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สารบัญ

ชุดที่ 40 ฉบับที่ 1

เรื่ องเด่ น
10 การเติบโตของเอเชีย

การทบทวนเรื่องราวทางทะเล

16 แนวโน้ มเชิงกลยุทธ์ เจ็ดประการ
ในอินโดเอเชียแปซิฟิก

เมื่อจีนและอินเดียเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภูมิภาคต้ องเผชิญ
กับความท้ าทาย โอกาสและความไม่แน่นอนในรูปแบบใหม่

16 ล�ำดับเหตุการณ์ ของกองบัญชาการสหรั ฐฯ
ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก
บันทึกเหตุการณ์ที่แสดงถึงบทบาทอันยัง่ ยืนของกอง
บัญชาการพลรบรวมสหรัฐฯ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2490

26 ก�ำลังอ�ำนาจทางบก

การรับประกันความมัน่ คงและเสถียรภาพในอินโด เอเชียแปซิฟิก

30 การให้ ข้อมูลตามเวลาจริง

การประหยัดเวลาเพื่อช่วยรักษาชีวิต

34 มุ่งหน้ าสู่ตะวันออก

รัสเซียหันไปให้ ความส�ำคัญกับภูมิภาคแปซิฟิกและสร้ าง
พันธมิตรใหม่ แต่ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะยัง่ ยืนเพียงใด

40 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

ความผันผวนของรูปแบบสภาพอากาศน�ำมาซึง่ ภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นอย่างไม่หยุดหย่อน และทวีความรุนแรงมาก
ขึ ้นเรื่ อย ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก ซึง่ เน้ นย� ้ำให้ เห็นถึง		
ความจ�ำเป็ นในการสร้ างเมืองที่สามารถฟื น้ ตัวได้ เร็ ว

48 ความตึงเครี ยดที่กำ� ลังขยายตัว
ในทะเลจีนตะวันออก

จีนและญี่ปนมี
ุ่ ข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในภูมิภาคมาเป็ นเวลา
นาน แต่การเปิ ดเจรจารอบใหม่อาจช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อนั ดี
และส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างทังสองประเทศ
้

52 เส้ นทางแห่ งแปซิฟิก

ภารกิจทางทหารรูปแบบใหม่ในอินโดเอเชียแปซิฟิกของกองทัพ
บกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก จะช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างพันธมิตร รวมทังเพิ
้ ่มความสามารถของกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกในการให้ ความช่วย
เหลือด้ านการบรรเทาภัยพิบตั แิ ละการตอบสนองวิกฤตการณ์
ต่าง ๆ ในภูมิภาค

16

56 หน่ วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่ วมในฟิ ลิปปิ นส์
การเอาชนะผู้กอ่ การร้ ายและการช่วยเหลือชุมชน

60 ความสับสน วุ่นวาย จากความขัดแย้ ง
บทบาทของแผนการปรับตัว และรูปแบบการ
ปฎิบตั ใิ ห่ในการท�ำสงคราม

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ออสเตรเลียออกกฎหมายต่อต้ าน การก่อการ
ร้ ายที่เข้ มงวดมากขึ ้น

64 ข้ อมูลผู้น�ำคนส�ำคัญ

พล.ร.ต.รวินดารา วิเจคุณารัตน์ ผู้อ�ำนวยการ
หน่วยยามฝั่ งศรี ลงั กา กล่าวถึงบทบาทด้ าน
การรักษาความมัน่ คงที่เปลี่ยนไป
ของหน่วยยามฝั่ ง

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและ เรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

กองทหารเกียรติยศ สังกัดกองก�ำลังป้องกัน
ตนเองแห่งประเทศญี่ปนุ่ เตรี ยมพร้ อมส�ำหรับ
พิธีตรวจ

64

เกี่ยวกับหน้ าปก:

นิตยสารรวมบทความในสี่ภาษาที่มีความเป็ นมาอันยาวนาน
ฉลองครบรอบ 40 ปี เอเชีย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ
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ความคืบหน้ า
ในแปซิฟิก

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ชุดที่ 40 ฉบับที่ 1 / 2558
ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิ

นดีตอ้ นรับสู่ นิตยสาร เอเชี ย
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม ฉบับ
ครบรอบ 40 ปี ในช่วงสี่
ทศวรรษที่ผา่ นมา นิตยสาร
รายไตรมาสฉบับนี้ได้บนั ทึกเรื่ องราว
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทหาร
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทัว่ อินโด
เอเชียแปซิฟิกมาโดยตลอด ล้วนเป็ นเรื่ องราวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ดา้ นความมัน่ คงทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
หากย้อนกลับไปดู ฟอรั ม ฉบับแรกที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2518 ผูอ้ ่านจะเห็นวิวฒั นาการที่ไม่ธรรมดา
ของกองทัพ ในภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และการพึ่งพาอาศัยกันทัว่ ทั้งภูมิภาค ตลอดจนการ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและประเทศต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก
นอกจากนี้ ผูอ้ ่าน ฟอรั ม จะเห็นว่า กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นแปซิฟิกมีบทบาทอันยัง่ ยืนใน
ภูมิภาค และมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเทศพันธมิตรและประเทศที่ให้ความร่ วมมือ อันที่จริ งแล้ว ฟอรั ม
ฉบับแรกยังประกอบด้วยหลักนิยมในแปซิฟิกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจอรัลด์ ฟอร์ด ที่ดำ� รงต�ำแหน่ง
ในช่วงปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2520 หลักส�ำคัญประการแรกของหลักนิยมดังกล่าวระบุวา่ “ความแข็งแกร่ ง
ของอเมริ กาคือพื้นฐานในการรักษาสมดุลแห่งอ�ำนาจที่มนั่ คงใด ๆ ในแปซิฟิก เราต้องก้าวข้ามความกังวล
ของเราเพื่อให้เกิดความมัน่ คง เพราะหากไม่มีความมัน่ คง ก็จะไม่มีท้ งั สันติภาพและความก้าวหน้า การ
รักษาอธิปไตยและอิสรภาพของมิตรและพันธมิตรในเอเชียยังคงเป็ นเป้ าหมายสูงสุ ดของนโยบายของ
อเมริ กา เรามีหน้าที่ต่อตนเองและต่อประเทศใดก็ตามที่อิสรภาพของประเทศนั้นขึ้นอยูก่ บั การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องของเรา เพื่อด�ำรงสถานะอันแข็งแกร่ งที่สมดุลและยืดหยุน่ ทัว่ ทั้งแปซิฟิก”
สี่ สิบปี ต่อมา สหรัฐอเมริ กายังคงมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามหลักส�ำคัญประการนี้ และยังคงปรับดุลภาพ
ของเราไปยังแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่ชดั เจนและยัง่ ยืนของสหรัฐฯ ใน
ภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ประเทศพันธมิตรและประเทศที่ให้ความร่ วมมือของเรายังคงท�ำงานร่ วมกันโดยอาศัย
กรอบการประชุมและความร่ วมมือต่าง ๆ เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ความร่ วม
มือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก และความตกลงหุน้ ส่ วนภาคพื้นแปซิฟิก
เพื่อเพิ่มระดับเสถียรภาพและความมัน่ คงตลอดจนการปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
เราหวังว่าระยะเวลา 40 ที่ผา่ นมาจะเป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ ฟอรั ม มุ่งมัน่ ที่จะน�ำเสนอประเด็นที่มีความ
ส�ำคัญต่อผูอ้ ่าน และเรายังคงมุ่งหวังที่จะน�ำเสนอเรื่ องราวที่ช่วยกระตุน้ การสนทนาและความร่ วมมือต่อไป
อีกในอีกหลายปี ข้างหน้า

ด้ วยความปรารถนาดี

พลเรื อเอก แซมมวล เจ. ล็อคเกลียร์ ที่ 3
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
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ผู้เขียนบทความ
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ศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก

นางเคอร์ รี ลีนน์ เอส. แนนกิเวลล์

เป็ นรอง
ศาสตราจารย์ประจ�ำศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชีย
แปซิฟิก หลังได้ รับปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยบริ ตชิ
โคลัมเบีย และมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ เธอเข้ ารับ
ราชการในกองก�ำลังทางทะเลแห่งแปซิฟิกและหน่วย
เฉพาะกิจร่วมแปซิฟิกแห่งแคนาดาในเมืองวิกตอเรี ย
มณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย เธอเขียนบทความเกี่ยวกับ
ประเด็นตังแต่
้ วิกฤตการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีไป
จนถึงความมัน่ คงของท่าเรื อ ให้ กบั สื่อสิง่ พิมต์ตา่ งๆ
ได้ แก่ มาริ ไทม์ วอร์ แฟร์ บูเลติ น, เจอร์ นลั ออฟ ดิ ออสเตรเลีย เนวัล อิ นสติ ติว
ท์, คาเนเดียน เนวัล รี วิว, เคมบริ ดจ์ รี วิว ออฟ อิ นเตอร์ เนชันนัล แอฟแฟร์ , เอเชี ย
แปซิ ฟิก ดีเฟนซ์ รี พอร์ ตเตอร์ และฟอริ น โพลิ ซี อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 10

ศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก

ดร.โมฮัน มาลิก

เป็ นศาสตราจารย์ด้านความ
มัน่ คงในเอเชียประจ�ำศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชีย
แปซิฟิก เนื่องจาก ดร. มาลิก ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อ
เป็ นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศจีน เขาจึงมีความสนใจ
ในงานวิจยั ทัว่ ไปเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ เอเชีย กลยุทธ์
ของจีนในเอเชียและการแพร่กระจายนิวเคลียร์ ในอิน
โดเอเชียแปซิฟิก ดร.มาลิกเป็ นผู้เรี ยบเรี ยงหนังสือชื่อ
“ความมัน่ คงทางทะเลในอิ นโดแปซิ ฟิก” (ส�ำนักพิมพ์
โรว์แมน แอนด์ ลิตเติลฟี ลด์ ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2557) และผู้เขียนหนังสือชื่อ “จี นและอิ นเดีย: คู่แข่งมหาอ�ำนาจ” (ส�ำนักพิมพ์
ลีน ไรน์เนอร์ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554) อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 16

แดเนียล สตีล / เอยูเอสเอ

พล.อ.กอร์ ดอน อาร์ . ซัลลิแวน (เกษียณ
อายุราชการ) เป็ นประธานและประธานเจ้ าหน้ าที่

บริหารของสมาคมกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึง่ มี
ส�ำนักงานใหญ่อยูท่ เี่ มืองอาร์ ลงิ ตัน รัฐเวอร์ จเิ นียร์ หลัง
จากรับราชการเป็ นทหารประจ�ำการมาเป็ นเวลา 36
ปี พล.อ.ซัลลิแวนยุตอิ าชีพในเครื่องแบบในต�ำแหน่ง
เสนาธิการทหารบกคนที่ 32 และสมาชิกคณะเสนาธิการ
ทหารร่วม นอกจากนี ้ พล.อ.ซัลลิแวน ยังได้ รับรางวัล
มากมายในระหว่างทีร่ ับราชการทหาร หนึง่ ในนันคื
้ อ
รางวัลซิลเวนัส เธเออร์ ของสมาคมศิษย์เก่าเวสต์ปอยต์ และเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของหอ
เกียรติยศแห่งสถาบันจ่ากองทัพบกสหรัฐอเมริกา อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 26

ร่ วมสนทนา

เรายินดีรับค�ำติชมและข้ อเสนอแนะจากท่ าน
บันทึกนัดหมายการประชุมส�ำคัญและข้ อมูลการติดต่อต่าง ๆ
ของท่านไว้ ในสมุดบันทึกประจ�ำวันส่วนบุคคล เอเชี ยแปซิ ฟิก
ดีเฟนส์ ฟอรัม 2015 สมุดบันทึกคุณภาพสูงเล่มนี ้ที่จดั ท�ำโดยกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ประกอบไปด้ วยภาพ
การปฏิบตั กิ ารทางทหารต่าง ๆ ทัว่ ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
รวมทังแผนภู
้
มิแสดงเขตเวลาและปฏิทินรายเดือน
ฟอรัมสนับสนุนให้ ผ้ อู า่ นส่งบทความ ภาพ หัวข้ ออภิปรายรวมทัง้
ข้ อคิดเห็นต่าง ๆ มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ใน
นิตยสาร โดยส่งมาที่ EDITOR@APDF-MAGAZINE.com หรื อ
ส่งมาที่
Program Manager
Asia Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

เวสนา อสันโนวิค

นางคลอททิลด์ เลอ คอซ

เป็ นนักข่าวอิสระ
ที่ประจ�ำอยูใ่ นกรุงพนมเปญ และเคยเป็ นผู้อ�ำนวย
การองค์กร “รี พอร์ ตเตอร์ ส วิทเอาท์ บอร์ เดอร์ ” ซึง่
เป็ นองค์กรนอกภาครัฐในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เธอ
เขียนบทความที่ครอบคลุมทัว่ โลก ในเรื่ องเสรี ภาพ
ออนไลน์และเสรี ภาพในการแสดงออกก่อนที่จะ
รายงานข่าวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจาก
นี ้เธอยังเป็ นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออีกด้ วย

อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 30

นอกจากนี ้ เอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ยังมีเนื ้อหาที่ครอบคลุม
ฉบับออนไลน์ ซึง่ ติดตามได้ ที่ www.apdforum.com

ผู้เข้ าเยี่ยมชมสามารถ:
n
n

J-FFoto.com

นายเซอร์ เจ เดอซิลวา รณสิงห์ แห่งมหาวิทยา

ลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยว
กับมหาสมุทรอินเดียและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ตลอด
จนความมัน่ คงทัว่ โลก เขาได้ เขียนบทความเกือบ 300
ชิ ้น ให้ กบั สื่อสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ เช่น ฮาร์ วาร์ ด อิ นเตอร์ เน
ชันนัล รี วิว, ฟอร์ บส์ เอเชี ย, ออสเตรเลีย ไฟแนนเชี ย
ล รี วิว, ดิ ออสเตรเลียน, จาการ์ ตา โพสต์, เดอะ ดิ พ
โพลแมท, เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์, เจนส์ อิ นเทลลิ เจนซ์
รี วิว และมิ ลิทารี เทคโนโลยี อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 64

n
n
n
n

เข้ าไปอ่ านเนือ้ หาต่ าง ๆ ออนไลน์
ติดตามนิตยสารย้ อนหลัง
เข้ าร่ วมในการส�ำรวจความคิดเห็น
ส่ งค�ำติชมและข้ อเสนอแนะ
ขอสมัครเป็ นสมาชิกนิตยสาร
ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการส่ งบทความ
สแกนภาพนี ้ดว้ ย
โทรศัพท์มือถือ ของ
คุณ เครื่ องอ่านรหัส
จะน�ำคุณไปสูเ่ ว็บ
ไซค์ของเรา
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ญี่ปุ่น

นขณะที่ก็อตซิลลาฉบับ
คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กของฮอลลี
วูดออกมาอาละวาดกวาดเงินถล่ม
ทลายไปทัว่ โลก ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่
เป็ นประเทศต้ นต�ำรับก็ไม่น้อยหน้ าเพราะ
หนังก็อตซิลลาเวอร์ ชนั่ ดังเดิ
้ มที่ใช้ คนใส่
ชุดยางแสดงเป็ นเจ้ าสัตว์ประหลาดตัว
ใหญ่ยกั ษ์ ก็กลับมาขึ ้นจอใหญ่ในประเทศ
อีกครัง้
หนังคลาสสิกที่สร้ างมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2497 และเป็ นต้ นก�ำเนิดหนังก็อตซิลลา
ยุคต่อมาอีกเป็ นสิบ ๆ เรื่ องนี ้ถูกน�ำกลับ
มาปั ดฝุ่ นเพื่อน�ำกลับมาฉายอีกครัง้ ใน
กรุงโตเกียวเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ในโอกาส
ฉลองครบรอบ 60 ปี ของเจ้ าอสูรกายจาก
ทะเลลึก
แม้ ฉากจะสัน่ ไปนิดและชุดยางจะเห็น
ชัดไปหน่อย แต่ดเู หมือนว่าผู้ชมยุคใหม่จะ
พากันประทับใจกับหนังเรื่ องนี ้มากทีเดียว
“ผมประหลาดใจมากที่ได้ เห็นโตเกียว
ในแบบที่ตา่ งออกไปจากโตเกียวที่เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยอย่างทุกวันนี ้ แต่เป็ น
โตเกียวสมัยหลังสงครามที่บ้านเมืองยังไม่
เข้ าที่เข้ าทาง แถมยังถูกสัตว์ประหลาดขยี ้
เข้ าไปอีก” นายเคนอิชิ ทาคากิ คุณพ่อวัย
44 ปี ที่จงู มือลูกชายวัย 10 ขวบมาดูหนัง
เรื่ องนี ้ด้ วยกล่าว
ทังภาพและเสี
้
ยงของหนังได้ รับการ
ปรับปรุงใหม่เพื่อลบรอยด่างและตัดเสียง
เปาะแปะที่แฟนหนังรุ่นใหม่ไม่ค้ นุ เคย
ออกไป กระนันทางผู
้
้ ผลิตก็ไม่ได้ พยายาม
ปิ ดบังข้ อเท็จจริ งที่วา่ เจ้ าสัตว์ประหลาดที่

เห็นในหนังคือนักแสดงที่เหงื่อไหลโทรมใน
ชุดหุน่ ยาง
การที่หนังเรื่ องนี ้ได้ รับความนิยมมา
อย่างยาวนานถึงหกทศวรรษเป็ นข้ อพิสจู น์
อย่างชัดเจนถึงแกนหลักของหนังที่แสดง
ถึงความอ่อนแอของมนุษย์เมื่อต้ องเผชิญ
หน้ ากับสิง่ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้
บริ ษัทภาพยนตร์ โตโฮน�ำหนังเรื่ อง
โกจิ รา ซึง่ มาจากการประสมค�ำระหว่าง
“กอริ ลลา” กับ “คุจิระ (ปลาวาฬ)” ที่เป็ น
ผลงานการก�ำกับของนายอิชิโร ฮอนดะ
ออกฉายเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2497
หรื อไม่กี่เดือนหลังจากหนัง “เจ็ดเซียน
ซามูไร” ผลงานขึ ้นหิ ้งของนายอากิระ คุ
โรซาวา ผู้ก�ำกับระดับต�ำนานของญี่ปนุ่
ออกฉาย ผลปรากฏว่าหนังสัตว์ประหลาด
เรื่ องนี ้ประสบความส�ำเร็ จอย่างงดงาม มี
ผู้ซื ้อตัว๋ เข้ าชมถึง 9.6 ล้ านคนในยุคก่อนที่
โทรทัศน์จะแพร่หลายในครัวเรื อนญี่ปนุ่
ในหนังนัน้ กัมมันตภาพรังสีจาก
การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ปลุกเจ้ าสัตว์
ประหลาดขึ ้นมาจากทะเลที่แปรปรวน
ก่อนที่มนั จะว่ายน� ้ำเข้ าฝั่ งในประเทศญี่ปนุ่
และพ่นไฟถล่มโตเกียวเหมือนกับหายนะ
นิวเคลียร์
“ตังแต่
้ วยั เด็กเราเติบโตมาพร้ อมกับ
ความคิดที่วา่ มีไต้ ฝนุ่ แผ่นดินไหวและ
อะไรอื่น ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุม
ได้ โกจิราก็เป็ นหนึง่ ในนัน”
้ นายยูจิ ไคดะ
นักเขียนการ์ ตนู ชื่อดังของญี่ปนกล่
ุ่ าวใน
นิทรรศการแสดงภาพวาดก็อตซิลลาของ
เขาในกรุงโตเกียว เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เ

า
ล
ิ
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ซ
กอ็ ต

ยังคงอย่ หู ลัง ปี
60
เวลาผ่านไป

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

พบ ‘ฟอซซิลมีชีวติ ’ ขนาดจิ๋วในน� ้ำ

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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มื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นักวิจยั
กล่าวว่าสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่มองเห็นได้ ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์ซงึ่ เราเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปนานกว่า
4 ล้ านปี แล้ วถูกค้ นพบว่ายังมีชีวิตอยูใ่ นน่านน� ้ำของประเทศ
นิวซีแลนด์
สถาบันวิจยั น� ้ำและบรรยากาศแห่งชาติของนิวซีแลนด์
ระบุวา่ โพรทูโลฟิ ลาเป็ นสัตว์ประเภทหินปะการังที่มี
หนวดยาวอาศัยอยูเ่ ป็ นกลุม่ ในหนอนทะเล และถูกค้ นพบ
ครัง้ แรกในฟอซซิลอายุราว 170 ล้ านปี ในทวีปยุโรปและ
ตะวันออกกลาง
ร่องรอยสุดท้ ายของสิง่ มีชีวิตชนิดนี ้อยูใ่ นหินอายุ 4
ล้ านปี จนกระทัง่ นักวิทยาศาสตร์ พบสัตว์ชนิดนี ้อีกครัง้ ใน
ตัวอย่างที่เพิ่งจะถือก�ำเนิดขึ ้นมาเมื่อราว 1 ล้ านปี ก่อนจาก
นิวซีแลนด์ ซึง่ อยูห่ า่ งออกไปครึ่งโลกจากถิ่นที่อยูต่ ามปกติ
ของมัน
สิง่ ที่พบท�ำให้ นกั วิจยั รี บตรวจสอบตัวอย่างที่เก็บได้ เมื่อ

นิวซีแลนด์

ไม่นานมานี ้เพิ่มเติมแล้ วก็เป็ นไปตามคาด กล่าวคือพบโพร
ทูโลฟิ ลาในตัวอย่างหนอนทะเลที่สถาบันฯ เก็บมาจากเมือง
พิคตัน ซึง่ อยูใ่ นเกาะใต้ ของนิวซีแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2551
นายเดนนิส กอร์ ดอน นักชีววิทยาทางทะเลของ
สถาบันวิจยั น� ้ำและบรรยากาศแห่งชาติของนิวซีแลนด์กล่าว
ว่า การค้ นพบดังกล่าวเป็ นผลงานของ “การสืบสวน” ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยบรรดานักวิจยั จากสถาบันฯ พิพิธภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์ ธรรมชาติของสหราชอาณาจักร และ
มหาวิทยาลัยออสโล
“การพบโพรทูโลฟิ ลาที่ยงั มีชีวิตอยูเ่ ป็ นตัวอย่างที่เกิดขึ ้น
น้ อยมากที่แสดงว่าความรู้เรื่ องฟอซซิลจะน�ำไปสูก่ ารค้ นพบ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีชีวิต” นายกอร์ ดอนระบุ
เขากล่าวเพิ่มเติมว่าขันต่
้ อไปของงานวิจยั เกี่ยวกับสิง่ มี
ชีวิตขนาดจิ๋วนี ้ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับปะการังและดอกไม้ ทะเล คือ
การเก็บตัวอย่างที่ยงั มีชีวิตเพื่อหาล�ำดับของสารพันธุกรรม
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ฟิ ลิปปิ นส์

อินเดีย

ศูนย์กลาง

พลังงาน
เอเชีย

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบ)ี และสองหน่ วยงาน
ขององค์ การสหประชาชาติร่วมกันเปิ ดตัวศูนย์ พลังงานใน
กรุ งมะนิลาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดย
มีเป้าหมายในการระดมการลงทุนและนวัตกรรมเพื่อน�ำ
พลังงานสะอาดมาสู่ภมู ภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิก ที่ซ่ งึ
ประชากรมากกว่ า 600 ล้ านคนยังไม่ มีไฟฟ้าใช้ และอีกกว่ า
1.8 พันล้ านคนใช้ ฟืนและถ่ านเป็ นเชือ้ เพลิงในครั วเรื อน
ความต้ องการพลังงานในภูมภิ าคพุ่งสูงขึน้ อย่ างรวดเร็ว
อันเป็ นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชากร
ที่เพิ่มขึน้ เอดีบรี ะบุว่าภายในปี พ.ศ. 2578 ประเทศก�ำลัง
พัฒนาในภูมภิ าคนีจ้ ะใช้ พลังงานคิดเป็ นร้ อยละ 56 ของทัง้
โลก ซึ่งเป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2553
นั่นย่ อมหมายความว่ าภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศเหล่ า
นีจ้ ำ� เป็ นต้ องมีเงินลงทุนด้ านพลังงานมากกว่ า 2 แสนล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐ (ประมาณ 6.4 ล้ านล้ านบาท)
เอดีบจี ะเป็ นเจ้ าภาพและจัดการศูนย์ พลังงานยั่งยืน
แห่ งเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะเป็ นแหล่ งรวบรวมความร่ วมมือ
จากรั ฐบาลของชาติต่าง ๆ นักลงทุน นักนวัตกรรม และผู้
เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนแหล่ งพลังงานใหม่ สำ� หรั บภูมภิ าค
โดยศูนย์ แห่ งนีจ้ ะเป็ นหนึ่งในสามศูนย์ พลังงานในภูมภิ าค
ภายใต้ โครงการของเลขาธิการสหประชาชาติ นายบัน คี
มูน ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติและคณะ
กรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งเอเชียและแปซิฟิกของ
องค์ การสหประชาชาติล้วนเป็ นพันธมิตรของเอดีบี
“เราสามารถเอาชนะการขาดแคลนพลังงานด้ วยพลังงาน
ที่ย่ ังยืนและมีคาร์ บอนต�่ำ และเราจะรวบรวมนักลงทุน นัก
นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญมาไว้ ท่ ศี ูนย์ พลังงานแห่ งใหม่ นี ้
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่ าวให้ ได้ ” นายบินดู โลฮานี รอง
ประธานเอดีบกี ล่ าว ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

การท่ องเที่ยวเชิงการ
แพทย์ กำ� ลังเป็ นที่นิยม

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

น

ายแพทย์พอล ราเมศ เป็ นหนึง่ ในบรรดาแพทย์ชาวอินเดีย
จ�ำนวนมากที่อพยพไปอยูอ่ งั กฤษในช่วงทศวรรษที่ 1990
(พ.ศ. 2533 – 2542) ด้ วยความกระตือรื อร้ นที่จะฝึ กฝนเพื่อ
เป็ นหมอผ่าตัดฝี มือดีและมีรายได้ งาม
วันนี ้เขายังคงรักษาคนไข้ ชาวตะวันตกอยูเ่ ช่นเคย แต่ที่ตา่ งออกไปคือ
ตอนนี ้เขากลับมาท�ำงานที่โรงพยาบาลในเมืองเจนไนซึง่ เป็ นบ้ านเกิดของเขา
ในรัฐทมิฬนาฑูทางตอนใต้ ของอินเดีย “ตอนที่ผมกลับมาใหม่ ๆ มีหมอน้ อย
คนมากที่จะเดินทางกลับมาท�ำงานในอินเดีย แต่ตอนนี ้มันกลับกลายเป็ น
เรื่ องธรรมดาไปเสียแล้ ว” ศัลยแพทย์วยั 46 ปี ประจ�ำโรงพยาบาลอะพอล
โลกล่าว
ในเมืองเจนไนซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั ในนามเมืองหลวงแห่งการดูแลสุขภาพของ
อินเดีย เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์อธิบายภาวะ “สมองไหลกลับ” ว่าหมายถึง
การที่แพทย์ที่อพยพไปอยูส่ หรัฐฯ และยุโรปเดินทางกลับมาในขณะที่เมือง
ก็พฒ
ั นาขึ ้นจนกลายเป็ นหนึง่ ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่อง
เที่ยวเชิงการแพทย์
แม้ จ�ำนวนแพทย์ชาวอินเดียในต่างประเทศจะยังคงสูงอยู่ แต่เจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลอะพอลโลก็บอกว่าแต่ละปี เครื อโรงพยาบาลระดับชาติแห่งนี ้
ได้ รับจดหมายสมัครงานเฉพาะจากแพทย์ที่ท�ำงานในอังกฤษประเทศเดียว
มากกว่า 300 ฉบับ ทังนี
้ ้เนื่องจากอินเดียมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ ้นและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สงู ขึ ้น
จากอดีตที่เคยถูกดึงดูดให้ เดินทางไปประเทศตะวันตกเพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญและรายได้ แต่บดั นี ้แพทย์หลายคนระบุวา่ เงินเดือนที่จ�ำกัดภาย
ใต้ โครงการบริ การสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษและระบบดูแลสุขภาพ
ของสหรัฐฯ ที่เข้ มงวดขึ ้นเป็ นปั จจัยที่ท�ำให้ แพทย์ชาวอินเดียกลับมาท�ำงาน
ที่แผ่นดินเกิดของตน
“ทิศทางก�ำลังเปลี่ยนไป” นาย เอ็ม. บุลาสุพราหมณี ประธานสมาคม
แพทย์อินเดียในรัฐทมิฬนาฑูกล่าว
“มีโรงพยาบาลเอกชนเปิ ดใหม่เรื่ อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเจน
ไน ตอนนี ้แพทย์มีโอกาสน�ำความรู้ความช�ำนาญของตนมาในประเทศบ้ าน
เกิดแล้ ว แถมยังสามารถดึงดูดคนไข้ จากต่างประเทศได้ อีกด้ วย” เขากล่าว
เพิ่มเติม
เพเชียนส์ บียอนด์ บอร์ เดอร์ นิตยสารท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของ
สหรัฐฯ ระบุวา่ ค่าใช้ จา่ ยส�ำหรับการผ่าตัดบางอย่างในอินเดียอาจถูกกว่า
สหรัฐฯ ถึงร้ อยละ 90 เลยทีเดียว นัน่ ท�ำให้ อินเดียกลายเป็ นหนึง่ ในประเทศ
ที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาลถูกที่สดุ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
APD FORUM
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ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ไอสต็อก

ท

ออสเตรเลีย ออกกฎหมายต่อต้ าน
การก่อการร้ ายที่เข้ มงวดมากขึ ้น
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

างการออสเตรเลียประกาศในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ว่า ออสเตรเลียจะออกกฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ ายที่
เข้ มงวดมากขึ ้น โดยมุง่ เน้ นผู้ก่อการร้ ายในประเทศและ
บรรดาผู้ที่ตอ่ สู้อยูใ่ นต่างประเทศ เพื่อขจัดความหวาดกลัวในกรณีที่พล
เมืองญิฮาดหัวรุนแรงในซีเรี ยและอิรักกลับเข้ ามาในประเทศ
นายกรัฐมนตรี โทนี แอบบอตต์ กล่าวว่า ภัยก่อการร้ ายที่คกุ คาม
ออสเตรเลียไม่ได้ ลดลงเลยนับตังแต่
้ เกิดเหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11
กันยายน พ.ศ. 2544 และยังอยูใ่ นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
ทางการออสเตรเลียกล่าวว่า มีชาวออสซีถงึ 150 คนที่ก�ำลังร่วม
ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กบั เหล่าผู้ก่อความไม่สงบในต่างประเทศ โดย
ทางการได้ ออกหมายจับหนึง่ สัปดาห์ก่อนที่จะประกาศว่ามีชายชาว
ซิดนีย์สองคนที่ต้องสงสัยว่าจะท�ำการสู้รบในอิรัก และอีกคนหนึง่ ที่
ถ่ายรูปศีรษะที่ถกู ตัดหลายหัว
“เราทุกคนล้ วนได้ เห็นภาพอันน่าตื่นตระหนกของผู้ที่เกิดและโตใน
ออสเตรเลียที่กระท�ำการอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งกับต�ำรวจอิรักและ
บุคลากรทางทหารที่ยอมจ�ำนน นายแอบบอตต์กล่าวกับผู้สื่อข่าวใน
กรุงแคนเบอร์ รา
“สิง่ ที่เรากังวลอย่างหนักในขณะนี ้คืออันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับ
ออสเตรเลียเมื่อคนเหล่านี ้เดินทางกลับประเทศ เพราะกลุม่ คนดังกล่าว
ถูกปลูกฝั งแนวคิดแบบหัวรุนแรงและผ่านการฝึ กอาวุธในระหว่างที่
ท�ำงานร่วมกับองค์กรก่อการร้ ายในต่างประเทศ”
กฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ ายที่ก�ำลังร่างอยูน่ ี ้จะช่วยให้ เจ้ า
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หน้ าที่สามารถระบุตวั ตังข้
้ อหาและด�ำเนินคดีกบั กับผู้ที่เข้ าร่วมกับ
กิจกรรมการก่อการร้ ายในต่างประเทศ และเพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ มู ี
แนวคิดสุดโต่งเดินทางออกนอกประเทศ
กฎหมายนี ้จะมีบทลงโทษกับผู้ที่เดินทางโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ไปยังพื ้นที่ที่หน่วยข่าวกรองก�ำหนดว่าเป็ นเขตต้ องห้ าม นอกจากนี ้
กฎหมายดังกล่าวจะเอื ้อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถเฝ้าระวังกิจกรรมการ
ก่อการร้ ายที่อาจจะเกิดขึ ้นในออสเตรเลีย รวมถึง “การป้องกันและการ
รับประกันความปลอดภัยในระดับปกติ” นายกรัฐมนตรี กล่าว
ในการประกาศครัง้ นี ้ นายแอบบอตต์เปิ ดเผยว่าฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติได้
มีมติเลื่อนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายห้ ามการดูหมิ่นเชื ้อ
ชาติ ซึง่ ชนกลุม่ เคยน้ อยเตือนว่าอาจเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนแสดง
ความเกลียดชังและอคติ
รัฐบาลมีแผนยกเลิกมาตราเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ทิ างเชื ้อชาติ
ที่ก�ำหนดว่า “การละเมิด การดูหมิ่นและการหลูเ่ กียรติของผู้อื่น” อัน
เนื่องมาจากเชื ้อชาติของบุคคลผู้นนถื
ั ้ อเป็ นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
โดยรัฐบาลระบุวา่ กฎหมายนี ้ไม่ควรน�ำมาใช้ เพื่อยับยังเสรี
้ ภาพในการ
พูด
นายแอบบอตต์กล่าวว่าเขาได้ ยกเลิกข้ อเสนอนี ้ “อย่างเป็ นทางการ
แล้ ว” และกล่าวต่อว่า “ผมไม่อยากท�ำอะไรที่เป็ นการสร้ างความเสี่ยง
ต่อความสามัคคีในชาติของเราในตอนนี ้ ดังนันข้
้ อเสนอนี ้จึงตกไป”
นายกรัฐมนตรี ยงั เปิ ดเผยว่า รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ 588
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อราว ๆ 1.9 หมื่นล้ านบาท) ให้ แก่หน่วยงาน

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจออสเตรเลีย
ยืนรักษาการณ์ ในเมือง
ซิดนีย์เมือ่ เดือนกันยายน
พ.ศ. 2554 ทางการ
ออสเตรเลียระบุว่า ภัย
คุกคามจากการก่ อการร้ าย
ไม่ ได้ ลดลงเลยนับตั้งแต่ เกิด
เหตุวนิ าศกรรมเมือ่ วันที่ 11
กันยายน พ.ศ. 2544

นายโทนี แอบบอตต์
นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลีย
เก็ตตี ้อิมเมจ

ด้ านความมัน่ คงและข่าวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายเป็ นระยะเวลาสี่ปี
รัฐบาลยังมีแผนที่จะออกกฎหมายปรับปรุงการเก็บรวบรวมหลัก
ฐานในต่างประเทศ และปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายการดักฟั งการสื่อสารที่
มีมาตังแต่
้ ก่อนยุคอินเทอร์ เน็ต

เก็ตตี ้อิมเมจ

แบบแผนในการเฝ้าระวังข้ อมูลมวลชน

ข้ อมูลนี ้จะรวมถึงสิง่ ต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เวลาที่เริ่ มใช้ สาย
และระยะเวลาในการใช้ สาย ต้ นทางของสาย ที่อยูท่ างอีเมลและ
หมายเลขอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ จากที่รับหรื อส่ง
ข้ อความ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ
อย่างไรก็ตาม นายทิม ไวนส์ ผู้อ�ำนวยการองค์กรเสรี ภาพพลเรื อน
การขยายเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ออสเตรเลียกล่าวว่า ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั ได้ เก็บรวบรวม
นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลียแสดงการปกป้องกฎหมายต่อต้ านการก่อการ ข้ อมูลการเรี ยกเก็บเงินและผู้ใช้ บริ การ แต่ไม่มีแรงจูงใจในการเก็บข้ อมูล
ร้ ายใหม่ที่เข้ มงวดขึ ้นนี ้ โดยปฏิเสธว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่เป็ นการรุก อื่น ๆ ในระยะยาว
ล� ้ำความเป็ นส่วนตัว รัฐบาลได้ เพิ่มทรัพยากรจ�ำนวนมากให้ กบั หน่วย
นายไวนส์กล่าวว่า หน่วยงานรัฐบาลมีอ�ำนาจที่ครอบคลุมอยูแ่ ล้ วใน
งานด้ านความมัน่ คงและหน่วยข่าวกรอง และต้ องการให้ บริ ษัทสื่อสาร การขอดูเมทาเดตาและขออ�ำนาจในการดักฟั งการสื่อสารระหว่างบุคคล
โทรคมนาคมเก็บ “เมทาเดตา” ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ก�ำกับและอธิบายข้ อมูล ที่อยูใ่ นความสนใจของเจ้ าหน้ าที่
หลักหรื อกลุม่ ของข้ อมูลอื่นไว้ จนถึงสองปี
“แล้ วเหตุใดเราถึงต้ องมีแบบแผนในการเฝ้าระวังข้ อมูลมวลชน”
“กฎหมายนี ้จะไม่รุกล� ้ำความเป็ นส่วนตัว” นายแอบบอตต์กล่าวกับ นายไวนส์ถาม
บริ ษัทออสเตรเลียน บรอดแคสติง คอร์ เปอร์ เรชัน
นายจอน ลอว์เรนซ์ จากกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ ฟรอนเทียร์ ออสเตรเลีย
“เมทาเดตาที่เราก�ำลังพูดถึงคือข้ อมูลที่ถกู เก็บไว้ อยูแ่ ล้ ว และ
ซึง่ เป็ นกลุม่ พิทกั ษ์ สทิ ธิทางดิจิตอลยังได้ วิพากษ์ วิจารณ์วา่ กฎหมายที่มี
ประเด็นคือผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมควรจะเก็บมันไว้ ตอ่ ไป”
แผนว่าจะน�ำออกมาใช้ นี ้ “ไม่จ�ำเป็ นโดยสิ ้นเชิงและเป็ นการรุกล� ้ำความ
“เราไม่ได้ ขอให้ ทกุ คนท�ำในสิง่ ที่พวกเขาไม่ได้ ท�ำอยูแ่ ล้ ว เราเพียง
เป็ นส่วนตัวทังหมด”
้
ขอให้ ท�ำต่อไปเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เพราะนี่คืออาวุธ
นายลอว์เรนซ์กล่าวว่า มันจะท�ำให้ เกิด “แหล่งเก็บข้ อมูลอันมีคา่
ส�ำคัญในการต่อสู้กบั อาชญากรรมโดยทัว่ ไป”
ขนาดใหญ่” ที่เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์โดยพนักงานที่ฉ้อฉน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ชี ้แจงในภายหลังว่าข้ อมูลการเรี ยกดู
แฮกเกอร์ หรื อคนอื่น ๆ
อินเทอร์ เน็ตจะไม่ถกู เก็บรักษาไว้ เนื่องจากเมทาเดตาจะไม่ครอบคลุม
“มีโอกาสมากมายมหาศาลที่ข้อมูลนี ้จะถูกเปิ ดเผย และในบริ บทนี ้
ถึงสิง่ นี ้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องมีใบอนุญาต ส�ำนักนายก สิง่ เดียวที่นา่ จะเกิดขึ ้นอย่างแน่นอนคือ ข้ อมูลจะถูกเปิ ดเผยในจุดใดจุด
รัฐมนตรี ระบุ
หนึง่ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ” นายลอว์เรนซ์กล่าว
นายแอบบอตต์กล่าวว่าเขาไม่แปลกใจเลยถ้ า “กลุม่ เสรี นิยม
“เพราะข้ อมูลที่ปลอดภัยจริ ง ๆ คือ ข้ อมูลที่ไม่เคยมีอยู”่
พลเรื อน” จะพยายามยับยังกฎหมายนี
้
้จนสุดความสามารถ แต่นายก
นางคาทีนา่ ไมเคิล รองประธานมูลนิธิปกป้องความเป็ นส่วนตัวแห่ง
รัฐมนตรี กล่าวว่าการท�ำให้ ประเทศชาติปลอดภัยเป็ นหน้ าที่ของเขา
ออสเตรเลีย ซึง่ เป็ นองค์กรหนึง่ ที่รณรงค์เรื่ องสิทธิความเป็ นส่วนตัวกล่าว
“และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่อต้ านการก่อร้ ายทุกหน่วยล้ วนแต่ ว่า การเก็บรวบรวมข้ อมูลในปริ มาณมาก ๆ จะท�ำให้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ ค�ำแนะน�ำว่า ข้ อมูลนี ้มีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งหากเราต้ องการเฝ้าระวัง ของประชาชนมีความเสี่ยงที่จะถูกรุกล� ้ำและน�ำไปใช้ ประโยชน์โดย
กิจกรรมการก่อการร้ าย” นายแอบบอตต์กล่าว
แฮกเกอร์ หรื อคนอื่น ๆ
นายแอบบอตต์ยงั กล่าวเพิ่มเติมว่า หากจะเปรี ยบเทียบให้ เข้ าใจคือ
“เราคัดค้ านการเก็บรวบรวมเมทาเดตาใด ๆ ของรัฐบาลอย่าง
เมทาเดตาเป็ นเหมือนกับข้ อมูลที่เขียนบนหน้ าซองจดหมาย เช่น ชื่อผู้รับ จริ งจัง” นางไมเคิลกล่าว “ท�ำอย่างนันมั
้ นจะแก้ ปัญหาอะไรได้ เอาไว้
ที่อยู่ ชื่อผู้สง่ เวลาและสถานที่ที่สง่ ไม่ใช่เนื ้อหาของจดหมาย
เพิ่มอ�ำนาจในการสอดส่องอย่างนันหรื
้ อ”
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การ

เติของ
บโต
เอเชีย

การทบทวนเรื่องราวทางทะเล
เคอร์ รี ลีนน์ เอส. แนนกิเวลล์
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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สมาชิกกองก�ำลังกึง่
ทหารของจีนเฝ้ ามอง
ขณะทีเ่ รือยูเอสเอ
สบลูริดจ์ ซึ่งเป็ นเรือ
ธงของกองเรือที่ 7
กองทัพเรือสหรัฐฯ
เข้ าเทียบท่ าทีเ่ มือง
ชิงเต่ า มณฑลซาน
ตง ในเดือนสิ งหาคม
พ.ศ. 2557

เ

รื่องราวทีเ่ กิดขึ ้นในเอเชียตะวันออกใน
ช่วงสีท่ ศวรรษทีผ่ า่ นมาเป็ นหนึง่ ในเรื่อง
ราวเกีย่ วกับการตืน่ ตัวทางทะเลใหม่อกี ครัง้ ของ
ทวีป โดยเริ่มจากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ล้วน ๆ
และได้ พฒ
ั นาจนกลายเป็ นกิจกรรมทางการ
ทหารไปในที่สดุ นี่คือเรื่ องราวแห่งความส�ำเร็จ
ในประวัตศิ าสตร์ ที่น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ
ของมนุษย์ที่ขยายตัวไปในวงกว้ าง หยัง่ รากลึก
และมีความยัง่ ยืนทังสองฟากฝั
้
่ งของมหาสมุทร
แปซิฟิก การเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียที่
มุง่ เน้ นการพัฒนาเพือ่ การส่งออกและการลงทุน
เพือ่ ให้ เกิดก�ำลังอ�ำนาจทางทะเลเชิงพาณิชย์
โดยตรงคือเสถียรภาพเชิงบวกโดยรวมของ
ภูมภิ าค จริงอยูว่ า่ การบริหารจัดการกิจกรรม
ทางทะเลของเอเชียทีม่ คี วามแข็งแกร่งและตืน่
ตัวมากกว่าเดิมท�ำให้ ต้องเผชิญกับความท้ าทาย
ใหม่ ๆ แต่ความจริงดังกล่าวมักจะบดบังความ
ส�ำคัญของเรื่องราวในอดีตทีเ่ ป็ นจุดก�ำเนิดของ
กิจกรรมทางทะเลของเอเชียในวันนี ้ ดังนัน้ ใน
วาระครบรอบ 40 ปี ของ ฟอรัม จึงถือเป็ นโอกาส
ดีทจี่ ะทบทวนเรื่องราวเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการ
ของเอเชีย เพือ่ ย� ้ำเตือนให้ เราระลึกว่าสถานะ
ปั จจุบนั ของกิจการทางทะเลในภูมภิ าคเป็ น
ผลลัพธ์อนั สมควรจากการเติบโตของก�ำลัง

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

ความยากจนในประเทศอันเป็ นผลมาจาก
สงครามกลางเมือง แต่กย็ งั คงมีขนาดเศรษฐกิจ
พอ ๆ กับนิวซีแลนด์ในการหล่อเลี ้ยงประชากรที่
มีจำ� นวนมากกว่าหลายเท่านัก
ท่ามกลางความท้ าทายเหล่านี ้ เอเชีย
ตะวันออกก็ได้ ร้ ูจกั กับนวัตกรรมใหม่ที่จะ
เอเชียตะวันออก: พ.ศ. 2517
เปลี่ยนแปลงวิถีทางของเศรษฐกิจและสภาพ
ในปี พ.ศ. 2517 เอเชียเกือบจะเข้ าสูก่ ารปฏิวตั ิ สังคมของภูมิภาคไปในที่สดุ จุดเริ่ มต้ นของ
ทางเศรษฐกิจบนพื ้นฐานของก�ำลังอ�ำนาจทาง การเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้อยูใ่ นรูปของกล่องเหล็ก
ทะเลแม้ เป็ นเรื่องยากทีจ่ ะตระหนักได้ ในเวลา
ลูกฟูกทรงสี่เหลี่ยมยาว 6 เมตรและกว้ าง 2.4
นัน้ จีนก�ำลังอ่อนแรงจากวิกฤตการณ์ทางสังคม เมตร การแพร่กระจายของตู้จดั ส่งสินค้ าที่เป็ น
สองเหตุการณ์ คือช่วงทีจ่ นี ใช้ นโยบายก้ าว
มาตรฐานและโดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่
กระโดดซึง่ เป็ นการรณรงค์อนั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แต่เนิ่น ๆ ในด้ านสถานประกอบการท่าเรื อ
ปฏิรูปจีนจากสังคมเกษตรกรรมให้ กลายเป็ น
เพื่อเอาไว้ รองรับตู้สนิ ค้ าเหล่านี ้ ท�ำให้ ประเทศ
สังคมสมัยใหม่ และการปฏิวตั ทิ างวัฒนธรรม
ส�ำคัญต่าง ๆ ในเอเชียกระโจนเข้ าสูเ่ ศรษฐกิจ
ซึง่ เป็ นการเคลือ่ นไหวแบบหัวรุนแรงน�ำโดย
ระดับโลก กระบวนการดังกล่าวใช้ เวลานาน
นายเหมา เจ๋อตุง ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 หลายทศวรรษและน�ำมาซึง่ ลัพธ์ที่คาดไม่ถงึ
(พ.ศ. 2503-2512) ถึงช่วงต้ นทศวรรษที่ 1970 เป็ นอย่างยิ่ง
(พ.ศ. 2513-2522) เวียดนามยังคงถูกบีบคัน้
ในวันนี ้ เอเชียตะวันออกเป็ นผู้น�ำระดับโลก
จากสงครามกลางเมืองมรณะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ในอุตสาหกรรมการจัดส่งตู้สนิ ค้ า รายงานฉบับ
พลวัตสงครามเย็นในภูมภิ าค สิงคโปร์ ทเี่ พิง่
ล่าสุดของคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติ
แยกตัวออกมาจากมาเลเซียต้ องต่อสู้ดิ ้นรน
ว่าด้ วยการค้ าและการพัฒนายืนยันว่า เอเชีย
กับการทุจริตเพือ่ แสวงหาหนทางของตนเอง
ตะวันออกเกือบจะผูกขาดตลาดด้ านการ
ในการพัฒนา เกาหลีใต้ เริ่มหลุดพ้ นจากภาวะ
ประกอบการท่าเทียบตู้สนิ ค้ า โดยในบรรดาท่า

อ�ำนาจทางทะเลเชิงพาณิชย์ทนี่ า่ ทึง่ ทีส่ ดุ ครัง้
หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ ของมนุษยชาติ และการ
เพิม่ พูนเสถียรภาพของภูมภิ าคโดยอาศัยความ
ส�ำเร็จดังกล่าวจะกลายเป็ นความท้ าท้ ายที่
ส�ำคัญประการหนึง่ ในทศวรรษต่อ ๆ ไป
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เทียบตู้สนิ ค้ าที่ใหญ่ที่สดุ 10 อันดับของโลกนัน้
แปดท่าตังอยู
้ ใ่ นเอเชียตะวันออก ในจ�ำนวน
นี ้มีหกท่าที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจีนแผ่นดินใหญ่เพียง
ประเทศเดียว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2517
มีผ้ ดู �ำเนินการเพียงไม่กี่รายที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดส่งตู้สนิ ค้ าในเอเชีย ในจ�ำนวนเหล่านัน้ ราย
แรกคือกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริ กา ที่ได้
เริ่ มใช้ ต้ จู ดั ส่งสินค้ าในการสนับสนุนการปฏิบตั ิ
การของตนในเวียดนาม ในขณะนัน้ กระทรวง
กลาโหมสหรัฐฯได้ ท�ำสัญญากับบริ ษัทซีแลนด์
ชิปปิ ง้ เพื่อหาทางประหยัดเงินด้ วยวิธีการ
ขนส่งล�ำเลียงสินค้ าในปริ มาณมาก ๆ โดยใช้ ต้ ู
สินค้ าส�ำเร็ จรูป จากการเป็ นคูส่ ญ
ั ญารายใหญ่
(และการเข้ าถึงเอเชีย) และโดยการสนับสนุน
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ท�ำให้ ภายในต้ น
ทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) บริ ษัท
ซีแลนด์ ชิปปิ ง้ ก็ได้ ลอ่ ง “เรื อบรรทุกตู้สนิ ค้ าบน
ฐานรถพ่วง” ล�ำใหม่เหล่านี ้จากโอคแลนด์และ
ลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์ เนียไปยัง อ่าวคัม
รานห์และเมืองดานังในเวียดนามโดยผ่านทาง
โยโกฮามาในญี่ปนหรื
ุ่ อฮ่องกง
การปฏิวตั ทิ างด้ านการเดินเรือของเอเชียได้
เริ่มต้ นขึ ้นแล้ ว ไม่นานหลังจากนัน้ ผู้ประกอบ
การท่าเรือและบริษทั เดินเรือหลายรายก็ได้ ใช้
ประโยชน์จากตลาดทีบ่ ริษทั ซีแลนด์ ชิปปิ ง้ ได้
ริเริ่มไว้ และขยายตลาดออกไปอีก องค์การ
มาตรฐานระหว่างประเทศ (ไอเอสโอ) ได้ กำ� หนด
ขนาดของตู้สนิ ค้ าทีเ่ ป็ นสากลในปี พ.ศ. 2513
เมือ่ “ตู้สนิ ค้ า” มีความยาวและความกว้ างทีเ่ ป็ น
มาตรฐานทีเ่ อื ้ออ�ำนวยต่อระบบการขนส่งตังแต่
้
2 รูปแบบขึ ้นไป การจัดส่งตู้สนิ ค้ าระหว่างกันทัว่
โลกก็เป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้นอย่างรวดเร็ว ขนาดของ
ตู้สนิ ค้ าทีเ่ ป็ นมาตรฐานเป็ นแรงจูงใจอันทรงพลัง
ส�ำหรับผู้ประกอบการท่าเรือในการให้ บริการ
ขนถ่ายสินค้ าแก่เรือต่าง ๆ ทุกล�ำทีเ่ ข้ าเทียบ
ท่า ซึง่ จะช่วยลดการดูแลจัดการสินค้ าและเพิม่
อัตราก�ำไรให้ ได้ มากทีส่ ดุ ส�ำหรับผู้ประกอบ
การทีผ่ ลิตสินค้ าในเอเชียเพือ่ ส่งขายในตลาด
ต่าง ๆ ทีส่ ร้ างไว้ ภายใน 15 ปี สิง่ ทีเ่ อเชียรู้จกั ใน
ฐานะเทคโนโลยีจากต่างประเทศทีอ่ ำ� นวยความ
สะดวกในการท�ำสงครามในต่างประเทศก็ได้
กลายมาเป็ นอุตสาหกรรมใหม่ทนี่ า่ ตืน่ เต้ น ซึง่
เอเชียได้ พฒ
ั นาให้ เจริญก้ าวหน้ าไปในทีส่ ดุ

