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การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

การ แบง่ปันข้อมลูเพ่ือเสริมสร้าง
ความมัน่คง และรักษาชีวิต

ร่วมกบั
การตดัวงจรความทะเยอทะยานในการควบคมุเทคโนโลยีของจีน
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 ระหวา่งอินเดียกบัพนัธมิตรของสหรัฐฯ ชว่ยเพ่ิมความมัน่คง 

 ระดบัภมิูภาคให้พนัธมิตร

14 เสียงเตอืนภยั
 ระบบเตือนภยัลว่งหน้ามีบทบาทส�าคญัเพ่ิมขึน้ในการลด

 ความเสี่ยงระหวา่งเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

18	 การตอบโต้จนี	กับความทะเยอ
	 ทะยานทางทะเล 

 ประเทศตา่ง ๆ เพ่ิมความร่วมมือในการตดัทอนการขยาย 

 ดนิแดนและภยัคกุคามตอ่อ�านาจอธิปไตยของสาธารณ

 รัฐประชาชนจีน

28	 "เมดอนิไชน่า	พ.ศ.๒๕๖๘"	เพยีงช่ือที่หายไป
 การตดัวงจรความทะเยอทะยานของสาธารณรัฐประชาชน

 จีนในการควบคมุเทคโนโลยี

36 เครือข่ายความเร็วสูง	ความเส่ียงที่มีเดมิพนัสูง
 สหรัฐฯ ออกโรง เตือนห้ามใช้หวัเวย่ซึง่เป็นยกัษ์ใหญ่ด้าน 

 โทรคมนาคมจีนในฐานะผู้จ�าหนา่ย

42 บทเรียนจากมาราวี
 พล.ท. ดานิโล จี. พาโมนกั ผู้ เกษียณอายแุล้ว แบง่ปันสิง่ท่ี 

 ตนได้เรียนรู้จากการมีสว่นร่วมทางทหารท่ีใหญ่ท่ีสดุของ

 ฟิลปิปินส์นบัตัง้แตส่งครามโลกครัง้ท่ี 2

50 การเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือ
 กลุม่ประเทศอินโดแปซฟิิกจ�าเป็นต้องสร้างภมิูภาคท่ีการท�า 

 งานร่วมกนัและการแบง่ปันข้อมลูเป็นบรรทดัฐาน

58 การส่งเสริมปาสกาล
 พล.ร.อ. ดาโต๊ะ อานวัร์ บนิ ฮจั เอเลียส  

 ซึง่เป็นพลเรือเอกคนแรก น�าหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ

 ของกองทพัเรือมาเลเซียรับมือกบัอปุสรรคใหม ่ๆ
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 พนัธกุรรมเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของไข้หวดันก,  
 การปฏิวตัิด้านอาหารของสงิคโปร์

65 ประเทอืงปัญญา	
 วิธีท่ีเขตสงครามสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพจิต

66 สุขภาพและการแพทย์	
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การแบง่ปันข้อมลูมีความ
ส�าคญัตอ่ความมัน่คงใน
อินโดแปซฟิิก 
ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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เรียนทา่นผู้อา่นท่ีเคารพ

ยิ
นดีต้อนรับสูนิ่ตยสาร อิน
โดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั 
ฉบบัวา่ด้วยการแบง่ปัน
ข้อมลู

ความสามารถของหนว่ย งาน
ทางทหารและความมัน่คงของอิน
โดแปซฟิิก ในการแบง่ปันข้อมลู
ท่ีถกูต้องอยา่งมีประสทิธิภาพกบั

พนัธมิตรระหวา่งประเทศหลายแหง่ มีความส�าคญัตอ่ความมัน่คงและความพร้อมรับมือ
ของประเทศเหลา่นัน้ ไมว่า่จะด�าเนินการตอ่สู้แบบดัง้เดมิ การตอ่ต้านการก่อการร้าย 
ปฏิบตักิารข้ามชาติและปฏิบตักิารรักษาเสถียรภาพ ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม การ
บรรเทาภยัพิบตัิ หรือการป้องกนัประเทศ 

ผู้น�าทัว่ภมิูภาคในทกุระดบัต้องถ่ายทอดความส�าคญัของการพฒันาและรักษาความ
ไว้วางใจระหวา่งพนัธมิตรและแนวร่วม รวมทัง้อ�านวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรม ท่ีเน้นความส�าคญัของการใช้การแบง่ปันข้อมลูและขา่วกรองอยา่ง
สม�่าเสมอ ทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ เพ่ือตอ่ต้านกิจกรรมอนัเลวทรามของ
ศตัรูท่ีอาจเกิดขึน้ในภมิูภาค  

ฟอรมั ฉบบันีจ้ะส�ารวจการใช้การแบง่ปันข้อมลูแบบตา่ง ๆ โดยบทความหนึง่ของเรา
เน้นให้เหน็วา่ ระบบเตือนภยัลว่งหน้าในอินโดแปซฟิิกประสบความส�าเร็จในการให้ข้อมลู
ฉกุเฉินเก่ียวกบัเหตกุารณ์สภาพอากาศอนัเลวร้าย ชว่ยรักษาชีวิต และลดอนัตรายตอ่
เศรษฐกิจได้อยา่งไร อีกบทความหนึง่เป็นการวิเคราะห์ข้อตกลงด้านความมัน่คงฉบบัใหม่
ระหวา่งอินเดียกบัสหรัฐอเมริกา ซึง่ใช้การแบง่ปันข้อมลูทัว่ภมิูภาค นอกจากนี ้พล.ต. เจค 
เอลวดู ผู้บญัชาการกองทหารท่ี 1 แหง่กองทพับกออสเตรเลีย ได้ให้มมุมองในการเพ่ิม
ประสทิธิภาพความร่วมมือและการแบง่ปันข้อมลูในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก

อีกทัง้ในฉบบันี ้ดร. โมฮนั มาลกิ ศาสตราจารย์ประจ�าวิทยาลยัการป้องกนัประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยงัได้ประเมินความส�าคญัของการแบง่ปันข้อสงัเกต ข้อมลู
เชิงลกึ และการฝึกปฏิบตัใินหมูพ่นัธมิตรและแนวร่วม เพ่ือตอบโต้ปัจจยัท่ีบีบบงัคบัจาก
แผนการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน ขณะเดียวกนั พล.ท. ดานิโล พาโมนกั แหง่กองทพั
ฟิลปิปินส์ท่ีเกษียณอายแุล้ว ได้แบง่ปันสิง่ท่ีตนเรียนรู้ในชว่งปฏิบตักิารทางทหารในเมือง
มาราวี พ.ศ. 2560 เพ่ือขบัไลน่กัรบท่ีมีแรงจงูใจจากรัฐอิสลาม 

ผมหวงัวา่เนือ้หาฉบบันีจ้ะชว่ยให้กิจกรรมการแบง่ปันข้อมลูมีความก้าวหน้าขึน้ใน
ภมิูภาค ผมยินดีรับฟังความคดิเหน็ของทา่น กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั ท่ี  
ipdf@ipdefenseforum.com เพ่ือแบง่ปันมมุมองของทา่น
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พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก

นิตยสารอนิโดแปซกิ ดเีฟนส์ ฟอรัม  
เป็นนิตยสารทางการทหารรายไตรมาสท่ีจดั
ท�าขึน้โดยผู้บญัชาการกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก เพ่ือเป็นพืน้ท่ี
แสดง ความคดิเหน็ในระดบันานาชาตสิ�าหรับ 
บคุลากรทางการทหารของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก 
ความ คดิเหน็ท่ีแสดงออกในนิตยสารนีมิ้ได้
แสดงถงึ หรือเก่ียวข้องกบันโยบายหรือมมุมอง
ของกองบญัชาการหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ของ
รัฐบาลสหรัฐฯ แตอ่ยา่งใด บทความทัง้หมด
เขียนขึน้ โดยคณะผู้จดัท�านิตยสาร อินโด
แปซฟิิก ดีเฟนส์ ฟอรมั รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ี
แจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดให้ตีพิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือ
กิจการของรัฐตามความประสงค์ของกระทรวง
กลาโหม 
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ดร. โมฮัน มาลิก เป็นศาสตราจารย์ด้านยทุธศาสตร์ศกึษา ประจ�าวิทยาลยั
การป้องกนัประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดร. มาลกิ เป็นผู้รอบรู้วิชา
อารยธรรมจีนท่ีผา่นการฝึกฝนโดยท�าวิจยัเก่ียวกบัภมิูรัฐศาสตร์และปัญหาด้าน
นิวเคลียร์ของจีนและเอเชีย ทัง้ยงัเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านความมัน่คงศกึษาท่ี
ศนูย์เอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ือการศกึษาด้านความมัน่คง ก่อน
หน้านัน้ เคยเป็นผู้อ�านวยการหลกัสตูรกลาโหมศกึษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ท่ี
มหาวิทยาลยัดีกิน้ในออสเตรเลีย ดร. มาลกิ ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

สาขาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ จากมหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลีย อีกทัง้เป็นผู้บรรยาย
และนกัเขียน โดยหนงัสือเลม่ลา่สดุ ได้แก่ จีนกบัอินเดีย การห�้าหัน่กนัของสองมหาอ�านาจ, ลทัธิ
หวัรุนแรงทางศาสนากบัความมัน่คงในเอเชียใต ้และแดนมงักรกบัการก่อการร้าย: การประเมินผล
ประโยชน์ทางยทุธวิธีและความสูญเสียทางยทุธศาสตร์ของจีนหลงัวนัที ่11 กนัยายน  
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 18

นางอาราต ิชรูฟ เจ้าหน้าท่ีบริการด้านตา่งประเทศของกระทรวงการตา่ง
ประเทศสหรัฐฯ เป็นนกัวิจยัแหง่อนูา แชปแมน คอ็กซ์ และผู้ชว่ยนกัวิจยัแหง่
ศนูย์อีสต์เวสต์ ด�าเนินการค้นคว้าเก่ียวกบัสถานะการลงทนุของจีนท่ีเพ่ิมขึน้ใน
สหรัฐอเมริกา ในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีเกิดใหม ่นางชรูฟจะส�ารวจนยั
ของความทะเยอทะยานของจีนในภาคธรุกิจเทคโนโลยีขัน้สงู ท่ีคาดวา่จะผลกั
ดนัการเตบิโตทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยความร่วมมือในภาคอตุสาหกรรม 
แวดวงวิชาการ และรัฐบาล ในงานท่ีได้รับมอบหมายชิน้ลา่สดุท่ีสถานกงสลุใหญ่

สหรัฐฯ ในเซ่ียงไฮ้ นางชรูฟได้ร่วมมือกบัผู้ก�าหนดนโยบายอาวโุส เพ่ือยกระดบัความส�าคญัของ
สหรัฐฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค ภาคการเงิน และบรรยากาศการลงทนุ
ตา่งประเทศของจีน นางชรูฟปฏิบตังิานในส�านกังานเอเชียใต้และเอเชียกลางของกระทรวงการตา่ง
ประเทศสหรัฐฯ และท่ีสถานทตูสหรัฐฯ ในคเูวต  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 28

พล. ท. เจค เอลวูด แหง่กองทพับกออสเตรเลีย ด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการ
กองทหารท่ี 1/ศนูย์บญัชาการกองก�าลงัร่วมพร้อมสง่ก�าลงัเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2561 จบการศกึษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกออสเตรเลีย-ดนัทรูนเม่ือ พ.ศ. 
2533 และเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีในกองทพัน้อยทหารราบออสเตรเลีย พล.ท. เอลวดู 
เป็นผู้บญัชาการกองยทุธการท่ีอิรักและตมิอร์-เลสเต และปฏิบตัหิน้าท่ีเป็น
หวัหน้าหนว่ยปฏิบตักิารในอฟักานิสถานรวมทัง้หน้าท่ีอ่ืน ๆ พล.ท. เอลวดู เป็นผู้
บญัชาการท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มากมาย โดยได้รับการเลื่อน

ต�าแหนง่เป็นพลตรีเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 และด�ารงต�าแหนง่รองเสนาธิการทหารบกจน
กระทัง่มาด�ารงต�าแหนง่ปัจจบุนั ใน พ.ศ. 2562 พล.ท. เอลวดู เข้าเป็นสมาชิกของ ออร์เดอร์ออฟ
ออสเตรเลีย เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเสนาธิการกองบญัชาการกองทพับกและผู้อ�านวยการทัว่ไปของ
ฝ่ายบริหารการจดัการอาชีพของกองทพับก  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 50

พล.ร.อ. ดาโต๊ะ อานัวร์ บนิ ฮัจ เอเลียส เข้าร่วมกองทพัเรือ
มาเลเซียเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2524 ระหวา่งปฏิบตัหิน้าท่ีรับใช้ชาตเิป็น
เวลา 38 ปี พล.ร.อ. เอเลียส ด�ารงต�าแหนง่หลากหลายในหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ 
ปาสกุนั คาส เลาต์ หรือปาสกาล ซึง่เป็นหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษหลกัของกองทพั
เรือมาเลเซีย รวมถงึเป็นผู้บญัชาการและเสนาธิการประจ�ากองบญัชาการหนว่ย
ปฏิบตักิารพิเศษกองทพัเรือ เหตกุารณ์ชว่งหนึง่ระหวา่งท่ี พล.ร.อ. เอเลียส ปฏิบตัิ
ภารกิจขององค์การสหประชาชาตใินแองโกลาเม่ือ พ.ศ. 2541 ได้ดดัแปลงเป็น

ภาพยนตร์เร่ือง ปาสกลั หน่วยพิฆาตทะเลโหด ซึง่ออกฉายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 และมี
ให้ชมทางเน็ตฟลกิซ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 พล.ร.อ. เอเลียส ร่วมพดูคยุนอกรอบกบั ฟอรมั 
ในระหวา่งการประชมุปฏิบตักิารพิเศษส�าหรับพืน้ท่ีแปซฟิิกเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีเมือง
โฮโนลลู ูรัฐฮาวาย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 58

พบกบัเราได้ทางเฟส
บุ๊กและทวิตเตอร์

พบกับ ฟอรัม 
ในแอปฯ สโตร์!
อ่านเนือ้หาได้ทกุที่ ทกุเวลา 
บนโทรศัพท์มือถอืของคุณ!

อินโดแปซฟิิก ดีเฟนส์ ฟอรมั ลงบทความใหม ่ๆ 

ทกุวนัในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบับคุลากรทางการ

ทหารและความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก 

ขณะนีมี้เนือ้หาทางออนไลน์ท่ีครอบคลมุให้

บริการผา่นแอปฯ ฟรีจากแอปฯ สโตร์ เชน่เดียว

กบัจากเวบ็ไซต์: www.ipdefenseforum.com

ฟอรมั จดัท�าขึน้โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ 

ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก กระตุ้นให้เกิดการ

อภิปรายท่ีลกึซึง้ และสง่เสริมการแลกเปลี่ยน

แนวคิดท่ีสร้างสรรค์ในหวัข้อท่ีมีผลตอ่การรักษา

ความมัน่คงในภมิูภาค ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการ

ตอ่ต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ และภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ

ดาวน์โหลดแอปฯ ฟอรมั ฟรี โดยค้นหาค�า

วา่ "ForumNews" ในร้านค้าของ Apple หรือ 

Google Play.
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ACROSS THE REGIONIPDF
มองภูมิภาค

IPDF

เวียดนาม

เวียดนามและเยอรมนี
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางกลาโหมที่ใกล้ชิดมากขึ้น

วียดนามและเยอรมนมีีความคืบหน้าในการเจรจาเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านกลาโหมอย่างเป็นทางการ
เดอะดิโพลแมต นติยสารข่าวออนไลน์ระบุว่า บันทึกความ

เข้าใจทวิภาคีจะสร้างกลไกการเจรจานโยบายกลาโหมในระดับ
รัฐมนตรี ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแต่ละ
ประเทศและเพิ่มความร่วมมือที่ต่อเนือ่งในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การแพทย์ทหาร การฝึกอบรมบุคลากร ปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ และอื่น ๆ ในด้านกลาโหม

โดยทั้งสองฝ่ายต่างพยายามให้มีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพ�านัก
ถาวรในฮานอย ซึ่งเป็นการผลักดันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางทหาร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมาชิกของคณะ
กรรมาธิการร่วมระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนามพบปะกัน
ครั้งแรกในกรุงฮานอยเพื่อด�าเนนิการตามกรอบความร่วม
มือ โดยโดยคณะกรรมการดังกล่าวยึดที่ความสัมพันธ์ของ
เวียดนามกับสหภาพยุโรปในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และ
เน้นถึงความต้องการของทั้งสองฝ่ายที่จะกระชับความสัมพันธ์
ระดับทวิภาคีในด้านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน ความมั่นคง
และกลาโหม การลงทุนการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พลังงานสะอาดและการเกษตร รวมถึงป่าไม้และการประมง  
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

เ

อนิโดนีเซีย

สหรัฐอเมริกาจะท�าให้ความสัมพันธ์กับหน่วยรบพิเศษเป็นปกติ
นายแพทริก ชานาแฮน ผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ในขณะนัน้ 
ได้เข้าพบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมของ
อินโดนีเซียเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เน่ืองจากสหรัฐฯ พยายามปรับปรุงความสมัพนัธ์กบั
หนว่ยรบพิเศษของอินโดนีเซียท่ีถกูจ�ากดัเน่ืองจาก
การละเมิดสทิธิมนษุยชนในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 
2533-2543) 

โดยทางอินโดนีเซียได้กลา่วกบันายจิม แมตทิส 
ผู้ด�ารงต�าแหนง่ตอ่จากนายชานาแฮน ในระหวา่ง
การเดนิทางไปกรุงจาการ์ตาใน พ.ศ. 2561 วา่ 
อินโดนีเซียหวงัวา่นายแมตทิสจะชว่ยลดข้อจ�ากดั
ในการตดิตอ่ของสหรัฐฯ ได้ ทัง้นีส้หรัฐฯ ได้ประกาศ
ใน พ.ศ. 2553 วา่ได้ยกเลกิการห้ามการติดตอ่
ทางการทหารกบัหนว่ยรบพิเศษของอินโดนีเซีย ท่ี
รู้จกักนัในช่ือโกปาสซสั ซึง่เป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์เก่ียว
กบักิจกรรมในตมิอร์-เลสเตขณะชว่งเตรียมประกาศ
เป็นเอกราช (ภาพ: กองก�าลงัโกปาสซสัเข้าร่วมการ
ซ้อมรบตอ่ต้านการก่อการร้ายก่อนการแขง่ขนักีฬา 
เอเชียนเกมส์ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือ
เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561) เจ้าหน้าท่ีของสหรัฐฯ 
กลา่ววา่ ตัง้แตน่ัน้มา ข้อจ�ากดัทางกฎหมายท�าให้
สหรัฐฯ ไมส่ามารถตดิตอ่กบัโกปาสซสัได้เกินกวา่
ระดบัเบือ้งต้น 

โดยอินโดนีเซียและอีกห้าประเทศในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้เปิดตวัสนธิสญัญา "ดวงตาของเรา" ใน 
พ.ศ. 2561 ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอ่สู้กบักลุม่ตดิ

อาวธุอิสลามและปรับปรุงความร่วมมือในภยัคกุคาม
ด้านความมัน่คง ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ประเทศท่ีมี
ชาวมสุลมิมากท่ีสดุในโลกอยา่งอินโดนีเซียประสบ
ปัญหาในการควบคมุการเกิดกลุม่หวัรุนแรงท่ีได้รับ
แรงจงูใจจากกองก�าลงัตดิอาวธุของรัฐอิสลามใน
ตะวนัออกกลาง 

ทัง้สองฝ่ายกลา่วในแถลงการณ์ร่วมหลงัการ
ประชมุระหวา่งนายชานาแฮน กบั นายรามิซาร์ด รา
ชดู ูรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย 
โดยกลา่ววา่ สหรัฐฯ ก�าลงัมองหาแนวทางท่ีจะ
ท�าให้ความสมัพนัธ์กบัโกปาสซสัเป็นปกต ิ"รัฐมนตรี
ทัง้สองยืนยนัการสนบัสนนุการขยายการฝึกซ้อม

ระหวา่งกองทพัในปีหน้า และท�าให้ความสมัพนัธ์
ระหวา่งหนว่ยรบพิเศษของกองทพัท่ีเร่ิมใน พ.ศ. 
2563 ดีขึน้ โดยการฝึกซ้อมรบร่วมผสมกบัโกปาส
ซสั" แถลงการณ์ระบ ุ

พ.ท. เดฟ อีสต์เบร์ินโฆษกกระทรวงกลาโหม
กลา่ววา่ การวางแผนการฝึกยงัอยูใ่นชว่งเร่ิมต้น 
แตน่า่จะเป็นเวลาสี่ถงึหกสปัดาห์และมีผู้ เข้าร่วม
ประมาณ 150 คน "ในขณะท่ีการวางแผนเพ่ิงจะเร่ิม
ต้น แนวคดิในขัน้ต้นจะรวมถงึหวัข้อตา่ง ๆ เชน่ การ
ตอบสนองตอ่วิกฤต การชว่ยเหลือตวัประกนั และ
การปกป้องสทิธิมนษุยชน รวมถงึหวัข้ออ่ืน ๆ" พ.ท. 
อีสต์เบร์ิน กลา่ว  รอยเตอร์
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ตำ�รวจสากลส่งตำ่อ
ความเป็นผู้น�ในภูมิภาค
ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

หนงัสอืพมิพ์เดอะสเตรตส์ไทมส์รายงานเมื่อเดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ว่า ขณะนีเ้จ้าหน้าที่ต�ารวจของสงิคโปร์เป็นผู้น�า
คนใหม่ของศนูย์ต่อต้านการก่อการร้ายระดบัภมูภิาคของต�ารวจ
สากล

เจ้าหน้าที่คนดงักล่าวซึ่งไม่ได้เปิดเผยยศและชื่อ จะท�างานร่วมกบัหน่วย
ต�ารวจทั่วภมูภิาคอนิโดแปซฟิิก เพื่อส่งเสริมให้แบ่งปันข้อมลูและข่าวกรอง
เกี่ยวกบักจิกรรมของผู้ก่อการร้าย 

"เจ้าหน้าที่ต�ารวจจากภมูภิาคนีย้่อมรู้จกัภมูภิาคนีด้ีที่สดุ" นายทมิ มอร์ริส 
กรรมการบริหารฝ่ายราชการต�ารวจของต�ารวจสากลกล่าว ตามรายงาน
ของเดอะสเตรตส์ไทมส์ "ต�ารวจสากลต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และ
ประสบการณ์ ไม่เพียงเพื่อช่วยต่อสู้กบัการก่อการร้ายในภมูภิาคเท่านั้น แต่
ยงัเพื่อค้นหาว่าส่งผลกระทบต่อภมูภิาคอื่น ๆ ทั่วโลกอย่างไรด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ยโุรป แอฟริกาตะวนัตกหรือตะวนัออก หรือแม้แต่ลาตนิอเมริกา"

โดยต�ารวจสากลช่วยให้ต�ารวจใน 194 ประเทศสมาชกิแบ่งปันข้อมลูและ
ท�างานร่วมกนัเพื่อต่อสู้กบัอาชญากรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งยงัจดัการฐาน
ข้อมลูต�ารวจ 17 แห่งที่มีข้อมลูอาชญากรรมและอาชญากรซึ่งประเทศต่าง ๆ 
สามารถเข้าถงึได้ตามเวลาจริง

นายมอร์ริสกล่าวว่า ต�ารวจสากลเลอืกสงิคโปร์เป็นที่ตั้งของศนูย์ต่อต้าน
การก่อการร้ายระดบัภมูภิาค เนือ่งจากเป็นศนูย์กลางความมั่นคงที่ส�าคญัใน
ภมูภิาค

ต�ารวจสากลมีศนูย์ที่คล้ายกนันีด้�าเนนิงานอยู่ในแอฟริกาตะวนัออกและ
ตะวนัตก โดยศนูย์ที่สงิคโปร์มีก�าหนดจะเริ่มต้นด้วยเจ้าหน้าที่หกคน ซึ่งรวม
ถงึเจ้าหน้าที่ต�ารวจของสงิคโปร์ที่ท�าหน้าที่ดแูล รายงานของเดอะสเตรตส์  
ไทมส์ระบวุ่า เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะน�าทกัษะที่แตกต่างกนัในการต่อสู้กบัการ
ก่อการร้ายมาสู่ทีม

"ต�ารวจสากลเชื่อว่าเครือข่ายดงักล่าวมีความส�าคญั หากกองก�าลงัต�ารวจ
ทั่วโลกจะเชื่อมโยงกนัอย่างมีประสทิธภิาพในการต่อสู้กบัการก่อการร้าย"  
นายมอร์ริสกล่าว  เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

รอยเตอร์

สิงคโปร์

อนิเดยีสนธิสญัญาในการท�างาน 
ส�าหรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี 
ด้านกลาโหมของสหรัฐฯ
อินเดียและสหรัฐอเมริกาก�าลงัจะได้ข้อสรุปในข้อตกลงความมัน่คงทาง
อตุสาหกรรม ซึง่จะชว่ยให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านกลาโหมและ
การลงทนุมลูคา่หลายพนัล้านดอลลาร์ในกองทพัอินเดีย

อินเดียซือ้อาวธุเป็นมลูคา่กวา่ 1.5 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 4.5 แสนล้านบาท) จากสหรัฐอเมริกาในชว่งทศวรรษท่ีผา่น
มา โดยอินเดียก�าลงัเข้ามาแทนท่ีกองทพัซึง่ใช้ยทุโธปกรณ์จากรัสเซีย 
และก�าลงัเจรจาซือ้เฮลคิอปเตอร์ โดรนติดอาวธุ รวมถงึแผนการท่ีใหญ่
ขึน้ของอินเดียในการผลติเคร่ืองบนิรบในประเทศ สหรัฐอเมริกาขอให้
มีการรับประกนัการคุ้มครองข้อมลูและเทคโนโลยีท่ีเป็นความลบัทาง
ราชการ เพ่ืออนญุาตการถ่ายโอนเทคโนโลยีส�าหรับการสร้างเคร่ืองบนิ
รบในประเทศและกิจการร่วมค้าอ่ืน ๆ

ซึง่จะเป็นครัง้แรกท่ีรัฐบาลอินเดียได้ท�าสญัญาดงักลา่วกบัประเทศ
ใด ๆ แม้วา่สหรัฐอเมริกาจะมีข้อตกลงในลกัษณะนีก้บัหลายประเทศ
แล้ว โดยบริษัทของสหรัฐฯ อยา่งลอ็กฮีดมาร์ตนิและโบอิง้ ก�าลงัอยู่
ในระหวา่งการแขง่ขนัเพ่ือข้อตกลงท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 1.5 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.5 แสนล้านบาท) เพ่ือจดัหาเคร่ืองบนิขบั
ไลจ่�านวน 114 ล�าให้กองทพัอากาศอินเดียทดแทนฝงูบนิเก่าอยา่ง 
เอม็ไอจี 21 เคร่ืองบนิเหลา่นีต้้องผลติขึน้ในประเทศ โดยเป็นสว่นหนึง่
ของโครงการ ผลติในอินเดีย ของนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี
อินเดีย เพ่ือลดการน�าเข้าท่ีมีราคา แพงและสร้างอตุสาหกรรมภายใน
ประเทศ (ภาพ: เคร่ืองบนิขบัไล ่เอฟ-16 ของกองทพัอากาศสหรัฐฯ ลง
จอดบนทางลาดยางมะตอยระหวา่งการแสดงทางอากาศแอโรอินเดีย 
ท่ีเมืองบงักาลอร์ ประเทศอินเดีย)

หลงัจากท่ีลงัเลมาหลายปี อินเดียได้ลงนามข้อตกลงใน พ.ศ. 
2559 เพ่ืออนญุาตให้ทัง้สองประเทศสามารถเข้าถงึฐานทพัของกนั
และกนั รวมทัง้มีอีกหนึง่ข้อตกลงใน พ.ศ. 2561 ด้านการสื่อสาร
ทางการทหารท่ีปลอดภยั ข้อตกลงท่ีสามซึง่เก่ียวกบัการแบง่ปันข้อมลู
เชิงพืน้ท่ียงัอยูใ่นชว่งเร่ิมต้น ทัง้หมดนีเ้ป็นข้อตกลงพืน้ฐานทัง้หมดท่ี
ออกแบบมาเพ่ือความร่วมมือทางทหารท่ีใกล้ชิดย่ิงขึน้และการแบง่ปัน
ข้อมลูท่ีพฒันามากขึน้  รอยเตอร์

เอเอฟพี/กิตตี ้อิมเมจ
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ข่าวผู้ก่อการร้าย
IPDF

ยืนหยัด 

เป็นหนึ่งเดยีว
อินเดียและศรีลังกาเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้าย
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นเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ไว้อาลยัแก่
ชาวศรีลงักากวา่ 250 คนท่ีเสียชีวิตจากเหตรุะเบดิพลีชีพในชว่งเทศกาลอีสเตอร์ และ
เหน็พ้องกบัผู้น�าศรีลงักาในการเพ่ิมความร่วมมือเพ่ือตอ่สู้กบัการก่อการร้าย ในการเดนิ

ทางไปตา่งประเทศครัง้แรกนบัตัง้แตไ่ด้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีสมยัท่ีสอง นายโมทีได้เน้นย�า้
นโยบาย "เพ่ือนบ้านต้องมาก่อน" ของอินเดียในระหวา่งการเยือนมลัดีฟส์และศรีลงักา

ก่อนจะเร่ิมการเจรจาอยา่งเป็นทางการในศรีลงักา นายโมทีได้ไปเยือนโบสถ์เซนต์แอนโท
นีในโคลอมโบ ซึง่เป็นหนึง่ในโบสถ์สามแหง่ท่ีตกเป็นเป้าหมายของการวางระเบดิเม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงความเคารพตอ่ผู้ ท่ีเสียชีวิตจากเหตโุจมตีดงักลา่ว เหตรุะเบดิ
ท่ีโบสถ์สามแหง่และโรงแรมหรูสามแหง่ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 258 ราย นอกจากนี ้การโจมตีด้วย
ระเบดิพลีชีพยงัสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่เศรษฐกิจของศรีลงักา ท�าให้อตุสาหกรรมการทอ่ง
เท่ียวท่ีส�าคญัของประเทศในมหาสมทุรอินเดียแหง่นีป้ระสบปัญหาอยา่งหนกั "ผมมัน่ใจวา่ศรีลงักา
จะลกุขึน้ได้อีกครัง้ การกระท�าอนัขลาดเขลาของผู้ ก่อการร้ายไมส่ามารถเอาชนะจิตวิญญาณแหง่
ศรีลงักาได้ อินเดียขอยืนหยดัเป็นหนึง่เดียวกบัประชาชนศรีลงักา" นายโมทีเขียนในทวิตเตอร์หลงั
การไปเยือนโบสถ์ดงักลา่ว

ภาพถ่ายพร้อมข้อความในทวิตเตอร์แสดงภาพนายโมทีขณะพดูคยุกบันกับวชคาทอลกิ และดู
ภาพของผู้เคราะห์ร้ายจากเหตโุจมตีและงานบรูณะโบสถ์ โดยมีกองทพัเรือศรีลงักาเป็นผู้บรูณะโบสถ์ 

กลุม่รัฐอิสลามอ้างวา่ตนเป็นผู้อยูเ่บือ้งหลงัการก่อเหตโุจมตีดงักลา่ว ซึง่ด�าเนินการโดยกลุม่
มสุลมิหวัรุนแรงในท้องถ่ินท่ีรู้จกักนัในช่ือ เนชนัแนล ทาวาฮิด จามแมท ท่ีสาบานวา่จะจงรักภกัดี
ตอ่รัฐอิสลาม

นายโมทีได้หารือกบันายไมตรีปาละ ศริิเสนา ประธานาธิบดีศรีลงักา โดยมุง่เน้นไปท่ีความ
สมัพนัธ์ทวิภาคี รวมถงึความมัน่คง สนัตภิาพ และเสถียรภาพในภมิูภาค "เน่ืองจากทัง้ศรีลงักา
และอินเดียตา่งเป็นเหย่ือของการก่อการร้าย ผู้น�าทัง้สองขอประณามการก่อการร้ายทกุรูปแบบ 
และทกุลกัษณะ รวมทัง้ตดัสนิใจท่ีจะเพ่ิมความร่วมมือในด้านส�าคญันี"้ ส�านกัประธานาธิบดีศรี
ลงัการะบใุนแถลงการณ์

นอกจากนี ้นายโมทียงัได้เจรจากบันายมาฮินดา ราชปักษา ผู้น�าฝ่ายค้าน และผู้น�าชนกลุม่
น้อยชาวทมิฬ ก่อนท่ีจะเดนิทางกลบัอินเดีย นายโมทีเน้นถงึนโยบาย "เพ่ือนบ้านต้องมาก่อน" 
ส�าหรับภมิูภาคเอเชียใต้นบัตัง้แตเ่ข้าด�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีครัง้แรกใน พ.ศ. 2557 โดย
สญัญาวา่ประเทศเพ่ือนบ้านจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเป็นล�าดบั
แรก

อินเดียมีความกงัวลเก่ียวกบัศรีลงักาและประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งมลัดีฟส์ ซึง่โน้มเอียงไปทาง
สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีก�าลงัแสวงหาอิทธิพลเพ่ิมในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย นายโมทีเดนิทาง
มาถงึศรีลงักาจากมลัดีฟส์ ซึง่นายอิบราฮิม โมฮาเหมด็ โซลีห์ ประธานาธิบดีคนใหมข่องมลัดีฟส์ 
ได้ให้ค�ามัน่วา่จะเพ่ิมความความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัรัฐบาลอินเดียมากขึน้โดยการยกเลกินโยบาย
สนบัสนนุจีนของประธานาธิบดีคนก่อน

ศรีลงักาปลอ่ยเชา่ทา่เรือท่ีจีนสร้าง ซึง่อยูใ่กล้กบัเส้นทางการขนสง่สนิค้าทางตะวนัออกกบั
ตะวนัตกท่ีคกึคกัท่ีสดุในโลกให้แก่บริษัทจีนใน พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 99 ปี เพ่ือชดใช้การช�าระ
คืนเงินกู้ ก้อนใหญ่ท่ีประเทศกู้มาสร้างสิง่ปลกูสร้าง ทา่เรือนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในแผนเส้นทางทา่เรือของ
รัฐบาลจีน ท่ีลากยาวจากนา่นน�า้จีนไปจนถงึอา่วเปอร์เซีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จีนตกลง
ให้เงินกู้  989 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท) แก่ศรีลงักา เพ่ือสร้างทางดว่นท่ีจะ
เช่ือมโยงพืน้ท่ีปลกูชาในภาคกลางของประเทศเข้ากบัทา่เรือท่ีด�าเนินการโดยจีนบริเวณชายฝ่ังทาง
ตอนใต้ อิทธิพลของจีนในศรีลงักาท�าให้ประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งอินเดียวิตกกงัวล เพราะอินเดีย
ถือวา่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียเป็นสวนหลงับ้านเชิงยทุธศาสตร์ของตน

รัฐบาลศรีลงักาพยายามสร้างความสมดลุระหวา่งสองยกัษ์ใหญ่ในเอเชีย โดยเจ้าหน้าท่ีศรี
ลงักาย�า้วา่รัฐบาลจะรับผิดชอบดแูลความมัน่คงของทา่เรือ เพ่ือบรรเทาความกลวัวา่จีนอาจใช้
ทา่เรือดงักลา่วเป็นศนูย์กลางทางทหาร อินเดียได้ชว่ยเหลือศรีลงักาโดยให้ทนุในการก่อสร้างบ้าน
เรือนและอาคารมหาวิทยาลยั รวมทัง้บริการรถพยาบาลฟรีทัว่เกาะ เพ่ือหกัล้างอิทธิพลของจีน
อยา่งชดัเจน นอกจากนี ้อินเดียยงัขยายขอบเขตความนา่เช่ือถือ โดยพฒันาการขนสง่ทางรางและ
โครงการเก่ียวกบัน�า้  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นักบวชให้พรบริเวณนอกโบสถ์เซนต์เซบาสเตยีน ซ่ึงเป็นหน่ึงในโบสถ์สามแห่งในศรีลงักาทีต่กเป็นเป้าหมายของ

การระเบิดเมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562  รอยเตอร์

ใ
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

สนธิสัญญา ความเข้ากนัได้
ด้านการส่ือสาร อย่างปลอดภยั 
ระหว่างอนิเดยี กบัสหรัฐฯ 
ช่วยเพิม่ความมัน่คงระดบั
ภูมภิาคให้พนัธมติร

เช่ือมต่อ 
  การส่ือสาร
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คร่ืองบนิลาดตระเวนของกองทพัเรืออินเดียและสหรัฐฯ บนิคูก่นั
เหนือมหาสมทุรอินเดียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ขณะท่ีเรือ
พิฆาตตดิอาวธุน�าวิถีของสหรัฐฯ แลน่ผา่นนา่นน�า้เบือ้งลา่ง เป็นครัง้
แรกนบัตัง้แตก่ารลงนามสนธิสญัญาความเข้ากนัได้ด้านการสือ่สาร

อยา่งปลอดภยัใน พ.ศ. 2561 ท่ีพนัธมิตรทางการทหารทัง้สองประเทศ
ได้ด�าเนินการฝึกสงครามปราบปรามเรือด�าน�า้ร่วมกนั และอปุสรรคในการ
สือ่สารท่ีก่อให้เกิดความท้าทายในอดีตไมเ่ป็นปัญหาอีกตอ่ไป

ข้อตกลงวา่ด้วยการสื่อสาร ความเข้ากนัได้ และความมัน่คงท่ีแสดง
ถงึความคืบหน้า ซึง่ลงนามในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ชว่ยยกระดบั
การประสานงานด้านการปฏิบตังิานระหวา่งกองทพัอินเดียกบัสหรัฐฯ 
จากการท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนขยายกองเรือและการส�ารวจเข้าสู่
มหาสมทุรอินเดียบอ่ยครัง้ขึน้ ข้อตกลงนีจ้ะชว่ยให้พนัธมิตรสามารถ
สื่อสารกนัได้อยา่งราบร่ืนมากขึน้ เพ่ือคุ้มครองความมัน่คงของภมิูภาค

บรรดาผู้ทรงเกียรตจิากทัง้สองประเทศยอมรับวา่ ข้อตกลงดงักลา่ว
แสดงถงึความร่วมมือด้านกลาโหมท่ีคืบหน้ามากย่ิงขึน้ 

“ความสมัพนัธ์ด้านกลาโหมระหวา่งสหรัฐฯ กบัอินเดียมีความ
แข็งแกร่งขึน้อยา่งมากในทศวรรษท่ีผา่นมา และปัจจบุนัอินเดียเป็น
พนัธมิตรด้านกลาโหมท่ีส�าคญัของสหรัฐฯ” นายแพทริก ชานาฮาน 
รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนัน้ กลา่ว
ในการปราศรัย ณ ท่ีประชมุแชงกรีลา่ เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 
ท่ีสงิคโปร์ “เราก�าลงัเพ่ิมขอบเขต ความซบัซ้อน และความถ่ีของการ
มีสว่นร่วมทางกองทพัของเรา เพ่ือให้ครอบคลมุการฝึกซ้อมแบบสาม
เหลา่ทพัครัง้แรกของเราในปลายปีนี”้

ก่อนการลงนามในข้อตกลงดงักลา่ว สหรัฐฯ ต้องน�าอปุกรณ์
สื่อสารขัน้สงูออกจากแพลตฟอร์มทางทหารท่ีขายให้อินเดีย อปุสรรค
อีกประการหนึง่คือ ความจ�าเป็นของสหรัฐฯ ท่ีจะติดตัง้ระบบชัว่คราว
บนเคร่ืองบนิและเรือของอินเดียในระหวา่งการฝึกซ้อมร่วมกนั เพ่ือให้
กองทพัสื่อสารกนัได้ จากรายงานของนิตยสารขา่วสารออนไลน์ เดอะ
ดโิพลแมต อยา่งไรก็ตาม การฝึกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เคร่ือง
บนิตรวจการณ์และลาดตระเวน พี-8 จากกองทพัเรือทัง้สองประเทศ
ลาดตระเวนบริเวณมหาสมทุรอินเดีย ขณะท่ีมีเรือพิฆาตตดิอาวธุน�า
วิถีของกองทพัเรือสหรัฐฯ ยเูอสเอส สปรูแอนซ์ เข้าร่วมการฝึกดงักลา่ว 
กองทพัเรือสหรัฐฯ ระบใุนขา่วประชาสมัพนัธ์วา่ การฝึกครัง้นีมุ้ง่เน้น
ไปท่ีการฝึกสงครามปราบปรามเรือด�าน�า้ การแบง่ปันข้อมลู และการ
ประสานงานระหวา่งเคร่ืองบนิกบัเรือ โดยใช้สถานท่ีใกล้กบัเกาะดีเอโก
การ์ซีอา

“เราประทบัใจอยา่งย่ิงในความเป็นมืออาชีพและความสามารถของ
เคร่ืองบนิตรวจการณ์และลาดตระเวนทางทะเลของอินเดีย” น.ท. แมทธิว 
ชมิดต์ แหง่กองทพัเรือสหรัฐฯ ผู้บงัคบัการเรือยเูอสเอส สปรูแอนซ์ กลา่ว
ถงึพนัธมิตรทางการทหารจากอินเดีย “การฝึกนีเ้ป็นประสบการณ์ท่ียอด
เย่ียม อีกทัง้เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และขดัเกลาทกัษะของเรา”

หลายปีแห่งการเจรจาต่อรอง
รัฐบาลอินเดียยงัคงมุง่มัน่อยา่งแรงกล้าในการรักษาเอกราชเชิง
ยทุธศาสตร์ ซึง่เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท�าให้การเจรจาตอ่รองใช้เวลามากกวา่
หนึง่ทศวรรษ ก่อนท่ีรัฐบาลอินเดียจะลงนามในบนัทกึการแลกเปลี่ยน
การสง่ก�าลงับ�ารุงกบัสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2559 ตามรายงานของเดอะดิ
โพลแมต เม่ือทัง้สองประเทศเจรจาตอ่รองข้อตกลงวา่ด้วยการสื่อสาร 
ความเข้ากนัได้ และความมัน่คง รัฐบาลของนายนเรนทระ โมที นายก
รัฐมนตรีอินเดีย ยืนกรานให้มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิและบทบญัญตัหิลาย
ประการในข้อตกลงมาตรฐาน

สนธิสญัญานีมี้ผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 10 ปี แตส่ามารถยกเลกิด้วย
การแจ้งลว่งหน้าหกเดือน นอกจากนี ้ข้อตกลงดงักลา่วยงัระบดุ้วยวา่ 
สหรัฐฯ ไมส่ามารถปิดระบบการสื่อสารท่ีเข้ารหสัขณะท่ีข้อตกลงนีมี้ผล
บงัคบัใช้ และไมส่ามารถแบง่ปันข้อมลูท่ีได้จากแพลตฟอร์มของอินเดีย
กบับคุคลภายนอกโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากอินเดีย มีรายงานท่ี
ตีพิมพ์อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัระบวุา่ การเผชิญหน้ากนัตามแนวชายแดน
ระหวา่งอินเดียกบัจีนเป็นจดุท่ีเปลี่ยนทา่ทีของอินเดียในข้อตกลงวา่
ด้วยการสื่อสาร ความเข้ากนัได้ และความมัน่คง ซึง่เป็นตวัอยา่งของ
ประโยชน์จากการร่วมมือทางกลาโหมท่ีใกล้ชิดระหวา่งอินเดียกบั
สหรัฐฯ ท่ีเกิดขึน้จริง

ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 กองทพัจีนพร้อมรถก่อสร้างและ
อปุกรณ์ก่อสร้างถนน ด�าเนินการขยายถนนไปทางทิศใต้เข้าสูด่อก
ลมั ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีพรมแดนตดิกบัหบุเขาชมุบีของทิเบตทางทิศเหนือ 
หบุเขาฮาของภฏูานทางทิศตะวนัออก และรัฐสกิขิมของอินเดียทางทิศ

(จากซ้าย) นายจมิ แมตทสิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะน้ันและ

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นางซุชมา  
สวาราจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอนิเดยีในขณะน้ัน และนางนีร์มาลา 

สิทธารามนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนิเดยีในขณะน้ัน พบปะกนัทีก่รุงนิ

วเดล ีก่อนการลงนามในสนธิสัญญาความเข้ากนัได้ด้านการส่ือสารอย่างปลอดภยัเมือ่ 

พ.ศ. 2561  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เ
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"ข้อตกลงว่าด้วยการส่ือสาร ความเข้ากนัได้ และความมัน่คง เป็นความ

ก้าวหน้าคร้ังประวตัศิาสตร์ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัสหรัฐฯ" 
— นางนีร์มาลา สิทธารามนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนิเดยีในขณะน้ัน

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ตะวนัตก แม้ภฏูานจะอ้างสทิธ์ิในพืน้ท่ีนีม้าตัง้แต ่พ.ศ. 2504 
แตจี่นก็อ้างสทิธ์ิในดอกลมัเชน่กนั เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 
2560 ทหารอินเดียประมาณ 270 นายพร้อมอาวธุและรถเกลี่ย
ดนิ 2 คนัเดนิทางมาท่ีเมืองดอกลมัเพ่ือหยดุไมใ่ห้กองทพัจีนสร้าง
ถนน หลงัจากเผชิญหน้ากนัเป็นเวลา 10 วนั ทัง้สองประเทศก็
ประกาศถอนก�าลงัทหารของตน

รายงานในหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ ดิ อีโคโนมิค ไทมส์ ใน
อินเดียระบวุา่ เหตกุารณ์ครัง้นัน้เป็นจดุท่ีท�าให้อินเดียเปลี่ยนมมุ
มองท่ีมีตอ่ความส�าคญัของข้อตกลงวา่ด้วยการสื่อสาร ความเข้า
กนัได้ และความมัน่คง

