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น่านฟ้า
ที่ปลอดภยั

การพทิกัษ์น่านฟ้า
ทีเ่ปิดเสรี 

พร้อมดว้ย
ความปลอดภยัในการ

สกดักั้นทางอากาศ

การปรับปรุงขดีความ
สามารถการโจมตี

ระยะไกล
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เร่ืองเด่น
10 การรักษาเสรีภาพในการเดนิอากาศ     
 ก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศท่ีก้ำวหน้ำชว่ยสร้ำงควำมมัน่คง 

16 การสร้างขีดความสามารถในการป้องปราม
 ควำมสมัพนัธ์ท่ีมีเสถียรภำพระหวำ่งสองฟำกฝ่ัง 
 ชอ่งแคบไต้หวนั

20 การโจมตรีะยะไกล ในยุทธบริเวณอนิโด
 เอเชียแปซฟิิก   
 ก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศ กำรบงัคบับญัชำ กำรควบคมุ 
 กำรสื่อสำรและขำ่วกรอง ตลอดจนควำมเช่ือมัน่และกำร
 ป้องปรำม 

24 การแสดงแสนยานุภาพ   
 ข้อมลูและตวัเลขเก่ียวกบัเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ

26 ความปลอดภยัในการสกัดกัน้ทางอากาศ   
 กำรบงัคบัใช้บรรทดัฐำนระหวำ่งประเทศ เป็นสิง่ส�ำคญัใน
 กำรรักษำควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง 

30 เกมที่อันตรายที่สุดของจนี
 กำรแก้ปัญญำควำมซบัซ้อนในกำรก�ำหนดนโยบำย
 เก่ียวกบัทะเลจีนใต้  

40 การอ้างอธิปไตยในทะเลจนีใต้

42  ปีกแห่งความหวัง
 ขีดควำมสำมำรถในกำรขนสง่ทำงอำกำศยงัคงเป็นหวัใจ
 ส�ำคญัของภำรกิจกำรค้นหำและกู้ภยั

46 โครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียน
 ความรู้และการลดความขัดแย้ง
 วิธีกำรนีจ้ะใช้ได้ผลกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือไม่

50 กองทพัอากาศสหรัฐฯ 
 ภาคพืน้แปซฟิิกเฝ้าระวังน่านฟ้า 
 กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรตรวจตรำพืน้ท่ี
 ทำงอำกำศ
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สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
หน้ำปกฉบบันีเ้ป็นภำพของอำกำศยำน 
เอฟ-35 รุ่นท่ี 5 แหง่กองทพัอำกำศ
ออสเตรเลีย ท่ีผสมผสำนระบบลอ่งหนขัน้
สงูเข้ำกบัควำมเร็วและควำมคลอ่งตวัของ
เคร่ืองบนิขบัไล ่พร้อมข้อมลูเซนเซอร์เชือ้
เพลงิเตม็รูปแบบ กำรปฏิบตักิำรโดยใช้
เครือขำ่ยและกำรด�ำรงสภำพกำรรบขัน้สงู 
ลซิ คำสซนิสกี/ลอ็กฮีด มำร์ตนิ

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ 

6 มองภมูภิาค
 ขำ่วจำกภมิูภำคเอเชียแปซฟิิก

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 องค์กำรสหประชำชำตขิอควำมร่วมมือจำกบริษัท
 อินเทอร์เน็ตในกำรตอ่สู้กบักำรก่อกำรร้ำย

52 ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ  
 พล.ต.โมฮมัหมดั มำห์ฟเูซอร์ รำห์มนั กองทพับกบงักลำเทศ 
           ท�ำหน้ำท่ีดแูลสวสัดิกำรและวินยัของทหำรในบงัคบับญัชำ

56 กระบอกเสียง
 กำรประเมินควำมหมำยโดยนยัของคลงัแสงขีปนำวธุจีน  

60 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 กำรอนรัุกษ์นำขัน้บนัไดโบรำณอนัเลื่องช่ือในฟิลปิปินส์ 

62 ข่าวรอบโลก
 ขำ่วสัน้จำกทัว่โลก 

64  ส่ือและวทิยาการ 
 กเูกิล สตรีทวิวในมองโกเลียและก้ำวส�ำคญัของ
 วคัซี นไข้หวดัใหญ่สำกล 

65 ประเทอืงปัญญา
 เรำอำจไมไ่ด้อยูโ่ดยล�ำพงัในจกัรวำล 

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก 
 เร่ืองรำวนำ่สนใจ เร่ืองแปลกและ เร่ืองบนัเทิง 

67 ภาพส่งท้าย
 ทหำรเรือจำกกองทพัเรืออินเดีย
 เข้ำร่วมกองทหำรเกียรตยิศในเมืองมมุไบ 

62
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นิตยสาร เอเชีย แปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม  
เป็นนิตยสำรทำงกำรทหำรท่ีจดัท�ำขึน้ทกุ ๆ  
สำมเดือนโดยกองบญัชำกำรสหรัฐอเมริกำ
ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก เพ่ือเป็นพืน้ท่ีแสดง
ควำมคดิเหน็ในระดบันำนำชำติส�ำหรับเจ้ำ
หน้ำท่ีทำงกำรทหำรของภมิูภำคเอเชียและ
แปซฟิิก ควำมคดิเหน็ท่ีน�ำเสนอในนิตยสำร
นีไ้มไ่ด้ท�ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบั
นโยบำยและมมุมองของกองบญัชำกำรหรือ
หนว่ยงำนอ่ืนใดของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ  
บทควำมทัง้หมดเขียนขึน้โดยคณะผู้จดั
ท�ำนิตยสำร เอเชีย แปซฟิิก ดีเฟนส์ ฟอรัม 
หรือบคุคลอ่ืน ๆ ดงัท่ีระบช่ืุอไว้ใต้หวัเร่ือง  
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหมได้ก�ำหนด
ให้จดัพิมพ์นิตยสำรฉบบันีเ้พ่ือเป็นกิจกรรม
สง่เสริมสำธำรณะตำมควำมประสงค์ของ
กระทรวงกลำโหม

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชำกำร

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญัชำกำร

กองทพับกสหรัฐฯ

พลตรี เอริก พี. เวนดต์
เสนำธิกำร

กองทพับกสหรัฐฯ

พลเรือตรี มำร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตักิำร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
ไมเคลิ ดบัเบลิย.ู คริสเตนเซน

ผู้จดักำรนิตยสำร, 
เอเซีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

ก�าลังอ�านาจทางอากาศ 
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นานาทัศนะ
APDF

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชำกำร กองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ 

ยิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร 

เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์  

ฟอรัม ฉบบัไตรมาสท่ีหน่ึง

ของปี พ.ศ. 2559 ท่ีเนน้ใน

เร่ืองก�าลงัอ�านาจทางอากาศ เน้ือหา

ในฉบบัน้ีจะเป็นการวเิคราะห์ความ

ส�าคญัของก�าลงัอ�านาจทางอากาศ

ต่อประเทศต่าง ๆ ในภมิูภาคอิน

โดเอเชียแปซิฟิก และขอ้เสนอ

แนะเก่ียวกบัการเพิ่มความร่วมมือ

ระดบัพหุภาคีเพื่อปรับปรุงดา้นการ

ตอบสนองทางมนุษยธรรม และ

ยบัย ั้งการกระท�าท่ีไม่เป็นมิตรของ

ประเทศท่ีเผชิญหนา้กนั

ก�าลงัอ�านาจทางอากาศช่วยเพิม่โอกาสในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัชาติพนัธมิตรต่าง ๆ  

ใหมี้ความแขง็แกร่งเพื่อรับมือกบัความทา้ทายร่วมกนั กองทพัอากาศของประเทศต่าง ๆ ทัว่

ภมิูภาคก�าลงัเขา้ร่วมการฝึกแบบทวภิาคีและพหุภาคีเพื่อยกระดบัความสามารถในการผนึกก�าลงั

และการท�างานร่วมกนั กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงส�าคญัยิง่เพราะจะท�าใหเ้ราสามารถป้องปราม

การรุกรานไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง และตอบสนองทางดา้นมนุษยธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน

เหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติหรือภยัพิบติัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน

ดว้ยการตระหนกัถึงความส�าคญัของภารกิจการบรรเทาทุกขแ์บบหพภุาคี อนัเน่ืองมาจาก

ขนาดและขอบเขตของภยัพิบติัทางธรรมชาติในภมิูภาคอยา่งท่ีเป็นอยู ่สหรัฐฯ ไดเ้ป็นเจา้ภาพ

จดัการฝึกภายใตร้หสัโคป นอร์ท 15 ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ท่ีกวม การฝึกโคป นอร์ท 

15 มีกองก�าลงัจากประเทศต่าง ๆ เขา้ร่วม ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้นิวซีแลนดแ์ละ

ฟิลิปปินส์ และยงัมีผูส้งัเกตการณ์จากสิงคโปร์และเวยีดนามอีกดว้ย หวัใจส�าคญัของการฝึกโคป 

นอร์ท 15 คือการใชก้�าลงัอ�านาจทางอากาศเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนทางการแพทยภ์าคสนาม การ

โยกยา้ยออกนอกพื้นท่ีสายแพทยท์างอากาศ และการจดัส่งความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมทาง

อากาศ 

อยา่งไรกต็าม อ�านาจกอ็าจถกูใชโ้ดยประเทศท่ีมีความกา้วร้าวเพ่ือสร้างอิทธิพลเหนือประเทศ

อ่ืน ๆ การท�าความเขา้ใจและการปฏิบติัตามกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีก�ากบัดูแลการจดัการน่าน

ฟ้าคือส่ิงส�าคญัในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัว่ภมิูภาค และช่วยป้องกนัการเผชิญหนา้ 

อุบติัเหตุและความเขา้ใจผดิ ฟอรัม ฉบบัน้ีจะศึกษาวา่ประเทศต่าง ๆ จะสามารถท�างานร่วมกนัได้

อยา่งไรเพ่ือบงัคบัใชก้ฎระเบียบและบรรทดัฐานสากล และหลีกเล่ียงการวนิิจฉยัท่ีผดิพลาดท่ีอาจ

เกิดข้ึนและอาจท�าใหเ้หตุการณ์บานปลายจนกลายเป็นความขดัแยง้ทางทหาร 

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึงแก่ผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมยนิดี

รับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นกบัเจา้หนา้ท่ี ฟอรัม ไดท่ี้ 

contact-apdf@apdforum.com
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ผู้เขียนบทความ
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สแกนภำพนีด้้วย
โทรศพัท์มือถือของ
คณุ เคร่ืองอำ่น
รหสัจะน�ำคณุไปสู่
เวบ็ไซต์ของเรำ

นอกจำกนี ้เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั 
ยงัมีเนือ้หำท่ีครอบคลมุฉบบัออนไลน์ ซึง่ตดิตำมได้ท่ี

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   n   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n   เข้าร่วมในการส�ารวจความคดิเหน็

   n   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

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

เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสำรรำยไตรมำสท่ี
จดัท�ำขึน้โดยกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก 
ส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรทหำรและบคุลำกรด้ำนควำมมัน่คง
ในภมิูภำคเอเชียแปซฟิิก โดยประกอบไปด้วยเนือ้หำเชิงลกึท่ี
มีคณุภำพในหวัข้อตำ่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่กำรรักษำควำมมัน่คงใน
ภมิูภำค ไมว่ำ่จะเป็นเร่ืองกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำย ควำม
ร่วมมือระหวำ่งประเทศหรือภยัพิบตัทิำงธรรมชำติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดกำรอภิปรำยเชิงควำมคดิและสง่
เสริมกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ท่ีสร้ำงสรรค์ ทำ่น
สำมำรถสง่บทควำม ภำพ หวัข้ออภิปรำย หรือข้อคดิ
เหน็ตำ่ง ๆ มำยงั บรรณำธิกำรฟอรมัได้ทำงออนไลน์ 
หรือสง่มำท่ี

นายทอม แอบคี เป็นผู้ เขียนบทควำมเก่ียวกบัก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศของไต้หวนัท่ีตี
พิมพ์ใน ฟอรมั ฉบบันี ้นำยแอบคีเป็นนกัวิจยัและนกัเขียนอิสระในเมืองบงักำลอร์ ประเทศ
อินเดีย เขำได้เขียนบทควำมและรำยงำนกำรวิจยัในหวัข้อตำ่ง ๆ ตัง้แตก่ำรท�ำเหมืองแร่ไป
จนถงึกำรอพยพย้ำยถ่ินโดยถกูบงัคบั นำยแอบคีท่ีเกิดและเตบิโตในบำร์เบโดสได้อำศยัและ
ท�ำงำนในแอลจีเรีย ลเิบีย มำลีและตนิูเซีย  อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 16
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พ.ท.เซธ สแปนเนียร์ เป็นผู้อ�ำนวยกำรกำรปฏิบตักิำรเคร่ือง
บนิทิง้ระเบดิของกองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก/เอ3โอเอ โดย
ก�ำกบัดแูลกำรวำงแผนกลยทุธ์และกำรด�ำเนินภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่ง
ตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ และบริหำรจดักำรกิจตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ กำรโจมตีระยะไกล และอำวธุยิงพิสยัไกลในกองทพั
อำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก นอกจำกนี ้พ.ท. สแปนเนียร์ยงัท�ำหน้ำท่ี
ครูฝึกกำรบนิอำวโุสอำกำศยำน บี-1 โดยมีชัว่โมงบนิอำกำศยำน บี-1 
กวำ่ 2,400 ชัว่โมง (1,233 ชัว่โมงในสมรภมิูรบ) และได้ไปปฏิบตัหิน้ำท่ี

ในเอเชียตะวนัตกเฉียงใต้สำมครัง้และท่ีฐำนทพัอำกำศแอนเดอร์สนัในกวมหนึง่ครัง้ เพ่ือสนบัสนนุ
ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ พ.ท.สแปนเนียร์ส�ำเร็จกำรศกึษำจำก
โรงเรียนฝึกอำวธุกองทพัอำกำศสหรัฐฯ และรับรำชกำรเป็นครูฝึกท่ีโรงเรียนนีต้ัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 
ถงึ 2556 ก่อนท่ีจะได้รับมอบหมำยให้ปฏิงำนท่ีกองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิกนัน้ เขำได้
เข้ำศกึษำท่ีมหำวิทยำลยัขำ่วกรองแหง่ชำตใินกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 20
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พล.ท.รัสเซลล์ เจ. แฮนด ีเป็นผู้บญัชำกำรกองบญัชำกำรอ
ลำสก้ำ กองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้ตอนเหนือ ผู้บญัชำกำร
กองทพัอำกำศท่ี 11 กองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก และผู้
บญัชำกำรประจ�ำภมิูภำคเพ่ือกำรป้องกนักำรบนิและอวกำศแหง่
ทวีปอเมริกำเหนือประจ�ำอลำสก้ำ กองบญัชำกำรป้องกนักำรบนิและ
อวกำศแหง่ทวีปอเมริกำเหนือ คำ่ยกองก�ำลงัร่วมเอลเมนดอร์ฟ-ริชำร์ด
สนั รัฐอลำสก้ำ ในฐำนะนำยทหำรระดบัสงูในอลำสก้ำ พล.ท.แฮน
ดีท�ำหน้ำท่ีประสำนกิจกรรมตำ่ง ๆ ของเจ้ำหน้ำ ประจ�ำกำร เจ้ำ

หน้ำท่ีรักษำดนิแดนและเจ้ำหน้ำท่ีกองหนนุรวมแล้วกวำ่ 21,000 นำยจำกหน่วยงำนและกอง
บญัชำกำรทกุแหง่ ในฐำนะผู้บญัชำกำรกองทพัอำกำศท่ี 11 พล.ท.แฮนดีก�ำกบัดแูลกำรฝึกและ
ควำมพร้อมของกองบนิห้ำกองและฐำนท่ีมัน่ของกองทพัอำกำศในรัฐอลำสก้ำ รัฐฮำวำยและ
กวม ในฐำนะผู้บญัชำกำรกองบญัชำกำรป้องกนักำรบนิและอวกำศแหง่ทวีปอเมริกำเหนือประ
จ�ำอลำสก้ำ พล.ท.แฮนดีก�ำกบัดแูลกำรปฏิบตักิำรเพ่ือให้กำรตรวจกำรณ์ กำรเฝ้ำระวงัและกำร
ป้องกนันำ่นฟ้ำของภมิูภำคด�ำเนินไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ  อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 26

นางเคอร์รี ลีนน์ เอส. แนนกเิวลล์  ได้เข้ำปฏิบตังิำนท่ีศนูย์
ควำมมัน่คงศกึษำเอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ ในปี พ.ศ. 2551 
เธอเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนควำมมัน่คงทำงทะเล และได้เขียนบทควำม
เก่ียวกบัปัญหำทำงทะเลตำ่ง ๆ ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ ได้แก่ ข้อพิพำทใน
ทะเลจีนใต้ กำรพฒันำกองทพัเรือให้ทนัสมยั กำรปล้นสะดมทำงน�ำ้ และ
ควำมท้ำทำยในรูปแบบใหมอ่ื่น ๆ เธอเป็นผู้น�ำในกำรจดัท�ำโครงกำรทำง
ทะเลของศนูย์ในเมืองโฮโนลลูแูละในบริเวณพืน้ท่ีชำยฝ่ังของเอเชีย ตัง้แต่
วลำดวิอสตอ็กไปจนถงึมมุไบ บทควำมของเธอได้รับกำรตีพิมพ์ในสือ่สิง่

พิมพ์ชัน้น�ำตำ่ง ๆ รวมถงึ เอเชียน ซิเคียวริตี, เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั, โอเชียน ดิเวลอปเมน
ต์ แอนด์ อินเตอร์ เนชนันลั ลอว์, เคมบริดจ์ รีวิว ออฟ อินเตอร์เนชนันลั แอฟแฟร์, เจอร์นลั ออฟ ดิ 
ออสเตรเลีย เนวลั อินสติติวท์, แคเนเดียน เนวลั รีวิว และฟอริน โพลิซี  อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 30
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ดร.พ.ีเค. กอช  เป็นอดีตนำยทหำรยศเรือเอกท่ีเกษียณอำยุ
รำชกำรจำกกองทพัเรืออินเดีย ปัจจบุนัเขำเป็นนกัวิชำกำรอำวโุสประจ�ำ
มลูนิธิเพ่ือกำรวิจยัและสงัเกตกำรณ์ใกรุงนิวเดลี ดร.กอชเคยเป็นผู้
ประสำนงำนโครงกำรทำงทะเลท่ีช่ือวำ่ โครงกำรควำมร่วมมือภำยใต้
กรอบกำรประชมุกองทพัเรือภมิูภำคมหำสมทุรอินเดีย นอกจำกนี ้เขำ
ยงัเคยประธำนร่วมและผู้แทนของอินเดียประจ�ำสมำคมควำมร่วมมือ
ด้ำนควำมมัน่คงในภมิูภำคเอเชียแปซฟิิกตดิตอ่กนัสองสมยั ซึง่สมำคม
นีคื้อกลุม่กำรศกึษำนำนำชำตใินเร่ืองควำมมัน่คงทำงทะเล เขำได้ท�ำ

หน้ำท่ีในองค์กรระดบัมนัสมองตำ่ง ๆ รวมถงึสถำบนัเพ่ือกำรศกึษำและวิเครำะห์ด้ำนกำรป้องกนั
ประเทศ มลูนิธิควำมมัน่คงทำงทะเลแหง่ชำต ิและศนูย์กำรศกึษำด้ำนก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศ 
ดร.กอชได้บรรยำยและเขียนบทควำมเก่ียวกบัวิวฒันำกำรกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจในภมิูภำค
มหำสมทุรอินเดีย ภยัคกุคำมทำงทะเลในทะเลจีนใต้ ภยัคกุคำมอสมมำตร และกำรสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถทำงทะเล   อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 46
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6 APD FORUM

ออสเตรเลีย

 จนี

มองภูมิภาค
APDF

ปะการังกนิพลาสตกิ
ในเกรตแบร์ริเออร์รีฟ
ก่อให้เกดิความกังวล

ำรท่ีปะกำรังในเกรตแบร์ริเออร์รีฟกินเศษพลำสตกิขนำดเลก็
ในมหำสมทุรก�ำลงัเพ่ิมควำมหวำดกลวัเก่ียวกบัผลกระทบ

ของเศษพลำสตกิซึง่ไมส่ำมำรถยอ่ยได้ตอ่สขุภำพของปะกำรังและ
สิง่มีชีวิตอ่ืน ๆ ในทะเล 

นกัวิทยำศำสตร์พบวำ่เม่ือน�ำปะกำรังมำไว้ในน�ำ้ท่ีปนเปือ้น
พลำสตกิ ปะกำรังจะ “กินพลำสตกิในอตัรำท่ีช้ำกวำ่อตัรำปกตท่ีิ
มนัใช้ในกำรกินแพลงตอนทะเลเพียงเลก็น้อยเทำ่นัน้” ตำมท่ีระบไุว้
ในผลกำรศกึษำท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร มารีน ไบโอโลจี 

“ถ้ำมลพิษไมโครพลำสตกิในเกรตแบร์ริเออร์รีฟมีปริมำณเพ่ิม
ขึน้ ปะกำรังก็อำจได้รับผลกระทบในทำงลบ เพรำะชอ่งท้องขนำด
เลก็ของมนัจะเตม็ไปด้วยพลำสติกท่ีไมส่ำมำรถยอ่ยได้” นำงมีอำ ฮู
เกนบมู จำกมหำวิทยำลยัเจมส์ คกุ ในรัฐควีนส์แลนด์กลำ่ว ไมโคร
พลำสตกิหมำยถงึพลำสตกิท่ีมีอนภุำคเลก็กวำ่คร่ึงเซนติเมตร 

เม่ือนกัวิทยำศำสตร์เก็บตวัอยำ่งน�ำ้บริเวณแนวปะกำรังใกล้
ชำยฝ่ังในเกรตแบร์ริเออร์รีฟซึง่เป็นมรดกโลกมำทดสอบก็พบไมโคร
พลำสตกิจ�ำนวนมำก ทัง้ท่ีเป็นพอลีสไตรีนและพอลเิอทิลีน

องค์กำรสหประชำชำตกิ�ำลงัตรวจสอบสขุภำพของแนว
ปะกำรังอยำ่งใกล้ชิด กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศ น�ำ้
คณุภำพต�่ำท่ีไหลจำกแผน่ดนิลงทะเล กำรพฒันำตำมแนวชำยฝ่ัง
และกำรประมง ล้วนแตส่ร้ำงควำมเสียหำยตอ่พืน้ท่ีท่ีมีควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพแหง่นี ้

นกัวิทยำศำสตร์พบวำ่ พืน้ผิวของมหำสมทุรถงึร้อยละ 88 มี
เศษพลำสตกิปนเปือ้นอยู ่ชิน้สว่นเลก็ ๆ จำกผลติภณัฑ์พลำสตกิท่ี
ผลติขึน้เป็นจ�ำนวนมำก เชน่ ของเลน่ กระเป๋ำ ภำชนะบรรจอุำหำร
และอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรรับประทำนจะถกูชะล้ำงลงสูท่ะเลพร้อม
กบัน�ำ้ฝน และก่อให้เกิดควำมวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิง่มี
ชีวิตในทะเลและหว่งโซอ่ำหำร   เอเจนซ์ ฟรำนซ์ เพรส

ก

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เสน้ทางสายใหม่ทางบกส�าหรับนกัแสวง
บุญ ชาวอินเดียท่ีตอ้งการเดินทางสู่ทิเบต

จีนไดเ้ปิดเสน้ทางสายใหม่ทางบกสู่ทิเบตอยา่งเป็นทางการส�าหรับผูแ้สวงบุญชาว

อินเดียท่ีประสงคจ์ะเดินทางไปมนสัการหน่ึงในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในโลก 

ทั้งของศาสนาฮินดูและศาสนาพทุธ หลงัจากท่ีทั้งสองประเทศพยายามลืมความ

บาดหมางและหนัมาพฒันาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั

ส�านกัข่าวซินหวัของรัฐบาลจีนรายงานวา่ ขณะน้ีกลุ่มผูแ้สวงบุญสามารถเดิน

ทางผา่นเทือกเขาหิมาลยัไปยงัเขาไกรลาสในทิเบต โดยจะใชเ้วลาทั้งหมด 12 วนั 

และสามารถแวะมนสัการทะเลสาบศกัด์ิสิทธ์ท่ีอยูร่ะหวา่งทางดว้ย

แมจ้ะเป็นสถานท่ีส�าคญั แต่กลบัมีผูแ้สวงบุญชาวอินเดียไม่มากนกัท่ีเดินทาง

ไปถึงเขาไกรลาส ทั้งน้ีไม่ใช่เพียงเพราะท่ีตั้งซ่ึงอยูห่่างไกล แต่ยงัรวมถึงความยุง่

ยากในการขอวซ่ีาเพื่อเดินทางเขา้สู่ทิเบตซ่ึงเป็นดินแดนท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม

อยา่งเคร่งคดัของจีน

ความสมัพนัธ์ทางการคา้ของจีนและอินเดียก�าลงัเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งยงัมี

ความสมัพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน แต่เม่ือไม่นานมาน้ี ทั้งสองประเทศเกิด

ความคลางแคลงใจกนั และยงัมีขอ้พิพาทดินแดนท่ีตอ้งหาทางยติุ

จีนและอินเดียต่างเสนอมาตรการต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขขอ้พิพาทดินแดนระหวา่ง

ท่ีนายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมที ของอินเดียเดินทางไปเยอืนกรุงปักก่ิงเม่ือเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลจีนพยายามท่ีจะขจดัอุปสรรคท่ีขดัขวางความสมัพนัธ์ 

ซ่ึงจีนระบุวา่อาจเปล่ียนแปลงระเบียบทางการเมืองของโลก   รอยเตอร์
เก็ตตีอิ้มเมจ
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กัมพชูา 

อนิเดยี

เจ้ำหนตูำเดียวใช้เวลำเพียง 11 นำทีก็พบทุน่ระเบดิท่ีฝังอยูใ่ต้ดนิในกมัพชูำ 
ขณะท่ีมนษุย์พร้อมเคร่ืองตรวจโลหะอำจต้องใช้เวลำถงึห้ำวนัเลยทีเดียว

เจ้ำหนตูวันีเ้ป็นหนึง่ในทีมหนนูกัลำ่ทุน่ระเบดิชัน้ยอดท่ีกมัพชูำน�ำเข้ำ
มำจำกแอฟริกำเพ่ือฝึกให้ดมกลิน่หำทุน่ระเบดิท่ียงัคงตกค้ำงอยูต่ำมชนบท
หลงัจำกควำมขดัแย้งผำ่นไปนำนหลำยทศวรรษ 

“ในวนัท่ีท้องฟ้ำแจม่ใส มนัจะเจอระเบดิเร็วกวำ่นีอี้ก” นำยฮลุ สเุคง็ 
อดีตนกัเก็บกู้ทุน่ระเบดิชำวกมัพชูำซึง่ปัจจบุนัรับหน้ำท่ีฝึกผู้ดแูล 12 คน ให้
ท�ำงำนร่วมกบัหนยูกัษ์ 15 ตวั เพ่ือก�ำจดัระเบดิในพืน้ท่ีเกษตรกรรมและ
หมูบ้่ำนชนบทของกมัพชูำ 

“หนพูวกนีคื้อหนชูว่ยชีวิต” นำยสเุคง็กลำ่วในวนัท่ีฟ้ำครึม้ไปด้วยเมฆ
ฝน

รัฐบำลกมัพชูำระบวุำ่ งำนนีมี้ควำมส�ำคญัอยำ่งย่ิงตอ่กมัพชูำ 
เน่ืองจำกสรรพำวธุระเบดิท่ียงัไมร่ะเบดิ รวมทัง้ทุน่ระเบดิและกระสนุท่ียงั
ไมร่ะเบดิท่ีตกค้ำงในพืน้ท่ีตำ่ง ๆ ของประเทศได้คร่ำชีวิตชำวกมัพชูำไปแล้ว
เกือบ 20,000 คนและบำดเจ็บอีกรำว 44,000 คนนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2522 
เป็นต้นมำ 

หนแูกมเบียสำมำรถดมกลิน่ระเบดิทีเอน็ทีท่ีอยูใ่นทุน่ระเบดิ พวกมนัได้
รับกำรฝึกตัง้แตอ่ำยไุด้สี่สปัดำห์ องค์กรไมแ่สวงหำผลก�ำไรของเบลเยียมน�ำ
หนเูหลำ่นีม้ำจำกแทนซำเนียเพ่ือชว่ยกวำดล้ำงทุน่ระเบดิในกมัพชูำ 

กมัพชูำยงัคงมีทุน่ระเบดิหลงเหลืออยูต่ำมพืน้ท่ีตำ่ง ๆ หลงัจำกประเทศ
นีผ้ำ่นพ้นสงครำมท่ียำวนำนหลำยทศวรรษ รวมทัง้กำรสงัหำรหมูท่ี่ “ทุง่
สงัหำร” ในยคุเขมรแดงเรืองอ�ำนำจชว่งทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513 - 
2522) สง่ผลให้กมัพชูำเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีอตัรำผู้ พิกำรสงูท่ีสดุในโลก

หนยูกัษ์ท�ำหน้ำท่ีกวำดล้ำงทุน่ระเบดิมำแล้วในหลำยประเทศ เชน่ แอง
โกลำ โมซมับกิ ไทย ลำวและเวียดนำม  รอยเตอร์ 

ยอดหนูนักกู้ระเบดิ

ณ ศนูยก์ลางการยบุเรือเป็นเศษเหลก็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คนงานก�าลงัใช้

เคร่ืองพน่ไฟตดัเหลก็กลา้ท่ีโผล่ออกมาจากตวัเรือขนส่งสินคา้สนิมเขรอะท่ี

ถกูเจา้ของชาวญ่ีปุ่นขายเป็นเศษเหลก็

แต่ท่ีเมืองอาลงัท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลอาหรับของประเทศอินเดียแห่งน้ี 

กวา่คร่ึงหน่ึงของอู่ร้ือท�าลายเรือเก่าปิดตวัลงในช่วงสองปีท่ีผา่นมา อนาคต

ของอุตสาหกรรมน้ีดูท่าวา่จะมืดมนทั้งในอินเดีย รวมทั้งประเทศเพ่ือนบา้น

อยา่งบงักลาเทศและปากีสถาน 

อุตสาหกรรมร้ือเรือเก่าไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากเหลก็กลา้ราคาถกู

ของจีนท่ีหลัง่ไหลเขา้มาตีตลาด และระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มฉบบัใหม่ของ

สหภาพยโุรปท่ีผลกัดนัใหธุ้รกิจร้ือเรือเก่ายา้ยไปยงัอู่ท่ีทนัสมยักวา่อยา่งใน

จีนและตุรกี ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจทอ้งถ่ินของอินเดียถกูท�าลายลงอยา่งราบคาบ 

“ผูค้นท�าธุรกิจน้ีดว้ยหวัใจ ไม่ใช่สมอง” นายชินทนั กลัทิอา กล่าว 

บริษทั อาร์. แอล. กลัทิอา ชิป เบรกก้ิง จ�ากดั ของเขาเป็นเจา้ของอู่ร้ือเรือเก่า

ท่ีทนัสมยัแห่งหน่ึงในเมืองอาลงั 

เรือท่ีขายใหบ้ริษทัร้ือเรือเก่าในเอเชียใตซ่ึ้งควบคุมตลาดประมาณร้อย

ละ 70 จะถกูลากเขา้ฝ่ังในช่วงน�้าข้ึนเพื่อใหค้นงานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงาน

ต่างดา้วแยกช้ินส่วน

การท่ีราคาเหลก็กลา้ตกลงอยา่งรวดเร็ว ท�าใหเ้จา้ของเรือไดเ้งินนอ้ยกวา่

ท่ีควรจะไดเ้ม่ือแปดเดือนก่อนราว 3.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 

126 ลา้นบาท) ส�าหรับเหลก็ 25,000 ตนัท่ีร้ือไดจ้ากเรือเหลก็ทัว่ไปท่ีใชข้น

แร่หรือถ่านหิน 

สถานการณ์ในปากีสถานกย็ �า่แยพ่อกนั 

“ธุรกิจยอ่มมีข้ึนมีลงเป็นปกติ แต่คนท่ีอยูใ่นวงการน้ีบอกผมวา่น่ีเป็น

ช่วงท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 30 ปี” นายโชอาอิบ สุลต่าน เจา้ของบริษทั ฮอไร

ซนั ชิป รีไซคลิง ในเมืองการาจีนกล่าว

นอกจากจะตอ้งต่อสูก้บัเหลก็ราคาถกูจากจีนแลว้ อุตสาหกรรมร้ือเรือ

เก่ายงัตอ้งเผชิญกบัการเรียกร้องใหย้ติุการท�าใหช้ายหาดปนเป้ือนเศษเหลก็

เน่ืองจากอนัตรายและความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มจากมลพิษท่ีถกูชะลา้งลง

ทะเล   รอยเตอร์

รอยเตอร์ 

เก็ตตีอิ้มเมจ 

อวสานอตุสาหกรรม
ถอดเศษเหล็กจากเรือเก่า
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องค์กำรสหประชำชำตขิอควำมร่วมมือจำกบริษัทอินเทอร์เน็ตใน
การต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ณะท�ำงำนขององค์กำรสหประชำชำติ

ได้เรียกร้องให้บริษัทอินเทอร์เน็ตและ

สือ่สงัคมตอบโต้กำรแสวงประโยชน์

จำกบริกำรของตนโดยกลุม่อลักอ  

อิดะห์และกลุม่หวัรุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีใช้

งำนเวบ็ไซต์ในกำรสรรหำสมำชิกใหม่

และเผยแพร่ “กำรโฆษณำชวนเช่ือท่ี

นำ่กลวัมำกขึน้เร่ือย ๆ” 

คณะท�ำงำนนีไ้ด้แนะน�ำให้บริษัท

เหลำ่นีบ้รรยำยสรุปแก่คณะกรรมกำรแหง่คณะมนตรีควำมมัน่คงแหง่

สหประชำชำตท่ีิก�ำกบัดแูลบทลงโทษส�ำหรับกลุม่อลักออิดะห์ กลุม่แนว

ร่วมของอลักออิดะห์และรัฐอิสลำมอิรักและเลแวนต์ เก่ียวกบัมำตรกำรท่ี

บริษัทตำ่ง ๆ ใช้ในกำรป้องกนักำรแสวงประโยชน์ดงักลำ่ว  

คณะผู้เช่ียวชำญท่ีก�ำกบัดแูลบทลงโทษส�ำหรับกลุม่หวัรุนแรงระบใุน

รำยงำนท่ีย่ืนตอ่คณะมนตรีควำมมัน่คงแหง่สหประชำชำตวิำ่ “แนวโน้มท่ี

นำ่วิตกในชว่งปีท่ีผำ่นมำคือกำรขยำยตวัของกำรก่อกำรร้ำยทำงดจิิตอล

ท่ีมีควำมละเอียดสงู ได้แก่ กำรโฆษณำชวนเช่ือ ซึง่สว่นใหญ่แล้วกลุม่รัฐ

อิสลำมอิรักและเลแวนต์ และผู้ให้ควำมเหน็อกเหน็ใจจะใช้วิธีนีเ้พ่ือแพร่

กระจำยควำมหวำดกลวัและสง่เสริมอดุมกำรณ์อนับดิเบือนของตน” 

รำยงำนระบวุำ่ ควำมแพร่หลำยของกิจกรรมทำงดจิิตอลท่ีเก่ียวข้อง

กบักลุม่รัฐอิสลำมอิรักและเลแวนต์ และกลุม่แนวร่วมอลักออิดะห์ท่ีมี

กิจกรรมน้อยกวำ่ เป็นเคร่ืองบง่ชีโ้ดยนยัทำงกลยทุธ์วำ่ภยัคกุคำมจำก

กลุม่หวัรุนแรงจะพฒันำไปในลกัษณะใดในปีตอ่ ๆ ไป “โดยเฉพำะอยำ่ง

ย่ิงภยัคกุคำมจำกบรรดำนกัรบก่อกำรร้ำยตำ่งชำตท่ีิมีอยูแ่พร่หลำย 

กระจดักระจำยและยงัไมเ่ลกิท�ำงำนให้กบักลุม่ก่อกำรร้ำย” 

ในเร่ืองกำรแนะน�ำให้บริษัทอินเทอร์เน็ตและสือ่สงัคมบรรยำยสรุปแก่

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลบทลงโทษนัน้ คณะท�ำงำนระบวุำ่ “ด้วยระดบัภยั

คกุคำมทำงดจิิตอลท่ีเก่ียวข้องกบักำรปลกูฝังแนวคดิแบบหวัรุนแรงอยำ่ง

ท่ีเป็นอยู ่ประกอบกบัควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรปฏิบตังิำนร่วมกนัใน

ด้ำนกำรตอ่ต้ำนแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมควำมรุนแรง ท�ำให้คณะมนตรีควำม

มัน่คงแหง่สหประชำชำตต้ิองด�ำเนินกำรในขัน้ตอ่ไป” 

อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตตอ่กลุม่หวัรุนแรงตำ่ง ๆ เป็นประเดน็หนึง่ท่ี

เน้นควำมส�ำคญัในรำยงำน ซึง่กลำ่วถงึภยัคกุคำมทัว่โลกท่ีเกิดจำกกลุม่

อลักออิดะห์ กลุม่แนวร่วมของอลักออิดะห์และรัฐอิสลำมอิรักและเลแวนต์ 

คณะท�ำงำนตัง้ข้อสงัเกตวำ่ แม้กลุม่ตำ่ง ๆ เหลำ่นีจ้ะสร้ำงภยัคกุคำม

ตอ่สนัตภิำพและควำมมัน่คงระหวำ่งประเทศ “แตค่นเหลำ่นีก็้ท�ำให้มีผู้ เสยี

ชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บน้อยกวำ่สงครำม ภยัพิบตัหิรือเกิดอบุตัเิหตจุำกกำร

จรำจร” 

อยำ่งไรก็ตำม คณะท�ำงำนระบวุำ่ กลุม่อลักออิดะห์ กลุม่แนวร่วม

ของอลักออิดะห์ และรัฐอิสลำมอิรักและเลแวนต์ได้สงัหำรคนหลำยพนั

คน และในชว่งไมก่ี่เดือนท่ีผำ่นมำ กำรโจมตีของกลุม่หวัรุนแรงเหลำ่

นี ้“ได้สร้ำงควำมเสยีหำยอยำ่งมหำศำลแก่มนษุย์” กลุม่หวัรุนแรงได้ก่อ

เหตรุะเบดิครัง้รุนแรง ลอบสงัหำรและแสวงประโยชน์จำกคนหลำยล้ำน

คนในอิรัก ซีเรีย และในพืน้ท่ีบำงสว่นของอฟักำนิสถำน ลเิบีย ไนจีเรีย 

โซมำเลยีและเยเมนท่ีมีผู้ เข้ำร่วมน้อยกวำ่ แตก็่เป็นปัญหำท่ีส�ำคญัไมแ่พ้

กนั รำยงำนระบ ุ

คณะท�ำงำนระบวุำ่ กลุม่อลักออิดะห์ยงัคงถกูบดบงัควำมส�ำคญั 

เน่ืองจำกขณะนีก้ลุม่รัฐอิสลำมอิรักและเลแวนต์ท่ีเคยเป็นกลุม่ยอ่ยของ

ตนได้รับควำมสนใจมำกกวำ่และยงัควบพืน้ท่ีขนำดใหญ่ในซีเรียและอิรัก 

คณะท�ำงำนระบวุำ่ อ�ำนำจควบคมุและอิทธิพลของนำยไอมำน อลัซำวำ

ฮิรี ซึง่เป็นผู้น�ำกลุม่อลักออิดะห์ตอ่กลุม่แนวร่วมตำ่ง ๆ ก�ำลงัอยูใ่นภำวะ

ถดถอย และมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีไมม่ัน่คงเม่ือเทียบกบักลุม่รัฐอิสลำม

อิรักและเลแวนต์ 

คณะท�ำงำนระบวุำ่ กลำ่วได้วำ่กลุม่รัฐอิสลำมอิรักและเลแวนต์ “บรรลุ

ควำมส�ำเร็จในสิง่ท่ีกลุม่อลักออิดะห์ไมเ่คยท�ำได้มำก่อน นัน่ก็คือ กำรสร้ำง

ฐำนดนิแดนโดยใช้ควำมรุนแรงของกำรก่อกำรร้ำย” 

อยำ่งไรก็ตำม คณะท�ำงำนระบวุำ่ กลุม่อลักออิดะห์และกลุม่แนวร่วม

ตำ่ง ๆ ยงัคงเป็นภยัคกุคำมท่ีร้ำยแรงในพืน้ท่ีหลำยสว่นของโลก 

กลุม่ตำ่ง ๆ เหลำ่นีป้รำกฏให้เหน็ชดัเจนมำกขึน้และมีกิจกรรมมำก

ขึน้ในอฟักำนิสถำนในปี พ.ศ. 2558 กลุม่ท่ีเช่ือมโยงกบักลุม่อลักออิดะห์

มีจ�ำนวนเพ่ิมขึน้ในเอเชียใต้และเอเชียกลำง กลุม่อลั ชำบำบ ซึง่เป็นกลุม่

แนวร่วมของกลุม่อลักออิดะห์ในโซมำเลยียงัคงเป็นภยัคกุคำมท่ีส�ำคญัใน

คำบสมทุรโซมำล ี

พืน้ท่ีทำงตอนใต้ของลเิบียยงัคงเป็น “ท่ีหลบภยั” ของกลุม่หวัรุนแรง

ท่ีมีแผนจะก่อเหตโุจมตีในภมิูภำคมำเกร็บและซำเฮล บรรดำผู้เช่ียวชำญ

กลำ่ววำ่ มีรำยงำนวำ่กลุม่หวัรุนแรงเหลำ่นีมี้ปืนตอ่สู้อำกำศยำนและระบบ

ป้องกนัภยัทำงอำกำศแบบประทบับำ่ยิงไว้ในครอบครอง 

กลุม่โบโก ฮำรำมได้ขยำยกำรรุกล�ำ้อยำ่งรุนแรงเข้ำไปในแคเมอรูน 

ชำดและไนเจอร์ แตค่ณะท�ำงำนระบวุำ่ หำกกลุม่โบโก ฮำรำมต้องกำรจะ

ควบคมุภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของไนจีเรียท่ีมีพืน้ท่ีกวำ่ 20,000 ตำรำง

กิโลเมตรให้ได้ในระยะยำว “กลุม่นีจ้ะต้องมีขีดควำมสำมำรถทำงด้ำน

อำวธุหนกั กำรเข้ำถงึทรัพยำกรธรรมชำต ิและมีควำมสำมำรถท่ีจะด�ำรง

กำรสนบัสนนุจำกประชำชนในท้องถ่ิน” 

คณะท�ำงำนระบวุำ่ เครือขำ่ยหวัรุนแรงเจมำห์ อิสลำมิยำห์ ซึง่

มีฐำนอยูใ่นอินโดนีเซียดเูหมือนจะฟืน้คืนชีพขึน้มำอีกครัง้และก�ำลงั

สรรหำสมำชิกใหมท่ี่มีควำมเช่ียวชำญในด้ำนตำ่ง ๆ รวมถงึวิศวกรและผู้

เช่ียวชำญทำงด้ำนข้อมลู กลุม่นีอ้ำจเป็น “ภยัคกุคำมในระยะยำวอยำ่งมี

นยัส�ำคญั” ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ค

ลูกค้าใช้
คอมพวิเตอร์
ในร้าน
อนิเทอร์เน็ต
ในกรุงมะนิลา 
ประเทศ
ฟิลปิปินส์
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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กำรรักษำเสรีภำพในกำร
เดนิอากาศ

ก� ำ ลั ง อ� ำ น ำ จ ท ำ ง อ ำ ก ำ ศ ท่ี ก้ ำ ว ห น้ ำ ช่ ว ย ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม มั่ น ค ง

เจ้ำหน้ำท่ี ฟอรมั

ก�าลงัอ�านาจทางอากาศเป็นองค์ประกอบ
ส�าคญัย่ิงในยทุธศาสตร์การทหาร

กองทพัทัว่โลกใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยูเ่พ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของชำตโิดยกำรยกระดบัก�ำลงัทำง
อำกำศของตน แตน่อกจำกกำรป้องกนัประเทศ
แล้ว ทรัพยำกรเหลำ่นีย้งัสำมำรถให้ควำมชว่ยเหลือ
ด้ำนมนษุยธรรมและกำรบรรเทำภยัพิบตัไิด้ด้วย 
“คณุสมบตัเิฉพำะในกำรเข้ำถงึพืน้ท่ีตำ่ง ๆ ควำม
รวดเร็วและมมุมองท่ีกว้ำงไกลท�ำให้ก�ำลงัอ�ำนำจ
ทำงอำกำศมีขีดควำมสำมำรถท่ีเหนือกวำ่ในกำร
สร้ำงอิทธิพลไปทัว่โลก” นำยจอห์น แอนเดรียส โอล
เซน เขียนในหนงัสือของตนท่ีช่ือ ก�าลงัอ�านาจทาง
อากาศทัว่โลก “ประเทศท่ีมีก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศ
ท่ีก้ำวหน้ำ สำมำรถขยำยอ�ำนำจและจะขยำย
อ�ำนำจในทกุภมิูภำค ไมว่ำ่ประเทศนัน้จะตัง้อยูท่ี่ใด
ในโลกก็ตำม” 

นำนกวำ่ศตวรรษแล้วท่ีกองทพับกและกองทพั
เรือเร่ิมทดลองใช้เคร่ืองบนิในฐำนะสว่นหนึง่ใน
ยทุธวิธีทำงสงครำมของตน กำรท่ีก�ำลงัอ�ำนำจทำง
อำกำศกลำยเป็นปัจจยัส�ำคญัในยทุธศำสตร์ทำง
ทหำรนัน้ เกิดขึน้แทบจะพร้อม ๆ กบักำรถือก�ำเนิด
ของกำรบนิเลยทีเดียว 

“ก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศมีบทบำทส�ำคญั
ในควำมขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในบริบททำงกำรเมือง
ของเอเชียตัง้แตส่มยัสงครำมโลกครัง้ท่ีสอง จำก
สงครำมเกำหลีไปจนถงึควำมขดัแย้งในเวียดนำม 
และสงครำมอีกหลำย ๆ ครัง้ระหวำ่งอินเดียกบั
ปำกีสถำน กองทพัอำกำศได้ชว่ยสร้ำงสมดลุทำง
ยทุธศำสตร์ในสงครำมและก�ำหนดกรอบของ
สนัตภิำพ” นำยโรเบร์ิต ฟำร์ลีย์ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์
ประจ�ำวิทยำลยักำรทตูและกำรค้ำระหวำ่งประเทศ

เฮลคิอปเตอร์ของกองทพั
อากาศอนิเดยีช่วยชีวติ
ชายคนหน่ึงจากบ้านทีจ่ม
อยู่ใต้น�า้เน่ืองจากภยัพบิัติ
น�า้ท่วมในเมอืงศรีนคร 
ประเทศอนิเดยี เมือ่เดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2557
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ไปตอ่ท่ีหน้ำ 14

แพทเทอร์สนั และผู้ เช่ียวชำญด้ำนหลกันิยมทำงกำรทหำรเขียนลงใน
นิตยสำร เดอะเนชนันลั อินเทอเรสต์ ฉบบัเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 
“แตก่องทพัอำกำศท่ีมีประสทิธิภำพต้องกำรมำกกวำ่เคร่ืองบนิขบัไล่
ควำมเร็วสงู แตต้่องมีอำกำศยำนล�ำเลียงท่ีสำมำรถท�ำกำรเคลื่อนย้ำย
ทำงอำกำศทัง้ในระดบัยทุธศำสตร์และยทุธวิธี เคร่ืองบนิแจ้งเตือนทำง
อำกำศลว่งหน้ำท่ีสำมำรถด�ำรงกำรตรวจกำรณ์และควบคมุนำ่นฟ้ำ และ
ต้องมีฐำนสิง่อปุกรณ์อตุสำหกรรมทหำรท่ีจะท�ำให้เคร่ืองบนิรบสำมำรถ
บนิอยูใ่นอำกำศได้” 

ในภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก นกัวิเครำะห์บำงคนมองวำ่ ญ่ีปุ่ น 
อินเดียและจีนมีกองทพัอำกำศท่ีมีประสทิธิภำพสงูสดุในภมิูภำค (ไม่
รวมสหรัฐอเมริกำ) และนำ่จะมีขีดควำมสำมำรถดงัท่ีได้กลำ่วไปแล้ว

ข้ำงต้น ข้อมลูด้ำนลำ่งจะเป็นกำรสรุปขีดควำมสำมำรถทำงอำกำศ
ยทุธวิธีของทัง้สำมประเทศเหลำ่นี ้

กองก�ำลงัป้องกนัตนเองทำงอำกำศแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น
เม่ือไมน่ำนมำนี ้นำยกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะ ได้ผลกัดนัให้มีกำรขยำย
บทบำทของกองก�ำลงัป้องกนัตนเองแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น แตส่ิง่หนึง่ท่ีมี
กำรพดูถงึน้อยมำกในกำรหำรือท่ีมีแรงผลกัดนัทำงกำรเมืองดงักลำ่วคือ 
กองก�ำลงัเหลำ่นีมี้ยทุโธปกรณ์พร่ังพร้อมเพียงใด โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง
ส�ำหรับกองก�ำลงัป้องกนัตนเองทำงอำกำศแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น 

นำยแลร์รี วอร์ตเซล นกัวิเครำะห์ปัญหำเก่ียวกบักำรป้องกนัประเทศ
และภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกกลำ่ววำ่ ท่ีจริงแล้วญ่ีปุ่ นมี “กองทพัเรือ
และกองทพัอำกำศท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุในเอเชีย” ตำมรำยงำนของเวบ็ไซต์
เบรกกิง ดีเฟนส์ ซึง่ระบวุำ่กองทพัญ่ีปุ่ นนัน้ “ทนัสมยัและมีประสทิธิภำพ
ท่ีสดุ”

“คณุไมอ่ยำกมีเร่ืองกบัพวกเขำแน”่ นำยวอร์ตเซลกลำ่ว 
ตำมตวัเลขของกระทรวงกลำโหมญ่ีปุ่ น จ�ำนวนก�ำลงัพลของกอง

ก�ำลงัป้องกนัตนเองทำงอำกำศแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นจะอยูท่ี่ประมำณ 

47,000 คนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 เวบ็ไซต์ดีเฟนส์นิวส์รำยงำนวำ่ เม่ือ
ไมน่ำนมำนี ้รัฐบำลญ่ีปุ่ นได้ลงทนุครัง้ใหญ่ไปกบักำรป้องกนัภยัทำง
อำกำศโดยกำรซือ้อำกำศยำนสอดแนมรุ่นใหมอ่ยำ่งเคร่ืองบนิขบัไล่
โจมตีร่วม เอฟ-35 และน�ำเข้ำไปเป็นสว่นหนึง่ของฝงูบนิ เอฟ-2 และ 
เอฟ-15 ของตนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 

“เคร่ืองบนิ เอฟ-35 มกัจะชว่ยพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิ
กำรร่วมกนัระหวำ่งกองทพัสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น และชว่ยให้เคร่ืองบนิขบัไล่
ของญ่ีปุ่ นมีควำมทดัเทียมกบัสหรัฐฯ และประเทศพนัธมิตรอ่ืน ๆ”  
นำยคอรีย์ วอลเลซ นกัวิเครำะห์นโยบำยด้ำนควำมมัน่คงจำกภำค
วิชำเอเชียตะวนัออกศกึษำ หลกัสตูรปริญญำโทแหง่มหำวิยำลยัเฟรอี
ในกรุงเบอร์ลนิ กลำ่วกบัเวบ็ไซต์ดีเฟนส์นิวส์ “นอกจำกนีย้งัชว่ยเพ่ิม

