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การช่ วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน
การ แบ่งปั นข้ อมูลเพื่อเสริ มสร้ าง
ความมัน่ คง และรักษาชีวิต

ร่วมกับ

การตัดวงจรความทะเยอทะยานในการควบคุมเทคโนโลยีของจีน
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เรื่ องเด่ น
10 เชื่อมต่ อการสื่อสาร

สนธิสญ
ั ญาความเข้ ากันได้ ด้านการสื่อสารอย่างปลอดภัย
ระหว่างอินเดียกับพันธมิตรของสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มความมัน่ คง
ระดับภูมิภาคให้ พนั ธมิตร

14 เสียงเตือนภัย

ระบบเตือนภัยล่วงหน้ ามีบทบาทส�ำคัญเพิ่มขึ ้นในการลด
ความเสี่ยงระหว่างเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

18 การตอบโต้ จนี กับความทะเยอ
ทะยานทางทะเล

ประเทศต่าง ๆ เพิ่มความร่วมมือในการตัดทอนการขยาย
ดินแดนและภัยคุกคามต่ออ�ำนาจอธิปไตยของสาธารณ
รัฐประชาชนจีน

28 "เมดอินไชน่ า พ.ศ.๒๕๖๘" เพียงชื่อที่หายไป

การตัดวงจรความทะเยอทะยานของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในการควบคุมเทคโนโลยี

36 เครื อข่ ายความเร็วสูง ความเสี่ยงที่มีเดิมพันสูง
สหรัฐฯ ออกโรง เตือนห้ ามใช้ หวั เว่ยซึง่ เป็ นยักษ์ ใหญ่ด้าน
โทรคมนาคมจีนในฐานะผู้จ�ำหน่าย

42 บทเรี ยนจากมาราวี

พล.ท. ดานิโล จี. พาโมนัก ผู้เกษี ยณอายุแล้ ว แบ่งปั นสิง่ ที่
ตนได้ เรี ยนรู้จากการมีสว่ นร่วมทางทหารที่ใหญ่ที่สดุ ของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์นบั ตังแต่
้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2

50 การเพิ่มประสิทธิภาพความร่ วมมือ

กลุม่ ประเทศอินโดแปซิฟิกจ�ำเป็ นต้ องสร้ างภูมิภาคที่การท�ำ
งานร่วมกันและการแบ่งปั นข้ อมูลเป็ นบรรทัดฐาน

58 การส่ งเสริมปาสกาล

พล.ร.อ. ดาโต๊ ะ อานัวร์ บิน ฮัจ เอเลียส
ซึง่ เป็ นพลเรื อเอกคนแรก น�ำหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ของกองทัพเรื อมาเลเซียรับมือกับอุปสรรคใหม่ ๆ
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สารบัญหลัก
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นานาทัศนะ

5 ผู้เขียนบทความ  
6 มองภูมภิ าค

ข่าวสารจากอินโดแปซิฟิก

8 ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

อินเดียและศรี ลงั กาเพิ่มความพยายามใน
การต่อต้ านการก่อการร้ าย

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

อุโชแห่งญี่ปนุ่ สืบสานศิลปะโบราณของการจับ
ปลาด้ วยนกกาน� ้ำ

64 สื่อและวิทยาการ

นักวิทยาศาสตร์ องั กฤษใช้ เทคนิคการตัดต่อ
พันธุกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้ หวัดนก,
การปฏิวตั ิด้านอาหารของสิงคโปร์

65 ประเทืองปั ญญา

วิธีที่เขตสงครามส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

66 สุขภาพและการแพทย์

การตรวจเลือดแบบใหม่สามารถตรวจพบภาวะ
ผิดปกติทางจิตใจจากเหตุกุ ารณ์รุนแรงในกองทหาร

67 ภาพส่ งท้ าย

สมาชิกกรมทหารราบฟิ จิเข้ าร่วมการฝึ กคาร์ ทวีล
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เรี ยนท่านผู้อา่ นที่เคารพ

ยิ

นดีต้อนรับสูน่ ิตยสาร อิ น
โดแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม
ฉบับว่าด้ วยการแบ่งปั น
ข้ อมูล
ความสามารถของหน่วย งาน
ทางทหารและความมัน่ คงของอิน
โดแปซิฟิก ในการแบ่งปั นข้ อมูล
ที่ถกู ต้ องอย่างมีประสิทธิภาพกับ
พันธมิตรระหว่างประเทศหลายแห่ง มีความส�ำคัญต่อความมัน่ คงและความพร้ อมรับมือ
ของประเทศเหล่านัน้ ไม่วา่ จะด�ำเนินการต่อสู้แบบดังเดิ
้ ม การต่อต้ านการก่อการร้ าย
ปฏิบตั กิ ารข้ ามชาติและปฏิบตั กิ ารรักษาเสถียรภาพ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม การ
บรรเทาภัยพิบตั ิ หรื อการป้องกันประเทศ
ผู้น�ำทัว่ ภูมิภาคในทุกระดับต้ องถ่ายทอดความส�ำคัญของการพัฒนาและรักษาความ
ไว้ วางใจระหว่างพันธมิตรและแนวร่วม รวมทังอ�
้ ำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม ที่เน้ นความส�ำคัญของการใช้ การแบ่งปั นข้ อมูลและข่าวกรองอย่าง
สม�่ำเสมอ ทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ เพื่อต่อต้ านกิจกรรมอันเลวทรามของ
ศัตรูที่อาจเกิดขึ ้นในภูมิภาค
ฟอรัม ฉบับนี ้จะส�ำรวจการใช้ การแบ่งปั นข้ อมูลแบบต่าง ๆ โดยบทความหนึง่ ของเรา
เน้ นให้ เห็นว่า ระบบเตือนภัยล่วงหน้ าในอินโดแปซิฟิกประสบความส�ำเร็ จในการให้ ข้อมูล
ฉุกเฉินเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพอากาศอันเลวร้ าย ช่วยรักษาชีวิต และลดอันตรายต่อ
เศรษฐกิจได้ อย่างไร อีกบทความหนึง่ เป็ นการวิเคราะห์ข้อตกลงด้ านความมัน่ คงฉบับใหม่
ระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ใช้ การแบ่งปั นข้ อมูลทัว่ ภูมิภาค นอกจากนี ้ พล.ต. เจค
เอลวูด ผู้บญ
ั ชาการกองทหารที่ 1 แห่งกองทัพบกออสเตรเลีย ได้ ให้ มมุ มองในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความร่วมมือและการแบ่งปั นข้ อมูลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
อีกทังในฉบั
้
บนี ้ ดร. โมฮัน มาลิก ศาสตราจารย์ประจ�ำวิทยาลัยการป้องกันประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังได้ ประเมินความส�ำคัญของการแบ่งปั นข้ อสังเกต ข้ อมูล
เชิงลึก และการฝึ กปฏิบตั ใิ นหมูพ่ นั ธมิตรและแนวร่วม เพื่อตอบโต้ ปัจจัยที่บีบบังคับจาก
แผนการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน ขณะเดียวกัน พล.ท. ดานิโล พาโมนัก แห่งกองทัพ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ที่เกษี ยณอายุแล้ ว ได้ แบ่งปั นสิง่ ที่ตนเรี ยนรู้ในช่วงปฏิบตั กิ ารทางทหารในเมือง
มาราวี พ.ศ. 2560 เพื่อขับไล่นกั รบที่มีแรงจูงใจจากรัฐอิสลาม
ผมหวังว่าเนื ้อหาฉบับนี ้จะช่วยให้ กิจกรรมการแบ่งปั นข้ อมูลมีความก้ าวหน้ าขึ ้นใน
ภูมิภาค ผมยินดีรับฟั งความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม ที่
ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปั นมุมมองของท่าน
ขอแสดงความนับถือ
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ผู้เขียนบทความ

ดร. โมฮัน มาลิก เป็ นศาสตราจารย์ด้านยุทธศาสตร์ ศกึ ษา ประจ�ำวิทยาลัย
การป้องกันประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดร. มาลิก เป็ นผู้รอบรู้วิชา
อารยธรรมจีนที่ผา่ นการฝึ กฝนโดยท�ำวิจยั เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ และปั ญหาด้ าน
นิวเคลียร์ ของจีนและเอเชีย ทังยั
้ งเคยเป็ นศาสตราจารย์ด้านความมัน่ คงศึกษาที่
ศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้ านความมัน่ คง ก่อน
หน้ านัน้ เคยเป็ นผู้อ�ำนวยการหลักสูตรกลาโหมศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ที่
มหาวิทยาลัยดีกิ ้นในออสเตรเลีย ดร. มาลิก ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย อีกทังเป็
้ นผู้บรรยาย
และนักเขียน โดยหนังสือเล่มล่าสุด ได้ แก่ จี นกับอิ นเดีย การห�้ำหัน่ กันของสองมหาอ�ำนาจ, ลัทธิ
หัวรุนแรงทางศาสนากับความมัน่ คงในเอเชี ยใต้ และแดนมังกรกับการก่อการร้าย: การประเมิ นผล
ประโยชน์ทางยุทธวิ ธีและความสูญเสียทางยุทธศาสตร์ ของจี นหลังวันที ่ 11 กันยายน

พบกับ ฟอรัม
ในแอปฯ สโตร์ !
อ่ านเนือ้ หาได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา
บนโทรศัพท์ มอื ถือของคุณ!

อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 18

นางอาราติ ชรู ฟ เจ้ าหน้ าที่บริการด้ านต่างประเทศของกระทรวงการต่าง

ประเทศสหรัฐฯ เป็ นนักวิจยั แห่งอูนา แชปแมน ค็อกซ์ และผู้ชว่ ยนักวิจยั แห่ง
ศูนย์อีสต์เวสต์ ด�ำเนินการค้ นคว้ าเกี่ยวกับสถานะการลงทุนของจีนที่เพิ่มขึ ้นใน
สหรัฐอเมริ กา ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งที่เกิดใหม่ นางชรูฟจะส�ำรวจนัย
ของความทะเยอทะยานของจีนในภาคธุรกิจเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ที่คาดว่าจะผลัก
ดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม
แวดวงวิชาการ และรัฐบาล ในงานที่ได้ รับมอบหมายชิ ้นล่าสุดที่สถานกงสุลใหญ่
สหรัฐฯ ในเซี่ยงไฮ้ นางชรูฟได้ ร่วมมือกับผู้ก�ำหนดนโยบายอาวุโส เพื่อยกระดับความส�ำคัญของ
สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค ภาคการเงิน และบรรยากาศการลงทุน
ต่างประเทศของจีน นางชรูฟปฏิบตั งิ านในส�ำนักงานเอเชียใต้ และเอเชียกลางของกระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐฯ และที่สถานทูตสหรัฐฯ ในคูเวต อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 28

พล. ท. เจค เอลวูด แห่งกองทัพบกออสเตรเลีย ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญั ชาการ

กองทหารที่ 1/ศูนย์บญ
ั ชาการกองก�ำลังร่วมพร้ อมส่งก�ำลังเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 จบการศึกษาจากโรงเรี ยนนายร้ อยทหารบกออสเตรเลีย-ดันทรูนเมื่อ พ.ศ.
2533 และเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ในกองทัพน้ อยทหารราบออสเตรเลีย พล.ท. เอลวูด
เป็ นผู้บญ
ั ชาการกองยุทธการที่อิรักและติมอร์ -เลสเต และปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ น
หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั กิ ารในอัฟกานิสถานรวมทังหน้
้ าที่อื่น ๆ พล.ท. เอลวูด เป็ นผู้
บัญชาการที่ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มากมาย โดยได้ รับการเลื่อน
ต�ำแหน่งเป็ นพลตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งรองเสนาธิการทหารบกจน
กระทัง่ มาด�ำรงต�ำแหน่งปั จจุบนั ใน พ.ศ. 2562 พล.ท. เอลวูด เข้ าเป็ นสมาชิกของ ออร์ เดอร์ ออฟ
ออสเตรเลีย เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นเสนาธิการกองบัญชาการกองทัพบกและผู้อ�ำนวยการทัว่ ไปของ
ฝ่ ายบริ หารการจัดการอาชีพของกองทัพบก อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 50

พล.ร.อ. ดาโต๊ ะ อานัวร์ บิน ฮัจ เอเลียส เข้ าร่วมกองทัพเรือ
มาเลเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่รับใช้ ชาติเป็ น
เวลา 38 ปี พล.ร.อ. เอเลียส ด�ำรงต�ำแหน่งหลากหลายในหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ปาสุกนั คาส เลาต์ หรื อปาสกาล ซึง่ เป็ นหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษหลักของกองทัพ
เรื อมาเลเซีย รวมถึงเป็ นผู้บญ
ั ชาการและเสนาธิการประจ�ำกองบัญชาการหน่วย
ปฏิบตั กิ ารพิเศษกองทัพเรื อ เหตุการณ์ชว่ งหนึง่ ระหว่างที่ พล.ร.อ. เอเลียส ปฏิบตั ิ
ภารกิจขององค์การสหประชาชาติในแองโกลาเมื่อ พ.ศ. 2541 ได้ ดดั แปลงเป็ น
ภาพยนตร์ เรื่ อง ปาสกัล หน่วยพิ ฆาตทะเลโหด ซึง่ ออกฉายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และมี
ให้ ชมทางเน็ตฟลิกซ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 พล.ร.อ. เอเลียส ร่วมพูดคุยนอกรอบกับ ฟอรัม
ในระหว่างการประชุมปฏิบตั กิ ารพิเศษส�ำหรับพื ้นที่แปซิฟิกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ที่เมือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวาย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 58

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ลงบทความใหม่ ๆ
ทุกวันในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรทางการ
ทหารและความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ขณะนี ้มีเนื ้อหาทางออนไลน์ที่ครอบคลุมให้
บริ การผ่านแอปฯ ฟรี จากแอปฯ สโตร์ เช่นเดียว
กับจากเว็บไซต์: www.ipdefenseforum.com
ฟอรัม จัดท�ำขึ ้นโดยกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก กระตุ้นให้ เกิดการ
อภิปรายที่ลกึ ซึ ้ง และส่งเสริ มการแลกเปลี่ยน
แนวคิดที่สร้ างสรรค์ในหัวข้ อที่มีผลต่อการรักษา
ความมัน่ คงในภูมิภาค ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการ
ต่อต้ านการก่อการร้ าย ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ดาวน์โหลดแอปฯ ฟอรัม ฟรี โดยค้ นหาค�ำ
ว่า "ForumNews" ในร้ านค้ าของ Apple หรื อ
Google Play.

พบกับเราได้ ทางเฟส
บุ๊กและทวิตเตอร์
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มองภู มิภาค

เ

ACROSS THE REGION

เวียดนาม

เวียดนามและเยอรมนี

มุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางกลาโหมที่ใกล้ชิดมากขึ้น

วียดนามและเยอรมนีมีความคืบหน้าในการเจรจาเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านกลาโหมอย่างเป็นทางการ
เดอะดิโพลแมต นิตยสารข่าวออนไลน์ระบุว่า บันทึกความ
เข้าใจทวิภาคีจะสร้างกลไกการเจรจานโยบายกลาโหมในระดับ
รัฐมนตรี ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแต่ละ
ประเทศและเพิ่มความร่วมมือที่ต่อเนือ่ งในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การแพทย์ทหาร การฝึกอบรมบุคลากร ปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ และอื่น ๆ ในด้านกลาโหม
โดยทั้งสองฝ่ายต่างพยายามให้มีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพ�ำนัก
ถาวรในฮานอย ซึ่งเป็นการผลักดันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางทหาร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมาชิกของคณะ
กรรมาธิการร่วมระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนามพบปะกัน
ครั้งแรกในกรุงฮานอยเพื่อด�ำเนินการตามกรอบความร่วม
มือ โดยโดยคณะกรรมการดังกล่าวยึดที่ความสัมพันธ์ของ
เวียดนามกับสหภาพยุโรปในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และ
เน้นถึงความต้องการของทั้งสองฝ่ายที่จะกระชับความสัมพันธ์
ระดับทวิภาคีในด้านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน ความมั่นคง
และกลาโหม การลงทุนการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดและการเกษตร รวมถึงป่าไม้และการประมง
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

อินโดนีเซีย

สหรัฐอเมริกาจะท�ำให้ความสัมพันธ์กับหน่วยรบพิเศษเป็นปกติ
นายแพทริ ก ชานาแฮน ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ในขณะนัน้
ได้ เข้ าพบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมของ
อินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
เนื่องจากสหรัฐฯ พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กบั
หน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียที่ถกู จ�ำกัดเนื่องจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทศวรรษ 1990 (พ.ศ.
2533-2543)
โดยทางอินโดนีเซียได้ กล่าวกับนายจิม แมตทิส
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อจากนายชานาแฮน ในระหว่าง
การเดินทางไปกรุงจาการ์ ตาใน พ.ศ. 2561 ว่า
อินโดนีเซียหวังว่านายแมตทิสจะช่วยลดข้ อจ�ำกัด
ในการติดต่อของสหรัฐฯ ได้ ทังนี
้ ้สหรัฐฯ ได้ ประกาศ
ใน พ.ศ. 2553 ว่าได้ ยกเลิกการห้ ามการติดต่อ
ทางการทหารกับหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซีย ที่
รู้จกั กันในชื่อโกปาสซัส ซึง่ เป็ นที่วิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยว
กับกิจกรรมในติมอร์ -เลสเตขณะช่วงเตรี ยมประกาศ
เป็ นเอกราช (ภาพ: กองก�ำลังโกปาสซัสเข้ าร่วมการ
ซ้ อมรบต่อต้ านการก่อการร้ ายก่อนการแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ที่กรุงจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) เจ้ าหน้ าที่ของสหรัฐฯ
กล่าวว่า ตังแต่
้ นนมา
ั ้ ข้ อจ�ำกัดทางกฎหมายท�ำให้
สหรัฐฯ ไม่สามารถติดต่อกับโกปาสซัสได้ เกินกว่า
ระดับเบื ้องต้ น
โดยอินโดนีเซียและอีกห้ าประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เปิ ดตัวสนธิสญ
ั ญา "ดวงตาของเรา" ใน
พ.ศ. 2561 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต่อสู้กบั กลุม่ ติด
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อาวุธอิสลามและปรับปรุงความร่วมมือในภัยคุกคาม
ด้ านความมัน่ คง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ประเทศที่มี
ชาวมุสลิมมากที่สดุ ในโลกอย่างอินโดนีเซียประสบ
ปั ญหาในการควบคุมการเกิดกลุม่ หัวรุนแรงที่ได้ รับ
แรงจูงใจจากกองก�ำลังติดอาวุธของรัฐอิสลามใน
ตะวันออกกลาง
ทังสองฝ่
้
ายกล่าวในแถลงการณ์ร่วมหลังการ
ประชุมระหว่างนายชานาแฮน กับ นายรามิซาร์ ด รา
ชูดู รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย
โดยกล่าวว่า สหรัฐฯ ก�ำลังมองหาแนวทางที่จะ
ท�ำให้ ความสัมพันธ์กบั โกปาสซัสเป็ นปกติ "รัฐมนตรี
ทังสองยื
้
นยันการสนับสนุนการขยายการฝึ กซ้ อม

ระหว่างกองทัพในปี หน้ า และท�ำให้ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยรบพิเศษของกองทัพที่เริ่ มใน พ.ศ.
2563 ดีขึ ้น โดยการฝึ กซ้ อมรบร่วมผสมกับโกปาส
ซัส" แถลงการณ์ระบุ
พ.ท. เดฟ อีสต์เบิร์นโฆษกกระทรวงกลาโหม
กล่าวว่า การวางแผนการฝึ กยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ น
แต่นา่ จะเป็ นเวลาสี่ถงึ หกสัปดาห์และมีผ้ เู ข้ าร่วม
ประมาณ 150 คน "ในขณะที่การวางแผนเพิ่งจะเริ่ ม
ต้ น แนวคิดในขันต้
้ นจะรวมถึงหัวข้ อต่าง ๆ เช่น การ
ตอบสนองต่อวิกฤต การช่วยเหลือตัวประกัน และ
การปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงหัวข้ ออื่น ๆ" พ.ท.
อีสต์เบิร์น กล่าว รอยเตอร์

ตำ�รวจสากลส่งต่อ
ความเป็นผู้นำ�ในภูมิภาค
ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ห

สิงคโปร์

สนธิสญ
ั ญาในการท�ำงาน อินเดีย
ส�ำหรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ด้ านกลาโหมของสหรัฐฯ

รอยเตอร์

นังสือพิมพ์เดอะสเตรตส์ไทมส์รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ว่า ขณะนีเ้ จ้าหน้าที่ต�ำรวจของสิงคโปร์เป็นผู้น�ำ
คนใหม่ของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาคของต�ำรวจ
สากล
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวซึ่งไม่ได้เปิดเผยยศและชื่อ จะท�ำงานร่วมกับหน่วย
ต�ำรวจทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เพื่อส่งเสริ มให้แบ่งปันข้อมูลและข่าวกรอง
เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย
"เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากภูมิภาคนีย้ ่อมรู้จักภูมิภาคนีด้ ีที่สุด" นายทิม มอร์ริ ส
กรรมการบริ หารฝ่ายราชการต�ำรวจของต�ำรวจสากลกล่าว ตามรายงาน
ของเดอะสเตรตส์ไทมส์ "ต�ำรวจสากลต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และ
ประสบการณ์ ไม่เพียงเพื่อช่วยต่อสู้กับการก่อการร้ายในภูมิภาคเท่านั้น แต่
ยังเพื่อค้นหาว่าส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกอย่างไรด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ยุโรป แอฟริ กาตะวันตกหรื อตะวันออก หรื อแม้แต่ลาตินอเมริ กา"
โดยต�ำรวจสากลช่วยให้ต�ำรวจใน 194 ประเทศสมาชิกแบ่งปันข้อมูลและ
ท�ำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังจัดการฐาน
ข้อมูลต�ำรวจ 17 แห่งที่มีข้อมูลอาชญากรรมและอาชญากรซึ่งประเทศต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงได้ตามเวลาจริ ง
นายมอร์ริ สกล่าวว่า ต�ำรวจสากลเลือกสิงคโปร์เป็นที่ต้งั ของศูนย์ต่อต้าน
การก่อการร้ายระดับภูมิภาค เนือ่ งจากเป็นศูนย์กลางความมั่นคงที่ส�ำคัญใน
ภูมิภาค
ต�ำรวจสากลมีศนู ย์ที่คล้ายกันนีด้ �ำเนินงานอยู่ในแอฟริ กาตะวันออกและ
ตะวันตก โดยศูนย์ที่สิงคโปร์มีก�ำหนดจะเริ่ มต้นด้วยเจ้าหน้าที่หกคน ซึ่งรวม
ถึงเจ้าหน้าที่ต�ำรวจของสิงคโปร์ที่ท�ำหน้าที่ดแู ล รายงานของเดอะสเตรตส์
ไทมส์ระบุว่า เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะน�ำทักษะที่แตกต่างกันในการต่อสู้กับการ
ก่อการร้ายมาสู่ทีม
"ต�ำรวจสากลเชื่อว่าเครื อข่ายดังกล่าวมีความส�ำคัญ หากกองก�ำลังต�ำรวจ
ทั่วโลกจะเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการก่อการร้าย"
นายมอร์ริ สกล่าว เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

อินเดียและสหรัฐอเมริ กาก�ำลังจะได้ ข้อสรุปในข้ อตกลงความมัน่ คงทาง
อุตสาหกรรม ซึง่ จะช่วยให้ มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านกลาโหมและ
การลงทุนมูลค่าหลายพันล้ านดอลลาร์ ในกองทัพอินเดีย
อินเดียซื ้ออาวุธเป็ นมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 4.5 แสนล้ านบาท) จากสหรัฐอเมริ กาในช่วงทศวรรษที่ผา่ น
มา โดยอินเดียก�ำลังเข้ ามาแทนที่กองทัพซึง่ ใช้ ยทุ โธปกรณ์จากรัสเซีย
และก�ำลังเจรจาซื ้อเฮลิคอปเตอร์ โดรนติดอาวุธ รวมถึงแผนการที่ใหญ่
ขึ ้นของอินเดียในการผลิตเครื่ องบินรบในประเทศ สหรัฐอเมริ กาขอให้
มีการรับประกันการคุ้มครองข้ อมูลและเทคโนโลยีที่เป็ นความลับทาง
ราชการ เพื่ออนุญาตการถ่ายโอนเทคโนโลยีส�ำหรับการสร้ างเครื่ องบิน
รบในประเทศและกิจการร่วมค้ าอื่น ๆ
ซึง่ จะเป็ นครัง้ แรกที่รัฐบาลอินเดียได้ ท�ำสัญญาดังกล่าวกับประเทศ
ใด ๆ แม้ วา่ สหรัฐอเมริ กาจะมีข้อตกลงในลักษณะนี ้กับหลายประเทศ
แล้ ว โดยบริ ษัทของสหรัฐฯ อย่างล็อกฮีดมาร์ ตนิ และโบอิ ้ง ก�ำลังอยู่
ในระหว่างการแข่งขันเพื่อข้ อตกลงที่มีมลู ค่ามากกว่า 1.5 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 4.5 แสนล้ านบาท) เพื่อจัดหาเครื่ องบินขับ
ไล่จ�ำนวน 114 ล�ำให้ กองทัพอากาศอินเดียทดแทนฝูงบินเก่าอย่าง
เอ็มไอจี 21 เครื่ องบินเหล่านี ้ต้ องผลิตขึ ้นในประเทศ โดยเป็ นส่วนหนึง่
ของโครงการ ผลิตในอินเดีย ของนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี
อินเดีย เพื่อลดการน�ำเข้ าที่มีราคา แพงและสร้ างอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ (ภาพ: เครื่ องบินขับไล่ เอฟ-16 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ลง
จอดบนทางลาดยางมะตอยระหว่างการแสดงทางอากาศแอโรอินเดีย
ที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย)

เอเอฟพี/กิตตี ้ อิมเมจ

หลังจากที่ลงั เลมาหลายปี อินเดียได้ ลงนามข้ อตกลงใน พ.ศ.
2559 เพื่ออนุญาตให้ ทงสองประเทศสามารถเข้
ั้
าถึงฐานทัพของกัน
และกัน รวมทังมี
้ อีกหนึง่ ข้ อตกลงใน พ.ศ. 2561 ด้ านการสื่อสาร
ทางการทหารที่ปลอดภัย ข้ อตกลงที่สามซึง่ เกี่ยวกับการแบ่งปั นข้ อมูล
เชิงพื ้นที่ยงั อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ น ทังหมดนี
้
้เป็ นข้ อตกลงพื ้นฐานทังหมดที
้
่
ออกแบบมาเพื่อความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ ชิดยิ่งขึ ้นและการแบ่งปั น
ข้ อมูลที่พฒ
ั นามากขึ ้น รอยเตอร์
IPD FORUM
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IPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ยืนหยัด

่
เป็ นหนึงเดียว
อินเดียและศรีลังกาเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้าย
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ใ

นเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดีย ไว้ อาลัยแก่
ชาวศรี ลงั กากว่า 250 คนที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดพลีชีพในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ และ
เห็นพ้ องกับผู้น�ำศรี ลงั กาในการเพิ่มความร่วมมือเพื่อต่อสู้กบั การก่อการร้ าย ในการเดิน
ทางไปต่างประเทศครัง้ แรกนับตังแต่
้ ได้ รับเลือกเป็ นนายกรัฐมนตรี สมัยที่สอง นายโมทีได้ เน้ นย� ้ำ
นโยบาย "เพื่อนบ้ านต้ องมาก่อน" ของอินเดียในระหว่างการเยือนมัลดีฟส์และศรี ลงั กา
ก่อนจะเริ่ มการเจรจาอย่างเป็ นทางการในศรี ลงั กา นายโมทีได้ ไปเยือนโบสถ์เซนต์แอนโท
นีในโคลอมโบ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในโบสถ์สามแห่งที่ตกเป็ นเป้าหมายของการวางระเบิดเมื่อวันที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดงั กล่าว เหตุระเบิด
ที่โบสถ์สามแห่งและโรงแรมหรูสามแห่งท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 258 ราย นอกจากนี ้ การโจมตีด้วย
ระเบิดพลีชีพยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของศรี ลงั กา ท�ำให้ อตุ สาหกรรมการท่อง
เที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศในมหาสมุทรอินเดียแห่งนี ้ประสบปั ญหาอย่างหนัก "ผมมัน่ ใจว่าศรี ลงั กา
จะลุกขึ ้นได้ อีกครัง้ การกระท�ำอันขลาดเขลาของผู้ก่อการร้ ายไม่สามารถเอาชนะจิตวิญญาณแห่ง
ศรี ลงั กาได้ อินเดียขอยืนหยัดเป็ นหนึง่ เดียวกับประชาชนศรี ลงั กา" นายโมทีเขียนในทวิตเตอร์ หลัง
การไปเยือนโบสถ์ดงั กล่าว
ภาพถ่ายพร้ อมข้ อความในทวิตเตอร์ แสดงภาพนายโมทีขณะพูดคุยกับนักบวชคาทอลิก และดู
ภาพของผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุโจมตีและงานบูรณะโบสถ์ โดยมีกองทัพเรือศรีลงั กาเป็ นผู้บรู ณะโบสถ์
กลุม่ รัฐอิสลามอ้ างว่าตนเป็ นผู้อยูเ่ บื ้องหลังการก่อเหตุโจมตีดงั กล่าว ซึง่ ด�ำเนินการโดยกลุม่
มุสลิมหัวรุนแรงในท้ องถิ่นที่ร้ ูจกั กันในชื่อ เนชันแนล ทาวาฮิด จามแมท ที่สาบานว่าจะจงรักภักดี
ต่อรัฐอิสลาม
นายโมทีได้ หารื อกับนายไมตรี ปาละ ศิริเสนา ประธานาธิบดีศรี ลงั กา โดยมุง่ เน้ นไปที่ความ
สัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงความมัน่ คง สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค "เนื่องจากทังศรี
้ ลงั กา
และอินเดียต่างเป็ นเหยื่อของการก่อการร้ าย ผู้น�ำทังสองขอประณามการก่
้
อการร้ ายทุกรูปแบบ
และทุกลักษณะ รวมทังตั
้ ดสินใจที่จะเพิ่มความร่วมมือในด้ านส�ำคัญนี ้" ส�ำนักประธานาธิบดีศรี
ลังการะบุในแถลงการณ์
นอกจากนี ้ นายโมทียงั ได้ เจรจากับนายมาฮินดา ราชปั กษา ผู้น�ำฝ่ ายค้ าน และผู้น�ำชนกลุม่
น้ อยชาวทมิฬ ก่อนที่จะเดินทางกลับอินเดีย นายโมทีเน้ นถึงนโยบาย "เพื่อนบ้ านต้ องมาก่อน"
ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียใต้ นบั ตังแต่
้ เข้ าด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2557 โดย
สัญญาว่าประเทศเพื่อนบ้ านจะได้ รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเป็ นล�ำดับ
แรก
อินเดียมีความกังวลเกี่ยวกับศรี ลงั กาและประเทศเพื่อนบ้ านอย่างมัลดีฟส์ ซึง่ โน้ มเอียงไปทาง
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ก�ำลังแสวงหาอิทธิพลเพิ่มในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย นายโมทีเดินทาง
มาถึงศรี ลงั กาจากมัลดีฟส์ ซึง่ นายอิบราฮิม โมฮาเหม็ด โซลีห์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของมัลดีฟส์
ได้ ให้ ค�ำมัน่ ว่าจะเพิ่มความความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับรัฐบาลอินเดียมากขึ ้นโดยการยกเลิกนโยบาย
สนับสนุนจีนของประธานาธิบดีคนก่อน
ศรี ลงั กาปล่อยเช่าท่าเรื อที่จีนสร้ าง ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั เส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางตะวันออกกับ
ตะวันตกที่คกึ คักที่สดุ ในโลกให้ แก่บริ ษัทจีนใน พ.ศ. 2560 เป็ นเวลา 99 ปี เพื่อชดใช้ การช�ำระ
คืนเงินกู้ก้อนใหญ่ที่ประเทศกู้มาสร้ างสิง่ ปลูกสร้ าง ท่าเรื อนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในแผนเส้ นทางท่าเรื อของ
รัฐบาลจีน ที่ลากยาวจากน่านน� ้ำจีนไปจนถึงอ่าวเปอร์ เซีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จีนตกลง
ให้ เงินกู้ 989 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 3 หมื่นล้ านบาท) แก่ศรี ลงั กา เพื่อสร้ างทางด่วนที่จะ
เชื่อมโยงพื ้นที่ปลูกชาในภาคกลางของประเทศเข้ ากับท่าเรื อที่ด�ำเนินการโดยจีนบริ เวณชายฝั่ งทาง
ตอนใต้ อิทธิพลของจีนในศรี ลงั กาท�ำให้ ประเทศเพื่อนบ้ านอย่างอินเดียวิตกกังวล เพราะอินเดีย
ถือว่าภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเป็ นสวนหลังบ้ านเชิงยุทธศาสตร์ ของตน
รัฐบาลศรี ลงั กาพยายามสร้ างความสมดุลระหว่างสองยักษ์ ใหญ่ในเอเชีย โดยเจ้ าหน้ าที่ศรี
ลังกาย� ้ำว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบดูแลความมัน่ คงของท่าเรื อ เพื่อบรรเทาความกลัวว่าจีนอาจใช้
ท่าเรื อดังกล่าวเป็ นศูนย์กลางทางทหาร อินเดียได้ ชว่ ยเหลือศรี ลงั กาโดยให้ ทนุ ในการก่อสร้ างบ้ าน
เรื อนและอาคารมหาวิทยาลัย รวมทังบริ
้ การรถพยาบาลฟรี ทวั่ เกาะ เพื่อหักล้ างอิทธิพลของจีน
อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ อินเดียยังขยายขอบเขตความน่าเชื่อถือ โดยพัฒนาการขนส่งทางรางและ
โครงการเกี่ยวกับน� ้ำ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
นักบวชให้ พรบริเวณนอกโบสถ์ เซนต์ เซบาสเตียน ซึ่งเป็ นหนึ่งในโบสถ์ สามแห่ งในศรีลงั กาทีต่ กเป็ นเป้ าหมายของ
การระเบิดเมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 รอยเตอร์
IPD FORUM
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เชื่อมต่ อ
การสื่ อสาร
สนธิสัญญา ความเข้ ากันได้
ด้ านการสื่ อสาร อย่ างปลอดภัย
ระหว่ างอินเดีย กับสหรัฐฯ
ช่ วยเพิม่ ความมัน่ คงระดับ
ภูมภิ าคให้ พนั ธมิตร
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เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

เ

ครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรืออินเดียและสหรัฐฯ บินคูก่ นั
เหนือมหาสมุทรอินเดียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ขณะทีเ่ รือ
พิฆาตติดอาวุธน�ำวิถขี องสหรัฐฯ แล่นผ่านน่านน� ้ำเบื ้องล่าง เป็ นครัง้
แรกนับตังแต่
้ การลงนามสนธิสญ
ั ญาความเข้ ากันได้ ด้านการสือ่ สาร
อย่างปลอดภัยใน พ.ศ. 2561 ทีพ่ นั ธมิตรทางการทหารทังสองประเทศ
้
ได้ ดำ� เนินการฝึ กสงครามปราบปรามเรือด�ำน� ้ำร่วมกัน และอุปสรรคในการ
สือ่ สารทีก่ อ่ ให้ เกิดความท้ าทายในอดีตไม่เป็ นปั ญหาอีกต่อไป
ข้ อตกลงว่าด้ วยการสื่อสาร ความเข้ ากันได้ และความมัน่ คงที่แสดง
ถึงความคืบหน้ า ซึง่ ลงนามในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ช่วยยกระดับ
การประสานงานด้ านการปฏิบตั งิ านระหว่างกองทัพอินเดียกับสหรัฐฯ
จากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนขยายกองเรื อและการส�ำรวจเข้ าสู่
มหาสมุทรอินเดียบ่อยครัง้ ขึ ้น ข้ อตกลงนี ้จะช่วยให้ พนั ธมิตรสามารถ
สื่อสารกันได้ อย่างราบรื่ นมากขึ ้น เพื่อคุ้มครองความมัน่ คงของภูมิภาค
บรรดาผู้ทรงเกียรติจากทังสองประเทศยอมรั
้
บว่า ข้ อตกลงดังกล่าว
แสดงถึงความร่วมมือด้ านกลาโหมที่คืบหน้ ามากยิ่งขึ ้น
“ความสัมพันธ์ด้านกลาโหมระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดียมีความ
แข็งแกร่งขึ ้นอย่างมากในทศวรรษที่ผา่ นมา และปั จจุบนั อินเดียเป็ น
พันธมิตรด้ านกลาโหมที่ส�ำคัญของสหรัฐฯ” นายแพทริ ก ชานาฮาน
รักษาการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนัน้ กล่าว
ในการปราศรัย ณ ที่ประชุมแชงกรี ลา่ เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562
ที่สงิ คโปร์ “เราก�ำลังเพิ่มขอบเขต ความซับซ้ อน และความถี่ของการ
มีสว่ นร่วมทางกองทัพของเรา เพื่อให้ ครอบคลุมการฝึ กซ้ อมแบบสาม
เหล่าทัพครัง้ แรกของเราในปลายปี นี ้”
ก่อนการลงนามในข้ อตกลงดังกล่าว สหรัฐฯ ต้ องน�ำอุปกรณ์
สื่อสารขันสู
้ งออกจากแพลตฟอร์ มทางทหารที่ขายให้ อินเดีย อุปสรรค
อีกประการหนึง่ คือ ความจ�ำเป็ นของสหรัฐฯ ที่จะติดตังระบบชั
้
ว่ คราว
บนเครื่ องบินและเรื อของอินเดียในระหว่างการฝึ กซ้ อมร่วมกัน เพื่อให้
กองทัพสื่อสารกันได้ จากรายงานของนิตยสารข่าวสารออนไลน์ เดอะ
ดิโพลแมต อย่างไรก็ตาม การฝึ กในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เครื่ อง
บินตรวจการณ์และลาดตระเวน พี-8 จากกองทัพเรื อทังสองประเทศ
้
ลาดตระเวนบริ เวณมหาสมุทรอินเดีย ขณะที่มีเรื อพิฆาตติดอาวุธน�ำ
วิถีของกองทัพเรื อสหรัฐฯ ยูเอสเอส สปรูแอนซ์ เข้ าร่วมการฝึ กดังกล่าว
กองทัพเรื อสหรัฐฯ ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์วา่ การฝึ กครัง้ นี ้มุง่ เน้ น
ไปที่การฝึ กสงครามปราบปรามเรื อด�ำน� ้ำ การแบ่งปั นข้ อมูล และการ
ประสานงานระหว่างเครื่ องบินกับเรื อ โดยใช้ สถานที่ใกล้ กบั เกาะดีเอโก
การ์ ซีอา
“เราประทับใจอย่างยิง่ ในความเป็ นมืออาชีพและความสามารถของ
เครื่องบินตรวจการณ์และลาดตระเวนทางทะเลของอินเดีย” น.ท. แมทธิว
ชมิดต์ แห่งกองทัพเรื อสหรัฐฯ ผู้บงั คับการเรื อยูเอสเอส สปรูแอนซ์ กล่าว
ถึงพันธมิตรทางการทหารจากอินเดีย “การฝึ กนี ้เป็ นประสบการณ์ที่ยอด
เยี่ยม อีกทังเป็
้ นโอกาสให้ เราได้ เรี ยนรู้และขัดเกลาทักษะของเรา”

หลายปี แห่ งการเจรจาต่ อรอง

รัฐบาลอินเดียยังคงมุง่ มัน่ อย่างแรงกล้ าในการรักษาเอกราชเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึง่ เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ท�ำให้ การเจรจาต่อรองใช้ เวลามากกว่า
หนึง่ ทศวรรษ ก่อนที่รัฐบาลอินเดียจะลงนามในบันทึกการแลกเปลี่ยน
การส่งก�ำลังบ�ำรุงกับสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2559 ตามรายงานของเดอะดิ
โพลแมต เมื่อทังสองประเทศเจรจาต่
้
อรองข้ อตกลงว่าด้ วยการสื่อสาร
ความเข้ ากันได้ และความมัน่ คง รัฐบาลของนายนเรนทระ โมที นายก
รัฐมนตรี อินเดีย ยืนกรานให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและบทบัญญัตหิ ลาย
ประการในข้ อตกลงมาตรฐาน
สนธิสญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ เป็ นเวลา 10 ปี แต่สามารถยกเลิกด้ วย
การแจ้ งล่วงหน้ าหกเดือน นอกจากนี ้ ข้ อตกลงดังกล่าวยังระบุด้วยว่า
สหรัฐฯ ไม่สามารถปิ ดระบบการสื่อสารที่เข้ ารหัสขณะที่ข้อตกลงนี ้มีผล
บังคับใช้ และไม่สามารถแบ่งปั นข้ อมูลที่ได้ จากแพลตฟอร์ มของอินเดีย
กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากอินเดีย มีรายงานที่
ตีพิมพ์อย่างน้ อยหนึง่ ฉบับระบุวา่ การเผชิญหน้ ากันตามแนวชายแดน
ระหว่างอินเดียกับจีนเป็ นจุดที่เปลี่ยนท่าทีของอินเดียในข้ อตกลงว่า
ด้ วยการสื่อสาร ความเข้ ากันได้ และความมัน่ คง ซึง่ เป็ นตัวอย่างของ
ประโยชน์จากการร่วมมือทางกลาโหมที่ใกล้ ชิดระหว่างอินเดียกับ
สหรัฐฯ ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 กองทัพจีนพร้ อมรถก่อสร้ างและ
อุปกรณ์ก่อสร้ างถนน ด�ำเนินการขยายถนนไปทางทิศใต้ เข้ าสูด่ อก
ลัม ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีพรมแดนติดกับหุบเขาชุมบีของทิเบตทางทิศเหนือ
หุบเขาฮาของภูฏานทางทิศตะวันออก และรัฐสิกขิมของอินเดียทางทิศ

(จากซ้ าย) นายจิม แมตทิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนั้นและ
นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศสหรัฐฯ นางซุชมา
สวาราจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศอินเดียในขณะนั้น และนางนีร์มาลา
สิ ทธารามัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดียในขณะนั้น พบปะกันทีก่ รุงนิ
วเดลี ก่ อนการลงนามในสนธิสัญญาความเข้ ากันได้ ด้านการสื่ อสารอย่ างปลอดภัยเมือ่
พ.ศ. 2561 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
IPD FORUM
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ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

"ข้ อตกลงว่ าด้ วยการสื่ อสาร ความเข้ ากันได้ และความมัน่ คง เป็ นความ
ก้ าวหน้ าครั้งประวัตศิ าสตร์ ในการเสริมสร้ างความสั มพันธ์ กบั สหรัฐฯ"

— นางนีร์มาลา สิ ทธารามัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดียในขณะนั้น

