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การเป็็นพัันธมิิตร
เพ่ั�อสัันติภาพั
เหล่่าแนวร่่วมแล่ะพัันธมิตร่ 
เพ่ิัมความสััมพัันธ์ท่่ี่แข็็งแกร่่ง

กล่ยุุที่ธ์ใหม่ เพ่่ัอต่อต้านการ่ที่ำาปร่ะมง
ผิิดกฎหมายุ การ่กร่ะที่ำาอันเป็นโจร่สัลั่ด 
แล่ะการ่ข็นถ่่ายุสััตว์นำ�า

พัร้่อมกับ



16
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เร่ื่�องเด่่น
IPDF

8 ยดึ่มั�นเหนียวแน่นในความร่ื่วมม่อ
  ประเที่ศต่า่ง ๆ ในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิกเพิิ่�มิความิร่วมิมืิอิ

เพืิ่�อิต่อ่ิสูู้�กบััอิาชุญากรรมิที่างที่ะเล

12 การื่ลาด่ตรื่ะเวนเส้นทางการื่ค้าทางทะเล
  สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนม่ิความิที่ะเยอิที่ะยาน 
 แต่ม่่ิเงินพิ่อิหรือิไมิ่

16 กล้าพดู่เพ่�ออธิปไตย
  กลุม่ิประเที่ศอิินโดแปซิฟิิิกอิอิกมิาเร่ยกร�อิงต่อ่ิกรณ่การ

รุกรานที่างที่ะเลขอิงจ่ีน

20 การื่สร้ื่างแผนการื่หนึ�งแถบหนึ�งเส้นทาง
	 ให้เป็นอาวุธ
  การลงที่นุโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานเชิุงพิ่าณิชุย์ท่ี่�รู� จีกัเพ่ิ่ยงในนามิ

ขอิงจ่ีนก่อิให�เกิดการเปล่�ยนแปลงสูู้อ่ิำานาจีที่างที่ะเลขอิง
จ่ีนได�งา่ยข้ �น

24 ความมั�นคงทางทะเลของฝรัื่� งเศส
	 ในอนิโด่แปซิฟิิิก	
  พิ่ล.ร.ต่. ฌอิน แมิที่ทิี่ว เรย์ แบัง่ปันมิมุิมิอิงเก่�ยวกบัั

ภูมิูิภูาคกบัั ฟอรัมั

28 ความกรื่ะหายในอ�านาจ
  แมิน่ำ �าโขงอินัไพิ่ศาลจีะต่�านที่านเขื�อินขนาดใหญ่ขอิง
 จ่ีนได�หรือิไมิ่

34  ท�าลายบ่วงคอของจนี
  อิินเด่ยมิอิงหาหุ�นสู้ว่นใหมิ ่และพิ่ฒันาข�อิต่กลงด�าน

กลาโหมิเพืิ่�อิต่อ่ิต่�านการรุกรานขอิงจ่ีน

38 ศูนย์กลางเชงิกลยุทธ์ส�าหรัื่บญี�ปุ่น	 
  เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�เสู้นอิโอิกาสู้ใหมิ ่ๆ สู้ำาหรับัความิ

ร่วมิมืิอิด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเล 

44 ส่องแสงไปที�กองเร่ื่อม่ด่
 ภูาพิ่ถ่ายดาวเท่ี่ยมิเผยให�เหน็การประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย



สารื่บญัหลัก

48 การื่จบัปลาที�ไม่ได้่รัื่บอนุญาต
  การประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร� การ

ควบัคมุิคกุคามิความิมิั�นคงที่างที่ะเล

52 ววัิฒนาการื่ของกองเร่ื่อ
 จีบััต่ามิอิงใกล�ชิุดเรือิประมิงจ่ีนนอิกหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้

60 กองก�าลังเพ่�อสันตภิาพและความสงบสุข
  กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ ถือิเป็นหวัใจีสู้ำาคญัขอิงวิสู้ยัที่ศัน์อิินโด

แปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่และเปิดกว�าง 
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4	 นานาทศันะอนิโด่แปซิฟิิิก	

5	 ผู้เขียนบทความ

6	 มองภมูภิาค
 ขา่วสู้ารจีากอิินโดแปซิฟิิิก 

64	 กรื่ะบอกเสียง
 ความิพิ่ยายามิด�านการรักษาความิปลอิดภูยั
 เต่ิบัโต่ข้ �นในฟิิลปิปินส์ู้

66	 ปรื่ะเทอ่งปัญญา
 เก็บัต่วัอิยา่งดาวเคราะห์น�อิยได�มิากกวา่ท่ี่�คาดการณ์ไว�
  
67		ภาพส่งท้าย

เร่ื่�องจากปก:
เรือิเจีเอิสู้ ชิุมิะคาเซิะ เรือิพิิ่ฆาต่ต่ดิ
อิาวธุนำาวิถ่ชุั �นฮาต่าคาเซิะขอิงกอิง
กำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ น
แลน่ร่วมิกบััเรือิขอิงสู้หรัฐฯจีากกอิง
เรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิโรนลัด์ เรแกน 
ในเดือินพิ่ฤศจิีกายน พิ่.ศ. 2563 
การฝ้ึกค่นซิอิร์ดครั �งท่ี่� 21
น.ต่. เจี.จ่ี. ซิามิเูอิล ฮาร์ดโกรฟิ/กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ
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นิิตยสารอินิิโดแปซิกิ ดเีฟนิส์ ฟอิรัม  
เป็็นนิตียุสารืทัางการืทัห์ารืรืายุไตีรืมาสทีั�จดัี
ทัำาขึ้้ �นโดียุผู้้�บัญัชาการืกองบัญัชาการืสห์รัืฐฯ 
ป็รืะจำาภาคพื �นอินโดีแป็ซีฟิิก เพื�อเป็็นพื �นทีั�
แสดีง ควิามคิดีเห์น็ในรืะดีบัันานาชาตีิสำาห์รัืบั 
บัคุลากรืทัางการืทัห์ารืขึ้องภมิ้ภาคอินโดีแป็ซีฟิิก 
ควิาม คิดีเห์น็ทีั�แสดีงออกในนิตียุสารืนี �มิไดี�
แสดีงถึง้ ห์รืือเกี�ยุวิขึ้�องกบัันโยุบัายุห์รืือมมุมอง
ขึ้องกองบัญัชาการืห์รืือห์นว่ิยุงานอื�น ๆ  
ขึ้องรัืฐบัาลสห์รัืฐฯ แตีอ่ยุา่งใดี บัทัควิาม
ทัั �งห์มดีเขีึ้ยุนขึ้้ �น โดียุคณะผู้้�จดัีทัำานิตียุสารื อิน
โดีแป็ซีฟิิก ดีีเฟนส์ ฟิอิรมั รืวิมถึง้บัคุคลอื�นดีงั
ทีั�แจ�งชื�อไวิ�ใตี�ห์วัิเรืื�อง รัืฐมนตีรีืวิา่การืกรืะทัรืวิง
กลาโห์มไดี�กำาห์นดีให์�ตีีพิมพ์นิตียุสารืนี �เพื�อ
กิจการืขึ้องรัืฐตีามควิามป็รืะสงค์ขึ้องกรืะทัรืวิง
กลาโห์ม 

ขึ้อแสดีงควิามนบััถืึอ

ผู้้�อา่นทีั�เคารืพ

ยิุ
นดีีตี�อนรัืบัส้นิ่ตียุสารือิินิโดแปซิิฟิิก ดีเฟินิส์ 

ฟิอิรมั ฉบับััวิา่ดี�วิยุควิามมั�นคงทัางทัะเล

เนื�องดี�วิยุนี�คือฉบับััแรืกนบััตีั �งแตีผู่้ม

เขึ้�ารัืบัตีำาแห์นง่ผู้้�บัญัชาการืกองบัญัชาการื

สห์รัืฐฯ ภาคพื �นอินโดีแป็ซีฟิิก ผู้มจง้ตี�องการืเน�นยุำ �าถึง้

ควิามสำาคญัขึ้องสิ�งพิมพ์ดีงัเชน่ฉบับัันี � ตีามทีั�ชื�อเรืื�อง

ชี �นำา นี�คือกรืะดีานสนทันาสำาห์รัืบัผู้้�คนจากป็รืะเทัศทีั�

มีควิามคดิีเห์มือนกนั เพื�อแบัง่ปั็นแนวิคดิีอนัเป็็นการื

รัืบัมือกบััควิามทั�าทัายุห์ลายุ ๆ อยุา่งในสถึานการืณ์

ฉากนี � ในฉบับััการืสรื� างพนัธมิตีรืเพื�อสนัตีสิขุึ้นี � คณุจะ

เห์น็วิา่วิิธีการืทัำางานร่ืวิมกนั เพื�อตีอบัสนองตีอ่ควิามทั�าทัายุเห์ลา่นี �ตีั �งอยุ้บ่ันห์ลกัการืขึ้องแนวิทัางตีามคา่นิยุม 

โดียุเป็็นพื �นฐานเพื�อสรื� างควิามมั�นใจในควิามตีอ่เนื�องขึ้องอินโดีแป็ซีฟิิกทีั�เสรีืและเปิ็ดีกวิ�าง  

การืเน�นยุำ �าเรืื�องควิามมั�นคงทัางทัะเล ให์�นำ �าห์นกักบััควิามสำาคญัขึ้องสถึานการืณ์ในอินโดีแป็ซีฟิิก 

มห์าสมทุัรื ทัะเล และนา่นนำ �าขึ้องมห์าสมทุัรืคำ �าจนุวิิถีึชีวิิตีขึ้องเรืา และตี�องไดี� รัืบัการืคุ�มครืองเตีม็ทีั�เพื�อใช� ร่ืวิม

กนัอยุา่งเทัา่เทีัยุม มีควิามรัืบัผิู้ดีชอบั และเป็็นไป็ตีามกฎเกณฑ์์ ซี้�งจะเกิดีขึ้้ �นโดียุการืมุง่สรื� างการืทัำางานร่ืวิม

กนั ควิามสามารืถึในการืแบัง่ปั็นขึ้�อมล้ การืตีรืะห์นกัร้ื� ขึ้อบัเขึ้ตีสถึานการืณ์ และการืขึ้ยุายุควิามร่ืวิมมือกบัั

พนัธมิตีรืและแนวิร่ืวิม สห์รัืฐอเมริืการ่ืวิมมือกบััป็รืะชาชนและรัืฐบัาลทีั�มีควิามคดิีเห์มือนกนั เพื�อเสริืมสรื� าง

สถึาบันัควิามมั�นคงในภมิ้ภาคและเสริืมกำาลงัโครืงสรื� างควิามมั�นคงทีั�เปิ็ดีกวิ�างและมีป็รืะสทิัธิภาพ ซี้�งทักุ

ป็รืะเทัศทัั �งน�อยุให์ญ่มีสทิัธิ�มีเสียุงทีั�เทัา่เทีัยุมกนัและเป็็นเวิทีัรัืบัฟังเสียุงเห์ลา่นั �น 

บัทัควิามเบักิโรืงขึ้องฉบับัันี �พินิจพิเครืาะห์์ภารืกิจควิามเป็็นผู้้�นำารืะดีบััโลกทีั�ป็รืะเทัศในภมิ้ภาคอินโดี

แป็ซีฟิิกมีบัทับัาทัดี�านควิามร่ืวิมมือทัางทัะเล ผู้า่นมมุมองป็ฏิิบัตัีกิารืตีอ่ตี�านการืกรืะทัำาอนัเป็็นโจรืสลดัี ชมุชน

ขึ้องรัืฐ องค์กรืพลเมือง และภาคอตุีสาห์กรืรืมเอกชนในภมิ้ภาคไดี� ร่ืวิมกนัตีอ่ส้�กบััภยัุคกุคามจากการืกรืะทัำาอนั

เป็็นโจรืสลดัีและการืป็ล�นสะดีมทัางทัะเลทีั�รุืนแรืงขึ้้ �นสืบัเนื�องจากการืแพร่ืรืะบัาดีขึ้องไวิรัืสโคโรืนา

บัทัควิามสำาคญัอื�น ๆ เน�นยุำ �าวิิธีทีั�ชาตีิในเอเชียุตีะวินัออกเฉียุงใตี�เสริืมกำาลงัการืตี�านทัานตีอ่การืบีับับังัคบัั

และการืรุืกรืานอยุา่งตีอ่เนื�องในทัะเลจีนใตี� ซี้�งคกุคามอธิป็ไตียุทัางทัะเลและเสรีืภาพในการืเดีินเรืือขึ้องตีน 

ป็รืะเทัศตีา่ง ๆ ในเอเชียุตีะวินัออกเฉียุงใตี� เชน่ อินโดีนีเซีียุ มาเลเซีียุ และเวีิยุดีนามกำาลงัใช�กลไกทัางการืทัต้ี

อยุา่งมีวิิจารืณญาณเพื�อตีอบัโตี�การือ�างสทิัธิ�ทีั�มากเกินไป็ในทัรัืพยุากรืทัางทัะเลและเส�นทัางการืค�าทีั�มีมล้คา่

สำาคญั บัทัควิามสองเรืื�องวิิเครืาะห์์ทัางเลือกขึ้องสห์รัืฐฯ ตีอ่โครืงการืห์น้�งแถึบัห์น้�งเส�นทัางขึ้องจีน และป็รืะเมิน

ขีึ้ดีควิามสามารืถึทัางการืเงินขึ้องจีนทีั�จะบัรืรืลกุารืเป็ลี�ยุนแป็ลงทีั�ทัะเยุอทัะยุานดีงักลา่วิ

บัทัควิามชดุีสดุีทั�ายุเกี�ยุวิกบััการืทัำาป็รืะมงทีั�ผิู้ดีกฎห์มายุ ขึ้าดีการืรืายุงาน และไรื� การืควิบัคมุ แสดีงให์�เห์น็

ถึง้ควิามเร่ืงดีว่ินขึ้องป็รืะเทัศในภมิ้ภาคอินโดีแป็ซีฟิิกทีั�จะตี�องสรื� างการืตีอบัสนองร่ืวิมกนั รืะห์วิา่งป็รืะเทัศ และ

เชิงกลยุทุัธ์ตีอ่ภยัุคกุคามทีั�ทัวีิคณ้ขึ้้ �นนี � ในขึ้ณะทีั�กองเรืือป็รืะมงนา่นนำ �าห์า่งไกลขึ้องจีนมีจำานวินเพิ�มมากขึ้้ �น 

การืตีอบัสนองขึ้องเรืาตี�องคำานง้ถึง้ควิามกวิ�างให์ญ่ขึ้องสถึานการืณ์ฉากนี � ตีั �งแตีน่า่นนำ �าใกล�ป็รืะเทัศเพื�อนบั�าน

แห์ง่ตีา่ง ๆ ดีงัเชน่ญี�ป็ุ่ น ไป็จนถึง้ชายุฝัั่�งไกลโพ�นดีงัเชน่เอกวิาดีอร์ื การืกรืะทัำาทีั�ผิู้ดีกฎห์มายุ ขึ้าดีการืรืายุงาน 

และไรื� การืควิบัคมุไมเ่พียุงคกุคามควิามยุั�งยืุนและควิามเสมอภาคดี�านทัรัืพยุากรื แตียุ่งัเชื�อมโยุงอยุา่งไมอ่าจ

ห์ยุดุียุั �งไดี�กบััการืค�ามนษุย์ุ การืลกัลอบัค�ายุาเสพตีิดี และอาชญากรืรืมทัางทัะเลอื�น ๆ 

ผู้มขึ้อยุกยุอ่งผู้้� เขีึ้ยุนขึ้องเรืาในฉบับัันี � สำาห์รัืบัการืนำาเสนอทัางออกทีั�ให์มแ่ละมีนวิตัีกรืรืม เพื�อตีอ่ส้�กบัั

ควิามทั�าทัายุดี�านควิามมั�นคงทัางทัะเลห์ลายุ ๆ ป็รืะการืทีั�กำาลงัเผู้ชิญอยุ้ใ่นภมิ้ภาคนี � ผู้มห์วิงัวิา่บัทัควิามเห์ลา่

นี �จะกรืะตีุ�นให์�เกิดีการืสนทันาในรืะดีบััภมิ้ภาคดี�านควิามมั�นคงทัางทัะเล และผู้มยิุนดีีรัืบัฟังควิามคิดีเห์น็จาก

ทัา่น กรุืณาตีดิีตีอ่เจ�าห์น�าทีั� ฟิอิรมั ทีั� ipdf@ipdefenseforum.com เพื�อแบัง่ปั็นควิามคดิีเห์น็

พลเรืือเอก เจ. ซีี. อาควิิลโิน
กองทัพัเรืือสห์รัืฐฯ
ผู้้�บัญัชาการื กองบัญัชาการืสห์รัืฐฯ ป็รืะจำาภาคพื �นอินโดีแป็ซีฟิิก
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ผู้้� เขีียนบัทัความ
IPDF

ร่วมอิภิปิราย
เรื่าต้องการื่	
รัื่บฟัิงความคดิ่เหน็
ของท่าน
อินิิโดแปซิฟิิก ดเีฟนิส์ ฟอิรัม	เป็นนิตยสารื่ที�

จดั่ท�าขึ �นส�าหรัื่บเจ้าหน้าที�ทางการื่ทหารื่และ

บุคลากรื่ด้่านความมั�นคงในภมูภิาคอนิโด่

แปซิฟิิิก	ซิึ�งจดั่ท�าขึ �นโด่ยกองบญัชาการื่สหรัื่ฐฯ	

ปรื่ะจ�าภาคพ่ �นอนิโด่แปซิฟิิิก	โด่ยเป็นนิตยสารื่

รื่ายไตรื่มาสที�ให้เน่ �อหาเชงิลึกที�มีคุณภาพใน

หวัข้อต่าง	ๆ	ซิึ�งมีผลต่อการื่รัื่กษาความมั�นคงใน

ภมูภิาค	ไม่ว่าจะเป็นเร่ื่�องการื่ต่อต้านการื่ก่อการื่

ร้ื่าย	ความร่ื่วมม่อรื่ะหว่างปรื่ะเทศ	และภยัพบิตัิ

ทางธรื่รื่มชาต	ิ

อินิโดแปซิิฟิก ดีเฟนิส์ ฟอรัมั นำาเสู้นอิเนื �อิหาท่ี่�

ครอิบัคลมุิที่างอิอินไลน์ โดยม่ิบัที่ความิใหมิ ่ๆ โพิ่สู้ต์่

ที่กุวนั ต่ดิต่ามิได�ท่ี่�

www.ipdefenseforum.com
ผู� เข�าเย่�ยมิชุมิสู้ามิารถ:

n	 เข้าไปอ่านเน่ �อหาพเิศษทางออนไลน์

n	 ตดิ่ตามเน่ �อหาฉบบัย้อนหลัง

n	 ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

n	 ขอสมัครื่เป็นสมาชกิฟิรีื่

n	 ศกึษาข้อมูลเกี�ยวกับการื่ส่งบทความ

พิ่บักบััเราได�ที่างเฟิซิบัุ�ก ที่วิต่เต่อิร์ อิินสู้ต่าแกรมิ 
และวอิต่ส์ู้แอิปป์: @IPDefenseFORUM
ดปูกหลงั

ค้นหาค�าว่า	"ForumNews"	
ในร้ื่านค้าไอทนูส์หร่ื่อ	
กูเกลิเพลย์เพ่�อด่าวน์โหลด่	
แอปฯ	ได้่ฟิรีื่

ดาวน์์โหลด
แอปฯ ของเรา!

นายซัิลวาทอร์ื่	บาบอนส์	นกัสู้งัคมิวิที่ยาและคอิลมัินิสู้ต์่ เป็นผู�ชุว่ย
นกัวิชุาการแหง่ศนูย์การศก้ษาอิิสู้ระในซิดิน่ย์ อิอิสู้เต่รเล่ย งานวิจียัขอิงเขามิุง่
เน�นในเรื�อิงเศรษฐกิจีการเมืิอิงขอิงภูมิูิภูาคจ่ีนแผน่ดนิใหญ่และการรวมิกลุม่ิที่าง
เศรษฐกิจีที่ั�วโลกขอิงจ่ีนโดยเฉพิ่าะ นายซิลัวาที่อิร์เป็นผู� เข่ยนหนงัสู้ือิมิากกวา่ 
10 เลม่ิ โดยผลงานขอิงเขาได�เผยแพิ่ร่ในสู้ิ�งพิิ่มิพ์ิ่ต่า่ง ๆ เชุน่ ดิออสเตรัเลีียนิ, 

ฟอเรันิ แอฟแฟร์ั แลีะ ฟอเรันิ โพลิีซีิ  อิา่นเนื �อิหาได�ท่ี่�หน�า 12

นายสาโรื่ช	บานา	เป็นบัรรณาธิการบัริหารขอิงนิต่ยสู้ารบัสิู้ซิเินสู้อิินเด่ย ท่ี่�
เมืิอิงมิมุิไบั ประเที่ศอิินเด่ย และเป็นบัรรณาธิการประจีำาภูมิูิภูาคเอิเชุ่ยแปซิฟิิิก
ขอิงนิต่ยสู้ารกอิงที่พัิ่เรือิรายสู้อิงเดือินขอิงเยอิรมิน่ รวมิที่ั �งเป็นผู�สู้ื�อิขา่วอิินเด่ย
ขอิงนิต่ยสู้ารเอิเชุ่ย แปซิฟิิิก ซ่ิเค่ยวริต่่ ขอิงอิอิสู้เต่รเล่ย เขาเข่ยนและบัรรยาย
อิยา่งแพิ่ร่หลายในประเดน็ต่า่ง ๆ ต่ั �งแต่เ่รื�อิงกลาโหมิและความิมิั�นคง กิจีการและ

นโยบัายระหวา่งประเที่ศ ไปจีนถง้สู้ิ�งแวดล�อิมิและการอินรัุกษ์ นอิกจีากน่ � เขาได�ก่อิต่ั �งสู้ภูาเพืิ่�อิการ
ใชุ�ประโยชุน์จีากนำ �าแก่ประชุาชุน ซิ้�งเป็นอิงค์กรนอิกภูาครัฐ  อิา่นเนื �อิหาได�ท่ี่�หน�า 34

น.ท.	(เกษียณอายุรื่าชการื่)	จอห์น	เอฟิ.	แบรื่ด่ฟิอร์ื่ด่	
เป็นผู�อิาวโุสู้ในโครงการความิมิั�นคงที่างที่ะเลท่ี่�วิที่ยาลยันานาชุาต่ศิก้ษา เอิสู้. ราชุา
รัต่นมัิ มิหาวิที่ยาลยัเที่คโนโลย่นนัยางในสู้งิคโปร์ เขาเป็นที่หารผา่นศก้ขอิงกอิงที่พัิ่
เรือิสู้หรัฐฯ ซิ้�งเคยดำารงต่ำาแหนง่สู้ภูาวิเที่ศสู้มัิพิ่นัธ์-กิจีการระหวา่งประเที่ศขอิงฮิต่าชิุ 
ณ สู้ถาบันับัณัฑิ์ต่เพืิ่�อิการนโยบัายศก้ษาแหง่ชุาต่ ิงานวิจียัขอิงเขามิุง่เน�นในเรื�อิง

ความิมิั�นคงขอิงเอิเชุ่ย โดยเน�นท่ี่�ประเดน็ที่างที่ะเลและกิจีการความิร่วมิมืิอิ  อิา่นเนื �อิหาได�ท่ี่�หน�า 38

นายแด่เนียล	อาร์ื่.	รัื่สเซิล	เป็นรอิงประธานด�านความิมิั�นคงและการ
ที่ตู่ระหวา่งประเที่ศท่ี่�สู้ถาบันันโยบัายสู้งัคมิแหง่เอิเชุ่ย เขาเคยเป็นสู้มิาชิุกในสู้าย
อิาชุ่พิ่ขอิงหนว่ยบัริการต่า่งประเที่ศอิาวโุสู้ท่ี่�กระที่รวงการต่า่งประเที่ศสู้หรัฐฯ 
ซิ้�งลา่สู้ดุดำารงต่ำาแหนง่ผู�ชุว่ยรัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศ ฝ่ึาย
กิจีการเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกและแปซิฟิิิก นอิกจีากน่ � นายแดเน่ยลยงัดำารงต่ำาแหนง่ผู�

ชุว่ยพิิ่เศษขอิงประธานาธิบัด่และผู�อิำานวยการอิาวโุสู้คณะมินต่ร่ความิมิั�นคงแหง่ชุาต่ิ ฝ่ึายกิจีการ
เอิเชุ่ย ซิ้�งเขาได�ชุว่ยกำาหนดทิี่ศที่างการปรับัความิสู้มิดลุที่างยทุี่ธศาสู้ต่ร์ขอิงนายบัารัค โอิบัามิา 
ประธานาธิบัด่สู้หรัฐฯ ในขณะนั �น ต่อ่ิภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก

นายเบลค	เอช.	เบอร์ื่เกอร์ื่	เป็นเจี�าหน�าท่ี่�โครงการอิาวโุสู้ขอิงสู้ถาบันั
นโยบัายสู้งัคมิแหง่เอิเชุ่ย เขาเคยเป็นผู� ร่วมิวิจียัท่ี่�ศนูย์เอิเชุ่ยและโลกาภิูวตั่น์ท่ี่�
สู้ถาบันันโยบัายสู้าธารณะ ล่ กวน ย ูมิหาวิที่ยาลยัแหง่ชุาต่สิู้งิคโปร์ ก่อินมิา
ร่วมิงานกบััที่างสู้ถาบันั โดยงานวิจียัและการต่่พิิ่มิพ์ิ่ขอิงเขามิุง่เน�นท่ี่�สู้มิาคมิ
ประชุาชุาต่แิหง่เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� หรือิอิาเซ่ิยน โครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น

ที่างขอิงจ่ีน และนโยบัายสู้หรัฐฯ - อิาเซ่ิยน นายเบัอิร์เกอิร์ร่วมิเข่ยนบัที่ความิในฉบับััน่ �กบัันาย  
รัสู้เซิล  อิา่นเนื �อิหาได�ท่ี่�หน�า 20

