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เชื่�่ อมต่่อไม่่สำำ�เร็็จ

การบอกเล่่าเรื่่�องราวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ไม่่อาจทำำ�ให้้ผู้้�คนเชื่�่ อถืือ

IPDF

สารบััญ

ชุุดที่่� 46 ฉบัับที่่� 1

เรื่� ่ องเด่่ น
10 การตััดแต่่ งเรื่� ่ องราว

	รััฐบาลจีีนส่่งเสริิ มวาระของพรรคโดยการครอบงำ��
หน่่วยงานระดัับโลก

16 การดำำ�เนิินการป้้องปรามในอิินโดแปซิิฟิิก

	การต่่อต้้ านการรุุกรานของจีีนผ่่านการเป็็ นพัันธมิิตรอย่่าง
เหนีียวแน่่นของออสเตรเลีีย สหรััฐฯ และประเทศที่่�มีีอุดุ มการณ์์
เดีียวกััน

22 	พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี ถููกกระแสตีีกลัับ

ความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�จะควบคุุม
การเล่่าเรื่่�องราวทั่่�วโลก กำำ�ลัังย้้ อนเข้้ าตััวเป็็ นทวีีคููณ
	จนทำำ�ให้้ ผู้้� รัับสารกลุ่่�มเป้้าหมายกล้้ าท้้ าทายอำำ�นาจของพรรค

30 เรื่� ่ องราวที่่�สร้้ างขึ้้น� อย่่ างพิิถีีพิถัิ นั

	ความกลััวการถููกปฏิิเสธ กระตุ้้�นให้้ ผู้้�ผลิติ ภาพยนตร์์ ฮอลลีีวููด
สร้้ างภาพของจีีนในแง่่ดีี

36 ความขััดแย้้ งทางเศรษฐกิิจของสหรัั ฐฯ กัับจีีน
	ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในอิินโดแปซิิฟิิก

40 การสร้้ างความยืืดหยุ่่�น

การระบาดใหญ่่ เผยให้้ เห็็นจุุดอ่่อนของห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน
ที่่�ยึดึ จีีนเป็็ นศููนย์์กลาง

44 ตััดขาดและแบ่่ งแยก

การมีีบทบาทที่่�เติิบโตขึ้้ �นของรััสเซีียในอิินโดแปซิิฟิิก
และทำำ�ไมจีีนถึึงยอมรัับได้้

48 ในอนาคตของรัั สเซีียนัับรวมจีีนหรืือไม่่ ?
	สถานการณ์์ที่่�มีีแนวโน้้ มจะเกิิดขึ้้ �นและผลที่่�ตามมา

56 การทำำ�ความเข้้ าใจภััยคุุกคามจากพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี

	นายเดวิิด แม็็กซ์์เวลล์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
เปิิ ดโปงยุุทธวิิธีีของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�ใช้้ เพื่่�อเข้้ ามามีี
อิิทธิิพล

10

สารบััญหลััก
4 นานาทััศนะ

5 ผู้้�เขีียนบทความ
6 มองภููมิภิ าค

	ข่่าวสารจากอิินโดแปซิิฟิิก

8 ข่่ าวผู้้�ก่่อการร้้ าย

อดีีตนัักธุุรกิิจถููกดำำ�เนิินคดีีในข้้ อหาฆาตกรรม
การก่่อการร้้ ายในมุุมไบ

62 วััฒนธรรมและขนบธรรมเนีียม

	นัักออกแบบท่่าเต้้ นชาวอิินโดนีีเซีียจััดเวทีีดิิจิิทัลั
	สำำ�หรัับบรรดานัักเต้้ นรำ� �

64 ข่่ าวรอบโลก

	สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ได้้ เปิิ ดตััวภารกิิจแรกไปยััง
ดาวอัังคาร สหภาพยุุโรปจะบรรลุุเป้้าหมายพลัังงาน
หมุุนเวีียน พ.ศ. 2573

66 ประเทืืองปัั ญญา

	งานวิิจัยั พบว่่า หมู่่�เกาะสามารถปรัับตัวั ให้้ เข้้ ากัับ
	สภาวะที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้

67 ภาพส่่ งท้้ าย

เรื่� ่ องจากปก:

66

ภาพประกอบปกฉบัับนี้้ �ใช้้
ภาพถ่่ายกำำ�แพงเมืืองจีีน เพื่่�อ
สื่่�อถึึงผลกระทบที่่�ตามมาจาก
ความพยายามของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนในการใช้้ อิิทธิิพล
ครอบงำ��และแทรกแซงทั้้�งใน
โลกอิินเทอร์์ เน็็ตและโลกความ
เป็็ นจริิ ง
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

นานาทััศนะ

IPDF

ผู้้�อ่่านที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้้ อนรัับสู่่�นิติ ยสารอิินโดแปซิิ ฟิิก
ดีีเฟนส์์ ฟอรััม ฉบัับว่า่ ด้้ วยอิิทธิิพล
ครอบงำ��และการแทรกแซง
ฉบัับนี้้ �จะพาไปสำำ�รวจเครืือข่่าย
กิิจกรรมการใช้้ อิทธิ
ิ ิพลครอบงำ��ที่่ปร
� ะเทศต่่าง ๆ
ดำำ�เนิินการทั่่�วทั้้�งอิินโดแปซิิฟิิก ในยุุคแห่่งการ
แข่่งขัันกัันเป็็ นมหาอำำ�นาจนี้้ � การแยกแยะ
ระหว่่างรููปแบบอิิทธิิพลที่่เ� ป็็ นประโยชน์์กับั เป็็ น
อัันตราย และการรัับรู้้�ว่า่ เมื่่อ� ใดที่่รู� ูปแบบอิิทธิิพล
ที่่เ� ป็็ นอัันตรายนั้้�นล้ำำ ��เส้้ นของการแทรกแซง
ถืือว่่ามีีความสำำ�คััญต่่อการรัับรองแนวคิิดอิินโด
แปซิิฟิิกที่่เ� สรีีและเปิิ ดกว้้ าง รวมทั้้�งความมั่่�นคงและความเจริิญรุ่่�งเรืืองของภููมิภิ าคแห่่งนี้้ �
การแทรกแซงเกิิดขึ้้ �นเมื่่อ� ประเทศต่่าง ๆ ดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่แ� อบแฝง ตบตา และเป็็ นการบีีบบัังคัับ เพื่่อ�
สร้้ างผลกระทบต่่อกระบวนการทางเศรษฐกิิจ การเมืือง และทางแพ่่งของประเทศอื่่น� ๆ เพื่่อ� บ่่อนทำำ�ลาย
ความมั่่�นคงและเสถีียรภาพในระดัับภูมิู ภิ าค เทคโนโลยีีต่่าง ๆ เช่่น แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับการเฝ้้าระวัังและ
ควบคุุม รวมกัันเป็็ นปัั จจัยั ที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ในปฏิิบัติั กิ ารใช้้ อิทธิ
ิ ิพลครอบงำ��และการแทรกแซง เราต้้ อง
ดำำ�เนิินการร่่วมกัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วนเพื่่อ� ต่่อต้้ านการใช้้ อิทธิ
ิ ิพลและการแทรกแซงของต่่างชาติิในรููป
แบบที่่ไ� ม่่สามารถยอมรัับได้้ ซึ่่ง� ล่่วงล้ำำ ��อธิิปไตยของชาติิ
ในฉบัับนี้้ � ฟอรััม จะตรวจสอบการมีีส่่วนร่่วมของพรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี ในปฏิิบัติั กิ ารด้้ านการใช้้
อิิทธิิพลครอบงำ��และการแทรกแซงที่่เ� ป็็ นอัันตรายต่่อภููมิภิ าคและโลก บทความจะเปิิ ดเผยให้้ เห็็นถึึงวิิธีีที่่�
เจ้้ าหน้้ าที่่พ� รรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี และตััวแทนเข้้ าดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ที่่สำำ�คั
� ญ
ั ในองค์์กรระหว่่างประเทศ เพื่่อ�
รวบรวมแรงสนัับสนุนุ เพิ่่�มให้้ แก่่พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี บทความเสริิมจะตรวจสอบการรณรงค์์เพื่่อ� ควบคุุม
การบอกเล่่าเรื่่�องราวทั่่�วโลกของพรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี ที่่ก่� อ่ ให้้ เกิิดผลย้้ อนเข้้ าตััว ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ผู้้� รัับสารกลุ่่�มเป้้า
หมายตั้้�งคำำ�ถามถึึงความน่่าเชื่่อ� ถืือของพรรค และสาเหตุุที่ผู้้�ผลิ
่� ติ ภาพยนตร์์ ฮอลลีีวููดต้้ องเผชิิญกับั แรง
กดดัันให้้ สร้้างภาพพรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี ในแง่่ดีี
ฉบัับนี้้ �ยัังนำำ�เสนอทางออกในการลดความก้้ าวร้้าวของพรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี และการคุุกคามด้้ วย
การใช้้ อิทธิ
ิ ิพลครอบงำ��และอื่่น� ๆ นายแอชลีีย์์ ทาวน์์เชนด์์ และ ดร. เดวิิด ซานโตโร นัักวิิจัยั จะวิินิจฉั
ิ ยั ว่่า
ความพยายามในการป้้องปรามและการต่่อต้้ านการบีีบบัังคัับในระดัับภูมิู ภิ าคได้้ รัับการเสริิมสร้้ างโดย
ความร่่วมมืือที่่ดีีขึ้้
� �นระหว่่างออสเตรเลีีย สหรััฐฯ และพัันธมิิตรอื่น่� ๆ ที่่มีี� ความคิิดแบบเดีียวกัันได้้ อย่่างไร
นอกจากนี้้ � เรายัังจะพาไปดููวิธีีิ ที่่ปร
� ะเทศต่่าง ๆ ในภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิกขยัับหนีีจากการพึ่่�งพาห่่วงโซ่่
อุุปทานของจีีนอย่่างหนััก เพื่่อ� สร้้ างความพร้้อมรัับมืือในการตอบสนองต่่อวิิกฤตในอนาคต (เช่่น การ
ระบาดใหญ่่)
ผมหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้ �จะกระตุ้้�นให้้ เกิิดการสนทนาในระดัับภูมิู ภิ าคเกี่่ย� วกัับการใช้้ อิทธิ
ิ ิพล
ครอบงำ��และการแทรกแซง และผมยิินดีีรัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม ที่่�
ipdf@ipdefenseforum.com เพื่่อ� แบ่่งปัั นความคิิดเห็็น

ขอแสดงความนัับถืือ

พลเรืือเอก ฟิิ ลิปิ เอส. เดวิิดสััน

กองทััพเรืือสหรััฐฯ
ผู้้�บััญชาการ กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก

4

IPD FORUM

IPD FORUM
การใช้้ อิทธิ
ิ พ
ิ ลครอบงำ�� 
และการแทรกแซง
ชุุดที่่� 46 ฉบัับที่่� 1 / 2564

ผู้้�บััญชาการ กองบััญชาการ
สหรัั ฐฯ ภาคพื้้�นอิินโดแปซิิฟิิก
พลเรืือเอก ฟิิ ลิปิ เอส. เดวิิดสััน
ผู้้�บััญชาการ
กองทััพเรืือสหรััฐฯ

พลอากาศตรีี ไมเคิิล เอ. มิินิฮิ าน
กองทััพอากาศสหรััฐฯ
กองทััพบกสหรััฐฯ

พลเรืือตรีี จอห์์น เอฟ.จีี. เวด
เจ้้ ากรมยุุทธการ
กองทััพเรืือสหรััฐฯ

เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายแผนงาน
พัันตรีี คริิสเตีียน ซีี. นิิโคลััส

กองทััพบกสหรััฐฯ
ผู้้จั� ดั การนิิ ตยสาร อิิ นโดแปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม

ติิดต่่อเรา

IPD FORUM

Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager,
HQ USINDOPACOM Box 64013
Camp H.M. Smith,
HI 96861-4013, USA
เว็็บไซต์์ www.ipdefenseforum.com
อีีเมล ipdf@ipdefenseforum.com
นิิตยสารอิินโดแปซิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรัั ม
เป็็ นนิิตยสารทางการทหารรายไตรมาสที่่�จัดั
ทำำ�ขึ้้ �นโดยผู้้�บััญชาการกองบััญชาการสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก เพื่่�อเป็็ นพื้้ �นที่่�
แสดง ความคิิดเห็็นในระดัับนานาชาติิสำำ�หรัับ
บุุคลากรทางการทหารของภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิก
ความ คิิดเห็็นที่่�แสดงออกในนิิตยสารนี้้ �มิิได้้
แสดงถึึง หรืือเกี่่�ยวข้้ องกัับนโยบายหรืือมุุมมอง
ของกองบััญชาการหรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ
ของรััฐบาลสหรััฐฯ แต่่อย่่างใด บทความ
ทั้้�งหมดเขีียนขึ้้ �น โดยคณะผู้้�จััดทำำ�นิิตยสาร อิิน
โดแปซิิฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม รวมถึึงบุุคคลอื่่�นดััง
ที่่�แจ้้ งชื่่�อไว้้ ใต้้ หัวั เรื่่�อง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
กลาโหมได้้ กำำ�หนดให้้ ตีีพิิมพ์์นิิตยสารนี้้ �เพื่่�อ
กิิจการของรััฐตามความประสงค์์ของกระทรวง
กลาโหม
ISSN 2333-1690 (ฉบัับพิิมพ์์)
ISSN 2333-1682 (ฉบัับออนไลน์์)

IPDF

ผู้้�เขีียนบทความ

นายแอชลีีย์์ ทาวน์์ เชนด์์ เป็็ นผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายนโยบายต่่างประเทศและกลาโหม
ของศููนย์์สหรััฐอเมริิ กาศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยซิิดนีีย์์ และเป็็ นประธานร่่วมของการเจรจา
การป้้องปรามในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกของสหรััฐฯ และออสเตรเลีีย นายทาวน์์เชนด์์
ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงระหว่่างประเทศและกิิจการเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�มุ่่�งเน้้ นไปที่่�อิิน
โดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� รวมถึึงความเป็็ นพัันธมิิตรและความร่่วมมืือ ความมั่่�นคงทางทะเล และ
นโยบายของสหรััฐฯ จีีน และออสเตรเลีีย นอกจากนี้้ � ยัังทำำ�งานที่่�สถาบัันโลวี่่�เพื่่�อนโยบายระหว่่างประเทศ
มหาวิิทยาลััยซิิดนีีย์์ มหาวิิทยาลััยฟููตันั ที่่�เซี่่�ยงไฮ้้ และศููนย์์ยุทุ ธศาสตร์์ และกลาโหมศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััย
แห่่งชาติิออสเตรเลีีย นายทาวน์์เชนด์์จบการศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยออกซ์์ฟอร์์ ด มหาวิิทยาลััยปัั กกิ่่�ง
สถาบัันศึึกษาการเมืืองปารีีส และมหาวิิทยาลััยซิิดนีีย์์
ดร. เดวิิด ซานโตโร เป็็ นรองประธานและผู้้�อำำ�นวยการด้้ านนโยบายนิิวเคลีียร์์ ที่่�แป

ซิิฟิิกฟอรััม และเป็็ นประธานร่่วมของการเจรจาการป้้องปรามในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกของ
สหรััฐฯ และออสเตรเลีีย ดร. ซานโตโรมีีความเชี่่�ยวชาญในประเด็็นด้้ านยุุทธศาสตร์์ และ
การป้้องปราม รวมถึึงการป้้องกัันการแพร่่ขยายและความมั่่�นคงทางนิิวเคลีียร์์ โดยมุ่่�งเน้้ น
ไปที่่�ภูมิู ิภาคอิินโดแปซิิฟิิกและยุุโรป ก่่อนหน้้ านี้้ � ดร. ซานโตโรทำำ�งานเกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้ าน
นโยบายนิิวเคลีียร์์ ในออสเตรเลีีย แคนาดา ฝรั่่�งเศส และสหราชอาณาจัักร ใน พ.ศ. 2553 ดร. ซานโต
โรเป็็ นนัักวิิจัยั อาคัันตุุกะที่่�ศูนู ย์์ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของมหาวิิทยาลััยนิิวยอร์์ ก และเป็็ นนัักวิิจัยั
ด้้ านความมั่่�นคงนิิวเคลีียร์์ ของสแตนตัันที่่�สถาบัันเพื่่�อการศึึกษายุุทธศาสตร์์ ระหว่่างประเทศในลอนดอน
เมื่่�อ พ.ศ. 2553-2554 อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 16

ดร. เชล โฮโรวิิทซ์์ เป็็ นศาสตราจารย์์ประจำำ�ภาควิิชารััฐศาสตร์์ ที่่�มหาวิิทยาลััย

วิิสคอนซิิน-มิิลวอกีี งานวิิจัยั ของเขาเป็็ นการศึึกษาความขััดแย้้ งในระดัับนานาชาติิและ
ความขััดแย้้ งด้้ านเชื้้ �อชาติิ โดยเน้้ นไปที่่�เอเชีียตะวัันออกและเอเชีียใต้้ รวมทั้้�งโลกหลัังยุุค
คอมมิิวนิิสต์์ การเมืืองในด้้ านการค้้ าและการเงิินระหว่่างประเทศ การเมืืองในด้้ านการ
เปลี่่�ยนผ่่านตลาดและการเปลี่่�ยนแปลงระดัับสถาบัันในประเทศต่่าง ๆ และเอเชีียตะวัันออก
หลัังยุุคคอมมิิวนิิสต์์ ดร. โฮโรวิิทซ์์ได้้ ทำำ�การวิิจัยั ในจีีน อิินเดีีย เกาหลีีใต้้ ไต้้ หวััน และหลายประเทศในยุุโรป
ตะวัันออก และอดีีตสหภาพโซเวีียต ความสนใจด้้ านการวิิจัยั ของเขาในปัั จจุบัุ นั ครอบคลุุมถึึงสาเหตุุและ
ผลที่่�ตามมาของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายต่่างประเทศและภายในประเทศของจีีน อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 36

ดร. อเล็็กซานเดอร์์ โคโรเลฟ เป็็ นผู้้�บรรยายอาวุุโสด้้ านการเมืืองและความ

สััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศที่่�มหาวิิทยาลััยนิิวเซาธ์์เวลส์์ในซิิดนีีย์์ ก่่อนหน้้ านี้้ � ดร. โคโรเลฟ
เคยเป็็ นผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ด้้านรััฐศาสตร์์ ในวิิทยาลััยเอเชีียศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยวิิจัยั แห่่ง
ชาติิ วิิทยาลััยเศรษฐศาสตร์์ ขั้้ �นสููงในมอสโก และนัักวิิจัยั อาคัันตุุกะแห่่งศููนย์์เอเชีียและ
โลกาภิิวัตน์
ั ์ที่่�วิิทยาลััยนโยบายสาธารณะลีีกวนยูู มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิสิงิ คโปร์์ ดร. โค
โรเลฟจบการศึึกษาระดัับปริิญญาโทสาขาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศจากวิิทยาลััยการปกครองโจว
เอิินไหล มหาวิิทยาลััยหนานไค และปริิ ญญาเอกสาขารััฐศาสตร์์ จากมหาวิิทยาลััยจีีนแห่่งฮ่่องกง ความ
สนใจด้้ านการวิิจัยั ของเขาครอบคลุุมถึึงทฤษฎีีความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศและการเมืืองเปรีียบเทีียบ
ซึ่่ง� อ้้ างถึึงจีีนและรััสเซีียเป็็ นพิิเศษ และความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีน รััสเซีีย และสหรััฐฯ ในเอเชีียตะวัันออก
และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 44

ดร. ดรูู ว์์ นิินนิิส เป็็ นที่่�ปรึึกษาด้้ านการวิิจัยั และการประสานงานให้้ แก่่ผู้้� บััญชาการ
กองทััพออสเตรเลีีย ดร. นิินนิิสเคยทำำ�งานเป็็ นนัักวิิเคราะห์์ข้้อมููลข่่าวกรองและทำำ�งาน
ด้้ านการพััฒนาขีีดความสามารถทางกลาโหม และเคยสอนที่่�มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิ
ออสเตรเลีีย เขาจบการศึึกษาระดัับปริิญญาเอกด้้ านปรััชญาจากมหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิ
ออสเตรเลีีย และเข้้ าร่่วมโครงการของศููนย์์ศึกึ ษาด้้ านความมั่่�นคงของยุุโรป จอร์์ จ ซีี.
มาร์์ แชล เกี่่�ยวกัับการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงประยุุกต์์ใน พ.ศ. 2556 ใน พ.ศ. 2562 เขาเป็็ นนัักวิิจัยั
ศิิษย์์เก่่าของศููนย์์มาร์์ แชล ความสนใจด้้ านการวิิจัยั ของ ดร. นิินนิิสเกี่่�ยวข้้ องกัับอนาคตที่่�เป็็ นไปได้้ ของขั้้�ว
อำำ�นาจหลััก จริิ ยธรรม และปัั ญญาประดิิษฐ์์ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 48
พ.อ. เดวิิด แม็็กซ์์ เวลล์์ (เกษีียณอายุุราชการ) แห่่งกองทััพบกสหรััฐฯ ซึ่่ง� รัับ
ราชการเป็็ นเวลา 30 ปีี ในกองทััพบกสหรััฐฯ และเกษีียณอายุุราชการใน พ.ศ. 2554 ใน
ฐานะพัันเอกหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษ ในภารกิิจสุดุ ท้้ ายของ พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์ เขาได้้ ปฏิิบัติั ิ
หน้้ าที่่�ในคณะการทหาร โดยสอนยุุทธศาสตร์์ ความมั่่�นคงแห่่งชาติิที่่�วิิทยาลััยการสงคราม
แห่่งชาติิ พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์เชี่่�ยวชาญด้้ านประเทศจีีน อำำ�นาจทางทหารและการเมืือง
นโยบายและยุุทธศาสตร์์ ด้้านกลาโหมของเกาหลีีเหนืือและสหรััฐฯ พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์ได้้ ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ใน
หลายหน่่วยบััญชาการและเป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�ในกองทหารราบในเยอรมนีีและเกาหลีีใต้้ รวมถึึงในกองกำำ�ลััง
พิิเศษที่่�ฟอร์์ ตลูอิู ิสในวอชิิงตััน โซลในเกาหลีีใต้้ โอกิินาว่่าในญี่่�ปุ่่� น และฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ โดยได้้ ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ใน
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเป็็ นเวลากว่่า 20 ปีี อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 56

ร่่ วมอภิิปราย

เราต้้ องการ 
รัั บฟัั งความคิิดเห็็นของท่่ าน
อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่จดท
ั �ำ
ขึ้นสำ�หรั บเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากร
ด้ านความมั่นคงในภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก ซึ่งจัด
ทำ�ขึ้นโดยกองบัญชาการสหรั ฐฯ ภาคพื้นอินโด
แปซิฟิก โดยเป็ นนิตยสารรายไตรมาสที่ให้ เนื้อหา
เชิงลึกที่มีคุณภาพในหัวข้ อต่ าง ๆ ที่มีผลต่อการ
รั กษาความมั่นคงในภูมภิ าค ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่อง
การต่ อต้ านการก่ อการร้ าย ความร่ วมมือระหว่ าง
ประเทศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

ฟอรั ม กระตุ้ นให้ เกิดการอภิปรายที่ลึกซึ้ง และ
ส่ งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิดท่ สี ร้ างสรรค์
ท่ านสามารถส่ งบทความ ภาพ หัวข้ อ
อภิปราย หรือข้ อคิดเห็นอื่น ๆ มาให้ เราทาง
ออนไลน์ หรือส่ งมาที่:
Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA
อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม นำ�เสนอเนื้อหาที่
ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ
โพสต์ ทุกวัน ติดตามได้ ท่ ี
www.ipdefenseforum.com
ผู้เข้ าเยี่ยมชมสามารถ:
n เข้ าไปอ่ านเนื้อหาพิเศษทางออนไลน์
n ติดตามเนื้อหาฉบับย้ อนหลัง
n ส่ งคำ�ตช
ิ มและข้ อเสนอแนะ
n ขอสมัครเป็ นสมาชิกฟรี
n ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการส่ งบทความ
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มองภููมิิภาค

ACROSS THE REGION

อิินเดีีย

การควบคุุมการขาย

สิิ นค้้าจีีนให้้แก่่รัฐ
ั บาล
ท่่

ามกลางการเรีียกร้้องให้้ คว่ำำ��บาตรสิินค้้ าของจีีนหลัังเกิิด
การปะทะบริิ เวณชายแดนเมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ทหารอิินเดีียเสีียชีีวิิต 20 นาย รััฐบาลอิินเดีียได้้ สั่่ง� การ
ให้้ ผู้้� ขายเปิิ ดเผยชื่่�อประเทศผู้้�ผลิิตสินิ ค้้ าและบริิ การที่่�ซื้้ �อผ่่านทาง
พอร์์ ทัลั ออนไลน์์ที่่�รััฐดำำ�เนิินการ (ภาพ: นัักข่่าวชาวอิินเดีียถืือป้้าย
ประกาศที่่�เรีียกร้้องให้้ มีีการคว่ำำ��บาตรผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของจีีนระหว่่าง
การประท้้ วงที่่�นิิวเดลีีเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563)
รััฐบาลประกาศเปลี่่�ยนแปลงข้้ อกำำ�หนดสำำ�หรัับผู้้� ใช้้ พอร์์ ทัลั
ตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของรััฐบาลในแถลงการณ์์เดืือนมิิถุนุ ายน ทั้้�งนี้้ �
ไม่่ได้้ เจาะจงชื่่�อสาธารณรััฐประชาชนจีีน แต่่แหล่่งข่่าวอย่่างเป็็ น
ทางการระบุุว่า่ วััตถุปร
ุ ะสงค์์หลัักคืือการระบุุสิ่่ง� ของที่่�มาจากจีีน
แถลงการณ์์ระบุุว่า่ พอร์์ ทัลั ดัังกล่่าวจะมีีตััวกรอง "ผลิิตใน
อิินเดีีย" เพื่่�อให้้ รััฐบาลหรืือหน่่วยงานของตนสามารถเลืือกซื้้ �อ
เฉพาะผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีีคุณส
ุ มบััติิตรงตามเกณฑ์์เนื้้ �อหาท้้ องถิ่่�นขั้้�น
ต่ำำ��ร้้อยละ 50
เพื่่�อเป็็ นการตอบรัับการตััดสิินใจดัังกล่่าว หออุุตสาหกรรม
ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มเฉพาะที่่�ใกล้้ ชิิดกัับคณะรััฐมนตรีีของนายนเรนทระ
โมทีี ได้้ ขอให้้ รััฐบาลขยายกฎใหม่่ไปยัังแพลตฟอร์์ มออนไลน์์ของ
เอกชนด้้ วย
ฝ่่ายเศรษฐกิิจของกลุ่่�มราษฏริิ ยะ สวยััมเสวก สัังฆ์์ ซึ่่ง� เป็็ น
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หน่่วยงานชี้้ �นำำ�ของพรรคภารติิยะชนตะที่่�เป็็ นรััฐบาล กล่่าวว่่า
การเคลื่่�อนไหวในช่่วงปลายเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 จะช่่วย
ควบคุุมสิินค้้ านำำ�เข้้ าจากจีีนและควรนำำ�ไปใช้้ กับั องค์์กรอื่่�น ๆ เช่่น
แอมะซอน ด้้ วย
"รััฐบาลควรขยายกฎไปยัังทุุกแพลตฟอร์์ มเพื่่�อให้้ ผู้้�บริิโภคมีี
ทางเลืือกที่่�จะไม่่ซื้้ �อผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากจีีน" นายอาชวานีี มหาจัันทร์์
ประธานการประชุุมร่่ วมของสวเทศีี จาแกรน แมนช์์ ซึ่่ง� เป็็ นเครืือ
ข่่ายของกลุ่่�มราษฏริิ ยะ สวยััมเสวก สัังฆ์์ กล่่าว
พอร์์ ทัลั ดัังกล่่าวซึ่่ง� ก่่อตั้้�งขึ้้ �นใน พ.ศ. 2559 เพื่่�อส่่งเสริิ ม
ธุุรกิิจขนาดเล็็ก ได้้ ถูกู บริิ ษััทจำำ�นวนมากนำำ�ไปใช้้ ในทางที่่�ผิิด
โดยจำำ�หน่่ายสิินค้้ านำำ�เข้้ าจากจีีน เช่่น เฟอร์์ นิิเจอร์์ สำำ�นักั งาน
คอมพิิวเตอร์์ เครื่่�องปรัับอากาศ อะไหล่่รถยนต์์ และเครื่่�องจัักรกล
ตามรายงานของเจ้้ าหน้้ าที่่�
"การตััดสิินใจครั้้�งนี้้ �จะส่่งเสริิ มผู้้�ผลิิตในประเทศ เนื่่�องจาก
จนถึึงขณะนี้้ � มีีผู้้�ขายในประเทศจำำ�นวนมากนำำ�เข้้ าสิินค้้ าจากจีีน
และขายผ่่านพอร์์ ทัลั นี้้ �" แหล่่งข่่าวของรััฐบาลระบุุ
เจ้้ าหน้้ าที่่รั� ัฐบาลสองคนกล่่าวว่่า อิินเดีียยัังมีีแผนที่่จ� ะกำำ�หนด
มาตรการตั้้�งกำำ�แพงทางการค้้ าที่่สู� งู ขึ้้ �น และเพิ่่�มภาษีีการนำำ�เข้้ า
สิินค้้ าจากจีีนและที่่อื่� น่� ๆ ประมาณ 300 รายการเพื่่อ� เป็็ นส่่วน
หนึ่่�งของความพยายามในการปกป้้องธุุรกิิจภายในประเทศ รอยเตอร์์

รอยเตอร์์

ไต้้ หวััน

ปาเลา
สหรััฐฯ ได้้รัับการตอบรัับให้้สร้้างฐานทััพทหาร

ท่่ามกลางความกดดัันจากอิิทธิิพลของจีีน
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ระมาณสองในสามของพลเมืืองไต้้ หวัันไม่่ระบุุว่า่ ตนเป็็ นชาวจีีน ตามผลการ
สำำ�รวจที่่�เผยแพร่่ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่่�เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความท้้ าทายที่่�
สาธารณรััฐประชาชนจีีนจะต้้ องเผชิิญหากจะผนวกเกาะที่่�ปกครองตนเองแห่่งนี้้ �เข้้ ามา
อยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมของตน
ศููนย์์วิิจัยั พิิวพบว่่า มีีพลเมืืองร้้อยละ 66 มองว่่าตนเป็็ นชาวไต้้ หวััน ร้้อยละ 28
มองว่่าตนเป็็ นทั้้�งชาวไต้้ หวัันและชาวจีีน และอีีกร้้อยละ 4% มองว่่าตนเป็็ นชาวจีีน
เพีียงอย่่างเดีียว ผลสำำ�รวจประชากรทางโทรศััพท์์จำำ�นวน 1,562 คน ซึ่่ง� ทำำ�การสำำ�รวจ
เมื่่�อปลาย พ.ศ. 2562 มีีอััตราความผิิดพลาดร้้อยละ 3.2 จุุด (ภาพ: ผู้้�สนัับสนุนุ นาง
ไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีีไต้้ หวััน เข้้ าร่่วมการเดิินขบวนนอกสำำ�นัักงานใหญ่่ของพรรค
ประชาธิิปไตยก้้ าวหน้้ าในนครไทเป เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม พ.ศ. 2563)
ศููนย์์วิิจัยั พิิวระบุุว่า่ ผลลััพธ์์นี้้ �สอดคล้้ องกัับผลการสำำ�รวจอื่่�น ๆ ที่่�แสดงให้้ เห็็นว่่า
ประชาชนไต้้ หวัันจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้ �นระบุุว่า่ ตนเป็็ นชาวไต้้ หวัันเท่่านั้้�น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในหมู่่�คนรุ่่�นใหม่่ซึ่่ง� มีีพััฒนาการด้้ านตััวตนที่่แ� ตกต่่าง โดยร้้อยละ
83 ของผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจที่่อ� ายุุต่ำำ�� กว่่า 30 ปีีกล่่าวว่่าพวกเขาไม่่ถืือว่่าตนเองเป็็ นชาวจีนี
นายอเล็็กซานเดอร์์ หวง ศาสตราจารย์์จากมหาวิิทยาลััยทััมกัังในไต้้ หวััน กล่่าวว่่า
คำำ�ถามดัังกล่่าวเป็็ นคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการเมืือง ไม่่ใช่่ภูมิู ิหลัังทางเชื้้ �อชาติิ พลเมืืองไต้้ หวััน
รุ่่�นใหม่่เติิบโตขึ้้ �นในระบอบประชาธิิปไตย ในขณะที่่�จีีนเป็็ นรััฐแบบพรรคการเมืืองเดีียว
นายหวงกล่่าวว่่า ปัั จจัยั อีีกประการหนึ่่�งคืือแรงกดดัันทางการทููตที่่�จีีนมีีต่่อไต้้ หวัันและ
การฝึึ กซ้้ อมทางการทหารที่่�จีีนดำำ�เนิินการในบริิ เวณใกล้้ กับั ไต้้ หวััน
"เรามีีเชื้้ �อชาติิจีีนแน่่นอน แต่่ในทางการเมืืองแล้้ ว ผมคิิดว่่าเรามีีความแตกต่่างกััน
อย่่างใหญ่่หลวง" นายหวงกล่่าว "เป็็ นเรื่่�องที่่�ค่อ่ นข้้ างเข้้ าใจได้้ ที่่�ประชาชนไม่่ต้้องการให้้
ระบุุว่า่ ตนเป็็ นชาวจีีน"
นอกจากนี้้ � ประชาชนประมาณร้้ อยละ 2.3 ของไต้้ หวัันยัังเป็็ นกลุ่่�มชนพื้้ �นเมืืองที่่�ไม่่
ได้้ มีีเชื้้ �อชาติิจีีน
จีีนยัังคงถืือว่่าเกาะที่่�มีีประชากร 23.6 ล้้ านคนแห่่งนี้้ �เป็็ นดิินแดนส่่วนหนึ่่�งของตน
และออกอาการไม่่พอใจเมื่่�อมีีการพููดถึึงเอกราช จีีนสนัับสนุนุ การรวมชาติิอย่่างสัันติิ
แต่่ไม่่ได้้ ตัดั ความเป็็ นไปได้้ ในการใช้้ กำำ�ลังั ออกอย่่างชััดเจน
การสำำ�รวจของศููนย์์วิจัิ ยั พิิวพบว่่า พลเมืืองประมาณร้้ อยละ 60 ของไต้้ หวัันมีีมุุมมองที่่�
ไม่่ดีีต่่อจีนี ในขณะที่่ร้� ้ อยละ 52 สนัับสนุนุ ให้้ มีีความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจที่่ใ� กล้้ ชิดิ กัับจีนี
ยิ่่ง� ขึ้้ �น มีีเพีียงร้้อยละ 36 เท่่านั้้�นที่่สนั
� บสนุ
ั นุ ให้้ มีีความสััมพัันธ์์ทางการเมืืองที่่ใ� กล้้ ชิดิ ยิ่่ง� ขึ้้ �น
ในทางกลัับกันั มีีจำำ�นวนมากกว่่าสองในสามที่่�มีีมุมุ มองที่่�ดีีต่่อสหรััฐอเมริิ กา โดย
ร้้อยละ 79 สนัับสนุนุ ให้้ มีีความสััมพัันธ์์ทางการเมืืองที่่�ใกล้้ ชิิดยิ่่�งขึ้้ �น

ระเทศแปซิิฟิิกขนาดเล็็กอย่่างปาเลาได้้ เร่่งให้้ กองทััพสหรััฐอเมริิกาสร้้ าง
ฐานทััพบนดิินแดนของตน ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ในภููมิภิ าคที่่รั� ฐั บาลสหรััฐฯ กำำ�ลััง
ตอบโต้้ ความพยายามขยายอิิทธิพิ ลของสาธารณรััฐประชาชนจีนี
นายมาร์์ ค เอสเปอร์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ เดิินทางมา
เยืือนประเทศหมู่่�เกาะแห่่งนี้้ �ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 และกล่่าวหาจีีน
ว่่า "ดำำ�เนิินการกิิจกรรมก่่อความไม่่มั่่น� คง" ในอิินโดแปซิิฟิิก
นายโธมััส เรเมเงเซา ประธานาธิิบดีีปาเลา กล่่าวกัับนายเอสเปอร์์ ว่า่ ยิินดีี
ให้้ กองทััพสหรััฐฯ สร้้ างฐานทััพในประเทศของตน ซึ่่ง� เป็็ นหมู่่�เกาะที่่�อยู่่�ห่่าง
จากฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ไปทางตะวัันออกประมาณ 1,500 กิิโลเมตร
"คำำ�ขอของปาเลาต่่อกองทััพสหรััฐฯ ยัังคงเรีียบง่่าย นั่่�นคืือการสร้้ าง
ฐานทััพสำำ�หรัับใช้้ งานร่่วม จากนั้้�นก็็มาใช้้ งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ" นายเรเมเงเซา
กล่่าวในจดหมายถึึงรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ
ข้้ อความกล่่าวไว้้ ว่า่ ประเทศที่่�มีีประชากร 22,000 คนแห่่งนี้้ �เปิิ ดรัับการ
สร้้ างฐานทััพบนบก สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกทางท่่าเรืือ และสนามบิิน นาย
เรเมเงเซายัังได้้ เสนอแนะให้้ กองกำำ�ลัังรัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ ประจำำ�การในปา
เลาเพื่่�อช่่วยลาดตระเวนเขตอนุุรัักษ์์ ทางทะเลอัันกว้้ างใหญ่่ ซึ่่ง� เป็็ นเรื่่�องยากที่่�
ปาเลาจะตรวจสอบ แม้้ ว่า่ ปาเลาจะเป็็ นประเทศเอกราช แต่่กลัับไม่่มีีกองทััพ
และสหรััฐฯ มีีความรัับผิิดชอบในการป้้องกัันประเทศแห่่งนี้้ �ภายใต้้ ข้้อตกลงที่่�
เรีียกว่่า สััญญาความสััมพัันธ์์เสรีี
ภายใต้้ ข้้อตกลงดัังกล่่าว กองทััพสหรััฐฯ จะสามารถเข้้ าถึึงหมู่่�เกาะแห่่งนี้้ �
ได้้ แม้้ ว่า่ จะไม่่มีีทหารประจำำ�การอยู่่�ที่่�นั่่น� อย่่างถาวรก็็ตาม
"เราควรใช้้ กลไกของสััญญาดัังกล่่าวเพื่่�อตั้้�งฐานทััพประจำำ�ของกองทััพ
สหรััฐฯ ในปาเลา" นายนายเรเมเงเซากล่่าว โดยเสริิ มว่่า ฐานทััพในปาเลาจะ
เพิ่่�มความพร้้อมให้้ กองทััพสหรััฐฯ และช่่วยเหลืือเศรษฐกิิจในประเทศซึ่่ง� กำำ�ลััง
ประสบปัั ญหาเนื่่�องจากการระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 ทำำ�ให้้ การท่่องเที่่�ยวซึ่่ง�
เป็็ นอุุตสาหกรรมหลัักของประเทศหยุุดชะงััก
นอกเหนืือจากความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ ชิิดกัับสหรััฐฯ แล้้ ว ปาเลายัังเป็็ นหนึ่่�ง
ในสี่่�พันั ธมิิตรของไต้้ หวัันในแปซิิฟิิกด้้ วย
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนซึ่่ง� มองว่่าไต้้ หวัันเป็็ นดิินแดนส่่วนหนึ่่�งของตน ได้้
พยายามเอาชนะใจพัันธมิิตรของรััฐบาลไต้้ หวัันในแปซิิฟิิกโดยการชัักชวนให้้
หมู่่�เกาะโซโลมอนและคิิริิบาตีีเปลี่่�ยนฝ่่ายใน พ.ศ. 2562
ปาเลาได้้ ปฏิิเสธ ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ จีีนสั่่�งห้้ ามนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนไปปาเลาใน
พ.ศ. 2561
"ส่่วนหนึ่่�งแล้้ วดููเหมืือนว่่าประธานาธิิบดีีเรเมเงเซาจะมองว่่านี่่เ� ป็็ นทางออก
ทางเศรษฐกิิจที่่เ� ป็็ นไปได้้ ในการรัับมืือกัับการพึ่่�งพาการท่่องเที่่ย� วอย่่างมากของ
ปาเลา ซึ่่ง� รวมถึึงการท่่องเที่่ย� วของชาวจีนี " นางแอนนา พาวส์์ ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้ าน
ความมั่่�นคงในแปซิิฟิิกจากมหาวิิทยาลััยแมสซีีของประเทศนิิวซีีแลนด์์กล่่าว
นายเรเมเงเซากล่่าวกัับนายเอสเปอร์์ ว่า่ "ผู้้�มีีบทบาทที่่�ทำำ�ให้้ เกิิดความ
วุ่่�นวายได้้ เดิินหน้้ าใช้้ ประโยชน์์" จากวิิกฤตเศรษฐกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับไวรััสซึ่่ง�
ประเทศหมู่่�เกาะขนาดเล็็กกำำ�ลัังประสบอยู่่� โดยไม่่ได้้ เอ่่ยชื่่�อจีีน
เอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

IPD FORUM

7

ข่่ าวผู้้�ก่่อการร้้าย

IPDF

อดีีตนัักธุุรกิิจ

ถููกดำำ�เนิินคดีี
ในข้้อหา
ฆาตกรรม
จากเหตุุ

ก่่อการร้้าย
ในมุุมไบ

อ

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
ดีีตนัักธุุรกิิจรายหนึ่่�งซึ่่ง� เคยต้้ องโทษในข้้ อหาให้้ ความช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�
ก่่อการร้้ าย ถููกจัับกุมุ ในสหรััฐฯ เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 เพื่่�อนำำ�
ตััวไปดำำ�เนิินคดีีที่่�อิินเดีียด้้ วยข้้ อหาฆาตกรรมจากเหตุุการณ์์ก่่อการร้้ าย
ในมุุมไบเมื่่�อ พ.ศ. 2551 ที่่�ทำำ�ให้้ มีีผู้้� เสีียชีีวิิตมากกว่่า 160 ราย อััยการ
สหรััฐฯ กล่่าว
นายทาฮาวููร์์ รานา ชาวแคนาดาที่่�เกิิดในปากีีสถาน ถููกตั้้�งข้้ อหาใน
อิินเดีียว่่าร่่วมกัันวางแผนและดำำ�เนิินการโจมตีีร้้ายแรงซึ่่ง� บางครั้้�งเรีียกว่่า
เป็็ นวิินาศกรรม 11 กัันยายนของอิินเดีีย
นายรานาอายุุ 59 ปีี ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดเมื่่�อ 9 ปีีก่่อนในข้้ อหา
ก่่อการร้้ ายซึ่่ง� เชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มที่่�อยู่่�เบื้้ �องหลัังการสัังหารในมุุมไบ แม้้
อััยการสหรััฐฯ จะไม่่สามารถพิิสูจน์
ู ์ได้้ ว่า่ นายรานาสนัับสนุนุ การก่่อ
ความไม่่สงบ 4 วัันดัังกล่่าวโดยตรงก็็ตาม
นายรานาต้้ องโทษจำำ�คุุก 14 ปีี แต่่ได้้ รัับการปล่่อยตััวก่่อนกำำ�หนด
จากเรืือนจำำ�กลางลอสแอนเจลิิสเมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 เนื่่�อง
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ด้้ วยสุุขภาพที่่�ย่ำำ��แย่่และไวรััสโคโรนา อััยการระบุุว่า่ นายรานาไม่่เคย
ออกจากคุุกเลยก่่อนที่่�จะถููกจัับกุมุ ตััวและถููกส่่งตััวในฐานะผู้้�ร้้ายข้้ าม
แดนไปยัังอิินเดีีย
โดยนายรานาถููกตั้้�งข้้ อหาฆาตกรรมและสมคบกัันก่่อเหตุุฆาตกรรม
ในอิินเดีีย ตามที่่�ระบุุในเอกสารของศาล
นายรานาได้้ รัับการตััดสิินโทษในชิิคาโกเมื่่�อ พ.ศ. 2554 ด้้ วยข้้ อหา
ให้้ การสนัับสนุนุ ทางด้้ านวััตถุแุ ก่่กลุ่่�มก่่อการร้้ ายในปากีีสถานที่่�ชื่่�อว่่า
ลััชการ์์ -อีี-ไทบา ซึ่่ง� วางแผนโจมตีีอิินเดีีย และสนัับสนุนุ แผนการโจมตีี
หนัังสืือพิิมพ์์เดนมาร์์ กที่่�ตีีพิิมพ์์ภาพการ์์ ตูนู ล้้ อเลีียนศาสดามููฮัมั หมััดใน
พ.ศ. 2548 ภาพการ์์ ตูนู ชุุดนี้้ �สร้้ างความโกรธแค้้ นแก่่ชาวมุุสลิมิ จำำ�นวน
มาก เพราะภาพของศาสดาถืือเป็็ นสิ่่�งที่่�ห้้ามลบหลู่่�ในศาสนาอิิสลาม
ทั้้�งนี้้ � แผนการโจมตีีดัังกล่่าวไม่่เคยเกิิดขึ้้ �นจริิ ง
คณะลูกขุนได้ ตดั สินให้ นายรานาพ้ นจากข้ อหาที่ร้ายแรงกว่าในการ
ให้ การสนับสนุนการโจมตีในมุมไบ เมอื งที่ใหญ่ที่สดุ ของอินเดยี ซึง่ ท�ำให้ มี

นายทาฮาวููร์์ รานา อดีีตนััก
ธุุรกิิจ ซึ่่�งปรากฏตััวที่่�ศาล
สหรััฐฯ เมื่่อ� พ.ศ. 2553
เผชิิญข้้อหาฆาตกรรม
ในอิินเดีียจากเหตุุการณ์์
ก่่ อการร้้ายที่่�เมืืองมุุมไบใน
พ.ศ. 2551
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจนาย
หนึ่่�งแสดงความเคารพ
ที่่�ป้้ ายอนุุสรณ์์ นาย
ตำำ�รวจซึ่่�งเสีี ยชีีวิติ ใน
ระหว่่ างการโจมตีีที่่�
เมืืองมุุมไบ ประเทศ
อิินเดีีย เมื่่อ� วัันที่่� 26
พฤศจิิกายน พ.ศ.
2551 รอยเตอร์์

ผู้เสียชีวิต 166 ราย บาดเจ็บเกอื บ 240 ราย และก่อให้ เกิดความเสีย
หายมูลค่า 1.5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 4.5 หมนื่ ล้ านบาท)
ทนายของนายรานากล่่าวในการพิิจารณาคดีีว่่า ลููกความของตน
ถููกเพื่่�อนสมััยมััธยมหลอก นั่่�นคืือนายเดวิิด โคลแมน เฮดลีีย์์ ผู้้�ก่่อการ
ร้้ายที่่�ยอมรัับว่า่ เป็็ นผู้้�วางแผนก่่อการร้้ ายที่่�มุมุ ไบ จำำ�เลยเรีียกนายเฮด
ลีีย์์ ซึ่่ง� เป็็ นพยานปากเอกของรััฐบาลที่่�ขึ้้ �นให้้ การเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงโทษ
ประหาร ว่่าเป็็ นคนโกหกและหลอกลวงเป็็ นนิิสัยั
นายรานาถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ นายเฮดลีย์น�ำธุรกิจกฎหมาย
คนเข้ าเมืองที่อยูใ่ นชิคาโกไปเปิ ดสาขาที่มุมไบเพื่อบังหน้ า และเพื่อ
เดินทางในฐานะตัวแทนของบริ ษัทในเดนมาร์ ก
อัยการกล่าวว่า นายรานารู้วา่ นายเฮดลีย์เข้ ารับฝึ กฝนเพื่อเป็ นผู้
ก่อการร้ าย นายเฮดลีย์เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับภารกิจสอดแนมที่ตน
ด�ำเนินการในมุมไบและในโรงแรมทัชมาฮาลพาเลซ ซึง่ เป็ นสถานที่ที่
มือปื นสังหารผู้คนหลายสิบคน

นายเดวิิด โคลแมน เฮ
ดลีีย์์ ซึ่่�งปรากฏตััวในศาล
สหรััฐฯ เมื่่อ� พ.ศ. 2552
ต้้องโทษจำำ�คุุก 35 ปีี
หลัังให้้การรัับสารภาพ
ว่่ ากระทำำ�ความผิิดฐาน
สมคบคิิดกัันฆาตกรรมใน
เหตุุการณ์์ ก่่อการร้้ายเมื่่อ�
พ.ศ. 2551
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

นายเฮดลีีย์์เกิิดในสหรััฐฯ มีีพ่่อเป็็ นชาวปากีีสถานและแม่่เป็็ น
ชาวอเมริิ กันั เขากล่่าวว่่า ความเกลีียดชัังของตนที่่�มีีต่่ออิินเดีียเกิิด
ขึ้้ �นตั้้�งแต่่วัยั เด็็ก เมื่่�อโรงเรีียนของตนในปากีีสถานถููกเครื่่�องบิินทหาร
อิินเดีียทิ้้ �งระเบิิดในช่่วงสงครามระหว่่างประเทศอิินเดีียกัับปากีีสถาน
ใน พ.ศ. 2514
เอกสารของศาลระบุวา่ นายเฮดลีย์ไม่ได้ มีส่วนร่วมในการโจมตี
มุมไบ แต่บอกกับนายรานาในช่วงหลายเดือนต่อมาว่าตน “จะแก้ แค้ น
ชาวอินเดียเดี๋ยวนี้” ซึง่ นายรานาตอบว่าชาวอินเดียสมควรโดนแล้ ว
นายเฮดลีย์ยอมรับว่ามีความผิดฐานสมคบคิดในการฆาตกรรม
และถูกตัดสินจ�ำคุก 35 ปี ทังนี้
้ นายเฮดลีย์จะไม่ถกู ส่งตัวไปยังอินเดีย
เนื่องจากเป็ นส่วนหนึง่ ในข้ อตกลงจากการรับสารภาพ
ในจ�ำนวนผู้ก่อการร้ ายในมุมไบ 10 คน มีเพียงคนเดียวเท่านัน้
ที่รอดมาได้ และเข้ าสูก่ ารพิจารณาคดี ซึง่ ผู้ก่อการร้ ายคนดังกล่าวถูก
ตัดสินและได้ รับโทษประหารชีวิตในอินเดียด้ วยการแขวนคอ
IPD FORUM
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การตััดแต่่ง

เรื่่องราว

รัั ฐบาลจีีนส่่ งเสริิมวาระของพรรค
โดยการครอบงำ��หน่่ วยงานระดัับโลก
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

วโลกกำำ�ลัังจัับตามององค์์การอนามััยโลกที่่�ยอมจำำ�นนกัับแรง
กดดัันทางการเมืืองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน จากการที่่�เจ้้ า
หน้้ าที่่�จีีนพยายามปกปิิ ดต้้ นกำำ�เนิิดของไวรััสที่่�ระบาดไปทั่่�ว
โลก พร้้อมกัับคอยสอดส่่องฝ่่ายตรงข้้ ามทางการเมืืองของตน เจ้้ าหน้้ าที่่�
ขององค์์การอนามััยโลกแสดงความชื่่�นชมสาธารณรััฐประชาชนจีีนในที่่�
สาธารณะจนเกิินจำำ�เป็็ นเรื่่�องความโปร่่งใสด้้ านการต่่อสู้้�กัับไวรััสโคโรนา
แม้้ ว่า่ จะไม่่พอใจเป็็ นการส่่วนตััวจากการที่่�จีีนไม่่ยอมให้้ ข้้อมููลหลัังจาก
ที่่�มีีการตรวจพบโรคระบาดดัังกล่่าวในอู่่�ฮั่่น� ประเทศจีีน ทั้้�งนี้้ � เจ้้ าหน้้ าที่่�
ขององค์์การอนามััยโลกถึึงกัับกล่่าวโจมตีีประเทศต่่าง ๆ อย่่างรุุนแรงที่่�
สั่่�งห้้ ามไม่่ให้้ พลเมืืองจีีนเดิินทางเข้้ าประเทศ
รููปแบบหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้ �นเป็็ นวงกว้้ างในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีความละเอีียดอ่่อน
ด้้ านการปกครองและอุุตสาหกรรมทั่่�วโลก นั่่�นคืือ การที่่�เจ้้ าหน้้ าที่่�จีีน
หรืือตััวแทนเข้้ ารัับตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ในองค์์กรระหว่่างประเทศต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่
องค์์กรการบิินพลเรืือนและโทรคมนาคมไปจนถึึงองค์์กรสิิทธิิมนุุษยชน
แล้้ วชี้้ �นำำ�ให้้ หน่่วยงานเหล่่านั้้�นสนัับสนุนุ วาระทุุจริิตของจีีนอยู่่�บ่่อยครั้้�ง
"รััฐบาลจีีนไม่่เคยละอายในการใช้้ เครื่่�องมืือทุุกชนิิดที่่�ตนมีีเพื่่�อทำำ�ให้้
วาระของตนสำำ�เร็็จผล และองค์์กรระดัับ
โลกมีีบทบาทสำำ�คััญในวััตถุปร
ุ ะสงค์์นั้้ �น"
นายแดเนีียล วากเนอร์์ ประธานกรรมการ
บริิ หารของบริิ ษััทคันั ทรีี ริิ สก์์ โซลููชั่่น� กล่่าว
กัับ ฟอรััม นายวากเนอร์์ ซึ่่ง� เป็็ นนัักเขีียนที่่�
มีีผลงานตีีพิิมพ์์อย่่างแพร่่หลายในประเด็็น
เกี่่�ยวกัับกิิจการสาธารณะและทำำ�งานด้้ าน
การจััดการความเสี่่�ยงในอิินโดแปซิิฟิิก ได้้
สรุุปเป้้าหมายของจีีนไว้้ ว่า่ "รััฐบาลจีีนอยู่่�
ระหว่่างกระบวนการสร้้ างระเบีียบโลกอีีก

ทั่่�

นายเฉิิน สืือจง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุ ข
ไต้้หวััน (ขวาสุุ ด) สมาชิิกรััฐสภา และนัักเคลื่่อ� นไหว
จััดการแถลงข่่ าวเมื่่อ� เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เกี่่ย� วกัับความพยายามของไต้้หวัันในการเข้้าไปมีีส่่วน
ร่่ วมกัับองค์์ การอนามััยโลก รอยเตอร์์
10
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แบบตามโลกทััศน์์ที่่�ไม่่เหมืือนใครของตน ซึ่่ง� ยึึดผลประโยชน์์ของจีีนเป็็ น
ที่่�ตั้้ �ง ความน่่ากลััวคืือสถาบัันเหล่่านี้้ �ถููกจีีนบีีบให้้ ทำำ�ตามโดยที่่�ไม่่แม้้ แต่่
จะเข้้ าใจในสิ่่�งที่่�รััฐบาลจีีนกำำ�ลัังทำำ� โดยอาศััยช่่องโหว่่และความไม่่
สอดคล้้ องในกฎระเบีียบด้้ านการดำำ�เนิินงาน"

วิิดีีโอที่เ� ่ ป็็ นกระแสส่่งสััญญาณเตืือน

แม้้ หลายคนจะมองว่่าไต้้ หวัันประสบความสำำ�เร็็จอย่่างมากในการหยุุด
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 แต่่ก็็ยังั ถููกกีีดกัันไม่่ให้้ เข้้ าเป็็ นสมาชิิก
ขององค์์การอนามััยโลกเนื่่�องด้้ วยความสััมพัันธ์์ที่่�องค์์กรแห่่งนี้้ �มีีกัับจีีน
อิิทธิิพลของจีีนที่่�ครอบงำ��องค์์การอนามััยโลกกลายเป็็ นกระแสในเดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2563 เมื่่�อเจ้้ าหน้้ าที่่�ระดัับสูงู ขององค์์การอนามััยโลกไม่่
เพีียงเลี่่�ยงการตอบคำำ�ถามนัักข่่าวเกี่่�ยวกัับไต้้ หวััน แต่่ยังั วางหููใส่่เมื่่�อนััก
ข่่าวคนดัังกล่่าวถามคำำ�ถามนี้้ �ซ้ำำ �� วิิดีีโอบัันทึึกเหตุุการณ์์ดังั กล่่าวก่่อให้้
เกิิดเสีียงวิิพากษ์์ วิิจารณ์์ถึงึ หน่่วยงานนี้้ �ทั่่�วโลก
ในช่่วงกลางเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไต้้ หวัันมีีสถิิติผู้้�ป่
ิ ่ วย
โควิิด-19 อยู่่�ที่่� 455 รายและเสีียชีีวิิต 7 รายจากจำำ�นวนประชากร

เกืือบ 24 ล้้ านคน เจ้้ าหน้้ าที่่ไ� ต้้ หวัันโต้้ ว่า่ ไต้้ หวัันควรได้้ เข้้ าร่่วมการ
หารืือเรื่่�องการระบาดใหญ่่เนื่่�องจากมีีข้้ อมููลที่่เ� กี่่�ยวข้้ องจะบอกเล่่า เจ้้ า
หน้้ าที่่ส� าธารณสุุขไต้้ หวัันได้้ ส่ง่ อีีเมลถึึงองค์์การอนามััยโลกเมื่่อ� วัันที่่� 31
ธัันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่่อ� สอบถามข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ "คนไข้้ โรค
ปอดอัักเสบที่่อ� าการไม่่ตรงรููปแบบ" เมื่่อ� ไม่่ได้้ รัับคำำ�ตอบ ไต้้ หวัันจึึงดำำ�เนิิน
การคััดกรองสุุขภาพผู้้�โดยสารทุุกเที่่ย� วบิินที่่เ� ดิินทางมาจากอู่่�ฮั่่น� ในวััน
ดัังกล่่าวและเข้้ าควบคุุมโดยไม่่รีีรอเพื่่อ� ปกป้้องพลเมืืองของตน เมื่่อ� วัันที่่�
26 มกราคม พ.ศ. 2563 ไต้้ หวัันกลายเป็็ นเมืืองแรกที่่สั่่� ง� ห้้ ามเที่่ย� วบิิน
ขาเข้้ าจากอู่่�ฮั่่น� นอกจากการกัักตััวผู้้�เดิินทางตั้้�งแต่่เนิ่่�น ๆ ในช่่วงที่่มีี� การ
ระบาดของโรคดัังกล่่าวแล้้ ว มาตรการเกี่่�ยวกัับโควิิด-19 ของไต้้ หวัันยััง
ครอบคลุุมถึึงการเฝ้้าดููอาการผู้้�ที่่อ� ยู่่�ระหว่่างกัักตััวอย่่างใกล้้ ชิดิ
"เราหวัังว่่าบททดสอบจากโรคระบาดครั้้�งนี้้ � จะทำำ�ให้้ องค์์การอนามััย
โลกเข้้ าใจอย่่างแจ่่มแจ้้ งว่่าโรคระบาดไม่่มีีเส้้ นแบ่่งประเทศ ไม่่ควรมีี
ประเทศใดถููกทอดทิ้้ �งเพราะประเทศที่่�ถูกู ทอดทิ้้ �งจะกลายเป็็ นจุุดเสี่่�ยงได้้
... อีีกทั้้�งยัังไม่่ควรละเลยจุุดแข็็งของประเทศใด ๆ เพราะจุุดแข็็งนั้้�นอาจ
สร้้ างคุุณูปู การต่่อทั้้�งโลกได้้ " นายเฉิิน สืือจง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
สาธารณสุุขไต้้ หวััน กล่่าวในการแถลงข่่าว บีีบีีซีีรายงาน
ไต้้ หวัันประสบความสำำ�เร็็จในการควบคุุมไม่่ให้้ มีีผู้้�ติดิ เชื้้ �อไวรััส
โคโรนาภายในประเทศเป็็ นเวลา 5 เดืือน ตั้้�งแต่่กลางเดืือนเมษายน พ.ศ.
2563 ไปจนถึึงกลางเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� ต่่างจากประเทศ
เพื่่อ� นบ้้ านหลายแห่่ง จากรายงานของนิิตยสารออนไลน์์ เดอะดิิโพลแมต
ผู้้�ติิดเชื้้ �อทุุกรายที่่พ� บหลัังจากวัันที่่� 12 เมษายน หากไม่่ใช่่ผู้้� ที่่เ� ดิินทางมา
จากต่่างประเทศซึ่่ง� ได้้ รัับการตรวจพบเชื้้ �อในช่่วงกัักตััวตามข้้ อบัังคัับเป็็ น
เวลา 14 วััน ก็็จะเป็็ นกลุ่่�มที่่อ� ยู่่�บนเรืือของกองทััพเรืือไต้้ หวัันซึ่่ง� เดิินทาง
กลัับจากภารกิิจกระชัับไมตรีีที่่ป� าเลา เดอะดิิโพลแมตรายงาน