ประสทิธิภำพของเรือพิฆำตของญ่ีปุ่ นท่ีตดิตัง้ระบบ
อ�ำนวยกำรรบเอจิสโดยเพ่ิมระยะปฏิบตักิำรอยำ่ง
มีนยัส�ำคญั ขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็น
เครือขำ่ยยงัท�ำให้เอจิสเป็น “ตวัชว่ย” ของเคร่ืองบนิ 
เอฟ-35 ด้วยกำรขยำยพืน้ท่ีกำรโจมตีของขีปนำวธุ
ปลอ่ยจำกทะเล” 

เอจิสไมใ่ชขี่ปนำวธุ แตเ่ป็นระบบท่ีประกอบ
ด้วยขีปนำวธุน�ำวิถี ซอฟต์แวร์และเรดำร์ซึง่อยูบ่น
เรือรบท่ีตดิตัง้ระบบตอ่ต้ำนขีปนำวธุมำตรฐำน 
ระบบอ�ำนวยกำรรบเอจิสได้รับกำรพฒันำขึน้โดย
สหรัฐอเมริกำในชว่งทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513 - 
2522) และนบัแตน่ัน้เป็นต้นมำ ระบบอ�ำนวยกำรรบ
เอจิสก็ได้รับกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรตอ่ต้ำนขีปนำวธุ 

ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์รำยงำน
วำ่ ชว่งหลงั ๆ มำนีญ่ี้ปุ่ นน�ำเคร่ืองบนิขบัไลข่ึน้บนิ
คอ่นข้ำงบอ่ยขึน้ โดยญ่ีปุ่ นระบวุำ่เพรำะตนต้อง
ตอบโต้เคร่ืองบนิขบัไลข่องจีนและเคร่ืองบนิสอดแนม
ของรัสเซีย ในชว่งเก้ำเดือนหลงัของปี พ.ศ. 2557 

จ�ำนวนเคร่ืองบนิขบัไลท่ี่ญ่ีปุ่ นสง่ขึน้บนิเพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบั
ชว่งเดียวกนัของปี พ.ศ. 2556 ตำมรำยงำนของรอยเตอร์ 

ทำงกำรญ่ีปุ่ นเปิดเผยวำ่ ควำมตงึเครียดระหวำ่งญ่ีปุ่ นกบัจีนและ
ระหวำ่งจีนกบัชำตอ่ืินในภมิูภำค โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงรอบ ๆ ทะเลจีนใต้ 
ผลกัดนัให้ญ่ีปุ่ นต้องเพ่ิมกิจกรรมทำงทหำร นำยทหำรคนหนึง่ของญ่ีปุ่ น
ได้กลำ่วถงึเจตนำรมณ์ของประเทศในกำรเข้ำร่วมกบัสหรัฐฯ ในกำร
ปฏิบตัภิำรกิจลำดตระเวนในทะเลจีนใต้วำ่ 

“พืน้ท่ีนีมี้ควำมส�ำคญัอยำ่งย่ิงตอ่ควำมมัน่คงของญ่ีปุ่ น” 
พล.ร.อ.คตัสโึตชิ คำวำโนะ กลำ่วกบัหนงัสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีต  
เจอร์นลั ในเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2558 “เน่ืองจำกตอนนีย้งัไมมี่ควำม
ชดัเจนใด ๆ เรำจงึกงัวลอยำ่งมำกเก่ียวกบัพฤตกิรรมของจีน”

กำรท่ีนำยกรัฐมนตรีอะเบะผลกัดนัให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนญูเพ่ือ
เพ่ิมบทบำทของกองทพันัน้มีทัง้ผู้ ท่ีเหน็ด้วยและไมเ่หน็ด้วย “และควำม
พยำยำมใด ๆ ท่ีถกูมองวำ่เป็นกำรฟืน้ฟบูทบำทของกองทพัญ่ีปุ่ น ก็มกั
จะน�ำไปสูก่ำรตอบสนองอยำ่งแข็งกร้ำวจำกประเทศท่ีเคยทนทกุข์จำก
กำรขยำยอิทธิพลทำงทหำรของญ่ีปุ่ นในอดีต โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงจีน” 
บีบีซีนิวส์ระบใุนเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 

นักบินประจ�าเคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ-2 เอ/บี ของกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางอากาศแห่งประเทศ
ญีปุ่่น ท�าท่าวนัทยาหัตถ์ระหว่างพธีิตรวจสอบ ณ ฐานทพัอากาศไฮยาคุริ ในเมอืงโอมทิามะ  
จงัหวดัอบิาราก ิเมือ่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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จีนเร่งท�ำวิจยัเก่ียวกบั
อากาศยานไร้คนขับทางทหาร
รอยเตอร์

จี
นก�ำลงัเร่งท�ำวิจยัเก่ียวกบัอำกำศยำนไร้คนขบัทำงทหำร
เพ่ือหำทำงเพ่ิมปริมำณกำรสง่ออกทำงด้ำนอตุสำหกรรม
อำวธุ โดยมุง่หวงัท่ีสร้ำงเทคโนโลยีรำคำถกูกวำ่และ
ต้องกำรขำยให้กบัประเทศตำ่ง ๆ ท่ีชำตติะวนัตกไมเ่ตม็ใจ

ท่ีจะขำยให้ 
แม้วำ่เทคโนโลยีของจีนจะล้ำหลงักวำ่สหรัฐอเมริกำและ

อิสรำเอลซึง่เป็นผู้จ�ำหนำ่ยอำกำศยำนไร้คนขบัรำยใหญ่ท่ีสดุ แตจี่น
ก็ก�ำลงัดงึดดูควำมสนใจของผู้ ซือ้ตำ่งชำตท่ีิก�ำลงัเพ่ิมจ�ำนวนขึน้ ซึง่
รวมถงึไนจีเรีย ปำกีสถำนและอียิปต์ 

ก่อนหน้ำนี ้จีนไมค่อ่ยประสบควำมส�ำเร็จในเร่ืองกำรสง่ออก
อำกำศยำนทำงทหำรท่ีต้องใช้คนขบั แตค่ำดหวงัวำ่จะท�ำได้ดีกวำ่
ในเร่ืองอำกำศยำนไร้คนขบัเพรำะมีรำคำถกูกวำ่และผลติได้งำ่ย
กวำ่ 

“กำรวิจยัและกำรพฒันำอำกำศยำนไร้คนขบัในประเทศของเรำ
ขณะนีอ้ยูใ่นชว่งท่ีมีควำมก้ำวหน้ำในระดบัสงู” พ.ต.ส ูกวงหย ูนำย
ทหำรท่ีเกษียณอำยรุำชกำรจำกกองทพัปลดปลอ่ยประชำชนกลำ่ว 

“แนน่อนวำ่ เรำยงัต้องใช้เวลำสกัระยะหนึง่เพ่ือจะก้ำวให้ทนั
ประเทศท่ีพฒันำแล้ว แตต่ลำดทำงด้ำนกำรสง่ออกก็ก�ำลงัเตบิโต” 

บริษัทฟอร์แคสต์ อินเตอร์เนชนันลั ซึง่เป็นบริษัทวิจยักำรตลำด
ระบวุำ่ มลูคำ่กำรผลติของอำกำศยำนไร้คนขบัทำงทหำรทัว่โลกอยู่
ท่ี 942 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 3.39 หม่ืนล้ำนบำท) ใน
ปี พ.ศ. 2557 และจะเพ่ิมขึน้เป็น 2.3 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมำณ 8.26 หม่ืนล้ำนบำท) ในปี พ.ศ.2566

บริษัทฟอร์แคสต์ อินเตอร์เนชนันลั ยงัคำดกำรณ์วำ่ บริษัท เอ
วิเอชนั อินดสัทรี คอร์ป ออฟ ไชนำ่ ซึง่เป็นผู้ผลติอำกำศยำนไร้คน
ขบัท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีน จะกลำยเป็นผู้ผลติอำกำศยำนไร้คนขบัทำง
ทหำรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกภำยในปี พ.ศ. 2566 

สื่อจีนรำยงำนวำ่ อำกำศยำนไร้คนขบั วิง หลงุ ของบริษัท เอ
วิเอชนั อินดสัทรี คอร์ป ออฟ ไชนำ่ มีรำคำล�ำละ 1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมำณ 36 ล้ำนบำท) ขณะท่ีอำกำศยำนไร้คนขบั 
เอม็ควิ-9 รีเปอร์ ท่ีสหรัฐฯ ผลติ และบำงครัง้จะถกูน�ำมำเปรียบ
เทียบกบัวิง หลงุนัน้มีรำคำล�ำละประมำณ 30 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมำณ 3.08 พนัล้ำนบำท) 

สถำบนัวิจยัสนัตภิำพนำนำชำตสิตอกโฮล์มเช่ือวำ่ จีนได้กลำย
เป็นประเทศท่ีสองของโลกท่ีสง่ออกอำกำศยำนไร้คนขบัตดิอำวธุ
อยำ่งเปิดเผยเม่ือจีนได้จดัสง่อำกำศยำนไร้คนขบัห้ำล�ำให้กบั  
ไนจีเรียเรียในปี พ.ศ. 2557 ไนจีเรียซึง่ไมป่ระสบควำมส�ำเร็จใน
กำรน�ำเข้ำอำกำศยำนไร้คนขบัจำกสหรัฐฯ ได้ใช้อำกำศยำนไร้คน
ขบัท่ีซือ้จำกจีนในกำรตอ่สู้กบักลุม่หวัรุนแรงโบโก ฮำรำม 

สหรัฐฯ สง่ออกอำกำศยำนไร้คนขบัตดิอำวธุให้กบัองักฤษ
ประเทศเดียวเทำ่นัน้ 

แม้จีนจะมีควำมระมดัระวงัในเร่ืองกำรสง่ออกอำวธุ แตจี่นก็ได้
ขำยอำกำศยำนไร้คนขบัทำงทหำรหลำยประเภทให้กบัประเทศตำ่ง ๆ  
อยำ่งน้อยเก้ำประเทศรวมทัง้ปำกีสถำน อียิปต์และไนจีเรีย ตำมท่ี
สื่อของรัฐรำยงำน 

การเจริญเตบิโตของส่วนแบ่งการตลาด
กำรสง่ออกอำวธุของจีนพุง่สงูขึน้ถงึร้อยละ 143 ในชว่งห้ำปีก่อน
ถงึปี พ.ศ. 2557 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลำก่อนหน้ำนัน้อีกห้ำปี แม้วำ่
จีนจะมีสว่นแบง่ตลำดกำรค้ำอำวธุโลกเพียงร้อยละ 5 ตำมท่ี
สถำบนัวิจยัสนัตภิำพนำนำชำติสตอกโฮล์มระบ ุ

อำกำศยำนไร้คนขบัทำงทหำรคือโอกำสท่ีจีนจะได้สว่นแบง่
ตลำดเพ่ิมขึน้ เน่ืองจำกรัฐบำลของประเทศตำ่ง ๆ กวำ่สบิประเทศ
ก�ำลงัหำทำงท่ีจะน�ำเทคโนโลยีทำงด้ำนนีม้ำใช้งำน ในขณะท่ี
สหรัฐฯ มีมำตรกำรควบคมุกำรสง่ออกท่ีเข้มงวดกบัอำกำศยำนไร้
คนขบัทำงทหำรดงักลำ่ว 

กระทรวงกำรตำ่งประเทศสหรัฐฯ กลำ่วในเดือนกมุภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 วำ่ กำรสง่ออกอำกำศยำนไร้คนขบัทำงทหำรตดิอำวธุ
ของสหรัฐฯ จะต้องอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขท่ีเข้มงวด ประกอบกบักำรซือ้
ขำยต้องกระท�ำผำ่นโครงกำรของรัฐบำล และประเทศท่ีน�ำเข้ำต้อง
ยอมรับข้อตกลงในเร่ืองกำร “รับประกนักำรใช้สนิค้ำปลำยทำง” 

กระทรวงกำรตำ่งประเทศของจีนปฏิเสธท่ีจะแสดงควำมคดิเหน็
เก่ียวกบันโยบำยของประเทศในเร่ืองกำรสง่ออกอำกำศยำนไร้คนขบั 

กำรเตบิโตของตลำดท�ำให้ผู้ผลติอำวธุของจีนได้รับผล
ประโยชน์อยำ่งงดงำม  

นำยเฟย หยนุเจีย้น ผู้บริหำรของบริษัท ปักป่ิง เหอเวย่หยงไถ่ 
ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยีจ�ำกดัในกรุงปักก่ิง ซึง่เป็นบริษัทเอกชน
ท่ีจ�ำหนำ่ยยทุโธปกรณ์ต�ำรวจรวมทัง้อำกำศยำนไร้คนขบัให้กบั
ลกูค้ำในประเทศและตำ่งประเทศกลำ่ววำ่ บริษัทของตนได้จ�ำหนำ่ย
อำกำศยำนไร้คนขบัท่ีใช้ในกำรตรวจกำรณ์ให้กบัประเทศตำ่ง ๆ ใน
ตะวนัออกกลำงและแอฟริกำโดยไมไ่ด้ระบวุำ่มีประเทศใดบ้ำง “เรำ
ให้ควำมส�ำคญักบัลกูค้ำเหลำ่นีม้ำก” นำยเฟยกลำ่วและเพ่ิมเตมิวำ่ 
“ผลติภณัฑ์ทัง้หมดของเรำเป็นท่ีต้องกำรมำกขึน้ ด้วยเหตผุลงำ่ย ๆ 
คือโลกนีมี้ควำมวุน่วำยมำกขึน้”

นำยหมำ่ หงจง ผู้อ�ำนำยกำรสถำบนัวิจยัอำกำศยำนไร้คนขบั
ของบริษัทไชนำ่ แอโรว์สเปซ ไซแอนซ์ แอนด์ อินดสัทรี คอร์ป กลำ่ว
กบัหนงัสือพิมพ์ ไชน่า เดลี ่วำ่ บริษัทยกัษ์ใหญ่ตำ่ง ๆ ของจีนท่ีท�ำ
ธรุกิจเก่ียวกบักำรป้องกนัประเทศรวมทัง้บริษัทของตนก�ำลงัจดัสรร 
“ทรัพยำกรท่ีส�ำคญั” เพ่ือกำรพฒันำอำกำศยำนไร้คนขบั

“อตุสำหกรรมนีมี้โอกำสท่ีจะเข้ำถงึได้น้อยมำก” นำยหมำ่กลำ่ว
และเพ่ิมเตมิวำ่ บริษัทของตนก�ำลงัมุง่เน้นกำรพฒันำอำกำศยำนไร้
คนขบัทำงทหำรท่ีจะมีบทบำทส�ำคญัในกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
และกำรปฏิบตักิำรควบคมุกำรจลำจล 

นกัวิเครำะห์กลำ่ววำ่ บริษัทท่ีท�ำธรุกิจเก่ียวกบักำรป้องกนั
ประเทศหลำยแหง่ยงัได้ผลติและจ�ำหนำ่ยขีปนำวธุและจรวดส�ำหรับ
ตดิตัง้กบัอำกำศยำนไร้คนขบัเพ่ือดงึดดูควำมสนใจของผู้ ซือ้ในตำ่ง
ประเทศ 

“เป็นท่ียอมรับกนัวำ่ เทคโนโลยีของเรำไมใ่ชเ่ทคโนโลยีขัน้สดุ
ยอดเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันำแล้ว แตเ่รำก็ไมต้่องกำรท่ีจะล้ำ
หลงั” นำยหน่ี เลอ่เซวียง ผู้ เช่ียวชำญเก่ียวกบักองทพัเรือประจ�ำ
มหำวิทยำลยัรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร์แหง่เซ่ียงไฮ้กลำ่ว 
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กองทพัอำกำศอินเดีย
หำกต้องกำรทรำบเก่ียวกบัทกัษะควำมช�ำนำญของก�ำลงัพลของกอง
ทพัอำกำศอินเดีย เรำไมจ่�ำเป็นต้องมองไปไกลกวำ่กำรฝึกโคปอินเดีย 
ซึง่เป็นกำรฝึกระดบัทวิภำคีระหวำ่งกองทพัอำกำศของอินเดียและ
สหรัฐฯ

“ทหำรอินเดียใช้ยทุธวิธีท่ีหลำกหลำยเพ่ือตอ่สู้แบบตวัตอ่ตวักบั
ทหำรฝีมือดีท่ีสดุของกองทพัอำกำศสหรัฐฯ” นำยฟำร์ลีย์เขียนเก่ียว
กบักำรฝึกดงักลำ่วท่ีจดัขึน้ระหวำ่งปี พ.ศ. 2547 ถงึ 2552 

ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 อินเดียยงัคงเดนิหน้ำสร้ำงควำม
สมัพนัธ์กบันำนำชำตด้ิวยกำรฝึกกำรสู้รบทำงอำกำศร่วมกบัสหรำช
อำณำจกัร นกับนิประจ�ำเคร่ืองบนิขบัไลข่องอินเดียพิสจูน์ให้เหน็วำ่
มีควำมช�ำนำญเทียบเทำ่กบัทหำรองักฤษในระหวำ่งกำรฝึกร่วมแบบ
ทวิภำคีภำยใต้รหสั “อินทรำธนสุ” ก�ำลงัพลของกองทพัอำกำศอินเดีย

เข้ำร่วมในกำรฝึกครัง้นีพ้ร้อมด้วยเคร่ืองบนิขบัไล ่ซกุฮอย-30เอม็เค
ไอ สี่ล�ำ อำกำศยำนเคลื่อนย้ำยทำงยทุธวิธี ซี-17 โกลบมำสเตอร์ทรี 
หนึง่ล�ำ เคร่ืองบนิปฏิบตัิกำรพิเศษ ซี-130เจ ซเูปอร์เฮอร์ควิลสิ หนึง่ล�ำ 
และเคร่ืองบนิเตมิน�ำ้มนักลำงอำกำศ ไอแอล-78 หนึง่ล�ำ ตำมรำยงำน
ของหนงัสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

รำยงำนเม่ือเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 ของนิตยสำร เดอะเนชนั
นลั อินเทอเรสต์ ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ระบวุำ่ อินเดียเร่ิมดดัแปลง
เคร่ืองบนิซกุฮอย-30เอม็เคไอ ของตนเพ่ือตดิตัง้ขีปนำวธุตดิยำนขบั
ควำมเร็วเหนือเสียงแบบปลอ่ยจำกอำกำศท่ีช่ือวำ่ บรำห์มอส เพ่ือให้
อินเดียสำมำรถเข้ำถงึจีนและปำกีสถำนได้ ขีปนำวธุติดยำนขบับรำ
มอสเป็นขีปนำวธุท่ีเร็วท่ีสดุในโลก โดยมีควำมเร็วสงูสดุถงึ 3.0 มคั 
หรือ 3,000 เมตรตอ่วินำที 

ตอ่จำกหน้ำ 12
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เดอะเนชนันลั อินเทอเรสต์ ยงัรำยงำนเพ่ิมเตมิวำ่ ขณะนีอิ้นเดีย
อยูร่ะหวำ่งกำรทดสอบขีปนำวธุพิสยักลำง “อคันี 5” ซึง่เป็นขีปนำวธุ
แบบสำมทอ่นท่ีใช้เชือ้เพลงิแทง่ และสำมำรถยิงได้ไกลประมำณ 5,000 
กิโลเมตร 

นอกจำกนี ้กองทพัอำกำศอินเดียก�ำลงัพยำยำมเพ่ิมขีดควำม
สำมำรถในกำรเคลื่อนย้ำยทำงอำกำศ ซึง่รวมถงึเฮลคิอปเตอร์รุ่นใหมท่ี่
ผลติขึน้ภำยในประเทศ

ด้วยก�ำลงัพล 170,000 นำยและอำกำศยำน 1,500 ล�ำ กองทพั
อำกำศอินเดียจงึมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสีข่องโลกรองจำกสหรัฐฯ จีน
และรัสเซีย ตำมรำยงำนของ อินเดีย ทเูดย์ เม่ือเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2558

กองทพัอำกำศ กองทพัปลดปลอ่ยประชำชน
กำรเพ่ิมกำรใช้จำ่ยทำงทหำรของจีนไมไ่ด้ท�ำให้นกัวิเครำะห์ทำงกำร

ทหำรท่ีจบัตำมองกองทพัปลดปลอ่ยประชำชนอยำ่งใกล้ชิดรู้สกึแปลก
ใจแตอ่ยำ่งใด เป็นท่ีคำดกำรณ์วำ่ งบประมำณด้ำนกลำโหมประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2558 ของจีนนำ่จะเพ่ิมขึน้รำว ๆ ร้อยละ 10 จำกปีก่อน หรือ
เพ่ิมขึน้ถงึประมำณ 1.45 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 5.2 
ล้ำนล้ำนบำท) ตำมรำยงำนของหนงัสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์ก ไทมส์ เม่ือ
เดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 

สื่อของทำงกำรจีนรำยงำนในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 วำ่จีน
จ�ำเป็นต้องพฒันำเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิทำงยทุธศำสตร์ระยะไกลเพ่ือ
โจมตีข้ำศกึท่ีอยูไ่กลจำกชำยฝ่ังของจีนหำกเกิดควำมขดัแย้งขึน้ นบั
เป็นกำรยืนยนัวำ่จีนไมป่ระสงค์จะชะลอกำรใช้จำ่ยด้ำนกลำโหมหรือ
กำรเตบิโตของกองทพัในเร็ววนันี ้

เป้ำหมำยของจีนภำยในปี พ.ศ. 2593 คือกำรสร้ำงกองทพัท่ีสำมำรถ
ชนะสงครำมได้ ตำมรำยงำนของนิตยสำร อินเดียน ดีเฟนส์ รีวิว 

“กำรน�ำแนวทำงท่ีมีวิสยัทศัน์ ยัง่ยืนและสอดคล้องกบัชว่งเวลำ
มำใช้ในกำรปรับปรุงกองทพัให้ทนัสมยั บวกกบัขีดควำมสำมำรถทำง
อตุสำหกรรมทหำรท่ีแข็งแกร่งและล�ำ้หน้ำ ท�ำให้กองทพัอำกำศกองทพั
ปลดปลอ่ยประชำชนของจีนท่ีเคยเป็นกองก�ำลงัท่ีคร�่ำครึ เสื่อมโทรม 
ขำดกำรฝึกและมีขนำดใหญ่เกินไปกลำยเป็นกองทพัท่ีมีก�ำลงัอ�ำนำจ
ทำงอำกำศท่ีทนัสมยัและมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัติำมภำรกิจ
ท่ีแถลงไว้ในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2544 - 2643)” ตำมรำยงำนของ อิน
เดียน ดีเฟนส์ รีวิว ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 

กองทพัอำกำศกองทพัปลดปลอ่ยประชำชนไมไ่ด้มีศกัยภำพ
เฉพำะในกำรป้องกนัประเทศเทำ่นัน้ ก�ำลงัพลของกองทพัอำกำศใช้
อำกำศยำนไร้คนขบัในภำรกิจด้ำนมนษุยธรรมเป็นครัง้แรกในเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยอำกำศยำนไร้คนขบัดงักลำ่วถกูสง่ไปชว่ย
ตดิตำมสถำนกำรณ์หลงัเกิดแผน่ดนิไหวในซนิเจียง 

บทสรุป
ก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศทัว่โลกต้องเผชิญกบักำรเปลี่ยนแปลงมำกมำย
หลงัสิน้สดุยคุสงครำมเยน็ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในภมิูภำคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกซึง่มีกำรเปลี่ยนแปลงก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศครัง้ใหญ่นบั
ตัง้แตช่ว่งทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ตำมรำยงำนเร่ือง 
“แนวโน้มในกำรพฒันำก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศในภมิูภำคเอเชีย
แปซฟิิก” ท่ีจดัท�ำโดยสถำบนัศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศรำชำ
รัตนมัในสงิคโปร์ 

ด้วยกำรให้ควำมส�ำคญัเป็นพิเศษกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำงระบบ
ขีปนำวธุตอ่สู้ทำงอำกำศขัน้สงู รวมทัง้เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมก�ำลงัอ�ำนำจ
ทำงอำกำศอ่ืน ๆ จงึเป็นท่ีแนน่อนวำ่ ประเทศตำ่ง ๆ ในภมิูภำคจะยงัคง
ตัง้หน้ำตัง้ตำแขง่กนัเพ่ือให้ได้มำซึง่ยทุโธปกรณ์ใหมล่ำ่สดุเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถทำงอำกำศของตน กำรแขง่ขนักนัเพ่ือให้ตนเองเป็นชำติ
แรกท่ีได้ครอบครองเทคโนโลยีใหมล่ำ่สดุอำจหมำยควำมวำ่สมดลุของ
ก�ำลงัอ�ำนำจทำงอำกำศจะยงัคงมีกำรเปลี่ยนแปลงตอ่ไปเร่ือย ๆ 

“แนวโน้มเหลำ่นีจ้ะเป็นอยำ่งไรตอ่ไปในอนำคต ไมว่ำ่จะเป็นสมดลุ
ของขีดควำมสำมำรถทำงอำกำศในภมิูภำค หรือปัจจยัท่ีจะน�ำไปสูก่ำร
เปลี่ยนแปลงในสมดลุของขีดควำมสำมำรถทำงอำกำศ” รำยงำนฉบบั
ดงักลำ่วของสงิคโปร์ระบ ุ“ค�ำถำมเหลำ่นีเ้ป็นค�ำถำมท่ีจะยงัคงท้ำทำย
แนวคิดทำงยทุธศำสตร์ในภมิูภำคตอ่ไป”  o

นักบินของกองทพัอากาศกองทพัปลด
ปล่อยประชาชน ซ่ึงเป็นสมาชิกของ
ฝูงบินผาดแผลงออกสัต์ เฟิร์ส ก�าลงัปีน
ออกจากเคร่ืองบินขบัไล่ เจ-10 หลงัจาก
ทีเ่ดนิทางมาถงึนิทรรศการการบินและ
อวกาศนานาชาตขิองจนีทีจ่ดัขึน้ในเมอืงซู
ไห่ มณฑลกวางตุ้ง เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
พ.ศ. 2557   รอยเตอร์
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กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ในกำรป้องปรำม

ไอสตอ็ค
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ไ
ความสมัพนัธ์ทีมี่เสถียรภาพ
ระหว่างสองฟากฝ่ังช่องแคบไตห้วนั 

นายทอม แอบคี 

ไต้หวนัมีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมขดัแย้งทำงทหำรกบัจีนแผน่ดนิใหญ่มำกขึน้เร่ือย ๆ นบัตัง้แตท่ี่ไต้หวนัถือ
ก�ำเนิดขึน้ในฐำนะรัฐชำตใินปี พ.ศ. 2492 หลงักำรประกำศสถำปนำสำธำรณรัฐประชำชนจีนในจีนแผน่
ดนิใหญ่ จีนมีเจตจ�ำนงท่ีจะผนวกไต้หวนัเข้ำเป็นหนึง่เดียวกบัจีนแผน่ดนิใหญ่มำนำนแล้ว กำรพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถทำงทหำรของจีนมำนำนหลำยทศวรรษ และกำรใช้ก�ำลงัตอ่ต้ำนควำมพยำยำมของ
ไต้หวนัท่ีต้องกำรจะเป็นเอกรำชอยำ่งเป็นทำงกำรดงัท่ีผำ่นมำชีใ้ห้เหน็วำ่ จีนเตรียมกำรท่ีจะผนวกใต้หวนั
เข้ำกบัจีนแผน่ดินใหญ่โดยใช้ก�ำลงัทหำร 

อยำ่งไรก็ตำม ข้อพิจำรณำตำ่ง ๆ ท่ีมีอยูม่ำกมำย รวมทัง้ควำมทนัสมยั ควำมนำ่เกรงขำม และควำม
สำมำรถในกำรอยูร่อดในสนำมรบของกองทพัไต้หวนัยงัคงเป็นปัจจยัท่ียบัยัง้ควำมเคลื่อนไหวทำงทหำร
ของจีน และท�ำให้ควำมเช่ือมโยงระหวำ่งสองชำตินีเ้ป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีมีควำมละเอียดออ่นและซบัซ้อน
มำกท่ีสดุในโลก 

“จีนต้องกำรท่ีจะรวมชำต ิขณะท่ีไต้หวนัต้องกำรท่ีจะด�ำรงควำมเป็นเอกรำช” ดร.ดกัลำส พำอลั 
รองประธำนฝ่ำยกำรศกึษำประจ�ำมลูนิธิคำร์เนกีเพ่ือสนัตภิำพระหวำ่งประเทศกลำ่วในระหวำ่งกำร
สมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์กบั ฟอรมั “มนัเป็นอยำ่งนีม้ำนำนแล้ว มีกำรถกเถียงกนัในไต้หวนัวำ่จะเลือก
ทำงใด ระหวำ่งกำรด�ำรงควำมเป็นเอกรำชอยำ่งท่ีเป็นอยูท่กุวนันี ้หรือด�ำเนินกำรขัน้ตอ่ไปเพ่ือให้ไต้หวนั
กลำยเป็นประเทศอธิปไตยท่ีมีเอกรำชอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำยโดยใช้ช่ือท่ีแตกตำ่งจำกจีน และจีนได้
ขม่ขูอ่ยูบ่อ่ยครัง้วำ่จะด�ำเนินกำรบำงอยำ่งโดยไมไ่ด้ระบวุำ่จะใช้วิธีกำรใด แตส่นันิษฐำนวำ่จะเป็นวิธีกำร
ทำงทหำรเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้เหตกุำรณ์ดงักลำ่วเกิดขึน้” 

ก่อนท่ีจะเข้ำรับต�ำแหนง่ท่ีมลูนิธีคำร์เนกี ดร.พำอลัได้ด�ำรงต�ำแหนง่หวัหน้ำสถำบนัอเมริกนัในไต้หวนั
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 ถงึ 2549 ซึง่ได้รับกำรจดัตัง้ขึน้มำแทนท่ีสถำนทตูสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2522 หลงัจำกท่ี
สหรัฐฯ กลบัมำด�ำเนินควำมสมัพนัธ์ทำงกำรทตูตำมปกตกิบัจีน

ภยัคกุคำมทำงอำกำศท่ีเช่ือถือได้
จีนได้ขยำยก�ำลงัอยำ่งตอ่เน่ืองด้วยกำรเพ่ิมทรัพยำกรตำ่ง ๆ เชน่ เคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ท่ีผลติในรัสเซีย
และจีน ขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้สูอ่ำกำศ ขีปนำวธุตดิยำนขบั อปุกรณ์กำรสงครำมอิเลก็ทรอนิกส์แบบ
เคลื่อนท่ีซึง่รวมถงึอำกำศยำนไร้คนขบั และอำวธุโจมตีตอบโต้ท่ีมีควำมซบัซ้อนอยำ่งขีปนำวธุน�ำวิถีตอ่
ต้ำนรังสี กำรผนวกก�ำลงัทำงอำกำศของกองทพัจีนทัง้หมดนีส้ร้ำงควำมกงัวลอนัใหญ่หลวงให้กบัไต้หวนั 
โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงเม่ือไต้หวนัมีก�ำลงัท่ีด้อยกวำ่ในเชิงปริมำณ 

“กำรท�ำสงครำมไมใ่ชเ่กมนบัเลขธรรมดำ ๆ” ดร.จิง ชำง นกัวิจยัแหง่สมำคมยทุธศำสตร์ศกึษำใน
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ไต้หวนักลำ่ว “ฝ่ำยท่ีมีก�ำลงัหรือยทุโธปกรณ์เหนือกวำ่อำจไมจ่�ำเป็น
ต้องเป็นผู้ชนะเสมอไป อยำ่งเชน่กรณีของสหรัฐฯ กบัเวียดนำม หรือ
กำรรุกรำนอฟักำนิสถำนโดยโซเวียตท่ีปริมำณคือข้อได้เปรียบท่ีเอือ้
ประโยชน์แตไ่มใ่ชส่ิง่ท่ีรับประกนัชยัชนะ และคณุภำพของอำวธุก็อำจ
จะไมส่ำมำรถหกัล้ำงควำมได้เปรียบเชิงปริมำณได้ทกุครัง้” 

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีของไต้หวนั คณุภำพของกองก�ำลงัไต้หวนัคือ
ข้อได้เปรียบอนัเป็นท่ียอมรับ “ข้อได้เปรียบหลกัท่ีไต้หวนัมีคือกองก�ำลงั
ท่ีทนัสมยักวำ่” นำยมำร์ก โคซำด นกัวิเครำะห์งำนวิจยัอำวโุสด้ำนกำร
ป้องกนัจำกสถำบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเรชนักลำ่ว เม่ือเทียบกนัแล้วไม่
วำ่จะในเร่ืองควำมทนัสมยัของระบบป้องกนัทำงยทุธศำสตร์หรือเคร่ือง
บนิขบัไล ่ผลกำรวิเครำะห์ระบวุำ่ควำมทนัสมยัของกองก�ำลงัไต้หวนั 
“คือข้อได้เปรียบท่ีมีมำโดยตลอด โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงเม่ือเผชิญกบัภยั
คกุคำมทำงอำกำศจำกจีน” 

นำยโคซำดยอมรับวำ่ ในแงข่องขนำดกองก�ำลงัและอ�ำนำจกำรยิง 
ไต้หวนัจะมีก�ำลงัท่ีด้อยกวำ่จีนมำกหำกควำมขดัแย้งทำงทหำรปะทขุึน้
อยำ่งเตม็ขัน้ระหวำ่งสองฟำกฝ่ังชอ่งแคบไต้หวนั แตน่ำยโคซำดกลำ่ว
เพ่ิมเตมิวำ่ ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดกบัจีนนัน้มีแนวโน้มวำ่จะสงูมำกเกิน
ไปหำกจีนพยำยำมท่ีจะเอำชนะไต้หวนัให้ได้ในควำมขดัแย้งดงักลำ่วท่ี
มีเป้ำหมำยคือกำรรวมชำต ิอยำ่งน้อยก็ในอนำคตอนัใกล้ 

“วิธีท่ีอำจต้ำนทำนภยัคกุคำมจำกจีนได้นัน้ ผมมองวำ่สิง่ส�ำคญั
ท่ีสดุท่ีต้องพิจำรณำคือควำมสำมำรถในกำรอยูร่อดในสนำมรบ” นำย
โคซำดกลำ่วและอธิบำยเพ่ิมเตมิวำ่ ไมใ่ชค่วำมสำมำรถในกำรเอำชนะ
จีนให้ได้ในยทุธบริเวณ แตเ่ป็นควำมสำมำรถในกำรอยูร่อดในสนำมรบ
ในระดบัท่ีพอเพียงของกองก�ำลงัไต้หวนัท่ีอำจเพียงพอท่ีจะสำมำรถ
ยบัยัง้จีนไมใ่ห้ใช้วิธีกำรทำงทหำรเพ่ือแก้ไขปัญหำทำงกำรเมืองในเร่ือง
กำรรวมชำติ

กำรด�ำรงควำมสำมำรถในกำรอยูร่อดในสนำมรบ 
นำยโคซำดได้ระบอุงค์ประกอบตำ่ง ๆ ท่ีส�ำคญัตอ่กำรด�ำรงควำม
สำมำรถในกำรอยูร่อดในสนำมรบ ได้แก่ ระบบป้องกนัภยัทำงอำกำศ
แบบเคลื่อนท่ี ฐำนปฏิบตัิกำรใต้ดนิ ควนัส�ำหรับกำรซอ่นพรำง ชดุแผน
ลวงทัง้ทำงกำยภำพและทำงอิเลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์อ่ืน ๆ นำยโค
ซำดยงัได้กลำ่วถงึยทุธศำสตร์และยทุธวิธีท่ี “ท�ำให้ข้ำศกึตรวจพบเป้ำ
หมำยได้ยำก” ตลอดจนกำรประเมินควำมเสียหำยจำกกำรสู้รบท่ีไม่
ชดัเจนเพ่ือ “เพ่ิมระดบัควำมไมแ่นน่อน” เป็นหลกั 

“ถ้ำคณุพิจำรณำวรรณกรรมทำงยทุธศำสตร์ของจีน คณุจะพบวำ่
จีนคอ่นข้ำงมีแนวคดิอนรัุกษ์นิยมในกำรวำงแผน” นำยโคซำดกลำ่ว 
“ดงันัน้ ควำมไมแ่นน่อนอำจเป็นสิง่ท่ีจีนรับมือได้ยำกล�ำบำกย่ิง” 

นำยโคซำดยืนยนัวำ่ กระบวนกำรตำ่ง ๆ ท่ีไต้หวนัใช้ในกำรปกป้อง
กองก�ำลงัและเพ่ิมพนูควำมสำมำรถในกำรอยูร่อดในสนำมรบตลอด
ชว่งเวลำของควำมขดัแย้งอนัยำวนำนคือเคร่ืองยบัยัง้ท่ีแท้จริงท่ีชว่ย
ป้องกนักำรบกุรุกของจีน สิง่เหลำ่นีป้ระกอบด้วยระบบฐำนปฏิบตักิำร
ใต้ดินท่ีมีควำมซบัซ้อน ได้แก่ ศนูย์บญัชำกำรทหำรสำมเหลำ่ทพัเฮง
ชำนท่ีสร้ำงขึน้เพ่ือป้องกนัภยัจำกขีปนำวธุตดิยำนขบัของจีน ศนูย์
ปฏิบตักิำรทำงอำกำศท่ีช่ือ “โทดเมำน์เทน” ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือก�ำกบัดแูล
เครือขำ่ยป้องกนัภยัทำงอำกำศและขีปนำวธุของไต้หวนั ฐำนปฏิบตัิ
กำร เอฟ-16 ท่ีเมืองเจียอีซ้ึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีภเูขำทัง้หมด และฐำนปฏิบตัิ

กำรส�ำรองทำงชำยฝ่ังตะวนัออกของไต้หวนัท่ีอยูใ่นภเูขำเจียชำน หรือท่ี
เรียกวำ่ “ออ็ปตมิอล เมำน์เทน” 

ดร.พำอลัเหน็ด้วยกบันำยโคซำดในเร่ืองควำมส�ำคญัของกำรอยู่
รอดในสนำมรบ “น่ีคือสิง่ส�ำคญัสงูสดุและได้มีกำรด�ำเนินกำรไปแล้ว” 
ดร. พำอลักลำ่ว “พล.ร.อ.เฉิน หยงกงั รัฐมนตรีชว่ยวำ่กำรกระทรวง
กลำโหมมีสว่นร่วมในเร่ืองนีม้ำระยะหนึง่แล้ว ไต้หวนัด�ำเนินกำรอยำ่ง
จริงจงัย่ิงในควำมพยำยำมท่ีจะเรียนรู้เร่ืองกำรใช้ทำงหลวงเป็นทำงว่ิง
เคร่ืองบนิในกรณีท่ีทำงว่ิงเคร่ืองบนิถกูระเบดิท�ำลำย และเรียนรู้เร่ือง
กำรซอ่มแซมทำงวิ่งเคร่ืองบนิเม่ือได้รับควำมเสียหำยเพ่ือจะสำมำรถใช้
เคร่ืองบนิได้ตอ่ไป” 

หำกภเูขำท่ีเป็นท่ีตัง้ของฐำนปฏิบตักิำร เอฟ-16 ท่ีเมืองเจียอีถ้กู
โจมตี “ฐำนปฏิบตักิำรดงักลำ่วนำ่จะอยูร่อดได้ และเม่ืออำกำศยำน
บนิออกมำก็จะเผชิญกบัภยัคกุคำมอ่ืน ๆ อำทิ ขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้สู่
อำกำศ” ดร.พำอลักลำ่ว “ไต้หวนัก�ำลงัจดัหำระบบป้องกนัภยัขีปนำวธุ 
ซึง่อำจไมแ่ข็งแกร่งพอท่ีจะรับมือกบัควำมท้ำทำยจำกจีน แตแ่นน่อนวำ่
จะมีศกัยภำพเพียงพอท่ีท�ำให้จีนต้องเพ่ิมควำมพยำยำมมำกขึน้ในกำร
คกุคำมไต้หวนั” 

ดร.ชำงมองวำ่หำกจีนโจมตีไต้หวนัด้วยวิธีกำรทำงทหำร ควำมเสีย
หำยท่ีเกิดกบัจีนจะไมไ่ด้จ�ำกดัอยูแ่คก่ำรสญูเสียในกำรสู้รบเทำ่นัน้ แต่
ยงัรวมไปถงึกำรสญูเสียผลประโยชน์ทำงกำรค้ำในระดบัโลก “ควำมขดั
แย้งใด ๆ ก็ตำม หรือแม้กระทัง่ควำมตงึเครียดท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งชอ่งแคบ
ไต้หวนัอำจก่อผลกระทบตอ่ตลำดโลกทัง้ทำงกำยภำพและทำงด้ำน
จิตวิทยำ” ดร.ชำงกลำ่ว “เน่ืองจำกรัฐบำลไต้หวนัและรัฐบำลจีนตำ่งมี
บทบำทส�ำคญัในหว่งโซอ่ปุทำนสนิค้ำตำ่ง ๆ ระหวำ่งประเทศ” 

แนวโน้มท่ีจีนจะสญูเสียผลประโยชน์ทำงกำรค้ำตำมท่ีคำดกำรณ์
ไว้นีไ้มเ่พียงแตจ่ะท�ำให้จีนยงัยัง้กำรใช้วิธีกำรทำงทหำรเพ่ือรวมชำติ
เทำ่นัน้ แตย่งัท�ำให้จีนหนัไปใช้ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจท่ีก�ำลงั
เตบิโตกบัไต้หวนัเป็นรำกฐำนกลยทุธ์ใหมใ่นกำรรวมชำติ 

“เป้ำหมำยหลกัของจีนคือกำรรวมชำต ิและมีอยูห่ลำยวิธีท่ีจะจะ
สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยนีไ้ด้” นำยโคซำดระบ ุ“นบัตัง้แตน่ำยหมำ่ อิง
จ่ิว ประธำนำธิบดีไต้หวนัและพรรคก๊กมินตัง๋ของเขำได้รับเลือกตัง้เม่ือ
ปี พ.ศ. 2551 ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งไต้หวนัและจีนสว่นใหญ่จะดีขึน้ 
ทัง้สองฝ่ำยพยำยำมเพ่ิมระดบัควำมสมัพนัธ์ทัง้ทำงด้ำนกำรเมืองและ
เศรษฐกิจ แตก็่ยงัมีข้อจ�ำกดัในสิง่ท่ีประชำชนไต้หวนัโดยรวมยินดีท่ีจะ
ยอมรับ” 

ผลกระทบทำงกำรเมือง 
แนวคิดท่ีไมย่อมรับกำรรวมชำตท่ีิเพ่ิมระดบัขึน้ รวมถงึควำมกงัวลท่ีก่อ
ตวัขึน้ในเร่ืองผลกระทบของกำรรวมชำตท่ีิประชำชนรับทรำบจำกผล
สะท้อนเชิงลบของชำวฮอ่งกงหลงัถกูรวมเข้ำไปเป็นสว่นหนึง่ของจีน 
อำจสง่ผลให้พรรคก้ำวหน้ำประชำธิปไตยซึง่เป็นพรรคฝ่ำยค้ำนในขณะ
นีก้ลบัมำมีอ�ำนำจ กำรท่ีพรรคก้ำวหน้ำประชำธิปไตยสนบัสนนุกำร
เคลื่อนไหวทำงกำรเมืองเพ่ือเรียกร้องเอกรำชให้กบัไต้หวนัโดยต้องกำร
ให้ไต้หวนัเป็นประเทศอธิปไตยท่ีเป็นอิสระจำกจีนอยำ่งแท้จริง อำจก่อ
ให้เกิดวิกฤติระหวำ่งไต้หวนัและจีนแผน่ดนิใหญ่ ดงัท่ีเคยเกิดขึน้มำแล้ว
เม่ือสบิปีก่อนเม่ือไต้หวนัท�ำประชำมตถิงึสองครัง้เพ่ือยืนยนัควำมเป็น
เอกรำชจำกจีน 
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กำรประกำศเอกรำชคือกำรกระท�ำหนึง่ท่ี ดร.ชำงมองวำ่นำ่จะเป็น
สำเหตท่ีุท�ำให้จีนใช้วิธีกำรทำงทหำรในกำรแทรกแซงไต้หวนั “กำรแก้
ปัญหำด้วยวิธีกำรทำงทหำรมีแนวโน้มวำ่จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือรัฐบำล
ไต้หวนัเรียกร้องควำมเป็นเอกรำชทำงกำรเมืองตำมกฎหมำยอยำ่ง
เป็นทำงกำร” ดร.ชำงกลำ่ว “กำรเปลี่ยนช่ือจำกสำธำรณรัฐจีนไปใช้
ช่ืออ่ืน เชน่ สำธำรณรัฐไต้หวนัจะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งอยำ่งแนน่อน 
ควำมพยำยำมในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือกำรเป็นเอกรำชโดยพฤตนิยัก็
อำจน�ำมำซึง่ควำมเสี่ยงเชน่เดียวกนั ในทำงตรงกนัข้ำม กำรกลำ่วหำ
รัฐบำลไต้หวนัวำ่มีมีพฤตกิรรมถ่วงเวลำเพ่ือให้กระบวนกำรรวมชำติ
เกิดควำมลำ่ช้ำเพ่ือเป็นข้ออ้ำงท่ีจีนจะด�ำเนินกำรปฏิบตักิำรทำงทหำร
กบัไต้หวนั ก็ไมน่ำ่จะเป็นจะเป็นวิธีท่ีจีนเลือกใช้ 

นำยโคซำดระบวุำ่ กำรแทรกแซงทำงทหำรของจีนท่ีนำ่จะเป็นไป
ได้มำกท่ีสดุคือ กำรปิดกัน้เส้นทำงเดนิเรือของไต้หวนัเพ่ือแยกไต้หวนั
ออกจำกสว่นอ่ืน ๆ ของโลก 

กำรเสริมสร้ำงกำรป้องกนั 
ค�ำถำมตอ่แนวโน้มท่ีมีอยูอ่ยำ่งตอ่เน่ืองวำ่จีนอำจใช้ก�ำลงัหรือกำร
คกุคำม จะเป็นปัจจยัท่ีกระตุ้นให้ไต้หวนัเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ป้องกนัภยัทำงอำกำศท่ีรวมถงึเคร่ืองบนิขบัไลข่ัน้สงูอยำ่งเอฟ-35 

ของสหรัฐฯ ดงัท่ีบำงคนเรียกร้องให้ท�ำหรือไมน่ัน้ ดร.พำอลัมองวำ่มี
วิธีกำรตำ่ง ๆ ท่ีคุ้มคำ่กวำ่นีใ้นกำรเสริมสร้ำงกำรป้องกนัของไต้หวนั 
“ในปี พ.ศ. 2535 ผมมีสว่นร่วมอยำ่งมำกในกำรขำยเอฟ-16 ให้กบั
ไต้หวนั” ดร. พำอลักลำ่ว “เพรำะในเวลำนัน้ สำธำรณรัฐประชำชน
จีนมีศกัยภำพท่ีสำมำรถหกัล้ำงขีดควำมสำมำรถของไต้หวนัในกำร
ต้ำนทำนจีน” 

ดร. พำอลัยืนยนัวำ่ ตัง้แตน่ัน้มำ เวลำและเง่ือนไขตำ่ง ๆ ก็เปลี่ยน
ไป “กำรสู้รบระหวำ่งเคร่ืองบนิขบัไลข่องไต้หวนัหำกไต้หวนัมีเคร่ือง
บนิขบัไลด่งักลำ่ว และขีดควำมสำมำรถในกำรยิงตอ่สู้อำกำศยำนของ
จีนในขณะนีมี้อตัรำกำรสญูเสียท่ีสงูมำก จนท�ำให้เกิดข้อสงสยัวำ่กำร
เพ่ิมจ�ำนวนเคร่ืองบนิขบัไลจ่ะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในกำรใช้งบประมำณของ
ไต้หวนัหรือไม ่หรือจะดีกวำ่ถ้ำไต้หวนัมุง่เน้นกำรใช้งบประมำณในกำร
จดัหำเรือลำดตระเวนเคลื่อนท่ีเร็วและเฮลคิอปเตอร์ ตลอดจนขีปนำวธุ
แพทริออตส�ำหรับตอ่ต้ำนขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้สูอ่ำกำศ และขีดควำม
สำมำรถอ่ืน ๆ ในกำรตอ่ต้ำนขีปนำวธุ เพรำะกำรจดัหำอำกำศยำน
ล�ำหนึง่มำใช้งำนต้องใช้งบประมำณ 150 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมำณ 5.38 พนัล้ำนบำท) หรือตำมรำคำของวตัถนุัน้ ๆ แตก่ำร
จดัหำขีปนำวธุจ�ำนวนหนึง่มำใช้ตอ่ต้ำนขีปนำวธุของจีนมีคำ่ใช้จำ่ยท่ี
ถกูกวำ่มำก”  o

ก�าลงัพลของกองทพัไต้หวนัเคลือ่นก�าลงัขึน้เฮลคิอปเตอร์ชีนุก ซี
เอช-47เอสด ีในระหว่างการฝึกทางทหารทีฐ่านปฏิบัตกิารกอง
ทพับกในเมอืงซินชู ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวนั เมือ่เดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558   รอยเตอร์

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยไต้หวนัเดนิแถวในระหว่าง
พธีิจบการศึกษาร่วมระหว่างโรงเรียนนายร้อยกองทพัอากาศและ
กองทพัเรือทีเ่มอืงเกาสง ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวนั เมือ่เดอืน
มถุินายน พ.ศ. 2557   รอยเตอร์
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การโจมตรีะยะไกล
ในยุทธบริเวณอนิโด

เอเชียแปซิฟิก 

20 APD FORUM

เคร่ืองบินทิง้ระเบิดทางยุทธศาสตร์ โบองิ บี-52 สเตรต
โตฟอร์เตรสส์ ของกองทพัอากาศสหรัฐฯ บินแสดงใน

ระหว่างการแสดงสินค้าทางอากาศในงานสิงคโปร์ แอร์โชว์
รอยเตอร์
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ขี
ดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตักิำรระยะไกลของเคร่ืองบนิ
ทิง้ระเบดิสหรัฐฯ เหมำะอยำ่งย่ิงกบัควำมท้ำทำยในพืน้ท่ี
กว้ำงใหญ่ไพศำลท่ีมีลกัษณะเฉพำะอยำ่งเชน่ในภมิูภำค
อินโดเอเชียแปซฟิิก เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิมีขีดควำมสำมำรถ
ส�ำคญัท่ีชว่ยในกำรเตรียมควำมพร้อมและแสดงให้เหน็ถงึ

ควำมมุง่มัน่ของสหรัฐฯ ในกำรป้องปรำม สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัชำติ
พนัธมิตรและหุ้นสว่น และสง่เสริมขีดควำมสำมำรถทำงทหำรของชำติ
เหลำ่นี ้

เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิชว่ยเสริมสร้ำงควำมมัน่คงและเสถียรภำพ
ในภมิูภำค และสร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่สหรัฐฯ จะสำมำรถปกป้องผล
ประโยชน์ด้ำนควำมมัน่คงของชำตใินภมิูภำคได้โดยอำศยัขีดควำม
สำมำรถทำงทหำรของสหรัฐฯ เตม็รูปแบบ นบัตัง้แตก่ำรผนกึก�ำลงัแบบ
พหภุำคีไปจนถงึกำรโจมตีด้วยอำวธุตำมแบบแผนและกำรป้องปรำม
ด้วยอำวธุนิวเคลียร์ 

ความเป็นมา 
นบัตัง้แตท่ี่มีกำรจดัตัง้กำรบนิทำงทหำร ได้มีกำรพฒันำอำกำศยำน
โจมตีระยะไกลเพ่ือหำวิธีเอำชนะ “อปุสรรคในเร่ืองระยะทำง” ในชว่ง
สงครำมโลกครัง้ท่ีสอง อำกำศยำน เชน่ B-29 ท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
บรรทกุน�ำ้หนกัมำกและมีระยะปฏิบตักิำร 6,598 กิโลเมตร ได้พิสจูน์
ให้เหน็ถงึผลลพัธ์ท่ีแนน่อนในกำรปฏิบตักิำร ฝงูบนิทิง้ระเบดิ B-29 
ของหนว่ยบญัชำกำรเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิท่ี 20 ท�ำให้ผู้บญัชำกำรฝ่ำย
พนัธมิตรมีขีดควำมสำมำรถส�ำคญัในกำรรุกอยำ่งมีนยัส�ำคญั ขณะ
ท่ีฝงูบนิทิง้ระเบดิ B-29 ของหนว่ยบญัชำกำรเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิท่ี 21 
จำกมำเรียนำ (ไซปัน ไทเนียนและกวม) สำมำรถโจมตีได้ทกุเป้ำหมำย
ในยทุธบริเวณ กำรทิง้ระเบดิทำงยทุธศำสตร์บวกกบักำรทิง้ทุน่ระเบดิ
ของ B-29 คือองค์ประกอบส�ำคญัย่ิงตอ่กำรได้ชยัชนะของพนัธมิตร 

