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น่ านฟ้า
ที่ปลอดภัย
การพิทกั ษ์ น่านฟ้า
ทีเ่ ปิ ดเสรี

พร้อมด้วย
ความปลอดภัยในการ
สกัดกั้นทางอากาศ

การปรับปรุงขีดความ
สามารถการโจมตี
ระยะไกล
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สารบัญ

ชุดที่ 41 ฉบับที่ 1

เรื่ องเด่ น

10 การรักษาเสรีภาพในการเดินอากาศ

ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศทีก่ ้ าวหน้ าช่วยสร้ างความมัน่ คง

16 การสร้ างขีดความสามารถในการป้องปราม
ความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพระหว่างสองฟากฝั่ ง
ช่องแคบไต้ หวัน

20 การโจมตีระยะไกล ในยุทธบริเวณอินโด
เอเชียแปซิฟิก

ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ การบังคับบัญชา การควบคุม
การสื่อสารและข่าวกรอง ตลอดจนความเชื่อมัน่ และการ
ป้องปราม

24 การแสดงแสนยานุภาพ

ข้ อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับเรื อบรรทุกเครื่ องบิน

26 ความปลอดภัยในการสกัดกัน้ ทางอากาศ

การบังคับใช้ บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็ นสิง่ ส�ำคัญใน
การรักษาความปลอดภัยและความมัน่ คง

30 เกมที่อันตรายที่สุดของจีน

การแก้ ปัญญาความซับซ้ อนในการก�ำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับทะเลจีนใต้

40 การอ้ างอธิปไตยในทะเลจีนใต้
42 ปี กแห่ งความหวัง

ขีดความสามารถในการขนส่งทางอากาศยังคงเป็ นหัวใจ
ส�ำคัญของภารกิจการค้ นหาและกู้ภยั

46 โครงการความร่ วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และการลดความขัดแย้ ง
วิธีการนี ้จะใช้ ได้ ผลกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อไม่

50 กองทัพอากาศสหรั ฐฯ
ภาคพืน้ แปซิฟิกเฝ้าระวังน่ านฟ้า

การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจตราพื ้นที่
ทางอากาศ
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สารบัญหลัก
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นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
องค์การสหประชาชาติขอความร่วมมือจากบริ ษัท
อินเทอร์ เน็ตในการต่อสู้กบั การก่อการร้ าย

52 ข้ อมูลผู้น�ำคนส�ำคัญ

พล.ต.โมฮัมหมัด มาห์ฟเู ซอร์ ราห์มนั กองทัพบกบังกลาเทศ
ท�ำหน้ าที่ดแู ลสวัสดิการและวินยั ของทหารในบังคับบัญชา

56 กระบอกเสียง

การประเมินความหมายโดยนัยของคลังแสงขีปนาวุธจีน

60 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การอนุรักษ์ นาขันบั
้ นไดโบราณอันเลื่องชื่อในฟิ ลปิ ปิ นส์

62 ข่ าวรอบโลก

ข่าวสันจากทั
้
ว่ โลก

64 สื่อและวิทยาการ

กูเกิล สตรี ทวิวในมองโกเลียและก้ าวส�ำคัญของ
วัคซีนไข้ หวัดใหญ่สากล

65 ประเทืองปั ญญา

เราอาจไม่ได้ อยูโ่ ดยล�ำพังในจักรวาล

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและ เรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

ทหารเรื อจากกองทัพเรื ออินเดีย
เข้ าร่วมกองทหารเกียรติยศในเมืองมุมไบ

เกี่ยวกับหน้ าปก:

62

หน้ าปกฉบับนี ้เป็ นภาพของอากาศยาน
เอฟ-35 รุ่นที่ 5 แห่งกองทัพอากาศ
ออสเตรเลีย ที่ผสมผสานระบบล่องหนขัน้
สูงเข้ ากับความเร็ วและความคล่องตัวของ
เครื่ องบินขับไล่ พร้ อมข้ อมูลเซนเซอร์ เชื ้อ
เพลิงเต็มรูปแบบ การปฏิบตั กิ ารโดยใช้
เครื อข่ายและการด�ำรงสภาพการรบขันสู
้ ง
ลิซ คาสซินสกี/ล็อกฮีด มาร์ ตนิ
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นานาทัศนะ
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ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ยิ

นดีตอ้ นรับสู่ นิตยสาร
เอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์
ฟอรั ม ฉบับไตรมาสที่หนึ่ง
ของปี พ.ศ. 2559 ที่เน้นใน
เรื่ องก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ เนื้อหา
ในฉบับนี้จะเป็ นการวิเคราะห์ความ
ส�ำคัญของก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ
ต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอิน
โดเอเชียแปซิฟิก และข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการเพิ่มความร่ วมมือ
ระดับพหุภาคีเพื่อปรับปรุ งด้านการ
ตอบสนองทางมนุษยธรรม และ
ยับยั้งการกระท�ำที่ไม่เป็ นมิตรของ
ประเทศที่เผชิญหน้ากัน
ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศช่วยเพิม่ โอกาสในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ชาติพนั ธมิตรต่าง ๆ
ให้มีความแข็งแกร่ งเพื่อรับมือกับความท้าทายร่ วมกัน กองทัพอากาศของประเทศต่าง ๆ ทัว่
ภูมิภาคก�ำลังเข้าร่ วมการฝึ กแบบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อยกระดับความสามารถในการผนึกก�ำลัง
และการท�ำงานร่ วมกัน กิจกรรมเหล่านี้เป็ นสิ่ งส�ำคัญยิง่ เพราะจะท�ำให้เราสามารถป้ องปราม
การรุ กรานได้อย่างแข็งแกร่ ง และตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพใน
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติหรื อภัยพิบตั ิที่มนุษย์สร้างขึ้น
ด้วยการตระหนักถึงความส�ำคัญของภารกิจการบรรเทาทุกข์แบบหพุภาคี อันเนื่องมาจาก
ขนาดและขอบเขตของภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในภูมิภาคอย่างที่เป็ นอยู่ สหรัฐฯ ได้เป็ นเจ้าภาพ
จัดการฝึ กภายใต้รหัสโคป นอร์ท 15 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่กวม การฝึ กโคป นอร์ท
15 มีกองก�ำลังจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่ วม ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์และ
ฟิ ลิปปิ นส์ และยังมีผสู ้ งั เกตการณ์จากสิ งคโปร์และเวียดนามอีกด้วย หัวใจส�ำคัญของการฝึ กโคป
นอร์ท 15 คือการใช้กำ� ลังอ�ำนาจทางอากาศเพื่อให้การสนับสนุนทางการแพทย์ภาคสนาม การ
โยกย้ายออกนอกพื้นที่สายแพทย์ทางอากาศ และการจัดส่ งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทาง
อากาศ
อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจก็อาจถูกใช้โดยประเทศที่มคี วามก้าวร้าวเพือ่ สร้างอิทธิพลเหนือประเทศ
อืน่ ๆ การท�ำความเข้าใจและการปฏิบตั ิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่กำ� กับดูแลการจัดการน่าน
ฟ้ าคือสิ่งส�ำคัญในการรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยทัว่ ภูมภิ าค และช่วยป้ องกันการเผชิญหน้า
อุบตั ิเหตุและความเข้าใจผิด ฟอรัม ฉบับนี้จะศึกษาว่าประเทศต่าง ๆ จะสามารถท�ำงานร่ วมกันได้
อย่างไรเพือ่ บังคับใช้กฎระเบียบและบรรทัดฐานสากล และหลีกเลีย่ งการวินิจฉัยที่ผดิ พลาดที่อาจ
เกิดขึ้นและอาจท�ำให้เหตุการณ์บานปลายจนกลายเป็ นความขัดแย้งทางทหาร
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มุมที่ลึกซึ้งแก่ผอู ้ ่านและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมยินดี
รับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อและแบ่งปั นความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ ฟอรัม ได้ที่
contact-apdf@apdforum.com
ด้ วยความปรารถนาดี

พลเรื อเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
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ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ
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ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการ
สหรั ฐฯ ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก
พลเรือเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญ
ั ชาการ
กองทัพบกสหรัฐฯ

พลตรี เอริ ก พี. เวนดต์
เสนาธิการ
กองทัพบกสหรัฐฯ

พลเรื อตรี มาร์ ค ซี. มอนต์โกเมอรี
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายแผนงาน

ไมเคิล ดับเบิลยู. คริ สเตนเซน
ผู้จดั การนิตยสาร,
เอเซี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม

ติดต่อเรา
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Asia Pacific Defense FORUM
Program Manager, HQ USPACOM
Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861, USA
เว็บไซต์ http://apdforum.com
อีเมล contact-apdf@apdforum.com
นิตยสาร เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม
เป็ นนิตยสารทางการทหารที่จดั ท�ำขึ ้นทุก ๆ
สามเดือนโดยกองบัญชาการสหรัฐอเมริ กา
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก เพื่อเป็ นพื ้นที่แสดง
ความคิดเห็นในระดับนานาชาติส�ำหรับเจ้ า
หน้ าที่ทางการทหารของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ความคิดเห็นที่น�ำเสนอในนิตยสาร
นี ้ไม่ได้ ท�ำหน้ าที่เป็ นตัวแทนหรื อเกี่ยวข้ องกับ
นโยบายและมุมมองของกองบัญชาการหรื อ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา
บทความทังหมดเขี
้
ยนขึ ้นโดยคณะผู้จดั
ท�ำนิตยสาร เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม
หรื อบุคคลอื่น ๆ ดังที่ระบุชื่อไว้ ใต้ หวั เรื่ อง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมได้ ก�ำหนด
ให้ จดั พิมพ์นิตยสารฉบับนี ้เพื่อเป็ นกิจกรรม
ส่งเสริ มสาธารณะตามความประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม
ISSN 2333-1690 (ฉบับพิมพ์)
ISSN 2333-1682 (ฉบับออนไลน์)
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ศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก

กองทัพอากาศสหรัฐฯ

กองทัพอากาศสหรัฐฯ

พ.ท.เซธ สแปนเนียร์ เป็ นผู้อำ� นวยการการปฏิบตั กิ ารเครื่อง

บินทิ ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก/เอ3โอเอ โดย
ก�ำกับดูแลการวางแผนกลยุทธ์และการด�ำเนินภารกิจการแสดงตนอย่าง
ต่อเนือ่ งของเครื่องบินทิ ้งระเบิด และบริหารจัดการกิจต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
เครื่องบินทิ ้งระเบิด การโจมตีระยะไกล และอาวุธยิงพิสยั ไกลในกองทัพ
อากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก นอกจากนี ้ พ.ท. สแปนเนียร์ ยงั ท�ำหน้ าที่
ครูฝึกการบินอาวุโสอากาศยาน บี-1 โดยมีชวั่ โมงบินอากาศยาน บี-1
กว่า 2,400 ชัว่ โมง (1,233 ชัว่ โมงในสมรภูมริ บ) และได้ ไปปฏิบตั หิ น้ าที่
ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ สามครัง้ และทีฐ่ านทัพอากาศแอนเดอร์ สนั ในกวมหนึง่ ครัง้ เพือ่ สนับสนุน
ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนือ่ งของเครื่องบินทิ ้งระเบิด พ.ท.สแปนเนียร์ สำ� เร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนฝึ กอาวุธกองทัพอากาศสหรัฐฯ และรับราชการเป็ นครูฝึกทีโ่ รงเรียนนี ้ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554
ถึง 2556 ก่อนทีจ่ ะได้ รับมอบหมายให้ ปฏิงานทีก่ องทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกนัน้ เขาได้
เข้ าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยข่าวกรองแห่งชาติในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 20

พล.ท.รั สเซลล์ เจ. แฮนดี เป็ นผู้บญั ชาการกองบัญชาการอ
ลาสก้ า กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นตอนเหนือ ผู้บญ
ั ชาการ
กองทัพอากาศที่ 11 กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก และผู้
บัญชาการประจ�ำภูมิภาคเพื่อการป้องกันการบินและอวกาศแห่ง
ทวีปอเมริ กาเหนือประจ�ำอลาสก้ า กองบัญชาการป้องกันการบินและ
อวกาศแห่งทวีปอเมริ กาเหนือ ค่ายกองก�ำลังร่วมเอลเมนดอร์ ฟ-ริ ชาร์ ด
สัน รัฐอลาสก้ า ในฐานะนายทหารระดับสูงในอลาสก้ า พล.ท.แฮน
ดีท�ำหน้ าที่ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้ าหน้ า ประจ�ำการ เจ้ า
หน้ าที่รักษาดินแดนและเจ้ าหน้ าที่กองหนุนรวมแล้ วกว่า 21,000 นายจากหน่วยงานและกอง
บัญชาการทุกแห่ง ในฐานะผู้บญ
ั ชาการกองทัพอากาศที่ 11 พล.ท.แฮนดีก�ำกับดูแลการฝึ กและ
ความพร้ อมของกองบินห้ ากองและฐานที่มนั่ ของกองทัพอากาศในรัฐอลาสก้ า รัฐฮาวายและ
กวม ในฐานะผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการป้องกันการบินและอวกาศแห่งทวีปอเมริ กาเหนือประ
จ�ำอลาสก้ า พล.ท.แฮนดีก�ำกับดูแลการปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ การตรวจการณ์ การเฝ้าระวังและการ
ป้องกันน่านฟ้าของภูมิภาคด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 26
นางเคอร์ รี ลีนน์ เอส. แนนกิเวลล์

ได้ เข้ าปฏิบตั งิ านทีศ่ นู ย์
ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ ในปี พ.ศ. 2551
เธอเป็ นผู้เชีย่ วชาญด้ านความมัน่ คงทางทะเล และได้ เขียนบทความ
เกีย่ วกับปั ญหาทางทะเลต่าง ๆ ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ ได้ แก่ ข้ อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ การพัฒนากองทัพเรือให้ ทนั สมัย การปล้ นสะดมทางน� ้ำ และ
ความท้ าทายในรูปแบบใหม่อนื่ ๆ เธอเป็ นผู้นำ� ในการจัดท�ำโครงการทาง
ทะเลของศูนย์ในเมืองโฮโนลูลแู ละในบริเวณพื ้นทีช่ ายฝั่ งของเอเชีย ตังแต่
้
วลาดิวอสต็อกไปจนถึงมุมไบ บทความของเธอได้ รับการตีพมิ พ์ในสือ่ สิง่
พิมพ์ชนน�
ั ้ ำต่าง ๆ รวมถึง เอเชียน ซิ เคียวริ ตี, เอเชีย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม, โอเชียน ดิเวลอปเมน
ต์ แอนด์ อินเตอร์ เนชันนัล ลอว์, เคมบริ ดจ์ รี วิว ออฟ อินเตอร์ เนชันนัล แอฟแฟร์ , เจอร์ นลั ออฟ ดิ
ออสเตรเลีย เนวัล อินสติติวท์, แคเนเดียน เนวัล รี วิว และฟอริ น โพลิ ซี อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 30

ดร.พี.เค. กอช

ดร.พี.เค. กอช

เป็ นอดีตนายทหารยศเรื อเอกที่เกษี ยณอายุ
ราชการจากกองทัพเรื ออินเดีย ปั จจุบนั เขาเป็ นนักวิชาการอาวุโสประจ�ำ
มูลนิธิเพื่อการวิจยั และสังเกตการณ์ใกรุงนิวเดลี ดร.กอชเคยเป็ นผู้
ประสานงานโครงการทางทะเลที่ชื่อว่า โครงการความร่วมมือภายใต้
กรอบการประชุมกองทัพเรื อภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย นอกจากนี ้ เขา
ยังเคยประธานร่วมและผู้แทนของอินเดียประจ�ำสมาคมความร่วมมือ
ด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกติดต่อกันสองสมัย ซึง่ สมาคม
นี ้คือกลุม่ การศึกษานานาชาติในเรื่ องความมัน่ คงทางทะเล เขาได้ ท�ำ
หน้ าที่ในองค์กรระดับมันสมองต่าง ๆ รวมถึงสถาบันเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ด้านการป้องกัน
ประเทศ มูลนิธิความมัน่ คงทางทะเลแห่งชาติ และศูนย์การศึกษาด้ านก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ
ดร.กอชได้ บรรยายและเขียนบทความเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย ภัยคุกคามทางทะเลในทะเลจีนใต้ ภัยคุกคามอสมมาตร และการสร้ างขีด
ความสามารถทางทะเล อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 46

นายทอม แอบคี เป็ นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศของไต้ หวันที่ตี

พิมพ์ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ นายแอบคีเป็ นนักวิจยั และนักเขียนอิสระในเมืองบังกาลอร์ ประเทศ
อินเดีย เขาได้ เขียนบทความและรายงานการวิจยั ในหัวข้ อต่าง ๆ ตังแต่
้ การท�ำเหมืองแร่ไป
จนถึงการอพยพย้ ายถิ่นโดยถูกบังคับ นายแอบคีที่เกิดและเติบโตในบาร์ เบโดสได้ อาศัยและ
ท�ำงานในแอลจีเรี ย ลิเบีย มาลีและตูนิเซีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 16

ร่ วมสนทนา

เรายินดีรับค�ำติชมและข้ อเสนอแนะจากท่ าน
เอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารรายไตรมาสที่
จัดท�ำขึ ้นโดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
ส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากรด้ านความมัน่ คง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประกอบไปด้ วยเนื ้อหาเชิงลึกที่
มีคณ
ุ ภาพในหัวข้ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาความมัน่ คงใน
ภูมิภาค ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการต่อต้ านการก่อการร้ าย ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศหรื อภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ฟอรัม กระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายเชิงความคิดและส่ง
เสริ มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้ างสรรค์ ท่าน
สามารถส่งบทความ ภาพ หัวข้ ออภิปราย หรื อข้ อคิด
เห็นต่าง ๆ มายัง บรรณาธิการฟอรัมได้ ทางออนไลน์
หรื อส่งมาที่
Program Manager
Asia Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

นอกจากนี ้ เอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม
ยังมีเนื ้อหาที่ครอบคลุมฉบับออนไลน์ ซึง่ ติดตามได้ ที่

ผู้เข้ าเยี่ยมชมสามารถ:
n เข้ าไปอ่ านเนื อ
้ หาต่ าง ๆ ออนไลน์
n ติดตามนิตยสารย้ อนหลัง
n เข้ าร่ วมในการส�ำรวจความคิดเห็น
n ส่ งค�ำติชมและข้ อเสนอแนะ
n ขอสมัครเป็ นสมาชิกนิตยสาร
n ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการส่ งบทความ

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
สแกนภาพนี ้ด้ วย
โทรศัพท์มือถือของ
คุณ เครื่ องอ่าน
รหัสจะน�ำคุณไปสู่
เว็บไซต์ของเรา
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ออสเตรเลีย

ปะการั งกินพลาสติก
ในเกรตแบร์ ริเออร์ รีฟ
ก่ อให้ เกิดความกังวล
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ารที่ปะการังในเกรตแบร์ ริเออร์ รีฟกินเศษพลาสติกขนาดเล็ก
ในมหาสมุทรก�ำลังเพิ่มความหวาดกลัวเกี่ยวกับผลกระทบ
ของเศษพลาสติกซึง่ ไม่สามารถย่อยได้ ตอ่ สุขภาพของปะการังและ
สิง่ มีชีวิตอื่น ๆ ในทะเล
นักวิทยาศาสตร์ พบว่าเมื่อน�ำปะการังมาไว้ ในน� ้ำที่ปนเปื อ้ น
พลาสติก ปะการังจะ “กินพลาสติกในอัตราที่ช้ากว่าอัตราปกติที่
มันใช้ ในการกินแพลงตอนทะเลเพียงเล็กน้ อยเท่านัน”
้ ตามที่ระบุไว้
ในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร มารี น ไบโอโลจี
“ถ้ ามลพิษไมโครพลาสติกในเกรตแบร์ ริเออร์ รีฟมีปริ มาณเพิ่ม
ขึ ้น ปะการังก็อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ เพราะช่องท้ องขนาด
เล็กของมันจะเต็มไปด้ วยพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยได้ ” นางมีอา ฮู
เกนบูม จากมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ในรัฐควีนส์แลนด์กล่าว ไมโคร
พลาสติกหมายถึงพลาสติกที่มีอนุภาคเล็กกว่าครึ่งเซนติเมตร
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ เก็บตัวอย่างน� ้ำบริ เวณแนวปะการังใกล้
ชายฝั่ งในเกรตแบร์ ริเออร์ รีฟซึง่ เป็ นมรดกโลกมาทดสอบก็พบไมโคร
พลาสติกจ�ำนวนมาก ทังที
้ ่เป็ นพอลีสไตรี นและพอลิเอทิลีน
องค์การสหประชาชาติก�ำลังตรวจสอบสุขภาพของแนว
ปะการังอย่างใกล้ ชิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น� ้ำ
คุณภาพต�่ำที่ไหลจากแผ่นดินลงทะเล การพัฒนาตามแนวชายฝั่ ง
และการประมง ล้ วนแต่สร้ างความเสียหายต่อพื ้นที่ที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพแห่งนี ้
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า พื ้นผิวของมหาสมุทรถึงร้ อยละ 88 มี
เศษพลาสติกปนเปื อ้ นอยู่ ชิ ้นส่วนเล็ก ๆ จากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
ผลิตขึ ้นเป็ นจ�ำนวนมาก เช่น ของเล่น กระเป๋ า ภาชนะบรรจุอาหาร
และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการรับประทานจะถูกชะล้ างลงสูท่ ะเลพร้ อม
กับน� ้ำฝน และก่อให้ เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิง่ มี
ชีวิตในทะเลและห่วงโซ่อาหาร เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

จีน

เส้นทางสายใหม่ทางบกส�ำหรับนักแสวง
บุญ ชาวอินเดียที่ตอ้ งการเดินทางสู่ทิเบต
จีนได้เปิ ดเส้นทางสายใหม่ทางบกสู่ ทิเบตอย่างเป็ นทางการส�ำหรับผูแ้ สวงบุญชาว
อินเดียที่ประสงค์จะเดินทางไปมนัสการหนึ่งในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
ทั้งของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ หลังจากที่ท้ งั สองประเทศพยายามลืมความ
บาดหมางและหันมาพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
ส�ำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนรายงานว่า ขณะนี้กลุ่มผูแ้ สวงบุญสามารถเดิน
ทางผ่านเทือกเขาหิ มาลัยไปยังเขาไกรลาสในทิเบต โดยจะใช้เวลาทั้งหมด 12 วัน
และสามารถแวะมนัสการทะเลสาบศักดิ์สิทธ์ที่อยูร่ ะหว่างทางด้วย
แม้จะเป็ นสถานที่สำ� คัญ แต่กลับมีผแู ้ สวงบุญชาวอินเดียไม่มากนักที่เดินทาง
ไปถึงเขาไกรลาส ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะที่ต้ งั ซึ่งอยูห่ ่างไกล แต่ยงั รวมถึงความยุง่
ยากในการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสู่ ทิเบตซึ่งเป็ นดินแดนที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
อย่างเคร่ งคัดของจีน
ความสัมพันธ์ทางการค้าของจีนและอินเดียก�ำลังเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งยังมี
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งสองประเทศเกิด
ความคลางแคลงใจกัน และยังมีขอ้ พิพาทดินแดนที่ตอ้ งหาทางยุติ
จีนและอินเดียต่างเสนอมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทดินแดนระหว่าง
ที่นายกรัฐมนตรี นเรนทระ โมที ของอินเดียเดินทางไปเยือนกรุ งปั กกิ่งเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลจีนพยายามที่จะขจัดอุปสรรคที่ขดั ขวางความสัมพันธ์
ซึ่งจีนระบุวา่ อาจเปลี่ยนแปลงระเบียบทางการเมืองของโลก รอยเตอร์
6
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เก็ตตี ้อิมเมจ

กัมพูชา

ยอดหนูนักกู้ระเบิด
เจ้ าหนูตาเดียวใช้ เวลาเพียง 11 นาทีก็พบทุน่ ระเบิดที่ฝังอยูใ่ ต้ ดนิ ในกัมพูชา
ขณะที่มนุษย์พร้ อมเครื่ องตรวจโลหะอาจต้ องใช้ เวลาถึงห้ าวันเลยทีเดียว
เจ้ าหนูตวั นี ้เป็ นหนึง่ ในทีมหนูนกั ล่าทุน่ ระเบิดชันยอดที
้
่กมั พูชาน�ำเข้ า
มาจากแอฟริ กาเพื่อฝึ กให้ ดมกลิน่ หาทุน่ ระเบิดที่ยงั คงตกค้ างอยูต่ ามชนบท
หลังจากความขัดแย้ งผ่านไปนานหลายทศวรรษ
“ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส มันจะเจอระเบิดเร็ วกว่านี ้อีก” นายฮุล สุเค็ง
อดีตนักเก็บกู้ทนุ่ ระเบิดชาวกัมพูชาซึง่ ปั จจุบนั รับหน้ าที่ฝึกผู้ดแู ล 12 คน ให้
ท�ำงานร่วมกับหนูยกั ษ์ 15 ตัว เพื่อก�ำจัดระเบิดในพื ้นที่เกษตรกรรมและ
หมูบ่ ้ านชนบทของกัมพูชา
“หนูพวกนี ้คือหนูชว่ ยชีวิต” นายสุเค็งกล่าวในวันที่ฟ้าครึม้ ไปด้ วยเมฆ
ฝน
รัฐบาลกัมพูชาระบุวา่ งานนี ้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อกัมพูชา
เนื่องจากสรรพาวุธระเบิดที่ยงั ไม่ระเบิด รวมทังทุ
้ น่ ระเบิดและกระสุนที่ยงั
ไม่ระเบิดที่ตกค้ างในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ของประเทศได้ คร่าชีวิตชาวกัมพูชาไปแล้ ว
เกือบ 20,000 คนและบาดเจ็บอีกราว 44,000 คนนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2522
เป็ นต้ นมา
หนูแกมเบียสามารถดมกลิน่ ระเบิดทีเอ็นทีที่อยูใ่ นทุน่ ระเบิด พวกมันได้
รับการฝึ กตังแต่
้ อายุได้ สี่สปั ดาห์ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรของเบลเยียมน�ำ
หนูเหล่านี ้มาจากแทนซาเนียเพื่อช่วยกวาดล้ างทุน่ ระเบิดในกัมพูชา
กัมพูชายังคงมีทนุ่ ระเบิดหลงเหลืออยูต่ ามพื ้นที่ตา่ ง ๆ หลังจากประเทศ
้
งหารหมูท่ ี่ “ทุง่
นี ้ผ่านพ้ นสงครามที่ยาวนานหลายทศวรรษ รวมทังการสั
สังหาร” ในยุคเขมรแดงเรื องอ�ำนาจช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513 2522) ส่งผลให้ กมั พูชาเป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีอตั ราผู้พิการสูงที่สดุ ในโลก
หนูยกั ษ์ ท�ำหน้ าที่กวาดล้ างทุน่ ระเบิดมาแล้ วในหลายประเทศ เช่น แอง
โกลา โมซัมบิก ไทย ลาวและเวียดนาม รอยเตอร์

อินเดีย

อวสานอุตสาหกรรม
ถอดเศษเหล็กจากเรื อเก่า

ณ ศูนย์กลางการยุบเรื อเป็ นเศษเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก คนงานก�ำลังใช้
เครื่ องพ่นไฟตัดเหล็กกล้าที่โผล่ออกมาจากตัวเรื อขนส่ งสิ นค้าสนิมเขรอะที่
ถูกเจ้าของชาวญี่ปุ่นขายเป็ นเศษเหล็ก
แต่ที่เมืองอาลังที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งทะเลอาหรับของประเทศอินเดียแห่งนี้
กว่าครึ่ งหนึ่งของอู่ร้ื อท�ำลายเรื อเก่าปิ ดตัวลงในช่วงสองปี ที่ผา่ นมา อนาคต
ของอุตสาหกรรมนี้ดูท่าว่าจะมืดมนทั้งในอินเดีย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างบังกลาเทศและปากีสถาน
อุตสาหกรรมรื้ อเรื อเก่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหล็กกล้าราคาถูก
ของจีนที่หลัง่ ไหลเข้ามาตีตลาด และระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อมฉบับใหม่ของ
สหภาพยุโรปที่ผลักดันให้ธุรกิจรื้ อเรื อเก่าย้ายไปยังอู่ที่ทนั สมัยกว่าอย่างใน
จีนและตุรกี ส่ งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นของอินเดียถูกท�ำลายลงอย่างราบคาบ
“ผูค้ นท�ำธุรกิจนี้ดว้ ยหัวใจ ไม่ใช่สมอง” นายชินทัน กัลทิอา กล่าว
บริ ษทั อาร์. แอล. กัลทิอา ชิป เบรกกิ้ง จ�ำกัด ของเขาเป็ นเจ้าของอู่ร้ื อเรื อเก่า
ที่ทนั สมัยแห่งหนึ่งในเมืองอาลัง
เรื อที่ขายให้บริ ษทั รื้ อเรื อเก่าในเอเชียใต้ซ่ ึงควบคุมตลาดประมาณร้อย
ละ 70 จะถูกลากเข้าฝั่งในช่วงน�้ำขึ้นเพื่อให้คนงานซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นแรงงาน
ต่างด้าวแยกชิ้นส่ วน
การที่ราคาเหล็กกล้าตกลงอย่างรวดเร็ ว ท�ำให้เจ้าของเรื อได้เงินน้อยกว่า
ที่ควรจะได้เมื่อแปดเดือนก่อนราว 3.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ
126 ล้านบาท) ส�ำหรับเหล็ก 25,000 ตันที่ร้ื อได้จากเรื อเหล็กทัว่ ไปที่ใช้ขน
แร่ หรื อถ่านหิ น
สถานการณ์ในปากีสถานก็ยำ่ � แย่พอกัน
“ธุรกิจย่อมมีข้ ึนมีลงเป็ นปกติ แต่คนที่อยูใ่ นวงการนี้บอกผมว่านี่เป็ น
ช่วงที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 30 ปี ” นายโชอาอิบ สุ ลต่าน เจ้าของบริ ษทั ฮอไร
ซัน ชิป รี ไซคลิง ในเมืองการาจีนกล่าว
นอกจากจะต้องต่อสูก้ บั เหล็กราคาถูกจากจีนแล้ว อุตสาหกรรมรื้ อเรื อ
เก่ายังต้องเผชิญกับการเรี ยกร้องให้ยตุ ิการท�ำให้ชายหาดปนเปื้ อนเศษเหล็ก
เนื่องจากอันตรายและความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมจากมลพิษที่ถกู ชะล้างลง
ทะเล รอยเตอร์
รอยเตอร์
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องค์การสหประชาชาติขอความร่วมมือจากบริ ษัทอินเทอร์ เน็ตใน
การต่ อสู้กับการก่ อการร้ ายระหว่ างประเทศ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ค

ลูกค้ าใช้
คอมพิวเตอร์
ในร้ าน
อินเทอร์ เน็ต
ในกรุงมะนิลา
ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ณะท�ำงานขององค์การสหประชาชาติ
ได้ เรียกร้ องให้ บริษทั อินเทอร์ เน็ตและ
สือ่ สังคมตอบโต้ การแสวงประโยชน์
จากบริการของตนโดยกลุม่ อัลกอ
อิดะห์และกลุม่ หัวรุนแรงอืน่ ๆ ทีใ่ ช้
งานเว็บไซต์ในการสรรหาสมาชิกใหม่
และเผยแพร่ “การโฆษณาชวนเชือ่ ที่
น่ากลัวมากขึ ้นเรื่อย ๆ”
คณะท�ำงานนี ้ได้ แนะน�ำให้ บริษทั
เหล่านี ้บรรยายสรุปแก่คณะกรรมการแห่งคณะมนตรีความมัน่ คงแห่ง
สหประชาชาติทกี่ ำ� กับดูแลบทลงโทษส�ำหรับกลุม่ อัลกออิดะห์ กลุม่ แนว
ร่วมของอัลกออิดะห์และรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ เกีย่ วกับมาตรการที่
บริษทั ต่าง ๆ ใช้ ในการป้องกันการแสวงประโยชน์ดงั กล่าว
คณะผู้เชีย่ วชาญทีก่ ำ� กับดูแลบทลงโทษส�ำหรับกลุม่ หัวรุนแรงระบุใน
รายงานทีย่ นื่ ต่อคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติวา่ “แนวโน้ มที่
น่าวิตกในช่วงปี ทผี่ า่ นมาคือการขยายตัวของการก่อการร้ ายทางดิจติ อล
ทีม่ คี วามละเอียดสูง ได้ แก่ การโฆษณาชวนเชือ่ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วกลุม่ รัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ และผู้ให้ ความเห็นอกเห็นใจจะใช้ วธิ ีนี ้เพือ่ แพร่
กระจายความหวาดกลัวและส่งเสริมอุดมการณ์อนั บิดเบือนของตน”
รายงานระบุวา่ ความแพร่หลายของกิจกรรมทางดิจติ อลทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ และกลุม่ แนวร่วมอัลกออิดะห์ทมี่ ี
กิจกรรมน้ อยกว่า เป็ นเครื่องบ่งชี ้โดยนัยทางกลยุทธ์วา่ ภัยคุกคามจาก
กลุม่ หัวรุนแรงจะพัฒนาไปในลักษณะใดในปี ตอ่ ๆ ไป “โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ภัยคุกคามจากบรรดานักรบก่อการร้ ายต่างชาติทมี่ อี ยูแ่ พร่หลาย
กระจัดกระจายและยังไม่เลิกท�ำงานให้ กบั กลุม่ ก่อการร้ าย”
ในเรื่องการแนะน�ำให้ บริษทั อินเทอร์ เน็ตและสือ่ สังคมบรรยายสรุปแก่
คณะกรรมการก�ำกับดูแลบทลงโทษนัน้ คณะท�ำงานระบุวา่ “ด้ วยระดับภัย
คุกคามทางดิจติ อลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปลูกฝั งแนวคิดแบบหัวรุนแรงอย่าง
ทีเ่ ป็ นอยู่ ประกอบกับความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการปฏิบตั งิ านร่วมกันใน
ด้ านการต่อต้ านแนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง ท�ำให้ คณะมนตรีความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติต้องด�ำเนินการในขันต่
้ อไป”
อิทธิพลของอินเทอร์ เน็ตต่อกลุม่ หัวรุนแรงต่าง ๆ เป็ นประเด็นหนึง่ ที่
เน้ นความส�ำคัญในรายงาน ซึง่ กล่าวถึงภัยคุกคามทัว่ โลกทีเ่ กิดจากกลุม่
อัลกออิดะห์ กลุม่ แนวร่วมของอัลกออิดะห์และรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์
คณะท�ำงานตังข้้ อสังเกตว่า แม้ กลุม่ ต่าง ๆ เหล่านี ้จะสร้ างภัยคุกคาม
ต่อสันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ “แต่คนเหล่านี ้ก็ทำ� ให้ มผี ้ เู สีย
ชีวติ หรือได้ รับบาดเจ็บน้ อยกว่าสงคราม ภัยพิบตั หิ รือเกิดอุบตั เิ หตุจากการ
จราจร”
อย่างไรก็ตาม คณะท�ำงานระบุวา่ กลุม่ อัลกออิดะห์ กลุม่ แนวร่วม

ของอัลกออิดะห์ และรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ได้ สงั หารคนหลายพัน
คน และในช่วงไม่กเี่ ดือนทีผ่ า่ นมา การโจมตีของกลุม่ หัวรุนแรงเหล่า
นี ้ “ได้ สร้ างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่มนุษย์” กลุม่ หัวรุนแรงได้ กอ่
เหตุระเบิดครัง้ รุนแรง ลอบสังหารและแสวงประโยชน์จากคนหลายล้ าน
คนในอิรัก ซีเรีย และในพื ้นทีบ่ างส่วนของอัฟกานิสถาน ลิเบีย ไนจีเรีย
โซมาเลียและเยเมนทีม่ ผี ้ เู ข้ าร่วมน้ อยกว่า แต่กเ็ ป็ นปั ญหาทีส่ ำ� คัญไม่แพ้
กัน รายงานระบุ
คณะท�ำงานระบุวา่ กลุม่ อัลกออิดะห์ยงั คงถูกบดบังความส�ำคัญ
เนือ่ งจากขณะนี ้กลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ทเี่ คยเป็ นกลุม่ ย่อยของ
ตนได้ รับความสนใจมากกว่าและยังควบพื ้นทีข่ นาดใหญ่ในซีเรียและอิรัก
คณะท�ำงานระบุวา่ อ�ำนาจควบคุมและอิทธิพลของนายไอมาน อัลซาวา
ฮิรี ซึง่ เป็ นผู้นำ� กลุม่ อัลกออิดะห์ตอ่ กลุม่ แนวร่วมต่าง ๆ ก�ำลังอยูใ่ นภาวะ
ถดถอย และมีสถานะทางการเงินทีไ่ ม่มนั่ คงเมือ่ เทียบกับกลุม่ รัฐอิสลาม
อิรักและเลแวนต์
คณะท�ำงานระบุวา่ กล่าวได้ วา่ กลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ “บรรลุ
ความส�ำเร็จในสิง่ ทีก่ ลุม่ อัลกออิดะห์ไม่เคยท�ำได้ มาก่อน นัน่ ก็คอื การสร้ าง
ฐานดินแดนโดยใช้ ความรุนแรงของการก่อการร้ าย”
อย่างไรก็ตาม คณะท�ำงานระบุวา่ กลุม่ อัลกออิดะห์และกลุม่ แนวร่วม
ต่าง ๆ ยังคงเป็ นภัยคุกคามทีร่ ้ ายแรงในพื ้นทีห่ ลายส่วนของโลก
กลุม่ ต่าง ๆ เหล่านี ้ปรากฏให้ เห็นชัดเจนมากขึ ้นและมีกจิ กรรมมาก
ขึ ้นในอัฟกานิสถานในปี พ.ศ. 2558 กลุม่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับกลุม่ อัลกออิดะห์
มีจำ� นวนเพิม่ ขึ ้นในเอเชียใต้ และเอเชียกลาง กลุม่ อัล ชาบาบ ซึง่ เป็ นกลุม่
แนวร่วมของกลุม่ อัลกออิดะห์ในโซมาเลียยังคงเป็ นภัยคุกคามทีส่ ำ� คัญใน
คาบสมุทรโซมาลี
พื ้นทีท่ างตอนใต้ ของลิเบียยังคงเป็ น “ทีห่ ลบภัย” ของกลุม่ หัวรุนแรง
ทีม่ แี ผนจะก่อเหตุโจมตีในภูมภิ าคมาเกร็บและซาเฮล บรรดาผู้เชีย่ วชาญ
กล่าวว่า มีรายงานว่ากลุม่ หัวรุนแรงเหล่านี ้มีปืนต่อสู้อากาศยานและระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่ายิงไว้ ในครอบครอง
กลุม่ โบโก ฮารามได้ ขยายการรุกล� ้ำอย่างรุนแรงเข้ าไปในแคเมอรูน
ชาดและไนเจอร์ แต่คณะท�ำงานระบุวา่ หากกลุม่ โบโก ฮารามต้ องการจะ
ควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียทีม่ พี ื ้นทีก่ ว่า 20,000 ตาราง
กิโลเมตรให้ ได้ ในระยะยาว “กลุม่ นี ้จะต้ องมีขดี ความสามารถทางด้ าน
อาวุธหนัก การเข้ าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และมีความสามารถทีจ่ ะด�ำรง
การสนับสนุนจากประชาชนในท้ องถิน่ ”
คณะท�ำงานระบุวา่ เครือข่ายหัวรุนแรงเจมาห์ อิสลามิยาห์ ซึง่
มีฐานอยูใ่ นอินโดนีเซียดูเหมือนจะฟื น้ คืนชีพขึ ้นมาอีกครัง้ และก�ำลัง
สรรหาสมาชิกใหม่ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในด้ านต่าง ๆ รวมถึงวิศวกรและผู้
เชีย่ วชาญทางด้ านข้ อมูล กลุม่ นี ้อาจเป็ น “ภัยคุกคามในระยะยาวอย่างมี
นัยส�ำคัญ” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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การรักษาเสรี ภาพในการ
เดินอากาศ
ก� ำ ลั ง อ� ำ น า จ ท า ง อ า ก า ศ ที่ ก้ า ว ห น้ า ช่ ว ย ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศเป็ นองค์ประกอบ
ส�ำคัญยิ่ งในยุทธศาสตร์ การทหาร
กองทัพทัว่ โลกใช้ ทรัพยากรที่มีอยูเ่ พื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติโดยการยกระดับก�ำลังทาง
อากาศของตน แต่นอกจากการป้องกันประเทศ
แล้ ว ทรัพยากรเหล่านี ้ยังสามารถให้ ความช่วยเหลือ
ด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ไิ ด้ ด้วย
“คุณสมบัตเิ ฉพาะในการเข้ าถึงพื ้นที่ตา่ ง ๆ ความ
รวดเร็ วและมุมมองที่กว้ างไกลท�ำให้ ก�ำลังอ�ำนาจ
ทางอากาศมีขีดความสามารถที่เหนือกว่าในการ
สร้ างอิทธิพลไปทัว่ โลก” นายจอห์น แอนเดรี ยส โอล
เซน เขียนในหนังสือของตนที่ชื่อ ก�ำลังอ�ำนาจทาง
อากาศทัว่ โลก “ประเทศที่มีก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ
ที่ก้าวหน้ า สามารถขยายอ�ำนาจและจะขยาย
อ�ำนาจในทุกภูมิภาค ไม่วา่ ประเทศนันจะตั
้ งอยู
้ ท่ ี่ใด
ในโลกก็ตาม”
นานกว่าศตวรรษแล้ วที่กองทัพบกและกองทัพ
เรื อเริ่ มทดลองใช้ เครื่ องบินในฐานะส่วนหนึง่ ใน
ยุทธวิธีทางสงครามของตน การที่ก�ำลังอ�ำนาจทาง
อากาศกลายเป็ นปั จจัยส�ำคัญในยุทธศาสตร์ ทาง
ทหารนัน้ เกิดขึ ้นแทบจะพร้ อม ๆ กับการถือก�ำเนิด
ของการบินเลยทีเดียว
“ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศมีบทบาทส�ำคัญ
ในความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในบริ บททางการเมือง
ของเอเชียตังแต่
้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง จาก
สงครามเกาหลีไปจนถึงความขัดแย้ งในเวียดนาม
และสงครามอีกหลาย ๆ ครัง้ ระหว่างอินเดียกับ
ปากีสถาน กองทัพอากาศได้ ชว่ ยสร้ างสมดุลทาง
ยุทธศาสตร์ ในสงครามและก�ำหนดกรอบของ
สันติภาพ” นายโรเบิร์ต ฟาร์ ลีย์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ประจ�ำวิทยาลัยการทูตและการค้ าระหว่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพ
อากาศอินเดียช่ วยชีวติ
ชายคนหนึ่งจากบ้ านทีจ่ ม
อยู่ใต้ น�ำ้ เนื่องจากภัยพิบัติ
น�ำ้ ท่ วมในเมืองศรีนคร
ประเทศอินเดีย เมือ่ เดือน
กันยายน พ.ศ. 2557
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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แพทเทอร์ สนั และผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักนิยมทางการทหารเขียนลงใน
นิตยสาร เดอะเนชันนัล อิ นเทอเรสต์ ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
“แต่กองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพต้ องการมากกว่าเครื่ องบินขับไล่
ความเร็ วสูง แต่ต้องมีอากาศยานล�ำเลียงที่สามารถท�ำการเคลื่อนย้ าย
ทางอากาศทังในระดั
้
บยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี เครื่ องบินแจ้ งเตือนทาง
อากาศล่วงหน้ าที่สามารถด�ำรงการตรวจการณ์และควบคุมน่านฟ้า และ
ต้ องมีฐานสิง่ อุปกรณ์อตุ สาหกรรมทหารที่จะท�ำให้ เครื่ องบินรบสามารถ
บินอยูใ่ นอากาศได้ ”
ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก นักวิเคราะห์บางคนมองว่า ญี่ปนุ่
อินเดียและจีนมีกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาค (ไม่
รวมสหรัฐอเมริ กา) และน่าจะมีขีดความสามารถดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว

47,000 คนในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2557 เว็บไซต์ดีเฟนส์นิวส์รายงานว่า เมื่อ
ไม่นานมานี ้ รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ลงทุนครัง้ ใหญ่ไปกับการป้องกันภัยทาง
อากาศโดยการซื ้ออากาศยานสอดแนมรุ่นใหม่อย่างเครื่ องบินขับไล่
โจมตีร่วม เอฟ-35 และน�ำเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของฝูงบิน เอฟ-2 และ
เอฟ-15 ของตนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
“เครื่ องบิน เอฟ-35 มักจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิ
การร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐฯ และญี่ปนุ่ และช่วยให้ เครื่ องบินขับไล่
ของญี่ปนมี
ุ่ ความทัดเทียมกับสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรอื่น ๆ”
นายคอรี ย์ วอลเลซ นักวิเคราะห์นโยบายด้ านความมัน่ คงจากภาค
วิชาเอเชียตะวันออกศึกษา หลักสูตรปริ ญญาโทแห่งมหาวิยาลัยเฟรอี
ในกรุงเบอร์ ลนิ กล่าวกับเว็บไซต์ดีเฟนส์นิวส์ “นอกจากนี ้ยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเรื อพิฆาตของญี่ปนที
ุ่ ่ตดิ ตังระบบ
้
อ�ำนวยการรบเอจิสโดยเพิ่มระยะปฏิบตั กิ ารอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ ขีดความสามารถในการท�ำงานเป็ น
เครื อข่ายยังท�ำให้ เอจิสเป็ น “ตัวช่วย” ของเครื่ องบิน
เอฟ-35 ด้ วยการขยายพื ้นที่การโจมตีของขีปนาวุธ
ปล่อยจากทะเล”
เอจิสไม่ใช่ขีปนาวุธ แต่เป็ นระบบที่ประกอบ
ด้ วยขีปนาวุธน�ำวิถี ซอฟต์แวร์ และเรดาร์ ซงึ่ อยูบ่ น
เรื อรบที่ตดิ ตังระบบต่
้
อต้ านขีปนาวุธมาตรฐาน
ระบบอ�ำนวยการรบเอจิสได้ รับการพัฒนาขึ ้นโดย
สหรัฐอเมริ กาในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513 2522) และนับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา ระบบอ�ำนวยการรบ
เอจิสก็ได้ รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการต่อต้ านขีปนาวุธ
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์ รายงาน
ว่า ช่วงหลัง ๆ มานี ้ญี่ปนน�
ุ่ ำเครื่องบินขับไล่ขึ ้นบิน
นักบินประจ�ำเครื่องบินขับไล่ เอฟ-2 เอ/บี ของกองก�ำลังป้ องกันตนเองทางอากาศแห่ งประเทศ
ญีป่ ุ่ น ท�ำท่ าวันทยาหัตถ์ ระหว่ างพิธีตรวจสอบ ณ ฐานทัพอากาศไฮยาคุริ ในเมืองโอมิทามะ
ค่อนข้ างบ่อยขึ ้น โดยญี่ปนระบุ
ุ่
วา่ เพราะตนต้ อง
จังหวัดอิบารากิ เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
ตอบโต้ เครื่องบินขับไล่ของจีนและเครื่องบินสอดแนม
ของรัสเซีย ในช่วงเก้ าเดือนหลังของปี พ.ศ. 2557
ข้ างต้ น ข้ อมูลด้ านล่างจะเป็ นการสรุปขีดความสามารถทางอากาศ
จ�ำนวนเครื่องบินขับไล่ทญ
ี่ ี่ปนส่
ุ่ งขึ ้นบินเพิม่ ขึ ้นถึงร้ อยละ 32 เมือ่ เทียบกับ
ยุทธวิธีของทังสามประเทศเหล่
้
านี ้
ช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 ตามรายงานของรอยเตอร์
ทางการญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยว่า ความตึงเครี ยดระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บจีนและ
กองก�ำลังป้องกันตนเองทางอากาศแห่งประเทศญี่ปนุ่
ระหว่างจีนกับชาติอื่นในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบ ๆ ทะเลจีนใต้
เมื่อไม่นานมานี ้ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อะเบะ ได้ ผลักดันให้ มีการขยาย
ผลักดันให้ ญี่ปนต้
ุ่ องเพิ่มกิจกรรมทางทหาร นายทหารคนหนึง่ ของญี่ปนุ่
บทบาทของกองก�ำลังป้องกันตนเองแห่งประเทศญี่ปนุ่ แต่สงิ่ หนึง่ ที่มี
ได้ กล่าวถึงเจตนารมณ์ของประเทศในการเข้ าร่วมกับสหรัฐฯ ในการ
การพูดถึงน้ อยมากในการหารื อที่มีแรงผลักดันทางการเมืองดังกล่าวคือ ปฏิบตั ภิ ารกิจลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ วา่
กองก�ำลังเหล่านี ้มียทุ โธปกรณ์พรั่งพร้ อมเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“พื ้นที่นี ้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความมัน่ คงของญี่ปน”
ุ่
ส�ำหรับกองก�ำลังป้องกันตนเองทางอากาศแห่งประเทศญี่ปนุ่
พล.ร.อ.คัตสึโตชิ คาวาโนะ กล่าวกับหนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรี ต
นายแลร์ รี วอร์ ตเซล นักวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ เจอร์ นลั ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 “เนื่องจากตอนนี ้ยังไม่มีความ
และภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า ที่จริ งแล้ วญี่ปนมี
ุ่ “กองทัพเรื อ ชัดเจนใด ๆ เราจึงกังวลอย่างมากเกี่ยวกับพฤติกรรมของจีน”
และกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่สดุ ในเอเชีย” ตามรายงานของเว็บไซต์
การที่นายกรัฐมนตรี อะเบะผลักดันให้ มีการแก้ ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ
เบรกกิง ดีเฟนส์ ซึง่ ระบุวา่ กองทัพญี่ปนนั
ุ่ น้ “ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของกองทัพนันมี
้ ทงผู
ั ้ ้ ที่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย “และความ
ที่สดุ ”
พยายามใด ๆ ที่ถกู มองว่าเป็ นการฟื น้ ฟูบทบาทของกองทัพญี่ปนุ่ ก็มกั
“คุณไม่อยากมีเรื่ องกับพวกเขาแน่” นายวอร์ ตเซลกล่าว
จะน�ำไปสูก่ ารตอบสนองอย่างแข็งกร้ าวจากประเทศที่เคยทนทุกข์จาก
ตามตัวเลขของกระทรวงกลาโหมญี่ปนุ่ จ�ำนวนก�ำลังพลของกอง
การขยายอิทธิพลทางทหารของญี่ปนในอดี
ุ่
ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน”
ก�ำลังป้องกันตนเองทางอากาศแห่งประเทศญี่ปนจะอยู
ุ่
ท่ ี่ประมาณ
บีบีซีนิวส์ระบุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
ไปต่อที่หน้ า 14
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จีนเร่งท�ำวิจยั เกี่ยวกับ
อากาศยานไร้ คนขับทางทหาร
รอยเตอร์

จี

นก�ำลังเร่งท�ำวิจยั เกี่ยวกับอากาศยานไร้ คนขับทางทหาร
เพื่อหาทางเพิ่มปริ มาณการส่งออกทางด้ านอุตสาหกรรม
อาวุธ โดยมุง่ หวังที่สร้ างเทคโนโลยีราคาถูกกว่าและ
ต้ องการขายให้ กบั ประเทศต่าง ๆ ที่ชาติตะวันตกไม่เต็มใจ
ที่จะขายให้
แม้ วา่ เทคโนโลยีของจีนจะล้ าหลังกว่าสหรัฐอเมริ กาและ
อิสราเอลซึง่ เป็ นผู้จ�ำหน่ายอากาศยานไร้ คนขับรายใหญ่ที่สดุ แต่จีน
ก็ก�ำลังดึงดูดความสนใจของผู้ซื ้อต่างชาติที่ก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ ้น ซึง่
รวมถึงไนจีเรี ย ปากีสถานและอียิปต์
ก่อนหน้ านี ้ จีนไม่คอ่ ยประสบความส�ำเร็ จในเรื่ องการส่งออก
อากาศยานทางทหารที่ต้องใช้ คนขับ แต่คาดหวังว่าจะท�ำได้ ดีกว่า
ในเรื่ องอากาศยานไร้ คนขับเพราะมีราคาถูกกว่าและผลิตได้ งา่ ย
กว่า
“การวิจยั และการพัฒนาอากาศยานไร้ คนขับในประเทศของเรา
ขณะนี ้อยูใ่ นช่วงที่มีความก้ าวหน้ าในระดับสูง” พ.ต.สู กวงหยู นาย
ทหารที่เกษี ยณอายุราชการจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนกล่าว
“แน่นอนว่า เรายังต้ องใช้ เวลาสักระยะหนึง่ เพื่อจะก้ าวให้ ทนั
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว แต่ตลาดทางด้ านการส่งออกก็ก�ำลังเติบโต”
บริ ษัทฟอร์ แคสต์ อินเตอร์ เนชันนัล ซึง่ เป็ นบริ ษัทวิจยั การตลาด
ระบุวา่ มูลค่าการผลิตของอากาศยานไร้ คนขับทางทหารทัว่ โลกอยู่
ที่ 942 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 3.39 หมื่นล้ านบาท) ใน
ปี พ.ศ. 2557 และจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 8.26 หมื่นล้ านบาท) ในปี พ.ศ.2566
บริ ษัทฟอร์ แคสต์ อินเตอร์ เนชันนัล ยังคาดการณ์วา่ บริ ษัท เอ
วิเอชัน อินดัสทรี คอร์ ป ออฟ ไชน่า ซึง่ เป็ นผู้ผลิตอากาศยานไร้ คน
ขับที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน จะกลายเป็ นผู้ผลิตอากาศยานไร้ คนขับทาง
ทหารที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกภายในปี พ.ศ. 2566
สื่อจีนรายงานว่า อากาศยานไร้ คนขับ วิง หลุง ของบริ ษัท เอ
วิเอชัน อินดัสทรี คอร์ ป ออฟ ไชน่า มีราคาล�ำละ 1 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 36 ล้ านบาท) ขณะที่อากาศยานไร้ คนขับ
เอ็มคิว-9 รี เปอร์ ที่สหรัฐฯ ผลิต และบางครัง้ จะถูกน�ำมาเปรี ยบ
เทียบกับวิง หลุงนันมี
้ ราคาล�ำละประมาณ 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 3.08 พันล้ านบาท)
สถาบันวิจยั สันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มเชื่อว่า จีนได้ กลาย
เป็ นประเทศที่สองของโลกที่สง่ ออกอากาศยานไร้ คนขับติดอาวุธ
อย่างเปิ ดเผยเมื่อจีนได้ จดั ส่งอากาศยานไร้ คนขับห้ าล�ำให้ กบั
ไนจีเรี ยเรี ยในปี พ.ศ. 2557 ไนจีเรี ยซึง่ ไม่ประสบความส�ำเร็ จใน
การน�ำเข้ าอากาศยานไร้ คนขับจากสหรัฐฯ ได้ ใช้ อากาศยานไร้ คน
ขับที่ซื ้อจากจีนในการต่อสู้กบั กลุม่ หัวรุนแรงโบโก ฮาราม
สหรัฐฯ ส่งออกอากาศยานไร้ คนขับติดอาวุธให้ กบั อังกฤษ
ประเทศเดียวเท่านัน้
แม้ จนี จะมีความระมัดระวังในเรื่องการส่งออกอาวุธ แต่จนี ก็ได้
ขายอากาศยานไร้ คนขับทางทหารหลายประเภทให้ กบั ประเทศต่าง ๆ
อย่างน้ อยเก้ าประเทศรวมทังปากี
้ สถาน อียิปต์และไนจีเรี ย ตามที่
สื่อของรัฐรายงาน

การเจริญเติบโตของส่ วนแบ่ งการตลาด
การส่งออกอาวุธของจีนพุง่ สูงขึ ้นถึงร้ อยละ 143 ในช่วงห้ าปี ก่อน
ถึงปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้ านันอี
้ กห้ าปี แม้ วา่
จีนจะมีสว่ นแบ่งตลาดการค้ าอาวุธโลกเพียงร้ อยละ 5 ตามที่
สถาบันวิจยั สันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มระบุ
อากาศยานไร้ คนขับทางทหารคือโอกาสที่จีนจะได้ สว่ นแบ่ง
ตลาดเพิ่มขึ ้น เนื่องจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ กว่าสิบประเทศ
ก�ำลังหาทางที่จะน�ำเทคโนโลยีทางด้ านนี ้มาใช้ งาน ในขณะที่
สหรัฐฯ มีมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้ มงวดกับอากาศยานไร้
คนขับทางทหารดังกล่าว
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ว่า การส่งออกอากาศยานไร้ คนขับทางทหารติดอาวุธ
ของสหรัฐฯ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่เข้ มงวด ประกอบกับการซื ้อ
ขายต้ องกระท�ำผ่านโครงการของรัฐบาล และประเทศที่น�ำเข้ าต้ อง
ยอมรับข้ อตกลงในเรื่ องการ “รับประกันการใช้ สนิ ค้ าปลายทาง”
กระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับนโยบายของประเทศในเรื่องการส่งออกอากาศยานไร้ คนขับ
การเติบโตของตลาดท�ำให้ ผ้ ผู ลิตอาวุธของจีนได้ รับผล
ประโยชน์อย่างงดงาม
นายเฟย หยุนเจี ้ยน ผู้บริ หารของบริ ษัท ปั กปิ่ ง เหอเว่ยหยงไถ่
ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยีจ�ำกัดในกรุงปั กกิ่ง ซึง่ เป็ นบริ ษัทเอกชน
ที่จ�ำหน่ายยุทโธปกรณ์ต�ำรวจรวมทังอากาศยานไร้
้
คนขับให้ กบั
ลูกค้ าในประเทศและต่างประเทศกล่าวว่า บริ ษัทของตนได้ จ�ำหน่าย
อากาศยานไร้ คนขับที่ใช้ ในการตรวจการณ์ให้ กบั ประเทศต่าง ๆ ใน
ตะวันออกกลางและแอฟริ กาโดยไม่ได้ ระบุวา่ มีประเทศใดบ้ าง “เรา
ให้ ความส�ำคัญกับลูกค้ าเหล่านี ้มาก” นายเฟยกล่าวและเพิ่มเติมว่า
“ผลิตภัณฑ์ทงหมดของเราเป็
ั้
นที่ต้องการมากขึ ้น ด้ วยเหตุผลง่าย ๆ
คือโลกนี ้มีความวุน่ วายมากขึ ้น”
นายหม่า หงจง ผู้อ�ำนายการสถาบันวิจยั อากาศยานไร้ คนขับ
ของบริ ษัทไชน่า แอโรว์สเปซ ไซแอนซ์ แอนด์ อินดัสทรี คอร์ ป กล่าว
กับหนังสือพิมพ์ ไชน่า เดลี ่ ว่า บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ตา่ ง ๆ ของจีนที่ท�ำ
ธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศรวมทังบริ
้ ษัทของตนก�ำลังจัดสรร
“ทรัพยากรที่ส�ำคัญ” เพื่อการพัฒนาอากาศยานไร้ คนขับ
“อุตสาหกรรมนี ้มีโอกาสที่จะเข้ าถึงได้ น้อยมาก” นายหม่ากล่าว
และเพิ่มเติมว่า บริ ษัทของตนก�ำลังมุง่ เน้ นการพัฒนาอากาศยานไร้
คนขับทางทหารที่จะมีบทบาทส�ำคัญในการต่อต้ านการก่อการร้ าย
และการปฏิบตั กิ ารควบคุมการจลาจล
นักวิเคราะห์กล่าวว่า บริ ษัทที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกัน
ประเทศหลายแห่งยังได้ ผลิตและจ�ำหน่ายขีปนาวุธและจรวดส�ำหรับ
ติดตังกั
้ บอากาศยานไร้ คนขับเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื ้อในต่าง
ประเทศ
“เป็ นที่ยอมรับกันว่า เทคโนโลยีของเราไม่ใช่เทคโนโลยีขนสุ
ั้ ด
ยอดเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว แต่เราก็ไม่ต้องการที่จะล้ า
หลัง” นายหนี่ เล่อเซวียง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกองทัพเรื อประจ�ำ
มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ แห่งเซี่ยงไฮ้ กล่าว
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กองทัพอากาศอินเดีย

หากต้ องการทราบเกี่ยวกับทักษะความช�ำนาญของก�ำลังพลของกอง
ทัพอากาศอินเดีย เราไม่จ�ำเป็ นต้ องมองไปไกลกว่าการฝึ กโคปอินเดีย
ซึง่ เป็ นการฝึ กระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพอากาศของอินเดียและ
สหรัฐฯ
“ทหารอินเดียใช้ ยทุ ธวิธีที่หลากหลายเพื่อต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับ
ทหารฝี มือดีที่สดุ ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ” นายฟาร์ ลีย์เขียนเกี่ยว
กับการฝึ กดังกล่าวที่จดั ขึ ้นระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2552
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 อินเดียยังคงเดินหน้ าสร้ างความ
สัมพันธ์กบั นานาชาติด้วยการฝึ กการสู้รบทางอากาศร่วมกับสหราช
อาณาจักร นักบินประจ�ำเครื่ องบินขับไล่ของอินเดียพิสจู น์ให้ เห็นว่า
มีความช�ำนาญเทียบเท่ากับทหารอังกฤษในระหว่างการฝึ กร่วมแบบ
ทวิภาคีภายใต้ รหัส “อินทราธนุส” ก�ำลังพลของกองทัพอากาศอินเดีย
14
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เข้ าร่วมในการฝึ กครัง้ นี ้พร้ อมด้ วยเครื่ องบินขับไล่ ซุกฮอย-30เอ็มเค
ไอ สี่ล�ำ อากาศยานเคลื่อนย้ ายทางยุทธวิธี ซี-17 โกลบมาสเตอร์ ทรี
หนึง่ ล�ำ เครื่ องบินปฏิบตั ิการพิเศษ ซี-130เจ ซูเปอร์ เฮอร์ ควิ ลิส หนึง่ ล�ำ
และเครื่ องบินเติมน� ้ำมันกลางอากาศ ไอแอล-78 หนึง่ ล�ำ ตามรายงาน
ของหนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อิ นเดีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2558
รายงานเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ของนิตยสาร เดอะเนชัน
นัล อิ นเทอเรสต์ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบุวา่ อินเดียเริ่ มดัดแปลง
เครื่ องบินซุกฮอย-30เอ็มเคไอ ของตนเพื่อติดตังขี
้ ปนาวุธติดยานขับ
ความเร็ วเหนือเสียงแบบปล่อยจากอากาศที่ชื่อว่า บราห์มอส เพื่อให้
อินเดียสามารถเข้ าถึงจีนและปากีสถานได้ ขีปนาวุธติดยานขับบรา
มอสเป็ นขีปนาวุธที่เร็ วที่สดุ ในโลก โดยมีความเร็วสูงสุดถึง 3.0 มัค
หรื อ 3,000 เมตรต่อวินาที

นักบินของกองทัพอากาศกองทัพปลด
ปล่ อยประชาชน ซึ่งเป็ นสมาชิกของ
ฝูงบินผาดแผลงออกัสต์ เฟิ ร์ ส ก�ำลังปี น
ออกจากเครื่องบินขับไล่ เจ-10 หลังจาก
ทีเ่ ดินทางมาถึงนิทรรศการการบินและ
อวกาศนานาชาติของจีนทีจ่ ดั ขึน้ ในเมืองซู
ไห่ มณฑลกวางตุ้ง เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 รอยเตอร์

ทหารที่จบั ตามองกองทัพปลดปล่อยประชาชนอย่างใกล้ ชิดรู้สกึ แปลก
ใจแต่อย่างใด เป็ นที่คาดการณ์วา่ งบประมาณด้ านกลาโหมประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2558 ของจีนน่าจะเพิ่มขึ ้นราว ๆ ร้ อยละ 10 จากปี ก่อน หรื อ
เพิ่มขึ ้นถึงประมาณ 1.45 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 5.2
ล้ านล้ านบาท) ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์ ก ไทมส์ เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
สื่อของทางการจีนรายงานในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ว่าจีน
จ�ำเป็ นต้ องพัฒนาเครื่ องบินทิ ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ระยะไกลเพื่อ
โจมตีข้าศึกที่อยูไ่ กลจากชายฝั่ งของจีนหากเกิดความขัดแย้ งขึ ้น นับ
เป็ นการยืนยันว่าจีนไม่ประสงค์จะชะลอการใช้ จา่ ยด้ านกลาโหมหรื อ
การเติบโตของกองทัพในเร็ ววันนี ้
เป้าหมายของจีนภายในปี พ.ศ. 2593 คือการสร้ างกองทัพทีส่ ามารถ
ชนะสงครามได้ ตามรายงานของนิตยสาร อินเดียน ดีเฟนส์ รี วิว
“การน�ำแนวทางที่มีวิสยั ทัศน์ ยัง่ ยืนและสอดคล้ องกับช่วงเวลา
มาใช้ ในการปรับปรุงกองทัพให้ ทนั สมัย บวกกับขีดความสามารถทาง
อุตสาหกรรมทหารที่แข็งแกร่งและล� ้ำหน้ า ท�ำให้ กองทัพอากาศกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนของจีนที่เคยเป็ นกองก�ำลังที่คร�่ ำครึ เสื่อมโทรม
ขาดการฝึ กและมีขนาดใหญ่เกินไปกลายเป็ นกองทัพที่มีก�ำลังอ�ำนาจ
ทางอากาศที่ทนั สมัยและมีขีดความสามารถในการปฏิบตั ติ ามภารกิจ
ที่แถลงไว้ ในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 - 2643)” ตามรายงานของ อิ น
เดียน ดีเฟนส์ รี วิว ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
กองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนไม่ได้ มีศกั ยภาพ
เฉพาะในการป้องกันประเทศเท่านัน้ ก�ำลังพลของกองทัพอากาศใช้
อากาศยานไร้ คนขับในภารกิจด้ านมนุษยธรรมเป็ นครัง้ แรกในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยอากาศยานไร้ คนขับดังกล่าวถูกส่งไปช่วย
ติดตามสถานการณ์หลังเกิดแผ่นดินไหวในซินเจียง

บทสรุป

ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศทัว่ โลกต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย
หลังสิ ้นสุดยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศครัง้ ใหญ่นบั
ตังแต่
้ ชว่ งทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ตามรายงานเรื่ อง
“แนวโน้ มในการพัฒนาก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก” ที่จดั ท�ำโดยสถาบันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชา
เดอะเนชันนัล อิ นเทอเรสต์ ยังรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี ้อินเดีย
รัตนัมในสิงคโปร์
อยูร่ ะหว่างการทดสอบขีปนาวุธพิสยั กลาง “อัคนี 5” ซึง่ เป็ นขีปนาวุธ
ด้ วยการให้ ความส�ำคัญเป็ นพิเศษกับการจัดซื ้อจัดจ้ างระบบ
แบบสามท่อนที่ใช้ เชื ้อเพลิงแท่ง และสามารถยิงได้ ไกลประมาณ 5,000 ขีปนาวุธต่อสู้ทางอากาศขันสู
้ ง รวมทังเทคโนโลยี
้
ที่เพิ่มก�ำลังอ�ำนาจ
กิโลเมตร
ทางอากาศอื่น ๆ จึงเป็ นที่แน่นอนว่า ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคจะยังคง
นอกจากนี ้ กองทัพอากาศอินเดียก�ำลังพยายามเพิ่มขีดความ
ตังหน้
้ าตังตาแข่
้
งกันเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ยุทโธปกรณ์ใหม่ลา่ สุดเพื่อเพิ่มขีด
สามารถในการเคลื่อนย้ ายทางอากาศ ซึง่ รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ รุ่นใหม่ที่ ความสามารถทางอากาศของตน การแข่งขันกันเพื่อให้ ตนเองเป็ นชาติ
ผลิตขึ ้นภายในประเทศ
แรกที่ได้ ครอบครองเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดอาจหมายความว่าสมดุลของ
ด้ วยก�ำลังพล 170,000 นายและอากาศยาน 1,500 ล�ำ กองทัพ
ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่ อย ๆ
อากาศอินเดียจึงมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสีข่ องโลกรองจากสหรัฐฯ จีน
“แนวโน้ มเหล่านี ้จะเป็ นอย่างไรต่อไปในอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นสมดุล
และรัสเซีย ตามรายงานของ อินเดีย ทูเดย์ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ของขีดความสามารถทางอากาศในภูมิภาค หรื อปั จจัยที่จะน�ำไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงในสมดุลของขีดความสามารถทางอากาศ” รายงานฉบับ
กองทัพอากาศ กองทัพปลดปล่อยประชาชน
ดังกล่าวของสิงคโปร์ ระบุ “ค�ำถามเหล่านี ้เป็ นค�ำถามที่จะยังคงท้ าทาย
การเพิ่มการใช้ จา่ ยทางทหารของจีนไม่ได้ ท�ำให้ นกั วิเคราะห์ทางการ
แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ในภูมิภาคต่อไป” o
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การสร้ างขีดความสามารถ

ในการป้องปราม
ไอสต็อค
16
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ความสัมพันธ์ ทีม่ ี เสถียรภาพ
ระหว่างสองฟากฝั่ งช่องแคบไต้หวัน

นายทอม แอบคี

ไต้ หวันมีแนวโน้ มที่จะเกิดความขัดแย้ งทางทหารกับจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ ้นเรื่ อย ๆ นับตังแต่
้ ที่ไต้ หวันถือ
ก�ำเนิดขึ ้นในฐานะรัฐชาติในปี พ.ศ. 2492 หลังการประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในจีนแผ่น
ดินใหญ่ จีนมีเจตจ�ำนงที่จะผนวกไต้ หวันเข้ าเป็ นหนึง่ เดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่มานานแล้ ว การพัฒนา
ขีดความสามารถทางทหารของจีนมานานหลายทศวรรษ และการใช้ ก�ำลังต่อต้ านความพยายามของ
ไต้ หวันที่ต้องการจะเป็ นเอกราชอย่างเป็ นทางการดังที่ผา่ นมาชี ้ให้ เห็นว่า จีนเตรี ยมการที่จะผนวกใต้ หวัน
เข้ ากับจีนแผ่นดินใหญ่โดยใช้ ก�ำลังทหาร
อย่างไรก็ตาม ข้ อพิจารณาต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมาย รวมทังความทั
้
นสมัย ความน่าเกรงขาม และความ
สามารถในการอยูร่ อดในสนามรบของกองทัพไต้ หวันยังคงเป็ นปั จจัยที่ยบั ยังความเคลื
้
่อนไหวทางทหาร
ของจีน และท�ำให้ ความเชื่อมโยงระหว่างสองชาตินี ้เป็ นความสัมพันธ์ที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้ อน
มากที่สดุ ในโลก
“จีนต้ องการที่จะรวมชาติ ขณะที่ไต้ หวันต้ องการที่จะด�ำรงความเป็ นเอกราช” ดร.ดักลาส พาอัล
รองประธานฝ่ ายการศึกษาประจ�ำมูลนิธิคาร์ เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศกล่าวในระหว่างการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบั ฟอรัม “มันเป็ นอย่างนี ้มานานแล้ ว มีการถกเถียงกันในไต้ หวันว่าจะเลือก
ทางใด ระหว่างการด�ำรงความเป็ นเอกราชอย่างที่เป็ นอยูท่ กุ วันนี ้ หรื อด�ำเนินการขันต่
้ อไปเพื่อให้ ไต้ หวัน
กลายเป็ นประเทศอธิปไตยที่มีเอกราชอย่างถูกต้ องตามกฎหมายโดยใช้ ชื่อที่แตกต่างจากจีน และจีนได้
ข่มขูอ่ ยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่าจะด�ำเนินการบางอย่างโดยไม่ได้ ระบุวา่ จะใช้ วิธีการใด แต่สนั นิษฐานว่าจะเป็ นวิธีการ
ทางทหารเพื่อยับยังไม่
้ ให้ เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น”
ก่อนที่จะเข้ ารับต�ำแหน่งที่มลู นิธีคาร์ เนกี ดร.พาอัลได้ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าสถาบันอเมริ กนั ในไต้ หวัน
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 ถึง 2549 ซึง่ ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นมาแทนที่สถานทูตสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2522 หลังจากที่
สหรัฐฯ กลับมาด�ำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตตามปกติกบั จีน
ภัยคุกคามทางอากาศที่เชื่อถือได้
จีนได้ ขยายก�ำลังอย่างต่อเนื่องด้ วยการเพิ่มทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เครื่ องบินขับไล่ไอพ่นที่ผลิตในรัสเซีย
และจีน ขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นสูอ่ ากาศ ขีปนาวุธติดยานขับ อุปกรณ์การสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เคลื่อนที่ซงึ่ รวมถึงอากาศยานไร้ คนขับ และอาวุธโจมตีตอบโต้ ที่มีความซับซ้ อนอย่างขีปนาวุธน�ำวิถีตอ่
ต้ านรังสี การผนวกก�ำลังทางอากาศของกองทัพจีนทังหมดนี
้
้สร้ างความกังวลอันใหญ่หลวงให้ กบั ไต้ หวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไต้ หวันมีก�ำลังที่ด้อยกว่าในเชิงปริ มาณ
“การท�ำสงครามไม่ใช่เกมนับเลขธรรมดา ๆ” ดร.จิง ชาง นักวิจยั แห่งสมาคมยุทธศาสตร์ ศกึ ษาใน
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ไต้ หวันกล่าว “ฝ่ ายที่มีก�ำลังหรื อยุทโธปกรณ์เหนือกว่าอาจไม่จ�ำเป็ น
ต้ องเป็ นผู้ชนะเสมอไป อย่างเช่นกรณีของสหรัฐฯ กับเวียดนาม หรื อ
การรุกรานอัฟกานิสถานโดยโซเวียตที่ปริ มาณคือข้ อได้ เปรี ยบที่เอื ้อ
ประโยชน์แต่ไม่ใช่สงิ่ ที่รับประกันชัยชนะ และคุณภาพของอาวุธก็อาจ
จะไม่สามารถหักล้ างความได้ เปรี ยบเชิงปริ มาณได้ ทกุ ครัง้ ”
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไต้ หวัน คุณภาพของกองก�ำลังไต้ หวันคือ
ข้ อได้ เปรี ยบอันเป็ นที่ยอมรับ “ข้ อได้ เปรี ยบหลักที่ไต้ หวันมีคือกองก�ำลัง
ที่ทนั สมัยกว่า” นายมาร์ ก โคซาด นักวิเคราะห์งานวิจยั อาวุโสด้ านการ
ป้องกันจากสถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเรชันกล่าว เมื่อเทียบกันแล้ วไม่
ว่าจะในเรื่ องความทันสมัยของระบบป้องกันทางยุทธศาสตร์ หรื อเครื่ อง
บินขับไล่ ผลการวิเคราะห์ระบุวา่ ความทันสมัยของกองก�ำลังไต้ หวัน
“คือข้ อได้ เปรี ยบที่มีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับภัย
คุกคามทางอากาศจากจีน”
นายโคซาดยอมรับว่า ในแง่ของขนาดกองก�ำลังและอ�ำนาจการยิง
ไต้ หวันจะมีก�ำลังที่ด้อยกว่าจีนมากหากความขัดแย้ งทางทหารปะทุขึ ้น
อย่างเต็มขันระหว่
้
างสองฟากฝั่ งช่องแคบไต้ หวัน แต่นายโคซาดกล่าว
้ แนวโน้ มว่าจะสูงมากเกิน
เพิ่มเติมว่า ความเสียหายที่จะเกิดกับจีนนันมี
ไปหากจีนพยายามที่จะเอาชนะไต้ หวันให้ ได้ ในความขัดแย้ งดังกล่าวที่
มีเป้าหมายคือการรวมชาติ อย่างน้ อยก็ในอนาคตอันใกล้
“วิธีที่อาจต้ านทานภัยคุกคามจากจีนได้ นนั ้ ผมมองว่าสิง่ ส�ำคัญ
ที่สดุ ที่ต้องพิจารณาคือความสามารถในการอยูร่ อดในสนามรบ” นาย
โคซาดกล่าวและอธิบายเพิ่มเติมว่า ไม่ใช่ความสามารถในการเอาชนะ
จีนให้ ได้ ในยุทธบริ เวณ แต่เป็ นความสามารถในการอยูร่ อดในสนามรบ
ในระดับที่พอเพียงของกองก�ำลังไต้ หวันที่อาจเพียงพอที่จะสามารถ
ยับยังจี
้ นไม่ให้ ใช้ วิธีการทางทหารเพื่อแก้ ไขปั ญหาทางการเมืองในเรื่ อง
การรวมชาติ
การด�ำรงความสามารถในการอยูร่ อดในสนามรบ
นายโคซาดได้ ระบุองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงความ
สามารถในการอยูร่ อดในสนามรบ ได้ แก่ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ
แบบเคลื่อนที่ ฐานปฏิบตั ิการใต้ ดนิ ควันส�ำหรับการซ่อนพราง ชุดแผน
ลวงทังทางกายภาพและทางอิ
้
เล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่น ๆ นายโค
ซาดยังได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่ “ท�ำให้ ข้าศึกตรวจพบเป้า
หมายได้ ยาก” ตลอดจนการประเมินความเสียหายจากการสู้รบที่ไม่
ชัดเจนเพื่อ “เพิ่มระดับความไม่แน่นอน” เป็ นหลัก
“ถ้ าคุณพิจารณาวรรณกรรมทางยุทธศาสตร์ ของจีน คุณจะพบว่า
จีนค่อนข้ างมีแนวคิดอนุรักษ์ นิยมในการวางแผน” นายโคซาดกล่าว
“ดังนัน้ ความไม่แน่นอนอาจเป็ นสิง่ ที่จีนรับมือได้ ยากล�ำบากยิ่ง”
นายโคซาดยืนยันว่า กระบวนการต่าง ๆ ที่ไต้ หวันใช้ ในการปกป้อง
กองก�ำลังและเพิ่มพูนความสามารถในการอยูร่ อดในสนามรบตลอด
ช่วงเวลาของความขัดแย้ งอันยาวนานคือเครื่ องยับยังที
้ ่แท้ จริ งที่ชว่ ย
ป้องกันการบุกรุกของจีน สิง่ เหล่านี ้ประกอบด้ วยระบบฐานปฏิบตั กิ าร
ใต้ ดินที่มีความซับซ้ อน ได้ แก่ ศูนย์บญ
ั ชาการทหารสามเหล่าทัพเฮง
ชานที่สร้ างขึ ้นเพื่อป้องกันภัยจากขีปนาวุธติดยานขับของจีน ศูนย์
ปฏิบตั กิ ารทางอากาศที่ชื่อ “โทดเมาน์เทน” ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อก�ำกับดูแล
เครื อข่ายป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธของไต้ หวัน ฐานปฏิบตั ิ
การ เอฟ-16 ที่เมืองเจียอี ้ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ภเู ขาทังหมด
้
และฐานปฏิบตั ิ
18
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การส�ำรองทางชายฝั่ งตะวันออกของไต้ หวันที่อยูใ่ นภูเขาเจียชาน หรื อที่
เรี ยกว่า “อ็อปติมอล เมาน์เทน”
ดร.พาอัลเห็นด้ วยกับนายโคซาดในเรื่ องความส�ำคัญของการอยู่
รอดในสนามรบ “นี่คือสิง่ ส�ำคัญสูงสุดและได้ มีการด�ำเนินการไปแล้ ว”
ดร. พาอัลกล่าว “พล.ร.อ.เฉิน หยงกัง รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวง
กลาโหมมีสว่ นร่วมในเรื่ องนี ้มาระยะหนึง่ แล้ ว ไต้ หวันด�ำเนินการอย่าง
จริ งจังยิ่งในความพยายามที่จะเรี ยนรู้เรื่ องการใช้ ทางหลวงเป็ นทางวิ่ง
เครื่ องบินในกรณีที่ทางวิ่งเครื่ องบินถูกระเบิดท�ำลาย และเรี ยนรู้เรื่ อง
การซ่อมแซมทางวิ่งเครื่ องบินเมื่อได้ รับความเสียหายเพื่อจะสามารถใช้
เครื่ องบินได้ ตอ่ ไป”
หากภูเขาที่เป็ นที่ตงของฐานปฏิ
ั้
บตั กิ าร เอฟ-16 ที่เมืองเจียอี ้ถูก
โจมตี “ฐานปฏิบตั กิ ารดังกล่าวน่าจะอยูร่ อดได้ และเมื่ออากาศยาน
บินออกมาก็จะเผชิญกับภัยคุกคามอื่น ๆ อาทิ ขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นสู่
อากาศ” ดร.พาอัลกล่าว “ไต้ หวันก�ำลังจัดหาระบบป้องกันภัยขีปนาวุธ
ซึง่ อาจไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับความท้ าทายจากจีน แต่แน่นอนว่า
จะมีศกั ยภาพเพียงพอที่ท�ำให้ จีนต้ องเพิ่มความพยายามมากขึ ้นในการ
คุกคามไต้ หวัน”
ดร.ชางมองว่าหากจีนโจมตีไต้ หวันด้ วยวิธีการทางทหาร ความเสีย
หายที่เกิดกับจีนจะไม่ได้ จ�ำกัดอยูแ่ ค่การสูญเสียในการสู้รบเท่านัน้ แต่
ยังรวมไปถึงการสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้ าในระดับโลก “ความขัด
แย้ งใด ๆ ก็ตาม หรื อแม้ กระทัง่ ความตึงเครี ยดที่เกิดขึ ้นระหว่างช่องแคบ
้
ไต้ หวันอาจก่อผลกระทบต่อตลาดโลกทังทางกายภาพและทางด้
าน
จิตวิทยา” ดร.ชางกล่าว “เนื่องจากรัฐบาลไต้ หวันและรัฐบาลจีนต่างมี
บทบาทส�ำคัญในห่วงโซ่อปุ ทานสินค้ าต่าง ๆ ระหว่างประเทศ”
แนวโน้ มที่จีนจะสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้ าตามที่คาดการณ์
ไว้ นี ้ไม่เพียงแต่จะท�ำให้ จีนยังยังการใช้
้
วิธีการทางทหารเพื่อรวมชาติ
เท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้ จีนหันไปใช้ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ก�ำลัง
เติบโตกับไต้ หวันเป็ นรากฐานกลยุทธ์ใหม่ในการรวมชาติ
“เป้าหมายหลักของจีนคือการรวมชาติ และมีอยูห่ ลายวิธีที่จะจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายนี ้ได้ ” นายโคซาดระบุ “นับตังแต่
้ นายหม่า อิง
จิ่ว ประธานาธิบดีไต้ หวันและพรรคก๊ กมินตัง๋ ของเขาได้ รับเลือกตังเมื
้ ่อ
ปี พ.ศ. 2551 ความสัมพันธ์ระหว่างไต้ หวันและจีนส่วนใหญ่จะดีขึ ้น
ทังสองฝ่
้
ายพยายามเพิ่มระดับความสัมพันธ์ทงทางด้
ั้
านการเมืองและ
เศรษฐกิจ แต่ก็ยงั มีข้อจ�ำกัดในสิง่ ที่ประชาชนไต้ หวันโดยรวมยินดีที่จะ
ยอมรับ”
ผลกระทบทางการเมือง
แนวคิดที่ไม่ยอมรับการรวมชาติที่เพิ่มระดับขึ ้น รวมถึงความกังวลที่ก่อ
ตัวขึ ้นในเรื่ องผลกระทบของการรวมชาติที่ประชาชนรับทราบจากผล
สะท้ อนเชิงลบของชาวฮ่องกงหลังถูกรวมเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของจีน
อาจส่งผลให้ พรรคก้ าวหน้ าประชาธิปไตยซึง่ เป็ นพรรคฝ่ ายค้ านในขณะ
นี ้กลับมามีอ�ำนาจ การที่พรรคก้ าวหน้ าประชาธิปไตยสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรี ยกร้ องเอกราชให้ กบั ไต้ หวันโดยต้ องการ
ให้ ไต้ หวันเป็ นประเทศอธิปไตยที่เป็ นอิสระจากจีนอย่างแท้ จริ ง อาจก่อ
ให้ เกิดวิกฤติระหว่างไต้ หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ ดังที่เคยเกิดขึ ้นมาแล้ ว
เมื่อสิบปี ก่อนเมื่อไต้ หวันท�ำประชามติถงึ สองครัง้ เพื่อยืนยันความเป็ น
เอกราชจากจีน

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้ อยไต้ หวันเดินแถวในระหว่ าง
พิธีจบการศึกษาร่ วมระหว่ างโรงเรียนนายร้ อยกองทัพอากาศและ
กองทัพเรือทีเ่ มืองเกาสง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของไต้ หวัน เมือ่ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 รอยเตอร์

การประกาศเอกราชคือการกระท�ำหนึง่ ที่ ดร.ชางมองว่าน่าจะเป็ น
สาเหตุที่ท�ำให้ จีนใช้ วิธีการทางทหารในการแทรกแซงไต้ หวัน “การแก้
ปั ญหาด้ วยวิธีการทางทหารมีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อรัฐบาล
ไต้ หวันเรี ยกร้ องความเป็ นเอกราชทางการเมืองตามกฎหมายอย่าง
เป็ นทางการ” ดร.ชางกล่าว “การเปลี่ยนชื่อจากสาธารณรัฐจีนไปใช้
ชื่ออื่น เช่น สาธารณรัฐไต้ หวันจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งอย่างแน่นอน
ความพยายามในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการเป็ นเอกราชโดยพฤตินยั ก็
อาจน�ำมาซึง่ ความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้ าม การกล่าวหา
รัฐบาลไต้ หวันว่ามีมีพฤติกรรมถ่วงเวลาเพื่อให้ กระบวนการรวมชาติ
เกิดความล่าช้ าเพื่อเป็ นข้ ออ้ างที่จีนจะด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
กับไต้ หวัน ก็ไม่นา่ จะเป็ นจะเป็ นวิธีที่จีนเลือกใช้
นายโคซาดระบุวา่ การแทรกแซงทางทหารของจีนที่นา่ จะเป็ นไป
ได้ มากที่สดุ คือ การปิ ดกันเส้
้ นทางเดินเรื อของไต้ หวันเพื่อแยกไต้ หวัน
ออกจากส่วนอื่น ๆ ของโลก
การเสริ มสร้ างการป้องกัน
ค�ำถามต่อแนวโน้ มที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องว่าจีนอาจใช้ ก�ำลังหรื อการ
คุกคาม จะเป็ นปั จจัยที่กระตุ้นให้ ไต้ หวันเพิ่มขีดความสามารถในการ
ป้องกันภัยทางอากาศที่รวมถึงเครื่ องบินขับไล่ขนสู
ั ้ งอย่างเอฟ-35

ก�ำลังพลของกองทัพไต้ หวันเคลือ่ นก�ำลังขึน้ เฮลิคอปเตอร์ ชีนุก ซี
เอช-47เอสดี ในระหว่ างการฝึ กทางทหารทีฐ่ านปฏิบัตกิ ารกอง
ทัพบกในเมืองซินชู ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของไต้ หวัน เมือ่ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์

ของสหรัฐฯ ดังที่บางคนเรี ยกร้ องให้ ท�ำหรื อไม่นนั ้ ดร.พาอัลมองว่ามี
วิธีการต่าง ๆ ที่ค้ มุ ค่ากว่านี ้ในการเสริ มสร้ างการป้องกันของไต้ หวัน
“ในปี พ.ศ. 2535 ผมมีสว่ นร่วมอย่างมากในการขายเอฟ-16 ให้ กบั
ไต้ หวัน” ดร. พาอัลกล่าว “เพราะในเวลานัน้ สาธารณรัฐประชาชน
จีนมีศกั ยภาพที่สามารถหักล้ างขีดความสามารถของไต้ หวันในการ
ต้ านทานจีน”
ดร. พาอัลยืนยันว่า ตังแต่
้ นนมา
ั ้ เวลาและเงื่อนไขต่าง ๆ ก็เปลี่ยน
ไป “การสู้รบระหว่างเครื่ องบินขับไล่ของไต้ หวันหากไต้ หวันมีเครื่ อง
บินขับไล่ดงั กล่าว และขีดความสามารถในการยิงต่อสู้อากาศยานของ
จีนในขณะนี ้มีอตั ราการสูญเสียที่สงู มาก จนท�ำให้ เกิดข้ อสงสัยว่าการ
เพิ่มจ�ำนวนเครื่ องบินขับไล่จะเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการใช้ งบประมาณของ
ไต้ หวันหรื อไม่ หรื อจะดีกว่าถ้ าไต้ หวันมุง่ เน้ นการใช้ งบประมาณในการ
จัดหาเรื อลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็ วและเฮลิคอปเตอร์ ตลอดจนขีปนาวุธ
แพทริ ออตส�ำหรับต่อต้ านขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นสูอ่ ากาศ และขีดความ
สามารถอื่น ๆ ในการต่อต้ านขีปนาวุธ เพราะการจัดหาอากาศยาน
ล�ำหนึง่ มาใช้ งานต้ องใช้ งบประมาณ 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 5.38 พันล้ านบาท) หรื อตามราคาของวัตถุนนั ้ ๆ แต่การ
จัดหาขีปนาวุธจ�ำนวนหนึง่ มาใช้ ตอ่ ต้ านขีปนาวุธของจีนมีคา่ ใช้ จา่ ยที่
ถูกกว่ามาก” o
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การโจมตีระยะไกล
ในยุทธบริเวณอินโด
เอเชียแปซิฟิก
เครื่องบินทิง้ ระเบิดทางยุทธศาสตร์ โบอิง บี-52 สเตรต
โตฟอร์ เตรสส์ ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ บินแสดงใน
ระหว่ างการแสดงสิ นค้ าทางอากาศในงานสิ งคโปร์ แอร์ โชว์
รอยเตอร์
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ก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ การบังคับบัญชา การควบคุม การ
สื่ อสารและข่ าวกรอง ตลอดจนความเชื่อมั่นและการป้ องปราม
พ.ท.เซธ สแปนเนียร์ /กองทัพอากาศสหรัฐฯ

ขี

ดความสามารถในการปฏิบตั กิ ารระยะไกลของเครื่ องบิน
ทิ ้งระเบิดสหรัฐฯ เหมาะอย่างยิ่งกับความท้ าทายในพื ้นที่
กว้ างใหญ่ไพศาลที่มีลกั ษณะเฉพาะอย่างเช่นในภูมิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิก เครื่ องบินทิ ้งระเบิดมีขีดความสามารถ
ส�ำคัญที่ชว่ ยในการเตรี ยมความพร้ อมและแสดงให้ เห็นถึง
ความมุง่ มัน่ ของสหรัฐฯ ในการป้องปราม สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ชาติ
พันธมิตรและหุ้นส่วน และส่งเสริ มขีดความสามารถทางทหารของชาติ
เหล่านี ้
เครื่ องบินทิ ้งระเบิดช่วยเสริ มสร้ างความมัน่ คงและเสถียรภาพ
ในภูมิภาค และสร้ างความเชื่อมัน่ ว่าสหรัฐฯ จะสามารถปกป้องผล
ประโยชน์ด้านความมัน่ คงของชาติในภูมิภาคได้ โดยอาศัยขีดความ
้ การผนึกก�ำลังแบบ
สามารถทางทหารของสหรัฐฯ เต็มรูปแบบ นับตังแต่
พหุภาคีไปจนถึงการโจมตีด้วยอาวุธตามแบบแผนและการป้องปราม
ด้ วยอาวุธนิวเคลียร์

ความเป็ นมา

นับตังแต่
้ ที่มีการจัดตังการบิ
้
นทางทหาร ได้ มีการพัฒนาอากาศยาน
โจมตีระยะไกลเพื่อหาวิธีเอาชนะ “อุปสรรคในเรื่ องระยะทาง” ในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง อากาศยาน เช่น B-29 ที่มีความสามารถในการ
บรรทุกน� ้ำหนักมากและมีระยะปฏิบตั กิ าร 6,598 กิโลเมตร ได้ พิสจู น์
ให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่แน่นอนในการปฏิบตั กิ าร ฝูงบินทิ ้งระเบิด B-29
ของหน่วยบัญชาการเครื่ องบินทิ ้งระเบิดที่ 20 ท�ำให้ ผ้ บู ญ
ั ชาการฝ่ าย
พันธมิตรมีขีดความสามารถส�ำคัญในการรุกอย่างมีนยั ส�ำคัญ ขณะ
ที่ฝงู บินทิ ้งระเบิด B-29 ของหน่วยบัญชาการเครื่ องบินทิ ้งระเบิดที่ 21
จากมาเรี ยนา (ไซปั น ไทเนียนและกวม) สามารถโจมตีได้ ทกุ เป้าหมาย
ในยุทธบริ เวณ การทิ ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ บวกกับการทิ ้งทุน่ ระเบิด
ของ B-29 คือองค์ประกอบส�ำคัญยิ่งต่อการได้ ชยั ชนะของพันธมิตร
หลายสิบปี ต่อมาในช่วงสงครามเวียดนาม การโจมตีระยะไกลกลาย
เป็ นภารกิจใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน เมื่อฝูงบิน B-52 ได้ ออก
ปฏิบตั กิ ารถึง 26,615 เที่ยวบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ทิ ้งสรรพาวุธจ�ำนวนมาก โดยบินออกจากฐานประจ�ำการหลายแห่งรวม
ทังฐานที
้
่อยูไ่ กลอย่างกวม ปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าในด้ านระยะทาง การ
อ�ำพรางตัวและความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิการท�ำให้ เครื่ องบินทิ ้งระเบิด
ที่ประจ�ำการอยูใ่ นภาคพื ้นทวีปสหรัฐฯ สามารถท�ำการป้องปรามได้ ใน
ระดับโลก