เพราะเหตุใดจึงใช้ การจัดส่ งด้ วยตู้สนิ ค้ า
ตู้สนิ ค้ าธรรมดาทัว่ ไปมักไม่ได้ ถกู มองว่าเป็ น
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินชีวติ เมือ่
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เปรียบเทียบกับอินเทอร์ เน็ต ดาวเทียม ไอแพด
หรือเครื่องพิมพ์สามมิตแิ ล้ ว ตู้สนิ ค้ าดูจะเทียบ
ไม่ตดิ เลย อย่างไรก็ตาม การจัดส่งด้ วยตู้สนิ ค้ า
ก็ทำ� ให้ เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทังหมดของโลก
้
เปลีย่ นวิธีในการจัดหาและการซื ้อขายสินค้ า
ระหว่างประเทศ เนือ่ งจากการจัดส่งด้ วยตู้สนิ ค้ า
ท�ำให้ การค้ าขายทางไกลท�ำได้ อย่างประหยัด
ผู้จดั ส่งตู้สนิ ค้ าตระหนักว่า ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความสามารถในการท�ำก�ำไรนันไม่
้ ใช่ระยะทาง
แต่เป็ นวิธีการจัดส่ง ก่อนทีจ่ ะมีการใช้ ต้ สู นิ ค้ า
ในการจัดส่งนัน้ สินค้ าทีล่ ำ� เลียงจากฝั่ งหนึง่ ของ
มหาสมุทรแปซิฟิกไปยังอีกฝั่ งหนึง่ มักจะต้ อง
เข้ าเทียบท่าต่าง ๆ กว่า 20 แห่งในการเดินทาง
เทีย่ วเดียว การเทียบท่าแต่ละแห่งจะต้ องขน
ถ่ายสินค้ าโดยใช้ คนงานท่าเรือหลายร้ อยคนที่
ท�ำงานอย่างหนักด้ วยมือ กระบวนการดังกล่าว
หมายความว่า เรือทีเ่ ดินทางจากเซีย่ งไฮ้ ไปยัง
ลอสแอนเจลิสอาจใช้ เวลาทีท่ า่ เรือมากกว่าใน
ทะเลถึงสองเท่า ในอุตสาหกรรมทีเ่ วลาเป็ นเงิน
เป็ นทอง การขนส่งวิธีนี ้ท�ำให้ การค้ าขายทาง
ทะเลระยะไกลก่อผลประโยชน์ทจี่ ำ� กัดอย่างยิง่
การจัดส่งด้ วยตู้สนิ ค้ าท�ำให้ สถานการณ์
ดังกล่าวเปลีย่ นไปโดยช่วยย่นระยะเวลาใน
กระบวนการจัดส่งส�ำหรับการค้ าขายระยะไกล
และยังช่วยเพิม่ ก�ำไรสุทธิแก่บริษทั ขนส่ง ความ
สามารถในการท�ำก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึ ้นท�ำให้ การขนส่ง
สินค้ าทางทะเลมีปริมาณสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก
ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมารวมทังปริ
้ มาณ
การค้ าระหว่างประเทศโดยรวม ผลการศึกษา
เมือ่ เร็ว ๆ นี ้ของนักเศรษฐศาสตร์ ทมี่ หาวิทยา
ลัยลุนด์ในประเทศสวีเดนประเมินว่า หาก
ควบคุมปั จจัยอืน่ ๆ แล้ ว การจัดส่งด้ วยตู้สนิ ค้ า
เพียงอย่างเดียวท�ำให้ ปริมาณการค้ าระหว่าง
ประเทศเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 700 นับตังแต่
้ ทศวรรษที่
1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็ นต้ นมา โดยสร้ าง
ประสิทธิผลทีด่ ยี งิ่ ว่าการใช้ ข้อตกลงการค้ าเสรี
หรือองค์กรก�ำกับดูแลแบบพหุภาคีใด ๆ
แม้ วา่ ผลประโยชน์จากการจัดส่งด้ วยตู้
สินค้ าจะแพร่กระจายไปทัว่ โลก แต่เอเชียก็ยงั
ไม่ได้ ผลประโยชน์อย่างเป็ นสัดส่วน สิงคโปร์
คือกรณีตวั อย่าง ในปี พ.ศ. 2517 สิงคโปร์
เป็ นประเทศทีย่ ากจนและด้ อยพัฒนาโดย
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว
ประมาณ 6,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ
193,000 บาท) ในเงินตราปั จจุบนั แม้ จะมี
ชัยภูมอิ นั เหมาะสมและมีประวัตศิ าสตร์ ทางการ
ค้ า แต่ทางน� ้ำทีต่ ดิ กับสิงคโปร์ กลับถูกใช้ เป็ น

เส้ นทางสัญจรทางการค้ าเพียงเล็กน้ อยในขณะ
นัน้ ในช่วงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)
ภายใต้ การดูแลของนายลี กวนยู สิงคโปร์ ได้
ลงทุนอย่างหนักในด้ านการให้ บริการท่าเรือใน
ขณะทีป่ ระเทศตนมีการส่งออกสินค้ าเพียงเล็ก
น้ อย การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์ มไิ ด้ เป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศให้ กลายเป็ นศูนย์กลาง
การดูแลและจัดการสินค้ าของภูมภิ าคในทีส่ ดุ
ซึง่ สิงคโปร์ ทำ� ได้ สำ� เร็จในช่วงกลางทศวรรษที่
1990 (พ.ศ. 2533-2542) ควบคูไ่ ปกับฮ่องกง
เมือ่ สิงคโปร์ กลายเป็ นศูนย์กลางการดูแลและ
จัดการสินค้ าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลกในปี พ.ศ.
2557 เศรษฐกิจของประเทศก็ขยายตัวถึงเจ็ด
เท่าและท�ำให้ มลู ค่าเชิงกลยุทธ์ระดับโลกโดย
รวมของประเทศพุง่ สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว
แน่นอนว่าความส�ำเร็จของสิงคโปร์ ขึ ้น
อยูก่ บั การเติบโตควบคูก่ นั ไปของ “โรงงาน
เอเชีย”ศูนย์กลางการจัดส่งตู้สนิ ค้ าในยุคแรก ๆ
เหล่านี ้ในฮ่องกง ไต้ หวัน สิงคโปร์ และปูซาน
ในเกาหลีใต้ เป็ นปั จจัยกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการผลิตของเอเชียใน
หลาย ๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกกับลูกค้ า
ทางตะวันตกนอกเหนือไปจากพื ้นที่ตา่ ง ๆ ที่
เป็ นแหล่งผลิต ต้ นทุนในการขนส่งที่ลดลง
ั นา
ท�ำให้ แรงงานเอเชียราคาถูกกับตลาดที่พฒ
แล้ วมีความเชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผลใน
เชิงเศรษฐกิจเป็ นครัง้ แรก ป้ายสินค้ า “ผลิตใน
ไต้ หวัน” ที่แพร่กระจายในสหรัฐอเมริ กาและ
ยุโรปเป็ นเครื่ องยืนยันโลกาภิวตั น์ขนก้
ั ้ าวหน้ า
ที่เป็ นผลมาจากการจัดส่งด้ วยตู้สนิ ค้ า ในที่สดุ
แนวคิดนี ้ก็แผ่ขยายเป็ น “ผลิตในจีน” “ผลิต
ในบังกลาเทศ” “ผลิตในอินโดนีเซีย” “ผลิตใน
ไทย” และอื่น ๆ ในภายหลัง
ในปั จจุบนั อิทธิพลทางการค้ าโดยใช้ ต้ ู
สินค้ าของของเอเชียแปซิฟิกได้ หยัง่ รากลึกและ
แผ่ขยายไปในวงกว้ าง ศูนย์กลางการดูแลและ
จัดส่งตู้สนิ ค้ าขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกต่าง ๆ ไม่
ได้ กระจุกอยูแ่ ต่ในเอเชียตะวันออกเท่านัน้ แต่
ยังมีทอี่ นื่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นเอเชียแต่ดำ� เนินการ
โดยบริษทั ของเอเชียเพิม่ จ�ำนวนขึ ้นเรื่อย ๆ ใน
ฐานะผู้นำ� ทางอุตสาหกรรม บริษทั ต่าง ๆ ในจีน
และสิงคโปร์ ได้ ทำ� สัญญากับท่าเรือขนาดใหญ่
ทัว่ ทุกมุมโลก รวมทังในปานามา
้
อียปิ ต์ ไอซ์
แลนด์ กรีซ ไนจีเรีย บังกลาเทศ แทนซาเนียและ
ศรีลงั กา นอกจากนี ้ จีนยังควบคุมพื ้นทีร่ ้ อยละ
20 ของเรือบรรทุกตู้สนิ ค้ าของโลกโดยคิดตาม

ระวางน� ้ำหนักเป็ นตัน และในปี พ.ศ. 2552
จีนก็แซงหน้ าเกาหลีใต้ ในการเป็ นผู้ผลิตเรือ
ทีม่ งี านมากทีส่ ดุ ในโลก (แม้ วา่ เกาหลีใต้ และ
ญี่ปนที
ุ่ ม่ กี ารผลิตเรือน้ อยกว่าจะยังคงครอง
ตลาดระดับบนอยู)่ จีนและเกาหลีใต้ ยงั คงเป็ น
ผู้นำ� ในอุตสาหกรรมโดยใช้ เทคนิคการบริหาร
จัดการใหม่ทมี่ งุ่ เน้ น “การแข่งขันเชิงร่วมมือ” ที่
ผู้ประกอบการท่าเรือท�ำงานร่วมกัน (บางครัง้
เป็ นการท�ำงานข้ ามพรมแดน) เพือ่ สร้ าง “ศูนย์
การขนส่ง” เพียงหนึง่ เดียวเพือ่ ให้ การขนส่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น แนวคิดเหล่านี ้แสดงให้
เห็นถึงอ�ำนาจในการควบคุมการค้ าโลกโดย
รวมอย่างต่อเนือ่ งของเอเชียตะวันออก ซึง่ ไม่ได้
เป็ นเพียงแค่แหล่งทีม่ าของสินค้ าทีผ่ ลิตในราคา
ถูกเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นผู้ดแู ลจัดการสินค้ าหลัก ๆ
ของโลกอีกด้ วย

มีการค้ าที่ไหนกองทัพจะตามไปที่น่ ัน

ในโลกยุคอาณานิคมมักจะมีค�ำกล่าวที่ว่า
มีกองทัพที่ไหนการค้ าจะตามไปที่นนั่ เรื อ
ของกองทัพเรื อจะเปิ ดโอกาสทางการค้ าโดย
อาศัยการกดดันให้ อีกฝ่ ายยอมจ�ำนน ในโลก
สมัยใหม่ดเู หมือนจะเป็ นไปในทางตรงกันข้ าม
มีการค้ าที่ไหนกองทัพจะตามไปที่นนั่ นัน่ ก็คือ
เมื่อเศรษฐกิจของประเทศก้ าวหน้ าเกินพิกดั
ที่จะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเส้ นทางเดินเรื ออย่าง
เคร่ งครัดอีกต่อไปแล้ ว กลยุทธ์ ของกองทัพเรื อ
ก็จะมุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างเสถียรภาพหากไม่
ได้ ด�ำเนินการควบคุมเส้ นทางเหล่านัน้ แนว
โน้ มดังกล่าวเห็นได้ อย่างชัดเจนในอ่าวเอเดน
ซึง่ มีเรื อของกองทัพเรื อจากประเทศต่าง ๆ
มาปฏิบตั ิภารกิจไกลบ้ านรวมทังเกาหลี
้
ใต้
และแคนาดา และได้ ด�ำเนินการปฏิบตั ิการ
ต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำเพื่อคุ้มกัน
การค้ าระหว่างประเทศ ปั จจุบนั การค้ าทาง
ทะเลเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ศูนย์กลางการจัดส่งตู้สินค้ าคือ
ช่องทางบังคับใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์ และ
เส้ นทางการขนส่งที่รวมกันอยู่ในอินโดเอเชีย
แปซิฟิกคือเส้ นเลือดหล่อเลี ้ยงเศรษฐกิจเส้ น
ใหม่ การปฏิวตั ิทางเศรษฐกิจนี ้ที่ม่งุ เน้ นก�ำลัง
อ�ำนาจทางทะเลในเชิงพาณิชย์ได้ ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงพลวัตเชิงยุทธศาสตร์ ตาม
ธรรมชาติในภูมิภาค
ในปี พ.ศ. 2517 ประเทศมหาอ�ำนาจของ
เอเชียพึง่ พากองทัพบกทีแ่ ข็งแกร่งโดยไม่ได้ มงุ่
เน้ นขีดความสามารถของกองทัพเรือ หากไม่

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

คนงานขนถ่ ายตู้สินค้ าไปยังรถบรรทุกทีท่ ่ าเทียบ
สิ นค้ าระหว่ างประเทศในกรุงโตเกียว

นับญี่ปนที
ุ่ ม่ คี วามแตกต่างในประเด็นนี ้อย่าง
ชัดเจนแล้ ว ในปี พ.ศ. 2517 นันแทบจะไม่
้
มี
ประเทศใดในเอเชียทีม่ ขี ดี ความสามารถหรือมี
ความสนใจทีจ่ ะส่งก�ำลังทหารออกครอบคลุม
นอกชายฝั่ งแม้ แต่น้อย แต่ด้วยความเสีย่ งที่
เพิม่ ขึ ้นด้ านความมัน่ คงในเส้ นทางเดินเรือของ
เอเชีย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกทีใ่ นช่วงสิบปี แรก
ของศตวรรษนี ้จะได้ เห็นการเพิม่ งบประมาณ
ของกองทัพเรือและเพิม่ ขีดความสามารถของ
ภูมภิ าคโดยรวมทังในเชิ
้ งกว้ างและเชิงลึกอย่าง
พร้ อมเพรียงและเกื ้อกูลกัน ในการหาวิธีปกป้อง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเส้ นทางเดินเรือ
นัน้ ขณะนี ้ประเทศต่าง ๆ รวมทังเกาหลี
้
ใต้ จีน
สิงคโปร์ รัสเซีย มาเลเซียและเวียดนาม ต่างให้
ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการสร้ างก�ำลังอ�ำนาจ
ทางทะเลทีน่ า่ เชือ่ ถือ
สถานการณ์ปัจจุบนั ได้ ววิ ฒ
ั นาการมา
ยาวนานนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 เมือ่ พล.ร.อ.โท
มัส ฟาร์ โก ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ได้ เสนอแนะว่าการ
สร้ างอิทธิพลนอกเขตภูมภิ าคนันอาจเป็
้
นเรื่อง
จ�ำเป็ นเพือ่ รักษาความมัน่ คงให้ กบั การค้ าโลก
ในช่องแคบมะละกา อันทีจ่ ริง พล.ร.อ.ฟาร์ โก
ได้ บรรยายสรุปแก่สภาคองเกรสของสหรัฐฯ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 ว่า ในบริบทของ
การท�ำสงครามกับการก่อการร้ ายนัน้ กองทัพ

เรือสหรัฐฯ จ�ำเป็ นต้ อง “มีการตระหนักรู้
สถานการณ์ทางทะเล” ในมะละกาและ “สร้ าง
และประสานความร่วมมือขีดความสามารถ
ระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศ” ใน
ขณะนันนั
้ กวิเคราะห์สว่ นใหญ่ของสหรัฐฯ ตัง้
ข้ อสงสัยในเรื่องการขาดความสนใจในเส้ นทาง
เดินเรือของภูมภิ าคและการปรับปรุงกองทัพเรือ
ให้ ทนั สมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหมูเ่ กาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
10 ปี ต่อมา ภาพที่เห็นค่อนข้ างเป็ นไปใน
ทางตรงกันข้ าม เอเอ็มไอ อินเตอร์ เนชันนัล ซึง่
เป็ นบริ ษัทที่ปรึกษาเอกชนน�ำเสนอแผนงาน
ว่า งบประมาณ 6.2 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 2 ล้ านล้ านบาท) จะถูกน�ำไปใช้ ใน
การจัดหาและการพัฒนาเรื อด�ำน� ้ำในเอเชีย
เพียงอย่างเดียวภายในปี พ.ศ. 2574 กอง
ก�ำลังป้องกันตนเองแห่งประเทศญี่ปนและ
ุ่
กองทัพเรื อในออสเตรเลีย เกาหลีใต้ จีนและ
อินเดียต่างพากันพัฒนาศักยภาพโดยการ
จัดหาเรื อที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ เท่าที่หน่วยของ
ตนเคยใช้ ปฏิบตั กิ ารในทะเล รวมทังจั
้ ดเตรี ยม
ขีดความสามารถต่าง ๆ อย่างครบครันที่เรื อดัง
กล่าวควรจะมี นอกจากนี ้ ทรัพยากรที่เกื ้อกูล
กันในขอบเขตอื่น ๆ นับตังแต่
้ ชายฝั่ งไปจนถึง
อวกาศก็ได้ รับการพัฒนาเพื่อให้ กองทัพเรื อ
ทัว่ ภูมิภาคมีขีดความสามารถแบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพในด้ านการเฝ้าระวัง การสื่อสาร
การป้องปรามและการปฏิเสธการใช้ ทะเล ใน
วันนี ้ ข้ อกังวลในเอเชียไม่ใช่เรื่ องการขาดแคลน
ขีดความสามารถ แต่เป็ นเรื่ องความเสี่ยงที่เพิ่ม
ขึ ้นต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจากการใช้ ขีดความ
สามารถขันสู
้ งดังกล่าวอย่างหนาแน่นตาม
นัยส�ำคัญทางสถิติ ข้ อกังวลเกี่ยวกับพื ้นที่ที่
ไม่มีการควบคุมของพล.ร.อ.ฟาร์ โก ในปี พ.ศ.
2547 นันไม่
้ ใช่ข้อกังวลหลักอีกต่อไป

กฎระเบียบทางทะเลใหม่ ของโลก

สถานะปั จจุบนั ของกิจการกองทัพเรือในอินโด
เอเชียแปซิฟิกแสดงให้ เห็นภาพของความส�ำเร็จ
ในหลาย ๆ ด้ าน นักยุทธศาสตร์ สว่ นใหญ่ในปี
พ.ศ. 2517 น่าจะคาดการณ์เกีย่ วกับโลกในปี
พ.ศ. 2558 ในทางทีด่ อี ย่างไม่ต้องสงสัย การค้ า
การลงทุนและการบูรณาการเอเชียในปั จจุบนั
คือการพัฒนาทีช่ ดั เจนซึง่ นโยบายต่างประเทศ
ของสหรัฐฯ ในเอเชียหลังสงครามโลกครัง้ ที่
สอง มุง่ เน้ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ สำ� เร็จ ในช่วง
ชีวติ เดียว ประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ประเทศใน
APD FORUM
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22,000* 58,350

ค�ำอธิบาย
สั ญลักษณ์

ก�ำลังพล

42,400 68,000 13,000 60,000 45,000

จนี

ปากสี
ถาน

ออสเต
รเลยี

สิงคโป
ร์

13,230 22,000 255,000
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4
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9
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2
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2

4

6

8
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5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

เรือรบผิวน�ำ้ หลัก เรือรบชายฝั่งและใน
ประเทศ

ภูมภิ าค สามารถก้ าวพ้ นจากการเป็ นประเทศ
ด้ อยพัฒนา ขาดแคลนทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ นและ
อยูต่ ำ�่ กว่าบรรทัดฐานของโลก ไปสูม่ าตรฐาน
โลกและสูก่ ารเป็ นผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียในการ
ลงทุนอย่างมหาศาลในระบบทางทะเลได้ อย่าง
ประสบความส�ำเร็จ และมีอกี หลายประเทศที่
มุง่ หน้ าอย่างมัน่ คงไปตามเส้ นทางนัน้ ซึง่ ถือว่า
เป็ นข่าวดีอย่างแท้ จริง
อย่างไรก็ตาม ภาวะแวดล้ อมทีเ่ ป็ นในอยู่
ปั จจุบนั ได้ สร้ างความท้ าทายใหม่ตอ่ นโยบาย
ของสหรัฐฯ รวมทังประเทศพั
้
นธมิตร ประเทศ
ทีใ่ ห้ ความร่วมมือ และหน่วยงานทางทะเล
ต่าง ๆ ในช่วง 40 ปี ทผ่ี า่ นมา บทบาทของกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกคือ
การเติมเต็มช่องว่างทุกทีท่ จี่ ำ� เป็ นในกิจกรรม
ทางทะเลของเอเชียตะวันออก ปั จจุบนั ช่อง
ว่างดังกล่าวแคบลงอย่างมากและบางส่วนก็
หายไปโดยสิ ้นเชิง แม้ จะมีความกังวลน้ อยลง
ในเรื่องพื ้นทีท่ ไี่ ม่มกี ารควบคุมในอาณาเขต
APD FORUM

9,000

56

เรือสะเทิน
น�ำ้ สะเทินบก

เรือด�ำน�ำ้

*จ�ำนวนทหารที่เดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจในเอเชียและแปซิฟิก ตัวเลขนี ้ไม่รวมกองก�ำลังที่อยูใ่ นสหรัฐฯ ที่ให้ การสนับสนุนภูมิภาค
ข้ อมูลจาก: “ดุลยภาพทางทหาร” สถาบันยุทธศาสตร์ ศกึ ษาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 และกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
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อนิ โด
นีเซีย

รัสเซีย

เวยี ดน
าม

เกาหล
ใี ต้

ญปี่ ่ ุน

อนิ เดยี

ทรัพยากรทางทหารในทะเลของ
ประเทศอ�ำนาจหลัก ๆ ในเอเชีย

สหรัฐ
อเมริก
า

ดุลยภาพทางทหาร
ในทะเลแห่งเอเชีย

ทางทะเล แต่พื ้นทีท่ มี่ กี ารอ้ างสิทธิ (และ
ปกป้อง) อย่างจริงจังโดยประเทศมหาอ�ำนาจ
ทีน่ า่ เชือ่ ถือมากมายหลายประเทศในเวลา
เดียวกันจะน�ำมาซึง่ ข้ อกังวลใหม่
สถานการณ์ปัจจุบนั ในทะเลตะวันออก
และทะเลเหลืองอันเป็ นทีต่ งของหมู
ั้
เ่ กาะที่
ไม่มผี ้ อู ยูอ่ าศัยทีก่ ำ� ลังเป็ นชนวนเหตุของข้ อ
พิพาทเกีย่ วกับดินแดนในขณะนี ้ เป็ นสิง่ ทีเ่ น้ น
ให้ เห็นถึงประเด็นดังกล่าว กองทัพเรือและ
หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ท�ำงานร่วมกันเพือ่
ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลัง
ป้องกันตนเองทางทะเลแห่งประเทศญี่ปนุ่
และกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีโดยเฉพาะ
ในขณะเดียวกัน ระเบียบทางการเมืองหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องในเอเชียตะวันออกเฉียง
เหนือทีไ่ ด้ รับการส่งเสริมจากสหรัฐฯ ก็เอื ้อ
อ�ำนวยให้ กองก�ำลังทหารเรือของกองทัพปลด
ปล่อยประชาชนสามารถสร้ างความจ�ำเป็ น
ทางเสถียรภาพทีค่ รอบคลุมในภูมภิ าค เพือ่

เรือบรรทุก
เครื่องบิน
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ให้ รัฐบาลจีนมุง่ เน้ นการลงทุนในระยะยาวกับ
หน่วยงานทางทะเล การส่งเสริมดังกล่าวทัง้
สองประการก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
แก่ประเทศในเอเชียทังสามประเทศ
้
การให้ การสนับสนุนหน่วยงานทางทะเล
และหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
คือความส�ำเร็จอีกประการหนึง่ จากความ
พยายามในการสร้ างศักยภาพ ทีท่ า่ เรือ
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรักษาความ
ปลอดภัยตู้สนิ ค้ าทีเ่ ริ่มต้ นในปี พ.ศ. 2548
และโครงการท่าเรือขนาดใหญ่ของกระทรวง
พลังงานทีเ่ ริ่มต้ นในปี พ.ศ. 2549 ยังคงด�ำเนิน
การอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ลดภัยคุกคามจากการ
ลักลอบขนอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้ างสูง
ทีผ่ ดิ กฎหมายในท่าเรือและพื ้นทีอ่ นื่ ๆ ของ
ภูมภิ าค ในเรื่องกิจการทางทะเล การประชุม
หน่วยยามฝั่ งแปซิฟิกตอนเหนือ (เอ็นพีซจี เี อฟ)
ซึง่ เป็ นการชุมนุมประจ�ำปี ของหน่วยยามฝั่ ง
จากสหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ จีน รัสเซีย

และแคนาดาเพือ่ ปรึกษาหารือ และฝึ กซ้ อม
แผนบนโต๊ ะ ถือเป็ นหนึง่ ในการชุมนุมเชิงปฏิบตั ิ
การทีป่ ระสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ ในขอบเขต
งานด้ านนี ้ โดยรวมแล้ ว การปล้ นสะดมทาง
น� ้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้ เป็ นข้ อ
กังวลทีส่ ำ� คัญอีกต่อไป และข้ อตกลงว่าด้ วย
เรื่องการปกป้องคุ้มครองการประมงในภูมภิ าค
ก็ดำ� รงอยูใ่ นสถานะทีด่ ี
อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถเดียวกันที่
ใช้ ปกป้องทะเลเหล่านี ้จากภัยคุกคามทีเ่ กิดจาก
พื ้นทีท่ ไี่ ม่การควบคุมก�ำลังถูกน�ำไปใช้ ในการ
เผชิญหน้ าระหว่างรัฐกับรัฐ ในลักษณะทีจ่ ะ
สร้ างความสัน่ คลอนต่อเสถียรภาพของภูมภิ าค
มากขึ ้นเรื่อย ๆ ด้ วยเหตุทขี่ ้ อพิพาททางทะเล
และข้ อพิพาทเกีย่ วกับดินแดนระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ยังคงด�ำเนินอยูอ่ ย่างอย่างต่อเนือ่ งและ
แน่วแน่รอบ ๆ ทะเลตะวันออกและทะเลเหลือง
(อาทิ ข้ อพิพาทระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บจีน ญี่ปนุ่
กับเกาหลีใต้ ญี่ปนกั
ุ่ บรัสเซีย เกาหลีใต้ กบั
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ กบั จีน ยังไม่รวมถึงการ
อ้ างสิทธิของไต้ หวัน และสถานะของไต้ หวัน
เอง) ทรัพยากรเหล่านี ้ทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ในการบริหารจัดการทางทะเลทีด่ ยี งั กลาย
เป็ นสาเหตุของความกังวลเมือ่ มันถูกน�ำไปใช้
เพือ่ เปลีย่ นแปลงสถานภาพปั จจุบนั ทีเ่ ป็ นอยู่
ระหว่างเพือ่ นบ้ านเพียงฝ่ ายเดียว
ตัวอย่างเช่น หน่วยยามฝั่ งของจีนได้ รุกล� ้ำ
เข้ าไปในอาณาเขตทางทะเลของหมูเ่ กาะเซน
กากุกว่า 40 ครัง้ ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ.
2557 โดยทุกครัง้ จะแล่นเรืออย่างอาจหาญ
ในระยะประชิดกับหมูเ่ กาะเหล่านี ้ทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลของญี่ปนุ่ การใช้ หน่วยยามฝั่ งหลาย
ต่อหลายครัง้ ของรัฐบาลจีนเพือ่ รุกคืบตามการ
อ้ างสิทธิทางทะเล และสิทธิในอาณาเขตของ
ตนเองถือเป็ นการบัน่ ทอนความมัน่ คงอย่าง
อย่างชัดเจน แต่กไ็ ม่ใช่เรื่องทีซ่ บั ซ้ อนและน่า
จะคาดการณ์ได้ อยูแ่ ล้ ว เนือ่ งจากการกระท�ำ
ดังกล่าวเป็ นผลสืบเนือ่ งมาจากการเพิม่ ขีด
ความสามารถด้ านความมัน่ คงชายฝั่ งโดยรวม
ในภูมภิ าค ด้ วยตรรกะเดียวกันนี ้ แน่นอนว่า
ญี่ปนจะต้
ุ่
องเริ่มใช้ กำ� ลังอ�ำนาจทางทะเลของ
ตนอย่างแข็งกร้ าวเพือ่ ปกป้องอ�ำนาจของตนที่
ถูกท้ าทาย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวท�ำให้ เราได้ ข้อสรุปข้ อ
ทีส่ องซึง่ อาจเป็ นข้ อทีท่ ้ าทายยิง่ ขึ ้นไปอีก นัน่
คือ ขีดความสามารถทีเ่ พียบพร้ อมเต็มทีท่ ขี่ ณะ
นี ้มองเห็นได้ ทวั่ ทังภู
้ มภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่

ตังแต่
้ แปซิฟิกตอนเหนือไปจนถึงทะเลจีนใต้
นัน้ ถูกก�ำหนดไว้ ในสภาพแวดล้ อมใหม่ทาง
ทะเลของภูมภิ าคทีย่ งั ไม่ได้ ทดสอบ การปฏิบตั ิ
การเพือ่ ให้ เกิดผลบังคับอย่างรุนแรงฝ่ ายเดียว
ไม่วา่ จะถูกต้ องชอบธรรมตามกฎหมายหรือไม่
ก็ตามจะเป็ นการลดทอนอ�ำนาจในการเจรจา
ทางการทูตแบบดังเดิ
้ มในกรณีข้อพิพาททาง
ทะเลและข้ อพิพาทเกีย่ วกับในภูมภิ าครวมทัง้
อ�ำนาจในหลักนิตธิ รรมในกรณีเหล่านี ้ แต่ดู
เหมือนว่าเรามีการเผชิญหน้ าในเชิงปฏิบตั กิ าร
ครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ซึง่ ท�ำให้ การเจรจาทางการทูต
เพือ่ แก้ ไขวิกฤตการณ์และการหาโอกาสในการ
แสดงวิธีแก้ ปัญหาเชิงปฏิบตั กิ ารโดยไม่ทำ� ให้
สถานการณ์บานปลายในเรื่องการเปลีย่ นแปลง
สถานภาพปั จจุบนั แต่เพียงฝ่ ายเดียวนันเป็
้ นไป
ได้ ยากยิง่ ขึ ้น
แต่ความแข็งแกร่ งที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ นี ้
บดบังความอ่อนแอของภูมิภาคและ
โครงสร้ างพื ้นฐานทางการเมืองและกฎหมาย
ที่ยงั ไม่ได้ รับการทดสอบในแง่การตอบสนอง
ต่อการเผชิญหน้ าเชิงปฏิบตั ิการในระดับปาน
กลาง ตัวอย่างเช่น ฟิ ลิปปิ นส์และจีนซึง่ แม้
จะมีการอ้ างสิทธิทบั ซ้ อนกันในทะเลจีนใต้
มาเป็ นเวลานาน แต่ก็ไม่มีข้อตกลงเกี่ยว
กับสถานการณ์ในทะเลหรื อข้ อตกลงที่เป็ น
มาตรฐานในเรื่ องวิธีการปฏิบตั ิในกรณีที่มี
การเผชิญหน้ ากันโดยไม่ได้ ตงใจในน่
ั้
านน� ้ำที่
เป็ นต้ นเหตุของข้ อพิพาท สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ สนับสนุน
ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิของภาคีไม่มี
กลไกเชิงสถาบันในการยับยังคู
้ ่กรณีโดยทันที
สหรัฐฯ และผู้เล่นอื่น ๆ นอกภูมิภาคที่มีส่วน
ได้ ส่วนเสียมักจะเกิดความไม่แน่ใจว่าควรจะ
ตอบสนองอย่างไรจึงจะไม่เป็ นการเพิ่มความ
ตึงเครี ยดหรื อลดความส�ำคัญของข้ อกังวล
อันชอบธรรมเกี่ยวกับความมัน่ คงของเส้ น
ทางเดินเรื อและหลักนิติธรรม
ในสถานการณ์ทเี่ ป็ นอยูน่ ี ้ซึง่ กองก�ำลัง
ทางทะเลต่าง ๆ ทีม่ ขี ดี ความสามารถเพิม่ ขึ ้น
เรื่อย ๆ ถูกจัดวางลงในโครงสร้ างทางทะเล
ทีส่ ร้ างขึ ้นใหม่ในภูมภิ าคและมีความเปราะ
บางในหลายพื ้นที่ เป็ นสิง่ ทีต่ รงข้ ามกับพื ้น
ฐานของผลประโยชน์ทางทะเลของสหรัฐฯ
การเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งดังกล่าวเกิด
ขึ ้นในทะเลจีนใต้ รวมทังทะเลตะวั
้
นออกและ
ทะเลเหลือง และสถานการณ์เดียวกันนี ้อาจเกิด
ขึ ้นในมหาสมุทรอินเดียอีกด้ วย ในแง่นี ้ สภาพ

ปั จจุบนั ของทะเลแห่งเอเชียก็ยงั ไม่มบี ทสรุปที่
แน่นอน จะมีกแ็ ต่เค้ าลางแห่งความหวังทีม่ า
พร้ อมกับสถานการณ์โดยรวมทีด่ ขี ึ ้น
ภารกิจทีย่ งั กระท�ำไม่สำ� เร็จเกีย่ วกับทะเล
แห่งเอเชียทีเ่ ติบโตอย่างแท้ จริงท�ำให้ เกิดข้ อ
สงสัยอย่างยิง่ กับนโยบายของสหรัฐฯ รวมทัง้
พันธมิตรและแนวร่วมต่าง ๆ ตามนโยบาย
ระดับพื ้นฐานทีส่ ดุ และกว้ างทีส่ ดุ นัน้ กฎเกณฑ์
ทางทะเลทีส่ หรัฐฯ ใช้ มานานหลายทศวรรษไม่
ได้ กำ� หนดไว้ อย่างมัน่ คงในเอเชียอย่างทีต่ ้ อง
กระท�ำเพือ่ รักษาเสถียรภาพ อนุสญ
ั ญาแห่ง
สหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่องกฎหมายทางทะเล
ส่วนใหญ่จะปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือของ
ทุกประเทศในเรื่องผลประโยชน์ทางด้ านความ
มัน่ คงตามเขตอ�ำนาจชายฝั่ งต่าง ๆ การรักษา
กฎเกณฑ์นี ้เป็ นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับสหรัฐฯ และ
ทุกประเทศทีใ่ ช้ สทิ ธิและแสวงประโยชน์จาก
ความคล่องตัวทางทะเล โดยจะต้ องด�ำเนินการ
บางอย่างเพือ่ ค� ้ำจุนกฎเกณฑ์ดงั กล่าวทีก่ ำ� หนด
ไว้ สำ� หรับเอเชียในอนาคต นอกจากนี ้ นโยบาย
ต่างประเทศ และนโยบายทางด้ านกลาโหม
ของอเมริกาค่อนข้ างทีจ่ ะอนุมานว่าตลาดเปิ ด
แบบบูรณาการและรัฐบาลทีต่ อบสนองความ
ต้ องการโดยรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
คือหลักประกันทีด่ ที สี่ ดุ ในการป้องกันการเกิด
สงครามแห่งอ�ำนาจครัง้ ใหญ่ ความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนซึง่ เป็ นประเทศที่
แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะเหล่านี ้อาจจะค้ าน
กับสมมติฐานพื ้นฐานดังกล่าว ประชาชนใน
พื ้นทีท่ ะเลใหม่แห่งเอเชียก็ไม่ควรเป็ นพันธมิตร
อย่างง่ายดายกับกองทัพเรือต่างประเทศใด ๆ
ในทะเลแห่งเอเชียทีม่ ขี ดี ความสามารถและ
พลุกพล่านมากขึ ้นนัน้ พันธมิตรทุกฝ่ ายจะต้ อง
ท�ำงานร่วมกัน
ไม่วา่ การตื่นตัวทางทะเลของเอเชียใน
ช่วงสี่ทศวรรษที่ผา่ นมาจะแสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นในกิจการระหว่าง
ประเทศหรื อไม่ก็ตาม สิง่ หนึง่ ที่ปราศจาก
ข้ อสงสัยคือเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถาวร อาณาเขตทางทะเลใหม่ที่แข็งแกร่งของ
เอเชียคือข้ อเท็จจริ งที่ยืนยันถึงชีวิตที่ทนั สมัย
และความส�ำเร็จโดยรวมของภูมิภาคและ
สหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ประเทศ
พันธมิตรและประเทศที่ให้ ความร่วมมือและ
หน่วยงานทางทะเลต่าง ๆ ต่างต้ องท�ำงาน
อย่างล�ำบากในการจัดการกับผลลัพธ์ที่เป็ น
เหตุเป็ นผล o
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15

7

แนวโน้ม
เชิงกลยุทธ์
เจ็ดประการ

ในอินโดเอเชีย
แปซิฟิก

เมือ่ จีนและอินเดียเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง ภูมภิ าคต้ องเผชิญ
กับความท้ าทาย โอกาส และความไม่ แน่ นอนในรู ปแบบใหม่
ดร.โมฮัน มาลิก

รานา ลีนน์ เคนเนดี นักประวัตศิ าสตร์ กองบัญชาการ
นับตัง้ แต่เริ่มก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2490 กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก
ได้ ด�ำรงสถานะอันยัง่ ยืนมาโดยตลอดในอินโดเอเชียแปซิฟิก และด�ำเนินกลยุทธ์ที่
สอดคล้ องส�ำหรับพันธมิตรและแนวร่วมของสหรัฐฯ ล�ำดับเหตุการณ์ตอ่ ไปนีบ้ ง่ บอกเรื่อง
ราวการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทางด้ านความมัน่ คงของภูมิภาคของกอง
บัญชาการพลรบรวมสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นความมุง่ มัน่ อันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ เหตุการณ์
ที่เกิดขึน้ ตามล�ำดับแสดงให้ เห็นถึงวิธีการสร้ าง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ
กับประเทศต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ความสัมพันธ์ดงั
กล่าวไม่ได้ เกิดจากการจัดการความขัดแย้ ง และการตอบสนองต่อภัยพิบตั เิ ท่านัน้ แต่ยงั
เป็ นผลมาจากการฝึ กทหารร่วมกัน การเป็ นพันธมิตรและความร่วมมือ
16
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ภาพถ่ ายทางอากาศของฐานทัพ
เรือด�ำน�ำ้ ทีอ่ ่ าวเพิร์ลฮาร์ เบอร์
เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2484

องค์การบริ หารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติสหรัฐฯ

ล�ำดับเหตุการณ์ของกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก

มาจากการเปลี่ยนแปลงความสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างรวดเร็ว
หัวใจส�ำคัญของสมดุลเหล่านี ้คือการผลัดเปลี่ยนอ�ำนาจ โดยจุด
ศูนย์ดลุ ย์ของภูมิภาคก�ำลังโยกย้ ายไปทางยักษ์ ใหญ่ของเอเชีย
อย่างจีนและอินเดีย ซึง่ จะมีผลส�ำคัญต่อการรักษาสมดุลของ
อ�ำนาจในภูมิภาค เครื อข่ายพันธมิตร สถาบันระหว่างประเทศและ
น�ำมาซึง่ ระเบียบแบบแผนใหม่ของโลกในช่วงต้ นศตวรรษที่ 21
อย่างไรก็ตาม จีนคือส่วนส�ำคัญที่สดุ ของภาวะอันซับซ้ อนทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ นี ้
บทความนี ้จะกล่าวถึงแนวโน้ มเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญเจ็ดประการ
ซึง่ แต่ละประการจะชี ้ให้ เห็นถึงความท้ าทายและโอกาส ตลอดจน
การศึกษาผลกระทบจากการเติบโตของจีนในสภาพแวดล้ อมทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ ของอินโดเอเชียแปซิฟิก

ทศวรรษที่ 1940
(พ.ศ. 2483-2492)

ในต้ นศตวรรษที่ 21 อินโดเอเชียแปซิฟิกยืนอยูบ่ นทางแยก
เนื่องจากภูมิภาคนี ้เป็ นที่ตงของประเทศมหาอ�
ั้
ำนาจหลายรายที่
ก�ำลังเติบโต ก�ำลังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและก�ำลังแก่งแย่ง
แข่งขันกัน รวมทังบางประเทศที
้
่มีความเปราะบาง ภูมิภาคนี ้เป็ น
ที่บรรจบกันของภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ และเป็ นจุด
บรรจบและผสมผสานระหว่างประเด็นความมัน่ คงในลักษณะเดิม
และประเด็นความมัน่ คงข้ ามชาติในรูปแบบใหม่ ภูมิภาคนี ้ยังยืนอยู่
ณ จุดเริ่ มต้ นของการเปลี่ยนแปลง ทังสิ
้ ง่ ที่ทราบและไม่ทราบเกิด
การพลิกผันอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นความท้ าทาย โอกาสและ
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ มากมาย
ความพยายามใน “การปรับดุลภาพ” ของสหรัฐฯ ในอินโด
เอเชียแปซิฟิกตามการบริ หารงานของนายบารัก โอบามา มีอิทธิพล

1 มกราคม พ.ศ. 2490

กองบัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิกได้ รับการจัดตังขึ
้ ้น โดยมีศนู ย์บญ
ั ชาการอยูท่ ี่ มากาลา
ปา เครเตอร์ อ่าวเพิร์ล ฮาเบอร์ รัฐฮาวาย นอกจากนี ้ยังมีการจัดตังกองบั
้
ญชาการ
ตะวันออกไกลและกองบัญชาการอลาสก้ าขึ ้นอีกด้ วย พื ้นทีร่ ับผิดชอบของกอง
บัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิกแต่เดิมประกอบด้ วยประเทศอธิปไตยกว่า 10 ประเทศและ
ดินแดนในอาณานิคมอีกหลายแห่ง ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการภาคพื ้น
แปซิฟิกยังด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกอีกด้ วย

1 มิถุนายน พ.ศ. 2492

โรงพยาบาลกองทัพเรื อเออีถกู ปิ ดลง โรงพยาบาลแห่งนี ้สร้ างขึ ้นใน
ปี พ.ศ. 2485 เพื่อดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครัง้ ที่สอง
อาคารของโรงพยาบาลได้ กลายเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการร่วมของกองก�ำลัง
ผสมนาวิกโยธินสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก จากนันจึ
้ งก�ำหนดให้ เป็ นที่ตงั ้
ของกองก�ำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกและกองบัญชาการ
ภาคพื ้นแปซิฟิกในภายหลัง

คนงานสองคนนั่งพักผ่ อน
ทาบทับเส้ นขอบฟ้าในย่ าน
การเงินหลูเจียซุยทีเ่ มือง
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน พืน้ ที่
เศรษฐกิจทีใ่ หญ่ เป็ นอันดับ
สองของโลกแห่ งนีม้ แี ต่ จะ
เติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
ทศวรรษที่ 1950
(พ.ศ. 2493-2502)

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

25 มิถุนายน พ.ศ. 2493

สงครามเกาหลีเริ่มต้ นขึน้ กองก�ำลังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีซงึ่ เป็ นคอมมิวนิสต์ทางตอนเหนือได้ บกุ ยึด
สาธารณรัฐเกาหลีซงึ่ อยูท่ างตอนใต้ กองก�ำลังสหรัฐฯ ภายใต้
สังกัดของกองบัญชาการตะวันออกไกลเข้ าตอบสนองสถานการณ์
ขันต้
้ น จากนันจึ
้ งมอบหมายภารกิจให้ กบั กองบัญชาการ
สหประชาชาติทจี่ ดั ตังขึ
้ นใหม่
้ เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2493

27 กันยายน พ.ศ. 2493

คณะที่ปรึกษาให้ ความช่วยเหลือ
ทางการทหารแห่งสหรัฐฯ เดินทางไป
ถึงเวียดนามเพื่อคัดกรองค�ำร้ องขอ
ความช่วยเหลือของกองทัพฝรั่งเศส
ให้ ค�ำปรึกษาทางด้ านกลยุทธ์และฝึ ก
ทหารของเวียดนาม

30 สิ งหาคม
พ.ศ. 2494

ฟิ ลปิ ปิ นส์และสหรัฐฯ ร่วม
ลงนามในสนธิสญ
ั ญาการ
ป้ องกันร่วมกันโดยเห็นพ้ องที่จะ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน หากถูก
โจมตีจากก�ำลังอ�ำนาจภายนอก

9 เมษายน พ.ศ. 2494

1 กันยายน พ.ศ. 2494 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2496
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
สหรัฐฯ ร่วมลงนามในสนธิ
สัญญาความมัน่ คงแห่ง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
สหรัฐอเมริ กาเพื่อรักษาความ
มัน่ คงในพื ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก

กองบัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิกขยายพื ้นทีร่ ับผิดชอบโดยรวม
ไปถึงหมูเ่ กาะภูเขาไฟมาเรียนาส์และโบนิน ซึง่ แต่เดิมอยูภ่ าย
ใต้ ความรับผิดชอบกองบัญชาการตะวันออกไกล ภายหลัง
คณะเสนาธิการทหารร่วมได้ มอบหมายให้ กองบัญชาการ
ภาคพื ้นแปซิฟิกดูแลรับผิดชอบพื ้นทีฟ่ ิ ลปิ ปิ นส์ หมูเ่ กาะ
เปสคาโดเรสและไต้ หวันแทนกองบัญชาการตะวันออกไกล

ผู้น�ำกองก�ำลังพันธมิตรแห่ง
สหประชาชาติ และกองก�ำลัง
เกาหลีเหนือร่วมลงนามใน
ข้ อตกลงการสงบศึกเกาหลีที่
เมืองพันมุนจอม

มกราคม พ.ศ. 2498

สหรัฐฯ จัดส่งความช่วยเหลือ
โดยตรงไปยังเมืองไซ่งอ่ น
เวียดนามใต้ สหรัฐฯ เสนอ
ที่จะท�ำการฝึ กกองก�ำลัง
กองทัพเวียดนามใต้

1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 8 กันยายน พ.ศ. 2497
สาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ
ร่วมลงนามในสนธิสญ
ั ญาการ
ป้ องกันร่วมกันเพื่อเสริ มสร้ าง
ความพยายามในการป้ องกัน
และการรักษาความมัน่ คง
ร่วมกัน

ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไทย สหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ร่วม
ลงนามในสนธิสญ
ั ญาการป้ องกันร่วมกัน สนธิ
สัญญานี ้กลายเป็ นรากฐานขององค์การสนธิ
สัญญาป้ องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
จัดท�ำขึ ้นหลังจากนันในเดื
้
อนเดียวกัน

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
มีการจัดตังกองบั
้
ญชาการป้ องกัน
สหรัฐฯ และไต้ หวันเพื่อสนับสนุน
การวางแผนในด้ านการป้ องกัน
ไต้ หวันและหมูเ่ กาะเปสคาโดเรสที่
อยูใ่ กล้ เคียง
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ใ

นขณะที่อ�ำนาจของยุโรปก�ำลังเสื่อมถอย แต่เอเชียกลับ
เป็ นที่ตงของมหาอ�
ั้
ำนาจต่าง ๆ ที่เติบโตขึ ้นอย่างต่อ
เนื่องอย่างจีน อินเดียและญี่ปนุ่ รวมทังความอ่
้
อนแอ
และเปราะบางของบางประเทศ ข้ อกังวลเชิงกลยุทธ์ตา่ ง ๆ
ปรากฏมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เมื่อความทะเยอทะยาน อ�ำนาจและ
การครอบง�ำของจีนที่เพิ่มขึ ้น นันขั
้ ดกับผลประโยชน์ของ
ชาติมหาอ�ำนาจอื่น ๆ การจัดระเบียบระหว่างประเทศหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สองขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยสามประการคือ พันธมิตร
ของสหรัฐฯ อิทธิพลและการเข้ าถึงอาณาเขตทางทะเลโดยไร้
คูแ่ ข่งของอเมริ กา และการรักษาดุลแห่งอ�ำนาจที่มนั่ คงและ
ไม่ถกู รบกวน อ�ำนาจและเจตนารมณ์ที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ของจีน
สร้ างความท้ าทายต่อทุกสิง่ ที่กล่าวข้ างต้ น จีนเป็ นผู้ที่ได้ รับผล
ประโยชน์จากการจัดระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่สองมากที่สดุ และมองว่าความส�ำคัญของสหรัฐฯ นันไม่
้
ได้ เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ตนอีกต่อไป ดังที่เจ้ าหน้ าที่อาวุโสนาย
หนึง่ ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนกล่าวว่า “สถานะของ
อเมริ กาจะจ�ำกัดการเติบโต และการเลือกใช้ นโยบายของจีน
ในอนาคต” ดังนันจึ
้ งไม่นา่ แปลกใจที่รัฐบาลจีนจะตังฉายาให้
้
กับพันธมิตรของสหรัฐฯ ว่า “อนุสรณ์แห่งสงครามเย็น” ที่จะ
ต้ องท�ำการรื อ้ ถอน เพื่อให้ เกิด “ความสมดุลแห่งอ�ำนาจตาม
ธรรมชาติในภูมิภาค” (ซึง่ ก็คือ ระเบียบของภูมิภาคตามล�ำดับ
ชันของอ�
้
ำนาจ ที่มีจีนเป็ นศูนย์กลางดังที่ปรากฎในยุคก่อนสมัย
ใหม่ของเอเชีย) กลยุทธ์ของจีนในเอเชียมีเป้าหมายที่จะท�ำลาย
ความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในฐานะที่ยดึ เหนี่ยวทางด้ านความ
มัน่ คงหรื อผู้รับประกันความมัน่ คงของภูมิภาค
ความส�ำเร็จของจีนจะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมหาศาล
หากจีนสามารถด�ำรงการเติบโตของตนได้ อย่างยัง่ ยืน การ
ลงทุนด้ านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การทหาร และการ
วิจยั และการพัฒนาของจีนอาจจะมีระดับที่ทดั เทียมหรื อแซง
หน้ าสหรัฐฯ แม้ ไม่ใช่ในแง่คณ
ุ ภาพแต่ก็ในแง่ปริ มาณ จีนมี
ศักยภาพที่จะเป็ นคูแ่ ข่งที่ทดั เทียมที่มีความแข็งแกร่งกว่าอดีต
สหภาพโซเวียตมากนัก การเป็ นที่สองรองจากมหาอ�ำนาจ
อื่น ๆ นันไม่
้ ใช่ธรรมชาติของจีน ซึง่ รัฐบาลรัสเซียได้ เรี ยน