ด่รื่.	ทาบทิา	เกรื่ซิ	มัลลอรีื่	เป็นผู� ก่อิต่ั �งและประธานกรรมิการบัริหาร
ขอิงบัริษัที่ท่ี่�ปร้กษา ไชุนา โอิเชุ่ยน อิินสู้ทิี่ที่ตู่ และเป็นศาสู้ต่ราจีารย์ร่วมิท่ี่�
วิที่ยาลยันานาชุาต่ศิก้ษา มิหาวิที่ยาลยัวอิชิุงต่นั เฮนร่ เอิม็ิ. แจ็ีกสู้นั เธอิ
เชุ่�ยวชุาญด�านนโยบัายต่า่งประเที่ศและสู้ิ�งแวดล�อิมิขอิงจ่ีน ดำาเนินการวิจียัเก่�ยว
กบััจ่ีนและการกำากบััดแูลมิหาสู้มิทุี่รที่ั�วโลก รวมิที่ั �งได�ต่่พิิ่มิพ์ิ่ผลงานเก่�ยวกบัั

นโยบัายด�านการประมิงและมิหาสู้มิทุี่รขอิงจ่ีน 

ด่รื่.	เอียน	รื่าลบ	ีเป็นผู� เชุ่�ยวชุาญด�านกฎหมิายและความิมิั�นคงที่าง
ที่ะเล และดำารงต่ำาแหนง่ประธานกรรมิการบัริหารขอิง ไอิ. อิาร์. คอินซิเิล่ยมิ ซิ้�ง
เชุ่�ยวชุาญด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเลและที่รัพิ่ยากร ต่ลอิดจีนการมิุง่เน�นแก�
ปัญหาในที่ั�วโลก เขาที่ำางานเก่�ยวกบััประเดน็ความิมิั�นคงที่างที่ะเลในมิากกวา่ 
80 ประเที่ศ รวมิถง้เอิกวาดอิร์และประเที่ศอืิ�น ๆ บันชุายฝัึ�งแปซิฟิิิกขอิงที่ว่ป

อิเมิริกาใต่� ดร.ราลบ่ัร่วมิเข่ยนบัที่ความิในฉบับััน่ �กบััดร.มิลัลอิร่  อิา่นเนื �อิหาได�ท่ี่�หน�า 52
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IPDF

อนิโด่นีเซีิย

ผนการตั้งศนูยบ์ัญัชุาการกองเรือยทุี่ธการบันหนา้ด่าน

ขนาดเลก็ท่ี่�อยูห่่างไกลจากกรุงจาการ์ตาของอินโดน่เซ่ย 

แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั�นในการจดัการกบััขอ้พิพาที่

อนัเอือมระอาดา้นอ�านาจอธิปไตยที่างที่ะเลท่ี่�เก่�ยวขอ้งกบััจ่น นกั

วเิคราะห์ในภมิูภาคระบุั

ศนูยบ์ัญัชุาการกองเรือ ณ กรุงจาการ์ตาจะประจ�าการใหม่ใน

หมู่เกาะนาตูนา ซึ� งยงัไม่ม่ประกาศวนัท่ี่�แน่ชุดั เพื�อใหก้องที่พัเรือ

สามารถตอบัสนองต่อเหตุการณ์ท่ี่�เกิดข้ึนที่างที่ะเลไดร้วดเร็วข้ึน 

เสนาธิการที่หารเรือของอินโดน่เซ่ย กล่าวกบััเรดิโอฟร่เอเชุ่ย

กองเรือดงักล่าวเสริมก�าลงัการใชุอ้ �านาจอธิปไตยที่างที่ะเล รวม

ถึงการอา้งสิที่ธิ� ของอินโดน่เซ่ยในที่ะเลนาตูนาท่ี่�อยูติ่ดกนั ซึ� งเป็น

ส่วนท่ี่�เรือกองก�าลงัรักษาชุายฝัั่�งและเรือประมงของจ่นแล่นผา่น

เป็นระยะ ๆ และเป็นเหตุใหผู้น้ �าของจาการ์ตาเกิดความคบััแคน้ใจ 

เสนาธิการที่หารเรือ ยโูด มาร์โกโน กล่าววา่ ผูบ้ัญัชุาการกองเรือ

สามารถ "เป็นผูน้�าเรือรบัโดยตรงส�าหรับักองก�าลงัรบัท่ี่�อยูท่่ี่�นั�น"

นายอ่วาน ลกัส์มานา นกัวจิยัอาวโุสของกลุ่มวจิยัแห่ง

สถาบันัวจิยันโยบัายการต่างประเที่ศและยทุี่ธศาสตร์ในกรุง

จาการ์ตา ระบุัวา่ "โดยที่ั�วไปแลว้ แนวความคิดน้่ม่วตัถุประสงคว์า่

หากเกิดความขดัแยง้ในภมิูภาคท่ี่�อาจเป็นไปได ้แลว้ตอ้งด�าเนินการ

ต่อสูแ้ละที่�าตามแผนของกองที่พัเรือ นั�นคงจะเป็นบัริเวณรอบั ๆ 

ที่ะเลจ่นใต"้

กองเรือน้่ปฏิบัติัการบันเรือส่�ล �าและอากาศยานล�าเล่ยงซ่เอน็-

235 นายลกัส์มานา กล่าวเสริมวา่ การยา้ยฐานที่พัของกองเรือจะ

ตรงกบััแผน 15 ป่ของรัฐบัาลในการสนบััสนุนการป้องกนัประเที่ศ

บันหมู่เกาะรอบันอกอนัเป็นจุดยทุี่ธศาสตร์ รวมถึงอาณาเขตหมู่

เกาะนาตูนา หมู่เกาะนาตูนาอนัประกอบัดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 272 

แห่งอยูห่่างจากกรุงจาการ์ตาประมาณ 1,100 กิโลเมตร

กองที่พัเรืออินโดน่เซ่ยไดรั้บัอาวธุยทุี่โธปกรณ์เพิ�มข้ึนตลอด

หลายป่ท่ี่�ผา่นมา และกองก�าลงัรักษาชุายฝัั่�งไดใ้หค้ �ามั�นวา่ จะยก

ระดบััการลาดตระเวน ที่ั้งน้่ เหล่ากองก�าลงัรักษาชุายฝัั่�งตอ้งร่วม

กนัส�ารวจที่างที่ะเลบันหมู่เกาะประมาณ 13,000 แห่งเพื�อตรวจหาผู ้

ก่อการร้าย โจรสลดั และการอพยพอยา่งผดิกฎหมาย ตลอดจนเรือ

จากสาธารณรัฐประชุาชุนจ่นและจากเวย่ดนามในบัางคร้ัง

เรือของอินโดน่เซ่ยรวมถึงหน่วยท่ี่�ไม่เก่�ยวขอ้งกบััที่างที่หาร

ไดเ้คยขบััไล่เรือของจ่นออกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแลว้ โดย

ครอบัคลุมพื้นท่ี่�จากอาณาเขตหมู่เกาะนาตูนาออกไปไกลราว 370 

กิโลเมตร

 พื้นท่ี่�ส่วนของที่ะเลนาตูนาที่างตะวนัตกเฉ่ยงเหนือของหมู่

เกาะต่าง ๆ ตกอยูภ่ายใตก้ารอา้งสิที่ธิ� ของจ่นถึงประมาณร้อยละ 90 

ในที่ะเลจ่นใตท่้ี่�ม่ขนาด 3.5 ลา้นตารางกิโลเมตร บัรูไน มาเลเซ่ย 

ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั และเวย่ดนามคดัคา้นการอา้งสิที่ธิ� ของจ่นใน

ที่ะเลจ่นใตท่้ี่�อุดมดว้ยการประมงและพลงังาน ซึ�งที่อดยาวจาก

อาณาเขตหมู่เกาะนาตูนาไปจนถึงฮ่่องกง

จ่นม่กองก�าลงัติดอาวธุท่ี่�แขง็แกร่งท่ี่�สุดเป็นอนัดบััสามของ

โลก ซึ�งน�าหนา้ทุี่กประเที่ศในเอเชุ่ยตะวนัออกเฉ่ยงใต ้ประเที่ศผู ้

อา้งสิที่ธิ� อื�น ๆ ไดป้รับัปรุงกองที่พัเรือและกองก�าลงัรักษาชุายฝัั่�ง

ของตนใหท้ี่นัสมยั โดยในบัางคร้ังไดรั้บัความชุ่วยเหลือจาก

สหรัฐอเมริกา

นายเจย ์บัาตองบัาคาล ศาสตราจารยกิ์จการที่างที่ะเลระหวา่ง

ประเที่ศท่ี่�มหาวทิี่ยาลยัฟิลิปปินส์ กล่าววา่ "ประเที่ศอื�น ๆ ส่วน

ใหญ่กด่็ม่การปรับัปรุงกองที่พัเรือของตนใหท้ี่นัสมยัอยูแ่ลว้ ดงันั้น

อินโดน่เซ่ยเพ่ยงที่�าตามกระแสท่ี่�ม่อยูแ่ลว้เท่ี่านั้น"  วอิยซ์ิอิอิฟิอิเมิริกานิวส์ู้

กองทัพัเรือ
จะยา้ยฐานที่พัไปยงัเกาะขนาดเลก็

แ
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ออสเตรื่เลีย ศรีื่ลังกา

อิอิสู้เต่รเลย่ระบัวุา่ ศนูย์ซิ้�งมิุง่เน�นความิกงัวลด�านการรักษา

ความิปลอิดภูยัขอิงประเที่ศในหมิูเ่กาะแปซิฟิิิกจีะเริ�มิเปิด

ที่ำาการในวานอูิาต่ ูใน พิ่.ศ. 2564 โดยเป็นศนูย์รวมินกั

วเิคราะห์และการแบัง่ปันข�อิมิลูในประเดน็ต่า่ง ๆ ต่ั �งแต่ค่วามิ

เสู้่�ยงที่างที่ะเลไปจีนถง้การค�ามินษุย์และการบัดิเบืัอินข�อิมิลู

นางมิาริสู้ เพิ่ย์น รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่ง

ประเที่ศอิอิสู้เต่รเล่ย กลา่ววา่ ศนูย์แปซิฟิิิกฟิิวชุนัท่ี่�

อิอิสู้เต่รเล่ยให�การสู้นบััสู้นนุในพิ่อิร์ต่วิลา เมืิอิงหลวงขอิง

วานอูิาต่ ูจีะมิุง่เน�นหยิบัยกประเดน็ต่า่ง ๆ ด�วย เชุน่ การ

ที่ำาประมิงผิดกฎหมิาย การลกัลอิบัขนยาเสู้พิ่ต่ดิ และการ

เปล่�ยนแปลงที่างสู้ภูาพิ่ภูมิูิอิากาศ

ท่ี่มินกัวิเคราะห์ 21 คนจีาก 14 ประเที่ศในหมิูเ่กาะ

แปซิฟิิิกได�เริ�มิที่ำาการฝ้ึกอิบัรมิในแคนเบัอิร์รา เมืิอิงหลวง

ขอิงอิอิสู้เต่รเล่ย ในเดือินกนัยายน พิ่.ศ. 2562 เพืิ่�อิเป็นการ

เต่ร่ยมิความิพิ่ร�อิมิ

นางเพิ่ย์น กลา่ววา่ "ศนูย์ดงักลา่วที่ำาหน�าท่ี่�เป็นแหลง่

ข�อิมิลูท่ี่�นา่เชืุ�อิถือิแก่รัฐบัาลขอิงประเที่ศในแปซิฟิิิก" พิ่ร� อิมิ

เสู้ริมิวา่นกัวิเคราะห์ได�ให�คำาแนะนำาเก่�ยวกบััปัญหาผลพิ่วง

การระบัาดใหญ่ขอิงไวรัสู้โคโรนา ความิมิั�นคงด�านอิาหาร

และชุายแดน รวมิถง้การต่อ่ิต่�านการบัดิเบืัอินข�อิมิลู

การเคลื�อินไหวน่ �เป็นสู้ว่นหน้�งขอิงยทุี่ธศาสู้ต่ร์ แปซิฟิิิก 

สู้เต่ป อิปั ท่ี่�อิอิสู้เต่รเล่ยประกาศใน พิ่.ศ. 2561 โดยถือิ

เป็นการพิ่ยายามิต่อิบัโต่�อิิที่ธิพิ่ลขอิงสู้าธารณรัฐประชุาชุน

จ่ีนท่ี่�ม่ิเพิิ่�มิข้ �นในภูมิูิภูาคซิ้�งอิอิสู้เต่รเล่ยเป็นผู�บัริจีาคเงิน

ชุว่ยเหลือิรายใหญ่ท่ี่�สู้ดุเรื�อิยมิา

นายมิาร์ค อิาต่ ิรัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประ

เที่ศวานอูิาต่ ูกลา่ววา่ "วานอูิาต่มูิุง่หวงัท่ี่�จีะร่วมิที่ำางานกบัั

อิอิสู้เต่รเล่ยในการก่อิต่ั �งศนูย์แปซิฟิิิกฟิิวชุั�น เพืิ่�อิสู้ง่เสู้ริมิ

และสู้นบััสู้นนุสู้ถาปัต่ยกรรมิการรักษาความิปลอิดภูยัใน

ภูมิูิภูาคท่ี่�ม่ิอิยู"่  รอิยเต่อิร์

ศ้นย์รักษาความปลอดภูยั 
จะเปิดที่�าการในวานูอาตู

ารเข�าจีบัักมุิการค�ายาคริสู้ต่ลัเมิที่แอิมิเฟิต่าม่ิน 100 
กิโลกรัมิขอิงกอิงที่พัิ่เรือิศร่ลงักาเมืิ�อิเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 

2564 เป็นการสู้ง่สู้ญัญาณถง้การเปล่�ยนแปลงวิธ่ปฏิิบัตั่ขิอิงผู�ค�ายา
ข�ามิชุาต่ใินภูมิูิภูาค ต่ามิรายงานขอิงหนงัสู้ือิพิิ่มิพ์ิ่เดอะฮิินิด้

เฮโรอ่ินคือิสู้นิค�าผิดกฎหมิายท่ี่�ม่ิการจีบัักมุิหลายต่อ่ิหลายครั �ง
ก่อินหน�าน่ �ต่ามิแนวชุายฝัึ�งขอิงศร่ลงักาและอิินเด่ย แต่เ่จี�าหน�าท่ี่�
ศลุกากรอิินเด่ยกลา่ววา่ เมิที่แอิมิเฟิต่าม่ินหรือิยาไอิซ์ิ สู้ามิารถที่ำา
กำาไรมิากข้ �นในปัจีจีบุันั เจี�าหน�าท่ี่�กลา่วกบััหนงัสู้ือิพิิ่มิพ์ิ่วา่ "ก่อิน
หน�าน่ � ม่ิการสู้กดักั �นการค�าเฮโรอ่ินท่ี่�ลกัลอิบัขนมิาที่างที่ะเลนอิก
ชุายฝัึ�งอิินเด่ย ศร่ลงักา และมิลัด่ฟิส์ู้ เป็นจีำานวนมิาก" "การขนยาม่ิ
ต่�นที่างมิาจีากชุายฝัึ�งมิกรานในปาก่สู้ถาน โดยครั �งน่ � ยาไอิซ์ิเป็นสู้ว่น
ประกอิบัหลกัซิ้�งบัง่ชุ่ �วา่สู้นิค�าน่ �อิาจีสู้ร� างกำาไรมิากข้ �นแก่ผู�ลกัลอิบั
ขนสู้ง่ในปัจีจีบุันั"

กอิงที่พัิ่เรือิศร่ลงักาดำาเนินการร่วมิกบััหนว่ยขา่วกรอิงและกอิง
บัญัชุาการต่ำารวจีปราบัปรามิยาเสู้พิ่ต่ดิเมืิ�อิวนัท่ี่� 4 มิกราคมิ พิ่.ศ. 
2564 ต่ามิรายงานขอิงเดอะฮิินิด้ หนว่ยงานดงักลา่วได�จีบัักมุิบัคุคล
สู้่�คนและยด้ยาไอิซ์ิได� 100 กิโลกรัมิและกญัชุา 80 กิโลกรัมิ นอิกจีาก
น่ �ยงัได�ยด้เรือิประมิงลากอิวนท่ี่�ใชุ�ในการลกัลอิบัขนยาเป็นขอิงกลาง 
(ภูาพิ่: เมืิ�อิเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2563 กอิงที่พัิ่เรือิศร่ลงักาได�เข�ายด้
ยาไอิซ์ิจีำานวน 605 กิโลกรัมิ และยาเค 579 กิโลกรัมิ จีากเรือิขนสู้ง่ไร�
ธงบัริเวณใกล�กบัักรุงโคลอิมิโบั ประเที่ศศร่ลงักา)

หนว่ยงานผู�บังัคบััใชุ�กฎหมิายสู้งสู้ยัวา่จีะม่ิการผลติ่ยาไอิซ์ิท่ี่�ม่ิ
ความิบัริสู้ทุี่ธิ�สู้งูจีำานวนมิากในห�อิงปฏิิบัตั่กิารท่ี่�ซิบััซิ�อินในปาก่สู้ถาน 
ต่ามิรายงานขอิงเดอะฮิินิด้ ระบัวุา่ ห�อิงปฏิิบัตั่กิารม่ิการใชุ�สู้ารเอิฟิิ 
ดร่นท่ี่�สู้กดัจีากต่�นอ่ิเฟิดราในอิฟัิกานิสู้ถาน  เจี�าหน�าท่ี่� ฟอรัมั

เมทัแอมเฟตามนี 
การเข้้าจัับกมุแสดงให้้เห็้นถึึงลักัษณะท่ี่�เปล่ั�ยนแปลังข้อง

การค�ายาเสพตดิในภู้มภิูาค

เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ

ก
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มืิ�อิเชุ�าต่รู่ขอิงวนัท่ี่� 26 ต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2563 เรือิขนสู้ง่สู้นิค�าขนาด
ใหญ่ เอิลมิาต่าดอิร์ อิยูใ่นเสู้�นที่างเดนิเรือิมิุง่ต่ะวนัอิอิกขอิงชุอ่ิงแคบั

สู้งิคโปร์ ซิ้�งอิยูห่า่งจีากนอิงซิาพิ่อิยต์่ บันเกาะบัาต่มัิขอิงอิินโดน่เซ่ิย
ประมิาณ 3.2 ไมิล์ที่ะเล (6 กิโลเมิต่ร) เรือิต่ดิธงชุาต่ไิซิปรัสู้กำาลงัแลน่
ผา่นชุอ่ิงแคบัดงักลา่ว ซิ้�งเป็นหน้�งในชุอ่ิงแคบัที่างที่ะเลท่ี่�พิ่ลกุพิ่ลา่นท่ี่�สู้ดุ
ในโลก โดยเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงการเดนิที่างอินัยาวนานหลายสู้ปัดาห์จีาก
ที่า่เรือิที่ะเลอิาหรับัในเมืิอิงซิาลาลาห์ ประเที่ศโอิมิาน ไปยงัที่า่เรือิเกาเฟิย์
เด่ยน ซิ้�งเป็นที่า่เรือิในที่ะเลโบัไฮขอิงจ่ีน ขณะได�รับัแจี�งเตื่อินจีากบันฝัึ�ง
ถง้เรือิวา่ พิ่บัเรือิไมิท่ี่ราบัชืุ�อิจีอิดเท่ี่ยบัเค่ยงเอิลมิาต่าดอิร์

ในไมิชุ่�าลกูเรือิก็สู้งัเกต่เหน็ผู�บักุรุกในห�อิงเครื�อิงและสู้ง่สู้ญัญาณ
เตื่อินภูยั เพืิ่�อิขบััไลผู่�กระที่ำาผิดสู้่�คนอิอิกจีากเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิความิ
ยาว 200 เมิต่ร เรือิเอิลมิาต่าดอิร์ได�เปล่�ยนท่ี่�ที่อิดสู้มิอิเป็นเกาะนอิกอิา่ว
บัาต่มัิซิ้�งเป็นท่ี่�ท่ี่�กอิงที่พัิ่เรือิอิินโดน่เซ่ิยได�ข้ �นเรือิและต่รวจีค�น ก่อินท่ี่�เรือิ
จีะเดินที่างต่อ่ิไปที่างทิี่ศต่ะวนัอิอิก โดยท่ี่�ลกูเรือิไมิไ่ด� รับับัาดเจ็ีบัและ
สู้นิค�าไมิไ่ด� รับัความิเสู้่ยหาย

ขณะเด่ยวกนั หนว่ยงานอืิ�นได� รับัการแจี�งเตื่อิน รวมิถง้หนว่ยเฉพิ่าะ
กิจีด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเลขอิงกอิงที่พัิ่เรือิสู้งิคโปร์และกอิงกำาลงั
ต่ำารวจีรักษาชุายฝัึ�งสู้งิคโปร์ อ่ิกที่ั �งม่ิการกระจีายขา่วเก่�ยวกบััความิ
ปลอิดภูยัในการเดนิเรือิเพืิ่�อิแจี�งเตื่อินชุาวเรือิในพืิ่ �นท่ี่�

ในเวลาไมิก่่�ชุั�วโมิง เหต่กุารณ์ท่ี่�เกิดข้ �นบันเรือิเอิลมิาต่าดอิร์แสู้ดงให�
เหน็ถง้การค�นพิ่บัสู้ำาคญัจีากรายงานชิุ �นใหญ่ฉบับััหน้�งเก่�ยวกบััความิ
มิั�นคงที่างที่ะเล นั�นคือิ อิินโดแปซิฟิิิกเป็นผู�นำาระดบััโลกด�านความิร่วมิมืิอิ
ที่างที่ะเล

"ในหลายภูมิูิภูาค การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิในที่ะเล

ด�วยอิาวธุถือิเป็นภูยัคกุคามิด�านความิมิั�นคง
ที่างที่ะเลท่ี่�เร่งดว่นท่ี่�สู้ดุ" ต่ามิรายงานขอิง
ดชัุน่ความิมิั�นคงที่างที่ะเล พิ่.ศ. 2563 ท่ี่�เผย
แพิ่ร่โดยโครงการ สู้เต่เบิัล ซ่ิส์ู้ ซิ้�งเป็นสู้ว่น
หน้�งขอิงวนั เอิิร์ธ ฟิิวเจีอิร์ อิงค์กรไมิแ่สู้วงหา
ผลกำาไรท่ี่�ต่ั �งอิยูใ่นกรุงวอิชิุงต่นั ด่.ซ่ิ. "โชุค
ด่ท่ี่�ประชุาคมิอินัเข�มิแขง็ระหวา่งรัฐ อิงค์กร
ประชุาสู้งัคมิ และบัริษัที่เอิกชุนหลายแหง่มิา
รวมิต่วักนัเพืิ่�อิจีดัการกบััข�อิกงัวลน่ �"

ตั �งมั�นพร้ื่อมตอบสนอง	
ชืุ�อิเสู้่ยงขอิงอิินโดแปซิฟิิิกด�านการต่อ่ิสูู้�กบััการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและ
อิาชุญากรรมิที่างที่ะเลอืิ�น ๆ อิยา่งอิยูห่มิดัเป็นสู้ิ�งท่ี่�สู้ั�งสู้มิผา่นแนวที่าง
ยาวนานหลายป่ อินัเกิดจีากการยด้มิั�นเหน่ยวแนน่ด�านความิร่วมิมืิอิข�ามิ
ชุาต่ ิการที่ำางานร่วมิกนัระหวา่งหนว่ยงาน และการแบัง่ปันข�อิมิลู ฉะนั �น 
ผู� เชุ่�ยวชุาญจีง้พิิ่จีารณาวา่ภูมิูิภูาคดงักลา่วอิยูใ่นต่ำาแหนง่ท่ี่�เหมิาะเพืิ่�อิ
ต่อิบัสู้นอิงการเพิิ่�มิข้ �นขอิงอิาชุญากรรมิที่างที่ะเลท่ี่�ม่ิรายงานใน พิ่.ศ. 
2563 ซิ้�งเชืุ�อิวา่เป็นผลกระที่บัจีากการระบัาดขอิงไวรัสู้โคโรนาท่ี่�อิบุัตั่ขิ้ �น
ในชุว่งปลาย พิ่.ศ. 2562 ในเมืิอิงอิูฮ่ั�น ประเที่ศจ่ีน และการหดต่วัที่าง
เศรษฐกิจีท่ี่�เกิดข้ �นต่ามิมิา

เหต่กุารณ์บันเรือิเอิลมิาต่าดอิร์เป็นหน้�งใน 97 เหต่กุารณ์ท่ี่�เกิดข้ �น ซิ้�ง
รวมิถง้ความิพิ่ยายามิในสู้อิงเหต่กุารณ์เก่�ยวกบััการกระที่ำาอินัเป็นโจีร
สู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุในอิินโดแปซิฟิิิกในชุว่ง พิ่.ศ. 2563 ต่ามิ
รายงานขอิงศนูย์แลกเปล่�ยนข�อิมิลูในความิต่กลงวา่ด�วยความิร่วมิมืิอิ

ยึดึม่ั่�นเหนียึวแน่น
ใน

ความร่ื่วมม่อ
ปรื่ะเทศต่าง	ๆ	ในภมูภิาคอนิโด่แปซิฟิิิกเพิ�มความร่ื่วมม่อ 

เพ่�อต่อสู้กับอาชญากรื่รื่มทางทะเล
เจี�าหน�าท่ี่� ฟอรัมั

เรือทัอดสมอในช่่องแคบั

สิงคโปร์ การค�าทัางทัะเลใน

ภู้มภิูาคอนิโดแปซิิฟิกส่วน

ใหญ่แล่นผู่้านช่่องแคบัทัี�กว�าง 

16 กโิลเมตร ซ่ิ�งสร�างจุุดเสี�ยง

ด�านการเดนิเรือทัี�เป็นเป� า

หมายขีองโจุรสลดัและโจุร

ปล�นเรือตดิอาวุธ

เอิเอิฟิพ่ิ่/เก็ต่ต่่ �อิิมิเมิจี

เ
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พลเรือโทัเช่อร์วนิ ซิาล้บัา โดมงิโก แห่งกองทัพัเรือฟิลปิปินส์ มองผู่้านจุอแสดงผู้ลเขีม็

