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การป้้องปรามแบบบูู รณาการ
�
กุุญแจสู่่�อิินโดแปซิิ ฟิิกที่่เสรีีและเปิิ ดกว้้าง

พรมแดนด้้านกลาโหม

IPDF

สารบััญ

ชุุดที่่� 47 ฉบัับที่่� 2

เรื่� ่ องเด่่ น
8 ความมุ่่�งมั่่�น ความร่่ วมมืือ
และการให้้ ความช่่ วยเหลืือ

	ผู้้�นำำ�กลาโหมสหรััฐฯ แบ่่งปัั นบทบาททางทหาร
ในยุุทธศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิกของประเทศ

14 แนวทางแบบองค์์ รวม

	“การป้้องปรามแบบบููรณาการ”
	กุุญแจสู่่�สัันติภิ าพในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก

18 ความจริิงที่่�ไม่่ ทราบ

	การไม่่สามารถตรวจสอบคำำ�กล่่าวอ้้างของเกาหลีี
เหนืือได้้ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับสถานะของ
	ประ	ชาชน ขีีปนาวุุธ และผู้้�นำำ�ของเกาหลีีเหนืือ

24 เขตแดนอัันตราย

	กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ
มากขึ้้ �น
	ปรัับตัวั ให้้เข้้ากัับสมรภููมิิที่่�ซับซ้้อน
ั

28 ความท้้ าทายเชิิงยุุทธศาสตร์์

	ผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ:
	คู่่�แข่่งที่่�มีีความสามารถด้้านนิิวเคลีียร์์ คืือต้้น
เหตุุของภััยคุกุ คามที่่�ซับซ้้อน
ั

32 การแก้้ ปััญหาความท้้ าทายจำำ�นวนมาก

	พัันธมิิตรทางทหาร พลเรืื อน และวิิทยาศาสตร์์ ทำำ�งานร่่วมกััน
ทั่่�วอิินโดแปซิิฟิิกเพื่่�อตอบโต้้ภััยคุกุ คามจากโดรนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น

38 การพิิมพ์์

	กองทััพลงทุุนในการพิิมพ์์ 3 มิิติเิ พื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและ
ความพร้้อมของกองกำำ�ลััง

42 ความไม่่ ลดละของจีีน

	ส่่งผลให้้อิินเดีียหวาดผวาด้้วยกฎหมายที่่�ก้้าวร้้าว

48 การต่่ อสู้้�เพื่่�อเสรีีภาพทางดิิจิทััิ ล

	การแข่่งขัันเพื่่�อครอบงำำ�ระบบนิิเวศทางเทคโน
โลยีีสารสนเทศกำำ�ลัังหนุุนนำำ�การต่่อสู้� ร้ ะหว่่าง
การปกครองแบบประชาธิิปไตยและเผด็็จการ
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ประเทืืองปัั ญญา
54 สงครามสายเคเบิิลใต้้ ท้้องทะเล

	การแข่่งขัันเพื่่�อควบคุุมเครืื อข่าย
่ เรืื อดำำ�น้ำำ �� นำำ�ความ
เสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยระยะยาวมาสู่่�เหนืือผิิวน้ำำ ��

60 การต่่ อต้้ านภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคง
ทางไซเบอร์์ ที่� เ่ กี่่�ยวข้้ องกัับสุุขภาพ

	สิ่่�งที่่�โลกเสมืือนจริิ งสามารถเรีียนรู้้�ได้้จากสาธารณสุุข

สารบััญหลััก
4 นานาทัศนะ

5 ผู้เขียนบทความ
6 มองภูมภิ าค

ข่าวสารจากอินโดแปซิฟิก

64 นวัตกรรม

	นัักวิิจัยชา
ั วเกาหลีีใต้้คิิดค้้น “ผิิวหนััง” เทีียมคล้้ายกิ้้ �งก่่าคา
เมเลีียน; นัักวิิจัยั ไทยพััฒนาหุ่่�นยนต์์เพื่่�อดึึงปริิ มาณวััคซีีนมา
ใช้้ได้้มากขึ้้ �น; และผู้้�ประกอบการชาวนิิวซีีแลนด์์พาบริิ ษััทด้้าน
อวกาศของตนก้้าวเข้้าสู่่�ตลาดหลัักทรััพย์์

66	ประเทืองปัญญา

	นักวิจยั สร้างแผนที่แสดงรายละเอียดปะการังโลกเป็ นครัง้ แรก

67 ภาพส่ งท้ าย

เรื่� ่ องจากปก:

6

ทหารอิินเดีียและสหรััฐฯ
ดำำ�เนิินการฝึึ กในระหว่่างการ
ฝึึ กซ้้อม ยุุทธ อภิิอาส 21 ที่่�
ฐานฝึึ กร่่วมเอลเมนดอร์์ ฟริิ ชาร์์ดสัันในรััฐอะแลสกา
เมื่่�อเดืือนตุลุ าคม พ.ศ. 2564
ขณะที่่� เอเอช-64ดีี อาปาเช่่
ของกองทััพสหรััฐฯ ให้้การ
สนัับสนุุนทางอากาศ
อเลฮานโดร เปนา/กองทััพอากาศสหรััฐฯ

นานาทััศนะ

IPDF

เรีียนท่่านผู้้�อ่าน
่ ที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้้อนรัับสู่่�นิิตยสารอิินโดแปซิิฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม ฉบัับว่าด้้
่ วยพรมแดนด้้านกลาโหม
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกต่่างลงทุุนในแนวป้้องกัันเพื่่�อยกระดัับ
ความมั่่�นคง ความร่่วมมืือครั้้�งใหม่่และที่่�มีีอยู่่�เดิิม ซึ่่ง� อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ เป็็ น
ความร่่วมมืือด้้านนวัตั กรรมทางเทคโนโลยีี การประสานงานที่่�ดีีขึ้้ �น อีีกทั้้�งความร่่วมมืือเพื่่�อให้้
ได้้มาซึ่่�งข้้อได้้เปรีียบเชิิงยุุทธศาสตร์์ ในการใช้้ประโยชน์์จากทุุกองค์์ประกอบของอำำ�นาจระดัับ
ชาติิ
ฉบัับนี้้ �เน้้นย้ำำ ��ให้้เห็็นถึึงความร่่วมมืือและสำำ�รวจการแข่่งขัันในด้้านกลาโหมและความ
มั่่�นคง ตลอดจนวิิวัฒ
ั นาการของบทบาทด้้านเทคโนโลยีีในสมรภููมิิแห่่งนี้้ �
นิิตยสารฉบัับนี้้ �จะเริ่่� มด้้วยสารจากนายลอยด์์ ออสติิน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม
สหรััฐอเมริิ กา เรื่่� องความมุ่่�งมั่่�นของสหรััฐฯ ที่่�มีีต่อภููมิ
่ ิภาคอิินโดแปซิิฟิิกและความสำำ�คััญของ
การเป็็ นหุ้้�นส่ว่ น นายออสติินเน้้นย้ำำ ��ว่่าเราจะแข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้ �น และแน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้ �น หากเรา
ทำำ�งานร่่วมกััน ความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ ระหว่่างประเทศที่่�มีีแนวคิิดเดีียวกัันถืือเป็็ นสิ่่ง�
สำำ�คััญในการจััดการกัับภัยคุ
ั กุ คามด้้านนิิวเคลีียร์์ จากเกาหลีีเหนืือ ความไม่่สงบในเมีียนมาร์์
การข่่มขู่่�จากมหาอำำ�นาจเผด็็จการ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการระบาดใหญ่่ของ
โควิิด-19 ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
บทความหนึ่่�งโดยเจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม กล่่าวถึึงการสนทนาเกี่่�ยวกัับการเป็็ นหุ้้�นส่ว่ นโดยเน้้น
ย้ำำ ��เรื่่� องการป้้องปรามแบบบููรณาการ การป้้องปรามแบบบููรณาการคืือการใช้้อำำ�นาจระดัับชาติิ
ทุุกรููปแบบในทุุกขอบเขตโดยประสานงานกัับกองกำำ�ลัังร่่วม ตลอดจนประสานกัับพันั ธมิิตร
และหุ้้�นส่ว่ นของเราเพื่่�อยับยั้้
ั �งความขััดแย้้ง นอกจากนี้้ � เรายัังต้้องปรัับใช้้แนวคิิดดัังกล่่าวในการ
ฝึึ กอบรมและการแบ่่งปัั นเทคโนโลยีีแบบพหุุชาติิ เพื่่�อปรัับปรุุงการสื่่�อสารและส่่งเสริิ มความ
เข้้าใจที่่�ดีีขึ้้ �นเกี่่�ยวกัับขีีดความสามารถของยุุทโธปกรณ์์และระบบต่่าง ๆ
พล.ร.อ. ชาร์์ ลส์์ "ชาส์์" เอ ริิ ชาร์์ด ผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการด้้านยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ แบ่่ง
ปัั นความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ศัักยภาพของจีีนและรััสเซีียในการยก
ระดัับความขััดแย้้งได้้ก่่อให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมของการแข่่งขัันด้้านอำำ�นาจที่่�ไม่่เคยพบในช่่วง
หลายทศวรรษที่่�ผ่าน
่ มา ขณะที่่�ภัยคุ
ั กุ คามมีีพััฒนาการขึ้้ �น แต่่หลัักการพื้้ �นฐานของการป้้อง
ปรามยัังคงไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ พัันธกิิจของกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ในการ
ยัับยั้้ �งการโจมตีีเชิิงยุุทธศาสตร์์ และการส่่งกำำ�ลัังพลครอบคลุุมไปถึึงภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง�
แสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของเราต่่อเสถีียรภาพและสัันติภิ าพในภููมิิภาคแห่่งนี้้ �
การแผ่่ขยายของโดรนถืือเป็็ นภัยคุ
ั กุ คามต่่อสันติ
ั ภิ าพที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้ �น เนื่่�องจากศััตรููใช้้
อากาศยานไร้้คนขัับเพื่่�อสอดแนมปฏิิบัติั กิ ารทางทหารและก่่อเหตุุโจมตีีมากขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง
การต่่อต้้านเทคโนโลยีีโดรน รวมไปถึึงการสำำ�รวจวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการควบคุุมขีีดความสามารถ
ของโดรน เป็็ นส่ว่ นที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของการวางแผนปรัับปรุุงความทัันสมััยทางการทหาร บทความ
หนึ่่�งของ ฟอรััม ดำำ�เนิินการตรวจสอบพลวััตของเทคโนโลยีีโดรนที่่�อาจเป็็ นได้้ทั้้�งทรััพย์์สินิ หรืื อ
ปฏิิปัักษ์์
ในทุุกขอบเขต การใช้้เทคโนโลยีีมีีทั้้�งประโยชน์์และความเสี่่�ยง ความไม่่มั่่น� คงทางไซเบอร์์
และอิินเทอร์์ เน็็ตที่่�ไร้้การควบคุุมก่่อให้้เกิิดความท้้าทายในการบัังคัับใช้้กฎหมายและการปราบ
ปรามผู้้�ไม่่หวัังดีี ดร. เซบาสเตีียน เควานีี และ ดร. ดีีออน แคนยอน จากศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แด
เนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้านความมั่่�นคง หารืื อเกี่่�ยวกัับอุปุ สรรคเหล่่านี้้ �ในการต่่อสู้� ้
กัับภัยคุ
ั กุ คามด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุขุ ภาพ
เราหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้ �จะเอื้้ �อให้้เกิิดการสนทนาระดัับภููมิิภาคในประเด็็นที่่�มีีความ
กดดััน เรายิินดีีรัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเราที่่� ipdf@ipdefenseforum.com
เพื่่�อแบ่่งปัั นความคิิดเห็็น

ขอแสดงความนัับถืือ
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรัั ม
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ผู้้�บััญชาการ กองบััญชาการ
สหรััฐฯ ภาคพื้้�นอิินโดแปซิิฟิิก
พลเรืือเอก จอห์์น ซีี. อาควิิลิโิ น
ผู้้�บัญ
ั ชาการ
กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

พลโท สตีีเฟน ดีี. สเกลนกา
นาวิิกโยธิินสหรััฐฯ
กองทััพบกสหรััฐฯ

พลเรืือตรีี จอห์์น เอฟ.จีี. เวด
เจ้้ากรมยุุทธการ
กองทััพเรืื อสหรััฐอเมริิ กา

ติิดต่่อเรา

IPD FORUM

Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager,
HQ USINDOPACOM Box 64013
Camp H.M. Smith,
HI 96861-4013, USA
เว็็บไซต์์ www.ipdefenseforum.com
อีีเมล ipdf@ipdefenseforum.com
นิิตยสารอิินโดแปซิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม เป็็ นนิิตยสาร
ทางการทหารรายไตรมาสที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้ �นโดยผู้้�บัญ
ั ชาการ
กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก เพื่่�อ
เป็็ นพื้้ �นที่่�แสดง ความคิิดเห็็นในระดัับนานาชาติสำิ ำ�หรัับ
บุุคลากรทางการทหารของภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ความ คิิด
เห็็นที่่�แสดงออกในนิิตยสารนี้้ �มิิได้้แสดงถึึง หรืื อเกี่่�ยวข้้อง
กัับนโยบายหรืื อมุมุ มองของกองบััญชาการหรืื อหน่่วยงาน
อื่่�น ๆ ของรััฐบาลสหรััฐฯ แต่่อย่า่ งใด บทความทั้้�งหมด
เขีียนขึ้้ �น โดยคณะผู้้�จัดั ทำำ�นิิตยสาร อิินโดแปซิิฟิิก ดีีเฟนส์์
ฟอรััม รวมถึึงบุุคคลอื่่�นดังั ที่่�แจ้้งชื่่�อไว้้ใต้้หััวเรื่่� อง รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงกลาโหมได้้กำำ�หนดให้้ตีีพิิมพ์์นิิตยสารนี้้ �เพื่่�อ
กิิจการของรััฐตามความประสงค์์ของกระทรวงกลาโหม
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ผู้้�เขีียนบทความ
พล. จ. เดวิิน อาร์์ . เปปเปอร์์

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายยุุทธศาสตร์์ แผนงาน และการกำำ�หนดนโยบาย
แห่่งกองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ พล.จ. เปปเปอร์์ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบด้้านการ
พััฒนายุุทธศาสตร์์ ทางทหาร ออกคู่่�มืือแนวทางยุุทธศาสตร์์ วางแผนการปฏิิบัติั กิ าร
ทางทหารและปฏิิบัติั กิ ารฉุุกเฉิิน ตลอดจนกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อสนัับสนุุนความรัับผิิด
ชอบของผู้้�บัญ
ั ชาการทหารตามที่่�ระบุุไว้้ในแผนบััญชาการร่่วม พล.จ. เปปเปอร์์ เข้้า
รัับการเกณฑ์์ทหารในกองทััพอากาศสหรััฐฯ เมื่่�อ พ.ศ. 2532 และได้้รัับเลืือกจากโรงเรีียนนายทหาร
อากาศให้้เป็็ นกรรมาธิิการใน พ.ศ. 2539 โดยสำำ�เร็็ จการศึึกษาจากสถาบัันฝึึ กอาวุุธต่่อสู้� ข้ องกอง
ทััพอากาศสหรััฐฯ และเป็็ นผู้้�บัญ
ั ชาการในระดัับฝููงบิิน กองบิิน กองทััพอากาศ และกองกำำ�ลัังรัักษา
การณ์์อวกาศ ก่่อนดำำ�รงตำำ�แหน่่งปัั จจุุบันั เขาเคยเป็็ นผู้้�บัญ
ั ชาการของหน่่วยบััญชาการกองกำำ�ลััง
รัักษาการณ์์ที่่�ฐานทััพอากาศบััคลีีย์์ รััฐโคโลราโด อ่่านเนื้้ �อหาได้้ที่่�หน้้า 24

พล.ร.อ. ชาร์์ ลส์์ "ชาส์์ " เอ ริิชาร์์ ด

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการด้้านยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ และมีีหน้้าที่่�สั่่ง�
การและควบคุุมกองกำำ�ลัังทางยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ ทั่่�วโลก พล.ร.อ. ริิ ชาร์์ด ได้้
รัับปริิญญาตรีีเกีียรติินิิยมจากมหาวิิทยาลัยั แอละแบมาใน พ.ศ. 2525 ก่่อนสำำ�เร็็ จ
การศึึกษาระดัับปริิญญาโทเกีียรติินิิยมจากมหาวิิทยาลัยั คาทอลิิกแห่่งอเมริิ กาและ
วิิทยาลัยั ยุุทธนาวีีสหรััฐฯ เมื่่�อไม่่นานมานี้้ � เขาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็ นผู้้�บัญ
ั ชาการกอง
กำำ�ลัังเรืื อดำำ�น้ำำ ��ในเมืืองนอร์์ ฟอล์์ก รััฐเวอร์์ จิิเนีีย ตำำ�แหน่่งนายพลอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ได้้แก่่ รอง
ผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ผู้้�อำำ�นวยการการฝ่่ ายสงครามใต้้น้ำำ �� สัังกััดกระทรวง
กลาโหมสหรััฐฯ รองผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการกองกำำ�ลัังการทำำ�งานร่่วมสำำ�หรัับการโจมตีีทั่่�วโลก
สัังกััดกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ และผู้้�บัญ
ั ชาการกองเรืื อดำำ�น้ำำ ��ที่่� 10 ในคิิงส์์เบย์์รััฐจอร์์ เจีีย
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นายสาโรช บานา

เป็็ นบรรณาธิิการบริิ หารของนิิตยสารบิิสซิิเนสอิินเดีีย ที่่�เมืืองมุุมไบ และเป็็ น
บรรณาธิิการประจำำ�ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกของนิิตยสารกองทััพเรืื อของเยอรมนีี รวม
ทั้้�งเป็็ นผู้้�สื่่�อข่า่ วอิินเดีียของนิิตยสารความปลอดภััยทางไซเบอร์์ เอเชีีย แปซิิฟิิก ซีี
เคีียวริิ ตีี ในซิิดนีีย์์ โดยผลงานของเขามุ่่�งเน้้นไปที่่�ด้้านกลาโหมและความมั่่�นคง ความ
ปลอดภััยทางไซเบอร์์ กิิจการระหว่่างประเทศ นโยบายและกลยุุทธ์์ พื้้ �นที่่� กำำ�ลัังงาน
และพลัังงาน สิ่่�งแวดล้้อมและการอนุุรัักษ์์ นายบานาเข้้ารัับการศึึกษาในอิินเดีีย สวิิตเซอร์์ แลนด์์
และเยอรมนีี และยัังดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการของศููนย์์อีีสต์์เวสต์์ ซึ่่ง� เป็็ นศููนย์์วิิจัยั ในฮาวาย อีีก
ด้้วย อ่่านเนื้้ �อหาได้้ที่่�หน้้า 42

ร่่ วมอภิิปราย
เราต้้ องการ
รัับฟัังความคิิดเห็็น
ของท่่ าน

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารที่จัดทำ�
ขึน้ สำ�หรั บเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากร
ด้ านความมั่นคงในภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก ซึ่งจัด
ทำ�ขึน้ โดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำ�ภาคพื้น
อินโดแปซิฟิก โดยเป็ นนิตยสารรายไตรมาสที่
ให้ เนื้อหาเชิงลึกที่มีคุณภาพในหัวข้ อต่ าง ๆ ซึ่ง
มีผลต่ อการรักษาความมั่นคงในภูมภิ าค ไม่ ว่า
จะเป็ นเรื่องการต่ อต้ านการก่ อการร้ าย ความ
ร่ วมมือระหว่ างประเทศ และภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ
อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม นำ�เสนอเนื ้อหาที่
ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ โพสต์
ทุกวัน ติดตามได้ที่

www.ipdefenseforum.com

ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:
n เข้ าไปอ่ านเนื้อหาพิเศษทางออนไลน์
n ติดตามเนื้อหาฉบับย้ อนหลัง
n ส่ งคำ�ติชมและข้ อเสนอแนะ
n ขอสมัครเป็ นสมาชิกฟรี
n ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการส่ งบทความ

ดร. ดีีออน แคนยอน

ศาสตราจารย์์จากศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิกแดเนีียล เค.อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้าน
ความมั่่�นคง มุ่่�งเน้้นไปที่่�การจััดการวิิกฤต ความปลอดภััยทางชีีวภาพ ภููมิิภาคหมู่่�
เกาะแปซิิฟิิก และการกระทำำ�อัันสุ่่�มเสี่่�ยง โดยผลงานวิิจัยข้้า
ั มสาขาของเขามุ่่�งเน้้น
ด้้านการทำำ�ความเข้้าใจ การจััดการ การควบคุุม ตลอดจนการป้้องกัันภัยคุ
ั กุ คามด้้าน
ความปลอดภััยที่่�ซับซ้้อน
ั
และไม่่หยุุดนิ่่�งด้้วยแนวทางที่่�เป็็ นนวัตั กรรม เขามีีผลงานตีี
พิิมพ์์มากกว่่า 240 รายการในช่่วง 29 ปีี ที่่�ผ่าน
่ มาในมหาวิิทยาลัยั และสถาบัันต่า่ ง ๆ
ของออสเตรเลีียและสหรััฐอเมริิ กา รวมถึึงศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ
เพื่่�อการศึึกษาด้้านความมั่่�นคง

ดาวน์์โหลด

แอปฯ ของเรา!

ค้ นหาคำ�ว่ า "FORUMNEWS"
ในร้ านค้ าไอทูนส์ หรื อ
กูเกิลเพลย์ เพื่อดาวน์ โหลด
แอปฯ ได้ ฟรี

ดร. เซบาสเตีียน "แบสส์์ " เควานีี

ศาสตราจารย์์จากศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้าน
ความมั่่�นคง เป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญเรื่่� องความมั่่�นคงด้้านสุุขภาพ การทููตด้้านสุุขภาพ นโยบายต่่างประเทศ
ด้้านสุุขภาพ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ การระบาด โรคระบาดใหญ่่ ตลอดจนสาธารณสุุข
ระดัับโลก ภายใต้้ขอบเขตความเชี่่�ยวชาญเหล่่านี้้ � ดร. เควานีี มีีประสบการณ์์ในด้้านการติิดตาม
และประเมิินผลการวิิเคราะห์์ความคุ้้�มทุุน การทููต ความมั่่�นคงแห่่งชาติิและระหว่่างประเทศ การ
แก้้ปัั ญหาความขััดแย้้ง และการใช้้โครงการด้้านสาธารณสุุขและการควบคุุมโรคระบาดเพื่่�อป้้องกััน
หรืื อแก้้ไขข้้อขััดแย้้งระหว่่างประเทศ นอกจากนี้้ � เขายัังมีีประสบการณ์์การทำำ�งานภาคสนามจาก
กว่่า 100 ภารกิิจในภููมิิภาคตะวัันออกกลางและแอฟริิ กาเหนืือ หมู่่�เกาะแปซิิฟิิก และแอฟริิ กาใต้้
สะฮารา อ่่านเนื้้ �อหาได้้ที่่�หน้้า 60

พบกัับเราได้้ทางเฟซบุ๊๊� ก ทวิิตเตอร์์ อิินสตาแกรม
และวอตส์์แอปป์์: @IPDEFENSEFORUM
ดููปกหลััง
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การลงนามในข้้อตกลง
การถ่่ายโอนทางกลาโหม
เพื่่�อยกระดัับความร่่วมมืือ
ขณะนี้้ � ญี่่�ปุ่่�นสามารถส่่งมอบยุุทโธปกรณ์์และเทคโนโลยีีด้้านกลาโหมให้้
แก่่เวีียดนามภายใต้้ข้้อตกลงที่่�ร่่วมลงนามเมื่่�อเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ. 2564
เนื่่�องจากทั้้�งสองประเทศยกระดัับความร่่วมมืือทางทหารของตนท่่ามกลาง
ความกัังวลเรื่่� องอิิทธิิพลทางทหารที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของจีีน
นายโนบุุโอะ คิิชิิ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมญี่่�ปุ่่�น (ภาพ) กล่่าวว่่า
ข้้อตกลงดัังกล่่าวจะช่่วยยกระดัับความสััมพัันธ์์ด้้านกลาโหม "ไปสู่่�ระดัับใหม่่"
โดยญี่่�ปุ่่�นและเวีียดนามวางแผนที่่�จะกระชัับความสััมพัันธ์์ด้้านกลาโหมให้้
แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้ �นผ่่านการฝึึ กซ้้อมร่่วมแบบพหุุภาคีีและวิิธีีการอื่่�น ๆ
กระทรวงกลาโหมของญี่่�ปุ่่�นระบุุในแถลงการณ์์ว่า่ นายคิิชิิและพล.อ. ฟาน
วาน เกีียง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมเวีียดนาม เห็็นพ้้องต้้องกัันถึึง
ความสำำ�คััญของการรัักษาเสรีีภาพในการเดิินเรืื อและการบิินเหนืือน่านน้ำ
่ ำ ��ใน
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ตลอดจนความร่่วมมืือด้้านกลาโหมต่่าง ๆ อาทิิ ความ
ปลอดภััยทางไซเบอร์์
รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นประท้้วงเป็็ นประจำำ�ถึึงการปรากฏตััวของกองกำำ�ลัังรัักษา
ชายฝั่่� งจีีนใกล้้หมู่่�เกาะเซ็็งกะกุุที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของญี่่�ปุ่่�น ซึ่่ง� จีีนยัังอ้้าง
สิิทธิ์์�และเรีียกหมู่่�เกาะนี้้ �ว่่าหมู่่�เกาะเตีียวหยูู เจ้้าหน้้าที่่�ญี่่�ปุ่่�นกล่่าวว่่าเรืื อของจีีน
รุุกล้ำำ ��น่่านน้ำำ ��รอบเกาะญี่่�ปุ่่�นเป็็ นประจำำ� ซึ่่ง� บางครั้้�งก็็คุกุ คามเรืื อประมงด้้วย
ในระหว่่างการพููดคุุยกับั พล.อ. เกีียง นายคิิชิิได้้แสดงถึึงการคััดค้้านอย่่าง
รุุนแรงของญี่่�ปุ่่�นต่อ่ "ความพยายามใด ๆ ก็็ตามแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียวในการ
เปลี่่�ยนแปลงสถานะโดยการบีีบบัังคัับหรืื อการกระทำำ�ที่่�เพิ่่�มความตึึงเครีียด" ซึ่่ง�
หมายถึึงการกระทำำ�ที่่�มีีความแข็็งกร้้าวขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ ของจีีนในแถบทะเลจีีนตะวััน
ออกและทะเลจีีนใต้้ โดยไม่่ได้้ระบุุชื่่�อประเทศใด
เวีียดนามเป็็ นประเทศที่่� 11 ที่่�ญี่่�ปุ่่�นได้้ลงนามในข้้อตกลงด้้านยุุทโธปกรณ์์
และการถ่่ายโอนเทคโนโลยีี ญี่่�ปุ่่�นเดิินหน้้าขยายความร่่วมมืือทางทหารนอก
เหนืือไปจากพัันธมิิตรที่่�มีีมายาวนานอย่่างสหรััฐฯ และได้้ลงนามในข้้อตกลงที่่�
คล้้ายคลึึงกัันกับออ
ั สเตรเลีีย อิินโดนีีเซีีย ฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ และสหราชอาณาจัักร
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ญี่่�ปุ่่�น เวีียดนาม

จุุ ดประกาย
เส้้ นทางใหม่่
ด้้วยเทคโนโลยีี
เรืือดำำ�น้ำำ��

บ

รรดานัักวิิเคราะห์์กล่่าว เกาหลีีใต้้ ทดสอบยิิงขีีปนาวุุธ
� นาด 3,000
ว่่า การพััฒนาขีีปนาวุุธ ใต้้ น้ำำ�� จากเรืือดำำ�น้ำำ�ข
ตัั
น
เป็
็
นครั้้
�
ง
แรกในน่่
านน้ำำ��
ทิ้้�งตััวติิดเรืื อดำำ�น้ำ� �ำ แบบ
เกาหลีีใต้้ เมื่่อ� วัันที่่� 15 กัันยายน
เดิิมของเกาหลีีใต้้เป็็ นการ
พ.ศ. 2564 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
เคลื่่�อนไหวที่่�แหวกแนว โดยมีีผลกระทบ
ต่่อเกาหลีีเหนืือ ความเป็็ นพัันธมิิตรของ
เกาหลีีใต้้กับั สหรััฐฯ และแม้้กระทั่่ง� แนวโน้้มการครอบครองอาวุุธ
นิิวเคลีียร์์ในเกาหลีีใต้้
ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564 เกาหลีีใต้้ได้้ดำ�ำ เนิินการทดสอบการ
ยิิงขีีปนาวุุธทิ้้�งตััวติิดเรืื อดำำ�น้ำ� �ำ จากเรืื อดำำ�น้ำ� �ำ โดซาน อัันชางโฮ เคเอส
เอส-3 ที่่�เพิ่่�งเปิิ ดตััว โดยแสดงให้้เห็็นถึึงขีีดความสามารถเฉพาะ ตาม
รายงานจากสำำ�นัักข่่าว ยอนฮััป ของเกาหลีีใต้้ เกาหลีีใต้้เป็็ นประเทศ
เดีียวที่่�ยิงิ ขีีปนาวุุธดัังกล่่าวโดยไม่่ติิดตั้้�งหััวรบนิิวเคลีียร์์
รััฐบาลเกาหลีีใต้้ระบุุว่า่ ขีีปนาวุุธทิ้้�งตััวติิดเรืื อดำำ�น้ำ� �ำ แบบเดิิมได้้รัับ
การออกแบบมาเพื่่�อช่่วยตอบโต้้การโจมตีีใด ๆ ของเกาหลีีเหนืือ นััก
วิิเคราะห์์กล่่าวว่่า อาวุุธดัังกล่่าวยัังช่่วยตรวจสอบสถานการณ์์อื่่�น ๆ ให้้
เกาหลีีใต้้ รวมถึึงการสร้้างฐานผลิิต หากเกาหลีีใต้้ตัดั สิิ นใจพััฒนาคลััง
แสงนิิวเคลีียร์์
ขีีปนาวุุธทิ้้�งตััวติิดเรืื อดำำ�น้ำ� �ข
ำ องเกาหลีีใต้้ ซึ่่� งเชื่่�อกัันว่า่ เป็็ น
ขีีปนาวุุธดััดแปลงจากขีีปนาวุุธทิ้้�งตััว ฮยอนมูู-2บีี ภาคพื้้�นดิินที่่�มีีระยะ
การบิินประมาณ 500 กิิโลเมตร มีีขนาดเล็็กกว่่าขีีปนาวุุธทิ้้�งตััวติิดเรืื อ
ดำำ�น้ำ� �ำ แบบหััวรบนิิวเคลีียร์์ที่่�พัฒั นาโดยเกาหลีีเหนืือ
นายเอช.ไอ. ซััตตััน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเรืื อดำำ�น้ำ� �ท
ำ างทหาร กล่่าว
ว่่า เทคโนโลยีีของเกาหลีีใต้้มีีความล้ำำ��หน้า้ กว่่า และเรีียกการผสาน
กัันระหว่่างขีีปนาวุุธทิ้้�งตััวติิดเรืื อดำำ�น้ำ� �ำ และระบบขัับเคลื่่�อนโดยไม่่
พึ่่�งพาอากาศแบบเคลื่่�อนที่่�เงีียบของเรืื อดำำ�น้ำ� �ว่
ำ า่ เป็็ น "ตััวพลิิกเกม" ที่่�มีี
ศัักยภาพ "ด้้วยเหตุุนี้้� เรืื อดำำ�น้ำ� �ข
ำ องเกาหลีีใต้้จึึงเป็็ นเรืื อดำำ�น้ำ� �ติ
ำ ิดอาวุุธ
และขัับเคลื่่�อนแบบเดิิมที่่�มีีศักั ยภาพมากที่่�สุุดในโลก" ตามการที่่�เขา
เขีียนไว้้ในรายงานข่่าวกองทััพเรืื อ
ขีีปนาวุุธทิ้้�งตััวติิดเรืื อดำำ�น้ำ� �ำ เป็็ นหนึ่่�งในขีีปนาวุุธแบบเดิิมที่่�
ำ งั พััฒนาเพื่่�อเสริิ มสร้้างหลัักนิิยมในการตอบโต้้อย่่าง
เกาหลีีใต้้กำ�ลั
ทรงพลััง นายอัันกิิต ปัันดา นัักวิิชาการอาวุุโสของมููลนิิธิิคาร์์เนกีี
เพื่่�อสัันติิภาพระหว่่างประเทศ กล่่าว หลัักนิิยมนี้้�เป็็ นแผนปฏิิบัติั ิการ
สำำ�หรัับการโจมตีีเพื่่�อป้้องกัันการจู่่�โจมของเกาหลีีเหนืือ อีีกทั้้�งสกััดกั้้�น
ผู้้�นำำ�เกาหลีีเหนืือไม่่ให้้ก่่อความขััดแย้้งครั้้�งสำำ�คัญั
สหรััฐฯ ปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ในสนามรบออกจากเกาหลีีใต้้ใน
พ.ศ. 2534 แต่่ยังั คงปกป้้องพัันธมิิตรของตนในฐานะ "ร่่ มนิิวเคลีียร์์"
รอยเตอร์์
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เกาหลีีใต้้

อิินเดีีย

บ

หน่่วยงานต่่อต้้านการลัักลอบนำำ�เข้้า ตรวจยึึดเฮโรอีีนจากอััฟกานิิสถานมููลค่่ากว่่า 2.7 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
รรดาเจ้้าหน้้าที่่�อิินเดีียกล่่าวว่่าได้้ทำำ�การ
ตรวจยึึดเฮโรอีีนน้ำำ ��หนัักเกืือบ 3 ตััน
จากอััฟกานิิสถาน ซึ่่ง� คิิดเป็็ นมููลค่่า
กว่่า 2.72 พัันล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 9.1
หมื่่�นล้้านบาท) ในช่่วงกลางเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ.
2564 ท่่ามกลางความวุ่่�นวายภายหลัังการยึึดครอง
ประเทศโดยกลุ่่�มตาลีีบัันในเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ.
2564
อััฟกานิิสถานเป็็ นแหล่่งจััดหาฝิ่่� นผิิดกฎหมาย
รายใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก แต่่กลุ่่�มตาลีีบัันกล่่าวว่่ามีีการ

อ

วางแผนที่่�จะห้้ามการค้้ายาเสพติิดโดยไม่่ให้้ราย
ละเอีียดใด ๆ
เจ้้าหน้้าที่่�อิินเดีียจัับกุมุ บุุคคล 2 คนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการลัักลอบนำำ�เข้้า พร้้อมทั้้�งระบุุว่า่ การสอบสวน
ยัังดำำ�เนิินต่อ่ ไป
สำำ�นัักงานข่่าวกรองด้้านการจััดเก็็บภาษีี ซึ่่ง� เป็็ น
หน่่วยงานสำำ�คััญของอิินเดีียด้้านการต่่อต้้านการ
ลัักลอบนำำ�เข้้า ได้้ตรวจยึึดตู้้�บรรทุกุ สิินค้้า 2 ตู้้�ที่่�ท่า่
เรืื อมุนุ ดรา ในรััฐคุุชราตทางตะวัันตก หลัังจากได้้รัับ
ข้้อมููลข่่าวกรองว่่าตู้� บรรทุ
้ กุ สิินค้้าเหล่่านี้้ �บรรทุุกยา

ความร่่วมมืือด้้านความมั่่�นคงเพื่่�อแบ่่งปััน
เทคโนโลยีีเรืือดำำน้ำำ��นิิวเคลีียร์์

อสเตรเลีีย สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิ กาได้้จัดั ทำำ�ความ
ร่่ วมมืือด้้านความมั่่�นคงสำำ�หรัับภูมิู ิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่�งรู้้�จัักใน
นามอููออคััส โดยจะเกี่่�ยวข้้องกัับการช่่วยเหลืือออสเตรเลีียในการ
จััดหาเรืื อดำำ�น้ำ� �พลั
ำ งั งานนิิวเคลีียร์์ ขณะที่่�อิิทธิิพลของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนในภููมิิภาคนี้้�เพิ่่�มสููงขึ้้�น บรรดาเจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสของสหรััฐฯ กล่่าว
ในช่่วงกลางเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564
นายสก็็อตต์์ มอร์์ริิสันั นายกรััฐมนตรีีออสเตรเลีีย นายบอริิ ส จอห์์นสันั
นายกรััฐมนตรีีสหราชอาณาจัักร และนายโจ ไบเดน ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ได้้
ประกาศเรื่่� องความร่่ วมมืือดัังกล่่าว โดยสหรััฐฯ จะเป็็ นผู้้�จัดั หาเทคโนโลยีีและ
ขีีดความสามารถในส่่ งกองกำำ�ลังั เรืื อดำำ�น้ำ� �พลั
ำ งั งานนิิวเคลีียร์์แก่่ออสเตรเลีีย คณะ
เจ้้าหน้้าที่่�กล่่าว ผู้้�นำำ�ทั้้�งสามเน้้นย้ำ��ว่
ำ า่ การเคลื่่�อนไหวดัังกล่่าวไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการ

เสพติิด เจ้้าหน้้าที่่�คนหนึ่่�งกล่่าว ตู้้�บรรทุกุ สิินค้้าดังั
กล่่าวถููกนำำ�เข้้ามาโดยบริิ ษััทแห่่งหนึ่่�งในเมืืองชายฝั่่� ง
ทางตอนใต้้ของวิิชัยั วาทะ
"การสอบสวนที่่�ดำำ�เนิินการจนถึึงปัั จจุุบันั เปิิ ด
เผยว่่าชาวอััฟกานิิสถานดัังกล่่าวที่่�ถููกสอบสวนมีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้อง" เจ้้าหน้้าที่่�กล่่าว
ตำำ�รวจกล่่าวในแถลงการณ์์ว่า่ ยาเสพติิดดััง
กล่่าวมุ่่�งหน้้าไปยัังกรุุงเดลีี และผู้้�ที่่�ถููกจัับกุมุ ทั้้�งสอง
ได้้ขอใบอนุุญาตนำำ�เข้้าและส่่งออกตามที่่�อยู่่�ในเมืือง
วิิชัยั วาทะ รอยเตอร์์

ออสเตรเลีีย

จััดหาอาวุุธนิิวเคลีียร์์ให้้แก่่ออสเตรเลีียแต่่อย่่างใด
คณะเจ้้าหน้้าที่่�กล่่าวว่่า เรืื อดำำ�น้ำ� �ดั
ำ งั กล่่าวจะไม่่มีีการนำำ�ไปใช้้กับั อาวุุธ
ปรมาณูู แต่่จะช่่วยให้้กองทััพเรืื อออสเตรเลีียปฏิิบัติั ิการได้้อย่่างสงบเงีียบมากขึ้้�น
ในระยะเวลานานขึ้้� น ตลอดจนช่่วยให้้สามารถดำำ�เนิินการป้้องปรามทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค
อิินโดแปซิิฟิิกได้้ ผู้้�นำำ�จากทั้้�งสามประเทศกล่่าวว่่า ความร่่ วมมืือนี้้� ซึ่่� งจะเกี่่�ยวข้้อง
กัับความร่่ วมมืือในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ปััญญาประดิิษฐ์์ เทคโนโลยีีควอนตััม และ
ไซเบอร์์ "ไม่่ได้้มุ่่�งเป้้าไปที่่�ประเทศใดประเทศหนึ่่� ง"
"ความร่่ วมมืือครั้้�งนี้้�จะมีีความสำำ�คัญั มากขึ้้�นเรื่่� อย ๆ ต่่อการปกป้้องผล
ประโยชน์์ของเราในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก และขยายออกไปถึึงการปกป้้อง
ประชาชนในประเทศของเราอีีกด้้วย" นายจอห์์นสันั กล่่าวในแถลงการณ์์ รอยเตอร์์

เรืือดำำ�น้ำำ�� พลัังงานนิิวเคลีียร์์ จู่�่โจม
เร็็ว ยููเอสเอส อิิลลินิ อยส์์ กลัับมายััง
ฐานทััพร่่วมเพิิร์์ลฮาร์์ เบอร์์ -ฮิิกคััม ใน
รััฐฮาวาย หลัังจากการวางกองกำำ�ลััง
ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ความมุ่่�งมั่่�น
ความร่่วมมืือ
และการให้้ ความช่่ วยเหลืือ
ผู้้�นำำ�กลาโหมสหรััฐฯ แบ่่ งปัั นบทบาททางทหารใน
ยุุทธศาสตร์์ อินิ โดแปซิิฟิิกของประเทศ
นายลอยด์์ ออสติิน/กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ

ผ

นายลอยด์์ ออสติิน รัั ฐมนตรีี ว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรัั ฐฯ กล่่ าวคำำ�ปราศรัั ยนี้้�ขณะเยืือนสิิ งคโปร์์ในช่่ วงปลาย
เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในการเดิินทางเยืือนเอเชีี ยตะวัันออกเฉีี ยงใต้้ โดยมีีจุุดแวะพัักที่่�ฟิิลิิปปิินส์์ และเวีียดนาม
การเดิินทางเยืือนครั้้� งนี้้�นัับเป็็ นการแสดงอย่่ างชััดแจ้้ งถึึงบทบาทของกระทรวงกลาโหมสหรัั ฐฯ ในยุุทธศาสตร์์ อิินโด
แปซิิ ฟิิกภายใต้้ การนำำ�ของนายโจ ไบเดน ประธานาธิิ บดีีสหรัั ฐฯ เป็็ นครั้้� งแรก

มรู้� ้ สึึกยิินดีีมากที่่�ได้้มาเยืือนสิิงคโปร์์ และถืือเป็็ นเกีียรติิอย่่าง
ยิ่่�งที่่�ได้้กล่่าวสุุนทรพจน์์ในการบรรยายฟููลเลอร์์ ตันั ครั้้�งที่่� 40
สถาบัันเพื่่�อการศึึกษายุุทธศาสตร์์ ระหว่่างประเทศได้้ดำำ�เนิินงาน
ที่่�สำำ�คััญในการยกระดัับการเจรจาของเราเกี่่�ยวกัับอิินโดแปซิิฟิิก
ขณะนี้้ � เรากำำ�ลัังเผชิิญช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บาก แต่่เรากำำ�ลัังร่่ วมมืือ
กัับพันั ธมิิตรของเราเพื่่�อให้้ทุุกคนรอดพ้้นจากการระบาดใหญ่่อย่่าง
แข็็งแกร่่ งกว่่าที่่�เคย
ผมมาที่่�นี่่�เพื่่�อเป็็ นตัวั แทนของรััฐบาลชุุดใหม่่ของสหรััฐฯ แต่่ยังั คง
ยืืนยันถึึ
ั งความมุ่่�งมั่่�นอย่า่ งไม่่ลดละของสหรััฐฯ เช่่นเดิิม เหนืือสิ่่ง� อื่่�นใด
ผมต้้องการพููดคุุยเรื่่� องความจำำ�เป็็ นเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของความร่่วมมืือ
ผมได้้เรีียนรู้้�บทเรีียนสำำ�คััญตลอดช่่วง 4 ทศวรรษที่่�ผ่าน
่ มาใน
ฐานะทหาร ทั้้�งในยามสงบและสงคราม กล่่าวคืือ ไม่่มีีใครเผชิิญความ
ท้้าทายได้้เพีียงลำำ�พััง หรืื อหากได้้ก็็ไม่่นานนักั เมื่่�อเราร่่วมมืือกันั และไม่่
แตกแยก เราจะแข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้ �นและทำำ�งานร่่วมกัันได้้ยาวนานยิ่่�งกว่่า
สหรััฐอเมริิ กาและภููมิิภาคนี้้ �จะมีีความมั่่�นคงและเจริิ ญรุ่่�งเรืื องมากขึ้้ �น
หากเราร่่วมมืือกับั เหล่่าพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ น
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เราเผชิิญความท้้าทายมากมายในภููมิิภาคนี้้ � ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้องมีีการ
ดำำ�เนิินการร่่วมกัันกับมิ
ั ติ รของเรา มีีภััยคุกุ คามข้้ามชาติิ เช่่น การแพร่่
ระบาดใหญ่่และภััยคุกุ คามความอยู่่�รอดจากการเปลี่่ยน
� แปลงสภาพภููมิิ
อากาศ การบีีบบัังคัับจากมหาอำำ�นาจที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �น อัันตรายจากนิิวเคลีียร์์ ของ
เกาหลีีเหนืือ การต่่อต้้านการกดขี่่ภ� ายในประเทศ เช่่น เมีียนมาร์์ ตลอดจน
เหล่่าผู้้�นำ�ำ ที่่ล� ะเลยหลัักนิิติธิ รรมและละเมิิดสิิทธิิขั้้ �นพื้้ �นฐานและศัักดิ์์ศ� รีีที่่�
ประชาชนทุุกคนควรได้้รัับ เราจะเผชิิญความท้้าทายเหล่่านั้้ �นด้้วยกััน
ผมเดิินทางมายัังเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เพื่่�อกระชัับความสััมพัันธ์์
ของอเมริิ กากัับพันั ธมิิตร และหุ้้�นส่ว่ นที่่�ต้้องพึ่่�งพาอาศััยกันั เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงร่่วมในภููมิิภาค เครืื อข่ายพั
่ นั ธมิิตรและมิิตรภาพของเรา
เป็็ นสินท
ิ รััพย์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�เหนืือชั้้ �น ผมไม่่เคยมองข้้ามคุุณค่่าของ
พัันธมิิตรเลย หากร่่วมมืือกันั ภููมิิภาคนี้้ �สามารถฟื้้ นตั
� วั จากการระบาด
ใหญ่่และก้้าวไปสู่่�อนาคตที่่�สดใสกว่่าเดิิม พร้้อมความสงบเรีียบร้้อย
ระหว่่างประเทศตามกฎระเบีียบที่่�เข้้มงวดยิ่่�งขึ้้ �นอีีกด้้วย ซึ่่ง� หมายถึึง
ปลอดภััยมากขึ้้ �น มั่่�นคงมากขึ้้ �น เจริิ ญรุ่่�งเรืื องมากขึ้้ �น ยืืดหยุ่่�นมากขึ้้ �น
และเปิิ ดกว้้างมากขึ้้ �น

นายลอยด์์ ออสติิน รััฐมนตรีีว่่ าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ (ด้้านหน้้า) และดร.
เอิิง เอ็็ง เฮน รััฐมนตรีีว่่ าการกระทรวงกลาโหมสิิ งคโปร์์ เดิินผ่่านกองทหารเกีียรติิยศ
ในระหว่่างการเดิินทางเยืือนสิิ งคโปร์์ ของนายออสติิน เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564 เพื่่�อยืืนยัันความมุ่่�งมั่่�นของกองทััพสหรััฐฯ ที่่�มีต่่ี อภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
แชด เจ. แมคนีีลีีย์์/กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ

เรืือฟริิเกตพิิฆาต อาร์์ เอสเอส อิินเทรพิิด (ด้้านหน้้า) ของกองทััพเรืือสาธารณรััฐสิิ งคโปร์์
และเรืือลาดตระเวนติิดตั้้�งจรวดนำำ�วิถีิ ี ยููเอสเอส ไชโลห์์ ของกองทััพเรืือสหรััฐฯ ล่่องไป
พร้้อมกัันขณะปฏิิบััติกิ ารในทะเลจีีนใต้้ เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564
พลฯ ออสวอลด์์ เฟลิิกซ์์ เจอาร์์ ./กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

เราภููมิิใจที่่�ได้้ฟื้้ นฟูู
� ความเชื่่�อมั่่น� ของทั้้�งสองฝ่่ายที่่�มีีมายาวนานว่่า
ความร่่วมมืือของเรามีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในช่่วงเวลาของความท้้าทาย
และการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ ทุุกประเทศล้้วนได้้รัับความเดืือดร้้อน
จากโควิิด-19 และยัังคงได้้รัับความสููญเสีียอย่่างสาหััส
แต่่อิินโดแปซิิฟิิกเคยรัับมืือกับั เหตุุการณ์์เช่่นนี้้ �มาก่่อนแล้้ว
ประวััติศิ าสตร์์ ที่่�ผ่าน
่ มาไม่่นานนี้้ �แสดงให้้เห็็นถึึงวิิกฤตการณ์์ร้้ายแรงและ
ความพยายามที่่�จะสร้้างแรงบัันดาลใจในการแก้้ไขปัั ญหาเหล่่านี้้ �โดยมีี
วััตถุุประสงค์์ร่่วมกััน เราได้้เผชิิญวิิกฤตการณ์์ครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่า นัับตั้้ �งแต่่
ช่่วงภายหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ไปจนถึึงความโหดร้้ายของสงคราม
เย็็น และความตื่่�นตระหนกจากวิิกฤตการณ์์ทางการเงิิน พ.ศ. 2540
ตลอดจนการทำำ�ลายล้้างของสึึนามิิใน พ.ศ. 2547 อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วง
IPD FORUM
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พลฯ ตรุุง เหงีียน จากนครโฮจิิมินิ ห์์ ประเทศเวีียดนาม
ผู้้�ได้้รัับมอบหมายให้้ เข้้าร่่วมโกลเดนฟอลคอนส์์ ของ
ฝููงบิินรบด้้วยเฮลิิคอปเตอร์์ ทางทะเลที่่� 12 ส่่งสัั ญญาณให้้
เฮลิิคอปเตอร์์ เอ็็มเอช-60เอส ซีีฮอว์์ ก ลงจอดบนดาดฟ้้ าของ
เรืือบรรทุุกอากาศยาน ยููเอสเอส โรนััลด์์ เรแกน ของกองทััพ
เรืือสหรััฐฯ ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
จ.อ. ซาแมนธา เจ็็ทเซอร์์ /กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

เจ้้าหน้้าที่่�กระทรวงกลาโหมเวีียดนามให้้ การต้้อนรัับนายออสติิน (ซ้้าย) สู่่� กรุุง
ฮานอยเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ชาด เจ. แมคนีีลีีย์์/กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ

หััวเลี้้ �ยวหััวต่่อที่่�สำำ�คััญหลายครั้้�ง ประเทศในอิินโดแปซิิฟิิกต่่างเพิิกเฉย เราจะร่่วมมืือกันั สร้้างความสงบเรีียบร้้อยในภููมิิภาคที่่ยื� ดื หยุ่่�นยิ่่�งขึ้้ �นได้้
ต่่อการชัักจููงให้้นึึกถึึงแต่่ตนเอง อีีกทั้้�งยัังสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้น อย่่างไร เราคิิดว่่าคำ�ำ ตอบนั้้�นเกี่่ย� วข้้องกัับองค์์ประกอบ 3 ประการ และ
และภููมิิภาคที่่�ครอบคลุุม ปลอดภััย และเจริิ ญรุ่่�งเรืื องมากยิ่่�งขึ้้ �นอีีกด้้วย ทั้้�งหมดล้้วนมีีรากฐานมาจากความจำำ�เป็็ นด้้านความร่่วมมืือ
ปัั จจุุบันั ท่่ามกลางโรคระบาดใหญ่่ที่่�โหดร้้ายนี้้ � นัับเป็็ นอีีกครั้้�งที่่�
เรายืืนหยััดร่่วมกัันและเผชิิญกัับทางเลืือกระหว่่างพลัังของการเป็็ น
• ประการแรก ภารกิิจที่่�เร่่งด่่วนที่่�สุดุ คืือการฟื้้ นฟูู
� เราต้้องต่่อสู้� กั้ บั โค
พัันธมิิตรและอัันตรายจากการแบ่่งแยก ผมมั่่�นใจว่่าอิินโดแปซิิฟิิกจะ
วิิดมากขึ้้ �นเป็็ นเท่่าตัวั และสร้้างอนาคตที่่�ปลอดภััย มีีสุุขภาพดีี และ
พร้้อมกลัับมาเผชิิญความท้้าทายและเอาชนะได้้อีีกครั้้�งด้้วยความ
เจริิ ญรุ่่�งเรืื องมากยิ่่�งขึ้้ �น
พยายามร่่วมกัันของเรา และอเมริิ กาจะอยู่่�เคีียงข้้างคุุณอย่่างเพื่่�อนเก่่า
• ประการที่่�สอง เราต้้องวางแผนและลงทุุนในความร่่วมมืือ ขีีด
เช่่นเคย
ความสามารถ และวิิสัยทั
ั ศั น์์ในการป้้องปราม ซึ่่ง� จะตอบสนองต่่อ
หลัังจากสถานการณ์์โควิิด-19 เราไม่่คิดิ ว่่าเป้้าหมายหลัักจะเป็็ นเพีียง
ความท้้าทายด้้านความมั่่�นคงในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และทั่่�วทั้้�ง
การทำำ�ให้้สิ่่�งต่่าง ๆ ดีีดัังเดิิม แต่่เราพร้้อมที่่จ� ะทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อ "ฟื้้ นฟูู
� ให้้
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
ดีียิ่่�งกว่่าเดิิม" ตามที่่ปร
� ะธานาธิิบดีีโจ ไบเดน ของสหรััฐฯ กล่่าว คำำ�ถาม
• ประการที่่�สาม เราต้้องยอมรัับโครงการใหญ่่ในระยะยาวสำำ�หรัับ
หลัักสำำ�หรัับเราทุุกคนคืือ เราจะร่่วมมืือกันฟื้้
ั นฟูู
� และบููรณะได้้อย่่างไร และ
การเชื่่�อมโยงระหว่่างกัันของประเทศต่่าง ๆ ในแปซิิฟิิก เพื่่�อเสริิ ม
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สร้้างภููมิิภาคที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้าง ซึ่่ง� ขยายไปสู่่�ขอบเขตใหม่่ด้้าน
ความร่่วมมืือ ความเจริิ ญรุ่่�งเรืื อง และความก้้าวหน้้า