อย่่างไรก็็ตาม ข้้ อกัังขาเกี่่�ยวกัับการรัับมืือการระบาดใหญ่่ของ
องค์์การอนามััยโลกมีีมากกว่่าแค่่การกีีดกัันไต้้ หวััน การสอบสวนของดิิ
แอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส เปิิ ดเผยว่่า แม้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�ขององค์์การอนามััยโลก
จะให้้ การยกย่่องจีีนตลอดเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ในเรื่่�องการรัับมืือ
ด้้ านสาธารณสุุขที่่�รวดเร็็ว และการแบ่่งปัั นแผนที่่�พันั ธุุกรรมไวรััส "ใน
ทัันทีี" แต่่เจ้้ าหน้้ าที่่�ภายในองค์์การแห่่งนี้้ �กลัับร้้องเรีียนเป็็ นการส่่วนตััว
ว่่าไม่่ได้้ รัับข้้อมููลทางการแพทย์์อย่่างทัันท่่วงทีี โดยเจ้้ าหน้้ าที่่�จีีนปฏิิเสธ
ที่่�จะเปิิ ดเผยแผนที่่�พันั ธุุกรรมของไวรััสมรณะชนิิดนี้้ �นานกว่่าหนึ่่�งสััปดาห์์
หลัังจากที่่�ห้้องปฏิิบัติั กิ ารของรััฐบาลหลายแห่่งได้้ ถอดรหััสของไวรััส
อย่่างสมบููรณ์์ และไม่่แบ่่งปัั นรายละเอีียดที่่�จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับการออกแบบ
การทดสอบและวััคซีีน จากบัันทึึกของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส แสดงให้้
เห็็นว่่า เจ้้ าหน้้ าที่่�องค์์การอนามััยโลกไม่่พอใจที่่�จีีนไม่่ให้้ ความร่่วมมืือใน
ช่่วงเวลาที่่�น่า่ จะชะลอการระบาดให้้ ช้้าลงได้้
"ขณะนี้้ � เราอยู่่�ในขั้้�นที่่�จีีนส่่งข้้ อมููลให้้ เราเพีียง 15 นาทีีก่่อนที่่�
ข้้ อมููลนั้้�นจะปรากฏในช่่องซีีซีีทีีวีี" ดร. เกาเดน กาเลีีย เจ้้ าหน้้ าที่่�ระดัับ
สููงขององค์์การอนามััยโลกในจีีน กล่่าวในการประชุุมครั้้�งหนึ่่�งโดย
อ้้ างอิิงถึึงสถานีีวิิทยุโุ ทรทััศน์์กลางแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีนซึ่่ง� เป็็ น
รััฐวิิสาหกิิจ
องค์์การอนามััยโลกไม่่ได้้ ประกาศให้้ โควิิด-19 เป็็ นวาระฉุุกเฉิิน
ระดัับโลกจนกระทั่่�งวัันที่่� 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ในระหว่่างการ
ประชุุมที่่�นายทีีโดรส อััดฮานอม กีีบรีีเยซุุส ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การอนามััย
โลกจากเอธิิโอเปีี ยได้้ กล่่าวขอบคุุณจีีนอย่่างยิ่่�งที่่�ให้้ ความร่่วมมืือ "จริิ ง ๆ
แล้้ วเราควรแสดงความเคารพและขอบคุุณต่่อสิ่่�งที่่�จีีนกำำ�ลัังทำำ�" นายกีีบรีี
เยซุุสกล่่าว ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส "จีีนได้้ ทำำ�สิ่่ง� ที่่�เหลืือ
เชื่่�อในการจำำ�กััดการแพร่่เชื้้ �อไวรััสไปยัังประเทศอื่่�น"
ชาวเมืืองอู่่�ฮั่่�น ประเทศจีีน ซึ่่�งสวมหน้้ากาก ยืืนเข้้าแถวรอรัับการตรวจหาเชื้้�อไวรััส
โคโรนา นัักวิจิ ารณ์์ กล่่าวว่่ า เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณรััฐประชาชนจีีนไม่่ เปิิดเผยรายละเอีียด
เกี่่ย� วกัับความร้้ายแรงของการระบาดในอู่่�ฮั่่�นในช่่ วงแรก รอยเตอร์์

อิิทธิิพลในระดัับ นานาชาติิ
สาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้ รัับบทบาทผู้้�นำำ�ในองค์์กร
ปกครองระดัับโลกหลายสิิบแห่่ง โดยต่่อไปนี้้ �คืือ
ตำำ�แหน่่งที่่�มีีอิิทธิิพลมากที่่�สุดุ บางส่่วนซึ่่ง� ทำำ�หน้้ าที่่�
โดยผู้้�นำำ�ชาวจีีน

นายจ้้าว ฮู่่�หลิิน
เลขาธิิการสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่่ าง
ประเทศ

นางหลิ่่ว ฟาง
เลขาธิิการ
องค์์ การ
การบิินพลเรืื อน
ระหว่่ างประเทศ

นายทีีโดรส อััดฮานอม กีีบรีีเยซุุส ผู้้�อำ�ำ นวยการองค์์ การอนามััยโลก สวมหน้้ากาก
หลัังออกจากพิิธีีการในเจนีีวาเมื่่อ� เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2563 นายกีีบรีีเยซุุสถููก
วิิพากษ์์ วิจิ ารณ์์ อย่่ างหนัักเกี่่ย� วกัับการรัับมืือการแพร่่ ระบาดของโควิิด-19 ของ
องค์์ การอนามััยโลก เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้�อิิมเมจ

นายกีีบรีีเยซุุสได้้ รัับเลืือกให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ในองค์์การอนามััย
โลกเมื่่�อ พ.ศ. 2560 โดยเอาชนะคู่่�แข่่งจากสหราชอาณาจัักรด้้ วย
การวิ่่�งเต้้ นอย่่างหนัักจากรััฐบาลจีีนและรััฐในแอฟริิ กาประมาณ 50
รััฐ นายกีีบรีีเยซุุสเคยทำำ�งานอย่่างใกล้้ ชิิดกัับจีีนในขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขเอธิิโอเปีี ย ในช่่วงเวลาที่่�ประเทศ
กู้้�ยืืมเงิินหลายพัันล้้ านจากจีีน นัักวิิเคราะห์์หลายรายชี้้ �ว่่า นายกีีบรีี
เยซุุสทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นตััวแทนของจีีนหลัังจากกลายเป็็ นผู้้�นำำ�ขององค์์การ
อนามััยโลก เพีียงไม่่กี่่�เดืือนหลัังจากเข้้ ารัับตำำ�แหน่่ง นายกีีบรีีเยซุุสก็็ได้้
แต่่งตั้้�งให้้ นายโรเบิิร์์ต มููกาเบ อดีีตผู้้�นำำ�เผด็็จการของซิิมบัับเวซึ่่ง� เป็็ นผู้้�
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนชื่่�อกระฉ่่อน เป็็ นทููตสันั ตวไมตรีี แต่่นายกีีบรีีเย
ซุุสก็็ยอมถอยหลัังจากที่่�เกิิดเสีียงคััดค้้ านจากนานาชาติิอย่่างหนััก
"นัักการทููตกล่่าวว่่า การแต่่งตั้้�งนายมููกาเบเป็็ นการตอบแทน
ทางการเมืืองที่่�นายทีีโดรส อััดฮานอม กีีบรีีเยซุุส ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การ
อนามััยโลกชาวแอฟริิ กันั คนแรก มอบให้้ แก่่จีีนซึ่่ง� เป็็ นพัันธมิิตรกับั นาย
มููกาเบมาอย่่างยาวนาน และให้้ แก่่รััฐแถบแอฟริิ กาอีีกประมาณ 50 รััฐ
ที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุนุ ตนในช่่วงเลืือกตั้้�งเมื่่�อต้้ นปีีนี้้ �" นางรีีเบกกา ไมเยอร์์ ส
นัักเขีียนคอลััมน์์ เขีียนในหนัังสืือพิิมพ์์เดอะซัันเดย์์ไทมส์์ของสหราช
อาณาจัักรเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2560
การที่่�องค์์การอนามััยโลกมีีท่่าทีีคล้้ อยตามรััฐบาลจีีนในช่่วงที่่�มีีการ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ย่่อมก่่อให้้ เกิิดผลตามมา สหรััฐอเมริิ การะงัับ
การสมทบเงิินช่่วยเหลืือให้้ แก่่องค์์กรด้้ านสุุขภาพแห่่งนี้้ �เป็็ นเวลา 60
วัันในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ในระหว่่างการสืืบสวนซึ่่ง� เจ้้ าหน้้ าที่่�
เรีียกว่่า การปกปิิ ดข้้ อมููลและการจััดการวิิกฤติิที่่�ผิิดพลาด โดยสหรััฐฯ
ได้้ ถอนตััวออกจากองค์์กรด้้ านสุุขภาพแห่่งนี้้ �อย่่างเป็็ นทางการเมื่่�อต้้ น
เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่่�
ประชุุมสมััชชาอนามััยโลกได้้ อนุุมัติั กิ ารตรวจสอบอิิสระเกี่่�ยวกัับการ
รัับมืือกัับไวรััสที่่�มีีการประสานงานกัับองค์์การอนามััยโลก ซึ่่ง� รวมถึึง
แหล่่งที่่�มาของไวรััส และการติิดต่่อไปสู่่�มนุุษย์์

ผลกระทบทั่่ว� โลก

นายวากเนอร์์ กล่่าวว่่า การที่่�จีีนสามารถก้้ าวขึ้้ �นสู่่�ตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ใน
องค์์กรระดัับโลกนั้้�นเป็็ นกุุญแจสำำ�คััญในการส่่งเสริิ มการบอกเล่่าเรื่่�อง
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ราวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ ในหลายกรณีี จีีนใช้้ การสร้้ างอิิทธิิพลที่่�เกิิน
ตััวเมื่่�อเทีียบกัับการลงทุุนทางการเงิิน "แม้้ ว่า่ รััฐบาลจีีนจะไม่่ได้้ ถืือหุ้้�น
ในองค์์กรพหุุภาคีีส่่วนใหญ่่เท่่ากัับระดัับของสหรััฐฯ ญี่่�ปุ่่� น และบาง
ประเทศในยุุโรป แต่่รััฐบาลจีีนก็็ใช้้ ความเป็็ นสมาชิิกในองค์์กรเหล่่านั้้�น
ทดแทนช่่องว่่างดัังกล่่าวผ่่านการใช้้ อิิทธิิพลที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น" นายวากเนอร์์
กล่่าว "เช่่น จีีนเป็็ นผู้้�นำำ�หน่่วยงานย่่อยขององค์์การสหประชาชาติิ
4 แห่่งซึ่่ง� มากกว่่าประเทศสมาชิิกอื่่�น ๆ และใช้้ อิิทธิิพลอย่่างมากใน
กระบวนการตััดสิินใจของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาแบบพหุุภาคีี ซึ่่ง� มาก
เกิินกว่่าการถืือหุ้้�นที่่�มีีอยู่่�จะทำำ�ได้้
จีีนดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ในองค์์กรปกครองระหว่่างประเทศหลายสิิบ
แห่่งและมีีตำำ�แหน่่งระดัับสูงู ในสหภาพโทรคมนาคมระหว่่างประเทศ
องค์์การการบิินพลเรืือนระหว่่างประเทศ องค์์การพััฒนาอุุตสาหกรรม
รวมถึึงองค์์การอาหารและการเกษตรขององค์์การสหประชาชาติิ
นายวากเนอร์์ อธิิบายว่่า การที่่�องค์์การอนามััยโลกออกมาโต้้ แย้้ งก็็
เป็็ นตััวอย่่างหนึ่่�งเกี่่�ยวกัับอิิทธิิพลของรััฐบาลจีีนที่่�มีีมากกว่่าการลงทุุน
หลายเท่่า ข้้ อมููลสาธารณะแสดงให้้ เห็็นว่่า เมื่่�อปลาย พ.ศ. 2562
จีีนได้้ บริิจาคเงิินมููลค่่า 86 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.5 พััน
ล้้ านบาท) ให้้ แก่่องค์์การอนามััยโลก ในขณะที่่�สหรััฐฯ บริิ จาคเงิินให้้
มากกว่่านั้้�น 10 เท่่า นั่่�นคืือ 893 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.6
หมื่่�นล้้ านบาท) แต่่กระนั้้�น อิิทธิิพลของรััฐบาลจีีนกลัับครอบงำ��ทั่่ว� ทั้้�ง
หน่่วยงานแห่่งนี้้ � "ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกต่่างยอมรัับว่า่ รััฐบาลจีีนมีี
ความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้ �นในด้้ านเศรษฐกิิจ การเมืือง และการทููต ซึ่่ง� สิ่่�งนั้้�น
ช่่วยรััฐบาลจีีนได้้ มากในการชกข้้ ามรุ่่�น" นายวากเนอร์์ กล่่าว

"ประเทศต่่ าง ๆ ทั่่�วโลกต่่ างยอมรัั บว่่ า
รัั ฐบาลจีีนมีีความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้น� ใน
ด้้ านเศรษฐกิิจ การเมืือง และการทููต 
ซึ่่�งสิ่่�งนั้้�นช่่ วยรัั ฐบาลจีีนได้้ มากใน
การชกข้้ ามรุ่� ่ น"
~ นายแดเนีียล วากเนอร์์ ประธานกรรมการบริิหารบริิษััท
คัันทรีี ริิสก์์ โซลููชั่่น�

นายหลี่่ หยง
ผู้้� อำ�ำ นวยการ
องค์์ การพััฒนา
อุุตสาหกรรมแห่่ ง
สหประชาชาติิ

การบอกเล่่าเรื่�อ่ งราวอีีกแบบ

เมื่่�อกล่่าวถึึงสิ่่�งที่่�อาจเป็็ นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน จีีนก็็สามารถสร้้ าง
เส้้ นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ชาวมุุสลิมิ อุุยกููร์์ที่่�ถูกู ขัังอยู่่�ในที่่�ที่่�เรีียก
ว่่าค่่ายปรัับทัศั นคติิขึ้้ �นมาใหม่่ได้้ อิิทธิิพลของจีีนเริ่่� มถููกจัับตามองมาก
ขึ้้ �นในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เมื่่�อรััฐบาลจีีนใช้้ อำำ�นาจทางการ
เมืืองและเศรษฐกิิจสร้้างผลกระทบต่่อความเป็็ นกลางของหน่่วยงาน
ในองค์์การสหประชาชาติิ ทููต 37 คน ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่มาจากแอฟริิ กา
และตะวัันออกกลาง เขีียนจดหมายถึึงคณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
สหประชาชาติิ โดยให้้ ความเห็็นไปในเชิิงบวกเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่
ชาวอุุยกููร์์ของจีีน โดยไม่่สนใจข้้ อเท็็จจริิงที่่�ว่า่ หลายประเทศจะวิิพากษ์์
วิิจารณ์์รััฐบาลจีีนเกี่่�ยวกัับการคุุมขัังคนจำำ�นวนมาก กล่่าวคืือ มีีชาวอุุย
กููร์์ถึงึ 1 ล้้ านคนที่่�ถูกู ควบคุุมตััวไว้้ รวมทั้้�งการที่่�รััฐบาลจีีนพยายาม
ทำำ�ลายวััฒนธรรมพื้้ �นเมืืองและความเชื่่�อทางศาสนาของผู้้�ที่่�ถูกู คุุมขััง
เหล่่านั้้�น
จดหมายดัังกล่่าวจ่่าหน้้ าถึึงประธานคณะมนตรีีในเจนีีวาและ
สำำ�นัักงานข้้ าหลวงใหญ่่สิทธิ
ิ ิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ โดยระบุุว่า่
ความพยายามในการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ ายและการขจััดแนวคิิดหััว
รุุนแรงของจีีนนั้้�นประสบความสำำ�เร็็จ แต่่มีีอีีก 22 ประเทศซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่
เป็็ นประเทศตะวัันตก ร่่วมลงนามในจดหมายฉบัับหนึ่่�งก่่อนหน้้ านั้้�น
หลายวััน เพื่่�อเรีียกร้้องให้้ องค์์กรระดัับโลกแห่่งนี้้ �สืืบสวนการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนของรััฐบาลจีีนในเขตซิินเจีียง "หากยัังคงฝืื นทนและเพิิกเฉย
ต่่อการที่่�จีีนเข้้ าแทรกซึึมในคณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
ต่่อไป ผู้้�คนก็็จะกัังขาว่่าคณะมนตรีีนี้้ �ยัังมีีความเป็็ นกลางอย่่างแท้้ จริิง

นายฉูู ตงหยูู
ผู้้� อำ�ำ นวยการ
องค์์ การอาหารและ
การเกษตร
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รััฐบาลจีีนใช้้อำำ�นาจวิ่่�งเต้้นภายในองค์์ การ
สหประชาชาติิ เพื่่อ� เปลี่่ย� นให้้การละเมิิด
สิิ ทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในค่่ ายปรัับ
ทััศนคติิกลายเป็็นกิิจการต่่ อต้้านการก่่ อการ
ร้้าย โดยค่่ ายนี้้�ตั้้�งอยู่่�ในเขตซิินเจีียงทาง
ตะวัันตกเฉีียงเหนืือของจีีน เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้�อิิมเมจ

นาย เมิ่่ง หงเหว่่ย
อดีีตประธานตำำ�รวจสากล

อยู่่�หรืือไม่่" นายดิิลซััต ราซิิต โฆษกของสภาอุุยกููร์์โลกของชาวอุุยกููร์์
พลััดถิ่่�นกล่่าว ตามรายงานของวอยซ์์ออฟอเมริิ กา

อิิทธิพิ ลในอุุตสาหกรรม

นายจิิน ลี่่ฉวิิน
ผู้้� ว่่าการและประธาน
ธนาคารเพื่่�อการลงทุุน
โครงสร้้างพื้้�นฐานแห่่ ง
เอเชีีย
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ผู้้�สัังเกตการณ์์ประเทศจีีนให้้ ความเห็็นว่่า การตััดแต่่งเรื่่�องราวของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนขยายขอบเขตไปไกลกว่่าประเด็็นด้้ านสุุขภาพ
และสิิทธิิมนุุษยชน "จีีนได้้ ใช้้ อำำ�นาจครอบงำ��ที่่�ตนมีีในองค์์การการบิิน
พลเรืือนระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� รวมถึึงบทบาทของชาวจีีนในตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�
ที่่�สำำ�คัญ
ั เพื่่�อลดความสำำ�คััญของไต้้ หวัันโดยปฏิิเสธไม่่อนุุญาตให้้ เข้้ า
ร่่วมการประชุุมต่่าง ๆ" นายฮััล แบรนด์์ส ศาสตราจารย์์พิิศิษิ ฐ์์ เฮนรี่่�
เอ. คิิสซิิงเจอร์์ ด้้ านกิิจการทั่่�วโลกจากวิิทยาลััยนานาชาติิศึกึ ษาขั้้�นสููง
จอห์์นส์์ ฮอปกิินส์์ เขีียน ในบทความแสดงความคิิดเห็็นชิ้้ �นหนึ่่�งที่่�เขีียน
ให้้ บลูมู เบิิร์์ก นายแบรนด์์ยังั ชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า หลัังจากที่่�อดีีตเจ้้ าหน้้ าที่่�ชาว
จีีนคนหนึ่่�งได้้ รัับเลืือกให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขาธิิการสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่่างประเทศแห่่งสหประชาชาติิใน พ.ศ. 2557 องค์์กรแห่่งนี้้ �ก็็กลัับ
เป็็ นมิิตรกับั โครงการเส้้ นทางสายไหมทางดิิจิิทัลั ของรััฐบาลจีีนอย่่าง
มาก ซึ่่ง� โครงการดัังกล่่าวมุ่่�งที่่�จะครอบครองเครืือข่่ายโทรคมนาคม
ขั้้�นสููงของโลกและทำำ�ให้้ อิินเทอร์์ เน็็ตเอื้้ �อต่่อการควบคุุมแบบอำำ�นาจ
เบ็็ดเสร็็จมากยิ่่�งขึ้้ �น
ผู้้�ให้้ บริิการเครืือข่่ายไร้้สายแบบรััฐวิิสาหกิิจ 3 แห่่งของจีีน ประกอบ
ด้้ วย บริิษััทไชน่่าโมบายล์์ ไชน่่ายููนิคิ อร์์ น และไชน่่าเทเลคอม เปิิ ด
ตััวแพ็็กเกจการสมััครสมาชิิก 5 จีีในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้้�ให้้
บริิการเครืือข่่ายไร้้สายดัังกล่่าวโฆษณาว่่า จะเรีียกเก็็บเงิินจากลููกค้้ า
ตามความเร็็วแทนตามจำำ�นวนอิินเทอร์์ เน็็ตที่่ใ� ช้้ โดยสััญญาว่่าจะนำำ�การ
ปฏิิวัติั ทิ างเทคโนโลยีีมาสู่่�ผู้้�ใช้้ ซึ่่ง� ผู้้�ที่่เ� ป็็ นสมาชิิกอิินเทอร์์ เน็็ตจะได้้ จ่า่ ย
เงิินเพีียง 45 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1,354 บาท) ต่่อเดืือนเท่่านั้้�น
นัักวิิชาการจำำ�นวนมากที่่�ศึกึ ษาความพยายามที่่�จะเป็็ นยัักษ์์ ใหญ่่
ด้้ านโทรคมนาคมของจีีน มองเห็็นบางสิ่่�งที่่�น่า่ กลััวกำำ�ลัังเกิิดขึ้้ �นมากกว่่า
อิินเทอร์์ เน็็ตที่่�รวดเร็็วและราคาถููก เป้้าหมายด้้ านโทรคมนาคมและ
ไซเบอร์์ ของจีีน "มีีความเป็็ นภููมิิรััฐศาสตร์์ ที่่�เปิิ ดกว้้ าง" ดร. จอห์์น เฮม
มิิงส์์ รองศาสตราจารย์์ที่่�ศูนู ย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ
เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง เขีียน ในบทความประจำำ�เดืือนมีีนาคม
พ.ศ. 2563 ที่่�เขีียนให้้ นิิตยสารเดอะเนชั่่น� แนลอิิ นเทอเรสต์์ ดร. เฮม
มิิงส์์กล่่าวว่่า โครงการโครงสร้้ างพื้้ �นฐานทางดิิจิิทัลั ของรััฐบาลจีีนที่่�
ขยายขอบเขตออกไปทั่่�วยุุโรปและอิินโดแปซิิฟิิก จะมีี "ผลต่่อชีีวิิตจริิง

ของผู้้�คนที่่�อาศััยในระบบดัังกล่่าว ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อระบบการปกครอง
และอำำ�นาจรััฐจากข้้ อมููล"
ดร. เฮมมิิงส์์กล่่าวว่่า โครงสร้้ างพื้้ �นฐานไม่่ใช่่สิ่่ง� เดีียวที่่�น่า่ กัังวล แต่่
ยัังรวมถึึงการฝึึ กอบรมที่่�จีีนส่่งออกผ่่านโครงสร้้ างพื้้ �นฐานเหล่่านั้้�นด้้ วย
รััฐบาลจีีนกำำ�ลัังขายสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า เทคโนโลยีีเมืืองอััจฉริิ ยะ ให้้ เมืืองต่่าง ๆ
ทั่่�วโลก เทคโนโลยีีดัังกล่่าวสร้้ างขึ้้ �นจากเครืือข่่าย 5 จีี โดยรวบรวม
ข้้ อมููลที่่�แตกต่่างกัันจากแหล่่งต่่าง ๆ มา "สร้้ างแพลตฟอร์์ มแลกเปลี่่�ยน
ข้้ อมููลแบบรวมศููนย์์ที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อปฏิิบัติั กิ ารในแต่่ละวััน" ของทุุกสิ่่�ง ตั้้�งแต่่
ผู้้�ผลิิตในอุุตสาหกรรมและบริิ ษััทพลัังงานไปจนถึึงระบบการรัักษาความ
ปลอดภััยของรััฐบาล ดร. เฮมมิิงส์์เขีียน "จุุดมุ่่�งหมายคืือ การผสานรวม
ที่่�ดีีขึ้้ �นและดำำ�เนิินการได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพของเมืืองจะช่่วยยกระดัับ
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและส่่งเสริิ มการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต ซึ่่ง�
เป็็ นเทคโนโลยีีที่่�เป็็ นความหวัังของนครหลายแห่่งในเอเชีียใต้้ ที่่�ซึ่่ง� การ
เติิบโตของจำำ�นวนประชากรทำำ�ให้้ เกิิดเมืืองใหม่่ที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว"
ดร. เฮมมิิงส์์กล่่าว
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น รััฐบาลจีีนยัังส่่งออกค่่านิิยมด้้ วย โดยการฝึึ กอบรมผู้้�
ที่่�จะใช้้ เทคโนโลยีีดัังกล่่าวเกี่่�ยวกัับวิิธีีจัดั การข้้ อมููลอภิิพันั ธุ์์�ในด้้ าน "การ
จััดการความคิิดเห็็นสาธารณะ" ตามรายงานของฟรีีดอมเฮาส์์ใน พ.ศ.
2561 เช่่น บริิ ษััทโทรคมนาคมจีีน แซททีีอีี ได้้ ช่ว่ ยเวเนซุุเอลาดำำ�เนิิน
การตรวจตราพลเมืืองและควบคุุมประชากรผ่่านระบบบััตรประจำำ�ตััว
ประชาชนอััจฉริิ ยะ โดยบััตรดังั กล่่าวจะเชื่่�อมข้้ อมููลกัับดาวเทีียมจีีนและ
จััดเก็็บข้้อมููลสถานที่่� ข้้ อมููลทางการเงิิน ธุุรกรรมธนาคาร และแม้้ แต่่
บัันทึึกการเลืือกตั้้�ง "รััฐบาลใช้้ บัตรดั
ั งั กล่่าวเพื่่�อควบคุุมการเข้้ าถึึงผล
ประโยชน์์สาธารณะ" ดร. เฮมมิิงส์์เขีียน

คำำ�เตืือน

เป็็ นเวลาหลายทศวรรษที่่ผู้้�นำำ�
� ในสหรััฐฯ และมหาอำำ�นาจตะวัันตกอื่่น� ๆ
พยายามโน้้ มน้้ าวรััฐบาลจีีนที่่ส� งวนท่่าทีีให้้ เข้้ าร่่วมองค์์กรระหว่่าง
ประเทศ โดยมีีแนวคิิดว่่า การให้้ จีีนได้้ สมาคมกัับรููปแบบของการ
ปกครองที่่มีี� ความรัับผิดิ ชอบ จะทำำ�ให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่จี� ีนตระหนัักว่่าสามารถ

เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจในลั่่ว� หยาง ประเทศจีีน แสดงแว่่ นตาอััจฉริิยะที่่�ทำ�ำ งานด้้วยปััญญา
ประดิิษฐ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญบางรายเกรงว่่ า สาธารณรััฐประชาชนจีีนอาจส่่ งออกเทคโนโลยีีการ
เฝ้้าระวัังผ่่ านการมีีส่่วนร่่ วมในองค์์ กรการปกครองระหว่่ างประเทศ รอยเตอร์์

ประสบความสำำ�เร็็จในระบบดัังกล่่าวได้้ นายแบรนด์์สเขีียน ซึ่่ง� แนวทาง
ดัังกล่่าวก็็ให้้ ผลดีีในช่่วงเริ่่�มต้้ น จากประเทศที่่เ� คยหลบเลี่่ย� งองค์์กร
ระหว่่างประเทศ ได้้ กลายเป็็ นหนึ่่�งในผู้้�มีีส่่วนร่่วมที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ ในภารกิิจ
รัักษาสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� รััฐบาลจีีน
ถููกโจมตีีในองค์์การสหประชาชาติิหลัังจากการสัังหารหมู่่�ที่จั่� ตุั รัุ ัสเทีียนอััน
เหมิินใน พ.ศ. 2532 รััฐบาลจีีนก็็เริ่่�มเห็็นว่่า บทบาทของตนในองค์์กรดััง
กล่่าวคืือการปกป้้องอำำ�นาจครอบงำ��ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในประเทศ
และการเพิ่่�มอิิทธิิพลของพรรคในต่่างประเทศ นายแบรนด์์สเขีียน
นายแบรนด์์สกล่่าวกัับ ฟอรััม ว่่า รััฐบาลจีีนใช้้ บทบาทของตนใน
คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิและหน่่วยงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ
ในการทำำ�สองสิ่่�ง ได้้ แก่่ "หนึ่่�ง เพื่่�อปกป้้องรััฐบาลจีีนจากการตรวจ
สอบการละเมิิดในประเทศของตน และสอง สนัับสนุนุ ให้้ มีีการส่่งเสริิ ม
แนวคิิดที่่�ไม่่ถูกู ต้้ องเกี่่�ยวกัับสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนซึ่่ง� เน้้ นย้ำำ �� "ความราบรื่่� น
กลมกลืืนทางสัังคม" และอธิิปไตยของรััฐเผด็็จการ สิ่่�งที่่�กล่่าวมาเป็็ นทั้้�ง
ปฏิิบัติั กิ ารเชิิงรัับ เพื่่�อป้้องกัันการแทรกแซงกิิจการภายในประเทศของ
จีีน และปฏิิบัติั กิ ารเชิิงรุุก เพื่่�อเปลี่่�ยนโลกให้้ เอื้้ �อต่่อการเผยแพร่่แนวคิิดที่่�
ไม่่เป็็ นธรรมมากขึ้้ �น" นายแบรนด์์สกล่่าว
การยอมให้้ รััฐบาลจีีนทำำ�ตามเป้้าหมายเหล่่านี้้ �ได้้ สำำ�เร็็ จอาจต้้ อง
จ่่ายด้้ วยราคาที่่�สูงู "สหรััฐอเมริิ กาและพัันธมิิตรประชาธิิปไตยได้้ ดำำ�เนิิน
การมานาน เพื่่�อปรัับสภาพแวดล้้ อมทั่่�วโลกให้้ ระบอบประชาธิิปไตย
แพร่่หลายมากที่่�สุดุ และเป็็ นรููปแบบการปกครองที่่�เข้้ มแข็็งที่่�สุดุ รวมทั้้�ง
มีีการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างกว้้ างขวาง" นายแบรนด์์สกล่่าว "หาก
รััฐบาลจีีนประสบความสำำ�เร็็จในการส่่งเสริิ มการเผยแพร่่บรรทัดั ฐาน
ของจีีนที่่�ไม่่เป็็ นธรรม ก็็จะเกิิดโลกที่่�แนวคิิดเกี่่�ยวกัับสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนใน
แบบอเมริิ กาอ่่อนแอ ระบอบประชาธิิปไตยแพร่่หลายน้้ อยลง และลััทธิิ
อำำ�นาจนิิยมเพิ่่�มสููงขึ้้ �น" o
IPD FORUM
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การดำำ�เนิินการ

ป้้องปราม
อิินโดแปซิิฟิิก
ใน

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

การต่่อต้้านการรุุ กรานของจีีน ผ่่านการเป็็ นพัันธมิิตรอย่่างเหนีียวแน่่นของออสเตรเลีีย
สหรััฐฯ และประเทศที่่�มีีอุุดมการณ์์เดีียวกััน
นายแอชลีีย์์ ทาวน์์เชนด์์ และ ดร. เดวิิด ซานโตโร

ใ

นอิินโดแปซิิฟิิกที่่�มีีการแข่่งขัันกัันสููงขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ออสเตรเลีีย
สหรััฐอเมริิ กา ตลอดจนพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนในระดัับภูมิู ิภาคต่่าง
ต้้ องเผชิิญกับั ความท้้ าทายทางยุุทธศาสตร์์ มากมายที่่�ตัดั ผ่่านไปทั่่�ว
ทุุกระดัับของพื้้ �นที่่�ที่่�มีีการแข่่งขัันแห่่งนี้้ � การแข่่งขัันเชิิงยุุทธศาสตร์์
ยุุคใหม่่กำำ�ลังั แผ่่ขยายออกไป ซึ่่ง� มีีแรงผลัักดัันมาจากการใช้้ การบีีบ
บัังคัับในหลายมิิติขิ องสาธารณรััฐประชาชนจีีน เพื่่�อไล่่ตามเป้้าหมาย
ในการเป็็ นมหาอำำ�นาจผู้้�ครองภููมิิภาคแห่่งนี้้ �แทนที่่�สหรััฐฯ สิ่่�งเดิิมพัันคืือ
เสถีียรภาพและความสงบเรีียบร้้ อยในแบบอิินโดแปซิิฟิิกซึ่่ง� ก่่อร่่างสร้้ าง
ขึ้้ �นจากอำำ�นาจของสหรััฐฯ กัับกฎระเบีียบและบรรทััดฐานที่่�มีีมาอย่่าง
ยาวนาน ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้ �เริ่่� มไม่่มั่่น� คงขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ
ความท้้ าทายที่่�รััฐบาลจีีนก่่อขึ้้ �นในภููมิิภาคนี้้ �ดำำ�เนิินอยู่่�ในหลายมิิติิ
โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนผ่่านยุุทธศาสตร์์ แบบร่่วมใจกัันทั้้�งชาติิ ในพื้้ �นที่่�
สีีเทาระหว่่างสัันติิภาพกัับสงคราม ยุุทธวิิธีีต่่าง ๆ เช่่น การบีีบบัังคัับ
ทางเศรษฐกิิจ การแทรกแซงต่่างชาติิ การใช้้ กองทััพพลเรืือนควบคู่่�ไป
กัับสงครามทางการเมืือง ได้้ กลายมาเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�รััฐบาลจีีนเลืือกใช้้
เพื่่�อทำำ�ให้้ สถานะทางภููมิิยุทุ ธศาสตร์์ ที่่�เป็็ นอยู่่�เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงทีี
ละน้้ อย ความพยายามเหล่่านี้้ �ประกอบด้้ วยอำำ�นาจทางทหารแบบเดิิม
ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ วของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและขอบเขตการดำำ�เนิิน
การที่่�ขยายพื้้ �นที่่�ขึ้้ �นในอิินโดแปซิิฟิิก ทั้้�งหมดนี้้ �เกิิดขึ้้ �นภายใต้้ เงาของ
การปรัับปรุุงนิิวเคลีียร์์ ให้้ ทันั สมััยของรััฐบาลจีีนที่่�มีีมาอย่่างยาวนาน
และความพยายามให้้ ได้้ มาซึ่่ง� ข้้ อได้้ เปรีียบในการแข่่งขัันใหม่่ ๆ ด้้ าน
เทคโนโลยีีทางยุุทธศาสตร์์ ที่่�เกิิดใหม่่
ในการเสริิมสร้้ างการป้้องปราม การป้้องกััน และการต่่อต้้ านการบีีบ
บัังคัับในระดัับภูมิู ภิ าคโดยคำำ�นึึงถึึงความท้้ าทายเหล่่านี้้ � ออสเตรเลีียและ
สหรััฐฯ จะต้้ องดำำ�เนิินงานโดยอิิสระ โดยร่่วมมืือกััน และโดยร่่วมกัับหุ้้� น
ส่่วนที่่มีีอุ
� ดุ มการณ์์เดีียวกััน เพื่่อ� พััฒนายุุทธศาสตร์์ ที่มีี�่ การบููรณาการ
มากขึ้้ �นสำำ�หรัับภูมิู ภิ าคอิินโดแปซิิฟิิก และพััฒนาหนทางใหม่่ ๆ ในการนำำ�
ความเป็็ นพัันธมิิตรไปใช้้ เพื่่อ� สนัับสนุนุ วััตถุปร
ุ ะสงค์์เหล่่านี้้ � ซึ่่ง� วาระนี้้ �ได้้ รัับ
การสนัับสนุนุ อย่่างกว้้ างขวางจากรััฐบาลออสเตรเลีียและรััฐบาลสหรััฐฯ
อย่่างไรก็็ตาม การทำำ�ให้้ มีีการประสานงานเพิ่่�มขึ้้ �นในด้้ าน
ยุุทธศาสตร์์ การป้้องปรามระหว่่างสหรััฐฯ กัับออสเตรเลีียที่่�เป็็ นพัันธมิิตร
กัันนั้้�นไม่่ใช่่ภารกิิจที่่�ง่า่ ย แม้้ ว่า่ รััฐบาลออสเตรเลีียกัับรััฐบาลสหรััฐฯ จะ
มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์ทางยุุทธศาสตร์์ ที่่�คาบเกี่่�ยวกััน แต่่ผลประโยชน์์และการ
รัับรู้้� เกี่่�ยวกัับภัยั คุุกคามจากจีีนของทั้้�งสองประเทศกลัับไม่่เท่่ากััน เพราะ
แต่่ละประเทศมีีขีีดความสามารถ ลำำ�ดัับความสำำ�คััญด้้านนโยบาย และ

ความอดทนในการยอมรัับค่า่ ใช้้ จ่า่ ยและความเสี่่�ยงที่่�ต่า่ งกััน ความ
พยายามในการนำำ�การป้้องปรามไปใช้้ จริิงต้้ องดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
และต้้ องอยู่่�บนพื้้ �นฐานของการเจรจาแบบพัันธมิิตรที่่�แข็็งแกร่่ง

สมาชิิกกองทััพอากาศออสเตรเลีีย กองทััพอากาศสหรััฐฯ และกองกำำ�ลังั ป้้ องกัันตนเองทาง
อากาศญี่่�ปุ่่� น เข้้าร่่ วมการจำำ�ลองการใช้้กระสุุ นจริิงระหว่่ างการฝึึกดีีเฟนเดอร์์ แปซิิฟิิก
20-1 ที่่�ศููนย์์ ฝึึกภููมิิภาคแปซิิฟิิกใกล้้กัับฐานทััพอากาศแอนเดอร์์ เซน เกาะกวม
จ.อ. เซด แวดเนส/กองทััพอากาศสหรััฐฯ

การเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วม

ออสเตรเลีียและสหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมในการป้้องปราม
และป้้องกัันในอิินโดแปซิิฟิิกที่่�มีีการแข่่งขัันกัันมากขึ้้ �น การพััฒนา
แนวทางแบบบููรณาการและแบบผสมผสานในการป้้องปรามการ
บีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทา สงครามทางการเมืือง การใช้้ ประโยชน์์ทาง
เศรษฐกิิจ ภััยคุุกคามทางทหาร และแรงกดดัันด้้ านนิิวเคลีียร์์ ควรเป็็ นสิ่่�ง
สำำ�คััญสูงู สุุดสำำ�หรัับความเป็็ นพัันธมิิตร
การที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนตั้้�งใจจะใช้้ การบีีบบัังคัับเพื่่�อให้้ ได้้ มาซึ่่ง�
อำำ�นาจในระดัับภูมิู ิภาคนั้้�น ทำำ�ให้้ จีีนต้้ องแข่่งขัันกัับประเทศต่่าง ๆ
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�ต้้องการรัักษาความสงบเรีียบร้้ อยทาง
ยุุทธศาสตร์์ ที่่�ทุกุ ประเทศมีีเสรีีภาพในการใช้้ อำำ�นาจอธิิปไตย
การแข่่งขัันนี้้ �ดำำ�เนิินอยู่่�ในหลายมิิติิ โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้
การต่่อสู้้�ด้้วยการสร้้ างอิิทธิิพลโน้้ มน้้ าว ปฏิิบัติั กิ ารด้้ านข้้ อมููล และ
สงครามทางการเมืืองรููปแบบอื่่�น ๆ ในระดัับต่ำำ�� ใช้้ ยุทุ ธวิิธีีพื้้ �นที่่�สีีเทา ใช้้
IPD FORUM
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การรัักษาดุุลอำำ�นาจที่่�เหมาะสมในอิินโดแปซิิ ฟิิกจะต้้องพึ่่ง� พาความสามารถ
ของสหรััฐฯ และพัันธมิิตรมากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ ในการประสานงานกัับกองทััพ
แบบดั้้�งเดิิมตามวััตถุุประสงค์์การป้้ องปรามร่่วมกััน
ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ การโจมตีีทางไซเบอร์์ และการปกครองแบบ
บีีบบัังคัับในระดัับกลาง ตลอดจนใช้้ ภัยั คุุกคามทางทหารแบบดั้้�งเดิิม
และความหวาดกลััวต่่อการยกระดัับยุทุ ธศาสตร์์ นิิวเคลีียร์์ ในระดัับสูงู
แนวทางพื้้ �นฐานของจีีนคืือการขมวดรวมทิิศทางการบีีบบัังคัับเหล่่านี้้ �
เข้้ าด้้ วยกััน เพื่่�อเปลี่่�ยนสถานะทางภููมิิยุทุ ธศาสตร์์ ที่่�เป็็ นอยู่่�ให้้ ได้้ เปรีียบ
อย่่างค่่อยเป็็ นค่่อยไป
ออสเตรเลีียหรืือสหรััฐฯ จะต้้ องดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์ ต่า่ ง ๆ ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อยัับยั้้ �งการบีีบบัังคัับของจีีนในขอบเขตการแข่่งขััน
เดีียวกัันนี้้ � วิิธีีที่่�แน่่นอนที่่�สุดุ ที่่�จะหยุุดยั้้�งผู้้�กำำ�หนดนโยบายจีีนคืือการ
ปฏิิเสธความสามารถของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�จะได้้ รัับหรืือใช้้ อำำ�นาจ
บีีบบัังคัับอย่่างต่ำำ��ช้้า โดยการสร้้ างความพร้้อมรัับมืือภายในประเทศ
การเสริิ มสร้้ างการป้้องกัันทางกายภาพและทางกฎหมาย รวมทั้้�ง
การออกมาตรการข่่มขู่่�ด้้วยการป้้องปรามที่่�น่า่ เชื่่�อถืือ อย่่างไรก็็ตาม
รััฐบาลของประเทศต่่าง ๆ จะต้้ องเผชิิญกับั การตััดสิินใจที่่�ยากเย็็นเกี่่�ยว
กัับผลประโยชน์์ ขีีดจำำ�กััด และความสมััครใจในการยอมรัับค่า่ ใช้้ จ่า่ ย
และความเสี่่�ยง
หลายฝ่่ายเห็็นพ้้ องกัันว่่า รััฐบาลออสเตรเลีียและรััฐบาลสหรััฐฯ
จำำ�เป็็ นต้้ องยอมรัับความเสี่่�ยงมากขึ้้ �น และดำำ�เนิินการริิ เริ่่� มเพื่่�อยัับยั้้ �ง
การบีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทาของจีีน โดยทำำ�ความเข้้ าใจและคาดการณ์์
วิิธีีที่่�รััฐบาลจีีนสร้้ างอิิทธิิพลเพื่่�อให้้ ได้้ มาซึ่่ง� อำำ�นาจที่่�ไม่่ใช่่ทางการทหาร
และต้้ องเต็็มใจที่่�จะดำำ�เนิินขั้้�นตอนต่่าง ๆ เพื่่�อยัับยั้้ �งหรืือพลิิกเกมการ
สร้้ างอำำ�นาจของจีีน เพื่่�อให้้ บรรลุกุ ารดำำ�เนิินขั้้�นตอนดัังกล่่าว ประเทศ
พัันธมิิตรอาจต้้ องพิิจารณาถึึงที่่�มาของการกระทำำ�ในพื้้ �นที่่�สีีเทาของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน การสั่่�งห้้ ามหรืือการฟ้้องร้้องแบบกำำ�หนดเป้้า
หมายสำำ�หรัับผู้้� กระทำำ�ผิิด และพิิจารณาใช้้ การตอบโต้้ ปฏิิบัติั กิ ารพื้้ �นที่่�
สีีเทาให้้ มากขึ้้ �น
การรัักษาดุุลอำำ�นาจที่่�เหมาะสมในอิินโดแปซิิฟิิกจะต้้ องพึ่่�งพา
ความสามารถของสหรััฐฯ และพัันธมิิตรมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ในการประสาน
งานกัับกองทััพแบบดั้้�งเดิิมตามวััตถุปร
ุ ะสงค์์การป้้องปรามร่่วมกััน
ออสเตรเลีียและสหรััฐฯ ควรทยอยดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายการป้้อง
ปรามร่่วมกััน โดยการร่่วมกัันพััฒนาแนวคิิดการต่่อสู้้�สงคราม การยก
ระดัับการพััฒนาและการทดลองด้้ านเทคโนโลยีี รวมทั้้�งการยกระดัับ
ขีีดความสามารถ การทำำ�งานร่่วมกััน และวััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการวางกำำ�ลััง
ทหารแบบผสานกััน
ยัังไม่่แน่่ชัดั ว่่าการแข่่งขัันเชิิงยุุทธศาสตร์์ กับั จีีนเป็็ นการแข่่งขััน
ระหว่่างเขตอิิทธิิพลหรืือการหาสมดุุลทางอำำ�นาจที่่�เหมาะสมกัันแน่่
แม้้ ผู้้� คนจะกล่่าวอย่่างเห็็นพ้้ องต้้ องกัันมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ซึ่่ง� ต่่างจากสมััย
สงครามเย็็นว่่า รััฐบาลสหรััฐฯ จะไม่่ยอมให้้ รััฐบาลจีีนมีีอำำ�นาจควบคุุม
พื้้ �นที่่�ใกล้้ เคีียงเป็็ นพิิเศษ แต่่การจััดตั้้�งเขตอิิทธิิพลโดยพฤติินัยั ของจีีน
ยัังคงมีีความเป็็ นไปได้้ ในการป้้องกัันไม่่ให้้ เกิิดผลลััพธ์์เช่่นนี้้ � สหรััฐฯ
จะต้้ องดำำ�เนิินการในลัักษณะที่่�ไม่่ลดทอนความนิิยมในตััวสหรััฐฯ ใน
18
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ระดัับภูมิู ิภาคที่่�กว้้ างขวางขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ การสนัับสนุนุ ด้้ าน
เสถีียรภาพ กฎระเบีียบ สถาบััน และความสงบเรีียบร้้ อยของสหรััฐฯ ที่่�
มีีมาอย่่างยาวนานบัังเกิิดผล

การป้้องปรามและการป้้องกััน การบีีบบัังคัับในพื้้�นที่่�สีีเทา

การบีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทาของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนคืือความเป็็ นจริิ ง
ในแต่่ละวัันของการแข่่งขัันเชิิงยุุทธศาสตร์์ ในอิินโดแปซิิฟิิก การบีีบ
บัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทาซึ่่ง� เป็็ นรููปแบบของสงครามทางการเมืืองร่่วมสมััย
มีีลัักษณะเฉพาะคืือการมุ่่�งแสวงหาการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างค่่อยเป็็ น
ค่่อยไปในด้้ านดุุลยภาพระดัับภูมิู ิภาคของจีีน เพื่่�อสร้้ างข้้ อได้้ เปรีียบ
ทางภููมิิยุทุ ธศาสตร์์ ในอนาคต แม้้ ยุทุ ธวิิธีีของจีีนจะไม่่ใช่่ยุทุ ธวิิธีีใหม่่
ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปเป็็ นการผสมผสานระหว่่างการบีีบบัังคัับที่่�ไม่่ใช่่ทางการ
ทหาร การทุุจริิต และกิิจกรรมการใช้้ อิิทธิิพลแอบแฝง แต่่การเชื่่�อม
ต่่อที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในยุุคโลกาภิิวัตน์
ั ์ได้้ เผยจุุดอ่่อนของประชาธิิปไตย
แบบเสรีีนิิยมออกมา ทำำ�ให้้ ขอบเขตและผลกระทบของการดำำ�เนิินการ
ในพื้้ �นที่่�สีีเทาขยายใหญ่่ขึ้้ �น ซึ่่ง� ก่่อให้้ เกิิดประโยชน์์อย่่างไม่่สมควรต่่อ
คณะปกครองแบบเผด็็จการอย่่างพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�แทบจะไม่่ถูกู
ขััดขวางด้้ วยข้้ อจำำ�กััดทางกฎหมายหรืือจริิ ยธรรม และสามารถระดม
ทรััพยากรจากทุุกภาคส่่วนทั้้�งชาติิได้้ ดีีขึ้้ �น เพื่่�อส่่งเสริิ มปัั จจัยั ใหม่่ ๆ ใน
การบีีบบัังคัับและการใช้้ อิิทธิิพลที่่�กระแสโลกาภิิวัตน์
ั ์เปิิ ดทางให้้
อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีข้้อสรุุปร่่วมกัันว่่า ควรจะนำำ�กรอบการป้้อง
ปรามไปใช้้ หรืือไม่่ หรืือจะนำำ�ไปใช้้ ในการต่่อต้้ านการบีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่�
สีีเทาให้้ ดีีที่่�สุดุ ได้้ อย่่างไร หลายฝ่่ายยืืนกรานว่่า ด้้ วยลัักษณะกิิจกรรม
ที่่�ไหลลื่่�น ดื้้ �อดึึง และข้้ ามส่่วนไปมาของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ทำำ�ให้้ การ
ลดความเสี่่�ยงและการสร้้ างความพร้้อมรัับมืือเป็็ นแนวทางที่่�เหมาะสม
มากกว่่าการป้้องปรามหรืือการป้้องกััน บางคนแย้้ งว่่า การป้้องปราม
โดยการปฏิิเสธเป็็ นกรอบที่่�มีีประโยชน์์สำำ�หรัับการพััฒนายุุทธศาสตร์์
เพื่่�อต่่อต้้ านการบีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทาประเภทต่่าง ๆ ตรรกะการ
ปฏิิเสธไม่่เพีียงจะรวมความพยายามในการเสริิ มสร้้ างการป้้องกัันโดย
การบรรเทาความเสี่่�ยงและการสร้้ างความพร้้อมรัับมืือเท่่านั้้�น แต่่ยังั
เป็็ นเหตุุผลเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�ทำำ�ให้้ สหรััฐฯ และออสเตรเลีียสามารถ
ทำำ�งานเพื่่�อป้้องปรามการบีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทาหรืือรููปแบบการสร้้ าง
อิิทธิิพลที่่�ร้้ายแรงมากกว่่านี้้ � โดยสามารถข่่มขู่่�ว่่าจะตอบโต้้ หรืือเรีียก
เก็็บค่า่ ใช้้ จ่า่ ยแบบกำำ�หนดไว้้ ล่ว่ งหน้้ า
แม้้ หลายฝ่่ายจะมีีความคิิดที่่�แตกต่่างกััน แต่่ก็็เห็็นพ้้ องกัันอย่่าง
กว้้ าง ๆ ว่่า รััฐบาลออสเตรเลีียและรััฐบาลสหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องมุ่่�งเน้้ น
เพื่่�อป้้องปรามการบีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทา นั่่�นคืือ สมััครใจยอมรัับค่า่
ใช้้ จ่า่ ยและความเสี่่�ยง ดำำ�เนิินการในเชิิงรุุกมากขึ้้ �น เสริิ มสร้้ างแนวทาง
แบบบููรณาการทุุกภาคส่่วนของสัังคม และพััฒนาแนวทางแบบ
พัันธมิิตรร่่วมกัับผู้้�มีีบทบาทในระดัับภูมิู ิภาครายอื่่�น ๆ
การป้้องปรามการบีีบบัังคัับในพื้้ �นที่่สีี� เทาของจีีนนำำ�ไปสู่่�ค่่าใช้้ จ่า่ ย

และความเสี่่ย� งทางการเมืืองที่่อ� อสเตรเลีียและสหรััฐฯ ต้้ องเต็็มใจยอมรัับ
มาตรการเพื่่อ� เสริิมสร้้ างความพร้้อมรัับมืือภายในประเทศ เช่่น กฎหมาย
ลงโทษการแทรกแซงโดยแอบแฝงจากต่่างชาติิ การคััดกรองการลงทุุน
โดยตรงจากต่่างชาติิ และความพยายามลดการพึ่่�งพาทางเศรษฐกิิจจาก
จีีน เหล่่านี้้ �อาจมีีค่่าใช้้ จ่า่ ยทางการเงิินและการเมืืองในระยะสั้้�น รวมถึึง
ต้้ องอาศััยกระบวนการทางกฎหมาย ระเบีียบข้้ อบัังคัับ และการตระหนััก
รู้้�ของประชาชน ซึ่่ง� รััฐบาลจีีนอาจใช้้ เพื่่อ� กระตุ้้�นให้้ เกิิดการต่่อต้้ านได้้ เป็็ น
อย่่างดีี มาตรการต่่าง ๆ ที่่เ� รีียกร้้องให้้ มีีการดำำ�เนิินการและ/หรืือเรีียกเก็็บ
ค่่าใช้้ จ่า่ ยจากจีีน เช่่น การก่่อเหตุุโจมตีีทางไซเบอร์์ การออกมาตรการ
คว่ำำ�บ
� าตร หรืือการใช้้ การตอบโต้้ ยุทุ ธวิิธีีพื้้ �นที่่สีี� เทา จะยิ่่ง� ทำำ�ให้้ รััฐบาล
ของทั้้�งสองประเทศมีีความเสี่่ย� งมากขึ้้ �น การกำำ�หนดผลประโยชน์์หลััก
ขีีดจำำ�กััด และแนวทางดำำ�เนิินการที่่พึ� งึ ประสงค์์ล่ว่ งหน้้ าอย่่างชััดเจนจะ
ช่่วยให้้ ออสเตรเลีียและสหรััฐฯ เตรีียมพร้้อมเพื่่อ� รัับภาระที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้
เหล่่านี้้ � ความพยายามเหล่่านี้้ �ต้้ องมาพร้้อมกัับการสนทนาต่่อสาธารณชน
อย่่างตรงไปตรงมา และการส่่งสััญญาณเพื่่อ� เสริิมสร้้ างการสนัับสนุนุ
ภายในประเทศ ความถููกต้้ องตามกฎหมายเป็็ นข้้ อได้้ เปรีียบที่่สำำ�คั
� ญ
ั
ที่่สุ� ดุ ที่่ปร
� ะเทศประชาธิิปไตยมีีเหนืือระบอบเผด็็จการ ดัังนั้้�น ออสเตรเลีีย
และสหรััฐฯ จึึงต้้ องมั่่�นใจว่่าการต่่อต้้ านยุุทธศาสตร์์ พื้้ �นที่่สีี� เทามีีรากฐาน
มาจากบรรทััดฐานแบบเสรีีนิิยม และอย่่างน้้ อยที่่สุ� ดุ ต้้ องไม่่ทำำ�ลายพื้้ �นที่่�
ประชาธิิปไตย เช่่น สื่่อ� มวลชน ภาคประชาสัังคม และสถาบัันการเมืือง
ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนที่่เ� กิิดการต่่อสู้้�ทางการเมืืองโดยทั่่�วไป
นอกจากนี้้ � สหรััฐฯ และออสเตรเลีียยัังจำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ ท่า่ ทีีในเชิิงรุุก
มากขึ้้ �น ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ ทั้้ �งสองประเทศสามารถริิ เริ่่� มการป้้องปรามการบีีบ
บัังคัับในพื้้ �นที่่�สีีเทาของจีีนได้้ ก่่อนหน้้ านี้้ �ไม่่นาน ทั้้�งสองประเทศมุ่่�งเน้้ น
ไปที่่�การตอบโต้้ ปััญหาในพื้้ �นที่่�สีีเทามากเกิินไป โดยตอบสนองการกระ
ทำำ�ก่่อนที่่�จะมองข้้ อเท็็จจริิง การทำำ�เช่่นนี้้ �เป็็ นการส่่งแรงกระตุ้้�นให้้ แก่่
รััฐบาลจีีน อีีกทั้้�งยัังบีีบให้้ รััฐบาลออสเตรเลีียและรััฐบาลสหรััฐฯ ต้้ องใช้้
ท่่าทีีตอบโต้้ ซึ่่ง� ไม่่มีีประโยชน์์ในการรัับมืือกัับความท้้ าทายที่่�มีีลักั ษณะ
เปลี่่�ยนแปลงไปตลอดเวลา การเปลี่่�ยนไปใช้้ ท่า่ ทีีในเชิิงรุุกมากขึ้้ �นจะต้้ อง
อาศััยการทำำ�ความเข้้ าใจและการคาดการณ์์วิิธีีที่่�รััฐบาลจีีนสร้้ างอิิทธิิพล
เพื่่�อให้้ ได้้ มาซึ่่ง� อำำ�นาจที่่�ไม่่ใช่่ทางการทหาร และต้้ องเต็็มใจที่่�จะดำำ�เนิิน
ขั้้�นตอนต่่าง ๆ อย่่างเป็็ นรููปธรรมเพื่่�อยัับยั้้ �งหรืือพลิิกเกมการสร้้ างอำำ�นาจ
ของจีีนไปอย่่างสิ้้ �นเชิิง การที่่�ออสเตรเลีียตััดสิินใจสั่่�งห้้ ามใช้้ เครืือข่่าย 5
จีีของหััวเว่่ยเป็็ นหนึ่่�งในตััวอย่่างที่่�รััฐต่่าง ๆ สามารถลงมืือก่่อนเพื่่�อลด
ทอนภััยคุุกคามในพื้้ �นที่่�สีีเทา การพลิิกเกมเพื่่�อให้้ จีีนเสีียเปรีียบจำำ�เป็็ น
ต้้ องผลัักภาระค่่าใช้้ จ่า่ ยที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นกลัับไปยัังฝ่่ายรััฐบาลจีีน โดยการ
ทำำ�ให้้ กิิจกรรมที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ของจีีนมีีค่่าใช้้ จ่า่ ยและความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้ �น
แนวทางแบบบููรณาการทุุกหน่่วยงานของภาครััฐให้้ เป็็ นไปใน
ทิิศทางเดีียวกัันมีีความสำำ�คััญต่่อการป้้องปรามและต่่อต้้ านการบีีบ
บัังคัับของจีีน อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งนี้้ �มีีแนวโน้้ มว่่าจะต้้ องขยายไปสู่่�แนวทาง
แบบบููรณาการทุุกภาคส่่วนในสัังคมจึึงจะมีีประสิิทธิิภาพ เมื่่�อคำำ�นึึง
ถึึงช่่องโหว่่และขีีดความสามารถของภาคส่่วนที่่�ไม่่ใช่่รััฐบาล ทั้้�งสอง
ยุุทธศาสตร์์ นี้้ �เป็็ นเรื่่�องยากสำำ�หรัับประเทศประชาธิิปไตยแบบเสรีีนิิยม
เพราะยุุทธศาสตร์์ ประการหลัังนั้้�นมีีความท้้ าทายโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ระหว่่างรััฐกัับสังั คมที่่�มีีความซัับซ้้อน ออสเตรเลีียประสบความสำำ�เร็็ จ
ในการใช้้ แนวทางแบบบููรณาการทุุกหน่่วยงานของภาครััฐ ซึ่่ง� รวมถึึง
การปฏิิรููปกระบวนการตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุุน

ต่่างประเทศ เพื่่�อสอดรัับกับั การพิิจารณาด้้ านความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
และการประสานงานระหว่่างหน่่วยต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดหาเงิินทุุนแก่่
โครงสร้้ างพื้้ �นฐานในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก แม้้ ว่า่ จะมีีความพยายามใน
การประสานความร่่วมมืือแบบบููรณาการทุุกภาคส่่วนในสัังคมเข้้ าด้้ วย
กััน เช่่น การส่่งเสริิ มการประสานงานระหว่่างมหาวิิทยาลััยกัับชุุมชน
ข่่าวกรองเกี่่�ยวกัับการแทรกแซงจากต่่างชาติิ แต่่สิ่่ง� นี้้ �จะต้้ องใช้้ ความ
พยายามอย่่างต่่อเนื่่�อง กฎระเบีียบใหม่่ และการแบ่่งปัั นข้้ อมููลที่่�ดีีขึ้้ �น

ผู้้�ปฏิิบััติงิ านจากสหราชอาณาจัักรและออสเตรเลีียดำำ�เนิินงานในการศููนย์์ ปฏิิบััติกิ ารอวกาศ
เสมืือนจริิง ที่่�ศููนย์์ นวััตกรรมของบริิษัทล็
ั อ็ กฮีีดมาร์์ ตินิ ในเมืืองซััฟฟอล์์ ก รััฐเวอร์์ จิเิ นีีย ใน
ช่่ วงการฝึึกโกลบอลเซนทิิเนล พ.ศ. 2562 จ.อ. เจ.ทีี. อาร์์ มสตรอง/กองทััพอากาศสหรััฐฯ

สุุดท้้ ายแล้้ ว ออสเตรเลีียและสหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องเข้้ าใจว่่าผล
ประโยชน์์ร่่วมของตนอยู่่�จุุดใดภายใต้้ การคุุกคาม และต้้ องเสาะหาขีีด
ความสามารถในการป้้องปรามมากขึ้้ �นโดยใช้้ การรวมพลัังของจากทั้้�ง
ประเทศภายใต้้ กรอบความเป็็ นพัันธมิิตร ซึ่่ง� จะต้้ องใช้้ ความพยายาม
อย่่างยิ่่�ง ผลประโยชน์์ของออสเตรเลีียและสหรััฐฯ ไม่่ได้้ สอดคล้้ องกััน
ไปหมดทุุกแง่่มุมุ และมุุมมองของพัันธมิิตรทั้้ �งสองเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิ
ความรุุนแรง และนััยของกิิจกรรมในพื้้ �นที่่�สีีเทาของจีีนมัักมีีลัักษณะ
สำำ�คััญที่่�แตกต่่างกััน กลไกการประสานงานแบบใหม่่ของพัันธมิิตรอิินโด
แปซิิฟิิกแบบทวิิภาคีีจะมีีประโยชน์์ในการจััดการความแตกต่่างเหล่่านี้้ �
และการมุ่่�งเน้้ นการดำำ�เนิินการเป็็ นหมู่่�คณะตามเป้้าหมายที่่�มีีร่่วมกััน ผล
ประโยชน์์ ค่่านิิยม และความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันต่่อหลัักนิิติธิ รรมที่่�กว้้ างขวาง
ขึ้้ �นควรสััมพัันธ์์กับั แนวทางที่่�สานต่่อความเป็็ นพัันธมิิตรระหว่่างสหรััฐฯ
กัับออสเตรเลีียร่่วมกัับหุ้้� นส่่วนที่่�มีีอุดุ มการณ์์เดีียวกัันรายอื่่�น ๆ ในอิินโด
แปซิิฟิิก กล่่าวคืือ ความพยายามที่่�จะมีีส่่วนร่่วมกัับประเทศต่่าง ๆ ใน
ภููมิิภาคต้้ องก้้ าวไปไกลกว่่าการต่่อต้้ านการบีีบบัังคัับของจีีนเพีียงเท่่านั้้�น
หากรััฐบาลออสเตรเลีียและรััฐบาลสหรััฐฯ จะประสานจุุดยืืนในฐานะ
พัันธมิิตรด้้านความมั่่�นคงที่่�ดีีที่่�สุดุ

ข้้อกำำหนดด้้านนิิวเคลีียร์์และการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์