หลำยสบิปีตอ่มำในชว่งสงครำมเวียดนำม กำรโจมตีระยะไกลกลำย
เป็นภำรกิจใหญ่อยำ่งท่ีไมเ่คยปรำกฎมำก่อน เม่ือฝงูบนิ B-52 ได้ออก
ปฏิบตักิำรถงึ 26,615 เท่ียวบนิในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ
ทิง้สรรพำวธุจ�ำนวนมำก โดยบนิออกจำกฐำนประจ�ำกำรหลำยแหง่รวม
ทัง้ฐำนท่ีอยูไ่กลอยำ่งกวม ปัจจบุนั ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนระยะทำง กำร
อ�ำพรำงตวัและควำมตอ่เน่ืองในกำรปฏิบตัิกำรท�ำให้เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ
ท่ีประจ�ำกำรอยูใ่นภำคพืน้ทวีปสหรัฐฯ สำมำรถท�ำกำรป้องปรำมได้ใน
ระดบัโลก 

การปฏบิตักิารในปัจจุบนั 
กองทพัอำกำศสหรัฐฯ พร้อมด้วยกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำค
พืน้แปซฟิิก ยงัคงขีดควำมสำมำรถในกำรโจมตีระดบัโลกไว้ในภมิูภำค
อินโดเอเชียแปซฟิิกนบัตัง้แตเ่ดือนมีนำคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ โดย

มีกำรจดัสง่กองก�ำลงัไปผลดัเปลี่ยนประจ�ำกำรในพืน้ท่ีสว่นหน้ำอยำ่ง
สม�่ำเสมอ ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของกำรปรับดลุภำพทำงทหำรของสหรัฐฯ 
ในภมิูภำคนี ้กองก�ำลงัหลำ่นีไ้ด้รับกำรจดัสง่ตำมค�ำสัง่ของรัฐมนตรี
วำ่กำรกระทรวงกลำโหมสหรัฐฯ และอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของผู้
บญัชำกำรกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก

ภำรกิจนีท่ี้เรียกวำ่ ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ือง
บนิทิง้ระเบดิจำกฐำนปฏิบตักิำรในภำคพืน้ทวีปสหรัฐฯ และกวม ซึง่
ประกอบไปด้วยอำกำศยำน B-1, B-2 และ B-52 ชว่ยเพ่ิมขีดควำม
สำมำรถของสหรัฐฯ ในกำรสู้รบและลดควำมเสี่ยงตอ่กองก�ำลงัในยทุธ
บริเวณ อำกำศยำนในภำรกิจนีเ้ข้ำร่วมกำรฝึกและกำรซ้อมรบอยำ่ง
สม�่ำเสมอ พฒันำและกระชบัควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพนัธมิตรและควำม
ร่วมมือระหวำ่งกองทพัท่ีมีมำยำวนำน และด�ำรงรักษำกำรเข้ำถงึพืน้ท่ี
สว่นรวมของโลกส�ำหรับทกุฝ่ำย 

เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิในภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองบนิผำ่นนำ่น
ฟ้ำระหวำ่งประเทศทัว่ทัง้ภมิูภำคแปซฟิิกเป็นกิจวตัร รวมถงึพืน้ท่ีท่ีจีน
ประกำศวำ่เป็นเขตแสดงตนเพ่ือกำรป้องกนัภยัทำงอำกำศในปี พ.ศ. 
2556 ซึง่ไมเ่ป็นท่ียอมรับ เท่ียวบนิเหลำ่นีมี้ควำมสอดคล้องกบันโยบำย
ขององค์กำรกำรบนิพลเรือนระหวำ่งประเทศท่ีมีมำนำนแล้วและเป็น
แบบแผนอยำ่งเป็นปกติวิสยัของกำรปฏิบตักิำรทำงอำกำศทัว่โลก 

จำกชอ่งแคบมะละกำไปจนถงึทะเลเบริง และจำกขัว้โลกเหนือไป
จนถงึขัว้โลกใต้ เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิของสหรัฐฯ ท�ำให้ผู้บญัชำกำรกอง
บญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิกมีขีดควำมสำมำรถในกำรสู้รบ
ท่ีไมมี่ใครเทียบได้ 

การปฏบิตักิารในอนาคตอันใกล้ 
ในวนันีแ้ละในอนำคตอนัใกล้ กำรปฏิบตักิำรโจมตีระยะไกลจะยงัคง
ขยำยตวัและพฒันำ เน่ืองจำกกองทพัอำกำศสหรัฐฯ ได้พฒันำควำม
สำมำรถในกำรสนบัสนนุผู้บญัชำกำรพลรบประจ�ำภมิูภำคตำ่ง ๆ  
ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิเป็นองค์
ประกอบส�ำคญัในกำรพฒันำทัง้กำรปฏิบตักิำรร่วมและกำรท�ำงำนร่วม
กนัระหวำ่งพนัธมิตร ภำรกิจนีไ้ด้ผนวกอำวธุยทุโธปกรณ์หลำยอยำ่งเข้ำ
ไว้ด้วยกนัในยทุธบริเวณแปซฟิิก และท�ำให้พนัธมิตรและหุ้นสว่นของเรำ
มีขีดควำมสำมำรถท่ีส�ำคญัในกำรสู้รบกบัผู้ ท่ีมีแนวโน้มวำ่จะเป็นฝ่ำย
ตรงข้ำม แม้กระทัง่ในสภำพแวดล้อมกำรปฏิบตักิำรท่ีมีกำรชว่งชิงพืน้ท่ี
และมีกำรลดทอนขีดควำมสำมำรถของกองก�ำลงั 

ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิเป็นกำร
ปฏิบตักิำรร่วมกนัระหวำ่งเคร่ืองบนิขบัไลแ่ละอำกำศยำนสนบัสนนุ
ของสหรัฐฯ และพนัธมิตร ซึง่ประกอบด้วยกองทพัอำกำศออสเตรเลีย 
กองก�ำลงัป้องกนัตนเองทำงอำกำศแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น กองทพัอำกำศ
สำธำรณรัฐเกำหลี กองทพัอำกำศนิวซีแลนด์ กองทพัอำกำศมำเลเซีย 

ก�าลงัอ�านาจทางอากาศ การบังคบับัญชา การควบคุม การ

ส่ือสารและข่าวกรอง ตลอดจนความเช่ือมั่นและการป้องปราม 
พ.ท.เซธ สแปนเนียร์/กองทพัอำกำศสหรัฐฯ 
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เคร่ืองบินทิง้ระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-6K ของกองทพัอากาศ
จนีบินเป็นรูปขบวนในระหว่างการฝึกเมือ่เดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 เพือ่เตรียมพร้อมส�าหรับพธีิสวนสนามเน่ืองในวนั
ครบรอบ 70 ปีของการส้ินสุดสงครามโลกคร้ังทีส่อง 

เจ้าหน้าทีข่องฝูงบินเตรียมความพร้อมด้านการส่งก�าลงั
บ�ารุงที ่5 ล�าเลยีงส่ิงของเข้าไปในอากาศยานทีฐ่านทพั  
อากาศไมน็อต รัฐนอร์ทดาโคตา ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 

ขปีนาวุธตดิยานขบัปล่อยจากอากาศ เอจเีอม็-86บี ถูกปล่อยออกจาก
อากาศยานสเตรตโตฟอร์เตรสส์ บี-52เอช เหนือพืน้ทีฝึ่กและทดสอบ
ในรัฐยูทาห์ ในระหว่างเทีย่วบินปฏิบัตกิารตามโครงการประเมนิ
ระบบอาวุธนิวเคลยีร์เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 

รอยเตอร์ 

จ.ท.บริตทำนี วำย. ออลด์/กองทพัอำกำศสหรัฐฯ

จ.ส.ต.รอยแดน คำร์ลสนั/กองทพัอำกำศสหรัฐฯ 
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กองทพัอำกำศฟิลปิปินส์และอ่ืน ๆ 
เพ่ือเน้นให้เหน็ถงึตวัอยำ่งท่ีเฉพำะเจำะจงในเร่ืองควำมร่วมมือ

ในระดบันำนำชำตท่ีิเพ่ิงผำ่นมำไมน่ำน ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่
เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิได้มีสว่นร่วมในกำรฝึกพิช แบลก็ และกำร
ฝึกตำลสิมนั เซเบอร์ ในออสเตรเลีย กำรฝึกคีน โซร์ด ใกล้กบัญ่ีปุ่ น 
นิทรรศกำรก�ำลงัทำงเรือและอวกำศนำนำชำตลิงักำวีในมำเลเซีย กำร
ฝึกบำลกิำตนัในฟิลปิปินส์ ตลอดจนกำรฝึกวำเลียนต์ ชีลด์ และกำร
ฝึกโคป นอร์ท ใกล้กบักวม และกำรฝึกริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก หรือริม
แพค ใกล้กบัรัฐฮำวำย พนัธมิตรและหุ้นสว่นของอเมริกำได้ตระหนกั
อยำ่งเตม็เป่ียมถงึควำมส�ำคญัของกำรผนกึก�ำลงักนัอยำ่งครบถ้วน
ของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิในภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก 

น.อ. เคียร์ริลย์ี เดียริง นำยทหำรตดิตอ่จำกกองทพัอำกำศ
ออสเตรเลยีประจ�ำกองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิกได้กลำ่วไว้วำ่ 
“ภำรกิจของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิท่ีเดนิทำงไปยงัออสเตรเลยีเม่ือเร็ว ๆ  
นี ้เป็นกิจกรรมกำรฝึกและกำรซ้อมรบแบบผสมซึง่เป็นโครงกำรตอ่
เน่ืองท่ีมีมำยำวนำนและเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัระหวำ่งออสเตรเลีย
และสหรัฐอเมริกำ กิจกรรมเหลำ่นีท้�ำให้คูฝึ่กสำมำรถเข้ำถงึพืน้ท่ีทำง
ตอนเหนือท่ีมีบริเวณกว้ำงใหญ่ไพศำล และเป็นโอกำสท่ีดีส�ำหรับกำร
ฝึกร่วมกนัในภำรกิจกำรควบคมุทำงอำกำศแบบผสม และภำรกิจกำร
โจมตีทำงบกและทำงทะเลผำ่นกำรเข้ำร่วมกำรฝึกตำ่ง ๆ รวมถงึกำร
ฝึกตำลสิมนั เซเบอร์ กิจกรรมเหลำ่นีช้ว่ยประสำนกำรท�ำงำนร่วมกนั
ระหวำ่งกองก�ำลงัของเรำให้มีควำมมัน่คงแข็งแกร่ง” กำรมีโอกำสได้
ฝึกร่วมกนัระหวำ่งพนัธมิตรและหุ้นสว่นจะชว่ยพฒันำทกัษะของกอง
ก�ำลงัปฏิบตักิำรร่วมและเพ่ิมพนูขีดควำมสำมำรถในกำรสู้รบ 

บอ่ยครัง้ท่ีกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิท่ีเป็น
ภำรกิจร่วม/ภำรกิจระดบัพหภุำคี ได้ชว่ยพฒันำกลยทุธ์ใหมส่�ำหรับ
กำรสู้รบทำงอำกำศและทำงทะเล/กำรเข้ำถงึและกำรด�ำเนินกลยทุธ์
ร่วมกนัในพืน้ท่ีสว่นรวมของโลก ซึง่เป็นสิง่ส�ำคญัย่ิงตอ่ควำมพยำยำม
ของกองก�ำลงัผสมนำนำชำตท่ีิจะสกดักัน้ขีดควำมสำมำรถในกำร
ตอ่ต้ำนกำรเข้ำถงึพืน้ท่ี และกำรปฏิเสธกำรใช้พืน้ท่ีของผู้ ท่ีมีแนวโน้ม
วำ่จะเป็นฝ่ำยตรงข้ำม ในภำรกิจตำ่ง ๆ ตัง้แตเ่ท่ียวบนิปฏิบตักิำร
เดียวไปจนถงึกำรฝึกของกองก�ำลงัขนำดใหญ่ เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิใน
ภำรกิจนีบ้รรลผุลส�ำเร็จในกำรผนกึก�ำลงักนัอยำ่งครบถ้วนกบักองทพั
เรือของสหรัฐฯ และของชำตพินัธมิตรเพ่ือสร้ำงกลยทุธ์ใหมส่�ำหรับ
กำรปฏิบตักิำรทำงอำกำศในกำรสงครำมผิวน�ำ้ 

ควำมกว้ำงใหญ่ไพศำลของภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกและ
ทรัพยำกรหลำกหลำยประเภทท่ีมีอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำกในภมิูภำค สง่
ผลให้มี “ห้องปฏิบตักิำรพฒันำกลยทุธ์” ส�ำหรับกองก�ำลงัพนัธมิตร
และกองก�ำลงัผสมนำนำชำต ิระยะทำงท่ีหำ่งไกลกนัมำกประกอบ
กบัภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิจะชว่ย
ปรับปรุงองค์ประกอบในกำรบงัคบับญัชำ กำรควบคมุ กำรสื่อสำร
และขำ่วกรองอยำ่งตอ่เน่ือง (ซี4ไอ) เพ่ือให้ศนูย์ปฏิบตักิำรทำงอำกำศ
ท�ำกำรควบคมุได้อยำ่งรำบร่ืนผำ่นระบบสื่อสำรทัว่โลกท่ีมัน่ใจได้ใน
นำมของผู้บญัชำกำรพลรบประจ�ำภมิูภำค 

ท้ำยสดุนี ้ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้
ระเบดิท�ำให้หนว่ยเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิคุ้นเคยกบักำรเข้ำออกฐำน
ปฏิบตักิำรในตำ่งประเทศและกำรปฏิบตักิำรทัว่ยทุธบริเวณใน

แปซฟิิก ภำรกิจนีส้ง่เสริมกำรปรับดลุภำพทำงทหำรในภมิูภำคอินโด
เอเชียแปซฟิิก ขยำยกำรปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งพนัธมิตร และสร้ำงควำม
ร่วมมือใหมท่ัว่ประชำคมนำนำชำต ิรวมถงึกำรเข้ำสูส่ถำนท่ีและฐำน
ปฏิบตักิำรใหม ่ๆ ทัว่ภมิูภำค 

การปฏบิตักิารในระยะยาว
ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ จะยงั
คงอยูต่อ่ไปอยำ่งมัน่คงในภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกในอนำคต
อนัใกล้ เน่ืองจำกเป็นภมิูภำคท่ีส�ำคญัและยงัมีปัจจยัท่ีบัน่ทอน
เสถียรภำพ นอกเหนือจำกขีดควำมสำมำรถในกำรโจมตีด้วยอำวธุ
ตำมแบบแผนและอำวธุนิวเคลียร์อนันำ่เกรงขำมท่ีคุ้นเคยดีแล้ว 
ภำรกิจนีย้งัมีทรัพยำกรท่ีมีขีดควำมสำมำรถมำกขึน้ทำงด้ำนขำ่วกรอง 
กำรตรวจกำรณ์และกำรลำดตระเวน (ไอเอสอำร์) เชน่เดียวกบัองค์
ประกอบซี4ไอ และสำมำรถปฏิบตัชิดุภำรกิจในรูปแบบใหม ่เชน่ กำร
ค้นหำและกู้ภยั ซึง่ควำมทรหด ระบบตรวจจบัสญัญำณ กำรสื่อสำร
ในระยะพ้นสำยตำ และบรรดำสมำชิกลกูเรือท่ีผำ่นกำรฝึกมำเป็น
อยำ่งดีจะสำมำรถใช้ควำมเช่ียวชำญตำ่ง ๆ ในกำรชว่ยชีวิตคนได้ 

ระบบตรวจจบัสญัญำณในอนำคต อำทิ ระบบเรดำร์ตรวจจบั
สญัญำณด้วยอิเลก็ทรอนิกส์แบบภำคสง่หรือภำครับ ระบบตรวจจบั
และชีเ้ป้ำขัน้สงูชนิดอิเลก็โตร-ออปตคิอล/อินฟำเรด และระบบเช่ือม
โยงข้อมลูจะชว่ยพฒันำขีดควำมสำมำรถของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ
ได้อยำ่งมหำศำลเพ่ือผนกึก�ำลงักบัพนัธมิตรและหุ้นสว่นนำนำชำต ิ
อำวธุใหม ่ๆ เชน่ ขีปนำวธุตอ่ต้ำนเรือผิวน�ำ้พิสยัไกล ขีปนำวธุพิสยั
ไกลจำกอำกำศสูพื่น้ดนิแบบเพ่ิมระยะบนิ และทุน่ระเบดิโจมตีเร็ว
แบบเพ่ิมระยะท�ำให้หนว่ยบญัชำกำรก�ำลงัรบทำงบกยงัคงมีทำงเลือก
ท่ีหลำกหลำย กำรเข้ำสูฐ่ำนปฏิบตักิำรในภมิูภำคของอำกำศยำนใน
ภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิจะเพ่ิมขึน้
และมีแนวโน้มวำ่จะเป็นเชน่นีต้อ่ไปเร่ือย ๆ ในอนำคตเพ่ือสร้ำงควำม
ยืดหยุน่และขีดควำมสำมำรถอยำ่งท่ีไมเ่คยปรำกฏมำก่อน เน่ืองจำก
เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิยงัคงท�ำงำนร่วมกบัหุ้นสว่นและพนัธมิตร 

สดุท้ำยนี ้เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิโจมตีระยะไกลซึง่เป็นเคร่ืองบนิ
ทิง้ระเบดิรุ่นตอ่ไปของกองทพัอำกำศสหรัฐฯ จะเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคญัในระบบโจมตีระยะไกลท่ีอีกไมน่ำนจะถกูรวมเข้ำไว้ในแผนกำร
ป้องกนัของภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก อำกำศยำนดงักลำ่วจะมีขีด
ควำมสำมำรถทำงด้ำนขำ่วกรอง กำรตรวจกำรณ์และกำรลำดตระเวน 
(ไอเอสอำร์) อนัทนทำนในระยะยำว และโจมตีทัง้เป้ำหมำยคงท่ีและ
เคลื่อนท่ีในนำ่นฟ้ำทกุแหง่ของโลก และประกอบไปด้วยทรัพยำกร
ไอเอสอำร์ กำรโจมตีอิเลก็ทรอนิกส์ และองค์ประกอบในกำรบงัคบั
บญัชำ กำรควบคมุ กำรสื่อสำรและขำ่วกรอง (ซี4ไอ) 

ในท่ีสดุ ควำมท้ำทำยด้ำนควำมมัน่คงอนัซบัซ้อนภำยในภมิูภำค
อินโดเอเชียแปซฟิิกจะลดลงบำงสว่นด้วยกำรเสริมสร้ำงกำรท�ำงำน
ร่วมกนัระหวำ่งพนัธมิตรและหุ้นสว่นให้มีควำมแข็งแกร่งพร้อมกบั
สกดักัน้ภยัคกุคำมตอ่เสถียรภำพและควำมมัน่คง แม้จะมีขีดควำม
สำมำรถอนัย่ิงใหญ่ แตภ่ำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ือง
บนิทิง้ระเบดิก็เป็นทำงเลือกยอ่ย ๆ ทำงหนึง่ท่ีพนัธมิตรและหุ้นสว่น
สำมำรถน�ำขีดควำมสำมำรถทำงกำรบนิระยะไกลไปใช้ได้เพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทำงด้ำนกำรรักษำควำมมัน่คง  o
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สหรัฐอเมริกา: 333 เมตร 103,000 ตนั

จนี: 304 เมตร 54,000 ตนั

อนิเดยี: 300 เมตร 45,000 ตนั

ออสเตรเลยี: 230 เมตร 27,500 ตนั

ไทย 218 เมตร 17,000 ตนั 

เกาหลใีต้: 218 เมตร 18,000 ตนั

ญีปุ่่น: 243 เมตร 24,000 ตนั

0
0

รัสเซีย: 270 เมตร 43,000 ตนั

การแสดง
แสนยานุภาพ
เรือบรรทุกเคร่ืองบินเป็นสัญลกัษณ์ของความทรงพลงั

ทางทหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเร่ืองความสามารถในการ

จดัส่งก�าลงัอ�านาจทางอากาศระยะไกลนอกเขตพรมแดน

ประเทศ นอกจากน้ี เรือบรรทุกเคร่ืองบินยงัมีราคาสูงมาก

และมีการสร้างตลอดจนการใช้งานทีซั่บซ้อน 

ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกก�าลงัอยู่ในระหว่างการแข่งขนั

ทางด้านเรือบรรทุกเคร่ืองบิน โดยชาติมหาอ�านาจส่วน

ใหญ่ได้ขยายขนาดกองเรือบรรทุกเคร่ืองบินของตนขึน้

เป็นสองเท่าหรือสามเท่า 

การพฒันาของแต่ละประเทศ

จนีมีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิประจ�ำกำรหนึง่ล�ำท่ีตอ่ขึน้โดยโซเวียต ท่ีจีน
ซือ้มำในปี พ.ศ. 2541 และน�ำมำปรับปรุงใหม ่มีรำยงำนวำ่กองทพัเรือจีน
ก�ำลงัตอ่เรือบรรทกุเคร่ืองบนิล�ำท่ีสอง และต้องกำรจะมีกองเรือบรรทกุ
เคร่ืองบนิท่ีประกอบไปด้วยเรือสำมหรือสี่ล�ำภำยในปี พ.ศ. 2563 

ญ่ีปุ่นขยำยขนำดของกองเรือพิฆำตบรรทกุเฮลคิอปเตอร์ของตนเม่ือ
เร็ว ๆ นี ้

อนิเดยีมีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิประจ�ำกำรสองล�ำท่ีซือ้มำจำกสหรำช
อำณำจกัรในปี พ.ศ. 2529 และจำกรัสเซียในปี พ.ศ. 2556 แล้วน�ำมำ
ปรับปรุงใหม ่อินเดียก�ำลงัตอ่เรือบรรทกุเคร่ืองบนิของตนเองในประเทศ
เป็นล�ำแรก และมีแผนท่ีจะตอ่ล�ำท่ีสองในอนำคต 

ออสเตรเลียตดัสนิใจตอ่เรือบรรทกุเคร่ืองบนิชัน้แคนเบอร์รำสอง
ล�ำ ซึง่เป็นเรือท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิำสตร์กองทพัเรือออสเตรเลีย 
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิล�ำแรกถกูน�ำมำประจ�ำกำรในปี พ.ศ. 2557 และล�ำท่ี
สองอำจจะตำมมำในปี พ.ศ. 2559 

เกาหลีใต้มีเรือบรรทกุเฮลคิอปเตอร์ประจ�ำกำรหนึง่ล�ำ และมีแผนจะ
ตอ่เรืออีกสองล�ำแม้วำ่กระบวนกำรตอ่เรือจะเกิดควำมลำ่ช้ำ 

เรือบรรทุกเคร่ืองบินคอือะไร

ค�ำวำ่"เรือบรรทกุเคร่ืองบนิ"นัน้ไมไ่ด้มีแคค่วำมหมำยเดียว โดยทัว่ไปค�ำ
ค�ำนีจ้ะหมำยถงึเรือท่ีสร้ำงขึน้เพ่ือจดัสง่อำกำศยำนปีกตรึง รวมทัง้เคร่ือง
บนิไอพน่ท่ีบนิขึน้ลงแนวดิ่ง 

สหรัฐอเมริกำมี"เรือบรรทกุเคร่ืองบนิหนกั"ขนำดใหญ่ 10 ล�ำท่ี
มีระวำงขบัน�ำ้มำกกวำ่ 64,000 เมตริกตนั และเรือโจมตีสะเทินน�ำ้
สะเทินบกขนำดเลก็กวำ่อีกเก้ำล�ำซึง่ใช้บรรทกุเฮลคิอปเตอร์เป็นหลกั

ประเทศสว่นใหญ่ปฏิบตักิำรด้วยเรือบรรทกุเคร่ืองบนิเบำ (ระวำง
ประมำณ 30,000 ตนั) หรือกลำง (ระวำงประมำณ 40,000 ตนั) เรือ
บรรทกุเคร่ืองบนิของเกำหลีใต้และของไทยมีขนำดเลก็พอท่ีจะเรียกวำ่ 
“เรือบรรทกุเฮลคิอปเตอร์” และใช้งำนส�ำหรับบรรทกุเฮลคิอปเตอร์เป็น
หลกั ญ่ีปุ่ นปฏิบตัิกำรด้วยเรือพิฆำตบรรทกุเฮลคิอปเตอร์

เรือบรรทุกเคร่ืองบินขนาดใหญ่ทีสุ่ดของแต่ละประเทศ 
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สหรัฐอเมริกา

2,797
จนี

 1,311
อนิเดยี 

761
เกาหลเีหนือ 

516*

เกาหลใีต้ 

399
ญีปุ่่น 

289
ไต้หวนั

288
เวยีดนาม 

217

สิงคโปร์ 

119
ไทย 

95
ออสเตรเลยี

79
พม่า 

77
มาเลเซีย 

55

อนิโดนีเซีย 

52
บังกลาเทศ 

45 

ศรีลงักา

22 
ฟิลปิปินส์ 

8

* บรรดำผู้ เช่ียวชำญเช่ือวำ่ เคร่ืองบนิรบของเกำหลีเหนือหลำยล�ำไมอ่ยูใ่นสภำพสมควรเดนิอำกำศ
ข้อมลูจำก: ส�ำนกัขำ่วกรองกลำง, เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก, สถำบนัยทุธศำสตร์ศกึษำระหวำ่งประเทศ, แหลง่ควำมรู้สำธำรณะ และรำยงำนของสื่อ

39
1 0 1

รัสเซีย

 1,305

จ�านวนเรือบรรทุกเคร่ืองบินของแต่ละประเทศ *

* รวมถงึเรือบรรทกุเคร่ืองบนิหนกั เรือบรรทกุเคร่ืองบนิประจ�ำกองเรือ เรือบรรทกุเคร่ือง
บนิเบำ เรือบรรทกุอำกำศยำนคุ้มกนั เรือบรรทกุเฮลคิอปเตอร์และเรือพิฆำตบรรทกุ
เฮลคิอปเตอร์ ไมร่วมเรือท่ีก�ำลงัประจ�ำกำร เรือท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรตอ่ หรือเรือท่ีอยูใ่น
แผนกำรตอ่เรือทัง้หมด เน่ืองจำกยงัมีเรือเก่ำท่ีอยูร่ะหวำ่งปลดระวำง

ประเทศ ประจ�าการ
อยู่ระหว่าง
การสร้าง

วางแผนว่าจะ
มเีพิม่ 

สหรัฐอเมริกา

ญีปุ่่น 

อนิเดยี 

จนี

ออสเตรเลยี 

ไทย 

เกาหลใีต้

รัสเซีย

จ�านวนเรือบรรทุกเคร่ืองบินที่
ประจ�าการอยู่ทัว่โลก  

สหรัฐอเมริกำและประเทศตำ่ง ๆ ในภมิูภำคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกมีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิประจ�ำกำรอยูเ่ป็นจ�ำนวน
มำก นอกจำกเรือเหลำ่นี ้ยงัมีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิอ่ืน ๆ อีก 
10 ล�ำท่ีก�ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรปฏิบตักิำร 

ฝร่ังเศสมีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิสี่ล�ำ อิตำลีมีสองล�ำ 
บรำซลิ รัสเซีย สเปนและสหรำชอำณำจกัรมีประเทศ

ละหนึง่ล�ำ 

จ�านวนเคร่ืองบินรบ 
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ในการสกดักั้น
ทางอากาศ

การบงัคบัใชบ้รรทดัฐานระหวา่งประเทศ
เป็นส่ิงส�าคญัในการรักษาความ

ปลอดภยัและความมัน่คง 

ความปลอดภยั 

พล.ท.รัสเซลล์ เจ. แฮนด/ีกองทพัอำกำศสหรัฐฯกกองทพัอากาศสหรัฐฯ จะฉลองวันครบ
รอบการสถาปนากองทพัปีที่ 70 ในเดอืน
กันยายน พ.ศ. 2560 นับตัง้แต่ที่มีการก่อ
ตัง้กองทพัอากาศเป็นต้นมา ก�าลังอ�านาจ
ทางอากาศได้พฒันาจนกลายเป็นขีดความ
สามารถทางด้านการป้องกันและการทตู

ที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ ได้แสดงให้เหน็ถงึอ�านาจ
ก�าลังรบทางอากาศ การให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางการ
ทตูในทุก ๆ ส่วนของโลก กองทพัอากาศสหรัฐฯ 
ได้สร้างประวัตศิาสตร์แห่งความส�าเร็จที่ยากจะมี
ใครเทยีบได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏบิตักิารและ
ความก้าวหน้าต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่
เตม็เป่ียมไปด้วยเร่ืองราวอันมีคุณค่า 

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา กจิกรรมทางอากาศ
ของกองทพัมีววัิฒนาการอย่างต่อเน่ืองในบริเวณ
ใกล้เคียงกับพรมแดนประเทศอธิปไตยในภมูภิาค
อาร์กตกิและอนิโดเอเชียแปซฟิิก ซึ่งตอกย�า้
ถงึข้อกังวลในเร่ืองความปลอดภยัโดยเฉพาะ 
ได้แก่ ความจ�าเป็นที่ทกุประเทศต้องปฏบิตัติาม
มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดบัสากลในเร่ือง
การสกัดกัน้ทางอากาศเพื่อให้เกดิความปลอดภยั
และความม่ันคงส�าหรับบุคลากรและทรัพยากร 
และรักษาสิทธิของแต่ละประเทศในเร่ืองการ
ปฏบิตัใินน่านฟ้าสากลไปพร้อม ๆ กัน ประเทศ
ต่าง ๆ รักษาและเคารพสิทธิในการป้องกัน
น่านฟ้าของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะรวมถงึการ
ตรวจการณ์และการลาดตระเวนน่านฟ้าที่เช่ือมต่อ
กับพรมแดนของประเทศต่าง ๆ 
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พืน้ทีฝึ่กอนักว้างใหญ่ในรัฐอลาสก้า
ท�าให้นักบินสามารถศึกษาความเร็ว
และระดบัความสูงของอากาศยาน 
เอฟ-22 ได้อย่างเตม็ที ่ จอห์น ดบิส์



28 APD FORUM

ผู้น�ำสว่นใหญ่เหน็พ้องกนัวำ่ ควำมล้มเหลวในกำรจดัตัง้และกำร
ปฏิบตัติำมกฎระเบียบและกระบวนกำรทัว่ไป เป็นกำรเพ่ิมโอกำสท่ีจะ
เกิดอบุตัเิหตทุำงอำกำศยำนเพรำะควำมเข้ำใจผิดหรือกำรวินิจฉยัท่ีคลำด
เคลือ่นและแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมขดัแย้ง ในสภำพกำรณ์นี ้สิง่ท่ีเป็น
ประโยชน์คือกำรหำรือเก่ียวกบับรรทดัฐำนสำกลวำ่ด้วยเร่ืองกำรสกดักัน้
ทำงอำกำศและกำรน�ำไปปฏิบตัโิดยกองทพัอำกำศตำ่ง ๆ ในยคุใหม ่

บรรทดัฐำนสำกล
กฎหมำยระหวำ่งประเทศท่ีบรรลขุ้อตกลงโดยทัว่ไปตำมอนสุญัญำระบุ
วำ่ นำ่นฟ้ำสำกลคือนำ่นฟ้ำใด ๆ ท่ีไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้อ�ำนำจอธิปไตยของ
ประเทศใดประเทศหนึง่อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล รวมทัง้นำ่นฟ้ำ
ทัง้หมดท่ีหนัออกสูท่ะเลของนำ่นฟ้ำของประเทศตดิชำยทะเล และนำ่น
ฟ้ำเหนือเขตตอ่เน่ือง เขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะและทะเลหลวง กำรปฏิบตัิ
ของอำกำศยำนในนำ่นฟ้ำสำกลจะต้องค�ำนงึถงึสทิธิ เสรีภำพตลอด
จนกำรใช้ทะเลและนำ่นฟ้ำอยำ่งถกูกฎหมำยโดยอำกำศยำนของทกุ
ประเทศ 

นอกจำกข้อก�ำหนดให้ด�ำเนินปฏิบตักิำรด้วย “ควำมค�ำนงึ” ก็ไมมี่
กำรออกกฎหมำยระหวำ่งประเทศใด ๆ วำ่ด้วยเร่ืองกำรเผชิญหน้ำกนั
ทำงอำกำศของอำกำศยำน แตก็่มีบรรทดัฐำนสำกลและมำตรฐำนกำร
บนิท่ีปกป้องสทิธิของนำนำชำตใินกำรใช้นำ่นฟ้ำสำกล ตลอดจนกำร
รักษำควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงของผู้ใดท่ีก็ตำมท่ีใช้และเดนิทำง
ผำ่นนำ่นฟ้ำเหลำ่นี ้

องค์กำรกำรบนิพลเรือนระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นหนว่ยงำนเฉพำะ
ขององค์กำรสหประชำชำตไิด้รับกำรจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2490 เพ่ือกำรนี ้
โดยเฉพำะ องค์กำรนีมี้สมำชิก 190 ประเทศจำกทัง้หมด 193 ประเทศ
ท่ีเป็นสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำต ิ(รวมทัง้รัสเซียและจีน) ได้จดั
ระเบียบเก่ียวกบักำรเดนิอำกำศระหวำ่งประเทศและก�ำหนดหลกัปฏิบตัิ
มำตรฐำนท่ีควรปฏิบตัติำม เพ่ือกำรปฏิบตักิำรท่ีปลอดภยัในนำ่นฟ้ำดงั
กลำ่ว อนสุญัญำวำ่ด้วยกำรบนิพลเรือนระหวำ่งประเทศ (หรือท่ีมกัจะ

เรียกกนัวำ่ “อนสุญัญำชิคำโก”) รวมทัง้ภำคผนวกตำ่ง ๆ และภำคผนวก 2 
(กฎทำงอำกำศ) ของอนสุญัญำนี ้และเอกสำรสำรอ่ืน ๆ ขององค์กำรกำร
บนิพลเรือนระหวำ่งประเทศจะมีค�ำแนะน�ำตำ่ง ๆ ส�ำหรับผู้ประกอบอำชีพ
ทำงกำรบนิ ซึง่กองทพัอำกำศยคุใหมก็่ได้ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำเหลำ่นี ้

เม่ือน�ำค�ำแนะน�ำไปใช้ร่วมกบัข้อก�ำหนดของภำรกิจ อำกำศยำน
ทำงทหำรท่ีเผชิญหน้ำกนักลำงอำกำศควรจะปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัค�ำ
แนะน�ำขององค์กำรกำรบนิพลเรือนระหวำ่งประเทศ ในบรรดำมำตรฐำน
ตำ่ง ๆ เหลำ่นี ้มำตรำ 3.8 ของภำคผนวก 2 (กฎของอำกำศ) องค์กำร
กำรบนิพลเรือนระหวำ่งประเทศได้ระบแุละก�ำหนดขอบเขตมำตรฐำน
กำรปฏิบตัแิละขัน้ตอนท่ีมุง่หวงัให้ปฏิบตัติำมเพ่ือควำมปลอดภยัในกำร
สกดักัน้ทำงอำกำศ แม้มำตรฐำนขององค์กำรกำรบนิพลเรือนระหวำ่ง
ประเทศจะมีไว้ส�ำหรับกำรสกดักัน้อำกำศยำนทำงพลเรือน แตห่ลกักำร
พืน้ฐำนทัง้หมดก็สอดคล้องกบับริบททำงทหำรและเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสำกล หลำยประเทศยงัได้ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรสกดักัน้ทำง
อำกำศของตนเอง ตวัอยำ่งเชน่ องค์กำรบริหำรกำรบนิสหรัฐอเมริกำได้
ก�ำหนดขัน้ตอนส�ำหรับกำรสกดักัน้ทำงอำกำศเพ่ือให้อำกำศยำนและ

บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดมีควำมปลอดภยั กำรน�ำขัน้
ตอนเหลำ่นีไ้ปประยกุต์ใช้ในระดบัสำกลเป็นวิธีเดียวท่ี
จะด�ำรงควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตักิำรทำงอำกำศ
ทัว่โลก 

เรำน�ำขัน้ตอนเหลำ่นีไ้ปใช้ในกำรสกดักัน้ทำง
อำกำศท่ีประกอบไปด้วยกำรปฏิบตัสิำมห้วง ได้แก่ ห้วง
กำรเคลื่อนท่ีเข้ำหำเป้ำหมำย ห้วงกำรพิสจูน์ฝ่ำยและ
ห้วงหลงักำรสกดักัน้ 

ขัน้ตอนขององค์กำรกำรบนิพลเรือนระหวำ่ง
ประเทศและองค์กำรบริหำรกำรบนิสหรัฐอเมริกำระบุ
วำ่ ควำมรับผิดชอบเร่ืองควำมปลอดภยัเป็นหน้ำท่ีของ
อำกำศยำนท่ีท�ำกำรสกดักัน้แตผู่้ เดียวเทำ่นัน้ ไมว่ำ่จะ
เป็นกำรปฏิบตัใินชว่งใดก็ตำม นกับนิของอำกำศยำน
ท่ีเข้ำเผชิญหน้ำก่อนจะต้องรับผิดชอบในเร่ืองกำรผละ
ออกจำกกนัอยำ่งปลอดภยัเม่ือปฏิบตักิำรภำยใต้หลกั 
“กำรค�ำนงึถงึกนัและกนั” กำรค�ำนงึถงึกนัและกนัจะ
ท�ำให้เกิดแนวปฏิบตัร่ิวมกนัท่ีจะชว่ยจ�ำกดัพฤตกิรรม
ของตนเอง และน�ำมำซึง่ควำมใสใ่จและควำมเคำรพใน

กำรปรำกฏตวัของอำกำศยำนอ่ืน ๆ 

กำรสกดักัน้ท่ีปลอดภยั 
หลกักำรนีเ้ป็นเร่ืองพืน้ฐำนและเป็นสิง่จ�ำเป็นในกำรปฏิบตักิำรท่ี
ปลอดภยัของอำกำศยำนท่ีใช้นำ่นฟ้ำร่วมกนั ในห้วงกำรเคลื่อนท่ี
เข้ำหำเป้ำหมำย โดยทัว่ไปนกับนิจะคำดหวงัให้อำกำศยำนท่ีเข้ำสกดั
กัน้บนิเข้ำมำเทียบทำงด้ำนซ้ำยของอำกำศยำนท่ีถกูสกดักัน้ โดยวำง
ต�ำแหนง่ให้อยูใ่นระดบัสงูกวำ่และล�ำ้หน้ำกวำ่อำกำศยำนท่ีถกูสกดั
กัน้เลก็น้อยพร้อมกบัรักษำระยะท่ีมองเหน็กนัได้ชดัเจน ในห้วงนี ้สิง่
ส�ำคญัคืออำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักัน้จะต้องควบคมุระยะประชิดและ
แสดงพฤตกิรรมท่ีคำดเดำได้ เม่ือก�ำหนดควำมเร็วและต�ำแหนง่ได้อยำ่ง
ปลอดภยัแล้ว อำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักัน้ควรด�ำเนินขัน้ตอนในห้วงกำร
พิสจูน์ฝ่ำยหำกจ�ำเป็น 

นายโอลูมูยวิา เบนาร์ด ประธานคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่ง
องค์การสหประชาชาต ิกล่าวในระหว่างการประชุมว่าด้วยเร่ืองความปลอดภยัในระดบัโลก
ทีแ่คนาดา เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเป็นผู้
ก�าหนดมาตรฐานด้านการเดนิอากาศระหว่างประเทศ   รอยเตอร์ 
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ในห้วงนี ้อำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักัน้ควรเคลื่อนตวัออกจำกต�ำแหนง่
คงท่ีทำงด้ำนซ้ำย (เพ่ือสงัเกตกำรณ์) และด�ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีจะ
กระท�ำเม่ือต้องกำรพิสจูน์ฝ่ำยเทำ่นัน้ อำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักัน้ควรเข้ำ
ประชิดอำกำศยำนท่ีถกูสกดักัน้ในลกัษณะท่ีคงท่ีและคำดเดำพฤตกิรรม
ได้ และหลีกเลี่ยงอตัรำประชิดท่ีมำกเกินควรท่ีอำจท�ำให้อำกำศยำนท่ี
ถกูสกดักัน้ตกใจได้ 

อำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักัน้ไมค่วรเข้ำใกล้อำกำศยำนท่ีถกูสกดักัน้
มำกเกินควำมจ�ำเป็นในห้วงนี ้เม่ือสำมำรถพิสจูน์ฝ่ำยได้ชดัเจนแล้ว 
อำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักัน้ควรปฏิบตัขิัน้ตอนในห้วงหลงักำรสกดักัน้ 

ในห้วงนี ้อำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักัน้ควรเคลื่อนตวัออกหำ่งใน
ลกัษณะท่ีควบคมุได้ รักษำต�ำแหนง่ให้คงท่ีและมีพฤตกิรรมท่ีคำดเดำ
ได้ อำกำศยำนท่ีถกูสกดักัน้ควรเพ่ิมควำมระมดัระวงัตลอดกระบวนกำร
สกดักัน้และพิจำรณำวำ่เป็นห้วงท่ีส�ำคญัย่ิงของกำรบนิ 

กำรสกดักัน้ทำงอำกำศจะเกิดอนัตรำยหำกผู้ ท่ีเก่ียวข้องไมป่ฏิบตัิ
ตำมมำตรฐำนและใช้ทำ่บนิท่ีไมไ่ด้รับอนญุำตท่ีอำจสง่ผลให้เกิด
หำยนะอนัร้ำยแรง นกับนิจะต้องมีต้องมีมำตรฐำนสงูในกำรปฏิบตัิ
ภำรกิจนี ้นอกจำกนี ้ผู้บงัคบับญัชำยงัต้องรับผิดชอบในเร่ืองกำรสง่
เสริมมำตรฐำนเหลำ่นี ้ก่อนท่ีนกับนิของกองทพัอำกำศสหรัฐฯ จะได้รับ
อนญุำตให้น�ำเคร่ืองบนิออกไปสกดักัน้ นกับนิจะต้องถกูประเมินควำม
สำมำรถในกำรปฏิบตัติำมขัน้ตอนตำ่ง ๆ ดงัท่ีระบไุว้ข้ำงต้น หำกไม่
สำมำรถปฏิบตัไิด้ตำมมำตรฐำนเหลำ่นีไ้มว่ำ่จะในระดบัใด นกับนิอำจ
ต้องกลบัไปฝึกใหมห่รือสญูเสียสถำนะกำรบนิ

กำรสกดักัน้นัน้เกิดจำกสำเหตหุลำยประกำร ค�ำวำ่ “กำรสกดักัน้” 
ไมจ่�ำเป็นต้องหมำยควำมวำ่นกับนิของอำกำศยำนท่ีเข้ำสกดักนัจะต้อง
ควบคมุหรือกดดนัให้อำกำศยำนท่ีถกูสกดักัน้หนัหวักลบัไป กำรสกดั
กัน้สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรฝึกหรือกำรพิสจูน์ฝ่ำยให้แนช่ดัด้วย
สำยตำ 

เม่ือนำ่นฟ้ำสำกลซึง่เป็นพืน้ท่ีสว่นรวมของโลกมีกำรจรำจรทำง
อำกำศคบัคัง่ขึน้เร่ือย ๆ กำรเผชิญหน้ำทำงอำกำศก็มีแนวโน้มวำ่จะเพ่ิม
ขึน้ด้วยเชน่กนั และกำรปฏิบตัิตำมกระบวนกำรสำกลท่ีเป็นท่ียอมรับก็
เป็นสิง่จ�ำเป็นย่ิง กระบวนกำรสกดักัน้ทำงอำกำศขององค์กำรกำรบนิ
พลเรือนระหวำ่งประเทศจะชว่ยก�ำหนดกรอบกำรท�ำงำนเพ่ือกำรปฏิบตัิ
กำรท่ีปลอดภยัของอำกำศยำนในนำ่นฟ้ำสำกล 

กระบวนกำรท่ีก�ำหนดขึน้นีค้�ำนงึถงึควำมปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
กำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนสำกลและยดึมัน่ในกระบวนกำรท่ีก�ำหนดขึน้
จะชว่ยลดควำมเสี่ยงตำมธรรมชำติในกำรปฏิบตักิำรสกดักัน้ทำงอำกำศ
ส�ำหรับทกุฝ่ำยท่ีใช้นำ่นฟ้ำร่วมกนั 

ผมขอขอบคณุนกับนิจำกทกุประเทศท่ีใสใ่จในประเดน็ส�ำคญันี ้
และร้องขอให้ผู้น�ำตำ่ง ๆ ของบรรดำนกับนิจำกทัว่โลกตรวจสอบวำ่
ลกูเรือปฏิบตัติำมบรรทดัฐำนสำกลอนัเป็นท่ียอมรับพร้อมกบับรรลุ
วตัถปุระสงค์ตำมข้อก�ำหนดของสำยกำรบงัคบับญัชำ วตัถปุระสงค์ร่วม
กนัของนกับนิทัง้หมดคือกำรเป็นผู้ รักษำสนัตภิำพและเสถียรภำพใน
ภมิูภำคของตน กำรสกดักัน้ทำงอำกำศท่ีปลอดภยัและมีวินยัเป็นสว่น
หนึง่ท่ีสิง่ส�ำคญัของภำรกิจนี ้  o

ผู้แทนจาก 18 ประเทศและเจ้าหน้าทีจ่ากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศร่วมหารือ
เกีย่วกบัวธีิการส่งเสริมความปลอดภยัของการบินทัว่โลก   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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เกมที่อันตรายที่สุดเกมที่อันตรายที่สุด
ของจนี

การแก้ปัญหาความซับซ้อน

ในการก�าหนดนโยบาย

เก่ียวกับทะเลจนีใต้ 
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ไอสตอ็ค

นางเคอร์รี ลีนน์ เอส. แนนกเิวลล์

หตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ในทะเลจีนใต้ท�ำให้หลำยคนไมท่นั
ได้ตัง้ตวั พฤตกิรรมอนัยัว่ยขุองจีนอยำ่งตอ่เน่ืองเป็น
ควำมท้ำทำยตอ่กำรรักษำเสถียรภำพ พฤตกิรรมเหลำ่
นีป้ระกอบด้วยโครงกำรถมดนิเพ่ือสร้ำงแผน่ดนิขนำด
ใหญ่เม่ือเร็ว ๆ นีบ้นพืน้ท่ีเจ็ดแหง่ในหมูเ่กำะสแปรตลี
ซึง่สว่นใหญ่เป็นแนวหินโสโครก และกำรเร่ิมต้นสร้ำง
สิง่ปลกูสร้ำงและยทุโธปกรณ์ทำงทหำรบนแผน่ดนิ
เทียมเหลำ่นีต้ลอดจนพืน้ท่ีในหมูเ่กำะพำรำเซล กำร
คกุคำมของจีนตอ่เรือยเูอสเอส อิมเพกเคเบลิ ของ
สหรัฐฯ ใกล้กบัเกำะไหห่นำนในปี พ.ศ. 2552 กำร
เผชิญหน้ำกบัเรือส�ำรวจท่ีจดัจ้ำงโดยเวียดนำมใน
ปี พ.ศ. 2554 กำรเข้ำยดึหมูเ่กำะสกำร์โบโรห์ โชลใน
ปี พ.ศ. 2555 และกำรเคล่ือนย้ำยแทน่ขดุเจำะน�ำ้มนั
ท่ีมีกำรคุ้มกนัเข้ำไปในนำ่นน�ำ้ท่ีมีกรณีพิพำทใกล้กบั
เวียดนำมในปี พ.ศ. 2557 

เหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้เหลำ่นีส้ว่นใหญ่ประชำคม
นำนำชำตไิมแ่สดงควำมคดิเหน็ใด ๆ ขณะท่ีผู้มีสว่นได้
เสยีในภมิูภำคมีปฏิกิริยำตอบสนองตอ่ทกุ ๆ เหตกุำรณ์
โดยไมมี่กำรก�ำหนดนโยบำยเชิงรุกท่ีชดัเจน ด้วยเหตนีุ ้
รัฐบำลจีนจงึยงัมีพฤตกิรรมดงักลำ่วอยำ่งตอ่เน่ืองแม้
ควำมวิตกกงัวลจะเพ่ิมมำกขึน้ในภมิูภำค

สภำพแวดล้อมเชิงยทุธศำสตร์ทำงทะเลใน
ทะเลจีนใต้ท�ำให้รัฐบำลของประเทศท่ีมีสว่นได้สว่น
เสยีประสบควำมยำกล�ำบำกกวำ่ปกตใินกำรก�ำหนด
นโยบำยด้วยเหตผุลอยำ่งน้อยสองประกำร ประกำร
แรกคือ กรณีพิพำทท่ีเกิดขึน้มีควำมซบัซ้อนอยำ่งมำก 
เม่ือพิจำรณำจำกองค์ประกอบตำ่ง ๆ เชน่ ผู้ อ้ำงสทิธิ
คือประเทศตดิทะเลเจ็ดประเทศ (รวมทัง้ไต้หวนั) ท่ี
แนวชำยฝ่ังมีลกัษณะเว้ำแหวง่ มีเกำะ โขดหิน แนว
หินโสโครกและสนัดอนท่ีมีช่ือเรียกกวำ่ 180 แหง่ และ
มีประวตัศิำสตร์ของภมิูภำคนบัพนัปีในมมุมองของ
หลำย ๆ ประเทศ ประกำรท่ีสองคือ รัฐบำลของประเทศ
ตำ่ง ๆ ประสบควำมยำกล�ำบำกในกำรก�ำหนดนโยบำย
เพ่ือตอบโต้กำรยัว่ยขุองจีนเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ท่ีเป็น
อยูเ่กิดจำกควำมขดัแย้งหลกัสีป่ระกำร ควำมขดัแย้ง
หมำยถงึสถำนกำรณ์ท่ีมีฝ่ำยตรงข้ำมสองฝ่ำยท่ีควำม
คดิเหน็ไมต่รงกนัและดเูหมือนจะมีควำมขดัแย้งในตวั
เอง ข้อพิพำทเก่ียวกบัทะเลจีนใต้ตรงกบัค�ำจ�ำกดัควำม
นีใ้นหลำย ๆ แง ่ไมว่ำ่จะในแงเ่ศรษฐกิจ กำรเมือง กำร
ทหำรและกฎหมำย ซึง่ตอ่ไปจะอธิบำยรำยละเอียดเพ่ิม
เตมิในบทควำมนี ้

ควำมขดัแย้งเหลำ่นีคื้อปัจจยัท่ีกระตุ้นพฤตกิรรม
ของผู้อ้ำงสทิธิและท�ำให้เกิดข้อจ�ำกดัในกำรด�ำเนินกำร
ให้ลลุว่งตำมวตัถปุระสงค์ของนโยบำยโดยปรำศจำก
ควำมเสีย่งท่ียอมรับไมไ่ด้ กำรประเมินสถำนกำรณ์
เชิงกลยทุธ์ในทะเลจีนใต้จงึไมไ่ด้ภำพท่ีชดัเจนอนัเน่ือง

มำจำกควำมขดัแย้งเหลำ่นี ้แม้บรรดำประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีอ้ำงสทิธิจะเกรงกลวัจีนแตก็่มีควำม
เช่ือมโยงกบัรัฐบำลจีนอยำ่งลกึซึง้ มนัเป็นกรณีพิพำทท่ี
เกิดขึน้ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ถงึจะไมใ่ชค่วำมขดัแย้ง
ทำงทหำรแตก็่เป็นกำรบีบบงัคบัอยำ่งหนกัหนว่ง แม้
จะมีบำงประเทศท่ีอ้ำงสทิธิโดยไมช่อบด้วยกฎหมำย 
แตป่ระเทศเหลำ่นัน้ก็เลอืกท่ีจะด�ำเนินกำรโดยใช้
กระบวนกำรทำงกฎหมำย สนธิสญัญำและกำรเจรจำ 