การป้้องปรามยัังคงเป็็ นรากฐานสำำ�คััญของความมั่่�นคงแห่่งอเมริิ กา
นัับเป็็ นเวลาหลายทศวรรษมาแล้้วที่่�เรายัังคงรัักษาขีีดความสามารถ
บทบาท และความสััมพัันธ์์ที่่�จำำ�เป็็ นในการปัั ดเป่่ าความขััดแย้้งและ
ผมขออธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบ 3 ประการนี้้ �
รัักษาเสถีียรภาพอัันเป็็ นหัวั ใจสำำ�คััญของความเจริิ ญรุ่่�งเรืื องร่่วมกัันของ
ประการแรก การฟื้้ นฟูู
� เราต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับหลัักการพื้้ �นฐาน
เรา ภััยคุกุ คามที่่�เกิิดขึ้้ �นใหม่่และเทคโนโลยีีล้ำำ ��สมััยกำำ�ลัังเปลี่่�ยนลักั ษณะ
ั ิกฤตโควิิดและเพื่่�อ และความเร็็วของการทำำ�สงคราม เราดำำ�เนิินงานภายใต้้วิิสัยทั
ได้้แก่่ การทำำ�งานร่่วมกัันอย่า่ งเร่่งด่่วนเพื่่�อรัับมืือกับวิ
ั ศั น์์ใหม่่
ฟื้้ นฟูู
� พลวััตทางเศรษฐกิิจของภููมิิภาค การแพร่่ระบาดครั้้�งนี้้ �เป็็ นการ
แห่่งศตวรรษที่่� 21 ที่่�ผมเรีียกว่่า "การป้้องปรามแบบบููรณาการ"
เตืือนให้้รู้� ้ว่า่ โลกของเราเชื่่�อมโยงกัันอย่า่ งลึึกซึ้้ �งมากเพีียงใด ปัั จจุุบันั ไม่่
การป้้องปรามแบบบููรณาการ หมายถึึง การใช้้เครื่่� องมืือทางทหาร
ว่่าจะเกิิดภััยคุกุ คามต่่อสุขุ ภาพโลกขึ้้ �นที่่�ใด ก็็ถืือเป็็ นภัยคุ
ั กุ คามต่่อความ และที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับทางทหารทั้้�งหมดจากที่่�มีีอยู่่�อย่า่ งรััดกุุม โดยร่่วมกัับ
มั่่�นคงในทุุก ๆ ที่่�
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นของเรา การป้้องปรามแบบบููรณาการมีีความ
สหรััฐฯ ได้้มอบความช่่วยเหลืือที่่�จำำ�เป็็ นอย่า่ งเร่่งด่่วนทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ขีีดความสามารถที่่�มีีอยู่่�เดิิมและเสริิ มสร้้างขีีดความ
อิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� รวมถึึงอุุปกรณ์์ทดสอบ ออกซิิเจน อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่ว่ น สามารถใหม่่ ตลอดจนปรัับใช้้ขีีดความสามารถดัังกล่่าวในวิิธีีการใหม่่ ๆ
บุุคคล เครื่่� องช่่วยหายใจ และที่่�จัดั เก็็บวัคั ซีีน ทีีมงานของผมได้้ทุ่่�มเท
่ ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้ �ได้้รัับการปรัับให้้เข้้ากัับภููมิิทัศั น์์
และเชื่่�อมกัันเป็็ นเครืื อข่าย
อย่่างหนัักเพื่่�อหาวิิธีีอื่่�น ๆ ในการช่่วยเหลืือ รวมถึึงการสนัับสนุุนด้้านโล ด้้านความปลอดภััยของภููมิิภาค และในความร่่วมมืือกับพั
ั นั ธมิิตรที่่�เพิ่่�ม
จิิสติิกส์์ การจััดตั้้�งคลิินิิกเคลื่่�อนที่่� ตลอดจนการฝึึ กอบรมการแพทย์์
ขึ้้ �น เมื่่�อร่่วมมืือกันั เรามุ่่�งหวัังที่่จ� ะประสานงานให้้ดีีขึ้้ �นเพื่่�อสร้้างเครืื อข่าย
่
ทหารรููปแบบใหม่่
ที่่�แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้ �น ตลอดจนเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมได้้เร็็วขึ้้ �นอีีกด้้วย เรา
แต่่การฟื้้ นฟููร
� ะดัับโลกจำำ�เป็็ นต้้องมีีการฉีีดวััคซีีนทั่่�วโลก เรากำำ�ลัังเร่่ง กำำ�ลัังดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นของเรามีีขีีดความ
จััดหาวััคซีีนเพื่่�อช่ว่ ยชีีวิิตคนจำำ�นวนมากให้้แก่่ภููมิิภาคนี้้ � ประธานาธิิบดีี สามารถ ศัักยภาพ และข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็ น
ไบเดนมุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งมอบวััคซีีนมากกว่่า 500 ล้้านเข็็ม (ภายหลัังเพิ่่�มขึ้้ �น
เรากำำ�ลัังยกระดัับการป้้องปราม ความพร้้อมรัับมืือ และการทำำ�งาน
เป็็ น 1.1 พัันล้้านเข็็ม) ทั่่�วโลกในปีี หน้้า และอิินโดแปซิิฟิิกถืือเป็็ นภููมิิภาค เป็็ นทีีมในพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ และอวกาศ โดยร่่วมกัับพันั ธมิิตรของเรา
ที่่�มีีความสำำ�คััญสููงสุุด เราจะพยายามต่่อไปเพื่่�อยุุติโิ รคระบาดนี้้ � เพื่่�อ
เรากำำ�ลัังทำำ�งานร่่วมกัับประเทศเจ้้าภาพของเราในสิิงคโปร์์ เพื่่�อก้้าว
ทุุกคนทั่่�วโลก เราเฝ้้ามองด้้วยความชื่่�นชมขณะที่่�ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วทั้้�ง
เข้้าสู่่�ขั้้�นใหม่่ของความร่่วมมืือด้้านการป้้องกัันทางไซเบอร์์ เราร่่วมมืือกับั
ภููมิิภาคร่่วมมืือกันั เพื่่�อต่อสู้
่ � กั้ บั โรคระบาด
ญี่่�ปุ่่�นในการปรัับใช้้เซ็็นเซอร์์ ใหม่่ในอวกาศเพื่่�อตรวจจัับพฤติิกรรมที่่�อาจ
เมื่่�ออิินเดีียเพลี่่�ยงพล้ำำ ��ต่่อโรคระบาด พัันธมิิตรของอิินเดีียก็็ก้้าวเข้้า เป็็ นภัยคุ
ั กุ คามได้้ดีียิ่่�งขึ้้ �น ตลอดจนเพื่่�อสำำ�รวจโอกาสที่่�คล้้ายคลึึงกัันร่่วม
มาช่่วยเหลืือ เราขอแสดงความนัับถืือสิงิ คโปร์์ ที่่�มอบความช่่วยเหลืือ
กัับพันั ธมิิตรรายอื่่�น ๆ
อย่่างทัันท่ว่ งทีี โดยส่่งเครื่่� องบิินบรรทุกุ สิินค้้า ซีี-130เอส จำำ�นวน 2 ลำำ�
ผมยิินดีีเป็็ นอย่า่ งยิ่่�งที่่�สิงิ คโปร์์ เลืือกที่่�จะลงทุุนในเครื่่� องบิินขับั ไล่่
เข้้าไปยัังพื้้ �นที่่� พร้้อมบรรทุุกออกซิิเจนจำำ�นวน 250 ถััง และสิิงคโปร์์
จู่่�โจมร่่วม เอฟ-35 ซึ่่ง� จะช่่วยยกระดัับขีีดความสามารถร่่วมกัันของเรา
มีีโรงงานผลิิตวััคซีีนใหม่่ 3 แห่่งที่่�วางแผนเอาไว้้หรืื ออยู่่�ระหว่่างการ
และเปิิ ดโอกาสใหม่่ ๆ สำำ�หรัับการฝึึ กอบรมร่่วมกัันในระดัับสููง
ก่่อสร้้าง ซึ่่ง� จะช่่วยให้้มีีการกระจายวััคซีีนทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคได้้อย่่างรวดเร็็ว
นอกจากนี้้ � การป้้องปรามแบบบููรณาการยัังหมายถึึงการทำำ�งาน
ขึ้้ �นในวิิกฤตการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้ �นในอนาคต
ร่่ วมกัับหุ้้�นส่ว่ นเพื่่�อยับยั้้
ั �งการบีีบบัังคัับและการรุุ กรานในบริิ เวณที่่�เกิิด
ในขณะเดีียวกััน โครงการริิ เริ่่� มวััคซีีนของควอด ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
ความขััดแย้้ง รวมถึึงในพื้้ �นที่่�ที่่�เรีียกว่่า พื้้ �นที่่�สีีเทา ซึ่่ง� สิิทธิิและความ
ออสเตรเลีีย อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่�น และสหรััฐอเมริิ กา มุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลิิตและส่่ง
เป็็ นอยู่่�ของประชาชนในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ตกอยู่่�ในสภาวะ
มอบวััคซีีนจำำ�นวนกว่่า 1 พัันล้้านโดสแก่่ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก นอกจาก ตึึงเครีียด นี่่�จึึงเป็็ นเหตุุผลที่่�เราพยายามเสริิ มสร้้างขีีดความสามารถ
นี้้ � เกาหลีีใต้้ยัังมีีเป้้าหมายที่่�จะผลิิตวััคซีีนให้้ได้้ 1 พัันล้้านโดสภายในปีี
ภายในประเทศและความตระหนัักในเรื่่� องขอบเขตทางทะเล เพื่่�อให้้
นี้้ �อีีกด้้วย ด้้วยเหตุุนี้้ � เกาหลีีใต้้และสหรััฐฯ จึึงได้้จััดตั้้�งความร่่วมมืือด้้าน ประเทศต่่าง ๆ ปกป้้องอธิิปไตยของตนได้้ดีีขึ้้ �น ตลอดจนปกป้้องสิิทธิิ
วััคซีีนโลกที่่�ครอบคลุุมเพื่่�อส่ง่ มอบความช่่วยเหลืือ
ุ าตจากกฎหมาย
ในการทำำ�การประมงและแหล่่งพลัังงานที่่�ได้้รัับอนุญ
การแพร่่ระบาดใหญ่่ยังั คงรุุนแรง หนทางสู่่�การฟื้้ นฟููยั
� งั อีีกยาวไกล
ระหว่่างประเทศ
ความร่่วมมืือเหล่่านี้้ �สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นและความมีีมนุุษยธรรม
ในขณะเดีียวกััน เรากำำ�ลัังพััฒนาความสามารถในการทำำ�งานร่่วม
ร่่วมกัันของเรา สิ่่�งนี้้ �นำำ�ผมไปสู่่�ประการที่่� 2 ซึ่่ง� การทำำ�งานเป็็ นทีีมของ
กัันทั่่ว� ทั้้�งเครืื อข่าย
่ ความมั่่�นคงของเรา ซึ่่ง� รวมถึึงการฝึึ กซ้้อมและการ
เราสามารถสร้้างภููมิิภาคที่่แ� ข็็งแกร่่งยิ่่ง� ขึ้้ �นได้้ นั่่�นคือื การร่่วมมืือกันั เพื่่�อ
ฝึึ กอบรมที่่�ซับซ้้อนยิ่่
ั
�งขึ้้ �น เช่่น ในญี่่�ปุ่่�น เราได้้จััดการฝึึ กซ้้อมครั้้�งใหญ่่ที่่�
จััดการกัับความท้้าทายในปัั จจุุบันั และที่่กำ� ำ�ลัังจะเกิิดขึ้้ �นในภููมิิภาคที่่มีี�
ท้้าทายขีีดจำำ�กััดเมื่่�อไม่่นานมานี้้ � โดยกองทััพสหรััฐฯ และญี่่�ปุ่่�นร่่วมกััน
ความสำำ�คััญทางยุุทธศาสตร์์ สููงสุุดสำำ�หรัับกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ
ดำำ�เนิินการยิิงจรวดหลายลำำ�กล้้องได้้สำำ�เร็็จเป็็ นครั้้�งแรกในญี่่�ปุ่่�น
ตอนนี้้ � ประธานาธิิบดีีไบเดนได้้ประกาศอย่่างชััดเจนว่่า สหรััฐฯ จะ
และเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ � เราได้้จััดการฝึึ กซ้้อมที่่�มีีชื่่�อว่า่ แปซิิฟิิกแวนการ์์ ด
เป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านการทููต และกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ จะคอยแก้้ไขปัั ญหา และทาลิิสมัันเซเบอร์์ ร่่วมกัับออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่�น และสาธารณรััฐเกาหลีี
และสร้้างความมั่่�นใจว่่านักั การทููตของสหรััฐฯ สามารถช่่วยป้้องกััน
ณ บริิ เวณนอกชายฝั่่� งออสเตรเลีีย ทั้้�งหมดนี้้ �แสดงให้้เห็็นถึึงความ
ความขััดแย้้งไม่่ให้้ปะทุุขึ้้ �นตั้้�งแต่่เนิ่่�น ๆ ได้้ อย่่างที่่�ผมเคยกล่่าวไว้้ว่่าการ สามารถของเราในปฏิิบัติั กิ ารทางทะเลขั้้�นสููงแบบบููรณาการร่่วมกัับ
ตััดไฟตั้้�งแต่่ต้้นลมย่่อมดีีกว่่าเสมอ
พัันธมิิตรของเรา
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ผมรู้� ้สึึกมีีกำำ�ลัังใจเป็็ นอย่า่ ง
ยิ่่�งที่่�ได้้เห็็นพันั ธมิิตรของเรา
เสริิ มสร้้างความสััมพัันธ์์ด้้าน
ความมั่่�นคงที่่�แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้ �น
ชาด เจ. แมคนีีลีีย์์/กระทรวง กลาโหมสหรััฐฯ
ระหว่่างกััน ตลอดจนเสริิ ม
ความแข็็งแกร่่งให้้กัับความร่่วมมืือต่า่ ง ๆ ที่่�ช่ว่ ยป้้องกัันการรุุกราน ใน
ขณะเดีียวกััน เราทำำ�งานร่่วมกัับไต้้หวัันเพื่่�อยกระดัับขีีดความสามารถ
ของไต้้หวัันและเพิ่่�มความพร้้อมในการยัับยั้้ �งภััยคุกุ คามและการบีีบ
บัังคัับ โดยยึึดถืือคำำ�มั่่�นสัญ
ั ญาภายใต้้กฎหมายความสััมพัันธ์์ไต้้หวััน
และสอดคล้้องกัับนโยบายจีีนเดีียวของเรา
ขณะเดีียวกััน เรายัังดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับบทบาทร่่วมในภููมิิภาค
อิินโดแปซิิฟิิกร่่วมกัับหุ้้�นส่ว่ นและพัันธมิิตรที่่�ใกล้้ชิิดอื่่�น ๆ อีีกด้้วย เรา
ได้้นำำ�การเคลื่่�อนกองกำำ�ลัังเรืื อบรรทุกุ เครื่่� องบิินครั้้�งประวััติศิ าสตร์์ ของ
อัังกฤษมาปรัับใช้้กัับมหาสมุุทรแปซิิฟิิก เรืื อบรรทุกุ เครื่่� องบิิน เอชเอ็็ม
เอส ควีีน อลิิซาเบธ กำำ�ลัังล่่องผ่่านภููมิิภาคนี้้ �ในฐานะเรืื อธงของกองเรืื อ
บรรทุุกเครื่่� องบิินข้้ามทวีีป ซึ่่ง� รวมถึึงเรืื อพิิฆาตของสหรััฐฯ และฝููงบิิน
เอฟ-35 ของนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ
ทั้้�งหมดนี้้ �นำำ�ไปสู่่�องค์์ประกอบสุุดท้้ายที่่�จะช่่วยให้้เราก้้าวไปข้้าง
หน้้าด้้วยกัันสู่่�อนาคตที่่�คู่่�ควรกัับภููมิิภาคนี้้ � ผมกล่่าวในฐานะตััวแทน
ของประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�มีีผลประโยชน์์สำำ�คััญ ซึ่่ง� ได้้
รัับการช่่วยเหลืือที่่�ดีีที่่�สุดุ จากภููมิิภาคที่่�มั่่น� คง เปิิ ดกว้้าง และเจริิ ญ
รุ่่� งเรืื อง ความร่่ วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของเราสามารถผลัักดัันเราทุุก
คนให้้เข้้าใกล้้จุุดมุ่่�งหมายของโครงการร่่ วมครั้้�งประวััติิศาสตร์์ ของอิิน
โดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้างได้้อย่่างสัันติิ โดยมีีความสงบเรีียบร้้อย
ระดัับภููมิิภาคที่่�เข้้มแข็็งและมีีเสถีียรภาพมากขึ้้ �น ซึ่่ง� ประเทศต่่าง ๆ
นายออสติิน (ซ้้าย) พบปะกัับนายโรดริิโก
ดููแตร์์ เต ประธานาธิิบดีฟิี ิ ลิิปปิินส์์ ณ กรุุง
มะนิิลา เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่่�อ
หารืือเรื่่�องความสัั มพัันธ์์ ระดัับทวิภิ าคีี
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สามารถแก้้ไขข้้อพิิพาทอย่่างเป็็ นมิิตรและรัักษาสิิทธิิทั้้ �งหมดของ
พลเมืืองของตนได้้
เพื่่�อทำำ�ให้้วัันนั้้ �นมาถึึงเร็็วขึ้้ �น เรากำำ�ลัังทำำ�งานผ่่านพันั ธมิิตรเก่่าและ
ความร่่วมมืือครั้้�งใหม่่ ตลอดจนผ่่านช่อ่ งทางระดัับภููมิิภาคและพหุุภาคีี
ตั้้�งแต่่สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืื ออาเซีียน ไป
จนถึึงควอด ตลอดจนคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ
เราพยายามสร้้างพื้้ �นที่่�สำำ�หรัับประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิกมาอย่่างยาวนานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายสููงสุุดและปกป้้องสิิทธิิ
ั นั ธมิิตรของเราเหล่่านี้้ �ไม่่ได้้
พลเมืืองของตน ความพยายามร่่วมกัันกับพั
อาศััยเพีียงผลประโยชน์์ทับซ้้อน
ั
เท่่านั้้ �น ความพยายามดัังกล่่าวดึึงเอา
ความแข็็งแกร่่งจากหลัักการทั่่�วไป ซึ่่ง� หมายถึึงความเชื่่�ออย่า่ งลึึกซึ้้ �งว่่า
ประเทศต่่าง ๆ ต้้องคงไว้้ซึ่่�งอำำ�นาจอธิิปไตยและมีีอิิสระในการกำำ�หนด
ชะตากรรมของตนเอง ความมุ่่�งมั่่�นอย่า่ งลึึกซึ้้ �งต่่อความโปร่่งใส การไม่่
แบ่่งแยกและหลัักนิิติธิ รรม การอุุทิิศตนเพื่่�อเสรีีภาพในท้้องทะเล การ
อุุทิิศตนเพื่่�อสิทธิ
ิ ิมนุุษยชน ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็ นมนุุษย์์ และพื้้ �นฐานความ
เป็็ นมนุุษย์์ การยึึดมั่่�นในคำำ�มั่่�นสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศที่่�สำำ�คััญ และ
การยืืนกรานในการแก้้ไขข้้อพิิพาทอย่่างสัันติิ ทว่่าภููมิิภาคนี้้ �ได้้เผชิิญกัับ
การกระทำำ�ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการร่่วมกัันเหล่่านั้้ �น
การอ้้างสิิทธิ์์�ของรััฐบาลจีีนต่่อพื้้ �นที่่�ส่ว่ นใหญ่่ในทะเลจีีนใต้้ไม่่ได้้
อยู่่�บนพื้้ �นฐานของกฎหมายระหว่่างประเทศ การยืืนยันสิ
ั ทธิ์์
ิ �ดังั กล่่าว
ถืือเป็็ นการเหยีียบย่ำำ��อำำ�นาจอธิิปไตยของประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาค
แห่่งนี้้ � เราเดิินหน้้าสนัับสนุุนประเทศชายฝั่่� งของภููมิิภาคนี้้ �ในการรัักษา
สิิทธิิของตนภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศ เรายัังคงยึึดมั่่�นในข้้อ
ผููกพัันของสนธิิสัญ
ั ญาที่่�ร่่วมลงนามกัับญี่่�ปุ่่�นในหมู่่�เกาะเซ็็งกะกุุ และ
ิ ิ นส์์ในทะเลจีีนใต้้
ฟิิ ลิปปิ

น่่าเสีียดายที่่�ความไม่่เต็็มใจ
ของรััฐบาลจีีนในการแก้้ไขข้้อ
พิิพาทอย่่างสัันติแิ ละเคารพหลััก
นิิติธิ รรมไม่่ได้้เกิิดขึ้้ �นเฉพาะข้้อ
พิิพาททางทะเลเท่่านั้้ �น เรายัังได้้
เห็็นการรุุกรานอิินเดีีย การทำำ�ลาย
เสถีียรภาพของกิิจกรรมทางทหาร
และการบีีบบัังคัับในรููปแบบอื่่�น ๆ
ไมเคิิล วิิลเลีียมส์์/กองทััพเรืื อสหรััฐฯ
ต่่อประชาชนไต้้หวััน การฆ่่าล้้าง
เผ่่าพันธุ์์�
ั และอาชญากรรมต่่อ
มนุุษยชาติที่ิ ่�กระทำำ�ต่่อชาวมุุสลิิม
อุุยกููร์์ในซิินเจีียง ปัั จจุุบันั ความ
แตกต่่างและข้้อพิิพาทเหล่่านี้้ �
มีีอยู่่�จริิ ง แต่่วิิธีีที่่�จะจััดการกัับ
ปัั ญหาเหล่่านี้้ �มีีความสำำ�คััญ เรา
จะสู้้�ไม่่ถอยหากผลประโยชน์์
ของเราถููกคุุกคาม แต่่เราจะไม่่
แสวงหาการเผชิิญหน้้า
ผมขอชี้้ �แจงว่่า ในฐานะ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม
ผมมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสานต่่อ
ความสััมพัันธ์์ที่่�สร้้างสรรค์์และ
มั่่�นคงกัับจีีน ซึ่่ง� รวมถึึงการสื่่�อสารในภาวะวิิกฤตที่่�เข้้มแข็็งขึ้้ �นกัับกองทััพ
ปลดปล่่อยประชาชน มหาอำำ�นาจควรเป็็ นแบบอย่่างด้้านความโปร่่งใส
และการสื่่�อสาร เราหวัังว่่าเราจะสามารถทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลจีีนใน
เรื่่� องความท้้าทายที่่�มีีร่่วมกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านภััยคุกุ คามจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ แม้้ในช่่วงเวลาที่่�มีีการแข่่งขัันกันั
ความสััมพัันธ์์ที่่�ยืืนยาวของเราในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เป็็ นสิ่่ง� ที่่�ยิ่่�ง
ใหญ่่กว่่าแค่่ภููมิิรััฐศาสตร์์ ตามที่่�นายลีี เซีียน ลุุง นายกรััฐมนตรีีสิิงคโปร์์
ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�ว่่า เราไม่่ได้้ขอให้้ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคนี้้ �เลืือก
ระหว่่างสหรััฐอเมริิ กาและจีีน อัันที่่�จริิ งแล้้ว ความร่่วมมืือต่า่ ง ๆ ของเรา
ในภููมิิภาคนี้้ �เก่่าแก่่กว่่าสาธารณรััฐประชาชนจีีนเสีียอีีก
นั่่�นจึึงเป็็ นเหตุุผลที่่�เราขยายความพยายามที่่�สำำ�คััญของเรากัับ
ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกและอาเซีียน ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงาน
สำำ�คััญที่่�ช่ว่ ยให้้ภููมิิภาคนี้้ �ใกล้้ชิิดกัันมากขึ้้ �น โดยเปิิ ดโอกาสให้้ทุุกคนได้้
แสดงความคิิดเห็็นและสร้้างความร่่วมมืือที่่�จริิ งใจต่่อกันั มากยิ่่�งขึ้้ �น
ผมจะกล่่าวเป็็ นการส่่วนตััวว่่าผมภููมิิใจที่่�ผู้� ที่้ ่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งคนก่่อน
ๆ และตััวผมเองได้้เข้้าร่่วมการประชุุมรััฐมนตรีีกลาโหมของอาเซีียนทุุก
ครั้้�ง ซึ่่ง� ถืือเป็็ นศููนย์์กลางของสถาปัั ตยกรรมด้้านความมั่่�นคงของภููมิิภาค
มากยิ่่�งขึ้้ �น อาเซีียนยัังแสดงให้้เห็็นถึึงความสามารถในการเป็็ นผู้้�นำำ�ใน
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ ของภููมิิภาคอีีกด้้วย เราขอชื่่�นชมอาเซีียนสำำ�หรัับ
ความพยายามในการยุุติคิ วามรุุนแรงที่่�น่า่ หดหู่่�ในเมีียนมาร์์ การที่่�
กองทััพเมีียนมาร์์ ปฏิิเสธที่่�จะเคารพสิิทธิิที่่�ไม่่อาจเพิิกถอนได้้และปกป้้อง
ความเป็็ นอยู่่�ขั้้ �นพื้้ �นฐานของประชาชนชาวพม่่าเป็็ นสิ่่ง� ที่่�ยอมรัับไม่่ได้้
โดยเด็็ดขาด กองทััพมีีหน้้าที่่�รัับใช้้ประชาชน ไม่่ใช่่กระทำำ�ในสิ่่�งตรงกััน
ข้้าม เราขอเรีียกร้้องให้้กองทััพเมีียนมาร์์ ปฏิิบัติั ติ ามในฉัันทามติิ 5 ข้้อ
ของอาเซีียนและเสริิ มสร้้างสัันติภิ าพที่่�ยั่่ง� ยืืน
ครููผู้้�สอนทำำ�การฝึึกซ้้อม
นัักเรีียนจากบาฮามาส มาเลเซีีย
ฟิิ ลิิปปิินส์์ และไทย ที่่�โรงเรีียน
การสอนหััตถกรรมขนาด
เล็็กและฝึึกอบรมทางเทคนิิค
ของกองทััพเรืือของหน่่วย
บััญชาการปฏิิบััติกิ ารพิิเศษ
สหรััฐฯ ในมลรััฐมิิสซิิสซิิปปีี
เมื่่�อเดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2564

เนื่่�องจากอาเซีียนมีีบทบาทสำำ�คััญ เราจึึงมุ่่�งเน้้นไปที่่�กลไกเสริิ มใน
ภููมิิภาคนี้้ �อีีกด้้วย ผมทราบว่่าประธานาธิิบดีีไบเดนมีีความยิินดีีเพีียงใด
ที่่�ได้้เป็็ นเจ้้าภาพจััดการประชุุมสุุดยอดผู้้�นำำ�ควอดเป็็ นครั้้�งแรกในเดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2564 โครงสร้้างต่่าง ๆ เช่่น ควอด ทำำ�ให้้สถาปัั ตยกรรม
ด้้านความมั่่�นคงของภููมิิภาคมีีความยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้ �น นอกจากนี้้ � เรายััง
ได้้รัับบทบาทผู้้�นำำ�อีีกครั้้�งในคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ
ซึ่่ง� รวมถึึงการบัังคัับใช้้มติิที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับอันั ตรายจากนิิวเคลีียร์์ ใน
คาบสมุุทรเกาหลีี เราใช้้แนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ่�ได้้รัับการตรวจสอบและนำำ�ไป
ใช้้ได้้จริิ ง ซึ่่ง� เปิิ ดโอกาสทางการทููตกัับเกาหลีีเหนืือ แต่่ในขณะเดีียวกััน
เรายัังคงรัักษาความพร้้อมในการยัับยั้้ �งการรุุกรานและยึึดมั่่�นในพัันธ
สััญญาของสนธิิสัญ
ั ญา ตลอดจนเจตจำำ�นงของคณะมนตรีีความมั่่�นคง
การเป็็ นหุ้้�นส่ว่ นของเราดึึงจุุดแข็็งจากความเชื่่�อที่่�มีีร่่วมกัันเรื่่� องการ
เปิิ ดกว้้าง ตลอดจนความเชื่่�อที่่�ว่าปร
่ ะชาชนจะใช้้ชีีวิิตได้้ดีีที่่�สุดุ เมื่่�อเขาได้้
ปกครองตนเอง ตอนนี้้ � ค่่านิิยมประชาธิิปไตยของเราไม่่ได้้เข้้าถึึงได้้ง่่าย
เสมอไป และสหรััฐอเมริิ กาก็็ไม่่ได้้มีีค่่านิิยมประชาธิิปไตยที่่�ถููกต้้องเสมอ
ไป เราได้้เห็็นความผิิดพลาดที่่�น่า่ เจ็็บปวดบางประการ เช่่น การเลืือก
ปฏิิบัติั ที่ิ ่�ยอมรัับไม่่ได้้และผิิดวิิสัยอ
ั เมริิ กันอย่
ั า่ งชััดเจน ซึ่่ง� ชาวอเมริิ กันั
เชื้้ �อสายเอเชีียและชาวหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกบางรายต้้องเผชิิญในประเทศ
ของผมในช่่วงไม่่กี่่�เดืือนที่่�ผ่าน
่ มา
ผมเชื่่�อว่า่ เราจะเป็็ นคนที่่�ดีีกว่่านั้้ �นได้้ ดีีกว่่านั้้ �นมาก แต่่ทั้้ �งนี้้ � เราไม่่ได้้
พยายามซ่่อนเร้้นความผิิดพลาดของเรา เมื่่�อประชาธิิปไตยหยุุดชะงัักลง
ทุุกคนจะสัังเกตเห็็นและได้้ยิิน ปัั ญหาดัังกล่่าวได้้รัับการถ่่ายทอดให้้เห็็น
โดยทั่่�วกััน และสหรััฐฯ มิิได้้พยายามปกปิิ ดแต่่อย่า่ งใด
การเปิิ ดกว้้างของเราทำำ�ให้้เรามีีทัักษะในการปรัับปรุุงตนเอง และ
มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความเป็็ นหนึ่่�งเดีียวที่่�สมบููรณ์์แบบยิ่่�งขึ้้ �น เมื่่�อเราล้้มเหลว
หรืื อหลงลืืมสาระสํําคััญของรััฐธรรมนููญ เราก็็ยังั มีีประวััติิที่่�ดีีในการ
ยอมรัับผิิดและพยายามปรัับปรุุงตััวให้้ดีีขึ้้ �น แม้้ในช่่วงเวลาแห่่งความ
ท้้าทาย ประชาธิิปไตยของเราเป็็ นเครื่่� องมืืออันทร
ั งพลัังสำำ�หรัับการ
ฟื้้ นฟูู
� เราได้้เริ่่� มดำำ�เนิินโครงการที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อ "ฟื้้ นฟูู
� ให้้กลัับมา
ดีียิ่่�งขึ้้ �น" หลัังจากการแพร่่ ระบาด ประธานาธิิบดีีไบเดนมัักกล่่าวกัับ
ผู้้�นำำ�โลกที่่�พบปะว่่า "การเดิิมพัันว่่าอเมริิ กาจะเป็็ นฝ่่ ายล้้มเหลวไม่่ใช่่
ความคิิดที่่�ดีีเลย"
สิ่่�งที่่�เชื่่�อมโยงทั้้�งหมดนี้้ �เข้้าด้้วยกัันคืือความเข้้าใจง่่าย ๆ เพีียง
อย่่างเดีียว นั่่�นคืือ หากเราร่่ วมมืือกับพั
ั นั ธมิิตรของเรา เราจะแข็็งแกร่่ ง
และมั่่�นคงมากกว่่าที่่�เราทำำ�โดยลำำ�พััง และนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�ชี้้ �นำำ�แนวทาง
ปฎิิบัติั ิของผมไปยัังภููมิิภาคที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ ในฐานะรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงกลาโหม
พัันธมิิตรของเราเป็็ นแหล่่งกำำ�เนิิดของความแข็็งแกร่่งและความ
มั่่�นคงที่่�ไม่่มีีใครเทีียบได้้ ในฐานะประเทศเพื่่�อนบ้้านในอิินโดแปซิิฟิิก เรา
เชื่่�อว่าศั
่ กั ราชใหม่่ของเรื่่� องราวในภููมิิภาคนี้้ �จะเป็็ นสิ่่ง� ที่่�สร้้างแรงบัันดาล
ใจ ดัังที่่�ประธานาธิิบดีีไบเดนชอบกล่่าวว่่า เป็็ นช่ว่ งเวลาที่่�ความหวัังเป็็ น
หนึ่่�งเดีียวกัับความจริิ ง
เรายืืนหยััดร่่ วมกัับคุณ
ุ ในฐานะพัันธมิิตร หุ้้�นส่ว่ น และมิิตรสหาย
ของคุุณ เพราะเรารู้้� ว่า่ ไม่่มีีประเทศใดสามารถทำำ�ได้้โดยลำำ�พััง เรา
มั่่�นใจว่่าเราจะสามารถสร้้างอนาคตที่่�ดีีและสดใสให้้แก่่ลููกหลานของ
เราได้้หากร่่ วมมืือกันั o
คำำ�ปราศรััยของนายออสติินฉบัับนี้้ �มีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม
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"การป้้ องปรามแบบบููรณาการ" กุุ ญ แจสู่่� สัั น ติิ ภาพในภููมิิ ภาคอิิ น โดแปซิิ ฟิิ ก

เ

เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

กาหลีีเหนืือละเมิิดข้้อมติิของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่ง
สหประชาชาติิโดยการทดสอบขีีปนาวุุธ 7 ครั้้�งภายในเวลา
เพีียงไม่่ถึึง 1 เดืือน เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565 รััฐบาล
เกาหลีีเหนืือเริ่่� มต้้นเดืือนแห่่งการทดสอบมากที่่�สุดุ เป็็ น
ประวััติกิ ารณ์์ด้้ วยการยิิงขีีปนาวุุธความเร็็วเหนืือเสีียงที่่�สามารถ
เคลื่่�อนที่่�ด้้ วยความเร็็วสููง และตามมาด้้วยการยิิงขีีปนาวุุธจำำ�นวนมาก
ลงสู่่�ทะเลญี่่�ปุ่่�น
โครงการการป้้องปรามโดยกำำ�เนิิดของเกาหลีีเหนืือประกอบกัับ
การเพิ่่�มกำำ�ลัังทหารอย่่างต่่อเนื่่�องของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ส่่งผลให้้
สหรััฐฯ และพัันธมิิตรจำำ�เป็็ นต้้องเพิ่่�มความพยายามในการป้้องปราม
เป็็ นสองเท่่า ในยุุคของอาวุุธความเร็็วเหนืือเสีียงที่่�สามารถเดิินทางได้้
ด้้วยความเร็็ วห้้าเท่่าของเสีียงและขีีปนาวุุธพิิสัยั ไกลที่่�สามารถเปลี่่�ยน
วิิถีีได้้ ภััยคุกุ คามในปัั จจุุบันจึึ
ั งจำำ�เป็็ นต้้องมีีสิ่่�งที่่�นายลอยด์์ ออสติิน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ เรีียกว่่า “การป้้องปรามแบบ
บููรณาการ” ซึ่่ง� เป็็ นแนวทางการรัักษาความปลอดภััยที่่�ปรัับให้้เข้้ากัับ
ภููมิิทัศั น์์ของภููมิิภาค โดยอาศััยความร่่วมมืือของพัันธมิิตรและมิิตร
สหายต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน
“รากฐานสำำ�คััญของการป้้องกัันประเทศของอเมริิกายัังคงเป็็ นการ
ป้้องปราม ซึ่่ง� ช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าศัตั รููของเราเข้้าใจถึึงความโง่่เขลาของ
การจงใจสร้้างข้้อขััดแย้้ง” นายออสติินกล่่าวในพิิธีีส่ง่ มอบหน้้าที่่ผู้� � ้
บััญชาการ เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่่ก� องบััญชาการสหรััฐฯ
ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกในฮาวาย “ตลอดประวััติศิ าสตร์์ ของอเมริิกา การ
ป้้องปรามหมายถึึงการแก้้ไขความจริิงขั้้�นพื้้ �นฐานภายในจิิตใจของผู้้�ที่่�
อาจเป็็ นศัตั รููของเรา และความจริิงที่่ว่� าก็
่ ็คือื ความเสีียหายและความ
เสี่่ย� งของการรุุกรานนั้้�นไม่่คุ้้�มกัับผลประโยชน์์ที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับ”
ในอนาคต ปรััชญาของการป้้องปรามจะต้้องได้้รัับการบููรณาการ
ขนานใหญ่่ทั่่ว� ทุุกหน่่วยงานและขอบเขต ตลอดจนร่่วมกัับพันั ธมิิตร
และหุ้้�นส่ว่ น” นายออสติินกล่่าว ไม่่มีีที่่�ใดที่่�ปรััชญาของการป้้องปราม
แบบบููรณาการจะเด่่นชัดั ไปกว่่าในอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� สหรััฐฯ และ
พัันธมิิตรกำำ�ลัังทำำ�งานร่่วมกัันในทุุกด้้าน ตั้้�งแต่่ดาวเทีียมขนาดเล็็กไป
จนถึึงเทคโนโลยีีเรืื อดำำ�น้ำำ ��นิิวเคลีียร์์ เพื่่�อป้้องปรามศััตรููที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น
ขีีปนาวุุธ แพทริิออท ปล่่อยตััวจากแผ่่นดิินออสเตรเลีียเป็็นครั้้�งแรกในระหว่่างการ
ฝึึกทาลิิสมััน เซเบอร์์ 21 ซึ่่�งเป็็นการฝึึกแบบพหุุภาคีีครั้้�งใหญ่่ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564 พ.ต. เทรเวอร์์ ไวลด์์/กองทััพบกสหรััฐฯ

สหรััฐอเมริิกาทำำ�งานร่่วมกัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วนเพื่่�อป้้ องปรามศััตรููที่่อ� าจเกิิดขึ้้น�
ในระหว่่างการฝึึกซ้้อม ริิม ออฟ เดอะ แปซิิฟิิก ซึ่่�งจััดขึ้้น� นอกชายฝั่่�งฮาวายใน พ.ศ.
2563 ผู้้�เข้้าร่่วมการฝึึกซ้้อมประกอบด้้วยออสเตรเลีีย บรููไน แคนาดา ฝรั่่�งเศส ญี่่�ปุ่่�น
นิิวซีีแลนด์์ ฟิิ ลิิปปิินส์์ สิิ งคโปร์์ และเกาหลีีใต้้ จ.ท. เจนนา โด/กองทััพเรืือสหรััฐฯ

การป้้องกัันขีีปนาวุุ ธแบบบูู รณาการ

ขีีปนาวุุธภาคพื้้ �นดิินสู่่�อากาศ แพทริิ ออท พุ่่�งทะลุุท้้องฟ้้าเหนืือควีีนส์์
แลนด์์ ประเทศออสเตรเลีีย เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่่ง� เป็็ น
ครั้้�งแรกที่่�มีีการนำำ�เทคโนโลยีีดัังกล่่าวมาใช้้ในออสเตรเลีียและเป็็ น
สััญญาณถึึงประเภทของการป้้องปรามที่่�สหรััฐฯ พยายามทำำ�ให้้
ั ง
สำำ�เร็็จ ทหารสหรััฐฯ จากกองพลน้้อยในหน่่วยปืื นใหญ่่ป้้องกัันภัยทา
อากาศที่่� 38 ของกองบััญชาการป้้องกัันทางอากาศและขีีปนาวุุธที่่�
94 ทำำ�ลายอากาศยานไร้้คนขัับ 2 ลำำ� ด้้วยขีีปนาวุุธแพทริิ ออท ขณะ
ปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัับบุคุ ลากรของกองทััพออสเตรเลีียในการฝึึ กซ้้อมทาลิิส
มััน เซเบอร์์ 21 ซึ่่ง� มีีผู้้�เข้้าร่่วมกว่่า 17,000 คน จาก 7 ประเทศ
นอกเหนืือจากการแสดงให้้เห็็นว่า่ กองทััพสหรััฐฯ สามารถเคลื่่�อน
พลได้้อย่่างรวดเร็็วไม่่ว่า่ ที่่�ใดในภููมิิภาคแล้้ว การฝึึ กซ้้อมนี้้ �ยัังแสดงให้้
เห็็นถึึงการบููรณาการทางเทคโนโลยีีที่่�เหล่่าพันั ธมิิตรเชื่่�อว่า่ เป็็ นกุญ
ุ แจ
สำำ�คััญในการทำำ�สงครามในศตวรรษที่่� 21 อีีกด้้วย “เราประสบความ
สำำ�เร็็จในการแสดงให้้เห็็นว่า่ เราสามารถปฏิิบัติั กิ ารด้้วยระบบอาวุุธ
ของออสเตรเลีียควบคู่่�ไปกัับประสานงานด้้านการสื่่�อสารและโจมตีี
เป้้าหมายบนน่่านฟ้้าได้้” ร.อ. ฟิิ ลลิิป ลีี แห่่งกองทััพบกสหรััฐฯ ผู้้�
บััญชาการของกองปืื นใหญ่่อัลั ฟ่่ า กล่่าวในข่่าวประชาสััมพัันธ์์
IPD FORUM
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พล.ต. เจค เอลวููด ผู้้�บัญ
ั ชาการศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลัังร่่วม
พร้้อมส่่งกำำ�ลัังของออสเตรเลีีย กล่่าวว่่า การยิิงครั้้�งประวััติศิ าสตร์์
ของออสเตรเลีียนั้้�น “ยิ่่�งใหญ่่และเป็็ นเกีียรติิอย่า่ งยิ่่�งเมื่่�อประจัักษ์์ แก่่
สายตา” ตามรายงานของนิิตยสารด้้านความมั่่�นคงของออสเตรเลีีย
ขีีปนาวุุธ แพทริิ ออท เอ็็มไอเอ็็ม-104 ดัังกล่่าวสามารถเดิินทางได้้
ไกลกว่่า 1,715 เมตรต่่อวิินาทีี และโจมตีีเป้้าหมายต่่าง ๆ ซึ่่ง� รวมถึึง
อากาศยาน ขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััว และขีีปนาวุุธร่่อน
ดร. บรููซ ดัับเบิิลยูู. เบนเน็็ตต์์ นัักวิิเคราะห์์ด้้านกลาโหมของบริิ ษััท
แรนด์์คอร์์ ปอเรชััน กล่่าวกัับ ฟอรััม ว่่า การฝึึ กซ้้อมทางทหารดัังกล่่าว
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสหรััฐฯ และหุ้้�นส่ว่ นในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเป็็ นการ
ฝึึ กฝนความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีและเสริิ มสร้้างความสำำ�คััญใน
“การส่่งสััญญาณ” ให้้แก่่ผู้� ที่้ ่�อาจเป็็ นศัตั รูู “โดยเฉพาะเกาหลีีเหนืือ ซึ่่ง�
ต้้องการเห็็นความแตกหัักระหว่่างสาธารณรััฐเกาหลีีและสหรััฐฯ ที่่�
เป็็ นพันั ธมิิตรกััน” ดร. เบนเน็็ตต์์กล่่าว “นั่่�นเป็็ นหนึ่่�งในวััตถุุประสงค์์
หลัักของเกาหลีีเหนืือ กล่่าวคืือ เพื่่�อทำำ�ลายความเป็็ นพันั ธมิิตรของ
เรา หากทำำ�ได้้ และเกาหลีีเหนืือกำำ�ลัังพยายามอย่่างหนัักเพื่่�อการ
นั้้�น นอกจากนี้้ � จีีนคงจะรู้� ้สึึกยิินดีีหากได้้เห็็นความเป็็ นพันั ธมิิตรของ
สหรััฐฯ ต่่อภููมิิภาคแห่่งนี้้ �ย่่อยยับั ลงไปเช่่นกันั จีีนพยายามเสริิ มสร้้าง
อำำ�นาจต่่อรองหรืื ออำำ�นาจเหนืือประเทศเพื่่�อนบ้้านทั้้ �งหมดในที่่�สุดุ ”
สหรััฐฯ กำำ�ลัังเสนอทางเลืือกด้้านความร่่วมมืือมากกว่่าการปราบ
ปราม ด้้วยการแบ่่งปัั นเทคโนโลยีีกัับหุ้้�นส่ว่ นระดัับภููมิิภาค ดร.เบน
เน็็ตต์์กล่่าว อีีกทั้้�งเสริิ มว่่า “สหรััฐฯ ไม่่ได้้พยายามครอบงำำ�พัันธมิิตร
เหล่่านั้้ �น” “แต่่กลัับมอบเทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยที่่�สุดุ ให้้แก่่พันั ธมิิตรใน
หลาย ๆ กรณีี สหรััฐฯ เพีียงแค่่พยายามแสดงให้้เห็็นอย่า่ งชััดเจน
ว่่าในโลกที่่�จีีนต้้องการครอบงำำ� รััฐบาลสหรััฐฯ กำำ�ลัังพยายามรัักษา
ความสามารถในการเป็็ นทางเลืือกทดแทนการครอบงำ��ของจีีน ตลอด
จนรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกับปร
ั ะเทศในภููมิิภาคโดยไม่่ต้้องพยายาม
เพิ่่�มงบประมาณด้้านกลาโหมของสหรััฐฯ เป็็ นสองเท่่า”

แข็็งแกร่่งขึ้้�น ผ่่านการบูู รณาการ

อย่่างไรก็็ตาม การป้้องปรามแบบบููรณาการไม่่ใช่่เพีียงแค่่การส่่ง
สััญญาณเท่่านั้้ �น แต่่เป็็ นเรื่่� องของการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจให้้สำำ�เร็็จลุุล่ว่ ง
ยููเอสเอส คีีย์์ เวสต์์ ของกองทััพเรืือสหรััฐฯ เป็็นเรืือดำำ�น้ำำ�� พลัังงานนิิวเคลีียร์์ จู่่�โจม
เร็็ว สหรััฐอเมริิกาและสหราชอาณาจัักรจะแบ่่งปัันเทคโนโลยีีการขัับเคลื่่อ� นด้้วย
นิิวเคลีียร์์ กับั ออสเตรเลีียในความร่่วมมืือทางยุุทธศาสตร์์ ครั้้�งใหม่่
จ.อ. เจฟฟรีีย์์ เจย์์ ไพร์์ ซ/กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

ดร. เบนเน็็ตต์์เสนอตััวอย่่างสมมุุติฐิ านของเกาหลีีเหนืือในการยิิง
ขีีปนาวุุธพิิสัยั กลาง โนดง 1 ลููกไปยัังเกาหลีีใต้้ “หากคุุณมีีเรดาร์์
สำำ�หรัับยานพาหนะยิิงสกััดกั้้�น แพทริิ ออท ที่่�ตรวจหาขีีปนาวุุธที่่�พุ่่�งเข้้า
มา เรดาร์์ จะเล็็งไปที่่�เครื่่� องยิิงขีีปนาวุุธ” ดร. เบนเน็็ตต์์กล่่าว “ดัังนั้้�น
จึึงค่่อนข้้างยากที่่�จะระบุุวิิถีีที่่�แน่่นอนและข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แต่่
หากเรดาร์์ ดังั กล่่าวได้้รัับการควบคุุมจากเรดาร์์ ที่่�ติดิ ตั้้�งในญี่่�ปุ่่�นโดย
พิิจารณาวิิถีีจากด้้านข้้าง การระบุุอย่า่ งแน่่ชัดั ถึึงลัักษณะการเคลื่่�อนที่่�
หรืื อวิิถีีจะสามารถทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้ �นมาก เนื่่�องจากคุุณจะเห็็นทั้้ �งมุุมมอง
‘จากบนลงล่่าง’ และ ‘จากด้้านข้้าง’ และนั่่�นช่ว่ ยให้้ง่่ายต่อ่ การสกััดกั้้�น
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ”
หากใช้้เรดาร์์ ร่่วมกััน ออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ และสหรััฐฯ จะ
ได้้ผลรัับประโยชน์์ในการแบ่่งสรรค่่าใช้้จ่่ายอีีกด้้วย ดร. เบนเน็็ตต์์กล่่าว

พรมแดนแบบบูู รณาการใหม่่

ขณะกล่่าวถึึงเรื่่�องการป้้องปรามแบบบููรณาการ นายออสติินชี้้ �ให้้
เห็็นว่า่ การบููรณาการจำำ�เป็็ นต้้องเกิิดขึ้้ �นในหน่่วยงานต่่าง ๆ ร่่วมกัับ
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ น ตลอดจนนอกเหนืือไปจากขอบเขตเดิิม ๆ ในทาง
อากาศ ทางบก และทางทะเล อวกาศและพื้้ �นที่่ไ� ซเบอร์์ เป็็ นที่่ซึ่่� ง� ความ
ขััดแย้้งในศตวรรษที่่� 21 อาจเริ่่�มต้้นขึ้้ �น และความร่่วมมืือในขอบเขตดััง
กล่่าวถืือว่ามีี
่ ความสำำ�คััญในการตรวจจัับและป้้องปรามการโจมตีี
เพื่่�อการนั้้�น ญี่่�ปุ่่�นและสหรััฐฯ จึึงวางแผนที่่�จะร่่วมมืือกันั ในการ
ติิดตั้้�งเครืื อข่าย
่ ดาวเทีียมขนาดเล็็กในวงโคจรระยะต่ำำ��ของโลกเพื่่�อ
ตรวจจัับและติิดตามขีีปนาวุุธยุุคใหม่่ ตามรายงานของเว็็บไซต์์นิิก
เคอิิเอเชีีย เมื่่�อเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2563 โครงการมููลค่่า 9 พัันล้้าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.02 แสนล้้านบาท) คาดว่่าจะเริ่่� มดำำ�เนิิน
การได้้ในช่่วงกลางทศวรรษ 2020 (พ.ศ. 2563 - 2572) บทความ
ดัังกล่่าวสรุุปว่า่ ลัักษณะที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �นของภััยคุกุ คามจากขีีปนาวุุธใน
ภููมิิภาคนี้้ �จำำ�เป็็ นต้้องใช้้เซ็็นเซอร์์ ทางอวกาศมากขึ้้ �น นิิกเคอิิรายงาน
ว่่า จีีนมีีขีีปนาวุุธพิิสัยั กลางประมาณ 2,000 ลููกที่่�สามารถโจมตีีญี่่�ปุ่่�น
ได้้และหััวรบนิิวเคลีียร์์ อีีกหลายร้้อยหััว เกาหลีีเหนืือมีีขีีปนาวุธุ พิิสัยั
กลางหลายร้้อยลููก และยัังคงดำำ�เนิินภารกิิจในการย่่อขนาดหััวรบ
นิิวเคลีียร์์ ขีีปนาวุุธเหล่่านี้้ �เคลื่่�อนที่่�ในวิิถีีคล้้ายเส้้นโค้้ง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ง่่าย

ต่่อการติิดตามและสกััดกั้้�นด้้วยดาวเทีียมและระบบเรดาร์์ ที่่�ดำำ�เนิิน
การโดยญี่่�ปุ่่�นและสหรััฐฯ
อย่่างไรก็็ตาม เกาหลีีเหนืือ สาธารณรััฐประชาชนจีีน และรััสเซีีย
กำำ�ลัังพััฒนาอาวุุธที่่�ออกแบบมาเพื่่�อหลบเลี่่�ยงการป้้องกัันเหล่่านี้้ � จีีน
และรััสเซีียกำำ�ลัังทดสอบขีีปนาวุุธความเร็็วเหนืือเสีียง ซึ่่ง� เคลื่่�อนที่่�ด้้ วย
ความเร็็ วเหนืือเสีียงถึึง 5 เท่่าที่่�พิิกัดั ตำำ�แหน่่งต่ำำ�� ขณะที่่�เกาหลีีเหนืือ
กำำ�ลัังทดลองขีีปนาวุุธพิิสัยั ไกลที่่�สามารถเปลี่่�ยนวิิถีีได้้
พ.ศ.
ขีีปนาวุุธที่่�เกาหลีีเหนืือยิิงสู่่�ทะเลญี่่�ปุ่่�นเมื่่�อเดืือนกันยายน
ั
2564 เคลื่่�อนที่่�ในพิิกัดั ตำำ�แหน่่งต่ำำ��และมีีวิิถีีที่่�ไม่่ปกติิ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ยากต่่อ
การสกััดกั้้�น ตามรายงานของสำำ�นัักข่่าวจิิจิิ เพรส เจ้้าหน้้าที่่�กระทรวง
กลาโหมญี่่�ปุ่่�นรายหนึ่่�งกล่่าวว่่า “เป็็ นที่่�แน่่ชัดั แล้้วว่่าขีีปนาวุธุ ดััง
กล่่าวออกแบบมาเพื่่�อหลบหลีีกระบบป้้องกัันขีีปนาวุธุ ของญี่่�ปุ่่�นและ
สหรััฐอเมริิ กา” ตามรายงานข่่าว
เครืื อข่าย
่ ดาวเทีียมปัั จจุุบันั ของญี่่�ปุ่่�นและสหรััฐฯ ประจำำ�การอยู่่�ที่่�
ระดัับความสููง 36,000 กิิโลเมตร ตามรายงานของนิิกเคอิิ เพื่่�อแก้้ไข
ช่่องโหว่่นี้้ � สหรััฐฯ มีีแผนจะปล่่อยดาวเทีียมที่่�ระดัับความสููงระหว่่าง
300 และ 1,000 กิิโลเมตร แผนดัังกล่่าวมีีไว้้สำำ�หรัับดาวเทีียม
สัังเกตการณ์์ขนาดเล็็ก 1,000 ดวง โดยมีี 200 ดวงติิดตั้้�งเซ็็นเซอร์์
ตรวจจัับความร้้อนแบบอิินฟราเรด ซึ่่ง� ออกแบบมาสำำ�หรัับการป้้องกััน
ขีีปนาวุุธ

ดาวเทีียมญี่่�ปุ่่�นประจำำ�การอยู่่�นอกสถานีีอวกาศนานาชาติิ ญี่่�ปุ่่�นและสหรััฐอเมริิกา
วางแผนที่่�จะร่่วมมืือกัันผลิิตกลุ่่�มดาวเทีียมขนาดเล็็กที่่�สามารถตรวจจัับการโจมตีีด้้ วย
ขีีปนาวุุธได้้ นาซา

ในการบรรยายสรุุปของผู้้�สื่่�อข่า่ ว เจ้้าหน้้าที่่�ของสหรััฐฯ กล่่าว
ว่่าการแบ่่งปัั นเทคโนโลยีีการขัับเคลื่่�อนด้้ วยนิิวเคลีียร์์ จะช่่วยให้้
ออสเตรเลีียสามารถใช้้งานเรืื อดำำ�น้ำำ ��เคลื่่�อนที่่�เงีียบที่่�ได้้รัับการ
ปรัับปรุุงความสามารถในระยะเวลานานขึ้้ �นได้้ ออสเตรเลีียไม่่ได้้
แสวงหาอาวุุธนิิวเคลีียร์์ เจ้้าหน้้าที่่�กล่่าว
ดร. เบนเน็็ตต์์อธิิบายว่า่ ลัักษณะทางภููมิิศาสตร์์ มีีบทบาทสำำ�คััญ
สนธิิสััญญาในหลากหลายมิิติิครั้้�ง
ในการตััดสิินใจ เรืื อดำำ�น้ำำ ��พลัังงานดีีเซลปล่่อยไอเสีียที่่�เป็็ นพิิษซึ่่ง�
ประวััติิศาสตร์์
จำำ�เป็็ นต้้องระบายออกจากเรืื อเป็็ นระยะ ดัังนั้้�น เรืื อดำำ�น้ำำ ��ดีีเซลจึึง
ในอีีกหนึ่่�งความเคลื่่�อนไหวครั้้�งประวััติศิ าสตร์์ สหราชอาณาจัักรและ ต้้อง “ดำำ�น้ำำ ��ตื้้ �น” หรืื อแล่่นบนผิิวน้ำำ ��เพื่่�อปล่อย
่ ไอเสีีย “หากญี่่�ปุ่่�นหรืื อ
สหรััฐฯ ประกาศเมื่่�อเดืือนกันยายน
พ.ศ. 2564 ว่่าจะช่่วยจััดหาเรืื อ
ั
เกาหลีีใต้้มีีเรืื อดำำ�น้ำำ ��พลัังงานดีีเซล เรืื อดำำ�น้ำำ ��เหล่่านี้้ �จะสามารถเดิิน
ดำำ�น้ำำ ��พลัังงานนิิวเคลีียร์์ ให้้แก่่ออสเตรเลีีย ซึ่่ง� เป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของความ ทางไปยัังเกาะมากมายภายในน่่านน้ำำ ��ของประเทศ และดำำ�น้ำำ ��ตื้้ �น
ร่่วมมืือด้้านความมั่่�นคงไตรภาคีี ความร่่วมมืือนี้้ � ซึ่่ง� รู้� ้จักั กัันในชื่่�อ อูู
หรืื อแล่่นบนผิิวน้ำำ �� จากนั้้�นสามารถดำำ�ลงไปใต้้น้ำำ ��และซ่่อนตัวั อยู่่�ได้้”
กััส จะสร้้างช่่องทางของการแบ่่งปัั นข้้อมููลและส่่งเสริิ มความพยายาม ดร. เบนเน็็ตต์์กล่่าว “แต่่หากเรืื อดำำ�น้ำำ ��จากออสเตรเลีียพยายามเดิิน
ร่่วมกัันในการพััฒนาเทคโนโลยีีขั้้�นสููงในด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ ทางไปยัังญี่่�ปุ่่�นหรืื อเกาหลีีใต้้ เรืื อดำำ�น้ำำ ��ดัังกล่่าวจะต้้องแล่่นผ่าน
่ หน้้า
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ คอมพิิวเตอร์์ ควอนตััม และขีีดความสามารถใต้้
ชายฝั่่� งตะวัันออกของจีีนเป็็ นระยะทางยาวมาก และเมื่่�อเทคโนโลยีี
ทะเล ตามรายงานของเว็็บไซต์์ข่า่ วแอ็็กซิิออส
การเฝ้้าระวัังของจีีนพััฒนาขึ้้ �น จีีนก็็สามารถตรวจจัับและสกััดกั้้�นเรืื อ
ทีีมงานจากทั้้�งสามประเทศจะทำำ�งานเป็็ นเวลา 18 เดืือนเพื่่�อ
ดำำ�น้ำำ ��เหล่่านี้้ �ได้้ ปัั จจุุบันั อาจจะไม่่ได้้เป็็ นเรื่่� องใหญ่่มาก แต่่ในช่่วง 20
หาวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการส่่งมอบเรืื อดำำ�น้ำำ ��พลัังงานนิิวเคลีียร์์ ให้้แก่่
ปีีข้้างหน้้า ซึ่่ง� เป็็ นช่ว่ งเวลาที่่�เรืื อดำำ�น้ำำ ��นิิวเคลีียร์์ สำำ�หรัับออสเตรเลีียจะ
ออสเตรเลีีย โดยก่่อนหน้้านี้้ � สหรััฐฯ ได้้แบ่่งปัั นเทคโนโลยีีเรืื อดำำ�น้ำำ ��
พร้้อมใช้้งาน นี่่�อาจจะเป็็ นเรื่่� องใหญ่่มาก”
นิิวเคลีียร์์ ของตนให้้แก่่สหราชอาณาจัักรเท่่านั้้ �น
จากเทคโนโลยีีขีีปนาวุุธไปจนถึึงการขัับเคลื่่�อนด้้ วยนิิวเคลีียร์์
นายโจ ไบเดน ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ประกาศว่่าสนธิิสัญ
ั ญา
สหรััฐฯ กำำ�ลัังแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของตนที่่�มีีต่อภููมิ
่ ิภาคอิินโด
ดัังกล่่าวมีีความจำำ�เป็็ นเชิิงยุุทธศาสตร์์ “ประเทศและกองทััพที่่�กล้้า
แปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้าง แนวทางการป้้องปรามแบบบููรณาการ
หาญของเราได้้ยืืนหยััดเคีียงบ่่าเคีียงไหล่่กันั มายาวนานกว่่า 100 ปีี
ไม่่เพีียงแต่่ต้้องอาศััยการแบ่่งปัั นเทคโนโลยีีเท่่านั้้ �น แต่่ยังั รวมถึึงข่่าว
ผ่่านสงครามสนามเพลาะช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 1, สงครามยึึดเกาะ กรองและการแบ่่งปัั นข้้อมููลด้้วย เจ้้าหน้้าที่่�กลาโหมกล่่าวว่่าอาจต้้อง
ช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2, ช่่วงฤดููหนาวอัันหนาวเหน็็บของเกาหลีี
ใช้้ความพยายามทางเศรษฐกิิจและการทููตในบางกรณีีอีีกด้้วย นาย
และอากาศร้้อนระอุุในอ่่าวเปอร์์ เซีีย” ประธานาธิิบดีีไบเดนกล่่าว
โคลิิน คาห์์ล ปลััดกระทรวงกลาโหมเพื่่�อนโยบายของสหรััฐฯ กล่่าว
ในการแถลงข่่าวเสมืือนจริิ ง พร้้อมด้้วยนายบอริิ ส จอห์์นสันั นายก
กัับพันั ธมิิตรในระหว่่างการประชุุม ณ กระทรวงกลาโหม เมื่่�อเดืือน
รััฐมนตรีีสหราชอาณาจัักร และนายสก็็อตต์์ มอร์์ ริิสันั นายกรััฐมนตรีี มิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2564 “หากเราต้้องการป้้องปรามประเทศที่่�เติิบโต
ออสเตรเลีีย “วัันนี้้ � เราได้้ก้้าวไปอีีกขั้้�นแห่่งประวััติศิ าสตร์์ เพื่่�อกระชัับ อย่่างรวดเร็็วเช่่นจีีน หรืื อมีีความแน่่วแน่่และก้้าวร้้าวเช่่นรััสเซีีย เรา
และดำำ�เนิินความร่่วมมืืออย่า่ งเป็็ นทางการระหว่่างทั้้�งสามประเทศ
จำำ�เป็็ นต้้องพึ่่�งพาพัันธมิิตร” ตามรายงานของข่่าวกระทรวงกลาโหม
เนื่่�องจากเราตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็ นในการสร้้างสัันติภิ าพและ
สหรััฐฯ “เราจำำ�เป็็ นจะต้้องบููรณาการประเทศเหล่่านั้้ �นเข้้ากัับความ
เสถีียรภาพในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกในระยะยาว” นายไบเดนกล่่าว
เข้้าใจของเราเกี่่�ยวกัับความหมายของการป้้องปราม” o
IPD FORUM
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ความจริิง

ที่่ไ� ม่่ทราบ
ภาพประกอบโดย ฟอรััม
18
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การไม่่ สามารถตรวจสอบคำำ�กล่่าว
อ้ ้างของเกาหลีี เหนืื อได้ ้ทำำ�ให้ ้เกิิ ด
คำำ�ถามเกี่่� ยวกั ับสถานะของประชาชน
ขีี ปนาวุุธ และผู้้ �นำำ�ของเกาหลีี เหนืื อ

ค

เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ในขณะนั้้�น ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ
วอลล์์สตรีีทเจอร์์ นัลั หนัังสืือพิิมพ์์ดังั กล่่าวยกความดีีความชอบให้้แก่่
นางคิิม โยจอง ในฐานะการเป็็ นผู้้�นำำ�ฝ่่ายโฆษณาชวนเชื่่�อและการ
ปลุุกปั่่� นของเกาหลีีเหนืือ ตลอดจนการลงนามในแถลงการณ์์ของ
เกาหลีีเหนืือที่่�วิิพากษ์์ วิิจารณ์์สหรััฐฯ ใน พ.ศ. 2563 เพื่่�อยืืนกรานว่่า
เกาหลีีเหนืือจะปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ และแถลงการณ์์ประณามเกาหลีีใต้้
ที่่�วิิจารณ์์การฝึึ กซ้้อมทางทหารของเกาหลีีเหนืือ
นางคิิมได้้รัับความสนใจจากสื่่�ออีีกครั้้�งในเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ.
2564 โดยเตืือนถึึง "การทำำ�ลายความสััมพัันธ์์ทวิิภาคีีอย่่างสมบููรณ์์"
กัับเกาหลีีใต้้ หากนายมุุน แจอิิน ประธานาธิิบดีีเกาหลีีใต้้ในขณะนั้้�น
ยัังคงระบุุว่า่ การสาธิิตอาวุุธของเกาหลีีเหนืือเป็็ นการยั่่�วยุุ ตามรายงาน
ของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

