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เร่ืองเด่น
10 การเตบิโตของเอเชีย 
 การทบทวนเร่ืองราวทางทะเล 

16 แนวโน้มเชงิกลยุทธ์ เจด็ประการ 
 ในอนิโดเอเชียแปซฟิิก  
 เม่ือจีนและอินเดียเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ภมิูภาคต้องเผชิญ
 กบัความท้าทาย โอกาสและความไมแ่นน่อนในรูปแบบใหม ่

16 ล�าดบัเหตุการณ์ของกองบญัชาการสหรัฐฯ 
 ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 
 บนัทกึเหตกุารณ์ท่ีแสดงถงึบทบาทอนัยัง่ยืนของกอง
 บญัชาการพลรบรวมสหรัฐฯ นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2490 

26 ก�าลังอ�านาจทางบก 
 การรับประกนัความมัน่คงและเสถียรภาพในอินโด เอเชียแปซฟิิก

30 การให้ข้อมูลตามเวลาจริง 
 การประหยดัเวลาเพ่ือชว่ยรักษาชีวิต 

34 มุ่งหน้าสู่ตะวันออก
 รัสเซียหนัไปให้ความส�าคญักบัภมิูภาคแปซฟิิกและสร้าง
 พนัธมิตรใหม ่แตค่วามสมัพนัธ์ดงักลา่วจะยัง่ยืนเพียงใด 

40 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
 ความผนัผวนของรูปแบบสภาพอากาศน�ามาซึง่ภยัพิบตัทิาง
 ธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้อยา่งไมห่ยดุหยอ่น และทวีความรุนแรงมาก 
 ขึน้เร่ือย ๆ ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ซึง่เน้นย�า้ให้เหน็ถงึ  
 ความจ�าเป็นในการสร้างเมืองท่ีสามารถฟืน้ตวัได้เร็ว

48 ความตงึเครียดที่ก�าลังขยายตวั
 ในทะเลจนีตะวันออก 
 จีนและญ่ีปุ่ นมีข้อพิพาทเก่ียวกบัดนิแดนในภมิูภาคมาเป็นเวลา
 นาน แตก่ารเปิดเจรจารอบใหมอ่าจชว่ยเพ่ิมความสมัพนัธ์อนัดี
 และสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งทัง้สองประเทศ 

52 เส้นทางแห่งแปซฟิิก
 ภารกิจทางทหารรูปแบบใหมใ่นอินโดเอเชียแปซฟิิกของกองทพั
 บกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก จะชว่ยสง่เสริมความสมัพนัธ์และ
 ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตร รวมทัง้เพ่ิมความสามารถของกอง
 บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกในการให้ความชว่ย
 เหลือด้านการบรรเทาภยัพิบตัแิละการตอบสนองวิกฤตการณ์
 ตา่ง ๆ ในภมิูภาค 

56 หน่วยเฉพาะกจิปฏบิตักิารพเิศษร่วมในฟิลปิปินส์ 
 การเอาชนะผู้ก่อการร้ายและการชว่ยเหลอืชมุชน 

60 ความสับสน วุ่นวาย จากความขัดแย้ง 
 บทบาทของแผนการปรับตวั และรูปแบบการ
  ปฎิบตัใิหใ่นการท�าสงคราม



สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
นิตยสารรวมบทความในสี่ภาษาท่ีมีความเป็นมาอนัยาวนาน 
ฉลองครบรอบ 40 ปี เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั
ภาพประกอบโดย ฟอรมั

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ 

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 ออสเตรเลียออกกฎหมายตอ่ต้าน การก่อการ
 ร้ายท่ีเข้มงวดมากขึน้  

64 ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ  
 พล.ร.ต.รวินดารา วิเจคณุารัตน์ ผู้อ�านวยการ
 หนว่ยยามฝ่ังศรีลงักา กลา่วถงึบทบาทด้าน
 การรักษาความมัน่คงท่ีเปลี่ยนไป
 ของหนว่ยยามฝ่ัง 

66  เร่ืองแปลกทั่วโลก
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและ เร่ืองบนัเทิง

67 ภาพส่งท้าย
 กองทหารเกียรตยิศ สงักดักองก�าลงัป้องกนั
 ตนเองแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น เตรียมพร้อมส�าหรับ
 พิธีตรวจ 

64
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นิตยสารเอเชีย แปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม 
เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�าขึน้ทกุๆ  
สามเดือน โดยกองบญัชาการทหาร
สหรัฐอเมริกาประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางทหารของ
ภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก  ความคดิเหน็
ท่ีแสดงออกในนิตยสารนี ้ไมไ่ด้ท�าหน้าท่ี
เป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบันโยบายและ
มมุมองจากกองบญัชาการหรือหนว่ยงาน 
อ่ืนๆของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยทัง้หมด
ทัง้มวล  บทความทัง้หมดถกูเขียนขึน้โดย
คณะผู้จดัท�าของนิตยสารเอพีดีเอฟฟอรมั 
รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง  
เลขาธิการกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนดให้ตี
พิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือกิจการของรัฐและตาม
ความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม 

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

พลเรือเอก แซมมวล เจ. ลอ็คเกลยีร์ ท่ี  3
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี จอห์น แอล. โดแลน
เสนาธิการ

กองทพัอากาศสหรัฐฯ

พลเรือตรี มาร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
พนัตรี คริสโตเฟอร์ ดี. สแตงเกิล

กองทพับกสหรัฐฯ

เอด็เซล เฮช กมั 
ผู้จดัการนิตยสารเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

ความคืบหน้า
ในแปซฟิิก
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นานาทัศนะ
APDF

พลเรือเอก แซมมวล เจ. ลอ็คเกลียร์ ท่ี  3
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ 

ยิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร เอเชีย 

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบั

ครบรอบ 40 ปี ในช่วงส่ี

ทศวรรษท่ีผา่นมา นิตยสาร

รายไตรมาสฉบบัน้ีไดบ้นัทึกเร่ืองราว

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางทหาร 

การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม ทัว่อินโด

เอเชียแปซิฟิกมาโดยตลอด ลว้นเป็นเร่ืองราวท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภมิูทศันด์า้นความมัน่คงทั้งระดบั

ภมิูภาคและระดบัโลก

หากยอ้นกลบัไปดู ฟอรัม ฉบบัแรกท่ีตีพิมพใ์นปี พ.ศ. 2518 ผูอ่้านจะเห็นววิฒันาการท่ีไม่ธรรมดา

ของกองทพั ในภมิูภาค การพฒันาเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน และการพึ่งพาอาศยักนัทัว่ทั้งภมิูภาค ตลอดจนการ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก 

นอกจากน้ี ผูอ่้าน ฟอรัม จะเห็นวา่ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพื้นแปซิฟิกมีบทบาทอนัย ัง่ยนืใน

ภมิูภาค และมีกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัประเทศพนัธมิตรและประเทศท่ีใหค้วามร่วมมือ อนัท่ีจริงแลว้ ฟอรัม 

ฉบบัแรกยงัประกอบดว้ยหลกันิยมในแปซิฟิกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจอรัลด ์ฟอร์ด ท่ีด�ารงต�าแหน่ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2520 หลกัส�าคญัประการแรกของหลกันิยมดงักล่าวระบุวา่ “ความแขง็แกร่ง

ของอเมริกาคือพื้นฐานในการรักษาสมดุลแห่งอ�านาจท่ีมัน่คงใด ๆ ในแปซิฟิก เราตอ้งกา้วขา้มความกงัวล

ของเราเพื่อใหเ้กิดความมัน่คง เพราะหากไม่มีความมัน่คง กจ็ะไม่มีทั้งสนัติภาพและความกา้วหนา้ การ

รักษาอธิปไตยและอิสรภาพของมิตรและพนัธมิตรในเอเชียยงัคงเป็นเป้าหมายสูงสุดของนโยบายของ

อเมริกา เรามีหนา้ท่ีต่อตนเองและต่อประเทศใดกต็ามท่ีอิสรภาพของประเทศนั้นข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุน

อยา่งต่อเน่ืองของเรา เพื่อด�ารงสถานะอนัแขง็แกร่งท่ีสมดุลและยดืหยุน่ทัว่ทั้งแปซิฟิก” 

ส่ีสิบปีต่อมา สหรัฐอเมริกายงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัส�าคญัประการน้ี และยงัคงปรับดุลภาพ

ของเราไปยงัแปซิฟิกอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีชดัเจนและยัง่ยนืของสหรัฐฯ ใน

ภมิูภาคน้ี นอกจากน้ี ประเทศพนัธมิตรและประเทศท่ีใหค้วามร่วมมือของเรายงัคงท�างานร่วมกนัโดยอาศยั

กรอบการประชุมและความร่วมมือต่าง ๆ เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ความร่วม

มือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก และความตกลงหุน้ส่วนภาคพื้นแปซิฟิก 

เพื่อเพิ่มระดบัเสถียรภาพและความมัน่คงตลอดจนการปลดปล่อยศกัยภาพทางเศรษฐกิจของภมิูภาค 

เราหวงัวา่ระยะเวลา 40 ท่ีผา่นมาจะเป็นเคร่ืองพิสูจนว์า่ ฟอรัม มุ่งมัน่ท่ีจะน�าเสนอประเดน็ท่ีมีความ

ส�าคญัต่อผูอ่้าน และเรายงัคงมุ่งหวงัท่ีจะน�าเสนอเร่ืองราวท่ีช่วยกระตุน้การสนทนาและความร่วมมือต่อไป

อีกในอีกหลายปีขา้งหนา้

กอ
งบ

ญั
ชา

กา
รส

หรั
ฐฯ

 ป
ระ

จ�า
ภา

คพื
น้แ

ปซ
ฟิิก

ด้วยความปรารถนาดี

ISSN 2333-1690 (ฉบบัพิมพ์)
ISSN 2333-1682 (ฉบบัออนไลน์)



5APD FORUM

Program Manager
Asia Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI  
96861-4013 USA

APDF
ผู้เขียนบทความ

สแกนภาพนีด้ว้ย
โทรศพัท์มือถือ ของ
คณุ เคร่ืองอา่นรหสั
จะน�าคณุไปสูเ่วบ็
ไซค์ของเรา

บนัทกึนดัหมายการประชมุส�าคญัและข้อมลูการตดิตอ่ตา่ง ๆ 
ของทา่นไว้ในสมดุบนัทกึประจ�าวนัสว่นบคุคล เอเชียแปซิฟิก 
ดีเฟนส์ ฟอรมั 2015 สมดุบนัทกึคณุภาพสงูเลม่นีท่ี้จดัท�าโดยกอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ประกอบไปด้วยภาพ
การปฏิบตักิารทางทหารตา่ง ๆ ทัว่ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก 
รวมทัง้แผนภมิูแสดงเขตเวลาและปฏิทินรายเดือน

ฟอรมัสนบัสนนุให้ผู้อา่นสง่บทความ ภาพ หวัข้ออภิปรายรวมทัง้
ข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ มายงักองบรรณาธิการเพ่ือพิจารณาจดัพิมพ์ใน
นิตยสาร โดยสง่มาท่ี EDITOR@APDF-MAGAZINE.com หรือ
สง่มาท่ี

นอกจากนี ้เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั ยงัมีเนือ้หาท่ีครอบคลมุ
ฉบบัออนไลน์ ซึง่ตดิตามได้ท่ี www.apdforum.com

ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:
n  เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

n  ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

n  เข้าร่วมในการส�ารวจความคดิเหน็

n  ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

n  ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

n  ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ
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ก
นางเคอร์รี ลีนน์ เอส. แนนกิเวลล์  เป็นรอง
ศาสตราจารย์ประจ�าศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชีย
แปซฟิิก หลงัได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลยับริตชิ 
โคลมัเบีย และมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ เธอเข้ารับ
ราชการในกองก�าลงัทางทะเลแหง่แปซฟิิกและหนว่ย
เฉพาะกิจร่วมแปซฟิิกแหง่แคนาดาในเมืองวิกตอเรีย 
มณฑลบริตชิโคลมัเบีย เธอเขียนบทความเก่ียวกบั
ประเดน็ตัง้แตว่ิกฤตการณ์ในคาบสมทุรเกาหลีไป
จนถงึความมัน่คงของทา่เรือ ให้กบัสื่อสิง่พิมต์ตา่งๆ 

ได้แก่ มาริไทม์ วอร์แฟร์ บูเลติน, เจอร์นลั ออฟ ดิ ออสเตรเลีย เนวลั อินสติติว
ท์, คาเนเดียน เนวลั รีวิว, เคมบริดจ์ รีวิว ออฟ อินเตอร์เนชนันลั แอฟแฟร์, เอเชีย
แปซิฟิก ดีเฟนซ์ รีพอร์ตเตอร์ และฟอริน โพลิซี  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 10
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นายเซอร์เจ เดอซลิวา รณสิงห์ แหง่มหาวิทยา
ลยัเวสเทิร์นออสเตรเลีย เขามีความเช่ียวชาญเก่ียว
กบัมหาสมทุรอินเดียและภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ตลอด
จนความมัน่คงทัว่โลก เขาได้เขียนบทความเกือบ 300 
ชิน้ ให้กบัสื่อสิง่พิมพ์ตา่ง ๆ เชน่ ฮาร์วาร์ด อินเตอร์เน
ชนันลั รีวิว, ฟอร์บส์ เอเชีย, ออสเตรเลีย ไฟแนนเชีย
ล รีวิว, ดิ ออสเตรเลียน, จาการ์ตา โพสต์, เดอะ ดิพ
โพลแมท, เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์, เจนส์ อินเทลลิเจนซ์ 
รีวิว  และมิลิทารี เทคโนโลยี    อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 64
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นางคลอททิลด์ เลอ คอซ  เป็นนกัขา่วอิสระ
ท่ีประจ�าอยูใ่นกรุงพนมเปญ และเคยเป็นผู้อ�านวย
การองค์กร “รีพอร์ตเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์” ซึง่
เป็นองค์กรนอกภาครัฐในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เธอ
เขียนบทความท่ีครอบคลมุทัว่โลก ในเร่ืองเสรีภาพ
ออนไลน์และเสรีภาพในการแสดงออกก่อนท่ีจะ
รายงานขา่วจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจาก
นีเ้ธอยงัเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาสื่ออีกด้วย    
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 30
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ดร.โมฮนั มาลกิ  เป็นศาสตราจารย์ด้านความ
มัน่คงในเอเชียประจ�าศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชีย
แปซฟิิก เน่ืองจาก ดร. มาลกิ ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
เป็นผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัประเทศจีน เขาจงึมีความสนใจ
ในงานวิจยัทัว่ไปเก่ียวกบัภมิูรัฐศาสตร์เอเชีย กลยทุธ์
ของจีนในเอเชียและการแพร่กระจายนิวเคลียร์ในอิน
โดเอเชียแปซฟิิก ดร.มาลกิเป็นผู้ เรียบเรียงหนงัสือช่ือ 
“ความมัน่คงทางทะเลในอินโดแปซิฟิก” (ส�านกัพิมพ์
โรว์แมน แอนด์ ลติเตลิฟีลด์ ตีพิมพ์ในเดือนตลุาคม 

พ.ศ. 2557) และผู้ เขียนหนงัสือช่ือ “จีนและอินเดีย: คู่แข่งมหาอ�านาจ” (ส�านกัพิมพ์
ลีน ไรน์เนอร์ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554)   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 16
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พล.อ.กอร์ดอน อาร์. ซลัลแิวน (เกษียณ
อายรุาชการ)  เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารของสมาคมกองทพับกสหรัฐอเมริกา ซึง่มี
ส�านกังานใหญ่อยูท่ี่เมืองอาร์ลงิตนั รัฐเวอร์จิเนียร์ หลงั
จากรับราชการเป็นทหารประจ�าการมาเป็นเวลา 36 
ปี พล.อ.ซลัลแิวนยตุอิาชีพในเคร่ืองแบบในต�าแหนง่
เสนาธิการทหารบกคนท่ี 32 และสมาชิกคณะเสนาธิการ
ทหารร่วม นอกจากนี ้พล.อ.ซลัลแิวน ยงัได้รับรางวลั
มากมายในระหวา่งท่ีรับราชการทหาร หนึง่ในนัน้คือ 

รางวลัซลิเวนสั เธเออร์ ของสมาคมศษิย์เก่าเวสต์ปอยต์ และเป็นหนึง่ในสมาชิกของหอ
เกียรตยิศแหง่สถาบนัจา่กองทพับกสหรัฐอเมริกา    อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 26

เรายนิดรัีบค�าตชิมและข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา



6 APD FORUM

ญ่ีปุ่น

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

มองภูมิภาค
APDF

นขณะท่ีก็อตซลิลาฉบบั
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกของฮอลลี
วดูออกมาอาละวาดกวาดเงินถลม่
ทลายไปทัว่โลก ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่

เป็นประเทศต้นต�ารับก็ไมน้่อยหน้าเพราะ
หนงัก็อตซลิลาเวอร์ชัน่ดัง้เดมิท่ีใช้คนใส่
ชดุยางแสดงเป็นเจ้าสตัว์ประหลาดตวั
ใหญ่ยกัษ์ก็กลบัมาขึน้จอใหญ่ในประเทศ
อีกครัง้ 

หนงัคลาสสกิท่ีสร้างมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2497 และเป็นต้นก�าเนิดหนงัก็อตซลิลา
ยคุตอ่มาอีกเป็นสบิ ๆ เร่ืองนีถ้กูน�ากลบั
มาปัดฝุ่ นเพ่ือน�ากลบัมาฉายอีกครัง้ใน
กรุงโตเกียวเป็นเวลา 2 สปัดาห์ในโอกาส
ฉลองครบรอบ 60 ปีของเจ้าอสรูกายจาก
ทะเลลกึ 

แม้ฉากจะสัน่ไปนิดและชดุยางจะเหน็
ชดัไปหนอ่ย แตด่เูหมือนวา่ผู้ชมยคุใหมจ่ะ
พากนัประทบัใจกบัหนงัเร่ืองนีม้ากทีเดียว 

“ผมประหลาดใจมากท่ีได้เหน็โตเกียว
ในแบบท่ีตา่งออกไปจากโตเกียวท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยา่งทกุวนันี ้แตเ่ป็น
โตเกียวสมยัหลงัสงครามท่ีบ้านเมืองยงัไม่
เข้าท่ีเข้าทาง แถมยงัถกูสตัว์ประหลาดขยี ้
เข้าไปอีก” นายเคนอิชิ ทาคากิ คณุพอ่วยั 
44 ปีท่ีจงูมือลกูชายวยั 10 ขวบมาดหูนงั
เร่ืองนีด้้วยกลา่ว 

ทัง้ภาพและเสียงของหนงัได้รับการ
ปรับปรุงใหมเ่พ่ือลบรอยดา่งและตดัเสียง
เปาะแปะท่ีแฟนหนงัรุ่นใหมไ่มคุ่้นเคย
ออกไป กระนัน้ทางผู้ผลติก็ไมไ่ด้พยายาม
ปิดบงัข้อเทจ็จริงท่ีวา่เจ้าสตัว์ประหลาดท่ี

เหน็ในหนงัคือนกัแสดงท่ีเหง่ือไหลโทรมใน
ชดุหุน่ยาง 

การท่ีหนงัเร่ืองนีไ้ด้รับความนิยมมา
อยา่งยาวนานถงึหกทศวรรษเป็นข้อพิสจูน์
อยา่งชดัเจนถงึแกนหลกัของหนงัท่ีแสดง
ถงึความออ่นแอของมนษุย์เม่ือต้องเผชิญ
หน้ากบัสิง่ท่ีเราไมส่ามารถควบคมุได้ 

บริษัทภาพยนตร์โตโฮน�าหนงัเร่ือง 
โกจิรา ซึง่มาจากการประสมค�าระหวา่ง 
“กอริลลา” กบั “คจิุระ (ปลาวาฬ)” ท่ีเป็น
ผลงานการก�ากบัของนายอิชิโร ฮอนดะ 
ออกฉายเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2497 
หรือไมก่ี่เดือนหลงัจากหนงั “เจ็ดเซียน
ซามไูร” ผลงานขึน้หิง้ของนายอากิระ คุ
โรซาวา ผู้ก�ากบัระดบัต�านานของญ่ีปุ่ น
ออกฉาย ผลปรากฏวา่หนงัสตัว์ประหลาด
เร่ืองนีป้ระสบความส�าเร็จอยา่งงดงาม มี
ผู้ ซือ้ตัว๋เข้าชมถงึ 9.6 ล้านคนในยคุก่อนท่ี
โทรทศัน์จะแพร่หลายในครัวเรือนญ่ีปุ่ น 

ในหนงันัน้ กมัมนัตภาพรังสีจาก
การทดลองระเบดินิวเคลียร์ปลกุเจ้าสตัว์
ประหลาดขึน้มาจากทะเลท่ีแปรปรวน 
ก่อนท่ีมนัจะวา่ยน�า้เข้าฝ่ังในประเทศญ่ีปุ่ น
และพน่ไฟถลม่โตเกียวเหมือนกบัหายนะ
นิวเคลียร์

“ตัง้แตว่ยัเดก็เราเตบิโตมาพร้อมกบั
ความคดิท่ีวา่มีไต้ฝุ่ น แผน่ดนิไหวและ
อะไรอ่ืน ๆ ท่ีมนษุย์ไมส่ามารถควบคมุ
ได้ โกจิราก็เป็นหนึง่ในนัน้” นายยจิู ไคดะ 
นกัเขียนการ์ตนูช่ือดงัของญ่ีปุ่ นกลา่วใน
นิทรรศการแสดงภาพวาดก็อตซลิลาของ
เขาในกรุงโตเกียว  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ยังคงอยู่หลัง

เวลาผ่านไป 60 ปี
กอ็ตซลิลา

ม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นกัวิจยั
กลา่ววา่สตัว์ทะเลขนาดเลก็ท่ีมองเหน็ได้ด้วย
กล้องจลุทรรศน์ซึง่เราเคยเช่ือวา่สญูพนัธุ์ไปนานกวา่ 

4 ล้านปีแล้วถกูค้นพบวา่ยงัมีชีวิตอยูใ่นนา่นน�า้ของประเทศ
นิวซีแลนด์ 

สถาบนัวิจยัน�า้และบรรยากาศแหง่ชาตขิองนิวซีแลนด์ 
ระบวุา่ โพรทโูลฟิลาเป็นสตัว์ประเภทหินปะการังท่ีมี
หนวดยาวอาศยัอยูเ่ป็นกลุม่ในหนอนทะเล และถกูค้นพบ
ครัง้แรกในฟอซซลิอายรุาว 170 ล้านปีในทวีปยโุรปและ
ตะวนัออกกลาง 

ร่องรอยสดุท้ายของสิง่มีชีวิตชนิดนีอ้ยูใ่นหินอาย ุ4 
ล้านปี จนกระทัง่นกัวิทยาศาสตร์พบสตัว์ชนิดนีอี้กครัง้ใน
ตวัอยา่งท่ีเพ่ิงจะถือก�าเนิดขึน้มาเม่ือราว 1 ล้านปีก่อนจาก
นิวซีแลนด์ ซึง่อยูห่า่งออกไปคร่ึงโลกจากถ่ินท่ีอยูต่ามปกติ
ของมนั 

สิง่ท่ีพบท�าให้นกัวิจยัรีบตรวจสอบตวัอยา่งท่ีเก็บได้เม่ือ

ไมน่านมานีเ้พ่ิมเติมแล้วก็เป็นไปตามคาด กลา่วคือพบโพร
ทโูลฟิลาในตวัอยา่งหนอนทะเลท่ีสถาบนัฯ เก็บมาจากเมือง
พิคตนั ซึง่อยูใ่นเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เม่ือปี พ.ศ. 2551 

นายเดนนิส กอร์ดอน นกัชีววิทยาทางทะเลของ
สถาบนัวิจยัน�า้และบรรยากาศแหง่ชาตขิองนิวซีแลนด์กลา่ว
วา่ การค้นพบดงักลา่วเป็นผลงานของ “การสืบสวน” ทาง
วิทยาศาสตร์โดยบรรดานกัวิจยัจากสถาบนัฯ พิพิธภณัฑ์
ประวตัศิาสตร์ธรรมชาติของสหราชอาณาจกัร และ
มหาวิทยาลยัออสโล 

“การพบโพรทโูลฟิลาท่ียงัมีชีวิตอยูเ่ป็นตวัอยา่งท่ีเกิดขึน้
น้อยมากท่ีแสดงวา่ความรู้เร่ืองฟอซซลิจะน�าไปสูก่ารค้นพบ
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีชีวิต” นายกอร์ดอนระบ ุ

เขากลา่วเพ่ิมเติมวา่ขัน้ตอ่ไปของงานวิจยัเก่ียวกบัสิง่มี
ชีวิตขนาดจ๋ิวนี ้ซึง่เก่ียวข้องกบัปะการังและดอกไม้ทะเล คือ
การเก็บตวัอยา่งท่ียงัมีชีวิตเพ่ือหาล�าดบัของสารพนัธกุรรม  
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

พบ ‘ฟอซซลิมีชีวติ’ ขนาดจ๋ิวในน�า้
นิวซีแลนด์
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ายแพทย์พอล ราเมศ เป็นหนึง่ในบรรดาแพทย์ชาวอินเดีย
จ�านวนมากท่ีอพยพไปอยูอ่งักฤษในชว่งทศวรรษท่ี 1990 
(พ.ศ. 2533 – 2542) ด้วยความกระตือรือร้นท่ีจะฝึกฝนเพ่ือ
เป็นหมอผา่ตดัฝีมือดีและมีรายได้งาม 

วนันีเ้ขายงัคงรักษาคนไข้ชาวตะวนัตกอยูเ่ชน่เคย แตท่ี่ตา่งออกไปคือ
ตอนนีเ้ขากลบัมาท�างานท่ีโรงพยาบาลในเมืองเจนไนซึง่เป็นบ้านเกิดของเขา
ในรัฐทมิฬนาฑทูางตอนใต้ของอินเดีย “ตอนท่ีผมกลบัมาใหม ่ๆ มีหมอน้อย
คนมากท่ีจะเดนิทางกลบัมาท�างานในอินเดีย แตต่อนนีม้นักลบักลายเป็น
เร่ืองธรรมดาไปเสียแล้ว” ศลัยแพทย์วยั 46 ปีประจ�าโรงพยาบาลอะพอล
โลกลา่ว 

ในเมืองเจนไนซึง่เป็นท่ีรู้จกัในนามเมืองหลวงแหง่การดแูลสขุภาพของ
อินเดีย เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์อธิบายภาวะ “สมองไหลกลบั” วา่หมายถงึ
การท่ีแพทย์ท่ีอพยพไปอยูส่หรัฐฯ และยโุรปเดนิทางกลบัมาในขณะท่ีเมือง
ก็พฒันาขึน้จนกลายเป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางยอดนิยมของนกัทอ่ง
เท่ียวเชิงการแพทย์ 

แม้จ�านวนแพทย์ชาวอินเดียในตา่งประเทศจะยงัคงสงูอยู ่แตเ่จ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลอะพอลโลก็บอกวา่แตล่ะปีเครือโรงพยาบาลระดบัชาตแิหง่นี ้
ได้รับจดหมายสมคัรงานเฉพาะจากแพทย์ท่ีท�างานในองักฤษประเทศเดียว
มากกวา่ 300 ฉบบั ทัง้นีเ้น่ืองจากอินเดียมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีขึน้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสงูขึน้ 

จากอดีตท่ีเคยถกูดงึดดูให้เดนิทางไปประเทศตะวนัตกเพ่ือเพ่ิมความ
เช่ียวชาญและรายได้ แตบ่ดันีแ้พทย์หลายคนระบวุา่เงินเดือนท่ีจ�ากดัภาย
ใต้โครงการบริการสาธารณสขุแหง่ชาตขิององักฤษและระบบดแูลสขุภาพ
ของสหรัฐฯ ท่ีเข้มงวดขึน้เป็นปัจจยัท่ีท�าให้แพทย์ชาวอินเดียกลบัมาท�างาน
ท่ีแผน่ดนิเกิดของตน 

“ทิศทางก�าลงัเปลี่ยนไป” นาย เอม็. บลุาสพุราหมณี ประธานสมาคม
แพทย์อินเดียในรัฐทมิฬนาฑกูลา่ว 

“มีโรงพยาบาลเอกชนเปิดใหมเ่ร่ือย ๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเมืองเจน
ไน ตอนนีแ้พทย์มีโอกาสน�าความรู้ความช�านาญของตนมาในประเทศบ้าน
เกิดแล้ว แถมยงัสามารถดงึดดูคนไข้จากตา่งประเทศได้อีกด้วย” เขากลา่ว
เพ่ิมเตมิ 

เพเชียนส์ บียอนด์ บอร์เดอร์ นิตยสารทอ่งเท่ียวเชิงการแพทย์ของ
สหรัฐฯ ระบวุา่คา่ใช้จา่ยส�าหรับการผา่ตดับางอยา่งในอินเดียอาจถกูกวา่
สหรัฐฯ ถงึร้อยละ 90 เลยทีเดียว นัน่ท�าให้อินเดียกลายเป็นหนึง่ในประเทศ
ท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลถกูท่ีสดุ  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส 

 เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (เอดบี)ี และสองหน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาตร่ิวมกันเปิดตวัศูนย์พลังงานใน
กรุงมะนิลาเม่ือเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดย
มีเป้าหมายในการระดมการลงทนุและนวัตกรรมเพื่อน�า
พลังงานสะอาดมาสู่ภมูภิาคอนิโดเอเชียแปซฟิิก ที่ซึ่ง
ประชากรมากกว่า 600 ล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และอีกกว่า 
1.8 พนัล้านคนใช้ฟืนและถ่านเป็นเชือ้เพลิงในครัวเรือน 

ความต้องการพลังงานในภมูภิาคพุ่งสูงขึน้อย่างรวดเร็ว
อันเป็นผลจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิและจ�านวนประชากร
ที่เพิ่มขึน้ เอดบีรีะบุว่าภายในปี พ.ศ. 2578 ประเทศก�าลัง
พฒันาในภมูภิาคนีจ้ะใช้พลังงานคดิเป็นร้อยละ 56 ของทัง้
โลก ซึ่งเป็นตวัเลขที่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2553 
น่ันย่อมหมายความว่าภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศเหล่า
นีจ้�าเป็นต้องมีเงนิลงทนุด้านพลังงานมากกว่า 2 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.4 ล้านล้านบาท) 

เอดบีจีะเป็นเจ้าภาพและจดัการศูนย์พลังงานยั่งยืน
แห่งเอเชียแปซฟิิก ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมความร่วมมือ
จากรัฐบาลของชาตต่ิาง ๆ นักลงทนุ นักนวัตกรรม และผู้
เช่ียวชาญเพื่อสนับสนุนแหล่งพลังงานใหม่ส�าหรับภมูภิาค 
โดยศูนย์แห่งนีจ้ะเป็นหน่ึงในสามศูนย์พลังงานในภมูภิาค
ภายใต้โครงการของเลขาธิการสหประชาชาต ินายบนั คี
มูน ส�านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตแิละคณะ
กรรมการเศรษฐกจิและสังคมแห่งเอเชียและแปซฟิิกของ
องค์การสหประชาชาตล้ิวนเป็นพนัธมติรของเอดบี ี

“เราสามารถเอาชนะการขาดแคลนพลังงานด้วยพลังงาน
ที่ยั่ งยืนและมีคาร์บอนต�่า และเราจะรวบรวมนักลงทุน นัก
นวัตกรรม และผู้เช่ียวชาญมาไว้ที่ศูนย์พลังงานแห่งใหม่นี ้
เพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าวให้ได้” นายบนิด ูโลฮานี รอง
ประธานเอดบีกีล่าว  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

พลังงาน

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เอเชีย

ศนูย์กลาง

การท่องเที่ยวเชงิการ
แพทย์ก�าลังเป็นที่นิยม

กอ็ตซลิลา

 ฟิลิปปินส์ อนิเดยี

น
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างการออสเตรเลียประกาศในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 
วา่ ออสเตรเลียจะออกกฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ี
เข้มงวดมากขึน้ โดยมุง่เน้นผู้ ก่อการร้ายในประเทศและ

บรรดาผู้ ท่ีตอ่สู้อยูใ่นตา่งประเทศ เพ่ือขจดัความหวาดกลวัในกรณีท่ีพล
เมืองญิฮาดหวัรุนแรงในซีเรียและอิรักกลบัเข้ามาในประเทศ 

นายกรัฐมนตรีโทนี แอบบอตต์ กลา่ววา่ ภยัก่อการร้ายท่ีคกุคาม
ออสเตรเลียไมไ่ด้ลดลงเลยนบัตัง้แตเ่กิดเหตวุินาศกรรมเม่ือวนัท่ี 11 
กนัยายน พ.ศ. 2544 และยงัอยูใ่นระดบัสงูสดุเทา่ท่ีเคยมีมา 

ทางการออสเตรเลียกลา่ววา่ มีชาวออสซีถงึ 150 คนท่ีก�าลงัร่วม
ตอ่สู้ เคียงบา่เคียงไหลก่บัเหลา่ผู้ ก่อความไมส่งบในตา่งประเทศ โดย
ทางการได้ออกหมายจบัหนึง่สปัดาห์ก่อนท่ีจะประกาศวา่มีชายชาว
ซดินีย์สองคนท่ีต้องสงสยัวา่จะท�าการสู้รบในอิรัก และอีกคนหนึง่ท่ี
ถ่ายรูปศีรษะท่ีถกูตดัหลายหวั

“เราทกุคนล้วนได้เหน็ภาพอนันา่ต่ืนตระหนกของผู้ ท่ีเกิดและโตใน
ออสเตรเลียท่ีกระท�าการอนันา่สะพรึงกลวัอยา่งย่ิงกบัต�ารวจอิรักและ
บคุลากรทางทหารท่ียอมจ�านน นายแอบบอตต์กลา่วกบัผู้สื่อขา่วใน
กรุงแคนเบอร์รา 

“สิง่ท่ีเรากงัวลอยา่งหนกัในขณะนีคื้ออนัตรายท่ีจะเกิดขึน้กบั
ออสเตรเลียเม่ือคนเหลา่นีเ้ดนิทางกลบัประเทศ เพราะกลุม่คนดงักลา่ว
ถกูปลกูฝังแนวคิดแบบหวัรุนแรงและผา่นการฝึกอาวธุในระหวา่งท่ี
ท�างานร่วมกบัองค์กรก่อการร้ายในตา่งประเทศ” 

กฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีก�าลงัร่างอยูนี่จ้ะชว่ยให้เจ้า

หน้าท่ีสามารถระบตุวั ตัง้ข้อหาและด�าเนินคดีกบักบัผู้ ท่ีเข้าร่วมกบั
กิจกรรมการก่อการร้ายในตา่งประเทศ และเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ผู้ มี
แนวคดิสดุโตง่เดินทางออกนอกประเทศ 

กฎหมายนีจ้ะมีบทลงโทษกบัผู้ ท่ีเดนิทางโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร
ไปยงัพืน้ท่ีท่ีหนว่ยขา่วกรองก�าหนดวา่เป็นเขตต้องห้าม นอกจากนี ้
กฎหมายดงักลา่วจะเอือ้ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเฝ้าระวงักิจกรรมการ
ก่อการร้ายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในออสเตรเลีย รวมถงึ “การป้องกนัและการ
รับประกนัความปลอดภยัในระดบัปกต”ิ นายกรัฐมนตรีกลา่ว 

ในการประกาศครัง้นี ้นายแอบบอตต์เปิดเผยวา่ฝ่ายนิตบิญัญตัิได้
มีมตเิลื่อนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายห้ามการดหูม่ินเชือ้
ชาต ิซึง่ชนกลุม่เคยน้อยเตือนวา่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้คนแสดง
ความเกลียดชงัและอคต ิ 

รัฐบาลมีแผนยกเลกิมาตราเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ
ท่ีก�าหนดวา่ “การละเมิด การดหูม่ินและการหลูเ่กียรติของผู้ อ่ืน” อนั
เน่ืองมาจากเชือ้ชาตขิองบคุคลผู้นัน้ถือเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย 
โดยรัฐบาลระบวุา่กฎหมายนีไ้มค่วรน�ามาใช้เพ่ือยบัยัง้เสรีภาพในการ
พดู 

นายแอบบอตต์กลา่ววา่เขาได้ยกเลกิข้อเสนอนี ้“อยา่งเป็นทางการ
แล้ว” และกลา่วตอ่วา่ “ผมไมอ่ยากท�าอะไรท่ีเป็นการสร้างความเสี่ยง
ตอ่ความสามคัคีในชาตขิองเราในตอนนี ้ดงันัน้ข้อเสนอนีจ้งึตกไป” 

นายกรัฐมนตรียงัเปิดเผยวา่ รัฐบาลจะจดัสรรงบประมาณ 588 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือราว ๆ 1.9 หม่ืนล้านบาท) ให้แก่หนว่ยงาน

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ข่าวผู้ก่อการร้าย
APDF

 ออสเตรเลีย ออกกฎหมายตอ่ต้าน
การก่อการร้ายท่ีเข้มงวดมากขึน้

ไอสตอ็ก

ท
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ด้านความมัน่คงและขา่วกรองเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายเป็นระยะเวลาสี่ปี 

รัฐบาลยงัมีแผนท่ีจะออกกฎหมายปรับปรุงการเก็บรวบรวมหลกั
ฐานในตา่งประเทศ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการดกัฟังการสื่อสารท่ี
มีมาตัง้แตก่่อนยคุอินเทอร์เน็ต 

การขยายเวลาการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงการปกป้องกฎหมายตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายใหมท่ี่เข้มงวดขึน้นี ้โดยปฏิเสธวา่กฎหมายดงักลา่วจะไมเ่ป็นการรุก
ล�า้ความเป็นสว่นตวั รัฐบาลได้เพ่ิมทรัพยากรจ�านวนมากให้กบัหนว่ย
งานด้านความมัน่คงและหนว่ยขา่วกรอง และต้องการให้บริษัทสื่อสาร
โทรคมนาคมเก็บ “เมทาเดตา” ซึง่เป็นข้อมลูท่ีใช้ก�ากบัและอธิบายข้อมลู
หลกัหรือกลุม่ของข้อมลูอ่ืนไว้จนถงึสองปี 

“กฎหมายนีจ้ะไมรุ่กล�า้ความเป็นสว่นตวั” นายแอบบอตต์กลา่วกบั
บริษัทออสเตรเลียน บรอดแคสตงิ คอร์เปอร์เรชนั 

“เมทาเดตาท่ีเราก�าลงัพดูถงึคือข้อมลูท่ีถกูเก็บไว้อยูแ่ล้ว และ
ประเดน็คือผู้ให้บริการโทรคมนาคมควรจะเก็บมนัไว้ตอ่ไป” 

“เราไมไ่ด้ขอให้ทกุคนท�าในสิง่ท่ีพวกเขาไมไ่ด้ท�าอยูแ่ล้ว เราเพียง
ขอให้ท�าตอ่ไปเน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เพราะน่ีคืออาวธุ
ส�าคญัในการตอ่สู้กบัอาชญากรรมโดยทัว่ไป” 

ส�านกันายกรัฐมนตรีชีแ้จงในภายหลงัวา่ข้อมลูการเรียกดู
อินเทอร์เน็ตจะไมถ่กูเก็บรักษาไว้ เน่ืองจากเมทาเดตาจะไมค่รอบคลมุ
ถงึสิง่นี ้การเก็บรวบรวมข้อมลูดงักลา่วจะต้องมีใบอนญุาต ส�านกันายก
รัฐมนตรีระบ ุ

นายแอบบอตต์กลา่ววา่เขาไมแ่ปลกใจเลยถ้า “กลุม่เสรีนิยม
พลเรือน” จะพยายามยบัยัง้กฎหมายนีจ้นสดุความสามารถ แตน่ายก
รัฐมนตรีกลา่ววา่การท�าให้ประเทศชาตปิลอดภยัเป็นหน้าท่ีของเขา 

“และผู้ เช่ียวชาญจากหนว่ยงานตอ่ต้านการก่อร้ายทกุหนว่ยล้วนแต่
ให้ค�าแนะน�าวา่ ข้อมลูนีมี้ความจ�าเป็นอยา่งย่ิงหากเราต้องการเฝ้าระวงั
กิจกรรมการก่อการร้าย” นายแอบบอตต์กลา่ว 

นายแอบบอตต์ยงักลา่วเพ่ิมเติมวา่ หากจะเปรียบเทียบให้เข้าใจคือ 
เมทาเดตาเป็นเหมือนกบัข้อมลูท่ีเขียนบนหน้าซองจดหมาย เชน่ ช่ือผู้ รับ 
ท่ีอยู ่ช่ือผู้สง่ เวลาและสถานท่ีท่ีสง่ ไมใ่ชเ่นือ้หาของจดหมาย 

แบบแผนในการเฝ้าระวังข้อมูลมวลชน
ข้อมลูนีจ้ะรวมถงึสิง่ตา่ง ๆ เชน่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาท่ีเร่ิมใช้สาย
และระยะเวลาในการใช้สาย ต้นทางของสาย ท่ีอยูท่างอีเมลและ
หมายเลขอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์จากท่ีรับหรือสง่
ข้อความ ส�านกันายกรัฐมนตรีระบ ุ

อยา่งไรก็ตาม นายทิม ไวนส์ ผู้อ�านวยการองค์กรเสรีภาพพลเรือน
ออสเตรเลียกลา่ววา่ ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจบุนัได้เก็บรวบรวม
ข้อมลูการเรียกเก็บเงินและผู้ใช้บริการ แตไ่มมี่แรงจงูใจในการเก็บข้อมลู
อ่ืน ๆ ในระยะยาว 

นายไวนส์กลา่ววา่ หนว่ยงานรัฐบาลมีอ�านาจท่ีครอบคลมุอยูแ่ล้วใน
การขอดเูมทาเดตาและขออ�านาจในการดกัฟังการสื่อสารระหวา่งบคุคล
ท่ีอยูใ่นความสนใจของเจ้าหน้าท่ี 

“แล้วเหตใุดเราถงึต้องมีแบบแผนในการเฝ้าระวงัข้อมลูมวลชน” 
นายไวนส์ถาม 

นายจอน ลอว์เรนซ์ จากกลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ ฟรอนเทียร์ ออสเตรเลีย 
ซึง่เป็นกลุม่พิทกัษ์สทิธิทางดจิิตอลยงัได้วิพากษ์วิจารณ์วา่ กฎหมายท่ีมี
แผนวา่จะน�าออกมาใช้นี ้“ไมจ่�าเป็นโดยสิน้เชิงและเป็นการรุกล�า้ความ
เป็นสว่นตวัทัง้หมด” 

นายลอว์เรนซ์กลา่ววา่ มนัจะท�าให้เกิด “แหลง่เก็บข้อมลูอนัมีคา่
ขนาดใหญ่” ท่ีเสี่ยงตอ่การถกูแสวงประโยชน์โดยพนกังานท่ีฉ้อฉน 
แฮกเกอร์หรือคนอ่ืน ๆ 

“มีโอกาสมากมายมหาศาลท่ีข้อมลูนีจ้ะถกูเปิดเผย และในบริบทนี ้
สิง่เดียวท่ีนา่จะเกิดขึน้อยา่งแนน่อนคือ ข้อมลูจะถกูเปิดเผยในจดุใดจดุ
หนึง่โดยวิธีใดวิธีหนึง่” นายลอว์เรนซ์กลา่ว 

“เพราะข้อมลูท่ีปลอดภยัจริง ๆ คือ ข้อมลูท่ีไมเ่คยมีอยู”่ 
นางคาทีนา่ ไมเคลิ รองประธานมลูนิธิปกป้องความเป็นสว่นตวัแหง่

ออสเตรเลีย ซึง่เป็นองค์กรหนึง่ท่ีรณรงค์เร่ืองสทิธิความเป็นสว่นตวักลา่ว
วา่ การเก็บรวบรวมข้อมลูในปริมาณมาก ๆ จะท�าให้ข้อมลูสว่นบคุคล
ของประชาชนมีความเสี่ยงท่ีจะถกูรุกล�า้และน�าไปใช้ประโยชน์โดย 
แฮกเกอร์หรือคนอ่ืน ๆ 

“เราคดัค้านการเก็บรวบรวมเมทาเดตาใด ๆ ของรัฐบาลอยา่ง
จริงจงั” นางไมเคลิกลา่ว “ท�าอยา่งนัน้มนัจะแก้ปัญหาอะไรได้ เอาไว้
เพ่ิมอ�านาจในการสอดสอ่งอยา่งนัน้หรือ” 

นายโทนี แอบบอตต์ 
นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลยี 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจออสเตรเลยี
ยนืรักษาการณ์ในเมอืง
ซิดนีย์เมือ่เดอืนกนัยายน 
พ.ศ. 2554 ทางการ
ออสเตรเลยีระบุว่า ภยั
คุกคามจากการก่อการร้าย
ไม่ได้ลดลงเลยนับตั้งแต่เกดิ
เหตุวนิาศกรรมเมือ่วนัที ่11 
กนัยายน พ.ศ. 2544 

เก็ตตีอิ้มเมจ เก็ตตีอิ้มเมจ
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การ 

เตบิโต
ของ 

เอเชีย
การทบทวนเร่ืองราวทางทะเล

เคอร์รี ลีนน์ เอส. แนนกเิวลล์
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในเอเชียตะวนัออกใน
ชว่งสีท่ศวรรษท่ีผา่นมาเป็นหนึง่ในเร่ือง

ราวเก่ียวกบัการต่ืนตวัทางทะเลใหมอี่กครัง้ของ
ทวีป โดยเร่ิมจากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ล้วน ๆ 
และได้พฒันาจนกลายเป็นกิจกรรมทางการ
ทหารไปในท่ีสดุ น่ีคือเร่ืองราวแหง่ความส�าเร็จ
ในประวตัศิาสตร์ท่ีน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ
ของมนษุย์ท่ีขยายตวัไปในวงกว้าง หยัง่รากลกึ
และมีความยัง่ยืนทัง้สองฟากฝ่ังของมหาสมทุร
แปซฟิิก การเตบิโตทางเศรษฐกิจของเอเชียท่ี
มุง่เน้นการพฒันาเพ่ือการสง่ออกและการลงทนุ
เพ่ือให้เกิดก�าลงัอ�านาจทางทะเลเชิงพาณิชย์
โดยตรงคือเสถียรภาพเชิงบวกโดยรวมของ
ภมิูภาค จริงอยูว่า่การบริหารจดัการกิจกรรม
ทางทะเลของเอเชียท่ีมีความแข็งแกร่งและต่ืน
ตวัมากกวา่เดมิท�าให้ต้องเผชิญกบัความท้าทาย
ใหม ่ๆ แตค่วามจริงดงักลา่วมกัจะบดบงัความ
ส�าคญัของเร่ืองราวในอดีตท่ีเป็นจดุก�าเนิดของ
กิจกรรมทางทะเลของเอเชียในวนันี ้ดงันัน้ ใน
วาระครบรอบ 40 ปีของ ฟอรมั จงึถือเป็นโอกาส
ดีท่ีจะทบทวนเร่ืองราวเก่ียวกบัวิวฒันาการ
ของเอเชีย เพ่ือย�า้เตือนให้เราระลกึวา่สถานะ
ปัจจบุนัของกิจการทางทะเลในภมิูภาคเป็น
ผลลพัธ์อนัสมควรจากการเตบิโตของก�าลงั

อ�านาจทางทะเลเชิงพาณิชย์ท่ีนา่ทึง่ท่ีสดุครัง้
หนึง่ในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาต ิและการ
เพ่ิมพนูเสถียรภาพของภมิูภาคโดยอาศยัความ
ส�าเร็จดงักลา่วจะกลายเป็นความท้าท้ายท่ี
ส�าคญัประการหนึง่ในทศวรรษตอ่ ๆ ไป

เอเชียตะวันออก: พ.ศ. 2517
ในปี พ.ศ. 2517 เอเชียเกือบจะเข้าสูก่ารปฏิวตัิ
ทางเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของก�าลงัอ�านาจทาง
ทะเลแม้เป็นเร่ืองยากท่ีจะตระหนกัได้ในเวลา
นัน้ จีนก�าลงัออ่นแรงจากวิกฤตการณ์ทางสงัคม
สองเหตกุารณ์ คือชว่งท่ีจีนใช้นโยบายก้าว
กระโดดซึง่เป็นการรณรงค์อนัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ปฏิรูปจีนจากสงัคมเกษตรกรรมให้กลายเป็น
สงัคมสมยัใหม ่และการปฏิวตัทิางวฒันธรรม
ซึง่เป็นการเคลือ่นไหวแบบหวัรุนแรงน�าโดย
นายเหมา เจอ๋ตงุ ในชว่งกลางทศวรรษท่ี 1960 
(พ.ศ. 2503-2512) ถงึชว่งต้นทศวรรษท่ี 1970 
(พ.ศ. 2513-2522) เวียดนามยงัคงถกูบีบคัน้
จากสงครามกลางเมืองมรณะท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
พลวตัสงครามเยน็ในภมิูภาค สงิคโปร์ท่ีเพ่ิง
แยกตวัออกมาจากมาเลเซียต้องตอ่สู้ดิน้รน
กบัการทจุริตเพ่ือแสวงหาหนทางของตนเอง
ในการพฒันา เกาหลใีต้เร่ิมหลดุพ้นจากภาวะ

ความยากจนในประเทศอนัเป็นผลมาจาก
สงครามกลางเมือง แตก็่ยงัคงมีขนาดเศรษฐกิจ
พอ ๆ กบันิวซีแลนด์ในการหลอ่เลีย้งประชากรท่ี
มีจ�านวนมากกวา่หลายเทา่นกั 

ทา่มกลางความท้าทายเหลา่นี ้เอเชีย
ตะวนัออกก็ได้รู้จกักบันวตักรรมใหมท่ี่จะ
เปลี่ยนแปลงวิถีทางของเศรษฐกิจและสภาพ
สงัคมของภมิูภาคไปในท่ีสดุ จดุเร่ิมต้นของ
การเปลี่ยนแปลงครัง้นีอ้ยูใ่นรูปของกลอ่งเหลก็
ลกูฟกูทรงสี่เหลี่ยมยาว 6 เมตรและกว้าง 2.4 
เมตร การแพร่กระจายของตู้จดัสง่สนิค้าท่ีเป็น
มาตรฐานและโดยเฉพาะการลงทนุขนาดใหญ่
แตเ่น่ิน ๆ ในด้านสถานประกอบการทา่เรือ
เพ่ือเอาไว้รองรับตู้สนิค้าเหลา่นี ้ท�าให้ประเทศ
ส�าคญัตา่ง ๆ ในเอเชียกระโจนเข้าสูเ่ศรษฐกิจ
ระดบัโลก กระบวนการดงักลา่วใช้เวลานาน
หลายทศวรรษและน�ามาซึง่ลพัธ์ท่ีคาดไมถ่งึ
เป็นอยา่งย่ิง

ในวนันี ้เอเชียตะวนัออกเป็นผู้น�าระดบัโลก
ในอตุสาหกรรมการจดัสง่ตู้สนิค้า รายงานฉบบั
ลา่สดุของคณะกรรมาธิการแหง่สหประชาชาติ
วา่ด้วยการค้าและการพฒันายืนยนัวา่ เอเชีย
ตะวนัออกเกือบจะผกูขาดตลาดด้านการ
ประกอบการทา่เทียบตู้สนิค้า โดยในบรรดาทา่

เ

สมาชิกกองก�าลงักึง่
ทหารของจนีเฝ้ามอง
ขณะทีเ่รือยูเอสเอ
สบลูริดจ์ ซ่ึงเป็นเรือ
ธงของกองเรือที ่7 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 
เข้าเทยีบท่าทีเ่มอืง
ชิงเต่า มณฑลซาน
ตง ในเดอืนสิงหาคม 
พ.ศ. 2557