ตะวันตก แม้ ภฏู านจะอ้ างสิทธิ์ในพื ้นที่นี ้มาตังแต่
้ พ.ศ. 2504
แต่จีนก็อ้างสิทธิ์ในดอกลัมเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.
2560 ทหารอินเดียประมาณ 270 นายพร้ อมอาวุธและรถเกลี่ย
ดิน 2 คันเดินทางมาที่เมืองดอกลัมเพื่อหยุดไม่ให้ กองทัพจีนสร้ าง
ถนน หลังจากเผชิญหน้ ากันเป็ นเวลา 10 วัน ทังสองประเทศก็
้
ประกาศถอนก�ำลังทหารของตน
รายงานในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ดิ อีโคโนมิ ค ไทมส์ ใน
อินเดียระบุวา่ เหตุการณ์ครัง้ นันเป็
้ นจุดที่ท�ำให้ อินเดียเปลี่ยนมุม
มองที่มีตอ่ ความส�ำคัญของข้ อตกลงว่าด้ วยการสื่อสาร ความเข้ า
กันได้ และความมัน่ คง
นอกจากนี ้ การลงนามในข้ อตกลงดังกล่าวยังเป็ นการเพิ่ม
ความตระหนักทางทะเลให้ กบั กองทัพเรื ออินเดียอีกด้ วย ตาม
รายงานจากบริ ษัท นิวเดลี เทเลวิชนั จ�ำกัด ระบุวา่ เมื่อเรื อรบ
หรื อเครื่ องบินสหรัฐฯ ตรวจพบภัยคุกคาม ก็จะสามารถสื่อสารกับ
กองทัพเรื ออินเดียในพื ้นที่ได้ ทนั ที ผ่านการส่งข้ อมูลเข้ ารหัสจาก
กองทัพเรื อสหรัฐฯ โดยยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรื ออินเดียจะได้ รับ
การติดตังเข้
้ ากับระบบสื่อสารข้ อมูลอัตโนมัตติ ามข้ อตกลงว่าด้ วย
การสื่อสาร ความเข้ ากันได้ และความมัน่ คง ทังนี
้ ้ สหรัฐฯ อธิบาย
ว่า ระบบสื่อสารข้ อมูลอัตโนมัตเิ ป็ นกลุม่ เครื อข่ายความร่วมมือลับ
ซึง่ รองรับกองบัญชาการก�ำลังรบทัว่ โลก
การแบ่งปั นข้ อมูลอย่างทันท่วงทีไม่ใช่ประโยชน์เพียงอย่าง
เดียวของข้ อตกลงนี ้ รายงานเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ใน
หนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ออฟอิ นเดีย ระบุวา่ รัฐบาลอินเดียได้
สรุปแผนการซื ้อเครื่ องบินควบคุมระยะไกลติดอาวุธ 30 ล�ำจาก
12
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สหรัฐฯ ที่ชื่อ ซีการ์ เดียน เครื่ องบินนี ้เป็ นรุ่นดัดแปลงส�ำหรับการ
ใช้ งานทางทะเลจากเครื่ องบิน เอ็มคิว-9บี สกายการ์ เดียน ซึง่
เดินทางด้ วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และบินได้ นาน
14 ชัว่ โมงเพื่อท�ำภารกิจตรวจการณ์หรื อลาดตระเวนที่ไกลถึง
1,800 กิโลเมตรจากฐานทัพ เครื่ องบินซีการ์ เดียนจะส่งภาพไป
ยังห้ องควบคุม ซึง่ ช่วยขับเคลื่อนเครื่ องบินโดยใช้ การเชื่อมโยง
ข้ อมูลสองทาง
และการขายเครื่ องบินเพิ่มเติมอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ ใน พ.ศ.
2558 กองทัพเรื ออินเดียเปิ ดตัวฝูงบิน พี-8ไอ เนปจูน เป็ นครัง้
แรก โดยเครื่ องบินจากฝูงบินดังกล่าวเป็ นเครื่ องบินรบปราบปราม
เรื อด�ำน� ้ำ ดัดแปลงมาจาก พี-8เอ โพไซดอน ที่กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ใช้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 สหรัฐยังได้ อนุมตั กิ ารขาย
เฮลิคอปเตอร์ ลา่ เรื อด�ำน� ้ำ เอ็มเอช-60อาร์ ซีฮอว์กจ�ำนวน 24 ล�ำ
ให้ กบั อินเดียด้ วยมูลค่า 2.6 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ
7.9 หมื่นล้ านบาท) เฮลิคอปเตอร์ ดงั กล่าวซึง่ ออกแบบให้ ท�ำงาน
จากเรื อลาดตระเวน เรื อพิฆาต เรื อฟริ เกต และเรื อบรรทุกเครื่ อง
บิน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอินเดียในการสงครามผิวน� ้ำ
และการสงครามปราบปรามเรื อด�ำน� ้ำ นอกจากการล่าเรื อด�ำน� ้ำ
แล้ ว ซีฮอว์กยังสามารถท�ำให้ เรื อใช้ การไม่ได้ รวมทังด�
้ ำเนินปฏิบตั ิ
การค้ นหาและกู้ภยั ในทะเล
ก่อนการลงนามในข้ อตกลงว่าด้ วยการสื่อสาร ความเข้ ากัน
ได้ และความมัน่ คง อินเดียจัดซื ้อเครื่ องบิน ซี-17 โกลบมาสเตอร์
2 และเฮลิคอปเตอร์ โจมตี เอเอช-64 อาปาเช่ จากสหรัฐฯ มา
เรี ยบร้ อยแล้ ว

ซ้ าย: อินเดียวางแผนจัดซื้อเครื่องบินควบคุมระยะไกลติดอาวุธ ซีการ์ เดียน 30 ล�ำ
จากสหรัฐอเมริกา เจเนรัล อะตอมิกส์ แอโรนอติคลั

เครื่องบินตรวจการณ์ และลาดตระเวน พี-8เอ โพไซดอน จากกองทัพเรือสหรัฐฯ
เข้ าร่ วมการฝึ กล่ าเรือด�ำน�ำ้ กับกองทัพเรืออินเดียเมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

การแผ่ ขยายกองเรื อด�ำน�ำ้ ของจีน

กังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการปิ ดกันเส้
้ นทางที่อาจเกิด
ขึ ้น ซึง่ เรื อด�ำน� ้ำจะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเสริ มอ�ำนาจบีบบังคับ”
ตามรายงานจากนิตยสารเนชันแนลอิ นเทอเรสต์

ขณะนี ้ จีนมีกองเรื อด�ำน� ้ำขีปนาวุธที่สามารถโจมตีด้วยนิวเคลียร์
ท�ำให้ มีสมรรถภาพที่จะตอบโต้ การโจมตีที่นา่ เชื่อถือมากขึ ้น หากคลัง
นิวเคลียร์ ภาคพื ้นดินของจีนถูกโจมตี ในรายงานประจ�ำเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2561 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุวา่ ขณะนี ้กองทัพจีนได้ ขยาย
กองเรื อด�ำน� ้ำของตนให้ เป็ นเครื่ องมือขัดขวางนิวเคลียร์ ภาคพื ้นทะเล “ที่
ใช้ การได้ ”
จีนยังคงเดินหน้ าขยายคลังเรือด�ำน� ้ำต่อไป แม้ จะครอบครองกองเรือ
ขนาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคนี ้แล้ วก็ตาม ปั จจุบนั จีนมีเรือด�ำน� ้ำขีปนาวุธ
พลังงานนิวเคลียร์ 4 ล�ำ เรือด�ำน� ้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ 5 ล�ำ และเรือ
ด�ำน� ้ำโจมตีพลังงานดีเซล 47 ล�ำ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. 2563 กองเรือนี ้มีแนวโน้ มจะเพิม่ จ�ำนวนขึ ้นโดยมี
เรือด�ำน� ้ำอยูร่ ะหว่าง 69 ถึง 78 ล�ำ
สื่อต่าง ๆ ในอินเดียรายงานเมื่อ พ.ศ. 2562 ว่า เจ้ าหน้ าที่
กองทัพเรื ออินเดียเริ่ มกังวลมากขึ ้นเรื่ อย ๆ จากการที่จีนลาดตระเวน
มหาสมุทรอินเดียด้ วยเรื อด�ำน� ้ำบ่อยครัง้ การกล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าว
แก่สาธารณะครัง้ แรกเกิดขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2556 เมื่อจีนยืนยันว่าหนึง่ ใน
เรื อด�ำน� ้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ ของตนก�ำลังเดินทางผ่านมหาสมุทร
อินเดีย เพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน จากนัน้ มี
การกล่าวถึงอีกสองครัง้ ใน พ.ศ. 2561 เมื่อเรื อด�ำน� ้ำของจีนจอดเทียบ
บริ เวณท่าเรื อที่ได้ รับเงินสนับสนุนจากจีนในโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา
อินเดียต้ องพึง่ พาการค้ าขายทางทะเลเป็ นพิเศษ เนื่องจากภูมิ
ประเทศทางทิศตะวันตกมีปากีสถานและทางทิศเหนือมีเทือกเขาหิมา
ลัยปิ ดกันอยู
้ ่ ท�ำให้ ต้องน�ำเข้ าน� ้ำมันร้ อยละ 80 ผ่านทางมหาสมุทร
อินเดีย และการค้ าขายของอินเดียร้ อยละ 95 ต้ องล่องเรื อผ่านน่านน� ้ำ
เหล่านัน้ โดยมูลค่าการค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอินเดีย ส่วนจีน ซึง่ มีมลู ค่าการค้ าคิดเป็ นเกือบร้ อยละ 60 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้ องพึง่ พาการขนส่งทางทะเลร้ อยละ 85
ของมูลค่าการค้ าดังกล่าว นอกจากนี ้ การน�ำเข้ าน� ้ำมันร้ อยละ 80 ของ
จีนขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา “ด้ วยเหตุนี ้ ทังสองประเทศจึ
้
งมีความ

จ.อ. ไบรอัน นีเกิล/กองทัพเรื อสหรัฐฯ

การเผชิญความท้ าทาย

การยกระดับความร่วมมือด้ านปฏิบตั กิ ารระหว่างพันธมิตรทางการ
ทหารทังสอง
้ มีความส�ำคัญยิ่งต่อการรักษาอินโดแปซิฟิกให้ เป็ นภูมิภาค
ที่เสรี และเปิ ดกว้ าง ซึง่ เสรี ภาพในการเดินเรื อและสิทธิทางอาณาเขตได้
รับการคุ้มครอง ตามรายงานจากเอเชียน นิวส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล นาง
นีร์มาลา สิทธารามัน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมอินเดียในขณะ
นัน้ เน้ นย� ้ำถึงจุดนี ้โดยระบุวา่ “ข้ อตกลงว่าด้ วยการสื่อสาร ความเข้ ากัน
ได้ และความมัน่ คง เป็ นความก้ าวหน้ าครัง้ ประวัตศิ าสตร์ ในการเสริ ม
สร้ างความสัมพันธ์กบั สหรัฐฯ”
นายเคนเนธ จัสเตอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ�ำอินเดียระบุวา่
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวก�ำลังเติบโตในด้ านส�ำคัญอื่น ๆ รวมถึงการ
ต่อต้ านการก่อการร้ าย การค้ า และพลังงาน นายจัสเตอร์ กล่าวกับ
หอการค้ าอินโด-อเมริ กนั แห่งเกรเทอร์ ฮสู ตัน เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2562 ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ นัน้ “กินความกว้ าง
ซับซ้ อน และเต็มไปด้ วยเนื ้อหาสาระ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี
ต่าง ๆ ในโลก” “โดยครอบคลุมประเด็นทุกมิตดิ ้ านกิจการระหว่าง
ประเทศ” นายจัสเตอร์ กล่าว ตามรายงานของ เพรสทรัสต์ออฟอินเดีย
ซึง่ เป็ นส�ำนักข่าวที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
นอกจากนี ้ บริ ษัทของสหรัฐฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตรในอินเดีย ผลิต
อุปกรณ์เพื่อการป้องกันในอินเดียด้ วย นายจัสเตอร์ กล่าว
“เรายังมีซอฟต์แวร์ และเครื อข่ายแบบบูรณาการที่จ�ำเป็ นส�ำหรับการ
ป้องกันประเทศ” นายจัสเตอร์ กล่าวกับมวลชน “ความร่วมมือระหว่าง
กองทัพและข้ อตกลงทางกลาโหมกับอินเดีย รวมถึงข้ อตกลงว่าด้ วยการ
สื่อสาร ความเข้ ากันได้ และความมัน่ คง จะเพิ่มการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
ระหว่างกองทัพของเรา และท�ำให้ มนั่ ใจว่ามีการใช้ งานซอฟต์แวร์ และ
ระบบที่ทนั สมัยที่สดุ ของสหรัฐฯ ในอินเดีย” o
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ระบบเตือนภัยล่ วงหน้ ามีบทบาทส� ำคัญเพิม่ ขึน้ ในการ
ลดความเสี่ ยงระหว่ างเกิดภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ

ก

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ารเตือนภัยด้ านพายุลว่ งหน้ า การอพยพคนจ�ำนวนมาก และ
การประสานงานอย่างเหมาะสมระหว่างกองทัพและหน่วยงาน
บรรเทาทุกข์พลเรื อนต่าง ๆ ช่วยลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลงอย่างมากทัว่
ทังภู
้ มิภาคอินโดแปซิฟิก อีกทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญด้ านการช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ยิ งั ระบุวา่ การใช้ ระบบประกาศ
เตือนต่อไปเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
การอพยพที่ประสบความส�ำเร็ จครัง้ ล่าสุดในภูมิภาคนี ้ กระตุ้น
ให้ รัฐบาลหลายประเทศทบทวนความสามารถและแก้ ไขช่องว่างที่
เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเครื่ องมือพยากรณ์อากาศ
ส�ำหรับสภาพอากาศที่รุนแรง น� ้ำท่วม และภัยแล้ ง
การประสานงานและกลไกการสื่อสารที่แข็งแกร่งขึ ้นก�ำลังเจริ ญ
ก้ าวหน้ าในพื ้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ ขณะที่นกั อุตนุ ิยมวิทยาในท้ องถิ่น
ก็ท�ำงานทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากลเพื่อพัฒนาการพยากรณ์
อากาศ ความจ�ำเป็ นและการใช้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้ าเพื่อลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบตั เิ พิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ ทังภู
้ มิภาคอินโดแปซิฟิกตลอด
ช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา
การเพิม่ ขึ ้นของประชากร การพัฒนาของเมือง และการท�ำลาย สิง่
แวดล้ อม เป็ นตัวกระตุ้นทีส่ ง่ ผลกระทบให้ เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศ
รุนแรง รวมถึงพายุไซโคลน แผ่นดินไหว น� ้ำท่วม และความร้ อนรุนแรง
เงือ่ นไขเหล่านี ้ท�ำให้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้ าทีด่ ขี ึ ้น การบรรเทาภัยพิบตั ิ
แบบประสานงานกัน และการลดความเสีย่ ง ทวีความส�ำคัญขึ ้นกว่าทีเ่ คย
ระบบเตือนภัยล่วงหน้ าเป็ นวิธีที่ใช้ ระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ
เพื่อช่วยให้ ชมุ ชนเตรี ยมพร้ อมรับมือกับสภาพอากาศที่เป็ นอันตราย
ระบบดังกล่าวช่วยรักษาชีวิตและการงาน ที่ดนิ และโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตลอดจนสนับสนุนความยัง่ ยืนในระยะยาว ตามฉันทามติจากการ
ประชุมเวทีโลกว่าด้ วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ ที่จดั ขึ ้นระหว่าง
วันที่ 13 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยส�ำนักงานเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบตั แิ ห่งสหประชาชาติ ระบบดังกล่าวยังช่วยในการ
วางแผนภัยพิบตั ใิ ห้ กบั เจ้ าหน้ าที่รัฐและผู้บริ หารอีกด้ วย
องค์การสหประชาชาติและพันธมิตรด�ำเนินการริ เริ่ มใช้ ระบบเตือน
ภัยล่วงหน้ าแบบใหม่ในพื ้นที่เสี่ยงภัยทัว่ โลก เช่น ในกัมพูชา ความร่วม
มือขององค์การสหประชาชาติกบั ระบบเตือนล่วงหน้ าส�ำหรับภัยพิบตั ิ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริ กาและเอเชียมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้ ข้อมูล

เมฆด�ำทะมึนจากพายุหมุนเขต
ร้ อนฟานี เคลือ่ นผ่ านกรุงโคลัมโบ
ประเทศศรีลงั กา ขณะพายุม่ ุงหน้ าไป
ทางอินเดียและบังกลาเทศ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ด้ านสิง่ แวดล้ อมของกัมพูชา เพื่อแจ้ งให้ ประชาชนทราบได้ ดีขึ ้น ระบบ
เตือนล่วงหน้ าส�ำหรับภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ ในภูมิภาคเป็ นองค์กรระหว่าง
ประเทศและระหว่างรัฐบาลที่บริ หารโดย 12 ประเทศ ได้ แก่ บังกลาเทศ
กัมพูชา คอโมโรส อินเดีย ลาว มัลดีฟส์ มองโกเลีย ปาปั วนิวกินี
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เซเชลส์ ศรี ลงั กา และติมอร์ -เลสเต สมาชิกของระบบเตือน
ล่วงหน้ าส�ำหรับภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ ในภูมิภาคมีแผนจะแจ้ งการพยากรณ์
อากาศรายวัน รวมทังแจ้
้ งเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิแก่ประชาชน
ในท้ องถิ่น
ในท�ำนองเดียวกัน โครงการสึนามิของคณะกรรมาธิการ
สมุทรศาสตร์ ระหว่างรัฐบาลขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก จะประเมินความเสี่ยง
จากสึนามิ ใช้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า และให้ ความรู้แก่ชมุ ชนเกี่ยวกับ
มาตรการเตรี ยมพร้ อมรับมือ คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ ระหว่าง
รัฐบาลมีเครื่ องมือวัดแผ่นดินไหวแบบบรอดแบนด์มากกว่า 150 เครื่ อง
และมีสถานีระดับน� ้ำทะเลมากกว่า 100 แห่งในมหาสมุทรอินเดีย
IPD FORUM
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นายเทพาปรียา รอย นักวิทยาศาสตร์ จากองค์ กรวิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ กรม
อุตุนิยมวิทยาของอินเดีย เฝ้ าระวังพายุไซโคลนเขตร้ อนฟานีภายในส� ำนักงานที่
กรุงโกลกาตา ประเทศอินเดีย เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รอยเตอร์
ผู้โดยสารทีต่ กค้ างนอนพักภายในสถานีรถไฟอินเดีย หลังจากมีการยกเลิกรถไฟทีว่ งิ่
ระหว่ างโกลกาตากับโอริสสาก่ อนเกิดพายุไซโคลนเขตร้ อนฟานีในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 รอยเตอร์

ที่ประมวลผลข้ อมูลใกล้ เคียงกับเวลาจริ งให้ กบั ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า
ระบบเตือนภัยล่วงหน้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศ
และ "ข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อมตามเวลาจริ ง ตรวจจับกระแสที่ผิดปกติ
และท�ำการคาดคะเนที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น" ตาม
รายงานขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้ า
ของกัมพูชา "ระบบเตือนภัยล่วงหน้ าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ เกิด
การตอบสนองต่อภัยธรรมชาติและเหตุการณ์สภาพอากาศรุ นแรง
ได้ ทนั ท่วงที รวมถึงการวางแผนการพัฒนาที่ตระหนักถึงข้ อมูลความ
เสี่ยง"
ด้ วยลักษณะประเทศซึง่ เป็ นที่ราบลุม่ ที่มีพื ้นที่ต�่ำกว่าระดับน� ้ำทะเล
และชายฝั่ งทอดยาวทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี ้จึงมีความ
16
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เสี่ยงต่อสภาพอากาศรุนแรงมากขึ ้นเรื่ อย ๆ อาทิ เหตุน� ้ำท่วมใน พ.ศ.
2556 ที่กมั พูชา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 1.7 ล้ านคนต่อปี
โดยใน พ.ศ. 2559 จ�ำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ ้นเป็ นมากกว่า 2.5 ล้ านคน
ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติ
"ผลกระทบดังกล่าวสร้ างความเสียหายอย่างหนัก และผู้ที่ได้ รับผล
กระทบเป็ นอันดับแรกและร้ ายแรงที่สดุ จากพายุ น� ้ำท่วม ภัยแล้ ง ไฟป่ า
และระดับน� ้ำทะเลที่เพิ่มสูง มักเป็ นคนที่ยากจนที่สดุ และอ่อนแอที่สดุ "
นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. 2561
ศูนย์เตรี ยมความพร้ อมป้องกันภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย ซึง่ เป็ นองค์กร
ระหว่างรัฐบาลที่ท�ำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ รายงานเมื่อ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ว่าก�ำลังเร่งสร้ างเครื อข่ายระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ าข้ ามพรมแดน ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ ประเทศเพื่อนบ้ านป้อนข้ อมูล
สภาพอากาศได้ เพื่อให้ ข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้นแก่ประชากร
จ�ำนวนมากขึ ้น เมื่อพิจารณาชุมชนรอบชายแดนอินเดียกับเนปาล
ชุมชนท้ องถิ่นเหล่านี ้ตกอยูใ่ นภาวะยากจน เนื่องจากไม่มีการเตือนภัย
ล่วงหน้ าส�ำหรับน� ้ำท่วมที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้น จากรายงานเรื่ อง "ระบบเตือน
ภัยล่วงหน้ าข้ ามพรมแดนในเอเชีย" ประจ�ำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ที่เผยแพร่โดยสถาบันบรรเทาสาธารณภัยออลอินเดีย โดยรายงานระบุ
ว่ามีผ้ เู สียชีวิต 3 ใน 10 รายจากอุทกภัยข้ ามพรมแดน เนื่องจากการ
เตือนภัยล่วงหน้ าล่าช้ าหรื อไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้ าเลย จากบริ บท
ด้ านข้ อมูลภัยในเอเชียใต้ ภัยข้ ามพรมแดนก�ำลังพุง่ สูงขึ ้น
ลุม่ แม่น� ้ำโคชิและแม่น� ้ำนารายานี-กานดักในอดีตก่อให้ เกิดน� ้ำ
ท่วมบริ เวณชายแดนระหว่างอินเดียกับเนปาล คนท้ องถิ่นเรี ยกลุม่
แม่น� ้ำสองฝั่ งว่า "ความโศกเศร้ าของพิหาร" เนื่องจากมีประวัตคิ วาม
เสียหายจากน� ้ำท่วม ในปั จจุบนั กรมอุทกวิทยาและอุตนุ ิยมวิทยาของ
เนปาลที่ต้นน� ้ำ และชุมชนในรัฐพิหารของอินเดียที่ปลายน� ้ำ ได้ ร่วม
มือกันพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ าข้ ามพรมแดนที่มีประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง ตามรายงานของสถาบันบรรเทาสาธารณภัยออลอินเดีย
"การสื่อสารระหว่างชุมชนกับชุมชนมีบทบาทต่อระบบเตือนภัยล่วง
หน้ าข้ ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพและใช้ งานได้ ความพยายามนี ้ยัง
แสดงให้ เห็นว่า การสร้ างความพร้ อมรับมือให้ ชมุ ชนที่ตกอยูใ่ นความ
เสี่ยง ผ่านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั โิ ดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานอย่าง
เป็ นระบบ และให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในระบบเตือนภัยล่วงหน้ าข้ าม
พรมแดน ช่วยส่งผลให้ เกิดการมีสว่ นร่วมและการเฝ้าระวังในระดับสูงที่
ไกลเหนือเส้ นพรมแดน"
รายงานของสถาบันบรรเทาสาธารณภัยออลอินเดียระบุวา่ ความ
พยายามอื่น ๆ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการเพื่อเชื่อมโยงชุมชนต่าง ๆ
ที่ได้ รับความเดือดร้ อนจากภัยพิบตั เิ ดียวกันให้ ร่วมมือกันในแบบข้ าม
พรมแดน "ในขณะที่ความพยายามในการเสริ มสร้ างระบบเตือนภัยล่วง
หน้ าข้ ามพรมแดนมีการเติบโตค่อนข้ างมากในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา
การใช้ บทเรี ยนจากสิง่ เหล่านี ้ก็มีความส�ำคัญต่อการก้ าวไปข้ างหน้ า
ส�ำหรับเรา" รายงานของสถาบันบรรเทาสาธารณภัยออลอินเดียระบุ
"ความเชื่อมโยงที่คอ่ ยเป็ นค่อยไประหว่างระบบเตือนภัยล่วงหน้ าข้ าม
พรมแดนกับความคิดริ เริ่ มในการสร้ างความพร้ อมรับมือก�ำลังเติบโต
รวมทังมี
้ บทเรี ยนที่ดี เกิดขึ ้นจากสิง่ เหล่านี ้ในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา"
หนึง่ ในบทเรี ยนที่ดีดงั กล่าวมาจากอินเดียและบังกลาเทศเมื่อเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เมื่อพายุลกู ใหญ่ที่สดุ ลูกหนึง่ ในรอบหลายปี
พัดถล่มรัฐที่ยากไร้ ที่สดุ แห่งหนึง่ ของอินเดีย พายุไซโคลนเขตร้ อนฟานี
สร้ างความหายนะบริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งของอินเดียเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังบังกลาเทศ
จากการยกเลิกเที่ยวบินและบริ การเดินรถไฟที่หยุดชะงักลง เจ้ า
หน้ าที่ของรัฐในรัฐโอริ สสาทราบว่าภารกิจเคลื่อนย้ ายประชาชนไปยัง
พื ้นที่ปลอดภัยจะเป็ นเรื่ องท้ าทาย แต่เจ้ าหน้ าที่เหล่านันก็
้ เผชิญกับ
สถานการณ์อย่างสู้ไม่ถอย
เจ้ าหน้ าที่รัฐโอริ สสาระดมอาสาสมัคร 43,000 คนและคนงาน
ฉุกเฉินเกือบ 1,000 คน แจ้ งเตือนชุมชนผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์
ไซเรนชายฝั่ ง รถบัส เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจ และระบบกระจายเสียงตาม
สาย โดยใช้ การประกาศเตือนด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่ายและชัดเจนว่า
"พายุไซโคลนก�ำลังมา ไปที่พื ้นที่หลบภัย" รวมทังส่
้ งข้ อความ 2.6 ล้ าน
ข้ อความ ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ เดอะนิ วยอร์ กไทมส์
รัฐบาลรัฐโอริ สสาประสบความส�ำเร็จในการอพยพประชากร 1.2
ล้ านคนตามการคาดการณ์ โดยมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตอยูท่ ี่ 64 ราย
"น้ อยคนที่จะคาดหวังในประสิทธิภาพจากองค์กรประเภทนี ้" นายอภิ
จิตร สิงห์ อดีตนายทหารเรื อและหัวหน้ าโครงการริ เริ่ มนโยบายทางทะเล
ของมูลนิธิออปเซอร์ เวอร์ รี เสิร์ช ฟาวน์เดชัน ซึง่ เป็ นองค์กรวิจยั กล่าวกับ
เดอะนิ วยอร์ กไทมส์ "นี่เป็ นความส�ำเร็จครัง้ ส�ำคัญ"
บังกลาเทศอพยพประชาชนกว่า 1 ล้ านคนไปยังพื ้นที่หลบภัยได้
เช่นกัน
เมื่อสองทศวรรษที่แล้ ว พายุไซโคลนขนาดใหญ่พดั ถล่มภูมิภาค
เดียวกัน ท�ำลายหมูบ่ ้ านจนสิ ้นซาก และคร่าชีวิตคนนับพัน หลังพายุ
สงบ มีการพบร่างผู้เสียชีวิตห่างออกไปจากจุดที่อยูอ่ าศัยหลายไมล์
ตามรายงานของ ไทมส์
การท�ำลายล้ างอย่างราบคาบและภาพเหล่านันยั
้ งฝั งอยูใ่ นความ
ทรงจ�ำของเจ้ าหน้ าที่รัฐโอริ สสามาโดยตลอด
"เรามีความมุง่ มัน่ อย่างจริ งจังในเรื่ องนี ้ จะต้ องไม่มีการสูญเสียชีวิต
อีก" นายพิษณุภาดา เศรษฐี เจ้ าหน้ าที่บรรเทาสาธารณภัยพิเศษของรัฐ
โอริ สสา ซึง่ ดูแลปฏิบตั กิ ารอพยพผู้คนเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
กล่าวกับ ไทมส์ "นี่ไม่ใช่การท�ำงานแค่หนึง่ วันหรื อหนึง่ เดือน แต่เป็ นการ
ท�ำงานเป็ นเวลา 20 ปี "
หลังจากเกิดพายุไซโคลนครัง้ ใหญ่ใน พ.ศ. 2542 เจ้ าหน้ าที่ของ
อินเดียก็ได้ สร้ างพื ้นที่หลบพายุไซโคลนนับร้ อยแห่งขึ ้นตลอดแนวชายฝั่ ง
ซึง่ ยังคงยืนหยัดฝ่ ากาลเวลาและพายุมาจนถึงปั จจุบนั
"รัฐบาลมักจะท�ำงานไม่ถกู ในกรณีเช่นนี ้ แต่การระดมก�ำลังทังหมด
้
ค่อนข้ างน่าประทับใจ" นายสิงห์ อดีตนายทหารเรื อกล่าวกับ เดอะ
นิ วยอร์ กไทมส์ "การอพยพผู้คนเป็ นล้ านคนภายในสามหรื อสี่วนั พร้ อม
ทังการหาที
้
่หลบภัยและอาหารให้ ผ้ คู นเหล่านัน้ เป็ นความส�ำเร็จที่ยิ่ง
ใหญ่ที่ท�ำได้ ในเวลาอันสัน"้
รัฐโอริ สสามีระบบประชาสัมพันธ์ชมุ ชนส�ำหรับแจ้ งเตือนประชาชน
และเครื อข่ายพื ้นที่หลบพายุไซโคลน 450 แห่ง แต่ละแห่งมีคณะ
กรรมการบ�ำรุงรักษาซึง่ เป็ นเยาวชนที่ได้ รับการฝึ กอบรมการค้ นหาและ
กู้ภยั การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และการเตือนภัยไซโคลน ตามที่นายดี
ปั ก สิงห์ หัวหน้ าผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ขิ อง
ธนาคารโลกระบุ นายสิงห์กล่าวว่าธนาคารโลกช่วยสร้ างข้ อมูลข่าวกรอง

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองปูรีทางตะวันออกของรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย น�ำสมุด
หนังสื อออกมาผึง่ แดดหลังจากพายุไซโคลนเขตร้ อนฟานีผ่านพ้นไปในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เพื่อด�ำเนินการเตือนล่วงหน้ าไปทัว่ พื ้นที่ ระบบดังกล่าวมีการใช้ งานใน
รัฐโอริ สสาในช่วง 12 ปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากต�ำแหน่งที่ตงที
ั ้ ่สมุ่ เสี่ยง ท�ำให้ รัฐโอริ สสาต้ องประสบกับ
วัฏจักรพายุทกุ สองปี นายดีปัก สิงห์ กล่าว ดังนัน้ ยิ่งมีภยั พิบตั มิ าก ก็
หมายความว่ารัฐบาลของรัฐโอริ สสาจะยิ่งมีโอกาสมากขึ ้นในการเรี ยน
รู้และปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้ า ขณะที่ชมุ ชนมุง่ มัน่ ท�ำให้ การเสีย
ชีวิตเป็ นศูนย์ในช่วงที่เกิดพายุดงั กล่าว
"พายุไซโคลนหรื อสึนามิขนาดเล็กทุกครัง้ ได้ สอนวิธีการรับมือกับครัง้
ที่ใหญ่ขึ ้น" นายกริ ชาน คูมาร์ เจ้ าหน้ าที่ในเขตกอร์ ทาของรัฐบาลรัฐโอริ ส
สากล่าวกับ เดอะนิ วยอร์ กไทมส์ โดยระบุวา่ การอพยพผู้คนที่ประสบ
ความส�ำเร็จของรัฐบาลเมืองนี ้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีสว่ น
ส�ำคัญมาจากการสัง่ สมความรู้ "หากคุณไม่เรี ยนรู้จากประสบการณ์ใน
อดีต คุณก็จะจมอยูใ่ ต้ น� ้ำ" o
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การตอบโต้

จีน

กับความทะเยอทะยาน

ทางทะเลประเทศต่าง ๆ เพิ่ มความ
ร่วมมือในการตัดทอนการขยายดิน
แดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
และภัยคุกคามต่ออ�ำนาจอธิปไตย
ดร. โมฮัน มาลิก
ภาพประกอบโดยฟอรั ม
18
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ล.ร.อ. ฟิ ลปิ เอส. เดวิดสัน ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก ให้ การในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2562 ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ เข้ าควบคุมทะเลจีนใต้ อย่าง
มีประสิทธิผลผ่านการขยายก�ำลังทหารในภูมิภาค ซึง่ รวมถึงฐานทัพบน
เกาะลับและการก่อสร้ างเกาะเทียม พล.ร.อ. เดวิดสัน กล่าวกับคณะ
กรรมาธิการทางทหารของวุฒิสภาสหรัฐฯ ว่า "โดยสรุปแล้ ว ขณะนี ้จีน
สามารถควบคุมทะเลจีนใต้ ได้ ในทุกสถานการณ์ที่เว้ นว่างสงครามกับ
สหรัฐฯ
ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา กองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีนยังคงท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของนาย
สี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในการฟื น้ ฟู "สิทธิอนั ชอบธรรมและสิทธิตาม
ประวัตศิ าสตร์ ของจีนในฐานะมหาอ�ำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ "
ในขณะที่กองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก�ำลังจัด
ก�ำลังทางทหารเข้ าประจ�ำการบนเกาะที่เรี ยกว่าเกาะแห่งแรกของหมู่
เกาะส�ำคัญที่ยื่นออกมาจากชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียตะวัน
ออก และรวมถึงพื ้นที่ที่ทอดยาวข้ ามทะเลจีนใต้ รัฐบาลจีนก็ก�ำลังเข้ า
ซื ้อรัฐที่เป็ นเกาะเล็ก ๆ ในหมูเ่ กาะยุทธศาสตร์ แห่งที่สองที่ทอดยาว
จากญี่ปนผ่
ุ่ านเกาะมาเรี ยนาและไมโครนีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึง่
ภายใน พ.ศ. 2563 คาดว่าจีนจะมีกองเรื อและเรื อด�ำน� ้ำที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก โดยเกือบสองในสามของท่าเรื อหลัก 50 แห่งทัว่ โลกเป็ นของจีน
หรื อรับการลงทุนบางส่วนจากจีน จีนยังคงด�ำเนินการซื ้อฐานทัพเพื่อ
เสริ มสร้ างความสามารถนอกชายฝั่ งเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์และ
เชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดก�ำลังเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเอกชน กอง
ก�ำลังพลเรื อน และจัดหาอาวุธให้ กบั ประเทศต่าง ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามแนว
ยุทธศาสตร์ ของเส้ นทางเดินเรื อและจุดเชื่อมต่อทางทะเล
การค้ นหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็ นเชื ้อเพลิงให้ แก่อตุ สาหกรรม
และการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ ค้ นหาตลาดต่างประเทศเพื่อ
ถ่ายเทสินค้ าที่ผลิต และค้ นหาฐานกระจายก�ำลังพลเพื่อเข้ าถึงและ
ป้องกัน ซึง่ ทังสองจุ
้
ดประสงค์นี ้เป็ นแรงผลักดันชันดี
้ ส�ำหรับยุทธศาสตร์
ทางทะเลที่ก�ำลังพัฒนาของรัฐบาลจีน ไม่มีอ�ำนาจอื่นใดเทียบได้ กบั
ความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของจีนอีกแล้ ว โดยการอ้ างสิทธิ์เกือบ

ร้ อยละ 90 ของทะเลจีนใต้ และ
ทรัพยากรว่าเป็ นของตนแต่เพียงผู้
เดียวนี ้อาจเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ น ขณะ
นี ้ จีนอ้ างตนว่าเป็ น "รัฐใกล้ อาร์ กติก"
และอธิบายถึงทรัพยากรของอาร์ กติก
ว่าเป็ น "สาธารณประโยชน์ของ
มนุษยชาติ" ซึง่ ต้ องแบ่งปั นกัน

เรือของกองทัพเรืออินเดีย ญีป่ ุ่ น
ฟิ ลิปปิ นส์ และสหรัฐฯ แล่ นเป็ น
ขบวนเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562 เครือข่ ายความมัน่ คง
พหุภาคีใหม่ กำ� ลังก่ อตัวเพือ่ ปกป้ อง
อินโดแปซิฟิกทีเ่ สรีและเปิ ดกว้ าง
รอยเตอร์

ยุทธศาสตร์ สองมหาสมุทรของจีน

ยุทธศาสตร์ ทางทะเลของจีนเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของแผนหนึง่ แถบ
หนึง่ เส้ นทางอันเป็ นเอกลักษณ์ของนายสี ซึง่ ได้ รับแรงบันดาลใจจาก
เซอร์ ฮาลฟอร์ ด แมคคินเดอร์ นักคิดด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ 19
และนายอัลเฟรด เทเยอร์ มาฮาน นักยุทธศาสตร์ ทางทะเล โครงการ
หนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางก่อเกิดเป็ นเส้ นทางการขนส่งทางบกและการค้ า
ทัว่ ทังมหาทวี
้
ปยูเรเซีย รวมทังพั
้ ฒนาเครื อข่ายท่าเรื อริ มทะเลเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในการควบคุมทรัพยากรและตลาด โดยเครื อข่ายทาง
ทะเลนี ้ถือเป็ นจุดสูงสุดของยุทธศาสตร์ สองมหาสมุทรของกองทัพเรื อก
องทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
จีนพยายามครอบครองมหาสมุทรแปซิฟิกและกลายเป็ น
มหาอ�ำนาจครองมหาสมุทรอินเดีย เช่น นายหยิ่น จัว พล.ร.ต. ผู้
เกษี ยณแล้ ว ได้ เรี ยกร้ องให้ สร้ าง "เรื อบรรทุกเครื่ องบินอย่างน้ อยห้ า
ถึงหกล�ำ" เพื่อคงไว้ ซงึ่ "กองเรื อบรรทุกเครื่ องบินสองกองในมหาสมุทร
แปซิฟิกตะวันตกและอีกสองกองในมหาสมุทรอินเดีย"
ส�ำหรับรัฐบาลจีนแล้ ว เส้ นทางรถไฟและท่อส่งน� ้ำมันระหว่างซิน
เจียงกับกวาดาร์ รวมถึงเส้ นทางรถไฟและท่อส่งน� ้ำมันระหว่างคุนหมิง
กับเจาะพยู ถือเป็ นเส้ นเลือดที่ส�ำคัญที่สดุ สองสายของโครงการหนึง่
แถบหนึง่ เส้ นทาง เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงมหาสมุทรอินเดียและช่วยให้
รัฐบาลจีนหมดกังวลเรื่ องความเสี่ยงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายการค้ า
และทรัพยากรพลังงานผ่านช่องแคบมะละกา ภายใต้ หลักกลาโหมทาง
โพ้ นทะเลของจีน นักยุทธศาสตร์ หลายคนของกองทัพเรื อกองทัพปลด
ปล่อยประชาชนจีนมองว่า ปากีสถานและพม่าเป็ น "ชายฝั่ งตะวันตก
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ตัวเลือก
ทีด่ กี ว่ า

แผนหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้ นทางของจีน
ออสเตรเลีย: การขยายพันธมิตรด้านความมัน่ คง

ออสเตรเลียแสดงความกังวลเรื่ องที่สาธารณรัฐประชาชนจีน "วางกับ
ดักหนี้ตอ่ ประเทศเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยโครงการ "ขีช่ า้ ง
จับตัก๊ แตน" รัฐบาลออสเตรเลียด�ำเนินขั้นตอนเพือ่ ให้ได้สิทธิ์เหนือ
รัฐบาลจีนในการสร้างสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงจากหมูเ่ กาะโซโลมอน
ไปยังปาปัวนิวกินีและออสเตรเลีย อีกทั้งยังสร้างฐานทัพเรื อในปาปัว
นิวกินี วานูอาตู และที่คา่ ยแบล็กร็อกในฟิ จิ ออสเตรเลียได้เพิม่ ความช่วย
เหลือและการมีส่วนร่ วมทางการทูตกับประเทศในหมูเ่ กาะดังกล่าว โดย
จัดสรรเงินกูโ้ ครงสร้างพื้นฐานและเงินทุนสนับสนุนจ�ำนวน 2.18 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.5 หมืน่ ล้านบาท) โดยออสเตรเลียและ
สหรัฐฯ ก�ำลังร่ วมกันสร้างฐานทัพเรื อมานัสในปาปัวนิวกินี ความร่ วม
มือทางทะเล (ผ่านการซ้อมรบและลาดตระเวนร่ วมทางเรื อ) กับฝรั่งเศส
อินเดีย อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ สหราชอาณาจักร และเวียดนาม ก็
เพิม่ ขึ้นเช่นกัน

สหภาพยุโรป: ต่อต้านการเชื่อมโยงของจีน

การขยายตัวทางทะเลและความพยายามที่จะสร้างอาณาจักรของ
"เศรษฐกิจที่ลอ้ มรอบด้วยเอกสิทธิ์" ของจีนก�ำลังน�ำอดีตกองทัพเรื อ
แห่งจักรวรรดิยโุ รปอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษกลับสู่เอเชีย เพือ่ ปกป้ อง
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุน
จากอดีตอาณานิคมของประเทศเหล่านั้น (ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย
และเวียดนาม) ใน พ.ศ. 2561 เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปจ�ำนวน

ของจีน" เพื่อปกปิ ดช่องโหว่เชิงยุทธศาสตร์ ในช่องแคบมะละกา
นอกจากนี ้ รัฐบาลจีนก�ำลังสร้ างกองก�ำลังส�ำรวจทางทะเล โดย
มีเป้าหมายในการต่อสู้และปฏิบตั กิ ารสงครามสะเทินน� ้ำสะเทินบกที่
ห่างไกลจากชายฝั่ งของตน เห็นได้ ชดั ว่า รัฐบาลจีนต้ องการส่งสารว่า
ประเทศต่าง ๆ ในเส้ นทางทางทะเลที่ได้ รับข้ อเสนอควรหันมาเข้ ากับจีน
โดยให้ ค�ำมัน่ ว่าจะมีเครื อข่ายท่าเรื อ ทางรถไฟ และเมืองชายฝั่ งที่เชื่อม
โยงจีนกับเอเชีย แอฟริ กา และยุโรป เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความมัน่ คงทางทหาร อีกทังจี
้ นจะไม่ยอมทนต่อการคัดค้ านใด ๆ ใน
การขยายอิทธิพลของรัฐบาลจีน

ความพ่ ายแพ้ ของ

แผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เซียร์ราลีโอน: โครงการสนามบินถูกยกเลิก
ฮังการี และเซอร์เบีย:รถไฟความเร็วสูงตกอยูใ่ นความไม่แน่นอน
มอนเตเนโกร: เส้นทางสู่เซอร์เบียไม่แล้วเสร็จ
จิบตู ี: สนามบินจากทุนจีนที่สูญเปล่า
เคนยา: จีนระงับการก่อสร้างทางรถไฟแอฟริ กาตะวันออกในไนโรบี
แทนซาเนีย: ท่าเรื อบากาโมโยต้องเจรจาต่อรองใหม่
ซิมบับเว: จีนผิดค�ำพูดเรื่ องการมอบทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
คาซัคสถาน: การก่อสร้างรถไฟรางเบามูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 6.5 หมืน่ ล้านบาท) ได้หยุดลง
9. คีร์กีซสถาน: การเปลี่ยนเส้นทางทางรถไฟระหว่างจีนกับอุซเบกิ
สถาน
2
3

หญิงชาวปาปัวนิวกินีสวมกอดนายสก็อตต์ มอร์ ริสัน นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลีย ในพิธีเปิ ดอาคารหลังใหม่ ทมี่ หาวิทยาลัยปาปัวนิวกินี โดยประเทศ
ดังกล่ าวได้ รับการสนับสนุนจากออสเตรเลีย หลังจากเวทีประชุมความร่ วม
มือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกในเมืองพอร์ ตมอร์ สบี ประเทศปาปัวนิวกินี ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

4

1
5
6

20
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7

(ต่อจาก ตัวเลือกทีด่ กี ว่าแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน)