ทัศิไจุโรระยะไกลบันเรือประจุญับัานช่ายฝัั่�งย้เอสเอสโคโรนาโดขีองกองทัพัเรือสหรัฐฯ 

ระหว่างการลาดตระเวนร่วมเพื�อต่อต�านการกระทัำาอนัเป็นโจุรสลดัในทัะเลซ้ิล้

จีา่ต่ร่ด่เวน ไลห์ เอิลลสิู้/กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ

ระดบััภูมิูิภูาค เพืิ่�อิการต่อ่ิต่�านการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิ
ด�วยอิาวธุในเอิเชุ่ย นั�นเป็นจีำานวนท่ี่�มิากท่ี่�สู้ดุนบััต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2560

รายงานประจีำาป่ขอิงศนูย์พิ่หชุุาต่ริะบัวุา่เหต่กุารณ์สู้่�ครั �งใน พิ่.ศ. 
2563 เป็นการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัซิ้�งล�วนเกิดข้ �นในที่ะเลจ่ีนใต่� (แมิ�วา่
แต่ล่ะครั �งจีะม่ิการกระที่ำาความิผิดท่ี่�คล�ายกนั แต่ก่ารปล�นเรือิด�วยอิาวธุ
หมิายถง้การปล�นท่ี่�เกิดข้ �นภูายในนา่นนำ �าขอิงรัฐแหง่ใดแหง่หน้�ง ในขณะ
ท่ี่�การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัเกิดข้ �นในนา่นนำ �าสู้ากลซิ้�งมิกัเร่ยกวา่ที่ะเล
ลก้) โดยรวมิแล�ว ร� อิยละ 74 ขอิงเหต่กุารณ์เก่�ยวข�อิงกบััการโจีรกรรมิท่ี่�
เลก็น�อิยฝ่ึมืิอิผู�กระที่ำาผิดท่ี่�ไมิม่่ิอิาวธุ และสู้มิาชิุกลกูเรือิไมิไ่ด� รับับัาดเจ็ีบั

ภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิกครอิบัคลมุิหลายเสู้�นที่างการสู้ญัจีรที่างที่ะเล
ท่ี่�หนาแนน่ท่ี่�สู้ดุในโลกและที่า่เรือิท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุ โดยม่ิเรือิพิ่าณิชุย์สู้ญัจีร
มิากกวา่คร้�งหน้�งขอิงการสู้ญัจีรที่างที่ะเลที่ั �งหมิด การค�าที่างที่ะเลดงั
กลา่วโดยสู้ว่นใหญ่จีะผา่นชุอ่ิงแคบัสู้งิคโปร์ท่ี่�ม่ิความิยาว 105 กิโลเมิต่ร 
ซิ้�งเป็นที่างนำ �าแคบัระหวา่งนครรัฐสู้งิคโปร์กบััหมิูเ่กาะร่เยาขอิงอิินโดน่เซ่ิย
ไปที่างใต่� ที่า่เรือิสู้งิคโปร์เป็นที่า่เรือิท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยง
ใต่�และเป็นอินัดบัั 1 ขอิงโลกในด�านการเต่ิมิเชืุ �อิเพิ่ลงิเรือิขนสู้ง่ ต่ามิ
รายงานขอิงการที่า่เรือิแหง่ประเที่ศสู้งิคโปร์ เรือิมิากถง้ 1,000 ลำาเท่ี่ยบั
อิยูท่่ี่�ที่า่เรือิ ณ เวลาหน้�งใด โดยม่ิเรือิมิาถง้หรือิอิอิกเดนิที่างที่กุสู้อิงถง้
สู้ามินาท่ี่

ชุอ่ิงแคบัน่ �ม่ิความิกว�าง 16 กิโลเมิต่รซิ้�งเป็นจีดุเสู่้�ยงขอิงการเดินเรือิ 
โดยที่ำาให�เรือิสู้นิค�าดงัเชุน่เรือิเอิลมิาต่าดอิร์ อิยูใ่นระยะเข�าถง้ได�โดยเรือิท่ี่�
ม่ิขนาดเลก็กวา่จีากชุายฝัึ�ง ที่ั �งน่ � เหต่กุารณ์สู้ว่นใหญ่จีากจีำานวน 34 ครั �งท่ี่�
รายงานใน พิ่.ศ. 2563 ซิ้�งเพิิ่�มิข้ �นจีากป่ก่อินหน�า 3 ครั �ง ม่ิรูปแบับัท่ี่�คล�าย
กนัคือิ ผู�กระที่ำาผิดจีำานวนหน้�งท่ี่�บัางครั �งพิ่กอิาวธุม่ิด ลอิบัข้ �นเรือิบัรรที่กุ
สู้นิค�าขนาดใหญ่ท่ี่�แลน่ไปที่างทิี่ศต่ะวนัอิอิก โดยมิกัดำาเนินการต่อินกลาง
คืน ม่ิเพ่ิ่ยงเหต่กุารณ์เด่ยวท่ี่�ลกูเรือิได�รับับัาดเจ็ีบั สู้ว่นสู้ิ�งขอิงท่ี่�ถกูขโมิยมิกั
จีะเป็นเสู้บ่ัยงบันเรือิ ชิุ �นสู้ว่นเครื�อิงยนต์่ เศษโลหะ และวสัู้ดกุ่อิสู้ร� าง

"แต่ห่ากพิ่วกโจีรฉวยโอิกาสู้เหน็วา่สู้ามิารถก่อิอิาชุญากรรมิโดยไมิ่
ถกูลงโที่ษ การโจีรกรรมิเสู้บ่ัยงบันเรือิในวนัน่ �ก็อิาจีขยายไปสูู้เ่หต่กุารณ์
ท่ี่�ร� ายแรงมิากข้ �นได�โดยงา่ย รวมิถง้การเผชิุญหน�ากบััลกูเรือิ" นายมิาซิา

อิิ น โ ด นี เ ซีี ย

อิิ น โ ด นี เ ซีี ย

ม า เ ล เ ซีี ย

หมู่่�เกาะ
รีีเยา

สิิ ง ค โ ป ร์์

เกาะบาตัม

เกาะ
เตกอง

เกาะ
เซินต์จอห์น

นองซิาพอยต์

อ่่าว
ไทย ทะเล

จีนีใต้้

มหาสมุทร

อินิเดียี

ทะเล
ชวา

6	กโิลเมตรื่
ช่่อิงแคบสิงคโปร์

ช่องแคบสิงคโปร์ื่:	จุด่เสี�ยงการื่กรื่ะท�าอันเป็นโจรื่สลัด่

ท่าเร่ื่อสิงคโปร์ื่เป็นท่าเร่ื่อที�ใหญ่ที�สุด่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันด่บั	1	ของโลก

ส�าหรัื่บการื่เตมิเช่ �อเพลิงเร่ื่อขนส่ง	ด้่วยเร่ื่อหลายพนัล�าในแต่ละปีแล่นผ่านช่องแคบสิงคโปร์ื่

ที�มีความยาว	105	กโิลเมตรื่	ช่องแคบจงึตกเป็นเป้าหมายของโจรื่สลัด่และโจรื่ตดิ่อาวุธ	การื่

พยายามเข้าปล้นบนเร่ื่อบรื่รื่ทกุสินค้าขนาด่ใหญ่เอลมาตาด่อร์ื่	ห่างจากนองซิาพอยต์ปรื่ะมาณ	

6	กโิลเมตรื่	เป็นหนึ�งใน	34	เหตุการื่ณ์อาชญากรื่รื่มทางทะเลที�เกดิ่ขึ �นในช่องแคบใน	พ.ศ.	2563



ฟิมิูิ คโุรกิ ผู�อิำานวยการบัริหารศนูย์แลกเปล่�ยนข�อิมิลูในความิต่กลงวา่
ด�วยความิร่วมิมืิอิระดบััภูมิูิภูาค เพืิ่�อิการต่อ่ิต่�านการกระที่ำาอินัเป็นโจีร
สู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุในเอิเชุ่ย กลา่วขณะเผยแพิ่ร่รายงาน
ในระหวา่งการประชุมุิเสู้วนาการเดนิเรือิครั �งท่ี่� 12 ขอิงศนูย์เมืิ�อิเดือิน
มิกราคมิ พิ่.ศ. 2564 งานกิจีกรรมิเสู้มืิอินจีริงน่ �ม่ิผู� เข�าร่วมิประมิาณ 100 
คนจีากหนว่ยงานที่หารและการบังัคบััใชุ�กฎหมิาย สู้ถาบันัการศก้ษา 
บัริษัที่เดนิเรือิ และสู้มิาคมิอิตุ่สู้าหกรรมิ คณะผู�นำาเสู้นอิประกอิบัไป
ด�วยกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งฟิิลปิปินส์ู้และกอิงกำาลงัต่ำารวจีรักษาชุายฝัึ�ง
สู้งิคโปร์

นายคโุรกิกลา่ววา่ "นอิกเหนือิจีากการเฝึ� าระวงั การรายงานอิยา่งที่นั
ที่ว่งท่ี่โดยเรือิ การลาดต่ระเวนเพิิ่�มิข้ �นโดยหนว่ยงานบังัคบััใชุ�กฎหมิาย 
ต่ลอิดจีนความิร่วมิมืิอิระหวา่งรัฐท่ี่�ม่ิแนวชุายฝัึ�งแล�ว เราเชืุ�อิวา่การจีบัักมุิ
และนำาต่วัผู�กระที่ำาผิดเข�าสูู้ก่ระบัวนการยตุ่ธิรรมิเป็นสู้ิ�งจีำาเป็นเพืิ่�อิยบััยั �ง
ไมิใ่ห�เกิดเหต่กุารณ์เพิิ่�มิข้ �น"

การื่ท�าแผนเส้นทาง
การจีดัต่ั �งศนูย์ในสู้งิคโปร์เมืิ�อิเดือินพิ่ฤศจิีกายน พิ่.ศ. 2549 เป็นสู้ว่นหน้�ง
ขอิงโครงการริเริ�มิท่ี่�อิธิบัายวา่คือิ "ข�อิต่กลงระหวา่งรัฐบัาลกบััรัฐบัาล
ระดบััภูมิูิภูาคฉบับััแรก เพืิ่�อิสู้ง่เสู้ริมิและยกระดบััความิร่วมิมืิอิต่อ่ิต่�าน
การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุในเอิเชุ่ย" ในวาระ
ท่ี่�ศนูย์แลกเปล่�ยนข�อิมิลูในความิต่กลงวา่ด�วยความิร่วมิมืิอิระดบััภูมิูิภูาค 
เพืิ่�อิการต่อ่ิต่�านการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุใน
เอิเชุ่ย ใกล�ครบัรอิบั 15 ป่ ประเที่ศสู้มิาชิุกผู� ก่อิต่ั �ง 14 ประเที่ศจีากเอิเชุ่ย
เหนือิ เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� และเอิเชุ่ยใต่� ได�ม่ิอ่ิกหกประเที่ศมิาเข�า
ร่วมิด�วย ได�แก่ อิอิสู้เต่รเล่ย เดนมิาร์ก เนเธอิร์แลนด์ นอิร์เวย์ สู้หราชุ
อิาณาจีกัร และสู้หรัฐอิเมิริกา อิงค์กรพิ่นัธมิิต่รขอิงศนูย์น่ �ประกอิบัด�วย
สู้มิาคมิเจี�าขอิงเรือิแหง่เอิเชุ่ย อิงค์การที่างที่ะเลระหวา่งประเที่ศ และ
ต่ำารวจีสู้ากล

งานวิจียัน่ �มิุง่เน�นท่ี่�เสู้าหลกัสู้ามิประการ ได�แก่ การแบัง่ปันข�อิมิลู เชุน่ 
การต่ดิต่ามิข�อิมิลูปัจีจีบุันัรายสู้ปัดาห์และรายงานพิิ่เศษ การเสู้ริมิสู้ร� าง
ข่ดความิสู้ามิารถ รวมิถง้การประชุมุิเชิุงปฏิิบัตั่กิาร หลกัสู้ตู่รผู�บัริหาร 
และวิด่โอิการฝ้ึกอิบัรมิ นอิกจีากน่ �ยงัม่ิการจีดัการความิร่วมิมืิอิ เชุน่ การ

ประชุมุิกบััหนว่ยงานพิ่นัธมิิต่ร รวมิถง้กิจีกรรมิท่ี่�ประกอิบัด�วยการเสู้วนา
และการประชุมุิเรื�อิงการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นที่างที่ะเล

สู้เต่เบัลิ ซ่ิส์ู้ ร่วมิมืิอิกบััรัฐบัาล กอิงที่พัิ่ และอิงค์กรอืิ�น ๆ ที่ั�วโลกเพืิ่�อิ
กำาจีดักิจีกรรมิที่างที่ะเลท่ี่�เอืิ �อิและสู้นบััสู้นนุเงินที่นุแก่ความิรุนแรงที่างการ
เมืิอิง โดยม่ิการเปิดเผยดชัุน่ความิมิั�นคงที่างที่ะเลประจีำาป่ใน พิ่.ศ. 2561 
เพืิ่�อิจีดัที่ำาแผนท่ี่�และต่รวจีวดัประเดน็ต่า่ง ๆ รวมิถง้การต่อิบัสู้นอิงขอิง
รัฐบัาลและเอิกชุนต่อ่ิประเดน็ดงักลา่วในกวา่ 70 ประเที่ศเล่ยบัชุายฝัึ�งใน
แอิฟิริกา อิินโดแปซิฟิิิก และต่ะวนัอิอิกกลาง นายเจีย์ เบันสู้นั ผู�จีดัการ
โครงการสู้เต่เบัลิ ซ่ิส์ู้ ในอิินโดแปซิฟิิิก เข่ยนในบัที่ความิขอิงนิต่ยสู้าร
อิอินไลน์เดอิะดโิพิ่ลแมิต่เมืิ�อิเดือินกมุิภูาพิ่นัธ์ พิ่.ศ. 2563 วา่ "เมืิ�อิพืิ่ �นท่ี่�
ที่างที่ะเลได�รับัความิสู้นใจีในฐานะเวท่ี่แหง่ความิที่�าที่ายด�านความิมิั�นคง
ที่างที่ะเล รวมิถง้เป็นพืิ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่ิศกัยภูาพิ่ที่างเศรษฐกิจีท่ี่�สู้ำาคญัมิากข้ �นเรื�อิย 
ๆ ความิจีำาเป็นในการวดัขอิบัเขต่ความิที่�าที่ายและความิคืบัหน�าในพืิ่ �นท่ี่�
ที่างที่ะเลอิยา่งประจีกัษ์ชุดัก็เชุน่กนั"

นอิกเหนือิจีากการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นด�วยอิาวธุ 
ดชัุน่ พิ่.ศ. 2563 ระบัวุา่อิินโดแปซิฟิิิกต่�อิงเผชิุญความิที่�าที่ายจีากการ
ค�ายาเสู้พิ่ต่ดิและสู้นิค�าจีากสู้ตั่ว์ป่าท่ี่�ผิดกฎหมิายที่างที่ะเล แมิ�วา่การ
ลกัพิ่าต่วัเพืิ่�อิเร่ยกคา่ไถ่โดยผู� ก่อิการร� ายจีะยงัคงเป็นภูยัคกุคามิ แต่ก็่ลด
ลงอิยา่งมิากเนื�อิงจีากม่ิความิพิ่ยายามิร่วมิกนั รวมิถง้การต่รวจีต่ราที่าง
ที่ะเลไต่รภูาค่ท่ี่�ดำาเนินการในที่ะเลซิลูตู่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2559 โดยอิินโดน่เซ่ิย 
มิาเลเซ่ิย และฟิิลปิปินส์ู้

"ภูมิูิภูาคน่ �ต่อิบัสู้นอิงต่อ่ิอิาชุญากรรมิที่างที่ะเลในลกัษณะน่ �อิยา่ง
รวดเร็วผา่นการริเริ�มิต่า่ง ๆ เชุน่ การลาดต่ระเวนแบับัประสู้านงานกนั ... 
และการแบัง่ปันข�อิมิลูท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นผา่นหนว่ยงานดงัเชุน่ ศนูย์แลกเปล่�ยน
ข�อิมิลูในความิต่กลงวา่ด�วยความิร่วมิมืิอิระดบััภูมิูิภูาค เพืิ่�อิการต่อ่ิต่�าน
การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุในเอิเชุ่ย" นายเบัน
สู้นัเข่ยนระบัใุนเดอิะดโิพิ่ลแมิต่

เรือเคเอน็แทันจุุงดาท้ัขีองกองกำาลงัรักษาช่ายฝัั่�งอนิโดนีเซีิย (ซิ�าย) และเรือคตัเตอร์  
สแตรทัตนัขีองกองกำาลงัรักษาช่ายฝัั่�งสหรัฐฯ แล่นผู่้านช่่องแคบัสิงคโปร์ 

เหตุการณ์์การกระทัำาอนัเป็นโจุรสลดัและการปล�นเรือด�วยอาวุธมเีพิ�มมากขี่�นใน

ช่่องแคบั ซ่ิ�งเป็นหน่�งในช่่องทัางการขีนส่งสินค�าทัี�พลุกพล่านทัี�สุดในโลก  

จีา่เอิกล่ไว ร่ด/กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งสู้หรัฐฯ

ภููมั่ิภูาคอิินโดแปซิิฟิิกครอิบคลุมุั่หลุายึเส้้นทางการส่้ญจรทางทะเลุที�หนาแน่นที�สุ้ดในโลุกแลุะ

ท่าเรือิที�ใหญ่ที�สุ้ด โดยึมีั่เรือิพาณิชิย์ึส่้ญจรมั่ากกว่าครึ�งหนึ�งขอิงการส่้ญจรทางทะเลุท่�งหมั่ด
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ก้าวหน้าสู่ความส�าเร็ื่จ
เชุ่นเด่ยวกบััน่านนำ �าขอิงภูมิูิภูาคอิินโดแปซิิฟิิก ความิพิ่ยายามิต่่อิต่�าน
อิาชุญากรรมิที่างที่ะเลขอิงภูมิูิภูาคดงักล่าวขยายวงกว�างมิาก หลอิมิ
รวมิกอิงกำาลงัที่หารและเจี�าหน�าท่ี่�บังัคบััใชุ�กฎหมิาย ผู� เชุ่�ยวชุาญขอิง
รัฐบัาลและพิ่ลเรือิน ผู�ประกอิบัการขนสู้่งสู้ินค�า และนกัวิที่ยาศาสู้ต่ร์
ข�อิมิลู นอิกเหนือิจีากศนูย์แลกเปล่�ยนข�อิมิลูในความิต่กลงว่าด�วย
ความิร่วมิมืิอิระดบััภูมิูิภูาค เพืิ่�อิการต่่อิต่�านการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดั
และการปล�นเรือิด�วยอิาวธุในเอิเชุ่ยแล�ว โครงการริเริ�มิความิร่วมิมืิอิ
เหล่าน่ �ประกอิบัด�วย:

• ศูนย์รื่ายงานพฤตกิารื่ณ์โจรื่สลัด่ของส�านักงานการื่เด่นิเร่ื่อ
ทางทะเลรื่ะหว่างปรื่ะเทศ ในกรุงกวัลาลมัิเปอิร์ ประเที่ศมิาเลเซ่ิย 
ดำาเนินการต่รวจีสู้อิบัเสู้�นที่างการขนสู้ง่ที่ั�วโลกต่ลอิดเวลา สู้ำานกังาน
ดงักลา่วซิ้�งเป็นแผนกหน้�งขอิงหอิการค�าระหวา่งประเที่ศ ก่อิต่ั �งข้ �น
เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2535 เพืิ่�อิเป็นศนูย์กลางการรายงานเหต่กุารณ์การกระที่ำา
อินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุต่อ่ิหนว่ยงานที่�อิงถิ�น และ
เพืิ่�อิแจี�งเตื่อินผู�ดแูลเรือิเก่�ยวกบััจีดุท่ี่�ม่ิภูยั

• ภายใต้โครื่งการื่ความมั�นคงทางทะเลแปซิฟิิิก กระที่รวงกลาโหมิ
อิอิสู้เต่รเล่ยได�ทีุ่ม่ิงบัประมิาณ 1.5 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 
4.9 หมืิ�นล�านบัาที่) ในชุว่ง 30 ป่ท่ี่�ผา่นมิาเพืิ่�อิชุว่ยเหลือิประเที่ศหมิู่
เกาะแปซิฟิิิกในการปกป� อิงอิธิปไต่ยและความิมิั�นคงขอิงต่น โครงการ
น่ �จีะจีดัหาเรือิลาดต่ระเวนระดบััพิิ่ที่กัษ์จีำานวน 21 ลำาให�แก่ 13 
ประเที่ศภูายใน พิ่.ศ. 2566 รวมิถง้การฝ้ึกซิ�อิมิความิเชุ่�ยวชุาญด�าน
การประสู้านงานที่างที่ะเลและความิสู้ามิารถในการเฝึ� าระวงัที่าง
อิากาศ เพืิ่�อิยบััยั �งอิาชุญากรรมิในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงประเที่ศ
และในเขต่ที่ะเลลก้

• โครื่งการื่อาชญากรื่รื่มทางทะเลทั�วโลก ซิ้�งเป็นสู้ว่นหน้�งขอิง
สู้ำานกังานวา่ด�วยยาเสู้พิ่ต่ดิและอิาชุญากรรมิแหง่สู้หประชุาชุาต่ ิ
สู้นบััสู้นนุความิพิ่ยายามิด�านความิมิั�นคงที่ั�วภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก 
รวมิถง้การเจีรจีากบััหนว่ยงานบังัคบััใชุ�กฎหมิายที่างที่ะเล ซิ้�งเป็นการ
ฝ้ึกการต่รวจีเย่�ยมิ การต่รวจีค�นและยด้ที่รัพิ่ย์สู้นิ และเที่คโนโลย่การ
รับัรู� ขอิบัเขต่ที่างที่ะเลเพืิ่�อิระบัแุละกำาหนดเป� าหมิายไปยงักิจีกรรมิผิด
กฎหมิาย

• ศูนย์หลอมรื่วมข้อมูล ก่อิต่ั �งข้ �นเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2552 โดยม่ิกอิงที่พัิ่
เรือิสู้งิคโปร์เป็นผู�ดำาเนินการ เพืิ่�อิยกระดบััความิมิั�นคงที่างที่ะเลใน
ภูมิูิภูาคผา่นการแบัง่ปันข�อิมิลูและการที่ำางานร่วมิกนั โดยม่ิเจี�าหน�าท่ี่�
ประสู้านงานระหวา่งประเที่ศประจีำาอิยูท่่ี่�ศนูย์ควบัคูบ่ัคุลากรขอิงกอิง
ที่พัิ่เรือิสู้งิคโปร์ ไอิอิาร์ไอิเอิสู้ ได� รับัการพิ่ฒันาข้ �นใน พิ่.ศ. 2562 โดย
เป็นพิ่อิร์ที่ลับันเวบ็ัขอิงศนูย์ให�บัริการภูาพิ่กิจีกรรมิที่างที่ะเลแบับั  
เร่ยลไที่ม์ิและสู้ามิารถเข�าถง้ได�ผา่นอิปุกรณ์เคลื�อินท่ี่�จีากเรือิในที่ะเล

• การื่ฝึกความร่ื่วมม่อและการื่ฝึกอบรื่มเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซิ้�งเป็นการฝ้ึกซิำ �าครั �งท่ี่� 19 เมืิ�อิกลาง พิ่.ศ. 2563 เป็นการฝ้ึก
ร่วมิเสู้มืิอินจีริงเนื�อิงจีากการระบัาดขอิงโควิด-19 เป็นการรวบัรวมิ
บัคุลากรที่างการที่หารจีากยโุรปอิินโดแปซิฟิิิกและอิเมิริกาเหนือิเพืิ่�อิ
สู้ง่เสู้ริมิความิมิั�นคงที่างที่ะเลผา่นการประสู้านงานพิ่หภุูาค่ การฝ้ึก
ความิร่วมิมืิอิและการฝ้ึกซิ�อิมิเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� พิ่.ศ. 2563 มิุง่
เน�นความิสู้ามิารถด�านการต่ระหนกัรู� ในขอิบัเขต่ที่างที่ะเล "ไมิว่า่จีะ

เป็นรัฐท่ี่�เก่�ยวข�อิงกบััความิรุนแรงโดยต่รงจีากรัฐสูู้รั่ฐในที่ะเลจ่ีนใต่� 
หรือิรัฐอืิ�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข�อิงกบััการที่ำาประมิงเกินข่ดจีำากดั การกระที่ำา
อินัเป็นโจีรสู้ลดัและการต่อ่ิต่�านการก่อิการร� าย น่�คือิจีดุเริ�มิต่�นท่ี่�ผล
ประโยชุน์ด�านความิมิั�นคงท่ี่�หลากหลายเหลา่น่ �ปะที่ะกนั" นายเกร  
กอิร่� บ่ั. โพิ่ลงิ ผู�อิำานวยการโครงการริเริ�มิเพืิ่�อิความิโปร่งใสู้ที่าง
ที่ะเลในเอิเชุ่ยท่ี่�ศนูย์ยทุี่ธศาสู้ต่ร์และนานาชุาต่ศิก้ษา กลา่ว