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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เทียบตู้สนิค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุ 10 อนัดบัของโลกนัน้ 
แปดทา่ตัง้อยูใ่นเอเชียตะวนัออก ในจ�านวน
นีมี้หกทา่ท่ีตัง้อยูใ่นจีนแผน่ดนิใหญ่เพียง
ประเทศเดียว อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2517 
มีผู้ด�าเนินการเพียงไมก่ี่รายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัสง่ตู้สนิค้าในเอเชีย ในจ�านวนเหลา่นัน้ ราย
แรกคือกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ท่ีได้
เร่ิมใช้ตู้จดัสง่สนิค้าในการสนบัสนนุการปฏิบตัิ
การของตนในเวียดนาม ในขณะนัน้ กระทรวง
กลาโหมสหรัฐฯได้ท�าสญัญากบับริษัทซีแลนด์ 
ชิปปิง้ เพ่ือหาทางประหยดัเงินด้วยวิธีการ
ขนสง่ล�าเลียงสนิค้าในปริมาณมาก ๆ โดยใช้ตู้
สนิค้าส�าเร็จรูป จากการเป็นคูส่ญัญารายใหญ่ 
(และการเข้าถงึเอเชีย) และโดยการสนบัสนนุ
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ท�าให้ภายในต้น
ทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513-2522) บริษัท
ซีแลนด์ ชิปปิง้ ก็ได้ลอ่ง “เรือบรรทกุตู้สนิค้าบน
ฐานรถพว่ง” ล�าใหมเ่หลา่นีจ้ากโอคแลนด์และ
ลอสแอนเจลสิในรัฐแคลฟิอร์เนียไปยงั อา่วคมั
รานห์และเมืองดานงัในเวียดนามโดยผา่นทาง
โยโกฮามาในญ่ีปุ่ นหรือฮอ่งกง

การปฏิวตัทิางด้านการเดนิเรือของเอเชียได้
เร่ิมต้นขึน้แล้ว ไมน่านหลงัจากนัน้ ผู้ประกอบ
การทา่เรือและบริษัทเดนิเรือหลายรายก็ได้ใช้
ประโยชน์จากตลาดท่ีบริษัทซีแลนด์ ชิปปิง้ ได้
ริเร่ิมไว้และขยายตลาดออกไปอีก องค์การ
มาตรฐานระหวา่งประเทศ (ไอเอสโอ) ได้ก�าหนด
ขนาดของตู้สนิค้าท่ีเป็นสากลในปี พ.ศ. 2513 
เม่ือ “ตู้สนิค้า” มีความยาวและความกว้างท่ีเป็น
มาตรฐานท่ีเอือ้อ�านวยตอ่ระบบการขนสง่ตัง้แต ่
2 รูปแบบขึน้ไป การจดัสง่ตู้สนิค้าระหวา่งกนัทัว่
โลกก็เป็นรูปเป็นร่างขึน้อยา่งรวดเร็ว ขนาดของ
ตู้สนิค้าท่ีเป็นมาตรฐานเป็นแรงจงูใจอนัทรงพลงั
ส�าหรับผู้ประกอบการทา่เรือในการให้บริการ
ขนถ่ายสนิค้าแก่เรือตา่ง ๆ ทกุล�าท่ีเข้าเทียบ
ทา่ ซึง่จะชว่ยลดการดแูลจดัการสนิค้าและเพ่ิม
อตัราก�าไรให้ได้มากท่ีสดุส�าหรับผู้ประกอบ
การท่ีผลติสนิค้าในเอเชียเพ่ือสง่ขายในตลาด
ตา่ง ๆ ท่ีสร้างไว้ ภายใน 15 ปี สิง่ท่ีเอเชียรู้จกัใน
ฐานะเทคโนโลยีจากตา่งประเทศท่ีอ�านวยความ
สะดวกในการท�าสงครามในตา่งประเทศก็ได้
กลายมาเป็นอตุสาหกรรมใหมท่ี่นา่ต่ืนเต้น ซึง่
เอเชียได้พฒันาให้เจริญก้าวหน้าไปในท่ีสดุ 

เพราะเหตุใดจงึใช้การจดัส่งด้วยตู้สนิค้า
ตู้สนิค้าธรรมดาทัว่ไปมกัไมไ่ด้ถกูมองวา่เป็น
เทคโนโลยีท่ีเปลีย่นรูปแบบการด�าเนินชีวิต เม่ือ

เปรียบเทียบกบัอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ไอแพด
หรือเคร่ืองพิมพ์สามมิตแิล้ว ตู้สนิค้าดจูะเทียบ
ไมต่ดิเลย อยา่งไรก็ตาม การจดัสง่ด้วยตู้สนิค้า
ก็ท�าให้เขตเศรษฐกิจตา่ง ๆ ทัง้หมดของโลก
เปลีย่นวิธีในการจดัหาและการซือ้ขายสนิค้า
ระหวา่งประเทศ เน่ืองจากการจดัสง่ด้วยตู้สนิค้า
ท�าให้การค้าขายทางไกลท�าได้อยา่งประหยดั  

ผู้จดัสง่ตู้สนิค้าตระหนกัวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
ความสามารถในการท�าก�าไรนัน้ไมใ่ชร่ะยะทาง
แตเ่ป็นวิธีการจดัสง่ ก่อนท่ีจะมีการใช้ตู้สนิค้า
ในการจดัสง่นัน้ สนิค้าท่ีล�าเลยีงจากฝ่ังหนึง่ของ
มหาสมทุรแปซฟิิกไปยงัอีกฝ่ังหนึง่มกัจะต้อง
เข้าเทียบทา่ตา่ง ๆ กวา่ 20 แหง่ในการเดนิทาง
เท่ียวเดียว การเทียบทา่แตล่ะแหง่จะต้องขน
ถ่ายสนิค้าโดยใช้คนงานทา่เรือหลายร้อยคนท่ี
ท�างานอยา่งหนกัด้วยมือ กระบวนการดงักลา่ว
หมายความวา่ เรือท่ีเดนิทางจากเซ่ียงไฮ้ไปยงั
ลอสแอนเจลสิอาจใช้เวลาท่ีทา่เรือมากกวา่ใน
ทะเลถงึสองเทา่ ในอตุสาหกรรมท่ีเวลาเป็นเงิน
เป็นทอง การขนสง่วิธีนีท้�าให้การค้าขายทาง
ทะเลระยะไกลก่อผลประโยชน์ท่ีจ�ากดัอยา่งย่ิง 

การจดัสง่ด้วยตู้สนิค้าท�าให้สถานการณ์
ดงักลา่วเปลีย่นไปโดยชว่ยยน่ระยะเวลาใน
กระบวนการจดัสง่ส�าหรับการค้าขายระยะไกล 
และยงัชว่ยเพ่ิมก�าไรสทุธิแก่บริษัทขนสง่ ความ
สามารถในการท�าก�าไรท่ีเพ่ิมขึน้ท�าให้การขนสง่
สนิค้าทางทะเลมีปริมาณสงูขึน้เป็นอยา่งมาก
ในชว่งหลายทศวรรษท่ีผา่นมารวมทัง้ปริมาณ
การค้าระหวา่งประเทศโดยรวม ผลการศกึษา
เม่ือเร็ว ๆ นีข้องนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยา
ลยัลนุด์ในประเทศสวีเดนประเมินวา่ หาก
ควบคมุปัจจยัอ่ืน ๆ แล้ว การจดัสง่ด้วยตู้สนิค้า
เพียงอยา่งเดียวท�าให้ปริมาณการค้าระหวา่ง
ประเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 700 นบัตัง้แตท่ศวรรษท่ี 
1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็นต้นมา โดยสร้าง
ประสทิธิผลท่ีดีย่ิงวา่การใช้ข้อตกลงการค้าเสรี
หรือองค์กรก�ากบัดแูลแบบพหภุาคีใด ๆ 

แม้วา่ผลประโยชน์จากการจดัสง่ด้วยตู้
สนิค้าจะแพร่กระจายไปทัว่โลก แตเ่อเชียก็ยงั
ไมไ่ด้ผลประโยชน์อยา่งเป็นสดัสว่น สงิคโปร์
คือกรณีตวัอยา่ง ในปี พ.ศ. 2517 สงิคโปร์
เป็นประเทศท่ียากจนและด้อยพฒันาโดย
มีผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวั
ประมาณ 6,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 
193,000 บาท) ในเงินตราปัจจบุนั แม้จะมี
ชยัภมิูอนัเหมาะสมและมีประวตัศิาสตร์ทางการ
ค้า แตท่างน�า้ท่ีตดิกบัสงิคโปร์กลบัถกูใช้เป็น

เส้นทางสญัจรทางการค้าเพียงเลก็น้อยในขณะ
นัน้ ในชว่งทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523-2532) 
ภายใต้การดแูลของนายล ีกวนย ูสงิคโปร์ได้
ลงทนุอยา่งหนกัในด้านการให้บริการทา่เรือใน
ขณะท่ีประเทศตนมีการสง่ออกสนิค้าเพียงเลก็
น้อย การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตหิรือ
ทรัพยากรมนษุย์ของสงิคโปร์มิได้เป็นอปุสรรค
ตอ่การพฒันาประเทศให้กลายเป็นศนูย์กลาง
การดแูลและจดัการสนิค้าของภมิูภาคในท่ีสดุ 
ซึง่สงิคโปร์ท�าได้ส�าเร็จในชว่งกลางทศวรรษท่ี 
1990 (พ.ศ. 2533-2542) ควบคูไ่ปกบัฮอ่งกง 
เม่ือสงิคโปร์กลายเป็นศนูย์กลางการดแูลและ
จดัการสนิค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลกในปี พ.ศ. 
2557 เศรษฐกิจของประเทศก็ขยายตวัถงึเจ็ด
เทา่และท�าให้มลูคา่เชิงกลยทุธ์ระดบัโลกโดย
รวมของประเทศพุง่สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว 

แนน่อนวา่ความส�าเร็จของสงิคโปร์ขึน้
อยูก่บัการเตบิโตควบคูก่นัไปของ “โรงงาน
เอเชีย”ศนูย์กลางการจดัสง่ตู้สนิค้าในยคุแรก ๆ 
เหลา่นีใ้นฮอ่งกง ไต้หวนั สงิคโปร์ และปซูาน
ในเกาหลีใต้เป็นปัจจยักระตุ้นการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงการผลติของเอเชียใน
หลาย ๆ ประเทศในเอเชียตะวนัออกกบัลกูค้า
ทางตะวนัตกนอกเหนือไปจากพืน้ท่ีตา่ง ๆ ท่ี
เป็นแหลง่ผลติ ต้นทนุในการขนสง่ท่ีลดลง
ท�าให้แรงงานเอเชียราคาถกูกบัตลาดท่ีพฒันา
แล้วมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งสมเหตสุมผลใน
เชิงเศรษฐกิจเป็นครัง้แรก ป้ายสนิค้า “ผลติใน
ไต้หวนั” ท่ีแพร่กระจายในสหรัฐอเมริกาและ
ยโุรปเป็นเคร่ืองยืนยนัโลกาภิวตัน์ขัน้ก้าวหน้า
ท่ีเป็นผลมาจากการจดัสง่ด้วยตู้สนิค้า ในท่ีสดุ
แนวคิดนีก็้แผข่ยายเป็น “ผลติในจีน” “ผลติ
ในบงักลาเทศ” “ผลติในอินโดนีเซีย” “ผลติใน
ไทย” และอ่ืน ๆ ในภายหลงั

ในปัจจบุนั อิทธิพลทางการค้าโดยใช้ตู้
สนิค้าของของเอเชียแปซฟิิกได้หยัง่รากลกึและ
แผข่ยายไปในวงกว้าง ศนูย์กลางการดแูลและ
จดัสง่ตู้สนิค้าขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลกตา่ง ๆ ไม่
ได้กระจกุอยูแ่ตใ่นเอเชียตะวนัออกเทา่นัน้ แต่
ยงัมีท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้ตัง้อยูใ่นเอเชียแตด่�าเนินการ
โดยบริษัทของเอเชียเพ่ิมจ�านวนขึน้เร่ือย ๆ ใน
ฐานะผู้น�าทางอตุสาหกรรม บริษัทตา่ง ๆ ในจีน
และสงิคโปร์ได้ท�าสญัญากบัทา่เรือขนาดใหญ่
ทัว่ทกุมมุโลก รวมทัง้ในปานามา อียิปต์ ไอซ์
แลนด์ กรีซ ไนจีเรีย บงักลาเทศ แทนซาเนียและ
ศรีลงักา นอกจากนี ้จีนยงัควบคมุพืน้ท่ีร้อยละ 
20 ของเรือบรรทกุตู้สนิค้าของโลกโดยคดิตาม
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ระวางน�า้หนกัเป็นตนั และในปี พ.ศ. 2552 
จีนก็แซงหน้าเกาหลใีต้ในการเป็นผู้ผลติเรือ
ท่ีมีงานมากท่ีสดุในโลก (แม้วา่เกาหลใีต้และ
ญ่ีปุ่ นท่ีมีการผลติเรือน้อยกวา่จะยงัคงครอง
ตลาดระดบับนอยู)่ จีนและเกาหลใีต้ยงัคงเป็น
ผู้น�าในอตุสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการบริหาร
จดัการใหมท่ี่มุง่เน้น “การแขง่ขนัเชิงร่วมมือ” ท่ี
ผู้ประกอบการทา่เรือท�างานร่วมกนั (บางครัง้
เป็นการท�างานข้ามพรมแดน) เพ่ือสร้าง “ศนูย์
การขนสง่” เพียงหนึง่เดียวเพ่ือให้การขนสง่มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ แนวคดิเหลา่นีแ้สดงให้
เหน็ถงึอ�านาจในการควบคมุการค้าโลกโดย
รวมอยา่งตอ่เน่ืองของเอเชียตะวนัออก ซึง่ไมไ่ด้
เป็นเพียงแคแ่หลง่ท่ีมาของสนิค้าท่ีผลติในราคา
ถกูเทา่นัน้ แตย่งัเป็นผู้ดแูลจดัการสนิค้าหลกั ๆ 
ของโลกอีกด้วย

มีการค้าที่ไหนกองทพัจะตามไปที่น่ัน
ในโลกยคุอาณานิคมมกัจะมีค�ากล่าวท่ีว่า 
มีกองทพัท่ีไหนการค้าจะตามไปท่ีนัน่ เรือ
ของกองทพัเรือจะเปิดโอกาสทางการค้าโดย
อาศยัการกดดนัให้อีกฝ่ายยอมจ�านน ในโลก
สมยัใหม่ดเูหมือนจะเป็นไปในทางตรงกนัข้าม 
มีการค้าท่ีไหนกองทพัจะตามไปท่ีนัน่ นัน่ก็คือ 
เม่ือเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าเกินพิกดั
ท่ีจะไม่ต้องพึ่งพาอาศยัเส้นทางเดินเรืออย่าง
เคร่งครัดอีกต่อไปแล้ว กลยทุธ์ของกองทพัเรือ
ก็จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างเสถียรภาพหากไม่
ได้ด�าเนินการควบคมุเส้นทางเหล่านัน้ แนว
โน้มดงักล่าวเห็นได้อย่างชดัเจนในอ่าวเอเดน
ซึง่มีเรือของกองทพัเรือจากประเทศต่าง ๆ 
มาปฏิบตัิภารกิจไกลบ้านรวมทัง้เกาหลีใต้
และแคนาดา และได้ด�าเนินการปฏิบตัิการ
ต่อต้านการปล้นสะดมทางน�า้เพ่ือคุ้มกนั
การค้าระหว่างประเทศ ปัจจบุนั การค้าทาง
ทะเลเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ศนูย์กลางการจดัส่งตู้สินค้าคือ
ช่องทางบงัคบัใหม่ในเชิงยทุธศาสตร์ และ
เส้นทางการขนส่งท่ีรวมกนัอยู่ในอินโดเอเชีย
แปซิฟิกคือเส้นเลือดหล่อเลีย้งเศรษฐกิจเส้น
ใหม่ การปฏิวตัิทางเศรษฐกิจนีท่ี้มุ่งเน้นก�าลงั
อ�านาจทางทะเลในเชิงพาณิชย์ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพลวตัเชิงยทุธศาสตร์ตาม
ธรรมชาติในภมิูภาค

ในปี พ.ศ. 2517 ประเทศมหาอ�านาจของ
เอเชียพึง่พากองทพับกท่ีแข็งแกร่งโดยไมไ่ด้มุง่
เน้นขีดความสามารถของกองทพัเรือ หากไม่

นบัญ่ีปุ่ นท่ีมีความแตกตา่งในประเดน็นีอ้ยา่ง
ชดัเจนแล้ว ในปี พ.ศ. 2517 นัน้แทบจะไมมี่
ประเทศใดในเอเชียท่ีมีขีดความสามารถหรือมี
ความสนใจท่ีจะสง่ก�าลงัทหารออกครอบคลมุ
นอกชายฝ่ังแม้แตน้่อย แตด้่วยความเสีย่งท่ี
เพ่ิมขึน้ด้านความมัน่คงในเส้นทางเดนิเรือของ
เอเชีย จงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกท่ีในชว่งสบิปีแรก
ของศตวรรษนีจ้ะได้เหน็การเพ่ิมงบประมาณ
ของกองทพัเรือและเพ่ิมขีดความสามารถของ
ภมิูภาคโดยรวมทัง้ในเชิงกว้างและเชิงลกึอยา่ง
พร้อมเพรียงและเกือ้กลูกนั ในการหาวิธีปกป้อง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเส้นทางเดนิเรือ
นัน้ ขณะนีป้ระเทศตา่ง ๆ รวมทัง้เกาหลใีต้ จีน 
สงิคโปร์ รัสเซีย มาเลเซียและเวียดนาม ตา่งให้
ความส�าคญัอยา่งย่ิงกบัการสร้างก�าลงัอ�านาจ
ทางทะเลท่ีนา่เช่ือถือ

สถานการณ์ปัจจบุนัได้วิวฒันาการมา
ยาวนานนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 เม่ือ พล.ร.อ.โท
มสั ฟาร์โก ผู้บญัชาการกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ได้เสนอแนะวา่การ
สร้างอิทธิพลนอกเขตภมิูภาคนัน้อาจเป็นเร่ือง
จ�าเป็นเพ่ือรักษาความมัน่คงให้กบัการค้าโลก
ในชอ่งแคบมะละกา อนัท่ีจริง พล.ร.อ.ฟาร์โก
ได้บรรยายสรุปแก่สภาคองเกรสของสหรัฐฯ 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 วา่ ในบริบทของ
การท�าสงครามกบัการก่อการร้ายนัน้ กองทพั

เรือสหรัฐฯ จ�าเป็นต้อง “มีการตระหนกัรู้
สถานการณ์ทางทะเล” ในมะละกาและ “สร้าง
และประสานความร่วมมือขีดความสามารถ
ระหวา่งหนว่ยงานและระหวา่งประเทศ” ใน
ขณะนัน้นกัวิเคราะห์สว่นใหญ่ของสหรัฐฯ ตัง้
ข้อสงสยัในเร่ืองการขาดความสนใจในเส้นทาง
เดนิเรือของภมิูภาคและการปรับปรุงกองทพัเรือ
ให้ทนัสมยั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในหมูเ่กาะเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้

10 ปีตอ่มา ภาพท่ีเหน็คอ่นข้างเป็นไปใน
ทางตรงกนัข้าม เอเอม็ไอ อินเตอร์เนชนันลั ซึง่
เป็นบริษัทท่ีปรึกษาเอกชนน�าเสนอแผนงาน
วา่ งบประมาณ 6.2 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 2 ล้านล้านบาท) จะถกูน�าไปใช้ใน
การจดัหาและการพฒันาเรือด�าน�า้ในเอเชีย
เพียงอยา่งเดียวภายในปี พ.ศ. 2574 กอง
ก�าลงัป้องกนัตนเองแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นและ
กองทพัเรือในออสเตรเลีย เกาหลีใต้ จีนและ
อินเดียตา่งพากนัพฒันาศกัยภาพโดยการ
จดัหาเรือท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีหนว่ยของ
ตนเคยใช้ปฏิบตักิารในทะเล รวมทัง้จดัเตรียม
ขีดความสามารถตา่ง ๆ อยา่งครบครันท่ีเรือดงั
กลา่วควรจะมี นอกจากนี ้ทรัพยากรท่ีเกือ้กลู
กนัในขอบเขตอ่ืน ๆ นบัตัง้แตช่ายฝ่ังไปจนถงึ
อวกาศก็ได้รับการพฒันาเพ่ือให้กองทพัเรือ
ทัว่ภมิูภาคมีขีดความสามารถแบบใหมท่ี่มี
ประสทิธิภาพในด้านการเฝ้าระวงั การสื่อสาร 
การป้องปรามและการปฏิเสธการใช้ทะเล ใน
วนันี ้ข้อกงัวลในเอเชียไมใ่ชเ่ร่ืองการขาดแคลน
ขีดความสามารถ แตเ่ป็นเร่ืองความเสี่ยงท่ีเพ่ิม
ขึน้ตอ่การเกิดอบุตัเิหตจุากการใช้ขีดความ
สามารถขัน้สงูดงักลา่วอยา่งหนาแนน่ตาม
นยัส�าคญัทางสถิต ิข้อกงัวลเก่ียวกบัพืน้ท่ีท่ี
ไมมี่การควบคมุของพล.ร.อ.ฟาร์โก ในปี พ.ศ. 
2547 นัน้ไมใ่ชข้่อกงัวลหลกัอีกตอ่ไป 

กฎระเบยีบทางทะเลใหม่ของโลก
สถานะปัจจบุนัของกิจการกองทพัเรือในอินโด
เอเชียแปซฟิิกแสดงให้เหน็ภาพของความส�าเร็จ
ในหลาย ๆ ด้าน นกัยทุธศาสตร์สว่นใหญ่ในปี 
พ.ศ. 2517 นา่จะคาดการณ์เก่ียวกบัโลกในปี 
พ.ศ. 2558 ในทางท่ีดีอยา่งไมต้่องสงสยั การค้า 
การลงทนุและการบรูณาการเอเชียในปัจจบุนั
คือการพฒันาท่ีชดัเจนซึง่นโยบายตา่งประเทศ
ของสหรัฐฯ ในเอเชียหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี
สอง มุง่เน้นอยา่งย่ิงท่ีจะท�าให้ส�าเร็จ ในชว่ง
ชีวิตเดียว ประเทศตา่ง ๆ กวา่ 10 ประเทศใน

คนงานขนถ่ายตู้สินค้าไปยงัรถบรรทุกทีท่่าเทยีบ
สินค้าระหว่างประเทศในกรุงโตเกยีว

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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ดุลยภาพทางทหาร
ในทะเลแห่งเอเชีย
ทรัพยากรทางทหารในทะเลของ
ประเทศอ�านาจหลกั ๆ ในเอเชีย
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22,000* 58,350 42,400 68,000 13,000 60,000 45,000 9,000 13,230 22,000 255,000

56 44 52 47 45 15 30 12 12 7 80

11 28 7 76 38 16 41 12 14 8 253

20 17 25 56 29 4 83 38 9 0 83

39 16 16 13 2 23 2 4 6 8 65

5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ค�าอธิบาย
สัญลกัษณ์

ก�าลงัพล เรือรบผวิน�า้หลกั เรือสะเทนิ
น�า้สะเทนิบก

เรือด�าน�า้ เรือบรรทุก
เคร่ืองบิน

เรือรบชายฝ่ังและใน
ประเทศ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั*จ�านวนทหารท่ีเดนิทางไปปฏิบตัภิารกิจในเอเชียและแปซฟิิก ตวัเลขนีไ้มร่วมกองก�าลงัท่ีอยูใ่นสหรัฐฯ ท่ีให้การสนบัสนนุภมิูภาค

ข้อมลูจาก: “ดลุยภาพทางทหาร” สถาบนัยทุธศาสตร์ศกึษาระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2557 และกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ภมิูภาค สามารถก้าวพ้นจากการเป็นประเทศ
ด้อยพฒันา ขาดแคลนทรัพยากรท่ีจ�าเป็นและ
อยูต่�า่กวา่บรรทดัฐานของโลก ไปสูม่าตรฐาน
โลกและสูก่ารเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการ
ลงทนุอยา่งมหาศาลในระบบทางทะเลได้อยา่ง
ประสบความส�าเร็จ และมีอีกหลายประเทศท่ี
มุง่หน้าอยา่งมัน่คงไปตามเส้นทางนัน้ ซึง่ถือวา่
เป็นขา่วดีอยา่งแท้จริง

อยา่งไรก็ตาม ภาวะแวดล้อมท่ีเป็นในอยู่
ปัจจบุนัได้สร้างความท้าทายใหมต่อ่นโยบาย
ของสหรัฐฯ รวมทัง้ประเทศพนัธมิตร ประเทศ
ท่ีให้ความร่วมมือ และหนว่ยงานทางทะเล
ตา่ง ๆ ในชว่ง 40 ปีท่ีผา่นมา บทบาทของกอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกคือ
การเตมิเตม็ชอ่งวา่งทกุท่ีท่ีจ�าเป็นในกิจกรรม
ทางทะเลของเอเชียตะวนัออก ปัจจบุนั ชอ่ง
วา่งดงักลา่วแคบลงอยา่งมากและบางสว่นก็
หายไปโดยสิน้เชิง แม้จะมีความกงัวลน้อยลง
ในเร่ืองพืน้ท่ีท่ีไมมี่การควบคมุในอาณาเขต

ทางทะเล แตพื่น้ท่ีท่ีมีการอ้างสทิธิ (และ
ปกป้อง) อยา่งจริงจงัโดยประเทศมหาอ�านาจ
ท่ีนา่เช่ือถือมากมายหลายประเทศในเวลา
เดียวกนัจะน�ามาซึง่ข้อกงัวลใหม ่

สถานการณ์ปัจจบุนัในทะเลตะวนัออก
และทะเลเหลอืงอนัเป็นท่ีตัง้ของหมูเ่กาะท่ี
ไมมี่ผู้อยูอ่าศยัท่ีก�าลงัเป็นชนวนเหตขุองข้อ
พิพาทเก่ียวกบัดนิแดนในขณะนี ้เป็นสิง่ท่ีเน้น
ให้เหน็ถงึประเดน็ดงักลา่ว กองทพัเรือและ
หนว่ยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ท�างานร่วมกนัเพ่ือ
ชว่ยพฒันาขีดความสามารถของกองก�าลงั
ป้องกนัตนเองทางทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น
และกองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลโีดยเฉพาะ 
ในขณะเดียวกนั ระเบียบทางการเมืองหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ีสองในเอเชียตะวนัออกเฉียง
เหนือท่ีได้รับการสง่เสริมจากสหรัฐฯ ก็เอือ้
อ�านวยให้กองก�าลงัทหารเรือของกองทพัปลด
ปลอ่ยประชาชนสามารถสร้างความจ�าเป็น
ทางเสถียรภาพท่ีครอบคลมุในภมิูภาค เพ่ือ

ให้รัฐบาลจีนมุง่เน้นการลงทนุในระยะยาวกบั
หนว่ยงานทางทะเล การสง่เสริมดงักลา่วทัง้
สองประการก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมหาศาล
แก่ประเทศในเอเชียทัง้สามประเทศ 

การให้การสนบัสนนุหนว่ยงานทางทะเล
และหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
คือความส�าเร็จอีกประการหนึง่จากความ
พยายามในการสร้างศกัยภาพ ท่ีทา่เรือ 
โครงการตา่ง ๆ เชน่ โครงการรักษาความ
ปลอดภยัตู้สนิค้าท่ีเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2548 
และโครงการทา่เรือขนาดใหญ่ของกระทรวง
พลงังานท่ีเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2549 ยงัคงด�าเนิน
การอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือลดภยัคกุคามจากการ
ลกัลอบขนอาวธุท่ีมีอานภุาพท�าลายล้างสงู
ท่ีผิดกฎหมายในทา่เรือและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของ
ภมิูภาค ในเร่ืองกิจการทางทะเล การประชมุ
หนว่ยยามฝ่ังแปซฟิิกตอนเหนือ (เอน็พีซีจีเอฟ) 
ซึง่เป็นการชมุนมุประจ�าปีของหนว่ยยามฝ่ัง
จากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ จีน รัสเซีย
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และแคนาดาเพ่ือปรึกษาหารือ และฝึกซ้อม
แผนบนโต๊ะ ถือเป็นหนึง่ในการชมุนมุเชิงปฏิบตัิ
การท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสดุในขอบเขต
งานด้านนี ้โดยรวมแล้ว การปล้นสะดมทาง
น�า้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือไมไ่ด้เป็นข้อ
กงัวลท่ีส�าคญัอีกตอ่ไป และข้อตกลงวา่ด้วย
เร่ืองการปกป้องคุ้มครองการประมงในภมิูภาค
ก็ด�ารงอยูใ่นสถานะท่ีดี

อยา่งไรก็ตาม ขีดความสามารถเดียวกนัท่ี
ใช้ปกป้องทะเลเหลา่นีจ้ากภยัคกุคามท่ีเกิดจาก
พืน้ท่ีท่ีไมก่ารควบคมุก�าลงัถกูน�าไปใช้ในการ
เผชิญหน้าระหวา่งรัฐกบัรัฐ ในลกัษณะท่ีจะ
สร้างความสัน่คลอนตอ่เสถียรภาพของภมิูภาค
มากขึน้เร่ือย ๆ ด้วยเหตท่ีุข้อพิพาททางทะเล
และข้อพิพาทเก่ียวกบัดนิแดนระหวา่งประเทศ
ตา่ง ๆ ยงัคงด�าเนินอยูอ่ยา่งอยา่งตอ่เน่ืองและ
แนว่แนร่อบ ๆ ทะเลตะวนัออกและทะเลเหลอืง 
(อาทิ ข้อพิพาทระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัจีน ญ่ีปุ่ น
กบัเกาหลใีต้ ญ่ีปุ่ นกบัรัสเซีย เกาหลใีต้กบั
เกาหลเีหนือ เกาหลใีต้กบัจีน ยงัไมร่วมถงึการ
อ้างสทิธิของไต้หวนั และสถานะของไต้หวนั
เอง) ทรัพยากรเหลา่นีท่ี้เป็นประโยชน์อยา่ง
ย่ิงในการบริหารจดัการทางทะเลท่ีดียงักลาย
เป็นสาเหตขุองความกงัวลเม่ือมนัถกูน�าไปใช้
เพ่ือเปลีย่นแปลงสถานภาพปัจจบุนัท่ีเป็นอยู่
ระหวา่งเพ่ือนบ้านเพียงฝ่ายเดียว

ตวัอยา่งเชน่ หนว่ยยามฝ่ังของจีนได้รุกล�า้
เข้าไปในอาณาเขตทางทะเลของหมูเ่กาะเซน
กากกุวา่ 40 ครัง้ในชว่งคร่ึงแรกของปี พ.ศ. 
2557 โดยทกุครัง้จะแลน่เรืออยา่งอาจหาญ
ในระยะประชิดกบัหมูเ่กาะเหลา่นีท่ี้อยูภ่ายใต้
การดแูลของญ่ีปุ่ น การใช้หนว่ยยามฝ่ังหลาย
ตอ่หลายครัง้ของรัฐบาลจีนเพ่ือรุกคืบตามการ
อ้างสทิธิทางทะเล และสทิธิในอาณาเขตของ
ตนเองถือเป็นการบัน่ทอนความมัน่คงอยา่ง
อยา่งชดัเจน แตก็่ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีซบัซ้อนและนา่
จะคาดการณ์ได้อยูแ่ล้ว เน่ืองจากการกระท�า
ดงักลา่วเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านความมัน่คงชายฝ่ังโดยรวม
ในภมิูภาค ด้วยตรรกะเดียวกนันี ้แนน่อนวา่
ญ่ีปุ่ นจะต้องเร่ิมใช้ก�าลงัอ�านาจทางทะเลของ
ตนอยา่งแขง็กร้าวเพ่ือปกป้องอ�านาจของตนท่ี
ถกูท้าทาย

ข้อเทจ็จริงดงักลา่วท�าให้เราได้ข้อสรุปข้อ
ท่ีสองซึง่อาจเป็นข้อท่ีท้าทายย่ิงขึน้ไปอีก นัน่
คือ ขีดความสามารถท่ีเพียบพร้อมเตม็ท่ีท่ีขณะ
นีม้องเหน็ได้ทัว่ทัง้ภมิูภาค โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ตัง้แตแ่ปซฟิิกตอนเหนือไปจนถงึทะเลจีนใต้
นัน้ ถกูก�าหนดไว้ในสภาพแวดล้อมใหมท่าง
ทะเลของภมิูภาคท่ียงัไมไ่ด้ทดสอบ การปฏิบตัิ
การเพ่ือให้เกิดผลบงัคบัอยา่งรุนแรงฝ่ายเดียว
ไมว่า่จะถกูต้องชอบธรรมตามกฎหมายหรือไม่
ก็ตามจะเป็นการลดทอนอ�านาจในการเจรจา
ทางการทตูแบบดัง้เดมิในกรณีข้อพิพาททาง
ทะเลและข้อพิพาทเก่ียวกบัในภมิูภาครวมทัง้
อ�านาจในหลกันิตธิรรมในกรณีเหลา่นี ้แตดู่
เหมือนวา่เรามีการเผชิญหน้าในเชิงปฏิบตักิาร
ครัง้แล้วครัง้เลา่ ซึง่ท�าให้การเจรจาทางการทตู
เพ่ือแก้ไขวิกฤตการณ์และการหาโอกาสในการ
แสดงวิธีแก้ปัญหาเชิงปฏิบตักิารโดยไมท่�าให้
สถานการณ์บานปลายในเร่ืองการเปลีย่นแปลง
สถานภาพปัจจบุนัแตเ่พียงฝ่ายเดียวนัน้เป็นไป
ได้ยากย่ิงขึน้

แต่ความแข็งแกร่งท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ นี ้
บดบงัความอ่อนแอของภมิูภาคและ
โครงสร้างพืน้ฐานทางการเมืองและกฎหมาย
ท่ียงัไม่ได้รับการทดสอบในแง่การตอบสนอง
ต่อการเผชิญหน้าเชิงปฏิบตัิการในระดบัปาน
กลาง ตวัอย่างเช่น ฟิลิปปินส์และจีนซึง่แม้
จะมีการอ้างสิทธิทบัซ้อนกนัในทะเลจีนใต้
มาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่มีข้อตกลงเก่ียว
กบัสถานการณ์ในทะเลหรือข้อตกลงท่ีเป็น
มาตรฐานในเร่ืองวิธีการปฏิบตัิในกรณีท่ีมี
การเผชิญหน้ากนัโดยไม่ได้ตัง้ใจในน่านน�า้ท่ี
เป็นต้นเหตขุองข้อพิพาท สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่สนบัสนนุ
ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบตัิของภาคีไม่มี
กลไกเชิงสถาบนัในการยบัยัง้คู่กรณีโดยทนัที 
สหรัฐฯ และผู้ เล่นอ่ืน ๆ นอกภมิูภาคท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียมกัจะเกิดความไม่แน่ใจว่าควรจะ
ตอบสนองอย่างไรจึงจะไม่เป็นการเพ่ิมความ
ตงึเครียดหรือลดความส�าคญัของข้อกงัวล
อนัชอบธรรมเก่ียวกบัความมัน่คงของเส้น
ทางเดินเรือและหลกันิติธรรม 

ในสถานการณ์ท่ีเป็นอยูนี่ซ้ึง่กองก�าลงั
ทางทะเลตา่ง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถเพ่ิมขึน้
เร่ือย ๆ ถกูจดัวางลงในโครงสร้างทางทะเล
ท่ีสร้างขึน้ใหมใ่นภมิูภาคและมีความเปราะ
บางในหลายพืน้ท่ี เป็นสิง่ท่ีตรงข้ามกบัพืน้
ฐานของผลประโยชน์ทางทะเลของสหรัฐฯ 
การเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เน่ืองดงักลา่วเกิด
ขึน้ในทะเลจีนใต้รวมทัง้ทะเลตะวนัออกและ
ทะเลเหลอืง และสถานการณ์เดียวกนันีอ้าจเกิด
ขึน้ในมหาสมทุรอินเดียอีกด้วย ในแงนี่ ้สภาพ

ปัจจบุนัของทะเลแหง่เอเชียก็ยงัไมมี่บทสรุปท่ี
แนน่อน จะมีก็แตเ่ค้าลางแหง่ความหวงัท่ีมา
พร้อมกบัสถานการณ์โดยรวมท่ีดีขึน้

ภารกิจท่ียงักระท�าไมส่�าเร็จเก่ียวกบัทะเล
แหง่เอเชียท่ีเตบิโตอยา่งแท้จริงท�าให้เกิดข้อ
สงสยัอยา่งย่ิงกบันโยบายของสหรัฐฯ รวมทัง้
พนัธมิตรและแนวร่วมตา่ง ๆ ตามนโยบาย
ระดบัพืน้ฐานท่ีสดุและกว้างท่ีสดุนัน้ กฎเกณฑ์
ทางทะเลท่ีสหรัฐฯ ใช้มานานหลายทศวรรษไม่
ได้ก�าหนดไว้อยา่งมัน่คงในเอเชียอยา่งท่ีต้อง
กระท�าเพ่ือรักษาเสถียรภาพ อนสุญัญาแหง่
สหประชาชาตวิา่ด้วยเร่ืองกฎหมายทางทะเล
สว่นใหญ่จะปกป้องเสรีภาพในการเดนิเรือของ
ทกุประเทศในเร่ืองผลประโยชน์ทางด้านความ
มัน่คงตามเขตอ�านาจชายฝ่ังตา่ง ๆ การรักษา
กฎเกณฑ์นีเ้ป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับสหรัฐฯ และ
ทกุประเทศท่ีใช้สทิธิและแสวงประโยชน์จาก
ความคลอ่งตวัทางทะเล โดยจะต้องด�าเนินการ
บางอยา่งเพ่ือค�า้จนุกฎเกณฑ์ดงักลา่วท่ีก�าหนด
ไว้ส�าหรับเอเชียในอนาคต นอกจากนี ้นโยบาย
ตา่งประเทศ และนโยบายทางด้านกลาโหม
ของอเมริกาคอ่นข้างท่ีจะอนมุานวา่ตลาดเปิด
แบบบรูณาการและรัฐบาลท่ีตอบสนองความ
ต้องการโดยรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน
คือหลกัประกนัท่ีดีท่ีสดุในการป้องกนัการเกิด
สงครามแหง่อ�านาจครัง้ใหญ่ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนซึง่เป็นประเทศท่ี
แสดงออกถงึลกัษณะเฉพาะเหลา่นีอ้าจจะค้าน
กบัสมมตฐิานพืน้ฐานดงักลา่ว ประชาชนใน
พืน้ท่ีทะเลใหมแ่หง่เอเชียก็ไมค่วรเป็นพนัธมิตร
อยา่งงา่ยดายกบักองทพัเรือตา่งประเทศใด ๆ 
ในทะเลแหง่เอเชียท่ีมีขีดความสามารถและ
พลกุพลา่นมากขึน้นัน้ พนัธมิตรทกุฝ่ายจะต้อง
ท�างานร่วมกนั 

ไมว่า่การต่ืนตวัทางทะเลของเอเชียใน
ชว่งสี่ทศวรรษท่ีผา่นมาจะแสดงให้เหน็ถงึการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ในกิจการระหวา่ง
ประเทศหรือไมก็่ตาม สิง่หนึง่ท่ีปราศจาก
ข้อสงสยัคือเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
ถาวร อาณาเขตทางทะเลใหมท่ี่แข็งแกร่งของ
เอเชียคือข้อเทจ็จริงท่ียืนยนัถงึชีวิตท่ีทนัสมยั
และความส�าเร็จโดยรวมของภมิูภาคและ
สหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม สหรัฐฯ ประเทศ
พนัธมิตรและประเทศท่ีให้ความร่วมมือและ
หนว่ยงานทางทะเลตา่ง ๆ ตา่งต้องท�างาน
อยา่งล�าบากในการจดัการกบัผลลพัธ์ท่ีเป็น
เหตเุป็นผล  o
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7
1 มกราคม พ.ศ. 2490
กองบญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกได้รับการจดัตัง้ขึน้ โดยมีศนูย์บญัชาการอยูท่ี่ มากาลา
ปา เครเตอร์ อา่วเพิร์ล ฮาเบอร์ รัฐฮาวาย นอกจากนีย้งัมีการจดัตัง้กองบญัชาการ
ตะวนัออกไกลและกองบญัชาการอลาสก้าขึน้อีกด้วย พืน้ท่ีรับผิดชอบของกอง
บญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกแตเ่ดมิประกอบด้วยประเทศอธิปไตยกวา่ 10 ประเทศและ
ดนิแดนในอาณานิคมอีกหลายแหง่ ผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการภาคพืน้
แปซฟิิกยงัด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกอีกด้วย

1 มถุินายน พ.ศ. 2492
โรงพยาบาลกองทพัเรือเออีถกูปิดลง โรงพยาบาลแหง่นีส้ร้างขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2485 เพ่ือดแูลรักษาผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
อาคารของโรงพยาบาลได้กลายเป็นศนูย์บญัชาการร่วมของกองก�าลงั
ผสมนาวิกโยธินสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก จากนัน้จงึก�าหนดให้เป็นท่ีตัง้
ของกองก�าลงันาวิกโยธินสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกและกองบญัชาการ
ภาคพืน้แปซฟิิกในภายหลงั
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ภาพถ่ายทางอากาศของฐานทพั
เรือด�าน�า้ทีอ่่าวเพร์ิลฮาร์เบอร์
เมือ่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2484

ดร.โมฮนั มาลกิ 
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แนวโนม้
เชิงกลยทุธ์
เจด็ประการในอนิโดเอเชีย

แปซิฟิก

ล�าดบัเหตุการณ์ของกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซิฟิก

เมือ่จนีและอนิเดยีเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ภูมภิาคต้องเผชิญ
กบัความท้าทาย โอกาส และความไม่แน่นอนในรูปแบบใหม่

ในต้นศตวรรษท่ี 21 อินโดเอเชียแปซฟิิกยืนอยูบ่นทางแยก 
เน่ืองจากภมิูภาคนีเ้ป็นท่ีตัง้ของประเทศมหาอ�านาจหลายรายท่ี
ก�าลงัเตบิโต ก�าลงัมีการพฒันาอตุสาหกรรมและก�าลงัแก่งแยง่
แขง่ขนักนั รวมทัง้บางประเทศท่ีมีความเปราะบาง ภมิูภาคนีเ้ป็น
ท่ีบรรจบกนัของภมิูรัฐศาสตร์และภมิูเศรษฐศาสตร์ และเป็นจดุ
บรรจบและผสมผสานระหวา่งประเดน็ความมัน่คงในลกัษณะเดมิ
และประเดน็ความมัน่คงข้ามชาตใินรูปแบบใหม ่ภมิูภาคนีย้งัยืนอยู ่
ณ จดุเร่ิมต้นของการเปลี่ยนแปลง ทัง้สิง่ท่ีทราบและไมท่ราบเกิด
การพลกิผนัอยา่งตอ่เน่ือง ไมว่า่จะเป็นความท้าทาย โอกาสและ
ความไมแ่นน่อนตา่ง ๆ มากมาย 

ความพยายามใน “การปรับดลุภาพ” ของสหรัฐฯ ในอินโด
เอเชียแปซฟิิกตามการบริหารงานของนายบารัก โอบามา มีอิทธิพล

มาจากการเปลี่ยนแปลงความสมดลุทางภมิูรัฐศาสตร์อยา่งรวดเร็ว 
หวัใจส�าคญัของสมดลุเหลา่นีคื้อการผลดัเปลี่ยนอ�านาจ โดยจดุ
ศนูย์ดลุย์ของภมิูภาคก�าลงัโยกย้ายไปทางยกัษ์ใหญ่ของเอเชีย
อยา่งจีนและอินเดีย ซึง่จะมีผลส�าคญัตอ่การรักษาสมดลุของ
อ�านาจในภมิูภาค เครือขา่ยพนัธมิตร สถาบนัระหวา่งประเทศและ
น�ามาซึง่ระเบียบแบบแผนใหมข่องโลกในชว่งต้นศตวรรษท่ี 21 

อยา่งไรก็ตาม จีนคือสว่นส�าคญัท่ีสดุของภาวะอนัซบัซ้อนทาง
ภมิูรัฐศาสตร์นี ้

บทความนีจ้ะกลา่วถงึแนวโน้มเชิงกลยทุธ์ท่ีส�าคญัเจ็ดประการ 
ซึง่แตล่ะประการจะชีใ้ห้เหน็ถงึความท้าทายและโอกาส ตลอดจน
การศกึษาผลกระทบจากการเตบิโตของจีนในสภาพแวดล้อมทาง
ภมิูรัฐศาสตร์ของอินโดเอเชียแปซฟิิก

รานา ลีนน์ เคนเนดี นกัประวตัศิาสตร์กองบญัชาการ

นบัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2490 กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก
ได้ด�ารงสถานะอนัยัง่ยืนมาโดยตลอดในอินโดเอเชียแปซฟิิก และด�าเนินกลยทุธ์ท่ี
สอดคล้องส�าหรับพนัธมิตรและแนวร่วมของสหรัฐฯ ล�าดบัเหตกุารณ์ตอ่ไปนีบ้ง่บอกเร่ือง
ราวการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงภมิูทศัน์ทางด้านความมัน่คงของภมิูภาคของกอง
บญัชาการพลรบรวมสหรัฐฯ ซึง่เป็นความมุง่มัน่อนัยาวนานกวา่คร่ึงศตวรรษ เหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ตามล�าดบัแสดงให้เหน็ถงึวิธีการสร้าง และกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐฯ 
กบัประเทศตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ความสมัพนัธ์ดงั
กลา่วไมไ่ด้เกิดจากการจดัการความขดัแย้ง และการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัเิทา่นัน้ แตย่งั
เป็นผลมาจากการฝึกทหารร่วมกนั การเป็นพนัธมิตรและความร่วมมือ

องค์การบริหารจดหมายเหตแุละบนัทกึแหง่ชาตสิหรัฐฯ
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25 มถุินายน พ.ศ. 2493 
สงครามเกาหลเีร่ิมต้นขึน้ กองก�าลงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลซีึง่เป็นคอมมิวนิสต์ทางตอนเหนือได้บกุยดึ
สาธารณรัฐเกาหลซีึง่อยูท่างตอนใต้ กองก�าลงัสหรัฐฯ ภายใต้
สงักดัของกองบญัชาการตะวนัออกไกลเข้าตอบสนองสถานการณ์
ขัน้ต้น จากนัน้จงึมอบหมายภารกิจให้กบักองบญัชาการ
สหประชาชาตท่ีิจดัตัง้ขึน้ใหมเ่ม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 

27 กนัยายน พ.ศ. 2493 
คณะท่ีปรึกษาให้ความชว่ยเหลือ
ทางการทหารแหง่สหรัฐฯ เดนิทางไป
ถงึเวียดนามเพ่ือคดักรองค�าร้องขอ
ความชว่ยเหลือของกองทพัฝร่ังเศส 
ให้ค�าปรึกษาทางด้านกลยทุธ์และฝึก
ทหารของเวียดนาม

30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2494 
ฟิลปิปินส์และสหรัฐฯ ร่วม
ลงนามในสนธิสญัญาการ
ป้องกนัร่วมกนัโดยเหน็พ้องท่ีจะ
สนบัสนนุซึง่กนัและกนั หากถกู
โจมตีจากก�าลงัอ�านาจภายนอก

1 กนัยายน พ.ศ. 2494 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
สหรัฐฯ ร่วมลงนามในสนธิ
สญัญาความมัน่คงแหง่
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือรักษาความ
มัน่คงในพืน้ท่ีมหาสมทุรแปซฟิิก 

27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2496 
ผู้น�ากองก�าลงัพนัธมิตรแหง่
สหประชาชาต ิและกองก�าลงั
เกาหลีเหนือร่วมลงนามใน
ข้อตกลงการสงบศกึเกาหลีท่ี
เมืองพนัมนุจอม

มกราคม พ.ศ. 2498 
สหรัฐฯ จดัสง่ความชว่ยเหลือ
โดยตรงไปยงัเมืองไซง่อ่น 
เวียดนามใต้ สหรัฐฯ  เสนอ
ท่ีจะท�าการฝึกกองก�าลงั
กองทพัเวียดนามใต้ 

1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2498  
มีการจดัตัง้กองบญัชาการป้องกนั
สหรัฐฯ และไต้หวนัเพ่ือสนบัสนนุ
การวางแผนในด้านการป้องกนั
ไต้หวนัและหมูเ่กาะเปสคาโดเรสท่ี
อยูใ่กล้เคียง 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 
สาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ 
ร่วมลงนามในสนธิสญัญาการ
ป้องกนัร่วมกนัเพ่ือเสริมสร้าง
ความพยายามในการป้องกนั
และการรักษาความมัน่คง
ร่วมกนั

8 กนัยายน พ.ศ. 2497 
ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน 
ฟิลปิปินส์ ไทย สหราชอาณาจกัรและสหรัฐฯ ร่วม
ลงนามในสนธิสญัญาการป้องกนัร่วมกนั สนธิ
สญัญานีก้ลายเป็นรากฐานขององค์การสนธิ
สญัญาป้องกนัภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี
จดัท�าขึน้หลงัจากนัน้ในเดือนเดียวกนั

9 เมษายน พ.ศ. 2494 
กองบญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกขยายพืน้ท่ีรับผิดชอบโดยรวม
ไปถงึหมูเ่กาะภเูขาไฟมาเรียนาส์และโบนิน ซึง่แตเ่ดมิอยูภ่าย
ใต้ความรับผิดชอบกองบญัชาการตะวนัออกไกล ภายหลงั
คณะเสนาธิการทหารร่วมได้มอบหมายให้กองบญัชาการ
ภาคพืน้แปซฟิิกดแูลรับผิดชอบพืน้ท่ีฟิลปิปินส์ หมูเ่กาะ  
เปสคาโดเรสและไต้หวนัแทนกองบญัชาการตะวนัออกไกล 
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คนงานสองคนน่ังพกัผ่อน
ทาบทบัเส้นขอบฟ้าในย่าน
การเงนิหลูเจยีซุยทีเ่มอืง
เซ่ียงไฮ้ ประเทศจนี พืน้ที่
เศรษฐกจิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั
สองของโลกแห่งนีม้แีต่จะ
เตบิโตอย่างต่อเน่ือง
เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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18 APD FORUM

อ�านาจของยโุรปท่ีก�าลงัเส่ือมถอยกบัอ�านาจของเอเชียท่ีก�าลงัเพิ่มข้ึน

นขณะท่ีอ�านาจของยโุรปก�าลงัเสื่อมถอย แตเ่อเชียกลบั
เป็นท่ีตัง้ของมหาอ�านาจตา่ง ๆ ท่ีเตบิโตขึน้อยา่งตอ่
เน่ืองอยา่งจีน อินเดียและญ่ีปุ่ น รวมทัง้ความออ่นแอ