วามโปร่่งใสในความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศมีีความ
สำำ�คััญต่่อการสร้้างความไว้้วางใจและหลีีกเลี่่�ยงความขััด
แย้้ง อย่่างไรก็็ตาม ระบอบการปกครองของเกาหลีีเหนืือ
ยัังคงไม่่มีีความตรงไปตรงมาในการเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่�
ยืืนยันั ได้้เกี่่�ยวกัับสวััสดิิภาพของประชาชน ความพยายามในการ
ปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ หรืื อการขาดแคลนอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ตลอดจน
สุุขภาพและที่่�อยู่่�ของผู้้�นำำ�เกาหลีีเหนืือ
การที่่�ประชาคมโลกไม่่สามารถตรวจสอบคำำ�กล่่าวอ้้างของ
เกาหลีีเหนืือเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้ �อโควิิด-19 เป็็ นศููนย์์ ตลอดจน
ความถี่่�และระยะเวลาที่่�มากขึ้้ �นของการหายตััวไปจากสาธารณชนของ
นายคิิม จองอึึน ผู้้�นำำ�เผด็็จการในช่่วง พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ยิ่่�ง
เพิ่่�มการคาดเดาถึึงความไร้้เสถีียรภาพของรััฐบาลเกาหลีีเหนืือ
“แม้้กระนั้้�น ก็็ไม่่ควรที่่�จะประเมิินรััฐบาลต่ำำ��ไป มีีรายงานก่่อน
หน้้านี้้ �นัับไม่่ถ้้ วนเกี่่�ยวกัับการเสีียชีีวิิตที่่�ใกล้้จะเกิิดขึ้้ �นในอนาคต” นาย
ั โุ สของมููลนิิธิิเฮอริิ เทจ ระบุุในเว็็บไซต์์ของ
บรููซ คลิิงเนอร์์ นัักวิิจัยอาวุ
สถาบัันวิิจัยั เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 นายคิิมจะกลัับ
อัันที่่�จริิ ง แม้้ว่่าในเดืือนมิิถุนายน
ุ
มาปรากฏตััวอีีกครั้้�งด้้วยรููปร่่างที่่�ผอมลงหลัังจากหายไปนานถึึง 4
นางคิิม โยจอง น้้องสาวของนายคิิม จองอึึน ผู้้�นำำ�เผด็็จการเกาหลีีเหนืือ ได้้เห็็นความโดด
สััปดาห์์ และก่่อให้้เกิิดการคาดเดาเกี่่�ยวกัับสุขุ ภาพของเขามากขึ้้ �น แต่่ เด่่นของเธอเพิ่่�มขึ้้�นภายในรััฐบาล ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
รััฐบาลเกาหลีีเหนืือได้้ทำำ�การยั่่�วยุุอีีกครั้้�งในช่่วง 3 เดืือนต่อ่ มา ด้้วยการ
ทดสอบระบบขีีปนาวุุธหลายชุุดโดยห่่างกัันเพีียงไม่่กี่่�วันั ซึ่่ง� กิิจกรรมดััง
“หากประธานาธิิบดีีเกาหลีีใต้้ร่่วมใส่่ร้้ายและสร้้างความเสื่่�อม
กล่่าวเป็็ นการละเมิิดมติิของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ เสีียแก่่เรา การกระทำำ�นี้้ �จะส่่งผลให้้เกิิดการตอบโต้้และความสััมพัันธ์์
หลายประการ หากมีีคำำ�ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับอนาคตของตระกููลคิิมว่่า
ระหว่่างเกาหลีีเหนืือและเกาหลีีใต้้จะถููกทำำ�ลายอย่่างสมบููรณ์์” นางคิิม
ข่่าวลืือเกี่่�ยวกัับสุขุ ภาพที่่�ย่ำำ��แย่่ของผู้้�นำำ�คนปัั จจุุบันนั้้
ั �นเป็็ นจริิ งหรืื อไม่่
ระบุุในแถลงการณ์์ ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส “เราไม่่
การที่่�นางคิิม โยจอง น้้องสาวของนายคิิม ได้้รัับตำำ�แหน่่งอาจถืือเป็็ น
ต้้องการให้้เป็็ นเช่่นนั้้ �น”
คำำ�ตอบ
ผู้้�นำำ�ชายทั้้�ง 3 คนจากตระกููลคิิมปกครองเกาหลีีเหนืือตั้้ �งแต่่ พ.ศ.
“นัับตั้้ �งแต่่การเป็็ นตัวั แทนของนายคิิม จองอึึนในการแข่่งขััน
2491 โดยเริ่่� มจากนายคิิม อิิลซุุง ตามด้้วยบุุตรชายของเขา นายคิิม
โอลิิมปิิ กฤดููหนาว พ.ศ. 2561 ที่่�เมืืองพย็็องชััง ประเทศเกาหลีีใต้้ นาง จองอิิล และนายคิิม จองอึึน ผู้้�เป็็ นหลานชาย สถานะของนางคิิม โย
คิิม โยจองไม่่เพีียงแต่่ได้้รัับตำำ�แหน่่งอัันทรงเกีียรติิในพรรคแรงงาน
จอง อาจสููงขึ้้ �น แต่่ผู้� เ้ ชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่าไม่่มีีหลัักฐานที่่�แน่่ชัดั ว่่าเธอ
เท่่านั้้ �น แต่่เธอยัังพอใจกัับความเชื่่�อมั่่นอย่
� า่ งแน่่วแน่่ของพี่่�ชายของ
จะได้้เป็็ นผู้้�นำำ�เกาหลีีเหนืือคนต่่อไป อัันที่่�จริิ ง นัักวิิเคราะห์์ส่ว่ นใหญ่่
เธอ ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�นำำ�ที่่�สามารถสั่่�งประหารลุุงของตนเองในข้้อหากบฏ” ตาม กล่่าวว่่า ยัังไม่่ถึึงเวลาที่่�จะนัับถอยหลัังการสิ้้ �นสุุดยุุคการปกครองของ
รายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะการ์์ เดีียน
นายคิิม จองอึึน บางคนมีีความเห็็นว่ารููปร่
่ ่างที่่�ผอมลงของนายคิิมอาจ
นางคิิม โยจองยัังคงอยู่่�เคีียงข้้างพี่่�ชายของเธอในช่่วงเหตุุการณ์์
เป็็ นความพยายามที่่�จะรัักษาสุุขภาพและอายุุขัยั ให้้ยืืนยาวมากกว่่าที่่�
สำำ�คััญต่่าง ๆ ในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่าน
่ มา นางคิิมได้้เข้้าร่่วมการประชุุม
จะเป็็ นสัญ
ั ญาณของการเจ็็บป่่วย ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด
แบบตััวต่่อตัวั 3 ครั้้�ง ระหว่่างนายคิิม จองอึึนและนายโดนััลด์์ ทรััมป์์
เพรส
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นายมุุน แจอิิน ประธานาธิิบดีเี กาหลีีใต้้ในขณะนั้้�น (คนที่่�สองจากซ้้าย) ทัักทายนาง
คิิม โยจอง น้้องสาวของนายคิิม จองอึึน ผู้้�นำำ�เกาหลีีเหนืือ {1/}ก่่อนการประชุุมสุุดยอด
ระหว่่างเกาหลีีเหนืือและเกาหลีีใต้้ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2561 ที่่�เกาหลีีใต้้ เก็็ตตี้้ � อิิมเมจ

สงครามยั ังคงร้ ้อนระอุุ
ตามหลัักการแล้้ว เกาหลีีเหนืือและเกาหลีีใต้้ยัังคงอยู่่�ในภาวะสงคราม
เนื่่�องจากสงครามเกาหลีีใน พ.ศ. 2493-2496 ยุุติลิ งด้้วยข้้อตกลงสงบ
ศึึก มิิใช่่สนธิิสัญ
ั ญาสัันติภิ าพ ความพยายามในการรวมชาติิล้้ มเหลว
พ.ศ. 2564 นายมุุนได้้เรีียกร้้องให้้ยุุติสิ งคราม
แต่่ในเดืือนกันยายน
ั
อย่่างเป็็ นทางการอีีกครั้้�ง
“วัันนี้้ � ข้้าพเจ้้าขอเรีียกร้้องให้้ประชาคมโลกระดมกำำ�ลัังเพื่่�อการ
ประกาศยุุติสิ งครามในคาบสมุุทรเกาหลีีอีีกครั้้�ง และขอเสนอให้้ทั้้�ง
สามฝ่่ายอย่่างเกาหลีีเหนืือ เกาหลีีใต้้ และสหรััฐฯ หรืื อทั้้ �งสี่่�ฝ่่ายอย่่าง
เกาหลีีเหนืือ เกาหลีีใต้้ สหรััฐฯ และจีีน รวมตััวกัันและประกาศว่่า
สงครามในคาบสมุุทรเกาหลีีได้้สิ้้ �นสุุดลงแล้้ว” นายมุุนกล่่าวในการ
ประชุุมสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิ
นายมุุนกล่่าวว่่า ความฝัั นอันยิ่่
ั �งใหญ่่ที่่�สุดุ ของชุุมชนทั่่�วโลกคืือ
“การสรรค์์สร้้างชีีวิิตที่่�สงบสุุขและปลอดภััย” ความฝัั นดังั กล่่าวยัังคง
ไม่่เกิิดขึ้้ �นจริิ งในคาบสมุุทรเกาหลีี แม้้ว่่าองค์์การสหประชาชาติิและ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ จะพยายามแล้้วก็็ตาม นายมุุนกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม
เกาหลีีใต้้ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความเชื่่�อมั่่นว่
� าสั
่ นติ
ั ภิ าพที่่�ยั่่ง� ยืืนจะ
“หยั่่�งรากอย่่างมั่่�นคง” ในคาบสมุุทรนี้้ � นายมุุนกล่่าว
อีีกทั้้�งเสริิมว่่า “เมื่่�อนึึกถึึงคาบสมุุทรเกาหลีีที่่ปรา
� ศจากอาวุุธ
นิิวเคลีียร์์ และมีีความเจริิญรุ่่�งเรืื องร่่วมกััน รััฐบาลเกาหลีีใต้้จึึงดำำ�เนิิน
กระบวนการด้้านสัันติภิ าพในคาบสมุุทรเกาหลีีอย่่างต่่อเนื่่�องและ
บรรลุุเหตุุการณ์์สำ�ำ คััญทางประวััติศิ าสตร์์ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
ประชาคมโลก “สัันติภิ าพในคาบสมุุทรเกาหลีีเริ่่�มต้้นด้้วยการเจรจาและ
ความร่่วมมืือเสมอ ผมขอเรีียกร้้องให้้มีีการเริ่่�มต้้นเจรจาระหว่่างเกาหลีี
ทั้้�งสองฝ่่ายและระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับเกาหลีีเหนืืออย่า่ งรวดเร็็ว”
นางคิิม โยจอง ตอบโต้้ด้้วยการเรีียกร้้องให้้เกาหลีีใต้้ยกเลิิก
“นโยบายที่่�ไม่่เป็็ นมิิตร” และ “มาตรฐานการตีีสองหน้้า” หากต้้องการ
20
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ดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้างความปรองดอง ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอท
เต็็ด เพรส นางคิิมไม่่ได้้อธิิบายรายละเอีียด แต่่ผู้� เ้ ชี่่�ยวชาญคาดว่่า
เกาหลีีเหนืือต้้องการความช่่วยเหลืือจากเกาหลีีใต้้ในเรื่่� องการผ่่อน
ปรนจากมาตรการคว่ำำ��บาตรและรัับสัมั ปทานอื่่�น ๆ ที่่�อาจรวมถึึงการ
ยอมรัับจากนานาชาติิในฐานะรััฐที่่�ครอบครองอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ตาม
รายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
ั ดิ ว่่าเมื่่�อรัักษาความเป็็ นกลางและทััศนคติิในการเคารพ
“ดิิฉันคิ
ซึ่่ง� กัันและกัันแล้้ว ความเข้้าใจอัันราบรื่่� นระหว่่างเกาหลีีเหนืือและ
เกาหลีีใต้้จะเกิิดขึ้้ �นได้้” นางคิิม โยจองกล่่าว ตามรายงานของซีีเอ็็น
เอ็็น “ดิิฉันรู้
ั � ้สึึกว่่าประชาชนเกาหลีีใต้้มีีความปรารถนาอย่่างแรงกล้้าที่่�
จะฟื้้ นฟูู
� ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเกาหลีีเหนืือและเกาหลีีใต้้จากการหยุุด
ชะงััก และบรรลุุเสถีียรภาพอย่่างสัันติโิ ดยเร็็วที่่�สุดุ เราเองก็็มีีความ
ปรารถนาแบบเดีียวกััน”
นายลีี ซัังยุุน ผู้้�เชี่่�ยวชาญชาวเกาหลีีเหนืือจากโรงเรีียนเฟล็็ทเชอร์์
ั ฟส์
ั ์ กล่่าวเตืือนว่า่ นางคิิม โยจองอาจเพีียงแสร้้ง
ของมหาวิิทยาลัยทั
ทำำ�ว่่าคล้้อยตามทุุกสิ่่�ง “ที่่�นายมุนปราร
ุ
ถนาอย่่างยิ่่�งก่่อนที่่�เขาจะหมด
วาระ” ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์
เดอะนิิวยอร์์ กไทมส์์ นางคิิม โยจอง “แสดงให้้เห็็นอีีกครั้้�งว่่าเธอมีีความ
ชำำ�นาญในศิิลปะการครอบงำำ�ทางจิิตวิิทยามากเพีียงใด” นายลีีกล่่าว
กัับหนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิวยอร์์ กไทมส์์
นางคิิม โยจองเรีียกแถลงการณ์์ของตนว่่า “เป็็ นเพีียงความคิิดเห็็น
ของฉััน” ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิวยอร์์ กไทมส์์ อย่่างไร
ก็็ตาม เกาหลีีใต้้ยอมรัับว่าสิ่่
่ ง� นี้้ �มีีความหมาย กระนั้้�น การกระทำำ�ย่่อม
สำำ�คััญกว่่าคำำ�พููด และกระทรวงการรวมชาติิของเกาหลีีใต้้ตั้้�งข้้อสัังเกต
ถึึงความไม่่สอดคล้้องกัันของเจตนาด้้านการสื่่�อสารของเกาหลีีเหนืือ
เกาหลีีเหนืือยุุติกิ ารรัับสายด่่วนจากเกาหลีีใต้้เพื่่�อจัดั การความสััมพัันธ์์
ทางทหารระดัับทวิิภาคีีในเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2564 ก่่อนที่่�จะกลัับมา
สื่่�อสารอีีกครั้้�งในอีีกสองเดืือนต่อ่ มา
นางลีี จองจูู โฆษกหญิิงของกระทรวงการต่่างประเทศเกาหลีีใต้้
พ.ศ. 2564 ว่่า “การสื่่�อสาร
กล่่าวกัับผู้้�สื่่�อข่า่ วเมื่่�อปลายเดืือนกันยายน
ั
อย่่างราบรื่่� นและมั่่�นคงเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญเหนืือสิ่่ง� อื่่�นใด เพื่่�อให้้เกิิดการ
ปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ สร้้างสัันติภิ าพที่่�ยั่่ง� ยืืนในคาบสมุุทรเกาหลีี ตลอด
จนการพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่างเกาหลีีใต้้และเกาหลีีเหนืือผ่าน
่ การ
เจรจาและความร่่วมมืือ”

การเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างเห็็นได้ ้ชั ัด
น้ำำ ��หนัักที่่�ลดลงของนายคิิม จองอึึนไม่่ใช่่การเปลี่่�ยนแปลงเพีียงอย่่าง
เดีียวที่่�เป็็ นประเด็็นสำำ�หรัับนักั วิิเคราะห์์ บรรดาผู้้�ชมต่่างคาดว่่าจะมีีการ
แสดงที่่�ยิ่่�งใหญ่่ในระหว่่างการเดิินสวนสนามทางทหารของเกาหลีีเหนืือ
ในเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ. 2564 แต่่กลัับมีีเหตุุการณ์์วุ่่�นวายเกิิดขึ้้ �น ซึ่่ง�
สะท้้อนถึึงสิ่่�งที่่�ผู้� เ้ ชี่่�ยวชาญมองว่่าเป็็ นความจริิ งอัันโหดร้้ายของการล่่ม
สลายของเกาหลีีเหนืือ ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่า เกาหลีีเหนืือประสบความ
ยากลำำ�บาก เนื่่�องจากการปิิ ดพรมแดนเป็็ นเวลานานด้้วยเหตุุการแพร่่
ระบาดใหญ่่ ภาวะขาดแคลนอาหารจากอุุทกภััย มาตรการคว่ำำ��บาตร
และการบริิ หารจััดการเศรษฐกิิจที่่�ผิิดพลาด นอกจากนี้้ � นายคิิมยัังล้้ม
เหลวในการแก้้ไขปัั ญหาอีีกด้้วย

“สัังคมเกาหลีีเหนืือตกอยู่่�ภายใต้้ความเครีียดอย่่างมากเพราะการ
ตััดสิินใจของรััฐบาลนายคิิม ดัังนั้้�น การเดิินสวนสนามดัังกล่่าวจึึงมีีจุุด
ประสงค์์เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความแข็็งแกร่่งและเป็็ นการกระตุ้้�นขวััญ
กำำ�ลัังใจในการกัักตััว” นายเลฟเอริิค อีีสลีีย์์ ศาสตราจารย์์ฝ่่ายการศึึกษา
ต่่างประเทศของมหาวิิทยาลัยั สตรีีอีีฮวาในกรุุงโซล กล่่าวกัับหนัังสืือพิมิ พ์์
เดอะนิิวยอร์์ กไทมส์์ พร้้อมทั้้�งเตืือนว่า่ “เราไม่่ควรตีีความนโยบายต่่าง
ประเทศหรืือสัญ
ั ญาณการเจรจาต่่อรองในการเดิินสวนสนามที่่มุ่่�� งเป้้าไป
ยัังกลุ่่�มเป้้าหมายทางการเมืืองในประเทศเป็็ นหลัักมากจนเกิินไป”
องค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิรายงานว่่า การ
เดิินสวนสนามในเดืือนกันยายนนี้้
ั
�ถููกมองว่่าเป็็ นความพยายามใน
การสร้้างความสามััคคีีของคนในชาติิ ท่่ามกลางวิิกฤตด้้านอาหารที่่�
เลวร้้ายที่่�สุดุ ของเกาหลีีเหนืือในรอบทศวรรษ อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งที่่�น่า่
ประหลาดใจมากกว่่านั้้ �นคืือการที่่�นายคิมิ ยอมรัับวิิกฤตการณ์์ดังั กล่่าว
พ.ศ. 2564 เมื่่�อนายคิมิ กล่่าวว่่าการ
ต่่อสาธารณชนเมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
ุ
แก้้ไขปัั ญหาภาวะขาดแคลนอาหารเป็็ น “สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุดุ ”
“โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง สถานการณ์์ด้้านอาหารของประชาชนในขณะ
นี้้ �กำำ�ลัังตึึงเครีียด เนื่่�องจากภาคเกษตรกรรมไม่่สามารถผลิิตธััญพืืชได้้”
หลัังจากที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากอุุทกภััย นายคิิมกล่่าว ตามรายงาน
ของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิวยอร์์ กไทมส์์ “เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญสำำ�หรัับรััฐบาลและ
ประเทศที่่�จะต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อเรื่่� องเกษตรกรรม”
เนื่่�องจากเกาหลีีเหนืือมีีการปิิ ดพรมแดนเป็็ นเวลานาน แม้้กระทั่่�ง
พรมแดนที่่�ติดิ กัับจีีน อัันเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดครั้้�งนี้้ � สิ่่�งของ
ที่่�จำำ�เป็็ น เช่่น ยา จึึงหาซื้้ �อได้้ยากขึ้้ �น ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์
เดอะนิิวยอร์์ กไทมส์์ มีีเด็็กเร่่ร่่อนจำำ�นวนมากกำำ�ลัังคุ้้�ยขยะเพื่่�อหา
อาหารในหลายพื้้ �นที่่�ของประเทศ อีีกทั้้�งครอบครััวจำำ�นวนมากต่่าง
ขายเฟอร์์ นิิเจอร์์ เพื่่�อหาซื้้ �ออาหาร ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ
นิิวยอร์์ กไทมส์์
“เมื่่�อนายคิมิ เข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งในช่่วงสิิบปีี ที่่�ผ่าน
่ มา หนึ่่�งใน
คำำ�มั่่�นสัญ
ั ญาแรก ๆ ของเขาคืือการรัับรองว่่าผู้้�คนที่่�ทนทุกุ ข์์มานาน
จะ “ไม่่ต้้องทนรััดเข็็มขััดอีีกต่่อไป” แต่่แผนการทางเศรษฐกิิจดัังกล่่าว
ล้้มเหลว เมื่่�อคลัังอาวุุธที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของประเทศทำำ�ให้้ถููกลงโทษด้้วย
มาตรการคว่ำำ��บาตรจากนานาชาติิ” ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ
นิิวยอร์์ กไทมส์์
ั ง� ที่่�เป็็ นด้้านลบหรืื ออาจเป็็ น
รััฐบาลเกาหลีีเหนืือแทบไม่่ได้้ยืืนยันสิ่่
ภััยร้้ายแรงที่่�เกิิดขึ้้ �นภายในพรมแดนของตนแต่่อย่า่ งใด ดาวเทีียมจะ
เปิิ ดเผยสิ่่�งที่่�นายคิมิ และพรรคแรงงานของเขาปกปิิ ดเอาไว้้
เช่่น ภาพถ่่ายจากดาวเทีียมเมื่่�อเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2564 แสดงให้้
เห็็นว่า่ เกาหลีีเหนืือเริ่่�มต้้นเดิินเครื่่�องปฏิิกรณ์์ผลิติ พลููโตเนีียมที่่โ� รงงาน
วิิจัยนิ
ั วิ เคลีียร์์ ยองบยอน ตามรายงานของทบวงการพลัังงานปรมาณูู
ระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� ใช้้ภาพถ่่ายและสื่่�อจากแหล่่งข่่าวที่่เ� ปิิ ดเผยแหล่่ง
ที่่ม� าเพื่่�อติดิ ตามกิิจกรรมของเกาหลีีเหนืือ จากนั้้�น ภาพถ่่ายในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2564 เผยให้้เห็็นว่ามีี
่ การปรัับปรุุงที่่โ� รงงานยองบยอน
ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้เกาหลีีเหนืือสามารถเพิ่่�มการผลิิตวััสดุุนิวิ เคลีียร์์ ชั้้ �นอาวุุธ
ได้้มากถึึงร้้อยละ 25 นายเจฟฟรีีย์์ ลููอิิส ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอาวุุธและ
ศาสตราจารย์์ที่ส่� ถาบัันการศึึกษานานาชาติิมิดิ เดิิลเบอรีี กล่่าวกัับซีีเอ็็น
� งบยอนอาจสะท้้อนให้้เห็็นถึึงแผนการที่่จ� ะ
เอ็็น “การขยายตััวล่่าสุดุ ที่่ยอ
เพิ่่�มการผลิิตวััสดุุนิวิ เคลีียร์์ สำ�ำ หรัับการผลิิตอาวุุธ” นายลููอิิสกล่่าว

นายลููอิิสตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าการก่่อสร้้างดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับการ
ทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเพิ่่�มพื้้ �นที่่�ใช้้สอยในโรงงาน นายลููอิิสกล่่าว
กัับซีีเอ็็นเอ็็นว่า่ พื้้ �นที่่�ใหม่่ ซึ่่ง� มีีขนาดประมาณ 1,000 ตารางเมตร
สามารถรองรัับเครื่่� องหมุุนเหวี่่�ยงเพิ่่�มเติิมได้้มากถึึง 1,000 เครื่่� อง ซึ่่ง�
ทำำ�ให้้สามารถเพิ่่�มการผลิิตยููเรเนีียมได้้มากขึ้้ �นทุุกปีี
เนื่่�องจากหลัักฐานที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นเกี่่�ยวกัับความมุ่่�งมั่่�นด้้านนิิวเคลีียร์์
อย่่างต่่อเนื่่�องของเกาหลีีเหนืือ สหรััฐฯ จึึงยัังคงยืืนหยััดในความ
พยายามที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายทางการทููตเพื่่�อปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ นาย
เนด ไพรซ์์ โฆษกกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ กล่่าวว่่า “เรามีี
ความชััดเจนมากเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� ที่่�เราต้้องการให้้เกิิดขึ้้ �น” ตามรายงานของ
ซีีเอ็็นเอ็็น “เรามุ่่�งมั่่�นในหลัักการที่่�ว่า่ การเจรจาจะช่่วยให้้เราสามารถ
บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์สููงสุุดของเราได้้ ซึ่่ง� ก็็คืือการปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ใน
คาบสมุุทรเกาหลีีนั่่�นเอง”

นายมุุน แจอิิน กล่่าวปราศรััยในการประชุุมสมััชชาสหประชาชาติิครั้้�งที่่� 76 ในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่่�งนายมุุนได้้ผลัักดัันให้้มีีการประกาศยุุติิสงครามเกาหลีีในช่่ วง พ.ศ.
2493 - 2496 อย่่างเป็็นทางการเพื่่�อฟื้้� นฟููสัั นติิภาพในคาบสมุุทรเกาหลีี ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

พล.อ. ราฟาเอล มารีีอาโน กรอสซีี ผู้้�อำำ�นวยการทบวงการ
พลัังงานปรมาณููระหว่่างประเทศ กล่่าวถึึงกิิจกรรมด้้านนิิวเคลีียร์์ ของ
เกาหลีีเหนืือว่า่ “เป็็ นสาเหตุุของความกัังวลอย่่างรุุนแรง” และ “เป็็ น
เรื่่� องที่่�น่า่ หนัักใจอย่่างยิ่่�ง” โดยอ้้างถึึงเกาหลีีเหนืือด้้ วยชื่่�ออย่า่ งเป็็ น
ทางการว่่า สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนเกาหลีี
พล.อ. กรอสซีี กล่่าวระหว่่างการปราศรััยในการประชุุมสามััญ
ั
ของทบวงการพลัังงานปรมาณููระหว่่างประเทศ เมื่่�อเดืือนกันยายน
พ.ศ. 2564 ว่่า “ความต่่อเนื่่�องของโครงการนิิวเคลีียร์์ ของเกาหลีีเหนืือ
เป็็ นการละเมิิดมติิของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ
อย่่างชััดเจนและเป็็ นเรื่่� องที่่�น่า่ เสีียใจอย่่างยิ่่�ง” “ผมขอเรีียกร้้องให้้
เกาหลีีเหนืือปฏิิบัติั ติ ามข้้อผููกพัันภายใต้้มติิของคณะมนตรีีความมั่่�นคง
แห่่งสหประชาชาติิอย่า่ งเต็็มที่่� และร่่วมมืือกับั หน่่วยงานในการดำำ�เนิิน
การตามข้้อตกลงคุ้้�มครองสนธิิสัญ
ั ญาไม่่แพร่่ขยายอาวุุธนิิวเคลีียร์์
อย่่างเต็็มรููปแบบและมีีประสิิทธิิภาพโดยทัันทีี ตลอดจนแก้้ไขปัั ญหาที่่�
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ยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไขทั้้�งหมด โดยเฉพาะปัั ญหาที่่�เกิิดขึ้้ �นในช่่วงที่่�ไม่่มีีผู้้�
ตรวจราชการแผ่่นดิิน”
นอกจากนี้้ � นัักวิิเคราะห์์ยังั ชี้้ �ให้้เห็็นว่า่ ความถี่่ใ� นการทดสอบขีีปนาวุุธ
ของเกาหลีีเหนืือที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นในช่่วงต้้น พ.ศ. 2565 เป็็ นสัญ
ั ญาณของการต่่อ
ต้้านกฎหมายระหว่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องของนายคิิม ตลอดจนการ
รวบรวมวััสดุุต่า่ ง ๆ เพื่่�อพัฒ
ั นาอาวุุธทำำ�ลายล้้างสููง เกาหลีีเหนืือดำ�ำ เนิิน
การทดสอบขีีปนาวุุธถึึง 7 ครั้้�งในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่่ง� มากกว่่า
การทดสอบทั้้�งหมดใน พ.ศ. 2564 และกระตุ้้�นให้้สหรััฐฯ ใช้้มาตรการ
คว่ำำ�� บาตรรอบใหม่่ต่อบุ
่ คุ คลและหน่่วยงานที่่ถูู� กกล่่าวหาว่่าช่ว่ ยพััฒนา
และจััดหาวััสดุุต่า่ ง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับขีีปนาวุธุ ให้้แก่่นายคิมิ
นายคิิมยัังคงกระตุ้้�นให้้เกิิดความตึึงเครีียดอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง
ต้้น พ.ศ. 2565 โดยดำำ�เนิินการทดสอบสิ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิ หารของ
สหรััฐฯ ระบุุว่า่ เป็็ น “ระบบขีีปนาวุุธนำำ�วิิถีีข้้ามทวีีปที่่�ค่อนข้้า
งใหม่่” ใน
่
วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์และ 5 มีีนาคม ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดการคว่ำำ��บาตรเพิ่่�มเติิม
จากสหรััฐฯ เกาหลีีใต้้รายงานว่่า การทดสอบครั้้�งที่่� 10 เมื่่�อวันั ที่่� 16
มีีนาคมสิ้้ �นสุุดลงด้้วยความล้้มเหลวอย่่างเห็็นได้้ชััดโดยเกิิดการระเบิิด
ขึ้้ �นไม่่นานหลัังจากปล่่อยตัวั แต่่ทำำ�ให้้เกิิดการคาดการณ์์ว่า่ จะมีีการ
ทดสอบที่่�ใหญ่่กว่่าในเร็็ ว ๆ นี้้ �
หลัังการทดสอบเมื่่�อเดืือนกุมุ ภาพัันธ์์ สหรััฐฯ และอีีก 10 ประเทศ

ผู้้�เข้้าชมมองไปทางเกาหลีีเหนืือจากหอดููดาวโอดููซานของเกาหลีีใต้้ ซึ่่�งอยู่่�ใกล้้กัับเขต
ปลอดทหารที่่�กั้้�นระหว่่างเกาหลีีเหนืือและเกาหลีีใต้้ เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ � อิิมเมจ

ประณามการยิิงขีีปนาวุุธว่่าเป็็ นการกระทำำ�ที่่� “ผิิดกฎหมายและ
บ่่อนทำำ�ลายเสถีียรภาพ” ตลอดจนเรีียกร้้องให้้คณะมนตรีีความ
มั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิประณามรััฐบาลเกาหลีีเหนืือว่า่ กระทำำ�
การฝ่่ าฝืื นมติิของคณะมนตรีีหลายประการ นายเจฟฟรีีย์์ เดอโลเรน
ติิส รองเอกอััครราชทููตสหรััฐฯ ได้้อ่่านแถลงการณ์์ร่่วมของสมาชิิก
สหประชาชาติิทั้้ �ง 11 ประเทศโดยมีีนัักการทููตจากอีีก 6 ประเทศยืืน
เคีียงข้้าง ได้้แก่่ แอลเบเนีีย บราซิิล ฝรั่่�งเศส ไอร์์ แลนด์์ นอร์์ เวย์์ และ
สหราชอาณาจัักร รวมถึึงออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่�น นิิวซีีแลนด์์ และเกาหลีีใต้้
“เรายัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะแสวงหาการทููตที่่�จริิ งจัังและยั่่�งยืืน และเรีียกร้้อง
ให้้รััฐบาลเกาหลีีเหนืือตอบรัับอย่า่ งเป็็ นมิิตรต่่อการติิดต่่อจากสหรััฐฯ
22
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และประเทศอื่่�น ๆ” แถลงการณ์์ระบุุ ทั้้�ง 11 ประเทศได้้เรีียกร้้องให้้
เกาหลีีเหนืือ “เลืือกเส้้นทางทางการทููตเพื่่�อบรรเทาความตึึงเครีียดใน
ภููมิิภาคและส่่งเสริิ มสัันติภิ าพและความมั่่�นคงระหว่่างประเทศ” และ
ทั้้�ง 11 ประเทศยืืนยันถึึ
ั งความพร้้อมของตนในการเจรจาโดยเน้้นย้ำำ ��ว่่า
“เราจะแสวงหาสัันติภิ าพและเสถีียรภาพโดยไม่่หวั่่น� ไหว”

สิิ ทธิิมนุุษยชน
การคว่ำำ��บาตรจากนานาชาติิอย่า่ งไม่่ลดละและการแพร่่ระบาดใหญ่่
อย่่างต่่อเนื่่�อง ยิ่่�งทำำ�ให้้ความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�
วัันของชาวเกาหลีีเหนืือที่่�เกิิดจากรััฐบาลทวีีความรุุนแรงขึ้้ �นไปอีีก
ท่่ามกลางสถานการณ์์ทั้้ �งหมดนี้้ � ค่่ายแรงงานยัังคงมีีอยู่่�ต่่อไป องค์์กร
นอกภาครััฐและองค์์กรอื่่�น ๆ กล่่าวหาว่่าค่าย
่ เหล่่านี้้ �ละเมิิดสิิทธิมิ นุุษยชน
ในขณะเดีียวกััน เมื่่�อเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ. 2564 นายคิิม จองอึึนได้้
กล่่าวขอบคุุณเยาวชนที่่� “เป็็ นอาสาสมััคร” ในการบัังคัับใช้้แรงงาน
เพื่่�อแก้้ไขปัั ญหา “ความล้้าหลััง” หรืื อ “การแทรกซึึมทางวััฒนธรรม”
ตามรายงานของฮิิวแมนไรท์์วอทช์์ ซึ่่ง� เป็็ นองค์์การนอกภาครััฐระหว่่าง
ประเทศที่่�มีีสำำ�นัักงานใหญ่่อยู่่�ในนครนิิวยอร์์ ก
“การใช้้แรงงานอย่่างหนัักของรััฐบาลเกาหลีีเหนืือโดยมีีเหตุุผล
จากข้้อเรีียกร้้องทางอุุดมการณ์์ถืือเป็็ นเรื่่� องที่่�พบเห็็นได้้ทั่่�วไป แรงงาน
ที่่�ถููกบัังคัับเหล่่านี้้ �จะถููกส่่งไปทำำ�งานในโครงการต่่าง ๆ ที่่�นายคิมิ จอง
อึึน เห็็นว่า่ เป็็ นเรื่่� องสำำ�คััญอัันดับต้้น
ั ๆ เช่่น การทำำ�เหมืืองแร่่ การทำำ�
เกษตรกรรม และการก่่อสร้้าง” ตามรายงานของฮิิวแมนไรท์์วอทช์์
“การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวช่่วยให้้เกาหลีีเหนืือสามารถเพิ่่�มการผลิิต
ภายในประเทศได้้มากยิ่่�งขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นประโยชน์์อย่า่ งยิ่่�งในปัั จจุุบันั ที่่�การ
ค้้าข้้ามพรมแดนเกืือบจะหยุุดชะงัักลง อีีกทั้้�งส่่งสารทางการเมืืองที่่�
เฉพาะเจาะจงไปยัังประชาชน”
ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 นายคิิมสั่่�งปราบปรามสิ่่�งที่่�รััฐบาล
เกาหลีีเหนืือถืือว่า่ เป็็ นการต่่อต้้านสังั คมนิิยม ปัั จเจกบุุคคล หรืื อน่า่
รัังเกีียจ ซึ่่ง� รวมถึึงคำำ�พููด การกระทำำ� และการแต่่งกาย
“เยาวชนถููกสั่่�งให้้เลิิกดูู เลิิกอ่่านหรืื อฟัังวิิดีีโอ การออกอากาศ หรืื อ
ข้้อความที่่�ไม่่ได้้รัับอนุญ
ุ าต ห้้ามเลีียนแบบคำำ�พููด เสื้้ �อผ้้า และทรง
ผมของตััวละครในละครโทรทััศน์์ของเกาหลีีใต้้ ตลอดจนถููกบัังคัับ
ให้้ดำำ�เนิินชีีวิิตโดยแสดงความจงรัักภัักดีีต่่อผู้้�นำำ�เกาหลีีเหนืือ สาน
ต่่อระบบสัังคมนิิยม และปฏิิบัติั ติ ามคำำ�โฆษณาชวนเชื่่�อและคำำ�สั่่�ง
ของรััฐบาล” ตามรายงานของฮิิวแมนไรท์์วอทช์์ “การระดมคนที่่�เรีียก
ว่่า ‘อาสาสมััคร’ เพื่่�อทำำ�งานในเหมืือง ฟาร์์ ม หรืื อสถานที่่�ก่่อสร้้าง
เหล่่านี้้ �เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้แรงงานที่่�ทารุุณภายใต้้สภาวะที่่�รุุนแรง
และอัันตรายเป็็ นเวลานานโดยได้้ค่่าจ้้างเพีียงเล็็กน้้อยหรืื อไม่่ได้้เลย
รััฐบาลเกาหลีีเหนืืออาจกล่่าวว่่าทั้้ �งหมดนี้้ �เป็็ นโครงการอาสาสมััคร แต่่
ในความเป็็ นจริิ งมีีเพีียงไม่่กี่่�คนที่่�สามารถปฏิิเสธคำำ�ขอได้้ เนื่่�องจาก
การลงโทษอาชญากรรมในเกาหลีีเหนืือเป็็ นไปตามอำำ�เภอใจ ขึ้้ �นอยู่่�กัับ
ประวััติคิ วามภัักดีี ความสััมพัันธ์์ส่ว่ นบุุคคล และความสามารถในการ
จ่่ายสินบน
ิ การปฏิิเสธการทำำ�งานเป็็ น ‘อาสาสมััคร’ อาจส่่งผลให้้มีีการ
ลงโทษอย่่างรุุนแรง รวมถึึงการทรมานและการจำำ�คุุกเป็็ นเวลานาน”
คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิเฝ้้าติิดตามค่่ายกักั กััน
ของเกาหลีีเหนืือ โดยพยายามสััมภาษณ์์ผู้� รอ
้ ดชีีวิิตที่่�หลบหนีีและให้้

นายคิิม จองอึึน ที่่�มีรููี ปร่่างผอมลงได้้เข้้าร่่วมการเดิินสวนสนามทางทหาร ซึ่่�งเป็็นการเฉลิิมฉลองครบรอบ 73 ปีีของสาธารณรััฐ ณ จััตุุรััสคิิม อิิลซุุง ในกรุุง
เปีียงยางเมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

คำำ�มั่่�นว่า่ จะดำำ�เนิินคดีีกัับนายคิมิ จองอึึน และเจ้้าหน้้าที่่�เกาหลีีเหนืือ
อื่่�น ๆ ที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิ
ั ามีี
่ เหตุุอันั ควรเชื่่อว่
� า่ การ
“การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่ไ� ด้้ยัังคงยืืนยันว่
ก่่ออาชญากรรมต่่อมนุุษยชาติไิ ด้้เกิิดขึ้้ �นแล้้ว และอาจดำำ�เนิินต่อ่ ไป
ในสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนเกาหลีี” ตามรายงานของ
สำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่เพื่่�อสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิเมื่่�อเดืือน
มกราคม พ.ศ. 2564 “สำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่เพื่่�อสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนแห่่ง
สหประชาชาติิย้ำำ ��ว่่าไม่่มีีข้้อจำ�ำ กััดทางกฎหมายสำำ�หรัับอาชญากรรมต่่อ
มนุุษยชาติิ และผู้้�ที่รั่� ับผิดิ ชอบต่่อการก่่ออาชญากรรมในอดีีตและต่่อ
เนื่่�องควรต้้องรัับผิดิ ชอบ สัันติภิ าพที่่ยั่่� ง� ยืืนในคาบสมุุทรเกาหลีีจะเกิิดขึ้้ �น
ได้้ก็็ต่อ่ เมื่่�อการละเมิิดดัังกล่่าวสิ้้ �นสุุดลงและผู้้�เสีียหายมีีสิิทธิิเข้้าถึึงความ
จริิง ความยุุติธิ รรม การชดใช้้และได้้รัับการรัับประกัันว่า่ จะไม่่เกิิดขึ้้ �นอีีก”
นายอััน เมีียง ชุุล ทราบดีีถึึงความโหดร้้ายที่่�เกิิดขึ้้ �นภายในกำำ�แพง
ค่่ายกักั กัันของเกาหลีีเหนืือ นายอััน อดีีตทหารของกองทััพประชาชน
เกาหลีี เคยทำำ�งานเป็็ นทหารรัักษาการณ์์ในค่่ายกักั กัันต่า่ ง ๆ รวมถึึง
ค่่ายกักั กัันเฮรยองและค่่ายกักั กัันออนซองตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1980 (พ.ศ.
2523 - 2532) จนถึึงทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) นายอััน
ได้้หลบหนีีไปยัังเกาหลีีใต้้ ปัั จจุุบันั นายอัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
บริิ หารของเอ็็นเควอตช์์ ซึ่่ง� เป็็ นองค์์กรนอกภาครััฐในกรุุงโซลที่่�มุ่่�งมั่่�น
ในการช่่วยเหลืือผู้้�แปรพัักตร์์ ชาวเกาหลีีเหนืือและการนำำ�ตััวนายคิิม
จองอึึน ขึ้้ �นไต่่สวนที่่�ศาลอาญาระหว่่างประเทศ ณ กรุุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์์ แลนด์์ ในข้้อหาอาชญากรรมต่่อมนุุษยชาติิ

“ปัั ญหาการบัังคัับใช้้แรงงานหรืือการแจกจ่่ายอาหารไม่่เพีียงพอ
ในเกาหลีีเหนืือเกิิดขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็ นเวลา 70 ปีีนัับตั้้ �งแต่่การจััด
ตั้้�งรััฐบาลเกาหลีีเหนืือ สถานการณ์์ด้้านสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนโดยรวมใน
เกาหลีีเหนืือนั้้ �นย่ำำ�� แย่่มาก” นายอัันกล่่าวกัับ ฟอรััม “เหตุุผลที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ
คืือตระกููลคิิมกีีดกัันข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโลกภายนอกเพื่่�อรัักษาระบบของ
ตน และชาวเกาหลีีเหนืือได้้รัับรู้� ้เพีียงการโฆษณาชวนเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการ
นัับถืือรููปเคารพของตระกููลคิิมมาตั้้�งแต่่วัยั เด็็ก ดัังนั้้�นประชาชนจึึงไม่่รู้� ้
อะไรเลยเกี่่�ยวกัับโลกภายนอก ด้้วยเหตุุนี้้ � ชาวเกาหลีีเหนืือจึึงยอมรัับใน
บรรยากาศที่่ว่� า่ พวกเขาเกิิดมาเพื่่�อใช้้ชีีวิิตในลัักษณะดัังกล่่าว”
นายอัันกล่่าวว่่า ผู้้�แปรพัักตร์์ จะช่่วยนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงบาง
ประการมาสู่่�สัังคมปิิ ดนี้้ � โดยส่่งข่่าวภายนอกผ่่านทางโทรศััพท์์และ
ช่่องทางอื่่�น ๆ นายอัันกล่่าวอีีกว่่าจะต้้องมีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
เรีียกร้้องให้้ประชาคมระหว่่างประเทศรัักษาประเด็็นการกระทำำ�อัันโหด
ร้้ายต่่อสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนให้้เป็็ นความสนใจอัันดับต้้น
ั ๆ ของการสนทนา
เกี่่�ยวกัับเกาหลีีเหนืือ เช่่นเดีียวกัับการอภิิปรายเรื่่� องการปลดอาวุุธ
นิิวเคลีียร์์
นอกจากนี้้ � ความจริิ งหลายประการก็็เป็็ นที่่�รัับรู้� ้ในเขตแดนของ
ประเทศ “จุุดอ่่อนที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของเกาหลีีเหนืือคืือปัั ญหาด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน” นายอัันกล่่าวกัับ ฟอรััม “ผมไม่่สามารถบรรยายออกมา
เป็็ นคำำ�พููดได้้ แต่่ประชาชนเกาหลีีเหนืือกำำ�ลัังถููกทรมาน ประชาคมโลก
ต้้องส่่งสารไปยัังเกาหลีีเหนืือต่อ่ ไปว่่าอาชญากรรมต่่อมนุุษยชาติจิ ะ
ต้้องได้้รัับการลงโทษในระดัับนานาชาติ”ิ o
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กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ ปรัับตัวั ให้้
เข้้ากัับสมรภููมิิที่่ซั� ับซ้้ อนมากขึ้้�น

ส

พล. จ. เดวิิน อาร์์ . เปปเปอร์์ /กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ

ภาพแวดล้้อมทางอวกาศมีีการแข่่งขัันและอัันตราย
มากกว่่าที่่�เคยเป็็ นมา ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
การเปลี่่�ยนแปลงแนวทางด้้านยุุทธศาสตร์์ และ
ความท้้าทายด้้านความมั่่�นคงใหม่่ ๆ ส่่งผลให้้กองบััญชาการ
อวกาศสหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้องปรัับตัวั และคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ ๆ
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่านักั รบในอวกาศพร้้อมที่่�จะบรรลุุภารกิิจทั้้�งใน
อวกาศ จากอวกาศ และต่่ออวกาศ
อวกาศส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตสมััยใหม่่เกืือบทุกุ ด้้าน ตั้้�งแต่่
การค้้า การเดิินทาง และความบัันเทิิง ไปจนถึึงการสื่่�อสารและ
จีีพีีเอส กิิจกรรมและการทำำ�งานเหล่่านี้้ �ล้้วนอาศััยขีีดความ
สามารถทางอวกาศ การพึ่่�งพาอวกาศทั่่�วโลกนั้้�นกว้้างขวาง
มากจนความเสื่่�อมโทรมด้้านขีีดความสามารถใด ๆ อาจส่่ง
ผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อชีีวิิตประจำำ�วััน สัังคมทั่่�วโลก
ต่่างคาดหวัังว่่าการให้้ความช่่วยเหลืือโดยใช้้ขีีดความสามารถ
เหล่่านี้้ �จะเกิิดขึ้้ �นและมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง
ปัั จจุุบันั มีีดาวเทีียมปฏิิบัติั กิ ารกว่่า 3,500 ดวงอยู่่�ในวง
โคจร ต้้นทุุนและอุุปสรรคในการปล่่อยดาวเทีียมขึ้้ �นสู่่�วงโคจร
และการออกใบอนุุญาตที่่�ลดลงได้้ผลัักดัันให้้ภาคอวกาศ
เชิิงพาณิิชย์์กลายเป็็ นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมที่่�เติิบโตเร็็วที่่�สุดุ

ในโลก ปัั จจุุบันั บริิ ษััทการค้้ามีีส่่วนร่่วมในการก่่อสร้้าง
ดาวเทีียม การปล่่อยดาวเทีียมขึ้้ �นสู่่�วงโคจรและการสำำ�รวจ
อวกาศ และแม้้แต่่เที่่�ยวบิินอวกาศของมนุุษย์์ บริิ ษััทเหล่่านี้้ �ไม่่
เพีียงแต่่จัดั หาผลิิตภััณฑ์์ให้้แก่่รััฐบาลเท่่านั้้ �น แต่่ยังั แข่่งขัันกันั
ในเศรษฐกิิจโลกอีีกด้้วย การผนึึกกำำ�ลัังระหว่่างภาคพลเรืื อน
และรััฐบาลสหรััฐฯ ก่่อให้้เกิิดความเหนืือกว่่าด้้านอวกาศ ซึ่่ง�
ช่่วยให้้กองกำำ�ลัังร่่วมสามารถเปลี่่�ยนการแข่่งขัันเป็็ นความขััด
แย้้งได้้อย่่างรวดเร็็วและได้้รัับชัยชน
ั ะในการต่่อสู่่�แบบหลายมิิติิ
ระดัับโลก
สหรััฐฯ พร้้อมด้้วยพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นเผชิิญภััยคุกุ คาม
ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็วต่่อทรััพย์์สินิ ที่่�มีีมููลค่่าสููงและขีีดความ
สามารถในด้้านอวกาศ สาธารณรััฐประชาชนจีีน ซึ่่ง� ปกครอง
โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์ที่่�มุ่่�งขยายอำำ�นาจ ตั้้�งใจที่่�จะบ่่อนทำำ�ลาย
ความสงบเรีียบร้้อยระหว่่างประเทศ และกำำ�หนดแนวทางของ
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกให้้เป็็ นประโยชน์์แก่่ตนเอง จีีนสนัับสนุุน
การใช้้พื้้ �นที่่�อวกาศอย่่างสัันติแิ ละมีีความรัับผิิดชอบ ในขณะ
ั นาและปรัับใช้้อาวุุธต่่อต้้านอวกาศที่่�ออกแบบ
เดีียวกัันก็็พัฒ
มาเพื่่�อควบคุุมขีีดความสามารถด้้านอวกาศของสหรััฐฯ และ
พัันธมิิตรที่่�มีีความเสี่่�ยง จีีนมีีขีีปนาวุุธต่่อต้้านดาวเทีียม
หน้้าตรงข้้าม: จรวดที่่�บรรทุุกเรืือบรรทุุก
สิิ นค้้าเทีียนโจว 3 ปล่่อยตััวจากศููนย์์
ปล่่อยจรวดอวกาศเหวิินชางเมื่่�อวัันที่่� 20
กัันยายน พ.ศ. 2564 ในภารกิิจส่่งมอบ
เสบีียงไปยัังสถานีีอวกาศเทีียนกงของ
จีีน เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ � อิิมเมจ
ดาวเทีียมอวกาศระบบอิินฟาเรดในวง
โคจรค้้างฟ้้ าระยะต่ำำ�ด
� วงที่่� 3 ปล่่อยตััว
จากจรวด แอตลาส ห้้ า หน่่วยสเปซ
วิิงที่่� 45 กองทััพอากาศสหรััฐฯ ให้้ การ
สนัับสนุุนการปล่่อยดาวเทีียมของ
ยููไนเต็็ด ลอนช์์ อััลไลแอนซ์์ จากเคป
คานาเวอรััล รััฐฟลอริิดา ที่่�ประสบความ
สำำ �เร็็จ ยููไนเต็็ด ลอนช์์ อััลไลแอนซ์์
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ร.อ. นิิโคล บรีีน เจ้้าหน้้าที่่�ข่่ าวกรองของกองทััพเรืือสหรััฐฯ และ จ.ส.อ.
เคนเนธ บัังเกย์์ เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติกิ ารระบบไซเบอร์์ ของกองทััพอากาศ
สหรััฐฯ ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�งานที่่�ศููนย์์ ป้้ องกัันอวกาศแห่่งชาติิสหรััฐฯ
ที่่�ฐานทััพอากาศชรีีเวอร์์ รััฐโคโลราโด
สมาชิิกลููกเรืือของศููนย์์ ป้้ องกัันอวกาศแห่่งชาติิสหรััฐฯ มีีหน้้ าที่่�เฝ้้ าระวััง
ภััยคุุกคามทางอวกาศ แคทริิน เดม่่อน/กองทััพอวกาศสหรััฐฯ

ภาคพื้้ �นดิินที่่�พร้้อมใช้้งานอยู่่�แล้้ว อีีกทั้้�งยัังได้้ทดสอบอาวุุธความเร็็ว
เหนืือเสีียงในวงโคจรเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เกิิด
ความตึึงเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในภููมิิภาคนี้้ �และภููมิิภาคอื่่�น ๆ การเติิบโตของ
คลัังอาวุุธต่่อต้้านอวกาศของศััตรููก่่อให้้เกิิดภััยคุกุ คามอย่่างรุุนแรงต่่อ
กิิจกรรมทางอวกาศอย่่างสัันติิทั้้ �งหมดในทัันทีี
กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ มีีกำำ�ลัังการต่่อสู้� ใ้ นอวกาศโดยบููรณา
การปฏิิบัติั กิ ารเชิิงรุุกและการป้้องกัันร่่วมกัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นที่่�มีี
มายาวนานอย่่างเต็็มที่่� กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ บููรณาการและ
ประสานขีีดความสามารถด้้านอวกาศและปฏิิบัติั กิ ารต่่าง ๆ โดยเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของกองกำำ�ลัังร่่วมและกองกำำ�ลัังผสมเพื่่�อยับยั้้
ั �งและเอาชนะ
การรุุกรานของฝ่่ายตรงข้้าม หากจำำ�เป็็ น กองบััญชาการดัังกล่่าวใช้้
ประโยชน์์จากข้้อตกลงการรัับรู้� ้ในขอบเขตอวกาศและการฝึึ กซ้้อม
26
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ร่่วม เช่่น แปซิิฟิิก ฟิิ วรีี, แปซิิฟิิก เซ็็นทรีี และทาลิิสมัันเซเบอร์์ 21 เพื่่�อ
ยกระดัับความสััมพัันธ์์และขีีดความสามารถในการปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัับ
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ น กองบััญชาการอวกาศแห่่งชาติิสหรััฐฯ อุุทิิศตน
ให้้แก่่พันั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นในการเสริิ มสร้้างความร่่วมมืือเพื่่�อปกป้้อง
ขอบเขตอวกาศจากภััยคุกุ คามต่่าง ๆ และจะเข้้าร่่วมการฝึึ กซ้้อมร่่วม
ตลอดจนข้้อตกลงการรัับรู้� ้ในขอบเขตอวกาศทั่่�วโลกต่่อไป การแสดงให้้
เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นต่อพั
่ นั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นควบคู่่�ไปกัับการยกระดัับขีีด
ความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัันของกองบััญชาการดัังกล่่าว เป็็ นการ
ส่่งสััญญาณการป้้องปรามอัันแข็็งแกร่่งไปยัังศััตรููที่่�ต้้องการใช้้ประโยชน์์
จากช่่องโหว่่ต่า่ ง ๆ
บุุคลากรกว่่า 100 นายจากกองบััญชาการอวกาศแห่่งชาติิสหรััฐฯ
กองบััญชาการกองกำำ�ลัังอวกาศผสม กองบััญชาการด้้านปฏิิบัติั กิ าร

ทหารสัั งกััดกองพัันทหารราบที่่� 414,
กองพัันทหารรบพิิเศษ และกองพล
น้้อยที่่� 3 แห่่งกองทััพสหรััฐฯ ฝึึกใช้้
สถานีีดาวเทีียมขนส่่งในคููเวต
จ.ส.ท. มาร์์ ควิิส ฮอปกิินส์์/กองทััพบกสหรััฐฯ

อวกาศ และหน่่วยบััญชาการด้้านการป้้องกัันอวกาศและขีีปนาวุุธ ได้้ฝึึ ก
ซ้้อมร่่วมกัับกองทััพออสเตรเลีียและศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารอวกาศในระหว่่าง
การฝึึ กซ้้อมทาลิิสมัันเซเบอร์์ 21 ซึ่่ง� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประสานงานและ
เตรีียมความพร้้อมการสั่่�งการและควบคุุมปฏิิบัติั กิ ารด้้านอวกาศ ตลอด
จนเพื่่�อควบคุุมเขตเชิิงป้้องกัันและปราบปรามทางอวกาศ
การฝึึ กซ้้อมต่่าง ๆ เช่่น ทาลิิสมัันเซเบอร์์ 21 ซึ่่ง� เข้้าร่่วมโดยบุุคลากร
กว่่า 17,000 นายจากแคนาดา ญี่่�ปุ่่�น นิิวซีีแลนด์์ สาธารณรััฐเกาหลีี
สหราชอาณาจัักร และสหรััฐฯ ประกอบด้้วยการฝึึ กซ้้อมที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้จริิ ง เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่านักั รบและกอง
กำำ�ลัังอวกาศมีีขีีดความสามารถ ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ และพร้้อมปฏิิบัติั ิ
การทัันทีีหลัังได้้รัับคำำ�สั่่�งการ ตลอดจนเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการสู้้�รบ
ทุุกเมื่่�อ “ในสงครามสมััยใหม่่ ความเหนืือกว่่าแบบหลายมิิติเิ ป็็ นส่ว่ น
สำำ�คััญสำำ�หรัับการปฏิิบัติั กิ ารของกองกำำ�ลัังผสมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ใน
การฝึึ กซ้้อมทาลิิสมัันเซเบอร์์ 21 เราได้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญ
เพื่่�อส่ง่ เสริิ มการทำำ�งานร่่วมกัันและแสดงให้้เห็็นถึึงความยืืดหยุ่่�น การ
ตอบสนอง และความเกี่่�ยวเนื่่�องกัันของกองกำำ�ลัังอวกาศของเราในอิิน
โดแปซิิฟิิก” พล.ต. เดวิิด เอ็็น มิิลเลอร์์ จููเนีียร์์ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายปฏิิบัติั ิ
การ การฝึึ กซ้้อม และการพััฒนากองทััพ ที่่�กองบััญชาการอวกาศ