การปฏิบตั กิ ารในปั จจุบนั

กองทัพอากาศสหรัฐฯ พร้ อมด้ วยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิก ยังคงขีดความสามารถในการโจมตีระดับโลกไว้ ในภูมิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิกนับตังแต่
้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เป็ นต้ นมา โดย

มีการจัดส่งกองก�ำลังไปผลัดเปลี่ยนประจ�ำการในพื ้นที่สว่ นหน้ าอย่าง
สม�่ำเสมอ ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการปรับดุลภาพทางทหารของสหรัฐฯ
ในภูมิภาคนี ้ กองก�ำลังหล่านี ้ได้ รับการจัดส่งตามค�ำสัง่ ของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และอยูภ่ ายใต้ การก�ำกับดูแลของผู้
บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
ภารกิจนี ้ที่เรี ยกว่า ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ อง
บินทิ ้งระเบิดจากฐานปฏิบตั กิ ารในภาคพื ้นทวีปสหรัฐฯ และกวม ซึง่
ประกอบไปด้ วยอากาศยาน B-1, B-2 และ B-52 ช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถของสหรัฐฯ ในการสู้รบและลดความเสี่ยงต่อกองก�ำลังในยุทธ
บริ เวณ อากาศยานในภารกิจนี ้เข้ าร่วมการฝึ กและการซ้ อมรบอย่าง
สม�่ำเสมอ พัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรและความ
ร่วมมือระหว่างกองทัพที่มีมายาวนาน และด�ำรงรักษาการเข้ าถึงพื ้นที่
ส่วนรวมของโลกส�ำหรับทุกฝ่ าย
เครื่ องบินทิ ้งระเบิดในภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องบินผ่านน่าน
ฟ้าระหว่างประเทศทัว่ ทังภู
้ มิภาคแปซิฟิกเป็ นกิจวัตร รวมถึงพื ้นที่ที่จีน
ประกาศว่าเป็ นเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศในปี พ.ศ.
2556 ซึง่ ไม่เป็ นที่ยอมรับ เที่ยวบินเหล่านี ้มีความสอดคล้ องกับนโยบาย
ขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศที่มีมานานแล้ วและเป็ น
แบบแผนอย่างเป็ นปกติวิสยั ของการปฏิบตั กิ ารทางอากาศทัว่ โลก
จากช่องแคบมะละกาไปจนถึงทะเลเบริ ง และจากขัวโลกเหนื
้
อไป
จนถึงขัวโลกใต้
้
เครื่ องบินทิ ้งระเบิดของสหรัฐฯ ท�ำให้ ผ้ บู ญ
ั ชาการกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกมีขีดความสามารถในการสู้รบ
ที่ไม่มีใครเทียบได้

การปฏิบตั กิ ารในอนาคตอันใกล้

ในวันนี ้และในอนาคตอันใกล้ การปฏิบตั กิ ารโจมตีระยะไกลจะยังคง
ขยายตัวและพัฒนา เนื่องจากกองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ พฒ
ั นาความ
สามารถในการสนับสนุนผู้บญ
ั ชาการพลรบประจ�ำภูมิภาคต่าง ๆ
ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบินทิ ้งระเบิดเป็ นองค์
ประกอบส�ำคัญในการพัฒนาทังการปฏิ
้
บตั กิ ารร่วมและการท�ำงานร่วม
กันระหว่างพันธมิตร ภารกิจนี ้ได้ ผนวกอาวุธยุทโธปกรณ์หลายอย่างเข้ า
ไว้ ด้วยกันในยุทธบริ เวณแปซิฟิก และท�ำให้ พนั ธมิตรและหุ้นส่วนของเรา
มีขีดความสามารถที่ส�ำคัญในการสู้รบกับผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นฝ่ าย
ตรงข้ าม แม้ กระทัง่ ในสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั กิ ารที่มีการช่วงชิงพื ้นที่
และมีการลดทอนขีดความสามารถของกองก�ำลัง
ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบินทิ ้งระเบิดเป็ นการ
ปฏิบตั กิ ารร่วมกันระหว่างเครื่ องบินขับไล่และอากาศยานสนับสนุน
ของสหรัฐฯ และพันธมิตร ซึง่ ประกอบด้ วยกองทัพอากาศออสเตรเลีย
กองก�ำลังป้องกันตนเองทางอากาศแห่งประเทศญี่ปนุ่ กองทัพอากาศ
สาธารณรัฐเกาหลี กองทัพอากาศนิวซีแลนด์ กองทัพอากาศมาเลเซีย
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เครื่องบินทิง้ ระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-6K ของกองทัพอากาศ
จีนบินเป็ นรู ปขบวนในระหว่ างการฝึ กเมือ่ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เพือ่ เตรียมพร้ อมส� ำหรับพิธีสวนสนามเนื่องในวัน
ครบรอบ 70 ปี ของการสิ้นสุ ดสงครามโลกครั้งทีส่ อง
รอยเตอร์

เจ้ าหน้ าทีข่ องฝูงบินเตรียมความพร้ อมด้ านการส่ งก�ำลัง
บ�ำรุงที่ 5 ล�ำเลียงสิ่ งของเข้ าไปในอากาศยานทีฐ่ านทัพ
อากาศไมน็อต รัฐนอร์ ทดาโคตา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
จ.ท.บริ ตทานี วาย. ออลด์/กองทัพอากาศสหรัฐฯ

ขีปนาวุธติดยานขับปล่ อยจากอากาศ เอจีเอ็ม-86บี ถูกปล่ อยออกจาก
อากาศยานสเตรตโตฟอร์ เตรสส์ บี-52เอช เหนือพืน้ ทีฝ่ ึ กและทดสอบ
ในรัฐยูทาห์ ในระหว่ างเทีย่ วบินปฏิบัตกิ ารตามโครงการประเมิน
ระบบอาวุธนิวเคลียร์ เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

จ.ส.ต.รอยแดน คาร์ ลสัน/กองทัพอากาศสหรัฐฯ
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กองทัพอากาศฟิ ลปิ ปิ นส์และอื่น ๆ
เพื่อเน้ นให้ เห็นถึงตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงในเรื่ องความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อ
เนื่องของเครื่ องบินทิ ้งระเบิดได้ มีสว่ นร่วมในการฝึ กพิช แบล็ก และการ
ฝึ กตาลิสมัน เซเบอร์ ในออสเตรเลีย การฝึ กคีน โซร์ ด ใกล้ กบั ญี่ปนุ่
นิทรรศการก�ำลังทางเรื อและอวกาศนานาชาติลงั กาวีในมาเลเซีย การ
ฝึ กบาลิกาตันในฟิ ลปิ ปิ นส์ ตลอดจนการฝึ กวาเลียนต์ ชีลด์ และการ
ฝึ กโคป นอร์ ท ใกล้ กบั กวม และการฝึ กริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก หรื อริ ม
แพค ใกล้ กบั รัฐฮาวาย พันธมิตรและหุ้นส่วนของอเมริ กาได้ ตระหนัก
อย่างเต็มเปี่ ยมถึงความส�ำคัญของการผนึกก�ำลังกันอย่างครบถ้ วน
ของเครื่ องบินทิ ้งระเบิดในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
น.อ. เคียร์ ริลยี ์ เดียริง นายทหารติดต่อจากกองทัพอากาศ
ออสเตรเลียประจ�ำกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกได้ กล่าวไว้ วา่
“ภารกิจของเครื่องบินทิ ้งระเบิดทีเ่ ดินทางไปยังออสเตรเลียเมือ่ เร็ว ๆ
นี ้ เป็ นกิจกรรมการฝึ กและการซ้ อมรบแบบผสมซึง่ เป็ นโครงการต่อ
เนื่องที่มีมายาวนานและเป็ นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างออสเตรเลีย
และสหรัฐอเมริ กา กิจกรรมเหล่านี ้ท�ำให้ คฝู่ ึ กสามารถเข้ าถึงพื ้นที่ทาง
ตอนเหนือที่มีบริ เวณกว้ างใหญ่ไพศาล และเป็ นโอกาสที่ดีส�ำหรับการ
ฝึ กร่วมกันในภารกิจการควบคุมทางอากาศแบบผสม และภารกิจการ
โจมตีทางบกและทางทะเลผ่านการเข้ าร่วมการฝึ กต่าง ๆ รวมถึงการ
ฝึ กตาลิสมัน เซเบอร์ กิจกรรมเหล่านี ้ช่วยประสานการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างกองก�ำลังของเราให้ มีความมัน่ คงแข็งแกร่ง” การมีโอกาสได้
ฝึ กร่วมกันระหว่างพันธมิตรและหุ้นส่วนจะช่วยพัฒนาทักษะของกอง
ก�ำลังปฏิบตั กิ ารร่วมและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการสู้รบ
บ่อยครัง้ ที่การแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบินทิ ้งระเบิดที่เป็ น
ภารกิจร่วม/ภารกิจระดับพหุภาคี ได้ ชว่ ยพัฒนากลยุทธ์ใหม่ส�ำหรับ
การสู้รบทางอากาศและทางทะเล/การเข้ าถึงและการด�ำเนินกลยุทธ์
ร่วมกันในพื ้นที่สว่ นรวมของโลก ซึง่ เป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อความพยายาม
ของกองก�ำลังผสมนานาชาติที่จะสกัดกันขี
้ ดความสามารถในการ
ต่อต้ านการเข้ าถึงพื ้นที่ และการปฏิเสธการใช้ พื ้นที่ของผู้ที่มีแนวโน้ ม
ว่าจะเป็ นฝ่ ายตรงข้ าม ในภารกิจต่าง ๆ ตังแต่
้ เที่ยวบินปฏิบตั กิ าร
เดียวไปจนถึงการฝึ กของกองก�ำลังขนาดใหญ่ เครื่ องบินทิ ้งระเบิดใน
ภารกิจนี ้บรรลุผลส�ำเร็จในการผนึกก�ำลังกันอย่างครบถ้ วนกับกองทัพ
เรื อของสหรัฐฯ และของชาติพนั ธมิตรเพื่อสร้ างกลยุทธ์ใหม่ส�ำหรับ
การปฏิบตั กิ ารทางอากาศในการสงครามผิวน� ้ำ
ความกว้ างใหญ่ไพศาลของภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกและ
ทรัพยากรหลากหลายประเภทที่มีอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากในภูมิภาค ส่ง
ผลให้ มี “ห้ องปฏิบตั กิ ารพัฒนากลยุทธ์” ส�ำหรับกองก�ำลังพันธมิตร
และกองก�ำลังผสมนานาชาติ ระยะทางที่หา่ งไกลกันมากประกอบ
กับภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบินทิ ้งระเบิดจะช่วย
ปรับปรุงองค์ประกอบในการบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสาร
และข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง (ซี4ไอ) เพื่อให้ ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
ท�ำการควบคุมได้ อย่างราบรื่ นผ่านระบบสื่อสารทัว่ โลกที่มนั่ ใจได้ ใน
นามของผู้บญ
ั ชาการพลรบประจ�ำภูมิภาค
ท้ ายสุดนี ้ ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบินทิ ้ง
ระเบิดท�ำให้ หน่วยเครื่ องบินทิ ้งระเบิดคุ้นเคยกับการเข้ าออกฐาน
ปฏิบตั กิ ารในต่างประเทศและการปฏิบตั กิ ารทัว่ ยุทธบริ เวณใน

แปซิฟิก ภารกิจนี ้ส่งเสริ มการปรับดุลภาพทางทหารในภูมิภาคอินโด
เอเชียแปซิฟิก ขยายการปฏิสมั พันธ์ระหว่างพันธมิตร และสร้ างความ
ร่วมมือใหม่ทวั่ ประชาคมนานาชาติ รวมถึงการเข้ าสูส่ ถานที่และฐาน
ปฏิบตั กิ ารใหม่ ๆ ทัว่ ภูมิภาค

การปฏิบตั กิ ารในระยะยาว

ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบินทิ ้งระเบิด จะยัง
คงอยูต่ อ่ ไปอย่างมัน่ คงในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกในอนาคต
อันใกล้ เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่ส�ำคัญและยังมีปัจจัยที่บนั่ ทอน
เสถียรภาพ นอกเหนือจากขีดความสามารถในการโจมตีด้วยอาวุธ
ตามแบบแผนและอาวุธนิวเคลียร์ อนั น่าเกรงขามที่ค้ นุ เคยดีแล้ ว
ภารกิจนี ้ยังมีทรัพยากรที่มีขีดความสามารถมากขึ ้นทางด้ านข่าวกรอง
การตรวจการณ์และการลาดตระเวน (ไอเอสอาร์ ) เช่นเดียวกับองค์
ประกอบซี4ไอ และสามารถปฏิบตั ชิ ดุ ภารกิจในรูปแบบใหม่ เช่น การ
ค้ นหาและกู้ภยั ซึง่ ความทรหด ระบบตรวจจับสัญญาณ การสื่อสาร
ในระยะพ้ นสายตา และบรรดาสมาชิกลูกเรื อที่ผา่ นการฝึ กมาเป็ น
อย่างดีจะสามารถใช้ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในการช่วยชีวิตคนได้
ระบบตรวจจับสัญญาณในอนาคต อาทิ ระบบเรดาร์ ตรวจจับ
สัญญาณด้ วยอิเล็กทรอนิกส์แบบภาคส่งหรื อภาครับ ระบบตรวจจับ
และชี ้เป้าขันสู
้ งชนิดอิเล็กโตร-ออปติคอล/อินฟาเรด และระบบเชื่อม
โยงข้ อมูลจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของเครื่ องบินทิ ้งระเบิด
ได้ อย่างมหาศาลเพื่อผนึกก�ำลังกับพันธมิตรและหุ้นส่วนนานาชาติ
อาวุธใหม่ ๆ เช่น ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำพิสยั ไกล ขีปนาวุธพิสยั
ไกลจากอากาศสูพ่ ื ้นดินแบบเพิ่มระยะบิน และทุน่ ระเบิดโจมตีเร็ว
แบบเพิ่มระยะท�ำให้ หน่วยบัญชาการก�ำลังรบทางบกยังคงมีทางเลือก
ที่หลากหลาย การเข้ าสูฐ่ านปฏิบตั กิ ารในภูมิภาคของอากาศยานใน
ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบินทิ ้งระเบิดจะเพิ่มขึ ้น
และมีแนวโน้ มว่าจะเป็ นเช่นนี ้ต่อไปเรื่ อย ๆ ในอนาคตเพื่อสร้ างความ
ยืดหยุน่ และขีดความสามารถอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจาก
เครื่ องบินทิ ้งระเบิดยังคงท�ำงานร่วมกับหุ้นส่วนและพันธมิตร
สุดท้ ายนี ้ เครื่ องบินทิ ้งระเบิดโจมตีระยะไกลซึง่ เป็ นเครื่ องบิน
ทิ ้งระเบิดรุ่นต่อไปของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จะเป็ นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในระบบโจมตีระยะไกลที่อีกไม่นานจะถูกรวมเข้ าไว้ ในแผนการ
ป้องกันของภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก อากาศยานดังกล่าวจะมีขีด
ความสามารถทางด้ านข่าวกรอง การตรวจการณ์และการลาดตระเวน
(ไอเอสอาร์ ) อันทนทานในระยะยาว และโจมตีทงเป
ั ้ ้ าหมายคงที่และ
เคลื่อนที่ในน่านฟ้าทุกแห่งของโลก และประกอบไปด้ วยทรัพยากร
ไอเอสอาร์ การโจมตีอิเล็กทรอนิกส์ และองค์ประกอบในการบังคับ
บัญชา การควบคุม การสื่อสารและข่าวกรอง (ซี4ไอ)
ในที่สดุ ความท้ าทายด้ านความมัน่ คงอันซับซ้ อนภายในภูมิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิกจะลดลงบางส่วนด้ วยการเสริ มสร้ างการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างพันธมิตรและหุ้นส่วนให้ มีความแข็งแกร่งพร้ อมกับ
สกัดกันภั
้ ยคุกคามต่อเสถียรภาพและความมัน่ คง แม้ จะมีขีดความ
สามารถอันยิ่งใหญ่ แต่ภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ อง
บินทิ ้งระเบิดก็เป็ นทางเลือกย่อย ๆ ทางหนึง่ ที่พนั ธมิตรและหุ้นส่วน
สามารถน�ำขีดความสามารถทางการบินระยะไกลไปใช้ ได้ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางด้ านการรักษาความมัน่ คง o
APD FORUM
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การแสดง
แสนยานภุ าพ
เรือบรรทุกเครื่องบินเป็ นสัญลักษณ์ของความทรงพลัง
ทางทหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องความสามารถในการ
จัดส่ งก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศระยะไกลนอกเขตพรมแดน
ประเทศ นอกจากนี้ เรือบรรทุกเครื่องบินยังมีราคาสูงมาก
และมีการสร้ างตลอดจนการใช้ งานทีซ่ ับซ้ อน

เรือบรรทุกเครื่องบินคืออะไร
ค�ำว่า"เรื อบรรทุกเครื่ องบิน"นันไม่
้ ได้ มีแค่ความหมายเดียว โดยทัว่ ไปค�ำ
ค�ำนี ้จะหมายถึงเรื อที่สร้ างขึ ้นเพื่อจัดส่งอากาศยานปี กตรึง รวมทังเครื
้ ่ อง
บินไอพ่นที่บนิ ขึ ้นลงแนวดิ่ง

สหรัฐอเมริกามี"เรือบรรทุกเครื่องบินหนัก"ขนาดใหญ่ 10 ล�ำที่
มีระวางขับน� ้ำมากกว่า 64,000 เมตริกตัน และเรือโจมตีสะเทินน� ้ำ
สะเทินบกขนาดเล็กกว่าอีกเก้ าล�ำซึง่ ใช้ บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เป็ นหลัก

ประเทศส่วนใหญ่ปฏิบตั กิ ารด้ วยเรื อบรรทุกเครื่ องบินเบา (ระวาง
ประมาณ 30,000 ตัน) หรื อกลาง (ระวางประมาณ 40,000 ตัน) เรื อ
บรรทุกเครื่ องบินของเกาหลีใต้ และของไทยมีขนาดเล็กพอที่จะเรี ยกว่า
“เรื อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ” และใช้ งานส�ำหรับบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เป็ น
หลัก ญี่ปนปฏิ
ุ่ บตั ิการด้ วยเรื อพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ดของแต่ ละประเทศ

ภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิกก�ำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขัน
ทางด้านเรือบรรทุกเครื่องบิน โดยชาติมหาอ�ำนาจส่ วน
ใหญ่ได้ขยายขนาดกองเรือบรรทุกเครื่องบินของตนขึน้
เป็ นสองเท่าหรือสามเท่า

สหรัฐอเมริกา: 333 เมตร 103,000 ตัน

จีน: 304 เมตร 54,000 ตัน

อินเดีย: 300 เมตร 45,000 ตัน

การพัฒนาของแต่ ละประเทศ

APD FORUM

ญีป่ ุ่ น: 243 เมตร 24,000 ตัน
ออสเตรเลีย: 230 เมตร 27,500 ตัน
เกาหลีใต้ : 218 เมตร 18,000 ตัน

333

304

283

230

168

ไทย 218 เมตร 17,000 ตัน

เมตร

0
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รัสเซีย: 270 เมตร 43,000 ตัน

0

จีนมีเรื อบรรทุกเครื่ องบินประจ�ำการหนึง่ ล�ำที่ตอ่ ขึ ้นโดยโซเวียต ที่จีน
ซื ้อมาในปี พ.ศ. 2541 และน�ำมาปรับปรุงใหม่ มีรายงานว่ากองทัพเรื อจีน
ก�ำลังต่อเรื อบรรทุกเครื่ องบินล�ำที่สอง และต้ องการจะมีกองเรื อบรรทุก
เครื่ องบินที่ประกอบไปด้ วยเรื อสามหรื อสี่ล�ำภายในปี พ.ศ. 2563
ญี่ปุ่นขยายขนาดของกองเรื อพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ของตนเมื่อ
เร็ ว ๆ นี ้
อินเดียมีเรื อบรรทุกเครื่ องบินประจ�ำการสองล�ำที่ซื ้อมาจากสหราช
อาณาจักรในปี พ.ศ. 2529 และจากรัสเซียในปี พ.ศ. 2556 แล้ วน�ำมา
ปรับปรุงใหม่ อินเดียก�ำลังต่อเรื อบรรทุกเครื่ องบินของตนเองในประเทศ
เป็ นล�ำแรก และมีแผนที่จะต่อล�ำที่สองในอนาคต
ออสเตรเลียตัดสินใจต่อเรื อบรรทุกเครื่ องบินชันแคนเบอร์
้
ราสอง
ล�ำ ซึง่ เป็ นเรื อที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ กองทัพเรื อออสเตรเลีย
เรื อบรรทุกเครื่ องบินล�ำแรกถูกน�ำมาประจ�ำการในปี พ.ศ. 2557 และล�ำที่
สองอาจจะตามมาในปี พ.ศ. 2559
เกาหลีใต้ มีเรื อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ประจ�ำการหนึง่ ล�ำ และมีแผนจะ
ต่อเรื ออีกสองล�ำแม้ วา่ กระบวนการต่อเรื อจะเกิดความล่าช้ า

39

จ�ำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินของแต่ ละประเทศ *
ประเทศ

ประจ�ำการ

อยู่ระหว่ าง
การสร้ าง

วางแผนว่ าจะ
มีเพิม่

สหรัฐอเมริกา

19

3

11

ญีป่ ุ่ น

4

0

0

อินเดีย

2

1

1

จีน

1

1

2

ออสเตรเลีย

1

1

0

ไทย

1

0

0

เกาหลีใต้

1

0

2

รัสเซีย

1

0

1

จ�ำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินที่
ประจ�ำการอยู่ทวั่ โลก

สหรัฐอเมริ กาและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกมีเรื อบรรทุกเครื่ องบินประจ�ำการอยูเ่ ป็ นจ�ำนวน
มาก นอกจากเรื อเหล่านี ้ ยังมีเรื อบรรทุกเครื่ องบินอื่น ๆ อีก
10 ล�ำที่ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั กิ าร
ฝรั่งเศสมีเรื อบรรทุกเครื่ องบินสี่ล�ำ อิตาลีมีสองล�ำ
บราซิล รัสเซีย สเปนและสหราชอาณาจักรมีประเทศ
ละหนึง่ ล�ำ
* รวมถึงเรื อบรรทุกเครื่ องบินหนัก เรื อบรรทุกเครื่ องบินประจ�ำกองเรื อ เรื อบรรทุกเครื่ อง
บินเบา เรื อบรรทุกอากาศยานคุ้มกัน เรื อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ และเรื อพิฆาตบรรทุก
เฮลิคอปเตอร์ ไม่รวมเรื อที่ก�ำลังประจ�ำการ เรื อที่อยูร่ ะหว่างการต่อ หรื อเรื อที่อยูใ่ น
แผนการต่อเรื อทังหมด
้
เนื่องจากยังมีเรื อเก่าที่อยูร่ ะหว่างปลดระวาง

จ�ำนวนเครื่องบินรบ
สหรัฐอเมริกา

จีน

2,797

รัสเซีย

1,311
เกาหลีใต้

สิ งคโปร์

1,305

ญีป่ ุ่ น

399

อินโดนีเซีย

52

45

217

พม่ า

79

บังกลาเทศ

516*

เวียดนาม

288
ออสเตรเลีย

95

เกาหลีเหนือ

761

ไต้ หวัน

289
ไทย

119

อินเดีย

มาเลเซีย

77

ศรีลงั กา

22

55

ฟิ ลิปปิ นส์

8

* บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เครื่ องบินรบของเกาหลีเหนือหลายล�ำไม่อยูใ่ นสภาพสมควรเดินอากาศ
ข้ อมูลจาก: ส�ำนักข่าวกรองกลาง, เดอะเวิลด์แฟกต์บ๊ กุ , สถาบันยุทธศาสตร์ ศกึ ษาระหว่างประเทศ, แหล่งความรู้สาธารณะ และรายงานของสื่อ
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ความปลอดภั
ย
ในการสกัดกัน
ทางอากาศ

้

การบังคับใช้บรรทัดฐานระหว่างประเทศ
เป็ นสิ่ งส�ำคัญในการรักษาความ
ปลอดภัยและความมัน่ คง

ก

พล.ท.รั สเซลล์ เจ. แฮนดี/กองทัพอากาศสหรัฐฯ

กองทัพอากาศสหรั ฐฯ จะฉลองวันครบ
รอบการสถาปนากองทัพปี ที่ 70 ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 นับตัง้ แต่ ท่ มี ีการก่ อ
ตัง้ กองทัพอากาศเป็ นต้ นมา ก�ำลังอ�ำนาจ
ทางอากาศได้ พฒ
ั นาจนกลายเป็ นขีดความ
สามารถทางด้ านการป้องกันและการทูต
ที่สร้ างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น
กองทัพอากาศสหรั ฐฯ ได้ แสดงให้ เห็นถึงอ�ำนาจ
ก�ำลังรบทางอากาศ การให้ ความช่ วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการส่ งเสริมความสัมพันธ์ ทางการ
ทูตในทุก ๆ ส่ วนของโลก กองทัพอากาศสหรั ฐฯ
ได้ สร้ างประวัตศิ าสตร์ แห่ งความส�ำเร็จที่ยากจะมี
ใครเทียบได้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการปฏิบตั กิ ารและ
ความก้ าวหน้ าต่ าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่
เต็มเปี่ ยมไปด้ วยเรื่ องราวอันมีคุณค่ า
ในช่ วงไม่ ก่ ีปีที่ผ่านมา กิจกรรมทางอากาศ
ของกองทัพมีววิ ัฒนาการอย่ างต่ อเนื่องในบริเวณ
ใกล้ เคียงกับพรมแดนประเทศอธิปไตยในภูมภิ าค
อาร์ กติกและอินโดเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตอกย�ำ้
ถึงข้ อกังวลในเรื่ องความปลอดภัยโดยเฉพาะ
ได้ แก่ ความจ�ำเป็ นที่ทกุ ประเทศต้ องปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากลในเรื่ อง
การสกัดกัน้ ทางอากาศเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย
และความมั่นคงส�ำหรั บบุคลากรและทรั พยากร
และรั กษาสิทธิของแต่ ละประเทศในเรื่ องการ
ปฏิบตั ใิ นน่ านฟ้าสากลไปพร้ อม ๆ กัน ประเทศ
ต่ าง ๆ รั กษาและเคารพสิทธิในการป้องกัน
น่ านฟ้าของตนเอง ซึ่งแน่ นอนว่ าจะรวมถึงการ
ตรวจการณ์ และการลาดตระเวนน่ านฟ้าที่เชื่อมต่ อ
กับพรมแดนของประเทศต่ าง ๆ
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พืน้ ทีฝ่ ึ กอันกว้ างใหญ่ ในรัฐอลาสก้ า
ท�ำให้ นักบินสามารถศึกษาความเร็ว
และระดับความสู งของอากาศยาน
เอฟ-22 ได้ อย่ างเต็มที่ จอห์น ดิบส์
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ผู้นำ� ส่วนใหญ่เห็นพ้ องกันว่า ความล้ มเหลวในการจัดตังและการ
้
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกระบวนการทัว่ ไป เป็ นการเพิม่ โอกาสทีจ่ ะ
เกิดอุบตั เิ หตุทางอากาศยานเพราะความเข้ าใจผิดหรือการวินจิ ฉัยทีค่ ลาด
เคลือ่ นและแนวโน้ มทีจ่ ะเกิดความขัดแย้ ง ในสภาพการณ์นี ้ สิง่ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์คอื การหารือเกีย่ วกับบรรทัดฐานสากลว่าด้ วยเรื่องการสกัดกัน้
ทางอากาศและการน�ำไปปฏิบตั โิ ดยกองทัพอากาศต่าง ๆ ในยุคใหม่

ั ญาชิคาโก”) รวมทังภาคผนวกต่
้
าง ๆ และภาคผนวก 2
เรียกกันว่า “อนุสญ
(กฎทางอากาศ) ของอนุสญ
ั ญานี ้ และเอกสารสารอืน่ ๆ ขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศจะมีคำ� แนะน�ำต่าง ๆ ส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
ทางการบิน ซึง่ กองทัพอากาศยุคใหม่กไ็ ด้ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเหล่านี ้
เมื่อน�ำค�ำแนะน�ำไปใช้ ร่วมกับข้ อก�ำหนดของภารกิจ อากาศยาน
ทางทหารที่เผชิญหน้ ากันกลางอากาศควรจะปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับค�ำ
แนะน�ำขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ในบรรดามาตรฐาน
บรรทัดฐานสากล
ต่าง ๆ เหล่านี ้ มาตรา 3.8 ของภาคผนวก 2 (กฎของอากาศ) องค์การ
กฎหมายระหว่างประเทศที่บรรลุข้อตกลงโดยทัว่ ไปตามอนุสญ
ั ญาระบุ การบินพลเรื อนระหว่างประเทศได้ ระบุและก�ำหนดขอบเขตมาตรฐาน
ว่า น่านฟ้าสากลคือน่านฟ้าใด ๆ ที่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ อ�ำนาจอธิปไตยของ การปฏิบตั แิ ละขันตอนที
้
่มงุ่ หวังให้ ปฏิบตั ติ ามเพื่อความปลอดภัยในการ
ประเทศใดประเทศหนึง่ อันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทังน่
้ านฟ้า
แม้ มาตรฐานขององค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
สกัดกันทางอากาศ
้
ทังหมดที
้
่หนั ออกสูท่ ะเลของน่านฟ้าของประเทศติดชายทะเล และน่าน ประเทศจะมีไว้ ส�ำหรับการสกัดกันอากาศยานทางพลเรื
้
อน แต่หลักการ
ฟ้าเหนือเขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและทะเลหลวง การปฏิบตั ิ
พื ้นฐานทังหมดก็
้
สอดคล้ องกับบริ บททางทหารและเป็ นที่ยอมรับใน
ของอากาศยานในน่านฟ้าสากลจะต้ องค�ำนึงถึงสิทธิ เสรี ภาพตลอด
้
ระดับสากล หลายประเทศยังได้ ก�ำหนดมาตรฐานในการสกัดกันทาง
จนการใช้ ทะเลและน่านฟ้าอย่างถูกกฎหมายโดยอากาศยานของทุก
อากาศของตนเอง ตัวอย่างเช่น องค์การบริ หารการบินสหรัฐอเมริ กาได้
ประเทศ
ก�ำหนดขันตอนส�
้
ำหรับการสกัดกันทางอากาศเพื
้
่อให้ อากาศยานและ
้
ความปลอดภัย การน�ำขัน้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทังหมดมี
ตอนเหล่านี ้ไปประยุกต์ใช้ ในระดับสากลเป็ นวิธีเดียวที่
จะด�ำรงความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
ทัว่ โลก
เราน�ำขันตอนเหล่
้
านี ้ไปใช้ ในการสกัดกันทาง
้
อากาศที่ประกอบไปด้ วยการปฏิบตั สิ ามห้ วง ได้ แก่ ห้ วง
การเคลื่อนที่เข้ าหาเป้าหมาย ห้ วงการพิสจู น์ฝ่ายและ
ห้ วงหลังการสกัดกัน้
ขันตอนขององค์
้
การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศและองค์การบริ หารการบินสหรัฐอเมริ การะบุ
ว่า ความรับผิดชอบเรื่ องความปลอดภัยเป็ นหน้ าที่ของ
้ ผ้ เู ดียวเท่านัน้ ไม่วา่ จะ
อากาศยานที่ท�ำการสกัดกันแต่
เป็ นการปฏิบตั ใิ นช่วงใดก็ตาม นักบินของอากาศยาน
ที่เข้ าเผชิญหน้ าก่อนจะต้ องรับผิดชอบในเรื่ องการผละ
นายโอลูมูยวิ า เบนาร์ ด ประธานคณะมนตรีองค์ การการบินพลเรือนระหว่ างประเทศแห่ ง
องค์ การสหประชาชาติ กล่ าวในระหว่ างการประชุ มว่ าด้ วยเรื่องความปลอดภัยในระดับโลก
ออกจากกันอย่างปลอดภัยเมื่อปฏิบตั กิ ารภายใต้ หลัก
ทีแ่ คนาดา เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 องค์ การการบินพลเรือนระหว่ างประเทศเป็ นผู้
“การค�ำนึงถึงกันและกัน” การค�ำนึงถึงกันและกันจะ
ก�ำหนดมาตรฐานด้ านการเดินอากาศระหว่ างประเทศ รอยเตอร์
ท�ำให้ เกิดแนวปฏิบตั ริ ่วมกันที่จะช่วยจ�ำกัดพฤติกรรม
ของตนเอง และน�ำมาซึง่ ความใส่ใจและความเคารพใน
นอกจากข้ อก�ำหนดให้ ด�ำเนินปฏิบตั กิ ารด้ วย “ความค�ำนึง” ก็ไม่มี
การปรากฏตัวของอากาศยานอื่น ๆ
การออกกฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ ว่าด้ วยเรื่ องการเผชิญหน้ ากัน
ทางอากาศของอากาศยาน แต่ก็มีบรรทัดฐานสากลและมาตรฐานการ การสกัดกันที
้ ่ปลอดภัย
บินที่ปกป้องสิทธิของนานาชาติในการใช้ นา่ นฟ้าสากล ตลอดจนการ
หลักการนี ้เป็ นเรื่ องพื ้นฐานและเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในการปฏิบตั กิ ารที่
รักษาความปลอดภัยและความมัน่ คงของผู้ใดที่ก็ตามที่ใช้ และเดินทาง ปลอดภัยของอากาศยานที่ใช้ นา่ นฟ้าร่วมกัน ในห้ วงการเคลื่อนที่
ผ่านน่านฟ้าเหล่านี ้
เข้ าหาเป้าหมาย โดยทัว่ ไปนักบินจะคาดหวังให้ อากาศยานที่เข้ าสกัด
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นหน่วยงานเฉพาะ
กันบิ
้ นเข้ ามาเทียบทางด้ านซ้ ายของอากาศยานที่ถกู สกัดกัน้ โดยวาง
ขององค์การสหประชาชาติได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2490 เพือ่ การนี ้ ต�ำแหน่งให้ อยูใ่ นระดับสูงกว่าและล� ้ำหน้ ากว่าอากาศยานที่ถกู สกัด
โดยเฉพาะ องค์การนี ้มีสมาชิก 190 ประเทศจากทังหมด
้
193 ประเทศ
กันเล็
้ กน้ อยพร้ อมกับรักษาระยะที่มองเห็นกันได้ ชดั เจน ในห้ วงนี ้ สิง่
ทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (รวมทังรั้ สเซียและจีน) ได้ จดั
ส�ำคัญคืออากาศยานที่เข้ าสกัดกันจะต้
้ องควบคุมระยะประชิดและ
ระเบียบเกีย่ วกับการเดินอากาศระหว่างประเทศและก�ำหนดหลักปฏิบตั ิ
แสดงพฤติกรรมที่คาดเดาได้ เมื่อก�ำหนดความเร็วและต�ำแหน่งได้ อย่าง
มาตรฐานทีค่ วรปฏิบตั ติ าม เพือ่ การปฏิบตั กิ ารทีป่ ลอดภัยในน่านฟ้าดัง
ปลอดภัยแล้ ว อากาศยานที่เข้ าสกัดกันควรด�
้
ำเนินขันตอนในห้
้
วงการ
กล่าว อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (หรือทีม่ กั จะ
พิสจู น์ฝ่ายหากจ�ำเป็ น
28
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ผู้แทนจาก 18 ประเทศและเจ้ าหน้ าทีจ่ ากองค์ การการบินพลเรือนระหว่ างประเทศร่ วมหารือ
เกีย่ วกับวิธีการส่ งเสริมความปลอดภัยของการบินทัว่ โลก เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ในห้ วงนี ้ อากาศยานที่เข้ าสกัดกันควรเคลื
้
่อนตัวออกจากต�ำแหน่ง
คงที่ทางด้ านซ้ าย (เพื่อสังเกตการณ์) และด�ำเนินการตามขันตอนที
้
่จะ
กระท�ำเมื่อต้ องการพิสจู น์ฝ่ายเท่านัน้ อากาศยานที่เข้ าสกัดกันควรเข้
้
า
้ กษณะที่คงที่และคาดเดาพฤติกรรม
ประชิดอากาศยานที่ถกู สกัดกันในลั
ได้ และหลีกเลี่ยงอัตราประชิดที่มากเกินควรที่อาจท�ำให้ อากาศยานที่
ถูกสกัดกันตกใจได้
้
้ ควรเข้ าใกล้ อากาศยานที่ถกู สกัดกัน้
อากาศยานที่เข้ าสกัดกันไม่
มากเกินความจ�ำเป็ นในห้ วงนี ้ เมื่อสามารถพิสจู น์ฝ่ายได้ ชดั เจนแล้ ว
อากาศยานที่เข้ าสกัดกันควรปฏิ
้
บตั ขิ นตอนในห้
ั้
วงหลังการสกัดกัน้
ในห้ วงนี ้ อากาศยานที่เข้ าสกัดกันควรเคลื
้
่อนตัวออกห่างใน
ลักษณะที่ควบคุมได้ รักษาต�ำแหน่งให้ คงที่และมีพฤติกรรมที่คาดเดา
ได้ อากาศยานที่ถกู สกัดกันควรเพิ
้
่มความระมัดระวังตลอดกระบวนการ
สกัดกันและพิ
้
จารณาว่าเป็ นห้ วงที่ส�ำคัญยิ่งของการบิน
การสกัดกันทางอากาศจะเกิ
้
ดอันตรายหากผู้ที่เกี่ยวข้ องไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานและใช้ ทา่ บินที่ไม่ได้ รับอนุญาตที่อาจส่งผลให้ เกิด
หายนะอันร้ ายแรง นักบินจะต้ องมีต้องมีมาตรฐานสูงในการปฏิบตั ิ
ภารกิจนี ้ นอกจากนี ้ ผู้บงั คับบัญชายังต้ องรับผิดชอบในเรื่ องการส่ง
เสริ มมาตรฐานเหล่านี ้ ก่อนที่นกั บินของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จะได้ รับ
อนุญาตให้ น�ำเครื่ องบินออกไปสกัดกัน้ นักบินจะต้ องถูกประเมินความ
สามารถในการปฏิบตั ติ ามขันตอนต่
้
าง ๆ ดังที่ระบุไว้ ข้างต้ น หากไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ตามมาตรฐานเหล่านี ้ไม่วา่ จะในระดับใด นักบินอาจ
ต้ องกลับไปฝึ กใหม่หรื อสูญเสียสถานะการบิน

้ นเกิ
้ ดจากสาเหตุหลายประการ ค�ำว่า “การสกัดกัน”
้
การสกัดกันนั
ไม่จ�ำเป็ นต้ องหมายความว่านักบินของอากาศยานที่เข้ าสกัดกันจะต้ อง
ควบคุมหรื อกดดันให้ อากาศยานที่ถกู สกัดกันหั
้ นหัวกลับไป การสกัด
กันส่
้ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการฝึ กหรื อการพิสจู น์ฝ่ายให้ แน่ชดั ด้ วย
สายตา
เมื่อน่านฟ้าสากลซึง่ เป็ นพื ้นที่สว่ นรวมของโลกมีการจราจรทาง
อากาศคับคัง่ ขึ ้นเรื่ อย ๆ การเผชิญหน้ าทางอากาศก็มีแนวโน้ มว่าจะเพิ่ม
ขึ ้นด้ วยเช่นกัน และการปฏิบตั ิตามกระบวนการสากลที่เป็ นที่ยอมรับก็
เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นยิ่ง กระบวนการสกัดกันทางอากาศขององค์
้
การการบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศจะช่วยก�ำหนดกรอบการท�ำงานเพื่อการปฏิบตั ิ
การที่ปลอดภัยของอากาศยานในน่านฟ้าสากล
กระบวนการที่ก�ำหนดขึ ้นนี ้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลและยึดมัน่ ในกระบวนการที่ก�ำหนดขึ ้น
จะช่วยลดความเสี่ยงตามธรรมชาติในการปฏิบตั กิ ารสกัดกันทางอากาศ
้
ส�ำหรับทุกฝ่ ายที่ใช้ นา่ นฟ้าร่วมกัน
ผมขอขอบคุณนักบินจากทุกประเทศที่ใส่ใจในประเด็นส�ำคัญนี ้
และร้ องขอให้ ผ้ นู �ำต่าง ๆ ของบรรดานักบินจากทัว่ โลกตรวจสอบว่า
ลูกเรื อปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานสากลอันเป็ นที่ยอมรับพร้ อมกับบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้ อก�ำหนดของสายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ร่วม
กันของนักบินทังหมดคื
้
อการเป็ นผู้รักษาสันติภาพและเสถียรภาพใน
ภูมิภาคของตน การสกัดกันทางอากาศที
้
่ปลอดภัยและมีวินยั เป็ นส่วน
หนึง่ ที่สงิ่ ส�ำคัญของภารกิจนี ้ o
APD FORUM

29

ุ
ด
ี
ส
่
ท
ย
า
ร
ต
ั
น
ี
อ
่
ท
ม
เก
ของจนี

30

APD FORUM

การแก้ ปัญหาความซับซ้ อน
ในการกำ� หนดนโยบาย
เกี่ยวกับทะเลจนี ใต้

นางเคอร์ รี ลีนน์ เอส. แนนกิเวลล์

ไอสต็อค

หตุการณ์ตา่ ง ๆ ในทะเลจีนใต้ ท�ำให้ หลายคนไม่ทนั
ได้ ตงตั
ั ้ ว พฤติกรรมอันยัว่ ยุของจีนอย่างต่อเนื่องเป็ น
ความท้ าทายต่อการรักษาเสถียรภาพ พฤติกรรมเหล่า
นี ้ประกอบด้ วยโครงการถมดินเพื่อสร้ างแผ่นดินขนาด
ใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี ้บนพื ้นที่เจ็ดแห่งในหมูเ่ กาะสแปรตลี
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นแนวหินโสโครก และการเริ่ มต้ นสร้ าง
สิง่ ปลูกสร้ างและยุทโธปกรณ์ทางทหารบนแผ่นดิน
เทียมเหล่านี ้ตลอดจนพื ้นที่ในหมูเ่ กาะพาราเซล การ
คุกคามของจีนต่อเรื อยูเอสเอส อิมเพกเคเบิล ของ
สหรัฐฯ ใกล้ กบั เกาะไห่หนานในปี พ.ศ. 2552 การ
เผชิญหน้ ากับเรื อส�ำรวจที่จดั จ้ างโดยเวียดนามใน
ปี พ.ศ. 2554 การเข้ ายึดหมูเ่ กาะสการ์ โบโรห์ โชลใน
ปี พ.ศ. 2555 และการเคลื่อนย้ ายแท่นขุดเจาะน� ้ำมัน
ที่มีการคุ้มกันเข้ าไปในน่านน� ้ำที่มีกรณีพิพาทใกล้ กบั
เวียดนามในปี พ.ศ. 2557
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นเหล่านี ้ส่วนใหญ่ประชาคม
นานาชาติไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขณะทีผ่ ้ มู สี ว่ นได้
เสียในภูมภิ าคมีปฏิกริ ิยาตอบสนองต่อทุก ๆ เหตุการณ์
โดยไม่มกี ารก�ำหนดนโยบายเชิงรุกทีช่ ดั เจน ด้ วยเหตุนี ้
รัฐบาลจีนจึงยังมีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ งแม้
ความวิตกกังวลจะเพิม่ มากขึ ้นในภูมภิ าค
สภาพแวดล้ อมเชิงยุทธศาสตร์ ทางทะเลใน
ทะเลจีนใต้ ทำ� ให้ รัฐบาลของประเทศทีม่ สี ว่ นได้ สว่ น
เสียประสบความยากล�ำบากกว่าปกติในการก�ำหนด
นโยบายด้ วยเหตุผลอย่างน้ อยสองประการ ประการ
แรกคือ กรณีพพิ าททีเ่ กิดขึ ้นมีความซับซ้ อนอย่างมาก
เมือ่ พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ผู้อ้างสิทธิ
คือประเทศติดทะเลเจ็ดประเทศ (รวมทังไต้
้ หวัน) ที่
แนวชายฝั่ งมีลกั ษณะเว้ าแหว่ง มีเกาะ โขดหิน แนว
หินโสโครกและสันดอนทีม่ ชี อื่ เรียกกว่า 180 แห่ง และ
มีประวัตศิ าสตร์ ของภูมภิ าคนับพันปี ในมุมมองของ
หลาย ๆ ประเทศ ประการทีส่ องคือ รัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ ประสบความยากล�ำบากในการก�ำหนดนโยบาย
เพือ่ ตอบโต้ การยัว่ ยุของจีนเนือ่ งจากสถานการณ์ทเี่ ป็ น
อยูเ่ กิดจากความขัดแย้ งหลักสีป่ ระการ ความขัดแย้ ง
หมายถึงสถานการณ์ทมี่ ฝี ่ ายตรงข้ ามสองฝ่ ายทีค่ วาม
คิดเห็นไม่ตรงกันและดูเหมือนจะมีความขัดแย้ งในตัว
เอง ข้ อพิพาทเกีย่ วกับทะเลจีนใต้ ตรงกับค�ำจ�ำกัดความ
นี ้ในหลาย ๆ แง่ ไม่วา่ จะในแง่เศรษฐกิจ การเมือง การ
ทหารและกฎหมาย ซึง่ ต่อไปจะอธิบายรายละเอียดเพิม่
เติมในบทความนี ้
ความขัดแย้ งเหล่านี ้คือปั จจัยทีก่ ระตุ้นพฤติกรรม
ของผู้อ้างสิทธิและท�ำให้ เกิดข้ อจ�ำกัดในการด�ำเนินการ
ให้ ลลุ ว่ งตามวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยปราศจาก
ความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ การประเมินสถานการณ์
เชิงกลยุทธ์ในทะเลจีนใต้ จงึ ไม่ได้ ภาพทีช่ ดั เจนอันเนือ่ ง