ผู� เชุ่�ยวชุาญยืนยนัวา่การพิ่ลกิสู้ถานการณ์อิาชุญากรรมิที่างที่ะเลยงั
บัง่บัอิกถง้การต่�อิงแก�ไขปัญหาท่ี่�ต่�นเหต่ ุรวมิถง้ปัจีจียัที่างเศรษฐกิจีและ
การปกครอิง ดชัุน่ความิมิั�นคงที่างที่ะเลระบัวุา่ "แนวที่างแบับัอิงค์รวมิ
ซิ้�งเชืุ�อิมิโยงการต่อิบัสู้นอิงขอิงที่หารและกอิงที่พัิ่เรือิ กบััการพิ่ฒันาและ
ความิพิ่ยายามิในการสู้ร� างข่ดความิสู้ามิารถเป็นวิธ่ท่ี่�ม่ิแนวโน�มิมิากท่ี่�สู้ดุ
ท่ี่�จีะที่ำาลายสู้ภูาพิ่เศรษฐกิจีสู้งัคมิท่ี่�ขบััเคลื�อินประชุากรชุายฝัึ�งในปัจีจีบุันั
ไปสูู้ก่ารก่อิอิาชุญากรรมิเหลา่น่ �" "ในที่ำานอิงเด่ยวกนั เสู้ถ่ยรภูาพิ่บัน
ชุายฝัึ�งและหลกันิต่ธิรรมิแหง่ชุาต่ท่ิี่�แข็งแกร่งนั �นเชืุ�อิมิโยงกบััการกระที่ำา
อินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุท่ี่�เกิดข้ �นในระดบััต่ำ�า เหต่กุารณ์
การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัม่ิโอิกาสู้น�อิยกวา่ท่ี่�จีะเกิดข้ �นในรัฐท่ี่�ม่ิเศรษฐกิจี
และรัฐบัาลเข�มิแข็ง และม่ิการบังัคบััใชุ�กฎหมิายอิยา่งม่ิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่"

นายคโุรกิกลา่วกบััผู� เข�าร่วมิการประชุมุิเสู้วนาการเดนิเรือิวา่ ความิ
ปั�นป่วนใน พิ่.ศ. 2563 พิ่ร�อิมิด�วยการแพิ่ร่ระบัาดอิยา่งรุนแรง การปิด
เมืิอิงอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง และการต่กงาน อิาจีเป็นสู้ว่นหน้�งท่ี่�นำาไปสูู้ก่ารเพิิ่�มิ
ข้ �นขอิงเหต่กุารณ์การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุ 
"ความิยากลำาบัากที่างเศรษฐกิจีท่ี่�เกิดจีากโควิด-19 ต่อ่ิชุมุิชุนชุายฝัึ�ง
อิาจีที่ำาให�ผู�คนหนัมิาปล�นสู้ะดมิที่างที่ะเลมิากข้ �น" นายคโุรกิกลา่ว 
"นอิกจีากน่ �ยงัเป็นไปได�วา่การที่ำางานเป็นเวลานานขอิงลกูเรือิบันเรือิ 
เนื�อิงจีากการเปล่�ยนลกูเรือิเป็นเรื�อิงยาก ที่ำาให�ลกูเรือิเกิดความิเหนื�อิย
และม่ิความิระมิดัระวงัน�อิยลง"

อิยา่งไรก็ต่ามิ ในชุว่งหลงัขอิงป่แหง่การที่ดสู้อิบันั �นก็นำาพิ่ามิาซิ้�ง
ความิผอ่ินปรนท่ี่�นา่ยินด่ เมืิ�อิประเที่ศในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิกกลบััมิาฝ้ึก
ซิ�อิมิที่างที่ะเลอ่ิกครั �ง ซิ้�งได�หยดุชุะงกัไปเนื�อิงด�วยมิาต่รการจีำากดัการเดนิ
ที่างและการกกักนัต่วัอินัเก่�ยวข�อิงกบััไวรัสู้ เชุน่ ในเดือินพิ่ฤศจิีกายนและ
ธนัวาคมิ พิ่.ศ. 2563 ครูฝ้ึกขอิงหนว่ยยามิฝัึ�งสู้หรัฐอิเมิริกาได�ดำาเนินการ
ฝ้ึกปฏิิบัตั่กิารที่างเรือิขนาดเลก็สู้ำาหรับัสู้มิาชิุกหนว่ยยามิฝัึ�งฟิิลปิปินส์ู้ใน
กรุงมิะนิลา นบััเป็นงานฝ้ึกอิบัรมิครั �งแรกขอิงหนว่ยยามิฝัึ�งสู้หรัฐอิเมิริกา
ในฟิิลปิปินส์ู้นบััต่ั �งแต่เ่ริ�มิม่ิการระบัาดใหญ่

ความิร่วมิมืิอิและการแบัง่ปันข�อิมิลูระหวา่งพิ่นัธมิิต่รเชุน่น่ �ถือิเป็นหวัใจี
สู้ำาคญัขอิงความิพิ่ยายามิด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเลระดบััชุั �นนำาขอิงโลก
ในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก อิงค์กรต่า่ง ๆ เชุน่ ศนูย์แลกเปล่�ยนข�อิมิลูในความิ
ต่กลงวา่ด�วยความิร่วมิมืิอิระดบััภูมิูิภูาค เพืิ่�อิการต่อ่ิต่�านการกระที่ำาอินัเป็น
โจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุในเอิเชุ่ย และสู้เต่เบัลิ ซ่ิส์ู้ คือิต่วัอิยา่ง
ยืนยนั การแจี�งเตื่อินจีากฝัึ�งสูู้เ่รือิท่ี่�หลก่เล่�ยงอินัต่รายอินัมิากไปกวา่นั �นบัน
เรือิเอิลมิาต่าดอิร์ เมืิ�อิปลายเดือินต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2563 ได�รับัการแจี�งผา่น
ระบับัข�อิมิลูการจีราจีรที่างที่ะเลขอิงการที่า่เรือิแหง่สู้งิคโปร์ ซิ้�งใชุ�เที่คโนโลย่
ขั �นสู้งูเพืิ่�อิต่รวจีสู้อิบัและจีดัการเรือินบััพิ่นัลำาท่ี่�แลน่ผา่นชุอ่ิงแคบั

"ในการต่อ่ิสูู้�กบััการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิด�วยอิาวธุ" 
ดชัุน่ความิมิั�นคงที่างที่ะเลระบั ุ"เป็นสู้ิ�งสู้ำาคญัท่ี่�รัฐบัาล กอิงที่พัิ่เรือิ และ
อิตุ่สู้าหกรรมิการเดนิเรือิต่�อิงแบัง่ปันข�อิมิลู"  o
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เรือช่านตง เรือบัรรทุักเครื�องบัินลำาแรกขีองสาธารณ์รัฐประช่าช่นจุนีทัี�สร�างขี่�นในประเทัศได�

เริ�มการทัดลองทัางทัะเลในเดอืนพฤษภูาคม พ.ศ. 2561 แต่ขี�อจุำากดัด�านงบัประมาณ์อาจุขีดั

ขีวางแผู้นการทัี�มคีวามทัะเยอทัะยานสำาหรับักองเรือบัรรทุักเครื�องบัินขีนาดใหญ่ขี่�น

การลาดตระเวน 
เส้้นทางการค้้า 
ทางทะเล 
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ายสู้่ จิี �นผิง หวัหน�าพิ่รรคคอิมิมิิวนิสู้ต์่จ่ีนท่ี่�เพิิ่�งเข�าก�าวข้ �นรับั
ต่ำาแหนง่ เดนิที่างเยือินเอิเชุ่ยกลางเมืิ�อิเดือินกนัยายน พิ่.ศ. 

2556 เพืิ่�อิเข�าร่วมิการประชุมุิสู้ดุยอิดประจีำาป่ขอิงอิงค์การความิร่วมิ
มืิอิเซ่ิ�ยงไฮ�  ซิ้�งเป็นการรวมิพิ่นัธมิิต่รที่างการเมืิอิง เศรษฐกิจี และความิ
มิั�นคง โดยในขณะนั �นรวมิถง้คาซิคัสู้ถาน ค่ร์ก่ซิสู้ถาน สู้าธารณรัฐ
ประชุาชุนจ่ีน รัสู้เซ่ิย ที่าจิีกิสู้ถาน และอิซุิเบักิสู้ถาน ระหวา่งที่าง นายสู้่
ได�เยือินมิหาวิที่ยาลยันาซิาร์บัาเยฟิในคาซิคัสู้ถาน อินัเป็นมิหาวิที่ยาลยั
ท่ี่�ม่ิชืุ�อิเด่ยวกนักบััผู� ก่อิต่ั �ง ซิ้�งคือิ นายนร์ูซิลุต่นั นาซิาร์บัาเยฟิ ชุายชุาว
คาซิคัผู�แข็งแกร่ง นายสู้่ได�กลา่วสู้นุที่รพิ่จีน์ขณะเยือินมิหาวิที่ยาลยั 
ซิ้�งเป็นบัที่ความิท่ี่�ที่กุคนท่ี่�เคยเข�าร่วมิงานลกัษณะน่ �จีะคุ�นเคยในโลก
หลงัสู้งครามิเยน็ โดยเน�นยำ �าถง้การท่ี่�เยาวชุนคือิอินาคต่ ความิสู้มัิพิ่นัธ์
ระหวา่งประชุาชุนจีะรักษาสู้นัต่ภิูาพิ่ขอิงโลก และสู้ิ�งท่ี่�ที่ั�วโลกต่�อิงการ
ในขณะน่ �คือิความิร่วมิมืิอิท่ี่�เอืิ �อิประโยชุน์ต่อ่ิที่กุฝ่ึาย นายสู้่กลา่วถง้หลกั
การท่ี่�ขาดไมิไ่ด�เมืิ�อิปราศรัยต่อ่ิชุาวโลกท่ี่�สู้อิงซิ้�งเชืุ�อิมิั�นในหลกัอินัเก่าแก่
พิ่�นสู้มิยั นั�นคือิการเร่ยกร� อิงพิ่ลงัฟืิ�นฟิเูสู้�นที่างสู้ายไหมิในประวตั่ศิาสู้ต่ร์

ที่ั �งน่ � “เสู้�นที่างสู้ายไหมิ” ไมิไ่ด�ระบัอุิยูใ่นแมิ�แต่ชืุ่�อิขอิงสู้นุที่รพิ่จีน์ ซิ้�ง
กระที่รวงการต่า่งประเที่ศจ่ีนยงัคงเร่ยกสู้นุที่รพิ่จีน์น่ �วา่ “การสู้ง่เสู้ริมิมิิต่ร
ภูาพิ่ระหวา่งประชุาชุนขอิงเราและการร่วมิมืิอิกนัเพืิ่�อิสู้ร� างอินาคต่ท่ี่�
สู้ดใสู้” และก็ไมิใ่ชุเ่สู้�นที่างสู้ายไหมิใหมิสู่้ายแรกอ่ิกด�วย นางฮิลลาร่  
คลนิต่นั รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศสู้หรัฐฯ ในขณะนั �นได�
เปิดต่วัยทุี่ธศาสู้ต่ร์โครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานเสู้�นที่างสู้ายไหมิใหมิข่อิงสู้หรัฐฯ 
ในเดือินกรกฎาคมิ พิ่.ศ. 2554 โดยได� รับัการสู้นบััสู้นนุจีาก พิ่ล.อิ. เดวิด 
เพิ่ที่ราอิสุู้ และกอิงบัญัชุาการกลางสู้หรัฐฯ

อิยา่งไรก็ต่ามิ เสู้�นที่างสู้ายไหมิใหมิข่อิงจ่ีนดง้ดดูมิโนคต่ขิอิงนกั
วิชุาการและสู้ื�อิมิวลชุน จีนที่ำาให�นายสู้่และกระที่รวงการต่า่งประเที่ศจ่ีน
เปล่�ยนคำาพิ่ดูท่ี่�ซิำ �าซิากเป็นคำาแถลงการณ์ เมืิ�อินายสู้่เดินที่างไปยงักรุง
จีาการ์ต่า ประเที่ศอิินโดน่เซ่ิย ในเดือินต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2556 เพืิ่�อิกลา่ว
สู้นุที่รพิ่จีน์ต่อ่ิรัฐสู้ภูาอิินโดน่เซ่ิย เสู้�นที่างสู้ายไหมิคือิประเดน็สู้ำาคญั จ่ีน
ไมิไ่ด�ม่ิเสู้�นที่างสู้ายไหมิเพ่ิ่ยงเสู้�นที่างเด่ยว หากแต่ม่่ิสู้อิงสู้ายคือิเสู้�น
ที่างสู้ายไหมิที่างบักที่อิดผา่นเอิเชุ่ยกลาง และเสู้�นที่างสู้ายไหมิที่าง
ที่ะเลแหง่ศต่วรรษท่ี่� 21 สูู้เ่อิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� มิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ย 
ต่ะวนัอิอิกกลาง และแอิฟิริกาต่ะวนัอิอิก

“แถบัเสู้�นที่าง” ภูาคพืิ่ �นดนิเป็นท่ี่�จีบััต่ามิอิงขอิงคนที่ั�วโลก แต่ ่“เสู้�น
ที่าง” ที่างที่ะเลดง้ดดูที่รัพิ่ยากรที่างการที่ตู่ ที่างการเงิน และที่างการ
ที่หารขอิงจ่ีนมิากยิ�งกวา่ ในความิเป็นจีริง เสู้�นที่างบัก ระหวา่งยโุรปและ
จ่ีนเป็นเสู้�นที่างท่ี่�ขาดคณุคา่ที่างเศรษฐกิจีอิยา่งมิาก แต่เ่สู้�นที่างเดนิ
ที่ะเลท่ี่�เชืุ�อิมิระหวา่งจ่ีนกบััสู้งิคโปร์ อิอิสู้เต่รเล่ย อิา่วเปอิร์เซ่ิย คลอิงสูุ้
เอิซิ และยโุรปต่ะวนัต่กม่ิความิสู้ำาคญัยิ�งต่อ่ิการอิยูร่อิดขอิงจ่ีนในฐานะ
ประเที่ศการค�า หากเสู้�นที่างโดยรอิบัสู้ว่นลา่งขอิงยเูรเชุ่ยถกูปิดลง 
เศรษฐกิจีขอิงสู้หรัฐอิเมิริกาก็จีะยงัคงอิยูต่่อ่ิไป แต่สู่้าธารณรัฐประชุาชุน
จ่ีนจีะถกูบ่ับัอิยา่งไร�ที่างรอิด

ดงันั �นจีง้ไมิน่า่แปลกใจีท่ี่�จ่ีนในยคุปฏิิรูปได�เปล่�ยนจีากอิาณาจีกัร

ที่ว่ปเป็นประเที่ศการค�า ซิ้�งจ่ีนควรแสู้วงหาความิเป็นผู�นำาที่างที่ะเล
ผา่นกระแสู้การนำาเข�าและสู้ง่อิอิก ความิที่ะเยอิที่ะยานขอิงจ่ีนคือิการ
รักษาความิมิั�นคงที่างการค�าขอิงต่นจีากการแที่รกแซิงขอิงสู้หรัฐฯ แต่่
นกัที่ฤษฎ่ชุาวจ่ีนท่ี่�ชุาญฉลาดเข�าใจีวา่นั�นเป็นความิที่ะเยอิที่ะยานขอิง
ศต่วรรษท่ี่� 22 ซิ้�งในระหวา่งน่ � จ่ีนอิาจีเผชิุญกบััภูยัคกุคามิอืิ�น ๆ อ่ิก
หลากหลายท่ี่�อิาจีเกิดข้ �น เชุน่ การปิดล�อิมิขอิงอิินเด่ย เพิ่ลงิไหมิ�ท่ี่�ชุอ่ิง
แคบัฮอิร์มิซุิ หรือิแมิ�แต่ก่ารปิดคลอิงสู้เุอิซิ โครงการพิ่ฒันาท่ี่�ได� รับัการ
สู้นบััสู้นนุจีากจ่ีนในเอิเชุ่ยใต่�และแอิฟิริกาต่ะวนัอิอิกที่ำาให�จ่ีนม่ิเหต่ผุล
มิากข้ �นในการเต่ร่ยมิความิพิ่ร�อิมิสู้ำาหรับัการแที่รกแซิงที่างที่หารท่ี่�อิาจี
เกิดข้ �นที่ั�วภูมิูิภูาค แมิ�วา่กอิงที่พัิ่เรือิขอิงกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุน
ยงัคงอิยูห่า่งไกลจีากความิสู้ามิารถท่ี่�จีะที่�าที่ายกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐอิเมิริกา
ในที่ั�วโลก แต่ก่อิงที่พัิ่ฯ อิาจีหวงัท่ี่�จีะแที่รกแซิงการปฏิิบัตั่กิารขอิงสู้หรัฐฯ 
โดยเฉพิ่าะการแที่รกแซิงผา่นการที่ำาสู้งครามิเรือิดำานำ �า

แนน่อินวา่จ่ีนม่ิแรงจีงูใจีท่ี่�จีะดำาเนินการที่างที่หารในเสู้�นที่าง
สู้ายไหมิที่างที่ะเล และคำามิั�นสู้ญัญาขอิงจ่ีนด�านการชุว่ยเหลือิต่า่ง
ประเที่ศอินัหวือิหวาโดยไมิม่่ิข�อิผกูมิดัแก่รัฐบัาลในภูมิูิภูาค ที่ำาให�จ่ีนม่ิ
โอิกาสู้ก�าวสูู้ภู่ารกิจีนั �นมิากข้ �น ที่ั �งน่ � แล�วเรื�อิงที่นุที่รัพิ่ย์เป็นอิยา่งไรบั�าง 
จ่ีนจีะสู้ามิารถพิ่ฒันากอิงที่พัิ่เรือิท่ี่�จีำาเป็นต่อ่ิการสู้ร� างแสู้นยานภุูาพิ่สูู้่
มิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ยและไกลอิอิกไปได�หรือิไมิ ่บัางท่ี่สู้ิ�งท่ี่�สู้ำาคญักวา่นั �นคือิ 
จ่ีนม่ิกำาลงัที่รัพิ่ย์เพ่ิ่ยงพิ่อิท่ี่�จีะที่ำาได�หรือิไมิ่

เมืิ�อิอิิงจีากความิที่ะเยอิที่ะยานและการประกาศต่า่ง ๆ คำาต่อิบั
ขอิงที่ั �งสู้อิงคำาถามิดเูหมืิอินจีะเป็น ที่ำาได� จ่ีนม่ิเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิสู้อิง
ลำา และอ่ิกหน้�งลำาอิยูร่ะหวา่งการต่อ่ิเรือิ เรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิลำาท่ี่�สู้ามิ
ขอิงจ่ีนจีะม่ิระบับัขบััเคลื�อินพิ่ลงังานไฟิฟิ� าแบับับัรูณาการประเภูที่ท่ี่�
ใชุ�กบััเรือิพิิ่ฆาต่ชุั �นซิมูิวอิลต์่ขั �นสู้งูขอิงกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐอิเมิริกา ลำาท่ี่�
สู้่�จีะเป็นแบับัขบััเคลื�อินด�วยพิ่ลงังานนิวเคล่ยร์ ซิ้�งม่ิระบับัอิอิกต่วัด�วย
คลื�นแมิเ่หลก็ไฟิฟิ� าสู้ำาหรับัเครื�อิงบันิขบััไลล่อ่ิงหนรุ่นท่ี่�ห�า และปืนราง

สาธารณ์รัฐประช่าช่นจุนีมคีวามทัะเยอทัะยาน แต่มเีงนิพอหรือไม่

นายสี จุิ�นผู้งิ เลขีาธิการพรรคคอมมวินิสต์จุนี กล่าวคำาอวยพรในระหว่างการเลี�ยง

ต�อนรับังานเสวนาหน่�งแถบัหน่�งเส�นทัาง ณ์ ศาลาประช่าคมใน กรุงปักกิ�ง เมื�อเดอืน

พฤษภูาคม พ.ศ. 2560  

น
นายซัิลวาทอร์ื่	บาบอนส์  |  ภูาพิ่โดย เอิเอิฟิพ่ิ่/เก็ต่ต่่ �อิิมิเมิจี
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รถบัรรทุักขีองจุนีบัรรทุัก

สินค�าซืิ�อขีายเรียงแถวอย่้ทัี�

ท่ัาเรือกวาดาร์ในปากสีถาน 

ไฟิฟิ� า เรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิขอิงจ่ีนแต่ล่ะลำาจีะล�อิมิรอิบัด�วยกลุม่ิเรือิ
ประจีญับัานเต่ม็ิชุดุ พิ่ร� อิมิด�วยเรือิคุ�มิกนัพิิ่ฆาต่ เรือิดำานำ �าโจีมิต่่ และเรือิ
สู้นบััสู้นนุ อิยา่งน�อิยนั�นก็คือิความิฝัึนใฝ่ึ

ความิเป็นจีริงขอิงกอิงที่พัิ่เรือิกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนจ่ีน
ธรรมิดากวา่นั �นมิาก จ่ีนม่ิเรือิดดัแปลงจีากเรือิลาดต่ระเวนขอิงสู้หภูาพิ่
โซิเว่ยต่ หรือิเรือิเหล่ยวหนิง ซิ้�งโดยพืิ่ �นฐานแล�วเป็นเรือิฝ้ึกซิ�อิมิ อ่ิก
ที่ั �งเรือิจีำาลอิงดั �งเดิมิ หรือิเรือิชุานต่ง ซิ้�งใชุ�แลน่ไปมิาระหวา่งที่ะเลจ่ีน
ต่ะวนัอิอิกและที่ะเลจ่ีนใต่� พิ่ร� อิมิกอิงบันิกำาลงัต่ำ�าซิ้�งสู้ามิารถบันิข้ �นได�
เพ่ิ่ยงจีากดาดฟิ� าเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิ โดยต่�อิงปลดเชืุ �อิเพิ่ลงิและอิาวธุ
ยทุี่โธปกรณ์อิอิกก่อิน จ่ีนประสู้บัปัญหาการขาดความิสู้ามิารถในการ
เต่ิมิเชืุ �อิเพิ่ลงิที่างอิากาศ ซิ้�งจีำากดัปฏิิบัตั่กิารที่างอิากาศขอิงเรือิบัรรที่กุ
เครื�อิงบันิจ่ีนท่ี่�ภูายในรัศม่ิแคบัขอิงเรือิหลกั เรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิและ
อิากาศยานรุ่นต่อ่ิ ๆ ไปอิาจีแก�ปัญหาเหลา่น่ �ได�  แต่ร่ายงานขา่วชุ่ �ให�เหน็
วา่จ่ีนต่ดัสู้นิใจีท่ี่�จีะถอิยร่นการผลติ่เรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิลำาท่ี่�สู้ามิและสู้่�
จีากการขบััเคลื�อินด�วยพิ่ลงังานไฟิฟิ� าและพิ่ลงังานนิวเคล่ยร์ต่ามิลำาดบัั 
ไปเป็นการขบััเคลื�อินด�วยไอินำ �า และม่ิรายงานวา่แผนสู้ำาหรับัเรือิบัรรที่กุ
อิากาศยานลำาท่ี่�ห�าและหกได�ยกเลกิไปแล�ว

แมิ�วา่ความิที่ะเยอิที่ะยานที่างที่หารขอิงจ่ีนยงัไมิล่ดน�อิยลง แต่่
ที่รัพิ่ยากรที่างการคลงัขอิงจ่ีนก็ม่ิข�อิจีำากดัมิากข้ �นเรื�อิย ๆ ต่วัเลขงบั
ประมิาณขอิงรัฐบัาลเป็นท่ี่�สู้งสู้ยัวา่อิาจีคือิเพ่ิ่ยงข�อิมิลูเบืั �อิงต่�น ต่ลอิด
ระยะเวลาการเต่บิัโต่อิยา่งรวดเร็วขอิงจ่ีนต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2523-2558 งบั
ประมิาณรวมิขอิงรัฐบัาลสู้ว่นกลางและที่�อิงถิ�นม่ิแนวโน�มิแสู้ดงการขาด
ดลุ แต่ก่ารเต่ิบัโต่ขอิงรายได�เป็นไปอิยา่งรวดเร็วจีนระดบััการใชุ�จีา่ยใน
แต่ล่ะป่ถกูปิดคลมุิโดยรายรับัจีากภูาษ่ขอิงป่ถดัไป ยกต่วัอิยา่ง รายจีา่ย
ขอิงจ่ีนใน พิ่.ศ. 2558 อิยูท่่ี่� 15.2 ล�านล�านหยวน (77.2 ล�านล�านบัาที่) 
ซิ้�งมิากกวา่รายรับัใน พิ่.ศ. 2558 ท่ี่� 14 ล�านล�านหยวน (71.1 ล�านล�าน

บัาที่) แต่ร่ายจีา่ยนั �นถกูปิดคลมุิโดยรายได�ขอิงจ่ีนใน พิ่.ศ. 2559 ท่ี่� 16 
ล�านล�านหยวน (81.2 ล�านล�านบัาที่) การเต่ิบัโต่ขอิงรายได�เป็นเลข
สู้อิงหลกั หมิายความิวา่ข�อิจีำากดัด�านงบัประมิาณที่ั �งหมิดนั �นเป็นเพ่ิ่ยง
กำาแพิ่งอิอ่ิน ๆ เนื�อิงจีากผู�นำาขอิงจ่ีนรู� วา่เงินท่ี่�ต่�อิงจีา่ยสู้ำาหรับัคำาสู้ญัญา
ในวนัน่ �จีะสู้ามิารถม่ิให�ใชุ�ได�ในไมิชุ่�า บัางท่ี่อิาจีเป็นวนัพิ่รุ่งน่ �เลยก็ได�

ที่ั �งหมิดนั �นเปล่�ยนแปลงไปหลงัจีาก พิ่.ศ. 2559 เมืิ�อิการใชุ�จีา่ยเพิิ่�มิ
ข้ �นอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง แต่ร่ายได�เริ�มิลดลง เมืิ�อิไมิน่านมิาน่ � การเต่บิัโต่ขอิง
รายได�ต่อ่ิป่ซิ้�งเคยเฉล่�ยประมิาณ 20% ได�ลดลงมิาอิยูใ่นระดบััต่ำ�าเพ่ิ่ยง
ต่วัเลขหลกัเด่ยว หากต่วัเลขขอิงที่างการเชืุ�อิถือิได� ซิ้�งที่ั �งหมิดน่ �เกิดข้ �น
ชุว่งก่อินการระบัาดขอิงไวรัสู้โคโรนา เนื�อิงจีากเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิและ
กอิงบันิ รวมิถง้กลุม่ิเรือิประจีญับัานท่ี่�เก่�ยวข�อิง เป็นหน้�งในคา่ใชุ�จีา่ย
ด�านกลาโหมิท่ี่�ม่ิจีำานวนมิากท่ี่�สู้ดุ จีง้ไมิน่า่แปลกใจีท่ี่�รัฐบัาลจ่ีนอิาจี
พิ่ยายามิหาที่างประหยดังบัประมิาณ แมิ�วา่จ่ีนจีะสู้ามิารถรับัมืิอิกบัั
ความิที่�าที่ายที่างเที่คนิคในการพิ่ฒันาเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันินิวเคล่ยร์ได� 
แต่ก็่อิาจีต่�อิงใชุ�เงินจีำานวนมิากในการสู้ร� างเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิเหลา่นั �น 
โดยยงัไมิน่บััรวมิการต่ดิต่ั �งอิปุกรณ์