และเปราะบางของบางประเทศ ข้อกงัวลเชิงกลยทุธ์ตา่ง ๆ 
ปรากฏมากขึน้เร่ือย ๆ เม่ือความทะเยอทะยาน อ�านาจและ
การครอบง�าของจีนท่ีเพ่ิมขึน้ นัน้ขดักบัผลประโยชน์ของ
ชาตมิหาอ�านาจอ่ืน ๆ การจดัระเบียบระหวา่งประเทศหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ีสองขึน้อยูก่บัปัจจยัสามประการคือ พนัธมิตร
ของสหรัฐฯ อิทธิพลและการเข้าถงึอาณาเขตทางทะเลโดยไร้
คูแ่ขง่ของอเมริกา และการรักษาดลุแหง่อ�านาจท่ีมัน่คงและ
ไมถ่กูรบกวน อ�านาจและเจตนารมณ์ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ของจีน
สร้างความท้าทายตอ่ทกุสิง่ท่ีกลา่วข้างต้น จีนเป็นผู้ ท่ีได้รับผล
ประโยชน์จากการจดัระเบียบระหวา่งประเทศหลงัสงครามโลก
ครัง้ท่ีสองมากท่ีสดุ และมองวา่ความส�าคญัของสหรัฐฯ นัน้ไม่
ได้เอือ้ประโยชน์ให้กบัตนอีกตอ่ไป ดงัท่ีเจ้าหน้าท่ีอาวโุสนาย
หนึง่ของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนกลา่ววา่ “สถานะของ
อเมริกาจะจ�ากดัการเติบโต และการเลือกใช้นโยบายของจีน
ในอนาคต” ดงันัน้จงึไมน่า่แปลกใจท่ีรัฐบาลจีนจะตัง้ฉายาให้
กบัพนัธมิตรของสหรัฐฯ วา่ “อนสุรณ์แหง่สงครามเยน็” ท่ีจะ
ต้องท�าการรือ้ถอน เพ่ือให้เกิด “ความสมดลุแหง่อ�านาจตาม
ธรรมชาตใินภมิูภาค” (ซึง่ก็คือ ระเบียบของภมิูภาคตามล�าดบั
ชัน้ของอ�านาจ ท่ีมีจีนเป็นศนูย์กลางดงัท่ีปรากฎในยคุก่อนสมยั
ใหมข่องเอเชีย) กลยทุธ์ของจีนในเอเชียมีเป้าหมายท่ีจะท�าลาย
ความนา่เช่ือถือของสหรัฐฯ ในฐานะท่ียดึเหน่ียวทางด้านความ
มัน่คงหรือผู้ รับประกนัความมัน่คงของภมิูภาค 

ความส�าเร็จของจีนจะสง่ผลกระทบตอ่โลกอยา่งมหาศาล 
หากจีนสามารถด�ารงการเตบิโตของตนได้อยา่งยัง่ยืน การ
ลงทนุด้านผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ การทหาร และการ
วิจยัและการพฒันาของจีนอาจจะมีระดบัท่ีทดัเทียมหรือแซง
หน้าสหรัฐฯ แม้ไมใ่ชใ่นแงค่ณุภาพแตก็่ในแงป่ริมาณ จีนมี
ศกัยภาพท่ีจะเป็นคูแ่ขง่ท่ีทดัเทียมท่ีมีความแข็งแกร่งกวา่อดีต
สหภาพโซเวียตมากนกั การเป็นท่ีสองรองจากมหาอ�านาจ
อ่ืน ๆ นัน้ไมใ่ชธ่รรมชาตขิองจีน ซึง่รัฐบาลรัสเซียได้เรียน

รู้จากประสบการณ์ท่ีย�่าแยใ่นชว่งทศวรรษท่ี 1960 (พ.ศ. 
2503-2512) อ�านาจคือการขยายอ�านาจโดยธรรมชาต ิหลงั
วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2551 จีนได้เปลี่ยนนโยบาย
จาก “ซุม่เงียบรอโอกาส” เป็น “คว้าโอกาส โดยเป็นผู้น�าและ
แสดงขีดความสามารถในการสร้างทางเลือกส�าหรับผู้ อ่ืนเพ่ือ
สนบัสนนุนโยบายของจีน” 

ชาตมิหาอ�านาจใหมมี่แนวโน้มท่ีจะเป็นผู้ชอบความเสี่ยง 
ขาดความมัน่ใจและมีความหวาดระแวงเป็นอยา่งย่ิง ประเทศ
เหลา่นีจ้ะพยายามแสดงอ�านาจให้ผู้ อ่ืนรับรู้และคอยทดสอบ
ความขลงัของชาตมิหาอ�านาจเดมิท่ีเป็นท่ียอมรับแล้ว จีนมี
พฤตกิรรมเชน่เดียวกบัท่ีชาตมิหาอ�านาจใหมอ่ื่น ๆ เคยกระท�า
ในอดีต เชน่ การวางมาตรฐานและจดุยืนของตนเอง การ
ก�าหนดขอบเขตใหมบ่นพืน้ดนิ พืน้น�า้และในอากาศ และ
พยายามขยายพรมแดนและอาณาเขตทางทะเลของตนรวมทัง้
สร้างกฎเกณฑ์และบีบบงัคบัให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติาม 

แตก่ระนัน้จีนก็ไมไ่ด้เตบิโตขึน้โดยล�าพงั อินเดียก็ก�าลงั
เตบิโตขึน้ด้วยเชน่กนั สว่นญ่ีปุ่ นซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของ
นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะ นัน้มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เป็น “ประเทศธรรมดาทัว่ไป” ในขณะเดียวกนั รัสเซียก�าลงัใช้
ประโยชน์จากแหลง่ทรัพยากรพลงังานอนักว้างใหญ่ของตน
เพ่ือจะกลบัมาผงาดอีกครัง้บนเวทีโลก ชาตมิหาอ�านาจท่ีก�าลงั
เตบิโตเหลา่นีก้�าลงัยืนอยูต่รงจดุท่ีเยอรมนี ฝร่ังเศส องักฤษและ
อิตาลีเคยยืนมาก่อนในชว่งต้นศตวรรษท่ี 20 ประเทศเหลา่นี ้
ก�าลงัส�ารวจไปทัว่โลกเพ่ือค้นหาตลาด ทรัพยากรและฐาน แยง่
ชิงอ�านาจและอิทธิพล แขง่ขนัและใช้เลห์่เหลี่ยมเพ่ือเอาชนะกนั
ในสว่นตา่ง ๆ ของโลก นอกจากนี ้ประเทศท่ีด้อยอ�านาจและ
ประเทศอ�านาจปานกลาง ก็ได้วางแผนกลยทุธ์เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเชน่เดียวกนั ท�าให้ภมิูภาคนีมี้สภาพแวดล้อมทาง
ภมิูรัฐศาสตร์ท่ีแสนจะแออดั 

ภมิูรัฐศาสตร์รูปแบบใหมข่องภมิูภาคหมายความวา่ แตล่ะ
ประเทศมีศกัยภาพท่ีจะท�าลาย “สถานะ” ของจีนในศตวรรษ
นีห้ากจีนมีความทะเยอทะยานมากเกินไป การแขง่ขนัทาง
อ�านาจท่ีส�าคญัคือระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา แตใ่นขอบเขต

ใ

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2500   
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ยกเลกิกองบญัชาการตะวนัออกไกล และโอนพืน้ท่ีรับผิด
ชอบอนัได้แก่ ญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ และคาบสมทุรเกาหลไีปให้กบัผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการภาค
พืน้แปซฟิิก ได้มีการจดัตัง้หนว่ยบญัชาการกองก�าลงัสหรัฐฯ ประจ�าเกาหลแีละหนว่ยบญัชาการกอง
ก�าลงัสหรัฐฯ ประจ�าญ่ีปุ่ นเพ่ือเป็นหนว่ยบญัชาการรองภายใต้การดแูลของผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กอง
บญัชาการภาคพืน้แปซฟิิก นอกจากนีย้งัมีการจดัตัง้หนว่ยกองทพับกสหรัฐฯ และหนว่ยกองทพัอากาศ
สหรัฐฯ ขึน้ในรัฐฮาวายเพ่ือเป็นหนว่ยบญัชาก�าลงัรบในสงักดักองบญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกอีกด้วย
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ตุลาคม พ.ศ. 2500 
ผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการภาคพืน้
แปซฟิิก ย้ายศนูย์บญัชาการจากมากาลาปา
ท่ีอา่วเพิร์ล ฮาเบอร์ ไปยงัอาคารท่ีเคยเป็นโรง
พยาบาลกองทพัเรือเออีท่ีคา่ยสมิธ โดยใช้พืน้ท่ี
ส�านกังานร่วมกนักบักองก�าลงัผสมนาวิกโยธิน
สหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก 

13 มกราคม พ.ศ. 2501 
มีการก�าหนดต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองเรือ
สหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก โดยให้เป็นหนว่ยบญัชา
ก�าลงัรบแยกออกมาตา่งหาก ผู้บญัชาการสงูสดุ
แหง่กองบญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกจงึไมต้่อง
ด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาค
พืน้แปซฟิิกควบคูก่นัอีกตอ่ไป

พ.ศ. 2504  
สาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ ได้ก�าหนดการฝึกร่วมจ�าลองยทุธ์ภาค
สนามประจ�าปีภายใต้รหสั “โฟลอีเกิล้” เพ่ือแสดงความมุง่มัน่ของกอง
ทพัของประเทศทัง้สองในการยบัยัง้สงครามในคาบสมทุรเกาหลี การ
ฝึกโฟลอีเกิล้ในปี พ.ศ. 2544 มีการฝึกเก่ียวกบัการรับทหารใหม ่การพกั
รอ การเคลื่อนก�าลงัไปข้างหน้า และการผนกึก�าลงัรวมอยูด้่วย แตใ่นปี 
พ.ศ. 2551 การฝึกในสว่นดงักลา่วได้ใช้ช่ือวา่ “คีย์ รีซล์ัฟ” 

19 มกราคม พ.ศ. 2503 
ญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ ร่วมลงนามใน
สนธิสญัญาความร่วมมือและ
ความมัน่คงร่วมกนัโดยเหน็พ้องท่ี
จะร่วมรักษาและพฒันาศกัยภาพ
ของทัง้สองฝ่ายเพ่ือตอ่ต้านการ
โจมตีด้วยอาวธุ 

8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2505  
มีการจดัตัง้หนว่ยบญัชาการให้ความชว่ยเหลอื
ทางการทหารของสหรัฐฯ แก่เวียดนามขึน้เพ่ือให้เป็น
หนว่ยบญัชาการรองของผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กอง
บญัชาการภาคพืน้แปซฟิิก โดยหนว่ยบญัชาการดงั
กลา่วจะน�าค�าแนะน�าของสหรัฐฯ และการสนบัสนนุ
โครงการตา่ง ๆ ไปขยายผลกบักองทพัเวียดนามใต้ 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2505  
มีการจดัตัง้หนว่ยบญัชาการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการทหารของสหรัฐฯ แก่
ประเทศไทยขึน้เพ่ือให้เป็นหนว่ยบญัชาการ
รองของผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการ
ภาคพืน้แปซฟิิก โดยให้ค�าแนะน�าและการ
สนบัสนนุโครงการตา่ง ๆ แก่กองทพัไทย 

16 มกราคม 
พ.ศ. 2507  
สาธารณรัฐประชาชน
จีนท�าการทดสอบอาวธุ
นิวเคลียร์ครัง้แรก
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‘ความไม่สะดวกทางภมิูรัฐศาสตร์’ ของจีน: 
ความขดัแยง้เก่ียวกบัดินแดน และแนวคิดท่ีวา่ 
‘จีนเป็นศนูยก์ลางของทุกส่ิง’ 

วามขดัแย้งท่ียงัแก้ไมต่กเก่ียวกบัดินแดนและอาณาเขตทาง
ทะเลกบัประเทศเพ่ือนบ้านและแนวคดิท่ีวา่จีนเป็นศนูย์กลาง

ของทกุสิง่ท�าให้จีนเสียเปรียบและสหรัฐฯ ได้เปรียบ จีนสร้างความกงัวลให้
กบับรรดาประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคอนัเน่ืองมาจากขนาด ประวตัศิาสตร์ 
ความใกล้ชิด อ�านาจท่ีมีศกัยภาพ ท่ีส�าคญัย่ิงกวา่นัน้คือความทรงจ�าเก่ียว
กบัลทัธิท่ีจีนเป็นศนูย์กลางของทกุสิง่ และระบบรัฐบรรณาการนัน้ยงัไม่
จางหายไป 

ในอดีต ไมเ่คยมีชว่งเวลาใดท่ีจีนจะอยูร่่วมกนักบัชาตมิหาอ�านาจอ่ืน
ท่ีมีสถานะใกล้เคียงกนัหรือด้อยกวา่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกนั นโยบายไม่
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืนของรัฐบาลจีนไมไ่ด้หมายความ
วา่จีนจะไมต้่องการความเคารพจากประเทศอ่ืน ๆ ความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีก�าลงัเตบิโตระหวา่งจีนกบัประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียได้สร้าง
ความรู้สกึของการพึง่พาและความสิน้หวงั 

แม้ประเทศเพ่ือนบ้านของจีน จะไมไ่ด้ตอ่ต้านอ�านาจและความเจริญ
รุ่งเรืองของจีน แตป่ระเทศเหลา่นีก็้ไมไ่ด้ยินดีกบัการสญูเสียจดุยืนท่ีเทา่
เทียมกนัและความเป็นเอกราชเชิงกลยทุธ์ในการก�าหนดนโยบายตา่ง
ประเทศ ทัง้การเป็นปรปักษ์และการออ่นข้อไมไ่ด้ถกูมองวา่เป็นทางเลือก
ด้านนโยบายท่ีชาญฉลาดเก่ียวกบัจีน เม่ือจีนคดิวา่ตนเป็นศนูย์กลางของ
ทกุสิง่ในภมิูรัฐศาสตร์ของเอเชีย “การป้องกนัความเสี่ยง” หรือ “การถ่วง
ดลุ” แบบดัง้เดมิกบัจีนจงึกลายเป็นตวัเลือกท่ีเป็นท่ีต้องการมากท่ีสดุโดย
ไมต้่องละทิง้ผลประโยชน์อนัมากมายในการเก่ียวข้องจีน 

หากไมน่บับางประเทศท่ีเป็นสว่นน้อยแล้ว (โดยเฉพาะปากีสถาน) 
ประเทศในเอเชียสว่นใหญ่ (รวมทัง้เกาหลีเหนือ) ไมมี่ความต้องการหรือ
มีความต้องการเพียงน้อยนิดท่ีจะให้เอเชียตกอยูภ่ายใต้การน�าของจีน
หรือภายใต้อิทธิพลของจีน แตป่ระเทศตา่ง ๆ เหลา่นีพ้ยายามรักษาความ
เป็นพนัธมิตรด้านความมัน่คงท่ีมีอยู ่และด�าเนินกลยทุธ์ทางการทตูท่ี
เช่ียวชาญและการป้องกนัความเสี่ยงท่ีท�าให้ตนมีเสรีภาพในการปฏิบตัิ
มากขึน้ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสนบัสนนุประเทศมหาอ�านาจอยา่งเปิด
เผยไปพร้อม ๆ กนั ด้วยเหตนีุป้ระเทศ ในเอเชียปัจจบุนัจงึทุม่งบประมาณ
ทางด้านการทหารมากกวา่ในยโุรป ในฐานะชาตมิหาอ�านาจท่ีอยูห่า่งไกล 

ค

ทางทะเลและภาคพืน้ทวีปแล้วมนัเป็นการแขง่ขนัระหวา่ง
จีนกบัญ่ีปุ่ น และระหวา่งจีนกบัอินเดียตามล�าดบั หาก
กองทพัเรือของจีนมุง่หน้าไปทางใต้สูม่หาสมทุรอินเดีย 
กองทพัเรือของอินเดียก็มุง่หน้าไปทางตะวนัออกสู่
มหาสมทุรแปซฟิิก การสร้างความสมัพนัธ์ทางกลาโหม
ระหวา่งอินเดียกบัญ่ีปุ่ นจะเป็นความท้าทายท่ีส�าคญั
ส�าหรับจีน และจะท�าให้การแขง่ขนัเชิงกลยทุธ์ระหวา่ง
รัฐบาลจีนกบัรัฐบาลญ่ีปุ่ นและรัฐบาลอินเดีย ทวีความ
รุนแรงขึน้ พดูงา่ย ๆ คือ อินโดเอเชียแปซฟิิกในชว่งต้น
ศตวรรษท่ี 21 มีความคล้ายคลงึกบัยโุรปในชว่งปลาย
ศตวรรษท่ี 19 และต้นศตวรรษท่ี 20 มากกวา่ยโุรปใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีกลายเป็นชาตมิหาอ�านาจเก่าท่ีอ�านาจ
ก�าลงัถดถอย

จิน๋ซีฮ่องเต้ซ่ึงเป็นจกัรพรรดอิงค์แรกทีผ่นวกดนิแดนจนีเข้าไว้ด้วย
กนัภายใต้ราชวงศ์เดยีวโดยปกครองในช่วง 221 ถงึ 210 ปีก่อนคริสต์
กาล พระองค์ทรงสร้างส่วนแรกของก�าแพงเมอืงจนี และสร้างรูป
ป้ันดนิเผากองทพัทหารโบราณซ่ึงมขีนาดเท่าคนจริงทีม่กีารค้นพบ
ทีเ่มอืงซีอานในช่วงไม่กีท่ศวรรษทีผ่่านมา โบราณวตัถุมากมายขณะ
นีก้�าลงัถูกน�าแสดงตามพพิธิภณัฑ์ต่าง ๆ เป็นส่ิงย�า้เตอืนผู้เข้าชมให้
ระลกึถงึอ�านาจและโอกาสทีจ่ะเส่ือมอ�านาจของจกัรวรรดิ
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8 มนีาคม พ.ศ. 2508  
สหรัฐฯ จดัสง่นาวิกโยธินจ�านวน 
3,500 นายไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน
เวียดนามใต้ เพ่ือปกป้องฐานทพั
อากาศจากการก่อความไมส่งบ 
ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ โดยกองก�าลงั
เวียดนามเหนือ  

1 มกราคม พ.ศ. 2515   
ผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการ
ภาคพืน้แปซฟิิกขยายพืน้ท่ีรับผิดชอบ
โดยรวมไปถงึอฟักานิสถาน อินเดีย 
ปากีสถาน พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของ
มหาสมทุรอินเดีย หมูเ่กาะอะลเูชียน
และบางสว่นของมหาสมทุรอาร์กตกิ

พ.ศ. 2514   
การฝึกริมออฟเดอะแปซฟิิก (ริมแพค) ได้ถกูจดัขึน้เป็นครัง้แรก การฝึกนีเ้ป็นการ
ฝึกทางทะเลระดบันานาชาตท่ีิตอ่มาได้จดัขึน้ทกุ ๆ สองปี ปัจจบุนัมีผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี โคลมัเบีย ฝร่ังเศส อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 
มาเลเซีย เมก็ซโิก  เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ เปรู  ฟิลปิปินส์ สาธารณรัฐ
เกาหลี ไทย ตองกาและสหราชอาณาจกัร สว่นอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชน
จีนเข้าร่วมเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2557

7 สิงหาคม พ.ศ. 2514    
ออสเตรเลยี ฟิจิ นาอรูู นิวซีแลนด์ ซามวัและตองกา ได้จดัการประชมุ
เพ่ือหารือในกลุม่ประเทศในภมิูภาคแปซฟิิกใต้ ซึง่ตอ่มาเวทีหารือดงั
กลา่วได้ขยายตวักลายเป็นกรอบการประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิก โดยมี
ประเทศสมาชิกเพ่ิมขึน้ ได้แก่ หมูเ่กาะคกุ ไมโครนีเซีย คริิบาตี นีอเูอ 
ปาเลา  ปาปัวนิวกินี หมูเ่กาะมาร์แชลล์ หมูเ่กาะโซโลมอน ตวูาลแูละ
วานอูาตู

8 สิงหาคม  พ.ศ. 2510  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์
และไทย ร่วมลงนามในปฏิญญาสมาคม
ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) อาเซียนได้ขยายตวัขึน้โดยมี
บรูไน พมา่ กมัพชูา ลาวและเวียดนามเข้า
ร่วมภายในปี พ.ศ. 2540 

15 สิงคม พ.ศ. 2515   
ผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการ
ภาคพืน้แปซฟิิกจดัสง่การสนบัสนนุจาก
กองทพัอากาศ กองทพัเรือและนาวิก
โยธินให้กบั “การปฏิบตักิารซาโกลโล” 
เพ่ือชว่ยเหลอืฟิลปิปินส์ หลงัจากท่ีฝน
ตกท�าให้เกิดน�า้ทว่มเป็นบริเวณกว้าง 

ทหารอเมริกนันายหน่ึงใน
เวยีดนามใต้ในระหว่างสงคราม
เวยีดนามในปี พ.ศ. 2508
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สหรัฐอเมริกายงัคงเป็นทางเลือกในการถ่วงดลุอ�านาจส�าหรับหลาย
ประเทศท่ีอยูร่อบ ๆ จีน 

ด้วยเหตนีุค้วามขดัแย้งจงึเกิดขึน้ แม้อ�านาจของสหรัฐฯ ในพืน้ท่ี
จะคอ่ย ๆ ลดน้อยลงตามล�าดบั แตส่หรัฐฯ ก็กลายเป็นประเทศ
มหาอ�านาจท่ีพงึประสงค์ท่ีสดุในภมิูภาคนี ้ทกุประเทศต้องการได้
ประโยชน์จากความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัจีน แตไ่มมี่ประเทศใด
ต้องการให้ภมิูภาคตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของรัฐบาลจีนหรือถกูจีนจ�ากดั
ทางเลือกด้านนโยบายของประเทศตน พดูงา่ย ๆ คือ ไมมี่ใครปรารถนา
จะให้อิทธิพลของจีนเข้ามาแทนท่ีอิทธิพลของอเมริกาท่ีก�าลงัคอ่ย ๆ 
ลดน้อยถอยลง 

ในอดีต หากมีชาติมหาอ�านาจใดปรากฏขึน้ในภมิูภาคก็มกัจะ
ท�าให้เกิดการรวมก�าลงัอ�านาจทางทะเลเพ่ือถ่วงดลุแหง่อ�านาจนัน้ โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงหากชาติมหาอ�านาจในภมิูภาคดงักลา่วมีระบอบการ
ปกครองแบบเผดจ็การซึง่ท�าให้เกิดความคบัข้องใจจากความขดัแย้ง

เก่ียวกบัดนิแดนมาแตอ่ดีต จีนก็ไมไ่ด้รับการยกเว้นในเร่ืองนี ้ประเทศ
ท่ีอยูร่อบ ๆ ชาตมิหาอ�านาจท่ีก�าลงัเตบิโตสว่นใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะ
ถ่วงดลุอ�านาจนัน้หรือไมก็่เข้าไปเป็นแนวร่วม แนน่อนวา่บางประเทศ
พยายามจะท�าทัง้สองอยา่ง แม้ในขณะท่ีต้องพึง่พาอาศยัตลาดของจีน
มากขึน้เร่ือย ๆ เพ่ือการเตบิโตและความเจริญรุ่งเรือง แตป่ระเทศใน
เอเชียสว่นใหญ่ก็กระชบัความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คงกบัสหรัฐ ๆ ให้
มีความแข็งแกร่งย่ิงขึน้ อนัเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ป้องกนัความเสี่ยง
และการรักษาดลุอ�านาจ 

การจดัการกบัการเตบิโตและการขดัเกลาพฤตกิรรมของจีนคือ
ความท้าทายทางการทตูท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีภมิูภาคและโลกต้องเผชิญ
ในปีตอ่ ๆ ไป การเปลี่ยนแปลงทางภมิูรัฐศาสตร์ของภมิูภาคใน
ชว่ง 200 ปีท่ีผา่นมาได้ปิดกัน้โอกาสท่ีจะหวนกลบัไปสูร่ะบบท่ีมีจีน
เป็นศนูย์กลางเหมือนในอดีต ภมิูศาสตร์ก�าหนดบทบาทและอ�านาจ
ของประเทศ เหตผุลหลกัท่ีสหรัฐฯ เป็นชาตอิภิมหาอ�านาจของโลก

(ซ้าย) นายบารัก โอบามา 
ประธานาธิบดสีหรัฐฯ 
(ซ้าย) และนายชินโซ 
อะเบะ นายกรัฐมนตรี
ญีปุ่่น พบปะเพือ่ร่วมรับ
ประทานอาหารค�า่ทีก่รุง
โตเกยีวเมือ่เดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2557

(ขวา) ลูกค้าก�าลงัจบัจ่าย
สินค้าทีต่ลาดกลางแจ้ง
ในเมอืงอาห์เมดาบัดใน
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
อนิเดยียงัคงเตบิโตอย่าง
ต่อเน่ืองในฐานะประเทศ
มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ
ในศตวรรษที ่21 

นายเฮนรี คสิซินเจอร์ (กลาง) ทีป่รึกษา
ด้านกจิการความมัน่คงแห่งชาตขิอง
ประธานาธิบดริีชาร์ด นิกสัน ในขณะน้ัน 
ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยงิเมือ่วนัที ่13 
มถุินายน พ.ศ. 2516 ทีก่รุงปารีสเพือ่ยุติ
สงครามเวยีดนาม

เก็
ตตี

อ้ิม
เม

จ 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2516  
หลงัลงนามในสนธิสญัญาสนัตภิาพ
ปารีสในวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2516 
เพ่ือยตุสิงครามในเวียดนาม “การปฏิบตัิ
การโฮมคมัมิง” ก็ได้เร่ิมต้นขึน้โดยการ
ปลอ่ยตวันกัโทษสงครามชาวอเมริกนั 
591 คนท่ีถกูกกัขงัท่ีกรุงฮานอย 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518   
ยกเลกิกองบญัชาการอลาสก้าและแบง่ความ
รับผิดชอบในการป้องกนัอลาสก้าให้กบัสอง
หนว่ยคือ หนว่ยบญัชาการป้องกนัภยัทาง
อากาศอเมริกาและกองบญัชาการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนัภาคพืน้ดนิสหรัฐฯ 
การบรรเทาภยัพิบตัแิละการอพยพฉกุเฉิน 

พ.ศ. 2519   
ก�าหนดการฝึกประจ�าปีของสาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหสั 
อสุซี ฟีรดอม เลนซ์ (ยเูอฟแอล) เป็นการฝึกกองของก�าลงัผสมในคาบสมทุร
เกาหลี โดยมุง่เน้นการเตรียมความพร้อม การป้องปราม และความสามารถ
ในการปกป้องสาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2551 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น อสุซี ฟรีดอม 
การ์เดน (ยเูอฟจี) โดยในปัจจบุนัมีผู้ เข้าร่วมได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา 
เดนมาร์ก ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา

29 มนีาคม พ.ศ. 2516 
ยกเลกิหนว่ยบญัชาการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการทหารสหรัฐฯ 
แก่เวียดนามจากการเป็น
หนว่ยบญัชาการรองของกอง
บญัชาการภาคพืน้แปซฟิิก 

พ.ศ. 2519 
ก�าหนดการฝึกประจ�าปีภาย
ใต้รหสั “ฮอ่งกงซาเร็กซ์” ซึง่
เป็นการฝึกค้นหาและกู้ภยั
ทางอากาศร่วมกบักรมการ
บนิพลเรือนฮอ่งกง

20 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2519 
ยกเลกิองค์การ
สนธิสญัญาป้องกนั
ภมิูภาคเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้

1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2519
ผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการ
ภาคพืน้แปซฟิิกขยายพืน้ท่ีรับผิดชอบ
โดยให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดของ
มหาสมทุรอินเดียไปจนถงึชายฝ่ังตะวนั
ออกของแอฟริกา รวมทัง้อา่วเอเดน อา่ว
โอมาน เซเชลส์ มลัดีฟส์และมอริเชียส 
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เน่ืองจากสหรัฐฯ มีภมิูประเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
แตน่า่เสียดายท่ีจีนไมไ่ด้มีประเทศเพ่ือนบ้านท่ี
มีพรมแดนตดิกนัอยา่งแคนาดาและเมก็ซโิก แต่
กลบัแวดล้อมไปด้วยประเทศท่ีทรงอิทธิพลอนั
ย่ิงใหญ่อยา่งรัสเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ เวียดนาม 
อินโดนีเซียและอินเดีย ท่ีจะท�าทกุวิถีทางเพ่ือถ่วง
ดลุอ�านาจของจีนด้วยเหตผุลทางประวตัศิาสตร์ 
อารยธรรม ภมิูรัฐศาสตร์และภมิูเศรษฐศาสตร์ ซึง่
อาจเรียกได้วา่เป็นความไมส่ะดวกของจีนในทาง
ภมิูรัฐศาสตร์ เปรียบเหมือนกบัลกูท่ีเลือกพอ่แม่
ไมไ่ด้ฉนัใด ประเทศตา่ง ๆ ก็เลือกเพ่ือนบ้านไมไ่ด้
ฉนันัน้แม้จะอยากเลือกได้มากเพียงใดก็ตาม ซึง่
อฟักานิสถาน มองโกเลีย เกาหลีใต้หรืออินเดียตา่ง
รู้ซึง้ในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งดี

การผลดัเปล่ียนอ�านาจท่ีเกิดจากการ
เช่ือมโยงระหวา่งภมิูรัฐศาสตร์กบัภมิู
เศรษฐศาสตร์ ประเดน็ความมัน่คงตามรูป
แบบเดิมและในรูปแบบขา้มชาติ

ทรัพยากร ตลาดและฐาน: มหาการแข่งขนั 
“ใหม่” ในรูปแบบ “เดิม” 

ลกในวนันีมี้ความซบัซ้อนเป็นอยา่งย่ิง ภมิูรัฐศาสตร์หรือความ
สมดลุของอ�านาจทางทหารเพียงอยา่งเดียว ไมไ่ด้เป็นสาเหตขุอง
ทกุสิง่ เพ่ือให้เข้าใจถงึผลของการผลดัเปลี่ยนอ�านาจท่ีก�าลงัด�าเนิน
อยู ่ผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงและด้านการทหารจะต้องศกึษา

ความเช่ือมโยงระหวา่งภมิูรัฐศาสตร์และภมิูเศรษฐศาสตร์ รวมทัง้การตดั
กนัระหวา่งประเดน็ความมัน่คงแบบเดมิกบัประเดน็ความมัน่คงข้ามชาติ
ในรูปแบบใหม ่ตวัอยา่งเชน่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศหรือปัญหา
เก่ียวกบันา่นน�า้ระหวา่งจีนกบัเอเชียใต้ และจีนกบัอินโดจีนนัน้เป็นทัง้
เคร่ืองมือทางภมิูรัฐศาสตร์และปัญหาข้ามชาต ินอกจากนี ้การเตบิโตของ
จีนและอินเดียยงัมีสว่นเก่ียวข้องในทกุปัญหาท่ีส�าคญัในปัจจบุนั ไมว่า่จะ
เป็นเร่ืองพลงังาน เศรษฐกิจ ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
การแพร่กระจายนิวเคลียร์ โลกไซเบอร์และความมัน่คงทางทะเล

หาการแขง่ขนั “ใหม”่ มีประเดน็ส�าคญัอยูท่ี่ทรัพยากร ตลาด
และฐาน หรือใช้ค�ายอ่ภาษาองักฤษวา่ “อาร์เอม็บี” ท่ีนา่สนใจ

คือ “อาร์เอม็บี” นัน้ยงัเป็นรหสัสกลุเงินของจีนอีกด้วย แนน่อนวา่มนัเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัความมัง่คัง่ อ�านาจและความมัน่คง หากถามวา่อะไรคือ
ปัจจยัท่ีน�าไปสูก่ารลา่อาณานิคมในเอเชีย แอฟริกาและละตนิอเมริกา
โดยชาตมิหาอ�านาจตา่ง ๆ ในยโุรปท่ีก�าลงัมีการเตบิโตทางอตุสาหกรรม
ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 ค�าตอบคือ การค้นหาทรัพยากรเพ่ือกระตุ้นการ
เตบิโตของอตุสาหกรรม ตลาดเพ่ือรองรับสนิค้าท่ีผลติได้และฐานเพ่ือ
ปกป้องทัง้สองอยา่งท่ีกลา่วมา ทรัพยากร ตลาดและฐานเป็นองค์ประกอบ
สามประการท่ีไปด้วยกนัเสมอ และปัจจยัเดียวกนันีเ้องท่ีขบัเคลื่อน
นโยบายตา่งประเทศของจีนรวมทัง้อินเดียในระดบัหนึง่ ความจริงแล้วชาติ
มหาอ�านาจใหมต่า่งพากนัเลน่เกมการเมืองโลกในรูปแบบเดมิ ๆ 

โ

ม

1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 
ยกเลกิหนว่ย
บญัชาการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการ
ทหารของสหรัฐฯ แก่
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2529  
ญ่ีปุ่ นเร่ิมเป็นเจ้าภาพ
จดัการฝึกแบบปีเว้นปี
ภายใต้รหสั “คีน โซร์ด” 
และ “คีน เอดจ์” 

30 เมษายน พ.ศ. 2522
ยกเลกิกองบญัชาการป้องกนั
สหรัฐฯ และไต้หวนั และถอนก�าลงั
ทหารออกจากไต้หวนัตามค�าสัง่
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ
ตามข้อตกลงท่ีระบใุนรัฐบญัญตัิ
ความสมัพนัธ์กบัไต้หวนั 

23 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2525 
พายเุฮอริเคนไอวาพดักระหน�่า
หมูเ่กาะฮาวาย และกอง
บญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกได้
ตอบสนองเหตกุารณ์โดยเข้า
ท�าหน้าท่ีบรรเทาภยัพิบตั ิ

1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2526  
จดัตัง้หนว่ยบญัชาการการปฏิบตักิารพิเศษ
สหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกขึน้เพ่ือให้เป็นหนว่ย
บญัชาการร่วมรอง เพ่ือสนบัสนนุแผน
ความร่วมมือด้านความมัน่คงภาคพืน้ของผู้
บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 

3 ตุลาคม พ.ศ. 2526 
กองบญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกเปลี่ยนช่ือ
เป็นกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาค
พืน้แปซฟิิก และมีการขยายพืน้ท่ีรับผิด
ชอบโดยรวมถงึเกาะหมูเ่กาะอะลเูชียน 
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย มาดากสัการ์และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

พ.ศ. 2525 
การฝึกประจ�าปีระหวา่งไทยและสหรัฐฯ ภายใต้รหสั 
“คอบราโกลด์” ถกูจดัขึน้เป็นครัง้แรกท่ีประเทศไทย 
ปัจจบุนัมีผู้ เข้าร่วมได้แก่ ออสเตรเลีย บงักลาเทศ 
กมัพชูา ฝร่ังเศส อินโดนีเซีย อิตาลี ญ่ีปุ่ น เนปาล 
ฟิลปิปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สงิคโปร์ สหราช
อาณาจกัรและเวียดนาม 

พ.ศ. 2525 
การฝึกการแก้ปัญหาในท่ีบงัคบัการประจ�าปีแบบทวิภาคีภาย
ใต้รหสั “ยามา ซากรุะ” เร่ิมต้นขึน้ในญ่ีปุ่ น การฝึกนีเ้ป็นการ
จ�าลองการปฏิบตักิารทางทหารของญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ ท่ีจ�าเป็น
ตอ่การป้องกนัประเทศญ่ีปุ่ น และในขณะเดียวกนัก็ชว่ยเสริม
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกองทพัสหรัฐฯ และกองก�าลงั
ป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นให้แนน่แฟ้นย่ิงขึน้ 

23 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2521 
ผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กอง
บญัชาการภาคพืน้แปซฟิิกจดัสง่ชดุ
ปฏิบตักิารส�ารวจพืน้ท่ีประสบภยัเข้า
ท�าหน้าท่ีตอบสนองเหตกุารณ์พายุ
หมนุเขตร้อนในศรีลงักาเป็นครัง้แรก

พ.ศ. 2524 
สงิคโปร์เป็นเจ้าภาพจดัการฝึกประจ�าปี
แบบทวิภาคีภายใต้รหสั “ไทเกอร์บาล์ม”  
เพ่ือสง่เสริมความมัน่คงในภมิูภาคและ
ความสามารถในการปฏิบตักิารร่วมกนั
ระหวา่งกองทพับกสหรัฐฯภาคพืน้แปซฟิิก
และกองทพัสงิคโปร์ ท
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เรือพยาบาลของกองบัญชาการการล�าเลยีง
ทางทหารเข้าปฏิบัตภิารกจิบรรเทาพบิัตหิลงั
เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นไห่เยีย่นในฟิลปิปินส์เมือ่
เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 

เอ
เอ

ฟพี
 / 

เก็
ตตี

อ้ิม
เม

จ 

รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงแล่นออก
จากสถานีในเมอืงฉงช่ิง ประเทศจนี 
ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

เอเอฟพ ี/ เกต็ตีอ้มิเมจ

27 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2530  
เรือยเูอสเอน็เอสเมอร์ซี
แหง่กองทพัเรือสหรัฐฯ 
ได้ปฏิบตัภิารกิจครัง้แรก
ในการสนบัสนนุการฝึก
ในฟิลปิปินส์ 

10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2532 
มีการจดัตัง้กองก�าลงัเฉพาะกิจร่วม – 5 (เจทีเอฟ-
5) ขึน้ท่ีเมืองอลาเมดา รัฐแคลฟิอร์เนีย โดยท�างาน
ขึน้ตรงกบัผู้บญัชาการสงูสดุแหง่กองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ภารกิจของเจทีเอฟ-
5 คือการค้นหาและเฝ้าระวงัการลกัลอบขนยาเสพ
ตดิจากพืน้ท่ีแปซฟิิกตะวนัออกไปยงัสหรัฐฯ 

ทศวรรษที ่1990 (พ.ศ. 2533-2542) 
สงิคโปร์และสหรัฐอเมริกาเร่ิมการฝึกภายใต้
รหสั “คอมมานโดสลงิ” ซึง่เป็นการทดสอบความ
สามารถในการระดมพลและการเคลื่อนก�าลงั
ของสหรัฐฯ ในระยะไกล และความสามารถใน
การปฏิบตักิารร่วมกนักบักองทพัอากาศสงิคโปร์ 

9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2532  
คณะเสนาธิการทหารร่วมก�าหนด
ความรับผิดชอบใหมโ่ดยมอบ
หมายให้กองบญัชาการกลาง
สหรัฐฯ รับผิดชอบพืน้ท่ีอา่วโอมาน
และอา่วเอเดนแทนกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532   
จดัตัง้กองบญัชาการอลาสก้าเพ่ือให้
เป็นหนว่ยบญัชาการร่วมรองของกอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้
แปซฟิิก โดยรับผิดชอบการสนบัสนนุการ
บนิเพ่ือป้องกนัภยัทางบก ทางทะเลและ
ในพืน้ท่ีท่ีไมใ่ชท่างอากาศในอลาสก้า

พ.ศ. 2534    
ฟิลปิปินส์เป็นเจ้าภาพจดัการฝึกการแก้
ปัญหาในท่ีบงัคบัการและการฝึกภาคสนาม
ภายใต้รหสั “บาลกิาตนั” โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือพฒันาการวางแผนการร่วมกนั การ
พร้อมรบและความสามารถในการปฏิบตัิ
การร่วมกนัของฟิลปิปินส์และสหรัฐฯ 
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การครองโลกโดยชาติมหาอ�านาจเดียวนั้นหมดสมยัแลว้

ความส�าคญัทางภมิูรัฐศาสตร์: เซอร์แมก็คินเดอร์มีความ
ส�าคญัเท่ากบั พล.ร.อ.มาฮาน

ารแผอิ่ทธิพลในระดบัโลกโดยประเทศท่ีมี
อ�านาจเพียงประเทศเดียวเป็นเร่ืองในอดีต 

รูปแบบของอ�านาจท่ีประเทศใดประเทศหนึง่มีส�าคญั
กวา่ความทรงอิทธิพลของประเทศนัน้ ๆ การได้มาซึง่ 
“พลงัอ�านาจแหง่ชาตท่ีิครอบคลมุ” เพียงอยา่งเดียว
ไมท่�าให้จีนกลายเป็นอภิมหาอ�านาจในระดบัโลก 
ประเทศท่ีทรงอ�านาจกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจได้
ด้วยการสนบัสนนุของประเทศอ�านาจปานกลางและ
ประเทศด้อยอ�านาจ การสนบัสนนุหรือไมส่นบัสนนุ
นัน้มีผลอยา่งย่ิงตอ่การเป็นมหาอ�านาจหรือเป็นผู้
พา่ยแพ้ ประเทศใดประเทศหนึง่จะเป็นผู้น�าไมไ่ด้หรือ

เป็นมหาอ�านาจไมไ่ด้หากไมมี่ผู้สนบัสนนุ ด้วยเหตุ
นีป้ระเทศอ�านาจปานกลางจงึถกูเรียกวา่ “ประเทศ
ท่ีมีบทบาทส�าคญั” หรือ “ประเทศสมรภมิูชิงชยั” ใน
ชว่งสงครามเยน็ ทัง้จีนและอียิปต์ตา่งเป็นประเทศ
อ�านาจปานกลางและเป็นประเทศสมรภมิูชิงชยั เม่ือ
จีนและอียิปต์เปลี่ยนจากการสนบัสนนุสหภาพโซเวียต
ไปสนบัสนนุสหรัฐฯ แทน สองประเทศนีก็้กลายเป็น
ผู้ มีบทบาทส�าคญัในสมดลุอ�านาจแหง่เอเชียและ
ตะวนัออกกลางตามล�าดบั สง่ผลให้สหภาพโซเวียต
กลายเป็นผู้ เสียเปรียบและผลท่ีตามมาคือสิง่ท่ีเราทราบ
กนัดีอยูแ่ล้ว

ดศนูย์ดลุย์ทางภมิูรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปยงัแผน่ดนิ
ซึง่มีผลส�าคญัตอ่ผู้ มีก�าลงัอ�านาจทางทะเล เพ่ือให้
เข้าใจถงึการแขง่ขนัของมหาอ�านาจในศตวรรษท่ี 21 

ก็ต้องมองย้อนกลบัไปศกึษาทฤษฏีเก่ียวกบัภมิูรัฐศาสตร์ท่ี
เขียนไว้โดยนกัวิชาการอยา่ง เซอร์ ฮลัฟอร์ด แมก็ 
คนิเดอร์ นกัภมิูศาสตร์ และ พล.ร.อ.อลัเฟรด เทเยอร์ มา
ฮาน นกัภมิูยทุธศาสตร์ โดย พล.ร.อ.มาฮาน ได้ให้แนวคดิ
ไว้วา่ก�าลงัอ�านาจทางทะเลเป็นหวัใจส�าคญัของนโยบาย
ตา่งประเทศ สว่นเซอร์แม็กคนิเดอร์ได้วางทฤษฏีเอาไว้วา่ผู้ ท่ี
ควบคมุพืน้ท่ีท่ีมีบทบาทส�าคญัซึง่เขาเรียกวา่ ดนิแดนท่ีเป็น
หวัใจจะเป็นผู้ควบคมุโลกในท่ีสดุ 

ในชว่งสงครามเย็น การเตบิโตทางเศรษฐกิจโดยมากเกิด
ขึน้ในเครือขา่ยพนัธมิตรสหรัฐฯ จากศนูย์ใหญ่สูศ่นูย์ยอ่ยใน
ทะเลเอเชียแปซฟิิก หลงัสงครามเย็นสถานการณ์กลบัเป็นตรง
กนัข้าม ก�าลงัอ�านาจทางแผน่ดนิในจีน อินเดียและภาคพืน้
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่อยูน่อกเครือขา่ยพนัธมิตรแปซฟิิก

ของสหรัฐฯ ได้เตบิโตขึน้ในเชิงเศรษฐกิจ เชน่เดียวกบัองักฤษ
และรัสเซียในอดีต ปัจจบุนัจีนก�าลงัใช้เทคโนโลยีการขนสง่ท่ี
ทนัสมยั ทางรถไฟความเร็วสงู ทางดว่นและเครือขา่ยทอ่สง่
ก๊าซเพ่ือก�าหนดภมิูทศัน์ใหมแ่ละเปลี่ยนแปลงภมิูรัฐศาสตร์
ของยเูรเชีย จีนใช้งบประมาณเป็นพนั ๆ ล้านในการสร้าง
ระบบศนูย์ใหญ่และศนูย์ยอ่ยทางเศรษฐกิจในภาคพืน้เอเชีย
ผา่นทางทอ่สง่ก๊าซ ทางหลวงและเครือขา่ยทางรถไฟท่ีเช่ือม
ตอ่จีนกบัเอเชียกลาง เอชียตะวนัตกเฉียงใต้และเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ 

ศนูย์ยอ่ยเหลา่นีซ้ึง่เป็นเส้นเลือดหลอ่เลีย้งส�าคญัจะเป็น
เส้นทางน�าเข้าวตัถดุบิและทรัพยากรพลงังาน และเป็นเส้น
ทางสง่ออกสนิค้าท่ีผลติในจีนไปยงัภมิูภาคเหลา่นัน้และ
ภมิูภาคอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม ยโูรเชียไมไ่ด้รับความสนใจเทา่ท่ี
ควรเพราะอยูภ่ายใต้อิทธิพลทางทะเลของแองโกลอเมริกนัมา
นานถงึสามศตวรรษ ท�าให้บรรดาผู้ก�าหนดนโยบายเกิดการ 
“มองเหน็พืน้ท่ีไมช่ดั” ในระดบัหนึง่

ก

จุ

29 เมษายน พ.ศ. 2534 
พายหุมนุเขตร้อนมาเรียนพดั
กระหน�่าบงักลาเทศท�าให้เกิดน�า้
ทว่มครัง้ใหญ่ กองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกด�าเนิน “การ
ปฏิบตักิารซีแองเจิล” เพ่ือให้ความ
ชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535  
มีการจดัตัง้กองก�าลงันาวิกโยธินภาคพืน้แปซฟิิกขึน้ท่ี
คา่ยสมิธเพ่ือให้เป็นหนว่ยของนาวิกโยธินท่ีปฏิบตัหิน้าท่ี
ภายใต้กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ผู้
บญัชาการกองก�าลงันาวิกโยธินภาคพืน้แปซฟิิกดแูลรับ
ผิดชอบการปฏิบตัิการของกองก�าลงัผสมนาวิกโยธิน
สหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2537  
กองก�าลงัเฉพาะกิจร่วม – 5 เปลี่ยนช่ือเป็นกอง
ก�าลงัเฉพาะกิจร่วมระหวา่งหนว่ยงานในภาค
พืน้ตะวนัตก กองก�าลงัเฉพาะกิจร่วมท่ีคงอยูม่า
ยาวนานนีจ้ดัตัง้ขึน้เพ่ือหยดุยัง้การค้ายาเสพ
ตดิท่ีผิดกฎหมายอยา่งตอ่เน่ืองจากเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้และเอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ 

12 มถุินายน พ.ศ. 2534     
เกิดเหตกุารณ์ภเูขาไฟปินาตโูบ
ระเบดิในฟิลปิปินส์ท�าให้ต้องเคลื่อน
ย้ายหนว่ยตา่ง ๆ ของกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ซึง่
เป็นสว่นหนึง่ของ “การปฏิบตักิาร
ไฟรีย์ วีจิล” 

4 กนัยายน พ.ศ. 2538      
มีการจดัตัง้ศนูย์ความมัน่คงศกึษา
เอเชียแปซฟิิก (เอพีซีเอสเอส) เพ่ือ
สร้างความสมัพนัธ์อนัแข็งแกร่ง
ระหวา่งกองทพัและผู้แทนทาง
พลเรือนในอินโดเอเชียแปซฟิิก 

23 ตุลาคม พ.ศ. 2538       
ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม
ก�าหนดความรับผิดชอบใหมโ่ดยมอบ
หมายให้กองบญัชาการกลางสหรัฐฯ รับ
ผิดชอบพืน้ท่ีทะเลอาหรับและบางสว่น
ของมหาสมทุรอินเดียแทนกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 

ประชาชนฟิลปิปินส์อพยพออกจากบ้านเรือน
ของตนหลงัจากทีภู่เขาไฟปินาตูโบระเบิดใน
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2534
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7 เทคโนโลยเีป็นตวัปรับสมดุลอ�านาจท่ีดีเยีย่ม (อินเทอร์เน็ต 
ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน การพิมพ ์3 มิติ/การผลิต)

ทคโนโลยีเป็นเร่ืองท่ีคาดเดาได้ยากและเป็นตวัพลกิโฉม
สถานการณ์ ไมมี่ใครสามารถลว่งรู้วา่ในปี พ.ศ. 2533 

อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงทกุอยา่ง เทคโนโลยีสร้างความ
สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ทัง้ในยามสงครามและยามสงบ 
เทคโนโลยีเป็นตวัก�าหนดล�าดบัชัน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ ตวัอยา่งเชน่ การผลติในรูปแบบใหมท่ี่ขึน้อยูก่บัการ
พิมพ์ 3 มิต ิอาจเป็นตวัพลกิโฉมสถานการณ์ แล้วมนัจะมีผล 
อยา่งไรตอ่ “การผลติในจีน” การแพร่กระจายเทคโนโลยีในโลก
ปัจจบุนัเป็นไปอยา่งรวดเร็วและฉบัพลนัซึง่แตกตา่งจากในอดีต 

นอกจากนี ้ธรณีวิทยา (ความมัน่คงด้านพลงังาน) และ
ภมิูรัฐศาสตร์ (ความมัน่คงแหง่ชาต)ิ ยงัมีความเช่ือมโยงกนั
อยา่งใกล้ชิด ในอดีตการจดัระเบียบระหวา่งประเทศทัง้หมด
จะขึน้อยูก่บัแหลง่พลงังาน เราเปลี่ยนจากยคุแลน่เรือใบไปเป็น
ยคุถ่านหินและไอน�า้ ถ่านหินและไอน�า้เคยเป็นรากฐานของ
สนัตภิาพอนัเกิดจากอ�านาจขององักฤษ เม่ือองักฤษไมมี่ไอน�า้
อีกตอ่ไป ก็มาถงึยคุสนัตภิาพอนัเกิดจากอ�านาจของอเมริกา
โดยอาศยัน�า้มนั ก๊าซและพลงังานนิวเคลียร์ จีนได้ลงทนุอยา่ง

หนกัในแหลง่พลงังานทางเลือกท่ีจะน�าพาไปสูย่คุสนัตภิาพอนั
เกิดจากอ�านาจของจีน 

พอจีนและสว่นอ่ืน ๆ ท่ีเหลือของโลกมองวา่อเมริกาเป็น
ประเทศมหาอ�านาจท่ีก�าลงัถดถอย สหรัฐฯ ก็ค้นพบวิธีพึง่พา
ตนเองทางด้านพลงังานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในการผลติครัง้ส�าคญั การพฒันาชัน้หินดนิดานจะชว่ยให้
สหรัฐฯ กลบัคืนสูส่ถานะเดมิและยืดเวลาในการขยายอิทธิพล
ออกไปอีก ซึง่ตีความตามแนวคดิของ พล.ร.อ.มาฮานได้วา่ “ผู้
ใดก็ตามท่ีมีข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยี ผู้นัน้จะครองโลก ใน
ศตวรรษท่ี 21 ชะตากรรมของโลกจะไมไ่ด้ถกูตดัสนิในสนามรบ 
แตจ่ะถกูตดัสนิด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ความมืดมวัหมดหวงัในเร่ืองพลงังานเม่ือห้าปีท่ีแล้วท่ีมีมา
ก่อนหน้าการลม่สลายทางการเงินโลกในปี พ.ศ. 2551 เปิด
ทางให้กบัการพฒันาทางด้านพลงังานอยา่งรวดเร็วห้าปีหลงั
จากนัน้ การพฒันาทางด้านพลงังานในสหรัฐฯ แคนาดาและ
ออสเตรเลียซึง่หากใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีแล้วจะมีศกัยภาพ
ในการเปลี่ยนพลวตัทางอ�านาจในหมูช่าติมหาอ�านาจ ฟืน้ฟู
ความเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯ และก�าหนดความสมัพนัธ์ใหม่
ระหวา่งผู้ผลติดัง้เดิมและผู้บริโภค และอาจท�าให้ผู้ชนะในอดีต
กลายเป็นผู้แพ้ในอนาคต ครัน้เม่ือตะวนัออกกลาง “เดมิ” มุง่
หน้าไปยงัตะวนัออกเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ทางด้านพลงังาน
กบัจีนและอินเดีย ตะวนัออกกลาง “ใหม”่ (แคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา) ควรจะมองไปยงัตะวนัตกเพ่ือขายน�า้มนัดิบ
และก๊าซท่ีก�าลงัขาดแคลนให้แก่ประเทศเศรษฐกิจท่ีกระหาย
พลงังานอยา่งญ่ีปุ่ น จีน อินเดีย เกาหลีใต้และประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ขมุน�า้มนัและก๊าซจะชว่ยยกระดบัอิทธิพล
ทางการทตูของอเมริกาผา่นทางผู้บริโภคและผู้ผลติ ตลาด
น�า้มนัโลกซึง่รวมถงึสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะมีความหลาก
หลายมากขึน้ ราคาน�า้มนัคงตวัมากขึน้ และลดการพึง่พาท่ี
มากเกินควรของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผู้สง่ออกน�า้มนัท่ีผนัผวน เชน่ 
องค์การประเทศผู้สง่น�า้มนัเป็นสนิค้าออกและเผดจ็การรัสเซีย