มาจากความขัดแย้ งเหล่านี ้ แม้ บรรดาประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทอี่ ้ างสิทธิจะเกรงกลัวจีนแต่กม็ คี วาม
เชือ่ มโยงกับรัฐบาลจีนอย่างลึกซึ ้ง มันเป็ นกรณีพพิ าทที่
เกิดขึ ้นทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั ถึงจะไม่ใช่ความขัดแย้ ง
ทางทหารแต่กเ็ ป็ นการบีบบังคับอย่างหนักหน่วง แม้
จะมีบางประเทศทีอ่ ้ างสิทธิโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
แต่ประเทศเหล่านันก็
้ เลือกทีจ่ ะด�ำเนินการโดยใช้
กระบวนการทางกฎหมาย สนธิสญ
ั ญาและการเจรจา
ข้ อพิพาทที่มีความซับซ้ อนในระดับสูงสุดและการ
พัฒนาอันต่อเนื่องที่ก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ วคือปั จจัย
ขัดขวางไม่ให้ คแู่ ข่งของจีนกระท�ำการตอบโต้ อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดว่าอะไรคือสิง่ ที่
เหมาะสมและอะไรคือความเสี่ยงที่ไม่จ�ำเป็ นเป็ นงาน
ที่ยากล�ำบากส�ำหรับผู้มีสว่ นได้ เสีย
การจัดการกับความตึงเครียดในบริบทนี ้และการ
หลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทีไ่ ม่จำ� เป็ นหรือไม่ได้ เจตนาจะ
ให้ เกิดไม่เพียงแต่จะต้ องมีความเข้ าใจในความเป็ นจริง
ของภูมภิ าคอย่างลึกซึ ้งเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมีความฉลาด
และความคล่องแคล่วว่องไวในปริมาณทีพ่ อเหมาะ

การระบุความซับซ้ อน

กรณีพพิ าทในทะเลจีนใต้ ทมี่ กั จะถูกกล่าวถึงนัน้ ความ
จริงแล้ วคือศูนย์รวมของความขัดแย้ งหลายประการ
โดยมีฝ่ายต่าง ๆ เข้ าไปเกีย่ วข้ องกับพื ้นทีต่ า่ ง ๆ ใน
ท้ องทะเลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ขณะทีจ่ นี ไต้ หวัน
และเวียดนามล้ วนอ้ างสิทธิในหมูเ่ กาะพาราเซล แต่
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และบรูไนเข้ าไปเกีย่ วข้ องกับกรณี
พิพาทแค่ในส่วนของพื ้นทีร่ อบหมูเ่ กาะสแปรตลีซงึ่ อยู่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ เท่านัน้ อินโดนีเซียไม่มขี ้ อพิพาท
เกีย่ วกับดินแดนในทะเลจีนใต้ แต่อ้างสิทธิในเขตทาง
ทะเลทีท่ บั ซ้ อนกับจีนและไต้ หวันทีอ่ ้ างสิทธิในพื ้นที่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา จีน
ภายในเส้ นประ นับตังแต่
ได้ อ้างสิทธิในเขตแดนทางทะเลทีร่ ะบุในแผนทีท่ มี่ เี ส้ น
ประ 10 เส้ นเรียงรายเป็ นรูปตัวยู นอกจากนี ้ ไต้ หวันยัง
อ้ างสิทธิในพื ้นทีภ่ ายในเส้ นประ 11 เส้ นทีเ่ ริ่มจากอ่าว
ตังเกีย๋ ไปจนถึงชายฝั่ งทะเลตะวันออกของไต้ หวันตาม
แผนทีเ่ ดิมทีจ่ ดั ท�ำในปี พ.ศ. 2490 ซึง่ เป็ นปี ทจี่ นี เริ่ม
อ้ างสิทธิแต่ไม่สามารถอธิบายความเป็ นมาของสิทธิดงั
กล่าวหรือมูลฐานทางกฎหมายได้
อันทีจ่ ริงแล้ ว ข้ อพิพาทในทะเลจีนใต้ แบ่งออกเป็ น
สามประเภท ได้ แก่ ข้ อพิพาทเกีย่ วกับอาณาเขต ข้ อ
พิพาทเกีย่ วกับเขตแดนทางทะเล และข้ อพิพาทเกีย่ ว
กับเขตอ�ำนาจ (ดูกรอบข้ อมูลเสริมทีห่ น้ า 9) แม้ ข้อ
พิพาทเหล่านี ้จะแตกต่างกันแต่กม็ คี วามเกีย่ วข้ องกัน
และยังถูกควบคุมภายใต้ กรอบทางกฎหมายทีแ่ ตกต่าง
กัน ข้ อพิพาทเกีย่ วกับเส้ นทางเดินเรือและเขตอ�ำนาจ
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เป็ นความขัดแย้ งทีอ่ ยูภ่ ายใต้ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมาย
ทางทะเล แต่ปัญหาเกีย่ วกับอ�ำนาจอธิปไตยเหนือภูมปิ ระเทศลักษณะ
ต่าง ๆ อาทิ โขดหิน แนวหินโสโครก สันดอนและเกาะเล็กเกาะน้ อยจะอยู่
ภายใต้ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
แม้ วา่ เขตอ�ำนาจทางทะเลทังหมดที
้
่ระบุในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้ วยกฎหมายทางทะเลจะเริ่ มจากเส้ นฐานที่ขอบฝั่ งตามที่ก�ำหนด
ไว้ แต่อนุสญ
ั ญายังระบุเพิ่มเติมประหนึง่ ว่าชายฝั่ งดังกล่าวนันมี
้ ผ้ ถู ือ
ครองกรรมสิทธิ์อยูเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว หากสองประเทศที่เป็ นคูพ่ ิพาทที่ไม่
สามารถจัดการกับปั ญหาพื ้นฐานเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจได้ ด้วยการเจรจา
้ ส่ ามารถกลับไปยังศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศเพื่อให้
แบบทวิภาคี ทังคู
มีการพิจารณาตัดสินบนพื ้นฐานของข้ อตกลงตามอนุสญ
ั ญา กฎหมาย
จารี ตประเพณีระหว่างประเทศและประวัตศิ าสตร์
การตัดสินข้ อพิพาทประเภทนี ้มักจะเป็ นเรื่ องยาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพื ้นที่อย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประชากรตังถิ
้ ่นฐานอยูน่ บั
พันปี ประเทศที่อ้างสิทธิในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ในทะเลจีนใต้ (จีนและไต้ หวัน
เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซียและบรูไน) มีความสนใจในแง่อาณาเขต
ในพื ้นที่พิพาทเป็ นหลัก แต่บางประเทศโดยเฉพาะจีนอ้ างสิทธิเกี่ยวกับ
เขตแดนทางทะเลโดยใช้ พื ้นฐานทางประวัติศาสตร์ มากกว่าพื ้นฐาน
กฎหมายทางทะเลในปั จจุบนั ด้ วยเหตุนี ้ การอภิปรายเกี่ยวกับบันทึก
ทางประวัตศิ าสตร์ ในภูมิภาคจึงเป็ นเรื่ องทางการเมืองที่ลกึ ซึ ้ง
ในทางตรงกันข้ าม ผู้มีสว่ นได้ เสียนอกภูมิภาครวมทังสหรั
้ ฐฯ โดย
ทัว่ ไปจะไม่สนใจว่าประเทศใดเป็ นเจ้ าของพื ้นที่ใด ประเทศเหล่านี ้โดย
ทัว่ ไปจะขอแค่วา่ ในการก�ำหนดอ�ำนาจอธิปไตยเหนือพื ้นที่นนจะใช้
ั้
วิธีการใดแก้ ปัญหาก็ได้ แต่ต้องเป็ นวิธีการที่สนั ติตามฉันทามติและ
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเลดูเหมือนจะมี
ประโยชน์กว่าในการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทประเภทที่สองซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
เขตแดนทางทะเล ตัวอย่างเช่นในกรณีทะเลจีนใต้ การอ้ างสิทธิในพื ้นที่
ภายในเส้ นประรูปตัวยูของจีน เป็ นเรื่ องผิดปกติอย่างยิ่งจนท�ำให้ การ
อ้ างสิทธิทางกฎหมายใด ๆ ภายใต้ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วย
กฎหมายทางทะเลหรื อทางจารี ตประเพณีแทบจะไม่มีความหมายหรื อ
กลายเป็ นเรื่ องหลอกลวง อย่างไรก็ตาม ผู้อ้างสิทธิอื่น ๆ อีกห้ าประเทศ
ที่เรี ยกร้ องสิทธิตามหลักการมากกว่านันก็
้ ยงั มีความคลุมเครื อบางอย่าง
ในเรื่ องการน�ำอนุสญ
ั ญาไปใช้
แม้ วา่ วิธีการก�ำหนดขอบเขตและขนาดของเขตทางทะเลตามหลัก
การที่เขียนขึ ้นจะมีความชัดเจน แต่มนั ใช้ ได้ ผลกับแนวชายฝั่ งที่สมบูรณ์
แบบ ไม่ใช่กบั แนวชายฝั่ งที่ไม่สม�่ำเสมอ ท�ำให้ เกิดข้ อสงสัยต่าง ๆ ใน
กรณีที่มีความซับซ้ อน ตัวอย่างเช่น ในสภาพชายฝั่ งที่ราบเรี ยบปกติ เส้ น
มัธยะระหว่างสองชายฝั่ งที่อยูค่ นละฟากจะวัดได้ อย่างง่ายดาย แต่ถ้า
เป็ นชายฝั่ งที่รายรอบไปด้ วยเกาะหรื อแนวหินโสโครก การวัดเส้ นมัธยะ
ควรเริ่ มจากจุดใดจึงจะเหมาะสม จากแผ่นดินใหญ่ โขดหินที่อยูห่ า่ งจาก
ฝั่ งที่สดุ หรื อจุดใดจุดหนึง่ ระหว่างสองจุดนี ้
นอกจากนี ้ แม้ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเล
จะระบุวา่ “โขดหิน” และ “หมูเ่ กาะ” เป็ นสิง่ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่กไ็ ม่ได้ ระบุ
แนวทางทีช่ ดั เจนและสามารถวัดได้ เกีย่ วกับวิธีการแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างพื ้นทีส่ องลักษณะนี ้ ความไม่ชดั เจนเหล่านี ้และลักษณะเฉพาะ
อืน่ ๆ ท�ำให้ ไม่มคี ำ� ตอบโดยตรงทีเ่ ป็ นรายละเอียดเฉพาะจากอนุสญ
ั ญา

ในหลายกรณี ประเทศต่าง ๆ ค่อย ๆ แก้ ปัญหาโดยใช้ แนวปฏิบตั ขิ องรัฐ
และหลักกฎหมาย แม้ จะไม่ใช่เรื่องทีไ่ ม่ดแี ต่มนั ก็ใช้ เวลานาน ในขณะ
เดียวกันก็ทำ� ให้ รัฐบาลของประเทศเหล่านันมี
้ แนวทางเพียงเล็กน้ อยใน
การพิจารณาว่าการอ้ างสิทธิของตนนัน้ “มีเหตุผล” หรือมีแนวโน้ มทีจ่ ะได้
รับการสนับสนุนตามกฎหมายหรือไม่
นอกจากนี ้ยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจซึง่ มีลกั ษณะแตกต่าง
จากข้ อพิพาทอีกสองประเภท ข้ อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตและข้ อพิพาท
เกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลเป็ นความขัดแย้ งที่อยูภ่ ายใต้ กฎหมาย ซึง่
แม้ จะมีความซับซ้ อนแต่ก็มีกลไกในการแก้ ไขข้ อพิพาทเหล่านี ้หากคู่
กรณีตกลงใจที่จะเจรจากัน แต่ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจโดยเฉพาะ
ในแง่ที่เกี่ยวกับสิทธิในการจ�ำกัดกิจกรรมของกองทัพทหารต่างชาติใน
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะนันเป็
้ นข้ อพิพาทเกี่ยวกับตัวกฎหมายเอง บรรดา
ประเทศที่อ้างสิทธิแบบไม่ปกติเพื่อจ�ำกัดเสรี ภาพในการเดินเรื อกระท�ำ
การดังกล่าวตามหลักการที่วา่ กิจกรรมทางทหารภายในระยะทาง 200
ไมล์ทะเลจากชายฝั่ งของประเทศใด ๆ ถือเป็ นการข่มขูแ่ ละไม่ใช่การกระ
ท�ำอันสันติโดยธรรมชาติ
ข้ อพิพาทเกีย่ วกับเขตอ�ำนาจไม่สามารถแก้ ไขได้ โดยใช้ แนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ คยกระท�ำมาหรือด้ วยอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทาง
ั ้ อสงสัยในเรื่องความเป็ นธรรมพื ้นฐานของ
ทะเล เนือ่ งจากคูก่ รณีเองก็ตงข้
สิง่ เหล่านี ้อยูแ่ ล้ ว ในกรณีนี ้ ข้ อพิพาทเกีย่ วกับเขตอ�ำนาจในทะเลจีนใต้ จงึ
เป็ นเรื่องทางการเมืองและจริยธรรมมากพอ ๆ กับเรื่องทางกฎหมาย
ในการต่อสู้เพือ่ เข้ าควบคุมทะเลจีนใต้ จีนได้ อ้างข้ อพิสจู น์เพือ่ ยืนยัน
เขตอ�ำนาจจ�ำเพาะของตนอย่างแข็งขันทีส่ ดุ รัฐบาลจีนกล่าวหามานาน
แล้ วว่ากองทัพต่างชาติ (รวมทังกองทั
้
พของบรรดาประเทศเพือ่ นบ้ านของ
จีน)ด�ำเนินกิจกรรมทีค่ กุ คามสันติภาพในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน
ไม่วา่ จะเป็ นการหาข่าวกรองในระยะประชิด การเฝ้าตรวจและการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลตลอดจนการฝึ กทางทหาร
การเผชิญหน้ าครัง้ ส�ำคัญต่าง ๆ ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
ทีม่ กี ารใช้ ทรัพยากรทางทหารเป็ นผลมาจากความขัดแย้ งในเรื่องเขต
อ�ำนาจ โดยเริ่มจากการเฉี่ยวชนกันทางอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ.
2544 ระหว่างเครื่องบินขับไล่ เจ-8 ไอไอเอ็ม ของกองทัพเรือกองทัพปลด
ปล่อยประชาชน และเครื่องบิน อีพ-ี 3 อี ทีต่ ดิ ตังระบบระบบอิ
้
เล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับการลาดตระเวนทางอากาศรุ่นทีส่ องของกองทัพเรือสหรัฐฯ (เครื่อง
บิน พี-3 โอไรออนทีม่ รี ะบบลาดตระเวนทางสัญญาณ) และเกิดขึ ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งจนถึงทุกวันนี ้ ข้ อพิพาทเฉพาะในประเด็นนี ้ระหว่างสหรัฐฯ กับ
ผู้อ้างสิทธิอน่ื ๆ ในทะเลจีนใต้ สง่ ผลกระทบอย่างล� ้ำลึกทังในด้
้ านความ
คล่องแคล่วในการเคลือ่ นที่
หน้ าตรงข้ าม:
ของกองก�ำลังสหรัฐฯ และการ กล้องถ่ ายภาพในอากาศยานตรวจการณ์
จัดระเบียบทางทะเลระหว่าง
ของกองทัพเรือสหรัฐฯ จับภาพเรือขุดลอก
ของจีนขณะท�ำงานอยู่ใกล้ กบั แนวปะการัง
ประเทศโดยทัว่ ไป
มิสซีฟในหมู่เกาะสแปรตลี เมือ่ เดือน
หากเหล่ากองทัพต้ องได้
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์
รับการยินยอมจากรัฐชายฝั่ ง
ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินกิจกรรมในเขต ธงของจีนโบกสะบัดอยู่เหนือสิ่ งปลูกสร้ าง
เศรษฐกิจจ�ำเพาะทัว่ โลก พื ้นที่ ทีส่ ร้ างขึน้ ทีแ่ นวปะการังมิสซีฟในหมู่เกาะ
สแปรตลี เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2538 ใน
ร้ อยละ 38 ของมหาสมุทรใน
อดีตบรู ไน มาเลเซีย ไต้ หวัน ฟิ ลิปปิ นส์ และ
โลกนี ้อาจต้ องถูกปิ ดกัน้ ซึง่
เวียดนามได้ ปักหลักอ้ างสิ ทธิในเกาะเล็กเกาะ
รวมถึงพื ้นทีส่ ำ� คัญในระดับ
น้ อยและแนวปะการังต่ าง ๆ ในหมู่เกาะแห่ งนี้
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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สากล ได้ แก่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน ทะเลแดง อ่าวเปอร์ เซีย อ่าวเอเดนและ
มหาสมุทรอาร์ กติก ในทางทีก่ ลับกัน หากสหรัฐฯ และประเทศอืน่ ๆ ยืนยัน
ทีจ่ ะต่อต้ านการปิ ดกันมหาสมุ
้
ทรดังกล่าว ประเทศเหล่านี ้จะมีความเสีย่ ง
มากขึ ้นในการเผชิญหน้ าโดยตรงกับจีน

หรือพื ้นทีท่ จี่ มอยูใ่ ต้ น� ้ำบางส่วนในหมูเ่ กาะสแปรตลี ซึง่ ประกอบด้ วย แนว
ปะการังเฟี ยรี ครอส แนวปะการังซูบี แนวปะการังมิสชีฟ แนวประการังคู
อาร์ เตอรอน แนวปะการังฮิวส์ แนวปะการังกาเวนและแนวปะการังจอห์น
สัน เซาท์ ตามรายงานและภาพถ่ายจากดาวเทียมทีเ่ ผยแพร่โดยนิตยสาร
ไอเอชเอส เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์ โดยธรรมชาติแล้ ว แนวปะการังทังหมด
้
การประเมินความเสี่ยง:
นี ้จะจมอยูใ่ ต้ ผวิ น� ้ำในช่วงน� ้ำขึ ้น ปั จจุบนั มีการสร้ างทางวิง่ เครื่องบินทีไ่ ด้
ความซับซ้ อน การเปลี่ยนแปลงและประเทศจีน
มาตรฐานนาโตบนแนวปะการังแล้ วสามแห่งหรืออาจจะสร้ างในอนาคต
เป็ นเรื่ องยากที่จะก�ำหนดว่า แง่มมุ ใดของข้ อพิพาทอันซับซ้ อนเหล่านี ้ที่ ทางวิง่ เครื่องบินทีม่ ขี นาดตามมาตรฐานดังกล่าวสามารถรองรับเครื่อง
เป็ นอันตรายที่สดุ ขณะที่ข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตและเขตแดนทาง บินขับไล่ทที่ นั สมัยได้ ทกุ รุ่นรวมทังอากาศยานอื
้
น่ ๆ ของกองทัพอากาศ
ทะเลที่เกี่ยวข้ องจะเน้ นหนักในเรื่ องความชาตินิยม การเมือง และการจัด กองทัพปลดปล่อยประชาชน อีกไม่นานเกาะทีส่ ร้ างขึ ้นใหม่เหล่านี ้จะมี
ก�ำลังทางทหารในบางครัง้ แต่สงิ่ ที่ท�ำให้ สหรัฐอเมริ กาเริ่ มมีความขัดแย้ ง ทรัพยากรต่าง ๆ ในการตรวจการณ์ เช่น หอคอยต่อสู้อากาศยาน (ตรวจ
าง พบทีแ่ นวปะการังกาเวนและแนวปะการังฮิวส์) ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
กับจีนคือข้ อพิพาทเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจ ซึง่ ข้ อพิพาททังสองประเภทต่
้
ให้ ผลลัพธ์ที่บนั่ ทอนทอนเสถียรภาพเช่นเดียวกัน
้
เรดาร์ และอุปกรณ์สอื่ สารอืน่ ๆ ทรัพยากรและสิง่ ปลูกสร้ างทังหมดเหล่
านี ้
นอกจากนี ้ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นอย่างน้ อย รัฐบาลจีนได้ เปิ ด
จะท�ำให้ กองทัพเรือจีนมี “พื ้นทีป่ ฏิบตั กิ ารด่านนอก” ทีบ่ ริเวณแนวชายฝั่ ง
ตัวโครงการทีค่ รอบคลุมเพือ่ ยกระดับสถานภาพทีเ่ ป็ นอยูใ่ นทุก ๆ ด้ าน
ทางตอนใต้ ของประเทศซึง่ จีนต้ องการเป็ นอย่างมาก พื ้นทีด่ งั กล่าวทังหมด
้
โครงการนี ้รวมถึงโครงการถมดินอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เพือ่ สร้ างแผ่นดินขนาด จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถให้ กบั รัฐบาลจีนในการบังคับใช้ เขตอ�ำนาจ
ใหญ่บนพื ้นทีเ่ จ็ดแห่งทีจ่ มอยูใ่ ต้ น� ้ำในบริเวณหมูเ่ กาะสแปรตลีตงแต่
ั ้ กลาง จ�ำเพาะในทะเลจีนใต้ ทจี่ นี คิดว่าควรจะเป็ นของตนโดยทีป่ ระเทศอืน่
้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 จีนได้ ถมทราย ทังหมดต้
ปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมา ตังแต่
้
องประสบความเดือดร้ อน
เพือ่ สร้ างแผ่นดินกว่า 4.5 ล้ านตารางเมตรบนพื ้นทีเ่ จ็ดแห่งทีจ่ มอยูใ่ ต้ น� ้ำ
โครงการสร้ างแผ่นดินของจีนในปั จจุบนั อาจเป็ นการตอบโต้
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โครงการก่อสร้ างที่ด�ำเนินการไปแล้ วโดยผู้อ้างสิทธิอื่น ๆ ซึง่ จีนรอคอย
ที่จะท�ำเช่นนี ้มานานแล้ ว ในระหว่างที่จีนเข้ าครอบครองหมูเ่ กาะพารา
้ ปี พ.ศ. 2517 และหมูเ่ กาะสการ์ โบโรห์ โชลในปี
เซลที่มีกรณีพิพาทตังแต่
พ.ศ. 2555 บรรดาประเทศเพื่อนบ้ านของจีนที่มีขนาดเล็กกว่าได้ ครอบ
ครองพื ้นที่มากกว่าและมีก�ำลังทหารมากกว่าจีนในหมูเ่ กาะสแปรตลีที่
ค่อนข้ างอยูห่ า่ งไกล

การสร้ างแผ่ นดิน

ก่อนปี พ.ศ. 2557 มีเพียงบรูไนและจีนเท่านันที
้ ่ไม่มีสงิ่ ปลูกสร้ างทาง
ทหารในหมูเ่ กาะสแปรตลี เวียดนามครอบครองพื ้นที่มากที่สดุ ในหมู่
เกาะโดยมีที่มนั่ ทังสิ
้ ้น 29 แห่งรวมทังตั
้ วเกาะสแปรตลีเอง เกาะสแปร
ตลีเป็ นพื ้นที่ที่แข็งแกร่งที่สดุ ของเวียดนามที่มีทางวิ่งเครื่ องบินระยะสัน้
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และสิง่ ปลูกสร้ างด้ านนอกไม่กี่แห่ง ไต้ หวันครอบ
ครองเกาะธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ เกาะเดียวคือเกาะไทปิ ง หรื ออีกชื่อหนึง่
คือเกาะอีตอู าบา
เกาะไทปิ งเป็ นพื ้นทีเ่ ดียวในหมูเ่ กาะสแปรตลีทอี่ ดุ มไปด้ วยน� ้ำจืด เป็ น
ทีท่ ราบกันดีวา่ เกาะนี ้มีคณ
ุ ค่าทางยุทธศาสตร์ เนือ่ งจากเคยเป็ นฐานเรือ
ด�ำน� ้ำของญี่ปนตลอดช่
ุ่
วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ฟิ ลปิ ปิ นส์ครอบครอง
เกาะทิตซู งึ่ เป็ นเกาะทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองในหมูเ่ กาะสแปรตลี และสร้ าง
้
ง่ เครื่องบินระยะสันที
้ ไ่ ม่ได้ ราด
ฐานทัพเรือขนาดเล็กขึ ้นทีน่ นั่ รวมทังทางวิ
ยาง เกาะทิตอู ยูใ่ นระยะมองเห็นได้ จากแนวปะการังซูบขี องจีน และมี
รายงานว่าเกาะนี ้ต้ องการการซ่อมแซมอย่างหนัก พื ้นทีอ่ นื่ ๆ อีกเก้ าแห่ง
ทางตะวันออกของหมูเ่ กาะสแปรตลีทรี่ ัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ครอบครองก็ไม่ได้
มีจดุ แข็งมากเท่าไรนัก ตัวอย่างเช่น แนวปะการังเซกันด์ โทมัส โชล โดย
ธรรมชาติแล้ วจะจมอยูใ่ ต้ น� ้ำ แต่ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ นำ�
เรือล�ำหนึง่ ไปจอดเกยตื ้นไว้ ทนี่ น่ั เพือ่ ประกาศอ�ำนาจอธิปไตย
ั ้ กลายเป็ น
ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา เรือสนิมเกาะทีจ่ อดทิ ้งไว้ ในพื ้นทีน่ นได้
ฐานทีม่ นั่ ของกองก�ำลังขนาดเล็กของฟิ ลปิ ปิ นส์ซง่ึ ประกอบด้ วยทหาร
นาวิกโยธินจ�ำนวน 10 นาย ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลจีนเริ่มขัดขวางไม่
ให้ รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์เข้ าไปส่งเสบียงแก่กำ� ลังพลทีป่ ระจ�ำอยูบ่ นเรือล�ำนัน้
ท�ำให้ ฐานทีม่ น่ั ดังกล่าวตกอยูใ่ นอันตราย
มาเลเซียครอบครองพื ้นทีไ่ ม่กแ่ี ห่งบริเวณตอนใต้ ของหมูเ่ กาะ รวมถึง
แนวปะการังสวอลโลว์ซงึ่ เป็ นทีต่ งของทางวิ
ั้
ง่ เครื่องบินระยะสัน้ ฐานทัพ
เรือ สถานีวจิ ยั ทางทะเลและรีสอร์ ตท่องเทีย่ ว หลังจากทีค่ รอบครองแนว
ปะการังสวอลโลว์ในปี พ.ศ. 2526 มาเลเซียได้ เริ่มถมดินในลักษณะเดียว
กับจีนเพือ่ ขยายเกาะทีแ่ ต่เดิมมีพื ้นทีเ่ พียงไม่กเี่ ฮกตาร์ ให้ กลายเป็ นพื ้นที่
0.2 ตารางกิโลเมตร โครงการถมดินบนแนวปะการังสวอลโลว์ได้ สร้ าง
พื ้นทีม่ ากกว่าโครงการของจีนบนแนวปะการังกาเวน แนวปะการังฮิวส์
แนวปะการังคูอาร์ เตอรอนหรือแนวปะการังจอห์นสัน เซาท์ แม้ วา่ บนแนว
ปะการังนี ้จะมีฐานทีม่ นั่ ของบุคลากรทางทหารหลายสิบแห่งตลอดจนปื น
ต่อสู้เรือและอากาศยานทีม่ ไี ว้ เพือ่ ปกป้องดินแดนของรัฐบาลมาเลเซีย แต่
โครงการของมาเลเซียเป็ นการสร้ างพื ้นทีเ่ พือ่ ใช้ งานแบบอเนกประสงค์
ขณะทีโ่ ครงการของจีนส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ทางทหาร
การเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างการเติบโตของจีนในทะเลจีนใต้ ใน
ปั จจุบนั กับกิจกรรมการพัฒนาทางทหารของประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคที่
เกิดขึ ้นก่อนหน้ านันเป็
้ นเรื่องยาก ก่อนปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลจีนครอบครอง
พื ้นทีเ่ พียงเจ็ดแห่งในหมูเ่ กาะสแปรตลี ขณะทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ านของจีน
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ต่างมีกองทหารและทางวิง่ เครื่องบินในพื ้นที่ จีนได้ ชดเชยความขาดแคลน
นันนั
้ บตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 และเพิม่ เติมยิง่ ขึ ้นไปอีกในการ
สร้ างอิทธิพลทีช่ ดั เจนโดยไม่มขี ้ อสงสัย ขนาดของพื ้นทีท่ จ่ี นี สร้ างขึ ้นท�ำให้
เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมากในประเด็นนี ้
พล.ร.อ.แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์ ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ได้ ประณามจีนในเรื่ อง “การถมทรายสร้ าง
ก�ำแพงเมืองจีน” และแม้ แต่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) ซึง่ ปกติจะนิยมใช้ ถ้อยค�ำที่สขุ มุ อ่อนโยนมากกว่า
ยังยืนยันว่า การถมทรายสร้ างพื ้นที่ดงั กล่าวได้ “กัดกร่อนความไว้
วางใจและความเชื่อมัน่ และอาจท�ำลายความสงบสุข ความมัน่ คงและ
เสถียรภาพในทะเลจีนใต้ ” ตามที่เว็บไซต์แชนแนล นิวส์เอเชีย รายงาน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
จีนตอบว่ากิจกรรมของตนในหมูเ่ กาะสแปรตลีเป็ นเรื่ องที่ “ถูก
ต้ อง สมเหตุสมผล ชอบด้ วยกฎหมาย และไม่สมควรถูกประณาม”
การโต้ ตอบอย่างเป็ นทางการนี ้แสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลจีนไม่ได้ ร้ ูสกึ
สะดุ้งสะเทือนแม้ แต่น้อยกับค�ำวิพากษ์ วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าว ซึง่
ความคิดที่วา่ นี ้ไม่เพียงจะไม่เป็ นความจริ งอย่างเห็นได้ ชดั ในแง่ของ
กรณีพิพาทในปั จจุบนั แต่ถงึ แม้ อ�ำนาจอธิปไตยของจีนเหนือน่านน� ้ำ
ที่มีปัญหากันอยูจ่ ะเป็ นที่ยอมรับ แต่การสร้ างสิง่ ปลูกสร้ างทางทหาร
ขนาดใหญ่ดงั กล่าวใกล้ กบั ชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่ของบรูไน มาเลเซียและ
ฟิ ลปิ ปิ นส์มากขนาดนันก็
้ เป็ นเรื่ องที่ “สมควรถูกประณาม”
จากสถานการณ์ทเี่ ป็ นอยู่ อ�ำนาจอธิปไตยของจีนยังไม่ได้ เป็ นที่
ยอมรับอย่างชัดเจน และนอกจากนี ้คูก่ รณีพพิ าทมีข้อตกลงร่วมกันเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทีจ่ ะ “ข่มใจตนเองเพือ่ จะไม่สร้ างกิจกรรมทีอ่ าจท�ำให้
ความขัดแย้ งมีความซับซ้ อนมากขึ ้นหรือทวีความรุนแรงขึ ้น” ซึง่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบตั ขิ องภาคีในทะเลจีนใต้ ทลี่ งนามใน
ปี พ.ศ. 2545 เห็นได้ ชดั ว่ามีความกังวลอันชอบธรรมในเรื่องความถูกต้ อง
ตามกฎหมายและเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์เกีย่ วกับกิจกรรมของจีน

ความขัดแย้ งหลัก

ภายใต้ ความซับซ้ อนเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจอย่างที่เป็ นอยู่ ข้ อพิพาท
ทะเลจีนใต้ จะเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งหลักสี่ประการ ได้ แก่ ความขัด
แย้ งทางเศรษฐกิจ การเมือง ทหารและกฎหมาย ขอบเขตนโยบายที่เป็ น
ผลมาจากความขัดแย้ งเหล่านี ้ท�ำให้ มีทางเลือกน้ อยมากในการตอบโต้
การบีบบังคับของจีนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การเรี ยนรู้ที่ท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ นโยบายที่มีข้อจ�ำกัดอย่างมากเป็ นความท้ าทายที่
ส�ำคัญที่สดุ เมื่อต้ องเผชิญกับประเทศต่าง ๆ ที่พยายามสร้ างอิทธิพลใน
ทะเลจีนใต้
เศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยทีก่ ระตุ้นทังความร่
้
วมมือและความ
ขัดแย้ งระหว่างประเทศต่าง ๆ ทีอ่ ้ างสิทธิ ในทางกลับกัน การพึง่ พาซึง่ กัน
และกันทางเศรษฐกิจมากขึ ้นแสดงให้ เห็นว่าบรรดาประเทศทีอ่ ้ างสิทธิมี
แนวโน้ มมากขึ ้นทีจ่ ะไม่อยากเผชิญหน้ ากับกองทัพของคูพ่ พิ าทกรณีแย่ง
ชิงโขดหินหรือแนวหินโสโครกทีไ่ ม่มคี วามส�ำคัญ อันทีจ่ ริงแล้ ว จีนเป็ น
คูค่ ้ ารายใหญ่ทสี่ ดุ ของแต่ละประเทศทีอ่ ้ างสิทธิ โดยมีสว่ นแบ่งทางการ
ค้ ามากกว่าทีป่ ระเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

ข้ อพิพาทสามประเภท

ข้ อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขต
ข้ อพิพาทประเภทนี ้เกี่ยวข้ องกับการถือกรรมสิทธิ์
ในพื ้นที่

ข้ อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล
ข้ อพิพาทเหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งทัว่ ไปใน
เรื่ องการก�ำหนดเขตจ�ำกัดอย่างเหมาะสมในน่านน� ้ำ
ข้ อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลแสดงให้ เห็น
ว่า ไม่มีข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจงในการก�ำหนด
ลักษณะเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะภายใต้ อนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล ซึง่ ให้ สทิ ธิ
เฉพาะทะเลอาณาเขตและไม่มีการก�ำหนดเขต
ทางทะเลใด ๆ เนื่องจากเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะที่ได้
รับอนุญาตตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วย
กฎหมายทะเลนันมี
้ ขนาดกว้ างใหญ่ ดังนันจึ
้ งมีข้อ
แตกต่างระหว่างการมีกรรมสิทธิ์ในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะ125,000 ตารางไมล์ทะเล การมีกรรมสิทธิ์
ในทะเลอาณาเขต 450 ตารางไมล์ทะเล และการ
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื ้นที่ใด ๆ เลย
แม้ ในช่วงที่ยงั ไม่มีข้อพิพาทเรื่ องกรรมสิทธิ์และ
สิทธิในเขตทางทะเล แต่เนื่องจากพื ้นที่ที่มีลกั ษณะ
ภูมิเทศต่าง ๆ นันอยู
้ ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกันมาก ข้ อ
พิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลจึงเกี่ยวข้ องกับ
การก�ำหนด “สิทธิ” ในการแบ่งเขตระหว่างประเทศ
ใดประเทศหนึง่ กับประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย ในบาง
พื ้นที่ ข้ อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลยังเป็ น
ผลมาจากการอ้ างสิทธิที่ไม่ปกติในพื ้นที่ภายในเส้ น

ข้ อพิพาททะเลจีนใต้ แบ่ งออกได้
อย่ างน้ อยสามประเภท

ประของจีนและไต้ หวันซึง่ เป็ นพื ้นที่สว่ นใหญ่ของ
ทะเลจีนใต้ และความขัดแย้ งกับประเทศติดชายฝั่ ง
ทังหมดที
้
่อ้างสิทธิเหนือเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะแบบ
ปกติกว่า

ข้ อพิพาทเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจ
ข้ อพิพาททะเลจีนใต้ ประเภทนี ้ส่วนใหญ่จะเป็ น
ความความขัดแย้ งในเรื่ องสิทธิในการควบคุมที่ได้
รับอนุญาตให้ กระท�ำภายในเขตต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้
จ�ำกัดเฉพาะเรื่ องนี ้เพียงอย่างเดียว ประเทศคูแ่ ข่ง
หลายรายในทะเลจีนใต้ อ้างว่าตนได้ รับอนุญาต
ให้ ควบคุมกิจกรรมของกองทัพต่างชาติในเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะของตนไม่วา่ เขตนี ้จะไปสิ ้นสุดที่ใด
ก็ตาม สิทธิในการควบคุมดังกล่าวไม่เป็ นที่ยอมรับ
ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล
และไม่ใช่การอ้ างสิทธิโดยประเทศส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ผู้อ้างสิทธิทงหมดในทะเลจี
ั้
นใต้
ยกเว้ นฟิ ลปิ ปิ นส์และบรูไนเชื่อว่า ตนมีสทิ ธิที่จะ
จ�ำกัดการปฏิบตั กิ ารของเรื อจากกองทัพต่างชาติ
ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน ตัวอย่างเช่น การ
ทะเลาะวิวาทระหว่างมาเลเซียและจีนเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ที่
เน้ นให้ เห็นถึงแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวในอนุภมู ิภาคนี ้
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 เรื อลาด
ตระเวนไห่จิงของหน่วยยามฝั่ งจีนถูกพบขณะลอย
อย่างอ้ อยอิ่งในน่านน� ้ำใกล้ กบั แนวปะการังเซาท์ ลู
โคเนีย โชลส์ ที่มีกรณีพิพาท และรายงานเมื่อวันที่
19 มิถนุ ายน ระบุวา่ อาจมีเรื ออีกล�ำหนึง่ ทอดสมอ

อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง ทางการมาเลเซียเรี ยกเรื อทัง้
สองล�ำนี ้ว่า “ผู้บกุ รุก” แม้ วา่ เรื อเหล่านี ้จะทอดสมอ
ห่างจากชายมาเลเซียเป็ นระยะทางกว่า 80 ไมล์
ทะเล ซึง่ เป็ นระยะที่ไกลพอจากทะเลอาณาเขตของ
มาเลเซีย ซึง่ เป็ นเขตเดียวที่รัฐบาลมาเลเซียมีสทิ ธิใน
การจ�ำกัดการเคลื่อนที่ของกองทัพต่างชาติ
แน่นอนว่า หากเรื อของหน่วยยามฝั่ งจีนอยูห่ า่ ง
จากเกาะขนาดเล็กหรื อโขดหินใกล้ กบั แนวประการัง
ดังกล่าวภายในระยะ12 ไมล์ทะเล รัฐบาลมาเลเซีย
จะยังคงมีอ�ำนาจในเขตอ�ำนาจดังกล่าว พื ้นที่บาง
ส่วนของแนวปะการังลูโคเนีย เบรกเกอร์ ส อาจโผล่
พ้ นน� ้ำในช่วงน� ้ำขึ ้น รายงานข่าวไม่ได้ ระบุต�ำแหน่ง
ของเรื อที่แน่นอนว่ามีระยะห่างเท่าไรจากพื ้นที่ที่มี
ขนาดเล็กกว่าเหล่านัน้ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องที่ตดั สิน
ได้ ยากว่ารัฐบาลมาเลเซียอ้ างเขตอ�ำนาจตามหลัก
เกณฑ์นนหรื
ั ้ อไม่ รายงานดูเหมือนจะบ่งชี ้ว่ารัฐบาล
มาเลเซียใช้ ระยะห่างของเรื อกับชายฝั่ งของเกาะ
บอร์ เนียวทางตอนเหนือเป็ นหลักเกณฑ์ในการอ้ าง
เขตอ�ำนาจของตน
การตีความอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วย
กฎหมายทะเลดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ ท�ำให้ ประเทศ
ชายฝั่ งมีสทิ ธิหลากหลายในการจ�ำกัดเสรี ภาพ
ในการเดินเรื อของกองทัพเรื อต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ า
มาในน่านน� ้ำนัน้ ไม่ได้ รับการสนับสนุนโดยหลัก
การของอนุสญ
ั ญา และยังขัดแย้ งกับการตีความ
กฎหมายต่างประเทศแบบดังเดิ
้ มและนโยบายของ
สหรัฐอเมริ กา

ทหารฟิ ลิปปิ นส์ โบกมือจากเรือ
เซียร์ รา มาเดรอันทรุดโทรม
ของกองทัพเรือฟิ ลิปปิ นส์ ขณะ
ทอดสมออยู่ใกล้ กบั แนวปะการัง
เซกันด์ โทมัส โชล ในหมู่เกาะสแปร
ตลี เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
รอยเตอร์
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เฉียงใต้ (อาเซียน) เป็ นคูค่ ้ ากันเองมาก นอกจากนี ้ยังมีนี ้ความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนซึง่ การค้ าแบบสองทางในปี พ.ศ. 2557 มีมลู ค่า
สินค้ าและบริการถึง 6 แสนล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 21.44
ล้ านล้ านบาท) ดังนันจึ
้ งไม่มฝี ่ ายใดในกรณีพพิ าทนี ้ทีต่ ้ องการเพิม่ ระดับ
ความเสีย่ งในการเผชิญหน้ าหรือการปะทะโดยตรง แม้ จะมีข้อได้ เปรียบ
ทางทหารทีแ่ ข็งแกร่งว่ามาก แต่รัฐบาลจีนเองยังไม่พยายามทีจ่ ะแก้ ไขข้ อ
พิพาทกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ การปฏิบตั กิ ารทางทหาร รัฐบาล
จีนไม่มดี นิ แดนใหม่ในหมูเ่ กาะพาราเซลหรือหมูเ่ กาะสแปรตลีนบั ตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2538 แต่ในตอนนันดิ
้ นแดนทีจ่ นี ถือกรรมสิทธิกเ็ ป็ นดินแดนทีย่ งั
ไม่มใี ครครอบครอง ยกเว้ นเพียงอย่างเดียวคือหมูเ่ กาะสการ์ โบโรห์ โชล
ทีต่ กอยูใ่ นการควบคุมของจีนโดยสิ ้นเชิงในปี พ.ศ. 2555 แต่จนี ไม่ได้ จดั
ส่งทรัพยากรทางทหารเข้ าไปยังพื ้นทีน่ ี ้ ยังไม่มกี ารเผชิญหน้ าทางทหาร
โดยตรงระหว่างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ในกรณีพพิ าททังหมดในทะเลจี
้
นใต้ หลัง
จากทีเ่ วียดนามได้ กระท�ำในปี พ.ศ. 2531 ซึง่ อาจเป็ นเพราะความต้ องการ
ทีจ่ ะปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์ทดี่ ี
แม้ ในขณะทีภ่ มู ภิ าคมีการพัฒนาร่วมกัน แต่การแก้ ไขข้ อพิพาท
ทะเลจีนใต้ กย็ งั ไม่คบื หน้ า เห็นได้ ชดั ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่
เพิม่ ขึ ้นเป็ นตัวกระตุ้นให้ บรรดาประเทศติดชายฝั่ งใช้ ความแข็งแกร่งของ
ประเทศทีเ่ พิม่ ขึ ้น (และงบประมาณทางทหารทีเ่ พิม่ ขึ ้น) ในการอ้ างสิทธิ
อีกครัง้ เพือ่ ควบคุมดินแดนทีเ่ ชือ่ ว่าเป็ นของตนโดยชอบธรรม รายได้ ที่
เพิม่ สูงขึ ้นอาจส่งผลให้ ประเทศเหล่านี ้มีความเชือ่ มัน่ มากเกินไป ในขณะ
เดียวกัน การพึง่ พาซึง่ กันและกันก็ทำ� ให้ ประเมินความสามารถในการแก้
ปั ญหาของผู้มสี ว่ นได้ เสียอืน่ ๆ ต�ำ่ เกินไปในเรื่องการใช้ ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเป็ นเดิมพันเพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ สิทธิอธิปไตย
เมื่อพิจารณาในทางปฏิบตั มิ ากขึ ้น ด้ วยเหตุที่เขตเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ในภูมิภาคต้ องพึง่ พาการเติบโตที่มงุ่ เน้ นการส่งออกอย่างไม่
สมส่วน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่เพิ่มขึ ้นจึงกระตุ้นให้ ประเทศ
ต่าง ๆ มีความสนใจมากขึ ้นในเรื่ องความมัน่ คงของเส้ นทางเดินเรื อใน
ภูมิภาคและการเข้ าถึงเส้ นทางเหล่านี ้ เส้ นทางเดินเรื อในทะเลจีนใต้ มี
ความส�ำคัญระดับโลก แต่มนั ก็ขึ ้นอยูก่ บั การอยูร่ อดทางเศรษฐกิจของ
ประเทศติดชายฝั่ งที่เศรษฐกิจก�ำลังเติบโต ดังนัน้ ทุกประเทศจึงมุง่
ความพยายามในระดับต่าง ๆ กันเพื่อจะเพิ่มการควบคุมแบบผูกขาดให้
ได้ มากที่สดุ ในบริ เวณเส้ นทางเดินเรื อเหล่านี ้
การพัฒนาทางเศรษฐกิจยังผลักดันให้ เกิดการแข่งขันเพือ่ แย่งชิง
ทรัพยากรในทะเลทังที
้ ม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ อาจจะมีการถกเถียงกันว่า
้ ดขึ ้นจริง
“การแย่งชิง” ความอุดมสมบูรณ์ของน� ้ำมันและก๊ าซในทะเลนันเกิ
หรือไม่ แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้ วา่ การแข่งขันอันรุนแรงอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ แย่งชิง
แหล่งประมงสุดท้ ายในทะเลจีนใต้ มอี ยูจ่ ริง ในปี พ.ศ. 2556 จีนได้ ออก
กฎห้ ามจับปลาตามฤดูกาลตลอดทังปี
้ ทวั่ ทะเลจีนใต้ ซงึ่ เป็ นการยืนกราน
ของจีนแต่เพียงฝ่ ายเดียว กฎนี ้มีผลกับกิจกรรมของชาวประมงต่างชาติใน
พื ้นทีภ่ ายในเส้ นประ 10 เส้ น
รัฐบาลจีนได้ ปฏิรูปหน่วยยามฝั่ งของตนด้ วยการจัดระเบียบองค์กร
ใหม่และปรับโครงสร้ างเงินทุน แค่ชว่ งเวลาสองปี ทผี่ า่ นมา รัฐบาลจีนได้
ขยายกองเรือของหน่วยยามฝั่ งในอัตราร้ อยละ 25 ขณะนี ้เรือของหน่วย
ยามฝั่ งจีนมีจำ� นวนมากกว่าเรือทังหมดของหน่
้
วยยามฝั่ งในอินโดนีเซีย
ญี่ปนุ่ มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนามรวมกัน นอกจากนี ้ ประเทศอืน่ ๆ
ทีท่ ำ� การประมงในภูมภิ าคยังรีบปกป้องผลประโยชน์ของตนในน่านน� ้ำทีม่ ี
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กรณีพพิ าทโดยมีอนิ โดนีเซียเป็ นแกนน�ำ
รัฐบาลชุดใหม่ของอินโดนีเซียที่มีประธานาธิบดีโจโก วีโดโด เป็ น
ผู้น�ำได้ ตอบสนองการแข่งขันด้ านการประมงที่เพิ่มขึ ้นด้ วยวิธีการแก้
ปั ญหาแบบใหม่ ซึง่ ก็คือการบังคับใช้ สงิ่ ที่อินโดนีเซียเรี ยกว่าเขตอ�ำนาจ
การประมงจ�ำเพาะของประเทศ ทางการอินโดนีเซียเริ่ มส่งหน่วยกองทัพ
เรื อออกไปจมเรื อต่างชาติที่ถกู จับได้ วา่ รุกล� ้ำเข้ าไปจับปลาในน่านน� ้ำ
อินโดนีเซีย กิจกรรมการบังคับใช้ ที่เพิ่มขึ ้นของกฎทังหมดนี
้
้ท�ำให้ ข้อ
พิพาทด้ านการประมงในทะเลจีนใต้ ทวีความรุนแรงขึ ้น และเพิ่มระดับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันโดยไม่ได้ ตงใจระหว่
ั้
างองค์กรบังคับ
ใช้ กฎหมายของประเทศคูก่ รณีที่ท�ำหน้ าที่ปกป้องเขตอ�ำนาจของตนใน
พื ้นที่พิพาท
การทหาร
ความขัดแย้ งทางเศรษฐกิจน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ งทางทหาร ข้ อพิพาท
เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ ท�ำให้ การแข่งขันทางทหารเพิ่มสูงขึ ้นโดยไม่มีการ
สู้รบทางทหาร การแย่งชิงหมูเ่ กาะและแนวหินโสโครกระหว่างกองทัพ
เรื อในภูมิภาคถือเป็ นส่วนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ เกี่ยวกับทะเลจีนใต้
ในช่วงศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2444-2543) ในการนี ้ การพัฒนาอย่าง
รวดเร็ วและน่าทึง่ ของกองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในช่วง
สองทศวรรษที่ผา่ นมาท�ำให้ บรรดาประเทศเพื่อนบ้ านของจีนเกิดความ
หวาดกลัวอย่างแท้ จริ งว่าอีกไม่นานจีนจะส่งกองทัพเรื อเข้ ายึดพื ้นที่ที่มี
ผู้ครอบครองอยูแ่ ล้ วโดยใช้ ก�ำลังบังคับ
หากจีนตังใจที
้ จ่ ะเริ่มต้ นท�ำสงคราม ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ทอี่ ้ างสิทธิจะไม่สามารถต้ านทานจีนได้ แม้ จะผนึกก�ำลังกันใน
ฐานะพันธมิตร อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี ้จีนก็ยงั ลังเลทีจ่ ะใช้ กำ� ลังทหาร
โดยตรงในทะเลจีนใต้ แม้ จะมีข้อได้ เปรียบทางทหารอยูม่ ากมาย การ
เผชิญหน้ าทางทหารโดยตรงครัง้ สุดท้ ายเกิดขึ ้นก่อนทีจ่ นี จะเริ่มโครงการ
ปรับปรุงกองทัพเรือให้ มคี วามทันสมัยขึ ้นจริง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2531 มี
การปะทะกันระหว่างกองทัพเรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนและกองทัพ
เรือเวียดนามเพือ่ แย่งชิงพื ้นทีท่ ยี่ งั ไม่มผี ้ คู รอบครองในบริเวณหมูเ่ กาะ
สแปรตลีตะวันตกซึง่ รวมถึงแนวปะการังเฟี ยรี ครอส
นับจากนันเป็
้ นต้ นมา การเผชิญหน้ าระหว่างจีนและผู้อ้างสิทธิ
อืน่ ๆ มักจะเกิดขึ ้นแบบอ้ อม ๆ หรือเกีย่ วข้ องกับเรือบังคับใช้ กฎหมาย
ติดอาวุธเป็ นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในช่วงทีจ่ นี น�ำแท่นขุดเจาะน� ้ำมันไห่
หยาง ฉือโหยว เข้ าไปในน่านน� ้ำทีม่ กี รณีพพิ าทใกล้ กบั เกาะไตรตันเมือ่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 แท่นขุดเจาะดังกล่าวมีเรือคุ้มกันถึง 80 ล�ำ
ซึง่ เกือบทังหมดเป็
้
นเรือของหน่วยบังคับใช้ กฎหมาย รัฐบาลเวียดนาม
ตอบโต้ ด้วยการส่งเรือจากหน่วยยามฝั่ ง หน่วยเฝ้าระวังการท�ำประมง
และแม้ กระทัง่ กองเรือพาณิชย์ของตนออกไปเผชิญหน้ าเพือ่ คุมเชิงกับ
กองเรือจีน แต่ไม่มเี รือจากกองทัพเรือเวียดนาม
เมือ่ การก่อกวนโดยเรือของเวียดนามไม่ทำ� ให้ จนี น�ำแท่นขุดเจาะ
น� ้ำมันออกจากพื ้นที่ รัฐบาลเวียดนามได้ หนั ไปใช้ ยทุ ธวิธีทางบกด้ วย
การปล่อยให้ ผ้ ปู ระท้ วงเข้ าปล้ นและจุดไฟเผาโรงงานของจีนในโฮจิมนิ ห์
ซิตี ้ ซึง่ นับว่าเป็ นความไม่สงบเรียบร้ อยทีร่ ุนแรงทีส่ ดุ ในเวียดนามในรอบ
หลายปี ทผี่ า่ นมา หากรัฐบาลเวียดนามไม่สามารถบีบบังคับให้ รัฐบาลจีน
เคลือ่ นย้ ายแท่นขุดเจาะน� ้ำมันออกไปได้ ด้วยกองก�ำลังกึง่ ทหาร รัฐบาล
เวียดนามจะเปลีย่ นไปใช้ การกดดันทางเศรษฐกิจ การค้ าและการทูตแทน