นอกจากนี ้การลงนามในข้อตกลงดงักลา่วยงัเป็นการเพ่ิม
ความตระหนกัทางทะเลให้กบักองทพัเรืออินเดียอีกด้วย ตาม
รายงานจากบริษัท นิวเดลี เทเลวิชนั จ�ากดั ระบวุา่ เม่ือเรือรบ
หรือเคร่ืองบนิสหรัฐฯ ตรวจพบภยัคกุคาม ก็จะสามารถสื่อสารกบั
กองทพัเรืออินเดียในพืน้ท่ีได้ทนัที ผา่นการสง่ข้อมลูเข้ารหสัจาก
กองทพัเรือสหรัฐฯ โดยยทุโธปกรณ์ของกองทพัเรืออินเดียจะได้รับ
การตดิตัง้เข้ากบัระบบสื่อสารข้อมลูอตัโนมตัติามข้อตกลงวา่ด้วย
การสื่อสาร ความเข้ากนัได้ และความมัน่คง ทัง้นี ้สหรัฐฯ อธิบาย
วา่ ระบบสื่อสารข้อมลูอตัโนมตัเิป็นกลุม่เครือขา่ยความร่วมมือลบั
ซึง่รองรับกองบญัชาการก�าลงัรบทัว่โลก

การแบง่ปันข้อมลูอยา่งทนัทว่งทีไมใ่ชป่ระโยชน์เพียงอยา่ง
เดียวของข้อตกลงนี ้รายงานเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 ใน
หนงัสือพิมพ์ เดอะไทมส์ออฟอินเดีย ระบวุา่ รัฐบาลอินเดียได้
สรุปแผนการซือ้เคร่ืองบนิควบคมุระยะไกลติดอาวธุ 30 ล�าจาก

สหรัฐฯ ท่ีช่ือ ซีการ์เดียน เคร่ืองบนินีเ้ป็นรุ่นดดัแปลงส�าหรับการ
ใช้งานทางทะเลจากเคร่ืองบนิ เอม็ควิ-9บี สกายการ์เดียน ซึง่
เดนิทางด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง และบนิได้นาน 
14 ชัว่โมงเพ่ือท�าภารกิจตรวจการณ์หรือลาดตระเวนท่ีไกลถงึ 
1,800 กิโลเมตรจากฐานทพั เคร่ืองบนิซีการ์เดียนจะสง่ภาพไป
ยงัห้องควบคมุ ซึง่ชว่ยขบัเคลื่อนเคร่ืองบนิโดยใช้การเช่ือมโยง
ข้อมลูสองทาง

และการขายเคร่ืองบนิเพ่ิมเตมิอยูร่ะหวา่งด�าเนินการ ใน พ.ศ. 
2558 กองทพัเรืออินเดียเปิดตวัฝงูบนิ พี-8ไอ เนปจนู เป็นครัง้
แรก โดยเคร่ืองบนิจากฝงูบนิดงักลา่วเป็นเคร่ืองบนิรบปราบปราม
เรือด�าน�า้ ดดัแปลงมาจาก พี-8เอ โพไซดอน ท่ีกองทพัเรือสหรัฐฯ 
ใช้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 สหรัฐยงัได้อนมุตักิารขาย
เฮลคิอปเตอร์ลา่เรือด�าน�า้ เอม็เอช-60อาร์ ซีฮอว์กจ�านวน 24 ล�า
ให้กบัอินเดียด้วยมลูคา่ 2.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
7.9 หม่ืนล้านบาท) เฮลคิอปเตอร์ดงักลา่วซึง่ออกแบบให้ท�างาน
จากเรือลาดตระเวน เรือพิฆาต เรือฟริเกต และเรือบรรทกุเคร่ือง
บนิ ชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถของอินเดียในการสงครามผิวน�า้
และการสงครามปราบปรามเรือด�าน�า้ นอกจากการลา่เรือด�าน�า้
แล้ว ซีฮอว์กยงัสามารถท�าให้เรือใช้การไมไ่ด้ รวมทัง้ด�าเนินปฏิบตัิ
การค้นหาและกู้ภยัในทะเล

ก่อนการลงนามในข้อตกลงวา่ด้วยการสื่อสาร ความเข้ากนั
ได้ และความมัน่คง อินเดียจดัซือ้เคร่ืองบนิ ซี-17 โกลบมาสเตอร์ 
2 และเฮลคิอปเตอร์โจมตี เอเอช-64 อาปาเช ่จากสหรัฐฯ มา
เรียบร้อยแล้ว
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ซ้าย: อนิเดยีวางแผนจดัซ้ือเคร่ืองบินควบคุมระยะไกลตดิอาวุธ ซีการ์เดยีน 30 ล�า

จากสหรัฐอเมริกา  เจเนรัล อะตอมิกส์ แอโรนอติคลั

การแผ่ขยายกองเรือด�าน�า้ของจนี
ขณะนี ้จีนมีกองเรือด�าน�า้ขีปนาวธุท่ีสามารถโจมตีด้วยนิวเคลียร์ 
ท�าให้มีสมรรถภาพท่ีจะตอบโต้การโจมตีท่ีนา่เช่ือถือมากขึน้ หากคลงั
นิวเคลียร์ภาคพืน้ดนิของจีนถกูโจมตี ในรายงานประจ�าเดือนสงิหาคม 
พ.ศ. 2561 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบวุา่ขณะนีก้องทพัจีนได้ขยาย
กองเรือด�าน�า้ของตนให้เป็นเคร่ืองมือขดัขวางนิวเคลียร์ภาคพืน้ทะเล “ท่ี
ใช้การได้”

จีนยงัคงเดนิหน้าขยายคลงัเรือด�าน�า้ตอ่ไป แม้จะครอบครองกองเรือ
ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาคนีแ้ล้วก็ตาม ปัจจบุนั จีนมีเรือด�าน�า้ขีปนาวธุ
พลงังานนิวเคลยีร์ 4 ล�า เรือด�าน�า้โจมตีพลงังานนิวเคลยีร์ 5 ล�า และเรือ
ด�าน�า้โจมตีพลงังานดีเซล 47 ล�า ตามรายงานของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. 2563 กองเรือนีมี้แนวโน้มจะเพ่ิมจ�านวนขึน้โดยมี
เรือด�าน�า้อยูร่ะหวา่ง 69 ถงึ 78 ล�า 

สื่อตา่ง ๆ ในอินเดียรายงานเม่ือ พ.ศ. 2562 วา่ เจ้าหน้าท่ี
กองทพัเรืออินเดียเร่ิมกงัวลมากขึน้เร่ือย ๆ จากการท่ีจีนลาดตระเวน
มหาสมทุรอินเดียด้วยเรือด�าน�า้บอ่ยครัง้ การกลา่วถงึกิจกรรมดงักลา่ว
แก่สาธารณะครัง้แรกเกิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 2556 เม่ือจีนยืนยนัวา่หนึง่ใน
เรือด�าน�า้โจมตีพลงังานนิวเคลียร์ของตนก�าลงัเดนิทางผา่นมหาสมทุร
อินเดีย เพ่ือปฏิบตัภิารกิจปราบปรามโจรสลดัในอา่วเอเดน จากนัน้ มี
การกลา่วถงึอีกสองครัง้ใน พ.ศ. 2561 เม่ือเรือด�าน�า้ของจีนจอดเทียบ
บริเวณทา่เรือท่ีได้รับเงินสนบัสนนุจากจีนในโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา

อินเดียต้องพึง่พาการค้าขายทางทะเลเป็นพิเศษ เน่ืองจากภมิู 
ประเทศทางทิศตะวนัตกมีปากีสถานและทางทิศเหนือมีเทือกเขาหิมา 
ลยัปิดกัน้อยู ่ท�าให้ต้องน�าเข้าน�า้มนัร้อยละ 80 ผา่นทางมหาสมทุร
อินเดีย และการค้าขายของอินเดียร้อยละ 95 ต้องลอ่งเรือผา่นนา่นน�า้
เหลา่นัน้ โดยมลูคา่การค้าคิดเป็นร้อยละ 55 ของผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศอินเดีย สว่นจีน ซึง่มีมลูคา่การค้าคดิเป็นเกือบร้อยละ 60 ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องพึง่พาการขนสง่ทางทะเลร้อยละ 85 
ของมลูคา่การค้าดงักลา่ว นอกจากนี ้การน�าเข้าน�า้มนัร้อยละ 80 ของ
จีนขนสง่ผา่นชอ่งแคบมะละกา “ด้วยเหตนีุ ้ทัง้สองประเทศจงึมีความ

กงัวลอยา่งมากเก่ียวกบัความเสี่ยงจากการปิดกัน้เส้นทางท่ีอาจเกิด
ขึน้ ซึง่เรือด�าน�า้จะมีความส�าคญัอยา่งย่ิงในการเสริมอ�านาจบีบบงัคบั” 
ตามรายงานจากนิตยสารเนชนัแนลอินเทอเรสต์

การเผชญิความท้าทาย
การยกระดบัความร่วมมือด้านปฏิบตักิารระหวา่งพนัธมิตรทางการ
ทหารทัง้สอง มีความส�าคญัย่ิงตอ่การรักษาอินโดแปซฟิิกให้เป็นภมิูภาค
ท่ีเสรีและเปิดกว้าง ซึง่เสรีภาพในการเดนิเรือและสทิธิทางอาณาเขตได้
รับการคุ้มครอง ตามรายงานจากเอเชียน นิวส์ อินเตอร์เนชัน่แนล นาง
นีร์มาลา สทิธารามนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมอินเดียในขณะ
นัน้ เน้นย�า้ถงึจดุนีโ้ดยระบวุา่ “ข้อตกลงวา่ด้วยการสื่อสาร ความเข้ากนั
ได้ และความมัน่คง เป็นความก้าวหน้าครัง้ประวตัศิาสตร์ในการเสริม
สร้างความสมัพนัธ์กบัสหรัฐฯ”

นายเคนเนธ จสัเตอร์ เอกอคัรราชทตูสหรัฐฯ ประจ�าอินเดียระบวุา่  
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วก�าลงัเตบิโตในด้านส�าคญัอ่ืน ๆ รวมถงึการ
ตอ่ต้านการก่อการร้าย การค้า และพลงังาน นายจสัเตอร์กลา่วกบั
หอการค้าอินโด-อเมริกนัแหง่เกรเทอร์ฮสูตนั เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2562 วา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอินเดียกบัสหรัฐฯ นัน้ “กินความกว้าง 
ซบัซ้อน และเตม็ไปด้วยเนือ้หาสาระ เชน่เดียวกบัความสมัพนัธ์ทวิภาคี
ตา่ง ๆ ในโลก” “โดยครอบคลมุประเดน็ทกุมิตด้ิานกิจการระหวา่ง
ประเทศ” นายจสัเตอร์กลา่ว ตามรายงานของ เพรสทรัสต์ออฟอินเดีย 
ซึง่เป็นส�านกัขา่วท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ

นอกจากนี ้บริษัทของสหรัฐฯ ยงัร่วมมือกบัพนัธมิตรในอินเดีย ผลติ
อปุกรณ์เพ่ือการป้องกนัในอินเดียด้วย นายจสัเตอร์กลา่ว

“เรายงัมีซอฟต์แวร์และเครือขา่ยแบบบรูณาการท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ
ป้องกนัประเทศ” นายจสัเตอร์กลา่วกบัมวลชน “ความร่วมมือระหวา่ง
กองทพัและข้อตกลงทางกลาโหมกบัอินเดีย รวมถงึข้อตกลงวา่ด้วยการ
สื่อสาร ความเข้ากนัได้ และความมัน่คง จะเพ่ิมการปฏิบตังิานร่วมกนั
ระหวา่งกองทพัของเรา และท�าให้มัน่ใจวา่มีการใช้งานซอฟต์แวร์และ
ระบบท่ีทนัสมยัท่ีสดุของสหรัฐฯ ในอินเดีย”  o

เคร่ืองบินตรวจการณ์และลาดตระเวน พ-ี8เอ โพไซดอน จากกองทพัเรือสหรัฐฯ 

เข้าร่วมการฝึกล่าเรือด�าน�า้กบักองทพัเรืออนิเดยีเมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562

จ.อ. ไบรอนั นีเกิล/กองทพัเรือสหรัฐฯ
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ารเตือนภยัด้านพายลุว่งหน้า การอพยพคนจ�านวนมาก และ
การประสานงานอยา่งเหมาะสมระหวา่งกองทพัและหนว่ยงาน

บรรเทาทกุข์พลเรือนตา่ง ๆ ชว่ยลดจ�านวนผู้ เสียชีวิตลงอยา่งมากทัว่
ทัง้ภมิูภาคอินโดแปซฟิิก อีกทัง้ผู้ เช่ียวชาญด้านการชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัยิงัระบวุา่ การใช้ระบบประกาศ
เตือนตอ่ไปเป็นสิง่จ�าเป็น

การอพยพท่ีประสบความส�าเร็จครัง้ลา่สดุในภมิูภาคนี ้กระตุ้น
ให้รัฐบาลหลายประเทศทบทวนความสามารถและแก้ไขชอ่งวา่งท่ี
เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเคร่ืองมือพยากรณ์อากาศ
ส�าหรับสภาพอากาศท่ีรุนแรง น�า้ทว่ม และภยัแล้ง

การประสานงานและกลไกการส่ือสารท่ีแข็งแกร่งขึน้ก�าลงัเจริญ
ก้าวหน้าในพืน้ท่ีท่ีเสี่ยงตอ่ภยัพิบตั ิขณะท่ีนกัอตุนิุยมวิทยาในท้องถ่ิน
ก็ท�างานทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลเพ่ือพฒันาการพยากรณ์
อากาศ ความจ�าเป็นและการใช้ระบบเตือนภยัลว่งหน้าเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภยัพิบตัเิพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้ภมิูภาคอินโดแปซฟิิกตลอด
ชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา 

การเพ่ิมขึน้ของประชากร การพฒันาของเมือง และการท�าลาย สิง่
แวดล้อม เป็นตวักระตุ้นท่ีสง่ผลกระทบให้เกิดเหตกุารณ์สภาพอากาศ
รุนแรง รวมถงึพายไุซโคลน แผน่ดนิไหว น�า้ทว่ม และความร้อนรุนแรง 
เง่ือนไขเหลา่นีท้�าให้ระบบเตือนภยัลว่งหน้าท่ีดีขึน้ การบรรเทาภยัพิบตัิ
แบบประสานงานกนั และการลดความเสีย่ง ทวีความส�าคญัขึน้กวา่ท่ีเคย

ระบบเตือนภยัลว่งหน้าเป็นวิธีท่ีใช้ระบบการสื่อสารแบบบรูณาการ 
เพ่ือชว่ยให้ชมุชนเตรียมพร้อมรับมือกบัสภาพอากาศท่ีเป็นอนัตราย 
ระบบดงักลา่วชว่ยรักษาชีวิตและการงาน ท่ีดนิและโครงสร้างพืน้ฐาน 
ตลอดจนสนบัสนนุความยัง่ยืนในระยะยาว ตามฉนัทามตจิากการ
ประชมุเวทีโลกวา่ด้วยการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตั ิท่ีจดัขึน้ระหวา่ง
วนัท่ี 13 ถงึ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยส�านกังานเพ่ือการลด
ความเสี่ยงจากภยัพิบตัแิหง่สหประชาชาต ิระบบดงักลา่วยงัชว่ยในการ
วางแผนภยัพิบตัใิห้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้บริหารอีกด้วย 

องค์การสหประชาชาตแิละพนัธมิตรด�าเนินการริเร่ิมใช้ระบบเตือน
ภยัลว่งหน้าแบบใหมใ่นพืน้ท่ีเสี่ยงภยัทัว่โลก เชน่ ในกมัพชูา ความร่วม
มือขององค์การสหประชาชาติกบัระบบเตือนลว่งหน้าส�าหรับภยัพิบตัิ
ตา่ง ๆ ในภมิูภาคแอฟริกาและเอเชียมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมการใช้ข้อมลู

ด้านสิง่แวดล้อมของกมัพชูา เพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบได้ดีขึน้ ระบบ
เตือนลว่งหน้าส�าหรับภยัพิบตัติา่ง ๆ ในภมิูภาคเป็นองค์กรระหวา่ง
ประเทศและระหวา่งรัฐบาลท่ีบริหารโดย 12 ประเทศ ได้แก่ บงักลาเทศ 
กมัพชูา คอโมโรส อินเดีย ลาว มลัดีฟส์ มองโกเลีย ปาปัวนิวกินี 
ฟิลปิปินส์ เซเชลส์ ศรีลงักา และติมอร์-เลสเต สมาชิกของระบบเตือน
ลว่งหน้าส�าหรับภยัพิบตัติา่ง ๆ ในภมิูภาคมีแผนจะแจ้งการพยากรณ์
อากาศรายวนั รวมทัง้แจ้งเตือนภยัแผน่ดนิไหวและสนึามิแก่ประชาชน
ในท้องถ่ิน

ในท�านองเดียวกนั โครงการสนึามิของคณะกรรมาธิการ
สมทุรศาสตร์ระหวา่งรัฐบาลขององค์การเพ่ือการศกึษา วิทยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก จะประเมินความเสี่ยง
จากสนึามิ ใช้ระบบเตือนภยัลว่งหน้า และให้ความรู้แก่ชมุชนเก่ียวกบั
มาตรการเตรียมพร้อมรับมือ คณะกรรมาธิการสมทุรศาสตร์ระหวา่ง
รัฐบาลมีเคร่ืองมือวดัแผน่ดนิไหวแบบบรอดแบนด์มากกวา่ 150 เคร่ือง 
และมีสถานีระดบัน�า้ทะเลมากกวา่ 100 แหง่ในมหาสมทุรอินเดีย  

ก

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ระบบเตอืนภยัล่วงหน้ามบีทบาทส�าคญัเพิม่ขึน้ในการ

ลดความเส่ียงระหว่างเกดิภยัพบิัตทิางธรรมชาติ

เมฆด�าทะมนึจากพายุหมุนเขต

ร้อนฟานี เคลือ่นผ่านกรุงโคลมัโบ 

ประเทศศรีลงักา ขณะพายุมุ่งหน้าไป

ทางอนิเดยีและบังกลาเทศ

ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส
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ท่ีประมวลผลข้อมลูใกล้เคียงกบัเวลาจริงให้กบัระบบเตือนภยัลว่งหน้า
ระบบเตือนภยัล่วงหน้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบสภาพอากาศ

และ "ข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริง ตรวจจบักระแสท่ีผิดปกต ิ
และท�าการคาดคะเนท่ีเช่ือถือได้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้" ตาม
รายงานขององค์การสหประชาชาติเก่ียวกบัระบบเตือนภยัล่วงหน้า
ของกมัพชูา "ระบบเตือนภยัล่วงหน้าท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิด
การตอบสนองต่อภยัธรรมชาติและเหตกุารณ์สภาพอากาศรุนแรง
ได้ทนัท่วงที รวมถึงการวางแผนการพฒันาท่ีตระหนกัถึงข้อมลูความ
เสี่ยง"

ด้วยลกัษณะประเทศซึง่เป็นท่ีราบลุม่ท่ีมีพืน้ท่ีต�่ากวา่ระดบัน�า้ทะเล
และชายฝ่ังทอดยาวทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภมิูภาคนีจ้งึมีความ

เสี่ยงตอ่สภาพอากาศรุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ อาทิ เหตนุ�า้ทว่มใน พ.ศ. 
2556 ท่ีกมัพชูา ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผู้คนมากกวา่ 1.7 ล้านคนตอ่ปี 
โดยใน พ.ศ. 2559 จ�านวนดงักลา่วเพ่ิมขึน้เป็นมากกวา่ 2.5 ล้านคน 
ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติ

"ผลกระทบดงักลา่วสร้างความเสียหายอยา่งหนกั และผู้ ท่ีได้รับผล 
กระทบเป็นอนัดบัแรกและร้ายแรงท่ีสดุจากพาย ุน�า้ทว่ม ภยัแล้ง ไฟป่า 
และระดบัน�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงู มกัเป็นคนท่ียากจนท่ีสดุและออ่นแอท่ีสดุ" 
นายอนัโตนิอ ูกแุตเรช เลขาธิการสหประชาชาติกลา่วเม่ือเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2561  

ศนูย์เตรียมความพร้อมป้องกนัภยัพิบตัแิหง่เอเชีย ซึง่เป็นองค์กร
ระหวา่งรัฐบาลท่ีท�างานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภยัพิบตั ิรายงานเม่ือ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 วา่ก�าลงัเร่งสร้างเครือขา่ยระบบเตือนภยั
ลว่งหน้าข้ามพรมแดน ซึง่เปิดโอกาสให้ประเทศเพ่ือนบ้านป้อนข้อมลู
สภาพอากาศได้ เพ่ือให้ข้อมลูการเตือนภยัลว่งหน้าเพ่ิมขึน้แก่ประชากร
จ�านวนมากขึน้ เม่ือพิจารณาชมุชนรอบชายแดนอินเดียกบัเนปาล 
ชมุชนท้องถ่ินเหลา่นีต้กอยูใ่นภาวะยากจน เน่ืองจากไมมี่การเตือนภยั
ลว่งหน้าส�าหรับน�า้ทว่มท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ จากรายงานเร่ือง "ระบบเตือน
ภยัลว่งหน้าข้ามพรมแดนในเอเชีย" ประจ�าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
ท่ีเผยแพร่โดยสถาบนับรรเทาสาธารณภยัออลอินเดีย โดยรายงานระบุ
วา่มีผู้ เสียชีวิต 3 ใน 10 รายจากอทุกภยัข้ามพรมแดน เน่ืองจากการ
เตือนภยัลว่งหน้าลา่ช้าหรือไมมี่การเตือนภยัลว่งหน้าเลย จากบริบท
ด้านข้อมลูภยัในเอเชียใต้ ภยัข้ามพรมแดนก�าลงัพุง่สงูขึน้   

ลุม่แมน่�า้โคชิและแมน่�า้นารายานี-กานดกัในอดีตก่อให้เกิดน�า้
ทว่มบริเวณชายแดนระหวา่งอินเดียกบัเนปาล คนท้องถ่ินเรียกลุม่
แมน่�า้สองฝ่ังวา่ "ความโศกเศร้าของพิหาร" เน่ืองจากมีประวตัคิวาม
เสียหายจากน�า้ทว่ม ในปัจจบุนั กรมอทุกวิทยาและอตุนิุยมวิทยาของ
เนปาลท่ีต้นน�า้ และชมุชนในรัฐพิหารของอินเดียท่ีปลายน�า้ ได้ร่วม
มือกนัพฒันาระบบเตือนภยัลว่งหน้าข้ามพรมแดนท่ีมีประชาชนเป็น
ศนูย์กลาง ตามรายงานของสถาบนับรรเทาสาธารณภยัออลอินเดีย 

"การสื่อสารระหวา่งชมุชนกบัชมุชนมีบทบาทตอ่ระบบเตือนภยัลว่ง
หน้าข้ามพรมแดนท่ีมีประสทิธิภาพและใช้งานได้ ความพยายามนีย้งั
แสดงให้เหน็วา่ การสร้างความพร้อมรับมือให้ชมุชนท่ีตกอยูใ่นความ
เสี่ยง ผา่นการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัโิดยใช้ชมุชนเป็นฐานอยา่ง
เป็นระบบ และให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในระบบเตือนภยัลว่งหน้าข้าม
พรมแดน ชว่ยสง่ผลให้เกิดการมีสว่นร่วมและการเฝ้าระวงัในระดบัสงูท่ี
ไกลเหนือเส้นพรมแดน"

รายงานของสถาบนับรรเทาสาธารณภยัออลอินเดียระบวุา่ ความ
พยายามอ่ืน ๆ ก�าลงัอยูร่ะหวา่งด�าเนินการเพ่ือเช่ือมโยงชมุชนตา่ง ๆ 
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภยัพิบตัเิดียวกนัให้ร่วมมือกนัในแบบข้าม
พรมแดน "ในขณะท่ีความพยายามในการเสริมสร้างระบบเตือนภยัลว่ง
หน้าข้ามพรมแดนมีการเตบิโตคอ่นข้างมากในชว่งสองสามปีท่ีผา่นมา
การใช้บทเรียนจากสิง่เหลา่นีก็้มีความส�าคญัตอ่การก้าวไปข้างหน้า
ส�าหรับเรา" รายงานของสถาบนับรรเทาสาธารณภยัออลอินเดียระบ ุ
"ความเช่ือมโยงท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไประหวา่งระบบเตือนภยัลว่งหน้าข้าม
พรมแดนกบัความคดิริเร่ิมในการสร้างความพร้อมรับมือก�าลงัเตบิโต 
รวมทัง้มีบทเรียนท่ีดี เกิดขึน้จากสิง่เหลา่นีใ้นชว่งสองสามปีท่ีผา่นมา"

หนึง่ในบทเรียนท่ีดีดงักลา่วมาจากอินเดียและบงักลาเทศเม่ือเดือน

นายเทพาปรียา รอย นักวทิยาศาสตร์จากองค์กรวทิยาศาสตร์โลกทั้งระบบ กรม

อุตุนิยมวทิยาของอนิเดยี เฝ้าระวงัพายุไซโคลนเขตร้อนฟานีภายในส�านักงานที่

กรุงโกลกาตา ประเทศอนิเดยี เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  รอยเตอร์

ผู้โดยสารทีต่กค้างนอนพกัภายในสถานีรถไฟอนิเดยี หลงัจากมกีารยกเลกิรถไฟทีว่ิง่

ระหว่างโกลกาตากบัโอริสสาก่อนเกดิพายุไซโคลนเขตร้อนฟานีในเดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2562  รอยเตอร์
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พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เม่ือพายลุกูใหญ่ท่ีสดุลกูหนึง่ในรอบหลายปี
พดัถลม่รัฐท่ียากไร้ท่ีสดุแหง่หนึง่ของอินเดีย พายไุซโคลนเขตร้อนฟานี
สร้างความหายนะบริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังของอินเดียเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ก่อนจะเคลื่อนตวัไปยงับงักลาเทศ 

จากการยกเลกิเท่ียวบนิและบริการเดนิรถไฟท่ีหยดุชะงกัลง เจ้า
หน้าท่ีของรัฐในรัฐโอริสสาทราบวา่ภารกิจเคลื่อนย้ายประชาชนไปยงั
พืน้ท่ีปลอดภยัจะเป็นเร่ืองท้าทาย แตเ่จ้าหน้าท่ีเหลา่นัน้ก็เผชิญกบั
สถานการณ์อยา่งสู้ไมถ่อย

เจ้าหน้าท่ีรัฐโอริสสาระดมอาสาสมคัร 43,000 คนและคนงาน 
ฉกุเฉินเกือบ 1,000 คน แจ้งเตือนชมุชนผา่นโฆษณาทางโทรทศัน์ 
ไซเรนชายฝ่ัง รถบสั เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และระบบกระจายเสียงตาม
สาย โดยใช้การประกาศเตือนด้วยภาษาท่ีเข้าใจงา่ยและชดัเจนวา่ 
"พายไุซโคลนก�าลงัมา ไปท่ีพืน้ท่ีหลบภยั" รวมทัง้สง่ข้อความ 2.6 ล้าน
ข้อความ ตามรายงานจากหนงัสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ 

รัฐบาลรัฐโอริสสาประสบความส�าเร็จในการอพยพประชากร 1.2 
ล้านคนตามการคาดการณ์ โดยมีจ�านวนผู้ เสียชีวิตอยูท่ี่ 64 ราย

"น้อยคนท่ีจะคาดหวงัในประสทิธิภาพจากองค์กรประเภทนี"้ นายอภิ
จิตร สงิห์ อดีตนายทหารเรือและหวัหน้าโครงการริเร่ิมนโยบายทางทะเล
ของมลูนิธิออปเซอร์เวอร์ รีเสร์ิช ฟาวน์เดชนั ซึง่เป็นองค์กรวิจยั กลา่วกบั 
เดอะนิวยอร์กไทมส์ "น่ีเป็นความส�าเร็จครัง้ส�าคญั" 

บงักลาเทศอพยพประชาชนกวา่ 1 ล้านคนไปยงัพืน้ท่ีหลบภยัได้ 
เชน่กนั

เม่ือสองทศวรรษท่ีแล้ว พายไุซโคลนขนาดใหญ่พดัถลม่ภมิูภาค
เดียวกนั ท�าลายหมูบ้่านจนสิน้ซาก และคร่าชีวิตคนนบัพนั หลงัพายุ
สงบ มีการพบร่างผู้ เสียชีวิตหา่งออกไปจากจดุท่ีอยูอ่าศยัหลายไมล์ 
ตามรายงานของ ไทมส์ 

การท�าลายล้างอยา่งราบคาบและภาพเหลา่นัน้ยงัฝังอยูใ่นความ
ทรงจ�าของเจ้าหน้าท่ีรัฐโอริสสามาโดยตลอด

"เรามีความมุง่มัน่อยา่งจริงจงัในเร่ืองนี ้จะต้องไมมี่การสญูเสียชีวิต
อีก" นายพิษณภุาดา เศรษฐี เจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภยัพิเศษของรัฐ
โอริสสา ซึง่ดแูลปฏิบตักิารอพยพผู้คนเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
กลา่วกบั ไทมส์ "น่ีไมใ่ชก่ารท�างานแคห่นึง่วนัหรือหนึง่เดือน แตเ่ป็นการ
ท�างานเป็นเวลา 20 ปี"

หลงัจากเกิดพายไุซโคลนครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าท่ีของ
อินเดียก็ได้สร้างพืน้ท่ีหลบพายไุซโคลนนบัร้อยแหง่ขึน้ตลอดแนวชายฝ่ัง 
ซึง่ยงัคงยืนหยดัฝ่ากาลเวลาและพายมุาจนถงึปัจจบุนั

"รัฐบาลมกัจะท�างานไมถ่กูในกรณีเชน่นี ้แตก่ารระดมก�าลงัทัง้หมด
คอ่นข้างนา่ประทบัใจ" นายสงิห์ อดีตนายทหารเรือกลา่วกบั เดอะ
นิวยอร์กไทมส์ "การอพยพผู้คนเป็นล้านคนภายในสามหรือสี่วนั พร้อม
ทัง้การหาท่ีหลบภยัและอาหารให้ผู้คนเหลา่นัน้ เป็นความส�าเร็จท่ีย่ิง
ใหญ่ท่ีท�าได้ในเวลาอนัสัน้"

รัฐโอริสสามีระบบประชาสมัพนัธ์ชมุชนส�าหรับแจ้งเตือนประชาชน 
และเครือขา่ยพืน้ท่ีหลบพายไุซโคลน 450 แหง่ แตล่ะแหง่มีคณะ
กรรมการบ�ารุงรักษาซึง่เป็นเยาวชนท่ีได้รับการฝึกอบรมการค้นหาและ
กู้ภยั การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการเตือนภยัไซโคลน ตามท่ีนายดี
ปัก สงิห์ หวัหน้าผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการความเสี่ยงจากภยัพิบตัขิอง
ธนาคารโลกระบ ุนายสงิห์กลา่ววา่ธนาคารโลกชว่ยสร้างข้อมลูขา่วกรอง

เพ่ือด�าเนินการเตือนลว่งหน้าไปทัว่พืน้ท่ี ระบบดงักลา่วมีการใช้งานใน
รัฐโอริสสาในชว่ง 12 ปีท่ีผา่นมา

เน่ืองจากต�าแหนง่ท่ีตัง้ท่ีสุม่เสี่ยง ท�าให้รัฐโอริสสาต้องประสบกบั
วฏัจกัรพายทุกุสองปี นายดีปัก สงิห์ กลา่ว ดงันัน้ ย่ิงมีภยัพิบตัมิาก ก็
หมายความวา่รัฐบาลของรัฐโอริสสาจะย่ิงมีโอกาสมากขึน้ในการเรียน
รู้และปรับปรุงระบบเตือนภยัลว่งหน้า ขณะท่ีชมุชนมุง่มัน่ท�าให้การเสีย
ชีวิตเป็นศนูย์ในชว่งท่ีเกิดพายดุงักลา่ว 

"พายไุซโคลนหรือสนึามิขนาดเลก็ทกุครัง้ได้สอนวิธีการรับมือกบัครัง้
ท่ีใหญ่ขึน้" นายกริชาน คมูาร์ เจ้าหน้าท่ีในเขตกอร์ทาของรัฐบาลรัฐโอริส 
สากลา่วกบั เดอะนิวยอร์กไทมส์ โดยระบวุา่ การอพยพผู้คนท่ีประสบ
ความส�าเร็จของรัฐบาลเมืองนีใ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีสว่น
ส�าคญัมาจากการสัง่สมความรู้ "หากคณุไมเ่รียนรู้จากประสบการณ์ใน
อดีต คณุก็จะจมอยูใ่ต้น�า้"  o

เดก็ผู้หญงิคนหน่ึงในเมอืงปูรีทางตะวนัออกของรัฐโอริสสา ประเทศอนิเดยี น�าสมุด

หนังสือออกมาผึง่แดดหลงัจากพายุไซโคลนเขตร้อนฟานีผ่านพ้นไปในเดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2562  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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การตอบโต้

จีน

ทางทะเลประเทศต่าง ๆ เพ่ิมความ
รว่มมือในการตัดทอนการขยายดิน
แดนของสาธารณรฐัประชาชนจีน
และภัยคุกคามต่ออ�านาจอธิปไตย

ดร.	โมฮัน	มาลิก

กับความทะเยอทะยาน

ภาพประกอบโดยฟอรัม
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พล.ร.อ. ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก ให้การในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2562 วา่ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าควบคมุทะเลจีนใต้อยา่ง
มีประสทิธิผลผา่นการขยายก�าลงัทหารในภมิูภาค ซึง่รวมถงึฐานทพับน
เกาะลบัและการก่อสร้างเกาะเทียม พล.ร.อ. เดวิดสนั กลา่วกบัคณะ
กรรมาธิการทางทหารของวฒิุสภาสหรัฐฯ วา่ "โดยสรุปแล้ว ขณะนีจี้น
สามารถควบคมุทะเลจีนใต้ได้ในทกุสถานการณ์ท่ีเว้นวา่งสงครามกบั
สหรัฐฯ

ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา กองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนจีนยงัคงท�างานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของนาย
สี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน ในการฟืน้ฟ ู"สทิธิอนัชอบธรรมและสทิธิตาม
ประวตัศิาสตร์ของจีนในฐานะมหาอ�านาจทางทะเลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ"

ในขณะท่ีกองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนจีนก�าลงัจดั
ก�าลงัทางทหารเข้าประจ�าการบนเกาะท่ีเรียกวา่เกาะแหง่แรกของหมู่
เกาะส�าคญัท่ีย่ืนออกมาจากชายฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ของทวีปเอเชียตะวนั
ออก และรวมถงึพืน้ท่ีท่ีทอดยาวข้ามทะเลจีนใต้ รัฐบาลจีนก็ก�าลงัเข้า
ซือ้รัฐท่ีเป็นเกาะเลก็ ๆ ในหมูเ่กาะยทุธศาสตร์แหง่ท่ีสองท่ีทอดยาว
จากญ่ีปุ่ นผา่นเกาะมาเรียนาและไมโครนีเซียในมหาสมทุรแปซฟิิก ซึง่
ภายใน พ.ศ. 2563 คาดวา่จีนจะมีกองเรือและเรือด�าน�า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก โดยเกือบสองในสามของทา่เรือหลกั 50 แหง่ทัว่โลกเป็นของจีน
หรือรับการลงทนุบางสว่นจากจีน จีนยงัคงด�าเนินการซือ้ฐานทพัเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถนอกชายฝ่ังเพ่ือจดุประสงค์เชิงพาณิชย์และ
เชิงยทุธศาสตร์ โดยจดัก�าลงัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเอกชน กอง
ก�าลงัพลเรือน และจดัหาอาวธุให้กบัประเทศตา่ง ๆ ท่ีตัง้อยูต่ามแนว
ยทุธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือและจดุเช่ือมตอ่ทางทะเล

การค้นหาทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือเป็นเชือ้เพลงิให้แก่อตุสาหกรรม
และการเตบิโตทางเศรษฐกิจในประเทศ ค้นหาตลาดตา่งประเทศเพ่ือ
ถ่ายเทสนิค้าท่ีผลติ และค้นหาฐานกระจายก�าลงัพลเพ่ือเข้าถงึและ
ป้องกนั ซึง่ทัง้สองจดุประสงค์นีเ้ป็นแรงผลกัดนัชัน้ดีส�าหรับยทุธศาสตร์
ทางทะเลท่ีก�าลงัพฒันาของรัฐบาลจีน ไมมี่อ�านาจอ่ืนใดเทียบได้กบั
ความทะเยอทะยานอนัย่ิงใหญ่ของจีนอีกแล้ว โดยการอ้างสทิธ์ิเกือบ

ร้อยละ 90 ของทะเลจีนใต้และ
ทรัพยากรวา่เป็นของตนแตเ่พียงผู้
เดียวนีอ้าจเป็นเพียงจดุเร่ิมต้น ขณะ
นี ้จีนอ้างตนวา่เป็น "รัฐใกล้อาร์กตกิ" 
และอธิบายถงึทรัพยากรของอาร์กตกิ
วา่เป็น "สาธารณประโยชน์ของ
มนษุยชาต"ิ ซึง่ต้องแบง่ปันกนั

ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทรของจนี
ยทุธศาสตร์ทางทะเลของจีนเป็นองค์ประกอบส�าคญัของแผนหนึง่แถบ
หนึง่เส้นทางอนัเป็นเอกลกัษณ์ของนายสี ซึง่ได้รับแรงบนัดาลใจจาก 
เซอร์ ฮาลฟอร์ด แมคคนิเดอร์ นกัคดิด้านภมิูรัฐศาสตร์ในศตวรรษท่ี 19 
และนายอลัเฟรด เทเยอร์ มาฮาน นกัยทุธศาสตร์ทางทะเล โครงการ
หนึง่แถบหนึง่เส้นทางก่อเกิดเป็นเส้นทางการขนสง่ทางบกและการค้า
ทัว่ทัง้มหาทวีปยเูรเซีย รวมทัง้พฒันาเครือขา่ยทา่เรือริมทะเลเพ่ือรักษา
ความปลอดภยัในการควบคมุทรัพยากรและตลาด โดยเครือขา่ยทาง
ทะเลนีถื้อเป็นจดุสงูสดุของยทุธศาสตร์สองมหาสมทุรของกองทพัเรือก
องทพัปลดปลอ่ยประชาชนจีน

จีนพยายามครอบครองมหาสมทุรแปซฟิิกและกลายเป็น
มหาอ�านาจครองมหาสมทุรอินเดีย เชน่ นายหย่ิน จวั พล.ร.ต. ผู้
เกษียณแล้ว ได้เรียกร้องให้สร้าง "เรือบรรทกุเคร่ืองบนิอยา่งน้อยห้า
ถงึหกล�า" เพ่ือคงไว้ซึง่ "กองเรือบรรทกุเคร่ืองบนิสองกองในมหาสมทุร
แปซฟิิกตะวนัตกและอีกสองกองในมหาสมทุรอินเดีย" 

ส�าหรับรัฐบาลจีนแล้ว เส้นทางรถไฟและทอ่สง่น�า้มนัระหวา่งซนิ
เจียงกบักวาดาร์ รวมถงึเส้นทางรถไฟและทอ่สง่น�า้มนัระหวา่งคนุหมิง 
กบัเจาะพย ูถือเป็นเส้นเลือดท่ีส�าคญัท่ีสดุสองสายของโครงการหนึง่
แถบหนึง่เส้นทาง เพ่ือให้สามารถเข้าถงึมหาสมทุรอินเดียและชว่ยให้
รัฐบาลจีนหมดกงัวลเร่ืองความเสี่ยงเก่ียวกบัการเคลื่อนย้ายการค้า
และทรัพยากรพลงังานผา่นชอ่งแคบมะละกา ภายใต้หลกักลาโหมทาง
โพ้นทะเลของจีน นกัยทุธศาสตร์หลายคนของกองทพัเรือกองทพัปลด
ปลอ่ยประชาชนจีนมองวา่ ปากีสถานและพมา่เป็น "ชายฝ่ังตะวนัตก

เรือของกองทพัเรืออนิเดยี ญีปุ่่น 

ฟิลปิปินส์ และสหรัฐฯ แล่นเป็น

ขบวนเมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 

2562 เครือข่ายความมัน่คง

พหุภาคใีหม่ก�าลงัก่อตวัเพือ่ปกป้อง

อนิโดแปซิฟิกทีเ่สรีและเปิดกว้าง

รอยเตอร์
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ของจีน" เพ่ือปกปิดชอ่งโหวเ่ชิงยทุธศาสตร์ในชอ่งแคบมะละกา
นอกจากนี ้รัฐบาลจีนก�าลงัสร้างกองก�าลงัส�ารวจทางทะเล โดย

มีเป้าหมายในการตอ่สู้และปฏิบตักิารสงครามสะเทินน�า้สะเทินบกท่ี
หา่งไกลจากชายฝ่ังของตน เหน็ได้ชดัวา่ รัฐบาลจีนต้องการสง่สารวา่
ประเทศตา่ง ๆ ในเส้นทางทางทะเลท่ีได้รับข้อเสนอควรหนัมาเข้ากบัจีน 
โดยให้ค�ามัน่วา่จะมีเครือขา่ยทา่เรือ ทางรถไฟ และเมืองชายฝ่ังท่ีเช่ือม
โยงจีนกบัเอเชีย แอฟริกา และยโุรป เพ่ือการเตบิโตทางเศรษฐกิจและ
ความมัน่คงทางทหาร อีกทัง้จีนจะไมย่อมทนตอ่การคดัค้านใด ๆ ใน
การขยายอิทธิพลของรัฐบาลจีน

ออสเตรเลยี: การขยายพนัธมติรด้านความมัน่คง
ออสเตรเลียแสดงความกงัวลเร่ืองท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน "วางกบั

ดกัหน้ีต่อประเทศเลก็ ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกดว้ยโครงการ "ข่ีชา้ง

จบัตัก๊แตน" รัฐบาลออสเตรเลียด�าเนินขั้นตอนเพ่ือใหไ้ดสิ้ทธ์ิเหนือ

รัฐบาลจีนในการสร้างสายเคเบิลใยแกว้น�าแสงจากหมู่เกาะโซโลมอน

ไปยงัปาปัวนิวกินีและออสเตรเลีย อีกทั้งยงัสร้างฐานทพัเรือในปาปัว

นิวกินี วานูอาตู และท่ีค่ายแบลก็ร็อกในฟิจิ ออสเตรเลียไดเ้พ่ิมความช่วย

เหลือและการมีส่วนร่วมทางการทูตกบัประเทศในหมู่เกาะดงักล่าว โดย

จดัสรรเงินกูโ้ครงสร้างพ้ืนฐานและเงินทุนสนบัสนุนจ�านวน 2.18 พนั

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.5 หม่ืนลา้นบาท) โดยออสเตรเลียและ

สหรัฐฯ ก�าลงัร่วมกนัสร้างฐานทพัเรือมานสัในปาปัวนิวกินี ความร่วม

มือทางทะเล (ผา่นการซอ้มรบและลาดตระเวนร่วมทางเรือ) กบัฝร่ังเศส 

อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจกัร และเวยีดนาม ก็

เพิม่ข้ึนเช่นกนั

สหภาพยุโรป: ต่อต้านการเช่ือมโยงของจนี
การขยายตวัทางทะเลและความพยายามท่ีจะสร้างอาณาจกัรของ 

"เศรษฐกิจท่ีลอ้มรอบดว้ยเอกสิทธ์ิ" ของจีนก�าลงัน�าอดีตกองทพัเรือ

แห่งจกัรวรรดิยโุรปอยา่งฝร่ังเศสและองักฤษกลบัสู่เอเชีย เพ่ือปกป้อง

กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคร้ังน้ี ดว้ยการสนบัสนุน

จากอดีตอาณานิคมของประเทศเหล่านั้น (ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย 

และเวยีดนาม) ใน พ.ศ. 2561 เอกอคัรราชทูตสหภาพยโุรปจ�านวน 

ตวัเลอืก

แผนหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทางของจีน

ทีด่กีว่า

หญงิชาวปาปัวนิวกนีิสวมกอดนายสกอ็ตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรี

ออสเตรเลยี ในพธีิเปิดอาคารหลงัใหม่ทีม่หาวทิยาลยัปาปัวนิวกนีิ โดยประเทศ

ดงักล่าวได้รับการสนับสนุนจากออสเตรเลยี หลงัจากเวทปีระชุมความร่วม

มอืทางเศรษฐกจิเอเชียแปซิฟิกในเมอืงพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกนีิ ใน

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2561  รอยเตอร์

ความพ่ายแพ้ของ 
แผนหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง

1. เซียร์ราลีโอน: โครงการสนามบินถกูยกเลิก

2. ฮงัการีและเซอร์เบีย:รถไฟความเร็วสูงตกอยูใ่นความไม่แน่นอน

3. มอนเตเนโกร: เสน้ทางสู่เซอร์เบียไม่แลว้เสร็จ

4. จิบูตี: สนามบินจากทุนจีนท่ีสูญเปล่า

5. เคนยา: จีนระงบัการก่อสร้างทางรถไฟแอฟริกาตะวนัออกในไนโรบี

6. แทนซาเนีย: ท่าเรือบากาโมโยตอ้งเจรจาต่อรองใหม่

7. ซิมบบัเว: จีนผดิค�าพดูเร่ืองการมอบทุนโครงการพลงังานแสงอาทิตย์

8. คาซคัสถาน: การก่อสร้างรถไฟรางเบามูลค่า 2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 6.5 หม่ืนลา้นบาท) ไดห้ยดุลง

