก่รและอตััราส่วนก่ารพ่�งพงิตัามวยัขีองจำนี
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จ่น สหรัฐฯ องคก์็ารเพี่�อควิามร่วิมม่อ
แลัะก็ารพีฒันาที่างเศรษฐกิ็จ

อินเด่ย

อตัราส่วินก็ารพีึ�งพีิงตามวิยั
(ร�อยลัะข้องป็ระชุาก็รวิยัที่ำางาน)

ท่ี่�มา: ธนาคารัโลก

น่ � โดยพ่ �นฐานแล้วพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนไมม่่แนวโน้มจีะท้ี่าที่ายรัะเบ่ัยบั
ที่างเศรัษฐกิจีหร่ัอการัเม่องในยคุหลงัส่งครัามโลกครัั �งท่ี่�ส่อง เพรัาะส่ว่น
ใหญ่่เอ่ �อป็รัะโยชุน์ให้จ่ีนในต่อนน่ � และม่คา่ใชุ้จีา่ยเลก็น้อยท่ี่�จ่ีนต้่อง
แบักรัับัเพ่�อรัักษาไว้ เหน่อส่ิ�งอ่�นใด จ่ีนหวงัท่ี่�จีะคอ่ย ๆ วางรัากฐานเพ่�อ
จี�าลองการัควบัคมุส่ถูานการัณ์์ภายในป็รัะเที่ศของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่
จ่ีนไป็ใชุ้กบััการัควบัคมุส่ถูานการัณ์์ภายนอกป็รัะเที่ศ โดยเริั�มจีาก
เศรัษฐกิจีไป็จีนถูงึการัเม่องในท้ี่ายท่ี่�ส่ดุ โดยโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่น
ที่างเป็็นภารักิจีพ่ �นฐานท่ี่�ม่บัที่บัาที่ต่อ่การัเป็ล่�ยนผ่า่นครัั �งน่ � ขณ์ะด�าเนิน
การัเชุน่น่ � จ่ีนต้่องคงไว้ซิึ�งการัยดึมั�นในส่ิ�งจี�าเป็็นที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัของ
ป็รัะเที่ศ นั�นค่อการัรัักษาความเป็็นเอกรัาชุของจ่ีนในที่กุภาคส่ว่น การั
รัักษาบัรูัณ์ภาพที่างดินแดนในซินิเจ่ียงและฮอ่งกงในขณ์ะท่ี่�ขยบััเข้าหา
ไต้่หวนั และยงัคงรัักษาที่า่ท่ี่ภายในป็รัะเที่ศขณ์ะท่ี่�ยบััยั �งการัแที่รักแซิง
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ส่องป็รัะการัท่ี่�ผ่ลกัดนัอนาคต่ท่ี่�อาจีเกิดขึ �นของจ่ีน นั�นค่อเศรัษฐกิจีจ่ีน
จีะด�าเนินไป็อยา่งเต่ม็ท่ี่� (และม่ก�าลงัการัผ่ลติ่ส่งู) หร่ัอไม ่ต่ลอดจีน
ป็รัะส่ทิี่ธิภาพและความชุอบัธรัรัมของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน หากเรัาจีดั
เร่ัยงแนวโน้มที่ั �งส่องน่ �บันแกนเอก็ซ์ิและแกนวาย เรัาจีะได้ภาพอนาคต่
ของจ่ีนท่ี่�อาจีเกิดขึ �นซิึ�งม่ความนา่ส่นใจี (ภาพท่ี่� 5)

ในอนาคต่ของจ่ีนท่ี่�ม่ก�าลงัการัผ่ลติ่ส่งู ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ/ความชุอบั
ธรัรัมส่งู เรัาจีะได้การักลบััมาอ่กครัั �งของยคุป็ฐมจีกัรัพรัรัดิจ่ีนแบับัใชุ้
เที่คโนโลย่ขั �นส่งู นั�นค่อการัท่ี่�พรัรัครััฐบัาลใชุ้เที่คโนโลย่ในอนาคต่เพ่�อ
ควบัคมุชุ่วิต่ป็รัะชุากรัและความมั�นคงภายในอยา่งเข้มงวดกวดขนั 
(“ลกูกรังเหลก็” ของจ๋ิีนซ่ิฮอ่งเต้่ ท่ี่�น�ามาใชุ้กบััชุ่วิต่ของชุาวจ่ีนป็รัะกบั
ที่กุเร่ั�องในพ่ �นท่ี่�ของป็รัะชุาชุน) ในขณ์ะท่ี่�ยงัคงมอบัชุ่วิต่ท่ี่�รั��ารัวยและ
ส่ะดวกส่บัายให้ป็รัะชุาชุนส่ว่นใหญ่่ ในส่ถูานการัณ์์ท่ี่�ม่ก�าลงัการัผ่ลติ่
ส่งู ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ/ความชุอบัธรัรัมต่��า เรัาจีะได้การัย้อนค่นสู่ย่คุรัาชุวงศ์
ชิุง ซิึ�งเศรัษฐกิจีท่ี่�เจีริัญ่รุ่ังเร่ัองและความมั�งคั�งจี�านวนมากได้ถู่ายที่อด
ไป็ยงัผู่้ ม่บัที่บัาที่ที่ั �งภายในและต่า่งป็รัะเที่ศแต่เ่ป็็นไป็อยา่งชุ้า ๆ จีาก
นั �นการัถู่อครัองของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนก็จีะแต่กแยกอยา่งรัวดเร็ัว ซิึ�ง
อาจีน�าไป็สู่ก่ารัเปิ็ดเส่ร่ัของส่งัคมจ่ีนหร่ัอการัแบัง่ผ่ลป็รัะโยชุน์ในกลุม่
ผู่้ ม่บัที่บัาที่ท่ี่�รั��ารัวยและม่อิที่ธิพลมากท่ี่�ส่ดุ อ่กที่างหนึ�ง ในส่ถูานการัณ์์
ท่ี่�ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ/ความชุอบัธรัรัมส่งู ก�าลงัการัผ่ลติ่ต่��า เรัาอาจีเหน็
การักลบััมาของความพยายามซิ� �า ๆ แบับัป็รัะธานเหมา เจีอ๋ต่ง ในการั
เป็ล่�ยนแป็ลงจ่ีนที่า่มกลางส่ถูานการัณ์์ท่ี่�ขมข่�น ซิึ�งพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน
ใชุ้การัควบัคมุท่ี่�เข้มงวดแต่ส่่ง่ผ่ลน้อย โดยการัเต่บิัโต่ชุะลอต่วัลงและ
ป็รัะชุากรัยากจีนท่ี่�เหน็ความก้าวหน้าที่างเศรัษฐกิจีที่ั�วโลกอพยพไป็ยงั
ท่ี่�อ่�น ป็รัะการัส่ดุท้ี่ายซิึ�งเลวร้ัายท่ี่�ส่ดุในบัรัรัดาโลกท่ี่�เป็็นไป็ได้ที่ั �งหมด
ค่อในส่ถูานการัณ์์ท่ี่�ม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ/ความชุอบัธรัรัมต่��า ก�าลงัการัผ่ลติ่
ต่��า จีะเป็็นการัหวนค่นสู่ค่วามส่ั�นคลอนแบับัส่ามก�กของจ่ีน อนัน�ามาซิึ�ง
ความส่ามคัค่ท่ี่�น้อยลงและการัลม่ส่ลายเพิ�มขึ �น 

วิธ่คดิงา่ย ๆ เก่�ยวกบััอนาคต่ของจ่ีนเชุน่น่ �ไมไ่ด้คาดการัณ์์วา่
ส่ถูานการัณ์์ข้อใดข้อหนึ�งจีะเป็็นไป็ได้มากกวา่กนั เน่�องจีากความเป็็น
จีริังม่แนวโน้มท่ี่�จีะแต่กต่า่งไป็จีากส่ถูานการัณ์์เหลา่น่ �ที่ั �งหมดและซิบัั
ซ้ิอนกวา่น่ �มาก แต่ว่ิธ่คดิเชุน่น่ �ชุว่ยให้เรัานกึภาพรััฐต่า่ง ๆ แล้วไต่ร่ัต่รัอง

จีากภายนอกผ่า่นยทุี่ธศาส่ต่ร์ัการัต่อ่ต้่านการัเข้าถูงึ/การัป็ฏิิเส่ธการัเข้า
พ่ �นท่ี่�ที่างที่หารั ส่ดุท้ี่ายน่ � พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนแที่บัต้่องการัหล่กเล่�ยง
ความขดัแย้งที่างที่หารัอยา่งเปิ็ดเผ่ยกบััป็รัะเที่ศอ่�น ๆ ท่ี่�ม่ความส่ามารัถู
เป็็นแน ่โดยเชุ่�อวา่ความขดัแย้งแม้เพ่ยงเลก็น้อยเก่�ยวกบััป็รัะเดน็ท่ี่�นอก
เหน่อจีากส่ิ�งจี�าเป็็นที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัของจ่ีน ก็เป็็นภยัต่อ่ลูท่ี่างสู่ค่วาม
ฝันของจ่ีนได้แล้ว

ดงันั �น อนาคต่ของจ่ีนจีงึขึ �นอยูก่บััการัด�าเนินต่ามเป้็าหมายเหลา่น่ �
อยา่งป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจี โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การัพฒันาความรั��ารัวย
ก่อนท่ี่�ป็รัะชุาชุนจีะอายมุากขึ �นและกรัะจีายผ่ลป็รัะโยชุน์อยา่งเที่า่
เท่ี่ยมกนั ซิึ�งโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างเป็็นวิธ่การัหลกัในการับัรัรัลุ
ผ่ลเร่ั�องน่ � นอกจีากน่ �ยงัม่แนวโน้มวา่พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนเกรังกลวัภยั
คกุคามและความไมม่ั�นคงภายในป็รัะเที่ศมากกวา่ผู่้ ม่บัที่บัาที่ภายนอก 
แม้จีะยงัคงวางแผ่นเพ่�อรัับัม่อผู่้ ม่บัที่บัาที่ภายนอกก็ต่าม ม่ปั็จีจียัส่�าคญั่

ภาพีท่ี่� 4: ตัวับ่ังชีิ�ทัางเศรษฐก่จิำทัี�สำาคญัขีองจำนี

จ่น สหรัฐฯ ที่ั�วิโลัก็ อินเด่ย
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ถูงึส่ว่นท่ี่�เป็็นความส่�าเร็ัจีหร่ัอความล้มเหลวของโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�ง
เส้่นที่าง รัวมถูงึความส่มัพนัธ์ของจ่ีนกบััรััส่เซ่ิยท่ี่�จีะเกิดขึ �นในอนาคต่
เหลา่น่ �ได้ 

อนาคตัที่ี�อาจีเกดิ่ขึ้้ �นขึ้องรัื่สเซีิย่
ในแงข่องยทุี่ธศาส่ต่ร์ัในอนาคต่ ม่แนวโน้มวา่รััส่เซ่ิยจีะพยายามรัักษา
ส่มดลุรัะหวา่งการัยั�วยกุบััการัยอมออ่นข้อกบััชุาต่ติ่ะวนัต่ก โดยเดิม
พนัวา่พนัธมิต่รัยโุรัป็คงไมแ่ข็งแกร่ังพอจีะใชุ้นโยบัายการัเผ่ชิุญ่หน้า
หร่ัอการัควบัคมุอยา่งเต่ม็ท่ี่� และรััส่เซ่ิยจีะพยายามบ่ับัให้ได้รัับัการัยอม
ออ่นข้อในจีดุท่ี่�ที่�าได้ ในขณ์ะเด่ยวกนั การัยกรัะดบััยทุี่ธศาส่ต่ร์ัการั
ป้็องกนัความเส่่�ยงในจ่ีนและยเูรัเซ่ิยจีะเป็็นส่ิ�งท่ี่�ม่คณุ์คา่ส่�าหรัับัรััส่เซ่ิย 
เพ่�อแส่วงหาต่ลาดและพนัธมิต่รัใหม ่ๆ ท่ี่�เป็็นไป็ได้ ท้ี่ายท่ี่�ส่ดุ รััฐบัาล
เผ่ดจ็ีการัของรััส่เซ่ิยม่แนวโน้มท่ี่�จีะพยายามเส่ริัมส่ร้ัางความย่ดหยุน่
และการัพึ�งพาภายในป็รัะเที่ศ พร้ัอมกบััพยายามบัรัรัเที่าผ่ลกรัะที่บั
จีากชุว่งขาลงของมหาวฏัิจีกัรัด้านที่รััพยากรั ส่ิ�งท่ี่�นา่ส่นใจีท่ี่�ส่ดุเก่�ยวกบัั
ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัเหลา่น่ �ค่อ วตั่ถูปุ็รัะส่งค์ส่ามป็รัะการัหลงัท่ี่�ดเูหม่อนจีะคาบั
เก่�ยวโดยต่รังกบััโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง และค�าถูามท่ี่�กดดนัวา่
รััส่เซ่ิยจีดัเป็็นส่ว่นพ่ �นฐานของยทุี่ธศาส่ต่ร์ัน่ �หร่ัอไม ่คงไมไ่กลเกินไป็จีาก
อนาคต่ส่มมต่ขิองนายโซิโรัคนินกัท่ี่�จีะจิีนต่นาการัถูงึรััส่เซ่ิยท่ี่�ฟ่ิ�นค่นชุ่พ
อ่กครัั �งโดยหยดุความกดดนัจีากต่ะวนัต่กได้ส่�าเร็ัจี หลอ่หลอมความ
ส่มัพนัธ์ที่างเศรัษฐกิจีและความมั�นคงอยา่งใกล้ชิุดในจ่ีนและยเูรัเซ่ิย 
พบัต่ลาดใหมแ่ละวิธ่การัท่ี่�จีะบัรัรัเที่าปั็ญ่หาที่างเศรัษฐกิจีในปั็จีจีบุันั จีงึ
ที่�าให้ป็รัะเที่ศมั�นคงในมาต่ภุมิู 

ส่ิ�งน่ �น�าไป็สู่ก่ลุม่อนาคต่ที่างเลอ่กท่ี่�นา่ส่นใจีแต่อ่าจีไมป่็ลอดภยัของ
รััส่เซ่ิย (ภาพท่ี่� 6) ในขณ์ะท่ี่�อนาคต่ที่างเลอ่กของจ่ีนส่ว่นใดส่ว่นหนึ�ง
ขึ �นอยูก่บััป็รัะส่ทิี่ธิภาพและอ�านาจีของจ่ีน แต่ใ่นกรัณ่์ของรััส่เซ่ิย แนว
โน้มดงักลา่วอาจีถูกูต้่องมากกวา่หากก�าหนดต่ามรัะดบััความขดัแย้ง
ภายในป็รัะเที่ศและส่ิ�งท่ี่�ขดัขวางวตั่ถูปุ็รัะส่งค์ของอภิชุนในรััส่เซ่ิย ใน
ที่�านองเด่ยวกนั ขณ์ะท่ี่�ก�าลงัการัผ่ลติ่และความส่ามารัถูที่างเศรัษฐกิจี
ของจ่ีนในการัขบััเคล่�อนเศรัษฐกิจีโลกเป็็นค�าถูามส่�าคญั่ แต่ส่่�าหรัับั
รััส่เซ่ิยกลบััเป็็นค�าถูามท่ี่�งา่ยกวา่อยา่งเศรัษฐกิจีจีะฟ่ิ�นต่วัหร่ัอต่กต่��าลง 
ส่ถูานการัณ์์ที่ั �งส่่�ท่ี่�แส่ดงให้เหน็แต่กต่า่งจีากจ่ีนในรัายละเอ่ยด ซิึ�งบัง่

บัอกถูงึโครังส่ร้ัางภายในท่ี่�แต่กต่า่งของรััส่เซ่ิย รัวมถูงึแหลง่ท่ี่�มาของจีดุ
แขง็และชุอ่งโหว ่แต่ก็่อาจีเป็ร่ัยบักบััยคุในอด่ต่ได้คร่ัาว ๆ เชุน่กนั รััส่เซ่ิย
ท่ี่�แขง็แกร่ังและเป็็นหนึ�งเด่ยวที่างเศรัษฐกิจีอาจีเป็ร่ัยบัได้กบััยคุพรัะเจ้ีา
ป่็เต่อร์ัมหารัาชุ 2.0 ซิึ�งผู่้น�าและอภิชุนในอนาคต่ของรััส่เซ่ิยม่ขอบัเขต่ท่ี่�
จีะคดัค้านหร่ัอร่ัวมม่อกนัในบัางส่ว่นของต่ะวนัต่ก ในขณ์ะท่ี่�หลอมรัวม
ความส่มัพนัธ์และอตั่ลกัษณ์์ท่ี่�ไมเ่หม่อนใครัในต่ะวนัออก (ส่นธิส่ญั่ญ่า
เนอร์ัชิุนส่ค์ใหมห่ร่ัอมิต่รัภาพพิเศษ) ที่ั �งโลกอาจีหวั�นเกรังอยา่งมากจีาก
การัจีดัต่�าแหนง่ภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัเชุน่น่ � และต่ามจีริังแล้วก็เคยม่การัส่นที่นาถูงึ
หวัข้อน่ �ในหมูน่กัรับัยคุส่งครัามเยน็หวัรัั �นรุ่ันเก่า เชุน่ นายพอล ดบิับ์ั และ
นายเฮนร่ั คสิ่ซินิเจีอร์ั ในที่างกลบัักนั รััส่เซ่ิยท่ี่�แขง็แกร่ังที่างเศรัษฐกิจีแต่่
เป็รัาะบัางที่างการัเม่อง อาจีม่ลกัษณ์ะคล้ายคลงึกบััชุว่งต้่นของยคุนาย
น่ก่ต่า ครุัชุชุอฟิ ท่ี่�อภิชุนป็รัะส่บัปั็ญ่หาในการัยบััยั �งความขดัแย้งท่ี่�แพร่ั
ไป็ที่ั�ว ในขณ์ะท่ี่�ส่ถูานการัณ์์แกวง่ไป็มารัะหวา่งการับัรัรัเที่าลงกบััการั
ป็รัาบัป็รัามท่ี่�ไมอ่ยูภ่ายใต้่การัควบัคมุของอภิชุนเส่ย่ท่ี่เด่ยว เชุน่เด่ยวกบัั
จ่ีน ส่ถูานการัณ์์เชุน่น่ �นา่จีะที่�าให้รััส่เซ่ิยม่ความมั�นคงน้อยลงและม่ความ
ผ่นัผ่วนมากขึ �นในเวท่ี่โลก เน่�องจีากนโยบัายต่า่งป็รัะเที่ศได้รัับัแรังผ่ลกั
ดนัจีากความผ่นัผ่วนภายใน รััส่เซ่ิยท่ี่�ออ่นแอที่างเศรัษฐกิจีแต่ม่่ความขดั
แย้งภายในต่��า อาจีเป็็นภาพแที่นของการักลบััสู่ภ่าวะเศรัษฐกิจีชุะงกังนัใน
ส่มยันายเลโอนิด เบัรัจีเนฟิ ท่ี่�ไมม่่ใครัม่ความส่ขุเป็็นพิเศษและรััส่เซ่ิยเก็บั
เน่ �อเก็บัต่วั แต่ค่วามกลวัวา่อาจีเกิดส่ิ�งท่ี่�เลวร้ัายลงไป็กวา่น่ �ชุว่ยป้็องกนั
การักรัะที่�าท่ี่�รุันแรังที่ั �งภายในและภายนอกป็รัะเที่ศ