สู้ถานการณ์ดงักลา่วเป็นเรื�อิงราวเด่ยวกนัสู้ำาหรับั “สู้ร� อิยไขม่ิกุ” 
รอิบัมิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ยท่ี่�ได� รับัความิสู้นใจีอิยา่งมิากขอิงจ่ีน เป็นท่ี่�
กระจีา่งชุดัวา่จ่ีนม่ิความิที่ะเยอิที่ะยานที่างยทุี่ธศาสู้ต่ร์ท่ี่�จีะขยาย
ภูมิูิภูาคด�วยฐานที่พัิ่การสูู้�รบัที่างเรือิ ที่างอิากาศ และที่างอิิเลก็ที่รอินิกส์ู้ 
จ่ีนได�ใชุ� เงินจีำานวนมิหาศาลเพืิ่�อิการที่หารในที่ะเลจ่ีนใต่�ไปแล�ว โดย
สู้ร� างเกาะเท่ี่ยมิสู้ำาหรับัปักหลกัที่า่เรือิ ลานบันิ และเรดาร์ อิยา่งไรก็ต่ามิ 
ที่ะเลจ่ีนใต่�อิยูใ่กล�กบััมิาต่ภุูมิูิ และคา่ใชุ�จีา่ยในการซืิ �อิท่ี่�ดนิสู้ำาหรับัต่ั �ง
ฐานที่พัิ่เหลา่น่ �คือิศนูย์ (คา่ใชุ�จีา่ยในการสู้ร� างท่ี่�ดนิเป็นอ่ิกเรื�อิงหน้�งโดย
สู้ิ �นเชิุง) ฐานที่พัิ่ในต่า่งประเที่ศขอิงประเที่ศอิธิปไต่ยอิาจีม่ิราคาแพิ่ง
กวา่มิาก
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บุัคลากรขีองกองทัพัปลดปล่อยประช่าช่นเขี�าร่วมพธีิเปิดฐานทัพัทัหารขีอง

สาธารณ์รัฐประช่าช่นจุนี ณ์ ประเทัศจุบ้ิัต ีในแอฟริกาตะวนัออกเมื�อเดอืนสิงหาคม 

พ.ศ. 2560 

วศิวกรจุากประเทัศจุนีและประเทัศในแอฟริกาอย่างโกตดวิวัร์ทัำางานในพื�นทัี�

ก่อสร�างอาคารต้�คอนเทันเนอร์ทัี�ท่ัาเรืออาบัีจุานเมื�อเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 

เมืิ�อิพิิ่จีารณาฐานที่พัิ่ที่หารต่า่งประเที่ศท่ี่�สู้ำาคญัเพ่ิ่ยงแหง่เด่ยวขอิง
จ่ีนในจิีบัตู่่ โดยคร่าว ๆ ฐานที่พัิ่ในแอิฟิริกาต่ะวนัอิอิกแหง่น่ �ที่ำาให�จ่ีน
ม่ิคา่ใชุ�จีา่ยประมิาณ 20 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 6.5 ร� อิยล�าน
บัาที่) ต่อ่ิป่ในการเชุา่ท่ี่�ดนิ รวมิที่ั �งคา่ก่อิสู้ร� าง ซิ้�งดเูหมืิอินจีะเปร่ยบั
เท่ี่ยบัได�ด่กบััเงื�อินไขสู้ญัญาเชุา่ขอิงสู้หรัฐฯ ท่ี่�ม่ิมิลูคา่ 63 ล�านดอิลลาร์
สู้หรัฐ (ประมิาณ 2 พิ่นัล�านบัาที่) ต่อ่ิป่สู้ำาหรับัพืิ่ �นท่ี่�ขนาดใหญ่กวา่มิาก 
สู้ำาหรับัสู้หรัฐอิเมิริกา เงื�อินไขขอิงสู้ญัญาแสู้ดงถง้คา่ใชุ�จีา่ยเต่ม็ิจีำานวน 
กลา่วคือิ ประเที่ศต่า่ง ๆ อิยา่งจิีบัตู่่ จีะประเมิินมิลูคา่ฐานที่พัิ่สู้หรัฐฯ 
โดยรวมิถง้การรับัประกนัความิปลอิดภูยัโดยนยัท่ี่�ประเที่ศนั �น ๆ จีดัหา
ให� ในที่างกลบัักนั จ่ีนต่�อิงจีา่ยเงินให�ประเที่ศต่า่ง ๆ เป็นจีำานวนมิาก
เพืิ่�อิโน�มิน�าวให�ประเที่ศเหลา่นั �นยอิมิให�กอิงที่พัิ่จ่ีนเข�าประจีำาการ ใน
กรณ่ขอิงจิีบัตู่่ นั�นรวมิถง้ 590 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 1.9 หมืิ�น
ล�านบัาที่) สู้ำาหรับัที่า่เรือิ, 490 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 1.6 หมืิ�น
ล�านบัาที่) สู้ำาหรับัการรถไฟิ และ 450 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 
1.4 หมืิ�นล�านบัาที่) สู้ำาหรับัสู้นามิบันิ

ในปาก่สู้ถานก็เชุน่เด่ยวกนั ซิ้�งโครงการที่า่เรือิกวาดาร์ท่ี่�ได� รับัการ
สู้นบััสู้นนุจีากจ่ีนนั �นขาดเหต่ผุลที่างการค�าท่ี่�แที่�จีริง ม่ิรายงานวา่ราคา
อิยูท่่ี่�กวา่ 1 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3.3 หมืิ�นล�านบัาที่) ซิ้�ง
ยงัไมิเ่ป็นท่ี่�ที่ราบัแนชุ่ดัวา่จ่ีนใชุ�งบัประมิาณกบัักวาดาร์ไปเที่า่ใด หาก
สู้ร� างแล�วเสู้ร็จีจีริง ที่า่เรือิแหง่น่ �อิาจีกลายเป็นจีดุเต่มิิเชืุ �อิเพิ่ลงิสู้ำาหรับั
เรือิขอิงกอิงที่พัิ่เรือิจ่ีนหรือิฐานที่พัิ่นาวิกโยธินจ่ีน ไมิว่า่จ่ีนจีะหาเหต่ผุล
ใดมิาอิ�างสู้ำาหรับักวาดาร์ แนน่อินวา่ไมิใ่ชุเ่หต่ผุลอินัควรในเรื�อิงต่�นที่นุ 
อิาจีกลา่วได�ในลกัษณะเด่ยวกนัสู้ำาหรับัที่า่เรือิฮมัิบันัโต่ต่าท่ี่�ไมิค่อ่ิยได�
ใชุ�ในศร่ลงักา และที่า่เรือิเค่ยวกพิ่ยตุ่ามิแผนในพิ่มิา่ ซิ้�งแต่ล่ะแหง่ม่ิ
ราคาสู้งูกวา่ 1 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3.3 หมืิ�นล�านบัาที่) 
เมืิ�อิรวมิกนัแล�ว ไขม่ิกุแหง่มิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ยที่ั �งสู้ามิน่ �ที่ำาให�จ่ีนต่�อิงจีา่ย
มิากกวา่ 3 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 9.9 หมืิ�นล�านบัาที่) ก่อิน
ท่ี่�เรือิขอิงกอิงที่พัิ่เรือิจีากกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนสู้กัลำาหน้�งจีะม่ิ
โอิกาสู้ได�ใชุ�ไขม่ิกุดงักลา่ว ที่วา่แที่นท่ี่�จีะผลกัดนัอิยา่งเดด็ขาดไปสูู้ข่ั �น
ต่อินการพิ่ฒันาในอินาคต่ จ่ีนกลบััเร่ยกร� อิงให�ม่ิการสู้นบััสู้นนุเพิิ่�มิเต่ิมิ
จีากประเที่ศเจี�าบั�านในที่ั �งสู้ามิกรณ่

เนื�อิงจีากเศรษฐกิจีขอิงจ่ีนชุะงกังนั ผู�นำาขอิงประเที่ศจีง้ไมิสู่้ามิารถ
ให�คำามิั�นสู้ญัญาในการใชุ�จีา่ยท่ี่�ประหลาดและไมิสู่้มิเหต่สุู้มิผลได�อ่ิก

ต่อ่ิไป โดยมิั�นใจีวา่การเต่ิบัโต่ในอินาคต่จีะสู้ร� างที่รัพิ่ยากรท่ี่�จีำาเป็นต่อ่ิ
การที่ำาต่ามิคำามิั�นสู้ญัญาในอิด่ต่ นบััเป็นครั �งแรกในรอิบัสู้่�ที่ศวรรษท่ี่�จ่ีน
เผชิุญกบััข�อิจีำากดัด�านงบัประมิาณอิยา่งหนกั ในชุว่งเวลาท่ี่�จ่ีนอินญุาต่
ให�บัริษัที่เชิุงกลยทุี่ธ์ เชุน่ บัริษัที่ซิงิหวั ยนิูกรุ�ป นกัอิอิกแบับัอิปุกรณ์ก้�ง
ต่วันำา และบัริษัที่บัริลเล่ยนซ์ิ อิอิโต่ ผู�ผลติ่รถยนต์่ ผิดนดัชุำาระหน่ �หุ�นกู�  
เป็นท่ี่�ชุดัเจีนวา่เงินอิดุหนนุจีากรัฐจีะไมิเ่กิดข้ �นอิยา่งท่ี่�เคยเป็นมิาอ่ิกต่อ่ิ
ไป รัฐบัาลจ่ีนเริ�มิท่ี่�จีะสู้ร� างที่างเลือิกท่ี่�ยากเก่�ยวกบััการจีดัลำาดบััความิ
สู้ำาคญัขอิงการใชุ�จีา่ยท่ี่�รัฐบัาลแหง่อืิ�น ๆ เคยประสู้บัมิานาน และงบั
ประมิาณที่างที่หารก็ไมิไ่ด� รับัการยกเว�น

ความิจีริงจีงัเก่�ยวกบััความิที่�าที่ายขอิงจ่ีนนั �นแต่ไ่หนแต่ไ่รมิาม่ิข�อิต่ั �ง
วา่ข้ �นอิยูก่บัังบัประมิาณที่างการที่หารขอิงจ่ีนท่ี่�ดเูหมืิอินจีะไร� ขอิบัเขต่ 
และความิฝัึกใฝ่ึขอิงจ่ีนด�านการยกระดบััที่างเที่คโนโลย่อิยา่งรวดเร็ว 
กอิงที่พัิ่เรือิกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนในปัจีจีบุันัสู้ว่นใหญ่เป็นกอิง
เรือิขนาดเลก็ ซิ้�งประกอิบัด�วยเรือิพิิ่ฆาต่ เรือิรบั และเรือิลาดต่ระเวน
จีำานวนมิากท่ี่�คอ่ินข�างเร่ยบังา่ยราคาไมิแ่พิ่ง เชุน่เด่ยวกบัักอิงที่พัิ่เรือิ 
1,000 ลำาท่ี่�เคยเกร่ยงไกรขอิงสู้หภูาพิ่โซิเว่ยต่ก็เป็นกอิงเรือิราคาถกู 
ที่ั �งน่ � เพืิ่�อิที่�าที่ายกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐอิเมิริกา หรือิแมิ�แต่เ่ล่ยนแบับัความิ
สู้ามิารถขอิงกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐอิเมิริกา ในการแสู้ดงแสู้นยานภุูาพิ่นอิก
ชุายฝัึ�งอิเมิริกา กอิงที่พัิ่เรือิจีากกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนจีะต่�อิงได�
รับัความิมิุง่มิั�นที่างการเงินระยะยาวเป็นพิิ่เศษจีากรัฐบัาลจ่ีน

หากต่ั �งประเดน็อิยูท่่ี่�เรื�อิงเด่ยว คำามิั�นสู้ญัญานั �นจ่ีนอิาจีที่ำาให�ได� 
ที่วา่ในบัริบัที่ขอิงพิ่นัธสู้ญัญาที่างการที่หารและการที่ตู่อืิ�น ๆ นานปัการ 
นั�นอิาจีไมิใ่ชุอ่ินัดบััแรกในลำาดบััรายการขอิงจ่ีน จ่ีนจีะครอิงเสู้�น
ที่างการค�าที่างที่ะเลได�ก็ต่อ่ิเมืิ�อิจ่ีนล�มิเลกิการจีดัลำาดบััความิสู้ำาคญั
ด�านงบัประมิาณอืิ�น ๆ เชุน่ การพิ่ฒันาเครื�อิงบันิขบััไลไ่อิพิ่น่ ข่ปนาวธุ
ต่อ่ิต่�านเรือิรบั ปัญญาประดษิฐ์ และโครงการอิวกาศ ในขณะเด่ยวกนั 
สู้งครามิเที่คโนโลย่ระหวา่งสู้หรัฐฯ กบััจ่ีนได�ด่ดต่วัการพิ่ฒันาอิปุกรณ์
ก้�งต่วันำาภูายในประเที่ศ ซิ้�งจีะเป็นคา่ใชุ�จีา่ยท่ี่�สู้งูมิาก ต่อ่ิลำาดบััความิ
สู้ำาคญัอินัดบัั 1 ด�านการป� อิงกนัประเที่ศ นั�นยงัไมิร่วมิถง้ภูาวะฉกุเฉิน
ที่างการเงินนบััไมิถ่�วนท่ี่�เกิดข้ �นในภูาคการธนาคารขอิงจ่ีน เนื�อิงด�วย
การแขง่ขนัในลกัษณะน่ � การจีดักำาลงัที่างที่หารสูู้เ่สู้�นที่างสู้ายไหมิที่าง
ที่ะเล ท่ี่�แมิ�จีะนา่โหยหายิ�งต่อ่ินกัวางแผนที่างที่หารขอิงจ่ีน ก็อิาจีต่�อิง
รอิไปก่อิน  o
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อำานาจัอธิิปไตย
กลุ่มประเที่ศอินโดแปซิฟิก
ออกมาเร่ยกร้องต่อกรณ่การ
รุกรานที่างที่ะเลของจ่น

กล�าพ้ดเพื�อ
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ฤต่กิรรมิท่ี่�ก�าวร� าวอิยา่งต่อ่ิเนื�อิงขอิงสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน
ในที่ะเลจ่ีนใต่�กำาลงักระตุ่�นประเที่ศในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�

ให�รวมิต่วักนัปกป� อิงอิธิปไต่ยที่างที่ะเล สู้ทิี่ธิอืิ�น ๆ และเสู้ร่ภูาพิ่
ในการเดนิเรือิ แมิ�การเผชิุญหน�ากบััประเที่ศเพืิ่�อินบั�านท่ี่�ม่ิอิำานาจีที่าง
เศรษฐกิจีนั �นจีำาเป็นต่�อิงดำาเนินการอิยา่งรอิบัคอิบัเพืิ่�อิสู้ร� างความิ
สู้มิดลุ แต่ป่ระเที่ศต่า่ง ๆ ท่ี่�อิยูร่ายรอิบัที่ะเลจ่ีนใต่�ได�เสู้ริมิแนวป� อิงกนั
ที่างที่ะเล ประที่�วงต่อ่ิต่�านการรุกราน และปกป� อิงนา่นนำ �าขอิงต่น

เว่ยดนามิซิ้�งดำารงต่ำาแหนง่เป็นประธานสู้มิาคมิประชุาชุาต่แิหง่
เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� หรือิอิาเซ่ิยน เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2563 ได�รวมิบัรรดา
รัฐมินต่ร่กลาโหมิขอิงประเที่ศสู้มิาชิุกในแถลงการณ์เมืิ�อิเดือินธนัวาคมิ 
พิ่.ศ. 2563 ท่ี่�เร่ยกร� อิงให�ภูมิูิภูาค “ใชุ�ความิยบััยั �งชุั�งใจีในการดำาเนิน
กิจีกรรมิและหล่กเล่�ยงการกระที่ำาท่ี่�อิาจีที่ำาให�สู้ถานการณ์ซิบััซิ�อินมิาก
ข้ �น พิ่ร� อิมิดำาเนินการแก�ไขข�อิพิิ่พิ่าที่อิยา่งสู้นัต่ ิโดยปราศจีากการบ่ับั
บังัคบัั เป็นไปต่ามิกฎหมิายระหวา่งประเที่ศ”

สู้มิาชิุกอิาเซ่ิยนที่ั �ง 10 ประเที่ศ รวมิที่ั �งสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน
และสู้หรัฐอิเมิริกาเหน็ด�วยกบััคำาแถลงการณ์ดงักลา่ว โดยนั�นไมิไ่ด�
กลา่วถง้ที่ะเลจ่ีนใต่� อิยา่งไรก็ต่ามิ เว่ยดนามิได�ยกระดบััสู้ารดงักลา่ว
ข้ �นไปอ่ิกขั �นด�วยการเผยแพิ่ร่ขา่วท่ี่�ระบัวุา่คณะรัฐมินต่ร่ต่กลงท่ี่�จีะ “ใชุ�
สู้นัต่วิิธ่และปฏิิบัตั่ิต่ามิกฎหมิายระหวา่งประเที่ศเพืิ่�อิยตุ่ิปัญหาท่ี่�แต่ก
ต่า่งกนั โดยเฉพิ่าะประเดน็ท่ี่�สู้มัิพิ่นัธ์กบััข�อิพิิ่พิ่าที่เก่�ยวกบััดนิแดนและ
อิธิปไต่ย รวมิถง้ข�อิพิิ่พิ่าที่ในที่ะเลจ่ีนใต่�”

ในยคุท่ี่�จ่ีนกำาลงัจีดักำาลงัที่างที่หารบันสู้ิ�งปลกูสู้ร� างเท่ี่ยมิใน
ที่ะเลจ่ีนใต่� ที่ำาประมิงอิยา่งผิดกฎหมิายในเขต่นา่นนำ �าขอิงประเที่ศ
อืิ�น ๆ และเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษท่ี่�กดดนัประเที่ศเพืิ่�อินบั�านไมิใ่ห�ดง้
ที่รัพิ่ยากรธรรมิชุาต่ิ เป� าหมิายท่ี่�ไมิไ่ด�เอิย่อิอิกมิาขอิงสู้ารนั �นม่ิความิ
ชุดัเจีน ผู� เชุ่�ยวชุาญคนหน้�งกลา่ววา่การปกป� อิงที่รัพิ่ยากรธรรมิชุาต่ิ
และเขต่นา่นนำ �าขอิงเว่ยดนามิเป็นการกระที่ำาเพืิ่�อิความิอิยูร่อิด 
“ที่ะเลจ่ีนใต่�เกือิบัจีะเท่ี่ยบัได�วา่คือิประเดน็สู้ำาคญัต่อ่ิความิเป็นอิยู่
สู้ำาหรับัเว่ยดนามิ” นายเดเร็ค กรอิสู้แมิน นกัวิเคราะห์อิาวโุสู้ด�าน
กลาโหมิขอิงแรนด์คอิร์ปอิเรชุนักลา่วกบัั ฟอรัมั

อิยา่งไรก็ต่ามิ การที่ดัที่านประเที่ศเพืิ่�อินบั�านท่ี่�ม่ิขนาดใหญ่กวา่
นั �นเป็นเรื�อิงยากสู้ำาหรับัเว่ยดนามิ “ในด�านหน้�ง จ่ีนเป็นปฏิิปักษ์ขอิง
เว่ยดนามิในที่ะเลจ่ีนใต่�อิยา่งแนน่อิน” นายกรอิสู้แมินกลา่ว “เว่ยดนามิ
ยงัค�างคาใจีอิยา่งมิากเก่�ยวกบััโครงการโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานหน้�งแถบัหน้�ง
เสู้�นที่างและการสู้ร� างเขื�อินกั �นแมิน่ำ �าโขง รวมิถง้ผลกระที่บัต่อ่ิเว่ยดนามิ
ในลุม่ิแมิน่ำ �าโขงต่อินลา่ง”

อิยา่งไรก็ต่ามิ จ่ีนคือิประเที่ศท่ี่�เว่ยดนามิอิ�างวา่เป็นพิ่นัธมิิต่รด�าน
ความิร่วมิมืิอิเชิุงกลยทุี่ธ์ท่ี่�ครอิบัคลมุิ ซิ้�งเป็นเก่ยรต่ยิศสู้งูสู้ดุท่ี่�เว่ยดนามิ
มิอิบัแก่ต่า่งประเที่ศ นอิกจีากน่ � จ่ีนยงัเป็นพิ่นัธมิิต่รการค�าอินัดบัั 
1 ขอิงเว่ยดนามิอ่ิกด�วย “พิ่วกเขาต่ระหนกัด่วา่จ่ีนจีะไมิไ่ปไหนใน
ภูมิูิภูาคน่ �” นายกรอิสู้แมินกลา่ว “การกระที่ำาท่ี่�ชุั�งวดัความิสู้มิดลุอิยา่ง
ระมิดัระวงัคือิสู้ิ�งท่ี่�เว่ยดนามิจีำาเป็นต่�อิงใสู้ใ่จี”

เว่ยดนามิได�หนนุหลงัยทุี่ธศาสู้ต่ร์สู้หรัฐฯ อิยา่งเง่ยบั ๆ ในเรื�อิงอิิน
โดแปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่และเปิดกว�าง เนื�อิงจีากเป็นการเน�นยำ �าหนกัแนน่ต่อ่ิการ
รุกรานขอิงจ่ีนในที่ะเลจ่ีนใต่� “และแสู้ดงให�เหน็ความิต่ั �งใจีขอิงรัฐบัาล
สู้หรัฐฯ ท่ี่�จีะดำารงอิยูใ่นภูมิูิภูาคน่ �ไปอ่ิกหลายป่” นายกรอิสู้แมินเข่ยน

พ เจี�าหน�าท่ี่� ฟอรัมั



18 IPD FORUMFORUM

รายงานในบัที่ความิฉบับััเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 2564 ขอิงนิต่ยสู้ารขา่ว
อิอินไลน์เดอิะดโิพิ่ลแมิต่

การแทัรกแซิงราคาแพง
การท่ี่�จ่ีนแที่รกแซิงการสู้ำารวจีนำ �ามินัขอิงเว่ยดนามิในที่ะเลจ่ีนใต่�ได�สู้ร� าง
การบ่ับับังัคบััจีนเกิดความิเสู้่ยหายที่างการเงินแล�ว เว่ยดนามิจีา่ยเงิน
รวมิ 1 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3 หมืิ�นล�านบัาที่) ให�แก่บัริษัที่
นำ �ามินัระหวา่งประเที่ศสู้อิงแหง่ หลงัจีากท่ี่�ต่�อิงให�ยกเลกิโครงการใน
ที่ะเลจ่ีนใต่�เนื�อิงด�วยแรงกดดนัจีากจ่ีน เดอิะดโิพิ่ลแมิต่รายงานเมืิ�อิเดือิน
กรกฎาคมิ พิ่.ศ. 2563

ปิโต่รเว่ยดนามิ บัริษัที่พิ่ลงังานรัฐวิสู้าหกิจีขอิงเว่ยดนามิม่ิกำาหนด
ต่�อิงจีา่ยเงินให�กบััเรปโซิลขอิงสู้เปน และมิบูัาดาลาขอิงสู้หรัฐอิาหรับั
เอิมิิเรต่ส์ู้ ความิคาดหวงัด�านการพิ่ฒันาขอิงเรปซิอิลสู้อิงโครงการอิยูท่่ี่�
ริมิเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงเว่ยดนามิ แต่อ่ิยูใ่นเสู้�นประเก�าเสู้�นท่ี่�ไมิม่่ิมิลู
ความิจีริงต่ามิกฎหมิายท่ี่�อิ�างโดยรัฐบัาลจ่ีน เว่ยดนามิต่ดัสู้นิใจียกเลกิ
สู้ญัญาหลงัจีากจ่ีนระดมิเรือิขอิงกอิงที่พัิ่เรือิ 40 ลำาอิอิกจีากชุายฝัึ�งเกาะ
ไหห่นาน ซิ้�งใชุ� เวลาเดนิที่างสู้อิงวนัจีากจีดุขดุเจีาะ

ที่วา่เว่ยดนามิไมิไ่ด�สู้ิ �นหวงัต่อ่ิความิปรารถนาท่ี่�จีะสู้กดัที่รัพิ่ยากร
ภูายในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงต่น โดยกำาลงัร่วมิมืิอิกบััอิินเป็กซ์ิ บัริษัที่
พิ่ลงังานขอิงญ่�ปุ่ น เก่�ยวกบััการที่ำาข�อิต่กลงเพืิ่�อิขดุเจีาะในพืิ่ �นท่ี่�นอิก
ชุายฝัึ�ง จ่ีนต่�อิงคดัค�านการเคลื�อินไหวดงักลา่วเป็นแน ่หนงัสู้ือิพิิ่มิพ์ิ่เซิาท์์
ไชน่ิามอร์ันิิ�งโพสต์ รายงานเมืิ�อิเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 2564 

เจี�าหน�าท่ี่�ขอิงบัริษัที่ปิโต่รเว่ยดนามิ ผู�ปฏิิเสู้ธท่ี่�จีะระบัชืุุ�อิกลา่วกบัั
หนงัสู้ือิพิิ่มิพ์ิ่วา่เขาเชืุ�อิวา่การขดุเจีาะจีะเริ�มิข้ �นใน พิ่.ศ. 2564 “เราคะเน
อิากปักริยาจีากจ่ีนแล�ว แต่เ่ราไมิไ่ด�ที่ำาอิะไรผิด เราเพ่ิ่ยงจีะขดุเจีาะใน
เขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงเรา” เจี�าหน�าท่ี่�ขอิงบัริษัที่ปิโต่รเว่ยดนามิกลา่ว