กลลวงกับดักการลงทุนของจีน

เนื่องจากการมีบทบาทใหม่ที่ส�ำคัญเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ ของ
ห่วงโซ่อปุ ทาน ท�ำให้ ประเทศใหญ่ ๆ ก�ำลังแย่งชิงอิทธิพลเหนือตลาด
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการพาณิชย์ที่ส�ำคัญทัว่ อินโดแปซิฟิก
ในทางการค้ าและการพาณิชย์ ประเทศส่วนใหญ่ไม่เลือกเข้ าฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง่ แต่จะเข้ ากับทุกฝ่ าย ส�ำหรับประเทศที่ต้องการสร้ างโรงงาน
โรงเรี ยน ถนน และท่าเรื อ ตามที่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศ
ก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่ท�ำ เงินทุนและข้ อเสนอด้ านวิศวกรรมของจีน
ก�ำลังเป็ นสิง่ ล่อใจ ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจของจีนยังเปิ ดโอกาสแก่
ประเทศเล็ก ๆ ให้ มีบาทบาททางอ�ำนาจที่ส�ำคัญต่อกันเพื่อผลประโยชน์
10. ปากีสถาน:การเจรจาต่อรองใหม่สำ� หรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ระหว่างจีนกับปากีสถาน เพือ่ หลีกเลีย่ งกับดักหนี้
11. ปากีสถาน: จีนถอนตัวออกจากโครงการเขือ่ นไดอาเมอร์บาชา
12. ศรี ลงั กาและมัลดีฟส์: เสียสเถียรภาพจากหนี้
13. ศรี ลงั กา: ท่าเรื อฮัมบันโตตาตกเป็ นของผูป้ ระกอบการชาวจีน
14. เนปาล: สัญญาโครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำบูดีกานดากีถกู ยกเลิก
15. บังกลาเทศ: ส่งมอบโครงการท่าเรื อให้ญปี่ นเนื
ุ่ ่องจากการทุจริ ต
จากจีน
16. พม่า: ปรับลดโครงการท่าเรื อเจาะพยูลง 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 2.2 แสนล้านบาท)
17. พม่า:ยกเลิกโรงกลัน่ น�้ำมันทวาย
18. ไทย: ความล่าช้าอย่างต่อเนื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูง
19. มาเลเซีย: ประเมินมูลค่าโครงการต่าง ๆ ใหม่ ซึ่งรวมเป็ น 2.3 หมืน่
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.9 ล้านล้านบาท)
8
9

จีน

11
10

14

15
16
17

12

13

18

19

27 จาก 28 รายในกรุ งปักกิ่ง ยกเว้นจากฮังการี ได้ประณามว่า แผน
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไม่สอดคล้องกับ "มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสภาพ
แวดล้อมหรื อแรงงาน" ขัดขวางการค้าเสรี และไม่เป็ นธรรม รวมทั้งสร้าง
ความได้เปรี ยบที่ไม่เป็ นธรรมให้แก่รัฐวิสาหกิจของจีน สหภาพยุโรป
เห็นว่ารัฐบาลจีนก�ำลังด�ำเนินการยุทธศาสตร์ "แบ่งแยกและครอบง�ำ" ดัง
ที่เห็นได้จากสหภาพ 16+1 ซึ่งน�ำโดยจีน (การประชุมสุดยอดระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวัน
ออก เช่น สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี และเซอร์เบีย) ซึ่งท�ำให้ความแน่นแฟ้ น
ของสหภาพยุโรปและความเป็ นเอกภาพในภูมภิ าคอ่อนแอลง รัฐบาล
จีนประสบความส�ำเร็จในการล่อลวงประเทศขนาดเล็กในยุโรปใต้และ
ยุโรปกลาง (เช่น ออสเตรี ย กรี ซ ฮังการี อิตาลี โปรตุเกส และเซอร์เบีย)
เข้าสู่วงโคจรของแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งกระตุน้ ให้สหภาพยุโรป
เรี ยกร้องการยืนหยัดต่อต้านจีนมากยิง่ ขึ้น เพือ่ รับมือกับความกังวลที่มา
พร้อมกับการค้า เทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางภูมศิ าสตร์ ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 เป็ นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปตราหน้าจีนว่าเป็ น "คูแ่ ข่งทาง
เศรษฐกิจ" และ "ศัตรู ตวั ยงที่ส่งเสริ มรู ปแบบการปกครองทางเลือก" โดย
สหภาพยุโรปได้เสนอแผนการเชื่อมโยงที่ยง่ั ยืนระหว่างยุโรปกับเอเชีย
มูลค่า 3 แสนล้านยูโร (ประมาณ 10 ล้านล้านบาท) ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
ถึง พ.ศ. 2570 ส�ำหรับนักลงทุนเพือ่ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน

อินเดีย:ท�ำอย่างตะวันออก มองอย่างตะวันตก น�ำมาซึ่ง
แผนการเติบโตทีม่ นั่ คง

ที่มา: ดร. โมฮัน มาลิก

อินเดียศัตรู เก่าแก่ในเอเชียของจีน เป็ นประเทศใหญ่เพียงประเทศเดียว
ที่คว�ำ่ บาตรเวทีประชุมแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนเมือ่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และอีกครั้งเมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดย
รัฐบาลอินเดียเบาใจที่ความกังวลเริ่ มแรกของอินเดียหลายประการเกี่ยว
กับความอยูร่ อดและความยัง่ ยืนของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไม่
เพียงได้รับการพิสูจน์ แต่ยงั เกิดเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากประเทศอืน่ ๆ
อีกด้วย ซึ่งหลายประเทศ เช่น พม่า มาเลเซีย มัลดีฟส์ ปากีสถาน เซียร์
ราลีโอน ศรี ลงั กา และไทย ได้ยกเลิกหรื อต่อรองสัญญาใหม่กบั บริ ษทั
จีนในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากรัฐบาลจีนปฏิเสธที่จะตอบข้อ
กังวลของอินเดียเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจระหว่างจีนกับปากีสถาน ซึ่ง
ผ่านดินแดนที่มขี อ้ พิพาทอย่างแคชเมียร์ และถูกมองว่าเป็ นบ่อนท�ำลาย
อ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของอินเดีย รัฐบาลอินเดียจึง
ยังคงยืนหยัดต่อต้านระเบียงเศรษฐกิจระหว่างจีนกับปากีสถาน อย่างไร
ก็ตาม อินเดียสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
ที่เชื่อมต่ออินเดียกับพม่าและไทย (ผ่านทางหลวงสายอินเดีย-เมียนมาร์ไทย โครงการขนส่งมวลชนต่อเนื่องหลายรู ปแบบคาลาดาน และท่าเรื อ
ในบังกลาเทศและพม่า) ในด้านตะวันตก อินเดียสร้างระเบียงการค้าและ
การขนส่ง (ทางรถไฟและท่าเรื อ) กับอัฟกานิสถานผ่านทางชาบาฮาร์ใน
อิหร่ าน มีรายงานว่า อินเดียได้ทมุ่ ทุนให้สินเชื่อและเงินช่วยเหลือจ�ำนวน
2.5 หมืน่ ล้านเหรี ยญสหรัฐถึง 3 หมืน่ ล้านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ
7.5 ล้านล้านบาทถึง 9 ล้านล้านบาท) แก่ประเทศเพือ่ นบ้านที่ไกลออก
ไปในแอฟริ กาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมอบวิสยั ทัศน์ทางเลือก
ให้เครื อข่ายท่าเรื อริ มทะเลของจีนด้วยโครงการความมัน่ คงและการเจริ ญ
อ่านต่อทีห่ น้า 22
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(ตัวเลือกทีด่ กี ว่าแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ต่อจากหน้า 22)

เติบโตส�ำหรับทุกภูมภิ าค โดยประกาศว่า "ความรับผิดชอบต่อสันติภาพ
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความมัน่ คงเป็ นความรับผิดชอบของผูท้ ี่อาศัยอยู่
ในมหาสมุทรอินเดีย" นี่ไม่ได้เป็ นเพียงการโต้กลับส�ำนวน "เอเชียเพือ่
ชาวเอเชีย" ของนายสี แต่ยงั เป็ นความพยายามที่จะรื้ อฟื้ นเส้นทางการ
ค้าโบราณของอินเดียและการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทัว่ ทั้งภูมภิ าค
มหาสมุทรอินเดียอีกด้วย ส่วนด้านการทหาร เครื อข่ายทางทะเลของ
รัฐบาลจีนได้กระตุน้ ให้กองทัพเรื ออินเดียเปิ ดเผยยุทธศาสตร์สามง่าม
ได้แก่ การเสริ มก�ำลังการป้ องกันในมหาสมุทรอินเดียโดยได้รับสิทธิ
พิเศษในการเข้าถึงฐานในอินโดนีเซีย อิหร่ าน มาดากัสการ์ มอริ เชียส
โอมาน เรอูนียง และเซเชลส์ การด�ำเนินการฝึ กซ้อมร่ วมทางเรื อในทะเล
ตะวันออกและใต้ของจีน และการเริ่ มการขยายก�ำลังของกองทัพเรื อ
ด้วยความทะเยอทะยาน (จากเรื อประเภท 138 ไปจนถึง 212 ที่มเี รื อ
บรรทุกเครื่ องบิน 3 ล�ำและเรื อด�ำน�้ำโจมตี 24 ล�ำภายใน พ.ศ. 2573)
ในขณะที่กองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนแล่นลงใต้
ไปยังมหาสมุทรอินเดีย กองทัพเรื อของอินเดียก็กำ� ลังมุง่ ไปทางตะวัน
ออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้น เมือ่ ต้องเผชิญการแสดงตนที่ขยายตัว
เพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ของรัฐบาลจีนรอบอินเดีย อินเดียก�ำลังเอนเอียงไปทาง
สหรัฐอเมริ กา ญีป่ นุ่ และประเทศอืน่ ที่มคี วามคิดคล้ายกันด้วยท่าทีเป็ นก
ลางโดยไม่มกี ารยัว่ ยุตอ่ จีน

อินโดนีเซีย: การเป็ นศูนย์กลางทางทะเลระดับโลก

ค�ำวิจารณ์ของนายมาฮาดีร์ โมฮามัด ผูน้ ำ� มาเลเซียที่วา่ แผนหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทางของจีนเป็ น "ลัทธิจกั รวรรดินิยมแบบใหม่" ควบคูไ่ ปกับข้อ
พิพาททางทะเลที่ยงั ไม่ได้ขอ้ ยุติในทะเลจีนใต้ จนเกิดการตักเตือนทาง
ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้วา่ นายโจโก วิโดโด ผูน้ ำ� อินโดนีเซีย
ได้พยายามลดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนในการเลือกตั้งเมือ่
เร็ว ๆ นี้ แต่เขาจะยังคงยืนหยัดในการดึงดูดเงินทุนจีนเพือ่ การพัฒนา
ต่อไป ในขณะเดียวกันก็เสริ มการป้ องกันรอบหมูเ่ กาะนาตูนาเพือ่ ต่อ
ต้านการรุ กรานและการประมงผิดกฎหมายของจีนไปด้วย โดยรัฐบาล
อินโดนีเซียได้เสนอแผนการที่จะท�ำให้อนิ โดนีเซียเป็ น "ศูนย์กลางทาง
ทะเลของโลก" เนื่องด้วยที่ต้งั ของประเทศซึ่งเป็ นหัวใจหลักของรัฐ
อินโดแปซิฟิกอย่างแท้จริ ง ในขณะที่จีนยังคงขยายกิจการทางทะเลใน
มหาสมุทรอินเดียตะวันออก ไตรภาคีทางทะเลระหว่างอินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย และอินเดีย ที่กอ่ ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2557 หลังจากการซ้อม
รบทางทะเลครั้งแรกของกองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนใน
ช่องแคบซุนดา อาจมีบทบาทมากขึ้นในฐานะกลุม่ เคลือ่ นไหว โดยความ
กังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของกองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชน
จีนได้ผลักดันให้รัฐบาลอินโดนีเซียและรัฐบาลอินเดียร่ วมมือกับ
โครงการพัฒนาท่าเรื อซาบังแล้ว

ญีป่ น:
ุ่ การขยายความร่ วมมือและระเบียงการเติบโต
ระหว่างเอเชียและแอฟริกา

แม้จะมีการโฆษณาเกินจริ งเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศของจีน
แต่ญปี่ นก็
ุ่ ยงั คงเป็ นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเป็ นเจ้าหนี้สากลที่ใหญ่กว่า ในการโต้กลับแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้น
ทางของจีน ญีป่ นได้
ุ่ ประกาศขยายความร่ วมมือมูลค่า 2.1 แสนล้าน
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ของแต่ละรัฐอีกด้ วย ส�ำหรับประเทศที่มีความขัดแย้ งด้ วยระบอบ
เผด็จการซึง่ ไม่สามารถรับเงินทุนจากสถาบันการเงินทัว่ โลก การช่วย
เหลือและการลงทุนจากจีนคือทางออก
การหลอมรวมหน่วยงานรัฐและบรรษัทในระบอบเผด็จการของจีน
ช่วยให้ รัฐบาลจีนสามารถบริหารจัดการกองทุนในลักษณะทีป่ ระเทศ
ประชาธิปไตยมักท�ำไม่ได้ รัฐวิสาหกิจทีม่ เี งินสดจ�ำนวนมากของ
จีน ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารจีนและหน่วยงานรัฐบาลอืน่ ๆ
สามารถเลีย่ งปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน รวม
ทังบรรทั
้
ดฐานสากลอืน่ ๆ ซึง่ แม้ มเี จตนาดี แต่มกั ยืดเวลาการก่อสร้ าง
และเพิม่ ต้ นทุน หนังสือพิมพ์ เซาธ์ ไชน่ามอร์ น่ิงโพสต์ รายงานเมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 ว่า ผู้ประกอบการจีนลงทุนมากกว่า 9 หมืน่ ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 7.7 ล้ านล้ านบาท) ในประเทศทีอ่ ยูใ่ นแผน
หนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางระหว่าง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 เนือ่ งด้ วย
เอเชียและแอฟริกามีความต้ องการด้ านการ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างมาก เป้าหมาย
ด้ านการเชือ่ มต่อของแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ น
ทางจึงดูเหมือนจะสอดคล้ องกับแผนการเชือ่ ม
ต่อในระดับภูมภิ าคเป็ นอย่างดี ส�ำนักข่าวของ
รัฐอย่างซินหัวระบุวา่ ณ เดือนเมษายน พ.ศ.
2562 ว่า จีนได้ ลงนามข้ อตกลงความร่วม
มือ 173 ฉบับกับ 125 ประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ 29 องค์กร
การทูตด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานมีบทบาท
ต่อจุดแข็งของจีน ขณะเดียวกันก็ชว่ ยให้ จีน
ปรับทวีปยูเรเซียและก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายการ
ท�ำให้ เงินหยวนเป็ นสกุลเงินสากล โดยแทรก
ตัวในฐานะผู้เฝ้าประตูที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ของ
เครื อข่ายโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกิดขึ ้นใหม่
ในภูมิภาคนี ้ รัฐบาลจีนยังหวังที่จะล่อลวง
ประเทศต่าง ๆ ให้ เข้ าสูว่ งโคจรของจีนและ
คลายความเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐฯ ซึง่ หาก
ด�ำเนินแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางส�ำเร็ จจะท�ำให้ จีนเข้ าถึงทรัพยากร
ช่วยในการส่งออกก�ำลังผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรม และสร้ างความ
มัน่ คงต่อการแสดงยุทธศาสตร์ แนวหน้ าเพื่อแผ่พลังอ�ำนาจ

ความเสี ยหายจากหลักประกัน

แม้ หลายประเทศที่มงุ่ สร้ างการเติบโตทางเศรษฐกิจก�ำลังเอนเอียงไปหา
รัฐบาลจีน แต่บางประเทศกลับรู้สกึ ไม่สบายใจมากขึ ้นกับสิง่ ที่มองว่า
เป็ น "การทูตในยุคอาณานิคมใหม่" ของรัฐบาลจีน ซึง่ มักลงเอยด้ วยการ
เป็ นหนี ้ หนังสือรับสภาพหนี ้ และการลวงให้ ตดิ กับดักเชิงยุทธศาสตร์ ใน
รูปแบบการครอบง�ำของจีนในระยะยาว การแสวงหาทรัพยากร ตลาด
ฐานทัพ และลัทธิพาณิชยนิยมในต่างประเทศของจีนในขณะนี ้ ก่อให้
เกิดการคัดค้ านรุนแรงต่ออ�ำนาจอธิปไตยและอิสรภาพของประเทศ
ขนาดเล็กและอ่อนแอในเอเชีย แอฟริ กา รวมถึงลาตินอเมริ กา เช่นเดียว
กับการแสวงหาอ�ำนาจด้ านอุตสาหกรรมของยุโรปเพื่อทรัพยากร ตลาด
และฐานทัพที่น�ำไปสูก่ ารล่าอาณานิคมของเอเชีย แอฟริ กา และลาติน
อเมริ กาช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 บางโครงการในแผนหนึง่ แถบหนึง่

เส้ นทางได้ ตดั ผ่านดินแดนและน่านน� ้ำที่เป็ นข้ อพิพาท กลายเป็ นบ่อน
ท�ำลายบูรณภาพของดินแดนและอธิปไตย
การพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์ ของจีนก็เพื่อให้ มีจดุ ยืนเชิง
ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานจ�ำนวนมาก
ไม่ใช่เพื่อเศรษฐกิจที่ดี ด้ วยเหตุนี ้ การด�ำเนินการเหล่านี ้จึงมักจะล้ ม
เหลวในการสร้ างรายได้ หากแต่เป็ น "โครงการขี่ช้างจับตัก๊ แตน" ที่
ท�ำให้ ประเทศเจ้ าบ้ านมีหนี ้สินอย่างหนักหน่วง ยิ่งหนี ้สินมากขึ ้นเท่าใด
รัฐบาลจีนก็ยิ่งมีอ�ำนาจเจรจาต่อรองกรรมสิทธิ์ผกู ขาดหรื อการเข้ าถึงที่
ดิน ทรัพยากร ท่าเรื อ และสนามบินมากขึ ้นเท่านัน้
นอกจากนี ้ รัฐวิสาหกิจของจีนยังกู้เงินจากธนาคารแห่งชาติจีน
ด้ วยสกุลเหริ นหมินปี ห้ รื อหยวน เพื่อสร้ างโครงการด้ วยแรงงานและ
เทคโนโลยีของจีนในประเทศที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจุดยุทธศาสตร์ ด้วยเงินกู้ใน
อัตราดอกเบี ้ยสูงถึงร้ อยละ 4 ถึงร้ อยละ 6 และหวังให้ ประเทศเจ้ า

(ต่อจาก ตัวเลือกทีด่ กี ว่าแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน)

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ น ต้ อนรับนางอองซาน ซู จี ผู้น�ำพม่ า ก่ อน
การประชุ มผู้น�ำกรอบความร่ วมมือลุ่มน�ำ้ โขงกับญีป่ ุ่ นทีก่ รุงโตเกียว เมือ่ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งนายอาเบะและนางซู จี รวมถึงผู้น�ำอีกสี่ คนของประเทศ
ลุ่มแม่ น�ำ้ โขง ได้ ตกลงร่ วมมือกันในด้ านการเชื่อมโยงและโครงสร้ างพืน้ ฐานทีม่ ี
คุณภาพในภูมภิ าค รอยเตอร์

บ้ านจ่ายเงินคืนเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ โดยรัฐบาลจีนมักจะมองหาที่มนั่ ใน
ต่างประเทศ (สัญญาเช่า 50 ถึง 99 ปี ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ
75 ถึงร้ อยละ 85) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ สินทรัพย์ และประชาชน
ของจีนเอง รวมถึงการแผ่อ�ำนาจในต่างประเทศ อย่างในกรณีของศรี
ลังกาและจิบตู ี การครอบง�ำทางเศรษฐกิจของจีนส่งผลให้ เกิดการสูญ
เสียอ�ำนาจอธิปไตยเหนือสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ ของประเทศเจ้ า
บ้ าน รวมถึงท่าเรื อ สนามบิน และโครงสร้ างพื ้นฐานที่ส�ำคัญ เช่น ยูดีจี
บริ ษัทหนึง่ ของจีน ควบคุมชายฝั่ งกัมพูชาเกือบร้ อยละ 20 ในสัญญา
เช่า 99 ปี ท�ำให้ นายกาเร็ธ อีแวนส์ อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศของออสเตรเลีย กล่าวถึงกัมพูชาว่าเป็ น "บริ ษัทในเครื อของ

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 63 ล้านล้านบาท) ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มคี ณ
ุ ภาพและมีอตั ราดอกเบี้ยต�่ำมาก (ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 เมือ่ เทียบ
กับอัตราดอกเบี้ยของจีนที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6) โดยเป็ นการให้เงิน
สนับสนุนผ่านธนาคารพัฒนาเอเชีย ญีป่ นก�
ุ่ ำลังเพิม่ การช่วยเหลือและ
การลงทุนในการสร้างระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกถึงตะวันตก นัน่
คือ จากเวียดนามถึงพม่า เพือ่ แข่งขันกับทางรถไฟสายสายเหนือถึงใต้
ของจีนซึ่งทอดไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ หน่วยงาน
ความร่ วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นก�
ุ่ ำลังให้เงินสนับสนุนที่สำ� คัญ
แก่ทา่ เรื อในบังกลาเทศ พม่า จิบตู ี เคนยา อินเดีย มาดากัสการ์ โมซัมบิก
และโอมาน ญีป่ นตั
ุ่ ้งฐานทัพแรกในต่างประเทศหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ในจิบตู ี ซึ่งเนิ่นนานก่อนที่รัฐบาลจีนจะเริ่ มก�ำหนดการแสดงตน
ในทะเลแดง นอกจากนี้ รัฐบาลญีป่ นได้
ุ่ เปิ ดตัวระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง
เอเชียกับแอฟริ กา รวมถึงการเป็ นพันธมิตรทางการค้าขั้นสูงกับอินเดีย
อีกทั้งยังเพิม่ ความร่ วมมือทางทะเลกับออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ศรี ลงั กา และเวียดนาม รวมถึงสหรัฐอเมริ กา โดย
ญีป่ นได้
ุ่ เสนอเรื อลาดตระเวนมูลค่า 338 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ
1.02 พันล้านบาท) ให้เวียดนาม 6 ล�ำ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ
ความช่วยเหลือมูลค่า 1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 3 แสนล้าน
บาท) ของญีป่ นุ่ เพือ่ สนับสนุน "ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย
ทางทะเลของเวียดนาม" และให้ความช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่มลู ค่า 8.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท)
แก่ฟิลปิ ปิ นส์ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า ส�ำหรับพื้นที่ชายฝั่งที่ยงั ไม่ได้พฒั นา
ของอินโดนีเซียนั้น นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญปี่ นุ่ ให้หลัก
ประกันมูลค่า 640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.9 หมืน่ ล้านบาท)
นอกจากนี้ รัฐบาลญีป่ นและรั
ุ่
ฐบาลอินโดนีเซียได้ตกลงจัดตั้งเวทีประชุม
ความมัน่ คงทางทะเลและการเจรจา 2+2 (รัฐมนตรี ตา่ งประเทศและ
รัฐมนตรี กลาโหม)

อ่านต่อทีห่ น้า 26

อ่านต่อทีห่ น้า 26

โครงการท่ าเรือกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา ได้ รับเงินสนับสนุนมูลค่ า 1.4 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 4.2 แสนล้ านบาท) จากจีน ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินการโดยบริษทั ที่
ควบคุมโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยญีป่ ุ่ นและอินเดียได้ ร่วมมือกันพัฒนาภาคส่ วน
ท่ าเรือโคลัมโบคู่แข่ ง ซึ่งศรีลงั กาจะเป็ นเจ้ าของและควบคุมเอง และมีเงือ่ นไขการกู้ยมื ที่
เอือ้ อ�ำนวยต่ อประเทศเจ้ าบ้ านมากขึน้ เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ
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ความสู ญเปล่ ามูลค่ าล้ านล้ านดอลลาร์
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน:
แผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง

ประเทศ โครงการต่าง ๆ ยังคงล้มเหลวอย่างต่อเนื่องจากเอเชีย
ตะวันออกไปจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก และจากแอฟริ กาตะวันตกไป
จนถึงลาตินอเมริ กา โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทางในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งไม่ได้สร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนหรื อเพิ่มความจงรักภักดีทางการเมือง
ความกังวลระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเกี่ยวกับแผนหนึ่ง
อันที่จริ ง หลายโครงการไม่อาจด�ำเนินอยูไ่ ด้ดว้ ยการเงินและเพิ่ม
แถบหนึ่งเส้นทางของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเติบโตอย่าง
ปั ญหาหนี้สินให้แก่ประเทศที่กำ� ลังพัฒนา ยิง่ ไปกว่านั้น ยังมีการ
ต่อเนื่อง ในขณะที่จีนยังคงผลักดันโครงการมูลค่าหลายพันล้าน
ขาดความเชื่อถือระหว่างสิ่ งที่จีนรับปากกับสิ่ งที่จีนมอบให้ สิ่ งที่
ดอลลาร์ของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ต่อไป เนื่องจาก
จีนอ้างว่าคือแรงจูงใจของตนและการกระท�ำที่พิสูจน์ให้เห็น ส่ วน
่
หลายประเทศมีภาระหนี้สินในการสร้างโครงการที่นาสงสัย นัก
ใหญ่โครงการที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงและความทะเยอทะยาน
วิเคราะห์หลายคนเกรงว่าแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอาจจะเป็ น
ทางทหารของจีนมักเป็ นความส�ำคัญอันดับต้น ๆ โดยจีนได้รับ
เพียงแค่การวางแผนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อเป็ นบ่อนท�ำลาย ประโยชน์สูงสุ ดจากแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ส่ วนประเทศเจ้า
ความมัน่ คงและสถาปั ตยกรรมเศรษฐกิจของระเบียบระหว่าง
บ้านจะได้รับความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง
มอสโก

รัสเซีย

ร็อตเตอร์ ดมั

คาซัคสถาน

เนเธอร์แลนด์

อาเตอเรา
เบนู

เวนิส

อุซเบกิสถาน

อัคเทา

อิตาลี

ที่มีอยู่
ที่เสนอ

ฐานทัพสหรัฐฯ
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ที่มา: รอยเตอร์

ฐานทัพเรื อของจีน

ปากีสถาน

อียปิ ต์
อินเดีย

ที่มา: เดอะวอลล์สตรี ทเจอร์ นลั

แถบเศรษฐกิจ
เส้นทางทางทะเล
ท่าเรื อท่อส่ ง
น�้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ
ยืน่ เสนอแล้ว/อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้าง

ทาจิกิสถาน
ดูชานเบ

อิหร่ าน
แผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทางทีย่ นื่ เสนอ

คีร์กีซสถาน

เติร์กเมนิสถาน

เอเธนส์

กรี ซ

จุดเข้ าทางรถไฟ

โฮร์ โกส

มหาสมุทร
อินเดีย
เคนยา
ไนโรบี

โกลกาตา

ศรี ลงั กา
โคลัมโบ

แนวปะการั งฮิ วจ์

แนวปะการั งจู่ปี้
แนวปะการั งกาเวน
แนวปะการั งเฟี ยรี ครอส
ขอบเขตไหล่ทวีปที่
มาเลเซียอ้างสิ ทธิ์เมื่อ
พ.ศ. 2522

แนวปะการั ง
มิสชี ฟเหนือ
แนวปะการั ง
มิสชี ฟใต้

แนวปะการั ง
ฮิ วจ์
แนวปะการั งจอห์ นสัน
เส้นประเก้าเส้น

ไทเชิต
เออคุตสค์

มองโกเลีย

ต้ าชิ่ง
เกาหลีเหนือ

ซีอาน

ญี่ปุ่น

ทะเลจีนใต้

การรุกคืบของจีน

หมู่เกาะ
พาราเซล

B

เวียดนาม
. 25
พ.ศ

มาเลเซีย

B

อินโดนีเซีย
จาการ์ ตา

หมู่เกาะปราตาส

พ.ศ. 2

555

ฟิ ลิปปิ นส์
สั นดอน
สกาโบโรห์
แนวปะการังมิสชีฟ

สั นดอนโทมัสทีส่ อง
หมู่เกาะสแปรตลี
สั นดอน
สกาโบโรห์

43
-

A

พ.ศ. 2518
การล่ มสลายของเวียดนามใต้
ช่ วงกลางปี พ.ศ.
2523 - 2533 บทบาทของโซเวียตในเวียดนามลดลง
พ.ศ. 2523 จีนบุกหมู่เกาะสแปรตลี
2533
จีนครอบครองพื้นที่ 6 จุดในหมู่เกาะ
พ.ศ. 2531
สแปรตลี
พ.ศ. 2535
สหรั ฐฯ ถอนตัวจากฟิ ลิปปิ นส์
จีนครอบครองแนวปะการังมิสชีฟ
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2543 จีนบุกทางใต้ของทะเลจีนใต้
2553
จีนยึดครองสันดอนสกาโบโรห์อย่าง
พ.ศ. 2555
เบ็ดเสร็ จ
พ.ศ. 2557
จีนเรี ยกคืนทะเลจีนใต้ครั้งใหญ่

38

ฟิ ลิปปิ นส์

พ.ศ. 2517

25

มหาสมุทร
อินเดีย

พ.ศ. 2516

.ศ.

เจาะพยู

จีนครอบครองครึ่ งหนึ่งของหมู่เกาะพารา
เซล (เวียดนามใต้บุกหมู่เกาะพาราเซล
เช่นกัน)
สหรั ฐฯ ถอนตัวจากเวียดนามใต้
จีนครอบครองหมู่เกาะพาราเซลทั้งหมด
(ขับไล่เวียดนามใต้)

พ.ศ. 2504 2514

23 - พ
. 25 33
25

เหลือง
ชิงเต่ า
กองบัญชาการกองเรื อทะเลเหนือ ทะเล
จีน
จีนตะวันออก กลุ่มหมู่เกาะ
หนิงปัว
กองบัญชาการกองเรื อทะเลตะวันออก
ที่หนึ่ง
คุนหมิง
จ้ านเจียง
โอกินาวา
ฝูโจว
กองบัญชาการกองเรื อทะเลใต้
กลุ่มหมู่เกาะที่สอง

ฝรั่ งเศสถอนตัวจากอินโดจีนของฝรั่ งเศส

.ศ
3- พ
249
พ.ศ. 2503

พม่า

ทะเล

เกาหลีใต้

พ.ศ. 2493 2503

สั นดอนเจมส์

บรู ไน

มาเลเซีย

เส้ นประเก้ าเส้ นของจีน

จีนอ้างสิ ทธิ์ในเขตแดนทางทะเลที่คลุมเครื อและ
ไม่แน่ชดั ในทะเลจีนใต้ โดยก�ำหนดเขตด้วยเส้นขีด
กลางของเส้นรู ปตัวยูซ่ ึงเรี ยกว่าเส้นประเก้าเส้น พื้น
ที่ที่มีการถกเถียงประกอบด้วยหมู่เกาะพาราเซล ส
แปรตลี และปราตาส และพื้นที่ที่สร้างโดยมนุษย์
เช่น สันดอนสกาโบโรห์

ที่มา: ดร. โมฮัน มาลิก

ปักกิง่

นาโคกา

เพือ่ ใช้ ประโยชน์ ทางอ�ำนาจ

53

ด่านทหารชั้นนอกที่จีนครอบครอง
ด่านทหารชั้นนอกอื่น ๆ

จีนบุก ทะเลจีนใต้

25

ฟิ ลิปปิ นส์ (คาลายัน) อ้างสิ ทธิ์เหนือ

ที่มา: ส�ำนักงานข่าวกรองกลาโหมเรื่ อง "พลังการทหารของจีน: การ
ปรับปรุงกองก�ำลังให้ ทนั สมัยเพื่อต่อสู้และชนะ" พ.ศ. 2562

A

(ตัวเลือกทีด่ กี ว่าแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ต่อจากหน้า 23)

สหรัฐอเมริกา: การพัฒนาอินโดแปซิฟิกทีเ่ สรีและเปิ ดกว้าง

ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจีนเป็ นรัฐต่อ
ต้านที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์กำ� จัดคูแ่ ข่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงของตนออกมาเตือนประเทศต่าง ๆ ให้ระวัง "อ�ำนาจของจักรวรรดิใหม่
ที่เสนอผลก�ำไรระยะสั้น แต่เป็ นภาระระยะยาว ... ซึ่งท�ำให้นึกถึงลัทธิ
อาณานิคมยุโรป" กลยุทธ์ระดับภูมภิ าคของสหรัฐอเมริ กาได้เปลีย่ นจากการ
เป็ นแกนส�ำคัญหรื อการปรับสมดุล เป็ นยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกที่เสรี และ
เปิ ดกว้าง หลักการถ้อยทีถอ้ ยอาศัยและความเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เพือ่ ผลก�ำไร
ของบริ ษทั ข้ามชาติ ถือเป็ นสิ่งที่สนับสนุนนโยบายระหว่างสหรัฐอเมริ กา
กับจีน ในขณะที่โลกเปิ ดให้จีนท�ำธุรกิจ แต่จีนกลับยังปิ ดตนเองจากโลก
ภายนอกต่อไป โดยรัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้มกี ารลงทุนหรื อมีส่วนร่ วมจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำ� คัญที่
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ แสวงหาในประเทศอืน่ ๆ

ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่ งชาติของ
สหรั ฐฯ แสดงให้ เห็นว่ าจี นเป็ นรั ฐต่ อต้ าน
ที่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเศรษฐศาสตร์ กำ� จัดคู่
แข่ ง โดยมีเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของตนออก
มาเตือนประเทศต่ าง ๆ ให้ ระวัง "อ�ำนาจ
ของจักรวรรดิใหม่ ที่เสนอผลก�ำไรระยะ
สั้น แต่ เป็ นภาระระยะยาว ...ซึ่ งท�ำให้ นึกถึง
ลัทธิ อาณานิคมยุโรป"
ภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสหรัฐฯ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย
และกฎหมายการใช้ประโยชน์การลงทุนที่ดีข้ นึ เพือ่ การพัฒนา พ.ศ. 2561
สหรัฐอเมริ กาได้จดั ตั้งสถาบันการเงินระหว่างประเทศมูลค่า 6 หมืน่ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท) เพือ่ ปรับปรุ งการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานร่ วม ซึ่งวิสยั ทัศน์ทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกที่ระบุไว้
กับญีป่ นและออสเตรเลี
ุ่
ยนั้น มีจดุ ประสงค์เพือ่ ตรวจสอบจีนจากการใช้
ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่มอี ยูเ่ พือ่ เป็ นบ่อนท�ำลายประเทศประชาธิปไตย โดย
พระราชบัญญัติการสร้างความเชื่อมัน่ อีกครั้งในเอเชียของนายโดนัลด์
ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ยนื ยันถึงความเป็ นพันธมิตรเก่าแก่กบั
ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และฟิ ลปิ ปิ นส์ ในขณะเดียวกันก็เรี ยกร้องให้
มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้นกับอินเดียและไต้หวัน ขณะที่การแข่งขัน
เชิงยุทธศาสตร์กบั รัฐบาลจีนทวีความรุ นแรงขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เบน
ความสนใจไปยังประเทศเกาะขนาดเล็กในพื้นที่หมูเ่ กาะแปซิฟิก โดยเปิ ด
ตัวโครงการรักษาความปลอดภัยทางทะเลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
วางแผนที่จะสร้างกองทัพเรื อด้วยเรื อรู ปแบบ 355 เพือ่ รักษาสมดุลอ�ำนาจ
ที่แข็งแกร่ งเอาไว้ สงครามการค้า ภาษี และเทคโนโลยี จุดสนใจเรื่ องการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุ นแรงของจีนในซินเจียงและที่อนื่ ๆ การโจรกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และการจารกรรมไซเบอร์ ล้วนพยายามรักษาแรงกดดัน
สูงสุดในหลาย ๆ จุดต่อจีนเพือ่ เปลีย่ นพฤติกรรมและลดความทะเยอทะยาน
ของจีน
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จีน" ตัวอย่างของปากีสถานและเคนยาแสดงให้ เห็นว่า หนี ้สินที่เพิ่ม
ขึ ้นมักบังคับให้ ประเทศต่าง ๆ แสวงหาเงินช่วยเหลือจากกองทุนการ
เงินระหว่างประเทศเพื่อช�ำระเงินกู้จากจีน ซึง่ สรุปได้ วา่ พม่า เคนยา
มัลดีฟส์ มาเลเซีย มอนเตเนโกร ศรี ลงั กา และประเทศอื่น ๆ แสดง
ความไม่พอใจกับข้ อตกลงที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ เป็ นภาระให้ กบั ประเทศ
ของตนด้ วยเงินกู้ดอกเบี ้ยสูงส�ำหรับการซื ้อผลิตภัณฑ์ บริ การ และ
แรงงานของจีน แต่ก็ไม่ได้ บรรเทาการว่างงาน การทุจริ ต หรื อความ
เสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้ อม
นอกจากนี ้ โครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่และการครอบง�ำทาง
เศรษฐกิจในประเทศเล็ก ๆ ของจีนยังจ�ำกัดการเลือกนโยบายต่าง
ประเทศของลูกหนี ้ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ทะเลจีนใต้
ไต้ หวัน ทิเบต ค่ายกักกันชาวอุยกูร์ในซินเจียง และการท�ำการค้ าที่ไม่
เป็ นธรรม เช่น จากการกุมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจเหนือกัมพูชาและกรี ซ
รัฐบาลจีนได้ เข้ ามามีอ�ำนาจยับยังอย่
้ างมีประสิทธิผลเหนือปั ญหา
เรื่ องข้ อพิพาทในทะเลจีนใต้ และจุดยืนของสหภาพยุโรปในประเด็น
สิทธิมนุษยชนและการค้ า โดยการครอบง�ำทางเศรษฐกิจในประเทศ
เล็ก ๆ ที่เพิ่มขึ ้นของจีนส่งผลให้ เกิดความอ่อนแอในการรวมกลุม่
และองค์กรในภูมิภาค ซึง่ รวมถึงสหภาพยุโรป สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ อาเซียน และเวทีผ้ นู �ำหมูเ่ กาะ
แปซิฟิก การบีบบังคับทางเศรษฐกิจผ่านการควบคุมการเข้ าถึงตลาด
ได้ ท�ำลายความสัมพันธ์ทวิภาคีกบั อินเดีย ญี่ปนุ่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ
เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศอื่น ๆ
นอกจากนี ้ สิง่ ที่เรี ยกว่ารูปแบบของจีนจะท�ำลายระบอบ
ประชาธิปไตยที่เปราะบาง ส่งเสริ มการใช้ อ�ำนาจและการทุจริ ต รวม
ถึงเทคโนโลยีการเฝ้าระวังที่บนั่ ทอนเสรี ภาพอีกด้ วย เงินกู้ที่ได้ มา
ง่าย ๆ จากจีนเป็ นสิง่ เสพติดแก่อภิชนทุจริ ตในระบบเศรษฐกิจที่เปราะ
บางและมีระบบการเมืองไม่สมบูรณ์ โดยความกังวลเกี่ยวกับการกุม
อ�ำนาจของจีนที่มีเหนือเศรษฐกิจท้ องถิ่นมักจะสร้ างแรงกดดันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ เส้ นทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว
ของรัฐบาลจีนมักท�ำให้ สถาบันประชาธิปไตยอ่อนแอ เอื ้อประโยชน์
ให้ การเมืองที่บม่ เพาะผู้มีอิทธิพล แปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง
พลเรื อนกับทหาร และเพิ่มการทุจริ ต ยิ่งไปกว่านัน้ ปั จจัยจากจีน
กลายเป็ นประเด็นที่มีการแบ่งฝั กแบ่งฝ่ ายในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองหรื อการเลือกตังทั
้ ว่ ไป ดังที่เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี ้ใน
พม่า อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ มาเลเซีย ปากีสถาน เซียร์ ราลีโอน ศรี ลงั กา
และซิมบับเว
ซึง่ ภาพลักษณ์เชิงลบของรัฐบาลจีนก�ำลังเพิ่มขึ ้นควบคูไ่ ป
กับการมีสว่ นร่วมที่เพิ่มขึ ้นของจีนในประเทศอื่น ๆ บทเรี ยนจาก
ประวัตศิ าสตร์ แสดงให้ เห็นว่า การพึง่ พาทางเศรษฐกิจก่อให้ เกิดความ
สิ ้นหวัง ในขณะที่ประเทศขนาดเล็กและอ่อนแอพยายามแสดงว่า
มีบทบาทอ�ำนาจที่ยิ่งใหญ่ตอ่ ประเทศอื่น ๆ ประเทศเหล่านันมั
้ กตก
เป็ นเหยื่ออุบายและถูกแทรกแซงกิจการภายในจากอ�ำนาจภายนอก
ประเทศ สิง่ ที่จีนกระท�ำในเอเชียและแอฟริ กาก�ำลังตอกย� ้ำสิง่ ที่
มหาอ�ำนาจยุโรปเคยกระท�ำต่อจีนและประเทศอื่น ๆ ในช่วงเวลาของ
ความอ่อนแอครัง้ ศตวรรษที่ 18 และ 19 โดยแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ น
ทางของนายสีดเู หมือนจะเปลี่ยนชื่อให้ ดดู ีที่สดุ ได้ เป็ น "หนึง่ ฐานทัพ
หนึง่ เส้ นทาง" และแย่ที่สดุ เป็ น "หนึง่ หนี ้หนึง่ เส้ นทาง" ผลที่ได้ คือการก

ลับมาของลัทธิพาณิชยนิยม การกีดกันการค้ า สงครามการค้ า และ
การแข่งขันสร้ างฐานทัพที่มีลกั ษณะคล้ ายกับสงครามเย็น เพื่อให้ ได้
หรื อเข้ าถึงฐานกระจายก�ำลังพลจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกไป
จนถึงมหาสมุทรอินเดียตะวันตก

ยุทธศาสตร์ การโต้ กลับ

แม้ วา่ รัฐบาลจีนจะอ้ างว่าก�ำลังสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานส�ำหรับการ
เชื่อมต่อเพื่อส่งเสริ ม "ชุมชนแห่งโชคชะตาร่วมกัน" เพื่อการเจริ ญ
เติบโตและความเจริ ญรุ่งเรื อง แต่ขณะนี ้กลับเผชิญกับการโต้ กลับ
ส�ำคัญไม่เพียงจากอ�ำนาจขนาดเล็กและขนาดกลางตามเส้ นทางของ
แผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางที่ตงใจไว้
ั ้ เท่านัน้ แต่ยงั มาจากสหภาพยุโรป
อินเดีย ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ อีกด้ วย โดยหลายประเทศที่เข้ าร่วมเวที
ประชุมหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางครัง้ แรกใน พ.ศ. 2560 เลือกที่จะไม่
เข้ าร่วมเวทีประชุมดังกล่าวครัง้ ที่สองใน พ.ศ. 2562 ประเทศเหล่า
นี ้รวมถึงอาร์ เจนตินา ฟิ จิ โปแลนด์ มัลดีฟส์ สเปน ศรี ลงั กา ตุรกี และ
สหรัฐอเมริ กา
เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อการวิพากษ์ วิจารณ์แผนหนึง่ แถบหนึง่
เส้ นทางที่เพิ่มมากขึ ้น รัฐบาลจีนให้ ค�ำมัน่ ในการแก้ ไขแนวทางที่เวที
ประชุมครัง้ ที่สองซึง่ จัดขึ ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยส่ง
เสริ มการลงทุนที่ปราศจากการทุจริ ต ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม และกิจการ
ที่โปร่งใส การต่อต้ านโครงการแห่งศตวรรษของนายสีไม่ได้ จ�ำกัดอยู่
เพียงในประเทศตะวันตกหรื อประเทศคูแ่ ข่งในเอเชียของจีนเท่านัน้
แต่ยงั แพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น พม่า มัลดีฟส์ มาเลเซีย
เนปาล ปากีสถาน ศรี ลงั กา และไทย
ผู้กงั ขา เช่น นายหวัง จวิน อดีตผู้อ�ำนวยการฝ่ ายข้ อมูลของ
ศูนย์แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน ให้ เหตุผลว่า
รัฐบาลจีนจะเพียง "ปรับเปลี่ยนชันเชิ
้ ง ไม่ได้ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ "
ฉะนัน้ สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปนุ่ สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ควรร่วม
กันยืนหยัดสนับสนุนเฉพาะโครงการเชื่อมต่อแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ น
ทางที่ปฏิบตั ติ ามกฎต่อไปนี ้
• ยึดมัน่ ในบูรณภาพของดินแดนและอธิปไตย
• ให้ เงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินพหุภาคี
เช่น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานแห่งเอเชีย
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะจากธนาคาร
ในจีน รวมทังปฏิ
้ บตั ติ ามมาตรฐานและบรรทัดฐานการให้ สนิ
เชื่อสากล
• ส่งเสริ มธรรมาภิบาลที่ดีและลดการทุจริ ต
• สร้ างการจ้ างงานด้ วยการใช้ แรงงานท้ องถิ่น ไม่ใช่แรงงานจีน
• เชิญชวนการประมูลแข่งขันราคาจากทุกฝ่ าย ไม่ใช่เฉพาะ
รัฐวิสาหกิจจีน ด้ วยวิธีที่โปร่งใส
• เสนอความยัง่ ยืนทางการคลังและความอยูร่ อดเชิงพาณิชย์
• ห้ ามสร้ างภาระหนี ้สินที่ไม่ยงั่ ยืนจนน�ำไปสูก่ บั ดักเชิงยุทธศา
สตร์ (ผ่านสัญญาเช่าระยะยาว) หรื อจ�ำกัดทางเลือกนโยบาย
ต่างประเทศ
• อนุญาตให้ มีการระงับข้ อพิพาทในศาลสากล ไม่ใช่เฉพาะ
ศาลจีน
• ส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม

นโยบายลัทธิพาณิชยนิยม ข้ อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนและข้ อพิพาท
ทางทะเลที่ยงั ไม่ได้ ข้อยุติ และความไม่ไว้ วางใจเชิงยุทธศาสตร์ ของจีน
ปรากฏต่อออสเตรเลีย สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ ด้ วย
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
ซึง่ หลายประเทศก�ำลังเสนอทางเลือกที่ดีกว่าแผนหนึง่ แถบหนึง่
เส้ นทางของจีน โครงการของหลายประเทศช่วยให้ มีการพัฒนาที่
มัน่ คงโดยไม่มีกบั ดักหนี ้ทางการเงินและการเมือง เช่น ระเบียงการ
เติบโตระหว่างเอเชียและแอฟริ กาของญี่ปนุ่ ความมัน่ คงและการ
เติบโตของทุกประเทศในภูมิภาคของอินเดีย ศูนย์กลางทางทะเลทัว่
โลกของอินโดนีเซีย แผนการเชื่อมต่อที่ยงั่ ยืนระหว่างยุโรปและเอเชีย
ของสหภาพยุโรป และยุทธศาสตร์ อินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิ ดกว้ าง
ของสหรัฐฯ
ความพยายามของรัฐบาลจีนในการเข้ ายึดครองขีดความสามารถ
ในการควบคุมทางทะเล และการปฏิวตั ทิ างทะเลได้ กระตุ้นให้ ประเทศ
มหาอ�ำนาจชันน�
้ ำทางทะเล รวมถึงออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปนุ่ และ
สหรัฐอเมริ กา ร่วมมือกันในแนวทางที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้ แน่ใจ
ว่าทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือจะไม่ตกอยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุมของจีน

อนาคตทางทะเล

สายใยที่ซบั ซ้ อนของความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงเริ่ มปรากฏในอิน
โดแปซิฟิก อนาคตของความร่วมมือด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคมี
แนวโน้ มอยูใ่ นรูปแบบไตรภาคีหรื อสามเหลี่ยม จตุภาคี และพหุภาคี
เมื่อเวลาผ่านไป ประเทศไตรภาคีตา่ ง ๆ (เช่น ญี่ปน-เวี
ุ่ ยดนามฟิ ลปิ ปิ นส์, สหรัฐอเมริ กา-ญี่ปน-อิ
ุ่ นเดีย, ออสเตรเลีย-อินโดนีเซียอินเดีย, อินเดีย-ญี่ปน-เวี
ุ่ ยดนาม, ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย-อินเดีย) และ
ความพยายามพหุภาคีอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อจ�ำกัดการขยายตัว
ทางทะเลของจีน อาจรวมตัวกันเป็ นพันธมิตรทางทะเลหรื อพันธมิตร
ทางทะเลแห่งอินโดแปซิฟิกได้ หากรัฐบาลจีนยังคงด�ำเนินกิจกรรมที่
ผิดกฎหมายในทะเลจีนใต้ ตอ่ ไป อาจจ�ำเป็ นต้ องมีหน่วยปฏิบตั กิ าร
ข้ ามชาติเพื่อคงให้ ทะเลจีนใต้ เปิ ดกว้ างและเสรี และที่ส�ำคัญกว่านัน้
คือการท�ำลายความคิดของรัฐบาลจีนที่วา่ "ทะเลจีนใต้ เป็ นของจีน
เท่านัน"้
ตัวอย่างของแนวร่วมดังกล่าวก�ำลังเกิดขึ ้นแล้ ว โดยออสเตรเลีย
อินเดีย ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ ก�ำลังประสานงานด้ านกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอวิสยั ทัศน์ทางเลือกเกี่ยวกับการเงินเพื่อการ
พัฒนา โดยให้ แน่ใจว่าปลายศตวรรษแห่งความอัปยศของจีนจะ
ไม่น�ำพาไปสูศ่ ตวรรษแห่งความอัปยศของประเทศยากจนที่ก�ำลัง
พัฒนา ซึง่ ได้ รับการชี ้น�ำด้ วยการทุจริ ตและระบอบการปกครองที่นา่
รังเกียจ ผลที่ตามมาก็คือ วิสยั ทัศน์ของแผนหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางที่
เน้ นเรื่ องอ�ำนาจและล�ำดับชันของจี
้
น ขัดกับวิสยั ทัศน์ทางกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของอินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิ ดกว้ าง
หวังอย่างยิ่งว่า ประเทศอื่น ๆ รวมถึงนิวซีแลนด์และแคนาดา
จะเข้ าร่วมความพยายามเหล่านี ้ต่อไปเพื่อช่วยรักษาความร่วมมือ
ไตรภาคี จตุภาคี และพหุภาคีในระดับภูมิภาค ซึง่ จ�ำเป็ นต่อระเบียบที่
เคารพกฎเกณฑ์และรักษาสภาพแวดล้ อมการแข่งขันที่เป็ นธรรมมาก
ขึ ้นส�ำหรับทุกประเทศ ทังใหญ่
้
และเล็ก o
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พ.ศ. 2568”
เพียงชื่อที่หายไป

28

IPD FORUM

การตัดวงจร ความทะเยอทะยานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการควบคุมเทคโนโลยี
นางอาราติ ชรูฟ

รั

ฐบาลจีนเร่งเดินหน้ าลบค�ำกล่าว
อ้ างทังหมดเกี
้
่ยวกับนโยบายด้ าน
อุตสาหกรรมหลัก “เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568” จากสุนทรพจน์อย่างเป็ น
ทางการ เอกสาร และสื่อทางการท่ามกลาง
ความกังวลระดับนานาชาติที่เพิ่มสูงขึ ้น
อย่างไรก็ตาม นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ เมดอิน
ไชน่า พ.ศ. 2568 ยังคงมีบทบาทส�ำคัญใน
ความพยายามของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่จะบรรลุความทะเยอทะยานด้ านเทคโนโลยี
ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านการทหาร กล่าวคือ
เพื่อเป็ นผู้จดั จ�ำหน่ายที่มีอิทธิพลและเป็ น
ศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนาชันน�
้ ำใน 10
ภาคเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
แม้ เมื่อไม่นานนี ้จะพยายามเบี่ยงเบนความ
สนใจของนานาชาติจากวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ ตามยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
แต่การด�ำเนินการตามแผน 5 ปี ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนจะยังคงด�ำเนินต่อไป หากไม่มี
การเร่งความเร็ วยิ่งขึ ้น ตามมาตรการด้ านภาษี
อากรและการจ�ำกัดทางการค้ าของรัฐบาล
สหรัฐฯ ที่มีตอ่ บริ ษัทด้ านโทรคมนาคมของจีน
อย่างหัวเว่ยและแซดทีอี ยุทธศาสตร์ เมดอิน
ไชน่า พ.ศ. 2568 เป็ นการแสดงให้ เห็นอย่าง
เด่นชัดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ใช้ แนวทาง
บูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทังหมดในทิ
้
ศทางเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนจีนให้
กลายเป็ นมหาอ�ำนาจด้ านเทคโนโลยีของโลก
อย่างไม่เหลียวแลประเทศอื่น ๆ
การแสวงหานโยบายและเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 อย่าง

ต่อเนื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้ นย� ้ำว่า
พรรคให้ ความส�ำคัญกับความส�ำเร็จในการ
การพึง่ พาตนเองด้ านเศรฐกิจและเทคโนโลยี
รวมถึงอ�ำนาจการครอบง�ำอุตสาหกรรมหลัก
ยุคใหม่ สหรัฐอเมริ กาและพันธมิตรที่เผชิญ
หน้ ากับกลยุทธ์ของจีน ต้ องรับมืออย่างเหมาะ
สมกับความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย
จากอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ ้นทัว่ โลก
ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านความมัน่ คงแห่งชาติใน
อินโดแปซิฟิกควรให้ ความส�ำคัญกับนโยบาย
และโครงการภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ เมดอินไชน่า
พ.ศ. 2568 อย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นความ
คืบหน้ าของแผนการ การใช้ เงินทุนอย่างสูญ
เปล่า หรื อความส�ำคัญที่ปรับเปลี่ยนจวบจน
ปั จจุบนั รูปแบบระบอบเผด็จการทุนนิยมแห่ง
รัฐของจีนที่ด�ำเนินการผ่านยุทธศาสตร์ เมดอิน
ไชน่า พ.ศ. 2568 มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ภูมิภาคดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อม
โยงระหว่างความเจริ ญทางเศรษฐกิจกับความ
มัน่ คงของชาติ ลักษณะการใช้ เทคโนโลยีชนั ้
น�ำเพื่อประโยชน์ทงทางพาณิ
ั้
ชย์และทางทหาร
ตลอดจนการหลอมรวมพลเรื อนทหารของจีน

หนึง่ ก้าวในการเดินทัพอันยาวไกลของจีน
พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้ องการเปลี่ยนจีนจากผู้
ผลิตด้ านอุตสาหกรรมหนักมูลค่าต�่ำให้ กลาย
เป็ นมหาอ�ำนาจด้ านการผลิต “อัจฉริ ยะ” ด้ วย
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ซึง่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยียคุ ใหม่ที่ผลิตใน
ประเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ ควอนตัม ปั ญญา
ประดิษฐ์ และไมโครโปรเซสเซอร์ ผ่าน

ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
คณะรัฐมนตรี จีนชี ้แจง 10 ภาคส่วนที่จีน
พยายามครอบง�ำผ่านยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า
พ.ศ. 2568 ได้ แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศยุค
ใหม่ (เช่น สารกึง่ ตัวน�ำและไซเบอร์ ) วิทยาการ
หุน่ ยนต์ อวกาศ วิศวกรรมต่อเรื อ รถไฟขันสู
้ ง
ยานพาหนะที่ใช้ พลังงานรูปแบบใหม่ อุปกรณ์
ไฟฟ้า (ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะหรื อเมือง
อัจฉริ ยะ) การเกษตรขันสู
้ ง วัสดุรูปแบบใหม่
และชีวเภสัชภัณฑ์
หน่วยงานที่ปรึกษา พีดบั บลิวซีระบุวา่ การ
เป็ นผู้น�ำระดับโลกในภาคส่วนใหม่ ๆ เหล่า
นี ้คือศูนย์กลางความสามารถของจีนในการ
สัง่ สมอ�ำนาจ “การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้
ที่สี่” นายเคลาส์ ชวาบ จากสภาเศรษฐกิจ
โลกอธิบายว่า การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่
สี่หมายถึงวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีที่ก�ำลัง
ด�ำเนินอยู่ “ซึง่ มีขอบเขตทางกายภาพ ดิจิทลั
และชีวภาพที่ไม่แน่ชดั ” การครอบง�ำภาคส่วน
เหล่านี ้จะช่วยให้ บริ ษัทต่าง ๆ หรื อรัฐบาลใน
กรณีของจีน สามารถก�ำหนดมาตรฐานสากล
ทุม่ ก�ำหนดราคาแบบผูกขาด ห้ ามการส่ง
สินค้ าออก รวมถึงมีบทบาทหลักในการพัฒนา
ยุทโธปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทางทหาร เพื่อให้ มี
ข้ อได้ เปรี ยบอย่างชัดเจนทังในสถานการณ์
้
ที่
ต้ องใช้ ไม้ แข็งและอ�ำนาจเด็ดขาด

หลีกเลีย่ งกับดักรายได้ ปานกลาง

ผู้น�ำจีนยังเชื่อด้ วยว่ายุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า
พ.ศ. 2568 จะป้องกันเศรษฐกิจของจีนไม่ให้
ติดกับดักรายได้ ปานกลาง โดยนายอินเดอร์
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ผู้เข้ าชมมองเห็นภาพตนเองทีห่ น้ าจอแสดงเทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้ า ในงานแสดงเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
ระดับโลกของเอเชีย พ.ศ. 2562 ทีน่ ครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยรัฐบาลจีนใช้ เทคโนโลยีดงั กล่ าวเพือ่ บีบกลุ่ม
ชนกลุ่มน้ อยชาวมุสลิมอุยกูร์ในซินเจียง ตามการกล่ าวของนักวิเคราะห์ เวอรีซิลคิ อน เป็ นบริษทั ผู้ให้ บริการ
แพลตฟอร์ มซิลคิ อนของจีนทีต่ ้งั อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ รอยเตอร์

มิท กิล และนายโฮมิ คาราส นักเศรษฐศาสตร์
ขยายความว่า การติดกับดักรายได้ ปาน
กลางบ่งชี ้ว่าประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง ซึง่
ก�ำหนดโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ประมาณ 12,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (3.6 แสน
บาท) ต่อหัวจะถล�ำเข้ าสูภ่ าวะชะลอตัวด้ าน
ค่าจ้ างและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว หากประเทศดังกล่าวไม่สามารถส่งเสริ ม
ผลิตภาพให้ ได้ เกินกว่าแนวคิดเดิม ๆ ด้ านที่ดนิ
แรงงาน และทุน หลังจากกว่าสามทศวรรษ
แห่งการเติบโตอย่างรวดเร็ วเป็ นประวัตกิ ารณ์
ในฐานะโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์มลู ค่าต�่ำที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลก รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ก่อนหน้ านี ้ของจีนจึงใช้ การไม่ได้ อีกต่อไป ใน
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 พรรค
คอมมิวนิสต์จีนหวังที่จะหลีกเลี่ยงภาวะชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจ และวางเส้ นทางของประเทศ
สูเ่ สถียรภาพทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต หาก
วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจของจีนประสบ
ความส�ำเร็ จ ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568 จะบรรลุเป้าหมายหลักสองประการ
ได้ แก่ การรักษาความชอบธรรมของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึง
การเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของกอง
ทัพปลดปล่อยประชาชน

ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ซึง่ เผย
แพร่เมื่อ พ.ศ. 2558 ส่งสัญญาณกระตุ้น
30
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เตือนทัว่ โลกมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ ไม่ใช่สว่ นน้ อย
เลย เนื่องด้ วยขนาดของโครงการและความ
ส�ำคัญที่เพิ่มขึ ้นของภูมิเศรษฐศาสตร์ หลาย
ประเทศใช้ นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงแห่ง
ชาติ อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า
พ.ศ. 2568 หาหนทางเพื่อเป็ นผู้น�ำแทนกลุม่
ประเทศอุตสาหกรรมหลักในอุตสาหกรรมด้ าน
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งอย่างเห็นได้ ชดั โดยการสร้ าง
และสนับสนุน “บริ ษัทชันน�
้ ำระดับประเทศ”
ของจีนที่จะสามารถกลายเป็ นผู้น�ำยักษ์ ใหญ่
ของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายการปรับให้
เป็ นจีนด้ วยยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า 2568
ส่อแววว่าจีนไม่ได้ ต้องการเพียงแข่งขัน แต่มงุ่
หมายที่จะเข้ าควบคุมเทคโนโลยียคุ ใหม่ซงึ่ เป็ น
ตัวขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของโลกใน
อนาคต เป้าหมายการปรับให้ เป็ นจีน หมาย
ถึงร้ อยละของส่วนแบ่งทางการตลาดที่บริ ษัท
จีนถือครองภายในตลาดของจีนและตลาด
โลก กลยุทธ์อย่างไม่เป็ นทางการของแผน
งานดังกล่าวก�ำหนดว่า ภายใน พ.ศ. 2568
เศรษฐกิจของจีนต้ องพึง่ พาตนเองส�ำเร็จร้ อย
ละ 70 ในด้ านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
ส�ำคัญ ภายใน พ.ศ. 2592 จีนประสงค์ที่จะ
เป็ นผู้น�ำตลาดโลกในฐานะมหาอ�ำนาจด้ าน
เทคโนโลยีให้ ทนั วันครบรอบ 100 ปี การก่อตัง้
สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี ้ ไม่ใช่เรื่ อง
บังเอิญที่วนั ก�ำหนดการเสร็จสิ ้นตามเป้าหมาย

ของยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ตรง
กับเป้าหมายของจีนที่จะกลายเป็ นประเทศที่
มีอ�ำนาจทางทหารระดับโลก ดังที่นายสี จิ ้น
ผิง กล่าวในการประชุมสมัชชาครัง้ ที่ 19 ของ
พรรคคอมมิวนิสต์
นอกจากความพยายามในการสร้ างระบบ
นิเวศทางนวัตกรรมของจีนแล้ ว ยุทธศาสตร์
เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ยังเจริญรอยตาม
กลยุทธ์การทูตเชิงเศรษฐกิจทีค่ ้ นุ เคยของจีน
เพือ่ ปกป้องบริษทั จีนให้ เติบโตภายในประเทศ
ให้ เงินอุดหนุนความพยายามในการดึงส่วน
แบ่งจากตลาดโลก และแทนทีค่ แู่ ข่งต่างชาติ
จากกระบวนการดังกล่าว เครื่องมือทีร่ ัฐบาล
ใช้ ในความพยายามครัง้ นี ้ประกอบด้ วย การ
โจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การจารกรรม
เชิงพาณิชย์ทไี่ ด้ รับการสนับสนุนจากรัฐ การ
บังคับให้ ถา่ ยโอนเทคโนโลยีเพือ่ แลกเปลีย่ น
กับการเข้ าถึงตลาด การให้ เงินอุดหนุนบริษทั
ชันน�
้ ำระดับประเทศ นโยบายการกีดกันการค้ า
และทดแทนการน�ำเข้ า การเข้ าซื ้อกิจการ และ
โครงการสรรหาชาวต่างชาติทมี่ คี วามสามารถ
พิเศษ นอกจากนี ้ จีนยังใช้ ระบบการศึกษา
แบบเปิ ดของกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมหลัก
เพือ่ บ่มเพาะความสามารถพิเศษของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศูนย์กลางในการด�ำเนินการยุทธศาสตร์ เมด
อินไชน่า พ.ศ. 2568 คือบทบาทของพรรค
คอมมิวนิสต์จนี ในการประสานงานและการ
สนับสนุนกิจกรรมของภาคเอกชน สถาบันวิจยั
และสถาบันการศึกษา รวมถึงผ่านการใช้ คณะ
กรรมการของพรรคและการเข้ าถึงทางการเงิน

การกล่ าวถึงนโยบายทีห่ ายไป

เมื่อเกิดการตอบโต้ อย่างรุนแรงจากนานาชาติ
ในช่วงหนึง่ ปี ครึ่งที่ผา่ นมา ผู้น�ำจีนจึงแสร้ งมอง
ข้ ามยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
อย่างเปิ ดเผย โดยหลีกเลี่ยงการอ้ างแผนการ
ดังกล่าวในการกล่าวสุนทรพจน์ทางการ สิง่
พิมพ์ และโฆษณาชวนเชื่อ สื่อมวลชนทางการ
ของจีนได้ รับค�ำสัง่ ชัดเจนจากรัฐบาลกลาง
ให้ หลีกเลี่ยงการใช้ ค�ำว่า “เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568” ในสิง่ พิมพ์และแพลตฟอร์ มออนไลน์
ต่าง ๆ ไม่มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ เมดอิน
ไชน่า พ.ศ. 2568 อย่างสิ ้นเชิงใน รายงาน
การท�ำงานของรัฐบาลจีน พ.ศ. 2562 ที่นาย
หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี จีน ส่งมอบให้ กบั
สภาประชาชนแห่งชาติในกรุงปั กกิ่ง แม้ วา่ มี

การเน้ นย� ้ำในรายงานการท�ำงานสามฉบับ
ก่อนหน้ านี ้ก็ตาม (รายงานการท�ำงานประจ�ำปี
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็ นเอกสารที่สื่อสาร
ถึงนโยบายเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงแก่เจ้ า
หน้ าที่ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และประชาชน เพื่อ
ก�ำหนดแนวทางในอนาคตของประเทศรวมทัง้
การกระตุ้นด�ำเนินการ) อย่างไรก็ตาม นายหลี่
ยังคงให้ ค�ำมัน่ ว่า จีนจะเพิ่มระดับอุตสาหกรรม
แบบดังเดิ
้ ม ส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนา รวม
ถึงสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศยุคใหม่ รถยนต์ที่ใช้ พลังงานรูป
แบบใหม่ และวัสดุรูปแบบใหม่ ซึง่ ล้ วนเป็ น
แง่มมุ ที่พบได้ ภายในยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า
พ.ศ. 2568
รัฐบาลจีนกล่าวอ้ างกับต่างประเทศว่า
จะเผยแพร่ยทุ ธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568 ฉบับแก้ ไข ซึง่ คงจะดูเป็ นภัยคุกคาม
น้ อยลง อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ สิง่ ใดจะรวมอยูใ่ น
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ฉบับ
2.0 หรื อโครงการดังกล่าวจะปรับปรุงใหม่
เพื่อนานาชาติอย่างไร พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ยังคงมุง่ ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ไว้ ในยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
ในความเป็ นจริ ง ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนก�ำลัง
เตรี ยมความพร้ อมส�ำหรับการแข่งขันระยะ
ยาว และทุม่ สุดตัวต่อกลยุทธ์อตุ สาหกรรมใน
ระยะยาวของตัวเองเพื่อเพิ่มระดับการผลิต ซึง่
การเคลื่อนไหวดังกล่าวบางส่วนเป็ นผลกระ
ทบจากการกระตุ้นทางภาษี ของสหรัฐฯ และ
การสัง่ ห้ ามของหน่วยความมัน่ คงแห่งชาติจาก
ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์ และสหรัฐฯ เพื่อ
ต่อต้ านบริ ษัทจีน
พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ การควบคุมแบบ
ผูกขาดต่อสื่อมวลชนท้ องถิ่น ปลุกปั่ นความ
เชื่อมัน่ ของประเทศเพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ
องค์ประกอบของสังคมในการรวมตัวกันสูก่ าร
บรรลุเป้าหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยี
ทางเศรษฐกิจ และทางทหารและพลเรื อน
ค�ำกล่าวสุนทรพจน์ภายในประเทศของนาย
สี จิ ้นผิง ผู้น�ำพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึง่ เป็ น
ประธานาธิบดีของจีนด้ วย กล่าวสุนทรพจน์
ภายในประเทศซึง่ เพิ่มการกระตุ้นให้ จีนเร่ง
พึง่ พาตนเอง เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
หลัก กลายเป็ นผู้มีอ�ำนาจทางไซเบอร์ และ
สร้ างเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม โดย
รูปแบบทังหมดนั
้
นเป็
้ นพื ้นฐานในการสร้ างของ
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568

ความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีทหี่ ยัง่ พึง่ พาเทคโนโลยีตา่ งประเทศของจีน และน�ำ
รากลึก
ไปสูก่ ารสร้ างเสิน่ โจว ยานอวกาศที่จีนพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของ
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ไม่ใช่
เรื่ องใหม่ส�ำหรับจีน อันที่จริ ง สิง่ เหล่านี ้ฝั ง
รากลึกอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์ และสังคมจีน
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 คือ
การวิวฒ
ั นาการในระดับพื ้นฐานของนโยบาย
อุตสาหกรรมที่มีมานาน โดยมุง่ เป้าหมายที่
การพัฒนาเทคโนโลยีหลักเพื่อเร่งการเติบโต
ภายในประเทศและรักษาความชอบธรรม
ทางการเมือง ผู้น�ำจีนจากนายเหมา เจ๋อตง
ถึงประธานาธิบดีนายสี จิ ้นผิง ได้ รวมความ
ส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ของเทคโนโลยีทงหมดไว้
ั้
ด้ วยกันเป็ นแหล่งพลังของชาติและความต้ อง
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ของจีนเอง รวมถึง
ความสามารถทางเทคโนโลยี ตามรายงานของ
นายอีวาน เฟย์เกนบาม นักวิชาการจีน การ
เริ่ มต้ น “ปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิ ดตลาด” ของ
นายเจียง ไคเช็ก เมื่อ พ.ศ. 2521 ก�ำหนด
ให้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ระดับสูงต่อความทันสมัยของจีน ขณะที่
ยุทธศาสตร์ “นวัตกรรมจากภายในประเทศ”
ของนายหู จิ่นเทา ท�ำหน้ าที่เสมือนเครื่ อง
น�ำทางโดยตรงสูย่ ทุ ธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568 ยุทธศาสตร์ ของนายหูซงึ่ คล้ ายคลึง
กับยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
สร้ างเป้าหมายเพื่อลดการพึง่ พาเทคโนโลยี
ต่างประเทศของจีนลง สร้ างวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีตา่ งประเทศลงจาก
ร้ อยละ 60 ใน พ.ศ. 2549 เป็ นร้ อยละ 30
และกลายเป็ นผู้น�ำเทคโนโลยีของโลกภายใน
พ.ศ. 2593 โครงการริ เริ่ มอื่น ๆ ที่ได้ รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง “863” เมื่อ พ.ศ. 2529
ได้ เติบโตขึ ้นระดมทุนการวิจยั ในการลดการ

ขึ ้นเองและเทียนเหอ-2 ซึง่ เป็ นหนึง่ ในซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ ที่เร็ วที่สดุ ในโลก
กลยุทธ์ของนายหูชว่ ยเปิ ดตัวเทคโนโลยี
แบบชาตินิยมยุคใหม่ตามรายงานของ
นายเจมส์ แมกเกรเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญของ
จีน นวัตกรรมจากภายในประเทศกลายเป็ น
พิมพ์เขียวส�ำหรับแนวทางของรัฐบาลทังหมด
้
ซึง่ มีองค์ประกอบที่ฝังลึกของการแข่งขันที่
ไม่เป็ นธรรม อันได้ แก่ การบังคับถ่ายโอน
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ การเลือกปฏิบตั ิ
ต่อการลงทุนต่างประเทศในตลาดของจีน การ
โจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การจารกรรม
ทางไซเบอร์ เงินอุดหนุนที่มากเกินไปต่อบริ ษัท
ในประเทศ และนโยบายทดแทนการน�ำเข้ า
ความเสียเปรี ยบซึง่ บริ ษัทของประเทศตะวัน
ตกยินดีที่จะยอมรับเป็ น “ต้ นทุนของการท�ำ
ธุรกิจในจีน” เพื่อเข้ าถึงตลาด นโยบายเหล่านี ้
เมื่อรวมกันได้ ชว่ ยเพิ่มการควบคุมเทคโนโลยี
ที่ส�ำคัญของต่างประเทศให้ แก่บริ ษัทจีน และ
ขยายส่วนแบ่งทางตลาดในประเทศและทัว่
โลกที่คแู่ ข่งต่างประเทศเป็ นฝ่ ายแบกรับภาระ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนเร่งและขยายแนวคิด
ทางนวัตกรรมจากภายในประเทศหลังจากที่
ประธานาธิบดีสีเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ พ.ศ.
2555 และประกาศว่าจีนจะกลายเป็ น
“สังคมที่เจริ ญรุ่งเรื องระดับปานกลาง” ด้ วย
การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อ
หัวของ พ.ศ. 2553 ให้ มากขึ ้นเป็ นสองเท่า
ภายใน พ.ศ. 2564 และภายใน พ.ศ. 2592
จะกลายเป็ นประเทศที่ “พัฒนา ร�่ ำรวย และมี
อ�ำนาจพร้ อมสรรพ”
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ระบุวา่ นโย
บายอุตสาหกรรมเหล่านี ้เป็ นการละเมิดพันธ
สัญญาของจีนต่อองค์การการค้ าโลก และอาจ

พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ 15 อันดับทีเ่ ปราะบางทีส่ ุ ดต่ อ ยุทธศาสตร์
"เมดอินไชน่ า พ.ศ. 2568"*
1.
2.
3.
4.
5.

ไต้หวัน
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี

6.
7.
8.
9.
10.

ไอร์ แลนด์
ฮ่ องกง
ญีป่ นุ่
สวิตเซอร์ แลนด์
มาเลเซีย

11.
12.
13.
14.
15.

ฟิ ลิปปิ นส์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
นอร์ เวย์
เบลเยียม

*การกระจายความหลากหลายของจีนจากผลิตภัณฑ์ระดับต�่ำสูผ่ ลิตภัณฑ์ระดับสูง ที่มา: แฟตธอม คอนซอลทิง
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คนงานชายท�ำงานในสายการผลิตด้ านการท�ำแขนกลทีโ่ รงงานในเมืองฮูโจว ประเทศจีน เมือ่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 พรรคคอมมิวนิสต์ จนี ต้ องการครอง 10 ภาคอุตสาหกรรม รวม
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและหุ่นยนต์ ภายใน พ.ศ. 2568 รอยเตอร์

ท�ำให้ บริ ษัทของจีนอยูใ่ นสถานะที่ไม่เป็ นธรรม
ต่อการก�ำหนดมาตรฐาน พัฒนาระเบียบการ
และสร้ างระบบนิเวศเชิงกลยุทธ์ของเทคโนโลยี
ยุคใหม่ รวมทังปั
้ ญญาประดิษฐ์ การเรี ยนรู้
เชิงลึก การผลิตอัจฉริ ยะ และอื่น ๆ ความได้
เปรี ยบที่เพิ่มขึ ้นของจีนในภาคอุตสาหกรรม
เหล่านี ้ก�ำลังเร่งปิ ดช่องว่างที่แคบอยูแ่ ล้ วให้ ยิ่ง
แคบลงไปอีก โดยปิ ดโอกาสที่บริ ษัทข้ ามชาติ
จะสามารถแข่งขันในพื ้นที่เหล่านี ้ได้ อย่างเป็ น
ธรรมในจีน กล่าวคือ จีนขยายส่วนแบ่งทาง
ตลาดในประเทศและทัว่ โลกโดยที่คแู่ ข่งต่าง
ประเทศเป็ นฝ่ ายแบกรับภาระ ไม่ได้ ผา่ นการ
แข่งขันแบบเสรี และเป็ นธรรมในตลาด

กองทุนแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน บิดเบือนตลาดโลก

รัฐบาลจีนจัดสรรทรัพยากรทางการเงินจ�ำนวน
มหาศาลเพื่อด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ เมด
อินไชน่า พ.ศ. 2568 และสร้ าง “บริ ษัทชัน้
น�ำของชาติ” ภายในประเทศขึ ้นมา เศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ชะลอตัวและการถดถอยของ
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 โดย
โฆษกอย่างเป็ นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน ไม่ได้ ชะลอการจัดสรรเงินและบุคลากร
ต่อยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ลง
เลย กลยุทธ์นี ้เดินหน้ าต่อไปอย่างเต็มรูป
แบบ แม้ วา่ จะมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับวิธีการนี ้
รวมถึงศักยภาพในการจัดสรรเงินทุนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพให้ แก่รัฐวิสาหกิจ และความ
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พยายามที่ซ� ้ำซ้ อน
นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่ายุทธศาสตร์
เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ได้ รับการสนับสนุน
จากกองทุนแนวทางของรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้ องถิ่น 800 ถึง 1,600 กองทุน โดย
มีมลู ค่ารวมโดยประมาณอยูท่ ี่ 5.84 แสนล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 17 ล้ านล้ านบาท)
เมื่อปลาย พ.ศ. 2561 ตามการรายงานของ
บริ ษัทที่ปรึกษาด้ านการวิจยั ซีโรทูไอพีโอ
บริ ษัทค�ำนวณว่ามีการสร้ างกองทุนแนวทาง
ของรัฐบาลใหม่ทกุ เดือนโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.57
กองทุน ซึง่ แต่ละกองทุนจะมีจ�ำนวนเงินทุน
โดยเฉลี่ย 361 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ
1 หมื่นล้ านบาท) เงินจ�ำนวนมหาศาลตามที่
รัฐแนะน�ำประกอบด้ วยการผสมผสานระหว่าง
เงินทุนทางตรงและทางอ้ อมของจีน รวมทังเงิ
้ น
อุดหนุน การหักภาษี สินเชื่อดอกเบี ้ยต�่ำ และ
สัญญาการจัดซื ้อของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม นายแลนซ์ โนเบิล นัก
วิเคราะห์อาวุโสของเกฟคอล ดราโกโนมิกส์
ได้ เสนอค�ำเตือนว่า: ความส�ำเร็จในนโยบาย
อุตสาหกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่นา่ จะ
พิจารณาจากขอบเขตของเงินทุน แต่พิจารณา
ตาม “การปฏิสมั พันธ์ระหว่างโครงสร้ างของ
อุตสาหกรรม นโยบายของรัฐบาล และการ
ด�ำเนินการของแต่ละบริ ษัท” โดยใช้ การวัด
ตามข้ างต้ น นายโนเบิลคาดการณ์วา่ ภายใต้
นโยบายทางยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568 ของจีน จีนมีโอกาสประสบความ

ส�ำเร็จในภาคอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า
และอุตสาหกรรมยามากกว่าการพัฒนาการ
บินพลเรื อน
มีความกังวลอยูว่ า่ เมื่อพิจารณาถึงขนาด
กองทุนแนวทางของรัฐบาลว่าด้ วยยุทธศาสตร์
เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 แล้ ว ก�ำลังการ
ผลิตที่มากเกินไปและการบิดเบือนตลาด
โลกจะตามมา ซึง่ มีผลกระทบที่คล้ ายกับการ
ระดมทุนที่รัฐบาลจีนให้ การสนับสนุนในภาค
อุตสาหกรรมตังแต่
้ พลังงานแสงอาทิตย์ไป
จนถึงอุตสาหกรรมโลหะ ความไม่โปร่งใสอื่น ๆ
ของเงินทุนรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า
พ.ศ. 2568 บ่งชี ้ว่าจะมีการจัดสรรจ�ำนวน
เงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพและการจัดสรร
ทรัพยากรที่ไม่ถกู ต้ อง อย่างไรก็ตาม แม้ พรรค
คอมมิวนิสต์จีนยังคงแสร้ งลดความส�ำคัญด้ าน
นโยบายยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
แต่ความสามารถในการติดตามเงินและตาม
รอยวิธีการระดมทุนให้ กบั แนวทางของรัฐบาล
เหล่านี ้อาจบิดเบือนตลาดโลก และสร้ างความ
ล�ำบากให้ อตุ สาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

หากสร้ างไม่ ได้ จงซื้อ

นอกเหนือจากการให้ เงินสนับสนุนบริ ษัท
ภายในประเทศแล้ ว กองทุนแนวทางของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า
พ.ศ. 2568 ยังมุง่ เน้ นที่การได้ ครอบครอง
เทคโนโลยีตา่ งประเทศที่จีนต้ องการ ผ่านการ
เข้ าซื ้อกิจการในต่างประเทศ และการลงทุนที่
ต่างประเทศในช่วงเริ่ มต้ นก่อตังบริ
้ ษัทและบ่ม
เพาะธุรกิจด้ านเทคโนโลยี ในช่วง 18 ปี ที่ผา่ น
มา การลงทุนโดยตรงที่ตา่ งประเทศของจีนใน
ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
มูลค่าประมาณ 1.68 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 5 แสนล้ านบาท) ต่อปี ตามการ
ตรวจสอบการลงทุนของที่ปรึกษากลุม่ บริ ษัท
โรเดียม กระแสข้ อตกลงนี ้ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นเมื่อ
พ.ศ. 2557 ถึง 2559 ซึง่ สอดคล้ องกับการ
เปิ ดตัวยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568
ของรัฐบาลจีน และนโยบายอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง จากการค�ำนวณของ
กลุม่ บริ ษัทโรเดียม
ข้ อตกลงเหล่านี ้บางส่วนน�ำโดยภาคเอกชน
ของจีน และจัดเป็ นการลงทุนแบบร่วมลงทุน
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐบาลต่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเหล่านี ้อาจ
ไม่ได้ ด�ำเนินการโดยมีแรงจูงใจจากผลก�ำไร

จริ ง แต่กลับเป็ นการช่วยให้ จีนเพิ่มขีดความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภายในประเทศทังทางตรงและทางอ้
้
อมมาก
ยิ่งขึ ้น แม้ วา่ นายสี ประธานาธิบดีจีน ใช้
อ�ำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ควบคุมแรงขับ
ทางเศรษฐกิจทังหมดภายในประเทศเพื
้
่อให้
วัตถุประสงค์ของประเทศลุลว่ ง แต่เส้ นแบ่ง
ระหว่างภาคส่วนเอกชนของจีนและบริ ษัทที่
ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยังคงคลุมเครื อ
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จากข้ อสังเกตพบว่ามีการ
ต่อต้ านเพียงเล็กน้ อยในหมูน่ กั วิชาการและผู้
ปฏิบตั งิ านด้ านการแพทย์ของจีนจ�ำนวนมาก
ตัวอย่างการเพิ่มความเข้ มงวดในภาคเอกชน
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมถึงเนื ้อหาใน
กฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2560 การ
เพิ่มขึ ้นของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์
ในบริ ษัทเอกชนต่าง ๆ และการใช้ กองทุนร่วม

ลงทุนของรัฐบาลเพื่อลงทุนในบริ ษัทเอกชนที่
เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยียคุ ใหม่ ตามรายงาน
ของนางสาวแอชลีย์ เฟิ ง นักวิจยั ร่วมกับศูนย์
ความมัน่ คงแห่งใหม่ของอเมริ กา
นางเมลานี ฮาร์ ท ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
นโยบายจีนร่วมกับศูนย์เพื่อความก้ าวหน้ าของ
อเมริ กา กล่าวถึงกลยุทธ์การเข้ าซื ้อกิจการทาง
เทคโนโลยีตา่ งประเทศของจีนว่าเป็ นตัวอย่าง
ชันเชิ
้ งแบบพื ้นที่คลุมเครื อในเขตเศรษฐกิจ
เช่น จีนใช้ ขนตอนที
ั้
่เพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ได้ มาซึง่ องค์
ความรู้ของต่างประเทศ “ทีละขันตอน”
้
เพื่อ
ถ่ายโอนห่วงโซ่แห่งคุณค่าทังหมดไปยั
้
งจีนใน
ท้ ายที่สดุ (นายฮัล แบรนด์ส นักประวัติศาสตร์
ให้ ค�ำนิยามของอุปสรรคในพื ้นที่คลุมเครื อ
ว่าเป็ นลักษณะการบีบบังคับและพฤติกรรม
ก้ าวร้ าว แต่วางแผนไว้ อย่างรอบคอบเพื่อให้ อยู่
ต�่ำกว่าเกณฑ์ความขัดแย้ งทางทหารตามแบบ)

จีนปรับใช้ ชนเชิ
ั ้ งเหล่านี ้ในการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึง่ เห็นเด่นชัดที่สดุ
จากการใช้ การอ้ างสิทธิ์ทางอ�ำนาจอธิปไตยใน
ทะเลจีนใต้
เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมการใช้ รถยนต์
ร่วมกัน ซึง่ เป็ นตัวอย่างส�ำคัญของแนวทาง
การสัง่ การและควบคุมของจีนเพื่อครอบง�ำ
ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็ นไปได้ ตีตี ชูสงิ บริ ษัท
รถร่วมเดินทางรายใหญ่ที่สดุ ของจีน ด�ำเนิน
การแข่งขันทางการค้ าตัวต่อตัวกับ อูเบอร์ คู่
แข่งจากสหรัฐฯ โดยใช้ ข้อได้ เปรี ยบจากการ
สนับสนุนของรัฐทังหมด
้
รวมถึงเงินอุดหนุนที่
รัฐมอบให้ และการครองสื่อยอดนิยม ขณะที่อู
เบอร์ ตกเป็ นรองจากการเข้ าถึงตลาดอย่างตรง
ไปตรงมา กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงในช่วง
นาทีสดุ ท้ าย และแผนการป้ายสีเป็ นขบวนการ
อย่างแยบยล จนในที่สดุ อูเบอร์ ได้ ขายกิจการ

ข้ อจ�ำกัดการลงทุนล่ าสุ ดเพือ่ ปกป้ องเศรษฐกิจ
ออสเตรเลีย

• กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561: ออสเตรเลียประกาศข้อจ�ำกัดที่รัดกุมมากขึ้นในการซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรและโครงสร้างพื้น
ฐานด้านไฟฟ้ าของผูซ้ ้ือต่างชาติ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลที่เพิ่มสูงขึ้นของจีน ประชาชนออสเตรเลียจะได้
รับความส�ำคัญมากกว่าชาวต่างชาติในการขายพื้นที่ทางการเกษตร และผูซ้ ้ือชาวต่างชาติจะต้องเผชิญข้อจ�ำกัดในการ
เป็ นเจ้าของเมื่อซื้อทรัพยากรด้านการจ่ายก�ำลังไฟฟ้ าและการส่ งไฟฟ้ า

ญีป่ ุ่ น

• พฤษภาคม พ.ศ. 2562: รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีระดับสูงในรายชื่อทางธุรกิจที่มีขอ้ จ�ำกัดการเป็ น
เจ้าของบริ ษทั ญี่ปุ่นส�ำหรับต่างชาติ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงทางไซเบอร์ และการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจีน
• ญี่ปุ่นก�ำลังพิจารณาจ�ำกัดการส่ งออกเทคโนโลยีข้นั สูงที่ใช้ในแอปพลิเคชัน เช่นปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ตามมาตรการ
ล่าสุ ดของสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งเป้ าไปที่จีน ส่ วนกฎหมายของญี่ปุ่นมีกรอบในการป้ องกันไม่ให้เทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวอยูใ่ น
เงื้อมมือของต่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่มุ่งเน้นสิ นค้าที่ใช้ได้สองทาง ซึ่งอาจใช้เป็ นอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ รวมถึงอาวุธเคมี
และอาวุธชีวภาพได้

สหรัฐอเมริกา

• สิ งหาคม พ.ศ. 2561: พระราชบัญญัติการปรับการทบทวนความเสี่ ยงการลงทุนต่างประเทศให้ทนั สมัย พ.ศ. 2561
ขยายเขตอ�ำนาจศาลของคณะกรรมการว่าด้วยการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐฯ ให้ทบทวนจ�ำนวนธุรกรรมได้ครอบคลุม
ขึ้น โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐฯ ตรวจสอบเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่หลาก
หลายมากขึ้น และขยายเวลาส�ำหรับกระบวนทบทวนการลงทุน
• พระราชบัญญัติการปฏิรูปควบคุมการส่ งออก พ.ศ. 2561 ก�ำหนดกระบวนการเพื่อระบุและควบคุม "เทคโนโลยีเกิดใหม่
และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน" เทคโนโลยีที่ "จ�ำเป็ น” ต่อความมัน่ คงแห่งชาติสหรัฐฯ ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมการส่ งออกใน
ปั จจุบนั
• สิ งหาคม พ.ศ. 2560: ตัวแทนการค้าของสหรัฐฯ เริ่ มต้นการสื บสวนว่าจีนละเมิดข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิดา้ นทรัพย์สินทางปัญญาหรื อไม่