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2500

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ ยกเลิกกองบัญชาการตะวันออกไกล และโอนพืนที
้ ร่ ับผิด
ชอบอันได้ แก่ ญี่ปนุ่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และคาบสมุทรเกาหลีไปให้ กบั ผู้บญั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการภาค
พืนแปซิ
้ ฟิก ได้ มกี ารจัดตังหน่
้ วยบัญชาการกองก�ำลังสหรัฐฯ ประจ�ำเกาหลีและหน่วยบัญชาการกอง
ก�ำลังสหรัฐฯ ประจ�ำญี่ปนุ่ เพือ่ เป็ นหน่วยบัญชาการรองภายใต้ การดูแลของผู้บญั ชาการสูงสุดแห่งกอง
บัญชาการภาคพืนแปซิ
้ ฟิก นอกจากนียั้ งมีการจัดตังหน่
้ วยกองทัพบกสหรัฐฯ และหน่วยกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ ขึนในรั
้ ฐฮาวายเพือ่ เป็ นหน่วยบัญชาก�ำลังรบในสังกัดกองบัญชาการภาคพืนแปซิ
้ ฟิกอีกด้ วย

ตุลาคม พ.ศ. 2500

ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการภาคพื ้น
แปซิฟิก ย้ ายศูนย์บญ
ั ชาการจากมากาลาปา
ที่อา่ วเพิร์ล ฮาเบอร์ ไปยังอาคารที่เคยเป็ นโรง
พยาบาลกองทัพเรื อเออีที่คา่ ยสมิธ โดยใช้ พื ้นที่
ส�ำนักงานร่วมกันกับกองก�ำลังผสมนาวิกโยธิน
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
18
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ทศวรรษที่ 1960
(พ.ศ. 2503-2512)

1

อ�ำนาจของยุโรปที่กำ� ลังเสื่ อมถอยกับอ�ำนาจของเอเชียที่กำ� ลังเพิม่ ขึ้น

13 มกราคม พ.ศ. 2501

รู้จากประสบการณ์ที่ย�่ำแย่ในช่วงทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ.
2503-2512) อ�ำนาจคือการขยายอ�ำนาจโดยธรรมชาติ หลัง
วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2551 จีนได้ เปลี่ยนนโยบาย
จาก “ซุม่ เงียบรอโอกาส” เป็ น “คว้ าโอกาส โดยเป็ นผู้น�ำและ
แสดงขีดความสามารถในการสร้ างทางเลือกส�ำหรับผู้อื่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของจีน”
ชาติมหาอ�ำนาจใหม่มีแนวโน้ มที่จะเป็ นผู้ชอบความเสี่ยง
ขาดความมัน่ ใจและมีความหวาดระแวงเป็ นอย่างยิ่ง ประเทศ
เหล่านี ้จะพยายามแสดงอ�ำนาจให้ ผ้ อู ื่นรับรู้และคอยทดสอบ
ความขลังของชาติมหาอ�ำนาจเดิมที่เป็ นที่ยอมรับแล้ ว จีนมี
พฤติกรรมเช่นเดียวกับที่ชาติมหาอ�ำนาจใหม่อื่น ๆ เคยกระท�ำ
ในอดีต เช่น การวางมาตรฐานและจุดยืนของตนเอง การ
ก�ำหนดขอบเขตใหม่บนพื ้นดิน พื ้นน� ้ำและในอากาศ และ
พยายามขยายพรมแดนและอาณาเขตทางทะเลของตนรวมทัง้
สร้ างกฎเกณฑ์และบีบบังคับให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ติ าม
แต่กระนันจี
้ นก็ไม่ได้ เติบโตขึ ้นโดยล�ำพัง อินเดียก็ก�ำลัง
เติบโตขึ ้นด้ วยเช่นกัน ส่วนญี่ปนซึ
ุ่ ง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของ
นายกรัฐมนตรี ชินโซ อะเบะ นันมี
้ ความกระตือรื อร้ นที่จะ
เป็ น “ประเทศธรรมดาทัว่ ไป” ในขณะเดียวกัน รัสเซียก�ำลังใช้
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรพลังงานอันกว้ างใหญ่ของตน
เพื่อจะกลับมาผงาดอีกครัง้ บนเวทีโลก ชาติมหาอ�ำนาจที่ก�ำลัง
เติบโตเหล่านี ้ก�ำลังยืนอยูต่ รงจุดที่เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษและ
อิตาลีเคยยืนมาก่อนในช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 ประเทศเหล่านี ้
ก�ำลังส�ำรวจไปทัว่ โลกเพื่อค้ นหาตลาด ทรัพยากรและฐาน แย่ง
ชิงอ�ำนาจและอิทธิพล แข่งขันและใช้ เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาชนะกัน
ในส่วนต่าง ๆ ของโลก นอกจากนี ้ ประเทศที่ด้อยอ�ำนาจและ
ประเทศอ�ำนาจปานกลาง ก็ได้ วางแผนกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์
ของตนเช่นเดียวกัน ท�ำให้ ภมู ิภาคนี ้มีสภาพแวดล้ อมทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ ที่แสนจะแออัด
ภูมิรัฐศาสตร์ รูปแบบใหม่ของภูมิภาคหมายความว่า แต่ละ
ประเทศมีศกั ยภาพที่จะท�ำลาย “สถานะ” ของจีนในศตวรรษ
นี ้หากจีนมีความทะเยอทะยานมากเกินไป การแข่งขันทาง
อ�ำนาจที่ส�ำคัญคือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริ กา แต่ในขอบเขต

19 มกราคม พ.ศ. 2503

ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ ร่วมลงนามใน
สนธิสญ
ั ญาความร่วมมือและ
ความมัน่ คงร่วมกันโดยเห็นพ้ องที่
จะร่วมรักษาและพัฒนาศักยภาพ
ของทังสองฝ่
้
ายเพื่อต่อต้ านการ
โจมตีด้วยอาวุธ

มีการก�ำหนดต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองเรื อ
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก โดยให้ เป็ นหน่วยบัญชา
ก�ำลังรบแยกออกมาต่างหาก ผู้บญ
ั ชาการสูงสุด
แห่งกองบัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิกจึงไม่ต้อง
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองเรื อสหรัฐฯ ภาค
พื ้นแปซิฟิกควบคูก่ นั อีกต่อไป

พ.ศ. 2504

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505

มีการจัดตังหน่
้ วยบัญชาการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการทหารของสหรัฐฯ แก่เวียดนามขึ ้นเพือ่ ให้ เป็ น
หน่วยบัญชาการรองของผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกอง
บัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิก โดยหน่วยบัญชาการดัง
กล่าวจะน�ำค�ำแนะน�ำของสหรัฐฯ และการสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ไปขยายผลกับกองทัพเวียดนามใต้

สาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ ได้ ก�ำหนดการฝึ กร่วมจ�ำลองยุทธ์ภาค
สนามประจ�ำปี ภายใต้ รหัส “โฟลอีเกิ ้ล” เพื่อแสดงความมุง่ มัน่ ของกอง
ทัพของประเทศทังสองในการยั
้
บยังสงครามในคาบสมุ
้
ทรเกาหลี การ
ฝึ กโฟลอีเกิ ้ลในปี พ.ศ. 2544 มีการฝึ กเกี่ยวกับการรับทหารใหม่ การพัก
รอ การเคลื่อนก�ำลังไปข้ างหน้ า และการผนึกก�ำลังรวมอยูด่ ้ วย แต่ในปี
พ.ศ. 2551 การฝึ กในส่วนดังกล่าวได้ ใช้ ชื่อว่า “คีย์ รี ซลั ์ฟ”

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2505

มีการจัดตังหน่
้ วยบัญชาการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการทหารของสหรัฐฯ แก่
ประเทศไทยขึ ้นเพื่อให้ เป็ นหน่วยบัญชาการ
รองของผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการ
ภาคพื ้นแปซิฟิก โดยให้ ค�ำแนะน�ำและการ
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ แก่กองทัพไทย

16 มกราคม
พ.ศ. 2507

สาธารณรัฐประชาชน
จีนท�ำการทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์ ครัง้ แรก

ทางทะเลและภาคพื ้นทวีปแล้ วมันเป็ นการแข่งขันระหว่าง
จีนกับญี่ปนุ่ และระหว่างจีนกับอินเดียตามล�ำดับ หาก
กองทัพเรื อของจีนมุง่ หน้ าไปทางใต้ สมู่ หาสมุทรอินเดีย
กองทัพเรื อของอินเดียก็มงุ่ หน้ าไปทางตะวันออกสู่
มหาสมุทรแปซิฟิก การสร้ างความสัมพันธ์ทางกลาโหม
ระหว่างอินเดียกับญี่ปนจะเป็
ุ่
นความท้ าทายที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับจีน และจะท�ำให้ การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่าง
รัฐบาลจีนกับรัฐบาลญี่ปนและรั
ุ่
ฐบาลอินเดีย ทวีความ
รุนแรงขึ ้น พูดง่าย ๆ คือ อินโดเอเชียแปซิฟิกในช่วงต้ น
ศตวรรษที่ 21 มีความคล้ ายคลึงกับยุโรปในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 และต้ นศตวรรษที่ 20 มากกว่ายุโรปใน
ศตวรรษที่ 21 ที่กลายเป็ นชาติมหาอ�ำนาจเก่าที่อ�ำนาจ
ก�ำลังถดถอย

2

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ทศวรรษที่ 1970
(พ.ศ. 2513-2522)

ดิ แอสโซซิเอทเต็ด เพรส

สหรัฐฯ จัดส่งนาวิกโยธินจ�ำนวน
3,500 นายไปปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ น
เวียดนามใต้ เพือ่ ปกป้ องฐานทัพ
อากาศจากการก่อความไม่สงบ
ทีเ่ พิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ โดยกองก�ำลัง
เวียดนามเหนือ

8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510
ทหารอเมริกนั นายหนึ่งใน
เวียดนามใต้ ในระหว่ างสงคราม
เวียดนามในปี พ.ศ. 2508

ค

วามขัดแย้ งที่ยงั แก้ ไม่ตกเกี่ยวกับดินแดนและอาณาเขตทาง
ทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ านและแนวคิดที่วา่ จีนเป็ นศูนย์กลาง
ของทุกสิง่ ท�ำให้ จีนเสียเปรี ยบและสหรัฐฯ ได้ เปรี ยบ จีนสร้ างความกังวลให้
กับบรรดาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอันเนื่องมาจากขนาด ประวัตศิ าสตร์
ความใกล้ ชิด อ�ำนาจที่มีศกั ยภาพ ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านันคื
้ อความทรงจ�ำเกี่ยว
กับลัทธิที่จีนเป็ นศูนย์กลางของทุกสิง่ และระบบรัฐบรรณาการนันยั
้ งไม่
จางหายไป
ในอดีต ไม่เคยมีชว่ งเวลาใดที่จีนจะอยูร่ ่วมกันกับชาติมหาอ�ำนาจอื่น
ที่มีสถานะใกล้ เคียงกันหรื อด้ อยกว่าภายใต้ กฎเกณฑ์เดียวกัน นโยบายไม่
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นของรัฐบาลจีนไม่ได้ หมายความ
ว่าจีนจะไม่ต้องการความเคารพจากประเทศอื่น ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจที่ก�ำลังเติบโตระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้ านในเอเชียได้ สร้ าง
ความรู้สกึ ของการพึง่ พาและความสิ ้นหวัง
แม้ ประเทศเพื่อนบ้ านของจีน จะไม่ได้ ตอ่ ต้ านอ�ำนาจและความเจริ ญ
รุ่งเรื องของจีน แต่ประเทศเหล่านี ้ก็ไม่ได้ ยินดีกบั การสูญเสียจุดยืนที่เท่า
เทียมกันและความเป็ นเอกราชเชิงกลยุทธ์ในการก�ำหนดนโยบายต่าง
ประเทศ ทังการเป็
้
นปรปั กษ์ และการอ่อนข้ อไม่ได้ ถกู มองว่าเป็ นทางเลือก
ด้ านนโยบายที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับจีน เมื่อจีนคิดว่าตนเป็ นศูนย์กลางของ
ทุกสิง่ ในภูมิรัฐศาสตร์ ของเอเชีย “การป้องกันความเสี่ยง” หรื อ “การถ่วง
ดุล” แบบดังเดิ
้ มกับจีนจึงกลายเป็ นตัวเลือกที่เป็ นที่ต้องการมากที่สดุ โดย
ไม่ต้องละทิ ้งผลประโยชน์อนั มากมายในการเกี่ยวข้ องจีน
หากไม่นบั บางประเทศที่เป็ นส่วนน้ อยแล้ ว (โดยเฉพาะปากีสถาน)
ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ (รวมทังเกาหลี
้
เหนือ) ไม่มีความต้ องการหรื อ
มีความต้ องการเพียงน้ อยนิดที่จะให้ เอเชียตกอยูภ่ ายใต้ การน�ำของจีน
หรื อภายใต้ อิทธิพลของจีน แต่ประเทศต่าง ๆ เหล่านี ้พยายามรักษาความ
เป็ นพันธมิตรด้ านความมัน่ คงที่มีอยู่ และด�ำเนินกลยุทธ์ทางการทูตที่
เชี่ยวชาญและการป้องกันความเสี่ยงที่ท�ำให้ ตนมีเสรี ภาพในการปฏิบตั ิ
มากขึ ้น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสนับสนุนประเทศมหาอ�ำนาจอย่างเปิ ด
เผยไปพร้ อม ๆ กัน ด้ วยเหตุนี ้ประเทศ ในเอเชียปั จจุบนั จึงทุม่ งบประมาณ
ทางด้ านการทหารมากกว่าในยุโรป ในฐานะชาติมหาอ�ำนาจที่อยูห่ า่ งไกล

จิน๋ ซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิองค์ แรกทีผ่ นวกดินแดนจีนเข้ าไว้ ด้วย
กันภายใต้ ราชวงศ์ เดียวโดยปกครองในช่ วง 221 ถึง 210 ปี ก่ อนคริสต์
กาล พระองค์ ทรงสร้ างส่ วนแรกของก�ำแพงเมืองจีน และสร้ างรู ป
ปั้นดินเผากองทัพทหารโบราณซึ่งมีขนาดเท่ าคนจริงทีม่ กี ารค้ นพบ
ทีเ่ มืองซีอานในช่ วงไม่ กที่ ศวรรษทีผ่ ่ านมา โบราณวัตถุมากมายขณะ
นีก้ ำ� ลังถูกน�ำแสดงตามพิพธิ ภัณฑ์ ต่าง ๆ เป็ นสิ่ งย�ำ้ เตือนผู้เข้ าชมให้
ระลึกถึงอ�ำนาจและโอกาสทีจ่ ะเสื่ อมอ�ำนาจของจักรวรรดิ

8 มีนาคม พ.ศ. 2508

‘ความไม่สะดวกทางภูมิรัฐศาสตร์’ ของจีน:
ความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน และแนวคิดที่วา่
‘จีนเป็ นศูนย์กลางของทุกสิ่ ง’

พ.ศ. 2514

การฝึ กริ มออฟเดอะแปซิฟิก (ริ มแพค) ได้ ถกู จัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก การฝึ กนี ้เป็ นการ
ฝึ กทางทะเลระดับนานาชาติที่ตอ่ มาได้ จดั ขึ ้นทุก ๆ สองปี ปั จจุบนั มีผ้ เู ข้ าร่วมการ
ฝึ กได้ แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี โคลัมเบีย ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่
มาเลเซีย เม็กซิโก เนเธอร์ แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์ เวย์ เปรู ฟิ ลปิ ปิ นส์ สาธารณรัฐ
เกาหลี ไทย ตองกาและสหราชอาณาจักร ส่วนอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชน
จีนเข้ าร่วมเป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2557

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์
และไทย ร่วมลงนามในปฏิญญาสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) อาเซียนได้ ขยายตัวขึ ้นโดยมี
บรูไน พม่า กัมพูชา ลาวและเวียดนามเข้ า
ร่วมภายในปี พ.ศ. 2540

7 สิ งหาคม พ.ศ. 2514

1 มกราคม พ.ศ. 2515

ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการ
ภาคพื ้นแปซิฟิกขยายพื ้นที่รับผิดชอบ
โดยรวมไปถึงอัฟกานิสถาน อินเดีย
ปากีสถาน พื ้นที่สว่ นใหญ่ของ
มหาสมุทรอินเดีย หมูเ่ กาะอะลูเชียน
และบางส่วนของมหาสมุทรอาร์ กติก

ออสเตรเลีย ฟิ จิ นาอูรู นิวซีแลนด์ ซามัวและตองกา ได้ จดั การประชุม
เพือ่ หารือในกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคแปซิฟิกใต้ ซึง่ ต่อมาเวทีหารือดัง
กล่าวได้ ขยายตัวกลายเป็ นกรอบการประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิก โดยมี
ประเทศสมาชิกเพิม่ ขึ ้น ได้ แก่ หมูเ่ กาะคุก ไมโครนีเซีย คิริบาตี นีอเู อ
ปาเลา ปาปั วนิวกินี หมูเ่ กาะมาร์แชลล์ หมูเ่ กาะโซโลมอน ตูวาลูและ
วานูอาตู

15 สิ งคม พ.ศ. 2515

ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการ
ภาคพื ้นแปซิฟิกจัดส่งการสนับสนุนจาก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือและนาวิก
โยธินให้ กบั “การปฏิบตั กิ ารซาโกลโล”
เพือ่ ช่วยเหลือฟิ ลปิ ปิ นส์ หลังจากทีฝ่ น
ตกท�ำให้ เกิดน� ้ำท่วมเป็ นบริเวณกว้ าง
APD FORUM

19

(ซ้ าย) นายบารัก โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
(ซ้ าย) และนายชินโซ
อะเบะ นายกรัฐมนตรี
ญีป่ ุ่ น พบปะเพือ่ ร่ วมรับ
ประทานอาหารค�ำ่ ทีก่ รุง
โตเกียวเมือ่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2557
(ขวา) ลูกค้ าก�ำลังจับจ่ าย
สิ นค้ าทีต่ ลาดกลางแจ้ ง
ในเมืองอาห์ เมดาบัดใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
อินเดียยังคงเติบโตอย่ าง
ต่ อเนื่องในฐานะประเทศ
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
ในศตวรรษที่ 21

ดิ แอสโซซิเอทเต็ด เพรส

สหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นทางเลือกในการถ่วงดุลอ�ำนาจส�ำหรับหลาย
ประเทศที่อยูร่ อบ ๆ จีน
ด้ วยเหตุนี ้ความขัดแย้ งจึงเกิดขึ ้น แม้ อ�ำนาจของสหรัฐฯ ในพื ้นที่
จะค่อย ๆ ลดน้ อยลงตามล�ำดับ แต่สหรัฐฯ ก็กลายเป็ นประเทศ
มหาอ�ำนาจที่พงึ ประสงค์ที่สดุ ในภูมิภาคนี ้ ทุกประเทศต้ องการได้
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน แต่ไม่มีประเทศใด
ต้ องการให้ ภมู ิภาคตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของรัฐบาลจีนหรื อถูกจีนจ�ำกัด
ทางเลือกด้ านนโยบายของประเทศตน พูดง่าย ๆ คือ ไม่มีใครปรารถนา
จะให้ อิทธิพลของจีนเข้ ามาแทนที่อิทธิพลของอเมริ กาที่ก�ำลังค่อย ๆ
ลดน้ อยถอยลง
ในอดีต หากมีชาติมหาอ�ำนาจใดปรากฏขึ ้นในภูมิภาคก็มกั จะ
ท�ำให้ เกิดการรวมก�ำลังอ�ำนาจทางทะเลเพื่อถ่วงดุลแห่งอ�ำนาจนัน้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากชาติมหาอ�ำนาจในภูมิภาคดังกล่าวมีระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการซึง่ ท�ำให้ เกิดความคับข้ องใจจากความขัดแย้ ง

เก็ตตี ้อิมเมจ

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

20

หลังลงนามในสนธิสญ
ั ญาสันติภาพ
ปารี สในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2516
เพื่อยุตสิ งครามในเวียดนาม “การปฏิบตั ิ
การโฮมคัมมิง” ก็ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นโดยการ
ปล่อยตัวนักโทษสงครามชาวอเมริ กนั
591 คนที่ถกู กักขังที่กรุงฮานอย

นายเฮนรี คิสซินเจอร์ (กลาง) ทีป่ รึกษา
ด้านกิจการความมัน่ คงแห่ งชาติของ
ประธานาธิบดีริชาร์ ด นิกสัน ในขณะนั้น
ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมือ่ วันที่ 13
มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 ทีก่ รุงปารีสเพือ่ ยุติ
สงครามเวียดนาม
APD FORUM

29 มีนาคม พ.ศ. 2516

ยกเลิกหน่วยบัญชาการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการทหารสหรัฐฯ
แก่เวียดนามจากการเป็ น
หน่วยบัญชาการรองของกอง
บัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิก

เกี่ยวกับดินแดนมาแต่อดีต จีนก็ไม่ได้ รับการยกเว้ นในเรื่ องนี ้ ประเทศ
ที่อยูร่ อบ ๆ ชาติมหาอ�ำนาจที่ก�ำลังเติบโตส่วนใหญ่มีแนวโน้ มที่จะ
ถ่วงดุลอ�ำนาจนันหรื
้ อไม่ก็เข้ าไปเป็ นแนวร่วม แน่นอนว่าบางประเทศ
พยายามจะท�ำทังสองอย่
้
าง แม้ ในขณะที่ต้องพึง่ พาอาศัยตลาดของจีน
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อการเติบโตและความเจริ ญรุ่งเรื อง แต่ประเทศใน
เอเชียส่วนใหญ่ก็กระชับความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงกับสหรัฐ ๆ ให้
มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น อันเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง
และการรักษาดุลอ�ำนาจ
การจัดการกับการเติบโตและการขัดเกลาพฤติกรรมของจีนคือ
ความท้ าทายทางการทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่ภมู ิภาคและโลกต้ องเผชิญ
ในปี ต่อ ๆ ไป การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ของภูมิภาคใน
ช่วง 200 ปี ที่ผา่ นมาได้ ปิดกันโอกาสที
้
่จะหวนกลับไปสูร่ ะบบที่มีจีน
เป็ นศูนย์กลางเหมือนในอดีต ภูมิศาสตร์ ก�ำหนดบทบาทและอ�ำนาจ
ของประเทศ เหตุผลหลักที่สหรัฐฯ เป็ นชาติอภิมหาอ�ำนาจของโลก

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ยกเลิกกองบัญชาการอลาสก้ าและแบ่งความ
รับผิดชอบในการป้ องกันอลาสก้ าให้ กบั สอง
หน่วยคือ หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทาง
อากาศอเมริ กาและกองบัญชาการเตรี ยม
ความพร้ อมในการป้ องกันภาคพื ้นดินสหรัฐฯ
การบรรเทาภัยพิบตั แิ ละการอพยพฉุกเฉิน

พ.ศ. 2519

20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2519

ยกเลิกองค์การ
สนธิสญ
ั ญาป้ องกัน
ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

ก�ำหนดการฝึ กประจ�ำปี ของสาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริ กา ภายใต้ รหัส
อุสซี ฟี รดอม เลนซ์ (ยูเอฟแอล) เป็ นการฝึ กกองของก�ำลังผสมในคาบสมุทร
เกาหลี โดยมุง่ เน้ นการเตรี ยมความพร้ อม การป้ องปราม และความสามารถ
ในการปกป้ องสาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2551 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อุสซี ฟรี ดอม
การ์ เดน (ยูเอฟจี) โดยในปั จจุบนั มีผ้ เู ข้ าร่วมได้ แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา
เดนมาร์ ก ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ นอร์ เวย์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการ
ภาคพื ้นแปซิฟิกขยายพื ้นทีร่ ับผิดชอบ
โดยให้ ครอบคลุมพื ้นทีท่ งหมดของ
ั้
มหาสมุทรอินเดียไปจนถึงชายฝั่ งตะวัน
ออกของแอฟริกา รวมทังอ่
้ าวเอเดน อ่าว
โอมาน เซเชลส์ มัลดีฟส์และมอริเชียส

พ.ศ. 2519

ก�ำหนดการฝึ กประจ�ำปี ภาย
ใต้ รหัส “ฮ่องกงซาเร็กซ์” ซึง่
เป็ นการฝึ กค้ นหาและกู้ภยั
ทางอากาศร่วมกับกรมการ
บินพลเรื อนฮ่องกง

3

การผลัดเปลี่ยนอ�ำนาจที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กบั ภูมิ
เศรษฐศาสตร์ ประเด็นความมัน่ คงตามรู ป
แบบเดิมและในรู ปแบบข้ามชาติ

โ
รอยเตอร์

เนื่องจากสหรัฐฯ มีภมู ิประเทศที่เป็ นเอกลักษณ์
แต่นา่ เสียดายที่จีนไม่ได้ มีประเทศเพื่อนบ้ านที่
มีพรมแดนติดกันอย่างแคนาดาและเม็กซิโก แต่
กลับแวดล้ อมไปด้ วยประเทศที่ทรงอิทธิพลอัน
ยิ่งใหญ่อย่างรัสเซีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ เวียดนาม
อินโดนีเซียและอินเดีย ที่จะท�ำทุกวิถีทางเพื่อถ่วง
ดุลอ�ำนาจของจีนด้ วยเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์
อารยธรรม ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ซึง่
อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นความไม่สะดวกของจีนในทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ เปรี ยบเหมือนกับลูกที่เลือกพ่อแม่
ไม่ได้ ฉนั ใด ประเทศต่าง ๆ ก็เลือกเพื่อนบ้ านไม่ได้
ฉันนันแม้
้ จะอยากเลือกได้ มากเพียงใดก็ตาม ซึง่
อัฟกานิสถาน มองโกเลีย เกาหลีใต้ หรื ออินเดียต่าง
รู้ซึ ้งในเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี

ยกเลิกหน่วย
บัญชาการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการ
ทหารของสหรัฐฯ แก่
ประเทศไทย

23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2521

30 เมษายน พ.ศ. 2522

ยกเลิกกองบัญชาการป้ องกัน
สหรัฐฯ และไต้ หวัน และถอนก�ำลัง
ทหารออกจากไต้ หวันตามค�ำสัง่
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ
ตามข้ อตกลงที่ระบุในรัฐบัญญัติ
ความสัมพันธ์กบั ไต้ หวัน

ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกอง
บัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิกจัดส่งชุด
ปฏิบตั กิ ารส�ำรวจพื ้นที่ประสบภัยเข้ า
ท�ำหน้ าที่ตอบสนองเหตุการณ์พายุ
หมุนเขตร้ อนในศรี ลงั กาเป็ นครัง้ แรก

ทศวรรษที่ 1980
(พ.ศ. 2523-2532)

1 ตุลาคม
พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2524

สิงคโปร์เป็ นเจ้ าภาพจัดการฝึ กประจ�ำปี
แบบทวิภาคีภายใต้ รหัส “ไทเกอร์บาล์ม”
เพือ่ ส่งเสริมความมัน่ คงในภูมภิ าคและ
ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
ระหว่างกองทัพบกสหรัฐฯภาคพื ้นแปซิฟิก
และกองทัพสิงคโปร์

4

ลกในวันนี ้มีความซับซ้ อนเป็ นอย่างยิ่ง ภูมิรัฐศาสตร์ หรื อความ
สมดุลของอ�ำนาจทางทหารเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ เป็ นสาเหตุของ
ทุกสิง่ เพื่อให้ เข้ าใจถึงผลของการผลัดเปลี่ยนอ�ำนาจที่ก�ำลังด�ำเนิน
อยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงและด้ านการทหารจะต้ องศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ รวมทังการตั
้
ด
กันระหว่างประเด็นความมัน่ คงแบบเดิมกับประเด็นความมัน่ คงข้ ามชาติ
ในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรื อปั ญหา
เกี่ยวกับน่านน� ้ำระหว่างจีนกับเอเชียใต้ และจีนกับอินโดจีนนันเป็
้ นทัง้
เครื่ องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ และปั ญหาข้ ามชาติ นอกจากนี ้ การเติบโตของ
จีนและอินเดียยังมีสว่ นเกี่ยวข้ องในทุกปั ญหาที่ส�ำคัญในปั จจุบนั ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องพลังงาน เศรษฐกิจ ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การแพร่กระจายนิวเคลียร์ โลกไซเบอร์ และความมัน่ คงทางทะเล

ทรัพยากร ตลาดและฐาน: มหาการแข่งขัน
“ใหม่” ในรู ปแบบ “เดิม”

ม

หาการแข่งขัน “ใหม่” มีประเด็นส�ำคัญอยูท่ ี่ทรัพยากร ตลาด
และฐาน หรื อใช้ ค�ำย่อภาษาอังกฤษว่า “อาร์ เอ็มบี” ที่นา่ สนใจ
คือ “อาร์ เอ็มบี” นันยั
้ งเป็ นรหัสสกุลเงินของจีนอีกด้ วย แน่นอนว่ามันเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับความมัง่ คัง่ อ�ำนาจและความมัน่ คง หากถามว่าอะไรคือ
ปั จจัยที่น�ำไปสูก่ ารล่าอาณานิคมในเอเชีย แอฟริ กาและละตินอเมริ กา
โดยชาติมหาอ�ำนาจต่าง ๆ ในยุโรปที่ก�ำลังมีการเติบโตทางอุตสาหกรรม
ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ค�ำตอบคือ การค้ นหาทรัพยากรเพื่อกระตุ้นการ
เติบโตของอุตสาหกรรม ตลาดเพื่อรองรับสินค้ าที่ผลิตได้ และฐานเพื่อ
ปกป้องทังสองอย่
้
างที่กล่าวมา ทรัพยากร ตลาดและฐานเป็ นองค์ประกอบ
สามประการที่ไปด้ วยกันเสมอ และปั จจัยเดียวกันนี ้เองที่ขบั เคลื่อน
นโยบายต่างประเทศของจีนรวมทังอิ
้ นเดียในระดับหนึง่ ความจริ งแล้ วชาติ
มหาอ�ำนาจใหม่ตา่ งพากันเล่นเกมการเมืองโลกในรูปแบบเดิม ๆ

พ.ศ. 2525

การฝึ กประจ�ำปี ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ภายใต้ รหัส
“คอบราโกลด์” ถูกจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกที่ประเทศไทย
ปั จจุบนั มีผ้ เู ข้ าร่วมได้ แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ
กัมพูชา ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปนุ่ เนปาล
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ สหราช
อาณาจักรและเวียดนาม

พ.ศ. 2525

23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2525

พายุเฮอริ เคนไอวาพัดกระหน�่ำ
หมูเ่ กาะฮาวาย และกอง
บัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิกได้
ตอบสนองเหตุการณ์โดยเข้ า
ท�ำหน้ าที่บรรเทาภัยพิบตั ิ

การฝึ กการแก้ ปัญหาในทีบ่ งั คับการประจ�ำปี แบบทวิภาคีภาย
ใต้ รหัส “ยามา ซากุระ” เริ่มต้ นขึ ้นในญี่ปนุ่ การฝึ กนี ้เป็ นการ
จ�ำลองการปฏิบตั กิ ารทางทหารของญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ ทีจ่ ำ� เป็ น
ต่อการป้ องกันประเทศญี่ปนุ่ และในขณะเดียวกันก็ชว่ ยเสริม
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหรัฐฯ และกองก�ำลัง
ป้ องกันตนเองภาคพื ้นดินแห่งประเทศญี่ปนุ่ ให้ แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ ้น

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526

จัดตังหน่
้ วยบัญชาการการปฏิบตั กิ ารพิเศษ
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกขึ ้นเพื่อให้ เป็ นหน่วย
บัญชาการร่วมรอง เพื่อสนับสนุนแผน
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงภาคพื ้นของผู้
บัญชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

3 ตุลาคม พ.ศ. 2526

กองบัญชาการภาคพื ้นแปซิฟิกเปลี่ยนชื่อ
เป็ นกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิก และมีการขยายพื ้นที่รับผิด
ชอบโดยรวมถึงเกาะหมูเ่ กาะอะลูเชียน
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย มาดากัสการ์ และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2529

ญี่ปนเริ
ุ่ ่ มเป็ นเจ้ าภาพ
จัดการฝึ กแบบปี เว้ นปี
ภายใต้ รหัส “คีน โซร์ ด”
และ “คีน เอดจ์”
APD FORUM

21

รถไฟหัวกระสุ นความเร็วสู งแล่ นออก
จากสถานีในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

27 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2530

เรื อยูเอสเอ็นเอสเมอร์ ซี
แห่งกองทัพเรื อสหรัฐฯ
ได้ ปฏิบตั ภิ ารกิจครัง้ แรก
ในการสนับสนุนการฝึ ก
ในฟิ ลปิ ปิ นส์

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

มีการจัดตังกองก�
้
ำลังเฉพาะกิจร่วม – 5 (เจทีเอฟ5) ขึ ้นที่เมืองอลาเมดา รัฐแคลิฟอร์ เนีย โดยท�ำงาน
ขึ ้นตรงกับผู้บญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ภารกิจของเจทีเอฟ5 คือการค้ นหาและเฝ้ าระวังการลักลอบขนยาเสพ
ติดจากพื ้นที่แปซิฟิกตะวันออกไปยังสหรัฐฯ

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

22

เรือพยาบาลของกองบัญชาการการล�ำเลียง
ทางทหารเข้ าปฏิบัตภิ ารกิจบรรเทาพิบัตหิ ลัง
เหตุการณ์ พายุไต้ ฝุ่นไห่ เยีย่ นในฟิ ลิปปิ นส์ เมือ่
เดือAPD
นพฤศจิ
กายน พ.ศ. 2556
FORUM

คณะเสนาธิการทหารร่วมก�ำหนด
ความรับผิดชอบใหม่โดยมอบ
หมายให้ กองบัญชาการกลาง
สหรัฐฯ รับผิดชอบพื ้นที่อา่ วโอมาน
และอ่าวเอเดนแทนกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ทศวรรษที่ 1990
(พ.ศ. 2533-2542)

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

เอเอฟพี / เก็ตตีอ้ มิ เมจ

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

จัดตังกองบั
้
ญชาการอลาสก้ าเพื่อให้
เป็ นหน่วยบัญชาการร่วมรองของกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้น
แปซิฟิก โดยรับผิดชอบการสนับสนุนการ
บินเพื่อป้ องกันภัยทางบก ทางทะเลและ
ในพื ้นที่ที่ไม่ใช่ทางอากาศในอลาสก้ า

ทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542)
สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริ กาเริ่ มการฝึ กภายใต้
รหัส “คอมมานโดสลิง” ซึง่ เป็ นการทดสอบความ
สามารถในการระดมพลและการเคลื่อนก�ำลัง
ของสหรัฐฯ ในระยะไกล และความสามารถใน
การปฏิบตั กิ ารร่วมกันกับกองทัพอากาศสิงคโปร์

พ.ศ. 2534

ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นเจ้ าภาพจัดการฝึ กการแก้
ปั ญหาในที่บงั คับการและการฝึ กภาคสนาม
ภายใต้ รหัส “บาลิกาตัน” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการวางแผนการร่วมกัน การ
พร้ อมรบและความสามารถในการปฏิบตั ิ
การร่วมกันของฟิ ลปิ ปิ นส์และสหรัฐฯ

5ก

การครองโลกโดยชาติมหาอ�ำนาจเดียวนั้นหมดสมัยแล้ว

6

ารแผ่อิทธิพลในระดับโลกโดยประเทศที่มี
อ�ำนาจเพียงประเทศเดียวเป็ นเรื่ องในอดีต
รูปแบบของอ�ำนาจที่ประเทศใดประเทศหนึง่ มีสำ� คัญ
กว่าความทรงอิทธิพลของประเทศนัน้ ๆ การได้ มาซึง่
“พลังอ�ำนาจแห่งชาติที่ครอบคลุม” เพียงอย่างเดียว
ไม่ท�ำให้ จีนกลายเป็ นอภิมหาอ�ำนาจในระดับโลก
ประเทศที่ทรงอ�ำนาจกลายเป็ นประเทศมหาอ�ำนาจได้
ด้ วยการสนับสนุนของประเทศอ�ำนาจปานกลางและ
ประเทศด้ อยอ�ำนาจ การสนับสนุนหรื อไม่สนับสนุน
นันมี
้ ผลอย่างยิ่งต่อการเป็ นมหาอ�ำนาจหรื อเป็ นผู้
พ่ายแพ้ ประเทศใดประเทศหนึง่ จะเป็ นผู้น�ำไม่ได้ หรื อ

เป็ นมหาอ�ำนาจไม่ได้ หากไม่มีผ้ สู นับสนุน ด้ วยเหตุ
นี ้ประเทศอ�ำนาจปานกลางจึงถูกเรี ยกว่า “ประเทศ
ที่มีบทบาทส�ำคัญ” หรื อ “ประเทศสมรภูมิชิงชัย” ใน
ช่วงสงครามเย็น ทังจี
้ นและอียิปต์ตา่ งเป็ นประเทศ
อ�ำนาจปานกลางและเป็ นประเทศสมรภูมิชิงชัย เมื่อ
จีนและอียิปต์เปลี่ยนจากการสนับสนุนสหภาพโซเวียต
ไปสนับสนุนสหรัฐฯ แทน สองประเทศนี ้ก็กลายเป็ น
ผู้มีบทบาทส�ำคัญในสมดุลอ�ำนาจแห่งเอเชียและ
ตะวันออกกลางตามล�ำดับ ส่งผลให้ สหภาพโซเวียต
กลายเป็ นผู้เสียเปรี ยบและผลที่ตามมาคือสิง่ ที่เราทราบ
กันดีอยูแ่ ล้ ว

ความส�ำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์: เซอร์แม็กคินเดอร์มีความ
ส�ำคัญเท่ากับ พล.ร.อ.มาฮาน

จุ

ดศูนย์ดลุ ย์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เปลี่ยนไปยังแผ่นดิน
ซึง่ มีผลส�ำคัญต่อผู้มีก�ำลังอ�ำนาจทางทะเล เพื่อให้
เข้ าใจถึงการแข่งขันของมหาอ�ำนาจในศตวรรษที่ 21
ก็ต้องมองย้ อนกลับไปศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ ที่
เขียนไว้ โดยนักวิชาการอย่าง เซอร์ ฮัลฟอร์ ด แม็ก
คินเดอร์ นักภูมิศาสตร์ และ พล.ร.อ.อัลเฟรด เทเยอร์ มา
ฮาน นักภูมิยทุ ธศาสตร์ โดย พล.ร.อ.มาฮาน ได้ ให้ แนวคิด
ไว้ วา่ ก�ำลังอ�ำนาจทางทะเลเป็ นหัวใจส�ำคัญของนโยบาย
ต่างประเทศ ส่วนเซอร์ แม็กคินเดอร์ ได้ วางทฤษฏีเอาไว้ วา่ ผู้ที่
ควบคุมพื ้นที่ที่มีบทบาทส�ำคัญซึง่ เขาเรี ยกว่า ดินแดนที่เป็ น
หัวใจจะเป็ นผู้ควบคุมโลกในที่สดุ
ในช่วงสงครามเย็น การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมากเกิด
ขึ ้นในเครื อข่ายพันธมิตรสหรัฐฯ จากศูนย์ใหญ่สศู่ นู ย์ยอ่ ยใน
ทะเลเอเชียแปซิฟิก หลังสงครามเย็นสถานการณ์กลับเป็ นตรง
กันข้ าม ก�ำลังอ�ำนาจทางแผ่นดินในจีน อินเดียและภาคพื ้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ อยูน่ อกเครื อข่ายพันธมิตรแปซิฟิก

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

29 เมษายน พ.ศ. 2534

พายุหมุนเขตร้ อนมาเรี ยนพัด
กระหน�่ำบังกลาเทศท�ำให้ เกิดน� ้ำ
ท่วมครัง้ ใหญ่ กองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกด�ำเนิน “การ
ปฏิบตั กิ ารซีแองเจิล” เพื่อให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

มีการจัดตังกองก�
้
ำลังนาวิกโยธินภาคพื ้นแปซิฟิกขึ ้นที่
ค่ายสมิธเพื่อให้ เป็ นหน่วยของนาวิกโยธินที่ปฏิบตั หิ น้ าที่
ภายใต้ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ผู้
บัญชาการกองก�ำลังนาวิกโยธินภาคพื ้นแปซิฟิกดูแลรับ
ผิดชอบการปฏิบตั ิการของกองก�ำลังผสมนาวิกโยธิน
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก

12 มิถุนายน พ.ศ. 2534
ประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ อพยพออกจากบ้ านเรือน
ของตนหลังจากทีภ่ ูเขาไฟปิ นาตูโบระเบิดใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534

ของสหรัฐฯ ได้ เติบโตขึ ้นในเชิงเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับอังกฤษ
และรัสเซียในอดีต ปั จจุบนั จีนก�ำลังใช้ เทคโนโลยีการขนส่งที่
ทันสมัย ทางรถไฟความเร็วสูง ทางด่วนและเครื อข่ายท่อส่ง
ก๊ าซเพื่อก�ำหนดภูมิทศั น์ใหม่และเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์
ของยูเรเชีย จีนใช้ งบประมาณเป็ นพัน ๆ ล้ านในการสร้ าง
ระบบศูนย์ใหญ่และศูนย์ยอ่ ยทางเศรษฐกิจในภาคพื ้นเอเชีย
ผ่านทางท่อส่งก๊ าซ ทางหลวงและเครื อข่ายทางรถไฟที่เชื่อม
ต่อจีนกับเอเชียกลาง เอชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
ศูนย์ยอ่ ยเหล่านี ้ซึง่ เป็ นเส้ นเลือดหล่อเลี ้ยงส�ำคัญจะเป็ น
เส้ นทางน�ำเข้ าวัตถุดบิ และทรัพยากรพลังงาน และเป็ นเส้ น
ทางส่งออกสินค้ าที่ผลิตในจีนไปยังภูมิภาคเหล่านันและ
้
ภูมิภาคอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยูโรเชียไม่ได้ รับความสนใจเท่าที่
ควรเพราะอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลทางทะเลของแองโกลอเมริ กนั มา
นานถึงสามศตวรรษ ท�ำให้ บรรดาผู้ก�ำหนดนโยบายเกิดการ
“มองเห็นพื ้นที่ไม่ชดั ” ในระดับหนึง่

เกิดเหตุการณ์ภเู ขาไฟปิ นาตูโบ
ระเบิดในฟิ ลปิ ปิ นส์ท�ำให้ ต้องเคลื่อน
ย้ ายหน่วยต่าง ๆ ของกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ซึง่
เป็ นส่วนหนึง่ ของ “การปฏิบตั กิ าร
ไฟรี ย์ วีจิล”

1 ตุลาคม พ.ศ. 2537

4 กันยายน พ.ศ. 2538

มีการจัดตังศู
้ นย์ความมัน่ คงศึกษา
เอเชียแปซิฟิก (เอพีซีเอสเอส) เพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่ง
ระหว่างกองทัพและผู้แทนทาง
พลเรื อนในอินโดเอเชียแปซิฟิก

กองก�ำลังเฉพาะกิจร่วม – 5 เปลี่ยนชื่อเป็ นกอง
ก�ำลังเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานในภาค
พื ้นตะวันตก กองก�ำลังเฉพาะกิจร่วมที่คงอยูม่ า
ยาวนานนี ้จัดตังขึ
้ ้นเพื่อหยุดยังการค้
้
ายาเสพ
ติดที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องจากเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

23 ตุลาคม พ.ศ. 2538

ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม
ก�ำหนดความรับผิดชอบใหม่โดยมอบ
หมายให้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ รับ
ผิดชอบพื ้นทีท่ ะเลอาหรับและบางส่วน
ของมหาสมุทรอินเดียแทนกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
APD FORUM

23

7

เทคโนโลยีเป็ นตัวปรับสมดุลอ�ำนาจที่ดีเยีย่ ม (อินเทอร์เน็ต
ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหิ นดินดาน การพิมพ์ 3 มิติ/การผลิต)

เ

ทคโนโลยีเป็ นเรื่ องที่คาดเดาได้ ยากและเป็ นตัวพลิกโฉม
สถานการณ์ ไม่มีใครสามารถล่วงรู้วา่ ในปี พ.ศ. 2533
อินเทอร์ เน็ตจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เทคโนโลยีสร้ างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ทังในยามสงครามและยามสงบ
้
เทคโนโลยีเป็ นตัวก�ำหนดล�ำดับชันของความสั
้
มพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ตัวอย่างเช่น การผลิตในรูปแบบใหม่ที่ขึ ้นอยูก่ บั การ
พิมพ์ 3 มิติ อาจเป็ นตัวพลิกโฉมสถานการณ์ แล้ วมันจะมีผล
อย่างไรต่อ “การผลิตในจีน” การแพร่กระจายเทคโนโลยีในโลก
ปั จจุบนั เป็ นไปอย่างรวดเร็วและฉับพลันซึง่ แตกต่างจากในอดีต
นอกจากนี ้ ธรณีวิทยา (ความมัน่ คงด้ านพลังงาน) และ
ภูมิรัฐศาสตร์ (ความมัน่ คงแห่งชาติ) ยังมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างใกล้ ชิด ในอดีตการจัดระเบียบระหว่างประเทศทังหมด
้
จะขึ ้นอยูก่ บั แหล่งพลังงาน เราเปลี่ยนจากยุคแล่นเรื อใบไปเป็ น
ยุคถ่านหินและไอน� ้ำ ถ่านหินและไอน� ้ำเคยเป็ นรากฐานของ
สันติภาพอันเกิดจากอ�ำนาจของอังกฤษ เมื่ออังกฤษไม่มีไอน� ้ำ
อีกต่อไป ก็มาถึงยุคสันติภาพอันเกิดจากอ�ำนาจของอเมริ กา
โดยอาศัยน� ้ำมัน ก๊ าซและพลังงานนิวเคลียร์ จีนได้ ลงทุนอย่าง

สตรีผู้หนึ่งก�ำลัง
ชื่นชมปื นพกทีท่ ำ�
จากเครื่องพิมพ์
3 มิติ ในงาน
นิทรรศการ
ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ใน
กรุงลอนดอน
เมือ่ เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556
เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

15 กันยายน พ.ศ. 2539 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

ทศวรรษที่ 2000
(พ.ศ. 2543-2552)

มีการจัดตังกองก�
้
ำลังเฉพาะกิจ
ร่วมแปซิฟิก แฮเวนขึ ้นที่ฐานทัพ
อากาศแอนเดอร์ สนั บนเกาะกวม
เพื่อช่วยเหลือให้ ชาวเคิร์ดกว่า
6,500 คนจากอิรักให้ ตงรกราก
ั้
ได้ ใหม่

24

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มอบหมายให้ กองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก รับผิดชอบพื ้นที่แอนตาร์ กติกา และ
ก�ำหนดให้ กองบัญชาการนี ้สนับสนุนกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นยุโรปในการดูแลพื ้นที่ตะวันออกไกลของ
รัสเซีย และเริ่ มสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารดีพฟรี ซซึง่ เป็ นภารกิจ
ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ แห่งชาติสหรัฐอเมริ กา

1 มกราคม พ.ศ. 2544

ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการจัดการภัยพิบตั แิ ละการช่วย
เหลือด้ านมนุษยธรรม กลายเป็ นหน่วยที่ท�ำงานขึ ้นตรงกับ
กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ศูนย์นี ้ถูกจัด
ตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยสภาคองเกรสแห่งสหรัฐฯ มีหน้ า
ที่ประสานงานการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม/การ
บรรเทาพิบตั กิ ่อนที่วิกฤตการณ์จะเกิดขึ ้น