เ

สตรีผู้หน่ึงก�าลงั
ช่ืนชมปืนพกทีท่�า
จากเคร่ืองพมิพ์ 
3 มติ ิในงาน
นิทรรศการ
ทีพ่พิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ใน
กรุงลอนดอน
เมือ่เดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2556

เอเอฟพี / เก็ตตีอ้ิมเมจ

15 กนัยายน พ.ศ. 2539       
มีการจดัตัง้กองก�าลงัเฉพาะกิจ
ร่วมแปซฟิิก แฮเวนขึน้ท่ีฐานทพั
อากาศแอนเดอร์สนับนเกาะกวม
เพ่ือชว่ยเหลือให้ชาวเคร์ิดกวา่ 
6,500 คนจากอิรักให้ตัง้รกราก
ได้ใหม ่

11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2545        
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มอบหมายให้กองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก รับผิดชอบพืน้ท่ีแอนตาร์กตกิา และ
ก�าหนดให้กองบญัชาการนีส้นบัสนนุกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้ยโุรปในการดแูลพืน้ท่ีตะวนัออกไกลของ
รัสเซีย และเร่ิมสนบัสนนุการปฏิบตักิารดีพฟรีซซึง่เป็นภารกิจ
ของมลูนิธิวิทยาศาสตร์แหง่ชาตสิหรัฐอเมริกา 

29 ตุลาคม พ.ศ. 2545         
มีการเปลี่ยนแปลงช่ือต�าแหนง่จากผู้บญัชาการสงูสดุ
แหง่กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 
เป็นผู้บญัชาการแหง่กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิก โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
ก�าหนดวา่ต�าแหนง่ผู้บญัชาการสงูสดุจะหมายถงึ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพียงผู้ เดียวเทา่นัน้ 

4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545          
รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน
และรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ร่วมลงนามใน 
“ปฏิญญาวา่ด้วยแนวปฏิบตัิของ
ภาคีในทะเลจีนใต้” 

1 มกราคม พ.ศ. 2544     
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการจดัการภยัพิบตัแิละการชว่ย
เหลือด้านมนษุยธรรม กลายเป็นหนว่ยท่ีท�างานขึน้ตรงกบั
กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ศนูย์นีถ้กูจดั
ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2537 โดยสภาคองเกรสแหง่สหรัฐฯ มีหน้า
ท่ีประสานงานการให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม/การ
บรรเทาพิบตัก่ิอนท่ีวิกฤตการณ์จะเกิดขึน้  

1 ตุลาคม พ.ศ. 2545      
มีการจดัตัง้กองบญัชาการภาคเหนือของ
สหรัฐฯ เพ่ือด�าเนินการป้องกนัดนิแดนมาตภุมิู
ในอเมริกาเหนือรวมทัง้อลาสก้า โดยกอง
ก�าลงัท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีกบั
กองบญัชาการอลาสก้ายงัคงอยูภ่ายใต้กอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก  

27 สิงหาคม พ.ศ. 2546       
การเจรจาหกฝ่ายเร่ิมต้นขึน้ท่ีกรุงปักก่ิง 
ประเทศจีน เพ่ือตอบสนองตอ่การถอนตวัออก
จากสนธิสญัญาไมแ่พร่กระจายอาวธุนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือ การเจรจาหกฝ่ายมีผู้ เข้าร่วม
ได้แก่ ญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหรัฐฯ รัสเซียและเกาหลีเหนือ   

14 เมษายน 
พ.ศ. 2547        
ก�าหนดให้ศนูย์บญัชาการนิ
มิตซ์-แมค็อาเธอร์เป็นศนูย์
บญัชาการใหมข่องกอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาค
พืน้แปซฟิิกอยา่งเป็นทางการ   
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ชุดปฏิบัตกิารบรรเทาทุกข์ของกอง
ทพัมาเลเซีย จดัส่งเวชภณัฑ์ต่าง ๆ ให้
แก่ผู้ประสบภยัจากเหตุการณ์แผ่นดนิ
ไหวในปากสีถานเมือ่เดอืนตุลาคมปี 
พ.ศ. 2548 

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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อนาคตของภมิูรัฐศาสตร์ในเอเชีย

�านาจในระบบระหวา่งประเทศมกัจะสมัพนัธ์กนัและผลดัเปลี่ยน
โดยตลอด ความเจริญและความเสื่อมของประเทศตา่ง ๆ สว่น

ใหญ่เกิดจากอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีไมส่ม�่าเสมอ สงคราม ความ
ไมเ่ป็นระเบียบ ภายในประเทศและการแผอ่�านาจท่ีเกินตวัของจกัรวรรด ิ
บางประเทศเตบิโตเร็วกวา่ประเทศอ่ืน ๆ อนัเน่ืองมาจากนโยบายและ
สถาบนัในประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถ
ทางการเมืองของผู้น�าในการระดมทรัพยากรของชาตท่ีิท�าให้ประเทศ
เหลา่นัน้ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ ในชว่งสามทศวรรษท่ีผา่นมา จีนได้
แสดงให้เหน็ถงึความสามารถอนัย่ิงใหญ่ในการวางแผน และการระดม
ทรัพยากรของชาตเิพ่ือด�าเนินกลยทุธ์ท่ีมุง่เน้นเป้าหมายในเวลาอนัเหมาะ
สมทางด้านเศรษฐกิจ การทตูและการทหาร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ชว่ยกระตุ้นความทะเยอทะยานอนัย่ิงใหญ่ในทางภมิูรัฐศาสตร์ และยอ่ม
น�าไปสูก่ารขยายตวัทางทหารเพ่ือปกป้องการเข้าถงึทรัพยากร ตลาด
และฐานในตา่งประเทศอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ อยา่งไรก็ตาม การมุง่เน้น
การแขง่ขนัและการขยายตวัทางทะเล ศนูย์กลางเศรษฐกิจใหม ่สถาบนั 
เส้นทางการขนสง่ ทางรถไฟความเร็วสงู ทางดว่นและเครือขา่ยทอ่สง่
ก๊าซก�าลงัก�าลงัจะท�าให้ภมิูรัฐศาสตร์ของยเูรเซียและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ลกัษณะของภมิูรัฐศาสตร์ของอินโดเอเชียแปซฟิิกในอนาคตจะถกู
ก�าหนดจากการปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ นและ
รัสเซีย ความไมส่มดลุทางอ�านาจระหวา่งประเทศท่ีทรงอิทธิพลตา่ง ๆ นัน้

หมายความวา่ แตล่ะประเทศจะสร้างความร่วมมือแบบเฉพาะกิจท่ีมี
ความยืดหยุน่กบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีผลประโยชน์สอดคล้องกนั ระดมก�าลงั
และสนบัสนนุประเทศใดประเทศหนึง่เพ่ือตอ่ต้านประเทศอ่ืน ๆ ในกรณี
ท่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกนั และป้องกนัไมใ่ห้ประเทศอ่ืนร่วมมือกนัเพ่ือ
ตอ่ต้านตนเองเม่ือต้องมีการแขง่ขนักนั ตลอดจนรวมตวัและสมรู้ร่วมคดิ
กนัเม่ือเหน็พ้องในวตัถปุระสงค์เดียวกนั ความร่วมมือหรือการเลือกเป็น
พนัธมิตรในเร่ืองผลประโยชน์ระดบัพหภุาคีท่ีเป็นประเดน็ข้ามชาตแิละ
การแขง่ขนัเชิงภมิูรัฐศาสตร์ระหวา่งจีนกบัประเทศท่ีทรงอิทธิพลอ่ืน ๆ จะ
ยงัคงเป็นภาวะท่ีแฝงอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองในยคุของมหาอ�านาจขัว้เดียวท่ีมี
ความออ่นแอทัง้ในระดบัโลกและระดบัภมิูภาค สนัตภิาพและเสถียรภาพ
จะเกิดขึน้ได้หากประเทศมหาอ�านาจตา่ง ๆ ร่วมมือกนัเพ่ือให้เกิดระบบ
หลายขัว้อ�านาจในเอเชียท่ีประกอบไปด้วยสถาบนัระดบัพหภุาคีท่ี
ครอบคลมุรวมทัง้กลไกในการระงบัข้อพิพาทตา่ง ๆ 

ไมมี่อะไรท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ในชีวิตและการเมืองทัง้ในระดบัประเทศ
หรือระดบันานาชาต ิประวตัศิาสตร์ของสหภาพโซเวียตและญ่ีปุ่ น แสดง
ให้เหน็วา่ไมมี่อะไรท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้เก่ียวกบัความเจริญและความเสื่อม
ของประเทศมหาอ�านาจ นโยบายตา่งประเทศไมไ่ด้หมายถงึการค�านวณ
ต้นทนุและผลประโยชน์หรือค�านวณข้อดีและข้อเสียเพียงอยา่งเดียวซึง่
ขดัแย้งกบัท่ีต�าราความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศระบไุว้ แตเ่ป็นการผสม
ผสานกนัระหวา่งความหลงใหล อ�านาจ ผลก�าไร ความภาคภมิูใจและ
อคต ิซึง่เป็นสิง่ท่ีท�าให้การท�านายอนาคตเป็นเร่ืองท่ียากย่ิง  o

อ

เส้นขอบฟ้ายามพลบค�า่ ทวิทศัน์ของ
กรุงโซล ประเทศประเทศเกาหลใีต้ 
เน่ืองจากต้นทุนของพลงังานสะอาด
เพิม่ขึน้เร่ือย ๆ ทุกปี ประเทศต่าง ๆ 
จงึก�าลงัพฒันาแหล่งเช้ือเพลงิทีจ่ะ
ช่วยพลกิโฉมสถานการณ์ได้

พ.ศ. 2548          
ก�าหนดการฝึกภายใต้รหสั “ตาลสิมนั เซเบอร์” เพ่ือ
ฝึกกองก�าลงัออสเตรเลียและสหรัฐฯ ในเร่ืองการ
วางแผนและการปฏิบตัิการของกองก�าลงัผสม
เฉพาะกิจ การฝึกดงักลา่วท่ีจดัขึน้ทกุ ๆ สองปี 
เป็นการรวมเอาการฝึก “แทนเดม็ ทรัสต์”  “คงิฟิช
เชอร์” และ “คร็อกโคไดล์” เข้าไว้ด้วยกนั 

1 มนีาคม พ.ศ. 2548           
มีการก�าหนดความรับผิดชอบ
ใหมโ่ดยมอบหมายให้กอง
บญัชาการกลางสหรัฐฯ ดแูลรับ
ผิดชอบพืน้ท่ีเซเชลส์แทนกอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาค
พืน้แปซฟิิก 

1 มกราคม พ.ศ. 2549            
ศนูย์ปฏิบตักิารขา่วกรองร่วมบรรลขีุดความ
สามารถในการปฏิบตักิารขัน้ต้นในการจดั
เตรียมข้อมลูขา่วกรองแบบบรูณาการท่ีมุง่
เน้นการปฏิบตักิารเพ่ือสนบัสนนุกระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้บญัชาการแหง่กองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 

26 ธันวาคม พ.ศ. 2547         
เกิดเหตกุารณ์แผน่ดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจดูขึน้ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะสมุาตรา ประเทศ
อินโดนีเซียในมหาสมทุรอินเดีย คลื่นสนึามิท่ีเป็นผลพวงจากแผน่ดนิไหวสง่ผลกระทบตอ่แนวชายฝ่ัง
ทัว่ทัง้ภมิูภาคท�าให้มีผู้ เสียชีวิตกวา่ 300,000 ราย กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกได้จดั
สง่กองก�าลงับรรเทาทกุข์เข้าไปในพืน้ท่ีสองวนัหลงัจากนัน้อนัเป็นสว่นหนึง่ของ “การปฏิบตักิารชว่ย
เหลือร่วม” โดยให้ความชว่ยเหลือและบรรเทาภยัพิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองไปจนถงึเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2548 และจดัสง่สิง่ของบรรเทาทกุข์ปริมาณกวา่ 2.8 ล้านตนั รวมทัง้ชว่ยเหลือผู้คนกวา่ 70,000 คน   

8 ตุลาคม พ.ศ. 2548          
กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกเร่ิม “การปฏิบตักิารไลฟ์ไลน์” เพ่ือ
ตอบสนองเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวขนาด 7.5 แมกนิจดูทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ปากีสถาน แม้ปากีสถานและอฟักานิสถานจะเป็นกลายเป็นพืน้ท่ีรับผิดชอบของกอง
บญัชาการกลางสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2526 แตก่องบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้
แปซฟิิกก็ให้ความชว่ยเหลอืในการเคลือ่นย้ายประชาชนประมาณ 1,900 คนไปยงั
พืน้ท่ีรักษาพยาบาล ดแูลรักษาผู้ป่วย 14,000 คนและฟืน้ฟโูครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญั    
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เรือยูเอสเอสเลก อรีี ของกองทพั
เรือสหรัฐฯ ปล่อยขปีนาวุธสแตน
ดาร์ทแบบเอสเอม็ 3 เพือ่ท�าลาย
เป้าหมายเคลือ่นทีเ่หนือมหาสมุทร
แปซิฟิกในปี พ.ศ. 2551 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

26 APD FORUM

การรับประกนัความมัน่คง
และเสถยีรภาพ
ในอนิโดเอเชียแปซิฟิก

พล.อ.กอร์ดอน อาร์. ซัลลิแวน (เกษียณอายุ
ราชการ) กองทพับกสหรัฐฯ 
ภาพโดย รอยเตอร์ 

ชุดปฏิบัตกิารกองทพับกแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ขบัยานเกราะในระหว่างการฝึกโฟล อเีกลิ ซ่ึง
เป็นการฝึกร่วมประจ�าปีกบักองทพัสหรัฐฯ ใน
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2557 ทีเ่มอืงโพชอน

17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549        
กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกเร่ิม 
“การปฏิบตัิการโฮป รีนวูลั” หลงัจากท่ีฝนตกหนกั
ท�าให้เกิดดนิถลม่หมูบ้่านบนเกาะเลย์เต ประเทศ
ฟิลปิปินส์ กองก�าลงันาวิกโยธินสหรัฐฯ ออกจาก
การฝึกบาลกิาตนัเพ่ือไปให้การสนบัสนนุชดุปฏิบตัิ
การค้นหาและกู้ภยัของฟิลปิปินส์ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2550         
การเจรจาหกฝ่าย รอบท่ีหก
ประสบความล้มเหลวใน
การบรรลฉุนัทามตเิร่ืองการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ
นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ 

15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550          
พายไุซโคลนท่ีมีความรุนแรงระดบั 5 พดักระหน�า่บงักลาเทศสง่
ผลกระทบตอ่ผู้คนกวา่ 3 ล้านคน กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิกเข้าตอบสนองเหตกุารณ์ภายใต้ “การปฏิบตัิ
การซีแองเจิลสอง” โดยจดัสง่น�า้จืดกวา่ 53,000 ลติร สิง่ของ
บรรเทาทกุข์ 112,000 กิโลกรัม และให้การรักษาพยาบาล
ทางการแพทย์และทนัตกรรมแก่ประชาชนกวา่ 4,000 คน 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549         
มีการก�าหนดความรับผิดชอบ
ใหมโ่ดยมอบหมายให้กอง
บญัชาการภาคเหนือของสหรัฐฯ 
ดแูลรับผิดชอบพืน้ท่ีหมูเ่กาะอะลู
เชียน แทนกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก  

9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
เกาหลีเหนือท�าการทดลองอาวธุนิวเคลียร์
ใต้ดินครัง้แรก องค์การสหประชาชาตจิงึผา่น
มตคิณะมนตรีความมัน่คงเลขท่ี 1718 เม่ือ
วนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2549 โดยก�าหนด
ให้เกาหลีเหนือยกเลกิการทดสอบอาวธุ
นิวเคลียร์และกลบัสูก่ารเจรจาหกฝ่าย   

พ.ศ. 2551  
สาธารณรัฐเกาหลเีป็นเจ้าภาพจดัการ
ฝึกทางอากาศทกุ ๆ สองปีภายใต้รหสั 
“แมก็ซ์ ธนัเดอร์” ท่ีมุง่เน้นการเพ่ิม
ระดบัความสามารถในการปฏิบตักิาร
ร่วมกนัระหวา่งกองทพัอากาศเกาหลี
และกองทพัอากาศสหรัฐฯ   
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เม่ือสงครามเวียดนามสิน้สดุลงในปี พ.ศ. 
2518 กองทพับกสหรัฐฯ แสดงทา่ทีท่ีชดัเจน
วา่จะถอนก�าลงัออกจากภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก กองก�าลงัตา่ง ๆ ถอนตวัออกจาก
เวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลี กองพล
น้อยทหารราบอลาสก้าถกูยบุ กองทพับกท่ี 8 
ประจ�าเกาหลีและกองทพับกสหรัฐฯ ประจ�า
ญ่ีปุ่ นกลายเป็นกองบญัชาการหลกัท่ีไมส่งักดั
หนว่ยใดและท�างานขึน้ตรงกบัศนูย์บญัชาการ
กองทพับกท่ีเพนตากอน ซึง่ถือเป็นการยกเลกิ
กองทพับกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก 

ความจริงแล้ว สถานการณ์กลบัไมเ่ป็นดงั
นัน้ กองทพับกสหรัฐฯ ยงัไมเ่คยถอนก�าลงัออก

ไปจนหมดสิน้จากเอเชียและแปซฟิิก เน่ืองจาก
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลก เชน่ สงคราม
เยน็ และความไมส่งบในเกาหลีเหนือท่ีคงอยู่
อยา่งตอ่เน่ืองท�าให้การถอนก�าลงัออกจาก
ภมิูภาคมีความลา่ช้า จนในท่ีสดุการถอนทหาร
ออกไปอยา่งสิน้เชิงของสหรัฐฯ ก็หยดุชะงกัลง 
เม่ือมองไปข้างหน้าอีก 40 ปี มีเหตผุลสมควร
ทกุประการท่ีจะเช่ือวา่ ขนาดของฐานทพัท่ีเป็น
ทางของสหรัฐฯ ในภมิูภาคจะยงัคงมีขนาด
เลก็ กองทพับกจะยงัคงมีสว่นร่วมมากมายใน
ภารกิจด้านมนษุยธรรมและภารกิจการสร้าง
ความเช่ือมัน่กบัประเทศพนัธมิตรและประเทศ
ท่ีให้ความร่วมมือท่ีเพ่ิมจ�านวนขึน้เร่ือย ๆ รวม

ทัง้ท�าการจดัการฝึกร่วมและการฝึกอ่ืน ๆ ท่ีมุง่
เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ 

กลุม่ประเทศท่ีมีความมัน่คงทางการเมือง
มากท่ีสดุของโลกบางประเทศจะเป็นเสาหลกั
ของภมิูภาค ประเทศเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะเป็น
สมาชิกองค์กรแบบพหภุาคีซึง่จะท�าให้เกิด
เสถียรภาพมากขึน้ไปอีก แตก่ระนัน้ก็จะยงั
มีบางสว่นของพืน้ท่ีท่ีขาดเสถียรภาพอยา่ง
รุนแรง เชน่ เกาหลีเหนือท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองความ
แปรปรวน พืน้ท่ีท่ีมีแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความ
รุนแรง ในอินเดีย บงักลาเทศ อินโดนีเซีย
และฟิลปิปินส์ และการปรากฎตวัของกลุม่
หวัรุนแรงข้ามชาต ิการก่อรัฐประหารใน

ทหารนายหน่ึงจากกองทพับก 
สหรัฐฯ ตรวจดูปืนใหญ่ฮาวอติ
เซอร์แบบลากจูงขนาด 105 มม. 
     ในระหว่างการฝึกโฟล อเีกลิ

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551          
เหตกุารณ์พายไุซโคลนท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 เกิดขึน้ทางตอนใต้ของของพมา่ ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พมา่ยอมให้
อากาศยาน ซี-130 บนิจากประเทศไทยไปยงัพมา่ได้ทกุวนั เพ่ือด�าเนินภารกิจบรรเทาทกุข์ ผู้บญัชาการแหง่กองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกและเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูอ่ืน ๆ ได้เดนิทางไปกบัเท่ียวบนิแรกเพ่ือสง่มอบให้ความชว่ยเหลอืและ
เจรจาให้พมา่รับความชว่ยเหลอืเพ่ิมเตมิจากเรือของกองทพัเรือสหรัฐฯ ท่ีจอดรออยูน่อกชายฝ่ัง ฯ แม้วา่กองบญัชาการฯ จะ
ล�าเลยีงสิง่ของบรรเทาทกุข์จากประเทศไทยเข้ามากวา่ 1.45 ล้านเมตริกตนั แตรั่ฐบาลพมา่ปฏิเสธท่ีจะรับการชว่ยเหลอืด้าน
มนษุยธรรมเพ่ิมเตมิจากหนว่ยลาดตระเวนและโจมตีท่ีปฏิบตักิารนอกประเทศท่ีมาพร้อมกบัเรือยเูอสเอส เอสเซกส์ 

พ.ศ. 2552          
มีการจดัการสาธิตการตอบสนองสถานการณ์โดยอาสาสมคัรตามกรอบความร่วมมือแหง่
ท่ีประชมุอาเซียน (เออาร์เอฟ-วีดีอาร์) ซึง่เป็นการฝึกการให้ความชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรม
และการบรรเทาภยัพิบตัท่ีิน�าโดยพลเรือน และได้รับการสนบัสนนุจากทหารส�าหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน การฝึกดงักลา่วจะจดัขึน้ทกุ ๆ สองปีโดยมีประเทศท่ีเข้าร่วมกวา่ 
20 ประเทศ การสาธิตจะประกอบด้วยการค้นหาและกู้ภยัทางพืน้ดนิ อากาศและทะเล การ
ชว่ยเหลอืทางการแพทย์และการเคลือ่นย้าย รวมทัง้โครงการฟืน้ฟทูางด้านวิศวกรรม 

21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551  
เรือยเูอสเอสเลก อีรี ของกองทพัเรือสหรัฐฯ ได้ปลอ่ยขีปนาวธุเอสเอม็ 3 ขึน้ไปยิงท�าลาย
ดาวเทียมหมดสภาพของสหรัฐฯ ซึง่เป็นการสิน้สดุ “การปฏิบตักิารเบร์ิน ฟรอสต์” อยา่งส�าเร็จ
ลลุว่ง ด้วยการท�างานอยา่งใกล้ชิดกบักองบญัชาการทางยทุธศาสตร์สหรัฐฯ องค์การป้องกนั
ขีปนาวธุและหนว่ยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อ่ืน ๆ ท�าให้กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก
ได้สง่เสริมการปฏิบตักิารท่ีจะท�าให้เศษซากดาวเทียมสญูหายไปก่อนท่ีจะตกสูพื่น้โลกโดยไม่
สร้างความเสยีหายให้กบัยานตา่ง ๆ ท่ีโคจรอยูใ่นอวกาศ ประชาชนบนพืน้ดนิหรือสิง่แวดล้อม  

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  
มีเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวขนาด 7.9 แมกนิจดูเกิดขึน้ในฑลเสฉวนซึง่อยูท่างตอนกลางของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยในวนัท่ี 16 พฤษภาคม จีนได้ขอความชว่ยเหลอืจากสหรัฐฯ ซึง่กองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกได้จดัสง่อากาศยานล�าเลยีงทางทหาร ซี-17 สองล�าเข้าไปในพืน้ท่ีในทนัทีเพ่ือ
มอบเตน็ท์ เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองมือและสิง่ของบรรเทาทกุข์ฉกุเฉินอ่ืน ๆ ซึง่มีน�า้หนกัรวมกวา่ 
91,000 กิโลกรัม นอกจากนี ้กองบญัชาการฯ ยงัได้จดัสง่บคุลากรจากหนว่ยดบัเพลงิลอสแอนเจลสิและ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ เพ่ือค้นหาผู้รอดชีวิตและฝึกอบรมบคุลากรตอบสนองเหตฉุกุเฉินของจีน 
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ประชาชนในเขตมซิาวะท�าความสะอาดหลงัเหตุการณ์
แผ่นดนิไหวขนาด 9.0 แมกนิจูดในประเทศญีปุ่่นเมือ่
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 

จ.อ. แมทธิว แบรดลีย์ / 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ประเทศไทยเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
และความไมส่งบอยา่งตอ่เน่ืองในประเทศพมา่
ซึง่ท�าให้ประชาชน 100,000 คนต้องอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ีกกักนัด้วยเหตผุลท่ีรัฐบาลแจ้งวา่ เพ่ือ
ความปลอดภยัของประชาชนเอง แสดงให้เหน็
วา่การเลือกตัง้ไมไ่ด้แก้ปัญหาความแตกแยก
ทางการเมืองท่ีฝังรากลกึได้เสมอไป 

การถอนทหารหลงัสงครามเวียดนามนัน้
เป็นไปตามกลยทุธ์ของนกัวางแผนท่ีจะคงก�าลงั
ทหารไว้ในภมิูภาคในจ�านวนท่ีเพียงพอตอ่การ
อพยพพลเมืองสหรัฐฯ ในยามวิกฤต แตทิ่ง้เร่ือง
การท�าสงครามไว้ให้ประเทศอ่ืน ๆ จดัการ ซึง่
สหรัฐฯ อาจเสนอให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน
และความสามารถในการซือ้อาวธุของสหรัฐฯ 
การยกเลกิการเกณฑ์ทหารท่ีท�าให้กองทพับก
สหรัฐฯ มีก�าลงัพลน้อยลงแตมี่จ�านวนทหาร
ประจ�าการท่ีมีความเช่ียวชาญมากขึน้ กลาย
เป็นแรงกระตุ้นท่ีท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง 
การถอนก�าลงัขององักฤษออกจากมาเลเซีย
และสงิคโปร์โดยเหลอืกองทหารไว้แคใ่นฮอ่งกง
ท�าให้การเคลือ่นไหวของสหรัฐดไูมใ่ชเ่ร่ืองใหญ่ 
สหรัฐฯ มีแผนท่ีจะถอนทหารทัง้หมดออกจาก
เกาหลใีต้ แตด้่วยเหตผุลตา่ง ๆ จงึได้ตดัสนิใจ
ในนาทีสดุท้ายท่ีจะคงเหลอืกองพลทหารราบ
ท่ี 2 ไว้ในพืน้ท่ี ซึง่ยงัคงอยูจ่นถงึทกุวนันีเ้พ่ือ
ท�าการสู้รบเคียงบา่เคียงไหลก่บัสาธารณรัฐ
เกาหล ีและหนว่ยรองอ่ืน ๆ ของกองทพัสหรัฐฯ 
ในกรณีท่ีจ�าเป็น 

เร่ืองตา่ง ๆ ไมไ่ด้เป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว้ทัง้หมด ขณะท่ีสหรัฐฯ และองักฤษถอน
ก�าลงัออกไป สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ขยาย
อิทธิพลในพืน้ท่ี และสหภาพโซเวียตในขณะ
นัน้ก็สร้างฐานทพัในเวียดนามซึง่มีกองก�าลงั
ฝ่ายตรงข้ามเผชิญหน้ากนั เศรษฐกิจในฮอ่งกง 
ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้และไต้หวนัมีการเตบิโตอยา่ง

รวดเร็ว (ประเทศเหลา่นีเ้ป็นท่ีรู้จกัในช่ือสี่เสือ
แหง่เอเชีย) อยา่งไรก็ตาม การก่อรัฐประหารใน
เกาหลีใต้เม่ือปี พ.ศ. 2522 และการพยายาม
ลอบสงัหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพมา่เม่ือ
ปี พ.ศ. 2526 ซึง่ท�าให้สมาชิกสี่คนของคณะ
รัฐมนตรีและคนอ่ืน ๆ อีก 13 คนเสียชีวิต และ
การลอบวางระเบดิสายการบนิเกาหลีเท่ียวบนิ
ท่ี 858 ซึง่ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 115 คน ทัง้หมดนี ้
เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการขาดเสถียรภาพ 

สหรัฐฯ ยงัให้ความสนใจกบัเอเชียใต้
และมหาสมทุรอินเดียมากขึน้กวา่เดมิหลงั
สงครามระหวา่งอินเดียกบัปากีสถานใน
ปี พ.ศ. 2514 โดยกองทพับกสหรัฐฯ ได้เก็บ
สะสมยทุโธปกรณ์สงครามเข้าท่ีไว้ลว่งหน้า
ส�าหรับกองพลน้อยยานเกราะท่ีเกาะปะการัง
วงแหวนดีเอโก การ์เซีย และเก็บสะสมเพ่ิมเตมิ
ไว้ท่ีเกาหลีและญ่ีปุ่ น หนว่ยตา่ง ๆ ของกองทพั
บกในรัฐฮาวาย และรัฐอลาสก้ามีการขยาย
ตวั และมีการจดัตัง้กรมรบพิเศษท่ี 1 ขึน้โดย
มีสองกองพนัประจ�าการอยูท่ี่คา่ยลอิูส รัฐ
วอชิงตนั และหนึง่กองพนัอยูท่ี่โอกินาวา ใน
ชว่งต้นทศวรรษท่ี 1980  (พ.ศ. 2523-2532) 
กองทพับกสหรัฐฯ ได้มีสว่นร่วมในการฝึกแบบ
ทวิภาคีในเอเชีย เชน่ การฝึกคอบราโกลด์ใน
ประเทศไทยซึง่เร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2525 และมีผู้
เข้าร่วมจากห้าประเทศหรือมากกวา่นัน้และผู้
สงัเกตการณ์จากประเทศอ่ืน ๆ อีกเก้าประเทศ 

ในชว่งสงครามอา่วเม่ือปี พ.ศ. 2534 
กองทพับกได้จดัสง่หนว่ยท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบตัภิารกิจในเอเชียแปซฟิิกโดยเฉพาะ
ไปท�าหน้าท่ีอ่ืน ๆ และในปี พ.ศ. 2546 เม่ือ
สหรัฐฯ เร่ิมการปฏิบตักิารเสรีภาพอิรัก 
กองพลน้อยหนึง่กอง ของกองพลทหารราบ
ท่ี 2 ในเกาหลีใต้ก็ถกูสง่กลบัไปยงัสหรัฐฯ แม้
ความสนใจจะเปลี่ยนไปแตค่วามกงัวลก็ยงั

มีอยู ่ในชว่งสงครามอา่วครัง้แรก สหรัฐฯ ได้
จดัสง่เฮลคิอปเตอร์โจมตีและขีปนาวธุจาก
พืน้สูอ่ากาศไปยงัคาบสมทุรเกาหลีเพ่ือเพ่ิม
อ�านาจก�าลงัรบแม้ในขณะท่ีสหรัฐฯ ถอน
อาวธุนิวเคลียร์ออกจากภมิูภาค มีการตดิตัง้
ระบบอาวธุสกดักัน้ขีปนาวธุในอลาสก้าในปี 
พ.ศ. 2547 โดยให้อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูล
ของกองก�าลงัรักษาดนิแดนอลาสก้า ในปี พ.ศ. 
2548 กองพลน้อยป้องกนัภยัทางอากาศได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเกาหลีใต้และ
โอกินาวา่ 

ในชว่งแรกของยคุหลงัสงครามเยน็ ได้มี
การลดขนาดของกองทพับกและลดขนาดของ
หนว่ยตา่ง ๆ ทัว่ทัง้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
ดงันัน้ กองทพับกจงึปรับเปลี่ยนตนเองตาม
แผนท่ีก�าหนดอยา่งระมดัระวงัเพ่ือด�ารงขีด
ความสามารถท่ีส�าคญัเอาไว้ มีการเก็บสะสม
ยทุโธปกรณ์ลว่งหน้าในมหาสมทุรอินเดีย คา่ย
คาร์โรลในเกาหลีใต้ และฐานประจ�าการกอง
ทพับกซากามิในญ่ีปุ่ น โดยมีชดุยทุโธปกรณ์
ครบครันส�าหรับชดุปฏิบตักิารรบขนาดหนกั
และเบา และส�าหรับภารกิจพิเศษ นอกจากนี ้
ยงัมีการป้องกนัศนูย์บญัชาการและควบคมุ 
ศนูย์ฝึกและโครงการความร่วมมือท่ีแข็งแกร่ง 

สหรัฐฯ เร่ิมก�าหนดแผนท่ีจะกลบัไปให้
ความส�าคญักบัเอเชียและแปซฟิิกใหมอี่ก
ครัง้ ในปี พ.ศ. 2552 นายบารัก โอบามา 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กลา่วสนุทรพจน์ใน
ญ่ีปุ่ นวา่ สหรัฐฯ ก�าลงัพยายามท่ีจะ “เสริม
สร้างความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรเดมิ ให้มี
ความแข็งแกร่งย่ิงขึน้และสร้างความร่วมมือ
ใหม”่ และมองความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธมิตร
ในเอเชียและแปซฟิิกวา่ “ไมไ่ด้เป็นเพราะข้อ
ผกูมดัตามเอกสารในยคุอดีต แตเ่ป็นไปตาม
พนัธสญัญาระหวา่งกนัและกนัซึง่เป็นรากฐาน

11 มกราคม พ.ศ. 2553 
มีการเปิดศนูย์การสงครามภาคพืน้แปซฟิิก (พีดบัเบลิยซีู) 
ขึน้ท่ีเกาะฟอร์ด อา่วเพิร์ล ฮาเบอร์ ในฐานะศนูย์ฝึกหลกั
ส�าหรับพืน้ท่ีรับผิดชอบของกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิก ศนูย์แหง่นีส้นบัสนนุโครงการฝึกร่วมของผู้
บญัชาการและจดัเตรียมสถานการณ์แวดล้อมร่วมส�าหรับ
การฝึก การอบรมและการจ�าลองสถานการณ์การสู้รบ 

6 เมษายน พ.ศ. 2554 
มีการมอบหมายความรับผิดชอบในพืน้ท่ีอาร์กติก
ให้กบัสองหนว่ยคือกองบญัชาการภาคเหนือของ
สหรัฐฯ และกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้
ยโุรป โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้
แปซฟิิกยงัด�ารงการบงัคบับญัชาและการควบคมุ
กองก�าลงัในอลาสก้าและหมูเ่กาะอะลเูชียน 

11 มนีาคม พ.ศ. 2554 
เกิดเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวขนาด 9.0 แมกนิจดู ซึง่ก่อให้เกิดมหนัตภยัคลืน่สนึามิและสร้างความเสยี
หายอนัใหญ่หลวงแก่พืน้ท่ีชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่ น กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิกได้จดัสง่บคุลากรและอปุกรณ์ตา่ง ๆ และให้การสนบัสนนุความพยายามในการให้
ความชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรม/การบรรเทาพิบตัผิา่นทาง “การปฏิบตักิารโทโมดาจิ” กองบญัชา
การฯ ได้จดัสง่สิง่ของบรรเทาทกุข์กวา่ 245 เมตริกตนัและน�า้ 7.5 ล้านลติรเพ่ือชว่ยระบายความร้อน
ให้กบัเตาปฏิกรณ์ พร้อมกบัจดัสง่เรือ 24 ล�าและอากาศยาน 189 ล�าเพ่ือชว่ยเหลอืรัฐบาลญ่ีปุ่ น  
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ทหารอากาศฟิลปิปินส์ช่วยน�าพลเรือน
ลงจากอากาศยาน ซี-130 เฮอร์ควิลสิ ของ
หน่วยนาวกิโยธินสหรัฐฯ ทีฐ่านทพัอากาศ
วลิลามอร์ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 

ส.ท. โคดีย์ อนัเดอร์วดู / หนว่ย
นาวิกโยธินสหรัฐฯ 
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ในการรักษาความมัน่คงร่วมกนัของเรา” 
ท้ายสดุประธานาธิบดีโอบามากลา่ววา่ 
“เรามีสว่นได้สว่นเสียในอนาคตร่วมกนั
ในภมิูภาคนีเ้พราะเพราะสิง่ท่ีเกิดขึน้ใน
ภมิูภาคมีผลโดยตรงกบัชีวิตของเราท่ีบ้าน” 

สหรัฐฯ ก�าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้หลาย
ยคุด้วยการเพ่ิมบทบาทของตนโดยอาศยั
การจดัสง่ก�าลงัพลเข้าไปปฏิบตัิหน้าท่ี
ทัง้ในแบบปกตแิละแบบขยาย การเพ่ิม
ทรัพยากรโดยการสร้างขีดความสามารถ

ในจดัเก็บเชือ้เพลงิ กระสนุ อปุกรณ์สร้าง
สะพานและยทุโธปกรณ์สงครามเข้าท่ีไว้
ลว่งหน้า และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ี
แข็งแกร่งกบัประเทศอ่ืน ๆ อนัเป็นผลมา
จากการฝึกร่วม การประชมุแบบทวิภาคี 
การสมันาของผู้น�าตลอดจนการชว่ย
พนัธมิตรในการพฒันาขีดความสามารถ
ทางทหารแบบเฉพาะเจาะจง

ความมุง่มัน่ของสหรัฐฯ และกองทพั
บกสหรัฐฯ ตอ่เอเชียและแปซฟิิกซึง่รอดพ้น

จากการถกูลดก�าลงัลงหลงัสงคราม
เวียดนามและสงครามเยน็ดแูล้วไมน่า่จะ
ลดน้อยลงในอีก 40 ปีข้างหน้า แม้ขนาด
ของท่ีตัง้ทางทหารแบบถาวรในภมิูภาค
จะมีขนาดเลก็ลงกวา่เม่ือ 40 ปีก่อน แต่
การพฒันาอยา่งนา่ทึง่ทางเทคโนโลยี การ
ขนสง่และกลยทุธ์ จะท�าให้สหรัฐฯ และ
พนัธมิตรในแปซฟิิกสามารถด�ารงกอง
ก�าลงัท่ีนา่เกรงขามเพ่ือรักษาสนัตภิาพและ
เสถียรภาพทัว่ทัง้ลุม่น�า้แปซฟิิก  o

เฮลคิอปเตอร์ คโิอวา วอริเออร์ ของกอง
ทพับกสหรัฐฯ เข้าร่วมในการฝึกร่วมทาง
ทหารกบัสาธารณรัฐเกาหลโีดยใช้กระสุน
จริง ทีส่นามฝึกในเมอืงโพชอนซ่ึงอยู่
ทางตอนใต้ของเขตปลอดทหารทีแ่ยก
เกาหลเีหนือ และเกาหลใีต้ออกจากกนั

16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554  
สหรัฐฯ และออสเตรเลียขยายการประสานงานทางทหารท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิ
โดยการจดัสง่ก�าลงัพลนาวิกโยธินสหรัฐฯ ขนาดหนึง่กองร้อยไปยงัเมือง
ดาร์วินซึง่อยูท่างทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ
จะเข้าประจ�าการในพืน้ท่ีโดยผลดัเปลี่ยนทกุหกเดือนเพ่ือท�าการฝึกกบั
กองทพัออสเตรเลีย ข้อตกลงนีท้�าให้อากาศยานของกองทพัสหรัฐฯ 
สามารถเข้าไปยงัพืน้ท่ีของกองทพัอากาศออสเตรเลียได้มากขึน้ 

8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556  
พายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนหรือโยลนัดาในฟิลปิปินสพดักระหน�่าเกาะเลย์เตสร้างความ
เสียหายอนัใหญ่หลวงและสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนกวา่ 12 ล้านคน กอง
ก�าลงัจากกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกได้เข้าร่วมกบัองค์การ
นอกภาครัฐและหนว่ยงานรัฐบาลเพ่ือด�าเนิน “การปฏิบตักิารดามายนั” โดย
ให้การชว่ยเหลือทางการแพทย์ สิง่ของบรรเทาทกุข์และความชว่ยเหลือเก่ียว
กบัภยัพิบตัคิดิเป็นมลูคา่กวา่ 31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว ๆ 1 พนัล้านบาท) 

17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554  
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศปรับเปลีย่นล�าดบัความส�าคญัทางด้านความมัน่คง
แหง่ชาตเิพ่ือมุง่เน้นความส�าคญักบัภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกมากขึน้ นโยบายการ
เปลีย่นแปลงหรือนโยบาย “ปรับดลุภาพ” ดงักลา่วเป็นการบง่บอกถงึกลยทุธ์หลายมิติ
ท่ีรวมถงึการเสริมสร้างความเป็นพนัธมิตรให้มีความแข็งแกร่ง การกระชบัความร่วม
มือกบัชาตมิหาอ�านาจท่ีเกิดขึน้ใหมใ่ห้แนน่แฟ้นย่ิงขึน้ และการสร้างก�าหนดโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจในระดบัภมิูภาคท่ีสามารถรักษาความเจริญรุ่งเรืองได้อยา่งยัง่ยืนร่วมกนั 

28 เมษายน พ.ศ. 2557   
สหรัฐฯและฟิลปิปินส์ร่วมลงนามในข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านกลาโหมเพ่ิมเตมิเพ่ือเพ่ิมการฝึกและ
ความสามารถในการปฏิบตักิารร่วมกนัของสหรัฐฯ 
ในฟิลปิปินส์ ข้อตกลงดงักลา่วชว่ยเพ่ิมความ
สามารถในการตอบสนองร่วมกนัตอ่วิกฤตการณ์ด้าน
มนษุยธรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่ฟิลปิปินส์ 
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ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 พายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนได้พดั
ถลม่หมูเ่กาะฟิลปิปินส์ ซึง่เป็น
หนึง่ในพายท่ีุมีความรุนแรง
มากท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีการบนัทกึ
ไว้ โดยมีระดบัความเร็วลม 312 
กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ได้ท�าลายภมิู
ทศัน์ของเกาะ สง่ผลกระทบตอ่
ผู้คนเกือบ 13 ล้านคนทัว่ภมิูภาค
วิซายสั และท�าให้มีผู้ เสียชีวิต
กวา่ 6,000 คนแคใ่นฟิลปิปินส์
เพียงประเทศเดียว ฉบัพลนั
หลงัจากนัน้ พายลุกูนีไ้ด้กลาย
เป็นตวักระตุ้นให้เกิดการสง่
สารไปทัว่สื่อสงัคม ท�าให้มีการ
สง่ข้อความทางทวิตเตอร์ 5.6 
ล้านข้อความภายในเวลาสอง
สปัดาห์หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 
เกือบร้อยละ 60 ของข้อความ
ทัง้หมดถกูโพสต์โดยประชาชนท่ี
พยายามแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ให้กบัผู้อา่น
ทัว่โลก 

ในภมิูภาคท่ีต้องเผชิญกบั
ภยัพิบตัทิางธรรมชาติในปริมาณ
เกือบคร่ึงหนึง่ของโลกและมีผู้
ใช้โทรศพัท์มือถือคิดเป็นจ�านวน
กวา่คร่ึงหนึง่ของโลก การตอบ
สนองภยัพิบตัทิางสื่อสงัคม
อยา่งรวดเร็วในวงกว้างในอินโด
เอเชียแปซฟิิกแบบนีก้ลายเป็น
เร่ืองปกต ิอยา่งไรก็ตาม การใช้
ประโยชน์จากการตอบสนองของ
ฝงูชนอยา่งฉบัพลนันีเ้รียกวา่ 
“การให้ข้อมลูตามเวลาจริง” โดย
ผู้ ต้องการให้ความชว่ยเหลือเพ่ือ
ลดและป้องกนัความเสียหายคือ
ความท้าทายอยา่งหนึง่ท่ีเพ่ิงจะ
เร่ิมได้รับการจดัการ  

ในทศวรรษท่ีผา่นมา ภมิูภาค
นีป้ระสบภยัพิบตัิท่ีมีขนาด
รุนแรงเป็นจ�านวนกวา่ 100 ครัง้ 
สร้างความเสียหายเป็นมลูคา่
หลายหม่ืนล้านดอลลาร์ และ
ท�าให้เกิดการสญูเสียชีวิตหลาย
พนัรายตามข้อมลูของโครงการ
สิง่แวดล้อมแหง่สหประชาชาต ิ
ในการตอบสนองเหตกุารณ์
พายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน หรือท่ีรู้จกั
ในฟิลปิปินส์ในช่ือโยลนัดา และ
การตอบสนองภยัพิบตัใินกรณี
อ่ืน ๆ นัน้ การให้ข้อมลูตามเวลา
จริง กลายเป็นแนวทางปฏิบตัิ
เพ่ือสนบัสนนุความพยายาม
ในการบรรเทาทกุข์ นวตักรรม
โทรศพัท์มือถือ และโปรแกรม
การใช้งานตา่ง ๆ ท�าให้การตอบ
สนองตอ่ความต้องการข้อมลูท่ี
แมน่ย�าและทนัเหตกุารณ์เพ่ิมสงู
ขึน้อยา่งรวดเร็ว 

การประหยดั

เวลา 

เพ่ือช่วย

รักษาชีวิต 
เร่ืองโดย คลอททลิด์ เลอ คอซ 
ภาพโดย รอยเตอร์

ชายคนหน่ึงก�าลงัใช้โทรศัพท์
มอืถอืในเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 โดยมทีวิทศัน์ของ
นัมซาน ทาวเวอร์ ในกรุงโซล 
เกาหลใีต้ เป็นฉากหลงั
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ในวนัตอ่มา ๆ หลงัจากถกูพายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนโหมกระหน�่า อาสา
สมคัรกวา่ 1,600 คนพร้อมด้วยสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์สว่น
บคุคลได้ชว่ยให้โครงการ “โอเพนสตรีทแมพ็” สามารถแสดงภาพได้
ตามเวลาจริง โครงการนีคื้อการสร้างและเผยแพร่ข้อมลูภมิูศาสตร์
แบบออนไลน์ท่ีแสดงภาพถนนท่ีถกูปิดกัน้ และซากปรักหกัพงัเพ่ือ
ให้ผู้ตอบสนองเหตกุารณ์ฉกุเฉินสามารถเข้าไปชว่ยชีวิตผู้คนและ
กวาดล้างเศษอิฐและหินได้ ด้วยความพยายามของอาสาสมคัรทัง้
หลาย ท�าให้แผนท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทนัเหตกุารณ์เป็นจ�านวน
มากกวา่ 5 ล้านครัง้เพ่ือให้มีความถกูต้องและนา่เช่ือถือมากย่ิงขึน้ 
ตามข้อมลูท่ีได้จากผู้ ริเร่ิมโครงการท่ีอยูใ่นคณะท�างานโครงการโอ

เพนสตรีทแมพ็ด้านมนษุยธรรม และความพยายามดงักลา่วจะยงั
ด�าเนินตอ่ไปในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของอินโดเอเชียแปซฟิิกและทัว่โลก 

ในอินโดนีเซีย คณะท�างานโครงการโอเพนสตรีทแมพ ด้าน
มนษุยธรรมได้ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีรวบรวมข้อมลูจากฝงูชนเพ่ือสร้าง
แบบจ�าลองผลกระทบจากภยัพิบตัทิางธรรมชาตท่ีิสมจริงเพ่ือให้มี
การวางแผน การเตรียมความพร้อมและกิจกรรมการตอบสนองตา่ง 
ๆ ท่ีดีขึน้กวา่เดมิ ตามข้อมลูท่ีได้จากนางเคท แชพแมน ผู้อ�านวย
การคณะท�างานโครงการโอเพนสตรีทแมพด้านมนษุยธรรม “ด้วย
การร่วมมือกบัองค์กรระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลดความ
เสี่ยงจากภยัพิบตั”ิ นางแชพแมนอธิบาย “คณะท�างานโครงการ
โอเพนสตรีทแมพด้านมนษุยธรรมได้มุง่เน้นให้ชมุชนและรัฐบาล
สามารถรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัความเสี่ยงเพ่ือป้อนให้กบัซอฟต์แวร์
ท่ีจะสร้างแบบจ�าลองผลกระทบ” 

ในกรณีนี ้ระบบรวบรวมข้อมลูจากฝงูชนจะสง่ข้อมลูได้เร็วกวา่
ระบบของรัฐบาลและเอกชนเพียงอยา่งเดียว ตามการบอกเลา่ของ
นายจอห์น มารินอส เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการข้อมลูประจ�าส�านกังาน
เพ่ือการประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่องค์การสหประชาชาต ิท่ี
ได้มอบหมายให้คณะท�างานโครงการโอเพนสตรีทแมพด้านมนษุย
ธรรมจดัการข้อมลูเก่ียวกบัไต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน 

“จากข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากฝงูชน” นายมารินอสกลา่ว “ท�าให้
เราสามารถท�างานบางอยา่งได้ส�าเร็จจริง ๆ และส�าเร็จอยา่งมี
ประสทิธิภาพอีกด้วย ซึง่งานนีห้ากเป็นการเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี
ตามปกตก็ิคงจะต้องใช้แรงงานและความพยายามของผู้คนอยา่ง
มหาศาล ตอนนีก็้ถงึเวลาท่ีเราจะน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี
ให้ได้มากท่ีสดุ” 

นอกจากนี ้นกัวิจยัยงัได้พฒันาวิธีการสื่อสารในพืน้ท่ีท่ีมี
สญัญาณน้อยหรือหาเครือขา่ยอ่ืนมาทดแทนเครือขา่ยเดิมท่ี
ใช้การไมไ่ด้ซึง่มกัเกิดขึน้ในชว่งภยัพิบตั ิตวัอยา่งเชน่ นกัวิจยั
ชาวญ่ีปุ่ นได้สร้างระบบแสดงภาพในอากาศแบบ 3 มิตท่ีิเรียก
วา่ “แอเรียล ทรีดี” ท่ีใช้ล�าแสงเลเซอร์สง่ข้อมลูการตอบสนอง
ฉกุเฉินเข้าไปในพืน้ท่ีเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัใช้โทรศพัท์มือถือใน
การหาต�าแหนง่ของประชาชน หนงัสือพิมพ์ เดอะ นิวยอร์กไทมส์ 
รายงาน 

จดัการขอ้มูลเกีย่วกบัภยัพิบติั
แม้วา่การให้ข้อมลูตามเวลาจริงจะเร่ิมมีผลตอ่การตอบสนอง
ภยัพิบตัแิละการลดความเสี่ยง แตก่ารกลัน่กรองข้อมลูจ�านวน
มหาศาลจากสื่อสงัคมและจากผู้ใช้เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ได้
ข้อมลูท่ีน�าไปใช้งานได้นัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย ซึง่ประเดน็นีก้�าลงัอยูใ่น
ความสนใจของ ดร.แพทริค ไมเออร์ ผู้อ�านวยการศนูย์นวตักรรม
ทางสงัคมแหง่สถาบนัวิจยัและประมวลผลกาตาร์ ดร.ไมเออร์
และคณะท�างานพบวา่ การใช้ค�าค้นหางา่ย ๆ นัน้อาจท�าให้พลาด
ข้อมลูท่ีโพสต์ทางทวิตเตอร์กวา่ร้อยละ 50 เพ่ือแก้ปัญหานี ้พวก
เขาได้สร้างระบบปฏิบตักิารสองระบบคือ “ไมโครแมพเปอร์” ซึง่
เป็นระบบแสดงแผนท่ีขนาดเลก็ และ “ระบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ
การตอบสนองภยัพิบตั”ิ เพ่ือค้นหาข้อความทวิตเตอร์ท่ีนา่สนใจ
จากบรรดาข้อความท่ีมีอยูเ่ป็นจ�านวนมากในระหวา่งการตอบ

สนองภยัพิบตัหิรือเหตกุารณ์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 
“สว่นใหญ่แล้วสิง่ท่ีเราท�าอยูต่อนนีคื้อความพยายามในการ

ระบสุญัญาณ” ดร.ไมเออร์กลา่วกบั ฟอรมั “ซึง่มนัเหมือนกบัการ
งมเข็มในมหาสมทุร” 