แม้้ ว่า่ จีีนจะแข่่งขัันกัับสหรััฐฯ และพัันธมิิตรอย่่างเข้้ มข้้ นขึ้้ �นตามระดัับ
ความขััดแย้้ ง จีีนกลัับมองว่่าอาวุุธนิิวเคลีียร์์ มีีความสำำ�คััญต่่อการส่่ง
เสริิ มกิิจกรรมของจีีน มากกว่่าจะเป็็ นเพีียงเครื่่�องมืือสำำ�หรัับการป้้อง
ปรามหรืือยุุติคิ วามขััดแย้้ งเพีียงอย่่างเดีียว และยุุทธศาสตร์์ ของจีีนก็็
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ประสบความสำำ�เร็็ จ เพราะรััฐบาลสหรััฐฯ และพัันธมิิตรไม่่มีีข้้อได้้ เปรีียบ
แบบขาดลอยอย่่างที่่�เคยมีีอีีกต่่อไปแล้้ ว หากแนวโน้้ มนี้้ �ยัังดำำ�เนิินต่่อไป
การแยกกัันระหว่่างสหรััฐฯ กัับพันั ธมิิตรก็็มีีโอกาสจะเกิิดขึ้้ �นได้้
เนื่่อ� งจากต้้ องเผชิิญหน้้ ากัับการบีีบบัังคัับของจีีน (รวมทั้้�งรััสเซีียและ
เกาหลีีเหนืือ) พัันธมิิตรของสหรััฐฯ จึึงผลัักดัันให้้ มีีการกำำ�หนดข้้ อเรีียกร้้อง

รััฐบาลออสเตรเลีียกัับรััฐบาลสหรััฐฯ ก็็มีีความเห็็นตรงกัันว่่า ต้้ องใช้้
ความพยายามด้้ านสติิปััญญาอย่่างแรงกล้้ าในการใคร่่ครวญประเด็็น
เหล่่านี้้ �ให้้ ลึกึ ซึ้้ �งมากขึ้้ �นในบริิ บทของความเป็็ นพัันธมิิตร และพััฒนาการ
ตอบสนองที่่�มีีประสิิทธิิภาพร่่วมกััน โดยควรมีีการวิิเคราะห์์ยุทุ ธศาสตร์์
การต่่อสู้้�ที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �นของคู่่�แข่่งและทฤษฎีีชััยชนะด้้ วยความร่่วมมืือที่่�ลึกึ
ซึ้้ �งและเป็็ นระบบมากขึ้้ �นเข้้ ามาเกี่่�ยวข้้ อง

การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของพัันธมิิตร เพื่่�อการป้้องปรามและ
ป้้องกัันร่่วมกััน

มีีความเห็็นพ้้ องอย่่างกว้้ าง ๆ ระหว่่างรััฐบาลออสเตรเลีียและรััฐบาล
สหรััฐฯ ว่่า ความเป็็ นพัันธมิิตรระหว่่างสหรััฐฯ กัับออสเตรเลีียจำำ�เป็็ น
ต้้ องเสริิ มสร้้ างการมีีส่่วนร่่วมในการป้้องปรามและการป้้องกัันร่่วมกัันใน
อิินโดแปซิิฟิิกที่่�มีีการแข่่งขัันกัันมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ นางลิินดา เรย์์โนลด์์ส
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย ได้้ สรุุปมุมุ มองนี้้ �ไว้้
ระหว่่างการปราศรััยในกรุุงวอชิิงตัันเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
โดยให้้ ข้้อสัังเกตว่่า “การป้้องปรามเป็็ นความรัับผิิดชอบร่่วมกัันเพื่่�อจุุด
มุ่่�งหมายที่่�มีีร่่วมกััน ซึ่่ง� ไม่่มีีประเทศใดจะดำำ�เนิินการได้้ เพีียงลำำ�พัังแม้้ แต่่
สหรััฐอเมริิ กาเอง” อย่่างไรก็็ดีี ก็็ได้้ ตระหนัักดีีว่่าวััตถุปร
ุ ะสงค์์นี้้ �จะยััง
น.อ. มาร์์ ค ลาร์์ เตอร์์ แห่่ งกองทััพอากาศออสเตรเลีีย (กลาง) ผู้้�บััญชาการกองกำำ�ลังั เฉพาะ
เป็็ นความท้้ าทายต่่อไป เนื่่�องจากยัังไม่่มีีฉันั ทามติิว่า่ ต้้ องการแนวร่่วม
กิิจข้้ ามชาติิ โคปนอร์์ ท 20 จัับมืือกัับทหารอากาศนายหนึ่่�งของกองกำำ�ลังั ป้้ องกัันตนเอง
ในระดัั
บใดสำำ�หรัับการป้้องปราม หรืือสิ่่�งใดที่่�เหมาะสมทางการเมืืองใน
ทางอากาศญี่่�ปุ่่� น ระหว่่ างปฏิิบััติกิ ารช่่ วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรม/บรรเทาภััยพิิบััติที่่ิ ค่� ่ ายเบ
แต่่ละประเทศ
เกอร์์ เกาะทีีเนีียน ในหมู่่�เกาะนอร์์ เทิิร์์นมาเรีียนา จ.อ. เคิิร์์ต บีีช/กองทััพอากาศสหรััฐฯ
บางส่่วนโต้้ แย้้ งว่่า จะต้้ องมีีการเปลี่่�ยนไปสู่่�การรวมความสามารถ
และการวางแผนนโยบายแบบบููรณาการสำำ�หรัับวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์ด้้านการ
ด้้ านการป้้องปรามแบบใหม่่ โดยพัันธมิิตรอินิ โดแปซิิฟิิกเป็็ นผู้้�เรีียกร้้อง
ป้้องปรามที่่�เฉพาะเจาะจง เพื่่�อป้้องปรามนโยบายที่่�สุ่่�มเสี่่�ยงของจีีน
มากที่่สุ� ดุ ส่่วนญี่่�ปุ่่� นก็็ยืืนกรานในส่่วนของตนว่่า รััฐบาลสหรััฐฯ ไม่่ควร
และเมื่่�อเวลาผ่่านไป วััตถุปร
ุ ะสงค์์ดังั กล่่าวก็็ควรนำำ�พัันธมิิตรด้้านความ
ยอมให้้ มีีช่อ่ งโหว่่แบบเดีียวกัันเป็็ นพื้้ �นฐานในความสััมพัันธ์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ มั่่�นคงที่่�ใกล้้ ชิิดอื่่�น ๆ เช่่น อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่� น และสิิงคโปร์์ ให้้
ระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีีน เนื่่อ� งจากเกรงว่่าอาจทำำ�ให้้ รััฐบาลจีีนย่่ามใจและ
เข้้ ามาร่่ วมด้้ วย แต่่บางส่่วนเห็็นด้้ วยว่่า การกำำ�หนดจุุดยืืนในลัักษณะนี้้ �
กระทำำ�สิ่่�งที่่ก้� ้ าวร้้าวยิ่่ง� ขึ้้ �นต่่อรััฐบาลญี่่�ปุ่่� น นอกจากนี้้ � ญี่่�ปุ่่� นยัังเลืือกที่่จ� ะ
เป็็ นการส่่งสััญญาณเชิิงป้้องปรามที่่�มีีประสิิทธิิภาพ แต่่ก็็โต้้ แย้้ งว่่าน่่า
เป็็ นพัันธมิิตรในเชิิงรุุกมากขึ้้ �นต่่อการป้้องปรามที่่ข� ยายออกไปของสหรััฐฯ จะมีีอุุปสรรคทางกฎหมาย การดำำ�เนิินงาน และระบบราชการมากมาย
ทั้้�งญี่่�ปุ่่� นและเกาหลีีใต้้ กดดัันให้้ สหรััฐฯ มีีพัันธสััญญาด้้ านกลาโหมที่่�
ทั้้�งนี้้ � คงต้้ องขึ้้ �นอยู่่�กัับความสามารถของรััฐบาลสหรััฐฯ กัับรััฐบาล
คล้้ ายคลึึงกัับนาโตมากขึ้้ �นในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ แม้้ ว่า่ รััฐบาล
ออสเตรเลีียเป็็ นหลััก ในการกำำ�หนดจุุดยืืนร่่ วมกัันเกี่่�ยวกัับคำำ�ถามที่่�
สหรััฐฯ จะเพิ่่�มการเจรจาและปฏิิบัติั กิ ารด้้ านการป้้องปรามที่่ข� ยายออกไป ซัับซ้้อนในด้้ านการรัับความเสี่่�ยงและการยกระดัับทางทหารของพรรค
จำำ�นวนมากกัับรััฐบาลญี่่�ปุ่่� นและเกาหลีีใต้้ เพื่่อ� ให้้ ทั้้ �งสองประเทศรู้้�สึึกถึึง
คอมมิิวนิิสต์์จีีน เนื่่�องจากทั้้�งรััฐบาลสหรััฐฯ และออสเตรเลีียไม่่ต้้องการ
ความเป็็ นเจ้้ าของร่่วมกัันมากขึ้้ �นแล้้ วก็็ตาม ชาวออสเตรเลีียเองก็็เริ่่�มคิิด
ยึึดติิดอยู่่�เพีียงการตััดสิินใจเช่่นนั้้�น รััฐบาลทั้้�งสองจึึงต้้ องดำำ�เนิินการ
ทบทวนว่่า รััฐบาลออสเตรเลีียควรจะเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมในการป้้องปราม ตามเป้้าหมายการป้้องปรามร่่ วมกัันในลัักษณะที่่�ค่อ่ ยเป็็ นค่่อยไป โดย
เชิิงยุุทธศาสตร์์ หรืือไม่่และอย่่างไร การสื่่อ� สารที่่มีี� แบบแผน โปร่่งใส และ
ปฏิิบัติั ิตามแนวทางด้้ านความร่่ วมมืือ การประสานงาน และการทำำ�งาน
รอบคอบของหน่่วยบััญชาการยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ จึึงประสบความ
ร่่ วมกัันมากขึ้้ �น
สำำ�เร็็จอย่่างมากในการสร้้ างความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงและการป้้อง
ขั้้�นตอนใดก็็ตามในการเสริิ มสร้้ างการป้้องปรามและการป้้องกััน
ปรามระหว่่างสหรััฐฯ กัับออสเตรเลีียในระดัับปััจจุบัุ นั
ร่่วมกัันตามความขััดแย้้ งในระดัับสูงู จะกำำ�หนดให้้ สหรััฐฯ ต้้ องทำำ�ความ
พัันธมิิตรของสหรััฐฯ ได้้ พัฒ
ั นาข้้ อเรีียกร้้องและการอภิิปรายเกี่่�ยวกัับ เข้้ าใจการวางแผนทางทหารของออสเตรเลีียในระยะที่่�เร็็วกว่่าปัั จจุบัุ นั
การป้้องปรามภายในกรอบความเป็็ นพัันธมิิตรของตน แทนการทำำ�เช่่น มาก ซึ่่ง� ไม่่ใช่่งานที่่�ง่า่ ยเลย การบููรณาการเช่่นนี้้ �ขััดแย้้ งกัับแนวคิิดดั้้�งเดิิม
นั้้�นภายนอกหรืือในทางที่่�ขัดั แย้้ งกัับข้้อตกลงที่่�มีีมาอย่่างยาวนานเหล่่า ของกระทรวงกลาโหมในการจััดตั้้�งกองกำำ�ลัังร่่วมแบบพึ่่�งพาตนเองซึ่่ง�
นี้้ � สิ่่�งนี้้ �เป็็ นเครื่่�องพิิสูจน์
ู ์ถึงึ วิิธีีที่่�พันั ธมิิตรมองความสััมพัันธ์์ของตนกัับ
ดำำ�เนิินงานตามแผนอิิสระ แม้้ จะมุ่่�งเน้้ นไปที่่�พันั ธมิิตรในยุุทธศาสตร์์
รััฐบาลสหรััฐฯ และการทำำ�งานของข้้ อเท็็จจริิงที่่�ว่า่ สหรััฐฯ ยัังคงมีีความ กลาโหมแห่่งชาติิของสหรััฐฯ พ.ศ. 2561 ก็็ตาม การบููรณาการเช่่น
สำำ�คััญต่่อการป้้องกัันประเทศของพัันธมิิตรเหล่่านั้้�น
นี้้ �ต้้ องอาศััยความไว้้ วางใจทางการทููตในระดัับที่่�สูงู มาก ความเชื่่�อ
แม้้ จะมีีมุุมมองและความเห็็นไม่่ตรงกัันเกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการ
มั่่�นอย่่างลึึกซึ้้ �งในการสนัับสนุนุ ของรััฐบาลออสเตรเลีีย และเจตจำำ�นง
ตอบสนองต่่อแนวคิิดและขีีดความสามารถใหม่่ ๆ ที่่�จีีนพััฒนาขึ้้ �น แต่่
ทางการเมืืองที่่�จะไว้้ ใจให้้ ออสเตรเลีียรัับบทบาทสำำ�คััญซึ่่ง� รวมถึึงการ
20
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กองเรืือบรรทุุกเครื่่�องบิินโจมตีี โรนััลด์์ เรแกน และหน่่ วยทหารจากกองกำำ�ลังั ป้้ องกัันตนเองทางทะเลญี่่�ปุ่่� นและกองทััพออสเตรเลีีย เข้้าร่่ วมการฝึึกซ้้อมไตรภาคีีเพื่่อ� สนัับสนุุนเป้้ าหมายร่่ วม
ด้้านสัันติิภาพ เสถีียรภาพ และอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิดกว้้างในทะเลฟิิ ลิิปปิินส์์ เมื่่อ� เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ.อ. โคดีี โซล/กองทััพเรืือสหรััฐฯ

ต่่อสู้้�สงคราม ในขณะเดีียวกััน ก็็ขึ้้ �นอยู่่�กัับความสมััครใจของรััฐบาล
ออสเตรเลีียด้้ วยที่่�จะยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมในการวางแผนทางทหาร
ของสหรััฐฯ สู่่�ระดัับปฏิิบัติั กิ าร อย่่างน้้ อยก็็ในกรณีีฉุุกเฉิินบางกรณีีที่่�
กำำ�หนดไว้้ ล่ว่ งหน้้ า
การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของพัันธมิิตรในการป้้อง
ปรามจะต้้ องมีีการหารืือเกี่่�ยวกัับการแบ่่งสรรกำำ�ลัังที่่�เหมาะสมระหว่่าง
สหรััฐฯ ออสเตรเลีีย และพัันธมิิตรด้้านความมั่่�นคงอื่่�น ๆ การตััดสิินใจ
ที่่�ชัดั เจนเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบถืือเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ น
ในกรณีีนี้้ � รวมทั้้�งการทำำ�ความเข้้ าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไขในการ
เข้้ าร่่วมภารกิิจและเหตุุฉุกุ เฉิินที่่�เฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับพันั ธมิิตรต่่าง ๆ
แม้้ ว่า่ จุุดสำำ�คััญของทั้้�งหมดนี้้ �จะอยู่่�ที่่�ความน่่าเชื่่�อถืือต่่อความมุ่่�งมั่่�น
ของพัันธมิิตรในการบัังคัับใช้้ ขีีดจำำ�กััดร่่วมกััน แต่่ไม่่มีีประเด็็นใดเลยที่่�
ได้้ รัับความสนใจมากพอจากผู้้�นำำ�ภายในความเป็็ นพัันธมิิตรระหว่่าง
สหรััฐฯ กัับออสเตรเลีีย ที่่�สำำ�คัญคืื
ั อการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการแบ่่ง
สรรกำำ�ลัังเชิิงยุุทธศาสตร์์ มีีผลกระทบที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการจััดองค์์ประกอบ
ทางกำำ�ลัังพลและลำำ�ดัับความสำำ�คััญของการลงทุุน ซึ่่ง� ต้้ องได้้ รัับการ
พิิจารณาล่่วงหน้้ าอย่่างรอบคอบ
หนึ่่�งในวิิธีีที่่�เป็็ นไปได้้ ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ ความเป็็ น
พัันธมิิตรระหว่่างสหรััฐฯ กัับออสเตรเลีียเพื่่�อการป้้องปรามร่่ วมกััน
คืือการเสริิ มสร้้ างการทำำ�งานร่่ วมกัันระหว่่างกองทััพและความร่่ วม
มืือในด้้ านอุุตสาหกรรมกลาโหม พัันธมิิตรทั้้ �งสองจะได้้ รัับประโยชน์์
หากสหรััฐฯ ลดกำำ�แพงลงและยอมถ่่ายโอนซอฟต์์แวร์์ ไปยัังกองทััพ
ออสเตรเลีียเพื่่�อให้้ ใช้้ ระบบทางทหารในแบบเดีียวกัับกองทััพสหรััฐฯ
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ มั่่น� ใจถึึงความสอดคล้้ องและประสิิทธิิภาพในสนามรบ
นอกจากนั้้�น รััฐสภาและกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ จะต้้ อง
ดำำ�เนิินขั้้�นตอนต่่าง ๆ เพื่่�อขจััดข้้ อจำำ�กััดด้้ านการปฏิิบัติั ิ กฎหมาย
และการออกใบอนุุญาตที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับแนวปฏิิบัติั ิในการแบ่่งปัั นและ

ถ่่ายโอนเทคโนโลยีีของสหรััฐฯ กัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วน อุุปสรรคดััง
กล่่าวกีีดขวางการจััดตั้้�งฐานทางเทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรมระดัับ
ประเทศอย่่างเต็็มรูู ปแบบของออสเตรเลีีย ซึ่่ง� จำำ�กััดความสามารถ
ในการใช้้ ประโยชน์์จากภาคอุุตสาหกรรมขั้้�นสููงของทั้้�งสองประเทศ
ดัังนั้้�น เพื่่�อสร้้ างการประสานความร่่ วมมืือระหว่่างพัันธมิิตรสำำ�หรัับ
สถานการณ์์ระดัับสูงู ในอนาคต รััฐบาลออสเตรเลีียและรััฐบาล
สหรััฐฯ จึึงควรให้้ ความสำำ�คััญกับั การร่่ วมกัันพััฒนาแนวคิิดใหม่่ ๆ
เป็็ นผู้้�นำำ�ในการทดลองทางเทคโนโลยีี และจััดการหารืือในเชิิงลึึก
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาขีีดความสามารถ การทำำ�งานร่่ วมกััน และท่่าทีีใน
ระดัับภูมิู ิภาค
จากการเจรจาที่่ก� ล่่าวมาทั้้�งหมดข้้ างต้้ น ออสเตรเลีียควรเป็็ น
พัันธมิิตรอย่่างเปิิ ดเผยและไม่่ควรลัังเลที่่จ� ะชี้้ �ประเด็็นสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
ทิิศทางของพัันธมิิตรหรืือสภาพแวดล้้ อมเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของอิินโด
แปซิิฟิิก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในช่่วงเวลาที่่มีี� ความไม่่แน่่นอนทางการ
เมืือง สหรััฐฯ จะยิินดีีที่่พั� นั ธมิิตรอย่่างออสเตรเลีียมีีบทบาทผู้้�นำำ�มากขึ้้ �น
สุุดท้้ ายนี้้ �ขอสรุุปผลการวิิเคราะห์์ว่า่ ออสเตรเลีีย สหรััฐฯ พัันธมิิตร
และหุ้้�นส่่วนอื่่�น ๆ จะต้้ องเพิ่่�มความมุ่่�งมั่่�นในการปกป้้องความสงบ
เรีียบร้้ อยในระดัับภูมิู ิภาคเพื่่�อป้้องกัันการจััดตั้้�งเขตอิิทธิิพลของจีีน
พร้้อมกัับยอมรัับว่า่ ตนจะไม่่ได้้ มีีอำำ�นาจทางทหารในทุุกมิิติิอีีกต่่อไป o

ฟอรััม ตััดตอนและแก้้ ไขบทความนี้้ �จากรายงานเมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ชื่่�อ "การดำำ�เนิินการ
ป้้องปรามในอิินโดแปซิิฟิิก" ซึ่่ง� เขีียนโดยนายแอชลีีย์์ ทาวน์์เชนด์์และ ดร. เดวิิด ซานโตโร
รายงานดัังกล่่าวเป็็ นผลงานตีีพิิมพ์์ร่่วมกัันโดยศููนย์์สหรััฐอเมริิ กาศึึกษาและแปซิิฟิิกฟอรััม หาก
ต้้ องการดููรายงานต้้ นฉบัับทั้้ �งหมด กรุุณาไปที่่�:
https://www.ussc.edu.au/analysis/operationalising-deterrence-in-the-indo-pacific
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พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี
ถูกู กระแสตีีกลัับ
ความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี ที่่�
จะควบคุุมการเล่่ าเรื่� ่ องราวทั่่�วโลกกำำ�ลัังย้้ อน
เข้้ าตััวเป็็ นทวีีคููณ จนทำำ�ให้้ ผู้้�รัับสารกลุ่่�มเป้้า
หมายกล้้ าท้้ าทายอำำ�นาจของพรรค
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

22
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รรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกำำ�ลัังต่่อสู้้�ในสงครามสารสนเทศ
และบอทอััตโนมััติิ ไม่่ว่า่ จะซัับซ้้อนหรืือใหญ่่โตเพีียงใดก็็ไม่่สามารถ
กัับประเทศอื่่�น ๆ ทั่่�วโลกอย่่างไม่่ยั้้ �งมืือ อย่่างไรก็็ตาม
เปลี่่�ยนแปลงความจริิ งหรืือการรัับรู้้� ที่่�ว่า่ รััฐบาลจีีนปกปิิ ดข้้ อเท็็จจริิง
ประสิิทธิิภาพการรณรงค์์ของพรรคกำำ�ลัังเสื่่�อมถอย และ
เกี่่�ยวกัับการระบาด ทั้้�งด้้ านแหล่่งกำำ�เนิิด ความรุุนแรง และวิิธีีการแพร่่
กระตุ้้�นให้้ เกิิดกระแสตีีกลัับเพิ่่�มขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ซึ่่ง� ลดทอนอิิทธิิพลของพรรค ระบาด ไม่่เพีียงจากทั่่�วโลกแต่่ยังั ปกปิิ ดข้้ อมููลเหล่่านั้้�นจากประชาชน
แม้้ ว่า่ ทุุก ๆ ปีี พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะทุ่่�มเงิินหลายพัันล้้ าน
ตลอดจนพยายามปกปิิ ดการกระทำำ�ที่่�มิิชอบของพรรคด้้ วย
ดอลลาร์์ ไปกัับความพยายามโฆษณาชวนเชื่่�อทั่่�วทั้้�งเครืือข่่าย
"ในประเทศจีีน เมื่่�อแพทย์์และนัักข่่าวออกมาเตืือนถึึงอัันตรายของ
แพลตฟอร์์ มมััลติิมีีเดีียและเครื่่�องมืือทรงอานุุภาพอื่่�น ๆ แต่่จำำ�นวน
โรคใหม่่ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะปิิ ดปากและทำำ�ให้้ คนเหล่่านั้้�นหายตััว
ประชากรที่่�ปฏิิเสธสารดัังกล่่าวของพรรคกลัับมีีเพิ่่�มขึ้้ �น ความล้้ ม
ไป แล้้ วกุุเรื่่�องมาหลอกเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตโดยรวมและขอบเขต
เหลวในการครอบงำ��ของรััฐบาลจีีนแผ่่ขยายเป็็ นวงกว้้ างในช่่วงการ
การระบาด" นายไมค์์ ปอมเปโอ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่าง
ระบาดของไวรััสโคโรนา และยัังเกิิดขึ้้ �นบ่่อยครั้้�งในหลายเหตุุการณ์์
ประเทศสหรััฐฯ กล่่าวในแถลงการณ์์เรื่่�อง "การโฆษณาชวนเชื่่�ออัันน่่า
เช่่น การเลืือกตั้้�ง พ.ศ. 2563 ในไต้้ หวััน และการประท้้ วงสนัับสนุนุ
รัังเกีียจ" ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน เมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563
ประชาธิิปไตยอย่่างต่่อเนื่่�องในฮ่่องกง
ไวรััสโคโรนา "ได้้ ลบล้้ างเรื่่�องหลอกลวงเกี่่�ยวกัับฉันั ทามติิของรััฐบาล
โดยส่่วนใหญ่่แล้้ ว การ
จีีน" นายวีีเจย์์ โกคาเล อดีีต
โฆษณาชวนเชื่่�อของพรรค
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่าง
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คอมมิิวนิิสต์์จีีนกลัับให้้ ผลตรง
ประเทศของอิินเดีีย ซึ่่ง� เกษีียณ
ข้้ าม เพราะขััดแย้้ งกัับความเป็็ น
อายุุใน พ.ศ. 2563 เขีียนไว้้
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จริิ งที่่�เกิิดขึ้้ �น สารและคำำ�มั่่�น
ในเว็็บไซต์์สตราทนิิวส์์โกลบอล
ความเป็็นจริิ งที่่เ� กิิดขึ้้น� สารและคำำ�มั่่�นต่่ าง ๆ ล้้ วนขััด เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563
ต่่าง ๆ ล้้ วนขััดแย้้ งกัับสิ่่ง� ที่่�
ประชาชนพบเจอในทุุกวััน นััก
ความคิิดเห็็นของนายโกคาเลอ้้ าง
แย้้
ง
กัั
บ
สิ่่
�
ง
ที่่
ป
�
ระชาชนพบเจอในทุุ
ก
วัั
น
วิิเคราะห์์กล่่าว ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ค่่า
ถึึงการปกครองรููปแบบเผด็็จการ
นิิยมหลัักของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
ของจีีน ซึ่่ง� รัับปากเรื่่�องการเติิบโต
จีีนยัังทำำ�ให้้ พรรคหน้้ ามืืดตามััวจนไม่่เห็็นความกระหายสงครามและ
ทางเศรษฐกิิจและความมั่่�นคง แต่่ไม่่มีีความโปร่่งใส ความกัังวลด้้ าน
ความจองหองที่่�อยู่่�ในสารที่่�ตนสื่่�อ ซึ่่ง� เผยเจตนาในการตั้้�งตนเป็็ นใหญ่่
สิิทธิิมนุุษยชน และสถาบัันประชาธิิปไตย
ของพรรคออกมา ต่่อให้้ ความจองหองและความกระหายสงครามของ
"แม้้ ทางการจีีนจะพยายามอย่่างที่่�สุดุ เพื่่�อแสดงให้้ เห็็นว่่าระบบของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน เปลี่่�ยนเป็็ นความพยายามอย่่างรอบคอบที่่�จะ
ตนรัับมืือกัับเหตุุฉุกุ เฉิินระดัับชาติิได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ แต่่กระทั่่�ง
แสดงถึึงปณิิธานและความพร้้อมพรัักที่่�เหนืือชั้้�นในการใช้้ กองกำำ�ลัังแล้้ ว ประเทศที่่�อยู่่�ห่่างไกลที่่�สุดุ ในโลกยัังรัับรู้้�ถึงึ ความล้้ มเหลวของจีีน" นายโก
ผลก็็ยังั เป็็ นแง่่ลบอยู่่�ดีี การใช้้ ยุทุ ธวิิธีีบีีบบัังคัับและกดขี่่�เช่่นนั้้�น มีีแต่่จะ คาเลเขีียน "ครั้้�งนี้้ �จะย้้ อมแมวขายไม่่ง่า่ ยนััก ในท้้ ายที่่�สุดุ ก็็ส่ง่ ผลร้้ายต่่อ
ลดทอนอำำ�นาจการส่่งสารของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในต่่างประเทศและ แม้้ แต่่คนที่่�คุณ
ุ ไม่่คาดคิิด"
ภายในประเทศเอง
ความพยายามของจีีนที่่�จะกล่่าวโทษสหรััฐอเมริิ กาและประเทศอื่่�น ๆ
เกี่่�ยวกัับภาวะการระบาดใหญ่่ในเมืืองอู่่�ฮั่่น� ก่่อให้้ เกิิดความรัังเกีียจที่่�จะ
การเผชิิญหน้้ าไวรัั สโคโรนา
คงอยู่่�ไปอีีกนาน เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 รััฐบาลสหรััฐฯ ได้้ ออก
วิิกฤตการณ์์ไวรััสโคโรนาปลุุกให้้ ผู้้� คนมากมายทั่่�วโลกโดยเฉพาะคน
มาตอบโต้้ อย่่างดุุเดืือดต่่อการพููดเป็็ นนััยของนายจ้้ าว ลี่่�เจีียน โฆษก
รุ่่�นใหม่่ตาสว่่าง และมองเห็็นผลสืืบเนื่่�องเชิิงลบจากรััฐบาลเผด็็จการ
กระทรวงการต่่างประเทศของจีีน ว่่านายทหารของสหรััฐฯ เป็็ นผู้้�นำำ�ไวรััส
ของสาธารณรััฐประชาชนจีีน เมื่่�อพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนปิิ ดปากผู้้�ออก
มาสู่่�จีีน หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอชิิ งตัันโพสต์์ได้้ รายงานเมื่่�อเดืือนเมษายน
มาพููดความจริิ งอย่่าง ดร. หลี่่� เหวิินเหลีียง จัักษุุแพทย์์ของเมืืองอู่่�ฮั่่น�
พ.ศ. 2563 ว่่า จีีนพยายามโหมข่่าวลืือในทำำ�นองเดีียวกัันว่่าไวรััสอาจ
ซึ่่ง� เสีียชีีวิิตจากโควิิด-19 ในเวลาต่่อมา โลกจึึงได้้ เห็็นอัันตรายที่่�เกิิด
มีีต้้ นกำำ�เนิิดในยุุโรป โดยน่่าจะเกิิดที่่�อิิตาลีี ซึ่่ง� นัักวิิทยาศาสตร์์ และหน่่วย
จากการจำำ�กััดเสรีีภาพในการพููด การรณรงค์์ทางสื่่�ออย่่างชาญฉลาด
งานเฝ้้าระวัังการบิิดเบืือนข้้ อมููลของสหภาพยุุโรปได้้ ออกมาปฏิิเสธอย่่าง
และข้้ อความที่่�หลั่่�งไหลไม่่ขาดสายจากฝููงชนในโลกออนไลน์์ที่่�จ้้างมา
รวดเร็็ว
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ความรู้้�สึึกเชิิงลบโดยรวมต่่ อจีีนเพิ่่�มขึ้้น� ทั่่�วโลก ซึ่่�งเป็็นผลพวงจากการที่่�
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี จััดการภาวะการระบาดใหญ่่ ได้้ ไม่่ ดีี
นอกจากนี้้ � ความพยายามของจีีนที่่�จะยกตนเป็็ นวีีรบุุรุุษในการต่่อสู้้�
กัับไวรััสโคโรนายัังส่่งผลตรงข้้ าม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหลัังจากพบว่่า
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์และอุุปกรณ์์ป้้องกัันที่่�ส่ง่ มอบให้้ แก่่หลายประเทศ
มีีข้้ อบกพร่่อง แม้้ กระทั่่�งอุุปกรณ์์ที่่�ประเทศเหล่่านั้้�นจ่่ายเงิินซื้้ �อมาก็็ตาม
สาธารณรััฐเช็็ก เนเธอร์์ แลนด์์ และสเปน รวมถึึงประเทศอื่่�น ๆ
ต้้ องเรีียกคืืนหน้้ ากากและชุุดตรวจที่่�มีีข้้อบกพร่่องจากจีีน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
การวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิมยัังเผยว่่า ในระหว่่างภาวะการระบาดใหญ่่ จีีน
พยายามควบคุุมการจััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันให้้ แก่่นานาประเทศ โดยเก็็บ
อุุปกรณ์์ที่่�ดีีที่่�สุดุ ไว้้ ใช้้ เอง
อย่่างไรก็็ตาม การโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนไม่่ได้้
หยุุดอยู่่�แค่่การยกยอตนเอง แต่่ยังั มีีการป้้ายสีีประเทศอื่่�น ๆ ตั้้�งแต่่ยุโุ รป
ตะวัันออกกลาง ไปจนถึึงอเมริิ กาใต้้ "ในฝรั่่�งเศส สถานทููตจีีนได้้ เผยแพร่่
ข้้ อความประณามอย่่างรุุนแรงในเว็็บไซต์์ของตนว่่า บ้้ านพัักคนชราของ
ฝรั่่�งเศสปล่่อยให้้ ผู้้�สูงู อายุุเสีียชีีวิิต" นายอัันเดรส คลููธ นัักเขีียนคอลััมน์์
ของบลููมเบิิร์์กอธิิบาย "ในอิิตาลีี หุ่่�นเชิิดของจีีนหรืือผู้้�ใช้้ ปลอมในโลก
ออนไลน์์ได้้ กระจายข่่าวลืือว่่าความจริิ งแล้้ วไวรััสโคโรนามีีต้้ นกำำ�เนิิดใน
ยุุโรป หรืือทำำ�คลิิปวิิดีีโอเท็็จเพื่่�อแสดงว่่าชาวโรมเล่่นเพลงชาติิจีีนอย่่าง
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หญิิงสาวสวมหน้้ากากอนามััยในกรุุงปราก สาธารณรััฐเช็็ก เดิินผ่่ านโปสเตอร์์ นายแพทย์์
หลี่่� เหวิินเหลีียง จัักษุุแพทย์์ ชาวจีีนที่่�เสีี ยชีีวิตจ
ิ ากไวรััสโคโรนาที่่�โรงพยาบาลในอู่่�ฮั่่�น รอยเตอร์์

ซาบซึ้้ �ง ในเยอรมนีี นัักการทููตจีีนเร่่งเร้้าให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�ของรััฐประโคมคำำ�
ชมเชยจีีนต่่อสาธารณชน (แต่่ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ)"
นางลููเครเซีีย ป็็ อกเก็็ตตีี นัักวิิจัยั ที่่�สถาบัันเมอร์์ คาทอร์์ ภาควิิชา
ประเทศจีีนศึึกษา ในกรุุงเบอร์์ ลินิ ประเทศเยอรมนีี กล่่าวกัับเดอะ
วอชิิ งตัันโพสต์์ เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ว่่า แนวปฏิิบัติั ขิ องจีีน
กระตุ้้�นให้้ หลายประเทศ ทั้้�งฝรั่่�งเศส เยอรมนีี ญี่่�ปุ่่� น สหราชอาณาจัักร
และสหรััฐอเมริิ กา ต้้ องกลัับมาประเมิินการพึ่่�งพาสิ่่�งของอุุปกรณ์์ด้้าน
สุุขภาพและความมั่่�นคงที่่�สำำ�คัญจ
ั ากจีีนอีีกครั้้�งในทัันทีี "จะมีีการคิิด
บััญชีีหลัังภาวะการระบาดใหญ่่สิ้้ �นสุุดลง" นางป็็ อกเก็็ตตีีกล่่าว ประเทศ
อื่่�น ๆ เช่่น สาธารณรััฐเช็็กและอิินเดีียที่่�พลาดท่่าเสีียทีีในวิิกฤตไวรััส
โคโรนาของจีีน เริ่่� มหาหนทางสร้้ างความสััมพัันธ์์ทางการค้้ าที่่�แข็็งแกร่่ง
ขึ้้ �นกัับไต้้ หวััน
ความรู้้�สึึกเชิิงลบโดยรวมต่่อจีีนเพิ่่�มขึ้้ �นทั่่�วโลก ซึ่่ง� เป็็ นผลพวงจาก
การที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจััดการภาวะการระบาดใหญ่่ได้้ ไม่่ดีี "ความ

ป้้ ายเขีียนว่่ า "ความผิิดของจีีน" เพื่่อ�
กล่่ าวโทษว่่ า จีีนเป็็นแหล่่ งต้้นตอการ
ระบาดใหญ่่ ของไวรััสโคโรนา ป้้ าย
นี้้�เป็็นส่่ วนหนึ่่�งของการประท้้วง
หน้้าสถานกงสุุ ลจีีนในกรุุงรีีโอเดจา
เนโร ประเทศบราซิิล เมื่่อ� วัันที่่� 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
รอยเตอร์์

รู้้�สึึกต่่อต้้ านจีีนลุุกลามอยู่่�แล้้ วในประเทศกำำ�ลัังพััฒนาก่่อนหน้้ าที่่�จะ
เกิิดไวรััสโคโรนา เนื่่�องจากปัั ญหาที่่�มีีมากตามหนี้้ �สิินที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น สื่่�อจีีนที่่�
เป็็ นศััตรููตัวั ฉกาจ และการต่่อสู้้�ในโลกออนไลน์์ รวมถึึงการที่่�จีีนกัักขััง
ชาวมุุสลิมิ อุุยกููร์์จำำ�นวนมาก การรัับมืือกัับการระบาดใหญ่่ในช่่วงแรก
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�ย่ำำ��แย่่อย่่างเห็็นได้้ ชัดั นั้้�นยิ่่�งเป็็ นการเติิมเชื้้ �อ
ไฟ" นายชาร์์ ลส์์ ดัันสต์์ ผู้้�ร่่วมงานที่่�แอลเอสอีี ไอเดีียส์์ ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงาน
วิิจัยั ด้้ านนโยบายระหว่่างประเทศประจำำ�วิิทยาลััยเศรษฐศาสตร์์ และ
รััฐศาสตร์์ แห่่งลอนดอน กล่่าว
จีีนได้้ ขยายวงเงิินกู้้�ให้้ หลายประเทศเพื่่�อทำำ�โครงการที่่�ไม่่มีีทางใช้้ หนี้้ �
ได้้ ทันั เวลา เช่่น โครงการที่่�บีีบให้้ ศรีีลัังกาจำำ�ต้้ องยอมยกท่่าเรืือฮััมบัันโต
ตาให้้ จีีนใช้้ เป็็ นเวลา 99 ปีี ในช่่วงปลาย พ.ศ. 2560
"จิิบูตีีู คีีร์์ กีีซสถาน ลาว มััลดีีฟส์์ มองโกเลีีย ปากีีสถาน และทา
จิิกิิสถาน ต่่างเป็็ นหนี้้ �จีีนมากกว่่าร้้อยละ 45 ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวม
ภายในประเทศจากโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง และมีีความเสี่่�ยงที่่�
จะต้้ องยกการควบคุุมพื้้ �นที่่�ที่่�มีีผลประโยชน์์ให้้ แก่่รััฐบาลจีีนในทำำ�นอง
เดีียวกััน สำำ�หรัับประเทศเหล่่านี้้ � รวมทั้้�งอีีก 24 ประเทศที่่�เป็็ นหนี้้ �จีีน
อย่่างน้้ อยร้้อยละ 20 ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศแล้้ ว ภััย
พิิบัติั ิทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดจากไวรััสโคโรนาถืือเป็็ นภััยคุุกคามต่่ออธิิปไตย
อย่่างชััดแจ้้ ง" นายดัันสต์์เขีียน
ประเทศในทวีีปแอฟริิ กาครึ่่�งหนึ่่�งจาก 50 ประเทศแรกที่่�ติดิ หนี้้ �จีีน
มากที่่�สุดุ พบว่่า ตนกำำ�ลัังเผชิิญกับั ความตึึงเครีียดที่่�คล้้ ายกัันจากจีีน

เนื่่�องด้้ วยนัับตั้้ �งแต่่กลาง พ.ศ. 2563 เป็็ นต้้ นมา จีีนเลื่่�อนการผ่่อนผััน
หนี้้ �ให้้ แก่่ประเทศที่่�กำำ�ลังั ประสบปัั ญหาจากการที่่�จีีนก่่อให้้ เกิิดการแพร่่
ระบาดของไวรััส

จุุดบอดของการใช้้ อำ�ำ นาจครอบงำ��

นัักวิิเคราะห์์อธิิบายว่่า บ่่อยครั้้�งที่่�ความกระหายสงครามทางการทููตของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการเรีียกร้้องความจงรัักภัักดีีอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
ก่่อให้้ เกิิดผลย้้ อนกลัับ เพราะการรณรงค์์ดังั กล่่าวสร้้ างความขุ่่�นเคืืองให้้
แก่่พลเมืืองจากประเทศอื่่�น ๆ เช่่น มิิวสิิควิิดีีโอชิ้้ �นหนึ่่�งที่่�ออกมาในช่่วง
กลางเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 เพื่่�อเน้้ นให้้ เห็็นความพยายามของจีีน
ในการช่่วยเหลืือฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ในช่่วงที่่�เกิิดการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
แต่่กลัับกลายเป็็ นการกระตุ้้�นความโกรธแค้้ นให้้ แผ่่ขยายไปทั่่�ว เนื่่�องจาก
ชาวฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์จำำ�นวนมากตีีความว่่าเป็็ น "ความพยายามโดยนััยของ
รััฐบาลจีีนที่่�จะยืืนยัันการอ้้ างสิิทธิ์์�ในทะเลจีีนใต้้ ทั้้ �งหมด" ตามรายงาน
ของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะสเตรตส์์ไทมส์์ วิิดีีโอดัังกล่่าวปรากฏขึ้้ �นภายในไม่่
กี่่�วันั หลัังจากที่่�ฟิิลิปปิ
ิ ิ นส์์ยื่่�นเรื่่�องประท้้ วงทางการทููตต่่อจีีน ในประเด็็น
การสร้้ างเขตใหม่่สองเขตที่่�ไม่่ได้้ รัับการยอมรัับจากสากล เพื่่�อบริิ หาร
จััดการเกาะต่่าง ๆ ในทะเลจีีนใต้้ ซึ่่ง� รวมถึึงพื้้ �นที่่�ที่่�ฟิิลิปปิ
ิ ิ นส์์อ้้างสิิทธิ์์�
ในคำำ�วิิจารณ์์ที่่�ตีีพิิมพ์์ในหนัังสืือพิิมพ์์เดอะเจแปนไทมส์์ เมื่่�อปลาย
เดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 นายโจ คิิม ผู้้�สื่่�อข่่าวได้้ อธิิบายไว้้ ว่า่ "แม้้ ว่า่
การมีีส่่วนร่่วมอย่่างรอบด้้ านในการทำำ�สงครามเรื่่�องเล่่าที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �น
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อย่่างเต็็มรููปแบบอาจเสริิ มสร้้ างความเป็็ นชาติินิิยมในประเทศจีีนได้้ แต่่ เจอร์์นัลั เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ที่่�แย่่กว่่านั้้�นคืือ จีีนปฏิิเสธ
ท่่าทีีที่่�กระหายสงครามเช่่นนั้้�นขััดแย้้ งต่่อภาพลัักษณ์์ 'มหาอำำ�นาจที่่�มีี
ว่่าไม่่ได้้ ตกลงโดยนััยกัับประชาชนที่่�ยอมแลกสิิทธิิส่ว่ นบุุคคลกัับความ
ความรัับผิิดชอบ' ที่่�จีีนพยายามจะสร้้ างขึ้้ �นและบ่่อนทำำ�ลายวิิสัยั ทััศน์์
มั่่�นคงปลอดภััย จึึงทำำ�ให้้ ประชาชนเหล่่านั้้�นแคลงใจถึึงความสามารถใน
ของนายสีี เลขาธิิการของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ที่่�จะ 'สร้้ างชุุมชนที่่�มีี
การปกครองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน นัักวิิเคราะห์์กล่่าว
อนาคตร่่วมกัันให้้ แก่่มนุุษยชาติิ'"
จีีนไม่่สามารถยัับยั้้ �งความจริิงเรื่่�องจำำ�นวนพลเมืืองที่่เ� สีียชีีวิิตจากเชื้้ �อ
"การบีีบบัังคัับของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนด้้ วยการ 'หาศััตรููและ
ไวรััส เมื่่อ� พิิจารณาจากปริิมาณการพููดคุุยทางออนไลน์์ซึ่่ง� ประกอบด้้ วย
รวมแนวหน้้ า' ก่่อให้้ เกิิดสถานการณ์์ 'จีีนปะทะทุุกประเทศ' และ
บัันทึึกการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่น่� า่ ตกใจ เรื่่�องศพที่่ก� องพะเนิิน และซากศพที่่เ� ผา
ทำำ�ให้้ ความเป็็ นพัันธมิิตรหดหาย เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด วััตถุปร
ุ ะสงค์์ของการ
ไปแล้้ วแต่่ยังั จััดการไม่่เรีียบร้้ อย "การวิิพากษ์์ วิจิ ารณ์์อย่่างตรงไปตรงมา
โฆษณาชวนเชื่่�อไม่่ใช่่การทำำ�ให้้ ผู้้� รัับสารตีีตััวออกห่่าง" นายคิิมเขีียน
โดยใช้้ วิธีีิ ที่่ห� ลัักแหลมอย่่างที่่นั� กั วิิจารณ์์ใช้้ เพื่่อ� เลี่่ย� งการตรวจพิิจารณา
อย่่างไรก็็ตาม ในการรณรงค์์โฆษณาชวนเชื่่�อระหว่่างภาวะการระบาด
เช่่น การเปรีียบเทีียบการระบาดกัับมหัันตภััยเชอร์์ โนบิิล ทำำ�ให้้ รััฐบาล
ใหญ่่ของไวรััสโคโรนา พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เป็็ นปฏิิปัักษ์์ กับั เจ้้ าหน้้ าที่่� จีีนควบคุุมข่่าวสารได้้ ยาก" นายเรย์์มอนด์์ จง นัักหนัังสืือพิิมพ์์ เขีียนใน
ของบราซิิล อิิรััก และไนจีีเรีีย ตลอดจนศรีีลัังกาอย่่างเปิิ ดเผย
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์เมื่่อ� เดืือนมกราคม พ.ศ. 2563
"ในกรณีีที่่�มีีการระบาดใหญ่่ของไวรััสโคโรนาอย่่างต่่อเนื่่�องเช่่นนี้้ �
"สื่่�อสัังคมออนไลน์์ของจีีนเต็็มไปด้้ วยความเดืือดดาล ไม่่ใช่่
สงครามสารสนเทศของรััฐบาลจีีน
เพราะไม่่มีีการเซ็็นเซอร์์ ในหััวข้้ อ
ในเวทีีสากลอาจไม่่ได้้ ผลดีีอย่่างที่่�
นี้้ � แต่่เป็็ นเพราะมีีการเซ็็นเซอร์์
"แม้้ ว่่าการมีีส่่วนร่่ วมอย่่ างรอบด้้ านในการทำำ� อย่่างเข้้ มงวดต่่างหาก" นายเซีียว
คาดหวัังไว้้ แต่่ก็็ไม่่ได้้ หมายความว่่า
สงครามสารสนเทศของจีีนจะย่ำำ��แย่่
เฉีียง นัักวิิทยาศาสตร์์ การวิิจัยั ที่่�
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ประธานสถาบัันนโยบายต่่างประเทศ
แคลิิฟอร์์ เนีีย เมืืองเบิิร์์กลีีย์์ กล่่าว
และผู้้�อำำ�นวยการวิิจัยั ของสถาบััน
กัับเดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ "ยัังคงเป็็ น
จีีนได้้ แต่่ ท่่าทีีที่ก่� ระหายสงครามเช่่ นนั้้�นขััด ไปได้้ ว่า่ จะมีีการเพิ่่�มการเซ็็นเซอร์์
แคนนอนเพื่่�อการศึึกษาทั่่�วโลก เขีียน
แย้้ งต่่ อภาพลัักษณ์์ 'มหาอำำ�นาจที่่มี� ีความรัั บ อย่่างกะทัันหัันอีีกครั้้�ง เนื่่�องจาก
ในบทวิิจารณ์์เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ.
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ไทมส์์
เล่่าข่่าวสาร" นายเซีียว ผู้้�ก่่อตั้้�ง ไชน่่า
"น่่ายิินดีีที่่�รััฐบาลจีีนไม่่ประสบ
ดิิจิิทัลั ไทมส์์ เว็็บไซต์์ที่่�ติดิ ตามการ
~ โจ คิิม เดอะเจแปนไทมส์์
ความสำำ�เร็็ จในการเบี่่�ยงเบนการ
ควบคุุมอิินเทอร์์ เน็็ตของจีีน กล่่าว
วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ในประชาคม
ความพยายามของพรรค
นานาชาติิว่า่ จีีนทำำ�ให้้ เกิิดภาวะการระบาดใหญ่่ทั่่ว� โลก แต่่ก็็ไม่่ได้้
คอมมิิวนิิสต์์จีีนเพื่่�อเซ็็นเซอร์์ และชัักใยการบอกเล่่าเรื่่�องราวยัังประสบ
หมายความว่่าการควบคุุมข้้ อมููลข่่าวสารภายในประเทศของจีีนจะแย่่
ความล้้ มเหลวในประเทศของตนด้้ วย เช่่น พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนประสบ
ตามไปด้้ วย เราไม่่ควรประมาททัักษะของรััฐบาลจีีนในการควบคุุม
ความล้้ มเหลวในการให้้ สันั นิิบาตเยาวชนคอมมิิวนิิสต์์เปิิ ดตััวสองพี่่�น้้อง
กระแส ปริิ มาณ และคุุณภาพของข้้ อมููลภายในจัักรวรรดิิจีีนสมััยใหม่่"
"ไอดอลเสมืือนจริิ ง" เพื่่�อเอาใจคนรุ่่�นใหม่่ "การเปิิ ดตััวดัังกล่่าวเป็็ นที่่�
นายมิิยาเกะกล่่าว "ผู้้�คนบางส่่วนในโตเกีียวอาจคาดหวัังว่่า การระบาด วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ในทัันทีีจากผู้้�ใช้้ งานเว่่ยป๋๋อ ที่่�ตำำ�หนิิองค์์กรดัังกล่่าวว่่า
ครั้้�งนี้้ �จะนำำ�ไปสู่่�การล่่มสลายของสาธารณรััฐประชาชนจีีนในที่่�สุดุ แต่่
เล่่นกลปาหี่่�ที่่�ทำำ�ให้้ ภาพลัักษณ์์ของจีีนตกต่ำำ��" เดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์นัลั
ก็็เป็็ นเพีียงความคาดหวัังเท่่านั้้�น ตราบใดที่่�รััฐบาลจีีนสามารถควบคุุม
รายงาน "ในขณะที่่�ผู้้� คนอดทนอดกลั้้�นอย่่างทุุกข์์ทรมานในการประจััญ
สารสนเทศภายในได้้ อย่่างเหนีียวแน่่น ประเทศเผด็็จการแห่่งนี้้ �ก็็จะยัังคง หน้้ ากัับโรคระบาด ทำำ�ไมคุุณยังั มััวเสีียเวลาอยู่่�กัับไอดอลสองมิิติินี่่�" ผู้้�ใช้้
อยู่่�ต่อ่ ไปในอนาคตอัันใกล้้ อำำ�นาจเผด็็จการก็็เป็็ นเช่่นนี้้ �เอง"
งานเว่่ยป๋๋อเขีียน ตามรายงานของเดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์นัลั ผู้้�ใช้้ อีีกราย
ในเว่่ยป๋๋อโพสต์์ต่อ่ ว่่าสัันนิิบาตดัังกล่่าวว่่า "สิ้้ �นเปลืืองทรััพยากรและเพิิก
เฉยต่่อความหายนะของชาติิ"
ความล้้ มเหลวในมาตุุภููมิิ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจึึงรีีบลบข้้ อความดัังกล่่าวทิ้้ �ง
อย่่างไรก็็ตาม มีีสััญญาณต่่าง ๆ บ่่งชี้้ �ว่่า โฆษณาชวนเชื่่�อของพรรค
แทนที่่�จะเป็็ นวีีรบุุรุุษเสมืือนจริิ งที่่�นำำ�กระแส การรณรงค์์ของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนให้้ ผลตรงข้้ ามมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ กัับคนในประเทศเช่่นกััน
คอมมิิวนิิสต์์จีีนและการกดขี่่�สิทธิ
ิ ิในการแสดงความคิิดเห็็นในช่่วงไวรััส
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ พลเมืืองจีีนบางส่่วนแคลงใจต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจ ในปีี ที่่�ผ่า่ นมา การ
โคโรนา กลัับสร้้างวีีรบุุรุุษตััวจริิ งที่่�สนับสนุ
ั นุ นัักสู้้�รุ่่�นใหม่่ที่่�ต่อ่ ต้้ านพรรค
บอกเล่่าเรื่่�องราวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนภายในประเทศต้้ องสะดุุด
คอมมิิวนิิสต์์จีีน "หากเราเป็็ นผู้้�ตีีแผ่่ความจริิ งอย่่างนายแพทย์์หลี่่� เหวิิน
ลงเพราะภาวะการระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อประเทศ เหลีียงไม่่ได้้ ก็็ขอเป็็ นคนที่่�สามารถรัับฟัังการตีีแผ่่ความจริิ งนั้้�น" นาย
อย่่างหนััก และการส่่งสารของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนขััดแย้้ งกัับความ
เหยีียน เหลีียนเคอ นัักเขีียนนวนิิยายที่่�อยู่่�ในปัั กกิ่่�ง กล่่าวในระหว่่าง
เป็็ นจริิ งที่่�พลเมืืองจีีนประสบ นายฟู่่� คิิงหััว ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการเซ็็นเซอร์์ การบรรยายที่่�มหาวิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีฮ่่องกงในเดืือน
ของจีีนที่่�มหาวิิทยาลััยฮ่่องกง กล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอลล์์สตรีีท
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ตามรายงานของเดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ หนัังสืือ
26

IPD FORUM

และเรื่่�องสั้้�นของนายเหยีียนเป็็ นแนวเสีียดสีี ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ ผลงานที่่�โด่่ง
ดัังที่่�สุดุ ของเขาบางส่่วนถููกสั่่�งห้้ ามเผยแพร่่ในจีีน เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการ
เซ็็นเซอร์์ ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน นายเหลีียนยอมเซ็็นเซอร์์ ตนเองใน
ขณะที่่�เขีียนเรื่่�องราวต่่าง ๆ "ถ้้ าเราอ้้ าปากพููดดััง ๆ ไม่่ได้้ อย่่างนั้้�นเรา
มากระซิิบคุยุ กััน" นายเหยีียนกล่่าว "ถ้้ าเรากระซิิบคุยุ กัันไม่่ได้้ อย่่างนั้้�น
เรามาเป็็ นคนไม่่มีีปากไม่่มีีเสีียงที่่�จดจำำ�และเก็็บความทรงจำำ�ไว้้ มาเป็็ น
คนที่่�จำำ�ฝัังใจกััน"

ให้้ แสดงความคิิดเห็็นเชิิงสนัับสนุนุ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในเว็็บไซต์์สื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ต่า่ ง ๆ ได้้ โจมตีีเว็็บไซต์์ในไต้้ หวัันอย่่างน้้ อย 2,500 ครั้้�ง
ต่่อวัันเป็็ นประจำำ� ตามรายงานในเอเชีี ยรีีพอร์์ต ฉบัับเดืือนมกราคม พ.ศ.
2562
นอกจากนี้้ � ในช่่วงก่่อนการเลืือกตั้้�ง พ.ศ. 2563 ของไต้้ หวััน จีีนยััง
ใช้้ ยุทุ ธวิิธีีรุุกรานอื่่�น ๆ เช่่น การชิิงพัันธมิิตรทางการทููตของไต้้ หวัันไป
การจำำ�กััดไม่่ให้้ นักั ท่่องเที่่�ยวจากแผ่่นดิินใหญ่่เดิินทางไปยัังไต้้ หวััน และ
การเพิ่่�มการฝึึ กซ้้ อมทางทหารของกองทััพอากาศและกองทััพเรืือในพื้้ �นที่่�
การปฏิิเสธการเลืือกตั้้�งของไต้้ หวััน
เพื่่�อก่่อกวนไต้้ หวััน ตามที่่�นางบอนนีี เกลเซอร์์ ที่่�ปรึึกษาและผู้้�อำำ�นวย
การเลืือกตั้้�งของไต้้ หวัันเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ที่่�ผู้้� ลงคะแนน
การอาวุุโสของโครงการอำำ�นาจจีีนแห่่งสถาบัันวิิจัยั นโยบายการต่่าง
เสีียงต่่อต้้ านความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�จะชัักจููงและ
ประเทศและยุุทธศาสตร์์ กล่่าว
แทรกแซงการลงคะแนนเสีียงอย่่างหนัักนั้้�น เป็็ นอีีกตััวอย่่างหนึ่่�งที่่�เด่่น
อย่่างไรก็็ตาม ความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการปลด
ชััดซึ่่ง� แสดงถึึงอิิทธิิพลที่่�ลดลงของเครื่่�องมืือโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรค
นางไช่่นั้้ �นเป็็ นการก้้ าวสู่่�ระดัับใหม่่ของการชัักใยทางการเมืือง พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน นางไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีีไต้้ หวัันและหััวหน้้ าพรรค คอมมิิวนิิสต์์จีีนช่่วยส่่งเสริิ มนายหาน กั๋๋�วหยูู ผู้้�สมััครฝ่่ ายสนัับสนุนุ
ประชาธิิปไตยก้้ าวหน้้ าซึ่่ง� เป็็ นพรรครััฐบาล ชนะการเลืือกตั้้�งด้้ วยคะแนน รััฐบาลจีีนซึ่่ง� ท้้ าชิิงตำำ�แหน่่งกัับประธานาธิิบดีีคนปัั จจุบัุ นั ใน พ.ศ.
เสีียงท่่วมท้้ น แม้้ จะมีีการแทรกแซงอย่่างมากจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน 2563 นัักวิิเคราะห์์กล่่าวหาว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนบงการสื่่�อไต้้ หวััน
ซึ่่ง� มองว่่าไต้้ หวัันเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของดิินแดนจีีนและใช้้ มาตรการบีีบบัังคัับ ในระหว่่างการเลืือกตั้้�งท้้ องถิ่่�น พ.ศ. 2561 เพื่่�อช่่วยให้้ นายหาน ได้้ รัับ
เพื่่�อให้้ ไต้้ หวัันมาอยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมของตน
เลืือกตั้้�งเป็็ นนายกเทศมนตรีีในเกาสง เพื่่�อให้้ สามารถช่่วงชิิงตำำ�แหน่่ง
แฮกเกอร์์ บอตบิิดเบืือนความจริิ ง และบริิ การไมโครบล็็อกของพรรค ประธานาธิิบดีีในภายหลััง พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนว่่าจ้้ างกลุ่่�มไซเบอร์์ มืือ
คอมมิิวนิิสต์์จีีน ใช้้ ไม่่ได้้ ผลกัับประชาชนและผู้้�นำำ�ทางการเมืืองที่่�คุ้้� นชิิน อาชีีพที่่�อยู่่�ในจีีน เพื่่�อช่่วยให้้ นายหานได้้ รัับชัยั ชนะในการชิิงตำำ�แหน่่ง
กัับยุทุ ธวิิธีีของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและคุ้้�นเคยกัับการตอกกลัับการ
นายกเทศมนตรีี นิิตยสารฟอเรนโพลิิ ซีีรายงานเมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ.
โฆษณาชวนเชื่่�อและข้้ อมููลเท็็จ นายโจชััว เคอร์์ ลานซิิค นัักวิิชาการ
2562
อาวุุโสของสภาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ เขีียนลงในเว็็บไซต์์ของ
ในการชิิงตำำ�แหน่่งเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 นอกจากนางไช่่
สภาเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ว่่า "จีีนมีีประวััติศิ าสตร์์ เข้้ าไป
จะชนะการเลืือกตั้้�งอย่่างถล่่มทลายแล้้ ว ผู้้�ลงคะแนนเสีียงในเมืืองเกาสง
แทรกแซงในไต้้ หวัันมาอย่่างยาวนาน"
ยัังได้้ ทำำ�ให้้ นายหานพ้้ นจากตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีหกเดืือนให้้ หลัังใน
อััยการของไต้้ หวัันกล่่าวว่่า การขยายยุุทธการของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ เดืือนมิิถุนุ ายนอีีกด้้ วย จำำ�นวนการลงคะแนนเสีียงเพื่่�อถอดถอนนายหาน
จีีนได้้ เผยออกมาในเดืือนเดีียวกััน เมื่่�อมีีการควบคุุมตััวผู้้�บริิ หารสอง
พุ่่�งทะลุุเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไปมาก ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
คนจากบริิ ษััทที่่�จดทะเบีียนในฮ่่องกง ซึ่่ง� ต้้ องสงสััยว่่าละเมิิดพระราช
นัักวิิเคราะห์์ได้้ กล่่าวถึึงความสำำ�เร็็ จของการถอดถอนซึ่่ง� เป็็ นการลง
บััญญัติั คิ วามมั่่�นคงแห่่งชาติิของไต้้ หวััน รอยเตอร์์ รายงานว่่า ผู้้�แปร
คะแนนเสีียงในลัักษณะดัังกล่่าวครั้้�งแรกของไต้้ หวััน ว่่าเป็็ นอีีกสััญญาณ
พัักตร์์ จากจีีนรายหนึ่่�งอ้้ างว่่าผู้้�ต้้องสงสััยสองคนเคยทำำ�งานเพื่่�อควบคุุม หนึ่่�งของความแข็็งแกร่่งและความรัับผิิดชอบของประชาธิิปไตยใน
สื่่�อไต้้ หวัันให้้ ชักั จููงผลการเลืือกตั้้�งต่่าง ๆ นายหวััง "วิิลเลีียม" หลี่่�เฉีียง ผู้้� ประเทศแห่่งนี้้ � ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส รายงาน
ขอลี้้ �ภััยและอ้้ างตนว่่าเคยเป็็ นสายลัับของจีีน กล่่าวผ่่านล่่ามในรายการ
ทั้้�งประธานาธิิบดีีคนปัั จจุบัุ นั และสำำ�นัักข่่าวกรองแนวหน้้ าของ
โทรทััศน์์ 60 มิิ นิิทส์์ ของออสเตรเลีียเมื่่�อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน พ.ศ.
ไต้้ หวัันต่่างออกคำำ�เตืือนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ดัังกล่่าวของจีีน และริิ เริ่่� ม
2562 ว่่า "ไต้้ หวัันเป็็ นงานที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของเรา ซึ่่ง� ก็็คืือการแทรกซึึม
กฎหมายใหม่่เพื่่�อต่่อกรกัับการแทรกซึึมจากต่่างประเทศและการ
เข้้ าไปในสื่่�อ วััด และองค์์กรระดัับรากหญ้้ า" ซีีเอ็็นบีีซีีรายงาน รอยเตอร์์ แทรกแซงทางการเมืืองในกระบวนการประชาธิิปไตย เพื่่�อเป็็ นการต่่อ
รายงานว่่า นายหวัังให้้ ข้้อมููลยืืนยัันแก่่องค์์กรข่่าวกรองเพื่่�อความ
ต้้ านสงครามสารสนเทศของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในไต้้ หวััน "รััฐบาลจีีน
มั่่�นคงของออสเตรเลีีย เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมสร้้ างอิิทธิิพลทางการเมืืองของ ตั้้�งใจโจมตีีไต้้ หวัันก่่อนการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีีและฝ่่ายนิิติบัิ ญญั
ั ติั ิ
จีีนในออสเตรเลีีย ฮ่่องกง และไต้้ หวััน
เห็็นได้้ ชัดั ว่่ามีีเจตนาก้้ าวก่่ายการลงคะแนนเสีียง รััฐบาลขอประณาม
นายริิ ชาร์์ ด บุุช นัักวิิชาการจากสถาบัันบรููกกิิงส์์ กล่่าวว่่า ในไต้้ หวััน เรื่่�องดัังกล่่าวและเรีียกร้้องให้้ ประชาชนยึึดมั่่�นในอำำ�นาจอธิิปไตย รวม
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เปลี่่�ยนจากวิิธีีการโน้้ มน้้ าวเป็็ นวิิธีีการบีีบบัังคัับ ทั้้�งคุุณค่า่ ของอิิสรภาพและประชาธิิปไตย" นายโจเซฟ วูู รััฐมนตรีีว่่าการ
โดยไม่่ใช้้ ความรุุนแรงมาเป็็ นเวลานานแล้้ ว ในบางครั้้�งก่่อนการเลืือกตั้้�ง กระทรวงการต่่างประเทศไต้้ หวัันกล่่าวเมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ "กลุ่่�มป่่ วนความคิิดเห็็นทางอิินเทอร์์ เน็็ต" เพื่่�อ
ตามรายงานของรอยเตอร์์
สร้้ างบััญชีีในเว่่ยป๋๋อ เฟซบุ๊๊� ก ยููทูบู ทวิิตเตอร์์ และแพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคม
แพลตฟอร์์ มข้้ อมููลต่่าง ๆ ตื่่�นตััวอย่่างมากในการตรวจสอบข่่าวเท็็จ
ออนไลน์์อื่่�น ๆ เพื่่�อทำำ� "สงครามแย่่งชิิงพื้้ �นที่่�ทางการรัับรู้้� " ตามรายงาน
เมื่่�อการเลืือกตั้้�งใกล้้ เข้้ ามา ในช่่วงต้้ นเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 เฟซ
ของไต้้หวัันนิิ วส์์ หนัังสืือพิิมพ์์รายวัันฉบัับภาษาอัังกฤษ เมื่่�อเดืือน
บุ๊๊�กระบุุว่า่ ได้้ ลบบััญชีี เพจ และกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�การละเมิิดมาตรฐานของ
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2561 เช่่น กองทััพ 50-เซนต์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ เฟซบุ๊๊� กไป 200 รายการ เนื่่�องจากมีีความเกี่่�ยวข้้ องกัับข่า่ วเท็็จของ
จีีน ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยพลเมืืองเครืือข่่ายที่่�ได้้ รัับการว่่าจ้้ างเพีียงในนาม
การเลืือกตั้้�งในไต้้ หวััน นอกจากนี้้ � กลุ่่�มตรวจสอบข้้ อเท็็จจริิงในไต้้ หวััน
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พัันธมิิตรชานม เครืือข่่ ายการต่่ อต้้านสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนในสื่่� อสัั งคมออนไลน์์ ได้้สร้้างรููปภาพ
เช่่ นนี้้�ขึ้้น� เพื่่อ� แสดงถึึงความเป็็นน้ำำ�� หนึ่่�งใจเดีียวกััน
พัันธมิิตรกลุ่่�มนี้้�ตั้้�งชื่่�อจากความหลงใหลร่่ วมกัันของ
สมาชิิกในเครื่่�องดื่่ม� ชา ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมในเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้และที่่�อื่น่� ๆ นอกเหนืือจากจีีน ทวิิตเตอร์์