APD FORUM

หนักในแหล่งพลังงานทางเลือกที่จะน�ำพาไปสูย่ คุ สันติภาพอัน
เกิดจากอ�ำนาจของจีน
พอจีนและส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของโลกมองว่าอเมริ กาเป็ น
ประเทศมหาอ�ำนาจที่ก�ำลังถดถอย สหรัฐฯ ก็ค้นพบวิธีพงึ่ พา
ตนเองทางด้ านพลังงานและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
ในการผลิตครัง้ ส�ำคัญ การพัฒนาชันหิ
้ นดินดานจะช่วยให้
สหรัฐฯ กลับคืนสูส่ ถานะเดิมและยืดเวลาในการขยายอิทธิพล
ออกไปอีก ซึง่ ตีความตามแนวคิดของ พล.ร.อ.มาฮานได้ วา่ “ผู้
ใดก็ตามที่มีข้อได้ เปรี ยบทางเทคโนโลยี ผู้นนจะครองโลก
ั้
ใน
ศตวรรษที่ 21 ชะตากรรมของโลกจะไม่ได้ ถกู ตัดสินในสนามรบ
แต่จะถูกตัดสินด้ วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”
ความมืดมัวหมดหวังในเรื่ องพลังงานเมื่อห้ าปี ที่แล้ วที่มีมา
ก่อนหน้ าการล่มสลายทางการเงินโลกในปี พ.ศ. 2551 เปิ ด
ทางให้ กบั การพัฒนาทางด้ านพลังงานอย่างรวดเร็วห้ าปี หลัง
จากนัน้ การพัฒนาทางด้ านพลังงานในสหรัฐฯ แคนาดาและ
ออสเตรเลียซึง่ หากใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้ วจะมีศกั ยภาพ
ในการเปลี่ยนพลวัตทางอ�ำนาจในหมูช่ าติมหาอ�ำนาจ ฟื น้ ฟู
ความเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐฯ และก�ำหนดความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างผู้ผลิตดังเดิ
้ มและผู้บริ โภค และอาจท�ำให้ ผ้ ชู นะในอดีต
กลายเป็ นผู้แพ้ ในอนาคต ครัน้ เมื่อตะวันออกกลาง “เดิม” มุง่
หน้ าไปยังตะวันออกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้ านพลังงาน
กับจีนและอินเดีย ตะวันออกกลาง “ใหม่” (แคนาดาและ
สหรัฐอเมริ กา) ควรจะมองไปยังตะวันตกเพื่อขายน� ้ำมันดิบ
และก๊ าซที่ก�ำลังขาดแคลนให้ แก่ประเทศเศรษฐกิจที่กระหาย
พลังงานอย่างญี่ปนุ่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ขุมน� ้ำมันและก๊ าซจะช่วยยกระดับอิทธิพล
ทางการทูตของอเมริ กาผ่านทางผู้บริ โภคและผู้ผลิต ตลาด
น� ้ำมันโลกซึง่ รวมถึงสหรัฐอเมริ กาและแคนาดาจะมีความหลาก
หลายมากขึ ้น ราคาน� ้ำมันคงตัวมากขึ ้น และลดการพึง่ พาที่
มากเกินควรของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผู้สง่ ออกน� ้ำมันที่ผนั ผวน เช่น
องค์การประเทศผู้สง่ น� ้ำมันเป็ นสินค้ าออกและเผด็จการรัสเซีย

29 ตุลาคม พ.ศ. 2545

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อต�ำแหน่งจากผู้บญ
ั ชาการสูงสุด
แห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
เป็ นผู้บญ
ั ชาการแห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิก โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
ก�ำหนดว่าต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการสูงสุดจะหมายถึง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพียงผู้เดียวเท่านัน้

1 ตุลาคม พ.ศ. 2545

มีการจัดตังกองบั
้
ญชาการภาคเหนือของ
สหรัฐฯ เพื่อด�ำเนินการป้ องกันดินแดนมาตุภมู ิ
ในอเมริ กาเหนือรวมทังอลาสก้
้
า โดยกอง
ก�ำลังที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กบั
กองบัญชาการอลาสก้ ายังคงอยูภ่ ายใต้ กอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ ร่วมลงนามใน
“ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิของ
ภาคีในทะเลจีนใต้ ”

14 เมษายน
พ.ศ. 2547

ก�ำหนดให้ ศนู ย์บญ
ั ชาการนิ
มิตซ์-แม็คอาเธอร์ เป็ นศูนย์
บัญชาการใหม่ของกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิกอย่างเป็ นทางการ

27 สิ งหาคม พ.ศ. 2546

การเจรจาหกฝ่ ายเริ่ มต้ นขึ ้นที่กรุงปั กกิ่ง
ประเทศจีน เพื่อตอบสนองต่อการถอนตัวออก
จากสนธิสญ
ั ญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือ การเจรจาหกฝ่ ายมีผ้ เู ข้ าร่วม
ได้ แก่ ญี่ปนุ่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหรัฐฯ รัสเซียและเกาหลีเหนือ

เส้ นขอบฟ้ายามพลบค�ำ่ ทิวทัศน์ ของ
กรุงโซล ประเทศประเทศเกาหลีใต้
เนื่องจากต้ นทุนของพลังงานสะอาด
เพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ ทุกปี ประเทศต่ าง ๆ
จึงก�ำลังพัฒนาแหล่ งเชื้อเพลิงทีจ่ ะ
ช่ วยพลิกโฉมสถานการณ์ ได้

อ

อนาคตของภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชีย

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

พ.ศ. 2548

ก�ำหนดการฝึ กภายใต้ รหัส “ตาลิสมัน เซเบอร์ ” เพื่อ
ฝึ กกองก�ำลังออสเตรเลียและสหรัฐฯ ในเรื่ องการ
วางแผนและการปฏิบตั ิการของกองก�ำลังผสม
เฉพาะกิจ การฝึ กดังกล่าวที่จดั ขึ ้นทุก ๆ สองปี
เป็ นการรวมเอาการฝึ ก “แทนเด็ม ทรัสต์” “คิงฟิ ช
เชอร์ ” และ “คร็อกโคไดล์” เข้ าไว้ ด้วยกัน

26 ธันวาคม พ.ศ. 2547

1 มีนาคม พ.ศ. 2548

มีการก�ำหนดความรับผิดชอบ
ใหม่โดยมอบหมายให้ กอง
บัญชาการกลางสหรัฐฯ ดูแลรับ
ผิดชอบพื ้นที่เซเชลส์แทนกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิก

หมายความว่า แต่ละประเทศจะสร้ างความร่วมมือแบบเฉพาะกิจที่มี
ความยืดหยุน่ กับประเทศอื่น ๆ ที่ผลประโยชน์สอดคล้ องกัน ระดมก�ำลัง
และสนับสนุนประเทศใดประเทศหนึง่ เพื่อต่อต้ านประเทศอื่น ๆ ในกรณี
ที่ผลประโยชน์ขดั แย้ งกัน และป้องกันไม่ให้ ประเทศอื่นร่วมมือกันเพื่อ
ต่อต้ านตนเองเมื่อต้ องมีการแข่งขันกัน ตลอดจนรวมตัวและสมรู้ร่วมคิด
กันเมื่อเห็นพ้ องในวัตถุประสงค์เดียวกัน ความร่วมมือหรื อการเลือกเป็ น
พันธมิตรในเรื่ องผลประโยชน์ระดับพหุภาคีที่เป็ นประเด็นข้ ามชาติและ
การแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างจีนกับประเทศที่ทรงอิทธิพลอื่น ๆ จะ
้ ยวที่มี
ยังคงเป็ นภาวะที่แฝงอยูอ่ ย่างต่อเนื่องในยุคของมหาอ�ำนาจขัวเดี
ความอ่อนแอทังในระดั
้
บโลกและระดับภูมิภาค สันติภาพและเสถียรภาพ
จะเกิดขึ ้นได้ หากประเทศมหาอ�ำนาจต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อให้ เกิดระบบ
หลายขัวอ�
้ ำนาจในเอเชียที่ประกอบไปด้ วยสถาบันระดับพหุภาคีที่
ครอบคลุมรวมทังกลไกในการระงั
้
บข้ อพิพาทต่าง ๆ
ไม่มีอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในชีวิตและการเมืองทังในระดั
้
บประเทศ
หรื อระดับนานาชาติ ประวัตศิ าสตร์ ของสหภาพโซเวียตและญี่ปนุ่ แสดง
ให้ เห็นว่าไม่มีอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เกี่ยวกับความเจริ ญและความเสื่อม
ของประเทศมหาอ�ำนาจ นโยบายต่างประเทศไม่ได้ หมายถึงการค�ำนวณ
ต้ นทุนและผลประโยชน์หรื อค�ำนวณข้ อดีและข้ อเสียเพียงอย่างเดียวซึง่
ขัดแย้ งกับที่ต�ำราความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุไว้ แต่เป็ นการผสม
ผสานกันระหว่างความหลงใหล อ�ำนาจ ผลก�ำไร ความภาคภูมิใจและ
อคติ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ท�ำให้ การท�ำนายอนาคตเป็ นเรื่ องที่ยากยิ่ง o
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ำ�นาจในระบบระหว่างประเทศมักจะสัมพันธ์กนั และผลัดเปลี่ยน
โดยตลอด ความเจริ ญและความเสื่อมของประเทศต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่เกิดจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สม�่ำเสมอ สงคราม ความ
ไม่เป็ นระเบียบ ภายในประเทศและการแผ่อํานาจที่เกินตัวของจักรวรรดิ
บางประเทศเติบโตเร็ วกว่าประเทศอื่น ๆ อันเนื่องมาจากนโยบายและ
สถาบันในประเทศ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและความสามารถ
ทางการเมืองของผู้น�ำในการระดมทรัพยากรของชาติที่ท�ำให้ ประเทศ
เหล่านันได้
้ เปรี ยบประเทศอื่น ๆ ในช่วงสามทศวรรษที่ผา่ นมา จีนได้
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่ในการวางแผน และการระดม
ทรัพยากรของชาติเพื่อด�ำเนินกลยุทธ์ที่มงุ่ เน้ นเป้าหมายในเวลาอันเหมาะ
สมทางด้ านเศรษฐกิจ การทูตและการทหาร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ช่วยกระตุ้นความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ในทางภูมิรัฐศาสตร์ และย่อม
น�ำไปสูก่ ารขยายตัวทางทหารเพื่อปกป้องการเข้ าถึงทรัพยากร ตลาด
และฐานในต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การมุง่ เน้ น
การแข่งขันและการขยายตัวทางทะเล ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ สถาบัน
เส้ นทางการขนส่ง ทางรถไฟความเร็วสูง ทางด่วนและเครื อข่ายท่อส่ง
ก๊ าซก�ำลังก�ำลังจะท�ำให้ ภมู ิรัฐศาสตร์ ของยูเรเซียและพื ้นที่อื่น ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง
ลักษณะของภูมริ ัฐศาสตร์ ของอินโดเอเชียแปซิฟิกในอนาคตจะถูก
ก�ำหนดจากการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ญี่ปนและ
ุ่
รัสเซีย ความไม่สมดุลทางอ�ำนาจระหว่างประเทศทีท่ รงอิทธิพลต่าง ๆ นัน้

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจดู ขึ ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซียในมหาสมุทรอินเดีย คลื่นสึนามิที่เป็ นผลพวงจากแผ่นดินไหวส่งผลกระทบต่อแนวชายฝั่ ง
ทัว่ ทังภู
้ มิภาคท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตกว่า 300,000 ราย กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกได้ จดั
ส่งกองก�ำลังบรรเทาทุกข์เข้ าไปในพื ้นที่สองวันหลังจากนันอั
้ นเป็ นส่วนหนึง่ ของ “การปฏิบตั กิ ารช่วย
เหลือร่วม” โดยให้ ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบตั อิ ย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2548 และจัดส่งสิง่ ของบรรเทาทุกข์ปริ มาณกว่า 2.8 ล้ านตัน รวมทังช่
้ วยเหลือผู้คนกว่า 70,000 คน

1 มกราคม พ.ศ. 2549

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารข่าวกรองร่วมบรรลุขีดความ
สามารถในการปฏิบตั กิ ารขันต้
้ นในการจัด
เตรี ยมข้ อมูลข่าวกรองแบบบูรณาการที่มงุ่
เน้ นการปฏิบตั กิ ารเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บญ
ั ชาการแห่งกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ชุ ดปฏิบัตกิ ารบรรเทาทุกข์ ของกอง
ทัพมาเลเซีย จัดส่ งเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ ให้
แก่ ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่ นดิน
ไหวในปากีสถานเมือ่ เดือนตุลาคมปี
พ.ศ. 2548

8 ตุลาคม พ.ศ. 2548

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกเริ่ม “การปฏิบตั กิ ารไลฟ์ ไลน์” เพือ่
ตอบสนองเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจดู ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ปากีสถาน แม้ ปากีสถานและอัฟกานิสถานจะเป็ นกลายเป็ นพื ้นทีร่ ับผิดชอบของกอง
บัญชาการกลางสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2526 แต่กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้น
แปซิฟิกก็ให้ ความช่วยเหลือในการเคลือ่ นย้ ายประชาชนประมาณ 1,900 คนไปยัง
พื ้นทีร่ ักษาพยาบาล ดูแลรักษาผู้ป่วย 14,000 คนและฟื น้ ฟูโครงสร้ างพื ้นฐานทีส่ ำ� คัญ
APD FORUM

25

ก�ำลังอ�ำนาจทางบก
การรับประกันความมัน่ คง
และเสถียรภาพ
ในอินโดเอเชียแปซิฟิก

พล.อ.กอร์ ดอน อาร์ . ซัลลิแวน (เกษี ยณอายุ
ราชการ) กองทัพบกสหรัฐฯ
ภาพโดย รอยเตอร์

ชุ ดปฏิบัตกิ ารกองทัพบกแห่ งสาธารณรัฐเกาหลี
ขับยานเกราะในระหว่ างการฝึ กโฟล อีเกิล ซึ่ง
เป็ นการฝึ กร่ วมประจ�ำปี กับกองทัพสหรัฐฯ ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ทีเ่ มืองโพชอน
30 กันยายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
การเจรจาหกฝ่ าย รอบที่หก
ประสบความล้ มเหลวใน
การบรรลุฉนั ทามติเรื่ องการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ
นิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549
มีการก�ำหนดความรับผิดชอบ
ใหม่โดยมอบหมายให้ กอง
บัญชาการภาคเหนือของสหรัฐฯ
ดูแลรับผิดชอบพื ้นที่หมูเ่ กาะอะลู
เชียน แทนกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
26

APD FORUM

เกาหลีเหนือท�ำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
ใต้ ดินครัง้ แรก องค์การสหประชาชาติจงึ ผ่าน
มติคณะมนตรี ความมัน่ คงเลขที่ 1718 เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยก�ำหนด
ให้ เกาหลีเหนือยกเลิกการทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์ และกลับสูก่ ารเจรจาหกฝ่ าย

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกเริ่ ม
“การปฏิบตั ิการโฮป รี นวู ลั ” หลังจากที่ฝนตกหนัก
ท�ำให้ เกิดดินถล่มหมูบ่ ้ านบนเกาะเลย์เต ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ กองก�ำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ ออกจาก
การฝึ กบาลิกาตันเพื่อไปให้ การสนับสนุนชุดปฏิบตั ิ
การค้ นหาและกู้ภยั ของฟิ ลปิ ปิ นส์

พายุไซโคลนทีม่ คี วามรุนแรงระดับ 5 พัดกระหน�ำ่ บังกลาเทศส่ง
ผลกระทบต่อผู้คนกว่า 3 ล้ านคน กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิกเข้ าตอบสนองเหตุการณ์ภายใต้ “การปฏิบตั ิ
การซีแองเจิลสอง” โดยจัดส่งน� ้ำจืดกว่า 53,000 ลิตร สิง่ ของ
บรรเทาทุกข์ 112,000 กิโลกรัม และให้ การรักษาพยาบาล
ทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนกว่า 4,000 คน

พ.ศ. 2551

สาธารณรัฐเกาหลีเป็ นเจ้ าภาพจัดการ
ฝึ กทางอากาศทุก ๆ สองปี ภายใต้ รหัส
“แม็กซ์ ธันเดอร์” ทีม่ งุ่ เน้ นการเพิม่
ระดับความสามารถในการปฏิบตั กิ าร
ร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศเกาหลี
และกองทัพอากาศสหรัฐฯ

เรือยูเอสเอสเลก อีรี ของกองทัพ
เรือสหรัฐฯ ปล่อยขีปนาวุธสแตน
ดาร์ ทแบบเอสเอ็ม 3 เพือ่ ท�ำลาย
เป้ าหมายเคลือ่ นทีเ่ หนือมหาสมุทร
แปซิฟิกในปี พ.ศ. 2551

เมื่อสงครามเวียดนามสิ ้นสุดลงในปี พ.ศ.
2518 กองทัพบกสหรัฐฯ แสดงท่าทีที่ชดั เจน
ว่าจะถอนก�ำลังออกจากภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก กองก�ำลังต่าง ๆ ถอนตัวออกจาก
เวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลี กองพล
น้ อยทหารราบอลาสก้ าถูกยุบ กองทัพบกที่ 8
ประจ�ำเกาหลีและกองทัพบกสหรัฐฯ ประจ�ำ
ุ่
นกองบัญชาการหลักที่ไม่สงั กัด
ญี่ปนกลายเป็
หน่วยใดและท�ำงานขึ ้นตรงกับศูนย์บญ
ั ชาการ
กองทัพบกที่เพนตากอน ซึง่ ถือเป็ นการยกเลิก
กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
ความจริ งแล้ ว สถานการณ์กลับไม่เป็ นดัง
นัน้ กองทัพบกสหรัฐฯ ยังไม่เคยถอนก�ำลังออก

ไปจนหมดสิ ้นจากเอเชียและแปซิฟิก เนื่องจาก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในโลก เช่น สงคราม
เย็น และความไม่สงบในเกาหลีเหนือที่คงอยู่
อย่างต่อเนื่องท�ำให้ การถอนก�ำลังออกจาก
ภูมิภาคมีความล่าช้ า จนในที่สดุ การถอนทหาร
ออกไปอย่างสิ ้นเชิงของสหรัฐฯ ก็หยุดชะงักลง
เมื่อมองไปข้ างหน้ าอีก 40 ปี มีเหตุผลสมควร
ทุกประการที่จะเชื่อว่า ขนาดของฐานทัพที่เป็ น
ทางของสหรัฐฯ ในภูมิภาคจะยังคงมีขนาด
เล็ก กองทัพบกจะยังคงมีสว่ นร่วมมากมายใน
ภารกิจด้ านมนุษยธรรมและภารกิจการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ กับประเทศพันธมิตรและประเทศ
ที่ให้ ความร่วมมือที่เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นเรื่ อย ๆ รวม

ทังท�
้ ำการจัดการฝึ กร่วมและการฝึ กอื่น ๆ ที่มงุ่
เน้ นการเสริ มสร้ างความร่วมมือ
กลุม่ ประเทศที่มีความมัน่ คงทางการเมือง
มากที่สดุ ของโลกบางประเทศจะเป็ นเสาหลัก
ของภูมิภาค ประเทศเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะเป็ น
สมาชิกองค์กรแบบพหุภาคีซงึ่ จะท�ำให้ เกิด
เสถียรภาพมากขึ ้นไปอีก แต่กระนันก็
้ จะยัง
มีบางส่วนของพื ้นที่ที่ขาดเสถียรภาพอย่าง
รุนแรง เช่น เกาหลีเหนือที่ขึ ้นชื่อในเรื่ องความ
แปรปรวน พื ้นที่ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ
รุนแรง ในอินเดีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย
และฟิ ลปิ ปิ นส์ และการปรากฎตัวของกลุม่
หัวรุนแรงข้ ามชาติ การก่อรัฐประหารใน

ทหารนายหนึ่งจากกองทัพบก
สหรัฐฯ ตรวจดูปืนใหญ่ ฮาวอิต
เซอร์ แบบลากจูงขนาด 105 มม.
ในระหว่ างการฝึ กโฟล อีเกิล
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เหตุการณ์พายุไซโคลนทีม่ คี วามรุนแรงระดับ 4 เกิดขึนทางตอนใต้
้
ของของพม่า ในวันที่ 12 พฤษภาคม พม่ายอมให้
อากาศยาน ซี-130 บินจากประเทศไทยไปยังพม่าได้ ทกุ วัน เพือ่ ด�ำเนินภารกิจบรรเทาทุกข์ ผู้บญ
ั ชาการแห่งกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกและเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับสูงอืน่ ๆ ได้ เดินทางไปกับเทีย่ วบินแรกเพือ่ ส่งมอบให้ ความช่วยเหลือและ
เจรจาให้ พม่ารับความช่วยเหลือเพิม่ เติมจากเรือของกองทัพเรือสหรัฐฯ ทีจ่ อดรออยูน่ อกชายฝั่ ง ฯ แม้ วา่ กองบัญชาการฯ จะ
ล�ำเลียงสิง่ ของบรรเทาทุกข์จากประเทศไทยเข้ ามากว่า 1.45 ล้ านเมตริกตัน แต่รัฐบาลพม่าปฏิเสธทีจ่ ะรับการช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมเพิม่ เติมจากหน่วยลาดตระเวนและโจมตีทปี่ ฏิบตั กิ ารนอกประเทศทีม่ าพร้ อมกับเรือยูเอสเอส เอสเซกส์

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เรือยูเอสเอสเลก อีรี ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ ปล่อยขีปนาวุธเอสเอ็ม 3 ขึ ้นไปยิงท�ำลาย
ดาวเทียมหมดสภาพของสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นการสิ ้นสุด “การปฏิบตั กิ ารเบิร์น ฟรอสต์” อย่างส�ำเร็จ
ลุลว่ ง ด้ วยการท�ำงานอย่างใกล้ ชดิ กับกองบัญชาการทางยุทธศาสตร์สหรัฐฯ องค์การป้ องกัน
ขีปนาวุธและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อืน่ ๆ ท�ำให้ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
ได้ สง่ เสริมการปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะท�ำให้ เศษซากดาวเทียมสูญหายไปก่อนทีจ่ ะตกสูพ่ ื ้นโลกโดยไม่
สร้ างความเสียหายให้ กบั ยานต่าง ๆ ทีโ่ คจรอยูใ่ นอวกาศ ประชาชนบนพื ้นดินหรือสิง่ แวดล้ อม

พ.ศ. 2552

มีการจัดการสาธิตการตอบสนองสถานการณ์โดยอาสาสมัครตามกรอบความร่วมมือแห่ง
ทีป่ ระชุมอาเซียน (เออาร์เอฟ-วีดอี าร์) ซึง่ เป็ นการฝึ กการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบตั ทิ นี่ ำ� โดยพลเรือน และได้ รับการสนับสนุนจากทหารส�ำหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน การฝึ กดังกล่าวจะจัดขึนทุ
้ ก ๆ สองปี โดยมีประเทศทีเ่ ข้ าร่วมกว่า
20 ประเทศ การสาธิตจะประกอบด้ วยการค้ นหาและกู้ภยั ทางพื ้นดิน อากาศและทะเล การ
ช่วยเหลือทางการแพทย์และการเคลือ่ นย้ าย รวมทังโครงการฟื
้
น้ ฟูทางด้ านวิศวกรรม

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.9 แมกนิจดู เกิดขึ ้นในฑลเสฉวนซึง่ อยูท่ างตอนกลางของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม จีนได้ ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ซึง่ กองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกได้ จดั ส่งอากาศยานล�ำเลียงทางทหาร ซี-17 สองล�ำเข้ าไปในพื ้นทีใ่ นทันทีเพือ่
มอบเต็นท์ เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ า เครื่องมือและสิง่ ของบรรเทาทุกข์ฉกุ เฉินอืน่ ๆ ซึง่ มีน� ้ำหนักรวมกว่า
91,000 กิโลกรัม นอกจากนี ้ กองบัญชาการฯ ยังได้ จดั ส่งบุคลากรจากหน่วยดับเพลิงลอสแอนเจลิสและ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ ค้ นหาผู้รอดชีวติ และฝึ กอบรมบุคลากรตอบสนองเหตุฉกุ เฉินของจีน
APD FORUM
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รวดเร็ ว (ประเทศเหล่านี ้เป็ นที่ร้ ูจกั ในชื่อสี่เสือ
แห่งเอเชีย) อย่างไรก็ตาม การก่อรัฐประหารใน
เกาหลีใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และการพยายาม
ลอบสังหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในพม่าเมื่อ
ปี พ.ศ. 2526 ซึง่ ท�ำให้ สมาชิกสี่คนของคณะ
รัฐมนตรี และคนอื่น ๆ อีก 13 คนเสียชีวิต และ
การลอบวางระเบิดสายการบินเกาหลีเที่ยวบิน
้
้
ที่ 858 ซึง่ ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 115 คน ทังหมดนี
เป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการขาดเสถียรภาพ
สหรัฐฯ ยังให้ ความสนใจกับเอเชียใต้
และมหาสมุทรอินเดียมากขึ ้นกว่าเดิมหลัง
สงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานใน
ปี พ.ศ. 2514 โดยกองทัพบกสหรัฐฯ ได้ เก็บ
สะสมยุทโธปกรณ์สงครามเข้ าที่ไว้ ลว่ งหน้ า
ส�ำหรับกองพลน้ อยยานเกราะที่เกาะปะการัง
วงแหวนดีเอโก การ์ เซีย และเก็บสะสมเพิ่มเติม
ไว้ ที่เกาหลีและญี่ปนุ่ หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพ
บกในรัฐฮาวาย และรัฐอลาสก้ ามีการขยาย
ตัว และมีการจัดตังกรมรบพิ
้
เศษที่ 1 ขึ ้นโดย
มีสองกองพันประจ�ำการอยูท่ ี่คา่ ยลูอิส รัฐ
วอชิงตัน และหนึง่ กองพันอยูท่ ี่โอกินาวา ใน
ช่วงต้ นทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)
กองทัพบกสหรัฐฯ ได้ มีสว่ นร่วมในการฝึ กแบบ
ทวิภาคีในเอเชีย เช่น การฝึ กคอบราโกลด์ใน
ประเทศไทยซึง่ เริ่ มต้ นในปี พ.ศ. 2525 และมีผ้ ู
เข้ าร่วมจากห้ าประเทศหรื อมากกว่านันและผู
้
้
สังเกตการณ์จากประเทศอื่น ๆ อีกเก้ าประเทศ
ในช่วงสงครามอ่าวเมื่อปี พ.ศ. 2534
กองทัพบกได้ จดั ส่งหน่วยที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ปฏิบตั ภิ ารกิจในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะ
ไปท�ำหน้ าที่อื่น ๆ และในปี พ.ศ. 2546 เมื่อ
สหรัฐฯ เริ่ มการปฏิบตั กิ ารเสรี ภาพอิรัก
กองพลน้ อยหนึง่ กอง ของกองพลทหารราบ
ที่ 2 ในเกาหลีใต้ ก็ถกู ส่งกลับไปยังสหรัฐฯ แม้
ความสนใจจะเปลี่ยนไปแต่ความกังวลก็ยงั
จ.อ. แมทธิว แบรดลีย์ /
กองทัพเรื อสหรัฐฯ

ทศวรรษที่ 2010
(พ.ศ. 2553-2562)

ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
และความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในประเทศพม่า
ซึง่ ท�ำให้ ประชาชน 100,000 คนต้ องอาศัยอยู่
ในพื ้นที่กกั กันด้ วยเหตุผลที่รัฐบาลแจ้ งว่า เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชนเอง แสดงให้ เห็น
ว่าการเลือกตังไม่
้ ได้ แก้ ปัญหาความแตกแยก
ทางการเมืองที่ฝังรากลึกได้ เสมอไป
การถอนทหารหลังสงครามเวียดนามนัน้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ของนักวางแผนทีจ่ ะคงก�ำลัง
ทหารไว้ ในภูมภิ าคในจ�ำนวนทีเ่ พียงพอต่อการ
อพยพพลเมืองสหรัฐฯ ในยามวิกฤต แต่ทิ ้งเรื่อง
การท�ำสงครามไว้ ให้ ประเทศอืน่ ๆ จัดการ ซึง่
สหรัฐฯ อาจเสนอให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
และความสามารถในการซื ้ออาวุธของสหรัฐฯ
การยกเลิกการเกณฑ์ทหารทีท่ ำ� ให้ กองทัพบก
สหรัฐฯ มีกำ� ลังพลน้ อยลงแต่มจี ำ� นวนทหาร
ประจ�ำการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมากขึ ้น กลาย
เป็ นแรงกระตุ้นทีท่ ำ� ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
การถอนก�ำลังของอังกฤษออกจากมาเลเซีย
และสิงคโปร์ โดยเหลือกองทหารไว้ แค่ในฮ่องกง
ท�ำให้ การเคลือ่ นไหวของสหรัฐดูไม่ใช่เรื่องใหญ่
สหรัฐฯ มีแผนทีจ่ ะถอนทหารทังหมดออกจาก
้
เกาหลีใต้ แต่ด้วยเหตุผลต่าง ๆ จึงได้ ตดั สินใจ
ในนาทีสดุ ท้ ายทีจ่ ะคงเหลือกองพลทหารราบ
ที่ 2 ไว้ ในพื ้นที่ ซึง่ ยังคงอยูจ่ นถึงทุกวันนี ้เพือ่
ท�ำการสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กบั สาธารณรัฐ
เกาหลี และหน่วยรองอืน่ ๆ ของกองทัพสหรัฐฯ
ในกรณีทจี่ ำ� เป็ น
เรื่ องต่าง ๆ ไม่ได้ เป็ นไปตามแผนที่วาง
ไว้ ทงหมด
ั้
ขณะที่สหรัฐฯ และอังกฤษถอน
ก�ำลังออกไป สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ขยาย
อิทธิพลในพื ้นที่ และสหภาพโซเวียตในขณะ
นันก็
้ สร้ างฐานทัพในเวียดนามซึง่ มีกองก�ำลัง
ฝ่ ายตรงข้ ามเผชิญหน้ ากัน เศรษฐกิจในฮ่องกง
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และไต้ หวันมีการเติบโตอย่าง

11 มีนาคม พ.ศ. 2554

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจดู ซึง่ ก่อให้ เกิดมหันตภัยคลืน่ สึนามิและสร้ างความเสีย
หายอันใหญ่หลวงแก่พื ้นทีช่ ายฝั่ งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปนุ่ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิกได้ จดั ส่งบุคลากรและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และให้ การสนับสนุนความพยายามในการให้
ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม/การบรรเทาพิบตั ผิ า่ นทาง “การปฏิบตั กิ ารโทโมดาจิ” กองบัญชา
การฯ ได้ จดั ส่งสิง่ ของบรรเทาทุกข์กว่า 245 เมตริกตันและน� ้ำ 7.5 ล้ านลิตรเพือ่ ช่วยระบายความร้ อน
ให้ กบั เตาปฏิกรณ์ พร้ อมกับจัดส่งเรือ 24 ล�ำและอากาศยาน 189 ล�ำเพือ่ ช่วยเหลือรัฐบาลญี่ปนุ่

11 มกราคม พ.ศ. 2553
ประชาชนในเขตมิซาวะท�ำความสะอาดหลังเหตุการณ์
แผ่ นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจูดในประเทศญีป่ ุ่ นเมือ่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
28
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มีอยู่ ในช่วงสงครามอ่าวครัง้ แรก สหรัฐฯ ได้
จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ โจมตีและขีปนาวุธจาก
พื ้นสูอ่ ากาศไปยังคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเพิ่ม
อ�ำนาจก�ำลังรบแม้ ในขณะที่สหรัฐฯ ถอน
อาวุธนิวเคลียร์ ออกจากภูมิภาค มีการติดตัง้
ระบบอาวุธสกัดกันขี
้ ปนาวุธในอลาสก้ าในปี
พ.ศ. 2547 โดยให้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแล
ของกองก�ำลังรักษาดินแดนอลาสก้ า ในปี พ.ศ.
2548 กองพลน้ อยป้องกันภัยทางอากาศได้ รับ
มอบหมายให้ ไปปฏิบตั หิ น้ าที่ที่เกาหลีใต้ และ
โอกินาว่า
ในช่วงแรกของยุคหลังสงครามเย็น ได้ มี
การลดขนาดของกองทัพบกและลดขนาดของ
หน่วยต่าง ๆ ทัว่ ทังกระทรวงกลาโหมสหรั
้
ฐฯ
ดังนัน้ กองทัพบกจึงปรับเปลี่ยนตนเองตาม
แผนที่ก�ำหนดอย่างระมัดระวังเพื่อด�ำรงขีด
ความสามารถที่ส�ำคัญเอาไว้ มีการเก็บสะสม
ยุทโธปกรณ์ลว่ งหน้ าในมหาสมุทรอินเดีย ค่าย
คาร์ โรลในเกาหลีใต้ และฐานประจ�ำการกอง
ทัพบกซากามิในญี่ปนุ่ โดยมีชดุ ยุทโธปกรณ์
ครบครันส�ำหรับชุดปฏิบตั กิ ารรบขนาดหนัก
และเบา และส�ำหรับภารกิจพิเศษ นอกจากนี ้
ยังมีการป้องกันศูนย์บญ
ั ชาการและควบคุม
ศูนย์ฝึกและโครงการความร่วมมือที่แข็งแกร่ง
สหรัฐฯ เริ่ มก�ำหนดแผนที่จะกลับไปให้
ความส�ำคัญกับเอเชียและแปซิฟิกใหม่อีก
ครัง้ ในปี พ.ศ. 2552 นายบารัก โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ กล่าวสุนทรพจน์ใน
ญี่ปนว่
ุ่ า สหรัฐฯ ก�ำลังพยายามที่จะ “เสริ ม
สร้ างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรเดิม ให้ มี
ความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้นและสร้ างความร่วมมือ
ใหม่” และมองความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตร
ในเอเชียและแปซิฟิกว่า “ไม่ได้ เป็ นเพราะข้ อ
ผูกมัดตามเอกสารในยุคอดีต แต่เป็ นไปตาม
พันธสัญญาระหว่างกันและกันซึง่ เป็ นรากฐาน

มีการเปิ ดศูนย์การสงครามภาคพื ้นแปซิฟิก (พีดบั เบิลยูซี)
ขึ ้นที่เกาะฟอร์ ด อ่าวเพิร์ล ฮาเบอร์ ในฐานะศูนย์ฝึกหลัก
ส�ำหรับพื ้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิก ศูนย์แห่งนี ้สนับสนุนโครงการฝึ กร่วมของผู้
บัญชาการและจัดเตรี ยมสถานการณ์แวดล้ อมร่วมส�ำหรับ
การฝึ ก การอบรมและการจ�ำลองสถานการณ์การสู้รบ

6 เมษายน พ.ศ. 2554

มีการมอบหมายความรับผิดชอบในพื ้นที่อาร์ กติก
ให้ กบั สองหน่วยคือกองบัญชาการภาคเหนือของ
สหรัฐฯ และกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้น
ยุโรป โดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้น
แปซิฟิกยังด�ำรงการบังคับบัญชาและการควบคุม
กองก�ำลังในอลาสก้ าและหมูเ่ กาะอะลูเชียน

เฮลิคอปเตอร์ คิโอวา วอริเออร์ ของกอง
ทัพบกสหรัฐฯ เข้ าร่ วมในการฝึ กร่ วมทาง
ทหารกับสาธารณรัฐเกาหลีโดยใช้ กระสุ น
จริง ทีส่ นามฝึ กในเมืองโพชอนซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ ของเขตปลอดทหารทีแ่ ยก
เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ออกจากกัน

ในการรักษาความมัน่ คงร่วมกันของเรา”
ท้ ายสุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า
“เรามีสว่ นได้ สว่ นเสียในอนาคตร่วมกัน
ในภูมิภาคนี ้เพราะเพราะสิง่ ที่เกิดขึ ้นใน
ภูมิภาคมีผลโดยตรงกับชีวิตของเราที่บ้าน”
สหรัฐฯ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ หลาย
ยุคด้ วยการเพิ่มบทบาทของตนโดยอาศัย
การจัดส่งก�ำลังพลเข้ าไปปฏิบตั ิหน้ าที่
ทังในแบบปกติ
้
และแบบขยาย การเพิ่ม
ทรัพยากรโดยการสร้ างขีดความสามารถ

ในจัดเก็บเชื ้อเพลิง กระสุน อุปกรณ์สร้ าง
สะพานและยุทโธปกรณ์สงครามเข้ าที่ไว้
ล่วงหน้ า และการสร้ างความสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่งกับประเทศอื่น ๆ อันเป็ นผลมา
จากการฝึ กร่วม การประชุมแบบทวิภาคี
การสัมนาของผู้น�ำตลอดจนการช่วย
พันธมิตรในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางทหารแบบเฉพาะเจาะจง
ความมุง่ มัน่ ของสหรัฐฯ และกองทัพ
บกสหรัฐฯ ต่อเอเชียและแปซิฟิกซึง่ รอดพ้ น

จากการถูกลดก�ำลังลงหลังสงคราม
เวียดนามและสงครามเย็นดูแล้ วไม่นา่ จะ
ลดน้ อยลงในอีก 40 ปี ข้ างหน้ า แม้ ขนาด
ของที่ตงทางทหารแบบถาวรในภู
ั้
มิภาค
จะมีขนาดเล็กลงกว่าเมื่อ 40 ปี ก่อน แต่
การพัฒนาอย่างน่าทึง่ ทางเทคโนโลยี การ
ขนส่งและกลยุทธ์ จะท�ำให้ สหรัฐฯ และ
พันธมิตรในแปซิฟิกสามารถด�ำรงกอง
ก�ำลังที่นา่ เกรงขามเพื่อรักษาสันติภาพและ
เสถียรภาพทัว่ ทังลุ
้ ม่ น� ้ำแปซิฟิก o
ส.ท. โคดีย์ อันเดอร์ วดู / หน่วย
นาวิกโยธินสหรัฐฯ

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศปรับเปลีย่ นล�ำดับความส�ำคัญทางด้ านความมัน่ คง
แห่งชาติเพือ่ มุง่ เน้ นความส�ำคัญกับภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิกมากขึ ้น นโยบายการ
เปลีย่ นแปลงหรือนโยบาย “ปรับดุลภาพ” ดังกล่าวเป็ นการบ่งบอกถึงกลยุทธ์หลายมิติ
ทีร่ วมถึงการเสริมสร้ างความเป็ นพันธมิตรให้ มคี วามแข็งแกร่ง การกระชับความร่วม
มือกับชาติมหาอ�ำนาจทีเ่ กิดขึนใหม่
้ ให้ แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ ้น และการสร้ างก�ำหนดโครงสร้ าง
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคทีส่ ามารถรักษาความเจริญรุ่งเรืองได้ อย่างยัง่ ยืนร่วมกัน

สหรัฐฯและฟิ ลปิ ปิ นส์ร่วมลงนามในข้ อตกลงความ
ร่วมมือด้ านกลาโหมเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ การฝึ กและ
ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารร่วมกันของสหรัฐฯ
ในฟิ ลปิ ปิ นส์ ข้ อตกลงดังกล่าวช่วยเพิม่ ความ
สามารถในการตอบสนองร่วมกันต่อวิกฤตการณ์ด้าน
มนุษยธรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อฟิ ลปิ ปิ นส์

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สหรัฐฯ และออสเตรเลียขยายการประสานงานทางทหารที่มีอยูแ่ ต่เดิม
โดยการจัดส่งก�ำลังพลนาวิกโยธินสหรัฐฯ ขนาดหนึง่ กองร้ อยไปยังเมือง
ดาร์ วินซึง่ อยูท่ างทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ
จะเข้ าประจ�ำการในพื ้นที่โดยผลัดเปลี่ยนทุกหกเดือนเพื่อท�ำการฝึ กกับ
กองทัพออสเตรเลีย ข้ อตกลงนี ้ท�ำให้ อากาศยานของกองทัพสหรัฐฯ
สามารถเข้ าไปยังพื ้นที่ของกองทัพอากาศออสเตรเลียได้ มากขึ ้น

28 เมษายน พ.ศ. 2557

ทหารอากาศฟิ ลิปปิ นส์ ช่วยน�ำพลเรือน
ลงจากอากาศยาน ซี-130 เฮอร์ ควิ ลิส ของ
หน่ วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ทีฐ่ านทัพอากาศ
วิลลามอร์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนหรื อโยลันดาในฟิ ลปิ ปิ นสพัดกระหน�่ำเกาะเลย์เตสร้ างความ
เสียหายอันใหญ่หลวงและส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 12 ล้ านคน กอง
ก�ำลังจากกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกได้ เข้ าร่วมกับองค์การ
นอกภาครัฐและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อด�ำเนิน “การปฏิบตั กิ ารดามายัน” โดย
ให้ การช่วยเหลือทางการแพทย์ สิง่ ของบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือเกี่ยว
กับภัยพิบตั คิ ดิ เป็ นมูลค่ากว่า 31 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ราว ๆ 1 พันล้ านบาท)
APD FORUM
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ตามเวลาจริง
ในภูมิภาคที่ต้องเผชิญกับ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในปริ มาณ
เกือบครึ่งหนึง่ ของโลกและมีผ้ ู
ใช้ โทรศัพท์มือถือคิดเป็ นจ�ำนวน
กว่าครึ่งหนึง่ ของโลก การตอบ
สนองภัยพิบตั ทิ างสื่อสังคม
อย่างรวดเร็วในวงกว้ างในอินโด
เอเชียแปซิฟิกแบบนี ้กลายเป็ น
เรื่ องปกติ อย่างไรก็ตาม การใช้
ประโยชน์จากการตอบสนองของ
ฝูงชนอย่างฉับพลันนี ้เรี ยกว่า
“การให้ ข้อมูลตามเวลาจริ ง” โดย
เรื่ องโดย คลอททิลด์ เลอ คอซ
ผู้ต้องการให้ ความช่วยเหลือเพื่อ
ภาพโดย รอยเตอร์
ลดและป้องกันความเสียหายคือ
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
ความท้ าทายอย่างหนึง่ ที่เพิ่งจะ
2556 พายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนได้ พดั
เริ่ มได้ รับการจัดการ
ถล่มหมูเ่ กาะฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ เป็ น
ในทศวรรษที่ผา่ นมา ภูมิภาค
หนึง่ ในพายุที่มีความรุนแรง
นี ้ประสบภัยพิบตั ิที่มีขนาด
มากที่สดุ เท่าที่เคยมีการบันทึก
รุนแรงเป็ นจ�ำนวนกว่า 100 ครัง้
ไว้ โดยมีระดับความเร็ วลม 312 สร้ างความเสียหายเป็ นมูลค่า
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ได้ ท�ำลายภูมิ หลายหมื่นล้ านดอลลาร์ และ
ทัศน์ของเกาะ ส่งผลกระทบต่อ ท�ำให้ เกิดการสูญเสียชีวิตหลาย
ผู้คนเกือบ 13 ล้ านคนทัว่ ภูมิภาค พันรายตามข้ อมูลของโครงการ
วิซายัส และท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต
สิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ
กว่า 6,000 คนแค่ในฟิ ลปิ ปิ นส์
ในการตอบสนองเหตุการณ์
เพียงประเทศเดียว ฉับพลัน
พายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน หรื อที่ร้ ูจกั
หลังจากนัน้ พายุลกู นี ้ได้ กลาย
ในฟิ ลปิ ปิ นส์ในชื่อโยลันดา และ
เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการส่ง
การตอบสนองภัยพิบตั ใิ นกรณี
สารไปทัว่ สื่อสังคม ท�ำให้ มีการ
อื่น ๆ นัน้ การให้ ข้อมูลตามเวลา
ส่งข้ อความทางทวิตเตอร์ 5.6
จริ ง กลายเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ล้ านข้ อความภายในเวลาสอง
เพื่อสนับสนุนความพยายาม
สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์
ในการบรรเทาทุกข์ นวัตกรรม
เกือบร้ อยละ 60 ของข้ อความ
โทรศัพท์มือถือ และโปรแกรม
ทังหมดถู
้
กโพสต์โดยประชาชนที่ การใช้ งานต่าง ๆ ท�ำให้ การตอบ
พยายามแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับ สนองต่อความต้ องการข้ อมูลที่
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นให้ กบั ผู้อา่ น แม่นย�ำและทันเหตุการณ์เพิ่มสูง
ทัว่ โลก
ขึ ้นอย่างรวดเร็ ว

การประหยัด
เวลา
เพือ่ ช่ วย
รักษาชีวิต

ชายคนหนึ่งก�ำลังใช้ โทรศัพท์
มือถือในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 โดยมีทวิ ทัศน์ ของ
นัมซาน ทาวเวอร์ ในกรุงโซล
เกาหลีใต้ เป็ นฉากหลัง
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การจัดท�ำแผนทีต่ ามเวลาจริ ง

ในวันต่อมา ๆ หลังจากถูกพายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนโหมกระหน�่ำ อาสา
สมัครกว่า 1,600 คนพร้ อมด้ วยสมาร์ ทโฟน และคอมพิวเตอร์ สว่ น
บุคคลได้ ชว่ ยให้ โครงการ “โอเพนสตรี ทแม็พ” สามารถแสดงภาพได้
ตามเวลาจริ ง โครงการนี ้คือการสร้ างและเผยแพร่ข้อมูลภูมิศาสตร์
แบบออนไลน์ที่แสดงภาพถนนที่ถกู ปิ ดกัน้ และซากปรักหักพังเพื่อ
ให้ ผ้ ตู อบสนองเหตุการณ์ฉกุ เฉินสามารถเข้ าไปช่วยชีวิตผู้คนและ
กวาดล้ างเศษอิฐและหินได้ ด้ วยความพยายามของอาสาสมัครทัง้
หลาย ท�ำให้ แผนที่ได้ รับการปรับปรุงให้ ทนั เหตุการณ์เป็ นจ�ำนวน
มากกว่า 5 ล้ านครัง้ เพื่อให้ มีความถูกต้ องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
ตามข้ อมูลที่ได้ จากผู้ริเริ่ มโครงการที่อยูใ่ นคณะท�ำงานโครงการโอ

ในกรณีนี ้ ระบบรวบรวมข้ อมูลจากฝูงชนจะส่งข้ อมูลได้ เร็วกว่า
ระบบของรัฐบาลและเอกชนเพียงอย่างเดียว ตามการบอกเล่าของ
นายจอห์น มาริ นอส เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดการข้ อมูลประจ�ำส�ำนักงาน
เพื่อการประสานงานด้ านมนุษยธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ ที่
ได้ มอบหมายให้ คณะท�ำงานโครงการโอเพนสตรี ทแมพด้ านมนุษย
ธรรมจัดการข้ อมูลเกี่ยวกับไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน
“จากข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากฝูงชน” นายมาริ นอสกล่าว “ท�ำให้
เราสามารถท�ำงานบางอย่างได้ ส�ำเร็จจริ ง ๆ และส�ำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้ วย ซึง่ งานนี ้หากเป็ นการเก็บข้ อมูลในพื ้นที่
ตามปกติก็คงจะต้ องใช้ แรงงานและความพยายามของผู้คนอย่าง
มหาศาล ตอนนี ้ก็ถงึ เวลาที่เราจะน�ำข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่
ให้ ได้ มากที่สดุ ”
นอกจากนี ้ นักวิจยั ยังได้ พฒ
ั นาวิธีการสื่อสารในพื ้นที่ที่มี
สัญญาณน้ อยหรื อหาเครื อข่ายอื่นมาทดแทนเครื อข่ายเดิมที่
ใช้ การไม่ได้ ซงึ่ มักเกิดขึ ้นในช่วงภัยพิบตั ิ ตัวอย่างเช่น นักวิจยั
ชาวญี่ปนได้
ุ่ สร้ างระบบแสดงภาพในอากาศแบบ 3 มิตทิ ี่เรี ยก
ว่า “แอเรี ยล ทรี ดี” ที่ใช้ ล�ำแสงเลเซอร์ สง่ ข้ อมูลการตอบสนอง
ฉุกเฉินเข้ าไปในพื ้นที่เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ก้ ภู ยั ใช้ โทรศัพท์มือถือใน
การหาต�ำแหน่งของประชาชน หนังสือพิมพ์ เดอะ นิ วยอร์ กไทมส์
รายงาน

จัดการข้อมูลเกี ย่ วกับภัยพิ บตั ิ

แม้ วา่ การให้ ข้อมูลตามเวลาจริ งจะเริ่ มมีผลต่อการตอบสนอง
ภัยพิบตั แิ ละการลดความเสี่ยง แต่การกลัน่ กรองข้ อมูลจ�ำนวน
มหาศาลจากสื่อสังคมและจากผู้ใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่น�ำไปใช้ งานได้ นนไม่
ั ้ ใช่เรื่ องง่าย ซึง่ ประเด็นนี ้ก�ำลังอยูใ่ น
ความสนใจของ ดร.แพทริ ค ไมเออร์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์นวัตกรรม
ทางสังคมแห่งสถาบันวิจยั และประมวลผลกาตาร์ ดร.ไมเออร์
้
และคณะท�ำงานพบว่า การใช้ ค�ำค้ นหาง่าย ๆ นันอาจท�
ำให้ พลาด
ข้ อมูลที่โพสต์ทางทวิตเตอร์ กว่าร้ อยละ 50 เพื่อแก้ ปัญหานี ้ พวก
เขาได้ สร้ างระบบปฏิบตั กิ ารสองระบบคือ “ไมโครแมพเปอร์ ” ซึง่
ศูนย์ เตือนภัยคลืน่ สึ นามิแปซิฟิกประกาศข้ อมูลนี้ เพือ่ แสดงให้ เห็นพืน้ ทีท่ ี่
เป็ นระบบแสดงแผนที่ขนาดเล็ก และ “ระบบปั ญญาประดิษฐ์ เพื่อ
ได้ รับผลกระทบจากการเตือนภัยคลืน่ สึ นามิหลังเกิดเหตุแผ่ นดินไหวขนาด
การตอบสนองภัยพิบตั ”ิ เพื่อค้ นหาข้ อความทวิตเตอร์ ที่นา่ สนใจ
8.0 แมกนิจูด ทีห่ มู่เกาะโซโลมอนในปี พ.ศ. 2556
จากบรรดาข้ อความที่มีอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากในระหว่างการตอบ
เพนสตรี ทแม็พด้ านมนุษยธรรม และความพยายามดังกล่าวจะยัง สนองภัยพิบตั หิ รื อเหตุการณ์ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
ด�ำเนินต่อไปในพื ้นที่อื่น ๆ ของอินโดเอเชียแปซิฟิกและทัว่ โลก
“ส่วนใหญ่แล้ วสิง่ ที่เราท�ำอยูต่ อนนี ้คือความพยายามในการ
ในอินโดนีเซีย คณะท�ำงานโครงการโอเพนสตรี ทแมพ ด้ าน
ระบุสญ
ั ญาณ” ดร.ไมเออร์ กล่าวกับ ฟอรัม “ซึง่ มันเหมือนกับการ
มนุษยธรรมได้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ที่รวบรวมข้ อมูลจากฝูงชนเพื่อสร้ าง
งมเข็มในมหาสมุทร”
แบบจ�ำลองผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติที่สมจริ งเพื่อให้ มี
การรวบรวมข้ อมูลที่สำ� คัญเหล่านี ้ และน�ำไปจัดท�ำเป็ นภาพ
การวางแผน การเตรี ยมความพร้ อมและกิจกรรมการตอบสนองต่าง ที่เข้ าใจได้ เป็ นงานของศูนย์บริ หารและจัดการภัยพิบตั ภิ าคพื ้น
ๆ ที่ดีขึ ้นกว่าเดิม ตามข้ อมูลที่ได้ จากนางเคท แชพแมน ผู้อ�ำนวย
แปซิฟิกในรัฐฮาวาย ซึง่ มีความเชี่ยวชาญในจัดท�ำภาพแสดงภัย
การคณะท�ำงานโครงการโอเพนสตรี ทแมพด้ านมนุษยธรรม “ด้ วย พิบตั ิ และการระบุต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ จากข้ อมูลในสื่อสังคม
การร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลดความ
ศูนย์นี ้ เป็ นหนึง่ ในไม่กี่ศนู ย์ที่ท�ำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เสี่ยงจากภัยพิบตั ”ิ นางแชพแมนอธิบาย “คณะท�ำงานโครงการ
พัฒนาขันตอนในการจั
้
ดท�ำภาพที่สมบูรณ์แบบโดยพิจารณา
โอเพนสตรี ทแมพด้ านมนุษยธรรมได้ มงุ่ เน้ นให้ ชมุ ชนและรัฐบาล
จากข้ อมูลบุคคลทางสื่อสังคม ต�ำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ และข้ อมูล
สามารถรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อป้อนให้ กบั ซอฟต์แวร์ ทางภูมิศาสตร์ จากนันข้
้ อมูลจะถูกวิเคราะห์ด้วยระบบเฝ้าระวัง
ที่จะสร้ างแบบจ�ำลองผลกระทบ”
อันตรายตามเวลาจริ ง และระบบสร้ างแบบจ�ำลองผลกระทบเพื่อ
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ส่งข้ อมูลที่มีความละเอียด แม่นย�ำและทันเหตุการณ์กว่า
เดิมให้ กบั องค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาล
การเพิ่มซอฟต์แวร์ และการรวบรวมข้ อมูลจากฝูงชน
ตลอดจนฮาร์ ดแวร์ และความเชี่ยวชาญทางทหารยังเป็ น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญยิ่งของการให้ ข้อมูลตามเวลาจริ ง
หลังเหตุการณ์พายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน ชุดปฏิบตั กิ ารรูบคิ อน
ซึง่ เป็ นการรวมตัวของทหารผ่านศึกนาวิกโยธินสหรัฐฯ
กลุม่ หนึง่ ได้ “ประสานช่องว่างระหว่างทหารและชีวิต
พลเรื อน” โดยการท�ำงานร่วมกับองค์กรให้ ความช่วย
เหลือแบบเดิมเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ด้ วยการประสานงานกับ
ชุดปฏิบตั กิ ารรูบคิ อน องค์กรให้ ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ ไดเร็ กท์ รี ลีฟ ได้ จดั ส่งอากาศยานไร้ คนขับทาง
พลเรื อน ฮูกินน์ เอกซ์วนั ออกไปตรวจสอบสถานะการ
ปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลประจ�ำเขตคาริ การา ซึง่ อยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองตักโลบัน การส่งข้ อมูล
ในรูปแบบวีดีโอตามเวลาจริ งท�ำให้ เห็นภาพความเสีย
หายและให้ ข้อมูลที่ทนั เหตุการณ์เกี่ยวกับการเข้ าถึง
พื ้นที่ ด้ วยวิธีนี ้ ชุดปฏิบตั กิ ารบรรเทาทุกข์ระบุพื ้นที่ที่ได้
รับผลกระทบมากที่สดุ เพื่อจะจัดสรรทรัพยากรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
“ฮูกินน์ เอกซ์วนั ไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าในแง่การประเมิน