ป็รัะการัส่ดุท้ี่าย ส่ถูานการัณ์์ท่ี่�นา่กลวัท่ี่�ส่ดุส่�าหรัับัรััส่เซ่ิยค่อ การั 
กลบััไป็สู่ห้่วงเวลาแหง่ความขดัแย้งและการัลม่ส่ลายที่างเศรัษฐกิจีท่ี่�
แส่ดงให้เหน็ถูงึความม่ศกัยภาพมากท่ี่�ส่ดุในจิีนต่นาการัของรััส่เซ่ิย ใน
ชุว่งการัเป็ล่�ยนผ่า่นจีากยคุของนายม่ฮาอิล กอร์ับัาชุอฟิ ไป็สู่ย่คุของ
นายบัอริัส่ เยลต์่ซินิ และชุว่งเวลาหลายป่็ของนโยบัาย “ช็ุอกบั�าบัดั” 
เพ่�อป็ฏิิรูัป็เศรัษฐกิจี แม้วา่ส่ถูานการัณ์์ในกรัณ่์ท่ี่�เลวร้ัายท่ี่�ส่ดุของจ่ีนจีะ
แส่ดงออกผ่า่นการัลม่ส่ลายของส่ถูาบันัและการัเป็ล่�ยนผ่า่นท่ี่�ไมแ่นน่อน 
แต่ไ่มไ่ด้แส่ดงถูงึการัลม่ส่ลายหร่ัอการัแต่กแยกของจ่ีนเอง ในกรัณ่์ของ
รััส่เซ่ิย เรัาไมค่วรัวางใจีนกัเน่�องจีากความขดัแย้งท่ี่�ส่ั�งส่มที่ว่มท้ี่น (ส่า
ธารัณ์รััฐเชุเชุน ส่าธารัณ์รััฐออส่เซิท็ี่เท่ี่ยใต้่และอบััคาเซ่ิย โดเนต่ส่ค์ ไครั
เม่ย) ซิึ�งรััส่เซ่ิยยงัคงรัักษาความมั�นคงของพรัมแดนและส่ิ�งท่ี่�รััส่เซ่ิยเหน็
วา่เป็็นรััฐบัริัวารัไว้ได้ รััส่เซ่ิยอาจีแยกออกจีากกนัภายใต้่แรังกดดนัดงั
กลา่ว ซิึ�งจีดุชุนวนความขดัแย้งท่ี่�ส่ั�งส่มที่ว่มท้ี่นให้กลายเป็็นส่งครัามอนั
ดเุด่อด เรัาอาจีต้่องเผ่ชิุญ่กบััความจีริังวา่ส่ิ�งเด่ยวท่ี่�เลวร้ัายกวา่รััส่เซ่ิยท่ี่�
ก้าวร้ัาวหร่ัอฟ่ิ�นค่นชุ่พค่อการัท่ี่�รััส่เซ่ิยลม่ส่ลาย 

โครื่งการื่หน้�งแถูบหน้�งเส้นที่าง	
ส่ดุท้ี่ายน่ � โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างและการัท่ี่�โครังการัน่ �ที่�าหน้าท่ี่�
เป็็นหวัใจีส่�าคญั่ของบัรัรัดาอนาคต่ที่างเล่อกต่า่ง ๆ ถู่อเป็็นส่ิ�งท่ี่�ควรัคา่
แก่การัพิจีารัณ์า โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง
ซิึ�งได้รัับัการัป็รัะกาศใน พ.ศ. 2556 โดยนายส่่ จิี �นผิ่ง เป็็นส่ว่นหนึ�ง
ในความฝันของจ่ีนท่ี่�กว้างขึ �นและ “ความคดิของนายส่่ จิี �นผิ่ง เก่�ยว
กบััส่งัคมนิยมแบับัจ่ีนส่�าหรัับัยคุใหม”่ และได้เป็ล่�ยนชุ่�อเป็็นโครังการั
แถูบัและเส้่นที่างใน พ.ศ. 2559 โครังการัน่ �ป็รัะกอบัด้วยที่างรัถูไฟิ 
ถูนน ที่า่เร่ัอ และโครังการัอ่�น ๆ มลูคา่ 5.75 แส่นล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ 
(ป็รัะมาณ์ 17.27 ล้านล้านบัาที่) โดยส่ร้ัางกลุม่เส้่นที่างหกส่ายต่าม

ภาพีท่ี่� 6: อนาคตัทัางเลอ่ก่ขีองรัสเซีึ่ย
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ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัเส้่นที่างส่ายไหมที่างบัก และเส้่นที่างส่ายไหมที่างที่ะเลใน
ศต่วรัรัษท่ี่� 21 ต่ามท่ี่�จ่ีนก�าหนดไว้ เม่�อเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2562 
ป็รัะเที่ศ 125 แหง่ลงนามในข้อต่กลงความร่ัวมม่อกบััจ่ีนซิึ�งเป็็นส่ว่น
หนึ�งของโครังการัริัเริั�มน่ � อยา่งไรัก็ต่าม การัด�าเนินการัน่ �อาจีไมเ่ป็็น
จีริังได้มากนกั ต่ามท่ี่�ธนาคารัโลกป็รัะเมินวา่ม่เพ่ยงป็รัะเที่ศ 71 แหง่
จีาก 125 แหง่ท่ี่�ม่ความเชุ่�อมโยงกบััโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างใน
ลกัษณ์ะท่ี่�ม่ส่ารัะส่�าคญั่ นอกจีากน่ �ยงัม่ความส่บััส่นเก่�ยวกบััส่ว่นท่ี่�เป็็น
แถูบัและเส้่นที่างซิึ�งควรัคา่แก่การัชุ่ �แจีงดงัน่ � เส้่นที่างบันบักค่อ “แถูบั” 
เพรัาะชุว่ยให้ม่การัด�าเนินเศรัษฐกิจีด้านอตุ่ส่าหกรัรัมและต่ลาดเกิดขึ �น
ต่ลอดความยาวของเส้่นที่าง ซิึ�งชุว่ยผ่ลกัดนัความป็รัารัถูนาอนัแรังกล้า
รัะดบััโลกของจ่ีน ในขณ์ะท่ี่� “เส้่นที่าง” จีะหมายถูงึเส้่นที่างเดนิเร่ัอ ซิึ�งใชุ้
ขนส่ง่ส่นิค้าจีากที่า่เร่ัอหนึ�งไป็อ่กที่า่เร่ัอหนึ�งเที่า่นั �น 

ต่ามท่ี่�นกัวิจีารัณ์์หลายคนชุ่ �ให้เหน็ เศรัษฐกิจีของจ่ีนเผ่ชิุญ่ความ
จีริังวา่อยูใ่นชุว่งชุะลอต่วั จ่ีนต้่องรัักษาอตั่รัาการัเต่ิบัโต่ท่ี่�ส่งูน่ �อยา่งต่อ่
เน่�องแม้วา่จีะม่การัชุะลอต่วั เพ่�อให้เกิดการัจ้ีางงานและเส่ถู่ยรัภาพ แต่่
หลายป่็ท่ี่�ผ่า่นมา พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนเล่อกใชุ้หน่ �ส่นิและการัควบัคมุ
รััฐท่ี่�ไมส่่ามารัถูแขง่ขนัได้เป็็นเคร่ั�องม่อ ซิึ�งม่แนวโน้มวา่จีะไมไ่ด้ผ่ลอยา่ง
ท่ี่�จ่ีนป็รัะส่งค์อ่กต่อ่ไป็ ป็รัะการัท่ี่�ส่อง จ่ีนต้่องป็รัับัส่มดลุเศรัษฐกิจีของ
ป็รัะเที่ศจีากผู่้ผ่ลติ่ส่นิค้าส่ง่ออกรัาคาถูกูเป็็นผ่ลติ่ภณั์ฑ์์และบัริัการัท่ี่�ม่
มลูคา่ส่งูขึ �น (เชุน่ รัถูยนต์่ เที่คโนโลย่ท่ี่�ผ่ลติ่ในป็รัะเที่ศ และการัเงิน) ให้
แก่ต่ลาดภายในและภายนอกป็รัะเที่ศ ที่ั �งหมดน่ �ม่เป้็าหมายเพ่�อหล่ก
เล่�ยงกบััดกัรัายได้ป็านกลาง หร่ัอการัท่ี่�ป็รัะเที่ศเริั�มม่ผู่้ส่งูอายกุ่อนท่ี่�จีะ
เต่ิบัโต่รั��ารัวย

จีนถูงึต่อนน่ � ม่ที่ฤษฎ่ีการัแขง่ขนัส่องที่ฤษฎ่ีเก่�ยวกบััวิธ่ท่ี่�โครังการั
หนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างจีะบัรัรัลผุ่ลน่ � “แมก็ซิมิลัลสิ่ต์่” อยา่งนายบัรูัโน มา
เชุส่ นกัรััฐศาส่ต่ร์ั มองวา่โครังการัน่ �เป็็นเพ่ยงการัเริั�มต้่นรัะเบ่ัยบัโลก
ใหมท่ี่างเศรัษฐกิจีท่ี่�จ่ีนเป็็นฝ่ายน�าการัด�าเนินการั นายมาเชุส่เข่ยน
วา่ “ใครัก็ต่ามท่ี่�ส่ามารัถูส่ร้ัางและควบัคมุโครังส่ร้ัางพ่ �นฐานท่ี่�เชุ่�อมโยง
ป็ลายที่ั �งส่องด้านของยเูรัเซ่ิยจีะครัองโลก ด้วยการัควบัคมุอตั่รัาการั
เคล่�อนไหวและโครังส่ร้ัางของการัลงที่นุในป็รัะเที่ศก�าลงัพฒันา จ่ีน
อาจีเป็ล่�ยนผ่า่นไป็สู่ก่ารัผ่ลติ่และบัริัการัท่ี่�ม่มลูคา่ส่งูขึ �นได้อยา่งรัาบั
ร่ั�นมากยิ�งขึ �น” นอกจีากน่ � ธนาคารัโลกต่ั �งข้อส่งัเกต่วา่ “ป็รัะเที่ศท่ี่�อยู่
ต่ามเส้่นที่างโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างได้รัับัความชุว่ยเหล่อท่ี่�ไม่
ด่ จีากโครังส่ร้ัางพ่ �นฐานท่ี่�ม่อยูเ่ดมิและจีากชุอ่งโหวข่องนโยบัายต่า่ง ๆ 
ด้วยเหต่นุ่ � จีงึที่�าให้การัค้าของป็รัะเที่ศเหลา่นั �นลดลงร้ัอยละ 30 และ
ขาดแคลนการัลงที่นุโดยต่รังจีากต่า่งป็รัะเที่ศท่ี่�เป็็นไป็ได้ถูงึร้ัอยละ 70 
เส้่นที่างการัขนส่ง่โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างจีะชุว่ยส่องด้านท่ี่�
ส่�าคญั่ ได้แก่ การัลดเวลาเดนิที่าง และการัเพิ�มการัค้าและการัลงที่นุ” 
ดงันั �น จ่ีนก�าลงัปิ็ดชุอ่งโหวแ่ละส่ร้ัางความเป็็นมิต่รัภายในโลกท่ี่�ก�าลงั
พฒันาไป็พร้ัอม ๆ กนั โดยหวงัท่ี่�จีะเป็็นผู่้น�าเศรัษฐกิจีโลกในรัะยะถูดั
ไป็ จีากการัไลต่่ามที่นัป็รัะเที่ศท่ี่�พฒันาแล้วในองค์การัเพ่�อความร่ัวม
ม่อและการัพฒันาที่างเศรัษฐกิจีมากขึ �นซิึ�งปั็จีจีบุันัอยูใ่นต่�าแหนง่ต้่น ๆ 
ของหว่งโซิค่ณุ์คา่ 

แต่ย่งัม่ที่ฤษฎ่ี “มินิมลัลสิ่ต์่” ท่ี่�โต้่แย้งวา่องค์ป็รัะกอบัการัรัณ์รังค์
ป็รัะชุาส่มัพนัธ์ท่ี่�ป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีของโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง
จีนถูงึต่อนน่ � แอบัแฝงบัางอยา่งท่ี่�เลก็น้อยกวา่ท่ี่�เหน็อยูม่าก เชุน่ นาย
โจีนาธาน ฮิลล์แมน นกัวิชุาการัอาวโุส่ ท่ี่�ส่ถูาบันัวิจียันโยบัายการัต่า่ง

ป็รัะเที่ศและยทุี่ธศาส่ต่ร์ั แย้งวา่ “โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างเป็็น
โครังการัท่ี่�ใหญ่่มากจีงึแที่บัเป็็นไป็ไมไ่ด้ท่ี่�บัคุคลหนึ�งจีะรัอบัรู้ัเก่�ยวกบัั
โครังการัน่ � บัางครัั �งผ่มก็ไมเ่ชุ่�อวา่จ่ีนจีะเข้าใจีที่ั �งหมด” ส่ว่นธนาคารัโลก
ออกค�าเต่่อนขนานใหญ่่ในการัวิเครัาะห์ท่ี่�กลา่วถูงึก่อนหน้าน่ � ใน
รัายงานฉบับััเด่ยวกนั ผู่้ เข่ยนแย้งวา่แผ่นการัดงักลา่วจีะได้ผ่ล “ก็ต่อ่เม่�อ
จ่ีนและป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ต่ามเส้่นที่างป็รัับัใชุ้การัป็ฏิิรูัป็นโยบัายท่ี่�เจีาะลกึ
ขึ �น ซิึ�งเพิ�มความโป็ร่ังใส่ ขยายการัค้า ป็รัับัป็รุังความยั�งย่นด้านหน่ �ส่นิ 
รัวมถูงึลดความเส่่�ยงด้านส่ิ�งแวดล้อม ส่งัคม และการัที่จุีริัต่” ที่ฤษฎ่ีน่ �
อ้างเหต่ผุ่ลวา่แผ่นการัดงักลา่วเป็็นเร่ั�องรัาวท่ี่�ชุาญ่ฉลาด เพ่�อให้ได้รัับั
ป็รัะโยชุน์มากขึ �นจีากส่ิ�งท่ี่�เป็็นเพ่ยงต่วักรัะตุ่้นเศรัษฐกิจีจ่ีนโดยเฉพาะ
ภาคการัก่อส่ร้ัาง และเป็็นการัน�าเส่นอการัต่ลาดในเวลาเด่ยวกนั เพ่�อให้
ได้เงินที่นุต่า่งป็รัะเที่ศและการัยอมรัับัส่�าหรัับัแผ่นการัท่ี่�เป็็นป็รัะโยชุน์ต่อ่
จ่ีนเที่า่นั �น ยิ�งไป็กวา่นั �น นกัวิจีารัณ์์บัางคนได้เน้นวา่โครังการัต่า่ง ๆ ท่ี่�
ที่�าให้เกิดแผ่นการัดงักลา่วไมไ่ด้ชุว่ยขยายขอบัเขต่เศรัษฐกิจี แต่เ่ป็็นกบัั
ดกัหน่ �ท่ี่�ม่ป็รัะโยชุน์ซิึ�งที่�าให้จ่ีนม่อ�านาจีต่อ่รัองเหน่อกวา่รััฐบัาลป็รัะเที่ศ
เพ่�อนบ้ัาน ส่ดุท้ี่ายแล้ว นกัวิจีารัณ์์หลายคนเน้นย� �าวา่แผ่นการัดงักลา่ว
ค่อการัซิอ่นเร้ันท่ี่�เป็็นป็รัะโยชุน์ต่อ่จ่ีนในการัซ่ิ �อความภกัด่จีากกลุม่แกน
น�าพรัรัคและธรุักิจีท่ี่�ม่ส่ายส่มัพนัธ์รัะหวา่งกนั และการัที่จุีริัต่ฉกชิุงผ่ล
ป็รัะโยชุน์จี�านวนมากจีากการัลงที่นุใดก็ต่าม

แล้วโครังการัน่ �เป็็นแบับัใดกนัแน ่น่�ค่อค�าถูามท่ี่�ส่�าคญั่เป็็นพิเศษ
เน่�องจีากแผ่นการัน่ �เป็็นหวัใจีส่�าคญั่ท่ี่�อาจีชุ่ �ชุะต่าวา่กลุม่อนาคต่ที่าง
เล่อกของจ่ีนหร่ัอรััส่เซ่ิยม่แนวโน้มจีะเกิดแบับัใดขึ �นมากกวา่กนั และ
ในขณ์ะท่ี่�โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างเป็็นกิจีการัขนาดใหญ่่ซิึ�งต้่อง
ใชุ้เวลาป็รัะเมินหลายป่็ แต่เ่ที่า่ท่ี่�เหน็จีนถูงึต่อนน่ �ภาพพจีน์ยงัไมสู่่้ ด่
นกั โครังการัน่ �เป็็นการัส่ร้ัางกบััดกัหน่ �ให้กบััป็รัะเที่ศท่ี่�ม่จีดุออ่นมากกวา่ 
เชุน่ ศร่ัลงักา ซิึ�งได้ย่มเงินจี�านวนมากเพ่�อลงที่นุส่ร้ัางที่า่เร่ัอใหม ่แต่่
แล้วก็ยินยอมให้บัริัษัที่รััฐวิส่าหกิจีของจ่ีนเชุา่เป็็นรัะยะเวลา 99 ป่็เพ่�อ
แลกกบััการัผ่อ่นป็รันหน่ � ศร่ัลงักาไมเ่หล่ออะไรัมากนกั แต่จ่่ีนกลบััได้รัับั
ส่ิ�งอ�านวยความส่ะดวกที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัพร้ัอมด้วยเส้่นที่างการัขนส่ง่ท่ี่�
ส่�าคญั่ โครังการัรัะเบ่ัยงเศรัษฐกิจีรัะหวา่งจ่ีนกบััป็าก่ส่ถูานมลูคา่ 6.2 
หม่�นล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 1.85 ล้านล้านบัาที่) ได้มอบัความ
หวงัท่ี่�จีะเหน็ศกัยภาพของโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างกบััพนัธมิต่รั
ส่�าคญั่ แต่ก็่หยดุชุะงกัลงที่า่มกลางปั็ญ่หาหน่ �ส่นิจี�านวนมากของ
ป็าก่ส่ถูาน พมา่ได้ลดขนาดข้อต่กลงที่า่เร่ัอกบััจ่ีนท่ี่�ม่มลูคา่แรักเริั�ม 7.5 
พนัล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 2.2 แส่นล้านบัาที่) ลงมาท่ี่� 1.3 พนั
ล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 3.9 หม่�นล้านบัาที่) รััฐบัาลมาเลเซ่ิยได้
ยกเลกิแนวที่อ่ขนส่ง่มลูคา่ 3 พนัล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 8.9 
หม่�นล้านบัาที่) และอ้างวา่จีะยกเลกิข้อต่กลงรัถูไฟิมลูคา่ 1.1 หม่�นล้าน
ดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 3.3 แส่นล้านบัาที่) มลัด่ฟิส์่ก�าลงัแส่วงหา
การัผ่อ่นป็รันหน่ �ส่นิและการัยกเลกิ เน่�องจีากการัที่จุีริัต่ท่ี่�แพร่ัส่ะพดัใน
หมูโ่ครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง ส่ว่นโรังไฟิฟ้ิาในเคนยาถูกูรัะงบััโดย
ศาลของป็รัะเที่ศ เน่�องจีากการัที่จุีริัต่และข้อกงัวลด้านส่ิ�งแวดล้อม 