9. คีร์กีซสถาน: การเปล่ียนเสน้ทางทางรถไฟระหวา่งจีนกบัอุซเบกิ 

สถาน
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กลลวงกบัดกัการลงทุนของจนี
เน่ืองจากการมีบทบาทใหมท่ี่ส�าคญัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัภมิูรัฐศาสตร์ของ
หว่งโซอ่ปุทาน ท�าให้ประเทศใหญ่ ๆ ก�าลงัแยง่ชิงอิทธิพลเหนือตลาด
อตุสาหกรรม เทคโนโลยี และการพาณิชย์ท่ีส�าคญัทัว่อินโดแปซฟิิก 
ในทางการค้าและการพาณิชย์ ประเทศสว่นใหญ่ไมเ่ลือกเข้าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ แตจ่ะเข้ากบัทกุฝ่าย ส�าหรับประเทศท่ีต้องการสร้างโรงงาน 
โรงเรียน ถนน และทา่เรือ ตามท่ีประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมแ่ละประเทศ
ก�าลงัพฒันาสว่นใหญ่ท�า เงินทนุและข้อเสนอด้านวิศวกรรมของจีน
ก�าลงัเป็นสิง่ลอ่ใจ ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจของจีนยงัเปิดโอกาสแก่
ประเทศเลก็ ๆ ให้มีบาทบาททางอ�านาจท่ีส�าคญัตอ่กนัเพ่ือผลประโยชน์

27 จาก 28 รายในกรุงปักก่ิง ยกเวน้จากฮงัการี ไดป้ระณามวา่ แผน

หน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทางไม่สอดคลอ้งกบั "มาตรฐานสากลเก่ียวกบัสภาพ

แวดลอ้มหรือแรงงาน" ขดัขวางการคา้เสรีและไม่เป็นธรรม รวมทั้งสร้าง

ความไดเ้ปรียบท่ีไม่เป็นธรรมใหแ้ก่รัฐวสิาหกิจของจีน สหภาพยโุรป

เห็นวา่รัฐบาลจีนก�าลงัด�าเนินการยทุธศาสตร์ "แบ่งแยกและครอบง�า" ดงั

ท่ีเห็นไดจ้ากสหภาพ 16+1 ซ่ึงน�าโดยจีน (การประชุมสุดยอดระหวา่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนกบัประเทศในยโุรปกลางและยโุรปตะวนั

ออก เช่น สาธารณรัฐเชก็ ฮงัการี และเซอร์เบีย) ซ่ึงท�าใหค้วามแน่นแฟ้น

ของสหภาพยโุรปและความเป็นเอกภาพในภมิูภาคอ่อนแอลง รัฐบาล

จีนประสบความส�าเร็จในการล่อลวงประเทศขนาดเลก็ในยโุรปใตแ้ละ

ยโุรปกลาง (เช่น ออสเตรีย กรีซ ฮงัการี อิตาลี โปรตุเกส และเซอร์เบีย) 

เขา้สู่วงโคจรของแผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทาง ซ่ึงกระตุน้ใหส้หภาพยโุรป

เรียกร้องการยนืหยดัต่อตา้นจีนมากยิง่ข้ึน เพ่ือรับมือกบัความกงัวลท่ีมา

พร้อมกบัการคา้ เทคโนโลย ีและกลยทุธ์ทางภมิูศาสตร์ ในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2562 เป็นคร้ังแรกท่ีสหภาพยโุรปตราหนา้จีนวา่เป็น "คู่แข่งทาง

เศรษฐกิจ" และ "ศตัรูตวัยงท่ีส่งเสริมรูปแบบการปกครองทางเลือก" โดย

สหภาพยโุรปไดเ้สนอแผนการเช่ือมโยงท่ีย ัง่ยนืระหวา่งยโุรปกบัเอเชีย

มูลค่า 3 แสนลา้นยโูร (ประมาณ 10 ลา้นลา้นบาท) ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 

ถึง พ.ศ. 2570 ส�าหรับนกัลงทุนเพ่ือโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน

อนิเดยี:ท�ำอย่ำงตะวนัออก มองอย่ำงตะวนัตก น�ำมำซ่ึง 
แผนกำรเตบิโตทีม่ัน่คง
อินเดียศตัรูเก่าแก่ในเอเชียของจีน เป็นประเทศใหญ่เพียงประเทศเดียว

ท่ีคว �า่บาตรเวทีประชุมแผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทางของจีนเม่ือเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และอีกคร้ังเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดย

รัฐบาลอินเดียเบาใจท่ีความกงัวลเร่ิมแรกของอินเดียหลายประการเก่ียว

กบัความอยูร่อดและความยัง่ยนืของโครงการหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทางไม่

เพียงไดรั้บการพิสูจน ์แต่ยงัเกิดเสียงวพิากษว์จิารณ์จากประเทศอ่ืน ๆ 

อีกดว้ย ซ่ึงหลายประเทศ เช่น พม่า มาเลเซีย มลัดีฟส์ ปากีสถาน เซียร์

ราลีโอน ศรีลงักา และไทย ไดย้กเลิกหรือต่อรองสญัญาใหม่กบับริษทั

จีนในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากรัฐบาลจีนปฏิเสธท่ีจะตอบขอ้

กงัวลของอินเดียเก่ียวกบัระเบียงเศรษฐกิจระหวา่งจีนกบัปากีสถาน ซ่ึง

ผา่นดินแดนท่ีมีขอ้พิพาทอยา่งแคชเมียร์ และถกูมองวา่เป็นบ่อนท�าลาย

อ�านาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของอินเดีย รัฐบาลอินเดียจึง

ยงัคงยนืหยดัต่อตา้นระเบียงเศรษฐกิจระหวา่งจีนกบัปากีสถาน อยา่งไร

กต็าม อินเดียสนบัสนุนระเบียงเศรษฐกิจระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก

ท่ีเช่ือมต่ออินเดียกบัพม่าและไทย (ผา่นทางหลวงสายอินเดีย-เมียนมาร์-

ไทย โครงการขนส่งมวลชนต่อเน่ืองหลายรูปแบบคาลาดาน และท่าเรือ

ในบงักลาเทศและพม่า) ในดา้นตะวนัตก อินเดียสร้างระเบียงการคา้และ

การขนส่ง (ทางรถไฟและท่าเรือ) กบัอฟักานิสถานผา่นทางชาบาฮาร์ใน

อิหร่าน มีรายงานวา่ อินเดียไดทุ่้มทุนใหสิ้นเช่ือและเงินช่วยเหลือจ�านวน 

2.5 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐถึง 3 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 

7.5 ลา้นลา้นบาทถึง 9 ลา้นลา้นบาท) แก่ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีไกลออก

ไปในแอฟริกาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมอบวสิยัทศันท์างเลือก

ใหเ้ครือข่ายท่าเรือริมทะเลของจีนดว้ยโครงการความมัน่คงและการเจริญ

ที่มา: ดร. โมฮนั มาลกิ

10. ปากีสถาน:การเจรจาต่อรองใหม่ส�าหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ระหวา่งจีนกบัปากีสถาน เพ่ือหลีกเล่ียงกบัดกัหน้ี

11. ปากีสถาน: จีนถอนตวัออกจากโครงการเข่ือนไดอาเมอร์บาชา

12. ศรีลงักาและมลัดีฟส์: เสียสเถียรภาพจากหน้ี

13. ศรีลงักา:  ท่าเรือฮมับนัโตตาตกเป็นของผูป้ระกอบการชาวจีน 

14. เนปาล: สญัญาโครงการไฟฟ้าพลงัน�้าบูดีกานดากีถกูยกเลิก

15. บงักลาเทศ: ส่งมอบโครงการท่าเรือใหญ่ี้ปุ่นเน่ืองจากการทุจริต  
จากจีน

16. พม่า: ปรับลดโครงการท่าเรือเจาะพยลูง 7.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 2.2 แสนลา้นบาท)

17. พม่า:ยกเลิกโรงกลัน่น�้ามนัทวาย

18. ไทย: ความล่าชา้อยา่งต่อเน่ืองของโครงการรถไฟความเร็วสูง

19. มาเลเซีย: ประเมินมูลค่าโครงการต่าง ๆ ใหม่ ซ่ึงรวมเป็น 2.3 หม่ืน
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.9 ลา้นลา้นบาท)

อ่านต่อท่ีหนา้ 22
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ของแตล่ะรัฐอีกด้วย ส�าหรับประเทศท่ีมีความขดัแย้งด้วยระบอบ
เผดจ็การซึง่ไมส่ามารถรับเงินทนุจากสถาบนัการเงินทัว่โลก การชว่ย
เหลือและการลงทนุจากจีนคือทางออก

การหลอมรวมหนว่ยงานรัฐและบรรษัทในระบอบเผดจ็การของจีน 
ชว่ยให้รัฐบาลจีนสามารถบริหารจดัการกองทนุในลกัษณะท่ีประเทศ
ประชาธิปไตยมกัท�าไมไ่ด้ รัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินสดจ�านวนมากของ
จีน ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารจีนและหนว่ยงานรัฐบาลอ่ืน ๆ 
สามารถเลีย่งปัญหาด้านสิง่แวดล้อม แรงงานและสทิธิมนษุยชน รวม
ทัง้บรรทดัฐานสากลอ่ืน ๆ ซึง่แม้มีเจตนาดี แตม่กัยืดเวลาการก่อสร้าง
และเพ่ิมต้นทนุ หนงัสอืพิมพ์ เซาธ์ไชน่ามอร์น่ิงโพสต์ รายงานเม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 วา่ ผู้ประกอบการจีนลงทนุมากกวา่ 9 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.7 ล้านล้านบาท) ในประเทศท่ีอยูใ่นแผน
หนึง่แถบหนึง่เส้นทางระหวา่ง พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2561 เน่ืองด้วย
เอเชียและแอฟริกามีความต้องการด้านการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งมาก เป้าหมาย
ด้านการเช่ือมตอ่ของแผนหนึง่แถบหนึง่เส้น
ทางจงึดเูหมือนจะสอดคล้องกบัแผนการเช่ือม
ตอ่ในระดบัภมิูภาคเป็นอยา่งดี ส�านกัขา่วของ
รัฐอยา่งซนิหวัระบวุา่ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 
2562 วา่ จีนได้ลงนามข้อตกลงความร่วม
มือ 173 ฉบบักบั 125 ประเทศและองค์กร
ระหวา่งประเทศ 29 องค์กร

การทตูด้านโครงสร้างพืน้ฐานมีบทบาท
ตอ่จดุแข็งของจีน ขณะเดียวกนัก็ชว่ยให้จีน
ปรับทวีปยเูรเซียและก้าวไปสูเ่ป้าหมายการ
ท�าให้เงินหยวนเป็นสกลุเงินสากล โดยแทรก
ตวัในฐานะผู้ เฝ้าประตท่ีูหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ของ
เครือขา่ยโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ใหม่
ในภมิูภาคนี ้รัฐบาลจีนยงัหวงัท่ีจะลอ่ลวง
ประเทศตา่ง ๆ ให้เข้าสูว่งโคจรของจีนและ
คลายความเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯ ซึง่หาก
ด�าเนินแผนหนึง่แถบหนึง่เส้นทางส�าเร็จจะท�าให้จีนเข้าถงึทรัพยากร 
ชว่ยในการสง่ออกก�าลงัผลติสว่นเกินในอตุสาหกรรม และสร้างความ
มัน่คงตอ่การแสดงยทุธศาสตร์แนวหน้าเพ่ือแผพ่ลงัอ�านาจ

ความเสียหายจากหลกัประกนั
แม้หลายประเทศท่ีมุง่สร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจก�าลงัเอนเอียงไปหา
รัฐบาลจีน แตบ่างประเทศกลบัรู้สกึไมส่บายใจมากขึน้กบัสิง่ท่ีมองวา่
เป็น "การทตูในยคุอาณานิคมใหม"่ ของรัฐบาลจีน ซึง่มกัลงเอยด้วยการ
เป็นหนี ้หนงัสือรับสภาพหนี ้และการลวงให้ตดิกบัดกัเชิงยทุธศาสตร์ใน
รูปแบบการครอบง�าของจีนในระยะยาว การแสวงหาทรัพยากร ตลาด 
ฐานทพั และลทัธิพาณิชยนิยมในตา่งประเทศของจีนในขณะนี ้ก่อให้
เกิดการคดัค้านรุนแรงตอ่อ�านาจอธิปไตยและอิสรภาพของประเทศ
ขนาดเลก็และออ่นแอในเอเชีย แอฟริกา รวมถงึลาตนิอเมริกา เชน่เดียว
กบัการแสวงหาอ�านาจด้านอตุสาหกรรมของยโุรปเพ่ือทรัพยากร ตลาด 
และฐานทพัท่ีน�าไปสูก่ารลา่อาณานิคมของเอเชีย แอฟริกา และลาตนิ 
อเมริกาชว่งศตวรรษท่ี 18 และ 19 บางโครงการในแผนหนึง่แถบหนึง่

เติบโตส�ำหรับทุกภมิูภำค โดยประกำศวำ่ "ควำมรับผดิชอบต่อสนัติภำพ 

ควำมเจริญรุ่งเรือง และควำมมัน่คงเป็นควำมรับผดิชอบของผูท่ี้อำศยัอยู่

ในมหำสมุทรอินเดีย" น่ีไม่ไดเ้ป็นเพียงกำรโตก้ลบัส�ำนวน "เอเชียเพ่ือ

ชำวเอเชีย" ของนำยสี แต่ยงัเป็นควำมพยำยำมท่ีจะร้ือฟ้ืนเสน้ทำงกำร

คำ้โบรำณของอินเดียและกำรเช่ือมโยงทำงวฒันธรรมทัว่ทั้งภมิูภำค

มหำสมุทรอินเดียอีกดว้ย ส่วนดำ้นกำรทหำร เครือข่ำยทำงทะเลของ

รัฐบำลจีนไดก้ระตุน้ใหก้องทพัเรืออินเดียเปิดเผยยทุธศำสตร์สำมง่ำม 

ไดแ้ก่ กำรเสริมก�ำลงักำรป้องกนัในมหำสมุทรอินเดียโดยไดรั้บสิทธิ

พิเศษในกำรเขำ้ถึงฐำนในอินโดนีเซีย อิหร่ำน มำดำกสักำร์ มอริเชียส 

โอมำน เรอนีูยง และเซเชลส์ กำรด�ำเนินกำรฝึกซอ้มร่วมทำงเรือในทะเล

ตะวนัออกและใตข้องจีน และกำรเร่ิมกำรขยำยก�ำลงัของกองทพัเรือ

ดว้ยควำมทะเยอทะยำน (จำกเรือประเภท 138 ไปจนถึง 212 ท่ีมีเรือ

บรรทุกเคร่ืองบิน 3 ล�ำและเรือด�ำน�้ำโจมตี 24 ล�ำภำยใน พ.ศ. 2573) 

ในขณะท่ีกองทพัเรือกองทพัปลดปล่อยประชำชนของจีนแล่นลงใต้

ไปยงัมหำสมุทรอินเดีย กองทพัเรือของอินเดียกก็�ำลงัมุ่งไปทำงตะวนั

ออกสู่มหำสมุทรแปซิฟิกมำกข้ึน เม่ือตอ้งเผชิญกำรแสดงตนท่ีขยำยตวั

เพิม่ข้ึนเร่ือย ๆ ของรัฐบำลจีนรอบอินเดีย อินเดียก�ำลงัเอนเอียงไปทำง

สหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนท่ีมีควำมคิดคลำ้ยกนัดว้ยท่ำทีเป็นก

ลำงโดยไม่มีกำรย ัว่ยตุ่อจีน

อนิโดนีเซีย: การเป็นศูนย์กลางทางทะเลระดบัโลก
ค�ำวจิำรณ์ของนำยมำฮำดีร์ โมฮำมดั ผูน้�ำมำเลเซียท่ีวำ่ แผนหน่ึงแถบ

หน่ึงเสน้ทำงของจีนเป็น "ลทัธิจกัรวรรดินิยมแบบใหม่" ควบคู่ไปกบัขอ้

พิพำททำงทะเลท่ียงัไม่ไดข้อ้ยติุในทะเลจีนใต ้จนเกิดกำรตกัเตือนทำง

ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แมว้ำ่นำยโจโก วโิดโด ผูน้�ำอินโดนีเซีย 

ไดพ้ยำยำมลดโครงกำรท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกจีนในกำรเลือกตั้งเม่ือ

เร็ว ๆ น้ี แต่เขำจะยงัคงยนืหยดัในกำรดึงดูดเงินทุนจีนเพ่ือกำรพฒันำ

ต่อไป ในขณะเดียวกนักเ็สริมกำรป้องกนัรอบหมู่เกำะนำตูนำเพ่ือต่อ

ตำ้นกำรรุกรำนและกำรประมงผดิกฎหมำยของจีนไปดว้ย โดยรัฐบำล

อินโดนีเซียไดเ้สนอแผนกำรท่ีจะท�ำใหอิ้นโดนีเซียเป็น "ศนูยก์ลำงทำง

ทะเลของโลก" เน่ืองดว้ยท่ีตั้งของประเทศซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของรัฐ

อินโดแปซิฟิกอยำ่งแทจ้ริง ในขณะท่ีจีนยงัคงขยำยกิจกำรทำงทะเลใน

มหำสมุทรอินเดียตะวนัออก ไตรภำคีทำงทะเลระหวำ่งอินโดนีเซีย 

ออสเตรเลีย และอินเดีย ท่ีก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2557 หลงัจำกกำรซอ้ม

รบทำงทะเลคร้ังแรกของกองทพัเรือกองทพัปลดปล่อยประชำชนจีนใน

ช่องแคบซุนดำ อำจมีบทบำทมำกข้ึนในฐำนะกลุ่มเคล่ือนไหว โดยควำม

กงัวลเก่ียวกบักำรขยำยตวัของกองทพัเรือกองทพัปลดปล่อยประชำชน

จีนไดผ้ลกัดนัใหรั้ฐบำลอินโดนีเซียและรัฐบำลอินเดียร่วมมือกบั

โครงกำรพฒันำท่ำเรือซำบงัแลว้ 

ญีปุ่่น: การขยายความร่วมมอืและระเบียงการเตบิโต
ระหว่างเอเชียและแอฟริกา
แมจ้ะมีกำรโฆษณำเกินจริงเก่ียวกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศของจีน 

แต่ญ่ีปุ่นกย็งัคงเป็นผูมี้บทบำทส�ำคญัในกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

และเป็นเจำ้หน้ีสำกลท่ีใหญ่กวำ่ ในกำรโตก้ลบัแผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้

ทำงของจีน ญ่ีปุ่นไดป้ระกำศขยำยควำมร่วมมือมูลค่ำ 2.1 แสนลำ้น

(ตวัเลือกท่ีดีกวา่แผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทางของจีน ต่อจากหนา้ 22)
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เส้นทางได้ตดัผา่นดนิแดนและนา่นน�า้ท่ีเป็นข้อพิพาท กลายเป็นบอ่น
ท�าลายบรูณภาพของดนิแดนและอธิปไตย

การพิจารณาทางภมิูรัฐศาสตร์ของจีนก็เพ่ือให้มีจดุยืนเชิง
ยทุธศาสตร์ในการขบัเคลื่อนโครงการโครงสร้างพืน้ฐานจ�านวนมาก 
ไมใ่ชเ่พ่ือเศรษฐกิจท่ีดี ด้วยเหตนีุ ้การด�าเนินการเหลา่นีจ้งึมกัจะล้ม
เหลวในการสร้างรายได้ หากแตเ่ป็น "โครงการข่ีช้างจบัตัก๊แตน" ท่ี
ท�าให้ประเทศเจ้าบ้านมีหนีส้นิอยา่งหนกัหนว่ง ย่ิงหนีส้นิมากขึน้เทา่ใด 
รัฐบาลจีนก็ย่ิงมีอ�านาจเจรจาตอ่รองกรรมสทิธ์ิผกูขาดหรือการเข้าถงึท่ี
ดนิ ทรัพยากร ทา่เรือ และสนามบนิมากขึน้เทา่นัน้

นอกจากนี ้รัฐวิสาหกิจของจีนยงักู้ เงินจากธนาคารแหง่ชาตจีิน
ด้วยสกลุเหรินหมินปีห้รือหยวน เพ่ือสร้างโครงการด้วยแรงงานและ
เทคโนโลยีของจีนในประเทศท่ีตัง้อยูใ่นจดุยทุธศาสตร์ด้วยเงินกู้ ใน
อตัราดอกเบีย้สงูถงึร้อยละ 4 ถงึร้อยละ 6 และหวงัให้ประเทศเจ้า

บ้านจา่ยเงินคืนเป็นดอลลาร์สหรัฐ โดยรัฐบาลจีนมกัจะมองหาท่ีมัน่ใน
ตา่งประเทศ (สญัญาเชา่ 50 ถงึ 99 ปี ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 
75 ถงึร้อยละ 85) เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ สนิทรัพย์ และประชาชน
ของจีนเอง รวมถงึการแผอ่�านาจในตา่งประเทศ อยา่งในกรณีของศรี
ลงักาและจิบตีู การครอบง�าทางเศรษฐกิจของจีนสง่ผลให้เกิดการสญู
เสียอ�านาจอธิปไตยเหนือสนิทรัพย์ทางยทุธศาสตร์ของประเทศเจ้า
บ้าน รวมถงึทา่เรือ สนามบนิ และโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญั เชน่ ยดีูจี 
บริษัทหนึง่ของจีน ควบคมุชายฝ่ังกมัพชูาเกือบร้อยละ 20 ในสญัญา
เชา่ 99 ปี ท�าให้นายกาเร็ธ อีแวนส์ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศของออสเตรเลีย กลา่วถงึกมัพชูาวา่เป็น "บริษัทในเครือของ

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 63 ลา้นลา้นบาท) ส�าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ีมีคุณภาพและมีอตัราดอกเบ้ียต�่ามาก (ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 เม่ือเทียบ

กบัอตัราดอกเบ้ียของจีนท่ีร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6) โดยเป็นการใหเ้งิน

สนบัสนุนผา่นธนาคารพฒันาเอเชีย ญ่ีปุ่นก�าลงัเพิม่การช่วยเหลือและ

การลงทุนในการสร้างระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออกถึงตะวนัตก นัน่

คือ จากเวยีดนามถึงพม่า เพ่ือแข่งขนักบัทางรถไฟสายสายเหนือถึงใต้

ของจีนซ่ึงทอดไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้หน่วยงาน

ความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่นก�าลงัใหเ้งินสนบัสนุนท่ีส�าคญั

แก่ท่าเรือในบงักลาเทศ พม่า จิบูตี เคนยา อินเดีย มาดากสัการ์ โมซมับิก 

และโอมาน ญ่ีปุ่นตั้งฐานทพัแรกในต่างประเทศหลงัสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 ในจิบูตี ซ่ึงเน่ินนานก่อนท่ีรัฐบาลจีนจะเร่ิมก�าหนดการแสดงตน

ในทะเลแดง นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นไดเ้ปิดตวัระเบียงเศรษฐกิจระหวา่ง

เอเชียกบัแอฟริกา รวมถึงการเป็นพนัธมิตรทางการคา้ขั้นสูงกบัอินเดีย 

อีกทั้งยงัเพิม่ความร่วมมือทางทะเลกบัออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลงักา และเวยีดนาม รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดย

ญ่ีปุ่นไดเ้สนอเรือลาดตระเวนมูลค่า 338 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

1.02 พนัลา้นบาท) ใหเ้วยีดนาม 6 ล�า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแพก็เกจ

ความช่วยเหลือมลูค่า 1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3 แสนลา้น

บาท) ของญ่ีปุ่น เพ่ือสนบัสนุน "ความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ทางทะเลของเวยีดนาม" และใหค้วามช่วยเหลือโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด

ใหญ่มูลค่า 8.66 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.5 ลา้นลา้นบาท) 

แก่ฟิลิปปินส์ในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ ส�าหรับพ้ืนท่ีชายฝ่ังท่ียงัไม่ไดพ้ฒันา

ของอินโดนีเซียนั้น นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ใหห้ลกั

ประกนัมูลค่า 640 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.9 หม่ืนลา้นบาท) 

นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นและรัฐบาลอินโดนีเซียไดต้กลงจดัตั้งเวทีประชุม

ความมัน่คงทางทะเลและการเจรจา 2+2 (รัฐมนตรีต่างประเทศและ

รัฐมนตรีกลาโหม) 

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น ต้อนรับนางอองซาน ซูจ ีผู้น�าพม่า ก่อน

การประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมอืลุ่มน�า้โขงกบัญีปุ่่นทีก่รุงโตเกยีว เมือ่เดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงนายอาเบะและนางซูจ ีรวมถงึผู้น�าอกีส่ีคนของประเทศ

ลุ่มแม่น�า้โขง ได้ตกลงร่วมมอืกนัในด้านการเช่ือมโยงและโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ี

คุณภาพในภูมภิาค  รอยเตอร์

อ่านต่อท่ีหนา้ 26อ่านต่อท่ีหนา้ 26

โครงการท่าเรือกรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา ได้รับเงนิสนับสนุนมูลค่า 1.4 พนัล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.2 แสนล้านบาท) จากจนี ซ่ึงปัจจุบันด�าเนินการโดยบริษทัที่

ควบคุมโดยสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยญีปุ่่นและอนิเดยีได้ร่วมมอืกนัพฒันาภาคส่วน

ท่าเรือโคลมัโบคู่แข่ง ซ่ึงศรีลงักาจะเป็นเจ้าของและควบคุมเอง และมเีงือ่นไขการกู้ยมืที่

เอือ้อ�านวยต่อประเทศเจ้าบ้านมากขึน้  เอเอฟพี/เกต็ต้ีอิมเมจ

(ต่อจาก ตวัเลือกท่ีดีกวา่แผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทางของจีน)
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ความกงัวลระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาติเก่ียวกบัแผนหน่ึง

แถบหน่ึงเสน้ทางของสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัคงเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง ในขณะท่ีจีนยงัคงผลกัดนัโครงการมูลค่าหลายพนัลา้น

ดอลลาร์ของนายสี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน ต่อไป เน่ืองจาก

หลายประเทศมีภาระหน้ีสินในการสร้างโครงการท่ีน่าสงสยั นกั

วเิคราะห์หลายคนเกรงวา่แผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทางอาจจะเป็น

เพียงแค่การวางแผนโดยพรรคคอมมิวนิสตจี์น เพื่อเป็นบ่อนท�าลาย

ความมัน่คงและสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจของระเบียบระหวา่ง

ประเทศ โครงการต่าง ๆ ยงัคงลม้เหลวอยา่งต่อเน่ืองจากเอเชีย

ตะวนัออกไปจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก และจากแอฟริกาตะวนัตกไป

จนถึงลาตินอเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โครงการหน่ึงแถบหน่ึง

เสน้ทางในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไม่ไดส้ร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเพิ่มความจงรักภกัดีทางการเมือง 

อนัท่ีจริง หลายโครงการไม่อาจด�าเนินอยูไ่ดด้ว้ยการเงินและเพิ่ม

ปัญหาหน้ีสินใหแ้ก่ประเทศท่ีก�าลงัพฒันา ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัมีการ

ขาดความเช่ือถือระหวา่งส่ิงท่ีจีนรับปากกบัส่ิงท่ีจีนมอบให ้ส่ิงท่ี

จีนอา้งวา่คือแรงจูงใจของตนและการกระท�าท่ีพิสูจนใ์หเ้ห็น ส่วน

ใหญ่โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงและความทะเยอทะยาน

ทางทหารของจีนมกัเป็นความส�าคญัอนัดบัตน้ ๆ โดยจีนไดรั้บ

ประโยชนสู์งสุดจากแผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทาง ส่วนประเทศเจา้

บา้นจะไดรั้บความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง

ความสูญเปล่ามูลค่าล้านล้านดอลลาร์ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจนี: 

แผนหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง

อิตาลี

อินเดีย

ศรีลงักา

ปากีสถาน

เติร์กเมนิสถาน

กรีซ

เนเธอร์แลนด์

อุซเบกิสถาน

คาซคัสถาน

อียปิต์

เคนยา

ทาจิกิสถาน

คีร์กีซสถาน

รัสเซีย

อิหร่าน

ฐานทพัเรือของจีน

แผนหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางทีย่ืน่เสนอ

แถบเศรษฐกิจ

เสน้ทางทางทะเล

     ท่าเรือท่อส่ง

น�้ามนัดิบ

ก๊าซธรรมชาติ

ยืน่เสนอแลว้/อยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้าง

จุดเข้าทางรถไฟ

ท่ีมีอยู่

ท่ีเสนอ

ฐานทพัสหรัฐฯ

ที่มา: เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลั
ที่มา: รอยเตอร์

ไนโรบี

มอสโก

อาเตอเรา

เบนู

อคัเทา

ดูชานเบ

ร็อตเตอร์ดมั

เวนิส

เอเธนส์

โคลมัโบ

โกลกาตา

โฮร์โกส

มหาสมทุร

อินเดีย



A

B

A

B

กลุ่มหมู่เกาะ 

ท่ีหน่ึง

กลุ่มหมู่เกาะท่ีสอง

ชิงเต่า
กองบญัชาการกองเรือทะเลเหนือ

หนิงปัว
กองบญัชาการกองเรือทะเลตะวนัออก

จ้านเจยีง
กองบญัชาการกองเรือทะเลใต้

ฟิลิปปินส์

ญ่ีปุ่น

จีน

อินโดนีเซีย

พม่า

มาเลเซีย

มองโกเลีย

เกาหลีเหนือ

เกาหลีใต้

พ
.ศ. 2

4
93

 - 

2
5

03 พ.ศ. 2555

พ
.ศ. 2

5
2

3
 - 

2
5

3
3

หมู่เกาะ

พาราเซล

หมู่เกาะสแปรตลี

การรุกคบืของจนี

สันดอน

สกาโบโรห์

หมู่เกาะปราตาส

เส้นประเก้าเส้นของจนี
จีนอา้งสิทธ์ิในเขตแดนทางทะเลท่ีคลุมเครือและ 
ไม่แน่ชดัในทะเลจีนใต ้โดยก�าหนดเขตดว้ยเสน้ขีด
กลางของเสน้รูปตวัยซ่ึูงเรียกวา่เสน้ประเกา้เสน้ พื้น 
ท่ีท่ีมีการถกเถียงประกอบดว้ยหมู่เกาะพาราเซล ส
แปรตลี และปราตาส และพ้ืนท่ีท่ีสร้างโดยมนุษย ์
เช่น สนัดอนสกาโบโรห์

สันดอนโทมสัทีส่อง

มาเลเซีย

บรูไน 

ฟิลิปปินส์

แนวปะการังมสิชีฟ

สันดอนเจมส์

สันดอน

สกาโบโรห์

พ.ศ
. 2

543 - 
2

553

พ.ศ. 2538เวยีดนาม

จีนบุก ทะเลจีนใต ้
เพือ่ใช้ประโยชน์ทางอ�านาจ

ฝร่ังเศสถอนตัวจากอินโดจนีของฝร่ังเศส

จีนครอบครองคร่ึงหน่ึงของหมู่เกาะพารา 
เซล (เวยีดนามใตบุ้กหมู่เกาะพาราเซล
เช่นกนั)

สหรัฐฯ ถอนตัวจากเวยีดนามใต้

จีนครอบครองหมู่เกาะพาราเซลทั้งหมด 
(ขบัไล่เวยีดนามใต)้

การล่มสลายของเวยีดนามใต้

บทบาทของโซเวยีตในเวยีดนามลดลง

จีนบุกหมู่เกาะสแปรตลี

จีนครอบครองพื้นท่ี 6 จุดในหมู่เกาะ  
สแปรตลี

สหรัฐฯ ถอนตัวจากฟิลปิปินส์

จีนครอบครองแนวปะการังมิสชีฟ

จีนบุกทางใตข้องทะเลจีนใต้

จีนยดึครองสนัดอนสกาโบโรห์อยา่ง 
เบด็เสร็จ

จีนเรียกคืนทะเลจีนใตค้ร้ังใหญ่

พ.ศ. 2493 - 
2503

พ.ศ. 2504 - 
2514

พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2523 - 
2533

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2543 - 
2553

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2557

ช่วงกลางปี พ.ศ. 
2523 - 2533

ที่มา: ดร. โมฮนั มาลกิ

ขอบเขตไหล่ทวปีท่ี

มาเลเซียอา้งสิทธ์ิเม่ือ 

พ.ศ. 2522

แนวปะการังจู่ป้ี

แนวปะการังกาเวน
แนวปะการัง

มิสชีฟเหนือ

แนวปะการัง

มิสชีฟใต้

แนวปะการังฮิวจ์

แนวปะการังจอห์นสัน

แนวปะการังเฟียรีครอส

แนวปะการัง

ฮิวจ์

เสน้ประเกา้เสน้

ฟิลิปปินส์ (คาลายนั) อา้งสิทธ์ิเหนือ
ด่านทหารชั้นนอกท่ีจีนครอบครอง

ด่านทหารชั้นนอกอ่ืน ๆ

ที่มา: ส�านกังานขา่วกรองกลาโหมเรื่อง "พลงัการทหารของจีน: การ
ปรับปรุงกองก�าลงัให้ทนัสมยัเพื่อตอ่สู้และชนะ" พ.ศ. 2

5
62

ปักกิง่

โอกนิาวา

จาการ์ตา

คุนหมงิ
ฝูโจว

นาโคกา
ต้าช่ิง

ไทเชิต

ซีอาน

เออคุตสค์

เจาะพยู
ทะเลจนีใต้

ทะเล 

จนีตะวนัออก

ทะเล

เหลอืง

มหาสมทุร

อินเดีย
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สหรัฐอเมริกา: การพฒันาอนิโดแปซิฟิกทีเ่สรีและเปิดกว้าง
ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติของสหรัฐฯ แสดงใหเ้ห็นวา่จีนเป็นรัฐต่อ

ตา้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ก�าจดัคู่แข่ง โดยมีเจา้หนา้ท่ีระดบั

สูงของตนออกมาเตือนประเทศต่าง ๆ ใหร้ะวงั "อ�านาจของจกัรวรรดิใหม่

ท่ีเสนอผลก�าไรระยะสั้น แต่เป็นภาระระยะยาว ... ซ่ึงท�าใหนึ้กถึงลทัธิ

อาณานิคมยโุรป" กลยทุธ์ระดบัภมิูภาคของสหรัฐอเมริกาไดเ้ปล่ียนจากการ

เป็นแกนส�าคญัหรือการปรับสมดุล เป็นยทุธศาสตร์อินโดแปซิฟิกท่ีเสรีและ

เปิดกวา้ง หลกัการถอ้ยทีถอ้ยอาศยัและความเท่าเทียมกนั ไม่ใช่เพ่ือผลก�าไร

ของบริษทัขา้มชาติ ถือเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนนโยบายระหวา่งสหรัฐอเมริกา

กบัจีน ในขณะท่ีโลกเปิดใหจี้นท�าธุรกิจ แต่จีนกลบัยงัปิดตนเองจากโลก

ภายนอกต่อไป โดยรัฐบาลจีนไม่อนุญาตใหมี้การลงทุนหรือมีส่วนร่วมจาก

ต่างประเทศในอุตสาหกรรมเชิงยทุธศาสตร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคญัท่ี

รัฐวสิาหกิจต่าง ๆ แสวงหาในประเทศอ่ืน ๆ 

ภายใตโ้ครงการโครงสร้างพ้ืนฐานระหวา่งสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย

และกฎหมายการใชป้ระโยชนก์ารลงทุนท่ีดีข้ึนเพ่ือการพฒันา พ.ศ. 2561 

สหรัฐอเมริกาไดจ้ดัตั้งสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศมูลค่า 6 หม่ืนลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 ลา้นลา้นบาท) เพ่ือปรับปรุงการลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานร่วม ซ่ึงวสิยัทศันท์างเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกท่ีระบุไว้

กบัญ่ีปุ่นและออสเตรเลียนั้น มีจุดประสงคเ์พ่ือตรวจสอบจีนจากการใช้

ประโยชนจ์ากเศรษฐกิจท่ีมีอยูเ่พ่ือเป็นบ่อนท�าลายประเทศประชาธิปไตย โดย

พระราชบญัญติัการสร้างความเช่ือมัน่อีกคร้ังในเอเชียของนายโดนลัด ์

ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดย้นืยนัถึงความเป็นพนัธมิตรเก่าแก่กบั

ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และฟิลิปปินส์ ในขณะเดียวกนักเ็รียกร้องให้

มีความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นยิง่ข้ึนกบัอินเดียและไตห้วนั ขณะท่ีการแข่งขนั

เชิงยทุธศาสตร์กบัรัฐบาลจีนทวคีวามรุนแรงข้ึน รัฐบาลสหรัฐฯ ไดเ้บน

ความสนใจไปยงัประเทศเกาะขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีหมู่เกาะแปซิฟิก โดยเปิด

ตวัโครงการรักษาความปลอดภยัทางทะเลแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ

วางแผนท่ีจะสร้างกองทพัเรือดว้ยเรือรูปแบบ 355 เพ่ือรักษาสมดุลอ�านาจ

ท่ีแขง็แกร่งเอาไว ้สงครามการคา้ ภาษี และเทคโนโลย ีจุดสนใจเร่ืองการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงของจีนในซินเจียงและท่ีอ่ืน ๆ การโจรกรรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา และการจารกรรมไซเบอร์ ลว้นพยายามรักษาแรงกดดนั

สูงสุดในหลาย ๆ จุดต่อจีนเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมและลดความทะเยอทะยาน

ของจีน

จีน" ตวัอยา่งของปากีสถานและเคนยาแสดงให้เหน็วา่ หนีส้นิท่ีเพ่ิม
ขึน้มกับงัคบัให้ประเทศตา่ง ๆ แสวงหาเงินชว่ยเหลือจากกองทนุการ
เงินระหวา่งประเทศเพ่ือช�าระเงินกู้จากจีน ซึง่สรุปได้วา่ พมา่ เคนยา 
มลัดีฟส์ มาเลเซีย มอนเตเนโกร ศรีลงักา และประเทศอ่ืน ๆ แสดง
ความไมพ่อใจกบัข้อตกลงท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่เป็นภาระให้กบัประเทศ
ของตนด้วยเงินกู้ดอกเบีย้สงูส�าหรับการซือ้ผลติภณัฑ์ บริการ และ
แรงงานของจีน แตก็่ไมไ่ด้บรรเทาการวา่งงาน การทจุริต หรือความ
เสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อม

นอกจากนี ้โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่และการครอบง�าทาง
เศรษฐกิจในประเทศเลก็ ๆ ของจีนยงัจ�ากดัการเลือกนโยบายตา่ง
ประเทศของลกูหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัประเดน็ตา่ง ๆ เชน่ ทะเลจีนใต้ 
ไต้หวนั ทิเบต คา่ยกกักนัชาวอยุกร์ูในซนิเจียง และการท�าการค้าท่ีไม่
เป็นธรรม เชน่ จากการกมุอ�านาจทางเศรษฐกิจเหนือกมัพชูาและกรีซ 
รัฐบาลจีนได้เข้ามามีอ�านาจยบัยัง้อยา่งมีประสทิธิผลเหนือปัญหา
เร่ืองข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และจดุยืนของสหภาพยโุรปในประเดน็
สทิธิมนษุยชนและการค้า โดยการครอบง�าทางเศรษฐกิจในประเทศ
เลก็ ๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของจีนสง่ผลให้เกิดความออ่นแอในการรวมกลุม่
และองค์กรในภมิูภาค ซึง่รวมถงึสหภาพยโุรป สมาคมประชาชาติ
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน และเวทีผู้น�าหมูเ่กาะ
แปซฟิิก การบีบบงัคบัทางเศรษฐกิจผา่นการควบคมุการเข้าถงึตลาด
ได้ท�าลายความสมัพนัธ์ทวิภาคีกบัอินเดีย ญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ และ
เกาหลีใต้ รวมถงึประเทศอ่ืน ๆ

นอกจากนี ้สิง่ท่ีเรียกวา่รูปแบบของจีนจะท�าลายระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเปราะบาง สง่เสริมการใช้อ�านาจและการทจุริต รวม
ถงึเทคโนโลยีการเฝ้าระวงัท่ีบัน่ทอนเสรีภาพอีกด้วย เงินกู้ ท่ีได้มา  
งา่ย ๆ จากจีนเป็นสิง่เสพตดิแก่อภิชนทจุริตในระบบเศรษฐกิจท่ีเปราะ
บางและมีระบบการเมืองไมส่มบรูณ์ โดยความกงัวลเก่ียวกบัการกมุ
อ�านาจของจีนท่ีมีเหนือเศรษฐกิจท้องถ่ินมกัจะสร้างแรงกดดนัตอ่การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ เส้นทางเศรษฐกิจท่ีขยายตวั
ของรัฐบาลจีนมกัท�าให้สถาบนัประชาธิปไตยออ่นแอ เอือ้ประโยชน์
ให้การเมืองท่ีบม่เพาะผู้ มีอิทธิพล แปรเปลี่ยนความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พลเรือนกบัทหาร และเพ่ิมการทจุริต ย่ิงไปกวา่นัน้ ปัจจยัจากจีน
กลายเป็นประเดน็ท่ีมีการแบง่ฝักแบง่ฝ่ายในชว่งการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองหรือการเลือกตัง้ทัว่ไป ดงัท่ีเหน็เม่ือเร็ว ๆ นีใ้น
พมา่ อินโดนีเซีย มลัดีฟส์ มาเลเซีย ปากีสถาน เซียร์ราลีโอน ศรีลงักา 
และซมิบบัเว

ซึง่ภาพลกัษณ์เชิงลบของรัฐบาลจีนก�าลงัเพ่ิมขึน้ควบคูไ่ป
กบัการมีสว่นร่วมท่ีเพ่ิมขึน้ของจีนในประเทศอ่ืน ๆ บทเรียนจาก
ประวตัศิาสตร์แสดงให้เหน็วา่ การพึง่พาทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความ
สิน้หวงั ในขณะท่ีประเทศขนาดเลก็และออ่นแอพยายามแสดงวา่
มีบทบาทอ�านาจท่ีย่ิงใหญ่ตอ่ประเทศอ่ืน ๆ ประเทศเหลา่นัน้มกัตก
เป็นเหย่ืออบุายและถกูแทรกแซงกิจการภายในจากอ�านาจภายนอก
ประเทศ สิง่ท่ีจีนกระท�าในเอเชียและแอฟริกาก�าลงัตอกย�า้สิง่ท่ี
มหาอ�านาจยโุรปเคยกระท�าตอ่จีนและประเทศอ่ืน ๆ ในชว่งเวลาของ
ความออ่นแอครัง้ศตวรรษท่ี 18 และ 19 โดยแผนหนึง่แถบหนึง่เส้น
ทางของนายสีดเูหมือนจะเปลี่ยนช่ือให้ดดีูท่ีสดุได้เป็น "หนึง่ฐานทพั
หนึง่เส้นทาง" และแยท่ี่สดุเป็น "หนึง่หนีห้นึง่เส้นทาง" ผลท่ีได้คือการก

ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติของ

สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจีนเป็นรัฐต่อต้าน

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์ก�าจัดคู่

แข่ง โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของตนออก

มาเตือนประเทศต่าง ๆ ให้ระวงั "อ�านาจ

ของจักรวรรดิใหม่ท่ีเสนอผลก�าไรระยะ

ส้ัน แต่เป็นภาระระยะยาว ...ซ่ึงท�าให้นึกถึง

ลทัธิอาณานิคมยโุรป"

ต่อจากหนา้ 23(ตวัเลือกท่ีดีกวา่แผนหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทางของจีน ต่อจากหนา้ 23)



27IPD FORUM

ลบัมาของลทัธิพาณิชยนิยม การกีดกนัการค้า สงครามการค้า และ
การแขง่ขนัสร้างฐานทพัท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัสงครามเยน็ เพ่ือให้ได้
หรือเข้าถงึฐานกระจายก�าลงัพลจากมหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตกไป
จนถงึมหาสมทุรอินเดียตะวนัตก

ยุทธศาสตร์การโต้กลบั
แม้วา่รัฐบาลจีนจะอ้างวา่ก�าลงัสร้างโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรับการ
เช่ือมตอ่เพ่ือสง่เสริม "ชมุชนแหง่โชคชะตาร่วมกนั" เพ่ือการเจริญ
เตบิโตและความเจริญรุ่งเรือง แตข่ณะนีก้ลบัเผชิญกบัการโต้กลบั
ส�าคญัไมเ่พียงจากอ�านาจขนาดเลก็และขนาดกลางตามเส้นทางของ
แผนหนึง่แถบหนึง่เส้นทางท่ีตัง้ใจไว้เทา่นัน้ แตย่งัมาจากสหภาพยโุรป 
อินเดีย ญ่ีปุ่ น และสหรัฐฯ อีกด้วย โดยหลายประเทศท่ีเข้าร่วมเวที
ประชมุหนึง่แถบหนึง่เส้นทางครัง้แรกใน พ.ศ. 2560 เลือกท่ีจะไม่
เข้าร่วมเวทีประชมุดงักลา่วครัง้ท่ีสองใน พ.ศ. 2562 ประเทศเหลา่
นีร้วมถงึอาร์เจนตนิา ฟิจิ โปแลนด์ มลัดีฟส์ สเปน ศรีลงักา ตรุกี และ
สหรัฐอเมริกา

เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่การวิพากษ์วิจารณ์แผนหนึง่แถบหนึง่
เส้นทางท่ีเพ่ิมมากขึน้ รัฐบาลจีนให้ค�ามัน่ในการแก้ไขแนวทางท่ีเวที
ประชมุครัง้ท่ีสองซึง่จดัขึน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยสง่
เสริมการลงทนุท่ีปราศจากการทจุริต ใสใ่จสิง่แวดล้อม และกิจการ
ท่ีโปร่งใส การตอ่ต้านโครงการแหง่ศตวรรษของนายสีไมไ่ด้จ�ากดัอยู่
เพียงในประเทศตะวนัตกหรือประเทศคูแ่ขง่ในเอเชียของจีนเทา่นัน้ 
แตย่งัแพร่กระจายไปยงัประเทศตา่ง ๆ เชน่ พมา่ มลัดีฟส์ มาเลเซีย 
เนปาล ปากีสถาน ศรีลงักา และไทย