ข้อพิพำทท่ีมีควำมซบัซ้อนในระดบัสงูสดุและกำร
พฒันำอนัตอ่เน่ืองท่ีก้ำวหน้ำอยำ่งรวดเร็วคือปัจจยั
ขดัขวำงไมใ่ห้คูแ่ขง่ของจีนกระท�ำกำรตอบโต้อยำ่ง
เหมำะสม อยำ่งไรก็ตำม กำรก�ำหนดวำ่อะไรคือสิง่ท่ี
เหมำะสมและอะไรคือควำมเสี่ยงท่ีไมจ่�ำเป็นเป็นงำน
ท่ียำกล�ำบำกส�ำหรับผู้ มีสว่นได้เสีย

กำรจดักำรกบัควำมตงึเครียดในบริบทนีแ้ละกำร
หลกีเลีย่งควำมขดัแย้งท่ีไมจ่�ำเป็นหรือไมไ่ด้เจตนำจะ
ให้เกิดไมเ่พียงแตจ่ะต้องมีควำมเข้ำใจในควำมเป็นจริง
ของภมิูภำคอยำ่งลกึซึง้เทำ่นัน้ แตย่งัต้องมีควำมฉลำด
และควำมคลอ่งแคลว่วอ่งไวในปริมำณท่ีพอเหมำะ

การระบุความซับซ้อน 
กรณีพิพำทในทะเลจีนใต้ท่ีมกัจะถกูกลำ่วถงึนัน้ ควำม
จริงแล้วคือศนูย์รวมของควำมขดัแย้งหลำยประกำร 
โดยมีฝ่ำยตำ่ง ๆ เข้ำไปเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีตำ่ง ๆ ใน
ท้องทะเลเดียวกนั ตวัอยำ่งเชน่ ขณะท่ีจีน ไต้หวนั
และเวียดนำมล้วนอ้ำงสทิธิในหมูเ่กำะพำรำเซล แต่
มำเลเซีย ฟิลปิปินส์ และบรูไนเข้ำไปเก่ียวข้องกบักรณี
พิพำทแคใ่นสว่นของพืน้ท่ีรอบหมูเ่กำะสแปรตลซีึง่อยู่
ทำงตะวนัออกเฉียงใต้เทำ่นัน้ อินโดนีเซียไมมี่ข้อพิพำท
เก่ียวกบัดนิแดนในทะเลจีนใต้ แตอ้่ำงสทิธิในเขตทำง
ทะเลท่ีทบัซ้อนกบัจีนและไต้หวนัท่ีอ้ำงสทิธิในพืน้ท่ี
ภำยในเส้นประ นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ จีน
ได้อ้ำงสทิธิในเขตแดนทำงทะเลท่ีระบใุนแผนท่ีท่ีมีเส้น
ประ 10 เส้นเรียงรำยเป็นรูปตวัย ูนอกจำกนี ้ไต้หวนัยงั
อ้ำงสทิธิในพืน้ท่ีภำยในเส้นประ 11 เส้นท่ีเร่ิมจำกอำ่ว
ตงัเก๋ียไปจนถงึชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกของไต้หวนัตำม
แผนท่ีเดมิท่ีจดัท�ำในปี พ.ศ. 2490 ซึง่เป็นปีท่ีจีนเร่ิม
อ้ำงสทิธิแตไ่มส่ำมำรถอธิบำยควำมเป็นมำของสทิธิดงั
กลำ่วหรือมลูฐำนทำงกฎหมำยได้ 

อนัท่ีจริงแล้ว ข้อพิพำทในทะเลจีนใต้แบง่ออกเป็น
สำมประเภท ได้แก่ ข้อพิพำทเก่ียวกบัอำณำเขต ข้อ
พิพำทเก่ียวกบัเขตแดนทำงทะเล และข้อพิพำทเก่ียว
กบัเขตอ�ำนำจ (ดกูรอบข้อมลูเสริมท่ีหน้ำ 9) แม้ข้อ
พิพำทเหลำ่นีจ้ะแตกตำ่งกนัแตก็่มีควำมเก่ียวข้องกนั
และยงัถกูควบคมุภำยใต้กรอบทำงกฎหมำยท่ีแตกตำ่ง
กนั ข้อพิพำทเก่ียวกบัเส้นทำงเดนิเรือและเขตอ�ำนำจ



32 APD FORUM

เป็นควำมขดัแย้งท่ีอยูภ่ำยใต้อนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำย
ทำงทะเล แตปั่ญหำเก่ียวกบัอ�ำนำจอธิปไตยเหนือภมิูประเทศลกัษณะ
ตำ่ง ๆ อำทิ โขดหิน แนวหินโสโครก สนัดอนและเกำะเลก็เกำะน้อยจะอยู่
ภำยใต้กฎหมำยจำรีตประเพณีระหวำ่งประเทศ 

แม้วำ่เขตอ�ำนำจทำงทะเลทัง้หมดท่ีระบใุนอนสุญัญำสหประชำชำติ
วำ่ด้วยกฎหมำยทำงทะเลจะเร่ิมจำกเส้นฐำนท่ีขอบฝ่ังตำมท่ีก�ำหนด
ไว้ แตอ่นสุญัญำยงัระบเุพ่ิมเตมิประหนึง่วำ่ชำยฝ่ังดงักลำ่วนัน้มีผู้ ถือ
ครองกรรมสทิธ์ิอยูเ่รียบร้อยแล้ว หำกสองประเทศท่ีเป็นคูพิ่พำทท่ีไม่
สำมำรถจดักำรกบัปัญหำพืน้ฐำนเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจได้ด้วยกำรเจรจำ
แบบทวิภำคี ทัง้คูส่ำมำรถกลบัไปยงัศำลยตุธิรรมระหวำ่งประเทศเพ่ือให้
มีกำรพิจำรณำตดัสนิบนพืน้ฐำนของข้อตกลงตำมอนสุญัญำ กฎหมำย
จำรีตประเพณีระหวำ่งประเทศและประวตัศิำสตร์ 

กำรตดัสนิข้อพิพำทประเภทนีม้กัจะเป็นเร่ืองยำก โดยเฉพำะอยำ่ง
ย่ิงในพืน้ท่ีอยำ่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีประชำกรตัง้ถ่ินฐำนอยูน่บั
พนัปี ประเทศท่ีอ้ำงสทิธิในพืน้ท่ีตำ่ง ๆ ในทะเลจีนใต้ (จีนและไต้หวนั 
เวียดนำม ฟิลปิปินส์ มำเลเซียและบรูไน) มีควำมสนใจในแงอ่ำณำเขต
ในพืน้ท่ีพิพำทเป็นหลกั แตบ่ำงประเทศโดยเฉพำะจีนอ้ำงสทิธิเก่ียวกบั
เขตแดนทำงทะเลโดยใช้พืน้ฐำนทำงประวตัิศำสตร์มำกกวำ่พืน้ฐำน
กฎหมำยทำงทะเลในปัจจบุนั ด้วยเหตนีุ ้กำรอภิปรำยเก่ียวกบับนัทกึ
ทำงประวตัศิำสตร์ในภมิูภำคจงึเป็นเร่ืองทำงกำรเมืองท่ีลกึซึง้ 

ในทำงตรงกนัข้ำม ผู้ มีสว่นได้เสียนอกภมิูภำครวมทัง้สหรัฐฯ โดย
ทัว่ไปจะไมส่นใจวำ่ประเทศใดเป็นเจ้ำของพืน้ท่ีใด ประเทศเหลำ่นีโ้ดย
ทัว่ไปจะขอแคว่ำ่ ในกำรก�ำหนดอ�ำนำจอธิปไตยเหนือพืน้ท่ีนัน้จะใช้
วิธีกำรใดแก้ปัญหำก็ได้ แตต้่องเป็นวิธีกำรท่ีสนัตติำมฉนัทำมตแิละ
สอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล

อนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทำงทะเลดเูหมือนจะมี
ประโยชน์กวำ่ในกำรแก้ปัญหำข้อพิพำทประเภทท่ีสองซึง่เก่ียวข้องกบั
เขตแดนทำงทะเล ตวัอยำ่งเชน่ในกรณีทะเลจีนใต้ กำรอ้ำงสทิธิในพืน้ท่ี
ภำยในเส้นประรูปตวัยขูองจีน เป็นเร่ืองผิดปกตอิยำ่งย่ิงจนท�ำให้กำร
อ้ำงสทิธิทำงกฎหมำยใด ๆ ภำยใต้อนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วย
กฎหมำยทำงทะเลหรือทำงจำรีตประเพณีแทบจะไมมี่ควำมหมำยหรือ
กลำยเป็นเร่ืองหลอกลวง อยำ่งไรก็ตำม ผู้ อ้ำงสทิธิอ่ืน ๆ อีกห้ำประเทศ
ท่ีเรียกร้องสทิธิตำมหลกักำรมำกกวำ่นัน้ก็ยงัมีควำมคลมุเครือบำงอยำ่ง
ในเร่ืองกำรน�ำอนสุญัญำไปใช้ 

แม้วำ่วิธีกำรก�ำหนดขอบเขตและขนำดของเขตทำงทะเลตำมหลกั
กำรท่ีเขียนขึน้จะมีควำมชดัเจน แตม่นัใช้ได้ผลกบัแนวชำยฝ่ังท่ีสมบรูณ์
แบบ ไมใ่ชก่บัแนวชำยฝ่ังท่ีไมส่ม�่ำเสมอ ท�ำให้เกิดข้อสงสยัตำ่ง ๆ ใน
กรณีท่ีมีควำมซบัซ้อน ตวัอยำ่งเชน่ ในสภำพชำยฝ่ังท่ีรำบเรียบปกต ิเส้น
มธัยะระหวำ่งสองชำยฝ่ังท่ีอยูค่นละฟำกจะวดัได้อยำ่งงำ่ยดำย แตถ้่ำ
เป็นชำยฝ่ังท่ีรำยรอบไปด้วยเกำะหรือแนวหินโสโครก กำรวดัเส้นมธัยะ
ควรเร่ิมจำกจดุใดจงึจะเหมำะสม จำกแผน่ดนิใหญ่ โขดหินท่ีอยูห่ำ่งจำก
ฝ่ังท่ีสดุหรือจดุใดจดุหนึง่ระหวำ่งสองจดุนี ้

นอกจำกนี ้แม้อนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทำงทะเล
จะระบวุำ่ “โขดหิน” และ “หมูเ่กำะ” เป็นสิง่ท่ีแตกตำ่งกนั แตก็่ไมไ่ด้ระบุ
แนวทำงท่ีชดัเจนและสำมำรถวดัได้เก่ียวกบัวิธีกำรแยกแยะควำมแตกตำ่ง
ระหวำ่งพืน้ท่ีสองลกัษณะนี ้ควำมไมช่ดัเจนเหลำ่นีแ้ละลกัษณะเฉพำะ
อ่ืน ๆ ท�ำให้ไมมี่ค�ำตอบโดยตรงท่ีเป็นรำยละเอียดเฉพำะจำกอนสุญัญำ

ในหลำยกรณี ประเทศตำ่ง ๆ คอ่ย ๆ แก้ปัญหำโดยใช้แนวปฏิบตัขิองรัฐ
และหลกักฎหมำย แม้จะไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีไมดี่แตม่นัก็ใช้เวลำนำน ในขณะ
เดียวกนัก็ท�ำให้รัฐบำลของประเทศเหลำ่นัน้มีแนวทำงเพียงเลก็น้อยใน
กำรพิจำรณำวำ่กำรอ้ำงสทิธิของตนนัน้ “มีเหตผุล” หรือมีแนวโน้มท่ีจะได้
รับกำรสนบัสนนุตำมกฎหมำยหรือไม ่

นอกจำกนีย้งัมีข้อพิพำทเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจซึง่มีลกัษณะแตกตำ่ง
จำกข้อพิพำทอีกสองประเภท ข้อพิพำทเก่ียวกบัอำณำเขตและข้อพิพำท
เก่ียวกบัเขตแดนทำงทะเลเป็นควำมขดัแย้งท่ีอยูภ่ำยใต้กฎหมำย ซึง่
แม้จะมีควำมซบัซ้อนแตก็่มีกลไกในกำรแก้ไขข้อพิพำทเหลำ่นีห้ำกคู่
กรณีตกลงใจท่ีจะเจรจำกนั แตข้่อพิพำทเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจโดยเฉพำะ
ในแงท่ี่เก่ียวกบัสทิธิในกำรจ�ำกดักิจกรรมของกองทพัทหำรตำ่งชำตใิน
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะนัน้เป็นข้อพิพำทเก่ียวกบัตวักฎหมำยเอง บรรดำ
ประเทศท่ีอ้ำงสทิธิแบบไมป่กตเิพ่ือจ�ำกดัเสรีภำพในกำรเดนิเรือกระท�ำ 
กำรดงักลำ่วตำมหลกักำรท่ีวำ่ กิจกรรมทำงทหำรภำยในระยะทำง 200 
ไมล์ทะเลจำกชำยฝ่ังของประเทศใด ๆ ถือเป็นกำรขม่ขูแ่ละไมใ่ชก่ำรกระ
ท�ำอนัสนัตโิดยธรรมชำติ

ข้อพิพำทเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจไมส่ำมำรถแก้ไขได้โดยใช้แนวปฏิบตัิ
ท่ีเคยกระท�ำมำหรือด้วยอนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทำง
ทะเล เน่ืองจำกคูก่รณีเองก็ตัง้ข้อสงสยัในเร่ืองควำมเป็นธรรมพืน้ฐำนของ
สิง่เหลำ่นีอ้ยูแ่ล้ว ในกรณีนี ้ข้อพิพำทเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจในทะเลจีนใต้จงึ
เป็นเร่ืองทำงกำรเมืองและจริยธรรมมำกพอ ๆ กบัเร่ืองทำงกฎหมำย 

ในกำรตอ่สู้เพ่ือเข้ำควบคมุทะเลจีนใต้ จีนได้อ้ำงข้อพิสจูน์เพ่ือยืนยนั
เขตอ�ำนำจจ�ำเพำะของตนอยำ่งแข็งขนัท่ีสดุ รัฐบำลจีนกลำ่วหำมำนำน
แล้ววำ่กองทพัตำ่งชำต ิ(รวมทัง้กองทพัของบรรดำประเทศเพ่ือนบ้ำนของ
จีน)ด�ำเนินกิจกรรมท่ีคกุคำมสนัตภิำพในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะของตน 
ไมว่ำ่จะเป็นกำรหำขำ่วกรองในระยะประชิด กำรเฝ้ำตรวจและกำรเก็บ
รวบรวมข้อมลูตลอดจนกำรฝึกทำงทหำร 

กำรเผชิญหน้ำครัง้ส�ำคญัตำ่ง ๆ ระหวำ่งจีนและสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
ท่ีมีกำรใช้ทรัพยำกรทำงทหำรเป็นผลมำจำกควำมขดัแย้งในเร่ืองเขต
อ�ำนำจ โดยเร่ิมจำกกำรเฉ่ียวชนกนัทำงอำกำศในเดือนเมษำยน พ.ศ. 
2544 ระหวำ่งเคร่ืองบนิขบัไล ่เจ-8 ไอไอเอม็ ของกองทพัเรือกองทพัปลด
ปลอ่ยประชำชน และเคร่ืองบนิ อีพี-3 อี ท่ีตดิตัง้ระบบระบบอิเลก็ทรอนิกส์
ส�ำหรับกำรลำดตระเวนทำงอำกำศรุ่นท่ีสองของกองทพัเรือสหรัฐฯ (เคร่ือง
บนิ พี-3 โอไรออนท่ีมีระบบลำดตระเวนทำงสญัญำณ) และเกิดขึน้อยำ่ง
ตอ่เน่ืองจนถงึทกุวนันี ้ข้อพิพำทเฉพำะในประเดน็นีร้ะหวำ่งสหรัฐฯ กบั
ผู้ อ้ำงสทิธิอ่ืน ๆ ในทะเลจีนใต้สง่ผลกระทบอยำ่งล�ำ้ลกึทัง้ในด้ำนควำม
คลอ่งแคลว่ในกำรเคลือ่นท่ี
ของกองก�ำลงัสหรัฐฯ และกำร
จดัระเบียบทำงทะเลระหวำ่ง
ประเทศโดยทัว่ไป 

หำกเหลำ่กองทพัต้องได้
รับกำรยินยอมจำกรัฐชำยฝ่ัง
ก่อนท่ีจะด�ำเนินกิจกรรมในเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพำะทัว่โลก พืน้ท่ี
ร้อยละ 38 ของมหำสมทุรใน
โลกนีอ้ำจต้องถกูปิดกัน้ ซึง่
รวมถงึพืน้ท่ีส�ำคญัในระดบั

หน้าตรงข้าม: 
กล้องถ่ายภาพในอากาศยานตรวจการณ์
ของกองทพัเรือสหรัฐฯ จบัภาพเรือขุดลอก
ของจนีขณะท�างานอยู่ใกล้กบัแนวปะการัง 
มสิซีฟในหมู่เกาะสแปรตล ีเมือ่เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558   รอยเตอร์ 

ธงของจนีโบกสะบัดอยู่เหนือส่ิงปลูกสร้าง
ทีส่ร้างขึน้ทีแ่นวปะการังมสิซีฟในหมู่เกาะ
สแปรตล ีเมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2538 ใน
อดตีบรูไน มาเลเซีย ไต้หวนั ฟิลปิปินส์และ
เวยีดนามได้ปักหลกัอ้างสิทธิในเกาะเลก็เกาะ
น้อยและแนวปะการังต่าง ๆ ในหมู่เกาะแห่งนี ้
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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สำกล ได้แก่ ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน ทะเลแดง อำ่วเปอร์เซีย อำ่วเอเดนและ
มหำสมทุรอำร์กตกิ ในทำงท่ีกลบักนั หำกสหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ ยืนยนั
ท่ีจะตอ่ต้ำนกำรปิดกัน้มหำสมทุรดงักลำ่ว ประเทศเหลำ่นีจ้ะมีควำมเสีย่ง
มำกขึน้ในกำรเผชิญหน้ำโดยตรงกบัจีน 

การประเมนิความเส่ียง:
ความซับซ้อน การเปล่ียนแปลงและประเทศจนี 
เป็นเร่ืองยำกท่ีจะก�ำหนดวำ่ แงม่มุใดของข้อพิพำทอนัซบัซ้อนเหลำ่นีท่ี้
เป็นอนัตรำยท่ีสดุ ขณะท่ีข้อพิพำทเก่ียวกบัอำณำเขตและเขตแดนทำง
ทะเลท่ีเก่ียวข้องจะเน้นหนกัในเร่ืองควำมชำตนิิยม กำรเมือง และกำรจดั
ก�ำลงัทำงทหำรในบำงครัง้ แตส่ิง่ท่ีท�ำให้สหรัฐอเมริกำเร่ิมมีควำมขดัแย้ง
กบัจีนคือข้อพิพำทเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจ ซึง่ข้อพิพำททัง้สองประเภทตำ่ง
ให้ผลลพัธ์ท่ีบัน่ทอนทอนเสถียรภำพเชน่เดียวกนั 

นอกจำกนี ้นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เป็นอยำ่งน้อย รัฐบำลจีนได้เปิด
ตวัโครงกำรท่ีครอบคลมุเพ่ือยกระดบัสถำนภำพท่ีเป็นอยูใ่นทกุ ๆ ด้ำน 
โครงกำรนีร้วมถงึโครงกำรถมดนิอยำ่งรวดเร็วท่ีสดุเพ่ือสร้ำงแผน่ดนิขนำด
ใหญ่บนพืน้ท่ีเจ็ดแหง่ท่ีจมอยูใ่ต้น�ำ้ในบริเวณหมูเ่กำะสแปรตลตีัง้แตก่ลำง
ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ ตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2557 จีนได้ถมทรำย
เพ่ือสร้ำงแผน่ดนิกวำ่ 4.5 ล้ำนตำรำงเมตรบนพืน้ท่ีเจ็ดแหง่ท่ีจมอยูใ่ต้น�ำ้

หรือพืน้ท่ีท่ีจมอยูใ่ต้น�ำ้บำงสว่นในหมูเ่กำะสแปรตล ีซึง่ประกอบด้วย แนว
ปะกำรังเฟียรี ครอส แนวปะกำรังซบีู แนวปะกำรังมิสชีฟ แนวประกำรังคู
อำร์เตอรอน แนวปะกำรังฮิวส์ แนวปะกำรังกำเวนและแนวปะกำรังจอห์น
สนั เซำท์ ตำมรำยงำนและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมท่ีเผยแพร่โดยนิตยสำร 
ไอเอชเอส เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์ โดยธรรมชำตแิล้ว แนวปะกำรังทัง้หมด
นีจ้ะจมอยูใ่ต้ผิวน�ำ้ในชว่งน�ำ้ขึน้ ปัจจบุนั มีกำรสร้ำงทำงว่ิงเคร่ืองบนิท่ีได้
มำตรฐำนนำโตบนแนวปะกำรังแล้วสำมแหง่หรืออำจจะสร้ำงในอนำคต 
ทำงว่ิงเคร่ืองบนิท่ีมีขนำดตำมมำตรฐำนดงักลำ่วสำมำรถรองรับเคร่ือง
บนิขบัไลท่ี่ทนัสมยัได้ทกุรุ่นรวมทัง้อำกำศยำนอ่ืน ๆ ของกองทพัอำกำศ
กองทพัปลดปลอ่ยประชำชน อีกไมน่ำนเกำะท่ีสร้ำงขึน้ใหมเ่หลำ่นีจ้ะมี
ทรัพยำกรตำ่ง ๆ ในกำรตรวจกำรณ์ เชน่ หอคอยตอ่สู้อำกำศยำน (ตรวจ
พบท่ีแนวปะกำรังกำเวนและแนวปะกำรังฮิวส์) ลำนจอดเฮลคิอปเตอร์ 
เรดำร์และอปุกรณ์สือ่สำรอ่ืน ๆ ทรัพยำกรและสิง่ปลกูสร้ำงทัง้หมดเหลำ่นี ้
จะท�ำให้กองทพัเรือจีนมี “พืน้ท่ีปฏิบตักิำรดำ่นนอก” ท่ีบริเวณแนวชำยฝ่ัง
ทำงตอนใต้ของประเทศซึง่จีนต้องกำรเป็นอยำ่งมำก พืน้ท่ีดงักลำ่วทัง้หมด
จะชว่ยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้กบัรัฐบำลจีนในกำรบงัคบัใช้เขตอ�ำนำจ
จ�ำเพำะในทะเลจีนใต้ท่ีจีนคดิวำ่ควรจะเป็นของตนโดยท่ีประเทศอ่ืน
ทัง้หมดต้องประสบควำมเดือดร้อน

โครงกำรสร้ำงแผน่ดินของจีนในปัจจบุนัอำจเป็นกำรตอบโต้
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โครงกำรก่อสร้ำงท่ีด�ำเนินกำรไปแล้วโดยผู้ อ้ำงสทิธิอ่ืน ๆ ซึง่จีนรอคอย
ท่ีจะท�ำเชน่นีม้ำนำนแล้ว ในระหวำ่งท่ีจีนเข้ำครอบครองหมูเ่กำะพำรำ
เซลท่ีมีกรณีพิพำทตัง้แตปี่ พ.ศ. 2517 และหมูเ่กำะสกำร์โบโรห์ โชลในปี 
พ.ศ. 2555 บรรดำประเทศเพ่ือนบ้ำนของจีนท่ีมีขนำดเลก็กวำ่ได้ครอบ
ครองพืน้ท่ีมำกกวำ่และมีก�ำลงัทหำรมำกกวำ่จีนในหมูเ่กำะสแปรตลีท่ี
คอ่นข้ำงอยูห่ำ่งไกล 

การสร้างแผ่นดนิ 
ก่อนปี พ.ศ. 2557 มีเพียงบรูไนและจีนเทำ่นัน้ท่ีไมมี่สิง่ปลกูสร้ำงทำง
ทหำรในหมูเ่กำะสแปรตลี เวียดนำมครอบครองพืน้ท่ีมำกท่ีสดุในหมู่
เกำะโดยมีท่ีมัน่ทัง้สิน้ 29 แหง่รวมทัง้ตวัเกำะสแปรตลีเอง เกำะสแปร
ตลีเป็นพืน้ท่ีท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุของเวียดนำมท่ีมีทำงวิ่งเคร่ืองบนิระยะสัน้ 
ลำนจอดเฮลคิอปเตอร์และสิง่ปลกูสร้ำงด้ำนนอกไมก่ี่แหง่ ไต้หวนัครอบ
ครองเกำะธรรมชำตท่ีิใหญ่ท่ีสดุเกำะเดียวคือเกำะไทปิง หรืออีกช่ือหนึง่
คือเกำะอีตอูำบำ 

เกำะไทปิงเป็นพืน้ท่ีเดียวในหมูเ่กำะสแปรตลท่ีีอดุมไปด้วยน�ำ้จืด เป็น
ท่ีทรำบกนัดีวำ่ เกำะนีมี้คณุคำ่ทำงยทุธศำสตร์เน่ืองจำกเคยเป็นฐำนเรือ
ด�ำน�ำ้ของญ่ีปุ่ นตลอดชว่งสงครำมโลกครัง้ท่ีสอง ฟิลปิปินส์ครอบครอง
เกำะทิตซูึง่เป็นเกำะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในหมูเ่กำะสแปรตล ีและสร้ำง
ฐำนทพัเรือขนำดเลก็ขึน้ท่ีนัน่รวมทัง้ทำงว่ิงเคร่ืองบนิระยะสัน้ท่ีไมไ่ด้รำด
ยำง เกำะทิตอูยูใ่นระยะมองเหน็ได้จำกแนวปะกำรังซบีูของจีน และมี
รำยงำนวำ่เกำะนีต้้องกำรกำรซอ่มแซมอยำ่งหนกั พืน้ท่ีอ่ืน ๆ อีกเก้ำแหง่
ทำงตะวนัออกของหมูเ่กำะสแปรตลท่ีีรัฐบำลฟิลปิปินส์ครอบครองก็ไมไ่ด้
มีจดุแขง็มำกเทำ่ไรนกั ตวัอยำ่งเชน่ แนวปะกำรังเซกนัด์ โทมสั โชล โดย
ธรรมชำตแิล้วจะจมอยูใ่ต้น�ำ้ แตใ่นปี พ.ศ. 2542 รัฐบำลฟิลปิปินส์ได้น�ำ
เรือล�ำหนึง่ไปจอดเกยตืน้ไว้ท่ีนัน่เพ่ือประกำศอ�ำนำจอธิปไตย 

ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมำ เรือสนิมเกำะท่ีจอดทิง้ไว้ในพืน้ท่ีนัน้ได้กลำยเป็น
ฐำนท่ีมัน่ของกองก�ำลงัขนำดเลก็ของฟิลปิปินส์ซึง่ประกอบด้วยทหำร
นำวิกโยธินจ�ำนวน 10 นำย ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบำลจีนเร่ิมขดัขวำงไม่
ให้รัฐบำลฟิลปิปินส์เข้ำไปสง่เสบียงแก่ก�ำลงัพลท่ีประจ�ำอยูบ่นเรือล�ำนัน้ 
ท�ำให้ฐำนท่ีมัน่ดงักลำ่วตกอยูใ่นอนัตรำย 

มำเลเซียครอบครองพืน้ท่ีไมก่ี่แหง่บริเวณตอนใต้ของหมูเ่กำะ รวมถงึ
แนวปะกำรังสวอลโลว์ซึง่เป็นท่ีตัง้ของทำงว่ิงเคร่ืองบนิระยะสัน้ ฐำนทพั
เรือ สถำนีวิจยัทำงทะเลและรีสอร์ตทอ่งเท่ียว หลงัจำกท่ีครอบครองแนว
ปะกำรังสวอลโลว์ในปี พ.ศ. 2526 มำเลเซียได้เร่ิมถมดนิในลกัษณะเดียว
กบัจีนเพ่ือขยำยเกำะท่ีแตเ่ดมิมีพืน้ท่ีเพียงไมก่ี่เฮกตำร์ให้กลำยเป็นพืน้ท่ี 
0.2 ตำรำงกิโลเมตร โครงกำรถมดนิบนแนวปะกำรังสวอลโลว์ได้สร้ำง
พืน้ท่ีมำกกวำ่โครงกำรของจีนบนแนวปะกำรังกำเวน แนวปะกำรังฮิวส์ 
แนวปะกำรังคอูำร์เตอรอนหรือแนวปะกำรังจอห์นสนั เซำท์ แม้วำ่บนแนว
ปะกำรังนีจ้ะมีฐำนท่ีมัน่ของบคุลำกรทำงทหำรหลำยสบิแหง่ตลอดจนปืน
ตอ่สู้เรือและอำกำศยำนท่ีมีไว้เพ่ือปกป้องดนิแดนของรัฐบำลมำเลเซีย แต่
โครงกำรของมำเลเซียเป็นกำรสร้ำงพืน้ท่ีเพ่ือใช้งำนแบบอเนกประสงค์ 
ขณะท่ีโครงกำรของจีนสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์ทำงทหำร 

กำรเปรียบเทียบโดยตรงระหวำ่งกำรเตบิโตของจีนในทะเลจีนใต้ใน
ปัจจบุนักบักิจกรรมกำรพฒันำทำงทหำรของประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภำคท่ี
เกิดขึน้ก่อนหน้ำนัน้เป็นเร่ืองยำก ก่อนปี พ.ศ. 2557 รัฐบำลจีนครอบครอง
พืน้ท่ีเพียงเจ็ดแหง่ในหมูเ่กำะสแปรตล ีขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้ำนของจีน

ตำ่งมีกองทหำรและทำงว่ิงเคร่ืองบนิในพืน้ท่ี จีนได้ชดเชยควำมขำดแคลน
นัน้นบัตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2557 และเพ่ิมเตมิย่ิงขึน้ไปอีกในกำร
สร้ำงอิทธิพลท่ีชดัเจนโดยไมมี่ข้อสงสยั ขนำดของพืน้ท่ีท่ีจีนสร้ำงขึน้ท�ำให้
เกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อยำ่งมำกในประเดน็นี ้

พล.ร.อ.แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์ ผู้บญัชำกำรกองบญัชำกำรสหรัฐฯ 
ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก ได้ประณำมจีนในเร่ือง “กำรถมทรำยสร้ำง
ก�ำแพงเมืองจีน” และแม้แตส่มำคมประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (อำเซียน) ซึง่ปกตจิะนิยมใช้ถ้อยค�ำท่ีสขุมุออ่นโยนมำกกวำ่
ยงัยืนยนัวำ่ กำรถมทรำยสร้ำงพืน้ท่ีดงักลำ่วได้ “กดักร่อนควำมไว้
วำงใจและควำมเช่ือมัน่และอำจท�ำลำยควำมสงบสขุ ควำมมัน่คงและ
เสถียรภำพในทะเลจีนใต้” ตำมท่ีเวบ็ไซต์แชนแนล นิวส์เอเชีย รำยงำน
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 

จีนตอบวำ่กิจกรรมของตนในหมูเ่กำะสแปรตลีเป็นเร่ืองท่ี “ถกู
ต้อง สมเหตสุมผล ชอบด้วยกฎหมำย และไมส่มควรถกูประณำม” 
กำรโต้ตอบอยำ่งเป็นทำงกำรนีแ้สดงให้เหน็วำ่รัฐบำลจีนไมไ่ด้รู้สกึ
สะดุ้งสะเทือนแม้แตน้่อยกบัค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์ในประเดน็ดงักลำ่ว ซึง่
ควำมคดิท่ีวำ่นีไ้มเ่พียงจะไมเ่ป็นควำมจริงอยำ่งเหน็ได้ชดัในแงข่อง
กรณีพิพำทในปัจจบุนั แตถ่งึแม้อ�ำนำจอธิปไตยของจีนเหนือนำ่นน�ำ้
ท่ีมีปัญหำกนัอยูจ่ะเป็นท่ียอมรับ แตก่ำรสร้ำงสิง่ปลกูสร้ำงทำงทหำร
ขนำดใหญ่ดงักลำ่วใกล้กบัชำยฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ของบรูไน มำเลเซียและ
ฟิลปิปินส์มำกขนำดนัน้ก็เป็นเร่ืองท่ี “สมควรถกูประณำม” 

จำกสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยู ่อ�ำนำจอธิปไตยของจีนยงัไมไ่ด้เป็นท่ี
ยอมรับอยำ่งชดัเจน และนอกจำกนีคู้ก่รณีพิพำทมีข้อตกลงร่วมกนัเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรท่ีจะ “ขม่ใจตนเองเพ่ือจะไมส่ร้ำงกิจกรรมท่ีอำจท�ำให้
ควำมขดัแย้งมีควำมซบัซ้อนมำกขึน้หรือทวีควำมรุนแรงขึน้” ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของปฏิญญำวำ่ด้วยแนวปฏิบตัขิองภำคีในทะเลจีนใต้ท่ีลงนำมใน
ปีพ.ศ. 2545 เหน็ได้ชดัวำ่มีควำมกงัวลอนัชอบธรรมในเร่ืองควำมถกูต้อง
ตำมกฎหมำยและเจตนำรมณ์เชิงกลยทุธ์เก่ียวกบักิจกรรมของจีน 

ความขัดแย้งหลัก 
ภำยใต้ควำมซบัซ้อนเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจอยำ่งท่ีเป็นอยู ่ข้อพิพำท
ทะเลจีนใต้จะเก่ียวข้องกบัควำมขดัแย้งหลกัสี่ประกำร ได้แก่ ควำมขดั
แย้งทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง ทหำรและกฎหมำย ขอบเขตนโยบำยท่ีเป็น
ผลมำจำกควำมขดัแย้งเหลำ่นีท้�ำให้มีทำงเลือกน้อยมำกในกำรตอบโต้
กำรบีบบงัคบัของจีนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ กำรเรียนรู้ท่ีท�ำงำนอยำ่งมี
ประสทิธิภำพภำยใต้นโยบำยท่ีมีข้อจ�ำกดัอยำ่งมำกเป็นควำมท้ำทำยท่ี
ส�ำคญัท่ีสดุเม่ือต้องเผชิญกบัประเทศตำ่ง ๆ ท่ีพยำยำมสร้ำงอิทธิพลใน
ทะเลจีนใต้ 

เศรษฐกจิ
กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจเป็นปัจจยัท่ีกระตุ้นทัง้ควำมร่วมมือและควำม
ขดัแย้งระหวำ่งประเทศตำ่ง ๆ ท่ีอ้ำงสทิธิ ในทำงกลบักนั กำรพึง่พำซึง่กนั
และกนัทำงเศรษฐกิจมำกขึน้แสดงให้เหน็วำ่บรรดำประเทศท่ีอ้ำงสทิธิมี
แนวโน้มมำกขึน้ท่ีจะไมอ่ยำกเผชิญหน้ำกบักองทพัของคูพิ่พำทกรณีแยง่
ชิงโขดหินหรือแนวหินโสโครกท่ีไมมี่ควำมส�ำคญั อนัท่ีจริงแล้ว จีนเป็น
คูค้่ำรำยใหญ่ท่ีสดุของแตล่ะประเทศท่ีอ้ำงสทิธิ โดยมีสว่นแบง่ทำงกำร
ค้ำมำกกวำ่ท่ีประเทศสมำชิกสมำคมประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออก
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ข้อพพิาทสามประเภท ข้อพพิาททะเลจนีใต้แบ่งออกได้
อย่างน้อยสามประเภท

ข้อพพิาทเก่ียวกับอาณาเขต  
ข้อพิพำทประเภทนีเ้ก่ียวข้องกบักำรถือกรรมสทิธ์ิ
ในพืน้ท่ี 

ข้อพพิาทเก่ียวกับเขตแดนทางทะเล 
ข้อพิพำทเหลำ่นีเ้ก่ียวข้องกบัควำมขดัแย้งทัว่ไปใน
เร่ืองกำรก�ำหนดเขตจ�ำกดัอยำ่งเหมำะสมในนำ่นน�ำ้ 
ข้อพิพำทเก่ียวกบัเขตแดนทำงทะเลแสดงให้เหน็
วำ่ ไมมี่ข้อตกลงท่ีเฉพำะเจำะจงในกำรก�ำหนด
ลกัษณะเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะภำยใต้อนสุญัญำ
สหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทะเล ซึง่ให้สทิธิ
เฉพำะทะเลอำณำเขตและไมมี่กำรก�ำหนดเขต
ทำงทะเลใด ๆ เน่ืองจำกเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะท่ีได้
รับอนญุำตตำมอนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วย
กฎหมำยทะเลนัน้มีขนำดกว้ำงใหญ่ ดงันัน้จงึมีข้อ
แตกตำ่งระหวำ่งกำรมีกรรมสทิธ์ิในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพำะ125,000 ตำรำงไมล์ทะเล กำรมีกรรมสทิธ์ิ
ในทะเลอำณำเขต 450 ตำรำงไมล์ทะเล และกำร
ไมมี่กรรมสทิธ์ิในพืน้ท่ีใด ๆ เลย 

แม้ในชว่งท่ียงัไมมี่ข้อพิพำทเร่ืองกรรมสทิธ์ิและ
สทิธิในเขตทำงทะเล แตเ่น่ืองจำกพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะ
ภมิูเทศตำ่ง ๆ นัน้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนัมำก ข้อ
พิพำทเก่ียวกบัเขตแดนทำงทะเลจงึเก่ียวข้องกบั
กำรก�ำหนด “สทิธิ” ในกำรแบง่เขตระหวำ่งประเทศ
ใดประเทศหนึง่กบัประเทศเพ่ือนบ้ำนด้วย ในบำง
พืน้ท่ี ข้อพิพำทเก่ียวกบัเขตแดนทำงทะเลยงัเป็น
ผลมำจำกกำรอ้ำงสทิธิท่ีไมป่กติในพืน้ท่ีภำยในเส้น

ประของจีนและไต้หวนัซึง่เป็นพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของ
ทะเลจีนใต้ และควำมขดัแย้งกบัประเทศตดิชำยฝ่ัง
ทัง้หมดท่ีอ้ำงสทิธิเหนือเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะแบบ
ปกตกิวำ่ 

ข้อพพิาทเก่ียวกับเขตอ�านาจ
ข้อพิพำททะเลจีนใต้ประเภทนีส้ว่นใหญ่จะเป็น
ควำมควำมขดัแย้งในเร่ืองสทิธิในกำรควบคมุท่ีได้
รับอนญุำตให้กระท�ำภำยในเขตตำ่ง ๆ แตก็่ไมไ่ด้
จ�ำกดัเฉพำะเร่ืองนีเ้พียงอยำ่งเดียว ประเทศคูแ่ขง่
หลำยรำยในทะเลจีนใต้อ้ำงวำ่ตนได้รับอนญุำต
ให้ควบคมุกิจกรรมของกองทพัตำ่งชำตใินเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพำะของตนไมว่ำ่เขตนีจ้ะไปสิน้สดุท่ีใด
ก็ตำม สทิธิในกำรควบคมุดงักลำ่วไมเ่ป็นท่ียอมรับ
ตำมอนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทะเล 
และไมใ่ชก่ำรอ้ำงสทิธิโดยประเทศสว่นใหญ่ 

อยำ่งไรก็ตำม ผู้ อ้ำงสทิธิทัง้หมดในทะเลจีนใต้
ยกเว้นฟิลปิปินส์และบรูไนเช่ือวำ่ ตนมีสทิธิท่ีจะ
จ�ำกดักำรปฏิบตักิำรของเรือจำกกองทพัตำ่งชำติ
ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะของตน ตวัอยำ่งเชน่ กำร
ทะเลำะวิวำทระหวำ่งมำเลเซียและจีนเม่ือเร็ว ๆ นีท่ี้
เน้นให้เหน็ถงึแนวปฏิบตัดิงักลำ่วในอนภุมิูภำคนี ้

เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุำยน พ.ศ. 2558 เรือลำด
ตระเวนไหจิ่งของหนว่ยยำมฝ่ังจีนถกูพบขณะลอย
อยำ่งอ้อยอ่ิงในนำ่นน�ำ้ใกล้กบัแนวปะกำรังเซำท์ ลู
โคเนีย โชลส์ ท่ีมีกรณีพิพำท และรำยงำนเม่ือวนัท่ี 
19 มิถนุำยน ระบวุำ่อำจมีเรืออีกล�ำหนึง่ทอดสมอ

อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง ทำงกำรมำเลเซียเรียกเรือทัง้
สองล�ำนีว้ำ่ “ผู้บกุรุก” แม้วำ่เรือเหลำ่นีจ้ะทอดสมอ
หำ่งจำกชำยมำเลเซียเป็นระยะทำงกวำ่ 80 ไมล์
ทะเล ซึง่เป็นระยะท่ีไกลพอจำกทะเลอำณำเขตของ
มำเลเซีย ซึง่เป็นเขตเดียวท่ีรัฐบำลมำเลเซียมีสทิธิใน
กำรจ�ำกดักำรเคลื่อนท่ีของกองทพัตำ่งชำต ิ

แนน่อนวำ่ หำกเรือของหนว่ยยำมฝ่ังจีนอยูห่ำ่ง
จำกเกำะขนำดเลก็หรือโขดหินใกล้กบัแนวประกำรัง
ดงักลำ่วภำยในระยะ12 ไมล์ทะเล รัฐบำลมำเลเซีย
จะยงัคงมีอ�ำนำจในเขตอ�ำนำจดงักลำ่ว พืน้ท่ีบำง
สว่นของแนวปะกำรังลโูคเนีย เบรกเกอร์ส อำจโผล่
พ้นน�ำ้ในชว่งน�ำ้ขึน้ รำยงำนขำ่วไมไ่ด้ระบตุ�ำแหนง่
ของเรือท่ีแนน่อนวำ่มีระยะหำ่งเทำ่ไรจำกพืน้ท่ีท่ีมี
ขนำดเลก็กวำ่เหลำ่นัน้ ดงันัน้ จงึเป็นเร่ืองท่ีตดัสนิ
ได้ยำกวำ่รัฐบำลมำเลเซียอ้ำงเขตอ�ำนำจตำมหลกั
เกณฑ์นัน้หรือไม ่รำยงำนดเูหมือนจะบง่ชีว้ำ่รัฐบำล
มำเลเซียใช้ระยะหำ่งของเรือกบัชำยฝ่ังของเกำะ
บอร์เนียวทำงตอนเหนือเป็นหลกัเกณฑ์ในกำรอ้ำง
เขตอ�ำนำจของตน 

กำรตีควำมอนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วย
กฎหมำยทะเลดงักลำ่วข้ำงต้น ซึง่ท�ำให้ประเทศ
ชำยฝ่ังมีสทิธิหลำกหลำยในกำรจ�ำกดัเสรีภำพ
ในกำรเดนิเรือของกองทพัเรือตำ่ง ๆ ท่ีผำ่นเข้ำ
มำในนำ่นน�ำ้นัน้ ไมไ่ด้รับกำรสนบัสนนุโดยหลกั
กำรของอนสุญัญำ และยงัขดัแย้งกบักำรตีควำม
กฎหมำยตำ่งประเทศแบบดัง้เดมิและนโยบำยของ
สหรัฐอเมริกำ

ทหารฟิลปิปินส์โบกมอืจากเรือ
เซียร์รา มาเดรอนัทรุดโทรม
ของกองทพัเรือฟิลปิปินส์ขณะ
ทอดสมออยู่ใกล้กบัแนวปะการัง  
เซกนัด์ โทมสั โชล ในหมู่เกาะสแปร
ตล ีเมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
รอยเตอร์
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เฉียงใต้ (อำเซียน) เป็นคูค้่ำกนัเองมำก นอกจำกนีย้งัมีนีค้วำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งสหรัฐฯ และจีนซึง่กำรค้ำแบบสองทำงในปี พ.ศ. 2557 มีมลูคำ่
สนิค้ำและบริกำรถงึ 6 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 21.44 
ล้ำนล้ำนบำท) ดงันัน้จงึไมมี่ฝ่ำยใดในกรณีพิพำทนีท่ี้ต้องกำรเพ่ิมระดบั
ควำมเสีย่งในกำรเผชิญหน้ำหรือกำรปะทะโดยตรง แม้จะมีข้อได้เปรียบ
ทำงทหำรท่ีแขง็แกร่งวำ่มำก แตรั่ฐบำลจีนเองยงัไมพ่ยำยำมท่ีจะแก้ไขข้อ
พิพำทกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยใช้กำรปฏิบตักิำรทำงทหำร รัฐบำล
จีนไมมี่ดนิแดนใหมใ่นหมูเ่กำะพำรำเซลหรือหมูเ่กำะสแปรตลนีบัตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2538 แตใ่นตอนนัน้ดนิแดนท่ีจีนถือกรรมสทิธิก็เป็นดนิแดนท่ียงั
ไมมี่ใครครอบครอง ยกเว้นเพียงอยำ่งเดียวคือหมูเ่กำะสกำร์โบโรห์ โชล 
ท่ีตกอยูใ่นกำรควบคมุของจีนโดยสิน้เชิงในปี พ.ศ. 2555 แตจี่นไมไ่ด้จดั
สง่ทรัพยำกรทำงทหำรเข้ำไปยงัพืน้ท่ีนี ้ยงัไมมี่กำรเผชิญหน้ำทำงทหำร
โดยตรงระหวำ่งฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ในกรณีพิพำททัง้หมดในทะเลจีนใต้หลงั
จำกท่ีเวียดนำมได้กระท�ำในปี พ.ศ. 2531 ซึง่อำจเป็นเพรำะควำมต้องกำร
ท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจท่ีเกิดจำกควำมสมัพนัธ์ท่ีดี 

แม้ในขณะท่ีภมิูภำคมีกำรพฒันำร่วมกนั แตก่ำรแก้ไขข้อพิพำท
ทะเลจีนใต้ก็ยงัไมคื่บหน้ำ เหน็ได้ชดัวำ่ผลติภณัฑ์มวลรวมประชำชำตท่ีิ
เพ่ิมขึน้เป็นตวักระตุ้นให้บรรดำประเทศตดิชำยฝ่ังใช้ควำมแขง็แกร่งของ
ประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ (และงบประมำณทำงทหำรท่ีเพ่ิมขึน้) ในกำรอ้ำงสทิธิ
อีกครัง้เพ่ือควบคมุดนิแดนท่ีเช่ือวำ่เป็นของตนโดยชอบธรรม รำยได้ท่ี
เพ่ิมสงูขึน้อำจสง่ผลให้ประเทศเหลำ่นีมี้ควำมเช่ือมัน่มำกเกินไป ในขณะ
เดียวกนั กำรพึง่พำซึง่กนัและกนัก็ท�ำให้ประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้
ปัญหำของผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืน ๆ ต�ำ่เกินไปในเร่ืองกำรใช้ผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจเป็นเดมิพนัเพ่ือให้ได้มำซึง่สทิธิอธิปไตย 

เม่ือพิจำรณำในทำงปฏิบตัมิำกขึน้ ด้วยเหตท่ีุเขตเศรษฐกิจสว่น
ใหญ่ในภมิูภำคต้องพึง่พำกำรเตบิโตท่ีมุง่เน้นกำรสง่ออกอยำ่งไม่
สมสว่น ผลติภณัฑ์มวลรวมประชำชำตท่ีิเพ่ิมขึน้จงึกระตุ้นให้ประเทศ
ตำ่ง ๆ มีควำมสนใจมำกขึน้ในเร่ืองควำมมัน่คงของเส้นทำงเดนิเรือใน
ภมิูภำคและกำรเข้ำถงึเส้นทำงเหลำ่นี ้เส้นทำงเดนิเรือในทะเลจีนใต้มี
ควำมส�ำคญัระดบัโลก แตม่นัก็ขึน้อยูก่บักำรอยูร่อดทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศตดิชำยฝ่ังท่ีเศรษฐกิจก�ำลงัเตบิโต ดงันัน้ ทกุประเทศจงึมุง่
ควำมพยำยำมในระดบัตำ่ง ๆ กนัเพ่ือจะเพ่ิมกำรควบคมุแบบผกูขำดให้
ได้มำกท่ีสดุในบริเวณเส้นทำงเดนิเรือเหลำ่นี ้

กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจยงัผลกัดนัให้เกิดกำรแขง่ขนัเพ่ือแยง่ชิง
ทรัพยำกรในทะเลทัง้ท่ีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต อำจจะมีกำรถกเถียงกนัวำ่ 
“กำรแยง่ชิง” ควำมอดุมสมบรูณ์ของน�ำ้มนัและก๊ำซในทะเลนัน้เกิดขึน้จริง
หรือไม ่แตก็่ปฏิเสธไมไ่ด้วำ่กำรแขง่ขนัอนัรุนแรงอยำ่งตอ่เน่ืองเพ่ือแยง่ชิง
แหลง่ประมงสดุท้ำยในทะเลจีนใต้มีอยูจ่ริง ในปี พ.ศ. 2556 จีนได้ออก
กฎห้ำมจบัปลำตำมฤดกูำลตลอดทัง้ปีทัว่ทะเลจีนใต้ซึง่เป็นกำรยืนกรำน
ของจีนแตเ่พียงฝ่ำยเดียว กฎนีมี้ผลกบักิจกรรมของชำวประมงตำ่งชำตใิน
พืน้ท่ีภำยในเส้นประ 10 เส้น 

รัฐบำลจีนได้ปฏิรูปหนว่ยยำมฝ่ังของตนด้วยกำรจดัระเบียบองค์กร
ใหมแ่ละปรับโครงสร้ำงเงินทนุ แคช่ว่งเวลำสองปีท่ีผำ่นมำ รัฐบำลจีนได้
ขยำยกองเรือของหนว่ยยำมฝ่ังในอตัรำร้อยละ 25 ขณะนีเ้รือของหนว่ย
ยำมฝ่ังจีนมีจ�ำนวนมำกกวำ่เรือทัง้หมดของหนว่ยยำมฝ่ังในอินโดนีเซีย 
ญ่ีปุ่ น มำเลเซีย ฟิลปิปินส์และเวียดนำมรวมกนั นอกจำกนี ้ประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีท�ำกำรประมงในภมิูภำคยงัรีบปกป้องผลประโยชน์ของตนในนำ่นน�ำ้ท่ีมี

กรณีพิพำทโดยมีอินโดนีเซียเป็นแกนน�ำ 
รัฐบำลชดุใหมข่องอินโดนีเซียท่ีมีประธำนำธิบดีโจโก วีโดโด เป็น

ผู้น�ำได้ตอบสนองกำรแขง่ขนัด้ำนกำรประมงท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยวิธีกำรแก้
ปัญหำแบบใหม ่ซึง่ก็คือกำรบงัคบัใช้สิง่ท่ีอินโดนีเซียเรียกวำ่เขตอ�ำนำจ
กำรประมงจ�ำเพำะของประเทศ ทำงกำรอินโดนีเซียเร่ิมสง่หนว่ยกองทพั
เรือออกไปจมเรือตำ่งชำตท่ีิถกูจบัได้วำ่รุกล�ำ้เข้ำไปจบัปลำในนำ่นน�ำ้
อินโดนีเซีย กิจกรรมกำรบงัคบัใช้ท่ีเพ่ิมขึน้ของกฎทัง้หมดนีท้�ำให้ข้อ
พิพำทด้ำนกำรประมงในทะเลจีนใต้ทวีควำมรุนแรงขึน้ และเพ่ิมระดบั
ควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดกำรปะทะกนัโดยไมไ่ด้ตัง้ใจระหวำ่งองค์กรบงัคบั
ใช้กฎหมำยของประเทศคูก่รณีท่ีท�ำหน้ำท่ีปกป้องเขตอ�ำนำจของตนใน
พืน้ท่ีพิพำท 