ที่มา: ไฟแนนเชี ยลไทมส์, เจดี ซุปรา, Medium.com, นิ กเคอิ เอเชี ยน รี วิว, รอยเตอร์ , เดอะสเตรตส์ไทมส์, คณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิจและความมัน่ คงระหว่างสหรัฐฯ และจีน
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ในประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนแบ่งการ
ลงทุนส่วนเล็ก ๆ ในตีตี ชูสงิ ในส่วนภูมิภาค
ตีตี ชูสงิ ยังคงขยายกิจการอย่างต่อเนื่องจาก
การเข้ าซื ้อกิจการ โดยลงทุนกว่า 2 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 6 หมื่นล้ านบาท) ใน
กิจการของแกร็ บ บริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสิงคโปร์ นับ
เป็ นการทุม่ สุดตัวให้ กบั ความเชื่ออย่างหนัก
แน่นว่าบริ ษัทแกร็ บมีข้อได้ เปรี ยบที่จะเอาชนะ
อูเบอร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากโค่น
ต�ำแหน่งของอูเบอร์ ลงจากเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ผา่ นบริ ษัทแกร็ บส�ำเร็ จแล้ ว ตีตีก็หนั ไป
จับตาออสเตรเลียในฐานะสถานที่ถดั ไปในการ
พิชิตระดับภูมิภาค ไม่ใช่เรื่ องบังเอิญที่ตีตีซงึ่ ได้
รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะ
ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขับขี่อตั โนมัติ
และความสามารถด้ านปั ญญาประดิษฐ์ ด้วย
เงินลงทุนจ�ำนวนมหาศาล
การใช้ ประโยชน์จากเศรษฐกิจของตลาด
แบบเปิ ดและการเป็ นศูนย์กลางทางนวัตกรรม
เพื่อเข้ าซื ้อเทคโนโลยีตา่ งประเทศของจีน อยู่
ในระดับที่ท�ำให้ กลุม่ ประเทศอุตสาหกรรม
ต้ องประเมินวิธีการปกป้องความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและนวัตกรรมกันใหม่ ภายในอินโด
แปซิฟิก ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ ล่าสุด
มีการแก้ ไขกฎระเบียบการลงทุนของต่าง
ประเทศ รวมถึงในภาคเทคโนโลยีเกิดใหม่แล้ ว

ความสามารถในการแข่ งขัน
นวัตกรรมตกอยู่ในความเสี่ ยง

นายโรเบิร์ต แอตคินสันแห่งมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมกล่าวว่า ยุทธศาสตร์
เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 หรื อชื่อใดก็ตาม
ที่ตงให้
ั ้ กบั รูปแบบ “ลัทธิพาณิชยนิยมเชิง
นวัตกรรม” ของจีน ถือเป็ นความท้ าทาย
โดยพื ้นฐานต่อสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ ซึง่ มีข้อได้ เปรี ยบด้ านแข่งขัน
หลักจากอุตสาหกรรมที่คา่ จ้ างสูงกว่าและใช้
นวัตกรรมเป็ นฐาน ต่างจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่มีมลู ค่าต�่ำ การสูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขันถาวรในภาคเทคโนโลยีและฐาน
นวัตกรรมของประเทศหนึง่ ๆ ยากจะสร้ างขึ ้น
ใหม่ เพราะความซับซ้ อนของระบบนิเวศที่มีมา
นานและอุปสรรคในการเข้ าสูต่ ลาดที่สงู นาย
แอตคินสันกล่าว นอกจากนี ้ การสูญเสียความ
เป็ นผู้น�ำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งอาจ
ก่อให้ เกิด “วังวนมรณะ”
ประการแรก บริ ษัทที่พงึ่ พาตลาดจะสูญ
34
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เสียส่วนแบ่งตลาดและผลก�ำไรให้ กบั คูแ่ ข่งที่ได้
รับการสนับสนุนจากลัทธิพาณิชยนิยม ความ
เสี่ยงคือการสูญเสียงานในระดับสูงที่มีคา่ จ้ าง
สูงในอุตสาหกรรมการผลิตและเทคโนโลยี
ขันสู
้ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต่าง ๆ
เช่น ญี่ปนุ่ เกาหลี ไต้ หวัน และสหรัฐอเมริ กา
นอกจากนี ้ บริ ษัทที่พงึ่ พาตลาดจะไม่
สามารถปรับการลงทุนด้ านรายได้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ซึง่ เป็ นอันตราย
ต่อระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องของ
ประเทศ ตามที่นายแอตคินสันกล่าว ด้ วยเหตุ
นี ้ จึงมักมีการจัดระเบียบห่วงโซ่อปุ ทานใหม่
อยูบ่ อ่ ยครัง้ ซึง่ น�ำไปสูผ่ ลกระทบเชิงลบต่อ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ความสามารถในการรักษาฐานอุตสาหกรรม
กลาโหมของตัวเอง
เช่น การบังคับโอนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ด้ านรถไฟความเร็ วสูงของญี่ปนให้
ุ่ จีน ส่ง
ผลให้ คคู่ ้ าร่วมลงทุนชาวจีนของบริ ษัทญี่ปนุ่
กลายเป็ นคูแ่ ข่งด้ านรถไฟความเร็วสูงต้ นทุน
ต�่ำ ตามรายงานของนายแบรด เซตเซอร์ แห่ง
สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อแลก
กับการเข้ าถึงตลาดของจีน ญี่ปนจึ
ุ่ งถ่ายโอน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านรถไฟความเร็ วสูงที่มี
มูลค่าสูงให้ แก่จีน เมื่อจีนได้ รับและเชี่ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยีดงั กล่าวแล้ ว ก็พฒ
ั นาต่อย
อดขีดความสามารถทางรถไฟความเร็ วสูง
ของตัวเองภายใต้ การคุ้มครองด้ วยนโยบาย
และกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอัน
รอบคอบ เพื่อแว้ งกลับมาเป็ นคูแ่ ข่งกับบริ ษัท
รถไฟความเร็วสูงของญี่ปนทั
ุ่ ว่ โลก รวมทัง้
ลดขีดความสามารถในการแข่งขันและฐาน
นวัตกรรมของบริ ษัทเหล่านันลง
้

บนเส้ นทางสู่ อุตสาหกรรมสารกึง่ ตัวน�ำ
ในระดับภูมภิ าค

เมื่อเปลี่ยนมาดูที่ภาคส่วนอื่น นโยบาย
ประดิษฐกรรมของรัฐทางเศรษฐกิจอย่าง
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 ของจีน
เสี่ยงจะท�ำลายความสามารถในการแข่งขัน
และนวัตกรรมด้ านอุตสาหกรรมสารกึง่ ตัวน�ำ
ในภูมิภาคลงอย่างย่อยยับ อินโดแปซิฟิกเป็ น
ที่ตงบริ
ั ้ ษัทสารกึง่ ตัวน�ำ 10 อันดับแรกของ
โลกถึง 9 แห่ง หากการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถไฟความเร็วสูงภายในประเทศเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
ส�ำหรับจีนในช่วงทศวรรษ 2000 (พ.ศ.
2543-2552) จีนยังด�ำเนินการสร้ างบริ ษัท

ชันน�
้ ำระดับประเทศในอุตสาหกรรมสารกึง่
ตัวน�ำต่อไป เพื่อมาแทนผู้จดั หาต่างประเทศ
แม้ ความส�ำเร็ จจนกระทัง่ ตอนนี ้ยังมีข้อ
จ�ำกัด แต่จีนมองว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม
สารกึง่ ตัวน�ำภายในประเทศมีความส�ำคัญต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากชิป สารกึง่
ตัวน�ำเป็ นแกนหลักของการประสบความส�ำเร็จ
ทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงด้ านปั ญญา
ประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และคอมพิวเตอร์
ควอนตัม ตามรายงานของสมาคมอุตสาห
กรรมสารกึง่ ตัวน�ำ การลงทุนด้ านสารกึง่ ตัวน�ำ
ที่มีการวางแผนไว้ ของรัฐบาลจีนในช่วงห้ าปี
ข้ างหน้ ามูลค่า 1.18 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 3.5 ล้ านล้ านบาท) ลดการวิจยั
และพัฒนาที่มีการวางแผนไว้ ส�ำหรับคูแ่ ข่งต่าง
ประเทศ ตามการรายของนายเจมส์ แอนดรูว์
ลูอิส แห่งศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา
นอกจากรัฐบาลจะให้ เงินทุนจ�ำนวนมาก
ส�ำหรับสร้ างอุตสาหกรรมสารกึง่ ตัวน�ำภายใน
ประเทศแล้ ว จีนยังถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
ฐานโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั
ต่างชาติโดยได้ รับการสนับสนุนจากรัฐในหลาย
พื ้นที่ ตังแต่
้ ซลิ คิ อนวัลเลย์ไปจนถึงไต้ หวัน
ประเทศในอินโดแปซิฟิกเริ่มใช้ มาตรการเพือ่
แก้ ไขภัยคุกคามเหล่านี ้ เช่น สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ของเกาหลีใต้ กำ� ลังหาวิธีแก้ ไขปั ญหาการ
โจรกรรมความลับทางการค้ าในอุตสาหกรรม
สารกึง่ ตัวน�ำด้ วยบทลงโทษทีร่ ุนแรงยิง่ ขึ ้น ใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปนก�
ุ่ ำลังพิจารณาแก้ ไข
พระราชบัญญัตกิ ารแลกเปลีย่ นเงินตราและการ
ค้ าระหว่างประเทศ เพือ่ ขยายรายการจ�ำกัดด้ าน
การลงทุนต่างประเทศให้ รวมถึงภาคต่าง ๆ เช่น
สารกึง่ ตัวน�ำ พร้ อมกับประเมินการสร้ างกรอบ
การควบคุมการส่งออกส�ำหรับเทคโนโลยีขนั ้
สูง ตลอดจนระบบการควบคุมการส่งออกฉบับ
แก้ ไขของสหรัฐฯ

เทคโนโลยีทใี่ ช้ ได้ สองทาง
การหลอมรวมพลเรือนทหาร

นอกจากนี ้ ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568 ยังคงเป็ นส่วนส�ำคัญของการปรับปรุง
ด้ านกลาโหมให้ ทนั สมัยของนายสี ผู้นำ� พรรค
คอมมิวนิสต์จนี และกลยุทธ์การหลอมรวม
พลเรือนทหารทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ปฏิรูปกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนให้ เป็ นกองทัพระดับโลก
ภายใน พ.ศ. 2592 ประการแรก ลักษณะการ
ใช้ เทคโนโลยีแบบสองทางของยุทธศาสตร์

เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 จะช่วยให้ กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนมีความเหนือกว่าใน
สนามรบ เช่น จีนได้ นำ� ปั ญญาประดิษฐ์ ไปใช้
กับโครงการหุน่ ยนต์ทางทหาร ความสามารถ
ในการออกค�ำสัง่ ตนเอง และการตัดสินใจสัง่
การทางทหาร ตามรายงานของนายเกรกอรี่ อัล
เลน แห่งศูนย์ความมัน่ คงอเมริกนั ใหม่ กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนคาดการณ์วา่ ปั ญญา
ประดิษฐ์ จะขับเคลือ่ นการปฏิวตั คิ รัง้ ถัดไปใน
กิจการทางทหาร ในฐานะระบบทางทหารและ
การส่งต่อหลักการด้ านการต่อสู้จาก “การใช้
ข้ อมูล” ไปเป็ น “การใช้ ปัญญา” นางสาวเอล
ซ่า คาเนีย แห่งศูนย์ความมัน่ คงอเมริกนั ใหม่
กล่าว ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีของจีนใน
ภาคอืน่ ๆ ของยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568 จะมีความเกีย่ วข้ องโดยนัยกับการทหาร
ในระยะยาวส�ำหรับภูมภิ าคนี ้ และลักษณะของ
สงครามยุคใหม่ รวมถึงการสือ่ สารเชิงควอนตัม
เรดาร์ และวิทยาการเข้ ารหัส เช่น ยานพาหนะ
อัตโนมัตแิ ละระบบอัตโนมัติ และหุน่ ยนต์ ตาม
รายงานของนางสาวมีอา นูเวนส์ และนางสาว
เฮเลนา เลการ์ ดา นักวิจยั แห่งสถาบันการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศ
ประการทีส่ อง จากยุทธศาสตร์ เมดอินไช
น่า พ.ศ. 2568 และนโยบายอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง บริษทั เอกชนของจีนจะมี
บทบาทส�ำคัญมากขึ ้นในการยกระดับเป้า
หมายทางทหารและความมัน่ คงแห่งชาติของ
จีน เช่น ปั ญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการ
จดจ�ำใบหน้ าของภาคเอกชนจีน จะเป็ นหัวใจ
ส�ำคัญของจีนทีใ่ ช้ ขม่ เหงรังแกชนกลุม่ น้ อยชาว
มุสลิมอุยกูร์นบั ล้ านในซินเจียง ตามรายงานของ
นางสาวคาเนีย นอกจากนี ้ บริษทั ด้ านปั ญญา
ประดิษฐ์ เดียวกันนี ้ซึง่ เป็ นบริษทั ชันน�
้ ำระดับ
ประเทศของจีน ยังส่งออกเครื่องมือเฝ้าระวังไป
ทัว่ โลก เพือ่ สนับสนุนความพยายามของรัฐบาล
เผด็จการในการเฝ้าติดตามพลเมืองของประเทศ
ตน

โอกาสในภูมภิ าค

ท่ามกลางความพยายามของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนที่จะขจัดการรับรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ. 2568 จาก
นานาชาติ ประชาคมโลกควรด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มระดับความตระหนักรู้ถงึ
การปฏิบตั ทิ างเศรษฐกิจที่ไม่เป็ นธรรมและมี
ลักษณะก�ำจัดคูแ่ ข่งของจีน ผ่านการเรี ยกร้ อง

ชิปเซ็ตทีบ่ ริษทั ย่ อยของหัวเว่ ยเป็ นผู้ออกแบบจะแสดงทีส่ � ำนักงานใหญ่ ของหัวเว่ ยทีเ่ ซินเจิน้ ประเทศจีน ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 คนในวงการอุตสาหกรรมก�ำลังสงสั ยว่ าบริษทั จีนอาจจะหันมาพึง่ พาตนเอง
ด้ านการผลิตชิปภายใน พ.ศ. 2568 ตามทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์ จนี ปรารถนา พรรคคอมมิวนิสต์ จนี วางแผนจะ
ลงทุนมากกว่ า 1.18 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 3.5 ล้ านล้ านบาท) ในอุตสาหกรรมสารกึง่ ตัวน�ำใน
ช่ วงห้ าปี ข้ างหน้ า รอยเตอร์

ให้ เกิดความโปร่งใสและมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้นในภูมิภาคอินโด
แปซิฟิกระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึง
แวดวงวิชาการ เป็ นสิง่ ส�ำคัญต่อการแก้ ไขภัย
คุกคามที่เกิดขึ ้นในรูปแบบทุนนิยมโดยรัฐและ
การรุกรานทางเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน ขณะนี ้ พันธมิตรและแนวร่วมในสหรัฐฯ
ก�ำลังด�ำเนินการใช้ ความพยายามทางการทูต
ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ต้ องมีการด�ำเนิน
การเผยแพร่กบั ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย
ให้ มากขึ ้น เพราะเป็ นสถานที่ที่สว่ นใหญ่มี
การถ่ายโอนทางเทคโนโลยีเกิดขึ ้น ทังที
้ ่ถกู
ต้ องตามกฎหมาย ถูกบังคับ ลักลอบ และผิด
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลกับภาคเทคโนโลยี
เอกชน และห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการวิจยั และ
พัฒนาในสถาบันการศึกษา จะช่วยส่งเสริ ม
ความจ�ำเป็ นของมาตรการป้องกันที่แน่นหนา
รวมถึงความโปร่งใสในการเป็ นเจ้ าของ พร้ อม
กับเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่
ไม่ได้ ตงใจในระยะยาว
ั้
ซึง่ เกิดขึ ้นได้ จากการ
ลงทุนหรื อการร่วมทุน ในขณะเดียวกัน ภาค
เอกชนและห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการวิจยั ยัง
คงครองอ�ำนาจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน แม้ วา่ อิทธิพลของภาค
ส่วนดังกล่าวจะลดลง เนื่องจากบริ ษัทจีนได้ รับ
ส่วนแบ่งในตลาดโลก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ของจีนกลายเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพิ่ม
มากขึ ้น แรงกดดันเป็ นหนึง่ เดียวกันจากภาค
รัฐพร้ อมกับภัยคุกคามจากผลกระทบที่แท้
จริ งเคยใช้ ได้ ผลกับจีนในอดีต เช่น แรงกดดัน

เป็ นหนึง่ เดียวกันของบริ ษัทต่างประเทศ ร่วม
ด้ วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ เอาชนะ
การเปิ ดตัวมาตรฐานเครื อข่ายไร้ สายภายใน
ประเทศท้ องถิ่นของจีนย้ อนกลับไปเมื่อ พ.ศ.
2546 ตามรายงานของนายอดัม ซีกลั แห่ง
สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สิง่ ที่ส�ำคัญเท่า ๆ กันคือการเปิ ดเผยข้ อมูล
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึง
สถาบันการศึกษา เกี่ยวกับวิธีเสริ มสร้ างระบบ
นิเวศทางนวัตกรรมในอนาคต และยกระดับ
ความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และพันธมิตร
ทัว่ อินโดแปซิฟิก เพื่อปรับภูมิภาคให้ ประสบ
ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนและมี
ความเจริ ญรุ่งเรื องร่วมกันในอีกหลายทศวรรษ
ข้ างหน้ า การเรี ยกร้ องระดมเงินทุนเพื่อการ
วิจยั และพัฒนา รวมทังความร่
้
วมมือระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ที่มีคา่ นิยมคล้ ายกันร่วมกัน
จะเป็ นการเริ่ มต้ นที่นา่ ยินดี ซึง่ สามารถวาง
กรอบในการสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานระดับโลก
ส�ำหรับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (ที่คล้ ายคลึงกับวิธี
พัฒนาการมีสว่ นร่วมในเทคโนโลยี 5 จี) เพื่อ
ให้ เหนือล� ้ำกว่ายุทธศาสตร์ เมดอินไชน่า พ.ศ.
2568 ที่เลือกปฏิบตั ิของจีนอย่างมาก ความ
ร่วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนาตามหลัก
นิตธิ รรมและการถ้ อยทีถ้อยอาศัย จะช่วยให้
พันธมิตรทังหมดเก็
้
บเกี่ยวผลประโยชน์จาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ ในท้ ายที่สดุ o
นางอาราติ ชรูฟ เจ้ าหน้ าที่บริ การด้ านต่างประเทศของสหรัฐฯ
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็ นนักวิจยั แห่งอูนา
แชปแมน ค็อกซ์ และผู้ชว่ ยนักวิจยั แห่งศูนย์อีสต์เวสต์ในเมือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวาย มุมมองของนางชรูฟมุมมองส่วนตัว และไม่
ได้ เป็ นตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศ
IPD FORUM
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เครือข่ายความเร็วสูง

ความเสี่ยงที่มีเดิมพันสูง

สหรัฐฯ ออกโรง เตือนห้ามใช้หวั เว่ยซึ่งเป็ น
ยักษ์ใหญ่ดา้ นโทรคมนาคมจีนในฐานะผูจ้ ำ� หน่าย
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ภาพประกอบโดยฟอรั ม
36

IPD FORUM

แ

คนงานของหัวเว่ ยเข้ า
ร่ วมงานโมบายเอ็กซ์
โปทีก่ รุงเทพฯ เมือ่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562
รอยเตอร์

คนงานของหัวเว่ ยเข้ า
ประจ�ำทีบ่ ริเวณสาย
การผลิตสมาร์ ทโฟน
พี30 หัวเว่ ยเป็ นผู้ผลิต
สมาร์ ทโฟนรายใหญ่
ทีส่ ุ ดเป็ นอันดับสอง
ของโลกรองจากซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์
รอยเตอร์

ม้ วา่ บริ ษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนจะมี
สถานะเป็ นผู้จ�ำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
รายใหญ่ที่สดุ และเป็ นผู้ผลิตสมาร์ ทโฟนที่ใหญ่ที่สดุ
เป็ นอันดับสองของโลก แต่ก็พบว่าตลาดบางแห่งปิ ด
ตัวลงจากความกังวลว่าหัวเว่ยอาจใช้ อปุ กรณ์ของ
บริ ษัทเป็ นเครื่ องมือจารกรรม
ขณะที่เทคโนโลยีเคลื่อนที่ในประเทศต่าง ๆ เริ่ ม
เข้ าสูค่ ลื่นระลอกถัดไปจากการสร้ างเครื อข่ายไร้ สาย
5 จี หัวเว่ยในตอนนี ้กลับถูกสัง่ ห้ ามจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ ประเทศ
อื่น ๆ ยังจับตามองอย่างใกล้ ชิด เนื่องจากผู้น�ำต่าง ๆ
รวมถึงเลขาธิการของนาโต ออกมาเตือนถึงอันตราย
จากความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชิดระหว่างบริ ษัทหัวเว่ยกับ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน
นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กระตุ้น
ให้ พนั ธมิตรทังหมดของสหรั
้
ฐฯ เลิกคบค้ ากับยักษ์
ใหญ่ด้านโทรคมนาคมอย่างหัวเว่ย โดยระบุวา่ บริ ษัท
นี ้ก่อให้ เกิดภัยคุกคามความมัน่ คงอย่างร้ ายแรง
“กฎหมายจีนก�ำหนดให้ เครื่ องมือด้ านความ
มัน่ คงขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีนมีอ�ำนาจเข้ าถึง
ข้ อมูลทุกอย่างที่ผา่ นเข้ ามาในเครื อข่ายหรื ออุปกรณ์
ของบริ ษัท” นายเพนซ์กล่าวระหว่างการปราศรัยที่
การประชุมด้ านความมัน่ คงประจ�ำปี ในมิวนิค เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามรายงานของ
วารสารธุรกิจ นิ คเคอิ เอเชี ยน รี วิว “เราต้ องปกป้อง
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมที่ส�ำคัญของเรา
และสหรัฐอเมริ กาก�ำลังเรี ยกร้ องให้ พนั ธมิตรด้ าน
ความมัน่ คงของเราทังหมดระแวดระวั
้
ง และปฏิเสธ
บริ ษัทใดก็ตามที่จะท�ำลายบูรณภาพทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคมหรื อระบบความปลอดภัยระดับชาติ
ของเรา”

คณะกรรมาธิการวิสามัญถาวรด้ านข่าวกรอง
แห่งรัฐสภาสหรัฐฯ ได้ สรุป โดยย้ อนกลับไปเมื่อ พ.ศ.
2555 ว่าอุปกรณ์ที่ผลิตโดยหัวเว่ยและแซดทีอี
คอร์ ป ซึง่ เป็ นคูแ่ ข่งด้ านโทรคมนาคมในจีน อาจเป็ น
บ่อนท�ำลายผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงของสหรัฐฯ
สิง่ ที่นา่ เป็ นห่วงอีกประการหนึง่ คือความใหญ่โตของ
หัวเว่ย ใน พ.ศ. 2560 บริ ษัทแห่งนี ้ขึ ้นแซงหน้ า แอล
เอ็ม อีริคสัน ของสวีเดน จนกลายเป็ นผู้จ�ำหน่าย
อุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายอันดับ 1 ของโลก ในช่วง
กลาง พ.ศ. 2561 แบรนด์สมาร์ ทโฟนของหัวเว่ย
แซงหน้ าแอปเปิ ลขึ ้นเป็ นผู้จ�ำหน่ายอันดับ 2 ของโลก
รองจากซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายงานของดิแอส
โซซิเอทเต็ด เพรส โครงการ 5 จี ที่หวั เว่ยต้ องการ
สร้ าง จะขยายขอบเขตเครื อข่ายออกไปอย่างกว้ าง
ขวางเพื่อรองรับการท�ำงานของสิง่ ต่าง ๆ เช่น รถยนต์
ไร้ คนขับ อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต
แม้ วา่ หัวเว่ยจะยืนกรานว่าไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
การสอดแนม แต่นกั การเมือง นักวิชาการ และเจ้ า
หน้ าที่ขา่ วกรองต่างก็เสนอเหตุผลที่หลากหลายว่า
เหตุใดจึงต้ องใช้ ความระมัดระวังมากขึ ้น ก่อนที่จะ
อนุญาตให้ หวั เว่ยและบริ ษัทจีนอื่น ๆ เข้ ามามีสว่ น
ร่วมในการสร้ างระบบสารสนเทศที่ส�ำคัญ

กฎหมายจีนบังคับขอความร่ วมมือ

ในการปราศรัยที่มิวนิค นายเพนซ์ชี ้ให้ เห็นว่า
กฎหมายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศใช้
ท�ำให้ บริ ษัทจีนต้ องรับภาระในการช่วยรัฐบาล
รวบรวมข้ อมูล กฎหมายความมัน่ คงแห่งชาติของจีน
ที่ประกาศใช้ ใน พ.ศ. 2558 ระบุวา่ พลเมืองและ
ธุรกิจต่าง ๆ มี “ความรับผิดชอบและภาระหน้ าที่ใน
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การรักษาความมัน่ คงระดับชาติ” ซึง่ กฎหมายที่ส�ำคัญยิ่งกว่า
อาจเป็ นกฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนด
ให้ บริ ษัทจีน “สนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมือกับ” หน่วยงาน
รวบรวมข่าวกรองของรัฐบาล
ดร. เมอร์ เรย์ สก็อต แทนเนอร์ ให้ เหตุผลใน
บทวิ
เคราะห์ที่จดั ท�ำขึ ้นเพื่อเปิ ดเผยการละเมิด
นางเมิง่ หว่ านโจว ผู้บริหารฝ่ าย
กฎหมายและปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
การเงินของหัวเว่ ย สวมอุปกรณ์
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ทขี่ ้ อเท้ า
จากสถาบันนิตสิ งคราม ซึง่ เป็ นองค์กรในกรุง
ขณะได้ รับการน�ำตัวจากบ้ าน
วอชิงตัน ดี.ซี. ความว่า กฎหมาย พ.ศ. 2560
ของตนในแวนคูเวอร์ ประเทศ
เป็ น “จุดส�ำคัญที่สร้ างปั ญหาอย่างมากส�ำหรับ
แคนาดา นางเมิง่ ก�ำลังเผชิญ
โครงการระยะนาน 4 ปี ในขณะนันของรั
้
ฐบาล
กับการส่ งผู้ร้ายข้ ามแดนไปยัง
สหรัฐฯ ตามข้ อกล่ าวหาว่ าบริษทั
จีน ที่สง่ เสริ มกฎหมายด้ านความมัน่ คง” ก่อน
เลีย่ งมาตรการคว�ำ่ บาตรอิหร่ าน
หน้ านี ้ ดร. แทนเนอร์ ซึง่ ได้ ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยว
ของสหรัฐฯ อย่ างผิดกฎหมาย
กับกฎหมายจีนและระบบความมัน่ คงภายใน
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
ของประเทศจีน เคยท�ำงานเป็ นนักวิเคราะห์
ให้ กบั รัฐบาลสหรัฐฯ โดย ดร. แทนเนอร์ เขียนว่า กฎหมาย
ข่าวกรอง พ.ศ. 2560 มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นอาวุธโจมตี
มากกว่าเป็ นมาตรการปกป้องความมัน่ คง
38
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“สิง่ ที่นา่ กังวลเป็ นพิเศษคือสัญญาณต่าง ๆ ที่ชี ้ว่าผู้ร่าง
กฎหมายข่าวกรองก�ำลังพยายามเปลี่ยนแปลงสมดุลข้ อผูกพัน
ทางกฎหมายเหล่านี ้จาก ‘การปกป้อง’ เป็ น ‘การโจมตี’ ด้ วย
ข่าวกรอง โดยการให้ ชาวจีน และในบางกรณี ให้ พลเมืองต่าง
ชาติ บริ ษัทหรื อองค์กรที่ท�ำธุรกิจในประเทศจีน มีหน้ าที่ตาม
กฎหมายในการให้ การเข้ าถึง ให้ ความร่วมมือ หรื อให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมรวบรวมข่าวกรองของรัฐบาลจีน” ดร. แทน
เนอร์ เขียน
กฎหมายของจีนอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมตัว หรื อ
ลงโทษทางอาญากับผู้ที่ขดั ขวางการรวบรวมข่าวกรอง แต่
ไม่ได้ แบ่งแยกการขัดขวางกับการที่เพียงไม่สามารถให้
ความร่ วมมือออกจากกัน นายทอม ยูเรน ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
นโยบายไซเบอร์ ระหว่างประเทศแห่งสถาบันนโยบายเชิง
ยุทธศาสตร์ ออสเตรเลียกล่าวว่า มีความเสี่ยงสูงที่บริ ษัทจีน
จะให้ ความร่ วมมือในการรวบรวมข้ อมูลข่าวกรอง “มีความ
เสี่ยงว่าหัวเว่ยอาจถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการจารกรรม
หรื อก่อวินาศกรรม” นายยูเรนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ เดลี เมล
ออสเตรเลี ย “พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอ�ำนาจควบคุมบริ ษัท

ต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก โดยพรรคให้ ความส�ำคัญกับความ
มัน่ คงของตนเหนือสิ่งอื่นใด”

รู ปแบบทีเ่ ผยให้ เห็น

แม้ หวั เว่ยจะยืนกรานว่าไม่มีหลักฐานที่พิสจู น์ได้ วา่ ตน
สอดแนมบริ ษัทหรื อรัฐบาลต่างชาติจริ ง แต่กลับมีเหตุการณ์
ตัวอย่างที่ขดั แย้ งกันเกิดขึ ้นมากมาย เช่น บริ ษัทด้ าน
เทคโนโลยี ซิสโก ในสหรัฐฯ กล่าวหาว่าหัวเว่ยขโมยซอร์ สโค้ ด
ซึง่ เป็ นค�ำสัง่ ที่ใช้ เดินระบบซอฟต์แวร์ ในคดีฟ้องร้ องเมื่อ พ.ศ.
2546 ซึง่ ทังสองฝ่
้
ายได้ ยตุ กิ ารฟ้องร้ องในท้ ายที่สดุ
ใน พ.ศ. 2560 คณะลูกขุนสหรัฐฯ ตัดสินลงโทษหัวเว่ย
ฐานขโมยทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจากบริ ษัทด้ านโทรคมนาคม
ที-โมบาย ในค�ำฟ้องร้ องเมื่อ พ.ศ. 2562 กระทรวงยุตธิ รรม
สหรัฐฯ กล่าวว่าหัวเว่ยพยายามขโมยข้ อมูลการออกแบบหุน่
ยนต์ของที-โมบายหลายครัง้

นายเหริน เจิง้ เฟย ผู้ก่อตั้งและประธานบริษทั หัวเว่ ย (ขวา) พานายสี จิน้ ผิง
ประธานาธิบดีจนี ชมส� ำนักงานของบริษทั ในกรุงลอนดอน เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

นอกจากการขโมยความลับทางการค้ าแล้ ว บริ ษัทนี ้ยังมี
ข้ อกล่าวหาต่าง ๆ ตามมาอีก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
สหรัฐฯ เปิ ดเผยค�ำฟ้องร้ องนางเมิ่ง หว่านโจว ผู้บริ หารฝ่ าย
การเงินของหัวเว่ย ลูกสาวของนายเหริ น เจิ ้งเฟย ผู้ก่อตัง้
บริ ษัท ค�ำฟ้องร้ องนี ้กล่าวหาว่าหัวเว่ยหลอกลวงธนาคาร
สหรัฐฯ ให้ ท�ำธุรกิจกับอิหร่านซึง่ ละเมิดมาตรการคว�่ำบาตร
ของสหรัฐฯ เจ้ าหน้ าที่แคนาดาควบคุมตัวนางเมิ่งเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 และสหรัฐฯ ก�ำลังขอให้ สง่ ผู้ร้ายข้ าม
แดน ค�ำฟ้องร้ องดังกล่าวระบุวา่ ใน พ.ศ. 2556 นางเมิ่ง
โกหกผู้บริ หารธนาคารเรื่ องความสัมพันธ์ของบริ ษัทหัวเว่ยกับ
บริ ษัทชื่อ สกายคอม ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอิหร่านหลายครัง้

เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ?

แม้ วา่ ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ จะมีความ
กังวลว่าหัวเว่ยอาจถูกควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ผ้ ู

บริ หารของบริ ษัทยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่สง่
ต่อข้ อมูลไปยังรัฐบาลของตน
นายทิม วัตกินส์ รองประธานฝ่ ายยุโรปตะวันตกของหัว
เว่ยกล่าวกับ บีบซี ี เรดิโอ ว่า “หัวเว่ยไม่มขี ้ อผูกพันในส่วนที่
จะร่วมมือกับรัฐบาล ในลักษณะทีช่ าวอเมริกนั กล่าวหา”
ทังนี
้ ้ นักวิชาการที่ศกึ ษาการอ้ างสิทธิ์ความเป็ น
เจ้ าของของหัวเว่ยยังคงมีทา่ ทีสงสัยในค�ำกล่าวเหล่านัน้
นายคริ สโตเฟอร์ บอลดิง และนายเดวิด วีเวอร์ ผู้
เขียนรายงานประจ�ำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ในชื่อ
“ใครเป็ นเจ้ าของหัวเว่ย?” ระบุวา่ “หัวเว่ยเรี ยกตนเอง
ว่าบริ ษัทที่พนักงานเป็ นเจ้ าของ แต่การกล่าวอ้ างนี ้ชวน
สงสัย อีกทังโครงสร้
้
างองค์กรที่อธิบายไว้ ในเว็บไซต์ยงั
ชวนให้ เข้ าใจผิด” นายบอลดิง รองศาสตราจารย์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟุลไบรท์ ประเทศเวียดนาม
และนายวีเวอร์ ศาสตราจารย์ด้านการวิจยั คณะ
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์ จวอชิงตัน กล่าวว่า บริ ษัท
โฮลดิ ้งเป็ นเจ้ าของหัวเว่ยร้ อยละ 100 และนายเหริ น ผู้
ก่อตัง้ เป็ นเจ้ าของบริ ษัทโฮลดิ ้งดังกล่าวร้ อยละ 1 ส่วน
ร้ อยละ 99 ที่เหลือ มีนิตบิ คุ คลที่เรี ยกว่า “คณะกรรมการ
สหภาพแรงงาน” ของบริ ษัทโฮลดิ ้งดังกล่าวเป็ นเจ้ าของ
ในจีน สมาชิกสหภาพแรงงานไม่มีสทิ ธิ์ในทรัพย์สนิ
ที่สหภาพแรงงานถือครอง สิง่ ที่หวั เว่ยอ้ างว่าเป็ น “หุ้น
พนักงาน” ในบริ ษัท “ความจริ งแล้ วเป็ นผลประโยชน์ตาม
สัญญาส่วนใหญ่ในแผนการแบ่งปั นผลก�ำไร” ผู้เขียนทัง้
สองระบุ
รายงานระบุวา่ “จากลักษณะของสหภาพแรงงาน
ในประเทศจีนที่เป็ นของส่วนรวม หากการถือหุ้นของ
คณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็ นเรื่ องจริ ง และหาก
สหภาพแรงงานและคณะกรรมการท�ำหน้ าที่เช่นเดียวกับ
ที่สหภาพแรงงานโดยทัว่ ไปในประเทศจีนท�ำหน้ าที่ อาจ
ถือได้ วา่ หัวเว่ยเป็ นรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มตัว”
นอกจากนี ้ ประวัติและความสัมพันธ์ ทางการทหาร
ของนายเหริ นกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังก่อให้ เกิด
ข้ อกังขา อาทิ ประเทศอินเดีย แม้ ไม่ได้ ออกค�ำสัง่ ห้ าม
บริ ษัทหัวเว่ยในประเทศ แต่ก็ก�ำลังพิจารณาแผนการ
กีดกันบริ ษัทแห่งนี ้ออกจากการสร้ างเครื อข่าย 5 จีใน
พื ้นที่ชายแดนที่มีความละเอียดอ่อน ซึง่ อินเดียมีข้อ
พิพาททางเขตแดนอยู่ รายงานจากสื่ออ้ างว่าเหตุผล
หนึ่งมาจากความสัมพันธ์ ของพรรคกับมหาเศรษฐี อย่าง
นายเหริ น นายเหริ นเติบโตมาอย่างอัตคัดในมณฑล
กุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ จากนันได้
้ เข้ าเรี ยนต่อที่
สถาบันวิศวกรรมโยธาและสถาปั ตยกรรมฉงชิ่ง และต่อ
มาได้ เข้ าร่ วมกองทัพในทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 25132522) ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะการ์ เดี ยน
นายเหริ นเข้ าร่ วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน พ.ศ. 2521
และได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมการประชุมสภาผู้แทนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 12 ใน พ.ศ. 2525
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ภัยคุกคามทีใ่ หญ่ กว่ า

พนักงานหัวเว่ ย
รอรถรับส่ งทีส่ วน
ทดสอบ 5 จี ของ
บริษทั ในเซินเจิน้
มณฑลกวางตุ้ง
ประเทศจีน
รอยเตอร์
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การโต้ แย้ งอันดุเดือดว่าควรอนุญาตให้ หวั เว่ยสร้ างเครื อ
ข่าย 5 จีหรื อไม่ มักมีจดุ สนใจหลักอยูท่ ี่ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นสองประการ ได้ แก่ บริ ษัทที่มีความเชื่อมโยงใกล้
ชิดกับรัฐบาลจีนอาจมีชอ่ งเข้ าสูร่ ะบบโทรคมนาคมแห่ง
ชาติที่ส�ำคัญ ดังนันในทางทฤษฎี
้
ก็อาจท�ำให้ รัฐบาลจีนมี
“สวิตช์ตดั การท�ำงาน” ที่ใช้ ปิดเครื อข่ายเคลื่อนที่ที่ส�ำคัญ
ในช่วงภาวะวิกฤติหรื อการเผชิญหน้ า ตามรายงานจาก
สื่อมวลชนหลายแห่ง
ความกังวลอีกประการหนึง่ คือความเป็ นไปได้ ที่
บริ ษัทจะเข้ าถึงความลับของรัฐบาลหรื อข้ อมูลกรรมสิทธิ์
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ไมโครซอฟท์เปิ ดเผยว่า
แล็ปท็อปบางรุ่นของหัวเว่ยมีสงิ่ ที่เรี ยกว่าช่องโหว่ลบั ซึง่
อาจท�ำให้ มีการเข้ าถึงข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ นนั ้ ๆ ได้ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาต ไมโครซอฟท์กล่าวว่าได้ แจ้ งให้ หวั เว่ย
ทราบถึงช่องโหว่ดงั กล่าว จากนันหั
้ วเว่ยได้ ปล่อยโปรแกรม
ซ่อมแซมออกมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 วิศวกร
ของไมโครซอฟท์ตดิ ตามโค้ ดต้ องสงสัยไปยังซอฟต์แวร์ การ

จัดการอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า พีซี เมเนเจอร์ ซึง่ ติดตังไว้
้ ลว่ ง
หน้ าในเมตบุ๊กส์ของหัวเว่ย เดิมที ซอฟต์แวร์ นี ้มีไดรเวอร์ ที่
อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ ที่ไม่ได้ รับสิทธิ์สามารถอัปเกรดระดับการ
เข้ าถึงของตน
ศาสตราจารย์อลัน วูดเวิร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้ านความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเซอร์ เรย์ในสห
ราชอาณาจักร กล่าวกับบีบีซีนิวส์วา่ ซอฟต์แวร์ ลบั ถูก
ติดตังในแล็
้
ปท็อปมาตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
ั้
ต แต่ไม่มีใคร
รู้วา่ ซอฟต์แวร์ ลบั นันไปอยู
้
ใ่ นเครื่ องได้ อย่างไร โดยกล่าว
ว่าตนไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่บง่ บอกว่ารัฐบาลหรื อบริ ษัท
จงใจท�ำเช่นนัน้ แต่ก็ยงั มีข้อสงสัยอยู่ “กระบวนการทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ อนุญาตให้ มีการเปิ ดใช้ งานนี ้ได้
อย่างไร” ศาสตราจารย์วดู เวิร์ดถาม “เรื่ องนี ้จะไม่ชว่ ยเรื่ อง
คดีของหัวเว่ยหรื อลดความกังวลของผู้คนลง”
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงความกังวลด้ านความ
ปลอดภัยของข้ อมูลที่เกี่ยวกับจีน หัวเว่ยเป็ นเพียงส่วน
เล็ก ๆ จากภัยคุกคามโดยรวม จากรายงานเมื่อเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ในหัวข้ อ “การคุกคามทาง

เศรษฐกิจของจีนเป็ นภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีและ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของสหรัฐฯ และของโลกอย่างไร”
ส�ำนักงานว่าด้ วยการค้ าและนโยบายการผลิตของ
ท�ำเนียบขาวระบุวา่ จีนต้ องการครองอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีระดับสูงที่เกิดใหม่ซงึ่ จะผลักดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รายงานระบุวา่ รัฐบาลจีนกระท�ำการดัง
กล่าวโดยเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการโจรกรรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาที่รัฐสนับสนุน การจารกรรมทางไซเบอร์ การ
หลีกเลี่ยงกฎหมายควบคุมการส่งออก การปลอมแปลง
และการละเมิดลิขสิทธิ์
แม้ การจารกรรมทางไซเบอร์ เป็ นยุทธวิธีที่จีนใช้
มากที่สดุ แต่บางครัง้ ก็มีการขโมยความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีกนั อย่างเป็ นรูปธรรม ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2559 ผู้พิพากษากลางของสหรัฐฯ ตัดสินจ�ำคุกหญิง
ชาวจีนเกือบสองปี ในข้ อหาส่งชิ ้นส่วนยานพาหนะ
ด�ำน� ้ำไปยังมหาวิทยาลัยของจีนอย่างผิดกฎหมาย
รวมถึงบางส่วนที่หญิงผู้นนเก็
ั ้ บไว้ ในกระเป๋ าเดินทาง
หนังสือพิมพ์ ออร์ แลนโดเซ็นทิ เนล รายงาน อัยการ
กล่าวหานางอามิน ยู อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยเซ็น
ทรัลฟลอริ ด้าวัยอายุ 55 ปี ในขณะที่ถกู ตัดสินจ�ำคุก
จากการไม่เปิ ดเผยว่าตนท�ำงานในนามของรัฐบาลจีน
และโกหกเกี่ยวกับสิง่ ที่ก�ำลังส่งไปยังประเทศจีน เธอ
ให้ การรับสารภาพข้ อหาท�ำการส่งออกสินค้ าไปยังต่าง
ประเทศโดยไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นตัวแทนต่างประเทศ
และสมคบคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ นายรอย
บี. ดาลตัน จูเนียร์ ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ ตัดสินจ�ำคุก
นางยู 21 เดือน
เป้าหมายของกองทัพมักจะเล็งไปที่กลุม่ แฮ็กเกอร์
จีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้พิพากษากลาง
ของสหรัฐฯ ตัดสินจ�ำคุกนายซู ปิ น นักธุรกิจชาวจีน
เกือบสี่ปี หลังจากที่ได้ สารภาพความผิดในข้ อหาสมคบ
คิดเจาะระบบเครื อข่ายของบริ ษัท โบอิง จ�ำกัด และ
ผู้รับเหมาทางทหารของสหรัฐฯ รายอื่น ๆ นายซูเดิน
ทางมายังสหรัฐอเมริ กาอย่างน้ อย 10 ครัง้ ตังแต่
้ พ.ศ.
2551 ถึง 2557 เพื่อขโมยข้ อมูล โดยมีผ้ สู มคบคิดไม่
ทราบชื่อสองคนอยูใ่ นจีน ทังสามถู
้
กกล่าวหาว่าขโมย
แผนการที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องบินขนส่งทางทหารซี-17
รวมทังเครื
้ ่ องบินขับไล่ลอ่ งหน เอฟ-22 และ เอฟ-35
แม้ กระทัง่ ในช่วงเวลาที่สายตาของชาวโลกจับจ้ อง
ไปยังการขยายธุรกิจของบริ ษัท หัวเว่ยก็ยงั ต้ องต่อสู้
ในสงครามการประชาสัมพันธ์อีกครัง้ เมื่อพนักงานคน
หนึง่ ของบริ ษัทถูกจับกุมในข้ อหาจารกรรมที่โปแลนด์
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ทางการโปแลนด์
ได้ จบั กุมบุคคลสองคน ซึง่ หนึง่ ในนันเป็
้ นพนักงานชาว
จีนของหัวเว่ย และตังข้
้ อหาสอดแนมให้ รัฐบาลจีน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะนิ วยอร์ กไทมส์ สื่อ
โทรทัศน์ในโปแลนด์ระบุวา่ พนักงานคนดังกล่าวของ