ผู้กงัขา เชน่ นายหวงั จวิน อดีตผู้อ�านวยการฝ่ายข้อมลูของ
ศนูย์แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศของจีน ให้เหตผุลวา่ 
รัฐบาลจีนจะเพียง "ปรับเปลี่ยนชัน้เชิง ไมไ่ด้ปรับเปลี่ยนยทุธศาสตร์" 
ฉะนัน้ สหภาพยโุรป อินเดีย ญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ ควรร่วม
กนัยืนหยดัสนบัสนนุเฉพาะโครงการเช่ือมตอ่แผนหนึง่แถบหนึง่เส้น
ทางท่ีปฏิบตัติามกฎตอ่ไปนี ้

• ยดึมัน่ในบรูณภาพของดนิแดนและอธิปไตย
• ให้เงินสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินพหภุาคี  

เชน่ ธนาคารเพ่ือการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแหง่เอเชีย 
ธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเชีย ซึง่ไมใ่ชเ่ฉพาะจากธนาคาร
ในจีน รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานและบรรทดัฐานการให้สนิ
เช่ือสากล

• สง่เสริมธรรมาภิบาลท่ีดีและลดการทจุริต
• สร้างการจ้างงานด้วยการใช้แรงงานท้องถ่ิน ไมใ่ชแ่รงงานจีน
• เชิญชวนการประมลูแขง่ขนัราคาจากทกุฝ่าย ไมใ่ชเ่ฉพาะ

รัฐวิสาหกิจจีน ด้วยวิธีท่ีโปร่งใส
• เสนอความยัง่ยืนทางการคลงัและความอยูร่อดเชิงพาณิชย์
• ห้ามสร้างภาระหนีส้นิท่ีไมย่ัง่ยืนจนน�าไปสูก่บัดกัเชิงยทุธศา 

สตร์ (ผา่นสญัญาเชา่ระยะยาว) หรือจ�ากดัทางเลือกนโยบาย
ตา่งประเทศ

• อนญุาตให้มีการระงบัข้อพิพาทในศาลสากล ไมใ่ชเ่ฉพาะ 
ศาลจีน

• สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม

นโยบายลทัธิพาณิชยนิยม ข้อพิพาทเก่ียวกบัดนิแดนและข้อพิพาท
ทางทะเลท่ียงัไมไ่ด้ข้อยตุ ิและความไมไ่ว้วางใจเชิงยทุธศาสตร์ของจีน 
ปรากฏตอ่ออสเตรเลีย สหภาพยโุรป อินเดีย ญ่ีปุ่ น และสหรัฐฯ ด้วย
โอกาสเชิงยทุธศาสตร์

ซึง่หลายประเทศก�าลงัเสนอทางเลือกท่ีดีกวา่แผนหนึง่แถบหนึง่
เส้นทางของจีน โครงการของหลายประเทศชว่ยให้มีการพฒันาท่ี
มัน่คงโดยไมมี่กบัดกัหนีท้างการเงินและการเมือง เชน่ ระเบียงการ
เตบิโตระหวา่งเอเชียและแอฟริกาของญ่ีปุ่ น ความมัน่คงและการ
เตบิโตของทกุประเทศในภมิูภาคของอินเดีย ศนูย์กลางทางทะเลทัว่
โลกของอินโดนีเซีย แผนการเช่ือมตอ่ท่ียัง่ยืนระหวา่งยโุรปและเอเชีย
ของสหภาพยโุรป และยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง
ของสหรัฐฯ

ความพยายามของรัฐบาลจีนในการเข้ายดึครองขีดความสามารถ
ในการควบคมุทางทะเล และการปฏิวตัทิางทะเลได้กระตุ้นให้ประเทศ
มหาอ�านาจชัน้น�าทางทะเล รวมถงึออสเตรเลีย อินเดีย ญ่ีปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกนัในแนวทางท่ีไมเ่คยมีมาก่อน เพ่ือให้แนใ่จ
วา่ทะเลจีนใต้และมหาสมทุรอินเดียตอนเหนือจะไมต่กอยูภ่ายใต้การ
ควบคมุของจีน

อนาคตทางทะเล
สายใยท่ีซบัซ้อนของความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คงเร่ิมปรากฏในอิน
โดแปซฟิิก อนาคตของความร่วมมือด้านความมัน่คงในภมิูภาคมี
แนวโน้มอยูใ่นรูปแบบไตรภาคีหรือสามเหลี่ยม จตภุาคี และพหภุาคี 
เม่ือเวลาผา่นไป ประเทศไตรภาคีตา่ง ๆ (เชน่ ญ่ีปุ่ น-เวียดนาม-
ฟิลปิปินส์, สหรัฐอเมริกา-ญ่ีปุ่ น-อินเดีย, ออสเตรเลีย-อินโดนีเซีย-
อินเดีย, อินเดีย-ญ่ีปุ่ น-เวียดนาม, ฝร่ังเศส-ออสเตรเลีย-อินเดีย) และ
ความพยายามพหภุาคีอยา่งไมเ่ป็นทางการเพ่ือจ�ากดัการขยายตวั
ทางทะเลของจีน อาจรวมตวักนัเป็นพนัธมิตรทางทะเลหรือพนัธมิตร
ทางทะเลแหง่อินโดแปซฟิิกได้ หากรัฐบาลจีนยงัคงด�าเนินกิจกรรมท่ี
ผิดกฎหมายในทะเลจีนใต้ตอ่ไป อาจจ�าเป็นต้องมีหนว่ยปฏิบตักิาร
ข้ามชาตเิพ่ือคงให้ทะเลจีนใต้เปิดกว้างและเสรี และท่ีส�าคญักวา่นัน้
คือการท�าลายความคดิของรัฐบาลจีนท่ีวา่ "ทะเลจีนใต้เป็นของจีน
เทา่นัน้"

ตวัอยา่งของแนวร่วมดงักลา่วก�าลงัเกิดขึน้แล้ว โดยออสเตรเลีย 
อินเดีย ญ่ีปุ่ น และสหรัฐฯ ก�าลงัประสานงานด้านกลยทุธ์และ
ยทุธศาสตร์เพ่ือเสนอวิสยัทศัน์ทางเลือกเก่ียวกบัการเงินเพ่ือการ
พฒันา โดยให้แนใ่จวา่ปลายศตวรรษแหง่ความอปัยศของจีนจะ
ไมน่�าพาไปสูศ่ตวรรษแหง่ความอปัยศของประเทศยากจนท่ีก�าลงั
พฒันา ซึง่ได้รับการชีน้�าด้วยการทจุริตและระบอบการปกครองท่ีนา่
รังเกียจ ผลท่ีตามมาก็คือ วิสยัทศัน์ของแผนหนึง่แถบหนึง่เส้นทางท่ี
เน้นเร่ืองอ�านาจและล�าดบัชัน้ของจีน ขดักบัวิสยัทศัน์ทางกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของอินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง

หวงัอยา่งย่ิงวา่ ประเทศอ่ืน ๆ รวมถงึนิวซีแลนด์และแคนาดา 
จะเข้าร่วมความพยายามเหลา่นีต้อ่ไปเพ่ือชว่ยรักษาความร่วมมือ
ไตรภาคี จตภุาคี และพหภุาคีในระดบัภมิูภาค ซึง่จ�าเป็นตอ่ระเบียบท่ี
เคารพกฎเกณฑ์และรักษาสภาพแวดล้อมการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมมาก
ขึน้ส�าหรับทกุประเทศ ทัง้ใหญ่และเลก็  o
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“เมดอินไชน่า 
พ.ศ. 2568” 

เพียงชื่อที่หายไป
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การตดัวงจร ความทะเยอทะยานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีในการควบคุมเทคโนโลยี
นางอาราต ิชรูฟ

ฐบาลจีนเร่งเดนิหน้าลบค�ากลา่ว
อ้างทัง้หมดเก่ียวกบันโยบายด้าน
อตุสาหกรรมหลกั “เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568” จากสนุทรพจน์อยา่งเป็น

ทางการ เอกสาร และสื่อทางการทา่มกลาง
ความกงัวลระดบันานาชาตท่ีิเพ่ิมสงูขึน้ 
อยา่งไรก็ตาม นโยบายเชิงยทุธศาสตร์เมดอิน
ไชนา่ พ.ศ. 2568 ยงัคงมีบทบาทส�าคญัใน
ความพยายามของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ท่ีจะบรรลคุวามทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยี 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการทหาร กลา่วคือ 
เพ่ือเป็นผู้จดัจ�าหนา่ยท่ีมีอิทธิพลและเป็น
ศนูย์กลางการวิจยัและพฒันาชัน้น�าใน 10 
ภาคเศรษฐกิจเชิงยทุธศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
แม้เม่ือไมน่านนีจ้ะพยายามเบ่ียงเบนความ
สนใจของนานาชาตจิากวตัถปุระสงค์ท่ีระบุ
ไว้ตามยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 
แตก่ารด�าเนินการตามแผน 5 ปีของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนจะยงัคงด�าเนินตอ่ไป หากไมมี่
การเร่งความเร็วย่ิงขึน้ ตามมาตรการด้านภาษี
อากรและการจ�ากดัทางการค้าของรัฐบาล
สหรัฐฯ ท่ีมีตอ่บริษัทด้านโทรคมนาคมของจีน
อยา่งหวัเวย่และแซดทีอี ยทุธศาสตร์เมดอิน
ไชนา่ พ.ศ. 2568 เป็นการแสดงให้เหน็อยา่ง
เดน่ชดัของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีใช้แนวทาง 
บรูณาการการท�างานของหนว่ยงานภาครัฐ
ทัง้หมดในทิศทางเดียวกนั เพ่ือเปลี่ยนจีนให้
กลายเป็นมหาอ�านาจด้านเทคโนโลยีของโลก
อยา่งไมเ่หลียวแลประเทศอ่ืน ๆ 

การแสวงหานโยบายและเป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 อยา่ง

ตอ่เน่ืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นย�า้วา่
พรรคให้ความส�าคญักบัความส�าเร็จในการ
การพึง่พาตนเองด้านเศรฐกิจและเทคโนโลยี 
รวมถงึอ�านาจการครอบง�าอตุสาหกรรมหลกั
ยคุใหม ่สหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรท่ีเผชิญ
หน้ากบักลยทุธ์ของจีน ต้องรับมืออยา่งเหมาะ
สมกบัความไมส่มดลุทางเศรษฐกิจท่ีท้าทาย
จากอิทธิพลของจีนท่ีเพ่ิมขึน้ทัว่โลก 

ผู้ปฏิบตังิานด้านความมัน่คงแหง่ชาตใิน
อินโดแปซฟิิกควรให้ความส�าคญักบันโยบาย
และโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 
พ.ศ. 2568 อยา่งตอ่เน่ือง ไมว่า่จะเป็นความ
คืบหน้าของแผนการ การใช้เงินทนุอยา่งสญู
เปลา่ หรือความส�าคญัท่ีปรับเปลี่ยนจวบจน
ปัจจบุนั รูปแบบระบอบเผดจ็การทนุนิยมแหง่
รัฐของจีนท่ีด�าเนินการผา่นยทุธศาสตร์เมดอิน
ไชนา่ พ.ศ. 2568 มีผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่
ภมิูภาคดงักลา่ว เม่ือพิจารณาถงึความเช่ือม
โยงระหวา่งความเจริญทางเศรษฐกิจกบัความ
มัน่คงของชาต ิลกัษณะการใช้เทคโนโลยีชัน้
น�าเพ่ือประโยชน์ทัง้ทางพาณิชย์และทางทหาร 
ตลอดจนการหลอมรวมพลเรือนทหารของจีน 

หน่ึงก้าวในการเดนิทพัอนัยาวไกลของจนี 
พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการเปลี่ยนจีนจากผู้
ผลติด้านอตุสาหกรรมหนกัมลูคา่ต�่าให้กลาย
เป็นมหาอ�านาจด้านการผลติ “อจัฉริยะ” ด้วย
เทคโนโลยีขัน้สงู ซึง่การเตบิโตทางเศรษฐกิจ
จะขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยียคุใหมท่ี่ผลติใน
ประเทศ เชน่ คอมพิวเตอร์ควอนตมั ปัญญา
ประดษิฐ์ และไมโครโปรเซสเซอร์ ผา่น

ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568  
คณะรัฐมนตรีจีนชีแ้จง 10 ภาคสว่นท่ีจีน
พยายามครอบง�าผา่นยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 
พ.ศ. 2568 ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศยคุ
ใหม ่(เชน่ สารกึง่ตวัน�าและไซเบอร์) วิทยาการ
หุน่ยนต์ อวกาศ วิศวกรรมตอ่เรือ รถไฟขัน้สงู 
ยานพาหนะท่ีใช้พลงังานรูปแบบใหม ่อปุกรณ์
ไฟฟ้า (ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะหรือเมือง
อจัฉริยะ) การเกษตรขัน้สงู วสัดรูุปแบบใหม ่
และชีวเภสชัภณัฑ์  

หนว่ยงานท่ีปรึกษา พีดบับลวิซีระบวุา่ การ
เป็นผู้น�าระดบัโลกในภาคสว่นใหม ่ๆ เหลา่
นีคื้อศนูย์กลางความสามารถของจีนในการ
สัง่สมอ�านาจ “การปฏิวตัอิตุสาหกรรมครัง้
ท่ีสี่” นายเคลาส์ ชวาบ จากสภาเศรษฐกิจ
โลกอธิบายวา่ การปฏิวตัอิตุสาหกรรมครัง้ท่ี
สี่หมายถงึวิวฒันาการทางเทคโนโลยีท่ีก�าลงั
ด�าเนินอยู ่“ซึง่มีขอบเขตทางกายภาพ ดจิิทลั 
และชีวภาพท่ีไมแ่นช่ดั” การครอบง�าภาคสว่น
เหลา่นีจ้ะชว่ยให้บริษัทตา่ง ๆ หรือรัฐบาลใน
กรณีของจีน สามารถก�าหนดมาตรฐานสากล 
ทุม่ก�าหนดราคาแบบผกูขาด ห้ามการสง่
สนิค้าออก รวมถงึมีบทบาทหลกัในการพฒันา
ยทุโธปกรณ์และซอฟต์แวร์ทางทหาร เพ่ือให้มี
ข้อได้เปรียบอยา่งชดัเจนทัง้ในสถานการณ์ท่ี
ต้องใช้ไม้แข็งและอ�านาจเดด็ขาด 

หลกีเลีย่งกบัดกัรายได้ปานกลาง
ผู้น�าจีนยงัเช่ือด้วยวา่ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 
พ.ศ. 2568 จะป้องกนัเศรษฐกิจของจีนไมใ่ห้
ตดิกบัดกัรายได้ปานกลาง โดยนายอินเดอร์

รั
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ผู้เข้าชมมองเห็นภาพตนเองทีห่น้าจอแสดงเทคโนโลยจีดจ�าใบหน้า ในงานแสดงเทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกส์

ระดบัโลกของเอเชีย พ.ศ. 2562 ทีน่ครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจนี โดยรัฐบาลจนีใช้เทคโนโลยดีงักล่าวเพือ่บีบกลุ่ม

ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลมิอุยกร์ูในซินเจยีง ตามการกล่าวของนักวเิคราะห์ เวอรีซิลคิอน เป็นบริษทัผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มซิลคิอนของจนีทีต่ั้งอยู่ในนครเซ่ียงไฮ้   รอยเตอร์

มิท กิล และนายโฮมิ คาราส นกัเศรษฐศาสตร์ 
ขยายความวา่ การติดกบัดกัรายได้ปาน
กลางบง่ชีว้า่ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึง่
ก�าหนดโดยผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ประมาณ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.6 แสน
บาท) ตอ่หวัจะถล�าเข้าสูภ่าวะชะลอตวัด้าน
คา่จ้างและการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ตวั หากประเทศดงักลา่วไมส่ามารถสง่เสริม
ผลติภาพให้ได้เกินกวา่แนวคดิเดมิ ๆ ด้านท่ีดนิ 
แรงงาน และทนุ หลงัจากกวา่สามทศวรรษ
แหง่การเตบิโตอยา่งรวดเร็วเป็นประวตักิารณ์
ในฐานะโรงงานผลติผลติภณัฑ์มลูคา่ต�่าท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก รูปแบบการเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ก่อนหน้านีข้องจีนจงึใช้การไมไ่ด้อีกตอ่ไป ใน
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 พรรค
คอมมิวนิสต์จีนหวงัท่ีจะหลีกเลี่ยงภาวะชะลอ
ตวัทางเศรษฐกิจ และวางเส้นทางของประเทศ
สูเ่สถียรภาพทางเศรษฐกิจแหง่อนาคต หาก
วตัถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจของจีนประสบ
ความส�าเร็จ ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568 จะบรรลเุป้าหมายหลกัสองประการ 
ได้แก่ การรักษาความชอบธรรมของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึ
การเพ่ิมขีดความสามารถทางทหารของกอง
ทพัปลดปลอ่ยประชาชน

ลดการพึง่พาเทคโนโลยต่ีางประเทศ 
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ซึง่เผย
แพร่เม่ือ พ.ศ. 2558 สง่สญัญาณกระตุ้น

เตือนทัว่โลกมากขึน้เร่ือย ๆ ซึง่ไมใ่ชส่ว่นน้อย
เลย เน่ืองด้วยขนาดของโครงการและความ
ส�าคญัท่ีเพ่ิมขึน้ของภมิูเศรษฐศาสตร์ หลาย
ประเทศใช้นโยบายอตุสาหกรรมเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจและความมัน่คงแหง่
ชาต ิอยา่งไรก็ตาม ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 
พ.ศ. 2568 หาหนทางเพ่ือเป็นผู้น�าแทนกลุม่
ประเทศอตุสาหกรรมหลกัในอตุสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีขัน้สงูอยา่งเหน็ได้ชดั โดยการสร้าง
และสนบัสนนุ “บริษัทชัน้น�าระดบัประเทศ” 
ของจีนท่ีจะสามารถกลายเป็นผู้น�ายกัษ์ใหญ่
ของโลก

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เป้าหมายการปรับให้
เป็นจีนด้วยยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 2568 
สอ่แวววา่จีนไมไ่ด้ต้องการเพียงแขง่ขนั แตมุ่ง่
หมายท่ีจะเข้าควบคมุเทคโนโลยียคุใหมซ่ึง่เป็น
ตวัขบัเคลื่อนการเตบิโตเศรษฐกิจของโลกใน
อนาคต เป้าหมายการปรับให้เป็นจีน หมาย
ถงึร้อยละของสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีบริษัท
จีนถือครองภายในตลาดของจีนและตลาด
โลก กลยทุธ์อยา่งไมเ่ป็นทางการของแผน
งานดงักลา่วก�าหนดวา่ ภายใน พ.ศ. 2568 
เศรษฐกิจของจีนต้องพึง่พาตนเองส�าเร็จร้อย
ละ 70 ในด้านอตุสาหกรรมเทคโนโลยีท่ี
ส�าคญั ภายใน พ.ศ. 2592 จีนประสงค์ท่ีจะ
เป็นผู้น�าตลาดโลกในฐานะมหาอ�านาจด้าน
เทคโนโลยีให้ทนัวนัครบรอบ 100 ปีการก่อตัง้
สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี ้ไมใ่ชเ่ร่ือง
บงัเอิญท่ีวนัก�าหนดการเสร็จสิน้ตามเป้าหมาย

ของยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ตรง
กบัเป้าหมายของจีนท่ีจะกลายเป็นประเทศท่ี
มีอ�านาจทางทหารระดบัโลก ดงัท่ีนายสี จิน้
ผิง กลา่วในการประชมุสมชัชาครัง้ท่ี 19 ของ
พรรคคอมมิวนิสต์ 

นอกจากความพยายามในการสร้างระบบ
นิเวศทางนวตักรรมของจีนแล้ว ยทุธศาสตร์
เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ยงัเจริญรอยตาม
กลยทุธ์การทตูเชิงเศรษฐกิจท่ีคุ้นเคยของจีน 
เพ่ือปกป้องบริษัทจีนให้เตบิโตภายในประเทศ 
ให้เงินอดุหนนุความพยายามในการดงึสว่น
แบง่จากตลาดโลก และแทนท่ีคูแ่ขง่ตา่งชาติ
จากกระบวนการดงักลา่ว เคร่ืองมือท่ีรัฐบาล
ใช้ในความพยายามครัง้นีป้ระกอบด้วย การ
โจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญา การจารกรรม
เชิงพาณิชย์ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐ การ
บงัคบัให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีเพ่ือแลกเปลีย่น
กบัการเข้าถงึตลาด การให้เงินอดุหนนุบริษัท
ชัน้น�าระดบัประเทศ นโยบายการกีดกนัการค้า
และทดแทนการน�าเข้า การเข้าซือ้กิจการ และ
โครงการสรรหาชาวตา่งชาตท่ีิมีความสามารถ
พิเศษ นอกจากนี ้จีนยงัใช้ระบบการศกึษา
แบบเปิดของกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมหลกั 
เพ่ือบม่เพาะความสามารถพิเศษของบคุลากร
ในอตุสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศนูย์กลางในการด�าเนินการยทุธศาสตร์เมด
อินไชนา่ พ.ศ. 2568 คือบทบาทของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนในการประสานงานและการ
สนบัสนนุกิจกรรมของภาคเอกชน สถาบนัวิจยั
และสถาบนัการศกึษา รวมถงึผา่นการใช้คณะ
กรรมการของพรรคและการเข้าถงึทางการเงิน 

การกล่าวถงึนโยบายทีห่ายไป
เม่ือเกิดการตอบโต้อยา่งรุนแรงจากนานาชาติ
ในชว่งหนึง่ปีคร่ึงท่ีผา่นมา ผู้น�าจีนจงึแสร้งมอง
ข้ามยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 
อยา่งเปิดเผย โดยหลีกเลี่ยงการอ้างแผนการ
ดงักลา่วในการกลา่วสนุทรพจน์ทางการ สิง่
พิมพ์ และโฆษณาชวนเช่ือ สื่อมวลชนทางการ
ของจีนได้รับค�าสัง่ชดัเจนจากรัฐบาลกลาง
ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค�าวา่ “เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568” ในสิง่พิมพ์และแพลตฟอร์มออนไลน์
ตา่ง ๆ ไมมี่การกลา่วถงึยทุธศาสตร์เมดอิน
ไชนา่ พ.ศ. 2568 อยา่งสิน้เชิงใน รายงาน
การท�างานของรัฐบาลจีน พ.ศ. 2562 ท่ีนาย
หลี่ เคอ่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน สง่มอบให้กบั
สภาประชาชนแหง่ชาตใินกรุงปักก่ิง แม้วา่มี
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พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 15 อนัดบัทีเ่ปราะบางทีสุ่ดต่อ ยุทธศาสตร์ 

"เมดอนิไชน่า พ.ศ. 2568"*

1. ไต้หวนั

2. เกาหลใีต้

3. สิงคโปร์

4. ฝร่ังเศส

5. เยอรมนี

6. ไอร์แลนด์

7. ฮ่องกง

8. ญีปุ่่น

9. สวติเซอร์แลนด์

10. มาเลเซีย

11. ฟิลปิปินส์

12. สหรัฐอเมริกา

13. สหราชอาณาจกัร

14. นอร์เวย์

15. เบลเยยีม

*การกระจายความหลากหลายของจีนจากผลติภณัฑ์ระดบัต�่าสูผ่ลติภณัฑ์ระดบัสงู ท่ีมา: แฟตธอม คอนซอลทิง

การเน้นย�า้ในรายงานการท�างานสามฉบบั
ก่อนหน้านีก็้ตาม (รายงานการท�างานประจ�าปี
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเอกสารท่ีสื่อสาร
ถงึนโยบายเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจงแก่เจ้า
หน้าท่ีท้องถ่ิน ภาคธรุกิจ และประชาชน เพ่ือ
ก�าหนดแนวทางในอนาคตของประเทศรวมทัง้
การกระตุ้นด�าเนินการ) อยา่งไรก็ตาม นายหลี่
ยงัคงให้ค�ามัน่วา่ จีนจะเพ่ิมระดบัอตุสาหกรรม
แบบดัง้เดมิ สง่เสริมการวิจยัและพฒันา รวม
ถงึสนบัสนนุภาคสว่นตา่ง ๆ เชน่ เทคโนโลยี
สารสนเทศยคุใหม ่รถยนต์ท่ีใช้พลงังานรูป
แบบใหม ่และวสัดรูุปแบบใหม ่ซึง่ล้วนเป็น
แงม่มุท่ีพบได้ภายในยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 
พ.ศ. 2568 

รัฐบาลจีนกลา่วอ้างกบัตา่งประเทศวา่ 
จะเผยแพร่ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568 ฉบบัแก้ไข ซึง่คงจะดเูป็นภยัคกุคาม
น้อยลง อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่สิง่ใดจะรวมอยูใ่น
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ฉบบั 
2.0 หรือโครงการดงักลา่วจะปรับปรุงใหม่
เพ่ือนานาชาตอิยา่งไร พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ยงัคงมุง่ด�าเนินการตามวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนด
ไว้ในยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 
ในความเป็นจริง ดเูหมือนวา่รัฐบาลจีนก�าลงั
เตรียมความพร้อมส�าหรับการแขง่ขนัระยะ
ยาว และทุม่สดุตวัตอ่กลยทุธ์อตุสาหกรรมใน
ระยะยาวของตวัเองเพ่ือเพ่ิมระดบัการผลติ ซึง่
การเคลื่อนไหวดงักลา่วบางสว่นเป็นผลกระ
ทบจากการกระตุ้นทางภาษีของสหรัฐฯ และ
การสัง่ห้ามของหนว่ยความมัน่คงแหง่ชาตจิาก
ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด์ และสหรัฐฯ เพ่ือ
ตอ่ต้านบริษัทจีน 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้การควบคมุแบบ
ผกูขาดตอ่สื่อมวลชนท้องถ่ิน ปลกุป่ันความ
เช่ือมัน่ของประเทศเพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุ
องค์ประกอบของสงัคมในการรวมตวักนัสูก่าร
บรรลเุป้าหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยี 
ทางเศรษฐกิจ และทางทหารและพลเรือน 
ค�ากลา่วสนุทรพจน์ภายในประเทศของนาย
สี จิน้ผิง ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึง่เป็น
ประธานาธิบดีของจีนด้วย กลา่วสนุทรพจน์
ภายในประเทศซึง่เพ่ิมการกระตุ้นให้จีนเร่ง
พึง่พาตนเอง เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
หลกั กลายเป็นผู้ มีอ�านาจทางไซเบอร์ และ
สร้างเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม โดย
รูปแบบทัง้หมดนัน้เป็นพืน้ฐานในการสร้างของ
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568

ความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยทีีห่ยัง่
รากลกึ
แนวคิดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์หลกัของ
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ไมใ่ช่
เร่ืองใหมส่�าหรับจีน อนัท่ีจริง สิง่เหลา่นีฝั้ง
รากลกึอยูใ่นประวตัศิาสตร์และสงัคมจีน 
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 คือ
การวิวฒันาการในระดบัพืน้ฐานของนโยบาย
อตุสาหกรรมท่ีมีมานาน โดยมุง่เป้าหมายท่ี
การพฒันาเทคโนโลยีหลกัเพ่ือเร่งการเตบิโต
ภายในประเทศและรักษาความชอบธรรม
ทางการเมือง ผู้น�าจีนจากนายเหมา เจอ๋ตง 
ถงึประธานาธิบดีนายสี จิน้ผิง ได้รวมความ
ส�าคญัเชิงกลยทุธ์ของเทคโนโลยีทัง้หมดไว้
ด้วยกนัเป็นแหลง่พลงัของชาตแิละความต้อง
ในการพฒันาวิทยาศาสตร์ของจีนเอง รวมถงึ
ความสามารถทางเทคโนโลยี ตามรายงานของ
นายอีวาน เฟย์เกนบาม นกัวิชาการจีน การ
เร่ิมต้น “ปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดตลาด” ของ
นายเจียง ไคเช็ก เม่ือ พ.ศ. 2521 ก�าหนด
ให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิง่ส�าคญั
ระดบัสงูตอ่ความทนัสมยัของจีน ขณะท่ี
ยทุธศาสตร์ “นวตักรรมจากภายในประเทศ” 
ของนายห ูจ่ินเทา ท�าหน้าท่ีเสมือนเคร่ือง
น�าทางโดยตรงสูย่ทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568 ยทุธศาสตร์ของนายหซูึง่คล้ายคลงึ
กบัยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 
สร้างเป้าหมายเพ่ือลดการพึง่พาเทคโนโลยี
ตา่งประเทศของจีนลง สร้างวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ลดการพึง่พาเทคโนโลยีตา่งประเทศลงจาก
ร้อยละ 60 ใน พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 30 
และกลายเป็นผู้น�าเทคโนโลยีของโลกภายใน 
พ.ศ. 2593 โครงการริเร่ิมอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาล เชน่ โครงการพฒันา
เทคโนโลยีชัน้สงู “863” เม่ือ พ.ศ. 2529 
ได้เตบิโตขึน้ระดมทนุการวิจยัในการลดการ

พึง่พาเทคโนโลยีตา่งประเทศของจีน และน�า
ไปสูก่ารสร้างเสิน่โจว ยานอวกาศท่ีจีนพฒันา
ขึน้เองและเทียนเหอ-2 ซึง่เป็นหนึง่ในซเูปอร์
คอมพิวเตอร์ท่ีเร็วท่ีสดุในโลก

กลยทุธ์ของนายหชูว่ยเปิดตวัเทคโนโลยี
แบบชาตนิิยมยคุใหมต่ามรายงานของ
นายเจมส์ แมกเกรเกอร์ ผู้ เช่ียวชาญของ
จีน นวตักรรมจากภายในประเทศกลายเป็น
พิมพ์เขียวส�าหรับแนวทางของรัฐบาลทัง้หมด 
ซึง่มีองค์ประกอบท่ีฝังลกึของการแขง่ขนัท่ี
ไมเ่ป็นธรรม อนัได้แก่ การบงัคบัถ่ายโอน
เทคโนโลยีจากตา่งประเทศ การเลือกปฏิบตัิ
ตอ่การลงทนุตา่งประเทศในตลาดของจีน การ
โจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญา การจารกรรม
ทางไซเบอร์ เงินอดุหนนุท่ีมากเกินไปตอ่บริษัท
ในประเทศ และนโยบายทดแทนการน�าเข้า 
ความเสียเปรียบซึง่บริษัทของประเทศตะวนั
ตกยินดีท่ีจะยอมรับเป็น “ต้นทนุของการท�า
ธรุกิจในจีน” เพ่ือเข้าถงึตลาด นโยบายเหลา่นี ้
เม่ือรวมกนัได้ชว่ยเพ่ิมการควบคมุเทคโนโลยี
ท่ีส�าคญัของตา่งประเทศให้แก่บริษัทจีน และ
ขยายสว่นแบง่ทางตลาดในประเทศและทัว่
โลกท่ีคูแ่ขง่ตา่งประเทศเป็นฝ่ายแบกรับภาระ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเร่งและขยายแนวคดิ
ทางนวตักรรมจากภายในประเทศหลงัจากท่ี
ประธานาธิบดีสีเข้าด�ารงต�าแหนง่เม่ือ พ.ศ. 
2555 และประกาศวา่จีนจะกลายเป็น 
“สงัคมท่ีเจริญรุ่งเรืองระดบัปานกลาง” ด้วย
การเพ่ิมผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศตอ่
หวัของ พ.ศ. 2553 ให้มากขึน้เป็นสองเทา่
ภายใน พ.ศ. 2564 และภายใน พ.ศ. 2592 
จะกลายเป็นประเทศท่ี “พฒันา ร�่ารวย และมี
อ�านาจพร้อมสรรพ”

อยา่งไรก็ตาม นกัวิเคราะห์ระบวุา่นโย
บายอตุสาหกรรมเหลา่นีเ้ป็นการละเมิดพนัธ
สญัญาของจีนตอ่องค์การการค้าโลก และอาจ
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คนงานชายท�างานในสายการผลติด้านการท�าแขนกลทีโ่รงงานในเมอืงฮูโจว ประเทศจนี เมือ่

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 พรรคคอมมวินิสต์จนีต้องการครอง 10 ภาคอุตสาหกรรม รวม

ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและหุ่นยนต์ภายใน พ.ศ. 2568   รอยเตอร์

ท�าให้บริษัทของจีนอยูใ่นสถานะท่ีไมเ่ป็นธรรม
ตอ่การก�าหนดมาตรฐาน พฒันาระเบียบการ 
และสร้างระบบนิเวศเชิงกลยทุธ์ของเทคโนโลยี
ยคุใหม ่รวมทัง้ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้
เชิงลกึ การผลติอจัฉริยะ และอ่ืน ๆ ความได้
เปรียบท่ีเพ่ิมขึน้ของจีนในภาคอตุสาหกรรม
เหลา่นีก้�าลงัเร่งปิดชอ่งวา่งท่ีแคบอยูแ่ล้วให้ย่ิง
แคบลงไปอีก โดยปิดโอกาสท่ีบริษัทข้ามชาติ
จะสามารถแขง่ขนัในพืน้ท่ีเหลา่นีไ้ด้อยา่งเป็น
ธรรมในจีน กลา่วคือ จีนขยายสว่นแบง่ทาง
ตลาดในประเทศและทัว่โลกโดยท่ีคูแ่ขง่ตา่ง
ประเทศเป็นฝ่ายแบกรับภาระ ไมไ่ด้ผา่นการ
แขง่ขนัแบบเสรีและเป็นธรรมในตลาด 

กองทุนแนวทางของพรรคคอมมวินิสต์
จนี บิดเบือนตลาดโลก
รัฐบาลจีนจดัสรรทรัพยากรทางการเงินจ�านวน
มหาศาลเพ่ือด�าเนินการตามยทุธศาสตร์เมด
อินไชนา่ พ.ศ. 2568 และสร้าง “บริษัทชัน้
น�าของชาต”ิ ภายในประเทศขึน้มา เศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีชะลอตวัและการถดถอยของ
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 โดย
โฆษกอยา่งเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน ไมไ่ด้ชะลอการจดัสรรเงินและบคุลากร
ตอ่ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ลง
เลย กลยทุธ์นีเ้ดนิหน้าตอ่ไปอยา่งเตม็รูป
แบบ แม้วา่จะมีข้อจ�ากดัเก่ียวกบัวิธีการนี ้
รวมถงึศกัยภาพในการจดัสรรเงินทนุท่ีไมมี่
ประสทิธิภาพให้แก่รัฐวิสาหกิจ และความ

พยายามท่ีซ�า้ซ้อน
นกัวิเคราะห์หลายคนคาดวา่ยทุธศาสตร์

เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ได้รับการสนบัสนนุ
จากกองทนุแนวทางของรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถ่ิน 800 ถงึ 1,600 กองทนุ โดย
มีมลูคา่รวมโดยประมาณอยูท่ี่ 5.84 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17 ล้านล้านบาท) 
เม่ือปลาย พ.ศ. 2561 ตามการรายงานของ
บริษัทท่ีปรึกษาด้านการวิจยั ซีโรทไูอพีโอ 
บริษัทค�านวณวา่มีการสร้างกองทนุแนวทาง
ของรัฐบาลใหมท่กุเดือนโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 7.57 
กองทนุ ซึง่แตล่ะกองทนุจะมีจ�านวนเงินทนุ
โดยเฉลี่ย 361 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
1 หม่ืนล้านบาท) เงินจ�านวนมหาศาลตามท่ี
รัฐแนะน�าประกอบด้วยการผสมผสานระหวา่ง
เงินทนุทางตรงและทางอ้อมของจีน รวมทัง้เงิน
อดุหนนุ การหกัภาษี สนิเช่ือดอกเบีย้ต�่า และ
สญัญาการจดัซือ้ของรัฐบาล 

อยา่งไรก็ตาม นายแลนซ์ โนเบลิ นกั
วิเคราะห์อาวโุสของเกฟคอล ดราโกโนมิกส์ 
ได้เสนอค�าเตือนวา่: ความส�าเร็จในนโยบาย
อตุสาหกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไมน่า่จะ
พิจารณาจากขอบเขตของเงินทนุ แตพิ่จารณา
ตาม “การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของ
อตุสาหกรรม นโยบายของรัฐบาล และการ
ด�าเนินการของแตล่ะบริษัท” โดยใช้การวดั
ตามข้างต้น นายโนเบลิคาดการณ์วา่ภายใต้
นโยบายทางยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568 ของจีน จีนมีโอกาสประสบความ

ส�าเร็จในภาคอตุสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า
และอตุสาหกรรมยามากกวา่การพฒันาการ
บนิพลเรือน 

มีความกงัวลอยูว่า่ เม่ือพิจารณาถงึขนาด
กองทนุแนวทางของรัฐบาลวา่ด้วยยทุธศาสตร์
เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 แล้ว ก�าลงัการ
ผลติท่ีมากเกินไปและการบดิเบือนตลาด
โลกจะตามมา ซึง่มีผลกระทบท่ีคล้ายกบัการ
ระดมทนุท่ีรัฐบาลจีนให้การสนบัสนนุในภาค
อตุสาหกรรมตัง้แตพ่ลงังานแสงอาทิตย์ไป
จนถงึอตุสาหกรรมโลหะ ความไมโ่ปร่งใสอ่ืน ๆ  
ของเงินทนุรัฐบาลจากยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 
พ.ศ. 2568 บง่ชีว้า่จะมีการจดัสรรจ�านวน
เงินทนุท่ีไมมี่ประสทิธิภาพและการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีไมถ่กูต้อง อยา่งไรก็ตาม แม้พรรค
คอมมิวนิสต์จีนยงัคงแสร้งลดความส�าคญัด้าน
นโยบายยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 
แตค่วามสามารถในการตดิตามเงินและตาม
รอยวิธีการระดมทนุให้กบัแนวทางของรัฐบาล
เหลา่นีอ้าจบดิเบือนตลาดโลก และสร้างความ
ล�าบากให้อตุสาหกรรมตา่ง ๆ ในอนาคต 

หากสร้างไม่ได้ จงซ้ือ
นอกเหนือจากการให้เงินสนบัสนนุบริษัท
ภายในประเทศแล้ว กองทนุแนวทางของ
รัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ 
พ.ศ. 2568 ยงัมุง่เน้นท่ีการได้ครอบครอง
เทคโนโลยีตา่งประเทศท่ีจีนต้องการ ผา่นการ
เข้าซือ้กิจการในตา่งประเทศ และการลงทนุท่ี
ตา่งประเทศในชว่งเร่ิมต้นก่อตัง้บริษัทและบม่
เพาะธรุกิจด้านเทคโนโลยี ในชว่ง 18 ปีท่ีผา่น
มา การลงทนุโดยตรงท่ีตา่งประเทศของจีนใน
ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
มลูคา่ประมาณ 1.68 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 5 แสนล้านบาท) ตอ่ปี ตามการ
ตรวจสอบการลงทนุของท่ีปรึกษากลุม่บริษัท
โรเดียม กระแสข้อตกลงนีส้ว่นใหญ่เกิดขึน้เม่ือ 
พ.ศ. 2557 ถงึ 2559 ซึง่สอดคล้องกบัการ
เปิดตวัยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 
ของรัฐบาลจีน และนโยบายอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง จากการค�านวณของ
กลุม่บริษัทโรเดียม 

ข้อตกลงเหลา่นีบ้างสว่นน�าโดยภาคเอกชน
ของจีน และจดัเป็นการลงทนุแบบร่วมลงทนุ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐบาลตา่ง
ประเทศ อยา่งไรก็ตาม การลงทนุเหลา่นีอ้าจ
ไมไ่ด้ด�าเนินการโดยมีแรงจงูใจจากผลก�าไร
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ข้อจ�ากดัการลงทุนล่าสุดเพือ่ปกป้องเศรษฐกจิ

ท่ีมา: ไฟแนนเชียลไทมส์, เจดี ซปุรา, Medium.com, นิกเคอิ เอเชียน รีวิว, รอยเตอร์, เดอะสเตรตส์ไทมส์, คณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิจและความมัน่คงระหวา่งสหรัฐฯ และจีน

ออสเตรเลยี

• กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561: ออสเตรเลียประกาศขอ้จ�ากดัท่ีรัดกมุมากข้ึนในการซ้ือท่ีดินเพื่อการเกษตรและโครงสร้างพื้น

ฐานดา้นไฟฟ้าของผูซ้ื้อต่างชาติ ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัอิทธิพลท่ีเพิ่มสูงข้ึนของจีน ประชาชนออสเตรเลียจะได้

รับความส�าคญัมากกวา่ชาวต่างชาติในการขายพ้ืนท่ีทางการเกษตร และผูซ้ื้อชาวต่างชาติจะตอ้งเผชิญขอ้จ�ากดัในการ

เป็นเจา้ของเม่ือซ้ือทรัพยากรดา้นการจ่ายก�าลงัไฟฟ้าและการส่งไฟฟ้า

ญีปุ่่น

• พฤษภาคม พ.ศ. 2562: รัฐบาลญ่ีปุ่นไดเ้พิ่มอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยรีะดบัสูงในรายช่ือทางธุรกิจท่ีมีขอ้จ�ากดัการเป็น

เจา้ของบริษทัญ่ีปุ่นส�าหรับต่างชาติ หลกัเกณฑด์งักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม เพื่อช่วยบรรเทาความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงทางไซเบอร์ และการถ่ายโอนเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัจีน

• ญ่ีปุ่นก�าลงัพิจารณาจ�ากดัการส่งออกเทคโนโลยขีั้นสูงท่ีใชใ้นแอปพลิเคชนั เช่นปัญญาประดิษฐแ์ละหุ่นยนต ์ตามมาตรการ

ล่าสุดของสหรัฐฯ ซ่ึงมุ่งเป้าไปท่ีจีน ส่วนกฎหมายของญ่ีปุ่นมีกรอบในการป้องกนัไม่ใหเ้ทคโนโลยท่ีีมีความอ่อนไหวอยูใ่น

เง้ือมมือของต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มุ่งเนน้สินคา้ท่ีใชไ้ดส้องทาง ซ่ึงอาจใชเ้ป็นอาวธุนิวเคลียร์ ขีปนาวธุ รวมถึงอาวธุเคมี

และอาวธุชีวภาพได ้

สหรัฐอเมริกา

• สิงหาคม พ.ศ. 2561: พระราชบญัญติัการปรับการทบทวนความเส่ียงการลงทุนต่างประเทศใหท้นัสมยั พ.ศ. 2561 

ขยายเขตอ�านาจศาลของคณะกรรมการวา่ดว้ยการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐฯ ใหท้บทวนจ�านวนธุรกรรมไดค้รอบคลุม

ข้ึน โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ยการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐฯ ตรวจสอบเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมท่ีหลาก

หลายมากข้ึน และขยายเวลาส�าหรับกระบวนทบทวนการลงทุน

• พระราชบญัญติัการปฏิรูปควบคุมการส่งออก พ.ศ. 2561 ก�าหนดกระบวนการเพ่ือระบุและควบคุม "เทคโนโลยเีกิดใหม่

และเทคโนโลยพีื้นฐาน" เทคโนโลยท่ีี "จ�าเป็น” ต่อความมัน่คงแห่งชาติสหรัฐฯ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมการส่งออกใน

ปัจจุบนั

• สิงหาคม พ.ศ. 2560: ตวัแทนการคา้ของสหรัฐฯ เร่ิมตน้การสืบสวนวา่จีนละเมิดขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศเก่ียวกบั

การปฏิบติัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ 

จริง แตก่ลบัเป็นการชว่ยให้จีนเพ่ิมขีดความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายในประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อมมาก
ย่ิงขึน้ แม้วา่นายสี ประธานาธิบดีจีน ใช้
อ�านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ควบคมุแรงขบั
ทางเศรษฐกิจทัง้หมดภายในประเทศเพ่ือให้
วตัถปุระสงค์ของประเทศลลุว่ง แตเ่ส้นแบง่
ระหวา่งภาคสว่นเอกชนของจีนและบริษัทท่ี
ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลยงัคงคลมุเครือ
อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จากข้อสงัเกตพบวา่มีการ
ตอ่ต้านเพียงเลก็น้อยในหมูน่กัวิชาการและผู้
ปฏิบตังิานด้านการแพทย์ของจีนจ�านวนมาก 
ตวัอยา่งการเพ่ิมความเข้มงวดในภาคเอกชน
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมถงึเนือ้หาใน
กฎหมายขา่วกรองแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 การ
เพ่ิมขึน้ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์
ในบริษัทเอกชนตา่ง ๆ และการใช้กองทนุร่วม

ลงทนุของรัฐบาลเพ่ือลงทนุในบริษัทเอกชนท่ี
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยียคุใหม ่ตามรายงาน
ของนางสาวแอชลีย์ เฟิง นกัวิจยัร่วมกบัศนูย์
ความมัน่คงแหง่ใหมข่องอเมริกา