ทางโครงสร้ างเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นวิธีในการส�ำรวจสถาน
ที่ลว่ งหน้ าเพื่อหาเส้ นทางที่ดีที่สดุ ในการเข้ าสูพ่ ื ้นที่และ
ให้ ความช่วยเหลือ” นายแอนดริ ว ชโรเดอร์ ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ ายงานวิจยั และการวิเคราะห์แห่งองค์กรไดเร็กท์ รี ลีฟ
รายงาน นายชโรเดอร์ อธิบายว่า เทคโนโลยีจดั ท�ำแผนที่
ดังกล่าวจะให้ จดุ อ้ างอิงร่วมกันแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทุกคน
ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ภยั และแสดงภาพชุมชนตลอดจน
พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ชดั เจนที่สดุ เท่าที่เคยมีมา
แม้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของการให้ ข้อมูลตามเวลา
จริ งจะไม่สามารถป้องกันพายุไต้ ฝนุ่ แผ่นดินไหวและ
คลื่นสึนามิได้ แต่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านก็มีความรู้สกึ ในแง่ดีเกี่ยว
กับความก้ าวหน้ าที่เกิดขึ ้นในการท�ำการตอบสนองและ
ท�ำความสะอาดได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น ดร.ไมเออร์ จากศูนย์นวัตกรรมทางสังคมแห่ง
สถาบันวิจยั และประมวลผลกาตาร์ ระบุ สิง่ ที่ดีที่สดุ ยัง
มาไม่ถงึ
“ข้ อมูลที่มีคา่ มากกว่าเดิมนี ้ไม่ได้ ชว่ ยในการ
พยากรณ์เหตุการณ์ แต่ชว่ ยรายงานเหตุการณ์ตามเวลา
จริ ง” ดร.ไมเออร์ กล่าว “หากเราต้ องการความสามารถ
ในการจัดการภัยพิบตั หิ รื อความขัดแย้ งในเวลาที่เกิดขึ ้น
จริ งนัน้ เราคงต้ องพัฒนาต่อไปอีกหลายปี ” o

ผู้รอดชีวติ โบกมือให้ กบั
เฮลิคอปเตอร์ ของกอง
ทัพอากาศฟิ ลิปปิ นส์ หลัง
ได้ รับสิ่ งของช่ วยเหลือ
ในพืน้ ทีใ่ กล้ กบั เมืองตัก
โลบันทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
จากพายุไต้ ฝุ่นไห่ เยีย่ น
ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ประชาชน
โพสต์ ข้อความเกีย่ วกับ
พายุทางทวิตเตอร์ กว่ า
5.6 ล้ านข้ อความในช่ วง
สองสั ปดาห์ หลังจากเกิด
เหตุการณ์
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ม่ ุงหน้ าสู่
ตะวันออก
รัสเซียหันไปให้ ความส� ำคัญกับภูมภิ าค
แปซิฟิกและสร้ างพันธมิตรใหม่ แต่
ความสั มพันธ์ ดงั กล่ าวจะยัง่ ยืนเพียงใด

มอสโก

ยุโรป

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ป

ลายสุดของพื ้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของรัสเซีย
คือที่ตงของวลาดิ
ั้
วอสต็อก ซึง่ เป็ นเมืองที่มีภเู ขาและ
คาบสมุทรอันงดงาม เมืองนี ้เป็ นจุดแบ่งระหว่าง
ยุโรปและเอเชีย และยังเป็ นที่ตงของกองเรื
ั้
อภูมิภาค
แปซิฟิกของรัสเซียอีกด้ วยเนื่องจากเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศ นอกจากนี ้ วลาดิวอสต็อกยังถูกก�ำหนดให้ เป็ น
ศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจพิเศษล่าสุดของรัสเซียซึง่ เป็ นหนึ่งใน
ความก้ าวหน้ าหลาย ๆ ประการที่ผ่านมาของประธานาธิบดีวลา
ดีมีร์ ปูติน เพื่อจะหันเหความส�ำคัญและทรัพยากรต่าง ๆ ไปยัง
อินโดเอเชียแปซิฟิก
ด้ วยชัยภูมอิ นั เหมาะสม (รายล้ อมไปด้ วยเพือ่ นบ้ านอันได้ แก่ จีน
ญี่ปนและคาบสมุ
ุ่
ทรเกาหลี) ท�ำให้ วลาดิวอสต็อกเป็ นพื ้นทีท่ สี่ ำ� คัญ
ทีน่ ายปูตนิ สามารถวางแผนโครงการต่าง ๆ ทีม่ งุ่ เน้ นเอเชียได้
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“เมืองนี ้อยูใ่ กล้ กบั กรุงโซล โตเกียว ปั กกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และ
เปี ยงยางมากกว่ากรุงมอสโก จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็ นจุดเริ่ ม
ต้ นของธุรกิจเอเชียที่สนใจในรัสเซีย” มหาวิทยาลัยสหพันธรัฐแห่ง
ตะวันออกไกลในวลาดิวอสต็อกระบุไว้ ในเว็บไซต์ของตน
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา รัสเซียเร่งระดมความพยายามอันแน่วแน่
นี ้มากขึ ้นที่จะสร้ างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การทหารและ
ทรัพยากรอย่างลึกซึ ้งกับเอเชียเพราะความสัมพันธ์ของรัสเซียกับ
ชาติตะวันตกได้ ถดถอยลงอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ในยูเครน
ตามค�ำอธิบายของทางการรัสเซียในเรื่ องการเพิ่มบทบาทของตน
ในแปซิฟิกนัน้ รัสเซียเพียงแค่ก�ำลังปรับปรุงข้ อตกลงต่าง ๆ ให้ มี
ความมัน่ คงแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น ซึง่ เป็ นสิง่ ที่นายปูตนิ ต้ องการจะท�ำมา
นานแล้ ว หรื อเป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อนั เนื่องมาจากความใกล้ ชิด
ของประเทศกับภูมิภาคดังกล่าว

สหพั น ธรั ฐรั สเซี ย
คัมชัตคา

จี น

เซี่ยงไฮ้

วลาดิวอสต็อก

ปั กกิ่ง เปี ยงยาง
โซล

โตเกียว

ระยะทางสู่

วลาดิวอสต็อก
ยุโรป
โซล 		
โตเกียว
ปั กกิ่ง
เซี่ยงไฮ้
เปี ยงยาง		
มอสโก
คัมชัตคา

7,610 กม.
746 กม.
1,063 กม.
1,336 กม.
1,610 กม.
686 กม.
6,422 กม.
2,451 กม.

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
APD FORUM
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รอยเตอร์

คู่ค้าทีส่ � ำคัญ
ของรัสเซียใน
เอเชีย

จีน
ญีป่ ุ่ น

19.6

13.5

ตุรกี

25.4

7.2

คาซัคสถาน

17.4

เกาหลีใต้

14.8

2
เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
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35.6

53.2

9.0
10.3

33.2
32.7

26.4
25.1

3
รอยเตอร์

88.8

1

1. ทหารจีนเข้ าร่ วมการฝึ กกองทัพเรือ
“จอยท์ ซี 2014” ในทะเลจีนตะวันออกเมือ่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยกองเรือ
ทะเลตะวันออกของจีนและกองเรือแปซิฟิก
ของรัสเซียได้ ส่งเรือรบ 14 ล�ำ เรือด�ำน�ำ้
สองล�ำ เครื่องบินรบเก้ าล�ำ เฮลิคอปเตอร์ หก
ล�ำและหน่ วยรบพิเศษสองหน่ วยเข้ าร่ วม
การฝึ กร่ วมของกองทัพเรือครั้งทีส่ ามนี้
2. นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี (ซ้ าย)
และนายวลาดีมรี ์ ปูตนิ ประธานาธิบดี
รัสเซีย เข้ าร่ วมพิธีเปิ ดการฝึ กภายใต้ รหัส
“จอยท์ ซี 2014” ทีเ่ มืองเซี่ยงไฮ้
3. พล.อ.เซอร์ เก ชอยกู รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรัสเซีย (ซ้ าย) และ
พล.อ.ฝุ่ ง กวาง แทง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเวียดนาม เข้ าร่ วมการ
แถลงข่ าวหลังการประชุมเกีย่ วกับข้ อตกลง
การบ�ำรุงรักษาเรือทีก่ รุงฮานอยในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556
4. ชาวจีนผู้มาเยือนตั้งท่าถ่ายรูปหน้ าเรือลาด
ตระเวนติดขีปนาวุธน�ำวิถวี าร์ ยกั ซึ่งเป็ นเรือ
ธงของกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียทีเ่ มือง
เซี่ยงไฮ้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปริมาณการค้ า พันล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ
การส่ งออก

การน�ำเข้ า

ข้ อมูลจาก: รายงานสถิตทิ างการค้ าระหว่าง
ประเทศของรัสเซีย ปี พ.ศ. 2556
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

4

“ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็ นศูนย์กลางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของโลก” นายอเล็กซี อัล
ยูเคียฟ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัสเซียกล่าวตามรายงานของ
ไฟแนนเชี ยล ไทมส์ ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ.
2557 “เรายังไม่ได้ พฒ
ั นาความร่วมมือกับภูมิภาค
เหล่านี ้อย่างแข็งขันเท่าที่เราอยากจะท�ำ”
“นโยบายมุง่ หน้ าสูเ่ อเชียของนายปูตนิ ” ดังที่
นักวิเคราะห์บางรายเรี ยก เริ่ มดึงดูดความสนใจ
ของผู้คนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เมื่อ
รัสเซียและจีนร่วมลงนามในข้ อตกลงการส่งออก
ก๊ าซธรรมชาติมลู ค่า 4 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 13 ล้ านล้ านบาท) จากไซบีเรี ยไปยังจีน
เป็ นระยะเวลา 30 ปี ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา รัสเซียก็
เข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั ภูมิภาคนี ้มากขึ ้นเรื่ อย ๆ
“เราก�ำลังพิจารณาเรื่ องการวางนโยบาย
เชิงกลยุทธ์ใหม่ที่มีความซับซ้ อนโดยแท้ จริ ง”
นายมิคาอิล ติตาเรนโก ผู้อ�ำนายการสถาบัน
ตะวันออกไกลศึกษาแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์
รัสเซียกล่าวกับ ไฟแนนเชี ยล ไทมส์ ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 “กลุม่ ผู้น�ำทางการเมืองของ
เราชอบเอ่ยถึงรัสเซียว่าเป็ นประเทศที่ทอดยาว
ตังแต่
้ ยโุ รปไปจนถึงคัมชัตคา แต่ไม่เคยสนใจอะไร
ที่อยูไ่ กลออกไปจากอูราล” ซึง่ เป็ นเขตสหพันธ์ที่
มีพื ้นที่เป็ นภูเขาที่กนชายแดนทางตะวั
ั้
นตกของ
รัสเซียกับเอเชีย
จนกระทัง่ ในวันนี ้ “ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปู
ติน ได้ ตระหนักอย่างชาญฉลาดถึงการเปลี่ยน
ดุลอ�ำนาจทางเศรษฐกิจโลกไปยังเอเชีย และ
เข้ าใจว่าบูรณาการของรัสเซียนันจ�
้ ำเป็ นต่อการ
พัฒนาประเทศที่ประสบความส�ำเร็ จในระยะ
ยาว” นายแอนดริ ว คูชินส์ นักวิชาการอาวุโสของ
โครงการรัสเซียและยูเรเชียแห่งศูนย์ยทุ ธศาสตร์
และนานาชาติศกึ ษาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบุไว้
ในรายงานเมื่อปี พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับการหันไปให้
ความส�ำคัญกับเอเชียของรัสเซีย

การฟื น้ ฟูโครงการท่อส่งก๊ าซจากรัสเซียไปยังญี่ปนุ่
มูลค่า 5.9 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ
1.9 แสนล้ านบาท) ไม่นานหลังจากที่ท�ำข้ อตกลง
มูลค่า 4 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ
13 ล้ านล้ านบาท) กับจีนแสดงให้ เห็นถึงการขยาย
บทบาทของรัสเซียในฐานะผู้จดั ส่งพลังงานแก่
ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก ประเด็นส�ำคัญเกี่ยว
กับข้ อตกลงระหว่างรัสเซียกับญี่ปนหากสามารถ
ุ่
ด�ำเนินการจนบรรลุผลส�ำเร็จคือ จะเป็ นการลด
ค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานหลังเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ ี่
ฟูกชู ิมา
นอกเหนือจากโครงการท่อส่งก๊ าซที่มีแนวโน้ ม
ว่าจะเกิดขึ ้นแล้ ว รัสเซียและญี่ปนยั
ุ่ งได้ ตกลงที่
จะ “เสริ มสร้ างการเจรจาหารื อระดับทวิภาคีให้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น อันเป็ นความพยายามที่
จะขยายความร่วมมือด้ านการรักษาความมัน่ คง
และการป้องกันประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้ อม
ด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ก�ำลัง
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว” ตามรายงานในวารสาร
เอเชี ย แปซิ ฟิก บุลเลติ น ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.
2557 ที่ตีพิมพ์โดยศูนย์ตะวันออก – ตะวันตก
และเขียนโดยนายสตีเฟน แบลงค์ นักวิชาการ
อาวุโสแห่งสภานโยบายต่างประเทศอเมริ กนั
เพื่อแสดงความเชื่อมัน่ และความ
กระตือรื อร้ นที่จะท�ำงานร่ วมกับญี่ปนุ่ รัสเซีย
ให้ ค�ำมัน่ ว่าจะไม่เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใน
กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับหมู่เกาะเซนกากุ/เตียว
หยู นอกจากนี ้ ยิ่งรัฐบาลรัสเซียมีความสัมพันธ์
กับพันธมิตรอื่น ๆ ในแปซิฟิกมากขึ ้นเท่าไหร่ ก็
ยิ่งท�ำให้ รัสเซียรู้ สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณต่อประเทศ
มหาอ�ำนาจของภูมิภาคประเทศใดประเทศหนึ่ง
น้ อยลงเท่านัน้ นักวิเคราะห์บางรายกล่าว
“ความท้ าทายด้ านนโยบายต่างประเทศที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สดุ ของนายปูตนิ ในอีกหลายปี ข้ างหน้ า มี
แนวโน้ มว่าจะเป็ นเรื่ องการบริ หารความสัมพันธ์
กับเพื่อนบ้ านทางตะวันออกที่ก�ำลังเติบโตขึ ้น
อย่างรวดเร็ว” นายคูชินส์ระบุในรายงานและเพิ่ม
การปฏิสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ
เติมว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียใน
นายปูตนิ ประกาศในปี พ.ศ. 2555 ว่า ความ
ปั จจุบนั ดีกว่าช่วงเวลาใด ๆ ก็ตามในอดีตที่ผา่ น
สัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปนุ่ “โดยทัว่ ไปมีความ มา “ในขณะที่รัสเซียคอยเฝ้าระวังการรุกล� ้ำของ
ก้ าวหน้ าขึ ้น” แม้ ปริ มาณการแลกเปลี่ยนทางการ จีนเข้ าไปในพื ้นที่อธิปไตยที่มีคา่ มากที่สดุ ของตน
ค้ าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจะอยูใ่ นระดับ ซึง่ ก็คือแหล่งไฮโดรคาร์ บอน แต่รัสเซียก็มีความ
ที่ “ยังห่างไกลจากค�ำว่าบรรลุศกั ยภาพ”
กังวลอย่างหนักว่า ตนจะตกอยูภ่ ายใต้ อ�ำนาจ
แต่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้ ในเร็ว ๆ นี ้ ของจีนมากขึ ้นในความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคหรื อ
เนื่องจากฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติของญี่ปนกลุ
ุ่ ม่ หนึง่ ได้
ไม่ก็ในระดับโลก ดังนันเราจึ
้
งเห็นรัฐบาลรัสเซีย
แสดงความสนใจที่จะสร้ างข้ อตกลงอุปทานก๊ าซ
แสดงออกถึงความพยายามมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ที่จะ
ธรรมชาติกบั รัสเซียที่คล้ ายคลึงกับกรณีของจีน
สร้ างความสัมพันธ์อนั หลากหลายกับพันธมิตรใน
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1. ทหารเกาหลีเหนือเดินแถวหลังพิธีเปิ ดทางรถไฟ
ทีเ่ ชื่อมระหว่ างรัสเซียและเกาหลีเหนือทีเ่ พิง่ ได้ รับ
การบูรณะใหม่ ทีท่ ่ าเรือราจินของเกาหลีเหนือใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

1

2. นายวลาดีมรี ์ ปูตนิ ประธานาธิบดีรัสเซีย (ขวา)
และ พล.อ.เซอร์ เก ชอยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมรัสเซีย ตรวจตราการฝึ กทางทหารของกอง
ทัพบกและกองทัพเรือแห่ งรัสเซียในมหาสมุทร
แปซิฟิกเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556

เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญี่ปนุ่ เกาหลีใต้
และล่าสุดคือเวียดนาม”
รัสเซียและเวียดนามได้ เริ่ มหารื อในเรื่ อง
การร่วมทุนเพื่อบ�ำรุงรักษาเรื อของทังทาง
้
พลเรื อนและทางทหาร
เอกอัครราชทูตของเวียดนามประจ�ำกรุง
มอสโกถึงกับให้ ค�ำมัน่ ว่า รัสเซียจะได้ สทิ ธิ
พิเศษในการเข้ าไปยังท่าเรื อทางทหารของ
เวียดนามที่อา่ วคัมรานห์ ตามรายงานของ
เว็บไซต์ขา่ ว WantChinaTimes.com ใน
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 โดยรายงานนี ้ระบุ
ว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวของเวียดนามคือ
มาตรการในการกระตุ้นให้ รัสเซียสนับสนุน
เวียดนามในประเด็นความขัดแย้ งกับจีนเรื่ อง
ดินแดนในทะเลจีนใต้ ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่

รอยเตอร์

ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ของสองประเทศนี ้นับ
ตังแต่
้ ประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง เข้ ารับช่วงต่อ
ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 การเดินทางไปยังต่างประเทศครัง้
แรกของนายสี จิ ้นผิง ในฐานะประธานาธิบดี
ของจีนคือการไปเยือนรัสเซีย และได้ เดินทาง
กลับไปที่นนั่ อีกหลายครัง้ ในเวลาต่อมา (ใน
แง่ของการซื ้อขายทางทหารระหว่างประเทศ
รัสเซียและอินเดียมีความสัมพันธ์อนั ยาวนาน
อินเดียได้ ซื ้อยุทโธปกรณ์ทางทหารจากรัสเซีย
ตังแต่
้ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493ความส�ำคัญในทางทหาร
2502)
ในระหว่างการให้ สมั ภาษณ์กบั สื่อจีน นาย
ผู้ที่มีข้อสงสัยให้ ความคิดเห็นว่า ความเป็ น
ปูตนิ ระบุวา่ “จีนคือเพื่อนที่เชื่อถือได้ ของ
พันธมิตรเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างรัสเซียและ
รัสเซีย” ตามรายงานของเว็บไซต์ Military.com จีนอาจจะไม่ยืนยาว
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายปูตนิ เพิ่ม
นายดมิทรี ซิมส์ ประธานศูนย์รักษาผล
เติมว่า “ไม่ใช่การพูดจาเกินจริ งเลยหากผมจะ ประโยชน์แห่งชาติได้ เปรี ยบเทียบความคิด
บอกว่า ความร่วมมือของเราทังสองประเทศ
้
เห็นดังกล่าวกับค�ำท�ำนายของนักวิจารณ์ก่อน
ก�ำลังอยูใ่ นระดับสูงสุดตังแต่
้ เคยเป็ นมาใน
สงครามโลกครัง้ ที่สองที่วา่ การเป็ นพันธมิตร
อดีต” เว็บไซต์ดงั กล่าวรายงาน
ระหว่างคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตและนาซี
ก่อนหน้ าที่จะมีการท�ำข้ อตกลงเกี่ยวกับ
เยอรมนีจะประสบความล้ มเหลว
ก๊ าซธรรมชาติ ทังสองประเทศได้
้
เข้ าร่วมการ
“แล้ วนักวิจารณ์เหล่านันก็
้ พดู ถูก ความ
ฝึ กทางทหารในทะเลจีนตะวันออกภายใต้ รหัส เป็ นพันธมิตรระหว่างนายอดอล์ฟ ฮิต
“จอยท์ ซี 2014” รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
เลอร์ กับนายโจเซฟ สตาลิน คงอยูไ่ ด้
กลาโหมของจีนให้ สมั ภาษณ์กบั นิตยสาร เดอะ เพียงสองปี เท่านัน”
้ นายซิมส์กล่าวกับ
ดิ โพลแมท ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า BreakingDefense.com ในเดือนมิถนุ ายน
การฝึ กซ้ อมดังกล่าวเป็ นการฝึ กที่จดั ขึ ้นเป็ น
พ.ศ. 2557 ก่อนที่จะให้ ค�ำเตือนว่า “แม้ จะเป็ น
ประจ�ำระหว่างกองทัพเรื อของทังสองประเทศ
้
เพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ อย่างนัน้ แต่เยอรมนีก็ยดึ
“เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกองทัพทัง้
โปแลนด์และครอบครองฝรั่งเศสได้ และสร้ าง
สอง และเพื่อยกระดับความสามารถในการ
สภาพความเป็ นจริ งทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่แตก
จัดการกับภัยคุกคามทางทะเลร่วมกัน” ความ ต่างไปอย่างสิ ้นเชิง”
ร่วมมือแบบทวิภาคีที่แข็งแกร่งระหว่างรัสเซีย
นายซิมส์กล่าวว่า การเป็ นพันธมิตร
และจีนสร้ างความประหลาดใจเล็กน้ อยแก่ผ้ ู
ระหว่างจีนและรัสเซียแม้ จะเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ
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ก็อาจท�ำให้ เกิด “ปั ญหาใหญ่” ได้ หากด�ำเนิน
ไปในทางที่ไม่ถกู ต้ อง
รัสเซียและจีนเป็ นประเทศที่ใช้ งบ
ประมาณทางทหารมากที่สดุ เป็ นอันดับสอง
และสามรองจากสหรัฐอเมริ กา และยังเพิ่ม
ขึ ้นอีกเป็ นจ�ำนวนมากในช่วงปี พ.ศ. 2555
ถึง พ.ศ. 2556 ซึง่ ถือว่ามากเป็ นสองเท่าของ
ค่าใช้ จ่ายแต่เดิมในช่วงสิบปี ที่ผ่านมาตาม
รายงานของสถาบันวิจยั สันติภาพนานาชาติ
สตอกโฮล์มที่ตีพิมพ์ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2557 รายงานนี ้ยังระบุว่า ค่าใช้ จ่ายทาง
ทหารทัว่ โลกมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 1.75 ล้ าน
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 56.7 ล้ าน
ล้ านบาท) ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ ลดลงจากปี
ก่อนหน้ านี ้ประมาณร้ อยละ 2 ตามค่าเงิน
จริ ง (รายงานให้ เหตุผลว่า ปริ มาณที่ลดลงดัง
กล่าวเป็ นผลมาจากการตัดงบประมาณทาง
ทหารของสหรัฐฯ และการลดการปฏิบตั ิการ
ในอิรักและอัฟกานิสถาน)
โดยรวมแล้ ว ค่าใช้ จา่ ยทางทหารในเอเซีย
และโอเชียเนียเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 ในปี พ.ศ.
2556 โดยคิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 4.07 แสนล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 13 ล้ านล้ าน
บาท) ตามข้ อมูลของสถาบันวิจยั สันติภาพ
นานาชาติสตอกโฮล์ม รายงานระบุวา่ ข้ อ
พิพาทกับจีนในเรื่ องดินแดนเป็ นตัวผลักดันให้
ค่าใช้ จา่ ยทางทหารเพิ่มสูงขึ ้นในประเทศต่าง ๆ
เช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนาม
ส�ำหรับกลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณทาง
ทหารของประเทศนัน้ รัสเซียมีแผนที่จะขยาย
บทบาททางทหารที่ถาวร ไปนอกพรมแดนของ
ประเทศ ซึง่ รวมถึงฐานทัพในเวียดนามและ
สิงคโปร์
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“การเจรจาก�ำลังด�ำเนินอยู่ และเราใกล้ จะ
ได้ ลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว”
พล.อ.เซอร์ เก ชอยกู รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
กลาโหมของรัสเซียกล่าวกับส�ำนักข่าวอาร์ ไอเอ
โนวอสติ ของรัสเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557
หัวข้ อในการเจรจายังรวมไปถึงการไปเยือน
ท่าเรื อต่าง ๆ ทัว่ เอเชียและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อ
หารื อในเรื่ องการเปิ ดสถานีเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง
ส�ำหรับเครื่ องบินทิ ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ของ
รัสเซียที่ออกไปท�ำการลาดตระเวนตามรายงาน
ของส�ำนักข่าวอาร์ ไอเอ โนวอสติ ส�ำหรับภายใน
ประเทศนัน้ รัสเซียได้ ประกาศแผนงานในปี
พ.ศ. 2556 ว่าจะเพิ่มสถานโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางด้ านการป้องกัน 100 แห่งทัว่ ประเทศ และ
จะสร้ างเมืองที่เป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยทหารกว่า
300 แห่งภายในปี พ.ศ. 2559 ตามรายงานของ
ส�ำนักข่าวอาร์ ไอเอ โนวอสติ
ส�ำหรับพื ้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกนัน้ รัสเซียก�ำลังพยายามที่จะสร้ าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายใน
มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ เพื่อต่อต้ านการก่อการ
ร้ ายและอาชญากรรมข้ ามชาติ
ในระหว่างการประชุมผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจ
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กรุ งมะนิลาเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทางการรัสเซียได้
แสดงความประสงค์ที่จะท�ำงานอย่างใกล้ ชิด
ยิ่งขึ ้นกับกองก�ำลังต�ำรวจของอาเซียน และ
ก�ำลังเจรจาเพื่อเพื่อก�ำหนดข้ อตกลงด้ าน
ความร่ วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ สื่อลามกอนาจารเด็ก ยาเสพติด
และการค้ ามนุษย์

การรั บมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย

ผู้สงั เกตการณ์บางรายอาจสงสัยว่า รัสเซียจะ
บริ หารความสัมพันธ์ระหว่างตนกับจีนและ
ญี่ปนให้
ุ่ เกิดความลงตัวได้ นานเพียงใด ใน
ระหว่างที่ก�ำลังเดินหน้ าสร้ างข้ อตกลงกับจีน
รัสเซียกับญี่ปนก็
ุ่ ก�ำลังหาหนทางจัดการกับ
ประเด็นที่เปราะบางที่เกี่ยวข้ องกับจีนด้ วย
ความระมัดระวัง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมและ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
จากญี่ปนและรั
ุ่
สเซียได้ ร่วมประชุมในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เพื่อหาทางแก้ ปัญหา
ความมัน่ คงทางทะเล ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั กิ าร
ต่อต้ านการก่อการร้ าย และการต่อต้ านการ
ปล้ นสะดมทางทะเล ในระหว่างการประชุมดัง
กล่าวที่เรี ยกว่า “การประชุมสองบวกสอง” ทัง้
สองประเทศยังได้ ตกลงที่จะจัดการประชุมแบบ
ทวิภาคีวา่ ด้ วยเรื่ องความมัน่ คงทางไซเบอร์ ขึ ้น
อีกด้ วย
ด้ วยความร่ วมมืออันแน่นแฟ้นในหลาย ๆ
ด้ าน รวมทังในด้
้ านความมัน่ คง ญี่ปนและ
ุ่
รัสเซียจะมีส่วนช่วยในการสร้ างสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาคนี ้” นายฟูมิโอะ คิชิ
ดะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของญี่ปนกล่
ุ่ าวกับผู้สื่อข่าว ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ เดอะเจแปน ไทมส์
รัฐมนตรี จากสองกระทรวงดังกล่าวของ
รัสเซียและญี่ปนระบุ
ุ่
วา่ มาตรการต่อต้ านของ
ตนนันไม่
้ ได้ มงุ่ เน้ นที่ประเทศใดประเทศหนึง่
โดยเฉพาะ แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญบางรายแย้ งว่า
ความร่วมมือระหว่างสองประเทศนี ้คือแผนที่จะ
จ�ำกัดบทบาททางทหารของจีนที่ก�ำลังเติบโต
เดอะเจแปน ไทมส์ รายงาน

ความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือ
นัน้ ก็เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีต่ ้ องกล่าวถึง เมือ่ เร็ว ๆ นี ้
เกาหลีเหนือสร้ างประเด็นทีเ่ ป็ นหัวข้ อข่าวโดย
การประกาศในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ว่าตน
จะเริ่มท�ำธุรกรรมการค้ าแบบทวิภาคีกบั ประเทศ
เพือ่ นบ้ านทางเหนือในสกุลเงินรูเบิลรัสเซีย โดย
หวังว่าข้ อตกลงดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นปริมาณ
การค้ าระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือขึ ้นไปเป็ น
มูลค่า 1 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ
3.2 หมืน่ ล้ านบาท) ภายในปี พ.ศ. 2563 ตาม
รายงานของส�ำนักข่าวอาร์ ไอเอ โนวอสติ ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลรัสเซียตกลง
ใจทีจ่ ะยกเลิกหนี ้จ�ำนวน 1.094 หมืน่ ล้ านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.55 แสนล้ านบาท) ให้
กับรัฐบาลเกาหลีเหนือ ท�ำให้ เกาหลีเหนือมีหนี ้
สินส่วนทีเ่ หลือกับรัสเซียจ�ำนวน 1.09 พันล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.54 หมืน่ ล้ าน
บาท) ซึง่ เกาหลีเหนือสามารถผ่อนจ่ายได้ เป็ น
งวด ๆ ในช่วง 20 ปี ข้างหน้ า ตามรายงานของ
ส�ำนักข่าวอาร์ ไอเอ โนวอสติ แผนของนายปูติ
นขณะนี ้คือ “การจับจองสิทธิและผลประโยชน์
ของรัสเซียตามระเบียบแบบแผนใหม่ของโลก
เสียแต่เนิน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ ว่าความร่วมมือของระหว่าง
ชาติมหาอ�ำนาจจะเกิดขึ ้นในเอเชียมากกว่า
ยุโรป” ตามรายงานในนิตยสาร เดอะ ฟอริ น
แอฟแฟร์ ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง
“เหตุใดรัสเซียจึงมุง่ หน้ าไปยังตะวันออก”
แผนของนายปูตนิ จะไปได้ ตลอดรอดฝั่ งหรือ
ไม่นนั ้ เวลาจะเป็ นเครื่องพิสจู น์เองในไม่ช้าว่า
รัสเซียจะกลายเป็ นผู้เล่นทีน่ า่ เชือ่ ถือในภูมภิ าค
ได้ หรือไม่ และความหวังทีจ่ ะมุง่ หน้ าสูเ่ อเชียของ
นายปูตนิ จะกลายเป็ นนโยบาย หรือเป็ นเรื่องทีด่ ี
แต่พดู o
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ความผั น ผวนของรู ป แบบสภาพอากาศน� ำ มาซึ่ ง
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ท่ ี เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งไม่ หยุ ด หย่ อ น
และทวี ค วามรุ น แรงมากขึ น้ เรื่ อย ๆ ในภู มิ ภ าคอิ น
โดเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ซึ่ ง เน้ นย� ำ้ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความจ� ำ เป็ น
ในการสร้ างเมื อ งที่ ส ามารถฟื ้ นตั ว ได้ เ ร็ ว
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

เกษตรกรชาวอินเดียแสดงให้ เห็นนาข้ าวทีแ่ ห้ งแล้ งและแตกระแหงในรานบีร์ สิ งห
ปุระ ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ห่างจากชัมมูเป็ นระยะทาง 22 กิโลเมตร ดิ แอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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นายเยบ ซาโน เปล่ งเสี ยงออกมาด้ วยความยาก
ล�ำบากขณะกล่ าวต่ อหน้ าผู้แทนต่ าง ๆ ในระหว่ าง
การประชุมว่ าด้ วยเรื่องการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีก่ รุงวอร์ ซอ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ไม่ ใช่ เพราะเขาขาดถ้ อยค�ำทีจ่ ะพูด แต่
เป็ นเพราะภาพของไต้ ฝุ่นขนาดยักษ์ ทพี่ ดั ถล่ ม
บ้ านเกิดของเขาเมือ่ เร็ว ๆ นีย้ งั คงติดอยู่หัวใจ

ถิ่นฐาน และอีก 7 ล้ านคนต้ องออกจากบริ เวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น� ้ำโขงในเวียดนามภายในปี พ.ศ. 2593 ตามข้ อมูล
ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลแห่งองค์การสหประชาชาติ
ว่าด้ วยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมการ
ยังคาดการณ์วา่ ประเทศต่าง ๆ ในแปซิฟิกใต้ เช่น หมูเ่ กาะ
โซโลมอน ไมโครนีเซีย ตูวาลูและมัลดีฟส์อาจเผชิญกับระดับ
“ผมพูดไม่ออกแม้ กระทัง่ กับภาพที่เราเห็นจากข่าว ผมพูด
ั้ ่
น� ้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ ้น 1 เมตร ซึง่ ประเทศเหล่านี ้ส่วนใหญ่ตงอยู
ไม่ออกเมื่อต้ องอธิบายความรู้สกึ ของผมในเรื่ องการสูญเสีย
เหนือระดับน� ้ำทะเลเพียง 2 เมตรเท่านันในขณะนี
้
้
และความเสียหายที่เราได้ รับจากหายนะครัง้ นี ้” นายซาโน
“เราก�ำลังอยูบ่ นวิถีทางสูก่ ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
ซึง่ เป็ นผู้เจรจาหลักของฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวเกี่ยวกับพายุไต้ ฝนโย
ุ่
อากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้ องที่ขยายขอบเขต
ลันดา (หรื อที่ร้ ูจกั ในระดับนานาชาติในชื่อพายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน) ไปเรื่ อย ๆ” นางเบ็ททินา เมนน์ ผู้จดั การโครงการว่าด้ วยเรื่ อง
ในระหว่างการประชุมขององค์การสหประชาชาติเรื่ องการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสุขภาพอนามัยที่ดีภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ดีแห่งองค์การ
เขาเรียกประสบการณ์แห่งความวิบตั คิ รังนี
้ ้ว่าเป็ น “ความ
อนามัยโลกภาคพื ้นยุโรปกล่าวในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
บ้ าคลัง่ ” ในระหว่างทีเ่ ขาขอร้ องอย่างอย่างกระตือรือร้ นให้
“อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถตัดสินใจได้ วา่ อนาคตแบบไหน
ประเทศต่าง ๆ จัดสรรทรัพยากรเพือ่ บรรเทาความโกรธเกรี ้ยวของ ที่เราต้ องการส�ำหรับลูกหลานของเรา ตอนนี ้เป็ นเวลาที่ต้อง
ปรากฏการณ์ทางด้ านสภาพอากาศทีร่ ุนแรงมากขึ ้นเรื่อย ๆ
ลงมือสร้ างโลกที่ยงั่ ยืนและเท่าเทียมกัน”
“ส�ำหรับใครก็ตามทีย่ งั คงปฏิเสธความจริงทีว่ า่ สภาพภูมิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ งหรื อ
อากาศมันเปลีย่ นไปแล้ ว ผมขอท้ าให้ คณ
ุ ลงจากหอคอยงาช้ าง ไม่นนยั
ั ้ งคงเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ ในขณะเดียวกัน การ
และไปให้ ไกลจากเก้ าอี ้นวมทีน่ มุ่ สบายของคุณ ผมขอท้ าให้
เรี ยกร้ องให้ ลงมือกระท�ำการจากผู้ที่เชื่อว่าเป็ นจริ งก็ได้ รับการ
คุณไปทีห่ มูเ่ กาะแปซิฟิก หมูเ่ กาะคาริบเบียนและหมูเ่ กาะใน
พิจารณา
มหาสมุทรอินเดีย คุณจะได้ เห็นผลกระทบจากการทีร่ ะดับน� ้ำ
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา ประเทศสมาชิกสมาคม
ทะเลเพิม่ สูงขึ ้น ไปทีพ่ ื ้นทีภ่ เู ขาของเทือกเขาหิมาลัยและเทือก
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ ด�ำเนิน
เขาแอนดีส เพือ่ จะได้ เห็นชุมชนทีป่ ระสบอุทกภัยจากธารน� ้ำ
การตามแผนงานที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ ไขผลกระทบจาก
แข็งละลาย ไปทีอ่ าร์ กติกเพือ่ จะได้ เห็นชุมชนทีเ่ ดือดร้ อนจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาเซียนมุง่ เน้ นการก�ำหนด
การทีน่ � ้ำแข็งทีป่ กคุลมบริเวณขัวโลกลดลงอย่
้
างรวดเร็ว ไปทีด่ นิ นโยบายส�ำหรับภูมิภาคและการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ดอนสามเหลีย่ มปากแม่น� ้ำขนาดใหญ่บริเวณแม่น� ้ำโขง แม่น� ้ำ รวมทังส่
้ งเสริ มการตระหนักรู้สถานการณ์ของประชาชนและ
คงคา แม่น� ้ำแอมะซอนและแม่น� ้ำไนล์ทชี่ วี ติ และวิถชี วี ติ ของ
สนับสนุนการปกป้องสุขภาพของมนุษย์จากผลกระทบของ
ผู้คนจมอยูใ่ ต้ น� ้ำ ไปทีเ่ นินเขาของทวีปอเมริกากลางทีป่ ระสบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ ้นได้
กับพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่พอ ๆ กัน ไปทีท่ งุ่ หญ้ าสะวันนาอัน
ผู้น�ำทางทหารนานาชาติยงั ได้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
กว้ างใหญ่ของทวีปแอฟริกาทีก่ ารเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เรื่ องนี ้ ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการที่ปรึกษาทางทหารแห่ง
กลายเป็ นเรื่องความเป็ นความตายเพราะท�ำให้ อาหารและน� ้ำ
ศูนย์วิเคราะห์กองทัพเรื อ (ซีเอ็นเอ) ได้ ตีพิมพ์ผลการศึกษา
ขาดแคลน” นายซาโนกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง “และต้ องไม่ลมื พายุ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมัน่ คง
เฮอริเคนขนาดใหญ่ในอ่าวเม็กซิโกและพื ้นทีช่ ายฝั่ งทะเลตะวัน ของชาติโดยได้ ข้อมูลเชิงลึกจากบรรดานายทหารชันนายพล
้
ออกของทวีปอเมริกาเหนือ และถ้ ายังไม่พอ คุณอาจจะต้ องไป ที่เกษี ยณอายุราชการแล้ ว คณะกรรมการดังกล่าวได้ เผยแพร่
เยีย่ มฟิ ลปิ ปิ นส์ตอนนี ้เลย”
และปรับปรุงรายงานนี ้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึง่
หากค�ำขอร้ องดังกล่าวถูกละเลย ระดับน� ้ำทะเลที่เพิ่มสูง ประกอบด้ วยค�ำน�ำโดย นายไมเคิล เชอร์ ทอฟฟ์ อดีตรัฐมนตรี
ขึ ้นอาจส่งผลให้ คน 3 ล้ านคนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณสามเหลี่ยม
ว่าการกระทรวงความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิสหรัฐฯ และนายลี
ปากแม่น� ้ำคงคา พรหมบุตรและเมฆนาในบังกลาเทศต้ องย้ าย ออน พาเน็ตตา อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
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ชายชาวอินเดียอาบน�ำ้ อยู่ในเมืองสิ ลกิ รุ ีในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็ นวันน�ำ้ โลก โดยมีการ
เรียกร้ องให้ นานาชาติสนใจเกีย่ วกับผลกระทบของการขยายตัวอย่ างรวดเร็วของเมือง อุตสาหกรรม
รอยเตอร์
และความไม่ แน่ นอนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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เฮลิคอปเตอร์ ปล่ อยน�ำ้ ลงบนพืน้ ทีป่ ่ าพรุทลี่ ุกไหม้ ในจังหวัดรีเยา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556 ประธานาธิบดีอนิ โดนีเซียกล่ าวค�ำขอโทษทีไ่ ฟป่ าซึ่งลุกลามอย่ างรวดเร็ว
ท�ำให้ เกิดหมอกควันปกคลุมประเทศเพือ่ นบ้ านอย่ างสิ งคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งถือว่ าเป็ นวิกฤต
เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
มลพิษทางอากาศทีเ่ ลวร้ ายทีส่ ุ ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรอบ 16 ปี

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ์ไว้ เป็ นความท้ าทาย
ที่ซบั ซ้ อนมาเป็ นเวลานานหลายทศวรรษ หากไม่มีการด�ำเนินการเพื่อ
สร้ างความสามารถในการฟื น้ ตัว ความเสี่ยงต่อความมัน่ คงก็จะเพิ่ม
ขึ ้นทัว่ โลก ไม่เพียงแต่ภยั คุกคามจะเพิ่มขึ ้นในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
ในส่วนของโลกที่เผชิญกับความท้ าทายด้ านทรัพยากรเท่านัน้ แต่ยงั จะ
เป็ นบททดสอบความมัน่ คงของประเทศต่าง ๆ ที่มีขีดความสามารถอัน
แข็งแกร่งอีกด้ วย” นายเชอร์ ทอฟฟ์และนายพาเน็ตตาเขียนไว้ ในรายงาน
ของซีเอ็นเอในปี พ.ศ. 2557 หัวข้ อ “การรักษาความมัน่ คงแห่งชาติและ
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

อย่างเพียงพอตามรายงานของซีเอ็นเอ การขาดแคลนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่ส�ำคัญในชุมชนเหล่านี ้กลายเป็ นปั ญหาในกรณีที่ต้องมีการอพยพผู้คน
หรื อเมื่อเจ้ าหน้ าที่ฉกุ เฉินและบุคลากรทางทหารจ�ำเป็ นต้ องเข้ าไปใน
ชุมชนเพื่อตอบสนองเหตุการณ์
“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะเกิด
ขึ ้น จะสร้ างความตึงเครี ยดให้ แก่กองทัพของเราในทศวรรษตต่อ ๆ ไป”
รายงานของซีเอ็นเอระบุ “จะมีการร้ องขอกองก�ำลังมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ เข้ า
ตอบสนองเหตุการณ์ที่มีสภาพอากาศรุนแรงสุดขัวทั
้ งในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ซึง่ จะเป็ นการจ�ำกัดความสามารถของกองก�ำลังในการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาด
การตอบสนองทางทหาร
การณ์ไว้ จะท�ำให้ การฝึ กท�ำได้ ยากล�ำบากมากขึ ้น ในขณะเดียวกันก็
การเพิม่ จ�ำนวนประชากรอย่างรวดเร็วในภูมภิ าคชายฝั่ งทะเลสร้ างความ เพิ่มความเสี่ยงต่อการส่งก�ำลังบ�ำรุงทางทหารที่ส�ำคัญ ตลอดจนระบบ
ตึงเครียดแก่ผ้ ชู ว่ ยเหลือฉุกเฉินด่านหน้ ามากขึ ้นในยามทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ
การขนส่งและโครงสร้ างพื ้นฐานทังในและนอกฐานทั
้
พ”
ขีดความสามารถในการให้ บริการของหน่วยฉุกเฉินไม่ได้ สอดคล้ องกับ
ในบางกรณี ความร้ อนสูงจะสร้ างความเสียหายให้ กบั โครงสร้ างพื ้น
ปริมาณความต้ องการเสมอไปอันเนือ่ งมาจากการขยายตัวของประชากร ฐานด้ านการขนส่งของชาติ ไม่วา่ จะเป็ นถนน ทางรถไฟและสนามบิน
การขยายตัวของประชากรโลกในช่วงสิบปี ที่ผา่ นมาส่วนใหญ่เกิดขึ ้น เส้ นทางที่ส�ำคัญทังหมดในการจั
้
ดส่งความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
ในพื ้นที่ที่ประสบความท้ าทายอยูแ่ ล้ วในเรื่ องการดูแลให้ มีน� ้ำและอาหาร และการบรรเทาภัยพิบตั ิ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการทหารแนะน�ำให้ ร่าง
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หลัก ส� ำ คัญ ของความร่ ว มมื อ ในการรั บ มื อ กับ การ

เปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ายในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าประชากรกว่าร้ อยละ 50 ใน
อินโดเอเชียแปซิฟิกจะอาศัยอยูใ่ นเมืองหรื อใกล้ กบั
เมือง และรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอ
ดีบี) ท�ำนายว่าคนเหล่านี ้จะเป็ นหนึง่ ในกลุม่ ประชากรที่มี
ความพร้ อมน้ อยที่สดุ ในการต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุมชนเหล่า
นี ้อาจประกอบไปด้ วยครอบครัวจ�ำนวนมากที่มีรายได้ ต�่ำที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ที่มี
บริ การสาธารณะเพียงเล็กน้ อย ในภูมิภาคที่มีแนวโน้ มที่จะได้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น กระแสน� ้ำที่ไหลท่วมฝั่ งแม่น� ้ำ
ในการพัฒนาความสามารถในการฟื น้ ตัวของชุมชนที่มีความเสี่ยงดังกล่าว
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย รัฐบาลของสหราชอาณาจักรและมูลนิธิร็อกเกอะ
เฟลเลอร์ ได้ ร่วมมือกันเพื่อช่วยให้ เมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ วเหล่านี ้สามารถป้องกัน
ตนเองจากผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้ ม
ว่าจะเกิดขึ ้น
“เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค ก�ำลังเผชิญกับสภาวะการเพิ่มจ�ำนวนประชากรอย่าง
รวดเร็ วอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน ประชากรที่ยากจนที่สดุ คือด่านแรกที่จะได้ รับผลก
ระทบจากอุทกภัยที่รุนแรงมากขึ ้น การเพิ่มระดับของน� ้ำทะเลและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงการสภาพภูมิอากาศ” นายกิลฮง คิม ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ยงั่ ยืน แผนกการพัฒนาภูมิภาคและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแห่งเอ
ดีบีกล่าว “การผนึกก�ำลังแบบริ เริ่ มนี ้จะท�ำให้ เกิดความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอกชน
องค์กรระดับทวิภาคีและธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีอย่างเอดีบี เพื่อหา
หนทางและยกระดับการแก้ ปัญหาในการปกป้องชุมชนเมืองบางส่วนของโลกที่มี
ความเสี่ยงมากที่สดุ ”
บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนาม คือหก
ประเทศแรกที่ได้ รับคัดเลือกให้ รับประโยชน์จากโครงการที่ชื่อ “การจัดการความ
เสี่ยงทางด้ านสภาพภูมิอากาศส�ำหรับชุมชนเมืองที่ยากไร้ ” ดังที่ประกาศในเดือน
พฤศจิกายนปี พ.ศ. 2556 โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีป้องกันชุมชนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและน�ำไปใช้ กบั ผังเมือง ให้ ความช่วยเหลือทาง
เทคเนิคในการเตรี ยมโครงสร้ างพื ้นฐานที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ และแลก
เปลี่ยนแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พื ้นที่เมืองตามที่เอดีบีระบุ
โดยรวมแล้ วมีโครงการป้องกันโครงสร้ างพื ้นฐานทังสิ
้ ้น 25 โครงการ รวมทัง้
มาตรการเพือ่ สร้ างความสามารถในการฟื น้ ตัวอืน่ ๆ ทีจ่ ะน�ำไปใช้ กบั เมืองเป้าหมาย
ต่าง ๆ ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการจ่ายเงินจ�ำนวน 1 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 3.2 หมืน่ ล้ านบาท) ผ่านทางการลงทุนของทังภาคประชาชน
้
เอกชนและ
รัฐบาล
นอกเหนือจากความพยายามนี ้ เอดีบยี งั มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในโครงการอืน่ ๆ
ทัว่ ทังอิ
้ นโดเอเชียแปซิฟิกทีเ่ กีย่ วข้ องกับการป้องกันชุมชนจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและการสร้ างความสามารถในการฟื น้ ตัว ต่อไปนี ้คือตัวอย่างของความ
พยายามทีผ่ า่ นมาของธนาคาร
เงินทุนสนับสนุนจ�ำนวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 64.5 ล้ าน
บาท) จากเอดีบีจะช่วยกัมพูชาในการเสริ มสร้ างนโยบายและสถาบัน
ต่าง ๆ ให้ มีความแข็งแกร่งเพื่อให้ รัฐบาลสามารถจัดการกับความ
เสี่ยงจากภัยพิบตั ไิ ด้ อย่างประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีเงินทุน
สนับสนุนจากญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มาจากกองทุนเพื่อลดความยากจนของรัฐบาล
ญี่ปนเพื
ุ่ ่อให้ กมั พูชาน�ำไป “พัฒนากลยุทธ์อนั แข็งแกร่ง แนวทาง

ระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำ และการฝึ กอบรมด้ านการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบตั ทิ งในระดั
ั้
บประเทศและระดับท้ องถิ่น” ตามข้ อมูลจาก
นายเอริ ค ซิดวิค ผู้อ�ำนวยการเอดีบีประจ�ำประเทศกัมพูชา โครงการนี ้ ที่
จะมีระยะเวลาตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ไปจนถึงเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2559 จะผนวกการตอบสนองภัยพิบตั เิ ข้ ากับแผนระดับชาติและ
สร้ างกลยุทธ์ที่เป็ นหนึง่ เดียวในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบตั ใิ นทุกภาครัฐ “กัมพูชาประสบภัยแล้ งและอุทกภัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนที่ยากจนจ�ำนวนมากทุก ๆ ปี ห้ าปี ที่ผ่านมา ภัยพิบตั ิดงั
กล่าวท�ำให้ มีผ้ บู าดเจ็บล้ มตายหลายร้ อยคน สร้ างความเสียหายให้
กับโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐในวงกว้ างและเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจ�ำนวนหลายล้ านเหรี ยญฯ” เอดีบีระบุ
การผนวกแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ ากับ
แผนพัฒนาประเทศท�ำให้ มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนในตองกาจ�ำนวน
23.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 745 ล้ านบาท) ผ่านทางกองทุน
โครงการพัฒนาความยืดหยุน่ ต่อสภาพภูมิอากาศของเอดีบี โครงการ
นี ้จะให้ ทนุ ขนาดเล็กแก่ชมุ ชนเพื่อใช้ ในโครงการส่งเสริ มการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงตลอดจน
การให้ การศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้ อม นอกจากนี ้รัฐบาลตองกายัง
พิจารณาโครงสร้ างพื ้นฐานที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศอีกด้ วย เอดีบี
มุง่ หวังให้ โครงการจัดสรรเงินทุนที่ยงั่ ยืนของตองกาที่มอบเงินทุนขนาด
เล็กแก่โครงการของชุมชนต่าง ๆ เป็ นแบบอย่างส�ำหรับประเทศอื่น ๆ ใน
แปซิฟิก
ฟิ ลปิ ปิ นส์ถกู จัดอันดับว่าเป็ นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพายุ
ไซโคลนเขตร้ อนมากที่สดุ ในโลก และอยูใ่ นอันดับสามของบรรดา
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภาวะน� ้ำท่วมและภัยแล้ งตามข้ อมูลของเอ
ดีบี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เอดีบีได้ ประกาศโครงการช่วยเหลือ
ทางเทคนิคมูลค่า 1.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 58 ล้ านบาท) โดย
จัดสรรเงินทุนผ่านทางกองทุนเพื่อลดความยากจนของรัฐบาลญี่ปนเพื
ุ่ ่อ
ช่วยให้ รัฐบาลท้ องถิ่นของฟิ ลปิ ปิ นส์สามารถจัดการกับพื ้นที่ลมุ่ น� ้ำได้ ดี
กว่าเดิม พื ้นที่ลมุ่ น� ้ำสามแห่ง ได้ แก่ ลุม่ แม่น� ้ำมาริ กินา ลุม่ น� ้ำคามารี นส์
ซูร์ และลุม่ น� ้ำดาเวา โอเรี ยนทัล จะถูกประเมินเพื่อปรับปรุงพื ้นที่ให้ มี
ความยืดหยุน่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้ อมูลของเอดีบี
กองทุนยุทธศาสตร์ สภาพภูมิอากาศได้ จดั สรรเงินทุนจ�ำนวน 23.5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 758 ล้ านบาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ของเนปาลในการบ�ำรุงรักษาแหล่งน� ้ำส�ำหรับใช้ ในครัวเรื อนและใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ ง เอดีบีประกาศในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ว่า
“นี่เป็ นครัง้ แรกที่เอดีบีเข้ าไปให้ การสนับสนุนครัง้ ใหญ่ในการจัดการพื ้นที่
ลุม่ แม่น� ้ำในเนปาล” นางซินดี ้ มัลวิซนิ ี ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้ านทรัพยากร
แหล่งน� ้ำประจ�ำแผนกเอเชียใต้ ของเอดีบีกล่าว โครงการนี ้ที่คาดว่าจะ
ด�ำเนินไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 มุง่ เน้ นการพัฒนาพื ้นที่ลมุ่ แม่น� ้ำในหกเขต
ของเนปาลในภูมิภาคตะวันตกไกล ได้ แก่ อาชชัม ไพยทาดี บัชหัง บาจุ
ระ ดาเดลธุระและโดติ โดยตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ 45,000 ครัวเรื อน โครงการ
นี ้ยังผลักดันให้ มีการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ น� ้ำ การชลประทานแบบ
จุลภาคและการรักษาความชุม่ ชื ้นในดินเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม
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การปกป้ อง

การผลิตอาหารของเอเชีย

รอยเตอร์

นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลในเอเชียพยายาม
ดิ ้นรนอย่างหนักเพื่อให้ รอดพ้ นจากผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น ซึง่ ในอดีตได้ ผลักดัน
ราคาอาหารให้ พงุ่ สูงขึ ้นในระดับที่ท�ำให้ สงั คมเกิดความ
ระส�ำ่ ระสาย
กับบทเรี ยนที่ได้ รับท�ำให้ รัฐบาลอินโดนีเซียแจกปฏิทินซึง่ ระบุวนั ที่ที่เหมาะสม
แก่การเพาะปลูกแต่เนิ่น ๆ แก่เกษตรกร มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ก�ำลังด�ำเนินการเพื่อ
ดูแลจัดการแหล่งน� ้ำ และอินเดียได้ เพิ่มปริ มาณการสะสมอาหาร
ประเทศเหล่านี ้มีความมุง่ มัน่ ที่จะลดผลกระทบของปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า
เอลนีโญ ซึง่ เป็ นรูปแบบสภาพอากาศที่สามารถน�ำภัยแล้ งไปสูอ่ อสเตรเลีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย
ภัยแล้ งที่เชื่อมโยงกับเอลนีโญในปี พ.ศ. 2550 ท�ำให้ ราคาอาหารพุง่ สูงขึ ้นอย่าง
ฉับพลัน ราคาข้ าวถีบตัวขึ ้นถึงสามเท่าโดยมีราคากว่า 1,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตัน
(ประมาณ 32,000 บาท) ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ ถือว่าสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์และก่อ
ให้ เกิดการจลาจลในประเทศต่าง ๆ ที่อยูห่ า่ งไกลอย่างอียิปต์ แคเมอรูนและเฮติ
เอลนีโญครัง้ ล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 น�ำภัยแล้ งที่เลวร้ ายที่สดุ ในรอบเกือบสี่ทศวรรษ
ที่ผา่ นมาไปยังอินเดีย ท�ำให้ ประเทศที่ผลิตข้ าวได้ มากเป็ นอันดับสองของโลกแห่งนี ้
ผลิตข้ าวได้ น้อยลงถึง 10 ล้ านตัน และท�ำให้ ราคาน� ้ำตาลโลกพุง่ สูงสุดในรอบเกือบ
30 ปี

เกษตรกรคนหนึ่งขายข้ าวโพดและผลไม้ ทเี่ พิง่ เก็บเกีย่ วมาใหม่ ๆ อยู่ริม
ถนนในเขตชานเมืองของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
รูปแบบการพยากรณ์สภาพอากาศส่วนใหญ่บง่ ชี ้ว่าเอลนีโญมีแนวโน้ มที่จะ
เกิดขึ ้นราว ๆ กลางปี พ.ศ. 2557 ตามที่หน่วยงานด้ านสภาพอากาศขององค์การ
สหประชาชาติระบุ
“โดยปกติแล้ วประเทศที่ได้ รับผลกระทบมากที่สดุ คืออินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์”
นายเดวิด ดอว์ส นักเศรษฐศาสตร์ อาวุโสขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ประจ�ำกรุงเทพมหานครกล่าว “แน่นอนว่าเป็ นผลกระทบเกี่ยว
กับข้ าวด้ วยเหตุผลสองประการรวมกันคือ มันเป็ นผลผลิตที่มีแนวโน้ มว่าจะได้ รับ
ผลผระทบมากที่สดุ และผู้น�ำเข้ าข้ าวของประเทศเหล่านี ้ต้ องหันไปยังตลาดโลกซึง่
ราคาข้ าวน่าจะเพิ่มสูงขึ ้น”
กระทรวงการเกษตรรายงานว่า ภัยแล้ งได้ เริ่มก่อผลกระทบต่อคากายันแวลลีย์ซงึ่
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อยูท่ างตอนเหนือของฟิ ลปิ ปิ นส์และเป็ นพื ้นทีผ่ ลิตข้ าวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ แต่เขือ่ นที่
ส�ำคัญต่าง ๆ ในพื ้นทีน่ ี ้กลับมีปริมาณน� ้ำลดลงในระดับวิกฤติ
รัฐบาลแจ้ งว่าได้ เริ่มจัดท�ำฝนเทียมและแจกจ่ายพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ทีท่ นทานต่อ
ภัยแล้ ง “เราก�ำลังจัดท�ำโครงการนโยบายต่าง ๆ มาตรการในการจัดการน� ้ำและการ
อนุรักษ์น� ้ำ ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงทีส่ ร้ างสรรค์ใหม่และมีความ
ทันสมัยเพือ่ จะสามารถบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศทีแ่ ห้ งแล้ งได้ บ้าง” นาย
โปรเซโซ อัลคาลา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการเกษตรกล่าว
พายุไต้ ฝนระดั
ุ่
บรุนแรงมักจะเป็ นผลพวงของปรากฏการณ์เอลนีโญในฟิ ลปิ ปิ นส์
ซึง่ อาจหมายถึงการสูญเสียพืชผลยิ่งไปกว่าเดิม นางแมรี แอนน์ ลูซลิ ล์
เซอริ ง เลขาธิการคณะกรรมการด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่ง
ฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าว
“การน�ำเข้ าข้ าวจะเป็ นทางเลือกหนึง่ ของเรา” นางเซอริ งกล่าว ซึง่ ในขณะนี ้
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นผู้น�ำเข้ าข้ าวรายใหญ่เป็ นอันดับสองของภูมิภาครองจากจีน
ในอินโดนีเซีย กระทรวงการเกษตรได้ สง่ ทีป่ รึกษาทางการเกษตรไปให้ ความช่วย
เหลือแก่เกษตรกรในเรื่องเทคนิคใหม่ ๆ โดยรัฐบาลเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยเพือ่ พัฒนาการ
ปลูกพืชบางอย่างโดยเฉพาะ “หวังว่าการกระท�ำดังกล่าวจะช่วยให้ เรายังสามารถปลูก
พืชได้ และลดความเสีย่ งจากภัยแล้ ง” นายทุงกัล ไอมาน ปานุดชู ผู้อำ� นวยการฝ่ ายการ
พัฒนาและจัดการทีด่ นิ กระทรวงการเกษตรกล่าว โดยกล่าวเพิม่ เติมว่าเอลนีโญ อาจ
ท�ำให้ สามารถปลูกข้ าวได้ ในพื ้นทีท่ เี่ คยเป็ นหนองน� ้ำมาก่อน
เกษตรกรสามารถคาดหวังว่าจะได้ รับปฏิทินที่ระบุวนั ที่ที่เหมาะสมในการปลูก
พืชจ�ำเพาะ นายรุสมัน เฮริ อาวัน รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงการเกษตรกล่าวกับ
หนังสือพิมพ์ จาการ์ ตาโพสต์ และเพิ่มเติมว่ากระทรวงโยธาธิการได้ เตรี ยมอุปกรณ์
สนับสนุนต่าง ๆ ไว้ พร้ อม เช่น เครื่ องสูบน� ้ำ เป็ นต้ น
เกษตรกรชาวอินโดนีเซียก�ำลังได้ รับการฝึ กอบรมให้ ร้ ูวิธีปรับตัวให้ เข้ ากับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศ และกระตุ้นให้ ปลูกพืชชนิดอื่นที่สามารถรับมือ
สภาพแห้ งแล้ งได้ ดีกว่าข้ าวซึง่ จะขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ หัวหน้ าหน่วยงาน
ด้ านสภาพอากาศของอินโดนีเซียกล่าวกับรอยเตอร์
รัฐบาลมาเลเซียได้ จดั ตังคณะกรรมการแก้
้
ไขวิกฤตการณ์น� ้ำที่น�ำโดยรองนายก
รัฐมนตรี โดยจะเป็ นการท�ำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังผลกระ
ทบจากเอลนีโญ นอกจากนี ้รัฐบาลยังส่งเสริ มให้ ภาคอุตสาหกรรมใช้ น� ้ำบาดาลหรื อ
น�ำน� ้ำกลับมาใช้ ใหม่และเพิ่มความจุของถังเก็บน� ้ำ
ความแตกต่างที่ส�ำคัญจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี พ.ศ. 2552 คือการ
สะสมอาหารที่เพิ่มสูงขึ ้นซึง่ จะช่วยลดผลกระทบต่อราคาอาหาร
อินเดียมีวตั ถุดบิ ที่เป็ นอาหารหลักอยูม่ ากมาย เช่น ข้ าว ข้ าวสาลีและน� ้ำตาล
เนื่องจากสองสามปี ที่ผา่ นมาเป็ นปี ที่มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ประเทศไทย
อยูใ่ นช่วงขายข้ าวออกจากคลังที่สะสมไว้ ในช่วงโครงการจ�ำน�ำข้ าวที่ไม่เป็ นไปด้ วยดี
ปริ มาณข้ าวในคลังสะสมทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นจาก 15 ล้ านตันในปี พ.ศ. 2552 เป็ น
109 ล้ านตันในปั จจุบนั ตามข้ อมูลของกระทรวงการเกษตรของสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่
จะเพิ่มขึ ้นที่อินเดีย ไทยและจีน
“หากฝนมรสุมไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง เราเตรี ยมการที่จะปล่อยข้ าวและข้ าว
สาลีจากคลังของรัฐบาลเข้ าไปในตลาดเปิ ดมากขึ ้นเพื่อให้ แน่ใจว่าราคาข้ าวจะไม่
ถีบตัวสูงขึ ้น” เจ้ าหน้ าที่จากกระทรวงอาหารของอินเดียกล่าวโดยไม่ต้องการเปิ ดเผย
ตัวเนื่องจากไม่ได้ รับอนุญาตให้ พดู คุยกับสื่อ
นอกจากนี ้ รัฐบาลกลางของอินเดียจะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ตา่ ง ๆ ที่สามารถ
รับมือกับสภาวะแห้ งแล้ งได้ ดีกว่าและให้ เงินทุนแก่รัฐบาลระดับรัฐในกรณีที่จ�ำเป็ น
เจ้ าหน้ าที่คนเดิมกล่าวเพิ่มเติม
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เอกสารการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ การตอบสนองท�ำได้ อย่างสะดวก
“หากเป็ นเรื่องการพิจารณาทบทวนเกีย่ วกับความท้ าทายของโลกใน
และรวดเร็ วยิ่งขึ ้น โดยให้ รวมการใช้ เส้ นทางส�ำรองต่าง ๆ และวางแผน ระยะยาวแล้ ว ไม่มใี ครมีคณ
ุ สมบัตมิ ากไปกว่าผู้นำ� ทางทหารอาวุโสของ
ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื ้นฐานหลักได้
เรา บุคคลเหล่านี ้ไม่เพียงแต่จะมีประสบการณ์หลายสิบปี ในเรื่องการ
“นอกจากนี ้ โลกยังมีความซับซ้ อนทางการเมืองมากขึ ้น และมีการ
จัดการความเสีย่ ง และการตอบสนองความขัดแย้ งในสนามรบเท่านัน้ แต่
พึง่ พาซึง่ กันทางเศรษฐกิจและการเงิน เราเชื่อว่ามันเป็ นไปไม่ได้ แล้ วที่จะ ยังเป็ นผู้เชีย่ วชาญการวิเคราะห์ทางภูมศิ าสตร์ การเมืองและการวางแผน
คิดแบบแบ่งแยกว่าผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
กลยุทธ์ในระยะยาว” นายเชอร์ ทอฟฟ์และนายพาเน็ตตาเขียน “ผู้นำ� ทาง
เป็ นเรื่ องที่แต่ละภูมิภาคของโลกต้ องจัดการกันเอง” รายงานของซีเอ็น
ทหารมักจะพิจารณาความท้ าทายจากข้ อมูลทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือข้ อมูลทีข่ ดั
เอระบุ “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนันอยู
้ เ่ หนือ
แย้ งกัน แม้ ไม่ได้ มคี วามมัน่ ใจ 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่บคุ คลเหล่านี ้จะประเมิน
พรมแดนระหว่างประเทศและพื ้นที่ความรับผิดชอบในทางภูมิศาสตร์ ”
ผลลัพธ์ของหนทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ รวมทังผลลั
้ พธ์ของการไม่กระท�ำการใด
ต่อไปนี ้คือปั จจัยต่าง ๆ ที่บนั่ ทอนเสถียรภาพตามที่ซีเอ็นเอระบุไว้
เลย และตัดสินใจภายใต้ การรับรู้ข้อมูลอย่างครบถ้ วนตามประสบการณ์
ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เพิ่มระดับการขาดเสถียรภาพ
และการอดทนต่อความเสีย่ ง”
และเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางทหารเชื่อ
ชาติ ได้ แก่
ว่าความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
• การแสวงหาน� ้ำจืดได้ น้อยลง: การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ ้น
เปลี่ยนแปลงในปริ มาณน� ้ำฝน ปริ มาณ
ได้ นนั ้ สามารถน�ำมาซึง่ ศักยภาพที่จะท�ำให้
หิมะ การละลายของหิมะและธารน� ้ำแข็ง
เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ น
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อน� ้ำจืด
เสียและชุมชนต่าง ๆ เพื่อก�ำหนดหนทาง
• ความบกพร่องในการผลิตอาหาร:
แก้ ปัญหา” คณะกรรมการเขียนไว้ ในบท
พื ้นที่กลายสภาพเป็ นทะเลทรายมาก
สรุปรายงานของซีเอ็นเอ “ความร่วมมือจะ
ขึ ้น ระดับน� ้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ แทรกซึม
เป็ นสิง่ ส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่งบ
เข้ าไปในพื ้นที่เกษตรกรรม การสะสมเกลือ
ประมาณทางทหารถูกจ�ำกัดอย่างหนักเช่น
ในชันหิ
้ นอุ้มน� ้ำและภัยแล้ งจะน�ำไปสูก่ าร
เดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล”
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตอาหาร
ดังนัน้ รายงานจึงเสนอแนะว่าการ
การเข้ าถึงทรัพยากรที่สำ� คัญต่อชีวิตหลัก ๆ
วางแผนทางทหารในอนาคตยังต้ องค�ำนึง
คืออาหารและน� ้ำ จะเป็ นสาเหตุของความ
ถึงข้ อจ�ำกัดทางด้ านความพร้ อมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขัดแย้ งมากมาย
กับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
• ภัยต่อสุขภาพ: แนวโน้ มที่เกิดสภาพ
ความต้ องการการสนับสนุนทางทหารอย่าง
แวดล้ อมอันเหมาะสมต่อการแพร่ระบาด
ล้ นหลามอันเนือ่ งมาจากสภาพภูมอิ ากาศรวม
ทหารบกอิ
น
เดี
ย
ซ่
อ
มแซมเขื
อ
่
นกั
้
น
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้
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ถ
่
ก
น�
ำ
้
พั
ด
ไป
ู
อย่างมีนยั ส�ำคัญของโรคที่มีแมลงเป็ น
ทังสภาวะและเหตุ
้
การณ์ทเี่ กีย่ วข้ องกับอากาศ
ในช่ วงทีเ่ กิดน�ำ้ ท่ วมแม่ น�ำ้ คงคาอย่ างหนักในแอลลา
พาหะ เช่น โรคไข้ เลือดออกและมาลาเรี ย
นายซาโนซึง่ เป็ นตัวแทนของประเทศ
บัดเมือ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
และการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากความร้ อน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในการประชุมว่าด้ วยเรื่ องการ
ในหมูป่ ระชากรที่มีความเสี่ยงยังคงเป็ นข้ อ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การ
กังวลส�ำคัญ
สหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ได้ เรี ยกร้ องให้ ประชาคม
• การสูญเสียที่ดนิ และอุทกภัยจะน�ำไปสูก่ ารโยกย้ ายถิ่นฐานของ
นานาชาติร่วมกันสนับสนุนในเรื่ องนี ้โดยสร้ างความเปลี่ยนแปลงเสียแต่
ประชากร: ประมาณสองในสามของประชากรโลกอาศัยอยูต่ ามแนว
ตอนนี ้ แม้ ขณะกล่าวกับที่ประชุมนายซาโนจะยังเศร้ าใจอย่างหนักและ
ชายฝั่ งทะเล แม่น� ้ำสายหลัก ๆ และสามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำที่มีความ
ญาติพี่น้องยังคงสูญหาย แต่เขาก็ปิดท้ ายด้ วยการมองโลกในแง่ดีและ
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจที่สดุ ในโลก เช่น แม่น� ้ำไนเจอร์ แม่น� ้ำโขง แม่น� ้ำแยง ความมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเปลี่ยนแปลง
ซีเกียง แม่น� ้ำคงคา แม่น� ้ำไนล์และแม่น� ้ำมิสซิสซิปปี ้ มีประชากรอาศัย
“เราสามารถท�ำการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่งได้ ตงแต่
ั ้ ตอนนี ้เพื่อ
อยูอ่ ย่างหนาแน่นตามฝั่ งแม่น� ้ำ
ปกป้องอนาคตของเราที่ใต้ ฝนขนาดใหญ่
ุ่
จะเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิต”
ด้ วยการปรับดุลภาพทางขีดความสามารถของกองก�ำลังทัว่ อิน
นายซาโนกล่าว “แต่เพราะเราในฐานะประเทศปฏิเสธที่จะยอมรับว่าใต้
โดเอเชียแปซิฟิก ท�ำให้ กองทัพสหรัฐฯ สามารถท�ำงานใกล้ ชิดกับ
ฝุ่ นขนาดใหญ่อย่างไห่เยี่ยนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตในอนาคต
พันธมิตรต่าง ๆ ในภูมิภาคเพื่อตอบสนองภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับสภาพ เราปฏิเสธที่จะยอมรับว่าการวิ่งหนีพายุ การอพยพครอบครัว การผจญ
อากาศที่เพิ่มมากขึ ้น และร่ วมมือกันในโครงการบรรเทาภัยพิบตั ใน
ความเสียหายและความทุกข์ยากรวมทังการสู
้
ญเสียชีวิตจะกลายเป็ นวิถี
หลาย ๆ กรณี
ชีวิตของเรา เราปฏิเสธไปโดยสิ ้นเชิง” o
APD FORUM

47

ความตึงเครียด
ที่ กำ� ลังขยายตัวในทะเลจี นตะวันออก

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

รอยเตอร์
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จีนและญีป่ ุ่ นมีข้อพิพาทเกีย่ วกับดินแดนในภูมภิ าคมาเป็ นเวลานาน แต่ การ
เปิ ดเจรจารอบใหม่ อาจช่ วยเพิม่ ความสั มพันธ์ อนั ดีและส่ งเสริมความร่ วมมือ
ระหว่ างทั้งสองประเทศ

ใ

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เครื่ องบินขับไล่ของจีนขึ ้นบินในรัศมี
50 เมตรจากเครื่ องบินตรวจการณ์ของญี่ปนสองครั
ุ่
ง้ ในพื ้นที่เกิด
ข้ อพิพาทเหนืออาณาเขตทะเลจีนตะวันออก ทังสองชาติ
้
ตา่ งยืนยัน
สิทธิในเขตป้องกันภัยทางอากาศซึง่ เป็ นจุดที่เครื่ องบินของทังสอง
้
ประเทศเกือบชนกันเหนือหมูเ่ กาะเซนกากุ หรื อที่จีนเรี ยกว่าหมูเ่ กาะ
เตียวหยู ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างไต้ หวันและโอกินาวา เมื่ออยูใ่ นเขตแสดง
ตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศที่แสดงถึงอ�ำนาจอธิปไตยในห้ วง
อากาศ อากาศยานต่างชาติต้องแสดงตนและแจ้ งแผนการบิน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 จีนประกาศว่าได้ ขยายเขตแสดงตน
เพือ่ การป้องกันภัยทางอากาศของตนออกไปในทะเลจีนตะวันออกให้
ครอบคลุมหมูเ่ กาะดังกล่าวและทับซ้ อนกับเขตป้องกันภัยทางอากาศ
ของญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นการเคลือ่ นไหวทีไ่ ด้ รับเสียงต่อต้ านจากญี่ปนุ่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเหนือน่านฟ้าในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกัน
ภัยทางอากาศแสดงให้ เห็นถึงความตึงเครี ยดที่ทวีขึ ้นเนื่องจากข้ อ
พิพาทเรื่ องอาณาเขตทางทะเลที่ด�ำเนินมาอย่างยาวนานระหว่าง
จีนและญี่ปนุ่ ความเป็ นปฏิปักษ์ ระหว่างทังสองชาติ
้
ฝังรากลึกมา
ตังแต่
้ สมัยสงครามจีน-ญี่ปนุ่ รวมทังสงครามโลกครั
้
ง้ ที่ 2 ประเด็น
ด้ านอ�ำนาจอธิปไตย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความภูมิใจของ
ชาติตา่ งก็เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเมืองของทะเลจีนตะวันออก
ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมานี ้ ข้ อพิพาทที่ด�ำเนินอยูจ่ งึ ขัดขวางการพัฒนา
ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน และกระทบต่อความพยายาม
ของสหรัฐฯ ในการปรับสมดุลในภูมิภาคแปซิฟิกตลอดจนข้ อตกลง
ทวิภาคีกบั ชาติพนั ธมิตรของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ญี่ปนุ่ ผู้เชี่ยวชาญระบุวา่ จีนและญี่ปนไม่
ุ่ นา่ จะบรรลุข้อตกลงร่วม
กันได้ ในอนาคตอันใกล้ แต่ก็มีขนตอนต่
ั้
าง ๆ ที่
สามารถด�
ำ
เนิ
น
การเพื
่
อ
พั
ฒ
นาความร่
ว
มมื
อและ
เกาะอุโอซุริ (บน) เกาะ
มินามิโคจิมะ (ล่ าง) และ ลดความตึงเครี ยดลงได้
เกาะคิทาโคจิมะ เป็ น
ทังสองชาติ
้
เคยบรรลุข้อตกลงเกีย่ วกับงานวิจยั
สามในห้ าเกาะทีเ่ ป็ น
ทางทะเลและการขุดเจาะน� ้ำมันในดินแดนพิพาท
เหตุแห่ งข้ อพิพาททีท่ ้งั
มาแล้ ว “นีเ่ ป็ นเรื่องของการจัดการข้ อพิพาทและ
จีนและญีป่ ุ่ นต่ างก็อ้าง
ความร่วมมือ” นายเจมส์ แมนิคอม ผู้แต่งหนังสือ
สิ ทธิ ญีป่ ุ่ นต�ำหนิจนี
เรื่อง การเชือ่ มสายสัมพันธ์ นา่ นน�้ำพิพาท: จี น
ทีข่ ยายเขตแสดงตน
เพือ่ การป้ องกันภัยทาง ญีป่ นุ่ และกฎระเบียบทางทะเลในทะเลจี นตะวัน
อากาศออกไปเหนือหมู่ ออก กล่าวทีศ่ นู ย์ตะวันออก-ตะวันตก ในกรุง
เกาะดังกล่ าว
วอชิงตัน ดี.ซี. เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
“ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาในอดีต เราจะเห็นได้ วา่
ประเทศเหล่านี ้จัดการความตึงเครียดด้ วยวิธีทคี่ อ่ นข้ างเหมาะสม”
การบรรลุข้อตกลงอาจจะเป็ นไปได้ ยาก “นี่เป็ นข้ อพิพาทที่
อันตรายเพราะทังจี
้ นและญี่ปนต่
ุ่ างก็แสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นด้ วย
การด�ำเนินกิจกรรมมากมาย” ใกล้ กบั หมูเ่ กาะเซนกากุ/เตียวหยู นาย

เดนนี รอย นักวิชาการอาวุโสประจ�ำศูนย์ตะวันออก-ตะวันตกใน
โฮโนลูลู รัฐฮาวาย กล่าวกับ ฟอรัม

รากฐานของข้ อพิพาท

จีนอ้ างสิทธิในทะเลจีนตะวันออกมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 15 “ตามข้ อมูล
ลึกทางประวัตศิ าสตร์ จีนเป็ นมหาอ�ำนาจของภูมิภาคและเคยชิน
กับการคิดว่าทะเลจีนตะวันออก และพื ้นที่โดยรอบอยูใ่ นเขตอิทธิพล
ของตน” นายรอยกล่าว ก่อนจะเสริ มว่าปั จจุบนั จีนเชื่อว่าตนเองยัง
เป็ นมหาอ�ำนาจในภูมิภาคอยู่
สนธิสญ
ั ญาที่ลงนามหลังสงครามทังสอง
้ ครัง้ ท�ำให้ การอ้ าง
สิทธิในอาณาเขตของจีนและญี่ปนเกิ
ุ่ ดความไม่ชดั เจน หลังสิ ้นสุด
สงครามระหว่างจีนกับญี่ปนเพื
ุ่ ่อแย่งสิทธิในการควบคุมเกาหลี ฝ่ าย
จีนได้ ยกดินแดนซึง่ ประกอบด้ วยไต้ หวันให้ แก่ญี่ปนุ่ แต่สนธิสญ
ั ญา
ยุตสิ งครามระหว่างจีนกับญี่ปนุ่ “ไม่ได้ กล่าวถึงหมูเ่ กาะเตียวหยู/เซน
กากุ ซึง่ ไม่ได้ น�ำมาถกกันระหว่างการเจรจา” ตามรายงานประจ�ำ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรื่ อง “กรณีพิพาททางทะเลของจีน” ทังนี
้ ้ญี่ปนอ้
ุ่ างว่าตนเป็ นเจ้ าของ
ดินแดนดังกล่าวมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2438 เมื่อญี่ปนผนวกหมู
ุ่
เ่ กาะดัง
กล่าวเข้ าไว้ นิตยสาร เดอะสปี เกล ของเยอรมนี ฉบับเดือนกันยายน
พ.ศ. 2555 รายงานว่าจีนสนับสนุนการอ้ างสิทธิของตนในหมูเ่ กาะ
เซนกากุ/เตียวหยู “ด้ วยเอกสารที่มีอายุย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์
หมิง (พ.ศ. 1911 – 2187)” หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ญี่ปนุ่
ประกาศยกเลิกการอ้ างสิทธิทงหมดในเกาหลี
ั้
ไต้ หวันและดินแดน
อื่นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ และเช่นเคยไม่มีการกล่าว
ถึงหมูเ่ กาะเซนกากุ/เตียวหยูในสนธิสญ
ั ญายุตสิ งครามโลกครัง้
ที่สอง แม้ วา่ ทุกชาติจะ “เข้ าใจโดยปริ ยายว่าตนจะยังคงอยูภ่ าย
ใต้ การปกครองของญี่ปนในฐานะส่
ุ่
วนหนึง่ ของจังหวัดโอกินาวา”
รายงานกล่าว จีนตีความสนธิสญ
ั ญาว่าญี่ปนสละสิ
ุ่
ทธิในดินแดน
ทังหมดที
้
่ได้ มาจากสงคราม อย่างไรก็ดีญี่ปนยื
ุ่ นกรานว่าตนเพียงแค่
สละสิทธิในดินแดนที่ระบุอย่างเปิ ดเผยในสนธิสญ
ั ญาเท่านัน้ และ
โอนอ�ำนาจอธิปไตยของหมูเ่ กาะเซนกากุ/เตียวหยูไปให้ ดนิ แดนดัง
กล่าว
ข้ อพิพาทปะทุขึ ้นอีกครัง้ ในศตวรรษนี ้ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2555 เมื่อรัฐบาลญี่ปนซื
ุ่ ้อหมูเ่ กาะเซนกากุ/เตียวหยูด้วยเงินจ�ำนวน
30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 96 ล้ านบาท) จากครอบครัวชาว
ญี่ปนครอบครั
ุ่
วหนึง่ ที่ดเู หมือนเป็ นเจ้ าของเกาะ จีนอ้ างว่าการซื ้อ
ขายไม่ถกู ต้ องและ “ฝ่ ายญี่ปนขโมยหมู
ุ่
เ่ กาะไปจากจีน” จากการ
ซื ้อขายดังกล่าวตามที่หนังสือพิมพ์ เดอะ นิ วยอร์ ก ไทมส์ รายงาน
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา หน่วยยามฝั่ ง
ของทังสองชาติ
้
ตา่ งก็เล่นเกมจิตวิทยาเพื่อข่มขูก่ นั ในน่านน� ้ำใกล้
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จีนย้ ายแท่ นขุด

เจาะน�ำ้ มันไปยัง
ทะเลจีนใต้
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเวียดนามเลวร้ ายลงในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 เมื่อรัฐบาลจีนย้ ายแท่นขุดเจาะน� ้ำมันในทะเลน� ้ำลึกไปยัง
น่านน� ้ำพิพาทในทะเลจีนใต้ จนน�ำไปสูก่ ารจลาจลและการประท้ วงใน
เวียดนาม และต่างฝ่ ายต่างกล่าวหากันว่าถูกอีกฝ่ ายเอาเรื อพุง่ ชน ก่อน
ที่จีนจะรื อ้ แท่นขุดเจาะน� ้ำมันไห่หยาง ฉือโหยว 981 ออกไปเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
บริ ษัทพลังงานที่อยูเ่ บื ้องหลังโครงการนี ้ระบุวา่ ได้ ท�ำการส�ำรวจ
แหล่งน� ้ำมันใกล้ หมูเ่ กาะพาราเซลที่เวียดนามอ้ างสิทธิเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว “ภารกิจส�ำเร็จลงอย่างราบรื่ นตามแผน และเราส�ำรวจพบทัง้
น� ้ำมันและก๊ าซ” บริ ษัท ไชน่า เนชันนัล ปิ โตรเลียม คอร์ ปอเรชัน ระบุ
ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลจีนและ
รัฐบาลเวียดนามมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในพื ้นที่ดงั กล่าว นอกจาก
นี ้ บรูไน มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์และไต้ หวันก็อ้างสิทธิในพื ้นที่อื่นใน
ทะเลจีนใต้ ที่อดุ มไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ
การประท้ วงต่อต้ านจีนซึง่ มีสาเหตุมาจากการติดตังแท่
้ นขุดเจาะ
น� ้ำมันของรัฐบาลจีนคร่าชีวิตชาวจีนในเวียดนาม 3 รายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตามรายงานของทางการเวียดนาม ในขณะ
ที่ทางการจีนออกมาระบุวา่ มีคนจีนเสียชีวิต 4 ราย นอกจากนี ้จีนยังอ้ าง
ว่าเรื อเวียดนามชนเรื อของตนมากกว่า 1,500 ครัง้ ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ในขณะที่ฝ่ายเวียดนามก็ปล่อยคลิปภาพที่แสดงว่าเรื อล�ำ
ใหญ่ของจีนที่อยูใ่ กล้ กบั แท่นขุดเจาะไห่หยาง ฉือโหยว 981 ไล่กวดและ
พุง่ ชนเรื อประมงล�ำหนึง่ ของเวียดนาม ส่งผลให้ เรื อล�ำดังกล่าวอับปาง
ลงในที่สดุ
แถลงการณ์ของส�ำนักงานความมัน่ คงทางทะเลของจีนระบุวา่ จีน
ติดตังแท่
้ นขุดเจาะน� ้ำมันเพิ่มเติมอีกสี่แท่นในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
เพื่อท�ำการขุดเจาะน� ้ำมันเป็ นเวลาสองเดือน โดยแท่นขุดเจาะน� ้ำมัน
ถูกส่งไปทางตะวันออกของฮ่องกงและไกลจากพื ้นที่ใด ๆ ที่
เวียดนามอ้ างสิทธิ นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่าง
ประเทศของจีนกล่าวว่าแท่นขุดเจาะน� ้ำมันจะท�ำงาน “ในเขต
น่านน� ้ำของมณฑลกวางตุ้งและไห่หนานของจีน” ในทะเลทาง
ตอนใต้ ของประเทศ “ดิฉนั คิดว่าถ้ าใครอยากท�ำอะไรที่ประตู
บ้ านตัวเอง คนอื่นก็ไม่ควรเข้ ามาวุน่ วายจนเกินไป” นางหัว
กล่าวพร้ อมกับอธิบายว่ากิจกรรมของแท่นขุดเจาะน� ้ำมันเป็ น
“การด�ำเนินงานตามปกติ”
พล.ต.อ. เหงียน กวาง ดัม แห่งกองบัญชาการต�ำรวจน� ้ำ
เวียดนาม กล่าวกับหนังสือพิมพ์ ตันห์เนียน ของรัฐบาลเวียน
ดนามว่า หนึง่ ในแท่นขุดเจาะน� ้ำมันชุดใหม่ก�ำลังมุง่ หน้ าไปยัง
ที่ตงั ้ “ในบริ เวณเดียวกับที่จีนติดตังแท่
้ นขุดเจาะน� ้ำมันเมื่อราว
ห้ าปี ก่อน ซึง่ ตอนนี ้ก็ยงั คงท�ำงานอยู”่
รายงานของหนังสือพิมพ์ โกลบอล ไทมส์ ของรัฐบาลจีนระบุวา่
ประมาณร้ อยละ 90 ของการค้ าต่างประเทศของจีนจะอาศัยการขนส่ง
ทางทะเล “จีนไม่เพียงจ�ำเป็ นต้ องมีอ�ำนาจในการปกป้องน่านน� ้ำเหล่า
นี ้เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลไปพร้ อม ๆ กันด้ วย”
หนังสือพิมพ์ดงั กล่าวระบุ
50

APD FORUM

กับหมูเ่ กาะพิพาท โดยเรื อของกองทัพจีนเคลื่อนที่เข้ าไปในหรื อใกล้
กับดินแดนที่ญี่ปนอ้
ุ่ างสิทธิเกือบทุกอาทิตย์ เหตุการณ์อื่น ๆ ในท�ำนอง
เดียวกันนี ้เกิดขึ ้นบนน่านฟ้าด้ วยเช่นกัน
ประเด็นเรื่ องอ�ำนาจอธิปไตยเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้ เกิด
ข้ อพิพาทซึง่ ด�ำเนินมาอย่างยาวนาน แต่แรงจูงใจของแต่ละชาติอาจ
เปลี่ยนแปลงไป นายรอยกล่าวว่า ในขณะที่เศรษฐกิจและกองทัพ
ของประเทศขยายตัวขึ ้น จีนก็พยายามมองหาแหล่งพลังงานเพิ่ม
เติม ส�ำนักบริ หารข้ อมูลพลังงานของสหรัฐฯ ประมาณการว่าทะเลจีน
ตะวันออกอาจมีปริ มาณน� ้ำมันส�ำรองถึง 60-100 ล้ านบาเรล และ
ก๊ าซธรรมชาติสำ� รอง 28 ล้ านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี ้ความต้ องการ
พลังงานไฮโดรคาร์ บอนของจีนยังเพิ่มความตึงเครี ยดกับประเทศเพื่อน
บ้ านในทะเลจีนใต้ ด้วย (ดูแถบข้ อมูลแทรก) เมื่อพิจารณาแล้ วจะเห็น
ว่าทังบรู
้ ไน จีน ญี่ปนุ่ มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไต้ หวันและเวียดนามต่างก็
อ้ างสิทธิในดินแดนที่ทบั ซ้ อนกันในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้
สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุวา่ แต่ละประเทศอ้ างว่าน่านน� ้ำ
และหมูเ่ กาะในภูมิภาคเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นเส้ นทางการค้ าโลกที่มีมลู ค่าสูง
ถึง 5.3 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 170 ล้ านล้ านบาท) อยูใ่ นเขต
พรมแดนของประเทศตน “ทุกฝ่ ายต้ องการอ้ างสิทธิเหนือดินแดนเพราะ
ใต้ ท้องทะเลมีทรัพยากรล� ้ำค�่ำซ่อนอยู”่ นายรอยกล่าว

การบรรลุข้อตกลง

นายรอยกล่าวต่อว่า จีนยอมรับว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ ้น แต่ญี่ปนไม่
ุ่ ยอมรับ
“ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารัฐบาลจีนต้ องการสร้ างเสถียรภาพ และถ้ าเป็ นไป
ได้ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ญี่ปนุ่ แต่ทงหมดนี
ั้
้ต้ องอยูภ่ าย
ใต้ เงือ่ นไขของจีนเองเท่านัน”
้ นางบอนนี เกลเซอร์ แห่งศูนย์ยทุ ธศาสตร์
และนานาชาติศกึ ษาระบุในรายงานเรื่อง “กรณีพพิ าททางทะเลของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” ทีจ่ ดั ท�ำขึ ้นเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ก�ำกับดูแลกองก�ำลังทางทะเลและกองก�ำลังนอกประเทศของคณะ
กรรมการเหล่าทัพ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ.
2557 “จีนด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ รัฐบาลญี่ปนยอมรั
ุ่
บ
ว่ามีข้อพิพาทเรื่องดินแดนเกิดขึ ้นก่อนทีท่ งสองชาติ
ั้
จะสามารถกลับมา

เรือประมงเวียดนามทีม่ รี ายงานว่ าถูกเรือจีนชนจนอับปางถูกลากขึน้ จาก
น�ำ้ และน�ำไปไว้ ทอี่ ู่ซ่อมเรือแห่ งหนึ่งในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ภาวะ
ตึงเครียดระหว่ างเวียดนามและจีน เพิม่ สู งขึน้ เมือ่ จีนตั้งแท่ นขุดเจาะน�ำ้ มัน
ใกล้ หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ทที่ ้งั สองประเทศต่ างก็อ้างสิ ทธิ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ น (กลาง) ก�ำลังตรวจตราเรือ
ของหน่ วยยามฝั่งญีป่ ุ่ นในบริเวณใกล้ กบั เกาะอิชิงากิของโอกินาวา
ในทะเลจีนตะวันออก เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 หน่ วยยาม
ฝั่งท�ำการลาดตระเวนน่ านน�ำ้ รอบหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู ซึ่งทั้ง
ญีป่ ุ่ นและจีนต่ างก็อ้างสิ ทธิความเป็ นเจ้ าของ

รอยเตอร์

เรือของหน่ วยยามฝั่งญีป่ ุ่ นลอยล�ำอยู่หน้ าเกาะอุโอซุริ ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ห้ าเกาะทีเ่ ป็ นชนวนพิพาทของหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยูในทะเลจีน
ตะวันออก เมือ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 ข้ อพิพาทระหว่ างจีนและ
ญีป่ ุ่ นเกีย่ วกับกรรมสิ ทธิ์เหนือหมู่เกาะแห่ งนีด้ ำ� เนินมาอย่ างยาวนาน
ตั้งแต่ เมือ่ หลายร้ อยปี ก่ อน

ฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ด้านการเมืองและการทหารกันตามปกติ ซึง่ รวมทัง้
การหารือเกีย่ วกับมาตรการหลีกเลีย่ งความขัดแย้ ง”
นายรอยกล่าวว่า จุดยืนของญี่ปนอาจเป็
ุ่
นการพยายามป้องกันไม่
ให้ ทงสองฝ่
ั้
ายบรรลุข้อตกลงกัน “ถ้ าญี่ปนยอมรั
ุ่
บว่าเกิดข้ อพิพาท นัน่
อาจท�ำให้ จีนเข้ าสูโ่ ต๊ ะเจรจา” เขากล่าว “การที่จีนท�ำการลาดตระเวน
อย่างแข็งกร้ าวในทะเลจีนตะวันออกก็เพื่อให้ ญี่ปนยอมรั
ุ่
บว่ามีข้อ
พิพาทนัน่ เอง”
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 พล.ร.อ.แซมมวล เจ. ล็อคเลียร์ ที่
3 ผู้บญ
ั ชาการแห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกกล่าว
ว่า การหารื อระหว่างทังสองประเทศจะ
้
“ช่วยสร้ างความมัน่ ใจว่าข้ อ
พิพาทจะไม่น�ำไปสูค่ วามขัดแย้ งโดยใช้ ก�ำลังอาวุธ” ส�ำนักข่าว เอเจนซ์
ฟรานซ์ เพรส รายงานเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
การประชุมหารือ อาจเริ่มด้ วยการทีจ่ นี และญีป่ นุ่ ท�ำข้ อตกลงว่าด้ วย
การเผชิญหน้ าทางทะเล ซึง่ จะ “ก�ำหนดกรอบปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันและ
ป้องกันไม่ให้ การเผชิญหน้ ายกระดับขึ ้นจนกลายเป็ นความขัดแย้ ง” และ
สร้ าง “กลไกการสือ่ สารทางทะเลเพือ่ ให้ กองก�ำลังของทังสองประเทศ
้
สามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น” นายเจฟฟรีย์
ฮอร์นงั รองศาสตราจารย์ประจ�ำศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิกระบุ
ในรายงานประจ�ำเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เรื่อง “ทะเลจีนตะวันออก
เดือด: ความเคลือ่ นไหวทีอ่ นั ตรายของจีนและญีป่ นุ่ ”
“ข้ อตกลงว่าด้ วยการเผชิญหน้ าทางทะเลจะก�ำหนดกฎเกณฑ์และ
้
นายฮอร์ นงั กล่าว ข้ อตกลง
แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับทังสองประเทศ”
ฉบับนี ้อาจประกอบด้ วยการก�ำหนดระยะห่างที่เรื อและอากาศยาน
ต้ องรักษาระหว่างท�ำการตรวจการณ์ สัญญาณที่ตกลงกันที่เรื อต้ องใช้
เมื่อเคลื่อนที่เข้ าใกล้ กนั และขันตอนการปฏิ
้
บตั ใิ นการสื่อสารระหว่าง
กองทัพของทังสองประเทศ
้
ในอดีตเคยมีการก�ำหนดข้ อตกลงว่าด้ วยการเผชิญหน้ าทางทะเล
ระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทเรื่ องดินแดนมาก่อน ระหว่างช่วงสงคราม
เย็น ญี่ปนและอดี
ุ่
ตสหภาพโซเวียตมีการน�ำกลไกลักษณะเดียวกันนี ้

มาใช้ ซงึ่ ช่วยลด “โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและอุบตั ิเหตุด้วยการ
สร้ างความมัน่ ใจว่ารัฐบาลโซเวียตและรัฐบาลญี่ปนทราบอย่
ุ่
างแน่ชดั
ว่านักบินของตนก�ำลังท�ำอะไรบนฟ้า” นางชีลา สมิธ นักวิชาการอาวุโส
ประจ�ำสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขียนในรายงานประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เรื่ อง “สถานการณ์ลา่ สุดในทะเลจีนตะวันออก”
“รัฐบาลจีนและรัฐบาลญี่ปนไม่
ุ่ ได้ ประโยชน์อะไรจากการเจรจาดัง
กล่าว และที่จริ งรัฐบาลจีนยังอ้ างด้ วยว่าไม่สนใจที่จะเริ่ มการเจรจา”
นายแมนิคอมซึง่ ปั จจุบนั เป็ นนักวิจยั ทีศ่ นู ย์นวัตกรรมโลกาภิบาลใน
ประเทศแคนาดากล่าวว่า ในอดีต การยัว่ ยุและความตึงเครียดทีเ่ พิม่ ขึ ้น
ระหว่างจีนและญี่ปนมั
ุ่ กจะตามมาด้ วยการท�ำข้ อตกลงกัน เมือ่ ปี พ.ศ.
2551 จีนไม่พอใจทีญ
่ ี่ปนมี
ุ่ แผนจะขุดเจาะน� ้ำมันในทะเลจีนตะวันออก
หลังจากเจรจากัน 11 ครัง้ ทังสองประเทศก็
้
สามารถบรรลุข้อตกลงว่า
ด้ วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจในดินแดนพิพาท นายแมนิคอมกล่าว “นีเ่ ป็ น
ข้ อพิพาททีไ่ ด้ รับการจัดการแล้ ว และมีการจัดการมาตังแต่
้ แรกด้ วย
ความเข้ าใจอย่างไม่เป็ นทางการว่า อะไรเหมาะสมและอะไรไม่เหมาะสม
ทีจ่ ริงทังสองประเทศนี
้
้เคยสามารถยุตปิ ั ญหาได้ ด้วยหลักการทีว่ า่ นี ้”

ความตึงเครี ยดที่ยืดเยือ้

แม้ วา่ ความตึงเครี ยดยังคงอยูแ่ ละขยายออกไปทัว่ ภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญกล่าวว่ามีโอกาสน้ อยมากที่จะเกิดความขัด
แย้ งถึงขนาดใช้ อาวุธประหัตรประหารกันเพื่อแย่งดินแดนในทะเลจีน
ตะวันออก “เราคงยังตอบค�ำถามเกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปไตยเหนือ
หมูเ่ กาะไม่ได้ ในเร็ววันนี ้” นายฮอร์ นงั เขียนในรายงานประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หัวข้ อ “การแก้ ไขสถานการณ์หมูเ่ กาะเซนกากุ”
ทังสองประเทศไม่
้
ต้องการกรณีพิพาท “และประเทศอื่นก็คงไม่ต้องการ
เช่นกัน เมื่อพิจารณาว่าจีนและญี่ปนเป็
ุ่ นสองประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค” เขากล่าว “การเร่งแสวงหาข้ อตกลงร่วม
กันเพื่อป้องกันไม่ให้ ความขัดแย้ งขยายตัวออกไปจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทัง้
จีนและญี่ปน”
ุ่ o
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เส้ นทางแห่ง