หัวเว่ยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่าง
ประเทศแห่งปั กกิ่งด้ วยปริ ญญาด้ านภาษาโปแลนด์
และเคยท�ำงานที่สถานกงสุลจีนในกรุงกดัญสก์
ประเทศโปแลนด์
หัวเว่ยรับมือกับเหตุดงั กล่าวด้ วยการไล่พนักงาน
คนนี ้ออกทันที โดยบริ ษัทระบุวา่ “ตัดสินใจยุตกิ ารจ้ าง
งานของนายหวัง เว่ยจิง ซึง่ ถูกจับกุมในข้ อหาละเมิด
กฎหมายโปแลนด์” ตามรายงานของดิแอสโซซิเอทเต็ด
เพรส ทางการโปแลนด์กล่าวว่าได้ จบั กุมนายหวัง อดีต
นักการทูตจีน พร้ อมด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คง
ทางไซเบอร์ ชาวโปแลนด์ ซึง่ ท�ำงานด้ านความมัน่ คง
ทางไซเบอร์ ชนน�
ั ้ ำของรัฐบาลหลายงาน
หัวเว่ยยังคงยืนยันว่าการกระท�ำของนายหวัง “ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท” และนายหวังถูกไล่ออก
เพราะ “เหตุการณ์ต้องสงสัยที่เกิดขึ ้นท�ำให้ หวั เว่ยเสื่อม
เสียชื่อเสียง” อย่างไรก็ตาม การแก้ ตวั เหล่านันลดความ
้
กังวลของผู้ที่มองว่าบริ ษัทดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงด้ าน
ความมัน่ คงของชาติลงเพียงเล็กน้ อย

วิศวกรรายหนึ่งท�ำ
งานทีศ่ ูนย์ ทดสอบ 5 จี
ของหัวว่ ย ในศูนย์
การผลิตซองซาน
เลค ทีม่ ณฑลกวางตุ้ง
ประเทศจีน รอยเตอร์

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายเยนส์ สโตล
เทนเบิร์ก เลขาธิการองค์การนาโต ออกมาเตือนผู้น�ำสห
ราชอาณาจักรถึงความเสี่ยงจากการให้ บริ ษัทจีนเป็ น
ผู้สร้ างเครื อข่าย 5 จี โดยยอมรับว่าสมาชิกนาโตทุก
ประเทศมีสทิ ธิ์ที่จะตัดสินใจด้ วยตนเอง
“แต่อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าสิง่ ที่ส�ำคัญส�ำหรับนา
โตคือการตัดสินใจเหล่านี ้ต้ องด�ำเนินการด้ วยวิธีที่แน่ใจ
ได้ วา่ สมาชิกจะมีเครื อข่ายที่ปลอดภัย” นายสโตลเทน
เบิร์กกล่าว ตามรายงานของเอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส o
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พล.ท. ดานิโล จี. พาโมนัก ผู้เกษียณอายุ
แล้ ว แบ่ งปันสิ่งทีต่ นได้ เรี ยนรู้จากการ
มีส่วนร่ วมทางทหารทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ด ของ
ฟิ ลิปปิ นส์ นับตั้งแต่ สงครามโลกครั้ งที่ 2

ใ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

นระหว่างการต่อสู้ในช่วงการล้ อมโจมตีเมืองมาราวี นักรบ
ญิฮาดได้ จบั กุมพลเรือนกว่า 1,770 คนเป็ นตัวประกัน
เพือ่ ควบคุมเมืองทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์แห่งนี ้บนเกาะ
มินดาเนา ซึง่ เป็ นเกาะทีใ่ หญ่อนั ดับสองของประเทศ บาง
คนถูกสังหารทันที บางคนถูกใช้ เป็ นโล่มนุษย์ นักรบญิฮาดให้ ตวั ประกันที่
เหลือท�ำงานผลิตวัตถุระเบิด ขุดอุโมงค์ และเฝ้าเสบียง
การบุกโจมตีวงล้ อมนักรบชาวมุสลิมครัง้ แรกเกิดขึ ้นเมือ่ หลาย
เดือนก่อนหน้ านันในวั
้ นที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หลังจากความ
พยายามทีล่ ้ มเหลว
ของกองก�ำลังรัฐบาล
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในการจับกุม
ตัวนายอิสนิลอน ฮา
ปิ ลอน ผู้น�ำของกลุม่
อะบูซยั ยาฟ ซึง่ เป็ นกลุม่
นักรบหัวรุนแรงทีม่ ฐี าน
ทีม่ นั่ อยูใ่ นฟิ ลปิ ปิ นส์ รัฐ
อิสลามอิรักและซีเรีย
หรือ ไอซิส ได้ เลือกนาย
ฮาปิ ลอนเป็ นผู้น�ำหรือ
พล.ท. ดานิโล จี. พาโมนัก เกษียณเมือ่ เดือนมกราคม
พ.ศ. 2562 กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
ผู้บญ
ั ชาการทหารของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออย่างน้ อยคือเป็ นผู้น�ำของภูมภิ าคทีค่ รอบคลุมฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย ซึง่ ผู้กอ่ การร้ ายกลุม่ ดังกล่าวให้ ฉายาว่าเป็ นรัฐอิสลามแห่ง
เอเชียตะวันออก
กลุม่ มาอูเต ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ กบฏฟิ ลปิ ปิ นส์ทมี่ ฐี านก�ำลังอยูใ่ น
จังหวัดลาเนาเดลซูร์ ได้ ประกาศความจงรักภักดีตอ่ ไอซิสเมือ่ สองปี กอ่ น
หน้ านี ้และต่อนายฮาปิ ลอน เพือ่ ช่วยเหลือในการก่อตังรั้ ฐเคาะลีฟะฮ์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักฐานจากวิดโี อได้ เปิ ดเผยในภายหลังว่า
ผู้น�ำของกลุม่ มาอูเต ได้ แก่ นายโอมาร์ มาอูเต และนายอับดุลเลาะห์ มา
อูเต ผู้เป็ นสมาชิกของกลุม่ อะบูซยั ยาฟ ร่วมกับกลุม่ กบฏฟิ ลปิ ปิ นส์และ
ทหารกองทัพฟิ ลิปปิ นส์ ขบั รถผ่ านอาคารทีถ่ ูกท�ำลายในมาราวีเมือ่ วันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส/เก็ตตี ้อิมเมจ
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ต่างชาติอนื่ ๆ ทีเ่ ชื่อมโยงกับไอซิส ได้ วางแผนยึดเมืองมาราวีซงึ่ เป็ นเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดมาเป็ นระยะเวลาหนึง่ แล้ ว อาวุธและเสบียงถูกเก็บ
ซ่อนไว้ ทวั่ เมือง
กองก�ำลังกบฏร่วมได้ เข้ าโจมตีในวันทีน่ ายฮาปิ ลอนหลบหนีการ
จับกุมในเดือนพฤษภาคมและชักธงไอซิสในเมืองมาราวี กองก�ำลังกบฏ
ร่วมได้ เผาอาคาร ท�ำลายโบสถ์ และขับไล่ประชาชนในเมืองมากกว่า
200,000 คนออกจากทีอ่ ยูอ่ าศัย ตามรายงานตัวเลขของรัฐบาล
พล.ท. ดานิโล จี. พาโมนัก สังกัดกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ กองบัญชาการ
ลูซอนใต้ ตระหนักว่าต้ องช่วยเหลือตัวประกันชาวมาราวีจากกลุม่ หัว
รุนแรงหากต้ องการยึดเมืองคืน ก่อนหน้ านี ้ พล.ท. พาโมนัก ได้ ชว่ ยตัว
ประกันในมินดาเนา ในระหว่างการล้ อมโจมตีเมืองซัมโบอังกาซิตี เมือ่
ครัง้ ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้บญ
ั ชาการภาคพื ้นดินของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
เป็ นครัง้ แรก ภายใต้ การน�ำของ พล.ท. พาโมนัก ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
ได้ เข้ าช่วยเหลือตัวประกัน 195 คนจาก 197 คนจากแนวร่วมปลด
ปล่อยแห่งชาติโมโร โดยใช้ เวลาไม่ถงึ สามสัปดาห์ในการยุตวิ กิ ฤตการณ์
ครัง้ นี ้ ซึง่ ท�ำให้ ประชาชนกว่า 100,000 คนต้ องลี ้ภัยและมีพลเรือน
จ�ำนวนมากเสียชีวติ “นัน่ ถือเป็ นชัยชนะทีส่ มบูรณ์” พล.ท. พาโมนักกล่าว
อย่างไรก็ตาม การล้ อมโจมตีเมืองมาราวีแตกต่างกัน เพราะถือ เป็ น
ครัง้ ทีส่ องของ พล.ท. พาโมนัก ในฐานะผู้บญ
ั ชาการภาคพื ้นดิน แม้ วา่ นาย
โรดริโก ดูแตร์ เต ประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ จะประกาศใช้ กฎอัยการศึกทัว่
มินดาเนาตังแต่
้ วนั ทีม่ กี ารล้ อมโจมตี แต่การต่อสู้ยงั คงอยูเ่ ป็ นเดือน ๆ
“การปรากฏตัวและการเป็ นพันธมิตรของนักรบก่อการร้ ายต่างชาติ
กับผู้กอ่ การร้ ายในประเทศของเราเองท�ำให้ การต่อสู้ของเรายากขึ ้น” เมือ่
นาวิกโยธินฟิ ลิปปิ นส์ ยนื เตรียมพร้ อมอยู่ในมาราวี
เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลายวันหลังจาก
ทีป่ ระธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์ เต ประกาศว่ าเมืองนี้
ปราศจาก "อิทธิพลของผู้ก่อการร้ าย" รอยเตอร์

เปรียบเทียบการต่อสู้ของเราในช่วงวิกฤตซัมโบอังกาใน พ.ศ. 2556
เทคนิคและยุทธวิธีของศัตรูในช่วงการล้ อมโจมตีเมืองมาราวีได้ รับการ
พัฒนามากขึ ้น” พล.ท. พาโมนักกล่าวกับ ฟอรัม
เขาจะเป็ นผู้น�ำการสู้รบในเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์นบั
ตังแต่
้ ยทุ ธการแห่งกรุงมะนิลาในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พล.ท. พาโมนัก
ยังเคยเป็ นผู้น�ำการสู้รบในเมืองทีใ่ หญ่รองลงมาทีซ่ มั โบอังกา)

ยุ ทธวิ ธีของศั ต รู

กลุม่ ติดอาวุธเลือกเมืองมาราวีด้วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ ความไร้
กฎหมายคือบรรทัดฐานในเมืองนี ้ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในจังหวัดทีย่ ากจนทีส่ ดุ
ของประเทศ และมีการสังเกตมานานแล้ วว่ามีประเพณีให้ เอกสิทธิ์แก่
ชาวมุสลิมและประเพณีการต่อต้ านอิทธิพลภายนอก มาราวี เป็ นเมือง
อิสลามเพียงแห่งเดียวในประเทศทีป่ ระกาศตน ซึง่ ในขณะทีย่ ดึ เมือง
มีชาวมุสลิมอยูม่ ากกว่าร้ อยละ 99 ประชากรทังหมดของฟิ
้
ลปิ ปิ นส์
นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้ อยละ 11 และชาวมินดาเนานับถือ
ศาสนาอิสลามประมาณร้ อยละ 23 เป็ นเวลากว่า 40 ปี ทกี่ ลุม่ มุสลิม
ทัว่ มินดาเนาแสวงหาเอกราชจากฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยมักจะใช้ วธิ ีการทีร่ ุนแรง
การวิเคราะห์ของกลุม่ วิกฤตการณ์นานาชาติซงึ่ เป็ นองค์กรเอกชนระบุวา่
เนื่องด้ วยการหยุดชะงักการด�ำเนินการในข้ อตกลงสันติภาพล่าสุดทีล่ ง
นามใน พ.ศ. 2557 เพือ่ สร้ างภูมภิ าคปกครองตนเองใหม่ในมินดาเนาที่

รู้จกั กันในนามบังซาโมโร กลุม่ กบฏจึงหวังทีจ่ ะฉวยโอกาสจากความคับ
ข้ องใจของชาวมุสลิมทีน่ นั่
นอกจากจะจับตัวประกันในมาราวีแล้ ว กลุม่ นักรบญิฮาดยังใช้
ยุทธวิธี เทคนิค และการปฏิบตั ทิ ซี่ บั ซ้ อนกว่าทีท่ หารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
เคยเผชิญหน้ ามาก่อน กลุม่ กบฏหลายกลุม่ ครอบครองปื นไรเฟิ ลซุม่ ยิง
ทีม่ อี านุภาพและกล้ องติดปื นเพือ่ ชะลอการบุกของกองทหาร กลุม่ กบฏ
ฝั งระเบิดแสวงเครื่องจ�ำนวนมากในอาคารและตามเส้ นทางทีเ่ ป็ นไปได้
ว่าทหารของรัฐบาลจะผ่าน กลุม่ กบฏใช้ โดรนมัลติโรเตอร์ ลาดตระเวน
เพือ่ ก�ำจัดกองทหาร รวมถึงใช้ แว่นนิรภัยป้องกันแรงกระแทกและกล้ อง
ตรวจการณ์ยามกลางคืน ทังยั
้ งใช้ แม้ กระทัง่ อุปกรณ์ชว่ ยลอยตัวเพือ่ ว่าย
น� ้ำข้ ามทะเลสาบลาเนา ซึง่ เป็ นทะเลสาบน� ้ำจืดทีใ่ หญ่อนั ดับสองของ
ประเทศในฝั่ งทีเ่ มืองนันตั
้ งอยู
้ ด่ ้ วย

การต่ อสู้ในเขตสิ่งปลูกสร้ าง
มีความซับซ้ อนและท้าทายมากกว่า
การต่ อสู้ ทวั่ ไป กองก�ำลังความมัน่ คง
ของฟิ ลิปปิ นส์ ได้รับการฝึ กฝนปฏิบัติ
การในป่ าเป็ นหลัก การต่ อสู้ กบั ศัตรูใน
สภาพแวดล้ อมเมืองและผู้คนอาศัย
อยู่ต้องมีวธิ ีคดิ แนวคิด แนวทาง และ
แบบแผนที่ต่างออกไป"
— พล.ท (เกษียณอายุ ราชการ) ดานิโล จี. พาโมนัก

กลุม่ ติดอาวุธแสดงให้ เห็นว่า พวกเขามีความรู้เรื่อง
สงครามกลางเมือง พล.ท. พาโมนักกล่าว ในการเปลีย่ นท�ำเล กลุม่ ติด
อาวุธใช้ การพังก�ำแพงอาคาร กลุม่ กบฏรู้จกั การใช้ ชนใต้
ั ้ ดนิ และอุโมงค์
ใต้ ดนิ ทีเ่ ชื่อมโยงกัน เพือ่ ป้องกันตนเองจากการโจมตีทางอากาศของกอง
ทัพอากาศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และออสเตรเลีย
นอกจากนี ้ยังเผาอาคารเพือ่ ให้ กองก�ำลังทหารแตกกลุม่ และขัดขวาง
การสังเกตการณ์ในระหว่างทีต่ นเคลือ่ นไหวและถอนก�ำลัง กลุม่ กบฏใช้
สารเสพติดเพือ่ ให้ ร่างกายทรหด พวกเขาใช้ สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ รับการ
สนับสนุนจากประชาชน
กลุม่ ติดอาวุธทีโ่ ดนล้ างสมองจนสิ ้นจะใช้ ความโหดร้ ายในการท�ำญิ
ฮาดยิง่ กว่ากลุม่ กบฏก่อนหน้ านี ้ทีก่ องทัพฟิ ลปิ ปิ นส์เคยปะทะ “กลุม่ กบฏ
พวกนี ้ป่ าเถือ่ นและโหดเหี ้ยมมากกว่าอีกด้ วย เพราะการกระท�ำของคน
เหล่านี ้ไร้ ซงึ่ มนุษยธรรมและความเมตตาปราณี คนเหล่านี ้เผาและตัด

ศีรษะทหารทีต่ ายแล้ วของเรา ข่มขืนหญิงตัวประกัน และสังหารตัวประกัน
ทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมซึง่ ไม่ผา่ นการพิสจู น์ความเชือ่ ทางศาสนาของตน” พล.ท. พา
โมนักกล่าว

การตอบโต้ ใ นเมื อง

อย่างไรก็ตาม พล.ท. พาโมนัก จะหาวิธีในการชิงไหวชิงพริ บและ
วางแผนให้ เหนือกว่ากลุม่ ติดอาวุธ “เราสร้ างนวัตกรรมขึ ้นมามากมาย
นัน่ คืออาวุธลับของผม เราไม่เคยมีอาวุธที่ซบั ซ้ อน แต่เราก็เฉลียวฉลาด
อยูม่ าก”
เช่น ทหารของ พล.ท. พาโมนักใช้ โดรนเพื่อระบุต�ำแหน่งตัวประกัน
กลุม่ ส�ำคัญ ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ตดิ โทรศัพท์มือถือไว้ กบั โดรนพร้ อม
ค�ำแนะน�ำในการใช้ โทรศัพท์และมีดเพื่อตัดสาย โทรศัพท์มือถือมีการตัง้
โปรแกรมไว้ หนึง่ หมายเลข ตัวประกันโทรมาที่หมายเลขดังกล่าวในบ่าย
วันนัน้ ภายในตอนเที่ยงคืน ทหารของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ชว่ ยเหลือตัว
ประกันได้ 18 คน
“นัน่ เป็ นการท�ำแต้ มส�ำคัญของฝั่ งเรา เรามองเห็นภาพรวมของ
สนามรบได้ ชดั เจนขึ ้น พื ้นที่ที่กลุม่ กบฏซ่อนตัว ใครเป็ นผู้น�ำ คนพวกนี ้
เป็ นใคร ซ่อนตัวอยูท่ ี่ใด ท�ำสิง่ ใดในระหว่างวัน” พล.ท. พาโมนักกล่าว
จนกว่าจะถึงจุดนัน้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ปฏิบตั ิการด้ วยข้ อมูลที่จ�ำกัด
การต่อสู้ในสภาพแวดล้ อมในเมืองยังเป็ นความท้ าทายอันดับต้ น ๆ
ส�ำหรับทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
“การต่อสู้ในเขตสิง่ ปลูกสร้ างมีความซับซ้ อนและท้ าทายมากกว่า
การต่อสู้ทวั่ ไป” กองก�ำลังความมัน่ คงของฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ รับการฝึ กฝนให้
ปฏิบตั กิ ารในป่ าเป็ นหลัก “การต่อสู้กบั ศัตรูในสภาพแวดล้ อมเมืองและ
มีคนอาศัยอยู่ ต้ องมีวิธีคดิ แนวคิด แนวทาง และแบบแผนที่ตา่ งออก
ไป” พล.ท. พาโมนักกล่าว
เช่น ในมาราวี ไม่สามารถใช้ ปืนใหญ่วิถีโค้ งขนาด 105 มม.
เนื่องจากเป็ นอาวุธยิงแบบอ้ อม “ปื นใหญ่วิถีโค้ งไม่มีประโยชน์ เพราะ
เราต่อสู้ในจุดที่อยูห่ า่ งออกไปไม่ถงึ 100 เมตร เราสู้กนั ในระยะอาคาร
ต่ออาคาร” พล.ท. พาโมนักกล่าว
ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของเส้ นบะหมีร่ าเม็ง
เพือ่ ดัดแปลงอาวุธเป็ นอาวุธยิงตรง “เรามีหน่วยทีม่ ปี ระสบการณ์ตอ่ สู้ใน
เมือง ส่วนผู้ทไี่ ม่เคยฝึ กต่อสู้ในเมืองได้ รับการฝึ กฝนครัง้ แรกเป็ นเวลาหนึง่
สัปดาห์ในพื ้นทีก่ ารต่อสู้หลัก แต่ไม่สามารถส่งก�ำลังจากหน่วยดังกล่าวไป
โดยตรงเพราะบุคลากรขาดความรู้ตงแต่
ั ้ แรก นัน่ คือวิธีการของเรา” พล.ท.
พาโมนักกล่าว “เราต้ องเร่งรัดน�ำเทคนิคและขันตอนใหม่
้
ๆ
มาใช้ ในการต่อสู้ในเขตสิง่ ปลูกสร้ าง อีกทังการเปลี
้
ย่ นแปลงแนวทางและ
วิธีการต่อสู้เมือ่ ศัตรูอยูใ่ นสนามรบอยูก่ อ่ นแล้ วไม่ใช่เรื่องง่ายส�ำหรับเรา”
รถหุ้มเกราะก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากสภาพถนน กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
สร้ างทางลาดส�ำหรับเคลื่อนรถหุ้มเกราะขึ ้นสูช่ นสองของอาคารเพื
ั้
่อยิง
จากจุดได้ เปรี ยบที่สงู กว่า
“ชัยชนะมักไม่ได้ มาจากความซับซ้ อนของอาวุธ” อาวุธที่ทรงพลัง
ที่สดุ ที่ผมมีในตอนนันคื
้ อนวัตกรรม ความเฉลียวฉลาด ความคิดริ เริ่ ม
และความสามารถในการปรับตัวของทหารของผมเพื่อท�ำงานนี ้ให้ ส�ำเร็ จ
เราต้ องสร้ างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ เพื่อความหลักแหลมและปราดเปรี ยว
มากขึ ้น รวมถึงเพื่อให้ คาดเดาไม่ได้ และสามารถปรับตัวเข้ ากับความขัด
แย้ งที่เปลี่ยนแปลงไป” พล.ท. พาโมนักกล่าว
IPD FORUM
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ทหารที่อุทิศตน

ความป่ าเถื่อนของกลุม่ ติดอาวุธในสังกัดไอซิส เผชิญกับความมุง่ มัน่ และ
ความใจกล้ าของทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ “อีกหนึง่ กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จคือ
‘ความใจกล้ า’ ของเหล่าทหาร ผู้แน่วแน่และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยืนหยัดและต่อสู้
เพือ่ อ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ จากทหารทีไ่ ด้ รับบาดเจ็บ 2,000 นาย
มีถงึ ร้ อยละ 70 ทีก่ ลับไปยังพื ้นทีต่ อ่ สู้หลักและร่วมรบอีกครัง้ ” พล.ท. พา
โมนักกล่าว
ความแน่วแน่ของทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์นนมี
ั ้ ความชัดเจน “ผม
สัมผัสได้ ถงึ ความมุง่ มัน่ ทุกครัง้ ทีผ่ มไปโรงพยาบาล ผมจะถามว่า ‘คุณ
รู้สกึ อย่างไรบ้ าง’ ผมคุยกับเหล่าทหารหลายครัง้ พวกเขาต้ องการจะกลับ
ไป ทหารบางนายกระทัง่ หายไปโดยไม่บอกกล่าว และหนีออกจากโรง
พยาบาลเพือ่ กลับไปต่อสู้ในสนามรบ”
การปรากฏตัวของนายดูแตร์ เตยังสร้ างความแตกต่างด้ วยเช่นกัน
“เรามีประธานาธิบดีทมี่ าเยีย่ มภายในพื ้นทีร่ บ การปกป้องเขาภายใน
พื ้นทีร่ บหลักเป็ นเรื่องเลวร้ ายมาก ไม่เพียงแต่จะพูดคุยกับทหารเหล่านัน้
แต่ประธานาธิบดีดแู ตร์ เตยังอยากยิงปื นด้ วย” พล.ท. พาโมนักกล่าว ใน
ประเทศส่วนใหญ่ “คุณจะไม่ได้ เห็นประธานาธิบดีสวมหมวกเหล็กทหาร
อยูภ่ ายในพื ้นทีต่ อ่ สู้ นัน่ สร้ างขวัญก�ำลังใจให้ เรา”

จุ ดเปลี่ยน

การช่วยเหลือตัวประกันกลุม่ แรกได้ พิสจู น์แล้ วถึงจุดเปลี่ยนในการสู้รบ”
พล.ท. พาโมนักกล่าว “ผมรู้สกึ ได้ วา่ ชัยชนะอยูใ่ นก�ำมือ เมื่อผมเริ่ มช่วย
เหลือตัวประกัน เพราะในสองเดือนแรกเราไม่ร้ ูวา่ เกิดอะไรขึ ้นภายใน
พื ้นที่การต่อสู้หลัก”
พล.ท. พาโมนัก กล่าวว่าประสบการณ์นี ้เหมือนกับในซัมโบอังกา
เมื่อตัวประกันได้ รับการปล่อยตัว พล.ท. พาโมนัก รู้วา่ ตนต้ องได้ รับ
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สองปี หลังจากทีเ่ มืองมาราวี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ถูกครอบง�ำโดยนักรบญิฮาดแนวร่ วมรัฐ
อิสลาม เมืองส่ วนใหญ่ ยงั คงเป็ นซากปรักหักพัง เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส/เก็ตตี ้อิมเมจ

ชัยชนะ “ในระหว่างการล้ อมโจมตีเมืองมาราวีก็เช่นเดียวกัน หลังจาก
ผ่านไปสองเดือน ผมรู้ได้ ในตอนนันว่
้ าจะต้ องได้ ชยั ชนะ”
อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือตัวประกันไม่งา่ ยนัก “เราท�ำระเบียงสันติ
เพือ่ ให้ ตวั ประกันออกจากพื ้นทีร่ บ เราท�ำเช่นนันสามครั
้
ง้ แต่พบว่าตัว
ประกันส่วนใหญ่ทไี่ ด้ รับการปล่อยตัวเป็ นชาวมุสลิม” กลุม่ กบฏกักตัวตัว
ประกันชาวคริสต์และปล่อยตัวชาวมุสลิมในช่วงสงบศึกระยะสันเหล่
้ านี ้ นี่
เป็ นการตอกย� ้ำอ�ำนาจทางศาสนาของตนเหนือประชากรพลเรือน พล.ท.
พาโมนักอธิบายว่า พวกกบฏมักจะสังหารตัวประกันทีไ่ ม่ผา่ นบททดสอบ
ทางศาสนาของตนทันที เช่น ให้ ทอ่ งคัมภีร์อสิ ลามหรือบทสวดมนต์
ปฏิบตั กิ ารทางทหารยืดเยื ้อออกไปเนือ่ งจากผู้นำ� กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์มงุ่
มัน่ ทีจ่ ะลดการเสียชีวติ และการบาดเจ็บของทหารและพลเรือนทีต่ ดิ อยูใ่ น
เขตการรบหลัก และความเสียหายต่อทรัพย์สนิ “มีมสั ยิด 35 แห่งในมา
ราวี แต่ไม่มมี สั ยิดใดเลยทีถ่ กู พวกเราวางระเบิด” พล.ท. พาโมนักกล่าว
ก่อนสิ ้นสุดความขัดแย้ ง ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ชว่ ยพลเรื อน
1,777 คนออกจากเขตการรบดังกล่าว พล.ท. พาโมนักกล่าว เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลังการต่อสู้นานเกือบห้ าเดือน
ประธานาธิบดีดแู ตร์ เตประกาศว่าเมืองมาราวีปราศจากอิทธิพลของ
ผู้ก่อการร้ ายแล้ ว วันก่อนหน้ านัน้ ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ สงั หารผู้
บัญชาการคนส�ำคัญนัน่ คือ นายฮาปิ ลอนและนายโอมาร์ มาอูเต แม้ วา่
ทหารกองทัพฟิ ลิปปิ นส์ เดินบนดาดฟ้าของมัสยิดใหญ่ ในเมืองมาราวี จังหวัดลาเนาเดลซู ร์
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รอยเตอร์
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ชาวมาราวีพลัดถิน่ เฉลิมฉลองวันสิ้นสุ ดเราะมะฎอน ใน
เต็นท์ สวดมนต์ ชั่วคราวเมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะกรรมการกาชาดระหว่ างประเทศกล่ าวว่ า การมีน�ำ้ ทีด่ มื่
ได้ โอกาสในการด�ำรงชีวติ และทีพ่ กั พิงถาวร คือปัญหาทีเ่ ร่ ง
ด่ วนทีส่ ุ ดส� ำหรับผู้อพยพ เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส/เก็ตตี ้อิมเมจ
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ผู้น�ำไอซิสและมาอูเตถูกก�ำจัดแล้ ว แต่ยงั คงมีการปะทะกันประปรายอยู่
บางส่วนอีกเกือบสัปดาห์
มาราวีถกู ยึดคืนอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2560 หลังจากการบุกโจมตีครัง้ แรกเมื่อทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ได้
ท�ำลายธงไอซิสสีด�ำ และนายเดลฟิ น ลอเรนซานา รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงกลาโหม ประกาศสิ ้นสุดการต่อสู้ ผู้น�ำกบฏทังหมดถู
้
กสังหาร
ยกเว้ นคูส่ ามีภรรยาที่หลบหนีไปในช่วงแรกของความขัดแย้ ง
“พวกเขาหลบหนีออกไปได้ เพราะตอนแรกเรามีคนไม่เพียงพอ”
พล.ท. พาโมนักกล่าว ในบรรดาผู้ที่หลบหนีไปได้ มีนายอาบู ดาร์ ผู้น�ำ
กลุม่ สนับสนุนไอซิสอีกกลุม่ หนึง่ ที่จะสืบทอดต�ำแหน่งของนายฮาปิ
ลอน ในฐานะประมุขของไอซิสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ตอ่ มาถูก
สังหารในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตามรายงานของดิแอสโซซิเอท
เต็ด เพรส
นอกเหนือจากการอพยพตัวประกันส่วนใหญ่แล้ ว กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
ยังประสบความส�ำเร็ จในการควบคุมความขัดแย้ งในมาราวีและป้องกัน
ไม่ให้ ลกุ ลามไปพื ้นที่อื่น ๆ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ยงั ยับยังไม่
้ ให้ กลุม่ กบฏ
กลุม่ อื่นเข้ าร่วมหรื อเสริ มทัพกลุม่ ติดอาวุธ ทังหมดเป็
้
นองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์ของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยรวมแล้ ว ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
สังหารผู้ก่อการร้ ายไป 920 คน ซึง่ รวมถึงนักรบต่างชาติ 32 คน
ที่มาจากหลายประเทศ ได้ แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย โมร็อกโก
ซาอุดีอาระเบีย และเยเมน นอกจากนี ้ กองทัพยังยึดอาวุธปื นก�ำลังสูง
กว่า 850 กระบอกและอาวุธอื่น ๆ อีก 100 รายการ
“มีปัจจัยหลายอย่างที่ท�ำให้ เราประสบความส�ำเร็ จ” พล.ท. พา
โมนักกล่าว “แนวทางพหุภาคีและแนวทางระหว่างหน่วยงานของเรา
ช่วยให้ เราใช้ ประโยชน์จากความร่วมมือของทุกฝ่ าย หน่วยงานของรัฐ
ทังระดั
้ บประเทศและระดับท้ องถิ่น องค์กรเอกชนทังในประเทศและ
้
ระหว่างประเทศ รวมทังเครื
้ ่ องมือของรัฐบาลทังหมดจึ
้
งช่วยให้ เราได้
รับชัยชนะในการสนับสนุนจากประชาชน ทุกคนมีบทบาทส�ำคัญ”
พล.ท. พาโมนักกล่าว “จากการท�ำให้ ทกุ คนรู้สกึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึง่ ของ
โครงการของเรา ท�ำให้ เราสามารถจัดตังและท�
้
ำให้ การด�ำเนินงานของ
เราถูกต้ องตามกฎหมาย”
อย่างไรก็ตาม ชาวมาราวีต้องสูญเสียไปมาก ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ชาวมา
ราวีจะรู้สกึ ฝั งใจไปอีกระยะหนึง่ ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์และเจ้ าหน้ าที่
ต�ำรวจฟิ ลปิ ปิ นส์จ�ำนวน 165 นายและพลเรื อนอีก 87 คนเสียชีวิตใน
การสู้รบ ผู้คนกว่า 400,000 คนต้ องหลบหนีออกจากบ้ านของตนเอง
ในมาราวีและพื ้นโดยรอบ ซึง่ ครึ่งหนึง่ ในจ�ำนวนนี ้เป็ นคนพลัดถิ่นภายใน
หลายส่วนของเมืองถูกถล่มจนราบ ส่วนที่เหลือก็อยูอ่ าศัยไม่ได้ เพราะ
ยังมีระเบิดสังหารตกค้ างอยูใ่ นพื ้นที่

หลังจากการต่อสู้ ทหารกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ เข้ ามามีบทบาทส�ำคัญ
“กองทัพสามารถให้ การรักษาความปลอดภัย บรรเทาผลกระทบจาก
สภาพทีร่ ุนแรงของผู้พลัดถิน่ ภายใน และควบคุมพื ้นทีต่ อ่ สู้หลัก ท�ำให้
ชุมชนปลอดภัยในขณะทีม่ กี ารบูรณะและฟื น้ ฟู กองทัพจะเฝ้าระวังเพือ่ ให้
แน่ใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้ งเช่นนี ้อีกในอนาคต” พล.ท. พาโมนักกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กองก�ำลังพิเศษสามารถมีบทบาทในการบูรณะ
ในฐานะผู้สร้ างอาคารป้องกันชุมชน พล.ท. พาโมนักกล่าวเสริม “ในยาม
สงบ กองก�ำลังพิเศษสามารถคุ้มครองชุมชนและด�ำเนินการบูรณะและ
สร้ างงานใหม่ทมี่ งุ่ หวังเพือ่ ชนะใจและความคิดของประชาชน” กองก�ำลัง
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในสถานการณ์หลังความขัดแย้ งทีม่ ี
การริเริ่มงานพลเรือนกับทหารเพือ่ ลดผลกระทบของความขัดแย้ ง”
พล.ท. พาโมนักกล่าวว่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ต้องระมัดระวังในเรื่ องของไอ
ซิสและกลุม่ ติดอาวุธในสังกัด เพราะคนเหล่านันยั
้ งคงมีอดุ มการณ์
เดียวกัน “พวกเขาอยูใ่ นช่วงกบดาน จากภายนอกทุกอย่างด�ำเนินไป
ด้ วยดี แต่เบื ้องหลังพวกเขาก�ำลังวางแผนและปลูกฝั งความเชื่อต่อไป”
พล.ท. พาโมนักกล่าว “จ�ำเป็ นต้ องใช้ แนวทางบูรณาการในการท�ำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
คณะบริ หารทุกระดับและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด”
้
ฟิ ลิปปิ นส์ยงั คงต้ องการการสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก
ประเทศอื่น ๆ ในการต่อสู้กบั การก่อการร้ าย พล.ท. พาโมนักกล่าว
รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ขยายเวลาใช้ กฎอัยการศึกในมินดาเนาจนถึงสิ ้น
พ.ศ. 2562

ผลที่ ต ามมาหลั ง การต่ อสู้

พล.ท. พาโมนัก เกษี ยณจากกองทัพในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
และจะจดจ�ำการล้ อมโจมตีทงสองครั
ั้
ง้ ที่ตนเป็ นผู้น�ำไว้ เสมอ ซัมบิโอกา
และมาราวีเป็ น “สองเหตุการณ์ที่ท�ำให้ ชีวิตของผมเปลี่ยนไป” พล.ท.
พาโมนักกล่าว
พล.ท. พาโมนักเข้ าร่วมกองทัพเพราะคิดว่าเป็ นอาชีพที่สงู ส่งที่สดุ
“ผมเข้ าร่วมเพราะพ่อของผมอยูใ่ นกองทัพ ผมเป็ นลูกคนสุดท้ องใน
จ�ำนวนเจ็ดคน พี่ชายคนโตของผมก็อยูใ่ นกองทัพด้ วย การรับราชการ
ทหารตลอดชีวิตเป็ นสิง่ ที่สงู ส่งมาก ผมนึกหาอาชีพอื่นไม่ออกมากนักที่
คุณยินดีจะเสียสละชีวิตของตนเอง”
“ส�ำหรับผมการเข้ าร่วมกองทัพคือที่สดุ ในชีวิต และเป็ นการตัดสิน
ใจที่ดีที่สดุ ที่ผมท�ำ ผมรับราชการทหารมา 37 ปี 8 เดือน ไม่มีวนั ใด
เลยที่ผมจะเสียใจที่ได้ เข้ าร่วมกองทัพ เพราะกองทัพท�ำให้ ผมเป็ นลูก
ผู้ชายเต็มตัว”
ในวันเดียวกับวันเกษี ยณอายุของ พล.ท. พาโมนัก เลขาธิการ
สงครามทางสังคมของฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ เลือก พล.ท. พาโมนัก เข้ ามาท�ำ
ความพยายามในการสร้างใหม่
หน้ าที่ใหม่ ซึง่ เขาเชื่อว่าประสบการณ์ทางทหารของตนจะพิสจู น์ให้ เห็น
ปั จจุบนั กว่าสองปี หลังจากการยึดมาราวีคืน การบูรณะ ฟื น้ ฟู และการ ถึงคุณค่าอันประเมินไม่ได้ “คุณจ�ำเป็ นต้ องรู้วา่ ผู้คนรู้สกึ อย่างไร เพราะ
สร้ างใหม่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ ผู้พลัดถิ่นจ�ำนวน 200,000 คนยังไม่ได้
เราต้ องรู้วา่ ผู้คนที่ขดั สนใช้ ชีวิตอยูอ่ ย่างไร ผมมีประสบการณ์เดินทาง
กลับบ้ าน และยังคงมีปัญหาอยู่ สื่อมวลชนรายงานว่า ผู้พลัดถิ่นจ�ำนวน ไปยังสถานที่แร้ นแค้ น” พล.ท. พาโมนักกล่าว “จากเจ้ าหน้ าที่รบ ตอน
มากกังวลว่าตนอาจจะกลับบ้ านไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากกลุม่
นี ้ผมกลายเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ปรับปรุงสภาพ
นักลงทุนจีนที่สนอกสนใจทรัพยากรธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ รวมถึง
สวัสดิภาพ และการพัฒนาความเป็ นอยูท่ ี่ดี” ผมรักงานนี ้มากเพราะนี่
แหล่งก๊ าซธรรมชาติจ�ำนวนมากในมินดาเนา ซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ เป็ น
เป็ นงานใหม่ของผม ผมตังใจที
้ ่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ โดย
ผู้น�ำการบูรณะตามที่มีการเสนอ
เฉพาะการขยายความช่วยเหลือของกรมให้ แก่ผ้ ทู ี่ขาดแคลน o
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การเพิม่
ประสิทธิภาพ

ความร่วมมือ
พล.ต. เจค เอลวูด/กองทัพบกออสเตรเลีย
ภาพ: เครื อจักรภพออสเตรเลีย/กระทรวงกลาโหม

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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กลุ่มประเทศอินโดแปซิฟิก จำ�เป็นต้องสร้างภูมิภาคที่มี
การทำ�งานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลเป็นบรรทัดฐาน
“เราอยูใ่ นยุคการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้น ที่ความสงบเรี ยบร้ อยระหว่าง
ประเทศตามกฎระเบียบก�ำลังเกิดขึ ้น ภายใต้ แรงกดดันที่เพิ่มตาม
มา” ในการเผชิญกับเรื่ องนี ้ เรามีโอกาส กล่าวคือ หากเรามีทา่ ที
ที่จะใช้ ศกั ยภาพโดยก�ำเนิดของเรา เราจะยืนหยัดเพื่อเพิ่มความ
เจริ ญรุ่งเรื องร่วมกัน” ตามกรอบแนวคิดในอนาคตเรื่ องสงครามเร่ง
ด่วนของผู้บญ
ั ชาการทหารบก
การเพิ่มประสิทธิภาพพื ้นที่เพื่อความร่วมมือคือเรื่ องส�ำคัญ
เนื่องจากมีทงความเสี
ั้
่ยงและโอกาสในโลกที่เชื่อมโยงกันมากกว่า
ที่เคย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ในฐานะผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการกองทัพบกออสเตรเลีย
กองพลที่ 1 ผมรับมอบหมายจากผู้บญ
ั ชาการทหารบกของเราใน
การจัดเตรี ยมก�ำลังและการรับรองของบุคลากรกองทัพบก รวมทัง้
หน่วยปฏิบตั ิการส�ำหรับการด�ำเนินงานที่เป็ นที่ร้ ูจกั และปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉิน ผมยังเป็ นผู้น�ำที่รับผิดชอบวางแผนและบังคับบัญชาการสู้
รบระดับนานาชาติของกองทัพบกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ เป็ นบทบาทหน้ าที่ใหม่ที่ผ้ บู ญ
ั ชาการ
ทหารบกมอบหมายให้ ผมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้ อม
กันนัน้ ผมยังมีหน้ าที่รับผิดชอบร่วมกับผู้บญ
ั ชาการปฏิบตั กิ ารร่วม
เพื่อจัดหาศูนย์บญ
ั ชาการกองก�ำลังร่วมที่พร้ อมส่งก�ำลังของกอง
ทัพออสเตรเลีย ในบทบาทนี ้ ผมมีหน้ าที่สร้ างกองก�ำลังเฉพาะกิจ
ร่วมรองหรื อกองก�ำลังเฉพาะกิจร่วมหลักภายในประเทศหรื อต่าง
ประเทศ
ล่าสุด ผมท�ำหน้ าที่เหล่านี ้เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นานาชาติที่ส�ำคัญ นัน่ คือ กีฬาเครื อจักรภพ ที่จดั ขึ ้นในรัฐควีนส์
แลนด์และกิจกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศหลายครัง้ ทังยั
้ ง
เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกในปาปั ว
นิวกินี และการเลือกตังในหมู
้
เ่ กาะโซโลมอน
ทังหมดนี
้
้ประสบความส�ำเร็ จอย่างสูง ซึง่ เป็ นเครื่ องพิสจู น์ถงึ
การท�ำงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้ าหน้ าที่ของผม รวมทังหน่
้ วยงานและ
บุคลากรที่ได้ รับมอบหมาย
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองบัญชาการของผมได้

บัญชาการกองก�ำลังเฉพาะกิจพหุชาติระหว่างการฝึ กซ้ อมทาลิ
สมันเซเบอร์ กองก�ำลังเฉพาะกิจนี ้ประกอบด้ วยทหาร ทหารเรื อ
และนักบิน 33,000 นาย อากาศยาน 250 ล�ำและเรื อ 50 ล�ำ
ทาลิสมันเซเบอร์ เป็ นกิจกรรมการฝึ กแบบผสมและแบบร่วมที่จดั
ขึ ้นทุกสองปี ซึง่ เน้ นสมรรถภาพในการรบที่ส�ำคัญและน่าเชื่อถือ
ของกองทัพออสเตรเลียร่วมกับแนวร่วมและพันธมิตร