นางเมลานี ฮาร์ท ผู้ เช่ียวชาญด้าน
นโยบายจีนร่วมกบัศนูย์เพ่ือความก้าวหน้าของ
อเมริกา กลา่วถงึกลยทุธ์การเข้าซือ้กิจการทาง
เทคโนโลยีตา่งประเทศของจีนวา่เป็นตวัอยา่ง
ชัน้เชิงแบบพืน้ท่ีคลมุเครือในเขตเศรษฐกิจ 
เชน่ จีนใช้ขัน้ตอนท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือให้ได้มาซึง่องค์
ความรู้ของตา่งประเทศ “ทีละขัน้ตอน” เพ่ือ
ถ่ายโอนหว่งโซแ่หง่คณุคา่ทัง้หมดไปยงัจีนใน
ท้ายท่ีสดุ (นายฮลั แบรนด์ส นกัประวตัิศาสตร์
ให้ค�านิยามของอปุสรรคในพืน้ท่ีคลมุเครือ
วา่เป็นลกัษณะการบีบบงัคบัและพฤตกิรรม
ก้าวร้าว แตว่างแผนไว้อยา่งรอบคอบเพ่ือให้อยู่
ต�่ากวา่เกณฑ์ความขดัแย้งทางทหารตามแบบ) 

จีนปรับใช้ชัน้เชิงเหลา่นีใ้นการจดัล�าดบัความ
ส�าคญัทางยทุธศาสตร์ ซึง่เหน็เดน่ชดัท่ีสดุ
จากการใช้การอ้างสทิธ์ิทางอ�านาจอธิปไตยใน
ทะเลจีนใต้

เชน่ การพฒันาอตุสาหกรรมการใช้รถยนต์
ร่วมกนั ซึง่เป็นตวัอยา่งส�าคญัของแนวทาง
การสัง่การและควบคมุของจีนเพ่ือครอบง�า
ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปได้ ตีตี ชสูงิ บริษัท
รถร่วมเดินทางรายใหญ่ท่ีสดุของจีน ด�าเนิน
การแขง่ขนัทางการค้าตวัตอ่ตวักบั อเูบอร์ คู่
แขง่จากสหรัฐฯ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากการ
สนบัสนนุของรัฐทัง้หมด รวมถงึเงินอดุหนนุท่ี
รัฐมอบให้และการครองสื่อยอดนิยม ขณะท่ีอู
เบอร์ตกเป็นรองจากการเข้าถงึตลาดอยา่งตรง
ไปตรงมา กฎระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงในชว่ง
นาทีสดุท้าย และแผนการป้ายสีเป็นขบวนการ
อยา่งแยบยล จนในท่ีสดุ อเูบอร์ได้ขายกิจการ
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ในประเทศจีนเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัสว่นแบง่การ
ลงทนุสว่นเลก็ ๆ ในตีตี ชสูงิ ในสว่นภมิูภาค 
ตีตี ชสูงิยงัคงขยายกิจการอยา่งตอ่เน่ืองจาก
การเข้าซือ้กิจการ โดยลงทนุกวา่ 2 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6 หม่ืนล้านบาท) ใน
กิจการของแกร็บ บริษัทท่ีตัง้อยูใ่นสงิคโปร์ นบั
เป็นการทุม่สดุตวัให้กบัความเช่ืออยา่งหนกั
แนน่วา่บริษัทแกร็บมีข้อได้เปรียบท่ีจะเอาชนะ
อเูบอร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หลงัจากโคน่
ต�าแหนง่ของอเูบอร์ลงจากเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ผา่นบริษัทแกร็บส�าเร็จแล้ว ตีตีก็หนัไป
จบัตาออสเตรเลียในฐานะสถานท่ีถดัไปในการ
พิชิตระดบัภมิูภาค ไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญท่ีตีตีซึง่ได้
รับการสนบัสนนุจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะ
ลงทนุพฒันาเทคโนโลยีด้านการขบัข่ีอตัโนมตัิ
และความสามารถด้านปัญญาประดษิฐ์ด้วย
เงินลงทนุจ�านวนมหาศาล 

การใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจของตลาด
แบบเปิดและการเป็นศนูย์กลางทางนวตักรรม
เพ่ือเข้าซือ้เทคโนโลยีตา่งประเทศของจีน อยู่
ในระดบัท่ีท�าให้กลุม่ประเทศอตุสาหกรรม
ต้องประเมินวิธีการปกป้องความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและนวตักรรมกนัใหม ่ภายในอินโด
แปซฟิิก ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น และสหรัฐฯ ลา่สดุ
มีการแก้ไขกฎระเบียบการลงทนุของตา่ง
ประเทศ รวมถงึในภาคเทคโนโลยีเกิดใหมแ่ล้ว 

ความสามารถในการแข่งขนั 
นวตักรรมตกอยู่ในความเส่ียง
นายโรเบร์ิต แอตคนิสนัแหง่มลูนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรมกลา่ววา่ ยทุธศาสตร์
เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 หรือช่ือใดก็ตาม
ท่ีตัง้ให้กบัรูปแบบ “ลทัธิพาณิชยนิยมเชิง
นวตักรรม” ของจีน ถือเป็นความท้าทาย
โดยพืน้ฐานตอ่สวสัดภิาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตา่ง ๆ ซึง่มีข้อได้เปรียบด้านแขง่ขนั
หลกัจากอตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างสงูกวา่และใช้
นวตักรรมเป็นฐาน ตา่งจากอตุสาหกรรมการ
ผลติท่ีมีมลูคา่ต�่า การสญูเสียขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนัถาวรในภาคเทคโนโลยีและฐาน
นวตักรรมของประเทศหนึง่ ๆ ยากจะสร้างขึน้
ใหม ่เพราะความซบัซ้อนของระบบนิเวศท่ีมีมา
นานและอปุสรรคในการเข้าสูต่ลาดท่ีสงู นาย
แอตคนิสนักลา่ว นอกจากนี ้การสญูเสียความ
เป็นผู้น�าในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีขัน้สงูอาจ
ก่อให้เกิด “วงัวนมรณะ”

ประการแรก บริษัทท่ีพึง่พาตลาดจะสญู

เสียสว่นแบง่ตลาดและผลก�าไรให้กบัคูแ่ขง่ท่ีได้
รับการสนบัสนนุจากลทัธิพาณิชยนิยม ความ
เสี่ยงคือการสญูเสียงานในระดบัสงูท่ีมีคา่จ้าง
สงูในอตุสาหกรรมการผลติและเทคโนโลยี
ขัน้สงู โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเทศตา่ง ๆ 
เชน่ ญ่ีปุ่ น เกาหลี ไต้หวนั และสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี ้บริษัทท่ีพึง่พาตลาดจะไม่
สามารถปรับการลงทนุด้านรายได้เพ่ือพฒันา
ผลติภณัฑ์นวตักรรมรุ่นใหม ่ซึง่เป็นอนัตราย
ตอ่ระบบนิเวศทางนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องของ
ประเทศ ตามท่ีนายแอตคนิสนักลา่ว ด้วยเหตุ
นี ้จงึมกัมีการจดัระเบียบหว่งโซอ่ปุทานใหม่
อยูบ่อ่ยครัง้ ซึง่น�าไปสูผ่ลกระทบเชิงลบตอ่
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ความสามารถในการรักษาฐานอตุสาหกรรม
กลาโหมของตวัเอง

เชน่ การบงัคบัโอนทรัพย์สนิทางปัญญา
ด้านรถไฟความเร็วสงูของญ่ีปุ่ นให้จีน สง่
ผลให้คูค้่าร่วมลงทนุชาวจีนของบริษัทญ่ีปุ่ น
กลายเป็นคูแ่ขง่ด้านรถไฟความเร็วสงูต้นทนุ
ต�่า ตามรายงานของนายแบรด เซตเซอร์ แหง่
สภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ เพ่ือแลก
กบัการเข้าถงึตลาดของจีน ญ่ีปุ่ นจงึถ่ายโอน
ทรัพย์สนิทางปัญญาด้านรถไฟความเร็วสงูท่ีมี
มลูคา่สงูให้แก่จีน เม่ือจีนได้รับและเช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีดงักลา่วแล้ว ก็พฒันาตอ่ย
อดขีดความสามารถทางรถไฟความเร็วสงู
ของตวัเองภายใต้การคุ้มครองด้วยนโยบาย
และกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอนั
รอบคอบ เพ่ือแว้งกลบัมาเป็นคูแ่ขง่กบับริษัท
รถไฟความเร็วสงูของญ่ีปุ่ นทัว่โลก รวมทัง้
ลดขีดความสามารถในการแขง่ขนัและฐาน
นวตักรรมของบริษัทเหลา่นัน้ลง

บนเส้นทางสู่ อุตสาหกรรมสารกึง่ตวัน�า
ในระดบัภูมภิาค
เม่ือเปลี่ยนมาดท่ีูภาคสว่นอ่ืน นโยบาย
ประดษิฐกรรมของรัฐทางเศรษฐกิจอยา่ง
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 ของจีน
เสี่ยงจะท�าลายความสามารถในการแขง่ขนั
และนวตักรรมด้านอตุสาหกรรมสารกึง่ตวัน�า
ในภมิูภาคลงอยา่งยอ่ยยบั อินโดแปซฟิิกเป็น
ท่ีตัง้บริษัทสารกึง่ตวัน�า 10 อนัดบัแรกของ
โลกถงึ 9 แหง่ หากการพฒันาอตุสาหกรรม
รถไฟความเร็วสงูภายในประเทศเป็นสิง่จ�าเป็น
ส�าหรับจีนในชว่งทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 
2543-2552) จีนยงัด�าเนินการสร้างบริษัท

ชัน้น�าระดบัประเทศในอตุสาหกรรมสารกึง่
ตวัน�าตอ่ไป เพ่ือมาแทนผู้จดัหาตา่งประเทศ 

แม้ความส�าเร็จจนกระทัง่ตอนนีย้งัมีข้อ
จ�ากดั แตจี่นมองวา่การพฒันาอตุสาหกรรม
สารกึง่ตวัน�าภายในประเทศมีความส�าคญัตอ่
การเตบิโตทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากชิป สารกึง่
ตวัน�าเป็นแกนหลกัของการประสบความส�าเร็จ
ทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมถงึด้านปัญญา
ประดษิฐ์ ระบบอตัโนมตั ิและคอมพิวเตอร์  
ควอนตมั ตามรายงานของสมาคมอตุสาห 
กรรมสารกึง่ตวัน�า การลงทนุด้านสารกึง่ตวัน�า
ท่ีมีการวางแผนไว้ของรัฐบาลจีนในชว่งห้าปี
ข้างหน้ามลูคา่ 1.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท) ลดการวิจยั
และพฒันาท่ีมีการวางแผนไว้ส�าหรับคูแ่ขง่ตา่ง
ประเทศ ตามการรายของนายเจมส์ แอนดรูว์ 
ลอิูส แหง่ศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา 

นอกจากรัฐบาลจะให้เงินทนุจ�านวนมาก
ส�าหรับสร้างอตุสาหกรรมสารกึง่ตวัน�าภายใน
ประเทศแล้ว จีนยงัถกูกลา่วหาวา่มีความผิด
ฐานโจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท
ตา่งชาตโิดยได้รับการสนบัสนนุจากรัฐในหลาย
พืน้ท่ี ตัง้แตซ่ลิคิอนวลัเลย์ไปจนถงึไต้หวนั 
ประเทศในอินโดแปซฟิิกเร่ิมใช้มาตรการเพ่ือ
แก้ไขภยัคกุคามเหลา่นี ้เชน่ สภานิตบิญัญตัิ
ของเกาหลใีต้ก�าลงัหาวิธีแก้ไขปัญหาการ
โจรกรรมความลบัทางการค้าในอตุสาหกรรม
สารกึง่ตวัน�าด้วยบทลงโทษท่ีรุนแรงย่ิงขึน้ ใน
ขณะเดียวกนั รัฐบาลญ่ีปุ่ นก�าลงัพิจารณาแก้ไข
พระราชบญัญตักิารแลกเปลีย่นเงินตราและการ
ค้าระหวา่งประเทศ เพ่ือขยายรายการจ�ากดัด้าน
การลงทนุตา่งประเทศให้รวมถงึภาคตา่ง ๆ เชน่ 
สารกึง่ตวัน�า พร้อมกบัประเมินการสร้างกรอบ
การควบคมุการสง่ออกส�าหรับเทคโนโลยีขัน้
สงู ตลอดจนระบบการควบคมุการสง่ออกฉบบั
แก้ไขของสหรัฐฯ

เทคโนโลยทีีใ่ช้ได้สองทาง 
การหลอมรวมพลเรือนทหาร
นอกจากนี ้ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568 ยงัคงเป็นสว่นส�าคญัของการปรับปรุง
ด้านกลาโหมให้ทนัสมยัของนายส ีผู้น�าพรรค
คอมมิวนิสต์จีน และกลยทุธ์การหลอมรวม
พลเรือนทหารท่ีออกแบบมาเพ่ือปฏิรูปกองทพั
ปลดปลอ่ยประชาชนให้เป็นกองทพัระดบัโลก
ภายใน พ.ศ. 2592 ประการแรก ลกัษณะการ
ใช้เทคโนโลยีแบบสองทางของยทุธศาสตร์
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ชิปเซ็ตทีบ่ริษทัย่อยของหัวเว่ยเป็นผู้ออกแบบจะแสดงทีส่�านักงานใหญ่ของหัวเว่ยทีเ่ซินเจิน้ ประเทศจนี ใน

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 คนในวงการอุตสาหกรรมก�าลงัสงสัยว่าบริษทัจนีอาจจะหันมาพึง่พาตนเอง

ด้านการผลติชิปภายใน พ.ศ. 2568 ตามทีพ่รรคคอมมวินิสต์จนีปรารถนา พรรคคอมมวินิสต์จนีวางแผนจะ

ลงทุนมากกว่า 1.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท) ในอุตสาหกรรมสารกึง่ตวัน�าใน

ช่วงห้าปีข้างหน้า  รอยเตอร์

นางอาราต ิชรูฟ เจ้าหน้าท่ีบริการด้านตา่งประเทศของสหรัฐฯ 
ร่วมกบักระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ เป็นนกัวิจยัแหง่อนูา 
แชปแมน คอ็กซ์ และผู้ชว่ยนกัวิจยัแหง่ศนูย์อีสต์เวสต์ในเมือง
โฮโนลลู ูรัฐฮาวาย มมุมองของนางชรูฟมมุมองสว่นตวั และไม่
ได้เป็นตวัแทนของกระทรวงการตา่งประเทศ

เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 จะชว่ยให้กองทพั
ปลดปลอ่ยประชาชนมีความเหนือกวา่ใน
สนามรบ เชน่ จีนได้น�าปัญญาประดษิฐ์ไปใช้
กบัโครงการหุน่ยนต์ทางทหาร ความสามารถ
ในการออกค�าสัง่ตนเอง และการตดัสนิใจสัง่
การทางทหาร ตามรายงานของนายเกรกอร่ี อลั
เลน แหง่ศนูย์ความมัน่คงอเมริกนัใหม ่กองทพั
ปลดปลอ่ยประชาชนคาดการณ์วา่ปัญญา
ประดษิฐ์จะขบัเคลือ่นการปฏิวตัคิรัง้ถดัไปใน
กิจการทางทหาร ในฐานะระบบทางทหารและ
การสง่ตอ่หลกัการด้านการตอ่สู้จาก “การใช้
ข้อมลู” ไปเป็น “การใช้ปัญญา” นางสาวเอล
ซา่ คาเนีย แหง่ศนูย์ความมัน่คงอเมริกนัใหม่
กลา่ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนใน
ภาคอ่ืน ๆ ของยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568 จะมีความเก่ียวข้องโดยนยักบัการทหาร
ในระยะยาวส�าหรับภมิูภาคนี ้และลกัษณะของ
สงครามยคุใหม ่รวมถงึการสือ่สารเชิงควอนตมั 
เรดาร์ และวิทยาการเข้ารหสั เชน่ ยานพาหนะ
อตัโนมตัแิละระบบอตัโนมตั ิและหุน่ยนต์ ตาม
รายงานของนางสาวมีอา นเูวนส์ และนางสาว
เฮเลนา เลการ์ดา นกัวิจยัแหง่สถาบนัการศกึษา
ยทุธศาสตร์ระหวา่งประเทศ

ประการท่ีสอง จากยทุธศาสตร์เมดอินไช
นา่ พ.ศ. 2568 และนโยบายอตุสาหกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทเอกชนของจีนจะมี
บทบาทส�าคญัมากขึน้ในการยกระดบัเป้า
หมายทางทหารและความมัน่คงแหง่ชาตขิอง
จีน เชน่ ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีการ
จดจ�าใบหน้าของภาคเอกชนจีน จะเป็นหวัใจ
ส�าคญัของจีนท่ีใช้ขม่เหงรังแกชนกลุม่น้อยชาว
มสุลมิอยุกร์ูนบัล้านในซนิเจียง ตามรายงานของ
นางสาวคาเนีย นอกจากนี ้บริษัทด้านปัญญา
ประดษิฐ์เดียวกนันีซ้ึง่เป็นบริษัทชัน้น�าระดบั
ประเทศของจีน ยงัสง่ออกเคร่ืองมือเฝ้าระวงัไป
ทัว่โลก เพ่ือสนบัสนนุความพยายามของรัฐบาล
เผดจ็การในการเฝ้าตดิตามพลเมืองของประเทศ
ตน 

โอกาสในภูมภิาค
ทา่มกลางความพยายามของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนท่ีจะขจดัการรับรู้เก่ียวกบั
ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 2568 จาก
นานาชาติ ประชาคมโลกควรด�าเนินการอยา่ง
ตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมระดบัความตระหนกัรู้ถงึ
การปฏิบตัทิางเศรษฐกิจท่ีไมเ่ป็นธรรมและมี
ลกัษณะก�าจดัคูแ่ขง่ของจีน ผา่นการเรียกร้อง

ให้เกิดความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมลู 
การเปิดเผยข้อมลูท่ีเพ่ิมขึน้ในภมิูภาคอินโด
แปซฟิิกระหวา่งภาครัฐและเอกชนรวมถงึ
แวดวงวิชาการ เป็นสิง่ส�าคญัตอ่การแก้ไขภยั
คกุคามท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบทนุนิยมโดยรัฐและ
การรุกรานทางเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน ขณะนี ้พนัธมิตรและแนวร่วมในสหรัฐฯ 
ก�าลงัด�าเนินการใช้ความพยายามทางการทตู
ในภมิูภาค อยา่งไรก็ตาม ต้องมีการด�าเนิน
การเผยแพร่กบัภาคเอกชนและมหาวิทยาลยั
ให้มากขึน้ เพราะเป็นสถานท่ีท่ีสว่นใหญ่มี
การถ่ายโอนทางเทคโนโลยีเกิดขึน้ ทัง้ท่ีถกู
ต้องตามกฎหมาย ถกูบงัคบั ลกัลอบ และผิด
กฎหมาย 

การเปิดเผยข้อมลูกบัภาคเทคโนโลยี
เอกชน และห้องปฏิบตักิารด้านการวิจยัและ
พฒันาในสถาบนัการศกึษา จะชว่ยสง่เสริม
ความจ�าเป็นของมาตรการป้องกนัท่ีแนน่หนา 
รวมถงึความโปร่งใสในการเป็นเจ้าของ พร้อม
กบัเพ่ิมความตระหนกัเก่ียวกบัผลกระทบท่ี
ไมไ่ด้ตัง้ใจในระยะยาว ซึง่เกิดขึน้ได้จากการ
ลงทนุหรือการร่วมทนุ ในขณะเดียวกนั ภาค
เอกชนและห้องปฏิบตักิารด้านการวิจยัยงั
คงครองอ�านาจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน แม้วา่อิทธิพลของภาค
สว่นดงักลา่วจะลดลง เน่ืองจากบริษัทจีนได้รับ
สว่นแบง่ในตลาดโลก และมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 
ของจีนกลายเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกเพ่ิม
มากขึน้ แรงกดดนัเป็นหนึง่เดียวกนัจากภาค
รัฐพร้อมกบัภยัคกุคามจากผลกระทบท่ีแท้
จริงเคยใช้ได้ผลกบัจีนในอดีต เชน่ แรงกดดนั

เป็นหนึง่เดียวกนัของบริษัทตา่งประเทศ ร่วม
ด้วยการสนบัสนนุจากรัฐบาลสหรัฐฯ เอาชนะ
การเปิดตวัมาตรฐานเครือขา่ยไร้สายภายใน
ประเทศท้องถ่ินของจีนย้อนกลบัไปเม่ือ พ.ศ. 
2546 ตามรายงานของนายอดมั ซีกลั แหง่
สภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

สิง่ท่ีส�าคญัเทา่ ๆ กนัคือการเปิดเผยข้อมลู
ร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนรวมถงึ
สถาบนัการศกึษา เก่ียวกบัวิธีเสริมสร้างระบบ
นิเวศทางนวตักรรมในอนาคต และยกระดบั
ความร่วมมือระหวา่งสหรัฐฯ และพนัธมิตร
ทัว่อินโดแปซฟิิก เพ่ือปรับภมิูภาคให้ประสบ
ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนและมี
ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัในอีกหลายทศวรรษ
ข้างหน้า การเรียกร้องระดมเงินทนุเพ่ือการ
วิจยัและพฒันา รวมทัง้ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีคา่นิยมคล้ายกนัร่วมกนั
จะเป็นการเร่ิมต้นท่ีนา่ยินดี ซึง่สามารถวาง
กรอบในการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานระดบัโลก
ส�าหรับเทคโนโลยีรุ่นใหม ่(ท่ีคล้ายคลงึกบัวิธี
พฒันาการมีสว่นร่วมในเทคโนโลยี 5 จี) เพ่ือ
ให้เหนือล�า้กวา่ยทุธศาสตร์เมดอินไชนา่ พ.ศ. 
2568 ท่ีเลือกปฏิบตัิของจีนอยา่งมาก ความ
ร่วมมือด้านการวิจยัและพฒันาตามหลกั
นิตธิรรมและการถ้อยทีถ้อยอาศยั จะชว่ยให้
พนัธมิตรทัง้หมดเก็บเก่ียวผลประโยชน์จาก
นวตักรรมทางเทคโนโลยีได้ในท้ายท่ีสดุ  o
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สหรัฐฯ ออกโรง เตือนหา้มใชห้วัเวย่ซ่ึงเป็น  

ยกัษใ์หญ่ดา้นโทรคมนาคมจีนในฐานะผูจ้ �าหน่าย

ความเสี่ยงที่มีเดิมพันสูง

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ภาพประกอบโดยฟอรัม

เครือข่ายความเร็วสูง 
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คนงานของหัวเว่ยเข้า

ร่วมงานโมบายเอก็ซ์

โปทีก่รุงเทพฯ เมือ่

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 

2562

รอยเตอร์

คนงานของหัวเว่ยเข้า

ประจ�าทีบ่ริเวณสาย

การผลติสมาร์ทโฟน 

พ3ี0 หัวเว่ยเป็นผู้ผลติ

สมาร์ทโฟนรายใหญ่

ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสอง

ของโลกรองจากซัมซุง 

อเิลก็ทรอนิกส์

รอยเตอร์

ม้วา่บริษัทหวัเวย่เทคโนโลยีของจีนจะมี
สถานะเป็นผู้จ�าหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

รายใหญ่ท่ีสดุ และเป็นผู้ผลติสมาร์ทโฟนท่ีใหญ่ท่ีสดุ
เป็นอนัดบัสองของโลก แตก็่พบวา่ตลาดบางแหง่ปิด
ตวัลงจากความกงัวลวา่หวัเวย่อาจใช้อปุกรณ์ของ
บริษัทเป็นเคร่ืองมือจารกรรม

ขณะท่ีเทคโนโลยีเคลื่อนท่ีในประเทศตา่ง ๆ เร่ิม
เข้าสูค่ลื่นระลอกถดัไปจากการสร้างเครือขา่ยไร้สาย 
5 จี หวัเวย่ในตอนนีก้ลบัถกูสัง่ห้ามจ�าหนา่ยอปุกรณ์
ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้ประเทศ
อ่ืน ๆ ยงัจบัตามองอยา่งใกล้ชิด เน่ืองจากผู้น�าตา่ง ๆ 
รวมถงึเลขาธิการของนาโต ออกมาเตือนถงึอนัตราย
จากความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดระหวา่งบริษัทหวัเวย่กบั
พรรคคอมมิวนิสต์จีน

นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กระตุ้น
ให้พนัธมิตรทัง้หมดของสหรัฐฯ เลกิคบค้ากบัยกัษ์
ใหญ่ด้านโทรคมนาคมอยา่งหวัเวย่ โดยระบวุา่บริษัท
นีก่้อให้เกิดภยัคกุคามความมัน่คงอยา่งร้ายแรง 

“กฎหมายจีนก�าหนดให้เคร่ืองมือด้านความ
มัน่คงขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีนมีอ�านาจเข้าถงึ
ข้อมลูทกุอยา่งท่ีผา่นเข้ามาในเครือขา่ยหรืออปุกรณ์
ของบริษัท” นายเพนซ์กลา่วระหวา่งการปราศรัยท่ี
การประชมุด้านความมัน่คงประจ�าปีในมิวนิค เม่ือ
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ตามรายงานของ
วารสารธรุกิจ นิคเคอิ เอเชียน รีวิว “เราต้องปกป้อง
โครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคมท่ีส�าคญัของเรา 
และสหรัฐอเมริกาก�าลงัเรียกร้องให้พนัธมิตรด้าน
ความมัน่คงของเราทัง้หมดระแวดระวงั และปฏิเสธ
บริษัทใดก็ตามท่ีจะท�าลายบรูณภาพทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคมหรือระบบความปลอดภยัระดบัชาติ
ของเรา”

คณะกรรมาธิการวิสามญัถาวรด้านขา่วกรอง
แหง่รัฐสภาสหรัฐฯ ได้สรุป โดยย้อนกลบัไปเม่ือ พ.ศ. 
2555 วา่อปุกรณ์ท่ีผลติโดยหวัเวย่และแซดทีอี 
คอร์ป ซึง่เป็นคูแ่ขง่ด้านโทรคมนาคมในจีน อาจเป็น
บอ่นท�าลายผลประโยชน์ด้านความมัน่คงของสหรัฐฯ 
สิง่ท่ีนา่เป็นหว่งอีกประการหนึง่คือความใหญ่โตของ
หวัเวย่ ใน พ.ศ. 2560 บริษัทแหง่นีข้ึน้แซงหน้า แอล
เอม็ อีริคสนั ของสวีเดน จนกลายเป็นผู้จ�าหนา่ย
อปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายอนัดบั 1 ของโลก ในชว่ง
กลาง พ.ศ. 2561 แบรนด์สมาร์ทโฟนของหวัเวย่
แซงหน้าแอปเปิลขึน้เป็นผู้จ�าหนา่ยอนัดบั 2 ของโลก
รองจากซมัซงุ อิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายงานของดแิอส 
โซซเิอทเตด็ เพรส โครงการ 5 จี ท่ีหวัเวย่ต้องการ
สร้าง จะขยายขอบเขตเครือขา่ยออกไปอยา่งกว้าง
ขวางเพ่ือรองรับการท�างานของสิง่ตา่ง ๆ เชน่ รถยนต์
ไร้คนขบั อปุกรณ์โรงงาน และอปุกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต

แม้วา่หวัเวย่จะยืนกรานวา่ไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบั
การสอดแนม แตน่กัการเมือง นกัวิชาการ และเจ้า
หน้าท่ีขา่วกรองตา่งก็เสนอเหตผุลท่ีหลากหลายวา่
เหตใุดจงึต้องใช้ความระมดัระวงัมากขึน้ ก่อนท่ีจะ
อนญุาตให้หวัเวย่และบริษัทจีนอ่ืน ๆ เข้ามามีสว่น
ร่วมในการสร้างระบบสารสนเทศท่ีส�าคญั

กฎหมายจนีบังคบัขอความร่วมมอื
ในการปราศรัยท่ีมิวนิค นายเพนซ์ชีใ้ห้เหน็วา่ 
กฎหมายท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศใช้ 
ท�าให้บริษัทจีนต้องรับภาระในการชว่ยรัฐบาล
รวบรวมข้อมลู กฎหมายความมัน่คงแหง่ชาตขิองจีน
ท่ีประกาศใช้ใน พ.ศ. 2558 ระบวุา่ พลเมืองและ
ธรุกิจตา่ง ๆ มี “ความรับผิดชอบและภาระหน้าท่ีใน

แ
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นางเมิง่ หว่านโจว ผู้บริหารฝ่าย

การเงนิของหัวเว่ย สวมอุปกรณ์

ตดิตามอเิลก็ทรอนิกส์ทีข้่อเท้า

ขณะได้รับการน�าตวัจากบ้าน

ของตนในแวนคูเวอร์ ประเทศ

แคนาดา นางเมิง่ก�าลงัเผชิญ

กบัการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยงั

สหรัฐฯ ตามข้อกล่าวหาว่าบริษทั

เลีย่งมาตรการคว�า่บาตรอหิร่าน

ของสหรัฐฯ อย่างผดิกฎหมาย

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

การรักษาความมัน่คงระดบัชาต”ิ ซึง่กฎหมายท่ีส�าคญัย่ิงกวา่
อาจเป็นกฎหมายขา่วกรองแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 ท่ีก�าหนด
ให้บริษัทจีน “สนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และร่วมมือกบั” หนว่ยงาน
รวบรวมขา่วกรองของรัฐบาล

ดร. เมอร์เรย์ สก็อต แทนเนอร์ ให้เหตผุลใน
บทวิเคราะห์ท่ีจดัท�าขึน้เพ่ือเปิดเผยการละเมิด
กฎหมายและปกป้องสทิธิมนษุยชนโดยเฉพาะ 
จากสถาบนันิตสิงคราม ซึง่เป็นองค์กรในกรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. ความวา่ กฎหมาย พ.ศ. 2560 
เป็น “จดุส�าคญัท่ีสร้างปัญหาอยา่งมากส�าหรับ
โครงการระยะนาน 4 ปีในขณะนัน้ของรัฐบาล
จีน ท่ีสง่เสริมกฎหมายด้านความมัน่คง” ก่อน
หน้านี ้ดร. แทนเนอร์ ซึง่ได้ตีพิมพ์หนงัสือเก่ียว
กบักฎหมายจีนและระบบความมัน่คงภายใน
ของประเทศจีน เคยท�างานเป็นนกัวิเคราะห์

ให้กบัรัฐบาลสหรัฐฯ โดย ดร. แทนเนอร์ เขียนวา่ กฎหมาย
ขา่วกรอง พ.ศ. 2560 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นอาวธุโจมตี
มากกวา่เป็นมาตรการปกป้องความมัน่คง

“สิง่ท่ีนา่กงัวลเป็นพิเศษคือสญัญาณตา่ง ๆ ท่ีชีว้า่ผู้ ร่าง
กฎหมายขา่วกรองก�าลงัพยายามเปลี่ยนแปลงสมดลุข้อผกูพนั
ทางกฎหมายเหลา่นีจ้าก ‘การปกป้อง’ เป็น ‘การโจมตี’ ด้วย
ขา่วกรอง โดยการให้ชาวจีน และในบางกรณี ให้พลเมืองตา่ง
ชาต ิบริษัทหรือองค์กรท่ีท�าธรุกิจในประเทศจีน มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายในการให้การเข้าถงึ ให้ความร่วมมือ หรือให้การ
สนบัสนนุกิจกรรมรวบรวมขา่วกรองของรัฐบาลจีน” ดร. แทน
เนอร์ เขียน

กฎหมายของจีนอนญุาตให้เจ้าหน้าท่ีควบคมุตวั หรือ
ลงโทษทางอาญากบัผู้ ท่ีขดัขวางการรวบรวมข่าวกรอง แต่
ไม่ได้แบ่งแยกการขดัขวางกบัการท่ีเพียงไม่สามารถให้
ความร่วมมือออกจากกนั นายทอม ยเูรน ผู้ เช่ียวชาญด้าน
นโยบายไซเบอร์ระหว่างประเทศแห่งสถาบนันโยบายเชิง
ยทุธศาสตร์ออสเตรเลียกล่าวว่า มีความเสี่ยงสงูท่ีบริษัทจีน
จะให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมลูข่าวกรอง “มีความ
เสี่ยงว่าหวัเว่ยอาจถกูใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจารกรรม
หรือก่อวินาศกรรม” นายยเูรนกล่าวกบัหนงัสือพิมพ์ เดลี เมล 
ออสเตรเลีย “พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอ�านาจควบคมุบริษัท
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ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยพรรคให้ความส�าคญักบัความ
มัน่คงของตนเหนือสิ่งอ่ืนใด”

รูปแบบทีเ่ผยให้เห็น
แม้หวัเวย่จะยืนกรานวา่ไมมี่หลกัฐานท่ีพิสจูน์ได้วา่ตน
สอดแนมบริษัทหรือรัฐบาลตา่งชาตจิริง แตก่ลบัมีเหตกุารณ์
ตวัอยา่งท่ีขดัแย้งกนัเกิดขึน้มากมาย เชน่ บริษัทด้าน
เทคโนโลยี ซสิโก ในสหรัฐฯ กลา่วหาวา่หวัเวย่ขโมยซอร์สโค้ด 
ซึง่เป็นค�าสัง่ท่ีใช้เดนิระบบซอฟต์แวร์ ในคดีฟ้องร้องเม่ือ พ.ศ. 
2546 ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้ยตุกิารฟ้องร้องในท้ายท่ีสดุ

ใน พ.ศ. 2560 คณะลกูขนุสหรัฐฯ ตดัสนิลงโทษหวัเวย่
ฐานขโมยทรัพย์สนิทางปัญญาจากบริษัทด้านโทรคมนาคม 
ที-โมบาย ในค�าฟ้องร้องเม่ือ พ.ศ. 2562 กระทรวงยตุธิรรม
สหรัฐฯ กลา่ววา่หวัเวย่พยายามขโมยข้อมลูการออกแบบหุน่
ยนต์ของที-โมบายหลายครัง้

นอกจากการขโมยความลบัทางการค้าแล้ว บริษัทนีย้งัมี
ข้อกลา่วหาตา่ง ๆ ตามมาอีก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
สหรัฐฯ เปิดเผยค�าฟ้องร้องนางเม่ิง หวา่นโจว ผู้บริหารฝ่าย
การเงินของหวัเวย่ ลกูสาวของนายเหริน เจิง้เฟย ผู้ ก่อตัง้
บริษัท ค�าฟ้องร้องนีก้ลา่วหาวา่หวัเวย่หลอกลวงธนาคาร
สหรัฐฯ ให้ท�าธรุกิจกบัอิหร่านซึง่ละเมิดมาตรการคว�่าบาตร
ของสหรัฐฯ เจ้าหน้าท่ีแคนาดาควบคมุตวันางเม่ิงเม่ือเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และสหรัฐฯ ก�าลงัขอให้สง่ผู้ ร้ายข้าม
แดน ค�าฟ้องร้องดงักลา่วระบวุา่ ใน พ.ศ. 2556 นางเม่ิง
โกหกผู้บริหารธนาคารเร่ืองความสมัพนัธ์ของบริษัทหวัเวย่กบั
บริษัทช่ือ สกายคอม ท่ีตัง้อยูใ่นอิหร่านหลายครัง้

เอกชนหรือรัฐวสิาหกจิ?
แม้วา่ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ จะมีความ
กงัวลวา่หวัเวย่อาจถกูควบคมุโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน แตผู่้

นายเหริน เจิง้เฟย ผู้ก่อตั้งและประธานบริษทัหัวเว่ย (ขวา) พานายสี จิน้ผงิ 

ประธานาธิบดจีนี ชมส�านักงานของบริษทัในกรุงลอนดอน   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

บริหารของบริษัทยงัคงยืนยนัอยา่งหนกัแนน่วา่จะไมส่ง่
ตอ่ข้อมลูไปยงัรัฐบาลของตน 

นายทิม วตักินส์ รองประธานฝ่ายยโุรปตะวนัตกของหวั
เวย่กลา่วกบั บีบีซี เรดโิอ วา่ “หวัเวย่ไมมี่ข้อผกูพนัในสว่นท่ี
จะร่วมมือกบัรัฐบาล ในลกัษณะท่ีชาวอเมริกนักลา่วหา” 

ทัง้นี ้นกัวิชาการท่ีศกึษาการอ้างสทิธ์ิความเป็น
เจ้าของของหวัเวย่ยงัคงมีทา่ทีสงสยัในค�ากลา่วเหลา่นัน้ 

นายคริสโตเฟอร์ บอลดงิ และนายเดวิด วีเวอร์ ผู้
เขียนรายงานประจ�าเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ในช่ือ 
“ใครเป็นเจ้าของหวัเวย่?” ระบวุา่ “หวัเวย่เรียกตนเอง
วา่บริษัทท่ีพนกังานเป็นเจ้าของ แตก่ารกลา่วอ้างนีช้วน
สงสยั อีกทัง้โครงสร้างองค์กรท่ีอธิบายไว้ในเวบ็ไซต์ยงั
ชวนให้เข้าใจผิด” นายบอลดงิ รองศาสตราจารย์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟลุไบรท์ ประเทศเวียดนาม 
และนายวีเวอร์ ศาสตราจารย์ด้านการวิจยั คณะ
นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัจอร์จวอชิงตนั กลา่ววา่ บริษัท
โฮลดิง้เป็นเจ้าของหวัเวย่ร้อยละ 100 และนายเหริน ผู้
ก่อตัง้ เป็นเจ้าของบริษัทโฮลดิง้ดงักลา่วร้อยละ 1 สว่น
ร้อยละ 99 ท่ีเหลือ มีนิตบิคุคลท่ีเรียกวา่ “คณะกรรมการ
สหภาพแรงงาน” ของบริษัทโฮลดิง้ดงักลา่วเป็นเจ้าของ

ในจีน สมาชิกสหภาพแรงงานไมมี่สทิธ์ิในทรัพย์สนิ
ท่ีสหภาพแรงงานถือครอง สิง่ท่ีหวัเวย่อ้างวา่เป็น “หุ้น
พนกังาน” ในบริษัท “ความจริงแล้วเป็นผลประโยชน์ตาม
สญัญาสว่นใหญ่ในแผนการแบง่ปันผลก�าไร” ผู้ เขียนทัง้
สองระบ ุ

รายงานระบวุา่ “จากลกัษณะของสหภาพแรงงาน
ในประเทศจีนท่ีเป็นของสว่นรวม หากการถือหุ้นของ
คณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็นเร่ืองจริง และหาก
สหภาพแรงงานและคณะกรรมการท�าหน้าท่ีเชน่เดียวกบั
ท่ีสหภาพแรงงานโดยทัว่ไปในประเทศจีนท�าหน้าท่ี อาจ
ถือได้วา่หวัเวย่เป็นรัฐวิสาหกิจอยา่งเตม็ตวั”

นอกจากนี ้ประวตัิและความสมัพนัธ์ทางการทหาร
ของนายเหรินกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีนยงัก่อให้เกิด
ข้อกงัขา อาทิ ประเทศอินเดีย แม้ไม่ได้ออกค�าสัง่ห้าม
บริษัทหวัเว่ยในประเทศ แต่ก็ก�าลงัพิจารณาแผนการ
กีดกนับริษัทแห่งนีอ้อกจากการสร้างเครือข่าย 5 จีใน
พืน้ท่ีชายแดนท่ีมีความละเอียดอ่อน ซึง่อินเดียมีข้อ
พิพาททางเขตแดนอยู่ รายงานจากสื่ออ้างว่าเหตผุล
หนึ่งมาจากความสมัพนัธ์ของพรรคกบัมหาเศรษฐีอย่าง
นายเหริน นายเหรินเติบโตมาอย่างอตัคดัในมณฑล
กุ้ยโจวทางตะวนัตกเฉียงใต้ จากนัน้ได้เข้าเรียนต่อท่ี
สถาบนัวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมฉงช่ิง และต่อ
มาได้เข้าร่วมกองทพัในทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-
2522) ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะการ์เดียน 
นายเหรินเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน พ.ศ. 2521 
และได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชมุสภาผู้แทนแห่งชาติ
ครัง้ท่ี 12 ใน พ.ศ. 2525
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พนักงานหัวเว่ย

รอรถรับส่งทีส่วน

ทดสอบ 5 จ ีของ

บริษทัในเซินเจิน้ 

มณฑลกวางตุ้ง 

ประเทศจนี  

รอยเตอร์

ภยัคุกคามทีใ่หญ่กว่า
การโต้แย้งอนัดเุดือดวา่ควรอนญุาตให้หวัเวย่สร้างเครือ
ขา่ย 5 จีหรือไม ่มกัมีจดุสนใจหลกัอยูท่ี่ความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึน้สองประการ ได้แก่ บริษัทท่ีมีความเช่ือมโยงใกล้
ชิดกบัรัฐบาลจีนอาจมีชอ่งเข้าสูร่ะบบโทรคมนาคมแหง่
ชาตท่ีิส�าคญั ดงันัน้ในทางทฤษฎี ก็อาจท�าให้รัฐบาลจีนมี 
“สวิตช์ตดัการท�างาน” ท่ีใช้ปิดเครือขา่ยเคลื่อนท่ีท่ีส�าคญั
ในชว่งภาวะวิกฤตหิรือการเผชิญหน้า ตามรายงานจาก
สื่อมวลชนหลายแหง่

ความกงัวลอีกประการหนึง่คือความเป็นไปได้ท่ี
บริษัทจะเข้าถงึความลบัของรัฐบาลหรือข้อมลูกรรมสทิธ์ิ 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ไมโครซอฟท์เปิดเผยวา่ 
แลป็ทอ็ปบางรุ่นของหวัเวย่มีสิง่ท่ีเรียกวา่ชอ่งโหวล่บั ซึง่
อาจท�าให้มีการเข้าถงึข้อมลูในคอมพิวเตอร์นัน้ ๆ ได้โดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต ไมโครซอฟท์กลา่ววา่ได้แจ้งให้หวัเวย่
ทราบถงึชอ่งโหวด่งักลา่ว จากนัน้หวัเวย่ได้ปลอ่ยโปรแกรม
ซอ่มแซมออกมาเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2562 วิศวกร
ของไมโครซอฟท์ตดิตามโค้ดต้องสงสยัไปยงัซอฟต์แวร์การ

จดัการอปุกรณ์ท่ีเรียกวา่ พีซี เมเนเจอร์ ซึง่ตดิตัง้ไว้ลว่ง
หน้าในเมตบุ๊กส์ของหวัเวย่ เดมิที ซอฟต์แวร์นีมี้ไดรเวอร์ท่ี
อนญุาตให้ผู้ใช้ท่ีไมไ่ด้รับสทิธ์ิสามารถอปัเกรดระดบัการ
เข้าถงึของตน 

ศาสตราจารย์อลนั วดูเวิร์ด ผู้ เช่ียวชาญด้านความ
ปลอดภยัคอมพิวเตอร์แหง่มหาวิทยาลยัเซอร์เรย์ในสห
ราชอาณาจกัร กลา่วกบับีบีซีนิวส์วา่ ซอฟต์แวร์ลบัถกู
ตดิตัง้ในแลป็ทอ็ปมาตัง้แตข่ัน้ตอนการผลติ แตไ่มมี่ใคร
รู้วา่ซอฟต์แวร์ลบันัน้ไปอยูใ่นเคร่ืองได้อยา่งไร โดยกลา่ว
วา่ตนไมพ่บหลกัฐานใด ๆ ท่ีบง่บอกวา่รัฐบาลหรือบริษัท
จงใจท�าเชน่นัน้ แตก็่ยงัมีข้อสงสยัอยู ่“กระบวนการทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์อนญุาตให้มีการเปิดใช้งานนีไ้ด้
อยา่งไร” ศาสตราจารย์วดูเวิร์ดถาม “เร่ืองนีจ้ะไมช่ว่ยเร่ือง
คดีของหวัเวย่หรือลดความกงัวลของผู้คนลง”

อยา่งไรก็ตาม เม่ือกลา่วถงึความกงัวลด้านความ
ปลอดภยัของข้อมลูท่ีเก่ียวกบัจีน หวัเวย่เป็นเพียงสว่น 
เลก็ ๆ จากภยัคกุคามโดยรวม จากรายงานเม่ือเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2561 ในหวัข้อ “การคกุคามทาง
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วศิวกรรายหน่ึงท�า 

งานทีศู่นย์ทดสอบ 5 จ ี 
ของหัวว่ย ในศูนย์

การผลติซองซาน

เลค ทีม่ณฑลกวางตุ้ง 

ประเทศจนี  รอยเตอร์

เศรษฐกิจของจีนเป็นภยัคกุคามตอ่เทคโนโลยีและ
ทรัพย์สนิทางปัญญาของสหรัฐฯ และของโลกอยา่งไร” 
ส�านกังานวา่ด้วยการค้าและนโยบายการผลติของ
ท�าเนียบขาวระบวุา่ จีนต้องการครองอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีระดบัสงูท่ีเกิดใหมซ่ึง่จะผลกัดนัการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ รายงานระบวุา่ รัฐบาลจีนกระท�าการดงั
กลา่วโดยเข้าไปมีสว่นร่วมในการโจรกรรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญาท่ีรัฐสนบัสนนุ การจารกรรมทางไซเบอร์ การ
หลีกเลี่ยงกฎหมายควบคมุการสง่ออก การปลอมแปลง
และการละเมิดลขิสทิธ์ิ 

แม้การจารกรรมทางไซเบอร์เป็นยทุธวิธีท่ีจีนใช้
มากท่ีสดุ แตบ่างครัง้ก็มีการขโมยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีกนัอยา่งเป็นรูปธรรม ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2559 ผู้ พิพากษากลางของสหรัฐฯ ตดัสนิจ�าคกุหญิง
ชาวจีนเกือบสองปี ในข้อหาสง่ชิน้สว่นยานพาหนะ
ด�าน�า้ไปยงัมหาวิทยาลยัของจีนอยา่งผิดกฎหมาย 
รวมถงึบางสว่นท่ีหญิงผู้นัน้เก็บไว้ในกระเป๋าเดนิทาง 
หนงัสือพิมพ์ ออร์แลนโดเซ็นทิเนล รายงาน อยัการ
กลา่วหานางอามิน ย ูอดีตพนกังานมหาวิทยาลยัเซน็
ทรัลฟลอริด้าวยัอาย ุ55 ปี ในขณะท่ีถกูตดัสนิจ�าคกุ 
จากการไมเ่ปิดเผยวา่ตนท�างานในนามของรัฐบาลจีน
และโกหกเก่ียวกบัสิง่ท่ีก�าลงัสง่ไปยงัประเทศจีน เธอ
ให้การรับสารภาพข้อหาท�าการสง่ออกสนิค้าไปยงัตา่ง
ประเทศโดยไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นตวัแทนตา่งประเทศ 
และสมคบคดิในการฟอกเงินระหวา่งประเทศ นายรอย 
บี. ดาลตนั จเูนียร์ ผู้ พิพากษาเขตสหรัฐฯ ตดัสนิจ�าคกุ
นางย ู21 เดือน