การรวบรวมข้อมลูท่ีส�าคญัเหลา่นี ้และน�าไปจดัท�าเป็นภาพ
ท่ีเข้าใจได้เป็นงานของศนูย์บริหารและจดัการภยัพิบตัภิาคพืน้
แปซฟิิกในรัฐฮาวาย ซึง่มีความเช่ียวชาญในจดัท�าภาพแสดงภยั
พิบตั ิและการระบตุ�าแหนง่ทางภมิูศาสตร์จากข้อมลูในสื่อสงัคม 
ศนูย์นี ้เป็นหนึง่ในไมก่ี่ศนูย์ท่ีท�างานร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พฒันาขัน้ตอนในการจดัท�าภาพท่ีสมบรูณ์แบบโดยพิจารณา
จากข้อมลูบคุคลทางสื่อสงัคม ต�าแหนง่ของเซร์ิฟเวอร์และข้อมลู
ทางภมิูศาสตร์ จากนัน้ข้อมลูจะถกูวิเคราะห์ด้วยระบบเฝ้าระวงั
อนัตรายตามเวลาจริง และระบบสร้างแบบจ�าลองผลกระทบเพ่ือ

ศูนย์เตอืนภยัคลืน่สึนามแิปซิฟิกประกาศข้อมูลนี ้เพือ่แสดงให้เห็นพืน้ทีท่ี่
ได้รับผลกระทบจากการเตอืนภยัคลืน่สึนามหิลงัเกดิเหตุแผ่นดนิไหวขนาด 
8.0 แมกนิจูด ทีห่มู่เกาะโซโลมอนในปี พ.ศ. 2556 



33APD FORUM

สง่ข้อมลูท่ีมีความละเอียด แมน่ย�าและทนัเหตกุารณ์กวา่
เดมิให้กบัองค์กรระหวา่งประเทศและรัฐบาล 

การเพ่ิมซอฟต์แวร์และการรวบรวมข้อมลูจากฝงูชน
ตลอดจนฮาร์ดแวร์ และความเช่ียวชาญทางทหารยงัเป็น
องค์ประกอบท่ีส�าคญัย่ิงของการให้ข้อมลูตามเวลาจริง
หลงัเหตกุารณ์พายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน ชดุปฏิบตักิารรูบคิอน
ซึง่เป็นการรวมตวัของทหารผา่นศกึนาวิกโยธินสหรัฐฯ 
กลุม่หนึง่ ได้ “ประสานชอ่งวา่งระหวา่งทหารและชีวิต
พลเรือน” โดยการท�างานร่วมกบัองค์กรให้ความชว่ย
เหลือแบบเดมิเม่ือเกิดภยัพิบตั ิด้วยการประสานงานกบั
ชดุปฏิบตักิารรูบคิอน องค์กรให้ความชว่ยเหลือระหวา่ง
ประเทศ ไดเร็กท์ รีลีฟ ได้จดัสง่อากาศยานไร้คนขบัทาง
พลเรือน ฮกิูนน์ เอกซ์วนั ออกไปตรวจสอบสถานะการ
ปฏิบตังิานของโรงพยาบาลประจ�าเขตคาริการา ซึง่อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองตกัโลบนั การสง่ข้อมลู
ในรูปแบบวีดีโอตามเวลาจริงท�าให้เหน็ภาพความเสีย
หายและให้ข้อมลูท่ีทนัเหตกุารณ์เก่ียวกบัการเข้าถงึ
พืน้ท่ี ด้วยวิธีนี ้ชดุปฏิบตักิารบรรเทาทกุข์ระบพืุน้ท่ีท่ีได้
รับผลกระทบมากท่ีสดุเพ่ือจะจดัสรรทรัพยากรได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

“ฮกิูนน์ เอกซ์วนั ไมไ่ด้มีคณุคา่ในแงก่ารประเมิน

ทางโครงสร้างเทา่นัน้ แตย่งัเป็นวิธีในการส�ารวจสถาน
ท่ีลว่งหน้าเพ่ือหาเส้นทางท่ีดีท่ีสดุในการเข้าสูพื่น้ท่ีและ
ให้ความชว่ยเหลือ” นายแอนดริว ชโรเดอร์ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายงานวิจยัและการวิเคราะห์แหง่องค์กรไดเร็กท์ รีลีฟ 
รายงาน นายชโรเดอร์อธิบายวา่ เทคโนโลยีจดัท�าแผนท่ี
ดงักลา่วจะให้จดุอ้างอิงร่วมกนัแก่ผู้ปฏิบตังิานทกุคน
ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ภยั และแสดงภาพชมุชนตลอดจน
พืน้ท่ีทางภมิูศาสตร์ท่ีชดัเจนท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีมา 

แม้องค์ประกอบตา่ง ๆ ของการให้ข้อมลูตามเวลา
จริงจะไมส่ามารถป้องกนัพายไุต้ฝุ่ น แผน่ดินไหวและ
คลื่นสนึามิได้ แตผู่้ปฏิบตังิานก็มีความรู้สกึในแงดี่เก่ียว
กบัความก้าวหน้าท่ีเกิดขึน้ในการท�าการตอบสนองและ 
ท�าความสะอาดได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ
มากขึน้ ดร.ไมเออร์จากศนูย์นวตักรรมทางสงัคมแหง่
สถาบนัวิจยัและประมวลผลกาตาร์ระบ ุสิง่ท่ีดีท่ีสดุยงั
มาไมถ่งึ

“ข้อมลูท่ีมีคา่มากกวา่เดมินีไ้มไ่ด้ชว่ยในการ
พยากรณ์เหตกุารณ์ แตช่ว่ยรายงานเหตกุารณ์ตามเวลา
จริง” ดร.ไมเออร์กลา่ว “หากเราต้องการความสามารถ
ในการจดัการภยัพิบตัหิรือความขดัแย้งในเวลาท่ีเกิดขึน้
จริงนัน้ เราคงต้องพฒันาตอ่ไปอีกหลายปี”  o

ผู้รอดชีวติโบกมอืให้กบั
เฮลคิอปเตอร์ของกอง
ทพัอากาศฟิลปิปินส์หลงั
ได้รับส่ิงของช่วยเหลอื
ในพืน้ทีใ่กล้กบัเมอืงตกั
โลบันทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากพายุไต้ฝุ่นไห่เยีย่น
ในเดอืนพฤศจกิายน 
พ.ศ. 2556 ประชาชน
โพสต์ข้อความเกีย่วกบั
พายุทางทวติเตอร์กว่า 
5.6 ล้านข้อความในช่วง
สองสัปดาห์หลงัจากเกดิ
เหตุการณ์



มอสโก

สหพันธ รัฐ รัส เ ซีย

ยุโรป

มุ่งหน้าสู่ 

ตะวันออก
รัสเซียหันไปให้ความส�าคญักบัภูมภิาค
แปซิฟิกและสร้างพนัธมติรใหม่ แต่
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะยัง่ยนืเพยีงใด
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ลายสดุของพืน้ท่ีทางตะวนัออกเฉียงใต้ของรัสเซีย
คือท่ีตัง้ของวลาดิวอสต็อก ซึง่เป็นเมืองท่ีมีภเูขาและ
คาบสมทุรอนังดงาม เมืองนีเ้ป็นจดุแบ่งระหว่าง
ยโุรปและเอเชีย และยงัเป็นท่ีตัง้ของกองเรือภมิูภาค

แปซิฟิกของรัสเซียอีกด้วยเน่ืองจากเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศ นอกจากนี ้วลาดิวอสต็อกยงัถกูก�าหนดให้เป็น
ศนูย์กลางของเขตเศรษฐกิจพิเศษล่าสดุของรัสเซียซึง่เป็นหนึ่งใน
ความก้าวหน้าหลาย ๆ ประการท่ีผ่านมาของประธานาธิบดีวลา
ดีมีร์ ปตูิน เพ่ือจะหนัเหความส�าคญัและทรัพยากรต่าง ๆ ไปยงั
อินโดเอเชียแปซิฟิก 

ด้วยชยัภมิูอนัเหมาะสม (รายล้อมไปด้วยเพ่ือนบ้านอนัได้แก่ จีน 
ญ่ีปุ่ นและคาบสมทุรเกาหล)ี ท�าให้วลาดวิอสตอ็กเป็นพืน้ท่ีท่ีส�าคญั
ท่ีนายปตูนิสามารถวางแผนโครงการตา่ง ๆ ท่ีมุง่เน้นเอเชียได้ 

“เมืองนีอ้ยูใ่กล้กบักรุงโซล โตเกียว ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้และ
เปียงยางมากกวา่กรุงมอสโก จงึเหมาะสมอยา่งย่ิงท่ีจะเป็นจดุเร่ิม
ต้นของธรุกิจเอเชียท่ีสนใจในรัสเซีย” มหาวิทยาลยัสหพนัธรัฐแหง่
ตะวนัออกไกลในวลาดวิอสตอ็กระบไุว้ในเวบ็ไซต์ของตน 

ในชว่งปีท่ีผา่นมา รัสเซียเร่งระดมความพยายามอนัแนว่แน่
นีม้ากขึน้ท่ีจะสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การทหารและ
ทรัพยากรอยา่งลกึซึง้กบัเอเชียเพราะความสมัพนัธ์ของรัสเซียกบั
ชาตติะวนัตกได้ถดถอยลงอนัเน่ืองมาจากวิกฤตกิารณ์ในยเูครน 
ตามค�าอธิบายของทางการรัสเซียในเร่ืองการเพ่ิมบทบาทของตน
ในแปซฟิิกนัน้ รัสเซียเพียงแคก่�าลงัปรับปรุงข้อตกลงตา่ง ๆ ให้มี
ความมัน่คงแข็งแกร่งย่ิงขึน้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีนายปตูนิต้องการจะท�ามา
นานแล้ว หรือเป็นสิง่ท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้อนัเน่ืองมาจากความใกล้ชิด
ของประเทศกบัภมิูภาคดงักลา่ว 

ป
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โตเกียว โซล
ปักกิ่ง

มอสโก

เปียงยาง

วลาดวิอสตอ็ก
เซ่ียงไฮ้

คัมชัตคา 

สหพันธ รัฐ รัส เ ซีย

จีน

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ยุโรป                7,610 กม. 

โซล     746 กม. 

โตเกียว               1,063 กม.

ปักกิ่ง              1,336 กม. 

เซ่ียงไฮ้              1,610 กม.

เปียงยาง   686 กม. 

มอสโก               6,422 กม.

คัมชัตคา               2,451 กม.

ระยะทางสู่

วลาดวิอสตอ็ก
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คู่ค้าทีส่�าคญั
ของรัสเซียใน
เอเชีย

จนี

ญีปุ่่น

ตุรกี

คาซัคสถาน 

เกาหลใีต้ 

88.8
53.235.6

33.2
13.519.6

32.7
7.225.4

26.4
9.017.4

25.1
10.314.8

1

2 3

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ รอยเตอร์ 

รอยเตอร์ 



37APD FORUM

ปริมาณการค้า     พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

การส่งออก การน�าเข้า 

ข้อมลูจาก:  รายงานสถิตทิางการค้าระหวา่ง
ประเทศของรัสเซีย ปี พ.ศ. 2556 

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

4

“ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกเป็นศนูย์กลางการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจของโลก” นายอเลก็ซี อลั
ยเูคียฟ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันา
เศรษฐกิจของรัสเซียกลา่วตามรายงานของ 
ไฟแนนเชียล ไทมส์ ฉบบัเดือนเมษายน พ.ศ. 
2557 “เรายงัไมไ่ด้พฒันาความร่วมมือกบัภมิูภาค
เหลา่นีอ้ยา่งแข็งขนัเทา่ท่ีเราอยากจะท�า” 

“นโยบายมุง่หน้าสูเ่อเชียของนายปตูนิ” ดงัท่ี
นกัวิเคราะห์บางรายเรียก เร่ิมดงึดดูความสนใจ
ของผู้คนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เม่ือ
รัสเซียและจีนร่วมลงนามในข้อตกลงการสง่ออก
ก๊าซธรรมชาตมิลูคา่ 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 13 ล้านล้านบาท) จากไซบีเรียไปยงัจีน
เป็นระยะเวลา 30 ปี ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา รัสเซียก็
เข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัภมิูภาคนีม้ากขึน้เร่ือย ๆ 

“เราก�าลงัพิจารณาเร่ืองการวางนโยบาย
เชิงกลยทุธ์ใหมท่ี่มีความซบัซ้อนโดยแท้จริง” 
นายมิคาอิล ตติาเรนโก ผู้อ�านายการสถาบนั
ตะวนัออกไกลศกึษาแหง่สถาบนัวิทยาศาสตร์
รัสเซียกลา่วกบั ไฟแนนเชียล ไทมส์ ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 “กลุม่ผู้น�าทางการเมืองของ
เราชอบเอย่ถงึรัสเซียวา่เป็นประเทศท่ีทอดยาว
ตัง้แตย่โุรปไปจนถงึคมัชตัคา แตไ่มเ่คยสนใจอะไร
ท่ีอยูไ่กลออกไปจากอรูาล” ซึง่เป็นเขตสหพนัธ์ท่ี
มีพืน้ท่ีเป็นภเูขาท่ีกัน้ชายแดนทางตะวนัตกของ
รัสเซียกบัเอเชีย 

จนกระทัง่ในวนันี ้“ประธานาธิบดีวลาดมีิร์ ปู
ตนิ ได้ตระหนกัอยา่งชาญฉลาดถงึการเปลี่ยน
ดลุอ�านาจทางเศรษฐกิจโลกไปยงัเอเชีย และ
เข้าใจวา่บรูณาการของรัสเซียนัน้จ�าเป็นตอ่การ
พฒันาประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในระยะ
ยาว” นายแอนดริว คชิูนส์ นกัวิชาการอาวโุสของ
โครงการรัสเซียและยเูรเชียแหง่ศนูย์ยทุธศาสตร์
และนานาชาตศิกึษาในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ระบไุว้
ในรายงานเม่ือปี พ.ศ. 2557 เก่ียวกบัการหนัไปให้
ความส�าคญักบัเอเชียของรัสเซีย

การปฏสัิมพนัธ์ทางเศรษฐกจิ
นายปตูนิประกาศในปี พ.ศ. 2555 วา่ ความ
สมัพนัธ์ระหวา่งรัสเซียกบัญ่ีปุ่ น “โดยทัว่ไปมีความ
ก้าวหน้าขึน้” แม้ปริมาณการแลกเปลี่ยนทางการ
ค้าและความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจจะอยูใ่นระดบั
ท่ี “ยงัหา่งไกลจากค�าวา่บรรลศุกัยภาพ” 

แตส่ถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้ในเร็ว ๆ นี ้
เน่ืองจากฝ่ายนิตบิญัญตัิของญ่ีปุ่ นกลุม่หนึง่ได้
แสดงความสนใจท่ีจะสร้างข้อตกลงอปุทานก๊าซ
ธรรมชาตกิบัรัสเซียท่ีคล้ายคลงึกบักรณีของจีน 

การฟืน้ฟโูครงการทอ่สง่ก๊าซจากรัสเซียไปยงัญ่ีปุ่ น
มลูคา่ 5.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 
1.9 แสนล้านบาท) ไมน่านหลงัจากท่ีท�าข้อตกลง
มลูคา่ 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 
13 ล้านล้านบาท) กบัจีนแสดงให้เหน็ถงึการขยาย
บทบาทของรัสเซียในฐานะผู้จดัสง่พลงังานแก่
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ประเดน็ส�าคญัเก่ียว
กบัข้อตกลงระหวา่งรัสเซียกบัญ่ีปุ่ นหากสามารถ
ด�าเนินการจนบรรลผุลส�าเร็จคือ จะเป็นการลด
คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานหลงัเหตกุารณ์ภยัพิบตัท่ีิ
ฟกูชิูมา 

นอกเหนือจากโครงการทอ่สง่ก๊าซท่ีมีแนวโน้ม
วา่จะเกิดขึน้แล้ว รัสเซียและญ่ีปุ่ นยงัได้ตกลงท่ี
จะ “เสริมสร้างการเจรจาหารือระดบัทวิภาคีให้
มีประสทิธิภาพมากขึน้ อนัเป็นความพยายามท่ี
จะขยายความร่วมมือด้านการรักษาความมัน่คง
และการป้องกนัประเทศทา่มกลางสภาพแวดล้อม
ด้านความมัน่คงในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกท่ีก�าลงั
เปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็ว” ตามรายงานในวารสาร 
เอเชีย แปซิฟิก บลุเลติน ฉบบัเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2557 ท่ีตีพิมพ์โดยศนูย์ตะวนัออก – ตะวนัตก 
และเขียนโดยนายสตีเฟน แบลงค์ นกัวิชาการ
อาวโุสแหง่สภานโยบายตา่งประเทศอเมริกนั 

เพ่ือแสดงความเช่ือมัน่และความ
กระตือรือร้นท่ีจะท�างานร่วมกบัญ่ีปุ่ น รัสเซีย
ให้ค�ามัน่ว่าจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใน
กรณีข้อพิพาทเก่ียวกบัหมู่เกาะเซนกาก/ุเตียว
หย ูนอกจากนี ้ย่ิงรัฐบาลรัสเซียมีความสมัพนัธ์
กบัพนัธมิตรอ่ืน ๆ ในแปซิฟิกมากขึน้เท่าไหร่ ก็
ย่ิงท�าให้รัสเซียรู้สกึเป็นหนีบ้ญุคณุต่อประเทศ
มหาอ�านาจของภมิูภาคประเทศใดประเทศหนึ่ง
น้อยลงเท่านัน้ นกัวิเคราะห์บางรายกล่าว 

“ความท้าทายด้านนโยบายตา่งประเทศท่ีย่ิง
ใหญ่ท่ีสดุของนายปตูนิในอีกหลายปีข้างหน้า มี
แนวโน้มวา่จะเป็นเร่ืองการบริหารความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนบ้านทางตะวนัออกท่ีก�าลงัเตบิโตขึน้
อยา่งรวดเร็ว” นายคชิูนส์ระบใุนรายงานและเพ่ิม
เตมิวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนและรัสเซียใน
ปัจจบุนัดีกวา่ชว่งเวลาใด ๆ ก็ตามในอดีตท่ีผา่น
มา “ในขณะท่ีรัสเซียคอยเฝ้าระวงัการรุกล�า้ของ
จีนเข้าไปในพืน้ท่ีอธิปไตยท่ีมีคา่มากท่ีสดุของตน
ซึง่ก็คือแหลง่ไฮโดรคาร์บอน แตรั่สเซียก็มีความ
กงัวลอยา่งหนกัวา่ ตนจะตกอยูภ่ายใต้อ�านาจ
ของจีนมากขึน้ในความสมัพนัธ์ระดบัภมิูภาคหรือ
ไมก็่ในระดบัโลก ดงันัน้เราจงึเหน็รัฐบาลรัสเซีย
แสดงออกถงึความพยายามมากขึน้เร่ือย ๆ ท่ีจะ
สร้างความสมัพนัธ์อนัหลากหลายกบัพนัธมิตรใน

1. ทหารจนีเข้าร่วมการฝึกกองทพัเรือ 
“จอยท์ ซี 2014” ในทะเลจนีตะวนัออกเมือ่
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยกองเรือ
ทะเลตะวนัออกของจนีและกองเรือแปซิฟิก
ของรัสเซียได้ส่งเรือรบ 14 ล�า เรือด�าน�า้
สองล�า เคร่ืองบินรบเก้าล�า เฮลคิอปเตอร์หก
ล�าและหน่วยรบพเิศษสองหน่วยเข้าร่วม
การฝึกร่วมของกองทพัเรือคร้ังทีส่ามนี้

2. นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีนี (ซ้าย) 
และนายวลาดมีร์ี ปูตนิ ประธานาธิบดี
รัสเซีย เข้าร่วมพธีิเปิดการฝึกภายใต้รหัส 
“จอยท์ ซี 2014” ทีเ่มอืงเซ่ียงไฮ้

3. พล.อ.เซอร์เก ชอยก ูรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรัสเซีย (ซ้าย) และ
พล.อ.ฝุ่ง กวาง แทง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเวยีดนาม เข้าร่วมการ
แถลงข่าวหลงัการประชุมเกีย่วกบัข้อตกลง
การบ�ารุงรักษาเรือทีก่รุงฮานอยในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2556 

4. ชาวจนีผู้มาเยอืนตั้งท่าถ่ายรูปหน้าเรือลาด
ตระเวนตดิขปีนาวุธน�าวถิวีาร์ยกั ซ่ึงเป็นเรือ
ธงของกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียทีเ่มอืง
เซ่ียงไฮ้ ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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เอเชีย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้
และลา่สดุคือเวียดนาม” 

รัสเซียและเวียดนามได้เร่ิมหารือในเร่ือง
การร่วมทนุเพ่ือบ�ารุงรักษาเรือของทัง้ทาง
พลเรือนและทางทหาร 

เอกอคัรราชทตูของเวียดนามประจ�ากรุง 
มอสโกถงึกบัให้ค�ามัน่วา่ รัสเซียจะได้สทิธิ
พิเศษในการเข้าไปยงัทา่เรือทางทหารของ
เวียดนามท่ีอา่วคมัรานห์ ตามรายงานของ
เวบ็ไซต์ขา่ว WantChinaTimes.com ใน
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 โดยรายงานนีร้ะบุ
วา่ การเคลื่อนไหวดงักลา่วของเวียดนามคือ
มาตรการในการกระตุ้นให้รัสเซียสนบัสนนุ
เวียดนามในประเดน็ความขดัแย้งกบัจีนเร่ือง
ดนิแดนในทะเลจีนใต้ท่ีก�าลงัด�าเนินอยู ่

ความส�าคัญในทางทหาร
ในระหวา่งการให้สมัภาษณ์กบัสื่อจีน นาย 
ปตูนิระบวุา่ “จีนคือเพ่ือนท่ีเช่ือถือได้ของ
รัสเซีย” ตามรายงานของเวบ็ไซต์ Military.com 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายปตูนิเพ่ิม
เตมิวา่ “ไมใ่ชก่ารพดูจาเกินจริงเลยหากผมจะ
บอกวา่ ความร่วมมือของเราทัง้สองประเทศ
ก�าลงัอยูใ่นระดบัสงูสดุตัง้แตเ่คยเป็นมาใน
อดีต” เวบ็ไซต์ดงักลา่วรายงาน 

ก่อนหน้าท่ีจะมีการท�าข้อตกลงเก่ียวกบั
ก๊าซธรรมชาต ิทัง้สองประเทศได้เข้าร่วมการ
ฝึกทางทหารในทะเลจีนตะวนัออกภายใต้รหสั 
“จอยท์ ซี 2014” รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมของจีนให้สมัภาษณ์กบันิตยสาร เดอะ 
ดิโพลแมท ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 วา่ 
การฝึกซ้อมดงักลา่วเป็นการฝึกท่ีจดัขึน้เป็น
ประจ�าระหวา่งกองทพัเรือของทัง้สองประเทศ 
“เพ่ือกระชบัความร่วมมือระหวา่งกองทพัทัง้
สอง และเพ่ือยกระดบัความสามารถในการ
จดัการกบัภยัคกุคามทางทะเลร่วมกนั” ความ
ร่วมมือแบบทวิภาคีท่ีแข็งแกร่งระหวา่งรัสเซีย
และจีนสร้างความประหลาดใจเลก็น้อยแก่ผู้

ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ของสองประเทศนีน้บั
ตัง้แตป่ระธานาธิบดี สี จิน้ผิง เข้ารับชว่งตอ่
ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 การเดินทางไปยงัตา่งประเทศครัง้
แรกของนายสี จิน้ผิง ในฐานะประธานาธิบดี
ของจีนคือการไปเยือนรัสเซีย และได้เดนิทาง
กลบัไปท่ีนัน่อีกหลายครัง้ในเวลาตอ่มา (ใน
แงข่องการซือ้ขายทางทหารระหวา่งประเทศ 
รัสเซียและอินเดียมีความสมัพนัธ์อนัยาวนาน 
อินเดียได้ซือ้ยทุโธปกรณ์ทางทหารจากรัสเซีย
ตัง้แตใ่นชว่งทศวรรษท่ี 1950 (พ.ศ. 2493-
2502) 

ผู้ ท่ีมีข้อสงสยัให้ความคดิเหน็วา่ ความเป็น
พนัธมิตรเชิงภมิูรัฐศาสตร์ระหวา่งรัสเซียและ
จีนอาจจะไมยื่นยาว 

นายดมิทรี ซมิส์ ประธานศนูย์รักษาผล
ประโยชน์แหง่ชาตไิด้เปรียบเทียบความคดิ
เหน็ดงักลา่วกบัค�าท�านายของนกัวิจารณ์ก่อน
สงครามโลกครัง้ท่ีสองท่ีวา่ การเป็นพนัธมิตร
ระหวา่งคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตและนาซี
เยอรมนีจะประสบความล้มเหลว 

“แล้วนกัวิจารณ์เหลา่นัน้ก็พดูถกู ความ
เป็นพนัธมิตรระหวา่งนายอดอล์ฟ ฮิต
เลอร์ กบันายโจเซฟ สตาลนิ คงอยูไ่ด้
เพียงสองปีเทา่นัน้” นายซมิส์กลา่วกบั 
BreakingDefense.com ในเดือนมิถนุายน 
พ.ศ. 2557 ก่อนท่ีจะให้ค�าเตือนวา่ “แม้จะเป็น
เพียงชว่งเวลาสัน้ ๆ อยา่งนัน้ แตเ่ยอรมนีก็ยดึ
โปแลนด์และครอบครองฝร่ังเศสได้ และสร้าง
สภาพความเป็นจริงทางภมิูรัฐศาสตร์ท่ีแตก
ตา่งไปอยา่งสิน้เชิง” 

นายซมิส์กลา่ววา่ การเป็นพนัธมิตร
ระหวา่งจีนและรัสเซียแม้จะเป็นชว่งเวลาสัน้ ๆ 

ก็อาจท�าให้เกิด “ปัญหาใหญ่” ได้ หากด�าเนิน
ไปในทางท่ีไมถ่กูต้อง 

รัสเซียและจีนเป็นประเทศท่ีใช้งบ
ประมาณทางทหารมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสอง
และสามรองจากสหรัฐอเมริกา และยงัเพ่ิม
ขึน้อีกเป็นจ�านวนมากในช่วงปี พ.ศ. 2555 
ถึง พ.ศ. 2556 ซึง่ถือว่ามากเป็นสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายแต่เดิมในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาตาม
รายงานของสถาบนัวิจยัสนัติภาพนานาชาติ
สตอกโฮล์มท่ีตีพิมพ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2557 รายงานนีย้งัระบวุ่า ค่าใช้จ่ายทาง
ทหารทัว่โลกมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 1.75 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 56.7 ล้าน
ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ลดลงจากปี
ก่อนหน้านีป้ระมาณร้อยละ 2 ตามค่าเงิน
จริง (รายงานให้เหตผุลว่า ปริมาณท่ีลดลงดงั
กล่าวเป็นผลมาจากการตดังบประมาณทาง
ทหารของสหรัฐฯ และการลดการปฏิบตัิการ
ในอิรักและอฟักานิสถาน)

โดยรวมแล้ว คา่ใช้จา่ยทางทหารในเอเซีย
และโอเชียเนียเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 
2556 โดยคิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 4.07 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 13 ล้านล้าน
บาท) ตามข้อมลูของสถาบนัวิจยัสนัตภิาพ
นานาชาติสตอกโฮล์ม รายงานระบวุา่ ข้อ
พิพาทกบัจีนในเร่ืองดนิแดนเป็นตวัผลกัดนัให้
คา่ใช้จา่ยทางทหารเพ่ิมสงูขึน้ในประเทศตา่ง ๆ 
เชน่ ฟิลปิปินส์และเวียดนาม 

ส�าหรับกลยทุธ์การจดัสรรงบประมาณทาง
ทหารของประเทศนัน้ รัสเซียมีแผนท่ีจะขยาย
บทบาททางทหารท่ีถาวร ไปนอกพรมแดนของ
ประเทศ ซึง่รวมถงึฐานทพัในเวียดนามและ
สงิคโปร์ 

1. ทหารเกาหลเีหนือเดนิแถวหลงัพธีิเปิดทางรถไฟ
ทีเ่ช่ือมระหว่างรัสเซียและเกาหลเีหนือทีเ่พิง่ได้รับ

การบูรณะใหม่ ทีท่่าเรือราจนิของเกาหลเีหนือใน
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2556 

2. นายวลาดมีร์ี ปูตนิ ประธานาธิบดรัีสเซีย (ขวา) 
และ พล.อ.เซอร์เก ชอยก ูรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมรัสเซีย ตรวจตราการฝึกทางทหารของกอง

ทพับกและกองทพัเรือแห่งรัสเซียในมหาสมุทร
แปซิฟิกเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 
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“การเจรจาก�าลงัด�าเนินอยู ่และเราใกล้จะ
ได้ลงนามในเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว” 
พล.อ.เซอร์เก ชอยก ูรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมของรัสเซียกลา่วกบัส�านกัขา่วอาร์ไอเอ 
โนวอสต ิของรัสเซีย ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2557 

หวัข้อในการเจรจายงัรวมไปถงึการไปเยือน
ทา่เรือตา่ง ๆ ทัว่เอเชียและในภมิูภาคอ่ืน ๆ เพ่ือ
หารือในเร่ืองการเปิดสถานีเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ส�าหรับเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิทางยทุธศาสตร์ของ
รัสเซียท่ีออกไปท�าการลาดตระเวนตามรายงาน
ของส�านกัขา่วอาร์ไอเอ โนวอสต ิส�าหรับภายใน
ประเทศนัน้ รัสเซียได้ประกาศแผนงานในปี 
พ.ศ. 2556 วา่จะเพ่ิมสถานโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางด้านการป้องกนั 100 แหง่ทัว่ประเทศ และ
จะสร้างเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยทหารกวา่ 
300 แหง่ภายในปี พ.ศ. 2559 ตามรายงานของ
ส�านกัขา่วอาร์ไอเอ โนวอสต ิ

ส�าหรับพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกนัน้ รัสเซียก�าลงัพยายามท่ีจะสร้าง
ความร่วมมือกบัหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายใน
มาเลเซียและฟิลปิปินส์ เพ่ือตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต ิ

ในระหว่างการประชมุผู้บญัชาการต�ารวจ
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) ท่ีกรุงมะนิลาเม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทางการรัสเซียได้
แสดงความประสงค์ท่ีจะท�างานอย่างใกล้ชิด
ย่ิงขึน้กบักองก�าลงัต�ารวจของอาเซียน และ
ก�าลงัเจรจาเพ่ือเพ่ือก�าหนดข้อตกลงด้าน
ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ สื่อลามกอนาจารเด็ก ยาเสพติด
และการค้ามนษุย์ 

การรับมือกับพนัธมติรที่หลากหลาย
ผู้สงัเกตการณ์บางรายอาจสงสยัวา่ รัสเซียจะ
บริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัจีนและ
ญ่ีปุ่ นให้เกิดความลงตวัได้นานเพียงใด ใน
ระหวา่งท่ีก�าลงัเดนิหน้าสร้างข้อตกลงกบัจีน 
รัสเซียกบัญ่ีปุ่ นก็ก�าลงัหาหนทางจดัการกบั
ประเดน็ท่ีเปราะบางท่ีเก่ียวข้องกบัจีนด้วย
ความระมดัระวงั 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
จากญ่ีปุ่ นและรัสเซียได้ร่วมประชมุในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เพ่ือหาทางแก้ปัญหา
ความมัน่คงทางทะเล ซึง่รวมถงึการปฏิบตักิาร
ตอ่ต้านการก่อการร้าย และการตอ่ต้านการ
ปล้นสะดมทางทะเล ในระหวา่งการประชมุดงั
กลา่วท่ีเรียกวา่ “การประชมุสองบวกสอง” ทัง้
สองประเทศยงัได้ตกลงท่ีจะจดัการประชมุแบบ
ทวิภาคีวา่ด้วยเร่ืองความมัน่คงทางไซเบอร์ขึน้
อีกด้วย 

ด้วยความร่วมมืออนัแน่นแฟ้นในหลาย ๆ  
ด้าน รวมทัง้ในด้านความมัน่คง ญ่ีปุ่ นและ
รัสเซียจะมีส่วนช่วยในการสร้างสนัติภาพ
และเสถียรภาพในภมิูภาคนี”้ นายฟมิูโอะ คิชิ
ดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของญ่ีปุ่ นกล่าวกบัผู้สื่อข่าว ตามรายงานของ
หนงัสือพิมพ์ เดอะเจแปน ไทมส์ 

รัฐมนตรีจากสองกระทรวงดงักลา่วของ
รัสเซียและญ่ีปุ่ นระบวุา่ มาตรการตอ่ต้านของ
ตนนัน้ไมไ่ด้มุง่เน้นท่ีประเทศใดประเทศหนึง่
โดยเฉพาะ แตผู่้ เช่ียวชาญบางรายแย้งวา่ 
ความร่วมมือระหวา่งสองประเทศนีคื้อแผนท่ีจะ
จ�ากดับทบาททางทหารของจีนท่ีก�าลงัเตบิโต 
เดอะเจแปน ไทมส์ รายงาน 

ความร่วมมือระหวา่งรัสเซียกบัเกาหลเีหนือ
นัน้ ก็เป็นสิง่ส�าคญัท่ีต้องกลา่วถงึ เม่ือเร็ว ๆ นี ้
เกาหลเีหนือสร้างประเดน็ท่ีเป็นหวัข้อขา่วโดย
การประกาศในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 วา่ตน
จะเร่ิมท�าธรุกรรมการค้าแบบทวิภาคีกบัประเทศ
เพ่ือนบ้านทางเหนือในสกลุเงินรูเบลิรัสเซีย โดย
หวงัวา่ข้อตกลงดงักลา่วจะชว่ยกระตุ้นปริมาณ
การค้าระหวา่งรัสเซียและเกาหลเีหนือขึน้ไปเป็น
มลูคา่ 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 
3.2 หม่ืนล้านบาท) ภายในปี พ.ศ. 2563 ตาม
รายงานของส�านกัขา่วอาร์ไอเอ โนวอสต ิใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลรัสเซียตกลง
ใจท่ีจะยกเลกิหนีจ้�านวน 1.094 หม่ืนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.55 แสนล้านบาท) ให้
กบัรัฐบาลเกาหลเีหนือ ท�าให้เกาหลเีหนือมีหนี ้
สนิสว่นท่ีเหลอืกบัรัสเซียจ�านวน 1.09 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.54 หม่ืนล้าน
บาท) ซึง่เกาหลเีหนือสามารถผอ่นจา่ยได้เป็น
งวด ๆ ในชว่ง 20 ปีข้างหน้า ตามรายงานของ
ส�านกัขา่วอาร์ไอเอ โนวอสต ิแผนของนายปตูิ
นขณะนีคื้อ “การจบัจองสทิธิและผลประโยชน์
ของรัสเซียตามระเบียบแบบแผนใหมข่องโลก
เสยีแตเ่น่ิน ๆ ท่ีเช่ือวา่ความร่วมมือของระหวา่ง
ชาตมิหาอ�านาจจะเกิดขึน้ในเอเชียมากกวา่
ยโุรป” ตามรายงานในนิตยสาร เดอะ ฟอริน 
แอฟแฟร์ ฉบบัเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“เหตใุดรัสเซียจงึมุง่หน้าไปยงัตะวนัออก” 

แผนของนายปตูนิจะไปได้ตลอดรอดฝ่ังหรือ
ไมน่ัน้ เวลาจะเป็นเคร่ืองพิสจูน์เองในไมช้่าวา่
รัสเซียจะกลายเป็นผู้เลน่ท่ีนา่เช่ือถือในภมิูภาค
ได้หรือไม ่และความหวงัท่ีจะมุง่หน้าสูเ่อเชียของ
นายปตูนิจะกลายเป็นนโยบาย หรือเป็นเร่ืองท่ีดี
แตพ่ดู  o
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ความผันผวนของรูปแบบสภาพอากาศน�ามาซึ่ ง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เกิดขึน้อย่างไม่หยุดหย่อน

และทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ ในภูมิภาคอิน

โดเอเชียแปซิฟิก ซึ่ งเน้นย�า้ให้เห็นถึงความจ�าเป็น

ในการสร้างเมืองที่ สามารถฟ้ืนตัวได้เร็ว 

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

เกษตรกรชาวอนิเดยีแสดงให้เห็นนาข้าวทีแ่ห้งแล้งและแตกระแหงในรานบีร์ สิงห 
ปุระ ประเทศอนิเดยี ซ่ึงอยู่ห่างจากชัมมูเป็นระยะทาง 22 กโิลเมตร   ด ิแอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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“ผมพดูไมอ่อกแม้กระทัง่กบัภาพท่ีเราเหน็จากขา่ว ผมพดู
ไมอ่อกเม่ือต้องอธิบายความรู้สกึของผมในเร่ืองการสญูเสีย
และความเสียหายท่ีเราได้รับจากหายนะครัง้นี”้ นายซาโน
ซึง่เป็นผู้ เจรจาหลกัของฟิลปิปินส์กลา่วเก่ียวกบัพายไุต้ฝุ่ นโย
ลนัดา (หรือท่ีรู้จกัในระดบันานาชาตใินช่ือพายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน) 
ในระหวา่งการประชมุขององค์การสหประชาชาตเิร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

เขาเรียกประสบการณ์แหง่ความวิบตัคิรัง้นีว้า่เป็น “ความ
บ้าคลัง่” ในระหวา่งท่ีเขาขอร้องอยา่งอยา่งกระตือรือร้นให้
ประเทศตา่ง ๆ จดัสรรทรัพยากรเพ่ือบรรเทาความโกรธเกรีย้วของ
ปรากฏการณ์ทางด้านสภาพอากาศท่ีรุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ 

“ส�าหรับใครก็ตามท่ียงัคงปฏิเสธความจริงท่ีวา่สภาพภมิู
อากาศมนัเปลีย่นไปแล้ว ผมขอท้าให้คณุลงจากหอคอยงาช้าง
และไปให้ไกลจากเก้าอีน้วมท่ีนุม่สบายของคณุ ผมขอท้าให้
คณุไปท่ีหมูเ่กาะแปซฟิิก หมูเ่กาะคาริบเบียนและหมูเ่กาะใน
มหาสมทุรอินเดีย คณุจะได้เหน็ผลกระทบจากการท่ีระดบัน�า้
ทะเลเพ่ิมสงูขึน้ ไปท่ีพืน้ท่ีภเูขาของเทือกเขาหิมาลยัและเทือก
เขาแอนดีส เพ่ือจะได้เหน็ชมุชนท่ีประสบอทุกภยัจากธารน�า้
แขง็ละลาย ไปท่ีอาร์กตกิเพ่ือจะได้เหน็ชมุชนท่ีเดือดร้อนจาก
การท่ีน�า้แขง็ท่ีปกคลุมบริเวณขัว้โลกลดลงอยา่งรวดเร็ว ไปท่ีดนิ
ดอนสามเหลีย่มปากแมน่�า้ขนาดใหญ่บริเวณแมน่�า้โขง แมน่�า้
คงคา แมน่�า้แอมะซอนและแมน่�า้ไนล์ท่ีชีวิตและวิถีชีวิตของ
ผู้คนจมอยูใ่ต้น�า้ ไปท่ีเนินเขาของทวีปอเมริกากลางท่ีประสบ
กบัพายเุฮอริเคนขนาดใหญ่พอ ๆ กนั ไปท่ีทุง่หญ้าสะวนันาอนั
กว้างใหญ่ของทวีปแอฟริกาท่ีการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
กลายเป็นเร่ืองความเป็นความตายเพราะท�าให้อาหารและน�า้
ขาดแคลน” นายซาโนกลา่วอยา่งตอ่เน่ือง “และต้องไมล่มืพายุ
เฮอริเคนขนาดใหญ่ในอา่วเมก็ซโิกและพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนั
ออกของทวีปอเมริกาเหนือ และถ้ายงัไมพ่อ คณุอาจจะต้องไป
เย่ียมฟิลปิปินส์ตอนนีเ้ลย” 

หากค�าขอร้องดงักลา่วถกูละเลย ระดบัน�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงู
ขึน้อาจสง่ผลให้คน 3 ล้านคนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมน่�า้คงคา พรหมบตุรและเมฆนาในบงักลาเทศต้องย้าย

ถ่ินฐาน และอีก 7 ล้านคนต้องออกจากบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมน่�า้โขงในเวียดนามภายในปี พ.ศ. 2593 ตามข้อมลู
ของคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลแหง่องค์การสหประชาชาติ
วา่ด้วยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ คณะกรรมการ
ยงัคาดการณ์วา่ประเทศตา่ง ๆ ในแปซฟิิกใต้ เชน่ หมูเ่กาะ
โซโลมอน ไมโครนีเซีย ตวูาลแูละมลัดีฟส์อาจเผชิญกบัระดบั
น�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 1 เมตร ซึง่ประเทศเหลา่นีส้ว่นใหญ่ตัง้อยู่
เหนือระดบัน�า้ทะเลเพียง 2 เมตรเทา่นัน้ในขณะนี ้

“เราก�าลงัอยูบ่นวิถีทางสูก่ารเปลี่ยนแปลงสภาพภมิู
อากาศ และผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีเก่ียวข้องท่ีขยายขอบเขต
ไปเร่ือย ๆ” นางเบท็ทินา เมนน์ ผู้จดัการโครงการวา่ด้วยเร่ือง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ สภาพแวดล้อมท่ียัง่ยืน
และสขุภาพอนามยัท่ีดีภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีดีแหง่องค์การ
อนามยัโลกภาคพืน้ยโุรปกลา่วในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 
“อยา่งไรก็ตาม เรายงัสามารถตดัสนิใจได้วา่อนาคตแบบไหน
ท่ีเราต้องการส�าหรับลกูหลานของเรา ตอนนีเ้ป็นเวลาท่ีต้อง
ลงมือสร้างโลกท่ียัง่ยืนและเทา่เทียมกนั” 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้จริงหรือ
ไมน่ัน้ยงัคงเป็นประเดน็ท่ีถกเถียงกนัอยู ่ในขณะเดียวกนั การ
เรียกร้องให้ลงมือกระท�าการจากผู้ ท่ีเช่ือวา่เป็นจริงก็ได้รับการ
พิจารณา 

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ด�าเนิน
การตามแผนงานท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ อาเซียนมุง่เน้นการก�าหนด
นโยบายส�าหรับภมิูภาคและการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทัง้สง่เสริมการตระหนกัรู้สถานการณ์ของประชาชนและ
สนบัสนนุการปกป้องสขุภาพของมนษุย์จากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

ผู้น�าทางทหารนานาชาตยิงัได้รวบรวมความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองนี ้ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางทหารแหง่
ศนูย์วิเคราะห์กองทพัเรือ (ซีเอน็เอ) ได้ตีพิมพ์ผลการศกึษา
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและความมัน่คง
ของชาตโิดยได้ข้อมลูเชิงลกึจากบรรดานายทหารชัน้นายพล
ท่ีเกษียณอายรุาชการแล้ว คณะกรรมการดงักลา่วได้เผยแพร่
และปรับปรุงรายงานนีใ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึง่
ประกอบด้วยค�าน�าโดย นายไมเคลิ เชอร์ทอฟฟ์ อดีตรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงความมัน่คงแหง่มาตภุมิูสหรัฐฯ และนายลี
ออน พาเน็ตตา อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 

นายเยบ ซาโน เปล่งเสียงออกมาด้วยความยาก

ล�าบากขณะกล่าวต่อหน้าผู้แทนต่าง ๆ ในระหว่าง

การประชุมว่าด้วยเร่ืองการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศทีก่รุงวอร์ซอ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 

พ.ศ. 2556 ไม่ใช่เพราะเขาขาดถ้อยค�าทีจ่ะพูด แต่

เป็นเพราะภาพของไต้ฝุ่นขนาดยกัษ์ทีพ่ดัถล่ม

บ้านเกดิของเขาเมือ่เร็ว ๆ นีย้งัคงตดิอยู่หัวใจ
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ชายชาวอนิเดยีอาบน�า้อยู่ในเมอืงสิลกิรีุในวนัที ่ 21 มนีาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นวนัน�า้โลก โดยมกีาร
เรียกร้องให้นานาชาตสินใจเกีย่วกบัผลกระทบของการขยายตวัอย่างรวดเร็วของเมอืง อุตสาหกรรม
และความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ                                               รอยเตอร์
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“การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีคาดการณ์ไว้เป็นความท้าทาย
ท่ีซบัซ้อนมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ หากไมมี่การด�าเนินการเพ่ือ
สร้างความสามารถในการฟืน้ตวั ความเสี่ยงตอ่ความมัน่คงก็จะเพ่ิม
ขึน้ทัว่โลก ไมเ่พียงแตภ่ยัคกุคามจะเพ่ิมขึน้ในประเทศท่ีก�าลงัพฒันา
ในสว่นของโลกท่ีเผชิญกบัความท้าทายด้านทรัพยากรเทา่นัน้ แตย่งัจะ
เป็นบททดสอบความมัน่คงของประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถอนั
แข็งแกร่งอีกด้วย” นายเชอร์ทอฟฟ์และนายพาเน็ตตาเขียนไว้ในรายงาน
ของซีเอน็เอในปี พ.ศ. 2557 หวัข้อ “การรักษาความมัน่คงแหง่ชาตแิละ
ความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ” 

การตอบสนองทางทหาร 
การเพ่ิมจ�านวนประชากรอยา่งรวดเร็วในภมิูภาคชายฝ่ังทะเลสร้างความ
ตงึเครียดแก่ผู้ชว่ยเหลอืฉกุเฉินดา่นหน้ามากขึน้ในยามท่ีเกิดภยัพิบตั ิ
ขีดความสามารถในการให้บริการของหนว่ยฉกุเฉินไมไ่ด้สอดคล้องกบั
ปริมาณความต้องการเสมอไปอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของประชากร 

การขยายตวัของประชากรโลกในชว่งสบิปีท่ีผา่นมาสว่นใหญ่เกิดขึน้
ในพืน้ท่ีท่ีประสบความท้าทายอยูแ่ล้วในเร่ืองการดแูลให้มีน�า้และอาหาร

อยา่งเพียงพอตามรายงานของซีเอน็เอ การขาดแคลนโครงสร้างพืน้ฐาน
ท่ีส�าคญัในชมุชนเหลา่นีก้ลายเป็นปัญหาในกรณีท่ีต้องมีการอพยพผู้คน 
หรือเม่ือเจ้าหน้าท่ีฉกุเฉินและบคุลากรทางทหารจ�าเป็นต้องเข้าไปใน
ชมุชนเพ่ือตอบสนองเหตกุารณ์

“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีคาดวา่จะเกิด
ขึน้ จะสร้างความตงึเครียดให้แก่กองทพัของเราในทศวรรษตตอ่ ๆ ไป” 
รายงานของซีเอน็เอระบ ุ“จะมีการร้องขอกองก�าลงัมากย่ิงขึน้เพ่ือให้เข้า
ตอบสนองเหตกุารณ์ท่ีมีสภาพอากาศรุนแรงสดุขัว้ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึง่จะเป็นการจ�ากดัความสามารถของกองก�าลงัในการ
ตอบสนองภาวะฉกุเฉินอ่ืน ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีคาด
การณ์ไว้ จะท�าให้การฝึกท�าได้ยากล�าบากมากขึน้ ในขณะเดียวกนัก็
เพ่ิมความเสี่ยงตอ่การสง่ก�าลงับ�ารุงทางทหารท่ีส�าคญั ตลอดจนระบบ
การขนสง่และโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในและนอกฐานทพั” 

ในบางกรณี ความร้อนสงูจะสร้างความเสียหายให้กบัโครงสร้างพืน้
ฐานด้านการขนสง่ของชาต ิไมว่า่จะเป็นถนน ทางรถไฟและสนามบนิ 
เส้นทางท่ีส�าคญัทัง้หมดในการจดัสง่ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม
และการบรรเทาภยัพิบตั ิผู้ เช่ียวชาญด้านการทหารแนะน�าให้ร่าง

เฮลคิอปเตอร์ปล่อยน�า้ลงบนพืน้ทีป่่าพรุทีลุ่กไหม้ในจงัหวดัรีเยา ประเทศอนิโดนีเซีย ในเดอืน
มถุินายน พ.ศ. 2556 ประธานาธิบดอีนิโดนีเซียกล่าวค�าขอโทษทีไ่ฟป่าซ่ึงลุกลามอย่างรวดเร็ว
ท�าให้เกดิหมอกควนัปกคลุมประเทศเพือ่นบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ซ่ึงถอืว่าเป็นวกิฤต
มลพษิทางอากาศทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในรอบ 16 ปี                  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

ไปตอ่ท่ีหน้า  47
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ายในปี พ.ศ. 2573 คาดวา่ประชากรกวา่ร้อยละ 50 ใน

อินโดเอเชียแปซฟิิกจะอาศยัอยูใ่นเมืองหรือใกล้กบั

เมือง และรายงานของธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย (เอ

ดีบี) ท�านายวา่คนเหลา่นีจ้ะเป็นหนึง่ในกลุม่ประชากรท่ีมี

ความพร้อมน้อยท่ีสดุในการตอ่สู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ชมุชนเหลา่

นีอ้าจประกอบไปด้วยครอบครัวจ�านวนมากท่ีมีรายได้ต�่าท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมี

บริการสาธารณะเพียงเลก็น้อย ในภมิูภาคท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ เชน่ กระแสน�า้ท่ีไหลทว่มฝ่ังแมน่�า้ 

ในการพฒันาความสามารถในการฟืน้ตวัของชมุชนท่ีมีความเสี่ยงดงักลา่ว 

ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย รัฐบาลของสหราชอาณาจกัรและมลูนิธิร็อกเกอะ

เฟลเลอร์ ได้ร่วมมือกนัเพ่ือชว่ยให้เมืองท่ีเตบิโตอยา่งรวดเร็วเหลา่นีส้ามารถป้องกนั

ตนเองจากผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีมีแนวโน้ม

วา่จะเกิดขึน้ 

“เมืองตา่ง ๆ ในภมิูภาค ก�าลงัเผชิญกบัสภาวะการเพ่ิมจ�านวนประชากรอยา่ง

รวดเร็วอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน ประชากรท่ียากจนท่ีสดุคือดา่นแรกท่ีจะได้รับผลก

ระทบจากอทุกภยัท่ีรุนแรงมากขึน้ การเพ่ิมระดบัของน�า้ทะเลและเหตกุารณ์อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงการสภาพภมิูอากาศ” นายกิลฮง คมิ ผู้อ�านวยการฝ่าย

โครงสร้างพืน้ฐานท่ียัง่ยืน แผนกการพฒันาภมิูภาคและการพฒันาท่ียัง่ยืนแหง่เอ

ดีบีกลา่ว “การผนกึก�าลงัแบบริเร่ิมนีจ้ะท�าให้เกิดความร่วมมือระหวา่งมลูนิธิเอกชน 

องค์กรระดบัทวิภาคีและธนาคารเพ่ือการพฒันาระดบัพหภุาคีอยา่งเอดีบี เพ่ือหา

หนทางและยกระดบัการแก้ปัญหาในการปกป้องชมุชนเมืองบางสว่นของโลกท่ีมี

ความเสี่ยงมากท่ีสดุ” 

บงักลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลปิปินส์และเวียดนาม คือหก

ประเทศแรกท่ีได้รับคดัเลือกให้รับประโยชน์จากโครงการท่ีช่ือ “การจดัการความ

เสี่ยงทางด้านสภาพภมิูอากาศส�าหรับชมุชนเมืองท่ียากไร้” ดงัท่ีประกาศในเดือน

พฤศจิกายนปี พ.ศ. 2556 โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหาวิธีป้องกนัชมุชนจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและน�าไปใช้กบัผงัเมือง ให้ความชว่ยเหลือทาง 

เทคเนิคในการเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีทนทานตอ่สภาพภมิูอากาศ และแลก

เปลี่ยนแนวทางปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุเพ่ือรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศใน

พืน้ท่ีเมืองตามท่ีเอดีบีระบ ุ

โดยรวมแล้วมีโครงการป้องกนัโครงสร้างพืน้ฐานทัง้สิน้ 25 โครงการ รวมทัง้

มาตรการเพ่ือสร้างความสามารถในการฟืน้ตวัอ่ืน ๆ ท่ีจะน�าไปใช้กบัเมืองเป้าหมาย

ตา่ง ๆ ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการจา่ยเงินจ�านวน 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(ประมาณ  3.2 หม่ืนล้านบาท) ผา่นทางการลงทนุของทัง้ภาคประชาชน เอกชนและ

รัฐบาล 

นอกเหนือจากความพยายามนี ้เอดีบียงัมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัในโครงการอ่ืน ๆ 

ทัว่ทัง้อินโดเอเชียแปซฟิิกท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัชมุชนจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมิูอากาศและการสร้างความสามารถในการฟืน้ตวั ตอ่ไปนีคื้อตวัอยา่งของความ

พยายามท่ีผา่นมาของธนาคาร 

เงินทนุสนบัสนนุจ�านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 64.5 ล้าน

บาท) จากเอดีบีจะชว่ยกมัพชูาในการเสริมสร้างนโยบายและสถาบนั

ตา่ง ๆ ให้มีความแข็งแกร่งเพ่ือให้รัฐบาลสามารถจดัการกบัความ

เสี่ยงจากภยัพิบตัไิด้อยา่งประสทิธิภาพมากขึน้ นอกจากนีย้งัมีเงินทนุ

สนบัสนนุจากญ่ีปุ่ นซึง่มาจากกองทนุเพ่ือลดความยากจนของรัฐบาล

ญ่ีปุ่ นเพ่ือให้กมัพชูาน�าไป “พฒันากลยทุธ์อนัแข็งแกร่ง แนวทาง 

ระเบียบปฏิบตัปิระจ�า และการฝึกอบรมด้านการบริหารจดัการความ

เสี่ยงจากภยัพิบตัทิัง้ในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน” ตามข้อมลูจาก

นายเอริค ซดิวิค ผู้อ�านวยการเอดีบีประจ�าประเทศกมัพชูา โครงการนี ้ท่ี

จะมีระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ไปจนถงึเดือนมิถนุายน 

พ.ศ. 2559 จะผนวกการตอบสนองภยัพิบตัเิข้ากบัแผนระดบัชาตแิละ

สร้างกลยทุธ์ท่ีเป็นหนึง่เดียวในการบริหารจดัการความเสี่ยงจากภยั

พิบตัใินทกุภาครัฐ “กมัพชูาประสบภยัแล้งและอทุกภยัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนท่ียากจนจ�านวนมากทกุ ๆ ปี ห้าปีท่ีผ่านมา ภยัพิบตัิดงั

กล่าวท�าให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายหลายร้อยคน สร้างความเสียหายให้

กบัโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐในวงกว้างและเกิดความสญูเสียทาง

เศรษฐกิจจ�านวนหลายล้านเหรียญฯ” เอดีบีระบ ุ

การผนวกแผนการปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศเข้ากบั

แผนพฒันาประเทศท�าให้มีการจดัสรรเงินทนุสนบัสนนุในตองกาจ�านวน 

23.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 745 ล้านบาท) ผา่นทางกองทนุ

โครงการพฒันาความยืดหยุน่ตอ่สภาพภมิูอากาศของเอดีบี โครงการ

นีจ้ะให้ทนุขนาดเลก็แก่ชมุชนเพ่ือใช้ในโครงการสง่เสริมการปรับตวั

ตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและการลดความเสี่ยงตลอดจน

การให้การศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อม นอกจากนีรั้ฐบาลตองกายงั

พิจารณาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีทนทานตอ่สภาพภมิูอากาศอีกด้วย เอดีบี

มุง่หวงัให้โครงการจดัสรรเงินทนุท่ียัง่ยืนของตองกาท่ีมอบเงินทนุขนาด

เลก็แก่โครงการของชมุชนตา่ง ๆ เป็นแบบอยา่งส�าหรับประเทศอ่ืน ๆ ใน

แปซฟิิก 

ฟิลปิปินส์ถกูจดัอนัดบัวา่เป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดพายุ

ไซโคลนเขตร้อนมากท่ีสดุในโลก และอยูใ่นอนัดบัสามของบรรดา

ประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอ่ภาวะน�า้ทว่มและภยัแล้งตามข้อมลูของเอ

ดีบี ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2556 เอดีบีได้ประกาศโครงการชว่ยเหลือ

ทางเทคนิคมลูคา่ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 58 ล้านบาท) โดย

จดัสรรเงินทนุผา่นทางกองทนุเพ่ือลดความยากจนของรัฐบาลญ่ีปุ่ นเพ่ือ

ชว่ยให้รัฐบาลท้องถ่ินของฟิลปิปินส์สามารถจดัการกบัพืน้ท่ีลุม่น�า้ได้ดี

กวา่เดมิ พืน้ท่ีลุม่น�า้สามแหง่ ได้แก่ ลุม่แมน่�า้มาริกินา ลุม่น�า้คามารีนส์ 

ซร์ู และลุม่น�า้ดาเวา โอเรียนทลั จะถกูประเมินเพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ีให้มี

ความยืดหยุน่ตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศตามข้อมลูของเอดีบี 

กองทนุยทุธศาสตร์สภาพภมิูอากาศได้จดัสรรเงินทนุจ�านวน 23.5 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 758 ล้านบาท) เพ่ือชว่ยเหลือประชาชน

ของเนปาลในการบ�ารุงรักษาแหลง่น�า้ส�าหรับใช้ในครัวเรือนและใน

การเกษตรในชว่งฤดแูล้ง เอดีบีประกาศในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 วา่ 

“น่ีเป็นครัง้แรกท่ีเอดีบีเข้าไปให้การสนบัสนนุครัง้ใหญ่ในการจดัการพืน้ท่ี

ลุม่แมน่�า้ในเนปาล” นางซนิดี ้มลัวิซนีิ ผู้ เช่ียวชาญอาวโุสด้านทรัพยากร

แหลง่น�า้ประจ�าแผนกเอเชียใต้ของเอดีบีกลา่ว โครงการนีท่ี้คาดวา่จะ

ด�าเนินไปจนถงึปี พ.ศ. 2563 มุง่เน้นการพฒันาพืน้ท่ีลุม่แมน่�า้ในหกเขต

ของเนปาลในภมิูภาคตะวนัตกไกล ได้แก่ อาชชมั ไพยทาดี บชัหงั บาจุ

ระ ดาเดลธรุะและโดต ิโดยตัง้เป้าหมายไว้ท่ี 45,000 ครัวเรือน โครงการ

นีย้งัผลกัดนัให้มีการศกึษาเก่ียวกบัการอนรัุกษ์น�า้ การชลประทานแบบ

จลุภาคและการรักษาความชุม่ชืน้ในดนิเพ่ือการพฒันาเกษตรกรรม

หลักส�าคัญของความร่วมมือในการรับมือกับการ 

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลในเอเชียพยายาม

ดิน้รนอยา่งหนกัเพ่ือให้รอดพ้นจากผลกระทบจากสภาพ

อากาศท่ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดขึน้ ซึง่ในอดีตได้ผลกัดนั

ราคาอาหารให้พุง่สงูขึน้ในระดบัท่ีท�าให้สงัคมเกิดความ

ระส�า่ระสาย 

กบับทเรียนท่ีได้รับท�าให้รัฐบาลอินโดนีเซียแจกปฏิทินซึง่ระบวุนัท่ีท่ีเหมาะสม

แก่การเพาะปลกูแตเ่น่ิน ๆ แก่เกษตรกร มาเลเซียและฟิลปิปินส์ก�าลงัด�าเนินการเพ่ือ

ดแูลจดัการแหลง่น�า้ และอินเดียได้เพ่ิมปริมาณการสะสมอาหาร 

ประเทศเหลา่นีมี้ความมุง่มัน่ท่ีจะลดผลกระทบของปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่

เอลนีโญ ซึง่เป็นรูปแบบสภาพอากาศท่ีสามารถน�าภยัแล้งไปสูอ่อสเตรเลีย เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้และอินเดีย

ภยัแล้งท่ีเช่ือมโยงกบัเอลนีโญในปี พ.ศ. 2550 ท�าให้ราคาอาหารพุง่สงูขึน้อยา่ง

ฉบัพลนั ราคาข้าวถีบตวัขึน้ถงึสามเทา่โดยมีราคากวา่ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั 

(ประมาณ 32,000 บาท) ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ถือวา่สงูสดุเป็นประวตักิารณ์และก่อ

ให้เกิดการจลาจลในประเทศตา่ง ๆ ท่ีอยูห่า่งไกลอยา่งอียิปต์ แคเมอรูนและเฮต ิ 

เอลนีโญครัง้ลา่สดุในปี พ.ศ. 2552 น�าภยัแล้งท่ีเลวร้ายท่ีสดุในรอบเกือบสี่ทศวรรษ

ท่ีผา่นมาไปยงัอินเดีย ท�าให้ประเทศท่ีผลติข้าวได้มากเป็นอนัดบัสองของโลกแหง่นี ้

ผลติข้าวได้น้อยลงถงึ 10 ล้านตนั และท�าให้ราคาน�า้ตาลโลกพุง่สงูสดุในรอบเกือบ 

30 ปี 

รูปแบบการพยากรณ์สภาพอากาศสว่นใหญ่บง่ชีว้า่เอลนีโญมีแนวโน้มท่ีจะ

เกิดขึน้ราว ๆ กลางปี พ.ศ. 2557 ตามท่ีหนว่ยงานด้านสภาพอากาศขององค์การ

สหประชาชาตริะบ ุ

“โดยปกตแิล้วประเทศท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุคืออินโดนีเซียและฟิลปิปินส์” 

นายเดวิด ดอว์ส นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุสขององค์การอาหารและเกษตรแหง่

สหประชาชาต ิประจ�ากรุงเทพมหานครกลา่ว “แนน่อนวา่เป็นผลกระทบเก่ียว

กบัข้าวด้วยเหตผุลสองประการรวมกนัคือ มนัเป็นผลผลติท่ีมีแนวโน้มวา่จะได้รับ

ผลผระทบมากท่ีสดุ และผู้น�าเข้าข้าวของประเทศเหลา่นีต้้องหนัไปยงัตลาดโลกซึง่

ราคาข้าวนา่จะเพ่ิมสงูขึน้” 

กระทรวงการเกษตรรายงานวา่ ภยัแล้งได้เร่ิมก่อผลกระทบตอ่คากายนัแวลลย์ีซึง่

อยูท่างตอนเหนือของฟิลปิปินส์และเป็นพืน้ท่ีผลติข้าวท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ แตเ่ข่ือนท่ี

ส�าคญัตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีนีก้ลบัมีปริมาณน�า้ลดลงในระดบัวิกฤติ

รัฐบาลแจ้งวา่ได้เร่ิมจดัท�าฝนเทียมและแจกจา่ยพนัธุ์ข้าวตา่ง ๆ ท่ีทนทานตอ่

ภยัแล้ง “เราก�าลงัจดัท�าโครงการนโยบายตา่ง ๆ มาตรการในการจดัการน�า้และการ

อนรัุกษ์น�า้ ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงท่ีสร้างสรรค์ใหมแ่ละมีความ

ทนัสมยัเพ่ือจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งได้บ้าง” นาย

โปรเซโซ อลัคาลา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการเกษตรกลา่ว 

พายไุต้ฝุ่ นระดบัรุนแรงมกัจะเป็นผลพวงของปรากฏการณ์เอลนีโญในฟิลปิปินส์

ซึง่อาจหมายถงึการสญูเสียพืชผลย่ิงไปกวา่เดมิ นางแมรี แอนน์ ลซูลิล์  

เซอริง เลขาธิการคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศแหง่

ฟิลปิปินส์กลา่ว 

“การน�าเข้าข้าวจะเป็นทางเลือกหนึง่ของเรา” นางเซอริงกลา่ว ซึง่ในขณะนี ้

ฟิลปิปินส์เป็นผู้น�าเข้าข้าวรายใหญ่เป็นอนัดบัสองของภมิูภาครองจากจีน 

ในอินโดนีเซีย กระทรวงการเกษตรได้สง่ท่ีปรึกษาทางการเกษตรไปให้ความชว่ย

เหลอืแก่เกษตรกรในเร่ืองเทคนิคใหม ่ๆ โดยรัฐบาลเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยเพ่ือพฒันาการ

ปลกูพืชบางอยา่งโดยเฉพาะ “หวงัวา่การกระท�าดงักลา่วจะชว่ยให้เรายงัสามารถปลกู

พืชได้และลดความเสีย่งจากภยัแล้ง” นายทงุกลั ไอมาน ปานดุช ูผู้อ�านวยการฝ่ายการ

พฒันาและจดัการท่ีดนิ กระทรวงการเกษตรกลา่ว โดยกลา่วเพ่ิมเตมิวา่เอลนีโญ อาจ

ท�าให้สามารถปลกูข้าวได้ในพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นหนองน�า้มาก่อน 

เกษตรกรสามารถคาดหวงัวา่จะได้รับปฏิทินท่ีระบวุนัท่ีท่ีเหมาะสมในการปลกู

พืชจ�าเพาะ นายรุสมนั เฮริอาวนั รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงการเกษตรกลา่วกบั

หนงัสือพิมพ์ จาการ์ตาโพสต์ และเพ่ิมเตมิวา่กระทรวงโยธาธิการได้เตรียมอปุกรณ์

สนบัสนนุตา่ง ๆ ไว้พร้อม เชน่ เคร่ืองสบูน�า้ เป็นต้น

เกษตรกรชาวอินโดนีเซียก�าลงัได้รับการฝึกอบรมให้รู้วิธีปรับตวัให้เข้ากบัการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศ และกระตุ้นให้ปลกูพืชชนิดอ่ืนท่ีสามารถรับมือ

สภาพแห้งแล้งได้ดีกวา่ข้าวซึง่จะขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีของจงัหวดัตา่ง ๆ หวัหน้าหนว่ยงาน

ด้านสภาพอากาศของอินโดนีเซียกลา่วกบัรอยเตอร์ 

รัฐบาลมาเลเซียได้จดัตัง้คณะกรรมการแก้ไขวิกฤตการณ์น�า้ท่ีน�าโดยรองนายก

รัฐมนตรี โดยจะเป็นการท�างานร่วมกนัระหวา่งกระทรวงตา่ง ๆ เพ่ือเฝ้าระวงัผลกระ

ทบจากเอลนีโญ นอกจากนีรั้ฐบาลยงัสง่เสริมให้ภาคอตุสาหกรรมใช้น�า้บาดาลหรือ

น�าน�า้กลบัมาใช้ใหมแ่ละเพ่ิมความจขุองถงัเก็บน�า้ 

ความแตกตา่งท่ีส�าคญัจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี พ.ศ. 2552 คือการ

สะสมอาหารท่ีเพ่ิมสงูขึน้ซึง่จะชว่ยลดผลกระทบตอ่ราคาอาหาร 

อินเดียมีวตัถดุบิท่ีเป็นอาหารหลกัอยูม่ากมาย เชน่ ข้าว ข้าวสาลีและน�า้ตาล 

เน่ืองจากสองสามปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีมีผลผลติอดุมสมบรูณ์ ในขณะท่ีประเทศไทย

อยูใ่นชว่งขายข้าวออกจากคลงัท่ีสะสมไว้ในชว่งโครงการจ�าน�าข้าวท่ีไมเ่ป็นไปด้วยดี 

ปริมาณข้าวในคลงัสะสมทัว่โลกเพ่ิมขึน้จาก 15 ล้านตนัในปี พ.ศ. 2552 เป็น 

109 ล้านตนัในปัจจบุนัตามข้อมลูของกระทรวงการเกษตรของสหรัฐฯ โดยสว่นใหญ่

จะเพ่ิมขึน้ท่ีอินเดีย ไทยและจีน 

“หากฝนมรสมุไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั เราเตรียมการท่ีจะปลอ่ยข้าวและข้าว

สาลีจากคลงัของรัฐบาลเข้าไปในตลาดเปิดมากขึน้เพ่ือให้แนใ่จวา่ราคาข้าวจะไม่

ถีบตวัสงูขึน้” เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงอาหารของอินเดียกลา่วโดยไมต้่องการเปิดเผย

ตวัเน่ืองจากไมไ่ด้รับอนญุาตให้พดูคยุกบัสื่อ 

นอกจากนี ้รัฐบาลกลางของอินเดียจะแจกจา่ยเมลด็พนัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถ

รับมือกบัสภาวะแห้งแล้งได้ดีกวา่และให้เงินทนุแก่รัฐบาลระดบัรัฐในกรณีท่ีจ�าเป็น 

เจ้าหน้าท่ีคนเดมิกลา่วเพ่ิมเตมิ

รอยเตอร์
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เกษตรกรคนหน่ึงขายข้าวโพดและผลไม้ทีเ่พิง่เกบ็เกีย่วมาใหม่ ๆ อยู่ริม
ถนนในเขตชานเมอืงของกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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การผลติอาหารของเอเชีย
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เอกสารการวางแผนเชิงกลยทุธ์เพ่ือให้การตอบสนองท�าได้อยา่งสะดวก
และรวดเร็วย่ิงขึน้ โดยให้รวมการใช้เส้นทางส�ารองตา่ง ๆ และวางแผน
ในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าถงึโครงสร้างพืน้ฐานหลกัได้ 

“นอกจากนี ้โลกยงัมีความซบัซ้อนทางการเมืองมากขึน้ และมีการ
พึง่พาซึง่กนัทางเศรษฐกิจและการเงิน เราเช่ือวา่มนัเป็นไปไมไ่ด้แล้วท่ีจะ
คดิแบบแบง่แยกวา่ผลกระทบจากสภาพภมิูอากาศท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้
เป็นเร่ืองท่ีแตล่ะภมิูภาคของโลกต้องจดัการกนัเอง” รายงานของซีเอน็
เอระบ ุ“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศนัน้อยูเ่หนือ
พรมแดนระหวา่งประเทศและพืน้ท่ีความรับผิดชอบในทางภมิูศาสตร์” 

ตอ่ไปนีคื้อปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีบัน่ทอนเสถียรภาพตามท่ีซีเอน็เอระบไุว้ 
ซึง่เป็นสิง่ท่ีเพ่ิมระดบัการขาดเสถียรภาพ
และเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของ
ชาต ิได้แก่

• การแสวงหาน�า้จืดได้น้อยลง: การ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณน�า้ฝน ปริมาณ
หิมะ การละลายของหิมะและธารน�า้แข็ง
สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่น�า้จืด 

• ความบกพร่องในการผลติอาหาร: 
พืน้ท่ีกลายสภาพเป็นทะเลทรายมาก
ขึน้ ระดบัน�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ได้แทรกซมึ
เข้าไปในพืน้ท่ีเกษตรกรรม การสะสมเกลือ
ในชัน้หินอุ้มน�า้และภยัแล้งจะน�าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลติอาหาร 
การเข้าถงึทรัพยากรท่ีส�าคญัตอ่ชีวิตหลกั ๆ 
คืออาหารและน�า้ จะเป็นสาเหตขุองความ
ขดัแย้งมากมาย

• ภยัตอ่สขุภาพ: แนวโน้มท่ีเกิดสภาพ
แวดล้อมอนัเหมาะสมตอ่การแพร่ระบาด
อยา่งมีนยัส�าคญัของโรคท่ีมีแมลงเป็น
พาหะ เชน่ โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย 
และการเสียชีวิตท่ีมีสาเหตจุากความร้อน
ในหมูป่ระชากรท่ีมีความเสี่ยงยงัคงเป็นข้อ
กงัวลส�าคญั

• การสญูเสียท่ีดนิและอทุกภยัจะน�าไปสูก่ารโยกย้ายถ่ินฐานของ
ประชากร: ประมาณสองในสามของประชากรโลกอาศยัอยูต่ามแนว
ชายฝ่ังทะเล แมน่�า้สายหลกั ๆ และสามเหลี่ยมปากแมน่�า้ท่ีมีความ
ส�าคญัทางเศรษฐกิจท่ีสดุในโลก เชน่ แมน่�า้ไนเจอร์ แมน่�า้โขง แมน่�า้แยง
ซีเกียง แมน่�า้คงคา แมน่�า้ไนล์และแมน่�า้มิสซสิซปิปี ้มีประชากรอาศยั
อยูอ่ยา่งหนาแนน่ตามฝ่ังแมน่�า้ 

ด้วยการปรับดลุภาพทางขีดความสามารถของกองก�าลงัทัว่อิน
โดเอเชียแปซิฟิก ท�าให้กองทพัสหรัฐฯ สามารถท�างานใกล้ชิดกบั
พนัธมิตรต่าง ๆ ในภมิูภาคเพ่ือตอบสนองภยัพิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพ
อากาศท่ีเพ่ิมมากขึน้ และร่วมมือกนัในโครงการบรรเทาภยัพิบตัใน
หลาย ๆ กรณี 

“หากเป็นเร่ืองการพิจารณาทบทวนเก่ียวกบัความท้าทายของโลกใน
ระยะยาวแล้ว ไมมี่ใครมีคณุสมบตัมิากไปกวา่ผู้น�าทางทหารอาวโุสของ
เรา บคุคลเหลา่นีไ้มเ่พียงแตจ่ะมีประสบการณ์หลายสบิปีในเร่ืองการ
จดัการความเสีย่ง และการตอบสนองความขดัแย้งในสนามรบเทา่นัน้ แต่
ยงัเป็นผู้เช่ียวชาญการวิเคราะห์ทางภมิูศาสตร์การเมืองและการวางแผน
กลยทุธ์ในระยะยาว” นายเชอร์ทอฟฟ์และนายพาเน็ตตาเขียน “ผู้น�าทาง
ทหารมกัจะพิจารณาความท้าทายจากข้อมลูท่ีไมส่มบรูณ์หรือข้อมลูท่ีขดั
แย้งกนั แม้ไมไ่ด้มีความมัน่ใจ 100 เปอร์เซน็ต์ แตบ่คุคลเหลา่นีจ้ะประเมิน
ผลลพัธ์ของหนทางปฏิบตัติา่ง ๆ รวมทัง้ผลลพัธ์ของการไมก่ระท�าการใด
เลย และตดัสนิใจภายใต้การรับรู้ข้อมลูอยา่งครบถ้วนตามประสบการณ์

และการอดทนตอ่ความเสีย่ง” 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางทหารเช่ือ

วา่ความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีอาจเกิดขึน้
ได้นัน้ สามารถน�ามาซึง่ศกัยภาพท่ีจะท�าให้
เกิดความร่วมมือระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียและชมุชนตา่ง ๆ เพ่ือก�าหนดหนทาง
แก้ปัญหา” คณะกรรมการเขียนไว้ในบท
สรุปรายงานของซีเอน็เอ “ความร่วมมือจะ
เป็นสิง่ส�าคญัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในยคุท่ีงบ
ประมาณทางทหารถกูจ�ากดัอยา่งหนกัเชน่
เดียวกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาล” 

ดงันัน้ รายงานจงึเสนอแนะวา่การ
วางแผนทางทหารในอนาคตยงัต้องค�านงึ
ถงึข้อจ�ากดัทางด้านความพร้อมท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและ
ความต้องการการสนบัสนนุทางทหารอยา่ง
ล้นหลามอนัเน่ืองมาจากสภาพภมิูอากาศรวม
ทัง้สภาวะและเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอากาศ 

นายซาโนซึง่เป็นตวัแทนของประเทศ
ฟิลปิปินส์ในการประชมุวา่ด้วยเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศขององค์การ

สหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ได้เรียกร้องให้ประชาคม
นานาชาติร่วมกนัสนบัสนนุในเร่ืองนีโ้ดยสร้างความเปลี่ยนแปลงเสียแต่
ตอนนี ้แม้ขณะกลา่วกบัท่ีประชมุนายซาโนจะยงัเศร้าใจอยา่งหนกัและ
ญาตพ่ีิน้องยงัคงสญูหาย แตเ่ขาก็ปิดท้ายด้วยการมองโลกในแงดี่และ
ความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเปลี่ยนแปลง 

“เราสามารถท�าการเปลี่ยนแปลงอยา่งสดุโตง่ได้ตัง้แตต่อนนีเ้พ่ือ
ปกป้องอนาคตของเราท่ีใต้ฝุ่ นขนาดใหญ่จะเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิต” 
นายซาโนกลา่ว “แตเ่พราะเราในฐานะประเทศปฏิเสธท่ีจะยอมรับวา่ใต้
ฝุ่ นขนาดใหญ่อยา่งไหเ่ย่ียนกลายเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตในอนาคต 
เราปฏิเสธท่ีจะยอมรับวา่การว่ิงหนีพาย ุการอพยพครอบครัว การผจญ
ความเสียหายและความทกุข์ยากรวมทัง้การสญูเสียชีวิตจะกลายเป็นวิถี
ชีวิตของเรา เราปฏิเสธไปโดยสิน้เชิง”   o

ทหารบกอนิเดยีซ่อมแซมเขือ่นกั้นน�า้ทีถู่กน�า้พดัไป
ในช่วงทีเ่กดิน�า้ท่วมแม่น�า้คงคาอย่างหนักในแอลลา
บัดเมือ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2556  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

ตอ่จากหน้า 44
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ความตงึเครียดความตงึเครียด
ท่ีก �าลงัขยายตัวในทะเลจีนตะวนัออก

รอยเตอร์
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ใ
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เคร่ืองบนิขบัไลข่องจีนขึน้บนิในรัศมี 
50 เมตรจากเคร่ืองบนิตรวจการณ์ของญ่ีปุ่ นสองครัง้ในพืน้ท่ีเกิด
ข้อพิพาทเหนืออาณาเขตทะเลจีนตะวนัออก ทัง้สองชาตติา่งยืนยนั
สทิธิในเขตป้องกนัภยัทางอากาศซึง่เป็นจดุท่ีเคร่ืองบนิของทัง้สอง
ประเทศเกือบชนกนัเหนือหมูเ่กาะเซนกาก ุหรือท่ีจีนเรียกวา่หมูเ่กาะ
เตียวหย ูซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งไต้หวนัและโอกินาวา เม่ืออยูใ่นเขตแสดง
ตนเพ่ือการป้องกนัภยัทางอากาศท่ีแสดงถงึอ�านาจอธิปไตยในห้วง
อากาศ อากาศยานตา่งชาตต้ิองแสดงตนและแจ้งแผนการบนิ 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 จีนประกาศวา่ได้ขยายเขตแสดงตน
เพ่ือการป้องกนัภยัทางอากาศของตนออกไปในทะเลจีนตะวนัออกให้
ครอบคลมุหมูเ่กาะดงักลา่วและทบัซ้อนกบัเขตป้องกนัภยัทางอากาศ
ของญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นการเคลือ่นไหวท่ีได้รับเสยีงตอ่ต้านจากญ่ีปุ่ น 

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เหนือนา่นฟ้าในเขตแสดงตนเพ่ือการป้องกนั
ภยัทางอากาศแสดงให้เหน็ถงึความตงึเครียดท่ีทวีขึน้เน่ืองจากข้อ
พิพาทเร่ืองอาณาเขตทางทะเลท่ีด�าเนินมาอยา่งยาวนานระหวา่ง
จีนและญ่ีปุ่ น ความเป็นปฏิปักษ์ระหวา่งทัง้สองชาตฝัิงรากลกึมา
ตัง้แตส่มยัสงครามจีน-ญ่ีปุ่ น รวมทัง้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ประเดน็
ด้านอ�านาจอธิปไตย การพฒันาทางเศรษฐกิจและความภมิูใจของ
ชาตติา่งก็เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเมืองของทะเลจีนตะวนัออก 
ด้วยเหตผุลท่ีกลา่วมานี ้ข้อพิพาทท่ีด�าเนินอยูจ่งึขดัขวางการพฒันา
ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน และกระทบตอ่ความพยายาม
ของสหรัฐฯ ในการปรับสมดลุในภมิูภาคแปซฟิิกตลอดจนข้อตกลง
ทวิภาคีกบัชาตพินัธมิตรของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเทศ
ญ่ีปุ่ น ผู้ เช่ียวชาญระบวุา่จีนและญ่ีปุ่ นไมน่า่จะบรรลขุ้อตกลงร่วม

กนัได้ในอนาคตอนัใกล้ แตก็่มีขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ี
สามารถด�าเนินการเพ่ือพฒันาความร่วมมือและ
ลดความตงึเครียดลงได้ 

ทัง้สองชาตเิคยบรรลขุ้อตกลงเก่ียวกบังานวิจยั
ทางทะเลและการขดุเจาะน�า้มนัในดนิแดนพิพาท
มาแล้ว “น่ีเป็นเร่ืองของการจดัการข้อพิพาทและ
ความร่วมมือ” นายเจมส์ แมนิคอม ผู้แตง่หนงัสอื
เร่ือง การเชือ่มสายสมัพนัธ์น่านน�้าพิพาท: จีน 
ญีป่ ุ่ นและกฎระเบียบทางทะเลในทะเลจีนตะวนั
ออก กลา่วท่ีศนูย์ตะวนัออก-ตะวนัตก ในกรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
“ตลอดเวลาท่ีผา่นมาในอดีต เราจะเหน็ได้วา่

ประเทศเหลา่นีจ้ดัการความตงึเครียดด้วยวิธีท่ีคอ่นข้างเหมาะสม” 
การบรรลขุ้อตกลงอาจจะเป็นไปได้ยาก “น่ีเป็นข้อพิพาทท่ี

อนัตรายเพราะทัง้จีนและญ่ีปุ่ นตา่งก็แสดงจดุยืนอยา่งหนกัแนน่ด้วย
การด�าเนินกิจกรรมมากมาย” ใกล้กบัหมูเ่กาะเซนกาก/ุเตียวหย ูนาย

เดนนี รอย นกัวิชาการอาวโุสประจ�าศนูย์ตะวนัออก-ตะวนัตกใน
โฮโนลลู ูรัฐฮาวาย กลา่วกบั ฟอรมั 

รากฐานของข้อพพิาท
จีนอ้างสทิธิในทะเลจีนตะวนัออกมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 15 “ตามข้อมลู
ลกึทางประวตัศิาสตร์ จีนเป็นมหาอ�านาจของภมิูภาคและเคยชิน
กบัการคดิวา่ทะเลจีนตะวนัออก และพืน้ท่ีโดยรอบอยูใ่นเขตอิทธิพล
ของตน” นายรอยกลา่ว ก่อนจะเสริมวา่ปัจจบุนัจีนเช่ือวา่ตนเองยงั
เป็นมหาอ�านาจในภมิูภาคอยู ่

สนธิสญัญาท่ีลงนามหลงัสงครามทัง้สอง ครัง้ท�าให้การอ้าง
สทิธิในอาณาเขตของจีนและญ่ีปุ่ นเกิดความไมช่ดัเจน หลงัสิน้สดุ
สงครามระหวา่งจีนกบัญ่ีปุ่ นเพ่ือแยง่สทิธิในการควบคมุเกาหลี ฝ่าย
จีนได้ยกดนิแดนซึง่ประกอบด้วยไต้หวนัให้แก่ญ่ีปุ่ น แตส่นธิสญัญา
ยตุสิงครามระหวา่งจีนกบัญ่ีปุ่ น “ไมไ่ด้กลา่วถงึหมูเ่กาะเตียวหย/ูเซน
กาก ุซึง่ไมไ่ด้น�ามาถกกนัระหวา่งการเจรจา” ตามรายงานประจ�า
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของสภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ
เร่ือง “กรณีพิพาททางทะเลของจีน” ทัง้นีญ่ี้ปุ่ นอ้างวา่ตนเป็นเจ้าของ
ดนิแดนดงักลา่วมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2438 เม่ือญ่ีปุ่ นผนวกหมูเ่กาะดงั
กลา่วเข้าไว้ นิตยสาร เดอะสปีเกล ของเยอรมนี ฉบบัเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2555 รายงานวา่จีนสนบัสนนุการอ้างสทิธิของตนในหมูเ่กาะ
เซนกาก/ุเตียวหย ู“ด้วยเอกสารท่ีมีอายยุ้อนกลบัไปถงึสมยัราชวงศ์ 
หมิง (พ.ศ. 1911 – 2187)” หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ญ่ีปุ่ น
ประกาศยกเลกิการอ้างสทิธิทัง้หมดในเกาหลี ไต้หวนัและดินแดน
อ่ืนในทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต้ และเชน่เคยไมมี่การกลา่ว
ถงึหมูเ่กาะเซนกาก/ุเตียวหยใูนสนธิสญัญายตุสิงครามโลกครัง้
ท่ีสอง แม้วา่ทกุชาตจิะ “เข้าใจโดยปริยายวา่ตนจะยงัคงอยูภ่าย
ใต้การปกครองของญ่ีปุ่ นในฐานะสว่นหนึง่ของจงัหวดัโอกินาวา” 
รายงานกลา่ว จีนตีความสนธิสญัญาวา่ญ่ีปุ่ นสละสทิธิในดนิแดน
ทัง้หมดท่ีได้มาจากสงคราม อยา่งไรก็ดีญ่ีปุ่ นยืนกรานวา่ตนเพียงแค่
สละสทิธิในดนิแดนท่ีระบอุยา่งเปิดเผยในสนธิสญัญาเทา่นัน้ และ
โอนอ�านาจอธิปไตยของหมูเ่กาะเซนกาก/ุเตียวหยไูปให้ดนิแดนดงั
กลา่ว 

ข้อพิพาทปะทขุึน้อีกครัง้ในศตวรรษนีใ้นเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2555 เม่ือรัฐบาลญ่ีปุ่ นซือ้หมูเ่กาะเซนกาก/ุเตียวหยดู้วยเงินจ�านวน 
30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 96 ล้านบาท) จากครอบครัวชาว
ญ่ีปุ่ นครอบครัวหนึง่ท่ีดเูหมือนเป็นเจ้าของเกาะ จีนอ้างวา่การซือ้
ขายไมถ่กูต้องและ “ฝ่ายญ่ีปุ่ นขโมยหมูเ่กาะไปจากจีน” จากการ
ซือ้ขายดงักลา่วตามท่ีหนงัสือพิมพ์ เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ รายงาน
ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา หนว่ยยามฝ่ัง
ของทัง้สองชาตติา่งก็เลน่เกมจิตวิทยาเพ่ือขม่ขูก่นัในนา่นน�า้ใกล้

เกาะอุโอซุริ (บน) เกาะ
มนิามโิคจมิะ (ล่าง) และ
เกาะคทิาโคจมิะ เป็น
สามในห้าเกาะทีเ่ป็น
เหตุแห่งข้อพพิาททีท่ั้ง
จนีและญีปุ่่นต่างกอ้็าง
สิทธิ ญีปุ่่นต�าหนิจนี
ทีข่ยายเขตแสดงตน
เพือ่การป้องกนัภยัทาง
อากาศออกไปเหนือหมู่
เกาะดงักล่าว

จนีและญีปุ่่นมข้ีอพพิาทเกีย่วกบัดนิแดนในภูมภิาคมาเป็นเวลานาน แต่การ

เปิดเจรจารอบใหม่อาจช่วยเพิม่ความสัมพนัธ์อนัดแีละส่งเสริมความร่วมมอื

ระหว่างทั้งสองประเทศ
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กบัหมูเ่กาะพิพาท โดยเรือของกองทพัจีนเคลื่อนท่ีเข้าไปในหรือใกล้
กบัดนิแดนท่ีญ่ีปุ่ นอ้างสทิธิเกือบทกุอาทิตย์ เหตกุารณ์อ่ืน ๆ ในท�านอง
เดียวกนันีเ้กิดขึน้บนนา่นฟ้าด้วยเชน่กนั 

ประเดน็เร่ืองอ�านาจอธิปไตยเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีผลกัดนัให้เกิด
ข้อพิพาทซึง่ด�าเนินมาอยา่งยาวนาน แตแ่รงจงูใจของแตล่ะชาตอิาจ
เปลี่ยนแปลงไป นายรอยกลา่ววา่ ในขณะท่ีเศรษฐกิจและกองทพั
ของประเทศขยายตวัขึน้ จีนก็พยายามมองหาแหลง่พลงังานเพ่ิม
เตมิ ส�านกับริหารข้อมลูพลงังานของสหรัฐฯ ประมาณการวา่ทะเลจีน
ตะวนัออกอาจมีปริมาณน�า้มนัส�ารองถงึ 60-100 ล้านบาเรล และ
ก๊าซธรรมชาตสิ�ารอง 28 ล้านลกูบาศก์เมตร นอกจากนีค้วามต้องการ
พลงังานไฮโดรคาร์บอนของจีนยงัเพ่ิมความตงึเครียดกบัประเทศเพ่ือน
บ้านในทะเลจีนใต้ด้วย (ดแูถบข้อมลูแทรก) เม่ือพิจารณาแล้วจะเหน็
วา่ทัง้บรูไน จีน ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ไต้หวนัและเวียดนามตา่งก็
อ้างสทิธิในดนิแดนท่ีทบัซ้อนกนัในทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต้ 
สภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศระบวุา่แตล่ะประเทศอ้างวา่นา่นน�า้
และหมูเ่กาะในภมิูภาคเหลา่นัน้ ซึง่เป็นเส้นทางการค้าโลกท่ีมีมลูคา่สงู
ถงึ 5.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 170 ล้านล้านบาท) อยูใ่นเขต
พรมแดนของประเทศตน “ทกุฝ่ายต้องการอ้างสทิธิเหนือดนิแดนเพราะ
ใต้ท้องทะเลมีทรัพยากรล�า้ค�่าซอ่นอยู”่ นายรอยกลา่ว 

การบรรลุข้อตกลง
นายรอยกลา่วตอ่วา่ จีนยอมรับวา่มีข้อพิพาทเกิดขึน้ แตญ่ี่ปุ่ นไมย่อมรับ 
“ไมต้่องสงสยัเลยวา่รัฐบาลจีนต้องการสร้างเสถียรภาพ และถ้าเป็นไป
ได้รวมถงึการพฒันาความสมัพนัธ์กบัญ่ีปุ่ น แตท่ัง้หมดนีต้้องอยูภ่าย
ใต้เง่ือนไขของจีนเองเทา่นัน้” นางบอนนี เกลเซอร์ แหง่ศนูย์ยทุธศาสตร์
และนานาชาตศิกึษาระบใุนรายงานเร่ือง “กรณีพิพาททางทะเลของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” ท่ีจดัท�าขึน้เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะอนกุรรมการ
ก�ากบัดแูลกองก�าลงัทางทะเลและกองก�าลงันอกประเทศของคณะ
กรรมการเหลา่ทพั สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 
2557 “จีนด�าเนินความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้รัฐบาลญ่ีปุ่ นยอมรับ
วา่มีข้อพิพาทเร่ืองดนิแดนเกิดขึน้ก่อนท่ีทัง้สองชาตจิะสามารถกลบัมา
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เรือประมงเวยีดนามทีม่รีายงานว่าถูกเรือจนีชนจนอบัปางถูกลากขึน้จาก
น�า้และน�าไปไว้ทีอู่่ซ่อมเรือแห่งหน่ึงในเมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม ภาวะ
ตงึเครียดระหว่างเวยีดนามและจนี เพิม่สูงขึน้เมือ่จนีตั้งแท่นขุดเจาะน�า้มนั
ใกล้หมู่เกาะในทะเลจนีใต้ทีท่ั้งสองประเทศต่างกอ้็างสิทธิ

จนีย้ายแท่นขุด
เจาะน�า้มนัไปยงั
ทะเลจนีใต้
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนและเวียดนามเลวร้ายลงในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 เม่ือรัฐบาลจีนย้ายแทน่ขดุเจาะน�า้มนัในทะเลน�า้ลกึไปยงั
นา่นน�า้พิพาทในทะเลจีนใต้จนน�าไปสูก่ารจลาจลและการประท้วงใน
เวียดนาม และตา่งฝ่ายตา่งกลา่วหากนัวา่ถกูอีกฝ่ายเอาเรือพุง่ชน ก่อน
ท่ีจีนจะรือ้แทน่ขดุเจาะน�า้มนัไหห่ยาง ฉือโหยว 981 ออกไปเม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

บริษัทพลงังานท่ีอยูเ่บือ้งหลงัโครงการนีร้ะบวุา่ได้ท�าการส�ารวจ
แหลง่น�า้มนัใกล้หมูเ่กาะพาราเซลท่ีเวียดนามอ้างสทิธิเสร็จเรียบร้อย
แล้ว “ภารกิจส�าเร็จลงอยา่งราบร่ืนตามแผน และเราส�ารวจพบทัง้
น�า้มนัและก๊าซ” บริษัท ไชนา่ เนชนันลั ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชนั ระบุ
ในเวบ็ไซต์ของบริษัทเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลจีนและ
รัฐบาลเวียดนามมีข้อพิพาทเก่ียวกบัดนิแดนในพืน้ท่ีดงักลา่ว นอกจาก
นี ้บรูไน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์และไต้หวนัก็อ้างสทิธิในพืน้ท่ีอ่ืนใน
ทะเลจีนใต้ท่ีอดุมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิ

การประท้วงตอ่ต้านจีนซึง่มีสาเหตมุาจากการตดิตัง้แทน่ขดุเจาะ
น�า้มนัของรัฐบาลจีนคร่าชีวิตชาวจีนในเวียดนาม 3 รายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตามรายงานของทางการเวียดนาม ในขณะ
ท่ีทางการจีนออกมาระบวุา่มีคนจีนเสียชีวิต 4 ราย นอกจากนีจี้นยงัอ้าง
วา่เรือเวียดนามชนเรือของตนมากกวา่ 1,500 ครัง้ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ในขณะท่ีฝ่ายเวียดนามก็ปลอ่ยคลปิภาพท่ีแสดงวา่เรือล�า
ใหญ่ของจีนท่ีอยูใ่กล้กบัแทน่ขดุเจาะไหห่ยาง ฉือโหยว 981 ไลก่วดและ
พุง่ชนเรือประมงล�าหนึง่ของเวียดนาม สง่ผลให้เรือล�าดงักลา่วอบัปาง
ลงในท่ีสดุ 

แถลงการณ์ของส�านกังานความมัน่คงทางทะเลของจีนระบวุา่ จีน
ตดิตัง้แทน่ขดุเจาะน�า้มนัเพ่ิมเตมิอีกสี่แทน่ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 
เพ่ือท�าการขดุเจาะน�า้มนัเป็นเวลาสองเดือน โดยแทน่ขดุเจาะน�า้มนั
ถกูสง่ไปทางตะวนัออกของฮอ่งกงและไกลจากพืน้ท่ีใด ๆ ท่ี
เวียดนามอ้างสทิธิ นางหวั ชนุหยิง โฆษกกระทรวงการตา่ง
ประเทศของจีนกลา่ววา่แทน่ขดุเจาะน�า้มนัจะท�างาน “ในเขต
นา่นน�า้ของมณฑลกวางตุ้งและไหห่นานของจีน” ในทะเลทาง
ตอนใต้ของประเทศ “ดฉินัคิดวา่ถ้าใครอยากท�าอะไรท่ีประตู
บ้านตวัเอง คนอ่ืนก็ไมค่วรเข้ามาวุน่วายจนเกินไป” นางหวั
กลา่วพร้อมกบัอธิบายวา่กิจกรรมของแทน่ขดุเจาะน�า้มนัเป็น 
“การด�าเนินงานตามปกต”ิ 

พล.ต.อ. เหงียน กวาง ดมั แหง่กองบญัชาการต�ารวจน�า้
เวียดนาม กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ ตนัห์เนียน ของรัฐบาลเวียน
ดนามวา่ หนึง่ในแทน่ขดุเจาะน�า้มนัชดุใหมก่�าลงัมุง่หน้าไปยงั
ท่ีตัง้ “ในบริเวณเดียวกบัท่ีจีนตดิตัง้แทน่ขดุเจาะน�า้มนัเม่ือราว
ห้าปีก่อน ซึง่ตอนนีก็้ยงัคงท�างานอยู”่ 

รายงานของหนงัสือพิมพ์ โกลบอล ไทมส์ ของรัฐบาลจีนระบวุา่ 
ประมาณร้อยละ 90 ของการค้าตา่งประเทศของจีนจะอาศยัการขนสง่
ทางทะเล “จีนไมเ่พียงจ�าเป็นต้องมีอ�านาจในการปกป้องนา่นน�า้เหลา่
นีเ้ทา่นัน้ แตย่งัต้องพฒันาเศรษฐกิจทางทะเลไปพร้อม ๆ กนัด้วย” 
หนงัสือพิมพ์ดงักลา่วระบ ุ

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ด้านการเมืองและการทหารกนัตามปกต ิซึง่รวมทัง้
การหารือเก่ียวกบัมาตรการหลกีเลีย่งความขดัแย้ง” 

นายรอยกลา่ววา่ จดุยืนของญ่ีปุ่ นอาจเป็นการพยายามป้องกนัไม่
ให้ทัง้สองฝ่ายบรรลขุ้อตกลงกนั “ถ้าญ่ีปุ่ นยอมรับวา่เกิดข้อพิพาท นัน่
อาจท�าให้จีนเข้าสูโ่ต๊ะเจรจา” เขากลา่ว “การท่ีจีนท�าการลาดตระเวน
อยา่งแข็งกร้าวในทะเลจีนตะวนัออกก็เพ่ือให้ญ่ีปุ่ นยอมรับวา่มีข้อ
พิพาทนัน่เอง” 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 พล.ร.อ.แซมมวล เจ. ลอ็คเลียร์ ท่ี 
3 ผู้บญัชาการแหง่กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกกลา่ว
วา่ การหารือระหวา่งทัง้สองประเทศจะ “ชว่ยสร้างความมัน่ใจวา่ข้อ
พิพาทจะไมน่�าไปสูค่วามขดัแย้งโดยใช้ก�าลงัอาวธุ” ส�านกัขา่ว เอเจนซ์ 
ฟรานซ์ เพรส รายงานเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

การประชมุหารือ อาจเร่ิมด้วยการท่ีจีนและญ่ีปุ่ นท�าข้อตกลงวา่ด้วย
การเผชิญหน้าทางทะเล ซึง่จะ “ก�าหนดกรอบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและ
ป้องกนัไมใ่ห้การเผชิญหน้ายกระดบัขึน้จนกลายเป็นความขดัแย้ง” และ
สร้าง “กลไกการสือ่สารทางทะเลเพ่ือให้กองก�าลงัของทัง้สองประเทศ
สามารถตดิตอ่สือ่สารกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้” นายเจฟฟรีย์  
ฮอร์นงั รองศาสตราจารย์ประจ�าศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิกระบุ
ในรายงานประจ�าเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 เร่ือง “ทะเลจีนตะวนัออก
เดือด: ความเคลือ่นไหวท่ีอนัตรายของจีนและญ่ีปุ่ น” 

“ข้อตกลงวา่ด้วยการเผชิญหน้าทางทะเลจะก�าหนดกฎเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตัสิ�าหรับทัง้สองประเทศ” นายฮอร์นงักลา่ว ข้อตกลง
ฉบบันีอ้าจประกอบด้วยการก�าหนดระยะหา่งท่ีเรือและอากาศยาน
ต้องรักษาระหวา่งท�าการตรวจการณ์ สญัญาณท่ีตกลงกนัท่ีเรือต้องใช้
เม่ือเคลื่อนท่ีเข้าใกล้กนั และขัน้ตอนการปฏิบตัใินการสื่อสารระหวา่ง
กองทพัของทัง้สองประเทศ 

ในอดีตเคยมีการก�าหนดข้อตกลงวา่ด้วยการเผชิญหน้าทางทะเล
ระหวา่งประเทศท่ีมีข้อพิพาทเร่ืองดนิแดนมาก่อน ระหวา่งชว่งสงคราม
เยน็ ญ่ีปุ่ นและอดีตสหภาพโซเวียตมีการน�ากลไกลกัษณะเดียวกนันี ้

มาใช้ซึง่ชว่ยลด “โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดและอบุตัิเหตดุ้วยการ
สร้างความมัน่ใจวา่รัฐบาลโซเวียตและรัฐบาลญ่ีปุ่ นทราบอยา่งแนช่ดั
วา่นกับนิของตนก�าลงัท�าอะไรบนฟ้า” นางชีลา สมิธ นกัวิชาการอาวโุส
ประจ�าสภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเขียนในรายงานประจ�าเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 เร่ือง “สถานการณ์ลา่สดุในทะเลจีนตะวนัออก” 
“รัฐบาลจีนและรัฐบาลญ่ีปุ่ นไมไ่ด้ประโยชน์อะไรจากการเจรจาดงั
กลา่ว และท่ีจริงรัฐบาลจีนยงัอ้างด้วยวา่ไมส่นใจท่ีจะเร่ิมการเจรจา” 

นายแมนิคอมซึง่ปัจจบุนัเป็นนกัวิจยัท่ีศนูย์นวตักรรมโลกาภิบาลใน
ประเทศแคนาดากลา่ววา่ ในอดีต การยัว่ยแุละความตงึเครียดท่ีเพ่ิมขึน้
ระหวา่งจีนและญ่ีปุ่ นมกัจะตามมาด้วยการท�าข้อตกลงกนั เม่ือปี พ.ศ. 
2551 จีนไมพ่อใจท่ีญ่ีปุ่ นมีแผนจะขดุเจาะน�า้มนัในทะเลจีนตะวนัออก 
หลงัจากเจรจากนั 11 ครัง้ ทัง้สองประเทศก็สามารถบรรลขุ้อตกลงวา่
ด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจในดนิแดนพิพาท นายแมนิคอมกลา่ว “น่ีเป็น
ข้อพิพาทท่ีได้รับการจดัการแล้ว และมีการจดัการมาตัง้แตแ่รกด้วย
ความเข้าใจอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ อะไรเหมาะสมและอะไรไมเ่หมาะสม 
ท่ีจริงทัง้สองประเทศนีเ้คยสามารถยตุปัิญหาได้ด้วยหลกัการท่ีวา่นี”้ 

ความตงึเครียดที่ยืดเยือ้
แม้วา่ความตงึเครียดยงัคงอยูแ่ละขยายออกไปทัว่ภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก แตผู่้ เช่ียวชาญกลา่ววา่มีโอกาสน้อยมากท่ีจะเกิดความขดั
แย้งถงึขนาดใช้อาวธุประหตัรประหารกนัเพ่ือแยง่ดนิแดนในทะเลจีน
ตะวนัออก “เราคงยงัตอบค�าถามเก่ียวกบัอ�านาจอธิปไตยเหนือ
หมูเ่กาะไมไ่ด้ในเร็ววนันี”้ นายฮอร์นงัเขียนในรายงานประจ�าเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 หวัข้อ “การแก้ไขสถานการณ์หมูเ่กาะเซนกาก”ุ 
ทัง้สองประเทศไมต้่องการกรณีพิพาท “และประเทศอ่ืนก็คงไมต้่องการ
เชน่กนั เม่ือพิจารณาวา่จีนและญ่ีปุ่ นเป็นสองประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาค” เขากลา่ว “การเร่งแสวงหาข้อตกลงร่วม
กนัเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ความขดัแย้งขยายตวัออกไปจะเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้
จีนและญ่ีปุ่ น”  o 

เรือของหน่วยยามฝ่ังญีปุ่่นลอยล�าอยู่หน้าเกาะอุโอซุริ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ห้าเกาะทีเ่ป็นชนวนพพิาทของหมู่เกาะเซนกาก/ุเตยีวหยูในทะเลจนี
ตะวนัออก เมือ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ข้อพพิาทระหว่างจนีและ
ญีปุ่่นเกีย่วกบักรรมสิทธ์ิเหนือหมู่เกาะแห่งนีด้�าเนินมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่เมือ่หลายร้อยปีก่อน

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น (กลาง) ก�าลงัตรวจตราเรือ
ของหน่วยยามฝ่ังญีปุ่่นในบริเวณใกล้กบัเกาะอชิิงากขิองโอกนิาวา 
ในทะเลจนีตะวนัออก เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 หน่วยยาม
ฝ่ังท�าการลาดตระเวนน่านน�า้รอบหมู่เกาะเซนกาก/ุเตยีวหยู ซ่ึงทั้ง
ญีปุ่่นและจนีต่างกอ้็างสิทธิความเป็นเจ้าของ