การทหาร
ควำมขดัแย้งทำงเศรษฐกิจน�ำไปสูค่วำมขดัแย้งทำงทหำร ข้อพิพำท
เก่ียวกบัทะเลจีนใต้ท�ำให้กำรแขง่ขนัทำงทหำรเพ่ิมสงูขึน้โดยไมมี่กำร
สู้รบทำงทหำร กำรแยง่ชิงหมูเ่กำะและแนวหินโสโครกระหวำ่งกองทพั
เรือในภมิูภำคถือเป็นสว่นหนึง่ของประวตัศิำสตร์เก่ียวกบัทะเลจีนใต้
ในชว่งศตวรรษท่ี 20 (พ.ศ. 2444-2543) ในกำรนี ้กำรพฒันำอยำ่ง
รวดเร็วและนำ่ทึง่ของกองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ยประชำชนจีนในชว่ง
สองทศวรรษท่ีผำ่นมำท�ำให้บรรดำประเทศเพ่ือนบ้ำนของจีนเกิดควำม
หวำดกลวัอยำ่งแท้จริงวำ่อีกไมน่ำนจีนจะสง่กองทพัเรือเข้ำยดึพืน้ท่ีท่ีมี
ผู้ครอบครองอยูแ่ล้วโดยใช้ก�ำลงับงัคบั 

หำกจีนตัง้ใจท่ีจะเร่ิมต้นท�ำสงครำม ประเทศตำ่ง ๆ ในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ท่ีอ้ำงสทิธิจะไมส่ำมำรถต้ำนทำนจีนได้แม้จะผนกึก�ำลงักนัใน
ฐำนะพนัธมิตร อยำ่งไรก็ตำม จนถงึตอนนีจี้นก็ยงัลงัเลท่ีจะใช้ก�ำลงัทหำร
โดยตรงในทะเลจีนใต้แม้จะมีข้อได้เปรียบทำงทหำรอยูม่ำกมำย กำร
เผชิญหน้ำทำงทหำรโดยตรงครัง้สดุท้ำยเกิดขึน้ก่อนท่ีจีนจะเร่ิมโครงกำร
ปรับปรุงกองทพัเรือให้มีควำมทนัสมยัขึน้จริง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2531 มี
กำรปะทะกนัระหวำ่งกองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ยประชำชนและกองทพั
เรือเวียดนำมเพ่ือแยง่ชิงพืน้ท่ีท่ียงัไมมี่ผู้ครอบครองในบริเวณหมูเ่กำะ  
สแปรตลตีะวนัตกซึง่รวมถงึแนวปะกำรังเฟียรี ครอส 

นบัจำกนัน้เป็นต้นมำ กำรเผชิญหน้ำระหวำ่งจีนและผู้อ้ำงสทิธิ  
อ่ืน ๆ มกัจะเกิดขึน้แบบอ้อม ๆ หรือเก่ียวข้องกบัเรือบงัคบัใช้กฎหมำย
ตดิอำวธุเป็นสว่นใหญ่ ตวัอยำ่งเชน่ ในชว่งท่ีจีนน�ำแทน่ขดุเจำะน�ำ้มนัไห่
หยำง ฉือโหยว เข้ำไปในนำ่นน�ำ้ท่ีมีกรณีพิพำทใกล้กบัเกำะไตรตนัเม่ือ
เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2557 แทน่ขดุเจำะดงักลำ่วมีเรือคุ้มกนัถงึ 80 ล�ำ 
ซึง่เกือบทัง้หมดเป็นเรือของหนว่ยบงัคบัใช้กฎหมำย รัฐบำลเวียดนำม
ตอบโต้ด้วยกำรสง่เรือจำกหนว่ยยำมฝ่ัง หนว่ยเฝ้ำระวงักำรท�ำประมง 
และแม้กระทัง่กองเรือพำณิชย์ของตนออกไปเผชิญหน้ำเพ่ือคมุเชิงกบั
กองเรือจีน แตไ่มมี่เรือจำกกองทพัเรือเวียดนำม 

เม่ือกำรก่อกวนโดยเรือของเวียดนำมไมท่�ำให้จีนน�ำแทน่ขดุเจำะ
น�ำ้มนัออกจำกพืน้ท่ี รัฐบำลเวียดนำมได้หนัไปใช้ยทุธวิธีทำงบกด้วย
กำรปลอ่ยให้ผู้ประท้วงเข้ำปล้นและจดุไฟเผำโรงงำนของจีนในโฮจิมินห์ 
ซตีิ ้ซึง่นบัวำ่เป็นควำมไมส่งบเรียบร้อยท่ีรุนแรงท่ีสดุในเวียดนำมในรอบ
หลำยปีท่ีผำ่นมำ หำกรัฐบำลเวียดนำมไมส่ำมำรถบีบบงัคบัให้รัฐบำลจีน
เคลือ่นย้ำยแทน่ขดุเจำะน�ำ้มนัออกไปได้ด้วยกองก�ำลงักึง่ทหำร รัฐบำล
เวียดนำมจะเปลีย่นไปใช้กำรกดดนัทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรทตูแทน 
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กิจกรรมกำรสร้ำงแผน่ดนิของจีนสะท้อนให้เหน็ถงึควำมขดัแย้งในรูป
แบบเดียวกนั ซึง่ตวักิจกรรมเองบง่บอกถงึกำรแขง่ขนัทำงทหำรแตไ่มใ่ช่
กำรเผชิญหน้ำโดยตรง แทนท่ีจะเข้ำยดึดนิแดนทำงยทุธศำสตร์ในหมู่
เกำะสแปรตลย์ีเพ่ือสร้ำงอิทธิพล รัฐบำลจีนกลบัเลอืกท่ีจะสร้ำงประโยชน์
ให้ได้มำกท่ีสดุกบัพืน้ท่ีท่ีตนครอบครองอยูแ่ล้ว กำรกระท�ำของจีนท�ำให้
ผู้ อ้ำงสทิธิอ่ืน ๆ ท่ีเป็นคูแ่ขง่ประสบควำมยำกล�ำบำกในกำรก�ำหนด
นโยบำย ทัง้ในด้ำนกำรขดัขวำงกำรก่อสร้ำงโดยตรงโดยใช้ทรัพยำกรทำง
ทหำรหรือกำรตอบโต้ทำงพลเรือน แล้วก็เป็นไปตำมท่ีคำดไว้ นัน่คือผู้ อ้ำง
สทิธิทัง้หมดเลอืกหนทำงปฏิบตัท่ีิเสีย่งตอ่กำรปะทะน้อยท่ีสดุ และผู้มี
สว่นได้เสยีระหวำ่งประเทศ อำทิ สหรัฐอเมริกำก็ด�ำเนินกำรตำมรอยดงั
กลำ่ว ดเูหมือนทกุฝ่ำยจะเหน็พ้องกนัวำ่กำรสู้รบทำงทหำรโดยตรงเป็นสิง่
ท่ีเลวร้ำยในทะเลจีนใต้ แม้จะมีเพียงรัฐบำลจีนท่ีเทำ่นัน้ท่ีค้นพบวิธีกำร
บีบบงัคบัคูแ่ขง่โดยไมต้่องใช้กำรสู้รบทำงทหำรโดยตรง 

การเมือง 
นอกเหนือจำกควำมขดัแย้งทำงเศรษฐกิจและทำงทหำรแล้ว ยงัมีควำม
ขดัแย้งทำงกำรเมืองท่ีเป็นหวัใจส�ำคญัของกรณีพิพำท กำรอ้ำงสทิธิท่ี
เกิดขึน้ตำมลกัษณะแล้วคือกำรตอ่ต้ำนระบอบอำณำนิคม แตก็่สง่ผล 
กระทบในภมิูภำคเอเชียเป็นหลกั กำรพิจำรณำอดีตทำงด้ำนอำณำนิคม
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ควบคูไ่ปกบักำรเมืองในปัจจบุนัจะชว่ยให้
เข้ำใจเก่ียวกบักรณีพิพำทอยำ่งถ่องแท้ 

ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศเดียวท่ีครอบครองหมูเ่กำะพำรำเซลและหมูเ่กำะ
สแปรตลีเพ่ือใช้ประโยชน์แบบผกูขำดอยำ่งเตม็ท่ีในชว่งสงครำมโลก
ครัง้ท่ีสอง เม่ือตระหนกัถงึควำมเป็นมำดงักลำ่ว ผู้ อ้ำงสทิธิทัง้หมด
ได้พยำยำมท่ีจะควบคมุหมูเ่กำะเหลำ่นีน้บัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมำเพียง
เพ่ือจะป้องกนัไมใ่ห้ประเทศอ่ืนใช้พืน้ท่ีหมูเ่กำะเป็นฐำนท่ีมัน่ในกำร
โจมตีชำยฝ่ังแผน่ดินใหญ่ของตน ก่อนท่ีญ่ีปุ่ นจะเข้ำมำ พืน้ท่ีท่ีไมมี่
กำรควบคมุในทะเลจีนใต้ยงัเป็นแหลง่ดงึดดูใจชำตมิหำอ�ำนำจยโุรป
ให้เข้ำมำครอบครองพืน้ท่ี แม้จะไมมี่ประเทศใดครอบครองหมูเ่กำะทัง้
สองแหง่อยำ่งถำวร แตเ่จ้ำหน้ำท่ีรัฐจำกองักฤษ ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์
และสเปนก็ได้จดัท�ำแผนท่ีและใช้ประโยชน์จำกท้องทะเลได้อยำ่งมี
ประสทิธิภำพมำกกวำ่เจ้ำหน้ำท่ีรัฐของประเทศใดก็ตำมในภมิูภำคนี ้

ควำมจริงแล้ว เม่ือฝร่ังเศสอ้ำงสทิธิในพืน้ท่ีทัง้หมดของหมูเ่กำะ
พำรำเซลและหมูเ่กำะสแปรตลีในปี พ.ศ. 2476 สถำนทตูจีนในกรุง
มะนิลำได้สอบถำมสถำนทตูสหรัฐฯ วำ่ “หมูเ่กำะสแปรตลี” อยูต่รง
จดุใดแนบ่นแผนท่ี แม้วำ่คนเดนิเรือชำวจีน มำเลเซีย ฟิลปิปินส์และ
เวียดนำมใช้ทะเลจีนใต้มำนำนหลำยศตวรรษก่อนท่ีชำวยโุรปจะมำ
ถงึ แตรั่ฐบำลเหลำ่นีก็้ไมไ่ด้ส�ำรวจพืน้ท่ีหรือจดัท�ำแผนท่ีไว้ดีพอท่ีจะ
สำมำรถปกป้องดนิแดนเอำไว้ได้ กำรละเลยดงักลำ่วเป็นกำรเปิดชอ่งให้
ตำ่งชำตกิระท�ำกำรบีบบงัคบัได้ 

ควำมเป็นมำเก่ียวกบักำรครอบครองทะเลจีนใต้โดยตำ่งชำตแิสดง
ให้เหน็วำ่ ภำวะทำงกำรเมืองท่ีเป็นผลมำจำกข้อพิพำทในทะเลจีนใต้มี
ควำมเก่ียวพนัอยำ่งลกึซึง้กบักำรก�ำหนดกำรปกครองตนเองของแตล่ะ
ชำตแิละอ�ำนำจอธิปไตย นอกจำกนีย้งัท�ำให้เข้ำใจวำ่เพรำะเหตใุดผู้
อ้ำงสทิธิทัง้หมดจงึไมเ่พียงแคพ่ยำยำมท่ีจะรวมพืน้ท่ีท่ีตนครอบครอง
เข้ำด้วยกนัเทำ่นัน้ แตย่งัต้องกำรท่ีจะก�ำหนดสทิธิของตนเพ่ือจ�ำกดั
กิจกรรมทำงทหำรของตำ่งชำตใินเขตทำงทะเลของตน 

แตค่วำมจริงท่ีไมน่ำ่ฟังก็คือ เน่ืองจำกผู้อ้ำงสทิธิทกุประเทศตำ่ง
ด�ำเนินนโยบำยตอ่ต้ำนระบอบอำณำนิคมเชน่เดียวกนั ชำตเิหลำ่นี ้
จงึสร้ำงควำมกดดนัให้กนัเองมำกกวำ่จะกดดนัชำตมิหำอ�ำนำจจำก
ภำยนอก ตวัอยำ่งเชน่ แม้ควำมพยำยำมของจีนในกำรควบคมุกำรสญัจร
ทำงน�ำ้และกำรบนิผำ่นนำ่นฟ้ำในทะเลจีนใต้จะมุง่เป้ำท่ีสหรัฐฯ เป็นหลกั 
แตก่ำรกระท�ำดงักลำ่วกลบัสง่ผลกระทบโดยตรงท่ีสดุกบัประเทศเพ่ือน
บ้ำนของจีนในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กำรอ้ำงสทิธิของจีนคือ
ควำมพยำยำมท่ีจะจ�ำกดักำรเดนิทำงของสหรัฐฯไปยงัชำยฝ่ังทำงตอน
ใต้ของประเทศจีน แตก็่เป็นกำรรุกล�ำ้ดนิแดนและเขตอ�ำนำจของประเทศ
เพ่ือนบ้ำนในเวลำเดียวกนั ข้อจ�ำกดัท่ีจีนก�ำหนดขึน้นัน้สง่ผลกระทบตอ่
ควำมคลอ่งแคลว่ในกำรเคลือ่นท่ีทำงทหำรและควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือและกำรเป็นพนัธมิตรของประเทศเพ่ือนบ้ำนมำกกวำ่
จะสง่ผลกระทบตอ่กองทพัเรือสหรัฐฯ มำกนกั นโยบำยตอ่ต้ำนระบอบ
อำณำนิคมนีท่ี้สง่ผลกระทบในภมิูภำคเอเชียเป็นหลกัคือต้นก�ำเนิดของ
ควำมตงึเครียดและภำวะทำงกำรเมืองท่ีเข้ำใจยำก 

กำรสร้ำงแผน่ดินคือกรณีตวัอยำ่ง ดเูหมือนจะมีควำมชดัเจนวำ่
จีนตัง้ใจท่ีจะใช้ฐำนท่ีมัน่เหลำ่นีใ้นหมูเ่กำะสแปรตลีเพ่ือแสดงตนแขง่
กบัสหรัฐฯ ในทะเลแหง่นี ้ขีดควำมสำมำรถท่ีสร้ำงขึน้มำใหมน่ัน้ก้ำว
ล�ำ้ไปไกลกวำ่ขีดควำมสำมำรถในระดบัต�่ำสดุท่ีจะเอำชนะคูแ่ขง่ใด ๆ 
ในภมิูภำค ดงันัน้ เจตนำรมณ์ท่ีนำ่จะเป็นไปได้คือกำรแสดงให้เหน็ถงึ
ขีดควำมสำมำรถอนัมหำศำลเพ่ือขม่ขูใ่ห้ประเทศอ่ืน ๆ ยอมรับโดยไม่
ต้องแขง่ขนั ทำงวิ่งเคร่ืองบนิท่ีมีขีดควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนนำโต 
หอคอยตอ่สู้อำกำศยำน อปุกรณ์เรดำร์และขีปนำวธุท่ีมีแนวโน้มวำ่จะ
มำพร้อมกบัดนิแดนเหลำ่นีล้้วนมีศกัยภำพเกินกวำ่ท่ีจะใช้กบัประเทศ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เหน็ได้ชดัวำ่สิง่เหลำ่นีมี้ไว้เพ่ือจดักำรกบัคู่
แขง่ท่ีมีขีดควำมสำมำรถมำกกวำ่ หำกจีนบรรลผุลส�ำเร็จในกำรจดัตัง้
เขตป้องกนัทัว่พืน้ท่ีภำยในเส้นประ 10 เส้นโดยได้รับกำรยินยอม ประ
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ก็จะได้รับผลกระทบอยำ่งใหญ่หลวง แตไ่มมี่
อะไรเทียบได้กบักำรสญูเสียควำมมีตวัตนท่ีเวียดนำมจะต้องเผชิญ กำร
ควบคมุท้องทะเลของจีนจะท�ำให้เวียดนำมถกูตดัขำดจำกโลกกว้ำง 
ควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและทำงทหำรท่ีขนสง่ทำงทะเลทัง้หมดของ
เวียดนำมจะขึน้อยูก่บัอ�ำเภอใจของรัฐบำลจีน 

ข้อเทจ็จริงท่ีวำ่ กำรตอ่ต้ำนสหรัฐฯ ของจีนกลำยเป็นกำรคกุคำม
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปโดยปริยำย เป็นเคร่ืองบง่ชีว้ำ่ขณะนีคื้อ
ภำวะท่ีเหมำะสมท่ีเอือ้อ�ำนวยตอ่กำรเป็นแนวร่วมกนัระหวำ่งรัฐบำล
สหรัฐฯ และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อยำ่งไรก็ตำม ควำมจริงอีกข้อ
หนึง่คือ จีนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ผำ่นยคุอำณำนิคมร่วมกนั
มำ ซึง่หมำยควำมวำ่สหรัฐอเมริกำจะไมไ่ด้รับกำรยอมรับจำกภมิูภำค
นีใ้นฐำนะผู้ชว่ยเหลือโดยไมมี่กำรพินิจพิเครำะห์ ขณะท่ีรัฐบำลสหรัฐฯ 
และรัฐบำลของประเทศตำ่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท�ำงำนร่วม
กนัเพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัแข็งแกร่งทำงทะเล แตท่ัง้สองฝ่ำยควรให้
ควำมระมดัระวงัอยำ่งเหมำะสมในเร่ืองควำมตงึเครียดนี ้

กฎหมาย 
ควำมขดัแย้งประกำรสดุท้ำยท่ีเป็นหวัใจส�ำคญัของข้อพิพำททะเลจีนใต้
คือควำมขดัแย้งทำงกฎหมำย ผู้ อ้ำงสทิธิทัง้หมดในทะเลจีนใต้ตำ่ง
ด�ำเนินกำรอ้ำงสทิธิโดยผิดกฎหมำยอยำ่งชดัเจนในระดบัตำ่ง ๆ กนั
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โดยใช้สถำบนัทำงกฎหมำยและระบบกฎหมำย ทกุฝ่ำยรวมทัง้รัฐบำล
จีนต้องกำรบรรลเุป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์ของประเทศตนด้วยวิธีกำรทำง
กฎหมำยท่ีสำมำรถแก้ตำ่งได้ เม่ือข้อพิพำททวีควำมรุนแรงขึน้ ควำม
ตงึเครียดนีท้�ำให้รัฐบำลของแตล่ะประเทศมีทำงเลือกด้ำนนโยบำยท่ี
แตกตำ่งกนั

ตวัอยำ่งเชน่ในฟิลปิปินส์ รัฐบำลฟิลปิปินส์ได้แก้ไขกำรอ้ำงสทิธิท่ีไม่
ปกตขิองตนในหมูเ่กำะคำรำยำนซึง่อยูท่ำงตะวนัออกของหมูเ่กำะสแปร
ตลีเพ่ือให้กำรอ้ำงสทิธิดงักลำ่วมีควำมสอดคล้องกบัหลกักฎหมำยของ
อนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทำงทะเลมำกขึน้ ฟิลปิปินส์ไม่
ได้อ้ำงวำ่แนวปะกำรังมิสชีฟเป็นเกำะท่ีอยูใ่นเขตทำงทะเลอีกตอ่ไป (ซึง่
จมอยูใ่ต้น�ำ้ตำมธรรมชำต)ิ แตใ่ช้วิธีอ้ำงสทิธิทำงกฎหมำยอยำ่งชดัเจน
มำกวำ่เดมิวำ่แนวปะกำรังมิสชีฟอยูภ่ำยใต้เขตอ�ำนำจของฟิลปิปินส์
เน่ืองจำกแนวปะกำรังนีอ้ยูใ่นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะของฟิลปิปินส์เม่ือวดั
ระยะทำงจำกเกำะหลกัของตน กำรเปลี่ยนแปลงนีห้มำยถงึกำรยกเลกิ
กำรอ้ำงสทิธิบำงอยำ่งทำงเขตอ�ำนำจ แตรั่ฐบำลฟิลปิปินส์ก็ได้สทิธิทำง
กฎหมำยบำงอยำ่งมำทดแทน 

จีนยืนยนักำรอ้ำงสทิธิท่ีผิดกฎหมำยอยำ่งชดัเจนในนำ่นน�ำ้ภำยในเส้น
ประ 10 เส้น โดยใช้ กระบวนกำรทำงกฎหมำยและสถำบนักฎหมำยตำม
นโยบำยท่ีเรียกวำ่ “กำรสงครำมทำงกฎหมำย” แทนท่ีจะปฏิเสธควำมถกู
ต้องของกฎหมำยอยำ่งเป็นทำงกำร รัฐบำลจีนกลบัตัง้ข้อสงสยัอยำ่งเป็น
ทำงกำรเก่ียวกบัเขตอ�ำนำจของคณะอนญุำโตตลุำกำรท่ีจดัท�ำอนสุญัญำ
สหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทำงทะเล และกลำ่วหำฟิลปิปินส์วำ่เพิก
เฉยตอ่ข้อผกูมดัตำมกฎหมำยภำยใต้ข้อตกลงระหวำ่งจีนกบัอำเซียนใน
ปี พ.ศ. 2545 วำ่ด้วยเร่ืองกำรละเว้นจำกกำรเคลือ่นไหวเพียงฝ่ำยเดียว
เพ่ือเปลีย่นแปลงสภำพท่ีเป็นอยู ่กำรโต้แย้งของจีนจะมีควำมถกูต้องหรือ
ไมน่ัน้ขึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของคณะผู้พิพำกษำ แตจี่นก็ไมไ่ด้ละเว้นกำร
อภิปรำยในเชิงกฎหมำย ตรงกนัข้ำม จีนได้ขอให้คณะอนญุำโตตลุำกำร
ให้กำรรับรองทำงกฎหมำยเพ่ือให้จีนมีควำมคุ้มกนัจำกเขตอ�ำนำจศำล 

กำรท่ีจีนลงนำมและให้สตัยำบนัในอนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วย
กฎหมำยทำงทะเลท่ีท�ำให้จีนอ้ำงสทิธิได้เป็นระยะเวลำนำนซึง่ขดัตอ่
หลกักำรของอนญุำสญัญำดงักลำ่วหลำยประกำร คือหลกัฐำนยืนยนั
วำ่จีนต้องกำรเป็นสว่นหนึง่ของภำคีทำงกฎหมำยระหวำ่งประเทศใน
ปัจจบุนัให้นำนท่ีสดุเทำ่ท่ีจะท�ำได้ ยงัไมมี่ควำมชดัเจนวำ่จีนจะสำมำรถ
ยดึถือนโยบำยท่ีขดัแย้งนีไ้ด้นำนเทำ่ไร แตข่ณะนีจี้นก�ำลงัพยำยำม
ทำงกำรทตูอยำ่งสงูสดุเพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยในกำรโต้แย้งสถำนะของ
ตนภำยในขอบเขตของกฎหมำยโดยไมล่ะทิง้เป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์ท่ี
ส�ำคญัสงูสดุของตน

ผู้เรียกร้องอ่ืน ๆ ประสบภำวะท่ียำกล�ำบำกคล้ำย ๆ กนั อินโดนีเซีย 
มำเลเซียและเวียดนำมล้วนอ้ำงสทิธิอยำ่งผิดกฎหมำยเพ่ือจะสำมำรถ
จ�ำกดักิจกรรมทำงทหำรของตำ่งชำตใินเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะของตน กำร
อ้ำงสทิธิของเวียดนำมในเกำะตำ่ง ๆ ของหมูเ่กำะพำรำเซลและหมูเ่กำะ
แปรตลนีัน้ไมมี่หลกัฐำนรองรับท่ีชดัเจนตำมบนัทกึทำงประวตัศิำสตร์ และ
อำจเป็นกำรอ้ำงสทิธิจนเกินควรในแงข่องเขตอ�ำนำจทำงทะเลท่ีรัฐบำล
เวียดนำมก�ำหนดขึน้เอง มำเลเซียอ้ำงสทิธิในพืน้ท่ีหมูเ่กำะสแปรตลทีำง
ตอนใต้ตำมข้อเทจ็จริงท่ีวำ่พืน้ท่ีดงักลำ่วอยูภ่ำยในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะ
ของมำเลเซีย ข้ออ้ำงนีจ้ะใช้ได้กบัพืน้ท่ีท่ีจมอยูใ่ต้น�ำ้และพืน้ท่ีท่ีมองเหน็
ได้ในชว่งน�ำ้ลงเทำ่นัน้ แตก่ฎหมำยระหวำ่งประเทศระบอุยำ่งชดัเจนวำ่

อ�ำนำจอธิปไตยเหนือหมูเ่กำะเป็นพืน้ฐำนของสทิธิอธิปไตยในทะเล ไมใ่ช่
ในทำงท่ีกลบักนั

ในสถำนกำรณ์ท่ีไมมี่ฝ่ำยใดกระท�ำกำรโดยสจุริตมำโดยตลอด ควำม
ลงัเลใจจงึเกิดขึน้และมีกำรด�ำเนินกลยทุธ์ทำงกำรทตู ไมมี่ฝ่ำยใดต้องกำร
จะเพิกเฉยตอ่กฎหมำยโดยสิน้เชิงเพรำะกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยนัน้น�ำมำ
ซึง่ผลประโยชน์ท่ีจบัต้องได้ แตถ่งึอยำ่งไรก็ไมมี่ผู้ อ้ำงสทิธิรำยใดยอมรับ
วำ่กำรอ้ำงอ�ำนำจอธิปไตยของตนนัน้เป็นเร่ืองท่ีเกินพอดี ผลก็คือ หลำย
ประเทศซึง่รวมทัง้จีนเป็นหลกัยงัคงอ้ำงสทิธิทำงกฎหมำยอยำ่งมีข้อ
ยกเว้นตอ่ไปโดยใช้ข้อตกลงทำงกฎหมำยและสถำบนัทำงกฎหมำย 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย 
ข้อพิพำททะเลจีนใต้ท�ำให้เกิดควำมยำกล�ำบำกในกำรก�ำหนดนโยบำย
ซึง่เป็นควำมท้ำทำยท่ีมีลกัษณะเฉพำะ กำรท�ำควำมควำมเข้ำใจในเร่ือง
ควำมซบัซ้อนท่ีสัง่สมจำกควำมขดัแย้งอำจไมท่�ำให้เรำได้ค�ำตอบงำ่ยขึน้ 
แตก็่ท�ำให้เหน็ถงึแนวทำงปฏิบตัสิีป่ระกำรท่ีเก่ียวข้องควำมขดัแย้งท่ีอำจ
ท�ำให้มีวิธีแก้ปัญหำท่ียอมรับได้ในอนำคต 
1. ด้วยควำมจริงท่ีวำ่ กำรพึง่พำซึง่กนัและกนัมำกขึน้ในทำงเศรษฐกิจ

ระหวำ่งภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กบัจีนเป็นปัจจยัท่ีกระตุ้นทัง้
กำรแขง่ขนัและควำมร่วมมือในทะเลจีนใต้ นัน่แสดงวำ่นบัแตนี่ต้อ่
ไป กำรพิจำรณำควำมควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจระหวำ่งประเทศ
ตำ่ง ๆ จะไมส่ำมำรถตดัประเดน็เร่ืองกำรแขง่ขนัทำงด้ำนดนิแดน
และอำณำเขตทำงทะเลออกไปได้ ส�ำหรับสหรัฐอเมริกำ สิง่นีท้�ำให้
ตระหนกัวำ่จีนเป็นท่ีต้องกำรมำกกวำ่ในฐำนะหุ้นสว่นทำงเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้จีนจงึต้องมีสว่นร่วมในกำรแก้
ปัญหำใด ๆ ก็ตำมในทะเลจีนใต้ ส�ำหรับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
และจีน ควำมจริงข้อนีบ้ง่บอกวำ่ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจควรได้
รับกำรจดักำรอยำ่งจริงจงัและเร่งดว่น โดยพิจำรณำถงึประเดน็ใน
เร่ืองควำมขดัแย้งหรือกำรบีบบงัคบัซึง่ตนเป็นผู้ ริเร่ิมในบำงครัง้  

2. ในขณะท่ีมีกำรแขง่ขนัทำงทหำรโดยปรำศจำกกำรปะทะโดยตรง ผู้
มีสว่นได้เสยีทัง้หมดจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่นกิจกรรมของตนเองใน
ทะเลจีนใต้ท่ีเก่ียวข้องกบัขีดจ�ำกดัของพฤตกิรรมท่ียอมรับได้ทัง้ใน
ระดบัสงูและระดบัต�ำ่ นัน่ก็คือ ผู้มีสว่นได้เสยีเหลำ่นีค้วรหลกีเลีย่งสิง่
ยัว่ยท่ีุจะท�ำให้สถำนกำรณ์บำนปลำยไปสูกิ่จกรรมทำงทหำรโดยตรง 
แม้กระทัง่กำรตอบโต้ตอ่สิง่ท่ีตนคดิวำ่เป็นกิจกรรมทำงทหำรโดยตรง
ของฝ่ำยอ่ืน ๆ ทกุฝ่ำยควรแสดงให้เหน็ถงึหนทำงแก้ปัญหำโดยไมใ่ช้
วิธีกำรทำงทหำร และสง่เสริมกำรอ้ำงสทิธิของตนให้มีประสทิธิภำพ
โดยใช้วิธีกำรบริหำรจดักำรทำงพลเรือน ส�ำหรับสหรัฐอเมริกำ กำร
ปฏิสมัพนัธ์กบัภมิูภำคควรอยูภ่ำยในขอบเขตเหลำ่นีเ้ชน่เดียวกนั 

3. ควำมขดัแย้งทำงกำรเมืองอนัเน่ืองมำจำกควำมสมัพนัธ์ภำยในท่ี
เพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ระหวำ่งภมิูภำคเอเชียตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกใน
ยคุโลกำภิวตัน์เป็นอปุสรรคอยำ่งย่ิงตอ่กำรเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดียวกนั 
ซึง่ผู้ก�ำหนดนโยบำยในประเทศใดก็ตำมล้วนคำดหวงัสิง่นีจ้ำกหุ้น
สว่นของตน ปัญหำบำงอยำ่งสำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรแสวงหำข้อ
ตกลงแบบงำ่ย ๆ ระหวำ่งบรรดำประเทศในเอเชีย แตบ่ำงปัญหำ
นัน้ สหรัฐอเมริกำและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นำ่จะมีควำมเหน็ไป
ในทำงเดียวกนัมำกกวำ่ ย่ิงไปกวำ่นัน้ ยงัมีแม้กระทัง่ประเดน็ท่ีจีน
และสหรัฐอเมริกำมีควำมเหน็ตรงกนัมำกขึน้เร่ือย ๆ ในฐำนะแหลง่
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ส�ำคญัของเศรษฐกิจโลกและกำรทหำร ส�ำหรับตอนนี ้สภำพ
แวดล้อมทำงกำรเมืองมีควำมยุง่ยำกและซบัซ้อน กำรแบง่
แยกระหวำ่ง “คนดี” และ “คนร้ำย” จงึไมใ่ชเ่ร่ืองงำ่ย และ
ควำมสมัพนัธ์สว่นใหญ่จะด�ำเนินไปในฐำนะหุ้นสว่นและคู่
แขง่ไปพร้อม ๆ กนั 

4. กำรพึง่พำวิธีกำรทำงกฎหมำยและสถำบนัทำงกฎหมำยอยำ่ง
ตอ่เน่ืองเพ่ือด�ำเนินกำรอ้ำงสทิธิอยำ่งผิดกฎหมำยหรือผิด
ปกตบิง่ชีว้ำ่ ทกุฝ่ำยจ�ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจยัอ่ืน ๆ นอก
เหนือจำกหลกักำรตำมท่ีร่วมเจรจำกนั สิง่ท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำนัน้
ไมใ่ชก่ำรเพิกถอนอนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำย
ทำงทะเลหรือกำรปกป้องอนสุญัญำโดยไมพิ่นิจพิเครำะห์ แต่
ควรเจรจำกนัอยำ่งโปร่งใสวำ่เพรำะเหตใุดอนสุญัญำนีจ้งึ
มีหลกักำรดงักลำ่วมำตัง้แตต้่น ทกุฝ่ำยอำจใช้สิง่ชว่ยเตือน
ควำมจ�ำเพ่ือระลกึวำ่กำรรักษำเสรีภำพในกำรเดนิเรือทำง
ทหำรควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะคือสว่น
หนึง่ของกำรตอ่รองอนัย่ิงใหญ่ท่ีท�ำให้บรรลขุ้อตกลงในขัน้
สดุท้ำย มนัเป็นแลกเปลีย่นสมัปทำนระหวำ่งประเทศท่ีต้อง
ข้ำมมหำสมทุรอยำ่งสหรัฐอเมริกำกบัประเทศท่ีก�ำลงัพฒันำ
อยำ่งจีนและประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มนั
แสดงถงึผลลพัธ์ท่ีดีสดุท่ีเป็นไปได้ท่ีมำจำกกำรเจรจำเพ่ือให้
เกิดระเบียบปฏิบตัใินมหำสมทุรซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก
ทัง้ในตอนนัน้และในตอนนี ้ทำงเลอืกท่ีมีอยูต่อนนีไ้มใ่ชก่ำร
เคำรพกฎจำรีตประเพณีท่ีก�ำกบัดแูลมหำสมทุร แตคื่อกำร
เคำรพข้อตกลงท่ีมีอยู ่หรือไมก็่หวนกลบัไปสูส่ภำพเดมิท่ีมี
ควำมยุง่เหยิงของกฎระเบียบเก่ียวกบัทะเลดงัท่ีเกิดขึน้เม่ือ
หลำยศตวรรษก่อน กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยจะไมช่ว่ย
สง่เสริมกำรเจรจำอยำ่งเปิดเผยระหวำ่งฝ่ำยตำ่ง ๆ แตก่ำร
เจรจำทำงกำรเมืองอยำ่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบักฎหมำยดงักลำ่ว
อำจชว่ยได้ 

บทสรุป 
กำรก�ำหนดนโยบำยท่ีมีขอบเขตกว้ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัควำม
เป็นจริงเชิงกลยทุธ์ในเร่ืองควำมขดัแย้งท่ีเกิดขึน้นำ่จะเป็นวิธีท่ี
ชำญฉลำดส�ำหรับทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบัข้อพิพำททะเลจีนใต้ 
กำรก�ำหนดวิธีกำรตอบสนองอยำ่งเหมำะสมและกำรน�ำวิธีกำร
ดงักลำ่วไปใช้อยำ่งชำญฉลำดไมใ่ชเ่ร่ืองงำ่ยและไมไ่ด้ท�ำให้
พนัธมิตรสะดวกสบำย อยำ่งไรก็ตำม มนันำ่จะเป็นกำรบริหำร
จดักำรข้อพิพำทอยำ่งสนัตมิำกกวำ่ทำงเลือกใด ๆ 

กำรกระท�ำใด ๆ นอกเหนือจำกแนวทำงปฏิบตัเิหลำ่นีจ้ะ
เป็นกำรเพ่ิมควำมเสี่ยงโดยไมจ่�ำเป็น และกลำยเป็นควำมขดั
แย้งท่ีไมไ่ด้ตัง้ใจ หรือท�ำให้สญูเสียสทิธิอธิปไตยและท�ำลำยหลกั
สำกลท่ีระบไุว้ในอนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกฎหมำยทำง
ทะเลและกฎหมำยจำรีตประเพณี เน่ืองจำกควำมเสี่ยงทัง้หมด
นีไ้มใ่ชเ่ร่ืองท่ีฝ่ำยใดยอมรับได้ ดงันัน้จงึเหน็ได้ชดัเจนวำ่ถงึเวลำ
แล้วท่ีรัฐบำลของทกุประเทศจะต้องเร่ิมคิดอยำ่งสร้ำงสรรค์เพ่ือ
หำวิธีด�ำเนินงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพภำยใต้ควำมขดัแย้งท่ี
รัฐบำลเหลำ่นีก้�ำลงัเผชิญอยู ่ o

การสร้าง 
แผ่นดนิ 
ของจนี 

ในหมู่เกาะสแปรตลี

ทะเลพืน้ที่ อากาศ

ทำงวิ่ง
เคร่ืองบนิ

ฐำนทพัเรือ
ในอนำคต

ลำนจอด
เฮลคิอปเตอร์ 

2 แหง่ 

ลำนจอด
เฮลคิอปเตอร์ 

2 แหง่ 

ลำนจอด
เฮลคิอปเตอร์ 

2 แหง่ 

ลำนจอด
เฮลคิอปเตอร์
ท่ีมีอยูก่่อน

หน้ำนี ้

อปุกรณ์
สื่อสำรและ

เรดำร์ 

ลำนจอด
เฮลคิอปเตอร์/
ทำงว่ิงเคร่ือง

บนิ

ฐำนหลกั

ฐำน

ฐำน

ตอ่สู้
อำกำศยำน 

ตอ่สู้
อำกำศยำน 

อปุกรณ์
สือ่สำรและ

เรดำร์ 

แทน่สง่
ก�ำลงั 

ทำ่เรือ
ขนำดเลก็

ทำ่เรือ

ทำ่เรือ0.96 
ตร.กม. 

0.96 
ตร.กม. 

0.96 
ตร.กม. 

0.1 
ตร.กม.

0.1 
ตร.กม.

0.1 
ตร.กม.

75,000 
ตร.ม.

ทรพัยากร
บนบก

ขนาดพืน้ทีที่่
สร้างข้ึน

เฟียรี ครอส

โครงสร้ำงพืน้ฐำน

ซบีู

มิสชีฟ

คอูำร์เตอรอน 

กำเวน

ฮิวส์

จอห์นสนั 
เซำท์

ข้อมลูจำก: โครงกำรเพ่ือควำมโปร่งใสในกำรเดนิทะเลในเอเชีย ตำมข้อมลูในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558



จนี

อนิโดนีเซีย

ลาว

ไต้หวนั

มาเลเซีย
บรูไน

ไทย

กมัพูชา

เวยีดนาม

ไห่หนาน

หมู่เกาะพาราเซล

เกาะปราตสั

ทะเลจนีใต้

เกาะปะการังสการ์โบโรห์ โชล

สิงคโปร์

แนว
ปะการัง
เซกกนัด์ 

โทมสั โชล

แนวปะการัง
สวอลโลว์
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หมู่เกาะสแปรตลี
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ไต้หวนั

ฟิลปิปินส์

ทะเลฟิลปิปินส์

ข้อตกลงเกีย่วกบั
เขตแดนทางทะเล 

 ข้อตกลงในการ
ก�าหนดเขตแดน

ระหว่างบรูไน
และมาเลเซีย 

พ.ศ. 
2502 

ข้อตกลงในการ
ก�าหนดเขต
ไหล่ทวปีระหว่าง
อนิโดนีเซียและ
มาเลเซีย 

พ.ศ. 
2512 

พ.ศ. 
2538 

ข้อตกลงใน
การก�าหนด

น่านน�า้อาณาเขต
ระหว่างมาเลเซีย

และสิงคโปร์ 

ข้อตกลงใน
การก�าหนด
เขตเศรษฐกจิ
จ�าเพาะและ
เขตไหล่ทวปี
ระหว่างไทย
และเวยีดนาม 

พ.ศ. 
2540 

พ.ศ. 
2543 

ข้อตกลงในการ
ก�าหนดเขตแดน

อ่าวตงัเกีย๋
ระหว่างจนีและ

เวยีดนาม ข้อตกลงในการ
ก�าหนดเขต
ไหล่ทวปีระหว่าง
อนิโดนีเซียและ
เวยีดนาม 

พ.ศ. 
2546 

พ.ศ. 
2553 

 ข้อตกลงใน
การยกพืน้ทีขุ่ด
เจาะน�า้มนัของ
มาเลเซียให้กบั

บรูไน 

การประกาศ
เขตแดน 

การอ้างสิทธิทีไ่ม่
ระบุเขตแดนของ

จนีและไต้หวนั 

พ.ศ. 
2489 การประกาศ

เขตแดนหมู่
เกาะคารายาน
ของฟิลปิปินส์ 

พ.ศ. 
2521 

พ.ศ. 
2522 

การประกาศ
เขตไหล่ทวปี
ระหว่างไทย
และมาเลเซีย 

การประกาศ
เขตของบรูไน

พ.ศ. 
2531

พ.ศ. 
2552 

การประกาศเขต
ไหล่ทวปีทีย่ดื

ออกไปร่วมกนั
ระหว่าง
มาเลเซีย

และเวยีดนาม

การประกาศเขต
ไหล่ทวปีทีย่ดื
ออกไปทางเหนือ
ของเวยีดนาม

พ.ศ. 
2552 

ข้อมลูจำก: www.southchinasea.org 

ภำพประกอบโดย ฟอรัม 

การอ้างอธิปไตย 
ในทะเลจนีใต้ 

41APD FORUM

ค�าอธิบายสัญลกัษณ์:
การอ้างสิทธิของบรูไน  

การอ้างสิทธิของจนี 

การอ้างสิทธิของมาเลเซีย

การอ้างสิทธิของฟิลปิปินส์ 

หมู่เกาะทีม่กีรณพีพิาท 

หมำยเหต:ุ รัฐบำลสหรัฐอเมริกำไมรั่บรองควำมถกูต้องของแนวเส้น
ฐำนตรงหมูเ่กำะสว่นใหญ่เหลำ่นี ้จีนรวมเอำเกำะปรำตสัและหมูเ่กำะ
พำรำเซลไว้ในเส้นฐำนตรงท่ีจีนอ้ำงสทิธิ กำรแสดงจดุเส้นฐำนเหลำ่นีไ้ม่
ได้หมำยถงึกำรยอมรับหรือกำรยืนยนักำรอ้ำงสทิธิเหลำ่นี ้
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 ปีกแห่ง
ความหวัง

ร.อ.ทโิมธี แมก็แอลเวย์ กปัตนั
เคร่ืองบินของกองทพัอากาศ
นิวซีแลนด์ น�าเคร่ืองบิน
ตรวจการณ์ทางทะเล พ3ี-โอเรียน 
บินเหนือมหาสมุทรอนิเดยีทาง
ตอนใต้เพือ่ค้นหาซากเคร่ืองบิน
ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ 
เทีย่วบินที ่370 ในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2557  รอยเตอร์ 
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ขีดความสามารถในการขนส่งทางอากาศยังคงเป็น
หวัใจส�าคัญของภารกจิการค้นหาและกู้ภยั เจ้ำหน้ำท่ี ฟอรมั

ความหวัง

กำรก�ำหนดขอบเขตพืน้ท่ีภยัพิบตัเิพ่ือค้นหำผู้รอดชีวิตและให้
ควำมชว่ยเหลืออยำ่งรวดเร็วเป็นงำ นท่ีใช้เวลำมำกท่ีสดุใน
กำรปฏิบตักิำรค้นหำและกู้ภยั แม้จะมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ เกิด
ขึน้อยูบ่อ่ยครัง้เพ่ือชว่ยในขัน้ตอนนี ้แตขี่ดควำมสำมำรถทำง
ด้ำนกำรขนสง่ทำงอำกำศก็ยงัคงเป็นวิธีกำรหนึง่ท่ีเช่ือถือได้
มำกท่ีสดุในกำรบรรเทำทกุข์ให้กบัมนษุย์ ไมว่ำ่จะเพ่ือกำร
อพยพหรือกำรจดัสง่อำหำรและเสบียง 

เวบ็ไซต์ airforce-technology.com รำยงำนว่ำ 
“เฮลคิอปเตอร์ค้นหำและกู้ภยัสมยัใหมมี่ประโยชน์มหำศำล
ส�ำหรับภำรกิจกำรค้นหำและกู้ภยัท่ีเวลำทกุวินำทีนัน้มีคำ่” 
ส�ำหรับผู้รอดชีวิตจำกภยัพิบตั ิกำรได้เหน็เฮลคิอปเตอร์ทหำร
ท�ำให้เกิดควำมหวงัวำ่ค�ำอธิษฐำนของตนนัน้ก�ำลงัจะกลำย
เป็นจริง 

เม่ือเกิดเหตแุผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ท่ีเนปำลเม่ือวนัท่ี 25 
เมษำยน พ.ศ. 2558 และเกิดเหตคุรัง้ท่ีสองตำมมำอีกในวนัท่ี 
12 พฤษภำคมซึง่มีควำมรุนแรงไมแ่พ้กนั เจ้ำหน้ำท่ีในกรุงกำฐ
มำณฑไุด้ร้องขอให้กองทพัสง่เฮลคิอปเตอร์ไปชว่ย เพรำะเป็น
วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเข้ำถงึพืน้ท่ีประสบภยัและสง่มอบควำมชว่ย
เหลือโดยกำรเดนิทำงผำ่นภมิูประเทศท่ีเป็นภเูขำของเนปำล  

“เหน็ได้ชดัเจนขึน้เร่ือย ๆ วำ่ ระบบค้นหำและกู้ภยัใน
อำกำศยำนและเฮลคิอปเตอร์คือสิง่จ�ำเป็น เพ่ือหลีกเลี่ยง
ควำมลำ่ช้ำในกำรค้นหำต�ำแหนง่และกำรปฏิบตักิำรชว่ย

เหลือ” เวบ็ไซต์ DefenceNow.com รำยงำนในปี พ.ศ. 2555 
ในด้ำนกำรปฏิบตัิกำรชว่ยเหลือและบรรเทำทกุข์ 

ทรัพยำกรท่ีมีลกัษณะเฉพำะของกองบญัชำกำรสหรัฐฯ 
ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิกมีบทบำทส�ำคญัในกำรเคลื่อนย้ำยผู้คน
และอปุกรณ์ไปยงัสถำนท่ีท่ีอยูห่ำ่งไกล และให้ควำมชว่ยเหลือ
ท่ีขณะนัน้ยงัไมไ่ด้รับจำกชมุชนผู้บรรเทำทกุข์ด้ำนมนษุยธรรม 
ตำมรำยงำนขององค์กรสื่อกลำโหมในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นอกเหนือจำกกำรตอบสนองตอ่เหตกุำรณ์ภยัพิบตัทิำง
ธรรมชำตท่ีิเกิดขึน้บอ่ยและรุนแรงทัว่ทัง้ภมิูภำคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกแล้ว เม่ือเร็ว ๆ นี ้บคุลำกรทำงทหำรได้มีสว่นร่วม
ในภำรกิจค้นหำและกู้ภยัเคร่ืองบนิพำณิชย์ท่ีสญูหำยหลำย
ภำรกิจ 

กองทพัยงัคงน�ำเทคโนโลยีใหม ่ๆ มำใช้เพ่ือเพ่ิมควำม
รวดเร็วในกำรตอบสนองตอ่เหตกุำรณ์ภยัพิบตัใินทกุระดบั 
ตวัอยำ่งเชน่ เจ้ำหน้ำท่ีกองทพัอำกำศอินเดียรับมือกบั
เหตกุำรณ์เคร่ืองบนิทหำรตกในประเทศท่ีเพ่ิมจ�ำนวนขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2555 ด้วยกำรจดัซือ้ระบบสญัญำณระบตุ�ำแหนง่
เพ่ือปฏิบตัิกำรค้นหำและกู้ภยัจ�ำนวน 7000 ชดุ ระบบนีถ้กู
ออกแบบมำเพ่ือให้บคุลำกรทำงทหำรสำมำรถค้นหำต�ำแหนง่
ของอำกำศยำนได้ในระยะถงึ 200 กิโลเมตรหำกมีอบุตัเิหตุ
เกิดขึน้ 

จากซ้าย: สมาชิกลูกเรือมองผ่านหน้าต่างตรวจการณ์ของเคร่ืองบินตรวจการณ์ทางทะเล พ3ี-โอเรียน ของกองทพัอากาศนิวซีแลนด์ เมือ่เดอืน
เมษายน พ.ศ. 2557 เพือ่ค้นหาซากเคร่ืองบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่370  รอยเตอร์    |   ชาวบ้านและเจ้าหน้าทีก่องทพั
อากาศอนิเดยีล�าเลยีงกล่องอาหารเพือ่การบรรเทาทุกข์ลงจากเฮลคิอปเตอร์ของกองทพัอากาศอนิเดยีในภาคกลางตอนเหนือของเนปาล ซ่ึงนับ
เป็นเวลาเก้าวนัหลงัเกดิเหตุแผ่นดนิไหวขนาด 7.8 เมือ่วนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2558  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ   |   นักสอนศาสนาชาวมุสลมิทีเ่ดนิทางไป
กบัเฮลคิอปเตอร์ เอน็เอเอส 332 ซูเปอร์ พูมา ของกองทพัอากาศอนิโดนีเซีย ช่วยกนัมองหาซากเคร่ืองบินของสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่
8501 ในทะเลชวา เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2558   รอยเตอร์ 
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หำกไมมี่ระบบสญัญำณระบตุ�ำแหนง่ดงักลำ่ว ชดุกู้ภยั
ต้องใช้เวลำหลำยวนัในกำรเข้ำถงึจดุเคร่ืองบนิตก ตำม
รำยงำนของเวบ็ไซต์ DefenseNow.com “ระบบค้นหำ
และกู้ภยัรุ่นใหมนี่จ้ะสำมำรถระบตุ�ำแหนง่เคร่ืองบนิตก
และต�ำแหนง่ลกูเรือได้อยำ่งแมน่ย�ำ” 

เม่ือเร็ว ๆ นีรั้ฐบำลอินเดียมีแผนให้คณะกรรมกำร
หนว่ยบริกำรค้นหำและกู้ภยัทำงกำรบนิแหง่ชำติเป็นผู้ รับ
มือกบัเหตกุำรณ์เคร่ืองบนิตกหรือสญูหำยท่ีอำจเกิดขึน้ได้ 
คณะกรรมกำรนีจ้ะก�ำกบัดแูลภำรกิจตำ่ง ๆ ทำงบกและ
ทำงทะเล ตำมรำยงำนของหนงัสือพิมพ์ ดิอิโคโนมิก ไทมส์ 
ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 กำรด�ำเนินงำนของคณะ
กรรมกำรตำมเป้ำหมำยดงักลำ่วนัน้ยงัไมมี่กำรก�ำหนด
เวลำท่ีแนน่อน 

การฝึกร่วมกัน 
หวัใจส�ำคญัของกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิ
กำรค้นหำและกู้ภยัยงัคงเป็นกองก�ำลงัทหำรท่ีมีควำม
เช่ียวชำญสงูและผำ่นกำรฝึกอยำ่งสม�่ำเสมอท่ีสำมำรถ

ออกปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ เม่ือไมมี่ภำรกิจใดท่ีเหมือนกนั ดงั
นัน้ ชดุกู้ภยัจงึต้องมีควำมรู้ท่ีเหมำะสมท่ีสำมำรถน�ำ
ไปประยกุต์ใช้ได้เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรท่ีเฉพำะ
เจำะจง 

“กำรฝึกบคุลำกรทัง้หมดอยำ่งละเอียดถ่ีถ้วนก่อน
ท่ีจะออกปฏิบตัภิำรกิจกำรค้นหำและกู้ภยัเป็นควำม
ส�ำคญัท่ีเน้นเทำ่ไรก็ไมพ่อ” คู่มือคน้หาและกูภ้ยัแห่งชาติ
ออสเตรเลีย ระบ ุ“ ควำมเช่ือมโยงอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ท่ีขำด
หำยไปจำกกระบวนกำรปฏิบตัท่ีิมกัจะมีควำมซบัซ้อนท่ี
ต้องใช้ในภำรกิจกำรค้นหำและกู้ภยัสำมำรถท�ำลำยควำม
ส�ำเร็จของกำรปฏิบตัิกำร ก่อให้เกิดกำรสญูเสียชีวิตของ
บคุลำกรท่ีท�ำหน้ำท่ีค้นหำและกู้ภยั ชีวิตของประชำชนท่ี
ควรจะได้รับกำรชว่ยเหลือ และ/หรือกำรสญูเสียทรัพยำกร
ท่ีมีคำ่ “เป้ำหมำยของกำรฝึกคือเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์
ของระบบค้นหำและกู้ภยัด้วยกำรพฒันำผู้ เช่ียวชำญด้ำน
กำรค้นหำและกู้ภยั ประสบกำรณ์ท่ีพร่ังพร้อมและกำร
ตดัสนิใจคือสิง่จ�ำเป็นในกำรรับมือกบัสถำนกำรณ์ค้นหำ
และกู้ภยั แตท่กัษะท่ีจ�ำเป็นก็ต้องใช้เวลำนำนในกำรฝึกฝน