สััปดาห์์และหลายเดืือนต่่อมา ผู้้�ใช้้ ใน
ฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ได้้ เข้้ าร่่วมกลุ่่�มความร่่วมมืือใน
โลกออนไลน์์นี้้ � เพื่่อ� แสดงการคััดค้้ านต่่อ
การจััดกำำ�ลัังทางทหารของจีีนในทะเลจีีนใต้้
นอกจากนี้้ � ชาวออสเตรเลีียและชาวอิินเดีีย
ยัังเข้้ าร่่วมการต่่อสู้้�ในโลกออนไลน์์นี้้ �ด้้ วย
เพื่่อ� คััดค้้ านการรุุกรานของจีีน
นัักวิิเคราะห์์บางรายกล่่าวว่่า พัันธมิิตร
ออนไลน์์ที่เ่� กิิดขึ้้ �นอาจทำำ�ให้้ เกิิดการหารืือที่่�
มีีประสิิทธิิภาพในบรรดากลุ่่�มที่่สนั
� บสนุ
ั นุ
ยัังได้้ จัดั สััมมนา รวมถึึงสร้้ างเว็็บไซต์์และห้้ องสนทนาเพื่่�อช่่วยให้้ ผู้้� ลง
ประชาธิิปไตยข้้ ามภููมิภิ าค "เมื่่อ� ศััตรููร่่วมของคุุณยิ่่ง� ใหญ่่เทีียบเท่่าพรรค
คะแนนเสีียงรู้้�ว่า่ ข่่าวใดเป็็ นข่่าวเท็็จ ตามรายงานของรอยเตอร์์
คอมมิิวนิิสต์์จีีน อำำ�นาจซึ่่�งมาจากการรวมตััวกัันจึึงได้้ รัับการยอมรัับ
มากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ" นายแดน แม็็คเดวิิทท์์ นัักวิิจัยั ด้้ านเทคโนโลยีีและสิิทธิิ
พัันธมิิตรชานม
มนุุษยชน กล่่าวกัับเว็็บไซต์์แอ็็กซิิออส ความเป็็ นพัันธมิิตรดังั กล่่าวนำำ�ไป
อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งในการส่่งสารที่่�ย่ำำ��แย่่ลงของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนคืือ
สู่่� "การตระหนัักรู้้� ความสนใจ และความเห็็นใจที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �น" ทั่่�วทั้้�งภููมิภิ าค
การอุุบัติั ิขึ้้ �นของเครืือข่่ายการต่่อต้้ านในสื่่�อสัังคมออนไลน์์เมื่่�อเดืือน
นายแม็็คเดวิิทท์์กล่่าว "โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เมื่่อ� พัันธมิิตรต้้องเผชิิญการ
เมษายน พ.ศ. 2563 ที่่�รู้้�จักั ในชื่่�อ พัันธมิิตรชานม ซึ่่ง� เป็็ นชื่่�อที่่�ตั้้ �งขึ้้ �น
ฟัั นฝ่่าเพื่่อ� สนัับสนุนุ ประชาธิิปไตยในมาตุุภูมิู "ิ
จากความหลงใหลร่่วมกัันในเครื่่�องดื่่�มชายอดนิิยมในเอเชีียตะวัันออก
มีีหลัักฐานปรากฏแล้้ วว่่าพัันธมิิตรดังั กล่่าวอาจสร้้ างผลสืืบ
เฉีียงใต้้ และที่่�อื่่�น ๆ นอกเหนืือจากจีีน
เนื่่�องในชีีวิิตจริิง เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 นัักเคลื่่�อนไหววััย
ดาราไทยสองคนที่่�แสดงละครโทรทััศน์์ไทยซึ่่ง� เป็็ นที่่�นิิยมและ
เรีียนชาวไทยได้้ อบคุุกกี้้ �รููปประตููเทีียนอัันเหมิินในกรุุงปัั กกิ่่�ง และรููป
ออกอากาศในจีีนด้้ วย ถููกกองทััพออนไลน์์ของจีีนเพ่่งเล็็งเนื่่�องจาก
"ชายผู้้�ยืืนขวางรถถััง" อัันโด่่งดััง และยืืนแจกคุุกกี้้ �เหล่่านี้้ �หน้้ าสถาน
สนัับสนุนุ เอกราชของฮ่่องกงและไต้้ หวัันในการแสดงความคิิดเห็็น
เอกอััครราชทููตจีีนในกรุุงเทพมหานครเนื่่�องในวัันครบรอบการสัังหาร
ออนไลน์์ของตน ชาวไทยจึึงโต้้ กลัับโดยการก่่อตั้้�งกลุ่่�มพัันธมิิตร
หมู่่�ที่่�จัตุั รัุ ัสเทีียนอัันเหมิิน เว็็บไซต์์สำำ�นักั ข่่าวข่่าวสดอิิงลิิชรายงาน โดย
ออนไลน์์ข้้ามพรมแดนที่่�เติิบโตขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ นัักเคลื่่�อนไหวเพื่่�อ
คุุกกี้้ �ดัังกล่่าวมีีรสชานมที่่�สื่่�อถึึงพัันธมิิตรชานมด้้ วย ขณะเดีียวกััน นาง
ประชาธิิปไตยชาวฮ่่องกงได้้ โพสต์์ภาพคนชนแก้้ วชานมสามแก้้ ว และ ไช่่ ประธานาธิิบดีีไต้้ หวัันก็็ได้้ ถ่่ายทอดความเป็็ นน้ำำ ��หนึ่่�งใจเดีียวกัับ
เรีียกร้้องให้้ ชาวเอเชีียทั้้�งผองร่่วมใจกััน "เพื่่�อขจััดลััทธิิอำำ�นาจนิิยมทุุก
ฮ่่องกงในโพสต์์บนเฟซบุ๊๊� ก อีีกทั้้�งไต้้ หวัันยัังได้้ ให้้ คำำ�มั่่น� ว่่าจะช่่วยเหลืือ
รููปแบบจากจีีน" แฮชแท็็ก #พัันธมิิตรชานม และ #ชานมข้้ นกว่่าเลืือด
ชาวฮ่่องกงที่่�ต้้องการย้้ ายไปไต้้ หวััน อัันเป็็ นผลมาจากการที่่�จีีนผ่่าน
ปรากฏในทวิิตเตอร์์ กว่่าล้้ านครั้้�ง
กฎหมายความมั่่�นคงแห่่งชาติิที่่�มีีข้้อจำำ�กััด ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรง
เครืือข่่ายรวมกลุ่่�มเอเชีียสะท้้ อนความแตกต่่างระหว่่างความคิิด
ต่่อเสรีีภาพของประชาชน
เห็็นของทางการกัับความคิิดเห็็นของประชาชนในประเทศเหล่่านี้้ �
นายแดนนีี มาร์์ ค ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประจำำ�มหาวิิทยาลััยแห่่ง
เมื่่�อพููดถึึงจีีน นายฐิิ ตินัิ นั ท์์ พงษ์์ สุทธิ
ุ ิรัักษ์์ อาจารย์์ด้้านความสััมพัันธ์์
ฮ่่องกง กล่่าวกัับวอยซ์์ออฟอเมริิ กาว่่า การหารืือทางออนไลน์์ได้้ พัฒ
ั นา
ระหว่่างประเทศของจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยในกรุุงเทพมหานคร
ไปสู่่�การประท้้ วงทางการเมืืองในวงกว้้ างขึ้้ �น เนื่่�องจากผู้้�อยู่่�อาศััยใน
กล่่าวกัับวอยซ์์ออฟอเมริิ กา "รััฐบาลของประเทศในเอเชีียตะวัันออก
ประเทศเหล่่านี้้ �เริ่่� มไม่่พอใจกัับการกระทำำ�ฝ่่ายเดีียวของจีีนมากขึ้้ �นเรื่่�อย
เฉีียงใต้้ กับปร
ั ะชาชนในประเทศตนเองมีีท่่าทีีที่่�แตกต่่างกััน" นายฐิิ ติิ
ๆ "นอกจากนี้้ � ยัังแสดงให้้ เห็็นถึึงความสามารถอัันจำำ�กััดจำำ�เขี่่�ยของจีีน
นัันท์์กล่่าว "ตามจริิ งแล้้ ว รััฐบาลของประเทศเหล่่านั้้�นสนัับสนุนุ จีีน เช่่น ในการทำำ�สงครามทางอิินเทอร์์ เน็็ต" นายมาร์์ คกล่่าว "ก่่อนหน้้ านี้้ � พวก
ฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์และไทย"
เขาได้้ รัับคำำ�ยกยอจากอิินเทอร์์ เน็็ตของจีีนฝ่่ายเดีียว"
สิ่่�งที่่เ� ริ่่�มต้้ นจากการโจมตีีเล็็ก ๆ ทางออนไลน์์โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์
ความล้้ มเหลวของสารที่่�ส่่ง
จีนี ทำำ�ให้้ #พัันธมิิตรชานม และภาพล้้ อของเรื่่�องดัังกล่่าวกลายเป็็ น
สััญลักั ษณ์์ของการร่่วมใจระหว่่างผู้้�ใช้้ อินิ เทอร์์ เน็็ตในไทย ฮ่่องกง ไต้้ หวััน แม้้ ว่า่ สงครามโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะเกิิดขึ้้ �นทั่่�ว
และที่่อื่� น่� ๆ เพื่่อ� ต่่อต้้ านการโฆษณาชวนเชื่่อ� ที่่บีีบ
� บัังคัับของจีีน ในหลาย โลก แต่่ดูเู หมืือนว่่าการรณรงค์์ต่า่ ง ๆ จะทำำ�ให้้ ภาพลัักษณ์์ของพรรค
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ตำำ�รวจกึ่่ง� ทหารของจีีนยืืนประจำำ�การใกล้้
จััตุุรััสเทีียนอัันเหมิินในกรุุงปัักกิ่่ง� เมื่่อ� วัันที่่� 4
มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

นัักเคลื่่อ� นไหววััยเรีียนชาวไทยแจกคุุกกี้้ช� า
นมในเยาวราช กรุุงเทพมหานคร เมื่่อ� เดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 เพื่่อ� รำำ�ลึึกถึึงเหตุุการณ์์
ปราบปราม ณ จััตุุรััสเทีียนอัันเหมิิน
เมื่่อ� พ.ศ. 2522 ทวิิตเตอร์์

มีีแต่่จะแย่่ลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ยุุทธวิิธีีในระหว่่างภาวะการระบาด
ใหญ่่ของไวรััสโคโรนา อาจก่่อให้้ เกิิด
ความเสีียหายที่่�ไม่่อาจแก้้ ไขได้้ ต่อ่
ความน่่าเชื่่�อถืือและชื่่�อเสีียงของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนในต่่างประเทศและต่่อ
หน่่วยงานในจีีนเอง
"การที่่�จีีนเริ่่� มควบคุุมไวรััสได้้ และเริ่่� มการทููตด้้านสุุขภาพนี้้ � อาจ
เป็็ นโอกาสให้้ จีีนสร้้ างความมั่่�นใจให้้ ฝ่่ายที่่�เห็็นอกเห็็นใจ รวมถึึง
สร้้ างความไว้้ วางใจและกู้้�ชื่่�อเสีียงของตนกลัับคืืนมาในฐานะผู้้�มีี
อำำ�นาจระดัับโลกที่่�มีีความรัับผิิดชอบ" นางซููซาน เชอร์์ ก นัักวิิชาการ
ด้้ านประเทศจีีนและผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์จีีนแห่่งศตวรรษที่่� 21 ของ
มหาวิิทยาลััยแคลิิฟอร์์ เนีีย เมืืองซานดิิเอโก กล่่าวกัับเดอะนิิ วยอร์์ก
ไทมส์์ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 "แต่่ความพยายามทางการ
ทููตถููกช่่วงชิิงไปโดยกรมประชาสััมพัันธ์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ที่่�
มีีความพยายามแน่่วแน่่มากกว่่าในการใช้้ ประโยชน์์จากความช่่วย
เหลืือของตน เพื่่�อให้้ จีีนได้้ รัับการยกย่่องในฐานะประเทศ ระบอบ และ

ผลงานของประเทศในการหยุุดการแพร่่ กระจายของไวรััส"
ยิ่่�งกว่่านั้้�น กระแสตีีกลัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�เกิิดขึ้้ �นยัังมีีความ
รุุนแรงมากขึ้้ �น เนื่่�องจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนพยายามกระตุ้้�นเครื่่�อง
มืือโฆษณาชวนเชื่่�อด้้ วยข่่าวเท็็จและการบิิดเบืือนข้้ อมููล อีีกทั้้�งยัังใช้้ การ
ทำำ�ลายเสถีียรภาพของประเทศต่่าง ๆ ด้้ วยนโยบายอัันไร้้ความปราณีี
ซึ่่ง� มีีแต่่จะทำำ�ให้้ ประเทศเหล่่านั้้�นย่ำำ��แย่่ลงในช่่วงวิิกฤตไวรััสโคโรนา ใน
ช่่วงเวลาที่่�โลกต้้ องการภาวะผู้้�นำำ�และความเห็็นอกเห็็นใจ ผู้้�นำำ�ของจีีน
กลัับไม่่แสดงสิ่่�งดัังกล่่าวให้้ เห็็น นัักวิิเคราะห์์หลายคนกล่่าวว่่า พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนกลัับเผยเป้้าหมายในการมีีอำำ�นาจครอบครองโลกของ
ตนออกมาแทน แม้้ ว่า่ จะต้้ องทำำ�ให้้ พลเมืืองของประเทศอื่่�นหรืือแม้้ แต่่
พลเมืืองของตนเองเดืือดร้้อนก็็ตาม สารเหล่่านั้้�นส่่งถึึงมืือผู้้�รัับแล้้ ว o
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เรื่่อ� งราวที่่�สร้้างขึ้้�นอย่่างพิิ ถีีพิิถััน
ความกลััวการถููกปฏิิเสธกระตุ้้�นให้้
ผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ฮอลลีีวููดสร้้างภาพของจีีนในแง่่ดีี
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

รายการภาพยนตร์์ ทำ�ำ เงิินยอดนิิยมจะไม่่ ใช่่ เพีียงสิ่่ง�
เดีียวที่่ทำ� �ำ ลายสถิิติใิ นอีีกไม่่ กี่่เ� ดืือนข้้ างหน้้ า

นัักวิิเคราะห์์หลายรายคาดการณ์์ว่า่ เป็็ นครั้้�งแรกที่่�จีีนจะ
ก้้ าวขึ้้ �นสู่่�อัันดัับ 1 ในฐานะประเทศที่่�มีียอดขายตั๋๋�วภาพยนตร์์
สููงสุุด ตามรายงานของนิิตยสารเดอะฮอลลีีวููดรีีพอร์์ทเตอร์์
ภายในสิ้้ �น พ.ศ. 2563 คาดว่่ายอดขายด้้ านภาพยนตร์์ ของ
จีีนจะขึ้้ �นนำำ�ที่่� 1.228 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
3.69 แสนล้้ านบาท) เทีียบกัับยอดขายในสหรััฐฯ ที่่� 1.193
หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.58 แสนล้้ านบาท)
การคาดคะเนชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า จีีนน่่าจะได้้ ครองตำำ�แหน่่ง
ทางด้้ านนี้้ �ในอนาคตอัันใกล้้ "นั่่�นหมายความว่่า สิ่่�งสำำ�คััญ
สำำ�หรัับบริิษััทภาพยนตร์์ ในฮอลลีีวููดคืือ ต้้ องทำำ�ทุุกวิิถีีทาง
เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าโครงการภาพยนตร์์ ที่่�ตนลงทุุนจะสามารถ
ผ่่านมาตรฐานการเซ็็นเซอร์์ ที่่�เข้้ มงวดของประเทศแห่่งนี้้ �ได้้ "
Axios.com ระบุุ
จีีนใช้้ การเซ็็นเซอร์์ ควบคุุมสื่่�อที่่�จะอนุุญาตให้้ เข้้ าฉายใน
โรงภาพยนตร์์ ในแผ่่นดิินใหญ่่และในแพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคม
อนไลน์์อย่่างรััดกุุมเสมอ อิิทธิิพลทางเศรษฐกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นใน
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ หมายความว่่า สาธารณรััฐประชาชน
จีีนมีีแนวโน้้ มที่่�จะใช้้ อำำ�นาจควบคุุมเนื้้ �อเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับ
จีีนมากขึ้้ �น
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนอนุุญาตให้้ ฉายภาพยนตร์์ ต่า่ ง
ประเทศเพีียง 34 เรื่่�องต่่อปีี ในโรงภาพยนตร์์ ของจีีน และ
ภาพยนตร์์ แต่่ละเรื่่�องต้้ องได้้ รัับความเห็็นชอบจากกอง
เซ็็นเซอร์์ นั่่�นคืือหน่่วยงานกำำ�กัับดูแู ลสำำ�นัักข่่าว สิ่่�งพิิมพ์์
วิิทยุุ ภาพยนตร์์ และโทรทััศน์์ ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์
ดิิ อีีโพชไทมส์์ บริิ ษััทภาพยนตร์์ ต่า่ งประเทศมีีรายได้้ จาก
กำำ�ไรของภาพยนตร์์ ที่่�เข้้ าฉายในจีีนเพีียงร้้อยละ 25 แต่่
หากภาพยนตร์์ เรื่่�องใดร่่วมผลิิตกับบริ
ั ิ ษััทสัญช
ั าติิจีีน บริิ ษััท
ภาพยนตร์์ ดังั กล่่าวจะทำำ�กำำ�ไรได้้ เกืือบถึึงร้้อยละ 50 ดิิ อีีโพช
ไทมส์์รายงาน
ทว่่าการสร้้ างกำำ�ไรที่่ม� ากขึ้้ �นย่่อมมีีค่่าใช้้ จ่า่ ยที่่ต� ามมา
บริิษัทั ภาพยนตร์์ ต่า่ งประเทศที่่ไ� ด้้ รัับเลืือกให้้ เป็็ นผู้้�ร่่วมผลิิต
มัักจะต้้ องถ่่ายทำำ�ฉากต่่าง ๆ ในจีีน คััดเลืือกนัักแสดง
เจ้้า
หน้
้ าที่
ชาวจีีน ยอมให้้ มีีนักั ลงทุุนชาวจีีน และถ่่ายทอด
่� ฟอ
รััม

ภาพรััฐบาลจีีนในเชิิงบวก ตามรายงานของดิิอีีโพชไทมส์์
การควบคุุมการเซ็็นเซอร์์ เหล่่านี้้ �ยัังครอบคลุุมไปถึึงวิิดีีโอ
เกมด้้ วย เช่่น เกมดีีโวชั่่�น ซึ่่ง� เปิิ ดให้้ บริิการเพีียงหนึ่่�งสััปดาห์์
ในช่่วงต้้ น พ.ศ. 2562 ในเครืือข่่ายเกมสตรีีม ก่่อนที่่�จีีนจะใช้้
อำำ�นาจจััดการ
บริิ ษััทอิินดีีอีีเวนท์์ ซึ่่ง� เป็็ นบริิ ษััทในประเทศจีีนที่่�เผยแพร่่
เกมดีีโวชั่่น� นำำ�เกมดัังกล่่าวออกจากสตรีีมหลัังจากผู้้�เล่่นชาว
จีีนค้้ นพบและร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับภาพที่่�อ้้างถึึงนายสีี จิ้้ �นผิิง
เลขาธิิการพรรค และวิินนี่่�เดอะพููห์์ ซึ่่ง� เป็็ นการเปรีียบเทีียบ
ผู้้�นำำ�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกัับตัวั ละครดิิสนีีย์์ที่่�เป็็ นข้้ อถกเถีียง
ทั้้�งนี้้ � ทางการจีีนจะเพิิกถอนใบอนุุญาตประกอบ
ธุุรกิิจของบริิ ษััทอิินดีีอีีเวนท์์ในภายหลััง ตามข้้ อมููลจาก
Engadget.com หลัังจากนั้้�น ผู้้�สร้้างเกมดีีโวชั่่น� ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�
พััฒนาของบริิ ษััทเรดแคนเดิิลจากไต้้ หวััน จึึงได้้ ออกจดหมาย
ขอโทษ นอกจากนี้้ � บริิ ษััทเรดแคนเดิิลยัังถููกระงัับบััญชีีในเว่่ย
ป๋๋อซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในแพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ
ของจีีน
"นี่่�คืือการดำำ�เนิินการเซ็็นเซอร์์ ของจีีน" อ้้ างอิิงจาก
บทความประจำำ�เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ใน Engadget.
com "หลัังเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรุุนแรงในตลาดวิิดีีโอ
เกมของจีีนนานสองปีี เนื่่�องจากกฎหมายใหม่่ที่่�จำำ�กัดั เสรีีภาพ
ในการสร้้ างสรรค์์และบริิ ษััทยักั ษ์์ ใหญ่่อย่่างเทนเซ็็นต์์ที่่�ได้้ รัับ
ความสนใจทั่่�วโลก จีีนในปัั จจุบัุ นั จึึงมีีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อวิิถีี
ของอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวทั้้�งหมด"
เมื่่�อพููดถึึงวงการภาพยนตร์์ ก็็มีีภาพยนตร์์ หลายเรื่่�องใน
สหรััฐอเมริิ กาได้้ รัับการอนุุมัติั ใิ ห้้ เผยแพร่่โดยกองเซ็็นเซอร์์
ของจีีน อย่่างไรก็็ตาม การประทัับตราอนุุมัติั ดัิ งั กล่่าวมััก
หมายความว่่า ผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ ต้้องลดทอนฉากที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
กัับความรุุนแรงและการมีีเพศสััมพัันธ์์ และบ่่อยครั้้�งที่่�หมาย
ถึึงการสร้้ างเรื่่�องราวที่่�สอดคล้้ องกัับกระบวนทััศน์์ทางการ
เมืืองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน หน้้ าถััดไปคืือตััวอย่่างของ
วิิธีีการที่่�ฮอลลีีวููดปรัับโครงเรื่่�องเพื่่�อให้้ ได้้ รัับการอนุุมัติั ิจาก
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน หรืือถููกปฏิิเสธเนื่่�องจากผู้้�บริิ หารสตููดิิ
โอปฏิิเสธที่่�จะให้้ ความใส่่ใจในการเซ็็นเซอร์์ ตามข้้ อเรีียกร้้อง
ต่่าง ๆ
IPD FORUM
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ภาพยนตร์์:

ท็็อปกััน (2563)

ทวิิตเตอร์์

เหตุุใดจึึงสำำ�คััญ: จีีนได้้ ต่อ่ สู้้�กัับญี่่�ปุ่่� นเพื่่�อช่่วงชิิงอิิทธิิพลในระดัับภูมิู ิภาค
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา ซึ่่ง� จีีนใช้้ การทููตสมุดุ เช็็คเพื่่�อซื้้ �อ
อิิทธิิพล ผู้้�นำำ�ญี่่�ปุ่่� นไม่่ได้้ เดิินทางเยืือนจีีนมานานถึึงแปดปีี จนกระทั่่�งนายชิิน
โซ อาเบะ นายกรััฐมนตรีีญี่่�ปุ่่� น เดิินทางไปจีีนในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2561
การใช้้ อิิทธิิพลทางการเงิินเพื่่�อลบการกล่่าวถึึงญี่่�ปุ่่� นในภาพยนตร์์ ที่่�คาดว่่า
จะเป็็ นที่่�นิิยมในหมู่่�ผู้้�ชมชาวจีีนจึึงเป็็ นเรื่่�องเหมาะสม เนื่่�องจากจีีนมองว่่า
เป็็ นการเคลื่่�อนไหวทาง
2563
อำำ�นาจ ความตึึงเครีียด
ระหว่่างพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนกัับไต้้ หวัันยิ่่�งชััดเจน
มากขึ้้ �น พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนมองว่่าไต้้ หวัันเป็็ นดิิน
แดนส่่วนหนึ่่�งของตน และ
ปฏิิเสธการอ้้ างสิิทธิ์์�หรืือ
การรัับรองใด ๆ ที่่�แสดงว่่า
ไต้้ หวัันเป็็ นประเทศเอกราช
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ทวิิตเตอร์์

2529

ดรีี มเวิิกส์์/ทวิิตเตอร์์

การเปลี่่�ยนโครงเรื่่อ� ง: ภาพยนตร์์ ท็็อปกัันสุุดคลาสสิิก พ.ศ. 2529 มีีตััว
ละครหลัักคืือ มาเวอริิ ค ที่่�แสดงโดยนายทอม ครููซ นัักแสดง สวมบทนัักเรีียน
ที่่�โดดเด่่นในโรงเรีียนฝึึ กอาวุุธต่่อสู้้�ชั้้�นสููงของกองทััพเรืือสหรััฐฯ ในภาพยนตร์์
ต้้ นฉบัับ มาเวอริิ คสวมเสื้้ �อแจ็็คเก็็ตหนัังที่่�มีีแผ่่นปะขนาดใหญ่่ซึ่่ง� มีีข้้ อความ
ว่่า "เรืือตะวัันออกไกล 63-4 ยููเอสเอส กััลเวสตััน" โดยแผ่่นปะนี้้ �เป็็ นการ
รำ� �ลึกึ ถึึงการเดิินทางของเรืือประจััญบานสหรััฐฯ ลำำ�ดัังกล่่าวในญี่่�ปุ่่� น ไต้้ หวััน
และแปซิิฟิิกตะวัันตก ดัังนั้้�นจึึงมีีธงของสหรััฐฯ สหประชาชาติิ ญี่่�ปุ่่� น และ
ไต้้ หวัันรวมอยู่่�ด้้วย ภาพยนตร์์ เรื่่�องนี้้ �นำำ�มาปัั ดฝุ่่� นใหม่่ใน พ.ศ. 2563 พร้้อม
"สร้้ างภาพใหม่่" ให้้ เสื้้ �อแจ็็คเก็็ตของมาเวอริิ ค โดยนำำ�ธงญี่่�ปุ่่� นและไต้้ หวััน
ออก แล้้ วใส่่รููปที่่�คล้้ ายกัันซึ่่ง� ไม่่สามารถระบุุว่า่ เป็็ นสััญลักั ษณ์์ของสิ่่�งใดเข้้ า
มาแทน ตามรายงานจากบิิสเนส อิินไซเดอร์์
เทนเซ็็นต์์ พิิคเจอร์์ ส ฝ่่ายภาพยนตร์์ ของบริิ ษััทเทนเซ็็นต์์ซึ่่ง� เป็็ นในเครืือ
อิินเทอร์์ เน็็ตของจีีน ได้้ ร่่วมทุุนสนัับสนุนุ การถ่่ายทำำ�ครั้้�งนี้้ � ตามรายงานของ
เดอะฮอลลีีวููดรีีพอร์์ทเตอร์์ นอกจากนี้้ � บริิ ษััทเทนเซ็็นต์์ยังั เป็็ นเจ้้ าของร่่วม
ของบริิ ษััทสกายแดนซ์์ ซึ่่ง� ร่่วมผลิิตภาพยนตร์์ เรื่่�องนี้้ �กัับบริิษััทพาราเมาต์์

เอเวอเรสต์์ มนุุษย์์
หิิมะเพื่่� อนรััก (2562)

ภาพยนตร์์:

การเปลี่่�ยนโครงเรื่่อ� ง: เพิิร์์ลสตููดิโิ อ ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�
ในประเทศจีีนใช้้ เวลาหนึ่่�งปีีร่่วมงานกัับดรีีมเวิิกส์์
แอนิิเมชััน เพื่่�อสร้้ างภาพยนตร์์ แอนิิเมชัันเรื่่�อง
เอเวอเรสต์์ มนุุษย์์หิิมะเพื่่อ� นรััก อีีกเวอร์์ ชันั หนึ่่�งที่่�
กองเซ็็นเซอร์์ ของจีีนจะอนุุมัติั ใิ ห้้ ออกฉาย เพิิร์์ลสตูู
ดิิโอทำำ�งานเพื่่�อเปลี่่�ยนมุุกตลกและภููมิิหลัังของตััว
ละคร ตามข้้ อมููลของบิิสเนส อิินไซเดอร์์
บางทีีการแสดงอิิทธิิพลของจีีนที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ อาจ
อยู่่�ในฉากที่่�แสดงแผนที่่�ของเอเชีียตะวัันออก โดยมีี
เส้้ นประเก้้ าเส้้ นของจีีน (ในภาพ) ในทะเลจีีนใต้้ เอ
เวอเรสต์์ มนุุษย์์หิิมะเพื่่�อนรััก เป็็ นภาพยนตร์์ เรื่่�อง
แรกที่่�สร้้างร่่วมกัันระหว่่างบริิ ษััทดรีีมเวิิกส์์ของ
สหรััฐฯ และเพิิร์์ลสตููดิโิ อของจีีน ตามรายงานจาก
บิิสเนส อิินไซเดอร์์ ทั้้�งนี้้ � ไม่่มีีการกล่่าวถึึงเส้้ นประ
เก้้ าเส้้ นในเนื้้ �อเรื่่�องของภาพยนตร์์ และไม่่มีีการระบุุ
เหตุุผลที่่�ใส่่เข้้ ามา
เหตุใดจึงส�ำคัญ: ทะเลจีนใต้ เป็ นน่านน� ้ำที่มีความ
ส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ จีนได้ สร้างสิง่ ประดิษฐ์ ขึ ้น
ในบริ เวณพื้นที่พิพาทแห่งนี้ เพื่อพยายามหักล้ าง
การอ้ างสิทธิ์ในทรัพยากรของประเทศคูก่ รณีอื่น ๆ
มาเลเซียปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ ภาพยนตร์ เรื่องนี้
ออกฉาย เว้ นแต่จะลบแผนที่ออก ทางการเวียดนาม
ปฏิเสธภาพยนตร์ เรื่องนี้เช่นกัน ส่วนในฟิ ลปป
ิ ิ นส์ เจ้ า
หน้ าที่เรียกร้ องให้ มีการคว�่ำบาตร จีนยังคงอ้ างสิทธิ์
ในทะเลจีนใต้ แข่งกับหลายประเทศในภูมิภาค ใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ศาลระหว่างประเทศ
ได้ ตดั สินให้ การอ้ างสิทธิ์ด้วยเส้ นประเก้ าเส้ นของจีน
ในทะเลจีนใต้ ที่มีมลู ค่าสูง ซึง่ ครอบคลุมพื้นที่ภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิ ลปป
ิ ิ นส์ เป็ นโมฆะ แต่
รัฐบาลจีนปฏิเสธค�ำตดั สินดังกล่าวซึง่ ขาดกลไกการ
บังคับใช้

ภาพยนตร์์:

จอมเวทย์์มหากาฬ (2559)

รอยเตอร์์

การเปลี่่�ยนโครงเรื่่อ� ง: โครงเรื่่�องจากหนัังสืือการ์์ ตูนู
ต้้ นฉบัับของเรื่่�องจอมเวทย์์มหากาฬ มีีตััวละครที่่�ชื่่�อว่่า แอน
เชีียนวััน ชาวนาผู้้�รัักสงบที่่�เกิิดในคามาร์์ ทัชั หมู่่�บ้้านในดิิน
แดนที่่�ซ่อ่ นอยู่่�ในเทืือกเขาหิิมาลััย ซึ่่ง� ปัั จจุบัุ นั รู้้�จัักกัันในชื่่�อ
ทิิเบต การดััดแปลงภาพยนตร์์ ของมาร์์ เวลสตููดิโิ อได้้ เลืือก
นางทิิลดา สวิินตััน นัักแสดงหญิิงชาวอัังกฤษ (ภาพใน
โปสเตอร์์ ของภาพยนตร์์ ) มารัับบทบาทดัังกล่่าว จึึงช่่วยให้้
โครงเรื่่�องไม่่ต้้องสื่่�อถึึงทิิเบต
เหตุุใดจึึงสำำ�คััญ: พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและกองทััพจีีนเข้้ า
ยึึดครองทิิเบตใน พ.ศ. 2494 และมีีผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่ชาวจีีนจำำ�นวน
มากเชื่่�อว่่าทิิเบตควรได้้ รัับเอกราชหรืือการปกครองตนเองได้้
มากขึ้้ �น ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์
"แอนเชีียนวัันมีีต้้ นกำำ�เนิิดมาจากทิิเบต ดัังนั้้�น หากคุุณ
ยอมรัับว่า่ ทิิเบตเป็็ นสถานที่่�แห่่งหนึ่่�งและเขาเป็็ นชาวทิิเบต
ก็็เสี่่�ยงที่่�รััฐบาลจีีนจะพููดว่่า 'นี่่� คุุณรู้้�จักั ประเทศที่่�ดูหู นัังมาก
ที่่�สุดุ ประเทศหนึ่่�งในโลกหรืือเปล่่า เราจะไม่่ฉายภาพยนตร์์
ของคุุณ เพราะคุุณเลืือกที่่�จะยุ่่�งเกี่่�ยวกัับการเมืือง'" นายซีี. โร
เบิิร์์ต คาร์์ กิิล ผู้้�เขีียนบทภาพยนตร์์ เรื่่�องจอมเวทย์์มหากาฬ
อธิิบายไว้้ ในพอดคาสต์์เดืือนเมษายน พ.ศ. 2559 ใน
DoubleToasted.com เกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจเปลี่่�ยน
ชาติิพันั ธุ์์�ของแอนเชีียนวััน

นายสแตน ลีี ผู้้�สร้้าง เข้้าร่่ วมการฉายภาพยนตร์์ ฮอลลีีวููดรอบปฐมทััศน์์ เรื่่�องไอรอนแมน 3

ภาพยนตร์์:

ไอรอนแมน 3 (2556)

การเปลี่่�ยนโครงเรื่่อ� ง: ผู้้�ชมไอรอนแมน 3 ในจีีนได้้ ดูฉู าก
พิิเศษที่่�ไม่่ได้้ ฉายนอกประเทศ รายงานของบิิสเนส อิินไซเดอร์์
ระบุุว่า่ ความจริิ งแล้้ วมีีการเพิ่่�มการแสดงผลิิตภัณ
ั ฑ์์อีีกสี่่�นาทีี
ในภาพยนตร์์ มาร์์ เวลเรื่่�องนี้้ � ซึ่่ง� มาร์์ เวลสตููดิโิ อร่่วมสร้้ างกัับดีี
เอ็็มจีี เอ็็นเตอร์์ เทนเมนต์์ ซึ่่ง� เป็็ นบริิ ษััทผู้้�จัดั จำำ�หน่่ายสััญชาติิ
จีีน หนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์รายงานว่่า ในฉบัับภาษา
จีีน ยัังมีีการเพิ่่�มการเปิิ ดตััวภาพยนตร์์ ด้้วยคำำ�ถามว่่า "ไอรอน
แมนใช้้ อะไรฟื้้ น� ฟููพลัังงานของเขา" คำำ�ตอบปรากฏขึ้้ �นพร้้อม
กัับคำำ�ว่า่ กู่่�ลี่่� ดููโอ ซึ่่ง� เป็็ นยี่่�ห้้อเครื่่�องดื่่�มนมในประเทศจีีน ใน
พ.ศ. 2555 ผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�มรายนี้้ �ได้้ ยกเลิิกการขายเครื่่�องดื่่�ม
สููตรสำำ�หรัับทารกเนื่่�องจากมีีสารปรอทเจืือปน ต่่อมารััฐบาลจีีน
ได้้ เริ่่� มรณรงค์์เพื่่�อสร้้ างความมั่่�นใจให้้ แก่่ผู้้�ปกครองว่่า นมของ
บริิ ษััทดังั กล่่าวมีีความปลอดภััยจริิ ง ๆ ตามรายงานของบิิสซิิ
เนส อิินไซเดอร์์ สิ่่�งพิิเศษอื่่�น ๆ ในเวอร์์ ชันั ภาษาจีีน ได้้ แก่่ เด็็ก
นัักเรีียนชาวจีีนที่่�เชีียร์์ ไอรอนแมน การจััดวางผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่�อง
ใช้้ ไฟฟ้้าของจีีนในฉาก และการใช้้ ยาจีีนเพื่่�อช่่วยเหลืือไอรอน
แมน ตามข้้ อมููลของบิิสซิิเนส อิินไซเดอร์์

มาร์์ เวลสตููดิโิ อ/อิินสตาแกรรม

เหตุุใดจึึงสำำ�คััญ: การจำำ�หน่่ายตั๋๋�วภาพยนตร์์ ของจีีนให้้ ผล
กำำ�ไรมหาศาล ตามรายงานของเว็็บไซต์์ข่า่ วบัันเทิิง Vulture.
com ระบุุว่า่ ในเวลาที่่�ไอรอนแมน 3 มีีกำำ�หนดเปิิ ดตััว จีีนก็็
แซงหน้้ าญี่่�ปุ่่� นในฐานะตลาดจำำ�หน่่ายตั๋๋�วภาพยนตร์์ ที่่�ใหญ่่
เป็็ นอัันดัับสองของโลกรองจากสหรััฐอเมริิ กาแล้้ ว ซึ่่ง� นั่่�นทำำ�ให้้
จีีนมีีสิิทธิ์์�มีีเสีียงทางเศรษฐกิิจมากขึ้้ �นในเรื่่�องภาพยนตร์์ ฮอล
ลีีวููด อีีกทั้้�งยัังอาจเพิ่่�มแรงกดดัันให้้ ผู้้�ผลิติ ภาพยนตร์์ ร่่วมมืือ
กัับบริิษััทของจีีน และน้้ อมรัับความต้้ องการของจีีนในการแต่่ง
เรื่่�องราวให้้ เข้้ าข้้ างจีีนมากยิ่่�งขึ้้ �น
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พิิ กเซล (2558)

การเปลี่่�ยนโครงเรื่่อ� ง: บทภาพยนตร์์ แอนิิเมชัันแนวตลก พ.ศ. 2556 ของ
โซนี่่�เรื่่�องพิิ กเซล มีีฉากที่่�มนุุษย์์ต่า่ งดาวระเบิิดโพรงเข้้ าไปในกำำ�แพงเมืืองจีีน
"แม้ วา่ การเจาะช่องบนก�ำแพงเมืองจีนอาจไม่เป็ นปั ญหา ตราบใดที่มัน
เป็ นส่วนหนึง่ ของปรากฏการณ์ทวั่ โลก แต่จริง ๆ ก็ไม่จ�ำเป็ นเพราะจะไม่สง่ ผล
ดีต่อการน�ำเข้ าฉายในจีน ฉะนัน้ ฉันจึงไม่แนะน�ำให้ ท�ำเช่นนัน"้ นางหลี่ เฉา
ตัวแทนหลักของบริ ษัทโซนี่พิคเจอร์ สในจีน เขียนในอีเมลประจ�ำเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556 ถึงผู้บริหารระดับสงู ของโซนี่ ตามรายงานของรอยเตอร์ ผู้บริหาร
ของโซนี่กงั วลกับการน�ำภาพยนตร์ ออกฉายในจีน รอยเตอร์ รายงาน การ
ระเบิดหลุมที่ก�ำแพงเมืองจีนจึงเปลี่ยนเป็ นให้ มนุษย์ตา่ งดาวโจมตีทัชมาฮาล
ของอินเดีย อนุสาวรีย์วอชิงตัน และบางส่วนของนครนิวยอร์ กแทน
เหตุใดจึงส�ำคัญ: อีเมลของนางหลี่เป็ นหนึง่ ในอีเมลและเอกสารลับของ
โซนี่หลายหมื่นฉบับที่ถกู เจาะข้ อมูลและเผยแพร่สสู่ าธารณชนเมื่อปลาย
พ.ศ. 2557 รายงานของรอยเตอร์ ระบุวา่ เจ้ าหน้ าที่รัฐของจีนและผู้บริหาร
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้ เอกสาร
ดังกล่าวเปิ ดเผยถึงการสนทนาจ�ำนวนมากเกี่ยวกับแนวทางที่โซนี่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการผลิตเป็ นแบบอื่น เพื่อให้ ภาพยนตร์ เป็ นที่พอใจของเจ้ าหน้ าที่
จีนมากขึ ้นและผ่านการอนุมตั ิจากกองเซ็นเซอร์
"อีเมลของโซนี่ท�ำให้ เราเห็นภาพเบื้องหลังว่า สตูดโิ อภาพยนตร์ ชนน�
ั ้ ำที่
ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลกมีการเซ็นเซอร์ ตนเองมากเพียงใด จากการที่ผู้บริหาร
พยายามจะคาดการณ์วา่ เจ้ าหน้ าที่ในรัฐบาลจีนจะมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไร
ต่อการผลิตของบริ ษัท" รอยเตอร์ ระบุ "การแลกเปลี่ยนข้ อความภายในยัง
แสดงให้ เห็นอีกว่า ฮอลลีวดู ต้ องพึง่ พาผู้ชมในจีนอย่างมาก"
การตััดฉากกำำ�แพงเมืืองจีีนออกจากภาพยนตร์์ เรื่่�องพิิ กเซล แสดงให้้ เห็็นว่่า
ผู้้�ชมทั่่�วโลกต้้ องรัับมาตรฐานที่่�กำำ�หนดโดยจีีน "ซึ่่ง� มีีรััฐบาลที่่�ไม่่ยอมรัับเสรีีภาพ
อัันเป็็ นลัักษณะที่่�ทำำ�ให้้ ฮอลลีีวููดรุ่่�งเรืือง" รอยเตอร์์ รายงาน

นายคริิส โคลััมบััส ผู้้�กำ�กั
ำ บั ภาพยนตร์์ เข้้ าร่่ วมงานเปิิดตััวภาพยนตร์์ พิกิ เซล ที่่น� ครนิิวยอร์์ ก
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รอยเตอร์์

รอยเตอร์์

ภาพยนตร์์:

ภาพยนตร์์:

มหาวิิบัติ
ั ิสงคราม Z
(2556)

การเปลี่่�ยนโครงเรื่่อ� ง: นายแม็็กซ์์ บรููคส์์ ผู้้�เขีียน ตั้้�งใจ
เลืือกจีีนให้้ เป็็ นจุุดเกิิดเหตุุในนวนิิยายของตนเรื่่�องมหาวิิ บัติั ิ
สงคราม Z ใน พ.ศ. 2549
"ในนิิยายซอมบี้้ �ครองโลกของผม จะมีีผู้้�ป่่วยด้้ วยโรคชนิิด
ใหม่่ที่่�ไม่่มีีใครรู้้�จัักปรากฏตััวขึ้้ �นในที่่�แห่่งหนึ่่�งของประเทศจีีน
รััฐบาลรัับมืือด้้ วยการปิิ ดข่่าวการติิดเชื้้ �อโดยข่่มขู่่�แพทย์์หลาย
คนที่่�พยายามจะออกมาเตืือน การปกปิิ ดเช่่นนั้้�นทำำ�ให้้ ไวรััส
แพร่่ไปทั่่�วประเทศ จากนั้้�นก็็ข้้ามพรมแดนไปยัังประเทศอื่่�น ๆ
ทั่่�วโลก" นายบรููคส์์กล่่าวในบทความแสดงความคิิดเห็็นที่่�
มีีชื่่�อว่่า "จีีนกีีดกัันนิิยายแนวดิิสโทเปีี ยของผมเกี่่�ยวกัับวิิธีีการ
ที่่�ระบบของจีีนทำำ�ให้้ เกิิดการระบาด" ซึ่่ง� ลงในหนัังสืือพิิมพ์์
เดอะวอชิิ งตัันโพสต์์เมื่่ อ� เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 "ฟัั งดูู
คุ้้�น ๆ ไหม"
นายบรููคส์์กล่่าวต่่อไปว่่าตนเลืือกจีีนด้้ วยเหตุุผลบาง
ประการ "ตอนที่่�ผมคิิดเรื่่�องราวต้้ นกำำ�เนิิดเกี่่�ยวกัับการระบาด
ในนิิยาย การเลืือกประเทศที่่�มีีประชากรมหาศาลหรืือมีีการ
ปรัับปรุุงเครืือข่่ายการขนส่่งให้้ ทันั สมััยอย่่างรวดเร็็วนั้้�นไม่่
เพีียงพอ ผมต้้ องการประเทศที่่�ปกครองด้้ วยระบอบเผด็็จการ
ซึ่่ง� ควบคุุมสื่่�ออย่่างเข้้ มงวด การปิิ ดหููปิิดตาสาธารณชนจะ
ทำำ�ให้้ โรคระบาดของผมมีีเวลาแพร่่กระจาย โดยเริ่่� มจาก
ประชากรในประเทศก่่อน จากนั้้�นจึึงลามไปยัังประเทศอื่่�น ๆ
กว่่าทั้้�งโลกจะรู้้�ว่า่ เกิิดอะไรขึ้้ �นก็็สายเกิินแก้้ หายนะร้้ายแรง
เกิินหยุุดยั้้�งจะบัังเกิิด และมนุุษย์์จะต้้ องต่่อสู้้�เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด"
อาจมองได้้ ว่า่ การระบาดของโควิิด-19 เป็็ นเรื่่�องจริิ ง
ราวกัับนิิยายเรื่่�องนี้้ �อย่่างน่่าประหลาด
จีนได้ สงั่ ห้ ามตีพิมพ์หนังสือดังกล่าว และกลุม่ คนที่นาย
บรูคส์เอ่ยถึงโดยระบุเพียงว่าเป็ น "ผู้ร่วมงานในต่างประเทศ"

ภาพยนตร์์:

รอยเตอร์์

ขอให้ เขาลบทุกบทที่เกี่ยวข้ องกับจีนออก
เพราะอาจมีเนื้อหาที่อ่อนไหวทางการเมือง
แต่เขาปฏิเสธ
นายแบรด พิตต์ รับบทเป็ นตัวละครหลัก
ในภาพยนตร์ ชื่อเดียวกันที่ฉายเมื่อ พ.ศ.
2556 ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องนี้ ผู้
บริ หารของพาราเมาท์ได้ เลือกที่จะไม่ชี้วา่ จีน
เป็ นต้ นก�ำเนิดของการระบาดที่ก่อให้ เกิดเหตุ
ซอมบี้คลัง่ ครองโลก ซึง่ ต่างจากที่นายบรูคส์
เลือก
เหตุใดจึงส�ำคัญ: นักวิจารณ์บางคนกล่าว
ว่า แค่การพูดว่าจีนเป็ นต้ นก�ำเนิดของการ
ระบาดในภาพยนตร์ ดงั กล่าวก็อาจท�ำให้ ปม
ของเรื่องได้ คะแนนติดลบแล้ ว ซึง่ แสดงให้
เห็นว่า แม้ กระทัง่ รายละเอียดแง่ลบที่เล็ก
ที่สุดยังท�ำให้ กองเซ็นเซอร์ ของจีนสัง่ ห้ ามฉาย
ภาพยนตร์ ได้ นักวิจารณ์อีกส่วนยังชี้ให้ เห็น
ถึงผลกระทบที่จะคงอยูไ่ ปอีกนานจากการ
มีส่วนร่วมในโครงการที่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
จากจีน เช่น การที่
นายแม็็กซ์์ บรูู คส์์ นััก
นายพิตต์แสดงน�ำ
เขีียน ถืือหนัังสืื อของ
ในภาพยนตร์ เรื่อง
ตนขณะเดิินทางมาถึึง
งานฉายภาพยนตร์์ เรื่่�อง
7 ปี โลกไม่มีวนั
ลืม ที่ฉายเมื่อ พ.ศ. มหาวิิบััติิสงคราม Z รอบ
ปฐมทััศน์์ ที่่น� ครนิิวยอร์์ ก
2540 และจีนสัง่
ห้ ามฉายภาพยนตร์ ภาพบน: ทีีมนัักแสดง
นายแบรด พิิตต์์ (ขวา)
ดังกล่าว บ้ างก็วา่
และนางแองเจลีีนา โจลีี คู่่�
นายพิตต์ถกู สัง่
หมั้้�นในขณะนั้้�น เดิินทาง
ห้ ามเดินทางไปจีน มาถึึ
งงานฉายภาพยนตร์์
เนื่องจากร่วมแสดง เรื่่�องมหาวิิบััติิสงคราม
ในภาพยนตร์ เรื่องนี้ Z รอบปฐมทััศน์์ ที่่ก� รุุง
เบอร์์ ลินิ

หน่่วยรบพัั นธุ์์�สายฟ้้า (2555)

การเปลี่่�ยนโครงเรื่่อ� ง: บทต้้ นฉบัับของ
ภาพยนตร์์ เรื่่�อง หน่่วยรบพัันธุ์์�สายฟ้้ า ใน
พ.ศ. 2555 ซึ่่ง� เป็็ นภาพยนตร์์ ปััดฝุ่่� นจาก
เวอร์์ ชันั เดิิมใน พ.ศ. 2527 เดิินเรื่่�องให้้
กองทััพจีีนรุุกรานสหรััฐอเมริิ กา ทัันทีีที่่�เกิิด
กระแสต่่อต้้ านจากสื่่�อที่่�ควบคุุมโดยพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน ผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ ที่่�เอ็็มจีีเอ็็ม
จึึงเปลี่่�ยนให้้ กองทััพเกาหลีีเหนืือ
เป็็ นตััวร้้ายแทน
โกลบอลไทมส์์ หนัังสืือพิิมพ์์ที่่�ดำำ�เนิิน
การโดยรััฐของจีีน ตีีพิิมพ์์บทบรรณาธิิการ
สองฉบัับที่่�กล่่าวหาฮอลลีีวููดว่่า "ยััดเยีียดบท
ปีี ศาจ" และ "ปลููกฝัั งเมล็็ดพัันธ์ุุ�แห่่งความเป็็ น
ปฏิิปัักษ์์ ต่อ่ จีีน" ตามรายงานของ DailyMail.
com ภาพยนตร์์ ใน พ.ศ. 2527 มีีเนื้้ �อเรื่่�อง
หลัักอยู่่�ที่่�การรุุกรานของกองทััพโซเวีียต
เอ็็มจีีเอ็็มรายงานว่่า ได้้ ทุ่่�มงบประมาณ 1
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 30 ล้้ านบาท)
เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนสััญลักั ษณ์์ของจีีนและแทนที่่�
ด้้ วยตราสััญลักั ษณ์์ของเกาหลีีเหนืือด้้ วยระบบ
ดิิจิิทัลั ชนิิดเฟรมต่่อเฟรม
"แม้้ ประเทศคอมมิิวนิิสต์์แห่่งนี้้ �จะขึ้้ �นชื่่�อ
ว่่ามีีความสามารถทางด้้ านนิิวเคลีียร์์ แต่่เห็็น
ได้้ ชัดั ว่่าคนใหญ่่คนโตของฮอลลีีวููดคิิดว่่า ให้้
คนเถื่่�อนในตะวัันออกไกลเป็็ นฝ่่ายโกรธแค้้ น
ดีีกว่่าจะสร้้ างความขุ่่�นเคืืองให้้ ยักั ษ์์ ใหญ่่ด้้าน
เศรษฐกิิจในภููมิิภาคแห่่งนี้้ �" DailyMail.com
รายงานในขณะที่่�ภาพยนตร์์ ออกฉาย
เนื่่�องจากถููกวิิพากษ์์ วิิจารณ์์อย่่างหนััก
ภาพยนตร์์ เรื่่�องหน่่วยรบพัันธุ์์�สายฟ้้ าจึึงถููก
ดองไว้้ ถึงึ สองปีี หลัังจากสร้้ างเสร็็จ และต่่อ
มาบริิ ษััทก็็ประกาศล้้ มละลายก่่อนที่่�จะมีีการ
เปลี่่�ยนเส้้ นเรื่่�องหลัักในท้้ ายที่่�สุดุ
"แม้้ ว่า่ การเปลี่่ย� นสััญลักั ษณ์์ของจีีนเป็็ น
เกาหลีีเหนืือจะทำำ�ได้้ ง่า่ ยเพีียงเคาะแป้้นพิิมพ์์ไม่่
กี่่ค� รั้้�ง แต่่มีีต้้นทุุนสููงมาก" DailyMail.com ระบุุ
"และตััวร้้ายตััวใหม่่ที่เ่� ลืือกมาก็็ทำำ�ให้้ เกิิดคำำ�ถาม
ที่่สำำ�คั
� ญ
ั นั่่�นคืือ ประเทศที่่มีีปร
� ะชาชนอดอยาก
24 ล้้ านคนจะข้้ ามมหาสมุุทรมาเพื่่อ� รุุกราน
ประเทศที่่มีีช
� าวอเมริิกันั 313 ล้้ านคนซึ่่ง� กิินดีี
อยู่่�ดีีมีีอาวุุธครบมืือไปทำำ�ไมและทำำ�ได้้ อย่่างไร"
นายซีี. โทมััส โฮเวลล์์ นัักแสดงชายซึ่่ง� แสดง
นำำ�ในภาพยนตร์์ ฉบัับ พ.ศ. 2527 เหน็็บแนม

วิิกิิพีีเดีีย

การเปลี่่ย� นบทภาพยนตร์์ ฉบัับปััดฝุ่่� นในการให้้
สััมภาษณ์์กับั หนัังสืือพิิมพ์์ยููเอสเอทููเดย์์
"ว่่ากัันตรง ๆ นะครัับ เราทุุกคนรู้้�อยู่่�แล้้ วว่่า
เกาหลีีเหนืือมารุุกรานเราไม่่ได้้ " นายโฮเวลล์์
กล่่าว "เรื่่�องนี้้ �จะเกิิดขึ้้ �นได้้ อย่่างไร ผมว่่าแบบ
นี้้ �งี่่�เง่่าสุุด ๆ เลย"
เหตุุใดจึึงสำำ�คััญ: ความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศอาจมาพร้้อมข้้ อผููกมััดและสััมปทาน
บางอย่่าง ซึ่่ง� เป็็ นบทเรีียนราคาแพงที่่�ผู้้�ผลิติ
ภาพยนตร์์ นักั รบพัันธุ์์�สายฟ้้ าได้้ เรีียนรู้้�เมื่่�อมีี
การเปิิ ดเผยกระบวนการสร้้ างภาพยนตร์์ "ตอน
ที่่�เราสร้้ างภาพยนตร์์ เรื่่�องนี้้ � สถานการณ์์ต่า่ ง
กัันมาก" คนวงในของเอ็็มจีีเอ็็มซึ่่ง� ไม่่เปิิ ดเผย
ชื่่�อกล่่าวกัับเว็็บไซต์์ข่า่ วบัันเทิิง Vulture.com
"เรามีีกองทุุนป้้องกัันความเสี่่�ยงเป็็ นเจ้้ าของทุุน
และเราทำำ�อะไรก็็ได้้ ที่่�อยากทำำ�"
ทว่่าสตููดิโิ อแห่่งนี้้ �ล้้ มละลายก่่อนที่่�
ภาพยนตร์์ จะเข้้ าฉาย เมื่่�อโซนี่่�พิิคเจอร์์ สเข้้ ามา
รัับช่ว่ งต่่อด้้ านการจััดจำำ�หน่่าย ความสััมพัันธ์์
ของบริิ ษััทแห่่งนี้้ �กัับจีีนจึึงเข้้ ามามีีบทบาท
Vulture.com รายงาน "ความจริิ งก็็คืือ" คน
วงในของเอ็็มจีีเอ็็มอีีกรายซึ่่ง� ไม่่เปิิ ดเผยชื่่�อ
กล่่าวกัับ Vulture "ไม่่มีีบริิษััทข้้ามชาติิแห่่งใด
จะกล้้ าทำำ�ให้้ จีีนโกรธ" o
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ความขััดแย้้ง
ทางเศรษฐกิิจ
ของสหรัั ฐฯ กัับจีีน
ดร. เชล โฮโรวิิทซ์์/มหาวิิทยาลััยวิิสคอนซิิน-มิิลวอกีี

ความสััมพันั ธ์์ทางเศรษฐกิิจระหว่่างสหรััฐฯ กัับ
จีีนดููเหมืือนจะมาถึึงจุุดเปลี่่ย� น ขณะที่่ก� ารพััฒนาของสาธารณรััฐ

ประชาชนจีีนและการเป็็ นผู้้�นำำ�ของนายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการพรรค ทำำ�ให้้
ความท้้ าทายด้้ านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงสููงขึ้้ �น แล้้ วอะไรคืือคำำ�
ตอบสำำ�หรัับนโยบายที่่เ� ป็็ นไปได้้ และมีีประสิิทธิิภาพมากที่่สุ� ดุ กัันแน่่
แนวทางหนึ่่�งคืือใช้้ การเจรจาต่่อรองทางเศรษฐกิิจและการมีีส่่วนร่่วม
ทางการทููต เพื่่อ� โน้้ มน้้ าวให้้ คณะปกครองของพรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี
เดิินหน้้ าสู่่�เศรษฐกิิจตลาดแบบตะวัันตก พร้้อมกัับอยู่่�ร่่วมกัันภายใต้้
สถานภาพทางภููมิรัิ ัฐศาสตร์์ ที่เ�่ ป็็ นอยู่่� แต่่ข้้อถกเถีียงที่่ต� ามมาระบุุว่า่
ไม่่มีีตัวั เลืือกนี้้ �แล้้ ว นโยบายด้้ านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงของจีีนได้้
พััฒนามาไกลเกิินไป ในแง่่ของทิิศทางการยกระดัับสถานภาพทาง
เศรษฐกิิจและภููมิรัิ ัฐศาสตร์์ และนายสีีมุ่่�งมั่่�นต่่อการพลิิกผัันดัังกล่่าว
มากกว่่าผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งก่่อนหน้้ าอย่่างเห็็นได้้ ชัดั
36
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นโยบายด้้านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงของนายสีี

เมื่่�อนายสีีขึ้้ �นสู่่�ตำำ�แหน่่งใน พ.ศ. 2555 ก็็ได้้ รัับช่ว่ งเศรษฐกิิจตลาด
ที่่�นำำ�โดยรััฐซึ่่ง� เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ควบคู่่�ไปกัับการปรัับปรุุงกองทััพ
ปลดปล่่อยประชาชนจีีนให้้ ทันั สมััยอย่่างรวดเร็็ว แม้้ ว่า่ การเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจของจีีนประมาณร้้ อยละ 10 ต่่อปีีนัับตั้้ �งแต่่ พ.ศ.
2522 จะพึ่่�งพาตลาดและภาคเอกชนที่่�ไม่่หยุุดนิ่่�งและมีีนวััตกรรม
มากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ แต่่จีีนยัังคงรัักษาบทบาทผู้้�นำำ�ของรััฐในการปกป้้อง
การควบคุุมและเสถีียรภาพทั้้�งด้้ านเศรษฐกิิจและการเมืืองเอาไว้้
ในขณะที่่ห� ลายฝ่่ายคาดหวัังว่่านายสีีจะกลัับมาให้้ ความสำำ�คััญกับั
การพััฒนาที่่อิ� งิ ตามตลาดอีีกครั้้�ง แต่่เขากลัับเพิ่่�มการควบคุุมรััฐเป็็ น
สองเท่่าแทน นายสีีใช้้ กฎระเบีียบและการอุุดหนุุนสิินเชื่่อ� เพื่่อ� สนัับสนุนุ
รััฐวิิสาหกิิจและบริิษัทั เอกชนขนาดใหญ่่ที่มีีส
่� ายสััมพัันธ์์อันั ดีีต่่อกััน
มากกว่่าบริิษัทั เอกชนขนาดกลางและขนาดเล็็ก รวมถึึงบริิษัทั ต่่างชาติิ