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ รอยเตอร์
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แปซฟิิก
ภารกิจทางทหารรูปแบบใหมใ่นอินโดเอเชียแปซฟิิก ของกองทพับก

สหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก จะชว่ยสง่เสริมความสมัพนัธ์ และความร่วมมือ

ระหวา่งพนัธมิตร รวมทัง้เพ่ิมความสามารถของกองบญัชาการสหรัฐฯ 

ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกในการให้ความชว่ยเหลือด้านการบรรเทาภยัพิบตัิ

และการตอบสนองวิกฤตการณ์ตา่ง ๆ ในภมิูภาค

เส้นทางแหง่

 เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 

ทหารนายหน่ึงเข้าสู่ทีม่ัน่ตั้งรับใน
ระหว่างการฝึกเมือ่เดอืนมถุินายน 
พ.ศ. 2557 ทีศู่นย์ฝึกแห่งชาตค่ิาย
เออร์วนิในรัฐแคลฟิอร์เนีย 
จ.ส.ต.ไบรอัน โดมนิิก / กองทพับกสหรัฐฯ 
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บวนยานเกราะแล่นกระหึ่มข้ามทะเลทรายไปยงัเมือง
เมืองหนึ่งซึง่ถกูข้าศกึยึดครอง ภายในยานเกราะสไตร
เกอร์แปดล้อท่ีน�าขบวนอยู่นัน้ ก�าลงัพลต่างเตรียม
พร้อมส�าหรับการสู้รบท่ีรออยู่ข้างหน้า ทหารนายหนึ่ง
เข้าประจ�าต�าแหน่งปืนกลขนาดล�ากล้อง .50 คาลิเบอร์ 
ส่วนอีกนายคอยควบคมุอปุกรณ์สื่อสาร ทหารสองนาย

ท่ีประจ�าอยู่ทางตอนหลงัของยานเกราะมองผ่านช่องตรวจการณ์
บนหลงัคาพร้อมด้วยปืนเล็กยาว ฝุ่ นละอองของทรายละเอียดท่ีมอง
เห็นได้ในแสงแดดยามบ่ายแก่ ๆ ปลิวเข้าไปในช่องตรวจการณ์และ
ปกคลมุทกุอย่างภายในยานเกราะอนัคบัแคบ 

ทนัใดนัน้เสียงปืนก็ดงัสนัน่ขึน้ในระยะไกล พ.ท.เจฟฟ์ ไบรสนั ผู้
บญัชาการกองพลน้อยชดุรบยานเกราะโจมตีเคลื่อนท่ีเร็วท่ี 2 กองพนั
ท่ี 4 กรมทหารราบท่ี 2 ตรวจดจูอแสดงผลคอมพิวเตอร์เพ่ือหาต�าแหนง่
ของกองก�าลงัฝ่ายตรงข้าม และดวูา่กระสนุถกูยิงมาจากหบุเขารอบ ๆ  
หรือพืน้ท่ีภเูขาถดัออกไป “พืน้ท่ีจากตรงนีไ้ปถงึตรงนัน้ มีก�าลงัพล
ฝ่ายข้าศกึอยูเ่ป็นจ�านวนมาก” พ.ท.ไบรสนักลา่วกบั ฟอรมั เม่ือเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2557 ในระหวา่งการฝึกการสู้รบระหวา่งกองก�าลงัตาม
สถานการณ์จ�าลองท่ีศนูย์ฝึกแหง่ชาตคิา่ยเออร์วินในรัฐแคลฟิอร์เนีย 
การฝึกซ้อมดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของการฝึกในทะเลทรายโมฮาวีท่ี
มีระยะเวลาสองสปัดาห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัทหารท่ีจะไป
ปฏิบตั ิ“ภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิก” ซึง่เป็นโครงการของกองทพับก
สหรัฐฯ ท่ีต้องการจะจดัสง่หนว่ยขนาดเลก็ไปปฏิบตัหิน้าท่ีในอินโด
เอเชียแปซฟิิกเพ่ือจะสามารถรับมือกบัภยัพิบตัทิางธรรมชาตแิละภยั
คกุคามในภมิูภาคได้อยา่งรวดเร็ว การฝึกในทะเลทราย “ท�าให้เราผลกั
ดนัตนเองจนออ่นเพลียหมดสภาพ ผลกัดนัตนเองจนทรุดและไปตอ่ไม่
ไหว และนัน่คือสิง่ท่ียอดเย่ียม” พ.ท.ไบรสนักลา่ว 

กองทพับกสหรัฐฯ เข้าร่วมการฝึกประจ�าปีแบบทวิภาคีภายใต้รหสั
ตา่ง ๆ เชน่ “การฝึกเคอริส สไตรค์” ในมาเลเซีย การฝึก “โอเรียน ชีลด์” 
ในญ่ีปุ่ น และ “การฝึกการุดา ชีลด์” ในอินโดนีเซีย ภารกิจเส้นทางแหง่
แปซฟิิกจะใช้การฝึกเหลา่นีใ้นการหมนุเวียนก�าลงัพลราว ๆ 550 นาย
ในภมิูภาค โดยจดัสง่ก�าลงัพลดงักลา่วจากการฝึกแหง่หนึง่ไปยงัอีก
แหง่หนึง่แทนท่ีจะสง่กลบัประเทศหลงัเสร็จสิน้การฝึก “ภารกิจเส้นทาง
แหง่แปซฟิิกเป็นวิธีการใหมท่ี่จะท�าให้เรามุง่มัน่ในการฝึกท่ีมีอยูแ่ล้ว” 

พล.อ.วินเซนต์ บรูกส์ ผู้บญัชาการกองทพับกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก
กลา่วเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการประชมุวา่ด้วยเร่ืองก�าลงั
อ�านาจทางบกในแปซฟิิกท่ีเมืองโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย “ดงันัน้ ประเดน็
ส�าคญัคือวิธีการจดัสง่ก�าลงัพลและการคดัเลือกก�าลงัพลไปเข้าร่วม
การฝึกเหลา่นัน้”  

โครงการนีจ้ะชว่ยให้เราสามารถเอาชนะสิง่ท่ี พล.อ.บรูกส์เรียก
วา่ “อปุสรรคในเร่ืองระยะทาง” ซึง่เป็นความท้าทายตอ่การจดัสง่
ทหารอยา่งรวดเร็วไปทัว่ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกอนักว้างใหญ่
ไพศาล มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ยากท่ีกองทพับกสหรัฐฯ จะท�าสงคราม
ทางบกในพืน้ท่ีใด ๆ ก็ตามในเอเชียนอกเหนือจากคาบสมทุรเกาหลี 
ดงันัน้ พล.อ.บรูกส์จงึต้องการให้ทหาร “สามารถตอบสนองความขดั
แย้งท่ีไมรุ่นแรง ยบัยัง้การกระท�าอนัเป็นการรุกราน และภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาตไิด้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากกวา่เดมิ” ตามรายงานของ
หนงัสือพิมพ์ วอชิงตนั โพสต์ ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 “กองก�าลงั
ท่ีเคลื่อนท่ีอยูแ่ล้วจะได้เปรียบเม่ือต้องเข้าตอบสนองสถานการณ์” 
พล.อ.บรูกส์ให้สมัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์ฉบบัดงักลา่ว 

กองก�าลงัท่ีก�าลงัปฏิบตัภิารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิกสามารถเปลี่ยน
เส้นทางได้ตามค�าสัง่เพ่ือตอบสนองภยัพิบตัิทางธรรมชาตหิรือภยั
คกุคามในภมิูภาค รวมทัง้ให้ความชว่ยเหลือกองทพัทหารอ่ืน ๆ “หาก
กองพลน้อยของคณุก�าลงัเดนิทางไปยงัมาเลเซียและเกิดเหตพุายไุต้ฝุ่ น
ในฟิลปิปินส์ คณุก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยงัจดุหมายหมายปลาย
ทางใหมไ่ด้ทนัที” พล.ท.โรเบร์ิต บี. บราวน์ ผู้บญัชาการกองทพัน้อยท่ี 
1 กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ วอชิงตนั โพสต์ ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 

การปรับดุลภาพในแปซฟิิก 
พล.อ.บรูกส์กลา่วในท่ีประชมุวา่ด้วยเร่ืองก�าลงัอ�านาจทางบกใน
แปซฟิิกวา่ ภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิกมีความเก่ียวพนักบัการปรับดลุ
ภาพของสหรัฐฯ ท่ีมีตอ่ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก “ความมัน่คงยงัคง
เป็นปัจจยัท่ีชว่ยสง่เสริมเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสง่ผลตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี
ท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่ดงันัน้ ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนในภมิูภาค
ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลกให้รอดพ้นจากภยัคกุคามทัง้ภายนอก
และภายใน เราจ�าเป็นต้องเพ่ิมกองก�าลงัทางบกท่ีมีความเช่ียวชาญ” 
พล.อ.บรูกส์กลา่ว “ความความสมัพนัธ์แบบทวิภาคีท่ีเราสร้างขึน้
กบัพนัธมิตรและผู้ ท่ีให้ความร่วมมือทัว่ทัง้ภมิูภาคคือสิง่ส�าคญัอยา่ง
แท้จริงส�าหรับการป้องกนัแบบพหภุาคี” 

กองพนัตา่ง ๆ จากกองพลน้อยยานเกราะโจมตีเคลือ่นท่ีเร็วท่ี 2 ซึง่
ประจ�าการอยูท่ี่ฐานทพัร่วมลอิูส-แมค็คอร์ด ใกล้กบัเมืองทาโคมา รัฐ
วอชิงตนั เป็นหนว่ยแรกท่ีเดนิทางไปปฏิบตัภิารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิกใน
ชว่งปลายเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 กองพนัของ พ.ท.ไบรสนั ซึง่สามารถ
เดนิทางไปปฏิบตัหิน้าท่ีได้ทกุแหง่ในโลกภายในเวลา 96 ชัว่โมง ยงัคงอยู่
ในแผน่ดนิสหรัฐฯ เพ่ือท�าการฝึกทางทหารแบบทวิภาคีกบัประเทศญ่ีปุ่ น
ภายใต้รหสั “ไรซงิ ธนัเดอร์” ขณะท่ีกองพนัท่ี 2 ของกองพลน้อยเดียวกนั
นีจ้ากกรมทหารราบท่ี 1 ได้เดนิทางไปยงัอินโดนีเซียซึง่เป็นจดุหมายแรก
ของภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิก ภารกิจของหนว่ยยงัประกอบด้วยการ
ฝึกในมาเลเซียและญ่ีปุ่ น “เรารู้สกึเป็นเกียรตท่ีิได้รับเลอืก”  พ.ท.ไมเคลิ 
ทรอตเตอร์ ผู้บญัชาการกองพนักลา่วกบั ฟอรมั ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 “เราต่ืนเต้นท่ีจะได้เข้าร่วมการฝึกกบักองทพัในอินโดนีเซียและ
ญ่ีปุ่ น และเรารู้สกึต่ืนเต้นท่ีจะได้เรียนรู้จากพนัธมิตรของเรา” 

แม้กองทพับกสหรัฐฯ จะมีทหารประจ�าการอยูใ่นเกาหลีใต้และรัฐ

แปซฟิิก
ทหารของกองพลน้อยชุดรบยานเกราะโจมตเีคลือ่นทีเ่ร็วที ่2 ช่วยกนั
เคลือ่นย้ายยุทโธปกรณ์และเตรียมตั้งค่ายหลงัเข้าร่วมการปฏิบัตกิารสู้
รบจ�าลองทีใ่ช้เวลาทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง การฝึกทีศู่นย์ฝึกแห่งชาตค่ิายเออร์
วนิในรัฐแคลฟิอร์เนีย จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กบักองก�าลงัทีจ่ะ
เข้าร่วมภารกจิเส้นทางแห่งแปซิฟิก  เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 

ข
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ฮาวาย แตบ่ทบาทของกองทพัในทศวรรษท่ีผา่นมามุง่เน้นการตอ่ต้านการ
ก่อความไมส่งบ และปฏิบตักิารรักษาเสถียรภาพในอิรักและอฟักานิสถาน 
พ.ท.โจชวั บคุเอาท์ นายทหารยทุธการประจ�ากองพลน้อยยานเกราะโจมตี
เคลื่อนท่ีเร็วท่ี 2 กลา่วกบั ฟอรมั ท่ีศนูย์ฝึกแหง่ชาตใินเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2557 ทหารมีแผนท่ีจะถอนก�าลงัออกจากอฟักานิสถานในปี พ.ศ. 2559 
และกองทพับกซึง่เคยสง่ทหารจ�านวนหลายแสนนายไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน
เอเชียในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง รวมทัง้สงครามเกาหลีและสงคราม
เวียดนามก็กลบัมามุง่เน้นภารกิจในแปซฟิิกอีกครัง้ อตัราก�าลงัของกอง
ทพับก “เพ่ิมขึน้จาก 90,000 นายเป็น 106,000 นาย ซึง่คดิเป็นอตัรา
เพ่ิมเกือบร้อยละ 18 เพราะกองทพัมีการปรับดลุภาพในภมิูภาค” ตาม
ท่ีหนงัสือพิมพ์ เดอะ โฮโนลูลู สตาร์ แอดเวอร์ไทเซอร์ รายงานเม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 ตวัเลขท่ีเพ่ิมขึน้เป็นผลมาจากการโยกย้ายทหาร
จากกองบญัชาการพลรบตา่ง ๆ ไปอยูใ่นสงักดัของกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก พล.อ.บรูกส์กลา่วและเพ่ิมเตมิวา่ ทหารเหลา่นัน้
สว่นใหญ่มาจากฐานทพัร่วมลอิูส-แมค็คอร์ด ซึง่มีทหารประจ�าการทัง้หมด 
32,500 นาย 

ภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิกท�าให้กองทพับกหวนกลบัคืนสูร่ากเหง้า
ของตนเองอีกครัง้ในฐานะกองก�าลงัรบทัว่โลก พ.ท.บคุเอาท์กลา่ว “ภารกิจ
ของเราครัง้นีจ้ะเน้นการตอ่ต้านการก่อความไมส่งบน้อยลง และกลบัไป
สูก่ารเรียนรู้ทกัษะการสู้รบท่ีส�าคญั เราหนักลบัไปมองแปซฟิิก  เราปรับ
ภารกิจให้สอดคล้องกบัแปซฟิิกในระดบัภมิูภาค มนัอาจเป็นการปฏิบตัิ
การขนาดใหญ่ อาจเป็นการตอ่ต้านการก่อความไมส่งบ อาจเป็นการชว่ย
เหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั”ิ 

ภารกิจใหมใ่นแปซฟิิกนี ้จะชว่ยเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัแข็งแกร่ง
กบักองทพัและพนัธมิตรตา่ง ๆ ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก และท�าให้
ทหารอยูใ่กล้กบัพืน้ท่ีท่ีอาจเกิดวิกฤตการณ์ได้มากขึน้และเพ่ิมความพร้อม
ให้กบัทหาร ตาม “รายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัภารกิจเส้นทางแหง่
แปซฟิิก” ของกองทพับกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก ฉบบัเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2556 ทหารจะใช้เวลาในการฝึกประมาณสี่ถงึหกสปัดาห์ในแตล่ะประเทศ 

หนว่ยตา่ง ๆ “จะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เข้ากบัความต้องการเฉพาะ
ของพนัธมิตรแตล่ะประเทศและการฝึกแตล่ะอยา่งท่ีได้รับ” พล.อ.บรูกส์
กลา่วกบั สตาร์ แอนด์ สไตรพ์ส ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 ตวัอยา่ง
เชน่ มีการจดัสง่เฮลคิอปเตอร์โจมตีอาปาเช การ์เดียน สี่ล�าเข้าร่วมเปิด
ฉากภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิกอยา่งเป็นทางการหลงัจากท่ีการฝึกร่วม 
ริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก ท่ีรัฐฮาวายสิน้สดุลงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

การสง่เฮลคิอปเตอร์อาปาเชบนิลกึเข้าไปในภมิูภาคมากกวา่เดมิ “บง่
บอกถงึความจริงในเร่ืองการปรับดลุภาพในแปซฟิิก” และ “แสดงออกถงึ
ความมุง่มัน่ของกองทพับกสหรัฐฯ ท่ีมีตอ่ชดุปฏิบตักิารร่วมและพนัธมิตร
นานาชาติของเรา” พล.อ.บรูกส์กลา่ว 

นอกจากนี ้กรมทหารราบท่ี 25 ยงัมีแผนท่ีจะจดัส่งชดุปฏิบตัิการ
ขนาดเล็กท่ีประกอบด้วยวิศวกร บคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ี
เทคนิคสื่อสารให้เดินทางโดยเคร่ืองบินไปยงัอินโดเอเชียแปซิฟิกภายใน 
24 ชัว่โมงหลงัเกิดเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ เดอะ วอชิงตนั โพสต์ 
รายงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 “เราจะเป็นหน่วยท่ีสามารถปรับตวั
ได้และปรับขนาดของหน่วยได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้สอดคล้องกบัภารกิจ” 
พล.ต.เคิร์ต ฟลุเลอร์ อดีตผู้บญัชาการกรมทหารราบท่ี 25 ซึง่ประจ�าการ
อยู่ท่ีฐานทพัฮาวายกล่าวกบัหนงัสือพิมพ์ฉบบัดงักล่าว 

ภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิกยงัชว่ยสร้างความสามคัคีและการสื่อสาร
ระหวา่งผู้บญัชาการกองทพับกตา่ง ๆ ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกและ
สหรัฐฯ พล.อ.บรูกส์กลา่ววา่ โครงการนีจ้ะชว่ยเสริมสร้างความผกูพนั
ระหวา่งผู้น�าตา่ง ๆ ในภมิูภาคซึง่เป็นท่ีตัง้ของกองทพับกหกใน 10 กองทพั
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และเป็นภมิูภาคท่ีกองทพัสว่นใหญ่จะน�าโดย
นายทหารระดบันายพลของกองทพับก ตามรางงานของ วอชิงตนั โพสต์ 
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 “ผู้บญัชาการกองทพัมกัมีความเข้าใจบาง
อยา่งร่วมกนั” พล.อ.บรูกส์กลา่ว

‘รัฐบุรุษนักรบ’
“ข้าศกึ” ท่ีกองพลน้อยยานเกราะโจมตีเคลื่อนท่ีเร็วต้องตอ่สู้ ด้วยในทะเล
ทรายโมฮาวีเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 คือกรมทหารม้ายานเกราะท่ี 
11 ประจ�าคา่ยเออร์วิน ท่ีมีประสบการณ์ในการสวมบทบาทเป็นกองก�าลงั
ฝ่ายตรงข้ามในระหวา่งการฝึก ด้วยความคุ้นเคยกบัทะเลทรายแหง่นีท่ี้
แสนจะแห้งแล้งกนัดาร และมีอาณาบริเวณทัง้สิน้ 3,100 ตารางกิโลเมตร 
กรมทหารม้ายานเกราะจงึได้จดัวางรถถงัเพ่ือปิดกัน้เส้นทางผา่นภเูขาท่ีจะ
ไปยงัเมืองท่ีถกูปิดล้อม 

“พวกเขาก�าลงัใช้กลยทุธ์ท่ีซบัซ้อน” เสียงของทหารนายหนึง่ดงัก้อง
ออกจากวิทยสุื่อสารของกองพลน้อยยานเกราะโจมตีเคลื่อนท่ีเร็ว “ผมมอง
ไมเ่หน็รถถงัพวกนัน้เลย” ทหารอีกนายพดูตอบ จ.ส.ต.ไบรอนั โดมินิก เจ้า
หน้าท่ีฝ่ายกิจการสาธารณะประจ�ากองพลน้อยยานเกราะโจมตีเคลื่อนท่ี
เร็วได้เฝ้าดกูารฝึกและกลา่ววา่ สถานการณ์ฝึกท่ีศนูย์ฝึกแหง่ชาตกิ�าหนด

ทหารของกองพลน้อยชุดรบยานเกราะ
โจมตเีคลือ่นทีเ่ร็วที ่2 ตั้งค่ายในทะเล
ทรายโมฮาวใีนระหว่างการฝึกเพือ่
เตรียมความพร้อมส�าหรับภารกจิเส้น
ทางแห่งแปซิฟิก   เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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ขึน้นัน้เป็นภารกิจท่ียาก จนเกือบจะเอาชนะไม่
ได้ “บางครัง้สถานการณ์ท่ีทหารเจอท่ีศนูย์ฝึก
แหง่ชาตนิัน้ยากล�าบากกวา่สถานการณ์จริง
เสียอีก” จ.ส.ต.โดมินิกกลา่ว 

ขบวนยานเกราะสไตรเกอร์เคลื่อนตวัไป
ข้างหน้าอยา่งช้า ๆ และเม่ือถงึจดุจดุหนึง่
ก็หยดุชะงกัเป็นเวลาหลายชัว่โมง ขณะท่ี
กองพนัอ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรเข้ามากวาดล้าง
เส้นทางเพ่ือให้ยานเกราะเคลื่อนผา่นไปได้ 
เฮลคิอปเตอร์อาปาเชบนิวอ่นอยูเ่หนือศีรษะ
ในเวลาใกล้ค�่า ทหารในยานเกราะสไตรเกอร์

เปลี่ยนไปใช้กล้องท่ีชว่ยมองเหน็ในเวลากลางคืน และตรวจการณ์ไป
ตามแนวขอบฟ้าและบริเวณแมน่�า้แห้งขอดท่ีอยูใ่กล้เคียงเพ่ือหาก�าลงั
พลของฝ่ายข้าศกึ บางครัง้หลงัเท่ียงคืน เสียงปืนดงัปะทขุึน้รอบ ๆ ขบวน
ยานยนต์เม่ือกองก�าลงันีเ้ดนิทางไปถงึเมืองท่ีถกูยดึในท่ีสดุ 

พอฟ้าสางก็ได้เหน็ผลลพัธ์ของการสู้รบอนัยาวนานข้ามคืน กองพนั
พนัธมิตรผลกัดนัข้าศกึให้ลา่ถอยออกไปและกู้ เมืองกลบัคืนมาได้ แตก็่มี
ผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจ�านวนมาก กองพนัของ พ.ท.ไบรสนัสญูเสียยาน
เกราะสไตรเกอร์ไปสามคนั ขณะท่ีหนว่ยทหารราบอ่ืน ๆ สญูเสียทหารไป
หลายร้อยนาย พ.ท.ไบรสนักลา่ววา่ ประสบการณ์ท่ีได้เป็นสิง่ล�า้คา่ โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในยามท่ีสหรัฐฯ และกองทพับกของประเทศก�าลงัปรับดลุ
ภาพไปทางแปซฟิิก “มนัไมมี่อะไรถกูหรือผิด ไมมี่อะไรท่ีดีหรือไมดี่ คณุ
ได้มีโอกาสในการสู้รบ ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด มนัจะสัง่สมให้เรามี
ความพร้อม แล้วเราก็จะน�าความพร้อมของเราออกไปสูท่ัว่โลก การแสดง
ให้เหน็ถงึความพร้อมคือหวัใจส�าคญัของภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิก” 

ทหารท่ีได้รับเลือกให้เข้าร่วมภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิกจะได้แลก
เปลี่ยนความรู้และความคดิกบัพนัธมิตรในเอเชียแปซฟิิก ปฏิสมัพนัธ์
ดงักลา่วจะก่อให้เกิดไมตรีและชว่ยกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วม
มือในภมิูภาคให้มีความแข็งแกร่งย่ิงขึน้ “ทหารเหลา่นีคื้อรัฐบรุุษนกัรบ” 
พ.ท.ทรอตเตอร์กลา่ว “พวกเขามีความสามารถท่ีจะเป็นได้ทัง้นกัรบและ
นกัการทตูเม่ือถงึเวลาท่ีต้องเป็น” 

ความเช่ียวชาญดงักลา่วเป็นหนึง่หลาย ๆ ทกัษะท่ีได้รับการกระ
ตุ้นและขดัเกลาในระหวา่งการฝึกอนัเข้มงวดท่ีศนูย์ฝึกแหง่ชาต ิเม่ือ
กู้ เมืองกลบัมาได้ ทหารก็รีบเปลี่ยนจากปฏิบตักิารสู้รบไปเป็นปฏิบตัิ
การชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม อนัได้แก่ การอพยพพลเรือนสมมตุ ิการ
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและการให้ความเช่ือมัน่แก่ “พลเรือน” วา่ศตัรูได้

ถกูขจดัออกไปแล้ว ในขณะเดียวกนั ผู้บญัชาการท่ีควบคมุและสัง่การอยู่
ท่ีศนูย์ปฏิบตักิารทางยทุธวิธีท่ีอยูห่า่งออกไปหลายไมล์ก็ร่วมเจรจากบัผู้
ท่ีรับบทเป็นเจ้าหน้าท่ีจากประเทศท่ีถกู “บกุรุก” เพ่ือผลกัดนัให้ฝ่ายตรง
ข้ามถอนก�าลงัออกไปและปกป้องชายแดน 

ทหารหลายพนันายท่ีเข้าร่วมการฝึกต้องทนกบัสภาพอากาศในแตล่ะ
วนัท่ีมีอณุภมิูสงูถงึ 40 องศาเซลเซียส และปฏิบตักิารในพืน้ท่ีอนักว้าง
ใหญ่และแห้งผากท่ีมีพืชพรรณและร่มเงาปกคลมุเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 
ทหารพากนัตัง้คา่ยชัว่คราวในพืน้ท่ีขณะท่ีลมทะเลทรายพดักระหน�่า
อยา่งรุนแรงจนแทบจะฉีกผืนผ้าใบออกเป็นชิน้ ๆ พวกเขานอนโดยไมมี่
เตน็ท์บนพืน้ทรายท่ีเกลื่อนไปด้วยก้อนหินและสตัว์เลือ้ยคลานอยา่งงหูาง
กระดิง่และแมงป่องท่ีมีพิษ 

พ.ท.ไบรสนักลา่ววา่ ประสบการณ์นีจ้ะชว่ยให้ผู้บญัชาการและทหาร
สามารถปรับปรุงการสื่อสาร ระเบียบปฏิบตัปิระจ�าและการสง่ก�าลงั
บ�ารุง “ก�าลงัพลต้องกิน ต้องมีน�า้ แล้วจะไปหาน�า้ได้จากท่ีไหนในพืน้ท่ี 
เราใช้เวทมนตร์เสกมนัขึน้มาจากทะเลทรายไมไ่ด้ การสื่อสารของเรา
ท�างานหนกัจนสดุขอบเขตท่ีมนัท�าได้ เราใช้ระบบของเราอยา่งหนกัหนว่ง 
เราท�าให้ทหารตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมส่ะดวกสบายและเตม็ไปด้วย
อปุสรรค นัน่คือสิง่ท่ีเราท�าในการฝึก” 

การฝึกในสภาพแวดล้อมท่ีรุนแรงสดุขีดของทะเลทรายโมฮาวีซึง่อยู่
เหนือระดบัน�า้ทะเล 1,500 เมตร ชว่ยให้ทหารมีความพร้อมท่ีจะเชิญกบั
ทกุสภาพภมิูอากาศ ไมว่า่จะเป็นป่าฝนเขตร้อนในอินโดนีเซีย หรือภเูขา
ท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะในญ่ีปุ่ น พ.ท.ทรอตเตอร์ ผู้บญัชาการกองพนัท่ี
กวาดล้างเส้นทางให้กบัยานเกราะสไตรเกอร์ของ พ.ท.ไบรสนั ในระหวา่ง
การฝึกกลา่ว “ทหารบางสว่นของเราเพ่ิงเรียนจบจากโรงเรียนมธัยม
ปลายหรือจบจากการฝึกขัน้พืน้ฐานแบบสด ๆ ร้อน ๆ การฝึกท่ีน่ีนา่จะ
เป็นสิง่ท่ียากล�าบากท่ีสดุท่ีพวกเขาเคยท�ามา พอถงึตอนนี ้เราจะถกูสง่
ไปท่ีไหนก็ไมส่�าคญัแล้ว เพราะเราเคยผา่นสภาพแลดล้อมท่ีรุนแรงสดุขัว้
มาแล้ว” 

ศนูย์ฝึกแหง่ชาตเิป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส�าคญัของภารกิจเส้นทางแหง่
แปซฟิิก พ.ท. ทรอตเตอร์กลา่ว “มนัคือเคร่ืองชีท้าง แตเ่ป็นเคร่ืองชีท้างท่ี
ส�าคญั เรามีระดบัความพร้อมท่ีสงูขึน้ส�าหรับภารกิจเส้นทางแหง่แปซฟิิก 
เราเตรียมพร้อมมากกวา่เดมิและมุง่มัน่ท่ีจะเข้าสูภ่ารกิจเส้นทางแหง่
แปซฟิิก เราพร้อมท่ีจะร่วมฝึกกบัหนว่ยตา่ง ๆ ของประเทศพนัธมิตรและ
เรียนรู้จากหนว่ยเหลา่นัน้ และเราเตรียมพร้อมมากกวา่เดิมในการรับมือ
กบัการบรรเทาภยัพิบตัิ เราสามารถปฏิบตัภิารกิจได้มากมายหลาย
อยา่ง”  o

พ.ศ. 2557 ทหาร
นายหน่ึงของกองพล
น้อยชุดรบยานเกราะ
โจมตเีคลือ่นทีเ่ร็วที ่2 
ท�าความสะอาดปืนเลก็
ยาวทีบ่ริเวณตอนหลงั
ของยานเกราะในช่วง
เวลาพกัจากการฝึกการ
สู้รบ ทีศู่นย์ฝึกแห่งชาต ิ
ค่ายเออร์วนิ
จ.ส.ต.ไบรอัน โดมนิิก / 
กองทพับกสหรัฐฯ

ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทัว่พืน้ทีฝึ่ก
สถานการณ์จ�าลองทีศู่นย์ฝึกแห่งชาติ
ค่ายเออร์วนิในรัฐแคลฟิอร์เนีย
จ.ส.ต.ไบรอนั โดมินิก / กองทพับกสหรัฐฯ
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1.

ร.อ.เคซีย์ เอ. สตาเฮลี / กองทพับกสหรัฐฯ / ผู้อ�านวยการฝ่าย
กิจการสาธารณะ หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์

การเอาชนะผู้ก่อการร้าย

และการช่วยเหลือชุมชน

ในฟิลปิปินส์

หน่วยเฉพาะกิจ

ปฏิบติัการ

พิเศษร่วม

นปี พ.ศ. 2545 สหรัฐอเมริกาได้จดัตัง้หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตัิ
การพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ โดยอาศยัการประสานงานอยา่ง
ใกล้ชิดกบัรัฐบาลฟิลปิปินส์ ภารกิจของหนว่ยคือ การให้ค�า
แนะน�าและให้ความชว่ยเหลือกองก�าลงัรักษาความมัน่คง

ฟิลปิปินส์ในท้องถ่ินในเมืองมินดาเนาในการตอ่สู้กบัการก่อการร้าย
ทัว่โลก 

เม่ือทราบเหตผุลของการจดัสง่กองก�าลงัสหรัฐฯ เข้ามาในประเทศ 
สมาชิกของกองทพัฟิลปิปินส์ตา่งยินดีท่ีจะรับความชว่ยเหลือและการ
สนบัสนนุ “ผมรู้วา่อเมริกามีความพยายามอยา่งจริงจงัท่ีจะชว่ยเรา
ในการรับมือกบัการก่อการร้าย” พล.ท. รัสตโิก เกอร์เรโร ผู้บญัชาการ
แหง่กองบญัชาการมินดาเนาตะวนัตกของฟิลปิปินส์กลา่ว “ในขณะ
นัน้ กลุม่อาบ ูซายาฟก�าลงัเตบิโตในเกาะบาซลินัและเกาะอ่ืน ๆ รอบ
มินดาเนา” 

พล.ท.เกอร์เรโรเข้าไปเก่ียวข้องกบัหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษ
ร่วมในฟิลปิปินส์ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2550 ท่ีจงัหวดับาซลินัซึง่เป็นพืน้ท่ี
เกาะในขณะท่ีเขาด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองพลน้อยนาวิกโยธิน 

ทหารจากกองทพัฟิลปิปินส์เข้า
ร่วมการสาธิตความสามารถที่
ค่ายอากนัีลโด เมอืงเกซอน ใน
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

1.

ใ
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2. 3.

สมาชิกของหน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินทางด้านวตัถุระเบิดเคม ีชีวภาพ 
รังสีและนิวเคลยีร์ ในสังกดักองทพัฟิลปิปินส์ สวมหน้ากากป้องกนั
ก๊าซพษิให้กบัผู้ประสบเหตุสมมุต ิในระหว่างการฝึกซ้อมการต่อ
ต้านการก่อการร้ายทีเ่มอืงเกซอนเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

ทหารนายหน่ึงจากหน่วยเฉพาะกจิปฏิบัตกิารพเิศษร่วมใน
ฟิลปิปินส์ แจกจ่ายส่ิงของบรรเทาทุกข์ทีส่นามบินกวีาน 
ในจงัหวดัซามาร์ตะวนัออก ในระหว่าง “การปฏิบัตกิารดา
มายนั” เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 
กองทพับกสหรัฐฯฯ / ส.ท.แอนดริว โรเบร์ิตสนั

3.2.
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“ชว่งเวลานีเ้ราก�าลงัจดจอ่อยูก่บัการปฏิบตักิารทางทหารท่ีมุง่เน้น
พลเรือน” พล.ท.เกอร์เรโรกลา่ว “กิจกรรมของเราร้อยละ 80 คือการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ ในชมุชน การสู้รบมีอยูเ่พียงร้อย
ละ 20  เทา่นัน้ เพราะเราต้องการชนะใจชมุชนด้วยการกระท�าเชิงบวก” 

มีการปฏิบตักิารทางทหารท่ีมุง่เน้นพลเรือนอยูเ่ป็นจ�านวนมากท่ีชว่ย
สง่เสริมการด�าเนินงานของรัฐบาลท้องถ่ิน และเสริมสร้างความเข้าใจ
ของประชาชนเก่ียวกบักองทพัฟิลปิปินส์ หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิาร
พิเศษร่วมในฟิลปิปินส์และผู้น�าทางพลเรือน 

“เราได้สร้างสิง่ตา่ง ๆ มากมายในหลายพืน้ท่ี และประชาชนก็มอง
เหน็คณุคา่และซาบซึง้มากกบัสิง่ท่ีเราท�าและสิง่ท่ีเรามอบให้” 

พล.ท.เกอร์เรโรแสดงความช่ืนชมอยา่งย่ิงกบัการให้ค�าแนะน�า
ของหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ในเร่ืองการใช้
ประโยชน์จากการปฏิบตักิารด้านข้อมลูในระหวา่งการปฏิบตัิการทาง
ทหารท่ีมุง่เน้นพลเรือน 

“การใช้ประโยชน์จากวิทยเุป็นความคดิท่ีเราได้จากหนว่ยเฉพาะกิจ
ปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์” พล.ท.เกอร์เรโรกลา่ว “พวกเขาบอก
เราวา่ประชาชนจ�านวนมากในซลูไูมมี่โทรทศัน์ไว้ด ูและวิทยคืุอชอ่งทาง
ท่ีประชาชนจะได้รับขา่วสาร หลงัจากนัน้ ทางหนว่ยก็ให้วิทยพุกพาแบบ
มือหมนุกบัเราและสนบัสนนุให้เราใช้มนัให้เป็นประโยชน์” 

นัน่คือจดุเร่ิมต้นเทา่นัน้ พล.ท.เกอร์เรโรกลา่ว “คณะท�างานด้าน
กิจการพลเรือนมีความกระตือรือร้นท่ีจะสอนเราเร่ืองการปฏิสมัพนัธ์โดย
ใช้สื่อ ขีดความสามารถในการกระจายเสียงและการใช้ภาพ ตลอดจน
กิจกรรมสาธารณะอ่ืน ๆ” 

ขณะท่ีสมาชิกของหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์
ก�าลงัท�างานในระดบัยทุธวิธีกบักองทพัฟิลปิปินส์ผู้ เป็นพนัธมิตร ผู้น�า
ของหนว่ยนีก็้ได้ด�าเนินการเพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์และความเข้าใจกบั
ประชาชนในเมืองซมัโบองักา 

“ประชาชนในท้องถ่ินจ�าได้วา่ เคยมีการค้าประเวณีกนัอยา่งแพร่
หลายและมีปัญหาอ่ืน ๆ เกิดขึน้รอบพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นท่ีตัง้ของกองทพัเรือ
และฐานทพัทหารอ่ืน ๆ ของสหรัฐฯ ในฟิลปิปินส์ ประชาชนจ�านวนมาก
จงึรู้สกึกงัวลกบัการท่ีทหารอเมริกนัเข้ามาในพืน้ท่ีของเรา” นางเบง็ ค
ลมิาโก นายกเทศมนตรีเมืองซมัโบองักากลา่ว “มีประชาชนมากมายท่ีมี
ความเคลือบแคลงใจ เพ่ือขจดัความเคลือบแคลงใจดงักลา่ว เราจงึเปิด
โอกาสให้ พล.ท.โดนลัด์ ซี. เวอร์สเตอร์ กลุม่สตรีและกลุม่เยาวชนของ
เมืองซมัโบองักาได้พบปะกนัเพ่ือเจรจาหารือ 

“ด้วยความสตัย์จริงล้วน ๆ ดฉินัพดูได้เลยวา่หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตัิ
การพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ได้ท�าอะไรมากมายท่ีเป็นการสนบัสนนุการ
ปฏิบตักิารทางทหารและต�ารวจของเรา เพ่ือสง่เสริมสนัตภิาพในระดบั
นานาชาติและระดบัโลก ผู้ ก่อการร้ายได้เข้าไปในท้องท่ีของเราและ
สงัหารพลเรือน ซึง่หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ได้
ให้การสนบัสนนุทางเทคนิคแก่กองก�าลงัของเราเพ่ือยตุเิหตกุารณ์นี”้

การเข้าหาชุมชน 
ชว่งเวลานัน้ในปี พ.ศ. 2545 นางคลมิาโกเป็นท่ีปรึกษาของเมืองท่ีชว่ย
ประสานงานกิจกรรมชมุชนระหวา่งประชาชนกบัหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตัิ
การพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ นอกเหนือจากการจดัการประชมุแล้ว นาง 
คลมิาโกยงัจดัการฝึกอบรมเร่ืองความเข้าใจในข้อแตกตา่งทาง

วฒันธรรมแก่สมาชิกของหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมใน
ฟิลปิปินส์กลุม่แรกท่ีเข้าไปยงัพืน้ท่ี 

“ดฉินัพดูเร่ืองอาหาร ศาสนาและมมุมองทางวฒันธรรมอ่ืน ๆ แต่
เพราะทหารสว่นใหญ่ไมส่ามารถออกไปข้างนอกและปฏิสมัพนัธ์กบั
ชมุชนได้ ผู้น�าทางทหารและผู้น�าท้องถ่ินจงึคดิวา่นัน่คือการพลาดโอกาส
ในการเข้าถงึชมุชน จงึได้ตดัสนิใจเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้สอง
ฝ่ายโดยการจดังานออกร้านเพ่ือจ�าหนา่ยสนิค้า 

ผู้ขายอาหารและงานฝีมือตา่ง ๆ ได้รับการตดิตอ่ให้น�าสนิค้าไปออก
ร้านในคา่ยนาวาร์โร เพ่ือให้ทหารมีโอกาสได้ลิม้ลองอาหาร ชมงานฝีมือ
ท้องถ่ินและสมัผสักบัวฒันธรรม นางคลมิาโกกลา่ว 

“งานออกร้านดงักลา่วสร้างความสนกุสนานเพลดิเพลนิให้แก่บรรดา
ทหาร และชว่ยสร้างรายได้ให้กบัผู้ ค้าขายซึง่ยินดีเป็นอยา่งย่ิงกบัยอด
ขายท่ีได้มา” นางคลมิาโกกลา่ว 

จากมมุมองในฐานะผู้บญัชาการแหง่กองบญัชาการมินดาเนา
ตะวนัตกและจากกองก�าลงัทัว่ทัง้ฟิลปิปินส์ พล.ท.เกอร์เรโรกลา่ววา่
ผู้บญัชาการคนก่อน ๆ ของหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมใน
ฟิลปิปินส์ได้ใช้วิธีท่ีถกูต้องเหมาะสมในการท�าความเข้าใจกบัชมุชนท่ี
พวกเขาก�าลงัท�างานอยู ่

“ผู้บญัชาการท่ีดีคือผู้ ท่ีมีความตระหนกัรู้ทางวฒันธรรมในพืน้ท่ีเป็น
อยา่งดี และนัน่คือสิง่ท่ีผมอยากจะเน้นย�า้กบัทกุคน แม้กระทัง่กบัทหาร
ฟิลปิปินส์ของเราเอง” พล.ท.เกอร์เรโรกลา่ว “มีความออ่นไหวหลาย
ประเดน็ในสว่นนีข้องประเทศ แม้ประชาชนจ�านวนมากจะเป็นชาว
มสุลมิซึง่ก็เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้คนสมานสามคัคีกนั แตก็่ยงัมีท�าเนียม
ปฏิบตัแิละแนวคดิท่ีมีลกัษณะเฉพาะอยูห่ลายประการท่ีควรรับรู้และ
ระมดัระวงัเม่ือต้องตดิตอ่ประสานงานกบัผู้น�าของรัฐบาลท้องถ่ิน วิธีการ
บางอยา่งท่ีใช้ได้ในซลู ูอาจจะใช้ไมไ่ด้ในมินดาเนา ดงันัน้ ทกุคนจะต้อง
ตระหนกัรู้ถงึความออ่นไหวทางวฒันธรรมในพืน้ท่ี” 

นางคลมิาโกกลา่ววา่ เหตกุารณ์ประเภทนีช้ว่ยให้ความสมัพนัธ์ท่ีมี
ตอ่กนัมานานหลายปี เจริญงอกงามกลายเป็นความเข้าใจและความ
เคารพซึง่กนัและกนั 

การพฒันาคุณภาพชีวติด้วยการพฒันาสุขภาพ
นบัตัง้แตมี่การจดัตัง้หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ 
นอกเหนือจากการใช้กิจกรรมเข้าถงึชมุชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ทางวฒันธรรมและความเข้าใจของประชาชนแล้ว ทางหนว่ยยงัได้
พฒันาคณุภาพชีวิตของผู้คนในท้องถ่ินและชว่ยเพ่ิมพนูความเช่ียวชาญ
ของกองทพัฟิลปิปินส์ 

“หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์เร่ิมจดัตัง้
โครงการชว่ยเหลือประชาชนทางการแพทย์และการประสานงานกบั
มลูนิธิอ่ืน ๆ” นางคลมิาโกกลา่ว “พวกเขาท�างานได้ก้าวหน้ากวา่เดมิ
มากด้วยการเข้าถงึผู้ ป่วยได้เป็นพนั ๆ ราย” 

จากประสบการณ์การท�างานร่วมกบัหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษ
ร่วมในฟิลปิปินส์ พล.ท.เกอร์เรโรกลา่วถงึการพฒันาขีดความสามารถ
ทางการแพทย์ท่ีเพ่ิมพนูขึน้เร่ือย ๆ ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมาและกลายเป็น
หนึง่ในหลกัสตูรการฝึกของกองก�าลงัรักษาความมัน่คงแหง่ฟิลปิปินส์ 

“ในชว่งท่ีผมเป็นผู้บญัชาการหนว่ยนาวิกโยธินฟิลปิปินส์นัน้ เราได้
น�าหลกัสตูรการดแูลผู้บาดเจ็บจากการรบในสถานการณ์ทางยทุธวิธี
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และหลกัสตูรผู้ชว่ยชีวิตในสนามรบไปรวมไว้ในการฝึกขัน้พืน้ฐาน” 
พล.ท. เกอร์เรโรกลา่ว “พอเวลาผา่นไประยะหนึง่ หลงัเกิดเหตกุารณ์สู้
รบ เราก็เร่ิมได้ผลสะท้อนกลบัจากบคุลากรทางการแพทย์ของเราและ
ชดุผา่ตดัของหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์วา่ ก�าลงั
พลของเราท�าการปฐมพยาบาลได้ดีมาก ดงันัน้ การฝึกหลกัสตูรการ
ดแูลผู้บาดเจ็บจากการรบในสถานการณ์ทางยทุธวิธีและหลกัสตูรผู้ชว่ย
ชีวิตในสนามรบท่ีเราได้จากหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมใน
ฟิลปิปินส์ก็ให้ผลลพัธ์ท่ีดีและสามารถชว่ยชีวิตได้ในสนามรบ” 

การเอาชนะใจผู้วพิากษ์วจิารณ์
ตอนนัน้ก็เหมือนกบัตอนนี ้ไมใ่ชท่กุคนท่ียอมรับการเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ี
ของกองก�าลงัสหรัฐฯ ในละแวกใกล้เคียง ตามท่ีนางคลมิาโกระบนุัน้ มี
การวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากประชาชนท่ีอยูน่อกเมืองซมัโบองักา 
ความจริงแล้ว นายกเทศมนตรีผู้ นีย้อมรับอยา่งไมล่งัเลวา่ ในตอนนัน้
เธอก็เป็นคนหนึง่ท่ีออกมาวิพากษ์วิจารณ์

“เจ้าหน้าท่ีของสถานทตูสหรัฐฯ เคยกลา่วไว้วา่ อเมริกามาท่ีน่ีเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ค�ากลา่วนัน้ท�าให้ดฉินัเข้าใจมากขึน้
และท�าให้ความคดิของดิฉนัเปลี่ยนไป” นางคลมิาโกกลา่ว 

นางคลมิาโกท่ีชว่งหนึง่เคยได้ไปศกึษาท่ีสหรัฐฯ กลา่ววา่ ชว่งชีวิต
ท่ีอยูใ่นอเมริกาสอนให้เธอเป็นคนเปิดเผย กล้าวิพากษ์วิจารณ์และตัง้
ค�าถาม “นัน่คือข้อดีของระบอบประชาธิปไตย คนไมก่ลวัท่ีจะออกความ
คดิเหน็ คนตัง้ค�าถามกบัระบบ เพราะฉะนัน้ ดฉินัจงึแสดงความคดิ
เหน็ออกไปในตอนนัน้เก่ียวกบัหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตัิการพิเศษร่วมใน
ฟิลปิปินส์” นางคลมิาโกกลา่ว 

แม้จะมีความคดิเหน็ท่ีไมต่รงกนัเป็นครัง้คราว แตน่างคลมิาโกยงั
คงรักษาความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดกบัหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษ

ร่วมในฟิลปิปินส์ เน่ืองจากตระหนกัวา่ทางหนว่ยสามารถท�าประโยชน์
มากมายให้กบัประชาชนและสมาชิกของกองทพั 

ในระหวา่งท่ีไปเยือนรัฐฮาวายร่วมกบักองทพัสหรัฐฯ นางคลมิาโกได้
เข้าเย่ียมชมศนูย์สง่เสริมสขุภาพแหง่ครอบครัวกองทพับก ท่ีสนบัสนนุ
รูปแบบการด�าเนินชีวิตท่ีดีตอ่สขุภาพเพ่ือพฒันาความเป็นอยูข่องทหาร
และคอบครัว ศนูย์ดงักลา่วสร้างความประทบัใจให้กบันางคลมิาโกเป็น
อยา่งย่ิง 

“เม่ือกลบัมาถงึฟิลปิปินส์ ดฉินัได้ถามอนศุาสนาจารย์ของหนว่ย
เฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์วา่ จะสามารถจดัท�า
โครงการการให้ค�าปรึกษาแก่อนศุาสนาจารย์ของกองทพัเราได้หรือไม”่ 
นางคลมิาโกกลา่ว “สิง่ท่ีดฉินัเหน็ท่ีศนูย์สง่เสริมสขุภาพแหง่ครอบครัว
กองทพับกในฮาวาย เป็นแรงบนัดาลใจในการจดัตัง้โครงการท่ีสอน
เก่ียวกบัการให้ค�าปรึกษาเม่ือเกิดวิกฤตการณ์แก่จา่สบิเอกทกุนายจาก
กองบญัชาการรวม” 

นางคลมิาโกท่ีสมรสกบัสมาชิกของกองทพันายหนึง่ซึง่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว รู้สกึต่ืนเต้นท่ีได้เหน็บรรดาทหารได้รับประโยชน์โดยตรง
จากโครงการนี ้

“หลงัเกิดวิกฤตการณ์ในเมืองซมัโบองักาในปี พ.ศ.  2556 ฉนัได้
ถามทหารนายหนึง่ท่ีได้รับบาดเจ็บวา่เขาเป็นอยา่งไรบ้าง และเขาตอบ
วา่ ‘ผมสบายดี ผมไปเข้ารับค�าปรึกษาแล้ว’” 

ขณะท่ีหนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ยงัคง
ท�างานร่วมกบัรัฐบาลฟิลปิปินส์และนกัวางแผนของกองทพั เพ่ือหา
วิธีท่ีดีท่ีสดุในการรักษาความสมัพนัธ์กบักองก�าลงัรักษาความมัน่คง
ฟิลปิปินส์ ท่ีแนน่อนอยา่งหนึง่คือ ความสมัพนัธ์อนัแข็งแกร่งในท้อง
ถ่ินและการมีสว่นร่วมในชมุชนจะเป็นสว่นหนึง่ของอนาคตซึง่มีความ
คล้ายคลงึอยา่งย่ิงกบัอดีตท่ีผา่นมา  o

สมาชิกของหน่วยเฉพาะกจิปฏิบัตกิารพเิศษร่วม
ในฟิลปิปินส์แบ่งปันเทคนิคทางยุทธวธีิกบักองทพั
ฟิลปิปินส์ซ่ึงเป็นคู่ฝึกเพือ่เตรียมความพร้อมในการสู้รบ
ฝ่ายกจิการสาธารณะ หน่วยเฉพาะกจิปฏบิตักิารพเิศษร่วมในฟิลิปปินส์
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

กลุ่มควนัพุ่งโขมงขึน้จากเรือรบยูเอสเอสอริโซนาขณะทีก่�าลงัจะจมน�า้ในระหว่างการโจมตทีีเ่พร์ิล ฮาร์เบอร์ ในเดอืนธันวาคม ปี พ.ศ. 2484 การ
โจมตดีงักล่าวเป็นตวักระตุ้นให้พนัธมติรใช้รูปแบบการปฏิบัตใิหม่ในการท�าสงครามทางเรือในระหว่างสงครามโลกคร้ังทีส่อง   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ความสบัสน
วุ่นวาย

จากความขัดแย้ง
บทบาทของแผนการปรับตวั และรูปแบบการปฏิบตัใิหมใ่นการท�าสงคราม
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(จากขวา) นายเหมา เจ๋อ
ตุง ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี นายจูเต๋อ ผู้
ก่อตั้งพรรคคอมมวินิสต์
แห่งประเทศจนี นายโจว 
เอนิไหล นายกรัฐมนตรี
คนแรกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และนาย
ป๋ัวกู่ ผู้น�าอาวุโสของ
พรรคคอมมวินิสต์
แห่งประเทศจนี ถ่าย
ภาพร่วมกนัในระหว่าง
สงครามกลางเมอืง
ในประเทศจนีในช่วง
ทศวรรษที ่1930 (พ.ศ. 
2473 -2482) 
วิกิมีเดีย คอมมอนส์

นการท�าสงคราม ความไมแ่นน่อนนา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิด
ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ ประเทศใหญ่ ๆ ทกุประเทศ
ใช้ทรัพยากรและแรงงานมนษุย์จ�านวนมหาศาลในการ
จดัการกบัความไมแ่นน่อนดงักลา่วโดยอาศยัการรวบรวม