นักท่องเทีย่วชาว
เนปาลขึน้เฮลคิอปเตอร์

ของกองทพัอากาศ
อนิเดยีในเขตดอลกา 

เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 
2558  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 
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ให้เกิดควำมเช่ียวชำญ กำรฝึกอำจมีคำ่ใช้จำ่ย
สงูแตก็่ก่อให้เกิดประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิ 
กำรปฏิบตังิำนท่ีมีคณุภำพจะสมัพนัธ์กบักำร
ฝึกท่ีมีคณุภำพ” 

ภำรกิจกำรบรรเทำทกุข์ได้กลำยเป็น
ภำรกิจระดบันำนำชำตมิำกขึน้เร่ือย ๆ ตำม
ขนำดและขอบเขตของภยัพิบตัทิำงธรรมชำต ิ
“ยทุธบริเวณแปซฟิิกและพืน้ท่ีภำยใต้กำรดแูล
ของกองบญัชำกำรแปซฟิิกนัน้มีขนำดกว้ำง
ใหญ่ไพศำล และเรำเผชิญกบัปัญหำใหม ่ๆ ทกุ
วนั” ร.อ.มำร์ก เน็กซนั จำกสหรัฐฯ ผู้บญัชำกำร
ภำรกิจกำรให้ควำมชว่ยเหลือด้ำนมนษุยธรรม
และกำรบรรเทำภยัพิบตัใินกำรฝึกโคป นอร์ท 
15 กลำ่วในระหวำ่งกำรฝึกท่ีกวมเม่ือเดือน
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

หลำยประเทศได้ตระหนกัมำกขึน้เร่ือย ๆ  
ถงึควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกร่วมเพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตักิำรบรรเทำทกุข์ 
กองทพัอำกำศ กองทพัเรือและหนว่ยยำม
ฝ่ังสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกบักองก�ำลงัป้องกนั
ตนเองทำงอำกำศแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น กองทพั
อำกำศออสเตรเลีย กองทพัอำกำศเกำหลีใต้ 
กองทพัอำกำศนิวซีแลนด์ และกองทพัอำกำศ
ฟิลปิปินส์ในกำรฝึกภำยใต้รหสั โคป นอร์ท 
15 (นอกจำกนี ้เจ้ำหน้ำท่ีจำกกองทพัอำกำศ
สงิคโปร์และเวียดนำมยงัเข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์
กำรฝึกสว่นนีเ้ป็นครัง้แรก) 

ผู้ เข้ำรับกำรฝึกได้ปฏิบตักิิจกรรมตำม
สถำนกำรณ์ฝึกตำ่ง ๆ เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์
หลกัเจ็ดประกำร ได้แก่ กำรเข้ำสูพื่น้ท่ีของชดุ
ประเมินสนำมบนิ กำรจดัสง่เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิ
กำรทำงอำกำศเผชิญเหตฉุกุเฉิน กำรสนบัสนนุ
ทำงกำรแพทย์ภำคสนำม กำรโยกย้ำยออกนอก
พืน้ท่ีสำยแพทย์ทำงอำกำศระดบันำนำชำต ิกำร
ปฏิบตักิำรในสนำมบนิท่ีต�ำ่กวำ่มำตรฐำน กำร
จดัสง่ควำมชว่ยเหลอืด้ำนมนษุยธรรม และกำร
ค้นหำ กู้ภยัและกำรจดัสง่เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร
ทำงอำกำศเผชิญเหตฉุกุเฉินเข้ำสูพื่น้ท่ีอีกครัง้ 

“ภยัพิบตัิทำงธรรมชำตเิป็นเร่ืองปกตมิำก 
มีเหตกุำรณ์ภเูขำไฟระเบดิเกิดขึน้มำกมำย มี
เหตกุำรณ์แผน่ดนิไหว คลื่นสนึำมิและพำยุ
ไต้ฝุ่ นท่ียงัคงเป็นภยัคกุคำมทัว่ทัง้ภมิูภำค” 
ร.อ.เน็กซนักลำ่ว ดงันัน้ กำรฝึกฝนควำม
สำมำรถ กำรปรับปรุงควำมสำมำรถและกำร
ท�ำงำนร่วมกนัจะท�ำให้เรำบรรลผุลส�ำเร็จใน
กำรปฏิบตักิำรมำกขึน้ ร.อ.เน็กซนักลำ่วเพ่ิม
เตมิ  o 

เคร่ืองบิน เอพ-ี3ซี โอ
เรียนของกองทพัอากาศ

ออสเตรเลยี เดนิทางกลบัไป
ยงัฐานทพัเพยีร์ซ  

ของกองทพัอากาศ
ออสเตรเลยีในเดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2557 หลงัปฏิบัตกิาร
ค้นหาเคร่ืองบินของสายการ

บินมาเลเซียแอร์ไลน์ เทีย่ว
บินที ่370 ในมหาสมุทร

อนิเดยีทางตอนใต้ 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

การเตรียมความพร้อม: 
1. รักษำสภำพควำมพร้อมให้คงท่ีเพ่ือจะสำมำรถ
ออกปฏิบตัหิน้ำท่ีระหวำ่งประเทศได้อยำ่งรวดเร็ว 
2. ด�ำรงขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตักิำรค้นหำ
และกู้ภยัระหวำ่งประเทศในเขตเมือง 
3. ผู้ตอบสนองเหตกุำรณ์ต้องมีควำมพร้อมสว่น
บคุคลตลอดระยะเวลำในกำรปฏิบตัภิำรกิจ 
4. สมำชิกของชดุปฏิบตักิำรต้องได้รับวคัซีน/
ภมิูคุ้มกนัท่ีเหมำะสม รวมทัง้สนุขัตรวจค้น 
5. จดัตัง้ชดุปฏิบตักิำรโดยใช้บคุลำกรท่ีปฏิบตังิำน
ด้ำนกำรค้นหำและกู้ภยัในเขตเมืองในประเทศของ
ตนเอง 
6. สมำชิกของชดุปฏิบตักิำรทกุคนต้องมีเอกสำร
กำรเดนิทำงท่ีเหมำะสม 
7. ด�ำรงขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ีและ
สนบัสนนุศนูย์อ�ำนวยกำรกำรเข้ำออกประเทศและ
ศนูย์ปฏิบตักิำรและประสำนงำนภำคสนำม 
8. ด�ำรงกำรปฏิบตัิของสว่นประสำนงำนหลกัด้ำน
กำรปฏิบตักิำรตลอด 24 ชัว่โมง 

การเคล่ือนย้ายเข้าสู่พืน้ที่:
1. ระบคุวำมพร้อมในกำรท�ำงำนของชดุปฏิบตัิ
กำรเพ่ือตอบสนองและให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและทนั
เหตกุำรณ์แก่ศนูย์ปฏิบตัิกำรและประสำนงำนภำค
สนำมเสมือนจริง
2. กรอกข้อมลูลงในแผน่ข้อมลูของชดุปฏิบตักิำร
ค้นหำและกู้ภยัระหวำ่งประเทศในเขตเมือง (ภำค
ผนวกเอฟ) และย่ืนส�ำเนำฉบบัพิมพ์ให้กบัศนูย์
อ�ำนวยกำรกำรเข้ำออกประเทศและศนูย์ปฏิบตักิำร
และประสำนงำนภำคสนำมเม่ือเดนิทำงมำถงึ 
3. สง่ชดุประสำนงำนออกไปปฏิบตัหิน้ำท่ีกบัชดุ
ปฏิบตักิำรค้นหำและกู้ภยัระหวำ่งประเทศในเขต
เมืองเพ่ือจดัตัง้หรือสนบัสนนุศนูย์อ�ำนวยกำรกำร
เข้ำออกประเทศและศนูย์ปฏิบตักิำรและประสำน
งำนภำคสนำม 
4. ด�ำรงกำรปฏิบตัิของสว่นประสำนงำนหลกัด้ำน
กำรปฏิบตักิำรตลอด 24 ชัว่โมง 

การปฏบิตักิาร: 
1. จดัตัง้หรือสนบัสนนุศนูย์อ�ำนวยกำรกำรเข้ำออก
ประเทศและศนูย์ปฏิบตักิำรและประสำนงำนภำค
สนำมตำมควำมจ�ำเป็น

2. ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่สมำชิกของชดุปฏิบตักิำร
ปฏิบตัตินได้อยำ่งเหมำะสม 
3. ด�ำเนินกำรปฏิบตัิกำรทำงยทุธวิธีให้สอดคล้อง
กบัแนวทำงของคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและ
กำรกู้ภยัระหวำ่งประเทศ 
4. เข้ำร่วมกำรประชมุของศนูย์ปฏิบตักิำรและ
ประสำนงำนภำคสนำมเก่ียวกบักำรปฏิบตักิำร
ค้นหำและกู้ภยัระหวำ่งประเทศในเขตเมือง
5. สง่ข้อมลูท่ีทนัเหตกุำรณ์เก่ียวกบักิจกรรมตำ่ง ๆ 
กลบัไปยงัประเทศของตน 

การเคล่ือนย้ายออกจากพืน้ที่: 
1. รำยงำนประเทศท่ีเข้ำไปให้ควำมชว่ยเหลือวำ่
ภำรกิจของชดุปฏิบตักิำรเสร็จสิน้แล้ว
2. ประสำนงำนเร่ืองกำรเคลื่อนย้ำยออกจำกพืน้ท่ี
กบัศนูย์ปฏิบตักิำรและประสำนงำนภำคสนำม 
3. สง่รำยงำนสรุปภำรกิจฉบบัสมบรูณ์ (ภำคผนวก
จี) ให้กบัศนูย์ปฏิบตักิำรและประสำนงำนภำค
สนำมหรือศนูย์อ�ำนวยกำรกำรเข้ำออกประเทศ
ก่อนท่ีจะเดนิทำงกลบั 
4. เตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบตังิำนด้ำนมนษุยธรรมอ่ืน ๆ  
(ตำมควำมจ�ำเป็นหรือเทำ่ท่ีท�ำได้) นอกเหนือจำก
ในพืน้ท่ีซำกปรักหกัพงั 
5. พิจำรณำเร่ืองกำรบริจำคอปุกรณ์ของชดุปฏิบตัิ
กำรค้นหำและกู้ภยัระหวำ่งประเทศในเขตเมืองท่ี
ทิง้ไว้ให้กบัรัฐบำลท่ีได้รับผลกระทบ  

หลังปฏบิตัภิารกจิ: 
1. เลขำธิกำรคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกำร
กู้ภยัระหวำ่งประเทศจะขอให้ชดุปฏิบตักิำรค้นหำ
และกู้ภยัระหวำ่งประเทศในเขตเมืองสง่รำยงำน
หลงัปฏิบตัภิำรกิจภำยใน 45 วนัหลงัจำกชดุปฏิบตัิ
กำรเดนิทำงกลบัถงึประเทศแล้ว 
2. วิเครำะห์ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำนของ
ชดุปฏิบตักิำรและแก้ไขระเบียบปฏิบตัปิระจ�ำตำม
ควำมจ�ำเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของชุดปฏบิตักิาร
ค้นหาและกู้ภยัระหว่างประเทศในเขตเมือง: 

ข้อมูลจาก: แนวทางและวธีิการของ
คณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและการ
กู้ภยัระหว่างประเทศ ส�านักงานเพื่อ
การประสานงานด้านมนุษยธรรม
แห่งสหประชาชาต ิ
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โครงการความร่วมมือ
เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้
และการลดความขัดแย้ง

ดร.พ.ีเค. กอช

 วิ ธี ก า ร นี้ จ ะ ใ ช้ ไ ด้ ผ ล กั บ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ห รื อ ไ ม่
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ก

เจ้าหน้าทีต่�ารวจน�า้เคลือ่นทีเ่ข้าไปใกล้เรือบรรทุกน�า้มนัของญีปุ่่นทีถู่กกลุ่มโจรสลดัตดิอาวุธปล้นที่
ท่าเรือกลงัซ่ึงอยู่นอกกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2557    รอยเตอร์ 

กำรพึง่พำท่ีเพ่ิมมำกขึน้และควำมหนำแนน่ของกำรขนสง่สนิค้ำทำงเรือ
เป็นปัจจยักระตุ้นกำรขยำยตวัของอำชญำกรรมทำงทะเลทัว่โลก ภยั
คกุคำมตำ่ง ๆ เชน่ กำรปล้นสะดมทำงน�ำ้ กำรก่อกำรร้ำยทำงทะเล กำร
ค้ำยำเสพตดิและอำวธุมีแนวโน้มวำ่จะเกิดขึน้บอ่ยกวำ่เดมิและจ�ำเป็น
ต้องมีกำรบงัคบัใช้กฎหมำยท่ีมีประสทิธิภำพและกำรธ�ำรงรักษำกฎ
ระเบียบทำงทะเลอยำ่งเร่งดว่นเพ่ือจดักำรกบัภยัคกุคำมเหลำ่นี ้

ควำมท้ำทำยเหลำ่นีต้อกย�ำ้ถงึควำมจ�ำเป็นในเร่ืองควำมร่วมมือ
ข้ำมเขตแดนทำงกำรเมือง และควำมจ�ำเป็นในกำรแบง่ปันขำ่วกรอง 
ปัจจยัดงักลำ่วเป็นสิง่ส�ำคญัย่ิงส�ำหรับหนว่ยลำดตระเวนตอ่ต้ำนกำร
ปล้นสะดมทำงน�ำ้ในคำบสมทุรโซมำลี เจ้ำหน้ำท่ีเหลำ่นีป้ฏิบตังิำนใน
พืน้ท่ีกว้ำงใหญ่เพ่ือค้นหำกลุม่โจรสลดัขนำดยอ่ยท่ีก่อเหตโุจมตีจำกเรือ
กรรเชียงขนำดเลก็ท่ีมีประสทิธิภำพและมีควำมคลอ่งตวัสงูภำยใต้กำร
สัง่กำรของเรือแมท่ี่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง หำกไมมี่กำรแบง่ปันข้อมลู
ระหวำ่งหนว่ย ก็เป็นไปได้ยำกท่ีหนว่ยลำดตระเวนเหลำ่นีจ้ะบรรลผุล
ส�ำเร็จในกำรปฏิบตังิำน 

โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำม
ขดัแย้ง ได้รับกำรจดัตัง้ขึน้เพรำะควำมจ�ำเป็นเหลำ่นี ้เน่ืองจำกกองทพั
เรือตำ่ง ๆ จำกหลำยประเทศต้องปฏิบตัหิน้ำท่ีในอำ่วเอเดนเพ่ือป้องกนั
กำรโจมตีของโจรสลดัจำกโซมำเลียและปนุท์แลนด์ 

ด้วยแนวคดิแรกเร่ิมเร่ืองกำรหำวิธีระดมควำมร่วมมือระหวำ่งหนว่ย
เฉพำะกิจตอ่ต้ำนกำรปล้นสะดมทำงน�ำ้ตำ่ง ๆ ผำ่นทำงปฏิบตักิำรอตำ
ลนัตำในโซมำเลียโดยกองก�ำลงัทำงเรือสหภำพยโุรป โครงกำรควำม
ร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำมขดัแย้งท่ีมีสหรัฐฯ 
เป็นแกนน�ำจงึได้ถือก�ำเนิดขึน้ในปี พ.ศ. 2551 เพ่ือประสำนกิจกรรม
ตำ่ง ๆ ระหวำ่งหนว่ยเฉพำะกิจของชำตพินัธมิตรและเพ่ิมประสทิธิภำพ
ในกำรใช้กองทพัเรือให้ได้ประโยชน์สงูสดุในภมิูภำคมหำสมทุรอินเดีย 
โครงกำรนีมี้กองทพัเรือท่ีปฏิบตังิำนในพืน้ท่ีโดยอิสระเข้ำร่วมด้วยใน
เวลำตอ่มำ 

กองทพัเรือของแตล่ะประเทศ อำทิ จีน อินเดียและญ่ีปุ่ น ได้เข้ำ
มำเป็นสว่นหนึง่ของโครงกำรนีเ้ม่ือเร่ิมด�ำเนินกำรครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2555 กองทพัเรือเหลำ่นีไ้ด้ประสำนควำมร่วมมือเก่ียวกบัขบวนเรือคุ้ม
กนัเรือสนิค้ำท่ีเดนิทำงผำ่นชอ่งทำงแนะน�ำหรับกำรเดนิเรือ เรือของ
แตล่ะประเทศจะปฏิบตัหิน้ำท่ีร่วมกนัโดยมีประเทศหนึง่ท่ีถกูใช้ช่ือเป็น 
“ประเทศอ้ำงอิง” เป็นระยะเวลำสำมเดือนผลดัเปลี่ยนกนัไป เกำหลีใต้
เข้ำร่วมโครงกำรนีใ้นเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2555 

โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำม
ขดัแย้ง ไมไ่ด้จดัตัง้ขึน้เพ่ือประสำนงำนกำรปฏิบตักิำรของกองทพัเรือ
หรือกำรปฏิบตักิำรทำงทหำรใด ๆ แตไ่ด้จดักำรประชมุขึน้ท่ีบำห์เรนโดย
มีผู้ เข้ำร่วม ได้แก่ ตวัแทนทำงทหำรและทำงพลเรือนจำก 33 ประเทศ 
องค์กรระหวำ่งประเทศ 14 องค์กร กลุม่อตุสำหกรรมกำรเดนิเรือตำ่ง 
ๆ และรัฐบำลจำกหลำยประเทศ กำรประชมุนีมี้กลุม่หลกั ๆ สำมกลุม่
ผลดักนัเป็นประธำนร่วม ได้แก่ กองก�ำลงัผสมทำงเรือ นำโต และกอง
ก�ำลงัทำงเรือสหภำพยโุรป โดยมีแนวคดิเร่ืองกำรแบง่ปันข้อมลูและขำ่ว

กรองตลอดจนแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในกำรตอ่ต้ำนกำรแพร่ระบำดของโจร
สลดั 

กำรประชมุเหลำ่นีมี้กำรแบง่ปันขำ่วกรองสองประเภท ได้แก่ ควำม
รู้และข้อมลูทำงกลยทุธ์ และทำงยทุธวิธีในระยะยำว อยำ่งไรก็ตำม ยงั
มีกำรแบง่ปันขำ่วกรองทำงยทุธวิธีแบบเร่งดว่นระหวำ่งเรือตำ่ง ๆ ทำง
เครือขำ่ยกำรสื่อสำรท่ีปลอดภยั เชน่ เครือขำ่ยเมอร์ควิรีย์ เพ่ือสนบัสนนุ
กำรรักษำควำมปลอดภยัแก่ขบวนเรือ 

เครือขำ่ยเมอร์ควิรีย์ได้รับกำรขนำนนำมวำ่เป็นเฟซบุ๊คส�ำหรับกำร
ตอ่ต้ำนกำรปล้นสะดมทำงน�ำ้ โดยจะมีพืน้ท่ีส�ำหรับกำรสนทนำตลอด
จนข้อมลูใหม ่ๆ เก่ียวกบักำรปฏิบตักิำรในแตล่ะวนั เครือขำ่ยนีท้�ำให้
เกิดกำรจดัตัง้คณะท�ำงำนเพ่ือประสำนงำนขบวนเรือคุ้มกนั โดยมีหน้ำ
ท่ีหลกัคือ เพ่ือจดักำรประชมุและกำรสื่อสำรอยำ่งสม�่ำเสมอบนเครือ
ขำ่ยเมอร์ควิรีย์ในกรณีท่ีจ�ำเป็น 

นอกเหนือจำกกำรกำรแบง่ปันข้อมลู โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำมขดัแย้งยงัสนบัสนนุกำรด�ำเนินงำน
ตำมแนวปฏิบตัเิพ่ือกำรจดักำรท่ีดีท่ีสดุฉบบัท่ีสี่ส�ำหรับอตุสำหกรรมกำร
เดนิเรือเพ่ือป้องกนักำรปล้นสะดมทำงน�ำ้โดยโจรสลดัโซมำเลีย ซึง่ได้รับ
กำรรับรองจำกกองก�ำลงัทำงเรือสหภำพยโุรปเชน่กนั 

แนวคดิของอนิเดยี 
นบัตัง้แตเ่ข้ำร่วมโครงกำร กองทพัเรืออินเดียได้เข้ำร่วมกำรประชมุของ
โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำมขดั
แย้ง แม้บำงภำคสว่นของรัฐบำลอินเดียอำจมีข้อกงัวลอยูบ้่ำง ภำคสว่น
ดงักลำ่วเป็นผู้ ท่ีมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะขยำยกำรตอ่สู้กบักำรปล้น
สะดมทำงน�ำ้ และคณะผู้แทนของอินเดียยงัได้เข้ำร่วมกำรประชมุของ
กลุม่ประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำตท่ีินิวยอร์กวำ่ด้วยเร่ืองกำร
ปล้นสะดมทำงน�ำ้ เหน็ได้ชดัวำ่ เป้ำหมำยของคณะผู้แทนคือกำรมีสว่น
ร่วมในระดบันีม้ำกกวำ่ 

อยำ่งไรก็ตำม โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำม
รู้และกำรลดควำมขดัแย้งคือชอ่งทำงท่ีเรือรบตำ่ง ๆ ของกองทพัเรือ
อินเดียในภมิูภำคจะน�ำข้อมลูไปใช้ในกำรลำดตระเวนกำรปล้นสะดม
ทำงน�ำ้ และคณะผู้แทนของอินเดียก็เข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งแข็งขนัตำม
ปกต ิสว่นใหญ่แล้ว จะมีกำรป้อนข้อมลูเข้ำมำกกวำ่กำรสง่ข้อมลูออก
เป็นอยำ่งมำกเน่ืองจำกโครงกำรนีมี้แหลง่ข้อมลูอยูห่ลำกหลำย 

เม่ือเร็ว ๆ นี ้โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
กำรลดควำมขดัแย้ง ถกูยกระดบัควำมส�ำคญัมำกขึน้เม่ือได้รับมอบ
หมำยให้แสดงข้อคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชำญเก่ียวกบัควำมเป็นไปได้ในกำร
ลดพืน้ท่ีควำมเสี่ยงสงูตอ่กำรปล้นสะดมทำงน�ำ้ ตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำร
แนวปฏิบตัเิพ่ือกำรจดักำรท่ีดีท่ีสดุฉบบัท่ีสี่ 

กำรโจมตีของโจรสลดัในภมิูภำคมีจ�ำนวนลดลงอยำ่งรวดเร็ว แต่
เน่ืองจำกถกูระบวุำ่เป็นพืน้ท่ีควำมเสีย่งสงู เรือสนิค้ำท่ีลอ่งผำ่นพืน้ท่ีนีจ้งึ
ยงัคงต้องจำ่ยเบีย้ประกนัสงูกวำ่ ปัจจยันีเ้ป็นตวักระตุ้นควำมต้องกำรท่ี
จะลดพืน้ท่ีควำมเสีย่งสงูให้ได้อยำ่งรวดเร็วและประเมินควำมเสีย่งใหม ่
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ในระหวำ่งท่ีมีกำรถกเถียงกนัถงึควำมเหมำะสมในกำรใช้โครงกำร
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำมขดัแย้งเพ่ือ
กิจกรรมดงักลำ่ว ควำมส�ำคญัของโครงกำรนีด้เูหมือนจะเพ่ิมขึน้อยำ่ง
ย่ิงยวดในมมุมองของรัฐบำลอินเดีย ขณะท่ีอินเดียรอรำยงำนของ
โครงกำรเก่ียวกบัพืน้ท่ีควำมเสี่ยงสงูซึง่เป็นประเดน็ส�ำคญัย่ิง เหน็ได้ชดั
วำ่โครงกำรนีมี้อิทธิพลอยำ่งมำกตอ่กำรก�ำหนดข้อบงัคบัทำงเศรษฐกิจ
ในกำรขนสง่สนิค้ำเชิงพำณิชย์ ซึง่เป็นแงม่มุท่ีอำจพฒันำไปไกลกวำ่
กรอบกำรด�ำเนินงำนตำมกฎบตัรในกำรจดัตัง้โครงกำร 

ช่องว่างโดยธรรมชาต ิ
แม้วำ่โครงกำรแลกเปลีย่นข้อมลู/ขำ่วกรอง จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส�ำคญัย่ิงใน
กำรตอ่ต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำต ิอำทิ กำรปล้นสะดมทำงน�ำ้ แตท่กุควำม
พยำยำมดงักลำ่วมีข้อจ�ำกดั อนัเน่ืองมำจำกชอ่งวำ่งบำงอยำ่งในระบบ 

ควำมไว้วำงใจเบือ้งต้นคือรำกฐำนของควำมร่วมมือหรือกำรแลก
เปลี่ยนข้อมลูใด ๆ แตก่ำรแลกเปลี่ยนดงักลำ่วอำจเกิดขึน้ได้ยำก
ล�ำบำกในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีควำมไว้วำงใจซึง่กนัและ
กนัในระดบัต�่ำ และกองทพัเรือสว่นใหญ่ก็ปฏิบตัติำมนโยบำยสำกล
เร่ือง“ควำมจ�ำเป็นในกำรแบง่ปัน” เพียงน้อยนิด 

กองทพัเรือทัง้หมดท่ีปฏิบตักิำรในอำ่วเอเดน มีกฎกำรรบปะทะของ
ตนเองท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของประเทศและสว่น
ใหญ่จะปกปิดเป็นควำมลบั สิง่นีท้�ำให้เกิดอปุสรรคตอ่กำรแลกเปลี่ยน
ข้อมลูและควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัขำ่วกรองท่ีได้มำ 

กองทพัเรือสว่นใหญ่ปฏิเสธท่ีจะพิจำรณำวำ่ ควำมทะเยอทะยำนสว่น
ตวัของบรรดำกปัตนัเรือรบหนุม่ท่ี “ก�ำลงัจะออกปฏิบตักิำรลำดตระเวน” 
คือปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่กำรแบง่ปันข้อมลู กองทพัเหลำ่นีไ้มไ่ด้ตระหนกัวำ่
กปัตนัหลำยคนมกัต้องกำรท่ีจะด�ำเนินกำรปฏิบตักิำรตอ่ต้ำนโจรสลดัด้วย
ตนเองเพ่ือสร้ำงสมช่ือเสยีงและเกียรตยิศสว่นบคุคล แทนท่ีจะสง่ข้อมลูให้
กองทพัเรือชำตอ่ืิน ๆ น�ำไปปฏิบตั ิ(ยกเว้นกรณีท่ีต้องปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมรูป
แบบภำยใต้ผู้บงัคบับญัชำระดบัสงูกวำ่ท่ีอยูบ่นเรือ) 

นอกจำกนี ้จงัหวะเวลำยงัเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรแลกเปลี่ยนขำ่ว
กรองทำงยทุธวิธี ข้อมลูดงักลำ่วขึน้อยูก่บัจงัหวะเวลำ และประโยชน์ของ
ข้อมลูก็ขึน้อยูก่บัจงัหวะเวลำโดยแท้จริง แม้วำ่ขำ่วกรองทำงกลยทุธ์จะ
มีอำยยืุนยำวกวำ่ แตค่วำมลำ่ช้ำใด ๆ ก็ตำมในกำรแบง่ปันขำ่วกรองทำง
ยทุธวิธีก็อำจท�ำให้มนักลำยเป็นสิง่ท่ีไร้ประโยชน์ 

นอกจำกนี ้กองทพัเรือตำ่ง ๆ ยงัมีคำ่นิยมพืน้ฐำนในกำรปฏิบตักิำรท่ี
เป็นลกัษณะเฉพำะและมีวิธีกำรท�ำงำนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกองทพันัน้ 
ๆ กำรฝึกผสมหรือกำรฝึกร่วมบอ่ย ๆ จะชว่ยประสำนชอ่งวำ่งเหลำ่นีแ้ตก็่
เป็นเร่ืองยำกท่ีจะขจดัไปได้ทัง้หมด ดงันัน้ กำรบรรลขีุดควำมสำมำรถใน
กำรท�ำงำนร่วมกนัระหวำ่งพนัธมิตรและระหวำ่งเรือตำ่ง ๆ ท่ีท�ำกำรลำด
ตระเวนโดยอิสระจะขึน้อยูก่บัตวัแปรหลำกหลำยประกำร เชน่ ระดบัของ
ควำมเป็นมืออำชีพท่ีแสดงออกและระดบัควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน
ร่วมกนั 

เน่ืองจำกโครงกำรดงักลำ่วมีชอ่งวำ่งเหลำ่นีต้ำมธรรมชำต ิกำร
พิจำรณำศกัยภำพในกำรด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลก
เปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำมขดัแย้งในภมิูภำคอ่ืน ๆ ของเอเชีย เชน่ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จงึเป็นเร่ืองท่ีคุ้มคำ่

การด�าเนินโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แนน่อนวำ่กำรก่อเหตปุล้นสะดมทำงน�ำ้ท่ีเพ่ิมจ�ำนวนขึน้เร่ือย ๆ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ท�ำให้ภมิูภำคนีมี้ควำมจ�ำเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องสร้ำง
กลไกแบง่ปันเปลีย่นข้อมลูอยำ่งโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลีย่น
ควำมรู้และกำรลดควำมขดัแย้ง อยำ่งไรก็ตำม ภมิูภำคนีเ้ตม็ไปด้วย
ประเทศชำยฝ่ังท่ีมีจิตส�ำนกึอนัแรงกล้ำในเร่ืองควำมรับผิดชอบตอ่อ�ำนำจ
อธิปไตยและเป็นท่ีตัง้ของนำ่นน�ำ้ท่ีมีกำรแขง่ขนักนัมำกท่ีสดุในโลก ด้วย
เหตนีุ ้โครงกำรตำ่ง ๆ อำทิ โครงกำรลำดตระเวนร่วมในชอ่งแคบมะละกำ
โดยมำเลเซีย สงิคโปร์และอินโดนีเซีย และโครงกำร อำยส์ อิน เดอะ สกำย  
ซึง่เป็นโครงกำรกำรลำดตระเวนทำงอำกำศขัน้ตำ่ง ๆ จงึประสบปัญหำ
อยำ่งรุนแรงในปีแรก ๆ นอกเหนือจำกปัญหำทำงด้ำนควำมพร้อมในกำร

นายอบัด ีอาล ีโจรสลดัโซมาเลยีทีม่ผ้ีาปิด
หน้ายนือยู่ใกล้กบัเรือประมงของไต้หวนั
ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2556 เรือล�านีถู้ก
คลืน่ซัดมาเกยฝ่ังทีเ่มอืงฮอบโย ประเทศ
โซมาเลยี หลงักลุ่มโจรสลดัได้รับเงนิค่าไถ่
และปล่อยลูกเรือไป   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



49APD FORUM

ปฏิบตังิำน ปัญหำเหลำ่นีไ้ด้รับกำรแก้ไขในเวลำตอ่มำ
ด้วยอปุสรรคท่ีมีอยูใ่นภมิูภำคท่ีโครงกำรตำ่ง ๆ อำจต้องเผชิญ กำร

วิเครำะห์ปัญหำท่ียงัคงต้องได้รับกำรแก้ไขจงึเป็นสิง่ท่ีสมควรกระท�ำ 
a) กำรแขง่ขนัระหวำ่งชำตติำ่ง ๆ ในภมิูภำคมกัจะกดักร่อนควำมไว้
วำงใจระหวำ่งประเทศชำยฝ่ัง ตวัอยำ่งเชน่ มำเลเซียและอินโดนีเซียท่ี
ยงัคงขดัแย้งกนัแม้จะมีข้อตกลงเพ่ือป้องกนัอบุตัิกำรณ์ตำ่ง ๆ ทำงทะเล
ระหวำ่งกองทพัเรือของทัง้สองประเทศ ดงันัน้ แม้จะมีโครงกำรลำด
ตระเวนร่วมในชอ่งแคบบมะละกำ แตค่วำมไว้วำงใจซึง่กนัและกนัท่ีขึน้ ๆ 
ลง ๆ อำจท�ำให้กำรแบง่ปันขำ่วกรองท่ีเกิดขึน้ในชัว่ยำมนัน้กลำยเป็นเร่ือง
ท่ียำกล�ำบำกในบำงครัง้ 
b)  ประเทศชำยฝ่ังทัง้หมดมีขีดควำมสำมำรถทำงทะเลอนัหลำกหลำย
ในระดบัตำ่ง ๆ กนั ซึง่มีแนวโน้มวำ่จะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งระหวำ่ง
กองทพัเรือตำ่ง ๆ เม่ือต้องปฏิบตัหิน้ำท่ีในระยะประชิดและปฏิบตัิตำม
ขำ่วกรองท่ีมีอยู ่
c)  โดยทัว่ไปแล้ว กำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัทำงภมิูยทุศำสตร์ของ
ประเทศท่ีแตกตำ่งกนัจะสง่ผลตอ่กำรปฏิบตักิำรร่วมทำงทะเลอยำ่งมีนยั
ส�ำคญั และจะสง่ผลตอ่กำรแบง่ปันข้อมลูและขำ่วกรอง กำรพฒันำระบบ
ท่ีใช้ร่วมกนัและกำรค้นหำผลประโยชน์ร่วมกนัคือสิง่ส�ำคญัเพ่ือชว่ยสง่
เสริมกำรแลกเปลี่ยนข้อมลู 
d)  ปัจจยัหลกัอีกประกำรหนึง่ท่ีมีผลตอ่กำรแลกเปลี่ยนขำ่วกรองคือทำ่ที

ท่ีมีตอ่จีนและปัญหำเก่ียวกบัทะเลจีนใต้ วิธีกำรท่ีแตกตำ่งกนั
ของแตล่ะประเทศอำจสง่ผลตอ่กำรแลกเปลี่ยนข้อมลู 

ขณะท่ีอปุสรรคเหลำ่นีอ้ำจเกิดขึน้กบัโครงกำรใดก็ตำมท่ี
เป็นโครงกำรใหมใ่นภมิูภำคท่ีมีเจตจ�ำนงท่ีดี โครงกำรอ่ืน ๆ ก็
อำจสง่ผลตอ่กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรใหมเ่ชน่เดียวกนั 
ได้แก่ 

1. ภมิูภำคนีมี้ศนูย์บรูณำกำรข้อมลูขำ่วสำรอยูแ่ล้วท่ีด�ำเนิน
โครงกำรจำกสงิคโปร์จนบรรลผุลส�ำเร็จตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2552 ดงันัน้ กฎบตัรของโครงกำรใหมจ่งึไมค่วรก�ำหนด
กรอบกำรท�ำงำนท่ีซ�ำ้ซ้อนกบัโครงกำรนี ้

2. ในฐำนะสว่นหนึง่ของมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรปล้นสะดม
ทำงน�ำ้ในภมิูภำค ข้อตกลงวำ่ด้วยควำมร่วมมือระดบั
ภมิูภำคเพ่ือกำรตอ่ต้ำนกำรปล้นสะดมทำงน�ำ้และกำร
ปล้นเรือโดยใช้อำวธุในเอเชียยงัคงเป็นโครงกำรท่ีด�ำเนิน
งำนทำงด้ำนนีโ้ดยเฉพำะ ควำมส�ำเร็จของกำรท�ำงำนได้
สง่เสริมให้โครงกำรนีเ้ตบิโตขึน้และมีแนวโน้มวำ่จะขยำย
ขอบเขตพืน้ท่ีปฏิบตัิงำนและมีสมำชิกเพ่ิมขึน้ โครงกำร
ใหมไ่มค่วรท�ำงำนซ�ำ้ซ้อนกบัระบบท่ีมีอยูแ่ล้วและควร
ชว่ยสง่เสริมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรปล้นสะดมทำงน�ำ้ 

3. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีมีแบบแผนของสมำคม
ประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อำเซียน) 
อำจถกูก�ำหนดให้ด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรประชมุ
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหมแหง่อำเซียนท่ีมีอยูแ่ล้ว 
ซึง่เป็นกลไกควำมร่วมมือและให้ค�ำปรึกษำระดบัสงูสดุ
ของอำเซียน นอกจำกนี ้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูอำจ
อยูภ่ำยใต้แผนงำนท่ีใหญ่กวำ่อยำ่งกำรประชมุรัฐมนตรี
วำ่กำรกระทรวงกลำโหมแหง่อำเซียนและชำตพินัธมิตร 
ซึง่เป็นกรอบกำรท�ำงำนของอำเซียนและคูเ่จรจำอีกแปด
ประเทศเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงและควำมร่วมมือทำง
กลำโหมเพ่ือสนัตภิำพ เสถียรภำพและกำรพฒันำใน
ภมิูภำค 

บทสรุป 
ควำมร่วมมือระหวำ่งกองก�ำลงัทำงทะเลพร้อมด้วยกำรแลกเปลี่ยนข้อมลู
และขำ่วกรองท่ีมีประสทิธิภำพ คืออำวธุท่ีมีศกัยภำพในกำรตอ่สู้กบักำร
ขยำยตวัของอำชญำกรรมข้ำมชำตทิำงทะเล รวมทัง้กำรก่อกำรร้ำย กำร
อพยพท่ีผิดกฎหมำย กำรค้ำยำเสพตดิ/อำวธุ และกำรปล้นสะดมทำง
น�ำ้ โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรลดควำมขดั
แย้งบรรลผุลส�ำเร็จในกำรปฏิบตังิำน โดยเฉพำะในกำรตอ่สู้กบักำรปล้น
สะดมทำงน�ำ้ในอำ่วเอเดน 

เน่ืองจำกอำชญำกรรมทำงทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ิม
ขึน้อยำ่งรวดเร็ว ควำมพยำยำมดงักลำ่วไมเ่พียงแตจ่ะสง่เสริมกำร
พฒันำกำรเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ทำงทะเลเทำ่นัน้ แตย่งัชว่ยรักษำ
เสถียรภำพของภมิูภำคนีท่ี้ก�ำลงัอยูใ่นภำวะป่ันป่วนและเป็นมำตรกำร
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ในทำงปฏิบตั ิโครงกำรใหมนี่จ้ะชว่ยเตมิเตม็ชอ่งวำ่ง
ตำ่ง ๆ และเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมตลอดจนชว่ยรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในทะเล  o
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การโจมตขีองโจรสลัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มจ�านวน
ขึน้อย่างรวดเร็ว   กำรโจมตีท่ีเกิดขึน้จริงและกำรพยำยำมโจมตี 

พืน้ท่ีสว่นอ่ืน
ทัง้หมดของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้

ชอ่งแคบ
มะละกำและ
ชอ่งแคบสงิคโปร์ 

ข้อมลูจำก: ข้อตกลงวำ่ด้วยควำมร่วมมือระดบัภมิูภำคเพ่ือกำรตอ่ต้ำนกำรปล้นสะดม

ทำงน�ำ้และกำรปล้นเรือโดยใช้อำวธุในเอเชีย

มกรำคม-ธนัวำคม มกรำคม-มิถนุำยน 

•กำรโจมตีท่ีเกิดขึน้จริง 

•กำรพยำยำมโจมตี 
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กองทพัอากาศสหรฐัฯ ภาคพืน้แปซิฟิก

การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจตราพื้นทีท่างอากาศ  

เฝ้ำระวงันำ่นฟ้ำ
จ.อ.เจมส์ สจวร์ต/กองทพัอำกำศสหรัฐฯ ถ่ำยภำพ โดย เครือขำ่ยเผยแพร่วิดีโอและ

ภำพถ่ำยทำงกลำโหม 

คณะท�ำงำนท่ีประกอบไปด้วยเจ้ำหน้ำท่ีห้ำนำยมำรวม
ตวักนัในพืน้ท่ีท�ำงำนอนัคบัแคบเพ่ือเร่ิมกำรปฏิบตักิำร
เฝ้ำระวงัทำงอำกำศตลอด 24 ชัว่โมงในสงักดักองทพั
อำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก โดยมีคอมพิวเตอร์
เคร่ืองเดียวให้แบง่กนัใช้

แม้จะมีจ�ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีจ�ำกดัและขำดแคลนอปุกรณ์ แตช่ดุเจ้ำ
หน้ำท่ีขำ่วกรองทหำรอำกำศชดุนีก็้เร่ิมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำ
ระวงัทำงอำกำศในปี พ.ศ. 2557 ซึง่ถือวำ่เป็นชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศชดุ
แรกของกองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก จำกพืน้ท่ีท�ำงำนท่ีฐำนทพั
ร่วมเพิร์ลฮำร์เบอร์-ฮิกแคมในรัฐฮำวำย ชดุเจ้ำหน้ำท่ีทหำรอำกำศนีไ้ด้เฝ้ำ
ตรวจตรำกิจกรรมทำงอำกำศทำงทหำรหรือกิจกรรมขีปนำวธุตำมเวลำ
จริงทัว่อำณำบริเวณอนักว้ำงใหญ่ของภมิูภำคอินโดแปซฟิิกเอเชีย 

“ก่อนท่ีกำรเฝ้ำระวงัจะเร่ิมขึน้ ผมจะเปรียบเทียบกำรเฝ้ำระวงั
สถำนกำรณ์ในภมิูภำคกบัเกมตีตวัตุน่” ร.อ.จสัตนิ รอสส์ นำยทหำรผู้
บงัคบัชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศกลำ่ว เคร่ืองเลน่เกมตู้ประเภทนี ้ผู้ เลน่จะใช้
ตะลมุพกุตีตวัตุน่ท่ีโผลข่ึน้อยำ่งไมมี่แบบแผนตำยตวัให้กลบัลงไปในรู ใน
สถำนกำรณ์จริงทำงทหำรนัน้ ร.อ.รอสส์อธิบำยวำ่ “เหตกุำรณ์จะปรำกฏ
ขึน้ ดงึควำมสนใจของเรำ แล้วเรำจงึตอบสนอง ขีดควำมสำมำรถของเรำ
ในกำรมองเหน็สิง่ท่ีเกิดขึน้ภำยในแปซฟิิกมีอยูจ่�ำกดั ดงันัน้ บทบำทหน้ำท่ี
ของเรำจงึเป็นกำรตอบสนองตอ่เหตกุำรณ์”

กองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิกมีภำรกิจครอบคลมุพืน้ท่ี
ประมำณ 259 ล้ำนตำรำงกิโลเมตรซึง่เป็นพืน้ท่ีกวำ่คร่ึงหนึง่ของโลก 
ภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกประกอบไปด้วยประเทศตำ่ง ๆ 36 ประเทศ 
ซึง่มีประชำกรรวมแล้วคดิเป็นร้อยละ 60 ของประชำกรโลกทัง้หมด และ
ผลผลติทำงเศรษฐกิจของโลกหนึง่ในสำมมำจำกภมิูภำคนี ้

“ขนำดและขอบเขตของงำนท่ีกองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก
ท�ำอยูท่กุวนัเป็นเร่ืองท่ีนำ่ทึง่จริง ๆ” น.อ.อีวำ เจนกินส์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
ขำ่วกรอง กำรตรวจกำรณ์และกำรลำดตระเวนของกองทพัอำกำศสหรัฐฯ 
ภำคพืน้แปซฟิิกกลำ่ว “กำรเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์จำกมมุมองทำงอำกำศ
เป็นสิง่ท่ีส�ำคญัย่ิง”

นบัตัง้แตเ่ดือนมกรำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ ข้อมลูท่ีชดุเฝ้ำระวงั
ทำงอำกำศเร่ิมเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ก็ถกูสง่ไปยงัผู้บญัชำกำรกองทพั
อำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิกในขณะนัน้ ซึง่ก็คือ พล.อ.อ.เฮอร์เบร์ิต 
“ฮอว์ก” คำร์ไลส์ ในระหวำ่งนัน้ พล.อ.อ.คำร์ไลส์ยงัได้ด�ำรงต�ำแหนง่ผู้
บญัชำกำรก�ำลงัรบร่วมทำงอำกำศ กองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้
แปซฟิิกอีกด้วย และแล้ว ชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศซึง่ประกอบไปด้วยทหำร
อำกำศชัน้ประทวนและชัน้สญัญำบตัรกลุม่เลก็ ๆ กลุม่นีก็้รู้ได้ทนัทีวำ่ 
ข้อมลูของชดุท่ีสง่ไปมีผลโดยตรงกบักำรตดัสนิใจเก่ียวกบัภำรกิจ 

“ชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศแปซฟิิกได้กลำยเป็นหเูป็นตำให้กบักอง
บญัชำกำรก�ำลงัรบร่วมทำงอำกำศ” น.อ.เจนกินส์กลำ่ว 

พล.อ.อ.เฮอร์เบิร์ต “ฮอว์ก” คาร์ไลส์ 
แห่งกองทพัอากาศสหรัฐฯ
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กำรตรวจตรำและกำรรำยงำนของชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศจะท�ำให้
ตระหนกัรู้สถำนกำรณ์ตลอด 24 ชัว่โมง 

“โดยทัว่ไป เรำเป็นคนกลุม่แรกท่ีรับรู้สถำนกำรณ์ เป็นกลุม่แรกท่ีจะ
รำยงำนกองบญัชำกำรก�ำลงัรบร่วมทำงอำกำศวำ่มีเหตกุำรณ์อะไรเกิด
ขึน้” ร.อ.รอสส์กลำ่ว 

ชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศจะเร่ิมตรวจตรำกิจกรรมทำงอำกำศของทหำร
หรือกิจกรรมขีปนำวธุ โดยร่วมมือกบัศนูย์ปฏิบตักิำรร่วมทำงด้ำนขำ่ว
กรองนอกเหนือจำกศนูย์และหนว่ยอ่ืน ๆ ทัว่อินโดเอเชียแปซฟิิก ชดุเฝ้ำ
ระวงัทำงอำกำศจะสง่ข้อมลูให้กบักองบญัชำกำรก�ำลงัรบร่วมทำงอำกำศ 

กระบวนกำรนีท้�ำให้ผู้บญัชำกำรมีทำงเลอืก ร.ต.เจคอ็บ บรีแมน 
รองผู้บงัคบัชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศกลำ่ว “ตวัอยำ่งเชน่ ถ้ำเรำตรวจพบ
กิจกรรมทำงอำกำศบำงอยำ่งหรือกิจกรรมขีปนำวธุ ข้อมลูนีจ้ะชว่ยให้ผู้
บญัชำกำรก�ำลงัรบร่วมทำงอำกำศสำมำรถก�ำหนดทรัพยำกรท่ีจะใช้หรือ
เปลีย่นแปลงกระบวนกำรตอบสนองตอ่กิจกรรมท่ีเกิดขึน้” 

นบัจำกชว่งเวลำไมน่ำนท่ีชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศได้จดัตัง้ขึน้นี ้
ร.อ.รอสส์กลำ่ววำ่มีหลำยครัง้ท่ีกำรรำยงำนกิจกรรมของชดุคือปัจจยัท่ี
กระตุ้นกำรปฏิบตักิำรในแปซฟิิก ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนของกระทรวง
กำรตำ่งประเทศสหรัฐฯ 

ตลอดชว่งปีแรก ชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศเร่ิมได้รับควำมสนใจและ
กำรสนบัสนนุมำกขึน้เร่ือย ๆ ด้วยกำรสนบัสนนุของพล.อ.อ.คำร์ไลส์และ

พล.อ.อ.ลอรี เจ. โรบนิสนั ท่ีเข้ำรับต�ำแหนง่ผู้บญัชำกำรกองทพัอำกำศ
สหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิกตอ่จำกพล.อ.อ.คำร์ไลส์ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิด
ควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำให้ขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรตรวจตรำพืน้ท่ีทำง
อำกำศเตบิโตขึน้ 

ชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศท่ีแตเ่ดมิมีเจ้ำหน้ำท่ีเฝ้ำระวงัสีน่ำย ขณะนีมี้
เจ้ำหน้ำท่ีเพ่ิมเป็น 16 นำย และในปี พ.ศ. 2558 กำรเฝ้ำระวงัทำงอำกำศ
ทัง้หมดในแปซฟิิกมีกำรพฒันำและปรับหนว่ยโดยเข้ำไปเป็นสว่นหนึง่ของ
ศนูย์ปฏิบตักิำรทำงอำกำศท่ี 613 ท่ีฐำนทพัร่วมเพิร์ลฮำร์เบอร์-ฮิกแคม 
ในฐำนะชดุปฏิบตักิำรในสงักดัของนำยทหำรเวรขำ่วกรองอำวโุส ควำม
ก้ำวหน้ำดงักลำ่วท�ำให้ขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรตรวจตรำละกำร
รำยงำนเพ่ิมขึน้เป็นทวีคณู 

“เรำทกุคนหวงัวำ่ ชดุปฏิบตักิำรในสงักดัของนำยทหำรเวรขำ่วกรอง
อำวโุสจะพฒันำตอ่ไป เพรำะมนัจะชว่ยเพ่ิมพนูขีดควำมสำมำรถท่ีเรำมี
อยูแ่ล้ว” ร.ต.บรีแมนกลำ่ว “เรำจะมีพืน้ท่ีและระบบเพ่ือใช้ในกำรตรวจ
ตรำ” 

“เม่ือเหน็วำ่ชดุเฝ้ำระวงัทำงอำกำศดัง้เดมิสร้ำงควำมส�ำเร็จอะไรบ้ำง
ด้วยทรัพยำกรเทำ่ท่ีมีในหนึง่ปีท่ีผำ่นมำ ผมรู้สกึต่ืนเต้นเม่ือคดิถงึอนำคต
ของกำรเฝ้ำตรวจตรำพืน้ท่ีทำงอำกำศ เรำจะสำมำรถท�ำประโยชน์ตอ่ผู้
บญัชำกำรของเรำ ผู้บญัชำกำรก�ำลงัรบร่วมและภมิูภำคเแปซฟิิกได้มำก
ขึน้กวำ่เดมิมำก”   o

พล.อ.อ.ลอรี เจ. โรบินสัน แห่งกองทพัอากาศสหรัฐฯ ที่
เข้ารับต�าแหน่งผู้บัญชาการกองทพัอากาศสหรัฐฯ ภาค
พืน้แปซิฟิกต่อจากพล.อ.อ.เฮอร์เบิร์ต “ฮอว์ก” คาร์ไลส์

พล.อ.อ.ลอรี เจ. โรบินสัน แห่ง
กองทพัอากาศสหรัฐฯ ทีเ่ข้ารับ
ต�าแหน่งผู้บัญชาการกองทพั
อากาศสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซิฟิก
ต่อจากพล.อ.อ.เฮอร์เบิร์ต 
“ฮอว์ก” คาร์ไลส์
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ท�าหนา้ท่ีดูแลสวสัดิการและวนิยั
ของทหารในบงัคบับญัชา

แห่งกองทพับกบงักลาเทศ

เจ้ำหน้ำท่ี ฟอรมั

พล.ต.โมฮมัหมดั มำห์ฟเูซอร์ รำห์มนั เข้ำรับรำชกำรเป็นนำย
ทหำรสญัญำบตัรแหง่กองทพับกบงักลำเทศตัง้แตปี่ พ.ศ. 2524 
และได้รับกำรเลื่อนยศเป็นพลตรีเม่ือปี พ.ศ. 2554 เขำเคยเป็นผู้
บญัชำกำรกองพนัทหำรรำบหนึง่กองพนั กรมทหำรรำบสองกรม
และกองพลทหำรรำบหนึง่กองพล นอกจำกนีย้งัเคยด�ำรงต�ำแหนง่
เสนำธิกำรกรม นำยทหำรเสนำธิกำรขัน้หนึง่ และผู้บญัชำกำร
ปฏิบตักิำรทำงทหำรของกองบญัชำกำรกองทพับกบงักลำเทศ 
นอกจำกจะส�ำเร็จกำรศกึษำจำกวิทยำลยัหนว่ยพลำธิกำรและ
เสนำธิกำรทหำร รวมทัง้หลกัสตูรสงครำมกองทพัในเมืองมิรปรุะ  
ในบงักลำเทศแล้ว เขำยงัเป็นศษิย์เก่ำของวิทยำลยัป้องกนั
ประเทศในกรุงนิวเดลี และรำชวิทยำลยัป้องกนัประเทศในกรุง
ลอนดอนอีกด้วย เขำได้รับปริญญำดษุฎีบณัฑิตจำกมหำวิทยำ
ลยัชำฮนัคิรนำคำในบงักลำเทศ และปริญญำมหำบณัฑิตสำขำ
ปรัชญำจำกมหำวิทยำลยัมำดรำสในอินเดีย รวมทัง้ปริญญำ
มหำบณัฑิตสำขำกำรป้องกนัประเทศ สงครำมศกึษำและกำร
บริหำรธรุกิจ เขำเคยตรวจแก้หนงัสือเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์
ทำงกำรค้ำระหวำ่งอินเดียและบงักลำเทศ และเขียนงำนวิจยั
เก่ียวกบั “ยทุธศำสตร์ควำมมัน่คงนอกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรมข้ำมชำต”ิ ซึง่อยูร่ะหวำ่งรอตีพิมพ์