กิจกรรมการสร้ างแผ่นดินของจีนสะท้ อนให้ เห็นถึงความขัดแย้ งในรูป
แบบเดียวกัน ซึง่ ตัวกิจกรรมเองบ่งบอกถึงการแข่งขันทางทหารแต่ไม่ใช่
การเผชิญหน้ าโดยตรง แทนทีจ่ ะเข้ ายึดดินแดนทางยุทธศาสตร์ ในหมู่
เกาะสแปรตลีย์เพือ่ สร้ างอิทธิพล รัฐบาลจีนกลับเลือกทีจ่ ะสร้ างประโยชน์
ให้ ได้ มากทีส่ ดุ กับพื ้นทีท่ ตี่ นครอบครองอยูแ่ ล้ ว การกระท�ำของจีนท�ำให้
ผู้อ้างสิทธิอนื่ ๆ ทีเ่ ป็ นคูแ่ ข่งประสบความยากล�ำบากในการก�ำหนด
นโยบาย ทังในด้
้ านการขัดขวางการก่อสร้ างโดยตรงโดยใช้ ทรัพยากรทาง
ทหารหรือการตอบโต้ ทางพลเรือน แล้ วก็เป็ นไปตามทีค่ าดไว้ นัน่ คือผู้อ้าง
สิทธิทงหมดเลื
ั้
อกหนทางปฏิบตั ทิ เี่ สีย่ งต่อการปะทะน้ อยทีส่ ดุ และผู้มี
ส่วนได้ เสียระหว่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาก็ดำ� เนินการตามรอยดัง
กล่าว ดูเหมือนทุกฝ่ ายจะเห็นพ้ องกันว่าการสู้รบทางทหารโดยตรงเป็ นสิง่
ทีเ่ ลวร้ ายในทะเลจีนใต้ แม้ จะมีเพียงรัฐบาลจีนทีเ่ ท่านันที
้ ค่ ้ นพบวิธีการ
บีบบังคับคูแ่ ข่งโดยไม่ต้องใช้ การสู้รบทางทหารโดยตรง

แต่ความจริงทีไ่ ม่นา่ ฟั งก็คอื เนือ่ งจากผู้อ้างสิทธิทกุ ประเทศต่าง
ด�ำเนินนโยบายต่อต้ านระบอบอาณานิคมเช่นเดียวกัน ชาติเหล่านี ้
จึงสร้ างความกดดันให้ กนั เองมากกว่าจะกดดันชาติมหาอ�ำนาจจาก
ภายนอก ตัวอย่างเช่น แม้ ความพยายามของจีนในการควบคุมการสัญจร
ทางน� ้ำและการบินผ่านน่านฟ้าในทะเลจีนใต้ จะมุง่ เป้าทีส่ หรัฐฯ เป็ นหลัก
แต่การกระท�ำดังกล่าวกลับส่งผลกระทบโดยตรงทีส่ ดุ กับประเทศเพือ่ น
บ้ านของจีนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอ้ างสิทธิของจีนคือ
ความพยายามทีจ่ ะจ�ำกัดการเดินทางของสหรัฐฯไปยังชายฝั่ งทางตอน
ใต้ ของประเทศจีน แต่กเ็ ป็ นการรุกล� ้ำดินแดนและเขตอ�ำนาจของประเทศ
เพือ่ นบ้ านในเวลาเดียวกัน ข้ อจ�ำกัดทีจ่ นี ก�ำหนดขึ ้นนันส่
้ งผลกระทบต่อ
ความคล่องแคล่วในการเคลือ่ นทีท่ างทหารและความสามารถในการ
สร้ างความร่วมมือและการเป็ นพันธมิตรของประเทศเพือ่ นบ้ านมากกว่า
จะส่งผลกระทบต่อกองทัพเรือสหรัฐฯ มากนัก นโยบายต่อต้ านระบอบ
อาณานิคมนี ้ทีส่ ง่ ผลกระทบในภูมภิ าคเอเชียเป็ นหลักคือต้ นก�ำเนิดของ
การเมือง
ความตึงเครียดและภาวะทางการเมืองทีเ่ ข้ าใจยาก
นอกเหนือจากความขัดแย้ งทางเศรษฐกิจและทางทหารแล้ ว ยังมีความ
การสร้ างแผ่นดินคือกรณีตวั อย่าง ดูเหมือนจะมีความชัดเจนว่า
ขัดแย้ งทางการเมืองที่เป็ นหัวใจส�ำคัญของกรณีพิพาท การอ้ างสิทธิที่
จีนตังใจที
้ ่จะใช้ ฐานที่มนั่ เหล่านี ้ในหมูเ่ กาะสแปรตลีเพื่อแสดงตนแข่ง
เกิดขึ ้นตามลักษณะแล้ วคือการต่อต้ านระบอบอาณานิคม แต่ก็สง่ ผล
กับสหรัฐฯ ในทะเลแห่งนี ้ ขีดความสามารถที่สร้ างขึ ้นมาใหม่นนก้
ั ้ าว
กระทบในภูมิภาคเอเชียเป็ นหลัก การพิจารณาอดีตทางด้ านอาณานิคม ล� ้ำไปไกลกว่าขีดความสามารถในระดับต�่ำสุดที่จะเอาชนะคูแ่ ข่งใด ๆ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควบคูไ่ ปกับการเมืองในปั จจุบนั จะช่วยให้ ในภูมิภาค ดังนัน้ เจตนารมณ์ที่นา่ จะเป็ นไปได้ คือการแสดงให้ เห็นถึง
เข้ าใจเกี่ยวกับกรณีพิพาทอย่างถ่องแท้
ขีดความสามารถอันมหาศาลเพื่อข่มขูใ่ ห้ ประเทศอื่น ๆ ยอมรับโดยไม่
ญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศเดียวที่ครอบครองหมูเ่ กาะพาราเซลและหมูเ่ กาะ ต้ องแข่งขัน ทางวิ่งเครื่ องบินที่มีขีดความสามารถตามมาตรฐานนาโต
สแปรตลีเพื่อใช้ ประโยชน์แบบผูกขาดอย่างเต็มที่ในช่วงสงครามโลก
หอคอยต่อสู้อากาศยาน อุปกรณ์เรดาร์ และขีปนาวุธที่มีแนวโน้ มว่าจะ
ครัง้ ที่สอง เมื่อตระหนักถึงความเป็ นมาดังกล่าว ผู้อ้างสิทธิทงหมด
ั้
มาพร้ อมกับดินแดนเหล่านี ้ล้ วนมีศกั ยภาพเกินกว่าที่จะใช้ กบั ประเทศ
ได้ พยายามที่จะควบคุมหมูเ่ กาะเหล่านี ้นับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาเพียง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นได้ ชดั ว่าสิง่ เหล่านี ้มีไว้ เพื่อจัดการกับคู่
เพื่อจะป้องกันไม่ให้ ประเทศอื่นใช้ พื ้นที่หมูเ่ กาะเป็ นฐานที่มนั่ ในการ
แข่งที่มีขีดความสามารถมากกว่า หากจีนบรรลุผลส�ำเร็จในการจัดตัง้
โจมตีชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่ของตน ก่อนที่ญี่ปนจะเข้
ุ่
ามา พื ้นที่ที่ไม่มี
เขตป้องกันทัว่ พื ้นที่ภายในเส้ นประ 10 เส้ นโดยได้ รับการยินยอม ประ
การควบคุมในทะเลจีนใต้ ยงั เป็ นแหล่งดึงดูดใจชาติมหาอ�ำนาจยุโรป
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ก็จะได้ รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง แต่ไม่มี
ให้ เข้ ามาครอบครองพื ้นที่ แม้ จะไม่มีประเทศใดครอบครองหมูเ่ กาะทัง้
อะไรเทียบได้ กบั การสูญเสียความมีตวั ตนที่เวียดนามจะต้ องเผชิญ การ
สองแห่งอย่างถาวร แต่เจ้ าหน้ าที่รัฐจากอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ ควบคุมท้ องทะเลของจีนจะท�ำให้ เวียดนามถูกตัดขาดจากโลกกว้ าง
และสเปนก็ได้ จดั ท�ำแผนที่และใช้ ประโยชน์จากท้ องทะเลได้ อย่างมี
ความร่วมมือทางการค้ าและทางทหารที่ขนส่งทางทะเลทังหมดของ
้
ประสิทธิภาพมากกว่าเจ้ าหน้ าที่รัฐของประเทศใดก็ตามในภูมิภาคนี ้
เวียดนามจะขึ ้นอยูก่ บั อ�ำเภอใจของรัฐบาลจีน
ความจริ งแล้ ว เมื่อฝรั่งเศสอ้ างสิทธิในพื ้นที่ทงหมดของหมู
ั้
เ่ กาะ
ข้ อเท็จจริ งที่วา่ การต่อต้ านสหรัฐฯ ของจีนกลายเป็ นการคุกคาม
พาราเซลและหมูเ่ กาะสแปรตลีในปี พ.ศ. 2476 สถานทูตจีนในกรุง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปโดยปริ ยาย เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ว่าขณะนี ้คือ
มะนิลาได้ สอบถามสถานทูตสหรัฐฯ ว่า “หมูเ่ กาะสแปรตลี” อยูต่ รง
ภาวะที่เหมาะสมที่เอื ้ออ�ำนวยต่อการเป็ นแนวร่วมกันระหว่างรัฐบาล
จุดใดแน่บนแผนที่ แม้ วา่ คนเดินเรื อชาวจีน มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์และ
สหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ความจริ งอีกข้ อ
เวียดนามใช้ ทะเลจีนใต้ มานานหลายศตวรรษก่อนที่ชาวยุโรปจะมา
หนึง่ คือ จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนผ่
ั ้ านยุคอาณานิคมร่วมกัน
ถึง แต่รัฐบาลเหล่านี ้ก็ไม่ได้ ส�ำรวจพื ้นที่หรื อจัดท�ำแผนที่ไว้ ดีพอที่จะ
มา ซึง่ หมายความว่าสหรัฐอเมริ กาจะไม่ได้ รับการยอมรับจากภูมิภาค
สามารถปกป้องดินแดนเอาไว้ ได้ การละเลยดังกล่าวเป็ นการเปิ ดช่องให้ นี ้ในฐานะผู้ชว่ ยเหลือโดยไม่มีการพินิจพิเคราะห์ ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ
ต่างชาติกระท�ำการบีบบังคับได้
และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำงานร่วม
ความเป็ นมาเกี่ยวกับการครอบครองทะเลจีนใต้ โดยต่างชาติแสดง กันเพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่งทางทะเล แต่ทงสองฝ่
ายควรให้
ั้
ให้ เห็นว่า ภาวะทางการเมืองที่เป็ นผลมาจากข้ อพิพาทในทะเลจีนใต้ มี ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในเรื่ องความตึงเครี ยดนี ้
ความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ ้งกับการก�ำหนดการปกครองตนเองของแต่ละ
ชาติและอ�ำนาจอธิปไตย นอกจากนี ้ยังท�ำให้ เข้ าใจว่าเพราะเหตุใดผู้
กฎหมาย
อ้ างสิทธิทงหมดจึ
ั้
งไม่เพียงแค่พยายามที่จะรวมพื ้นที่ที่ตนครอบครอง
ความขัดแย้ งประการสุดท้ ายที่เป็ นหัวใจส�ำคัญของข้ อพิพาททะเลจีนใต้
เข้ าด้ วยกันเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องการที่จะก�ำหนดสิทธิของตนเพื่อจ�ำกัด
คือความขัดแย้ งทางกฎหมาย ผู้อ้างสิทธิทงหมดในทะเลจี
ั้
นใต้ ตา่ ง
กิจกรรมทางทหารของต่างชาติในเขตทางทะเลของตน
ด�ำเนินการอ้ างสิทธิโดยผิดกฎหมายอย่างชัดเจนในระดับต่าง ๆ กัน
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โดยใช้ สถาบันทางกฎหมายและระบบกฎหมาย ทุกฝ่ ายรวมทังรั้ ฐบาล
จีนต้ องการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของประเทศตนด้ วยวิธีการทาง
กฎหมายที่สามารถแก้ ตา่ งได้ เมื่อข้ อพิพาททวีความรุนแรงขึ ้น ความ
ตึงเครี ยดนี ้ท�ำให้ รัฐบาลของแต่ละประเทศมีทางเลือกด้ านนโยบายที่
แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่นในฟิ ลปิ ปิ นส์ รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ แก้ ไขการอ้ างสิทธิที่ไม่
ปกติของตนในหมูเ่ กาะคารายานซึง่ อยูท่ างตะวันออกของหมูเ่ กาะสแปร
ตลีเพื่อให้ การอ้ างสิทธิดงั กล่าวมีความสอดคล้ องกับหลักกฎหมายของ
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเลมากขึ ้น ฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่
ได้ อ้างว่าแนวปะการังมิสชีฟเป็ นเกาะที่อยูใ่ นเขตทางทะเลอีกต่อไป (ซึง่
จมอยูใ่ ต้ น� ้ำตามธรรมชาติ) แต่ใช้ วิธีอ้างสิทธิทางกฎหมายอย่างชัดเจน
มากว่าเดิมว่าแนวปะการังมิสชีฟอยูภ่ ายใต้ เขตอ�ำนาจของฟิ ลปิ ปิ นส์
เนื่องจากแนวปะการังนี ้อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของฟิ ลปิ ปิ นส์เมื่อวัด
ระยะทางจากเกาะหลักของตน การเปลี่ยนแปลงนี ้หมายถึงการยกเลิก
การอ้ างสิทธิบางอย่างทางเขตอ�ำนาจ แต่รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ก็ได้ สทิ ธิทาง
กฎหมายบางอย่างมาทดแทน
จีนยืนยันการอ้ างสิทธิทผี่ ดิ กฎหมายอย่างชัดเจนในน่านน� ้ำภายในเส้ น
ประ 10 เส้ น โดยใช้ กระบวนการทางกฎหมายและสถาบันกฎหมายตาม
นโยบายทีเ่ รียกว่า “การสงครามทางกฎหมาย” แทนทีจ่ ะปฏิเสธความถูก
ต้ องของกฎหมายอย่างเป็ นทางการ รัฐบาลจีนกลับตังข้้ อสงสัยอย่างเป็ น
ทางการเกีย่ วกับเขตอ�ำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการทีจ่ ดั ท�ำอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเล และกล่าวหาฟิ ลปิ ปิ นส์วา่ เพิก
เฉยต่อข้ อผูกมัดตามกฎหมายภายใต้ ข้อตกลงระหว่างจีนกับอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2545 ว่าด้ วยเรื่องการละเว้ นจากการเคลือ่ นไหวเพียงฝ่ ายเดียว
เพือ่ เปลีย่ นแปลงสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ การโต้ แย้ งของจีนจะมีความถูกต้ องหรือ
ไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะผู้พพิ ากษา แต่จนี ก็ไม่ได้ ละเว้ นการ
อภิปรายในเชิงกฎหมาย ตรงกันข้ าม จีนได้ ขอให้ คณะอนุญาโตตุลาการ
ให้ การรับรองทางกฎหมายเพือ่ ให้ จนี มีความคุ้มกันจากเขตอ�ำนาจศาล
การที่จีนลงนามและให้ สตั ยาบันในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วย
กฎหมายทางทะเลที่ท�ำให้ จีนอ้ างสิทธิได้ เป็ นระยะเวลานานซึง่ ขัดต่อ
หลักการของอนุญาสัญญาดังกล่าวหลายประการ คือหลักฐานยืนยัน
ว่าจีนต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของภาคีทางกฎหมายระหว่างประเทศใน
ปั จจุบนั ให้ นานที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าจีนจะสามารถ
ยึดถือนโยบายที่ขดั แย้ งนี ้ได้ นานเท่าไร แต่ขณะนี ้จีนก�ำลังพยายาม
ทางการทูตอย่างสูงสุดเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการโต้ แย้ งสถานะของ
ตนภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ละทิ ้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่
ส�ำคัญสูงสุดของตน
ผู้เรียกร้ องอืน่ ๆ ประสบภาวะทีย่ ากล�ำบากคล้ าย ๆ กัน อินโดนีเซีย
มาเลเซียและเวียดนามล้ วนอ้ างสิทธิอย่างผิดกฎหมายเพือ่ จะสามารถ
จ�ำกัดกิจกรรมทางทหารของต่างชาติในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน การ
อ้ างสิทธิของเวียดนามในเกาะต่าง ๆ ของหมูเ่ กาะพาราเซลและหมูเ่ กาะ
แปรตลีนนไม่
ั ้ มหี ลักฐานรองรับทีช่ ดั เจนตามบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ และ
อาจเป็ นการอ้ างสิทธิจนเกินควรในแง่ของเขตอ�ำนาจทางทะเลทีร่ ัฐบาล
เวียดนามก�ำหนดขึ ้นเอง มาเลเซียอ้ างสิทธิในพื ้นทีห่ มูเ่ กาะสแปรตลีทาง
ตอนใต้ ตามข้ อเท็จจริงทีว่ า่ พื ้นทีด่ งั กล่าวอยูภ่ ายในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
ของมาเลเซีย ข้ ออ้ างนี ้จะใช้ ได้ กบั พื ้นทีท่ จี่ มอยูใ่ ต้ น� ้ำและพื ้นทีท่ มี่ องเห็น
ได้ ในช่วงน� ้ำลงเท่านัน้ แต่กฎหมายระหว่างประเทศระบุอย่างชัดเจนว่า
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อ�ำนาจอธิปไตยเหนือหมูเ่ กาะเป็ นพื ้นฐานของสิทธิอธิปไตยในทะเล ไม่ใช่
ในทางทีก่ ลับกัน
ในสถานการณ์ทไี่ ม่มฝี ่ ายใดกระท�ำการโดยสุจริตมาโดยตลอด ความ
ลังเลใจจึงเกิดขึ ้นและมีการด�ำเนินกลยุทธ์ทางการทูต ไม่มฝี ่ ายใดต้ องการ
จะเพิกเฉยต่อกฎหมายโดยสิ ้นเชิงเพราะการปฏิบตั ติ ามกฎหมายนันน�
้ ำมา
ซึง่ ผลประโยชน์ทจี่ บั ต้ องได้ แต่ถงึ อย่างไรก็ไม่มผี ้ อู ้ างสิทธิรายใดยอมรับ
ว่าการอ้ างอ�ำนาจอธิปไตยของตนนันเป็
้ นเรื่องทีเ่ กินพอดี ผลก็คอื หลาย
ประเทศซึง่ รวมทังจี
้ นเป็ นหลักยังคงอ้ างสิทธิทางกฎหมายอย่างมีข้อ
ยกเว้ นต่อไปโดยใช้ ข้อตกลงทางกฎหมายและสถาบันทางกฎหมาย

ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย

ข้ อพิพาททะเลจีนใต้ ทำ� ให้ เกิดความยากล�ำบากในการก�ำหนดนโยบาย
ซึง่ เป็ นความท้ าทายทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ การท�ำความความเข้ าใจในเรื่อง
ความซับซ้ อนทีส่ งั่ สมจากความขัดแย้ งอาจไม่ทำ� ให้ เราได้ คำ� ตอบง่ายขึ ้น
แต่กท็ ำ� ให้ เห็นถึงแนวทางปฏิบตั สิ ปี่ ระการทีเ่ กีย่ วข้ องความขัดแย้ งทีอ่ าจ
ท�ำให้ มวี ธิ ีแก้ ปัญหาทีย่ อมรับได้ ในอนาคต
1. ด้ วยความจริงทีว่ า่ การพึง่ พาซึง่ กันและกันมากขึ ้นในทางเศรษฐกิจ
ระหว่างภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบั จีนเป็ นปั จจัยทีก่ ระตุ้นทัง้
การแข่งขันและความร่วมมือในทะเลจีนใต้ นัน่ แสดงว่านับแต่นี ้ต่อ
ไป การพิจารณาความความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ จะไม่สามารถตัดประเด็นเรื่องการแข่งขันทางด้ านดินแดน
และอาณาเขตทางทะเลออกไปได้ ส�ำหรับสหรัฐอเมริกา สิง่ นี ้ท�ำให้
ตระหนักว่าจีนเป็ นทีต่ ้ องการมากกว่าในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนันจี
้ นจึงต้ องมีสว่ นร่วมในการแก้
ปั ญหาใด ๆ ก็ตามในทะเลจีนใต้ ส�ำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และจีน ความจริงข้ อนี ้บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรได้
รับการจัดการอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยพิจารณาถึงประเด็นใน
เรื่องความขัดแย้ งหรือการบีบบังคับซึง่ ตนเป็ นผู้ริเริ่มในบางครัง้
2. ในขณะทีม่ กี ารแข่งขันทางทหารโดยปราศจากการปะทะโดยตรง ผู้
มีสว่ นได้ เสียทังหมดจ�
้
ำเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นกิจกรรมของตนเองใน
ทะเลจีนใต้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับขีดจ�ำกัดของพฤติกรรมทีย่ อมรับได้ ทงใน
ั้
ระดับสูงและระดับต�ำ่ นัน่ ก็คอื ผู้มสี ว่ นได้ เสียเหล่านี ้ควรหลีกเลีย่ งสิง่
ยัว่ ยุทจี่ ะท�ำให้ สถานการณ์บานปลายไปสูก่ จิ กรรมทางทหารโดยตรง
แม้ กระทัง่ การตอบโต้ ตอ่ สิง่ ทีต่ นคิดว่าเป็ นกิจกรรมทางทหารโดยตรง
ของฝ่ ายอืน่ ๆ ทุกฝ่ ายควรแสดงให้ เห็นถึงหนทางแก้ ปัญหาโดยไม่ใช้
วิธีการทางทหาร และส่งเสริมการอ้ างสิทธิของตนให้ มปี ระสิทธิภาพ
โดยใช้ วธิ ีการบริหารจัดการทางพลเรือน ส�ำหรับสหรัฐอเมริกา การ
ปฏิสมั พันธ์กบั ภูมภิ าคควรอยูภ่ ายในขอบเขตเหล่านี ้เช่นเดียวกัน
3. ความขัดแย้ งทางการเมืองอันเนือ่ งมาจากความสัมพันธ์ภายในที่
เพิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ ระหว่างภูมภิ าคเอเชียตะวันออกกับโลกตะวันตกใน
ยุคโลกาภิวตั น์เป็ นอุปสรรคอย่างยิง่ ต่อการเป็ นน� ้ำหนึง่ ใจเดียวกัน
ซึง่ ผู้กำ� หนดนโยบายในประเทศใดก็ตามล้ วนคาดหวังสิง่ นี ้จากหุ้น
ส่วนของตน ปั ญหาบางอย่างสามารถแก้ ไขได้ ด้วยการแสวงหาข้ อ
ตกลงแบบง่าย ๆ ระหว่างบรรดาประเทศในเอเชีย แต่บางปั ญหา
นัน้ สหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นา่ จะมีความเห็นไป
ในทางเดียวกันมากกว่า ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีแม้ กระทัง่ ประเด็นทีจ่ นี
และสหรัฐอเมริกามีความเห็นตรงกันมากขึ ้นเรื่อย ๆ ในฐานะแหล่ง

ส�ำคัญของเศรษฐกิจโลกและการทหาร ส�ำหรับตอนนี ้ สภาพ
แวดล้ อมทางการเมืองมีความยุง่ ยากและซับซ้ อน การแบ่ง
แยกระหว่าง “คนดี” และ “คนร้ าย” จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และ
ความสัมพันธ์สว่ นใหญ่จะด�ำเนินไปในฐานะหุ้นส่วนและคู่
แข่งไปพร้ อม ๆ กัน
4. การพึง่ พาวิธีการทางกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ด�ำเนินการอ้ างสิทธิอย่างผิดกฎหมายหรือผิด
ปกติบง่ ชี ้ว่า ทุกฝ่ ายจ�ำเป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยอืน่ ๆ นอก
เหนือจากหลักการตามทีร่ ่วมเจรจากัน สิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นต้ องท�ำนัน้
ไม่ใช่การเพิกถอนอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมาย
ทางทะเลหรือการปกป้องอนุสญ
ั ญาโดยไม่พนิ จิ พิเคราะห์ แต่
ควรเจรจากันอย่างโปร่งใสว่าเพราะเหตุใดอนุสญ
ั ญานี ้จึง
มีหลักการดังกล่าวมาตังแต่
้ ต้น ทุกฝ่ ายอาจใช้ สงิ่ ช่วยเตือน
ความจ�ำเพือ่ ระลึกว่าการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือทาง
ทหารควบคูไ่ ปกับการสร้ างเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะคือส่วน
หนึง่ ของการต่อรองอันยิง่ ใหญ่ทที่ ำ� ให้ บรรลุข้อตกลงในขัน้
สุดท้ าย มันเป็ นแลกเปลีย่ นสัมปทานระหว่างประเทศทีต่ ้ อง
ข้ ามมหาสมุทรอย่างสหรัฐอเมริกากับประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา
อย่างจีนและประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มัน
แสดงถึงผลลัพธ์ทดี่ สี ดุ ทีเ่ ป็ นไปได้ ทมี่ าจากการเจรจาเพือ่ ให้
เกิดระเบียบปฏิบตั ใิ นมหาสมุทรซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันทัว่ โลก
ทังในตอนนั
้
นและในตอนนี
้
้ ทางเลือกทีม่ อี ยูต่ อนนี ้ไม่ใช่การ
เคารพกฎจารีตประเพณีทกี่ ำ� กับดูแลมหาสมุทร แต่คอื การ
เคารพข้ อตกลงทีม่ อี ยู่ หรือไม่กห็ วนกลับไปสูส่ ภาพเดิมทีม่ ี
ความยุง่ เหยิงของกฎระเบียบเกีย่ วกับทะเลดังทีเ่ กิดขึ ้นเมือ่
หลายศตวรรษก่อน การด�ำเนินการตามกฎหมายจะไม่ชว่ ย
ส่งเสริมการเจรจาอย่างเปิ ดเผยระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ แต่การ
เจรจาทางการเมืองอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับกฎหมายดังกล่าว
อาจช่วยได้

บทสรุ ป

การก�ำหนดนโยบายที่มีขอบเขตกว้ าง ๆ ที่สอดคล้ องกับความ
เป็ นจริ งเชิงกลยุทธ์ในเรื่ องความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นน่าจะเป็ นวิธีที่
ชาญฉลาดส�ำหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาททะเลจีนใต้
การก�ำหนดวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและการน�ำวิธีการ
ดังกล่าวไปใช้ อย่างชาญฉลาดไม่ใช่เรื่ องง่ายและไม่ได้ ท�ำให้
พันธมิตรสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม มันน่าจะเป็ นการบริ หาร
จัดการข้ อพิพาทอย่างสันติมากกว่าทางเลือกใด ๆ
การกระท�ำใด ๆ นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตั เิ หล่านี ้จะ
เป็ นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จ�ำเป็ น และกลายเป็ นความขัด
แย้ งที่ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ หรื อท�ำให้ สญ
ู เสียสิทธิอธิปไตยและท�ำลายหลัก
สากลที่ระบุไว้ ในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทาง
ทะเลและกฎหมายจารี ตประเพณี เนื่องจากความเสี่ยงทังหมด
้
นี ้ไม่ใช่เรื่ องที่ฝ่ายใดยอมรับได้ ดังนันจึ
้ งเห็นได้ ชดั เจนว่าถึงเวลา
แล้ วที่รัฐบาลของทุกประเทศจะต้ องเริ่ มคิดอย่างสร้ างสรรค์เพื่อ
หาวิธีด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ ความขัดแย้ งที่
รัฐบาลเหล่านี ้ก�ำลังเผชิญอยู่ o

การสร้ าง
แผ่ นดิน
ของจีน

ในหมู่เกาะสแปรตลี

โครงสร้ างพื ้นฐาน

พืน้ ที ่

ทรัพยากร
บนบก

ทะเล

0.96 ทางวิ่ง
ตร.กม. เครื่องบิน ฐานหลัก

ท่าเรื อ

ซูบี

0.96
ตร.กม.

ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ /
ทางวิง่ เครื่อง
บิน

ฐาน

—

มิสชีฟ

0.96
ตร.กม.

—

ฐาน

ฐานทัพเรื อ
ในอนาคต

คูอาร์ เตอรอน

0.1
ตร.กม.

ลานจอด อุปกรณ์
เฮลิคอปเตอร์ สื่อสารและ
2 แห่ง
เรดาร์

กาเวน

0.1
ตร.กม.

ลานจอด
แท่นส่ง
ต่อสู้
เฮลิคอปเตอร์
อากาศยาน ก�ำลัง
2 แห่ง

ฮิวส์

0.1
ตร.กม.

ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ ต่อสู้
ที่มีอยูก่ ่อน อากาศยาน
หน้ านี ้

จอห์นสัน
เซาท์

75,000
ตร.ม.

ลานจอด อุปกรณ์
ท่าเรือ
เฮลิคอปเตอร์ สือ่ สารและ
ขนาดเล็
ก
2 แห่ง
เรดาร์

เฟี ยรี ครอส

ขนาดพืน้ ทีท่ ี ่
สร้างขึ้น

อากาศ

—

ท่าเรือ

ข้ อมูลจาก: โครงการเพื่อความโปร่งใสในการเดินทะเลในเอเชีย ตามข้ อมูลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
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3939

ไต้ หวัน

จีน
ลาว

เกาะปราตัส

ไห่ หนาน

ไทย

หมู่เกาะพาราเซล
เกาะปะการังสการ์ โบโรห์ โชล

ทะเลจีนใต้

กัมพูชา

แนว
ปะการัง
เซกกันด์
โทมัส โชล

เวียดนาม
หมู่เกาะสแปรตลี

แนวปะการัง
สวอลโลว์

บรู ไน

มาเลเซีย
สิ งคโปร์

อินโดนีเซีย
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การอ้างอธิปไตย

ในทะเลจีนใต้

ทะเลฟิ ลิปปิ นส์

ข้ อตกลงเกีย่ วกับ
เขตแดนทางทะเล

ข้ อตกลงในการ
ก�ำหนดเขตแดน
ระหว่ างบรู ไน
และมาเลเซีย

พ.ศ.

2502

การอ้ างสิ ทธิทไี่ ม่
ระบุเขตแดนของ
จีนและไต้ หวัน
ข้ อตกลงในการ
ก�ำหนดเขต
ไหล่ ทวีประหว่ าง
อินโดนีเซียและ
มาเลเซีย

พ.ศ.

ข้ อตกลงใน
การก�ำหนด
น่ านน�ำ้ อาณาเขต
ระหว่ างมาเลเซีย
และสิ งคโปร์

ฟิ ลิปปิ นส์

พ.ศ.

2538
ข้ อตกลงในการ
ก�ำหนดเขตแดน
อ่ าวตังเกีย๋
ระหว่ างจีนและ
เวียดนาม

ค�ำอธิบายสั ญลักษณ์ :

พ.ศ.

การอ้ างสิ ทธิของบรู ไน

2543

การอ้ างสิ ทธิของจีน
การอ้ างสิ ทธิของมาเลเซีย
การอ้ างสิ ทธิของฟิ ลิปปิ นส์
หมู่เกาะทีม่ กี รณีพพิ าท
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

หมายเหตุ: รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาไม่รับรองความถูกต้ องของแนวเส้ น
ฐานตรงหมูเ่ กาะส่วนใหญ่เหล่านี ้ จีนรวมเอาเกาะปราตัสและหมูเ่ กาะ
พาราเซลไว้ ในเส้ นฐานตรงที่จีนอ้ างสิทธิ การแสดงจุดเส้ นฐานเหล่านี ้ไม่
ได้ หมายถึงการยอมรับหรื อการยืนยันการอ้ างสิทธิเหล่านี ้

ข้ อตกลงใน
การยกพืน้ ทีข่ ุด
เจาะน�ำ้ มันของ
มาเลเซียให้ กบั
บรู ไน

การประกาศ
เขตแดน

2512
ข้ อตกลงใน
การก�ำหนด
เขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะและ
เขตไหล่ ทวีป
ระหว่ างไทย
และเวียดนาม

พ.ศ.

2540
ข้ อตกลงในการ
ก�ำหนดเขต
ไหล่ ทวีประหว่ าง
อินโดนีเซียและ
เวียดนาม

พ.ศ.

พ.ศ.

2489

การประกาศ
เขตไหล่ ทวีป
ระหว่ างไทย
และมาเลเซีย

การประกาศ
เขตแดนหมู่
เกาะคารายาน
ของฟิ ลิปปิ นส์

พ.ศ.

2521

พ.ศ.

2522

การประกาศ
เขตของบรู ไน

พ.ศ.

2531
การประกาศเขต
ไหล่ ทวีปทีย่ ดื
ออกไปร่ วมกัน
ระหว่ าง
มาเลเซีย
และเวียดนาม

พ.ศ.

2552

การประกาศเขต
ไหล่ ทวีปทีย่ ดื
ออกไปทางเหนือ
ของเวียดนาม

พ.ศ.

2552

2546

พ.ศ.

2553
ข้ อมูลจาก: www.southchinasea.org
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ร.อ.ทิโมธี แม็กแอลเวย์ กัปตัน
เครื่องบินของกองทัพอากาศ
นิวซีแลนด์ น�ำเครื่องบิน
ตรวจการณ์ ทางทะเล พี3-โอเรียน
บินเหนือมหาสมุทรอินเดียทาง
ตอนใต้ เพือ่ ค้ นหาซากเครื่องบิน
ของสายการบินมาเลเซียแอร์ ไลน์
เทีย่ วบินที่ 370 ในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2557 รอยเตอร์

ปี กแห่ง

42
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ความหวัง

ขีดความสามารถในการขนส่ งทางอากาศยังคงเป็ น
หัวใจส�ำคัญของภารกิจการค้ นหาและกู้ภยั เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

การก�ำหนดขอบเขตพื ้นที่ภยั พิบตั เิ พื่อค้ นหาผู้รอดชีวิตและให้
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ วเป็ นงา นที่ใช้ เวลามากที่สดุ ใน
การปฏิบตั กิ ารค้ นหาและกู้ภยั แม้ จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิด
ขึ ้นอยูบ่ อ่ ยครัง้ เพื่อช่วยในขันตอนนี
้
้ แต่ขีดความสามารถทาง
ด้ านการขนส่งทางอากาศก็ยงั คงเป็ นวิธีการหนึง่ ที่เชื่อถือได้
มากที่สดุ ในการบรรเทาทุกข์ให้ กบั มนุษย์ ไม่วา่ จะเพื่อการ
อพยพหรื อการจัดส่งอาหารและเสบียง
เว็บไซต์ airforce-technology.com รายงานว่า
“เฮลิคอปเตอร์ ค้นหาและกู้ภยั สมัยใหม่มีประโยชน์มหาศาล
ส�ำหรับภารกิจการค้ นหาและกู้ภยั ที่เวลาทุกวินาทีนนมี
ั ้ คา่ ”
ส�ำหรับผู้รอดชีวิตจากภัยพิบตั ิ การได้ เห็นเฮลิคอปเตอร์ ทหาร
้ ำลังจะกลาย
ท�ำให้ เกิดความหวังว่าค�ำอธิษฐานของตนนันก�
เป็ นจริ ง
เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ที่เนปาลเมื่อวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2558 และเกิดเหตุครัง้ ที่สองตามมาอีกในวันที่
12 พฤษภาคมซึง่ มีความรุนแรงไม่แพ้ กนั เจ้ าหน้ าที่ในกรุงกาฐ
มาณฑุได้ ร้องขอให้ กองทัพส่งเฮลิคอปเตอร์ ไปช่วย เพราะเป็ น
วิธีที่ดีที่สดุ ที่จะเข้ าถึงพื ้นที่ประสบภัยและส่งมอบความช่วย
เหลือโดยการเดินทางผ่านภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาของเนปาล
“เห็นได้ ชดั เจนขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่า ระบบค้ นหาและกู้ภยั ใน
อากาศยานและเฮลิคอปเตอร์ คือสิง่ จ�ำเป็ น เพื่อหลีกเลี่ยง
ความล่าช้ าในการค้ นหาต�ำแหน่งและการปฏิบตั กิ ารช่วย

เหลือ” เว็บไซต์ DefenceNow.com รายงานในปี พ.ศ. 2555
ในด้ านการปฏิบตั ิการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ทรัพยากรที่มีลกั ษณะเฉพาะของกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกมีบทบาทส�ำคัญในการเคลื่อนย้ ายผู้คน
และอุปกรณ์ไปยังสถานที่ที่อยูห่ า่ งไกล และให้ ความช่วยเหลือ
ที่ขณะนันยั
้ งไม่ได้ รับจากชุมชนผู้บรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม
ตามรายงานขององค์กรสื่อกลาโหมในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558
นอกเหนือจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ าง
้ มิภาคอินโดเอเชีย
ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นบ่อยและรุนแรงทัว่ ทังภู
แปซิฟิกแล้ ว เมื่อเร็ว ๆ นี ้ บุคลากรทางทหารได้ มีสว่ นร่วม
ในภารกิจค้ นหาและกู้ภยั เครื่ องบินพาณิชย์ที่สญ
ู หายหลาย
ภารกิจ
กองทัพยังคงน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภยั พิบตั ใิ นทุกระดับ
ตัวอย่างเช่น เจ้ าหน้ าที่กองทัพอากาศอินเดียรับมือกับ
เหตุการณ์เครื่ องบินทหารตกในประเทศที่เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นใน
ปี พ.ศ. 2555 ด้ วยการจัดซื ้อระบบสัญญาณระบุต�ำแหน่ง
เพื่อปฏิบตั ิการค้ นหาและกู้ภยั จ�ำนวน 7000 ชุด ระบบนี ้ถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ บคุ ลากรทางทหารสามารถค้ นหาต�ำแหน่ง
ของอากาศยานได้ ในระยะถึง 200 กิโลเมตรหากมีอบุ ตั เิ หตุ
เกิดขึ ้น

จากซ้ าย: สมาชิกลูกเรือมองผ่ านหน้ าต่ างตรวจการณ์ ของเครื่องบินตรวจการณ์ ทางทะเล พี3-โอเรียน ของกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ เมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 เพือ่ ค้ นหาซากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ 370 รอยเตอร์ | ชาวบ้ านและเจ้ าหน้ าทีก่ องทัพ
อากาศอินเดียล�ำเลียงกล่ องอาหารเพือ่ การบรรเทาทุกข์ ลงจากเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพอากาศอินเดียในภาคกลางตอนเหนือของเนปาล ซึ่งนับ
เป็ นเวลาเก้ าวันหลังเกิดเหตุแผ่ นดินไหวขนาด 7.8 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ | นักสอนศาสนาชาวมุสลิมทีเ่ ดินทางไป
กับเฮลิคอปเตอร์ เอ็นเอเอส 332 ซู เปอร์ พูมา ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ช่ วยกันมองหาซากเครื่องบินของสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่
8501 ในทะเลชวา เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์
APD FORUM
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นักท่ องเทีย่ วชาว
เนปาลขึน้ เฮลิคอปเตอร์
ของกองทัพอากาศ
อินเดียในเขตดอลกา
เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2558 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

หากไม่มีระบบสัญญาณระบุต�ำแหน่งดังกล่าว ชุดกู้ภยั
ต้ องใช้ เวลาหลายวันในการเข้ าถึงจุดเครื่ องบินตก ตาม
รายงานของเว็บไซต์ DefenseNow.com “ระบบค้ นหา
และกู้ภยั รุ่นใหม่นี ้จะสามารถระบุต�ำแหน่งเครื่ องบินตก
และต�ำแหน่งลูกเรื อได้ อย่างแม่นย�ำ”
เมื่อเร็ ว ๆ นี ้รัฐบาลอินเดียมีแผนให้ คณะกรรมการ
หน่วยบริ การค้ นหาและกู้ภยั ทางการบินแห่งชาติเป็ นผู้รับ
มือกับเหตุการณ์เครื่ องบินตกหรื อสูญหายที่อาจเกิดขึ ้นได้
คณะกรรมการนี ้จะก�ำกับดูแลภารกิจต่าง ๆ ทางบกและ
ทางทะเล ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ดิ อิโคโนมิ ก ไทมส์
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 การด�ำเนินงานของคณะ
้ งไม่มีการก�ำหนด
กรรมการตามเป้าหมายดังกล่าวนันยั
เวลาที่แน่นอน

การฝึ กร่ วมกัน

หัวใจส�ำคัญของการเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิ
การค้ นหาและกู้ภยั ยังคงเป็ นกองก�ำลังทหารที่มีความ
เชี่ยวชาญสูงและผ่านการฝึ กอย่างสม�่ำเสมอที่สามารถ
44