เป้าหมายของกองทพัมกัจะเลง็ไปท่ีกลุม่แฮ็กเกอร์
จีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้ พิพากษากลาง
ของสหรัฐฯ ตดัสนิจ�าคกุนายซ ูปิน นกัธรุกิจชาวจีน
เกือบสี่ปี หลงัจากท่ีได้สารภาพความผิดในข้อหาสมคบ
คดิเจาะระบบเครือขา่ยของบริษัท โบอิง จ�ากดั และ
ผู้ รับเหมาทางทหารของสหรัฐฯ รายอ่ืน ๆ นายซเูดนิ
ทางมายงัสหรัฐอเมริกาอยา่งน้อย 10 ครัง้ตัง้แต ่พ.ศ. 
2551 ถงึ 2557 เพ่ือขโมยข้อมลู โดยมีผู้สมคบคดิไม่
ทราบช่ือสองคนอยูใ่นจีน ทัง้สามถกูกลา่วหาวา่ขโมย
แผนการท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองบนิขนสง่ทางทหารซี-17 
รวมทัง้เคร่ืองบนิขบัไลล่อ่งหน เอฟ-22 และ เอฟ-35

แม้กระทัง่ในชว่งเวลาท่ีสายตาของชาวโลกจบัจ้อง
ไปยงัการขยายธรุกิจของบริษัท หวัเวย่ก็ยงัต้องตอ่สู้
ในสงครามการประชาสมัพนัธ์อีกครัง้ เม่ือพนกังานคน
หนึง่ของบริษัทถกูจบักมุในข้อหาจารกรรมท่ีโปแลนด์

เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ทางการโปแลนด์
ได้จบักมุบคุคลสองคน ซึง่หนึง่ในนัน้เป็นพนกังานชาว
จีนของหวัเวย่ และตัง้ข้อหาสอดแนมให้รัฐบาลจีน 
ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ สื่อ
โทรทศัน์ในโปแลนด์ระบวุา่ พนกังานคนดงักลา่วของ 

หวัเวย่จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัภาษาตา่ง
ประเทศแหง่ปักก่ิงด้วยปริญญาด้านภาษาโปแลนด์ 
และเคยท�างานท่ีสถานกงสลุจีนในกรุงกดญัสก์ 
ประเทศโปแลนด์ 

หวัเวย่รับมือกบัเหตดุงักลา่วด้วยการไลพ่นกังาน
คนนีอ้อกทนัที โดยบริษัทระบวุา่ “ตดัสนิใจยตุกิารจ้าง
งานของนายหวงั เวย่จิง ซึง่ถกูจบักมุในข้อหาละเมิด
กฎหมายโปแลนด์” ตามรายงานของดแิอสโซซเิอทเตด็ 
เพรส ทางการโปแลนด์กลา่ววา่ได้จบักมุนายหวงั อดีต
นกัการทตูจีน พร้อมด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คง
ทางไซเบอร์ชาวโปแลนด์ ซึง่ท�างานด้านความมัน่คง
ทางไซเบอร์ชัน้น�าของรัฐบาลหลายงาน

หวัเวย่ยงัคงยืนยนัวา่การกระท�าของนายหวงั “ไมมี่
ความเก่ียวข้องกบับริษัท” และนายหวงัถกูไลอ่อก
เพราะ “เหตกุารณ์ต้องสงสยัท่ีเกิดขึน้ท�าให้หวัเวย่เสื่อม
เสียช่ือเสียง” อยา่งไรก็ตาม การแก้ตวัเหลา่นัน้ลดความ
กงัวลของผู้ ท่ีมองวา่บริษัทดงักลา่วเป็นความเสี่ยงด้าน
ความมัน่คงของชาติลงเพียงเลก็น้อย

เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายเยนส์ สโตล
เทนเบร์ิก เลขาธิการองค์การนาโต ออกมาเตือนผู้น�าสห
ราชอาณาจกัรถงึความเสี่ยงจากการให้บริษัทจีนเป็น
ผู้สร้างเครือขา่ย 5 จี โดยยอมรับวา่สมาชิกนาโตทกุ
ประเทศมีสทิธ์ิท่ีจะตดัสนิใจด้วยตนเอง 

“แตอ่ยา่งไรก็ตาม แนน่อนวา่สิง่ท่ีส�าคญัส�าหรับนา
โตคือการตดัสนิใจเหลา่นีต้้องด�าเนินการด้วยวิธีท่ีแนใ่จ
ได้วา่สมาชิกจะมีเครือขา่ยท่ีปลอดภยั” นายสโตลเทน
เบร์ิกกลา่ว ตามรายงานของเอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส  o
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มาราวีมาราวีบทเรยีนจาก
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นระหวา่งการตอ่สู้ในชว่งการล้อมโจมตีเมืองมาราวี นกัรบ
ญิฮาดได้จบักมุพลเรือนกวา่ 1,770 คนเป็นตวัประกนั
เพ่ือควบคมุเมืองทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์แหง่นีบ้นเกาะ
มินดาเนา ซึง่เป็นเกาะท่ีใหญ่อนัดบัสองของประเทศ บาง

คนถกูสงัหารทนัที บางคนถกูใช้เป็นโลม่นษุย์ นกัรบญิฮาดให้ตวัประกนัท่ี
เหลอืท�างานผลติวตัถรุะเบดิ ขดุอโุมงค์ และเฝ้าเสบียง

การบกุโจมตีวงล้อมนกัรบชาวมสุลมิครัง้แรกเกิดขึน้เม่ือหลาย
เดือนก่อนหน้านัน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หลงัจากความ

พยายามท่ีล้มเหลว
ของกองก�าลงัรัฐบาล
ฟิลปิปินส์ในการจบักมุ
ตวันายอิสนิลอน ฮา
ปิลอน ผู้น�าของกลุม่
อะบซูยัยาฟ ซึง่เป็นกลุม่
นกัรบหวัรุนแรงท่ีมีฐาน
ท่ีมัน่อยูใ่นฟิลปิปินส์ รัฐ
อิสลามอิรักและซีเรีย 
หรือ ไอซสิ ได้เลอืกนาย
ฮาปิลอนเป็นผู้น�าหรือ
ผู้บญัชาการทหารของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

หรืออยา่งน้อยคือเป็นผู้น�าของภมิูภาคท่ีครอบคลมุฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ซึง่ผู้ ก่อการร้ายกลุม่ดงักลา่วให้ฉายาวา่เป็นรัฐอิสลามแหง่
เอเชียตะวนัออก

กลุม่มาอเูต ซึง่ประกอบด้วยกลุม่กบฏฟิลปิปินส์ท่ีมีฐานก�าลงัอยูใ่น
จงัหวดัลาเนาเดลซร์ู ได้ประกาศความจงรักภกัดีตอ่ไอซสิเม่ือสองปีก่อน
หน้านีแ้ละตอ่นายฮาปิลอน เพ่ือชว่ยเหลอืในการก่อตัง้รัฐเคาะลฟีะฮ์ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หลกัฐานจากวิดีโอได้เปิดเผยในภายหลงัวา่ 
ผู้น�าของกลุม่มาอเูต ได้แก่ นายโอมาร์ มาอเูต และนายอบัดลุเลาะห์ มา
อเูต ผู้ เป็นสมาชิกของกลุม่อะบซูยัยาฟ ร่วมกบักลุม่กบฏฟิลปิปินส์และ

ใ

พล.ท. ดานิโล จ.ี พาโมนัก เกษยีณเมือ่เดอืนมกราคม 

พ.ศ. 2562  กองทพัฟิลปิปินส์

ทหารกองทพัฟิลปิปินส์ขบัรถผ่านอาคารทีถู่กท�าลายในมาราวเีมือ่วนัที ่ 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส/เก็ตตีอิ้มเมจ

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

พล.ท. ดานิโล จ.ี พาโมนัก ผู้เกษยีณอายุ

แล้ว แบ่งปันส่ิงทีต่นได้เรียนรู้จากการ

มีส่วนร่วมทางทหารทีใ่หญ่ทีสุ่ด ของ

ฟิลปิปินส์นับต้ังแต่สงครามโลกคร้ังที ่2



นาวกิโยธินฟิลปิปินส์ยนืเตรียมพร้อมอยู่ในมาราวี

เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลายวนัหลงัจาก

ทีป่ระธานาธิบดโีรดริโก ดูแตร์เต ประกาศว่าเมอืงนี้

ปราศจาก "อทิธิพลของผู้ก่อการร้าย"  รอยเตอร์

ตา่งชาตอ่ืิน ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัไอซสิ ได้วางแผนยดึเมืองมาราวีซึง่เป็นเมือง
ศนูย์กลางของจงัหวดัมาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว อาวธุและเสบียงถกูเก็บ
ซอ่นไว้ทัว่เมือง

กองก�าลงักบฏร่วมได้เข้าโจมตีในวนัท่ีนายฮาปิลอนหลบหนีการ
จบักมุในเดือนพฤษภาคมและชกัธงไอซสิในเมืองมาราวี กองก�าลงักบฏ
ร่วมได้เผาอาคาร ท�าลายโบสถ์ และขบัไลป่ระชาชนในเมืองมากกวา่ 
200,000 คนออกจากท่ีอยูอ่าศยั ตามรายงานตวัเลขของรัฐบาล

พล.ท. ดานิโล จี. พาโมนกั สงักดักองทพัฟิลปิปินส์ กองบญัชาการ 
ลซูอนใต้ ตระหนกัวา่ต้องชว่ยเหลอืตวัประกนัชาวมาราวีจากกลุม่หวั
รุนแรงหากต้องการยดึเมืองคืน ก่อนหน้านี ้พล.ท. พาโมนกั ได้ชว่ยตวั
ประกนัในมินดาเนา ในระหวา่งการล้อมโจมตีเมืองซมัโบองักาซตีิ เม่ือ
ครัง้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บญัชาการภาคพืน้ดนิของกองทพัฟิลปิปินส์
เป็นครัง้แรก ภายใต้การน�าของ พล.ท. พาโมนกั ทหารกองทพัฟิลปิปินส์
ได้เข้าชว่ยเหลอืตวัประกนั 195 คนจาก 197 คนจากแนวร่วมปลด
ปลอ่ยแหง่ชาตโิมโร โดยใช้เวลาไมถ่งึสามสปัดาห์ในการยตุวิิกฤตการณ์
ครัง้นี ้ซึง่ท�าให้ประชาชนกวา่ 100,000 คนต้องลีภ้ยัและมีพลเรือน
จ�านวนมากเสยีชีวิต “นัน่ถือเป็นชยัชนะท่ีสมบรูณ์” พล.ท. พาโมนกักลา่ว

อยา่งไรก็ตาม การล้อมโจมตีเมืองมาราวีแตกตา่งกนั เพราะถือ เป็น
ครัง้ท่ีสองของ พล.ท. พาโมนกั ในฐานะผู้บญัชาการภาคพืน้ดนิ แม้วา่นาย
โรดริโก ดแูตร์เต ประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ จะประกาศใช้กฎอยัการศกึทัว่
มินดาเนาตัง้แตว่นัท่ีมีการล้อมโจมตี แตก่ารตอ่สู้ยงัคงอยูเ่ป็นเดือน ๆ

“การปรากฏตวัและการเป็นพนัธมิตรของนกัรบก่อการร้ายตา่งชาต ิ
กบัผู้ ก่อการร้ายในประเทศของเราเองท�าให้การตอ่สู้ของเรายากขึน้” เม่ือ

เปรียบเทียบการตอ่สู้ของเราในชว่งวิกฤตซมัโบองักาใน พ.ศ. 2556 
เทคนิคและยทุธวิธีของศตัรูในชว่งการล้อมโจมตีเมืองมาราวีได้รับการ
พฒันามากขึน้” พล.ท. พาโมนกักลา่วกบั ฟอรมั

เขาจะเป็นผู้น�าการสู้รบในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของกองทพัฟิลปิปินส์นบั
ตัง้แตย่ทุธการแหง่กรุงมะนิลาในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พล.ท. พาโมนกั 
ยงัเคยเป็นผู้น�าการสู้รบในเมืองท่ีใหญ่รองลงมาท่ีซมัโบองักา)

ยุทธวิธีของศัตรู 
กลุม่ตดิอาวธุเลอืกเมืองมาราวีด้วยเหตผุลเชิงยทุธศาสตร์ ความไร้
กฎหมายคือบรรทดัฐานในเมืองนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในจงัหวดัท่ียากจนท่ีสดุ
ของประเทศ และมีการสงัเกตมานานแล้ววา่มีประเพณีให้เอกสทิธ์ิแก่
ชาวมสุลมิและประเพณีการตอ่ต้านอิทธิพลภายนอก มาราวี เป็นเมือง
อิสลามเพียงแหง่เดียวในประเทศท่ีประกาศตน ซึง่ในขณะท่ียดึเมือง
มีชาวมสุลมิอยูม่ากกวา่ร้อยละ 99 ประชากรทัง้หมดของฟิลปิปินส์
นบัถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 11 และชาวมินดาเนานบัถือ
ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 23 เป็นเวลากวา่ 40 ปีท่ีกลุม่มสุลมิ
ทัว่มินดาเนาแสวงหาเอกราชจากฟิลปิปินส์ โดยมกัจะใช้วิธีการท่ีรุนแรง 
การวิเคราะห์ของกลุม่วิกฤตการณ์นานาชาตซิึง่เป็นองค์กรเอกชนระบวุา่ 
เน่ืองด้วยการหยดุชะงกัการด�าเนินการในข้อตกลงสนัตภิาพลา่สดุท่ีลง
นามใน พ.ศ. 2557 เพ่ือสร้างภมิูภาคปกครองตนเองใหมใ่นมินดาเนาท่ี
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รู้จกักนัในนามบงัซาโมโร กลุม่กบฏจงึหวงัท่ีจะฉวยโอกาสจากความคบั
ข้องใจของชาวมสุลมิท่ีนัน่

นอกจากจะจบัตวัประกนัในมาราวีแล้ว กลุม่นกัรบญิฮาดยงัใช้
ยทุธวิธี เทคนิค และการปฏิบตัท่ีิซบัซ้อนกวา่ท่ีทหารกองทพัฟิลปิปินส์
เคยเผชิญหน้ามาก่อน กลุม่กบฏหลายกลุม่ครอบครองปืนไรเฟิลซุม่ยิง
ท่ีมีอานภุาพและกล้องตดิปืนเพ่ือชะลอการบกุของกองทหาร กลุม่กบฏ
ฝังระเบดิแสวงเคร่ืองจ�านวนมากในอาคารและตามเส้นทางท่ีเป็นไปได้
วา่ทหารของรัฐบาลจะผา่น กลุม่กบฏใช้โดรนมลัตโิรเตอร์ลาดตระเวน
เพ่ือก�าจดักองทหาร รวมถงึใช้แวน่นิรภยัป้องกนัแรงกระแทกและกล้อง
ตรวจการณ์ยามกลางคืน ทัง้ยงัใช้แม้กระทัง่อปุกรณ์ชว่ยลอยตวัเพ่ือวา่ย
น�า้ข้ามทะเลสาบลาเนา ซึง่เป็นทะเลสาบน�า้จืดท่ีใหญ่อนัดบัสองของ
ประเทศในฝ่ังท่ีเมืองนัน้ตัง้อยูด้่วย

กลุม่ตดิอาวธุแสดงให้เหน็วา่ พวกเขามีความรู้เร่ือง
สงครามกลางเมือง พล.ท. พาโมนกักลา่ว ในการเปลีย่นท�าเล กลุม่ตดิ
อาวธุใช้การพงัก�าแพงอาคาร กลุม่กบฏรู้จกัการใช้ชัน้ใต้ดนิและอโุมงค์
ใต้ดนิท่ีเช่ือมโยงกนั เพ่ือป้องกนัตนเองจากการโจมตีทางอากาศของกอง
ทพัอากาศฟิลปิปินส์ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ และออสเตรเลยี 
นอกจากนีย้งัเผาอาคารเพ่ือให้กองก�าลงัทหารแตกกลุม่ และขดัขวาง
การสงัเกตการณ์ในระหวา่งท่ีตนเคลือ่นไหวและถอนก�าลงั กลุม่กบฏใช้
สารเสพตดิเพ่ือให้ร่างกายทรหด พวกเขาใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพ่ือรับการ
สนบัสนนุจากประชาชน

กลุม่ตดิอาวธุท่ีโดนล้างสมองจนสิน้จะใช้ความโหดร้ายในการท�าญิ
ฮาดย่ิงกวา่กลุม่กบฏก่อนหน้านีท่ี้กองทพัฟิลปิปินส์เคยปะทะ “กลุม่กบฏ
พวกนีป่้าเถ่ือนและโหดเหีย้มมากกวา่อีกด้วย เพราะการกระท�าของคน
เหลา่นีไ้ร้ซึง่มนษุยธรรมและความเมตตาปราณี คนเหลา่นีเ้ผาและตดั

ศีรษะทหารท่ีตายแล้วของเรา ขม่ขืนหญิงตวัประกนั และสงัหารตวัประกนั
ท่ีไมใ่ชม่สุลมิซึง่ไมผ่า่นการพิสจูน์ความเช่ือทางศาสนาของตน” พล.ท. พา
โมนกักลา่ว  

การตอบโต้ในเมือง 
อยา่งไรก็ตาม พล.ท. พาโมนกั จะหาวิธีในการชิงไหวชิงพริบและ
วางแผนให้เหนือกวา่กลุม่ตดิอาวธุ “เราสร้างนวตักรรมขึน้มามากมาย 
นัน่คืออาวธุลบัของผม เราไมเ่คยมีอาวธุท่ีซบัซ้อน แตเ่ราก็เฉลียวฉลาด
อยูม่าก”

เชน่ ทหารของ พล.ท. พาโมนกัใช้โดรนเพ่ือระบตุ�าแหนง่ตวัประกนั
กลุม่ส�าคญั ทหารกองทพัฟิลปิปินส์ตดิโทรศพัท์มือถือไว้กบัโดรนพร้อม
ค�าแนะน�าในการใช้โทรศพัท์และมีดเพ่ือตดัสาย โทรศพัท์มือถือมีการตัง้
โปรแกรมไว้หนึง่หมายเลข ตวัประกนัโทรมาท่ีหมายเลขดงักลา่วในบา่ย
วนันัน้ ภายในตอนเท่ียงคืน ทหารของกองทพัฟิลปิปินส์ชว่ยเหลือตวั
ประกนัได้ 18 คน

“นัน่เป็นการท�าแต้มส�าคญัของฝ่ังเรา เรามองเหน็ภาพรวมของ
สนามรบได้ชดัเจนขึน้ พืน้ท่ีท่ีกลุม่กบฏซอ่นตวั ใครเป็นผู้น�า คนพวกนี ้
เป็นใคร ซอ่นตวัอยูท่ี่ใด ท�าสิง่ใดในระหวา่งวนั” พล.ท. พาโมนกักลา่ว 
จนกวา่จะถงึจดุนัน้ กองทพัฟิลปิปินส์ปฏิบตัิการด้วยข้อมลูท่ีจ�ากดั

การตอ่สู้ในสภาพแวดล้อมในเมืองยงัเป็นความท้าทายอนัดบัต้น ๆ 
ส�าหรับทหารกองทพัฟิลปิปินส์

“การตอ่สู้ในเขตสิง่ปลกูสร้างมีความซบัซ้อนและท้าทายมากกวา่
การตอ่สู้ทัว่ไป” กองก�าลงัความมัน่คงของฟิลปิปินส์ได้รับการฝึกฝนให้
ปฏิบตักิารในป่าเป็นหลกั “การตอ่สู้กบัศตัรูในสภาพแวดล้อมเมืองและ
มีคนอาศยัอยู ่ต้องมีวิธีคดิ แนวคดิ แนวทาง และแบบแผนท่ีตา่งออก
ไป” พล.ท. พาโมนกักลา่ว

เชน่ ในมาราวี ไมส่ามารถใช้ปืนใหญ่วิถีโค้งขนาด 105 มม. 
เน่ืองจากเป็นอาวธุยิงแบบอ้อม “ปืนใหญ่วิถีโค้งไมมี่ประโยชน์ เพราะ
เราตอ่สู้ในจดุท่ีอยูห่า่งออกไปไมถ่งึ 100 เมตร เราสู้กนัในระยะอาคาร
ตอ่อาคาร” พล.ท. พาโมนกักลา่ว

ทหารกองทพัฟิลปิปินส์ใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิของเส้นบะหม่ีราเมง็
เพ่ือดดัแปลงอาวธุเป็นอาวธุยิงตรง “เรามีหนว่ยท่ีมีประสบการณ์ตอ่สู้ใน
เมือง สว่นผู้ ท่ีไมเ่คยฝึกตอ่สู้ในเมืองได้รับการฝึกฝนครัง้แรกเป็นเวลาหนึง่
สปัดาห์ในพืน้ท่ีการตอ่สู้หลกั แตไ่มส่ามารถสง่ก�าลงัจากหนว่ยดงักลา่วไป
โดยตรงเพราะบคุลากรขาดความรู้ตัง้แตแ่รก นัน่คือวิธีการของเรา” พล.ท. 
พาโมนกักลา่ว “เราต้องเร่งรัดน�าเทคนิคและขัน้ตอนใหม ่ๆ 
มาใช้ในการตอ่สู้ในเขตสิง่ปลกูสร้าง อีกทัง้การเปลีย่นแปลงแนวทางและ
วิธีการตอ่สู้เม่ือศตัรูอยูใ่นสนามรบอยูก่่อนแล้วไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ยส�าหรับเรา”

รถหุ้มเกราะก็ไมมี่ประโยชน์เน่ืองจากสภาพถนน กองทพัฟิลปิปินส์
สร้างทางลาดส�าหรับเคลื่อนรถหุ้มเกราะขึน้สูช่ัน้สองของอาคารเพ่ือยิง
จากจดุได้เปรียบท่ีสงูกวา่

“ชยัชนะมกัไมไ่ด้มาจากความซบัซ้อนของอาวธุ” อาวธุท่ีทรงพลงั
ท่ีสดุท่ีผมมีในตอนนัน้คือนวตักรรม ความเฉลียวฉลาด ความคิดริเร่ิม 
และความสามารถในการปรับตวัของทหารของผมเพ่ือท�างานนีใ้ห้ส�าเร็จ 
เราต้องสร้างสรรค์วิธีการใหม ่ๆ เพ่ือความหลกัแหลมและปราดเปรียว
มากขึน้ รวมถงึเพ่ือให้คาดเดาไมไ่ด้และสามารถปรับตวัเข้ากบัความขดั
แย้งท่ีเปลี่ยนแปลงไป” พล.ท. พาโมนกักลา่ว

การต่อสู้ในเขตส่ิงปลกูสร้าง 

มีความซับซ้อนและท้าทายมากกว่า

การต่อสู้ทัว่ไป กองก�าลงัความมัน่คง

ของฟิลปิปินส์ได้รับการฝึกฝนปฏบัิติ

การในป่าเป็นหลกั การต่อสู้กบัศัตรูใน

สภาพแวดล้อมเมืองและผู้คนอาศัย

อยู่ต้องมีวธีิคดิ แนวคดิ แนวทาง และ

แบบแผนที่ต่างออกไป"

— พล.ท (เกษียณอายุราชการ) ดานิโล จี. พาโมนัก
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ทหารที่ อุทิศตน
ความป่าเถ่ือนของกลุม่ตดิอาวธุในสงักดัไอซสิ เผชิญกบัความมุง่มัน่และ
ความใจกล้าของทหารกองทพัฟิลปิปินส์ “อีกหนึง่กญุแจสูค่วามส�าเร็จคือ 
‘ความใจกล้า’ ของเหลา่ทหาร ผู้แนว่แนแ่ละมุง่มัน่ท่ีจะยืนหยดัและตอ่สู้
เพ่ืออ�านาจอธิปไตยของประเทศ จากทหารท่ีได้รับบาดเจ็บ 2,000 นาย 
มีถงึร้อยละ 70 ท่ีกลบัไปยงัพืน้ท่ีตอ่สู้หลกัและร่วมรบอีกครัง้” พล.ท. พา
โมนกักลา่ว

ความแนว่แนข่องทหารกองทพัฟิลปิปินส์นัน้มีความชดัเจน “ผม
สมัผสัได้ถงึความมุง่มัน่ ทกุครัง้ท่ีผมไปโรงพยาบาล ผมจะถามวา่ ‘คณุ
รู้สกึอยา่งไรบ้าง’ ผมคยุกบัเหลา่ทหารหลายครัง้ พวกเขาต้องการจะกลบั
ไป ทหารบางนายกระทัง่หายไปโดยไมบ่อกกลา่ว และหนีออกจากโรง
พยาบาลเพ่ือกลบัไปตอ่สู้ในสนามรบ”

การปรากฏตวัของนายดแูตร์เตยงัสร้างความแตกตา่งด้วยเชน่กนั 
“เรามีประธานาธิบดีท่ีมาเย่ียมภายในพืน้ท่ีรบ การปกป้องเขาภายใน
พืน้ท่ีรบหลกัเป็นเร่ืองเลวร้ายมาก ไมเ่พียงแตจ่ะพดูคยุกบัทหารเหลา่นัน้ 
แตป่ระธานาธิบดีดแูตร์เตยงัอยากยิงปืนด้วย” พล.ท. พาโมนกักลา่ว ใน
ประเทศสว่นใหญ่ “คณุจะไมไ่ด้เหน็ประธานาธิบดีสวมหมวกเหลก็ทหาร
อยูภ่ายในพืน้ท่ีตอ่สู้  นัน่สร้างขวญัก�าลงัใจให้เรา”

จุดเปลี่ยน 
การชว่ยเหลือตวัประกนักลุม่แรกได้พิสจูน์แล้วถงึจดุเปลี่ยนในการสู้รบ” 
พล.ท. พาโมนกักลา่ว “ผมรู้สกึได้วา่ชยัชนะอยูใ่นก�ามือ เม่ือผมเร่ิมชว่ย
เหลือตวัประกนั เพราะในสองเดือนแรกเราไมรู้่วา่เกิดอะไรขึน้ภายใน
พืน้ท่ีการตอ่สู้หลกั”

พล.ท. พาโมนกั กลา่ววา่ประสบการณ์นีเ้หมือนกบัในซมัโบองักา 
เม่ือตวัประกนัได้รับการปลอ่ยตวั พล.ท. พาโมนกั รู้วา่ตนต้องได้รับ

ชยัชนะ “ในระหวา่งการล้อมโจมตีเมืองมาราวีก็เชน่เดียวกนั หลงัจาก
ผา่นไปสองเดือน ผมรู้ได้ในตอนนัน้วา่จะต้องได้ชยัชนะ”

อยา่งไรก็ตาม การชว่ยเหลอืตวัประกนัไมง่า่ยนกั “เราท�าระเบียงสนัติ
เพ่ือให้ตวัประกนัออกจากพืน้ท่ีรบ เราท�าเชน่นัน้สามครัง้ แตพ่บวา่ตวั
ประกนัสว่นใหญ่ท่ีได้รับการปลอ่ยตวัเป็นชาวมสุลมิ” กลุม่กบฏกกัตวัตวั
ประกนัชาวคริสต์และปลอ่ยตวัชาวมสุลมิในชว่งสงบศกึระยะสัน้เหลา่นี ้น่ี
เป็นการตอกย�า้อ�านาจทางศาสนาของตนเหนือประชากรพลเรือน พล.ท. 
พาโมนกัอธิบายวา่ พวกกบฏมกัจะสงัหารตวัประกนัท่ีไมผ่า่นบททดสอบ
ทางศาสนาของตนทนัที เชน่ ให้ทอ่งคมัภีร์อิสลามหรือบทสวดมนต์

ปฏิบตักิารทางทหารยืดเยือ้ออกไปเน่ืองจากผู้น�ากองทพัฟิลปิปินส์มุง่
มัน่ท่ีจะลดการเสยีชีวิตและการบาดเจ็บของทหารและพลเรือนท่ีตดิอยูใ่น
เขตการรบหลกั และความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ “มีมสัยิด 35 แหง่ในมา
ราวี แตไ่มมี่มสัยิดใดเลยท่ีถกูพวกเราวางระเบดิ” พล.ท. พาโมนกักลา่ว

ก่อนสิน้สดุความขดัแย้ง ทหารกองทพัฟิลปิปินส์ชว่ยพลเรือน 
1,777 คนออกจากเขตการรบดงักลา่ว พล.ท. พาโมนกักลา่ว เม่ือ
วนัท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ. 2560 หลงัการตอ่สู้นานเกือบห้าเดือน 
ประธานาธิบดีดแูตร์เตประกาศวา่เมืองมาราวีปราศจากอิทธิพลของ
ผู้ ก่อการร้ายแล้ว วนัก่อนหน้านัน้ ทหารกองทพัฟิลปิปินส์ได้สงัหารผู้
บญัชาการคนส�าคญันัน่คือ นายฮาปิลอนและนายโอมาร์ มาอเูต แม้วา่

สองปีหลงัจากทีเ่มอืงมาราว ีประเทศฟิลปิปินส์ ถูกครอบง�าโดยนักรบญฮิาดแนวร่วมรัฐ

อสิลาม เมอืงส่วนใหญ่ยงัคงเป็นซากปรักหักพงั  เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส/เก็ตตีอิ้มเมจ

ทหารกองทพัฟิลปิปินส์เดนิบนดาดฟ้าของมสัยดิใหญ่ในเมอืงมาราว ีจงัหวดัลาเนาเดลซูร์

เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  รอยเตอร์
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ชาวมาราวพีลดัถิน่เฉลมิฉลองวนัส้ินสุดเราะมะฎอน ใน

เตน็ท์สวดมนต์ช่ัวคราวเมือ่วนัที ่5 มถุินายน พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศกล่าวว่า การมนี�า้ทีด่ืม่

ได้ โอกาสในการด�ารงชีวติ และทีพ่กัพงิถาวร คอืปัญหาทีเ่ร่ง

ด่วนทีสุ่ดส�าหรับผู้อพยพ  เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ผู้น�ำไอซสิและมำอเูตถกูก�ำจดัแล้ว แตย่งัคงมีกำรปะทะกนัประปรำยอยู่
บำงสว่นอีกเกือบสปัดำห์

มำรำวีถกูยดึคืนอยำ่งเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี 23 ตลุำคม พ.ศ. 
2560 หลงัจำกกำรบกุโจมตีครัง้แรกเม่ือทหำรกองทพัฟิลปิปินส์ได้
ท�ำลำยธงไอซสิสีด�ำ และนำยเดลฟิน ลอเรนซำนำ รัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงกลำโหม ประกำศสิน้สดุกำรตอ่สู้  ผู้น�ำกบฏทัง้หมดถกูสงัหำร 
ยกเว้นคูส่ำมีภรรยำท่ีหลบหนีไปในชว่งแรกของควำมขดัแย้ง

“พวกเขำหลบหนีออกไปได้เพรำะตอนแรกเรำมีคนไมเ่พียงพอ” 
พล.ท. พำโมนกักลำ่ว ในบรรดำผู้ ท่ีหลบหนีไปได้มีนำยอำบ ูดำร์ ผู้น�ำ
กลุม่สนบัสนนุไอซสิอีกกลุม่หนึง่ท่ีจะสืบทอดต�ำแหนง่ของนำยฮำปิ
ลอน ในฐำนะประมขุของไอซสิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตต่อ่มำถกู
สงัหำรในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ตำมรำยงำนของดแิอสโซซเิอท
เตด็ เพรส

นอกเหนือจำกกำรอพยพตวัประกนัสว่นใหญ่แล้ว กองทพัฟิลปิปินส์
ยงัประสบควำมส�ำเร็จในกำรควบคมุควำมขดัแย้งในมำรำวีและป้องกนั
ไมใ่ห้ลกุลำมไปพืน้ท่ีอ่ืน ๆ กองทพัฟิลปิปินส์ยงัยบัยัง้ไมใ่ห้กลุม่กบฏ
กลุม่อ่ืนเข้ำร่วมหรือเสริมทพักลุม่ตดิอำวธุ ทัง้หมดเป็นองค์ประกอบ
ของกลยทุธ์ของกองทพัฟิลปิปินส์ โดยรวมแล้ว ทหำรกองทพัฟิลปิปินส์
สงัหำรผู้ ก่อกำรร้ำยไป 920 คน ซึง่รวมถงึนกัรบตำ่งชำต ิ32 คน
ท่ีมำจำกหลำยประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มำเลเซีย โมร็อกโก 
ซำอดีุอำระเบีย และเยเมน นอกจำกนี ้กองทพัยงัยดึอำวธุปืนก�ำลงัสงู
กวำ่ 850 กระบอกและอำวธุอ่ืน ๆ อีก 100 รำยกำร

“มีปัจจยัหลำยอยำ่งท่ีท�ำให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ” พล.ท. พำ
โมนกักลำ่ว “แนวทำงพหภุำคีและแนวทำงระหวำ่งหนว่ยงำนของเรำ
ชว่ยให้เรำใช้ประโยชน์จำกควำมร่วมมือของทกุฝ่ำย หนว่ยงำนของรัฐ
ทัง้ระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน องค์กรเอกชนทัง้ในประเทศและ
ระหวำ่งประเทศ รวมทัง้เคร่ืองมือของรัฐบำลทัง้หมดจงึชว่ยให้เรำได้
รับชยัชนะในกำรสนบัสนนุจำกประชำชน ทกุคนมีบทบำทส�ำคญั” 
พล.ท. พำโมนกักลำ่ว “จำกกำรท�ำให้ทกุคนรู้สกึวำ่ตนเป็นสว่นหนึง่ของ
โครงกำรของเรำ ท�ำให้เรำสำมำรถจดัตัง้และท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของ
เรำถกูต้องตำมกฎหมำย”

อยำ่งไรก็ตำม ชำวมำรำวีต้องสญูเสียไปมำก ซึง่เป็นสิง่ท่ีชำวมำ
รำวีจะรู้สกึฝังใจไปอีกระยะหนึง่ ทหำรกองทพัฟิลปิปินส์และเจ้ำหน้ำท่ี
ต�ำรวจฟิลปิปินส์จ�ำนวน 165 นำยและพลเรือนอีก 87 คนเสียชีวิตใน
กำรสู้รบ ผู้คนกวำ่ 400,000 คนต้องหลบหนีออกจำกบ้ำนของตนเอง
ในมำรำวีและพืน้โดยรอบ ซึง่คร่ึงหนึง่ในจ�ำนวนนีเ้ป็นคนพลดัถ่ินภำยใน 
หลำยสว่นของเมืองถกูถลม่จนรำบ สว่นท่ีเหลือก็อยูอ่ำศยัไมไ่ด้เพรำะ
ยงัมีระเบดิสงัหำรตกค้ำงอยูใ่นพืน้ท่ี

 
ความพยายามในการสร้างใหม่ 
ปัจจบุนั กวำ่สองปีหลงัจำกกำรยดึมำรำวีคืน กำรบรูณะ ฟืน้ฟ ูและกำร
สร้ำงใหมก่�ำลงัด�ำเนินอยู ่ผู้พลดัถ่ินจ�ำนวน 200,000 คนยงัไมไ่ด้
กลบับ้ำน และยงัคงมีปัญหำอยู ่สื่อมวลชนรำยงำนวำ่ ผู้พลดัถ่ินจ�ำนวน
มำกกงัวลวำ่ตนอำจจะกลบับ้ำนไมไ่ด้ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง หำกกลุม่
นกัลงทนุจีนท่ีสนอกสนใจทรัพยำกรธรรมชำตอินัอดุมสมบรูณ์ รวมถงึ
แหลง่ก๊ำซธรรมชำตจิ�ำนวนมำกในมินดำเนำ ซึง่ได้รับอนญุำตให้เป็น
ผู้น�ำกำรบรูณะตำมท่ีมีกำรเสนอ

หลงัจำกกำรตอ่สู้ ทหำรกองทพัฟิลปิปินส์ได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคญั 
“กองทพัสำมำรถให้กำรรักษำควำมปลอดภยั บรรเทำผลกระทบจำก
สภำพท่ีรุนแรงของผู้พลดัถ่ินภำยใน และควบคมุพืน้ท่ีตอ่สู้หลกั ท�ำให้
ชมุชนปลอดภยัในขณะท่ีมีกำรบรูณะและฟืน้ฟ ูกองทพัจะเฝ้ำระวงัเพ่ือให้
แนใ่จวำ่จะไมเ่กิดควำมขดัแย้งเชน่นีอี้กในอนำคต” พล.ท. พำโมนกักลำ่ว

โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง กองก�ำลงัพิเศษสำมำรถมีบทบำทในกำรบรูณะ
ในฐำนะผู้สร้ำงอำคำรป้องกนัชมุชน พล.ท. พำโมนกักลำ่วเสริม “ในยำม
สงบ กองก�ำลงัพิเศษสำมำรถคุ้มครองชมุชนและด�ำเนินกำรบรูณะและ
สร้ำงงำนใหมท่ี่มุง่หวงัเพ่ือชนะใจและควำมคดิของประชำชน” กองก�ำลงั
ดงักลำ่วมีประสทิธิภำพมำกท่ีสดุในสถำนกำรณ์หลงัควำมขดัแย้งท่ีมี
กำรริเร่ิมงำนพลเรือนกบัทหำรเพ่ือลดผลกระทบของควำมขดัแย้ง”

พล.ท. พำโมนกักลำ่ววำ่ ฟิลปิปินส์ต้องระมดัระวงัในเร่ืองของไอ
ซสิและกลุม่ตดิอำวธุในสงักดั เพรำะคนเหลำ่นัน้ยงัคงมีอดุมกำรณ์
เดียวกนั “พวกเขำอยูใ่นชว่งกบดำน จำกภำยนอกทกุอยำ่งด�ำเนินไป
ด้วยดี แตเ่บือ้งหลงัพวกเขำก�ำลงัวำงแผนและปลกูฝังควำมเช่ือตอ่ไป” 
พล.ท. พำโมนกักลำ่ว “จ�ำเป็นต้องใช้แนวทำงบรูณำกำรในกำรท�ำงำน
ของหนว่ยงำนภำครัฐ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั ซึง่เก่ียวข้องกบั
คณะบริหำรทกุระดบัและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด”

ฟิลิปปินส์ยงัคงต้องกำรกำรสนบัสนนุและควำมช่วยเหลือจำก
ประเทศอ่ืน ๆ ในกำรต่อสู้กบักำรก่อกำรร้ำย พล.ท. พำโมนกักล่ำว 
รัฐบำลฟิลิปปินส์ขยำยเวลำใช้กฎอยักำรศกึในมินดำเนำจนถึงสิน้ 
พ.ศ. 2562

ผลท่ีตามมาหลังการต่อสู้ 
พล.ท. พำโมนกั เกษียณจำกกองทพัในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 
และจะจดจ�ำกำรล้อมโจมตีทัง้สองครัง้ท่ีตนเป็นผู้น�ำไว้เสมอ ซมับโิอกำ
และมำรำวีเป็น “สองเหตกุำรณ์ท่ีท�ำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไป” พล.ท. 
พำโมนกักลำ่ว

พล.ท. พำโมนกัเข้ำร่วมกองทพัเพรำะคิดวำ่เป็นอำชีพท่ีสงูสง่ท่ีสดุ 
“ผมเข้ำร่วมเพรำะพอ่ของผมอยูใ่นกองทพั ผมเป็นลกูคนสดุท้องใน
จ�ำนวนเจ็ดคน พ่ีชำยคนโตของผมก็อยูใ่นกองทพัด้วย กำรรับรำชกำร
ทหำรตลอดชีวิตเป็นสิง่ท่ีสงูสง่มำก ผมนกึหำอำชีพอ่ืนไมอ่อกมำกนกัท่ี
คณุยินดีจะเสียสละชีวิตของตนเอง”

“ส�ำหรับผมกำรเข้ำร่วมกองทพัคือท่ีสดุในชีวิต และเป็นกำรตดัสนิ
ใจท่ีดีท่ีสดุท่ีผมท�ำ ผมรับรำชกำรทหำรมำ 37 ปี 8 เดือน ไมมี่วนัใด
เลยท่ีผมจะเสียใจท่ีได้เข้ำร่วมกองทพั เพรำะกองทพัท�ำให้ผมเป็นลกู
ผู้ชำยเตม็ตวั”

ในวนัเดียวกบัวนัเกษียณอำยขุอง พล.ท. พำโมนกั เลขำธิกำร
สงครำมทำงสงัคมของฟิลปิปินส์ได้เลือก พล.ท. พำโมนกั เข้ำมำท�ำ
หน้ำท่ีใหม ่ซึง่เขำเช่ือวำ่ประสบกำรณ์ทำงทหำรของตนจะพิสจูน์ให้เหน็
ถงึคณุคำ่อนัประเมินไมไ่ด้ “คณุจ�ำเป็นต้องรู้วำ่ผู้คนรู้สกึอยำ่งไร เพรำะ
เรำต้องรู้วำ่ผู้คนท่ีขดัสนใช้ชีวิตอยูอ่ยำ่งไร ผมมีประสบกำรณ์เดนิทำง
ไปยงัสถำนท่ีแร้นแค้น” พล.ท. พำโมนกักลำ่ว “จำกเจ้ำหน้ำท่ีรบ ตอน
นีผ้มกลำยเป็นนกัสงัคมสงเครำะห์ท่ีได้รับมอบหมำยให้ปรับปรุงสภำพ 
สวสัดภิำพ และกำรพฒันำควำมเป็นอยูท่ี่ดี” ผมรักงำนนีม้ำกเพรำะน่ี
เป็นงำนใหมข่องผม ผมตัง้ใจท่ีจะชว่ยเหลือพ่ีน้องชำวฟิลปิปินส์ โดย
เฉพำะกำรขยำยควำมชว่ยเหลือของกรมให้แก่ผู้ ท่ีขำดแคลน  o
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ภาพประกอบโดย ฟอรมั

การเพิม่
ประสทิธภิาพ

พล.ต. เจค เอลวูด/กองทพับกออสเตรเลีย
ภาพ: เครือจกัรภพออสเตรเลีย/กระทรวงกลาโหม

ความร่วมมอื
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“เราอยูใ่นยคุการแขง่ขนัท่ีเพ่ิมขึน้ ท่ีความสงบเรียบร้อยระหวา่ง
ประเทศตามกฎระเบียบก�าลงัเกิดขึน้ ภายใต้แรงกดดนัท่ีเพ่ิมตาม
มา” ในการเผชิญกบัเร่ืองนี ้เรามีโอกาส กลา่วคือ หากเรามีทา่ที
ท่ีจะใช้ศกัยภาพโดยก�าเนิดของเรา เราจะยืนหยดัเพ่ือเพ่ิมความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกนั” ตามกรอบแนวคิดในอนาคตเร่ืองสงครามเร่ง
ดว่นของผู้บญัชาการทหารบก

การเพ่ิมประสทิธิภาพพืน้ท่ีเพ่ือความร่วมมือคือเร่ืองส�าคญั 
เน่ืองจากมีทัง้ความเสี่ยงและโอกาสในโลกท่ีเช่ือมโยงกนัมากกวา่
ท่ีเคย รวมถงึการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ในฐานะผู้บญัชาการกองบญัชาการกองทพับกออสเตรเลีย
กองพลท่ี 1 ผมรับมอบหมายจากผู้บญัชาการทหารบกของเราใน
การจดัเตรียมก�าลงัและการรับรองของบคุลากรกองทพับก รวมทัง้
หนว่ยปฏิบตัิการส�าหรับการด�าเนินงานท่ีเป็นท่ีรู้จกัและปฏิบตัิการ
ฉกุเฉิน ผมยงัเป็นผู้น�าท่ีรับผิดชอบวางแผนและบงัคบับญัชาการสู้
รบระดบันานาชาตขิองกองทพับกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ
แปซฟิิกตะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่เป็นบทบาทหน้าท่ีใหมท่ี่ผู้บญัชาการ
ทหารบกมอบหมายให้ผมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้อม
กนันัน้ ผมยงัมีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกบัผู้บญัชาการปฏิบตักิารร่วม
เพ่ือจดัหาศนูย์บญัชาการกองก�าลงัร่วมท่ีพร้อมสง่ก�าลงัของกอง
ทพัออสเตรเลีย ในบทบาทนี ้ผมมีหน้าท่ีสร้างกองก�าลงัเฉพาะกิจ
ร่วมรองหรือกองก�าลงัเฉพาะกิจร่วมหลกัภายในประเทศหรือตา่ง
ประเทศ

ลา่สดุ ผมท�าหน้าท่ีเหลา่นีเ้พ่ือสนบัสนนุการแขง่ขนักีฬา
นานาชาติท่ีส�าคญั นัน่คือ กีฬาเครือจกัรภพ ท่ีจดัขึน้ในรัฐควีนส์
แลนด์และกิจกรรมทางการเมืองระหวา่งประเทศหลายครัง้ ทัง้ยงั
เพ่ือสนบัสนนุความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซฟิิกในปาปัว
นิวกินี และการเลือกตัง้ในหมูเ่กาะโซโลมอน

ทัง้หมดนีป้ระสบความส�าเร็จอยา่งสงู ซึง่เป็นเคร่ืองพิสจูน์ถงึ
การท�างานท่ียอดเย่ียมของเจ้าหน้าท่ีของผม รวมทัง้หนว่ยงานและ
บคุลากรท่ีได้รับมอบหมาย

เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองบญัชาการของผมได้

บญัชาการกองก�าลงัเฉพาะกิจพหชุาตริะหวา่งการฝึกซ้อมทาลิ
สมนัเซเบอร์ กองก�าลงัเฉพาะกิจนีป้ระกอบด้วยทหาร ทหารเรือ 
และนกับนิ 33,000 นาย อากาศยาน 250 ล�าและเรือ 50 ล�า 
ทาลสิมนัเซเบอร์เป็นกิจกรรมการฝึกแบบผสมและแบบร่วมท่ีจดั
ขึน้ทกุสองปี ซึง่เน้นสมรรถภาพในการรบท่ีส�าคญัและนา่เช่ือถือ
ของกองทพัออสเตรเลียร่วมกบัแนวร่วมและพนัธมิตร

ผู้บญัชาการปฏิบตักิารร่วมได้มอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเตมิให้กบั
ศนูย์บญัชาการของผมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือวางแผน
และสัง่การกิจกรรมการสู้รบในระดบัภมิูภาคของออสเตรเลียใน
แปซฟิิกตะวนัตกเฉียงใต้ เราหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะกระตุ้นให้เกิด
การอภิปรายเก่ียวกบัวิธีเพ่ิมประสทิธิภาพวิสยัทศัน์ร่วมส�าหรับ
ความร่วมมือ น่ีเป็นความมุง่มาดปรารถนาท่ีส�าคญั หากเรา

พล.ต. เจค เอลวูด ผู้บัญชาการ กองทหารที ่1 (ตรงกลาง) ท�าความเคารพระหว่าง

ขบวนสวนสนามของกองทพัออสเตรเลยีทีเ่คลือ่นพลไปยงัศูนย์ทหารทาจิ

คอมเพลก็ซ์ ซ่ึงห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตอนเหนือ 20 กโิลเมตร หลงัจากการ

ฝึกทีค่่ายกลัลโิปล ีบริสเบน เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562

กลุ่มประเทศอินโดแปซิฟิก จ�เป็นตำ้องสร้างภูมิภาคที่มี 
การท�งานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลเป็นบรรทัดฐาน
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ต้องการชว่ยบรรเทาความเสี่ยงท่ีเกิดจากความท้าทายท่ีเราทกุคน
ต้องเผชิญภายในภมิูภาค และใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู่

ภัยคุกคามที่ก�ลังเพิ่มขึ้น
บางคนอาจตัง้ค�าถามวา่ ความร่วมมือนัน้มีความจ�าเป็นมากขึน้
กวา่ในอดีตหรือไม ่มีหลายปัจจยัท่ีแสดงให้เหน็วา่เป็นเชน่นัน้ การ
พิจารณาถงึภยัคกุคามของเราเป็นขัน้ตอนแรกท่ีดีในการท�าความ
เข้าใจเหตผุล

ลองพิจารณาภยัคกุคามท่ีเกิดจากการก่อความไมส่งบใน
ฟิลปิปินส์เป็นตวัอยา่ง ในอดีต สิง่เหลา่นีส้ว่นใหญ่แยกออกจาก
กนั ทัง้ในเชิงองค์กร ภมิูศาสตร์ และวฒันธรรม ขณะท่ีในชว่งเวลา
ตา่ง ๆ กลุม่ก่อความไมส่งบได้แสดงและยงัคงแสดงภยัคกุคาม
อยา่งตอ่เน่ือง ผู้ ก่อความไมส่งบได้รับแรงจงูใจและปลกูฝังความ
คดิจากท้องถ่ิน ได้รับการฝึกในท้องถ่ิน และได้ด�าเนินการในท้อง

ถ่ิน มีหลกัฐานแสดงให้เหน็วา่ไมไ่ด้เป็นเชน่นัน้อีกตอ่ไป แตข่ณะนี ้
กลุม่ก่อความไมส่งบปรากฏเป็นองค์กรท่ีมีความเช่ือมโยงแนน่หนา
มากขึน้เร่ือย ๆ ซึง่มีเครือขา่ยไปถงึผู้ มีบทบาทในระดบัภมิูภาคและ
ระดบัโลก ผู้ มีบทบาทข้ามชาตเิหลา่นี ้ซึง่มกัได้รับการสนบัสนนุ
จากรัฐบาล ชว่ยกระตุ้น จดัหาทรัพยากร ให้ข้อมลู ฝึกอบรม และ
จดัหาอปุกรณ์ให้กลุม่ท้องถ่ินเหลา่นี ้ตอนนี ้เหลา่ผู้ มีบทบาทท่ี
ชัว่ร้ายก�าลงั “จดัตัง้พืน้ท่ีของตนเอง” เพ่ือบอ่นท�าลายรัฐชาต ิทัง้
ยงัเป็นอิสระจากอปุสรรคในอดีต เชน่ ภมิูศาสตร์ พรมแดนของ
ประเทศ หรือแม้แตค่วามแตกตา่งทางวฒันธรรม ด้วยเทคโนโลยี
และการเช่ือมโยงท่ีทนัสมยั การเช่ือมตอ่รูปแบบใหมท่ี่เกิดขึน้ล้วน
เร่งอิทธิพลและการเข้าถงึอดุมการณ์ท่ีรุนแรง ซึง่เปลี่ยนปัญหาท้อง
ถ่ินให้กลายเป็นปัญหาระหวา่งประเทศ

มีหลกัฐานมากมายระบวุา่ กลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่ซึง่ได้รับ
ความชว่ยเหลือจากการเข้าถงึเทคโนโลยีการสื่อสารใหม ่ๆ ก�าลงั

ด�าเนินการร่วมกนัในระยะทางท่ีก่อนหน้านีเ้ราคาดไมถ่งึและมี
อปุสรรคทัง้ทางการเมือง สงัคม และวฒันธรรม ความกงัวลท่ี
เก่ียวข้องคือการท�าอาชญากรรมข้ามชาตท่ีิมกัรวมอยูใ่นพรมแดน
อนัหละหลวมของโลกท่ีมีการเช่ือมโยงกนัมากขึน้

การค้าระหวา่งประเทศท่ีผิดกฎหมายทัง้อาวธุและยาเสพตดิ 
การลกัลอบเข้าเมือง การฟอกเงิน และการขโมยทรัพย์สนิทาง
ปัญญา ไมว่า่จะเป็นการสนบัสนนุองค์กรหวัรุนแรงสดุโตง่หรือ
องค์กรค้าอาชญากรรม ทัง้หมดล้วนกดักร่อนอ�านาจอธิปไตย
ประเทศของเรา และในวงกว้าง สิง่นีก้ดักินความเป็นมิตรและ
ความมัน่คงของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก 

ไมเ่พียงผู้ มีบทบาทท่ีไมใ่ชรั่ฐเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึผู้ มีบทบาท
ของรัฐในภมิูภาคอินโดแปซฟิิกท่ีคกุคามระเบียบท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือ
น�าการพฒันาและความเจริญรุ่งเรืองของสถิตไิปสูพ่นัล้านทัว่ทัง้
ภมิูภาค

นอกจากนี ้รัฐตา่ง ๆ ยงัด�าเนินการในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีอาจไม่
ท�าให้เกิดผลประโยชน์สว่นรวมท่ีดีท่ีสดุส�าหรับประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และแปซฟิิกตอนใต้ เชน่ การใช้แรงกดดนัไปยงั
จดุบีบบงัคบัเพ่ือให้ตรงกบัความปรารถนาในภมิูภาคของประเทศ
อ่ืน โดยแลกมาด้วยบรรทดัฐานสากล นัน่เป็นสิง่ท่ีเราต้องร่วม
กนัตอ่ต้าน อ�านาจอธิปไตย ประชาธิปไตย และเสรีภาพภายใน
สถาปัตยกรรมระหวา่งประเทศไมส่ามารถซือ้ขายได้ด้วยราคา
ใด ๆ ในฐานะรัฐเด่ียว อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะรับประกนัได้ แตใ่น
ฐานะท่ีเป็นกลุม่รัฐท่ีร่วมมือกนั ทกุอยา่งยอ่มเป็นไปได้

นอกเหนือจากผู้ มีบทบาทท่ีมุง่ร้ายจากภายในภาครัฐและ
ท่ีไมใ่ชรั่ฐแล้ว ภยัคกุคามอ่ืน ๆ ยงัเป็นสาเหตท่ีุท�าให้เกิดความ
กงัวล ไมว่า่คณุจะเช่ือเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศหรือ
ไม ่การเพ่ิมขึน้ของเหตกุารณ์สภาพอากาศท่ีรุนแรง ประกอบกบั
ผลกระทบตอ่เน่ืองอ่ืน ๆ ของระดบัน�า้ทะเล การเกิดทะเลทราย 
และการกลายเป็นกรดของมหาสมทุรของเราท่ีวิทยาศาสตร์ก�าลงั
รายงาน สิง่เหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ภมิูภาคนีม้ากขึน้

นอกจากนี ้เราคงไมส่ามารถลมืปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคงอยูอ่ยา่งยาวนานในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอินโด
แปซฟิิก ทัง้พายไุต้ฝุ่ น แผน่ดนิไหว และสนึามิท่ีเก่ียวเน่ืองกนัมา 
เม่ือตรวจสอบแล้ว ระดบัของหายนะท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์เหลา่
นีคื้อการเตบิโตของประชากรภายในภมิูภาคท่ีมีขนาดใหญ่และตอ่
เน่ือง ผู้ เช่ียวชาญบางคนแนะน�าวา่ การเตบิโตของประชากรนีส้ง่
ผลกระทบตอ่เหตกุารณ์ธรรมชาตดิงักลา่วถงึสบิเทา่

เราไมจ่�าเป็นต้องค�านงึถงึท่ีมาของภยัคกุคาม ไมว่า่จะเป็น
ภยัคกุคามท่ีไมใ่ชรั่ฐ มาจากรัฐ หรือท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม เรา
ทกุคนในอินโดแปซฟิิกไมอ่าจละเลยความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ตอ่
เสถียรภาพความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองได้ การตอบสนอง
ตอ่เหตกุารณ์ดงักลา่วสามารถมีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพ
มากขึน้ ภายในกรอบท่ีมีความร่วมมือเป็นบรรทดัฐานและเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการประยกุต์ใช้งาน ในขณะท่ีประเทศท่ีได้รับผลก
ระทบก�าลงัท�างานอยา่งโดดเดน่เพ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ดงั
กลา่วอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ ความชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศก็จะชว่ย
แบง่เบาภาระท่ีประเทศเหลา่นัน้ต้องแบกรับไว้

ผู้บัญชาการกองทพัออสเตรเลยีออกค�าส่ัง ทหารในอาณตัใินระหว่างการฝึกซ้อม

ด้วยกระสุนจริงใน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกไตรภาคทีีรู้่จกักนัใน

ช่ือ เซาเทร์ินแจค็คารู โดยมทีหารกองก�าลงั ป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญีปุ่่นและ

นาวกิโยธินสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วย
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กองทพัออสเตรเลยีและกองทพัฟิลปิปินส์ลงจากเคร่ืองบิน เอม็ว-ี22 ออสเปรย์ ของนาวกิโยธินสหรัฐฯ ระหว่างการฝึกซ้อมรบจ�าลองส�าหรับการฝึกซ้อมคาราบารู

เมือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2562 ทีบ่ริเวณฝึกอ่าวโชลวอเตอร์ในรัฐควนีส์แลนด์ ออสเตรเลยี
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ทหารปาปัวนิวกนีิเข้าร่วมการแข่งขนัยงิอาวุธของกองทพัออสเตรเลยีในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงจดัขึน้เป็นประจ�าทุกปีทีเ่มอืงปุคคาปุนยลั รัฐวกิตอเรีย
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โอกาส
เจ็ดในสบิอนัดบัของกองทพัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เก้าในสบิอนัดบั
เมืองใหญ่ท่ีสดุในโลก และสามอนัดบัของเศรษฐกิจอนัดบัต้น ๆ 
ของโลกอยูภ่ายในภมิูภาคของเรา เป็นเร่ืองยากท่ีจะหาข้อสรุป
ใด ๆ นอกเหนือจากวา่ทรัพยากรและศกัยภาพท่ีมีอยูส่�าหรับ
ความร่วมมือนัน้แทบจะไมมี่เขตจ�ากดั แม้วา่ทกุประเทศจะมีน
โยบายและขอบเขตทรัพยากรท่ีแตกตา่งกนัส�าหรับความร่วมมือ 
แตค่วามร่วมมือท่ีมีประสทิธิภาพแม้เพียงบางสว่นจะชว่ยให้ได้
รับผลประโยชน์อยา่งแนน่อน เม่ือประเทศตา่งๆ ร่วมมือกนั มีผล
ประโยชน์อยูม่ากมาย หากแตส่ิง่ท่ีต้องสญูเสียก็มีอยูม่ากเชน่กนั 
ดงันัน้ ความร่วมมือคือหนทางท่ีชดัเจน ในความคดิของผม ความ
ร่วมมือเป็นวิธีท่ีทรงพลงัท่ีสดุในการรักษาความเจริญรุ่งเรืองใน
ภมิูภาคท่ีมีการรับประกนัอ�านาจอธิปไตยและกฎระเบียบและ
บรรทดัฐานระหวา่งประเทศได้รับการคุ้มครอง ไมว่า่ภยัคกุคามตอ่
หลกัการเหลา่นีจ้ะมาจากท่ีใด กญุแจส�าคญัคือการท�าความเข้าใจ
วา่เราจะจดัพืน้ท่ีเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพความร่วมมือและทา่ทีใน
การปกป้องตนเองจากอิทธิพลและผู้ มีบทบาทท่ีเป็นอนัตรายและ
ยืดหยุน่ได้อยา่งไร เม่ือต้องเผชิญกบัภาวะชะงกัในเชิงยทุธศาสตร์ 
การระบตุวัตนและการน�าเส้นทางดงักลา่วมาใช้จะชว่ยให้เราเพ่ิม
อิสรภาพทางยทุธศาสตร์ของเรา เพ่ือรับมือกบัเศรษฐกิจโลกาภิวตั
น์ซึง่จะชว่ยสง่เสริมอนาคตท่ีแนน่อนและเจริญรุ่งเรือง

เส้นทางที่มีศักยภาพ 
ผมได้ให้เหตผุลวา่ ท�าไมน่ีจงึเป็นผลประโยชน์ของเราในการ
แสวงหาภมิูภาคท่ีความร่วมมือเป็นบรรทดัฐาน สว่นท่ียากท่ีสดุคือ
การท�าความเข้าใจวา่ เราท่ีอยูใ่นกองทพัสามารถมีสว่นร่วมในการ
ก�าหนดเง่ือนไขความส�าเร็จได้อยา่งไร ในการแก้ไขปัญหานี ้ผม
จะมุง่เน้นท่ีกองทพัออสเตรเลียอยา่งใกล้ชิดซึง่เป็นกองก�าลงัท่ีผม
รู้จกัดีท่ีสดุ และการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในการก้าวไปสูค่วาม
พยายามร่วมกนันี ้

เม่ือผมมองความพยายามก่อนหน้านีข้องเราในการสร้าง
ความร่วมมือด้านความมัน่คงทัว่ทัง้ภมิูภาค ผมคดิวา่ยตุิธรรม
พอท่ีจะบอกวา่พวกเขามีเจตนาท่ีดีเสมอ แตบ่างครัง้ก็ขาดความ
มุง่มัน่และความสอดคล้อง จงัหวะการด�าเนินงานท่ีสงูของเรา
ในตะวนัออกกลาง ในชว่งสองสามทศวรรษท่ีผา่นมา มกัจะ
หมายความวา่มีความสามารถทางกายภาพน้อยลงท่ีจะมีสว่นร่วม
อยา่งแข็งขนักบัพนัธมิตรในภมิูภาคของเราในระดบัท่ีเราต้องการ 
ในพืน้ท่ีท่ีเรามีสว่นร่วม เราเคยท�าตามความเคยชินมากกวา่สิง่ท่ี
เรามุง่เน้น ซึง่ลดประสทิธิภาพและผลของการมีสว่นร่วม

หนึง่ในอปุสรรคท่ีใหญ่ท่ีสดุในการเพ่ิมประสทิธิภาพความร่วม
มือคือ การพฒันาความสมัพนัธ์สว่นบคุคล ความผกูพนัระหวา่ง
ผู้คนกบัผู้คนเป็นตวัเร่งให้เกิดความไว้วางใจและความเข้าใจ ใน
บริบทของกองทพัออสเตรเลีย มีความสมัพนัธ์เชิงนิสยัท่ีจ�ากดั
ระหวา่งผู้น�าส�าคญั มีผู้น�าระดบัสงูของเราเพียงไมก่ี่คนท่ียงัคง
ให้การมุง่เน้นอยา่งใกล้ชิด แตก็่กระจดักระจายไปตามองค์กร

ซึง่หมายความวา่การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมาย
นัน้เป็นเร่ืองยาก อยา่งท่ีเราทราบ ความสมัพนัธ์จะสร้างขึน้ได้เร็ว

ขึน้ตามความไว้ใจเทา่นัน้ และความไว้ใจต้องใช้เวลา ซึง่น�าไปสู่
ค�าถามท่ีส�าคญั นัน่คือ เราจะก�าหนดเง่ือนไขการให้ความร่วมมือ
ท่ีดีท่ีสดุในระดบับคุคลตอ่บคุคลได้อยา่งไร โดยหลกัแล้วเราจะ
ประสบความส�าเร็จโดยการสร้างความสมัพนัธ์ตามกาลเวลา

การมีส่วนร่วมที่ส�คัญ 
การมีสว่นร่วมของผู้น�าคนส�าคญัเป็นขัน้ตอนแรกการมีสว่นร่วม
ของผู้น�าคนส�าคญัเป็นสิง่ส�าคญัเพราะจะเปิดโอกาสให้ผู้น�า
เข้าใจวา่ผลประโยชน์ร่วมกนัมีอยูท่ี่ใด และจะด�าเนินการตามผล
ประโยชน์เหลา่นีอ้ยา่งไร ผมตดัสนิใจใช้เวลาในการประชมุกบัผู้ มี
บทบาทแบบเดียวกนักบัผมในภมิูภาค การค้นพบวา่เรามีปัญหา
แบบเดียวกนัมากน้อยเพียงใดเป็นเร่ืองสบายใจเสมอ เราทกุคน
มองปัญหาในมมุท่ีตา่งกนั การใช้มมุมองท่ีแตกตา่งเหลา่นีร่้วม
กนัชว่ยให้เราทกุคนมีโอกาสแก้ไขปัญหาเหลา่นีไ้ด้มากขึน้ การ

มีปฏิสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรจากปาปัวนิวกินี อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และตมิอร์-เลสเต ได้ชว่ยให้ผมเข้าใจปัญหาท่ีก�าลงัเผชิญอยูล่กึซึง้
มากขึน้ และเพ่ือพิจารณามมุมองจากจดุยืนท่ีแตกตา่งกนั

อีกหนึง่โอกาสท่ีเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ คือความสามารถในการ
สื่อสารท่ีดีขึน้ของเรา และไมใ่ชเ่พียงแคก่ารสื่อสารกบัผู้ อ่ืนเป็นราย
บคุคลเทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุทัว่พืน้ท่ีกว้างใหญ่ของภมิูศาสตร์
อีกด้วย อปุสรรคเร่ืองระยะทางไมใ่ชข่วากหนามการสื่อสารกบั
พนัธมิตรและเพ่ือนบ้านของเราอีกตอ่ไป โทรศพัท์มือถือ การ
สื่อสารแบบครบวงจร การประชมุทางไกลผา่นวิดีโอ เฟซไทม์ การ
สง่ข้อความทนัที วอทส์แอป ทัง้หมดมีอยูใ่นกลอ่งเคร่ืองมือเพ่ือให้
แนใ่จวา่เราไมจ่�าเป็นต้องสื่อสารในยามวิกฤตหรือเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของเราก�าหนดอยา่งเป็นทางการเทา่นัน้

ผมให้ความส�าคญักบัการรักษาการตดิตอ่สื่อสารกบัผู้ ท่ีมี
บทบาทแบบเดียวกนักบัผม ผา่นวิธีท่ีไมเ่ป็นทางการ นอกเหนือ

รถจู่โจมสะเทนิน�า้สะเทนิบกของกองทพันาวกิโยธินสหรัฐฯ ขึน้สู่ชายหาดหลงั

ลงจากเรือสะเทนิน�า้สะเทนิบก เอชเอม็เอเอส แอดเิลด ของกองทพัเรือออสเตรเลยี 
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จากเวลาท่ีก�าหนดไว้ในแผนการท่ีก�าหนด น่ีเป็นสิง่ส�าคญัหาก
เราจะพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงท่ีสร้างขึน้บนพืน้ฐานของ
ความไว้วางใจเม่ือเวลาผา่นไป การใช้ลา่มช�านาญการในกรณี
ท่ีมีความจ�าเป็นและใช้ร่วมกบัวิธีสื่อสารใหม ่ๆ ท่ีปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลาเหลา่นีย้งัหมายความวา่ ความแตกตา่งด้านภาษาจะ
ไมเ่ป็นอปุสรรคอีกตอ่ไป ในไมช้่า เราอาจพบวา่แม้กระทัง่ความ
พร้อมของลา่มจะไมเ่ป็นอปุสรรคอีกตอ่ไปในการตดิตอ่กบัเพ่ือน
ร่วมงานอยา่งตอ่เน่ือง เม่ือใช้ระบบการสื่อสารใหม ่ๆ เทคโนโลยี 
เชน่ “ลา่มแบบทนัที” ใกล้ตวักวา่ท่ีเราคดิแนน่อน เม่ือปัญญา
ประดษิฐ์พฒันาในด้านศกัยภาพ ผมสงสยัวา่เขตเวลาอาจจะยงั
คงเป็นปัญหาท่ีเราต้องเผชิญ แตก่ารได้นอนหลบัน้อยลงถือเป็น
ข้อแลกเปลี่ยนเพียงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัพืน้ท่ีความร่วมมือท่ีมี
ประสทิธิภาพ 
 
การแบ่งปันข้อมูล 
บางคนอาจกลา่ววา่การปิดกัน้ท่ีแพร่หลายแตจ่�าเป็นในความ
สมัพนัธ์ท่ีเหนียวแนน่ขึน้ คือการรักษาความปลอดภยั ออสเตรเลีย
ก็เป็นเชน่เดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีระดบัการจ�าแนกท่ีแตกตา่ง
กนัส�าหรับข้อมลูอธิปไตย ข้อมลูท่ีมีความละเอียดออ่นสงูยอ่มจะ
จ�ากดัไว้เฉพาะผู้ ท่ีจ�าเป็นต้องทราบ เรามีข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีสามารถ
แบง่ปันกบัพนัธมิตรตา่ง ๆ ในเวลาท่ีตา่งกนัไป อยา่งไรก็ตาม เรา
ทราบด้วยวา่น่ีเป็นข้อจ�ากดัท่ีกองทพัทัง้หมดต้องเผชิญ น่ีไมใ่ช่
สิง่ท่ีท�าให้เราท้อแท้ หรือเป็นสิง่ท่ีเราในฐานะหุ้นสว่นควรจะไมไ่ว้
วางใจ น่ีเป็นเพียงข้อเทจ็จริงเทา่นัน้ ในขณะเดียวกนั ก็เป็นสิง่ท่ี
ผู้บญัชาการควรจบัตาดอูยูเ่สมอ สว่นใหญ่เป็นเร่ืองการตดัสนิใจ
สว่นบคุคล และเชน่เดียวกบัองค์กรอ่ืน ๆ เรามีบคุคลท่ีรอบคอบ
รัดกมุ และบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีอาจสะเพร่า มีจดุส�าคญัในการตรวจ
สอบให้แนใ่จวา่หุ้นสว่นและมิตรของเราได้รับข้อมลูท่ีต้องการเม่ือ
จ�าเป็น ในรูปแบบท่ีไมท่�าให้ทัง้สองประเทศตกท่ีนัง่ล�าบาก และยงั
คงมัน่ใจวา่ผลประโยชน์จะได้รับการสนบัสนนุและคุ้มครอง

ผมมกัถามทีมของผมตลอดวา่ เราจะปรับเปลี่ยนระบบและ
ข้อมลูเพ่ือปกป้องความปลอดภยัของเรา แตย่งัชว่ยให้เรามอบ
ประโยชน์จากข้อมลูท่ีทนัเวลาให้พนัธมิตรของเราได้อยา่งไร น่ี
ไมใ่ชปั่ญหางา่ย ๆ และเป็นประเดน็หนึง่ท่ีไมมี่วนัได้รับการ “แก้ไข” 
อยา่งเตม็ท่ี แตก็่เป็นประเดน็ท่ีผู้บญัชาการต้องให้ความสนใจ
อยา่งตอ่เน่ืองในระดบัท่ีเหมาะสม หากเราแบง่ปันกนัจนถงึจดุท่ี
คบัข้องใจ แตไ่มเ่ลวร้ายไปกวา่นัน้ นัน่เป็นสญัญาณของความมุง่
มัน่ท่ีจะให้ความร่วมมือท่ีแท้จริง

อีกสว่นหนึง่ท่ีส�าคญัของการเสริมสร้างความร่วมมือคือการ
ท�างานร่วมกนั การใช้ชีวิตร่วมกนั และการได้รับชยัชนะร่วมกนั 
กิจกรรมการฝึกซ้อมแบบทวิภาคีและพหภุาคีเป็นวิธียอดเย่ียมท่ี
จะได้รับความร่วมมือในระดบัท่ีดีขึน้นี ้ในบริบทของออสเตรเลีย น่ี
เป็นเร่ืองยากในประวตัศิาสตร์เน่ืองจากตวัเลือกการขนสง่เชิงกล
ยทุธ์ท่ีจ�ากดัก่อนหน้านีข้องเรา ด้วยเรือโจมตีสะเทินน�า้สะเทิน
บกอเนกประสงค์ท่ีได้มาใหม ่และขีดความสามารถในการขนสง่
ทางอากาศท่ีเพ่ิมขึน้ จงึได้น�าเสนอขอบเขตใหมท่ี่จะเดนิทางไป
ยงัประเทศพนัธมิตรของเราเพ่ือเข้ารับการฝึกซ้อมดงักลา่วได้งา่ย

ขึน้ หรือหากจ�าเป็นก็ชว่ยให้พวกเขามาท่ีออสเตรเลียได้ น่ีเป็น
โอกาสส�าคญัท่ีจะชว่ยให้เราสามารถคิดนอกเหนือจากการฝึก
ซ้อมในประเทศด้วยตนเอง และชว่ยให้เราสามารถท�างานร่วมกบั
พนัธมิตรและเพ่ือนบ้านได้มากขึน้

หนึง่ในอปุสรรคส�าคญัท่ีพบเจอในกองทพัออสเตรเลีย ซึง่ไม่
แตกตา่งจากทกุประเทศท่ีผมมีปฏิสมัพนัธ์ด้วย คือความสามารถ
ในการจดัการจงัหวะเวลาของเรา การปฏิบตักิาร ความมุง่มัน่ของ
หนว่ยปฏิบตัิการฉกุเฉิน ก�าหนดการฝึกซ้อมอยา่งตอ่เน่ือง และ
โครงการการมีสว่นร่วมระหวา่งประเทศท่ีวุน่วาย ทกุอยา่งเป็นท่ี
ต้องการของหนว่ยปฏิบตักิาร เราไมส่ามารถท�าอะไรมากไปกวา่
นี ้แตผ่มเช่ือวา่เราสร้างความส�าเร็จได้มากขึน้ภายในจงัหวะเวลา
ปัจจบุนั การผสานรวมการฝึกซ้อมกบัเพ่ือนบ้านในภมิูภาคของเรา 
ซึง่ในอดีตเราได้ด�าเนินการภายในประเทศเพียงอยา่งเดียว ในการ
ร่วมกนัสร้างและมีสว่นร่วมของหนว่ยงานรัฐทัง้รัฐบาลคือหนทาง
แหง่อนาคต

เชน่ ในอดีตเราได้ฝึกกองก�าลงัสะเทินน�า้สะเทินบกในการ
ด�าเนินการด้านมนษุยธรรม จากเรือโจมตีสะเทินน�า้สะเทินบกใน
กิจกรรมภายในประเทศ แล้วเหตใุดเราจงึไมฝึ่กปฏิบตักิารชว่ย
เหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัใินตา่งประเทศ
กบัพนัธมิตรของเราในภมิูภาคท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาต ิทกุขณะท่ีด�าเนินการสร้างศกัยภาพร่วมกนักบัชมุชน
ท้องถ่ินในเวลาเดียวกนัมีหนว่ยงานและพนัธมิตรอ่ืน ๆ ของรัฐบาล
ออสเตรเลียของเราหรือไม ่เราจะด�าเนินการฝึกซ้อมร่วมกนัและ
ฝึกซ้อมหนว่ยงานภาครัฐทัง้หมดเป็นผลส�าเร็จ และยกระดบัการ
ท�างานร่วมกนัของเรา ซึง่ในไมช้่าจะชว่ยเพ่ิมการตอบสนองกบั
พนัธมิตรระดบัภมิูภาคของเราในภารกิจการแจ้งเตือนสัน้ ๆ และ
จะชว่ยสร้างศกัยภาพในภมิูภาคท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบตั ิ
การท�าให้เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นบรรทดัฐานแทนท่ีจะเป็นข้อ
ยกเว้นจะเปลี่ยนทฤษฎีการตัง้พืน้ท่ีของเราให้มีความร่วมมือท่ีดี
ท่ีสดุไปสูก่ารปฏิบตัิ

การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้ไมจ่�าเป็นต้องเร่ิมต้นและจบ
ลงด้วยกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการทหารอยา่งเคร่งครัด เชน่เคย 
ด้วยการยกระดบัเชิงกลยทุธ์ท่ีดีขึน้ น�าไปสูโ่อกาสท่ีกว้างขวางขึน้
ในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์อนัแนน่แฟ้นท่ี
แปรเปลี่ยนเป็นความไว้วางใจในระดบัท่ีลกึซึง้ขึน้ตามกาลเวลา 
กิจกรรมประเภทเหลา่นีเ้ป็นมากกวา่การท�าธรุกรรมทางธรุกิจ และ
เป็นเร่ืองของพืน้ท่ีสว่นตวัมากขึน้

กิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ กีฬา ดนตรี รวมถงึกิจกรรมทางวฒันธรรม
และสงัคมอ่ืน ๆ ล้วนสามารถมีบทบาทส�าคญัในการกระตุ้นให้เกิด
ความผกูพนัท่ีแนน่แฟ้นย่ิงขึน้ ใน พ.ศ. 2561 ผู้บญัชาการกองทพั
ถามวา่ผมจะ (หรือบางทีอาจจะถกูต้องกวา่หากบอกวา่ เขาถาม
ผมวา่ผมสามารถ) เข้าร่วมการแขง่ขนัลอมบอกมาราธอนได้หรือ
ไม ่ซึง่จดัขึน้โดยกองทพัอินโดนีเซียเพ่ือกระตุ้นการเตบิโตด้านการ
ทอ่งเท่ียวในชว่งท่ีเกิดภยัธรรมชาตคิรัง้ส�าคญั ผมรีบคว้าโอกาส
ไว้เพ่ือท่ีจะได้เหน็กองทพัอินโดนีเซียท่ีมีศกัยภาพสงูสดุ พวกเขา
ทุม่เทเพ่ือสนบัสนนุชมุชนของตนเอง และชมุชนของพวกเขารู้สกึ
ขอบคณุอยา่งมาก ผมยงัมีโอกาสพดูคยุเป็นการสว่นตวักบัเจ้า
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หน้าท่ีชายและหญิงท่ียอดเย่ียมของหนว่ยปฏิบตักิารฟืน้ฟ ูซึง่ท�า
ผลงานได้อยา่งนา่ทึง่ ในขณะท่ีกิจกรรมดงักลา่วไมไ่ด้มีลกัษณะ
เป็นทางทหาร แตมี่ผลกระทบอยา่งลกึซึง้ตอ่ผม และผมคดิวา่
กองทพัอินโดนีเซียช่ืนชมชาวออสเตรเลียท่ีสง่ทีมเข้าแขง่ขนักีฬา
ครัง้นนัเพ่ือเป็นสญัญาณของความเคารพและการสนบัสนนุ

ในท�านองเดียวกนั นกัดนตรีของเราได้เลน่ในตา่งประเทศใน
หลาย ๆ งาน เชน่ งานกู้ดฟรายเดย์ ในตองงา สิง่เหลา่นีมี้ความ
หมายมากกวา่ทัง้ส�าหรับบคุลากรของเราและประเทศท่ีเราไป
เยือน เพราะสิง่นีพ้ฒันาการเช่ือมโยงสว่นบคุคลซึง่บางครัง้อาจ
แข็งแกร่งกวา่ความเช่ือมโยงทางอาชีพ แตอ่ยา่งน้อยท่ีสดุก็ชว่ย
เพ่ิมประสทิธิภาพได้อยา่งมาก หากเราสามารถพฒันาความ
สมัพนัธ์ด้านอาชีพและความสมัพนัธ์สว่นตวัได้อยา่งลกึซึง้ ทัง้
ความช่ืนชม ความเข้าใจ และความไว้วางใจร่วมกนัของเราจะ
ก้าวหน้าอยา่งแนน่อน ซึง่มีแตจ่ะน�าไปสูก่ารเสริมสร้างความ
ร่วมมือ

การท�งานร่วมกับพันธมิตำร หุ้นส่วน และ
มิตำรประเทศ 
การเพ่ิมประสทิธิภาพพืน้ท่ีด้านความร่วมมือจะชว่ยให้เรา
บรรเทาภยัคกุคามทัง้หมด ใช้ประโยชน์จากโอกาส และท่ีส�าคญั

ท่ีสดุคือชว่ยพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบับคุคลซึง่เป็น
สว่นประกอบส�าคญัของความส�าเร็จ ในบริบทของออสเตรเลีย 
เราสามารถบรรลเุป้าหมายดงักลา่วโดยใช้ประโยชน์จากความ
สามารถในการสื่อสารท่ีเพ่ิมขึน้ การเคลื่อนไหวเชิงกลยทุธ์ 
และพยายามบรรลแุนวทางการท�างานร่วมกนัมากขึน้ในการ
วางแผนกิจกรรมร่วมกนั ไมเ่พียงแตมุ่ง่เน้นไปท่ีกองทพัของเรา
แตย่งัมุง่เน้นไปทัว่ทัง้รัฐบาลของเราด้วย หากเราท�าเชน่นี ้เรา
จะมีก�าหนดรากฐานท่ีหนกัแนน่ส�าหรับสร้างภมิูภาคท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรือง ซึง่รัฐชาตทิัง้หลายจะมีอิสระในการใช้สทิธิของตน
ภายในสภาพแวดล้อมท่ีค�านงึถงึกฎระเบียบและบรรทดัฐาน
ระหวา่งประเทศ

อาชีพของเราคือกีฬาท่ีเลน่กนัเป็นทีม และประวตัศิาสตร์
บอกเราวา่ เราจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัของเราให้เป็นจริงได้
ดีท่ีสดุเม่ือเราท�างานร่วมกนั ความร่วมมือหมายความวา่ เราจะ
ไมต้่องเผชิญความท้าทายในภมิูภาคอินโดแปซฟิิกท่ีส�าคญัและ
เป็นท่ีต้องการมากขึน้เร่ือย ๆ เพียงล�าพงั  o

พล.ต. เจค เอลวดู เป็นผู้บญัชาการกองทหารท่ี 1/ศนูย์บญัชาการกองก�าลงัร่วมพร้อมสง่ก�าลงั 
ฟอรมั แก้ไขข้อความท่ีตดัตอนมานีจ้ากการปราศรัยเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 ในการ
ประชมุผู้น�าสะเทินน�า้สะเทินบกแปซฟิิก พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกบัรูปแบบของนิตยสาร

ทหารออสเตรเลยีประสานงานการโจมตใีนระหว่างการฝึกริมออฟเดอะแปซิฟิก พ.ศ. 2561 ทีพ่ืน้ทีฝึ่กโพฮาคูโลอาในรัฐฮาวาย
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

พล.ร.อ. ดาโตะ๊ อานวัร์ บิน ฮจั เอเลียส ซ่ึงเป็นพลเรือเอกคนแรก น�าหน่วย

ปฏิบติัการพิเศษของกองทพัเรือมาเลเซียรับมือกบัอุปสรรคใหม่ ๆ

ปาสกาล
การสง่เสรมิ
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กองทพัเรือมาเลเซีย

พล.ร.อ. ดาโต๊ะ อานัวร์ บิน ฮัจ เอเลยีส ซ่ึงเป็นพลเรือเอกคนแรกแห่งหน่วยปฏิบัติ

การพเิศษ กองทพัเรือมาเลเซีย ร่วมพูดคุยนอกรอบกบั ฟอรัม ในระหว่างการ

ประชุมปฏิบัตกิารพเิศษภาคพืน้แปซิฟิก เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 ทีเ่มอืง

โฮโนลูลู รัฐฮาวาย พล.ร.อ. เอเลยีส ด�ารงต�าหลายแหน่งในหน่วยปฏิบัตกิารพเิศษที่

มช่ืีอว่า ปาสุกนั คาส เลาต์ หรือ ปาสกาล ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัตกิารพเิศษหลกัของกอง

ทพัเรือมาเลเซีย รวมถงึเป็นผู้บัญชาการและเสนาธิการประจ�ากองบัญชาการหน่วย

ปฏิบัตกิารพเิศษกองทพัเรือในช่วง 38 ปีทีป่ฏิบัตหิน้าทีรั่บใช้ชาติ

ฟอรัม: เราอยากทราบเพิม่เตมิเกีย่วกบัเส้นทางอาชีพของคุณ เพราะ

อะไรคุณจงึสนใจอาชีพทหารเรือ และคุณคดิว่าส่ิงใดช่วยให้คุณประสบ

ความส�าเร็จ?

พล.ร.อ. เอเลยีส: ผมอยากเข้าร่วมกองทพัเรือตัง้แตย่งัเดก็ วนัหนึง่ใน
ระหวา่งนิทรรศการเม่ือ พ.ศ. 2515 ผมได้รู้จกักบักองทพัเรือเป็นครัง้
แรก พอเหน็เคร่ืองแบบสีขาวแล้วผมก็ตกหลมุรัก และรู้ตวัวา่อยาก
ท�างานในกองทพัเรือ ผมได้เข้าร่วมกองทพัเรือเม่ือ พ.ศ. 2524 โดย
มีสถานะเป็นนกัเรียนนายเรือ ผมชอบงานนีท้นัที และคดิวา่ น่ีแหละ
คือเคลด็ลบัท่ีท�าให้ผมประสบความส�าเร็จ เพราะเป็นงานท่ีใช ่ผมจงึ
ประกอบอาชีพเป็นทหารเรือ

ฟอรัม: ส่ิงใดท�าให้คุณสนใจเข้าร่วมหน่วยปฏิบัตกิารพเิศษ?

พล.ร.อ. เอเลยีส: เร่ืองออกจะยาวครับ ผมได้ศกึษาเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ี
หนว่ยเลก็ ๆ ท่ีท�าบางสิง่ท่ีพิเศษมากกวา่การเป็นเพียงเจ้าหน้าท่ีธรรมดา 
ความท้าทายในสงครามพิเศษ การได้รับมอบหมายภารกิจ และทุม่เท
ท�าสดุก�าลงัเป็นสิง่ท่ีดงึดดูใจผม ผมเข้าร่วมหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษเม่ือ 
พ.ศ. 2529 และส�าเร็จการฝึกด�าน�า้ กระโดดร่ม ตลอดจนการฝึกอบรม
พิเศษอ่ืน ๆ ภายในเวลาหนึง่ปี ผมชอบท่ีได้ด�าน�า้ กระโดดร่ม และท�า
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีทัว่ไปท�าไมไ่ด้ น่ีแหละคือความท้าทาย หลงั
จากปฏิบตัหิน้าท่ีบนเรือเป็นเวลาห้าปี ผมได้เลื่อนต�าแหนง่เป็นผู้น�ากอง
เรือรบของหนว่ยรบพิเศษแหง่กองทพัเรือ

ฟอรัม: ก่อนเข้ารับต�าแหน่งพลเรือเอกคนแรก มเีหตุการณ์ทีน่่าประทบั

ใจอะไรบ้างในระหว่างทีคุ่ณปฏิบัตหิน้าที?่

พล.ร.อ. เอเลยีส: ผมได้รับเลือกให้เป็นสว่นหนึง่ในหนว่ยภารกิจพิเศษ
ของกองทพัเรือ เพ่ือปฏิบตัิภารกิจของสหประชาชาตใินโซมาเลีย ซึง่
รู้จกักนัในช่ือ ยโูนซอม 2 เม่ือ พ.ศ. 2538 และเป็นสว่นหนึง่ในหนว่ย
ภารกิจพิเศษ จากนัน้ ผมก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าหน้าท่ีสงัเกตการณ์ทาง
ทหารใน พ.ศ. 2541 ท่ีแองโกลา ซึง่มีช่ือวา่ ภารกิจสงัเกตการณ์ในแอง
โกลาของสหประชาชาต ิหรือ โมนวั เป็นเวลาหนึง่ปี ซึง่ในขณะนัน้ ผมยงั
เป็นจา่หรือนาวาตรีในกองทพัเรือ ระหวา่งการเดนิทางเพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ี 
ผมได้เผชิญกบัสถานการณ์ตอ่สู้แบบประชิดอยา่งน้อยสี่ครัง้ในพืน้ท่ี

เหมืองและหมูบ้่านโดยรอบท่ีถกูโจมตี ผมตอบโต้การโจมตีจากพลเรือน
ในชว่งท่ีเลวร้ายท่ีสดุของการก่อจลาจล เม่ือฝ่ายกบฏต้องการฆา่เดก็
และผู้หญิง ผมชว่ยชีวิตผู้คนไว้ได้ 20 ชีวิต ซึง่จากเหตกุารณ์นัน้ท�าให้
ผมได้รับเหรียญกล้าหาญอนัทรงเกียรต ิใน พ.ศ. 2543 จากกษัตริย์
มาเลเซีย

ฟอรัม: และเหตุการณ์น้ันเป็นจุดเร่ิมต้นทางอาชีพของคุณใช่ไหม?

พล.ร.อ. เอเลยีส: หนว่ยปฏิบตักิารพิเศษมอบโอกาสให้มากมาย และ
ผมก็ได้รับโอกาสให้ท�าอาชีพทหารตอ่ไปในออสเตรเลีย สหรัฐฯ และ
อินโดนีเซีย โดยทางกองทพัสง่ผมไปศกึษายงัตา่งประเทศ เชน่ ใน พ.ศ. 
2549 ผมได้เข้าเรียนในวิทยาลยัยทุธนาวี ในเมืองโรดไอแลนส์ ผมได้
รับการแตง่ตัง้เป็นผู้อ�านวยการของกองบญัชาการหนว่ยปฏิบตักิารร่วม 
เจ3 ในกวัลาลมัเปอร์ เป็นเวลาประมาณห้าปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2554 ถงึ 
พ.ศ. 2558 ระหวา่งด�ารงต�าแหนง่ ผมได้รับโอกาสให้เป็นผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้ายทางทะเลและสงครามพิเศษ 
รวมทัง้มีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัและได้ร่วมงานกบัรัฐมนตรีกระทรวง
กลาโหมในหลายประเทศ นอกจากนี ้ผมยงัปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้อ�านวย
การให้กบัการฝึกซ้อมการตอ่ต้านการก่อการร้ายแบบหลายภารกิจ
ในลงักาวี รวมทัง้นิทรรศการแสดงเคร่ืองบนิและเรือนานาชาตลิงักาวี
ประจ�า พ.ศ. 2558 ด้วย ผมเดนิทางไปอินโดนีเซียครัง้ท่ีสองเม่ือ พ.ศ. 
2559 เพ่ือเข้าศกึษาในสถาบนัวิชาการเตรียมพร้อมรับมือนานาชาติ
แหง่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือรู้จกักนัในช่ือเลนฮนันสั หลงักลบัจาก
อินโดนีเซีย ผมก็ได้เลื่อนต�าแหนง่เป็นพลเรือเอกในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2560 และได้รับต�าแหนง่เป็นผู้บญัชาการประจ�าหนว่ยปฏิบตักิาร
พิเศษของกองทพัเรือ 

ฟอรัม: อุปสรรคใหญ่หลวงทีสุ่ดซ่ึงกองทพัเรือมาเลเซียเผชิญอยู่ใน

ปัจจุบันคอือะไร?