เหลา่เสนาธิการ

APDF
ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ

พล.ต.โมฮมัหมดั มาห์ฟเูซอร์ ราห์มนั
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คณุมีควำมรับผิดชอบหลกัอะไรบ้ำงในกองทพับกบงักลำเทศ

ผมดแูลสวสัดกิำรของกองทพับกและวินยัของก�ำลงัพล ผมรับผิดชอบ
ก�ำลงัพลของกองทพัเกือบ 140,000 คน รวมทัง้พลเรือน 15,000 คน 
และก�ำลงัพลท่ีเกษียณแล้วอีกรำว 100,000 คน ผมรับผิดชอบกำร
บริหำรก�ำลงัพลซึง่มีทัง้ทหำรและพลเรือน ตลอดจนกำรพฒันำและ
วำงแผนอำชีพของก�ำลงัพล ผมมีงำนท่ีต้องดแูลห้ำด้ำนด้วยกนั ได้แก่ 
งำนด้ำนกำรแพทย์ซึง่ครอบคลมุด้ำนสขุภำพ โรงพยำบำลและกำร
รักษำพยำบำล งำนด้ำนสำรวตัรทหำรซึง่จะดแูลงำนด้ำนระเบียบวินยั
และพิธีตำ่ง ๆ งำนด้ำนกำรบริหำรก�ำลงัพลซึง่ครอบคลมุกำรเกณฑ์
บคุลำกร เงินเดือนและบ�ำนำญทัง้หมด นอกจำกนีย้งัมีงำนด้ำนเอกสำร 
สวสัดกิำรและกำรฟืน้ฟสูมรรถภำพ ตวัอยำ่งเชน่ เม่ือก�ำลงัพลเกษียณ
แล้ว พวกเขำจะยงัอยูก่บัเรำ ดงันัน้เรำจงึจ�ำเป็นต้องดแูลสวสัดกิำรให้
พวกเขำด้วย

คณุพดูถงึสวสัดิกำรของทหำร คณุจดัหำสวสัดกิำรเพ่ิมเตมิจำกโครงกำร
ประกนัสงัคมของรัฐบำลอยำ่งนัน้หรือ

เรำมีธรุกิจเลก็ ๆ ท่ีเรำท�ำผำ่นกองทนุสวสัดกิำรของกองทพับก
บงักลำเทศ ซึง่บริหำรจดักำรโดยทหำรประจ�ำกำร กองทนุนีจ้ดัตัง้ขึน้เม่ือ
ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือดแูลสวสัดกิำรของทหำร (ทัง้ท่ีประจ�ำกำรอยูแ่ละปลด
ประจ�ำกำรแล้ว) เรำมีส�ำนกังำนธรุกิจพร้อมกบัโรงงำนและร้ำนค้ำรวม
ทัง้อสงัหำริมทรัพย์บำงสว่น เรำมีธนำคำรแหง่หนึง่ท่ีมี 100 สำขำด้วย
กนั ดงันัน้จงึคอ่นข้ำงใหญ่ทีเดียว ธรุกิจเหลำ่นีเ้ป็นทัง้แหลง่รำยได้และ
ชว่ยในกำรปรับตวัของก�ำลงัพลท่ีเกษียณแล้ว 

รำยได้ทัง้หมดจะน�ำไปท�ำกิจกรรมกำรกศุลและสง่เสริมสวสัดกิำร

ของก�ำลงัพลทัง้ท่ียงัรับรำชกำรอยูแ่ละเกษียณแล้ว เม่ือประกนัสขุภำพ
ไมค่รอบคลมุคำ่รักษำพยำบำล เรำก็จะน�ำรำยได้จำกธรุกิจของเรำไป
ชว่ยเหลือก�ำลงัพลและครอบครัวในด้ำนนี ้ทหำรต้องรับรำชกำรอยำ่ง
น้อย 15 ปีจงึจะได้เงินบ�ำนำญ ทหำรไมว่ำ่ยศใดก็จะมีอำยรุำชกำรและ
อำยท่ีุต้องเกษียณส�ำหรับทกุระดบั ถ้ำใครอยำกมีอำชีพท่ีสอง เม่ือไร
ก็ตำมท่ีเป็นไปได้และถ้ำกองทนุมีต�ำแหนง่วำ่งอยู ่เรำก็ตดิตอ่ให้เข้ำมำ
ท�ำงำน 

คณุจดักำรฝึกอบรมให้ด้วยหรือไม่

เรำมีสถำบนัตำ่ง ๆ มำกมำยส�ำหรับฝึกอบรมคนในกองทพั เรำมี
วิทยำลยักำรแพทย์หกแหง่ มหำวิทยำลยัด้ำนวิศวกรรมศำสตร์สำมแหง่ 
โรงเรียนบริหำรธรุกิจสองแหง่ โรงเรียนพยำบำลสองแหง่ อีกไมน่ำนจะ
เปิดวิทยำลยัทนัตแพทย์อีกห้ำแหง่ กำรสนบัสนนุกำรศกึษำของประเทศ
เป็นเร่ืองของควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีเรำมุง่มัน่จะท�ำ 

นอกจำกนี ้เรำยงัมีโรงเรียนนำยร้อยอีก 12 แหง่ ซึง่มีแนวคดิหลกั
ในเร่ืองกำรพฒันำควำมเป็นผู้น�ำจำกสถำบนัเหลำ่นี ้เพรำะคนท่ีเข้ำรับ
กำรศกึษำในสถำบนัคือคนท่ีจะกลำยเป็นผู้น�ำในภำคสว่นตำ่ง ๆ คน
เหลำ่นีไ้ด้รับกำรฝึกให้เป็นผู้น�ำ ทัง้กำรฝึกวินยั ทกัษะควำมเป็นผู้น�ำ 
กิจกรรมทำงกำยภำพ กิจกรรมนอกหลกัสตูรซึง่ล้วนแตเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
หลกัสตูรทัง้นัน้ 

คณุมีแนวทำงปฏิบตัอิยำ่งไรกบับทบำทในปัจจบุนัของคณุ

ผมมำรับต�ำแหนง่นีไ้ด้หกเดือนแล้ว (เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558) มนั
เป็นงำนท่ีมีอะไรต้องท�ำมำกมำย มีเร่ืองส�ำคญัท่ีต้องจดักำรทกุวนั มีคน

พลแม่นปืนซ่อน
พรางตวัระหว่าง
ปฏิบัตภิารกจิ
เหลำ่เสนำธิกำร
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หลำยคนเข้ำมำพบผม กำรรับฟังและชว่ยแก้ปัญหำให้คนเหลำ่นีเ้ป็นสิง่
ส�ำคญั และอีกประกำรหนึง่ท่ีส�ำคญัก็คือผมต้องไมมี่อคต ิ

มีเป้ำหมำยอะไรบ้ำงท่ีคณุอยำกท�ำให้ส�ำเร็จในบทบำทปัจจบุนัของคณุ 

ผมหวงัวำ่จะสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยได้สองเร่ืองคือ กำรเพ่ิมศกัยภำพ
ของผู้หญิงและกำรศกึษำ ผู้หญิงมีควำมส�ำคญัตอ่กองทพับก เรำมีวิสยั
ทศัน์ท่ีจะท�ำให้ผู้หญิงมีสดัสว่นเทำ่กบัร้อยละ 25 ของก�ำลงัพลทัง้หมด
ในกองทพั ตอนนีก้�ำลงัอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำรแตอ่ำจต้องใช้เวลำสกั
ระยะ เรำเร่ิมรับผู้หญิงเข้ำกองทพัเม่ือประมำณ 14 ปีก่อน กองทพับกได้
ให้ทหำรหญิงรุ่นแรกเข้ำประจ�ำกำรเม่ือชว่งต้นปี พ.ศ. 2558 

อีกเร่ืองหนึง่คือกำรให้กำรศกึษำแก่ก�ำลงัพลในกองทพัของเรำเป็น
พฒันำกำรทำงปัญญำ กำรสร้ำงทหำรท่ีมีควำมรู้เป็นสิง่ส�ำคญัมำก ใน
ระดบันำนำชำต ิเรำต้องเผชิญกบัเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ท่ีกระจำยอยูท่ัว่
โลก เรำจ�ำเป็นต้องแขง่ขนั ใครบำงคนในบงักลำเทศก�ำลงัแขง่ขนักบัใคร
อีกคนในประเทศจีน ดงันัน้ หำกเศรษฐกิจปรำศจำกฐำนควำมรู้ เรำก็จะ
ไมส่ำมำรถแขง่กบัใครได้ แตส่ิง่ท่ีเรำเหน็คือธรุกิจของเรำก็พฒันำไปได้
ดี ผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศของเรำมีอตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลี่ย
สงูกวำ่ร้อยละ 6 ตลอดชว่งสองสำมทศวรรษท่ีผำ่นมำ ดงันัน้จงึกลำ่วได้
วำ่เศรษฐกิจของเรำเป็นเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ เพรำะมิฉะนัน้ก็คงจะไม่
สำมำรถเตบิโตได้ 

ดงันัน้เรำจงึต้องเป็นกองทพับนฐำนควำมรู้ในฐำนะสว่นหนึง่ของ
สงัคมแหง่กำรเรียนรู้ มิฉะนัน้กองทพัของเรำก็อำจหลน่ไปอยูรั่ง้ท้ำยได้ 
เรำได้จดัหลกัสตูรกำรศกึษำเพ่ิมขึน้และปรับปรุงระบบกำรฝึกอบรมและ

กำรศกึษำของเรำเพ่ือบรรลเุป้ำหมำยนี ้กำรเมืองอำจท�ำให้คณุผิดหวงั 
เศรษฐกิจอำจท�ำให้คณุถอดใจ แตก่ำรศกึษำจะไมมี่ทำงท�ำเชน่นัน้กบั
คณุ ถ้ำคณุให้กำรศกึษำคนของคณุ ถ้ำคณุให้กำรศกึษำประเทศของคณุ 
กำรเมืองจะไมท่�ำให้คณุผิดหวงั เศรษฐกิจจะไมท่�ำให้คณุถอดใจ 

ปริญญำนิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิตของคณุเป็นเร่ืองเก่ียวกบักำรค้ำยำ
เสพตดิ มีควำมท้ำทำยอะไรบ้ำงท่ีคณุพบ และควำมท้ำทำยเหลำ่นี ้
เก่ียวข้องกบัภมิูภำคอยำ่งไร

ควำมร่วมมือเป็นเร่ืองจ�ำเป็น แตใ่นทำงกำรเมืองแล้วมีควำมแตกตำ่ง
กนัมำกระหวำ่งบงักลำเทศกบัประเทศเพ่ือนบ้ำน (เชน่ อินเดียและพมำ่) 
เน่ืองจำกทัง้สำมประเทศมีนโยบำยทำงกำรเมืองท่ีแตกตำ่งกนัมำก ดงั
นัน้ กำรเจรจำระหวำ่งทัง้สำมประเทศนีจ้งึไมใ่ชเ่ร่ืองงำ่ย นำ่เสียดำยท่ี
ในบริบทของควำมมัน่คงนัน้ หำกเรำสื่อสำรกนัไมไ่ด้ เรำก็ไมส่ำมำรถ
ร่วมมือกนัได้แม้วำ่เรำจะมีผลประโยชน์ในภมิูภำคท่ีเหมือนกนัก็ตำม เรำ
ไมส่ำมำรถข้ำมชำยแดนเพ่ือนบ้ำนได้ ดงันัน้ บอ่ยครัง้เรำจงึตำมนกัค้ำ
ยำเสพตดิไมท่นั เป็นเร่ืองยำกมำกท่ีประเทศใดประเทศหนึง่จะสำมำรถ
ตอบสนองได้อยำ่งมีประสทิธิภำพหำกต้องท�ำงำนเพียงล�ำพงั 

ปัจจบุนั ปัญหำควำมมัน่คงรูปแบบใหมก่�ำลงัคกุคำมทกุประเทศ เรำ
ต้องอำศยัควำมร่วมมือระหวำ่งประชำคมโลกเพ่ือรับมือกบัปัญหำดงั
กลำ่ว 

อะไรคือสิง่ท่ีท้ำทำยท่ีสดุส�ำหรับกองทพับกบงักลำเทศ 
กำรด�ำรงไว้ซึง่กำรเป็นองค์กรท่ีเป็นมืออำชีพทัง้ในระดบัชำตแิละระดบั

ทหำรหญิงเดนิน�ำ
ขบวนระหวำ่งกำร
สวนสนำมแหง่ชำติ
เหลำ่เสนำธิกำร
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โลก เรำพยำยำมจะรักษำจดุยืนของเรำในฐำนะกองก�ำลงัท่ีมีระเบียบ
วินยัซึง่ไมเ่พียงได้รับกำรยกยอ่งวำ่ยอดเย่ียมท่ีสดุในประเทศเทำ่นัน้ 
แตย่งัควรได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำติในฐำนะหนึง่ในกองทพั
ท่ีมีระเบียบวินยัและควำมสำมำรถมำกท่ีสดุ นัน่เป็นสิง่ท่ีส�ำคญัมำก
ส�ำหรับเรำ เรำได้เร่ิมท�ำโครงกำรตำ่ง ๆ เพ่ือให้ทหำรมีโอกำสทำงกำร
ศกึษำมำกขึน้และเข้ำใจบทบำทของตนในสงัคมประชำธิปไตย  

มีควำมท้ำทำยอ่ืน ๆ อีกหรือไม ่

กำรป้องกนักำรก่อกำรร้ำยยงัเป็นเร่ืองท่ีส�ำคญัย่ิง ท่ีผำ่นมำเรำประสบ
ควำมส�ำเร็จอยำ่งมำกในเร่ืองนี ้แตเ่รำต้องระลกึอยูเ่สมอวำ่เรำเป็น
ใคร เม่ือศำสนำอิสลำมเข้ำมำในอนภุมิูภำคนี ้ศำสนำนีไ้มไ่ด้ขดักบั
วฒันธรรมของเรำแตอ่ยำ่งใด นัน่อำจเป็นเหตผุลวำ่ท�ำไมบงักลำเทศ
จงึยงัคงตัง้มัน่อยูใ่นควำมเป็นกลำง เบงกำลีในฐำนะชนชำตแิละ
บงักลำเทศในฐำนะประเทศไมต้่องกำรแนวคดิสดุโตง่ แตใ่นยคุโลกำ
ภิวตัน์อยำ่งทกุวนันี ้แนวคดิแบบสดุโตง่ก็ยงัเป็นภยัคกุคำมส�ำหรับ
บงักลำเทศเชน่กนั 

มีโครงกำรอ่ืนท่ีคณุอยำกพดูถงึอีกหรือไม ่

เรำมีโครงกำรแลกเปลี่ยนกบัหนว่ยรบพิเศษสหรัฐฯ หลำยโครงกำร 
นอกจำกนีย้งัมีกำรฝึกตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและพฒันำขีดควำม
สำมำรถของกองก�ำลงัร่วมกบัหลำยประเทศ เรำฝึกร่วมกบัเนปำล 
อินเดีย คเูวต กำตำร์และตรุกี 

คณุเคยเข้ำร่วมภำรกิจรักษำสนัติภำพกบัองค์กำรสหประชำชำตหิรือ
ไม ่และอะไรคือบทเรียนท่ีส�ำคญัท่ีสดุท่ีคณุได้เรียนรู้จำกกำรเข้ำร่วม
ภำรกิจดงักลำ่ว

ผมเคยเข้ำร่วมกำรปฏิบตักิำรสนบัสนนุสนัตภิำพกบัองค์กำร
สหประชำชำติสองครัง้ท่ีโมซมับกิและเซียร์รำลีโอน บงักลำเทศเข้ำร่วม
ภำรกิจขององค์กำรสหประชำชำตมิำกท่ีสดุ และเป็นหนึง่ในประเทศ
หลกัท่ีให้กำรสนบัสนนุด้ำนก�ำลงัทหำร 

ท่ีประเทศโมซมับกิตำมควำมเข้ำใจของผมนัน้ สิง่ท่ีเรำได้เรียนรู้
ก็คือบำงสงัคมต้องสญูเสียวฒันธรรมของตนเองไปไมว่ำ่ด้วยเหตผุล
ใดก็ตำม เจ้ำอำณำนิคมใช้วิธีกำรบำงอยำ่งบงัคบัให้คนลืมภำษำ
ของตนเอง บงัคบัให้คนลืมศำสนำของตนเอง และบงัคบัให้คนลืมแม้
กระทัง่ช่ือของตวัเอง คนเหลำ่นีต้้องทนกบักำรสญูเสียอตัลกัษณ์ของ
ตนเอง ดงันัน้จงึมีโอกำสท่ีจะถกูผู้น�ำท่ีไมห่วงัดีหลอกใช้ น่ีเป็นตวัอยำ่ง
ท่ีแสดงให้เหน็วำ่อตัลกัษณ์มีควำมส�ำคญัอยำ่งไรและท�ำไมเรำจงึต้อง
รักษำวฒันธรรมของเรำไว้ 

คณุมีเป้ำหมำยอะไรส�ำหรับบงักลำเทศโดยเฉพำะหรือไม่

กำรรู้วำ่ตวัเรำคือใครเป็นเร่ืองส�ำคญัมำกและเรำก็อยูอ่ยำ่งสนัตมิำ
นำนกวำ่ 5,000 ปีแล้ว ควำมเหน็ตำ่งอำจเกิดขึน้ได้และแนน่อนทกุ
สงัคมยอ่มมีคนท่ีเหน็ตำ่งกนั สิง่ท่ีเรำท�ำได้ตอนนีคื้อกำรร่วมมือและ
ชว่ยเหลือกนัเพ่ือให้เรำสำมำรถอยูอ่ยำ่งสงบสขุในประเทศท่ีเรำอยู่
และมีอิสระทำงสงัคม กำรเมืองและเศรษฐกิจ  o

กำรยิงปืนเพ่ือป้องกนั
ภยัทำงอำกำศ ท่ี
สนำมฝึกป้องกนัภยั
ทำงอำกำศคอ็กซ์
บำซำร์  เหลำ่เสนำธิกำร 
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กระบอกเสียง
APDF

 อีวำน บรำเดน มอนต์โกเมอรี 

การประเมินความ  
  หมายโดยนยัของ

คลังแสง ขีปนำวุธ

จนี  
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วิธีการปกป้องพืน้ทีป่ฏิบติัการส่วนหนา้ 
สภำพแวดล้อมด้ำนควำมมัน่คงในภมิูภำคเอเชียแปซฟิิก
ก�ำลงัเผชิญกบัแนวโน้มท่ีนำ่วิตกหลำยประกำร รวมถงึ
ข้อพิพำทด้ำนดนิแดนทำงทะเลในทะเลจีนตะวนัออกและ
ทะเลจีนใต้ท่ีทวีควำมรุนแรงขึน้ กำรแพร่กระจำยขีดควำม
สำมำรถทำงทหำรขัน้สงูในหมูผู่้ เลน่ในภมิูภำคและกำร
เปลี่ยนดลุอ�ำนำจ ควำมพยำยำมของจีนท่ีจะเสริมสร้ำง
กองทพัให้มีควำมแข็งแกร่งคือประเดน็ส�ำคญัของแตล่ะ
เหตกุำรณ์ 

หลำยทศวรรษท่ีผำ่นมำ จีนได้เตรียมควำมพร้อมให้
กบักองทพัปลดปลอ่ยประชำชนเพ่ือตอ่กรกบัคูก่รณีท่ีมี
เทคโนโลยีเหนือกวำ่ ควำมพยำยำมสว่นหนึง่ของจีนคือ
กำรพฒันำระบบตอ่ต้ำนกำรเข้ำสูพื่น้ท่ี/ระบบปฏิเสธกำรใช้
พืน้ท่ีหลำกหลำยประเภท ซึง่เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกชอ่ง
โหวข่องกำรสงครำมนอกประเทศตำมรูปแบบของอเมริกำ
เพ่ือขดัขวำงกำรสง่ก�ำลงัของสหรัฐฯ เข้ำไปในพืน้ท่ีในชว่ง
เวลำของควำมขดัแย้งหรือในชว่งวิกฤต 

นบัตัง้แตส่ิน้สดุสงครำมเยน็ สหรัฐอเมริกำเคยชิน
กบักำรเผชิญหน้ำกบัฝ่ำยตรงข้ำมท่ีออ่นแอเกินกวำ่ท่ีจะ
สำมำรถคกุคำมฐำนทพัของสหรัฐฯ ในตำ่งประเทศอยำ่ง
จริงจงั รวมทัง้กองทพัอำกำศและกองทพัเรือ ตลอดจนเครือ
ขำ่ยกำรสู้รบตำ่ง ๆ ซึง่ทัง้หมดนีคื้อปัจจยัสง่เสริมควำม
สำมำรถในกำรด�ำเนินกำรและสนบัสนนุกำรปฏิบตักิำรทำง
ทหำรในตำ่งประเทศให้คงอยูอ่ยำ่งตอ่เน่ือง 

อยำ่งไรก็ตำม ในวนันี ้รัฐบำลจีนมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรควบคมุสถำนกำรณ์เพ่ือเข้ำท�ำลำยฐำนท่ีมัน่สว่นหน้ำ 
สร้ำงภยัคกุคำมอยำ่งรุนแรงตอ่อำกำศยำนและเรือ และ
ท�ำลำยขีดควำมสำมำรถของสหรัฐฯ ในกำรรวบรวม จดั
เก็บและสง่ข้อมลู โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง กองทพัปลดปลอ่ย
ประชำชนได้สะสมขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้ดนิและขีปนำวธุตดิ
ยำนขบัจ�ำนวนมำกส�ำหรับกำรโจมตีทำงบก กำรปฏิบตักิำร

ปฏิเสธกำรใช้ทะเลและกำรปฏิบตัิกำรตอ่ต้ำนดำวเทียม 
เหตใุดจีนจงึให้ควำมส�ำคญัอยำ่งย่ิงกบักำรใช้กองก�ำลงั

ขีปนำวธุเชิงรุกท่ียิงจำกพืน้ดนิเพ่ือสนบัสนนุกลยทุธ์ “กำร
ตอ่ต้ำนกำรแทรกแซง” ของตน และเหตใุดระบบเหลำ่นีจ้งึ
เป็นต้นเหตขุองข้อกงัวลในสหรัฐอเมริกำและในหมูป่ระเทศ
ในภมิูภำค 

ในขัน้ต้น ควำมเช่ียวชำญทำงเทคโนโลยีขีปนำวธุชว่ย
ให้กองทพัปลดปลอ่ยประชำชนมีวิธีชดเชยข้อจ�ำกดัเร่ืองขีด
ควำมสำมำรถในกำรสง่ก�ำลงัทำงอำกำศและทำงทะเล โดย
ปกตแิล้ว ขีปนำวธุเชิงรุกท่ียิงจำกพืน้ดนิจะมีข้อได้เปรียบ
มำกกวำ่เคร่ืองบนิรบและเรือรบอยูห่ลำยประกำร ข้อได้
เปรียบดงักลำ่วอำจท�ำให้จีนมีอ�ำนำจกำรยิงจ�ำนวนมำก
เพ่ือจดักำรกบัเป้ำหมำยท่ีส�ำคญัในระยะเวลำอนัสัน้ 

โดยทัว่ไปแล้ว ขีปนำวธุเชิงรุกท่ียิงจำกพืน้ดนิจะมี
คณุสมบตัิดงันี:้ 

• เป็นวิธีทีคุ่ม้ค่าในการสร้างอ�านาจก�าลงัรบใน
ช่วงแรก ๆ ของภารกิจ ขีปนำวธุและขีปนำวธุตดิ
ยำนขบัมีรำคำถกูกวำ่อำกำศยำนและเรือรบมำก 
ถกูกวำ่ระบบป้องกนัภยัทำงอำกำศและระบบ
ป้องกนัขีปนำวธุสว่นใหญ่ท่ีมีอยูต่อนนีอ้ยำ่งมำก 
และถกูกวำ่เป้ำหมำยท่ีมุง่หวงัหลำยเทำ่ตวั 
• ยากทีจ่ะหาต�าแหน่ง สกดักัน้หรือท�าลายก่อน
ยิงหรือหลงัยิงในทนัที ผู้ปฏิบตักิำรท่ีผำ่นกำรฝึก
มำเป็นอยำ่งดี สำมำรถน�ำแทน่ยิงเคลื่อนท่ีไปยงั
ท่ีซอ่นท่ีตรวจพบได้ยำก เคลื่อนย้ำยแทน่ยิงไปยงั
ต�ำแหนง่ท่ีส�ำรวจไว้ก่อนลว่งหน้ำเม่ือพร้อมท่ีจะ
ยิงขีปนำวธุ สำมำรถถอดประกอบยทุโธปกรณ์
ภำยในเวลำเพียงไมก่ี่นำทีหลงักำรโจมตีและ
เคลื่อนย้ำยออกจำกพืน้ท่ีก่อนท่ีจะถกูตรวจพบ 
นอกจำกนี ้ผู้ปฏิบตัิกำรยงัสำมำรถสง่และรับข้อมลู
ผำ่นระบบชอ่งสญัญำณเฉพำะทำงแบบปิดท่ีมี
ควำมแข็งแกร่งอยำ่งเครือขำ่ยใยแก้วน�ำแสงท่ีฝัง
อยูใ่ต้ดนิ ซึง่รบกวนสญัญำณได้ยำกกวำ่กำรสง่
สญัญำณคลื่นควำมถ่ีวิทยแุละมีควำมเสี่ยงตอ่กำร
โจมตีน้อยกวำ่ระบบสื่อสำรทำงอำกำศหรืออวกำศ 
• สกดักัน้ไดย้ากเมือ่ถูกยิงออกไปแลว้ ขีปนำวธุ
เคลื่อนท่ีด้วยควำมเร็วสงูและออกแบบมำเพ่ือ
จะสำมำรถใช้หรือตดิตัง้เคร่ืองชว่ยเจำะเกรำะ 
นอกจำกนี ้ขีปนำวธุตดิยำนขบัมกัจะเคลื่อนท่ีคอ่น
ข้ำงช้ำแตต่รวจจบัได้ยำก และสำมำรถก�ำหนด
ให้ตดิตำมเส้นทำงกำรบนิท่ีซบัซ้อนท่ีเน้นระบบ
ป้องกนัภยัทำงอำกำศ 

สถำนกำรณ์ท่ีพลกิผนั 
มีหลำยวิธีท่ีสหรัฐอเมริกำท�ำได้เพ่ือรักษำอ�ำนำจทำงทหำร 

(ขวา) บุคลากรจาก
กองทพัเรือสหรัฐฯ 
ยนืใกล้กบัเคร่ืองยงิ
ขปีนาวุธน�าวถิใีนระหว่าง
การฝึกเพือ่สร้างความ
ร่วมมอืและความพร้อม
ทางเรือ ซ่ึงเป็นการฝึก
ทางทะเลระหว่างกองทพั
เรือฟิลปิปินส์และสหรัฐฯ 
ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 
2557  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 

(ซ้าย)ขปีนาวุธแบบยงิจาก
พืน้สู่อากาศของจนีตั้งอยู่
ใกล้กบัเคร่ืองบินรบเก่า
ของจนีทีศู่นย์ส�าหรับผู้
ทีรั่กด้านอวกาศเซ่ียงไฮ้ 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ได้แก่ กำรน�ำเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิเจำะเกรำะแบบใหมม่ำใช้
สนบัสนนุหรือใช้แทนเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิบี-2 ท่ีประจ�ำกำรมำ
นำนแล้ว กำรจดัหำแทน่ตรวจกำรณ์และแทน่ยิงท่ีใช้งำนบนเรือ
บรรทกุเคร่ืองบนิท่ีจะชว่ยขยำยขอบเขตกำรปฏิบตักิำรของกอง
บนิ กำรสร้ำงระบบกำรสงครำมใต้ทะเลท่ีมีสมรรถนะของหวัรบ
มำกกวำ่เดมิ และกำรลงทนุกบัระบบป้องกนัเชิงรุกและเชิงรับ
ใหมเ่พ่ือปกป้องพืน้ท่ีปฏิบตักิำรสว่นหน้ำ นอกจำกนี ้สหรัฐฯ ยงั
อำจพฒันำกองก�ำลงัขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้ดนิแบบเดียวกบัจีน 

อยำ่งไรก็ตำม ระบบขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้ดนิจะควบคมุได้
ยำกกวำ่อำกำศยำนหรือเรือ และกำรถอดถอนก็ท�ำได้ยำกเชน่
เดียวกนั ขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้ดนิมีบทบำทเฉพำะอะไรบ้ำง 
ขีปนำวธุตอ่ต้ำนเรือผิวน�ำ้อำจน�ำมำใช้เพ่ือกำรปฏิเสธกำรใช้
ทะเล รวมถงึกำรปกป้องชอ่งทำงบงัคบัและกำรโจมตีเป้ำหมำย
ในมหำสมทุรเปิด ประกำรแรกนัน้อำจท�ำได้ด้วยกำรปิดกัน้กอง
เรือผิวน�ำ้ของข้ำศกึไมใ่ห้ออกจำก “นำ่นน�ำ้ท่ีอยูใ่กล้กบัจีน” 
และยบัยัง้กำรปฏิบตักิำรในนำ่นน�ำ้ท่ีอยูร่ะหวำ่งสำยโซห่มูเ่กำะ
วงล้อมชัน้แรกและชัน้ท่ีสอง โดยอำจปิดล้อมพนัธมิตรอยำ่ง
ญ่ีปุ่ นหรือสกดักัน้กองก�ำลงัสหรัฐฯ ท่ีก�ำลงัเดนิทำงไปยงัภมิูภำค 

ประกำรหลงัอำจหมำยถงึกำรโจมตีกองเรือผิวน�ำ้ของข้ำศกึ
ท่ีพยำยำมเข้ำยดึดนิแดนพิพำท ยบัยัง้เสรีภำพในกำรเดนิเรือ
หรือบงัคบัใช้มำตรกำรปิดกัน้ทำงทะเลกบัประเทศใดประเทศ
หนึง่ในภมิูภำค นอกจำกนี ้อำจมีกำรใช้ขีปนำวธุโจมตีภำค
พืน้ดนิเพ่ือท�ำกำรโจมตีในแนวลกึ เชน่ กำรสร้ำงภยัคกุคำม
ตอ่ระบบตรวจกำรณ์ พืน้ท่ีบงัคบับญัชำและควบคมุ ฐำนทพั

อำกำศและเป้ำหมำยท่ีเป็นไปได้อ่ืน ๆ ท่ีตัง้อยูใ่นดนิแดนของ
ฝ่ำยตรงข้ำม 

สหรัฐอเมริกำอำจประยกุต์ใช้ระบบท่ีมีอยูห่รือท่ีมีแผนวำ่จะ
ใช้เตมิเตม็ชอ่งวำ่งเหลำ่นี ้ตวัอยำ่งเชน่ อำจขยำยขอบเขตกำร
ท�ำงำนของระบบขีปนำวธุยทุธวิธีกองทพับก และ/หรือตดิตัง้
ชดุตรวจจบัท่ีจ�ำเป็นในกำรโจมตีเป้ำหมำยในทะเล นอกจำกนี ้
สหรัฐฯ อำจดดัแปลงอำวธุท่ีปลอ่ยจำกอำกำศยำนหรือเรือ เชน่ 
ขีปนำวธุตอ่ต้ำนเรือผิวน�ำ้ระยะไกลเพ่ือใช้กบัระบบยิงขีปนำวธุ
จำกพืน้ดนิ อยำ่งไรก็ตำม ปัจจบุนัยงัไมมี่กำรประกำศแผนกำร
ตอ่สำธำรณะวำ่จะกระท�ำกำรดงักลำ่ว 

กำรพิจำรณำสนธิสญัญำอำวธุนิวเคลียร์พิสยั
กลำงใหมอี่กครัง้ 
แม้กองก�ำลงัขีปนำวธุจะมีศกัยภำพท่ีดี แตก็่มีอปุสรรคหลำย
ประกำรท่ีอำจยบัยัง้ไมใ่ห้สหรัฐอเมริกำใช้ทำงเลือกนี ้กองทพั
บกสหรัฐฯ อำจไมเ่หน็ด้วยกบักำรด�ำเนินภำรกิจใหมท่ี่อำจดงึ
ทรัพยำกรไปจำกภำรกิจท่ีให้ควำมส�ำคญัอยูแ่ตเ่ดมิ เชน่ กำร
สงครำมด�ำเนินกลยทุธ์โดยชดุรบผสมเหลำ่ แตอ่ปุสรรคดงักลำ่ว
อำจหมดสิน้ลงเม่ือเวลำผำ่นไปเน่ืองจำกกองทพับกพยำยำมท่ี
จะมีบทบำทส�ำคญัในแปซฟิิกตะวนัตก

นอกจำกนี ้พนัธมิตรในภมิูภำคอำจไมเ่หน็ด้วยกบักำร
ให้กองก�ำลงัขีปนำวธุเข้ำมำปฏิบตัภิำรกิจในดินแดนของตน
เน่ืองจำกมีข้อจ�ำกดัทำงกำรเมืองภำยในประเทศและควำมเป็น
ไปได้ท่ีจีนอำจตอบโต้ แม้พนัธมิตรเหลำ่นีอ้ำจให้กำรยอมรับ

เรือพฆิาตตดิขปีนาวุธน�าวถิี
ของกองทพัเรือแห่งกองทพั
ปลดปล่อยประชาชนจนีเดนิ
ทางมาถงึฐานทพัร่วมเพร์ิลฮาร์
เบอร์-ฮิกแคม รัฐฮาวาย เพือ่
เข้าร่วมการฝึกทางทหารระดบั
นานาชาต ิภายใต้รหัส ริม ออฟ 
เดอะ แปซิฟิก (ริมแพค) ในเดอืน
มถุินายน พ.ศ. 2557  รอยเตอร์ 
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มำกขึน้ในอนำคตอนัใกล้ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงเม่ือจีนมีพฤตกิรรมแบบยืน
กรำนมำกขึน้ แตท่ี่มัน่ของสหรัฐฯ ก็จะมีควำมเสี่ยงมำกขึน้ และควำม
ตงึเครียดในภมิูภำคก็จะขยำยตวัขึน้เร่ือย ๆ 

ท้ำยสดุนัน้ กองก�ำลงัขีปนำวธุบำงประเภทเป็นสิง่ต้องห้ำมตำม
สนธิสญัญำอำวธุนิวเคลียร์พิสยักลำงท่ีลงนำมในปี พ.ศ. 2530 ท่ีห้ำม
สหรัฐอเมริกำและรัสเซียทดสอบและใช้ขีปนำวธุและขีปนำวธุตดิยำนขบั
แบบยิงจำกพืน้สูพื่น้ท่ีมีพิสยัตัง้แต ่500 ถงึ 5,500 กิโลเมตร ไมว่ำ่จะอยู่
ในรูปอำวธุนิวเคลียร์หรืออำวธุแบบดัง้เดิม อยำ่งไรก็ตำม สนธิสญัญำ
อำวธุนิวเคลียร์พิสยักลำงก�ำลงัประสบปัญหำ และหำกสนธิสญัญำนีไ้ม่
ถกูยกเลกิไปก็อำจไมส่ำมำรถอยูร่อดได้ตำมลกัษณะของสญัญำท่ีเป็น
อยูใ่นปัจจบุนั 

ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 กระทรวงกำรตำ่งประเทศสหรัฐฯ ได้
เปิดเผยตอ่สำธำรณะวำ่รัสเซียละเมิดข้อผกูพนัตำมสนธิสญัญำอำวธุ
นิวเคลียร์พิสยักลำงดงัท่ีหลำยคนตัง้ข้อสงสยัไว้ลว่งหน้ำ รัฐบำลสหรัฐฯ 
ได้กลำ่วหำวำ่รัฐบำลรัสเซียท�ำกำรทดสอบขีปนำวธุตดิยำนขบัท่ียิงจำก
พืน้ดนิซึง่เป็นข้อห้ำมตำมสนธิสญัญำดงักลำ่ว แม้วำ่สหรัฐฯ จะไมไ่ด้
กลำ่วถงึระบบท่ีก�ำลงัเป็นประเดน็อยูใ่นขณะนัน้  

ผู้สงัเกตกำรณ์บำงรำยยงัแสดงข้อกงัวลวำ่ รัฐบำลรัสเซียได้ทดสอบ
ขีปนำวธุแบบยิงจำกพืน้สูพื่น้ท่ีมีพิสยัไกลกวำ่ข้อจ�ำกดัของสนธิสญัญำ
อำวธุนิวเคลียร์พิสยักลำง (ซึง่โดยหลกักำรแล้วจะท�ำให้ขีปนำวธุนัน้
กลำยเป็นขีปนำวธุข้ำมทวีปซึง่ได้รับกำรยกเว้นจำกสนธิสญัญำอำวธุ
นิวเคลียร์พิสยักลำง แตอ่ยูภ่ำยใต้กรอบสนธิสญัญำกำรลดอำวธุทำง
ยทุธศำสตร์ฉบบัใหม)่ ตลอดจนพิสยัท่ีระบไุว้ในสนธิสญัญำอำวธุ
นิวเคลียร์พิสยักลำง (ซึง่บง่ชีว้ำ่ขีปนำวธุดงักลำ่วอำจถกูใช้เป็นอำวธุ
พิสยักลำงโดยไมค่�ำนงึถงึกำรจดัประเภทตำมสนธิสญัญำ) 

สว่นใหญ่แล้ว กำรกระท�ำเหลำ่นีคื้อกำรหลีกเลี่ยงสนธิสญัญำอำวธุ
นิวเคลียร์พิสยักลำงมำกกวำ่จะเป็นกำรละเมิดแม้จะท�ำให้เกิดข้อกงัวล
เพ่ิมขึน้เก่ียวกบัเจตนำของรัสเซีย กำรท่ีรัฐบำลรัสเซียไมป่ฏิบตัติำมข้อ
ก�ำหนดท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและไมค่�ำนงึถงึเจตนำรมณ์ของสนธิ
สญัญำอำวธุนิวเคลียร์พิสยักลำงนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีนำ่แปลกใจ เน่ืองจำก
เจ้ำหน้ำท่ีระดบัสงูของรัสเซียได้เสนอให้ถอนตวัออกจำกสนธิสญัญำดงั
กลำ่วเม่ือเกือบสบิปีท่ีแล้ว 

อยำ่งไรก็ตำม กำรหลีกเลี่ยงสนธิสญัญำของรัสเซียท�ำให้เกิดข้อถก
เถียงมำกมำยเพ่ือก�ำหนดวิธีกำรตอบโต้อนัเหมำะสมของสหรัฐอเมริกำ 
นบัตัง้แตก่ำรเรียกร้องให้รัฐบำลรัสเซียกลบัมำปฏิบตัติำมสนธิสญัญำ 
ไปจนถงึกำรถอนตวัออกจำกสนธิสญัญำเพ่ือเป็นกำรตอบโต้รัสเสีย 

นอกจำกนี ้ยงัมีทำงเลือกท่ีสำมท่ีควรพิจำรณำเชน่เดียวกนั โดย
เฉพำะอยำ่งย่ิง หำกกำรไมป่ฏิบตัติำมสนธิสญัญำของรัสเซียเป็นสิง่
ท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ทำงเลือกนีคื้อกำรแก้ไขสนธิสญัญำ ตวัอยำ่งเชน่ 
รัฐบำลสหรัฐฯ และรัฐบำลรัสเซียอำจบรรลขุ้อตกลงห้ำมพฒันำขีปนำวธุ
พิสยักลำง คงไว้ซึง่กำรห้ำมใช้ขีปนำวธุในยโุรปและยกเลกิกำรห้ำมใช้
ขีปนำวธุในเอเชีย 

ด้วยบทบำทของกองทพัรัสเซียท่ีลดน้อยลงเม่ือเทียบกบัจีน ควำม
ตงึเครียดในอดีตระหวำ่งประเทศเพ่ือนบ้ำนทัง้สองและกำรแขง่ขนักนั
สร้ำงอิทธิพลในตะวนัออกไกลของรัสเซีย ท�ำให้มีเหตผุลอนัสมควร
ท่ีจะสงสยัวำ่กำรท่ีรัฐบำลรัสเซียสนใจถอนตวัจำกสนธิสญัญำอำวธุ
นิวเคลียร์พิสยักลำงนัน้ เป็นเพรำะรัสเซียต้องกำรถ่วงดลุอ�ำนำจกบั

รัฐบำลจีนมำกกวำ่ควำมต้องกำรท่ีจะบีบบงัคบัรัฐบำลเบลเยียม 
“กำรยกเลกิกำรห้ำมใช้ขีปนำวธุในเอเชีย” อำจท�ำให้เกิดประโยชน์ท่ี

เป็นไปได้สองประกำร: 
• ทางเลือกดงักล่าวจะท�าใหส้หรฐัอเมริกาสามารถพฒันาและ
ใชก้องก�าลงัขีปนาวธุทียิ่งจากพืน้ดินไดใ้นแปซิฟิกตะวนัตก ดงั
ท่ีอธิบำยไว้ข้ำงต้นวำ่ วิธีกำรนีอ้ำจชว่ยเพ่ิมประสทิธิภำพใน
กำรป้องปรำมและพฒันำเสถียรภำพในภำวะวิกฤตในขณะท่ี
กองทพัจีนมีควำมแข็งแกร่งมำกขึน้  
• ทางเลือกนีจ้ะเป็นการสร้างความแตกแยกระหว่างจีนและ
รสัเซีย ในสถำนกำรณ์นีแ้ทบจะไมมี่ข้อสงสยัเลยวำ่ กำรหำทำง
ใช้ขีปนำวธุใหมข่องรัสเซียนัน้มีเป้ำหมำยโดยตรงอยูท่ี่รัฐบำล
จีน 

แนน่อนวำ่เม่ือใช้ทำงเลือกนี ้สหรัฐฯ จะมีข้อกงัวลเก่ียวกบัปฏิกิริยำ
ของพนัธมิตรในเอเชีย ควำมเป็นไปได้ท่ีรัฐบำลจีนอำจเร่งใช้ขีปนำวธุ
ของของตนเพ่ือตอบโต้ และควำมสำมำรถของรัฐบำลสหรัฐฯ ในกำร
ตดิตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตัติำมข้อตกลงใหมนี่ ้ทัง้หมดนีคื้อ
ข้อกงัวลท่ีสมเหตสุมผล แตไ่มไ่ด้หมำยควำมวำ่จะบริหำรจดักำรไม่
ได้ ตวัอยำ่งเชน่ หำกอิทธิพลทำงทหำรของจีนยงัคงเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ 
พนัธมิตร อำทิ ญ่ีปุ่ นและฟิลปิปินส์อำจเร่ิมเหน็พ้องมำกขึน้ท่ีจะให้กอง
ก�ำลงัขีปนำวธุของสหรัฐฯ เข้ำมำปฏิบตัิหน้ำท่ีในประเทศ และยอมรับ
กำรใช้อำวธุของรัสเซียท่ีมุง่เป้ำท่ีจีนเป็นหลกัมำกขึน้  

นอกจำกนี ้แม้รัฐบำลจีนจะสำมำรถจดัหำขีปนำวธุเพ่ือตอบโต้ได้
มำกขึน้จริง ๆ แตจี่นอำจไมต้่องกำรแขง่ขนัทำงด้ำนอำวธุกบัสองชำติ
มหำอ�ำนำจในเวลำเดียวกนั ท้ำยสดุนัน้ กำรเฝ้ำตดิตำมดท่ีูตัง้ขีปนำวธุ
เคลื่อนท่ีในประเทศท่ีมีขนำดใหญ่อยำ่งรัสเซียถือเป็นงำนท่ียำกล�ำบำก
อยำ่งแนน่อน หำกรัสเซียไมส่นใจท่ีจะยดึมัน่ในสนธิสญัญำท่ีมีอยู ่
สหรัฐอเมริกำก็จะต้องแก้ไขควำมท้ำทำยนีโ้ดยไมค่�ำนงึถงึสถำนะและ
บทบญัญตัิของสนธิสญัญำอำวธุนิวเคลียร์พิสยักลำง 

บทสรุป
สหรัฐอเมริกำมีควำมสนใจหลกั ๆ หลำยประกำรในภมิูภำคเอเชีย
ตะวนัออก ได้แก่ กำรป้องกนัไมใ่ห้ประเทศใดประเทศหนึง่สร้ำงอิทธิพล
ครอบง�ำภมิูภำค กำรปกป้องพนัธมิตรและหุ้นสว่นด้ำนควำมมัน่คง 
และกำรรักษำเสรีภำพของสว่นรวม จ�ำนวนขีปนำวธุท่ีเพ่ิมมำกขึน้ของ
จีนอำจเปิดโอกำสให้รัฐบำลจีนก่ออปุสรรคตอ่สิง่เหลำ่นีท้ัง้หมด เพ่ือ
สง่เสริมยทุธศำสตร์ทำงทหำรในกำรป้องกนัพืน้ท่ีปฏิบตักิำรสว่นหน้ำ
แม้จะมีกำรเปลี่ยนดลุอ�ำนำจ รัฐบำลสหรัฐฯ อำจจ�ำเป็นต้องพิจำรณำ
กระบวนกำรท่ีตนหลีกเลี่ยงในอดีต ซึง่รวมถงึกำรพฒันำกองก�ำลงั
ขีปนำวธุท่ียิงจำกพืน้ดนิขึน้มำใหม ่

กำรด�ำเนินกำรดงักลำ่วอำจต้องพิจำรณำสนธิสญัญำอำวธุ
นิวเคลียร์พิสยักลำงอยำ่งรอบคอบ แม้สนธิสญัญำนีจ้ะมีประโยชน์กบั
สหรัฐฯ มำเกือบสำมทศวรรษ แตอี่กไมน่ำนก็คงจะล้ำสมยัไปเสียแล้ว o 

บทควำมแสดงควำมคดิเหน็นีเ้ป็นข้อควำมท่ีตดัตอนจำกค�ำให้กำรของผู้ เขียนซึง่เป็นนกัวิชำกำรอำวโุส
ประจ�ำศนูย์ประเมินยทุธศำสตร์และงบประมำณ ตอ่หน้ำคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำทบทวนประเดน็
เศรษฐกิจและควำมปลอดภยัระหวำ่งสหรัฐฯ และจีน ในระหวำ่งกำรพิจำรณำเร่ือง “ควำมหมำยโดย
นยัของกองก�ำลงัขีปนำวธุเชิงรุกของจีนตอ่สหรัฐอเมริกำ” ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 บทควำมนีมี้กำร
เรียบเรียงเนือ้หำและปรับควำมยำวเพ่ือให้เหมำะสมกบักำรน�ำเสนอครัง้นี ้



60 APD FORUM

วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
APDF

ไอสตอ็ก

กับภัย คุกคามของโลกยุคใหม่

นาขัน้บนัไดโบราณ
อันเล่ืองช่ือก�ำลังเผชญิ

นาขั้นบันได
ในฟิลปิปินส์ 
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อันเล่ืองช่ือก�ำลังเผชญิ

มนัคือชว่งเวลำแหง่ควำมร่ืนเริงของชมุชนนำขัน้บนัไดอนัเลื่องช่ือซึง่อยู่
ทำงตอนเหนือของฟิลปิปินส์ บรรดำชำยหนุม่ในเคร่ืองแตง่กำยแบบชน
เผำ่สีสนัสดใสพำกนัรัวฆ้องทองเหลืองเป็นจงัหวะท�ำนองแบบโบรำณ 
ขณะท่ีหมปู่ำสง่เสียงร้องลัน่ก่อนท่ีพวกมนัจะถกูเชือด 

เทศกำลประจ�ำปีท่ีจดัขึน้ในชมุชนภเูขำอนัหำ่งไกล หลงัเสร็จสิน้กำร
ปลกูข้ำวอนัเป็นวิถีชีวิตหลกัของผู้คนในชมุชน มีวตัถปุระสงค์หลกัคือ
เพ่ือถ่ำยทอดประเพณีเก่ำแก่ท่ีมีมำยำวนำนหลำยศตวรรษให้กบัคนรุ่น
ใหม ่ประเพณีเหลำ่นีคื้อจิตวิญญำณของแนวเทือกแหง่นีท่ี้เรียกวำ่ภมิู
ภำคกอร์ดีเยรำ ซึง่เป็นดนิแดนท่ีมีทศันียภำพงดงำมท่ีสดุแหง่หนึง่ของ
ฟิลปิปินส์ ท่ีซึง่ชนเผำ่พืน้เมืองอิฟเูกำเป็นผู้ดแูลนำขัน้บนัไดท่ีได้รับกำร
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

นำขัน้บนัไดท่ีถกูสร้ำงขึน้เม่ือ 2,000 ปีมำแล้วและเป็นพืน้ท่ีนำท่ีอยู่
สงูท่ีสดุในเอเชียก็เหมือนกบัวิถีชีวิตดัง้เดมิของชนเผำ่พืน้เมืองอิฟเูกำ ท่ี
ก�ำลงัเผชิญกบัภยัคกุคำมอยำ่งท่ีไมเ่คยปรำกฎมำก่อนอนัเน่ืองมำจำก
แรงผลกัดนัของโลกยคุใหมท่ี่โหมกระหน�่ำอยำ่งไมล่ดละ 

“พืน้ท่ีอนังดงำมเหลำ่นีมี้ควำมเสี่ยงท่ีจะกลำยเป็นเป็นป่ำคอนกรีต” 
นำยเอดสินั โมลำนิดำ ผู้จดักำรสถำนท่ีมรดกโลกแหง่คณะกรรมกำร
วฒันธรรมแหง่ชำตฟิิลปิปินส์กลำ่ว “ภยัคกุคำมหลกัอยำ่งหนึง่คือกำร
พฒันำพืน้ท่ีอยำ่งรวดเร็ว” 

ในค�ำอธิบำยท่ีบง่บอกถงึสถำนะของกำรเป็นมรดกโลกนัน้ องค์กำร
กำรศกึษำ วิทยำศำสตร์และวฒันธรรมแหง่สหประชำชำต ิหรือยเูนส
โก ได้บรรยำยไว้วำ่ ภมิูภำคนี ้“คือภมิูทศัน์ทำงวฒันธรรมท่ีมีชีวิตและมี
ควำมงดงำมอยำ่งไมมี่ใครเทียบได้” ในชว่งเช้ำท่ีปกคลมุไปด้วยหมอก 
เม่ือแสงแรกของวนัท่ีมีสีส้มจำง ๆ สอ่งกระทบแนวหินท่ีคดเคีย้วไปตำม
รูปทรงของภเูขำ นำขัน้บนัไดนีจ้ะดเูหมือนบนัไดวนขนำดใหญ่ท่ีทอด
ยำวขึน้สูส่รวงสวรรค์ 

นอกจำกนี ้ยเูนสโกยงัช่ืนชมชนเผำ่พืน้เมืองอิฟเูกำท่ีมีวิถีชีวิตท่ี
ควำมกลมกลืนกบัธรรมชำตเิป็นเวลำนำน คนเหลำ่นีใ้ช้สมนุไพรแทนยำ
ฆำ่แมลง หลีกเลี่ยงกำรใช้ปุ๋ ยและสว่นใหญ่จะดแูลทรัพยำกรธรรมชำติ
ท่ีมีอยูจ่�ำกดัเป็นอยำ่งดี ระบบชลประทำนของชำวอิฟเูกำซึง่น�ำน�ำ้จำก
ยอดเขำมำแบง่ปันกนัใช้อยำ่งเทำ่เทียมกนัทัว่ชมุชนยงัได้รับกำรยกยอ่ง
วำ่เป็น “ภมิูปัญญำทำงวิศวกรรมอนัชำญฉลำด” 