APD FORUM

ออกปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เมื่อไม่มีภารกิจใดที่เหมือนกัน ดัง
นัน้ ชุดกู้ภยั จึงต้ องมีความรู้ที่เหมาะสมที่สามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ ได้ เพื่อตอบสนองความต้ องการที่เฉพาะ
เจาะจง
้
างละเอียดถี่ถ้วนก่อน
“การฝึ กบุคลากรทังหมดอย่
ที่จะออกปฏิบตั ภิ ารกิจการค้ นหาและกู้ภยั เป็ นความ
ส�ำคัญที่เน้ นเท่าไรก็ไม่พอ” คู่มือค้นหาและกูภ้ ยั แห่งชาติ
ออสเตรเลีย ระบุ “ ความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึง่ ที่ขาด
หายไปจากกระบวนการปฏิบตั ทิ ี่มกั จะมีความซับซ้ อนที่
ต้ องใช้ ในภารกิจการค้ นหาและกู้ภยั สามารถท�ำลายความ
ส�ำเร็จของการปฏิบตั ิการ ก่อให้ เกิดการสูญเสียชีวิตของ
บุคลากรที่ท�ำหน้ าที่ค้นหาและกู้ภยั ชีวิตของประชาชนที่
ควรจะได้ รับการช่วยเหลือ และ/หรื อการสูญเสียทรัพยากร
ที่มีคา่ “เป้าหมายของการฝึ กคือเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของระบบค้ นหาและกู้ภยั ด้ วยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การค้ นหาและกู้ภยั ประสบการณ์ที่พรั่งพร้ อมและการ
ตัดสินใจคือสิง่ จ�ำเป็ นในการรับมือกับสถานการณ์ค้นหา
และกู้ภยั แต่ทกั ษะที่จ�ำเป็ นก็ต้องใช้ เวลานานในการฝึ กฝน

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของชุดปฏิบตั กิ าร
ค้ นหาและกู้ภยั ระหว่ างประเทศในเขตเมือง:
การเตรี ยมความพร้ อม:

1. รักษาสภาพความพร้ อมให้ คงที่เพื่อจะสามารถ
ออกปฏิบตั หิ น้ าที่ระหว่างประเทศได้ อย่างรวดเร็ว
2. ด�ำรงขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ ารค้ นหา
และกู้ภยั ระหว่างประเทศในเขตเมือง
3. ผู้ตอบสนองเหตุการณ์ต้องมีความพร้ อมส่วน
บุคคลตลอดระยะเวลาในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
4. สมาชิกของชุดปฏิบตั กิ ารต้ องได้ รับวัคซีน/
ภูมิค้ มุ กันที่เหมาะสม รวมทังสุ
้ นขั ตรวจค้ น
5. จัดตังชุ
้ ดปฏิบตั กิ ารโดยใช้ บคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ าน
ด้ านการค้ นหาและกู้ภยั ในเขตเมืองในประเทศของ
ตนเอง
6. สมาชิกของชุดปฏิบตั กิ ารทุกคนต้ องมีเอกสาร
การเดินทางที่เหมาะสม
7. ด�ำรงขีดความสามารถของเจ้ าหน้ าที่และ
สนับสนุนศูนย์อ�ำนวยการการเข้ าออกประเทศและ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารและประสานงานภาคสนาม
8. ด�ำรงการปฏิบตั ิของส่วนประสานงานหลักด้ าน
การปฏิบตั กิ ารตลอด 24 ชัว่ โมง

การเคลื่อนย้ ายเข้ าสู่พนื ้ ที่:

1. ระบุความพร้ อมในการท�ำงานของชุดปฏิบตั ิ
การเพื่อตอบสนองและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและทัน
เหตุการณ์แก่ศนู ย์ปฏิบตั ิการและประสานงานภาค
สนามเสมือนจริ ง
2. กรอกข้ อมูลลงในแผ่นข้ อมูลของชุดปฏิบตั กิ าร
ค้ นหาและกู้ภยั ระหว่างประเทศในเขตเมือง (ภาค
ผนวกเอฟ) และยื่นส�ำเนาฉบับพิมพ์ให้ กบั ศูนย์
อ�ำนวยการการเข้ าออกประเทศและศูนย์ปฏิบตั กิ าร
และประสานงานภาคสนามเมื่อเดินทางมาถึง
3. ส่งชุดประสานงานออกไปปฏิบตั หิ น้ าที่กบั ชุด
ปฏิบตั กิ ารค้ นหาและกู้ภยั ระหว่างประเทศในเขต
เมืองเพื่อจัดตังหรื
้ อสนับสนุนศูนย์อ�ำนวยการการ
เข้ าออกประเทศและศูนย์ปฏิบตั กิ ารและประสาน
งานภาคสนาม
4. ด�ำรงการปฏิบตั ิของส่วนประสานงานหลักด้ าน
การปฏิบตั กิ ารตลอด 24 ชัว่ โมง

การปฏิบตั กิ าร:

1. จัดตังหรื
้ อสนับสนุนศูนย์อ�ำนวยการการเข้ าออก
ประเทศและศูนย์ปฏิบตั กิ ารและประสานงานภาค
สนามตามความจ�ำเป็ น

2. ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสมาชิกของชุดปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั ติ นได้ อย่างเหมาะสม
3. ด�ำเนินการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีให้ สอดคล้ อง
กับแนวทางของคณะที่ปรึกษาด้ านการค้ นหาและ
การกู้ภยั ระหว่างประเทศ
4. เข้ าร่วมการประชุมของศูนย์ปฏิบตั กิ ารและ
ประสานงานภาคสนามเกี่ยวกับการปฏิบตั กิ าร
ค้ นหาและกู้ภยั ระหว่างประเทศในเขตเมือง
5. ส่งข้ อมูลที่ทนั เหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
กลับไปยังประเทศของตน

การเคลื่อนย้ ายออกจากพืน้ ที่:

1. รายงานประเทศที่เข้ าไปให้ ความช่วยเหลือว่า
ภารกิจของชุดปฏิบตั กิ ารเสร็ จสิ ้นแล้ ว
2. ประสานงานเรื่ องการเคลื่อนย้ ายออกจากพื ้นที่
กับศูนย์ปฏิบตั กิ ารและประสานงานภาคสนาม
3. ส่งรายงานสรุปภารกิจฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก
จี) ให้ กบั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารและประสานงานภาค
สนามหรื อศูนย์อ�ำนวยการการเข้ าออกประเทศ
ก่อนที่จะเดินทางกลับ
4. เตรียมพร้ อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านด้ านมนุษยธรรมอืน่ ๆ
(ตามความจ�ำเป็ นหรื อเท่าที่ท�ำได้ ) นอกเหนือจาก
ในพื ้นที่ซากปรักหักพัง
5. พิจารณาเรื่ องการบริ จาคอุปกรณ์ของชุดปฏิบตั ิ
การค้ นหาและกู้ภยั ระหว่างประเทศในเขตเมืองที่
ทิ ้งไว้ ให้ กบั รัฐบาลที่ได้ รับผลกระทบ

หลังปฏิบตั ภิ ารกิจ:

1. เลขาธิการคณะที่ปรึกษาด้ านการค้ นหาและการ
กู้ภยั ระหว่างประเทศจะขอให้ ชดุ ปฏิบตั กิ ารค้ นหา
และกู้ภยั ระหว่างประเทศในเขตเมืองส่งรายงาน
หลังปฏิบตั ภิ ารกิจภายใน 45 วันหลังจากชุดปฏิบตั ิ
การเดินทางกลับถึงประเทศแล้ ว
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ชุดปฏิบตั กิ ารและแก้ ไขระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำตาม
ความจ�ำเป็ น
ข้ อมูลจาก: แนวทางและวิธีการของ
คณะที่ปรึกษาด้ านการค้ นหาและการ
กู้ภยั ระหว่ างประเทศ ส�ำนักงานเพื่อ
การประสานงานด้ านมนุษยธรรม
แห่ งสหประชาชาติ

เครื่องบิน เอพี-3ซี โอ
เรียนของกองทัพอากาศ
ออสเตรเลีย เดินทางกลับไป
ยังฐานทัพเพียร์ ซ
ของกองทัพอากาศ
ออสเตรเลียในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2557 หลังปฏิบัตกิ าร
ค้ นหาเครื่องบินของสายการ
บินมาเลเซียแอร์ ไลน์ เทีย่ ว
บินที่ 370 ในมหาสมุทร
อินเดียทางตอนใต้
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ให้ เกิดความเชี่ยวชาญ การฝึ กอาจมีคา่ ใช้ จา่ ย
สูงแต่ก็ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
การปฏิบตั งิ านที่มีคณ
ุ ภาพจะสัมพันธ์กบั การ
ฝึ กที่มีคณ
ุ ภาพ”
ภารกิจการบรรเทาทุกข์ได้ กลายเป็ น
ภารกิจระดับนานาชาติมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ตาม
ขนาดและขอบเขตของภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
“ยุทธบริ เวณแปซิฟิกและพื ้นที่ภายใต้ การดูแล
ของกองบัญชาการแปซิฟิกนันมี
้ ขนาดกว้ าง
ใหญ่ไพศาล และเราเผชิญกับปั ญหาใหม่ ๆ ทุก
วัน” ร.อ.มาร์ ก เน็กซัน จากสหรัฐฯ ผู้บญ
ั ชาการ
ภารกิจการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบตั ใิ นการฝึ กโคป นอร์ ท
15 กล่าวในระหว่างการฝึ กที่กวมเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
หลายประเทศได้ ตระหนักมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ถึงความจ�ำเป็ นในการฝึ กร่วมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ ารบรรเทาทุกข์
กองทัพอากาศ กองทัพเรื อและหน่วยยาม
ฝั่ งสหรัฐฯ ได้ ร่วมมือกับกองก�ำลังป้องกัน
ตนเองทางอากาศแห่งประเทศญี่ปนุ่ กองทัพ
อากาศออสเตรเลีย กองทัพอากาศเกาหลีใต้
กองทัพอากาศนิวซีแลนด์ และกองทัพอากาศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในการฝึ กภายใต้ รหัส โคป นอร์ ท
15 (นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่จากกองทัพอากาศ
สิงคโปร์ และเวียดนามยังเข้ าร่วมสังเกตการณ์
การฝึ กส่วนนี ้เป็ นครัง้ แรก)
ผู้เข้ ารับการฝึ กได้ ปฏิบตั กิ จิ กรรมตาม
สถานการณ์ฝึกต่าง ๆ เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
หลักเจ็ดประการ ได้ แก่ การเข้ าสูพ่ ื ้นทีข่ องชุด
ประเมินสนามบิน การจัดส่งเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิ
การทางอากาศเผชิญเหตุฉกุ เฉิน การสนับสนุน
ทางการแพทย์ภาคสนาม การโยกย้ ายออกนอก
พื ้นทีส่ ายแพทย์ทางอากาศระดับนานาชาติ การ
ปฏิบตั กิ ารในสนามบินทีต่ ำ�่ กว่ามาตรฐาน การ
จัดส่งความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม และการ
ค้ นหา กู้ภยั และการจัดส่งเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ทางอากาศเผชิญเหตุฉกุ เฉินเข้ าสูพ่ ื ้นทีอ่ กี ครัง้
“ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นเรื่ องปกติมาก
มีเหตุการณ์ภเู ขาไฟระเบิดเกิดขึ ้นมากมาย มี
เหตุการณ์แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิและพายุ
ไต้ ฝนที
ุ่ ่ยงั คงเป็ นภัยคุกคามทัว่ ทังภู
้ มิภาค”
ร.อ.เน็กซันกล่าว ดังนัน้ การฝึ กฝนความ
สามารถ การปรับปรุงความสามารถและการ
ท�ำงานร่วมกันจะท�ำให้ เราบรรลุผลส�ำเร็จใน
การปฏิบตั กิ ารมากขึ ้น ร.อ.เน็กซันกล่าวเพิ่ม
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โครงการความร่ วมมือ
เพื่อการแลกเปลี่ยนความร้ ู
และการลดความขัดแย้ ง
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การพึง่ พาที่เพิ่มมากขึ ้นและความหนาแน่นของการขนส่งสินค้ าทางเรื อ
เป็ นปั จจัยกระตุ้นการขยายตัวของอาชญากรรมทางทะเลทัว่ โลก ภัย
คุกคามต่าง ๆ เช่น การปล้ นสะดมทางน� ้ำ การก่อการร้ ายทางทะเล การ
ค้ ายาเสพติดและอาวุธมีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้นบ่อยกว่าเดิมและจ�ำเป็ น
ต้ องมีการบังคับใช้ กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและการธ�ำรงรักษากฎ
ระเบียบทางทะเลอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี ้
ความท้ าทายเหล่านี ้ตอกย� ้ำถึงความจ�ำเป็ นในเรื่ องความร่วมมือ
ข้ ามเขตแดนทางการเมือง และความจ�ำเป็ นในการแบ่งปั นข่าวกรอง
ปั จจัยดังกล่าวเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับหน่วยลาดตระเวนต่อต้ านการ
ปล้ นสะดมทางน� ้ำในคาบสมุทรโซมาลี เจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้ปฏิบตั งิ านใน
พื ้นที่กว้ างใหญ่เพื่อค้ นหากลุม่ โจรสลัดขนาดย่อยที่ก่อเหตุโจมตีจากเรื อ
กรรเชียงขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวสูงภายใต้ การ
สัง่ การของเรื อแม่ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง หากไม่มีการแบ่งปั นข้ อมูล
ระหว่างหน่วย ก็เป็ นไปได้ ยากที่หน่วยลาดตระเวนเหล่านี ้จะบรรลุผล
ส�ำเร็ จในการปฏิบตั งิ าน
โครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และการลดความ
้ ้นเพราะความจ�ำเป็ นเหล่านี ้ เนื่องจากกองทัพ
ขัดแย้ ง ได้ รับการจัดตังขึ
เรื อต่าง ๆ จากหลายประเทศต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ในอ่าวเอเดนเพื่อป้องกัน
การโจมตีของโจรสลัดจากโซมาเลียและปุนท์แลนด์
ด้ วยแนวคิดแรกเริ่ มเรื่ องการหาวิธีระดมความร่วมมือระหว่างหน่วย
เฉพาะกิจต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำต่าง ๆ ผ่านทางปฏิบตั กิ ารอตา
ลันตาในโซมาเลียโดยกองก�ำลังทางเรื อสหภาพยุโรป โครงการความ
ร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และการลดความขัดแย้ งที่มีสหรัฐฯ
เป็ นแกนน�ำจึงได้ ถือก�ำเนิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อประสานกิจกรรม
ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยเฉพาะกิจของชาติพนั ธมิตรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ กองทัพเรื อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
โครงการนี ้มีกองทัพเรื อที่ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่โดยอิสระเข้ าร่วมด้ วยใน
เวลาต่อมา
กองทัพเรื อของแต่ละประเทศ อาทิ จีน อินเดียและญี่ปนุ่ ได้ เข้ า
มาเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการนี ้เมื่อเริ่ มด�ำเนินการครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2555 กองทัพเรื อเหล่านี ้ได้ ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนเรื อคุ้ม
กันเรื อสินค้ าที่เดินทางผ่านช่องทางแนะน�ำหรับการเดินเรื อ เรื อของ
แต่ละประเทศจะปฏิบตั หิ น้ าที่ร่วมกันโดยมีประเทศหนึง่ ที่ถกู ใช้ ชื่อเป็ น
“ประเทศอ้ างอิง” เป็ นระยะเวลาสามเดือนผลัดเปลี่ยนกันไป เกาหลีใต้
เข้ าร่วมโครงการนี ้ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555
โครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และการลดความ
ขัดแย้ ง ไม่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประสานงานการปฏิบตั กิ ารของกองทัพเรื อ
หรื อการปฏิบตั กิ ารทางทหารใด ๆ แต่ได้ จดั การประชุมขึ ้นที่บาห์เรนโดย
มีผ้ เู ข้ าร่วม ได้ แก่ ตัวแทนทางทหารและทางพลเรื อนจาก 33 ประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศ 14 องค์กร กลุม่ อุตสาหกรรมการเดินเรื อต่าง
ๆ และรัฐบาลจากหลายประเทศ การประชุมนี ้มีกลุม่ หลัก ๆ สามกลุม่
ผลัดกันเป็ นประธานร่วม ได้ แก่ กองก�ำลังผสมทางเรื อ นาโต และกอง
ก�ำลังทางเรื อสหภาพยุโรป โดยมีแนวคิดเรื่ องการแบ่งปั นข้ อมูลและข่าว

กรองตลอดจนแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ในการต่อต้ านการแพร่ระบาดของโจร
สลัด
การประชุมเหล่านี ้มีการแบ่งปั นข่าวกรองสองประเภท ได้ แก่ ความ
รู้และข้ อมูลทางกลยุทธ์ และทางยุทธวิธีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ยัง
มีการแบ่งปั นข่าวกรองทางยุทธวิธีแบบเร่งด่วนระหว่างเรื อต่าง ๆ ทาง
เครื อข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัย เช่น เครื อข่ายเมอร์ ควิ รี ย์ เพื่อสนับสนุน
การรักษาความปลอดภัยแก่ขบวนเรื อ
เครื อข่ายเมอร์ ควิ รี ย์ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นเฟซบุ๊คส�ำหรับการ
ต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำ โดยจะมีพื ้นที่ส�ำหรับการสนทนาตลอด
จนข้ อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปฏิบตั กิ ารในแต่ละวัน เครื อข่ายนี ้ท�ำให้
้
ำงานเพื่อประสานงานขบวนเรื อคุ้มกัน โดยมีหน้ า
เกิดการจัดตังคณะท�
ที่หลักคือ เพื่อจัดการประชุมและการสื่อสารอย่างสม�่ำเสมอบนเครื อ
ข่ายเมอร์ ควิ รี ย์ในกรณีที่จ�ำเป็ น
นอกเหนือจากการการแบ่งปั นข้ อมูล โครงการความร่วมมือเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการลดความขัดแย้ งยังสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามแนวปฏิบตั เิ พื่อการจัดการที่ดีที่สดุ ฉบับที่สี่ส�ำหรับอุตสาหกรรมการ
เดินเรื อเพื่อป้องกันการปล้ นสะดมทางน� ้ำโดยโจรสลัดโซมาเลีย ซึง่ ได้ รับ
การรับรองจากกองก�ำลังทางเรื อสหภาพยุโรปเช่นกัน

แนวคิดของอินเดีย

นับตังแต่
้ เข้ าร่วมโครงการ กองทัพเรื ออินเดียได้ เข้ าร่วมการประชุมของ
โครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และการลดความขัด
แย้ ง แม้ บางภาคส่วนของรัฐบาลอินเดียอาจมีข้อกังวลอยูบ่ ้ าง ภาคส่วน
ดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีความกระตือรื อร้ นที่จะขยายการต่อสู้กบั การปล้ น
สะดมทางน� ้ำ และคณะผู้แทนของอินเดียยังได้ เข้ าร่วมการประชุมของ
กลุม่ ประสานงานขององค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์ กว่าด้ วยเรื่ องการ
ปล้ นสะดมทางน� ้ำ เห็นได้ ชดั ว่า เป้าหมายของคณะผู้แทนคือการมีสว่ น
ร่วมในระดับนี ้มากกว่า
อย่างไรก็ตาม โครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความ
รู้และการลดความขัดแย้ งคือช่องทางที่เรื อรบต่าง ๆ ของกองทัพเรื อ
อินเดียในภูมิภาคจะน�ำข้ อมูลไปใช้ ในการลาดตระเวนการปล้ นสะดม
ทางน� ้ำ และคณะผู้แทนของอินเดียก็เข้ าร่วมโครงการอย่างแข็งขันตาม
ปกติ ส่วนใหญ่แล้ ว จะมีการป้อนข้ อมูลเข้ ามากกว่าการส่งข้ อมูลออก
เป็ นอย่างมากเนื่องจากโครงการนี ้มีแหล่งข้ อมูลอยูห่ ลากหลาย
เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ โครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และ
การลดความขัดแย้ ง ถูกยกระดับความส�ำคัญมากขึ ้นเมื่อได้ รับมอบ
หมายให้ แสดงข้ อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในการ
ลดพื ้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการปล้ นสะดมทางน� ้ำ ตามที่ระบุไว้ ในเอกสาร
แนวปฏิบตั เิ พื่อการจัดการที่ดีที่สดุ ฉบับที่สี่
การโจมตีของโจรสลัดในภูมภิ าคมีจำ� นวนลดลงอย่างรวดเร็ว แต่
เนือ่ งจากถูกระบุวา่ เป็ นพื ้นทีค่ วามเสีย่ งสูง เรือสินค้ าทีล่ อ่ งผ่านพื ้นทีน่ ี ้จึง
ยังคงต้ องจ่ายเบี ้ยประกันสูงกว่า ปั จจัยนี ้เป็ นตัวกระตุ้นความต้ องการที่
จะลดพื ้นทีค่ วามเสีย่ งสูงให้ ได้ อย่างรวดเร็วและประเมินความเสีย่ งใหม่

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจน�ำ้ เคลือ่ นทีเ่ ข้ าไปใกล้ เรือบรรทุกน�ำ้ มันของญีป่ ุ่ นทีถ่ ูกกลุ่มโจรสลัดติดอาวุธปล้ นที่
ท่ าเรือกลังซึ่งอยู่นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 รอยเตอร์
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ในระหว่างที่มีการถกเถียงกันถึงความเหมาะสมในการใช้ โครงการ
ความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และการลดความขัดแย้ งเพื่อ
กิจกรรมดังกล่าว ความส�ำคัญของโครงการนี ้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ ้นอย่าง
ยิ่งยวดในมุมมองของรัฐบาลอินเดีย ขณะที่อินเดียรอรายงานของ
โครงการเกี่ยวกับพื ้นที่ความเสี่ยงสูงซึง่ เป็ นประเด็นส�ำคัญยิ่ง เห็นได้ ชดั
ว่าโครงการนี ้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการก�ำหนดข้ อบังคับทางเศรษฐกิจ
ในการขนส่งสินค้ าเชิงพาณิชย์ ซึง่ เป็ นแง่มมุ ที่อาจพัฒนาไปไกลกว่า
้
กรอบการด�ำเนินงานตามกฎบัตรในการจัดตังโครงการ

นอกจากนี ้ จังหวะเวลายังเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการแลกเปลี่ยนข่าว
กรองทางยุทธวิธี ข้ อมูลดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั จังหวะเวลา และประโยชน์ของ
ข้ อมูลก็ขึ ้นอยูก่ บั จังหวะเวลาโดยแท้ จริ ง แม้ วา่ ข่าวกรองทางกลยุทธ์จะ
มีอายุยืนยาวกว่า แต่ความล่าช้ าใด ๆ ก็ตามในการแบ่งปั นข่าวกรองทาง
ยุทธวิธีก็อาจท�ำให้ มนั กลายเป็ นสิง่ ที่ไร้ ประโยชน์
นอกจากนี ้ กองทัพเรื อต่าง ๆ ยังมีคา่ นิยมพื ้นฐานในการปฏิบตั กิ ารที่
เป็ นลักษณะเฉพาะและมีวิธีการท�ำงานที่เป็ นเอกลักษณ์ของกองทัพนัน้
ๆ การฝึ กผสมหรื อการฝึ กร่วมบ่อย ๆ จะช่วยประสานช่องว่างเหล่านี ้แต่ก็
เป็ นเรื่ องยากที่จะขจัดไปได้ ทงหมด
ั้
ดังนัน้ การบรรลุขีดความสามารถใน
ช่ องว่ างโดยธรรมชาติ
การท�ำงานร่วมกันระหว่างพันธมิตรและระหว่างเรื อต่าง ๆ ที่ท�ำการลาด
แม้ วา่ โครงการแลกเปลีย่ นข้ อมูล/ข่าวกรอง จะเป็ นเครื่องมือทีส่ ำ� คัญยิง่ ใน ตระเวนโดยอิสระจะขึ ้นอยูก่ บั ตัวแปรหลากหลายประการ เช่น ระดับของ
การต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ อาทิ การปล้ นสะดมทางน� ้ำ แต่ทกุ ความ ความเป็ นมืออาชีพที่แสดงออกและระดับความสามารถในการท�ำงาน
พยายามดังกล่าวมีข้อจ�ำกัด อันเนือ่ งมาจากช่องว่างบางอย่างในระบบ
ร่วมกัน
ความไว้ วางใจเบื ้องต้ นคือรากฐานของความร่วมมือหรื อการแลก
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีชอ่ งว่างเหล่านี ้ตามธรรมชาติ การ
เปลี่ยนข้ อมูลใด ๆ แต่การแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจเกิดขึ ้นได้ ยาก
พิจารณาศักยภาพในการด�ำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการแลก
ล�ำบากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความไว้ วางใจซึง่ กันและ
เปลี่ยนความรู้และการลดความขัดแย้ งในภูมิภาคอื่น ๆ ของเอเชีย เช่น
กันในระดับต�่ำ และกองทัพเรื อส่วนใหญ่ก็ปฏิบตั ติ ามนโยบายสากล
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จงึ เป็ นเรื่ องที่ค้ มุ ค่า
เรื่ อง“ความจ�ำเป็ นในการแบ่งปั น” เพียงน้ อยนิด
กองทัพเรื อทังหมดที
้
่ปฏิบตั กิ ารในอ่าวเอเดน มีกฎการรบปะทะของ การด�ำเนินโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตนเองที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเทศและส่วน แน่นอนว่าการก่อเหตุปล้ นสะดมทางน� ้ำทีเ่ พิม่ จ�ำนวนขึ ้นเรื่อย ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้ ภมู ภิ าคนี ้มีความจ�ำเป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะต้ องสร้ าง
ใหญ่จะปกปิ ดเป็ นความลับ สิง่ นี ้ท�ำให้ เกิดอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลและความสามารถในการปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับข่าวกรองที่ได้ มา กลไกแบ่งปั นเปลีย่ นข้ อมูลอย่างโครงการความร่วมมือเพือ่ การแลกเปลีย่ น
กองทัพเรือส่วนใหญ่ปฏิเสธทีจ่ ะพิจารณาว่า ความทะเยอทะยานส่วน ความรู้และการลดความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม ภูมภิ าคนี ้เต็มไปด้ วย
ประเทศชายฝั่ งทีม่ จี ติ ส�ำนึกอันแรงกล้ าในเรื่องความรับผิดชอบต่ออ�ำนาจ
ตัวของบรรดากัปตันเรือรบหนุม่ ที่ “ก�ำลังจะออกปฏิบตั กิ ารลาดตระเวน”
ั้
านน� ้ำทีม่ กี ารแข่งขันกันมากทีส่ ดุ ในโลก ด้ วย
คือปั จจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการแบ่งปั นข้ อมูล กองทัพเหล่านี ้ไม่ได้ ตระหนักว่า อธิปไตยและเป็ นทีต่ งของน่
กัปตันหลายคนมักต้ องการทีจ่ ะด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารต่อต้ านโจรสลัดด้ วย เหตุนี ้ โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา
ตนเองเพือ่ สร้ างสมชือ่ เสียงและเกียรติยศส่วนบุคคล แทนทีจ่ ะส่งข้ อมูลให้ โดยมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และโครงการ อายส์ อิน เดอะ สกาย
้ าง ๆ จึงประสบปั ญหา
กองทัพเรือชาติอนื่ ๆ น�ำไปปฏิบตั ิ (ยกเว้ นกรณีทตี่ ้ องปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามรูป ซึง่ เป็ นโครงการการลาดตระเวนทางอากาศขันต่
อย่างรุนแรงในปี แรก ๆ นอกเหนือจากปั ญหาทางด้ านความพร้ อมในการ
แบบภายใต้ ผ้ บู งั คับบัญชาระดับสูงกว่าทีอ่ ยูบ่ นเรือ)

นายอับดี อาลี โจรสลัดโซมาเลียทีม่ ผี ้ าปิ ด
หน้ ายืนอยู่ใกล้ กบั เรือประมงของไต้ หวัน
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เรือล�ำนีถ้ ูก
คลืน่ ซัดมาเกยฝั่งทีเ่ มืองฮอบโย ประเทศ
โซมาเลีย หลังกลุ่มโจรสลัดได้ รับเงินค่ าไถ่
และปล่ อยลูกเรือไป ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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การโจมตีของโจรสลัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มจ�ำนวน
ขึน้ อย่ างรวดเร็ว การโจมตีที่เกิดขึ ้นจริงและการพยายามโจมตี
150

100
พื ้นที่สว่ นอื่น
ทังหมดของเอเชี
้
ย
ตะวันออกเฉียงใต้

50
ช่องแคบ
มะละกาและ
ช่องแคบสิงคโปร์

0

2551 2552

2553
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มกราคม-ธันวาคม

2556
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• การโจมตีทเี่ กิดขึ ้นจริง
• การพยายามโจมตี

มกราคม-มิถนุ ายน

ข้ อมูลจาก: ข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดม
ทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย

ปฏิบตั งิ าน ปั ญหาเหล่านี ้ได้ รับการแก้ ไขในเวลาต่อมา
ด้ วยอุปสรรคที่มีอยูใ่ นภูมิภาคที่โครงการต่าง ๆ อาจต้ องเผชิญ การ
วิเคราะห์ปัญหาที่ยงั คงต้ องได้ รับการแก้ ไขจึงเป็ นสิง่ ที่สมควรกระท�ำ
a) การแข่งขันระหว่างชาติตา่ ง ๆ ในภูมิภาคมักจะกัดกร่อนความไว้
วางใจระหว่างประเทศชายฝั่ ง ตัวอย่างเช่น มาเลเซียและอินโดนีเซียที่
ยังคงขัดแย้ งกันแม้ จะมีข้อตกลงเพื่อป้องกันอุบตั ิการณ์ตา่ ง ๆ ทางทะเล
ระหว่างกองทัพเรื อของทังสองประเทศ
้
ดังนัน้ แม้ จะมีโครงการลาด
ตระเวนร่วมในช่องแคบบมะละกา แต่ความไว้ วางใจซึง่ กันและกันที่ขึ ้น ๆ
ลง ๆ อาจท�ำให้ การแบ่งปั นข่าวกรองที่เกิดขึ ้นในชัว่ ยามนันกลายเป็
้
นเรื่ อง
ที่ยากล�ำบากในบางครัง้
้
ขีดความสามารถทางทะเลอันหลากหลาย
b) ประเทศชายฝั่ งทังหมดมี
ในระดับต่าง ๆ กัน ซึง่ มีแนวโน้ มว่าจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่าง
กองทัพเรื อต่าง ๆ เมื่อต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ในระยะประชิดและปฏิบตั ิตาม
ข่าวกรองที่มีอยู่
c) โดยทัว่ ไปแล้ ว การจัดล�ำดับความส�ำคัญทางภูมิยทุ ศาสตร์ ของ
ประเทศที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบตั กิ ารร่วมทางทะเลอย่างมีนยั
ส�ำคัญ และจะส่งผลต่อการแบ่งปั นข้ อมูลและข่าวกรอง การพัฒนาระบบ
ที่ใช้ ร่วมกันและการค้ นหาผลประโยชน์ร่วมกันคือสิง่ ส�ำคัญเพื่อช่วยส่ง
เสริ มการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
d) ปั จจัยหลักอีกประการหนึง่ ที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนข่าวกรองคือท่าที

ที่มีตอ่ จีนและปั ญหาเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ วิธีการที่แตกต่างกัน
ของแต่ละประเทศอาจส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ขณะที่อปุ สรรคเหล่านี ้อาจเกิดขึ ้นกับโครงการใดก็ตามที่
เป็ นโครงการใหม่ในภูมิภาคที่มีเจตจ�ำนงที่ดี โครงการอื่น ๆ ก็
อาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานของโครงการใหม่เช่นเดียวกัน
ได้ แก่
1. ภูมิภาคนี ้มีศนู ย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารอยูแ่ ล้ วที่ด�ำเนิน
โครงการจากสิงคโปร์ จนบรรลุผลส�ำเร็จตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2552 ดังนัน้ กฎบัตรของโครงการใหม่จงึ ไม่ควรก�ำหนด
กรอบการท�ำงานที่ซ� ้ำซ้ อนกับโครงการนี ้
2. ในฐานะส่วนหนึง่ ของมาตรการต่อต้ านการปล้ นสะดม
ทางน� ้ำในภูมิภาค ข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการ
ปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชียยังคงเป็ นโครงการที่ด�ำเนิน
งานทางด้ านนี ้โดยเฉพาะ ความส�ำเร็จของการท�ำงานได้
ส่งเสริ มให้ โครงการนี ้เติบโตขึ ้นและมีแนวโน้ มว่าจะขยาย
ขอบเขตพื ้นที่ปฏิบตั ิงานและมีสมาชิกเพิ่มขึ ้น โครงการ
ใหม่ไม่ควรท�ำงานซ� ้ำซ้ อนกับระบบที่มีอยูแ่ ล้ วและควร
ช่วยส่งเสริ มมาตรการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำ
3. ระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่มีแบบแผนของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
อาจถูกก�ำหนดให้ ด�ำเนินงานภายใต้ กรอบการประชุม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมแห่งอาเซียนที่มีอยูแ่ ล้ ว
ซึง่ เป็ นกลไกความร่วมมือและให้ ค�ำปรึกษาระดับสูงสุด
ของอาเซียน นอกจากนี ้ ระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลอาจ
อยูภ่ ายใต้ แผนงานที่ใหญ่กว่าอย่างการประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งอาเซียนและชาติพนั ธมิตร
ซึง่ เป็ นกรอบการท�ำงานของอาเซียนและคูเ่ จรจาอีกแปด
ประเทศเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงและความร่วมมือทาง
กลาโหมเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาใน
ภูมิภาค

บทสรุ ป

ความร่วมมือระหว่างกองก�ำลังทางทะเลพร้ อมด้ วยการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
และข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ คืออาวุธที่มีศกั ยภาพในการต่อสู้กบั การ
ขยายตัวของอาชญากรรมข้ ามชาติทางทะเล รวมทังการก่
้
อการร้ าย การ
อพยพที่ผิดกฎหมาย การค้ ายาเสพติด/อาวุธ และการปล้ นสะดมทาง
น� ้ำ โครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และการลดความขัด
แย้ งบรรลุผลส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะในการต่อสู้กบั การปล้ น
สะดมทางน� ้ำในอ่าวเอเดน
เนื่องจากอาชญากรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่ม
ขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ความพยายามดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งเสริ มการ
พัฒนาการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางทะเลเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยรักษา
เสถียรภาพของภูมิภาคนี ้ที่ก�ำลังอยูใ่ นภาวะปั่ นป่ วนและเป็ นมาตรการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ในทางปฏิบตั ิ โครงการใหม่นี ้จะช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ต่าง ๆ และเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมตลอดจนช่วยรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยในทะเล o
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กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพืน้ แปซิ ฟิก

เฝ้าระวังน่านฟ้า

การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจตราพื้นทีท่ างอากาศ
จ.อ.เจมส์ สจวร์ ต/กองทัพอากาศสหรัฐฯ

ค

ณะท�ำงานทีป่ ระกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ านายมารวม
ตัวกันในพื ้นทีท่ ำ� งานอันคับแคบเพือ่ เริ่มการปฏิบตั กิ าร
เฝ้าระวังทางอากาศตลอด 24 ชัว่ โมงในสังกัดกองทัพ
อากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก โดยมีคอมพิวเตอร์
เครื่องเดียวให้ แบ่งกันใช้
แม้ จะมีจำ� นวนเจ้ าหน้ าทีจ่ ำ� กัดและขาดแคลนอุปกรณ์ แต่ชดุ เจ้ า
หน้ าทีข่ า่ วกรองทหารอากาศชุดนี ้ก็เริ่มสร้ างขีดความสามารถในการเฝ้า
ระวังทางอากาศในปี พ.ศ. 2557 ซึง่ ถือว่าเป็ นชุดเฝ้าระวังทางอากาศชุด
แรกของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก จากพื ้นทีท่ ำ� งานทีฐ่ านทัพ
ร่วมเพิร์ลฮาร์ เบอร์ -ฮิกแคมในรัฐฮาวาย ชุดเจ้ าหน้ าทีท่ หารอากาศนี ้ได้ เฝ้า
ตรวจตรากิจกรรมทางอากาศทางทหารหรือกิจกรรมขีปนาวุธตามเวลา
จริงทัว่ อาณาบริเวณอันกว้ างใหญ่ของภูมภิ าคอินโดแปซิฟิกเอเชีย
“ก่อนทีก่ ารเฝ้าระวังจะเริ่มขึ ้น ผมจะเปรียบเทียบการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ในภูมภิ าคกับเกมตีตวั ตุน่ ” ร.อ.จัสติน รอสส์ นายทหารผู้
บังคับชุดเฝ้าระวังทางอากาศกล่าว เครื่องเล่นเกมตู้ประเภทนี ้ ผู้เล่นจะใช้
ตะลุมพุกตีตวั ตุน่ ทีโ่ ผล่ขึ ้นอย่างไม่มแี บบแผนตายตัวให้ กลับลงไปในรู ใน
สถานการณ์จริงทางทหารนัน้ ร.อ.รอสส์อธิบายว่า “เหตุการณ์จะปรากฏ
ขึ ้น ดึงความสนใจของเรา แล้ วเราจึงตอบสนอง ขีดความสามารถของเรา
ในการมองเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นภายในแปซิฟิกมีอยูจ่ ำ� กัด ดังนัน้ บทบาทหน้ าที่
ของเราจึงเป็ นการตอบสนองต่อเหตุการณ์”
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ถ่ายภาพ โดย เครื อข่ายเผยแพร่วิดีโอและ
ภาพถ่ายทางกลาโหม

พล.อ.อ.เฮอร์ เบิร์ต “ฮอว์ ก” คาร์ ไลส์
แห่ งกองทัพอากาศสหรัฐฯ

กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกมีภารกิจครอบคลุมพื ้นที่
ประมาณ 259 ล้ านตารางกิโลเมตรซึง่ เป็ นพื ้นทีก่ ว่าครึ่งหนึง่ ของโลก
ภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิกประกอบไปด้ วยประเทศต่าง ๆ 36 ประเทศ
้
และ
ซึง่ มีประชากรรวมแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ 60 ของประชากรโลกทังหมด
ผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกหนึง่ ในสามมาจากภูมภิ าคนี ้
“ขนาดและขอบเขตของงานทีก่ องทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
ท�ำอยูท่ กุ วันเป็ นเรื่องทีน่ า่ ทึง่ จริง ๆ” น.อ.อีวา เจนกินส์ ผู้อำ� นวยการฝ่ าย
ข่าวกรอง การตรวจการณ์และการลาดตระเวนของกองทัพอากาศสหรัฐฯ
ภาคพื ้นแปซิฟิกกล่าว “การเฝ้าระวังสถานการณ์จากมุมมองทางอากาศ
เป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ”
นับตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมา ข้ อมูลทีช่ ดุ เฝ้าระวัง
ทางอากาศเริ่มเก็บรวบรวมและวิเคราะห์กถ็ กู ส่งไปยังผู้บญ
ั ชาการกองทัพ
อากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกในขณะนัน้ ซึง่ ก็คอื พล.อ.อ.เฮอร์ เบิร์ต
“ฮอว์ก” คาร์ ไลส์ ในระหว่างนัน้ พล.อ.อ.คาร์ ไลส์ยงั ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งผู้
บัญชาการก�ำลังรบร่วมทางอากาศ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้น
แปซิฟิกอีกด้ วย และแล้ ว ชุดเฝ้าระวังทางอากาศซึง่ ประกอบไปด้ วยทหาร
อากาศชันประทวนและชั
้
นสั
้ ญญาบัตรกลุม่ เล็ก ๆ กลุม่ นี ้ก็ร้ ูได้ ทนั ทีวา่
ข้ อมูลของชุดทีส่ ง่ ไปมีผลโดยตรงกับการตัดสินใจเกีย่ วกับภารกิจ
“ชุดเฝ้าระวังทางอากาศแปซิฟิกได้ กลายเป็ นหูเป็ นตาให้ กบั กอง
บัญชาการก�ำลังรบร่วมทางอากาศ” น.อ.เจนกินส์กล่าว

พล.อ.อ.ลอรี เจ. โรบินสั น แห่ ง
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทีเ่ ข้ ารับ
ต�ำแหน่ งผู้บัญชาการกองทัพ
อากาศสหรัฐฯ ภาคพืน้ แปซิฟิก
ต่ อจากพล.อ.อ.เฮอร์ เบิร์ต
“ฮอว์ ก” คาร์ ไลส์

การตรวจตราและการรายงานของชุดเฝ้าระวังทางอากาศจะท�ำให้
ตระหนักรู้สถานการณ์ตลอด 24 ชัว่ โมง
“โดยทัว่ ไป เราเป็ นคนกลุม่ แรกทีร่ ับรู้สถานการณ์ เป็ นกลุม่ แรกทีจ่ ะ
รายงานกองบัญชาการก�ำลังรบร่วมทางอากาศว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิด
ขึ ้น” ร.อ.รอสส์กล่าว
ชุดเฝ้าระวังทางอากาศจะเริ่มตรวจตรากิจกรรมทางอากาศของทหาร
หรือกิจกรรมขีปนาวุธ โดยร่วมมือกับศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมทางด้ านข่าว
กรองนอกเหนือจากศูนย์และหน่วยอืน่ ๆ ทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิก ชุดเฝ้า
ระวังทางอากาศจะส่งข้ อมูลให้ กบั กองบัญชาการก�ำลังรบร่วมทางอากาศ
กระบวนการนี ้ท�ำให้ ผ้ บู ญ
ั ชาการมีทางเลือก ร.ต.เจค็อบ บรีแมน
รองผู้บงั คับชุดเฝ้าระวังทางอากาศกล่าว “ตัวอย่างเช่น ถ้ าเราตรวจพบ
กิจกรรมทางอากาศบางอย่างหรือกิจกรรมขีปนาวุธ ข้ อมูลนี ้จะช่วยให้ ผ้ ู
บัญชาการก�ำลังรบร่วมทางอากาศสามารถก�ำหนดทรัพยากรทีจ่ ะใช้ หรือ
เปลีย่ นแปลงกระบวนการตอบสนองต่อกิจกรรมทีเ่ กิดขึ ้น”
นับจากช่วงเวลาไม่นานทีช่ ดุ เฝ้าระวังทางอากาศได้ จดั ตังขึ
้ ้นนี ้
ร.อ.รอสส์กล่าวว่ามีหลายครัง้ ทีก่ ารรายงานกิจกรรมของชุดคือปั จจัยที่
กระตุ้นการปฏิบตั กิ ารในแปซิฟิก ตลอดจนการด�ำเนินงานของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ
ตลอดช่วงปี แรก ชุดเฝ้าระวังทางอากาศเริ่มได้ รับความสนใจและ
การสนับสนุนมากขึ ้นเรื่อย ๆ ด้ วยการสนับสนุนของพล.อ.อ.คาร์ ไลส์และ

พล.อ.อ.ลอรี เจ. โรบินสัน แห่ งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ที่
เข้ารับต�ำแหน่ งผู้บญ
ั ชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาค
พืน้ แปซิฟิกต่อจากพล.อ.อ.เฮอร์ เบิร์ต “ฮอว์ก” คาร์ ไลส์

พล.อ.อ.ลอรี เจ. โรบินสัน ทีเ่ ข้ ารับต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกต่อจากพล.อ.อ.คาร์ ไลส์ เป็ นการกระตุ้นให้ เกิด
ความจ�ำเป็ นในการท�ำให้ ขดี ความสามารถทางด้ านการตรวจตราพื ้นทีท่ าง
อากาศเติบโตขึ ้น
ชุดเฝ้าระวังทางอากาศทีแ่ ต่เดิมมีเจ้ าหน้ าทีเ่ ฝ้าระวังสีน่ าย ขณะนี ้มี
เจ้ าหน้ าทีเ่ พิม่ เป็ น 16 นาย และในปี พ.ศ. 2558 การเฝ้าระวังทางอากาศ
ทังหมดในแปซิ
้
ฟิกมีการพัฒนาและปรับหน่วยโดยเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางอากาศที่ 613 ทีฐ่ านทัพร่วมเพิร์ลฮาร์ เบอร์ -ฮิกแคม
ในฐานะชุดปฏิบตั กิ ารในสังกัดของนายทหารเวรข่าวกรองอาวุโส ความ
ก้ าวหน้ าดังกล่าวท�ำให้ ขดี ความสามารถทางด้ านการตรวจตราละการ
รายงานเพิม่ ขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
“เราทุกคนหวังว่า ชุดปฏิบตั กิ ารในสังกัดของนายทหารเวรข่าวกรอง
อาวุโสจะพัฒนาต่อไป เพราะมันจะช่วยเพิม่ พูนขีดความสามารถทีเ่ รามี
อยูแ่ ล้ ว” ร.ต.บรีแมนกล่าว “เราจะมีพื ้นทีแ่ ละระบบเพือ่ ใช้ ในการตรวจ
ตรา”
“เมือ่ เห็นว่าชุดเฝ้าระวังทางอากาศดังเดิ
้ มสร้ างความส�ำเร็จอะไรบ้ าง
ด้ วยทรัพยากรเท่าทีม่ ใี นหนึง่ ปี ทผี่ า่ นมา ผมรู้สกึ ตืน่ เต้ นเมือ่ คิดถึงอนาคต
ของการเฝ้าตรวจตราพื ้นทีท่ างอากาศ เราจะสามารถท�ำประโยชน์ตอ่ ผู้
บัญชาการของเรา ผู้บญ
ั ชาการก�ำลังรบร่วมและภูมภิ าคเแปซิฟิกได้ มาก
ขึ ้นกว่าเดิมมาก” o
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ข้ อมู ลผู้น�ำคนส� ำคัญ

พล.ต.โมฮัมหมัด มาห์ฟเู ซอร์ ราห์มนั
แห่งกองทัพบกบังกลาเทศ
ท�ำหน้าที่ดูแลสวัสดิการและวินยั
ของทหารในบังคับบัญชา