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในอิิ นโดแปซิิ ฟิิก

นอกจากนี้้ � นายสีียัังสานต่่อความพยายามของผู้้�นำำ�คนก่่อนที่่�
ให้้ เพิ่่�มการใช้้ เงิินในคลัังของรััฐเพื่่�อยกระดัับเศรษฐกิิจของจีีน คณะ
กรรมการทบทวนด้้ านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงสหรััฐฯ-จีีนเน้้ นย้ำำ ��ถึึง
“แผนบููรณาการทุุกหน่่วยงานของภาครััฐเพื่่�อบรรลุุความเหนืือกว่่าด้้ าน
เทคโนโลยีีขั้้�นสููง” ดัังนั้้�น แผนเมดอิินไชน่่า พ.ศ. 2568 จึึงพยายาม
สร้้ างการพึ่่�งพาตนเองในอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีระดัับสูงู เกืือบทั้้�งหมด
ตั้้�งแต่่ฮาร์์ ดแวร์์ คอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ เทคโนโลยีี
ชีีวภาพ ไปจนถึึงอุุปกรณ์์การขนส่่ง แล้้ วการพึ่่�งพาตนเองจะต่่อด้้ วยการ
เจาะตลาดต่่างประเทศ
แผนนี้้ �มีีนััยสำำ�คััญสองประการ ประการแรก นายสีีไม่่ได้้ คาดการณ์์
ว่่าจีีนจะเข้้ าสู่่�การกระจายอำำ�นาจ ซึ่่ง� เป็็ นการเพิ่่�มการกระจายงานใน
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เทคโนโลยีีระดัับสูงู ไปทั่่�วโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังที่่ปร
� ากฏใน
สหรััฐอเมริิกา ยุุโรปตะวัันตก ญี่่�ปุ่่� น และประเทศอื่่น� ๆ ในภููมิภิ าคอิินโด
แปซิิฟิิก นายสีีตั้้�งใจที่่จ� ะใช้้ เงิินอุุดหนุุนและตั้้�งกฎระเบีียบเพื่่อ� เกื้้ �อหนุุนผู้้�
จััดหาภายในประเทศในตลาดจีีนมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ จากนั้้�นก็็จะใช้้ ประโยชน์์
จากข้้ อได้้ เปรีียบด้้ านราคาที่่เ� กิิดขึ้้ �นเพื่่อ� ครองตลาดต่่างประเทศ ประการ
ที่่ส� อง อุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีระดัับสูงู ที่่เ� ป็็ นเป้้าหมายมีีการประยุุกต์์ใช้้
ทางทหารแบบควบคู่่� ซึ่่ง� สามารถใช้้ เพื่่อ� ยุุติหิ รืือเรีียกคืืนความได้้ เปรีียบ
ทางเทคโนโลยีีที่่ก� องทััพสหรััฐฯ และกองทััพพัันธมิิตรมีีอยู่่�
สำำ�หรัับภายนอก นายสีีได้้ สานต่่อการพััฒนาทางการทหารของผู้้�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งก่่อนหน้้ าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง พร้้อมใช้้ วาทศิิลป์์และนโยบายที่่แ� ข็็งกร้้าว
มากขึ้้ �น ดัังความจริิงที่่ว่� า่ ตั้้�งแต่่ช่ว่ งต้้ นทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 25332543) ค่่าใช้้ จ่า่ ยด้้ านกลาโหมเพิ่่�มขึ้้ �นในอััตราสองเท่่า และกองทััพปลด
ปล่่อยประชาชนยัังดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเชิิงคุุณภาพที่่น่� า่ ทึ่่�งอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ในขณะเดีียวกััน ท้้ ายที่่สุ� ดุ นายสีีก็็ล้้มเลิิกนโยบายต่่างประเทศของนายเติ้้ �ง
เสี่่ย� วผิิง ในการ “ซ่่อนความแข็็งแกร่่ง” และ “ไม่่เป็็ นจุุดเด่่น” สำำ�หรัับนาย
สีี แนวคิิดความฝัั นของจีีนไม่่เพีียงครอบคลุุมถึึงมาตรฐานการครองชีีพที่่�
เพิ่่�มขึ้้ �น แต่่ยังั เป็็ นการหวนคืืนสู่่�บทบาทการเป็็ นศููนย์์กลางทางวััฒนธรรม
ของจีีนในเวทีีระหว่่างประเทศอีีกด้้ วย วาทศิิลป์์นี้้ �สอดคล้้ องกัับนโยบาย
ที่่แ� ข็็งกร้้าวมากขึ้้ �นในพื้้ �นที่่ร� อบนอกทั้้�งทางตะวัันออกและตอนใต้้ ของ
จีนี ตั้้�งแต่่หมู่่�เกาะเซ็็งกะกุุที่อ่� ยู่่�ภายใต้้ การกำำ�กัับดูแู ลของญี่่�ปุ่่� นไปจนถึึง
ไต้้ หวััน ตลอดจนการอ้้ างสิิทธิ์์�ด้้วยเส้้ นประเก้้ าเส้้ นและในพรมแดนหิิมาลััย
ของอิินเดีีย นอกจากนี้้ �ยัังมีีโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง ซึ่่ง� เป็็ นความ
พยายามทั่่�วโลกของจีีนที่่จ� ะใช้้ เงิินอุุดหนุุนการก่่อสร้้ างโครงสร้้ างพื้้ �นฐาน
เพื่่อ� ซื้้ �ออิิทธิิพลทางการเมืือง เศรษฐกิิจ การทููต และการทหาร
นโยบายเหล่่านี้้ �ออกแบบมาเพื่่อ� สร้้ างผลกระทบสููงสุุดในภููมิภิ าคอิินโด
แปซิิฟิิก และเช่่นเคย แทนที่่จ� ะเข้้ าสู่่�การกระจายงานทางเศรษฐกิิจที่่มีี� อยู่่�
และอยู่่�ร่่วมกัันในสถาปัั ตยกรรมความมั่่�นคงที่่มีี� อยู่่� นายสีีกลัับพยายาม
ที่่จ� ะใช้้ ระเบีียบแบบใหม่่ที่จี่� นี เป็็ นผู้้�กุุมอำำ�นาจ เช่่นเดีียวกัับอุตส
ุ าหกรรม
เทคโนโลยีีระดัับสูงู ของสหรััฐฯ ญี่่�ปุ่่� น อิินเดีีย เกาหลีีใต้้ และไต้้ หวััน ซึ่่ง�
จะถููกแทนที่่จ� ากตลาดในภููมิภิ าคของตน เศรษฐกิิจที่่มีีร
� ายได้้ ต่ำำ�� และ
ปานกลางของภููมิภิ าคจะถููกปิิ ดกั้้�นไม่่ให้้ เลื่่อ� นระดัับห่ว่ งโซ่่มูลู ค่่าเพิ่่�มเมื่่อ�
เศรษฐกิิจของประเทศเหล่่านี้้ �เติิบโตเต็็มที่่� หากวิิสัยั ทััศน์์ของนายสีีบรรลุุ
ผล จะมีีห่่วงโซ่่อุปท
ุ านในภููมิภิ าคที่่ร� วมเป็็ นหนึ่่�งเดีียว โดยมีีจีีนครองอัันดัับ
สููงสุุดและเศรษฐกิิจของประเทศอื่่น� ๆ ในภููมิภิ าคจะอยู่่�ที่อั่� นั ดัับล่า่ งสุุด ใน
ทำำ�นองเดีียวกััน เมื่่อ� กองทััพสหรััฐฯ สููญเสีียแสนยานุุภาพของตน อาจมีี
การใช้้ การผสมผสานระหว่่างแรงจููงใจเชิิงบวกและเชิิงลบทางเศรษฐกิิจ

และทางทหารเพื่่อ� ยัับยั้้ �งการประสานงานในระดัับภูมิู ภิ าค และเพื่่อ� ตััดทอน
สััมปทานที่่สำำ�คั
� ญ
ั และการเชื่่อ� ฟัั งทางการทููต หากนายสีีบรรลุุจุดุ ประสงค์์

สถานภาพที่่� ไม่่ยั่่งยืืน
�

ในยุุคการปฏิิรููปตลาดของนายเติ้้ �ง ดููเหมืือนเศรษฐกิิจของจีีนจะเอนเอีียง
มาทางเศรษฐกิิจตลาดแบบตะวัันตก ในขณะที่่รั� ัฐบาลจีีนครองบทบาท
การเป็็ นผู้้�นำำ� โดยใช้้ การเลืือกปฏิิบัติั ทิ างการเงิินและกฎระเบีียบ รวมถึึง
การโจรกรรมเทคโนโลยีีเพื่่อ� เอาใจบริิษััทขนาดใหญ่่ที่มีีส
่� ายสััมพัันธ์์อันั
ดีีต่่อกััน และในกระบวนการที่่ดำำ�
� เนิินการเกิินดุุลการค้้ าจำำ�นวนมากเกิิน
จริิง สหรััฐฯ และพัันธมิิตรอาจสามารถประวิิงเวลาของตนได้้ จีีนมีีความ
เชี่่�ยวชาญในการผลิิตสินิ ค้้ าที่่ใ� ช้้ แรงงานมาก ซึ่่ง� เป็็ นอุุตสาหกรรมที่่ล� ดลง
อย่่างมากในสหรััฐฯ และประเทศมหาอำำ�นาจอื่่น� ๆ ในขณะเดีียวกััน หาก
จีีนยัังคงเดิินหน้้ าไปสู่่�ระบบเศรษฐกิิจตลาดแบบธรรมดา ตลาดขนาด
ใหญ่่ภายในประเทศก็็จะเปิิ ดโอกาสที่่ย� ากจะปฏิิเสธสำำ�หรัับภาคส่่วนที่่ใ� ช้้
เงิินทุุนสููงและเทคโนโลยีีระดัับสูงู ของตะวัันตก

หญิิงคนหนึ่่�งสวมเสื้้�อแจ็็คเก็็ตสีีแดงเดิินผ่่ านห้้างสรรพสิิ นค้้าแห่่ งใหม่่ ที่่ตก
� แต่่ งด้้วยภาพ
ดวงตาในกรุุงปัักกิ่่ง� ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

สภาพความอดทนและการมีีส่่วนร่่วมที่่�เป็็ นอยู่่�นี้้ � ถููกบ่่อนทำำ�ลาย
สะสมมาเรื่่�อย ๆ จากการเปลี่่�ยนแปลงทางภููมิิรััฐศาสตร์์ และเศรษฐกิิจ
พื้้ �นฐาน การล่่มสลายของสหภาพโซเวีียตเมื่่�อ พ.ศ. 2534 เป็็ นการสููญ
สิ้้ �นศััตรููร่่วมที่่�ยิ่่�งใหญ่่กว่่า ซึ่่ง� เป็็ นจุุดเริ่่� มต้้ นของความร่่วมมืือด้้ านความ
มั่่�นคงระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีีนตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 25132522) หลัังจากเผชิิญกับปร
ั ะสบการณ์์เกืือบล่่มสลายที่่�จัตุั รัุ ัสเทีียนอััน
เหมิินเมื่่�อ พ.ศ. 2532 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�เสีียขวััญก็็หันั ไปพึ่่�งลััทธิิ
ชาติินิิยมของจีีน (ที่่�เรีียกว่่าการปลููกฝัั งให้้ รัักชาติิ) เพื่่�อฟื้้ น� ฟููความชอบ
ธรรมและเริ่่� มทุ่่�มทรััพยากรจำำ�นวนมากในการปรัับกองทััพปลดปล่่อย
ประชาชนให้้ ทันั สมััย ขณะเดีียวกััน การเติิบโตอย่่างรวดเร็็วและการ
ปรัับความทัันสมััยทางเทคโนโลยีีของจีีนอย่่างต่่อเนื่่�องก็็ได้้ ก่่อให้้ เกิิดคู่่�
แข่่งโดยตรงกัับอุตส
ุ าหกรรมต่่างประเทศที่่�ใช้้ เงิินทุุนสููงมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ
การอุุปถัมั ภ์์ของรััฐบาลจีีนมีีแนวโน้้ มที่่�จะสงวนตลาดภายในประเทศไว้้
สำำ�หรัับบริิษััทของตนเอง ขณะที่่�เงิินอุุดหนุุนของจีีนลดลงในการครอง
ตลาดต่่างประเทศ เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ � นายสีีได้้ ยกระดัับนโยบายความมั่่�นคง
IPD FORUM
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ผู้้�ประท้้วงชููนิ้้�วห้้านิ้้�วเพื่่อ� แสดงถึึงสโลแกน "5
ข้้อเรีียกร้้อง ไม่่ ขาดแม้้แต่่ ข้้ อเดีียว" ในห้้างสรรพ
สิิ นค้้าฮ่่ องกงเมื่่อ� วัันที่่� 1 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ดิิ

แอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

การเจรจาต่่อรองระหว่่างผู้้�นำำจีีนกัับผู้้�นำำสหรััฐฯ ไม่่ได้้นำำไปสู่่�อนาคตที่่มี� กี ารแข่่งขัันและการค้้าอย่่างเสรีี
และเปิิดกว้้าง นายสีีจะยัังคงพยายามสร้้างห่่วงโซ่่อุปุ ทานโลกที่่เ� ป็็นเอกภาพในประเทศจีีน ซึ่่งดููดกลืืนภาค
�
ส่่วนที่่�ใช้้เงิินทุุนสููงและเทคโนโลยีีระดัับสููงมากขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง
และเศรษฐกิิจที่่�แข็็งกร้้าวเหล่่านี้้ � ผ่่านการดำำ�เนิินการที่่�ก้้าวร้้าว ซึ่่ง� รวมถึึง
การใช้้ กำำ�ลังั ทหาร
ในช่่วงทศวรรษที่่ผ่� า่ นมา การเปลี่่ย� นแปลงเหล่่านี้้ �ได้้ ทำำ�ลายฉัันทามติิ
ของนโยบายด้้ านประเทศจีีนฉบัับเดิิมของสหรััฐฯ โดยมีีผู้้�นำำ�ทางการเมืือง
และผู้้�มีีตำำ�แหน่่งสููงด้้ านนโยบายจำำ�นวนหนึ่่�งถกเถีียงกัันอย่่างจริิงจัังว่่า
จีนี ยัังเป็็ นภััยคุุกคามทางทหารอยู่่�หรืือไม่่ ธุุรกิจิ ที่่ใ� ช้้ เงิินทุุนและเทคโนโลยีี
ระดัับสูงู ส่่วนใหญ่่รู้้�สึกึ ว่่าตนถููกปิิ ดกั้้�นหรืือกลายเป็็ นชนชายขอบในตลาด
จีนี ขณะที่่คู่่�� แข่่งสััญชาติิจีนี ของธุุรกิจิ เหล่่านั้้�นใช้้ เงิินอุุดหนุุนและเทคโนโลยีี
ที่่ข� โมยมา เพื่่อ� ให้้ ได้้ เปรีียบต่่างชาติิอย่่างไม่่เป็็ นธรรม ความตระหนัักเหล่่า
นี้้ �กลายเป็็ นการแบ่่งฝัั กแบ่่งฝ่่ายและแทรกแทรงความคิิดเห็็นของประชาชน
มากขึ้้ �น แม้้ ว่า่ การใช้้ ยุทุ ธศาสตร์์ความมั่่�นคงแห่่งชาติิในอิินโดแปซิิฟิิกของ
นายโดนััลด์์ ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ และภาษีีศุุลกากรเพื่่อ� เจรจาต่่อ
รองให้้ มีีการปฏิิบัติั ติ ามบรรทััดฐานทางการค้้ าที่่เ� ป็็ นธรรมและการเข้้ าถึึง
ตลาดจีนี มากขึ้้ �นมีีความคืืบหน้้ าไปอย่่างรวดเร็็ว แต่่กลัับกลายเป็็ นการแก้้
ที่่ป� ลายเหตุุมากกว่่า การเปลี่่ย� นนโยบายดัังกล่่าวเกิิดขึ้้ �นอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่
ได้้ จากสภาพเงื่อ่� นไขที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป และประธานาธิิบดีีคนต่่อไปก็็ไม่่มีี
แนวโน้้ มที่่จ� ะหัันเหไปจากแนวทางใหม่่นี้้ �มากนััก

อนาคตจะเป็็นอย่่างไร

ลัักษณะทางการเมืืองที่่�มีีโครงสร้้ างและความเอนเอีียงส่่วนบุุคคลทำำ�ให้้
นายสีีมีีแนวโน้้ มที่่�จะไม่่ปรัับแนวทางของจีีน เพื่่�อคงไว้้ ซึ่่ง� อำำ�นาจ พรรค
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คอมมิิวนิิสต์์จีีนต้้ องใช้้ การควบคุุมโดยตรงต่่อภาคส่่วนที่่�มีีความอ่่อนไหว
ทางการเมืือง เช่่น โทรคมนาคม สื่่�อสัังคมออนไลน์์ บริิ การอิินเทอร์์ เน็็ต
และหน่่วยรัับข้้อมููลฮาร์์ ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง เพื่่�อรัับประกััน
ถึึงเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจที่่�ยังั เห็็นว่่าจำำ�เป็็ นต่่อการหลีีกเลี่่�ยงความ
ไม่่มั่่น� คงทางการเมืือง พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต้้ องควบคุุมธนาคารที่่�
ใหญ่่ที่่�สุดุ และบริิ ษััทที่่�ให้้ บริิการทางการเงิินอื่่�น ๆ ด้้ วย นอกเหนืือจาก
อุุตสาหกรรมกลาโหมแล้้ ว กลุ่่�มเทคโนโลยีีแบบใช้้ งานได้้ สองทางยััง
ดึึงดููดการสนัับสนุนุ จากรััฐด้้ วยเหตุุผลด้้ านความมั่่�นคงของชาติิ
โดยพื้้ �นฐานแล้้ ว พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะสนัับสนุนุ การพััฒนาตลาด
ซึ่่ง� ไม่่ใช่่การใช้้ กฎหมายแบบตะวัันตกที่่�มุ่่�งมั่่�นรัับประกัันการคุ้้�มครอง
และสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมแก่่ผู้้�มีีบทบาททางเศรษฐกิิจทุกุ คน แต่่เป็็ นการ
ใช้้ ความร่่วมมืือภายในที่่�ซับซ้
ั ้ อนระหว่่างผู้้�มีีตำำ�แหน่่งสููงของพรรคและ
องค์์กรขนาดใหญ่่ ดัังนั้้�น พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจึึงไม่่สามารถหยุุดให้้ การ
ดููแลพิิเศษแก่่บริิษััทที่่�มีีสายสััมพัันธ์์กับั พรรค โดยไม่่เปลี่่�ยนแนวทางการ
กำำ�กัับดูแู ลทั้้�งหมดในลัักษณะที่่�จะคุุกคามการควบคุุมทางการเมืืองและ
รุุกล้ำำ ��ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ
ความเอนเอีียงส่่วนตััวของนายสีี คืือการรัับมืือกัับทุกุ ปัั ญหาด้้ วยการ
เพิ่่�มการควบคุุมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ซึ่่ง� หมายความว่่าจะไม่่มีีการ
เปิิ ดกว้้ างด้้ านการแข่่งขัันมากขึ้้ �น แต่่การขัับเคลื่่�อนจะมุ่่�งไปที่่�การพึ่่�งพา
ตนเองมากขึ้้ �น ความต้้ องการในการพึ่่�งพาตนเองดัังกล่่าวเพิ่่�มสููงมากขึ้้ �น
จากความปรารถนาของนายสีีที่่�จะปลุุกปั้้�นอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีระดัับ

สููงแบบใช้้ งานได้้ สองทาง ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต่่อการสร้้ างกองทััพปลดปล่่อย
ประชาชนให้้ เป็็ นคู่่�แข่่งที่่�เทีียบเคีียงกองทััพสหรััฐฯ
ดัังนั้้�น การเจรจาต่่อรองระหว่่างผู้้�นำำ�จีีนกัับผู้้�นำำ�สหรััฐฯ จึึงไม่่ได้้ นำำ�
ไปสู่่�อนาคตที่่�มีีการแข่่งขัันและการค้้ าอย่่างเสรีีและเปิิ ดกว้้ าง นายสีีจะ
ยัังคงพยายามสร้้ างห่่วงโซ่่อุปท
ุ านโลกที่่�เป็็ นเอกภาพในประเทศจีีน ซึ่่ง�
ดููดกลืืนภาคส่่วนที่่�ใช้้ เงิินทุุนสููงและเทคโนโลยีีระดัับสูงู มากขึ้้ �นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สหรััฐฯ และพัันธมิิตรจึงึ ตอบสนองได้้ เพีียงการปกป้้องส่่วน
ที่่�สำำ�คัญ
ั ของตลาดภายในประเทศจากการแข่่งขัันของจีีน ซึ่่ง� ก็็คืือการ
รัักษาห่่วงโซ่่อุปท
ุ านอิิสระส่่วนมากในอัันดัับรอง แล้้ วหลัักการสำำ�คััญที่่�
ต้้ องปฏิิบัติั ิตามเพื่่�อให้้ การตอบสนองนี้้ �มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดมีีอะไรบ้้ าง
ประการแรก สหรััฐฯ รวมถึึงพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนต้้ องใช้้ ภาษีี
ศุุลกากรและเงิินอุุดหนุุนด้้ านการวิิจัยั และพััฒนา เพื่่�อรัักษาความ
เป็็ นอิิสระทางเทคโนโลยีีและความเป็็ นผู้้�นำำ�ในภาคส่่วนเทคโนโลยีี
ระดัับสูงู แบบใช้้ งานได้้ สองทางที่่�สำำ�คัญ
ั หากเป็็ นไปได้้ เช่่น ปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ คอมพิิวเตอร์์ ประสิิทธิิภาพสููงและระบบคลาวด์์ การบิิน และ
หุ่่�นยนต์์ เช่่นเดีียวกัับภาคส่่วนที่่�ต้้องใช้้ เงิินทุุนสููงในเชิิงยุุทธศาสตร์์ ทาง
ทหาร เช่่น โทรคมนาคม คอมพิิวเตอร์์ และเภสััชกรรม โครงสร้้ างพื้้ �น
ฐานที่่�สำำ�คัญ
ั เช่่น เครืือข่่ายโทรคมนาคม เครืือข่่ายการธนาคารและ
การชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า จะต้้ องได้้ รัับ
การปกป้้องด้้ วยมาตรการจำำ�กััดเช่่นเดีียวกัับที่่�ใช้้ กับหั
ั วั เว่่ย การแข่่งขััน
อย่่างต่่อเนื่่�องของจีีนในตลาดระดัับสูงู หลายแห่่งเป็็ นสิ่่�งที่่�พึงึ ปรารถนา
แต่่ควรกำำ�หนดเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับการเข้้ าถึึงตลาดจีีนให้้ ดีีขึ้้ �น รวมทั้้�งการ
ตอบโต้้ ต่อ่ เงิินอุุดหนุุนของจีีนและการโจรกรรมด้้ านเทคโนโลยีี
ประการที่่�สอง มาตรการดัังกล่่าวจะมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้ �นหาก
มีีการเจรจาและดำำ�เนิินการในหลายฝ่่าย ห่่วงโซ่่อุปท
ุ านแบบคู่่�ขนาน
จะมีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้ องกัันน้้ อยลง หากสร้้ างขึ้้ �นโดยแบ่่งเป็็ น
ประเทศหรืือภููมิิภาค ทว่่าห่่วงโซ่่อุปท
ุ านเหล่่านี้้ �จะแข็็งแกร่่งที่่�สุดุ หาก
สร้้ างขึ้้ �นจากการกระจายงานอย่่างกว้้ างขวาง เปิิ ดกว้้ าง และสามารถ
แข่่งขัันได้้ ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยแรงงานจากสหรััฐฯ สหภาพยุุโรป และ
ญี่่�ปุ่่� น ตลอดจนพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนอื่่�น ๆ โดยเฉพาะจากภููมิิภาคอิิน
โดแปซิิฟิิก การปกป้้องห่่วงโซ่่อุปท
ุ านอิิสระจะช่่วยให้้ พันั ธมิิตรและหุ้้�น
ส่่วนสามารถเข้้ าถึึงตลาดขนาดใหญ่่ที่่�ไม่่อยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมของ
จีีนได้้ ซึ่่ง� จะช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการผลิิตและอำำ�นาจต่่อรองของ
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วน ในขณะที่่�ประเทศเหล่่านั้้�นยัังคงแสวงหาการเข้้ า
ถึึงตลาดจีีนในระดัับสูงู สุุด อีีกทางเลืือกหนึ่่�งคืือ ห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่�เป็็ น
เอกภาพมากขึ้้ �นโดยมีีจีีนเป็็ นผู้้�กุุมอำำ�นาจ ซึ่่ง� ในแต่่ละประเทศจะมีีการ
ต่่อรองแยกกัันจากตำำ�แหน่่งที่่�มีีกำำ�ลังั การผลิิตต่ำำ��กว่่าและมีีการพึ่่�งพา
กัันมากขึ้้ �น
ประการที่่ส� าม เชื่่อ� มโยงความพยายามด้้ านนโยบายเศรษฐกิิจร่่วม
กัันดัังกล่่าวกัับภัยั คุุกคามทางภููมิรัิ ฐั ศาสตร์์ที่มีีร่
่� ่วมกััน ซึ่่ง� การหาทางออก
ร่่วมกัันจะดีีที่่สุ� ดุ เศรษฐกิิจที่่พึ่่� ง� พาตลาด เทคโนโลยีี และโครงสร้้ าง
พื้้ �นฐานของจีีนจะเป็็ นภััยต่่อขีีดความสามารถทางทหาร รวมถึึงการ
ทููตและยุุทธศาสตร์์อิสร
ิ ะ ตััวอย่่างที่่โ� ดดเด่่นของอัันตรายเหล่่านี้้ �เห็็นได้้
จากปฏิิกิริิ ิยาของจีีน ที่่มีี� ต่่อการใช้้ ระบบป้้องกัันขีีปนาวุุธในบริิเวณพิิกัดั
ตำำ�แหน่่งสููงของเกาหลีีใต้้ จีีนให้้ การปกป้้องและช่่วยเหลืือเกี่่ย� วกัับขีีด
ความสามารถด้้ านอาวุุธนิิวเคลีียร์์ของเกาหลีีเหนืือที่่มีีศั
� กั ยภาพมากขึ้้ �น
เรื่่�อย ๆ และได้้ ตอบโต้้ ต่อ่ การตอบสนองเชิิงป้้องกัันของเกาหลีีใต้้ โดยการ

ธงของสาธารณรััฐประชาชนจีีน (ซ้้าย) ธงของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี (กลาง) และธงของ
สหรััฐฯ แสดงอยู่่�บนแนวประดัับธงที่่�ตลาดขายส่่ งอี้้�อูู ในเมืืองอี้้�อูู มณฑลเจ้้อเจีียง ประเทศ
จีีน รอยเตอร์์

ปิิ ดกั้้�นการท่่องเที่่ย� วและทำำ�การคว่ำำ�บ
� าตรผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของเกาหลีีใต้้ อย่่าง
ไม่่เป็็ นทางการ ขณะที่่เ� กาหลีีใต้้ ต้้องการที่่จ� ะรัักษาการเข้้ าถึึงตลาดจีนี ใน
ระดัับสูงู สุุด การรัักษาห่่วงโซ่่อุปท
ุ านแบบคู่่�ขนานที่่ไ� ม่่มีีการควบคุุมจาก
จีีนไม่่เพีียงปกป้้องขีีดความสามารถของเกาหลีีใต้้ ในการแข่่งขัันอย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพภายนอกประเทศจีีน แต่่ยังั รวมถึึงเสรีีภาพในการเลืือก
ยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันประเทศที่่มีีปร
� ะสิิทธิภิ าพสููงสุุดด้้ วย “การตอบโต้้
ของจีีนกำำ�ลัังทำำ�ลายอำำ�นาจอธิิปไตยของเกาหลีี และไม่่มีีการคุุกคามต่่อ
ประเทศใด ๆ ที่่ใ� หญ่่ไปกว่่านี้้ �” ตามรายงานของบทบรรณาธิิการในหนัังสืือ
พิิมพ์์โชซอนอิิลโบของเกาหลีีใต้้ เมื่่อ� เร็็ว ๆ นี้้ � จีีนได้้ ตอบโต้้ ออสเตรเลีีย
จากการสนัับสนุนุ การสืืบสวนหาที่่ม� าและการแพร่่ระบาดของเชื้้ �อไวรััสโค
วิิด-19 โดยจำำ�กััดการนำำ�เข้้ าข้้ าวบาร์์เลย์์และเนื้้ �อวััวจากออสเตรเลีีย รวม
ทั้้�งคุุกคามด้้ วยข้้ อจำำ�กััดที่่ก� ว้้ างขึ้้ �นและปิิ ดกั้้�นผู้้�บริิโภค อีีกทั้้�งยัังใช้้ การ
ตอบโต้้ ดังั กล่่าวกัับอินิ เดีีย ประเทศสมาชิิกสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ และไต้้ หวัันเช่่นกััน จีีนใช้้ ข้้อได้้ เปรีียบทางเศรษฐกิิจซ้ำำ ��
แล้้ วซ้ำำ ��เล่่า เพื่่อ� กดดัันให้้ ประเทศอื่่น� ๆ ผ่่อนปรนอิิสรภาพทางการทููตและ
ความมั่่�นคงทางทหาร ประเทศที่่ร่� ่วมมืือกัันด้้ านเศรษฐกิิจจะรัักษาความ
แข็็งแกร่่งและอิิสรภาพที่่จำำ�
� เป็็ นในการดำำ�เนิินการร่่วมกัันเพื่่อ� ปกป้้องความ
มั่่�นคงของตน
ความร่่วมมืือด้้ านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงในวงกว้้ างระหว่่าง
สหรััฐฯ กัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วนโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภููมิิภาคอิิน
โดแปซิิฟิิก เป็็ นการตอบสนองที่่�เกิิดขึ้้ �นจริิ งเพีียงอย่่างเดีียวต่่อความ
ท้้ าทายด้้ านเศรษฐกิิจและภััยคุุกคามทางภููมิิศาสตร์์ ที่่�จีีนซึ่่ง� นำำ�โดย
นายสีีสร้้ างขึ้้ �น ในทางเศรษฐกิิจ การปกป้้องห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่�กว้้ าง
ขวาง เปิิ ดกว้้ าง และสามารถแข่่งขัันได้้ ที่่�โดยส่่วนใหญ่่ไม่่ขึ้้ �นกัับจีีน
จะรัักษาความเป็็ นอิิสระและความแข็็งแกร่่งทางเศรษฐกิิจไว้้ ซึ่่ง� ถืือ
เป็็ นวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการปกป้้องขีีดความสามารถทางทหารและความ
ยืืดหยุ่่�นทางยุุทธศาสตร์์ และการทููต รวมถึึงเพิ่่�มขีีดความสามารถของ
แนวร่่วมระดัับภูมิู ิภาคในการป้้องกัันภััยคุุกคามทางทหาร ความเป็็ น
อิิสระทางเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงทางทหารดัังกล่่าวมีีความจำำ�เป็็ น
ต่่อการรัักษาเสรีีภาพด้้ านการดำำ�เนิินงานของรััฐบาลอิินโดแปซิิฟิิก เพื่่�อ
กำำ�หนดและปกป้้องผลประโยชน์์ของชาติิตามที่่�รััฐบาลเห็็นสมควร o
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การระบาดใหญ่่ เผยให้้เห็็นจุุดอ่่ อน
ของห่่ วงโซ่่ อุุปทานที่่�ยึึดจีีนเป็็นศููนย์์ กลาง

ก

เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

ารระบาดใหญ่่ของไวรััสโคโรนา ซึ่่ง� มีีผู้้�ติิดเชื้้ �อไปแล้้ ว
มากกว่่า 22 ล้้ านคนทั่่�วโลกนัับจนถึึงกลางเดืือนสิิงหาคม
พ.ศ. 2563 เป็็ นสิ่่�งที่่�ผู้้� คนให้้ ความสนใจมากกว่่าชั้้�น
วางสิินค้้ าในร้้ายขายของชำำ�ที่่�ว่า่ งลงเพราะผู้้�ซื้้ �อแห่่กักั ตุุนของตั้้�งแต่่
ในสิิงคโปร์์ ไปจนถึึงโตเกีียว การปิิ ดเมืืองและหยุุดดำำ�เนิินการผลิิตใน
สาธารณรััฐประชาชนจีีนเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เผย
ให้้ เห็็นจุุดอ่่อนในห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ผู้้�นำำ�ในอิินโดแปซิิฟิิกต้้ อง
หััวหมุุนกัับการเสาะหาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ ตั้้�งแต่่อุปุ กรณ์์ป้้องกัันส่่วน
บุุคคลไปจนถึึงเภสััชภัณ
ั ฑ์์ นอกจากนี้้ � เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวยัังกระตุ้้�น
ให้้ มีีการลงมืือดัังนี้้ � สร้้ างความยืืดหยุ่่�นด้้ านห่่วงโซ่่อุปท
ุ านเพื่่�อไม่่ให้้
ประวััติศิ าสตร์์ ซ้ำำ ��รอย
“เราเริ่่� มพึ่่�งพาจีีนมากเกิินไป” นายยะสึึโทชิิ นิิชิิมูรู ะ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงฟื้้ น� ฟููเศรษฐกิิจญี่่�ปุ่่� น กล่่าวเมื่่�อต้้ นเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ.
2563 ตามรายงานของรอยเตอร์์ “เราต้้ องทำำ�ให้้ ห่ว่ งโซ่่อุปท
ุ านเข้้ มแข็็ง
และกระจายตััวออกไปยิ่่�งขึ้้ �น โดยการขยายแหล่่งจััดหาสิินค้้ าของเรา
และเพิ่่�มการผลิิตภายในประเทศ” เจ้้ าหน้้ าที่่�ในอิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น สิิงคโปร์์
และไต้้ หวััน ต่่างขานรัับความคิิดของนายนิิชิิมูรู ะ โดยรััฐบาลต่่าง ๆ เริ่่� ม
วิิเคราะห์์ความยืืดหยุ่่�นในห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของตนและให้้ เงิินอุุดหนุุนใน
บางกรณีีแก่่บริิษััทที่่�เต็็มใจย้้ ายฐานที่่�ตั้้ �งกลัับมา
ที่่�ญี่่�ปุ่่� น นายชิินโซ อาเบะ อดีีตนายกรััฐมนตรีี ได้้ เปิิ ดตััวโครงการ
มููลค่่า 2 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6 หมื่่�นล้้ านบาท) ซึ่่ง�
เป็็ นการจััดหาเงิินกระตุ้้�นเพื่่�อช่่วยเหลืือบริิ ษััทต่่าง ๆ ในการย้้ ายฐานการ
ผลิิตกลัับมาที่่�ประเทศ เจ้้ าหน้้ าที่่�ของรััฐบางรายในรััฐบาลญี่่�ปุ่่� นมอง
ว่่า ความจำำ�เป็็ นในการกระจายห่่วงโซ่่อุปท
ุ านเป็็ นเรื่่�องของความมั่่�นคง
ระดัับชาติิ แม้้ ว่า่ การระบาดใหญ่่ครั้้�งนี้้ �จะเป็็ นหลัักฐานชิ้้ �นใหม่่ที่่�เผย
ให้้ เห็็นช่่องโหว่่ในห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน แต่่เหล่่าผู้้�นำำ�ในญี่่�ปุ่่� นก็็ได้้ หารืือเกี่่�ยว
กัับความจำำ�เป็็ นในการสร้้ างความยืืดหยุ่่�นมาตั้้�งแต่่ต้้นทศวรรษ 2000
(พ.ศ. 2543-2552) เมื่่�อต้้ นทุุนแรงงานจีีนเริ่่� มทะยานขึ้้ �น รอยเตอร์์
รายงาน ต้้ นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นเหล่่านั้้�นกระตุ้้�นให้้ มีีการหารืือในญี่่�ปุ่่� นเกี่่�ยวกัับ
ยุุทธศาสตร์์ “จีีนบวกหนึ่่�ง” ซึ่่ง� เป็็ นนโยบายด้้ านการจััดการความเสี่่�ยง
โดยการตั้้�งโรงงานในจีีนและประเทศอื่่�น ๆ ในอิินโดแปซิิฟิิกอย่่างน้้ อย
หนึ่่�งประเทศ
“หลายบริิ ษััทได้้ เริ่่� มใช้้ ยุทุ ธศาสตร์์ ศูนู ย์์กลางการผลิิตแบบจีีนบวก
หนึ่่�งนัับตั้้ �งแต่่สงครามการค้้ าระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีีนเริ่่� มขึ้้ �นใน พ.ศ.
2561 แล้้ ว ซึ่่ง� เวีียดนามเป็็ นฝ่่ายได้้ รัับประโยชน์์อย่่างชััดเจน” นางอััน
วิิตา บาสุุ หััวหน้้ าฝ่่ายวิิจัยั ความเสี่่�ยงของประเทศในเอเชีียที่่�บริิษััทฟิิ ตช์์
โซลููชันั กล่่าว ตามรายงานของบลููมเบิิร์์กนิิวส์์เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ.
2563 แม้้ ว่า่ การระบาดใหญ่่จะทำำ�ให้้ แนวโน้้ มดัังกล่่าวดำำ�เนิินต่่อไป

“แต่่การย้้ ายฐานจากจีีนจะเป็็ นไปอย่่างช้้ า ๆ เนื่่�องจากประเทศจีีนยััง
คงสร้้ างผลผลิิตต่่อปีี ได้้ ในจำำ�นวนมหาศาล จนแม้้ แต่่หลายประเทศรวม
กลุ่่�มกัันก็็ยังั ทำำ�ได้้ ไม่่ถึงึ เสี้้ �ยวของจีีน”
อย่่างไรก็็ตาม อุุตสาหกรรมและรััฐบาลในอิินโดแปซิิฟิิกก็็มองเห็็น
อัันตรายจากการพึ่่�งพาประเทศเพื่่�อนบ้้ านที่่�มีีขนาดใหญ่่กว่่ามากจนเกิิน
ไป ใน พ.ศ. 2562 ทางการไต้้ หวัันสนัับสนุนุ ให้้ บริิษััทต่่าง ๆ ในเกาะ
แห่่งนี้้ �สร้้ าง “ห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่�ไม่่พึ่่ง� จีีน” นอกจีีนแผ่่นดิินใหญ่่ โดยอนุุมัติั ิ
กฎหมายการให้้ สินิ เชื่่�อต้้ นทุุนต่ำำ�� การหัักลดภาษีี การให้้ ความช่่วยเหลืือ
ด้้ านค่่าเช่่า และการบริิ หารจััดการที่่�ง่า่ ยขึ้้ �นสำำ�หรัับบริิษััทต่่าง ๆ ที่่�ลงทุุน
ในไต้้ หวััน การพััฒนาที่่�สำำ�คัญด้
ั ้ านการปรัับปรุุงห่่วงโซ่่อุปท
ุ านเกิิดขึ้้ �น
เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เมื่่�อบริิ ษััทไต้้ หวััน เซมิิคอนดัักเตอร์์
แมนููแฟคเจอริิ ง หนึ่่�งในผู้้�ผลิิตชิิปคอมพิิวเตอร์์ ชั้้ �นนำำ�ของโลก ระบุุว่า่ จะ
สร้้ างโรงงานในรััฐแอริิ โซนาซึ่่ง� อยู่่�ทางตะวัันตกของสหรััฐฯ
ในขณะเดีียวกััน สิิงคโปร์์ ก็็ได้้ ส่ง่ เสริิ มความจำำ�เป็็ นในการกระจาย
ห่่วงโซ่่อุปท
ุ านด้้ วย นายชาน ชุุน ซิิง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการ
ค้้ าสิิงคโปร์์ กล่่าวว่่า ผลกระทบของการระบาดใหญ่่ที่่�ทำำ�ให้้ ห่ว่ งโซ่่
อุุปทานหยุุดชะงัักถืือเป็็ นการเปิิ ดมุุมมองใหม่่ “ทุุกวัันนี้้ � จีีนไม่่เพีียง
ผลิิตผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์คุณ
ุ ภาพต่ำำ��ที่่�ราคาถููก แต่่ยังั อยู่่�ในห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์คุณ
ุ ภาพสููงมากมาย นั่่�นหมายความว่่า จะมีีผลกระทบอย่่าง
มากต่่อห่่วงโซ่่อุปท
ุ านทั่่�วทั้้�งโลก” นายชานกล่่าวกัับสควอว์์กบ็็อกซ์์
เอเชีี ยของซีีเอ็็นบีีซีี
ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะสเตรตส์์ไทมส์์ นายชานกล่่าว
ว่่า สำำ�หรัับสิ่่ง� ของจำำ�เป็็ น สิิงคโปร์์ “จะเพิ่่�มขีีดความสามารถในประเทศ
อย่่างรอบคอบ เพื่่�อให้้ เราไม่่ขาดแคลนในเวลาที่่�จำำ�เป็็ น” ซึ่่ง� รวมถึึงการ
พิิจารณา “แหล่่งที่่�มาของสิินค้้ า แหล่่งที่่�มาของแรงงาน ตลาดที่่�จัดั หา
สิินค้้ าให้้ เรา” ไปจนกระทั่่�งสายการขนส่่งที่่�นำำ�สินิ ค้้ ามายัังสิิงคโปร์์
นายชานชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า ห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่�ยึดึ จีีนเป็็ นศููนย์์กลางไม่่ใช่่เรื่่�อง
เดีียวที่่�น่า่ กัังวล สิิงคโปร์์ ได้้ กระจายการจััดหาข้้ าวซึ่่ง� ในอดีีตรัับมาจาก
ไทยและเวีียดนามเป็็ นส่่วนใหญ่่ โดยขณะนี้้ �สิิงคโปร์์ รัับข้้าวจากญี่่�ปุ่่� น
และอิินเดีียด้้ วย นายชานกล่่าวเสริิ ม
มีีบริิ ษััทจำำ�นวนมากที่่�พึ่่ง� พาการผลิิตของจีีน แสดงให้้ เห็็นถึึงความ
จำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ องมีีทางเลืือกอื่่�น ๆ การวิิเคราะห์์ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ.
2563 ซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์ในนิิตยสารฮาร์์วาร์์ดบิิ สซิิ เนสรีี วิิวระบุุว่า่ บริิ ษััทที่่�
ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกหรืือผู้้�จััดหาของบริิ ษััท 1,000 แห่่งเป็็ นเจ้้ าของสถาน
ประกอบการ 12,000 แห่่ง ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยโรงงาน คลัังสิินค้้ า และ
สถานที่่�สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ ในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีการกัักกัันเชื้้ �อโควิิด-19
ของจีีน อิิตาลีี และเกาหลีีใต้้
บริิ ษััททั่่ว� โลกรีีบตรวจหาว่่าผู้้�จััดหาที่่�มองไม่่เห็็นซึ่่ง� เป็็ นผู้้�จััดหาที่่�
IPD FORUM
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พนัักงานร้้านขาย
ยาในนิิวเดลีีรัับ
โทรศััพท์์ จากลููกค้้าที่่�
โทรมาซื้้�อยาสามััญ
พนัักงานตรวจสอบ
คุุณภาพหน้้ากากซึ่่�ง
ผลิิตที่่โ� รงงาน ไท
เหวีียนการ์์ เมนต์์ ใน
เวีียดนาม

เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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IPD FORUM

บริิ ษััทเหล่่านั้้�นไม่่ได้้ ติดิ ต่่อด้้ วยโดยตรง มีีรายใดบ้้ างตั้้�งอยู่่�
ในภููมิิภาคที่่�ได้้ รัับผลกระทบในจีีน การวิิเคราะห์์ดังั กล่่าว
ระบุุ “หลายบริิ ษััทก็็คงเสีียใจเหมืือนกัันที่่�พึ่่ง� พาการซื้้ �อสิินค้้ า
โดยตรงจากบริิ ษััทเดีียว ผู้้�จััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ านทราบถึึง
ความเสี่่�ยงของการจััดหาสิินค้้ าจากแหล่่งเดีียว แต่่ก็็ต้้อง
ทำำ�เช่่นนั้้�นอยู่่�ดีีเพื่่�อให้้ ได้้ สินิ ค้้ าตามที่่�ต้้องการหรืือให้้ ตรงกัับ
เป้้าหมายด้้ านต้้ นทุุน” บทความดัังกล่่าวระบุุ “บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�
จััดการมีีตััวเลืือกให้้ เลืือกอย่่างจำำ�กััด และตััวเลืือกเหล่่านั้้�น
นานวัันเข้้ าก็็มีีเฉพาะในจีีน”

พึ่่�งพาจีีนในด้้ านการจััดหาวััตถุดิุ ิบเหล่่านั้้�น เนื่่�องจากอิินเดีีย
นำำ�เข้้ าสารเคมีีเกืือบร้้ อยละ 70 ที่่�ใช้้ ในการผลิิตยาสามััญ
จากจีีน โดยสารเคมีีบางส่่วนมีีแหล่่งที่่�มาจากมณฑลหููเป่่ ย
ซึ่่ง� เกิิดการระบาดของไวรััสโคโรนาเมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ.
2562
รััฐบาลอิินเดีียเริ่่� มต้้ นปรัับปรุุงห่่วงโซ่่อุปท
ุ านโดยจััดตั้้�ง
กองทุุนมููลค่่า 1.8 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 5.4
หมื่่�นล้้ านบาท) ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อสร้้ าง
ศููนย์์กลางการผลิิตยาสามแห่่ง และจำำ�แนกวััตถุดิุ ิบเริ่่� มต้้ น
ที่่�สำำ�คัญ
ั และสารออกฤทธิ์์�ทางเภสััชกรรม 53 ชนิิดซึ่่ง� จะ
การกระจายห่่ วงโซ่่ อุุปทานนำำ�มาซึ่่�งโอกาส
ได้้ รัับความสำำ�คััญเป็็ นลำำ�ดัับแรก ประกอบด้้ วยยาลดไข้้
จากการที่่�บริิษััทต่่าง ๆ ทั่่�วโลกสร้้ างความยืืดหยุ่่�นด้้ านห่่วงโซ่่ พาราเซตามอลและยาปฏิิชีีวนะ ได้้ แก่่ เพนิิซิลิิ นิ และไซโปรฟ
อุุปทาน ประเทศในอิินโดแปซิิฟิิกถืือว่่ามีีความพร้้อมที่่�จะได้้ ลอกซาซิิน
รัับประโยชน์์จากเรื่่�องนี้้ � นายฮาร์์ ช วาร์์ ดันั ชลิิงลา รััฐมนตรีี
อิินเดีียไม่่ใช่่ประเทศเดีียวในอิินโดแปซิิฟิิกที่่�ต้้องการเป็็ น
ว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศอิินเดีีย กล่่าวในปาฐกถา
ส่่วนสำำ�คััญของห่่วงโซ่่อุปท
ุ านทั่่�วโลก แรงงานต้้ นทุุนต่ำำ��และ
เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 ว่่า ประเทศต่่าง ๆ “จะมอง ราคาที่่�ดินิ ต่ำำ��ทำำ�ให้้ เวีียดนามได้้ รัับดอกผลมาอย่่างยาวนาน
หาการกระจายการผลิิตและห่่วงโซ่่อุปท
ุ านอย่่างมากที่่�สุดุ ใน จากการที่่�หลายบริิ ษััทเริ่่� มย้้ ายฐานการผลิิตของตนไปอยู่่�
ระยะปานกลางถึึงระยะยาว เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการพึ่่�งพาประเทศ นอกประเทศจีีนเมื่่�อสองสามปีี ที่่�ผ่า่ นมา รายงานเมื่่�อเดืือน
หนึ่่�งหรืือภููมิิภาคใดภููมิิภาคหนึ่่�งมากเกิินไป” ตามรายงาน
เมษายน พ.ศ. 2563 จากบริิ ษััทโจนส์์ แลง ลาซาลล์์ ซึ่่ง�
ของหนัังสืือพิิมพ์์ดิิอีีโคโนมิิ คไทมส์์
เป็็ นบริิ ษััทที่่�ปรึึกษาด้้ านอสัังหาริิ มทรััพย์์ระดัับโลก ระบุุว่า่
อีีกทั้้�งยัังเสริิ มว่่า อิินเดีียมีีโอกาสพััฒนาเป็็ นศููนย์์กลาง
การระบาดใหญ่่ทั่่ว� โลกจะไม่่ทำำ�ให้้ แนวโน้้ มดัังกล่่าวชะลอตััว
การผลิิตที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ�� นายชริิ งลากล่่าวว่่า หลายบริิ ษััทอาจ
เช่่น ข้้ อมููลของสำำ�นัักงานสำำ�รวจสำำ�มะโนประชากรของ
ขจััดปัั ญหาการขาดแคลนในห่่วงโซ่่อุปท
ุ านได้้ เร็็วขึ้้ �นหากร่่วม สหรััฐฯ แสดงให้้ เห็็นว่่า ใน พ.ศ. 2562 สิินค้้ าที่่�นำำ�เข้้ า
งานกัับอิินเดีีย ซึ่่ง� มีีระบอบประชาธิิปไตยที่่�ดำำ�เนิินไปได้้ ดีีและ จากเวีียดนามมายัังสหรััฐฯ เพิ่่�มขึ้้ �นเกืือบร้้ อยละ 36 เมื่่�อ
มีีความโปร่่งใสในระดัับที่่�สูงู กว่่าจีีน
เทีียบกัับสินิ ค้้ าที่่�นำำ�เข้้ ามาจากจีีนซึ่่ง� หดตััวลงร้้อยละ 16.2
อิินเดีียวางแผนที่่�จะมุ่่�งเน้้ นความพยายามบางส่่วนไปยััง “ข้้ อมููลใน พ.ศ. 2563 นี้้ �จะผิิดเพี้้ �ยนเนื่่�องจากผลกระทบ
การผลิิตส่่วนผสมในเภสััชภัณ
ั ฑ์์ เพื่่�อขึ้้ �นมาเป็็ นผู้้�จััดหาทาง
ของไวรััสโคโรนาต่่อห่่วงโซ่่อุปท
ุ านทั่่�วโลก แต่่แนวโน้้ มการ
เลืือกสำำ�หรัับผู้้�ผลิติ ยาที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากการปิิ ดโรงงาน
ย้้ ายฐานการผลิิตจากจีีนไปยัังเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จะยััง
ในจีีน ตามการรายงานของบลููมเบิิร์์ก รายงานดัังกล่่าวยััง
คงดำำ�เนิินต่่อไป” นายสจวต รอส หััวหน้้ าฝ่่ายอุุตสาหกรรม
ระบุุว่า่ รััฐบาลอิินเดีียต้้ องการจำำ�แนกส่่วนผสมของยาที่่�
และโลจิิสติกิ ส์์ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ของบริิ ษััทโจนส์์
จำำ�เป็็ น กระตุ้้�นแรงจููงใจแก่่ผู้้�ผลิติ ภายในประเทศ และฟื้้ น� ฟูู แลง ลาซาลล์์ กล่่าว
บริิ ษััทยาแบบรััฐวิิสาหกิิจที่่�กำำ�ลังั ย่ำำ��แย่่
พัันธมิิตรที่่�มีีใจเดีียวกััน
อิินเดีียซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ส่่งออกยาสามััญรายใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก
การขาดแคลนจากโรคระบาดใหญ่่ที่่�ทำำ�ให้้ หูตู าสว่่างอาจ
ประสบปัั ญหาขาดแคลนวััตถุดิุ ิบเนื่่�องด้้ วยการระบาดของ
ไวรััสโคโรนา อัันเป็็ นสััญญาณที่่�บ่ง่ บอกถึึงอัันตรายจากการ กระตุ้้�นให้้ เกิิดความร่่วมมืือใหม่่ ๆ สหรััฐฯ กำำ�ลัังผลัักดััน

การสร้้ างภาคพัันธมิิตรที่่�ได้้ รัับการขนานนามว่่าเครืือข่่ายความเจริิ ญ
ทางเศรษฐกิิจ รอยเตอร์์ รายงานว่่า เครืือข่่ายนี้้ �จะประกอบด้้ วยบริิ ษััท
และกลุ่่�มต่่าง ๆ ในภาคประชาสัังคมที่่�ดำำ�เนิินงานภายใต้้ มาตรฐานชุุด
เดีียวกัันในทุุกด้้ าน ตั้้�งแต่่ธุรกิ
ุ ิจดิิจิิทัลั และพลัังงานไปจนถึึงการวิิจัยั การ
ค้้ า และการศึึกษา
ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 นายไมค์์ ปอมเปโอ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ กล่่าวว่่า ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
สหรััฐฯ ต้้ องการร่่วมมืือกัับออสเตรเลีีย อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น นิิวซีีแลนด์์
เกาหลีีใต้้ และเวีียดนาม “เพื่่�อให้้ เศรษฐกิิจโลกก้้ าวไปข้้ างหน้้ า” ตาม
รายงานของรอยเตอร์์ การหารืือยัังครอบคลุุมถึึงหััวข้้ อที่่�ว่า่ “เราจะปรัับ
โครงสร้้ างห่่วงโซ่่อุปท
ุ านอย่่างไร เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ เรื่่�องเช่่นนี้้ �เกิิดขึ้้ �นอีีก”
นายคีีธ คราช เจ้้ าหน้้ าที่่�กระทรวงการต่่างประเทศ ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�นำำ�ใน
ความพยายามพััฒนานโยบายการเจริิ ญเติิบโตทางเศรษฐกิิจระหว่่าง
ประเทศ กล่่าวว่่า สาระสำำ�คััญของยุุทธศาสตร์์ ความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ
ของสหรััฐฯ คืือการขยายตััวและการกระจายห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่�ปกป้้อง
“ผู้้�คนในโลกเสรีี” นายคราชกล่่าวว่่า เครืือข่่ายความเจริิ ญทางเศรษฐกิิจ
จะสร้้ างขึ้้ �นสำำ�หรัับผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ที่่�สำำ�คัญ
ั เช่่น เภสััชภัณ
ั ฑ์์ อุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ สารกึ่่�งตััวนำำ� ยานยนต์์ สิ่่�งทอ และเคมีีภััณฑ์์

ด้้ านการผลิิตโดยการสร้้ างเครืือข่่ายห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน ซึ่่ง� เสริิ มด้้ วยระบบ
การจััดจำำ�หน่่ายที่่�กว้้ างขวางและโครงสร้้ างพื้้ �นฐานด้้ านการขนส่่งที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้ �ยัังมีีกลุ่่�มแรงงานขนาดใหญ่่ที่่�ได้้ รัับการฝึึ ก
อบรมมาให้้ ใช้้ งานเครื่่�องจัักรที่่�ซับซ้
ั ้ อน อย่่างไรก็็ตาม ขณะที่่�บริิษััทต่่าง ๆ
กำำ�ลัังตรวจสอบห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของตนใหม่่ในเศรษฐกิิจหลัังการระบาด
ใหญ่่ “แรงกดดัันจากรััฐบาลในการย้้ ายกลัับประเทศเทีียบกัับความน่่า
ดึึงดููดใจจากจีีนในฐานะศููนย์์กลางการผลิิต จะกลายเป็็ นความตึึงเครีียด
ทางภููมิิเศรษฐศาสตร์์ ไปอีีกยาวนาน ซึ่่ง� บริิ ษััทต่่าง ๆ ต้้ องหาทางจััดการ
กัันต่่อไป” ตามบทความที่่�เผยแพร่่โดยนายโยคานัันทาน เอส/โอ เทวา ผู้้�
ช่่วยนัักวิิจัยั ในกลุ่่�มนโยบายศึึกษาที่่�วิิทยาลััยนานาชาติิศึกึ ษา เอส. รา
ชารััตนัมั มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีนัันยางในสิิงคโปร์์

"เราต้้ องทำำ�ให้้ ห่่วงโซ่่ อุปท
ุ านเข้้ มแข็็งและกระจาย
ตััวออกไปยิ่่�งขึ้้น� โดยการขยายแหล่่ งจััดหาสิินค้้ า
ของเราและเพิ่่�มการผลิิตภายในประเทศ"
~ นายยะสึึโทชิิ นิิชิิมููระ รัั ฐมนตรีี ว่่าการกระทรวงฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจญี่่ปุ่่�� น

คลายปม

นายเทวากล่่าวว่่า เพื่่�อหาทางจััดการในยุุคเศรษฐกิิจหลัังไวรััส
การผลิิตของจีีนเปรีียบเหมืือนกัับเส้้ นด้้ ายที่่�ถักั ทออย่่างเหนีียวแน่่น
โคโรนา “บริิ ษััทต่่าง ๆ ควรหลีีกเลี่่�ยงการพึ่่�งพาจีีนอย่่างเดีียวหรืือการ
เป็็ นผืืนผ้้ าแห่่งห่่วงโซ่่อุปท
ุ านระหว่่างประเทศ จนการกระจายตััวและ
เลิิกคบค้้ ากัับจีีนไปโดยสิ้้ �นเชิิง ซึ่่ง� เป็็ นแนวทางสองขั้้�วที่่�สุดุ โต่่ง แต่่ควร
การสร้้ างความยืืดหยุ่่�นในประเทศอิินโดแปซิิฟิิกไม่่สามารถเกิิดขึ้้ �นได้้
หาทางสร้้ างความยืืดหยุ่่�นให้้ ห่ว่ งโซ่่อุปท
ุ านด้้ วยการสลัับการดำำ�เนิินงาน
ในชั่่�วข้้ ามคืืน ตััวอย่่างที่่�ดีีเห็็นได้้ จากญี่่�ปุ่่� น ที่่�รััฐบาลเริ่่� มต้้ นด้้ วยการทำำ�
ระหว่่างจีีนกัับประเทศอื่่�น ๆ เมื่่�อจำำ�เป็็ นอย่่างเฉีียบแหลมและมีีกลยุุทธ์์
โครงการมููลค่่า 2 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6 หมื่่�นล้้ านบาท)
แทน”
เพื่่�อดึึงดููดให้้ บริิษััทต่่าง ๆ เข้้ ามาผลิิตในประเทศ แต่่บริิษััทญี่่�ปุ่่� นได้้
นายเทวากล่่าวว่่า กลยุุทธ์์ที่่�จะทำำ�ให้้ ประสบความสำำ�เร็็ จอาจรวมถึึง
ลงทุุนมหาศาลในศููนย์์กลางการผลิิตของจีีนแล้้ ว รอยเตอร์์ รายงานว่่า
การลงทุุนด้้ านการสร้้ างเครืือข่่ายห่่วงโซ่่อุปท
ุ านแบบหลายแหล่่งและ
จากการสำำ�รวจของกระทรวงการค้้ าเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 พบ สร้้ างห่่วงโซ่่อุปท
ุ านหมุุนเวีียน ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ บริิษััทนำำ�วัสดุ
ั เุ หลืือทิ้้ �งกลัับ
ว่่า บริิ ษััทญี่่�ปุ่่� นมีีบริิ ษััทในเครืืออย่่างน้้ อย 7,400 แห่่งในจีีน ซึ่่ง� ตััวเลข มาใช้้ ซ้ำำ ��ได้้ นอกจากนี้้ � บริิ ษััทระดัับโลกยัังจำำ�เป็็ นต้้ องมีีวิิสัยั ทััศน์์สูงู สุุด
ดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้ �นถึึงร้้อยละ 60 จาก พ.ศ. 2551
เกี่่�ยวกัับเครืือข่่ายห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน เพื่่�อคาดการณ์์ถึงึ การช่่วงชิิงทางธุุรกิิจที่่�
การพััฒนาระบบอััตโนมััติิจำำ�นวนมากขึ้้ �นและการเริ่่� มต้้ นของ
เกิิดจากจีีนหรืือที่่�อื่่�น ๆ นายเทวากล่่าวต่่อ
เทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ อาจเป็็ นคำำ�ตอบหนึ่่�งในการพััฒนาห่่วงโซ่่
เพื่่�อให้้ วิิสัยั ทััศน์์นี้้ �ประสบความสำำ�เร็็จ บริิ ษััทต่่าง ๆ เช่่น คอร์์ นิิง, เอ
อุุปทานที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้ �น บริิ ษััทเจแปน ดิิสเพลย์์ และบริิ ษััท
เมอร์์ สันั , เฮย์์เวิิร์์ด ซััพพลาย, และไอบีีเอ็็ม จึึงใช้้ เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั อย่่าง
โรห์์ม จำำ�กััด ผู้้�ผลิิตชิิป กล่่าวกัับรอยเตอร์์ ว่า่ ความเป็็ นไปได้้ ที่่�ขั้้ �นตอน
บล็็อกเชน เพื่่�อสร้้ างแนวทางการตรวจสอบที่่�เชื่่�อถืือได้้ ซึ่่ง� จะติิดตาม
การผลิิตหลัังบ้้ านซึ่่ง� ใช้้ แรงงานมากจะเปลี่่�ยนไปเป็็ นระบบอััตโนมััติโิ ดย สิินทรััพย์์ตั้้ �งแต่่การผลิิตไปจนถึึงการจััดส่่ง “เมื่่�อมีีข้้ อมููลดัังกล่่าว บริิ ษััท
สมบููรณ์์ อาจนำำ�ไปสู่่�การสร้้ างสายการประกอบใหม่่ในญี่่�ปุ่่� น
จะสามารถระบุุห่ว่ งโซ่่อุปท
ุ านที่่�จะถููกช่่วงชิิงอย่่างเจาะจงและเปิิ ดใช้้
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับส่่วนอื่่�น ๆ จีีนจะยัังคงอยู่่�ในห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของ งานห่่วงโซ่่อุปท
ุ านอีีกแห่่งได้้ อย่่างรวดเร็็ว” นายเทวาระบุุ
บริิ ษััทด้้วยเหตุุผลด้้ านต้้ นทุุน บริิ ษััท ชาร์์ ป คอร์์ ปอเรชััน ซึ่่ง� ผลิิตแผงหน้้ า
ไม่่ว่า่ จะเลิิกคบค้้ าจีีนไปอย่่างสิ้้ �นเชิิงหรืือเพีียงกระจายห่่วงโซ่่
จอและโทรทััศน์์ จััดส่่งผลิิตภัณ
ั ฑ์์ไปยัังประเทศจีีนเพื่่�อติิดไฟด้้ านหลััง
อุุปทานเพื่่�อสร้้ างความยืืดหยุ่่�นก็็ตาม ผู้้�นำำ�ด้้านอุุตสาหกรรมในอิินโด
ตััวเชื่่�อมต่่อ และชิ้้ �นส่่วนอื่่�น ๆ ซึ่่ง� กระบวนการนี้้ �ต้้ องใช้้ การทดสอบด้้ วย แปซิิฟิิกเห็็นพ้้ องกัันว่่า จำำ�เป็็ นต้้ องแก้้ ไขสถานะการพึ่่�งพาการผลิิตของ
มนุุษย์์และปรัับแต่่งด้้ วยเครื่่�องจัักร “ขั้้�นตอนการผลิิตหลัังบ้้ านดำำ�เนิิน
จีีนอย่่างใหญ่่หลวง “ทุุกคนเห็็นพ้้ องกัันว่่า เราจำำ�เป็็ นต้้ องพิิจารณาความ
การในประเทศจีีนมานานแล้้ ว เนื่่�องจากต้้ องใช้้ แรงงานจำำ�นวนมาก”
ยั่่�งยืืนของห่่วงโซ่่อุปท
ุ านกัันใหม่่จริิง ๆ” นายฮิิโรอากิิ นากานิิชิิ ประธาน
โฆษกของชาร์์ ปซึ่่ง� ได้้ ควบรวมกิิจการกัับบริิษััทฟอกซ์์คอนน์์ของไต้้ หวััน บริิ ษััท ฮิิตาชิิ จำำ�กััด และหััวหน้้ าตััวแทนทางธุุรกิิจที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของญี่่�ปุ่่� น
ใน พ.ศ. 2559 กล่่าว “หากผลิิตในประเทศก็็อาจมีีราคาแพง”
กล่่าวในการสััมภาษณ์์ทางโทรทััศน์์เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
“การย้้ ายการผลิิตทั้้ �งหมดกลัับมาที่่�ญี่่�ปุ่่� นอย่่างกะทัันหัันย่่อมเป็็ นไปไม่่
หนทางข้้ างหน้้ า
ได้้ แต่่หากเราพึ่่�งพาประเทศใดเพีียงประเทศเดีียวแล้้ วเกิิดมีีการปิิ ดเมืือง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านห่่วงโซ่่อุปท
ุ านชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า จีีนสร้้ างความได้้ เปรีียบ
ขึ้้ �นมา เราก็็จะได้้ รัับผลกระทบหนััก” o
IPD FORUM
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การมีีบทบาทที่่เติิบโตขึ้้นของ
รััสเซีียในอิินโดแปซิิฟิิก และ
ทำำ�ไมจีีนถึึงยอมรัับได้้

