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                                                                                             ดร.ฟารุก  มะหะหมัด 

                                                                                                 ศูนยอิสลามศึกษา  

                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

                      เมื่อมนุษยรูสึกถึงความตองการในศักดิ์ศรีของตนเอง ในการหวงแหนรักษา   
การสรางความเขาใจถึงมุมมองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเมื่อวันเวลาเปลี่ยนผานอํานาจถือ
สิทธิในการกําหนดความชอบธรรมเกี่ยวกับกฎหรือ มาตรการ เรื่องกฎหมายภายใน หรือระหวาง
ประเทศ การปกปองรักษาแบบพึงประสงคในบางครั้งกลับถูกมองวาเปนการกีดกันสิทธิของผูอื่น 
ภายหลังที่มีการกําหนดบทบาทขององคการสหประชาชาติในเรื่องของสิทธิมนุษยชน หรือ
ปริญญาสากล UDHA ในป 1948 เพื่อสรางความยุติธรรมหลังจากที่มวลมนุษยประสบพบเจอกับ
ความโหดรายในสงครามโลกครั้งที่ 2    

                การกําหนดกฎหมายในเรื่องแบบน้ีในหวงเวลาปจจุบันที่ไดถูกนํามาใชแบบเลือก
ปฏิบัติมากเสียกวาที่จะนํามาปกปองรักษาในความเปนมนุษย  เปนที่รูกันเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมเปนเรื่องยากที่นักปกครองจะสรางความยุติธรรมใหกับประชาชนทั้งหมด ประเทศที่มี
ประชากรจํานวนมหาศาลนับพันลาน อยางจีน หรือ อินเดีย  หรือ ประเทศที่ไมมีความมั่นคง
ทางการเมือง อยาง ปากีสถาน  ความเด็ดขาด ในการปกครองของแตละประเทศน้ันเปน
สิ่งจําเปนหากไมทําเชนน้ัน จะเปนปญหาภายในหรือที่มาแหงความวุนวาย การรับรูจากสื่อขอมูล
ขาวสารจากประเทศที่เปนศัตรูทางการเมืองเหมือนจองคอยหาทาง แทรกแซง บ่ันทอนสราง
ปญหาใหกับคูอริ อยางกรณี อินเดียกับจีน  อินเดียกับปากีสถาน  จีนกับสหรัฐฯ  หรือข้ัวอํานาจ
ทางการเมือง อยาง จีน สหรัฐฯ และ ปากีสถาน   ความยุติธรรมในสังคมไมมีใครทําไดสมบูรณ
แบบ แตทุกประเทศทุกอยางถูกสรางความเหมาะสมใหเกิดข้ึนในตัวของมันเอง

 

                       แตในประเด็นระหวางจีนกับสหรัฐฯจากเรื่องราวในอดีตที่ผานมา รัฐบาล
สหรัฐฯภายใตการนําคนปจจุบัน ของนาย บารัค โอบามา ที่สรางประเด็นที่นาสนใจ กับเรื่องที่ได
ยินบอยคงจะหนีไมพน สิทธิมนุษยชนในจีน  ดวยกับความเปนตอในอํานาจทางสื่อ จีนมี
ประชากรมากขนาดเกินพันลานมีระบบการปกครอง แบบคอมมิวนิสตรัฐบาลสามารถทําไดขนาด
น้ี  ระบบระเบียบภายในเปนไปตามเปาประสงคของรัฐบาล เปนการใชระบบการปกครองที่



ถูกตองเหมาะสมที่สุด หากที่จะใหจีนมีความสมบูรณแบบไปมากกวาน้ีคงเปนวิธีการหาทาง
จับผิดเปนเรื่องที่กระทํางายที่สุด เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯพยายามสรางประเด็นความสนใจในแงที่ไมดี 

                   ภายหลังจุดเปลี่ยนผานการปกครองในระบอบราชวงศมาจนถึง ในชวงป 1960-
70 พรรคคอมมิวนิสต จีนไดเริ่มที่จะกอตัวข้ึน นับเปนวิวัฒนาการทางดานศิลปะทางการเมืองที่
รัฐบาลจีนทําไดในเวลาน้ัน  เรื่องราวการสรางกระแสแบบน้ีเกิดข้ึนบอยครั้งโดยการแทรกจาก
ประเทศที่เปนศัตรู ในอดีตการเรียกรองประชาธิปไตยจีน เปนเรื่องยากที่จะใหมันเปนไปแนว
รวมกลุมนักศึกษาที่มีอุดมการณ  อดอาหาร ประทวง ผลจากการเขามาแทรกแซงภายใน
พยายามเปลี่ยนมุมมองความคิด นอกจากประเทศจีนแลวยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียที่โดน
คุกคามในแบบลักษณะเชนน้ี  อยางเชน อิหรานภายหลังจากชัยชนะการเลือกตั้งของ นายมะห
มูด อะหมะดีเนจาด สื่อขอมูลของประเทศที่เปนศัตรูประโคมขาวแบบตอเน่ืองแตก็ไมสามารถที่
จะสรางผลกระทบไดมากนัก  