แต่ก่รัะนั �น โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างก็ยงัที่�าป็รัะโยชุน์ 
ธนาคารัโลกป็รัะเมินวา่ม่การัเต่ิบัโต่ที่างการัค้าในเศรัษฐกิจีท่ี่�เชุ่�อมโยง
กนัรัะหวา่งร้ัอยละ 2.8 ถูงึ 9.7 (ร้ัอยละ 1.7 ถูงึ 6.2 ที่ั�วโลก) ขณ์ะ
เด่ยวกนัจ่ีนและพนัธมิต่รัที่างการัค้าก็ได้รัับัข้อได้เป็ร่ัยบัท่ี่�ส่�าคญั่ในภาค
ส่ว่นท่ี่�ม่ข้อจี�ากดัด้านเวลา เชุน่ การัจีดัหาผ่ลไม้และผ่กั หร่ัออปุ็กรัณ์์
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ไม่่มี่เหตุผุลชััดแจ้้งให้เช่ั�อ

ว่่าคว่าม่สััม่พัันธ์์ทีี่�ใกล้ชิัด

ระหว่่างรัสัเซีียกับจี้น จ้ะมี่

แนว่โน้ม่เป็็นม่ากกว่่าคว่าม่

สััม่พัันธ์์ทีี่�เอ่�อคว่าม่สัะดว่ก

และการเป็็นพัันธ์มิ่ตุรที่าง

ยทุี่ธ์ศาสัตุร์เป็็นครั�งคราว่

เช่ันในปั็จ้จุ้บัน

อิเลก็ที่รัอนิกส์่ นอกจีากน่ �ยงัป็รัะเมินวา่ป็รัะเที่ศท่ี่�ม่รัายได้ต่��าม่การัลงที่นุ
โดยต่รังจีากต่า่งป็รัะเที่ศเพิ�มขึ �นร้ัอยละ 7.6 เน่�องจีากการัเชุ่�อมโยงเส้่น
ที่างขนส่ง่ใหม ่แต่เ่ป็็นท่ี่�แนชุ่ดัด้วยวา่โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง ม่
แนวโน้มท่ี่�จีะไมเ่ป็็นไป็ต่ามค�ากลา่วอ้างของกลุม่นกัที่ฤษฎ่ีแม็กซิมิลัลิ
ส่ต์่มากท่ี่เด่ยว ซิึ�งแนน่อนวา่ด้วยมมุมองจีากเร่ั�องรัาวท่ี่�ผ่า่นมา น่�ค่อส่ิ�ง
ท่ี่�เรัาคดิวา่จีะเป็็น เก่�ยวกบััการัลงที่นุมลูคา่ 5.75 แส่นล้านดอลลาร์ั
ส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 17.2 ล้านล้านบัาที่) ของจ่ีน รัะเบ่ัยบัที่างเศรัษฐกิจี
ยคุหลงัส่งครัามโลกครัั �งท่ี่�ส่องเป็็นรูัป็เป็็นร่ัางขึ �นมาด้วยเงินลงที่นุหลาย
ล้านล้านดอลลาร์ัของส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รั ต่ลอดหลายที่ศวรัรัษ รัวม
ถูงึการัฟ่ิ�นฟิเูยอรัมน่ต่ะวนัต่กและญ่่�ป็ุ่ น นกัวิชุาการัยงัคงวุน่อยูก่บััคา่
เส่่ยหายท่ี่�ส่หภาพโซิเว่ยต่เส่่ยไป็กบััการัส่ร้ัางรัะเบ่ัยบัแบับัคอมมิวนิส่ต์่
ในลกัษณ์ะเด่ยวกนัซิึ�งลม่ส่ลายไป็ในท้ี่ายท่ี่�ส่ดุ หากมองในแงด่่อาจีคดิ
ได้วา่จ่ีนส่ามารัถูป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีในการัเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�คล้ายคลงึกนั
โดยใชุ้เงินไมม่าก

คำาตัอบ
แต่เ่ม่�อกลบััไป็ท่ี่�ค�าถูามเดมิ หร่ัออยา่งน้อยก็
ค�าถูามเดมิในอ่กรูัป็แบับัหนึ�ง อนาคต่ของจ่ีน
ม่เอเชุ่ยกลาง เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ อิหร่ัาน 
ต่รุัก่ ยโุรัป็ และแอฟิริัการัวมอยูด้่วยหร่ัอไม ่
ชุดัเจีนวา่ค�าต่อบัค่อใชุ ่แม้วา่ม่การัส่ง่มอบัองค์
ป็รัะกอบัของโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง
เพ่ยงไมม่าก จ่ีนก็จีะมองหาการัจีดัต่ั �งต่ลาดท่ี่�
เป็็นป็รัะโยชุน์ร่ัวมกนัในภมิูภาคเหลา่น่ �ที่ั �งหมด 
ไมว่า่จีะเพ่�อที่รััพยากรั ความมั�นคงที่างอาหารั 
อตุ่ส่าหกรัรัมใหม ่หร่ัอองค์ป็รัะกอบัอ่�น ๆ ใน
หว่งโซิค่ณุ์คา่การัผ่ลติ่ของจ่ีนก็ต่าม พร้ัอมกนัน่ � 
ต่ลาดเหลา่นั �นยงัมอบัการัเข้าถูงึ แรังงานรัาคา
ถูกู ที่กัษะ และที่รััพยากรัท่ี่�จี�าเป็็นต่อ่จ่ีนใน
การัพฒันาความมั�งคั�งและความพงึพอใจีของ
พลเม่อง ต่ลาดเหลา่น่ �ใกล้เค่ยงกบััจ่ีน โดยส่ามารัถูป็รัับัต่วัเข้ากบััการั
ลงที่นุและรัะดบััการัควบัคมุของจ่ีน รัวมที่ั �งต่ลาดและจ่ีนย่นหยดัท่ี่�จีะได้
รัับัป็รัะโยชุน์จีากผ่ลลพัธ์เด่ยวกนั

แต่ใ่นอนาคต่ของจ่ีนม่รััส่เซ่ิยรัวมอยูด้่วยหร่ัอไม ่หลงัจีากต่รัวจีส่อบั
หลกัฐาน ในขณ์ะท่ี่�ยงัเป็็นไป็ได้อยู ่ค�าต่อบัค่อไม ่เน่�องด้วยเหต่ผุ่ลบัาง
ป็รัะการัท่ี่�ที่บััซ้ิอนกนั นั�นค่อที่รััพยากรั ต่ลาด ภมิูศาส่ต่ร์ั การัแขง่ขนั 
และแนวโน้มของรััส่เซ่ิย รััส่เซ่ิยม่ที่รััพยากรัท่ี่�ไมค่อ่ยหลากหลาย โดย
ส่ว่นมากค่อพลงังานและที่รััพยากรัธรัรัมชุาต่ิ ซิึ�งจ่ีนส่ามารัถูหามา
จีากป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ท่ี่�ใกล้เค่ยงกบััที่อ่น� �าเล่ �ยงที่างเศรัษฐกิจีมากกวา่
ท่ี่�รััส่เซ่ิยจีะที่�าได้ จ่ีนไมเ่พ่ยงต้่องการัเส่บ่ัยงแต่ย่งัต้่องการัต่ลาดแลก
เป็ล่�ยนส่นิค้าท่ี่�ม่มลูคา่เพิ�ม เพ่�อเป็็นหลกัป็รัะกนัส่�าหรัับัการัค้าแบับั
ส่องที่างท่ี่�แข็งแกร่ัง ส่ว่นรััส่เซ่ิยไมม่่แนวโน้มท่ี่�จีะมอบัอยา่งหลงัให้จ่ีน
ได้เน่�องจีากต่ลาดม่ขนาดเลก็กวา่และคอ่นข้างด้อยกวา่ แม้จีะม่ส่นธิ
ส่ญั่ญ่ามิต่รัภาพและการัก่อส่ร้ัางเคร่ัอขา่ยที่อ่ส่ง่ก�าซิท่ี่�ครัอบัคลมุ แต่่
การัไร้ัความส่ามารัถูของนายส่่ และนายวลาดเิม่ยร์ั ป็ตู่นิ ป็รัะธานาธิบัด่
รััส่เซ่ิย ในการับัรัรัลขุ้อต่กลงก�าซิธรัรัมชุาต่เิป็็นเคร่ั�องแส่ดงถูงึปั็ญ่หาน่ � 
ท่ี่�เก่�ยวข้องค่อป็รัะเดน็ด้านต่ลาด รััส่เซ่ิยแคไ่มใ่ชุต่่ลาดท่ี่�ใหญ่่เพ่ยงพอ

หร่ัอส่ะดวกส่�าหรัับัส่นิค้าท่ี่�ม่มลูคา่เพิ�มของจ่ีน จ่ีนจีงึม่แนวโน้มท่ี่�จีะเล่�ยง
รััส่เซ่ิยและรัะบัายส่นิค้าไป็ท่ี่�ยโุรัป็แที่น

ต่อ่มาค่อป็รัะเดน็เร่ั�องภมิูศาส่ต่ร์ั ในขณ์ะท่ี่�ภาพของโครังการัหนึ�ง
แถูบัหนึ�งเส้่นที่างแส่ดงถูงึที่างรัถูไฟิขนาดใหญ่่ท่ี่�แลน่ผ่า่นรััส่เซ่ิย หร่ัอ
อาจีจีะเป็็นที่างดว่นพิเศษของนายโซิโรัคนิ นกัเข่ยนนวนิยาย แต่ค่วาม
เป็็นจีริังค่อหาก “แถูบั” เหลา่น่ �ไมม่่ต่ลาดท่ี่�ที่�าก�าไรังามเร่ัยงรัายต่ามที่าง 
การัขนส่ง่ที่างเร่ัอก็ยงัคงเป็็นวิธ่ท่ี่�ถูกูท่ี่�ส่ดุของจ่ีนในการัเคล่�อนย้ายส่นิค้า
ต่ามล�าดบััขนาด แม้วา่การัเปิ็ดการัขนส่ง่ที่างอาร์ักต่กิอาจีชุว่ยรััส่เซ่ิยใน
รัะยะส่ั �น แต่ส่่�าหรัับัจ่ีน การัเล่�ยงรััส่เซ่ิยแล้วไป็หาวิธ่ขนส่ง่ (และต่ลาด) 
อ่�นแที่นเป็็นเร่ั�องท่ี่�คุ้มคา่มากกวา่ นอกจีากน่ � ธนาคารัโลกยงัได้ชุ่ �ให้
เหน็วา่รััส่เซ่ิยไมไ่ด้อยูใ่นรัะเบ่ัยงเศรัษฐกิจีของจ่ีน และผ่ลป็รัะโยชุน์ของ
แผ่นการัดงักลา่วม่แนวโน้มมากกวา่ท่ี่�จีะไหลเว่ยนไป็ยงัภมิูภาคต่า่ง ๆ 
เชุน่ เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ แอฟิริักา และเอเชุ่ยกลาง อ่กที่ั �งควรัค�านงึ

ไว้ด้วยวา่รััส่เซ่ิยและจ่ีนยงัคงเป็็นคูแ่ขง่ที่าง
ภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัท่ี่�แส่วงหาอิที่ธิพลในเอเชุ่ยกลาง
และท่ี่�อ่�น ๆ ที่ั �งส่องป็รัะเที่ศพิจีารัณ์าพนัธมิต่รั
ที่างการัหร่ัอข้อจี�ากดัด้านการักรัะที่�าของต่น
อยา่งรัะมดัรัะวงั และจีะต่ดัส่นิใจีป็รัะเดน็ต่า่ง ๆ  
เป็็นรัายกรัณ่์มากกวา่ การัที่�าส่ิ�งใดก็ต่ามนอก
เหน่อจีากวาที่ศลิป์็ “ความส่มัพนัธ์พิเศษ” นั �น
ไมน่า่เป็็นไป็ได้ ส่ถูาบันัต่า่ง ๆ ส่�าหรัับัความ
ส่มัพนัธ์รัะหวา่งรััส่เซ่ิยกบััจ่ีน เชุน่ องค์การั
ความร่ัวมม่อเซ่ิ�ยงไฮ้และส่หภาพเศรัษฐกิจียู
เรัเชุ่ยยงัคงม่ลกัษณ์ะคล้ายเวท่ี่หาร่ัอมากกวา่
องค์กรัท่ี่�จีะด�าเนินการัในรัะยะยาว เชุน่ท่ี่�
ส่หภาพยโุรัป็และนาโต่เป็็น

ส่ดุท้ี่ายน่ �เป็็นป็รัะเดน็ท่ี่�เก่�ยวกบััที่ศันคต่ิ
และนิส่ยัใจีคอของรััส่เซ่ิยในวงกว้างมากกวา่ 
(รัวมถูงึท่ี่�เก่�ยวข้องกบััจ่ีนด้วย) แม้วา่รััส่เซ่ิย
ม่ความคบััข้องใจีร่ัวมกนัอยูป่็รัะป็รัายกบััฝั�ง

ต่ะวนัต่ก แต่ไ่มม่่แนวโน้มวา่ความส่มัพนัธ์กบััจ่ีนในด้านการัควบัคมุ
อ�านาจีจีะงา่ยกวา่ รััส่เซ่ิยนา่จีะป็รัะส่บัปั็ญ่หาเด่ยวกนักบััฝั�งต่ะวนัต่ก 
ซิึ�งค่อความขุน่เค่องใจีท่ี่�ไมไ่ด้รัับัการัป็ฏิิบัตั่อิยา่งเที่า่เท่ี่ยม ซิึ�งโดยพ่ �น
ฐานแล้วเป็็นเพรัาะไมม่่ความเป็็นหนึ�งเด่ยว และจีะไมเ่ป็็นรูัป็เป็็นร่ัาง
ภายใน พ.ศ. 2593 ต่ามแนวโน้มท่ี่�กลา่วก่อนหน้าน่ �อยา่งแนน่อน ภาย
ใต้่รัะเบ่ัยบัแบับัแผ่นใหมข่องจ่ีน จ่ีนม่แนวโน้มมากยิ�งขึ �นท่ี่�จีะใฝ่หาผ่ล
ป็รัะโยชุน์ของต่นอยา่งแข็งขนัและเพิกเฉยในส่ว่นของรััส่เซ่ิย รััส่เซ่ิยอาจี
ยิ�งโหยหาและคดิถูงึคูแ่ขง่เก่าที่างภมิูรััฐศาส่ต่ร์ัในต่ะวนัต่กและอเมริักา

ย่่ที่ธศาสตัร์ื่ที่ี�อาจีเกดิ่ขึ้้ �น
แต่น่กัวิเครัาะห์อนาคต่ต้่องพิจีารัณ์าพิส่ยัของอนาคต่ที่างเล่อกด้วย 
หากจ่ีนและรััส่เซ่ิยพฒันาความส่มัพนัธ์ท่ี่�ใกล้ชิุดกนัมากขึ �น แล้วฝั�ง
ต่ะวนัต่กจีะม่ที่างเล่อกอะไรับ้ัาง ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัส่่�ป็รัะการัในการัรัับัม่อกบัั
รััส่เซ่ิยและขดัขวางจ่ีนไมใ่ห้แส่ดงต่นป็รัะกอบัด้วย แผ่นมาร์ัแชุลล์แบับั
ใหม,่ “การัเส่ริัมส่ร้ัางความแข็งแกร่ังให้ต่วัเอง” ภายใต้่จ่ีน, การัผ่ส่าน
รัวมรััส่เซ่ิย หร่ัอไมก็่การัเผ่ชิุญ่หน้าและการัแยกต่วั (ต่ลอดไป็)

แผ่นมาร์ัแชุลล์แบับัใหมจ่ีะก�าหนดให้ส่หรััฐฯ พนัธมิต่รั และหุ้นส่ว่นท่ี่�
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แขง่ขนักบััโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่างต้่องเส่นอการัเข้าถูงึต่ลาดและ
โอกาส่อ่�น ๆ ให้กบััป็รัะเที่ศท่ี่�ก�าลงัพฒันาและป็รัะเที่ศท่ี่�จ่ีนก�าลงัพยายาม
เข้าครัอบัครัอง ซิึ�งจีะม่การัใชุ้จีา่ยอยา่งมากด้านโครังส่ร้ัางพ่ �นฐาน การั
ลงที่นุ และโครังการัพฒันาอ่�น ๆ เข้ามาเก่�ยวข้อง โดยจีะเป็็นการัส่ร้ัาง
ชุาต่ด้ิวยต่ลาดใหม ่การัรัังส่รัรัค์ที่างเลอ่กท่ี่�นอกเหน่อจีากจ่ีน และการัเปิ็ด
โอกาส่ท่ี่�นา่ส่นใจีมากกวา่ให้ป็รัะเที่ศในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ แอฟิริักา 
และต่ะวนัออกกลาง ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ม่ความส่ามารัถูเชุ่�ยวชุาญ่ในกลุม่
เฉพาะของเศรัษฐกิจีโลก (ส่ิ�งท่ี่�ญ่่�ป็ุ่ นพยายามที่�าในเอเชุ่ยใต้่และเอเชุ่ย
ต่ะวนัออกในที่ศวรัรัษ 1990 (พ.ศ. 2533-2543)) แผ่นการัน่ �เป็็น
แผ่นการัใหญ่่รัาคาแพง โดยม่ข้อเส่ย่ที่ั �งหมดท่ี่�มาจีากขนาดของโครังการั
นั�นเอง แผ่นการัน่ �ต้่องม่การัป็รัะส่านงานและการัที่�าข้อต่กลงจี�านวนมาก 
ซิึ�งรััส่เซ่ิยและจ่ีนจีะพยายามบัอ่นที่�าลายที่กุโอกาส่ กรัะนั �น ในอด่ต่ก็ม่
ต่วัอยา่งให้เหน็ เชุน่ ส่หภาพยโุรัป็ องค์การัวิจียันิวเคลย่ร์ัยโุรัป็ การัที่�างาน
ของธนาคารัโลก และกองที่นุการัเงินรัะหวา่งป็รัะเที่ศ แต่ว่ธ่ิการัฟ่ิ�นฟิแูละ
ส่ร้ัางชุาต่แิบับัยคุของนายจีอร์ัจี ซ่ิ. มาร์ัแชุล และนายแฟิรังกลนิ ด่. โรัส่
เวลต์่ มาถูงึจีดุส่ิ �นส่ดุแล้วหร่ัอยงั