เหล่าเสนาธิการ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

พล.ต.โมฮัมหมัด มาห์ฟเู ซอร์ ราห์มนั เข้ ารับราชการเป็ นนาย
ทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพบกบังกลาเทศตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2524
และได้ รับการเลื่อนยศเป็ นพลตรี เมื่อปี พ.ศ. 2554 เขาเคยเป็ นผู้
บัญชาการกองพันทหารราบหนึง่ กองพัน กรมทหารราบสองกรม
และกองพลทหารราบหนึง่ กองพล นอกจากนี ้ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
เสนาธิการกรม นายทหารเสนาธิการขันหนึ
้ ง่ และผู้บญ
ั ชาการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารของกองบัญชาการกองทัพบกบังกลาเทศ
นอกจากจะส�ำเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยหน่วยพลาธิการและ
เสนาธิการทหาร รวมทังหลั
้ กสูตรสงครามกองทัพในเมืองมิรปุระ
ในบังกลาเทศแล้ ว เขายังเป็ นศิษย์เก่าของวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศในกรุงนิวเดลี และราชวิทยาลัยป้องกันประเทศในกรุง
ั ฑิตจากมหาวิทยา
ลอนดอนอีกด้ วย เขาได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ลัยชาฮันคิรนาคาในบังกลาเทศ และปริ ญญามหาบัณฑิตสาขา
ปรัชญาจากมหาวิทยาลัยมาดราสในอินเดีย รวมทังปริ
้ ญญา
มหาบัณฑิตสาขาการป้องกันประเทศ สงครามศึกษาและการ
บริ หารธุรกิจ เขาเคยตรวจแก้ หนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางการค้ าระหว่างอินเดียและบังกลาเทศ และเขียนงานวิจยั
เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงนอกแบบเพื่อแก้ ไขปั ญหา
อาชญากรรมข้ ามชาติ” ซึง่ อยูร่ ะหว่างรอตีพิมพ์
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พลแม่ นปื นซ่ อน
พรางตัวระหว่ าง
ปฏิบัตภิ ารกิจ
เหล่าเสนาธิการ

คุณมีความรับผิดชอบหลักอะไรบ้ างในกองทัพบกบังกลาเทศ
ผมดูแลสวัสดิการของกองทัพบกและวินยั ของก�ำลังพล ผมรับผิดชอบ
ก�ำลังพลของกองทัพเกือบ 140,000 คน รวมทังพลเรื
้
อน 15,000 คน
และก�ำลังพลที่เกษี ยณแล้ วอีกราว 100,000 คน ผมรับผิดชอบการ
บริ หารก�ำลังพลซึง่ มีทงทหารและพลเรื
ั้
อน ตลอดจนการพัฒนาและ
วางแผนอาชีพของก�ำลังพล ผมมีงานที่ต้องดูแลห้ าด้ านด้ วยกัน ได้ แก่
งานด้ านการแพทย์ซงึ่ ครอบคลุมด้ านสุขภาพ โรงพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล งานด้ านสารวัตรทหารซึง่ จะดูแลงานด้ านระเบียบวินยั
และพิธีตา่ ง ๆ งานด้ านการบริ หารก�ำลังพลซึง่ ครอบคลุมการเกณฑ์
บุคลากร เงินเดือนและบ�ำนาญทังหมด
้
นอกจากนี ้ยังมีงานด้ านเอกสาร
สวัสดิการและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อก�ำลังพลเกษี ยณ
แล้ ว พวกเขาจะยังอยูก่ บั เรา ดังนันเราจึ
้
งจ�ำเป็ นต้ องดูแลสวัสดิการให้
พวกเขาด้ วย

ของก�ำลังพลทังที
้ ่ยงั รับราชการอยูแ่ ละเกษี ยณแล้ ว เมื่อประกันสุขภาพ
ไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล เราก็จะน�ำรายได้ จากธุรกิจของเราไป
ช่วยเหลือก�ำลังพลและครอบครัวในด้ านนี ้ ทหารต้ องรับราชการอย่าง
น้ อย 15 ปี จึงจะได้ เงินบ�ำนาญ ทหารไม่วา่ ยศใดก็จะมีอายุราชการและ
อายุที่ต้องเกษี ยณส�ำหรับทุกระดับ ถ้ าใครอยากมีอาชีพที่สอง เมื่อไร
ก็ตามที่เป็ นไปได้ และถ้ ากองทุนมีต�ำแหน่งว่างอยู่ เราก็ตดิ ต่อให้ เข้ ามา
ท�ำงาน
คุณจัดการฝึ กอบรมให้ ด้วยหรื อไม่

เรามีสถาบันต่าง ๆ มากมายส�ำหรับฝึ กอบรมคนในกองทัพ เรามี
วิทยาลัยการแพทย์หกแห่ง มหาวิทยาลัยด้ านวิศวกรรมศาสตร์ สามแห่ง
โรงเรี ยนบริ หารธุรกิจสองแห่ง โรงเรี ยนพยาบาลสองแห่ง อีกไม่นานจะ
เปิ ดวิทยาลัยทันตแพทย์อีกห้ าแห่ง การสนับสนุนการศึกษาของประเทศ
เป็ นเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรามุง่ มัน่ จะท�ำ
คุณพูดถึงสวัสดิการของทหาร คุณจัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมจากโครงการ
นอกจากนี ้ เรายังมีโรงเรี ยนนายร้ อยอีก 12 แห่ง ซึง่ มีแนวคิดหลัก
้ อ
ประกันสังคมของรัฐบาลอย่างนันหรื
ในเรื่ องการพัฒนาความเป็ นผู้น�ำจากสถาบันเหล่านี ้ เพราะคนที่เข้ ารับ
การศึกษาในสถาบันคือคนที่จะกลายเป็ นผู้น�ำในภาคส่วนต่าง ๆ คน
เรามีธรุ กิจเล็ก ๆ ที่เราท�ำผ่านกองทุนสวัสดิการของกองทัพบก
เหล่านี ้ได้ รับการฝึ กให้ เป็ นผู้น�ำ ทังการฝึ
้
กวินยั ทักษะความเป็ นผู้น�ำ
บังกลาเทศ ซึง่ บริ หารจัดการโดยทหารประจ�ำการ กองทุนนี ้จัดตังขึ
้ ้นเมื่อ กิจกรรมทางกายภาพ กิจกรรมนอกหลักสูตรซึง่ ล้ วนแต่เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ปี พ.ศ. 2541 เพื่อดูแลสวัสดิการของทหาร (ทังที
้ ่ประจ�ำการอยูแ่ ละปลด หลักสูตรทังนั
้ น้
ประจ�ำการแล้ ว) เรามีส�ำนักงานธุรกิจพร้ อมกับโรงงานและร้ านค้ ารวม
ทังอสั
้ งหาริ มทรัพย์บางส่วน เรามีธนาคารแห่งหนึง่ ที่มี 100 สาขาด้ วย
คุณมีแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไรกับบทบาทในปั จจุบนั ของคุณ
กัน ดังนันจึ
้ งค่อนข้ างใหญ่ทีเดียว ธุรกิจเหล่านี ้เป็ นทังแหล่
้ งรายได้ และ
ช่วยในการปรับตัวของก�ำลังพลที่เกษี ยณแล้ ว
ผมมารับต�ำแหน่งนี ้ได้ หกเดือนแล้ ว (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) มัน
รายได้ ทงหมดจะน�
ั้
ำไปท�ำกิจกรรมการกุศลและส่งเสริ มสวัสดิการ
เป็ นงานที่มีอะไรต้ องท�ำมากมาย มีเรื่ องส�ำคัญที่ต้องจัดการทุกวัน มีคน
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ทหารหญิงเดินน�ำ
ขบวนระหว่างการ
สวนสนามแห่งชาติ

เหล่าเสนาธิการ

หลายคนเข้ ามาพบผม การรับฟั งและช่วยแก้ ปัญหาให้ คนเหล่านี ้เป็ นสิง่
ส�ำคัญ และอีกประการหนึง่ ที่ส�ำคัญก็คือผมต้ องไม่มีอคติ
มีเป้าหมายอะไรบ้ างที่คณ
ุ อยากท�ำให้ ส�ำเร็จในบทบาทปั จจุบนั ของคุณ
ผมหวังว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ สองเรื่ องคือ การเพิ่มศักยภาพ
ของผู้หญิงและการศึกษา ผู้หญิงมีความส�ำคัญต่อกองทัพบก เรามีวิสยั
ทัศน์ที่จะท�ำให้ ผ้ หู ญิงมีสดั ส่วนเท่ากับร้ อยละ 25 ของก�ำลังพลทังหมด
้
ในกองทัพ ตอนนี ้ก�ำลังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการแต่อาจต้ องใช้ เวลาสัก
ระยะ เราเริ่ มรับผู้หญิงเข้ ากองทัพเมื่อประมาณ 14 ปี ก่อน กองทัพบกได้
ให้ ทหารหญิงรุ่นแรกเข้ าประจ�ำการเมื่อช่วงต้ นปี พ.ศ. 2558
อีกเรื่ องหนึง่ คือการให้ การศึกษาแก่ก�ำลังพลในกองทัพของเราเป็ น
พัฒนาการทางปั ญญา การสร้ างทหารที่มีความรู้เป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก ใน
ระดับนานาชาติ เราต้ องเผชิญกับเศรษฐกิจฐานความรู้ที่กระจายอยูท่ วั่
โลก เราจ�ำเป็ นต้ องแข่งขัน ใครบางคนในบังกลาเทศก�ำลังแข่งขันกับใคร
อีกคนในประเทศจีน ดังนัน้ หากเศรษฐกิจปราศจากฐานความรู้ เราก็จะ
ั นาไปได้
ไม่สามารถแข่งกับใครได้ แต่สงิ่ ที่เราเห็นคือธุรกิจของเราก็พฒ
ดี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเรามีอตั ราการเติบโตโดยเฉลี่ย
้ งกล่าวได้
สูงกว่าร้ อยละ 6 ตลอดช่วงสองสามทศวรรษที่ผา่ นมา ดังนันจึ
ว่าเศรษฐกิจของเราเป็ นเศรษฐกิจฐานความรู้ เพราะมิฉะนันก็
้ คงจะไม่
สามารถเติบโตได้
งต้ องเป็ นกองทัพบนฐานความรู้ในฐานะส่วนหนึง่ ของ
ดังนันเราจึ
้
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ มิฉะนันกองทั
้
พของเราก็อาจหล่นไปอยูร่ ัง้ ท้ ายได้
เราได้ จดั หลักสูตรการศึกษาเพิ่มขึ ้นและปรับปรุงระบบการฝึ กอบรมและ
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การศึกษาของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายนี ้ การเมืองอาจท�ำให้ คณ
ุ ผิดหวัง
เศรษฐกิจอาจท�ำให้ คณ
ุ ถอดใจ แต่การศึกษาจะไม่มีทางท�ำเช่นนันกั
้ บ
คุณ ถ้ าคุณให้ การศึกษาคนของคุณ ถ้ าคุณให้ การศึกษาประเทศของคุณ
การเมืองจะไม่ท�ำให้ คณ
ุ ผิดหวัง เศรษฐกิจจะไม่ท�ำให้ คณ
ุ ถอดใจ
ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตของคุณเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการค้ ายา
เสพติด มีความท้ าทายอะไรบ้ างที่คณ
ุ พบ และความท้ าทายเหล่านี ้
เกี่ยวข้ องกับภูมิภาคอย่างไร
ความร่วมมือเป็ นเรื่ องจ�ำเป็ น แต่ในทางการเมืองแล้ วมีความแตกต่าง
กันมากระหว่างบังกลาเทศกับประเทศเพื่อนบ้ าน (เช่น อินเดียและพม่า)
เนื่องจากทังสามประเทศมี
้
นโยบายทางการเมืองที่แตกต่างกันมาก ดัง
นัน้ การเจรจาระหว่างทังสามประเทศนี
้
้จึงไม่ใช่เรื่ องง่าย น่าเสียดายที่
ในบริ บทของความมัน่ คงนัน้ หากเราสื่อสารกันไม่ได้ เราก็ไม่สามารถ
ร่วมมือกันได้ แม้ วา่ เราจะมีผลประโยชน์ในภูมิภาคที่เหมือนกันก็ตาม เรา
ไม่สามารถข้ ามชายแดนเพื่อนบ้ านได้ ดังนัน้ บ่อยครัง้ เราจึงตามนักค้ า
ยาเสพติดไม่ทนั เป็ นเรื่ องยากมากที่ประเทศใดประเทศหนึง่ จะสามารถ
ตอบสนองได้ อย่างมีประสิทธิภาพหากต้ องท�ำงานเพียงล�ำพัง
ปั จจุบนั ปั ญหาความมัน่ คงรูปแบบใหม่ก�ำลังคุกคามทุกประเทศ เรา
ต้ องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาคมโลกเพื่อรับมือกับปั ญหาดัง
กล่าว
อะไรคือสิง่ ที่ท้าทายที่สดุ ส�ำหรับกองทัพบกบังกลาเทศ
การด�ำรงไว้ ซงึ่ การเป็ นองค์กรที่เป็ นมืออาชีพทังในระดั
้
บชาติและระดับ

การยิงปื นเพื่อป้องกัน
ภัยทางอากาศ ที่
สนามฝึ กป้องกันภัย
ทางอากาศค็อกซ์
บาซาร์ เหล่าเสนาธิการ

โลก เราพยายามจะรักษาจุดยืนของเราในฐานะกองก�ำลังที่มีระเบียบ
วินยั ซึง่ ไม่เพียงได้ รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สดุ ในประเทศเท่านัน้
แต่ยงั ควรได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะหนึง่ ในกองทัพ
ที่มีระเบียบวินยั และความสามารถมากที่สดุ นัน่ เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญมาก
ส�ำหรับเรา เราได้ เริ่ มท�ำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ ทหารมีโอกาสทางการ
ศึกษามากขึ ้นและเข้ าใจบทบาทของตนในสังคมประชาธิปไตย
มีความท้ าทายอื่น ๆ อีกหรื อไม่
การป้องกันการก่อการร้ ายยังเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญยิ่ง ที่ผา่ นมาเราประสบ
ความส�ำเร็ จอย่างมากในเรื่ องนี ้ แต่เราต้ องระลึกอยูเ่ สมอว่าเราเป็ น
ใคร เมื่อศาสนาอิสลามเข้ ามาในอนุภมู ิภาคนี ้ ศาสนานี ้ไม่ได้ ขดั กับ
วัฒนธรรมของเราแต่อย่างใด นัน่ อาจเป็ นเหตุผลว่าท�ำไมบังกลาเทศ
จึงยังคงตังมั
้ น่ อยูใ่ นความเป็ นกลาง เบงกาลีในฐานะชนชาติและ
บังกลาเทศในฐานะประเทศไม่ต้องการแนวคิดสุดโต่ง แต่ในยุคโลกา
ภิวตั น์อย่างทุกวันนี ้ แนวคิดแบบสุดโต่งก็ยงั เป็ นภัยคุกคามส�ำหรับ
บังกลาเทศเช่นกัน
มีโครงการอื่นที่คณ
ุ อยากพูดถึงอีกหรื อไม่
เรามีโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ หลายโครงการ
นอกจากนี ้ยังมีการฝึ กต่อต้ านการก่อการร้ ายและพัฒนาขีดความ
สามารถของกองก�ำลังร่วมกับหลายประเทศ เราฝึ กร่วมกับเนปาล
อินเดีย คูเวต กาตาร์ และตุรกี

คุณเคยเข้ าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพกับองค์การสหประชาชาติหรื อ
ไม่ และอะไรคือบทเรี ยนที่ส�ำคัญที่สดุ ที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วม
ภารกิจดังกล่าว
ผมเคยเข้ าร่วมการปฏิบตั กิ ารสนับสนุนสันติภาพกับองค์การ
สหประชาชาติสองครัง้ ที่โมซัมบิกและเซียร์ ราลีโอน บังกลาเทศเข้ าร่วม
ภารกิจขององค์การสหประชาชาติมากที่สดุ และเป็ นหนึง่ ในประเทศ
หลักที่ให้ การสนับสนุนด้ านก�ำลังทหาร
ที่ประเทศโมซัมบิกตามความเข้ าใจของผมนัน้ สิง่ ที่เราได้ เรี ยนรู้
ก็คือบางสังคมต้ องสูญเสียวัฒนธรรมของตนเองไปไม่วา่ ด้ วยเหตุผล
ใดก็ตาม เจ้ าอาณานิคมใช้ วิธีการบางอย่างบังคับให้ คนลืมภาษา
ของตนเอง บังคับให้ คนลืมศาสนาของตนเอง และบังคับให้ คนลืมแม้
กระทัง่ ชื่อของตัวเอง คนเหล่านี ้ต้ องทนกับการสูญเสียอัตลักษณ์ของ
ตนเอง ดังนันจึ
้ งมีโอกาสที่จะถูกผู้น�ำที่ไม่หวังดีหลอกใช้ นี่เป็ นตัวอย่าง
ที่แสดงให้ เห็นว่าอัตลักษณ์มีความส�ำคัญอย่างไรและท�ำไมเราจึงต้ อง
รักษาวัฒนธรรมของเราไว้
คุณมีเป้าหมายอะไรส�ำหรับบังกลาเทศโดยเฉพาะหรื อไม่
การรู้วา่ ตัวเราคือใครเป็ นเรื่ องส�ำคัญมากและเราก็อยูอ่ ย่างสันติมา
นานกว่า 5,000 ปี แล้ ว ความเห็นต่างอาจเกิดขึ ้นได้ และแน่นอนทุก
สังคมย่อมมีคนที่เห็นต่างกัน สิง่ ที่เราท�ำได้ ตอนนี ้คือการร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันเพื่อให้ เราสามารถอยูอ่ ย่างสงบสุขในประเทศที่เราอยู่
และมีอิสระทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ o
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กระบอกเสี ยง
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การประเมิ นความ
หมายโดยนัยของ

คลั ง แสงขี ป นาวุ ธ

จีน
อีวาน บราเดน มอนต์โกเมอรี
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วิ ธีการปกป้ องพืน้ ทีป่ ฏิ บตั ิ การส่วนหน้า
สภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ก�ำลังเผชิญกับแนวโน้ มที่นา่ วิตกหลายประการ รวมถึง
ข้ อพิพาทด้ านดินแดนทางทะเลในทะเลจีนตะวันออกและ
ทะเลจีนใต้ ที่ทวีความรุนแรงขึ ้น การแพร่กระจายขีดความ
สามารถทางทหารขันสู
้ งในหมูผ่ ้ เู ล่นในภูมิภาคและการ
เปลี่ยนดุลอ�ำนาจ ความพยายามของจีนที่จะเสริ มสร้ าง
กองทัพให้ มีความแข็งแกร่งคือประเด็นส�ำคัญของแต่ละ
เหตุการณ์
หลายทศวรรษที่ผา่ นมา จีนได้ เตรี ยมความพร้ อมให้
กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนเพื่อต่อกรกับคูก่ รณีที่มี
เทคโนโลยีเหนือกว่า ความพยายามส่วนหนึง่ ของจีนคือ
การพัฒนาระบบต่อต้ านการเข้ าสูพ่ ื ้นที่/ระบบปฏิเสธการใช้
พื ้นที่หลากหลายประเภท ซึง่ เป็ นการใช้ ประโยชน์จากช่อง
โหว่ของการสงครามนอกประเทศตามรูปแบบของอเมริ กา
เพื่อขัดขวางการส่งก�ำลังของสหรัฐฯ เข้ าไปในพื ้นที่ในช่วง
เวลาของความขัดแย้ งหรื อในช่วงวิกฤต

ปฏิเสธการใช้ ทะเลและการปฏิบตั ิการต่อต้ านดาวเทียม
เหตุใดจีนจึงให้ ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการใช้ กองก�ำลัง
ขีปนาวุธเชิงรุกที่ยิงจากพื ้นดินเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ “การ
ต่อต้ านการแทรกแซง” ของตน และเหตุใดระบบเหล่านี ้จึง
เป็ นต้ นเหตุของข้ อกังวลในสหรัฐอเมริ กาและในหมูป่ ระเทศ
ในภูมิภาค
ในขันต้
้ น ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีขีปนาวุธช่วย
ให้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนมีวิธีชดเชยข้ อจ�ำกัดเรื่ องขีด
ความสามารถในการส่งก�ำลังทางอากาศและทางทะเล โดย
ปกติแล้ ว ขีปนาวุธเชิงรุกที่ยิงจากพื ้นดินจะมีข้อได้ เปรี ยบ
มากกว่าเครื่ องบินรบและเรื อรบอยูห่ ลายประการ ข้ อได้
เปรี ยบดังกล่าวอาจท�ำให้ จีนมีอ�ำนาจการยิงจ�ำนวนมาก
เพื่อจัดการกับเป้าหมายที่ส�ำคัญในระยะเวลาอันสัน้
โดยทัว่ ไปแล้ ว ขีปนาวุธเชิงรุกที่ยิงจากพื ้นดินจะมี
คุณสมบัติดงั นี ้:
• เป็ นวิ ธีทีค่ มุ้ ค่าในการสร้างอ�ำนาจก�ำลังรบใน
ช่วงแรก ๆ ของภารกิ จ ขีปนาวุธและขีปนาวุธติด
ยานขับมีราคาถูกกว่าอากาศยานและเรื อรบมาก
ถูกกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบ
ป้องกันขีปนาวุธส่วนใหญ่ที่มีอยูต่ อนนี ้อย่างมาก
และถูกกว่าเป้าหมายที่มงุ่ หวังหลายเท่าตัว
• ยากทีจ่ ะหาต�ำแหน่ง สกัดกัน้ หรื อท�ำลายก่อน
ยิ งหรื อหลังยิ งในทันที ผู้ปฏิบตั กิ ารที่ผา่ นการฝึ ก
มาเป็ นอย่างดี สามารถน�ำแท่นยิงเคลื่อนที่ไปยัง
(ขวา) บุคลากรจาก
ที่ซอ่ นที่ตรวจพบได้ ยาก เคลื่อนย้ ายแท่นยิงไปยัง
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ต�
ำแหน่งที่ส�ำรวจไว้ ก่อนล่วงหน้ าเมื่อพร้ อมที่จะ
ยืนใกล้ กบั เครื่องยิง
ยิงขีปนาวุธ สามารถถอดประกอบยุทโธปกรณ์
ขีปนาวุธน�ำวิถใี นระหว่ าง
ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังการโจมตีและ
การฝึ กเพือ่ สร้ างความ
ร่ วมมือและความพร้ อม
เคลื่อนย้ ายออกจากพื ้นที่ก่อนที่จะถูกตรวจพบ
ทางเรือ ซึ่งเป็ นการฝึ ก
นอกจากนี ้ ผู้ปฏิบตั ิการยังสามารถส่งและรับข้ อมูล
ทางทะเลระหว่ างกองทัพ
ผ่
านระบบช่องสัญญาณเฉพาะทางแบบปิ ดที่มี
เรือฟิ ลิปปิ นส์ และสหรัฐฯ
นับตังแต่
้ สิ ้นสุดสงครามเย็น สหรัฐอเมริ กาเคยชิน
ความแข็งแกร่งอย่างเครื อข่ายใยแก้ วน�ำแสงที่ฝัง
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
กับการเผชิญหน้ ากับฝ่ ายตรงข้ ามที่ออ่ นแอเกินกว่าที่จะ
อยูใ่ ต้ ดนิ ซึง่ รบกวนสัญญาณได้ ยากกว่าการส่ง
2557 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
สามารถคุกคามฐานทัพของสหรัฐฯ ในต่างประเทศอย่าง
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและมีความเสี่ยงต่อการ
(ซ้ าย)ขีปนาวุธแบบยิงจาก จริ งจัง รวมทังกองทั
้
พอากาศและกองทัพเรื อ ตลอดจนเครื อ
โจมตีน้อยกว่าระบบสื่อสารทางอากาศหรื ออวกาศ
พืน้ สู่ อากาศของจีนตั้งอยู่ ข่ายการสู้รบต่าง ๆ ซึง่ ทังหมดนี
้
้คือปั จจัยส่งเสริ มความ
• สกัดกัน้ ได้ยากเมื อ่ ถูกยิ งออกไปแล้ว ขีปนาวุธ
ใกล้ กบั เครื่องบินรบเก่ า
สามารถในการด�ำเนินการและสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารทาง
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ วสูงและออกแบบมาเพื่อ
ของจีนทีศ่ ูนย์ ส�ำหรับผู้
ทหารในต่างประเทศให้ คงอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
จะสามารถใช้ หรื อติดตังเครื
้ ่ องช่วยเจาะเกราะ
ทีร่ ักด้ านอวกาศเซี่ยงไฮ้
อย่างไรก็ตาม ในวันนี ้ รัฐบาลจีนมีขีดความสามารถใน
นอกจากนี ้ ขีปนาวุธติดยานขับมักจะเคลื่อนที่คอ่ น
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
การควบคุมสถานการณ์เพื่อเข้ าท�ำลายฐานที่มนั่ ส่วนหน้ า
ข้ างช้ าแต่ตรวจจับได้ ยาก และสามารถก�ำหนด
สร้ างภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่ออากาศยานและเรื อ และ
ให้ ตดิ ตามเส้ นทางการบินที่ซบั ซ้ อนที่เน้ นระบบ
ท�ำลายขีดความสามารถของสหรัฐฯ ในการรวบรวม จัด
ป้องกันภัยทางอากาศ
เก็บและส่งข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนได้ สะสมขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นดินและขีปนาวุธติด สถานการณ์ที่พลิกผัน
ยานขับจ�ำนวนมากส�ำหรับการโจมตีทางบก การปฏิบตั กิ าร มีหลายวิธีที่สหรัฐอเมริ กาท�ำได้ เพื่อรักษาอ�ำนาจทางทหาร
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เรือพิฆาตติดขีปนาวุธน�ำวิถี
ของกองทัพเรือแห่ งกองทัพ
ปลดปล่ อยประชาชนจีนเดิน
ทางมาถึงฐานทัพร่ วมเพิร์ลฮาร์
เบอร์ -ฮิกแคม รัฐฮาวาย เพือ่
เข้ าร่ วมการฝึ กทางทหารระดับ
นานาชาติ ภายใต้ รหัส ริม ออฟ
เดอะ แปซิฟิก (ริมแพค) ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 รอยเตอร์

ได้ แก่ การน�ำเครื่ องบินทิ ้งระเบิดเจาะเกราะแบบใหม่มาใช้
สนับสนุนหรื อใช้ แทนเครื่ องบินทิ ้งระเบิดบี-2 ที่ประจ�ำการมา
นานแล้ ว การจัดหาแท่นตรวจการณ์และแท่นยิงที่ใช้ งานบนเรื อ
บรรทุกเครื่ องบินที่จะช่วยขยายขอบเขตการปฏิบตั กิ ารของกอง
บิน การสร้ างระบบการสงครามใต้ ทะเลที่มีสมรรถนะของหัวรบ
มากกว่าเดิม และการลงทุนกับระบบป้องกันเชิงรุกและเชิงรับ
ใหม่เพื่อปกป้องพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารส่วนหน้ า นอกจากนี ้ สหรัฐฯ ยัง
อาจพัฒนากองก�ำลังขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นดินแบบเดียวกับจีน
อย่างไรก็ตาม ระบบขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นดินจะควบคุมได้
ยากกว่าอากาศยานหรื อเรื อ และการถอดถอนก็ท�ำได้ ยากเช่น
เดียวกัน ขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นดินมีบทบาทเฉพาะอะไรบ้ าง
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำอาจน�ำมาใช้ เพื่อการปฏิเสธการใช้
ทะเล รวมถึงการปกป้องช่องทางบังคับและการโจมตีเป้าหมาย
ในมหาสมุทรเปิ ด ประการแรกนันอาจท�
้
ำได้ ด้วยการปิ ดกันกอง
้
เรื อผิวน� ้ำของข้ าศึกไม่ให้ ออกจาก “น่านน� ้ำที่อยูใ่ กล้ กบั จีน”
และยับยังการปฏิ
้
บตั กิ ารในน่านน� ้ำที่อยูร่ ะหว่างสายโซ่หมูเ่ กาะ
วงล้ อมชันแรกและชั
้
นที
้ ่สอง โดยอาจปิ ดล้ อมพันธมิตรอย่าง
ญี่ปนหรื
ุ่ อสกัดกันกองก�
้
ำลังสหรัฐฯ ที่ก�ำลังเดินทางไปยังภูมิภาค
ประการหลังอาจหมายถึงการโจมตีกองเรื อผิวน� ้ำของข้ าศึก
ที่พยายามเข้ ายึดดินแดนพิพาท ยับยังเสรี
้ ภาพในการเดินเรื อ
หรื อบังคับใช้ มาตรการปิ ดกันทางทะเลกั
้
บประเทศใดประเทศ
หนึง่ ในภูมิภาค นอกจากนี ้ อาจมีการใช้ ขีปนาวุธโจมตีภาค
พื ้นดินเพื่อท�ำการโจมตีในแนวลึก เช่น การสร้ างภัยคุกคาม
ต่อระบบตรวจการณ์ พื ้นที่บงั คับบัญชาและควบคุม ฐานทัพ
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อากาศและเป้าหมายที่เป็ นไปได้ อื่น ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นดินแดนของ
ฝ่ ายตรงข้ าม
สหรัฐอเมริ กาอาจประยุกต์ใช้ ระบบที่มีอยูห่ รื อที่มีแผนว่าจะ
ใช้ เติมเต็มช่องว่างเหล่านี ้ ตัวอย่างเช่น อาจขยายขอบเขตการ
ท�ำงานของระบบขีปนาวุธยุทธวิธีกองทัพบก และ/หรื อติดตัง้
ชุดตรวจจับที่จ�ำเป็ นในการโจมตีเป้าหมายในทะเล นอกจากนี ้
สหรัฐฯ อาจดัดแปลงอาวุธที่ปล่อยจากอากาศยานหรื อเรื อ เช่น
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำระยะไกลเพื่อใช้ กบั ระบบยิงขีปนาวุธ
จากพื ้นดิน อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีการประกาศแผนการ
ต่อสาธารณะว่าจะกระท�ำการดังกล่าว

การพิจารณาสนธิสญ
ั ญาอาวุธนิวเคลียร์ พิสยั
กลางใหม่อีกครัง้

แม้ กองก�ำลังขีปนาวุธจะมีศกั ยภาพที่ดี แต่ก็มีอปุ สรรคหลาย
ประการที่อาจยับยังไม่
้ ให้ สหรัฐอเมริ กาใช้ ทางเลือกนี ้ กองทัพ
บกสหรัฐฯ อาจไม่เห็นด้ วยกับการด�ำเนินภารกิจใหม่ที่อาจดึง
ทรัพยากรไปจากภารกิจที่ให้ ความส�ำคัญอยูแ่ ต่เดิม เช่น การ
สงครามด�ำเนินกลยุทธ์โดยชุดรบผสมเหล่า แต่อปุ สรรคดังกล่าว
อาจหมดสิ ้นลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากกองทัพบกพยายามที่
จะมีบทบาทส�ำคัญในแปซิฟิกตะวันตก
นอกจากนี ้ พันธมิตรในภูมิภาคอาจไม่เห็นด้ วยกับการ
ให้ กองก�ำลังขีปนาวุธเข้ ามาปฏิบตั ภิ ารกิจในดินแดนของตน
เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดทางการเมืองภายในประเทศและความเป็ น
ไปได้ ที่จีนอาจตอบโต้ แม้ พนั ธมิตรเหล่านี ้อาจให้ การยอมรับ

มากขึ ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนมีพฤติกรรมแบบยืน
กรานมากขึ ้น แต่ที่มนั่ ของสหรัฐฯ ก็จะมีความเสี่ยงมากขึ ้น และความ
ตึงเครี ยดในภูมิภาคก็จะขยายตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ
ท้ ายสุดนัน้ กองก�ำลังขีปนาวุธบางประเภทเป็ นสิง่ ต้ องห้ ามตาม
สนธิสญ
ั ญาอาวุธนิวเคลียร์ พิสยั กลางที่ลงนามในปี พ.ศ. 2530 ที่ห้าม
สหรัฐอเมริ กาและรัสเซียทดสอบและใช้ ขีปนาวุธและขีปนาวุธติดยานขับ
แบบยิงจากพื ้นสูพ่ ื ้นที่มีพิสยั ตังแต่
้ 500 ถึง 5,500 กิโลเมตร ไม่วา่ จะอยู่
ในรูปอาวุธนิวเคลียร์ หรื ออาวุธแบบดังเดิ
้ ม อย่างไรก็ตาม สนธิสญ
ั ญา
ั ญานี ้ไม่
อาวุธนิวเคลียร์ พิสยั กลางก�ำลังประสบปั ญหา และหากสนธิสญ
ถูกยกเลิกไปก็อาจไม่สามารถอยูร่ อดได้ ตามลักษณะของสัญญาที่เป็ น
อยูใ่ นปั จจุบนั
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะว่ารัสเซียละเมิดข้ อผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาอาวุธ
นิวเคลียร์ พิสยั กลางดังที่หลายคนตังข้
้ อสงสัยไว้ ลว่ งหน้ า รัฐบาลสหรัฐฯ
ได้ กล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียท�ำการทดสอบขีปนาวุธติดยานขับที่ยิงจาก
พื ้นดินซึง่ เป็ นข้ อห้ ามตามสนธิสญ
ั ญาดังกล่าว แม้ วา่ สหรัฐฯ จะไม่ได้
กล่าวถึงระบบที่ก�ำลังเป็ นประเด็นอยูใ่ นขณะนัน้
ผู้สงั เกตการณ์บางรายยังแสดงข้ อกังวลว่า รัฐบาลรัสเซียได้ ทดสอบ
ั ญา
ขีปนาวุธแบบยิงจากพื ้นสูพ่ ื ้นที่มีพิสยั ไกลกว่าข้ อจ�ำกัดของสนธิสญ
อาวุธนิวเคลียร์ พิสยั กลาง (ซึง่ โดยหลักการแล้ วจะท�ำให้ ขีปนาวุธนัน้
กลายเป็ นขีปนาวุธข้ ามทวีปซึง่ ได้ รับการยกเว้ นจากสนธิสญ
ั ญาอาวุธ
ั ญาการลดอาวุธทาง
นิวเคลียร์ พิสยั กลาง แต่อยูภ่ ายใต้ กรอบสนธิสญ
ยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่) ตลอดจนพิสยั ที่ระบุไว้ ในสนธิสญ
ั ญาอาวุธ
นิวเคลียร์ พิสยั กลาง (ซึง่ บ่งชี ้ว่าขีปนาวุธดังกล่าวอาจถูกใช้ เป็ นอาวุธ
พิสยั กลางโดยไม่ค�ำนึงถึงการจัดประเภทตามสนธิสญ
ั ญา)
ส่วนใหญ่แล้ ว การกระท�ำเหล่านี ้คือการหลีกเลี่ยงสนธิสญ
ั ญาอาวุธ
นิวเคลียร์ พิสยั กลางมากกว่าจะเป็ นการละเมิดแม้ จะท�ำให้ เกิดข้ อกังวล
เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับเจตนาของรัสเซีย การที่รัฐบาลรัสเซียไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อ
ก�ำหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่ค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของสนธิ
สัญญาอาวุธนิวเคลียร์ พิสยั กลางนันไม่
้ ใช่เรื่ องที่นา่ แปลกใจ เนื่องจาก
เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของรัสเซียได้ เสนอให้ ถอนตัวออกจากสนธิสญ
ั ญาดัง
กล่าวเมื่อเกือบสิบปี ที่แล้ ว
อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงสนธิสญ
ั ญาของรัสเซียท�ำให้ เกิดข้ อถก
เถียงมากมายเพื่อก�ำหนดวิธีการตอบโต้ อนั เหมาะสมของสหรัฐอเมริ กา
นับตังแต่
้ การเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลรัสเซียกลับมาปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญา
ไปจนถึงการถอนตัวออกจากสนธิสญ
ั ญาเพื่อเป็ นการตอบโต้ รัสเสีย
นอกจากนี ้ ยังมีทางเลือกที่สามที่ควรพิจารณาเช่นเดียวกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง หากการไม่ปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาของรัสเซียเป็ นสิง่
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางเลือกนี ้คือการแก้ ไขสนธิสญ
ั ญา ตัวอย่างเช่น
รัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลรัสเซียอาจบรรลุข้อตกลงห้ ามพัฒนาขีปนาวุธ
พิสยั กลาง คงไว้ ซงึ่ การห้ ามใช้ ขีปนาวุธในยุโรปและยกเลิกการห้ ามใช้
ขีปนาวุธในเอเชีย
ด้ วยบทบาทของกองทัพรัสเซียที่ลดน้ อยลงเมื่อเทียบกับจีน ความ
ตึงเครี ยดในอดีตระหว่างประเทศเพื่อนบ้ านทังสองและการแข่
้
งขันกัน
สร้ างอิทธิพลในตะวันออกไกลของรัสเซีย ท�ำให้ มีเหตุผลอันสมควร
ที่จะสงสัยว่าการที่รัฐบาลรัสเซียสนใจถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญาอาวุธ
นิวเคลียร์ พิสยั กลางนัน้ เป็ นเพราะรัสเซียต้ องการถ่วงดุลอ�ำนาจกับ

รัฐบาลจีนมากกว่าความต้ องการที่จะบีบบังคับรัฐบาลเบลเยียม
“การยกเลิกการห้ ามใช้ ขีปนาวุธในเอเชีย” อาจท�ำให้ เกิดประโยชน์ที่
เป็ นไปได้ สองประการ:
• ทางเลือกดังกล่าวจะท�ำให้สหรัฐอเมริ กาสามารถพัฒนาและ
ใช้กองก�ำลังขี ปนาวุธทีย่ ิ งจากพืน้ ดิ นได้ในแปซิ ฟิกตะวันตก ดัง
ที่อธิบายไว้ ข้างต้ นว่า วิธีการนี ้อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องปรามและพัฒนาเสถียรภาพในภาวะวิกฤตในขณะที่
กองทัพจีนมีความแข็งแกร่งมากขึ ้น
• ทางเลือกนีจ้ ะเป็ นการสร้างความแตกแยกระหว่างจี นและ
รัสเซี ย ในสถานการณ์นี ้แทบจะไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การหาทาง
ใช้ ขีปนาวุธใหม่ของรัสเซียนันมี
้ เป้าหมายโดยตรงอยูท่ ี่รัฐบาล
จีน
แน่นอนว่าเมื่อใช้ ทางเลือกนี ้ สหรัฐฯ จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยา
ของพันธมิตรในเอเชีย ความเป็ นไปได้ ที่รัฐบาลจีนอาจเร่งใช้ ขีปนาวุธ
ของของตนเพื่อตอบโต้ และความสามารถของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงใหม่นี ้ ทังหมดนี
้
้คือ
ข้ อกังวลที่สมเหตุสมผล แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะบริ หารจัดการไม่
ได้ ตัวอย่างเช่น หากอิทธิพลทางทหารของจีนยังคงเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ
ุ่
ลปิ ปิ นส์อาจเริ่ มเห็นพ้ องมากขึ ้นที่จะให้ กอง
พันธมิตร อาทิ ญี่ปนและฟิ
ก�ำลังขีปนาวุธของสหรัฐฯ เข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ในประเทศ และยอมรับ
การใช้ อาวุธของรัสเซียที่มงุ่ เป้าที่จีนเป็ นหลักมากขึ ้น
นอกจากนี ้ แม้ รัฐบาลจีนจะสามารถจัดหาขีปนาวุธเพื่อตอบโต้ ได้
มากขึ ้นจริ ง ๆ แต่จีนอาจไม่ต้องการแข่งขันทางด้ านอาวุธกับสองชาติ
มหาอ�ำนาจในเวลาเดียวกัน ท้ ายสุดนัน้ การเฝ้าติดตามดูที่ตงขี
ั ้ ปนาวุธ
เคลื่อนที่ในประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างรัสเซียถือเป็ นงานที่ยากล�ำบาก
อย่างแน่นอน หากรัสเซียไม่สนใจที่จะยึดมัน่ ในสนธิสญ
ั ญาที่มีอยู่
สหรัฐอเมริ กาก็จะต้ องแก้ ไขความท้ าทายนี ้โดยไม่ค�ำนึงถึงสถานะและ
บทบัญญัติของสนธิสญ
ั ญาอาวุธนิวเคลียร์ พิสยั กลาง

บทสรุป

สหรัฐอเมริ กามีความสนใจหลัก ๆ หลายประการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ได้ แก่ การป้องกันไม่ให้ ประเทศใดประเทศหนึง่ สร้ างอิทธิพล
ครอบง�ำภูมิภาค การปกป้องพันธมิตรและหุ้นส่วนด้ านความมัน่ คง
และการรักษาเสรี ภาพของส่วนรวม จ�ำนวนขีปนาวุธที่เพิ่มมากขึ ้นของ
จีนอาจเปิ ดโอกาสให้ รัฐบาลจีนก่ออุปสรรคต่อสิง่ เหล่านี ้ทังหมด
้
เพื่อ
ส่งเสริ มยุทธศาสตร์ ทางทหารในการป้องกันพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารส่วนหน้ า
แม้ จะมีการเปลี่ยนดุลอ�ำนาจ รัฐบาลสหรัฐฯ อาจจ�ำเป็ นต้ องพิจารณา
กระบวนการที่ตนหลีกเลี่ยงในอดีต ซึง่ รวมถึงการพัฒนากองก�ำลัง
ขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นดินขึ ้นมาใหม่
การด�ำเนินการดังกล่าวอาจต้ องพิจารณาสนธิสญ
ั ญาอาวุธ
นิวเคลียร์ พิสยั กลางอย่างรอบคอบ แม้ สนธิสญ
ั ญานี ้จะมีประโยชน์กบั
สหรัฐฯ มาเกือบสามทศวรรษ แต่อีกไม่นานก็คงจะล้ าสมัยไปเสียแล้ ว o
บทความแสดงความคิดเห็นนี ้เป็ นข้ อความที่ตดั ตอนจากค�ำให้ การของผู้เขียนซึง่ เป็ นนักวิชาการอาวุโส
ประจ�ำศูนย์ประเมินยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ต่อหน้ าคณะกรรมาธิการพิจารณาทบทวนประเด็น
เศรษฐกิจและความปลอดภัยระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในระหว่างการพิจารณาเรื่ อง “ความหมายโดย
นัยของกองก�ำลังขีปนาวุธเชิงรุกของจีนต่อสหรัฐอเมริ กา” ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 บทความนี ้มีการ
เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาและปรับความยาวเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอครัง้ นี ้
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มันคือช่วงเวลาแห่งความรื่ นเริ งของชุมชนนาขันบั
้ นไดอันเลื่องชื่อซึง่ อยู่
ทางตอนเหนือของฟิ ลปิ ปิ นส์ บรรดาชายหนุม่ ในเครื่ องแต่งกายแบบชน
เผ่าสีสนั สดใสพากันรัวฆ้ องทองเหลืองเป็ นจังหวะท�ำนองแบบโบราณ
ขณะที่หมูป่าส่งเสียงร้ องลัน่ ก่อนที่พวกมันจะถูกเชือด
เทศกาลประจ�ำปี ที่จดั ขึ ้นในชุมชนภูเขาอันห่างไกล หลังเสร็จสิ ้นการ
ปลูกข้ าวอันเป็ นวิถีชีวิตหลักของผู้คนในชุมชน มีวตั ถุประสงค์หลักคือ
เพื่อถ่ายทอดประเพณีเก่าแก่ที่มีมายาวนานหลายศตวรรษให้ กบั คนรุ่น
ใหม่ ประเพณีเหล่านี ้คือจิตวิญญาณของแนวเทือกแห่งนี ้ที่เรี ยกว่าภูมิ
ภาคกอร์ ดีเยรา ซึง่ เป็ นดินแดนที่มีทศั นียภาพงดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ที่ซงึ่ ชนเผ่าพื ้นเมืองอิฟเู กาเป็ นผู้ดแู ลนาขันบั
้ นไดที่ได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
นาขันบั
้ นไดที่ถกู สร้ างขึ ้นเมื่อ 2,000 ปี มาแล้ วและเป็ นพื ้นที่นาที่อยู่
สูงที่สดุ ในเอเชียก็เหมือนกับวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชนเผ่าพื ้นเมืองอิฟเู กา ที่
ก�ำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนอันเนื่องมาจาก
แรงผลักดันของโลกยุคใหม่ที่โหมกระหน�่ำอย่างไม่ลดละ
“พื ้นที่อนั งดงามเหล่านี ้มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็ นเป็ นป่ าคอนกรี ต”
นายเอดิสนั โมลานิดา ผู้จดั การสถานที่มรดกโลกแห่งคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติฟิลปิ ปิ นส์กล่าว “ภัยคุกคามหลักอย่างหนึง่ คือการ
พัฒนาพื ้นที่อย่างรวดเร็ ว”
ในค�ำอธิบายที่บง่ บอกถึงสถานะของการเป็ นมรดกโลกนัน้ องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อยูเนส
โก ได้ บรรยายไว้ วา่ ภูมิภาคนี ้ “คือภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและมี
ความงดงามอย่างไม่มีใครเทียบได้ ” ในช่วงเช้ าที่ปกคลุมไปด้ วยหมอก
เมื่อแสงแรกของวันที่มีสีส้มจาง ๆ ส่องกระทบแนวหินที่คดเคี ้ยวไปตาม
รูปทรงของภูเขา นาขันบั
้ นไดนี ้จะดูเหมือนบันไดวนขนาดใหญ่ที่ทอด
ยาวขึ ้นสูส่ รวงสวรรค์
นอกจากนี ้ ยูเนสโกยังชื่นชมชนเผ่าพื ้นเมืองอิฟเู กาที่มีวิถีชีวิตที่
ความกลมกลืนกับธรรมชาติเป็ นเวลานาน คนเหล่านี ้ใช้ สมุนไพรแทนยา
ฆ่าแมลง หลีกเลี่ยงการใช้ ป๋ ยและส่
ุ
วนใหญ่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูจ่ �ำกัดเป็ นอย่างดี ระบบชลประทานของชาวอิฟเู กาซึง่ น�ำน� ้ำจาก
ยอดเขามาแบ่งปั นกันใช้ อย่างเท่าเทียมกันทัว่ ชุมชนยังได้ รับการยกย่อง
ว่าเป็ น “ภูมิปัญญาทางวิศวกรรมอันชาญฉลาด”
หมูบ่ ้ านอิฟเู กาของคนรุ่นก่อนหรื อสองรุ่นที่ผา่ นและชาวบ้ านที่อาศัย
อยูใ่ นหมูบ่ ้ านเหล่านี ้มีวิถีชีวิตคล้ ายคลึงกับชาวอิฟเู กาเมื่อหลายร้ อยปี
ที่แล้ ว ปั จจุบนั ภูมิภาคนี ้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชาชนราว 100,000 คน
และอยูห่ า่ งจากกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศเป็ นระยะทางที่ต้อง
ใช้ เวลาขับรถหนึง่ วัน และยังคงมีหลายแง่มมุ ที่ยเู นสโกยกย่อง