            นโยบายตางประเทศของสหรัฐฯกับประเทศจีน การสรางประเด็นมีข้ึนหลายครั้ง
นับตั้งแตอดีตที่ผานมา  พฤติกรรมการทําเร่ืองเล็กใหเปนเร่ืองใหญ เพ่ือบ่ันทอน ความ
นาเช่ือถือ 

                ในป 1992  นาย บิลคลินตัน อดีตประธานาธิบดี  เคยพูดจาติเตียน รัฐบาล
จีน ในเร่ือง สิทธิมนุษยชน  ตอมาหลังจากน้ันเม่ือไดครองตําแหนงผูนํากับสราง
ความสัมพันธทางการคากับจีน  ตอมาในป 2008 อดีตประธานาธิบดี จอช บุชเดินทาง
เยือนประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พูดวิจารณรัฐบาลจีนอยางรุนแรงเก่ียวกับเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน แสดงออกทางวาจาในการตอตานอยางแข็งขันในเร่ืองน้ี  และยังไมเห็นดวย
ที่จีน กักขัง กลุมผูตอตานเรียกรองประชาธิปไตย แตหลังจากน้ันก็เดินทางเขามาใน
ประเทศจีนเพ่ือรวมพิธีเปด มหกรรมกีฬา ซัมเมอร โอลิมปก   ตอจากน้ันในป 2009 นาง 
ฮิลลารี คลินตัน เดินทางเยือน จีนเปนคร้ังแรก และไดกลาววา “เร่ืองสิทธิมนุษยชนใน
จีนไมไดเก่ียวของกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ   และมลภาวะโลกรอน  คําพูดของ อดีต
ผูนําสหรัฐฯ จากที่ผาน  ไมมีความสมดุล เก่ียวกับนโยบายที่มีตอจีน   

           ในสวนของรัฐบาลจีนการเขาแทรกจากภายนอกคงเลนงานจีนไดยากแตเปน
เร่ืองที่จีนไมพึงประสงคโดยเฉพาะอยางวา สหรัฐฯตองการอะไร ความเสมอภาคทาง
สังคม……….. ความพยายามที่จะสรางความวิตกกังวลใหดูระส่ําระสาย ใหเปนภาพที่ปรากฏ
ออกสูสายตาชาวโลก  ทั้งสองประเทศสหรัฐฯกับจีน ยังคงอยูในชวงรอยตอ ยังรวมไปถึงความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและสิ่งที่พยายามทําใหจีนเกิดขอดางพรอย การคาระหวางทั้งสองประเทศ
สูงถึง 2 ลานบิลเลียน ในป 1979 เพิ่มเปน 457ลานบิลเลียน ในป 2010 เปนการขยายตัวทาง
การคาที่เติบโตมากที่สุดในรอบ 30 ป 

 การเขาแทรกแซงในทิเบต 

                    อินเดียใหที่พักพิง ดาไลลามะ   และประเด็นที่สหรัฐฯตองการใหความชวยเหลือ
และสรางความไมพอใจใหกับจีนในหลายครั้งที่ผานมานับเปนจุดสนใจเกี่ยวกับกรณีที่ ชาวทิเบต
เรียกรอง ประชาธิปไตย น้ันเปนสิ่งที่เยาวชน นักศึกษาในทิเบตไดกระทําลงไปน้ันเปนการ
รูเทาไมถึงการณ  แตโดยสวนใหญคิดวาการอยูภายใตจีนน้ันเปนสิ่งที่เหมาะสมอยูแลว  หาก
ทิเบตแปรเปลี่ยนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ยังมองภาพไมออก อะไรคือสิ่งที่มันจะดี
ข้ึน เพราะมันยังหาเหตุผลรองรับไมได ทิเบต เปน ชนชาติที่มีความเปน มองโกเลี่ยน แบบเต็ม



ตัว   ในภูมิภาคเอเชียใต ดานตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมี เนปาล ภูฏาน  ชาว มานีปูลีย เปนชน
กลุมนอยในอินเดีย   ทั้งหมดมี วัฒนธรรม ทางศาสนาที่ใกลเคียงกันมาก ดวยความเปน มองโก
เลี่ยน   ในกลุมชาติพันธุเดียวกันตางเห็นดวยที่ทิเบตควรจะอยูในออมอกของจีน ทั้งหมดคือการ
เขาแทรกแซง จากภายนอก จีนยังคงกลาวหา อินเดีย และ สหรัฐฯ อยูเบ้ืองหลังในหลายๆ
เหตุการณ   