ที่างเล่อกท่ี่�ส่องเป็็นการัเส่ริัมส่ร้ัางความแข็งแกร่ังให้ต่วัเองภาย
ใต้่จ่ีน ซิึ�งเป็็นป็รัากฏิการัณ์์ท่ี่�ชุาวจ่ีนคุ้นเคยเป็็นอยา่งด่ หลงัจีากการั
ป็กครัองของจีกัรัพรัรัดิซิึ�งไมเ่ป็็นท่ี่�นิยมแต่ท่ี่รังอ�านาจี หร่ัอแม้แต่เ่จ้ีา
หน้าท่ี่�ฉ้อฉลในรัะดบััต่��าลงมา ผู่้ ม่บัที่บัาที่เพ่ยงรัอเวลาของต่นแล้วกอบั
โกยที่รััพยากรัท่ี่�กอบัโกยได้ ในขณ์ะท่ี่�หล่กเล่�ยงหลมุพรัางของรัะบัอบั
การัป็กครัอง ซิึ�งอาจีเก่�ยวข้องกบััท่ี่�ฝั�งต่ะวนัต่กยอมให้จ่ีนเป็็นผู่้น�าภาย
ใต้่โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง โดยหาจีดุท่ี่�ส่ามารัถูน�าไป็ใชุ้เป็็นข้อ
ได้เป็ร่ัยบัและส่ร้ัางผ่ลก�าไรัในขณ์ะท่ี่�การัด�าเนินโครังการัเป็็นไป็ด้วย
ด่ ป็รัะเที่ศพฒันาแล้วส่ามารัถูม่ส่ว่นร่ัวมในหว่งโซิอ่ปุ็ที่านของจ่ีน โดย
เส่นอโอกาส่ให้จ่ีนเข้ามาลงที่นุและอ�านวยความส่ะดวกให้จ่ีน (เชุน่ ผ่า่น
ที่างส่ถูานะเศรัษฐกิจีต่ลาดในองค์การัการัค้าโลก) การัที่�าเชุน่น่ �ยงัน�า
ไป็สู่ก่ารัยอมรัับัข้อจี�ากดัของจ่ีนเก่�ยวกบััการัพดูคยุและการัแที่รักแซิง
ที่างการัเม่องซิึ�งป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ส่ามารัถูม่ส่ว่นร่ัวมได้ เชุน่ การัวิพากษ์
วิจีารัณ์์การัละเมิดส่ทิี่ธิมนษุยชุนของจ่ีน หร่ัอการัป็กป้็องส่ถูานะของ
ไต้่หวนั แท้ี่จีริังแล้ว เฟิซิบัุ�ก กเูกิล ดิส่น่ย์ และบัริัษัที่อ่�น ๆ ได้แส่ดงความ
เต่ม็ใจีท่ี่�จีะม่ส่ว่นร่ัวมในการัเส่ริัมส่ร้ัางความแข็งแกร่ังให้ต่วัเองอยา่ง
เดน่ชุดั (โดยม่อปุ็ส่รัรัคอยูบ้่ัาง) และอาจีเต่ม็ใจีจีะที่�ามากกวา่นั �น การั
โต้่คารัมของส่มาคมบัาส่เกต่บัอลแหง่ชุาต่ใินจ่ีนเม่�อป็ลาย พ.ศ. 2562 
แส่ดงให้เหน็ส่ิ�งท่ี่�จีะเกิดต่ามมา นั�นค่อโอกาส่ท่ี่�จีะส่ร้ัางรัายได้เป็็นพนั
ล้านในต่ลาดจ่ีน แต่ไ่มม่่พ่ �นท่ี่�ส่�าหรัับัที่ว่ต่เชิุงลบัเก่�ยวกบััการักรัะที่�าของ
จ่ีนในฮอ่งกง แต่เ่รัาจีะยอมจีา่ยในรัาคาน่ �หร่ัอไม่

ที่างเล่อกท่ี่�ส่ามเป็็นที่างท่ี่�รุันแรังท่ี่�ส่ดุ นั�นค่อการัหล่กเล่�ยงความ
ส่มัพนัธ์ใกล้ชิุดรัะหวา่งรััส่เซ่ิยกบััจ่ีน โดยผ่ส่านรัวมรััส่เซ่ิยเข้ากบััยโุรัป็
และป็รัะชุาคมโลก จีากการัสุ่ม่เส่่�ยงและการักรัะที่�าผิ่ดของรััส่เซ่ิยเม่�อ
ไมน่านน่ � ที่างเล่อกน่ �จีงึอาจีเป็็นเร่ั�องยากท่ี่�จีะยอมรัับั แต่ท่ี่างเล่อกน่ �
จีะเป็็นการัโดดเด่�ยวจ่ีนในฐานะป็รัะเที่ศเด่ยวท่ี่�ยงัไมย่อมรัับัความส่งบั
เร่ัยบัร้ัอยรัะหวา่งป็รัะเที่ศหลงัส่งครัามโลกครัั �งท่ี่�ส่อง การัอนญุ่าต่ให้
รััส่เซ่ิยกลบััเข้าส่มาคมจีะชุว่ยให้ฝั�งต่ะวนัต่กใชุ้ป็รัะโยชุน์จีากอิที่ธิพล
ของรััส่เซ่ิยในเอเชุ่ยกลางและต่ะวนัออกกลาง เพ่�อปิ็ดกั �นจ่ีนจีาก
วตั่ถูปุ็รัะส่งค์หลกัของโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง โดยจีะเก่�ยวข้อง
กบััการัเจีรัจีาเร่ั�องการัยตุ่คิวามขดัแย้งของรััส่เซ่ิยและส่ถูานะคนนอกใน

ปั็จีจีบุันั (ซิึ�งนา่จีะที่�าให้ยเูครันเส่่ยเป็ร่ัยบัอยา่งแนน่อน) และให้รััส่เซ่ิย
บัรัรัลกุารัผ่ส่านรัวมกบััยโุรัป็ต่ามท่ี่�หวงัไว้ก่อน พ.ศ. 2551 ส่หรััฐฯ และ
พนัธมิต่รัจีะต้่องยอมรัับัขอบัเขต่อิที่ธิพลของรััส่เซ่ิย ต่ลอดจีนวิธ่การั
ที่�าธรุักิจีของรััส่เซ่ิยภายในขอบัเขต่นั �นและอาจีรัวมถูงึยโุรัป็ท่ี่�เหล่อด้วย 
(วิธ่การัท่ี่�โดยที่ั�วไป็เก่�ยวข้องกบััน� �ามนัดิบัและการัเม่อง และรัะดบััการั
ที่จุีริัต่ท่ี่�แต่กต่า่งกนัหร่ัอความถูกูต้่องต่ามกฎีหมายของพ่ �นท่ี่�ส่่เที่า) ซิึ�ง
จีะกรัะตุ่้นให้รััส่เซ่ิยและป็รัะเที่ศท่ี่�ต้่องพึ�งพารััส่เซ่ิยร่ัวมม่อกบััฝั�งต่ะวนั
ต่ก ขณ์ะเด่ยวกนัก็ปิ็ดฉากจ่ีน ซิึ�งแที่บัจีะเป็็นภาพส่ะท้ี่อนของการัเปิ็ด
ป็รัะเที่ศให้กบััจ่ีนของนายริัชุาร์ัด นิกส่นั ป็รัะธานาธิบัด่ส่หรััฐฯ ใน พ.ศ. 
2515 แต่ป่็รัะเที่ศต่ะวนัต่กจีะอยูร่่ัวมกบััรััส่เซ่ิยได้ต่ลอดรัอดฝั�งเชุน่
ท่ี่�เป็็นอยูใ่นต่อนน่ �หร่ัอไม ่และที่ั �งส่องฝ่ายจีะยอมลดความส่�าคญั่ของ
พนัธมิต่รัเพ่�อบัรัรัลเุป้็าหมายได้หร่ัอไม่

ที่างเล่อกส่ดุท้ี่ายค่อให้ป็รัะเที่ศต่ะวนัต่กรัักษาการัด�าเนินแนวที่าง
ในปั็จีจีบุันัจีากน่ �และต่ลอดไป็ ซิึ�งจีะเป็็นการัรัักษายทุี่ธศาส่ต่ร์ัการัหา
ผ่ลป็รัะโยชุน์จีากจ่ีนและรััส่เซ่ิยในส่ว่นท่ี่�ที่�าได้เอาไว้พร้ัอมกบััลดการั
พึ�งพา รัวมที่ั �งเผ่ชิุญ่หน้ากบััที่ั �งส่องป็รัะเที่ศอยา่งรุันแรังในป็รัะเดน็ท่ี่�ไม่
ส่ามารัถูเจีรัจีาต่อ่รัองได้ ที่างเล่อกน่ �จีะผ่ลกัดนัให้จ่ีนและรััส่เซ่ิยเบันเข็ม
ไป็ยงัฉนัที่ามต่หิลงัส่งครัามโลกครัั �งท่ี่�ส่อง พร้ัอมกบััยอมรัับัวา่ม่แนว
โน้มท่ี่�จีะป็รัะส่บัความส่�าเร็ัจีอยา่งจี�ากดั และจีะยงัคงเป็ล่�ยนปั็ญ่หาด้าน
เศรัษฐกิจี (โครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง) เป็็นปั็ญ่หาด้านความมั�นคง 
(รัะบับัแบับัคูข่นานและฐานอ�านาจีของจ่ีน) ต่อ่ไป็ ส่หรััฐฯ และพนัธมิต่รั
จีะต้่องก้าวเข้าสู่ส่่งครัามพ่ �นท่ี่�ส่่เที่าและส่งครัามลกูผ่ส่มโดยจี�าเป็็น เพ่�อ
ต่อ่ต้่านป็ฏิิบัตั่กิารัท่ี่�ต่��ากวา่เกณ์ฑ์์ของรััส่เซ่ิยและจ่ีน โดยจีะน�ามาซิึ�ง
การัส่ร้ัางรัะบับัเศรัษฐกิจีและการัเม่องแบับัคูข่นาน ในขณ์ะท่ี่�ผ่ลกัดนัให้
ป็รัะเที่ศรัะหวา่งส่องกลุม่น่ �ต้่องเล่อกข้าง ในท้ี่ายท่ี่�ส่ดุ ที่างเล่อกน่ �อาจี
ที่�าให้เกิดการัพิจีารัณ์าแยกต่วัที่างเศรัษฐกิจีและการัส่ลายการัลงที่นุ
จีากจ่ีนและรััส่เซ่ิยโดยส่ิ �นเชิุง ซิึ�งอาจีน�าไป็สู่ค่วามไมม่ั�นคงของจ่ีนและ
การัลม่ส่ลายของรััส่เซ่ิย แต่จ่ีะยงัคงม่ค�าถูามอยูว่า่จีดุจีบัท่ี่�ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัน่ �
ต้่องการัค่ออะไรั

ความสัมพนัธ์ในอนาคตั
ไมม่่เหต่ผุ่ลชุดัแจ้ีงให้เชุ่�อวา่ความส่มัพนัธ์ท่ี่�ใกล้ชิุดกนัรัะหวา่งรััส่เซ่ิยกบัั
จ่ีน จีะม่แนวโน้มเป็็นมากกวา่ความส่มัพนัธ์ท่ี่�เอ่ �อความส่ะดวกและการั
เป็็นพนัธมิต่รัที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ัเป็็นครัั �งครัาวเชุน่ในปั็จีจีบุันั ถูงึกรัะนั �น
การัไต่ร่ัต่รัองก็ม่ป็รัะโยชุน์ และการัพยายามคดิหารูัป็แบับัการัต่อบั
ส่นองต่อ่อนาคต่ที่างเล่อกท่ี่�หลากหลายที่�าให้ชุาต่ิต่ะวนัต่กส่ามารัถู
ขยายแนวความคดิและขอบัเขต่ท่ี่�เป็็นไป็ได้ที่างยทุี่ธศาส่ต่ร์ั ม่หลายส่ิ�งท่ี่�
ชุดัเจีน นั�นค่อ ชุาต่ิต่ะวนัต่กต้่องคดิให้รัอบัคอบัเก่�ยวกบััอนาคต่ท่ี่�ต่นใฝ่
หา พิจีารัณ์าถูงึขอบัเขต่ส่ถูานการัณ์์และวิธ่การัต่อบัส่นองท่ี่�อาจีที่�าได้
เพ่�อให้ไป็ถูงึส่ถูานการัณ์์นั �น และจีบััต่ามองต่วับัง่ชุ่ �วา่เหต่กุารัณ์์ก�าลงัมุง่
ไป็ทิี่ศที่างใด

นายอนัเดรั ดานิโลวิชุ โกมิอากา อาจีหาค�าดา่ป็รัะนามท่ี่�เหมาะ
ส่มส่�าหรัับัส่ภุาพบัรุุัษท่ี่�แส่นส่บัายใจีแหง่เม่องน่ซิไมไ่ด้ แต่ก่ารัไป็ให้ถูงึ
อนาคต่ท่ี่�ด่กวา่จิีนต่นาการัถูงึโลกอนัเลวร้ัายของนายโซิโรัคนิจีะต้่องม่
การัวางแผ่น การัคาดการัณ์์ การัวิเครัาะห์อนาคต่ และยทุี่ธศาส่ต่ร์ัท่ี่�
เฉ่ยบัแหลมจีากป็รัะเที่ศต่ะวนัต่กและจีากผู่้น�าในอนาคต่ของป็รัะเที่ศ
เป็็นอยา่งมาก  o
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.อ. เดวิด แมก็ซ์ิเวลล์ (เกษ่ยณ์อายรุัาชุการั) ได้
ป็าฐกถูาพิเศษในรัะหวา่งการัป็รัะชุมุคณ์ะที่�างาน
ต่อ่ต้่านการัก่อการัร้ัายข้ามแดนท่ี่�ส่ถูาบันับัณั์ฑิ์ต่
พฒันบัริัหารัศาส่ต่ร์ัแหง่กองที่พัเร่ัอ ณ์ เม่องมอน

เที่อร์ัเรัย์ รััฐแคลฟิิอร์ัเน่ย เม่�อเด่อนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดย
กลา่วต่อ่ผู่้ ร่ัวมป็รัะชุมุของบัคุลากรัหนว่ยป็ฏิิบัตั่กิารัพิเศษ ซิึ�ง พ.อ. 
แม็กซ์ิเวลล์ ได้รัะบัถุูงึบัที่บัาที่ท่ี่�ส่�าคญั่ของบัคุลากรัหนว่ยป็ฏิิบัตั่กิารั
พิเศษในส่งครัามที่างการัเม่อง นอกจีากน่ � พ.อ. แมก็ซ์ิเวลล์ ยงัเผ่ย
ถูงึยทุี่ธวิธ่ท่ี่�พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนใชุ้
ในการัพยายามท่ี่�จีะเข้ามาม่อิที่ธิพลในภมิูภาคและที่ั�วโลก การัเปิ็ด
เผ่ยและการัที่�าความเข้าใจียทุี่ธวิธ่เหลา่นั �นเป็็นส่ิ�งส่�าคญั่ท่ี่�จีะที่�าให้
ป็รัะเที่ศหนึ�ง ๆ ส่ามารัถูต่อบัโต้่กบััจ่ีนได้ พ.อ. แมก็ซ์ิเวลล์ กลา่ว

พ.อ. แม็กซ์ิเวลล์ รัับัรัาชุการัมาเป็็นเวลา 30 ป่็ในกองที่พับัก
ส่หรััฐฯ และเกษ่ยณ์อายรุัาชุการัใน พ.ศ. 2554 ในฐานะพนัเอก
หน่วยป็ฏิิบัตั่ิการัพิเศษ ในภารักิจีส่ดุท้ี่ายของ พ.อ. แม็กซ์ิเวลล์ 
เขาได้ป็ฏิิบัตั่ิหน้าท่ี่�ในคณ์ะการัที่หารั โดยส่อนยทุี่ธศาส่ต่ร์ัความ
มั�นคงแห่งชุาต่ิท่ี่�วิที่ยาลยัการัส่งครัามแห่งชุาต่ิ พ.อ. แม็กซ์ิเวลล์ 
ม่ความเชุ่�ยวชุาญ่เก่�ยวกบััป็รัะเที่ศจ่ีน อ�านาจีที่างที่หารัและ
การัเม่อง รัวมถูึงนโยบัายและยทุี่ธศาส่ต่ร์ัด้านกลาโหมของ
เกาหล่เหน่อและส่หรััฐฯ

ข้อความต่อ่ไป็น่ �เป็็นส่ิ�งท่ี่� พ.อ. แมก็ซ์ิเวลล์ กลา่วถูงึพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีนและส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนในรัะหวา่งการัป็รัาศรััย
ของเขาท่ี่�คณ์ะที่�างานต่อ่ต้่านการัก่อการัร้ัายข้ามแดน

ถ่ือเป็นเร่�องสำำาคัญสำำาหิรบััหิน่วย์ปฏิิบััติ์กัาร
พิื่เศษท่็�ต้์องท็ำาความเข้้าใจ “ปัญหิาขั้�นพ่ื่�น
ฐาน” ในภููมิภูาค โดย์สิำ�งท่็� พื่.อ. แม็กัซ์์เวลล์ 
กัล่าวถึืงค่อสาธุ์ารณรฐัประชาชนจ่น

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนซิึ�งเป็็นภยัคกุคาม ผ่มไมห่วั�น
เกรังท่ี่�จีะพดูเร่ั�องน่ � พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนพยายามบัอ่นที่�าลายอิที่ธิพล
ของส่หรััฐฯ และต่ะวนัต่ก รัวมถูงึอิที่ธิพลที่างอิส่รัภาพและเส่ร่ัภาพ
ส่ว่นบัคุคล ป็รัะชุาธิป็ไต่ยเส่ร่ั รัะบับัเศรัษฐกิจีแบับัต่ลาดเส่ร่ั ต่ลอด
จีนส่ทิี่ธิมนษุยชุนและศกัดิ�ศร่ัความเป็็นมนษุย์ของที่กุคน ที่ั �งหมดน่ �ค่อ
คา่นิยมท่ี่�ส่หรััฐฯ และป็รัะเที่ศท่ี่�ม่อดุมการัณ์์เด่ยวกนัม่ร่ัวมกนั

เรัาที่กุคนควรัใชุ้เวลาอา่นหนงัส่อ่ส์งคัรัามไรั�ขีีดจัำากดัน่ �ซิ� �าอ่ก
ครัั �ง ซิึ�งเข่ยนโดยพนัเอกส่องนายของกองที่พัป็ลดป็ลอ่ยป็รัะชุาชุน
ใน พ.ศ. 2542 เพ่�อเป็็นแบับัฝึกหดัที่างวิชุาการัเก่�ยวกบััวธ่ิต่อบัโต้่
กบััมหาอ�านาจี หนงัส่อ่เลม่น่ �เลา่ถูงึการัป็รัะเมินของนายพนัที่ั �งส่อง
ของกองที่พัส่หรััฐฯ ในชุว่งหลงัส่งครัามเยน็ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการั
ป็ฏิิวตั่ใินกิจีการัที่หารัท่ี่�เป็็นท่ี่�รู้ัจีกักนัอยา่งแพร่ัหลายท่ี่�เรัาได้ต่ดิต่าม
ในชุว่งที่ศวรัรัษ 1990 (พ.ศ. 2533-2543) ผ่มคดิวา่หนงัส่อ่เลม่
น่ �คาดการัณ์์ลว่งหน้าได้อยา่งที่ะลปุ็รุัโป็ร่ังโดยใชุ้ที่กุวิถู่ที่างท่ี่�ม่อยู่
อยา่งไมจ่ี�ากดั เม่�อผ่มได้รัับัจีดหมายจีากส่�านกังานบัริัหารังานบัคุคล
ส่หรััฐฯ หลงัจีากท่ี่�จ่ีนได้เจีาะรัะบับัข้อมลูแบับัฟิอร์ัมการัยกเว้น
การัรัักษาความป็ลอดภยัที่ั �งหมดของเรัา ผ่มได้กลบััไป็อา่นหนงัส่อ่
ส์งคัรัามไรั�ขีีดจัำากดั และต้่องป็รัะหลาดใจีท่ี่�ม่การัอ้างถูงึการัเจีาะ