แปซิฟิก
ภารกิจทางทหารรูปแบบใหม่ในอินโดเอเชียแปซิฟิก ของกองทัพบก
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก จะช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
ระหว่างพันธมิตร รวมทังเพิ
้ ่มความสามารถของกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกในการให้ ความช่วยเหลือด้ านการบรรเทาภัยพิบตั ิ
และการตอบสนองวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ในภูมิภาค
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ทหารนายหนึ่งเข้ าสู่ ทมี่ นั่ ตั้งรับใน
ระหว่ างการฝึ กเมือ่ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2557 ทีศ่ ูนย์ ฝึกแห่ งชาติค่าย
เออร์ วนิ ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย
จ.ส.ต.ไบรอัน โดมินิก / กองทัพบกสหรั ฐฯ
52
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บวนยานเกราะแล่นกระหึ่มข้ ามทะเลทรายไปยังเมือง
เมืองหนึ่งซึง่ ถูกข้ าศึกยึดครอง ภายในยานเกราะสไตร
เกอร์ แปดล้ อที่น�ำขบวนอยู่นนั ้ ก�ำลังพลต่างเตรี ยม
พร้ อมส�ำหรับการสู้รบที่รออยู่ข้างหน้ า ทหารนายหนึ่ง
เข้ าประจ�ำต�ำแหน่งปื นกลขนาดล�ำกล้ อง .50 คาลิเบอร์
ส่วนอีกนายคอยควบคุมอุปกรณ์สื่อสาร ทหารสองนาย
ที่ประจ�ำอยู่ทางตอนหลังของยานเกราะมองผ่านช่องตรวจการณ์
บนหลังคาพร้ อมด้ วยปื นเล็กยาว ฝุ่ นละอองของทรายละเอียดที่มอง
เห็นได้ ในแสงแดดยามบ่ายแก่ ๆ ปลิวเข้ าไปในช่องตรวจการณ์และ
ปกคลุมทุกอย่างภายในยานเกราะอันคับแคบ

ทหารของกองพลน้ อยชุ ดรบยานเกราะโจมตีเคลือ่ นทีเ่ ร็วที่ 2 ช่ วยกัน
เคลือ่ นย้ ายยุทโธปกรณ์ และเตรียมตั้งค่ ายหลังเข้ าร่ วมการปฏิบัตกิ ารสู้
รบจ�ำลองทีใ่ ช้ เวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง การฝึ กทีศ่ ูนย์ ฝึกแห่ งชาติค่ายเออร์
วินในรัฐแคลิฟอร์ เนีย จะช่ วยเตรียมความพร้ อมให้ กบั กองก�ำลังทีจ่ ะ
เข้ าร่ วมภารกิจเส้ นทางแห่ งแปซิฟิก เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ทันใดนันเสี
้ ยงปื นก็ดงั สนัน่ ขึ ้นในระยะไกล พ.ท.เจฟฟ์ ไบรสัน ผู้
บัญชาการกองพลน้ อยชุดรบยานเกราะโจมตีเคลื่อนที่เร็วที่ 2 กองพัน
ที่ 4 กรมทหารราบที่ 2 ตรวจดูจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ เพื่อหาต�ำแหน่ง
ของกองก�ำลังฝ่ ายตรงข้ าม และดูวา่ กระสุนถูกยิงมาจากหุบเขารอบ ๆ
หรื อพื ้นที่ภเู ขาถัดออกไป “พื ้นที่จากตรงนี ้ไปถึงตรงนัน้ มีก�ำลังพล
ฝ่ ายข้ าศึกอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก” พ.ท.ไบรสันกล่าวกับ ฟอรัม เมื่อเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ในระหว่างการฝึ กการสู้รบระหว่างกองก�ำลังตาม
สถานการณ์จ�ำลองที่ศนู ย์ฝึกแห่งชาติคา่ ยเออร์ วินในรัฐแคลิฟอร์ เนีย
การฝึ กซ้ อมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของการฝึ กในทะเลทรายโมฮาวีที่
มีระยะเวลาสองสัปดาห์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ทหารที่จะไป
ปฏิบตั ิ “ภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิก” ซึง่ เป็ นโครงการของกองทัพบก
สหรัฐฯ ที่ต้องการจะจัดส่งหน่วยขนาดเล็กไปปฏิบตั หิ น้ าที่ในอินโด
เอเชียแปซิฟิกเพื่อจะสามารถรับมือกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและภัย
คุกคามในภูมิภาคได้ อย่างรวดเร็ว การฝึ กในทะเลทราย “ท�ำให้ เราผลัก
ดันตนเองจนอ่อนเพลียหมดสภาพ ผลักดันตนเองจนทรุดและไปต่อไม่
ไหว และนัน่ คือสิง่ ที่ยอดเยี่ยม” พ.ท.ไบรสันกล่าว
กองทัพบกสหรัฐฯ เข้ าร่วมการฝึ กประจ�ำปี แบบทวิภาคีภายใต้ รหัส
ต่าง ๆ เช่น “การฝึ กเคอริ ส สไตรค์” ในมาเลเซีย การฝึ ก “โอเรี ยน ชีลด์”
ในญี่ปนุ่ และ “การฝึ กการุดา ชีลด์” ในอินโดนีเซีย ภารกิจเส้ นทางแห่ง
แปซิฟิกจะใช้ การฝึ กเหล่านี ้ในการหมุนเวียนก�ำลังพลราว ๆ 550 นาย
ในภูมิภาค โดยจัดส่งก�ำลังพลดังกล่าวจากการฝึ กแห่งหนึง่ ไปยังอีก
แห่งหนึง่ แทนที่จะส่งกลับประเทศหลังเสร็ จสิ ้นการฝึ ก “ภารกิจเส้ นทาง
แห่งแปซิฟิกเป็ นวิธีการใหม่ที่จะท�ำให้ เรามุง่ มัน่ ในการฝึ กที่มีอยูแ่ ล้ ว”

พล.อ.วินเซนต์ บรูกส์ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
กล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมว่าด้ วยเรื่ องก�ำลัง
อ�ำนาจทางบกในแปซิฟิกที่เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย “ดังนัน้ ประเด็น
ส�ำคัญคือวิธีการจัดส่งก�ำลังพลและการคัดเลือกก�ำลังพลไปเข้ าร่วม
การฝึ กเหล่านัน”
้
โครงการนี ้จะช่วยให้ เราสามารถเอาชนะสิง่ ที่ พล.อ.บรูกส์เรี ยก
ว่า “อุปสรรคในเรื่ องระยะทาง” ซึง่ เป็ นความท้ าทายต่อการจัดส่ง
ทหารอย่างรวดเร็วไปทัว่ ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกอันกว้ างใหญ่
ไพศาล มีแนวโน้ มที่เป็ นไปได้ ยากที่กองทัพบกสหรัฐฯ จะท�ำสงคราม
ทางบกในพื ้นที่ใด ๆ ก็ตามในเอเชียนอกเหนือจากคาบสมุทรเกาหลี
ดังนัน้ พล.อ.บรูกส์จงึ ต้ องการให้ ทหาร “สามารถตอบสนองความขัด
แย้ งที่ไม่รุนแรง ยับยังการกระท�
้
ำอันเป็ นการรุกราน และภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม” ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ วอชิ งตัน โพสต์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 “กองก�ำลัง
ที่เคลื่อนที่อยูแ่ ล้ วจะได้ เปรี ยบเมื่อต้ องเข้ าตอบสนองสถานการณ์”
พล.อ.บรูกส์ให้ สมั ภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว
กองก�ำลังที่ก�ำลังปฏิบตั ภิ ารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิกสามารถเปลี่ยน
เส้ นทางได้ ตามค�ำสัง่ เพื่อตอบสนองภัยพิบตั ิทางธรรมชาติหรื อภัย
คุกคามในภูมิภาค รวมทังให้
้ ความช่วยเหลือกองทัพทหารอื่น ๆ “หาก
กองพลน้ อยของคุณก�ำลังเดินทางไปยังมาเลเซียและเกิดเหตุพายุไต้ ฝนุ่
ในฟิ ลปิ ปิ นส์ คุณก็สามารถเปลี่ยนเส้ นทางไปยังจุดหมายหมายปลาย
ทางใหม่ได้ ทนั ที” พล.ท.โรเบิร์ต บี. บราวน์ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพน้ อยที่
1 กล่าวกับหนังสือพิมพ์ วอชิ งตัน โพสต์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

การปรั บดุลภาพในแปซิฟิก

พล.อ.บรูกส์กล่าวในที่ประชุมว่าด้ วยเรื่ องก�ำลังอ�ำนาจทางบกใน
แปซิฟิกว่า ภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิกมีความเกี่ยวพันกับการปรับดุล
ภาพของสหรัฐฯ ที่มีตอ่ ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก “ความมัน่ คงยังคง
เป็ นปั จจัยที่ชว่ ยส่งเสริ มเศรษฐกิจ เศรษฐกิจส่งผลต่อประชาชนในพื ้นที่
ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ดังนัน้ ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนในภูมิภาค
ที่มีประชากรมากที่สดุ ในโลกให้ รอดพ้ นจากภัยคุกคามทังภายนอก
้
และภายใน เราจ�ำเป็ นต้ องเพิ่มกองก�ำลังทางบกที่มีความเชี่ยวชาญ”
พล.อ.บรูกส์กล่าว “ความความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่เราสร้ างขึ ้น
กับพันธมิตรและผู้ที่ให้ ความร่วมมือทัว่ ทังภู
้ มิภาคคือสิง่ ส�ำคัญอย่าง
แท้ จริ งส�ำหรับการป้องกันแบบพหุภาคี”
กองพันต่าง ๆ จากกองพลน้ อยยานเกราะโจมตีเคลือ่ นทีเ่ ร็วที่ 2 ซึง่
ประจ�ำการอยูท่ ฐี่ านทัพร่วมลูอสิ -แม็คคอร์ ด ใกล้ กบั เมืองทาโคมา รัฐ
วอชิงตัน เป็ นหน่วยแรกทีเ่ ดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิกใน
ช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 กองพันของ พ.ท.ไบรสัน ซึง่ สามารถ
เดินทางไปปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ ทกุ แห่งในโลกภายในเวลา 96 ชัว่ โมง ยังคงอยู่
ในแผ่นดินสหรัฐฯ เพือ่ ท�ำการฝึ กทางทหารแบบทวิภาคีกบั ประเทศญี่ปนุ่
ภายใต้ รหัส “ไรซิง ธันเดอร์ ” ขณะทีก่ องพันที่ 2 ของกองพลน้ อยเดียวกัน
นี ้จากกรมทหารราบที่ 1 ได้ เดินทางไปยังอินโดนีเซียซึง่ เป็ นจุดหมายแรก
ของภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิก ภารกิจของหน่วยยังประกอบด้ วยการ
ฝึ กในมาเลเซียและญี่ปนุ่ “เรารู้สกึ เป็ นเกียรติทไี่ ด้ รับเลือก” พ.ท.ไมเคิล
ทรอตเตอร์ ผู้บญ
ั ชาการกองพันกล่าวกับ ฟอรัม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2557 “เราตืน่ เต้ นทีจ่ ะได้ เข้ าร่วมการฝึ กกับกองทัพในอินโดนีเซียและ
ญี่ปนุ่ และเรารู้สกึ ตืน่ เต้ นทีจ่ ะได้ เรียนรู้จากพันธมิตรของเรา”
แม้ กองทัพบกสหรัฐฯ จะมีทหารประจ�ำการอยูใ่ นเกาหลีใต้ และรัฐ
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ฮาวาย แต่บทบาทของกองทัพในทศวรรษที่ผา่ นมามุง่ เน้ นการต่อต้ านการ
ก่อความไม่สงบ และปฏิบตั กิ ารรักษาเสถียรภาพในอิรักและอัฟกานิสถาน
พ.ท.โจชัว บุคเอาท์ นายทหารยุทธการประจ�ำกองพลน้ อยยานเกราะโจมตี
เคลื่อนที่เร็ วที่ 2 กล่าวกับ ฟอรัม ที่ศนู ย์ฝึกแห่งชาติในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2557 ทหารมีแผนที่จะถอนก�ำลังออกจากอัฟกานิสถานในปี พ.ศ. 2559
และกองทัพบกซึง่ เคยส่งทหารจ�ำนวนหลายแสนนายไปปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
เอเชียในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง รวมทังสงครามเกาหลี
้
และสงคราม
เวียดนามก็กลับมามุง่ เน้ นภารกิจในแปซิฟิกอีกครัง้ อัตราก�ำลังของกอง
ทัพบก “เพิ่มขึ ้นจาก 90,000 นายเป็ น 106,000 นาย ซึง่ คิดเป็ นอัตรา
เพิ่มเกือบร้ อยละ 18 เพราะกองทัพมีการปรับดุลภาพในภูมิภาค” ตาม
ที่หนังสือพิมพ์ เดอะ โฮโนลูลู สตาร์ แอดเวอร์ ไทเซอร์ รายงานเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 ตัวเลขที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการโยกย้ ายทหาร
จากกองบัญชาการพลรบต่าง ๆ ไปอยูใ่ นสังกัดของกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก พล.อ.บรูกส์กล่าวและเพิ่มเติมว่า ทหารเหล่านัน้
ส่วนใหญ่มาจากฐานทัพร่วมลูอิส-แม็คคอร์ ด ซึง่ มีทหารประจ�ำการทังหมด
้
32,500 นาย
ภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิกท�ำให้ กองทัพบกหวนกลับคืนสูร่ ากเหง้ า
ของตนเองอีกครัง้ ในฐานะกองก�ำลังรบทัว่ โลก พ.ท.บุคเอาท์กล่าว “ภารกิจ
ของเราครัง้ นี ้จะเน้ นการต่อต้ านการก่อความไม่สงบน้ อยลง และกลับไป
สูก่ ารเรี ยนรู้ทกั ษะการสู้รบที่สำ� คัญ เราหันกลับไปมองแปซิฟิก เราปรับ
ภารกิจให้ สอดคล้ องกับแปซิฟิกในระดับภูมิภาค มันอาจเป็ นการปฏิบตั ิ
การขนาดใหญ่ อาจเป็ นการต่อต้ านการก่อความไม่สงบ อาจเป็ นการช่วย
เหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ”ิ
ภารกิจใหม่ในแปซิฟิกนี ้ จะช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่ง
กับกองทัพและพันธมิตรต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก และท�ำให้
ทหารอยูใ่ กล้ กบั พื ้นที่ที่อาจเกิดวิกฤตการณ์ได้ มากขึ ้นและเพิ่มความพร้ อม
ให้ กบั ทหาร ตาม “รายงานความคืบหน้ าเกี่ยวกับภารกิจเส้ นทางแห่ง
แปซิฟิก” ของกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.
2556 ทหารจะใช้ เวลาในการฝึ กประมาณสี่ถงึ หกสัปดาห์ในแต่ละประเทศ
หน่วยต่าง ๆ “จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เข้ ากับความต้ องการเฉพาะ
ของพันธมิตรแต่ละประเทศและการฝึ กแต่ละอย่างที่ได้ รับ” พล.อ.บรูกส์
กล่าวกับ สตาร์ แอนด์ สไตรพ์ส ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ตัวอย่าง
เช่น มีการจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ โจมตีอาปาเช การ์ เดียน สี่ล�ำเข้ าร่วมเปิ ด
ฉากภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิกอย่างเป็ นทางการหลังจากที่การฝึ กร่วม
ริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก ที่รัฐฮาวายสิ ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

การส่งเฮลิคอปเตอร์ อาปาเชบินลึกเข้ าไปในภูมิภาคมากกว่าเดิม “บ่ง
บอกถึงความจริ งในเรื่ องการปรับดุลภาพในแปซิฟิก” และ “แสดงออกถึง
ความมุง่ มัน่ ของกองทัพบกสหรัฐฯ ที่มีตอ่ ชุดปฏิบตั กิ ารร่วมและพันธมิตร
นานาชาติของเรา” พล.อ.บรูกส์กล่าว
นอกจากนี ้ กรมทหารราบที่ 25 ยังมีแผนที่จะจัดส่งชุดปฏิบตั ิการ
ขนาดเล็กที่ประกอบด้ วยวิศวกร บุคลากรทางการแพทย์และเจ้ าหน้ าที่
เทคนิคสื่อสารให้ เดินทางโดยเครื่ องบินไปยังอินโดเอเชียแปซิฟิกภายใน
24 ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ เดอะ วอชิ งตัน โพสต์
รายงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 “เราจะเป็ นหน่วยที่สามารถปรับตัว
ได้ และปรับขนาดของหน่วยได้ อย่างรวดเร็ วเพื่อให้ สอดคล้ องกับภารกิจ”
พล.ต.เคิร์ต ฟุลเลอร์ อดีตผู้บญ
ั ชาการกรมทหารราบที่ 25 ซึง่ ประจ�ำการ
อยู่ที่ฐานทัพฮาวายกล่าวกับหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว
ภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิกยังช่วยสร้ างความสามัคคีและการสื่อสาร
ระหว่างผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกและ
สหรัฐฯ พล.อ.บรูกส์กล่าวว่า โครงการนี ้จะช่วยเสริ มสร้ างความผูกพัน
ระหว่างผู้น�ำต่าง ๆ ในภูมิภาคซึง่ เป็ นที่ตงของกองทั
ั้
พบกหกใน 10 กองทัพ
ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นภูมิภาคที่กองทัพส่วนใหญ่จะน�ำโดย
นายทหารระดับนายพลของกองทัพบก ตามรางงานของ วอชิ งตัน โพสต์
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 “ผู้บญ
ั ชาการกองทัพมักมีความเข้ าใจบาง
อย่างร่วมกัน” พล.อ.บรูกส์กล่าว

‘รั ฐบุรุษนักรบ’

“ข้ าศึก” ที่กองพลน้ อยยานเกราะโจมตีเคลื่อนที่เร็วต้ องต่อสู้ด้วยในทะเล
ทรายโมฮาวีเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 คือกรมทหารม้ ายานเกราะที่
11 ประจ�ำค่ายเออร์ วิน ที่มีประสบการณ์ในการสวมบทบาทเป็ นกองก�ำลัง
ฝ่ ายตรงข้ ามในระหว่างการฝึ ก ด้ วยความคุ้นเคยกับทะเลทรายแห่งนี ้ที่
แสนจะแห้ งแล้ งกันดาร และมีอาณาบริ เวณทังสิ
้ ้น 3,100 ตารางกิโลเมตร
กรมทหารม้ ายานเกราะจึงได้ จดั วางรถถังเพื่อปิ ดกันเส้
้ นทางผ่านภูเขาที่จะ
ไปยังเมืองที่ถกู ปิ ดล้ อม
“พวกเขาก�ำลังใช้ กลยุทธ์ที่ซบั ซ้ อน” เสียงของทหารนายหนึง่ ดังก้ อง
ออกจากวิทยุสื่อสารของกองพลน้ อยยานเกราะโจมตีเคลื่อนที่เร็ว “ผมมอง
ไม่เห็นรถถังพวกนันเลย”
้
ทหารอีกนายพูดตอบ จ.ส.ต.ไบรอัน โดมินิก เจ้ า
หน้ าที่ฝ่ายกิจการสาธารณะประจ�ำกองพลน้ อยยานเกราะโจมตีเคลื่อนที่
เร็วได้ เฝ้าดูการฝึ กและกล่าวว่า สถานการณ์ฝึกที่ศนู ย์ฝึกแห่งชาติก�ำหนด
ทหารของกองพลน้ อยชุ ดรบยานเกราะ
โจมตีเคลือ่ นทีเ่ ร็วที่ 2 ตั้งค่ ายในทะเล
ทรายโมฮาวีในระหว่ างการฝึ กเพือ่
เตรียมความพร้ อมส� ำหรับภารกิจเส้ น
ทางแห่ งแปซิฟิก เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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ฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายไปทัว่ พืน้ ทีฝ่ ึ ก
สถานการณ์ จำ� ลองทีศ่ ูนย์ ฝึกแห่ งชาติ
ค่ ายเออร์ วนิ ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย
จ.ส.ต.ไบรอัน โดมินิก / กองทัพบกสหรัฐฯ

ขึ ้นนันเป็
้ นภารกิจที่ยาก จนเกือบจะเอาชนะไม่
ได้ “บางครัง้ สถานการณ์ที่ทหารเจอที่ศนู ย์ฝึก
แห่งชาตินนยากล�
ั้
ำบากกว่าสถานการณ์จริ ง
เสียอีก” จ.ส.ต.โดมินิกกล่าว
ขบวนยานเกราะสไตรเกอร์ เคลื่อนตัวไป
ข้ างหน้ าอย่างช้ า ๆ และเมื่อถึงจุดจุดหนึง่
ก็หยุดชะงักเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง ขณะที่
กองพันอื่นที่เป็ นพันธมิตรเข้ ามากวาดล้ าง
เส้ นทางเพื่อให้ ยานเกราะเคลื่อนผ่านไปได้
จ.ส.ต.ไบรอัน โดมินิก /
กองทัพบกสหรั ฐฯ
เฮลิคอปเตอร์ อาปาเชบินว่อนอยูเ่ หนือศีรษะ
ในเวลาใกล้ ค�่ำ ทหารในยานเกราะสไตรเกอร์
เปลี่ยนไปใช้ กล้ องที่ชว่ ยมองเห็นในเวลากลางคืน และตรวจการณ์ไป
ตามแนวขอบฟ้าและบริ เวณแม่น� ้ำแห้ งขอดที่อยูใ่ กล้ เคียงเพื่อหาก�ำลัง
พลของฝ่ ายข้ าศึก บางครัง้ หลังเที่ยงคืน เสียงปื นดังปะทุขึ ้นรอบ ๆ ขบวน
ยานยนต์เมื่อกองก�ำลังนี ้เดินทางไปถึงเมืองที่ถกู ยึดในที่สดุ
พอฟ้าสางก็ได้ เห็นผลลัพธ์ของการสู้รบอันยาวนานข้ ามคืน กองพัน
พันธมิตรผลักดันข้ าศึกให้ ลา่ ถอยออกไปและกู้เมืองกลับคืนมาได้ แต่ก็มี
ผู้บาดเจ็บล้ มตายเป็ นจ�ำนวนมาก กองพันของ พ.ท.ไบรสันสูญเสียยาน
เกราะสไตรเกอร์ ไปสามคัน ขณะที่หน่วยทหารราบอื่น ๆ สูญเสียทหารไป
หลายร้ อยนาย พ.ท.ไบรสันกล่าวว่า ประสบการณ์ที่ได้ เป็ นสิง่ ล� ้ำค่า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในยามที่สหรัฐฯ และกองทัพบกของประเทศก�ำลังปรับดุล
ภาพไปทางแปซิฟิก “มันไม่มีอะไรถูกหรื อผิด ไม่มีอะไรที่ดีหรื อไม่ดี คุณ
ได้ มีโอกาสในการสู้รบ ได้ เรี ยนรู้จากความผิดพลาด มันจะสัง่ สมให้ เรามี
ความพร้ อม แล้ วเราก็จะน�ำความพร้ อมของเราออกไปสูท่ วั่ โลก การแสดง
ให้ เห็นถึงความพร้ อมคือหัวใจส�ำคัญของภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิก”
ทหารที่ได้ รับเลือกให้ เข้ าร่วมภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิกจะได้ แลก
เปลี่ยนความรู้และความคิดกับพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิก ปฏิสมั พันธ์
ดังกล่าวจะก่อให้ เกิดไมตรี และช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วม
มือในภูมิภาคให้ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น “ทหารเหล่านี ้คือรัฐบุรุษนักรบ”
พ.ท.ทรอตเตอร์ กล่าว “พวกเขามีความสามารถที่จะเป็ นได้ ทงนั
ั ้ กรบและ
นักการทูตเมื่อถึงเวลาที่ต้องเป็ น”
ความเชี่ยวชาญดังกล่าวเป็ นหนึง่ หลาย ๆ ทักษะที่ได้ รับการกระ
ตุ้นและขัดเกลาในระหว่างการฝึ กอันเข้ มงวดที่ศนู ย์ฝึกแห่งชาติ เมื่อ
กู้เมืองกลับมาได้ ทหารก็รีบเปลี่ยนจากปฏิบตั กิ ารสู้รบไปเป็ นปฏิบตั ิ
การช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม อันได้ แก่ การอพยพพลเรื อนสมมุติ การ
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและการให้ ความเชื่อมัน่ แก่ “พลเรื อน” ว่าศัตรูได้
พ.ศ. 2557 ทหาร
นายหนึ่งของกองพล
น้ อยชุดรบยานเกราะ
โจมตีเคลือ่ นทีเ่ ร็วที่ 2
ท�ำความสะอาดปื นเล็ก
ยาวทีบ่ ริเวณตอนหลัง
ของยานเกราะในช่ วง
เวลาพักจากการฝึ กการ
สู้ รบ ทีศ่ ูนย์ ฝึกแห่ งชาติ
ค่ ายเออร์ วนิ

ถูกขจัดออกไปแล้ ว ในขณะเดียวกัน ผู้บญ
ั ชาการที่ควบคุมและสัง่ การอยู่
ที่ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารทางยุทธวิธีที่อยูห่ า่ งออกไปหลายไมล์ก็ร่วมเจรจากับผู้
ที่รับบทเป็ นเจ้ าหน้ าที่จากประเทศที่ถกู “บุกรุก” เพื่อผลักดันให้ ฝ่ายตรง
ข้ ามถอนก�ำลังออกไปและปกป้องชายแดน
ทหารหลายพันนายที่เข้ าร่วมการฝึ กต้ องทนกับสภาพอากาศในแต่ละ
วันที่มีอณ
ุ ภูมิสงู ถึง 40 องศาเซลเซียส และปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่อนั กว้ าง
ใหญ่และแห้ งผากที่มีพืชพรรณและร่มเงาปกคลุมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
ทหารพากันตังค่
้ ายชัว่ คราวในพื ้นที่ขณะที่ลมทะเลทรายพัดกระหน�่ำ
อย่างรุนแรงจนแทบจะฉีกผืนผ้ าใบออกเป็ นชิ ้น ๆ พวกเขานอนโดยไม่มี
เต็นท์บนพื ้นทรายที่เกลื่อนไปด้ วยก้ อนหินและสัตว์เลื ้อยคลานอย่างงูหาง
กระดิง่ และแมงป่ องที่มีพิษ
พ.ท.ไบรสันกล่าวว่า ประสบการณ์นี ้จะช่วยให้ ผ้ บู ญ
ั ชาการและทหาร
สามารถปรับปรุงการสื่อสาร ระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำและการส่งก�ำลัง
บ�ำรุง “ก�ำลังพลต้ องกิน ต้ องมีน� ้ำ แล้ วจะไปหาน� ้ำได้ จากที่ไหนในพื ้นที่
เราใช้ เวทมนตร์ เสกมันขึ ้นมาจากทะเลทรายไม่ได้ การสื่อสารของเรา
ท�ำงานหนักจนสุดขอบเขตที่มนั ท�ำได้ เราใช้ ระบบของเราอย่างหนักหน่วง
เราท�ำให้ ทหารตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่สะดวกสบายและเต็มไปด้ วย
อุปสรรค นัน่ คือสิง่ ที่เราท�ำในการฝึ ก”
การฝึ กในสภาพแวดล้ อมที่รุนแรงสุดขีดของทะเลทรายโมฮาวีซงึ่ อยู่
เหนือระดับน� ้ำทะเล 1,500 เมตร ช่วยให้ ทหารมีความพร้ อมที่จะเชิญกับ
ทุกสภาพภูมิอากาศ ไม่วา่ จะเป็ นป่ าฝนเขตร้ อนในอินโดนีเซีย หรื อภูเขา
ที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะในญี่ปนุ่ พ.ท.ทรอตเตอร์ ผู้บญ
ั ชาการกองพันที่
กวาดล้ างเส้ นทางให้ กบั ยานเกราะสไตรเกอร์ ของ พ.ท.ไบรสัน ในระหว่าง
การฝึ กกล่าว “ทหารบางส่วนของเราเพิ่งเรี ยนจบจากโรงเรี ยนมัธยม
ปลายหรื อจบจากการฝึ กขันพื
้ ้นฐานแบบสด ๆ ร้ อน ๆ การฝึ กที่นี่นา่ จะ
เป็ นสิง่ ที่ยากล�ำบากที่สดุ ที่พวกเขาเคยท�ำมา พอถึงตอนนี ้ เราจะถูกส่ง
ไปที่ไหนก็ไม่ส�ำคัญแล้ ว เพราะเราเคยผ่านสภาพแลดล้ อมที่รุนแรงสุดขัว้
มาแล้ ว”
ศูนย์ฝึกแห่งชาติเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สำ� คัญของภารกิจเส้ นทางแห่ง
แปซิฟิก พ.ท. ทรอตเตอร์ กล่าว “มันคือเครื่ องชี ้ทาง แต่เป็ นเครื่ องชี ้ทางที่
ส�ำคัญ เรามีระดับความพร้ อมที่สงู ขึ ้นส�ำหรับภารกิจเส้ นทางแห่งแปซิฟิก
เราเตรี ยมพร้ อมมากกว่าเดิมและมุง่ มัน่ ที่จะเข้ าสูภ่ ารกิจเส้ นทางแห่ง
แปซิฟิก เราพร้ อมที่จะร่วมฝึ กกับหน่วยต่าง ๆ ของประเทศพันธมิตรและ
เรี ยนรู้จากหน่วยเหล่านัน้ และเราเตรี ยมพร้ อมมากกว่าเดิมในการรับมือ
กับการบรรเทาภัยพิบตั ิ เราสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้ มากมายหลาย
อย่าง” o
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หน่วยเฉพาะกิจ
ปฏิบตั ิการ
พิเศษร่ วม

1.

ในฟิ ลิปปิ นส์

การเอาชนะผู้ก่อการร้ าย
และการช่ วยเหลือชุมชน
ร.อ.เคซีย์ เอ. สตาเฮลี / กองทัพบกสหรั ฐฯ / ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
กิจการสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์

ใ

นปี พ.ศ. 2545 สหรัฐอเมริ กาได้ จดั ตังหน่
้ วยเฉพาะกิจปฏิบตั ิ
การพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยอาศัยการประสานงานอย่าง
ใกล้ ชิดกับรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ ภารกิจของหน่วยคือ การให้ ค�ำ
แนะน�ำและให้ ความช่วยเหลือกองก�ำลังรักษาความมัน่ คง
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในท้ องถิ่นในเมืองมินดาเนาในการต่อสู้กบั การก่อการร้ าย
ทัว่ โลก
เมื่อทราบเหตุผลของการจัดส่งกองก�ำลังสหรัฐฯ เข้ ามาในประเทศ
สมาชิกของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ตา่ งยินดีที่จะรับความช่วยเหลือและการ
สนับสนุน “ผมรู้วา่ อเมริ กามีความพยายามอย่างจริ งจังที่จะช่วยเรา
ในการรับมือกับการก่อการร้ าย” พล.ท. รัสติโก เกอร์ เรโร ผู้บญ
ั ชาการ
แห่งกองบัญชาการมินดาเนาตะวันตกของฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าว “ในขณะ
นัน้ กลุม่ อาบู ซายาฟก�ำลังเติบโตในเกาะบาซิลนั และเกาะอื่น ๆ รอบ
มินดาเนา”
พล.ท.เกอร์ เรโรเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2550 ที่จงั หวัดบาซิลนั ซึง่ เป็ นพื ้นที่
เกาะในขณะที่เขาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองพลน้ อยนาวิกโยธิน
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1. ทหารจากกองทัพฟิ ลิปปิ นส์ เข้ า

ร่ วมการสาธิตความสามารถที่
ค่ ายอากีนัลโด เมืองเกซอน ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

2.

2.

สมาชิกของหน่ วยเผชิญเหตุฉุกเฉินทางด้ านวัตถุระเบิดเคมี ชีวภาพ
รังสี และนิวเคลียร์ ในสั งกัดกองทัพฟิ ลิปปิ นส์ สวมหน้ ากากป้ องกัน
ก๊ าซพิษให้ กบั ผู้ประสบเหตุสมมุติ ในระหว่ างการฝึ กซ้ อมการต่ อ
ต้ านการก่ อการร้ ายทีเ่ มืองเกซอนเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

3.

3.

ทหารนายหนึ่งจากหน่ วยเฉพาะกิจปฏิบัตกิ ารพิเศษร่ วมใน
ฟิ ลิปปิ นส์ แจกจ่ ายสิ่ งของบรรเทาทุกข์ ทสี่ นามบินกีวาน
ในจังหวัดซามาร์ ตะวันออก ในระหว่ าง “การปฏิบัตกิ ารดา
มายัน” เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
กองทัพบกสหรัฐฯฯ / ส.ท.แอนดริ ว โรเบิร์ตสัน
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“ช่วงเวลานี ้เราก�ำลังจดจ่ออยูก่ บั การปฏิบตั กิ ารทางทหารที่มงุ่ เน้ น
พลเรื อน” พล.ท.เกอร์ เรโรกล่าว “กิจกรรมของเราร้ อยละ 80 คือการ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่าง ๆ ในชุมชน การสู้รบมีอยูเ่ พียงร้ อย
ละ 20 เท่านัน้ เพราะเราต้ องการชนะใจชุมชนด้ วยการกระท�ำเชิงบวก”
มีการปฏิบตั กิ ารทางทหารที่มงุ่ เน้ นพลเรื อนอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากที่ชว่ ย
ส่งเสริ มการด�ำเนินงานของรัฐบาลท้ องถิ่น และเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ าร
พิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์และผู้น�ำทางพลเรื อน
“เราได้ สร้ างสิง่ ต่าง ๆ มากมายในหลายพื ้นที่ และประชาชนก็มอง
เห็นคุณค่าและซาบซึ ้งมากกับสิง่ ที่เราท�ำและสิง่ ที่เรามอบให้ ”
พล.ท.เกอร์ เรโรแสดงความชื่นชมอย่างยิ่งกับการให้ ค�ำแนะน�ำ
ของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ในเรื่ องการใช้
ประโยชน์จากการปฏิบตั กิ ารด้ านข้ อมูลในระหว่างการปฏิบตั ิการทาง
ทหารที่มงุ่ เน้ นพลเรื อน
“การใช้ ประโยชน์จากวิทยุเป็ นความคิดที่เราได้ จากหน่วยเฉพาะกิจ
ปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์” พล.ท.เกอร์ เรโรกล่าว “พวกเขาบอก
เราว่าประชาชนจ�ำนวนมากในซูลไู ม่มีโทรทัศน์ไว้ ดู และวิทยุคือช่องทาง
ที่ประชาชนจะได้ รับข่าวสาร หลังจากนัน้ ทางหน่วยก็ให้ วิทยุพกพาแบบ
มือหมุนกับเราและสนับสนุนให้ เราใช้ มนั ให้ เป็ นประโยชน์”
นัน่ คือจุดเริ่ มต้ นเท่านัน้ พล.ท.เกอร์ เรโรกล่าว “คณะท�ำงานด้ าน
กิจการพลเรื อนมีความกระตือรื อร้ นที่จะสอนเราเรื่ องการปฏิสมั พันธ์โดย
ใช้ สื่อ ขีดความสามารถในการกระจายเสียงและการใช้ ภาพ ตลอดจน
กิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ”
ขณะที่สมาชิกของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์
ก�ำลังท�ำงานในระดับยุทธวิธีกบั กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ผ้ เู ป็ นพันธมิตร ผู้น�ำ
ของหน่วยนี ้ก็ได้ ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความเข้ าใจกับ
ประชาชนในเมืองซัมโบอังกา
“ประชาชนในท้ องถิ่นจ�ำได้ วา่ เคยมีการค้ าประเวณีกนั อย่างแพร่
หลายและมีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ ้นรอบพื ้นที่ที่เคยเป็ นที่ตงของกองทั
ั้
พเรื อ
และฐานทัพทหารอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในฟิ ลปิ ปิ นส์ ประชาชนจ�ำนวนมาก
จึงรู้สกึ กังวลกับการที่ทหารอเมริ กนั เข้ ามาในพื ้นที่ของเรา” นางเบ็ง ค
ลิมาโก นายกเทศมนตรี เมืองซัมโบอังกากล่าว “มีประชาชนมากมายที่มี
ความเคลือบแคลงใจ เพื่อขจัดความเคลือบแคลงใจดังกล่าว เราจึงเปิ ด
โอกาสให้ พล.ท.โดนัลด์ ซี. เวอร์ สเตอร์ กลุม่ สตรี และกลุม่ เยาวชนของ
เมืองซัมโบอังกาได้ พบปะกันเพื่อเจรจาหารื อ
“ด้ วยความสัตย์จริ งล้ วน ๆ ดิฉนั พูดได้ เลยว่าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั ิ
การพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ท�ำอะไรมากมายที่เป็ นการสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารและต�ำรวจของเรา เพื่อส่งเสริ มสันติภาพในระดับ
นานาชาติและระดับโลก ผู้ก่อการร้ ายได้ เข้ าไปในท้ องที่ของเราและ
สังหารพลเรื อน ซึง่ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ได้
ให้ การสนับสนุนทางเทคนิคแก่กองก�ำลังของเราเพื่อยุตเิ หตุการณ์นี ้”

การเข้ าหาชุมชน

ช่วงเวลานันในปี
้
พ.ศ. 2545 นางคลิมาโกเป็ นที่ปรึกษาของเมืองที่ชว่ ย
ประสานงานกิจกรรมชุมชนระหว่างประชาชนกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั ิ
การพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ นอกเหนือจากการจัดการประชุมแล้ ว นาง
คลิมาโกยังจัดการฝึ กอบรมเรื่ องความเข้ าใจในข้ อแตกต่างทาง
58

APD FORUM

วัฒนธรรมแก่สมาชิกของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์กลุม่ แรกที่เข้ าไปยังพื ้นที่
“ดิฉนั พูดเรื่ องอาหาร ศาสนาและมุมมองทางวัฒนธรรมอื่น ๆ แต่
เพราะทหารส่วนใหญ่ไม่สามารถออกไปข้ างนอกและปฏิสมั พันธ์กบั
ชุมชนได้ ผู้น�ำทางทหารและผู้น�ำท้ องถิ่นจึงคิดว่านัน่ คือการพลาดโอกาส
ในการเข้ าถึงชุมชน จึงได้ ตดั สินใจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทังสอง
้
ฝ่ ายโดยการจัดงานออกร้ านเพื่อจ�ำหน่ายสินค้ า
ผู้ขายอาหารและงานฝี มือต่าง ๆ ได้ รับการติดต่อให้ น�ำสินค้ าไปออก
ร้ านในค่ายนาวาร์ โร เพื่อให้ ทหารมีโอกาสได้ ลิ ้มลองอาหาร ชมงานฝี มือ
ท้ องถิ่นและสัมผัสกับวัฒนธรรม นางคลิมาโกกล่าว
“งานออกร้ านดังกล่าวสร้ างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้ แก่บรรดา
ทหาร และช่วยสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ค้าขายซึง่ ยินดีเป็ นอย่างยิ่งกับยอด
ขายที่ได้ มา” นางคลิมาโกกล่าว
จากมุมมองในฐานะผู้บญ
ั ชาการแห่งกองบัญชาการมินดาเนา
ตะวันตกและจากกองก�ำลังทัว่ ทังฟิ
้ ลปิ ปิ นส์ พล.ท.เกอร์ เรโรกล่าวว่า
ผู้บญ
ั ชาการคนก่อน ๆ ของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ใช้ วิธีที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการท�ำความเข้ าใจกับชุมชนที่
พวกเขาก�ำลังท�ำงานอยู่
“ผู้บญ
ั ชาการที่ดีคือผู้ที่มีความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่เป็ น
อย่างดี และนัน่ คือสิง่ ที่ผมอยากจะเน้ นย� ้ำกับทุกคน แม้ กระทัง่ กับทหาร
ฟิ ลปิ ปิ นส์ของเราเอง” พล.ท.เกอร์ เรโรกล่าว “มีความอ่อนไหวหลาย
ประเด็นในส่วนนี ้ของประเทศ แม้ ประชาชนจ�ำนวนมากจะเป็ นชาว
มุสลิมซึง่ ก็เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ท�ำให้ คนสมานสามัคคีกนั แต่ก็ยงั มีท�ำเนียม
ปฏิบตั แิ ละแนวคิดที่มีลกั ษณะเฉพาะอยูห่ ลายประการที่ควรรับรู้และ
ระมัดระวังเมื่อต้ องติดต่อประสานงานกับผู้น�ำของรัฐบาลท้ องถิ่น วิธีการ
บางอย่างที่ใช้ ได้ ในซูลู อาจจะใช้ ไม่ได้ ในมินดาเนา ดังนัน้ ทุกคนจะต้ อง
ตระหนักรู้ถงึ ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมในพื ้นที่”
นางคลิมาโกกล่าวว่า เหตุการณ์ประเภทนี ้ช่วยให้ ความสัมพันธ์ที่มี
ต่อกันมานานหลายปี เจริ ญงอกงามกลายเป็ นความเข้ าใจและความ
เคารพซึง่ กันและกัน

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ วยการพัฒนาสุขภาพ

นับตังแต่
้ มีการจัดตังหน่
้ วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์
นอกเหนือจากการใช้ กิจกรรมเข้ าถึงชุมชนเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
ทางวัฒนธรรมและความเข้ าใจของประชาชนแล้ ว ทางหน่วยยังได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้ องถิ่นและช่วยเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
ของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
“หน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์เริ่ มจัดตัง้
โครงการช่วยเหลือประชาชนทางการแพทย์และการประสานงานกับ
มูลนิธิอื่น ๆ” นางคลิมาโกกล่าว “พวกเขาท�ำงานได้ ก้าวหน้ ากว่าเดิม
มากด้ วยการเข้ าถึงผู้ป่วยได้ เป็ นพัน ๆ ราย”
จากประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ พล.ท.เกอร์ เรโรกล่าวถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแพทย์ทเี่ พิม่ พูนขึ ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปี ทผี่ า่ นมาและกลายเป็ น
หนึง่ ในหลักสูตรการฝึ กของกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงแห่งฟิ ลปิ ปิ นส์
“ในช่วงที่ผมเป็ นผู้บญ
ั ชาการหน่วยนาวิกโยธินฟิ ลปิ ปิ นส์นนั ้ เราได้
น�ำหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บจากการรบในสถานการณ์ทางยุทธวิธี

สมาชิกของหน่ วยเฉพาะกิจปฏิบัตกิ ารพิเศษร่ วม
ในฟิ ลิปปิ นส์ แบ่ งปันเทคนิคทางยุทธวิธีกบั กองทัพ
ฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งเป็ นคู่ฝึกเพือ่ เตรียมความพร้ อมในการสู้ รบ
ฝ่ ายกิจการสาธารณะ หน่ วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่ วมในฟิ ลิปปิ นส์

และหลักสูตรผู้ชว่ ยชีวิตในสนามรบไปรวมไว้ ในการฝึ กขันพื
้ ้นฐาน”
พล.ท. เกอร์ เรโรกล่าว “พอเวลาผ่านไประยะหนึง่ หลังเกิดเหตุการณ์ส้ ู
รบ เราก็เริ่ มได้ ผลสะท้ อนกลับจากบุคลากรทางการแพทย์ของเราและ
ชุดผ่าตัดของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์วา่ ก�ำลัง
พลของเราท�ำการปฐมพยาบาลได้ ดีมาก ดังนัน้ การฝึ กหลักสูตรการ
ดูแลผู้บาดเจ็บจากการรบในสถานการณ์ทางยุทธวิธีและหลักสูตรผู้ชว่ ย
ชีวิตในสนามรบที่เราได้ จากหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ก็ให้ ผลลัพธ์ที่ดีและสามารถช่วยชีวิตได้ ในสนามรบ”

การเอาชนะใจผู้วพ
ิ ากษ์ วจิ ารณ์

ตอนนันก็
้ เหมือนกับตอนนี ้ ไม่ใช่ทกุ คนที่ยอมรับการเข้ าไปปฏิบตั หิ น้ าที่
ของกองก�ำลังสหรัฐฯ ในละแวกใกล้ เคียง ตามที่นางคลิมาโกระบุนนั ้ มี
การวิพากษ์ วิจารณ์มากมายจากประชาชนที่อยูน่ อกเมืองซัมโบอังกา
ความจริ งแล้ ว นายกเทศมนตรี ผ้ นู ี ้ยอมรับอย่างไม่ลงั เลว่า ในตอนนัน้
เธอก็เป็ นคนหนึง่ ที่ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์
“เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตสหรัฐฯ เคยกล่าวไว้ วา่ อเมริ กามาที่นี่เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ค�ำกล่าวนันท�
้ ำให้ ดฉิ นั เข้ าใจมากขึ ้น
และท�ำให้ ความคิดของดิฉนั เปลี่ยนไป” นางคลิมาโกกล่าว
นางคลิมาโกที่ชว่ งหนึง่ เคยได้ ไปศึกษาที่สหรัฐฯ กล่าวว่า ช่วงชีวิต
ที่อยูใ่ นอเมริ กาสอนให้ เธอเป็ นคนเปิ ดเผย กล้ าวิพากษ์ วิจารณ์และตัง้
ค�ำถาม “นัน่ คือข้ อดีของระบอบประชาธิปไตย คนไม่กลัวที่จะออกความ
คิดเห็น คนตังค�
้ ำถามกับระบบ เพราะฉะนัน้ ดิฉนั จึงแสดงความคิด
เห็นออกไปในตอนนันเกี
้ ่ยวกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั ิการพิเศษร่วมใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์” นางคลิมาโกกล่าว
แม้ จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเป็ นครัง้ คราว แต่นางคลิมาโกยัง
คงรักษาความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชิดกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษ

ร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ เนื่องจากตระหนักว่าทางหน่วยสามารถท�ำประโยชน์
มากมายให้ กบั ประชาชนและสมาชิกของกองทัพ
ในระหว่างที่ไปเยือนรัฐฮาวายร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ นางคลิมาโกได้
เข้ าเยี่ยมชมศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพแห่งครอบครัวกองทัพบก ที่สนับสนุน
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่ดีตอ่ สุขภาพเพื่อพัฒนาความเป็ นอยูข่ องทหาร
และคอบครัว ศูนย์ดงั กล่าวสร้ างความประทับใจให้ กบั นางคลิมาโกเป็ น
อย่างยิ่ง
“เมื่อกลับมาถึงฟิ ลปิ ปิ นส์ ดิฉนั ได้ ถามอนุศาสนาจารย์ของหน่วย
เฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์วา่ จะสามารถจัดท�ำ
โครงการการให้ ค�ำปรึกษาแก่อนุศาสนาจารย์ของกองทัพเราได้ หรื อไม่”
นางคลิมาโกกล่าว “สิง่ ที่ดฉิ นั เห็นที่ศนู ย์สง่ เสริ มสุขภาพแห่งครอบครัว
กองทัพบกในฮาวาย เป็ นแรงบันดาลใจในการจัดตังโครงการที
้
่สอน
เกี่ยวกับการให้ ค�ำปรึกษาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์แก่จา่ สิบเอกทุกนายจาก
กองบัญชาการรวม”
นางคลิมาโกที่สมรสกับสมาชิกของกองทัพนายหนึง่ ซึง่ เกษี ยณอายุ
ราชการแล้ ว รู้สกึ ตื่นเต้ นที่ได้ เห็นบรรดาทหารได้ รับประโยชน์โดยตรง
จากโครงการนี ้
“หลังเกิดวิกฤตการณ์ในเมืองซัมโบอังกาในปี พ.ศ. 2556 ฉันได้
ถามทหารนายหนึง่ ที่ได้ รับบาดเจ็บว่าเขาเป็ นอย่างไรบ้ าง และเขาตอบ
ว่า ‘ผมสบายดี ผมไปเข้ ารับค�ำปรึกษาแล้ ว’”
ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์ยงั คง
ท�ำงานร่วมกับรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์และนักวางแผนของกองทัพ เพื่อหา
วิธีที่ดีที่สดุ ในการรักษาความสัมพันธ์กบั กองก�ำลังรักษาความมัน่ คง
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ที่แน่นอนอย่างหนึง่ คือ ความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่งในท้ อง
ถิ่นและการมีสว่ นร่วมในชุมชนจะเป็ นส่วนหนึง่ ของอนาคตซึง่ มีความ
คล้ ายคลึงอย่างยิ่งกับอดีตที่ผา่ นมา o
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ความสับสน
วุ่นวาย
จากความขัดแย้ ง
บทบาทของแผนการปรับตัว และรูปแบบการปฏิบตั ใิ หม่ในการท�ำสงคราม
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