สหรััฐฯ กล่่าว “ผมตื่่�นเต้้นกัับอนาคตมากไปกว่่านี้้ �ไม่่ได้้แล้้ว เนื่่�องจาก
กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ เสริิ มสร้้างความสััมพัันธ์์อันยั่่
ั ง� ยืืนกับั กอง
บััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกและพัันธมิิตรในภููมิิภาคของเรา
เพื่่�อส่ง่ เสริิ มความมั่่�นคงและเสถีียรภาพ ตลอดจนเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากอง
กำำ�ลัังผสมและกองกำำ�ลัังร่่วมของเรามีีความได้้เปรีียบในการสู้้�รบทาง
อวกาศที่่�พวกเขาสามารถพึ่่�งพาได้้... ตลอดเวลา”
การฝึึ กซ้้อมทาลิิสมัันเซเบอร์์ 21 ซึ่่ง� จััดขึ้้ �นระหว่่างวัันที่่� 14 -31
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในออสเตรเลีียถืือเป็็ นการฝึึ กซ้้อมครั้้�งแรกนัับ
ตั้้�งแต่่กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ และกองบััญชาการด้้านปฏิิบัติั ิ
การอวกาศได้้จััดตั้้�งระบบสื่่�อสารเชิิงตอบโต้้ ซึ่่ง� เป็็ นระบบสงคราม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในอวกาศที่่�ปิิดกั้้�นการสื่่�อสารผ่่านดาวเทีียมของศััตรูู
สหรััฐฯ พร้้อมด้้วยพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นส่่งเสริิ มการใช้้พื้้ �นที่่�อวกาศ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ สหรััฐฯ รวมถึึงกลุ่่�มประเทศผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีี
อวกาศ และประชาคมนานาชาติิ พิิจารณาว่่าการเข้้าถึึงที่่�ปลอดภััย
และอิิสระ ตลอดจนเสรีีภาพในการปฏิิบัติั กิ ารอวกาศเป็็ นเรื่่� องที่่�น่า่ สนใจ
อย่่างยิ่่�ง หากเกิิดความขััดแย้้งขึ้้ �น กองบััญชาการอวกาศสหรััฐฯ พร้้อมที่่�
จะสนัับสนุุนกองกำำ�ลัังร่่วมควบคู่่�ไปกัับการหยุุดยั้้�งการรุุกรานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับอวกาศจากต่่างประเทศ o
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ความท้้ าทาย
เชิิงกลยุุทธ์์
ผู้้�บััญชาการกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรัั ฐฯ:
คู่่�แข่่ งที่่มี� ีความสามารถด้้ านนิิวเคลีียร์์
คืือต้้นเหตุุของภััยคุกุ คามที่่ซั� ับซ้้ อน
เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
28
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บีี-52เอช สตราโตฟอร์์ เทรส ของกองทััพอากาศสหรััฐฯ ซึ่่�ง
ถููกส่่งไปประจำำ�การในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเพื่่�อสนัับสนุุน
หน่่วยปฏิิบััติกิ ารเฉพาะกิิจของเครื่่�องบิินทิ้้�งระเบิิด ช่่ วยให้้
เกิิดความยืืดหยุ่� ่นทางยุุทธวิิธีีแก่่กองทััพสหรััฐฯ
จ.ส.อ. ริิ ชาร์์ด พีี. อีีเบิินส์์เบอร์์ เกอร์์ /กองทััพอากาศสหรััฐฯ

องบััญชาการทางยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ ที่่�ฐานทััพอากาศอััฟ
ฟุุต ซึ่่ง� อยู่่�ใกล้้กัับเมืืองโอมาฮา รััฐเนแบรสกา ได้้ผนวกรวมการ
ควบคุุมทางนิิวเคลีียร์์ ของสหรััฐฯ และภารกิิจการบัังคัับบััญชา
เข้้ากัับความรัับผิิดชอบระดัับโลก ในภารกิิจโจมตีีและป้้องกัันขีีปนาวุธุ
กองบััญชาการดัังกล่่าวมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการช่่วยให้้ผู้้�นำำ�สหรััฐฯ มีี
ความเข้้าใจมากขึ้้ �นเกี่่�ยวกัับภัยคุ
ั กุ คามจากทั่่�วโลก ตลอดจนวิิธีีการและ
ตััวเลืือกที่่�เป็็ นไปได้้ในการตอบสนองต่่อภัยคุ
ั กุ คามอย่่างรวดเร็็ว
กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ยัับยั้้ �งการโจมตีีเชิิงยุุทธศาสตร์์
และส่่งกำำ�ลัังพลเพื่่�อรัับประกัันความมั่่�นคงของสหรััฐฯ และพัันธมิิตร
โดยมีีหน้้าที่่�เกลี้้ �ยกล่่อมความขััดแย้้งทางยุุทธศาสตร์์ ใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้ �น อีีก
ทั้้�งยัังรัับผิิดชอบในการพััฒนาเงิินทุนทา
ุ งปัั ญญาเพื่่�อสร้้างการป้้องปราม
เชิิงยุุทธศาสตร์์ ในศตวรรษที่่� 21
กองบััญชาการแห่่งนี้้ �คืือศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารระดัับโลก ซึ่่ง� สร้้างความ
ตระหนัักถึึงสถานการณ์์และมอบกลไกให้้แก่่ผู้� บั้ ญ
ั ชาการกองบััญชาการ
ยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ในการบััญชาการและควบคุุมกองกำำ�ลัังยุุทธศาสตร์์
พล.ร.อ. ชาร์์ ลส์์ "ชาส์์ " เอ ริิชาร์์ ด
แห่่งชาติิ เมื่่�อเร็็ ว ๆ นี้้ � ฟอรััม ได้้ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ผู้� บั้ ญ
ั ชาการ
กองทััพเรืื อสหรััฐฯ พล.ร.อ. ชาร์์ ลส์์ "ชาส์์" เอ ริิ ชาร์์ด และหารืื อเกี่่�ยวกัับ
การป้้องปรามในยุุคแห่่งการแข่่งขัันทางยุุทธศาสตร์์
ให้้เกิิดความกัังวลและช่่วยเสริิ มสร้้างการเติิบโตของขีีดความสามารถ
ทั่่�วไป ซึ่่ง� รายงานโดยกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโด
ฟอรัั ม: สภาพแวดล้้อมเชิิ งกลยุุทธ์์ ระดัับโลกมีี ความท้้าทายใดบ้้าง
แปซิิฟิิกและหน่่วยบััญชาการพลรบอื่่�น ๆ
ในการยัับยั้้�งการรุุกรานและการบีี บบัังคัับ คุุณช่่วยอธิิ บายได้้หรืือไม่่
นอกจากนี้้ � ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่าน
่ มา รััสเซีียได้้เพิ่่�มกองกำำ�ลััง
ว่่าความท้้าทายด้้านความมั่่�นคงในภููมิิภาคอิิ นโดแปซิิ ฟิิก ในแง่่ของ
นิิวเคลีียร์์ เชิิงยุุทธศาสตร์์ ขึ้้ �นประมาณร้้อยละ 80 โดยเสริิ มสร้้าง
เทคโนโลยีีและระบบยุุทโธปกรณ์์ เกิิ ดขึ้้�นได้้อย่่างไร
ศัักยภาพในการสู้้�รบด้้ วยการรวมความพยายามในการปรัับปรุุงความ
ทัันสมััยและโครงการอาวุุธใหม่่ ๆ ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อรัับรองความ
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: นัับเป็็ นครั้้�งแรกในประวััติศิ าสตร์์ ของเรา ที่่�สหรััฐฯ
สามารถในการตอบโต้้โดยนิิวเคลีียร์์ ทั้้ �งสามเหล่่า
กำำ�ลัังเผชิิญหน้้ากัับฝ่่ายตรงข้้ามทางยุุทธศาสตร์์ ซึ่่ง� มีีอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ถึึง
พื้้ �นฐานการป้้องปรามภััยคุกุ คามดัังกล่่าวในเบื้้ �องต้้นไม่่ได้้
สองประเทศในเวลาเดีียวกััน โดยทั้้�งสองฝ่่ายต้้องถููกป้้องปรามด้้วยวิิธีี
เปลี่่�ยนแปลงไปเลย และเรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้ฝ่่ายตรงข้้ามบรรลุุ
ที่่�ต่า่ งกััน ปัั จจุุบันั ทั้้�งจีีนและรััสเซีียต่่างมีีความสามารถในการยกระดัับ เป้้าหมาย ตลอดจนกำำ�หนดค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููงกว่่าสิ่่ง� ที่่�พวกเขาแสวงหา เพื่่�อ
ความขััดแย้้งเพีียงฝ่่ายเดีียวไปสู่่�ระดัับความรุุนแรงต่่าง ๆ ในทุุกขอบเขต ให้้ผลประโยชน์์จากการยัับยั้้ �งชั่่�งใจมีีค่่ามากกว่่าผลประโยชน์์ที่่�รัับรู้� ้ได้้
และในพื้้ �นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ ใด ๆ ก็็ตาม เราไม่่เคยเผชิิญหน้้ากัับคู่่�แข่่งที่่�มีี จากการกระทำำ�ต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น พื้้ �นฐานการป้้องปรามเหล่่านี้้ �ได้้รัับ
ความสามารถเช่่นนี้้ �มาก่่อนในช่่วง 30 ปีี ที่่�ผ่าน
่ มา
การปรัับใช้้จากพื้้ �นที่่�สีีเทาตลอดช่่วงของความขััดแย้้ง ซึ่่ง� ในปัั จจุุบันทั้้
ั �ง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง จีีนมีีความก้้าวร้้าวมากขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ว ตามที่่�
ไม่่ใช่่ความขััดแย้้งเชิิงเส้้นและไม่่สามารถคาดเดาได้้ มีีการดำำ�เนิินการ
ระบุุในคู่่�มืือแนวทางยุุทธศาสตร์์ ด้้านความมั่่�นคงแห่่งชาติิชั่่ว� คราว ฉบัับ ป้้องปรามอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในยามสงบ ไปจนถึึงพื้้ �นที่่�สีีเทา ทั่่�วโลก ทุุก
ล่่าสุดุ ของสหรััฐฯ จีีนไม่่ควรถููกมองว่่าเป็็ นภัยคุ
ั กุ คามที่่�ด้้อยกว่่ารััสเซีีย ขอบเขต และในปัั ญหาความขััดแย้้งต่่าง ๆ ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้องมีีการวางแผน
ั กุ คามด้้านนิิวเคลีียร์์ ที่่�รุุกคืืบเข้้ามา โดยรวมแล้้ว การ
หากแต่่เป็็ นภัยคุ
แบบบููรณาการและการจััดหาทรััพยากรจากกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ
ขยายการปรัับปรุุงความทัันสมััยของนิิวเคลีียร์์ เชิิงยุุทธศาสตร์์ ของจีีนก่่อ ทั่่�วทั้้�งรััฐบาล และด้้วยความร่่วมมืือกับพั
ั นั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ น
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ฟอรัั ม: บทบาทของกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์สหรััฐฯ ในการป้้องปราม ระหว่่างประเทศที่่�อิิงตามกฎและขยายผลประโยชน์์ของการยัับยั้้ �งชั่่�งใจ
และรัักษาความมั่่�นคงในภููมิิภาคอิิ นโดแปซิิ ฟิิกคืืออะไร
ในประเทศคู่่�แข่่งของเรา
เราต้้องยกระดัับขีีดความสามารถให้้มากที่่�สุดุ เพื่่�อป้้องกัันความล้้ม
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: ภารกิิจของกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ คืือการ
เหลวในการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ตลอดจนมองหาวิิธีีการลดความ
ยัับยั้้ �งการโจมตีีเชิิงยุุทธศาสตร์์ และส่่งกำำ�ลัังพลตามคำำ�สั่่�ง เพื่่�อรัับประกััน เสี่่�ยงจากการคำำ�นวณวิิกฤตที่่�ผิิดพลาด โดยการมีีส่่วนร่่วมของทุุกองค์์
ความมั่่�นคงของประเทศและสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่พันั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ น ประกอบของอำำ�นาจระดัับชาติเิ พื่่�อสื่่�อสารการแก้้ปัั ญหาของเราต่่อฝ่่าย
ของเรา ในบทบาทดัังกล่่าว กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ กำำ�หนด
ที่่�อาจเป็็ นศัตั รูู หน่่วยบััญชาการดัังกล่่าวพร้้อมที่่�จะให้้การสนัับสนุุน
เงื่่อน
� ไขที่่จำ� �ำ เป็็ นสำ�ำ หรัับการปฏิิบัติั กิ ารของกองกำำ�ลัังร่่วมทั่่�วโลก แผน
ความพยายามทางการทููตในฐานะที่่�เป็็ นวิิถีีทางแรกเริ่่� ม โดยใช้้วิิธีีการใน
ปฏิิบัติั กิ ารและขีีดความสามารถทั้้�งหมดของกองบััญชาการถืือได้้ว่่ายึึด
การป้้องปรามภััยคุกุ คามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�สร้้างสรรค์์และเชื่่�อถืือได้้ และ
หลัักด้้านการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ไม่่มีีแผนใดและไม่่มีีขีีดความ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขที่่�เอื้้ �ออำำ�นวยต่่อการควบคุุมสภาวะแวดล้้อมของโลก
สามารถใดของเราจะสามารถทำำ�งานได้้ตามที่่ออ
� กแบบไว้้ หากการป้้อง
ปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การป้้องปรามนิิวเคลีียร์์ ล้้มเหลว ฟอรัั ม: คุุณจะนิิ ยามการป้้องปรามเชิิ งยุุทธศาสตร์์
ยิ่่�งไปกว่่านั้้ �น ขีีดความสามารถของกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์
ในศตวรรษที่่� 21 อย่่างไร
สหรััฐฯ ยัังสนัับสนุุนพันั ธกิิจในการป้้องปรามที่่�ขยายออกไปอย่่างเป็็ น
ทางการของประเทศ ซึ่่ง� สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่พันั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นใน พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: คู่่�มืือแนวทางยุุทธศาสตร์์ ด้้านความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
ยุุโรป เอเชีีย และแปซิิฟิิก ไม่่ควรมีีประเทศใดสงสััยถึึงความแข็็งแกร่่ง
ฉบัับชั่่ว� คราวของสหรััฐฯ เน้้นย้ำำ ��ว่่า "เราต้้องต่่อสู้� กั้ บั ความเป็็ นจริิ งที่่�
ของคำำ�มั่่�นสัญ
ั ญาในการป้้องปรามที่่�ขยายออกไป ตลอดจนความ
ว่่าการกระจายอำำ�นาจทั่่�วโลกกำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดภััยคุกุ คาม
แข็็งแกร่่งของขีีดความสามารถของสหรััฐฯ และพัันธมิิตรในการยัับยั้้ �ง
รููปแบบใหม่่" จีีนและรััสเซีียกำำ�ลัังท้้าทายความแข็็งแกร่่งของเราผ่่าน
การรุุกรานทางนิิวเคลีียร์์ หรืื อที่่�ไม่่ใช่่นิิวเคลีียร์์ ที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นจากฝ่่ายตรง กิิจกรรมหลากหลายรููปแบบ นำำ�มาซึ่่�งการตอบสนองในทุุกภาคส่่วนของ
ข้้าม หากจำำ�เป็็ น
รััฐบาลทั้้�งแบบร่่วมมืือกันั และแบบบููรณาการ
การแข่่งขัันเชิิงยุุทธศาสตร์์ นี้้ �ส่่งผลให้้เราต้้องเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับ
ฟอรัั ม: เหตุุใดแนวทางแบบพหุุภาคีีจึึงมีี ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความมั่่�นคงใน การคุุกคามใด ๆ ในทุุกพื้้ �นที่่�ตลอดเวลา ฝ่่ายที่่�อาจเป็็ นศัตั รููกำำ�ลัังเสริิ ม
ภููมิิภาค คุุณมีี แนวทางสำำ�หรัับประเทศจีี นที่่�ไม่่เหมืื อนใครหรืือไม่่ แล้้วก็็ สร้้างขีีดความสามารถด้้านนิิวเคลีียร์์ ขั้้ �นสููง จััดหากองกำำ�ลัังแบบดั้้�งเดิิม
เกาหลีีเหนืือ และรััสเซีี ย
ที่่�มีีความสามารถเพิ่่�มมากขึ้้ �น ตลอดจนใช้้ประโยชน์์จากช่่องโหว่่ของ
ระดัับความขััดแย้้งทางอาวุุธ เพื่่�อพยายามให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อได้้เปรีียบเชิิง
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: แนวทางแบบพหุุภาคีีมีีความสำำ�คััญต่่อความมั่่�นคง
ยุุทธศาสตร์์ ในการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ระดัับชาติขิ องตน
เนื่่�องจากพัันธมิิตรของเราเป็็ นผู้้�เสริิ มสร้้างความกว้้างขวาง ความลึึกซึ้้ �ง
สหรััฐฯ ร่่วมด้้วยพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงความขััดแย้้ง
และการแก้้ไขแนวทางดัังกล่่าว การต่่อต้้านวิิสัยทั
ั ศั น์์ระบอบเผด็็จการ
ที่่�เป็็ นไปได้้ ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�สภาวะที่่�อาจผลัักดัันให้้ฝ่่ายตรงข้้ามพิิจารณา
ของระเบีียบโลกของพัันธมิิตรช่่วยเสริิ มความแข็็งแกร่่งให้้แก่่ระบบ
ว่่าการใช้้นิิวเคลีียร์์ เป็็ นตัวั เลืือกที่่�ส่ง่ ผลกระทบน้้อยที่่�สุดุ
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หััวหน้้าลููกเรืือของฝููงบิินทิ้้�งระเบิิดขับั ไล่่ที่่� 9 ได้้ส่่ง บีี-1บีี แลนเซอร์์ ที่่�สถานีี
กองทััพอากาศออร์์ แลนด์์ ประเทศนอร์์ เวย์์ ในระหว่่างการส่่งมอบเครื่่�องบิิน
ทิ้้�งระเบิิดของกองทััพอากาศยุุโรปเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564

เรืือดำำ�น้ำำ�� ติิดตั้้�งขีีปนาวุุธ ยููเอสเอส แมริิแลนด์์ แล่่นกลัับไป
ยัังท่่าเรืือต้้นทางที่่�ฐานทััพเรืือดำำ�น้ำำ�� คิิงส์์ เบย์์ รััฐจอร์์ เจีีย
ภายหลัังการลาดตระเวนป้้ องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์

จ.ต. คอลิิน ฮอลโลเวลล์์/กองทััพอากาศสหรััฐฯ

จ.อ. ไบรอััน ทอมฟอร์์ ด/กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

IPD FORUM

ฟอรัั ม: สหรััฐฯ ต้้องทำำ�อย่่างไรเพื่่�อรัักษาความได้้เปรีียบเชิิ งยุุทธศาสตร์์
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: สหรััฐฯ ต้้องการกองกำำ�ลัังด้้านนิิวเคลีียร์์ ที่่�ทันั สมััย
เต็็มรููปแบบและโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าภาระ
ผููกพัันอย่า่ งเคร่่งครััดในการคุ้้� มครองความมั่่�นคงของชาวอเมริิ กันั ได้้รัับ
การสนัับสนุุน
ตามที่่�ฝ่่ายบริิ หารของประธานาธิิบดีีทุกุ สมััยให้้การยืืนยันั มา
ตลอด 60 ปีี ที่่�ผ่าน
่ มา กองกำำ�ลัังนิิวเคลีียร์์ ที่่�ปลอดภััย มั่่�นคง และมีี
ประสิิทธิิภาพยัังคงเป็็ นการผสมผสานความสามารถที่่�น่า่ เชื่่�อถืือที่่�สุดุ
ในการป้้องปรามการโจมตีีเชิิงยุุทธศาสตร์์ ซึ่่ง� โครงการที่่�ได้้รัับการ
บัันทึึกต่่าง ๆ ในปัั จจุุบันั ได้้แสดงให้้เห็็นหลายต่่อหลายครั้้�งว่่าเป็็ นวิิธีีที่่�
ดีีที่่�สุดุ ในการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดเหล่่านั้้ �น
ยิ่่�งไปกว่่านั้้ �น จุุดแข็็งของเรายัังอยู่่�ที่่�ความสามารถในการ
ทำำ�งานร่่วมกัันอีีกด้้วย การบููรณาการแผนงานและทรััพยากรของ
เราตามยุุทธศาสตร์์ ทางการทหารเกี่่�ยวกัับภัยคุ
ั กุ คามตามที่่�กำำ�หนด
โดยทั่่�วไป รวมถึึงข้้อมููลจากทุุกองค์์ประกอบของอำำ�นาจระดัับชาติิ
จะทำำ�ให้้เรารัับมืือกับภั
ั ยคุ
ั กุ คามในระยะยาวได้้
ฟอรัั ม: คุุณจะอธิิ บายลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ในการบรรลุุการป้้องปราม
เชิิ งยุุทธศาสตร์์แบบบููรณาการและสำำ�หรัับปฏิิ บัติั ิ การแบบบููรณาการ
ทั่่�วโลกอย่่างไร
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ จะยัังคงมีีส่่วนร่่วม
ั ชาการทหารคนอื่่�น ๆ เพื่่�อบููรณาการการวางแผน การปฏิิบัติั ิ
กัับผู้้�บัญ
การ และกิิจกรรมต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน ตลอดจนเน้้นย้ำำ ��ความสำำ�คััญของ
การสอดประสานการใช้้เครื่่� องมืือทั้้ �งหมดของอำำ�นาจระดัับชาติเิ พื่่�อการ
ป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์
ความสำำ�คััญของพัันธมิิตรในสมการการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์
จะต้้องได้้รัับการกล่่าวถึึงตามจริิ ง กล่่าวคืือ ภััยคุกุ คามดัังกล่่าว
สามารถปรากฏได้้ทั้้�งในอวกาศหรืื อพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ และการมีีส่่วนร่่วม
ของพัันธมิิตรในการพััฒนาการป้้องปรามที่่�เหมาะสมช่่วยให้้เราบรรลุุ
การรัักษาความมั่่�นคงโดยรวมของเราได้้
ฟอรัั ม: เรืือดำำ�น้ำำ��มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการป้้องกัันอิิ นโดแปซิิ ฟิิกอย่่างไร
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: นิิวเคลีียร์์ สามเหล่่าประกอบขึ้้ �นมาจากคุุณลัักษณะ
สามประการ (ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ) เรืื อดำำ�น้ำำ ��ติิดตั้้�ง
ขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวพลัังงานนิิวเคลีียร์์ เป็็ นรููปแบบการโจมตีีด้้วยนิิวเคลีียร์์ ที่่�
มีีความสามารถในการอยู่่�รอดและทนทานที่่�สุดุ ของประเทศ เอสเอสบีี
เอ็็น ซึ่่ง� ย่่อมาจากเรืื อดำำ�น้ำำ ��ติิดตั้้�งขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวพลัังงานนิิวเคลีียร์์ มีี
ส่่วนช่่วยในการป้้องปรามและการส่่งข้้อความรัับรองผ่่านกองเรืื อของเรา
บางส่่วนหรืื อทั้้ �งหมด เรืื อดำำ�น้ำำ ��ติิดตั้้�งขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวพลัังงานนิิวเคลีียร์์
ของเราจะลาดตระเวนไปตามมหาสมุุทรต่า่ ง ๆ ทั่่�วโลกโดยแทบจะไม่่ถููก
ตรวจจัับ พร้้อมด้้วยขีีดความสามารถในการตอบสนองที่่�มั่่น� ใจได้้ในทุุก
สถานการณ์์ด้้ วยขีีปนาวุุธข้้ามทวีีป ไทรเดนท์์ ทูู ดีี-5
ขีีดความสามารถในการตอบโต้้การโจมตีีที่่�มั่่น� ใจได้้นี้้ �จะแก้้ไขช่่อง

โหว่่ของการป้้องปรามในรููปแบบที่่�แตกต่่างจากส่่วนอื่่�น ๆ ของนิิวเคลีียร์์
สามเหล่่าดังั กล่่าว เมื่่�อควบคู่่�ไปกัับความสามารถในการอยู่่�รอด ขีีด
ความสามารถที่่�สำำ�คััญนี้้ �จะช่่วยให้้ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ มีีอิิสระในด้้าน
ตััวเลืือกการตอบสนองอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ฟอรัั ม: คุุณวางแผนที่่�จะปรัับปรุุงความทัันสมััยขององค์์ประกอบด้้าน
การป้้องปรามเชิิ งยุุทธศาสตร์์ทางบก ทางทะเล และทางอากาศอย่่างไร
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ใช้้ประโยชน์์จาก
ขีีดความสามารถต่่าง ๆ ที่่�ได้้จากหน่่วยงานบริิ การส่่วนบุุคคล กอง
บััญชาการดัังกล่่าวทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานบริิ การต่่าง ๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่าการทำำ�งานเป็็ นไปตามข้้อกำำ�หนดที่่�จำำ�เป็็ น เมื่่�อองค์์ประกอบของ
นิิวเคลีียร์์ สามเหล่่าได้้รัับรวบรวมและพร้้อมที่่�จะสั่่�งการและควบคุุม
ระบบอาวุุธใหม่่ ๆ เหล่่านี้้ �เมื่่�อพร้้อมใช้้งาน
ฟอรัั ม: เป้้าหมายของเทคโนโลยีีการโจมตีีด้ว้ ยความเร็็ วเหนืือเสีียงมีี
อะไรบ้้าง เราตามหลัังคู่่�แข่่งที่่�ยิ่่� งใหญ่่ที่่สุ� ดุ ของเราอยู่่�หรืือไม่่
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: อาวุุธที่่�มีีความเร็็วเหนืือเสีียง แสดงให้้เห็็นถึึงแนวโน้้ม
ความสำำ�เร็็จของการเป็็ นส่ว่ นเติิมเต็็มสิ่่�งที่่�กองกำำ�ลัังนิิวเคลีียร์์ จำำ�เป็็ นต้้อง
ใช้้เพื่่�อขัดั ขวางฝ่่ายตรงข้้ามต่่อไป ตลอดจนมอบโอกาสในการดำำ�เนิิน
การเพื่่�อลดจำำ�นวนอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ในยุุทธศาสตร์์ ด้้านความมั่่�นคงแห่่ง
ชาติิ อาวุุธที่่�มีีความเร็็วเหนืือเสีียงแบบดั้้�งเดิิมจะเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญ
โดยให้้ทางเลืือกแก่่ประธานาธิิบดีีในการควบคุุมเป้้าหมายที่่�มีีมููลค่่า
สููง มีีข้้อจำำ�กััดด้้านเวลา และมีีความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ โดยไม่่จำำ�เป็็ นต้้องผ่่าน
เกณฑ์์นิิวเคลีียร์์
ฝ่่ายที่่�อาจเป็็ นศัตั รููของเราได้้ยกระดัับความสำำ�คััญของการสร้้าง
อาวุุธจากเทคโนโลยีีที่่�มีีความเร็็วเหนืือเสีียงต่่าง ๆ เป็็ นอย่า่ งมาก ซึ่่ง� ก่่อ
ให้้เกิิดช่่องโหว่่ด้้านขีีดความสามารถที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น และเราต้้องไม่่ยอมให้้
เป็็ นเช่่นนั้้ �น
การพััฒนาและการจััดหาอาวุุธที่่�มีีความเร็็วเหนืือเสีียงเป็็ นข้้อ
กำำ�หนดและลำำ�ดัับความสำำ�คััญสููงสุุดของกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์
สหรััฐฯ มาอย่่างยาวนาน กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ จะใช้้ตััว
เลืือกการโจมตีีระยะไกลแบบดั้้�งเดิิมที่่�ตอบสนองต่่อภัยคุ
ั กุ คามจากระยะ
ไกลและได้้รัับการป้้องกัันเมื่่�อกองกำำ�ลัังอื่่�นไม่่พร้้อมใช้้งาน ปฏิิเสธการ
เข้้าถึึง หรืื อไม่่ต้้องการตอบสนอง
ฟอรัั ม: แล้้วเรื่่ �องการป้้องกัันขีี ปนาวุุธเป็็ นเช่่นไร
พล.ร.อ. ริิชาร์์ ด: การป้้องกัันขีีปนาวุธุ ยัังคงเป็็ นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ
สำำ�หรัับการป้้องปรามเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�เหมาะสมและครอบคลุุมใน
ระดัับภููมิิภาค
กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่�ในการ
ประสานงานการวางแผนและการสนัับสนุุนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการป้้องกััน
ขีีปนาวุุธทั่่�วโลก รวมถึึงการสนัับสนุุนด้้านขีีดความสามารถและการ
ปรัับปรุุง ตลอดจนการฝึึ กอบรมและการศึึกษาร่่วมกััน โดยประสานงาน
กัับกองบััญชาการรบ หน่่วยงานบริิ การ และหน่่วยงานต่่าง ๆ o
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การแก้้ปััญหา

ความท้้าทาย
จำำ�นวนมาก

เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจนายหนึ่่�งเตรีียมใช้้อุุปกรณ์์
รบกวนสัั ญญาณเพื่่�อปิิดการทำำ�งานของโดรน
ระหว่่างการฝึึกซ้้อมต่่อต้้านการก่่อการร้้ายใน
กรุุงโซล ประเทศเกาหลีีใต้้ รอยเตอร์์

32
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พัันธมิิตรทางทหาร พลเรืื อน และวิิทยาศาสตร์์ทำ�ำ งานร่่ วมกััน
ทั่่วอิ
� ินโดแปซิิฟิิกเพื่่�อตอบโต้้ภัยั คุุกคามจากโดรนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ระ

เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

เบิิดที่่�ปล่อย
่ จากโดรนสร้้างผลกระทบเพีียงเล็็กน้้อย โดยมีีเจ้้า
หน้้าที่่�ทหารของกองทััพอากาศอิินเดีีย 2 นายได้้รัับบาดเจ็็บเล็็ก
น้้อยและเกิิดความเสีียหายอย่่างไม่่รุุนแรงต่่ออาคารฐานทััพอากาศ
ในภููมิิภาคจััมมููและแคชเมีียร์์ ที่่�เป็็ นข้้อพิิพาท อย่่างไรก็็ตาม รููป
แบบของการทิ้้ �งระเบิิดได้้ส่่งผลต่่อเนื่่�องไปถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงสุุด
ของกองทััพและรััฐบาลอิินเดีีย ตลอดจนระดัับอื่่�น ๆ นอกเหนืือจาก
นั้้�นด้้วยเช่่นกันั ฝููงโดรนขนาดเล็็กได้้ทิ้้ �งระเบิิดแสวงเครื่่� อง 2 ครั้้�ง
พ.ศ. 2564 เพื่่�อโจมตีีฐานทััพซึ่่ง� อยู่่�ห่่าง
ุ
เมื่่�อปลายเดืือนมิิถุนายน
จากชายแดนประเทศอิินเดีียและปากีีสถานประมาณ 15 กิิโลเมตร
โดยได้้มีีการระบุุว่า่ การกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็ นฝีีมืือของผู้้�ก่่อการ
ร้้าย ซึ่่ง� เหตุุการณ์์นี้้ �ถืือเป็็ นการโจมตีีครั้้�งแรกที่่�ใช้้ฝููงโดรนติิดระเบิิด
ทำำ�ลายฐานทััพอิินเดีีย อีีกทั้้�งยัังเป็็ นจุดุ เปลี่่�ยนสำำ�คััญในการสู้้�รบ
แบบอสมมาตร ตามรายงานของเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�เชี่่�ยวชาญ เนื่่�อง
ด้้วยฝููงโดรนเชิิงพาณิิชย์์หาซื้้ �อได้้ง่่ายและราคาไม่่แพง นี่่�จึึงถืือ
เป็็ น “ความท้้าทายที่่�ยิ่่�งใหญ่่และน่่าวิิตก” พล.ท. ดีี.เอส. ฮููดา แห่่ง
กองทััพอิินเดีีย (เกษีียณอายุุ) ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�นำำ�ความพยายามด้้านความ
มั่่�นคงในพื้้ �นที่่�ชายแดนในฐานะหััวหน้้ากองบััญชาการภาคเหนืือ
ของอิินเดีียตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557 - 2559 กล่่าวกัับดิแิ อสโซซิิเอทเต็็ด
เพรสในวัันที่่�มีีการโจมตีี พล.ท. ฮููดากล่่าวว่่า “ฝููงโดรนมีีเอกลัักษณ์์
เฉพาะตััวที่่�มองเห็็นได้้ยากและเรดาร์์ แบบดั้้�งเดิิมแทบจะตรวจจัับ
ไม่่ได้้เลย” “กองทััพจำำ�เป็็ นจะต้้องปรัับเปลี่่�ยนใหม่่ทั้้ �งหมดเพื่่�อให้้
สามารถสกััดกั้้�นและป้้องกัันการโจมตีีประเภทนี้้ �ได้้”
เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวนัับว่า่ เป็็ นคำำ�เตืือนล่ว่ งหน้้า ภายใน 24
ชั่่ว� โมง ทหารอิินเดีียได้้ยิิงอากาศยานไร้้คนขัับ 2 ลำำ�ที่่�บินอยู่่�
ิ เหนืือ
พื้้ �นที่่�ทางทหารอื่่�น ๆ ในเขตจััมมููและแคชเมีียร์์ ตามรายงาน
ของหนัังสืือพิิมพ์์ฮิินดููสถานไทมส์์ ทางการอิินเดีียตอบโต้้ต่่อ
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็วและเด็็ดขาด โดยมีีมาตรการเพิ่่�ม
การลงทุุนในระบบต่่อต้้านโดรน โครงการริิ เริ่่� มดัังกล่่าวเร่่งรััดให้้
เกิิดแนวทางการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในสัังคม ซึ่่ง� สะท้้อนให้้
เห็็นถึึงความพยายามร่่วมกัันทั่่ว� ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเพื่่�อเกณฑ์์
พัันธมิิตรทางทหาร ภาคพลเรืื อน และวิิทยาศาสตร์์ มาช่่วยรัับมืือ
กัับความท้้าทายจำำ�นวนมากที่่�เกิิดจากโดรน ไม่่ว่า่ จะดำำ�เนิินการ
โดยรััฐหรืื อผู้้�กระทำำ�การนอกภาครััฐก็็ตาม “การทำำ�สงครามด้้วยโด
รนเป็็ นหนึ่่�งในการพััฒนาด้้านความมั่่�นคงระหว่่างประเทศที่่�
สำำ�คััญที่่�สุดุ ในศตวรรษที่่� 21” ตามที่่�ระบุุในบทความนิิตยสารฟอ
เรนอััฟแฟร์์ ส เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 “โดรนติิดอาวุุธมีี
การขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว และการทำำ�สงครามด้้วยโดรนก็็มีีแนว

โน้้มแพร่่หลายมากขึ้้ �นในอีีกหลายปีีข้้างหน้้าเช่่นเดีียวกััน”
เช่่น ในศููนย์์กลางการค้้าทั่่�วโลกของสิิงคโปร์์ การเคลื่่�อนไหว
ของโดรนที่่�เป็็ นอันั ตรายอาจทำำ�ลายน่่านฟ้้า “ขนาดเล็็ก แออััด
และซัับซ้้อน” บทความในพอยเตอร์์ ระบุุ วารสารของกองทััพ
สิิงคโปร์์ พ.ท. โฮ เซน เกีียต, พ.ต. ลีี เหม่่ย อี้้ � และ ร.อ. ซิิม เบา เชน
แห่่งกองทััพสิิงคโปร์์ ระบุุไว้้ในวารสารฉบัับกลาง พ.ศ. 2561 ว่่า
อุุตสาหกรรมกลาโหมของประเทศนี้้ �ได้้ลงทุุนในเทคโนโลยีีต่่อต้้าน
โดรน “สำำ�หรัับทั้้ �งผู้้�ใช้้เชิิงพาณิิชย์์และทางทหารที่่�ต้้องการปกป้้อง
ทรััพย์์สินิ ของตนจากภััยคุกุ คามจากโดรน” “นี่่�ยังั คงเป็็ นขอบเขต
การสำำ�รวจ เนื่่�องจากมีีการสำำ�รวจวิิธีีแก้้ปัั ญหาต่่าง ๆ มากมายใน
ระดัับสากล ตั้้�งแต่่การยิิงตาข่่ายจากปืื นหรืื อโดรนขนาดเล็็กอื่่�น ๆ
ไปจนถึึงการใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง เช่่น เลเซอร์์ และคลื่่�นไมโครเวฟ
กำำ�ลัังสููง”

การใช้้ เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ

ในขณะที่่�กองทััพอิินเดีียกำำ�ลัังตรวจสอบรายละเอีียดของการโจมตีี
ด้้วยโดรน กองกำำ�ลัังพิิเศษของสาธารณรััฐเกาหลีีกำำ�ลัังเตรีียม
ความพร้้อมรัับมืือเหตุุการณ์์ดังั กล่่าวในกรุุงโซล ประเทศเกาหลีีใต้้
ซึ่่ง� อุุปกรณ์์ควบคุุมระยะไกลได้้กลายเป็็ นสิ่่ง� ที่่�พบเห็็นได้้บ่่อยมาก
ขึ้้ �นบนท้้องฟ้้าเหนืือเมืืองที่่�มีีผู้้�คนกว่่า 10 ล้้านคน ระหว่่างการฝึึ ก
ซ้้อมที่่�สปอร์์ ตคอมเพล็็กซ์์ในช่่วงปลายเดืือนมิิถุนายน
ุ
บุุคลากร
ของกองกำำ�ลัังพิิเศษได้้ใช้้อุุปกรณ์์รบกวนสััญญาณเพื่่�อปิิดการ
ทำำ�งานของโดรนพ่่นสารเคมีีในการจำำ�ลองการโจมตีี “การก่่อการ
ร้้ายด้้วยการใช้้โดรนเกิิดขึ้้ �นอยู่่�เป็็ นระยะ ๆ ทั่่�วโลก และเราได้้เห็็น
การปรากฏของโดรนที่่�ไม่่ได้้รัับอนุญ
ุ าตค่่อย ๆ เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้ �นใน
กรุุงโซล” นายชิิน ดงอิิล ผู้้�บังั คัับการสำำ�นัักงานตำำ�รวจนครบาล
กรุุงโซล กล่่าวกัับรอยเตอร์์ “ดัังนั้้�น เราจึึงได้้วางแผนในการฝึึ กซ้้อม
ครั้้�งนี้้ � เนื่่�องจากมีีภััยคุกุ คามที่่�มาจากการก่่อการร้้ายรููปแบบใหม่่
ต่่อกรุุงโซลเพิ่่�มมากขึ้้ �น เช่่น การก่่อการร้้ายด้้วยวััตถุุระเบิิดหรืื อสาร
เคมีีโดยใช้้โดรน”
เมื่่�อหนึ่่�งสััปดาห์์ก่อน
่ หน้้านี้้ � กองทััพสาธารณรััฐเกาหลีีได้้เปิิ ดตััว
โครงการนำำ�ร่่องสำำ�หรัับระบบตรวจจัับและยัับยั้้ �งเพื่่�อหยุุดการทำำ�งาน
ของโดรนที่่เ� ข้้าใกล้้อาคาร ตามรายงานของสำำ�นัักข่่าวยอนฮััป ซึ่่ง�
เป็็ นสำ�ำ นัักข่่าวในเครืือของรััฐบาลเกาหลีีใต้้ ระบบเรดาร์์ ที่ไ�่ ด้้รัับการ
พััฒนาขึ้้ �นด้้วยเทคโนโลยีีภายในประเทศนี้้ �สามารถตรวจจัับโดรน
ที่่มีี� ขนาดเล็็กเท่่ากับลูู
ั กเบสบอลได้้ไกลถึึง 8 กิิโลเมตร และปล่่อย
สััญญาณรบกวนทำำ�ให้้อากาศยานไร้้คนขัับที่่ไ� ม่่ได้้รัับอนุญ
ุ าตใช้้
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การไม่่ได้้ ตามรายงานของสำำ�นัักงานโครงการจััดซื้้ �อด้้านกลาโหม
ของเกาหลีีใต้้ หลัังจากการเปิิ ดตััวดัังกล่่าวเพีียงไม่่นาน ก็็มีีข่า่ วว่่า
กองทััพสาธารณรััฐเกาหลีีกำำ�ลัังเร่่งกระบวนการจััดหาเพื่่�อเพิ่่�มความ
รวดเร็็วในการใช้้ระบบปัั ญญาประดิิษฐ์์และขีีดความสามารถอื่่น� ๆ ที่่�
มีีการพััฒนา รวมถึึงความสามารถที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโดรน “เมื่่�อประเทศ
เพื่่�อนบ้้านของเรากำำ�ลัังทุ่่�มเทความพยายามระดัับชาติใิ นการ
พััฒนาวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับอนาคต
กองทััพของเราควรใช้้เทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยโดยพลััน เช่่น ปัั ญญา
ประดิิษฐ์์และระบบไร้้คนขัับ รวมถึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนานโยบายและ
ยุุทธศาสตร์์ ด้้านกลาโหมสำำ�หรัับอนาคต” นายซอ อุุก รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงกลาโหมเกาหลีีใต้้ กล่่าวเมื่่�อปลายเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564 ตามรายงานของสำำ�นัักข่่าวยอนฮััป

จีีนผลัักดัันการขยายตััว

ภััยคุกุ คามเหล่่านั้้ �นกำำ�ลัังทวีีความรุุนแรงขึ้้ �น เมื่่�อสิบปีี
ิ ที่่�แล้้ว
มีีเพีียงอิิสราเอล สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิ กาเท่่านั้้ �นที่่�มีี
โดรนติิดอาวุุธ ตามข้้อมููลการวิิจัยั โดยนัักวิิชาการสามคนในสหรััฐฯ
หลัังจากนั้้�นเป็็ นต้้นมา มีีอย่่างน้้อย 18 ประเทศที่่�ครอบครองโดรน
ติิดอาวุุธ และ “กลุ่่�มที่่�ไม่่ใช่่ประชาธิิปไตยมีีแนวโน้้มที่่�จะแสวงหา
และครอบครองโดรนติิดอาวุุธมากขึ้้ �นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2554 - 2562 เนื่่�องจากจีีนเข้้าสู่่�ตลาดส่่งออกโดรน” นาย
ไมเคิิล ซีี. โฮโรวิิทซ์์และนายโจชััว เอ. ชวาร์์ ตซ์์ แห่่งมหาวิิทยาลัยั
เพนซิิลเวเนีีย และนายแมทธิิว ฟููห์์มันน์
ั ์ แห่่งมหาวิิทยาลัยั เท็็กซััส
เอแอนด์์เอ็็ม ระบุุไว้้ใน “ใครมีีแนวโน้้มที่่�จะครอบครองโดรน การ
วิิเคราะห์์อนุกุ รมเวลาทั่่�วโลกของการเพิ่่�มจำำ�นวนของอากาศยานไร้้
คนขัับติดิ อาวุุธ” ซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์ในวารสารการจััดการความขััดแย้้งและ
วิิทยาศาสตร์์ สันติ
ั ภิ าพเมื่่�อปลาย พ.ศ. 2563
สาธารณรััฐประชาชนจีีนมีีวิิถีีที่่�แตกต่่างจากประเทศระบอบ
ประชาธิิปไตยในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก เช่่น ออสเตรเลีีย อิินเดีีย
ญี่่�ปุ่่�น นิิวซีีแลนด์์ เกาหลีีใต้้ และสหรััฐฯ โดยจีีนไม่่ได้้เป็็ นหนึ่่�ง
ใน 35 ประเทศสมาชิิกของระบอบควบคุุมเทคโนโลยีีขีีปนาวุุธ ซึ่่ง�
เป็็ นการรวมกลุ่่�มกัันอย่า่ งไม่่เป็็ นทางการตั้้�งแต่่ปลายทศวรรษ
1980 (พ.ศ. 2523 - 2532) ที่่�พยายามจำำ�กััดการแพร่่กระจายของ
ขีีปนาวุุธและเทคโนโลยีีขีีปนาวุุธ โดยควบคุุมการส่่งออกอุุปกรณ์์
และระบบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่ง� รวมถึึงโดรน ตามรายงานการวิิจัยร
ั ะบุุ
ว่่า ที่่�จริิ งแล้้ว มีี 11 ประเทศที่่�ได้้โดรนติิดอาวุุธมาครอบครอง
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2554 เช่่นเดีียวกัับจีีน ซึ่่ง� รวมถึึงรััฐบาลเผด็็จการ “ที่่�
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน” และอาจใช้้โดรนเพื่่�อติดิ ตามและปราบ
ั ะบุุว่า่ “การแพร่่กระจาย
ปรามพลเมืืองของตนต่่อไป คณะนัักวิิจัยร
ของโดรน
โดยเฉพาะโดรนติิ
ด
อาวุุ
ธ
ส่่
ง
ผลกระทบอย่่
างมากต่่อ
– นายเจสัั น ไลออล
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีทางทหารแห่่งวิิทยาลััยดาร์์ทเมาท์์ในสหรััฐฯ
การเมืืองระหว่่างประเทศ การใช้้โดรนติิดอาวุุธที่่�มีีเพิ่่�มมากขึ้้ �นยััง
ส่่งผลกระทบที่่�สำำ�คััญต่่อการบีีบบัังคัับระหว่่างรััฐและพลวััตการ
ขยายอำำ�นาจ”
ในเดืือนเดีียวกััน กองทััพอากาศอิินเดีียได้้ยื่่�นข้้อเสนอสำำ�หรัับ
“สำำ�หรัับรััฐต่่าง ๆ ที่่�ต้้องการยุุติกิ ารหยุุดชะงัักทางภููมิิรััฐศาสตร์์
ระบบต่่อต้้านโดรน 10 ระบบที่่�จะส่่งไปประจำำ�การที่่�ฐานทััพ
ที่่�มีีมานาน การเพิ่่�มขึ้้ �นของฝููงโดรนติิดอาวุุธที่่�มีีราคาถููกและใช้้ครั้้�ง
อากาศ ตามรายงานของสำำ�นัักข่่าวเอเชีียน นิิวส์์ อิินเตอร์์ เนชั่่�นแนล เดีียวทิ้้ �งถืือเป็็ นโอกาสที่่�น่า่ สนใจ” นายเจสััน ไลออล ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ฐานทััพอากาศจำำ�เป็็ นต้้องพึ่่�งพาระบบที่่�พัฒ
ั นาภายในประเทศโดย ด้้านเทคโนโลยีีทางทหารของวิิทยาลัยั ดาร์์ ทเมาท์์ในสหรััฐฯ ระบุุไว้้
ใช้้อาวุุธเลเซอร์์ หรืื อใช้้พลัังงานโดยตรง และสามารถติิดตั้้�งบนยาน ในบทความ “อนาคตของการทำำ�สงครามด้้วยโดรน” ซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์ใน
พาหนะ อาคาร หรืื อพื้้ �นที่่�เปิิ ดโล่่งได้้ อาวุุธดัังกล่่าวอาจเป็็ น “ภััย
นิิตยสารเดอะวีีคเมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2564 แม้้แต่่ฝููงโดรนที่่�
คุุกคามที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของฝููงโดรน” ตามรายงาน ไม่่ติดิ อาวุุธก็็สามารถคุุกคามปฏิิบัติั กิ ารทางทหารและความมั่่�นคง
ของ นายเจค็็อบ ปารากิิลาส นัักวิิเคราะห์์นโยบายต่่างประเทศ
ได้้เมื่่�อใช้้ในการเฝ้้าระวััง เช่่น เป็็ นตัวั ล่่อหรืื อขัดั ขวางระบบป้้องกััน
และความมั่่�นคงระหว่่างประเทศ นายปารากิิลาสระบุุในนิิตยสาร ภััยทางอากาศ “ด้้วยการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ที่่�มีีราคาไม่่แพงและไม่่ซับั
ออนไลน์์เดอะดิิโพลแมตเมื่่�อเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ. 2564 ว่่า ความ ซ้้อน โดรนขนาดเล็็กสามารถรวบรวมข้้อมููลข่่าวกรองที่่�สำำ�คััญและ
สามารถของเลเซอร์์ “ในการยิิงได้้นานโดยไม่่ต้้องใช้้กระสุุนที่่�มีี
กำำ�หนดเป้้าหมายไปยัังแพลตฟอร์์ มอื่่�น ๆ และอาวุุธยุุทโธปกรณ์์
จำำ�นวนจำำ�กััด นัับเป็็ นศักั ยภาพเฉพาะตััวในการต่่อต้้านฝููงโดรนน้ำำ �� ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายมากกว่่าตัวั โดรนเอง” ตามที่่�ระบุุใน
หนัักเบา ซึ่่ง� สร้้างความตื่่�นตะลึึงเมื่่�อเทีียบกัับมาตรการป้้องกัันแบบ บทความเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในนิิตยสารออนไลน์์
ดั้้�งเดิิม” “ในบริิ บทดังั กล่่าว อาวุุธนี้้ �อาจเป็็ นส่ว่ นสำำ�คััญของระบบ
เดอะวอร์์ โซน
ป้้องกัันแบบหลายชั้้�น โดยใช้้ป้้องกัันทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ใช้้เป็็ น
ในกรณีีของอิินเดีีย อย่่างน้้อยในตอนนี้้ �ภััยคุกุ คามจากโดรน
เหยื่่�อล่อ่ ใช้้กัับขีีปนาวุธุ และปืื น ซึ่่ง� ล้้วนเป็็ นมาตรการตอบโต้้ภััย
ที่่�มาจากประเทศศััตรููก็็มีีน้้อยกว่่าจากกลุ่่�มหััวรุุนแรงสุุดโต่่งและ
คุุกคามประเภทต่่าง ๆ”
ทหารนอกภาครััฐต่่าง ๆ กองกำำ�ลัังความมั่่�นคงอิินเดีียในภููมิิภาค

สำำ�หรัับรััฐต่่าง ๆ ที่่�
“
ต้้องการยุุติิอุุปสรรคทาง
ภููมิิรััฐศาสตร์์ที่่�มีีมานาน การ
เพิ่่�มขึ้้�นของฝููงโดรนติิดอาวุุธ
ที่่�มีีราคาถููกและใช้้ครั้้�งเดีียว
ทิ้้�งถืือเป็็ นโอกาสที่่�น่่าสนใจ"
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ทหารและเจ้้ าหน้้ าที่่ดั� บั เพลิิงของสาธารณรััฐเกาหลีีตรวจสอบโดรนระหว่่ างการฝึึกซ้้ อมเมื่่อ� เดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2564 ในกรุุงโซล เพื่่อ� เตรีียมพร้้ อมรัับมืือกัับการก่่ อการร้้ ายที่่ใ� ช้้ อากาศยานไร้้ คนขัับติิด
ตั้้�งวััตถุุระเบิิดหรืืออาวุุธเคมีีที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� รอยเตอร์์

ทางตะวัันตกที่่�มีีพรมแดนติิดกัับปากีีสถานรายงานการพบเห็็น
โดรนประมาณ 250 ลำำ�ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2562 ถึึง พ.ศ. 2563 พร้้อม
กัับอากาศยานไร้้คนขัับที่่�ใช้้ในการส่่งอาวุุธให้้กัับผู้้�ก่่อการร้้าย
ลัักลอบขนยาเสพติิด และดำำ�เนิินการเฝ้้าระวััง ตามที่่�ระบุุใน
บทความเมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2564 ในเดอะดิิโพลแมต พล.อ.
ั ชาการทหารบกอิินเดีีย กล่่าวว่่า
มาโนจ มููกุุนด์์ นาราเวน ผู้้�บัญ
สภาพแวดล้้อมด้้านความมั่่�นคงมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้ �นเนื่่�องจาก
เทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุงใหม่่ทำำ�ให้้การสร้้างโดรนมีีความ
คล้้ายคลึึงกัับ “การประดิิษฐ์์ด้้ วยตััวเองที่่�สามารถทำำ�ได้้ที่่�บ้้าน”
ตามรายงานของฮิินดููสถานไทมส์์
เพื่่�อนบ้้านทางตะวัันออกของอิินเดีียกำำ�ลัังตกอยู่่�ในวิิกฤตการณ์์
ที่่�คล้้ายกััน เมื่่�อปลายเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2564 ตำำ�รวจต่่อต้้านการ
ก่่อการร้้ายบัังกลาเทศประกาศจัับกุมุ ทหาร 3 นายที่่�ต้้องสงสััย
ว่่าวางแผนโจมตีีสถานที่่�ราชการด้้วยโดรน ซึ่่ง� ถืือเป็็ นภัยคุ
ั กุ คาม
ครั้้�งแรกในลัักษณะนี้้ �ในประเทศที่่�มีีประชากร 165 ล้้านคน ตาม
รายงานของเบนาร์์ นิิวส์์ “กลุ่่�มรััฐอิิสลามในตะวัันออกกลางได้้ใช้้ฝููง
โดรนเพื่่�อปฏิิบัติั กิ ารโจมตีีได้้สำำ�เร็็จ แต่่ในบัังกลาเทศ จนถึึงปัั จจุุบันั
เรายัังไม่่เห็็นความพยายามใด ๆ ของกลุ่่�มดัังกล่่าวในการโจมตีี
ด้้วยโดรน” นายอิิลาฮีี ชููดููรีี (เกษีียณอายุุ) นัักวิิเคราะห์์ด้้านความ
มั่่�นคงและผู้้�บัญ
ั ชาการกองทััพอากาศบัังกลาเทศ กล่่าวกัับองค์์กร
ข่่าว “อาจกล่่าวได้้ว่่าความพยายามของกลุ่่�มดัังกล่่าวในการใช้้ฝููง
โดรนเพื่่�อปฏิิบัติั กิ ารโจมตีีนั้้�นเป็็ นมิิติใิ หม่่ การสร้้างหรืื อปรัับปรุุง

โดรนนั้้�นแทบจะกลายเป็็ นอุตุ สาหกรรมในครััวเรืื อนไปแล้้ว บรรดา
นัักเรีียนและแม้้แต่่ช่า่ งเทคนิิคระดัับล่า่ งก็็สามารถสร้้างโดรนหรืื อ
เพิ่่�มความสามารถในการรัับน้ำำ ��หนัักได้้”

การพิิสููจน์์ ความคุ้้�มค่่ า

ความกัังวลดัังกล่่าวเป็็ นแรงผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาเทคโนโลยีีต่่อ
ต้้านโดรนทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค รวมถึึงในสหรััฐฯ ซึ่่ง� โครงการที่่�ผสมผสาน
ความเชี่่�ยวชาญด้้านพลเรืื อนและการทหารนั้้�นอยู่่�ในระดัับแนวหน้้า
ของความก้้าวหน้้าในด้้านการพััฒนาที่่�รวดเร็็ว ในช่่วงกลาง พ.ศ.
2564 กองทััพบกสหรััฐฯ และกองทััพเรืื อสหรััฐฯ ประสบความ
สำำ�เร็็จในการทดสอบระบบต่่อต้้านโดรน ซึ่่ง� ได้้รัับการพััฒนาโดย
บริิ ษััทด้้านกลาโหมระดัับโลก กองทััพเรืื อสหรััฐฯ ได้้ดำำ�เนิินการติิด
ตั้้�งระบบโดรนเซ็็นทรีี -เอ็็กซ์์ บนเรืื อทดลอง เอ็็ม80 สติิเลตโต เป็็ น
เวลาหกสััปดาห์์ ระบบขัับเคลื่่�อนด้้ วยปัั ญญาประดิิษฐ์์สามารถ
ตรวจจัับโดรนได้้ไกลถึึง 2 กิิโลเมตรและขััดขวางโดรนในระยะเกิิน
300 เมตร ตามข้้อมููลของผู้้�ผลิติ อย่่าง โดรนชิิลด์์ ซึ่่ง� กำำ�ลัังทำำ�งาน
ร่่วมกัับหน่่วยงานกลาโหมแห่่งชาติิของออสเตรเลีียและสหราช
อาณาจัักร รวมถึึงลููกค้้ารายอื่่�น ๆ ด้้วย “การสาธิิตดัังกล่่าวทำำ�ให้้
เห็็นว่า่ เอ็็ม80 ต่่อต้้าน ‘ฝููงโดรน’ และสิ่่�งที่่�ได้้รัับการอธิิบายว่า่ เป็็ น
‘ภััยคุกุ คามจากหุ่่�นยนต์์ไร้้คนขัับที่่�หลากหลาย’” บทความเมื่่�อเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระบุุไว้้ในเดอะวอร์์ โซน “การรวมกัันของเรืื อ
เดิินสมุุทรที่่�ไม่่เหมืือนใครของกองทััพเรืื อและระบบต่่อต้้านโดรน
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อััตโนมััติเิ น้้นย้ำำ ��ถึึงภััยคุกุ คามที่่�มีีนัยสำ
ั ำ�คััญมากขึ้้ �น ซึ่่ง� ระบบไร้้คน
ขัับระดัับล่า่ งจะก่่อให้้เกิิดการปฏิิบัติั กิ ารของกองทััพเรืื อ และอาจชี้้ �
ให้้เห็็นว่าร
่ ะบบเหล่่านี้้ �เป็็ นเรื่่� องธรรมดามากขึ้้ �นบนเรืื อผิิวน้ำำ ��”
ในขณะเดีียวกััน กองทััพสหรััฐฯ ใช้้ระบบโคโยตี้้ �บล็็อก 3 ที่่�
สนามทดสอบยููมาในรััฐแอริิ โซนาเพื่่�อปราบฝููงโดรน 10 ลำำ� ที่่�มีี
ขนาด ขอบเขต และขีีดความสามารถแตกต่่างกััน ตามรายงาน
ของเว็็บไซต์์ข่า่ วกลาโหม เจนส์์ ระบบโคโยตี้้ �ได้้รัับการพััฒนาโดย
เรย์์ธีีออน ขีีปนาวุุธและการป้้องกััน ซึ่่ง� ใช้้หััวรบที่่�ไม่่ใช้้พลัังงานจลน์์
และ “สามารถกู้้�คืืน ปรัับปรุุง และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้โดยไม่่ต้้อง
ออกจากสนามรบ” นอกจากนี้้ � กองทััพสหราชอาณาจัักรยัังจะ
ดำำ�เนิินการทดสอบเทคโนโลยีีต่่อต้้านอากาศยานไร้้คนขัับที่่�พัฒ
ั นา
ขึ้้ �นโดยเรย์์ธีีออน ซึ่่ง� เป็็ นระบบอาวุุธเลเซอร์์ พลัังงานสููงที่่�บริิษััทได้้
ประกาศเมื่่�อเดืือนกันยายน
พ.ศ. 2564 “อาวุุธที่่�ใช้้พลัังงานโดยตรง
ั
นั้้�นถืือเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คััญของโครงการยุุทโธปกรณ์์ในอนาคต
ของเรา และเราตั้้�งใจที่่�จะเป็็ นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในการวิิจัยั การผลิิต
และการใช้้เทคโนโลยีียุุคใหม่่นี้้ �” นายเจเรมีี ควิิน รััฐมนตรีีฝ่่ายจััด
ซื้้ �อด้้านกลาโหม กล่่าวในแถลงการณ์์
ด้้วยแรงกระตุ้้�นจากการโจมตีีฐานทััพอากาศ กองทััพอิินเดีีย
จึึงกำำ�ลัังแสวงหาเส้้นทางสู่่�ความสำำ�เร็็จด้้านเทคโนโลยีียุุคใหม่่เพื่่�อ
เอาชนะภััยคุกุ คามที่่�เกิิดขึ้้ �น ต่่อมา นายพลระดัับสููงของอิินเดีีย
พ.ศ. 2564 ว่่า กองทััพทั้้�งสาม
ได้้กล่่าวเมื่่�อปลายเดืือนมิิถุนายน
ุ
เหล่่าและองค์์กรวิิจัยั และพััฒนาด้้านกลาโหมของประเทศกำำ�ลััง