พล.ร.อ. เอเลยีส: อปุสรรคใหญ่หลวงท่ีสดุเร่ืองหนึง่ท่ีเราเผชิญอยูใ่น
ปัจจบุนัคือการปรับกองเรือให้ทนัสมยั เรามีแผนการปฏิรูปกองเรือรบ
ของกองทพัเรือมาเลเซียจาก 15 ชัน้เหลือ 5 ชัน้ ซึง่เป็นแผนการปฏิรูป
เรือเก่าท่ีใช้มานานด้วยเรือใหม ่โดยเหมาะกบัสภาพแวดล้อมท่ีพฒันา
ขึน้และอนาคต (โครงการ 15 เหลือ 5 คือแผนการหลกัท่ีจะลดเรือ
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หน่วยปฏิบัตกิารพเิศษของกองทพัเรือมาเลเซียเข้าร่วมการฝึกซ้อมขึน้เรือ  

กองทพัเรือมาเลเซีย

พล.ร.อ. เอเลยีส: มิตใิหม ่ๆ ด้านความมัน่คงเปลีย่นแปลงสนามตอ่สู้
อยา่งตอ่เน่ือง ผมเช่ือวา่สือ่สงัคมออนไลน์และโลกไซเบอร์จะเป็นตวัพลกิ
เกม ซึง่ ณ ตอนนี ้สือ่สงัคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทส�าคญัแล้ว และกฎ
เกณฑ์ตา่ง ๆ จะเปลีย่นแปลงไปเร่ือย ๆ ฝ่ายท่ีดีอาจได้ประโยชน์จากเร่ือง
นี ้แตฝ่่ายผู้ ร้ายก็ได้ประโยชน์เชน่กนั ซึง่กลุม่ไอซสิหรือรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรียได้พิสจูน์ให้เหน็แล้ว จากการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพ่ือสรรหาผู้ เข้า
ร่วมหน้าใหม ่คนรุ่นอนาคตต้องได้รับการศกึษาและฝึกอบรมส�าหรับโลก
ยคุใหม ่สงครามไซเบอร์จะไมเ่หมือนกบัท่ีเราเหน็อยูท่กุวนันีเ้ลย กองทพั
จ�าเป็นต้องได้รับการศกึษาด้านเทคโนโลยีใหม ่ๆ กองทพัไซเบอร์สามารถ
ท�าให้ชนะการเลอืกตัง้ได้ ผมเช่ือวา่ก่อนท่ีเราจะออกไปรบ กองทพั
ไซเบอร์จะท�าหน้าท่ีในสว่นของตน ทหารไซเบอร์จะด�าเนินสงครามในรูป
แบบนีร่้วมกบัสงครามด้านข้อมลู แม้กระทัง่ในปัจจบุนั บางครัง้คนเราก็
น�าข้อมลูกบัขา่วกรองมาปนกนั และตดัสนิใจโดยไมรู้่วา่จริง ๆ แล้วอะไร
คือความจริงหรือข้อเทจ็จริงของสิง่ท่ีเกิดขึน้จริง

ฟอรัม: เป้าหมายสูงสุดทีคุ่ณหวงัจะท�าให้ส�าเร็จในฐานะพลเรือเอกคน

แรกคอือะไร?

พล.ร.อ. เอเลยีส: ผมได้ท�าหน้าท่ีสง่เสริมปาสกาลให้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
โลกในชว่งท่ีด�ารงต�าแหนง่อยา่งดีท่ีสดุแล้ว ใน พ.ศ. 2561 ผมได้เป็น
ท่ีปรึกษาให้กบัภาพยนตร์ท่ีด�าเนินการสร้างโดยได้รับอนมุตัจิากผมและ
ผู้บญัชาการกองทพัเรือมาเลเซีย คณะผู้ ถ่ายท�าเดนิทางมาพบผม และ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของผมในแองโกลา โดยถ่ายท�าไว้เป็นสว่นหนึง่ใน
ภาพยนตร์เร่ืองปาสกลั หนว่ยพิฆาตทะเลโหด ซึง่หาดไูด้ทางเน็ตฟลกิซ์  
ผมตดิตามพฒันาการของภาพยนตร์เร่ืองนี ้ผมได้ด�าเนินงานเพ่ือสง่
เสริมปาสกาลให้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก น่ีเป็นสดุยอดเร่ืองราว ไมเ่พียง
ส�าหรับกองทพัมาเลเซียเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึประเทศภายนอกด้วย เป็น
หนึง่ในการกระท�าท่ีแสดงให้เหน็วา่มีความท้าทายมากมายรออยูข้่าง
หน้าเสมอ ทกุอยา่งไมไ่ด้เป็นไปตามแผน แตก็่ใช้การได้ 

ฟอรัม: คุณคดิว่าความกงัวลด้านความมัน่คงอนัดบัแรก ส�าหรับอนิโด

แปซิฟิกในอกีไม่กีปี่ข้างหน้าคอือะไร?

พล.ร.อ. เอเลยีส: ทะเลจีนใต้และการอ้างสทิธ์ิในทรัพยากรของจีน ความ
กงัวลของชาวอเมริกนัก�าลงัเปลี่ยนแปลงไป และสร้างสมดลุให้กบั
เอเชีย จะมีการปะทะกนัทางยทุธศาสตร์ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ซึง่เป็น
มหาอ�านาจทัง้คู ่โดยมีกองทพัอ่ืน ๆ อยูต่รงกลาง ความขดัแย้งด้าน
พรมแดนจะเป็นหนึง่ในความกงัวลด้านความมัน่คงอนัดบัแรกของอิน
โดแปซฟิิกในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า หมูเ่กาะสแปรตลีกบัทะเลจีนใต้โดยรวม 
ทัง้หมดนัน้เป็นท่ีสนใจของเราและทัว่ภมิูภาค รวมถงึพืน้ท่ีซาบาห์ตะวนั
ออกท่ีมีการลกัพาตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่ โจรสลดั และผู้อพยพผิดกฎหมาย 
ตลอดจนซาบา หนว่ยท่ี 1 ของปาสกาลจะจดัการกบัปัญหาทางตะวนั
ตกของมาเลเซีย สว่นหนว่ยท่ี 2 ของปาสกาลจะรับมือกบัการตอ่ต้าน
โจรสลดัทางตะวนัออกของซาบาห์ โดยท�างานร่วมกบัคนของผมโดยตรง 

ฟอรัม: คุณเช่ือว่าแนวทางแบบพหุภาคสี�าคญัต่อความมัน่คงในภูมภิาคนี้

หรือไม่? เพราะเหตุใด?

จ�านวน 15 ชัน้ในปัจจบุนัให้เหลือเพียง 5 หมวดหมู ่ได้แก่ เรือ
ตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง เรือรองรับหลายปฏิบตักิาร เรือป้องกนัชายฝ่ัง 
เรือลาดตระเวนและเรือด�าน�า้รุ่นใหม)่

จากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลและความท้าทายทาง
เศรษฐกิจ ท�าให้กองทพัเรือและหนว่ยปฏิบตัิการพิเศษมีความ
กดดนัหลายด้าน หนว่ยปฏิบตักิารพิเศษด�ารงอยูไ่ด้ด้วยกองเรือ 
โดยต้องมีการก�าหนดระดบัท่ีเหมาะสมให้กบัหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ 
มาเลเซียถือเป็นประเทศท่ีได้รับความสนใจสงูมากเพราะล้อม
รอบด้วยทะเล เราจงึต้องมีฐานแนวระนาบเพ่ือปกป้องชายแดน 
แผนการ 15 เหลือ 5 เป็นแผนท่ีดีเย่ียม แตถ้่าไมไ่ด้ด�าเนินการ
อยา่งเหมาะสม ถ้าเรือไมไ่ด้จดัสง่มาตามก�าหนดเวลา ก็จะสง่ผลก
ระทบตอ่คา่ใช้จา่ยในการบ�ารุงรักษาเรือเก่าท่ีใช้มานาน ซึง่บางครัง้
คา่บ�ารุงรักษาเรือท่ีมีอายเุพ่ิมขึน้ก็อาจแพงขึน้ คา่ใช้จา่ยส�าหรับ
เรือท่ีใช้มานานอาจสงูขึน้เพราะคา่อปุกรณ์ท่ีล้าสมยัเพ่ิมสงูขึน้ 
นอกจากนี ้การตดัสนิใจของหนว่ยงานด้านกลาโหมมาเลเซียก็เป็น
เร่ืองท้าทายเชน่กนั 

ทางรัฐบาลยืนกรานให้สร้างเรือสว่นใหญ่ภายในประเทศ ท�าให้
เร่ืองนีเ้ป็นหนึง่ในความท้าทาย นบัเป็นความท้าทายท่ีดี เพราะ
การสร้างเรือด�าน�า้เองนัน้ดีส�าหรับประเทศเรามากกวา่ น่ีเป็นการ
เคลื่อนไหวท่ีนา่พอใจและเป็นต้นแบบท่ีดีให้ประเทศใกล้เคียงอ่ืน ๆ 
ด�าเนินรอยตามภารกิจของเรา ส�าหรับประเทศท่ีก�าลงัพฒันา สิง่ท่ี
ส�าคญัมากส�าหรับประเทศเหลา่นัน้ โดยเฉพาะในตะวนัออกเฉียง
ใต้ คือการด�าเนินอตุสาหกรรมกลาโหม ความภาคภมิูใจท่ีได้ผลติ
ยทุโธปกรณ์ของตนเองเป็นสิง่ส�าคญั น่ีเป็นหนึง่ในความท้าทาย
ท่ีกองทพัเรือมาเลเซียต้องด�าเนินการเพ่ือให้พร้อมตอ่การป้องกนั
ประเทศใน พ.ศ. 2573 เรือใหม ่ๆ จะเข้ามาอยูใ่นคลงัของเรา สว่น
เรือล�าเก่าก็จะปลดประจ�าการ แตค่วามลา่ช้าของการจดัสง่เรือตาม
สญัญาของผู้ผลติอาจก่อให้เกิดปัญหา 

ฟอรัม: มส่ิีงใดอกีบ้างทีก่องทพัเรือมาเลเซีย ต้องด�าเนินการเพือ่ให้

พร้อมส�าหรับทศวรรษทีจ่ะมาถงึ?
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สมาชิกหน่วยปฏิบัตกิารพเิศษของกองทพัเรือมาเลเซียทีเ่รียกว่า ปาสกาล เข้าร่วมการเฉลมิฉลองวนัชาต ิณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

พล.ร.อ. เอเลยีส: ใชค่รับ ผมเช่ือวา่แนวทางแบบพหภุาคีมีความ
ส�าคญั เพราะปัญหาสว่นใหญ่เป็นปัญหาระดบัสากล การพฒันารูป
แบบ การแปลความ และการท�างานร่วมกนัเป็นสิง่ส�าคญั ประเทศท่ี
ต้องการสนัติภาพควรมุง่มัน่พฒันาหนทางแก้ไขร่วมท่ีเอือ้ประโยชน์
ให้ประเทศท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ในหมูป่ระเทศตา่ง ๆ ควรไว้เนือ้เช่ือ
ใจและเข้าใจกนั เพ่ือให้เกิดแนวทางแบบพหภุาคีท่ีดีท่ีสดุด้านความ
มัน่คงในภมิูภาค

ฟอรัม: คุณมองว่านิยามของอ�านาจอธิปไตยทีพ่ฒันาขึน้ในอนิโด

แปซิฟิกเป็นอย่างไร?

พล.ร.อ. เอเลยีส: แตล่ะประเทศตา่งมีนิยามของอ�านาจอธิปไตยท่ี
ตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลประโยชน์และล�าดบัความส�าคญัของแตล่ะ
ประเทศ รวมถงึวิธีการท�างานของรัฐบาล ซึง่แตล่ะรัฐบาลตา่งก็มี
เง่ือนไขของตนเอง

เราต้องมีความยืดหยุน่ ความเช่ือใจ และความเช่ือมัน่ ผม
เหน็ด้วยกบัแนวทางท่ีท�าให้อินโดแปซฟิิกมีเสรีภาพและเปิดกว้าง 
ประเทศสว่นใหญ่เป็นประเทศขนาดเลก็ และควรร่วมมือกบัประเทศ
ตา่ง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถสงู 

ต้องมีวิธีการร่วมมือกนัท�าบางสิง่ เพ่ือลดทอนกิจกรรมทัง้หมด

เหลา่นีท่ี้อาจเป็นภยัคกุคาม ตราบใดท่ียงัมีสถานการณ์ท่ีอาจผนัผวน 
เชน่ ในเกาหลีเหนือ หรือภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้จากกลุม่หวัรุนแรง 
ประเทศตา่ง ๆ จะต้องร่วมมือกนัปกป้องอธิปไตย 

ฟอรัม: การประชุม เช่น การประชุมปฏิบัตกิารพเิศษส�าหรับพืน้ที่

แปซิฟิก มคุีณค่าอย่างไร?

พล.ร.อ. เอเลยีส: บคุลากรท่ีได้รับเชิญให้เข้าร่วมมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ
การคดัเลือกตามหวัข้อ (ความพร้อมรับมือทางอธิปไตย) และการมี
สว่นร่วมในประเทศตนเองในปัจจบุนัโดยเฉพาะ ดงันัน้ ผมจงึหวงัวา่
จะถ่ายทอดความคดิของตวัเองได้ ผมไมไ่ด้มาท่ีน่ีในฐานะผู้ก�าหนด
นโยบาย ผมเป็นแคค่นท่ีท�าตามค�าสัง่ แตใ่นเวทีแหง่นีเ้ราคอ่นข้าง
มีอิสระ เราสามารถแสดงความคดิ และความคิดของเราก็อาจมีคา่
พอให้ขบคดิตอ่ และอาจใช้เป็นการเร่ิมต้นการหารือท่ีดี เราพยายาม
เป็นทหารท่ีดี การประชมุนีเ้ปิดโอกาสให้หนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ
จากทัว่โลกมาพบปะกนั ได้ท�าความรู้จกักนั ผมได้พบผู้บญัชาการ
หนว่ยปฏิบตัิการพิเศษจากประเทศไทยเป็นครัง้แรกท่ีการประชมุ
นี ้น่ีคือข้อดีของการประชมุปฏิบตักิารพิเศษส�าหรับพืน้ท่ีแปซฟิิก ผู้
บญัชาการไทยอยูถ่ดัจากเราไปน่ีเอง แตเ่รากลบัไมเ่คยพบกนัเลย 
นบัเป็นโอกาสส�าหรับการหารือท่ีดี  o
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อุโช แห่งญ่ีปุ่น สืบสาน

ศลิปะโบราณ 
ของการจบัปลา

ดว้ยนกกาน�้า

วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IPDF
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นายชูจ ิสุกยิามะ ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้นกกาน�า้ ถ่ายรูปในเคร่ือง

แต่งกายแบบอไุก ซ่ึงประกอบด้วย เส้ือสีน�า้เงนิและผ้าโพกศีรษะสี

เข้ากนัเพือ่ป้องกนัจากขีเ้ถ้าของคบเพลงิ และกระโปรงยาวท�าจาก

ฟางเพือ่กนัน�า้และความหนาวเยน็  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

นค�่าคืนอนัมืดมิด เปลวไฟลกุโชตชิว่งริมฝ่ังแมน่�า้
ในเมืองกิฟทุางตะวนัตกของประเทศญ่ีปุ่ น ขณะ
ชายจ�านวนหนึง่ก�าลงัเตรียมพิธีท่ีเก่าแก่กวา่ 
1,300 ปี นัน่คือ การจบัปลาด้วยนกกาน�า้

ชดุแบบโบราณท�าให้ชายกลุม่นีด้รูาวกบั
หลดุมาจากอีกชว่งเวลาหนึง่ พวกเขาควบคมุนกกาน�า้ซึง่ใช้
เชือกผกูรวมกนัไว้คล้ายกบัคนเชิดหุน่กระบอก

อาชีพของชายเหล่านี ้ซึง่เรียกว่าอไุก ในประเทศญ่ีปุ่ น 
เคยพบเห็นได้ทัว่ไปในหมู่บ้านและเมืองริมน�า้ทัว่เอเชีย 
รวมถึงภมิูภาคอ่ืนของโลก ทว่ากลบัค่อย ๆ ลดจ�านวน
ลงมาหลายศตวรรษแล้ว ปัจจบุนัยงัคงมีอยู่ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นโดยเป็นแหล่งท่องเท่ียวและเป็นส่วนหนึ่งของมรดก
ภมิูปัญญาของชาติซึง่ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีของ
ญ่ีปุ่ น

นายชจิู สกิุยามะ ในวยั 46 ปี เป็นผู้ ท่ีอายนุ้อยท่ีสดุ
ในหมูผู่้ เช่ียวชาญด้านการใช้นกกาน�า้ หรืออโุช ในเมืองกิ
ฟ ุโดยเป็นหนึง่ในกลุม่คนเพียงเก้าคนท่ีมีใบอนญุาตจาก
ส�านกัพระราชวงัให้จบัปลาด้วยวิธีดงักลา่ว เขานัง่สงบน่ิง
บนโขดหินริมผืนน�า้สีด�าของแมน่�า้นะงะระ เสียงพดูคยุของ
เพ่ือนพ้องชาวประมงไมไ่ด้รบกวนเขาแตอ่ยา่งใด

“เพราะมนษุย์และนกกาน�า้อาศยัอยูร่่วมกนั การจบั
ปลาแบบอไุกจงึเกิดขึน้ได้” นายสกิุยามะกลา่ว

หลายศตวรรษก่อน อาชีพนีเ้คยรุ่งเรือง แตเ่ม่ือทางการ
เร่ิมออกใบอนญุาตจากส�านกัพระราชวงัแก่อโุช ใน พ.ศ. 
2523 ศาสตร์แขนงนีก็้ถดถอยเสียแล้ว ปัจจบุนั อโุชมี
จ�านวนเพียงหยิบมือทัว่ญ่ีปุ่ น และมีเพียงเก้าคนท่ีมีใบ
อนญุาตจากส�านกัพระราชวงัในปลาย พ.ศ. 2561 โดย
ต้องจบัปลาให้พระราชวงัแปดครัง้ตอ่ปีและได้รับเงินเดือน
ตามธรรมเนียม 8,000 เยน (71 ดอลลาร์สหรัฐหรือ
ประมาณ 2,100 บาท) ตอ่เดือน

วิธีนีไ้ม่ใช่การประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ อโุชต้อง
พึ่งพาเงินอดุหนนุจากเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินซึง่เปลี่ยนอาชีพนี ้
ให้เป็นสิ่งดงึดดูนกัท่องเท่ียว และหวงัว่าวนัหนึ่งจะได้เห็น
อไุกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การเพ่ือการศกึษา 
วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ  
ยเูนสโก

“การจบัปลาด้วยนกกาน�า้เป็นสิง่ดงึดดูนกัเท่ียวได้มาก
ท่ีสดุในเมืองกิฟ”ุ นายคาซฮิุโระ ทาดะ หวัหน้าฝ่ายการ
ทอ่งเท่ียวท้องถ่ินกลา่ว “มีคนมาชมการจบัปลามากกวา่ 
100,000 คนตอ่ปี และเพ่ิมจ�านวนขึน้เร่ือย ๆ”

นายสกิุยามะสืบทอดอาชีพนีจ้ากบดิา โดยชว่ยบดิาจบั
ปลาจนได้รับสถานะอโุชอยา่งเป็นทางการใน พ.ศ. 2545

สิ่งดงึดดูนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก
ครอบครัวของนายสกิุยามะห้ารุ่นใช้เทคนิคการจบัปลาท่ีไม่
ธรรมดานี ้ซึง่เคยมีอยูใ่นยโุรปและท่ีอ่ืน ๆ แตปั่จจบุนัเหลือ
อยูท่ี่จีนและญ่ีปุ่ นเป็นสว่นใหญ่

งานนีต้้องอาศยัความอดทนเน่ืองจากชัว่โมงท�างานท่ี
ตา่งจากปกติ การจบัปลาเร่ิมต้นหลงัตะวนัตกดนิ โดยอโุช
จะแขวนคบเพลงิไว้ท่ีเรือเพ่ือลอ่ปลาใต้ผืนน�า้ แม้ฤดจูบั
ปลาจะอยูใ่นระหวา่งเดือนพฤษภาคมจนถงึตลุาคมเทา่นัน้ 
แตช่าวประมงแตล่ะคนต้องดแูลนกกาน�า้ของตนเป็น
ประจ�าทกุวนัตลอดปี

นกตวัใหมจ่ะมาถงึในฤดใูบไม้ร่วง หลงัจากจบัได้
ในระหวา่งการอพยพย้ายถ่ินข้ามจงัหวดัอิบารากิทาง
ตอนเหนือของโตเกียว ก็เป็นขัน้ตอนการฝึกฝนซึง่ใช้เวลา
ประมาณสามปี

“ปกตผิมน�านกไปประมาณ 10 ตวัเม่ือไปจบัปลา และ
ผมน�านกตวัใหมไ่ปกบักลุม่นัน้ด้วยเพ่ือให้เลียนแบบตวัท่ีแก่
กวา่และเรียนรู้วิธีจบัปลา” นายสกิุยามะกลา่ว

ความหวังส�าหรับอนาคต
ชาวประมงสวมเสือ้ผ้าแบบดัง้เดมิ ได้แก่ เสือ้สีน�า้เงินและ
ผ้าโพกศีรษะสีเข้ากนัเพ่ือป้องกนัจากขีเ้ถ้าของคบเพลงิ 
กระโปรงยาวท�าจากฟางเพ่ือกนัน�า้และความหนาวเยน็ 
รวมถงึรองเท้าแตะท่ีตดัให้สัน้ลงเปิดสว่นส้นเท้าไว้เพ่ือ
ป้องกนัการลื่นล้ม

พวกเขาแขวนคบเพลงิไว้ท่ีเรือเพ่ือลอ่ปลาเทราต์ขนาด
เลก็ท่ีเรียกวา่ อะย ุซึง่การลอ่ปลาเป็นตวัก�าหนดทิศทางท่ี
เรือจะมุง่หน้าไป

นกกาน�า้ผกูรวมเข้าด้วยกนัด้วยเชือก และชาวประมง
ผกูเชือกไว้รอบคอของนกแตล่ะตวัเพ่ือไมใ่ห้นกกินปลาท่ีจบั
ได้ เชือกท่ีรัดคอนกกว้างพอให้นกกินปลาตวัเลก็ ๆ ได้ และ
จะถอดออกเม่ือจบัปลาเสร็จในคืนนัน้

นกเหลา่นีเ้ช่ียวชาญในการจบัปลาและฆา่เหย่ือทนัที
ด้วยจะงอยปากคมกริบ

เม่ือนกโผลข่ึน้เหนือผิวน�า้พร้อมปลาในปาก อโุชผู้
ควบคมุนกจะดงึปลาออกจากคอหอย แล้วสง่นกกลบัลง
ไปใต้ผืนน�า้

ในชว่งท่ีจบัปลาได้สงูสดุ บรรยากาศจะเซง็แซไ่ปด้วย
เสียงนกร้อง เสียงชาวประมงตะโกนก้อง และเสียงไม้พาย
ของคนพายเรือท่ีกระทบข้างเรือเป็นจงัหวะ นกัทอ่งเท่ียว
คอยถ่ายรูปบนเรือล�าอ่ืน ๆ ท่ีลอยอยูร่อบเหลา่ชาวประมง

เม่ือสิน้สดุฤดกูาล นายสกิุยามะจะได้พกัผอ่นเลก็น้อย 
แตเ่ขาคดิวา่นา่จะยงัไมไ่ด้หยดุพกัยาวในเร็ววนั “ผมมี
ลกูชายคนหนึง่ซึง่ยงัเรียนอยูช่ัน้ประถม ผมรู้สกึวา่เขาเร่ิม
สนใจในงานของผม” เขากลา่ว “เพราะเหน็ผมอยูก่บันก
กาน�า้ทกุวนั และผมหวงัวา่วนัหนึง่เขาจะสืบทอดงานนี ้
จากผม”  เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

ใ



กวิทยาศาสตร์ในองักฤษใช้เทคนิคการตดัตอ่พนัธกุรรมในเซลล์ของ
ไก่ท่ีเพาะเลีย้งในห้องปฏิบตักิาร เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของ
ไข้หวดันก ซึง่เป็นขัน้ตอนส�าคญัสูก่ารเพาะพนัธุ์ไก่ท่ีได้รับการปรับ

เปลีย่นทางพนัธกุรรมท่ีอาจหยดุยัง้การระบาดของไข้หวดัใหญ่ในมนษุย์
ไวรัสไข้หวดันกแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วในหมูน่กป่าและสตัว์ปีก อีกทัง้

บางครัง้ก็สามารถแพร่เชือ้สูม่นษุย์ ภยัคกุคามจากการระบาดของไข้หวดัใหญ่
ในมนษุย์ท่ีเกิดจากสายพนัธุ์ไข้หวดันก ซึง่พฒันาอยา่งรวดเร็วและกลายพนัธุ์
เป็นรูปแบบท่ีแพร่เชือ้ได้ทางอากาศและอนัตรายถงึชีวิตท่ีแพร่จากมนษุย์สู่
มนษุย์ได้อยา่งงา่ยดายนัน้ ยงัคงเป็นหนึง่ในความกงัวลใหญ่หลวงท่ีสดุของผู้
เช่ียวชาญด้านสขุภาพและด้านโรคตดิตอ่ระดบัโลก

ในงานวิจยัลา่สดุ นกัวิจยัจากอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนและสถาบนัรอ
สลนิแหง่มหาวิทยาลยัเอดนิบะระ สามารถยบัยัง้ไวรัสไข้หวดันกจากการเข้า
ควบคมุเซลล์และการเพ่ิมจ�านวนได้ส�าเร็จ โดยตดัตอ่ดีเอน็เอไก่สว่นหนึง่ใน

เซลล์ท่ีเพาะเลีย้งในห้องปฏิบตักิารออก
นายไมค์ แมก็กรู แหง่สถาบนัรอสลนิซึง่เป็น

หวัหน้าร่วมในโครงการวิจยัดงักลา่วระบวุา่ ขัน้
ตอนตอ่ไปคือการลองเพาะพนัธุ์ไก่ท่ีได้รับการตดั
ตอ่พนัธกุรรมในแบบเดียวกนันี ้"เราต้องตรวจสอบ
วา่ การเปลีย่นแปลงดีเอน็เอนีส้ง่ผลกระทบอ่ืนตอ่
เซลล์ของนกหรือไมก่่อนด�าเนินการขัน้ตอนตอ่ไป"

ส�าหรับงานวิจยัในอนาคต ทีมวิจยัหวงัวา่จะ
ได้ใช้เทคโนโลยีการตดัตอ่พนัธกุรรมท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือ คริสเปอร์ เพ่ือลบสว่นหนึง่ของดีเอน็เอของนก
ท่ีท�าหน้าท่ีสร้างโปรตีนช่ือ เอเอน็พี 32 ซึง่ไวรัสไข้
หวดัใหญ่ทกุชนิดต้องพึง่พาโปรตีนชนิดนีเ้พ่ือแพร่

เชือ้ในร่างกายของตวัให้อาศยั
การทดสอบเซลล์ท่ีปรับแตง่ไมใ่ห้มียีนดงักลา่วในห้องปฏิบตักิารแสดงให้

เหน็วา่เซลล์ต้านทานไวรัสไข้หวดัใหญ่ได้ โดยกีดขวางการทะลวงเข้า รวมถงึ
ยบัยัง้การเพ่ิมจ�านวนและการแพร่กระจายของไวรัส

จ�านวนผู้เสยีชีวิตในการระบาดของไข้หวดัใหญ่ครัง้ลา่สดุเม่ือ พ.ศ. 
2552 ถงึ 2553 ซึง่มีสาเหตจุากไวรัสสายพนัธุ์เอช 1 เอน็ 1 และได้รับการ
พิจารณาวา่ไมรุ่นแรงมากนกั มีประมาณคร่ึงล้านคนทัว่โลก ไข้หวดัใหญ่สเปน
ในประวตัศิาสตร์เม่ือ พ.ศ. 2461 ได้คร่าชีวิตผู้คนประมาณ 50 ล้านคน

นางเวนดี บาร์เคลย์ ศาสตราจารย์และประธานด้านไวรัสวิทยาไข้หวดั
ใหญ่ท่ีอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน ซึง่ท�างานร่วมกบันายแมก็กรูกลา่ววา่ 
แนวคดิเบือ้งหลงัการตดัตอ่พนัธกุรรมไก่ให้ต้านทานไข้หวดันกได้คือความ
สามารถในการ "หยดุการระบาดของไข้หวดัใหญ่ในครัง้ตอ่ไปท่ีต้นตอ"  รอยเตอร์

สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศเลก็ ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือสถานท่ีท่ีไม่น่าเกิด
การเปล่ียนแปลงทางการเกษตรได้

ดว้ยบ่อปลาแบบชั้น แปลงผกับนดาดฟ้าอาคารส�านกังาน และเน้ือกุง้ท่ี
สงัเคราะห์ข้ึนในหอ้งแลบ็ เกาะแห่งน้ีมีเป้าหมายเพ่ิมการผลิตอาหารดว้ยตนเองและ
ลดการพ่ึงพาการน�าเขา้เพ่ือเล้ียงผูค้น 5.6 ลา้นคน

สิงคโปร์ผลิตอาหารเองประมาณร้อยละ 10 แต่มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 
30 ภายใน พ.ศ. 2573 ภายใตแ้ผนท่ีเรียกวา่ 30 ต่อ 30

พ้ืนท่ีวา่งคือความทา้ทาย สิงคโปร์มีพ้ืนท่ีท�าการเกษตรเพียงร้อยละ 1 จากท่ีดิน 
724 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งมีตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้แรงกดดนัจึงตกอยูท่ี่เกษตรกรรุ่นใหม่ในเมืองซ่ึงตอ้งตอบสนองต่อการเรียก
ร้องให ้"ปลกูมากข้ึนดว้ยตน้ทุนท่ีนอ้ยลง" ของรัฐบาล

"เม่ือใดกต็ามท่ีผมพดูถึงความมัน่คงทางอาหารในสิงคโปร์ ผมบอกคนทัว่ไป
วา่อยา่นึกถึงท่ีดินแต่ใหนึ้กถึงพ้ืนท่ีวา่ง เพราะคุณสามารถข้ึนไปขา้งบนและไป
ดา้นขา้งได"้ นายพอล เตง็ ศาสตราจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเกษตรกรรมท่ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยนีนัยางกล่าว

ซสัเทเนียร์อะกริคลัเจอร์เป็นหน่ึงในฟาร์มเกษตรแนวตั้งกวา่ 30 แห่งใน
สิงคโปร์ ซ่ึงเห็นไดว้า่ในระยะเวลาสามปี มีฟาร์มท่ีเรียกวา่ฟาร์มลอยฟ้าเพ่ิมข้ึนเป็น
สองเท่า

ฟาร์มไฮโดรโปนิกแห่งน้ีปลกูพืชพนัธ์ุต่างถ่ิน เช่น ผกัเคล มะเขือเทศราชินี 
และสตรอวเ์บอร์รีในร่มใตแ้สงประดิษฐ ์แลว้ขายผลผลิตใหซู้เปอร์มาร์เกต็ในพ้ืนท่ี
และร้านออนไลน์

ใน พ.ศ. 2561 ซสัเทเนียร์ระดมทุนได ้16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
400 ลา้นบาท) จากผูส้นบัสนุน ไดแ้ก่ เทมาเส็ก ผูล้งทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์และ 
กร็อกเวนเจอร์ส ของออสเตรเลีย ซ่ึงเงินทุนน้ีจะน�าไปใชเ้พ่ือการขยายธุรกิจใน

สิงคโปร์และเปิดตวัธุรกิจในฮ่องกง
เทมาเส็กยงัมอบทุนแก่ อะพอลโล อะควาคลัเจอร์ กรุ๊ป ซ่ึงก�าลงัก่อสร้างฟาร์ม

ปลาแปดชั้นท่ีใชร้ะบบอตัโนมติัเกือบทั้งหมด อะพอลโลกล่าววา่ ฟาร์มแห่งใหม่น้ี
จะเพิม่ผลผลิตมากกวา่ยีสิ่บเท่าของจ�านวนปลาท่ีผลิตไดเ้ป็น 110 เมตริกตนัต่อปี

ทั้งน้ี สิงคโปร์ไม่ไดร้ะบุจ�านวนเงินทุนทั้งหมดของแผน 30 ต่อ 30 ซ่ึงเปิดตวั
คร้ังแรกเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 แต่มีแบบแผนการระดมทุนท่ีหลากหลาย 
นอกเหนือจากเงินทุนจากเทมาเส็กแลว้ รัฐบาลสิงคโปร์ยงัใหง้บจ�านวน 106 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.2 พนัลา้นบาท) เพ่ือการวจิยัและพฒันาอาหาร และ
อีก 46 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 พนัลา้นบาท) แก่บริษทัดา้นการเกษตร
เพ่ือใชเ้ทคโนโลยเีพ่ิมผลผลิต รวมทั้งไดว้างแผนก่อสร้างสถานท่ีเพ่ือการเกษตรและ
อาหารขนาด 18 เฮกตาร์ (ประมาณ 180,000 ตารางเมตร) ท่ีโรงงานปลกูพืชในร่ม
และฟาร์มแมลงภายใน พ.ศ. 2564  รอยเตอร์

การปฏิวตัด้ิานอาหาร ของสิงคโปร์

นกัวทิยาศาสตำร์ตำดั
ตำ่อพันธุกรรมไก ่
ให้ตำ้านทาน
ไข้หวัดนกได้

ส่ือและวิทยาการ
IPDF

นั
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งค์การอนามยัโลกกลา่ววา่ หนึง่ใน
ห้าของผู้คนในเขตสงครามมีภาวะซมึ

เศร้า วิตกกงัวล ความเครียดหลงัการบาดเจ็บ 
โรคไบโพลาร์ หรือโรคจิตเภท โดยการป่วยทาง
จิตเหลา่นีมี้อาการท่ีรุนแรงหลายรูปแบบ

องค์การสาธารณสขุแหง่สหประชาชาติ
กลา่ววา่ ผลการวิจยัเน้นย�า้ถงึผลกระทบระยะ
ยาวของวิกฤตท่ีเกิดจากสงครามในประเทศ
ตา่ง ๆ เชน่ อฟักานิสถาน อิรัก ซดูานใต้ ซีเรีย 
และเยเมน โดยมีจ�านวนสงูกวา่ประชากรใน
ภาวะปกตอิยา่งมาก ซึง่มีเพียง 1 ใน 14 คน
ท่ีป่วยทางจิต

"ด้วยความต้องการของผู้คนจ�านวนมาก
และความจ�าเป็นด้านมนษุยธรรมในการลด
ความความเจ็บปวด จงึมีความจ�าเป็นเร่งดว่น
ท่ีจะต้องย่ืนมือชว่ยเหลือด้านปัญหาสขุภาพ
จิตท่ีปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือแก้ไขภาระนี"้ ทีมวิจยั
กลา่ว

นายมาร์ก ฟาน ออมเมเรน ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านสขุภาพจิตในทีมองค์การอนามยัโลก
กลา่ววา่ ผลการวิจยัดงักลา่ว "ยงัเพ่ิมน�า้หนกั
ให้ข้อโต้แย้งเร่ืองการลงทนุท่ีรวดเร็วและยัง่ยืน 
เพ่ือให้การสนบัสนนุด้านจิตใจและจิตสงัคม
พร้อมส�าหรับทกุคนท่ีต้องการอยูร่อดภายใต้
ความขดัแย้งและผลพวงจากความขดัแย้งนัน้"

ใน พ.ศ. 2559 จ�านวนความขดัแย้ง

ท่ีใช้อาวธุท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองสงูเป็น
ประวตักิารณ์ถงึ 53 ครัง้ใน 37 ประเทศ และ
ร้อยละ 12 ของประชากรทัว่โลกอาศยัอยูใ่น
เขตท่ีก�าลงัมีสงคราม ตามข้อมลูตวัเลขของ
องค์การสหประชาชาต ินบัตัง้แตส่งครามโลก
ครัง้ท่ี 2 ประชากรทัว่โลกเกือบ 69 ล้านคน
ถกูบีบบงัคบัให้หลบหนีจากสงครามและ
ความรุนแรง

การศกึษาด้านสขุภาพจิตจากความ
ขดัแย้งขององค์การอนามยัโลกท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารการแพทย์ เดอะแลนเซต ด�าเนิน
การโดยทีมนกัวิจยัจากองค์การอนามยัโลก 
มหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย 
สถาบนัชีว้ดัและประเมินผลด้านสขุภาพท่ี

มหาวิทยาลยัวอชิงตนั และมหาวิทยาลยัฮาร์
วาร์ดในสหรัฐอเมริกา

ทีมวิจยัดงักลา่ววิเคราะห์การวิจยัจากงาน
วิจยั 129 ฉบบัและข้อมลูจาก 39 ประเทศท่ี
ตีพิมพ์ระหวา่ง พ.ศ. 2523 ถงึเดือนสงิหาคม 
พ.ศ. 2560

โดยมีการรวมภมิูภาคท่ีพบความขดัแย้ง
ในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา และมีการจดัประเภท
อาการป่วยทางจิตเป็น ไมรุ่นแรง ปานกลาง 
หรือรุนแรง แตไ่มร่วมภยัพิบตัทิางธรรมชาติ
และภาวะฉกุเฉินด้านสาธารณสขุ เชน่ การ
ระบาดของโรคอีโบลา

โดยรวมแล้ว ในเขตสงครามมีความชกุ
เฉลี่ยสงูสดุของภาวะสขุภาพจิตท่ีไมรุ่นแรง
อยูท่ี่ร้อยละ 13 ประมาณร้อยละ 4 ของผู้คน
ท่ีอาศยัอยูท่า่มกลางความขดัแย้งท่ีใช้อาวธุ
มีการป่วยทางสขุภาพจิตในระดบัปานกลาง 
และในภาวะรุนแรงมีความชกุของโรคอยูท่ี่
ร้อยละ 5

การศกึษายงัพบวา่ อตัราการซมึเศร้าและ
ความวิตกกงัวลในสถานการณ์ความขดัแย้งดู
เหมือนจะเพ่ิมขึน้ตามอาย ุและภาวะซมึเศร้า
พบได้บอ่ยในกลุม่ผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย

การศกึษานีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากองค์การ
อนามยัโลก กระทรวงสาธารณสขุควีนส์แลนด์ 
และมลูนิธิบลิและเมลนิดาเกตส์  รอยเตอร์

ผลกระทบต่อ
สุขภาพจิต

อ
ชาวซีเรียทีล่ีภ้ยัจากเดอร์ีเอซซอร์มุ่งหน้า

ไปยงัค่ายผู้ลีภ้ยัทีเ่ขตชานเมอืงรักกา ใน

เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560  เกต็ต้ีอิมเมจ

ชีวติในเขตสงคราม

ใน พ.ศ. 2559 จ�านวนความขดั

แยง้ท่ีใชอ้าวธุท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อ

เน่ืองสูงเป็นประวติัการณ์ถึง 53 

คร้ังใน 37 ประเทศ และร้อยละ 

12 ของประชากรทัว่โลกอาศยั

อยูใ่นเขตท่ีก�าลงัมีสงคราม

ประเทืองปัญญา
IPDF
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สุขภาพและการแพทย์IPDF

ป
ระมาณร้อยละ 11 ถงึ 20 ของทหารผา่นศกึสหรัฐฯ จาก
ความขดัแย้งเม่ือไมน่านมานีใ้นอิรักและอฟักานิสถาน ได้รับ
การวินิจฉยัวา่มีภาวะผิดปกตทิางจิตใจจากเหตกุารณ์รุนแรง 

ไมว่า่ชว่งปีใดก็ตาม ตามรายงานของกระทรวงกิจการทหารผา่นศกึ
สหรัฐฯ ทางหนว่ยงานรายงานวา่ การแพร่หลายของภาวะผิดปกติ
ทางจิตใจจากเหตกุารณ์รุนแรงในทหารผา่นศกึจากสงครามท่ีผา่น
มา ทัง้สงครามอิรัก สงครามอา่วเปอร์เซีย และสงครามเวียดนาม มี
ชว่งสงูถงึร้อยละ 30.9 คดิเป็นประมาณร้อยละ 7 ของประชากร
ทัว่ไป นอกจากนี ้กรณีภาวะผิดปกตทิางจิตใจจากเหตกุารณ์รุนแรง
จ�านวนมากในทหารยงัเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีไมใ่ชก่ารสู้รบ

วารสาร โมเลกลุาร์ ไซไคอทัรี รายงานเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2562 วา่ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และส�านกังานวิจยักองทพั
สหรัฐฯ ได้ให้การสนบัสนนุการวิจยัเพ่ือพฒันาการทดสอบภาวะจิต
เพ่ือคดักรองประชากรจ�านวนมากอยา่งรวดเร็ว ส�าหรับทหารท่ีอาจ
ป่วยหรือตอบสนองตอ่ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตกุารณ์รุนแรง 
และจนถงึขณะนี ้ผลการวิจยัมีแนวโน้มท่ีดีขึน้

นกัวิจยัจากโรงเรียนแพทย์ชัน้น�าและกองบญัชาการวิจยัและ
พฒันาทางการแพทย์ทหารบกสหรัฐฯ ก�าลงัร่วมมือกนัปฏิบตังิาน
เพ่ือชว่ยเหลือแพทย์ในการวินิจฉยัทหารท่ีมีภาวะผิดปกตทิางจิตใจ
จากเหตกุารณ์รุนแรง ทีมนกัวิจยัได้แยกประเภทตวับง่ชีจ้ากเลือดท่ี

เป็นไปได้หลายล้านรายการส�าหรับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาท่ี
เกิดจากภาวะผิดปกตทิางจิตใจจากเหตกุารณ์รุนแรง โดยใช้ปัญญา
ประดษิฐ์และแอปพลเิคชนัการเรียนรู้ทางกลไกบางสว่นจากรูปแบบ
การถอดรหสั ซึง่นกัวิจยัได้ระบตุวับง่ชีท้างเคมีท่ีเป็นได้ 27 รายการ
ท่ีสามารถตรวจจบัภาวะโรคดงักลา่วเม่ือรวมกบัการวดัอตัราการเต้น
ของหวัใจ

"ความกงัวลของกองทพัคือทหารมกัจะไมร่ายงานและพวก
เขาไมอ่ยากเป็นผู้ ป่วยภาวะพีทีเอสดี" นายมาร์ตี เจ็ตต์ หวัหน้า
นกัวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาระบบจากกองบญัชาการวิจยัและ
พฒันาทางการแพทย์ทหารบกสหรัฐฯ กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์เดอะ
วอลล์สตรีทเจอร์นลั "หากเราเร่ิมแก้ไขสิง่เหลา่นัน้ได้เร็วพอ ก็จะชว่ย
หลีกเลี่ยงการแยกตวัเองซึง่เป็นปัญหาหลกัก่อนหน้านี"้

วิธีการคดักรองได้รับการพิสจูน์แล้ววา่มีความแมน่ย�าประมาณ
ร้อยละ 77 จนถงึขณะนี ้แตย่งัต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเตมิและการ
อนมุตัจิากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ก่อนท่ีจะน�ามาใช้อยา่ง
กว้างขวาง เม่ือได้รับการอนมุตัจิากองค์การอาหารและยาแล้ว จะ
ใช้การทดสอบร่วมกบัการตรวจทางคลนิิกเพ่ือยืนยนัการวินิจฉยัดงั
กลา่ว 

"เราไมไ่ด้ออกแบบสายการวิจยันีเ้พ่ือทดแทนแพทย์หรือทดแทน
การประเมินทางคลนิิกในเชิงลกึ" ดร . ชาร์ลส์ มาร์มาร์ ประธาน

โรงเรียนจิตเวชศาสตร์ท่ีวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันิวยอร์ก และผู้ เขียนงานวิจยัระดบั
อาวโุสกลา่วกบั เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลั "เรา
พฒันาเพ่ือการคดักรองในปริมาณมาก"

ด้วยการปรับปรุงเพ่ิมเตมิ จงึสามารถใช้การ
ทดสอบดงักลา่วเพ่ือระบบุคุคลท่ีอาจได้รับผลก
ระทบจากภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตกุารณ์
รุนแรงได้เชน่กนั ดร. มาร์มาร์ อธิบายวา่ ทีมวิจยั
จะใช้การทดสอบกบัประชากรทหารและพลเรือน
จ�านวนมากก่อนด�าเนินการสง่เพ่ือขออนมุตัจิาก
องค์การอาหารและยา "จะมีการทดลองเพ่ือตรวจ
สอบตวับง่ชีเ้ดียวกนันีใ้นสถานการณ์ตา่ง ๆ ของ
ประชาชน เชน่ กบัผู้ประสบภยัพิบตั ิผู้รอดชีวิต
จากการทารุณกรรมทางเพศ หรือผู้รอดชีวิตจาก
อบุตัเิหตทุางอตุสาหกรรม" ดร. มาร์มาร์ กลา่วกบั
นิตยสารไซแอนทิฟิกอเมริกนั

ทหารผ่านศึกกองทพับกสหรัฐฯ ทีป่ระสบภาวะสภาพจติผดิ

ปกตจิากเหตุการณ์รุนแรงผูกพนักบัสุนัขช่วยเหลอืของตน  

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

การตรวจเลอืดแบบใหม่สามารถตรวจพบ ภาวะ
ผดิปกตทิางจติใจจากเหตุการณ์รุนแรงในกองทพั
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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ทหารกองพนัที่	3	กรมทหารราบฟิจ	ิเคล่ือนทพัผ่านเขม่าควันในระหว่างการฝึกซ้อมในพืน้ที่สิ่งปลูกสร้างในซาวู
ซาวู	ประเทศฟิจ	ิเม่ือวันที่	3	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	การฝึกซ้อมครัง้นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกคาร์ทวีล	พ.ศ.	๒๕๖๒	
ซึ่งเป็นปฏบิตักิารฝึกทวภิาคีร่วมของกองทพับกสหรัฐฯ	และกองก�าลังทหารของสาธารณรัฐฟิจ	ิการฝึกคาร์ทวีลจดั
ขึน้เพื่อเสริมความแขง็แกร่งและความม่ันคงของทัง้สองกองทพัเพื่อให้อนิโดแปซฟิิกมีเสรีภาพและเปิดกว้าง

ภาพโดย:	ส.อ.	วตินีย์	ซี.	ฮวิสตนั	|	กองทพับกสหรัฐฯ

เขมา่
ควัน
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ส�ำคัญ เปิดเผย 
ดำวน์โหลดแอปฯ !

อัพเดท

เนื้อหา

ใหม่ ๆ 

ทุกวัน

นิตยสารอินโด-แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม 
ฟรีแก่บุคลากรด้านการทหารและความ
มั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

สมัครสมาชิก
นิตยสารฟรี

พบกบัเราได้ทางเฟซบุ๊ก
และทวติเตอร์

ตอบรับนิตยสารฟรีได้ท่ี:

โปรดใส่ข้อมูลเหล่าน้ี:
▶ ช่ือ
▶ อาชีพ
▶ ค�าน�าหน้านามหรือยศ
▶ ที่อยู่
▶ อีเมล (หากมี)

แอปฯ ใหม่เปิดใช้งานแล้ว!