กลุ่มควันพุ่งโขมงขึน้ จากเรือรบยูเอสเอสอริโซนาขณะทีก่ ำ� ลังจะจมน�ำ้ ในระหว่ างการโจมตีทเี่ พิร์ล ฮาร์ เบอร์ ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2484 การ
โจมตีดงั กล่ าวเป็ นตัวกระตุ้นให้ พนั ธมิตรใช้ รูปแบบการปฏิบัตใิ หม่ ในการท�ำสงครามทางเรือในระหว่ างสงครามโลกครั้งทีส่ อง ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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นการท�ำสงคราม ความไม่แน่นอนน่าจะเป็ นปั ญหาทีเ่ กิด
ขึ ้นอย่างต่อเนือ่ งมากทีส่ ดุ ประเทศใหญ่ ๆ ทุกประเทศ
ใช้ ทรัพยากรและแรงงานมนุษย์จำ� นวนมหาศาลในการ
จัดการกับความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยอาศัยการรวบรวม
ข่าวกรอง การวิเคราะห์และการวางแผนทางทหาร บรรดานัก
วางแผนทางทหารต้ องขับเคีย่ วกับงานทีว่ า่ นี ้มาเป็ นพันปี แล้ ว ดัง
ทีซ่ นุ วู นักยุทธศาสตร์ ชาวจีนในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
กล่าวไว้ วา่ “หากรู้เขารู้เรา แม้ นรบกันร้ อยครัง้ ก็จะมิพา่ ย” แต่
จริง ๆ แล้ ว นักวางแผนจะรู้ได้ มากเพียงใดกัน ข้ อมูลทีไ่ ด้ มาไม่มี
วันทีจ่ ะสมบูรณ์แบบ อย่างไรเสียก็ต้องมีบางแง่มมุ ทีน่ กั วางแผน
ไม่ทราบเกีย่ วกับสภาพแวดล้ อมในการสู้รบของตน ในสนามรบ
ความไม่ร้ ูอาจไม่เพียงแต่ทำ� ให้ กองทัพพ่ายแพ้ เท่านัน้ แต่อาจเป็ น
ความพ่ายแพ้ ของประเทศอีกด้ วย นายเฮลมุท ฟอน มอลท์เคอ
นักทฤษฎีการทหารชาวเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 19 จึงเขียนไว้
ว่า “ไม่มแี ผนปฏิบตั กิ ารใดทีเ่ ป็ นไปตามก�ำหนดทุกอย่างหลังจาก
ทีไ่ ด้ เผชิญหน้ ากับกองก�ำลังหลักของข้ าศึกในครัง้ แรกไปแล้ ว” ซึง่
ถือเป็ นค�ำเตือนอันเคร่งครัดส�ำหรับนักวางแผนทางทหารทีม่ คี วาม
เชือ่ มัน่ จนเกินไปและส่งเสริมให้ มคี วามยืดหยุน่ ทางการทหาร
โดยพื ้นฐานแล้ ว นักวางแผนทางทหารล้ วนแต่เป็ นนักอนาคต
ศาสตร์ ซึง่ ในท้ ายทีส่ ดุ อนาคตก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถหยัง่ รู้ได้ แผน
ทุกแผนล้ วนเกีย่ วข้ องกับการท�ำนายอนาคตอย่างมีหลักการโดย
พิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบนั และประเมินสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ ้นใน
อนาคต บางครัง้ นักวางแผนก็ประมาณการผิดพลาด ในภูมภิ าค
อินโดเอเชียแปซิฟิกแห่งนี ้ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว และการพัฒนา
อย่างไม่หยุดนิง่ นักวางแผนทางทหารยิง่ ต้ องตระหนักถึงความไม่
แน่นอนนี ้ ด้ วยเหตุทภี่ มู ภิ าคนี ้มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนือ่ ง นักวางแผนทางทหารและผู้กระท�ำการตัดสินใจทางการ
เมืองยิง่ ต้ องเผชิญกับความไม่แน่นอนของอนาคตมากขึ ้นไปอีก
ประเทศต่าง ๆ จะสามารถท�ำอะไรได้ บ้างเมื่อต้ องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนดังกล่าว ทุกประเทศด�ำเนินการอย่างรอบคอบ
โดยพยายามใช้ มาตรการบังคับที่ไม่ถงึ ขันท�
้ ำสงครามในการ
แสวงผลประโยชน์แก่ชาติของตน การไม่ต้องสู้รบโดยทัว่ ไปย่อม
ดีกว่าการสู้รบแล้ วพ่ายแพ้ แต่บางครัง้ ความขัดแย้ งก็เป็ นสิง่ ที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีนี ้ กองทัพจะต้ องยอมรับความไม่แน่นอน
ในระดับใดระดับหนึง่ และพยายามด�ำรงความสามารถระดับสูง
ในการปรับตัว การด�ำรงขีดความสามารถทางทหารและพลเรื อน
อันครอบคลุมที่เอื ้ออ�ำนวยต่อการปรับตัว การสร้ างรูปแบบการ
ปฏิบตั ใิ หม่ และการใช้ วิธีการและขีดความสามารถใหม่ ๆ นัน้
มีผลอย่างยิ่งต่อชัยชนะและความพ่ายแพ้ แม้ นวัตกรรมทาง
ยุทธวิธีและทางเทคโนโลยีจะมีสว่ นช่วยให้ เกิดความส�ำเร็จทาง
ทหาร แต่การน�ำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ ในสนามรบปั จจุบนั ได้ อย่าง
รวดเร็ วจะส่งผลเชิงกลยุทธ์ที่แน่นอนที่สดุ
มีเรื่ องราวมากมายในประวัตศิ าสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับความ
ส�ำเร็ จของกองทัพต่าง ๆ ที่มีขีดความสามารถในการปรับตัว
และการพัฒนายุทธวิธีใหม่ ๆ แม้ จะอยูใ่ นช่วงที่มีความเสีย
เปรี ยบทางสมดุลแห่งก�ำลัง ก่อนสงครามอัยน์ ญาลูต (ประเทศ
อิสราเอลในปั จจุบนั ) ในปี พ.ศ. 1803 กองทัพมองโกลไม่เคย
พ่ายแพ้ ในการสู้รบโดยตรง เป็ นเวลา 50 ปี ที่มองโกลแผ่ขยาย

อิทธิพลด้ านการสงครามในยูเรเชียโดยใช้ กลยุทธ์แบบใหม่รวม
ทังการเปลี
้
่ยนแนวรบอยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้ เข้ ากับสถานการณ์
และวิธีรบแบบโจมตีแล้ วหนีออกจากพื ้นที่ฉบั พลัน กองทัพ
มองโกลใช้ วิธีการเหล่านี ้เพื่อล่อข้ าศึกออกจากรูปขบวนทีละ
ส่วน จากนันจึ
้ งเข้ าไปโอบล้ อมและท�ำลายข้ าศึกด้ วยกองก�ำลัง
ของตนในพื ้นที่ที่มีอยูม่ ากกว่า กลยุทธ์ดงั กล่าวจะท�ำให้ กอง
ก�ำลังมองโกลเคลื่อนที่อาวุธเบาและหนักสามารถรบปะทะ
และเอาชนะข้ าศึกที่มีก�ำลังมากกว่าและติดอาวุธมากกว่าได้
อย่างไรก็ตาม กองก�ำลังอียิปต์ที่อยั น์ ญาลูต ก็ได้ น�ำกลยุทธ์ของ
มองโกลมาใช้ ร่วมกับทหารม้ าอาวุธหนักมัมลุก โดยล่อให้ ทหาร
มองโกลเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลาง จากนันจึ
้ งเข้ าไปโอบล้ อม
และส่งทหารม้ าเข้ าโจมตีจนกองก�ำลังมองโกลแตกพ่าย
(จากขวา) นายเหมา เจ๋ อ
ตุง ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นายจูเต๋ อ ผู้
ก่ อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์
แห่ งประเทศจีน นายโจว
เอินไหล นายกรัฐมนตรี
คนแรกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนาย
ปั๋วกู่ ผู้น�ำอาวุโสของ
พรรคคอมมิวนิสต์
แห่ งประเทศจีน ถ่ าย
ภาพร่ วมกันในระหว่ าง
สงครามกลางเมือง
ในประเทศจีนในช่ วง
ทศวรรษที่ 1930 (พ.ศ.
2473 -2482)
วิกิมีเดีย คอมมอนส์

ในช่วงสงครามกลางเมืองในประเทศจีน และสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง พรรคก๊ กมินตัง๋ และกองก�ำลังตามแบบของญี่ปนุ่
มีเทคโนโลยีและประสบการณ์เหนือกว่ากองก�ำลังพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน กองก�ำลังก๊ กมินตัง๋ รู้วา่ ฝ่ ายตน
มีข้อได้ เปรี ยบทางด้ านสมดุลแห่งก�ำลังตามแบบและได้ เปิ ด
ฉากโจมตีกองก�ำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนจนได้ รับ
ชัยชนะทางยุทธวิธีตดิ ต่อกันหลายครัง้ จนกระทัง่ กองก�ำลังพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนต้ องเดินทัพทางไกลเพื่อย้ ายฐาน
ที่มนั่ เป็ นระยะทางเกือบ 10,000 กิโลเมตร เมื่อเผชิญกับความ
จริ งที่วา่ กองก�ำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมีจดุ อ่อนใน
การสงครามตามแบบ นายเหมา เจ๋อตุง และที่ปรึกษาจึงเปลี่ยน
ไปใช้ รูปแบบการสงครามแห่งประชาชนและยุทธวิธีแบบกอง
โจร การปรับเปลี่ยนดังกล่าวท�ำให้ กองก�ำลังพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีนสามารถรบปะทะกับกองก�ำลังก๊ กมินตัง๋ ที่มีก�ำลัง
เหนือกว่าได้ และเริ่ มประสบชัยชนะจากการสู้รบ หลังจากนัน้
กองทัพปลดปล่อยประชาชนก็ได้ ใช้ วิธีการเดียวกันนี ้ในการสู้
รบกับญี่ปนในช่
ุ่
วงปี พ.ศ. 2480 ถึง 2488 แม้ จะมีการฝึ กและ
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“หากรู้ เขารู้ เรา
แม้ นรบกันร้ อย
ครั ง้ ก็จะมิพ่าย”

เจ้ าหน้ าทีก่ งึ่ ทหารชาวอินเดียนายหนึ่งลาด
ตระเวนพืน้ ทีใ่ กล้ กบั เสาอากาศสู ง 32 เมตรของ
เครือข่ ายดีปสเปซในเมืองไบยาลาลู ประเทศ
อินเดีย ในปี พ.ศ. 2556 การแข่ งขันทางด้ าน
การส� ำรวจอวกาศในช่ วงทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ.
2503-2512) ท�ำให้ เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ทีใ่ ช้ ร่วมกันโดยหลายประเทศ อินเดียได้ ฉลอง
ความส� ำเร็จของตนในการส่ งยานอวกาศเข้ าสู่ วง
โคจรของดาวอังคารได้ เป็ นครั้งแรก
เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

~ ซุนวู นักยุทธศาสตร์ ชาวจีนในช่ วงศตวรรษที่ 6
ก่ อนคริสตกาล
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ยุทโธปกรณ์ตามแบบที่เหนือกว่า แต่ทงกองก�
ั้
ำลังก๊ กมินตัง๋ และกองก�ำลัง
ญี่ปนก็
ุ่ ต้องพ่ายแพ้ เมื่อสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2484 ญี่ปนเปิ
ุ่ ดฉากโจมตีกองก�ำลังสหรัฐอเมริ กา
อย่างฉับพลันที่อา่ วเพิร์ล ฮาร์ เบอร์ ในการโจมตีครัง้ นี ้ ญี่ปนได้
ุ่ สร้ าง
ความเสียหาย หรื อท�ำลายขีดความสามารถในส่วนส�ำคัญของกองเรื อ
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก การใช้ ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศอันแข็งแกร่ง
ของกองทัพเรื อที่สง่ ออกจากกองเรื อบรรทุกเครื่ องบินซึง่ เป็ นรูปแบบการ
ปฏิบตั ใิ หม่ของญี่ปนท�
ุ่ ำให้ การโจมตีครัง้ นี ้ประสบผลส�ำเร็จ ญี่ปนคาด
ุ่
หวังว่าการโจมตีครัง้ ส�ำคัญนี ้จะสร้ างความเสียหายทางด้ านจิตใจอย่าง
รุนแรงตลอดจนความเสียหายทางกายภาพแก่ฝ่ายสหรัฐฯ และเป็ นการ
บัน่ ทอนก�ำลังใจของประชาชนและผู้น�ำสหรัฐฯ ในการโจมตีตอบโต้ ทาง
แปซิฟิก ซึง่ ความคาดหวังนี ้ได้ จางหายไปไม่นานหลังจากนัน้
เนื่องจากความตึงเครี ยดทางการเมืองในระดับรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ
และญี่ปนก่
ุ่ อนเหตุการณ์เพิร์ล ฮาร์ เบอร์ สหรัฐฯ ได้ ประเมินแผนการแล้ ว
ว่าญี่ปนอาจโจมตี
ุ่
เกาะฮาวาย อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ คาดไม่ถงึ ในเรื่ อง
ขนาดของการโจมตีทางเรื อของญี่ปนในท้
ุ่
ายที่สดุ ความจริ งแล้ ว ก่อนที่
จะมีการโจมตีอา่ วเพิร์ลฮาร์ เบอร์ นักวางแผนของสหรัฐฯ ได้ ถกเถียงกัน
เรื่ องการใช้ เรื อบรรทุกเครื่ องบินในการสงครามทางทะเล นักวางแผนบาง
รายสนับสนุนการใช้ เรื อรบและเรื อรบหลักที่มีอ�ำนาจการยิงรุนแรงแบบ
ดังเดิ
้ มมากกว่าการใช้ เรื อบรรทุกเครื่ องบิน การโจมตีที่เพิร์ล ฮาร์ เบอร์
ท�ำให้ การถกเถียงนี ้สิ ้นสุดลง สหรัฐฯ เรี ยนรู้บทเรี ยนเกี่ยวกับก�ำลังอ�ำนาจ
ทางอากาศของกองทัพเรื อญี่ปนและได้
ุ่
น�ำเรื อบรรทุกเครื่ องบินและ
อากาศยานประจ�ำเรื อบรรทุกของกองทัพเรื อมาใช้ เป็ นหัวใจหลักของการ
ท�ำสงครามทางเรื อแบบใหม่ สหรัฐฯ ผนวกแนวคิดนี ้เข้ ากับทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจของตนที่มีอยูม่ ากมายและได้ จดั ตังกองเรื
้
อบรรทุกเครื่ องบินที่
ทันสมัยเพื่อเอาชนะกองก�ำลังทางเรื อของญี่ปนในทั
ุ่
ว่ ทังแปซิ
้ ฟิก
หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง การปรับตัวและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
รวมทังการวิ
้
จยั และการพัฒนาที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนวงจรใน
การจัดหาทรัพยากรท�ำให้ ประเทศต่าง ๆ มีข้อได้ เปรี ยบทางทหารอย่าง
มากมายที่สดุ การแข่งขันทางด้ านการส�ำรวจอวกาศระหว่างสหรัฐฯ
และสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493-2502) และ
ช่วงทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) เป็ นตัวอย่างหนึง่ ของการใช้ รูป
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แบบการปฏิบตั ใิ หม่และการใช้ ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เชิงทฤษฎีและ
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งที่ท�ำให้ เกิดข้ อได้ เปรี ยบที่ชดั เจน ตอนที่สหรัฐฯ ประกาศ
ความตังใจของตนอย่
้
างเป็ นทางการที่จะส่งดาวเทียมขึ ้นสูว่ งโคจรของ
โลกในปี พ.ศ. 2498 นัน้ นักวิทยาศาสตร์ ทหารและภาคอุตสาหกรรม
ของสหรัฐฯ ได้ พิจารณาถึงโอกาสในการส�ำรวจอวกาศมาเป็ นเวลาเกือบ
สิบปี แล้ ว การที่โซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิก 1 ขึ ้นสูว่ งโคจรแซงหน้ า
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2500 เปรี ยบเสมือนสัญญาณเตือน ทางการสหรัฐฯ
จึงได้ ตระหนักอย่างเต็มที่ในเรื่ องความมัน่ คงของชาติที่แท้ จริ งทางด้ าน
อวกาศและพื ้นที่การบิน
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว กองทัพสหรัฐฯ จึงร่วมมือกับนักวิชาการระดับ
สุดยอดของประเทศและผู้ประกอบการทีก่ ล้ าหาญทีส่ ดุ เพือ่ เร่งระดม
ความพยายามในการศึกษาวิจยั และการพัฒนา จนส่งผลให้ มกี ารจัดตัง้
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา ขึ ้นในปี พ.ศ. 2501
กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์และความร่วมมือนี ้ท�ำให้ งานวิจยั ด�ำเนิน
ไปได้ อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีทเี่ ป็ นปั จจัยชี ้ขาด การน�ำยานอะพอลโลลงจอดบนดวงจันทร์
เป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2512 ถือเป็ นความก้ าวหน้ าทีโ่ ดดเด่นกว่าใครของ
สหรัฐฯ ในห้ วงอวกาศ จากนัน้ สหรัฐฯ ได้ แบ่งปั นเทคโนโลยีการพัฒนา
ทางอวกาศทีม่ อี ยูม่ ากมายเหล่านี ้ให้ ทวั่ โลกได้ ใช้ ร่วมกัน โดยทุกประเทศ
สามารถน�ำไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในทางพาณิชย์และทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการผนึกก�ำลังนักวิทยาศาสตร์ ภาคอุตสาหกรรม
เอกชน และฝ่ ายทหารให้ มาท�ำงานร่วมกันเพือ่ บรรลุจดุ มุง่ หมายเดียวกัน
ในการท�ำสงคราม คือสิง่ จ�ำเป็ นยิง่ ต่อความส�ำเร็จในสนามรบปั จจุบนั ใน
ระหว่างสงครามในอัฟกานิสถานและอิรัก กองทัพสหรัฐฯ ต้ องเผชิญกับ
ความท้ าทายรูปแบบใหม่ นัน่ คือการใช้ วตั ถุระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ าย
ข้ าศึก การใช้ กลไกนี ้อย่างแพร่หลายในอัฟกานิสถานและอิรักเป็ นความ
ท้ าทายทีค่ าดไม่ถงึ และยานพาหนะภาคพื ้นดินของสหรัฐฯ จ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยานพาหนะขนส่งบุคลากร ก็ไม่มกี ารติดตังอุ
้ ปกรณ์ครบ
ครันดีพอทีจ่ ะรับมือกับอาวุธเหล่านี ้ กองทัพสหรัฐฯ ได้ ร่วมมือกับอังกฤษ
ซึง่ เป็ นพันธมิตรอย่างรวดเร็วเพือ่ พัฒนารถเกราะทีท่ นต่อการซุม่ โจมตีด้วย
ทุน่ ระเบิดโดยท�ำงานร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันวิจยั รถเกราะทีท่ นต่อ
การซุม่ โจมตีด้วยทุน่ ระเบิดช่วยให้ กองก�ำลังพันธมิตรมีมาตรการต่อต้ าน

ยานพาหนะทางทหารที่
ทนทานต่ อทุ่นระเบิดเดินทาง
มาถึงเมืองท่ าปูซาน ประเทศ
เกาหลีใต้ ยานพาหนะเหล่ า
นีซ้ ึ่งเคยใช้ งานในอิรักในการ
ปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการก่ อ
ความไม่ สงบ ขณะนีไ้ ด้ ถูกจัด
ส่ งไปยังคาบสมุทรเกาหลี
จ.ส.ต. โรเบิร์ต เดอโดซ์/กองทัพบกสหรัฐฯ

วัตถุระเบิดแสวงเครื่องทีด่ ขี ึ ้นกว่าเดิมอย่างมีนยั ส�ำคัญในระหว่างการ
ปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการก่อความไม่สงบและการรักษาความมัน่ คงในอิรัก
และอัฟกานิสถาน สหรัฐฯ ได้ แบ่งปั นเทคโนโลยีนี ้กับกองก�ำลังพันธมิตรใน
เวลาต่อมาตลอดจนพันธมิตรและประเทศทีใ่ ห้ ความร่วมมือทัว่ โลก
นอกจากนี ้ กองก�ำลังสหรัฐฯ ยังปรับยุทธวิธีของตนในอัฟกานิสถาน
และอิรักหลังการปะทะกับกองก�ำลังก่อความไม่สงบ ในเวลานัน้ สหรัฐฯ
ได้ เริ่มการปฏิบตั กิ ารสู้รบในอัฟกานิสถานอยูแ่ ล้ ว ก่อนทีจ่ ะสู้รบกับอิรักใน
เวลาต่อมา การฝึ กและหลักนิยมของกองทัพไม่ได้ เน้ นความส�ำคัญเรื่อง
การต่อต้ านการก่อความไม่สงบเท่าทีค่ วร และบุคลากรประจ�ำกองทัพ
สหรัฐฯ ส่วนใหญ่กม็ ปี ระสบการณ์การสู้รบเพียงเล็กน้ อยในปฏิบตั กิ ารต่อ
ต้ านก่อความไม่สงบ หลังจากทีก่ ารปฏิบตั กิ ารนี ้เริ่มบรรลุผลส�ำเร็จอย่าง
จ�ำกัดในอัฟกานิสถานและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอิรัก กองทัพสหรัฐฯ จึง
ตระหนักว่าตนจะต้ องรีบก�ำหนดแนวทางและยุทธวิธีใหม่ในการปฏิบตั ิ
การต่อต้ านการก่อความไม่สงบ สหรัฐฯ ได้ กำ� หนดให้ นกั วางแผนทาง
ทหารทีด่ ที สี่ ดุ ของตนท�ำงานร่วมกับผู้เชีย่ วชาญด้ านการปฏิบตั กิ ารสู้รบ
จากมหาวิทยาลัย สถาบัน และคณะท�ำงานระดับมันสมองต่าง ๆ เพือ่ จัด
ท�ำคูม่ อื ราชการสนาม 3-24 ขึ ้นในเวลาอันรวดเร็ว ซึง่ ประกอบด้ วยหลัก
การและแนวทางใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการก่อ
ความไม่สงบ เมือ่ น�ำหลักการเหล่านี ้มาใช้ ร่วมกับเทคโนโลยีรถเกราะที่
ทนต่อการซุม่ โจมตีด้วยทุน่ ระเบิด ผู้นำ� กองก�ำลังพันธมิตรก็จะมีเวลาและ
พื ้นทีใ่ นการจัดส่งก�ำลังพลเข้ าไปปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ หาก
ไม่มนี วัตกรรมเหล่านี ้ กองก�ำลังพันธมิตรก็มโี อกาสน้ อยมากทีจ่ ะบรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบตั กิ ารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มรี ถเกราะทีท่ น
ต่อการซุม่ โจมตีด้วยทุน่ ระเบิดและคูม่ อื ราชการสนาม 3-24 ก็อาจจะไม่มี
ขบวนการสุหนี่ อะเวกเคนนิง่ ทีท่ ำ� การสู้รบเพือ่ ต่อต้ านอัลกออิดะห์ในอิรัก
และสงครามกลางเมืองในอิรักก็อาจจะลุกลามต่อไป
ปั จจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในทุกตัวอย่างทีก่ ล่าวมาคือความ
สามารถในการริเริ่มการปฏิบตั ิ การสังเกตการณ์ การปรับตัว และการ
ใช้ ยทุ ธวิธีและขีดความสามารถใหม่ ในโลกยุคใหม่ องค์ประกอบพื ้น
ฐานบางอย่างช่วยให้ มขี ดี ความสามารถทีจ่ ำ� เป็ นเหล่านี ้ เมือ่ น�ำความ
คิดสร้ างสรรค์ทมี่ อี ยูแ่ ล้ วของภาคอุตสาหกรรมเอกชน สถาบันวิจยั และ
สถาบันทางวิชาการ มาใช้ ร่วมกับโครงการใหม่ ๆ ก็จะเป็ นการสร้ างพื ้น

ฐานในการปรับตัวและการด�ำเนินงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จ กองทัพควร
น�ำองค์ประกอบเหล่านี ้มาผนวกรวมกัน และช่วยให้ เกิดการท�ำงานทีม่ ี
ความกระตือรือร้ นและมีความคิดสร้ างสรรค์โดยธรรมชาติ ซึง่ รวมไปถึง
ข้ อมูลเชิงลึกทีไ่ ม่ได้ คดิ ไว้ ลว่ งหน้ าและโอกาสต่าง ๆ ทีก่ ระบวนการนี ้สร้ าง
ขึ ้น ควรหลีกเลีย่ งการควบคุมกระบวนการนี ้จากศูนย์กลางอย่างเข้ มงวด
รัฐบาลและกองทัพควรช่วยชี ้น�ำความพยายามแต่ไม่ควรก�ำหนดการ
ปฏิบตั ไิ ว้ ลว่ งหน้ า การท�ำงานทีม่ คี วามกระตือรือร้ นและมีความคิด
สร้ างสรรค์นี ้จะช่วยเสริมสร้ างขีดความสามารถทีน่ ำ� ไปสูช่ ยั ชนะ และ
ประเทศต่าง ๆ ทีเ่ ชีย่ วชาญในเรื่องนี ้อย่างถ่องแท้ กจ็ ะมีการเตรียมพร้ อมที่
ดีทสี่ ดุ เพือ่ รับมือกับความไม่แน่นอนของสงคราม
อย่างไรก็ตาม เรื่ องนี ้ก็มีคติสอนใจ แม้ วา่ นักวิเคราะห์ทางทหาร
และนักวางแผนการสงครามอาจมีความเป็ นเลิศในการค�ำนวณสมดุล
แห่งก�ำลังที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ และอาจมีการวางแผนที่ดเู หมือนจะมี
ข้ อได้ เปรี ยบทางทหารในปั จจุบนั และในอนาคตอันใกล้ แต่อนาคตก็ยงั
เป็ นสิง่ ที่คาดการณ์ไม่ได้ อยูด่ ี ความสับสนวุน่ วายและพลวัตของความ
ขัดแย้ งกันที่มีการใช้ ก�ำลังอาวุธมีแต่จะช่วยเพิ่มระดับของความไม่
แน่นอนดังกล่าว ในการจัดการกับความไม่แน่นอนของสงครามที่มีอยู่
นี ้ นักวางแผนทุกคนไม่เพียงแต่จะควรพิจารณาสมดุลแห่งกองก�ำลังที่
คาดการณ์ไว้ เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องพิจารณาถึงการปรับตัวและรูปแบบการ
ปฏิบตั ใิ หม่ซงึ่ เป็ นผลลัพธ์ของสงครามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกด้ วย จุดสิ ้น
สุดของสงครามมักจะไม่คอ่ ยมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับช่วงที่มนั เริ่ มต้ น ใน
ระหว่างการใช้ ยทุ ธวิธี อาวุธหรื อความสามารถอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
และการสังเกตการณ์สงิ่ เหล่านี ้ ฝ่ ายตรงข้ ามที่มีขีดความสามารถจะ
ปรับตัวเพื่อด�ำเนินมาตรการตอบโต้ ของตนเอง ฝ่ ายตรงข้ ามอาจแม้
กระทัง่ ใช้ วิธีการทางทหารของอีกฝ่ ายเข้ าตอบโต้ ซึง่ ในบางครัง้ สามารถ
ท�ำได้ ดีกว่ากองทัพที่เป็ นผู้ริเริ่ มวิธีการนันเสี
้ ยอีก แผนทางทหารและนัก
วางแผนที่ก�ำหนดแผนเหล่านี ้ขึ ้นมาจึงต้ องตระหนักถึงการปรับตัวและ
การริ เริ่ มสิง่ ใหม่ที่ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้ งกันที่มีการใช้
ก�ำลังอาวุธ มิฉะนันจะน�
้ ำไปสูก่ ารคาดการณ์ที่ผิดพลาดและกระตุ้น
ให้ เกิดความขัดแย้ งที่ก�ำลังจะหลีกเลี่ยงได้ ส�ำเร็จ ความไม่แน่นอนของ
สงครามควรสร้ างความหวาดกลัวให้ กบั ทุกประเทศ และการหลีกเลี่ยง
สงครามจะส่งผลดีตอ่ ทุกประเทศมากกว่า หากสามารถท�ำได้ o
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ข้ อมู ลผู้น�ำคนส� ำคัญ

พล.ร.ต. รวินดารา วิเจคุณารัตน์

ผูอ้ �ำนวยการหน่วยยามฝั่ งศรี ลงั กา กล่าวถึงบทบาทด้านการ
รักษาความมัน่ คงทีเ่ ปลีย่ นไปของหน่วยยามฝั่ ง
นายเซอร์ เจ เดอซิลวา รณสิงห์
หน่วยยามฝั่ งศรี ลงั กาก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.
2552 และมีขนาดใหญ่ขึ ้นเรื่ อย ๆ จน
ปั จจุบนั หน่วยมีก�ำลังพลเกือบ 1,000 นาย
พร้ อมด้ วยเรื อเร็ วตรวจการณ์ 10 ล�ำ เรื อ
ตรวจการณ์ชายฝั่ งแปดล�ำ และเรื อบริ การ
ประจ�ำท่าเทียบเรื อสองล�ำ การปราบกลุม่
กบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลมท�ำให้ หน่วยยาม
ฝั่ งเติบโตขึ ้นเนื่องจากมีทรัพยากรเพื่อการ
รักษาความมัน่ คงของน่านน� ้ำศรี ลงั กามาก
ขึ ้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 พล.ร.ต.
รวินดารา วิเจคุณารัตน์ ผู้อ�ำนวยการหน่วย
ยามฝั่ งศรี ลงั กา ให้ สมั ภาษณ์กบั นายเซอร์ เจ
เดอซิลวา รณสิงห์ ผู้สื่อข่าวของ ฟอรัม เกี่ยวกับ
พัฒนาการของหน่วยยามฝั่ ง บทบาทที่เปลี่ยน
ไป ความจ�ำเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงขีดความ
สามารถในการเฝ้าตรวจทางทะเลให้ ทนั สมัย
ความพยายามในการตรวจสอบการลักลอบขน
สินค้ าและการประมงผิดกฎหมาย และความ
สัมพันธ์กบั หน่วยยามฝั่ งของอินเดียและประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาค
หน่วยยามฝั่ งได้ท�ำอะไรไปแล้วบ้าง นับจากเริ่ ม
ก่อตัง้
พล.ร.ต. รวินดารา วิเจคุณารั ตน์ : นับแต่ก่อ
ตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 หน่วยยามฝั่ งได้ ด�ำเนิน
การต่าง ๆ หลายด้ าน ตังแต่
้ การรักษาความ
มัน่ คงตามแนวชายแดนไปจนถึงการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม ส�ำหรับบทบาทในการรักษาความ
มัน่ คงตามแนวชายแดนและการบังคับใช้
กฎหมาย เราได้ ตงชุ
ั ้ ดป้องกันการลักลอบจับ
สัตว์น� ้ำในทะเลตอนเหนือ ส่งชาวประมงต่าง
ชาติกลับประเทศ จับกุมผู้อพยพผิดกฎหมาย
146 คน แลกเปลี่ยนข่าวกรองกับผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียหลักและจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ส่วนใน
ด้ านอื่น ๆ เช่น การช่วยชีวิตและการสร้ างความ
ตระหนักเกี่ยวกับอันตรายทางน� ้ำ โครงการ
รักษาความปลอดภัยตามแนวชายฝั่ งของเรา
ได้ ชว่ ยชีวิตคนรวม 222 คนรวมทังชาวต่
้
างชาติ
33 คน ตามข้ อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
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ประมง การช่วยเหลือศุลกากรและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการต่อสู้กบั การค้ ามนุษย์
การป้องกันและจัดการการปล้ นสะดมในทะเล
การป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด และการ
ก�ำจัดภัยก่อการร้ ายใด ๆ ในทะเล แน่นอนว่า
เรายังมีหน้ าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในทะเล
เช่น การค้ นหาและกู้ภยั การแจ้ งเตือนภัยพิบตั ิ
รวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ การ
ป้องกันมลพิษทางทะเล งานอนุรักษ์ และอื่น ๆ
2557 นอกจากนี ้ เรายังได้ ตงศู
ั ้ นย์ชว่ ยชีวิตใน
บริ เวณชายหาดส�ำคัญ ก่อตังโรงเรี
้
ยนสอนการ
ช่วยชีวิตที่บาลาพิทิยา และเปิ ดหลักสูตรการ
ช่วยชีวิตส�ำหรับพลเรื อนและนักเรี ยน นอกจาก
นี ้ผมยังภูมิใจในผลงานด้ านสิง่ แวดล้ อมของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคุ้มครองการประมง
แผนการดูแลโบราณสถานในทะเล โครงการ
อนุรักษ์ เต่าทะเลที่มิริสสา และโครงการพื ้นที่สี
เขียวเพื่ออนุรักษ์ ชายฝั่ ง
เมื อ่ ไม่นานมานีห้ ลายประเทศทีต่ ิ ดกับ
มหาสมุทรอิ นเดีย ได้ก่อตัง้ หน่วยยามฝั่ งของ
ตนเองขึ้นมา อยากทราบว่าหน่วยยามฝั่ งของศรี
ลังกามี บทบาทหน้าทีแ่ ตกต่างจากกองทัพเรื อ
อย่างไรบ้าง
พล.ร.ต. รวินดารา วิเจคุณารั ตน์ : เมื่อเทียบ
กับกองทัพเรื อแล้ ว หน้ าที่หลักของหน่วยยามฝั่ ง
จะเน้ นหนักไปที่การบังคับใช้ กฎหมายทางทะเล
ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เราให้ ความส�ำคัญมาก ในอนาคต
เมื่อมีทรัพยากรและก�ำลังคนพร้ อม หน่วยยาม
ฝั่ งจะสามารถบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลได้
อย่างเต็มที่โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ในประเทศ
นอกจากภารกิจหลักคือการบังคับใช้
กฎหมายทางทะเลแล้ ว เรายังมีหน้ าที่ที่ต้อง
ปฏิบตั อิ ีกหลายอย่าง โดยหน้ าที่ที่ส�ำคัญ ๆ ของ
เรา ได้ แก่ การป้องกันการลักลอบท�ำประมง
ผิดกฎหมายและการให้ ความคุ้มครองแก่ชาว

หน่วยยามฝั่ งได้ใช้ระบบตรวจการณ์ ทางทะเล
ทีท่ นั สมัยเพือ่ ช่วยในการตรวจตราพืน้ ทีช่ ายฝั่ ง
ของศรี ลงั กาหรื อไม่
พล.ร.ต. รวินดารา วิเจคุณารั ตน์ : ที่ผา่ น
มามีบริ ษัทเอกชนสองแห่งเข้ ามาชี ้แจงข้ อมูล
เกี่ยวกับระบบที่มีขีดความสามารถในการ
ตรวจการณ์ของตนต่อหน่วยยามฝั่ ง ผมอยาก
บอกตรงนี ้ว่า จนถึงทุกวันนี ้หน่วยยามฝั่ งก็ยงั
ไม่มีระบบตรวจการณ์ดงั กล่าว ที่จริ งเราจะ
ยินดีมากถ้ ามีระบบที่ทนั สมัยเหมือนอย่างที่
คุณเพิ่งพูดถึง ผมคิดว่าระบบที่คณ
ุ บอกน่าจะ
เป็ นระบบของกองทัพเรื อศรี ลงั กามากกว่า แต่
ถ้ าหน่วยยามฝั่ งมีระบบที่วา่ ก็นา่ จะมีประโยชน์
มากเพราะเราจะสามารถแลกเปลี่ยนภาพการ
ปฏิบตั กิ ารร่วมกัน ส�ำหรับตอนนี ้กองทัพเรื อ
ศรี ลงั กาได้ ตดิ ตังเซนเซอร์
้
ไว้ ในพื ้นที่ที่มีความ
ส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยเซนเซอร์ ดงั กล่าว
มีขีดความสามารถในการตรวจตราพื ้นที่ทาง
ทะเลทัว่ ประเทศ ในขณะที่กองทัพเรื อมองไกล
ไปถึงอนาคตเพื่อหาอุปกรณ์และเซนเซอร์ ที่ดี
ที่สดุ แต่หน่วยยามฝั่ งเพิ่งอยูใ่ นขันต้
้ นของการ
ได้ มาซึง่ ขีดความสามารถในการตรวจการณ์ดงั
กล่าว นอกจากที่กล่าวมาแล้ วหน่วยยามฝั่ งยัง
ได้ เสนอ รวมทังขอรั
้ บความช่วยเหลือจากชาติ
พันธมิตรในการก่อตังศู
้ นย์ประสานงานการกู้ภยั
ทางทะเล (เอ็มอาร์ ซีซี) ที่คิรินดาเมืองชายทะเล
ทางตอนใต้ ของศรี ลงั กา จากข้ อมูลที่รวบรวม
โดยหน่วยยามฝั่ ง คาดว่าน่าจะมีเรื อประมาณ
100 ถึง 120 ล�ำสัญจรผ่านแผนแบ่งแนวจราจร

ส�ำหรับการเดินเรื อทางทะเลที่แหลมดอนดรา
โดยส่วนใหญ่เป็ นเรื อบรรทุกน� ้ำมันที่มงุ่ หน้ า
ไปทางประเทศที่พฒ
ั นามากที่สดุ ในภูมิภาค
ในกรณีนี ้ หน่วยยามฝั่ งอาจมีบทบาทส�ำคัญ
มากหากการก่อตังศู
้ นย์เอ็มอาร์ ซีซีประสบ
ความส�ำเร็จและมีขีดความสามารถตามที่เรา
คาดไว้ หน่วยยามฝั่ งต้ องการจะตรวจตราเรื อ
เหล่านี ้ให้ ดียิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื อ
เหล่านี ้เดินทางผ่านน่านน� ้ำของเรา ซึง่ หากจะ
ว่าไปแล้ วก็หมายถึงการตรวจตราเรื อทุกล�ำ
ที่สญ
ั จรผ่านน่านน� ้ำของเรานัน่ เอง อีกด้ าน
หนึง่ หน่วยยามฝั่ งก็มีบทบาทส�ำคัญในการ
ด�ำเนินการตรวจการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดแนวชายฝั่ งของประเทศ
หน่วยยามฝั่ งด�ำเนิ นการอย่างไรกับปั ญหา
การลักลอบขนผูอ้ พยพ การประมงผิ ด
กฎหมาย และการลักลอบค้ายาเสพติ ดใน
ศรี ลงั กา
พล.ร.ต. รวินดารา วิเจคุณารั ตน์ : เห็นได้
ชัดว่าปั ญหาเหล่านี ้เตือนให้ เราตระหนักถึง
เรื่ องส�ำคัญประการหนึง่ กล่าวคือ เราจ�ำเป็ น
ต้ องตรวจตราน่านน� ้ำของเราอย่างต่อเนื่อง
ทังสามประเด็
้
นที่กล่าวมานี ้มีความแตกต่าง
กันในแต่ละด้ าน เช่น การมีสว่ นร่วมในการ
ก�ำหนดนโยบาย วิธีการตอบโต้ และการหา

ทางออกที่มีประสิทธิภาพ แต่สงิ่ ที่เหมือนกัน
คือทังหมดเริ
้
่ มต้ นบนพื ้นดินก่อนจะกลาย
เป็ นปั ญหาใหญ่ให้ เราต้ องไปแก้ ไขในทะเล
เนื่องจากหน่วยเรื อมีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งใน
การจัดการกับปั ญหาทังสามประการที
้
่กล่าว
มาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันหน่
้ วยยามฝั่ ง
จึงพยายามมองหาความช่วยเหลือในเรื่ อง
นี ้ หน่วยยามฝั่ งศรี ลงั กาได้ ก่อตังหน่
้ วยข่าว
กรองแยกขึ ้นมาเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้อพยพ และ
แบ่งปั นข้ อมูลดังกล่าวกับกองทัพเรื อศรี
ลังกา ทางออกส�ำหรับปั ญหาทังสามประการ
้
ข้ างต้ นสามารถเป็ นจริ งได้ หากหน่วยยาม
ฝั่ งและหน่วยงานหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องมี
ความมุง่ มัน่ ในการก�ำกับดูแลทางทะเลอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยให้ เรามีแนวทาง
ที่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในการตอบโต้ กบั
ความท้ าทายที่เราก�ำลังเผชิญอยู่
อยากให้ท่านเล่าให้เราฟั งเกี ย่ วกับความร่ วม
มื อ และการฝึ กร่ วมระหว่างหน่วยยามฝั่ งศรี
ลังกากับกองทัพเรื ออิ นเดียและกองทัพเรื อ
ของประเทศอืน่ ๆ ในภูมิภาค
พล.ร.ต. รวินดารา วิเจคุณารั ตน์ : เรามี
ความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่งกับหน่วยยาม
ฝั่ งของอินเดีย (ไอซีจี) เจ้ าหน้ าที่ของเรา

ศรีลงั กาเปิ ดท่ าเทียบตู้สินค้ าแห่ งใหม่ โดยได้
รับทุนสนับสนุนจากจีน ทีเ่ มืองโคลอมโบ ใน
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556

รอยเตอร์

ประสานงานกับไอซีจีเกือบทุกวัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในน่านน� ้ำทางเหนือ หน่วย
ยามฝั่ งของเราได้ เข้ าร่วมการฝึ กสามฝ่ าย
ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่มลั ดีฟส์ โดย
มีหน่วยยามฝั่ งของอินเดียและมัลดีฟส์เข้ า
ร่วมด้ วย นอกจากนี ้ หน่วยยามฝั่ งศรี ลงั กา
ยังได้ จดั การฝึ กสถานการณ์จ�ำลองสามฝ่ าย
เมื่อปี ที่แล้ ว (พ.ศ. 2556) โดยมีตวั แทนจาก
กองทัพเรื อและหน่วยยามฝั่ งของอินเดีย
มัลดีฟส์และศรี ลงั กาเข้ าร่วมในการฝึ กดัง
กล่าว เนื่องจากหน่วยยามฝั่ งของเรายังอยู่
ในช่วงเริ่ มต้ นของการพัฒนา ดังนันเราจึ
้
ง
จ�ำเป็ นต้ องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้ าง
ศักยภาพและการฝึ กอบรม ที่ผา่ นมาชุดฝึ ก
เคลื่อนที่ของหน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ ได้ จดั การ
ฝึ กอบรมทักษะการตรวจเรื อขันสู
้ งให้ แก่
หน่วยยามฝั่ งและกองทัพเรื อศรี ลงั กาที่เมือง
ตริ นโคมาลี นอกจากนี ้ประเทศต่าง ๆ อย่าง
ออสเตรเลีย จีน ญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ ก็เปิ ด
โอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่ของเราเข้ าร่วมการฝึ กใน
ประเทศของตน
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

นักวิทยาศาสตร์ สงสัยว่าเจ้ าโคอาลาที่นา่ รักน่ากอดซึง่ แทบจะ
ไม่ดื่มน� ้ำและไม่มีตอ่ มเหงื่อไว้ ระบายความร้ อนเลยสามารถลด
อุณหภูมิร่างกายท่ามกลางสภาพอากาศร้ อนจัดได้ อย่างไร
เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 คณะนักสัตวศาสตร์
ประกาศว่าได้ ค้นพบความลับของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมชนิด
นี ้แล้ ว และนัน่ ก็คือการเกาะต้ นไม้ ซึง่ อาจมีอณ
ุ หภูมิต�่ำกว่า
สภาพแวดล้ อมหลายองศา
นักสัตวศาสตร์ ท�ำการสังเกตโคอาลา 37 ตัวในป่ าทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของออสเตรเลียในฤดูหนาวและฤดูร้อน
ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา พบว่าในวันที่อากาศร้ อนโคอาลามัก
จะอยูใ่ นท่าเหยียดแขนขาเหมือนก�ำลังกอดล�ำต้ นของต้ นไม้
หรื อกิ่งไม้ ที่อยูต่ �่ำกว่า นักสัตวศาสตร์ กล่าว
ยิ่งอากาศร้ อนมากเท่าไหร่ ก็จะพบโคอาลาเกาะอยูใ่ น
ต�ำแหน่งที่ต�่ำลงไปมากเท่านัน้ ทังยั
้ งพบอีกว่าโคอาลามักจะ
เกาะอยูบ่ นต้ นไม้ อื่น ๆ มากกว่าต้ นยูคาลิปตัสซึง่ เป็ นแหล่ง
อาหารของพวกมัน ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่าต้ นยูคาลิปตัสมี
อุณหภูมิต�่ำกว่าอุณหภูมิในอากาศเพียงราว 1.46-1.87 องศา
เซลเซียส ในขณะที่ต้นอากาเซียมีอณ
ุ หภูมิต�่ำกว่าอุณหภูมิใน
อากาศถึงราว 5 องศาเซลเซียส
โคอาลามีอตั ราการตายสูง
เมื่อเผชิญกับสภาพอากาศร้ อนจัด
จากคลื่นความร้ อน เนื่องจากไม่
สามารถระบายความร้ อนผ่านทาง
เหงื่อได้ พวกมันจึงใช้ การหายใจ
แรง ๆ เพื่อท�ำให้ ร่างกายเย็นลง แต่
เมื่ออยูใ่ นป่ า โคอาลาแทบจะไม่
ค่อยได้ ดื่มน� ้ำ และเมื่อต้ องการจะ
ดื่มก็มกั จะไม่คอ่ ยมีน� ้ำให้ ดื่ม
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เกมสายฟ้า
ตะลุยน�ำ้ ท่ วม

สอนเทคนิคการเอา
ตัวรอดให้ เด็ก ๆ

ส

ายฟ้าตะลุยน� ้ำท่วมเป็ นชื่อ
เกมบนมือถือของไทยที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับการผจญภัย
ของเด็กชายสายฟ้า ไม่วา่ จะเป็ นการ
หลบเลี่ยงไฟฟ้าช็อต การจมน� ้ำ
และแม้ กระทัง่ จระเข้ เกมนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ความรู้แก่เด็ก ๆ ทัว่ เอเชียเกี่ยวกับ
อันตรายจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
เหตุการณ์น� ้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ไม่เพียงแต่สร้ างความเสียหายแก่
พื ้นที่ 65 จังหวัดจากทังหมด
้
77 จังหวัดของไทยเท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต
มากกว่า 800 คน โดยในจ�ำนวนนี ้มีเด็กรวมอยูด่ ้ วยหลายคน เพื่อป้องกันไม่ให้
มีผ้ เู สียชีวิตมากไปกว่านี ้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติจงึ พัฒนาเกมมือถือที่ผ้ ใู ช้ สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ ฟรี เพื่อเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับน� ้ำท่วม
เพียงไม่กี่สปั ดาห์หลังจากเปิ ดตัวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เกมนี ้ก็ไต่
ขึ ้นไปถึงอันดับหนึง่ ในชาร์ ตเกมบนมือถือประเภทให้ ความรู้ของไทย โดยมียอด
ดาวน์โหลดเกมมากกว่า 22,000 ครัง้ เกมนี ้มีแนวคิดง่าย ๆ คือ บ้ านของตัวละคร
หลักในเกมที่ชื่อ “สายฟ้า” ถูกน� ้ำท่วม สายฟ้าต้ องท�ำภารกิจต่าง ๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น
22 ตอนให้ สำ� เร็ จทังก่
้ อน ระหว่างและหลังเกิดน� ้ำท่วม โดยแต่ละตอนจะมีข้อความ
บอกว่าต้ องท�ำอะไรบ้ างที่เป็ นการป้องกัน
งานที่สายฟ้าต้ องท�ำประกอบด้ วยการเตรี ยมสิง่ ของที่จ�ำเป็ น การเก็บของ
ส�ำคัญไว้ บนที่สงู การไม่ดื่มน� ้ำดื่มที่ยงั ไม่ต้ม การตัดกระแสไฟฟ้า และการป้องกัน
อันตรายจากงูที่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติถกู น� ้ำท่วมและจระเข้ ที่หลุดจากฟาร์ ม

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เหตุใดโคอาลาจึงชอบเกาะต้นไม้

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

จีนเปิ ดตัวบ้านกลับหัว
ที่ชานเมืองเซี่ยงไฮ้ มีบ้านกลับหัวหลังหนึง่ ตังอยู
้ ่ ไม่เพียงแค่ตวั บ้ านเท่านันที
้ ่กลับหัว
แม้ แต่เฟอร์ นิเจอร์ และข้ าวของทุกอย่างในบ้ านก็กลับหัวด้ วยเช่นกัน
นักท่องเที่ยวหลายร้ อยคนเข้ าแถวรอถ่ายรูปกับโซฟาและโต๊ ะกินข้ าวกลับหัวเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดูเหมือนแค่ให้ ทกุ อย่างกลับหัวคงจะยังไม่พอ นักท่อง
เที่ยวต้ องพยายามทรงตัวบนพื ้นที่ลาดเอียงด้ วย
นางซุน หมิงเจียวหนึง่ ในนักท่องเที่ยวที่เข้ าชมบ้ านอดทึง่ ไม่ได้ เมื่อเห็นชักโครก
ห้ อยลงมาจากเพดานห้ องน� ้ำ “ฉันประทับใจชักโครกเล็ก ๆ ในห้ องน� ้ำมากที่สดุ ฉัน
คิดว่าการออกแบบท�ำออกมาได้ ล� ้ำมาก คนทัว่ ไปคงคิดไม่ได้ ขนาดนี ้ พอมองเข้ าไป
ข้ างใน ฉันรู้สกึ เหมือนน� ้ำก�ำลังจะไหลออกมาจริ งๆ น่าแปลกมาก” นางซุน หมิงเจียว
เล่า
บ้ านหลังนี ้เป็ นฝี มือการออกแบบของนักออกแบบชาวโปแลนด์และสร้ างโดย
บริ ษัทแห่งหนึง่ ของโปแลนด์ การก่อสร้ างเริ่ มขึ ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ
ใช้ เวลาห้ าเดือนจึงแล้ วเสร็ จ บ้ านกลับหัวหลังนี ้เปิ ดให้ ผ้ สู นใจเข้ าชมครัง้ แรกในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 นอกจากในจีนแล้ วยังมีการสร้ างบ้ านกลับหัวแบบเดียวกันนี ้ใน
อีกหลายประเทศ เช่น รัสเซีย เยอรมนีและออสเตรี ย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
รอยเตอร์
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งานทีแ่ ม่นย�ำ

ภาพส่ งท้ าย

กองทหารเกียรติยศสังกัดกองก�ำลังป้องกันตนเองแห่งประเทศญี่ปนุ่ เตรี ยมพร้ อม
ส�ำหรับพิธีตรวจแถวที่กระทรวงกลาโหมในกรุงโตเกียว เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
คณะรัฐมนตรี ญี่ปนได้
ุ่ อนุมตั สิ มุดปกขาวประจ�ำปี ของกองทัพในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2557 ซึง่ มีเนื ้อหาที่แสดงข้ อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มก�ำลังทางทหารของจีน โดยอ้ างถึง
การเพิ่มกิจกรรมในน่านฟ้าและในทะเลของประเทศเพื่อนบ้ าน อย่างไรก็ตาม ทางการ
ระบุวา่ ญี่ปนอาจมี
ุ่
งบประมาณด้ านการป้องกันไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายของ
นายกรัฐมนตรี ชินโซ อะเบะ ที่ต้องการจะเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั กองทัพ
ของประเทศ ในกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรี ได้ อนุมตั กิ ารแก้ ไขการตีความ
รัฐธรรมนูญล้ มเลิกสงครามของญี่ปนเพื
ุ่ ่อให้ กองทัพสามารถปกป้องประเทศของตนจาก
ประเทศอื่น ๆ และมีบทบาทที่ส�ำคัญมากขึ ้นในเวทีระดับนานาชาติ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ภาพโดย

ยูจนี โฮชิโกะ

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ท่ านอยากเห็นรู ปที่ท่านชื่นชอบจากการฝึ กหรื อ
กิจกรรมร่ วมครั ง้ ที่ผ่านมาปรากฎในคอลัมน์
ภาพส่ งท้ ายหรื อไม่ กรุ ณาส่ งรู ปของท่ านมาเพื่อ
พิจารณาได้ ท่ ี EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM
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อ่ านบทความ
ที่เกี่ยวข้ อ ง
ฉบับ ออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.apdforum.com

ฟรี

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสาร

เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่เกี่ยวกับการ
ทหารซึ่งแจกจ่ ายให้ ฟรี แก่ บุคคลต่ าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับความมั่นคงภายในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก

บอกรั บการเป็ นสมาชิกฟรี ติดต่ อได้ ท่ :ี
อีเมล:
contact-apdf@apdforum.com
หรื อเขียนถึง: APD FORUM Program Manager
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

กรุ ณาระบุ:

- ชื่อ
- อาชีพ
- ค�ำน�ำหน้ านามหรื อยศ
- ที่อยู่
- อีเมล (หากมี)

สแกนภาพนี ้ดว้ ย
โทรศัพท์มือถือ
ของคุณ เครื่ อง
อ่านรหัสจะน�ำ
คุณไปสูเ่ ว็บไซค์
ของเรา