เข้ ามาในพื ้นที่เพื่อเป็ นอาหารโปรตีน ขณะนี ้ก�ำลังเป็ นภัยคุกคามต่อนา
ขันบั
้ นไดที่อนั ตรายที่สดุ
นายโมลานิดา ผู้จดั การสถานที่มรดกโลกในฟิ ลปิ ปิ นส์อธิบายว่า
การที่ชนเผ่าพื ้นเมืองอิฟเู กาจ�ำนวนมาก “ทอดทิ ้งวัฒนธธรรมการปลูก
ข้ าว” คือภัยคุกคามที่อนั ตรายที่สดุ อย่างหนึง่ ในภูมิภาคนี ้ “ถ้ าคนรุ่นใหม่
ไม่สนใจวัฒนธรรมการปลูกข้ าวอีกต่อไปและย้ ายไปอยูใ่ นเมืองหรื อมีวิถี
ชีวิตแบบสมัยใหม่ แล้ วใครจะดูแลนาขันบั
้ นได”

การมองโลกในแง่ ดขี องชาวบ้ าน

ในระหว่างการให้ สมั ภาษณ์อนั ยาวนานจากส�ำนักงานที่มองเห็นทิวทัศน์
ของนาขันบั
้ นได นายจิมมี พัดชานัน รองนายกเทศมนตรี ของมาโยเยา
ยืนยันว่า บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ได้ พยายามอย่างหนักและสามารถควบคุม
การรุกล� ้ำของโลกสมัยใหม่ได้ อย่างประสบผลส�ำเร็ จ
“เราปฏิเสธไม่ได้ วา่ โลกสมัยใหม่นนส่
ั ้ งผลกระทบกับผลกับ
วัฒนธรรมของเรา” นายพัดชานันกล่าว “แต่มนั ก็ไม่ได้ เลวร้ ายไปเสีย
ทังหมด
้
เรามีการผสมผสานสังคมของคนรุ่นเก่ากับสังคมของคนรุ่นใหม่
พร้ อมกับด�ำรงไว้ ซงึ่ ค่านิยมหลายอย่างของเรา”
นายพัดชานันกล่าวว่า ตนเชื่อมัน่ ว่านาขันบั
้ นไดและประเพณี
โบราณจะสามารถรอดพ้ นจากภัยคุกคามของศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.
้ นไดในมาโยเยาจะเป็ นมรดกตกทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น
2544-2643) “นาขันบั
้ นไดจะยังคงอยูต่ ราบใดก็ตามที่มาโยเยายังอยูต่ รงนี ้” นายพัด
นาขันบั
ชานันกล่าว
นอกจากนี ้ ชาวบ้ านได้ แสดงความคิดเห็นว่าตนมีสทิ ธิที่จะพัฒนา
และใช้ ชีวิตในสังคมแบบสมัยใหม่และไม่ควรต้ องอาศัยอยูใ่ นชุมชน
โบราณ นายมาริ โอ ลาชาโอนา ผู้อาวุโสและชาวนาในมาโยเยาที่สวมใส่
้ มของชนเผ่าเข้ าร่วมงานเทศกาลที่เพิ่งผ่านไป
เครื่ องแต่งกายแบบดังเดิ
พูดถึงการรักษาประเพณีด้วยความกระตือรื อร้ น แต่ก็เตือนว่าอย่ามอง
วิถีชีวิตในช่วงเวลาเก่า ๆ ในแง่ที่สวยงามจนเกินไป
“เมือ่ ก่อนนัน้ ชีวติ เป็ นเรื่องยากมาก” นายลาชาโอนาซึง่ มีอายุราว 60
ปลาย ๆ กล่าว ผู้อาวุโสทีย่ งั คงแข็งแรงอยูร่ ายนี ้มีลกู หกคนและหลาน 18
คน และได้ เล่าว่าหลาน ๆ ของเขามีโภชนาการและการศึกษาดีกว่าคนรุ่น
ปู่ มาก และมีโอกาสมากกว่าทีจ่ ะได้ ทำ� งานอืน่ ๆ นอกเหนือจากการเกษตร
เพือ่ การยังชีพ “ชีวติ ในตอนนี ้ง่ายขึ ้นเยอะ” นายลาชาโอนากล่าว
การราดยางบนพื ้นผิวถนนที่มีอยูส่ ายเดียวที่ตดั ผ่านมาโยเยาซึง่ คาด
ว่าจะมีขึ ้นในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ าน่าจะท�ำให้ ชีวิตง่ายขึ ้นไปอีกในกลาย ๆ
ด้ าน นายพัดชานันกล่าวว่า ชาวบ้ านมาโยเยามีแผนที่จะน�ำผักไปขาย
ในเมืองอื่น ๆ ที่อยูไ่ กลออกไป เพื่อให้ เป็ นรายได้ เสริ มที่ดีส�ำหรับชาวนา
ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียงไม่กี่ร้อยคนมาเยือน
การเปลี่ยนแปลงก�ำลังเกิดขึน้
พื ้นที่นี ้ และคาดว่าถนนราดยางจะท�ำให้ มีนกั ท่องเที่ยวมากขึ ้น อย่างไร
การเปลี่ยนแปลงขันรุ
้ นแรงก�ำลังเกิดขึ ้น ศัตรูพืชชนิดใหม่รวมทังไส้
้ เดือน ก็ตาม นายโมลานิดากลัวว่าการพัฒนาเหล่านี ้จะไม่มีการบริ หาร
ยักษ์ อินโดนีเซียก�ำลังก่อความเสียหายให้ กบั โครงสร้ างของนาขันบั
้ นได จัดการที่ดี “มันขึ ้นอยูก่ บั ประชาชนอิฟเู กาที่จะตัดสินใจว่าจะต่อสู้อย่าง
และท�ำให้ พื ้นที่บางส่วนพังทลาย
จริ งจังกว่าเดิมเพื่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมของตนและป้องกันการพัฒนาที่
ในมาโยเยาซึง่ เป็ นหนึง่ ในหมูบ่ ้ านที่มีทศั นียภาพที่งดงามที่สดุ ของ
ไร้ ระเบียบหรื อไม่” นายโมลานิดากล่าว “มิฉะนัน้ นาขันบั
้ นไดก็อาจจะ
ภูมิภาค เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าตัวหนอนและหอยทากที่แต่เดิมถูกน�ำ กลายเป็ นลานหญ้ า”
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ความจริงหรื อผลกระทบ

รัฐบาลโคลอมเบียวางแผนให้ ข้าราชการระดับสูงทีเ่ ป็ นผู้จดั สรรการ
ท�ำสัญญากับบริษทั เอกชนเข้ ารับการทดสอบด้ วยเครื่องจับเท็จ ตาม
นโยบายของประเทศทีพ่ ยายามกวาดล้างการทุจริตและการยักยอก
งบประมาณภาครัฐทีม่ อี ยูอ่ ย่างแพร่หลาย
ในเบื ้องต้ น ทางการจะใช้ เครื่องจับเท็จเพือ่ ทดสอบผู้บริหารใน
หน่วยงานของรัฐ 72 หน่วยงานทีไ่ ด้ ร่วมลงนามในข้ อตกลงว่าด้ วย
ความโปร่งใส ผู้บริหารจะถูกทดสอบก่อนและหลังการสรุปผลการท�ำ
สัญญาส่งมอบสินค้ าและบริการแก่ภาครัฐ
นายเฮอร์มนั วาร์กสั เลอรัส รองประธานาธิบดีโคลอมเบีย ซึง่
เป็ นประเทศในกลุม่ ประชาคมแอนเดียน สนับสนุนวิธกี ารทดสอบ
ด้ วยเครื่องจับเท็จเพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจแก่นกั ลงทุน ในขณะทีร่ ฐั บาล
มีแผนจะท�ำสัญญากับบริษทั เอกชนเพือ่ ปรับปรุงเครือข่ายถนนทัว่

ไอสต็อก

ลการศึกษาดีเอ็นเอเปิ ดเผยว่า
บรรพบุรุษของชนพื ้นเมืองในทวีป
อเมริ กาเดินทางอพยพจากไซบีเรี ยมาถึง
โลกใหม่เพียงครัง้ เดียวเมื่อเกือบ 23,000 ปี ที่แล้ ว ก่อน
ที่สดุ ท้ ายจะกลายมาเป็ นชนกลุม่ น้ อยต่าง ๆ ในทุกวันนี ้
นักวิทยาศาสตร์ สว่ นใหญ่เห็นพ้ องกันว่า คนกลุม่ แรก
ที่เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นทวีปอเมริ กานันเดิ
้ นทางข้ ามสะพาน
ธรรมชาติเบริ งเจียซึง่ เชื่อมระหว่างประเทศรัสเซียใน
ปั จจุบนั กับอลาสก้ าในยุคน� ้ำแข็งช่วงสุดท้ ายของโลก
นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาทางโบราณคดีอื่น ๆ ที่
แสดงว่าเมื่อ 15,000 ปี ก่อนก็มีมนุษย์อาศัยอยูใ่ นทวีป
อเมริ กาแล้ ว แต่กระนัน้ ก็มีข้อสงสัยหลายประการที่ยงั
ไม่มีค�ำตอบ เช่น การอพยพเกิดขึ ้นเมื่อไร เกิดขึ ้นครัง้
เดียวหรื อหลายครัง้ คนเหล่านี ้อยูใ่ นเบริ งเจียซึง่ ขณะนัน้
เป็ นเส้ นทางที่เชื่อมระหว่างเอเชียกับอเมริ กานานแค่ไหน
และแล้ วการศึกษาครัง้ ใหม่ที่มีการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
ของชนพื ้นเมืองในทวีปอเมริ กาและไซบีเรี ยทังในปั
้ จจุบนั
และอดีตก็ให้ ค�ำตอบที่นกั วิทยาศาสตร์ รอคอยมานาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนพบว่า มีการ
อพยพเกิดขึ ้นแค่ครัง้ เดียวเมื่อไม่เกิน 23,000 ปี ที่แล้ ว
นักวิจยั พบว่า กลุม่ คนที่อพยพข้ ามทวีปเหล่านี ้ได้
แยกออกเป็ นสองสายหลัก ๆ เมื่อประมาณ 13,000 ปี
ก่อน ในช่วงที่ธารน� ้ำแข็งละลายและเปิ ดเส้ นทางเข้ าสูด่ นิ
แดนของทวีปอเมริ กาเหนือ
คนเหล่านี ้คือกลุม่ ทีน่ กั โบราณคดีเรียกว่า อเมรินเดียน
(อเมริ กนั อินเดียน) และอะทาบาสกัน (ชนพื ้นเมืองอลา
สก้ า) งานวิจยั ก่อนหน้ านี ้บ่งชี ้ว่า บรรพบุรุษของอเมริ น
เดียนและอะทาบาสกันข้ ามช่องแคบคนละครัง้ กัน

ประเทศ ซึง่ คาดว่าจะมีมลู ค่ามากกว่าสองหมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(หรือราว ๆ 7.13 แสนล้านบาท)
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา เรื่องอื ้อฉาวเกีย่ วกับการทุจริตในภาค
รัฐทีน่ า่ ตกใจทีส่ ดุ เรื่องหนึง่ ของโคลอมเบียคือ กรณีทคี่ รอบครัว
หนึง่ ซึง่ มีสายสัมพันธ์กบั อดีตนายกเทศมนตรีเมืองโบโกตาได้ หลบ
หนีออกจากประเทศพร้ อมกับเงินถึงหนึง่ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 3.6 หมืน่ ล้านบาท) หลังจากบริษทั ของครอบครัวดังกล่าว
ชนะการประมูลและได้ ทำ� สัญญากับรัฐบาล แต่แทบไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเลยโดยอ้ างว่าบริษทั ไม่มเี งิน
ผลการจัดอันดับความรุนแรงของการทุจริตในโลกประจ�ำปี พ.ศ.
2557 โดยองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติระบุวา่ โคลอมเบียได้
อันดับที่ 97 จากทังหมด
้
174 ประเทศ รอยเตอร์ รอยเตอร์

อิตาลี

เอเอฟพี/ เก็ตตี ้อิมเมจ

การฟื ้ นฟู

อุตสาหกรรม
ไหม

รอยเตอร์

ซิมบับเว

กลุม่ หนอนไหมก�ำลังกินใบหม่อนพื ้นเมืองในแคว้ นเวเนโตซึง่ อยูท่ างตอน
เหนือของอิตาลี พวกมันช่วยหล่อเลี ้ยงความหวังในการฟื น้ ฟูอตุ สาหกรรม
ไหมที่มีอายุพนั ปี ของประเทศอิตาลี
หลายทศวรรษหลังจากโรงไหมแห่งสุดท้ ายของเวเนโตปิ ดตัวลงเมื่อ
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจช่วงหลังสงครามดึงดูดให้ เกษตรกรเดิน
ทางไปท�ำงานในเมือง ผู้ผลิตเส้ นไหมดิบรุ่นใหม่ก็พยายามค้ นหาแหล่ง
วัตถุดบิ คุณภาพสูง
“นี่เป็ นจุดเริ่ มต้ นครัง้ ใหม่ส�ำหรับอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งเรื องมานานจน
กระทัง่ เมื่อ 50 ปี ก่อน” นายจิแอมปิ เอโตร ซอนตา ช่างท�ำอัญมณีที่เริ่ ม
ผลิตเส้ นไหมของตนเองเพื่อสร้ างสรรค์เครื่ องประดับประเภทก�ำไลข้ อมือ
และสร้ อยคอที่ถกั ทอจากทองและเส้ นไหม
แต่กระนัน้ อุตสาหกรรมไหมยุคใหม่ของอิตาลีก็ยงั นับว่ามีขนาดเล็ก
มากเมื่อเทียบกับปริ มาณไหม 130,000 ตันที่จีนผลิตในปี พ.ศ. 2556
อิตาลีซงึ่ เป็ นหนึง่ ในผู้น�ำเข้ าไหมรายใหญ่ที่สดุ ในโลก ใช้ ไหมจากจีน
เป็ นหลักเพื่อน�ำมาผลิตผ้ าไหมส�ำเร็ จรูป เนคไท ผ้ าพันคอ เสื ้อและชุด
กระโปรง
ความพยายามในการผลิตเส้ นไหมเองนี ้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของการผลิตเส้ นไหมในต่างประเทศที่คอ่ ย ๆ เกิดขึ ้น เนื่องจาก
ค่าแรงที่เพิ่มขึ ้นในเอเชียเริ่ มส่งผลกระทบกับอัตราก�ำไรสุทธิที่เคยสูงมาก
และเป็ นสิง่ ที่ดงึ ดูดให้ บริ ษัทต่าง ๆ ในยุโรปเข้ าไปผลิตเส้ นไหมในต่าง
ประเทศมานาน
มีการน�ำไข่ของตัวไหมและเทคนิคการเลี ้ยงจากเอเชียมายังยุโรปตาม
เส้ นทางการค้ าที่ร้ ูจกั กันในชื่อเส้ นทางสายไหม โดยมาถึงอิตาลีเมื่อราว ๆ
ปี พ.ศ. 1543
อย่างไรก็ตาม สงครามโลกทังสองครั
้
ง้ ซึง่ เกิดขึ ้นในห้ วงเวลาไม่หา่ ง
กันมากในช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2444-2543) ได้ ท�ำให้ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมด้ านสิง่ ทอของยุโรปเปลี่ยนแปลงไป หลังสงครามโลก
ครัง้ ที่สองเพียงไม่นาน อิตาลีก็เข้ าสูย่ คุ อุตสาหกรรมที่สง่ ผลให้ การผลิต
ไหมต้ องสิ ้นสุดลงในที่สดุ
อิตาลีไม่ได้ เป็ นเพียงประเทศเดียวในยุโรปที่ฟืน้ ฟูการผลิตไหม สวิต
เซอร์ แลนด์ก็กลับมาผลิตไหมอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2552 รอยเตอร์

เมื
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กลายเป็ นของสะสม

ในเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ชื่อดังอย่างอีเบย์ ธนบัตรใบละ 100 ล้ านล้ านเหรี ยญ
ซิมบับเวคือของสะสมที่ปิดประมูลที่ราคา 35 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1,245
บาท) ซึง่ นับเป็ นเงินจ�ำนวนไม่น้อยเมื่อเทียบกับเพียง 40 เซนต์ (หรื อประมาณ
14.23 บาท) ที่ธนาคารกลางของซิมบับเวจะจ่ายเพื่อรับซื ้อธนบัตรที่ไร้ คา่ รุ่นนี ้มาเผา
อย่างเป็ นทางการ
เงินซิมบับเวเป็ นสกุลเงินที่ไม่มีใครอยากได้ และแทบไม่มีมลู ค่า เพราะภาวะ
เงินเฟ้อขันรุ
้ นแรงที่ขึ ้นไปสูงสุดถึงร้ อยละ 5 แสนล้ านในปี พ.ศ. 2551 ก่อนที่
ซิมบับเวซึง่ เป็ นประเทศในแอฟริ กาใต้ จะประกาศเลิกใช้ เงินสกุลนี ้ในช่วงกลางปี
พ.ศ. 2557 และเปลี่ยนมาใช้ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ แทนอย่างเป็ นทางการ
อย่างไรก็ตาม มีประชาชนเพียงเล็กน้ อยที่น�ำธนบัตรเก่ามูลค่าหลาย ๆ ล้ าน
เหรี ยญซิมบับเวของตนไปแลกที่ธนาคารในซิมบับเว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคน
เหล่านี ้สามารถน�ำธนบัตรเหล่านี ้ไปขายที่อื่นและได้ ราคาดีกว่า
“ผมเอาเงินไปขายให้ นกั ท่องเที่ยวดีกว่า” นายแชดเรก กูตซู า อดีตนักค้ าเงิน
กล่าว “คนส่วนใหญ่จะเอาเงินไปเผาหรื อไม่ก็เอาไปทิ ้งมากกว่าจะเอาไปแลกที่
ธนาคาร”
ในตลาดออนไลน์ ผู้ขายรายหนึง่ ประกาศขายธนบัตรมูลค่า 50 ล้ านล้ านเหรียญ
ซิมบับเว 100 ใบโดยตังราคาไว้
้
ที่ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 35,570 บาท)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศพิจารณาว่า ซิมบับเวมีปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรง
ที่สดุ ในโลกส�ำหรับประเทศที่ไม่ได้ ตกอยูใ่ นภาวะสงคราม และธนบัตร 100 ล้ าน
ล้ านเหรี ยญซิมบับเวก็เป็ นธนบัตรมูลค่าสูงสุดที่เคยพิมพ์ออกมา
มีรายงานว่า ในเมืองวิกตอเรี ย ฟอลส์ ซึง่ เป็ นเมืองตากอากาศ นักท่องเที่ยว
ยอมจ่ายเงินถึง 20 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 711 บาท) เพื่อซื ้อธนบัตรใบละ
100 ล้ านล้ านเหรี ยญซิมบับเวหนึง่ ฉบับ
รัฐบาลซิมบับเวได้ จดั สรรเงิน 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 713 ล้ าน
บาท) เพื่อก�ำจัดธนบัตรซิมบับเวออกจากระบบการเงินของประเทศ ประชาชน
ที่มีเงินในบัญชีธนาคารไม่เกิน 1.75 แสนล้ านล้ านเหรี ยญซิมบับเว หรื อ
175,000,000,000,000,000 จะได้ รับเงิน 5 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อราว ๆ 178 บาท)
ส่วนคนที่มีเงินมากกว่านันจะได้
้
รับเงินที่อตั ราแลกเปลี่ยน 1 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 36 บาท) ต่อ 3.5 หมื่นล้ านล้ านเหรี ยญซิมบับเว รอยเตอร์
APD FORUM
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สื่ อและวิทยาการ

APDF

บังกลาเทศ

ห้ามตั้งเพลงชาติเป็ นเสียง
เรียกเข้าของโทรศัพท์มอื ถือ

ศาลสูงของบังกลาเทศมีค�ำสัง่ ห้ ามใช้ เพลง
ชาติเป็ นเสียงเรี ยกเข้ า (หรื อริ งโทน) ส�ำหรับ
โทรศัพท์หรื อเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ
“ห้ ามใช้ เพลงชาติเป็ นเครื่ องมือทางธุรกิจ”
ศาลสูงระบุ ซึง่ เป็ นการยืนตามค�ำตัดสินของ
ศาลชันต้
้ นเมื่อปี พ.ศ. 2553
อามาร์ โชนาร์ บังกลา ซึง่ แปลว่า บังกลา
แดนทองของข้ า คือเพลงชาติของบังกลาเทศ
ซึง่ น�ำมาจากเนื ้อร้ อง 10 บรรทัดแรกของ
บทเพลงที่นายรพินทรนาถ ฐากุร ผู้ได้ รับรางวัล
โนเบลสาขาวรรณกรรมคนแรกที่ไม่ใช่ชาวยุโรป
ประพันธ์ขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 โดยบทเพลงของ
เขาถูกน�ำมาใช้ เป็ นเพลงชาติเมื่อปี พ.ศ. 2515
บังกลาเทศเป็ นหนึง่ ในประเทศที่ตลาด
โทรคมนาคมเติบโตเร็วที่สดุ ในภูมิภาค โดยมีผ้ ู
ใช้ โทรศัพท์มือถือมากถึง 124 ล้ านเครื่ อง
รอยเตอร์

กูเกิล สตรีทวิว เดินทางถึงมองโกเลีย

บริ การสตรี ทวิวของกูเกิล ซึง่ น�ำเสนอภาพ
ของเมืองต่าง ๆ ทัว่ โลก มาถึงมองโกเลียแล้ ว
บริ ษัทเทคโนโลยียกั ษ์ ใหญ่ของสหรัฐฯ
แห่งนี ้ใช้ ม้าลากเลื่อนเพื่อน�ำอุปกรณ์บนั ทึก
ภาพไปเก็บภาพยังสถานที่หา่ งไกลใน
ประเทศที่กว้ างใหญ่แต่มีประชากรอาศัยอยู่
อย่างเบาบาง รวมถึงที่ทะเลสาบฮุฟสกุล ซึง่
เป็ นแหล่งน� ้ำจืดขนาดใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของเอเชีย
เพื่อเก็บภาพความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบ
โกบี เจ้ าหน้ าที่ต้องเดินทางอย่างยากล�ำบาก
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
พร้ อมแบกกล้ องไว้ ในเป้หลัง กูเกิลกล่าวใน
ระหว่างงานเปิ ดตัวบริ การสตรี ทวิวในอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของมองโกเลีย “เราหวังว่า
สตรี ทวิวจะช่วยให้ มองโกเลียเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นในฐานะจุดหมายใหม่ของนักเดินทางทัว่ โลก
และช่วยส่งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ” นางซูซาน พอยเตอร์ กล่าวในฐานะ
ตัวแทนบริ ษัท
เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นตอบรับโอกาสในการอนุรักษ์ ร่องรอยที่ก�ำลังจะสูญหายไปของ
วัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มของชาวมองโกเลียที่จะเร่ร่อนย้ ายถิ่นฐานไปเรื่ อย ๆ และส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในประเทศซึง่ ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไป ด้ วยจ�ำนวนประชากรเพียง 3 ล้ านคนและ
เนื ้อที่ของประเทศซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าสองเท่าของฝรั่งเศส มองโกเลียจึงนับเป็ นประเทศที่มี
ประชากรเบาบางที่สดุ ในโลก เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ก้า วส� ำ คัญ ของวัค ซี นไข้ห วัดใหญ่ ส ากล
นักวิทยาศาสตร์ ประสบความก้ าวหน้ าอย่างสูง
ในการผลิตวัคซีนที่จะช่วยป้องกันไข้ หวัดใหญ่
ได้ หลายสายพันธุ์ ตามรายงานผลการศึกษา
สองเรื่ องที่ตีพิมพ์ในวารสารชันน�
้ ำต่าง ๆ เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
“วัคซีนสากล” เปรี ยบเสมือนจอกศักดิ์สทิ ธิ์
ของความพยายามในการสร้ างภูมิค้ มุ กันไข้
หวัดใหญ่ ซึง่ เป็ นเชื ้อไวรัสที่สามารถเปลี่ยนรูป
ร่างได้ และคร่าชีวิตผู้คนมากถึงครึ่งล้ านคนใน
แต่ละปี ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก
มีการระบาดของไข้ หวัดใหญ่เกิดขึ ้นหลาย
ครัง้ ในศตวรรษที่แล้ ว โดยหนึง่ ในนันคื
้ อการ
แพร่ระบาดของไข้ หวัดใหญ่สเปน ซึง่ ท�ำให้ มี
คนเสียชีวิตอย่างน้ อย 20 ล้ านคน
วัคซีนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จะพุง่ เป้าไปที่
ส่วนของไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อ
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เนื่อง ท�ำให้ บริ ษัทผลิตยาและบุคลากรทางการ
แพทย์ต้องปรับปรุงวัคซีนต่อต้ านไข้ หวัดใหญ่
ใหม่ทกุ ปี
ในการศึกษาสองเรื่ องที่ตีพิมพ์ในวารสาร
เนเจอร์ และ ไซแอนซ์ นักวิจยั น�ำวัคซีนใหม่มา
ทดสอบกับหนู เฟอร์ เรทและลิง โดยวัคซีนดัง
กล่าวจ�ำลองส่วนอื่นของไวรัสที่มีความเสถียร
มากกว่า
นักวิทยาศาสตร์ ทราบมานานแล้ วว่าส่วนที่
เป็ นก้ านของฮีแมกกลูตินิน หรื อที่เรี ยกว่า “เอช
เอ” ซึง่ เป็ นโปรตีนที่มีลกั ษณะเหมือนเดือยอยู่
บริ เวณเปลือกผิวชันนอกของไวรั
้
สแทบจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ แม้ กระทัง่ เมื่อส่วนปลาย
หรื อ “หัว” เปลี่ยนไปก็ตาม
จนถึงตอนนี ้ นักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่
สามารถใช้ สว่ นก้ านของเอชเอมากระตุ้นการ

ตอบสนองของภูมิค้ มุ กันในสัตว์ทดลองหรื อ
มนุษย์ ซึง่ จะท�ำให้ เชื ้อไวรัสหมดฤทธิ์หรื อช่วย
ให้ ร่างกายสามารถโจมตีและท�ำลายเซลล์ที่
ติดเชื ้อ เพื่อท�ำการทดลองดังกล่าว คณะวิจยั
ที่น�ำโดย นายฮาดี ยาสซิน จากศูนย์วิจยั วัคซีน
แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ จึง
ได้ ท�ำการตัดต่อ เฟอร์ ริติน ซึง่ เป็ นโปรตีนที่มี
อนุภาคขนาดเล็กมากเข้ ากับก้ านเอชเอที่ไม่มี
ส่วนหัวแล้ วทดสอบกับสัตว์ทดลอง
นักวิทยาศาสตร์ คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ มีสว่ น
ในการศึกษาดังกล่าวเชื่อว่า นี่เป็ นก้ าวส�ำคัญ
ที่จะน�ำไปสูก่ ารผลิตวัคซีนสากล แต่ก็ยงั มี
งานอีกหลายอย่างที่ต้องท�ำให้ ส�ำเร็ จ และนัน่
หมายความว่าอาจต้ องใช้ เวลาอีกหลายปี ต่อ
จากนี ้ก่อนที่จะสามารถน�ำวัคซีนมาทดสอบกับ
มนุษย์ได้ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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เราอย่เู พียงล�ำพังในจักรวาลหรือไม่
รอยเตอร์

รอยเตอร์

นักวิทยาศาสตร์ ก�ำลังจะเริ่ มค้ นหาสิง่ มีชีวิตนอกโลกครัง้ ใหญ่ที่สดุ ใน
ประวัตศิ าสตร์ โดยจะตรวจหาสัญญาณของอารยธรรมที่อยูน่ อกระบบสุริยะ
ของเราด้ วยงบประมาณ 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 3,500 ล้ าน
บาท) ที่ได้ รับจากมหาเศรษฐี ชาวรัสเซียและการสนับสนุนของนายสตีเฟน
ฮอว์คงิ ยอดนักฟิ สกิ ส์ของโลก
ค�ำถามที่วา่ มนุษย์เราอยูเ่ พียงล�ำพังในจักรวาลหรื อไม่เกิดขึ ้นมานาน
หลายยุคสมัยแล้ ว และการค้ นพบเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ที่บง่ ชี ้ว่าอาจมีดาวเคราะห์ที่สงิ่
มีชีวิตสามารถอาศัยอยูไ่ ด้ หลายหมื่นล้ านดวงเฉพาะในกาแลกซีของเราก็ยิ่ง
เป็ นแรงผลักดันให้ เราเร่งหาค�ำตอบของค�ำถามดังกล่าว
“ไม่มีค�ำถามใดจะยิ่งใหญ่กว่านี ้อีกแล้ ว ถึงเวลาที่เราต้ องหาค�ำตอบอย่าง
จริ งจัง เราต้ องค้ นหาสิง่ มีชีวิตนอกโลก” นายฮอว์คงิ กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่าง
การเปิ ดตัวโครงการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ กรุงลอนดอน
โครงการนี ้จะใช้ กล้ องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อค้ นหา
สัญญาณวิทยุที่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึง่ อาจบ่งชี ้ถึงการมีอยูข่ องสิง่ มีชีวิตทรง
ภูมิปัญญา นักดาราศาสตร์ จะฟั งสัญญาณจากดาวเคราะห์ที่อยูใ่ กล้ กบั โลก
ราวหนึง่ ล้ านดวง และกาแล็กซีที่อยูใ่ กล้ เคียงที่สดุ อีก 100 กาแล็กซี แต่ไม่
ได้ วางแผนจะส่งข้ อความตอบกลับเข้ าไปในอวกาศ นายฮอว์คิงกล่าวว่ามี

นายสตีเฟน ฮอว์ คงิ พูดคุยกับผู้สื่อข่ าว
ระหว่ างงานเปิ ดตัวโครงการ เบรกธรู
ลิสเซน ทีจ่ ดั ขึน้ ในกรุงลอนดอน
ความเป็ นไปได้ สงู ที่จะมีสงิ่ มีชีวิตพื ้นฐานบนดาวอื่น แต่การมีสงิ่ มีชีวิตทรง
ภูมิปัญญาเป็ นอีกเรื่ องหนึง่ และมนุษย์จ�ำเป็ นต้ องคิดให้ ดีเกี่ยวกับการติดต่อ
กับสิง่ มีชีวิตนอกโลก
“มนุษย์ตา่ งดาวที่อา่ นข้ อความของเราอาจมีวิวฒ
ั นาการก้ าวหน้ ากว่าเรา
หลายพันล้ านปี หากเป็ นเช่นนัน้ พวกเขาก็อาจจะแข็งแกร่งกว่าเรามาก และ
อาจไม่ได้ มองว่าเรามีคา่ มากไปกว่าที่เราคิดกับแบคทีเรี ย” นายฮอว์คงิ กล่าว
โครงการที่ชื่อว่า เบรกธรู ลิสเซน มีระยะเวลา 10 ปี และได้ รับการ
สนับสนุนด้ านงบประมาณจากนายยูริ มิลเนอร์ มหาเศรษฐี ชาวรัสเซียผู้คร�่ ำ
หวอดในวงการอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ตัวเขาเองก็เป็ นนักฟิ สกิ ส์เช่นกันด้ วยการฝึ กฝน
ตนเอง นายมิลเนอร์ ร�่ำรวยจากการลงทุนในธุรกิจสื่อสังคมในช่วงแรก ๆ เช่น
เฟซบุ๊คอิงค์ เขากล่าวว่าตนเองตังใจจะน�
้
ำแนวทางของซิลคิ อนแวลลีย์ไปใช้ กบั

“ค�ำถามทางด้ านเทคโนโลยีที่นา่ สนใจที่สดุ ในยุคของเรา”
ตอนที่อายุได้ 10 ขวบ นายมิลเนอร์ ซงึ่ ขณะนันอาศั
้ ยอยูใ่ นกรุงมอสโกรู้สกึ
หลงใหลสิง่ มีชีวิตนอกโลกหลังจากอ่านหนังสือเรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตทรงภูมิปัญญา
ในจักรวาล ของนายคาร์ ล เซแกน นักฟิ สกิ ส์ดาราศาสตร์ นายมิลเนอร์ กล่าว
ว่า เขาเชื่อว่ามนุษย์ตา่ งดาวสามารถสอนให้ เรารู้จกั รับมือความท้ าทายต่าง ๆ
เช่น การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และถึงแม้ วา่ จะหาสิง่ มีชีวิตบนดาวอื่นไม่
พบ แต่เราก็ยงั สามารถเรี ยนรู้สงิ่ อื่น ๆ ได้
“ถ้ ามนุษย์เราอยูเ่ พียงล�ำพังในจักรวาล เราก็ต้องทะนุถนอมสิง่ ที่เรามี”
นาย มิลเนอร์ กล่าว “สิง่ ที่เราเรี ยนรู้คือจักรวาลไม่มีแผนส�ำรองให้ เรา”
โครงการใหม่นี ้มีชอื่ ว่า “เซติ” ซึง่ ย่อมาจาก “การค้ นหาสิง่ มีชวี ติ ทรงภูมปิ ั ญญา
นอกโลก” เป็ นโครงการทีท่ ำ� ให้ การค้ นคว้ าอืน่ ๆ ในแวดวงนี ้แทบจะไร้ ความ
หมาย นายแดน เวอร์ทเิ มอร์ หนึง่ ในทีป่ รึกษาโครงการของนายมิลเนอร์ กล่าวว่า
โครงการเซติได้ รับเงินจากทัว่ โลกปี ละไม่ถงึ 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ
70 ล้ านบาท) นายเวอร์ ทิเมอร์ เป็ นผู้ก�ำกับดูแลโครงการ เซติ แอต โฮม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์ เนียในเบิร์กลีย์ ซึง่ ขอให้ อาสาสมัครใช้ ซอฟต์แวร์ ใน
คอมพิวเตอร์ ที่บ้านของตนเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ปั จจุบนั ด้ วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าขึ ้น รวมทังประสิ
้
ทธิภาพในการค�ำนวณ
และความไวของกล้ องโทรทรรศน์ที่สงู ขึ ้น งบประมาณ 100 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 3,500 ล้ านบาท) จึงสามารถท�ำอะไรได้ มากกว่าช่วง
ต้ นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ซึง่ เป็ นช่วงสุดท้ ายที่โครงการเซติ
ได้ รับงบสนับสนุนเป็ นจ�ำนวนสูง ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีชว่ ยให้ นกั
วิทยาศาสตร์ สามารถติดตามความถี่วิทยุได้ พร้ อม ๆ กันหลายพันล้ านคลื่นใน
ช่วงเวลาหนึง่ ๆ แทนที่จะเป็ นแค่หลายล้ านคลื่นเหมือนเมื่อก่อน และความ
ไวในการดักจับสัญญาณที่เพิ่มขึ ้นยังช่วยให้ สามารถครอบคลุมท้ องฟ้าได้
มากกว่าสมัยต้ นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ถึง 10 เท่า
ทุกสัญญาณที่นกั วิทยาศาสตร์ ตรวจพบเป็ นสัญญาณที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ เมื่อ
หลายปี ก่อน หรื อบางทีอาจเป็ นหลายศตวรรษหรื อสหัสวรรษก่อนหน้ านันเลย
้
ทีเดียว สัญญาณวิทยุต้องใช้ เวลาราวสี่ปีในการเดินทางระหว่างโลกและดาว
ดวงที่ใกล้ ที่สดุ นอกระบบสุริยะของเรา โครงการเบรกธรู ลิสเซน จะจองเวลา
ใช้ กล้ องโทรทรรศน์วิทยุในที่ตา่ ง ๆ เช่น หอดูดาวปาร์ กส์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
ประเทศออสเตรเลีย และหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ วิทยุในเมืองกรี นแบงค์
รัฐเวอร์ จิเนีย นายมิลเนอร์ วางแผนจะจองเวลาประมาณสองเดือนต่อปี ใน
สถานที่แต่ละแห่ง ซึง่ นับเป็ นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งส�ำหรับนักวิทยาศาสตร์ ที่สว่ น
ใหญ่จะได้ ใช้ กล้ องโทรทรรศน์ดงั กล่าวแค่ปีละสองวันเท่านัน้
คณะท�ำงานซึง่ น�ำโดยนักวิทยาศาสตร์ เช่น นายปี เตอร์ วอร์ เดน ซึง่ ท�ำ
หน้ าที่ก�ำกับดูแลศูนย์วิจยั เอมส์ของนาซาจนกระทัง่ ต้ นปี พ.ศ. 2558 ที่ผา่ นมา
จะเป็ นผู้จดั ระเบียบสัญญาณวิทยุที่คณะค้ นพบ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
และตรวจสอบรูปแบบของสัญญาณ เป้าหมายส�ำคัญไม่ใช่การท�ำความเข้ าใจ
สัญญาณที่ได้ รับ แต่คือการประเมินว่าสัญญาณเหล่านันถู
้ กสร้ างขึ ้นโดยสิง่ มี
ชีวิตทรงภูมิปัญญามากกว่าที่จะเป็ นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติ
นักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ข้ อเท็จจริ งที่วา่ มนุษย์ได้ พฒ
ั นาการส่งสัญญาณ
ั ญาณวิทยุ
วิทยุท�ำให้ เราสามารถสันนิษฐานว่าสิง่ มีชีวิตบนดาวอื่นก็อาจใช้ สญ
เช่นกัน “มันอาจไม่ได้ บอกอะไรเราเกี่ยวกับอารยธรรม แต่มนั สามารถบอกได้
ว่ามีอายธรรมอยูท่ ี่นนั่ ” นายแฟรงค์ เดรก ผู้สนับสนุนโครงการอีกคนหนึง่ กล่าว
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

รอยเตอร์

อัศวินยุคใหม่กบั การ
ต่อสูแ้ บบสมัยกลาง
อัศวินในชุดเกราะหนักอึ ้ง มือข้ างหนึง่ ถือ
ดาบและอีกข้ างถือง้ าว ก�ำลังต่อสู้กนั ท่าม
กลางฉากทีอ่ าจท�ำให้ หลายคนเข้ าใจผิดได้
ง่าย ๆ ว่าถูกจ�ำลองขึ ้นมาเพือ่ การแสดง แต่
บนลานกว้ างของปราสาทอิฐขนาดใหญ่
ทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์แห่งนี ้
การต่อสู้ทกี่ ำ� ลังด�ำเนินอยูเ่ ป็ นของจริง
งหลายร้ อยคนจาก
ทังชายและหญิ
้
25 ประเทศ มารวมตัวกันที่ปราสาทมัล
บอร์ กเพื่อเข้ าร่วมการต่อสู้แบบอัศวินใน
ยุคกลาง การดวลกันในยุคนี ้จะเสียเลือด
เสียเนื ้อน้ อยกว่าเมื่อหลายศตวรรษก่อน
มีกรรมการคอยควบคุมการต่อสู้และมี
การให้ คะแนนเหมือนกีฬาชกมวย โดยจุด
ประสงค์ของการต่อสู้คือการท�ำให้ ฝ่าย
ตรงข้ ามลงไปกองอยูก่ บั พื ้น
การต่อสู้มีทงแบบตั
ั้
วต่อตัวและแบบ
หมู่ โดยจะมีนกั สู้ตงแต่
ั ้ ฝ่ายละสามคน ห้ า
คน ไปจนถึงมากที่สดุ คือ 16 คน
นักสู้จะใช้ ดาบ โล่ และง้ าวในขณะที่
พยายามคว�่ำคูต่ อ่ สู้ให้ ได้ ส่วนผู้ชมก็ตา่ ง
ส่งเสียงเชียร์ ดงั กระหึม่
การเตรี ยมตัวอาจใช้ เวลานาน
เหน็ดเหนื่อยและใช้ เงินมาก ผู้เข้ าร่วมการ
ต่อสู้ต้องฝึ กหลายครัง้ ต่อสัปดาห์ อุปกรณ์
ที่ใช้ ก็ต้องเป็ นไปตามกฎที่เข้ มงวด
รอยเตอร์
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แตงโมแบบ
ญี่ปุ่น

ผู้บริ โภคชาวญี่ปนคุ
ุ่ ้ นเคยกับการจับจ่าย
ผลไม้ ด้วยราคาแพงลิว่ และตอนนี ้ก็มี
สินค้ าใหม่ที่จะท�ำให้ ชาวญี่ปนกระเป๋
ุ่
า
เบายิ่งขึ ้น นัน่ ก็คือแตงโมสี่เหลี่ยมและ
รูปหัวใจ
พืชผลราคาแพงเหล่านี ้ไม่ได้ มีจดุ
ประสงค์เพื่อยัว่ น� ้ำลายนักชิมแต่อย่าง
ใด เพราะมันเหมาะที่จะเป็ นของประดับ
มากกว่าจะเป็ นของว่างตอนไปปิ กนิก
ที่ร้านขายผลไม้ สดุ หรูชื่อ “ชิบยุ ะ นิชิ
มุระ” กลางกรุงโตเกียว แตงโมสี่เหลี่ยม
ขนาดพอ ๆ กับศีรษะทารกมีราคาสูงถึง
12,960 เยน (105 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 3,700 บาท)
หากลูกค้ าไม่ชอบแตงโมสี่เหลี่ยม
ทางร้ านก็มีแตงโมรูปหัวใจหรื อทรง
พีระมิดส�ำหรับประดับบนโต๊ ะกาแฟใน
ห้ องนัง่ เล่นสุดเก๋
“ผลไม้ พวกนี ้ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ น
อาหารตา เพราะรสชาติไม่คอ่ ยดีนกั ”
นายโมโตทากะ นิชิมรุ ะ กรรมการผู้
จัดการอาวุโสของร้ านยอมรับ “มันเหมาะ
ที่จะน�ำไปใช้ ส�ำหรับการตกแต่ง เช่น อาจ
จะเอาไปประดับร่วมกับดอกไม้ ”
เกษตรกรจะน�ำภาชนะอะคริ ลกิ มา
ครอบลูกแตงโมที่ยงั เล็กเพื่อบังคับให้
แตงโมมีรูปทรงตามที่ต้องการ แม้ ราคา
อาจจะฟั งดูสงู แต่ถือว่าเป็ นของถูกใน
ญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มีธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยน
ของขวัญ รวมทังผลไม้
้
ราคาแพงกับ
ลูกค้ าและญาติมิตรปี ละสองครัง้
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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รอยเตอร์
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งานแต่งงานเล็ก ๆ แต่งดงาม
ของบ่าวสาวเกาหลีใต้
ในคืนก่อนวันแต่งงานของเจ้ าบ่าวคิม ควาง
ยูน และเจ้ าสาวโช จินโอ ทังคู
้ อ่ ยูช่ ว่ ยแม่เจ้ า
สาวจัดโต๊ ะส�ำหรับแขกในงานจนถึงตี 2 สถาน
ที่จดั งานแต่งงานของพวกเขาคือห้ องใต้ ดนิ ของ
ศาลากลางกรุงโซลที่เช่าจากรัฐบาลด้ วยเงิน 60
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 2,100 บาท)
ในปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยส�ำหรับการ
จัดงานแต่งงานของเกาหลีใต้ อยูท่ ี่เกือบ 64,000
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 2,300,000 บาท)
หรื อประมาณสองเท่าของสหรัฐอเมริ กา ท�ำให้
ชาวเกาหลีหลายคนเปลี่ยนจากการจัดงาน
แต่งงานหรูหรามาเป็ นงานขนาดเล็กลงเนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อายุของคูบ่ า่ วสาว
ที่เพิ่มขึ ้น และพ่อแม่ของบ่าวสาวที่อยูใ่ นวัยใกล้
เกษี ยณก็มีเงินใช้ จา่ ยสุรุ่ยสุร่ายน้ อยลง
งานแต่งงานที่เกาหลีใต้ มกั จะเป็ นการแสดง
ฐานะทางสังคม ดังจะเห็นได้ จากจ�ำนวนแขกใน
งานที่มีนบั ร้ อย ๆ คนและบรรดาของขวัญราคา
แพง ค่าใช้ จา่ ยมหาศาลในการจัดงานแต่งท�ำให้
หนุม่ สาวหลายคูต่ ้ องชะลอการแต่งงานออก
ไปและท�ำให้ มีลกู ช้ าไปด้ วย จนท�ำให้ เกาหลีใต้
กลายเป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีอตั ราการเกิดต�่ำ
ที่สดุ ในโลกและมีสดั ส่วนประชากรสูงอายุมาก
ที่สดุ ในกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มอัตราการแต่งงานที่ลงไปต�่ำสุดในปี
พ.ศ. 2557 รัฐบาลเกาหลีใต้ จงึ มีนโยบายให้ เช่า
อาคารของทางราชการในราคาถูก แนวโน้ มการ
จัดงานแต่งแบบเล็ก ๆ ช่วยให้ ผ้ เู ป็ นพ่อแม่ร้ ูสกึ
เบาใจ เพราะชาวเกาหลีใต้ ชว่ งอายุ 50 ถึง 60 ปี
มีหนี ้สินมากที่สดุ ในประเทศ ซึง่ เป็ นหนี ้ในครัว
เรื อนสูงเป็ นล�ำดับต้ นๆ ของโลก
รอยเตอร์
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ภาพส่ งท้ าย

ยื น ห ยั ด

อย่ างภาคภมู ใิ จ

ทหารเรื อจากกองทัพเรื ออินเดียยืนเข้ าแถวในระหว่างการเข้ าร่วมกอง
ทหารเกียรติยศบนเรื อบรรทุกเครื่ องบิน ไอเอ็นเอส วิราต ที่เมืองมุมไบ
ประเทศอินเดีย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 พล.ร.อ.อาร์ . เค. โดวาน
เสนาธิการทหารเรื ออินเดีย ได้ เป็ นประธานในพิธีมอบเหรี ยญเกียรติยศ
และสดุดีหน่วยที่อกู่ องทัพเรื อในเมืองมุมไบ เรื อไอเอ็นเอส วิราต เป็ น
เรื อบรรทุกเครื่ องบินที่ประจ�ำการมานานที่สดุ ในโลก และเป็ นเรื อล�ำ
สุดท้ ายที่ตอ่ ในอังกฤษที่ประจ�ำการอยูใ่ นกองทัพเรื ออินเดีย เรื อล�ำนี ้เป็ น
หนึง่ ในเรื อบรรทุกเครื่ องบินสองล�ำที่อินเดียมีอยู่
ภาพโดย

นายอินทรานิล มุกเคอร์ จี | เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ มิ เมจ

ท่ านอยากเห็นรู ปทีท่ ่ านชื่นชอบจากการฝึ กหรือกิจกรรมร่ วมครั้งทีผ่ ่ านมา
ปรากฏในคอลัมน์ ภาพส่ งท้ ายหรือไม่ กรุณาส่ งรู ปของท่ านมาเพือ่ พิจารณาได้ ที่
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อ่ านบทความ
ที่เกี่ยวข้ อง
ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.apdforum.com
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