สำำ �นัักงานต่่ อต้้ านระบบอากาศยานไร้้ คนขัับขนาดเล็็กร่่ วมของกองทััพบกสหรััฐฯ ได้้ ทำ�ำ การสาธิิต
เทคโนโลยีีต่่อต้้ านโดรนที่่�เกิิดขึ้้นตล
� อดสัั ปดาห์์ ที่่สนา
� มทดสอบยููมาในรััฐแอริิโซนาเมื่่อ� เดืือนเมษายน
พ.ศ. 2564 มาร์์ ค เชาเออร์์ /กองทััพบกสหรััฐฯ
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ร่่วมมืือกับนั
ั กั วิิชาการและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอื่่�น ๆ เพื่่�อเร่่งการพััฒนา
เทคโนโลยีีต่่อต้้านโดรน ตามรายงานของฮิินดููสถานไทมส์์ โดย
ระบบนี้้ �ประกอบด้้วยสองแบบคืือ การรบกวนสััญญาณหรืื อ “การ
ทำำ�ลายแบบนุ่่�มนวล” และการใช้้เลเซอร์์ หรืื อ “การทำำ�ลายแบบ
รุุนแรง” ตามรายงานของนายจีี สาธีีศ เรดดี้้ � ประธานองค์์กร
วิิจัยั และพััฒนาด้้านกลาโหม ภายในเดืือนกันยายน
กองทััพเรืื อ
ั
อิินเดีียได้้ลงนามในสััญญาสำำ�หรัับระบบดัังกล่่าว โดยคาดว่่า
กองทััพอากาศและกองทััพบกจะปฏิิบัติั ติ ามอย่่างรวดเร็็ว ระบบ
ภายในประเทศดัังกล่่าว ที่่�ผลิติ โดยบริิ ษััท บารััต อิิเล็็กทรอนิิกส์์
จำำ�กััด “สามารถตรวจจัับและส่่งสััญญาณรบกวนโดรนขนาดย่่อม
ได้้ทัันทีี และใช้้กลไกการทำำ�ลายด้้วยเลเซอร์์ เพื่่�อยุุติเิ ป้้าหมาย”
ตามรายงานของแถลงการณ์์ร่่วม “ข้้อตกลงนี้้ �จะเป็็ นข้้อตกลงที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและครอบคลุุมทั้้�งหมดในการต่่อต้้านภัยคุ
ั กุ คามจาก
โดรนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นต่่อฐานที่่�ตั้้ �งเชิิงยุุทธศาสตร์์ ทางเรืื อ”

ความแข็็งแกร่่ งที่่�อาจเป็็ นดาบสองคม

จากประสบการณ์์ของอิินเดีียในช่่วงกลาง พ.ศ. 2564 ได้้สรุุปข้้อดีี
และข้้อเสีียของโดรนในหลาย ๆ ด้้าน ซึ่่ง� ล้้วนเป็็ นความสามารถที่่�
จะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์ส่ว่ นรวมและศัักยภาพอาจสร้้างความหายนะ
หากอยู่่�ในมืือคนไม่่ดีี นัับเป็็ นเวลาเกืือบ 2 เดืือนหลัังจากการโจม
ตีีจััมมููและแคชเมีียร์์ รััฐบาลอิินเดีียได้้เปิิ ดเผยข้้อกำำ�หนดด้้าน
การรัับรองที่่�คล่่องตััวและเส้้นทางการเดิินทางพิิเศษ เพื่่�อเพิ่่�มการ

ใช้้โดรนสำำ�หรัับกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การเกษตร การตอบโต้้เหตุุ
ฉุุกเฉิิน การทำำ�แผนที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ โครงสร้้างพื้้ �นฐาน การบัังคัับ
ใช้้กฎหมาย การเฝ้้าระวััง และการขนส่่ง กระทรวงการบิินพลเรืื อน
อิินเดีียกล่่าวในแถลงการณ์์เมื่่�อเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2564 ว่่า
“อิินเดีียมีีศัักยภาพที่่�จะเป็็ นศููนย์์กลางของโดรนระดัับโลกภายใน
พ.ศ. 2573 เนื่่�องจากฝููงโดรนมีีประโยชน์์อย่า่ งมหาศาลต่่อทุกุ ภาค
ส่่วนของเศรษฐกิิจ และสามารถก่่อให้้เกิิดการจ้้างงานและการ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญได้้ เนื่่�องจากเข้้าถึึงสะดวก ใช้้งานได้้
หลากหลาย และใช้้งานง่่าย”
ผลประโยชน์์ดังั กล่่าวประจัักษ์์ ชัดั มาก รััฐบาลอิินเดีียกำำ�ลััง
ทำำ�งานร่่วมกัับธุรกิ
ุ ิจสตาร์์ ทอัพั ในท้้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับโครงการที่่�ใช้้
โดรนเพื่่�อปลููกต้้นไม้้ 5 ล้้านต้้นทั่่�วพื้้ �นที่่� 12,000 เฮกตาร์์ ของรััฐ
เตลัังคานา ประเทศอิินเดีีย ในความร่่วมมืือด้้านอื่่�นระหว่่างภาค
รััฐและเอกชน รััฐเตลัังคานากำำ�ลัังบุุกเบิิกการใช้้โดรนเพื่่�อส่ง่ มอบ
วััคซีีน เลืือด และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์อื่่�น ๆ ให้้แก่่ชาวชนบทผ่่าน
โครงการยาจากฟากฟ้้า ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะฮิินดูู
พ.ศ. 2564 โครงการที่่�คล้้ายกัันนี้้ �กำำ�ลัังเติิบโต
เมื่่�อเดืือนกันยายน
ั
อย่่างรวดเร็็ วทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค รวมถึึงในอิินโดนีีเซีีย ซึ่่ง� เจ้้าหน้้าที่่�
ควบคุุมโดรนมืือสมััครเล่่นเป็็ นหัวั เรืื อใหญ่่ในโครงการนวััตกรรม
เพื่่�อให้้บริิ การทางการแพทย์์แบบไร้้สััมผััสและการจััดส่่งอาหารแก่่
ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ที่่�กักั ตััวเองบนเกาะห่่างไกล
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�บริิโภคแบบเดีียวกัันที่่�ช่ว่ ยให้้นัักบัังคัับโดรน
สามารถช่่วยชีีวิิตคนได้้และยัังช่่วยปลิิดชีีพกลุ่่�มหััวรุุนแรงได้้อีีก
ด้้วย การแก้้ปัั ญหาดัังกล่่าวเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับพันั ธมิิตร
และหุ้้�นส่ว่ นในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก “แนวโน้้มทางเทคโนโลยีีกำำ�ลััง
ค่่อย ๆ เปลี่่�ยนแปลงการใช้้งานอากาศยานไร้้คนขัับขนาดเล็็กให้้
ถููกต้้องตามกฎหมายมากขึ้้ �น แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ทำำ�ให้้สิ่่�งนี้้ �กลาย
เป็็ นอาวุธุ ที่่�มีีศักั ยภาพมากขึ้้ �น เมื่่�ออยู่่�ในมืือของผู้้�มีีบทบาทของรััฐ
และไม่่ใช่่รััฐ ตลอดจนอาชญากร” กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ระบุุ
ไว้้ในยุุทธศาสตร์์ ต่อต้้านร
่
ะบบอากาศยานไร้้คนขัับขนาดเล็็กที่่�เผย
แพร่่เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2564
หนึ่่�งปีีก่่อนหน้้านี้้ � กองทััพสหรััฐฯ จััดตั้้�งสำำ�นัักงานต่่อต้้านระบบ
อากาศยานไร้้คนขัับขนาดเล็็กร่่วม เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาการ
ฝึึ กอบรม วััสดุุ และหลัักปฏิิบัติั ที่ิ ่�จำำ�เป็็ นในการต่่อต้้านโดรน
ขนาดเล็็กซึ่่ง� “แสดงให้้เห็็นถึึงการขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว ต้้นทุุน
ต่ำำ�� ผลตอบแทนสููง และศัักยภาพที่่�อาจเป็็ นอันั ตรายถึึงชีีวิิตและ
ทำำ�ลายบุุคลากรของสหรััฐฯ ทรััพย์์สินิ ตลอดจนผลประโยชน์์ที่่�
สำำ�คััญ” หน้้าที่่�ของสำำ�นัักงานต่่อต้้านระบบอากาศยานไร้้คนขัับ
ขนาดเล็็กร่่วม ได้้แก่่ การสร้้างระเบีียบการและมาตรฐานการ
ทดสอบ การสร้้างหลัักสููตรการฝึึ กอบรมและการเป็็ นเจ้้าภาพ
การสาธิิตเทคโนโลยีีต่่อต้้านโดรนที่่�เกิิดขึ้้ �นที่่�สนามทดสอบยููมา
ระบบที่่�ทดสอบบางระบบจะยิิงตาข่่ายหรืื อเชืือกจากปืื นบนเครื่่� อง
บิิน เพื่่�อให้้พัันกับั ใบพััดของโดรนศััตรูู ในขณะที่่�ระบบอื่่�น ๆ จะ
ยิิงโดรนให้้ตกลงมาหรืื อกระแทกกลางอากาศ ตามรายงานข่่าว
ประชาสััมพัันธ์์ของกองทััพสหรััฐฯ “ผมคิิดว่่าเราควรสิ้้ �นสงสััย
ในเรื่่� องนี้้ � เนื่่�องจากเราจำำ�เป็็ นอย่า่ งยิ่่�งที่่�จะต้้องเปิิ ดพื้้ �นที่่�ให้้แก่่
อุุตสาหกรรมนี้้ � ตลอดจนนำำ�เสนอเทคโนโลยีีเพื่่�อต่อต้้านภั
่
ยคุ
ั กุ คาม

่ กั รบของเรา” นายสแตนลีีย์์ ดาร์์ โบ รองผู้้�อำำ�นวยการ
ที่่�มีีต่อนั
สำำ�นัักงานด้้านขีีดความสามารถที่่�รวดเร็็วและเทคโนโลยีีที่่�สำำ�คััญ
ของกองทััพบกสหรััฐฯ กล่่าว
เนื่่�องจากกองทััพมีีความพร้้อมสำำ�หรัับความท้้าทายต่่าง ๆ ที่่�
ฝููงโดรนแสดงให้้เห็็น กองทััพจึึงต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการ
ใช้้เทคโนโลยีีดัังกล่่าวเป็็ นไปตามนโยบายและกฎระเบีียบที่่�
โปร่่งใส ซึ่่ง� จะต้้องมีีการทบทวนและแก้้ไขอย่่างต่่อเนื่่�องในสภาพ
แวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว “ได้้มีีการนำำ�ระบบอาวุุธที่่�
มีีการทำำ�งานแบบอััตโนมััติมิ าใช้้อย่่างปลอดภััยและเชื่่�อถืือได้้ใน
การต่่อสู้� เ้ ป็็ นเวลาแปดทศวรรษ และจะยัังคงนำำ�ระบบดัังกล่่าวไป
ใช้้ต่่อในอนาคต” นายโรเบิิร์์ต โอ. เวิิร์์ค (เกษีียณอายุุ) อดีีตรอง
เลขาธิิการกลาโหมสหรััฐฯ และผู้้�พันนาวิ
ั
ิกโยธิินสหรััฐฯ ระบุุไว้้ใน
รายงานชื่่�อ “หลัักการสำำ�หรัับการสู้้�รบกับร
ั ะบบอาวุุธที่่�มีีการทำำ�งาน
แบบอััตโนมััติ”ิ ซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยศููนย์์
ความมั่่�นคงแห่่งอเมริิ กาใหม่่ “ที่่�จริิ งแล้้ว การเพิ่่�มแอปพลิิเคชัันที่่�
ใช้้ปัั ญญาประดิิษฐ์์ลงในระบบอาวุุธเหล่่านี้้ �คาดว่่าจะทำำ�ให้้เกิิด
การเลืือกปฏิิบัติั มิ ากยิ่่�งขึ้้ �นต่่อการใช้้กำำ�ลัังและนำำ�ไปสู่่�การลดการ
สู้้�รบโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ ซึ่่ง� เป็็ นจุดุ มุ่่�งหมายที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมาย
มนุุษยธรรมระหว่่างประเทศทั้้�งหมด”
อย่่างไรก็็ตาม ระบบอาวุุธไร้้คนขัับอาจเกิิดข้้อขััดข้้องได้้จาก
การทำำ�ผิิดหรืื อพลั้้�งเผลอของมนุุษย์์ และเราควรเรีียนรู้้�จากข้้อผิิด
พลาดเหล่่านั้้ �น เช่่น หลัังจากการโจมตีีด้้วยโดรนของสหรััฐฯ ใน
อััฟกานิิสถานเมื่่�อเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2564 ได้้คร่่าชีีวิิตพลเรืื อนไป
กว่่า 10 ราย ผู้้�นำำ�ทหารได้้สั่่�งการให้้มีีการสอบสวนอุุบัติั เิ หตุุอันน่
ั า่
สลดนี้้ � จากการตรวจสอบโดยผู้้�ตรวจการของกองทััพอากาศสหรััฐฯ
พบว่่ากลุ่่�มผู้้�ควบคุุมอากาศยานไร้้คนขัับเชื่่�อว่า่ ตนกำำ�ลัังพุ่่�งเป้้าไป
ที่่�ผู้� ก่้ ่อการร้้ายที่่�วางแผนโจมตีีสนามบิินคาบููล ซึ่่ง� มืือระเบิิดพลีีชีีพ
ได้้สัังหารพลเรืื อนจำำ�นวนมากและทหารสหรััฐฯ 13 นาย เมื่่�อไม่่กี่่�
วัันก่่อนหน้้านี้้ �
แม้้ว่่าการสืืบสวนจะไม่่พบการละเมิิดกฎหมาย อัันได้้แก่่
กฎหมายสงคราม แต่่สรุุปได้้ว่่า “มีีข้้อผิิดพลาดในการปฏิิบัติั กิ าร
รวมถึึงความเอนเอีียงเพื่่�อยืืนยันั และความล้้มเหลวในการสื่่�อสาร”
ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ นอกเหนืือจากมาตรการ
อื่่�น ๆ ผู้้�ตรวจการแนะนำำ�ให้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนเพื่่�อลดความ
เสี่่�ยงของความเอนเอีียงในการยืืนยันั ยกระดัับการแบ่่งปัั นการรัับ
รู้� ้สถานการณ์์ภารกิิจ ตลอดจนทบทวนขั้้�นตอนเบื้้ �องต้้นที่่�ใช้้ในการ
ประเมิินการปรากฏตััวของพลเรืื อน
ในขณะเดีียวกััน กองทััพสหรััฐฯ ยัังคงฝึึ กฝนความสามารถใน
การต่่อต้้านโดรนร่่วมกัับผู้้�ร่่วมงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน การสาธิิต
ที่่�สนามทดสอบยููมาคาดว่่าจะดำำ�เนิินต่อ่ ไปอีีกหลายปีี “สุุดท้้าย
ั นั ธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นของเราเพื่่�อพัฒ
ั นาความ
นี้้ � เราจะร่่วมมืือกับพั
เข้้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับภัยคุ
ั กุ คาม ช่่องโหว่่ และความต้้องการใน
การทำำ�งานร่่วมกััน” กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ระบุุไว้้ในยุุทธศาสตร์์
ต่่อต้้านระบบอากาศยานไร้้คนขัับขนาดเล็็ก “จากแนวทางแบบ
องค์์รวมนี้้ � กระทรวงกลาโหมจะทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่ากองกำำ�ลัังร่่วมทั้้�งสอง
ฝ่่ายพร้้อมที่่�จะรัับมืือกับั ความท้้าทายในปัั จจุุบันั และเตรีียมพร้้อม
สำำ�หรัับอนาคต” o
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พิิ มพ์์
กองทััพลงทุุนในการพิิมพ์์ 3 มิิติิ
เพื่่�อปรัั บปรุุงประสิิทธิิภาพ
และความพร้้อมของกองกำำ�ลังั
เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม
38
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คโนโลยีีที่่�รวดเร็็ว เป็็ นไปตามความต้้องการ และปรัับแต่่ง
ได้้ เช่่น การพิิมพ์์ 3 มิิติิ สามารถช่่วยให้้เจ้้าหน้้าที่่�ทหาร
ปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้ �น ไม่่ว่า่ จะในสนามรบหรืื อ
ระหว่่างภารกิิจบรรเทาทุุกข์์ด้้านมนุุษยธรรม กองทััพในอิินโดแปซิิฟิิก
และภููมิิภาคอื่่�น ๆ ต่่างลงทุุนอย่า่ งมากในการวิิจัยั การพััฒนา และการ
จััดหาเครื่่� องมืือปรัับปรุุงความทัันสมััยของกองทััพนี้้ �
กองทััพต่่าง ๆ ได้้ปรัับใช้้เทคโนโลยีีนี้้ �อย่่างน้้อยในช่่วงทศวรรษที่่�
ผ่่านมาเพื่่�อซ่อ่ มแซมและทดแทนอาวุุธและชิ้้ �นส่่วนสำำ�หรัับยานพาหนะ
ด้้านการรบ กองทััพสหรััฐอเมริิกาในญี่่�ปุ่่�นใช้้การพิิมพ์์ 3 มิิติใิ นการ
สร้้างอุุปกรณ์์ป้้องกัันใบหน้้าและหน้้ากากอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโควิิด-19
เทคโนโลยีีนี้้ �มีีไว้้ใช้้พิิมพ์์สะพานและบ้้านเรืือนแบบ 3 มิิติิ ตอนนี้้ � กองทััพ
สหรััฐฯ มีีแผนที่่จ� ะพััฒนาเครื่่�องพิิมพ์์โลหะ 3 มิิติที่ิ มีี่� ขนาดใหญ่่พอที่่จ� ะ
สร้้างชิ้้ �นส่่วนภายนอกของรถบรรทุุกทหารในชิ้้ �นใหญ่่เพีียงชิ้้ �นเดีียว
ในทางวิิชาชีีพ การพิิมพ์์ 3 มิิติเิ ป็็ นที่่�รู้� ้จักั กัันในชื่่�อการผลิิตแบบ
เพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุ ซึ่่ง� เป็็ นกระบวนการรวมวััสดุุเพื่่�อสร้้างชิ้้ �นส่่วนทีีละชั้้�น
โดยใช้้ข้้อมููลแบบจำำ�ลอง 3 มิิติิ มีีการคาดการณ์์ว่า่ การใช้้จ่่ายในการ
พิิมพ์์ 3 มิิติใิ นอิินโดแปซิิฟิิกเพีียงภููมิิภาคเดีียวจะเพิ่่�มขึ้้ �นมากกว่่า
3.6 พัันล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.2 แสนล้้านบาท) ภายใน พ.ศ.
2567 ตามข้้อมููลของเอเอ็็มเอฟจีี ซึ่่ง� เป็็ นบริิษััทผลิติ เครื่่� องพิิมพ์์อัตั โนมััติิ
ที่่�มีีสำำ�นัักงานใหญ่่อยู่่�ในสหราชอาณาจัักร
"เราเห็็นแล้้วว่่าผู้้�กำำ�หนดนโยบายทั่่�วโลกคิิดทบทวนวิิธีีการผสาน
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ระบบอััตโนมััติิ และการเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุในกลยุุทธ์์และ
นโยบายอุุตสาหกรรมของตน" นายเช็็ก ฮาน ตััน ผู้้�จัดั การทั่่�วไปฝ่่ ายการ
ผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุ ประจำำ�ภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก ของเจเนอรััล อิิเล็็ก
ทริิ ก ระบุุในบล็็อกของ GE.com เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 "อย่่างไร
ก็็ตาม ผู้้�กำำ�หนดนโยบายในเอเชีียต่่างมุ่่�งมั่่�นที่่�จะใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงอยู่่�
แล้้ว แม้้กระทั่่�งก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดใหญ่่ก็็ตาม"
จีีนครองส่่วนแบ่่งตลาดการพิิมพ์์ 3 มิิติมิ ากที่่�สุดุ ในภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิก รองลงมาคืือญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ และสมาชิิกสมาคมประชาชาติิ
แห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ตามลำำ�ดัับ ตามรายงานของเอเอ็็มเอฟจีี
เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ตามมาด้้วยออสเตรเลีียและอิินเดีียที่่�
มีีส่่วนแบ่่งตลาดเท่่า ๆ กััน เอเอ็็มเอฟจีีรายงานว่่า การใช้้จ่่ายด้้านการ
พิิมพ์์ 3 มิิติขิ องสหรััฐฯ มีีมููลค่่าสููงกว่่าการใช้้จ่่ายโดยรวมของประเทศ
ในอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เหลืือ และการใช้้จ่่ายของสหภาพยุุโรปน้้อยกว่่าอิิน

ทหารอากาศของกองทััพอากาศสหรััฐฯ จััดเตรีียมหน้้ากากอนามััยเอ็็น95
แบบพิิมพ์์ 3 มิิติิ ผ่่านซอฟต์์ แวร์์ สร้้างแบบจำำ�ลอง จ.ต. โรบิิน ฮุุนซิิงเกอร์์ /กองทััพอากาศสหรััฐฯ

โดแปซิิฟิิกเล็็กน้้อย การใช้้จ่่ายในอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ ของยุุโรปมีีมููลค่่า
มากกว่่าอิินโดแปซิิฟิิก
"การพิิมพ์์ 3 มิิติจิ ะปฏิิวัติั สิ งครามและนโยบายต่่างประเทศ ไม่่
เพีียงแต่่ด้้ วยการออกแบบใหม่่ ๆ ที่่�น่าทึ่่
่ ง� เท่่านั้้ �น แต่่ยังั ด้้วยการพลิิก
โฉมอุุตสาหกรรมกลาโหม และอาจพลิิกโฉมเศรษฐกิิจโลกทั้้�งหมดอีีก
ด้้วย" ตามรายงานของบิิสเนสอิินไซเดอร์์ "อุุตสาหกรรมด้้านกลาโหม
มููลค่่าหลายพัันล้้านดอลลาร์์ ถืือเป็็ นสุดุ ยอดของนวััตกรรมนี้้ � โดยกองทััพ
สหรััฐฯ ทุ่่�มทุุนมหาศาลในการพิิมพ์์เครื่่� องแบบ ผิิวหนัังเทีียมเพื่่�อรัักษา
บาดแผลจากการสู้้�รบ และแม้้กระทั่่�งอาหาร"
ในฐานะผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรม สหรััฐฯ ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงนโยบายการ
พิิมพ์์ 3 มิิติิอย่า่ งสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงการเผยแพร่่ยุทุ ธศาสตร์์ การผลิิต
แบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ในเดืือนมกราคม พ.ศ.
2564 เอกสารฉบัับนี้้ �อธิิบายว่า่ การผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุเป็็ น "เครื่่� องมืือ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการสร้้างนวััตกรรมและปรัับปรุุงความทัันสมััยของ
ระบบป้้องกััน สนัับสนุุนการเตรีียมความพร้้อม ตลอดจนยกระดัับความ
พร้้อมในการสู้้�รบ"
กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ รายงานว่่า การพิิมพ์์ 3 มิิติสิ ามารถยก
ระดัับปฏิิบัติั กิ ารทางทหารได้้โดย 3 วิิธีีสำำ�คััญ ได้้แก่่
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“

การพิิมพ์์ 3 มิิติจิ ะปฏิิวััติสิ งครามและ
นโยบายต่่ างประเทศ ไม่่ เพีียงแต่่ ด้้วย
การออกแบบใหม่่ ๆ ที่่�น่่าทึ่่�งเท่่ านั้้�น
แต่่ ด้้วยการพลิิกโฉมอุุตสาหกรรม
กลาโหม และอาจพลิิกโฉมเศรษฐกิิจ
โลกทั้้�งหมดอีีกด้้ วย" ~ บิิสเนสอิินไซเดอร์์

• การปรัั บปรุุ งความทัันสมััยของระบบป้้องกัันประเทศ
"การผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการออกแบบส่่วน
ประกอบขั้้�นพื้้ �นฐานโดยการผสานรวมวััสดุุ เครื่่� องจัักร และ
กระบวนการออกแบบเพื่่�อให้้มีีรููปทรงของชิ้้ �นส่่วนซึ่่�งการผลิิต
แบบเดิิมไม่่สามารถทำำ�ได้้ การออกแบบที่่�เป็็ นนวัตั กรรมเหล่่านี้้ �
จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั งิ านได้้มากขึ้้ �น นอกจาก
นี้้ � ประสิิทธิิภาพของระบบยัังสามารถปรัับปรุุงได้้โดยการผสาน
รวมสื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์์เข้้ากัับส่ว่ นประกอบอื่่�น ๆ สำำ�หรัับเซ็็นเซอร์์ และ
ชิ้้ �นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์"

• การเพิ่่ม� ความพร้้ อมด้้ านวััสดุุ "การผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุ
สามารถลดเวลาการใช้้งาน ซึ่่ง� ช่่วยให้้แน่่ใจว่่าผู้้�สู้� รบ
้ ในสงคราม
จะมีีขีีดความสามารถที่่�แข็็งแกร่่งในยามคัับขันั อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้
ผลิิตต้้นแบบได้้อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เวลาในการพััฒนาลด
ลงและทำำ�ซ้ำำ ��ได้้เร็็วขึ้้ �น ระบบการผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุทำำ�หน้้าที่่�
เหมืือนโรงงานผลิิตแบบเคลื่่�อนที่่� ซึ่่ง� เป็็ นสายการผลิิตที่่�ควบคุุม
ด้้วยระบบดิิจิิทัลั ที่่�สามารถเปิิ ดหรืื อปิิดได้้อย่่างง่่ายดาย"
• การยกระดัับนวััตกรรมและขีีดความสามารถในการต่่ อสู้้�
สงคราม "การผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุช่ว่ ยให้้หน่่วยยุุทธวิิธีี
สามารถพััฒนาแนวทางแก้้ปัั ญหาที่่�เป็็ นนวัตั กรรมในสมรภููมิิ
ได้้ การผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุช่ว่ ยให้้เราเปลี่่�ยนความสมดุุลไป
สู่่�ความแข็็งแกร่่งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ของเรา คืือ ผู้้�สู้� รบ
้ ในสงคราม
แม้้ว่่าการผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุจะเพิ่่�มขีีดความสามารถให้้แก่่
ผู้้�สู้� รบ
้ ในสงคราม แต่่ก็็ต้้องมีีความสมดุุลกัับแนวทางด้้านความ
ปลอดภััย การฝึึ กอบรม และระบบเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้งานที่่�
เหมาะสม"
ประเด็็นสำำ�คััญ: การพิิมพ์์ 3 มิิติช่ิ ว่ ยในการปฏิิบัติั งิ านของระบบที่่�
อัันตรายยิ่่�งขึ้้ �น เพิ่่�มความพร้้อม และเพิ่่�มพลัังให้้แก่่ผู้� สู้้ � รบ
้ ในสงครามที่่�
สามารถแก้้ปัั ญหาในสมรภููมิิได้้ตามเวลาจริิ ง
ในขณะที่่�เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ 3 มิิติิมีีความก้้าวหน้้าขึ้้ �น กองทััพจึึง
ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนการใช้้งานมาเป็็ นระยะเวลาหนึ่่�งแล้้ว เช่่น ทหาร
สหรััฐฯ ในอััฟกานิิสถานใช้้ห้้องปฏิิบัติั กิ าร
การพิิมพ์์ 3 มิิติแิ บบเคลื่่�อนที่่�ใน พ.ศ. 2556
เพื่่�อสร้้างอะไหล่่ซ่อ่ มแซมอุุปกรณ์์ภาค
สนามทดแทนการรอส่่งมอบ ตามรายงาน
ของนิิตยสารดีีซีีน
"กองกำำ�ลัังติิดอาวุุธจากสหรััฐฯ จนถึึง
ออสเตรเลีียตระหนัักถึึงศัักยภาพในการ
ผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุมาเป็็ นเวลาหลาย
ทศวรรษและได้้ปรัับใช้้เครื่่� องพิิมพ์์ 3 มิิติิ
ในภาคสนามแล้้ว ปัั จจุุบันั มีีการนำำ�ชิ้้ �น
ส่่วนที่่�พิิมพ์์แบบ 3 มิิติไิ ปใช้้ในเครื่่� องยนต์์
อากาศยานที่่�สำำ�คััญ รถถัังและเรืื อดำำ�น้ำำ ��
ตลอดจนบนร่่างกายของทหารเอง" ตาม
รายงานของออลทรีีดีีพริิ นต์์ติงิ ซึ่่ง� เป็็ น
นิิตยสารเกี่่�ยวกัับการพิิมพ์์ 3 มิิติิ
กองทััพออสเตรเลีียได้้ขยายความร่่วม
มืือกับั สปีี ดทรีีดีี ซึ่่ง� เป็็ นบริิษััทพิิมพ์์โลหะ 3
มิิติิ เพื่่�อช่ว่ ยกองพัันสนัับสนุุนการบริิ การ
รบที่่� 1 ของกองทััพบกออสเตรเลีียปรัับปรุุง
ห่่วงโซ่่อุปทานผ่
ุ
าน
่ การพิิมพ์์ชิ้้ �นส่่วนโลหะ 3
มิิติใิ นสนามรบ
เครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติเิ ครื่่�องแรกของโลกจััดแสดงอยู่่�ที่่ง� าน
ออสเตรเลีียน อิินเตอร์์ เนชั่่�นแนล แอร์์ โชว์์ ในเมลเบิิร์์น
เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2558 เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้� อิิมเมจ
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ทหารสามารถใช้้เครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ เพื่่�อทำำ�เครื่่�องมืือ เช่่ น ประแจสำำ �หรัับ
ซ่่อมแซมภาคสนาม เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้� อิิมเมจ

ทหารเรืือสหรััฐฯ ถืือฝาครอบกล่่องฟิิ วส์์ แบบพิิมพ์์ 3 มิิติที่่ิ ไ� ด้้รัับการ
อนุุมััติใิ ห้้ ใช้้งานบนเรืือ ศููนย์ซ่์ ่อมบำำ�รุุงระดัับภูมิู ิภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้

"ชิ้้ �นส่่วนที่่�ทำำ�ขึ้้ �นเอง ซึ่่ง� ออกแบบและพิิมพ์์ในสนามรบ หมายความ
ว่่าเราสามารถทำำ�ให้้อุุปกรณ์์ของเรากลัับมาใช้้งานได้้ ตลอดจนกลัับไป
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�หลัักของเราในสนามรบได้้ เราสามารถเสริิ มสร้้างห่่วงโซ่่
อุุปทานได้้โดยการใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่เช่่นนี้้ �เพื่่�อให้้ได้้สิ่่�งที่่�เราต้้องการ
ในระยะอัันสั้้ �น" พ.ท. เคน ไรท์์ ผู้้�บังั คัับบััญชากองพัันสนัับสนุุนการ
บริิ การรบที่่� 1 กล่่าว ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย
"ขณะนี้้ � ทหารที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีของเรามีีทัักษะและเทคโนโลยีี
จากสปีี ดทรีีดีี เพื่่�อลดภาระด้้านการบริิ หารจััดการและโลจิิสติิกส์์ ซึ่่ง�
เป็็ นวิิธีีการแก้้ปัั ญหาโดยไม่่ต้้องกลัับไปยัังฐานทััพหรืื อติดิ ต่่อผู้้�ผลิติ เชิิง
พาณิิชย์์แบบเดิิม"
่ หารสามารถ
โครงการนำำ�ร่่องของออสเตรเลีียพิิสููจน์์ให้้เห็็นว่าท
ควบคุุมกระบวนการการทำำ�งานทั้้�งหมดได้้จากภาคสนาม ตั้้�งแต่่การ
ออกแบบชิ้้ �นส่่วนอะไหล่่ไปจนถึึงการพิิมพ์์
กองทััพปลดปล่่อยประชาชนจีีนได้้จััดการฝึึ กซ้้อมอย่่างเป็็ นทางการ
เมื่่�อ พ.ศ. 2558 ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นถึึงการใช้้การพิิมพ์์ 3 มิิติิ ในระหว่่างการ
ฝึึ กซ้้อม ทหารของกองทััพปลดปล่่อยประชาชนสัังเกตเห็็นความเสีียหาย
ต่่อยานพาหนะของตนขณะตอบสนองต่่อเหตุุไฟไหม้้เรืื อบรรทุกุ น้ำำ ��มััน
ตามรายงานของ 3DPrint.com หากในสิินค้้าคงคลัังไม่่มีีชิ้้ �นส่่วนที่่�
ต้้องการ ทหารจะใช้้เครื่่� องพิิมพ์์ 3 มิิติเิ พื่่�อให้้กลัับมาปฏิิบัติั กิ ารได้้อย่่าง
เต็็มรููปแบบอีีกครั้้�งแทนที่่�จะรอให้้ช่่างเทคนิิคตอบสนองและซ่่อมแซม
ยานพาหนะ
"วิิธีีการแบบดั้้�งเดิิมในการขึ้้ �นรููปชิ้้ �นส่่วนไม่่จำำ�เป็็ นอีีกต่่อไป ไม่่จำำ�เป็็ น
ต้้องมีีการวางแผน การลัับคม การกำำ�หนดเส้้นทาง หรืื อกระบวนการ
ที่่�ซับซ้้อนอื่่
ั
�น ๆ อีีกต่่อไป" นายตง ไคหยี่่� ทหารกองทััพปลดปล่่อย
ประชาชนที่่�เข้้าร่่วมการฝึึ กซ้้อมกล่่าว ตามที่่�ระบุุใน 3DPrint.com "ขณะ
นี้้ � เครื่่� องพิิมพ์์ 3 มิิติพิ ร้้อมใช้้งานแล้้ว บอกลาเครื่่� องจัักรซ่่อมบำำ�รุุงขนาด
ใหญ่่ต่า่ ง ๆ ได้้เลย เนื่่�องจากประสิิทธิิภาพการซ่่อมแซมภาคสนามดีีขึ้้ �น"
ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่า มีีการยืืนยันั จากแหล่่งข่่าวที่่�เปิิ ดเผยแหล่่งที่่�มา
ว่่าความก้้าวหน้้าในเทคโนโลยีีทางการทหารของจีีนได้้พิิสููจน์์ความ
ท้้าทายนี้้ � สถาบัันเทคโนโลยีีอวกาศของจีีนประกาศในช่่วงกลาง พ.ศ.
2563 ว่่าได้้ทำำ�การทดลองการพิิมพ์์ 3 มิิติใิ นอวกาศเป็็ นครั้้�งแรก โดย
ผลิิตชิ้้ �นส่่วนเรีียบแบนของโครงสร้้างรููปรัังผึ้้ �งและตราสััญลัักษณ์์ของ

บริิ ษััทไชน่่า แอโร่่สเปซ ไซแอนซ์์ แอนด์์ เทคโนโลยีี ซึ่่ง� เป็็ นบริิษััทแม่่ของ
สถาบัันอวกาศดัังกล่่าว ตามรายงานจากเว็็บไซต์์ไชน่่ามิิลิทารีี
ิ ของกอง
ทััพปลดปล่่อยประชาชน
การพิิมพ์์ 3 มิิติมิ าพร้้อมกัับความท้้าทายเช่่นเดีียวกัับเทคโนโลยีีอื่่�น ๆ
บริิ ษััทแรนด์์คอร์์ ปอเรชัันสำำ�รวจความท้้าทายต่่าง ๆ ในรายงานที่่�มีีชื่่�อว่า่
"การผลิิตแบบเพิ่่�มเนื้้ �อวััสดุุใน พ.ศ. 2583: ใบเบิิกทางอัันทรงพลัังและ
ภััยคุกุ คามที่่�พลิิกโฉม"
"ผลกระทบด้้านความปลอดภััยบางประการเป็็ นเรื่่� องไม่่ยากเกิิน
จิินตนาการ เนื่่�องจากการพิิมพ์์อาวุธุ ทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้ �นและมีีราคาถููกลง ภััย
คุุกคามจากการโจมตีีแบบเคลื่่�อนไหว เช่่น ความรุุนแรงจากการใช้้กำำ�ลััง
ที่่�เป็็ นอันั ตรายถึึงชีีวิิต อาจเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างมาก" ตามรายงานของแรนด์์คอร์์
ปอเรชััน "ผู้้�ก่่อการร้้ายต่่างชาติิและกลุ่่�มลััทธิิหัวั รุุนแรงสุุดโต่่งอื่่�น ๆ
มีีแนวโน้้มที่่�จะเข้้าถึึงการออกแบบอาวุุธใหม่่ที่่�สามารถพิิมพ์์ได้้และ
อัันตรายมากขึ้้ �นผ่่านทางอิินเทอร์์ เน็็ต นอกจากนี้้ � การผลิิตแบบเพิ่่�ม
เนื้้ �อวััสดุุยังั ช่่วยให้้ผู้้�เห็็นต่า่ งในประเทศและ 'ผู้้�ก่่อการร้้ายเพีียงลำำ�พััง'
สามารถพิิมพ์์อาวุธุ ได้้อย่่างรวดเร็็วในสถานที่่�ที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ก่่อน
หน้้านี้้ � เช่่น โรงเรีียน สถานที่่�ราชการ สนามบิิน"
แรนด์์คอร์์ ปอเรชัันเตืือนว่า่ นอกจากการฝึึ กอบรมแล้้ว ยัังต้้องมีีการ
สร้้างความตระหนัักมากขึ้้ �นเรื่่� องความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงต่่อบุคุ คล
สัังคม และกองทััพ ผู้้�กำำ�หนดนโยบายจะต้้องสร้้างความสมดุุลในการ
กำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ 3 มิิติิ ซึ่่ง� รวมถึึงการปกป้้องกรรมสิิทธิ์์�
โดยไม่่ปิิดกั้้�นความสามารถของกองทััพและผู้้�อื่่�นในการใช้้เทคโนโลยีีให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ตามรายงานของแรนด์์คอร์์ ปอเรชััน
"เทคโนโลยีีใหม่่ไม่่ว่าปร
่ ะเภทใดก็็นำำ�มาซึ่่�งผลประโยชน์์และภััย
คุุกคามที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นได้้ทั้้�งนั้้�น แม้้ว่่าจะมีีความเสี่่�ยงมากมาย ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายต้้องเริ่่� มตอบคำำ�ถามด้้านความมั่่�นคงในเรื่่� องการผลิิตแบบเพิ่่�ม
เนื้้ �อวััสดุุ การตััดสิินใจในปัั จจุุบันมีี
ั พลัังในการกำำ�หนดโอกาสและภััย
คุุกคามต่่าง ๆ ที่่�จะต้้องเผชิิญในอนาคต" ตามรายงานของแรนด์์คอร์์
ปอเรชััน โดยเสริิ มว่่าควรมีีการวิิจัยั เพิ่่�มเติิมเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจผลกระ
ทบด้้านความมั่่�นคงที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น "ตอนนี้้ � ถึึงเวลาแล้้วที่่�จะเริ่่� มพิิจารณา
ถึึงศัักยภาพอัันน่า่ เกรงขามและผลกระทบเชิิงลบที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นจาก
เทคโนโลยีีใหม่่แสนทรงพลัังนี้้ �" o
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ขบวนรถของกองทััพอิินเดีียเดิินทาง
บนทางหลวงศรีีนาการ์์ -เลห์์ ในกากััน
กีีร์์ แคว้้นแคชเมีียร์์ ที่่ค� วบคุุมโดยอิินเดีีย
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

42
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ความไม่่ลดละของ

จีีน

ส่่ งผลให้้อิินเดีียหวาดผวา
ด้้วยกฎหมายที่่�ก้า้ วร้้าว

ก

นายสาโรช บานา

ฎหมายว่่าด้้ วยพรมแดนทางบกฉบัับใหม่่ของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน เป็็ นภัยคุ
ั กุ คามทางทหารต่่ออิินเดีียด้้วยคำำ�ขาด
ทางกฎหมาย
กฎหมายแห่่งชาติิฉบัับแรกของจีีนว่่าด้้ วย “การคุ้้� มครองและการ
แสวงหาผลประโยชน์์” ในเขตแดนของตน ได้้กำำ�หนดว่่าอธิิปไตยและ
บููรณภาพแห่่งดิินแดนของตน “ศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �และห้้ามผู้้�ใดล่่วงล้ำำ ��” กฎหมาย
ฉบัับนี้้ �ผ่่านมติิเมื่่�อเดืือนตุลุ าคม พ.ศ. 2564 ระหว่่างการประชุุมสภา
ประชาชนแห่่งชาติิครั้้�งที่่� 13 และมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อต้้น พ.ศ. 2565
กฎหมายดัังกล่่าวเป็็ นอีีกตััวอย่่างหนึ่่�งของการบัังคัับใช้้กฎหมายของจีีน
ซึ่่ง� รััฐบาลจีีนได้้พััฒนากฎหมายภายในประเทศขึ้้ �นมาเพื่่�อสร้้างความ
ชอบธรรมให้้แก่่นโยบายต่่างประเทศและนโยบายทางทหารที่่�แข็็งกร้้าว
ของตน
กฎหมายดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้กัับพรมแดนทางบกระยะทาง
22,457 กิิโลเมตรของจีีนที่่�ติดิ กัับ 14 ประเทศ ได้้แก่่ อััฟกานิิสถาน
ภููฏาน คาซััคสถาน คีีร์์ กีีซสถาน ลาว มองโกเลีีย เมีียนมาร์์ เนปาล
เกาหลีีเหนืือ ปากีีสถาน รััสเซีีย ทาจิิกิิสถาน และเวีียดนาม แต่่กฎหมาย
ฉบัับนี้้ �ส่่งผลต่่ออิินเดีียโดยตรง ทั้้�งนี้้ � เนื่่�องจากจีีนกล่่าวอ้้างว่่าได้้ตั้้�ง
พรมแดนติิดกัับทั้้ �ง 12 รััฐเหล่่านี้้ �และกำำ�ลัังดำำ�เนิินการตามมติิร่่วมกัับ
พุุทธหิิมาลััยแห่่งราชอาณาจัักรภููฏาน ซึ่่ง� มีีพรมแดนติิดต่่อกับั อิินเดีีย
และจีีน ณ บริิ เวณที่่�ราบสููงดอกลััม
กฎหมายพรมแดนทวีีความเป็็ นปรปัั กษ์์ ระหว่่างสองประเทศที่่�มีี
กำำ�ลัังอาวุุธนิิวเคลีียร์์ โดยจีีนได้้ก่่อสถานการณ์์คุกุ คามจนนำำ�ไปสู่่�ชนวน
อัันตราย ขณะเคลื่่�อนพลเข้้าใกล้้อิินเดีียตามพรมแดนหิิมาลััย 3,488
กิิโลเมตร ซึ่่ง� เรีียกว่่าเส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง

อิินเดีียได้้แสดงความกัังวลเกี่่�ยวกัับกฎหมายฉบัับนี้้ � ซึ่่ง� มอบอำำ�นาจ
ให้้กองทััพปลดปล่่อยประชาชนแห่่งพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการตอบโต้้
ด้้วยอาวุุธต่่อการละเมิิดพรมแดนใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้ �น ตลอดจนมอบอำำ�นาจ
ให้้องค์์การบริิ หารส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อเพิ่่�มโครงการพััฒนาพรมแดน นายวััง
เหวิินปิิน โฆษกกระทรวงการต่่างประเทศจีีน ตอบสนองต่่อข้้อกังั วลของ
อิินเดีียโดยกล่่าวว่่า รััฐบาลจีีน “หวัังว่่าประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องจะปฏิิบัติั ติ าม
บรรทััดฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ และละเว้้นจากการคาดเดาที่่�
จาบจ้้วงกฎหมายภายในประเทศตามปกติิของจีีน”
รััฐบาลจีีนโต้้แย้้งการแบ่่งเขตแดนส่่วนใหญ่่กับั อิินเดีีย แม้้ว่่าจะมีี
ข้้อตกลงพรมแดนสามฉบัับใน พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2556
ก็็ตาม ใน พ.ศ. 2560 จีีนได้้มีีการเผชิิญหน้้ากัับอิินเดีียที่่�ดอกลััมเป็็ น
เวลา 73 วััน ซึ่่ง� นัับเป็็ นเหตุุการณ์์วิิกฤติิที่่�สุดุ ในรอบหลายทศวรรษ จน
กระทั่่�งเกิิดการรุุกรานและการยึึดครองของกองทััพปลดปล่่อยประชาชน
เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริิ เวณตะวัันออกของดิินแดนสหภาพ
ลาดัักห์์แห่่งอิินเดีีย ณ เส้้นควบคุุมแท้้จริิ งทางตะวัันตกเฉีียงเหนืือ
สงครามเต็็มรููปแบบเพีียงครั้้�งเดีียวระหว่่างสองประเทศเคยเกิิดขึ้้ �น โดย
กิินเวลาหนึ่่�งเดืือนเมื่่�อ พ.ศ. 2505 กองทััพปลดปล่่อยประชาชนได้้ยึึด
ทะเลทรายบนที่่�สููงระยะทาง 37,244 ตารางกิิโลเมตรที่่�เรีียกว่่า อััคไซจิิน
ซึ่่ง� อิินเดีียอ้้างว่่าเป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของลาดัักห์์ หลัังจากเหตุุการณ์์แผ่่นดิิน
ไหวครั้้�งรุุนแรงในดอกลััมเมื่่�อ พ.ศ. 2560 กองทััพปลดปล่่อยประชาชน
ได้้สร้้างโครงสร้้างพื้้ �นฐานทางทหารและส่่งกองกำำ�ลัังไปประจำำ�การที่่�นั่่น�
อย่่างถาวร
หลายวัันก่่อนที่่�จะมีีการออกกฎหมายพรมแดนทางบก จีีนได้้ตกลง
“แผนงาน 3 ขั้้�นตอน” กัับภููฏานเพื่่�อเร่่งการเจรจาแก้้ไขข้้อพิิพาทด้้าน
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พรมแดนที่่�เดืือดดาลในพื้้ �นที่่�กว่่า 477 กิิโลเมตร จีีนอ้้างสิิทธิ์์�ในบางส่่วน
ของภููฏานและไม่่เคยได้้รัับการยอมรัับอย่า่ งเป็็ นทางการ รวมถึึงไม่่เคย
กำำ�หนดเขตแดนของภููฏานกัับทิิเบต ซึ่่ง� จีีนผนวกรวมเมื่่�อ พ.ศ. 2494
เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 จีีนได้้สร้้างหมู่่�บ้้านแห่่งหนึ่่�งใน
ภููฏาน 2 กิิโลเมตร และอยู่่�ห่่างจากพื้้ �นที่่�เกิิดความขััดแย้้งระหว่่างอิินเดีีย
กัับจีีนในดอกลััมเพีียง 9 กิิโลเมตร การเผชิิญหน้้าดัังกล่่าวเกิิดขึ้้ �นจาก
ความพยายามของจีีนในการขยายถนนในพื้้ �นที่่�ที่่�ภููฏานอ้้างสิิทธิ์์� ซึ่่ง� มีี
สนธิิสัญ
ั ญาสัันติภิ าพและความร่่วมมืือกับั อิินเดีียตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2492 และ
มีีการต่่ออายุุสัญ
ั ญาสนธิิสัญ
ั ญาใน พ.ศ. 2550 ชาวอิินเดีียประมาณ
60,000 คน อาศััยอยู่่�ในประเทศภููฏาน โดยมีีอีีก 8,000 ถึึง 10,000 คน
เดิินทางมาเยี่่�ยมเยืือนประเทศนี้้ � ซึ่่ง� รวมแล้้วมีีประมาณ 780,000 คนต่่อ
วัันเดิินทางจากเมืืองพรมแดนไปยัังสถานที่่�ทำำ�งาน
อิินเดีียกลััวว่่าการบุุกรุุกของจีีนจะเป็็ นตัวั บ่่งชี้้ �ถึึงยุุทธวิิธีีของจีีนที่่�
เรีียกว่่า “การรุุกคืืบทีีละน้้อย” ซึ่่ง� รััฐบาลจีีนพยายามทำำ�ให้้เกิิดความ
บาดหมางผ่่านดิินแดนของอิินเดีียและภููฏานด้้วยเจตนาที่่�จะสร้้างเส้้น
ควบคุุมแท้้จริิ งใหม่่

อีีกด้้านหนึ่่�งของทะเลจีีนใต้้

กฎหมายพรมแดนทางบกใช้้กลยุุทธ์์ที่่�คล้้ายคลึึงกัันในการควบคุุม
พรมแดน เนื่่�องจากจีีนได้้ดำำ�เนิินการภายใต้้แนวทางที่่�เรีียกว่่าเส้้นประ
เก้้าเส้้น ซึ่่ง� กำำ�หนดเขตการอ้้างสิิทธิ์์�ทางทะเลในทะเลจีีนใต้้ ฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์
ท้้าทายการอ้้างสิิทธิ์์�ในภููมิิภาคนี้้ �ภายใต้้อนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่
ด้้วยกฎหมายทางทะเล เมื่่�อ พ.ศ. 2559 ศาลอนุุญาโตตุุลาการถาวร ณ
กรุุงเฮก เนเธอร์์ แลนด์์ได้้ตััดสิินว่า่ การแบ่่งเขตของจีีนไม่่มีีพื้้ �นฐานทาง
กฎหมายและละเมิิดสิิทธิิอธิิปไตยของรััฐบาลฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ ประเทศอื่่�น ๆ
อีีกหลายประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�ได้้รัับผลกระทบในทำำ�นอง
เดีียวกััน ซึ่่ง� ไม่่ใช่่ภาคีีของอนุุญาโตตุุลาการ ต่่างรู้� ้สึึกยิินดีีเป็็ นอย่า่ งยิ่่�ง
กัับคำำ�ตััดสิินของอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่าด้้
่ วยกฎหมายทะเล แม้้ว่่า
อนุุญาโตตุุลาการจะถืือว่า่ เป็็ นที่่�สิ้้ �นสุุดและมีีผลผููกพัันทางกฎหมาย
แต่่จีีนก็็ปฏิิเสธคำำ�ตััดสิินดังั กล่่าว
สหรััฐอเมริิ กาและหลายประเทศทั่่�วโลกได้้ปฏิิเสธการอ้้างสิิทธิ์์�ทาง
ทะเลของจีีนในทะเลจีีนใต้้ ตามที่่�ระบุุไว้้ในการศึึกษาของกระทรวงการ

กองกำำ�ลังั จีีนรื้้�อถอนหลุุมหลบภััยของตนที่่�ภููมิิภาคทะเลสาบปัันกองในลาดัักห์์
ตามแนวชายแดนอิินเดีียกัับจีนี ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
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ต่่างประเทศสหรััฐฯ เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565 ว่่าด้้ วย “ข้้อจำำ�กััดใน
ทะเลหมายเลข 150” รายงานสรุุปว่า่ “ผลกระทบโดยรวมของการอ้้าง
สิิทธิ์์�ทางทะเลเหล่่านี้้ �คืือการที่่�จีีนอ้้างสิิทธิิอธิิปไตยอย่่างผิิดกฎหมาย
หรืื อรููปแบบเขตอำำ�นาจศาลเฉพาะเหนืือทะเลจีีนใต้้ส่่วนใหญ่่ การอ้้าง
สิิทธิ์์�เหล่่านี้้ �บ่่อนทำำ�ลายหลัักนิิติธิ รรมในมหาสมุุทรและบทบััญญััติขิ อง
กฎหมายระหว่่างประเทศที่่�เป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล ซึ่่ง� สะท้้อนให้้
เห็็นในอนุุสัญ
ั ญานี้้ �”
ในฐานะที่่�เป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของสงครามลวงที่่�เส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง ซึ่่ง� จีีน
ได้้สร้้างหมู่่�บ้้านชายแดนและค่่ายทหาร “แบบใช้้สองทาง” ซึ่่ง� มีีการยก
ระดัับการตั้้�งถิ่่�นฐานของพลเรืื อนให้้เป็็ นเขตทหารและสนามบิินพลเรืื อน
ที่่�เปลี่่�ยนเป็็ นฐานทััพอากาศของกองทััพปลดปล่่อยประชาชน ภาพถ่่าย
ดาวเทีียมแสดงภาพการพััฒนาเหล่่านี้้ � รวมถึึงการระดมพลของกองทััพ
ปลดปล่่อยประชาชน ตามแนวเส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง จีีนกำำ�ลัังเปิิ ดพรมแดน
เพิ่่�มเติิมตามแนวชายแดนที่่�ติดิ กัับรััฐอุุตตราขััณฑ์์ อรุุณาจััลประเทศ
และสิิกขิิมของอิินเดีีย
นอกจากนี้้ � อิินเดีียยัังอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ท้้าทาย โดยมีีกองกำำ�ลััง
กองทััพปลดปล่่อยประชาชน 50,000 นายที่่�ยังั คงยึึดครองบางส่่วนของ
ลาดัักห์์ตะวัันออกนัับตั้้ �งแต่่การเผชิิญหน้้าอย่่างรุุนแรงกัับทหารอิินเดีีย
ในพื้้ �นที่่�ทะเลสาบปัั นกองเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 กองทััพปลด
� ิ เวณปากแม่่
ปล่่อยประชาชนได้้กระทำำ�การอย่่างโจ่่งแจ้้ง โดยยึึดที่่�มั่่นบริ
น้ำำ ��ชางเฉิินโมบนชายฝั่่� งตอนเหนืือของแม่่น้ำำ ��ปัั นกองที่่�มีีความยาว 135
กิิโลเมตร และเรีียกร้้องอ้้างสิิทธิ์์�ในหุุบเขากััลวานทั้้�งหมดที่่�อยู่่�ติดิ กัันกับั
อััคไซจิิน สิ่่�งนี้้ �เผยให้้เห็็นกลอุุบายทางยุุทธวิิธีีที่่�วางแผนไว้้โดยเจตนา
ของกองทหารที่่�ยังั คงอยู่่�ในพื้้ �นที่่�ดังั กล่่าว
รััฐบาลจีีนเลืือกฤดููร้้อน พ.ศ. 2563 ในการบุุกรุุกพรมแดนเนื่่�องจาก
อิินเดีียเผชิิญกัับความท้้าทายทางเศรษฐกิิจและการเมืืองอัันเนื่่�องมา
จากการระบาดของโควิิด-19 นอกจากนี้้ � จีีนยัังอาจสัังเกตเห็็นช่อ่ งโหว่่
ทางทหาร
ความตึึงเครีียดทวีีความรุุนแรงขึ้้ �นระหว่่างประเทศเพื่่�อนบ้้าน เมื่่�อ
การเจรจาระดัับผู้้�บังั คัับบััญชารอบที่่� 13 ล้้มเหลวเมื่่�อเดืือนตุลุ าคม
พ.ศ. 2564 โดยไม่่สามารถแก้้ไขปัั ญหาที่่�ค้้างคาในลาดัักห์์ตะวัันออก
ได้้ แถลงการณ์์ของกองบััญชาการยุุทธบริิ เวณภาคตะวัันตกแห่่งกองทััพ
ปลดปล่่อยประชาชนกล่่าวหาว่่า อิินเดีียมีีข้้อเรีียกร้้องที่่� “ไม่่สมเหตุุสม
ผลและไม่่เป็็ นจริิ ง” ในการเจรจาที่่�ใช้้เวลาน้้อยกว่่าเก้้าชั่่�วโมง กองทััพ
อิินเดีียกล่่าวตอบโต้้ว่่า “ในระหว่่างการเจรจา ฝ่่ายอิินเดีียได้้เสนอข้้อ
เสนอแนะในเชิิงบวกเพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาในพื้้ �นที่่�อื่่�น ๆ แต่่ดููเหมืือนว่าฝ่
่ ่ าย
จีีนจะไม่่เห็็นด้้ วยกัับข้้อเสนอดัังกล่่าว และไม่่สามารถเสนอข้้อเสนอใด ๆ
ต่่อไปได้้” กองทััพอิินเดีียกล่่าวเสริิ มว่่ารััฐบาลจีีนยัังได้้ “พยายามแต่่
เพีียงฝ่่ายเดีียว” ในการปรัับเปลี่่�ยนสถานะเส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง ตลอดจน
มีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�เหมาะสมเพื่่�อฟื้้ นฟููสั
� นติ
ั ภิ าพใน
ภููมิิภาคนี้้ �
ก่่อนการเจรจาหนึ่่�งวััน พล.อ. เอ็็ม.เอ็็ม. นาราเวนผู้้�บัญ
ั ชาการทหาร
บกอิินเดีีย แสดงความกัังวลต่่อการเสริิ มกำำ�ลัังครั้้�งใหญ่่อย่า่ งต่่อเนื่่�อง
ของกองทััพปลดปล่่อยประชาชนในลาดัักห์์ตะวัันออก “หมายความว่่า
กองทััพปลดปล่่อยประชาชนประจำำ�การอยู่่�ที่่�นั่่น� ” พล.อ. นาราเวนกล่่าว
“เรากำำ�ลัังจัับตาดููการพััฒนาเหล่่านี้้ �อย่่างใกล้้ชิิด หากพวกเขาประจำำ�
การอยู่่�ที่่�นั่่น� เราก็็จะอยู่่�ที่่�นั่่น� เช่่นกันั ”

ทาจิิกิสิ ถาน

พื้้�นที่่�
ที่่�ปากีีสถานยกให้้จีีน
ซึ่่�งอ้้างสิิ ทธิ์์�โดยอิินเดีีย

อััฟกานิิสถาน

เส้้นทางวาคาน

กิิลกิิต-บััลติิสถาน
ที่่�ควบคุุมโดยปากีีสถาน
ซึ่่�งอ้้างสิิ ทธิ์์�โดยอิินเดีีย

ศรีีนาการ์์

ถนน
ดาร์์ บููค ชีีอุุค เดาลััท เบก
โอลดีี
เลห์์

แคชเมีียร์์
ที่่�ควบคุุมโดยอิินเดีีย
ซึ่่�งอ้้างสิิ ทธิ์์�โดยปากีีสถาน

อิิสลามาบััด
จััมมููและ
แคชเมีียร์์

ปากีีสถาน

อััคไซจิิน
ที่่�ควบคุุมโดยจีีน
ตั้้�งแต่่สงคราม พ.ศ. 2505
ซึ่่�งอ้้างสิิ ทธิ์์�โดยอิินเดีีย

เดาลััท
เบก โอลดีี

คาร์์ กิลิ

จีีน

ธารน้ำำ�� แข็็งเซีียะเฉิิน
ที่่�ควบคุุมโดยอิินเดีีย
ซึ่่�งอ้้างสิิ ทธิ์์�โดยปากีีสถาน

หุุบเขา
ชััคส์์ กัมั

กิิลกิิต

ข้้อพิิพาทพรมแดนอิินเดีียกัับจีนี

หุุบเขากััลวาน

เส้้นควบคุุม
แท้้จริิง

ฮอตสปริิงส์์
ทะเลสาบ
ปัันกอง

ลาดัักห์์

จััมมูู

การเผชิิญหน้้ากัันยังั คงดำำ�เนิินต่อ่ ไปในช่่วงปลาย พ.ศ. 2564 โดย
มีีกองกำำ�ลัังเข้้าปะทะกัันในพื้้ �นที่่�ทะเลทรายบริิ เวณเทืือกเขาหิิมาลััยที่่�
รกร้้างแต่่เป็็ นจุดุ ยุุทธศาสตร์์

ความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง

แม้้ว่่ากองทััพปลดปล่่อยประชาชนยัังคงยึึดครองจุุดเสี่่�ยงปะทะสอง
จุุด ได้้แก่่ จุุดลาดตระเวน 15 ในฮอตสปริิ งส์์และพีีพีี17เอ ใกล้้กัับโก
กราโพสต์์ในลาดัักห์์ตามแนวเส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง จีีนได้้รวบรวมกอง
กำำ�ลัังเพิ่่�มเติิมข้้ามพรมแดนซึ่่�งติิดอาวุุธด้้วยปืื นใหญ่่ ระบบป้้องกัันภัยั
ทางอากาศ โดรนต่่อสู้� ้ และยานพาหนะหนััก มีีรายงานว่่าเมื่่�อเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บางส่่วนได้้ข้้ามเส้้นควบคุุมแท้้จริิ งเพื่่�อเข้้ายึึดที่่�
มั่่�นอีีกครั้้�งบนเทืือกเขาจีีนที่่�เคยถอนกำำ�ลัังออกไปตามข้้อตกลงการลด
กำำ�ลัังทหารเมื่่�อเดืือนกุมุ ภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 และบางส่่วนเคลื่่�อนไปยััง
จุุดใกล้้แม่่น้ำำ ��กััลวานและทะเลสาบปัั นกอง
ในการพููดคุุยระดัับทหารและการเจรจาทางการทููตทั้้�งหมดใน
ประเด็็นดังั กล่่าว อิินเดีียได้้ยืืนกรานว่่าการลดระดัับจะเกิิดขึ้้ �นได้้ก็็ต่อ่
เมื่่�อมีีการถอนกำำ�ลัังทหารโดยสมบููรณ์์เท่่านั้้ �น จีีนยืืนกรานและกล่่าวหา
ว่่าอิินเดีียเป็็ นฝ่่ายเริ่่� มการปะทะที่่�พรมแดนโดยการละเมิิดเส้้นควบคุุม
แท้้จริิ ง
ดููเหมืือนจีีนจะตั้้�งใจกดดัันให้้อิินเดีียถอนกำำ�ลัังโดยเคลื่่�อนพลไปยััง
จุุดเสี่่�ยงปะทะต่่าง ๆ ตามแนวเส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง ดููเหมืือนว่า่ อิินเดีียจะ

อิินเดีีย

ที่่�มา: IndoPac_Info

เหลืือทางเลืือกเพีียงเล็็กน้้อยแต่่ก็็ต้้องกระทำำ�การอย่่างระมััดระวััง ด้้วย
เกรงว่่าความบาดหมางนี้้ �จะบานปลายกลายเป็็ นสงคราม
นอกจากนี้้ � รััฐบาลจีีนยัังลำำ�พองใจจากการตอบสนองของอิินเดีีย
หลัังจากกองทััพปลดปล่่อยประชาชนได้้สัังหารทหารอิินเดีีย 20 นาย
ทางตะวัันออกของลาดัักห์์เมื่่�อวันั ที่่� 15 มิิถุนายน
พ.ศ. 2563 ซึ่่ง�
ุ
เป็็ นการปะทะกัันอย่า่ งรุุนแรงครั้้�งแรกนัับตั้้ �งแต่่สงครามจีีน-อิินเดีียเมื่่�อ
พ.ศ. 2505 ในช่่วงปลาย พ.ศ. 2563 รััฐบาลอิินเดีียได้้ตอบโต้้ด้้วยการ
ประกาศสั่่�งห้้ามแอปที่่�มาจากจีีน 267 แอปซึ่่�งกระตุ้้�นให้้มีีการงดเว้้นสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ของอิินเดีีย “จีีนเปลี่่�ยนแผนที่่�ของเรา เราจึึงประกาศสั่่�ง
ห้้ามแอปของจีีน”
แม้้ว่่าจีีนกำำ�ลัังสร้้างโครงสร้้างพื้้ �นฐานทางทหารอย่่างเอาจริิ งเอา
จัังที่่�เส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง แต่่จีีนไม่่พึึงพอใจต่่อกิิจกรรมใด ๆ ที่่�อิินเดีีย
เรีียกร้้อง เช่่น การเปิิ ดตััวสะพานยาว 50 เมตรบนถนนเลห์์-โลมา ซึ่่ง�
กระทรวงกลาโหมอิินเดีียกล่่าวว่่าจะทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า “การเคลื่่�อนระบบ
อาวุุธหนัักจะไร้้อุุปสรรค รวมทั้้�งปืื น รถถััง และอุุปกรณ์์พิิเศษอื่่�น ๆ”
ความสุ่่�มเสี่่�ยงของจีีนอาจมีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากการดููหมิ่่�นความสำำ�เร็็จ
ของอิินเดีียสำำ�หรัับการสร้้างถนนสายดาร์์ บุคุ -ชยอค-ดอลััทเบกโอลดีีที่่�
มีีความยาว 255 กิิโลเมตร ใน พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� มีีระดัับความสููงระหว่่าง
4,000 ถึึง 5,000 เมตร และมีีการปรัับปรุุงการเชื่่�อมต่่อตามแนวยาว
1,147 กิิโลเมตรของเส้้นควบคุุมแท้้จริิ งในลาดัักห์์ตะวัันออก ถนนสายนี้้ �
ทอดตััวไปยัังสนามบิินขนาดเล็็กและฐานทััพทหารที่่�สููงที่่�สุดุ ในโลกของ
IPD FORUM

45

เครื่่�องบิินขัับไล่่ของอิินเดีียบิินข้้าม
เทืือกเขาในเมืืองเลห์์ ภููมิิภาคลาดัักห์์
รอยเตอร์์

อิินเดีียที่่�ดอลััทเบกโอลดีี ซึ่่ง� ทอดตััวยาว 12 กิิโลเมตรในทางใต้้ของ
ทางผ่่านยุุทธศาสตร์์ คาราโครััมที่่�มีีความสููง 5,540 เมตร และทาง
เหนืือของอััคไซจิินบนเขตแดนระหว่่างลาดัักห์์และเขตปกครองตน
เองซิินเจีียงอุุยกููร์์ของจีีน ถนนดัังกล่่าวอยู่่�ห่่างจากเฉิินเซีียนหว่่าน
เพีียง 7 กิิโลเมตรทางเหนืือ ซึ่่ง� ถืือเป็็ นฐานที่่�มั่่น� ของกองทััพปลด
ปล่่อยประชาชนที่่�เข้้มงวดที่่�สุดุ ในประเทศจีีน
มีีรายงานว่่า องค์์กรถนนชายแดนแห่่งกระทรวงกลาโหมอิินเดีีย
กำำ�ลัังสร้้างถนนที่่�มีีความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงานตามแนวชายแดน
กัับจีีน 70 สาย ตลอดจนขยายและเสริิ มความแข็็งแกร่่งของถนนที่่�มีี
อยู่่� รวมถึึงการสร้้างลานจอดรถ อุุโมงค์์ และสะพานต่่าง ๆ
ในทางกลัับกันั จีีนได้้สร้้างถนนที่่�มีีความยาว 36 กิิโลเมตรใน
หุุบเขาชััคส์์กัมั ที่่�มีีขนาด 5,163 ตารางกิิโลเมตร ซึ่่ง� ได้้รัับการยิินยอม
จากปากีีสถานอย่่างผิิดกฎหมายเมื่่�อ พ.ศ. 2506 ขณะที่่�อิินเดีียโต้้
แย้้งอาณาเขตดัังกล่่าว

เมื่่�อไม่่นานมานี้้ �ยัังคงบ่่อนทำำ�ลายอำำ�นาจอธิิปไตยในดิินแดนของจีีน
ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่ง� ที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้และจะไม่่มีีผลใด ๆ”
นอกจากนี้้ � รััฐบาลจีีนยัังได้้แสดงความไม่่พอใจต่่อคำำ�ยืืนยันั
ของนายอามิิต ชาห์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทย ในรััฐสภา
อิินเดีีย ซึ่่ง� ระบุุว่า่ “แคชเมีียร์์ เป็็ นส่ว่ นสำำ�คััญของอิินเดีีย ผมต้้องการ
ที่่�จะชี้้ �แจงให้้ชััดเจนว่่าทุกุ ครั้้�งที่่�เรากล่่าวถึึงจััมมููและแคชเมีียร์์ เรา
หมายถึึงแคชเมีียร์์ ที่่�ถููกยึึดครองโดยปากีีสถาน รวมถึึงกิิลกิิต-บััลติิ
สถานและอััคไซจิินอีีกด้้วย จงอย่่าสงสััยเกี่่�ยวกัับเรื่่� องนี้้ � จััมมููและ
แคชเมีียร์์ ทั้้ �งหมดถืือเป็็ นส่ว่ นสำำ�คััญของสหภาพอิินเดีีย”
กิิลกิิต-บััลติิสถานเชื่่�อมต่่อกับร
ั ะเบีียงเศรษฐกิิจระหว่่างจีีนกัับ
ปากีีสถาน โดยได้้รัับทุนุ สนัับสนุุนจากการลงทุุนของจีีนมููลค่่า 6
หมื่่�นล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2 ล้้านล้้านบาท) และเป็็ นเป้้า
หมายหลัักของโครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้นทางของจีีน จากมุุมมอง
ของรััฐบาลจีีน ความพยายามใด ๆ ของอิินเดีียในการเข้้าครอบ
ครองแคชเมีียร์์ ที่่�ถููกยึึดครองโดยปากีีสถานหรืื อกิิลกิิต-บััลติิสถาน
เส้้นทางลาดัักห์์
จะเป็็ นตัวั บ่่อนทำำ�ลายระเบีียงเศรษฐกิิจระหว่่างจีีนกัับปากีีสถาน
จีีนไม่่พึึงพอใจอย่่างมากที่่�อิินเดีียยกเลิิกมาตรา 370 และ 35ก เมื่่�อ ซึ่่ง� นายสีีได้้เดิิมพัันศักั ดิ์์�ศรีีส่่วนบุุคคลของตน เนื่่�องจากจะทำำ�ให้้
พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เกิิดการจััดระเบีียบรััฐชายแดนของจััมมููและ จีีนสามารถเข้้าถึึงมหาสมุุทรอิินเดีียผ่่านทางท่่าเรืื อกวาดาร์์ ของ
แคชเมีียร์์ ที่่�ลาดัักห์์ถืือเป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งในขณะนั้้�น เพื่่�อนำำ�เรื่่� องไปยััง
ปากีีสถานได้้ อิินเดีียโต้้แย้้งว่่า ระเบีียงเศรษฐกิิจระหว่่างจีีนกัับ
คณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การ ปากีีสถานได้้ละเมิิดอำำ�นาจอธิิปไตยในดิินแดนของตนผ่่านทาง
เปลี่่�ยนแปลงสถานะทางการเมืืองของลาดัักห์์ เนื่่�องจากจีีนพิิจารณา กิิลกิิต-บััลติิสถาน
ว่่าภููมิิภาคดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญทางยุุทธศาสตร์์ อิินเดีียปฏิิเสธ
ในช่่วงกลางเดืือนตุลุ าคม พ.ศ. 2564 นายชาห์์ยังั ออกคำำ�
จีีน โดยถืือว่า่ สถานะใหม่่ของลาดัักห์์เป็็ น “เรื่่� องภายใน” ที่่� “ไม่่มีีนัยั
เตืือนที่่�เข้้มงวดต่่อศัตั รููของอิินเดีียไม่่ให้้ “เลีียบเคีียง” พรมแดนของ
ยะสำำ�หรัับเขตแดนภายนอกของอิินเดีียหรืื อเส้้นควบคุุมแท้้จริิ งกัับ
ประเทศ โดยยืืนยันว่
ั า่ การกระทำำ�ดัังกล่่าวจะได้้รัับการตอบสนอง
จีีน” อย่่างไรก็็ตาม กระทรวงการต่่างประเทศจีีนได้้ออกแถลงการณ์์ ด้้วย “การเคลื่่�อนไหวตอบโต้้อย่่างเหมาะสมจากอิินเดีีย”
ยืืนยันว่
ั า่ “การแก้้ไขกฎหมายภายในของฝ่่ายอิินเดีียเพีียงฝ่่ายเดีียว
รััฐบาลจีีนถููกยั่่�วยุุอย่า่ งเห็็นได้้ชััดจากคำำ�พููดดัังกล่่าว โดยรวม
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ขบวนรถถัังถอยกลัับจากริิมฝั่่�ง
ทะเลสาบปัันกองในลาดัักห์์ ตาม
แนวชายแดนอิินเดีียกัับจีนี
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

แล้้ว การรุุกรานทางทหารต่่ออิินเดีียไม่่ได้้เป็็ นเพีียงเชิิงยุุทธวิิธีีเท่่านั้้ �น
แต่่มีีเจตนาเชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�มุ่่�งบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ระยะยาวอีีกด้้วย
ท้้ายที่่�สุดุ แล้้ว ความเคลื่่�อนไหวของกองทััพปลดปล่่อยประชาชนได้้
รัับการกำำ�กัับดููแลโดยผู้้�นำำ�ระดัับสููงของคณะกรรมาธิิการการทหาร
ส่่วนกลางแห่่งพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ซึ่่ง� มีีนายสีีเป็็ นประธาน

การทููตที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่

นายนิิโคลััส เบิิร์์นส์์ นัักการทููตทหารผ่่านศึึกแห่่งสหรััฐฯ ตั้้�งข้้อ
สัังเกตในเดืือนตุลุ าคม พ.ศ. 2564 ว่่า การประสานผลประโยชน์์
ของสหรััฐฯ และอิินเดีียในอิินโดแปซิิฟิิก “สร้้างความแตกต่่างอย่่าง
มาก” ในแง่่ของความท้้าทายที่่�เกิิดจากจีีน “อย่่างที่่�ทราบกันั และผม
คิิดว่่าทุกุ รััฐบาลนัับตั้้ �งแต่่ประธานาธิิบดีีคลิินตันั ได้้ดำำ�เนิินการเรื่่� องนี้้ �
เรามีีพัันธมิิตรด้้านความมั่่�นคงรายใหม่่ในอิินเดีีย” นายเบิิร์์นส์์กล่่าว
ระหว่่างการพิิจารณาการแต่่งตั้้�งในฐานะผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเอกอััครราชทููตสหรััฐฯ ประจำำ�ประเทศจีีน จากนายโจ ไบ
เดน ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ “ซึ่่ง� นั่่�นก่่อให้้เกิิดความแตกต่่างอย่่างมาก
ในการทำำ�ให้้ผลประโยชน์์ของอิินเดีียและอเมริิ กาสอดคล้้องกัันอย่า่ ง
ชััดเจนตามยุุทธศาสตร์์ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก”
ขณะที่่�ความสััมพัันธ์์ทางการทหารระหว่่างสหรััฐฯ และอิินเดีีย
แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้ �น แต่่ความไม่่ไว้้วางใจระหว่่างจีีนและอิินเดีียกลัับ
เพิ่่�มมากขึ้้ �นเช่่นกันั พล.ร.อ. จอห์์น ซีี. อาควิิลิโิ น ผู้้�บัญ
ั ชาการ
กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก กล่่าวในระหว่่าง
การพิิจารณาการแต่่งตั้้�งเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 ต่่อหน้้า
กรรมาธิิการทางทหารของวุุฒิิสภาสหรััฐฯ เขากล่่าวชื่่�นชมความ
พยายามของอิินเดีียในการปกป้้องชายแดนทางตอนเหนืือขณะ
เผชิิญหน้้ากัับจีีน ในคำำ�ให้้การของตน ตามรายงานของซีีเอ็็นบีีซีี

“ความไม่่ไว้้วางใจต่่อกันร
ั ะหว่่างจีีนและอิินเดีียพุ่่�งสููงขึ้้ �นเป็็ น
ประวััติกิ ารณ์์ นอกเหนืือจากการแตกร้้าวของความสััมพัันธ์์แบบ
ทวิิภาคีีอัันเป็็ นผลมาจากการปะทะกัันบนเส้้นควบคุุมแท้้จริิ ง อิินเดีีย
ยัังมีีความสงสััยอย่า่ งมากต่่อการกระทำำ�ของจีีนซึ่่�งเป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของ
โครงการ ‘หนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้นทาง’” พล.ร.อ. อาควิิลิโิ นกล่่าว
“โครงการริิ เริ่่� มการแสดงท่่าทีีของจีีนทั้้�งในกวาดาร์์ ปากีีสถาน
และฮััมบัันโตตา ศรีีลัังกา ยัังก่่อให้้เกิิดความกัังวลในอิินเดีียเช่่น
กััน เช่่นเดีียวกัับกรณีีที่่�เกิิดขึ้้ �นทั่่�วภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก การขาด
ความโปร่่งใสและการกระทำำ�ที่่�ซ้ำำ ��ซ้้อนของจีีนในภููมิิภาคมหาสมุุทร
อิินเดีียถืือเป็็ นการคุุกคามเสถีียรภาพและความมั่่�นคงในภููมิิภาคนี้้ �”
พล.ร.อ. อาควิิลิโิ นระบุุในการตอบคำำ�ถามจากวุุฒิิสมาชิิกเพื่่�อการ
พิิจารณาการแต่่งตั้้�ง
การกระทำำ�ล่่าสุดุ ของจีีนได้้ชี้้ �ให้้เห็็นถึึงภััยคุกุ คามที่่�เกิิดขึ้้ �นกัับทุกุ
ชาติิ และความจำำ�เป็็ นด้้านความร่่วมมืือมากยิ่่�งขึ้้ �นระหว่่างอิินเดีีย
และสหรััฐฯ พล.ร.อ. อาควิิลิโิ นกล่่าว พล.ร.อ. อาควิิลิโิ นกล่่าวเสริิ ม
ว่่า “ข้้อสรุุปของข้้อตกลงที่่�ใช้้งานในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่าน
่ มาทำำ�ให้้
เราสามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างใกล้้ชิิดยิ่่�งขึ้้ �น อีีกทั้้�งเรายัังสามารถ
ทำำ�งานร่่วมกัันได้้มากกว่่าที่่�เคยเป็็ นมา เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงของอิิน
โดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้าง” โดยอ้้างอิิงการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการมีีส่่วนร่่วมระดัับทวิิภาคีีและพหุุภาคีี การดำำ�เนิินงานร่่วมกัันที่่�
น่่าจับั ตามอง และการเพิ่่�มจำำ�นวนการมีีส่่วนร่่วมระดัับสููงกัับอิินเดีีย
ตามรายงานของซีีเอ็็นบีีซีี
ภััยคุกุ คามทางทหารจากจีีนได้้กลายเป็็ นช่ว่ งเวลาชี้้ �ชะตา
สำำ�หรัับอิินเดีีย ท้้ายที่่�สุดุ แล้้ว วิิธีีก่่อตั้้ �งประเทศจะกำำ�หนดจุุดยืืนของ
ตนในประชาคมโลก ตลอดจนสถานะของตนในพัันธมิิตรด้้านความ
มั่่�นคงระหว่่างประเทศ o
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ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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การต่่อสู้้�
เพื่่อ�

เสรีีภาพทางดิิจิิทััล

การแข่่ งขัันเพื่่อ� ครอบงำำ�ระบบนิิเวศทางเทคโนโลยีีสารสนเทศกำำ�ลังั หนุุน
นำำ�การต่่ อสู้้�ระหว่่ างการปกครองแบบประชาธิิปไตยและเผด็็จการ

เ

เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

มื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประชาชนคิิวบาจำำ�นวนหลายพััน
คนออกมา ประท้้วงเต็็มพื้้ �นที่่�ท้้องถนนต่่อความล้้มเหลวในการ
จััดหาอาหาร ยารัักษาโรค และสิ่่�งของจำำ�เป็็ นอื่่�น ๆ ของรััฐบาล
ท่่ามกลางการระบาดของโควิิด-19 ภายในไม่่กี่่�วันั รััฐบาลคอมมิิวนิิสต์์
ได้้ปิิดการสื่่�อสารทางอิินเทอร์์ เน็็ตและโทรศััพท์์ภายในประเทศ ปิิ ดกั้้�น
การแพร่่ภาพความไม่่พอใจที่่�มีีอย่า่ งกว้้างขวางไปยัังโลกภายนอกเป็็ น
เวลาหลายวััน คิิวบาไม่่เพีียงแต่่ใช้้รููปแบบตามพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใน
เรื่่� องแนวปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมพลเมืืองของตน แต่่เทคโนโลยีีและบริิ ษััท
ต่่าง ๆ จากจีีนที่่�สร้้างโครงสร้้างพื้้ �นฐานด้้านโทรคมนาคมแก่่คิวิ บานั้้�น
เอื้้ �อให้้เกิิดการเซ็็นเซอร์์ ในลัักษณะนี้้ �ด้้วย
รััฐบาลเผด็็จการอย่่างคิิวบาตั้้�งความหวัังอย่่างมากว่่าสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนจะช่่วยจััดหาเครื่่� องมืือดิิจิิทัลั สำำ�หรัับการเฝ้้าระวััง เฝ้้า
ติิดตาม และการเซ็็นเซอร์์ ภายในประเทศ เพื่่�อจัดั การกัับประชาชนทั้้�ง
ภายในประเทศและต่่างประเทศ ตลอดจนเพื่่�อสนัับสนุุนรููปแบบการ
ปกครองแบบเผด็็จการของตน ตามชุุดรายงานของสถาบัันวิิจัยด้้าน
ั
ความมั่่�นคงชั้้�นนำำ�
ในรายละเอีียดของรายงานดัังกล่่าวระบุุว่า่ องค์์ประกอบของการ
ปราบปรามด้้วยเทคโนโลยีีชั้้�นสููงของรััฐบาลจีีนที่่ใ� ช้้ควบคุุมชนกลุ่่�มน้้อยใน
มณฑลซิินเจีียงอย่่างแพร่่หลายที่่สุ� ดุ ได้้รัับการนำำ�ไปใช้้ในพื้้ �นที่่อื่่� น� ๆ ของ
จีีนและในอีีกหลายสิิบประเทศในแอฟริิกา ลาติินอเมริิกา ยุุโรปตะวัันออก
และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ มีีอย่่างน้้อย 50 ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาระบบ
เฝ้้าระวัังที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ สนัับสนุุน ซึ่่ง� ได้้รัับมาจากบริิษัทหั
ั วั เหว่่ย
ของจีีน ตามที่่ร� ะบุุในรายงานที่่เ� ปิิ ดเผยโดยมููลนิิธิิคาร์์ เนกีีเพื่่�อสันติ
ั ภิ าพ

ตำำ�รวจปราบจลาจลเดิินไปตามท้้องถนนเมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลัังเกิิดการ
ประท้้วง ต่่อต้้านรััฐบาลครั้้�งใหญ่่ในเมืืองฮาวานา ประเทศคิิวบา เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ � อิิมเมจ

ระหว่่างประเทศเมื่่�อ พ.ศ. 2562 เครื่่�องมืือบิดิ เบืือนข้้อมููลที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีี
ขั้้�นต่ำำ�� ของรััสเซีียยัังมีีการนำำ�ไปใช้้ในอีีกหลายสิิบประเทศ เพื่่�อช่ว่ ยปราบ
ปรามการต่่อต้้านต่า่ ง ๆ ที่่เ� กิิดขึ้้ �นภายในประเทศและปลุุกระดมให้้เกิิด
ความขััดแย้้งของประชาชนในระบอบประชาธิิปไตยในต่่างแดน ดัังที่่� ดร.
อลิินา โพลีีอาโควา และนายคริิส เมเซโรล ได้้บัันทึึกเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ไว้้ใน
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รายงานประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562 ของสถาบัันบรููกกิิงส์์ เรื่่�อง “การส่่งออกลััทธิิ
อำำ�นาจนิิยมทางดิิจิทัิ ลั : แบบจำำ�ลองของจีีนและรััสเซีีย”
รััฐบาลที่่�เป็็ นกลางมากขึ้้ �น แม้้แต่่ในระบอบประชาธิิปไตยบาง
ประเทศ เช่่น เซอร์์ เบีียและยููกัันดา ก็็ถููกชัักจููงด้้วยคำำ�มั่่�นสัญ
ั ญาที่่�จะ
ควบคุุมเทคโนโลยีีเหล่่านี้้ �แม้้ว่่าจะมีีผลกระทบได้้ในระยะยาว ดัังที่่�นาย
เอรอล เยย์์โบเค และนายแซม แบรนเนน อธิิบายไว้้ในรายงานประจำำ�
ปีี พ.ศ. 2563 ของศููนย์์ยุทุ ธศาสตร์์ และนานาชาติิศึึกษา หััวข้้อ “ส่่งเสริิ ม
และสร้้าง: แนวทางเชิิงยุุทธศาสตร์์ สู่่�ลัทธิ
ั ิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั ”
ตั้้�งแต่่มีีรายงานออกมาแนวโน้้มดัังกล่่าวมีีแต่่จะพุ่่�งสููงขึ้้ �น นายเยย์์
โบเค ซึ่่ง� ปัั จจุุบันั เป็็ นผู้้�อำำ�นวยการโครงการด้้านความเปราะบางและ
ความคล่่องตััวของศููนย์์ยุทุ ธศาสตร์์ และนานาชาติิศึึกษา กล่่าวกัับ
ฟอรััม ว่่า “รััฐที่่�มีีการปกครองแบบเผด็็จการยัังคงใช้้วิิถีีทางดิิจิิทัลั ใน
การปราบปรามพลเมืืองของตน โดยมัักใช้้การระบาดใหญ่่ของโควิิด-19
เป็็ นข้้ออ้้างในการออกกฎหมายการควบคุุมที่่�เข้้มงวดยิ่่�งขึ้้ �น” “เช่่น การ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้านสถานที่่�และการตรวจหาเชื้้ �อไวรััสด้้วยเหตุุผล
ด้้านสาธารณสุุขยัังถููกใช้้เป็็ นช่อ่ งทางให้้รััฐบาลติิดตามพลเมืืองของตน
อย่่างใกล้้ชิิดได้้ แต่่สิ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้ผมเป็็ นกังั วลมากที่่�สุดุ คืือแนวโน้้มเหล่่านี้้ �
อาจเกิิดขึ้้ �นในประเทศที่่�เห็็นได้้ชััดว่่าไม่่ได้้มีีการปกครองแบบเผด็็จการ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง หนึ่่�งในเครื่่� องมืือดังั กล่่าวคืือ การเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้
ภายในประเทศ ซึ่่ง� กำำ�ลัังนำำ�มาใช้้บ่่อยขึ้้ �นภายใต้้หน้้ากากของ ‘ความเป็็ น
ส่่วนตััว’ และ ‘ความมั่่�นคงของชาติิ’”
แม้้ว่่าแรงจููงใจในการใช้้เทคโนโลยีีเหล่่านี้้ �อาจแตกต่่างกัันอย่า่ งมาก
“แต่่ในหลาย ๆ กรณีี ประเทศที่่�เป็็ นประชาธิิปไตยหรืื อเป็็ นประชาธิิปไตย
เพีียงบางส่่วนกำำ�ลัังหัันมาใช้้เทคโนโลยีีดัังกล่่าว (ส่่วนใหญ่่มีีต้้นกำำ�เนิิด
มาจากประเทศอย่่างจีีนและรััสเซีีย) เนื่่�องจากเทคโนโลยีีเหล่่านี้้ �มีี
ราคาถููกที่่�สุดุ และบางครั้้�งก็็เป็็ นเพีียงตััวเลืือกเดีียว นายเยย์์โบเคกล่่าว
ว่่า ผู้้�คนอาจรู้� ้สึึกว่่าในช่่วงเวลาเฉพาะที่่�มีีการระบาดใหญ่่นี้้ � การทราบ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพลเมืืองมากขึ้้ �นย่่อมมีีประโยชน์์กว่่าการไม่่ทราบข้้อมููล
ใดเลย หรืื ออาจถึึงขนาดคิิดเข้้าข้้างตนเองว่่ามาตรการควบคุุมที่่�มีีมาก
ขึ้้ �นเหล่่านี้้ �จะเป็็ นเพีียงมาตรการชั่่�วคราวที่่�ใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิินเท่่านั้้ �น”
“ประวััติศิ าสตร์์ บอกเราว่่าการควบคุุมที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในลัักษณะนี้้ � แม้้ในตอน
แรกจะมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อใช้้ในระยะสั้้�นและไม่่ได้้มีีเจตนาบงการ แต่่ก็็
เป็็ นเรื่่� องยากสำำ�หรัับผู้้�นำำ�ที่่�จะสละอำำ�นาจนี้้ �ทิ้้ �ง”
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเห็็นพ้้องต้้องกัันว่า่ พัันธมิิตร หุ้้�นส่ว่ น และประเทศร่่วม
อุุดมการณ์์ต้้องทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อขยายรููปแบบประชาธิิปไตยเชิิงแข่่งขััน
การแผ่่ขยายของลััทธิิอำำ�นาจ
ด้้านธรรมาภิิบาลทางดิิจิิทัลั เพื่่�อต่อต้้าน
่
นิิยมทางดิิจิิทัลั ระบบต่่าง ๆ จะต้้องมีีการยกระดัับความมั่่�นคงหาก
แต่่ยังั สามารถปกป้้องเสรีีภาพพลเมืืองและสิิทธิิมนุุษยชนได้้ ตลอดจน
สามารถนำำ�มาใช้้ร่่วมกัับบรรทัดั ฐานการดำำ�เนิินการที่่�มีีการกำำ�หนดไว้้
นายเมเซโรล ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายวิิจัยั โครงการด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์และ
เทคโนโลยีีเกิิดใหม่่ของบรููกกิิงส์์ และนายพอลยาโควา ประธานและ
ประธานกรรมการบริิ หารของศููนย์์วิิเคราะห์์นโยบายยุุโรป ระบุุ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญคนอื่่�น ๆ กล่่าวแย้้งว่่ากองทััพสามารถมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการสร้้างและปกป้้องประชาธิิปไตยทางดิิจิิทัลั ได้้ แม้้ว่่าบางประเทศ
กำำ�ลัังใช้้ประโยชน์์จากกำำ�ลัังทหารของตนเพื่่�อขยายอำำ�นาจการปกครอง
แบบดิิจิิทัลั ให้้คงอยู่่�ต่่อไป ผู้้�เชี่่�ยวชาญเห็็นพ้้องต้้องกัันว่า่ การยกระดัับ
การตระหนัักรู้� ้ในเรื่่� องการควบคุุมและการปั่่� นข้้อมููลให้้สาธารณชนทราบ
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ถืือเป็็ นส่ว่ นสำำ�คััญของการแก้้ปัั ญหานี้้ �เช่่นกันั
“ประเทศที่่เ� ป็็ นประชาธิิปไตยต้้องตระหนัักว่่าเรากำำ�ลัังอยู่่�ในการต่่อสู้� ้
ทางภููมิิรััฐศาสตร์์ เหนืือรููปแบบการปกครองทางดิิจิทัิ ลั ที่่จ� ะมีีอิิทธิิพลใน
ศตวรรษที่่� 21” ตามที่่ร� ะบุุในบทสรุุปของรายงานประจำำ�เดืือนมิถุิ นายน
ุ
พ.ศ. 2564 ของกองกำำ�ลัังเฉพาะกิิจด้้านยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อสนัับสนุุน
ประชาธิิปไตยและต่่อต้้านระบอบเผด็็จการแห่่งสหรััฐฯ ซึ่่ง� ก่่อตั้้ �งโดย ฟรีี
ดอมเฮาส์์ องค์์กรนอกภาครััฐไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ร่่วมกัับศููนย์์ยุทุ ธศาสตร์์
และนานาชาติิศึึกษา และสถาบัันแมคเคนเพื่่�อความเป็็ นผู้้�นำ�ำ ระดัับ
นานาชาติิ ณ มหาวิิทยาลัยั รััฐแอริิโซนา เมื่่�อเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ. 2563

แบบจำำ�ลองของไต้้หวััน

สำำ�หรัับกรณีีตััวอย่่าง เช่่น ไต้้หวัันกำำ�ลัังพััฒนาต้้นแบบจำำ�ลอง
ประชาธิิปไตยทางดิิจิิทัลั ตามเป้้าหมายในการปฏิิรููปรััฐสภาของประเทศ
แบบจำำ�ลองดัังกล่่าวมุ่่�งใช้้เทคโนโลยีีที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �นเพื่่�อสนัับสนุุนด้้าน
ความโปร่่งใส การเปิิ ดกว้้าง การมีีส่่วนร่่วม การแปลงข้้อมููลเป็็ นดิจิิ ิทัลั
ตลอดจนทัักษะความเข้้าใจและการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ตามรายงาน
ของนิิตยสารออนไลน์์เดอะดิิโพลแมต เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
นายอู๋๋� มิินซวน หรืื อที่่�รู้� ้จักั ในชื่่�อ ทีีทีีแคท ได้้อธิิบายกับั เดอะดิิ
โพลแมตว่่า ประชาธิิปไตยทางดิิจิิทัลั ก่่อตั้้ �งขึ้้ �นบนพื้้ �นฐานของเทคโนโลยีี
เพื่่�อพลเมืือง ซึ่่ง� เป็็ นการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อสร้้างประชาธิิปไตยและให้้สิิทธิ์์�
แก่่ประชาชนในการลงคะแนน นายอู๋๋� มิินซวน เป็็ นผู้้�ร่่วมก่่อตั้้ �งดัับเบิิล
ธิิงค์์แล็็บ ซึ่่ง� เป็็ นองค์์กรที่่�ก่่อตั้้ �งขึ้้ �นเมื่่�อ พ.ศ. 2562 เพื่่�อค้้นคว้้าวิิจัยั เกี่่�ยว
กัับภัยคุ
ั กุ คามที่่�มีีต่อปร
่ ะชาธิิปไตยและค้้นหาวิิธีีการรัับมืือกับภั
ั ยคุ
ั กุ คาม
ดัังกล่่าว ในขณะเดีียวกััน ลััทธิิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั ได้้ใช้้เครื่่� องมืือ
ต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่เครื่่� องมืือเพื่่�อการควบคุุมและการสร้้างความปั่่� นป่่วน เช่่น
การเฝ้้าระวััง การจารกรรม การโจมตีีทางไซเบอร์์ การเซ็็นเซอร์์ และการ
บงการทางสัังคมและการเลืือกตั้้�ง ไปจนถึึงเครื่่� องมืือเพื่่�อการแข่่งขัันเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ เช่่น เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�ช่ว่ ยให้้เกิิดโครงสร้้างพื้้ �นฐานทาง
ดิิจิิทัลั การควบคุุมระบบการให้้บริิ การอิินเทอร์์ เน็็ต และการเก็็บรัักษา
ข้้อมููลไว้้ภายในประเทศ นายเยย์์โบเคระบุุ
“ขณะที่่รั� ัฐบาลจีีนกำำ�ลัังใช้้เครื่่�องมืือต่า่ ง ๆ ทางดิิจิทัิ ลั เช่่น ระบบ
เครดิิตสัังคมและการเซ็็นเซอร์์ ของรััฐ ในไต้้หวัันภาคประชาสัังคมกำำ�ลััง
สร้้างโครงสร้้างพื้้ �นฐานดิิจิทัิ ลั อย่่างแข็็งขัันเพื่่�อช่ว่ ยให้้ประชาชนสามารถ
เสนอแนะและแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิรููปนโยบายได้้ในทุุกวััน”
นายออดรีีย์์ ถััง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงดิิจิทัิ ลั ไต้้หวัันกล่่าวกัับเดอะดิิ
โพลแมต “สำำ�หรัับประชาธิิปไตยทางดิิจิทัิ ลั ความโปร่่งใสคืือการทำำ�ให้้รััฐ
มีีความโปร่่งใสต่่อประชาชน” ส่่วนในลััทธิิอำ�ำ นาจนิิยมทางดิิจิทัิ ลั คำำ�ว่่า
‘ความโปร่่งใส’ คืือการทำำ�ให้้ประชาชนมีีความโปร่่งใสต่่อรััฐ”
บทเรีียนที่่ผ่� าน
่ การเรีียนรู้้�และเทคโนโลยีีที่่ผ่� าน
่ การพััฒนาเพื่่�อปฏิิรููป
รััฐบาลไต้้หวัันสามารถถ่่ายทอดไปยัังประเทศประชาธิิปไตยอื่่�นได้้อย่่าง
รวดเร็็ว แม้้จะไม่่มีีแบบจำำ�ลองใหม่่ใดที่่ส� มบููรณ์์แบบ แต่่นายเยย์์โบเคกล่่าว
ว่่าเดนมาร์์กและเอสโตเนีียก็็ได้้สร้้างแบบจำำ�ลองระบอบประชาธิิปไตยทาง
ดิิจิทัิ ลั ที่่เ� หมาะสมซึ่่ง� อาจแบ่่งปัั นไปยัังประเทศอื่่น� ๆ ได้้เช่่นกันั
ทีีทีีแคทกล่่าวกัับเดอะดิิโพลแมตว่่า “จีีนอาจมีีเพีียงสิ่่�งเดีียวที่่�
มั่่�นใจได้้ คืือ การเล่่าเรื่่� องโฆษณาชวนเชื่่�อที่่�จีีนดำำ�เนิินการมาหลายปีีว่่า
ประชาธิิปไตยไม่่ได้้มีีไว้้สำำ�หรัับเอเชีีย เรื่่� องนี้้ �ไม่่น่า่ สนใจอีีกต่่อไปแล้้วเมื่่�อ
ดููจากความก้้าวหน้้าของไต้้หวััน”

การพิิทัักษ์์รัักษาประชาธิิปไตย

รายงานของสถาบัันวิจัิ ยั หลายฉบัับระบุุว่า่ นอกเหนืือจากแบบจำำ�ลอง
ที่่มีี� ความสามารถในการแข่่งขัันแล้้ว แนวทางต่่าง ๆ ที่่กีี� ดกัันการจััดหา
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่ส� นัับสนุุนลัทธิ
ั ิอำ�ำ นาจนิิยมทางดิิจิทัิ ลั เช่่น การคว่ำำ��
บาตรและการควบคุุมการส่่งออก อาจช่่วยยัับยั้้ �งการตัักตวงผลประโยชน์์
จากระบบดัังกล่่าวได้้ อย่่างไรก็็ตาม ส่่วนหนึ่่�งที่่ทำ� �ำ ให้้ปัั ญหาเกิิดความ
ซัับซ้้อนมาจากเศรษฐกิิจด้้านการเฝ้้าระวัังที่่พั� ฒ
ั นาอย่่างเต็็มที่่� แม้้จีีน
จะเป็็ นผู้้�จัดั หาระบบการเฝ้้าระวัังรายใหญ่่ที่สุ่� ดุ แต่่ทว่า่ หลายประเทศ
เช่่น ฝรั่่�งเศส อิิสราเอล รััสเซีีย สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา ยััง
จััดหาเทคโนโลยีีขั้้�นสููงที่่ส� ามารถใช้้เพื่่�อการสนัับสนุุนการควบคุุมขนาด
ประชากรได้้เช่่นกันั นายเมเซโรลและนายพอลยาโควาระบุุ
สหรััฐฯ และหลายประเทศในยุุโรปได้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน เพื่่�อ
จำำ�กััดการส่่งออกเครื่่� องประมวลผลกลางและเซ็็นเซอร์์ ขั้้ �นสููงที่่�สนัับสนุุน
ระบบเฝ้้าระวัังมวลชน ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่ยังั คงผลิิตในประเทศตะวัันตก ตาม
รายงานของสถาบัันบรููกกิิงส์์ เช่่น การบริิ หารงานของสหรััฐฯ ในขณะนั้้�น
ประธานาธิิบดีีโดนััลด์์ ทรััมป์์ ได้้ปิิดกั้้�นการจััดส่่งชิิปให้้แก่่บริิษััทหัวั เหว่่ย
ไปทั่่�วโลก เพื่่�อขัดั ขวางการขยายตััวของบริิ ษััทเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ.
2563 ตามรายงานของรอยเตอร์์ มาตรการดัังกล่่าวอาจชะลอการแพร่่
กระจายของระบบเฝ้้าระวัังมวลชนได้้ เนื่่�องจากจีีนมีีความคืืบหน้้าเพีียง
เล็็กน้้อยในการบรรลุุการได้้มาซึ่่�งสารกึ่่�งตััวนำำ�อย่่างเพีียงพอ อีีกทั้้�งเกิิด
ความล้้มเหลวในเรื่่� องเงิินทุนุ สนัับสนุุนโครงการด้้านสารกึ่่�งตััวนำำ�จำำ�นวน
มากอีีกด้้วย ตามรายงานข่่าว อััตราส่่วนของการมีีสารกึ่่�งตััวนำำ�อย่่าง
เพีียงพอของจีีนคาดการณ์์ว่า่ จะอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 19.4 ใน พ.ศ. 2568 เท่่านั้้ �น
ตามที่่�ระบุุในบทความประจำำ�เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บนเว็็บไซต์์
ของนิิกเคอิิเอเชีีย
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ผลัักดัันให้้ยุุโรป อเมริิ กาเหนืือ และ
ภููมิิภาคอื่่�น ๆ กำำ�หนดเวลาในการลดการพึ่่�งพาห่่วงโซ่่อุปทาน
ุ
จากจีีน
ให้้เร็็ วยิ่่�งขึ้้ �น โดยไม่่เพีียงแต่่ตอกย้ำำ ��ให้้เห็็นถึึงประเด็็นปัั ญหาดัังกล่่าว
เท่่านั้้ �น แต่่ยังั สร้้างความวิิตกกัังวลในกลุ่่�มธุุรกิิจตะวัันตกและอิินโด
แปซิิฟิิกในเรื่่� องของความมั่่�นคงของข้้อมููลและความเสี่่�ยงด้้านความเป็็ น
ส่่วนตััวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการร่่วมมืือในการพยายามพััฒนาเทคโนโลยีีต่่าง ๆ
ร่่วมกัับบริิษััทของจีีน เช่่น อิินเดีียประกาศสั่่�งห้้ามแอปที่่�มาจากจีีน 59
แอปไม่่ให้้เข้้ามาในตลาดภายในประเทศเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2564
ตามรายงานของสำำ�นัักข่่าวหลายแห่่ง อย่่างไรก็็ตาม ก่่อนเกิิดการระบาด
ของโรคดัังกล่่าว ในหลายประเทศ รวมทั้้�งออสเตรเลีีย ได้้มีีการปิิ ดกั้้�น
ไม่่ให้้บริิ ษััทหัวั เหว่่ยจัดั หาเครืื อข่าย
่ 5จีี แก่่ประเทศของตนมาอย่่าง
ยาวนานแล้้ว
สหรััฐฯ ได้้ดำำ�เนิินโครงการริิ เริ่่� มหลายโครงการเพื่่�อต่อต้้านลั
่
ทธิ
ั ิ
อำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั โดยการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ผ่่านความพยายามต่่าง ๆ ที่่�จะก้้าวข้้ามข้้อจำำ�กััดทางเศรษฐกิิจอัันยิ่่�ง
ใหญ่่ เพื่่�อให้้เศรษฐกิิจของสหรััฐฯ และจีีนแยกตััวออกจากกััน สำำ�นัักงาน
โครงการวิิจัยขั้้
ั �นสููงของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ได้้ให้้ทุุนสนัับสนุุนการ
วิิจัยด้้าน
ั
ปัั ญญาประดิิษฐ์์เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจลััทธิิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้ �นผ่่านโครงการต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การตรวจจัับข้้อมููลที่่�ผิิดพลาดและ
การปลอมแปลงเชิิงลึึกทางออนไลน์์ ไปจนถึึงการวิิเคราะห์์แคมเปญเพื่่�อ
การปฏิิบัติั กิ ารด้้านข้้อมููลต่่าง ๆ สมาชิิกสภานิิติบัิ ญ
ั ญััติิกำำ�ลัังผลัักดััน
โครงการริิ เริ่่� มหลายโครงการ เพื่่�อพัฒ
ั นาการผลิิตไมโครอิิเล็็กทรอนิิกส์์

เมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รถยนต์์ ขับผ่่
ั านอาคารรััฐสภาในฮาวานา ประเทศ
คิิวบา หนึ่่�งวัันหลัังจากที่่�มีผู้ี �้ประท้้วงหลายพัันคนออกมาตามท้้องถนนและร้้องตะโกนว่่า
"ระบอบเผด็็จการจงล่่มสลาย" เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ � อิิมเมจ

และส่่งเสริิ มความสามารถในการแข่่งขัันด้้านเทคโนโลยีีของสหรััฐฯ ใน
เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 วุุฒิิสภาสหรััฐฯ ได้้ออกกฎหมายเพื่่�อสร้้าง
่
ความเป็็ นพันั ธมิิตรระหว่่างประเทศ เพื่่�อต่อต้้าน
อิิทธิิพลของรััฐบาล
เผด็็จการ เช่่น จีีน ที่่�มีีต่อ่ เทคโนโลยีีเกิิดใหม่่ ซึ่่ง� นำำ�โดยหน่่วยงานจััด
ตั้้�งใหม่่ของกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ โดยหน่่วยงานดัังกล่่าว
จะสร้้างเส้้นทางเพื่่�อกำำ�หนดมาตรฐานด้้านเทคโนโลยีีระดัับสากล
ท่่ามกลางเป้้าหมายอื่่�น ๆ
นางมิิเอเกะ ออยาง ผู้้�ช่ว่ ยรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงกลาโหม
ุ แจสำำ�คััญใน
สหรััฐฯ ด้้านนโยบายไซเบอร์์ ระบุุว่า่ ความร่่วมมืือเป็็ นกุญ
การต่่อต้้านลัทธิ
ั ิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั “เราต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเรา
กำำ�ลัังเสนอทางเลืือกให้้แก่่พันั ธมิิตร เมื่่�อพวกเขากำำ�ลัังคิิดและพิิจารณา
จััดซื้้ �อเทคโนโลยีีสำำ�หรัับประเทศของตน และเราจำำ�เป็็ นต้้องทำำ�งานให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้ �นในการช่่วยเหลืือด้้านความเสี่่�ยงและช่่องโหว่่ต่า่ ง ๆ ที่่�พันั ธมิิตรและ
หุ้้�นส่ว่ นของเราอาจประสบ หากพวกเขาต้้องเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการจััด
ซื้้ �อเทคโนโลยีีดัังกล่่าว” นางออยางกล่่าวกัับNextgov.com
เมื่่�อกลางเดืือนมิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2564 มููลนิิธิิเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ั
และนวััตกรรม ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิจัยด้้านน
โยบายอิิสระที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในกรุุง
วอชิิงตััน ดีี.ซีี. ได้้ออกรายงานที่่�เร่่งให้้สหรััฐฯ จััดตั้้�งหน่่วยงานอิิสระ
เพื่่�อผลักั ดัันกลยุุทธ์์ด้้านเทคโนโลยีีแห่่งชาติิในการแข่่งขัันกับจีีน
ั เช่่นกันั
หน่่วยงานอุุตสาหกรรมและเทคโนโลยีีขั้้�นสููงแห่่งชาติิที่่�ได้้รัับการเสนอ
จะมีีงบประมาณเทีียบเคีียงกัับมููลนิิธิิวิิทยาศาสตร์์ แห่่งชาติิ ซึ่่ง� มีีมููลค่่า
มากกว่่า 8 พัันล้้านดอลลาร์์ สหรััฐต่่อปีี (ประมาณ 2.6 แสนล้้านบาท)
และจะประกอบด้้วย 5 แผนก ได้้แก่่ แผนกข้้อมููลและการวิิเคราะห์์
แผนกอุุตสาหกรรมขั้้�นสููง แผนกเทคโนโลยีีเกิิดใหม่่ แผนกระบบ
นวััตกรรม รวมถึึงแผนกประสานงานข้้ามหน่่วยงานและข้้ามรััฐบาล
“มีีหลายขั้้�นตอนที่่�รััฐสภาสหรััฐฯ และฝ่่ายบริิ หารควรดำำ�เนิินการเพื่่�อ
แข่่งขัันกับจีีน
ั แต่่วิิธีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ที่่�จะเปลี่่�ยนเกมนี้้ �ได้้อย่่างสิ้้ �นเชิิงคืือการสร้้าง
หน่่วยงานพิิเศษที่่�มีีภารกิิจเฉพาะและแหล่่งทรััพยากรที่่�เพีียงพอ เพื่่�อส่ง่
เสริิ มตำำ�แหน่่งทางการแข่่งขัันด้้านอุตุ สาหกรรมเทคโนโลยีีขั้้�นสููง” นาย
IPD FORUM
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โรเบิิร์์ต แอตคิินสันั ประธานมููลนิิธิิเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรม
และผู้้�เขีียนรายงานดัังกล่่าว กล่่าวในแถลงการณ์์เมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2564
อย่่างไรก็็ตาม หลายฝ่่ ายแย้้งว่่าสิ่่ง� สำำ�คััญในการต่่อต้้านลัทธิ
ั ิ
อำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั คืือการเสริิ มสร้้างประชาธิิปไตย ผู้้�นำำ�ประเทศ
ประชาธิิปไตย เช่่น สหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้องเสริิ มสร้้างความเชื่่�อมั่่น� ในสถาบััน
ภายในประเทศด้้วยการขจััดการแทรกแซงการเลืือกตั้้�งจากต่่างประเทศ
สนัับสนุุนการเลืือกตั้้�งที่่�เสรีีและยุุติธิ รรม มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเปลี่่�ยนผ่านอำ
่ ำ�นาจ
อย่่างสัันติิ และสกััดกั้้�นการให้้ข้้อมููลที่่�ผิิดพลาดและการแพร่่ขยายของ
ทฤษฎีีสมคบคิิด นายเยย์์โบเคและนายแบรนเนนกล่่าวอภิิปรายใน
รายงานของศููนย์์ยุทุ ธศาสตร์์ และนานาชาติิศึึกษาของตน
รายงานเมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
พ.ศ. 2564 จากกองกำำ�ลัังเฉพาะกิิจที่่�
ุ
นำำ�โดยฟรีีดอมเฮาส์์ดำำ�เนิินการศึึกษาต่่อไป รายงานดัังกล่่าวชี้้ �แนะว่่า
“สหรััฐอเมริิ กาควรยึึดมั่่�น ‘การทููตประชาธิิปไตย’ ซึ่่ง� ให้้ความสำำ�คััญเรื่่� อง
ความเป็็ นประชาธิิปไตยและการต่่อต้้านลิทธิ
ิ ิอำำ�นาจนิิยมเป็็ นอันดั
ั บั แรก
สำำ�หรัับข้้อผููกพัันการทููตของสหรััฐฯ การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญดัังกล่่าว
ควรรวมถึึงการกระตุ้้�นให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ เพื่่�อต่อต้้าน
่
ภััยคุกุ คามจากลิิทธิิอำำ�นาจนิิยมและเสริิ มสร้้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิิปไตย แนวทางอัันเป็็ นรากฐานของเราควรรวมถึึงการเป็็ น
พัันธมิิตรและความเป็็ นน้ำำ ��หนึ่่�งใจเดีียวกัันกับั รััฐบาล องค์์กรภาคประชา
สัังคม มหาวิิทยาลัยต่
ั า่ ง ๆ พร้้อมด้้วยภาคเอกชนและพลเมืืองที่่�กำำ�ลััง
ทำำ�งานเพื่่�อเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายเหล่่านี้้ �” กองกำำ�ลัังพิิเศษดัังกล่่าว
ระบุุว่า่ การประชุุมสุุดยอดเพื่่�อประชาธิิปไตยของประธานาธิิบดีีโจ ไบ
เดน ซึ่่ง� จััดขึ้้ �นเมื่่�อเดืือนธันั วาคม พ.ศ. 2564 ถืือเป็็ นโอกาสอัันดีีของการ
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
นายเมเซโรลและนายพอลยาโควาชี้้ �แนะว่่าประเทศพัันธมิิตรและ
หุ้้�นส่ว่ นต้้องส่่งเสริิ มหลัักการทางประชาธิิปไตยและสิิทธิิมนุุษยชนใน
ต่่างประเทศ และสนัับสนุุนการแสดงออกทางออนไลน์์อย่า่ งเสรีี รวมถึึง
การสื่่�อสารที่่�ปลอดภััย “เพื่่�อสร้้างความพร้้อมรัับมืือในการต่่อต้้านการ
ดำำ�เนิินการที่่�มีีอิิทธิิพลจากต่่างประเทศต่่อสังั คมประชาธิิปไตย รััฐบาล
ควรลงทุุนสร้้างความตระหนัักรู้� ้แก่่ประชาชนเรื่่� องการปั่่� นข้้อมููล” นาย
เมเซโรลและนายพอลยาโควาระบุุ “ซึ่่ง� ควรครอบคลุุมถึึงการให้้ทุุน
สนัับสนุุนโครงการด้้านการศึึกษาต่่าง ๆ ที่่�สร้้างทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์
ทางดิิจิิทัลั ในกลุ่่�มเยาวชน”