ในช่่วงสงครามเวีียดนาม แม้้ สถานที่่�อำำ�นวยความสะดวกแห่่งนี้้ �จะไม่่
โอนย้้ ายไปเป็็ นฐานทััพของรััสเซีีย แต่่ผู้้�นำำ�เวีียดนามเน้้ นย้ำำ ��ว่่า ที่่�นั่่น�
รััสเซีียจะได้้ รัับสิทธิ
ิ ิพิิเศษทางยุุทธศาสตร์์ ดร. กรีีกอรีี ล็็อกชิิน จาก
สถาบัันตะวัันออกไกลศึึกษาของสถาบัันวิิทยาศาสตร์์ รััสเซีีย กล่่าว
รายงานของสถาบัันวิิจัยั สัันติิภาพนานาชาติิสตอกโฮล์์มเมื่่�อ พ.ศ.
2562 ระบุุว่า่ ค่่อนข้้ างน่่าประหลาดใจที่่�สิ่่ง� ที่่�มักั จะเล็็ดลอดจากความ
สนใจของผู้้�สัังเกตการณ์์ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่มุ่่�งเน้้ นไปที่่�ข้้อตกลงระดัับสูงู
ระหว่่างรััสเซีียและประเทศมหาอำำ�นาจอื่่�น ๆ อย่่างสาธารณรััฐประชาชน
จีี
นและอิินเดีียนั้้�น คืือการที่่�รััสเซีียได้้ กลายเป็็ นผู้้�จำำ�หน่่ายอาวุุธสำำ�คััญ
ดร. อเล็็กซานเดอร์์ โคโรเลฟ/มหาวิิทยาลััยนิิวเซาธ์์เวลส์์ ซิิดนีีย์์
รายใหญ่่ที่่�สุดุ ของประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�มีีขนาดเล็็กกว่่า
ซึ่่ง� ขณะนี้้ �ได้้ ซื้้ �ออาวุุธจากรััสเซีียมากกว่่าซื้้ �อจากจีีนและอิินเดีียรวมกััน
นอกจากนี้้ � รายงานดัังกล่่าวยัังระบุุว่า่ รััสเซีียยัังขายอาวุุธให้้ สมาคม
แรกเริ่่� ม อิินโดแปซิิฟิิกไม่่มีีประโยชน์์ต่อ่ รััสเซีียในทาง ประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืือ อาเซีียน ได้้ มากกว่่า
ยุุทธศาสตร์์
สหรััฐฯ อีีกด้้ วย
เพราะภููมิิศาสตร์์ ทำำ�ให้้ รััสเซีียเป็็ นผู้้�เล่่นนอก
แม้้ รััสเซีียจะตามหลัังสหรััฐฯ ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ส่่งออกอาวุุธระดัับโลก และดูู
ภููมิิภาคที่่�ห่า่ งไกล รััสเซีียไม่่ใช่่มหาอำำ�นาจทางทะเลที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �นอย่่าง
เหมืือนว่่าเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จะไม่่ได้้ เป็็ นภููมิิภาคที่่�มีีความสำำ�คััญ
เต็็มที่่� และจุุดมุ่่�งเน้้ นแต่่เดิิมของรััสเซีียอยู่่�ที่่�ภูมิู ิรััฐศาสตร์์ ภาคพื้้ �นทวีีป
ทางยุุทธศาสตร์์ สำำ�หรัับรััสเซีีย แต่่จากการประเมิินบางฉบัับพบว่่า การ
มาโดยตลอด รััฐบาลรััสเซีียไม่่ได้้ ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นผู้้�สร้้างกฎในภููมิิภาคนี้้ �
ส่่งออกอาวุุธไปยัังอิินโดแปซิิฟิิกของรััสเซีียพุ่่�งแซงหน้้ าประเทศอื่่�น ๆ
นัับตั้้ �งแต่่มีีการนำำ�แนวคิิดของอิินโดแปซิิฟิิกเข้้ ามาใช้้ และความสััมพัันธ์์ ไปแล้้ ว ซึ่่ง� ขณะนี้้ �มีียอดขายอาวุุธทั้้�งหมดมากกว่่าร้้อยละ 60 ตาม
ระหว่่างประเทศในภููมิิภาคแห่่งนี้้ �เริ่่� มปรัับเปลี่่�ยน รััสเซีียก็็ยังั คงไม่่
การรายงานเมื่่�อ พ.ศ. 2562 ของดิิอิินเทอพรีีเทอร์์ ฉบัับตีีพิิมพ์์ทาง
กระตืือรืือร้้นและไม่่นำำ�เสนอหลัักเกณฑ์์หรืือวิิสัยั ทััศน์์ที่่�สอดคล้้ องกัับอิิน ออนไลน์์ของสถาบัันโลวี่่�
โดแปซิิฟิิก นอกจากรััฐบาลรััสเซีียจะไม่่ได้้ มีีส่่วนร่่วมกัับแนวคิิดอิินโด
เมื่่�อมองในแง่่ที่่�ว่า่ ข้้ อตกลงด้้ านอาวุุธไม่่ได้้ เป็็ นเพีียงข้้ อตกลงด้้ าน
แปซิิฟิิกแบบสหรััฐฯ อย่่างเป็็ นระบบแล้้ ว รััสเซีียยัังไม่่มีีส่่วนร่่วมในการ
อาวุุธเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงการฝึึ กอบรมบุุคลากร การบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์
หารืือเกี่่�ยวกัับแนวคิิดในหมู่่�ประเทศที่่�มีีวิิสัยั ทััศน์์แตกต่่างกััน หรืือแม้้ แต่่ ความร่่วมมืือทางเทคนิิคทางทหาร และบางครั้้�งก็็รวมถึึงการฝึึ กทาง
การเจรจาระหว่่างรััฐในภููมิิภาคที่่�เป็็ นมิิตรกับั รััสเซีียอีีกด้้ วย สุุดท้้ าย การ ทหารร่่วมแล้้ ว การขายอาวุุธแก่่รััฐในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�พุ่่�งสููงขึ้้ �น
ที่่�รััสเซีียปรัับทิิศทางยุุทธศาสตร์์ เอเชีียใหม่่ ซึ่่ง� มุ่่�งหมายเพื่่�อกระจาย
ของรััสเซีียนั้้�นเป็็ นการเพิ่่�มความซัับซ้้อนหลายชั้้�นให้้ ภูมิู ิรััฐศาสตร์์ ระดัับ
ความเชื่่�อมโยงของรััสเซีียในระดัับภูมิู ิภาค โดยหัันเหความสำำ�คััญไป
ภููมิิภาค
ที่่�ยุทุ ธศาสตร์์ จีีนมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ นั้้�น อาจสรุุปได้้ ว่า่ รััสเซีียและอิินโด
ปริิ ศนาสำำ�คััญข้้อหนึ่่�งคืือ วิิธีีที่่�รััสเซีียสร้้ างอิิทธิิพลทางทหารใน
แปซิิฟิิกอยู่่�กัันคนละโลก และบทบาทของรััสเซีียในอิินโดแปซิิฟิิกก็็มีี
ภููมิิภาคนี้้ � ตั้้�งอยู่่�ภายใต้้ บริิบทของแนวร่่ วมเชิิงยุุทธศาสตร์์ ระหว่่าง
เพีียงน้้ อยนิิดและไม่่สลักั สำำ�คััญ
จีีนกัับรััสเซีียรวมกััน ประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ใช้้ เงิินหลาย
อย่่างไรก็็ตาม การสรุุปเช่่นนี้้ �อาจเป็็ นการชี้้ �นำำ�ที่่�ผิิด เพราะสิ่่�งที่่�ซ่อ่ น
พัันล้้ านดอลลาร์์ ซื้้ �ออาวุุธจากรััสเซีีย ในการพััฒนาขีีดความสามารถ
อยู่่�เบื้้ �องหลัังการแยกตััวคืือการครอบครองอาวุุธที่่�พัฒ
ั นาไปอย่่างรวดเร็็ว ด้้ านกลาโหมของตนเพื่่�อต่่อต้้ านจีีนโดยเฉพาะ เช่่น การซื้้ �ออาวุุธจาก
และข้้ อตกลงด้้ านพลัังงาน ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ รััสเซีียเป็็ นผู้้�เล่่นที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ
รััสเซีียของเวีียดนาม (ประกอบด้้ วยเรืือดำำ�น้ำำ ��ชั้้�นกิิโลที่่�มีีการปรัับปรุุง
ในภููมิิรััฐศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิก นอกจากนี้้ � กิิจกรรมของกองทััพเรืือรััสเซีีย ขั้้�นสููง 6 ลำำ�, อากาศยานขัับไล่่หลายบทบาท ซููโคอิิ ซูู-30เอ็็มเค2 ลำำ�
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกยัังเพิ่่�มขึ้้ �นในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา และมีีการ
ใหม่่ 12 ลำำ�, เรืือฟริิ เกต เกพาร์์ ด-3 สองลำำ� และขีีปนาวุุธร่่ อนต่่อต้้ าน
ฝึึ กซ้้ อมในทะเลฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์และทะเลคอรััล รวมทั้้�งการนำำ�เรืือเข้้ าเทีียบ
เรืือเพื่่�อการป้้องกัันชายฝั่่� ง เค-300พีี บาสเตีียน-พีี หรืือเรืือเอสเอสท่่าที่่�มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ และอิินโดนีีเซีีย ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2558 กองเรืือ
ซีี-5 สตููจ 6 ลำำ�) “ส่่วนใหญ่่จะมีีการนำำ�ไปใช้้ เพื่่�อปกป้้องผลประโยชน์์
แปซิิฟิิกแห่่งรััสเซีียได้้ ดำำ�เนิินการฝึึ กซ้้ อมรบกัับกลุ่่�มภารกิิจของกองทััพ
ของเวีียดนามในทะเลจีีนใต้้ อย่่างแน่่นอน” นิิตยสารออนไลน์์ เดอะดิิ
เรืือจำำ�นวนมาก ทั้้�งการล่่องผ่่านทะเลจีีนใต้้ หรืือพื้้ �นที่่�ใกล้้ เคีียงเพื่่�อแสดง โพลแมต รายงาน
ให้้ เห็็นถึึงขีีดความสามารถของรััสเซีียและแสดงแสนยานุุภาพทางทหาร
รััฐบาลรััสเซีียพยายามที่่�จะคานอำำ�นาจกัับจีีนโดยการมอบอาวุุธให้้ คู่่�
ในภููมิิภาคนี้้ �
แข่่งทางยุุทธศาสตร์์ ของจีีนในภููมิิภาคทะเลจีีนใต้้ และบ่่อนทำำ�ลายแนว
นอกจากนี้้ � รััสเซีียยัังได้้ ช่ว่ ยเหลืือเวีียดนามในการสร้้ างฐานทััพเรืือ
ร่่วมระหว่่างจีีนกัับรััสเซีียอย่่างนั้้�นหรืือ หรืือว่่าแนวร่่วมระหว่่างรััสเซีีย
ดำำ�น้ำำ ��และซ่่อมแซมท่่าเรืือที่่�อ่า่ วคััมรััน ซึ่่ง� เป็็ นฐานทััพเก่่าของสหภาพ
กัับจีีนจะมาพร้้อมการแลกกัับการสููญเสีียด้้ านความสััมพัันธ์์ของรััฐบาล
โซเวีียตในเวีียดนาม โดยใช้้ เป็็ นฐานทััพเรืือและอากาศยานของสหรััฐฯ รััสเซีียกัับประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ กันั แน่่
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คำำ�ตอบของคำำ�ถามทั้้�งสองข้้ อคืือ ไม่่ใช่่ ภููมิิรััฐศาสตร์์ ที่่�ล้้อมรอบ
การเปลี่่�ยนแปลงทางอำำ�นาจที่่�ยังั คงเป็็ นปริิ ศนาระหว่่างรััสเซีีย จีีน และ
ประเทศต่่าง ๆ ในอิินโดแปซิิฟิิก กลัับกลายเป็็ นเรื่่�องที่่�ซับซ้
ั ้ อนเกิินกว่่าจะ
ใช้้ ตรรกะแบบแพ้้ -ชนะธรรมดา ๆ ได้้
รััสเซีีย ซึ่่ง� มีีประสบการณ์์มาจากยุุคโซเวีียตในพื้้ �นที่่�นี้้ �ในช่่วงสงคราม
เย็็น มีีความสััมพัันธ์์ทางประวััติศิ าสตร์์ กับั หลายประเทศในภููมิิภาคนี้้ � ซึ่่ง�
ส่่วนใหญ่่หากไม่่เป็็ นประเทศที่่�นำำ�โดยคอมมิิวนิิสต์์ ก็็เป็็ นประเทศอดีีต
อาณานิิคมตะวัันตกที่่�ไม่่ฝัักใฝ่่ฝ่่ายใด นอกเหนืือจากความสััมพัันธ์์ทาง
ประวััติศิ าสตร์์ แล้้ ว เหตุุผลทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ที่่�อยู่่�เบื้้ �องหลัังพฤติิกรรม
ของรััสเซีียในอิินโดแปซิิฟิิก ยัังเกี่่�ยวข้้ องกัับการตรวจสอบ การปิิ ดกั้้�น
หรืือสร้้ างความปั่่� นป่่ วนให้้ เป้้าหมายทางภููมิิรััฐศาสตร์์ การเมืืองของ
สหรััฐฯ ไม่่ใช่่จีีน สหรััฐฯ ต่่างหากที่่�รััสเซีียมองว่่าเป็็ นภััยคุุกคามหลัักใน
ปัั จจุบัุ นั หาใช่่จีีนแต่่อย่่างใด รััฐบาลรััสเซีียทำำ�ความเข้้ าใจโครงการอิินโด
แปซิิฟิิกผ่่านมุุมมองของการคานอำำ�นาจเชิิงระบบกัับสหรััฐฯ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในบริิ บทของรััฐบาลสหรััฐฯ ที่่�จัดั ประเภทรััสเซีียให้้ เป็็ น “ตััวร้้าย

กรรมการกลาโหมและความมั่่�นคงแห่่งสหพัันธรััฐรััสเซีีย กล่่าวใน
บทความดัังกล่่าว
แท้้ จริิงแล้้ ว รััสเซีียมีีเครื่่�องบิินเติิมเชื้้ �อเพลิิงกลางอากาศ ไอแอล-78
ประจำำ�การอยู่่�ที่่�อ่า่ วคััมรััน ซึ่่ง� ใช้้ เติิมเชื้้ �อเพลิิงให้้ เครื่่�องบิินทิ้้ �งระเบิิด
ยุุทธศาสตร์์ นิิวเคลีียร์์ ทูู-95 เพื่่�อกลัับมาลาดตระเวนใกล้้ กับญี่
ั ่�ปุ่่� น
และดิินแดนกวมของสหรััฐฯ เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2558 รััฐบาล
สหรััฐฯ ได้้ ออกมาเตืือนรััฐบาลเวีียดนามที่่�ปล่อ่ ยให้้ รััสเซีียใช้้ ฐานทััพดััง
กล่่าว ซึ่่ง� รััฐบาลสหรััฐฯ เชื่่�อว่่าสร้้ างความตึึงเครีียดในภููมิิภาค ดัังที่่�นาง
นีีนา เลอ นัักวิิจัยั จากสถาบัันการวิิเคราะห์์และแก้้ ไขความขััดแย้้ ง มหา
วิิทยาลััยจอร์์ จเมสััน และนางโก สวีี ลีีน คอลลิิน จากวิิทยาลััยนานาชาติิ
ศึึกษา เอส. ราชารััตนัมั แห่่งมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีนัันยางในสิิงคโปร์์
อธิิบายไว้้ ในเดอะดิิโพลแมตเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2558
ตรรกะของการคานอำำ�นาจกัับนโยบายของสหรััฐฯ ยัังสอดแทรก
ปฏิิกิิริิยาของรััสเซีียต่่อแนวคิิดอิินโดแปซิิฟิิกฉบัับสหรััฐฯ อีีกด้้ วย รััฐบาล
รััสเซีียเชื่่�อว่่า คำำ�ว่่าอิินโดแปซิิฟิิกเป็็ นการประดิิษฐ์์ คำำ�ที่่�มีีพื้้ �นฐานมาจาก
แนวความคิิดแบบสงครามเย็็น โดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
อย่่างชััดเจนในการบ่่อนทำำ�ลายความเป็็ นศููนย์์กลาง
ระดัับภูมิู ิภาคของอาเซีียนและสร้้ างวงล้้ อมกีีดกััน
จีีน ข้้ อความข้้ างต้้ นคืือสิ่่�งที่่�นางนีีเวดิิตา คาปููร์์ และ
นายนัันดััน อัันนิิกริิ ชนันั ท์์ นัักวิิชาการจากมููลนิิธิิผู้้�
สัังเกตการณ์์วิิจัยั อธิิบายจุุดยืืนของรััสเซีียในโพสต์์
จากเว็็บไซต์์เดอะวััลได ดิิสคัสชั
ั นั คลัับ เมื่่�อเดืือน
มกราคม พ.ศ. 2563 ด้้ วยเหตุุนี้้ � รััฐบาลรััสเซีียจึึง
นิิยมใช้้ คำำ�ว่า่ พัันธมิิตรในเอเชีียแปซิิฟิิกหรืือยููเรเซีีย
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ จีีนกลัับมามีีตััวตนดัังเดิิม
ผู้้�เชี่่�ยวชาญชั้้�นนำำ�ของรััสเซีียในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ บางส่่วนได้้ เสนอความเห็็นว่่า
เนื่่�องจากจีีน อิินเดีีย และประเทศสมาชิิกอาเซีียน
ล้้ วนเป็็ นพัันธมิิตรที่่�ใกล้้ ชิิดและมีีคุุณค่า่ สููงของรััสเซีีย
รัั
ฐบาลรััสเซีียจึึงต้้ องพิิจารณาว่่าจะสลาย “แนวโน้้ มที่่�
เรืือดำำ�น้ำำ�ชั้้
� � นกิิโลลำำ�แรกของกองทััพเรืือเวีียดนามซึ่่�งซื้้�อมาจากประเทศรััสเซีีย เปิิดตััวที่่�อ่่าวคััมรััน ประเทศ
ไม่่น่า่ ยิินดีี” ได้้ อย่่างไร อีีกทั้้�งยัังไม่่ควรประเมิินความ
เวีียดนาม ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2557 เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
สััมพัันธ์์พิิเศษของรััฐบาลรััสเซีียกัับรััฐเหล่่านี้้ �ต่ำำ��เกิิน
ไปในเรื่่�องนี้้ � ดัังที่่� ดร. วิิคเตอร์์ ซััมสกี้้ � ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�ฟื้้ น� คืืนชีีพ” ในอิินโดแปซิิฟิิก ตาม “รายงานยุุทธศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิก: ด้้ านวิิชาการของรััสเซีีย ได้้ อธิิบายไว้้ นอกจากนี้้ � รััสเซีียยัังควรส่่งเสริิ ม
การเตรีียมความพร้้อม ความร่่วมมืือ และการส่่งเสริิ มภููมิิภาคที่่�เป็็ นเครืือ ให้้ เกิิดการสร้้ างแนวร่่วมระหว่่างจีีนกัับเวีียดนามในลัักษณะใดลัักษณะ
ข่่าย” ประจำำ� พ.ศ. 2562 ของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ สิ่่�งที่่�รััสเซีียทำำ� หนึ่่�ง ตามรายงานของ ดร. ดิิมิิทรีี มอสยาคอฟ จากสถาบัันวิิทยาศาสตร์์
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกต่่อทั้้�งจีีนและประเทศที่่�เล็็กกว่่าในเอเชีียตะวััน รััสเซีีย ดัังนั้้�น ความทะเยอทะยานทางภููมิิยุทุ ธศาสตร์์ ที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
ออกเฉีียงใต้้ ที่่�ถูกู จีีนคุุกคามนั้้�น สอดคล้้ องกัับยุทุ ธศาสตร์์ ระดัับโลกที่่�
รััฐบาลรััสเซีียในภููมิิภาคนี้้ � คืือการไม่่ใช้้ รััฐในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�มีี
ใหญ่่กว่่าในการคานอำำ�นาจกัับสหรััฐฯ
ขนาดเล็็กกว่่าเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อการขยายอำำ�นาจของจีีน แทนที่่�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การเจรจาภายในของรััฐสภารััสเซีียเกี่่�ยวกัับการ จะทำำ�เช่่นนั้้�น รััสเซีียกลัับคิดิ หาวิิธีีการสร้้ างสมดุุลต่่อสหรััฐฯ ให้้ เป็็ นผู้้�
จััดตั้้�งกองทััพขึ้้ �นอีีกครั้้�งในเวีียดนาม เช่่น การกลัับมาใช้้ ฐานทััพอ่่าว
ถ่่วงดุุลในการรัับมืือกัับจีีนรวมถึึงคู่่�แข่่งที่่�แท้้ จริิงและที่่�เป็็ นไปได้้ ของตน
คััมรัันเป็็ นเรื่่�องที่่�ชอบธรรม บนพื้้ �นฐานที่่�ว่า่ พัันธมิิตรทางยุุทธศาสตร์์
ตรรกะของการสร้้ างสมดุุลอย่่างเป็็ นระบบในส่่วนของรััสเซีียนี้้ �
ของรััสเซีียในรััฐบาลสหรััฐฯ “ไม่่เข้้ าใจภาษาของการทููตและสำำ�แดง
อธิิบายถึึงสาเหตุุที่่�จีีนกัังวลเกี่่�ยวกัับขีีดความสามารถทางทหารของคู่่�
แสนยานุุภาพ” ตามการวิิเคราะห์์ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2559 ใน
แข่่งในทะเลจีีนใต้้ ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น เนื่่�องจากการถ่่ายโอนอาวุุธของรััสเซีียสร้้ าง
หนัังสืือพิิมพ์์พาร์์ลาเมนต์์สกายา กาเซตา หรืือเดอะพาเลีียเมนต์์ นิิ วส์์
ความพึึงพอใจให้้ ทุกุ ฝ่่ายในสถานการณ์์นี้้ � ประการแรก บทบาทของ
เปเปอร์์ “รััสเซีียจำำ�เป็็ นต้้ องมีีฐานทััพในคิิวบาและเวีียดนามอย่่างไม่่
รััสเซีียมีีส่่วนช่่วยในการชะลอหรืือยัับยั้้ �งไม่่ให้้ ประเทศในเอเชีียตะวััน
ต้้ องสงสััย” นายฟรานซ์์ คลิินเซวิิตช์์ รองประธานคนแรกของคณะ
ออกเฉีียงใต้้ หันั เข้้ าขอความช่่วยเหลืือทางยุุทธศาสตร์์ จากสหรััฐฯ ซึ่่ง�
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การขายอาวุุธของ
รััสเซีียจััดเรีียง
ตามประเทศ

เบลารุุส

คาซััคสถาน
อาเซอร์์ ไบจาน

จีีน

อิิรััก

แอลจีีเรีีย

อีียิปิ ต์์ จอร์์ แดน

(2558-2562)

อิินเดีีย
ปากีีสถาน

บัังคลาเทศ
พม่่ า
เวีียดนาม

ส่่วนแบ่่งการตลาดในการนำำ� เข้้าอาวุุธของรััส เซีีย

ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2558 ถึึง 2562 รััสเซีีย
เป็็ นผู้้จั� ดั หาหลัักในปริิ มาณการนำำ�เข้้า
อาวุุธทั้้�งหมดของแอลจีีเรีีย เบลารุุ ส จีีน
อิินเดีีย คาซััคสถาน และเวีียดนาม

100% 98% 90%
75%
50%

76% 74%
67%

>80-100% >60-80% >40-60% >20-40% >0-20%
56%
34% 34% 31%

25%

16% 15% 10%

6.6%

สำำ�หรัับสหรััฐฯ ถืือว่่ามีีนััยสำำ�คััญ รััสเซีียเข้้ าถึึง
เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการส่่งเสริิ มหลายขั้้�วในแบบ
ฉบัับของตนได้้ มากขึ้้ �น จีีนจะได้้ รัับการสนัับสนุนุ
ทางการเมืืองจากรััสเซีียและการเข้้ าถึึงทรััพยากร
พลัังงานและเทคโนโลยีีทางทหาร ซึ่่ง� มีีความ
สำำ�คััญต่่อจีีนท่่ามกลางความตึึงเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นกัับสหรััฐฯ ในอิินโด
แปซิิฟิิก ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับรััสเซีียที่่�ใกล้้ ชิิดกัันมากขึ้้ �นใน
ภููมิิภาคนี้้ �ยัังนำำ�ไปสู่่�ข้้อจำำ�กััดในความร่่วมมืือระหว่่างรััสเซีียกัับสหรััฐฯ
และจีีนกัับสหรััฐฯ ในประเด็็นความสำำ�คััญทางยุุทธศาสตร์์ ที่่�สำำ�คัญ
ั
สำำ�หรัับสหรััฐฯ นอกจากนี้้ � หากประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกไม่่ได้้
มีีวิิสัยั ทััศน์์ทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ในระดัับภูมิู ิภาคแบบสหรััฐฯ ร่่วมกัันอย่่าง
เต็็มที่่� ความเชื่่�อมโยงทางเทคนิิคด้้ านการทหารกัับประเทศในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของรััสเซีีย และการยอมรัับของจีีนที่่�มีี
ต่่อความเชื่่�อมโยงดัังกล่่าว ก็็สามารถขยายแนวความผิิดพลาดที่่�มีีอยู่่�
ในการตีีความที่่�แตกต่่างกัันของอิินโดแปซิิฟิิก
เนื่่�องจากวิิธีีการที่่�รััสเซีียเข้้ าหาอิินโดแปซิิฟิิกได้้ รัับผลกระทบจาก
ตรรกะของการปรัับสมดุุลในระดัับระบบกัับสหรััฐฯ การตอบสนองที่่�
มีีประสิิทธิิภาพที่่�เป็็ นไปได้้ สำำ�หรัับสหรััฐฯ จึึงต้้ องอยู่่�ในระดัับเดีียวกััน
เท่่านั้้�น การทำำ�สงครามหลายพรมแดนกัับจีีนและรััสเซีียในเวลาเดีียวกััน
นั้้�น ดููเหมืือนจะไม่่ใช่่กลยุุทธ์์ชั้้ �นเยี่่�ยมอย่่างที่่�นักั ยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ บาง
คนชี้้ �ให้้ เห็็น แต่่สหรััฐฯ ควรใช้้ ประโยชน์์จากโอกาสที่่�มีีมากพอ จากการที่่�
อิินโดแปซิิฟิิกมีีท่่าทีีชะลอหรืือพลิิกแนวโน้้ มที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ในความร่่วม
มืือทางทหารของจีีนกัับรััสเซีียแทน o
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ที่่�มา: สตาทิิสตา วัันที่่� 10 มีีนาคม พ.ศ. 2563

อาจกลายเป็็ นวงแหวนกัักกัันประเทศจีีน แม้้ ว่า่ แนวโน้้ มปัั จจุบัุ นั อาจไม่่
ดีีเท่่าใดนััก แต่่ไม่่มีีทางเลืือกอื่่�นที่่�ดีีกว่่านี้้ �แล้้ วสำำ�หรัับรััฐบาลจีีน ประการ
ที่่�สอง เนื่่�องด้้ วยความทะเยอทะยานของรััฐบาลรััสเซีียที่่�จะขจััดปัั ญหา
แนวโน้้ มที่่�ไม่่น่า่ ยิินดีีระหว่่างจีีน อิินเดีีย และประเทศในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ บทบาทที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของรััสเซีียในภููมิิภาคนี้้ �ช่่วยสร้้ างช่่องทางพิิเศษ
สำำ�หรัับรััฐบาลจีีนในการมีีส่่วนร่่วมกัับฝ่่ายตรงข้้ ามในอีีกนััยหนึ่่�ง ซึ่่ง� เป็็ น
สิ่่�งที่่�จีีนให้้ ความสำำ�คััญอย่่างมาก ประการที่่�สาม ผู้้�ตััดสิินใจในรััฐบาล
จีีนเข้้ าใจว่่ารััสเซีียตกลงกัับจีีนในประเด็็นสำำ�คััญของปัั ญหาการเมืือง
ระดัับโลก ซึ่่ง� เป็็ นสิินทรััพย์์สำำ�คัญสำำ�
ั หรัับรััฐบาลจีีน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในบริิ บทที่่�ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ ที่่�เลวร้้ายลง เพื่่�อเป็็ นการ
ยืืนยัันสถานะพิิเศษของรััสเซีียในแคลคููลัสภู
ั มิู ิรััฐศาสตร์์ ระดัับภูมิู ิภาค
ของจีีน เราสามารถดููได้้ จากความจริิ งที่่�ว่า่ รััฐบาลจีีนยัังคงปิิ ดปากเงีียบ
เกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมของรััสเซีียในโครงการพลัังงานนอกชายฝั่่� งของ
เวีียดนาม ในขณะที่่�ตนเองกดดัันบริิ ษััทพลัังงานอิินเดีีย มาเลเซีีย และ
สหรััฐฯ ไม่่ให้้ ร่่วมมืือกัับเวีียดนามในทะเลจีีนใต้้ การถ่่ายโอนอาวุุธของ
รััสเซีียไปยัังเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืือการมีีส่่วนร่่วมทางทหารอื่่�น ๆ
กัับภูมิู ิภาคนี้้ �มีีภููมิิคุ้้� มกัันจากการวิิพากษ์์ วิิจารณ์์ของรััฐบาลจีีนเท่่ากััน
ผลกระทบของการกำำ�หนดค่่าทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ที่่�ซับซ้
ั ้ อนเหล่่านี้้ �

IPD FORUM

47

อนาคตของ
รัั สเซีีย 
ใน

นับรวมจีนหรือไม่?
สถานการณ์์ ที่่�มีีแนวโน้้มจะเกิิดขึ้้�นและผลที่่�ตามมา
ดร. ดรู ว์ นินนิส/กองทัพออสเตรเลีย

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

“สุุภาพบุุรุุษยุุโรปเหล่่านั้้�นช่่างสั่่�งสมความ
โกรธไว้้ มากเสีียเหลืือเกิิน!” จากคำำ�กล่่าว
ของนายอัันเดร ดานิิโลวิิช โกมิิอากา โอปริิช
นีีกีี หรืือทหารองครัักษ์์ ผู้้�จงรัักภัักดีีของ
พระเจ้้ าซาร์์ แห่่งรััสเซีียพระองค์์ใหม่่ “เป็็ น
เวลาหลายทศวรรษที่่พ� วกนั้้�นสููบก๊๊ าซของเราไป โดยไม่่นึกึ ถึึงความยาก
ลำำ�บากที่่ค� นทำำ�งานตััวเป็็ นเกลีียวต้้ องเจอ ข่่าวที่่พ� วกนั้้�นรายงานช่่างน่่า
ประหลาดใจอะไรเช่่นนี้้ �! โธ่่เอ๊๊ย ความหนาวมาเยืือนเมืืองนีีซอีีกแล้้ ว!
สุุภาพบุุรุุษทั้้�งหลาย พวกคุุณคงต้้ องทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับการรัับประทาน
ฟัั วกราส์์เย็็นชืืดอย่่างน้้ องสองถึึงสามครั้้�งต่่อสััปดาห์์แล้้ วล่่ะ รัับประทาน
ให้้ อร่่อยนะ! กลัับกลายเป็็ นว่่าจีีนหลัักแหลมกว่่าพวกคุุณเสีียอีีก”
อย่่างน้้ อยนั่่�นก็็เป็็ นอนาคตของรััสเซีีย (และจีีน) ที่่�นายวลาดิิมีีร์์ โซ
โรคิิน นัักเขีียนขบถยุุคหลัังโซเวีียต บรรยายให้้ เห็็นภาพในนวนิิยายของ
ตนที่่�ชื่่�อ เดย์์ ออฟ เดอะ โอปริิชนีีกีี เนื้้ �อหาของนิิยายเรื่่�องนี้้ �มีีฉากท้้ อง
เรื่่�องอยู่่�ในรััสเซีียยุุคใหม่่ พ.ศ. 2571 ซึ่่ง� กลัับมาปกครองด้้ วยระบอบ
จัักรวรรดิินิิยมเต็็มรููปแบบ และมีีการสร้้ างกำำ�แพงขนาดใหญ่่ที่่�งดงาม
บริิ เวณชายแดนของรััสเซีียใหม่่ติดิ กัับยุโุ รปเพื่่�อปิิ ดกั้้�น “กลุ่่�มผู้้�ไม่่มีี
ศรััทธา ตั้้�งแต่่พวกเลวทราม ไซเบอร์์ พังั ก์์ ลััทธิิมากซ์์ ลััทธิิฟาสซิิสท์์ พหุุ
นิิยม และอเทวนิิยม!” รััสเซีียมั่่�งคั่่�งและพรั่่�งพร้้อมไปด้้ วยเทคโนโลยีีของ
จีีน แต่่เมื่่�อมองให้้ ลึกึ ลงไป ในเวลาเดีียวกัันก็็กลัับไปใช้้ ระบอบศัักดิินา
ของซาร์์ อีีวานที่่� 4 ผู้้�เหี้้ �ยมโหด (หรืือน่่าเกรงขามอย่่างที่่�ผู้้�นำำ�รััสเซีียยุุค
ใหม่่นี้้ �อาจเป็็ นอยู่่�)
แม้ ค�ำตอบของนายโซโรคินในนิยายอาจดูเพ้ อเจ้ อ แต่เขาก็ได้ ตงั ้
ค�ำถามที่ควรค่าแก่การหาค�ำตอบไว้ นัน่ คือรัสเซียจะเป็ นอย่างไรใน
พ.ศ. 2571 และปีต่อ ๆ ไป ในอนาคตของรัสเซียจะมีสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนรวมอยูด่ ้ วยหรือไม่ และ
ผลสืบเนื่องของอนาคตที่เป็ นไปได้ เหล่า
นี้ส�ำหรับยุโรปและประเทศที่เหลือของ
โลกจะเป็ นอย่างไร การที่รัสเซียกับจีน
ผสานแนวทางเข้ าด้ วยกันจะท�ำให้ เกิด
การตัดสินใจที่ตามมาของสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และพันธมิตร ซึง่ การ
ตัดสินใจนันจะเป็
้
นตัวก�ำหนดทิศทางของศตวรรษที่ 21 วิธีหนึง่ ในการ
คาดการณ์ บอกให้ ร้ ู และเตรียมพร้ อมส�ำหรับการตัดสินใจเหล่านี้คือการ
ไตร่ตรองถึงอนาคตที่อาจเกิดขึ ้น
ธรรมดาแล้ วอนาคตย่อมเป็ นสิง่ ไม่แน่นอน และการวิเคราะห์อนาคต
เช่นครัง้ นี้เป็ นการสมมติภาพของสถานการณ์มากกว่าจะเกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจจริ ง ๆ ซึง่ ไม่ได้ กระท�ำในลักษณะเสียดสีอย่างโจ่งแจ้ ง
เช่นเดียวกับวิธีของนายโซโรคิน แต่การวิเคราะห์ด้านล่างจะเป็ นการ
พิจารณาแนวโน้ มและตัวชี้วดั ที่ส�ำคัญ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีอยูส่ �ำหรับ
การคาดการณ์คร่าว ๆ และกรณีโต้ แย้ งข้ อเท็จจริง ก่อนที่จะน�ำเสนอ
สถานการณ์ในอนาคตที่เป็ นไปได้ หลากหลายแบบ
การวิิเคราะห์์นี้้ �แบ่่งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับอนาคตที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นของรััสเซีีย
และจีีนออกเป็็ นหลายส่่วน โดยส่่วนแรกเป็็ นการพิิจารณาประวััติศิ าสตร์์
ร่่วมกัันและวิิธีีการที่่�เป็็ นไปได้้ ซึ่่ง� รััสเซีียกัับจีีนอาจใช้้ ส่่วนที่่�สองเป็็ นการ
พิิจารณาแนวโน้้ มและอนาคตที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นของทั้้�งสองประเทศ ส่่วนที่่�
สามเป็็ นการตรวจสอบบทบาทสำำ�คััญในแผนการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง
ของจีีนที่่�กำำ�หนดอนาคตเหล่่านั้้�น และส่่วนสุุดท้้ ายเป็็ นการพิิจารณา
สถานการณ์์และยุุทธศาสตร์์ ที่่�เป็็ นไปได้้ ภายในอนาคตเหล่่านี้้ �
การคาดคะเนดังกล่าวจะใช้ นโยบายขันพื้
้ นฐานเป็ นตัววิเคราะห์ เพื่อ
กระตุ้นให้ เกิดความคิดที่ชัดเจนว่าประเทศแถบตะวันตกเหล่านี้ต้องการ
ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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IPD FORUM

การเคลื่่�อนย้้ายของประชากรภายในประเทศจากภััยธรรมชาติิ
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ภาพที่่� 1: การปล่่ อยคาร์์ บอนไดออกไซด์์ ของจีีน สหรััฐฯ ประเทศในองค์์ การ
เพื่่อ� ความร่่ วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ และทั่่�วโลก (ล้้านกิิโลตััน)

ภาพที่่� 2: ตััวบ่่ งชี้้�ด้้ านสิ่่� งแวดล้้อมที่่�สำำ�คัญ
ั ของจีีน

2553

เรามาดูอนาคตของจีนกัน โดยเฉพาะแนวโน้ มและภาคส่วนต่าง ๆ ที่
อาจก�ำหนดขอบเขตความเป็ นไปได้ ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
จ�ำนวนประชากรและเศรษฐกิจของจีน การเมืองและสังคมจีน รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมัน่ คงของจีน ยุทธศาสตร์ ใน
อนาคตของจีนสุดท้ ายแล้ วจะมีแนวโน้ มเป็ นอย่างไร และจีนมีทางเลือก
ใดในการด�ำเนินการกลยุทธ์ดงั กล่าวบ้ าง
โดยสรุุปแล้้ ว อนาคตด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมของจีีนไม่่สู้้�ดีีซึ่่ง� ถืือเป็็ นข่่าว
ร้้าย เนื่่�องจากกระแสด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมแทบไม่่มีีแนวโน้้ มที่่�จะพลิิกผััน
อย่่างกะทัันหััน และทางเลืือกของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการรัับมืือ
กระแสเหล่่านี้้ �ในระยะยาวก็็มีีจำำ�กัดั การปล่่อยก๊๊าซคาร์์ บอนไดออกไซด์์
ของจีีนใกล้้ เคีียงเหล่่าประเทศพััฒนาแล้้ วรวมกัันเข้้ าไปทุุกทีี และมีีแนว
โน้้ มที่่�จะเกิินกว่่านั้้�นอย่่างมากใน พ.ศ. 2593 (ภาพที่่� 1) หากไม่่มีีการ
ยื่่�นมืือเข้้ าช่่วยทัันทีี ดัังข้้ อมููลที่่�เปิิ ดเผยจากองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือ
และการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยประเทศสมาชิิก ได้้ แก่่
ออสเตรีีย ออสเตรเลีีย เบลเยีียม แคนาดา ชิิลีี โคลััมเบีีย สาธารณรััฐเช็็ก
เดนมาร์์ ก เอสโตเนีีย ฟิิ นแลนด์์ ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี กรีีซ ฮัังการีี ไอซ์์แลนด์์
ไอร์์ แลนด์์ อิิสราเอล อิิตาลีี ญี่่�ปุ่่� น ลััตเวีีย ลิิทัวั เนีีย ลัักเซมเบิิร์์ก เม็็กซิิโก
เนเธอร์์ แลนด์์ นิิวซีีแลนด์์ นอร์์ เวย์์ โปแลนด์์ โปรตุุเกส สโลวาเกีีย สโล
วีีเนีีย เกาหลีีใต้้ สเปน สวีีเดน สวิิตเซอร์์ แลนด์์ ตุุรกีี สหราชอาณาจัักร
และสหรััฐอเมริิ กา
แม้้ จะมีีความคืืบหน้้ าอยู่่�บ้้างด้้ านการผลิิตไฟฟ้้าหมุุนเวีียนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น
แต่่จีีนก็็ยังั ถืือว่่าล้้ าหลัังประเทศพััฒนาแล้้ วอื่่�น ๆ โดยส่่วนใหญ่่ ซึ่่ง� ก่่อให้้
เกิิดผลที่่�ตามมาทั่่�วโลกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ รวมทั้้�งผลร้้ายแรงที่่�ตามมาใน
ประเทศ ที่่�ดินิ เพาะปลููกของจีีนลดลงอย่่างมากจาก 118 ล้้ านเฮกตาร์์

2552

อนาคตที่อาจเกิดขึ้นของจีน

ใน พ.ศ. 2543 เหลืือ 106 ล้้ านเฮกตาร์์ ในอีีก 15 ปีี ให้้ หลัังเท่่านั้้�น
ขณะที่่�ประชากรเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ ความมั่่�นคงด้้ านอาหารเป็็ น
ปัั ญหาใหญ่่หลวง เมื่่�อเปรีียบเทีียบประเด็็นนี้้ �กัับสหรััฐฯ ในช่่วงเวลา
เดีียวกััน ที่่�ดินิ เพาะปลููกของสหรััฐฯ ลดลงจาก 175 ล้้ านเฮกตาร์์ เหลืือ
154 ล้้ านเฮกตาร์์ ทั้้�ง ๆ ที่่�เป็็ นการลดลงฉัับพลัันเช่่นกััน แต่่ก็็ชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า
แม้้ จีีนจะได้้ รัับผลกระทบระยะสั้้�นจากสงครามการค้้ าต่่อเนื่่�องกัับสหรััฐฯ
จีีนยัังคงมีีแนวโน้้ มที่่�จะพึ่่�งพาการนำำ�เข้้ าสิินค้้ าเกษตรจากสหรััฐฯ เว้้ น
แต่่จีีนจะสามารถเพิ่่�มจำำ�นวนการเพาะปลููกของพัันธมิิตรการค้้ าได้้ อย่่าง
รวดเร็็วในฐานะส่่วนหนึ่่�งของโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง
ตััวบ่่งชี้้ �ด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมอื่่�น ๆ ของจีีนบ่่งบอกถึึงเรื่่�องราวที่่�ส่ง่
สััญญาณในทำำ�นองเดีียวกััน เช่่น จำำ�นวนประชาชนพลััดถิ่่�นภายใน
ประเทศจากภััยธรรมชาติิที่่�ยังั คงมีีจำำ�นวนสููงเฉลี่่�ย 7 ล้้ านคนต่่อปีี ระดัับ
ความตึึงเครีียดด้้ านน้ำำ ��ที่่�สูงู อย่่างยิ่่�ง และมลพิิษทางอากาศเฉลี่่�ยต่่อปีี
มากกว่่าประเทศอื่่�น ๆ ในโลก (ภาพที่่� 2)

2551

อนาคตแบบใด และสิง่ ใดที่ท�ำได้ เพื่อให้ อนาคตเป็ นสิง่ ที่ดีที่สุดส�ำหรับ
ทุกฝ่ าย ท้ ายที่สุดแล้ ว การวางแผนการตอบสนองที่เป็ นไปได้ ไว้ หลาย ๆ
แบบย่อมดีกว่าการต้ องเผชิญกับการจูโ่ จมโดยไม่ทนั ตังตั
้ วหรือไม่มีตัว
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ที่่�มา: องค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ
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องค์์การเพื่่�อความร่่ วมมืือและการ
พััฒนาทางเศรษฐกิิจ

ทั่่�วโลก

ที่่�มา: องค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ
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นี้้ � โดยพื้้ �นฐานแล้้ วพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนไม่่มีีแนวโน้้ มจะท้้ าทายระเบีียบ
ทางเศรษฐกิิจหรืือการเมืืองในยุุคหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง เพราะส่่วน
ใหญ่่เอื้้ �อประโยชน์์ให้้ จีีนในตอนนี้้ � และมีีค่่าใช้้ จ่า่ ยเล็็กน้้ อยที่่�จีีนต้้ อง
แบกรัับเพื่่�อรัักษาไว้้ เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด จีีนหวัังที่่�จะค่่อย ๆ วางรากฐานเพื่่�อ
จำำ�ลองการควบคุุมสถานการณ์์ภายในประเทศของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนไปใช้้ กับั การควบคุุมสถานการณ์์ภายนอกประเทศ โดยเริ่่� มจาก
เศรษฐกิิจไปจนถึึงการเมืืองในท้้ ายที่่�สุดุ โดยโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ น
ทางเป็็ นภารกิิจพื้้ �นฐานที่่�มีีบทบาทต่่อการเปลี่่�ยนผ่่านครั้้�งนี้้ � ขณะดำำ�เนิิน
การเช่่นนี้้ � จีีนต้้ องคงไว้้ ซึ่่ง� การยึึดมั่่�นในสิ่่�งจำำ�เป็็ นทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ของ
ประเทศ นั่่�นคืือการรัักษาความเป็็ นเอกราชของจีีนในทุุกภาคส่่วน การ
รัักษาบููรณภาพทางดิินแดนในซิินเจีียงและฮ่่องกงในขณะที่่�ขยัับเข้้ าหา
ไต้้ หวััน และยัังคงรัักษาท่่าทีีภายในประเทศขณะที่่�ยับยั้้
ั �งการแทรกแซง
ภาพที่่� 3: การคาดคะเนจำำ�นวนประชากรและอััตราส่่ วนการพึ่่ง� พิิงตามวััยของจีีน
การคาดคะเนจำำ�นวนประชากรถึึง พ.ศ. 2593 (พัันล้้าน)
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จุดประสงค์ของการส�ำรวจนี้คือเพื่อแสดงให้ เห็นว่าจีนจะประสบ
กับขีดจ�ำกัดใหญ่หลวงด้ านการเติบโตของภาคส่วนอื่น ๆ (ประชากร
เศรษฐกิจ) ซึง่ มีสาเหตุโดยตรงมาจากปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมในอนาคต
ที่จีนจะต้ องเผชิญ ต้ นตอหลักของปั ญหาเหล่านี้คือความสัมพันธ์
ระหว่างน� ้ำ พลังงาน และอาหาร เนื่องจากเมื่อปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม
เหล่านี้พอกพูนขึ ้นควบคูไ่ ปกับความต้ องการด้ านอาหารและพลังงาน
ของจีน น� ้ำหรือปั จจยั หลักอื่น ๆ ที่ช่วยพยุงการเติบโตนี้ก็จะยิ่งน้ อยลง
เรื่อย ๆ
ปั จจยั รองที่จ�ำกัดการเติบโตของจีนและอนาคตของประเทศคือ
เรื่องจ�ำนวนประชากร ผลตกทอดจากการควบคุมประชากรที่เข้ มงวด
ของจีน (รวมถึงนโยบายลูกคนเดียว) ท�ำให้ ภายใน พ.ศ. 2568 จีนจะ
ไม่ใช่ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอีกต่อไป ประเทศที่จะขึ ้นมาแทน
คืออินเดีย ซึง่ คาดไว้ วา่ จะมีอตร
ั าการเติบโตเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.
2593 ความจริ งแล้ ว เร็ วที่สุดภายใน พ.ศ. 2573 จ�ำนวนประชากร
ของจีนจะเริ่ มลดน้ อยลง จนกระทัง่ ข้ ามเส้ นประชากรทังหมดของสมาชิ
้
ก
องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2583
(ภาพที่ 3) รากฐานแท้ จริงที่จีนใช้ สร้างความมัง่ คัง่ จะสึกกร่อนลง นัน่ คือ
เศรษฐกิจที่เน้ นการผลิตโดยใช้ แรงงานราคาถูกจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็ นก�ำลัง
การผลิตอย่างไม่จ�ำกัดเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ ้นบนหลัง
ของประชากรจ�ำนวนมหาศาล หากขนาดและการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกยังคงเชื่อมโยงกับวัยหนุม่ สาวและขนาดประชากรของประเทศอยู่
ในไม่ช้าประเทศตะวันตกอาจตังค�
้ ำถามว่าการเพิ่มขึ ้นของประชากร
อินเดียต้ องแลกมาด้ วยการสูญเสียของจีนหรือไม่
และข่่าวก็็เลวร้้ายลงอีีก เนื่่�องจากประชากรจีีนไม่่ได้้ ลดน้้ อยลงอย่่าง
เดีียวแต่่ยังั มีีอายุุมากขึ้้ �นด้้ วย ซึ่่ง� หมายความว่่าสััดส่่วนแรงงานที่่�น้้อย
ลงต้้ องค้ำำ ��จุุนประชากรจีีนเกษีียณอายุุที่่�มีีจำำ�นวนมากขึ้้ �น จนเกิิดเป็็ นข้้ อ
สงสััยว่่าจีีนจะประสบความสำำ�เร็็ จในการสร้้ างความมั่่�งคั่่�ง และเพิ่่�มห่่วง
โซ่่คุณค่
ุ า่ ของเศรษฐกิิจโลกก่่อนที่่�ประชากรจะแก่่ลงได้้ หรืือไม่่
ด้้ วยเหตุุดังั กล่่าว เสถีียรภาพทางการเมืืองของจีีนจึึงยัังคงขึ้้ �นอยู่่�
กัับความแข็็งแกร่่งและประสิิทธิิภาพของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ซึ่่ง� เป็็ น
เรื่่�องที่่�อาจถููกทดสอบความทนทานด้้ วยวิิธีีต่่าง ๆ ที่่�ไม่่คาดคิิดในช่่วง
หลายทศวรรษข้้ างหน้้ า ประการแรก การมีีเสถีียรภาพในประเทศของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน แม้้ ภายนอกอาจดููเหมืือนเป็็ นการปกครองของ
พรรคเดีียวภายใต้้ การนำำ�ของนายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน แต่่กลัับมีีการถืือพวกพ้้ องและเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความขััดแย้้ งภายใน
มากกว่่าที่่�เห็็น แท้้ จริิงแล้้ ว การรัับตำำ�แหน่่งของนายสีีเกืือบหยุุดชะงััก
เมื่่�อนายสีีหายตััวไปเป็็ นเวลาสองสััปดาห์์ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2555
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอชิิ งตัันโพสต์์ รายงานว่่า เหตุุการณ์์หายตััวไปเกิิดขึ้้ �น
เมื่่�อผู้้�นำำ�อาวุุโสของจีีนทุ่่�มเก้้ าอี้้ �ในช่่วงการประชุุมที่่�มีีการโต้้ เถีียงกััน จน
ทำำ�ให้้ นายสีีได้้ รัับบาดเจ็็บขณะเข้้ าไปขวาง
ในแง่่ของความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศและความมั่่�นคงของจีีน มีี
โครงการหลัักสามโครงการที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต้้ องเดิินหน้้ า นั่่�นคืือ
การสานต่่อแนวคิิด “ความฝัั นของจีีน” ของนายสีี การยึึดมั่่�นในสิ่่�ง
จำำ�เป็็ นทางภููมิิรััฐศาสตร์์ และการหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้ งให้้ มากที่่�สุดุ
ความฝัั นของจีีนฝากไว้้ กับั การคาดคะเนที่่�ว่า่ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมีี
ลู่่�ทางเป็็ นเวลา 20 ปีี ในการพััฒนาความร่ำ��รวยจนเพีียงพอต่่อการสร้้ าง
รากฐานที่่�แข็็งแกร่่ง เพื่่�ออนาคตที่่�มั่่ง� คั่่�งและมีีอำำ�นาจของจีีน ในช่่วงเวลา

อิินเดีีย

ภาพที่่� 4: ตััวบ่่ งชี้้�ทางเศรษฐกิิจที่่สำ� ำ �คัญ
ั ของจีีน
การลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศ
กระแสเงิินสดไหลออกสุุ ทธิิ (ร้้อยละของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ)
6
5
4

สองประการที่่�ผลักั ดัันอนาคตที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นของจีีน นั่่�นคืือเศรษฐกิิจจีีน
จะดำำ�เนิินไปอย่่างเต็็มที่่� (และมีีกำำ�ลัังการผลิิตสูงู ) หรืือไม่่ ตลอดจน
ประสิิทธิิภาพและความชอบธรรมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน หากเราจััด
เรีียงแนวโน้้ มทั้้�งสองนี้้ �บนแกนเอ็็กซ์์และแกนวาย เราจะได้้ ภาพอนาคต
ของจีีนที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นซึ่่ง� มีีความน่่าสนใจ (ภาพที่่� 5)
ภาพที่่� 5: อนาคตสี่่� แบบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของจีีน
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การเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ในประเทศ (ค่่าคงตััว พ.ศ. 2553
ดอลลาร์์สหรััฐ)
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อิินเดีีย

ที่่�มา: ธนาคารโลก

จากภายนอกผ่่านยุุทธศาสตร์์ การต่่อต้้ านการเข้้ าถึึง/การปฏิิเสธการเข้้ า
พื้้ �นที่่�ทางทหาร สุุดท้้ ายนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนแทบต้้ องการหลีีกเลี่่�ยง
ความขััดแย้้ งทางทหารอย่่างเปิิ ดเผยกัับประเทศอื่่�น ๆ ที่่�มีีความสามารถ
เป็็ นแน่่ โดยเชื่่�อว่่าความขััดแย้้ งแม้้ เพีียงเล็็กน้้ อยเกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�นอก
เหนืือจากสิ่่�งจำำ�เป็็ นทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ของจีีน ก็็เป็็ นภััยต่่อลู่่�ทางสู่่�ความ
ฝัั นของจีีนได้้ แล้้ ว
ดัังนั้้�น อนาคตของจีีนจึึงขึ้้ �นอยู่่�กัับการดำำ�เนิินตามเป้้าหมายเหล่่านี้้ �
อย่่างประสบความสำำ�เร็็จ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การพััฒนาความร่ำ��รวย
ก่่อนที่่�ประชาชนจะอายุุมากขึ้้ �นและกระจายผลประโยชน์์อย่่างเท่่า
เทีียมกััน ซึ่่ง� โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางเป็็ นวิิธีีการหลัักในการบรรลุุ
ผลเรื่่�องนี้้ � นอกจากนี้้ �ยัังมีีแนวโน้้ มว่่าพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเกรงกลััวภััย
คุุกคามและความไม่่มั่่น� คงภายในประเทศมากกว่่าผู้้�มีีบทบาทภายนอก
แม้้ จะยัังคงวางแผนเพื่่�อรัับมืือผู้้�มีีบทบาทภายนอกก็็ตาม มีีปัั จจัยั สำำ�คััญ
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ประสิิ ทธิิภาพ/ความชอบธรรมต่ำำ��

ในอนาคตของจีีนที่่�มีีกำำ�ลังั การผลิิตสูงู ประสิิทธิิภาพ/ความชอบ
ธรรมสููง เราจะได้้ การกลัับมาอีีกครั้้�งของยุุคปฐมจัักรพรรดิิจีีนแบบใช้้
เทคโนโลยีีขั้้�นสููง นั่่�นคืือการที่่�พรรครััฐบาลใช้้ เทคโนโลยีีในอนาคตเพื่่�อ
ควบคุุมชีีวิิตประชากรและความมั่่�นคงภายในอย่่างเข้้ มงวดกวดขััน
(“ลููกกรงเหล็็ก” ของจิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้ ที่่�นำำ�มาใช้้ กับชีีวิ
ั ิตของชาวจีีนประกบ
ทุุกเรื่่�องในพื้้ �นที่่�ของประชาชน) ในขณะที่่�ยังั คงมอบชีีวิิตที่่�ร่ำ��รวยและ
สะดวกสบายให้้ ประชาชนส่่วนใหญ่่ ในสถานการณ์์ที่่�มีีกำำ�ลังั การผลิิต
สููง ประสิิทธิิภาพ/ความชอบธรรมต่ำำ�� เราจะได้้ การย้้ อนคืืนสู่่�ยุุคราชวงศ์์
ชิิง ซึ่่ง� เศรษฐกิิจที่่�เจริิ ญรุ่่�งเรืืองและความมั่่�งคั่่�งจำำ�นวนมากได้้ ถ่่ายทอด
ไปยัังผู้้�มีีบทบาททั้้�งภายในและต่่างประเทศแต่่เป็็ นไปอย่่างช้้ า ๆ จาก
นั้้�นการถืือครองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนก็็จะแตกแยกอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่ง�
อาจนำำ�ไปสู่่�การเปิิ ดเสรีีของสัังคมจีีนหรืือการแบ่่งผลประโยชน์์ในกลุ่่�ม
ผู้้�มีีบทบาทที่่�ร่ำ��รวยและมีีอิิทธิิพลมากที่่�สุดุ อีีกทางหนึ่่�ง ในสถานการณ์์
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ/ความชอบธรรมสููง กำำ�ลัังการผลิิตต่ำำ�� เราอาจเห็็น
การกลัับมาของความพยายามซ้ำำ �� ๆ แบบประธานเหมา เจ๋๋อตง ในการ
เปลี่่�ยนแปลงจีีนท่่ามกลางสถานการณ์์ที่่�ขมขื่่�น ซึ่่ง� พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ใช้้ การควบคุุมที่่�เข้้ มงวดแต่่ส่ง่ ผลน้้ อย โดยการเติิบโตชะลอตััวลงและ
ประชากรยากจนที่่�เห็็นความก้้ าวหน้้ าทางเศรษฐกิิจทั่่ว� โลกอพยพไปยััง
ที่่�อื่่�น ประการสุุดท้้ ายซึ่่ง� เลวร้้ายที่่�สุดุ ในบรรดาโลกที่่�เป็็ นไปได้้ ทั้้ �งหมด
คืือในสถานการณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ/ความชอบธรรมต่ำำ�� กำำ�ลัังการผลิิต
ต่ำำ�� จะเป็็ นการหวนคืืนสู่่�ความสั่่�นคลอนแบบสามก๊๊กของจีีน อัันนำำ�มาซึ่่ง�
ความสามััคคีีที่่�น้้อยลงและการล่่มสลายเพิ่่�มขึ้้ �น
วิิธีีคิดิ ง่่าย ๆ เกี่่�ยวกัับอนาคตของจีีนเช่่นนี้้ �ไม่่ได้้ คาดการณ์์ว่า่
สถานการณ์์ข้้อใดข้้ อหนึ่่�งจะเป็็ นไปได้้ มากกว่่ากััน เนื่่�องจากความเป็็ น
จริิ งมีีแนวโน้้ มที่่�จะแตกต่่างไปจากสถานการณ์์เหล่่านี้้ �ทั้้�งหมดและซัับ
ซ้้ อนกว่่านี้้ �มาก แต่่วิิธีีคิดิ เช่่นนี้้ �ช่่วยให้้ เรานึึกภาพรััฐต่่าง ๆ แล้้ วไตร่่ตรอง
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ถึึงส่่วนที่่�เป็็ นความสำำ�เร็็ จหรืือความล้้ มเหลวของโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�ง
เส้้ นทาง รวมถึึงความสััมพัันธ์์ของจีีนกัับรััสเซีียที่่�จะเกิิดขึ้้ �นในอนาคต
เหล่่านี้้ �ได้้