พ

นาย์เดวิด แม็กัซ์์เวลล์ ผูู้้เช่ี่�ย์วชาญด้านความมั�นคง
แห่ิงชาติ์ เปิดโปงยุ์ท็ธุ์วิธุ่์ข้องพื่รรคคอมมิวนิสต์์จ่น
ท่็�ใช้ี่เพ่ื่�อเข้้ามาม่อิท็ธิุ์พื่ล

ภูยัคุก่คามจำาก่พรรค
คอมมวินิสต์ัจำนี

กัารท็ำาความเข้้าใจ



หน่วยปฏิบััตักิ่ารพเิศษแห่งก่องก่ำาลงัความมั�นคงแห่งชิาตัมิลัดฟีส์ก่วาดล�างห�องแห่งหน่�งในระหว่างเขี�าเยี�ยม ลงพ่�นทัี� ค�นหา และยด่

ก่ารปฏิบััตักิ่ารเพ่�อพฒันาเทัคนิค ยุทัธุวธีิุ และระเบัียบัปฏิบััตัทิัี�มร่ีวมก่นัก่บััหน่วยปฏิบััตักิ่ารพเิศษขีองสหรัฐฯ ระหว่างก่ารฝ่้ก่บัา

ลานซ์ึ่เมทัลัประจำำา พ.ศ. 2563  หนว่ยบัญั่ชุาการัป็ฏิิบัตั่กิารัพิเศษส่หรััฐฯ ป็รัะจี�าภาคพ่ �นแป็ซิฟิิิก
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รัะบับัข้อมลูและขโมยข้อมลูหลายครัั �งเพ่�อใชุ้หาป็รัะโยชุน์อยา่งไมถู่กู
ต้่องในภายต่อ่มา ย� �าอ่กครัั �งวา่หนงัส่อ่เลม่น่ �เข่ยนขึ �นใน พ.ศ. 2542

ใน พ.ศ. 2547 ชุว่งท่ี่�ผ่มป็ฏิิบัตั่งิานอยูท่่ี่�วิที่ยาลยัการัส่งครัาม
แหง่ชุาต่ ิรััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงกลาโหมจ่ีนได้กลา่วถูงึนกัศกึษา 
ต่ลอดที่ั �งป่็ ผ่มถูามเพ่ยงค�าถูามเด่ยวในการัน�าเส่นอผู่้น�าท่ี่�โดด
เดน่เหลา่น่ � ผ่มถูามรััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงกลาโหมวา่ นบััต่ั �งแต่่
ท่ี่�หนงัส่่อส์งคัรัามไรั�ขีีดจัำากดัได้พิส่จูีน์ให้เหน็ถูงึการัคาดการัณ์์
ลว่งหน้าท่ี่�เท่ี่�ยงต่รัง กองที่พัป็ลดป็ลอ่ยป็รัะชุาชุนม่การัใชุ้หนงัส่่อ
ดงักลา่วเพ่�อแจ้ีงถูงึการัพฒันาและยทุี่ธวิธ่เก่�ยวกบััหลกัการั และ
แนวคิดในการัด�าเนินงานหร่ัอไม ่รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงกลาโหม
เดนิลงจีากเวท่ี่และพดูคยุกบััผู่้ดแูลของเขา จีากนั �นกลบััมาต่อบัผ่ม
วา่หนงัส่่อเลม่นั �นม่ข้อมลูหกัล้างแล้ว และผ่มไมค่วรัเชุ่�อที่กุส่ิ�งท่ี่�อา่น 
ผ่มคดิในใจีวา่ “เขาดงึดนัคดัค้านมากเกินไป็”

กัารต์ระหินักัและกัารท็ำาความเข้้าใจ 
ยุ์ท็ธุ์วิธุ่์ท็างสงครามข้องพื่รรคคอมมิวนิสต์์จ่น
เป็นเร่�องสำำาคัญ 

เรัาควรัที่�าความรู้ัจีกั “ส่งครัามที่ั �งส่ามแบับั” ของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน เชุ่นเด่ยวกบััท่ี่�พ่�น้องจีากยโุรัป็ของเรัาที่�าความรู้ัจีกั
ส่งครัามยคุใหม่หร่ัอส่งครัามแป็รัผ่นัของรััส่เซ่ิย รัวมถูึงการัที่�าต่วั
เป็็น คนแป็ลกถิู�น
• การัส่งครัามจิีต่วิที่ยาเป็็นการัพยายามขดัขวางความ

ส่ามารัถูในการัต่ดัส่นิใจีของฝ่ายต่รังข้าม ส่ร้ัางความไมน่า่
เชุ่�อถู่อ ป็ลกุรัะดมความรู้ัส่กึต่อ่ต้่านผู่้น�า รัวมถูงึหลอกลวง
และลดที่อนความต่ั �งใจีท่ี่�จีะต่อ่สู่้กนัรัะหวา่งฝ่ายต่รังข้าม

• กฎีหมายส่งครัามหร่ัอการัน�ากรัะบัวนการัยตุ่ธิรัรัมมาใชุ้
เป็็นเคร่ั�องม่อในที่างการัเม่อง อาจีม่ความเก่�ยวข้องกบััการั
ออกกฎีหมายภายในป็รัะเที่ศเพ่�อให้เป็็นพ่ �นฐานในการัอ้าง
ส่ทิี่ธิ�ในกฎีหมายรัะหวา่งป็รัะเที่ศ และการัใชุ้แผ่นท่ี่�ป็ลอมท่ี่�
แส่ดงถูงึการักรัะที่�าของจ่ีน

• การัส่งครัามส่่�อค่อกญุ่แจีส่�าคญั่สู่ก่ารัครัองอ�านาจีเหน่อ
ส่ถูานท่ี่�เพ่�อที่�าการัส่งครัามจิีต่วิที่ยาและกฎีหมายส่งครัาม

แผู้นกัารลงทุ็นข้องจ่นท็ำาให้ิเกิัดกัารสนท็นา
เก่ั�ย์วกัับัภัูย์คุกัคามจากัจ่น 

เรัาควรัที่�าความรู้ัจีกัเก่�ยวกบััโครังการัหนึ�งแถูบัหนึ�งเส้่นที่าง
และยทุี่ธวิธ่ที่างเศรัษฐกิจีเบ่ั �องหลงัโครังการัน่ � ซิึ�งอาจีก่อให้
เกิดกบััดกัหน่ �ในป็รัะเที่ศท่ี่�ไม่มั�นคง เพ่ยงแคถู่ามศร่ัลงักาวา่จ่ีน
เข้าไป็ได้ผ่ลป็รัะโยชุน์ควบัคมุที่่าเร่ัอหลกัของศร่ัลงักาอย่างไรั 
ซิึ�งไม่ได้เกิดขึ �นเพ่ยงในเอเชุ่ย แต่ย่งัรัวมถูึงในลาต่ินอเมริักาและ
แอฟิริักาด้วย

เรัาควรัที่�าความเข้าใจียทุี่ธวิธ่ด้านการัลงที่นุของพรัรัค
คอมมิวนิส่ต์่จ่ีน และอตุ่ส่าหกรัรัมท่ี่�ที่�าการัลงที่นุนั �น แน่นอน
วา่ในที่างเศรัษฐกิจี ดเูป็็นเร่ั�องท่ี่�ส่มเหต่สุ่มผ่ลท่ี่�จ่ีนจีะลงที่นุใน
พลงังานและที่รััพยากรัอ่�น ๆ และเรัารู้ัวา่จ่ีนเป็็นนกัลงที่นุท่ี่�เอ่ �อ
ป็รัะโยชุน์ให้เฉพาะบัางกลุม่ โดยใชุ้ป็รัะโยชุน์เต่็มรูัป็แบับัแต่่
ให้ผ่ลต่อบัแที่นน้อย ในส่ถูานท่ี่�ต่า่ง ๆ เชุ่น ไต้่หวนั ม่การัลงที่นุ
ใหญ่่เพ่�อให้ส่ามารัถูควบัคมุการัเป็็นเจ้ีาของบัริัษัที่ส่่�อได้ เรัา
ควรัต่ั �งค�าถูามวา่ ส่ิ�งน่ �เป็็นการัแส่วงหาก�าไรัเพ่ยงอย่างเด่ยว
หร่ัอให้อ�านาจีท่ี่�ส่�าคญั่แก่พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน?

ผู้้�หญงิคนหน่�งใชิ�ธุงชิาตัจิำนีบัังแดดขีณ์ะฟัง

นายฮุนเซึ่น นายก่รัฐมนตัรีก่มัพ้ชิา ก่ล่าว

ระหว่างพธีิุเปิดสะพานลอยฟ� าทัี�ได�รับัเงนิ

ทุันสนับัสนุนจำาก่สาธุารณ์รัฐประชิาชินจำนี 

ณ์ ก่รุงพนมเปญ ประเทัศก่มัพ้ชิา 
ดแิอส่โซิซิเิอที่เต่ด็ เพรัส่
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พื่รรคคอมมิวนิสต์์จ่นม่อิท็ธิุ์พื่ลต่์อกัารรณรงค์ 
แท็รกัซึ์มเครอ่ข่้าย์และชุมชนอย่์างแพื่รห่ิลาย์  

เรัาจี�าเป็็นต้่องที่รัาบัถูงึป็ฏิิบัตั่กิารัจีารักรัรัมของจ่ีน และความ
พยายามของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนในการัส่รัรัหาส่ายลบััในป็รัะเที่ศ
ของเรัา แนวคดิหนึ�งพนัพรัส่วรัรัค์และหนึ�งพนัเมด็ที่รัายออกแบับัมา
เพ่�อรัวบัรัวมข้อมลูและที่กัษะความรู้ัให้แก่จ่ีน ส่ถูาบันัขงจ่ี�อได้มอบั
เงินให้แก่เม่อง เที่ศบัาล และเขต่การัศกึษาเพ่�อต่อบัแที่นท่ี่�ให้การั
ศกึษาในด้านภาษา วฒันธรัรัม และป็รัะวตั่ศิาส่ต่ร์ัจ่ีน รััฐบัาลใน
ท้ี่องถิู�นเริั�มหลงกบัักองที่นุเหลา่น่ � ซิึ�งจีะที่�าให้จ่ีนส่ามารัถูด�าเนิน
การัเชิุงรุักท่ี่�ม่อิที่ธิพลได้ในรัะดบััรัากหญ้่า จ่ีนม่เคร่ัอขา่ยขา่วกรัอง
ท่ี่�กว้างขวาง จ่ีนได้แที่รักซิมึเข้าไป็ในรััฐบัาล กองที่พั ธรุักิจี ส่่�อ 
องค์กรัเอกชุน และอ่�น ๆ อ่กมากมาย จีงึเป็็นเร่ั�องยากท่ี่�จีะเก็บัรัักษา
ข้อมลูไมใ่ห้จ่ีนรู้ั เน่�องจีากจ่ีนม่ส่ายต่าส่อดส่อ่งอยูท่ี่ั�วเก่อบัที่กุแหง่ 
อยา่งไรัก็ด่ การัด�าเนินการัน่ �ส่ามารัถูส่ร้ัางผ่ลป็รัะโยชุน์ในเชิุงบัวกได้
เน่�องจีากการัพฒันาข่ดความส่ามารัถูในการัต่อ่ต้่านและการัรัับัม่อ
ในส่งัคม จีะแส่ดงให้จ่ีนเหน็วา่ยทุี่ธวิธ่ไมไ่ด้ผ่ลและอาจีที่�าให้ผู่้น�า
เลกิป็ฏิิบัตั่ิต่าม หร่ัออาจีเป็ล่�ยนเป็็นการัด�าเนินงานและการักรัะที่�า
ท่ี่�รุันแรังมากขึ �น เรัาควรันกึถูงึกรัะบัวนการัที่างการัเม่องของเรัา เม่�อ
เรัารู้ัแล้วรััส่เซ่ิยที่�าส่ิ�งใดส่�าเร็ัจีและก�าลงัจีะที่�าส่ิ�งใดต่อ่ไป็เพ่�อที่�าลาย
กรัะบัวนการัป็รัะชุาธิป็ไต่ยในส่หรััฐฯ และป็รัะเที่ศในยโุรัป็ เรัาควรั
ส่งัเกต่การัณ์์การักรัะที่�าของจ่ีน แม้วา่ผ่มจีะไมม่่ข้อมลูและหลกั
ฐานท่ี่�เฉพาะเจีาะจีงในส่หรััฐอเมริักา แต่ผ่่มคดิวา่เร่ั�องน่ �เป็็นส่ิ�งท่ี่�เรัา

ต้่องป้็องกนัไว้โดยเฉพาะ เน่�องจีากผ่มคดิวา่ชุาวจ่ีนจีะม่ความเฉ่ยบั
แหลมและซิบััซ้ิอนมากกวา่ชุาวรััส่เซ่ิย 

พื่รรคคอมมิวนิสต์์จ่นพื่ย์าย์ามใช้ี่ภูาพื่ย์นต์ร์
และเกัมเป็นเคร่�องม่อในกัารควบัคมุกัารเล่า
เร่�อง 

เรัาได้เหน็ภาพยนต่ร์ัฮอลลว่ดูท่ี่�จ่ีนเซิน็เซิอร์ั เชุน่ เร่ั�องหน่วยรับพนัธุ์
ส์ายฟ� าท่ี่�ต้่องเป็ล่�ยนศตั่รูัจีากจ่ีนเป็็นเกาหลเ่หน่อ แต่ห่นึ�งในป็ฏิิบัตั่กิารั
ท่ี่�ม่อิที่ธิพลแอบัแฝงมากท่ี่�ส่ดุค่อ การัครัอบัง�าอตุ่ส่าหกรัรัมเกมของ
จ่ีน ในห้องน่ � อาจีม่เพ่ยงไมก่่�คนท่ี่�ม่ส่ว่นร่ัวมในการัเลน่เกมออนไลน์
แบับัผู่้เลน่หลายคน แต่ส่่�าหรัับัเกมชิุงแชุมป์็บัางเกม ม่จี�านวนผู่้ รัับัชุม
มากกวา่ผู่้ชุมในส่นามแขง่ซิเูป็อร์ัโบัวล์หลายเที่า่ ส่ิ�งส่�าคญั่ท่ี่�แท้ี่จีริัง
เก่�ยวกบััเกมเหลา่น่ �ค่อ พรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีนก�าลงัผ่ลติ่เค้าโครังเร่ั�อง
เลา่ ซิึ�งส่ร้ัางต่วัละคนจ่ีนผู่้เป็็นว่รับัรุุัษและบัที่บัรัรัยายอยา่งส่วยหรูัของ
จ่ีน เท่ี่ยบักบััภาพพจีน์ต่วัร้ัายของส่หรััฐฯ และต่ะวนัต่กในที่างลบั ซิึ�ง
เป็็นการัส่ร้ัางเยาวชุนรุ่ันต่อ่ไป็ท่ี่�มองจ่ีนในแงด่่โดยอาศยัข้อมลูเที่จ็ี
และโฆษณ์าชุวนเชุ่�อ ค�าถูามค่อ เรัาจีะต่อ่ต้่านเร่ั�องน่ �อยา่งไรัและจีะ
พฒันาการัรัับัม่อท่ี่�จี�าเป็็นในการัต่อ่ต้่านเร่ั�องน่ �อยา่งไรั?

กัารระบัาดข้องไวรสัโคโรนา 
ม่องค์ประกัอบัท่็�เปิดเผู้ย์ความจรงิข้องยุ์ท็ธุ์วิธุ่์
ในกัารม่อิท็ธิุ์พื่ลข้องพื่รรคคอมมิวนิสต์์จ่น 

โดยส่ิ�งส่�าคญั่ต้่องดวูา่ส่ถูานการัณ์์ไวรััส่โคโรันาเป็ล่�ยนแป็ลงยทุี่ธศาส่ต่ร์ั
ของจ่ีนอยา่งไรั เรัาไมท่ี่รัาบัแนชุ่ดัถูงึส่ิ�งท่ี่�เกิดขึ �น ผ่มไมอ่ยากเป็็นนกั

จ่นม่เครอ่ข่้าย์
ข่้าวกัรองท่็�
กัว้างข้วาง จ่น
ได้แท็รกัซึ์ม
เข้้าไปในรฐับัาล 
กัองทั็พื่ ธุุ์รกิัจ 
ส่ำ�อ องค์กัร
เอกัชน และอ่�น ๆ  
อ่กัมากัมาย์ 

ตัำารวจำในไทัเป ไตั�หวนั นำาตัวันายโจำว หงซ้ึ่ นัก่ศ่ก่ษาชิาวจำนี ขี่�นศาลในขี�อหา

พยายามพฒันาเคร่อข่ีายสายลบััให�ก่บััจำนี  รัอยเต่อร์ั
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ที่ฤษฎ่ีส่มคบัคดิแล้วบัอกวา่จ่ีนก�าลงัพฒันาอาวธุชุ่วภาพ แม้เรัา
จีะที่รัาบัวา่ม่ห้องป็ฏิิบัตั่กิารัชุ่วภาพอยูห่า่งจีากอูฮ่ั�น 30 ไมล์ (48 
กิโลเมต่รั) ในความเป็็นจีริัง ผู่้เชุ่�ยวชุาญ่ด้านชุ่วภาพบัอกผ่มวา่ไมม่่
เหต่ผุ่ลท่ี่�ต้่องใชุ้ไวรััส่ชุนิดน่ �เป็็นอาวธุที่างชุ่วภาพ อยา่งไรัก็ต่าม อาจีเป็็น
เร่ั�องท่ี่�ไมไ่ด้ต่ั �งใจี บัางท่ี่อาจีม่อบุัตั่เิหต่เุกิดขึ �นในห้องป็ฏิิบัตั่กิารั หร่ัออาจี
เป็็นการัที่ดลองบัางอยา่งท่ี่�เกิดข้อผิ่ดพลาด หร่ัอบัางท่ี่ก็อาจีเป็็นการั
ที่ดลองท่ี่�ต่ั �งใจีเพ่�อท่ี่�จีะดปู็ฏิิกิริัยาและการัต่อบัส่นอง หร่ัออาจีที่�าให้
ที่รััพยากรัในรัะดบััโลกส่ญู่ส่ิ �นไป็ หากการัด�าเนินการัเหลา่นั �นเป็็นการั
กรัะที่�าโดยเจีต่นา ดเูหม่อนวา่จ่ีนก็ได้รัับัความเส่ย่หายแล้ว เม่�อต่ลาด
หุ้นกลบััมาเปิ็ดอ่กครัั �ง ม่การัส่ญู่เส่ย่มลูคา่ไป็หลายพนัล้านดอลลาร์ั 
ค�าถูามค่อ หากเกิดจีากความต่ั �งใจีแล้วเรัาจีะที่�าอยา่งไรักบััเร่ั�องน่ �ด่ ยิ�ง
ไป็กวา่นั �น แม้ผ่มจีะไมพ่อใจีกบััการัหาป็รัะโยชุน์จีากเหต่กุารัณ์์ท่ี่�รุันแรัง
น่ � แต่ก็่ที่�าให้เหน็ชุดัวา่ป็ฏิิกิริัยาของจ่ีนต่อ่ปั็ญ่หาน่ �แส่ดงถูงึความเป็รัาะ
บัางของรัะบัอบัการัป็กครัองแบับัเผ่ดจ็ีการั แม้เป็็นเร่ั�องท่ี่�ไมไ่ด้เจีต่นา
ก็ต่าม การัขาดความโป็ร่ังใส่ที่�าให้เชุ่ �อไวรััส่แพร่ัรัะบัาด รัะบับัของจ่ีน
ไมใ่ชุร่ัะบับัท่ี่�ออกแบับัมาเพ่�อดแูลป็รัะชุาชุน แต่เ่ป็็นรัะบับัท่ี่�ออกแบับั
มาเพ่�อป็กป้็องและรัักษาอ�านาจีของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน โดยบัั�นที่อน
ป็รัะชุาชุนในป็รัะเที่ศ ส่ิ�งนั �นควรัเป็็นส่ารัะและป็รัะเดน็ส่�าคญั่ในข้อมลู
รัวมถูงึการัรัณ์รังค์กิจีกรัรัมเก่�ยวกบััอิที่ธิพล 