การผ่่านทางอิินเทอร์์ เน็็ตในระดัับกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ทุุกสิ่่�งที่่�เรา
ทำำ�ล้้วนมีีร่่องรอยทางดิิจิิทัลั เนื่่�องจากประเทศต่่าง ๆ มีีความสามารถใน
การควบคุุมสภาพแวดล้้อมได้้ดีีขึ้้ �น สิ่่�งนี้้ �จึึงส่่งผลกระทบต่่อเรา”
เช่่น ในหลายประเทศที่่�มีีการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีการเฝ้้าระวัังตาม
ขนาดประชากรอย่่างมหาศาลอาจมีีข้้อได้้เปรีียบในการใช้้เทคโนโลยีี
เหล่่านี้้ �สร้้างอำำ�นาจชัักจููงพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นของสหรััฐฯ เนื่่�องจาก
ประชาคมกลาโหมไม่่เคยถืือว่า่ เทคโนโลยีีเหล่่านี้้ �เป็็ นอาวุธุ มาก่่อนตั้้ �งแต่่
ในอดีีต นายบารอนกล่่าว เครื่่� องมืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลัทธิ
ั ิอำำ�นาจ
นิิยมทางดิิจิิทัลั อาจถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อ “เสริิ มสร้้างอิิทธิิพลภายในประเทศ
และควบคุุมการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ที่่�สามารถหนุุนนำำ�การสนัับสนุุนจาก
ประชาชนต่่อระบอบการปกครองแบบลััทธิิแก้้ได้้ ตลอดจนใช้้การดำำ�เนิิน
การที่่�คล้้ายคลึึงกัันนี้้ �กัับประชาชนชาวอเมริิ กันั ” นายบารอนอธิิบายไว้้
พ.ศ. 2564
ในบทความของ DefenseOne.com เมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
ุ
สำำ�นัักงานโครงการวิิจัยขั้้
ั �นสููงของกระทรวงกลาโหมได้้ให้้ทุุน
สนัับสนุุนโครงการหลายโครงการเพื่่�อสร้้างเครื่่� องมืือที่่�ต่อต้้านขีี
่
ดความ
สามารถดัังกล่่าว โดยการช่่วยให้้กองทััพและประชาชนได้้เข้้าใจความ
จริิ งเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้ �นจริิ งในพื้้ �นที่่� นายบารอนกล่่าวกัับ ฟอรััม เช่่น
สำำ�นัักงานดัังกล่่าวกำำ�ลัังพััฒนาเครืื อข่าย
่ การสื่่�อสารเคลื่่�อนที่่�ซึ่่ง� ทนทาน
ต่่อการโจมตีีเพื่่�อใช้้ในสภาวะแวดล้้อมที่่�มีีความขััดแย้้ง โครงการนี้้ �เป็็ น
ที่่�รู้� ้จักั ในชื่่�อ การสื่่�อสารแบบไม่่เปิิ ดเผยตััวตนที่่�ยืืดหยุ่่�นสำำ�หรัับทุกุ คน
โดยผู้้�ใช้้สามารถหลบเลี่่�ยงการกำำ�หนดเป้้าหมายในวงกว้้างของศััตรููโดย
การใช้้กลยุุทธ์์การเข้้ารหััสและการฝัั งโพรโทคอล นายบารอน ผู้้�ดููแล
โครงการดัังกล่่าวระบุุ เทคโนโลยีีการสื่่�อสารแบบไม่่เปิิ ดเผยตััวตนที่่�
ยืืดหยุ่่�นสำำ�หรัับทุกุ คนอาจช่่วยลดการโจมตีีโดยปฏิิเสธการให้้บริิ การและ
ปกป้้องความเป็็ นส่ว่ นตััวได้้
สำำ�นัักงานโครงการวิิจัยขั้้
ั �นสููงของกระทรวงกลาโหมยัังได้้ดำำ�เนิิน
โครงการที่่�เรีียกว่่า การประเมิินสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมข้้อมููล
เพื่่�อพัฒ
ั นาเทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ในการประเมิินวิิธีีที่่�ลัทธิ
ั ิอำำ�นาจ
นิิยมกดขี่่�ประชาชนของตนในวงกว้้างทางอิินเทอร์์ เน็็ตผ่่านการเซ็็นเซอร์์
การปิิ ดกั้้�น และการบัังคัับขู่่�เข็็น นายบารอนกล่่าว “เทคโนโลยีีที่่�พัฒ
ั นา
ขึ้้ �นโดยโครงการการประเมิินสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมข้้อมููลนี้้ �จะ
ปรัับปรุุงและป้้อนข้้อมููลเข้้าสู่่�แดชบอร์์ ดที่่�เข้้าใจได้้ง่่ายอย่า่ งต่่อเนื่่�องและ
โดยอััตโนมััติิ เพื่่�อพัฒ
ั นาความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�ประเทศต่่าง ๆ
ดำำ�เนิินการควบคุุมข้้อมููลภายในประเทศที่่�เกิิดขึ้้ �นจริิ งในพื้้ �นที่่�ตามเวลา
จริิ งและมีีความครอบคลุุม” ตามรายงานของสำำ�นัักงานโครงการวิิจัยขั้้
ั �น
สููงของกระทรวงกลาโหม
นายโจชััว บารอน ผู้้�จัดั การโครงการของสำำ�นัักงานโครงการวิิจัยขั้้
ั �น
ความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงสำำ�หรัับประเทศและกองทััพต่่าง ๆ ที่่�
สููงของกระทรวงกลาโหม กล่่าวกัับ ฟอรััม ว่่า อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�นำำ�ด้้าน
เกิิดจากการเฝ้้าระวััง การเซ็็นเซอร์์ และการเจาะระบบขีีดความ
กลาโหมและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความมั่่�นคงก็็ไม่่ควรรอให้้รััฐบาลที่่�เหลืือ
สามารถยัังคงเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น รััฐบาลในบางประเทศกำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ นายบารอนกล่่าวว่่า “แนวคิิดของลััทธิิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั ใช้้ประโยชน์์จากนโยบายการเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้ภายในประเทศ เพื่่�อ
ไม่่ได้้เป็็ นเพีียงปัั ญหาภายในแวดวงนโยบายการต่่างประเทศเท่่านั้้ �น แต่่ จำำ�กััดประชาธิิปไตยและสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่ง� ถืือเป็็ นการขยายลััทธิิอำำ�นาจ
ยัังอยู่่�ในแวดวงด้้านความมั่่�นคงแห่่งชาติิอีีกด้้วย”
นิิยมทางดิิจิิทัลั “การควบคุุมการไหลของข้้อมููลข้้ามพรมแดนที่่�เข้้มงวด
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�สนัับสนุุนลัทธิ
ั ิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั ทำำ�ให้้การ
ยิ่่�งขึ้้ �นเป็็ นข้้อกังั วลที่่�เกิิดขึ้้ �นใหม่่” นายเยย์์โบเคกล่่าวกัับ ฟอรััม รััฐบาล
ดำำ�เนิินการในสภาวะแวดล้้อมดัังกล่่าวมีีความท้้าทายมากขึ้้ �นสำำ�หรัับ
สามารถดำำ�เนิินการใช้้มาตรการขั้้�นเด็็ดขาดกัับการแสดงออกโดยเสรีี
กองทััพของพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ น เช่่น เครื่่� องมืือต่า่ ง ๆ ที่่�สนัับสนุุนการ
ความเป็็ นส่ว่ นตััว และสิิทธิิมนุุษยชนได้้ดีียิ่่�งขึ้้ �นโดยการใช้้ข้้อมููลเขตแดน
เฝ้้าระวัังตามเวลาจริิ งและการปิิ ดกั้้�นอิินเทอร์์ เน็็ตอาจบั่่�นทอนความ
นายเยย์์โบเคอธิิบายไว้้ในบทสรุุปนโยบายของศููนย์์ยุทุ ธศาสตร์์ และ
ปลอดภััยด้้านการปฏิิบัติั กิ ารได้้ นายบารอนกล่่าว “ในทุุกการดำำ�เนิิน
นานาชาติิศึึกษาเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
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“บ่่อยครั้้�งที่่�มีีการขยายอำำ�นาจในการเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้ภายใน
ประเทศเหล่่านี้้ �ภายใต้้หน้้ากากของ ‘การปกป้้อง’ ความเป็็ นส่ว่ นตััวหรืื อ
ความมั่่�นคงของบุุคคล แต่่ผลลััพธ์์มักั จะตรงกัันข้้ามกัันอย่า่ งสิ้้ �นเชิิง เมื่่�อ
ข้้อมููลของประชาชน ตั้้�งแต่่การค้้นหาในกููเกิิลแมพส์์ การกดถููกใจใน
อิินสตาแกรม ไปจนถึึงการโพสต์์ในติ๊๊�กต็็อก ถููกบัังคัับให้้จััดเก็็บไว้้บน
เซิิร์์ฟเวอร์์ ของประเทศ รััฐบาลจึึงได้้โอกาสสำำ�คััญในการใช้้ข้้อมููลเหล่่านี้้ �
เพื่่�อควบคุุมประชากรได้้มากยิ่่�งขึ้้ �น การบงการนี้้ �ช่่วยยกระดัับและเสริิ ม
ความแข็็งแกร่่งให้้กัับรััฐบาลบัังคลาเทศไปจนถึึงจีีน รััสเซีีย และประเทศ
อื่่�น ๆ ในการเฝ้้าระวัังและการเซ็็นเซอร์์ ทางดิิจิิทัลั ที่่�ทันั สมััย” นายเยย์์โบ
เคระบุุไว้้ในบทสรุุป หััวข้้อ “ความกัังวลด้้านความมั่่�นคงแห่่งชาติิที่่�แท้้
จริิ งเกี่่�ยวกัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้ภายในประเทศ”
การเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้ภายในประเทศยัังสามารถขีีดคั่่�นการทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่างกองทััพ การบัังคัับใช้้กฎหมาย หน่่วยข่่าวกรอง รวมถึึงผู้้�
เชี่่�ยวชาญด้้านความมั่่�นคงอื่่�น ๆ โดยการปิิ ดกั้้�นการเข้้าถึึงข้้ามพรมแดน
“การกระทำำ�ดัังกล่่าวเอื้้ �อต่่อการสร้้างพื้้ �นที่่�หลบภััยแก่่ผู้� ก้ ระทำำ�การที่่�
ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์พื้้ �นที่่�สีีเทา ซึ่่ง� รวมถึึงการปฏิิบัติั กิ ารข่่าวสารผ่่านสื่่�อสังั คม
ออนไลน์์และกิิจกรรมทางการเงิินที่่�ผิิดกฎหมายต่่าง ๆ บนแพลตฟอร์์ ม
ที่่�อยู่่�ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดการเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้ภายในประเทศดัังกล่่าว
เป็็ นการจำำ�กััดความสามารถของประเทศเป้้าหมายในการต่่อสู้� ้ สืืบสวน
และดำำ�เนิินคดีี (หากจำำ�เป็็ น) กัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง” นายเยย์์
โบเคระบุุ
“หากพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นของสหรััฐฯ ใช้้ข้้อกำำ�หนดการเก็็บรัักษา
ข้้อมููลไว้้ภายในประเทศที่่�เข้้มงวดยิ่่�งขึ้้ �น อาจยิ่่�งสร้้างความซัับซ้้อนให้้กัับ
ระบบสนธิิสัญ
ั ญาการให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายร่่วมที่่�ทั้้ �งซัับซ้้อน
และล้้าสมััยอยู่่�แล้้ว ยิ่่�งเป็็ นการเพิ่่�มอุุปสรรคต่่อการบัังคัับใช้้กฎหมายใน
คดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลที่่�ไหลข้้ามพรมแดนระหว่่างประเทศที่่�มีีจำำ�นวน
เพิ่่�มมากขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ช่่องทางการแบ่่งปัั นข้้อมููลและ
ั อน
ภาระผููกพัันในการรายงานของธุุรกิิจต่่าง ๆ ในปัั จจุุบันอ่
่ แอลง ส่่ง
ผลกระทบไปยัังวิิธีีการรวบรวมข้้อมููลข่่าวกรองและการสอบสวนคดีี
อาญาต่่าง ๆ”

จำำ�เป็็นต้้องใช้้ยุุทธศาสตร์์ทางดิิจิิทััล

ผู้้�เชี่่�ยวชาญเห็็นพ้้องต้้องกัันว่่าการขยายตััวของกิิจกรรมดัังกล่่าวทำำ�ให้้
ความจำำ�เป็็ นในการใช้้ยุุทธศาสตร์์ ทางดิิจิิทัลั ที่่�ต่อ่ เนื่่�องกัันนั้้ �นเร่่ งด่่วน
ยิ่่�งขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในรากฐานของแนวทางที่่�อิิงตามหลัักการของกลุ่่�ม
ประเทศที่่�มีีอุดุ มการณ์์เดีียวกััน “กล่่าวโดยสรุุ ปคืือเครื่่� องมืือต่า่ ง ๆ ของ
ลััทธิิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั นั้้�นมีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับการควบคุุมและ
บงการ ผู้้�กระทำำ�การที่่�ประสงค์์ร้้ายทั้้ �งในและนอกประเทศสามารถใช้้
เครื่่� องมืือเหล่่านี้้ �ในลัักษณะที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการประชาธิิปไตย
โดยพื้้ �นฐานได้้ เช่่น ผ่่านแคมเปญเพื่่�อการบิิดเบืือนข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอ
ความเท็็จได้้อย่่างลื่่�นไหลเพื่่�อให้้ได้้เปรีียบในการเลืือกตั้้�ง” นายเยย์์โบ
เคกล่่าวกัับ ฟอรััม “แต่่ความจริิ งแล้้ว เป้้าหมายพื้้ �นฐานของผู้้�กระทำำ�
การดัังกล่่าวหลายกลุ่่�มไม่่ได้้เป็็ นการบงการทางตรง แต่่เป็็ นการปลููก
ฝัั งความไม่่ไว้้วางใจในสถาบัันประชาธิิปไตยมากกว่่า เช่่น การเลืือก
ตั้้�ง กลุ่่�มประชาสัังคม กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ ฯลฯ ในประเด็็นนี้้ � เครื่่� อง
มืือต่า่ ง ๆ ของลััทธิิอำำ�นาจนิิยมทางดิิจิิทัลั ถืือว่่ามีีประสิิทธิิภาพอย่่างไม่่
สามารถเทีียบเทีียมได้้”

กลุ่่�มผู้้�อยู่่�อาศััยกำำ�ลังั มองดููบุุคลากรด้้านความมั่่�นคงในคััชการ์์ ภููมิิภาคซิินเจีียงทางตะวััน
ตกของจีีน เจ้้าหน้้าที่่�กำ�ลั
ำ งั ใช้้ศููนย์์ กักั กัันและการเฝ้้ าระวัังที่่�ขับั เคลื่่อ� นด้้วยข้้อมููล เพื่่�อใช้้
อิิทธิิพลของรััฐตำำ�รวจบัังคัับชาวอุุยกููร์์และชนกลุ่่�มน้้อยมุุสลิิมอื่่น� ๆ ในภููมิิภาคดัังกล่่าว
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ผู้้�เชี่่�ยวชาญเห็็นตรงกัันว่่า ด้้วยเหตุุผลทั้้�งหมดนี้้ � สหรััฐฯ รวมถึึง
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นจึึงต้้องเสนอทางเลืือกในการบริิ หารและการเฝ้้า
ระวัังทางดิิจิิทัลั ที่่�ดีีกว่่าเทคโนโลยีีของจีีนและกลยุุทธ์์ที่่�รััสเซีียเสนอ
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นจำำ�เป็็ นต้้องพััฒนาเครื่่� องมืือต่า่ ง ๆ ที่่�สามารถให้้
ความเป็็ นส่่วนตััว รัับประกัันเสรีีภาพทางอิินเทอร์์ เน็็ต รวมถึึงต่่อต้้าน
แคมเปญทางอิิทธิิพลต่่าง ๆ ได้้ นายเมเซโรลและนายพอลยาโควา
ชี้้ �แนะว่่าหลายประเทศที่่�มีีอุดุ มการณ์์เดีียวกัันจะต้้องทำำ�งานร่่ วมกัับ
บริิ ษััทด้้านเทคโนโลยีีและองค์์กรนอกภาครััฐ เพื่่�อพัฒ
ั นาหลัักเกณฑ์์
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการจััดการกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล กำำ�หนดมาตรฐาน
ร่่ วมกัันในทุุกแพลตฟอร์์ ม และแก้้ไขปัั ญหาการปั่่� นข้้อมููลทางสื่่�อสังั คม
ออนไลน์์
นายเยย์์โบเคและนายแบรนเนนเสนอว่่านานาประเทศต้้องทำำ�งาน
ร่่วมกััน เพื่่�อพัฒ
ั นากลยุุทธ์์ด้้านการวิิจัยั และวิิธีีการต่่าง ๆ ของรััฐบาล
ทั้้�งหมดเพื่่�อต่อต้้านลั
่
ทธิ
ั ิอำ�ำ นาจนิิยมทางดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� รวมถึึงการสร้้างแนว
ร่่วมพหุุภาคีี เช่่น ประเทศต่่าง ๆ ควรร่่วมมืือกับั ภาคอุุตสาหกรรมเพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่ามีีส่ว่ นร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็ นตัวั แทนของผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์
ในองค์์กรต่่าง ๆ ที่่กำ� ำ�หนดมาตรฐานเทคโนโลยีีระหว่่างประเทศ เช่่น
สหภาพโทรคมนาคมระหว่่างประเทศของสหประชาชาติิและองค์์การการ
ค้้าโลก ตามที่่นาย
� เยย์์โบเคและนายแบรนเนนเสนอแนะ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกลาโหมสามารถเป็็ นผู้้�นำำ�โดยการพััฒนาเครื่่� อง
มืือต่า่ ง ๆ ที่่�จะช่่วยให้้เข้้าใจสนามแข่่งขัันทางดิิจิิทัลั และสนัับสนุุนข้้อ
ได้้เปรีียบของกองทััพในสนามรบทางดิิจิิทัลั นายบารอนจากสำำ�นัักงาน
โครงการวิิจัยขั้้
ั �นสููงของกระทรวงกลาโหมกล่่าวเสริิ ม “กองกำำ�ลัังรัักษา
ความมั่่�นคงทั่่�วโลกมีีความรอบรู้้� ทางดิิจิิทัลั มากขึ้้ �น นายเยย์์โบเค
เห็็นด้้ วยว่่า กองกำำ�ลัังรัักษาความมั่่�นคงต่่าง ๆ สามารถรวบรวมและ
ประเมิินข้้อมููลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้ �น จากนั้้�น
จึึงนำำ�ความสามารถเหล่่านี้้ �มาบัังคัับใช้้จริิ งกัับภัยคุ
ั กุ คามต่่าง ๆ ที่่�รัับรู้� ้
ได้้ซึ่่�งมาจากโลกออนไลน์์” o
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สงคราม
สายเคเบิิ ล ใต้้ท้้องทะเล
เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

การแข่่งขัันเพื่่�อควบคุุมเครืื อข่ายต่
่ า่ ง ๆ นำำ�ความเสี่่�ยงด้้าน
ความปลอดภััยระยะยาวมาสู่่�เหนืือผิิวน้ำำ ��

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
54
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โ

ครงข่่ายอันซั
ั บซ้้อน
ั
ของสายเคเบิิลใยแก้้วนำำ�แสงความยาว
กว่่า 1.3 ล้้านกิิโลเมตรที่่�ทอดตััวอยู่่�ก้้นทะเลรองรัับการ
สื่่�อสารทางโทรศััพท์์และอิินเทอร์์ เน็็ตราวร้้อยละ 95 ทุุกวััน
ทั่่�วโลก โดยเคลื่่�อนย้้ายข้้อมููลจำำ�นวนมหาศาลในทุุก ๆ หนึ่่�ง
วิินาทีี ทุุกสิ่่�งตั้้�งแต่่การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินไปจนถึึงคำำ�สั่่�งทาง
ทหารเคลื่่�อนผ่าน
่ สายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��นี้้ �ที่่�ประกอบด้้วยสายเคเบิิล
มากกว่่า 475 เส้้น
เห็็นได้้ชััดว่่าโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คััญนี้้ �มีีผลกระทบต่่อความ
มั่่�นคง กล่่าวคืือ บุุคคลใดก็็ตามที่่�ควบคุุมสายเคเบิิลเหล่่านี้้ �จะเป็็ น
ผู้้�ครอบครองอำำ�นาจอัันยิ่่�งใหญ่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่า เนื่่�องจาก
ข้้อมููลได้้กลายเป็็ นสินท
ิ รััพย์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ที่่�สำำ�คััญมากขึ้้ �นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงจึึงอาจกลายเป็็ นส่ว่ นที่่�มีี
ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในบางสถานการณ์์ แม้้ว่่าการปฏิิบัติั กิ ารด้้าน
การขนส่่งและการทำำ�ประมงจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายส่่วนใหญ่่
ต่่อสายเคเบิิลตลอดจนเหตุุการณ์์ทางธรรมชาติิต่า่ ง ๆ เช่่น แผ่่น
ดิินไหว พายุุไซโคลน และแม้้แต่่การโจมตีีของฉลามก็็สามารถขััด
ขวางปฏิิบัติั กิ ารต่่าง ๆ ได้้ แต่่ความเป็็ นไปได้้ที่่�จะเกิิดความเสีีย
หายโดยเจตนาและมุ่่�งร้้ายยัังคงมีีอยู่่�มาก เนื่่�องจากปริิ มาณข้้อมููล
ที่่�เคลื่่�อนผ่าน
่ สายเคเบิิลข้้ามมหาสมุุทรเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�องและ
การพึ่่�งพาพื้้ �นที่่�จัดั เก็็บข้้อมููลบนคลาวด์์ก็็เพิ่่�มมากขึ้้ �นเช่่นกันั
“ในด้้านความท้้าทายทางกายภาพ ความกัังวลหลัักมีีอยู่่�สอง
ประการ คืือ สายเคเบิิลเหล่่านี้้ �อาจถููกทำำ�ลายหรืื อแทรกแซงโดยผู้้�
กระทำำ�การที่่�ไม่่ได้้มาจากรััฐบาล ตามเหตุุกระทำำ�การอัันเป็็ นโจร

สลััดที่่�เกิิดขึ้้ �นเมื่่�อไม่่นานมานี้้ � หรืื อที่่�มีีแนวโน้้มมากกว่่าคืือโดย
ฝ่่ายตรงข้้ามรััฐบาล เช่่น รััสเซีีย” นายปิิ แอร์์ มอร์์ กอส นัักวิิชาการ
อาคัันตุกุ ะในโครงการยุุโรป รััสเซีีย และยููเรเซีีย ที่่�ศููนย์์ศึึกษา
ยุุทธศาสตร์์ และกิิจการระหว่่างประเทศ ในกรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี.
และนายโคลิิน วอลล์์ ผู้้�ร่่วมวิิจัยั ในโครงการเดีียวกััน กล่่าว “มีี
วััตถุุประสงค์์ที่่�เป็็ นไปได้้หลายประการในการตััดสายเคเบิิล นั่่�นคืือ
การตััดการสื่่�อสารของทหารหรืื อรััฐบาลในช่่วงเริ่่� มต้้นของความขััด
แย้้ง การจำำ�กััดการเข้้าถึึงอิินเทอร์์ เน็็ตของประชากรเป้้าหมาย การ
ก่่อวิินาศกรรมกัับคู่่�แข่่งทางเศรษฐกิิจ หรืื อการสร้้างการหยุุดชะงััก
ทางเศรษฐกิิจเพื่่�อจุดุ ประสงค์์ทางภููมิิรััฐศาสตร์์ ผู้้�กระทำำ�การอาจ
บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์เหล่่านี้้ �ได้้หลายประการหรืื อพร้้อมกัันทั้้ �งหมด
ก็็ได้้” นายมอร์์ กอสและนายวอลล์์ระบุุในบทความประจำำ�เดืือน
มิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2564 ที่่�เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของศููนย์์ยุทุ ธศาสตร์์
และนานาชาติิศึึกษาเรื่่� อง “ไกลเกิินสายตาและจำำ�เป็็ นอย่า่ งยิ่่�ง:
สายเคเบิิลใต้้ทะเลและการรัักษาความปลอดภััยข้้ามมหาสมุุทร
แอตแลนติิก”
รััฐบาล บริิ ษััท หรืื อองค์์กรต่่าง ๆ อาจเข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับสาย
เคเบิิลในลัักษณะที่่�ทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้ �น เช่่น ลัักลอบนำำ�ข้้อมููล
ออกมาผ่่านซอฟต์์แวร์์ ลับั ของระบบที่่�อยู่่�แทรกระหว่่างกระบวนการ
ผลิิต โจรกรรมข้้อมููลจากสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกใกล้้ฝั่่� งที่่�เชื่่�อมต่่อ
กัับสายเคเบิิลใต้้น้ำำ �� หรืื อแม้้แต่่เก็็บเกี่่�ยวข้้อมููลเหล่่านี้้ �ในเชิิงลึึก ดร.
อแมนดา วััตสััน ผู้้�ร่่วมวิิจัยั จากมหาวิิทยาลัยั แห่่งชาติิออสเตรเลีีย
กล่่าวกัับ ฟอรััม นอกจากนี้้ � “ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยทาง
วิิศวกรและนัักดำำ�น้ำำ�ช
� าวศรีีลังั กาบำำ�รุุงรัักษาสายเคเบิิลใต้้น้ำำ�� ซึ่่�งวางระบบโดย
บริิษัทั โทรคมนาคมของอิินเดีียในเมืืองโคลััมโบ เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ � อิิมเมจ

IPD FORUM

55

ผู้้�ปฏิิบััติงิ านผููกสายเคเบิิลใยแก้้วนำำ�แสงใต้้ทะเลใกล้้กัับโซเปลานา ประเทศสเปน การ
เชื่่�อมต่่อนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสายเคเบิิลมารีีอาความยาวกว่่า 6,600 กิิโลเมตร ที่่�ได้้รัับ
ทุุนสนัับสนุุนจากเฟซบุ๊๊� กและไมโครซอฟท์์ ซึ่่�งขณะนี้้�ทอดตััวเชื่่�อมระหว่่างสเปนและ
สหรััฐอเมริิกา เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ � อิิมเมจ

ไซเบอร์์ ในลัักษณะทั่่�วไปยัังเพิ่่�มสููงขึ้้ �น เนื่่�องจากอาจมีีพลเมืือง ธุุรกิิจ
หรืื อสาธารณููปโภคต่่าง ๆ ตกเป็็ นเหยื่่�อของอาชญากรรมทางไซเบอร์์
การโจมตีีทางไซเบอร์์ มััลแวร์์ เรีียกค่่าไถ่่ หรืื อการโจรกรรมข้้อมููล” ดร.
วััตสััน ซึ่่ง� ได้้ศึึกษาอุุตสาหกรรมโทรคมนาคมและจััดทำำ�แผนที่่�การวาง
สายเคเบิิลในภููมิิภาคหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกมากว่่าทศวรรษ ระบุุ
“บ่่อยครั้้�งความปลอดภััยและความยืืดหยุ่่�นของสายเคเบิิลใต้้
น้ำำ �� รวมถึึงข้้อมููลและบริิ การที่่�เคลื่่�อนผ่่านสายเคเบิิลเหล่่านี้้ �ที่่�เป็็ น
องค์์ประกอบของภููมิิรััฐศาสตร์์ ทางอิินเทอร์์ เน็็ตสมััยใหม่่ก็็ไม่่ได้้
รัับการศึึกษาและถููกประเมิินค่่าต่ำำ��เกิินไป” ตามรายงานของสภา
แอตแลนติิก สถาบัันวิิจัยด้้าน
ั
เศรษฐกิิจและการเมืืองระหว่่างประเทศ
พ.ศ. 2564 “การสร้้างสายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��ใหม่่คืือ
เมื่่�อเดืือนกันยายน
ั
ส่่วนสำำ�คััญของลัักษณะทางกายภาพของเครืื อข่่ายอิินเทอร์์ เน็็ตทั่่�ว
โลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา” ตามที่่�ระบุุในรายงานเรื่่� อง “การ
ป้้องกัันทางไซเบอร์์ ทั่่ว� พื้้ �นมหาสมุุทร: ภููมิิรััฐศาสตร์์ ในการรัักษาความ
ปลอดภััยของสายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��”
รััฐบาลเผด็็จการ เช่่น สาธารณรััฐประชาชนจีีน อาจใช้้อำำ�นาจเข้้า
ควบคุุมบริิ ษััทต่า่ ง ๆ ที่่�ดำำ�เนิินกิิจการโดยรััฐเพื่่�อนำำ�ข้้อมููลทั่่�วโลกนี้้ �มาใช้้
สำำ�หรัับประโยชน์์ส่ว่ นตน เช่่น เพื่่�อวัตั ถุุประสงค์์ในการจารกรรม นายจััส
ติิน เชอร์์ แมน ผู้้�เขีียนรายงานยืืนยันั และสมาชิิกในโครงการริิ เริ่่� มรััฐศิิลป์์
ทางไซเบอร์์ ของสภาระบุุ นอกเหนืือจากความกัังวลที่่�มีีอย่า่ งต่่อเนื่่�อง
กัับบริิษััท เอชเอ็็มเอ็็น เทคโนโลยีี ที่่�เมื่่�อไม่่นานมานี้้ �ถููกเรีียกว่่าบริิษััท
หััวเหว่่ย มารีีน ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�จัดั หาสายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��รายใหญ่่ที่่�สุดุ ของจีีน
แล้้ว บริิ ษััทในเครืื อของจีีนอีีกหลายบริิ ษััทที่่�จดทะเบีียนเป็็ นเจ้้าของสาย
เคเบิิลใต้้น้ำำ �� ซึ่่ง� รวมถึึง บริิ ษััทไชน่่าโมบายล์์ บริิ ษััทไชน่่าเทเลคอม และ
บริิ ษััทไชน่่ายููนิิคอม ล้้วนแล้้วแต่่มีีรััฐเป็็ นเจ้้าของทั้้�งสิ้้ �น นายเชอร์์ แมน
ระบุุ “การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการกำำ�หนดเส้้นทางการรัับส่ง่ ข้้อมููลจะ
สร้้างผลกำำ�ไรให้้กัับบริิษััทต่า่ ง ๆ และสามารถเคลื่่�อนย้้ายปริิมาณการรัับ
ส่่งข้้อมููลใหม่่ ๆ ผ่่านพรมแดนของประเทศต่่าง ๆ ซึ่่ง� สามารถช่่วยให้้การ
สกััดกั้้�นข้้อมููลและการพััฒนาการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีต่่าง ๆ เกิิดขึ้้ �นได้้”
56
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นอกจากนี้้ � บริิ ษััทที่่�บริิหารจััดการสายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��ได้้นำำ�พาความ
่ โดยรวมศููนย์์การ
เสี่่�ยงด้้านปฏิิบัติั กิ ารผ่่านระบบการจััดการเครืื อข่าย
ควบคุุมองค์์ประกอบต่่าง ๆ เข้้าไว้้ด้้วยกััน ตามที่่�ระบุุในรายงานดััง
กล่่าว “เมื่่�อเครื่่� องมืือที่่�ใช้้บริิ หารจััดการสายเคเบิิลเหล่่านี้้ �เชื่่�อมต่่อกับั
อิินเทอร์์ เน็็ตทั่่�วโลก สายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��จะเสี่่�ยงต่่อการถููกเจาะระบบในรููป
แบบใหม่่ ๆ ทั้้�งการสอดส่่องปริิ มาณการรัับส่ง่ ข้้อมููลในสายเคเบิิลและ
การขััดขวางการทำำ�งานของสายเคเบิิลทั้้�งหมด” นายเชอร์์ แมนระบุุ
เมื่่�อเทคโนโลยีีและการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีมีีวิิวัฒ
ั นาการมาก
ขึ้้ �น ความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ก็็มีีแต่่จะสููงขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�องตามไปด้้วย อย่่าง
แรก การแพร่่ขยายของการประมวลผลแบบคลาวด์์ทำำ�ให้้ปริิ มาณข้้อมููล
ที่่�ไหลผ่่านอิินเทอร์์ เน็็ตมีีมากยิ่่�งขึ้้ �น ประกอบกัับลักั ษณะการทำำ�งานจาก
ระยะไกลที่่�มีีแนวโน้้มเติิบโตสููงขึ้้ �นอัันเนื่่�องมาจากการระบาดของโควิิด19 ข้้อมููลเหล่่านี้้ �ก็็ยิ่่�งทวีีความอ่่อนไหวเป็็ นอย่า่ งมาก ในขณะเดีียวกััน
การรัักษาความปลอดภััยมักั ไม่่ใช่่ประเด็็นหลัักในการวางแผน การผลิิต
การติิดตั้้�ง และการบำำ�รุุงรัักษาสายเคเบิิล เนื่่�องจากส่่วนประกอบต่่าง ๆ
ของโครงสร้้างพื้้ �นฐานของสายเคเบิิลระดัับโลกที่่�กำำ�ลัังเติิบโตนั้้�นถููก
ควบคุุมด้้วยความไม่่ลงรอยกัันของภาคเอกชนและบริิ ษััทที่่�ดำำ�เนิินการ
โดยรััฐซึ่่ง� มีีลำำ�ดัับความสำำ�คััญแตกต่่างกััน

ส่่วนแบ่่งผลประโยชน์์ ที่่เ� พิ่่�มขึ้้�น

ส่่วนแบ่่งผลประโยชน์์ดังั กล่่าวทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมสายเคเบิิลใต้้
ทะเลกลายเป็็ นหนึ่่�งในขอบเขตแห่่งการแข่่งขัันด้้านอำำ�นาจระหว่่าง
สหรััฐอเมริิ กาและจีีนที่่�เกิิดขึ้้ �นล่่าสุดุ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภููมิิภาคอิิน
โดแปซิิฟิิก ผู้้�เชี่่�ยวชาญยืืนยันว่
ั า่ ในการบรรเทาความเสี่่�ยงด้้านความ
ปลอดภััย สหรััฐฯ รวมถึึงประเทศพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นจะต้้องเดิิน
หน้้าเสนอตััวเลืือกที่่�ดีีกว่่าโครงสร้้างพื้้ �นฐานของสายเคเบิิลที่่�ได้้รัับการ
สนัับสนุุนจากจีีน แม้้ว่่าความตึึงเครีียดระหว่่างสหรััฐฯ และจีีนอาจทำำ�ให้้
การติิดตั้้�งสายเคเบิิลบางส่่วนเกิิดความล่่าช้้า แต่่การป้้องกัันด้้านความ
ปลอดภััยก็็ถืือว่าคุ้้
่ � มค่่าแก่่การรอคอย ผู้้�เชี่่�ยวชาญระบุุ
นัับเป็็ นเวลาหลายปีี ที่่�สหรััฐฯ รวมถึึงพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นหลาย
ประเทศต่่างกัังวลกัับการขยายตััวของบริิ ษััทหรืื อห้้างหุ้้�นส่ว่ นต่่าง ๆ
ของรััฐที่่�เชื่่�อมโยงกัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในธุุรกิิจสายเคเบิิลใต้้ทะเล
เนื่่�องจากการขยายตััวดัังกล่่าวคืือส่ว่ นหนึ่่�งของยุุทธศาสตร์์ ในการยก
ระดัับการเข้้าถึึงข้้อมููลทั่่�วโลกของจีีน “นี่่�เป็็ นอีีกหนึ่่�งปัั จจััยที่่�ทำำ�ให้้บริิ ษััท
หััวเหว่่ยเข้้าถึึงโครงสร้้างพื้้ �นฐานของประเทศอื่่�น” พล.ท. วิิลเลีียม เมย์์
วิิลล์์ อดีีตรองผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการไซเบอร์์ สหรััฐฯ กล่่าวกัับ
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์ นัลั เมื่่�อ พ.ศ. 2562 พล.ท. เมย์์วิิลล์์
กล่่าวว่่า “ความล้้มเหลวในการตอบโต้้บริิ ษััท หััวเหว่่ย มารีีน ได้้สร้้าง
พื้้ �นที่่�ให้้แก่่จีีน” “สหรััฐฯ และพัันธมิิตรต้้องพบปะและแข่่งขัันกันั ” เมื่่�อ
เดืือนมิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิิชย์์สหรััฐฯ ได้้เพิ่่�มบริิ ษััทหัวั
เหว่่ยเข้้าไปในรายชื่่�อบััญชีีดำำ�ของประเทศ โดยจำำ�กััดการขายสิินค้้าและ
เทคโนโลยีีของสหรััฐฯ ให้้แก่่บริิษััทดังั กล่่าว และภายในไม่่กี่่�เดืือน บริิ ษััท
ย่่อยของบริิ ษััทหัวั เหว่่ยส่ว่ นใหญ่่ ซึ่่ง� รวมถึึงบริิ ษััท หััวเหว่่ย มารีีน ก็็ถููก
เพิ่่�มเข้้าไปในบััญชีีดำำ�ด้้วยเช่่นกันั
บริิ ษััทหัวั เหว่่ย มารีีน ซึ่่ง� ก่่อตั้้ �งขึ้้ �นเมื่่�อ พ.ศ. 2551 ในฐานะบริิ ษััท
ย่่อยของบริิ ษััทหัวั เหว่่ย เป็็ นบริิษััทที่่�สร้้างหรืื อซ่อ่ มแซมสายเคเบิิลใต้้
ทะเลมากกว่่า 90 สายทั่่�วโลก ก่่อนที่่�จะถููกขายให้้กัับบริิษััทเฮงทง ออป

ติิก-อิิเล็็กทริิ ก ที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในเซี่่�ยงไฮ้้เมื่่�อ พ.ศ. 2562 “แต่่การขายดัังกล่่าว
กลัับไม่่ได้้คลายความกัังวลด้้านความมั่่�นคงของชาติิ เนื่่�องจากผู้้�อำำ�นวย
การและผู้้�ก่่อตั้้ �งบริิ ษััทเฮงทงคืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐบาลจีีน” นางนาเดีีย
ชาดโลว์์ นัักวิิจัยอาวุ
ั โุ สที่่�สถาบัันฮัดั สััน อธิิบายไว้้ในบทความเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของดีีเฟนซ์์นิิวส์์ เมื่่�อ พ.ศ. 2563 บริิ ษััทหัหัั วั เหว่่
ย มารีีน ได้้ทำำ�การปรัับภาพลัักษณ์์องค์์กรของตนมาเป็็ นบริิษััท เอช
เอ็็มเอ็็น เทคโนโลยีี แต่่ยังั คงอยู่่�ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดของกระทรวงพาณิิชย์์
สหรััฐฯ ตามรายงานของรอยเตอร์์
บริิ ษััท เอชเอ็็มเอ็็น เทคโนโลยีี ซึ่่ง� มีีส่่วนแบ่่งตลาดประมาณร้้อย
ละ 10 ได้้กลายเป็็ นผู้้�ให้้บริิ การสายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��รายใหญ่่เป็็ นอันดั
ั บสี่
ั ่�
รองจากบริิ ษััทอัลั คาเทล ซัับมารีีน เน็็ตเวิิร์์ค ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ในฝรั่่�งเศส, บริิ ษััท
ซัับคอม ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ในสหรััฐอเมริิ กา, และบริิ ษััท เอ็็นอีีซีี ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ในญี่่�ปุ่่�น
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ให้้บริิ การด้้านเนื้้ �อหา เช่่น แอมะซอน เฟซบุ๊๊� ก กููเกิิล
และไมโครซอฟท์์กำำ�ลัังขยายสถานะทางการตลาดของตนโดยการเป็็ น
เจ้้าของหรืื อให้้เช่่าแบนด์์วิิดธ์์ใต้้ทะเลทั่่�วโลกอย่่างน้้อยครึ่่�งหนึ่่�ง เช่่น เมื่่�อ
พ.ศ. 2564 เฟซบุ๊๊� กและกููเกิิลเปิิ ดเผยถึึงแผนที่่�จะวางสายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��
สองสายเพื่่�อเชื่่�อมสหรััฐฯ กัับอิินโดนีีเซีียและสิิงคโปร์์ ซึ่่ง� จะเป็็ นการเพิ่่�ม
ปริิ มาณการถ่่ายโอนข้้อมููลระหว่่างอเมริิ กาเหนืือและเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ได้้ถึึงร้้อยละ 70 ตามรายงานของรอยเตอร์์ ผู้้�ใช้้อิินเทอร์์ เน็็ตใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ส่่วนใหญ่่จะเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ส่ง่ ผ่่านสัญ
ั ญาณมืือ
ถืือ ดัังนั้้�นสายเคเบิิลใต้้ทะเลใหม่่จะช่่วยปรัับปรุุงพััฒนาแบนด์์วิิดธ์์ได้้
เช่่น ในอิินโดนีีเซีียมีีเพีียงร้้อยละ 10 เท่่านั้้ �นที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์ เน็็ต
ความเร็็ วสููงได้้ ตามข้้อมููลที่่�ระบุุในการสำำ�รวจโดยสมาคมผู้้�ให้้บริิ การ
อิินเทอร์์ เน็็ตอิินโดนีีเซีียเมื่่�อ พ.ศ. 2563
อย่่างไรก็็ตาม การเข้้าสู่่�ตลาดของผู้้�ให้้บริิ การเนื้้ �อหามีีความเสี่่�ยง
บรรดาผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าว ความร่่ วมมืือหรืื อ
ด้้านความมั่่�นคงที่่�ซับซ้้อน
ั
ข้้อตกลงต่่าง ๆ กัับบริิษััทด้้านเทคโนโลยีีที่่�มีีอำำ�นาจอยู่่�แล้้วสามารถให้้
สิิทธิ์์�รััฐบาลในการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ไหลผ่่านสายเคเบิิลของบริิ ษััทเหล่่านี้้ �
ได้้ ในทางกลัับกันั ผู้้�ให้้บริิ การด้้านเนื้้ �อหาอาจจำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููล
เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอำำ�นาจเหนืือรััฐบาล ด้้วยเหตุุนี้้ � กฎหมายว่่าด้้ วยการ
ปกครองและความเป็็ นเจ้้าของสายเคเบิิลใต้้ทะเลจึึงยัังไม่่ได้้รัับการ
พััฒนาอย่่างเต็็มที่่�

ความก้้าวหน้้าในหมู่่� เกาะแปซิิฟิิก

ในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่าน
่ มา ภููมิิภาคหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกได้้กลายมาเป็็ น
ศููนย์์กลางการแข่่งขัันด้้านสายเคเบิิลใต้้น้ำำ �� เนื่่�องจากรััฐบาลและ
ประชาชนต่่างแสวงหาการเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์ เน็็ตที่่�ดีีกว่่าเพื่่�อพัฒ
ั นาให้้
เศรษฐกิิจของตนมีีความก้้าวหน้้ายิ่่�งขึ้้ �น ใน พ.ศ. 2550 มีีเพีียงสี่่�ประเทศ
และดิินแดนในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกที่่�เชื่่�อมต่่อกับั สายเคเบิิลใต้้ทะเล แต่่
ประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกเกืือบทั้้ �งหมดพร้้อมที่่�จะเชื่่�อมต่่อภายในไม่่กี่่�
ปีีข้้างหน้้า ตามรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่่างประเทศแห่่ง
สหประชาชาติิ
ในภููมิิภาคนี้้ � ประเทศพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นได้้ต่่อต้้านการเสนอราคา
ติิดตั้้�งสายเคเบิิลของจีีนอยู่่�หลายครั้้�งอัันเนื่่�องมาจากความเสี่่�ยงด้้าน
ความมั่่�นคง เมื่่�อต้้นเดืือนกันยายน
ั
พ.ศ. 2564 สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย
ประกาศว่่าจะใช้้เงิินทุนุ ของสหรััฐฯ เพื่่�อสร้้างสายเคเบิิลระหว่่างคอสไร
และโปนเป โดยปฏิิเสธการเสนอราคาจากจีีนเนื่่�องจากความกัังวลด้้าน

ความมั่่�นคง ตามรายงานของรอยเตอร์์ ในเดืือนมิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2564
ธนาคารโลกปฏิิเสธที่่�จะให้้เงิินทุนุ แก่่โครงการดัังกล่่าวหลัังจากที่่�สหรััฐฯ
คััดค้้านการมอบสััญญาให้้บริิ ษััท เอชเอ็็มเอ็็น เทคโนโลยีี โครงการตั้้�งต้้น
จะเชื่่�อมต่่อกับปร
ั ะเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกอย่่างนาอููรููและคิิริิบาสด้้วยเช่่น
กััน ตามรายงานของรอยเตอร์์
เมื่่�อ พ.ศ. 2560 ออสเตรเลีียได้้ขััดขวางแผนการของบริิ ษััทหัวั เหว่่ย
มารีีนที่่�จะเชื่่�อมโยงซิิดนีีย์์กับั หมู่่�เกาะโซโลมอนผ่่านสายเคเบิิลที่่�มีีระยะ
ทาง 4,000 กิิโลเมตร ในท้้ายที่่�สุดุ ออสเตรเลีียได้้มอบทุุนสนัับสนุุน
การก่่อสร้้างสายเคเบิิล ซึ่่ง� เป็็ นที่่�รู้� ้จักั กัันในนาม ระบบเคเบิิลในทะเล
คอรััล ที่่�จะเชื่่�อมต่่อเมืืองพอร์์ ตมอร์์ สบีีในปาปัั วนิิวกิินีีและเมืืองโฮนีีอา
ราในหมู่่�เกาะโซโลมอนไปยัังซิิดนีีย์์ ตามรายงานของซีีเอ็็นเอ็็น “ความ
กัังวลคืือจีีนอาจมีีความสามารถในการสร้้างช่่องโหว่่ด้้านความมั่่�นคง
ได้้” เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านความมั่่�นคงของออสเตรเลีียรายหนึ่่�งกล่่าวกัับเดอะ
วอลล์์สตรีีทเจอร์์ นัลั เมื่่�อ พ.ศ. 2562 “ซึ่่ง� สะท้้อนปัั ญหาของ 5จีี ได้้เป็็ น
อย่่างดีี” เจ้้าหน้้าที่่�ผู้� นี้้้ �กล่่าว
“นี่่�เปรีียบเสมืือนเส้้นตายที่่�ออสเตรเลีียจะไม่่ล่ว่ งล้ำำ ��เข้้าไป ดัังนั้้�น
เราจึึงเข้้าร่่วมกัับข้้อตกลงการจััดหาสายเคเบิิลที่่�ดีีกว่่า เพื่่�อเป็็ นฐานที่่�
จะดำำ�เนิินการกัับพันั ธมิิตรการจััดซื้้ �อของออสเตรเลีีย ซึ่่ง� ไม่่ใช่่จีีน” นาย
โจนาธาน ไพรค์์ ผู้้�อำำ�นวยการโครงการหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกแห่่งสถาบััน
พ.ศ. 2564
โลวีี กล่่าวกัับเอบีีซีีนิิวส์์ของออสเตรเลีีย เมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
ุ
นอกจากนี้้ � ออสเตรเลีียยัังได้้หารืื อถึึงแผนการที่่�จะเชื่่�อมต่่อนาอููรููกับั
ระบบเคเบิิลในทะเลคอรััลอีีกด้้วย ตามรายงานของรอยเตอร์์
“ข้้อแตกต่่างที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�งระหว่่างข้้อตกลงของจีีนกัับ
ประเทศอื่่�น ๆ คืือข้้อเสนอของจีีนจะต้้องดำำ�เนิินการผ่่านการกู้้�ยืืม ขณะ
ที่่�ออสเตรเลีียและประเทศที่่�คล้้ายคลึึงกัันมักั จะมอบข้้อเสนอให้้เป็็ นของ
ขวััญ” ดร. วััตสัันจากมหาวิิทยาลัยั แห่่งชาติิออสเตรเลีีย กล่่าวกัับ
ฟอรััม เนื่่�องจากมีีการติิดตั้้�งสายเคเบิิลมากขึ้้ �นในภููมิิภาคนี้้ � ดร. วััตสััน
จึึงต้้องการเห็็นยุุทธศาสตร์์ แบบองค์์รวมที่่�เกิิดจากประเทศพัันธมิิตร
เช่่น ออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่�น นิิวซีีแลนด์์ และสหรััฐฯ มากขึ้้ �น เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
ออสเตรเลีียยัังทำำ�งานร่่วมกัับประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกเพื่่�อ
พััฒนาความน่่าเชื่่�อถืือของเครืื อข่ายต่
่ า่ ง ๆ ที่่�มีีอยู่่�แล้้วโดยการเพิ่่�ม
ความยืืดหยุ่่�นและความซ้ำำ ��ซ้้อนของระบบ เช่่น เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ.
2565 การปะทุุของภููเขาไฟทำำ�ให้้สายเคเบิิลใต้้ทะเลสายหลัักของตอง
งาที่่�เชื่่�อมต่่อกับั ฟิิ จิิเกิิดความเสีียหาย ซึ่่ง� ตอกย้ำำ ��ให้้เห็็นถึึงช่่องโหว่่ของ
เทคโนโลยีีดัังกล่่าว บุุคลากรด้้านความมั่่�นคงกล่่าวโดยหวัังอย่่างเต็็ม
เปี่่�ยมว่่าจะมีีการติิดตั้้�งสายเคเบิิลเพิ่่�มเติิมเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการขััดข้้องในวง
กว้้างในอนาคต
ในขณะเดีียวกััน บริิ ษััทต่า่ ง ๆ ของจีีนมัักจะเสนอราคาที่่�ต่ำำ��กว่่าและ
คุุณภาพก็็ต่ำำ��กว่่าเช่่นกันั ตามรายงานของไพรค์์ ประเทศต่่าง ๆ ในแถบ
“มหาสมุุทรแปซิิฟิิกกำำ�ลัังลุุกขึ้้ �นต่่อต้้านจีีน ประเทศเหล่่านั้้ �นตระหนัักว่่า
คุุณภาพของโครงสร้้างพื้้ �นฐานจำำ�นวนมากที่่�ได้้รัับจากจีีนนั้้�นไม่่ดีีเท่่าที่่�
ควร ดัังนั้้�นประเทศด่่าง ๆ จึึงกดดัันธุรกิ
ุ ิจจีีนให้้เสนอราคาที่่�สมเหตุุสม
ผลมากขึ้้ �น” ดร. วััตสัันกล่่าวกัับเอบีีซีีนิิวส์์ เอบีีซีีนิิวส์์รายงานว่่า บริิ ษััท
หััวเหว่่ย มารีีนสร้้างสายเคเบิิลใต้้ทะเลภายในประเทศให้้กัับปาปัั วนิิวกิินีี
ซึ่่ง� มีีปัั ญหาทางเทคนิิคอย่่างต่่อเนื่่�องและส่่วนใหญ่่มองว่่าเป็็ นความล้้ม
เหลวในการลงทุุน
IPD FORUM

57

นัักวิิเคราะห์์ได้้เฝ้้าดููสถานการณ์์ที่่�คล้้ายคลึึงกัันในส่่วนอื่่�น ๆ ของ
โลกที่่�กำำ�ลัังพััฒนาตั้้�งแต่่เอเชีียใต้้ไปจนถึึงแอฟริิ กาภายใต้้โครงการริิ เริ่่� ม
เส้้นทางสายไหมดิิจิิทัลั ของจีีน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเคเบิิลใต้้ทะเล
และการเชื่่�อมโยงภาคพื้้ �นดิินและดาวเทีียม อัันเป็็ นองค์์ประกอบหนึ่่�ง
ของโครงการโครงสร้้างพื้้ �นฐานหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้นทางของจีีน กองทุุน
การเงิินระหว่่างประเทศรายงานว่่า แม้้ว่่าประเทศเจ้้าภาพอาจได้้รัับ
ประโยชน์์จากการก่่อสร้้าง แต่่โครงการส่่วนใหญ่่กำำ�ลัังได้้รัับการก่่อสร้้าง
สนัับสนุุนเงิินทุนุ และควบคุุมโดยจีีน ซึ่่ง� ทำำ�ให้้หลายประเทศมีีความ
เสี่่�ยงสููงที่่�จะเกิิดปัั ญหาหนี้้ �สิิน ซึ่่ง� อาจนำำ�ไปสู่่�การสููญเสีียอำำ�นาจอธิิปไตย
และทำำ�ให้้เกิิดการกระจายอำำ�นาจของจีีนทั่่�วโลกได้้
เมื่่�อพิิจารณาการติิดตั้้�งสายเคเบิิลใต้้ทะเลของจีีนในเอเชีีย แอฟริิ กา
และยุุโรป ซึ่่ง� ได้้รัับทุนุ สนัับสนุุนจากธนาคารเพื่่�อการก่่อสร้้างแห่่ง
ประเทศจีีน เพื่่�อเชื่่�อมต่่อกับฮ่
ั อ่ งกง เวีียดนาม กััมพููชา ไทย มาเลเซีีย
และสิิงคโปร์์ จากนั้้�นเชื่่�อมต่่อไปยัังพม่่า อิินเดีีย ปากีีสถาน โอมาน
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ กาตาร์์ เยเมน จิิบููตีี ซาอุุดีีอาระเบีีย อีียิิปต์์ กรีีซ
อิิตาลีี และฝรั่่�งเศส สถานีีติิดตั้้�งเคเบิิลใต้้ทะเลหลายแห่่งตั้้�งอยู่่�ในบริิ เวณ
ที่่�จีีนมีีการลงทุุนอย่า่ งมากในโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�มีีการจััดกำำ�ลัังทาง
ทหารหรืื อตั้้ �งใจจะจััดกำำ�ลัังทางทหาร เช่่น ในจิิบููตีี ซึ่่ง� เผชิิญกัับความ
เสี่่�ยงสููงต่่อปัั ญหาหนี้้ �สิิน และตั้้�งอยู่่�ในบริิ เวณที่่�จีีนเปิิ ดฐานทััพเรืื อใน
พ.ศ. 2560 “ในปากีีสถาน เครืื อข่าย
่ เคเบิิลจะติิดตั้้�งที่่�เมืืองกวาดาร์์ ซึ่่ง�
เป็็ นเมืืองท่่าที่่�จีีนกำำ�ลัังพััฒนาให้้เป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของเส้้นทางสายไหมและ
เป็็ นที่่�ซึ่่ง� เจ้้าหน้้าที่่�สหรััฐฯ เชื่่�อว่า่ รััฐบาลจีีนต้้องการเปิิ ดฐานทััพเรืื อ แต่่
จีีนได้้ปฏิิเสธสมมติิฐานดัังกล่่าว สายเคเบิิลดัังกล่่าวมีีแผนจะเชื่่�อมกัับ
การเชื่่�อมต่่อทางบกกัับจีีน” ตามรายงานของเดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์ นัลั
สายเคเบิิลหลายส่่วนในเอเชีีย แอฟริิ กา และยุุโรปประสบปัั ญหาทาง
เทคนิิคตลอดปีี พ.ศ. 2564 ตามรายงานของเบนาร์์ นิิวส์์

การแข่่งขัันในแทบทะเลจีีนใต้้

บางทีีอาจไม่่มีีที่่�ใดเลยที่่�มีีเดิิมพัันด้้านความมั่่�นคงสููงกว่่าใน
ทะเลจีีนใต้้ นัักวิิเคราะห์์ระบุุว่่า ขณะที่่�จีีนพยายามยึึดอำำ�นาจการ
ควบคุุมภููมิิภาคนี้้ �ผ่่านการก่่อสร้้างและการจััดกำำ�ลัังทางทหารบนหมู่่�
เกาะเทีียม จีีนยัังได้้เริ่่� มวางสายเคเบิิลใต้้ทะเลเพื่่�อขยายเครืื อข่่าย 5จีี
และเพิ่่�มการควบคุุมข้้อมููลที่่�ไหลไปยัังประเทศในภููมิิภาคเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง
จีีนถููกพบเห็็นว่่ามีีการวางสายเคเบิิลในทะเลจีีนใต้้หลายครั้้�ง เมื่่�อ
พ.ศ. 2563 เรดิิโอฟรีีเอเชีียและเบนาร์์ นิิวส์์ใช้้ภาพถ่่ายดาวเทีียมเชิิง
พาณิิชย์์เพื่่�อบัันทึึกกิิจกรรมดัังกล่่าวในหมู่่�เกาะพาราเซล ซึ่่ง� อ้้างสิิทธิ์์�
โดยไต้้หวัันและเวีียดนาม เมื่่�อ พ.ศ. 2560 บริิ ษััทไชน่่าเทเลคอมได้้
วางสายเคเบิิลใยแก้้วนำำ�แสงในหมู่่�เกาะสแปรตลีี ซึ่่ง� อยู่่�ระหว่่างแนว
ปะการัังเฟีียรีีครอส ซููบิิ และมิิสชีีฟ ตามรายงานจากสื่่�อของรััฐบาล
นอกจากนี้้ � ยัังพบเห็็นว่่าจีีนมีีการวางสายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��เมื่่�อ พ.ศ. 2559
เพื่่�อเชื่่�อมต่่อเมืืองและฐานทััพทหารที่่�เกาะวู้้�ดดี้้ �เข้้ากัับเกาะไห่่หนาน
ของจีีน ตามรายงานของรอยเตอร์์ กองทััพปลดปล่่อยประชาชนได้้
ดำำ�เนิินปฏิิบัติั ิการทางเรืื อในการวางสายเคเบิิลมาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2558
ตามรายงานของเรดิิโอฟรีีเอเชีีย
เวีียดนามคััดค้้านการดำำ�เนิินการด้้านสายเคเบิิลของจีีนในหมู่่�เกาะ
พาราเซลเมื่่�อเดืือนมิิถุนายน
ุ
พ.ศ. 2563 “เวีียดนามมีีหลัักฐานทาง
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ประวััติศิ าสตร์์ และเหตุุผลทางกฎหมายเพีียงพอที่่�จะยืืนยันอำ
ั ำ�นาจ
อธิิปไตยเหนืือหมู่่�เกาะหว่่างซาหรืื อพาราเซล และหมู่่�เกาะเจื่่�อนซาหรืื อ
สแปรตลีี ภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศ” นางเลอ ธิิ ธูู แฮง โฆษก
กระทรวงการต่่างประเทศเวีียดนามกล่่าวกัับผู้้�สื่่�อข่า่ ว ตามรายงานจาก
สำำ�นัักข่่าวของรััฐบาลเวีียดนาม “ดัังนั้้�น กิิจกรรมใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหมู่่�
เกาะทั้้�งสองที่่�ดำำ�เนิินการโดยไม่่ได้้รัับอนุญ
ุ าตจากเวีียดนามจึึงเป็็ นการ
ละเมิิดอำำ�นาจอธิิปไตยและไร้้ซึ่่ง� คุุณค่่า” นางเลอกล่่าว
นายเจมส์์ คราสกา ศาสตราจารย์์จากวิิทยาลัยั ยุุทธนาวีีสหรััฐฯ
กล่่าวกัับเรดิิโอฟรีีเอเชีียว่่า การเชื่่�อมต่่อด้้ วยใยแก้้วนำำ�แสงระหว่่างจีีน
และสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�จีีนครอบครองดัังกล่่าวอาจมีีไว้้เพื่่�อวัตั ถุุประสงค์์ทาง
ทหาร นายคราสกากล่่าวว่่า สายเคเบิิลดัังกล่่าวอาจมีีไว้้สำำ�หรัับการ
สื่่�อสารทางทหารที่่�มีีการเข้้ารหััสระหว่่างด่่านชั้้ �นนอกต่่าง ๆ ของจีีน อีีก
ทั้้�งจะเชื่่�อมต่่อกับร
ั ะบบเคเบิิลใต้้ทะเลที่่�ติดิ ตั้้�งตามชายฝั่่� งตะวัันออกของ
จีีนอยู่่�ก่่อนแล้้ว
นัักวิิเคราะห์์เตืือนว่่า การควบคุุมเครืื อข่่ายใต้้ทะเลโดยจีีนที่่�เกิิด
ขึ้้ �นใหม่่ในทะเลจีีนใต้้อาจช่่วยยกระดัับการยึึดครองภููมิิภาคนี้้ �ในระยะ
ยาว “อย่่างไรก็็ตาม อัันตรายจากกรณีีของจีีนคืือวิิธีีการที่่�จีีนพยายาม
หลีีกเลี่่�ยงกฎระเบีียบและบรรทััดฐานระหว่่างประเทศ ด้้วยการผนวก
หมู่่�เกาะต่่าง ๆ ในทะเลจีีนใต้้ จีีนสามารถอ้้างสิิทธิ์์�ได้้ว่่าหมู่่�เกาะนั้้�น
อยู่่�ในอาณาเขตอธิิปไตยของตน” นางเฮเลน่่า มาร์์ ติิน อธิิบายไว้้ใน
บทความปีี พ.ศ. 2562 ในเดอะแม็็คกิิลล์์อิินเตอร์์ เนชั่่�นแนลรีีวิิว ซึ่่ง� เป็็ น
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ออนไลน์์รายวันั องค์์กรระหว่่างประเทศจะมีีการควบคุุม
สายเคเบิิลใหม่่น้้อยลงหากการอ้้างสิิทธิ์์�ของจีีนชอบด้้วยกฎหมาย จีีน
“จะดำำ�เนิินการในทางเทคนิิคภายใต้้สิิทธิิของตน แม้้ว่่าการดำำ�เนิินการ
ของจีีนจะส่่งผลกระทบต่่อประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ทั้้�งหมด
ก็็ตาม” การละเมิิดกฎระเบีียบและบรรทััดฐานระหว่่างประเทศผ่่าน
การปั่่� นสกุุลเงิินและตลาดหุ้้�น หรืื อแม้้แต่่แนวทางปฏิิบัติั ิที่่�ก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม กระทำำ�ดัังกล่่าวข้้างต้้นอาจยิ่่�งยากต่่อ
การคว่ำำ��บาตรด้้วยเช่่นกันั นางมาร์์ ติินระบุุ
ในขณะเดีียวกััน การติิดตั้้�งสายเคเบิิลเชิิงพาณิิชย์์หลายแห่่งเพื่่�อ
เชื่่�อมต่่อเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เข้้ากัับสหรััฐฯ เช่่น เครืื อข่าย
่ สายเคเบิิล
นำำ�แสงแห่่งแปซิิฟิิกที่่�ได้้รัับทุนุ สนัับสนุุนจากเฟซบุ๊๊� กและอััลฟาเบต ซึ่่ง�
เป็็ นบริิษััทแม่่ของกููเกิิล ก็็มีีความล่่าช้้าเนื่่�องจากข้้อกัังวลด้้านความ
มั่่�นคงเช่่นกันั เส้้นทางดัังกล่่าวจะเชื่่�อมโยงฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ ไต้้หวััน และสหรััฐฯ
กัับฮ่อ่ งกง ซึ่่ง� เจ้้าหน้้าที่่�สหรััฐฯ เกรงว่่าจะเป็็ นการให้้ข้้อมููลระดัับโลกที่่�
ละเอีียดอ่่อนแก่่จีีน เนื่่�องจากการปราบปรามของจีีนในพื้้ �นที่่�ดังั กล่่าว
นอกจากนี้้ � โครงการเชื่่�อมโยงแคลิิฟอร์์เนีียไปยัังฮ่่องกงของเฟซบุ๊๊� กก็็หยุุด
ชะงัักลงใน พ.ศ. 2564 ด้้วยเหตุุผลเดีียวกััน
พลวััตของตลาดอาจทำำ�ให้้ปัั ญหาด้้านความมั่่�นคงซัับซ้้อนมากยิ่่�ง
ขึ้้ �น เนื่่�องจากบริิ ษััทเทคโนโลยีียัังคงมองหาการขยายตััวของผู้้�ใช้้ใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ นายโคลด อััคคาร์์ หุ้้�นส่ว่ นบริิ หารประจำำ�แอ็็ก
เทลคอนซััลติ้้ �ง กล่่าวกัับนิิกเคอิิเอเชีียเมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 ว่่า
“สายเคเบิิลใต้้น้ำำ ��ใช้้งานได้้ดีีกัับการเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดของบริิ การ
ประมวลผลบนระบบคลาวด์์” “การกระทำำ�ที่่�ฉลาดสำำ�หรัับประเทศต่่าง ๆ
คืือการไม่่เลืือกข้้าง อิินโดนีีเซีียและประเทศสมาชิิกอาเซีียน หรืื อ
สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ยิินดีีเปิิ ดรัับบริิษััท
เทคโนโลยีีจากทั้้�งจีีนและสหรััฐฯ” นายอััคคาร์์ กล่่าว