หมูบ้่ำนอิฟเูกำของคนรุ่นก่อนหรือสองรุ่นท่ีผำ่นและชำวบ้ำนท่ีอำศยั
อยูใ่นหมูบ้่ำนเหลำ่นีมี้วิถีชีวิตคล้ำยคลงึกบัชำวอิฟเูกำเม่ือหลำยร้อยปี
ท่ีแล้ว ปัจจบุนั ภมิูภำคนีเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยัของประชำชนรำว 100,000 คน 
และอยูห่ำ่งจำกกรุงมะนิลำเมืองหลวงของประเทศเป็นระยะทำงท่ีต้อง
ใช้เวลำขบัรถหนึง่วนั และยงัคงมีหลำยแงม่มุท่ียเูนสโกยกยอ่ง 

การเปล่ียนแปลงก�าลังเกดิขึน้
กำรเปลี่ยนแปลงขัน้รุนแรงก�ำลงัเกิดขึน้ ศตัรูพืชชนิดใหมร่วมทัง้ไส้เดือน
ยกัษ์อินโดนีเซียก�ำลงัก่อควำมเสียหำยให้กบัโครงสร้ำงของนำขัน้บนัได
และท�ำให้พืน้ท่ีบำงสว่นพงัทลำย 

ในมำโยเยำซึง่เป็นหนึง่ในหมูบ้่ำนท่ีมีทศันียภำพท่ีงดงำมท่ีสดุของ
ภมิูภำค เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินกลำ่ววำ่ตวัหนอนและหอยทำกท่ีแตเ่ดิมถกูน�ำ

เข้ำมำในพืน้ท่ีเพ่ือเป็นอำหำรโปรตีน ขณะนีก้�ำลงัเป็นภยัคกุคำมตอ่นำ
ขัน้บนัไดท่ีอนัตรำยท่ีสดุ

นำยโมลำนิดำ ผู้จดักำรสถำนท่ีมรดกโลกในฟิลปิปินส์อธิบำยวำ่ 
กำรท่ีชนเผำ่พืน้เมืองอิฟเูกำจ�ำนวนมำก “ทอดทิง้วฒันธธรรมกำรปลกู
ข้ำว” คือภยัคกุคำมท่ีอนัตรำยท่ีสดุอยำ่งหนึง่ในภมิูภำคนี ้“ถ้ำคนรุ่นใหม่
ไมส่นใจวฒันธรรมกำรปลกูข้ำวอีกตอ่ไปและย้ำยไปอยูใ่นเมืองหรือมีวิถี
ชีวิตแบบสมยัใหม ่แล้วใครจะดแูลนำขัน้บนัได” 

การมองโลกในแง่ดขีองชาวบ้าน
ในระหวำ่งกำรให้สมัภำษณ์อนัยำวนำนจำกส�ำนกังำนท่ีมองเหน็ทิวทศัน์
ของนำขัน้บนัได นำยจิมมี พดัชำนนั รองนำยกเทศมนตรีของมำโยเยำ
ยืนยนัวำ่ บรรดำผู้ เฒำ่ผู้แก่ได้พยำยำมอยำ่งหนกัและสำมำรถควบคมุ
กำรรุกล�ำ้ของโลกสมยัใหมไ่ด้อยำ่งประสบผลส�ำเร็จ

“เรำปฏิเสธไมไ่ด้วำ่โลกสมยัใหมน่ัน้สง่ผลกระทบกบัผลกบั
วฒันธรรมของเรำ” นำยพดัชำนนักลำ่ว “แตม่นัก็ไมไ่ด้เลวร้ำยไปเสีย
ทัง้หมด เรำมีกำรผสมผสำนสงัคมของคนรุ่นเก่ำกบัสงัคมของคนรุ่นใหม่
พร้อมกบัด�ำรงไว้ซึง่คำ่นิยมหลำยอยำ่งของเรำ” 

นำยพดัชำนนักลำ่ววำ่ ตนเช่ือมัน่วำ่นำขัน้บนัไดและประเพณี
โบรำณจะสำมำรถรอดพ้นจำกภยัคกุคำมของศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 
2544-2643) “นำขัน้บนัไดในมำโยเยำจะเป็นมรดกตกทอดจำกรุ่นสูรุ่่น 
นำขัน้บนัไดจะยงัคงอยูต่รำบใดก็ตำมท่ีมำโยเยำยงัอยูต่รงนี”้ นำยพดั
ชำนนักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ชำวบ้ำนได้แสดงควำมคดิเหน็วำ่ตนมีสทิธิท่ีจะพฒันำ
และใช้ชีวิตในสงัคมแบบสมยัใหมแ่ละไมค่วรต้องอำศยัอยูใ่นชมุชน
โบรำณ นำยมำริโอ ลำชำโอนำ ผู้อำวโุสและชำวนำในมำโยเยำท่ีสวมใส่
เคร่ืองแตง่กำยแบบดัง้เดมิของชนเผำ่เข้ำร่วมงำนเทศกำลท่ีเพ่ิงผำ่นไป
พดูถงึกำรรักษำประเพณีด้วยควำมกระตือรือร้น แตก็่เตือนวำ่อยำ่มอง
วิถีชีวิตในชว่งเวลำเก่ำ ๆ ในแงท่ี่สวยงำมจนเกินไป 

“เม่ือก่อนนัน้ ชีวิตเป็นเร่ืองยำกมำก” นำยลำชำโอนำซึง่มีอำยรุำว 60 
ปลำย ๆ กลำ่ว ผู้อำวโุสท่ียงัคงแขง็แรงอยูร่ำยนีมี้ลกูหกคนและหลำน 18 
คน และได้เลำ่วำ่หลำน ๆ ของเขำมีโภชนำกำรและกำรศกึษำดีกวำ่คนรุ่น
ปู่ มำก และมีโอกำสมำกกวำ่ท่ีจะได้ท�ำงำนอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรเกษตร
เพ่ือกำรยงัชีพ “ชีวิตในตอนนีง้ำ่ยขึน้เยอะ” นำยลำชำโอนำกลำ่ว 

กำรรำดยำงบนพืน้ผิวถนนท่ีมีอยูส่ำยเดียวท่ีตดัผำ่นมำโยเยำซึง่คำด
วำ่จะมีขึน้ในอีกไมก่ี่ปีข้ำงหน้ำนำ่จะท�ำให้ชีวิตงำ่ยขึน้ไปอีกในกลำย ๆ 
ด้ำน นำยพดัชำนนักลำ่ววำ่ ชำวบ้ำนมำโยเยำมีแผนท่ีจะน�ำผกัไปขำย
ในเมืองอ่ืน ๆ ท่ีอยูไ่กลออกไป เพ่ือให้เป็นรำยได้เสริมท่ีดีส�ำหรับชำวนำ 

ในแตล่ะปี มีนกัทอ่งเท่ียวชำวตำ่งชำตเิพียงไมก่ี่ร้อยคนมำเยือน
พืน้ท่ีนี ้และคำดวำ่ถนนรำดยำงจะท�ำให้มีนกัทอ่งเท่ียวมำกขึน้ อยำ่งไร
ก็ตำม นำยโมลำนิดำกลวัวำ่กำรพฒันำเหลำ่นีจ้ะไมมี่กำรบริหำร
จดักำรท่ีดี “มนัขึน้อยูก่บัประชำชนอิฟเูกำท่ีจะตดัสนิใจวำ่จะตอ่สู้อยำ่ง
จริงจงักวำ่เดมิเพ่ืออนรัุกษ์วฒันธรรมของตนและป้องกนักำรพฒันำท่ี
ไร้ระเบียบหรือไม”่ นำยโมลำนิดำกลำ่ว “มิฉะนัน้ นำขัน้บนัไดก็อำจจะ
กลำยเป็นลำนหญ้ำ” 
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ข่าวรอบโลก
APDF

รัฐบำลโคลอมเบียวำงแผนให้ข้ำรำชกำรระดบัสงูท่ีเป็นผู้จดัสรรกำร
ท�ำสญัญำกบับริษัทเอกชนเข้ำรับกำรทดสอบด้วยเคร่ืองจบัเทจ็ ตำม
นโยบำยของประเทศท่ีพยำยำมกวำดล้ำงกำรทจุริตและกำรยกัยอก
งบประมำณภำครัฐท่ีมีอยูอ่ยำ่งแพร่หลำย 

ในเบือ้งต้น ทำงกำรจะใช้เคร่ืองจบัเทจ็เพ่ือทดสอบผู้บริหำรใน
หนว่ยงำนของรัฐ 72 หนว่ยงำนท่ีได้ร่วมลงนำมในข้อตกลงวำ่ด้วย
ควำมโปร่งใส ผู้บริหำรจะถกูทดสอบก่อนและหลงักำรสรุปผลกำรท�ำ
สญัญำสง่มอบสนิค้ำและบริกำรแก่ภำครัฐ 

นำยเฮอร์มนั วำร์กสั เลอรัส รองประธำนำธิบดีโคลอมเบีย ซึง่
เป็นประเทศในกลุม่ประชำคมแอนเดียน สนบัสนนุวิธีกำรทดสอบ
ด้วยเคร่ืองจบัเทจ็เพ่ือเพ่ิมควำมมัน่ใจแก่นกัลงทนุ ในขณะท่ีรัฐบำล
มีแผนจะท�ำสญัญำกบับริษัทเอกชนเพ่ือปรับปรุงเครือขำ่ยถนนทัว่

ประเทศ ซึง่คำดวำ่จะมีมลูคำ่มำกกวำ่สองหม่ืนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือรำว ๆ 7.13 แสนล้ำนบำท) 

ในชว่งทศวรรษท่ีผำ่นมำ เร่ืองอือ้ฉำวเก่ียวกบักำรทจุริตในภำค
รัฐท่ีนำ่ตกใจท่ีสดุเร่ืองหนึง่ของโคลอมเบียคือ กรณีท่ีครอบครัว
หนึง่ซึง่มีสำยสมัพนัธ์กบัอดีตนำยกเทศมนตรีเมืองโบโกตำได้หลบ
หนีออกจำกประเทศพร้อมกบัเงินถงึหนึง่พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมำณ 3.6 หม่ืนล้ำนบำท) หลงัจำกบริษัทของครอบครัวดงักลำ่ว
ชนะกำรประมลูและได้ท�ำสญัญำกบัรัฐบำล แตแ่ทบไมไ่ด้ปฏิบตัิ
ตำมสญัญำเลยโดยอ้ำงวำ่บริษัทไมมี่เงิน 

ผลกำรจดัอนัดบัควำมรุนแรงของกำรทจุริตในโลกประจ�ำปี พ.ศ. 
2557 โดยองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำตริะบวุำ่ โคลอมเบียได้
อนัดบัท่ี 97 จำกทัง้หมด 174 ประเทศ รอยเตอร์  รอยเตอร์ 

โคลอมเบยี 

ความจริงหรือผลกระทบ

ไอสตอ็ก 

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ทวีปอเมริกา 

ประชำกรของ
โลกใหม ่

ผ ลกำรศกึษำดีเอน็เอเปิดเผยวำ่ 
บรรพบรุุษของชนพืน้เมืองในทวีป
อเมริกำเดนิทำงอพยพจำกไซบีเรียมำถงึ

โลกใหมเ่พียงครัง้เดียวเม่ือเกือบ 23,000 ปีท่ีแล้ว ก่อน
ท่ีสดุท้ำยจะกลำยมำเป็นชนกลุม่น้อยตำ่ง ๆ ในทกุวนันี ้

นกัวิทยำศำสตร์สว่นใหญ่เหน็พ้องกนัวำ่ คนกลุม่แรก
ท่ีเข้ำมำอำศยัอยูใ่นทวีปอเมริกำนัน้เดนิทำงข้ำมสะพำน
ธรรมชำตเิบริงเจียซึง่เช่ือมระหวำ่งประเทศรัสเซียใน
ปัจจบุนักบัอลำสก้ำในยคุน�ำ้แข็งชว่งสดุท้ำยของโลก 

นอกจำกนี ้ยงัมีกำรศกึษำทำงโบรำณคดีอ่ืน ๆ ท่ี
แสดงวำ่เม่ือ 15,000 ปีก่อนก็มีมนษุย์อำศยัอยูใ่นทวีป
อเมริกำแล้ว แตก่ระนัน้ ก็มีข้อสงสยัหลำยประกำรท่ียงั
ไมมี่ค�ำตอบ เชน่ กำรอพยพเกิดขึน้เม่ือไร เกิดขึน้ครัง้
เดียวหรือหลำยครัง้ คนเหลำ่นีอ้ยูใ่นเบริงเจียซึง่ขณะนัน้
เป็นเส้นทำงท่ีเช่ือมระหวำ่งเอเชียกบัอเมริกำนำนแคไ่หน 

และแล้วกำรศกึษำครัง้ใหมท่ี่มีกำรวิเครำะห์ดีเอน็เอ
ของชนพืน้เมืองในทวีปอเมริกำและไซบีเรียทัง้ในปัจจบุนั
และอดีตก็ให้ค�ำตอบท่ีนกัวิทยำศำสตร์รอคอยมำนำน  

กำรศกึษำของมหำวิทยำลยัโคเปนเฮเกนพบวำ่ มีกำร
อพยพเกิดขึน้แคค่รัง้เดียวเม่ือไมเ่กิน 23,000 ปีท่ีแล้ว 

นกัวิจยัพบวำ่ กลุม่คนท่ีอพยพข้ำมทวีปเหลำ่นีไ้ด้
แยกออกเป็นสองสำยหลกั ๆ เม่ือประมำณ 13,000 ปี
ก่อน ในชว่งท่ีธำรน�ำ้แข็งละลำยและเปิดเส้นทำงเข้ำสูด่นิ
แดนของทวีปอเมริกำเหนือ 

คนเหลำ่นีคื้อกลุม่ท่ีนกัโบรำณคดีเรียกวำ่ อเมรินเดียน  
(อเมริกนัอินเดียน) และอะทำบำสกนั (ชนพืน้เมืองอลำ
สก้ำ) งำนวิจยัก่อนหน้ำนีบ้ง่ชีว้ำ่ บรรพบรุุษของอเมริน
เดียนและอะทำบำสกนัข้ำมชอ่งแคบคนละครัง้กนั    
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กลุม่หนอนไหมก�ำลงักินใบหมอ่นพืน้เมืองในแคว้นเวเนโตซึง่อยูท่ำงตอน
เหนือของอิตำลี พวกมนัชว่ยหลอ่เลีย้งควำมหวงัในกำรฟืน้ฟอูตุสำหกรรม
ไหมท่ีมีอำยพุนัปีของประเทศอิตำลี 

หลำยทศวรรษหลงัจำกโรงไหมแหง่สดุท้ำยของเวเนโตปิดตวัลงเม่ือ
ควำมเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกิจชว่งหลงัสงครำมดงึดดูให้เกษตรกรเดนิ
ทำงไปท�ำงำนในเมือง ผู้ผลติเส้นไหมดบิรุ่นใหมก็่พยำยำมค้นหำแหลง่
วตัถดุบิคณุภำพสงู 

“น่ีเป็นจดุเร่ิมต้นครัง้ใหมส่�ำหรับอตุสำหกรรมท่ีเคยรุ่งเรืองมำนำนจน
กระทัง่เม่ือ 50 ปีก่อน” นำยจิแอมปิเอโตร ซอนตำ ชำ่งท�ำอญัมณีท่ีเร่ิม
ผลติเส้นไหมของตนเองเพ่ือสร้ำงสรรค์เคร่ืองประดบัประเภทก�ำไลข้อมือ
และสร้อยคอท่ีถกัทอจำกทองและเส้นไหม 

แตก่ระนัน้ อตุสำหกรรมไหมยคุใหมข่องอิตำลีก็ยงันบัวำ่มีขนำดเลก็
มำกเม่ือเทียบกบัปริมำณไหม 130,000 ตนัท่ีจีนผลติในปี พ.ศ. 2556 

อิตำลีซึง่เป็นหนึง่ในผู้น�ำเข้ำไหมรำยใหญ่ท่ีสดุในโลก ใช้ไหมจำกจีน
เป็นหลกัเพ่ือน�ำมำผลติผ้ำไหมส�ำเร็จรูป เนคไท ผ้ำพนัคอ เสือ้และชดุ
กระโปรง  

ควำมพยำยำมในกำรผลติเส้นไหมเองนีเ้กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจของกำรผลติเส้นไหมในตำ่งประเทศท่ีคอ่ย ๆ เกิดขึน้ เน่ืองจำก
คำ่แรงท่ีเพ่ิมขึน้ในเอเชียเร่ิมสง่ผลกระทบกบัอตัรำก�ำไรสทุธิท่ีเคยสงูมำก
และเป็นสิง่ท่ีดงึดดูให้บริษัทตำ่ง ๆ ในยโุรปเข้ำไปผลติเส้นไหมในตำ่ง
ประเทศมำนำน 

มีกำรน�ำไขข่องตวัไหมและเทคนิคกำรเลีย้งจำกเอเชียมำยงัยโุรปตำม
เส้นทำงกำรค้ำท่ีรู้จกักนัในช่ือเส้นทำงสำยไหม โดยมำถงึอิตำลีเม่ือรำว ๆ 
ปี พ.ศ. 1543 

อยำ่งไรก็ตำม สงครำมโลกทัง้สองครัง้ซึง่เกิดขึน้ในห้วงเวลำไมห่ำ่ง
กนัมำกในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 (พ.ศ. 2444-2543) ได้ท�ำให้สภำพ
เศรษฐกิจและสงัคมด้ำนสิง่ทอของยโุรปเปลี่ยนแปลงไป หลงัสงครำมโลก
ครัง้ท่ีสองเพียงไมน่ำน อิตำลีก็เข้ำสูย่คุอตุสำหกรรมท่ีสง่ผลให้กำรผลติ
ไหมต้องสิน้สดุลงในท่ีสดุ 

อิตำลีไมไ่ด้เป็นเพียงประเทศเดียวในยโุรปท่ีฟืน้ฟกูำรผลติไหม สวิต
เซอร์แลนด์ก็กลบัมำผลติไหมอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2552   รอยเตอร์ 

อติาลี 

การฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรม
                        ไหม 

รอยเตอร์ 

ในเวบ็ไซต์ประมลูออนไลน์ช่ือดงัอยำ่งอีเบย์ ธนบตัรใบละ 100 ล้ำนล้ำนเหรียญ
ซมิบบัเวคือของสะสมท่ีปิดประมลูท่ีรำคำ 35 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 1,245 
บำท) ซึง่นบัเป็นเงินจ�ำนวนไมน้่อยเม่ือเทียบกบัเพียง 40 เซนต์ (หรือประมำณ 
14.23 บำท) ท่ีธนำคำรกลำงของซมิบบัเวจะจำ่ยเพ่ือรับซือ้ธนบตัรท่ีไร้คำ่รุ่นนีม้ำเผำ
อยำ่งเป็นทำงกำร 

เงินซมิบบัเวเป็นสกลุเงินท่ีไมมี่ใครอยำกได้และแทบไมมี่มลูคำ่ เพรำะภำวะ
เงินเฟ้อขัน้รุนแรงท่ีขึน้ไปสงูสดุถงึร้อยละ 5 แสนล้ำนในปี พ.ศ. 2551 ก่อนท่ี
ซมิบบัเวซึง่เป็นประเทศในแอฟริกำใต้จะประกำศเลกิใช้เงินสกลุนีใ้นชว่งกลำงปี 
พ.ศ. 2557 และเปลี่ยนมำใช้เงินดอลลำร์สหรัฐฯ แทนอยำ่งเป็นทำงกำร 

อยำ่งไรก็ตำม มีประชำชนเพียงเลก็น้อยท่ีน�ำธนบตัรเก่ำมลูคำ่หลำย ๆ ล้ำน
เหรียญซมิบบัเวของตนไปแลกท่ีธนำคำรในซมิบบัเว โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงเม่ือคน
เหลำ่นีส้ำมำรถน�ำธนบตัรเหลำ่นีไ้ปขำยท่ีอ่ืนและได้รำคำดีกวำ่ 

“ผมเอำเงินไปขำยให้นกัทอ่งเท่ียวดีกวำ่” นำยแชดเรก กตูซูำ อดีตนกัค้ำเงิน
กลำ่ว “คนสว่นใหญ่จะเอำเงินไปเผำหรือไมก็่เอำไปทิง้มำกกวำ่จะเอำไปแลกท่ี
ธนำคำร” 

ในตลำดออนไลน์ ผู้ขำยรำยหนึง่ประกำศขำยธนบตัรมลูคำ่ 50 ล้ำนล้ำนเหรียญ
ซมิบบัเว 100 ใบโดยตัง้รำคำไว้ท่ี 1,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 35,570 บำท) 

กองทนุกำรเงินระหวำ่งประเทศพิจำรณำวำ่ ซมิบบัเวมีปัญหำเงินเฟ้อท่ีรุนแรง
ท่ีสดุในโลกส�ำหรับประเทศท่ีไมไ่ด้ตกอยูใ่นภำวะสงครำม และธนบตัร 100 ล้ำน
ล้ำนเหรียญซมิบบัเวก็เป็นธนบตัรมลูคำ่สงูสดุท่ีเคยพิมพ์ออกมำ 

มีรำยงำนวำ่ ในเมืองวิกตอเรีย ฟอลส์ ซึง่เป็นเมืองตำกอำกำศ นกัทอ่งเท่ียว
ยอมจำ่ยเงินถงึ 20 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 711 บำท) เพ่ือซือ้ธนบตัรใบละ 
100 ล้ำนล้ำนเหรียญซมิบบัเวหนึง่ฉบบั 

รัฐบำลซมิบบัเวได้จดัสรรเงิน 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 713 ล้ำน
บำท) เพ่ือก�ำจดัธนบตัรซมิบบัเวออกจำกระบบกำรเงินของประเทศ ประชำชน
ท่ีมีเงินในบญัชีธนำคำรไมเ่กิน 1.75 แสนล้ำนล้ำนเหรียญซมิบบัเว หรือ 
175,000,000,000,000,000 จะได้รับเงิน 5 เหรียญสหรัฐฯ (หรือรำว ๆ 178 บำท) 
สว่นคนท่ีมีเงินมำกกวำ่นัน้จะได้รับเงินท่ีอตัรำแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมำณ 36 บำท) ตอ่ 3.5 หม่ืนล้ำนล้ำนเหรียญซมิบบัเว  รอยเตอร์ 

ซมิบบัเว

เอเอฟพี/ เก็ตตีอิ้มเมจ

กลายเป็นของสะสม
เม่ือเงนิสด
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ส่ือและวิทยาการ
APDF

บริกำรสตรีทวิวของกเูกิล ซึง่น�ำเสนอภำพ
ของเมืองตำ่ง ๆ ทัว่โลก มำถงึมองโกเลียแล้ว 

บริษัทเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ 
แหง่นีใ้ช้ม้ำลำกเลื่อนเพ่ือน�ำอปุกรณ์บนัทกึ
ภำพไปเก็บภำพยงัสถำนท่ีหำ่งไกลใน
ประเทศท่ีกว้ำงใหญ่แตมี่ประชำกรอำศยัอยู่
อยำ่งเบำบำง รวมถงึท่ีทะเลสำบฮฟุสกลุ ซึง่
เป็นแหลง่น�ำ้จืดขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของเอเชีย 

เพ่ือเก็บภำพควำมย่ิงใหญ่ของทะเลสำบ
โกบี เจ้ำหน้ำท่ีต้องเดนิทำงอยำ่งยำกล�ำบำก
พร้อมแบกกล้องไว้ในเป้หลงั กเูกิลกลำ่วใน
ระหวำ่งงำนเปิดตวับริกำรสตรีทวิวในอลูำนบำตอร์ เมืองหลวงของมองโกเลีย “เรำหวงัวำ่
สตรีทวิวจะชว่ยให้มองโกเลียเป็นท่ีรู้จกัมำกขึน้ในฐำนะจดุหมำยใหมข่องนกัเดนิทำงทัว่โลก 
และชว่ยสง่เสริมกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ” นำงซซูำน พอยเตอร์ กลำ่วในฐำนะ
ตวัแทนบริษัท 

เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินตอบรับโอกำสในกำรอนรัุกษ์ร่องรอยท่ีก�ำลงัจะสญูหำยไปของ
วฒันธรรมแบบดัง้เดมิของชำวมองโกเลียท่ีจะเร่ร่อนย้ำยถ่ินฐำนไปเร่ือย ๆ และสง่เสริมกำร
ทอ่งเท่ียวในประเทศซึง่ไมเ่ป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ด้วยจ�ำนวนประชำกรเพียง 3 ล้ำนคนและ
เนือ้ท่ีของประเทศซึง่มีขนำดใหญ่กวำ่สองเทำ่ของฝร่ังเศส มองโกเลียจงึนบัเป็นประเทศท่ีมี
ประชำกรเบำบำงท่ีสดุในโลก   เอเจนซ์ ฟรำนซ์ เพรส

ศำลสงูของบงักลำเทศมีค�ำสัง่ห้ำมใช้เพลง
ชำตเิป็นเสียงเรียกเข้ำ (หรือริงโทน) ส�ำหรับ
โทรศพัท์หรือเพ่ือจดุประสงค์เชิงพำณิชย์อ่ืน ๆ

“ห้ำมใช้เพลงชำตเิป็นเคร่ืองมือทำงธรุกิจ” 
ศำลสงูระบ ุซึง่เป็นกำรยืนตำมค�ำตดัสนิของ
ศำลชัน้ต้นเม่ือปี พ.ศ. 2553 

อำมำร์ โชนำร์ บงักลำ ซึง่แปลวำ่ บงักลำ
แดนทองของข้ำ คือเพลงชำตขิองบงักลำเทศ
ซึง่น�ำมำจำกเนือ้ร้อง 10 บรรทดัแรกของ
บทเพลงท่ีนำยรพินทรนำถ ฐำกรุ ผู้ ได้รับรำงวลั
โนเบลสำขำวรรณกรรมคนแรกท่ีไมใ่ชช่ำวยโุรป
ประพนัธ์ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2448 โดยบทเพลงของ
เขำถกูน�ำมำใช้เป็นเพลงชำตเิม่ือปี พ.ศ. 2515

บงักลำเทศเป็นหนึง่ในประเทศท่ีตลำด
โทรคมนำคมเตบิโตเร็วท่ีสดุในภมิูภำค โดยมีผู้
ใช้โทรศพัท์มือถือมำกถงึ 124 ล้ำนเคร่ือง  
รอยเตอร์

กเูกิล สตรีทววิ เดินทางถึงมองโกเลีย

นกัวิทยำศำสตร์ประสบควำมก้ำวหน้ำอยำ่งสงู
ในกำรผลติวคัซีนท่ีจะชว่ยป้องกนัไข้หวดัใหญ่
ได้หลำยสำยพนัธุ์ ตำมรำยงำนผลกำรศกึษำ
สองเร่ืองท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรชัน้น�ำตำ่ง ๆ เม่ือ
เดือนสงิหำคม พ.ศ. 2558 

“วคัซีนสำกล” เปรียบเสมือนจอกศกัดิ์สทิธ์ิ
ของควำมพยำยำมในกำรสร้ำงภมิูคุ้มกนัไข้
หวดัใหญ่ ซึง่เป็นเชือ้ไวรัสท่ีสำมำรถเปลี่ยนรูป
ร่ำงได้และคร่ำชีวิตผู้คนมำกถงึคร่ึงล้ำนคนใน
แตล่ะปี ตำมรำยงำนขององค์กำรอนำมยัโลก 

มีกำรระบำดของไข้หวดัใหญ่เกิดขึน้หลำย
ครัง้ในศตวรรษท่ีแล้ว โดยหนึง่ในนัน้คือกำร
แพร่ระบำดของไข้หวดัใหญ่สเปน ซึง่ท�ำให้มี
คนเสียชีวิตอยำ่งน้อย 20 ล้ำนคน

วคัซีนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจะพุง่เป้ำไปท่ี
สว่นของไวรัสท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งตอ่

เน่ือง ท�ำให้บริษัทผลติยำและบคุลำกรทำงกำร
แพทย์ต้องปรับปรุงวคัซีนตอ่ต้ำนไข้หวดัใหญ่
ใหมท่กุปี 

ในกำรศกึษำสองเร่ืองท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร 
เนเจอร์ และ ไซแอนซ์ นกัวิจยัน�ำวคัซีนใหมม่ำ
ทดสอบกบัหน ูเฟอร์เรทและลงิ โดยวคัซีนดงั
กลำ่วจ�ำลองสว่นอ่ืนของไวรัสท่ีมีควำมเสถียร
มำกกวำ่

นกัวิทยำศำสตร์ทรำบมำนำนแล้ววำ่สว่นท่ี
เป็นก้ำนของฮีแมกกลตูินิน หรือท่ีเรียกวำ่ “เอช
เอ” ซึง่เป็นโปรตีนท่ีมีลกัษณะเหมือนเดือยอยู่
บริเวณเปลือกผิวชัน้นอกของไวรัสแทบจะไมมี่
กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ แม้กระทัง่เม่ือสว่นปลำย
หรือ “หวั” เปลี่ยนไปก็ตำม 

จนถงึตอนนี ้นกัวิทยำศำสตร์ยงัไม่
สำมำรถใช้สว่นก้ำนของเอชเอมำกระตุ้นกำร

ตอบสนองของภมิูคุ้มกนัในสตัว์ทดลองหรือ
มนษุย์ ซึง่จะท�ำให้เชือ้ไวรัสหมดฤทธ์ิหรือชว่ย
ให้ร่ำงกำยสำมำรถโจมตีและท�ำลำยเซลล์ท่ี
ตดิเชือ้ เพ่ือท�ำกำรทดลองดงักลำ่ว คณะวิจยั
ท่ีน�ำโดย นำยฮำดี ยำสซนิ จำกศนูย์วิจยัวคัซีน
แหง่สถำบนัสขุภำพแหง่ชำติของสหรัฐฯ จงึ
ได้ท�ำกำรตดัตอ่ เฟอร์ริติน ซึง่เป็นโปรตีนท่ีมี
อนภุำคขนำดเลก็มำกเข้ำกบัก้ำนเอชเอท่ีไมมี่
สว่นหวัแล้วทดสอบกบัสตัว์ทดลอง 

นกัวิทยำศำสตร์คนอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้มีสว่น
ในกำรศกึษำดงักลำ่วเช่ือวำ่ น่ีเป็นก้ำวส�ำคญั
ท่ีจะน�ำไปสูก่ำรผลติวคัซีนสำกล แตก็่ยงัมี
งำนอีกหลำยอยำ่งท่ีต้องท�ำให้ส�ำเร็จ และนัน่
หมำยควำมวำ่อำจต้องใช้เวลำอีกหลำยปีตอ่
จำกนีก่้อนท่ีจะสำมำรถน�ำวคัซีนมำทดสอบกบั
มนษุย์ได้   เอเจนซ์ ฟรำนซ์ เพรส

ก้าวส�าคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่สากล

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ห้ามตั้งเพลงชาตเิป็นเสียง
เรียกเข้าของโทรศัพท์มอืถอื 

บงักลาเทศ
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ประเทืองปัญญา
APDF

นกัวิทยำศำสตร์ก�ำลงัจะเร่ิมค้นหำสิง่มีชีวิตนอกโลกครัง้ใหญ่ท่ีสดุใน

ประวตัศิำสตร์ โดยจะตรวจหำสญัญำณของอำรยธรรมท่ีอยูน่อกระบบสริุยะ

ของเรำด้วยงบประมำณ 100 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 3,500 ล้ำน

บำท) ท่ีได้รับจำกมหำเศรษฐีชำวรัสเซียและกำรสนบัสนนุของนำยสตีเฟน 

ฮอว์คงิ ยอดนกัฟิสกิส์ของโลก

ค�ำถำมท่ีวำ่มนษุย์เรำอยูเ่พียงล�ำพงัในจกัรวำลหรือไมเ่กิดขึน้มำนำน

หลำยยคุสมยัแล้ว และกำรค้นพบเม่ือเร็ว ๆ นีท่ี้บง่ชีว้ำ่อำจมีดำวเครำะห์ท่ีสิง่

มีชีวิตสำมำรถอำศยัอยูไ่ด้หลำยหม่ืนล้ำนดวงเฉพำะในกำแลกซีของเรำก็ย่ิง

เป็นแรงผลกัดนัให้เรำเร่งหำค�ำตอบของค�ำถำมดงักลำ่ว 

“ไมมี่ค�ำถำมใดจะย่ิงใหญ่กวำ่นีอี้กแล้ว ถงึเวลำท่ีเรำต้องหำค�ำตอบอยำ่ง

จริงจงั เรำต้องค้นหำสิง่มีชีวิตนอกโลก” นำยฮอว์คงิกลำ่วกบัผู้สื่อขำ่วระหวำ่ง

กำรเปิดตวัโครงกำรในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 ท่ี กรุงลอนดอน 

โครงกำรนีจ้ะใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยท่ีุใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือค้นหำ

สญัญำณวิทยท่ีุมีลกัษณะเฉพำะ ซึง่อำจบง่ชีถ้งึกำรมีอยูข่องสิง่มีชีวิตทรง

ภมิูปัญญำ นกัดำรำศำสตร์จะฟังสญัญำณจำกดำวเครำะห์ท่ีอยูใ่กล้กบัโลก

รำวหนึง่ล้ำนดวง และกำแลก็ซีท่ีอยูใ่กล้เคียงท่ีสดุอีก 100 กำแลก็ซี แตไ่ม่

ได้วำงแผนจะสง่ข้อควำมตอบกลบัเข้ำไปในอวกำศ นำยฮอว์คิงกลำ่ววำ่มี

ควำมเป็นไปได้สงูท่ีจะมีสิง่มีชีวิตพืน้ฐำนบนดำวอ่ืน แตก่ำรมีสิง่มีชีวิตทรง

ภมิูปัญญำเป็นอีกเร่ืองหนึง่ และมนษุย์จ�ำเป็นต้องคดิให้ดีเก่ียวกบักำรตดิตอ่

กบัสิง่มีชีวิตนอกโลก 

“มนษุย์ตำ่งดำวท่ีอำ่นข้อควำมของเรำอำจมีวิวฒันำกำรก้ำวหน้ำกวำ่เรำ

หลำยพนัล้ำนปี หำกเป็นเชน่นัน้ พวกเขำก็อำจจะแข็งแกร่งกวำ่เรำมำก และ

อำจไมไ่ด้มองวำ่เรำมีคำ่มำกไปกวำ่ท่ีเรำคดิกบัแบคทีเรีย” นำยฮอว์คงิกลำ่ว

โครงกำรท่ีช่ือวำ่ เบรกธรู ลสิเซน มีระยะเวลำ 10 ปี และได้รับกำร

สนบัสนนุด้ำนงบประมำณจำกนำยยริู มิลเนอร์ มหำเศรษฐีชำวรัสเซียผู้คร�่ำ

หวอดในวงกำรอินเทอร์เน็ต ซึง่ตวัเขำเองก็เป็นนกัฟิสกิส์เชน่กนัด้วยกำรฝึกฝน

ตนเอง นำยมิลเนอร์ร�่ำรวยจำกกำรลงทนุในธรุกิจสื่อสงัคมในชว่งแรก ๆ เชน่ 

เฟซบุ๊คอิงค์ เขำกลำ่ววำ่ตนเองตัง้ใจจะน�ำแนวทำงของซลิคิอนแวลลีย์ไปใช้กบั 

“ค�ำถำมทำงด้ำนเทคโนโลยีท่ีนำ่สนใจท่ีสดุในยคุของเรำ” 

ตอนท่ีอำยไุด้ 10 ขวบ นำยมิลเนอร์ซึง่ขณะนัน้อำศยัอยูใ่นกรุงมอสโกรู้สกึ

หลงใหลสิง่มีชีวิตนอกโลกหลงัจำกอำ่นหนงัสือเร่ือง ส่ิงมีชีวิตทรงภูมิปัญญา

ในจกัรวาล ของนำยคำร์ล เซแกน นกัฟิสกิส์ดำรำศำสตร์ นำยมิลเนอร์กลำ่ว

วำ่ เขำเช่ือวำ่มนษุย์ตำ่งดำวสำมำรถสอนให้เรำรู้จกัรับมือควำมท้ำทำยตำ่ง ๆ 

เชน่ กำรจดัสรรทรัพยำกรธรรมชำต ิและถงึแม้วำ่จะหำสิง่มีชีวิตบนดำวอ่ืนไม่

พบ แตเ่รำก็ยงัสำมำรถเรียนรู้สิง่อ่ืน ๆ ได้ 

“ถ้ำมนษุย์เรำอยูเ่พียงล�ำพงัในจกัรวำล เรำก็ต้องทะนถุนอมสิง่ท่ีเรำมี” 

นำย มิลเนอร์กลำ่ว “สิง่ท่ีเรำเรียนรู้คือจกัรวำลไมมี่แผนส�ำรองให้เรำ” 

โครงกำรใหมนี่มี้ช่ือวำ่ “เซต”ิ ซึง่ยอ่มำจำก “กำรค้นหำสิง่มีชีวิตทรงภมิูปัญญำ

นอกโลก” เป็นโครงกำรท่ีท�ำให้กำรค้นคว้ำอ่ืน ๆ ในแวดวงนีแ้ทบจะไร้ควำม

หมำย นำยแดน เวอร์ทิเมอร์ หนึง่ในท่ีปรึกษำโครงกำรของนำยมิลเนอร์ กลำ่ววำ่ 

โครงกำรเซติได้รับเงินจำกทัว่โลกปีละไมถ่งึ 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ประมำณ 

70 ล้ำนบำท) นำยเวอร์ทิเมอร์เป็นผู้ก�ำกบัดแูลโครงกำร เซต ิแอต โฮม ร่วมกบั

มหำวิทยำลยัแหง่แคลฟิอร์เนียในเบร์ิกลีย์ ซึง่ขอให้อำสำสมคัรใช้ซอฟต์แวร์ใน

คอมพิวเตอร์ท่ีบ้ำนของตนเองเพ่ือวิเครำะห์ข้อมลู 

ปัจจบุนั ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้ำวหน้ำขึน้ รวมทัง้ประสทิธิภำพในกำรค�ำนวณ

และควำมไวของกล้องโทรทรรศน์ท่ีสงูขึน้ งบประมำณ 100 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ (หรือประมำณ 3,500 ล้ำนบำท) จงึสำมำรถท�ำอะไรได้มำกกวำ่ชว่ง

ต้นทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ซึง่เป็นชว่งสดุท้ำยท่ีโครงกำรเซติ

ได้รับงบสนบัสนนุเป็นจ�ำนวนสงู ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีชว่ยให้นกั

วิทยำศำสตร์สำมำรถตดิตำมควำมถ่ีวิทยไุด้พร้อม ๆ กนัหลำยพนัล้ำนคลื่นใน

ชว่งเวลำหนึง่ ๆ แทนท่ีจะเป็นแคห่ลำยล้ำนคลื่นเหมือนเม่ือก่อน และควำม

ไวในกำรดกัจบัสญัญำณท่ีเพ่ิมขึน้ยงัชว่ยให้สำมำรถครอบคลมุท้องฟ้ำได้

มำกกวำ่สมยัต้นทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ถึง 10 เทำ่ 

ทกุสญัญำณท่ีนกัวิทยำศำสตร์ตรวจพบเป็นสญัญำณท่ีสร้ำงขึน้ตัง้แตเ่ม่ือ

หลำยปีก่อน หรือบำงทีอำจเป็นหลำยศตวรรษหรือสหสัวรรษก่อนหน้ำนัน้เลย

ทีเดียว สญัญำณวิทยตุ้องใช้เวลำรำวสี่ปีในกำรเดินทำงระหวำ่งโลกและดำว

ดวงท่ีใกล้ท่ีสดุนอกระบบสริุยะของเรำ โครงกำรเบรกธรู ลสิเซน จะจองเวลำ

ใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยใุนท่ีตำ่ง ๆ เชน่ หอดดูำวปำร์กส์ ในรัฐนิวเซำท์เวลส์ 

ประเทศออสเตรเลีย และหอสงัเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์วิทยใุนเมืองกรีนแบงค์ 

รัฐเวอร์จิเนีย นำยมิลเนอร์วำงแผนจะจองเวลำประมำณสองเดือนตอ่ปีใน

สถำนท่ีแตล่ะแหง่ ซึง่นบัเป็นโอกำสท่ีดีอยำ่งย่ิงส�ำหรับนกัวิทยำศำสตร์ท่ีสว่น

ใหญ่จะได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ดงักลำ่วแคปี่ละสองวนัเทำ่นัน้ 

คณะท�ำงำนซึง่น�ำโดยนกัวิทยำศำสตร์ เชน่ นำยปีเตอร์ วอร์เดน ซึง่ท�ำ

หน้ำท่ีก�ำกบัดแูลศนูย์วิจยัเอมส์ของนำซำจนกระทัง่ต้นปี พ.ศ. 2558 ท่ีผำ่นมำ 

จะเป็นผู้จดัระเบียบสญัญำณวิทยท่ีุคณะค้นพบ เปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณะ

และตรวจสอบรูปแบบของสญัญำณ เป้ำหมำยส�ำคญัไมใ่ชก่ำรท�ำควำมเข้ำใจ

สญัญำณท่ีได้รับ แตคื่อกำรประเมินวำ่สญัญำณเหลำ่นัน้ถกูสร้ำงขึน้โดยสิง่มี

ชีวิตทรงภมิูปัญญำมำกกวำ่ท่ีจะเป็นเพียงปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ

นกัวิทยำศำสตร์กลำ่ววำ่ ข้อเทจ็จริงท่ีวำ่มนษุย์ได้พฒันำกำรสง่สญัญำณ

วิทยทุ�ำให้เรำสำมำรถสนันิษฐำนวำ่สิง่มีชีวิตบนดำวอ่ืนก็อำจใช้สญัญำณวิทยุ

เชน่กนั “มนัอำจไมไ่ด้บอกอะไรเรำเก่ียวกบัอำรยธรรม แตม่นัสำมำรถบอกได้

วำ่มีอำยธรรมอยูท่ี่นัน่” นำยแฟรงค์ เดรก ผู้สนบัสนนุโครงกำรอีกคนหนึง่กลำ่ว 

เราอยู่เพยีงล�าพงัในจกัรวาลหรือไม่ 
รอ

ยเ
ตอ

ร์

นายสตเีฟน ฮอว์คงิ พูดคุยกบัผู้ส่ือข่าว
ระหว่างงานเปิดตวัโครงการ เบรกธรู 
ลสิเซน ทีจ่ดัขึน้ในกรุงลอนดอน 

รอยเตอร์  
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ในคืนก่อนวนัแตง่งำนของเจ้ำบำ่วคมิ ควำง
ยนู และเจ้ำสำวโช จินโอ ทัง้คูอ่ยูช่ว่ยแมเ่จ้ำ
สำวจดัโต๊ะส�ำหรับแขกในงำนจนถงึตี 2 สถำน
ท่ีจดังำนแตง่งำนของพวกเขำคือห้องใต้ดนิของ
ศำลำกลำงกรุงโซลท่ีเชำ่จำกรัฐบำลด้วยเงิน 60 
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 2,100 บำท) 

ในปี พ.ศ. 2557 คำ่ใช้จำ่ยเฉลี่ยส�ำหรับกำร
จดังำนแตง่งำนของเกำหลีใต้อยูท่ี่เกือบ 64,000 
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 2,300,000 บำท) 
หรือประมำณสองเทำ่ของสหรัฐอเมริกำ ท�ำให้
ชำวเกำหลีหลำยคนเปลี่ยนจำกกำรจดังำน
แตง่งำนหรูหรำมำเป็นงำนขนำดเลก็ลงเน่ืองจำก
สภำพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั อำยขุองคูบ่ำ่วสำว
ท่ีเพ่ิมขึน้ และพอ่แมข่องบำ่วสำวท่ีอยูใ่นวยัใกล้
เกษียณก็มีเงินใช้จำ่ยสรุุ่ยสรุ่ำยน้อยลง 

งำนแตง่งำนท่ีเกำหลีใต้มกัจะเป็นกำรแสดง
ฐำนะทำงสงัคม ดงัจะเหน็ได้จำกจ�ำนวนแขกใน
งำนท่ีมีนบัร้อย ๆ คนและบรรดำของขวญัรำคำ
แพง คำ่ใช้จำ่ยมหำศำลในกำรจดังำนแตง่ท�ำให้
หนุม่สำวหลำยคูต้่องชะลอกำรแตง่งำนออก
ไปและท�ำให้มีลกูช้ำไปด้วย จนท�ำให้เกำหลีใต้
กลำยเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีอตัรำกำรเกิดต�่ำ
ท่ีสดุในโลกและมีสดัสว่นประชำกรสงูอำยมุำก
ท่ีสดุในกลุม่ประเทศอตุสำหกรรม 

เพ่ือเพ่ิมอตัรำกำรแตง่งำนท่ีลงไปต�่ำสดุในปี 
พ.ศ. 2557 รัฐบำลเกำหลีใต้จงึมีนโยบำยให้เชำ่
อำคำรของทำงรำชกำรในรำคำถกู แนวโน้มกำร
จดังำนแตง่แบบเลก็ ๆ ชว่ยให้ผู้ เป็นพอ่แมรู้่สกึ
เบำใจ เพรำะชำวเกำหลีใต้ชว่งอำย ุ50 ถงึ 60 ปี
มีหนีส้นิมำกท่ีสดุในประเทศ ซึง่เป็นหนีใ้นครัว
เรือนสงูเป็นล�ำดบัต้นๆ ของโลก 

ผู้บริโภคชำวญ่ีปุ่ นคุ้นเคยกบักำรจบัจำ่ย
ผลไม้ด้วยรำคำแพงลิว่ และตอนนีก็้มี
สนิค้ำใหมท่ี่จะท�ำให้ชำวญ่ีปุ่ นกระเป๋ำ
เบำย่ิงขึน้ นัน่ก็คือแตงโมสี่เหลี่ยมและ
รูปหวัใจ 

พืชผลรำคำแพงเหลำ่นีไ้มไ่ด้มีจดุ
ประสงค์เพ่ือยัว่น�ำ้ลำยนกัชิมแตอ่ยำ่ง
ใด เพรำะมนัเหมำะท่ีจะเป็นของประดบั
มำกกวำ่จะเป็นของวำ่งตอนไปปิกนิก 

ท่ีร้ำนขำยผลไม้สดุหรูช่ือ “ชิบยุะ นิชิ
มรุะ” กลำงกรุงโตเกียว แตงโมสี่เหลี่ยม
ขนำดพอ ๆ กบัศีรษะทำรกมีรำคำสงูถงึ 
12,960 เยน (105 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมำณ 3,700 บำท) 

หำกลกูค้ำไมช่อบแตงโมสี่เหลี่ยม 
ทำงร้ำนก็มีแตงโมรูปหวัใจหรือทรง
พีระมิดส�ำหรับประดบับนโต๊ะกำแฟใน
ห้องนัง่เลน่สดุเก๋ 

“ผลไม้พวกนีถ้กูพฒันำขึน้เพ่ือเป็น
อำหำรตำ เพรำะรสชำตไิมค่อ่ยดีนกั” 
นำยโมโตทำกะ นิชิมรุะ กรรมกำรผู้
จดักำรอำวโุสของร้ำนยอมรับ “มนัเหมำะ
ท่ีจะน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรตกแตง่ เชน่ อำจ
จะเอำไปประดบัร่วมกบัดอกไม้” 

เกษตรกรจะน�ำภำชนะอะคริลกิมำ
ครอบลกูแตงโมท่ียงัเลก็เพ่ือบงัคบัให้
แตงโมมีรูปทรงตำมท่ีต้องกำร แม้รำคำ
อำจจะฟังดสูงู แตถื่อวำ่เป็นของถกูใน
ญ่ีปุ่ นซึง่มีธรรมเนียมในกำรแลกเปลี่ยน
ของขวญั รวมทัง้ผลไม้รำคำแพงกบั
ลกูค้ำและญำตมิิตรปีละสองครัง้ 

อศัวินในชดุเกรำะหนกัอึง้ มือข้ำงหนึง่ถือ

ดำบและอีกข้ำงถือง้ำว ก�ำลงัตอ่สู้กนัทำ่ม 

กลำงฉำกท่ีอำจท�ำให้หลำยคนเข้ำใจผิดได้

งำ่ย ๆ วำ่ถกูจ�ำลองขึน้มำเพ่ือกำรแสดง แต่

บนลำนกว้ำงของปรำสำทอิฐขนำดใหญ่

ทำงตอนเหนือของประเทศโปแลนด์แหง่นี ้

กำรตอ่สู้ ท่ีก�ำลงัด�ำเนินอยูเ่ป็นของจริง 

ทัง้ชำยและหญิงหลำยร้อยคนจำก 

25 ประเทศ มำรวมตวักนัท่ีปรำสำทมลั

บอร์ กเพ่ือเข้ำร่วมกำรตอ่สู้แบบอศัวินใน

ยคุกลำง กำรดวลกนัในยคุนีจ้ะเสียเลือด

เสียเนือ้น้อยกวำ่เม่ือหลำยศตวรรษก่อน 

มีกรรมกำรคอยควบคมุกำรตอ่สู้และมี

กำรให้คะแนนเหมือนกีฬำชกมวย โดยจดุ

ประสงค์ของกำรตอ่สู้ คือกำรท�ำให้ฝ่ำย

ตรงข้ำมลงไปกองอยูก่บัพืน้ 

กำรตอ่สู้ มีทัง้แบบตวัตอ่ตวัและแบบ

หมู ่โดยจะมีนกัสู้ตัง้แตฝ่่ำยละสำมคน ห้ำ

คน ไปจนถงึมำกท่ีสดุคือ 16 คน

นกัสู้จะใช้ดำบ โล ่และง้ำวในขณะท่ี

พยำยำมคว�่ำคูต่อ่สู้ให้ได้ สว่นผู้ชมก็ตำ่ง

สง่เสียงเชียร์ดงักระหึม่ 

กำรเตรียมตวัอำจใช้เวลำนำน 

เหน็ดเหน่ือยและใช้เงินมำก ผู้ เข้ำร่วมกำร

ตอ่สู้ ต้องฝึกหลำยครัง้ตอ่สปัดำห์ อปุกรณ์

ท่ีใช้ก็ต้องเป็นไปตำมกฎท่ีเข้มงวด

รอยเตอร์ รอยเตอร์ 

อศัวนิยคุใหม่กบัการ
ต่อสูแ้บบสมยักลาง

งานแต่งงานเลก็ ๆ แต่งดงาม

ของบ่าวสาวเกาหลใีต้ 

แตงโมแบบ
ญ่ีปุ่น 

เอเจนซ์ ฟรำนซ์ เพรส

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 

รอยเตอร์

รอ
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เร่ืองแปลกทั่วโลก
APDF เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิ
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อย่างภาคภมูใิจ
ยื น ห ยั ด

APDF
 ภาพส่งท้าย

ทหำรเรือจำกกองทพัเรืออินเดียยืนเข้ำแถวในระหวำ่งกำรเข้ำร่วมกอง
ทหำรเกียรตยิศบนเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ ไอเอน็เอส วิรำต ท่ีเมืองมมุไบ 
ประเทศอินเดีย เม่ือเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 พล.ร.อ.อำร์. เค. โดวำน 
เสนำธิกำรทหำรเรืออินเดีย ได้เป็นประธำนในพิธีมอบเหรียญเกียรตยิศ
และสดดีุหนว่ยท่ีอูก่องทพัเรือในเมืองมมุไบ เรือไอเอน็เอส วิรำต เป็น
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิท่ีประจ�ำกำรมำนำนท่ีสดุในโลก และเป็นเรือล�ำ
สดุท้ำยท่ีตอ่ในองักฤษท่ีประจ�ำกำรอยูใ่นกองทพัเรืออินเดีย เรือล�ำนีเ้ป็น
หนึง่ในเรือบรรทกุเคร่ืองบนิสองล�ำท่ีอินเดียมีอยู่

ภาพโดย นายอนิทรานิล มุกเคอร์จ ี| เอเอฟพ/ีเกต็ตีอ้มิเมจ

ท่านอยากเห็นรูปทีท่่านช่ืนชอบจากการฝึกหรือกจิกรรมร่วมคร้ังทีผ่่านมา

ปรากฏในคอลมัน์ภาพส่งท้ายหรือไม่ กรุณาส่งรูปของท่านมาเพือ่พจิารณาได้ที ่
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สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฟรี
เอเชีย แปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารที่เก่ียวกับการทหารซึ่งแจกจ่ายให้ฟรีแก่

บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับความม่ันคงภายในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก
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