การประณ์ามทัี�เกดิขี่�นน�อยครั�ง
มิาเลเซ่ิยเชุน่กนัก็แสู้ดงที่า่ท่ี่ปกป� อิงสู้ทิี่ธิที่างที่ะเลขอิงต่น รัฐมินต่ร่วา่การ
กระที่รวงการต่า่งประเที่ศขอิงมิาเลเซ่ิยประกาศเมืิ�อิเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 
2563 วา่ได�สู้ง่เอิกสู้ารถง้สู้หประชุาชุาติ่เพืิ่�อิชุ่ �แจีงสู้ทิี่ธิขอิงต่นเหนือิสู้ว่นท่ี่�
เหลอืิขอิงไหลท่ี่ว่ปอินัอิยูห่า่งจีากแนวชุายฝัึ�ง
ขอิงประเที่ศเกินกวา่ 200 ไมิล์ที่ะเล โดยนาย
ฮิชุามิมิดุดนิ ฮสุู้เซิน รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวง
การต่า่งประเที่ศขอิงมิาเลเซ่ิย กลา่วต่อ่ิรัฐสู้ภูา
เมืิ�อิเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 ต่ามิรายงาน
ขอิงสู้ำานกัขา่วบัลมูิเบัร์ิก

“มิาเลเซ่ิยคดัค�านการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ขอิงจ่ีนท่ี่�
วา่ต่นม่ิสู้ทิี่ธิ�มิาแต่โ่บัราณกาลเหนือินา่นนำ �า
เหลา่นั �น” นายฮิชุามิมิดุดนิกลา่ว “รัฐบัาล
มิาเลเซ่ิยยงัพิิ่จีารณาวา่การอิ�างสู้ทิี่ธิ�ขอิงจ่ีน
ต่อ่ิภูมิูิประเที่ศที่างที่ะเลในที่ะเลจ่ีนใต่�นั �นไมิม่่ิ
พืิ่ �นฐานใด ๆ ที่ั �งสู้ิ �นภูายใต่�กฎหมิายระหวา่ง
ประเที่ศ” การประณามิดงักลา่วเป็นการ
เคลื�อินไหวท่ี่�ผิดจีากธรรมิดาขอิงมิาเลเซ่ิย ซิ้�ง
เคยหลก่เล่�ยงการวิจีารณ์จ่ีนโดยพิ่ยายามิ
แสู้ดงข�อิคดิเหน็ในวิถ่ท่ี่�จีะที่ำาให�แนใ่จีวา่นา่น

นำ �ายงัคงเปิดกว�างสู้ำาหรับัการค�า ต่ามิรายงานขอิงบัลมูิเบัร์ิก
จ่ีนได�สู้ร� างฐานที่พัิ่และดา่นหน�าบัริเวณแนวปะการัง ชุั �นหิน และ

หน�าผา รวมิที่ั �งอิ�างวา่ต่นม่ิสู้ทิี่ธิ�ถง้เกือิบัร�อิยละ 80 ในที่ะเลจ่ีนใต่� บัรูไน 
มิาเลเซ่ิย ฟิิลปิปินส์ู้ ไต่�หวนั และเว่ยดนามิต่า่งก็อิ�างสู้ทิี่ธิ�ในสู้ดัสู้ว่นขอิง
พืิ่ �นท่ี่�เด่ยวกนั เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2559 ศาลระหวา่งประเที่ศปฏิิเสู้ธข�อิเร่ยกร� อิงท่ี่�
กว�างขวางขอิงจ่ีนวา่ไมิสู่้อิดคล�อิงกบัักฎหมิายระหวา่งประเที่ศ 

แมิ�วา่เศรษฐกิจีขอิงมิาเลเซ่ิยยงัคงเชืุ�อิมิโยงสู้นิที่แนน่กบััจ่ีน แต่่
มิาเลเซ่ิยก็ที่ำางานร่วมิกบััพิ่นัธมิิต่รด�านกลาโหมิเพืิ่�อิปกป� อิงผล
ประโยชุน์ที่างที่ะเลขอิงต่น โดยเป็นหน้�งในสู้่�กอิงที่พัิ่อิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�
จีะได� รับัอิากาศยานไร�คนขบััจีากสู้หรัฐอิเมิริกาเพืิ่�อิลาดต่ระเวนและ
สู้อิดแนมิเหนือิที่ะเลจ่ีนใต่� มิาเลเซ่ิยได� รับัสู้แกนอ่ิเกิลหกลำาในเดือิน
พิ่ฤษภูาคมิ พิ่.ศ. 2563 และที่�ายท่ี่�สู้ดุจีะได� รับัสู้แกนอ่ิเกิลรวมิ 12 ลำา 
สู้ว่นอิินโดน่เซ่ิยและฟิิลปิปินส์ู้จีะได� รับัสู้แกนอ่ิเกิลประเที่ศละ 8 ลำา 
เว่ยดนามิม่ิกำาหนดวา่จีะได� รับั 6 ลำา ประเที่ศผู� รับัที่ั �งหมิดกลา่ววา่จีะใชุ�
อิากาศยานไร�คนขบััเพืิ่�อิสู้นบััสู้นนุความิมิั�นคงที่างที่ะเลในที่ะเลจ่ีนใต่�

สู้หรัฐฯ ให�ที่นุสู้นบััสู้นนุโครงการดงักลา่วอิยา่งเต่ม็ิท่ี่�โดยม่ิคา่ใชุ�
จีา่ยอิยูท่่ี่�ประมิาณ 1.4 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 43 ล�านบัาที่) ต่อ่ิ
หน้�งลำา ที่ั �งน่ �คาดวา่การสู้ง่มิอิบัอิากาศยานไร�คนขบััท่ี่�เหลือิอ่ิก 6 ลำาให�
แก่มิาเลเซ่ิย และ 22 ลำาแก่ประเที่ศอืิ�น ๆ ต่ามิท่ี่�กำาหนดไว�จีะเสู้ร็จีสู้ิ �น
ภูายใน พิ่.ศ. 2565

อนิโดนีเซีิยแสดงจุุดยนื
เมืิ�อิสู้ำานกังานความิมิั�นคงที่างที่ะเลขอิงอิินโดน่เซ่ิยสู้กดัเรือิสู้ำารวจีขอิง
จ่ีนในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษเมืิ�อิเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 2564 นั�นเป็นเพ่ิ่ยง
การเผชิุญหน�าครั �งลา่สู้ดุด�านความิขดัแย�งกบััเรือิจ่ีนในชุว่งไมิก่่�ป่ท่ี่�ผา่น
มิา เรดิโอิฟิร่เอิเชุ่ยรายงานวา่ เรือิเซ่ิยงหยางหง 03 ได�ปิดระบับัต่ดิต่ามิ
เรือิ ดงันั �นเรือิขอิงรัฐบัาลอิินโดน่เซ่ิยจีง้พิ่าอิอิกไปจีากเขต่เศรษฐกิจี
พิิ่เศษขอิงอิินโดน่เซ่ิย

“หากเรือิดงักลา่วยงัคงแลน่ต่อ่ิเนื�อิงโดยไมิท่ี่ำากิจีกรรมิท่ี่�นา่สู้งสู้ยั ก็
คงจีะไมิไ่ด�เป็นการละเมิิด แต่ใ่นระหวา่งการเดนิที่างครั �งน่ � ระบับัระบัุ
ต่วัต่นอิตั่โนมิตั่ขิอิงเรือิปิดอิยู ่จีง้ที่ำาให�เกิดข�อิสู้งสู้ยัข้ �นมิา” พิ่ล.ร.อิ. ซิู

นายเหวยีน ซิวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวยีดนามในขีณ์ะนั�น (กลาง) กล่าวกบััเหล่ารัฐมนตรีต่างประเทัศทัี�

เขี�าร่วมการประชุ่มสมาคมประช่าช่าตแิห่งเอเชี่ยตะวนัออกเฉีียงใต� เมื�อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 เกี�ยว

กบััความตง่เครียดทัี�เพิ�มขี่�นในทัะเลจุนีใต�   ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้
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วิโต่ ผู�อิำานวยการฝ่ึายปฏิิบัตั่กิารขอิงสู้ำานกังานความิมิั�นคงที่างที่ะเลแหง่
อิินโดน่เซ่ิย กลา่วกบััผู�สู้ื�อิขา่ว “เราถามิหาเหต่ผุลขอิงการปิดระบับัระบัุ
ต่วัต่นอิตั่โนมิตั่ขิอิงเรือิ และได�คำาต่อิบัวา่ระบับัเสู้่ย”

อิินโดน่เซ่ิยม่ิกรณ่เผชิุญหน�ากบััจ่ีนอิยูห่ลายครั �งเก่�ยวกบััข�อิกลา่วหา
วา่เรือิประมิงขอิงจ่ีนท่ี่�คุ�มิกนัโดยเรือิยามิชุายฝัึ�งขอิงจ่ีน ดำาเนินการในเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษนอิกหมิูเ่กาะนาต่นูา หนว่ยยามิชุายฝัึ�งขอิงอิินโดน่เซ่ิย
ได�เสู้ริมิการป� อิงกนัท่ี่�แข็งแกร่งข้ �นในขณะท่ี่�ความิขดัแย�งยงัคงม่ิอิยู ่ใน
ชุว่งต่�นเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 2564 อิินโดน่เซ่ิยซืิ �อิปืนกลมืิอิ 20 กระบัอิก
สู้ำาหรับัเรือิลาดต่ระเวน 10 ลำา เรดโิอิฟิร่เอิเชุ่ยรายงาน นอิกจีากปืน 12.7 
มิมิ. หนว่ยยามิชุายฝัึ�งยงัได� รับัการอินมุิตั่ิจีากกระที่รวงกลาโหมิในการ
ซืิ �อิระบับัปืนกลมืิอิ 30 มิมิ. สู้ำาหรับัการป� อิงกนัเรือิ

พนัธมติรทัี�คดิพ�องต�องกนั
ประเที่ศในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�ยงัพิ่้�งพิ่าพิ่นัธมิิต่รด�านกลาโหมิ
ระหวา่งประเที่ศเพืิ่�อิบังัคบััใชุ�อิำานาจีอิธิปไต่ยขอิบัเขต่ที่างที่ะเลขอิง
ต่นด�วย ในเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2563 เรือิรบั เอิชุเอิม็ิเอิเอิสู้ พิ่าร์
รามิตั่ต่า ขอิงกอิงที่พัิ่เรือิอิอิสู้เต่รเล่ยดำาเนินการฝ้ึกร่วมิกบัักอิงที่พัิ่
เรือิสู้หรัฐอิเมิริกา ในนา่นนำ �าที่ะเลจ่ีนใต่�ท่ี่�เป็นข�อิพิิ่พิ่าที่ กอิงที่พัิ่เรือิ
สู้หรัฐอิเมิริกาได�สู้ง่เรือิรบัสู้ามิลำาไปยงัที่ะเลจ่ีนใต่� “เพืิ่�อิสู้นบััสู้นนุด�าน
ความิมิั�นคงและเสู้ถ่ยรภูาพิ่ในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก”

การเคลื�อินกำาลงัพิ่ลเกิดข้ �นในชุว่งเวลาท่ี่�ความิต่ง้เคร่ยดเพิิ่�มิสู้งูข้ �น 
ก่อินหน�านั �นเพ่ิ่ยงไมิก่่�วนั จ่ีนได�จีดัต่ั �งหนว่ยงานการบัริหารบันเกาะต่า่ง ๆ  
ในที่ะเลจ่ีนใต่� อ่ิกที่ั �งเปิดสู้ถาน่วิจียัใหมิสู่้อิงแหง่เก่�ยวกบััปะการังเท่ี่ยมิใน
ดนิแดนท่ี่�ฟิิลปิปินส์ู้และประเที่ศอืิ�น ๆ กลา่วอิ�างสู้ทิี่ธิ�

นายกรอิสู้แมินกลา่ววา่ ในบัริบัที่ขอิงการกระที่ำาท่ี่�เป็นข�อิถกเถ่ยง
เหลา่น่ �ประเที่ศต่า่ง ๆ ในภูมิูิภูาคแสู้ดงความิเหน็ชุอิบักบััการประณามิ
อิยา่งรุนแรงในเดือินกรกฎาคมิ พิ่.ศ. 2563 ต่อ่ิการอิ�างสู้ทิี่ธิที่างที่ะเล
ขอิงจ่ีนโดยนายไมิค์ พิ่อิมิเพิ่โอิ รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศ
สู้หรัฐฯ ในขณะนั �น 

“ที่ั�วโลกจีะไมิย่อิมิให� รัฐบัาลจ่ีนกระที่ำาดั�งที่ะเลจ่ีนใต่�เป็นจีกัรวรรดิ

ที่างที่ะเลขอิงต่นเอิง” นายปอิมิเปโอิกลา่วในแถลงการณ์ นายแอิน
โต่น่ บัลงิเกน รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศสู้หรัฐฯ ท่ี่�เข�ารับั
ต่ำาแหนง่ใหมิไ่ด�อิอิกความิเหน็ในเชิุงสู้อิดคล�อิงกนั ขณะพิ่ดูคยุกบัันายทิี่
โอิโดโร ลอ็ิกซินิ รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศฟิิลปิปินส์ู้ เมืิ�อิ
ปลายเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 2564 “นายบัลงิเกน รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวง
กลาโหมิสู้หรัฐฯ ให�คำามิั�นวา่จีะยืนหยดัข�างประเที่ศผู�อิ�างสู้ทิี่ธิ�ในภูมิูิภูาค
เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�ในการเผชิุญความิกดดนัจีากจ่ีน” กระที่รวงการ
ต่า่งประเที่ศสู้หรัฐฯ กลา่วในการแถลงขา่ว 

เหลา่ชุาต่ใินที่ะเลจ่ีนใต่�ท่ี่�ม่ิสู้ว่นร่วมิในข�อิพิิ่พิ่าที่ที่างที่ะเลกบััจ่ีนชืุ�นชุมิ
การสู้นบััสู้นนุดงักลา่ว นายกรอิสู้แมิน นกัวิเคราะห์ด�านกลาโหมิ กลา่ว 
ในกรณ่ขอิงเว่ยดนามิ ประเที่ศดงักลา่ว “อิาจีรู�สู้ก้มิั�นใจีมิากข้ �นวา่สู้หรัฐฯ 
วางแผนท่ี่�จีะหนนุหลงัรัฐบัาลเว่ยดนามิในการปกป� อิงการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ขอิง
เกาะสู้แปรต่ลภู่ายในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงเว่ยดนามิ รัฐบัาลสู้หรัฐฯ ได�
เน�นยำ �ากรณ่บัริเวณสู้นัดอินแวนการ์ดเป็นพิิ่เศษ โดยเป็นเหต่กุารณ์การยืน
หยดัลา่สู้ดุครั �งสู้ำาคญัระหวา่งจ่ีนกบััเว่ยดนามิเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2562 ซิ้�งสู้นัดอิน
แวนการ์ดเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงเว่ยดนามิอิยา่งไมิม่่ิข�อิ
โต่�แย�ง นายกรอิสู้แมินเข่ยนรายงานในเดอิะดโิพิ่ลแมิต่

นายกรอิสู้แมินกลา่วกบัั ฟอรัมั วา่เว่ยดนามิอิยากเหน็การม่ิสู้ว่น
ร่วมิระยะยาวจีากสู้หรัฐฯ ในที่ะเลจ่ีนใต่� และเหลา่ผู�นำาขอิงเว่ยดนามิพิ่ง้
พิ่อิใจีกบััคำาแถลงขอิงผู�นำาสู้หรัฐฯ “แมิ�วา่เว่ยดนามิจีะต่อิบัได�ไมิเ่ต่ม็ิปาก
ถง้ความิปลาบัปลื �มิอิยา่งเหลือิล�นต่อ่ิแถลงการณ์ขอิงนายปอิมิเปโอิ ก็
เป็นท่ี่�แนชุ่ดัวา่ในเบืั �อิงหลงัแล�วเว่ยดนามิด่ใจีมิากเก่�ยวกบััเรื�อิงน่ �” นาย 
กรอิสู้แมินกลา่ว

ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ขอิงอิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่และเปิดกว�างกำาหนดให�พิ่นัธมิิต่ร
และแนวร่วมิต่�อิงจีบััมืิอิกนัเพืิ่�อิรักษาเสู้�นที่างเดนิเรือิระหวา่งประเที่ศ
ให�เปิดกว�างและปกป� อิงนา่นนำ �าในอิาณาเขต่ นายกรอิสู้แมินกลา่ว “ผมิ
คดิวา่ความิหวงัขอิงสู้หรัฐฯ และยทุี่ธศาสู้ต่ร์อิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่และเปิด
กว�างอิธิบัายถง้สู้ถานการณ์ได�ชุดัเจีน สู้หรัฐฯ ต่�อิงการพิ่นัธมิิต่รท่ี่�ม่ิความิ
คดิแบับัเด่ยวกนั ซิ้�งกำาลงัเผชิุญการรุกรานขอิงจ่ีนในที่ะเลจ่ีนใต่� นั�นคือิ
ชุว่งเวลาอิอิกหวัหรือิอิอิกก�อิย”  o

นายโจุโก วโิดโด ประธานาธิบัดอีนิโดนีเซีิย (กลาง) ตรวจุเยี�ยมกำาลงัพลบันเรือเคอาร์ไอ อุ
สมนัฮารัน ขีองกองทัพัเรืออนิโดนีเซีิยทัี�ท่ัาเรือซีิลตัลมัพา หม่้เกาะนาต้นา การเยอืนขีอง

นายวโิดโดในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 เกดิขี่�นท่ัามกลางความตง่เครียดทัี�เพิ�มส้งขี่�นกบัั

สาธารณ์รัฐประช่าช่นจุนีเกี�ยวกบััสิทัธิการทัำาประมง   ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้
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ท่่าเรืือกวาดาร์ืของปากสีถานตั้้�งอยู่่่บริืเวณปากอ่าวเปอร์ืเซีียู่ หน่วยู่ต่ั้าง ๆ ในกองท่พ้เรืือ

ของกองท่พ้ปลดปล่อยู่ปรืะชาชนอาจปรืะจำาการืท่ี�ท่่าเรืือนี�ในส้กวน้หน่�ง ซ่ี�งสามารืถรืองร้ืบ

เรืือของกองท่พ้เรืือจนีได้จำานวนมาก  ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส
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มิ�วา่สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนจีะประกาศวา่เป็นโครงการ
ริเริ�มิด�านเศรษฐกิจีและการพิ่ฒันา แต่แ่ที่�จีริงแล�วการ
ลงที่นุโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างดงักลา่วเป็นการรวมิ
ความิพิ่ยายามิที่ั �งหมิดขอิงที่กุหนว่ยงานภูาครัฐเพืิ่�อิพิ่ฒันา 

“ความิร่วมิมืิอิอินัใกล�ชิุดระหวา่งการต่อ่ิสูู้�ที่างที่หารและความิพิ่ยายามิ
ที่างการเมืิอิง การที่ตู่ เศรษฐกิจี วฒันธรรมิ และกฎหมิาย” ท่ี่�นายสู้่ จิี �น
ผิง เลขาธิการพิ่รรคคอิมิมิิวนิสู้ต์่แหง่ประเที่ศจ่ีน ได�เร่ยกร� อิงเพืิ่�อิสู้ร� าง
สู้ภูาพิ่แวดล�อิมิเชิุงยทุี่ธศาสู้ต่ร์ท่ี่�เอืิ �อิต่อ่ิการเพิิ่�มิอิิที่ธิพิ่ลขอิงจ่ีน

การบัรูณาการภูาคสู้ว่นพิ่ลเรือินและที่หารเป็นเสู้าหลกัขอิงกรอิบั
ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ขอิงนโยบัายด�านกลาโหมิขอิงจ่ีน ซิ้�งชุว่ยให�จ่ีนได� รับัผล
ประโยชุน์จีากที่รัพิ่ยากรกลาโหมิขอิงชุาต่ใินยามิสู้งบัสู้ขุ และได� รับัจีาก
โครงการโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานด�านพิ่ลเรือินในกรณ่ท่ี่�เกิดความิขดัแย�ง

ในการท่ี่�นายสู้ไ่ด�สู้นบััสู้นนุ “ระบับัพิ่ลเรือินและที่หารท่ี่�เป็นหน้�ง
เด่ยวขอิงข่ดความิสู้ามิารถที่างยทุี่ธศาสู้ต่ร์” จีง้ไมิน่า่แปลกใจีนกัท่ี่�สู้ว่น
ประกอิบัสู้ำาคญัขอิงโครงสู้ร�างพืิ่ �นฐานขอิงโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่าง 
รวมิถง้แมิแ่บับัที่า่เรือิ-สู้วน-เมืิอิง เสู้�นที่างสู้ายไหมิแบับัดจิิีที่ลั และระเบ่ัยง
ข�อิมิลูที่างอิวกาศ ได�รับัการอิอิกแบับัให�ม่ิคณุสู้มิบัตั่กิารใชุ�งานได�สู้อิงที่าง
ท่ี่�เสู้ริมิศกัยภูาพิ่ที่างการที่หารและข่ดความิสู้ามิารถด�านขา่วกรอิง

แมิ�วา่จีะม่ิวาที่ศลิป์ท่ี่�สู้ื�อิถง้ประโยชุน์ต่อ่ิที่ั �งสู้อิงฝ่ึายขอิงรัฐบัาลจ่ีน
เก่�ยวกบััลกัษณะพืิ่ �นฐานอินัสู้งบัสู้ขุและไมิเ่ป็นภูยัขอิงโครงการหน้�ง
แถบัหน้�งเสู้�นที่าง แต่ด่เูหมืิอินการดำาเนินงานที่างที่หารและเชิุงกลยทุี่ธ์ท่ี่�
รอิบัคอิบัจีะเหน็ได�ชุดัเจีนในโครงการน่ � อิยา่งไรก็ต่ามิ ความิที่�าที่ายด�าน
ความิมิั�นคงดงักลา่วต่อ่ิสู้หรัฐอิเมิริกาหรือิต่อ่ิผลประโยชุน์ขอิงภูมิูิภูาค ไมิ่
ได�อิยูใ่นความิเสู่้�ยงจีากหว่งโซิแ่บับัประคำาไขม่ิกุขอิงป� อิมิปราการชุายฝัึ�ง
โพิ่�นที่ะเลท่ี่�กอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนจีะปกป� อิงและที่ำาสู้งครามิได�

ม่ิเพ่ิ่ยงหลกัฐานอินัน�อิยนิด ณ ปัจีจีบุันัท่ี่�แสู้ดงวา่จ่ีนกำาลงัสู้ร� าง
ฐานที่พัิ่ในต่า่งประเที่ศอิยา่งเต่ม็ิรูปแบับัต่ามิแมิแ่บับัขอิงสู้หรัฐฯ แต่ม่่ิ
หลกัฐานมิากมิายท่ี่�แสู้ดงวา่จ่ีนกำาลงัพิ่ฒันาเครือิขา่ยจีดุยทุี่ธศาสู้ต่ร์
ท่ี่�สู้ามิารถที่ำาให�การแที่รกแซิงที่างที่หารขอิงสู้หรัฐฯ ต่�อิงม่ิคา่ใชุ�จีา่ย
เพิิ่�มิข้ �น และลดความิเต่ม็ิใจีขอิงรัฐบัาลท่ี่�รับัโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น
ที่างในการท่ี่�จีะให�สู้หรัฐฯ เข�าถง้หรือิชุว่ยเหลือิได�อิยา่งม่ินยัสู้ำาคญั

เครือิขา่ยน่ �รวมิอิยูใ่นกอิงที่พัิ่ภูายในภูาคพิ่ลเรือิน การควบัคมุิการ
เงิน เที่คโนโลย่ เครื�อิงมืิอิที่างการค�าและการพิ่ฒันาเพืิ่�อิเป� าหมิาย

แ

ท่ัาเรือจุนีบันเกาะเทัยีมใกล�เมอืงเจุาะพย้ในเมยีนมาร์ เป็นจุุดยุทัธศาสตร์ทัี�เสริมสร�างความ

สามารถขีองกองทัพัปลดปล่อยประช่าช่นในการใช่�มาตรการป� องกนัช่่องแคบัมะละกา

ซ่ิ�งเป็นจุุดเสี�ยงสำาคญั และท่ัาเรือแห่งนี�ใช่� เป็นจุุดสนับัสนุนด�านโลจุสิตกิส์ทัี�มากม้ลค่าใน

มหาสมุทัรอนิเดยีด�วย  รอิยเต่อิร์

การลงทุุนโครงสร้างพ้ื้�นฐานเชิิงพื้าณิิชิย์์ทุ่�ร้้จัักเพ่ื้ย์งในนามของจ่ัน ก�อให้้เกิดการ
เปล่�ย์นแปลงส้�อำานาจัทุางทุะเลของจ่ันได้ง�าย์ข้�น 

ให�เป็นอาวุธ
การสร�างแผู้นการหน่�งแถบัหน่�งเส�นทัาง

นายแดเน่ยล อิาร์. รัสู้เซิล และนายเบัลค เอิชุ. เบัอิร์เกอิร์
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มหาสมุทร 
อิินเดีีย