ประเท็ศต่์าง ๆ ควรพิื่จารณาสิำ�งต่์อไปน่�เพ่ื่�อ
พัื่ฒนาแนวท็างต่์อต้์านยุ์ท็ธุ์ศาสต์รก์ัาร
สงครามกัารเม่องข้องจ่น 

เรัาต้่องพิจีารัณ์าแนวที่างใหม ่ๆ ต่ลอดจีนเร่ัยกใชุ้แนวที่างท่ี่�เคยม่ท่ี่�
อาจีเก่�ยวข้องและม่ป็รัะส่ทิี่ธิภาพ น่�ไมใ่ชุแ่นวที่างท่ี่�ส่มบัรูัณ์์

ก่อนอ่�น ที่างเล่อกส่�าหรัับัป็รัะเที่ศท่ี่�ป็รัะส่บักบััยทุี่ธศาส่ต่ร์ัการั
ส่งครัามการัเม่องของจ่ีนม่ส่ามข้อ ได้แก่

1. ยอมรัับัและโอนออ่นผ่อ่นต่าม ยอมรัับัวา่ไมส่่ามารัถูหยดุ
ยั �งจ่ีนได้ รัวมที่ั �งยอมรัับัการัลงที่นุและอิที่ธิพลจีากจ่ีน ซิึ�ง
จีะที่�าลายความชุอบัธรัรัมของรััฐบัาลและน�าไป็สู่ก่ารับัรัรัลุ
วตั่ถูปุ็รัะส่งค์ของจ่ีนในการัส่ร้ัางความไมม่่เส่ถู่ยรัภาพและ
ความไมม่ั�นคงที่า่มกลางมิต่รั คูค้่า และพนัธมิต่รัของส่หรััฐฯ

2. ส่ร้ัางข่ดความส่ามารัถูในการัต่อ่ต้่านของพลเร่ัอนกบััที่หารั
เพ่�อป็กป้็องป็รัะเที่ศของคณุ์

3. พฒันาการัต่อ่ต้่านของพลเร่ัอนกบััที่หารั รัวมที่ั �งที่�าการั
รัณ์รังค์ต่อ่ต้่านและโคน่ล้มอ�านาจีท่ี่�เป็็นป็รัปั็กษ์อยา่งแข็งขนั

ผ่มคดิวา่การัต่อ่ต้่านและการัรัับัม่อท่ี่�ต้่องมุง่เน้นม่องค์ป็รัะกอบัส่าม
ป็รัะการั การัรัับัม่อของรััฐบัาลและส่ถูาบันัเพ่�อต้่านที่านต่อ่การัโจีมต่่
ความชุอบัธรัรัมของต่น การัรัับัม่อของป็รัะชุาชุนเพ่�อคงรัักษาคา่นิยม
และความเชุ่�อในป็รัะเที่ศชุาติ่และรัะบัอบัการัป็กครัองของต่น (ซิึ�ง
รััฐบัาลแต่ล่ะแหง่ล้วนแล้วก็ไมไ่ด้ส่มบัรูัณ์์แบับั) ป็รัะการัท่ี่�ส่าม ความ
ส่ามารัถูในการัต่อ่ต้่านของพลเร่ัอนกบััที่หารัเพ่�อต่อ่ต้่านส่งครัาม
การัเม่องของจ่ีน แต่ย่งัม่ส่ว่นชุว่ยส่ง่เส่ริัมรูัป็แบับัส่งครัามการัเม่อง
ท่ี่�เหน่อกวา่ในป็รัะเที่ศของต่น ท้ี่ายท่ี่�ส่ดุแล้ว ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ต้่อง
พฒันาแนวต้่านท่ี่�จีะยบััยั �งความสุ่ม่เส่่�ยงที่างที่หารั และม่ส่ว่นชุว่ยใน

ระบับัข้องจ่นไม่ใช่ี่
ระบับัท่็�ออกัแบับัมา
เพ่ื่�อดูแลประชาชน 
แต่์เป็นระบับัท่็�
ออกัแบับัมาเพ่ื่�อ
ปกัป้องและรกััษา
อำานาจข้องพื่รรค
คอมมิวนิสต์์จ่น โดย์
บัั�นท็อนประชนใน
ประเท็ศ

ก่ระทัรวงยุตัธิุรรมขีองสหรัฐฯ แสดงป� ายทัี�บ่ังบัอก่สมาชิิก่ก่องทัพัปลดปล่อย

ประชิาชินสี�นายทัี�ถ้ก่ก่ล่าวหาในขี�อหาเจำาะระบับัขี�อม้ลขีองบัริษทััอคีวแิฟก่ซ์ึ่ และ

ขีโมยขี�อม้ลจำาก่ชิาวอเมริก่นันับัล�านคน  เก็ต่ต่่ �อิมเมจี



61IPD FORUMFORUM

การัเอาชุนะการัโจีมต่่หากยบััยั �งไมส่่�าเร็ัจี ป็รัะเที่ศและป็รัะชุาชุนใน
ป็รัะเที่ศต้่องด�าเนินงานเหลา่น่ �ด้วยต่นเอง ไมม่่ใครัส่ามารัถูที่�าแที่น
ได้ อยา่งไรัก็ต่าม เน่�องจีากเรัาเป็็นป็รัะเที่ศท่ี่�ม่อดุมการัณ์์เด่ยวกนัซิึ�ง
แบัง่ปั็นคา่นิยม ความส่นใจี และกลยทุี่ธ์ร่ัวมกนั ส่หรััฐฯ ส่ามารัถูให้
ค�าแนะน�า ความชุว่ยเหลอ่ และการัส่นบััส่นนุในบัางพ่ �นท่ี่�เพ่�อชุว่ย
ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ ในการัป็กป้็องอธิป็ไต่ยของต่น 

โดย์จำาเป็นต้์องปรบััเปล่�ย์นกัระบัวนทั็ศน์เพ่ื่�อใช้ี่
กัลยุ์ท็ธ์ุ์ต่์อต้์าน 

และส่ิ�งแรักท่ี่�เรัาต้่องที่�าค่อเป็ล่�ยนความคิดของเรัา เรัาจีะต้่องใชุ้
แนวที่างการัรัณ์รังค์มากกวา่แนวที่างการัเต่ร่ัยมการั ซิึ�งด่ท่ี่�กรัะบัวนการั
วางแผ่นเชิุงกลยทุี่ธ์ของเรัาได้ต่ดัแมแ่บับัการัแบัง่รัะยะมาต่รัฐานท่ี่�เริั�ม
ต้่นด้วยรัะยะศนูย์และการัเต่ร่ัยมการัออก ส่ิ�งท่ี่�เรัาต้่องป็รัับัเป็ล่�ยนค่อ 
ความส่ามารัถูในการัรัณ์รังค์ภายในรัะยะเวลาและพ่ �นท่ี่�นั �นซิึ�งเรัาเคย
เร่ัยกวา่รัะยะศนูย์ เรัาต้่องที่�าการัรัณ์รังค์เร่ั�องส่งครัามการัเม่อง ซิึ�งเป็็น
ส่ว่นหนึ�งของรัากฐานในการัพฒันาการัรัับัม่อของรััฐบัาลและส่งัคม รัวม
ที่ั �งพฒันาข่ดความส่ามารัถูในการัต่อ่ต้่านของพลเร่ัอนกบััที่หารั

อยา่งท่ี่�ส่อง เรัาต้่องโจีมต่่ยทุี่ธศาส่ต่ร์ัของจ่ีน ขั �นแรักค่อการัเปิ็ด
เผ่ยยทุี่ธศาส่ต่ร์ันั �น เรัาต้่องหาวิธ่การัในยทุี่ธศาส่ต่ร์ันั �น ซิึ�งการัด�าเนิน
การัดงักลา่วจีะชุว่ยให้เรัาแจ้ีง ให้ความรู้ั และโน้มน้าวป็รัะชุากรัได้ ใน
ความเป็็นจีริัง เรัาส่ามารัถูบัม่เพาะแนวความคดิให้แก่ป็รัะชุากรัเพ่�อ
ต่อ่ต้่านยทุี่ธศาส่ต่ร์ัของจ่ีนได้ เพรัาะหากป็รัะชุาชุนที่รัาบัแล้ว จีะชุว่ย
ให้ส่ามารัถูต่รัะหนกัและใชุ้มาต่รัการัท่ี่�ไมย่อมจี�านนต่อ่ยทุี่ธศาส่ต่ร์ันั �น

เรัาต้่องพฒันาข้อมลูเชิุงรุัก ครัอบัคลมุ และซิบััซ้ิอน รัวมที่ั �งชุกัจีงู
ให้ม่การัรัณ์รังค์กิจีกรัรัมเพ่�อต่อ่ต้่านโฆษณ์าชุวนเชุ่�อของจ่ีน ส่ิ�งหนึ�งท่ี่�
ผ่มคดิวา่ไต้่หวนัก�าลงัด�าเนินการัอยูค่่อ การัต่รัวจีส่อบัข้อเที่จ็ีจีริังเก่�ยว
กบััเน่ �อหาของจ่ีน แต่ด้่วยอารัมณ์์ขบัขนั ซิึ�งเหน็ได้ชุดัวา่ส่ิ�งน่ �จีะเป็็น
ต่วักรัะตุ่้นความส่นใจีและม่ป็รัะโยชุน์ต่อ่การัเปิ็ดเผ่ยโฆษณ์าชุวนเชุ่�อ 
แล้วยงัชุดัเจีนอ่กวา่เป็็นการัที่�าให้จ่ีนหวัเส่ย่ ดงันั �น เรัาจีงึที่รัาบัวา่การั
ที่�าเชุน่น่ �ต้่องได้ผ่ล 

มาต์รกัารท่็�ท็ำาให้ิขุ่้นเค่องน่�จะเป็นกุัญแจสำำาคัญ
ในกัารต่์อต้์านกัารส่ำงสารข้องจ่น 

ป็รัะเที่ศต่า่ง ๆ จีะต้่องเพิ�มป็รัะส่ทิี่ธิภาพในด้านส่ทิี่ธิมนษุยชุน
ของต่นเพ่�อใชุ้เป็็นต่วัอยา่งส่�าหรัับัป็รัะเที่ศเผ่ดจ็ีการั ซิึ�งจีะชุว่ยให้
ป็รัะชุาชุนม่ความส่งูส่ง่กวา่ที่างจีริัยธรัรัมเม่�อพวกเขาม่ส่ว่นร่ัวมใน
ความพยายามรัะหวา่งป็รัะเที่ศ โดยมุง่เน้นเร่ั�องส่ทิี่ธิมนษุยชุนของ
จ่ีนกบััชุาวอยุกร์ูั ชุนกลุม่น้อยอ่�น ๆ และฮอ่งกง ในกลุม่ป็รัะเที่ศท่ี่�เส่ร่ั 
จีงอยา่ลงัเลท่ี่�จีะเร่ัยกร้ัองเก่�ยวกบััป็รัะวตั่ิด้านส่ทิี่ธิมนษุยชุนท่ี่�ร้ัาย
แรังของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน นั�นเป็็นกิจีกรัรัมบัอ่นที่�าลายท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดุ
อยา่งหนึ�งท่ี่�เรัาส่ามารัถูที่�าได้

เรัาต้่องป็ฏิิบัตั่กิารัเชิุงรุักในโลกไซิเบัอร์ั ไมเ่พ่ยงแต่ใ่นด้านการั
ป้็องกนัแต่ร่ัวมถูงึการัโจีมต่่ด้วยเชุน่กนั เรัาควรัพิจีารัณ์ากองก�าลงั
เฉพาะกิจีที่างไซิเบัอร์ัท่ี่�ม่การัรัวมต่วัเพ่�อต่อ่ต้่านส่งครัามเศรัษฐกิจี
ที่างไซิเบัอร์ั ความพยายามในการัจีารักรัรัมที่างออนไลน์ ความ

ส่ามารัถูในการัโจีมต่่โครังส่ร้ัางพ่ �นฐาน และการัป็ฏิิบัตั่กิารัโน้มน้าว
ของจ่ีน เรัาจี�าเป็็นต้่องน�าอตุ่ส่าหกรัรัมเกมออนไลน์และความบันัเทิี่ง
กลบััค่นมา เพ่�อหยดุความพยายามในเส้่นที่างการัโฆษณ์าชุวนเชุ่�อ
ท่ี่�ส่�าคญั่ ในขณ์ะเด่ยวกนั เรัาต้่องป็ลกูฝังให้เยาวชุนของเรัาต่อ่
ต้่านโฆษณ์าชุวนเชุ่�อในการัเลน่เกมออนไลน์ของพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่ 
เน่�องจีากจ่ีนจีะยงัคงป็ฏิิบัตั่กิารัเก่�ยวกบััเกมต่อ่ไป็

เรัาต้่องพฒันาข่ดความส่ามารัถูในการัต่อ่ต้่านของพลเร่ัอนกบัั
ที่หารัต่ามแนวท่ี่�คล้ายคลงึกนั ซิึ�งเป็็นจีริังโดยเฉพาะไต้่หวนั เม่�อ
ผ่มเหน็ลกัษณ์ะภมิูป็รัะเที่ศของไต้่หวนั ผ่มรู้ัส่กึได้เลยวา่หากเม่�อ
ใดก็ต่ามท่ี่�ไต้่หวนัถูกูรุักรัาน พ่ �นท่ี่�นั �นจีะเป็็นเส่ม่อนหลมุด�า ซิึ�ง
หมายความวา่เม่�อเข้าไป็แล้วจีะออกมาไมไ่ด้อ่ก ความส่ามารัถูที่าง
ที่หารัโดยที่ั�วไป็ของไต้่หวนัอาจีไมเ่พ่ยงพอต่อ่การัป้็องกนัการัโจีมต่่
ของกองที่พัป็ลดป็ลอ่ยป็รัะชุาชุนจ่ีน อยา่งไรัก็ต่าม การัต่อ่ต้่านของ
พลเม่องกบััที่หารัอาจีส่ร้ัางเง่�อนไขท่ี่�รุันแรังต่อ่กองที่พัป็ลดป็ลอ่ย
ป็รัะชุาชุนจ่ีนได้ หนว่ยป็ฏิิบัตั่กิารัพิเศษของไต้่หวนัส่ามารัถูย้ายออก
จีากการัป็ฏิิบัตั่กิารัโดยต่รัง การัป็ฏิิบัตั่กิารักลุม่คอมมานโดไป็สู่ก่ารั
วางที่า่ท่ี่�เน้นการัที่�าส่งครัามในรูัป็แบับัท่ี่�ใหมก่วา่ โดยอาจีน�าไป็สู่่
ความพยายามในการัจีดัรัะเบ่ัยบั การัฝึกอบัรัม และจีดัหาอปุ็กรัณ์์
ให้แก่กองก�าลงัป้็องกนัพลเร่ัอนในท้ี่องถิู�น ซิึ�งส่ามารัถูเร่ัยนรู้ัจีากชุาว
โป็แลนด์และชุาวส่วิส่ รัวมที่ั �งจีากพฒันาการัของการัป้็องกนัพลเร่ัอน
และกองก�าลงัท่ี่�อยูเ่บ่ั �องหลงั หนว่ยป็ฏิิบัตั่กิารัพิเศษของส่หรััฐฯ 
ส่ามารัถูแนะน�าหนว่ยป็ฏิิบัตั่กิารัพิเศษของไต้่หวนัในการัป็ฏิิบัตั่งิาน
น่ � วตั่ถูปุ็รัะส่งค์อนัดบััหนึ�งค่อการัป้็องกนัของพลเร่ัอนในท้ี่องถิู�น แต่่
แผ่นดงักลา่วจีะม่ส่ว่นชุว่ยในการัก�ากบััดแูล และท่ี่�ส่�าคญั่ท่ี่�ส่ดุค่อ
อิที่ธิพล ความเชุ่�อมโยงรัะหวา่งพลเร่ัอนกบััที่หารัจีะเส่ริัมส่ร้ัางความ
ชุอบัธรัรัมของรััฐบัาล จีากมมุมองเก่�ยวกบััอิที่ธิพล เน่�องจีากส่ายลบัั
ของจ่ีนม่อยูจ่ี�านวนมากจีงึไมส่่ามารัถูด�าเนินการัอยา่งลบัั ๆ ได้ 

พัื่นธุ์มิต์รและคู่ค้าต้์องท็ำางานรว่มกัันเพ่ื่�อ
ต่์อต้์านปฏิิบััติ์กัารท็างอิท็ธิุ์พื่ลข้องพื่รรค
คอมมิวนิสต์์จ่นและสาธุ์ารณรฐัประชาชนจ่น