สายเคเบิิลใต้้ทะเลในแปซิิฟิิก

นาอููรููหัันไปเจรจากัับออสเตรเลีียเพื่่�อต่อรอ
่ งระบบสายเคเบิิลสื่่�อสารใหม่่ หลัังจากถอนตััวจากโครงการที่่�
นำำ�โดยธนาคารโลก เนื่่�องจากกัังวลว่่าบริิษััทจีีนจะชนะสััญญา

อลาสกา
(สหรััฐฯ)

รััสเซีีย

แคนาดา

จีีน

ญี่่�ปุ่่�น
กวม
(สหรััฐฯ)
ฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์

สหรััฐอเมริิ กา

บางส่่วนเป็็ นเจ้้าของ
โดยบริิ ษััทจีีน

สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย

ฮาวาย
(สหรััฐฯ)

มหาสมุุทรแปซิิฟิิก
คิิริิบาส
ปาปัั วนิิวกิินีี
นาอููรูู
เฟรนช์์โปลิินีีเซีีย
หมู่่�เกาะ
โซโลมอน ฟิิ จิิ
หมู่่�เกาะ
ระบบสายเคเบิิลในทะเลคอรััล
คุุ
ก
ตองงา

ออสเตรเลีีย
ที่่�มา: เทเลจีีโอกราฟีี , ธนาคารโลก

การสร้้างสมดุุล

นัักวิิเคราะห์์อื่่�น ๆ แย้้งว่่า ข้้อดีีของการเพิ่่�มการเข้้าถึึงอิินเทอร์์ เน็็ต
ความเร็็ วสููงและการไหลของข้้อมููลอย่่างรวดเร็็ วจะต้้องมีีการชั่่�ง
น้ำำ ��หนัักอย่่างรอบคอบต่่อความกัังวลด้้านความมั่่�นคงในระยะยาว
นางเอมิิลี่่� เทย์์เลอร์์ นัักวิิเคราะห์์และนัักวิิจัยน
ั โยบายไซเบอร์์ ด้้าน
ความมั่่�นคงที่่�ชัทั แธมเฮาส์์ กล่่าวกัับบลููมเบิิร์์ก เมื่่�อเดืือนมีีนาคม
พ.ศ. 2564 ว่่า “ช่่างเป็็ นเรื่่� องที่่�น่่าเสีียใจอย่่างยิ่่�งที่่�เห็็นภููมิิรััฐศาสตร์์
เหล่่านั้้ �นลดหลั่่�นลงมาเป็็ นชั้้�นกายภาพของอิินเทอร์์ เน็็ต” “สิ่่�งที่่�เรา
ทุุกคนจะต้้องยอมรัับก็็คืือ เราจะพยายามเปิิ ดประตููให้้มากที่่�สุดุ
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ โดยไม่่เปิิ ดรัับภัยคุ
ั กุ คามด้้านความมั่่�นคงของชาติิได้้
อย่่างไร”
เมื่่�อสิ่่ง� ต่่าง ๆ เกิิดขึ้้ �น สายเคเบิิลใต้้ทะเลจะมีีความเสี่่�ยงด้้าน
ความมั่่�นคงในอนาคตอัันใกล้้ นัักวิิเคราะห์์แนะนำำ�ว่่า ด้้วยเหตุุนี้้ �
ประเทศพัันธมิิตรและหุ้้�นส่ว่ นต่่าง ๆ ต้้องทำำ�งานร่่วมกัับภาคเอกชน

สายเคเบิิลที่่�เสนอระหว่่างนาอููรูู
และหมู่่�เกาะโซโลมอน

นิิว
ซีีแลนด์์

โครงการที่่�นำำ�โดย
ธนาคารโลกที่่�ถููกระงัับ

เพื่่�อผลักั ดัันให้้เกิิดการแบ่่งปัั นข่า่ วกรอง การประเมิินความเสี่่�ยง
มาตรฐานความมั่่�นคง ความสามารถในการติิดตามและซ่่อมแซม
และการวางแผนฉุุกเฉิินที่่�ดีียิ่่�งขึ้้ �น และเพื่่�อการปกป้้องกฎหมาย
ระหว่่างประเทศที่่�แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้ �นเพื่่�อปกป้้องสายเคเบิิลใต้้ทะเลของ
โลกและรัับรองความพร้้อมรัับมืือ
“ในขณะที่่�ทำำ�เนีียบขาวให้้ความสำำ�คััญกัับภัยคุ
ั กุ คามด้้านความ
มั่่�นคงทางไซเบอร์์ ต่อปร
่ ะเทศและประชาคมโลกมากขึ้้ �น รวมถึึงภััย
จากรััฐบาลจีีนและรััสเซีีย รััฐบาลสหรััฐฯ ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ลงทุุนด้้านความมั่่�นคงและความพร้้อมของโครงสร้้างพื้้ �นฐานทาง
กายภาพที่่�สนัับสนุุนการสื่่�อสารทางอิินเทอร์์ เน็็ตทั่่�วโลก” นายเชอร์์
แมนกล่่าวสรุุปในรายงานของสภาแอตแลนติิก “การไม่่ดำำ�เนิินการดััง
กล่่าวจะทำำ�ให้้ระบบเหล่่านี้้ �มีีความเสี่่�ยงมากขึ้้ �นต่่อการจารกรรมและ
การหยุุดชะงัักที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นได้้ ซึ่่ง� เป็็ นการตััดกระแสข้้อมููลและเป็็ น
อัันตรายต่่อความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและประเทศ” o
IPD FORUM

59

60

IPD FORUM

การต่่อต้้านภััยคุุกคามด้้านความมั่่นคงทางไซเบอร์์

ที่่เกี่่ยวข้้องกัับสุุขภาพ

สิ่่งที่่โลกเสมืือนจริิงสามารถเรีียนรู้้�ได้้จากสาธารณสุุข
ดร. เซบาสเตีียน เควานีีและ ดร. ดีีออน แคนยอน/ ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้านความมั่่�นคง

การโจมตีีทางไซเบอร์์ ในระบบสาธารณสุุขของสาธารณรััฐ
ไอร์์ แลนด์์เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 แสดงให้้เห็็นอย่า่ ง
ชััดเจนว่่าขอบเขตของการรัักษาความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ และ
ั า่ งไร แฮกเกอร์์ ใช้้กระบวนการเข้้ารหััส
สาธารณสุุขทัับซ้้อนกันอย่
เพื่่�อปิิดการใช้้งานระบบสาธารณสุุข ซึ่่ง� ส่่งผลให้้บริิ การต่่าง ๆ
หยุุดชะงัักลง อีีกทั้้�งทำำ�ให้้หลายชีีวิิตตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงเมื่่�อต้้อง
เลื่่�อนการผ่่าตัดั และบริิ การที่่�จำำ�เป็็ นอื่่�น ๆ ออกไป
รััฐบาลไอร์์ แลนด์์ต้้องชั่่ง� น้ำำ ��หนัักข้้อแลกเปลี่่�ยนระหว่่างการ
จ่่ายค่า่ ไถ่่ให้้กัับกลุ่่�มแฮกเกอร์์ กับั ความเสี่่�ยงต่่อการถููกเปิิ ดเผย
ข้้อมููลด้้านสุุขภาพที่่�ได้้รัับการคุ้้� มครอง คำำ�สั่่�งห้้ามทางกฎหมาย
การใช้้ข้้อมููล รวมถึึงแถลงการณ์์ต่อต้้าน
การเรีียกค่่า
ที่่�ต่อต้้าน
่
่
ไถ่่อย่า่ งเป็็ นทางการ ตลอดจนความรัังเกีียจและโกรธแค้้นของ
สาธารณชนในวงกว้้าง เป็็ นเครื่่� องมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการต่่อ
ต้้านกลุ่่�มแฮกเกอร์์ อีีกทั้้�งหลีีกเลี่่�ยงการสููญเสีียข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�
น่่าวิิตกหรืื อการปนเปของข้้อมููลเวชระเบีียน
ประสบการณ์์ดังั กล่่าวของชาวไอร์์ แลนด์์เผยให้้เห็็นบทเรีียน
ที่่�สำำ�คััญระดัับโลกอัันได้้แก่่ ประการแรก ระบบสาธารณสุุขต้้อง
ได้้รัับการคุ้้� มครองโดยการยกระดัับการรัักษาความมั่่�นคงทาง
ไซเบอร์์ ให้้ทััดเทีียมกัับระบบธนาคารและกลไกสัังคมที่่�สำำ�คััญ
อื่่�น ๆ ประการที่่�สอง ควรตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงของระบบ
สาธารณสุุขจากการพึ่่�งพาระบบดิิจิิทัลั มากขึ้้ �นเมื่่�อเทีียบกัับระบบ
เอกสาร และประการที่่�สาม ประเด็็นคำำ�ถามมากมายเรื่่� องระดัับ
การรัักษาความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้้อมููลด้้านสุุขภาพยัังคงไม่่ได้้
รัับคำำ�ตอบ
ขณะที่่ค� วามมั่่�นคงทางไซเบอร์์ และการบิิดเบืือนข้้อมููลเป็็ น
ปัั ญหาที่่แ� ตกต่่างกัันในแง่่ของสาเหตุุและการแก้้ไขปัั ญหา แต่่กฎ
ระเบีียบทางอิินเทอร์์ เน็็ตเป็็ นแนวคิิดที่่ค� รอบคลุุมทั้้�งสองประเด็็น
ในทำำ�นองเดีียวกััน การคุ้้� มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่ส� ามารถระบุุ
ตััวตนได้้และข้้อมููลด้้านสุุขภาพที่่ไ� ด้้รัับการคุ้้� มครองเป็็ นทั้้ �งปัั ญหา
เสมืือนจริิงและเป็็ นรููปธรรม ในที่่นี้้� � เราพยายามที่่จ� ะรวบรวม
แนวคิิดที่่แ� ตกต่่างกัันเหล่่านี้้ �เข้้าด้้วยกัันในกรอบการทำำ�งานที่่ผ� สาน
รวมสาธารณสุุข ความมั่่�นคงด้้านสุุขภาพ และสิ่่�งที่่อา
� จเรีียกได้้ว่่า
เป็็ นสุขุ ภาพทางไซเบอร์์ ไว้้ด้้วยกััน

สภาพแวดล้้อมทางไซเบอร์์ร่่วมสมััย

ความไม่่มั่่น� คงทางไซเบอร์์ ในปัั จจุุบันั และอิินเทอร์์ เน็็ตที่่�ไร้้การ
ควบคุุมได้้รัับการระบุุว่า่ เป็็ นยุุคมืืดของอิินเทอร์์ เน็็ตสมััยใหม่่ ซึ่่ง�
เป็็ นขอบเขตที่่�กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายทั่่�วไปแทบจะ
ไม่่สามารถบัังคัับใช้้ได้้จริิ ง ความสุุดโต่่งของเสรีีภาพทางไซเบอร์์
มองเห็็นได้้รอบตััวเรา ตั้้�งแต่่การทารุุณทางวาจาและการเหยีียด

เชื้้ �อชาติิ ไปจนถึึงการแสดงจุุดยืืนสุดุ โต่่งในประเด็็นทางการ
เมืืองและสัังคม ตลอดจนความสะดวกในการเข้้าถึึงยา สื่่�อ
ลามกอนาจาร และเนื้้ �อหาที่่�รุุนแรงโดยสมาชิิกคนใดคนหนึ่่�งหรืื อ
ทั้้�งหมดของสัังคมที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อเว็็บไซต์์ โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงอายุุ
หรืื อระดัับการศึึกษา
ด้้วยเหตุุดังั กล่่าว ภััยคุกุ คามรููปแบบนี้้ �ต่่อสังั คมและ
สาธารณสุุขจึึงก่่อให้้เกิิดความท้้าทายด้้านความมั่่�นคงระดัับชาติิ
และระดัับนานาชาติิต่า่ ง ๆ มากมาย อย่่างไรก็็ตาม ในปัั จจุุบันั
ดููเหมืือนว่า่ แทบจะเป็็ นไปไม่่ได้้เลยที่่�เสรีีภาพในการแสดงออก
การค้้า และการเคลื่่�อนไหวเสมืือนจริิ งข้้ามชาติิที่่�นำำ�เสนอใน
อิินเทอร์์ เน็็ตจะถููกควบคุุมโดยรััฐบาลหรืื อหน่่วยงานเฝ้้าระวััง
ต่่าง ๆ ในกรณีีที่่�ไม่่มีีหน่่วยงานควบคุุมระดัับชาติหิ รืื อระดัับสากล
สถานการณ์์ดังั กล่่าวดููเหมืือนว่า่ จะดำำ�เนิินต่อ่ ไป แม้้แต่่ประเทศ
ที่่�บังั คัับใช้้นโยบายอิินเทอร์์ เน็็ตแห่่งชาติิที่่�เข้้มงวดกว่่ายังั ถููกเปิิ ด
เผยความลัับในระดัับนานาชาติิอย่า่ งหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ และยัังติิด
อยู่่�ในวัังวนเรื่่� องลัักษณะจำำ�เพาะของพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ ทั้้ �งที่่�เป็็ นสากล
และไม่่สอดคล้้องกััน
ทว่่าประเทศต่่าง ๆ จำำ�เป็็ นต้้องถ่่วงดุุลระหว่่างเสรีีภาพทาง
ไซเบอร์์ กับภั
ั ยคุ
ั กุ คามด้้านสุุขภาพและความมั่่�นคง เสรีีภาพ
ทางไซเบอร์์ ที่่�สุดุ โต่่งอาจก่่อให้้เกิิดข้้อมููลที่่�ผิิดพลาด ตลอดจน
การขยายตััวขององค์์กรหััวรุุนแรงสุุดโต่่งและองค์์กรก่่อการร้้าย
อย่่างไรก็็ตาม การเซ็็นเซอร์์ และการควบคุุมทางอิินเทอร์์ เน็็ตทำำ�ให้้
เกิิดภััยคุกุ คามด้้านความมั่่�นคงและสุุขภาพขึ้้ �นไม่่น้้อย เนื่่�องจาก
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวสามารถขยายอำำ�นาจและการควบคุุม
ระบอบการปกครองแบบเผด็็จการได้้
ประเด็็นต่า่ ง ๆ ข้้างต้้นจััดได้้ว่่าเป็็ นภัยคุ
ั กุ คามด้้าน
สาธารณสุุขระดัับโลก เช่่นเดีียวกัับภัยคุ
ั กุ คามด้้านความมั่่�นคง
ซึ่่ง� แทบทุุกวิิกฤตมัักจะมาพร้้อมกัับผลกระทบด้้านสุุขภาพเสมอ
ดัังนั้้�น การสาธารณสุุขจึึงอาจมีีโอกาสร่่วมกัันตอบโต้้ลััทธิิหัวั
รุุนแรงสุุดโต่่งในโลกไซเบอร์์ ซึ่่ง� เป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของการตอบสนอง
ระดัับชาติแิ ละระดัับนานาชาติใิ นวงกว้้างต่่อประเด็็นดังั กล่่าว

ศููนย์์กลางเพื่่อสุุขภาพทางไซเบอร์์ที่่ไม่่เหมืือนใคร

ระบบสาธารณสุุขมีีความเสี่่�ยงเป็็ นพิิเศษต่่อการถููกเจาะระบบ
โดยส่่วนหนึ่่�งเป็็ นผลมาจากความอ่่อนไหวของข้้อมููลและค่่าไถ่่ที่่�
มีีมููลค่่าสููง ใน พ.ศ. 2563 องค์์กรวิิจัยั เบคเกอร์์ เฮลธ์์ เปิิ ดเผยว่่า
ร้้อยละ 82 ของโรงพยาบาลในสหรััฐอเมริิ กาที่่�ตอบแบบสำำ�รวจ
ประสบกัับเหตุุการณ์์ด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ ในช่่วงปีี ที่่�ผ่าน
่
มา แม้้ว่่าเหตุุการณ์์ทางไซเบอร์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลสุุขภาพจะ
มีีสััดส่่วนเพีียงร้้อยละ 1.5 ของการละเมิิดข้้อมููลก็็ตาม อย่่างไร
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ก็็ตาม ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยต่อข้้อมูู
่
ลด้้านการดููแลสุุขภาพที่่�ถููกละเมิิดอยู่่�
ที่่� 408 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 13,700 บาท) ซึ่่ง� สููงกว่่าค่า่ ใช้้จ่่ายใน
อุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ สองถึึงห้้าเท่่า
ยิ่่�งไปกว่่านั้้ �น “รายงานการสอบสวนการละเมิิดข้้อมููล พ.ศ. 2564”
ของเวอไรซอน แสดงให้้เห็็นว่าร้้อย
่ ละ 2.2 (655) ของเหตุุการณ์์ที่่�
รายงานทั้้�งหมด และร้้อยละ 9 (472) ของรายงานการละเมิิดข้้อมููล
ทั้้�งหมดทั่่�วโลกเกิิดขึ้้ �นในอุุตสาหกรรมการดููแลสุุขภาพ นอกจากนี้้ � ที่่�มา
ของคนร้้ายผู้้�อยู่่�เบื้้ �องหลัังการโจมตีีเหล่่านี้้ �แตกต่่างจากใน พ.ศ. 2562 ที่่�
คนร้้ายส่่วนใหญ่่เป็็ นผู้้�กระทำำ�การภายใน โดยในปัั จจุุบันั เป็็ นการโจมตีี
ภายนอกถึึงร้้อยละ 61 แรงจููงใจที่่�อยู่่�เบื้้ �องหลัังการโจมตีีเหล่่านี้้ �ได้้รัับ
การอธิิบายโดยผู้้�ก่่อเหตุุว่า่ เป็็ นเรื่่� องการเงิินร้้อยละ 93 ความสนุุกสนาน
ร้้อยละ 3 การโจรกรรมร้้อยละ 2 ความแค้้นร้้อยละ 1 และความพึึงพอใจ
ร้้อยละ 1 นอกจากนี้้ � ความซัับซ้้อนในการโจมตีีทางไซเบอร์์ ในระบบ
สาธารณสุุขยัังเพิ่่�มมากขึ้้ �น โดยแฮกเกอร์์ สามารถแก้้ไขเวชระเบีียนและ
แม้้แต่่การสแกนภาพ นอกเหนืือไปจากการขโมยข้้อมููลเหล่่านั้้ �น
สาเหตุหลักของการสูญเสียข้อมูลที่เป็ นความลับในสภาพแวดล้อม
ทางไซเบอร์ มี 3 สาเหตุ ได้ แก่ การโจมตีที่เป็ นอนั ตรายและอาชญากรรม
คิดเป็ นร้อยละ 48 ของการละเมิดข้อมูลทังหมด
้
ตามมาด้ วยความ
ผิดพลาดของมนุษย์ร้อยละ 27 และข้อผิดพลาดของระบบร้อยละ 25
เหตุการณ์ทางไซเบอร์ ในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพยังส่งผลกระทบที่
ชัดเจนมากขึ้นต่อลูกค้าและผู้ป่วย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยื่นฟ้องด�ำเนินคดี
แบบกลุม่ และน�ำธุรกิจของพวกเขาไปที่อื่นมากกว่าในบริ บทอื่น ๆ
ในการตอบโต้ สถาบันดูแลสุขภาพอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็ น
จ�ำนวนมาก เนื่องจากต้องเผชิญกับข้อก�ำหนดในการอัปเดตซอฟต์แวร์
หรื อเปลี่ยนเครื อข่ายทงหมด
ั้
การโจมตีบางประการที่ควรทราบในบริ บท
นี้ เช่น มัลแวร์ วอนนาคราย ใน พ.ศ. 2560 ที่สนับสนุนโดยเกาหลีเหนือ
ซึ่งก�ำหนดเป้าหมายไปยังอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริ การด้านสุขภาพ
แรงจููงใจที่่�เฉพาะเจาะจงมากขึ้้ �นอาจผลัักดัันการโจมตีีทางไซเบอร์์
ในอนาคต การลอบสัังหารทางไซเบอร์์ มีีความเป็็ นไปได้้ในทางทฤษฎีี
เนื่่�องจากแฮกเกอร์์ สามารถหยุุดการไหลเวีียนอากาศไปยัังผู้้�ป่่วยหรืื อหอ
ผู้้�ป่่วย ขััดขวางไม่่ให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับการเคลื่่�อนย้้ายไปยัังห้้องผ่่าตัดั ด่่วนโดย

การปิิ ดใช้้งานลิิฟต์์ แก้้ไขภาพสแกนผู้้�ป่่วยเพื่่�อเริ่่� มต้้นการผ่่าตัดั ฉุุกเฉิิน
หรืื อเปลี่่�ยนการทำำ�งานของอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์สำำ�หรัับช่ว่ ยชีีวิิต แรง
จููงใจที่่�อยู่่�เบื้้ �องหลัังการก่่อการร้้ายหรืื อการโจมตีีที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
จากรััฐ อาจจะรวมถึึงการปั่่� นตลาดหุ้้�นโดยมุ่่�งเป้้าไปที่่�องค์์กรดููแล
สุุขภาพขนาดใหญ่่และการโจรกรรมทรััพย์์สินทา
ิ งปัั ญญา

ลัักษณะคล้้ายคลึึงของสาธารณสุุข และสุุขภาพทางไซเบอร์์

ในช่่วงการระบาดของโควิิด-19 พ.ศ. 2563 การโจมตีีทางไซเบอร์์ ต่อ่
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้ �นเป็็ นสองเท่่า โดยร้้อยละ
28 เกี่่�ยวข้้องกัับมัลั แวร์์ การโจมตีีแบบฟิิ ชชิิงถืือเป็็ นภัยคุ
ั กุ คามที่่�มีีความ
เสี่่�ยงสููงโดยมีีกลวิิธีีคืือ การแสวงหาประโยชน์์จากบุุคคลที่่�ค้้นหาข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับการติิดตามโรค การตรวจหาเชื้้ �อและการรัักษา การแอบอ้้าง
เป็็ นหน่่วยงานทางการแพทย์์ที่่�ขอข้้อมููล อาทิิ องค์์การอนามััยโลกและ
ศููนย์์ควบคุุมและป้้องกัันโรคของสหรััฐฯ ตลอดจนการเสนอความช่่วย
เหลืือทางการเงิินหรืื อมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาลเพื่่�อแลก
ั
ลส่่วนบุุคคล ตามรายงานว่่าด้้ วยภััยคุกุ คามทั่่�วโลกของ
เปลี่่�ยนกับข้้อมูู
คราวด์์สไตรค์์ พ.ศ. 2564
ตามที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น กฎระเบีียบทางอิินเทอร์์ เน็็ตแตกต่่างจากความ
มั่่�นคงทางไซเบอร์์ และสามารถมีีส่่วนในการให้้ข้้อมููลที่่�ผิิดพลาดใน
ด้้านสาธารณสุุขได้้อย่่างอิิสระและชััดเจน แต่่ความพยายามควบคุุม
อิินเทอร์์ เน็็ตส่่วนใหญ่่มักั ล้้มเหลว อิินเทอร์์ เน็็ตจึึงถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อแพร่่
กระจายข้้อมููลที่่�ผิิดพลาดและบิิดเบืือนในด้้านสาธารณสุุข ซึ่่ง� จะเห็็น
ได้้จากทฤษฎีีสมคบคิิดเรื่่� องวััคซีีนและวิิทยาศาสตร์์ เทีียมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แม้้ว่่าจะมีีการบัังคัับใช้้หรืื อสามารถคิิดค้้นวิิธีีการควบคุุมกิิจกรรมที่่�เป็็ น
อัันตรายดัังกล่่าวได้้ แต่่กฎระเบีียบทางอิินเทอร์์ เน็็ตก็็ไม่่เพีียงพอต่่อการ
แก้้ไขปัั ญหาดัังกล่่าว
้ ่อส่วนใหญ่
ในแวดวงสาธารณสุขและโลกไซเบอร์ ระบบการตังชื
เหมือนกัน ได้ แก่ ไวรัส การสแกน ข้อบกพร่อง และข้อก�ำหนดด้านความ
้
บการจัดสรรจากเวทีการแพทย์ ใน
มั่นคงทางไซเบอร์ อื่น ๆ ทังหมดได้รั
ท�ำนองเดียวกัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีความคล้ายคลึงกันมากกับภัย
คุกคามจากโรคติดเชื ้อ ซึ่งมักจะเป็ นไปตามวัฏจักรของการเร่งความเร็ว
และการลดขนาดตามวัฏจักรเดียวกัน ดังที่เห็นในโรคระบาด นอกจาก
นี้ลกั ษณะจ�ำเพาะที่เป็ นสากลของการพิจารณาทางไซเบอร์ และด้าน
สาธารณสุขทัว่ โลกมีความชัดเจนแล้ ว ดังนั ้นจึงอาจมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้
อีกมากมายจากการตอบโต้ ของสาธารณสุขต่อโรคติดเชื ้อและไวรัส เพื่อ
ช่วยสร้างแนวคิดการตอบโต้ ตอ่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์

การแก้้ปััญหาจากภายในของสาธารณสุุข?

บรรดาเจ้้ าหน้้ าที่่ชื่� ่�นชมนายมาร์์ คัสั ฮััทชิินส์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศชาว
อัังกฤษ ในการชะลอการโจมตีีทางไซเบอร์์ ทั่่ว� โลกของ มััลแวร์์ วอนนาคราย ใน พ.ศ.
2560 ที่่ยึ� ดึ ไฟล์์ คอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงศููนย์์ บริิการสุุ ขภาพแห่่ งชาติิของอัังกฤษ เป็็นตััว
ประกััน ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
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การรณรงค์์ด้้านสาธารณสุุขเคยประสบความสำำ�เร็็จมาก่่อนในอดีีต ไม่่
ว่่าจะเป็็ นข้้อความเรื่่� องการป้้องกัันเอชไอวีี/เอดส์์ สุุขศึึกษาเรื่่� องโรค
ติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ มาลาเรีียหรืื อวัณ
ั โรค หรืื อการประกาศข้้อตกลง
การดููแลสุุขภาพขั้้�นปฐมภููมิิ เช่่น อััลมา อาตา สุุขภาพทั่่�วโลกได้้รัับการ
พััฒนาขึ้้ �นอย่่างเห็็นได้้ชััดจากความพยายามขององค์์กรต่่าง ๆ เช่่น
องค์์การอนามััยโลก ธนาคารโลก โครงการโรคเอดส์์แห่่งสหประชาชาติิ
กองทุุนโลกเพื่่�อต่อสู้
่ � กั้ บั โรคเอดส์์ วััณโรค และมาลาเรีีย ตลอดจน
โครงการริิ เริ่่� มระดัับทวิิภาคีี เช่่น แผนฉุุกเฉิินของประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ
สำำ�หรัับการบรรเทาโรคเอดส์์
การบููรณาการข้้อความสร้้างความตระหนัักในโลกไซเบอร์์ เข้้ากัับ

แฮกเกอร์์ โจมตีีกระทรวง
สาธารณสุุ ขไอร์์ แลนด์์ ในกรุุงดัับลิิน
เมื่่อ� เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
โดยปิิดเทคโนโลยีีสารสนเทศส่่ วน
ใหญ่่ และทำำ�ให้้ หลายชีีวิตต
ิ กอยู่่�ใน
ความเสี่่� ยง รอยเตอร์์

การรณรงค์์ด้้านสาธารณสุุข และการดำำ�เนิินการในทางกลัับกันั อาจ
เป็็ นวิิธีีที่่�ได้้ผลในการให้้ความรู้� ้แก่่สาธารณชนเรื่่� องความอัันตรายและ
การบิิดเบืือนข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ในพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายที่่�
เกี่่�ยวข้้องอาจประกอบด้้วย
• การรณรงค์์ด้้านสุขุ ภาพเรื่่� องเอชไอวีี/เอดส์์และโรคติิดเชื้้ �ออื่่�น ๆ
สามารถขยายขอบเขตไปถึึงคำำ�เตืือนเกี่่�ยวกัับการบิิดเบืือนข้้อมููล
ทางออนไลน์์ด้้านการรัักษาและการป้้องกััน แนวทางแบบอ้้อมดััง
กล่่าวอาจส่่งผลให้้เกิิดความตระหนัักรู้� ้เรื่่� องสุุขภาพและโลกไซเบอร์์
ที่่�ดีีขึ้้ �นในประเทศกำำ�ลัังพััฒนาหลายประเทศ โดยประชาชนจะได้้
รัับการสนัับสนุุนด้้านสุขุ ภาพ เช่่นเดีียวกัับในประเทศอื่่�น ๆ เพื่่�อไม่่
ให้้หลงเชื่่�อทุกุ สิ่่�งที่่�อ่านทา
่
งออนไลน์์
• องค์์การอนามััยโลกและองค์์การสหประชาชาติิอาจกำำ�หนด
ขอบเขตการมีีส่่วนร่่วมโดยตรงมากขึ้้ �น เพื่่�อต่อสู้
่ � กั้ บข้้อมูู
ั
ลที่่�ผิิด
พลาดโดยทั่่�วไปในพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ ซึ่่ง� อาจรวมถึึงนโยบายและการ
รณรงค์์ข้้อความแจ้้งเตืือนทางอิินเทอร์์ เน็็ตว่่าเป็็ น “ข้้อเท็็จจริิ ง”
และ “ข่่าวปลอม” ในขอบเขตต่่าง ๆ เช่่น ลััทธิิหัวั รุุนแรงสุุดโต่่งและ
การก่่อการร้้าย ตลอดจนสุุขภาพจิิตหรืื อสุขุ ภาพกายของประชาชน
• ความสำำ�คััญของความเป็็ นส่ว่ นตััวบนอิินเทอร์์ เน็็ตควรได้้รัับการ
ตรวจสอบ เมื่่�อมีีความสมดุุลกัับการทำำ�งานของระบบสาธารณสุุข
การเรีียกค่่าไถ่่ และภััยคุกุ คามจากการเจาะระบบ อัันที่่จ� ริิงแล้้ว ใน
แต่่ละวัันเราทุุกคนใช้้ข้้อมููลความเป็็ นส่ว่ นตััว เพื่่�อแลกกัับการได้้รัับ
ประโยชน์์มากมายอย่่างทัันทีีจากการใช้้อิินเทอร์์ เน็็ต จึึงอาจกล่่าว
ได้้ว่่าความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้้อมููลส่่วนบุุคคลไม่่สามารถเก็็บไว้้โดยไม่่
แพร่่งพรายได้้อีีกต่่อไป ในทำำ�นองเดีียวกััน การลดระดัับความสำำ�คััญ
ด้้านความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้้อมููลจะสร้้างประโยชน์์อย่า่ งมากต่่อการ
ป้้องกัันและยัับยั้้ �งโรคระบาดในอนาคต โดยอาศััยความสะดวกใน
การแบ่่งปัั นข้้อมููลและการติิดตามเส้้นทางของโรคตามเวลาจริิง
• แอป องค์์กร และบริิ ษััทหลายแห่่งที่่�อนุญ
ุ าตให้้มีีการเจาะระบบ
ที่่�ไม่่สามารถติิดตามได้้ตั้้�งอยู่่�ในสหรััฐฯ และยุุโรป ตััวอย่่างบาง
ส่่วน เช่่น โครงการ ธอร์์ อัันเนีียน ช่่วยให้้แฮกเกอร์์ สามารถทำำ�งาน

ได้้อย่่างอิิสระและไม่่เปิิ ดเผยตััวตนในระหว่่างการพยายามเรีียก
ค่่าไถ่่ แม้้ว่่าแอปพลิิเคชัันเหล่่านี้้ �จะได้้รัับการวางกรอบเพื่่�อเอื้้ �อ
ต่่อการสื่่�อสารที่่�อิิสระและไม่่ระบุุตัวั ตนของนัักข่่าวที่่�ไม่่ประสงค์์
ออกนามและจากสาเหตุุที่่�สำำ�คััญอื่่�น ๆ ผ่่านทางอิินเทอร์์ เน็็ต แต่่
แอปพลิิเคชัันเหล่่านี้้ �ก็็อำำ�นวยความสะดวกให้้กิิจกรรมของเว็็บไซต์์
ใต้้ดิินมากมายด้้วย เช่่น การเรีียกค่่าไถ่่ การเจาะระบบ และการค้้า
มนุุษย์์และอาวุุธ อาจจำำ�เป็็ นต้้องทบทวนนโยบายที่่�อนุญ
ุ าตให้้มีี
การกระทำำ�ความผิิดทางอาญาดัังกล่่าว
• การแก้้ปัั ญหาด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ ด้้ วยเทคโนโลยีีเป็็ นสิ่่ง�
จำำ�เป็็ นอย่า่ งยิ่่�งในขณะนี้้ � ซึ่่ง� รวมถึึงการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และข้้อมููลด้้านสุุขภาพที่่�ละเอีียดอ่่อนทางด้้านการบริิ หารจััดการ
ทางกายภาพ และทางเทคนิิค รวมถึึงกฎระเบีียบด้้านอิินเทอร์์ เน็็ต
ระดัับประเทศและระดัับสากลที่่�เข้้มงวดยิ่่�งขึ้้ �น เพื่่�อจัดั การกัับข้้อมููล
ที่่�ผิิดพลาดบนอิินเทอร์์ เน็็ต
• การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของความเป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านความมั่่�นคงทาง
ไซเบอร์์ เป็็ นปัั ญหาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้านการดููแลสุุขภาพ
ที่่�จำำ�เป็็ นต้้องเปลี่่�ยนแปลง สิ่่�งนี้้ �ได้้กลายเป็็ นภัยคุ
ั กุ คามอย่่างฉัับ
พลัันด้้านการดููแลผู้้�ป่่วย ซึ่่ง� ต้้องใช้้แนวทางการจััดการความเสี่่�ยง
ขององค์์กร
การควบคุุมภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์ ที่่�รุุนแรงอาจต้้องใช้้เวลา แต่่หาก
หลายภาคส่่วนระดมทรััพยากรจากทุุกองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อร่่วมกััน
ตอบโต้้ ก็็จะช่่วยให้้ยุุคมืืดอัันน่า่ พรั่่�นพรึึงด้้านเสรีีภาพทางไซเบอร์์ สุดุ
โต่่งนั้้�นยุุติลิ งได้้ เราได้้เรีียนรู้้�ว่าภั
่ ยคุ
ั กุ คามต่่อสุขุ ภาพส่่วนบุุคคลได้้รัับ
การดำำ�เนิินการอย่่างจริิ งจัังเมื่่�อนำำ�เสนอโดยเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขระดัับ
สููงของประเทศและระดัับนานาชาติิ ไม่่มีีเหตุุผลใดที่่�ไม่่ควรใช้้หลัักการ
เดีียวกัันนี้้ �กัับภัยคุ
ั กุ คามด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ ที่่�กำำ�ลัังขยายตััว
และเชื่่�อมโยงกัับสุขุ ภาพทั่่�วโลก o
บทความนี้้ �ตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกในวารสารออนไลน์์ของศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิกแดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการ
ศึึกษาด้้านความมั่่�นคง ฉบัับเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
การนำำ�เสนอของ ฟอรััม
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นวััตกรรม

IPDF

ความลึึกลัับของอวกาศ

แรงบัันดาลใจในการเดิินทางของนัักบิิน
อวกาศชาวนิิวซีี แลนด์์
สู่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แนสแด็็ก

นัักวิิจัยั ไทยพััฒนาระบบหุ่่น� ยนต์์เพื่่อ
ดึึงปริิมาณวััคซีีนมาใช้้ได้้มากขึ้้น

นัั

กวิิจัยั ในประเทศไทยได้้พัฒั นาเครื่่� องดึึงปริิ มาณวััคซีีน
โควิิด-19 ออกมาใช้้อย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพมากขึ้้�นและเพิ่่�ม
ประสิิ ทธิิภาพของเวชภััณฑ์์
นัักวิิจัยั จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยกล่่าวว่่า การใช้้แขน
กลระบบออโตแวคสามารถดึึงวััคซีีนแอสตร้้าเซนเนก้้าออกจาก
ขวดได้้ 12 โดสภายใน 4 นาทีี
ซึ่่� งเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 20 จากปริิ มาณมาตรฐาน 10 โดสจาก
ั ด
การใช้้แรงคน นัักวิิจัยั กล่่าว หุ่่�นยนต์์นี้้�สามารถใช้้งานได้้กับขว
วััคซีีนแอสตร้้าเซนเนก้้าเท่่านั้้�น
"ส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20 หมายความว่่า หากเรามีีวััคซีีนแอส
ตร้้าเซนเนก้้าสำำ�หรัับ 1 ล้้านคน หุ่่�นยนต์์นี้้�สามารถเพิ่่�มจำำ�นวน
ผู้้�ได้้รัับวัคั ซีีนเป็็ น 1.2 ล้้านคน" รศ.ดร. จุุฑามาศ รััตนวราภรณ์์
หััวหน้า้ นัักวิิจัยั กล่่าว
รศ.ดร. จุุฑามาศกล่่าวว่่า แม้้ว่า่ เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุ ขบางคน
สามารถดึึงยาได้้มากถึึง 12 โดสต่่อ 1 ขวดโดยใช้้หลอดฉีีดยาที่่�
ออกแบบมาเพื่่�อลดวััคซีีนเหลืือทิ้้�ง แต่่การทำำ�เช่่นนั้้�นจำ�ำ เป็็ นต้อ้ ง
ใช้้ทักั ษะระดัับสููง "ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุ ขสููญเสีีย
พลัังงานเป็็ นจำ�นวน
ำ
มาก พวกเขาจะต้้องทำำ�เช่่นนี้้�ทุุกวัันเป็็ นเวลา
หลายเดืือน"
จนถึึงเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีีผู้้�ได้้รัับวัคั ซีีน
ครบโดสแล้้วประมาณร้้อยละ 9 ของจำำ�นวนประชากรกว่่า 66
ล้้านคน โดยจำำ�นวนวัคั ซีีนที่่�มีีอยู่่�ในประเทศนั้้�นต่ำ��ำ กว่่าที่่�คาด
การณ์์ไว้้
ทีีมวิิจัยั กล่่าวว่่าจะสามารถผลิิตหุ่่�นยนต์์ออโตแวคได้้อีีก 20
เครื่่� องภายใน 3 - 4 เดืือน แต่่จำ�ำ เป็็ นต้อ้ งได้้รัับเงิินทุุนและการ
สนัับสนุุนจากรััฐบาลในการกระจายเครื่่� องนี้้�ไปทั่่ว� ประเทศ
รศ.ดร. จุุฑามาศกล่่าวว่่า เครื่่� องต้้นแบบมีีราคา 2.5 ล้้านบาท
รวมถึึงอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น หลอดฉีีด นอกจากนี้้� นััก
ั คั ซีีนไฟ
วิิจัยั ยัังวางแผนที่่�จะพััฒนาหุ่่�นยนต์์ที่่�คล้้ายกัันเพื่่�อใช้้กับวั
เซอร์์-ไบโอเอ็็นเทคและโมเดอร์์นาอีีกด้้วย
เครื่่� องดัังกล่่าวจะช่่วยลดภาระของเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุ ข
รศ.ดร. จุุฑามาศ กล่่าว "หากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุ ขเหนื่่�อยล้้ามาก
เกิินไป ก็็มีีโอกาสเกิิดความผิิดพลาดในการทำำ�งานได้้เช่่นกันั ดััง
นั้้�นเราควรปล่่อยให้้หุ่่�นยนต์์ทำ�ำ งานในส่่ วนนี้้�" รอยเตอร์์
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นายปีี เตอร์์ เบ็็ค ผู้้�ประกอบการชาวนิิวซีีแลนด์์ (ภาพ) กล่่าวว่่า ร็็ อคเก็็ตแล็็บ
บริิ ษััทด้้านอวกาศของเขาเป็็ นผลพวงจากการแสวงหาสััญญาณของชีีวิิต
นอกโลกมาตลอดชีีวิิต ขณะที่่�ธุรกิ
ุ ิจเกิิดใหม่่นี้้ �ประสบความสำำ�เร็็ จในการจด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แนสแด็็กเมื่่�อช่ว่ งปลายเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2564
บริิ ษััทปล่อย
่ ดาวเทีียมแห่่งนี้้ � ซึ่่ง� มัักได้้รัับการเปรีียบเทีียบกัับ สเปซ
เอ็็กซ์์ ของนายอีีลอน มััสก์์ ประธานกรรมการบริิ หารของบริิ ษััทเทสลา ได้้จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แนสแด็็ก โดยมีีมููลค่่าตามราคาตลาดประมาณ
4.4 พัันล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.5 แสนล้้านบาท)
ร็็อคเก็็ตแล็็บได้้จััดทำำ�ข้้อตกลงในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่่�อเข้้า
ตลาดหลัักทรััพย์์ผ่าน
่ การควบรวมกิิจการกัับบริิษััทที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
เวกเตอร์์ แคปพิิทอล ซึ่่ง� เป็็ นบริิษััทเอกชนล่่าสุดุ ในรายชื่่�อบริิษััทด้้านอวกาศที่่�
มีีส่่วนร่่วมกัับบริิษััทจัดั ซื้้ �อที่่�มีีวัตั ถุุประสงค์์เฉพาะ
"ส่่วนตััวแล้้ว คำำ�ถามยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ที่่�อาจตอบได้้ในช่่วงชีีวิิตของผม และ
ยัังเป็็ นคำำ�ถามยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ สำำ�หรัับทุกุ คนบนโลก คืือเราเป็็ นสิ่่ง� มีีชีีวิิตเดีียวใน
จัักรวาลหรืื อไม่่" นายเบ็็คกล่่าว
นายเบ็็ค ซึ่่ง� เติิบโตในอิินเวอร์์ คาร์์ กิิลล์์ เมืืองที่่�อยู่่�ใกล้้กัับตอนใต้้สุุดของ
เกาะใต้้นิิวซีีแลนด์์ มีีความสนใจเกี่่�ยวกัับอวกาศเมื่่�อพ่อ่ ของเขาชี้้ �ไปที่่�ดวงดาว
และบอกว่่าอาจมีีคนเฝ้้าดููเขาจากที่่�นั่่น� "นั่่�นเป็็ นช่ว่ งเวลาที่่�น่าตื่่
่ �นเต้้นที่่�สุดุ
ในชีีวิิตวััยเด็็กของผม ผมจึึงสััญญากัับตัวั เองว่่า หากผมมีีโอกาสในการตอบ
คำำ�ถามซึ่่ง� สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อวิิธีีคิดิ ของพวกเรา ผมก็็จะพยายาม ผมรู้� ้สึึกยิินดีี
ที่่�ได้้มีีโอกาสนี้้ � เรามีียานอวกาศ แท่่นปล่อย
่ จรวด และทีีมงานสำำ�หรัับปฏิิบัติั ิ
การ"
ใน พ.ศ. 2564 ร็็ อคเก็็ตแล็็บได้้รัับเลืือกให้้พััฒนายานอวกาศสำำ�หรัับ
ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจของนาซาไปยัังดาวอัังคาร นอกจากนี้้ � บริิ ษััทดังั กล่่าวยัังเป็็ น
ผู้้�นำำ�ในการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจส่่วนตััวไปยัังดาวศุุกร์์ ใน พ.ศ. 2566 โดยทำำ�งานร่่วม
กัับทีีมวิิทยาศาสตร์์ ที่่�ค้้นพบก๊๊าซฟอสฟีีนในเมฆของดาวศุุกร์์ เมื่่�อ พ.ศ. 2563
อีีกด้้วย
"นี่่�คืือภารกิิจค้้นหาชีีวิิต เป็็ นภารกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง อีีกทั้้�งยัังเป็็ นภารกิิจ
ส่่วนตััวครั้้�งแรกที่่�เดิินทางไปยัังดาวเคราะห์์ดวงอื่่�น" นายเบ็็คกล่่าว
ร็็ อคเก็็ตแล็็บ ซึ่่ง� ได้้รัับการสนัับสนุุนจากบริิ ษััทล็อ็ กฮีีด มาร์์ ติิน คอร์์ ปอเร
ชััน บริิ ษััทยักั ษ์์ ใหญ่่ด้้านกลาโหม ได้้ส่่งดาวเทีียมกว่่า 100 ดวงขึ้้ �นสู่่�อวกาศ
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2549 รอยเตอร์์

นัักวิิจััยชาวเกาหลีีใต้้คิิดค้้น "ผิิวหนััง"
เทีียมคล้้ายกิ้้�งก่่าคาเมเลีียน

นัั

กวิิจัยชา
ั วเกาหลีีใต้้ได้้พััฒนาวััสดุุคล้้ายผิิวหนัังเทีียม ซึ่่ง� ได้้รัับ
แรงบัันดาลใจจากชีีววิิทยาธรรมชาติิที่่�สามารถปรัับเฉดสีีให้้เข้้า
กัับสภาพแวดล้้อมได้้อย่่างรวดเร็็ วคล้้ายกัับกิ้้ �งก่่าคาเมเลีียน
ทีีมงาน ซึ่่ง� นำำ�โดยนายโค ซึึงฮวาน (ภาพ) ศาสตราจารย์์ด้้าน
วิิศวกรรมเครื่่� องกลของมหาวิิทยาลัยั แห่่งชาติิโซล ได้้สร้้าง "ผิิวหนััง" ด้้วย
หมึึกพิิเศษที่่�เปลี่่�ยนสีีตามอุุณหภููมิิและควบคุุมด้้วยเครื่่� องทำำ�ความร้้อน
ขนาดเล็็กที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น งานวิิจัยั ของพวกเขาปรากฏในวารสารเนเจอร์์
คอมมิิวนิิเคชัันส์์ เมื่่�อเดืือนสิงิ หาคม พ.ศ. 2564
"หากคุุณสวมเครื่่� องแบบชุุดลายพรางทหารสีีเขีียวในทะเลทราย คุุณจะ
ถููกมองเห็็นได้้ง่่าย" นายโคกล่่าว "การเปลี่่�ยนสีีสันั และลวดลายตามสภาพ
แวดล้้อมเป็็ นหัวั ใจสำำ�คััญของเทคโนโลยีีอำำ�พรางที่่�เราสร้้างขึ้้ �น"
ทีีมงานได้้สาธิิตเทคโนโลยีีหมึึกผลึึกเหลวที่่�เปลี่่�ยนตามอุุณหภููมิิและ
เครื่่� องทำำ�ความร้้อนจากเส้้นลวดเงิินที่่�วางซ้้อนกัันหลายชั้้�นในแนวตั้้�ง รวมทั้้�ง
ใช้้หุ่่�นยนต์์ที่่�มีีเซ็็นเซอร์์ ตรวจจัับสีีอีีกด้้วย ไม่่ว่า่ เซนเซอร์์ จะ "เห็็น" สีีอะไรอยู่่�
รอบตััว ตััวหนัังดัังกล่่าวจะพยายามเลีียนแบบ
"ข้้อมููลสีีที่่�เซ็็นเซอร์์ ตรวจพบจะได้้รัับการถ่่ายโอนไปยัังไมโคร
โพรเซสเซอร์์ จากนั้้�นส่่งต่่อไปยัังเครื่่� องทำำ�ความร้้อนจากเส้้นลวดเงิิน เมื่่�อ
เครื่่� องทำำ�ความร้้อนมีีอุุณหภููมิิถึึงระดัับที่่�กำำ�หนด ชั้้�นผลึึกเหลวที่่�เปลี่่�ยนตาม
อุุณหภููมิิจะเปลี่่�ยนสีี" นายโคกล่่าว
ผิิวหนัังเทีียมที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นหลายชั้้�นบางกว่่าเส้้นผมของมนุุษย์์ การ
เพิ่่�มชั้้�นเส้้นลวดเงิินในรููปทรงที่่�เรีียบง่่าย เช่่น จุุด เส้้น หรืื อสี่่�เหลี่่�ยม ช่่วยให้้
ั
ผิิวหนัังสามารถสร้้างลวดลายที่่�ซับซ้้อน
ได้้
"ผิิวหนัังที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นสามารถพััฒนาเป็็ นอุปุ กรณ์์สวมใส่่และใช้้

สำำ�หรัับสินค้้า
ิ แฟชั่่�น เครื่่� องแบบลายพรางทหาร การตกแต่่งภายนอกของ
รถยนต์์และอาคารเพื่่�อความสวยงาม ตลอดจนเทคโนโลยีีการแสดงผลใน
อนาคต" นายโคกล่่าว รอยเตอร์์
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นัักวิิจััยสร้้างแผนที่่�
แสดงรายละเอีียด
ปะการัังโลกเป็็น
ครั้้�งแรก

บ

เรื่่� องและภาพโดย ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
รรดานัักวิิจัยั ได้้ทำำ�แผนที่่�ออนไลน์์ที่่�ครอบคลุุมแนวปะการัังโลกโดยใช้้
ภาพถ่่ายดาวเทีียมมากกว่่า 2 ล้้านภาพจากทั่่�วโลก
แผนที่่�ใหม่่นี้้ �จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นแหล่่งข้้อมููลอ้้างอิิงสำำ�หรัับการอนุุรัักษ์์
แนวปะการััง การวางแผนทางทะเล และวิิทยาศาสตร์์ แนวปะการััง
เนื่่�องจากนัักวิิจัยั พยายามที่่�จะรัักษาระบบนิิเวศที่่�เปราะบางเหล่่านี้้ �ที่่�กำำ�ลัังสููญเสีียไป
เพราะการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
แผนที่่�ระดัับโลกความละเอีียดสููงนี้้ �ที่่�มีีชื่่�อว่า่ อััลเลน คอรััล แอตลาส ซึ่่ง� ตั้้�งตาม
ชื่่�อของนายพอล อััลเลน ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้ �งไมโครซอฟท์์ผู้� ล่้ ว่ งลัับ โดยเสร็็จสมบููรณ์์ในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2564 นัับเป็็ นแผนที่่�แรกในประเภทนี้้ � แผนที่่�ดังั กล่่าวให้้ข้้อมููลโดยละเอีียด
เกี่่�ยวกัับแนวปะการัังในท้้องถิ่่�น รวมถึึงประเภทของโครงสร้้างใต้้ทะเล เช่่น ทราย หิิน
หญ้้าทะเล และปะการััง
แผนที่่�ซึ่่ง� รวมพื้้ �นที่่�มีีความลึึกไม่่เกิิน 15 เมตร นำำ�มาใช้้ในการตััดสิินใจเชิิงนโยบาย
เกี่่�ยวกัับพื้้ �นที่่�คุ้้�มครองทางทะเล การวางแผนเชิิงพื้้ �นที่่�สำำ�หรัับโครงสร้้างพื้้ �นฐาน เช่่น
ท่่าเรืื อและกำำ�แพงกัันคลื่่�น ตลอดจนโครงการฟื้้ นฟููป
� ะการััง
นายเกร็็ก แอสเนอร์์ กรรมการผู้้�จัดั การและผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิิทยาศาสตร์์ เพื่่�อการ
ค้้นพบและอนุุรัักษ์์ ทั่่ว� โลกของมหาวิิทยาลัยั รััฐแอริิ โซนา กล่่าวว่่า "ความสำำ�เร็็จที่่�ยิ่่�งใหญ่่
ที่่�สุดุ ของเราคืือการมีีแผนที่่�แนวปะการัังทั้้�งหมดที่่�เป็็ นแบบแผนเดีียวกััน"
นายแอสเนอร์์ กล่่าวว่่า เครืื อข่าย
่ ผู้้�สนัับสนุุนภาคสนามหลายร้้อยคนให้้ข้้อมููลเกี่่�ยว
กัับแนวปะการััง เพื่่�อให้้นัักวิิจัยั สามารถเขีียนโปรแกรมดาวเทีียมและซอฟต์์แวร์์ เพื่่�อมุ่่�ง
เน้้นไปยัังพื้้ �นที่่�ที่่�ถููกต้้องและเหมาะสม "และนั่่�นทำำ�ให้้เรายกระดัับสภาวการณ์์จำำ�เพาะไปสู่่�
ระดัับที่่�สามารถตััดสิินใจได้้ในวงกว้้าง เพราะจนถึึงขณะนี้้ � การตััดสิินใจยัังอยู่่�ในบริิ เวณที่่�
จำำ�กััดเป็็ นอย่า่ งมาก" นายแอสเนอร์์ กล่่าว "หากคุุณไม่่ทราบถึึงสิ่่�งที่่�คุณ
ุ จะได้้รัับจากความ
เป็็ นแบบแผนมากขึ้้ �น องค์์การสหประชาชาติิจะมีีบทบาทที่่�แท้้จริิ งได้้อย่่างไร รััฐบาลที่่�มีี
หมู่่�เกาะ 500 เกาะจะตััดสิินใจไปในแนวเดีียวกัันได้้อย่่างไร"
แผนที่่�ดังั กล่่าวมีีเครื่่� องตรวจวััดการฟอกสีีปะการััง เพื่่�อตรวจสอบปะการัังที่่�มีีภาวะ
เครีียดเนื่่�องจากภาวะโลกร้้อนและปัั จจััยอื่่�น ๆ นายแอสเนอร์์ กล่่าวว่่าแนวปะการััง
ประมาณร้้อยละ 75 ยัังไม่่ได้้รัับการจััดทำำ�เป็็ นแผนที่่�ที่่�ลงรายละเอีียดดัังกล่่าวมาก่่อน
และอีีกหลายแห่่งไม่่เคยจััดทำำ�เป็็ นแผนที่่�เลย
โครงการนี้้ �เริ่่� มต้้นขึ้้ �นใน พ.ศ. 2560 เมื่่�อบริิษััทวัลั แคน ซึ่่ง� เป็็ นมููลนิิธิิการกุุศลของ
นายอััลเลน ทำำ�งานร่่วมกัับนายรููธ เกตส์์ นัักวิิจัยชา
ั วฮาวาย ผู้้�มีีแนวคิิดในการสร้้าง
"ปะการัังพัันธุ์์�อึึด" ซึ่่ง� เป็็ นสายพัันธุ์์�ที่่�สามารถอยู่่�รอดได้้ในสภาวะที่่�รุุนแรงสำำ�หรัับการฟื้้ นฟูู
�
66

IPD FORUM

แนวปะการัังเกรตแบร์์ ริิเออร์์ ยาวกว่่า 2,300 กิิโลเมตรไปตามชายฝั่่�งตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ของออสเตรเลีียและเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของสิ่่� งมีีชีีวิตต่่
ิ าง ๆ มากกว่่า 9,000 สายพัันธุ์์� แผนที่่�ใหม่่
นี้้�จะช่่ วยให้้นัักวิิจัยั ตรวจสอบสุุขภาพของแนวปะการัังรวมถึึงแนวปะการัังที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดใน
โลก
ภาพประกอบ นายเกร็็ ก แอสเนอร์์ กรรมการผู้้�จัด
ั การของ อััลเลน คอรััล แอตลาสและผู้้�อำ�ำ นวย
การศููนย์์ วิทิ ยาศาสตร์์ เพื่่�อการค้้นพบและอนุุรัักษ์์ ทั่่ว� โลกของมหาวิิทยาลััยรััฐแอริิโซนา ตรวจ
สอบข้้อมููลอุุณหภููมิิของมหาสมุุทรที่่�ห้้องปฏิิบััติกิ ารของเขา ใกล้้กัับแคปเทนคุุก รััฐฮาวาย

แนวปะการัังและได้้รัับทุนุ สนัับสนุุนจากบริิ ษััทวัลั แคน นางเกตส์์และนายวััลแคนเชิิญนาย
แอสเนอร์์ ร่่วมโครงการ เนื่่�องจากเขาทำำ�งานกัับหอดููดาวทางอากาศระดัับโลก โดยจััดทำำ�
แผนที่่�แนวปะการัังในฮาวายในขณะนั้้�น
นายอััลเลนกล่่าวว่่า เขาต้้องการที่่�จะช่่วยรัักษาแนวปะการัังของโลกและชอบแนวคิิด
การใช้้เทคโนโลยีีในฉายภาพข้้อมููล ดัังนั้้�นนายเกตส์์จึึงเชื่่�อมโยงกลุ่่�มกัับบริิษััทดาวเทีียม
แพลนเน็็ต และอััลเลนได้้ให้้เงิินสนัับสนุุนโครงการนี้้ �ประมาณ 9 ล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 300 ล้้านบาท)
มหาวิิทยาลัยั ควีีนส์์แลนด์์ในออสเตรเลีียใช้้เทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์และข้้อมููล
อ้้างอิิงในท้้องถิ่่�นเพื่่�อสร้้างชั้้�นต่่าง ๆ บนแผนที่่� แผนที่่�สามารถดููในรููปแบบออนไลน์์ได้้
นายอััลเลนและนางเกตส์์เสีียชีีวิิตใน พ.ศ. 2561 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้นายแอสเนอร์์ และคนอื่่�น ๆ
ต้้องสานต่่องานที่่�เหลืือ "รููธคงจะดีีใจมากใช่่ไหม" นายแอสเนอร์์ กล่่าว "เธอคงจะรู้� ้สึึกดีีใจ
ว่่าเรื่่� องนี้้ �กำำ�ลัังเกิิดขึ้้ �นจริิ ง ๆ" นายแอสเนอร์์ กล่่าวว่่า หนึ่่�งในสามสายโทรศััพท์์ที่่�เขาได้้รัับ
เป็็ นสายจากนัักวิิจัยั ที่่�หวัังว่่าจะใช้้แผนที่่�เพื่่�อ "ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการวางแผนและงาน
ฟื้้ นฟูู
� แนวปะการัังของพวกเขาจะมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด"
เมื่่�อนางเกตส์์รู้� ้ว่า่ เธอป่่ วย เธอจึึงเลืือกคนที่่�เป็็ นทั้้ �งเพื่่�อนและเพื่่�อนร่่วมงาน นางเฮ
เลน ฟ็็ อกซ์์ จากสมาคมเนชัันแนลจีีโอกราฟฟิิ กเพื่่�อช่ว่ ยกลุ่่�มอนุุรัักษ์์ ใช้้เครื่่� องมืือนี้้ � "นี่่�
เป็็ นความพยายามระดัับโลกจริิ ง ๆ" นางฟ็็ อกซ์์ซึ่่ง� ตอนนี้้ �ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ การอนุุรัักษ์์ ของกลุ่่�มพัันธมิิตรแนวปะการััง กล่่าว "มีีความพยายาม
อย่่างมากในการประชาสััมพัันธ์์และช่่วยให้้ผู้้�คนตระหนัักถึึงเครื่่� องมืือและศัักยภาพทาง
วิิทยาศาสตร์์ และคุุณค่่าของการอนุุรัักษ์์ นี้้ �"

IPDF

ภาพส่่งท้้าย

การต่่อสู้้�

ทางอากาศ

ทหารบกกองกำำ�ลัังที่่�สองของสาธารณรััฐเกาหลีีใต้้แสดงท่่ากระโดดสููงในการสาธิิตเทควัันโด ต้้อนรัับ
การมาเยืือนของนายลอยด์์ ออสติิน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ และนายซอ อุุก รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีีใต้้ ณ กระทรวงกลาโหม กรุุงโซล เมื่่�อเดืือนธันั วาคม พ.ศ. 2564
ภาพโดย: ซง คยุุง-ซก/เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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