                 กระแสการเรียกรองประชาธิปไตยในทิเบตมีข้ึนใหเห็นอยูบอยครั้งชวงเวลาที่
ประเทศจีนเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปก มีการตอตานจากชาวทิเบตในหลายพื้นที่ทั่วโลกใน
อินเดีย เคยมีเหตุการณรุนแรงถึงขนาดจุดไฟเผาตัวเอง  ในประเทศ เนปาล มีการเคลื่อนไหว
ของเยาวชนเกี่ยวกับเสรีภาพในทิเบต  แตถึงอยางไรรัฐบาลจีนภายใตการนําของพรรค 
คอมมิวนิสต  ตองมาเจอกับการคุกคามทางการเมือง ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบานสิ่งที่เกิดข้ึนเปน
ความพยายามสรางมายาคติทางการเมืองใหกับจีนเปนเรื่องที่สหรัฐฯหาจุดออนของจีนแบบไม
ควรจะเปน  

จีน สหรัฐฯ ยุทธศาสตรในเอเชีย แปซิฟก 

  การเตรียมความพรอมของรัฐบาลจีนในสวนของภัยคุกคามทางการเมือง  ศักยภาพเทคโนโลยี
ทางการทหารที่ล้ําหนาไปไกลแตตองเจอคูปรปกษอยางสหรัฐฯที่กําลังการสรางพันธมิตรทาง
การทหารในภูมิภาคทะเลจีนใตหรือการเขามาในเขตพื้นที่ผลประโยชนของจีนน้ันไมไดสราง
ผลกระทบอันใดมากนักเกี่ยวกับนโยบายในภูมิภาคน้ีของรัฐบาลเบอจิน  แตสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯ
ตองการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก   การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ใน
เดือน พฤศจิกายน 2011 มีการเสนอทหารประจําการถึง 2,500 นาย โดยวัตถุประสงคเพื่อเปน
การรักษาเสนทางลําเลียงทรัพยากร ที่มาจาก แอฟริกา และเอเชียตะวันตก (ภูมิภาคอาหรับ) คง
จะเปนยุทธศาสตร การโอบลอมของสหรัฐฯ เพื่อรังควานขัดขวางผลประโยชนของจีนในภูมิภาค
น้ีเน่ืองดวยเปนเสนทางลําเลียงพลังงานที่สําคัญเสนหน่ึงของโลก 

                    ในสวนของความสัมพันธระหวางสหรัฐฯกับฟลิปปนสทั้งสองประเทศเคยมี
สนธิสัญญาทางทหารในป 1991 สหรัฐฯมีผลประโยชนในเรื่องทรัพยากรในฟลิปปนส เคยมี
ความรวมมือทางการทหารในหลายครั้งที่ผานการใชกําลังปกปองในสิ่งที่ตนตองการ เพื่อ
ปกปองพลังงานสํารองจํานวนมหาศาลในภูมิภาคน้ี และสหรัฐฯไดเสนอใหรัฐบาลฟลิปปนส
สงวนทาทีในเรื่องของความตึงเครียดระหวางจีนในภูมิภาคน้ี  นางฮิลลารี คลินตัน เดินทางเยือน 
กรุงมะนิลา กับคําแถลงการณที่ดูระส่ําระสายถึงการแสดงความรักชาติ  พูดซ้ําๆไปมาวากองทัพ
สหรัฐฯมีความพรอมในทุกๆสถานการณ เหมือนเปนการแสดงตัววาจะตองผูกขาดกับฟลิปปนส
แบบถาวร เพื่อสิ่งที่ตนเองตองการ  การใชกําลังทหารที่คอยโอบลอมจีนอยูในขณะน้ี เปนกุศโล
บายที่รัฐบาลจีนเองพอที่จะเขาใจถึง ยังรวมไปถึงการที่สหรัฐฯสรางพันธมิตรสงเสริม
ความสัมพันธระหวาง อินเดียกับเวียดนาม  และยังเคยมีการซอมรบทางทะเลในเขตพื้นที่
มหาสมุทรอินเดีย ระหวางกองทัพเรือสหรัฐฯกับ อินเดีย ในสวนของเวียดนามมีความรวมมือกับ
กองทัพสหรัฐฯในป 2011 

                 การหาทางกําจัดยับยั้งการแพรอํานาจวิธีการที่พยายามโอบลอม สรางมิตร บ่ัน
ทอนศัตรู  กําลังทหารที่ควรมีไวเพื่อความเสมอภาค ขมขูก็พอแลว ไมตองถึงขนาดเปดฉาก
สงคราม คงเปนไปไดยาก  โลกยังไมถึงข้ันวิกฤติในเรื่องของพลังงานและเมื่อวันน้ันมาถึงทุก
อยางอาจจะเปนไปได   การขวนขวายเพื่อตระเตรียมเปนทุนสํารองเอาไวในภายภาคหนาคือ



สิ่งจําเปน หรือผูนําประเทศที่ตองสรางผลงานทํายอดใหกับตนเองในชวงเวลาของการบริหาร
ประเทศ คงเปนผลประโยชนของแตละชาติที่ตองการไวครอบครอง          

                 

 

 

 