พล.ต. เจค เอลวูด ผู้บัญชาการ กองทหารที่ 1 (ตรงกลาง) ท�ำความเคารพระหว่ าง
ขบวนสวนสนามของกองทัพออสเตรเลียทีเ่ คลือ่ นพลไปยังศูนย์ ทหารทาจิ
คอมเพล็กซ์ ซึ่งห่ างจากกรุงแบกแดดไปทางตอนเหนือ 20 กิโลเมตร หลังจากการ
ฝึ กทีค่ ่ ายกัลลิโปลี บริสเบน เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ผู้บญ
ั ชาการปฏิบตั กิ ารร่วมได้ มอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมให้ กบั
ศูนย์บญ
ั ชาการของผมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อวางแผน
และสัง่ การกิจกรรมการสู้รบในระดับภูมิภาคของออสเตรเลียใน
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะกระตุ้นให้ เกิด
การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพวิสยั ทัศน์ร่วมส�ำหรับ
ความร่วมมือ นี่เป็ นความมุง่ มาดปรารถนาที่ส�ำคัญ หากเรา
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ต้ องการช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากความท้ าทายที่เราทุกคน
ต้ องเผชิญภายในภูมิภาค และใช้ ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่

ภัยคุกคามที่กำ�ลังเพิ่มขึ้น

บางคนอาจตังค�
้ ำถามว่า ความร่วมมือนันมี
้ ความจ�ำเป็ นมากขึ ้น
กว่าในอดีตหรื อไม่ มีหลายปั จจัยที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นเช่นนัน้ การ
พิจารณาถึงภัยคุกคามของเราเป็ นขันตอนแรกที
้
่ดีในการท�ำความ
เข้ าใจเหตุผล
ลองพิจารณาภัยคุกคามที่เกิดจากการก่อความไม่สงบใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นตัวอย่าง ในอดีต สิง่ เหล่านี ้ส่วนใหญ่แยกออกจาก
กัน ทังในเชิ
้ งองค์กร ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม ขณะที่ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ กลุม่ ก่อความไม่สงบได้ แสดงและยังคงแสดงภัยคุกคาม
อย่างต่อเนื่อง ผู้ก่อความไม่สงบได้ รับแรงจูงใจและปลูกฝั งความ
คิดจากท้ องถิ่น ได้ รับการฝึ กในท้ องถิ่น และได้ ด�ำเนินการในท้ อง

ผู้บัญชาการกองทัพออสเตรเลียออกค�ำสั่ ง ทหารในอาณัตใิ นระหว่ างการฝึ กซ้ อม
ด้ วยกระสุ นจริงใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กไตรภาคีทรี่ ู้ จกั กันใน
ชื่อ เซาเทิร์นแจ็คคารู โดยมีทหารกองก�ำลัง ป้ องกันตนเองภาคพืน้ ดินญีป่ ุ่ นและ
นาวิกโยธินสหรัฐฯ เข้ าร่ วมด้ วย

ถิ่น มีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่าไม่ได้ เป็ นเช่นนันอี
้ กต่อไป แต่ขณะนี ้
กลุม่ ก่อความไม่สงบปรากฏเป็ นองค์กรที่มีความเชื่อมโยงแน่นหนา
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ มีเครื อข่ายไปถึงผู้มีบทบาทในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ผู้มีบทบาทข้ ามชาติเหล่านี ้ ซึง่ มักได้ รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล ช่วยกระตุ้น จัดหาทรัพยากร ให้ ข้อมูล ฝึ กอบรม และ
จัดหาอุปกรณ์ให้ กลุม่ ท้ องถิ่นเหล่านี ้ ตอนนี ้ เหล่าผู้มีบทบาทที่
ชัว่ ร้ ายก�ำลัง “จัดตังพื
้ ้นที่ของตนเอง” เพื่อบ่อนท�ำลายรัฐชาติ ทัง้
ยังเป็ นอิสระจากอุปสรรคในอดีต เช่น ภูมิศาสตร์ พรมแดนของ
ประเทศ หรื อแม้ แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้ วยเทคโนโลยี
และการเชื่อมโยงที่ทนั สมัย การเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ ้นล้ วน
เร่งอิทธิพลและการเข้ าถึงอุดมการณ์ที่รุนแรง ซึง่ เปลี่ยนปั ญหาท้ อง
ถิ่นให้ กลายเป็ นปั ญหาระหว่างประเทศ
มีหลักฐานมากมายระบุวา่ กลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่งซึง่ ได้ รับ
ความช่วยเหลือจากการเข้ าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ ก�ำลัง
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ด�ำเนินการร่วมกันในระยะทางที่ก่อนหน้ านี ้เราคาดไม่ถงึ และมี
อุปสรรคทังทางการเมื
้
อง สังคม และวัฒนธรรม ความกังวลที่
เกี่ยวข้ องคือการท�ำอาชญากรรมข้ ามชาติที่มกั รวมอยูใ่ นพรมแดน
อันหละหลวมของโลกที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ ้น
การค้ าระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมายทังอาวุ
้ ธและยาเสพติด
การลักลอบเข้ าเมือง การฟอกเงิน และการขโมยทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา ไม่วา่ จะเป็ นการสนับสนุนองค์กรหัวรุนแรงสุดโต่งหรื อ
องค์กรค้ าอาชญากรรม ทังหมดล้
้
วนกัดกร่อนอ�ำนาจอธิปไตย
ประเทศของเรา และในวงกว้ าง สิง่ นี ้กัดกินความเป็ นมิตรและ
ความมัน่ คงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ไม่เพียงผู้มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงผู้มีบทบาท
ของรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่คกุ คามระเบียบที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อ
น�ำการพัฒนาและความเจริ ญรุ่งเรื องของสถิตไิ ปสูพ่ นั ล้ านทัว่ ทัง้
ภูมิภาค
นอกจากนี ้ รัฐต่าง ๆ ยังด�ำเนินการในลักษณะอื่น ๆ ที่อาจไม่
ท�ำให้ เกิดผลประโยชน์สว่ นรวมที่ดีที่สดุ ส�ำหรับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกตอนใต้ เช่น การใช้ แรงกดดันไปยัง
จุดบีบบังคับเพื่อให้ ตรงกับความปรารถนาในภูมิภาคของประเทศ
อื่น โดยแลกมาด้ วยบรรทัดฐานสากล นัน่ เป็ นสิง่ ที่เราต้ องร่วม
กันต่อต้ าน อ�ำนาจอธิปไตย ประชาธิปไตย และเสรี ภาพภายใน
สถาปั ตยกรรมระหว่างประเทศไม่สามารถซื ้อขายได้ ด้วยราคา
ใด ๆ ในฐานะรัฐเดี่ยว อาจเป็ นเรื่ องยากที่จะรับประกันได้ แต่ใน
ฐานะที่เป็ นกลุม่ รัฐที่ร่วมมือกัน ทุกอย่างย่อมเป็ นไปได้
นอกเหนือจากผู้มีบทบาทที่มงุ่ ร้ ายจากภายในภาครัฐและ
ที่ไม่ใช่รัฐแล้ ว ภัยคุกคามอื่น ๆ ยังเป็ นสาเหตุที่ท�ำให้ เกิดความ
กังวล ไม่วา่ คุณจะเชื่อเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรื อ
ไม่ การเพิ่มขึ ้นของเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง ประกอบกับ
ผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ ของระดับน� ้ำทะเล การเกิดทะเลทราย
และการกลายเป็ นกรดของมหาสมุทรของเราที่วิทยาศาสตร์ ก�ำลัง
รายงาน สิง่ เหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี ้มากขึ ้น
นอกจากนี ้ เราคงไม่สามารถลืมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคงอยูอ่ ย่างยาวนานในพื ้นทีส่ ว่ นใหญ่ของอินโด
แปซิฟิก ทังพายุ
้ ไต้ ฝนุ่ แผ่นดินไหว และสึนามิทเี่ กีย่ วเนือ่ งกันมา
เมือ่ ตรวจสอบแล้ ว ระดับของหายนะทีเ่ กีย่ วข้ องกับเหตุการณ์เหล่า
นี ้คือการเติบโตของประชากรภายในภูมภิ าคทีม่ ขี นาดใหญ่และต่อ
เนือ่ ง ผู้เชีย่ วชาญบางคนแนะน�ำว่า การเติบโตของประชากรนี ้ส่ง
ผลกระทบต่อเหตุการณ์ธรรมชาติดงั กล่าวถึงสิบเท่า
เราไม่จำ� เป็ นต้ องค�ำนึงถึงทีม่ าของภัยคุกคาม ไม่วา่ จะเป็ น
ภัยคุกคามทีไ่ ม่ใช่รัฐ มาจากรัฐ หรือทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้ อม เรา
ทุกคนในอินโดแปซิฟิกไม่อาจละเลยความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นต่อ
เสถียรภาพความมัน่ คงและความเจริญรุ่งเรืองได้ การตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น ภายในกรอบทีม่ คี วามร่วมมือเป็ นบรรทัดฐานและเพิม่
ประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ งาน ในขณะทีป่ ระเทศทีไ่ ด้ รับผลก
ระทบก�ำลังท�ำงานอย่างโดดเด่นเพือ่ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงั
กล่าวอย่างไม่มที สี่ ิ ้นสุด ความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็จะช่วย
แบ่งเบาภาระทีป่ ระเทศเหล่านันต้
้ องแบกรับไว้

กองทัพออสเตรเลียและกองทัพฟิ ลิปปิ นส์ ลงจากเครื่องบิน เอ็มวี-22 ออสเปรย์ ของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ระหว่ างการฝึ กซ้ อมรบจ�ำลองส� ำหรับการฝึ กซ้ อมคาราบารู
เมือ่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ทีบ่ ริเวณฝึ กอ่ าวโชลวอเตอร์ ในรัฐควีนส์ แลนด์ ออสเตรเลีย
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ทหารปาปัวนิวกินีเข้ าร่ วมการแข่ งขันยิงอาวุธของกองทัพออสเตรเลียในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึน้ เป็ นประจ�ำทุกปี ทีเ่ มืองปุคคาปุนยัล รัฐวิกตอเรีย
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โอกาส

เจ็ดในสิบอันดับของกองทัพที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เก้ าในสิบอันดับ
เมืองใหญ่ที่สดุ ในโลก และสามอันดับของเศรษฐกิจอันดับต้ น ๆ
ของโลกอยูภ่ ายในภูมิภาคของเรา เป็ นเรื่ องยากที่จะหาข้ อสรุป
ใด ๆ นอกเหนือจากว่าทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยูส่ �ำหรับ
ความร่วมมือนันแทบจะไม่
้
มีเขตจ�ำกัด แม้ วา่ ทุกประเทศจะมีน
โยบายและขอบเขตทรัพยากรที่แตกต่างกันส�ำหรับความร่วมมือ
แต่ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพแม้ เพียงบางส่วนจะช่วยให้ ได้
รับผลประโยชน์อย่างแน่นอน เมื่อประเทศต่างๆ ร่วมมือกัน มีผล
ประโยชน์อยูม่ ากมาย หากแต่สงิ่ ที่ต้องสูญเสียก็มีอยูม่ ากเช่นกัน
ดังนัน้ ความร่วมมือคือหนทางที่ชดั เจน ในความคิดของผม ความ
ร่วมมือเป็ นวิธีที่ทรงพลังที่สดุ ในการรักษาความเจริ ญรุ่งเรื องใน
ภูมิภาคที่มีการรับประกันอ�ำนาจอธิปไตยและกฎระเบียบและ
บรรทัดฐานระหว่างประเทศได้ รับการคุ้มครอง ไม่วา่ ภัยคุกคามต่อ
หลักการเหล่านี ้จะมาจากที่ใด กุญแจส�ำคัญคือการท�ำความเข้ าใจ
ว่าเราจะจัดพื ้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือและท่าทีใน
การปกป้องตนเองจากอิทธิพลและผู้มีบทบาทที่เป็ นอันตรายและ
ยืดหยุน่ ได้ อย่างไร เมื่อต้ องเผชิญกับภาวะชะงักในเชิงยุทธศาสตร์
การระบุตวั ตนและการน�ำเส้ นทางดังกล่าวมาใช้ จะช่วยให้ เราเพิ่ม
อิสรภาพทางยุทธศาสตร์ ของเรา เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกาภิวตั
น์ซงึ่ จะช่วยส่งเสริ มอนาคตที่แน่นอนและเจริ ญรุ่งเรื อง

ขึ ้นตามความไว้ ใจเท่านัน้ และความไว้ ใจต้ องใช้ เวลา ซึง่ น�ำไปสู่
ค�ำถามที่ส�ำคัญ นัน่ คือ เราจะก�ำหนดเงื่อนไขการให้ ความร่วมมือ
ที่ดีที่สดุ ในระดับบุคคลต่อบุคคลได้ อย่างไร โดยหลักแล้ วเราจะ
ประสบความส�ำเร็จโดยการสร้ างความสัมพันธ์ตามกาลเวลา

การมีส่วนร่วมที่สำ�คัญ

การมีสว่ นร่วมของผู้น�ำคนส�ำคัญเป็ นขันตอนแรกการมี
้
สว่ นร่วม
ของผู้น�ำคนส�ำคัญเป็ นสิง่ ส�ำคัญเพราะจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ นู �ำ
เข้ าใจว่าผลประโยชน์ร่วมกันมีอยูท่ ี่ใด และจะด�ำเนินการตามผล
ประโยชน์เหล่านี ้อย่างไร ผมตัดสินใจใช้ เวลาในการประชุมกับผู้มี
บทบาทแบบเดียวกันกับผมในภูมิภาค การค้ นพบว่าเรามีปัญหา
แบบเดียวกันมากน้ อยเพียงใดเป็ นเรื่ องสบายใจเสมอ เราทุกคน
มองปั ญหาในมุมที่ตา่ งกัน การใช้ มมุ มองที่แตกต่างเหล่านี ้ร่วม
กันช่วยให้ เราทุกคนมีโอกาสแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ได้ มากขึ ้น การ

เส้นทางที่มีศักยภาพ

ผมได้ ให้ เหตุผลว่า ท�ำไมนี่จงึ เป็ นผลประโยชน์ของเราในการ
แสวงหาภูมิภาคที่ความร่วมมือเป็ นบรรทัดฐาน ส่วนที่ยากที่สดุ คือ
การท�ำความเข้ าใจว่า เราที่อยูใ่ นกองทัพสามารถมีสว่ นร่วมในการ
ก�ำหนดเงื่อนไขความส�ำเร็จได้ อย่างไร ในการแก้ ไขปั ญหานี ้ ผม
จะมุง่ เน้ นที่กองทัพออสเตรเลียอย่างใกล้ ชิดซึง่ เป็ นกองก�ำลังที่ผม
รู้จกั ดีที่สดุ และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นในการก้ าวไปสูค่ วาม
พยายามร่วมกันนี ้
เมื่อผมมองความพยายามก่อนหน้ านี ้ของเราในการสร้ าง
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทัว่ ทังภู
้ มิภาค ผมคิดว่ายุติธรรม
พอที่จะบอกว่าพวกเขามีเจตนาที่ดีเสมอ แต่บางครัง้ ก็ขาดความ
มุง่ มัน่ และความสอดคล้ อง จังหวะการด�ำเนินงานที่สงู ของเรา
ในตะวันออกกลาง ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผา่ นมา มักจะ
หมายความว่ามีความสามารถทางกายภาพน้ อยลงที่จะมีสว่ นร่วม
อย่างแข็งขันกับพันธมิตรในภูมิภาคของเราในระดับที่เราต้ องการ
ในพื ้นที่ที่เรามีสว่ นร่วม เราเคยท�ำตามความเคยชินมากกว่าสิง่ ที่
เรามุง่ เน้ น ซึง่ ลดประสิทธิภาพและผลของการมีสว่ นร่วม
หนึง่ ในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สดุ ในการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วม
มือคือ การพัฒนาความสัมพันธ์สว่ นบุคคล ความผูกพันระหว่าง
ผู้คนกับผู้คนเป็ นตัวเร่งให้ เกิดความไว้ วางใจและความเข้ าใจ ใน
บริ บทของกองทัพออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์เชิงนิสยั ที่จ�ำกัด
ระหว่างผู้น�ำส�ำคัญ มีผ้ นู �ำระดับสูงของเราเพียงไม่กี่คนที่ยงั คง
ให้ การมุง่ เน้ นอย่างใกล้ ชิด แต่ก็กระจัดกระจายไปตามองค์กร
ซึง่ หมายความว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
นันเป็
้ นเรื่ องยาก อย่างที่เราทราบ ความสัมพันธ์จะสร้ างขึ ้นได้ เร็ว

รถจู่โจมสะเทินน�ำ้ สะเทินบกของกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯ ขึน้ สู่ ชายหาดหลัง
ลงจากเรือสะเทินน�ำ้ สะเทินบก เอชเอ็มเอเอส แอดิเลด ของกองทัพเรือออสเตรเลีย
ระหว่ างการฝึ กริมออฟเดอะแปซิฟิก พ.ศ. 2561

มีปฏิสมั พันธ์กบั พันธมิตรจากปาปั วนิวกินี อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และติมอร์ -เลสเต ได้ ชว่ ยให้ ผมเข้ าใจปั ญหาที่ก�ำลังเผชิญอยูล่ กึ ซึ ้ง
มากขึ ้น และเพื่อพิจารณามุมมองจากจุดยืนที่แตกต่างกัน
อีกหนึง่ โอกาสที่เติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ คือความสามารถในการ
สื่อสารที่ดีขึ ้นของเรา และไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารกับผู้อื่นเป็ นราย
บุคคลเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมทัว่ พื ้นที่กว้ างใหญ่ของภูมิศาสตร์
อีกด้ วย อุปสรรคเรื่ องระยะทางไม่ใช่ขวากหนามการสื่อสารกับ
พันธมิตรและเพื่อนบ้ านของเราอีกต่อไป โทรศัพท์มือถือ การ
สื่อสารแบบครบวงจร การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ เฟซไทม์ การ
ส่งข้ อความทันที วอทส์แอป ทังหมดมี
้
อยูใ่ นกล่องเครื่ องมือเพื่อให้
แน่ใจว่าเราไม่จ�ำเป็ นต้ องสื่อสารในยามวิกฤตหรื อเวลาที่เจ้ าหน้ าที่
ของเราก�ำหนดอย่างเป็ นทางการเท่านัน้
ผมให้ ความส�ำคัญกับการรักษาการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มี
บทบาทแบบเดียวกันกับผม ผ่านวิธีที่ไม่เป็ นทางการ นอกเหนือ
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จากเวลาที่ก�ำหนดไว้ ในแผนการที่ก�ำหนด นี่เป็ นสิง่ ส�ำคัญหาก
เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แท้ จริ งที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานของ
ความไว้ วางใจเมื่อเวลาผ่านไป การใช้ ลา่ มช�ำนาญการในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็ นและใช้ ร่วมกับวิธีสื่อสารใหม่ ๆ ที่ปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลาเหล่านี ้ยังหมายความว่า ความแตกต่างด้ านภาษาจะ
ไม่เป็ นอุปสรรคอีกต่อไป ในไม่ช้า เราอาจพบว่าแม้ กระทัง่ ความ
พร้ อมของล่ามจะไม่เป็ นอุปสรรคอีกต่อไปในการติดต่อกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อใช้ ระบบการสื่อสารใหม่ ๆ เทคโนโลยี
เช่น “ล่ามแบบทันที” ใกล้ ตวั กว่าที่เราคิดแน่นอน เมื่อปั ญญา
ประดิษฐ์ พฒ
ั นาในด้ านศักยภาพ ผมสงสัยว่าเขตเวลาอาจจะยัง
คงเป็ นปั ญหาที่เราต้ องเผชิญ แต่การได้ นอนหลับน้ อยลงถือเป็ น
ข้ อแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับพื ้นที่ความร่วมมือที่มี
ประสิทธิภาพ

การแบ่งปันข้อมูล

บางคนอาจกล่าวว่าการปิ ดกันที
้ ่แพร่หลายแต่จ�ำเป็ นในความ
สัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ ้น คือการรักษาความปลอดภัย ออสเตรเลีย
ก็เป็ นเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่มีระดับการจ�ำแนกที่แตกต่าง
กันส�ำหรับข้ อมูลอธิปไตย ข้ อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูงย่อมจะ
จ�ำกัดไว้ เฉพาะผู้ที่จ�ำเป็ นต้ องทราบ เรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถ
แบ่งปั นกับพันธมิตรต่าง ๆ ในเวลาที่ตา่ งกันไป อย่างไรก็ตาม เรา
ทราบด้ วยว่านี่เป็ นข้ อจ�ำกัดที่กองทัพทังหมดต้
้
องเผชิญ นี่ไม่ใช่
สิง่ ที่ท�ำให้ เราท้ อแท้ หรื อเป็ นสิง่ ที่เราในฐานะหุ้นส่วนควรจะไม่ไว้
วางใจ นี่เป็ นเพียงข้ อเท็จจริ งเท่านัน้ ในขณะเดียวกัน ก็เป็ นสิง่ ที่
ผู้บญ
ั ชาการควรจับตาดูอยูเ่ สมอ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการตัดสินใจ
ส่วนบุคคล และเช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ เรามีบคุ คลที่รอบคอบ
รัดกุม และบุคคลอื่น ๆ ที่อาจสะเพร่า มีจดุ ส�ำคัญในการตรวจ
สอบให้ แน่ใจว่าหุ้นส่วนและมิตรของเราได้ รับข้ อมูลที่ต้องการเมื่อ
จ�ำเป็ น ในรูปแบบที่ไม่ท�ำให้ ทงสองประเทศตกที
ั้
่นงั่ ล�ำบาก และยัง
คงมัน่ ใจว่าผลประโยชน์จะได้ รับการสนับสนุนและคุ้มครอง
ผมมักถามทีมของผมตลอดว่า เราจะปรับเปลี่ยนระบบและ
ข้ อมูลเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเรา แต่ยงั ช่วยให้ เรามอบ
ประโยชน์จากข้ อมูลที่ทนั เวลาให้ พนั ธมิตรของเราได้ อย่างไร นี่
ไม่ใช่ปัญหาง่าย ๆ และเป็ นประเด็นหนึง่ ที่ไม่มีวนั ได้ รับการ “แก้ ไข”
อย่างเต็มที่ แต่ก็เป็ นประเด็นที่ผ้ บู ญ
ั ชาการต้ องให้ ความสนใจ
อย่างต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม หากเราแบ่งปั นกันจนถึงจุดที่
คับข้ องใจ แต่ไม่เลวร้ ายไปกว่านัน้ นัน่ เป็ นสัญญาณของความมุง่
มัน่ ที่จะให้ ความร่วมมือที่แท้ จริ ง
อีกส่วนหนึง่ ที่ส�ำคัญของการเสริ มสร้ างความร่วมมือคือการ
ท�ำงานร่วมกัน การใช้ ชีวิตร่วมกัน และการได้ รับชัยชนะร่วมกัน
กิจกรรมการฝึ กซ้ อมแบบทวิภาคีและพหุภาคีเป็ นวิธียอดเยี่ยมที่
จะได้ รับความร่วมมือในระดับที่ดีขึ ้นนี ้ ในบริ บทของออสเตรเลีย นี่
เป็ นเรื่ องยากในประวัตศิ าสตร์ เนื่องจากตัวเลือกการขนส่งเชิงกล
ยุทธ์ที่จ�ำกัดก่อนหน้ านี ้ของเรา ด้ วยเรื อโจมตีสะเทินน� ้ำสะเทิน
บกอเนกประสงค์ที่ได้ มาใหม่ และขีดความสามารถในการขนส่ง
ทางอากาศที่เพิ่มขึ ้น จึงได้ น�ำเสนอขอบเขตใหม่ที่จะเดินทางไป
ยังประเทศพันธมิตรของเราเพื่อเข้ ารับการฝึ กซ้ อมดังกล่าวได้ งา่ ย
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ขึ ้น หรื อหากจ�ำเป็ นก็ชว่ ยให้ พวกเขามาที่ออสเตรเลียได้ นี่เป็ น
โอกาสส�ำคัญที่จะช่วยให้ เราสามารถคิดนอกเหนือจากการฝึ ก
ซ้ อมในประเทศด้ วยตนเอง และช่วยให้ เราสามารถท�ำงานร่วมกับ
พันธมิตรและเพื่อนบ้ านได้ มากขึ ้น
หนึง่ ในอุปสรรคส�ำคัญที่พบเจอในกองทัพออสเตรเลีย ซึง่ ไม่
แตกต่างจากทุกประเทศที่ผมมีปฏิสมั พันธ์ด้วย คือความสามารถ
ในการจัดการจังหวะเวลาของเรา การปฏิบตั กิ าร ความมุง่ มัน่ ของ
หน่วยปฏิบตั ิการฉุกเฉิน ก�ำหนดการฝึ กซ้ อมอย่างต่อเนื่อง และ
โครงการการมีสว่ นร่วมระหว่างประเทศที่วนุ่ วาย ทุกอย่างเป็ นที่
ต้ องการของหน่วยปฏิบตั กิ าร เราไม่สามารถท�ำอะไรมากไปกว่า
นี ้ แต่ผมเชื่อว่าเราสร้ างความส�ำเร็ จได้ มากขึ ้นภายในจังหวะเวลา
ปั จจุบนั การผสานรวมการฝึ กซ้ อมกับเพื่อนบ้ านในภูมิภาคของเรา
ซึง่ ในอดีตเราได้ ด�ำเนินการภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ในการ
ร่วมกันสร้ างและมีสว่ นร่วมของหน่วยงานรัฐทังรั้ ฐบาลคือหนทาง
แห่งอนาคต
เช่น ในอดีตเราได้ ฝึกกองก�ำลังสะเทินน� ้ำสะเทินบกในการ
ด�ำเนินการด้ านมนุษยธรรม จากเรื อโจมตีสะเทินน� ้ำสะเทินบกใน
กิจกรรมภายในประเทศ แล้ วเหตุใดเราจึงไม่ฝึกปฏิบตั กิ ารช่วย
เหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ใิ นต่างประเทศ
กับพันธมิตรของเราในภูมิภาคที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ ทุกขณะที่ด�ำเนินการสร้ างศักยภาพร่วมกันกับชุมชน
ท้ องถิ่นในเวลาเดียวกันมีหน่วยงานและพันธมิตรอื่น ๆ ของรัฐบาล
ออสเตรเลียของเราหรื อไม่ เราจะด�ำเนินการฝึ กซ้ อมร่วมกันและ
ฝึ กซ้ อมหน่วยงานภาครัฐทังหมดเป็
้
นผลส�ำเร็จ และยกระดับการ
ท�ำงานร่วมกันของเรา ซึง่ ในไม่ช้าจะช่วยเพิ่มการตอบสนองกับ
พันธมิตรระดับภูมิภาคของเราในภารกิจการแจ้ งเตือนสัน้ ๆ และ
จะช่วยสร้ างศักยภาพในภูมิภาคที่ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
การท�ำให้ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นบรรทัดฐานแทนที่จะเป็ นข้ อ
ยกเว้ นจะเปลี่ยนทฤษฎีการตังพื
้ ้นที่ของเราให้ มีความร่วมมือที่ดี
ที่สดุ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลกึ ซึ ้งไม่จ�ำเป็ นต้ องเริ่ มต้ นและจบ
ลงด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทหารอย่างเคร่งครัด เช่นเคย
ด้ วยการยกระดับเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ ้น น�ำไปสูโ่ อกาสที่กว้ างขวางขึ ้น
ในการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นที่
แปรเปลี่ยนเป็ นความไว้ วางใจในระดับที่ลกึ ซึ ้งขึ ้นตามกาลเวลา
กิจกรรมประเภทเหล่านี ้เป็ นมากกว่าการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจ และ
เป็ นเรื่ องของพื ้นที่สว่ นตัวมากขึ ้น
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา ดนตรี รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และสังคมอื่น ๆ ล้ วนสามารถมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุ้นให้ เกิด
ความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น ใน พ.ศ. 2561 ผู้บญ
ั ชาการกองทัพ
ถามว่าผมจะ (หรื อบางทีอาจจะถูกต้ องกว่าหากบอกว่า เขาถาม
ผมว่าผมสามารถ) เข้ าร่วมการแข่งขันลอมบอกมาราธอนได้ หรื อ
ไม่ ซึง่ จัดขึ ้นโดยกองทัพอินโดนีเซียเพื่อกระตุ้นการเติบโตด้ านการ
ท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติครัง้ ส�ำคัญ ผมรี บคว้ าโอกาส
ไว้ เพื่อที่จะได้ เห็นกองทัพอินโดนีเซียที่มีศกั ยภาพสูงสุด พวกเขา
ทุม่ เทเพื่อสนับสนุนชุมชนของตนเอง และชุมชนของพวกเขารู้สกึ
ขอบคุณอย่างมาก ผมยังมีโอกาสพูดคุยเป็ นการส่วนตัวกับเจ้ า

ทหารออสเตรเลียประสานงานการโจมตีในระหว่ างการฝึ กริมออฟเดอะแปซิฟิก พ.ศ. 2561 ทีพ่ นื้ ทีฝ่ ึ กโพฮาคูโลอาในรัฐฮาวาย

หน้ าที่ชายและหญิงที่ยอดเยี่ยมของหน่วยปฏิบตั กิ ารฟื น้ ฟู ซึง่ ท�ำ
ผลงานได้ อย่างน่าทึง่ ในขณะที่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ มีลกั ษณะ
เป็ นทางทหาร แต่มีผลกระทบอย่างลึกซึ ้งต่อผม และผมคิดว่า
กองทัพอินโดนีเซียชื่นชมชาวออสเตรเลียที่สง่ ทีมเข้ าแข่งขันกีฬา
ครัง้ นันเพื่อเป็ นสัญญาณของความเคารพและการสนับสนุน
ในท�ำนองเดียวกัน นักดนตรี ของเราได้ เล่นในต่างประเทศใน
หลาย ๆ งาน เช่น งานกู้ดฟรายเดย์ ในตองงา สิง่ เหล่านี ้มีความ
หมายมากกว่าทังส�
้ ำหรับบุคลากรของเราและประเทศที่เราไป
เยือน เพราะสิง่ นี ้พัฒนาการเชื่อมโยงส่วนบุคคลซึง่ บางครัง้ อาจ
แข็งแกร่งกว่าความเชื่อมโยงทางอาชีพ แต่อย่างน้ อยที่สดุ ก็ชว่ ย
เพิ่มประสิทธิภาพได้ อย่างมาก หากเราสามารถพัฒนาความ
สัมพันธ์ด้านอาชีพและความสัมพันธ์สว่ นตัวได้ อย่างลึกซึ ้ง ทัง้
ความชื่นชม ความเข้ าใจ และความไว้ วางใจร่วมกันของเราจะ
ก้ าวหน้ าอย่างแน่นอน ซึง่ มีแต่จะน�ำไปสูก่ ารเสริ มสร้ างความ
ร่วมมือ

การทำ�งานร่วมกับพันธมิตร หุ้นส่วน และ
มิตรประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพพื ้นที่ด้านความร่วมมือจะช่วยให้ เรา
บรรเทาภัยคุกคามทังหมด
้
ใช้ ประโยชน์จากโอกาส และที่ส�ำคัญ

ที่สดุ คือช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบส�ำคัญของความส�ำเร็จ ในบริ บทของออสเตรเลีย
เราสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยใช้ ประโยชน์จากความ
สามารถในการสื่อสารที่เพิ่มขึ ้น การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์
และพยายามบรรลุแนวทางการท�ำงานร่วมกันมากขึ ้นในการ
วางแผนกิจกรรมร่วมกัน ไม่เพียงแต่มงุ่ เน้ นไปที่กองทัพของเรา
แต่ยงั มุง่ เน้ นไปทัว่ ทังรั้ ฐบาลของเราด้ วย หากเราท�ำเช่นนี ้ เรา
จะมีก�ำหนดรากฐานที่หนักแน่นส�ำหรับสร้ างภูมิภาคที่มีความ
เจริ ญรุ่งเรื อง ซึง่ รัฐชาติทงหลายจะมี
ั้
อิสระในการใช้ สทิ ธิของตน
ภายในสภาพแวดล้ อมที่ค�ำนึงถึงกฎระเบียบและบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศ
อาชีพของเราคือกีฬาที่เล่นกันเป็ นทีม และประวัตศิ าสตร์
บอกเราว่า เราจะสร้ างผลประโยชน์ร่วมกันของเราให้ เป็ นจริ งได้
ดีที่สดุ เมื่อเราท�ำงานร่วมกัน ความร่วมมือหมายความว่า เราจะ
ไม่ต้องเผชิญความท้ าทายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ส�ำคัญและ
เป็ นที่ต้องการมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เพียงล�ำพัง o
พล.ต. เจค เอลวูด เป็ นผู้บญ
ั ชาการกองทหารที่ 1/ศูนย์บญ
ั ชาการกองก�ำลังร่วมพร้ อมส่งก�ำลัง
ฟอรัม แก้ ไขข้ อความที่ตดั ตอนมานี ้จากการปราศรัยเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ในการ
ประชุมผู้น�ำสะเทินน� ้ำสะเทินบกแปซิฟิก พ.ศ. 2562 เพื่อให้ สอดคล้ องกับรูปแบบของนิตยสาร
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การส่งเสริม

ปาสกาล
พล.ร.อ. ดาโต๊ะ อานัวร์ บิน ฮัจ เอเลียส ซึ่งเป็ นพลเรื อเอกคนแรก น�ำหน่วย
ปฏิบตั ิการพิเศษของกองทัพเรื อมาเลเซียรับมือกับอุปสรรคใหม่ ๆ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

58
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กองทัพเรื อมาเลเซีย

พล.ร.อ. ดาโต๊ ะ อานัวร์ บิน ฮัจ เอเลียส ซึ่งเป็ นพลเรือเอกคนแรกแห่ งหน่ วยปฏิบัติ
การพิเศษ กองทัพเรือมาเลเซีย ร่ วมพูดคุยนอกรอบกับ ฟอรั ม ในระหว่ างการ
ประชุ มปฏิบัตกิ ารพิเศษภาคพืน้ แปซิฟิก เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ทีเ่ มือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวาย พล.ร.อ. เอเลียส ด�ำรงต�ำหลายแหน่ งในหน่ วยปฏิบัตกิ ารพิเศษที่
มีชื่อว่ า ปาสุ กนั คาส เลาต์ หรือ ปาสกาล ซึ่งเป็ นหน่ วยปฏิบัตกิ ารพิเศษหลักของกอง
ทัพเรือมาเลเซีย รวมถึงเป็ นผู้บัญชาการและเสนาธิการประจ�ำกองบัญชาการหน่ วย
ปฏิบัตกิ ารพิเศษกองทัพเรือในช่ วง 38 ปี ทีป่ ฏิบัตหิ น้ าทีร่ ับใช้ ชาติ

ฟอรั ม: เราอยากทราบเพิม่ เติมเกีย่ วกับเส้ นทางอาชีพของคุณ เพราะ
อะไรคุณจึงสนใจอาชีพทหารเรือ และคุณคิดว่ าสิ่ งใดช่ วยให้ คุณประสบ
ความส� ำเร็จ?
พล.ร.อ. เอเลียส: ผมอยากเข้ าร่วมกองทัพเรื อตังแต่
้ ยงั เด็ก วันหนึง่ ใน
ระหว่างนิทรรศการเมื่อ พ.ศ. 2515 ผมได้ ร้ ูจกั กับกองทัพเรื อเป็ นครัง้
แรก พอเห็นเครื่ องแบบสีขาวแล้ วผมก็ตกหลุมรัก และรู้ตวั ว่าอยาก
ท�ำงานในกองทัพเรื อ ผมได้ เข้ าร่วมกองทัพเรื อเมื่อ พ.ศ. 2524 โดย
มีสถานะเป็ นนักเรี ยนนายเรื อ ผมชอบงานนี ้ทันที และคิดว่า นี่แหละ
คือเคล็ดลับที่ท�ำให้ ผมประสบความส�ำเร็จ เพราะเป็ นงานที่ใช่ ผมจึง
ประกอบอาชีพเป็ นทหารเรื อ

เหมืองและหมูบ่ ้ านโดยรอบที่ถกู โจมตี ผมตอบโต้ การโจมตีจากพลเรื อน
ในช่วงที่เลวร้ ายที่สดุ ของการก่อจลาจล เมื่อฝ่ ายกบฏต้ องการฆ่าเด็ก
และผู้หญิง ผมช่วยชีวิตผู้คนไว้ ได้ 20 ชีวิต ซึง่ จากเหตุการณ์นนท�
ั ้ ำให้
ผมได้ รับเหรี ยญกล้ าหาญอันทรงเกียรติ ใน พ.ศ. 2543 จากกษัตริ ย์
มาเลเซีย
ฟอรั ม: และเหตุการณ์ น้ันเป็ นจุดเริ่มต้ นทางอาชีพของคุณใช่ ไหม?

พล.ร.อ. เอเลียส: หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษมอบโอกาสให้ มากมาย และ
ผมก็ได้ รับโอกาสให้ ท�ำอาชีพทหารต่อไปในออสเตรเลีย สหรัฐฯ และ
อินโดนีเซีย โดยทางกองทัพส่งผมไปศึกษายังต่างประเทศ เช่น ใน พ.ศ.
2549 ผมได้ เข้ าเรี ยนในวิทยาลัยยุทธนาวี ในเมืองโรดไอแลนส์ ผมได้
ฟอรั ม: สิ่ งใดท�ำให้ คุณสนใจเข้ าร่ วมหน่ วยปฏิบัตกิ ารพิเศษ?
รับการแต่งตังเป็
้ นผู้อ�ำนวยการของกองบัญชาการหน่วยปฏิบตั กิ ารร่วม
เจ3 ในกัวลาลัมเปอร์ เป็ นเวลาประมาณห้ าปี ตังแต่
้ พ.ศ. 2554 ถึง
พล.ร.อ. เอเลียส: เรื่ องออกจะยาวครับ ผมได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ. 2558 ระหว่างด�ำรงต�ำแหน่ง ผมได้ รับโอกาสให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยเล็ก ๆ ที่ท�ำบางสิง่ ที่พิเศษมากกว่าการเป็ นเพียงเจ้ าหน้ าที่ธรรมดา เฉพาะด้ านเรื่ องการต่อต้ านการก่อการร้ ายทางทะเลและสงครามพิเศษ
ความท้ าทายในสงครามพิเศษ การได้ รับมอบหมายภารกิจ และทุม่ เท
รวมทังมี
้ สว่ นร่วมอย่างแข็งขันและได้ ร่วมงานกับรัฐมนตรี กระทรวง
ท�ำสุดก�ำลังเป็ นสิง่ ที่ดงึ ดูดใจผม ผมเข้ าร่วมหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษเมื่อ กลาโหมในหลายประเทศ นอกจากนี ้ ผมยังปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นผู้อ�ำนวย
พ.ศ. 2529 และส�ำเร็จการฝึ กด�ำน� ้ำ กระโดดร่ม ตลอดจนการฝึ กอบรม การให้ กบั การฝึ กซ้ อมการต่อต้ านการก่อการร้ ายแบบหลายภารกิจ
พิเศษอื่น ๆ ภายในเวลาหนึง่ ปี ผมชอบที่ได้ ด�ำน� ้ำ กระโดดร่ม และท�ำ
ในลังกาวี รวมทังนิ
้ ทรรศการแสดงเครื่ องบินและเรื อนานาชาติลงั กาวี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เจ้ าหน้ าที่ทวั่ ไปท�ำไม่ได้ นี่แหละคือความท้ าทาย หลัง ประจ�ำ พ.ศ. 2558 ด้ วย ผมเดินทางไปอินโดนีเซียครัง้ ที่สองเมื่อ พ.ศ.
จากปฏิบตั หิ น้ าที่บนเรื อเป็ นเวลาห้ าปี ผมได้ เลื่อนต�ำแหน่งเป็ นผู้น�ำกอง 2559 เพื่อเข้ าศึกษาในสถาบันวิชาการเตรี ยมพร้ อมรับมือนานาชาติ
เรื อรบของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพเรื อ
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรื อรู้จกั กันในชื่อเลนฮันนัส หลังกลับจาก
อินโดนีเซีย ผมก็ได้ เลื่อนต�ำแหน่งเป็ นพลเรื อเอกในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
ฟอรั ม: ก่ อนเข้ ารับต�ำแหน่ งพลเรือเอกคนแรก มีเหตุการณ์ ทนี่ ่ าประทับ 2560 และได้ รับต�ำแหน่งเป็ นผู้บญ
ั ชาการประจ�ำหน่วยปฏิบตั กิ าร
ใจอะไรบ้ างในระหว่ างทีค่ ุณปฏิบัตหิ น้ าที?่
พิเศษของกองทัพเรื อ
พล.ร.อ. เอเลียส: ผมได้ รับเลือกให้ เป็ นส่วนหนึง่ ในหน่วยภารกิจพิเศษ
ของกองทัพเรื อ เพื่อปฏิบตั ิภารกิจของสหประชาชาติในโซมาเลีย ซึง่
รู้จกั กันในชื่อ ยูโนซอม 2 เมื่อ พ.ศ. 2538 และเป็ นส่วนหนึง่ ในหน่วย
ภารกิจพิเศษ จากนัน้ ผมก็ได้ รับเลือกให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่สงั เกตการณ์ทาง
ทหารใน พ.ศ. 2541 ที่แองโกลา ซึง่ มีชื่อว่า ภารกิจสังเกตการณ์ในแอง
โกลาของสหประชาชาติ หรื อ โมนัว เป็ นเวลาหนึง่ ปี ซึง่ ในขณะนัน้ ผมยัง
เป็ นจ่าหรื อนาวาตรี ในกองทัพเรื อ ระหว่างการเดินทางเพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่
ผมได้ เผชิญกับสถานการณ์ตอ่ สู้แบบประชิดอย่างน้ อยสี่ครัง้ ในพื ้นที่

ฟอรั ม: อุปสรรคใหญ่ หลวงทีส่ ุ ดซึ่งกองทัพเรือมาเลเซียเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบันคืออะไร?
พล.ร.อ. เอเลียส: อุปสรรคใหญ่หลวงที่สดุ เรื่ องหนึง่ ที่เราเผชิญอยูใ่ น
ปั จจุบนั คือการปรับกองเรื อให้ ทนั สมัย เรามีแผนการปฏิรูปกองเรื อรบ
ของกองทัพเรื อมาเลเซียจาก 15 ชันเหลื
้ อ 5 ชัน้ ซึง่ เป็ นแผนการปฏิรูป
เรื อเก่าที่ใช้ มานานด้ วยเรื อใหม่ โดยเหมาะกับสภาพแวดล้ อมที่พฒ
ั นา
ขึ ้นและอนาคต (โครงการ 15 เหลือ 5 คือแผนการหลักที่จะลดเรื อ
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หน่ วยปฏิบัตกิ ารพิเศษของกองทัพเรือมาเลเซียเข้ าร่ วมการฝึ กซ้ อมขึน้ เรือ
กองทัพเรื อมาเลเซีย