มหาสมุทร 
แปซิิฟิิก

รััสเซีีย
มอสโก

ต้้าช่ิ่� ง

เจาะพยูู

ดููชิ่านเบ

เวน่ส

อาเต้อเรา

อัคเทา
เบนู

เอเธนส์

โคลััมโบ

ไทเช่ิ่ต้

เออคุต้สก์

คุนหม่ง

ซีีอาน

ฝููโจว

นาโคกา
ปั็กกิ�ง

จาการ์ต้า

โกลักาต้า

ไนโรบี

คาซัีคสถาน

มองโกเลีีย

อิตาลีี

อิหร่ัาน
ปากีสถาน

จีีน

อินเดีีย

อียิปต์

เติร์ักเมนิสถาน ทาจิิกิสถาน

อุซีเบกิสถาน

เนเธอร์ัแลีนด์ี

พม่า

กรีัซี

ศรีัลัีงกา

อินโดีนีเซีีย

เกาหลีีใต้

เคนยา

ร็อต้เต้อร์ดัูม

โฮรโกส

คีร์ักีซีสถาน

เส้ันที่างท่่ี่เสันอ
เส้นทางทางบก

เส้นทางทางทะเลั

ท่ี่อส่ัง
นำ�ามันดู่บ

ก๊าซีธรรมชิ่าต่้

เส้นทางที�เสนอ/ 
อยูู�ระหว�างการ
ก�อสร้าง

จุดเข้็าที่างร่ถ่ไฟ
ที�เสนอที�มีอยูู�

แผินการ่หน่่งแถ่บหน่่งเส้ันที่างข็องสัาธาร่ณรั่ฐปร่ะชาชนจ่น

ภูาพิ่ประกอิบัโดย ฟอรัมั

ด�านกลยทุี่ธ์และที่างกลาโหมิ เครือิขา่ยดงักลา่วสู้นบััสู้นนุการแสู้ดง
ถง้ศกัยภูาพิ่ขอิงกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนโดยต่รง ผา่นข่ดความิ
สู้ามิารถขอิงเครือิขา่ยด�านการดำาเนินงาน โลจิีสู้ต่กิส์ู้ และด�านข�อิมิลู
ท่ี่�ม่ิศนูย์กลางอิยูบ่ันแพิ่ลต่ฟิอิร์มิโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่าง โดยม่ิ
วตั่ถปุระสู้งค์เพืิ่�อิสู้ร� างสู้ภูาพิ่แวดล�อิมิท่ี่�เอืิ �อิต่อ่ิผลประโยชุน์ขอิงพิ่รรค
คอิมิมิิวนิสู้ต์่แหง่ประเที่ศจ่ีน แต่ไ่มิเ่อืิ �อิต่อ่ิสู้หรัฐฯ

ผลประโยชุน์ท่ี่�จ่ีนได� รับัจีากการยกระดบััโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น
ที่าง แนน่อินวา่ที่ำาให�สู้หรัฐฯ กลบััต่�อิงสู้ญูเสู้่ยบัางสู้ว่นไป ดงัเชุน่อิด่ต่
เจี�าหน�าท่ี่�กระที่รวงกลาโหมิสู้หรัฐฯ กลา่ววา่โครงการดงักลา่วเป็น “ชุดุ
ความิสู้ามิารถท่ี่�ม่ิวตั่ถปุระสู้งค์ชุดัเจีน ... เพืิ่�อิเอิาชุนะอิเมิริกา ... ในการ
แสู้ดงแสู้นยานภุูาพิ่”

มาตรัการัตอบโต้ทางดิีจิิทัลี
การสู้ง่อิอิกที่างเที่คโนโลย่ขอิงจ่ีนภูายใต่�เสู้�นที่างสู้ายไหมิแบับัดิจิีที่ลั 
และการนำาเครือิขา่ยดาวเท่ี่ยมิเป่ยโต่ว่มิาใชุ�อิยา่งกว�างขวาง เป็นอิงค์
ประกอิบัท่ี่�สู้ำาคญัขอิงชุดุความิสู้ามิารถน่ � เมืิ�อิเที่คโนโลย่ขอิงจ่ีน เชุน่ 
สู้ายเคเบัลิใยแก�วนำาแสู้งและเครือิขา่ย 5G ได�หลอิมิรวมิเข�ากบััสู้ว่น
ประกอิบัที่ั �งหมิดขอิงโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่าง การพิ่้�งพิ่าบัริษัที่จ่ีน
ขอิงรัฐบัาลท่ี่�รับัโครงการก็เพิิ่�มิข้ �นอิยา่งก�าวกระโดด นอิกเหนือิจีากการ
สู้ง่เสู้ริมิการปกครอิงที่างดิจิีที่ลัด�วยลกัษณะเฉพิ่าะขอิงจ่ีนแล�ว การแพิ่ร่
กระจีายขอิงเที่คโนโลย่จ่ีน โดยเฉพิ่าะอิยา่งยิ�งเครื�อิงมืิอิเฝึ� าระวงัและ
ปราบัปรามิ เป็นการสู้นบััสู้นนุระบัอิบัเผดจ็ีการ กลา่วคือิ รัฐบัาลต่า่ง ๆ 
ท่ี่�สู้หรัฐฯ ม่ิแนวโน�มิวา่จีะเข�าไปแสู้ดงความิไมิเ่หน็ด�วยกบััพิ่ฤต่กิรรมิท่ี่�ไมิ่
เป็นประชุาธิปไต่ย

เหต่เุชุน่น่ �ไมิเ่พ่ิ่ยงแต่จ่ีะที่ำาให�สู้หรัฐฯ และบัริษัที่ต่า่ง ๆ รวมิถง้พิ่นัธมิิต่ร

และหุ�นสู้ว่นขอิงสู้หรัฐฯ เสู้ย่เปร่ยบั แต่ย่งัเป็นการเสู้ริมิสู้ร�างความิสู้ามิารถ
ขอิงจ่ีนในการยด้และผกูมิดัความิได�เปร่ยบัต่า่ง ๆ โดยการกำาหนด
มิาต่รฐานสู้ำาหรับัเที่คโนโลย่รุ่นต่อ่ิไป จีนถง้ขณะน่ � มิาต่รการต่อิบัโต่�ขอิง
สู้หรัฐฯ เชุน่ ความิร่วมิมืิอิด�านการเชืุ�อิมิต่อ่ิที่างดจิิีที่ลัและการรักษาความิ
ปลอิดภูยัที่างไซิเบัอิร์ท่ี่�ประกาศเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2561 ด�วยงบัประมิาณ 25 ล�าน
ดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 820 ล�านบัาที่) ก็ยงัไมิเ่พ่ิ่ยงพิ่อิอิยา่งมิาก

ในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก ดเูหมืิอินแนวโน�มิใหมิจ่ีะมิุง่สูู้ร่ะบับันิเวศ
ที่างการเมืิอิง เศรษฐกิจี เที่คโนโลย่ และกลยทุี่ธ์ท่ี่�จ่ีนครอิบังำาเพิิ่�มิมิาก
ข้ �นเรื�อิย ๆ หากจีะม่ิความิที่�าที่ายท่ี่�เกิดข้ �นโดยโครงการหน้�งแถบัหน้�ง
เสู้�นที่างสู้ำาหรับัสู้หรัฐฯ ความิที่�าที่ายดงักลา่วไมิไ่ด�อิยูท่่ี่�ความิสู้ามิารถ
อินัได� รับัการปรับัปรุงขอิงกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนเพ่ิ่ยงเที่า่นั �น แต่่
อิยูท่่ี่�ความิสู้ามิารถท่ี่�ปรับัปรุงด่ข้ �นขอิงจ่ีนในการแสู้ดงให�เหน็ถง้อิำานาจี
อิธิปไต่ย กฎระเบ่ัยบั หรือิอิิที่ธิพิ่ลท่ี่�ไมิเ่หมิาะสู้มิจีากการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ในผล
ประโยชุน์หลกัแต่เ่พ่ิ่ยงฝ่ึายเด่ยว การใชุ�อิำานาจีน่ �จีะที่�าที่ายความิสู้งบั
เร่ยบัร�อิยต่ามิกฎระเบ่ัยบัท่ี่�เปิดกว�าง ซิ้�งนำาโดยสู้หรัฐฯ

หากจ่ีนประสู้บัความิสู้ำาเร็จีในการใชุ�ประโยชุน์จีากโครงการหน้�งแถบั
หน้�งเสู้�นที่างเพืิ่�อิให�ม่ิอิิที่ธิพิ่ลเหนือิภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก บัที่บัาที่ขอิง
สู้หรัฐฯ ในฐานะผู�คำ �าประกนัสู้นัต่ภิูาพิ่และเสู้ถ่ยรภูาพิ่ในภูมิูิภูาคจีะถกูลด
ที่อินลง การเคลื�อินไหวไปสูู้ร่ะบับันิเวศในภูมิูิภูาคท่ี่�ม่ิจ่ีนเป็นศนูย์กลาง 
แสู้ดงให�เหน็ถง้การเปล่�ยนแปลงขั �นพืิ่ �นฐานในความิสู้มิดลุขอิงอิำานาจีดงั
กลา่วในภูมิูิภูาคระหวา่งจ่ีนและสู้หรัฐฯ ซิ้�งม่ิการสู้ะที่�อินถง้กลยทุี่ธ์ “เขต่
อิิที่ธิพิ่ล” ในแถลงการณ์ขอิงนายสู้ท่่ี่�เร่ยกวา่ “เอิเชุ่ยเพืิ่�อิชุาวเอิเชุ่ย” คำามิั�น
ขอิงนายสู้บ่ัอิกเป็นนยัวา่จีะสู้ร�าง “สู้ถาปัต่ยกรรมิใหมิข่อิงความิร่วมิมืิอิ
ด�านความิมิั�งคงในภูมิูิภูาคท่ี่�สู้ะที่�อินถง้ความิต่�อิงการขอิงชุาวเอิเชุ่ย”

การสู้ร� างเวท่ี่พิ่หภุูาค่ในภูมิูิภูาคท่ี่�ไมิม่่ิสู้หรัฐฯ ขอิงจ่ีนบัง่ชุ่ �วา่จ่ีนกำาลงั
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วางรากฐานสู้ำาหรับัความิมิั�นคงที่างภูมิูิภูาค และระเบ่ัยบัที่างเศรษฐกิจี
ท่ี่�ยด้จ่ีนเป็นศนูย์กลางมิากข้ �น ในที่างกลบัักนั การสู้ร� างเวท่ี่พิ่หภุูาค่
ดงักลา่วจีะเก่�ยวข�อิงกบััความิสู้งบัเร่ยบัร�อิยต่ามิกฎระเบ่ัยบัระหวา่ง
ประเที่ศอิยา่งม่ินยัสู้ำาคญั

น่�ไมิใ่ชุข่�อิสู้รุปท่ี่�คาดการณ์ไว�วา่ระบับันิเวศท่ี่�เกิดข้ �นใหมิอ่ินัม่ิรากฐาน
มิาจีากโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างน่ �จีะเป็นจีริงในที่�ายท่ี่�สู้ดุ อิน้�ง 
เป็นความิจีริงท่ี่�วา่นโยบัายขอิงสู้หรัฐฯ และการม่ิสู้ว่นร่วมิที่างการที่ตู่
ในภูมิูิภูาคท่ี่�น�อิยลงในชุว่งหลายป่ท่ี่�ผา่นมิา ไมิไ่ด�ชุว่ยสู้หรัฐฯ ในเรื�อิงน่ � 
อิยา่งไรก็ต่ามิ จ่ีนเผชิุญหน�ากบัักอิงกำาลงัต่อิบัโต่�ต่า่ง ๆ ท่ี่�สู้ามิารถที่ำาให�
แผนการขอิงจ่ีนล�มิเหลวได� จ่ีนไมิไ่ด�เสู้นอิวสิู้ยัที่ศัน์ระดบััโลกในแบับัท่ี่�
ประเที่ศต่า่ง ๆ ดกูระตื่อิรือิร�นท่ี่�จีะยอิมิรับั การเต่บิัโต่ขอิงจ่ีนในระดบัั
ต่วัเลขสู้อิงหลกัได�ชุะลอิต่วัลงอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง และผลท่ี่�ต่ามิมิาจีากการ
ระบัาดขอิงโควิด-19 ได�ลดที่รัพิ่ยากรต่า่ง ๆ ท่ี่�จ่ีนจีะสู้ามิารถแบักรับัได�

ความอย่่รัอดีทางเศรัษฐกิจิท่ีกำาลัีงลีดีลีง 
สู้ภูาพิ่เศรษฐกิจีขอิงจ่ีนในวนัน่ �แต่กต่า่งกนัอิยา่งมิาก เมืิ�อิเท่ี่ยบักบััชุว่ง
ห�าป่แรกขอิงโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่าง ที่ำาให�ไมิชุ่ดัเจีนวา่จ่ีนจีะ
สู้ามิารถเพิิ่�มิเงินลงที่นุจีำานวนมิากไปยงัแผนดงักลา่วเพืิ่�อิให�เป็นไปได�ที่ั �ง
ที่างการเงินและที่างการเมืิอิงมิากน�อิยเพ่ิ่ยงใด โครงการหน้�งแถบัหน้�ง
เสู้�นที่างม่ิผลกำาไรเชิุงพิ่าณิชุย์เพ่ิ่ยงน�อิยนิด และเศรษฐกิจีโลกท่ี่�ได� รับั
ผลกระที่บัจีากการระบัาดใหญ่ที่ำาให�ปัญหาน่ �รุนแรงยิ�งข้ �น

แมิ�จีะม่ิการรวมิต่วัที่างที่หารและพิ่ลเรือินท่ี่�เพิิ่�มิข้ �น ในบัางกรณ่ นกั
พิ่ฒันาก็ไมิไ่ด�ปฏิิบัตั่ิต่ามิแผนหรือิกลบััดำาเนินการอิยา่งลวก ๆ ในการ
สู้ร� างที่า่เรือิ ซิ้�งสู้ง่ผลให�สู้นิที่รัพิ่ย์ที่างที่ะเลไมิไ่ด�ต่ามิมิาต่รฐานขอิงกอิง
ที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุน บัางสู้ว่นขอิงโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่าง
ได�ถกูระงบััหรือิยกเลกิ และโครงการอืิ�น ๆ จีะอิอ่ินกำาลงัลงบันแบับัร่าง 
เนื�อิงจีากประเที่ศท่ี่�รับัโครงการได�ลดคา่ใชุ�จีา่ยที่างการเงิน

รัฐบัาลท่ี่�รับัโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างหลายรัฐไมิสู่้ามิารถชุำาระ
หน่ �ให�กบััจ่ีนได� ที่ำาให� รัฐบัาลจ่ีนม่ิที่างเลือิกท่ี่�ไมิน่า่พิ่ง้พิ่อิใจี ระหวา่งต่วั
เลือิกมิลูคา่สู้งูขอิงการยกเว�นหน่ � หรือิการปรับัโครงสู้ร� างใหมิใ่นชุว่งเวลา
ท่ี่�เศรษฐกิจีขอิงจ่ีนต่กอิยูใ่นภูาวะยากลำาบัาก เมืิ�อิเปร่ยบัเท่ี่ยบักบััการ
กดดนัให�ชุำาระหน่ �คืน หรือิการชุดเชุยในรูปแบับัอืิ�น โดยนั�นเสู้่�ยงต่อ่ิการ
วิจีารณ์ในเรื�อิง “การที่ตู่กบััดกัหน่ �” และปฏิิกิริยาต่อิบักลบััท่ี่�รุนแรงใน
ที่�อิงถิ�น

ในขณะท่ี่�จ่ีนอิยูใ่นกระบัวกการพิ่กัชุำาระหน่ � G-20 โดยประเที่ศท่ี่�
ยากจีนท่ี่�สู้ดุในโลกท่ี่�สู้ว่นใหญ่อิยูใ่นที่ว่ปแอิฟิริกา แต่ไ่มิไ่ด�ม่ินโยบัายท่ี่�
คล�ายกนัเก่�ยวกบััหน่ �สู้นิในโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่าง ปาก่สู้ถาน ซิ้�ง
ได�ร� อิงขอิผอ่ินปรนเงินกู�มิลูคา่ 3 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 1 
แสู้นล�านบัาที่) เป็นผู�กู� ยืมิท่ี่�ม่ิความิเสู้่�ยงสู้งู ต่ามิการจีำาแนกขอิงอิงค์การ
เพืิ่�อิความิร่วมิมืิอิและการพิ่ฒันาเศรษฐกิจี

เชุน่เด่ยวกบััประเที่ศหลกั ๆ ท่ี่�รับัโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่าง เชุน่ 
บังักลาเที่ศ ลาว และศร่ลงักา เจี�าหน�าท่ี่�จ่ีนท่ี่�ยอิมิรับัวา่การบัรรเที่าหน่ �
สู้นิไมิใ่ชุเ่รื�อิงงา่ย ได�ระงบััการให�เงินกู� ยืมิพิิ่เศษขอิงธนาคารเพืิ่�อิการ
สู้ง่อิอิกและนำาเข�าขอิงจ่ีน ซิ้�งได�สู้นบััสู้นนุเงินที่นุในโครงการหน้�งแถบั
หน้�งเสู้�นที่างกวา่ 1,800 โครงการ โดยม่ิมิลูคา่ประมิาณ 1.49 แสู้นล�าน
ดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 4.9 ล�านล�านบัาที่)

เจี�าหน�าท่ี่�อ่ิกสู้ว่นหน้�งได�เตื่อินวา่ “เงินกู� โครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น

ที่างไมิใ่ชุค่วามิชุว่ยเหลือิจีากต่า่งประเที่ศ” และแสู้ดงให�เป็นท่ี่�ที่ราบั
อิยา่งชุดัเจีนวา่จ่ีนหวงัจีะได� รับัเงินต่�นคืน รวมิถง้ดอิกเบ่ั �ยพิ่อิประมิาณ
เป็นอิยา่งน�อิย

การัจัิดีการักับกรัะแสตีกลัีบ 
โครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างขอิงจ่ีนได�ก่อิให�เกิดความิกงัวลมิาอิยา่ง
ยาวนานในประเที่ศท่ี่�ต่กลงรับัโครงการ โดยเก่�ยวกบััประเดน็ต่า่ง ๆ 
ต่ั �งแต่ก่ารที่จุีริต่และการแยง่ชิุงดินแดน ไปจีนถง้ความิเสู้่ยหายต่อ่ิสู้ิ�ง
แวดล�อิมิและสู้ทิี่ธิและความิปลอิดภูยัขอิงคนงาน พิ่ฤต่กิรรมิการรุกราน
ขอิงรัฐบัาลจ่ีนท่ี่�ม่ิต่อ่ิประเที่ศเพืิ่�อินบั�านเก่�ยวกบััข�อิพิิ่พิ่าที่ที่างดนิแดนได�
ก่อิให�เกิดความิไมิไ่ว�วางใจีและความิไมิพ่ิ่อิใจีในภูมิูิภูาค

การที่ตู่แบับันกัรบัหมิาป่ามืิอิหนกัได�ลดอิำานาจีการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ในการ
เป็นผู� ม่ิเมิต่ต่าและผู� ท่ี่�ม่ิอิำานาจีเพิิ่�มิข้ �นอิยา่งสู้นัต่ขิอิงจ่ีน พิ่ฤต่กิรรมิการ
แสู้วงหาผลประโยชุน์ขอิงบัริษัที่จ่ีนในแอิฟิริกาได�กระตุ่�นให�เกิดความิ
ไมิพ่ิ่อิใจี และในบัางกรณ่ก็เป็นกระแสู้ต่่กลบััอิยา่งรุนแรงต่อ่ิคนงานจ่ีน 
ดงันั �น จีง้เป็นเหต่เุป็นผลท่ี่�หากจ่ีนผลกัดนัอิยา่งหนกัเก่�ยวกบััการชุำาระ
หน่ �คืนจีากรัฐท่ี่�ม่ิภูาวะฝืึดเคือิงที่างการเงิน ในสู้ถานการณ์ท่ี่�เศรษฐกิจี
ถดถอิยที่ั�วโลกอินัเกิดจีากการระบัาดใหญ่ท่ี่�ม่ิต่�นกำาเนิดในจ่ีน ยอ่ิมิไมิ่
นา่เป็นไปได�มิากนกัท่ี่�จีะลงเอิยกบััประเที่ศพิ่นัธมิิต่รด�วยด่ รวมิที่ั �งอิาจี
ลดที่อินภูาพิ่ลกัษณ์และกลยทุี่ธ์ขอิงจ่ีนได�

การวิพิ่ากษ์วิจีารณ์โครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างไมิเ่พ่ิ่ยงมิาจีาก
ประเที่ศท่ี่�รับัโครงการและประเที่ศท่ี่�เก่�ยวข�อิงเที่า่นั �น แต่บ่ัอ่ิยครั �งยงัมิา
จีากประชุากรจ่ีนมิากข้ �นด�วย เนื�อิงจีากเศรษฐกิจีขอิงจ่ีนประสู้บัปัญหา 
และประชุากรขอิงจ่ีนยงัรู� สู้ก้ได�ถง้ความิเสู้่ยหายจีากสู้งครามิการค�า
ระหวา่งสู้หรัฐฯ กบััจ่ีนและผลท่ี่�มิาจีากโควิด-19 พิ่ลเมืิอิงจ่ีนจีง้หนัมิา
ใชุ�อิินเที่อิร์เน็ต่มิากข้ �น เพืิ่�อิแสู้ดงความิไมิพ่ิ่อิใจีต่อ่ิโครงการใหญ่ท่ี่�สู้ร� าง
ความิสู้ญูเสู้่ยเหลา่น่ �

นกัวิชุาการ นกัเศรษฐศาสู้ต่ร์ และนกัธรุกิจีชุาวจ่ีนได�แย�งวา่
ที่รัพิ่ยากรท่ี่�อิทิุี่ศให�กบััโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างอิาจีนำามิาใชุ�
ภูายในประเที่ศได�ด่กวา่น่ � จ่ีนจีะสู้ามิารถใชุ�โครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น
ที่างโดย “ที่ำาให�เป็นอิาวธุ” ได�อิยา่งม่ิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่หรือิไมิ ่ด�วยการสู้ร� าง
ระบับันิเวศท่ี่�ยด้จ่ีนเป็นศนูย์กลางการค�า เที่คโนโลย่ การเงิน และจีดุ
ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ ขณะลดที่อินอิิที่ธิพิ่ลและบัที่บัาที่ขอิงสู้หรัฐฯ ในฐานะผู�
คำ �าประกนัความิมิั�นคง จีะข้ �นอิยูก่บััที่างเลือิกขอิงจ่ีน และสู้ิ�งท่ี่�รัฐบัาล
สู้หรัฐฯ เลือิกด�วยเชุน่กนั

ความิสู้ามิารถขอิงสู้หรัฐฯ ในการเป็นหุ�นสู้ว่นท่ี่�แข็งขนัและนา่เชืุ�อิ
ถือิในหลายภูาคสู้ว่นและหลายภูมิูิภูาคดเูหมืิอินจีะเป็นเงื�อินไขเบืั �อิง
ต่�นท่ี่�จีำาเป็นสู้ำาหรับัประเที่ศเป� าหมิายขอิงโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น
ที่าง ในการต่�านที่านกลยทุี่ธ์การใชุ�แรงจีงูใจีที่ั �งที่างบัวกและที่างลบัขอิง
จ่ีน นอิกจีากน่ �ยงัข้ �นอิยูก่บััความิสู้ามิารถขอิงรัฐอิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�ม่ิความิ
คดิคล�ายกนั ซิ้�งรวมิถง้อิอิสู้เต่รเล่ย อิินเด่ย ญ่�ปุ่ น และประเที่ศสู้มิาชิุก
สู้มิาคมิประชุาชุาต่แิหง่เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� ท่ี่�จีะม่ิสู้ว่นร่วมิและหา
ที่างเลือิกในการปฏิิบัตั่ิกบััสู้ิ�งท่ี่�จ่ีนเสู้นอิ  o

บัที่ความิน่ �ต่ดัต่อินมิาจีากรายงานขอิงสู้ถาบันันโยบัายที่างสู้งัคมิขอิงเอิเชุ่ยเรื�อิง “การสู้ร� างโครงการหน้�ง
แถบัหน้�งเสู้�นที่างให�เป็นอิาวธุ” ซิ้�งเผยแพิ่ร่เมืิ�อิเดือินกนัยายน พิ่.ศ. 2563 โดยปรับัให�เหมิาะกบััรูปแบับั
ขอิง ฟอรัมั
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เขตเศรษฐกิิจพิิเศษฝร่�งเศสในภููมิิภูาคแปซิิฟิิกิมีิขนาดใหญ่�
เพีิยงใด 
ฝึรั�งเศสู้ม่ิเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษใหญ่ท่ี่�สู้ดุเป็นอินัดบััสู้อิงขอิงโลก เขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษฝึรั�งเศสู้ในภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกม่ิขนาดใหญ่ท่ี่�สู้ดุที่า่มิกลาง
เขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษต่า่ง ๆ ในภูมิูิภูาค ด�วยพืิ่ �นท่ี่� 6.8 ล�านต่ารางกิโลเมิต่ร
ซิ้�งกระจีายอิยูท่ี่ั�วศนูย์กลางสู้่�แหง่ระหวา่งอิอิสู้เต่รเลย่และเม็ิกซิโิก ได�แก่ 
กลแ่ปร์ต่อิน เฟิรนช์ุพิ่อิลน่ิเชุ่ย นิวแคลโิดเน่ย ต่ลอิดจีนวาลสิู้และฟิตู่นูา

เขตเศรษฐกิิจพิิเศษด่งกิล่�าวได้ร่บกิารควบคุมิอย�างไรบ้าง 
เนื�อิงด�วยขนาดขอิงเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ การเฝึ� าระวงัที่างที่ะเลและการ
ควบัคมุิพืิ่ �นท่ี่�นั �นจีง้เป็นเรื�อิงที่�าที่ายอิยา่งแที่�จีริง การปกป� อิงเขต่เศรษฐกิจี
พิิ่เศษครอิบัคลมุิภูารกิจีหลกัสู้่�ประการ: ความิปลอิดภูยัที่างที่ะเล (การ
ค�นหาและกู�ภูยั การต่รวจีต่ราการจีราจีรที่างเรือิ), การปกป� อิงสู้ิ�งแวดล�อิมิ 
(การต่อิบัสู้นอิงและการเต่ร่ยมิความิพิ่ร�อิมิต่อ่ิการรั�วไหลขอิงนำ �ามินั), ความิ

มิั�นคงที่างที่ะเล (การบังัคบััใชุ�กฎหมิาย การต่อ่ิต่�านการก่อิการร�าย) และ
การปราบัปรามิกิจีกรรมิท่ี่�ผิดกฎหมิาย (การประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการ
รายงาน และไร�การควบัคมุิ รวมิถง้การค�ามินษุย์ ยาเสู้พิ่ต่ดิ หรือิอิาวธุ)