ขา่วกรอง การวิเคราะห์และการวางแผนทางทหาร บรรดานกั
วางแผนทางทหารต้องขบัเค่ียวกบังานท่ีวา่นีม้าเป็นพนัปีแล้ว ดงั
ท่ีซนุว ูนกัยทุธศาสตร์ชาวจีนในชว่งศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล
กลา่วไว้วา่ “หากรู้เขารู้เรา แม้นรบกนัร้อยครัง้ก็จะมิพา่ย” แต่
จริง ๆ แล้ว นกัวางแผนจะรู้ได้มากเพียงใดกนั ข้อมลูท่ีได้มาไมมี่
วนัท่ีจะสมบรูณ์แบบ อยา่งไรเสยีก็ต้องมีบางแงม่มุท่ีนกัวางแผน
ไมท่ราบเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการสู้รบของตน ในสนามรบ 
ความไมรู้่อาจไมเ่พียงแตท่�าให้กองทพัพา่ยแพ้เทา่นัน้ แตอ่าจเป็น
ความพา่ยแพ้ของประเทศอีกด้วย นายเฮลมทุ ฟอน มอลท์เคอ 
นกัทฤษฎีการทหารชาวเยอรมนัในชว่งศตวรรษท่ี 19 จงึเขียนไว้
วา่ “ไมมี่แผนปฏิบตักิารใดท่ีเป็นไปตามก�าหนดทกุอยา่งหลงัจาก
ท่ีได้เผชิญหน้ากบักองก�าลงัหลกัของข้าศกึในครัง้แรกไปแล้ว” ซึง่
ถือเป็นค�าเตือนอนัเคร่งครัดส�าหรับนกัวางแผนทางทหารท่ีมีความ
เช่ือมัน่จนเกินไปและสง่เสริมให้มีความยืดหยุน่ทางการทหาร

โดยพืน้ฐานแล้ว นกัวางแผนทางทหารล้วนแตเ่ป็นนกัอนาคต
ศาสตร์ ซึง่ในท้ายท่ีสดุ อนาคตก็เป็นสิง่ท่ีไมส่ามารถหยัง่รู้ได้ แผน
ทกุแผนล้วนเก่ียวข้องกบัการท�านายอนาคตอยา่งมีหลกัการโดย
พิจารณาจากเหตกุารณ์ปัจจบุนัและประเมินสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต บางครัง้ นกัวางแผนก็ประมาณการผิดพลาด ในภมิูภาค
อินโดเอเชียแปซฟิิกแหง่นีท่ี้มีการเคลือ่นไหว และการพฒันา
อยา่งไมห่ยดุน่ิง นกัวางแผนทางทหารย่ิงต้องตระหนกัถงึความไม่
แนน่อนนี ้ด้วยเหตท่ีุภมิูภาคนีมี้การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและ
ตอ่เน่ือง นกัวางแผนทางทหารและผู้กระท�าการตดัสนิใจทางการ
เมืองย่ิงต้องเผชิญกบัความไมแ่นน่อนของอนาคตมากขึน้ไปอีก 

ประเทศตา่ง ๆ จะสามารถท�าอะไรได้บ้างเม่ือต้องเผชิญกบั
ความไมแ่นน่อนดงักลา่ว ทกุประเทศด�าเนินการอยา่งรอบคอบ
โดยพยายามใช้มาตรการบงัคบัท่ีไมถ่งึขัน้ท�าสงครามในการ
แสวงผลประโยชน์แก่ชาติของตน การไมต้่องสู้รบโดยทัว่ไปยอ่ม
ดีกวา่การสู้รบแล้วพา่ยแพ้ แตบ่างครัง้ความขดัแย้งก็เป็นสิง่ท่ี
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ในกรณีนี ้กองทพัจะต้องยอมรับความไมแ่นน่อน
ในระดบัใดระดบัหนึง่และพยายามด�ารงความสามารถระดบัสงู
ในการปรับตวั การด�ารงขีดความสามารถทางทหารและพลเรือน
อนัครอบคลมุท่ีเอือ้อ�านวยตอ่การปรับตวั การสร้างรูปแบบการ
ปฏิบตัใิหม ่และการใช้วิธีการและขีดความสามารถใหม ่ๆ นัน้
มีผลอยา่งย่ิงตอ่ชยัชนะและความพา่ยแพ้ แม้นวตักรรมทาง
ยทุธวิธีและทางเทคโนโลยีจะมีสว่นชว่ยให้เกิดความส�าเร็จทาง
ทหาร แตก่ารน�าเทคโนโลยีใหมไ่ปใช้ในสนามรบปัจจบุนัได้อยา่ง
รวดเร็วจะสง่ผลเชิงกลยทุธ์ท่ีแนน่อนท่ีสดุ 

มีเร่ืองราวมากมายในประวตัศิาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัความ
ส�าเร็จของกองทพัตา่ง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถในการปรับตวั
และการพฒันายทุธวิธีใหม ่ๆ แม้จะอยูใ่นชว่งท่ีมีความเสีย
เปรียบทางสมดลุแหง่ก�าลงั ก่อนสงครามอยัน์ ญาลตู (ประเทศ
อิสราเอลในปัจจบุนั) ในปี พ.ศ. 1803 กองทพัมองโกลไมเ่คย
พา่ยแพ้ในการสู้รบโดยตรง เป็นเวลา 50 ปีท่ีมองโกลแผข่ยาย

อิทธิพลด้านการสงครามในยเูรเชียโดยใช้กลยทุธ์แบบใหมร่วม
ทัง้การเปลี่ยนแนวรบอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้เข้ากบัสถานการณ์
และวิธีรบแบบโจมตีแล้วหนีออกจากพืน้ท่ีฉบัพลนั กองทพั
มองโกลใช้วิธีการเหลา่นีเ้พ่ือลอ่ข้าศกึออกจากรูปขบวนทีละ
สว่น จากนัน้จงึเข้าไปโอบล้อมและท�าลายข้าศกึด้วยกองก�าลงั
ของตนในพืน้ท่ีท่ีมีอยูม่ากกวา่ กลยทุธ์ดงักลา่วจะท�าให้กอง
ก�าลงัมองโกลเคลื่อนท่ีอาวธุเบาและหนกัสามารถรบปะทะ
และเอาชนะข้าศกึท่ีมีก�าลงัมากกวา่และตดิอาวธุมากกวา่ได้ 
อยา่งไรก็ตาม กองก�าลงัอียิปต์ท่ีอยัน์ ญาลตู ก็ได้น�ากลยทุธ์ของ
มองโกลมาใช้ร่วมกบัทหารม้าอาวธุหนกัมมัลกุ โดยลอ่ให้ทหาร
มองโกลเคลื่อนท่ีออกจากศนูย์กลาง จากนัน้จงึเข้าไปโอบล้อม
และสง่ทหารม้าเข้าโจมตีจนกองก�าลงัมองโกลแตกพา่ย 

ในชว่งสงครามกลางเมืองในประเทศจีน และสงครามโลก
ครัง้ท่ีสอง พรรคก๊กมินตัง๋และกองก�าลงัตามแบบของญ่ีปุ่ น
มีเทคโนโลยีและประสบการณ์เหนือกวา่กองก�าลงัพรรค
คอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีน กองก�าลงัก๊กมินตัง๋รู้วา่ฝ่ายตน
มีข้อได้เปรียบทางด้านสมดลุแหง่ก�าลงัตามแบบและได้เปิด
ฉากโจมตีกองก�าลงัพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีนจนได้รับ
ชยัชนะทางยทุธวิธีตดิตอ่กนัหลายครัง้ จนกระทัง่กองก�าลงัพรรค
คอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีนต้องเดนิทพัทางไกลเพ่ือย้ายฐาน
ท่ีมัน่เป็นระยะทางเกือบ 10,000 กิโลเมตร เม่ือเผชิญกบัความ
จริงท่ีวา่กองก�าลงัพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีนมีจดุออ่นใน
การสงครามตามแบบ นายเหมา เจอ๋ตงุ และท่ีปรึกษาจงึเปลี่ยน
ไปใช้รูปแบบการสงครามแหง่ประชาชนและยทุธวิธีแบบกอง
โจร การปรับเปลี่ยนดงักลา่วท�าให้กองก�าลงัพรรคคอมมิวนิสต์
แหง่ประเทศจีนสามารถรบปะทะกบักองก�าลงัก๊กมินตัง๋ท่ีมีก�าลงั
เหนือกวา่ได้และเร่ิมประสบชยัชนะจากการสู้รบ หลงัจากนัน้
กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนก็ได้ใช้วิธีการเดียวกนันีใ้นการสู้
รบกบัญ่ีปุ่ นในชว่งปี พ.ศ. 2480 ถงึ 2488 แม้จะมีการฝึกและ

ใ
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เจ้าหน้าทีก่ึง่ทหารชาวอนิเดยีนายหน่ึงลาด
ตระเวนพืน้ทีใ่กล้กบัเสาอากาศสูง 32 เมตรของ
เครือข่ายดปีสเปซในเมอืงไบยาลาลู ประเทศ
อนิเดยี ในปี พ.ศ. 2556 การแข่งขนัทางด้าน
การส�ารวจอวกาศในช่วงทศวรรษที ่1960 (พ.ศ. 
2503-2512) ท�าให้เกดินวตักรรมทางเทคโนโลยี
ทีใ่ช้ร่วมกนัโดยหลายประเทศ อนิเดยีได้ฉลอง
ความส�าเร็จของตนในการส่งยานอวกาศเข้าสู่วง
โคจรของดาวองัคารได้เป็นคร้ังแรก
เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557

ยทุโธปกรณ์ตามแบบท่ีเหนือกวา่ แตท่ัง้กองก�าลงัก๊กมินตัง๋และกองก�าลงั
ญ่ีปุ่ นก็ต้องพา่ยแพ้เม่ือสู้รบกบัพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีน 

ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2484 ญ่ีปุ่ นเปิดฉากโจมตีกองก�าลงัสหรัฐอเมริกา
อยา่งฉบัพลนัท่ีอา่วเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ในการโจมตีครัง้นี ้ญ่ีปุ่ นได้สร้าง
ความเสียหาย หรือท�าลายขีดความสามารถในสว่นส�าคญัของกองเรือ
สหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก การใช้ก�าลงัอ�านาจทางอากาศอนัแข็งแกร่ง
ของกองทพัเรือท่ีสง่ออกจากกองเรือบรรทกุเคร่ืองบนิซึง่เป็นรูปแบบการ
ปฏิบตัใิหมข่องญ่ีปุ่ นท�าให้การโจมตีครัง้นีป้ระสบผลส�าเร็จ ญ่ีปุ่ นคาด
หวงัวา่การโจมตีครัง้ส�าคญันีจ้ะสร้างความเสียหายทางด้านจิตใจอยา่ง
รุนแรงตลอดจนความเสียหายทางกายภาพแก่ฝ่ายสหรัฐฯ และเป็นการ
บัน่ทอนก�าลงัใจของประชาชนและผู้น�าสหรัฐฯ ในการโจมตีตอบโต้ทาง
แปซฟิิก ซึง่ความคาดหวงันีไ้ด้จางหายไปไมน่านหลงัจากนัน้ 

เน่ืองจากความตงึเครียดทางการเมืองในระดบัรุนแรงระหวา่งสหรัฐฯ 
และญ่ีปุ่ นก่อนเหตกุารณ์เพิร์ล ฮาร์เบอร์ สหรัฐฯ ได้ประเมินแผนการแล้ว
วา่ญ่ีปุ่ นอาจโจมตีเกาะฮาวาย อยา่งไรก็ตาม สหรัฐฯ คาดไมถ่งึในเร่ือง
ขนาดของการโจมตีทางเรือของญ่ีปุ่ นในท้ายท่ีสดุ ความจริงแล้ว ก่อนท่ี
จะมีการโจมตีอา่วเพิร์ลฮาร์เบอร์ นกัวางแผนของสหรัฐฯ ได้ถกเถียงกนั
เร่ืองการใช้เรือบรรทกุเคร่ืองบนิในการสงครามทางทะเล นกัวางแผนบาง
รายสนบัสนนุการใช้เรือรบและเรือรบหลกัท่ีมีอ�านาจการยิงรุนแรงแบบ
ดัง้เดมิมากกวา่การใช้เรือบรรทกุเคร่ืองบนิ การโจมตีท่ีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ 
ท�าให้การถกเถียงนีส้ิน้สดุลง สหรัฐฯ เรียนรู้บทเรียนเก่ียวกบัก�าลงัอ�านาจ
ทางอากาศของกองทพัเรือญ่ีปุ่ นและได้น�าเรือบรรทกุเคร่ืองบนิและ
อากาศยานประจ�าเรือบรรทกุของกองทพัเรือมาใช้เป็นหวัใจหลกัของการ
ท�าสงครามทางเรือแบบใหม ่สหรัฐฯ ผนวกแนวคดินีเ้ข้ากบัทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจของตนท่ีมีอยูม่ากมายและได้จดัตัง้กองเรือบรรทกุเคร่ืองบนิท่ี
ทนัสมยัเพ่ือเอาชนะกองก�าลงัทางเรือของญ่ีปุ่ นในทัว่ทัง้แปซฟิิก 

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง การปรับตวัและนวตักรรมทางเทคโนโลยี
รวมทัง้การวิจยัและการพฒันาท่ีด�าเนินไปอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนวงจรใน
การจดัหาทรัพยากรท�าให้ประเทศตา่ง ๆ มีข้อได้เปรียบทางทหารอยา่ง
มากมายท่ีสดุ การแขง่ขนัทางด้านการส�ารวจอวกาศระหวา่งสหรัฐฯ 
และสหภาพโซเวียตในชว่งทศวรรษท่ี 1950 (พ.ศ. 2493-2502) และ
ชว่งทศวรรษท่ี 1960 (พ.ศ. 2503-2512) เป็นตวัอยา่งหนึง่ของการใช้รูป

แบบการปฏิบตัใิหมแ่ละการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและ
เทคโนโลยีขัน้สงูท่ีท�าให้เกิดข้อได้เปรียบท่ีชดัเจน ตอนท่ีสหรัฐฯ ประกาศ
ความตัง้ใจของตนอยา่งเป็นทางการท่ีจะสง่ดาวเทียมขึน้สูว่งโคจรของ
โลกในปี พ.ศ. 2498 นัน้ นกัวิทยาศาสตร์ ทหารและภาคอตุสาหกรรม
ของสหรัฐฯ ได้พิจารณาถงึโอกาสในการส�ารวจอวกาศมาเป็นเวลาเกือบ
สบิปีแล้ว การท่ีโซเวียตสง่ดาวเทียมสปตุนิก 1 ขึน้สูว่งโคจรแซงหน้า
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2500 เปรียบเสมือนสญัญาณเตือน ทางการสหรัฐฯ 
จงึได้ตระหนกัอยา่งเตม็ท่ีในเร่ืองความมัน่คงของชาตท่ีิแท้จริงทางด้าน
อวกาศและพืน้ท่ีการบนิ 

จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว กองทพัสหรัฐฯ จงึร่วมมือกบันกัวิชาการระดบั
สดุยอดของประเทศและผู้ประกอบการท่ีกล้าหาญท่ีสดุเพ่ือเร่งระดม
ความพยายามในการศกึษาวิจยัและการพฒันา จนสง่ผลให้มีการจดัตัง้
องค์การบริหารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิหรือ นาซา ขึน้ในปี พ.ศ. 2501 
กระบวนการความคดิสร้างสรรค์และความร่วมมือนีท้�าให้งานวิจยัด�าเนิน
ไปได้อยา่งทนัทว่งที และมีประสทิธิภาพ ตลอดจนการพฒันาและการใช้
เทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจยัชีข้าด การน�ายานอะพอลโลลงจอดบนดวงจนัทร์
เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2512 ถือเป็นความก้าวหน้าท่ีโดดเดน่กวา่ใครของ
สหรัฐฯ ในห้วงอวกาศ จากนัน้ สหรัฐฯ ได้แบง่ปันเทคโนโลยีการพฒันา
ทางอวกาศท่ีมีอยูม่ากมายเหลา่นีใ้ห้ทัว่โลกได้ใช้ร่วมกนั โดยทกุประเทศ
สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางพาณิชย์และทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการผนกึก�าลงันกัวิทยาศาสตร์ ภาคอตุสาหกรรม
เอกชน และฝ่ายทหารให้มาท�างานร่วมกนัเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายเดียวกนั
ในการท�าสงคราม คือสิง่จ�าเป็นย่ิงตอ่ความส�าเร็จในสนามรบปัจจบุนั ใน
ระหวา่งสงครามในอฟักานิสถานและอิรัก กองทพัสหรัฐฯ ต้องเผชิญกบั
ความท้าทายรูปแบบใหม ่นัน่คือการใช้วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองของฝ่าย
ข้าศกึ การใช้กลไกนีอ้ยา่งแพร่หลายในอฟักานิสถานและอิรักเป็นความ
ท้าทายท่ีคาดไมถ่งึ และยานพาหนะภาคพืน้ดนิของสหรัฐฯ จ�านวนมาก
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงยานพาหนะขนสง่บคุลากร ก็ไมมี่การตดิตัง้อปุกรณ์ครบ
ครันดีพอท่ีจะรับมือกบัอาวธุเหลา่นี ้กองทพัสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกบัองักฤษ
ซึง่เป็นพนัธมิตรอยา่งรวดเร็วเพ่ือพฒันารถเกราะท่ีทนตอ่การซุม่โจมตีด้วย
ทุน่ระเบดิโดยท�างานร่วมกบัภาคเอกชนและสถาบนัวิจยั รถเกราะท่ีทนตอ่
การซุม่โจมตีด้วยทุน่ระเบดิชว่ยให้กองก�าลงัพนัธมิตรมีมาตรการตอ่ต้าน

“หากรู้เขารู้เรา 

แม้นรบกันร้อย

ครัง้กจ็ะมพ่ิาย” 
~ ซุนวู นักยุทธศาสตร์ชาวจนีในช่วงศตวรรษที่ 6 

ก่อนคริสตกาล

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ยานพาหนะทางทหารที่
ทนทานต่อทุ่นระเบิดเดนิทาง
มาถงึเมอืงท่าปูซาน ประเทศ
เกาหลใีต้ ยานพาหนะเหล่า
นีซ่ึ้งเคยใช้งานในอรัิกในการ
ปฏิบัตกิารต่อต้านการก่อ
ความไม่สงบ ขณะนีไ้ด้ถูกจดั
ส่งไปยงัคาบสมุทรเกาหลี

วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองท่ีดีขึน้กวา่เดมิอยา่งมีนยัส�าคญัในระหวา่งการ
ปฏิบตักิารตอ่ต้านการก่อความไมส่งบและการรักษาความมัน่คงในอิรัก
และอฟักานิสถาน สหรัฐฯ ได้แบง่ปันเทคโนโลยีนีก้บักองก�าลงัพนัธมิตรใน
เวลาตอ่มาตลอดจนพนัธมิตรและประเทศท่ีให้ความร่วมมือทัว่โลก 

นอกจากนี ้กองก�าลงัสหรัฐฯ ยงัปรับยทุธวิธีของตนในอฟักานิสถาน
และอิรักหลงัการปะทะกบักองก�าลงัก่อความไมส่งบ ในเวลานัน้ สหรัฐฯ 
ได้เร่ิมการปฏิบตักิารสู้รบในอฟักานิสถานอยูแ่ล้ว ก่อนท่ีจะสู้รบกบัอิรักใน
เวลาตอ่มา การฝึกและหลกันิยมของกองทพัไมไ่ด้เน้นความส�าคญัเร่ือง
การตอ่ต้านการก่อความไมส่งบเทา่ท่ีควร และบคุลากรประจ�ากองทพั
สหรัฐฯ สว่นใหญ่ก็มีประสบการณ์การสู้รบเพียงเลก็น้อยในปฏิบตักิารตอ่
ต้านก่อความไมส่งบ หลงัจากท่ีการปฏิบตักิารนีเ้ร่ิมบรรลผุลส�าเร็จอยา่ง
จ�ากดัในอฟักานิสถานและโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในอิรัก กองทพัสหรัฐฯ จงึ
ตระหนกัวา่ตนจะต้องรีบก�าหนดแนวทางและยทุธวิธีใหมใ่นการปฏิบตัิ
การตอ่ต้านการก่อความไมส่งบ สหรัฐฯ ได้ก�าหนดให้นกัวางแผนทาง
ทหารท่ีดีท่ีสดุของตนท�างานร่วมกบัผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบตักิารสู้รบ
จากมหาวิทยาลยั สถาบนั และคณะท�างานระดบัมนัสมองตา่ง ๆ เพ่ือจดั
ท�าคูมื่อราชการสนาม 3-24 ขึน้ในเวลาอนัรวดเร็ว ซึง่ประกอบด้วยหลกั
การและแนวทางใหมท่ี่มีประสทิธิภาพในการปฏิบตักิารตอ่ต้านการก่อ
ความไมส่งบ เม่ือน�าหลกัการเหลา่นีม้าใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีรถเกราะท่ี
ทนตอ่การซุม่โจมตีด้วยทุน่ระเบดิ ผู้น�ากองก�าลงัพนัธมิตรก็จะมีเวลาและ
พืน้ท่ีในการจดัสง่ก�าลงัพลเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ หาก
ไมมี่นวตักรรมเหลา่นี ้กองก�าลงัพนัธมิตรก็มีโอกาสน้อยมากท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบตักิารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ หากไมมี่รถเกราะท่ีทน
ตอ่การซุม่โจมตีด้วยทุน่ระเบดิและคูมื่อราชการสนาม 3-24 ก็อาจจะไมมี่
ขบวนการสหุน่ี อะเวกเคนน่ิง ท่ีท�าการสู้รบเพ่ือตอ่ต้านอลักออิดะห์ในอิรัก 
และสงครามกลางเมืองในอิรักก็อาจจะลกุลามตอ่ไป 

ปัจจยัส�าคญัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จในทกุตวัอยา่งท่ีกลา่วมาคือความ
สามารถในการริเร่ิมการปฏิบตั ิการสงัเกตการณ์ การปรับตวั และการ
ใช้ยทุธวิธีและขีดความสามารถใหม ่ในโลกยคุใหม ่องค์ประกอบพืน้
ฐานบางอยา่งชว่ยให้มีขีดความสามารถท่ีจ�าเป็นเหลา่นี ้เม่ือน�าความ
คดิสร้างสรรค์ท่ีมีอยูแ่ล้วของภาคอตุสาหกรรมเอกชน สถาบนัวิจยั และ
สถาบนัทางวิชาการ มาใช้ร่วมกบัโครงการใหม ่ๆ ก็จะเป็นการสร้างพืน้

ฐานในการปรับตวัและการด�าเนินงานท่ีประสบความส�าเร็จ กองทพัควร
น�าองค์ประกอบเหลา่นีม้าผนวกรวมกนั และชว่ยให้เกิดการท�างานท่ีมี
ความกระตือรือร้นและมีความคดิสร้างสรรค์โดยธรรมชาต ิซึง่รวมไปถงึ
ข้อมลูเชิงลกึท่ีไมไ่ด้คดิไว้ลว่งหน้าและโอกาสตา่ง ๆ ท่ีกระบวนการนีส้ร้าง
ขึน้ ควรหลกีเลีย่งการควบคมุกระบวนการนีจ้ากศนูย์กลางอยา่งเข้มงวด 
รัฐบาลและกองทพัควรชว่ยชีน้�าความพยายามแตไ่มค่วรก�าหนดการ
ปฏิบตัไิว้ลว่งหน้า การท�างานท่ีมีความกระตือรือร้นและมีความคดิ
สร้างสรรค์นีจ้ะชว่ยเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีน�าไปสูช่ยัชนะ และ
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองนีอ้ยา่งถ่องแท้ก็จะมีการเตรียมพร้อมท่ี
ดีท่ีสดุเพ่ือรับมือกบัความไมแ่นน่อนของสงคราม 

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองนีก็้มีคตสิอนใจ แม้วา่นกัวิเคราะห์ทางทหาร
และนกัวางแผนการสงครามอาจมีความเป็นเลศิในการค�านวณสมดลุ
แหง่ก�าลงัท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ และอาจมีการวางแผนท่ีดเูหมือนจะมี
ข้อได้เปรียบทางทหารในปัจจบุนัและในอนาคตอนัใกล้ แตอ่นาคตก็ยงั
เป็นสิง่ท่ีคาดการณ์ไมไ่ด้อยูดี่ ความสบัสนวุน่วายและพลวตัของความ
ขดัแย้งกนัท่ีมีการใช้ก�าลงัอาวธุมีแตจ่ะชว่ยเพ่ิมระดบัของความไม่
แนน่อนดงักลา่ว ในการจดัการกบัความไมแ่นน่อนของสงครามท่ีมีอยู่
นี ้นกัวางแผนทกุคนไมเ่พียงแตจ่ะควรพิจารณาสมดลุแหง่กองก�าลงัท่ี
คาดการณ์ไว้เทา่นัน้ แตย่งัต้องพิจารณาถงึการปรับตวัและรูปแบบการ
ปฏิบตัใิหมซ่ึง่เป็นผลลพัธ์ของสงครามท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้อีกด้วย จดุสิน้
สดุของสงครามมกัจะไมค่อ่ยมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัชว่งท่ีมนัเร่ิมต้น ใน
ระหวา่งการใช้ยทุธวิธี อาวธุหรือความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีมีประสทิธิภาพ
และการสงัเกตการณ์สิง่เหลา่นี ้ฝ่ายตรงข้ามท่ีมีขีดความสามารถจะ
ปรับตวัเพ่ือด�าเนินมาตรการตอบโต้ของตนเอง ฝ่ายตรงข้ามอาจแม้
กระทัง่ใช้วิธีการทางทหารของอีกฝ่ายเข้าตอบโต้ ซึง่ในบางครัง้สามารถ
ท�าได้ดีกวา่กองทพัท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมวิธีการนัน้เสียอีก แผนทางทหารและนกั
วางแผนท่ีก�าหนดแผนเหลา่นีข้ึน้มาจงึต้องตระหนกัถงึการปรับตวัและ
การริเร่ิมสิง่ใหมท่ี่ด�าเนินไปอยา่งตอ่เน่ืองในความขดัแย้งกนัท่ีมีการใช้
ก�าลงัอาวธุ มิฉะนัน้จะน�าไปสูก่ารคาดการณ์ท่ีผิดพลาดและกระตุ้น
ให้เกิดความขดัแย้งท่ีก�าลงัจะหลีกเลี่ยงได้ส�าเร็จ ความไมแ่นน่อนของ
สงครามควรสร้างความหวาดกลวัให้กบัทกุประเทศ และการหลีกเลี่ยง
สงครามจะสง่ผลดีตอ่ทกุประเทศมากกวา่ หากสามารถท�าได้  o

จ.ส.ต. โรเบร์ิต เดอโดซ์/กองทพับกสหรัฐฯ
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APDF
ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ

นายเซอร์เจ เดอซลิวา รณสิงห์ 

หนว่ยยามฝ่ังศรีลงักาก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
2552 และมีขนาดใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ จน
ปัจจบุนัหนว่ยมีก�าลงัพลเกือบ 1,000 นาย 
พร้อมด้วยเรือเร็วตรวจการณ์ 10 ล�า เรือ
ตรวจการณ์ชายฝ่ังแปดล�า และเรือบริการ
ประจ�าทา่เทียบเรือสองล�า การปราบกลุม่
กบฏพยคัฆ์ทมิฬอีแลมท�าให้หนว่ยยาม
ฝ่ังเตบิโตขึน้เน่ืองจากมีทรัพยากรเพ่ือการ
รักษาความมัน่คงของนา่นน�า้ศรีลงักามาก
ขึน้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 พล.ร.ต. 
รวินดารา วิเจคณุารัตน์ ผู้อ�านวยการหนว่ย
ยามฝ่ังศรีลงักา ให้สมัภาษณ์กบันายเซอร์เจ 
เดอซลิวา รณสงิห์ ผู้สื่อขา่วของ ฟอรมั เก่ียวกบั
พฒันาการของหนว่ยยามฝ่ัง บทบาทท่ีเปลี่ยน
ไป ความจ�าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงขีดความ
สามารถในการเฝ้าตรวจทางทะเลให้ทนัสมยั 
ความพยายามในการตรวจสอบการลกัลอบขน
สนิค้าและการประมงผิดกฎหมาย และความ
สมัพนัธ์กบัหนว่ยยามฝ่ังของอินเดียและประเทศ
อ่ืน ๆ ในภมิูภาค

หน่วยยามฝ่ังไดท้�าอะไรไปแลว้บา้ง นบัจากเร่ิม
ก่อตัง้ 

พล.ร.ต. รวนิดารา วเิจคุณารัตน์: นบัแตก่่อ
ตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2552 หนว่ยยามฝ่ังได้ด�าเนิน
การตา่ง ๆ หลายด้าน ตัง้แตก่ารรักษาความ
มัน่คงตามแนวชายแดนไปจนถงึการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม ส�าหรับบทบาทในการรักษาความ
มัน่คงตามแนวชายแดนและการบงัคบัใช้
กฎหมาย เราได้ตัง้ชดุป้องกนัการลกัลอบจบั
สตัว์น�า้ในทะเลตอนเหนือ สง่ชาวประมงตา่ง
ชาตกิลบัประเทศ จบักมุผู้อพยพผิดกฎหมาย 
146 คน แลกเปล่ียนขา่วกรองกบัผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียหลกัและจบักมุผู้ ค้ายาเสพตดิ สว่นใน
ด้านอ่ืน ๆ เชน่ การชว่ยชีวิตและการสร้างความ
ตระหนกัเก่ียวกบัอนัตรายทางน�า้ โครงการ
รักษาความปลอดภยัตามแนวชายฝ่ังของเรา
ได้ชว่ยชีวิตคนรวม 222 คนรวมทัง้ชาวตา่งชาต ิ
33 คน ตามข้อมลู ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 นอกจากนี ้เรายงัได้ตัง้ศนูย์ชว่ยชีวิตใน
บริเวณชายหาดส�าคญั ก่อตัง้โรงเรียนสอนการ
ชว่ยชีวิตท่ีบาลาพิทิยา และเปิดหลกัสตูรการ
ชว่ยชีวิตส�าหรับพลเรือนและนกัเรียน นอกจาก
นีผ้มยงัภมิูใจในผลงานด้านสิง่แวดล้อมของเรา 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงโครงการคุ้มครองการประมง 
แผนการดแูลโบราณสถานในทะเล โครงการ
อนรัุกษ์เตา่ทะเลท่ีมิริสสา และโครงการพืน้ท่ีสี
เขียวเพ่ืออนรัุกษ์ชายฝ่ัง 

เมือ่ไม่นานมานีห้ลายประเทศทีติ่ดกบั
มหาสมทุรอินเดีย ไดก่้อตัง้หน่วยยามฝ่ังของ
ตนเองข้ึนมา อยากทราบว่าหน่วยยามฝ่ังของศรี
ลงักามีบทบาทหนา้ทีแ่ตกต่างจากกองทพัเรือ
อย่างไรบา้ง

พล.ร.ต. รวนิดารา วเิจคุณารัตน์: เม่ือเทียบ
กบักองทพัเรือแล้ว หน้าท่ีหลกัของหนว่ยยามฝ่ัง
จะเน้นหนกัไปท่ีการบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเล
ซึง่เป็นสิง่ท่ีเราให้ความส�าคญัมาก ในอนาคต
เม่ือมีทรัพยากรและก�าลงัคนพร้อม หนว่ยยาม
ฝ่ังจะสามารถบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลได้
อยา่งเตม็ท่ีโดยประสานงานกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในประเทศ

นอกจากภารกิจหลกัคือการบงัคบัใช้
กฎหมายทางทะเลแล้ว เรายงัมีหน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบตัอีิกหลายอยา่ง โดยหน้าท่ีท่ีส�าคญั ๆ ของ
เรา ได้แก่ การป้องกนัการลกัลอบท�าประมง
ผิดกฎหมายและการให้ความคุ้มครองแก่ชาว

ประมง การชว่ยเหลือศลุกากรและหนว่ยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการตอ่สู้กบัการค้ามนษุย์ 
การป้องกนัและจดัการการปล้นสะดมในทะเล 
การป้องกนัการลกัลอบขนยาเสพติด และการ
ก�าจดัภยัก่อการร้ายใด ๆ ในทะเล แนน่อนวา่
เรายงัมีหน้าท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัในทะเล 
เชน่ การค้นหาและกู้ภยั การแจ้งเตือนภยัพิบตั ิ
รวมไปถงึงานท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ได้แก่ การ
ป้องกนัมลพิษทางทะเล งานอนรัุกษ์และอ่ืน ๆ 

หน่วยยามฝ่ังไดใ้ชร้ะบบตรวจการณ์ทางทะเล
ทีท่นัสมยัเพือ่ช่วยในการตรวจตราพืน้ทีช่ายฝ่ัง

ของศรีลงักาหรือไม่ 

พล.ร.ต. รวนิดารา วเิจคุณารัตน์: ท่ีผา่น
มามีบริษัทเอกชนสองแหง่เข้ามาชีแ้จงข้อมลู
เก่ียวกบัระบบท่ีมีขีดความสามารถในการ
ตรวจการณ์ของตนตอ่หนว่ยยามฝ่ัง ผมอยาก
บอกตรงนีว้า่ จนถงึทกุวนันีห้นว่ยยามฝ่ังก็ยงั
ไมมี่ระบบตรวจการณ์ดงักลา่ว ท่ีจริงเราจะ
ยินดีมากถ้ามีระบบท่ีทนัสมยัเหมือนอยา่งท่ี
คณุเพ่ิงพดูถงึ ผมคดิวา่ระบบท่ีคณุบอกนา่จะ
เป็นระบบของกองทพัเรือศรีลงักามากกวา่ แต่
ถ้าหนว่ยยามฝ่ังมีระบบท่ีวา่ก็นา่จะมีประโยชน์
มากเพราะเราจะสามารถแลกเปล่ียนภาพการ
ปฏิบตักิารร่วมกนั ส�าหรับตอนนีก้องทพัเรือ
ศรีลงักาได้ตดิตัง้เซนเซอร์ไว้ในพืน้ท่ีท่ีมีความ
ส�าคญัทางยทุธศาสตร์ โดยเซนเซอร์ดงักลา่ว
มีขีดความสามารถในการตรวจตราพืน้ท่ีทาง
ทะเลทัว่ประเทศ ในขณะท่ีกองทพัเรือมองไกล
ไปถงึอนาคตเพ่ือหาอปุกรณ์และเซนเซอร์ท่ีดี
ท่ีสดุ แตห่นว่ยยามฝ่ังเพ่ิงอยูใ่นขัน้ต้นของการ
ได้มาซึง่ขีดความสามารถในการตรวจการณ์ดงั
กลา่ว นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วหนว่ยยามฝ่ังยงั
ได้เสนอ รวมทัง้ขอรับความชว่ยเหลือจากชาติ
พนัธมิตรในการก่อตัง้ศนูย์ประสานงานการกู้ภยั
ทางทะเล (เอม็อาร์ซีซี) ท่ีคิรินดาเมืองชายทะเล
ทางตอนใต้ของศรีลงักา จากข้อมลูท่ีรวบรวม
โดยหนว่ยยามฝ่ัง คาดวา่นา่จะมีเรือประมาณ 
100 ถงึ 120 ล�าสญัจรผา่นแผนแบง่แนวจราจร

พล.ร.ต. รวินดารา วิเจคณุารัตน์ 
ผูอ้�านวยการหน่วยยามฝ่ังศรีลงักา กล่าวถึงบทบาทดา้นการ
รกัษาความมัน่คงทีเ่ปลีย่นไปของหน่วยยามฝ่ัง
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ส�าหรับการเดนิเรือทางทะเลท่ีแหลมดอนดรา 
โดยสว่นใหญ่เป็นเรือบรรทกุน�า้มนัท่ีมุง่หน้า
ไปทางประเทศท่ีพฒันามากท่ีสดุในภมิูภาค 
ในกรณีนี ้หนว่ยยามฝ่ังอาจมีบทบาทส�าคญั
มากหากการก่อตัง้ศนูย์เอม็อาร์ซีซีประสบ
ความส�าเร็จและมีขีดความสามารถตามท่ีเรา
คาดไว้ หนว่ยยามฝ่ังต้องการจะตรวจตราเรือ
เหลา่นีใ้ห้ดีย่ิงขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือเรือ
เหลา่นีเ้ดนิทางผา่นนา่นน�า้ของเรา ซึง่หากจะ
วา่ไปแล้วก็หมายถงึการตรวจตราเรือทกุล�า
ท่ีสญัจรผา่นนา่นน�า้ของเรานัน่เอง อีกด้าน
หนึง่หนว่ยยามฝ่ังก็มีบทบาทส�าคญัในการ
ด�าเนินการตรวจการณ์อยา่งมีประสทิธิภาพ
ตลอดแนวชายฝ่ังของประเทศ 

หน่วยยามฝ่ังด�าเนินการอย่างไรกบัปัญหา
การลกัลอบขนผูอ้พยพ การประมงผิด
กฎหมาย และการลกัลอบคา้ยาเสพติดใน
ศรีลงักา

พล.ร.ต. รวนิดารา วเิจคุณารัตน์: เหน็ได้
ชดัวา่ปัญหาเหลา่นีเ้ตือนให้เราตระหนกัถงึ
เร่ืองส�าคญัประการหนึง่ กลา่วคือ เราจ�าเป็น
ต้องตรวจตรานา่นน�า้ของเราอยา่งตอ่เน่ือง 
ทัง้สามประเดน็ท่ีกลา่วมานีมี้ความแตกตา่ง
กนัในแตล่ะด้าน เชน่ การมีสว่นร่วมในการ
ก�าหนดนโยบาย วิธีการตอบโต้ และการหา

ทางออกท่ีมีประสทิธิภาพ แตส่ิง่ท่ีเหมือนกนั
คือทัง้หมดเร่ิมต้นบนพืน้ดนิก่อนจะกลาย
เป็นปัญหาใหญ่ให้เราต้องไปแก้ไขในทะเล 
เน่ืองจากหนว่ยเรือมีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงใน
การจดัการกบัปัญหาทัง้สามประการท่ีกลา่ว
มาอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันัน้หนว่ยยามฝ่ัง
จงึพยายามมองหาความชว่ยเหลือในเร่ือง
นี ้หนว่ยยามฝ่ังศรีลงักาได้ก่อตัง้หนว่ยขา่ว
กรองแยกขึน้มาเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลูเก่ียวกบัการลกัลอบขนผู้อพยพ และ
แบง่ปันข้อมลูดงักลา่วกบักองทพัเรือศรี
ลงักา ทางออกส�าหรับปัญหาทัง้สามประการ
ข้างต้นสามารถเป็นจริงได้หากหนว่ยยาม
ฝ่ังและหนว่ยงานหลกัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องมี
ความมุง่มัน่ในการก�ากบัดแูลทางทะเลอยา่ง
มีประสทิธิภาพ ซึง่จะชว่ยให้เรามีแนวทาง
ท่ีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในการตอบโต้กบั
ความท้าทายท่ีเราก�าลงัเผชิญอยู ่

อยากใหท่้านเล่าใหเ้ราฟังเกีย่วกบัความร่วม
มือ และการฝึกร่วมระหว่างหน่วยยามฝ่ังศรี
ลงักากบักองทพัเรืออินเดียและกองทพัเรือ
ของประเทศอืน่ ๆ ในภูมิภาค

พล.ร.ต. รวนิดารา วเิจคุณารัตน์: เรามี
ความสมัพนัธ์อนัแข็งแกร่งกบัหนว่ยยาม
ฝ่ังของอินเดีย (ไอซีจี) เจ้าหน้าท่ีของเรา

ประสานงานกบัไอซีจีเกือบทกุวนั โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในนา่นน�า้ทางเหนือ หนว่ย
ยามฝ่ังของเราได้เข้าร่วมการฝึกสามฝ่าย
ซึง่จดัขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2555 ท่ีมลัดีฟส์ โดย
มีหนว่ยยามฝ่ังของอินเดียและมลัดีฟส์เข้า
ร่วมด้วย นอกจากนี ้หนว่ยยามฝ่ังศรีลงักา
ยงัได้จดัการฝึกสถานการณ์จ�าลองสามฝ่าย
เม่ือปีท่ีแล้ว (พ.ศ. 2556) โดยมีตวัแทนจาก
กองทพัเรือและหนว่ยยามฝ่ังของอินเดีย 
มลัดีฟส์และศรีลงักาเข้าร่วมในการฝึกดงั
กลา่ว เน่ืองจากหนว่ยยามฝ่ังของเรายงัอยู่
ในชว่งเร่ิมต้นของการพฒันา ดงันัน้เราจงึ
จ�าเป็นต้องขอความชว่ยเหลือจากตา่งชาติ
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสว่นของการสร้าง
ศกัยภาพและการฝึกอบรม ท่ีผา่นมาชดุฝึก
เคลื่อนท่ีของหนว่ยยามฝ่ังสหรัฐฯ ได้จดัการ
ฝึกอบรมทกัษะการตรวจเรือขัน้สงูให้แก่
หนว่ยยามฝ่ังและกองทพัเรือศรีลงักาท่ีเมือง
ตรินโคมาลี นอกจากนีป้ระเทศตา่ง ๆ อยา่ง 
ออสเตรเลีย จีน ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ก็เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าท่ีของเราเข้าร่วมการฝึกใน
ประเทศของตน

ศรีลงักาเปิดท่าเทยีบตู้สินค้าแห่งใหม่โดยได้
รับทุนสนับสนุนจากจนี ทีเ่มอืงโคลอมโบ ใน
เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2556

รอยเตอร์
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ายฟ้าตะลยุน�า้ทว่มเป็นช่ือ
เกมบนมือถือของไทยท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกบัการผจญภยั

ของเดก็ชายสายฟ้า ไมว่า่จะเป็นการ
หลบเลี่ยงไฟฟ้าช็อต การจมน�า้
และแม้กระทัง่จระเข้ เกมนีมี้จดุประสงค์เพ่ือให้ความรู้แก่เดก็ ๆ ทัว่เอเชียเก่ียวกบั
อนัตรายจากภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์น�า้ทว่มใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2554 ไมเ่พียงแตส่ร้างความเสียหายแก่
พืน้ท่ี 65 จงัหวดัจากทัง้หมด 77 จงัหวดัของไทยเทา่นัน้ แตย่งัท�าให้มีผู้ เสียชีวิต
มากกวา่ 800 คน โดยในจ�านวนนีมี้เดก็รวมอยูด้่วยหลายคน เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้
มีผู้ เสียชีวิตมากไปกวา่นี ้องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแหง่
สหประชาชาติจงึพฒันาเกมมือถือท่ีผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาเลน่ได้ฟรีเพ่ือเผย
แพร่ความรู้เก่ียวกบัน�า้ทว่ม 

เพียงไมก่ี่สปัดาห์หลงัจากเปิดตวัในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เกมนีก็้ไต่
ขึน้ไปถงึอนัดบัหนึง่ในชาร์ตเกมบนมือถือประเภทให้ความรู้ของไทย โดยมียอด
ดาวน์โหลดเกมมากกวา่ 22,000 ครัง้ เกมนีมี้แนวคดิงา่ย ๆ คือ บ้านของตวัละคร
หลกัในเกมท่ีช่ือ “สายฟ้า” ถกูน�า้ทว่ม สายฟ้าต้องท�าภารกิจตา่ง ๆ ซึง่แบง่ออกเป็น 
22 ตอนให้ส�าเร็จทัง้ก่อน ระหวา่งและหลงัเกิดน�า้ทว่ม โดยแตล่ะตอนจะมีข้อความ
บอกวา่ต้องท�าอะไรบ้างท่ีเป็นการป้องกนั 

งานท่ีสายฟ้าต้องท�าประกอบด้วยการเตรียมสิง่ของท่ีจ�าเป็น การเก็บของ
ส�าคญัไว้บนท่ีสงู การไมด่ื่มน�า้ด่ืมท่ียงัไมต้่ม การตดักระแสไฟฟ้า และการป้องกนั
อนัตรายจากงท่ีูถ่ินอาศยัตามธรรมชาตถิกูน�า้ทว่มและจระเข้ท่ีหลดุจากฟาร์ม 
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

สอนเทคนิคการเอา
ตวัรอดให้เดก็ ๆ

เหตุใดโคอาลาจงึชอบเกาะต้นไม้ เกมสายฟ้า
ตะลุยน�า้ท่วม 

เอเอฟพี / เก็ตตีอ้ิมเมจ

REUTERS

เร่ืองแปลกทั่วโลก
APDF เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิ

ท่ีชานเมืองเซ่ียงไฮ้มีบ้านกลบัหวัหลงัหนึง่ตัง้อยู ่ไมเ่พียงแคต่วับ้านเทา่นัน้ท่ีกลบัหวั 
แม้แตเ่ฟอร์นิเจอร์และข้าวของทกุอยา่งในบ้านก็กลบัหวัด้วยเชน่กนั

นกัทอ่งเท่ียวหลายร้อยคนเข้าแถวรอถ่ายรูปกบัโซฟาและโต๊ะกินข้าวกลบัหวัเม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดเูหมือนแคใ่ห้ทกุอยา่งกลบัหวัคงจะยงัไมพ่อ นกัทอ่ง
เท่ียวต้องพยายามทรงตวับนพืน้ท่ีลาดเอียงด้วย 

นางซนุ หมิงเจียวหนึง่ในนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าชมบ้านอดทึง่ไมไ่ด้เม่ือเหน็ชกัโครก
ห้อยลงมาจากเพดานห้องน�า้ “ฉนัประทบัใจชกัโครกเลก็ ๆ ในห้องน�า้มากท่ีสดุ ฉนั
คดิวา่การออกแบบท�าออกมาได้ล�า้มาก คนทัว่ไปคงคดิไมไ่ด้ขนาดนี ้พอมองเข้าไป
ข้างใน ฉนัรู้สกึเหมือนน�า้ก�าลงัจะไหลออกมาจริงๆ นา่แปลกมาก” นางซนุ หมิงเจียว
เลา่ 

บ้านหลงันีเ้ป็นฝีมือการออกแบบของนกัออกแบบชาวโปแลนด์และสร้างโดย
บริษัทแหง่หนึง่ของโปแลนด์ การก่อสร้างเร่ิมขึน้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ
ใช้เวลาห้าเดือนจงึแล้วเสร็จ บ้านกลบัหวัหลงันีเ้ปิดให้ผู้สนใจเข้าชมครัง้แรกในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 นอกจากในจีนแล้วยงัมีการสร้างบ้านกลบัหวัแบบเดียวกนันีใ้น
อีกหลายประเทศ เชน่ รัสเซีย เยอรมนีและออสเตรีย เพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว   
รอยเตอร์

จีนเปิดตวับา้นกลบัหวั

นกัวิทยาศาสตร์สงสยัวา่เจ้าโคอาลาท่ีนา่รักนา่กอดซึง่แทบจะ
ไมด่ื่มน�า้และไมมี่ตอ่มเหง่ือไว้ระบายความร้อนเลยสามารถลด
อณุหภมิูร่างกายทา่มกลางสภาพอากาศร้อนจดัได้อยา่งไร

เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 คณะนกัสตัวศาสตร์
ประกาศวา่ได้ค้นพบความลบัของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิด
นีแ้ล้ว และนัน่ก็คือการเกาะต้นไม้ ซึง่อาจมีอณุหภมิูต�่ากวา่
สภาพแวดล้อมหลายองศา 

นกัสตัวศาสตร์ท�าการสงัเกตโคอาลา 37 ตวัในป่าทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียในฤดหูนาวและฤดรู้อน 
ตลอดชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา พบวา่ในวนัท่ีอากาศร้อนโคอาลามกั
จะอยูใ่นทา่เหยียดแขนขาเหมือนก�าลงักอดล�าต้นของต้นไม้
หรือก่ิงไม้ท่ีอยูต่�่ากวา่ นกัสตัวศาสตร์กลา่ว

ย่ิงอากาศร้อนมากเทา่ไหร่ ก็จะพบโคอาลาเกาะอยูใ่น
ต�าแหนง่ท่ีต�่าลงไปมากเทา่นัน้ ทัง้ยงัพบอีกวา่โคอาลามกัจะ
เกาะอยูบ่นต้นไม้อ่ืน ๆ มากกวา่ต้นยคูาลปิตสัซึง่เป็นแหลง่
อาหารของพวกมนั ท่ีเป็นเชน่นีก็้เพราะวา่ต้นยคูาลปิตสัมี
อณุหภมิูต�่ากวา่อณุหภมิูในอากาศเพียงราว 1.46-1.87 องศา
เซลเซียส ในขณะท่ีต้นอากาเซียมีอณุหภมิูต�่ากวา่อณุหภมิูใน
อากาศถงึราว 5 องศาเซลเซียส 

โคอาลามีอตัราการตายสงู
เม่ือเผชิญกบัสภาพอากาศร้อนจดั
จากคลื่นความร้อน เน่ืองจากไม่
สามารถระบายความร้อนผา่นทาง
เหง่ือได้ พวกมนัจงึใช้การหายใจ
แรง ๆ เพ่ือท�าให้ร่างกายเยน็ลง แต่
เม่ืออยูใ่นป่า โคอาลาแทบจะไม่
คอ่ยได้ด่ืมน�า้ และเม่ือต้องการจะ
ด่ืมก็มกัจะไมค่อ่ยมีน�า้ให้ด่ืม 
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรสดแิ
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งานทีแ่ม่นย�า
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ท่านอยากเหน็รูปที่ท่านช่ืนชอบจากการฝึกหรือ

กจิกรรมร่วมครัง้ที่ผ่านมาปรากฎในคอลัมน์

ภาพส่งท้ายหรือไม่ กรุณาส่งรูปของท่านมาเพื่อ

พจิารณาได้ที่ EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM

APDF
 ภาพส่งท้าย

กองทหารเกียรตยิศสงักดักองก�าลงัป้องกนัตนเองแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น เตรียมพร้อม
ส�าหรับพิธีตรวจแถวท่ีกระทรวงกลาโหมในกรุงโตเกียว เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 
คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นได้อนมุตัสิมดุปกขาวประจ�าปีของกองทพัในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 
2557 ซึง่มีเนือ้หาท่ีแสดงข้อกงัวลเก่ียวกบัการเพ่ิมก�าลงัทางทหารของจีน โดยอ้างถงึ
การเพ่ิมกิจกรรมในนา่นฟ้าและในทะเลของประเทศเพ่ือนบ้าน อยา่งไรก็ตาม ทางการ
ระบวุา่ ญ่ีปุ่ นอาจมีงบประมาณด้านการป้องกนัไมเ่พียงพอท่ีจะบรรลเุป้าหมายของ
นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะ ท่ีต้องการจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบักองทพั
ของประเทศ ในกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรีได้อนมุตักิารแก้ไขการตีความ
รัฐธรรมนญูล้มเลกิสงครามของญ่ีปุ่ นเพ่ือให้กองทพัสามารถปกป้องประเทศของตนจาก
ประเทศอ่ืน ๆ และมีบทบาทท่ีส�าคญัมากขึน้ในเวทีระดบันานาชาต ิ  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ภาพโดย 

ยูจนี โฮชโิกะ
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฟรี
เอเชีย แปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารที่เก่ียวกับการ

ทหารซึ่งแจกจ่ายให้ฟรีแก่บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง

กับความม่ันคงภายในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก

กรุณาระบุ:
- ช่ือ
- อาชีพ
- ค�าน�าหน้านามหรือยศ
- ท่ีอยู่
- อีเมล (หากมี)

สแกนภาพนีด้ว้ย
โทรศพัท์มือถือ 
ของคณุ เคร่ือง
อา่นรหสัจะน�า
คณุไปสูเ่วบ็ไซค์
ของเรา

อ่านบทความ
ที่ เก่ียวข้อง

ฉบับออนไลน์ได้ที่

อีเมล: contact-apdf@apdforum.com
หรือเขียนถงึ: APD FORUM Program Manager
 HQ USPACOM, Box 64013
 Camp H.M. Smith, HI 
 96861-4013 USA

บอกรับการเป็นสมาชิกฟรี ตดิต่อได้ที่:

www.apdforum.com