จ�ำนวน 15 ชันในปั
้ จจุบนั ให้ เหลือเพียง 5 หมวดหมู่ ได้ แก่ เรื อ
ตรวจการณ์ใกล้ ฝั่ง เรื อรองรับหลายปฏิบตั กิ าร เรื อป้องกันชายฝั่ ง
เรื อลาดตระเวนและเรื อด�ำน� ้ำรุ่นใหม่)
จากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลและความท้ าทายทาง
เศรษฐกิจ ท�ำให้ กองทัพเรื อและหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษมีความ
กดดันหลายด้ าน หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษด�ำรงอยูไ่ ด้ ด้วยกองเรื อ
โดยต้ องมีการก�ำหนดระดับที่เหมาะสมให้ กบั หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
มาเลเซียถือเป็ นประเทศที่ได้ รับความสนใจสูงมากเพราะล้ อม
รอบด้ วยทะเล เราจึงต้ องมีฐานแนวระนาบเพื่อปกป้องชายแดน
แผนการ 15 เหลือ 5 เป็ นแผนที่ดีเยี่ยม แต่ถ้าไม่ได้ ด�ำเนินการ
อย่างเหมาะสม ถ้ าเรื อไม่ได้ จดั ส่งมาตามก�ำหนดเวลา ก็จะส่งผลก
ระทบต่อค่าใช้ จา่ ยในการบ�ำรุงรักษาเรื อเก่าที่ใช้ มานาน ซึง่ บางครัง้
ค่าบ�ำรุงรักษาเรื อที่มีอายุเพิ่มขึ ้นก็อาจแพงขึ ้น ค่าใช้ จา่ ยส�ำหรับ
เรื อที่ใช้ มานานอาจสูงขึ ้นเพราะค่าอุปกรณ์ที่ล้าสมัยเพิ่มสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ การตัดสินใจของหน่วยงานด้ านกลาโหมมาเลเซียก็เป็ น
เรื่ องท้ าทายเช่นกัน
ทางรัฐบาลยืนกรานให้ สร้ างเรื อส่วนใหญ่ภายในประเทศ ท�ำให้
เรื่ องนี ้เป็ นหนึง่ ในความท้ าทาย นับเป็ นความท้ าทายที่ดี เพราะ
การสร้ างเรื อด�ำน� ้ำเองนันดี
้ ส�ำหรับประเทศเรามากกว่า นี่เป็ นการ
เคลื่อนไหวที่นา่ พอใจและเป็ นต้ นแบบที่ดีให้ ประเทศใกล้ เคียงอื่น ๆ
ด�ำเนินรอยตามภารกิจของเรา ส�ำหรับประเทศที่ก�ำลังพัฒนา สิง่ ที่
ส�ำคัญมากส�ำหรับประเทศเหล่านัน้ โดยเฉพาะในตะวันออกเฉียง
ใต้ คือการด�ำเนินอุตสาหกรรมกลาโหม ความภาคภูมิใจที่ได้ ผลิต
ยุทโธปกรณ์ของตนเองเป็ นสิง่ ส�ำคัญ นี่เป็ นหนึง่ ในความท้ าทาย
ที่กองทัพเรื อมาเลเซียต้ องด�ำเนินการเพื่อให้ พร้ อมต่อการป้องกัน
ประเทศใน พ.ศ. 2573 เรื อใหม่ ๆ จะเข้ ามาอยูใ่ นคลังของเรา ส่วน
เรื อล�ำเก่าก็จะปลดประจ�ำการ แต่ความล่าช้ าของการจัดส่งเรื อตาม
สัญญาของผู้ผลิตอาจก่อให้ เกิดปั ญหา
ฟอรั ม: มีสิ่งใดอีกบ้ างทีก่ องทัพเรือมาเลเซีย ต้ องด�ำเนินการเพือ่ ให้
พร้ อมส� ำหรับทศวรรษทีจ่ ะมาถึง?
60
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พล.ร.อ. เอเลียส: มิตใิ หม่ ๆ ด้ านความมัน่ คงเปลีย่ นแปลงสนามต่อสู้
อย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าสือ่ สังคมออนไลน์และโลกไซเบอร์ จะเป็ นตัวพลิก
เกม ซึง่ ณ ตอนนี ้ สือ่ สังคมออนไลน์เข้ ามามีบทบาทส�ำคัญแล้ ว และกฎ
เกณฑ์ตา่ ง ๆ จะเปลีย่ นแปลงไปเรื่อย ๆ ฝ่ ายทีด่ อี าจได้ ประโยชน์จากเรื่อง
นี ้ แต่ฝ่ายผู้ร้ายก็ได้ ประโยชน์เช่นกัน ซึง่ กลุม่ ไอซิสหรือรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรียได้ พสิ จู น์ให้ เห็นแล้ ว จากการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ สรรหาผู้เข้ า
ร่วมหน้ าใหม่ คนรุ่นอนาคตต้ องได้ รับการศึกษาและฝึ กอบรมส�ำหรับโลก
ยุคใหม่ สงครามไซเบอร์ จะไม่เหมือนกับทีเ่ ราเห็นอยูท่ กุ วันนี ้เลย กองทัพ
จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการศึกษาด้ านเทคโนโลยีใหม่ ๆ กองทัพไซเบอร์ สามารถ
ท�ำให้ ชนะการเลือกตังได้
้ ผมเชื่อว่าก่อนทีเ่ ราจะออกไปรบ กองทัพ
ไซเบอร์ จะท�ำหน้ าทีใ่ นส่วนของตน ทหารไซเบอร์ จะด�ำเนินสงครามในรูป
แบบนี ้ร่วมกับสงครามด้ านข้ อมูล แม้ กระทัง่ ในปั จจุบนั บางครัง้ คนเราก็
น�ำข้ อมูลกับข่าวกรองมาปนกัน และตัดสินใจโดยไม่ร้ ูวา่ จริง ๆ แล้ วอะไร
คือความจริงหรือข้ อเท็จจริงของสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นจริง
ฟอรั ม: เป้าหมายสู งสุ ดทีค่ ุณหวังจะท�ำให้ ส�ำเร็จในฐานะพลเรือเอกคน
แรกคืออะไร?
พล.ร.อ. เอเลียส: ผมได้ ท�ำหน้ าที่สง่ เสริ มปาสกาลให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่
โลกในช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่งอย่างดีที่สดุ แล้ ว ใน พ.ศ. 2561 ผมได้ เป็ น
ที่ปรึกษาให้ กบั ภาพยนตร์ ที่ด�ำเนินการสร้ างโดยได้ รับอนุมตั จิ ากผมและ
ผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรื อมาเลเซีย คณะผู้ถ่ายท�ำเดินทางมาพบผม และ
ถ่ายทอดเรื่ องราวของผมในแองโกลา โดยถ่ายท�ำไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ใน
ภาพยนตร์ เรื่ องปาสกัล หน่วยพิฆาตทะเลโหด ซึง่ หาดูได้ ทางเน็ตฟลิกซ์
ผมติดตามพัฒนาการของภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ ผมได้ ด�ำเนินงานเพื่อส่ง
เสริ มปาสกาลให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก นี่เป็ นสุดยอดเรื่ องราว ไม่เพียง
ส�ำหรับกองทัพมาเลเซียเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงประเทศภายนอกด้ วย เป็ น
หนึง่ ในการกระท�ำที่แสดงให้ เห็นว่ามีความท้ าทายมากมายรออยูข่ ้ าง
หน้ าเสมอ ทุกอย่างไม่ได้ เป็ นไปตามแผน แต่ก็ใช้ การได้
ฟอรั ม: คุณคิดว่ าความกังวลด้ านความมัน่ คงอันดับแรก ส� ำหรับอินโด
แปซิฟิกในอีกไม่ กปี่ ี ข้ างหน้ าคืออะไร?
พล.ร.อ. เอเลียส: ทะเลจีนใต้ และการอ้ างสิทธิ์ในทรัพยากรของจีน ความ
กังวลของชาวอเมริ กนั ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป และสร้ างสมดุลให้ กบั
เอเชีย จะมีการปะทะกันทางยุทธศาสตร์ ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึง่ เป็ น
มหาอ�ำนาจทังคู
้ ่ โดยมีกองทัพอื่น ๆ อยูต่ รงกลาง ความขัดแย้ งด้ าน
พรมแดนจะเป็ นหนึง่ ในความกังวลด้ านความมัน่ คงอันดับแรกของอิน
โดแปซิฟิกในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ า หมูเ่ กาะสแปรตลีกบั ทะเลจีนใต้ โดยรวม
ทังหมดนั
้
นเป็
้ นที่สนใจของเราและทัว่ ภูมิภาค รวมถึงพื ้นที่ซาบาห์ตะวัน
ออกที่มีการลักพาตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่ โจรสลัด และผู้อพยพผิดกฎหมาย
ตลอดจนซาบา หน่วยที่ 1 ของปาสกาลจะจัดการกับปั ญหาทางตะวัน
ตกของมาเลเซีย ส่วนหน่วยที่ 2 ของปาสกาลจะรับมือกับการต่อต้ าน
โจรสลัดทางตะวันออกของซาบาห์ โดยท�ำงานร่วมกับคนของผมโดยตรง
ฟอรั ม: คุณเชื่อว่ าแนวทางแบบพหุภาคีส�ำคัญต่ อความมัน่ คงในภูมภิ าคนี้
หรือไม่ ? เพราะเหตุใด?

สมาชิกหน่ วยปฏิบัตกิ ารพิเศษของกองทัพเรือมาเลเซียทีเ่ รียกว่ า ปาสกาล เข้ าร่ วมการเฉลิมฉลองวันชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

พล.ร.อ. เอเลียส: ใช่ครับ ผมเชื่อว่าแนวทางแบบพหุภาคีมีความ
ส�ำคัญ เพราะปั ญหาส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาระดับสากล การพัฒนารูป
แบบ การแปลความ และการท�ำงานร่วมกันเป็ นสิง่ ส�ำคัญ ประเทศที่
ต้ องการสันติภาพควรมุง่ มัน่ พัฒนาหนทางแก้ ไขร่วมที่เอื ้อประโยชน์
ให้ ประเทศที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ในหมูป่ ระเทศต่าง ๆ ควรไว้ เนื ้อเชื่อ
ใจและเข้ าใจกัน เพื่อให้ เกิดแนวทางแบบพหุภาคีที่ดีที่สดุ ด้ านความ
มัน่ คงในภูมิภาค
ฟอรั ม: คุณมองว่ านิยามของอ�ำนาจอธิปไตยทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในอินโด
แปซิฟิกเป็ นอย่ างไร?
พล.ร.อ. เอเลียส: แต่ละประเทศต่างมีนิยามของอ�ำนาจอธิปไตยที่
ต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์และล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละ
ประเทศ รวมถึงวิธีการท�ำงานของรัฐบาล ซึง่ แต่ละรัฐบาลต่างก็มี
เงื่อนไขของตนเอง
เราต้ องมีความยืดหยุน่ ความเชื่อใจ และความเชื่อมัน่ ผม
เห็นด้ วยกับแนวทางที่ท�ำให้ อินโดแปซิฟิกมีเสรี ภาพและเปิ ดกว้ าง
ประเทศส่วนใหญ่เป็ นประเทศขนาดเล็ก และควรร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ที่มีขีดความสามารถสูง
ต้ องมีวิธีการร่วมมือกันท�ำบางสิง่ เพื่อลดทอนกิจกรรมทังหมด
้

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เหล่านี ้ที่อาจเป็ นภัยคุกคาม ตราบใดที่ยงั มีสถานการณ์ที่อาจผันผวน
เช่น ในเกาหลีเหนือ หรื อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นจากกลุม่ หัวรุนแรง
ประเทศต่าง ๆ จะต้ องร่วมมือกันปกป้องอธิปไตย
ฟอรั ม: การประชุ ม เช่ น การประชุ มปฏิบัตกิ ารพิเศษส� ำหรับพืน้ ที่
แปซิฟิก มีคุณค่ าอย่ างไร?
พล.ร.อ. เอเลียส: บุคลากรที่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมมีแนวโน้ มที่จะได้ รับ
การคัดเลือกตามหัวข้ อ (ความพร้ อมรับมือทางอธิปไตย) และการมี
ส่วนร่วมในประเทศตนเองในปั จจุบนั โดยเฉพาะ ดังนัน้ ผมจึงหวังว่า
จะถ่ายทอดความคิดของตัวเองได้ ผมไม่ได้ มาที่นี่ในฐานะผู้ก�ำหนด
นโยบาย ผมเป็ นแค่คนที่ท�ำตามค�ำสัง่ แต่ในเวทีแห่งนี ้เราค่อนข้ าง
มีอิสระ เราสามารถแสดงความคิด และความคิดของเราก็อาจมีคา่
พอให้ ขบคิดต่อ และอาจใช้ เป็ นการเริ่ มต้ นการหารื อที่ดี เราพยายาม
เป็ นทหารที่ดี การประชุมนี ้เปิ ดโอกาสให้ หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
จากทัว่ โลกมาพบปะกัน ได้ ท�ำความรู้จกั กัน ผมได้ พบผู้บญ
ั ชาการ
หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษจากประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกที่การประชุม
นี ้ นี่คือข้ อดีของการประชุมปฏิบตั กิ ารพิเศษส�ำหรับพื ้นที่แปซิฟิก ผู้
บัญชาการไทยอยูถ่ ดั จากเราไปนี่เอง แต่เรากลับไม่เคยพบกันเลย
นับเป็ นโอกาสส�ำหรับการหารื อที่ดี o
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นค�่ำคืนอันมืดมิด เปลวไฟลุกโชติชว่ งริ มฝั่ งแม่น� ้ำ
ในเมืองกิฟทุ างตะวันตกของประเทศญี่ปนุ่ ขณะ
ชายจ�ำนวนหนึง่ ก�ำลังเตรี ยมพิธีที่เก่าแก่กว่า
1,300 ปี นัน่ คือ การจับปลาด้ วยนกกาน� ้ำ
ชุดแบบโบราณท�ำให้ ชายกลุม่ นี ้ดูราวกับ
หลุดมาจากอีกช่วงเวลาหนึง่ พวกเขาควบคุมนกกาน� ้ำซึง่ ใช้
เชือกผูกรวมกันไว้ คล้ ายกับคนเชิดหุน่ กระบอก
อาชีพของชายเหล่านี ้ ซึง่ เรี ยกว่าอุไก ในประเทศญี่ปนุ่
เคยพบเห็นได้ ทวั่ ไปในหมู่บ้านและเมืองริ มน� ้ำทัว่ เอเชีย
รวมถึงภูมิภาคอื่นของโลก ทว่ากลับค่อย ๆ ลดจ�ำนวน
ลงมาหลายศตวรรษแล้ ว ปั จจุบนั ยังคงมีอยู่ในประเทศ
ญี่ปนโดยเป็
ุ่
นแหล่งท่องเที่ยวและเป็ นส่วนหนึ่งของมรดก
ภูมิปัญญาของชาติซงึ่ ได้ รับการคุ้มครองเป็ นอย่างดีของ
ญี่ปนุ่
นายชูจิ สุกิยามะ ในวัย 46 ปี เป็ นผู้ที่อายุน้อยที่สดุ
ในหมูผ่ ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการใช้ นกกาน� ้ำ หรื ออุโช ในเมืองกิ
ฟุ โดยเป็ นหนึง่ ในกลุม่ คนเพียงเก้ าคนที่มีใบอนุญาตจาก
ส�ำนักพระราชวังให้ จบั ปลาด้ วยวิธีดงั กล่าว เขานัง่ สงบนิ่ง
บนโขดหินริ มผืนน� ้ำสีด�ำของแม่น� ้ำนะงะระ เสียงพูดคุยของ
เพื่อนพ้ องชาวประมงไม่ได้ รบกวนเขาแต่อย่างใด
“เพราะมนุษย์และนกกาน� ้ำอาศัยอยูร่ ่วมกัน การจับ
ปลาแบบอุไกจึงเกิดขึ ้นได้ ” นายสุกิยามะกล่าว
หลายศตวรรษก่อน อาชีพนี ้เคยรุ่งเรื อง แต่เมื่อทางการ
เริ่ มออกใบอนุญาตจากส�ำนักพระราชวังแก่อโุ ช ใน พ.ศ.
2523 ศาสตร์ แขนงนี ้ก็ถดถอยเสียแล้ ว ปั จจุบนั อุโชมี
จ�ำนวนเพียงหยิบมือทัว่ ญี่ปนุ่ และมีเพียงเก้ าคนที่มีใบ
อนุญาตจากส�ำนักพระราชวังในปลาย พ.ศ. 2561 โดย
ต้ องจับปลาให้ พระราชวังแปดครัง้ ต่อปี และได้ รับเงินเดือน
ตามธรรมเนียม 8,000 เยน (71 ดอลลาร์ สหรัฐหรื อ
ประมาณ 2,100 บาท) ต่อเดือน
วิธีนี ้ไม่ใช่การประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ อุโชต้ อง
พึ่งพาเงินอุดหนุนจากเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นซึง่ เปลี่ยนอาชีพนี ้
ให้ เป็ นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และหวังว่าวันหนึ่งจะได้ เห็น
อุไกขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ
ยูเนสโก
“การจับปลาด้ วยนกกาน� ้ำเป็ นสิง่ ดึงดูดนักเที่ยวได้ มาก
ที่สดุ ในเมืองกิฟ”ุ นายคาซุฮิโระ ทาดะ หัวหน้ าฝ่ ายการ
ท่องเที่ยวท้ องถิ่นกล่าว “มีคนมาชมการจับปลามากกว่า
100,000 คนต่อปี และเพิ่มจ�ำนวนขึ ้นเรื่ อย ๆ”
นายสุกิยามะสืบทอดอาชีพนี ้จากบิดา โดยช่วยบิดาจับ
ปลาจนได้ รับสถานะอุโชอย่างเป็ นทางการใน พ.ศ. 2545
นายชู จิ สุ กยิ ามะ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการใช้ นกกาน�ำ้ ถ่ ายรู ปในเครื่อง
แต่ งกายแบบอุไก ซึ่งประกอบด้ วย เสื้อสี น�ำ้ เงินและผ้ าโพกศีรษะสี
เข้ ากันเพือ่ ป้ องกันจากขีเ้ ถ้ าของคบเพลิง และกระโปรงยาวท�ำจาก
ฟางเพือ่ กันน�ำ้ และความหนาวเย็น เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

สิ่งดึงดูดนักท่ องเที่ยวจ�ำนวนมาก
ครอบครัวของนายสุกิยามะห้ ารุ่นใช้ เทคนิคการจับปลาที่ไม่
ธรรมดานี ้ ซึง่ เคยมีอยูใ่ นยุโรปและที่อื่น ๆ แต่ปัจจุบนั เหลือ
อยูท่ ี่จีนและญี่ปนเป็
ุ่ นส่วนใหญ่
งานนี ้ต้ องอาศัยความอดทนเนื่องจากชัว่ โมงท�ำงานที่
ต่างจากปกติ การจับปลาเริ่ มต้ นหลังตะวันตกดิน โดยอุโช
จะแขวนคบเพลิงไว้ ที่เรื อเพื่อล่อปลาใต้ ผืนน� ้ำ แม้ ฤดูจบั
ปลาจะอยูใ่ นระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคมเท่านัน้
แต่ชาวประมงแต่ละคนต้ องดูแลนกกาน� ้ำของตนเป็ น
ประจ�ำทุกวันตลอดปี
นกตัวใหม่จะมาถึงในฤดูใบไม้ ร่วง หลังจากจับได้
ในระหว่างการอพยพย้ ายถิ่นข้ ามจังหวัดอิบารากิทาง
ตอนเหนือของโตเกียว ก็เป็ นขันตอนการฝึ
้
กฝนซึง่ ใช้ เวลา
ประมาณสามปี
“ปกติผมน�ำนกไปประมาณ 10 ตัวเมื่อไปจับปลา และ
ผมน�ำนกตัวใหม่ไปกับกลุม่ นันด้
้ วยเพื่อให้ เลียนแบบตัวที่แก่
กว่าและเรี ยนรู้วิธีจบั ปลา” นายสุกิยามะกล่าว
ความหวังส�ำหรั บอนาคต
ชาวประมงสวมเสื ้อผ้ าแบบดังเดิ
้ ม ได้ แก่ เสื ้อสีน� ้ำเงินและ
ผ้ าโพกศีรษะสีเข้ ากันเพื่อป้องกันจากขี ้เถ้ าของคบเพลิง
กระโปรงยาวท�ำจากฟางเพื่อกันน� ้ำและความหนาวเย็น
รวมถึงรองเท้ าแตะที่ตดั ให้ สนลงเปิ
ั้
ดส่วนส้ นเท้ าไว้ เพื่อ
ป้องกันการลื่นล้ ม
พวกเขาแขวนคบเพลิงไว้ ที่เรื อเพื่อล่อปลาเทราต์ขนาด
เล็กที่เรี ยกว่า อะยุ ซึง่ การล่อปลาเป็ นตัวก�ำหนดทิศทางที่
เรื อจะมุง่ หน้ าไป
นกกาน� ้ำผูกรวมเข้ าด้ วยกันด้ วยเชือก และชาวประมง
ผูกเชือกไว้ รอบคอของนกแต่ละตัวเพื่อไม่ให้ นกกินปลาที่จบั
ได้ เชือกที่รัดคอนกกว้ างพอให้ นกกินปลาตัวเล็ก ๆ ได้ และ
จะถอดออกเมื่อจับปลาเสร็ จในคืนนัน้
นกเหล่านี ้เชี่ยวชาญในการจับปลาและฆ่าเหยื่อทันที
ด้ วยจะงอยปากคมกริ บ
เมื่อนกโผล่ขึ ้นเหนือผิวน� ้ำพร้ อมปลาในปาก อุโชผู้
ควบคุมนกจะดึงปลาออกจากคอหอย แล้ วส่งนกกลับลง
ไปใต้ ผืนน� ้ำ
ในช่วงที่จบั ปลาได้ สงู สุด บรรยากาศจะเซ็งแซ่ไปด้ วย
เสียงนกร้ อง เสียงชาวประมงตะโกนก้ อง และเสียงไม้ พาย
ของคนพายเรื อที่กระทบข้ างเรื อเป็ นจังหวะ นักท่องเที่ยว
คอยถ่ายรูปบนเรื อล�ำอื่น ๆ ที่ลอยอยูร่ อบเหล่าชาวประมง
เมื่อสิ ้นสุดฤดูกาล นายสุกิยามะจะได้ พกั ผ่อนเล็กน้ อย
แต่เขาคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ หยุดพักยาวในเร็ ววัน “ผมมี
ลูกชายคนหนึง่ ซึง่ ยังเรี ยนอยูช่ นประถม
ั้
ผมรู้สกึ ว่าเขาเริ่ ม
สนใจในงานของผม” เขากล่าว “เพราะเห็นผมอยูก่ บั นก
กาน� ้ำทุกวัน และผมหวังว่าวันหนึง่ เขาจะสืบทอดงานนี ้
จากผม” เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
IPD FORUM
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สื่ อและวิทยาการ

นักวิทยาศาสตร์ตดั
ต่อพันธุกรรมไก่
ให้ต้านทาน
ไข้หวัดนกได้

นั

กวิทยาศาสตร์ ในอังกฤษใช้ เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมในเซลล์ของ
ไก่ทเี่ พาะเลี ้ยงในห้ องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไข้ หวัดนก ซึง่ เป็ นขันตอนส�
้
ำคัญสูก่ ารเพาะพันธุ์ไก่ทไ่ี ด้ รับการปรับ
เปลีย่ นทางพันธุกรรมทีอ่ าจหยุดยังการระบาดของไข้
้
หวัดใหญ่ในมนุษย์
ไวรัสไข้ หวัดนกแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหมูน่ กป่ าและสัตว์ปีก อีกทัง้
บางครัง้ ก็สามารถแพร่เชื ้อสูม่ นุษย์ ภัยคุกคามจากการระบาดของไข้ หวัดใหญ่
ในมนุษย์ทเี่ กิดจากสายพันธุ์ไข้ หวัดนก ซึง่ พัฒนาอย่างรวดเร็วและกลายพันธุ์
เป็ นรูปแบบทีแ่ พร่เชื ้อได้ ทางอากาศและอันตรายถึงชีวติ ทีแ่ พร่จากมนุษย์สู่
มนุษย์ได้ อย่างง่ายดายนัน้ ยังคงเป็ นหนึง่ ในความกังวลใหญ่หลวงทีส่ ดุ ของผู้
เชีย่ วชาญด้ านสุขภาพและด้ านโรคติดต่อระดับโลก
ในงานวิจยั ล่าสุด นักวิจยั จากอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนและสถาบันรอ
สลินแห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระ สามารถยับยังไวรั
้ สไข้ หวัดนกจากการเข้ า
ควบคุมเซลล์และการเพิม่ จ�ำนวนได้ สำ� เร็จ โดยตัดต่อดีเอ็นเอไก่สว่ นหนึง่ ใน

เซลล์ทเี่ พาะเลี ้ยงในห้ องปฏิบตั กิ ารออก
นายไมค์ แม็กกรู แห่งสถาบันรอสลินซึง่ เป็ น
หัวหน้ าร่วมในโครงการวิจยั ดังกล่าวระบุวา่ ขัน้
ตอนต่อไปคือการลองเพาะพันธุ์ไก่ทไี่ ด้ รับการตัด
ต่อพันธุกรรมในแบบเดียวกันนี ้ "เราต้ องตรวจสอบ
ว่า การเปลีย่ นแปลงดีเอ็นเอนี ้ส่งผลกระทบอืน่ ต่อ
เซลล์ของนกหรือไม่กอ่ นด�ำเนินการขันตอนต่
้
อไป"
ส�ำหรับงานวิจยั ในอนาคต ทีมวิจยั หวังว่าจะ
ได้ ใช้ เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมทีร่ ้ ูจกั กันใน
ชือ่ คริสเปอร์ เพือ่ ลบส่วนหนึง่ ของดีเอ็นเอของนก
ทีท่ ำ� หน้ าทีส่ ร้ างโปรตีนชือ่ เอเอ็นพี 32 ซึง่ ไวรัสไข้
หวัดใหญ่ทกุ ชนิดต้ องพึง่ พาโปรตีนชนิดนี ้เพือ่ แพร่
เชื ้อในร่างกายของตัวให้ อาศัย
การทดสอบเซลล์ทปี่ รับแต่งไม่ให้ มยี นี ดังกล่าวในห้ องปฏิบตั กิ ารแสดงให้
เห็นว่าเซลล์ต้านทานไวรัสไข้ หวัดใหญ่ได้ โดยกีดขวางการทะลวงเข้ า รวมถึง
ยับยังการเพิ
้
ม่ จ�ำนวนและการแพร่กระจายของไวรัส
จ�ำนวนผู้เสียชีวติ ในการระบาดของไข้ หวัดใหญ่ครัง้ ล่าสุดเมือ่ พ.ศ.
2552 ถึง 2553 ซึง่ มีสาเหตุจากไวรัสสายพันธุ์เอช 1 เอ็น 1 และได้ รับการ
พิจารณาว่าไม่รุนแรงมากนัก มีประมาณครึ่งล้ านคนทัว่ โลก ไข้ หวัดใหญ่สเปน
ในประวัตศิ าสตร์ เมือ่ พ.ศ. 2461 ได้ คร่าชีวติ ผู้คนประมาณ 50 ล้ านคน
นางเวนดี บาร์ เคลย์ ศาสตราจารย์และประธานด้ านไวรัสวิทยาไข้ หวัด
ใหญ่ทอี่ มิ พีเรียลคอลเลจลอนดอน ซึง่ ท�ำงานร่วมกับนายแม็กกรูกล่าวว่า
แนวคิดเบื ้องหลังการตัดต่อพันธุกรรมไก่ให้ ต้านทานไข้ หวัดนกได้ คอื ความ
สามารถในการ "หยุดการระบาดของไข้ หวัดใหญ่ในครัง้ ต่อไปทีต่ ้ นตอ" รอยเตอร์

การปฏิวตั ดิ ้ านอาหาร ของสิงคโปร์
สิงคโปร์ ซึ่งเป็ นประเทศเล็ก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือสถานทีท่ ไี่ ม่น่าเกิด
การเปลีย่ นแปลงทางการเกษตรได้
ด้วยบ่อปลาแบบชั้น แปลงผักบนดาดฟ้ าอาคารส�ำนักงาน และเนื้อกุง้ ที่
สังเคราะห์ข้ นึ ในห้องแล็บ เกาะแห่งนี้มเี ป้ าหมายเพิม่ การผลิตอาหารด้วยตนเองและ
ลดการพึ่งพาการน�ำเข้าเพือ่ เลี้ยงผูค้ น 5.6 ล้านคน
สิงคโปร์ผลิตอาหารเองประมาณร้อยละ 10 แต่มเี ป้ าหมายทีจ่ ะเพิม่ เป็ นร้อยละ
30 ภายใน พ.ศ. 2573 ภายใต้แผนทีเ่ รี ยกว่า 30 ต่อ 30
พืน้ ทีว่ า่ งคือความท้าทาย สิงคโปร์มพี น้ื ทีท่ ำ� การเกษตรเพียงร้อยละ 1 จากทีด่ นิ
724 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งมีตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าทีอ่ นื่ ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แรงกดดันจึงตกอยูท่ เี่ กษตรกรรุ่นใหม่ในเมืองซึ่งต้องตอบสนองต่อการเรี ยก
ร้องให้ "ปลูกมากขึ้นด้วยต้นทุนทีน่ อ้ ยลง" ของรัฐบาล
"เมือ่ ใดก็ตามทีผ่ มพูดถึงความมัน่ คงทางอาหารในสิงคโปร์ ผมบอกคนทัว่ ไป
ว่าอย่านึกถึงทีด่ นิ แต่ให้นึกถึงพืน้ ทีว่ า่ ง เพราะคุณสามารถขึ้นไปข้างบนและไป
ด้านข้างได้" นายพอล เต็ง ศาสตราจารย์ผเู ้ ชีย่ วชาญด้านเกษตรกรรมทีม่ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนนั ยางกล่าว
ซัสเทเนียร์อะกริ คลั เจอร์เป็ นหนึ่งในฟาร์มเกษตรแนวตั้งกว่า 30 แห่งใน
สิงคโปร์ ซึ่งเห็นได้วา่ ในระยะเวลาสามปี มีฟาร์มทีเ่ รี ยกว่าฟาร์มลอยฟ้ าเพิม่ ขึ้นเป็ น
สองเท่า
ฟาร์มไฮโดรโปนิกแห่งนี้ปลูกพืชพันธุต์ า่ งถิน่ เช่น ผักเคล มะเขือเทศราชินี
และสตรอว์เบอร์รีในร่มใต้แสงประดิษฐ์ แล้วขายผลผลิตให้ซเู ปอร์มาร์เก็ตในพืน้ ที่
และร้านออนไลน์
ใน พ.ศ. 2561 ซัสเทเนียร์ระดมทุนได้ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ
400 ล้านบาท) จากผูส้ นับสนุน ได้แก่ เทมาเส็ก ผูล้ งทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์และ
กร็อกเวนเจอร์ส ของออสเตรเลีย ซึ่งเงินทุนนี้จะน�ำไปใช้เพือ่ การขยายธุรกิจใน
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สิงคโปร์และเปิ ดตัวธุรกิจในฮ่องกง
เทมาเส็กยังมอบทุนแก่ อะพอลโล อะควาคัลเจอร์ กรุ๊ป ซึ่งก�ำลังก่อสร้างฟาร์ม
ปลาแปดชั้นทีใ่ ช้ระบบอัตโนมัตเิ กือบทั้งหมด อะพอลโลกล่าวว่า ฟาร์มแห่งใหม่น้ ี
จะเพิม่ ผลผลิตมากกว่ายีส่ ิบเท่าของจ�ำนวนปลาทีผ่ ลิตได้เป็ น 110 เมตริ กตันต่อปี
ทั้งนี้ สิงคโปร์ไม่ได้ระบุจำ� นวนเงินทุนทั้งหมดของแผน 30 ต่อ 30 ซึ่งเปิ ดตัว
ครั้งแรกเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 แต่มแี บบแผนการระดมทุนทีห่ ลากหลาย
นอกเหนือจากเงินทุนจากเทมาเส็กแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยงั ให้งบจ�ำนวน 106 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.2 พันล้านบาท) เพือ่ การวิจยั และพัฒนาอาหาร และ
อีก 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 พันล้านบาท) แก่บริ ษทั ด้านการเกษตร
เพือ่ ใช้เทคโนโลยีเพิม่ ผลผลิต รวมทั้งได้วางแผนก่อสร้างสถานทีเ่ พือ่ การเกษตรและ
อาหารขนาด 18 เฮกตาร์ (ประมาณ 180,000 ตารางเมตร) ทีโ่ รงงานปลูกพืชในร่ม
และฟาร์มแมลงภายใน พ.ศ. 2564 รอยเตอร์

IPDF

ประเทืองปั ญญา

ชีวติ ในเขตสงคราม

ผลกระทบต่อ
สุ ขภาพจิต

ชาวซีเรียทีล่ ภี้ ยั จากเดอีร์เอซซอร์ ม่ ุงหน้ า
ไปยังค่ ายผู้ลภี้ ยั ทีเ่ ขตชานเมืองรักกา ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เก็ตตี้อิมเมจ

อ

งค์การอนามัยโลกกล่าวว่า หนึง่ ใน
ห้ าของผู้คนในเขตสงครามมีภาวะซึม
เศร้ า วิตกกังวล ความเครี ยดหลังการบาดเจ็บ
โรคไบโพลาร์ หรื อโรคจิตเภท โดยการป่ วยทาง
จิตเหล่านี ้มีอาการที่รุนแรงหลายรูปแบบ
องค์การสาธารณสุขแห่งสหประชาชาติ
กล่าวว่า ผลการวิจยั เน้ นย� ้ำถึงผลกระทบระยะ
ยาวของวิกฤตที่เกิดจากสงครามในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น อัฟกานิสถาน อิรัก ซูดานใต้ ซีเรี ย
และเยเมน โดยมีจ�ำนวนสูงกว่าประชากรใน
ภาวะปกติอย่างมาก ซึง่ มีเพียง 1 ใน 14 คน
ที่ป่วยทางจิต
"ด้ วยความต้ องการของผู้คนจ�ำนวนมาก
และความจ�ำเป็ นด้ านมนุษยธรรมในการลด
ความความเจ็บปวด จึงมีความจ�ำเป็ นเร่งด่วน
ที่จะต้ องยื่นมือช่วยเหลือด้ านปั ญหาสุขภาพ
จิตที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อแก้ ไขภาระนี ้" ทีมวิจยั
กล่าว
นายมาร์ ก ฟาน ออมเมเรน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านสุขภาพจิตในทีมองค์การอนามัยโลก
กล่าวว่า ผลการวิจยั ดังกล่าว "ยังเพิ่มน� ้ำหนัก
ให้ ข้อโต้ แย้ งเรื่ องการลงทุนที่รวดเร็ วและยัง่ ยืน
เพื่อให้ การสนับสนุนด้ านจิตใจและจิตสังคม
พร้ อมส�ำหรับทุกคนที่ต้องการอยูร่ อดภายใต้
ความขัดแย้ งและผลพวงจากความขัดแย้ งนัน"้
ใน พ.ศ. 2559 จ�ำนวนความขัดแย้ ง

ที่ใช้ อาวุธที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องสูงเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ถงึ 53 ครัง้ ใน 37 ประเทศ และ
ร้ อยละ 12 ของประชากรทัว่ โลกอาศัยอยูใ่ น
เขตที่ก�ำลังมีสงคราม ตามข้ อมูลตัวเลขของ
องค์การสหประชาชาติ นับตังแต่
้ สงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ประชากรทัว่ โลกเกือบ 69 ล้ านคน
ถูกบีบบังคับให้ หลบหนีจากสงครามและ
ความรุนแรง

ใน พ.ศ. 2559 จ�ำนวนความขัด
แย้งที่ใช้อาวุธที่เกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่องสูงเป็ นประวัติการณ์ถึง 53
ครั้งใน 37 ประเทศ และร้อยละ
12 ของประชากรทัว่ โลกอาศัย
อยูใ่ นเขตที่กำ� ลังมีสงคราม
การศึกษาด้ านสุขภาพจิตจากความ
ขัดแย้ งขององค์การอนามัยโลกที่ตีพิมพ์ใน
วารสารการแพทย์ เดอะแลนเซต ด�ำเนิน
การโดยทีมนักวิจยั จากองค์การอนามัยโลก
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย
สถาบันชี ้วัดและประเมินผลด้ านสุขภาพที่

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ ดในสหรัฐอเมริ กา
ทีมวิจยั ดังกล่าววิเคราะห์การวิจยั จากงาน
วิจยั 129 ฉบับและข้ อมูลจาก 39 ประเทศที่
ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560
โดยมีการรวมภูมิภาคที่พบความขัดแย้ ง
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา และมีการจัดประเภท
อาการป่ วยทางจิตเป็ น ไม่รุนแรง ปานกลาง
หรื อรุนแรง แต่ไม่รวมภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
และภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุข เช่น การ
ระบาดของโรคอีโบลา
โดยรวมแล้ ว ในเขตสงครามมีความชุก
เฉลี่ยสูงสุดของภาวะสุขภาพจิตที่ไม่รุนแรง
อยูท่ ี่ร้อยละ 13 ประมาณร้ อยละ 4 ของผู้คน
ที่อาศัยอยูท่ า่ มกลางความขัดแย้ งที่ใช้ อาวุธ
มีการป่ วยทางสุขภาพจิตในระดับปานกลาง
และในภาวะรุนแรงมีความชุกของโรคอยูท่ ี่
ร้ อยละ 5
การศึกษายังพบว่า อัตราการซึมเศร้ าและ
ความวิตกกังวลในสถานการณ์ความขัดแย้ งดู
เหมือนจะเพิ่มขึ ้นตามอายุ และภาวะซึมเศร้ า
พบได้ บอ่ ยในกลุม่ ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
การศึกษานี ้ได้ รบั การสนับสนุนจากองค์การ
อนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุขควีนส์แลนด์
และมูลนิธิบลิ และเมลินดาเกตส์ รอยเตอร์
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สุ ขภาพและการแพทย์

การตรวจเลือดแบบใหม่สามารถตรวจพบ ภาวะ
ผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรงในกองทัพ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ป

ระมาณร้ อยละ 11 ถึง 20 ของทหารผ่านศึกสหรัฐฯ จาก
ความขัดแย้ งเมื่อไม่นานมานี ้ในอิรักและอัฟกานิสถาน ได้ รับ
การวินิจฉัยว่ามีภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง
ไม่วา่ ช่วงปี ใดก็ตาม ตามรายงานของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก
สหรัฐฯ ทางหน่วยงานรายงานว่า การแพร่หลายของภาวะผิดปกติ
ทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรงในทหารผ่านศึกจากสงครามที่ผา่ น
มา ทังสงครามอิ
้
รัก สงครามอ่าวเปอร์ เซีย และสงครามเวียดนาม มี
ช่วงสูงถึงร้ อยละ 30.9 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 7 ของประชากร
ทัว่ ไป นอกจากนี ้ กรณีภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง
จ�ำนวนมากในทหารยังเป็ นผลมาจากประสบการณ์ที่ไม่ใช่การสู้รบ
วารสาร โมเลกุลาร์ ไซไคอัทรี รายงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2562 ว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และส�ำนักงานวิจยั กองทัพ
สหรัฐฯ ได้ ให้ การสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการทดสอบภาวะจิต
เพื่อคัดกรองประชากรจ�ำนวนมากอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับทหารที่อาจ
ป่ วยหรื อตอบสนองต่อภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง
และจนถึงขณะนี ้ ผลการวิจยั มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
นักวิจยั จากโรงเรี ยนแพทย์ชนน�
ั ้ ำและกองบัญชาการวิจยั และ
พัฒนาทางการแพทย์ทหารบกสหรัฐฯ ก�ำลังร่วมมือกันปฏิบตั งิ าน
เพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัยทหารที่มีภาวะผิดปกติทางจิตใจ
จากเหตุการณ์รุนแรง ทีมนักวิจยั ได้ แยกประเภทตัวบ่งชี ้จากเลือดที่

เป็ นไปได้ หลายล้ านรายการส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาที่
เกิดจากภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง โดยใช้ ปัญญา
ประดิษฐ์ และแอปพลิเคชันการเรี ยนรู้ทางกลไกบางส่วนจากรูปแบบ
การถอดรหัส ซึง่ นักวิจยั ได้ ระบุตวั บ่งชี ้ทางเคมีที่เป็ นได้ 27 รายการ
ที่สามารถตรวจจับภาวะโรคดังกล่าวเมื่อรวมกับการวัดอัตราการเต้ น
ของหัวใจ
"ความกังวลของกองทัพคือทหารมักจะไม่รายงานและพวก
เขาไม่อยากเป็ นผู้ป่วยภาวะพีทีเอสดี" นายมาร์ ตี เจ็ตต์ หัวหน้ า
นักวิทยาศาสตร์ ด้านชีววิทยาระบบจากกองบัญชาการวิจยั และ
พัฒนาทางการแพทย์ทหารบกสหรัฐฯ กล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะ
วอลล์สตรี ทเจอร์ นลั "หากเราเริ่ มแก้ ไขสิง่ เหล่านันได้
้ เร็วพอ ก็จะช่วย
หลีกเลี่ยงการแยกตัวเองซึง่ เป็ นปั ญหาหลักก่อนหน้ านี ้"
วิธีการคัดกรองได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่ามีความแม่นย�ำประมาณ
ร้ อยละ 77 จนถึงขณะนี ้ แต่ยงั ต้ องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและการ
อนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ก่อนที่จะน�ำมาใช้ อย่าง
กว้ างขวาง เมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยาแล้ ว จะ
ใช้ การทดสอบร่วมกับการตรวจทางคลินิกเพื่อยืนยันการวินิจฉัยดัง
กล่าว
"เราไม่ได้ ออกแบบสายการวิจยั นี ้เพื่อทดแทนแพทย์หรื อทดแทน
การประเมินทางคลินิกในเชิงลึก" ดร . ชาร์ ลส์ มาร์ มาร์ ประธาน
โรงเรี ยนจิตเวชศาสตร์ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ ก และผู้เขียนงานวิจยั ระดับ
อาวุโสกล่าวกับ เดอะวอลล์สตรี ทเจอร์ นลั "เรา
พัฒนาเพื่อการคัดกรองในปริ มาณมาก"
ด้ วยการปรับปรุงเพิ่มเติม จึงสามารถใช้ การ
ทดสอบดังกล่าวเพื่อระบุบคุ คลที่อาจได้ รับผลก
ระทบจากภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์
รุนแรงได้ เช่นกัน ดร. มาร์ มาร์ อธิบายว่า ทีมวิจยั
จะใช้ การทดสอบกับประชากรทหารและพลเรื อน
จ�ำนวนมากก่อนด�ำเนินการส่งเพื่อขออนุมตั จิ าก
องค์การอาหารและยา "จะมีการทดลองเพื่อตรวจ
สอบตัวบ่งชี ้เดียวกันนี ้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ของ
ประชาชน เช่น กับผู้ประสบภัยพิบตั ิ ผู้รอดชีวิต
จากการทารุณกรรมทางเพศ หรื อผู้รอดชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางอุตสาหกรรม" ดร. มาร์ มาร์ กล่าวกับ
นิตยสารไซแอนทิ ฟิกอเมริ กนั

ทหารผ่ านศึกกองทัพบกสหรัฐฯ ทีป่ ระสบภาวะสภาพจิตผิด
ปกติจากเหตุการณ์ รุนแรงผูกพันกับสุ นัขช่ วยเหลือของตน
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ภาพส่ งท้ าย

เขม่า
ควัน
ทหารกองพันที่ 3 กรมทหารราบฟิ จิ เคลื่อนทัพผ่ านเขม่ าควันในระหว่ างการฝึ กซ้ อมในพืน้ ที่ส่ งิ ปลูกสร้ างในซาวู
ซาวู ประเทศฟิ จิ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การฝึ กซ้ อมครั ง้ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กคาร์ ทวีล พ.ศ. 2562 
ซึ่งเป็ นปฏิบตั กิ ารฝึ กทวิภาคีร่วมของกองทัพบกสหรั ฐฯ และกองก�ำลังทหารของสาธารณรั ฐฟิ จิ การฝึ กคาร์ ทวีลจัด
ขึน้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ งและความมั่นคงของทัง้ สองกองทัพเพื่อให้ อนิ โดแปซิฟิกมีเสรี ภาพและเปิ ดกว้ าง
ภาพโดย: ส.อ.

วิตนีย์ ซี. ฮิวสตัน | กองทัพบกสหรัฐฯ
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