ส่ิ�งท่ี่�ส่�าคญั่ท่ี่�ส่ดุค่อส่หรััฐฯ และมิต่รั คูค้่า และพนัธมิต่รัต้่องเผ่ชิุญ่
กบััจ่ีนท่ี่�ก้าวร้ัาวและไมเ่ป็็นมิต่รั ซิึ�งป็ฏิิบัตั่งิานท่ี่�ต่��ากวา่เกณ์ฑ์์ท่ี่�จีะ
น�าไป็สู่ค่วามขดัแย้งได้เป็็นอยา่งมาก โดยด�าเนินงานในพ่ �นท่ี่�ท่ี่�เร่ัยก
วา่พ่ �นท่ี่�ส่่เที่า ซิึ�งเป็็นการัด�าเนินการัส่งครัามการัเม่องรูัป็แบับัหนึ�งท่ี่�
มุง่ที่�าลายรัะบับัรััฐชุาต่ิรัะหวา่งป็รัะเที่ศ และโจีมต่่ส่ถูาบันัรัะหวา่ง
ป็รัะเที่ศหลายแหง่ท่ี่�ส่หรััฐฯ เข้าไป็ม่บัที่บัาที่ส่�าคญั่ในการัพฒันา 
องค์ป็รัะกอบัส่ามด้านของหนว่ยป็ฏิิบัตั่กิารัพิเศษอนัได้แก่ การัที่�า
ส่งครัามท่ี่�ไมป่็กต่ ิการัที่�าส่งครัามรูัป็แบับัใหม ่และการัส่นบััส่นนุ
การัที่�าส่งครัามที่างการัเม่อง พร้ัอมกบััการัป็กครัอง อิที่ธิพล และ
การัส่นบััส่นนุกองก�าลงัและป็รัะชุากรัพ่ �นเม่อง ส่ามารัถูเข้ามาม่
บัที่บัาที่ในการัชุว่ยให้ค�าแนะน�าและชุว่ยเหล่อในพ่ �นท่ี่�เหลา่น่ � ส่ิ�ง
ส่�าคญั่ท่ี่�ส่ดุค่อ เรัาต้่องน�าแนวที่างการัรัณ์รังค์มาป็รัับัใชุ้และเร่ัยนรู้ัท่ี่�
จีะเป็็นผู่้น�าโดยใชุ้อิที่ธิพล เพ่�อให้เรัาจีะส่ามารัถูด�าเนินยทุี่ธศาส่ต่ร์ั
ส่งครัามการัเม่องท่ี่�ได้เป็ร่ัยบักวา่ ซิึ�งส่ร้ัางขึ �นจีากรัากฐานในการัต่อ่
ต้่านและการัรัับัม่อ  o
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นางนาลา อัมัมร์ี์ธา นักเต้้นร์ำาชาวอันิโดนีเซีีย แสดงในร์ะหว่างการ์บัันทึกึวดิโีอั

สำาหรั์บัร์ายการ์ซีาเวรั์นอัอันไลน์ในช่อังยูทูึบัขอังอันิโดนีเซีีย แดนซ์ี เน็ต้เวร์ิ์ค 

ทึี�สตู้ดโิอัจาการ์์ต้าในเดอืันพฤษภาคม พ.ศ. 2560  ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส

วฒันธุรรมและขีนบัธุรรมเนียม
IPDF
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ด่แิอสโซิซิเิอที่เตัด็่	เพรส

ก่
อนท่ี่�จีะเกิดการัแพร่ัรัะบัาดของไวรััส่โคโรันา พ.ศ. 2563 
ดเูหม่อนจีะเป็็นป่็ท่ี่�ยอดเย่�ยมส่�าหรัับัอาชุ่พการัเต้่นรั�าของ
นายชิุโก เซิที่ยนัโต่ โดยได้เดนิที่างไป็แส่ดงในเยอรัมน่และ
เกาหล่ใต้่ พร้ัอมจีดัการัแส่ดงในอินโดน่เซ่ิย ชุั �นเร่ัยนต่า่ง ๆ 

และกลุม่เร่ัยนรู้ัอ่�น ๆ
ต่อนน่ � ชุายคนน่ �ใชุ้เวลาปั็กหลกัอยูบ้่ัานนานกวา่ส่องเด่อนแล้ว 
"ส่�าหรัับันกัเต้่นรั�าแล้ว ก็เหม่อนเส้่นเล่อดในร่ัางกายหยดุไหลเว่ยน" 

เขากลา่ว "ผ่มไมส่่ามารัถูเคล่�อนไหวได้อยา่งอิส่รัะ ไมม่่งานที่�าอ่กต่อ่ไป็ 
… ในขณ์ะท่ี่�ความรัับัผิ่ดชุอบัที่างเศรัษฐกิจีของผ่มไมห่ยดุลง โดยส่ว่น
ต่วัแล้ว ผ่มก็เคร่ัยดเชุน่กนั"

นกัออกแบับัที่า่เต้่นส่องคนในเม่องหลวงของอินโดน่เซ่ิยชุว่ยเขาไว้ 
พวกเขาใชุ้รัะบับัแบับัดั �งเดมิส่�าหรัับัการัให้ทิี่ป็ศลิปิ็น ใชุ้ความรู้ัความ
คดิท่ี่�ที่นัส่มยัของซิาเวรัันในการัโพส่ต์่วิด่โอบันัที่กึผ่ลงานของนกัเต้่นรั�า
ลงในยทูี่บูั และขอรัับัเงินบัริัจีาคเพ่�อต่อ่ชุ่วิต่ให้นกัเต้่นและคงศลิป็ะของ
พวกไว้

"เรัาจี�าได้วา่เม่�อนานมาแล้วเรัาได้ดกูารัแส่ดงด้วยรัะบับัซิาเวรััน" 
นายรััส่ด่ รุักมารัาต่า ผู่้ควบัคมุโครังการัน่ �ร่ัวมกบัันางโยลา ยลุเฟ่ิยน
ต่ ิกลา่ว

"ไมม่่ชุอ่งขายต่ัว๋ ไมม่่โป็รัโมชุนั ม่แต่พ่่ �นท่ี่�ในต่ลาดและนกัดนต่ร่ั 
ผู่้คนส่ามารัถูรัับัชุมได้ฟิร่ั หากวา่ชุ่�นชุอบัก็ให้ทิี่ป็กบัันกัแส่ดง" นายรุัก
มารัาต่ากลา่ว 

นายรุักมารัาต่าและนางยลุเฟ่ิยนต่ ิส่มาชิุกส่ภาศลิป็ะจีาการ์ัต่า 
เริั�มจีดัที่�า ซิาเวรัันออนไลน์ ในชุอ่งอินโดน่เซ่ิย แดนซ์ิ เน็ต่เวิร์ัค ในยทูี่บูั 
บันเวท่ี่ดิจิีที่ลัน่ � นกัเต้่นรั�าส่ามารัถูแส่ดงผ่ลงานของต่วัเองได้ การัแส่ดง
น่ �ไมม่่คา่ใชุ้จีา่ย แต่ผู่่้ชุมจีะได้รัับัการัส่ง่เส่ริัมให้บัริัจีาคเงิน 

ม่วิด่โอมากกวา่ 60 รัายการั โดยเป็็นการัแส่ดงที่ั �งจีากนกัแส่ดง
เด่�ยว หร่ัอกลุม่นกัเต้่นรั�าต่า่ง ๆ จีากภมิูหลงัและแนวเพลงท่ี่�หลาก
หลายให้ผู่้ชุมได้ชุม รัวมถูงึการัเต้่นรั�าแบับัดั �งเดมิของอินโดน่เซ่ิย บัลั
เลต์่่ร่ัวมส่มยั ไป็จีนถูงึการัเต้่นออกก�าลงักายส่�าหรัับัผู่้ชุมท่ี่�ม่อายมุาก
ขึ �น นกัเต้่นรั�าบัางคนบันัที่กึส่ง่ให้เป็็นวิด่โอ ขณ์ะท่ี่�บัางคนบันัที่กึการั
แส่ดงท่ี่�ส่ต่ดูโิอของนายรุักมารัาต่า

การับัริัจีาคแต่ล่ะครัั �งแบัง่ออกเป็็น: ร้ัอยละ 75 ส่�าหรัับันกัแส่ดง 
และร้ัอยละ 20 แบัง่ไป็เพ่�อส่นบััส่นนุการัแก้ปั็ญ่หาโควิด-19 ใน
อินโดน่เซ่ิย และส่ว่นท่ี่�เหล่อเป็็นคา่ใชุ้จีา่ยของโครังการั

นายเซิที่ยนัโต่เหน็เงินฝากเข้าบัญั่ชุ่ธนาคารัของต่นในชุว่งส่อง
ส่ปั็ดาห์หลงัจีากอปั็โหลดวิด่โอของเขา เงินส่ดม่ความส่�าคญั่ต่อ่นาย  
เซิที่ยนัโต่ แต่โ่อกาส่ในการัแส่ดงศลิป็ะของเขาก็เชุน่กนั "ผ่มรู้ัส่กึ
ซิาบัซิึ �งมากท่ี่�โครังการัน่ �ส่ามารัถูเป็็นส่ถูานท่ี่�ให้นกัเต้่นรั�าได้แส่ดงผ่ล
งานของเรัา"

นางยลุเฟ่ิยนต่กิลา่ววา่นกัแส่ดงม่หน้าท่ี่�ดงึดดูผู่้ชุมและการั
ส่นบััส่นนุ "นกัเต้่นรั�าควรัม่ความคดิส่ร้ัางส่รัรัค์มากท่ี่�ส่ดุ โดยควรัดงึดดู
ผู่้ชุมของต่นเองด้วย" นางยลุเฟ่ิยนต่กิลา่ว

นางรััส่ด่ อนินดาจีาต่ ิผู่้ผ่ลติ่งานศลิป็ะอิส่รัะท่ี่�ฟ่ิ�นต่วัจีากโควิด-19 
และม่ชุ่�อเส่่ยงในฐานะของผู่้ ป่็วยรัายท่ี่� 3 ของอินโดน่เซ่ิย ได้ร่ัวมงาน
กบัันกัออกแบับัที่า่เต้่นส่องคนจีากจีาการ์ัต่าในการัริัเริั�มโครังการัครัั �ง
น่ � นางอนินดาจีาต่กิลา่ววา่การัรัอดชุ่วิต่ของเธอได้ส่ร้ัางแรังบันัดาล
ใจีให้เธอที่�าเพ่�อคนอ่�นมากขึ �นในชุว่งท่ี่�ม่การัรัะบัาดใหญ่่ "เน่�องจีาก
ฉนัเต่บิัโต่มากบััชุมุชุนการัเต้่นรั�า ฉนัก็อยากจีะชุว่ยเหล่อพวกเขา 
นอกจีากน่ � ไมเ่พ่ยงแต่ชุ่ว่ยเหล่อผู่้คนในชุมุชุนเต้่นรั�าเที่า่นั �น" แต่ย่งัรัวม
ถูงึคนอ่�น ๆ ท่ี่�ต้่องการัความชุว่ยเหล่อด้วย นางอนินดาจีาต่กิลา่ว 

เวทีี่ดิจิีทัี่ล
ส่ำหรับีบีรรดา

นักเต้นรำ

นัักออกแบบท่่าเต้้นัชาว
อินัโดนีัเซีียจััด
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ส่หภาพยโุรัป็ม่เป้็าหมายวา่จีะได้รัับัพลงังานจีากแหลง่พลงังาน
ที่ดแที่นหนึ�งในส่ามภายใน พ.ศ. 2573 แต่จ่ีะต้่องได้รัับัการัส่นบััส่นนุ
จีากป็รัะชุาชุนเพ่�อชุดเชุยการัลงที่นุด้านพลงังานส่ะอาดท่ี่�ลดลง
เน่�องจีากโควิด-19 เจ้ีาหน้าท่ี่�ด้านพลงังานรัะดบััส่งูของส่หภาพยโุรัป็
กลา่ว

นายกาดร่ั ซิมิส่นั กรัรัมาธิการัด้านพลงังานของส่หภาพยโุรัป็ 
กลา่วในเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 วา่แผ่นนโยบัายพลงังานลา่ส่ดุ
ของป็รัะเที่ศในส่หภาพยโุรัป็จีะเหน็วา่กลุม่ป็รัะเที่ศน่ �ม่อตั่รัาการัเต่ิบัโต่
ส่งูกวา่เป้็าหมายร้ัอยละ 1

แหลง่พลงังานที่ดแที่น รัวมถูงึพลงังานลม พลงังานแส่งอาทิี่ต่ย์ 
พลงังานไฟิฟ้ิาพลงัน� �า และพลงังานชุ่วภาพ คดิเป็็นเพ่ยงร้ัอยละ 19 
ของการัใชุ้พลงังานขั �นส่ดุท้ี่ายของส่หภาพยโุรัป็ใน พ.ศ. 2561

แผ่นนโยบัายพลงังานฉบับััก่อนหน้าน่ �ชุ่ �ให้เหน็วา่กลุม่น่ �จีะพลาด
เป้็าหมายด้านพลงังานที่ดแที่น พ.ศ. 2573 ถูงึร้ัอยละ 3

นายซิมิส่นักลา่ววา่ส่หภาพยโุรัป็จีะผ่ลกัดนัหลายหม่�นล้านยโูรัเข้า
สู่โ่ครังการัพลงังานส่ะอาดจีากกองที่นุฟ่ิ�นฟิไูวรััส่โคโรันา ซิึ�งเส่นอเพ่�อ
ให้แนใ่จีวา่วิกฤต่เศรัษฐกิจีท่ี่�เกิดจีากการัรัะบัาดไมข่ดัขวางเป้็าหมาย
การัอนรัุักษ์ส่ิ�งแวดล้อมของส่หภาพยโุรัป็

“ในบัริับัที่ของวิกฤต่และการัลดลงของการัลงที่นุด้านพลงังาน
ที่ดแที่น เรัาต้่องต่รัวจีส่อบัให้แนใ่จีวา่ความก้าวหน้าในด้านน่ �ยงัคง
ด�าเนินต่อ่ไป็” นายซิมิส่นักลา่ว

ส่�านกังานพลงังานรัะหวา่งป็รัะเที่ศคาดการัณ์์วา่การัเต่ิบัโต่ของ
ก�าลงัการัผ่ลติ่พลงังานที่ดแที่นใหมท่ี่ั�วโลกจีะชุะลอต่วัลงเป็็นครัั �งแรัก
ในรัอบัส่องที่ศวรัรัษใน พ.ศ. 2563 เน่�องจีากการัรัะบัาดใหญ่่ครัั �งน่ �
ที่�าให้เกิดความท้ี่าที่ายที่างการัเงิน และโครังการัก่อส่ร้ัางม่ความลา่ชุ้า

อ่กที่ั �งรัะบัวุา่ การัเพิ�มพลงังานที่ดแที่นควรัจีะด่ดต่วัขึ �นใน พ.ศ. 
2564 ถูงึรัะดบัั พ.ศ. 2562 แต่ท่ี่ั �งน่ �ขึ �นอยูก่บััการัส่นบััส่นนุอยา่งต่อ่
เน่�องของรััฐบัาล  รัอยเต่อร์ั

ผู่้วา่รัาชุการัจีงัหวดักลา่ววา่แร่ัที่ั �งหมดท่ี่�ผ่ลติ่ได้ผ่า่นการัขดุเหม่อง
ขนาดเลก็ในจีงัหวดัลวัลาบัาที่างต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ของส่าธารัณ์รััฐ
ป็รัะชุาธิป็ไต่ยคองโก จีะต้่องผ่า่นการัที่ดส่อบัและจี�าหนา่ยท่ี่�
ศนูย์กลางการัค้าส่ว่นกลาง โดยเริั�มต่ั �งแต่เ่ด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 
2563

การัเคล่�อนไหวน่ � ซิึ�งผู่้วา่รัาชุการัจีงัหวดักลา่ววา่ม่วตั่ถูปุ็รัะส่งค์
เพ่�อต่อ่ต้่านการัฉ้อโกงในการัขดุเหม่องและเพิ�มรัายได้ของรััฐ ส่ะท้ี่อน
ให้เหน็ถูงึการัผ่ลกัดนัรัะดบััป็รัะเที่ศในการัรัวมศนูย์กลางการัซ่ิ �อขาย
โคบัอลต์่ผ่า่นการัผ่กูขาดของรััฐท่ี่�ก�าหนดขึ �นในเด่อนมกรัาคม พ.ศ. 
2563 ซิึ�งเร่ัยกวา่วิส่าหกิจีที่ั�วไป็ด้านโคบัอลต์่

การัขายวสั่ดทุ่ี่�ไมไ่ด้มาจีากอตุ่ส่าหกรัรัมที่ั �งหมด รัวมถูงึโคบัอลต์่
จี�านวนมาก ถูกูรัะงบััจีนกวา่จีะม่การัจีดัการัใหมน่่ �เกิดขึ �นโดยรััฐบัาล
ลวัลาบัา นายริัชุาร์ัด มเูยจี กลา่วในจีดหมายฉบับััเด่อนมิถูนุายน 
พ.ศ. 2563

กฎีรัะเบ่ัยบัใหมน่่ �ม่วตั่ถูปุ็รัะส่งค์เพ่�อป็รัับัป็รุังความโป็ร่ังใส่ในหว่ง
โซิอ่ปุ็ที่าน นายมเูยจีกลา่ว

คนงานเหม่องขนาดเลก็คดิเป็็นป็รัะมาณ์ร้ัอยละ 20 ของผ่ลผ่ลติ่
โคบัอลต์่จีากส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาธิป็ไต่ยคองโก ซิึ�งเป็็นผู่้ผ่ลติ่โลหะรัาย
ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุของโลก โดยส่ว่นใหญ่่ม่การัขดุเหม่องในจีงัหวดัลวัลาบัา

และจีงัหวดัโอกาต่องกาท่ี่�อยูใ่กล้เค่ยง
โลหะเป็็นส่ว่นป็รัะกอบัท่ี่�ส่�าคญั่ในแบัต่เต่อร่ั�ลเิธ่ยมไอออนแบับั

ชุาร์ัจีได้ท่ี่�ใชุ้ในโที่รัศพัท์ี่ม่อถู่อ แลป็็ที่อ็ป็ และรัถูยนต์่ไฟิฟ้ิา โดย
การัซ่ิ �อขายโคบัอลต์่เชิุงชุา่งซิึ�งส่กดัด้วยเคร่ั�องม่อพ่ �นฐาน และมกั
เก่�ยวข้องกบััการัใชุ้แรังงานเดก็ รัวมที่ั �งม่ส่ภาพการัที่�างานท่ี่�เป็็น
อนัต่รัายถูกูกมุอ�านาจีโดยพอ่ค้าคนกลางชุาวจ่ีนท่ี่�โดยป็กต่ิจีะเชุ่�อม
โยงกบััพรัรัคคอมมิวนิส่ต์่จ่ีน วสั่ดนุ่ �มกัผ่ส่มกบััโคบัอลต์่ท่ี่�ผ่ลติ่ใน
อตุ่ส่าหกรัรัม ซิึ�งเพิ�มความเส่่�ยงในการัป็นเป่็�อนหว่งโซิอ่ปุ็ที่านส่�าหรัับั
ผู่้ใชุ้ป็ลายที่าง เชุน่ แอป็เปิ็ล เที่ส่ลา และไมโครัซิอฟิท์ี่  รัอยเต่อร์ั

คนงานเหมอ่งทัำางานในเหมอ่งทัองแดงโคบัอลต์ัอุตัสาหก่รรมเก่่าในจำงัหวดัลวั

ลาบัา 

สาธุารณ์รัฐประชิาธิุปไตัยคองโก่จงัหวิดัท่ี่�อุดมด�วิยโคบัอลัต์
จะรวิมศ้นยก์็ารข้ายแร่

ยุโรป

สหภูาพยุโรปจำะบัรรลุเป� าหมายพลงังานหมุนเวยีน พ.ศ. 2573

ข่ีาวรอบัโลก่
IPDF
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ส่หรััฐอาหรัับัเอมิเรัต่ส์่ได้เปิ็ดต่วัภารักิจีแรักไป็ยงัดาวองัคารัในเด่อน
กรักฎีาคม พ.ศ. 2563 เพ่�อพฒันาข่ดความส่ามารัถูที่างวิที่ยาศาส่ต่ร์ั
และเที่คโนโลย่ รัวมที่ั �งลดการัพึ�งพาน� �ามนั ยานโฮป็โพรับั (ภาพ) ป็ลอ่ย
ต่วัออกจีากศนูย์อวกาศที่าเนกาชิุมะของญ่่�ป็ุ่ น ในการัเดินที่างเป็็นรัะยะ
เวลา 7 เด่อนไป็ยงัดาวเครัาะห์ส่่แดง ซิึ�งจีรัวดจีะโคจีรัและส่ง่ข้อมลู
เก่�ยวกบััชุั �นบัรัรัยากาศกลบััมา