ปีีเตอร์์
มหาราช 2.0

เบรจเนฟ
2.0

ครุุชชอฟ
2.0

กอร์์ บาชอฟ/เยล
ต์์ ซิิน
2.0

ความขััดแย้้ง ในประเทศสููง
52
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โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง

เปราะบางทาง
เศรษฐกิิจ

แข็็งแกร่่ งทางเศรษฐกิิจ

บอกถึึงโครงสร้้ างภายในที่่แ� ตกต่่างของรััสเซีีย รวมถึึงแหล่่งที่่ม� าของจุุด
แข็็งและช่่องโหว่่ แต่่ก็อ็ าจเปรีียบกัับยุคุ ในอดีีตได้้ คร่่าว ๆ เช่่นกััน รััสเซีีย
ที่่แ� ข็็งแกร่่งและเป็็ นหนึ่่�งเดีียวทางเศรษฐกิิจอาจเปรีียบได้้ กับยุ
ั คุ พระเจ้้ า
ปีีเตอร์์ มหาราช 2.0 ซึ่่ง� ผู้้�นำำ�และอภิิชนในอนาคตของรััสเซีียมีีขอบเขตที่่�
อนาคตที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ของรัั สเซีีย
จะคััดค้้ านหรืือร่่วมมืือกัันในบางส่่วนของตะวัันตก ในขณะที่่ห� ลอมรวม
ในแง่่ของยุุทธศาสตร์์ ในอนาคต มีีแนวโน้้ มว่่ารััสเซีียจะพยายามรัักษา
ความสััมพัันธ์์และอััตลักั ษณ์์ที่ไ่� ม่่เหมืือนใครในตะวัันออก (สนธิิสัญญ
ั า
สมดุุลระหว่่างการยั่่�วยุุกับั การยอมอ่่อนข้้ อกัับชาติิตะวัันตก โดยเดิิม
เนอร์์ ชินิ สค์์ใหม่่หรืือมิิตรภาพพิิเศษ) ทั้้�งโลกอาจหวั่่น� เกรงอย่่างมากจาก
พัันว่่าพัันธมิิตรยุโุ รปคงไม่่แข็็งแกร่่งพอจะใช้้ นโยบายการเผชิิญหน้้ า
การจััดตำำ�แหน่่งภููมิรัิ ัฐศาสตร์์ เช่่นนี้้ � และตามจริิงแล้้ วก็็เคยมีีการสนทนาถึึง
หรืือการควบคุุมอย่่างเต็็มที่่� และรััสเซีียจะพยายามบีีบให้้ ได้้ รัับการยอม หััวข้้ อนี้้ �ในหมู่่�นัักรบยุุคสงครามเย็็นหััวรั้้�นรุ่่�นเก่่า เช่่น นายพอล ดิิบบ์์ และ
อ่่อนข้้ อในจุุดที่่�ทำำ�ได้้ ในขณะเดีียวกััน การยกระดัับยุทุ ธศาสตร์์ การ
นายเฮนรีี คิิสซิินเจอร์์ ในทางกลัับกันั รััสเซีียที่่แ� ข็็งแกร่่งทางเศรษฐกิิจแต่่
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในจีีนและยููเรเซีียจะเป็็ นสิ่่�งที่่�มีีคุณค่
ุ า่ สำำ�หรัับรััสเซีีย
เปราะบางทางการเมืือง อาจมีีลัักษณะคล้้ ายคลึึงกัับช่ว่ งต้้ นของยุุคนาย
เพื่่�อแสวงหาตลาดและพัันธมิิตรใหม่่ ๆ ที่่�เป็็ นไปได้้ ท้้ ายที่่�สุดุ รััฐบาล
นีีกีีตา ครุุชชอฟ ที่่อ� ภิิชนประสบปัั ญหาในการยัับยั้้ �งความขััดแย้้ งที่่แ� พร่่
เผด็็จการของรััสเซีียมีีแนวโน้้ มที่่�จะพยายามเสริิ มสร้้ างความยืืดหยุ่่�น
ไปทั่่�ว ในขณะที่่สถ
� านการณ์์แกว่่งไปมาระหว่่างการบรรเทาลงกัับการ
และการพึ่่�งพาภายในประเทศ พร้้อมกัับพยายามบรรเทาผลกระทบ
ปราบปรามที่่ไ� ม่่อยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมของอภิิชนเสีียทีีเดีียว เช่่นเดีียวกัับ
จากช่่วงขาลงของมหาวััฏจักั รด้้ านทรััพยากร สิ่่�งที่่�น่า่ สนใจที่่�สุดุ เกี่่�ยวกัับ จีีน สถานการณ์์เช่่นนี้้ �น่่าจะทำำ�ให้้ รััสเซีียมีีความมั่่�นคงน้้ อยลงและมีีความ
ยุุทธศาสตร์์ เหล่่านี้้ �คืือ วััตถุปร
ุ ะสงค์์สามประการหลัังที่่�ดูเู หมืือนจะคาบ ผัันผวนมากขึ้้ �นในเวทีีโลก เนื่่อ� งจากนโยบายต่่างประเทศได้้ รัับแรงผลััก
เกี่่�ยวโดยตรงกัับโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง และคำำ�ถามที่่�กดดัันว่่า
ดัันจากความผัันผวนภายใน รััสเซีียที่่อ่� อ่ นแอทางเศรษฐกิิจแต่่มีีความขััด
รััสเซีียจััดเป็็ นส่่วนพื้้ �นฐานของยุุทธศาสตร์์ นี้้ �หรืือไม่่ คงไม่่ไกลเกิินไปจาก แย้้ งภายในต่ำำ�� อาจเป็็ นภาพแทนของการกลัับสู่่�ภาวะเศรษฐกิิจชะงัักงัันใน
อนาคตสมมติิของนายโซโรคิินนัักที่่�จะจิินตนาการถึึงรััสเซีียที่่�ฟื้้ น� คืืนชีีพ สมััยนายเลโอนิิด เบรจเนฟ ที่่ไ� ม่่มีีใครมีีความสุุขเป็็ นพิิเศษและรััสเซีียเก็็บ
อีีกครั้้�งโดยหยุุดความกดดัันจากตะวัันตกได้้ สำำ�เร็็จ หล่่อหลอมความ
เนื้้ �อเก็็บตัวั แต่่ความกลััวว่่าอาจเกิิดสิ่่�งที่่เ� ลวร้้ายลงไปกว่่านี้้ �ช่่วยป้้องกััน
สััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงอย่่างใกล้้ ชิิดในจีีนและยููเรเซีีย
การกระทำำ�ที่่รุ� ุนแรงทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ
พบตลาดใหม่่และวิิธีีการที่่�จะบรรเทาปัั ญหาทางเศรษฐกิิจในปัั จจุบัุ นั จึึง
ประการสุุดท้้ าย สถานการณ์์ที่่�น่า่ กลััวที่่�สุดุ สำำ�หรัับรััสเซีียคืือ การ
ทำำ�ให้้ ประเทศมั่่�นคงในมาตุุภูมิู ิ
กลัับไปสู่่�ห้้ วงเวลาแห่่งความขััดแย้้ งและการล่่มสลายทางเศรษฐกิิจที่่�
สิ่่�งนี้้ �นำำ�ไปสู่่�กลุ่่�มอนาคตทางเลืือกที่่น่� า่ สนใจแต่่อาจไม่่ปลอดภััยของ
แสดงให้้ เห็็นถึึงความมีีศัักยภาพมากที่่�สุดุ ในจิินตนาการของรััสเซีีย ใน
รััสเซีีย (ภาพที่่� 6) ในขณะที่่อ� นาคตทางเลืือกของจีีนส่่วนใดส่่วนหนึ่่�ง
ช่่วงการเปลี่่�ยนผ่่านจากยุุคของนายมีีฮาอิิล กอร์์ บาชอฟ ไปสู่่�ยุุคของ
ขึ้้ �นอยู่่�กัับประสิิทธิิภาพและอำำ�นาจของจีีน แต่่ในกรณีีของรััสเซีีย แนว
นายบอริิ ส เยลต์์ซินิ และช่่วงเวลาหลายปีี ของนโยบาย “ช็็อกบำำ�บััด”
โน้้ มดัังกล่่าวอาจถููกต้้ องมากกว่่าหากกำำ�หนดตามระดัับความขััดแย้้ ง
เพื่่�อปฏิิรููปเศรษฐกิิจ แม้้ ว่า่ สถานการณ์์ในกรณีีที่่�เลวร้้ายที่่�สุดุ ของจีีนจะ
ภายในประเทศและสิ่่�งที่่ขั� ดั ขวางวััตถุปร
ุ ะสงค์์ของอภิิชนในรััสเซีีย ใน
แสดงออกผ่่านการล่่มสลายของสถาบัันและการเปลี่่�ยนผ่่านที่่�ไม่่แน่่นอน
ทำำ�นองเดีียวกััน ขณะที่่กำำ�ลั
� งั การผลิิตและความสามารถทางเศรษฐกิิจ
แต่่ไม่่ได้้ แสดงถึึงการล่่มสลายหรืือการแตกแยกของจีีนเอง ในกรณีีของ
ของจีนี ในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจโลกเป็็ นคำำ�ถามสำำ�คััญ แต่่สำำ�หรัับ
รััสเซีีย เราไม่่ควรวางใจนัักเนื่่�องจากความขััดแย้้ งที่่�สั่่ง� สมท่่วมท้้ น (สา
รััสเซีียกลัับเป็็ นคำำ�ถามที่่ง่� า่ ยกว่่าอย่่างเศรษฐกิิจจะฟื้้ น� ตััวหรืือตกต่ำำ��ลง
ธารณรััฐเชเชน สาธารณรััฐออสเซ็็ทเทีียใต้้ และอัับคาเซีีย โดเนตสค์์ ไคร
สถานการณ์์ทั้้ �งสี่่ที่� แ่� สดงให้้ เห็็นแตกต่่างจากจีีนในรายละเอีียด ซึ่่ง� บ่่ง
เมีีย) ซึ่่ง� รััสเซีียยัังคงรัักษาความมั่่�นคงของพรมแดนและสิ่่�งที่่�รััสเซีียเห็็น
ว่่าเป็็ นรััฐบริิ วารไว้้ ได้้ รััสเซีียอาจแยกออกจากกัันภายใต้้ แรงกดดัันดััง
กล่่าว ซึ่่ง� จุุดชนวนความขััดแย้้ งที่่�สั่่ง� สมท่่วมท้้ นให้้ กลายเป็็ นสงครามอััน
ภาพที่่� 6: อนาคตทางเลืือกของรััสเซีีย
ดุุเดืือด เราอาจต้้ องเผชิิญกับั ความจริิ งว่่าสิ่่�งเดีียวที่่�เลวร้้ายกว่่ารััสเซีียที่่�
ความขััดแย้้ง ในประเทศต่ำำ��
ก้้ าวร้้าวหรืือฟื้้ น� คืืนชีีพคืือการที่่�รััสเซีียล่่มสลาย
สุุดท้้ ายนี้้ � โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางและการที่่�โครงการนี้้ �ทำำ�หน้้ าที่่�
เป็็ นหััวใจสำำ�คััญของบรรดาอนาคตทางเลืือกต่่าง ๆ ถืือเป็็ นสิ่่�งที่่�ควรค่่า
แก่่การพิิจารณา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง
ซึ่่ง� ได้้ รัับการประกาศใน พ.ศ. 2556 โดยนายสีี จิ้้ �นผิิง เป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ในความฝัั นของจีีนที่่�กว้้ างขึ้้ �นและ “ความคิิดของนายสีี จิ้้ �นผิิง เกี่่�ยว
กัับสังั คมนิิยมแบบจีีนสำำ�หรัับยุคุ ใหม่่” และได้้ เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็ นโครงการ
แถบและเส้้ นทางใน พ.ศ. 2559 โครงการนี้้ �ประกอบด้้ วยทางรถไฟ
ถนน ท่่าเรืือ และโครงการอื่่�น ๆ มููลค่่า 5.75 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 17.27 ล้้ านล้้ านบาท) โดยสร้้ างกลุ่่�มเส้้ นทางหกสายตาม

ยุุทธศาสตร์์ เส้้ นทางสายไหมทางบก และเส้้ นทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษที่่� 21 ตามที่่�จีีนกำำ�หนดไว้้ เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562
ประเทศ 125 แห่่งลงนามในข้้ อตกลงความร่่วมมืือกัับจีีนซึ่่ง� เป็็ นส่่วน
หนึ่่�งของโครงการริิ เริ่่� มนี้้ � อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินการนี้้ �อาจไม่่เป็็ น
จริิ งได้้ มากนััก ตามที่่�ธนาคารโลกประเมิินว่่ามีีเพีียงประเทศ 71 แห่่ง
จาก 125 แห่่งที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางใน
ลัักษณะที่่�มีีสาระสำำ�คััญ นอกจากนี้้ �ยัังมีีความสัับสนเกี่่�ยวกัับส่่วนที่่�เป็็ น
แถบและเส้้ นทางซึ่่ง� ควรค่่าแก่่การชี้้ �แจงดัังนี้้ � เส้้ นทางบนบกคืือ “แถบ”
เพราะช่่วยให้้ มีีการดำำ�เนิินเศรษฐกิิจด้้านอุุตสาหกรรมและตลาดเกิิดขึ้้ �น
ตลอดความยาวของเส้้ นทาง ซึ่่ง� ช่่วยผลัักดัันความปรารถนาอัันแรงกล้้ า
ระดัับโลกของจีีน ในขณะที่่� “เส้้ นทาง” จะหมายถึึงเส้้ นทางเดิินเรืือ ซึ่่ง� ใช้้
ขนส่่งสิินค้้ าจากท่่าเรืือหนึ่่�งไปอีีกท่่าเรืือหนึ่่�งเท่่านั้้�น
ตามที่่�นักั วิิจารณ์์หลายคนชี้้ �ให้้ เห็็น เศรษฐกิิจของจีีนเผชิิญความ
จริิ งว่่าอยู่่�ในช่่วงชะลอตััว จีีนต้้ องรัักษาอััตราการเติิบโตที่่�สูงู นี้้ �อย่่างต่่อ
เนื่่�องแม้้ ว่า่ จะมีีการชะลอตััว เพื่่�อให้้ เกิิดการจ้้ างงานและเสถีียรภาพ แต่่
หลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเลืือกใช้้ หนี้้ �สิินและการควบคุุม
รััฐที่่�ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้ เป็็ นเครื่่�องมืือ ซึ่่ง� มีีแนวโน้้ มว่่าจะไม่่ได้้ ผลอย่่าง
ที่่�จีีนประสงค์์อีีกต่่อไป ประการที่่�สอง จีีนต้้ องปรัับสมดุุลเศรษฐกิิจของ
ประเทศจากผู้้�ผลิิตสินิ ค้้ าส่่งออกราคาถููกเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การที่่�มีี
มููลค่่าสููงขึ้้ �น (เช่่น รถยนต์์ เทคโนโลยีีที่่�ผลิติ ในประเทศ และการเงิิน) ให้้
แก่่ตลาดภายในและภายนอกประเทศ ทั้้�งหมดนี้้ �มีีเป้้าหมายเพื่่�อหลีีก
เลี่่�ยงกัับดักั รายได้้ ปานกลาง หรืือการที่่�ประเทศเริ่่� มมีีผู้้�สููงอายุุก่่อนที่่�จะ
เติิบโตร่ำ�� �รวย
จนถึึงตอนนี้้ � มีีทฤษฎีีการแข่่งขัันสองทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�โครงการ
หนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางจะบรรลุุผลนี้้ � “แม็็กซิิมัลั ลิิสต์์” อย่่างนายบรููโน มา
เชส นัักรััฐศาสตร์์ มองว่่าโครงการนี้้ �เป็็ นเพีียงการเริ่่� มต้้ นระเบีียบโลก
ใหม่่ทางเศรษฐกิิจที่่�จีีนเป็็ นฝ่่ายนำำ�การดำำ�เนิินการ นายมาเชสเขีียน
ว่่า “ใครก็็ตามที่่�สามารถสร้้ างและควบคุุมโครงสร้้ างพื้้ �นฐานที่่�เชื่่�อมโยง
ปลายทั้้�งสองด้้ านของยููเรเซีียจะครองโลก ด้้ วยการควบคุุมอััตราการ
เคลื่่�อนไหวและโครงสร้้ างของการลงทุุนในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา จีีน
อาจเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การผลิิตและบริิ การที่่�มีีมูลู ค่่าสููงขึ้้ �นได้้ อย่่างราบ
รื่่�นมากยิ่่�งขึ้้ �น” นอกจากนี้้ � ธนาคารโลกตั้้�งข้้ อสัังเกตว่่า “ประเทศที่่�อยู่่�
ตามเส้้ นทางโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางได้้ รัับความช่่วยเหลืือที่่�ไม่่
ดีี จากโครงสร้้ างพื้้ �นฐานที่่�มีีอยู่่�เดิิมและจากช่่องโหว่่ของนโยบายต่่าง ๆ
ด้้ วยเหตุุนี้้ � จึึงทำำ�ให้้ การค้้ าของประเทศเหล่่านั้้�นลดลงร้้อยละ 30 และ
ขาดแคลนการลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศที่่�เป็็ นไปได้้ ถึงึ ร้้อยละ 70
เส้้ นทางการขนส่่งโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางจะช่่วยสองด้้ านที่่�
สำำ�คััญ ได้้ แก่่ การลดเวลาเดิินทาง และการเพิ่่�มการค้้ าและการลงทุุน”
ดัังนั้้�น จีีนกำำ�ลัังปิิ ดช่่องโหว่่และสร้้ างความเป็็ นมิิตรภายในโลกที่่�กำำ�ลังั
พััฒนาไปพร้้อม ๆ กััน โดยหวัังที่่�จะเป็็ นผู้้�นำำ�เศรษฐกิิจโลกในระยะถััด
ไป จากการไล่่ตามทัันประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ วในองค์์การเพื่่�อความร่่วม
มืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจมากขึ้้ �นซึ่่ง� ปัั จจุบัุ นั อยู่่�ในตำำ�แหน่่งต้้ น ๆ
ของห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่
แต่่ยังั มีีทฤษฎีี “มิินิิมัลั ลิิสต์์” ที่่�โต้้ แย้้ งว่่าองค์์ประกอบการรณรงค์์
ประชาสััมพัันธ์์ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จของโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง
จนถึึงตอนนี้้ � แอบแฝงบางอย่่างที่่�เล็็กน้้ อยกว่่าที่่�เห็็นอยู่่�มาก เช่่น นาย
โจนาธาน ฮิิลล์์แมน นัักวิิชาการอาวุุโส ที่่�สถาบัันวิิจัยั นโยบายการต่่าง

ประเทศและยุุทธศาสตร์์ แย้้ งว่่า “โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางเป็็ น
โครงการที่่�ใหญ่่มากจึึงแทบเป็็ นไปไม่่ได้้ ที่่�บุคุ คลหนึ่่�งจะรอบรู้้�เกี่่�ยวกัับ
โครงการนี้้ � บางครั้้�งผมก็็ไม่่เชื่่�อว่่าจีีนจะเข้้ าใจทั้้�งหมด” ส่่วนธนาคารโลก
ออกคำำ�เตืือนขนานใหญ่่ในการวิิเคราะห์์ที่่�กล่่าวถึึงก่่อนหน้้ านี้้ � ใน
รายงานฉบัับเดีียวกััน ผู้้�เขีียนแย้้ งว่่าแผนการดัังกล่่าวจะได้้ ผล “ก็็ต่อ่ เมื่่�อ
จีีนและประเทศต่่าง ๆ ตามเส้้ นทางปรัับใช้้ การปฏิิรููปนโยบายที่่�เจาะลึึก
ขึ้้ �น ซึ่่ง� เพิ่่�มความโปร่่งใส ขยายการค้้ า ปรัับปรุุงความยั่่�งยืืนด้้ านหนี้้ �สิิน
รวมถึึงลดความเสี่่�ยงด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม สัังคม และการทุุจริิต” ทฤษฎีีนี้้ �
อ้้ างเหตุุผลว่่าแผนการดัังกล่่าวเป็็ นเรื่่�องราวที่่�ชาญฉลาด เพื่่�อให้้ ได้้ รัับ
ประโยชน์์มากขึ้้ �นจากสิ่่�งที่่�เป็็ นเพีียงตััวกระตุ้้�นเศรษฐกิิจจีีนโดยเฉพาะ
ภาคการก่่อสร้้ าง และเป็็ นการนำำ�เสนอการตลาดในเวลาเดีียวกััน เพื่่�อให้้
ได้้ เงิินทุุนต่่างประเทศและการยอมรัับสำำ�หรัับแผนการที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่อ่
จีีนเท่่านั้้�น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น นัักวิิจารณ์์บางคนได้้ เน้้ นว่่าโครงการต่่าง ๆ ที่่�
ทำำ�ให้้ เกิิดแผนการดัังกล่่าวไม่่ได้้ ช่ว่ ยขยายขอบเขตเศรษฐกิิจ แต่่เป็็ นกัับ
ดัักหนี้้ �ที่่�มีีประโยชน์์ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ จีีนมีีอำำ�นาจต่่อรองเหนืือกว่่ารััฐบาลประเทศ
เพื่่�อนบ้้ าน สุุดท้้ ายแล้้ ว นัักวิิจารณ์์หลายคนเน้้ นย้ำำ ��ว่่าแผนการดัังกล่่าว
คืือการซ่่อนเร้้นที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ จีีนในการซื้้ �อความภัักดีีจากกลุ่่�มแกน
นำำ�พรรคและธุุรกิิจที่่�มีีสายสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน และการทุุจริิตฉกชิิงผล
ประโยชน์์จำำ�นวนมากจากการลงทุุนใดก็็ตาม
แล้้ วโครงการนี้้ �เป็็ นแบบใดกัันแน่่ นี่่�คืือคำำ�ถามที่่�สำำ�คัญ
ั เป็็ นพิิเศษ
เนื่่�องจากแผนการนี้้ �เป็็ นหััวใจสำำ�คััญที่่�อาจชี้้ �ชะตาว่่ากลุ่่�มอนาคตทาง
เลืือกของจีีนหรืือรััสเซีียมีีแนวโน้้ มจะเกิิดแบบใดขึ้้ �นมากกว่่ากััน และ
ในขณะที่่�โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางเป็็ นกิิจการขนาดใหญ่่ซึ่่ง� ต้้ อง
ใช้้ เวลาประเมิินหลายปีี แต่่เท่่าที่่�เห็็นจนถึึงตอนนี้้ �ภาพพจน์์ยังั ไม่่สู้้�ดีี
นััก โครงการนี้้ �เป็็ นการสร้้ างกัับดักั หนี้้ �ให้้ กับปร
ั ะเทศที่่�มีีจุดุ อ่่อนมากกว่่า
เช่่น ศรีีลัังกา ซึ่่ง� ได้้ ยืืมเงิินจำำ�นวนมากเพื่่�อลงทุุนสร้้ างท่่าเรืือใหม่่ แต่่
แล้้ วก็็ยิินยอมให้้ บริิษััทรััฐวิิสาหกิิจของจีีนเช่่าเป็็ นระยะเวลา 99 ปีี เพื่่�อ
แลกกัับการผ่่อนปรนหนี้้ � ศรีีลัังกาไม่่เหลืืออะไรมากนััก แต่่จีีนกลัับได้้ รัับ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกทางยุุทธศาสตร์์ พร้้อมด้้ วยเส้้ นทางการขนส่่งที่่�
สำำ�คััญ โครงการระเบีียงเศรษฐกิิจระหว่่างจีีนกัับปากีีสถานมููลค่่า 6.2
หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.85 ล้้ านล้้ านบาท) ได้้ มอบความ
หวัังที่่�จะเห็็นศัักยภาพของโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางกัับพันั ธมิิตร
สำำ�คััญ แต่่ก็็หยุุดชะงัักลงท่่ามกลางปัั ญหาหนี้้ �สิินจำำ�นวนมากของ
ปากีีสถาน พม่่าได้้ ลดขนาดข้้ อตกลงท่่าเรืือกัับจีีนที่่�มีีมูลู ค่่าแรกเริ่่� ม 7.5
พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.2 แสนล้้ านบาท) ลงมาที่่� 1.3 พััน
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.9 หมื่่�นล้้ านบาท) รััฐบาลมาเลเซีียได้้
ยกเลิิกแนวท่่อขนส่่งมููลค่่า 3 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 8.9
หมื่่�นล้้ านบาท) และอ้้ างว่่าจะยกเลิิกข้้ อตกลงรถไฟมููลค่่า 1.1 หมื่่�นล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.3 แสนล้้ านบาท) มััลดีีฟส์์กำำ�ลังั แสวงหา
การผ่่อนปรนหนี้้ �สิินและการยกเลิิก เนื่่�องจากการทุุจริิตที่่�แพร่่สะพััดใน
หมู่่�โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง ส่่วนโรงไฟฟ้้าในเคนยาถููกระงัับโดย
ศาลของประเทศ เนื่่�องจากการทุุจริิตและข้้ อกัังวลด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม
แต่่กระนั้้�น โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางก็็ยังั ทำำ�ประโยชน์์
ธนาคารโลกประเมิินว่่ามีีการเติิบโตทางการค้้ าในเศรษฐกิิจที่่�เชื่่�อมโยง
กัันระหว่่างร้้อยละ 2.8 ถึึง 9.7 (ร้้อยละ 1.7 ถึึง 6.2 ทั่่�วโลก) ขณะ
เดีียวกัันจีีนและพัันธมิิตรทางการค้้ าก็็ได้้ รัับข้้อได้้ เปรีียบที่่�สำำ�คัญ
ั ในภาค
ส่่วนที่่�มีีข้้อจำำ�กััดด้้ านเวลา เช่่น การจััดหาผลไม้้ และผััก หรืืออุุปกรณ์์
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อิิเล็็กทรอนิิกส์์ นอกจากนี้้ �ยัังประเมิินว่่าประเทศที่่�มีีรายได้้ ต่ำำ��มีีการลงทุุน
โดยตรงจากต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 7.6 เนื่่�องจากการเชื่่�อมโยงเส้้ น
ทางขนส่่งใหม่่ แต่่เป็็ นที่่�แน่่ชัดั ด้้ วยว่่าโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง มีี
แนวโน้้ มที่่�จะไม่่เป็็ นไปตามคำำ�กล่่าวอ้้ างของกลุ่่�มนัักทฤษฎีีแม็็กซิิมัลั ลิิ
สต์์มากทีีเดีียว ซึ่่ง� แน่่นอนว่่าด้้ วยมุุมมองจากเรื่่�องราวที่่�ผ่า่ นมา นี่่�คืือสิ่่�ง
ที่่�เราคิิดว่่าจะเป็็ น เกี่่�ยวกัับการลงทุุนมููลค่่า 5.75 แสนล้้ านดอลลาร์์
สหรััฐ (ประมาณ 17.2 ล้้ านล้้ านบาท) ของจีีน ระเบีียบทางเศรษฐกิิจ
ยุุคหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองเป็็ นรููปเป็็ นร่่างขึ้้ �นมาด้้ วยเงิินลงทุุนหลาย
ล้้ านล้้ านดอลลาร์์ ของสหรััฐฯ และพัันธมิิตร ตลอดหลายทศวรรษ รวม
ถึึงการฟื้้ น� ฟููเยอรมนีีตะวัันตกและญี่่�ปุ่่� น นัักวิิชาการยัังคงวุ่่�นอยู่่�กัับค่า่
เสีียหายที่่�สหภาพโซเวีียตเสีียไปกัับการสร้้ างระเบีียบแบบคอมมิิวนิิสต์์
ในลัักษณะเดีียวกัันซึ่่ง� ล่่มสลายไปในท้้ ายที่่�สุดุ หากมองในแง่่ดีีอาจคิิด
ได้้ ว่า่ จีีนสามารถประสบความสำำ�เร็็จในการเปลี่่�ยนแปลงที่่�คล้้ ายคลึึงกััน
โดยใช้้ เงิินไม่่มาก

หรือสะดวกส�ำหรับสนิ ค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่มของจีน จีนจึงมีแนวโน้ มที่จะเลี่ยง
รัสเซียและระบายสินค้ าไปที่ยุโรปแทน
ต่่อมาคืือประเด็็นเรื่่�องภููมิิศาสตร์์ ในขณะที่่�ภาพของโครงการหนึ่่�ง
แถบหนึ่่�งเส้้ นทางแสดงถึึงทางรถไฟขนาดใหญ่่ที่่�แล่่นผ่่านรััสเซีีย หรืือ
อาจจะเป็็ นทางด่่วนพิิเศษของนายโซโรคิิน นัักเขีียนนวนิิยาย แต่่ความ
เป็็ นจริิ งคืือหาก “แถบ” เหล่่านี้้ �ไม่่มีีตลาดที่่�ทำำ�กำำ�ไรงามเรีียงรายตามทาง
การขนส่่งทางเรืือก็็ยังั คงเป็็ นวิิธีีที่่�ถูกู ที่่�สุดุ ของจีีนในการเคลื่่�อนย้้ ายสิินค้้ า
ตามลำำ�ดัับขนาด แม้้ ว่า่ การเปิิ ดการขนส่่งทางอาร์์ กติิกอาจช่่วยรััสเซีียใน
ระยะสั้้�น แต่่สำำ�หรัับจีีน การเลี่่�ยงรััสเซีียแล้้ วไปหาวิิธีีขนส่่ง (และตลาด)
อื่่�นแทนเป็็ นเรื่่�องที่่�คุ้้� มค่่ามากกว่่า นอกจากนี้้ � ธนาคารโลกยัังได้้ ชี้้ �ให้้
เห็็นว่่ารััสเซีียไม่่ได้้ อยู่่�ในระเบีียงเศรษฐกิิจของจีีน และผลประโยชน์์ของ
แผนการดัังกล่่าวมีีแนวโน้้ มมากกว่่าที่่�จะไหลเวีียนไปยัังภููมิิภาคต่่าง ๆ
เช่่น เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แอฟริิ กา และเอเชีียกลาง อีีกทั้้�งควรคำำ�นึึง
ไว้้ ด้้วยว่่ารััสเซีียและจีีนยัังคงเป็็ นคู่่�แข่่งทาง
ภููมิิรััฐศาสตร์์ ที่่�แสวงหาอิิทธิิพลในเอเชีียกลาง
คำำ�ตอบ
และที่่�อื่่�น ๆ ทั้้�งสองประเทศพิิจารณาพัันธมิิตร
ไม่่ มีีเหตุุผลชััดแจ้้ งให้้ เชื่่�อ ทางการหรืือข้้
แต่่เมื่่�อกลัับไปที่่�คำำ�ถามเดิิม หรืืออย่่างน้้ อยก็็
อจำำ�กััดด้้ านการกระทำำ�ของตน
คำำ�ถามเดิิมในอีีกรููปแบบหนึ่่�ง อนาคตของจีีน
ว่่ าความสัั มพัันธ์์ ที่่�ใกล้้ ชิิด อย่่างระมััดระวััง และจะตััดสิินใจประเด็็นต่่าง ๆ
มีีเอเชีียกลาง เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อิิหร่่าน
เป็็ นรายกรณีีมากกว่่า การทำำ�สิ่่�งใดก็็ตามนอก
ระหว่่ างรัั สเซีี ยกัับจีี น จะมีี เหนืือจากวาทศิิ
ตุุรกีี ยุุโรป และแอฟริิ การวมอยู่่�ด้้วยหรืือไม่่
ลป์์ “ความสััมพัันธ์์พิิเศษ” นั้้�น
ชััดเจนว่่าคำำ�ตอบคืือใช่่ แม้้ ว่า่ มีีการส่่งมอบองค์์
ไปได้้ สถาบัันต่่าง ๆ สำำ�หรัับความ
แนวโน้้ มเป็็ นมากกว่่ าความ ไม่่สััมน่พััา่ นเป็็ธ์์รนะหว่่
ประกอบของโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง
างรััสเซีียกัับจีีน เช่่น องค์์การ
เพีียงไม่่มาก จีีนก็็จะมองหาการจััดตั้้�งตลาดที่่�
สััมพัันธ์์ ที่่�เอื้้�อความสะดวก ความร่่วมมืือเซี่่�ยงไฮ้้ และสหภาพเศรษฐกิิจยูู
เป็็ นประโยชน์์ร่่วมกัันในภููมิิภาคเหล่่านี้้ �ทั้้�งหมด
งคงมีีลัักษณะคล้้ ายเวทีีหารืือมากกว่่า
และการเป็็ นพัันธมิิตรทาง เรเชีียยัั
ไม่่ว่า่ จะเพื่่�อทรััพยากร ความมั่่�นคงทางอาหาร
องค์์กรที่่�จะดำำ�เนิินการในระยะยาว เช่่นที่่�
อุุตสาหกรรมใหม่่ หรืือองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ใน
โรปและนาโตเป็็ น
ยุุทธศาสตร์์ เป็็ นครั้้� งคราว สหภาพยุุ
ห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ การผลิิตของจีีนก็็ตาม พร้้อมกัันนี้้ �
สุุดท้้ ายนี้้ �เป็็ นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับทัศั นคติิ
ตลาดเหล่่านั้้�นยัังมอบการเข้้ าถึึง แรงงานราคา
และนิิสัยั ใจคอของรััสเซีียในวงกว้้ างมากกว่่า
เช่่ นในปัั จจุุบััน
ถููก ทัักษะ และทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็ นต่่อจีีนใน
(รวมถึึงที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับจีีนด้้ วย) แม้้ ว่า่ รััสเซีีย
การพััฒนาความมั่่�งคั่่�งและความพึึงพอใจของ
มีีความคัับข้้องใจร่่วมกัันอยู่่�ประปรายกัับฝั่่� ง
พลเมืือง ตลาดเหล่่านี้้ �ใกล้้ เคีียงกัับจีีน โดยสามารถปรัับตัวั เข้้ ากัับการ
ตะวัันตก แต่่ไม่่มีีแนวโน้้ มว่่าความสััมพัันธ์์กับั จีีนในด้้ านการควบคุุม
ลงทุุนและระดัับการควบคุุมของจีีน รวมทั้้�งตลาดและจีีนยืืนหยััดที่่�จะได้้ อำำ�นาจจะง่่ายกว่่า รััสเซีียน่่าจะประสบปัั ญหาเดีียวกัันกัับฝั่่� งตะวัันตก
รัับประโยชน์์จากผลลััพธ์์เดีียวกััน
ซึ่่ง� คืือความขุ่่�นเคืืองใจที่่�ไม่่ได้้ รัับการปฏิิบัติั อิ ย่่างเท่่าเทีียม ซึ่่ง� โดยพื้้ �น
แต่ในอนาคตของจีนมีรัสเซียรวมอยูด่ ้ วยหรือไม่ หลังจากตรวจสอบ ฐานแล้้ วเป็็ นเพราะไม่่มีีความเป็็ นหนึ่่�งเดีียว และจะไม่่เป็็ นรููปเป็็ นร่่าง
หลักฐาน ในขณะที่ยังเป็ นไปได้ อยู่ ค�ำตอบคือไม่ เนื่องด้ วยเหตุผลบาง ภายใน พ.ศ. 2593 ตามแนวโน้้ มที่่�กล่่าวก่่อนหน้้ านี้้ �อย่่างแน่่นอน ภาย
ประการที่ทับซ้อนกัน นัน่ คือทรัพยากร ตลาด ภูมิศาสตร์ การแข่งขัน
ใต้้ ระเบีียบแบบแผนใหม่่ของจีีน จีีนมีีแนวโน้้ มมากยิ่่�งขึ้้ �นที่่�จะใฝ่่หาผล
และแนวโน้ มของรัสเซีย รัสเซียมีทรัพยากรที่ไม่คอ่ ยหลากหลาย โดย
ประโยชน์์ของตนอย่่างแข็็งขัันและเพิิกเฉยในส่่วนของรััสเซีีย รััสเซีียอาจ
ส่วนมากคือพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ จีนสามารถหามา
ยิ่่�งโหยหาและคิิดถึึงคู่่�แข่่งเก่่าทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ในตะวัันตกและอเมริิ กา
จากประเทศต่าง ๆ ที่ใกล้ เคียงกับทอ่ น� ้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจมากกว่า
ยุุทธศาสตร์์ ที่� อ่ าจเกิิดขึ้้น�
ที่รัสเซียจะท�ำได้ จีนไม่เพียงต้ องการเสบียงแต่ยงั ต้ องการตลาดแลก
แต่่นักั วิิเคราะห์์อนาคตต้้ องพิิจารณาพิิสัยั ของอนาคตทางเลืือกด้้ วย
เปลี่ยนสินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม เพื่อเป็ นหลักประกันส�ำหรับการค้ าแบบ
หากจีีนและรััสเซีียพััฒนาความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ ชิิดกัันมากขึ้้ �น แล้้ วฝั่่� ง
สองทางที่แข็งแกร่ง ส่วนรัสเซียไม่มีแนวโน้ มที่จะมอบอย่างหลังให้ จีน
ตะวัันตกจะมีีทางเลืือกอะไรบ้้ าง ยุุทธศาสตร์์ สี่่�ประการในการรัับมืือกัับ
ได้ เนื่องจากตลาดมีขนาดเล็กกว่าและค่อนข้ างด้ อยกว่า แม้ จะมีสนธิ
รััสเซีียและขััดขวางจีีนไม่่ให้้ แสดงตนประกอบด้้ วย แผนมาร์์ แชลล์์แบบ
สัญญามิตรภาพและการก่อสร้ างเครือข่ายท่อส่งก๊ าซที่ครอบคลุม แต่
การไร้ ความสามารถของนายสี และนายวลาดิเมียร์ ปูตนิ ประธานาธิบดี ใหม่่, “การเสริิ มสร้้ างความแข็็งแกร่่งให้้ ตัวั เอง” ภายใต้้ จีีน, การผสาน
รัสเซีย ในการบรรลุข้อตกลงก๊ าซธรรมชาติเป็ นเครื่องแสดงถึงปั ญหานี้ รวมรััสเซีีย หรืือไม่่ก็็การเผชิิญหน้้ าและการแยกตััว (ตลอดไป)
แผนมาร์์ แชลล์์แบบใหม่่จะกำำ�หนดให้้ สหรััฐฯ พัันธมิิตร และหุ้้�นส่่วนที่่�
ที่เกี่ยวข้ องคือประเด็นด้ านตลาด รัสเซียแค่ไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่เพียงพอ
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แข่่งขัันกัับโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางต้้ องเสนอการเข้้ าถึึงตลาดและ
โอกาสอื่่น� ๆ ให้้ กับปร
ั ะเทศที่่กำำ�ลั
� งั พััฒนาและประเทศที่่จี� นี กำำ�ลัังพยายาม
เข้้ าครอบครอง ซึ่่ง� จะมีีการใช้้ จ่า่ ยอย่่างมากด้้ านโครงสร้้ างพื้้ �นฐาน การ
ลงทุุน และโครงการพััฒนาอื่่น� ๆ เข้้ ามาเกี่่ย� วข้้ อง โดยจะเป็็ นการสร้้ าง
ชาติิด้้วยตลาดใหม่่ การรัังสรรค์์ทางเลืือกที่่น� อกเหนืือจากจีีน และการเปิิ ด
โอกาสที่่น่� า่ สนใจมากกว่่าให้้ ประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แอฟริิกา
และตะวัันออกกลาง ประเทศต่่าง ๆ มีีความสามารถเชี่่ย� วชาญในกลุ่่�ม
เฉพาะของเศรษฐกิิจโลก (สิ่่�งที่่ญี่
� ่�ปุ่่� นพยายามทำำ�ในเอเชีียใต้้ และเอเชีีย
ตะวัันออกในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2543)) แผนการนี้้ �เป็็ น
แผนการใหญ่่ราคาแพง โดยมีีข้้ อเสีียทั้้�งหมดที่่ม� าจากขนาดของโครงการ
นั่่�นเอง แผนการนี้้ �ต้้ องมีีการประสานงานและการทำำ�ข้้ อตกลงจำำ�นวนมาก
ซึ่่ง� รััสเซีียและจีีนจะพยายามบ่่อนทำำ�ลายทุุกโอกาส กระนั้้�น ในอดีีตก็็มีี
ตััวอย่่างให้้ เห็็น เช่่น สหภาพยุุโรป องค์์การวิิจัยั นิิวเคลีียร์์ ยุโุ รป การทำำ�งาน
ของธนาคารโลก และกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ แต่่วิธีีิ การฟื้้ น� ฟููและ
สร้้ างชาติิแบบยุุคของนายจอร์์ จ ซีี. มาร์์ แชล และนายแฟรงกลิิน ดีี. โรส
เวลต์์ มาถึึงจุุดสิ้้ �นสุุดแล้้ วหรืือยััง
ทางเลืือกที่่�สองเป็็ นการเสริิ มสร้้ างความแข็็งแกร่่งให้้ ตัวั เองภาย
ใต้้ จีีน ซึ่่ง� เป็็ นปรากฏการณ์์ที่่�ชาวจีีนคุ้้�นเคยเป็็ นอย่่างดีี หลัังจากการ
ปกครองของจัักรพรรดิิซึ่่ง� ไม่่เป็็ นที่่�นิิยมแต่่ทรงอำำ�นาจ หรืือแม้้ แต่่เจ้้ า
หน้้ าที่่�ฉ้้อฉลในระดัับต่ำำ��ลงมา ผู้้�มีีบทบาทเพีียงรอเวลาของตนแล้้ วกอบ
โกยทรััพยากรที่่�กอบโกยได้้ ในขณะที่่�หลีีกเลี่่�ยงหลุุมพรางของระบอบ
การปกครอง ซึ่่ง� อาจเกี่่�ยวข้้ องกัับที่่�ฝั่่� งตะวัันตกยอมให้้ จีีนเป็็ นผู้้�นำำ�ภาย
ใต้้ โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง โดยหาจุุดที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ เป็็ นข้้ อ
ได้้ เปรีียบและสร้้ างผลกำำ�ไรในขณะที่่�การดำำ�เนิินโครงการเป็็ นไปด้้ วย
ดีี ประเทศพััฒนาแล้้ วสามารถมีีส่่วนร่่วมในห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของจีีน โดย
เสนอโอกาสให้้ จีีนเข้้ ามาลงทุุนและอำำ�นวยความสะดวกให้้ จีีน (เช่่น ผ่่าน
ทางสถานะเศรษฐกิิจตลาดในองค์์การการค้้ าโลก) การทำำ�เช่่นนี้้ �ยัังนำำ�
ไปสู่่�การยอมรัับข้้อจำำ�กััดของจีีนเกี่่�ยวกัับการพููดคุุยและการแทรกแซง
ทางการเมืืองซึ่่ง� ประเทศต่่าง ๆ สามารถมีีส่่วนร่่วมได้้ เช่่น การวิิพากษ์์
วิิจารณ์์การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของจีีน หรืือการปกป้้องสถานะของ
ไต้้ หวััน แท้้ จริิงแล้้ ว เฟซบุ๊๊� ก กููเกิิล ดิิสนีีย์์ และบริิ ษััทอื่่�น ๆ ได้้ แสดงความ
เต็็มใจที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการเสริิ มสร้้ างความแข็็งแกร่่งให้้ ตัวั เองอย่่าง
เด่่นชััด (โดยมีีอุุปสรรคอยู่่�บ้้าง) และอาจเต็็มใจจะทำำ�มากกว่่านั้้�น การ
โต้้ คารมของสมาคมบาสเกตบอลแห่่งชาติิในจีีนเมื่่�อปลาย พ.ศ. 2562
แสดงให้้ เห็็นสิ่่�งที่่�จะเกิิดตามมา นั่่�นคืือโอกาสที่่�จะสร้้ างรายได้้ เป็็ นพััน
ล้้ านในตลาดจีีน แต่่ไม่่มีีพื้้ �นที่่�สำำ�หรัับทวีีตเชิิงลบเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ของ
จีีนในฮ่่องกง แต่่เราจะยอมจ่่ายในราคานี้้ �หรืือไม่่
ทางเลืือกที่่�สามเป็็ นทางที่่�รุุนแรงที่่�สุดุ นั่่�นคืือการหลีีกเลี่่�ยงความ
สััมพัันธ์์ใกล้้ ชิิดระหว่่างรััสเซีียกัับจีีน โดยผสานรวมรััสเซีียเข้้ ากัับยุโุ รป
และประชาคมโลก จากการสุ่่�มเสี่่�ยงและการกระทำำ�ผิิดของรััสเซีียเมื่่�อ
ไม่่นานนี้้ � ทางเลืือกนี้้ �จึึงอาจเป็็ นเรื่่�องยากที่่�จะยอมรัับ แต่่ทางเลืือกนี้้ �
จะเป็็ นการโดดเดี่่�ยวจีีนในฐานะประเทศเดีียวที่่�ยังั ไม่่ยอมรัับความสงบ
เรีียบร้้ อยระหว่่างประเทศหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง การอนุุญาตให้้
รััสเซีียกลัับเข้้ าสมาคมจะช่่วยให้้ ฝั่่� งตะวัันตกใช้้ ประโยชน์์จากอิิทธิิพล
ของรััสเซีียในเอเชีียกลางและตะวัันออกกลาง เพื่่�อปิิ ดกั้้�นจีีนจาก
วััตถุปร
ุ ะสงค์์หลัักของโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง โดยจะเกี่่�ยวข้้ อง
กัับการเจรจาเรื่่�องการยุุติคิ วามขััดแย้้ งของรััสเซีียและสถานะคนนอกใน

ปัั จจุบัุ นั (ซึ่่ง� น่่าจะทำำ�ให้้ ยูเู ครนเสีียเปรีียบอย่่างแน่่นอน) และให้้ รััสเซีีย
บรรลุุการผสานรวมกัับยุโุ รปตามที่่�หวัังไว้้ ก่่อน พ.ศ. 2551 สหรััฐฯ และ
พัันธมิิตรจะต้้ องยอมรัับขอบเขตอิิทธิิพลของรััสเซีีย ตลอดจนวิิธีีการ
ทำำ�ธุุรกิิจของรััสเซีียภายในขอบเขตนั้้�นและอาจรวมถึึงยุุโรปที่่�เหลืือด้้ วย
(วิิธีีการที่่�โดยทั่่�วไปเกี่่�ยวข้้ องกัับน้ำำ ��มัันดิิบและการเมืือง และระดัับการ
ทุุจริิตที่่�แตกต่่างกัันหรืือความถููกต้้ องตามกฎหมายของพื้้ �นที่่�สีีเทา) ซึ่่ง�
จะกระตุ้้�นให้้ รััสเซีียและประเทศที่่�ต้้องพึ่่�งพารััสเซีียร่่วมมืือกัับฝั่่� งตะวััน
ตก ขณะเดีียวกัันก็็ปิิดฉากจีีน ซึ่่ง� แทบจะเป็็ นภาพสะท้้ อนของการเปิิ ด
ประเทศให้้ กับั จีีนของนายริิ ชาร์์ ด นิิกสััน ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ใน พ.ศ.
2515 แต่่ประเทศตะวัันตกจะอยู่่�ร่่วมกัับรััสเซีียได้้ ตลอดรอดฝั่่� งเช่่น
ที่่�เป็็ นอยู่่�ในตอนนี้้ �หรืือไม่่ และทั้้�งสองฝ่่ายจะยอมลดความสำำ�คััญของ
พัันธมิิตรเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายได้้ หรืือไม่่
ทางเลืือกสุุดท้้ ายคืือให้้ ประเทศตะวัันตกรัักษาการดำำ�เนิินแนวทาง
ในปัั จจุบัุ นั จากนี้้ �และตลอดไป ซึ่่ง� จะเป็็ นการรัักษายุุทธศาสตร์์ การหา
ผลประโยชน์์จากจีีนและรััสเซีียในส่่วนที่่�ทำำ�ได้้ เอาไว้้ พร้้อมกัับลดการ
พึ่่�งพา รวมทั้้�งเผชิิญหน้้ ากัับทั้้ �งสองประเทศอย่่างรุุนแรงในประเด็็นที่่�ไม่่
สามารถเจรจาต่่อรองได้้ ทางเลืือกนี้้ �จะผลัักดัันให้้ จีีนและรััสเซีียเบนเข็็ม
ไปยัังฉัันทามติิหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง พร้้อมกัับยอมรัับว่า่ มีีแนว
โน้้ มที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จอย่่างจำำ�กััด และจะยัังคงเปลี่่�ยนปัั ญหาด้้ าน
เศรษฐกิิจ (โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง) เป็็ นปัั ญหาด้้ านความมั่่�นคง
(ระบบแบบคู่่�ขนานและฐานอำำ�นาจของจีีน) ต่่อไป สหรััฐฯ และพัันธมิิตร
จะต้้ องก้้ าวเข้้ าสู่่�สงครามพื้้ �นที่่�สีีเทาและสงครามลููกผสมโดยจำำ�เป็็ น เพื่่�อ
ต่่อต้้ านปฏิิบัติั กิ ารที่่�ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ของรััสเซีียและจีีน โดยจะนำำ�มาซึ่่ง�
การสร้้ างระบบเศรษฐกิิจและการเมืืองแบบคู่่�ขนาน ในขณะที่่�ผลักั ดัันให้้
ประเทศระหว่่างสองกลุ่่�มนี้้ �ต้้ องเลืือกข้้ าง ในท้้ ายที่่�สุดุ ทางเลืือกนี้้ �อาจ
ทำำ�ให้้ เกิิดการพิิจารณาแยกตััวทางเศรษฐกิิจและการสลายการลงทุุน
จากจีีนและรััสเซีียโดยสิ้้ �นเชิิง ซึ่่ง� อาจนำำ�ไปสู่่�ความไม่่มั่่น� คงของจีีนและ
การล่่มสลายของรััสเซีีย แต่่จะยัังคงมีีคำำ�ถามอยู่่�ว่่าจุุดจบที่่�ยุทุ ธศาสตร์์ นี้้ �
ต้้ องการคืืออะไร

ความสััมพัันธ์์ ในอนาคต

ไม่่มีีเหตุุผลชััดแจ้้ งให้้ เชื่่�อว่่าความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ ชิิดกัันระหว่่างรััสเซีียกัับ
จีีน จะมีีแนวโน้้ มเป็็ นมากกว่่าความสััมพัันธ์์ที่่�เอื้้ �อความสะดวกและการ
เป็็ นพัันธมิิตรทางยุุทธศาสตร์์ เป็็ นครั้้�งคราวเช่่นในปัั จจุบัุ นั ถึึงกระนั้้�น
การไตร่่ตรองก็็มีีประโยชน์์ และการพยายามคิิดหารููปแบบการตอบ
สนองต่่ออนาคตทางเลืือกที่่�หลากหลายทำำ�ให้้ ชาติิตะวัันตกสามารถ
ขยายแนวความคิิดและขอบเขตที่่�เป็็ นไปได้้ ทางยุุทธศาสตร์์ มีีหลายสิ่่�งที่่�
ชััดเจน นั่่�นคืือ ชาติิตะวัันตกต้้ องคิิดให้้ รอบคอบเกี่่�ยวกัับอนาคตที่่�ตนใฝ่่
หา พิิจารณาถึึงขอบเขตสถานการณ์์และวิิธีีการตอบสนองที่่�อาจทำำ�ได้้
เพื่่�อให้้ ไปถึึงสถานการณ์์นั้้ �น และจัับตามองตััวบ่่งชี้้ �ว่่าเหตุุการณ์์กำำ�ลังั มุ่่�ง
ไปทิิศทางใด
นายอัันเดร ดานิิโลวิิช โกมิิอากา อาจหาคำำ�ด่่าประนามที่่�เหมาะ
สมสำำ�หรัับสุภุ าพบุุรุุษที่่�แสนสบายใจแห่่งเมืืองนีีซไม่่ได้้ แต่่การไปให้้ ถึงึ
อนาคตที่่�ดีีกว่่าจิินตนาการถึึงโลกอัันเลวร้้ายของนายโซโรคิินจะต้้ องมีี
การวางแผน การคาดการณ์์ การวิิเคราะห์์อนาคต และยุุทธศาสตร์์ ที่่�
เฉีียบแหลมจากประเทศตะวัันตกและจากผู้้�นำำ�ในอนาคตของประเทศ
เป็็ นอย่่างมาก o
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ภััยคุกุ คามจากพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีนี
การทำำ�ความเข้้าใจ

นายเดวิิด แม็็กซ์์ เวลล์์ ผู้้�เชี่่� ยวชาญด้้านความมั่่�นคง
แห่่งชาติิ เปิิดโปงยุุทธวิิธีีของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ที่่�ใช้้ เพื่่� อเข้้ามามีีอิิทธิิพล

พ

.อ. เดวิิด แม็็กซ์์เวลล์์ (เกษีียณอายุุราชการ) ได้้
ปาฐกถาพิิเศษในระหว่่างการประชุุมคณะทำำ�งาน
ต่่อต้้ านการก่่อการร้้ ายข้้ ามแดนที่่�สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิ หารศาสตร์์ แห่่งกองทััพเรืือ ณ เมืืองมอน
เทอร์์ เรย์์ รััฐแคลิิฟอร์์ เนีีย เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 โดย
กล่่าวต่่อผู้้�ร่่วมประชุุมของบุุคลากรหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษ ซึ่่ง� พ.อ.
แม็็กซ์์เวลล์์ ได้้ ระบุุถึงึ บทบาทที่่�สำำ�คัญ
ั ของบุุคลากรหน่่วยปฏิิบัติั กิ าร
พิิเศษในสงครามทางการเมืือง นอกจากนี้้ � พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์ ยัังเผย
ถึึงยุุทธวิิธีีที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและสาธารณรััฐประชาชนจีีนใช้้
ในการพยายามที่่�จะเข้้ ามามีีอิิทธิิพลในภููมิิภาคและทั่่�วโลก การเปิิ ด
เผยและการทำำ�ความเข้้ าใจยุุทธวิิธีีเหล่่านั้้�นเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้
ประเทศหนึ่่�ง ๆ สามารถตอบโต้้ กับั จีีนได้้ พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์ กล่่าว
พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์ รัับราชการมาเป็็ นเวลา 30 ปีี ในกองทััพบก
สหรััฐฯ และเกษีียณอายุุราชการใน พ.ศ. 2554 ในฐานะพัันเอก
หน่่วยปฏิิบัติั ิการพิิเศษ ในภารกิิจสุดุ ท้้ ายของ พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์
เขาได้้ ปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ในคณะการทหาร โดยสอนยุุทธศาสตร์์ ความ
มั่่�นคงแห่่งชาติิที่่�วิิทยาลััยการสงครามแห่่งชาติิ พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์
มีีความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับประเทศจีีน อำำ�นาจทางทหารและ
การเมืือง รวมถึึงนโยบายและยุุทธศาสตร์์ ด้้านกลาโหมของ
เกาหลีีเหนืือและสหรััฐฯ
ข้้ อความต่่อไปนี้้ �เป็็ นสิ่่�งที่่� พ.อ. แม็็กซ์์เวลล์์ กล่่าวถึึงพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนและสาธารณรััฐประชาชนจีีนในระหว่่างการปราศรััย
ของเขาที่่�คณะทำำ�งานต่่อต้้ านการก่่อการร้้ ายข้้ ามแดน
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ถืือเป็็นเรื่่อ
� งสำำ�คััญสำำ�หรับหน่
ั
่วยปฏิิบััติก
ิ าร
พิิ เศษที่่�ต้้องทำำ�ความเข้้าใจ “ปััญหาขั้้�นพื้้� น
ฐาน” ในภููมิิภาค โดยสิ่่� งที่่� พ.อ. แม็็กซ์์ เวลล์์
กล่่าวถึึงคืือสาธารณรััฐประชาชนจีีน

โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี ซึ่่ง� เป็็ นภััยคุุกคาม ผมไม่่หวั่่น�
เกรงที่่จ� ะพููดเรื่่�องนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี พยายามบ่่อนทำำ�ลายอิิทธิิพล
ของสหรััฐฯ และตะวัันตก รวมถึึงอิิทธิิพลทางอิิสรภาพและเสรีีภาพ
ส่่วนบุุคคล ประชาธิิปไตยเสรีี ระบบเศรษฐกิิจแบบตลาดเสรีี ตลอด
จนสิิทธิิมนุุษยชนและศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็ นมนุุษย์์ของทุุกคน ทั้้�งหมดนี้้ �คืือ
ค่่านิิยมที่่ส� หรััฐฯ และประเทศที่่มีีอุ
� ดุ มการณ์์เดีียวกัันมีีร่่วมกััน
เราทุุกคนควรใช้้ เวลาอ่่านหนัังสืือสงครามไร้้ขีีดจำำ�กัดั นี้้ �ซ้ำำ ��อีีก
ครั้้�ง ซึ่่ง� เขีียนโดยพัันเอกสองนายของกองทััพปลดปล่่อยประชาชน
ใน พ.ศ. 2542 เพื่่อ� เป็็ นแบบฝึึ กหััดทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับวิธีีต
ิ อบโต้้
กัับมหาอำำ�นาจ หนัังสืือเล่่มนี้้ �เล่่าถึึงการประเมิินของนายพัันทั้้�งสอง
ของกองทััพสหรััฐฯ ในช่่วงหลัังสงครามเย็็น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การ
ปฏิิวัติั ใิ นกิิจการทหารที่่เ� ป็็ นที่่รู้้�จั
� กั กัันอย่่างแพร่่หลายที่่เ� ราได้้ ติดิ ตาม
ในช่่วงทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2543) ผมคิิดว่่าหนัังสืือเล่่ม
นี้้ �คาดการณ์์ล่ว่ งหน้้ าได้้ อย่่างทะลุุปรุุโปร่่งโดยใช้้ ทุกุ วิิถีีทางที่่มีี� อยู่่�
อย่่างไม่่จำำ�กัดั เมื่่อ� ผมได้้ รัับจดหมายจากสำำ�นัักงานบริิหารงานบุุคคล
สหรััฐฯ หลัังจากที่่จี� ีนได้้ เจาะระบบข้้ อมููลแบบฟอร์์ มการยกเว้้ น
การรัักษาความปลอดภััยทั้้�งหมดของเรา ผมได้้ กลัับไปอ่่านหนัังสืือ
สงครามไร้้ขีีดจำำ�กัดั และต้้ องประหลาดใจที่่มีี� การอ้้ างถึึงการเจาะ

หน่่ วยปฏิิบััติกิ ารพิิเศษแห่่ งกองกำำ�ลังั ความมั่่�นคงแห่่ งชาติิมัลั ดีีฟส์์ กวาดล้้างห้้องแห่่ งหนึ่่�งในระหว่่ างเข้้าเยี่่ย� ม ลงพื้้�นที่่� ค้้นหา และยึึด
การปฏิิบััติกิ ารเพื่่อ� พััฒนาเทคนิิค ยุุทธวิธีิ ี และระเบีียบปฏิิบััติที่่ิ มี� ร่ี ่ วมกัันกัับหน่่ วยปฏิิบััติกิ ารพิิเศษของสหรััฐฯ ระหว่่ างการฝึึกบา
ลานซ์์ เมทััลประจำำ� พ.ศ. 2563 หน่่วยบััญชาการปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก

ผู้้�หญิิงคนหนึ่่�งใช้้ธงชาติิจีนี บัังแดดขณะฟััง
นายฮุุนเซน นายกรััฐมนตรีีกัมั พููชา กล่่ าว
ระหว่่ างพิิธีีเปิิดสะพานลอยฟ้้ าที่่�ได้้รัับเงิิน
ทุุนสนัับสนุุนจากสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ณ กรุุงพนมเปญ ประเทศกััมพููชา
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ระบบข้้ อมููลและขโมยข้้ อมููลหลายครั้้�งเพื่่อ� ใช้้ หาประโยชน์์อย่่างไม่่ถูกู
ต้้ องในภายต่่อมา ย้ำำ ��อีีกครั้้�งว่่าหนัังสืือเล่่มนี้้ �เขีียนขึ้้ �นใน พ.ศ. 2542
ใน พ.ศ. 2547 ช่่วงที่่�ผมปฏิิบัติั งิ านอยู่่�ที่่�วิิทยาลััยการสงคราม
แห่่งชาติิ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมจีีนได้้ กล่่าวถึึงนัักศึึกษา
ตลอดทั้้�งปีี ผมถามเพีียงคำำ�ถามเดีียวในการนำำ�เสนอผู้้�นำำ�ที่่�โดด
เด่่นเหล่่านี้้ � ผมถามรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมว่่า นัับตั้้ �งแต่่
ที่่�หนัังสืือสงครามไร้้ขีี ดจำำ �กัดั ได้้ พิิสูจน์
ู ์ให้้ เห็็นถึึงการคาดการณ์์
ล่่วงหน้้ าที่่�เที่่�ยงตรง กองทััพปลดปล่่อยประชาชนมีีการใช้้ หนัังสืือ
ดัังกล่่าวเพื่่�อแจ้้ งถึึงการพััฒนาและยุุทธวิิธีีเกี่่�ยวกัับหลัักการ และ
แนวคิิดในการดำำ�เนิินงานหรืือไม่่ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม
เดิินลงจากเวทีีและพููดคุุยกัับผู้้�ดูแู ลของเขา จากนั้้�นกลัับมาตอบผม
ว่่าหนัังสืือเล่่มนั้้�นมีีข้้ อมููลหัักล้้ างแล้้ ว และผมไม่่ควรเชื่่�อทุุกสิ่่�งที่่�อ่า่ น
ผมคิิดในใจว่่า “เขาดึึงดัันคััดค้้ านมากเกิินไป”
การตระหนัักและการทำำ�ความเข้้าใจ
ยุุทธวิธีีท
ิ างสงครามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
เป็็นเรื่่อ
� งสำำ�คััญ

เราควรทำำ�ความรู้้�จััก “สงครามทั้้�งสามแบบ” ของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน เช่่นเดีียวกัับที่่�พี่่�น้้องจากยุุโรปของเราทำำ�ความรู้้�จััก
สงครามยุุคใหม่่หรืือสงครามแปรผัันของรััสเซีีย รวมถึึงการทำำ�ตััว
เป็็ น คนแปลกถิ่่�น
• การสงครามจิิตวิิทยาเป็็ นการพยายามขััดขวางความ
สามารถในการตััดสิินใจของฝ่่ายตรงข้้ าม สร้้ างความไม่่น่า่
เชื่่�อถืือ ปลุุกระดมความรู้้�สึึกต่่อต้้ านผู้้�นำำ� รวมถึึงหลอกลวง
และลดทอนความตั้้�งใจที่่�จะต่่อสู้้�กัันระหว่่างฝ่่ายตรงข้้ าม
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• กฎหมายสงครามหรืือการนำำ�กระบวนการยุุติธิ รรมมาใช้้
เป็็ นเครื่่�องมืือในทางการเมืือง อาจมีีความเกี่่�ยวข้้ องกัับการ
ออกกฎหมายภายในประเทศเพื่่�อให้้ เป็็ นพื้้ �นฐานในการอ้้ าง
สิิทธิ์์�ในกฎหมายระหว่่างประเทศ และการใช้้ แผนที่่�ปลอมที่่�
แสดงถึึงการกระทำำ�ของจีีน
• การสงครามสื่่�อคืือกุุญแจสำำ�คััญสู่่�การครองอำำ�นาจเหนืือ
สถานที่่�เพื่่�อทำำ�การสงครามจิิตวิิทยาและกฎหมายสงคราม
แผนการลงทุุนของจีีนทำำ�ให้้เกิิดการสนทนา
เกี่่�ยวกัับภััยคุก
ุ คามจากจีีน

เราควรทำำ�ความรู้้�จัักเกี่่�ยวกัับโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง
และยุุทธวิิธีีทางเศรษฐกิิจเบื้้ �องหลัังโครงการนี้้ � ซึ่่ง� อาจก่่อให้้
เกิิดกัับดักั หนี้้ �ในประเทศที่่�ไม่่มั่่น� คง เพีียงแค่่ถามศรีีลัังกาว่่าจีีน
เข้้ าไปได้้ ผลประโยชน์์ควบคุุมท่่าเรืือหลัักของศรีีลัังกาอย่่างไร
ซึ่่ง� ไม่่ได้้ เกิิดขึ้้ �นเพีียงในเอเชีีย แต่่ยังั รวมถึึงในลาติินอเมริิ กาและ
แอฟริิ กาด้้ วย
เราควรทำำ�ความเข้้ าใจยุุทธวิิธีีด้้านการลงทุุนของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน และอุุตสาหกรรมที่่�ทำำ�การลงทุุนนั้้�น แน่่นอน
ว่่าในทางเศรษฐกิิจ ดููเป็็ นเรื่่�องที่่�สมเหตุุสมผลที่่�จีีนจะลงทุุนใน
พลัังงานและทรััพยากรอื่่�น ๆ และเรารู้้�ว่า่ จีีนเป็็ นนัักลงทุุนที่่�เอื้้ �อ
ประโยชน์์ให้้ เฉพาะบางกลุ่่�ม โดยใช้้ ประโยชน์์เต็็มรูู ปแบบแต่่
ให้้ ผลตอบแทนน้้ อย ในสถานที่่�ต่า่ ง ๆ เช่่น ไต้้ หวััน มีีการลงทุุน
ใหญ่่เพื่่�อให้้ สามารถควบคุุมการเป็็ นเจ้้ าของบริิ ษััทสื่่�อได้้ เรา
ควรตั้้�งคำำ�ถามว่่า สิ่่�งนี้้ �เป็็ นการแสวงหากำำ�ไรเพีียงอย่่างเดีียว
หรืือให้้ อำำ�นาจที่่�สำำ�คัญ
ั แก่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน?