นางซิาร่ัา อาม่ร่ั รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงวิที่ยาศาส่ต่ร์ัขั �นส่งู กลา่ว
วา่ภารักิจีดาวองัคารัของส่หรััฐอาหรัับัเอมิเรัต่ส์่ซิึ�งเป็็นภารักิจีดาว
องัคารัอาหรัับัครัั �งแรัก ม่คา่ใชุ้จีา่ย 200 ล้านดอลลาร์ัส่หรััฐ (ป็รัะมาณ์ 
5.98 พนัล้านบัาที่) ซิึ�งม่จีดุมุง่หมายเพ่�อแส่ดงภาพบัรัรัยากาศโดย
รัวมของดาวองัคารัเป็็นครัั �งแรัก โดยศกึษาการัเป็ล่�ยนแป็ลงในแต่ล่ะวนั
และต่ามฤดกูาล

ม่ภารักิจีการัส่�ารัวจีดาวองัคารัท่ี่�ด�าเนินการัอยู ่8 รัายการั โดยบัาง
ส่ว่นโคจีรัรัอบัดาวเครัาะห์ และบัางส่ว่นลงจีอดบันพ่ �นผิ่วดาวองัคารั
แล้ว ส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนและส่หรััฐอเมริักาต่า่งม่แผ่นจีะส่ง่ยาน
อวกาศอ่กล�าภายในป็ลาย พ.ศ. 2563

ส่หรััฐอาหรัับัเอมิเรัต่ส์่ป็รัะกาศแผ่นป็ฏิิบัตั่ภิารักิจีใน พ.ศ. 2557 
และเปิ็ดต่วัโครังการัอวกาศแหง่ชุาต่ใิน พ.ศ. 2560 เพ่�อพฒันาความ
เชุ่�ยวชุาญ่ในท้ี่องถิู�น ซิึ�งม่ป็รัะชุากรั 9.4 ล้านคน โดยส่ว่นใหญ่่เป็็น
แรังงานต่า่งชุาต่ ิไมม่่ฐานที่างวิที่ยาศาส่ต่ร์ัและอตุ่ส่าหกรัรัม เม่�อ
เท่ี่ยบักบััรััฐผู่้ที่อ่งอวกาศขนาดใหญ่่ ส่หรััฐอาหรัับัเอมิเรัต่ส์่ม่แผ่นการัท่ี่�
ที่ะเยอที่ะยานส่�าหรัับัการัต่ั �งถิู�นฐานบันดาวองัคารัภายใน พ.ศ. 2660 
นายฮซัิซิา อลั มนัซิรู่ั กลายเป็็นชุาวเอมิเรัต่ส์่คนแรักท่ี่�ขึ �นสู่อ่วกาศใน
เด่อนกนัยายน พ.ศ. 2562 เม่�อบันิไป็ยงัส่ถูาน่อวกาศนานาชุาต่ิ

ในการัพฒันาและส่ร้ัางยานโฮป็โพรับันั �น เอมิเรัต่ส์่ และศนูย์
อวกาศโมฮมัเหมด็บันิรัาชิุดของดไูบัได้ร่ัวมงานกบััส่ถูาบันัการัศกึษา
ของส่หรััฐฯ ศนูย์อวกาศในดไูบัจีะดแูลยานอวกาศในรัะหวา่งการัเดนิ
ที่าง 494 ล้านกิโลเมต่รัด้วยความเร็ัวเฉล่�ย 121,000 กิโลเมต่รัต่อ่
ชุั�วโมง  รัอยเต่อร์ั

ส่หรััฐอเมริักาและส่หภาพยโุรัป็จี�าเป็็นต้่องที่�าความเข้าใจีร่ัวมกนั
เก่�ยวกบััส่าธารัณ์รััฐป็รัะชุาชุนจ่ีนเพ่�อต้่านที่านจ่ีน นายไมค์ ป็อม
เป็โอ รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงการัต่า่งป็รัะเที่ศส่หรััฐฯ กลา่วใน
เด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 โดยเร่ัยกรััฐบัาลจ่ีนวา่เป็็นภยัคกุคาม 
และกลา่วหาวา่จ่ีนขโมยความรู้ัของยโุรัป็เพ่�อพฒันาเศรัษฐกิจีของ
ต่น

นายป็อมเป็โอกลา่ววา่ เขาได้ยอมรัับัข้อเส่นอของนายโจีเซิป็ 
บัอร์ัเรัลล์ รััฐมนต่ร่ัวา่การักรัะที่รัวงการัต่า่งป็รัะเที่ศส่หภาพยโุรัป็ 
เพ่�อส่ร้ัางการัเจีรัจีาอยา่งเป็็นที่างการัรัะหวา่งส่หรััฐฯ กบััส่หภาพ
ยโุรัป็เก่�ยวกบััจ่ีน

“ม่การัป็ลกุกรัะแส่ข้ามที่ว่ป็แอต่แลนต่กิให้รัับัรู้ัถูงึความจีริัง
ของส่ิ�งท่ี่�เกิดขึ �น” นายป็อมเป็โอเลา่ในงานวิจียัค้นคว้าหนึ�งผ่า่นลงิก์
วิด่โอ “ครัั �งน่ �ไมใ่ชุส่่หรััฐอเมริักาท่ี่�เผ่ชิุญ่หน้ากบััจ่ีน แต่เ่ป็็นที่ั �งโลกท่ี่�
เผ่ชิุญ่หน้ากบััจ่ีน”

นายบัอร์ัเรัลล์ได้กลา่วถูงึแนวคดิเก่�ยวกบััการัเจีรัจีารัะหวา่ง
ส่หรััฐฯ กบััส่หภาพยโุรัป็ในการัส่นที่นาที่างวิด่โอกบัันายป็อมเป็โอ
และรััฐมนต่ร่ัต่า่งป็รัะเที่ศของส่หภาพยโุรัป็ 

นกัการัที่ตู่ของส่หภาพยโุรัป็ส่องคนกลา่ววา่ การัเจีรัจีาดงักลา่ว
อาจีเป็็นเวท่ี่ส่�าหรัับัการัแก้ไขปั็ญ่หาต่า่ง ๆ เชุน่ วิธ่การัต่อ่สู่้กบััส่ิ�งท่ี่�
ฝั�งต่ะวนัต่กกลา่ววา่เป็็นการับัดิเบ่ัอนข้อมลูของจ่ีน แที่นท่ี่�จีะส่ร้ัาง
นโยบัายการัค้าร่ัวมกนั

อยา่งไรัก็ต่าม ในขณ์ะท่ี่�ส่หภาพยโุรัป็แบัง่ปั็นความกงัวลหลาย
ป็รัะการัของรััฐบัาลส่หรััฐฯ เก่�ยวกบััเร่ั�องการัป็ฏิิบัตั่ิที่างการัค้าของ
จ่ีนแบับัขจีดัคูแ่ขง่ขนัเพ่�อครัอบัง�าอตุ่ส่าหกรัรัมเชิุงกลยทุี่ธ์ โดย
ส่หภาพยโุรัป็ต้่องการัก้าวสู่เ่ส้่นที่างส่ายกลางรัะหวา่งจ่ีนกบััส่หรััฐฯ

ส่หภาพยโุรัป็ซิึ�งเป็็นกลุม่การัค้าท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�ส่ดุของโลกได้จีดัการั
เจีรัจีากบััผู่้น�าจ่ีนในเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 และมองวา่รััฐบัาล
จ่ีนเป็็นพนัธมิต่รัในการัต่อ่สู่้กบััการัเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภาพภมิูอากาศ 
และเป็็นคูแ่ขง่ที่างเศรัษฐกิจี

นายป็อมเป็โอกลา่วหาวา่จ่ีนขโมยที่รััพย์ส่นิที่างปั็ญ่ญ่าในยโุรัป็ 
และละเมิดรัะบับัการัซ่ิ �อขายต่ามกฎี พร้ัอมกลา่ววา่ส่หภาพยโุรัป็
จี�าเป็็นต้่องด�าเนินการัต่อ่ต้่านจ่ีนเพ่�อป็กป้็องเศรัษฐกิจีของต่น

“พวกเขาส่ามารัถูเข้าถูงึต่ลาดที่นุของเรัาในรูัป็แบับัท่ี่�เรัาไม่
ส่ามารัถูเข้าถูงึต่ลาดของพวกเขาได้” นายป็อมเป็โอกลา่วถูงึรัะบับั
การัเงินของจ่ีน  รัอยเต่อร์ั

สหภูาพยุโรปและสหรัฐฯ 
จำะร่วมก่นัเผู้ชิิญหน�าก่บััจำนี

ยุโรปสหรัฐอาหรับัเอมเิรตัส์

เส�นที่างใหม่ ท่ี่�สดใส
ใน ภารกิ็จดาวิองัคาร

สหภูาพยุโรปจำะบัรรลุเป� าหมายพลงังานหมุนเวยีน พ.ศ. 2573
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เอาชุ่วิต่รัอดจีาก

งานวิจียัพบัวา่ หมูเ่กาะส่ามารัถูป็รัับัต่วัให้
เข้ากบััส่ภาวะท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ได้

ชุ่
วงหลายป่็ท่ี่�ผ่า่นมา ผู่้น�าและผู่้อยูอ่าศยัของป็รัะเที่ศหมูเ่กาะขนาดเลก็
หลายป็รัะเที่ศ เชุน่ คิริับัาต่่และต่วูาล ูได้เต่่อนวา่ส่ภาพอากาศท่ี่�รุันแรัง
เป็็นภยัคกุคามต่อ่บ้ัานเกิดของต่น พวกเขาต่า่งกลวัวา่ป็รัะเที่ศของต่น

จีะจีมหายไป็ภายใต้่ที่ะเลท่ี่�เพิ�มส่งูขึ �น 
อยา่งไรัก็ต่าม งานวิจียัท่ี่�ต่่พิมพ์ในเด่อนมิถูนุายน พ.ศ. 2563 ส่รุัป็ได้

วา่เกาะขนาดเลก็ท่ี่�ม่พ่ �นท่ี่�ต่��าในมหาส่มทุี่รัแป็ซิฟิิิกและที่ะเลแคริับัเบ่ัยน ซิึ�ง
มกัจีะถูกูมองวา่เป็็นส่ถูานท่ี่�ท่ี่�ม่ความเส่่�ยงมากท่ี่�ส่ดุต่อ่ส่ภาพอากาศท่ี่�รุันแรัง 
ส่ามารัถูป็รัับัต่วัและเพิ�มความส่งูเหน่อคล่�นท่ี่�รุักรัานได้อยา่งเป็็นธรัรัมชุาต่ ิ

งานวิจียัรัะยะเวลาส่ามป่็ท่ี่�น�าโดยมหาวิที่ยาลยัพล่มธั ขององักฤษ ซิึ�ง
ศกึษาหมูเ่กาะแนวป็ะการััง เชุน่ หมูเ่กาะมลัด่ฟิส์่และหมูเ่กาะมาร์ัแชุลล์ พบั
วา่กรัะแส่น� �าพดัน�าต่ะกอนมาที่�าให้เกิดการัยกขึ �นส่งู ซิึ�งเป็็นกรัะบัวนการัท่ี่�
อาจีคงให้หมูเ่กาะอยูอ่าศยัต่อ่ไป็ได้ "การัอภิป็รัายท่ี่�โดดเดน่ค่อเกาะจีมน� �า 
และผ่ลท่ี่�ต่ามมาค่อการัป้็องกนัชุายฝั�งและการัย้ายถิู�นฐาน ... แต่เ่รัาคดิวา่
เกาะม่หนที่างพฒันามากกวา่นั �น" นายเกิร์ัด แมส่ซิลิลงิก์ ศาส่ต่รัาจีารัย์ด้าน
ธรัณ่์ส่ณั์ฐานชุายฝั�งมหาวิที่ยาลยัพล่มธักลา่ว 

ภมิูปั็ญ่ญ่าดั �งเดมิได้ถู่อวา่ป็รัะเที่ศหมูเ่กาะท่ี่�ม่พ่ �นท่ี่�ต่��าม่ความเส่่�ยงส่งูส่ดุ
จีากพายทุ่ี่�ม่ก�าลงัแรังและมหาส่มทุี่รัท่ี่�เพิ�มส่งูขึ �นเร่ั�อย ๆ บัางป็รัะเที่ศเหลา่
น่ �ก�าลงัเต่ร่ัยมต่วัท่ี่�จีะต่ั �งถิู�นฐานคนของพวกเขาใหมภ่ายในเวลาหลายส่บิัป่็ 
หลายป็รัะเที่ศก�าลงัส่ร้ัางก�าแพงที่ะเล ย้ายหมูบ้่ัานชุายฝั�งไป็ยงัพ่ �นท่ี่�ส่งูขึ �น 
ขอความชุว่ยเหล่อจีากต่า่งป็รัะเที่ศ หร่ัอจีดัต่ั �งโครังการัเพ่�อซิอ่มแซิมความ
เส่่ยหายท่ี่�เกิดจีากผ่ลกรัะที่บัจีากส่ภาพภมิูอากาศ 

แม้วา่ส่ว่นใหญ่่จีะไมม่่ผู่้อยูอ่าศยั แต่ห่มูเ่กาะแนวป็ะการัังนบััหม่�นแหง่
ของโลกเป็็นท่ี่�อยูอ่าศยัของป็รัะชุากรัป็รัะมาณ์ 1 ล้านคน โดยยงัชุ่พด้วยการั
ป็รัะมงหร่ัอการัที่อ่งเท่ี่�ยวเป็็นหลกั นายแมส่ซิลิลงิก์กลา่ว 

ส่ภาพอากาศและรูัป็แบับัคล่�นท่ี่�แต่กต่า่งกนัจีะส่ร้ัางเกาะท่ี่�ม่โครังส่ร้ัาง

แต่กต่า่งกนั แต่ม่่แนวโน้มท่ี่�จีะม่ขนาดคอ่นข้างเลก็ 
พ่ �นดนิต่��า และเป็็นที่รัายหร่ัอกรัวดอยูเ่หน่อแนว
ป็ะการัังท่ี่�ม่ชุ่วิต่ เขาต่ั �งข้อส่งัเกต่วา่เกาะเหลา่น่ �
เกิดขึ �นเม่�อหลายแส่นป่็ก่อนโดยคล่�นท่ี่�พดัน�าเศษป็ะการัังหร่ัอต่ะกอนขึ �นมา
ที่บััถูมกนั ซิึ�งเป็็นกลไกป้็องกนัที่างธรัรัมชุาต่ท่ิี่�ยงัคงด�าเนินต่อ่ไป็ 

ส่�าหรัับังานวิจียัท่ี่�ต่่พิมพ์ในวารัส่ารัไซิแอนซ์ิ แอดวานเซิส์ นกั
วิที่ยาศาส่ต่ร์ัได้ส่ร้ัางแนวป็ะการัังและเกาะจี�าลองในถูงัที่ดลองท่ี่�ม่รัะดบััน� �า
เพิ�มส่งูขึ �น และใชุ้การัจี�าลองที่างคอมพิวเต่อร์ัเพ่�อจี�าลองการัต่อบัส่นองของ
เกาะดงักลา่วต่อ่น� �าที่ะเลท่ี่�ส่งูขึ �น 

ผ่ลลพัธ์ชุ่ �ให้เหน็วา่ด้วยการัเล่อกใชุ้โครังส่ร้ัางพ่ �นฐานท่ี่�ย่ดหยุน่ต่อ่ส่ภาพ
ภมิูอากาศท่ี่�ที่นที่านต่อ่น� �าที่ว่มเป็็นครัั �งครัาว เชุน่ อาคารับันเส่ายกส่งูและ
บ้ัานเคล่�อนท่ี่�ได้ ชุาวเกาะท่ี่�ม่พ่ �นท่ี่�เพ่ยงพอส่ามารัถูป็รัับัต่วัเข้ากบััส่ภาพ
แวดล้อมท่ี่�เป็ล่�ยนไป็ได้ นายแมส่ซิลิลงิก์กลา่ว นายแมส่ซิลิลงิก์กลา่ววา่การั
ขดุลอกที่รัายป็ะการัังและต่ะกอนท่ี่�พบัในที่ะเลส่าบัของเกาะและย้ายไป็ยงั
ชุายหาดยงัเป็็นการัชุว่ยกรัะบัวนการัที่างธรัรัมชุาต่ใินการัยกเกาะให้ส่งูขึ �นได้

อยา่งไรัก็ต่าม ก�าแพงที่ะเลก�าลงัส่ง่ผ่ลกรัะที่บัต่อ่ความส่ามารัถูที่าง
ธรัรัมชุาต่ขิองหมูเ่กาะในการัป็รัับัต่วัให้เข้ากบััรัะดบััน� �าที่ะเลท่ี่�เพิ�มส่งูขึ �น 
"หากคณุ์หยดุไมใ่ห้เกาะถูกูน� �าที่ว่ม คณุ์ก็หยดุการัเคล่�อนย้ายของต่ะกอนบัน
เกาะด้วย" นายแมส่ซิลิลงิก์กลา่ว เกาะป็ะการัังส่ว่นใหญ่่ไมอ่าศยัการัเกษต่รั
และการัน�าเข้าอาหารัและน� �าจ่ีด ที่�าให้การัป็นเป่็�อนของน� �าเคม็ในชุว่งน� �าที่ว่ม
ไมใ่ชุปั่็ญ่หาหลกั

นายฮิเดกิ คานามารุั เจ้ีาหน้าท่ี่�ที่รััพยากรัธรัรัมชุาต่ขิององค์การัอาหารั
และการัเกษต่รัแหง่ส่หป็รัะชุาชุาต่ใินอินโดแป็ซิฟิิิก กลา่ววา่งานวิจียัให้มมุ
มองใหมถู่งึวิธ่การัท่ี่�ป็รัะเที่ศหมูเ่กาะจีะรัับัม่อกบััความท้ี่าที่ายของรัะดบััน� �า
ที่ะเลท่ี่�เพิ�มขึ �น  รัอยเต่อร์ั

นำ�าทะเลที�เพิ�มส้์งข้ี�น

เรืือสำำ�รื�ญจอดเทียีบท่ี�ทีี�พอร์ืต

วิลิ�ในวิ�นูอ�ตู เก�ะเลก็ ๆ ใน

แปซิิฟิิกใต้  เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ
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จุุดส้ิ้�นสิุ้ดของวััน
เจ�าหน�าท่ี่�ก็องที่พัีอาก็าศศร่ลังัก็าเข้�าร่วิมพีิธ่ลัดธงชุาติป็ระจำาวินั ท่ี่�ก็ารเดินพีาเหรดเก็ลัลัเ์ฟซีก็ร่น ในเม่องหลัวิงโคลัมัโบั
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