จีีนมีีเครืือข่่าย
ข่่าวกรองที่่�
กว้้างขวาง จีีน
ได้้แทรกซึึ ม
เข้้าไปในรััฐบาล
กองทััพ ธุุรกิิจ
สื่่� อ องค์์กร
เอกชน และอื่่น
� ๆ
อีีกมากมาย

ตำำ�รวจในไทเป ไต้้หวััน นำำ�ตััวนายโจว หงซูู นัักศึึกษาชาวจีีน ขึ้้�นศาลในข้้อหา
พยายามพััฒนาเครืือข่่ ายสายลัับให้้กัับจีนี รอยเตอร์์

ต้้ องป้้องกัันไว้้ โดยเฉพาะ เนื่่�องจากผมคิิดว่่าชาวจีีนจะมีีความเฉีียบ
แหลมและซัับซ้้อนมากกว่่าชาวรััสเซีีย

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมีีอิิทธิิพลต่่อการรณรงค์์
แทรกซึึ มเครืือข่่ายและชุุมชนอย่่างแพร่่หลาย

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนพยายามใช้้ ภาพยนตร์์
และเกมเป็็นเครื่่อ
� งมืือในการควบคุุมการเล่่า
เรื่่อ
� ง

เราจำำ�เป็็ นต้้ องทราบถึึงปฏิิบัติั กิ ารจารกรรมของจีีน และความ
พยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการสรรหาสายลัับในประเทศ
ของเรา แนวคิิดหนึ่่�งพัันพรสวรรค์์และหนึ่่�งพัันเม็็ดทรายออกแบบมา
เพื่่�อรวบรวมข้้ อมููลและทัักษะความรู้้�ให้้ แก่่จีีน สถาบัันขงจื๊๊�อได้้ มอบ
เงิินให้้ แก่่เมืือง เทศบาล และเขตการศึึกษาเพื่่�อตอบแทนที่่�ให้้ การ
ศึึกษาในด้้ านภาษา วััฒนธรรม และประวััติศิ าสตร์์ จีีน รััฐบาลใน
ท้้ องถิ่่�นเริ่่� มหลงกัับกองทุุนเหล่่านี้้ � ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ จีีนสามารถดำำ�เนิิน
การเชิิงรุุกที่่�มีีอิิทธิิพลได้้ ในระดัับรากหญ้้ า จีีนมีีเครืือข่่ายข่่าวกรอง
ที่่�กว้้ างขวาง จีีนได้้ แทรกซึึมเข้้ าไปในรััฐบาล กองทััพ ธุุรกิิจ สื่่�อ
องค์์กรเอกชน และอื่่�น ๆ อีีกมากมาย จึึงเป็็ นเรื่่�องยากที่่�จะเก็็บรัักษา
ข้้ อมููลไม่่ให้้ จีีนรู้้� เนื่่�องจากจีีนมีีสายตาสอดส่่องอยู่่�ทั่่ว� เกืือบทุุกแห่่ง
อย่่างไรก็็ดีี การดำำ�เนิินการนี้้ �สามารถสร้้ างผลประโยชน์์ในเชิิงบวกได้้
เนื่่�องจากการพััฒนาขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านและการรัับมืือ
ในสัังคม จะแสดงให้้ จีีนเห็็นว่่ายุุทธวิิธีีไม่่ได้้ ผลและอาจทำำ�ให้้ ผู้้�นำำ�
เลิิกปฏิิบัติั ิตาม หรืืออาจเปลี่่�ยนเป็็ นการดำำ�เนิินงานและการกระทำำ�
ที่่�รุุนแรงมากขึ้้ �น เราควรนึึกถึึงกระบวนการทางการเมืืองของเรา เมื่่�อ
เรารู้้�แล้้ วรััสเซีียทำำ�สิ่่�งใดสำำ�เร็็จและกำำ�ลัังจะทำำ�สิ่่�งใดต่่อไปเพื่่�อทำำ�ลาย
กระบวนการประชาธิิปไตยในสหรััฐฯ และประเทศในยุุโรป เราควร
สัังเกตการณ์์การกระทำำ�ของจีีน แม้้ ว่า่ ผมจะไม่่มีีข้้อมููลและหลััก
ฐานที่่�เฉพาะเจาะจงในสหรััฐอเมริิ กา แต่่ผมคิิดว่่าเรื่่�องนี้้ �เป็็ นสิ่่�งที่่�เรา

เราได้้ เห็็นภาพยนตร์์ฮอลลีีวููดที่่จี� นี เซ็็นเซอร์์ เช่่น เรื่่�องหน่่วยรบพัันธุ์์�
สายฟ้้ าที่่ต้� ้ องเปลี่่ย� นศััตรููจากจีีนเป็็ นเกาหลีีเหนืือ แต่่หนึ่่�งในปฏิิบัติั กิ าร
ที่่มีีอิ
� ทธิ
ิ พิ ลแอบแฝงมากที่่สุ� ดุ คืือ การครอบงำ��อุตส
ุ าหกรรมเกมของ
จีีน ในห้้ องนี้้ � อาจมีีเพีียงไม่่กี่ค่� นที่่มีี� ส่่วนร่่วมในการเล่่นเกมออนไลน์์
แบบผู้้�เล่่นหลายคน แต่่สำำ�หรัับเกมชิิงแชมป์์บางเกม มีีจำำ�นวนผู้้�รัับชม
มากกว่่าผู้้�ชมในสนามแข่่งซููเปอร์์โบวล์์หลายเท่่า สิ่่�งสำำ�คััญที่่แ� ท้้ จริิง
เกี่่ย� วกัับเกมเหล่่านี้้ �คืือ พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี กำำ�ลัังผลิิตเค้้ าโครงเรื่่�อง
เล่่า ซึ่่ง� สร้้ างตััวละคนจีีนผู้้�เป็็ นวีีรบุุรุุษและบทบรรยายอย่่างสวยหรููของ
จีีน เทีียบกัับภาพพจน์์ตัวั ร้้ายของสหรััฐฯ และตะวัันตกในทางลบ ซึ่่ง�
เป็็ นการสร้้ างเยาวชนรุ่่�นต่่อไปที่่ม� องจีีนในแง่่ดีีโดยอาศััยข้้ อมููลเท็็จ
และโฆษณาชวนเชื่่อ� คำำ�ถามคืือ เราจะต่่อต้้ านเรื่่�องนี้้ �อย่่างไรและจะ
พััฒนาการรัับมืือที่่จำำ�
� เป็็ นในการต่่อต้้ านเรื่่�องนี้้ �อย่่างไร?
การระบาดของไวรััสโคโรนา
มีีองค์์ประกอบที่่�เปิิดเผยความจริิงของยุุทธวิิธีี
ในการมีีอิิทธิิพลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน

โดยสิ่่�งสำำ�คััญต้้องดููว่า่ สถานการณ์์ไวรััสโคโรนาเปลี่่ย� นแปลงยุุทธศาสตร์์
ของจีีนอย่่างไร เราไม่่ทราบแน่่ชัดั ถึึงสิ่่�งที่่เ� กิิดขึ้้ �น ผมไม่่อยากเป็็ นนััก
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ระบบของจีีนไม่่ใช่่
ระบบที่่�ออกแบบมา
เพื่่� อดููแลประชาชน
แต่่เป็็นระบบที่่�
ออกแบบมาเพื่่� อ
ปกป้้องและรัักษา
อำำ�นาจของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน โดย
บั่่�นทอนประชนใน
ประเทศ
ทฤษฎีีสมคบคิิดแล้้วบอกว่่าจีีนกำำ�ลัังพััฒนาอาวุุธชีีวภาพ แม้้ เรา
จะทราบว่่ามีีห้้ องปฏิิบัติั กิ ารชีีวภาพอยู่่�ห่่างจากอู่่�ฮั่่น� 30 ไมล์์ (48
กิิโลเมตร) ในความเป็็ นจริิง ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้ านชีีวภาพบอกผมว่่าไม่่มีี
เหตุุผลที่่ต้� ้ องใช้้ ไวรััสชนิดิ นี้้ �เป็็ นอาวุุธทางชีีวภาพ อย่่างไรก็็ตาม อาจเป็็ น
เรื่่�องที่่ไ� ม่่ได้้ ตั้้ �งใจ บางทีีอาจมีีอุุบัติั เิ หตุุเกิิดขึ้้ �นในห้้ องปฏิิบัติั กิ าร หรืืออาจ
เป็็ นการทดลองบางอย่่างที่่เ� กิิดข้้ อผิิดพลาด หรืือบางทีีก็็อาจเป็็ นการ
ทดลองที่่ตั้้� �งใจเพื่่อ� ที่่จ� ะดููปฏิิกิริิ ิยาและการตอบสนอง หรืืออาจทำำ�ให้้
ทรััพยากรในระดัับโลกสููญสิ้้ �นไป หากการดำำ�เนิินการเหล่่านั้้�นเป็็ นการ
กระทำำ�โดยเจตนา ดููเหมืือนว่่าจีีนก็็ได้้ รับั ความเสีียหายแล้้ว เมื่่อ� ตลาด
หุ้้�นกลัับมาเปิิ ดอีีกครั้้�ง มีีการสููญเสีียมููลค่่าไปหลายพัันล้้านดอลลาร์์
คำำ�ถามคืือ หากเกิิดจากความตั้้�งใจแล้้วเราจะทำำ�อย่่างไรกัับเรื่่�องนี้้ �ดีี ยิ่่ง�
ไปกว่่านั้้�น แม้้ ผมจะไม่่พอใจกัับการหาประโยชน์์จากเหตุุการณ์์ที่รุ่� ุนแรง
นี้้ �แต่่ก็ทำำ�
็ ให้้ เห็็นชััดว่่าปฏิิกิริิ ิยาของจีีนต่่อปัั ญหานี้้ �แสดงถึึงความเปราะ
บางของระบอบการปกครองแบบเผด็็จการ แม้้ เป็็ นเรื่่�องที่่ไ� ม่่ได้้ เจตนา
ก็็ตาม การขาดความโปร่่งใสทำำ�ให้้ เชื้้ �อไวรััสแพร่่ระบาด ระบบของจีีน
ไม่่ใช่่ระบบที่่อ� อกแบบมาเพื่่อ� ดููแลประชาชน แต่่เป็็ นระบบที่่อ� อกแบบ
มาเพื่่อ� ปกป้้องและรัักษาอำำ�นาจของพรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี โดยบั่่�นทอน
ประชาชนในประเทศ สิ่่�งนั้้�นควรเป็็ นสาระและประเด็็นสำำ�คััญในข้้ อมููล
รวมถึึงการรณรงค์์กิจิ กรรมเกี่่ย� วกัับอิทธิ
ิ พิ ล
ประเทศต่่าง ๆ ควรพิิ จารณาสิ่่� งต่่อไปนี้้�เพื่่� อ
พัั ฒนาแนวทางต่่อต้้านยุุทธศาสตร์์การ
สงครามการเมืืองของจีีน

เราต้้ องพิิจารณาแนวทางใหม่่ ๆ ตลอดจนเรีียกใช้้ แนวทางที่่�เคยมีีที่่�
อาจเกี่่�ยวข้้ องและมีีประสิิทธิิภาพ นี่่�ไม่่ใช่่แนวทางที่่�สมบููรณ์์
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กระทรวงยุุติธิ รรมของสหรััฐฯ แสดงป้้ ายที่่�บ่่งบอกสมาชิิกกองทััพปลดปล่่ อย
ประชาชนสี่่� นายที่่�ถููกกล่่าวหาในข้้อหาเจาะระบบข้้อมููลของบริิษัทอี
ั คี วิิแฟกซ์์ และ
ขโมยข้้อมููลจากชาวอเมริิกันั นัับล้้ านคน เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ก่่อนอื่่�น ทางเลืือกสำำ�หรัับประเทศที่่�ประสบกัับยุทุ ธศาสตร์์ การ
สงครามการเมืืองของจีีนมีีสามข้้ อ ได้้ แก่่
1. ยอมรัับและโอนอ่่อนผ่่อนตาม ยอมรัับว่า่ ไม่่สามารถหยุุด
ยั้้�งจีีนได้้ รวมทั้้�งยอมรัับการลงทุุนและอิิทธิิพลจากจีีน ซึ่่ง�
จะทำำ�ลายความชอบธรรมของรััฐบาลและนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุ
วััตถุปร
ุ ะสงค์์ของจีีนในการสร้้ างความไม่่มีีเสถีียรภาพและ
ความไม่่มั่่น� คงท่่ามกลางมิิตร คู่่�ค้้า และพัันธมิิตรของสหรััฐฯ
2. สร้้ างขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านของพลเรืือนกัับทหาร
เพื่่�อปกป้้องประเทศของคุุณ
3. พััฒนาการต่่อต้้ านของพลเรืือนกัับทหาร รวมทั้้�งทำำ�การ
รณรงค์์ต่อ่ ต้้ านและโค่่นล้้ มอำำ�นาจที่่�เป็็ นปรปัั กษ์์ อย่่างแข็็งขััน
ผมคิิดว่่าการต่่อต้้ านและการรัับมืือที่่ต้� ้ องมุ่่�งเน้้ นมีีองค์์ประกอบสาม
ประการ การรัับมืือของรััฐบาลและสถาบัันเพื่่อ� ต้้ านทานต่่อการโจมตีี
ความชอบธรรมของตน การรัับมืือของประชาชนเพื่่อ� คงรัักษาค่่านิิยม
และความเชื่่�อในประเทศชาติิและระบอบการปกครองของตน (ซึ่่ง�
รััฐบาลแต่่ละแห่่งล้้ วนแล้้ วก็็ไม่่ได้้ สมบููรณ์์แบบ) ประการที่่ส� าม ความ
สามารถในการต่่อต้้ านของพลเรืือนกัับทหารเพื่่อ� ต่่อต้้ านสงคราม
การเมืืองของจีีน แต่่ยังั มีีส่่วนช่่วยส่่งเสริิมรููปแบบสงครามการเมืือง
ที่่เ� หนืือกว่่าในประเทศของตน ท้้ ายที่่สุ� ดุ แล้้ ว ประเทศต่่าง ๆ ต้้ อง
พััฒนาแนวต้้ านที่่จ� ะยัับยั้้ �งความสุ่่�มเสี่่ย� งทางทหาร และมีีส่่วนช่่วยใน

การเอาชนะการโจมตีีหากยัับยั้้ �งไม่่สำำ�เร็็จ ประเทศและประชาชนใน
ประเทศต้้ องดำำ�เนิินงานเหล่่านี้้ �ด้้ วยตนเอง ไม่่มีีใครสามารถทำำ�แทน
ได้้ อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากเราเป็็ นประเทศที่่มีีอุ
� ดุ มการณ์์เดีียวกัันซึ่่ง�
แบ่่งปัั นค่่านิิยม ความสนใจ และกลยุุทธ์์ร่่วมกััน สหรััฐฯ สามารถให้้
คำำ�แนะนำำ� ความช่่วยเหลืือ และการสนัับสนุนุ ในบางพื้้ �นที่่เ� พื่่อ� ช่่วย
ประเทศต่่าง ๆ ในการปกป้้องอธิิปไตยของตน
โดยจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์เพื่่� อใช้้
กลยุุทธ์์ต่่อต้้าน

และสิ่่�งแรกที่่เ� ราต้้ องทำำ�คืือเปลี่่ย� นความคิิดของเรา เราจะต้้ องใช้้
แนวทางการรณรงค์์มากกว่่าแนวทางการเตรีียมการ ซึ่่ง� ดีีที่่ก� ระบวนการ
วางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ของเราได้้ ตัดั แม่่แบบการแบ่่งระยะมาตรฐานที่่เ� ริ่่�ม
ต้้ นด้้ วยระยะศููนย์์และการเตรีียมการออก สิ่่�งที่่เ� ราต้้ องปรัับเปลี่่ย� นคืือ
ความสามารถในการรณรงค์์ภายในระยะเวลาและพื้้ �นที่่นั้้� �นซึ่่ง� เราเคย
เรีียกว่่าระยะศููนย์์ เราต้้ องทำำ�การรณรงค์์เรื่่�องสงครามการเมืือง ซึ่่ง� เป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของรากฐานในการพััฒนาการรัับมืือของรััฐบาลและสัังคม รวม
ทั้้�งพััฒนาขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านของพลเรืือนกัับทหาร
อย่่างที่่ส� อง เราต้้ องโจมตีียุุทธศาสตร์์ ของจีีน ขั้้�นแรกคืือการเปิิ ด
เผยยุุทธศาสตร์์ นั้้ �น เราต้้ องหาวิิธีีการในยุุทธศาสตร์์ นั้้ �น ซึ่่ง� การดำำ�เนิิน
การดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ เราแจ้้ ง ให้้ ความรู้้� และโน้้ มน้้ าวประชากรได้้ ใน
ความเป็็ นจริิง เราสามารถบ่่มเพาะแนวความคิิดให้้ แก่่ประชากรเพื่่อ�
ต่่อต้้ านยุุทธศาสตร์์ ของจีีนได้้ เพราะหากประชาชนทราบแล้้ ว จะช่่วย
ให้้ สามารถตระหนัักและใช้้ มาตรการที่่ไ� ม่่ยอมจำำ�นนต่่อยุุทธศาสตร์์ นั้้ �น
เราต้้ องพััฒนาข้้ อมููลเชิิงรุุก ครอบคลุุม และซัับซ้้อน รวมทั้้�งชัักจููง
ให้้ มีีการรณรงค์์กิจิ กรรมเพื่่อ� ต่่อต้้ านโฆษณาชวนเชื่่อ� ของจีีน สิ่่�งหนึ่่�งที่่�
ผมคิิดว่่าไต้้ หวัันกำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่�คืือ การตรวจสอบข้้ อเท็็จจริิงเกี่่ย� ว
กัับเนื้้ �อหาของจีีน แต่่ด้้วยอารมณ์์ขบขััน ซึ่่ง� เห็็นได้้ ชัดั ว่่าสิ่่�งนี้้ �จะเป็็ น
ตััวกระตุ้้�นความสนใจและมีีประโยชน์์ต่อ่ การเปิิ ดเผยโฆษณาชวนเชื่่อ�
แล้้ วยัังชััดเจนอีีกว่่าเป็็ นการทำำ�ให้้ จีนี หััวเสีีย ดัังนั้้�น เราจึึงทราบว่่าการ
ทำำ�เช่่นนี้้ �ต้้ องได้้ ผล
มาตรการที่่�ทำำ�ให้้ขุ่่�นเคืืองนี้้�จะเป็็นกุุญแจสำำ�คััญ
ในการต่่อต้้านการส่่ งสารของจีีน

ประเทศต่่าง ๆ จะต้้ องเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในด้้ านสิิทธิิมนุุษยชน
ของตนเพื่่�อใช้้ เป็็ นตััวอย่่างสำำ�หรัับประเทศเผด็็จการ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้
ประชาชนมีีความสููงส่่งกว่่าทางจริิ ยธรรมเมื่่�อพวกเขามีีส่่วนร่่วมใน
ความพยายามระหว่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้ นเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนของ
จีีนกัับชาวอุุยกููร์์ ชนกลุ่่�มน้้ อยอื่่�น ๆ และฮ่่องกง ในกลุ่่�มประเทศที่่�เสรีี
จงอย่่าลัังเลที่่�จะเรีียกร้้องเกี่่�ยวกัับประวััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ร้้าย
แรงของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน นั่่�นเป็็ นกิิจกรรมบ่่อนทำำ�ลายที่่�ดีีที่่�สุดุ
อย่่างหนึ่่�งที่่�เราสามารถทำำ�ได้้
เราต้้ องปฏิิบัติั กิ ารเชิิงรุุกในโลกไซเบอร์์ ไม่่เพีียงแต่่ในด้้ านการ
ป้้องกัันแต่่รวมถึึงการโจมตีีด้้ วยเช่่นกััน เราควรพิิจารณากองกำำ�ลััง
เฉพาะกิิจทางไซเบอร์์ ที่มีี่� การรวมตััวเพื่่อ� ต่่อต้้ านสงครามเศรษฐกิิจ
ทางไซเบอร์์ ความพยายามในการจารกรรมทางออนไลน์์ ความ

สามารถในการโจมตีีโครงสร้้ างพื้้ �นฐาน และการปฏิิบัติั กิ ารโน้้ มน้้ าว
ของจีีน เราจำำ�เป็็ นต้้ องนำำ�อุุตสาหกรรมเกมออนไลน์์และความบัันเทิิง
กลัับคืืนมา เพื่่อ� หยุุดความพยายามในเส้้ นทางการโฆษณาชวนเชื่่�อ
ที่่สำำ�คั
� ญ
ั ในขณะเดีียวกััน เราต้้ องปลููกฝัั งให้้ เยาวชนของเราต่่อ
ต้้ านโฆษณาชวนเชื่่�อในการเล่่นเกมออนไลน์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
เนื่่�องจากจีีนจะยัังคงปฏิิบัติั กิ ารเกี่่�ยวกัับเกมต่่อไป
เราต้้ องพััฒนาขีีดความสามารถในการต่่อต้้ านของพลเรืือนกัับ
ทหารตามแนวที่่ค� ล้้ ายคลึึงกััน ซึ่่ง� เป็็ นจริิงโดยเฉพาะไต้้ หวััน เมื่่อ�
ผมเห็็นลัักษณะภููมิปร
ิ ะเทศของไต้้ หวััน ผมรู้้�สึึกได้้ เลยว่่าหากเมื่่อ�
ใดก็็ตามที่่ไ� ต้้ หวัันถููกรุุกราน พื้้ �นที่่นั้้� �นจะเป็็ นเสมืือนหลุุมดำำ� ซึ่่ง�
หมายความว่่าเมื่่อ� เข้้ าไปแล้้ วจะออกมาไม่่ได้้ อีีก ความสามารถทาง
ทหารโดยทั่่�วไปของไต้้ หวัันอาจไม่่เพีียงพอต่่อการป้้องกัันการโจมตีี
ของกองทััพปลดปล่่อยประชาชนจีีน อย่่างไรก็็ตาม การต่่อต้้ านของ
พลเมืืองกัับทหารอาจสร้้ างเงื่่�อนไขที่่รุ� ุนแรงต่่อกองทััพปลดปล่่อย
ประชาชนจีีนได้้ หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษของไต้้ หวัันสามารถย้้ ายออก
จากการปฏิิบัติั กิ ารโดยตรง การปฏิิบัติั กิ ารกลุ่่�มคอมมานโดไปสู่่�การ
วางท่่าที่่เ� น้้ นการทำำ�สงครามในรููปแบบที่่ใ� หม่่กว่่า โดยอาจนำำ�ไปสู่่�
ความพยายามในการจััดระเบีียบ การฝึึ กอบรม และจััดหาอุุปกรณ์์
ให้้ แก่่กองกำำ�ลัังป้้องกัันพลเรืือนในท้้ องถิ่่�น ซึ่่ง� สามารถเรีียนรู้้�จากชาว
โปแลนด์์และชาวสวิิส รวมทั้้�งจากพััฒนาการของการป้้องกัันพลเรืือน
และกองกำำ�ลัังที่่อ� ยู่่�เบื้้ �องหลััง หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษของสหรััฐฯ
สามารถแนะนำำ�หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษของไต้้ หวัันในการปฏิิบัติั งิ าน
นี้้ � วััตถุปร
ุ ะสงค์์อันั ดัับหนึ่่�งคืือการป้้องกัันของพลเรืือนในท้้ องถิ่่�น แต่่
แผนดัังกล่่าวจะมีีส่่วนช่่วยในการกำำ�กัับดูแู ล และที่่สำำ�คั
� ญ
ั ที่่สุ� ดุ คืือ
อิิทธิิพล ความเชื่่�อมโยงระหว่่างพลเรืือนกัับทหารจะเสริิมสร้้ างความ
ชอบธรรมของรััฐบาล จากมุุมมองเกี่่�ยวกัับอิทธิ
ิ ิพล เนื่่�องจากสายลัับ
ของจีีนมีีอยู่่�จำำ�นวนมากจึึงไม่่สามารถดำำ�เนิินการอย่่างลัับ ๆ ได้้
พัั นธมิิตรและคู่่�ค้้าต้้องทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่� อ
ต่่อต้้านปฏิิบััติก
ิ ารทางอิิทธิิพลของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนและสาธารณรััฐประชาชนจีีน

สิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือสหรััฐฯ และมิิตร คู่่�ค้้า และพัันธมิิตรต้้องเผชิิญ
กัับจีีนที่่�ก้้าวร้้าวและไม่่เป็็ นมิิตร ซึ่่ง� ปฏิิบัติั งิ านที่่�ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�จะ
นำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้ งได้้ เป็็ นอย่่างมาก โดยดำำ�เนิินงานในพื้้ �นที่่�ที่่�เรีียก
ว่่าพื้้ �นที่่�สีีเทา ซึ่่ง� เป็็ นการดำำ�เนิินการสงครามการเมืืองรููปแบบหนึ่่�งที่่�
มุ่่�งทำำ�ลายระบบรััฐชาติิระหว่่างประเทศ และโจมตีีสถาบัันระหว่่าง
ประเทศหลายแห่่งที่่�สหรััฐฯ เข้้ าไปมีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนา
องค์์ประกอบสามด้้ านของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษอัันได้้ แก่่ การทำำ�
สงครามที่่�ไม่่ปกติิ การทำำ�สงครามรููปแบบใหม่่ และการสนัับสนุนุ
การทำำ�สงครามทางการเมืือง พร้้อมกัับการปกครอง อิิทธิิพล และ
การสนัับสนุนุ กองกำำ�ลัังและประชากรพื้้ �นเมืือง สามารถเข้้ ามามีี
บทบาทในการช่่วยให้้ คำำ�แนะนำำ�และช่่วยเหลืือในพื้้ �นที่่�เหล่่านี้้ � สิ่่�ง
สำำ�คััญที่่�สุดุ คืือ เราต้้ องนำำ�แนวทางการรณรงค์์มาปรัับใช้้ และเรีียนรู้้�ที่่�
จะเป็็ นผู้้�นำำ�โดยใช้้ อิิทธิิพล เพื่่�อให้้ เราจะสามารถดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์
สงครามการเมืืองที่่�ได้้ เปรีียบกว่่า ซึ่่ง� สร้้ างขึ้้ �นจากรากฐานในการต่่อ
ต้้ านและการรัับมืือ o
IPD FORUM
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วััฒนธรรมและขนบธรรมเนีียม

นางนาลา อััมมีีร์์ธา นัักเต้้ นรำำ�ชาวอิินโดนีีเซีีย แสดงในระหว่่ างการบัันทึึกวิิดีโี อ
สำำ �หรัับรายการซาเวรัันออนไลน์์ ในช่่ องยููทููบของอิินโดนีีเซีีย แดนซ์์ เน็็ตเวิิร์์ค
ที่่�สตููดิโิ อจาการ์์ ตาในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
62

IPD FORUM

นัักออกแบบท่่าเต้้นชาว
อิินโดนีีเซีียจััด

เวทีีดิจิิ ทัิ ลั
สำำหรัับบรรดา
นัักเต้้นรำ�
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ก่่

อนที่่�จะเกิิดการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา พ.ศ. 2563
ดููเหมืือนจะเป็็ นปีี ที่่�ยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัับอาชีีพการเต้้ นรำ� �ของ
นายชิิโก เซทยัันโต โดยได้้ เดิินทางไปแสดงในเยอรมนีีและ
เกาหลีีใต้้ พร้้อมจััดการแสดงในอิินโดนีีเซีีย ชั้้�นเรีียนต่่าง ๆ
และกลุ่่�มเรีียนรู้้�อื่่�น ๆ
ตอนนี้้ � ชายคนนี้้ �ใช้้ เวลาปัั กหลัักอยู่่�บ้้านนานกว่่าสองเดืือนแล้้ ว
"สำำ�หรัับนักั เต้้ นรำ� �แล้้ ว ก็็เหมืือนเส้้ นเลืือดในร่่างกายหยุุดไหลเวีียน"
เขากล่่าว "ผมไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวได้้ อย่่างอิิสระ ไม่่มีีงานทำำ�อีีกต่่อไป
… ในขณะที่่�ความรัับผิิดชอบทางเศรษฐกิิจของผมไม่่หยุุดลง โดยส่่วน
ตััวแล้้ ว ผมก็็เครีียดเช่่นกััน"
นัักออกแบบท่่าเต้้ นสองคนในเมืืองหลวงของอิินโดนีีเซีียช่่วยเขาไว้้
พวกเขาใช้้ ระบบแบบดั้้�งเดิิมสำำ�หรัับการให้้ ทิิปศิลิ ปิิ น ใช้้ ความรู้้�ความ
คิิดที่่�ทันั สมััยของซาเวรัันในการโพสต์์วิิดีีโอบัันทึึกผลงานของนัักเต้้ นรำ� �
ลงในยููทูบู และขอรัับเงิินบริิ จาคเพื่่�อต่่อชีีวิิตให้้ นักั เต้้ นและคงศิิลปะของ
พวกไว้้
"เราจำำ�ได้้ ว่า่ เมื่่�อนานมาแล้้ วเราได้้ ดูกู ารแสดงด้้ วยระบบซาเวรััน"
นายรััสดีี รุุกมาราตา ผู้้�ควบคุุมโครงการนี้้ �ร่่วมกัับนางโยลา ยุุลเฟีี ยน
ติิ กล่่าว
"ไม่่มีีช่อ่ งขายตั๋๋�ว ไม่่มีีโปรโมชััน มีีแต่่พื้้ �นที่่�ในตลาดและนัักดนตรีี
ผู้้�คนสามารถรัับชมได้้ ฟรีี หากว่่าชื่่�นชอบก็็ให้้ ทิิปกับนั
ั กั แสดง" นายรุุก
มาราตากล่่าว
นายรุุกมาราตาและนางยุุลเฟีี ยนติิ สมาชิิกสภาศิิลปะจาการ์์ ตา
เริ่่� มจััดทำำ� ซาเวรัันออนไลน์์ ในช่่องอิินโดนีีเซีีย แดนซ์์ เน็็ตเวิิร์์ค ในยููทูบู
บนเวทีีดิิจิิทัลั นี้้ � นัักเต้้ นรำ� �สามารถแสดงผลงานของตััวเองได้้ การแสดง
นี้้ �ไม่่มีีค่า่ ใช้้ จ่า่ ย แต่่ผู้้�ชมจะได้้ รัับการส่่งเสริิ มให้้ บริิจาคเงิิน
มีีวิิดีีโอมากกว่่า 60 รายการ โดยเป็็ นการแสดงทั้้�งจากนัักแสดง
เดี่่�ยว หรืือกลุ่่�มนัักเต้้ นรำ� �ต่่าง ๆ จากภููมิิหลัังและแนวเพลงที่่�หลาก
หลายให้้ ผู้้�ชมได้้ ชม รวมถึึงการเต้้ นรำ� �แบบดั้้�งเดิิมของอิินโดนีีเซีีย บััล
เล่่ต์์ร่่วมสมััย ไปจนถึึงการเต้้ นออกกำำ�ลัังกายสำำ�หรัับผู้้�ชมที่่�มีีอายุุมาก
ขึ้้ �น นัักเต้้ นรำ� �บางคนบัันทึึกส่่งให้้ เป็็ นวิิดีีโอ ขณะที่่�บางคนบัันทึึกการ
แสดงที่่�สตูดิู โิ อของนายรุุกมาราตา
การบริิ จาคแต่่ละครั้้�งแบ่่งออกเป็็ น: ร้้อยละ 75 สำำ�หรัับนักั แสดง
และร้้อยละ 20 แบ่่งไปเพื่่�อสนัับสนุนุ การแก้้ ปััญหาโควิิด-19 ใน
อิินโดนีีเซีีย และส่่วนที่่�เหลืือเป็็ นค่่าใช้้ จ่า่ ยของโครงการ
นายเซทยัันโตเห็็นเงิินฝากเข้้ าบััญชีีธนาคารของตนในช่่วงสอง
สััปดาห์์หลัังจากอััปโหลดวิิดีีโอของเขา เงิินสดมีีความสำำ�คััญต่่อนาย
เซทยัันโต แต่่โอกาสในการแสดงศิิลปะของเขาก็็เช่่นกััน "ผมรู้้�สึึก
ซาบซึ้้ �งมากที่่�โครงการนี้้ �สามารถเป็็ นสถานที่่�ให้้ นักั เต้้ นรำ� �ได้้ แสดงผล
งานของเรา"
นางยุุลเฟีี ยนติิกล่่าวว่่านัักแสดงมีีหน้้ าที่่�ดึงึ ดููดผู้้�ชมและการ
สนัับสนุนุ "นัักเต้้ นรำ� �ควรมีีความคิิดสร้้ างสรรค์์มากที่่�สุดุ โดยควรดึึงดููด
ผู้้�ชมของตนเองด้้ วย" นางยุุลเฟีี ยนติิกล่่าว
นางรััสดีี อนิินดาจาติิ ผู้้�ผลิิตงานศิิลปะอิิสระที่่�ฟื้้ น� ตััวจากโควิิด-19
และมีีชื่่�อเสีียงในฐานะของผู้้�ป่่วยรายที่่� 3 ของอิินโดนีีเซีีย ได้้ ร่่วมงาน
กัับนักั ออกแบบท่่าเต้้ นสองคนจากจาการ์์ ตาในการริิ เริ่่� มโครงการครั้้�ง
นี้้ � นางอนิินดาจาติิกล่่าวว่่าการรอดชีีวิิตของเธอได้้ สร้้างแรงบัันดาล
ใจให้้ เธอทำำ�เพื่่�อคนอื่่�นมากขึ้้ �นในช่่วงที่่�มีีการระบาดใหญ่่ "เนื่่�องจาก
ฉัันเติิบโตมากัับชุุมชนการเต้้ นรำ� � ฉัันก็็อยากจะช่่วยเหลืือพวกเขา
นอกจากนี้้ � ไม่่เพีียงแต่่ช่ว่ ยเหลืือผู้้�คนในชุุมชนเต้้ นรำ� �เท่่านั้้�น" แต่่ยังั รวม
ถึึงคนอื่่�น ๆ ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือด้้ วย นางอนิินดาจาติิกล่่าว
IPD FORUM
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จัังหวััดที่่�อุุดมด้้วยโคบอลต์์
จะรวมศููนย์์การขายแร่่

ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดกล่่าวว่่าแร่่ทั้้ �งหมดที่่�ผลิติ ได้้ ผ่า่ นการขุุดเหมืือง
ขนาดเล็็กในจัังหวััดลััวลาบาทางตะวัันออกเฉีียงใต้้ ของสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยคองโก จะต้้ องผ่่านการทดสอบและจำำ�หน่่ายที่่�
ศููนย์์กลางการค้้ าส่่วนกลาง โดยเริ่่� มตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ.
2563
การเคลื่่�อนไหวนี้้ � ซึ่่ง� ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดกล่่าวว่่ามีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์
เพื่่�อต่่อต้้ านการฉ้้ อโกงในการขุุดเหมืืองและเพิ่่�มรายได้้ ของรััฐ สะท้้ อน
ให้้ เห็็นถึึงการผลัักดัันระดัับประเทศในการรวมศููนย์์กลางการซื้้ �อขาย
โคบอลต์์ผ่า่ นการผููกขาดของรััฐที่่�กำำ�หนดขึ้้ �นในเดืือนมกราคม พ.ศ.
2563 ซึ่่ง� เรีียกว่่าวิิสาหกิิจทั่่ว� ไปด้้ านโคบอลต์์
การขายวััสดุทีุ่ ่�ไม่่ได้้ มาจากอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด รวมถึึงโคบอลต์์
จำำ�นวนมาก ถููกระงัับจนกว่่าจะมีีการจััดการใหม่่นี้้ �เกิิดขึ้้ �นโดยรััฐบาล
ลััวลาบา นายริิ ชาร์์ ด มููเยจ กล่่าวในจดหมายฉบัับเดืือนมิิถุนุ ายน
พ.ศ. 2563
กฎระเบีียบใหม่่นี้้ �มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อปรัับปรุุงความโปร่่งใสในห่่วง
โซ่่อุปท
ุ าน นายมููเยจกล่่าว
คนงานเหมืืองขนาดเล็็กคิิดเป็็ นประมาณร้้ อยละ 20 ของผลผลิิต
โคบอลต์์จากสาธารณรััฐประชาธิิปไตยคองโก ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ผลิิตโลหะราย
ใหญ่่ที่่�สุดุ ของโลก โดยส่่วนใหญ่่มีีการขุุดเหมืืองในจัังหวััดลััวลาบา
ยุุโรป

คนงานเหมืืองทำำ�งานในเหมืืองทองแดงโคบอลต์์ อุุตสาหกรรมเก่่ าในจัังหวััดลััว
ลาบา

และจัังหวััดโอกาตองกาที่่�อยู่่�ใกล้้ เคีียง
โลหะเป็็ นส่่วนประกอบที่่�สำำ�คัญ
ั ในแบตเตอรี่่�ลิเิ ธีียมไอออนแบบ
ชาร์์ จได้้ ที่่�ใช้้ ในโทรศััพท์์มืือถืือ แล็็ปท็อ็ ป และรถยนต์์ไฟฟ้้า โดย
การซื้้ �อขายโคบอลต์์เชิิงช่่างซึ่่ง� สกััดด้้ วยเครื่่�องมืือพื้้ �นฐาน และมััก
เกี่่�ยวข้้ องกัับการใช้้ แรงงานเด็็ก รวมทั้้�งมีีสภาพการทำำ�งานที่่�เป็็ น
อัันตรายถููกกุุมอำำ�นาจโดยพ่่อค้้ าคนกลางชาวจีีนที่่�โดยปกติิจะเชื่่�อม
โยงกัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน วััสดุนีุ้้ �มัักผสมกัับโคบอลต์์ที่่�ผลิติ ใน
อุุตสาหกรรม ซึ่่ง� เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการปนเปื้้ อ� นห่่วงโซ่่อุปท
ุ านสำำ�หรัับ
ผู้้�ใช้้ ปลายทาง เช่่น แอปเปิิ ล เทสลา และไมโครซอฟท์์ รอยเตอร์์

สหภาพยุุโรปจะบรรลุุเป้้ าหมายพลัังงานหมุุนเวีียน พ.ศ. 2573

สหภาพยุุโรปมีีเป้้าหมายว่่าจะได้้ รัับพลัังงานจากแหล่่งพลัังงาน
ทดแทนหนึ่่�งในสามภายใน พ.ศ. 2573 แต่่จะต้้ องได้้ รัับการสนัับสนุนุ
จากประชาชนเพื่่�อชดเชยการลงทุุนด้้ านพลัังงานสะอาดที่่�ลดลง
เนื่่�องจากโควิิด-19 เจ้้ าหน้้ าที่่�ด้้านพลัังงานระดัับสูงู ของสหภาพยุุโรป
กล่่าว
นายกาดรีี ซิิมสััน กรรมาธิิการด้้ านพลัังงานของสหภาพยุุโรป
กล่่าวในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 ว่่าแผนนโยบายพลัังงานล่่าสุุด
ของประเทศในสหภาพยุุโรปจะเห็็นว่่ากลุ่่�มประเทศนี้้ �มีีอััตราการเติิบโต
สููงกว่่าเป้้าหมายร้้อยละ 1
แหล่่งพลัังงานทดแทน รวมถึึงพลัังงานลม พลัังงานแสงอาทิิตย์์
พลัังงานไฟฟ้้าพลัังน้ำำ �� และพลัังงานชีีวภาพ คิิดเป็็ นเพีียงร้้อยละ 19
ของการใช้้ พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ ายของสหภาพยุุโรปใน พ.ศ. 2561
แผนนโยบายพลัังงานฉบัับก่่อนหน้้ านี้้ �ชี้้ �ให้้ เห็็นว่่ากลุ่่�มนี้้ �จะพลาด
เป้้าหมายด้้ านพลัังงานทดแทน พ.ศ. 2573 ถึึงร้้อยละ 3

64

สาธารณรััฐประชาธิิปไตยคองโก

นายซิิมสัันกล่่าวว่่าสหภาพยุุโรปจะผลัักดัันหลายหมื่่�นล้้ านยููโรเข้้ า
สู่่�โครงการพลัังงานสะอาดจากกองทุุนฟื้้ น� ฟููไวรััสโคโรนา ซึ่่ง� เสนอเพื่่�อ
ให้้ แน่่ใจว่่าวิิกฤตเศรษฐกิิจที่่�เกิิดจากการระบาดไม่่ขัดั ขวางเป้้าหมาย
การอนุุรัักษ์์ สิ่่ง� แวดล้้ อมของสหภาพยุุโรป
“ในบริิ บทของวิิกฤตและการลดลงของการลงทุุนด้้ านพลัังงาน
ทดแทน เราต้้ องตรวจสอบให้้ แน่่ใจว่่าความก้้ าวหน้้ าในด้้ านนี้้ �ยัังคง
ดำำ�เนิินต่่อไป” นายซิิมสัันกล่่าว
สำำ�นัักงานพลัังงานระหว่่างประเทศคาดการณ์์ว่า่ การเติิบโตของ
กำำ�ลัังการผลิิตพลัังงานทดแทนใหม่่ทั่่ว� โลกจะชะลอตััวลงเป็็ นครั้้�งแรก
ในรอบสองทศวรรษใน พ.ศ. 2563 เนื่่�องจากการระบาดใหญ่่ครั้้�งนี้้ �
ทำำ�ให้้ เกิิดความท้้ าทายทางการเงิิน และโครงการก่่อสร้้ างมีีความล่่าช้้ า
อีีกทั้้�งระบุุว่า่ การเพิ่่�มพลัังงานทดแทนควรจะดีีดตััวขึ้้ �นใน พ.ศ.
2564 ถึึงระดัับ พ.ศ. 2562 แต่่ทั้้ �งนี้้ �ขึ้้ �นอยู่่�กัับการสนัับสนุนุ อย่่างต่่อ
เนื่่�องของรััฐบาล รอยเตอร์์

สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์

เส้้นทางใหม่่ ที่่�สดใส
ใน ภารกิิจดาวอัังคาร

สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ได้้ เปิิ ดตััวภารกิิจแรกไปยัังดาวอัังคารในเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี รวมทั้้�งลดการพึ่่�งพาน้ำำ ��มััน ยานโฮปโพรบ (ภาพ) ปล่่อย
ตััวออกจากศููนย์์อวกาศทาเนกาชิิมะของญี่่�ปุ่่� น ในการเดิินทางเป็็ นระยะ
เวลา 7 เดืือนไปยัังดาวเคราะห์์สีีแดง ซึ่่ง� จรวดจะโคจรและส่่งข้้ อมููล
เกี่่�ยวกัับชั้้ �นบรรยากาศกลัับมา
นางซาร่่า อามีีรีี รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวิิทยาศาสตร์์ ขั้้ �นสููง กล่่าว
ว่่าภารกิิจดาวอัังคารของสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ซึ่่ง� เป็็ นภารกิิจดาว
อัังคารอาหรัับครั้้�งแรก มีีค่่าใช้้ จ่า่ ย 200 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
5.98 พัันล้้ านบาท) ซึ่่ง� มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อแสดงภาพบรรยากาศโดย
รวมของดาวอัังคารเป็็ นครั้้�งแรก โดยศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละวััน
และตามฤดููกาล
มีีภารกิิจการสำำ�รวจดาวอัังคารที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่� 8 รายการ โดยบาง
ส่่วนโคจรรอบดาวเคราะห์์ และบางส่่วนลงจอดบนพื้้ �นผิิวดาวอัังคาร
แล้้ ว สาธารณรััฐประชาชนจีีนและสหรััฐอเมริิ กาต่่างมีีแผนจะส่่งยาน
อวกาศอีีกลำำ�ภายในปลาย พ.ศ. 2563
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ประกาศแผนปฏิิบัติั ภิ ารกิิจใน พ.ศ. 2557
และเปิิ ดตััวโครงการอวกาศแห่่งชาติิใน พ.ศ. 2560 เพื่่�อพััฒนาความ
เชี่่�ยวชาญในท้้ องถิ่่�น ซึ่่ง� มีีประชากร 9.4 ล้้ านคน โดยส่่วนใหญ่่เป็็ น
แรงงานต่่างชาติิ ไม่่มีีฐานทางวิิทยาศาสตร์์ และอุุตสาหกรรม เมื่่�อ
เทีียบกัับรััฐผู้้�ท่่องอวกาศขนาดใหญ่่ สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์มีีแผนการที่่�
ทะเยอทะยานสำำ�หรัับการตั้้�งถิ่่�นฐานบนดาวอัังคารภายใน พ.ศ. 2660
นายฮััซซา อััล มัันซููรีี กลายเป็็ นชาวเอมิิเรตส์์คนแรกที่่�ขึ้้ �นสู่่�อวกาศใน
เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 เมื่่�อบิินไปยัังสถานีีอวกาศนานาชาติิ
ในการพััฒนาและสร้้ างยานโฮปโพรบนั้้�น เอมิิเรตส์์ และศููนย์์
อวกาศโมฮััมเหม็็ดบิินราชิิดของดููไบได้้ ร่่วมงานกัับสถาบัันการศึึกษา
ของสหรััฐฯ ศููนย์์อวกาศในดููไบจะดููแลยานอวกาศในระหว่่างการเดิิน
ทาง 494 ล้้ านกิิโลเมตรด้้ วยความเร็็วเฉลี่่�ย 121,000 กิิโลเมตรต่่อ
ชั่่�วโมง รอยเตอร์์

ยุุโรป

สหภาพยุุโรปและสหรััฐฯ
จะร่่ วมกัันเผชิิญหน้้ากัับจีนี
สหรััฐอเมริิ กาและสหภาพยุุโรปจำำ�เป็็ นต้้ องทำำ�ความเข้้ าใจร่่วมกััน
เกี่่�ยวกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีนเพื่่�อต้้ านทานจีีน นายไมค์์ ปอม
เปโอ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ กล่่าวใน
เดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 โดยเรีียกรััฐบาลจีีนว่่าเป็็ นภััยคุุกคาม
และกล่่าวหาว่่าจีีนขโมยความรู้้�ของยุุโรปเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจของ
ตน
นายปอมเปโอกล่่าวว่่า เขาได้้ ยอมรัับข้้อเสนอของนายโจเซป
บอร์์ เรลล์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศสหภาพยุุโรป
เพื่่�อสร้้ างการเจรจาอย่่างเป็็ นทางการระหว่่างสหรััฐฯ กัับสหภาพ
ยุุโรปเกี่่�ยวกัับจีีน
“มีีการปลุุกกระแสข้้ ามทวีีปแอตแลนติิกให้้ รัับรู้้�ถึงึ ความจริิ ง
ของสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้ �น” นายปอมเปโอเล่่าในงานวิิจัยั ค้้ นคว้้ าหนึ่่�งผ่่านลิิงก์์
วิิดีีโอ “ครั้้�งนี้้ �ไม่่ใช่่สหรััฐอเมริิ กาที่่�เผชิิญหน้้ ากัับจีีน แต่่เป็็ นทั้้�งโลกที่่�
เผชิิญหน้้ ากัับจีีน”
นายบอร์์ เรลล์์ได้้ กล่่าวถึึงแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการเจรจาระหว่่าง
สหรััฐฯ กัับสหภาพยุุโรปในการสนทนาทางวิิดีีโอกัับนายปอมเปโอ
และรััฐมนตรีีต่่างประเทศของสหภาพยุุโรป
นัักการทููตของสหภาพยุุโรปสองคนกล่่าวว่่า การเจรจาดัังกล่่าว
อาจเป็็ นเวทีีสำำ�หรัับการแก้้ ไขปัั ญหาต่่าง ๆ เช่่น วิิธีีการต่่อสู้้�กัับสิ่่ง� ที่่�
ฝั่่� งตะวัันตกกล่่าวว่่าเป็็ นการบิิดเบืือนข้้ อมููลของจีีน แทนที่่�จะสร้้ าง
นโยบายการค้้ าร่่วมกััน
อย่่างไรก็็ตาม ในขณะที่่�สหภาพยุุโรปแบ่่งปัั นความกัังวลหลาย
ประการของรััฐบาลสหรััฐฯ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการปฏิิบัติั ิทางการค้้ าของ
จีีนแบบขจััดคู่่�แข่่งขัันเพื่่�อครอบงำ��อุตส
ุ าหกรรมเชิิงกลยุุทธ์์ โดย
สหภาพยุุโรปต้้ องการก้้ าวสู่่�เส้้ นทางสายกลางระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ
สหภาพยุุโรปซึ่่�งเป็็ นกลุ่่�มการค้้ าที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของโลกได้้ จัดั การ
เจรจากัับผู้้�นำำ�จีีนในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 และมองว่่ารััฐบาล
จีีนเป็็ นพัันธมิิตรในการต่่อสู้้�กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และเป็็ นคู่่�แข่่งทางเศรษฐกิิจ
นายปอมเปโอกล่่าวหาว่่าจีีนขโมยทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาในยุุโรป
และละเมิิดระบบการซื้้ �อขายตามกฎ พร้้อมกล่่าวว่่าสหภาพยุุโรป
จำำ�เป็็ นต้้ องดำำ�เนิินการต่่อต้้ านจีีนเพื่่�อปกป้้องเศรษฐกิิจของตน
“พวกเขาสามารถเข้้ าถึึงตลาดทุุนของเราในรููปแบบที่่�เราไม่่
สามารถเข้้ าถึึงตลาดของพวกเขาได้้ ” นายปอมเปโอกล่่าวถึึงระบบ
การเงิินของจีีน รอยเตอร์์
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ประเทืืองปัั ญญา
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เอาชีีวิิตรอดจาก

น้ำำ��ทะเลที่่�เพิ่่� มสููงขึ้้�น
งานวิิจัยั พบว่่า หมู่่�เกาะสามารถปรัับตัวั ให้้
เข้้ ากัับสภาวะที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้

ช่่

วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา ผู้้�นำำ�และผู้้�อยู่่�อาศััยของประเทศหมู่่�เกาะขนาดเล็็ก
หลายประเทศ เช่่น คิิริิบาตีีและตููวาลูู ได้้ เตืือนว่่าสภาพอากาศที่่�รุุนแรง
เป็็ นภััยคุุกคามต่่อบ้้ านเกิิดของตน พวกเขาต่่างกลััวว่่าประเทศของตน
จะจมหายไปภายใต้้ ทะเลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้ �น
อย่่างไรก็็ตาม งานวิิจัยั ที่่�ตีีพิิมพ์์ในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 สรุุปได้้
ว่่าเกาะขนาดเล็็กที่่�มีีพื้้ �นที่่�ต่ำำ��ในมหาสมุุทรแปซิิฟิิกและทะเลแคริิ บเบีียน ซึ่่ง�
มัักจะถููกมองว่่าเป็็ นสถานที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงมากที่่�สุดุ ต่่อสภาพอากาศที่่�รุุนแรง
สามารถปรัับตัวั และเพิ่่�มความสููงเหนืือคลื่่�นที่่�รุุกรานได้้ อย่่างเป็็ นธรรมชาติิ
งานวิิจัยั ระยะเวลาสามปีี ที่่�นำำ�โดยมหาวิิทยาลััยพลีีมััธ ของอัังกฤษ ซึ่่ง�
ศึึกษาหมู่่�เกาะแนวปะการััง เช่่น หมู่่�เกาะมััลดีีฟส์์และหมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์ พบ
ว่่ากระแสน้ำำ ��พััดนำำ�ตะกอนมาทำำ�ให้้ เกิิดการยกขึ้้ �นสููง ซึ่่ง� เป็็ นกระบวนการที่่�
อาจคงให้้ หมู่่�เกาะอยู่่�อาศััยต่่อไปได้้ "การอภิิปรายที่่�โดดเด่่นคืือเกาะจมน้ำำ ��
และผลที่่�ตามมาคืือการป้้องกัันชายฝั่่� งและการย้้ ายถิ่่�นฐาน ... แต่่เราคิิดว่่า
เกาะมีีหนทางพััฒนามากกว่่านั้้�น" นายเกิิร์์ด แมสซิิลลิิงก์์ ศาสตราจารย์์ด้้าน
ธรณีีสััณฐานชายฝั่่� งมหาวิิทยาลััยพลีีมััธกล่่าว
ภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมได้้ ถืือว่่าประเทศหมู่่�เกาะที่่�มีีพื้้ �นที่่�ต่ำำ��มีีความเสี่่�ยงสููงสุุด
จากพายุุที่่�มีีกำำ�ลังั แรงและมหาสมุุทรที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ บางประเทศเหล่่า
นี้้ �กำำ�ลัังเตรีียมตััวที่่�จะตั้้�งถิ่่�นฐานคนของพวกเขาใหม่่ภายในเวลาหลายสิิบปีี
หลายประเทศกำำ�ลัังสร้้ างกำำ�แพงทะเล ย้้ ายหมู่่�บ้้านชายฝั่่� งไปยัังพื้้ �นที่่�สูงู ขึ้้ �น
ขอความช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ หรืือจััดตั้้�งโครงการเพื่่�อซ่่อมแซมความ
เสีียหายที่่�เกิิดจากผลกระทบจากสภาพภููมิิอากาศ
แม้้ ว่า่ ส่่วนใหญ่่จะไม่่มีีผู้้� อยู่่�อาศััย แต่่หมู่่�เกาะแนวปะการัังนัับหมื่่�นแห่่ง
ของโลกเป็็ นที่่�อยู่่�อาศััยของประชากรประมาณ 1 ล้้ านคน โดยยัังชีีพด้้ วยการ
ประมงหรืือการท่่องเที่่�ยวเป็็ นหลััก นายแมสซิิลลิิงก์์กล่่าว
สภาพอากาศและรููปแบบคลื่่�นที่่�แตกต่่างกัันจะสร้้ างเกาะที่่�มีีโครงสร้้ าง
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แตกต่่างกััน แต่่มีีแนวโน้้ มที่่�จะมีีขนาดค่่อนข้้ างเล็็ก เรืือสำำ�ราญจอดเทีียบท่่ าที่่พ� อร์์ ต
วิิลาในวานููอาตูู เกาะเล็็ก ๆ ใน
พื้้ �นดิินต่ำำ�� และเป็็ นทรายหรืือกรวดอยู่่�เหนืือแนว
แปซิิฟิิกใต้้ เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
ปะการัังที่่�มีีชีีวิิต เขาตั้้�งข้้ อสัังเกตว่่าเกาะเหล่่านี้้ �
เกิิดขึ้้ �นเมื่่�อหลายแสนปีีก่่อนโดยคลื่่�นที่่�พัดั นำำ�เศษปะการัังหรืือตะกอนขึ้้ �นมา
ทัับถมกััน ซึ่่ง� เป็็ นกลไกป้้องกัันทางธรรมชาติิที่่�ยังั คงดำำ�เนิินต่่อไป
สำำ�หรัับงานวิิจัยั ที่่�ตีีพิิมพ์์ในวารสารไซแอนซ์์ แอดวานเซส นััก
วิิทยาศาสตร์์ ได้้ สร้้างแนวปะการัังและเกาะจำำ�ลองในถัังทดลองที่่�มีีระดัับน้ำำ ��
เพิ่่�มสููงขึ้้ �น และใช้้ การจำำ�ลองทางคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อจำำ�ลองการตอบสนองของ
เกาะดัังกล่่าวต่่อน้ำำ ��ทะเลที่่�สูงู ขึ้้ �น
ผลลััพธ์์ชี้้ �ให้้ เห็็นว่่าด้้ วยการเลืือกใช้้ โครงสร้้ างพื้้ �นฐานที่่�ยืืดหยุ่่�นต่่อสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�ทนทานต่่อน้ำำ ��ท่่วมเป็็ นครั้้�งคราว เช่่น อาคารบนเสายกสููงและ
บ้้ านเคลื่่�อนที่่�ได้้ ชาวเกาะที่่�มีีพื้้ �นที่่�เพีียงพอสามารถปรัับตัวั เข้้ ากัับสภาพ
แวดล้้ อมที่่�เปลี่่�ยนไปได้้ นายแมสซิิลลิิงก์์กล่่าว นายแมสซิิลลิิงก์์กล่่าวว่่าการ
ขุุดลอกทรายปะการัังและตะกอนที่่�พบในทะเลสาบของเกาะและย้้ ายไปยััง
ชายหาดยัังเป็็ นการช่่วยกระบวนการทางธรรมชาติิในการยกเกาะให้้ สูงู ขึ้้ �นได้้
อย่่างไรก็็ตาม กำำ�แพงทะเลกำำ�ลัังส่่งผลกระทบต่่อความสามารถทาง
ธรรมชาติิของหมู่่�เกาะในการปรัับตัวั ให้้ เข้้ ากัับระดัับน้ำำ ��ทะเลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้ �น
"หากคุุณหยุุดไม่่ให้้ เกาะถููกน้ำำ ��ท่่วม คุุณก็็หยุุดการเคลื่่�อนย้้ ายของตะกอนบน
เกาะด้้ วย" นายแมสซิิลลิิงก์์กล่่าว เกาะปะการัังส่่วนใหญ่่ไม่่อาศััยการเกษตร
และการนำำ�เข้้ าอาหารและน้ำำ ��จืืด ทำำ�ให้้ การปนเปื้้ อ� นของน้ำำ ��เค็็มในช่่วงน้ำำ ��ท่่วม
ไม่่ใช่่ปััญหาหลััก
นายฮิิเดกิิ คานามารุุ เจ้้ าหน้้ าที่่�ทรััพยากรธรรมชาติิขององค์์การอาหาร
และการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิในอิินโดแปซิิฟิิก กล่่าวว่่างานวิิจัยั ให้้ มุมุ
มองใหม่่ถึงึ วิิธีีการที่่�ประเทศหมู่่�เกาะจะรัับมืือกัับความท้้ าทายของระดัับน้ำำ ��
ทะเลที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น รอยเตอร์์
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ภาพส่่ งท้้าย

จุุดสิ้้�นสุุดของวััน
เจ้้าหน้้าที่่�กองทััพอากาศศรีีลัังกาเข้้าร่่ วมพิิธีีลดธงชาติิประจำำ�วันั ที่่�การเดิินพาเหรดเกลล์์เฟซกรีีน ในเมืืองหลวงโคลััมโบ
ภาพโดย: เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้�อิิมเมจ
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