กิองท่ัพิฝร่�งเศสใช้้ สินทัร่พิย์ใดบ้าง 
กอิงที่พัิ่ฝึรั�งเศสู้ในภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกม่ิสู้นิที่รัพิ่ย์หลากหลาย เชุน่ เรือิรบั
สู้อิดแนมิ เรือิลาดต่ระเวน เรือิสู้นบััสู้นนุและชุว่ยเหลือิในที่ะเลลก้ และ
เรือิลากต่ามิชุายฝัึ�ง และม่ิการใชุ�เครื�อิงบันิด�วย เชุน่ ฟิอิลคอินการ์เด่ยน 
เฮลคิอิปเต่อิร์คาซิาแอินด์ดอิลฟิิน นอิกจีากน่ � ยงัม่ิการใชุ�ดาวเท่ี่ยมิเพืิ่�อิ
เฝึ� าระวงัซิ้�งชุว่ยครอิบัคลมุิพืิ่ �นท่ี่�กว�างได�

สู้ำาหรับัภูารกิจีขอิงกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�ง ผมิประสู้านงานด�านการ
ดำาเนินการขอิงหนว่ยบัริการและหนว่ยงานท่ี่�เก่�ยวข�อิงที่างที่ะเลที่ั �งหมิด 
เชุน่ ศลุกากร กรมิกิจีการที่างที่ะเล กรมิที่หาร กรมิต่ำารวจีแหง่ชุาต่ ิและ
อิงค์การบัริหารขอิงพิ่อิลน่ิเชุ่ย ซิ้�งม่ิหน�าท่ี่�ดแูลคุ�มิครอิงแหลง่ที่รัพิ่ยากร

ในฐานะชาติในภูมิิภาคแป็ซิิฟิิกโดยพัฤตินัย ฝรั�งเศสัมีิความิกังวลเกี�ยวกับปั็ญหาในภูมิิภาคอินโดแป็ซิิฟิิก 
อาณาเขตในิภู้มิภูาคนีิ�มีปรัะชากรั 1.6 ลี�านิคนิ แลีะมีชาวฝรัั�งเศส 200,000 คนิที์�อาศยัอย่้ตามปรัะเท์ศต่าง ๆ ในิอินิโดแปซิิฟิก พลี.รั.ต. ฌอนิ แมท์
ทิ์ว เรัย์ ผู้้�บัญัชาการัร่ัวมฝรัั�งเศสของอาณาเขตท์างท์ะเลีในิภู้มิภูาคเอเชียแปซิิฟิก หรืัอเอแอลีพีเอซีิไอ แลีะกองท์พัในิเฟรันิช์พอลิีนีิเชีย กล่ีาวกบัั  
ฟิอิรัมิ พลี.รั.ต. เรัย์ ดำารังตำาแหน่ิงท์างท์ะเลีมาเป็นิเวลีา 25 ปี แลีะส่วนิใหญ่อย่้ในิอินิโดแปซิิฟิก พลี.รั.ต เรัย์ สำาเร็ัจัการัศึกษาจัากหลีกัส้ตรั
เสนิาธิิการัรัะดบััส้งในิสหรัาชอาณาจักัรั แลีะหลีกัส้ตรัเที์ยบัเท่์าภูาษาฝรัั�งเศส โดยเขาเคยดำารังตำาแหน่ิงตั�งแต่ ผู้บั. หมวดคอมมานิโด ผู้้�บัญัชาการั
เรืัอลีาดตรัะเวนิ ผู้้�บัญัชาการัเรืัอรับัขนิาดกลีาง ไปจันิถึึงผู้้�บัญัชาการักองเรืัอบัรัรัท์กุเครืั�องบิันิชาร์ัลีเดอโกลี แลีะผู้้�บัญัชาการัเรืัอพิฆาตป� องกนัิภูยั
ท์างอากาศฟอร์ับิันิ หลีงัออกจัากกรัะท์รัวงการัต่างปรัะเท์ศ พลี.รั.ต. เรัย์ ยงัเป็นิที์�ปรึักษาความร่ัวมมือด�านิความมั�นิคงแลีะการัป� องกนัิปรัะเท์ศ
ในิเอเชียแลีะอเมริักาใต� เขาดำารังตำาแหน่ิงรัองผู้้�อำานิวยการัหน่ิวยสนิบััสนินุิการับัริัการักองท์พัเรืัอตั�งแต่ พ.ศ. 2560-2563 โดยด้แลีการัเตรีัยมการั
ปฏิิบัติังานิของเรืัอเหนืิอผิู้วนิำ�า เรืัอดำานิำ�านิิวเคลีียร์ั แลีะเรืัอบัรัรัท์กุเครืั�องบิันิ

 ฝร่ั่�งเศส
ความม่�นคง
ทางทะเล
 ในอิินโดแปซิิฟิิก
พล.รั่.ต. ฌอิน แมททิว เรั่ย์์ แบ่่งปัน 
มุมมอิงเก่�ย์วก่บ่ภููมิภูาคก่บ่ ฟิอิร่ั่ม



ทางทะเล ใน พ.ศ. 2554 ได้้มีีการจัดั้ตั้ั �งศนูย์์ทางทะเลระหว่า่งหนว่่ย์งาน
เพ่�อพฒันาการเฝ้้าระว่งัทางทะเลให้ดี้ย่์�งขึ้้ �น โด้ย์ประกอบด้้ว่ย์สามีหนว่่ย์ 
ซึ่้�งมีีหน้าที�ในการรว่มีข้ึ้อมีลู การตั้รว่จัตั้ราการประมีง รว่มีถึง้การค้้นหา
และการกู้ภัยั์ ตั้ามีลำาด้บั

บทบาททางทะเลของฝร่ั่�งเศสจำำาก่ัดอยู่่�เพีียู่ง เขตเศรั่ษฐกิัจำ
พิีเศษของฝร่ั่�งเศสหรืั่อไม่� 
ไมี ่ภัยั์ค้กุค้ามีด้้านค้ว่ามีมีั�นค้งทางทะเลไมีไ่ด้้ถึกูจัำากดั้ด้้ว่ย์ข้ึ้อ
กำาหนด้การเด้น่เร่อขึ้องประเทศ และผมีเช่ื่�อมีั�นว่า่เราต้ั้องปรับใช้ื่แนว่ทาง
ระด้บัโลกเพ่�อจัดั้การกบัค้ว่ามีท้าทาย์ทางทะเลในภัมู่ีภัาค้แปซึ่ฟ่่ิกนี �

ฝ้รั�งเศสเป็นประเทศเดี้ย์ว่ในย์โุรปที�ค้งบทบาททางทหารอย์า่งถึาว่ร
ด้้ว่ย์กำาลงัพลทางกลาโหมี 7,000 ถึง้ 10,000 นาย์ ซึ่้�งเป็นการตั้อกย์ำ �าถึง้
ค้ว่ามีมีุง่มีั�นในภัมู่ีภัาค้และค้ว่ามีทะเย์อทะย์านระด้บัโลก หนว่่ย์ทหาร
ด้งักลา่ว่พ้�งพาศนูย์์บญัชื่าการระด้บัภัมู่ีภัาค้สองแหง่ โด้ย์แหง่หน้�งจัดั้
ตั้ั �งไว้่สำาหรับอาณาเขึ้ตั้ทางทะเลขึ้องมีหาสมีทุรอ่นเดี้ย์ในอาบดู้าบี หร่อ
เอแอลไอเอน็ดี้ไออีเอน็ และแหลง่อดุ้มีสมีบรูณ์ในปาเปตั้สำาหรับเอแอล
พีเอซีึ่ไอ นอกจัากนี � ศนูย์์บญัชื่าการท้องถ่ึ�นสามีแหง่ในจ่ับตีูั้ เรอว์ู่นีย์ง 
และน่ว่แค้ลโ่ด้เนีย์ ย์งัมีอบสน่ทรัพย์์และการสนบัสนนุลว่่งหน้าอย์า่ง
สมีำ�าเสมีอไปพร้อมีกบัปกป้องเขึ้ตั้เศรษฐก่จัพ่เศษเฉพาะแหง่นี �

ในกรอบงานที�กลา่ว่มีานี � ค้ณุจัะเข้ึ้าใจัว่า่ผมีไมีไ่ด้้มีุง่หมีาย์จัำากดั้
การด้ำาเน่นการขึ้องฝ้รั�งเศสไว้่เพีย์งเขึ้ตั้เศรษฐก่จัพ่เศษขึ้องเรา ในฐานะ
สมีาช่ื่กด้้านพลงังานน่ว่เค้ลีย์ร์และสมีาช่ื่กถึาว่รขึ้องค้ณะมีนตั้รีค้ว่ามี
มีั�นค้งแหง่สหประชื่าชื่าตั้ ่ฝ้รั�งเศสมีีสว่่นร่ว่มีอย์า่งเตั้ม็ีที�ในการจัดั้การ
กบัภัยั์ค้กุค้ามีทางทะเลและการป้องกนัว่่กฤตั้ในภัมู่ีภัาค้ สน่ทรัพย์์ทาง
ทหารถึาว่รที�มีีอย์ูใ่นภัมู่ีภัาค้แปซึ่ฟ่่ิกสามีารถึเสร่มีค้ว่ามีแขึ้ง็แกร่งได้้อย์า่ง
งา่ย์ด้าย์ ด้้ว่ย์เร่อหร่อเค้ร่�องบน่ที�ได้้รับจัากฝ้รั�งเศสแผน่ด้น่ใหญ่ เชื่น่ 
กองเร่อบรรทกุเค้ร่�องบน่โจัมีตีั้ขึ้องฝ้รั�งเศสที�ปฏ่ิบตัั้ก่ารลงพ่ �นที�เม่ี�อ พ.ศ. 
2562 เม่ี�อเร่อบรรทกุเค้ร่�องบน่ชื่าร์ลเด้อโกลได้้เข้ึ้าเทีย์บทา่ที�สง่ค้โปร์ใน
ระหว่า่งการประชื่มุีแชื่งกรีลา และเค้ร่�องบน่พ่สยั์ไกลขึ้องฝ้รั�งเศสที�ให้การ
สนบัสนนุสำาค้ญัในภัมู่ีภัาค้แปซึ่ฟ่่ิกชื่ว่่งว่่กฤตั้โค้ว่่ด้-19 การสง่กำาลงัอ่�น ๆ  
มีีการว่างแผนและตั้อ่อาย์ทุกุปี ซึ่้�งรว่มีถึง้หนว่่ย์เฉพาะก่จัสะเท่นนำ �า

สะเท่นบก เร่อพ่ฆาตั้ หร่อเค้ร่�องบน่ลาด้ตั้ระเว่นทางทะเลขึ้องเรา แม้ีว่า่
เราจัะจัดั้การกบัข้ึ้อกงัว่ลทางทะเล แตั้แ่นว่ทางระหว่า่งหนว่่ย์งานก็เป็น
หลกัพ่ �นฐานสำาหรับการบรรลปุระสท่ธ่ิผลในการปฏ่ิบตัั้ง่าน

ทั �งนี � กองทพัภัาย์ใต้ั้การบญัชื่าการขึ้องผมีย์งัจัดั้การกบัเค้ร่อขึ้า่ย์
การขึ้ย์าย์อาว่ธุิน่ว่เค้ลีย์ร์ในเกาหลีเหน่อ ด้้ว่ย์เสรีภัาพในการเด้น่เร่อและ
ทางอากาศสว่่นรว่มี และด้้ว่ย์ระบบพหภุัาคี้

ความ่ท้าทายู่หล่กัในพืี�นที�นี �คืออะไรั่ 
การปกป้องเสรีภัาพในการเด้น่เร่อเป็นส่�งสำาค้ญัสงูสดุ้ ค้ว่ามีมีั�นค้งทาง
ทะเลทกุแหง่ทั�ว่โลกด้ำาเน่นการโด้ย์สอด้ค้ล้องตั้ามีอนสุญัญาสหประชื่าชื่าตั้่
ว่า่ด้้ว่ย์กฎหมีาย์ทะเล ซึ่้�งมีีจัดุ้มีุง่หมีาย์เพ่�อรักษาเสรีภัาพในการเด้น่เร่อ 
พนัธิก่จัเกี�ย์ว่กบักองทพัเร่อขึ้องฝ้รั�งเศสทั�ว่แปซึ่ฟ่่ิกมีีว่ตัั้ถึปุระสงค์้เพ่�อสง่
เสร่มีและปกป้องกฎระเบีย์บระหว่า่งประเทศนี � อนสุญัญาสหประชื่าชื่าตั้ว่่า่
ด้้ว่ย์กฎหมีาย์ทะเลมีีการเจัรจัาตั้อ่รองในกว่า่ 150 ประเทศมีาเป็นเว่ลานาน 
ใน พ.ศ. 2525 ที�อา่ว่มีอนเตั้โก ประเทศจัาเมีกา ได้้มีีการบรรลขุ้ึ้อตั้กลง
เกี�ย์ว่กบัการประนีประนอมีที�ดี้ที�สดุ้ระหว่า่งสท่ธ่ิขึ้องประเทศชื่าย์ฝั้�งสำาหรับ
การใช้ื่ประโย์ชื่น์จัากทรัพย์ากรทางทะเลและหลกัเสรีภัาพในการเด้น่เร่อ
ตั้ามีประว่ตัั้ศ่าสตั้ร์นอกนา่นนำ �าอาณาเขึ้ตั้ ผมีค้ด่้ว่า่เราทกุค้นต้ั้องปกป้อง
และสง่เสร่มีการประนีประนอมีนี �

 ค้ว่ามีท้าทาย์ด้้านค้ว่ามีมีั�นค้งทางทะเลค้รอบค้ลมุีถึง้เร่�องตั้า่ง ๆ 
มีากมีาย์ เชื่น่ การกระอนัเป็นโจัรสลดั้ การทำาประมีงที�ผ่ด้กฎหมีาย์ ขึ้าด้
การราย์งาน และไร้การค้ว่บค้มุี การเปลี�ย์นแปลงทางสภัาพภัมู่ีอากาศ 
การค้้ามีนษุย์์และผู้อพย์พที�ผ่ด้กฎหมีาย์

กัารั่ค้ายู่าเสพีติดถืือเป็็นเรืั่�องสำาค่ญส่งสุด ฝร่ั่�งเศสตอบ
สนองอยู่�างไรั่ต�อเรืั่�องนี� 
เรามีีย์ทุธิศาสตั้ร์ทางทะเลในการตั้อ่ต้ั้านการค้้าย์าเสพตั้ด่้ 
ด้งัตั้อ่ไปนี � 

1. ตั้รว่จัสอบทางเข้ึ้าและทางออก โด้ย์เฉพาะเร่อที�เค้ล่�อนไหว่ช้ื่า เร่อใบ 
หร่อเร่อประมีงที�เข้ึ้ามีาภัาย์ในหร่อออกจัากพ่ �นที�ทางทะเลขึ้องเรา

กองทัพัเรือแคนาดา ชิ่ล ีฝั่รั�งเศส เปร้ และสหรัฐฯ เขี�า

ร่วมการฝ่ั่กในมหาสมุทัรแปซิิฟิก  จี.อิ. สู้ต่่เวน โรเบัลิส์ู้/

กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ



2. วิเคราะห์ฐานข�อิมิลูที่างที่ะเลเพืิ่�อิต่รวจีหาสู้ญัญาณอิอ่ิน
3. แบัง่ปันข�อิมิลูที่างที่ะเลกบััพิ่นัธมิิต่รในประเที่ศและต่า่งประเที่ศ 

โดยเฉพิ่าะอิยา่งยิ�ง กอิงกำาลงัเฉพิ่าะกิจีร่วมิระหวา่งหนว่ยงานต่ะวนั
ต่กและที่างใต่�ขอิงสู้หรัฐอิเมิริกา

หากข�อิมิลูที่ั �งหมิดเหลา่น่ �ที่ำาให�เกิดการแที่รกแซิง ผมิจีะเป็นผู� รับัผิด
ชุอิบัในการประสู้านงานที่างที่ะเลขอิงหนว่ยบัริการท่ี่�เก่�ยวข�อิงที่ั �งหมิด 
(หนว่ยที่หาร ศลุกากร และอิยัการ)

ด�วยยทุี่ธศาสู้ต่ร์ท่ี่�กลา่วมิาน่ � สู้นิที่รัพิ่ย์ขอิงฝึรั�งเศสู้จีง้ใชุ� เข�ายด้
โคเคนได�มิากกวา่ 5 ต่นั บันเรือิท่ี่�เดนิที่างจีากอิเมิริกากลางไปยงั
อิอิสู้เต่รเล่ย/นิวซ่ิแลนด์ระหวา่ง พิ่.ศ. 2559 ถง้ 2563 นอิกจีากน่ �ยงัม่ิเรือิ
หลายร�อิยลำาถกูหนว่ยที่หารและศลุกากรต่รวจีสู้อิบั

หล่ายประเทัศในภููมิิภูาคอินโดแปซิิฟิิกิมีิความิก่ิงวล่เกีิ�ยว
ก่ิบกิารประมิงเกิินขนาด ฝร่�งเศสมีิยุทัธศาสตร์อย�างไรใน
ขอบเขตนี ้
สู้ำาหรับัการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ขอิงฝึรั�งเศสู้อิาศยัหลกัการ
สู้ามิประการดงัต่อ่ิไปน่ � 

1. ต่รวจีสู้อิบัพิ่ฤต่กิรรมิท่ี่�ผิดปกต่ ิหรือินา่สู้งสู้ยัผา่นเซิน็เซิอิร์
อิิเลก็ที่รอินิกส์ู้ 

2. ใชุ�ประโยชุน์จีากภูาพิ่ถ่ายดาวเท่ี่ยมิให�ม่ิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่สู้งูสู้ดุ
3. ปรับัใชุ�สู้นิที่รัพิ่ย์ที่างอิากาศและที่างที่ะเล

ด�วยเหต่นุ่ � เรือิประมิงต่า่งชุาต่ิจีง้รู� วา่ต่นกำาลงัถกูจีบััต่าเมืิ�อิอิยู่
ภูายในและนอิกเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ และเรือิเหลา่นั �นจีะไมิเ่สู้่�ยงที่ำาการ
จีบััปลาอิยา่งผิดกฎหมิายในนา่นนำ �าขอิงเรา

ใน พิ่.ศ. 2563 เราได�เฝึ� าดเูรือิประมิงต่า่งชุาต่จิีำานวน 1,677 ลำา
อิยา่งต่อ่ิเนื�อิง และใชุ�เครื�อิงบันิการ์เด่ยนต่รวจีต่ราดเูหนือิเรือิประมิง
มิากกวา่ 304 ลำาในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษและโดยรอิบั

อ่ิกที่ั �งม่ิการนำาแนวที่างปฏิิบัตั่ิด�านความิร่วมิมืิอิท่ี่�แข็งแกร่งและม่ิ
ประสู้ทิี่ธิภูาพิ่ซิ้�งม่ิร่วมิกบััประเที่ศในหมิูเ่กาะแปซิฟิิิกมิาปรับัใชุ�  ต่วัอิยา่ง
ขอิงมิาต่รการดงักลา่ว ได�แก่ การแบัง่ปันข�อิมิลูที่างที่ะเลเป็นประจีำาที่กุ
สู้ปัดาห์ การลาดต่ระเวนโดยเรือิฝึรั�งเศสู้ในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษอืิ�น ๆ การ
สู้ง่เจี�าหน�าท่ี่�ประสู้านงานบันเรือิขอิงกอิงที่พัิ่เรือิ และการฝ้ึกอิบัรมิการ

บังัคบััใชุ�กฎหมิายสู้ำาหรับัหนว่ยงานในที่�อิงถิ�น

ฝร่�งเศสทัำางานร�วมิก่ิบ ประเทัศอ่�น ๆ ในภููมิิภูาคอินโด
แปซิิฟิิกิอย�างไร 
ฝึรั�งเศสู้รักษาความิสู้มัิพิ่นัธ์ระดบััที่วิภูาค่กบััที่กุประเที่ศในพืิ่ �นท่ี่�ผ่าน
เครือิข่ายที่างการที่ตู่ท่ี่�สู้ำาคญั ต่ลอิดจีนการสู้นบััสู้นนุความิร่วมิมืิอิที่าง
ที่หารอิย่างสู้มิำ�าเสู้มิอิ

นอิกจีากน่ � ฝึรั�งเศสู้ยงัได� รับัการผสู้านรวมิเข�ากบััอิงค์กรข�ามิชุาต่ิ

เรือดำานำ�าโจุมตเีอฟเอสเอเมอร้ดขีองกองทัพัเรือฝั่รั�งเศส แล่นร่วมกบััเรือพฆิาตบัรรทุักเฮลคิอปเตอร์เจุเอสฮิวกา

ขีองกองกำาลงัป� องกนัตนเองทัางทัะเลขีองญี�ปุ่น เมื�อเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 ขีณ์ะกำาลงัดำาเนินการรักษาความ

ปลอดภูยัทัางทัะเลแบับับ้ัรณ์าการ  จี.อิ. มิาร์คสัู้ คาสู้ที่าเนดา/กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ

การจัีดลำาดับความิสัำาคัญเชิงยุทธศาสัตร์ของ
ฝรั�งเศสัในภูมิิภาคที�ท้าทายแห�งนี�ได้รับการกำาหนด
ไว้ใน "ยุทธศาสัตร์ทางกลาโหมิของฝรั�งเศสัในอินโด
แป็ซิิฟิิก" ที�เผยแพัร�เม่ิ�อ พั.ศ. 2562 ดังนี�

• ปกป�องแลัะรับรองความสมบูรณ์์ของอำานาจอธ่ปไต้ยูฝูรั�งเศส 
รวมถึึงการคุ้มครองพลัเมือง อาณ์าเขต้ แลัะเขต้เศรษฐก่จ
พ่เศษของเรา

• มีส�วนร�วมในการรักษาความปลัอดูภััยูของสภัาพแวดูล้ัอมใน
ภูัม่ภัาคผ่�านความร�วมมือทางทหารแลัะความมั�นคง

• คงการเข้าถึึงส�วนรวมอยู�างเสรีแลัะเป่ดูกว้างดู้วยูการร�วมมือ
กับพันธม่ต้รของเรา ในบร่บทของการแข�งขันเช่ิ่งยุูทธศาสต้ร์
ระดัูบโลักแลัะสภัาพแวดูล้ัอมทางทหารที�ท้าทายู

• ชิ่�วยูรักษาเสถีึยูรภัาพแลัะความสมดุูลัเช่ิ่งยุูทธศาสต้ร์ผ่�านการ
ดูำาเน่นการระดัูบพหุภัาคีอยู�างครอบคลุัม

ฝร่ั่�งเศส: 
ในอินโดแปซิิฟิก
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ผู้้�ช่่วยทู้ตฝ่่ายทูหาร
(ผู้้�พำำ�นัักอ�ศััย)

ผู้้�ช่่วยทู้ตฝ่่ายทูหาร
(ไม่่ใช่่ผู้้�พำำ�นัักอ�ศััย)

สััญชาติิฝรัั่�งเศสั (ผู้้�พำำ�นัักอ�ศััย)
> 10,000 3,000 - 10,000 1 - 3,000 * จะงอยแอฟริิกา / อ่าวโอมาน

กองกำาลัังฝูรั�งเศส HoA/goO*

2,100 811

1.6 ล้าน
200,000

6,800

ผู้้้พื้ำานักอาศััย์ในอาณิาเขตฝรั�งเศัส  

พื้ลเม้องฝรั�งเศัส 

กองกำาลังฝรั�งเศัสถาวร

กองกำาลัังฝูรั�งเศสในมหาสัมุที่ร่แปซิิฟิก

2,800 6910

กองกำาลัังฝูรั�งเศสในมหาสัมุที่ร่อินเด่ยุ

1,900 225

บ่ทบ่าทในอิินโดแปซิิฟิิกขอิงฝร่ั่�งเศส

หมู่่�เกาะ
กระจาย

มายอต

หมู่่�เกาะครอเซ

หมู่่�เกาะแกร์์เกแลน

กลีีแปร์์ตอน

หมู่่�เกาะอััมู่สเตอัร์์ดััมู่และแซ็ง็ปอัล

วาลิิสแลิะฟููตููนา

นิิวแคลิิโดเนีิยเรอููว์์นีียง
ฝร่ั่�งเศส
พอลิินีีเชีีย

อาบููดาบีู

ปาเปต

ภูาพิ่ประกอิบัโดย ฟอรัมั

อิย่างเต่็มิรูปแบับั เชุ่น การประชุมุิกอิงที่พัิ่เรือิภูมิูิภูาคแปซิิฟิิกต่ะวนั
ต่ก การประชุมุิผู�นำาร่วมิด�านความิมิั�นคงในภูมิูิภูาคแปซิิฟิิก และคณะ
ที่ำางานด�านการเดินเรือิในมิหาสู้มิทุี่รแปซิิฟิิกและอิินเด่ย ฝึรั�งเศสู้ได�
เข�าร่วมิการประชุมุิรัฐมินต่ร่กลาโหมิขอิงสู้มิาคมิประชุาชุาต่ิแห่งเอิเชุ่ย
ต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�หรือิอิาเซ่ิยนครั �งลา่สู้ดุ

นบััต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2545 ฝึรั�งเศสู้ยงัได�เป็นสู้มิาชิุกขอิงอิงค์กรความิ
ร่วมิมืิอิที่างกลาโหมิจีต่ภุูาค่อ่ิกด�วย คณะที่ำางานน่ �จีดัต่ั �งข้ �นใน พิ่.ศ. 
2535 ต่ามิความิคิดริเริ�มิขอิงอิอิสู้เต่รเล่ย นิวซ่ิแลนด์ และสู้หรัฐอิเมิริกา 
ในการให�ความิชุ่วยเหลือิแก่ประเที่ศต่า่ง ๆ ในหมิู่เกาะเพืิ่�อิเพิิ่�มิ
ประสู้ิที่ธิภูาพิ่ความิร่วมิมืิอิเชิุงโครงสู้ร� างในด�านความิร่วมิมืิอิที่างที่หาร
และความิมิั�นคงระดบััที่วิภูาค่ ที่ั �งน่ � อิงค์กรยงัม่ิความิมิุ่งมิั�นท่ี่�จีะเสู้ริมิ
สู้ร� างการเจีรจีาที่างการเมืิอิงระหวา่งประเที่ศในภูมิูิภูาคแปซิิฟิิก และ
เพืิ่�อิให�ต่ามิที่นัต่อ่ิการรักษาความิปลอิดภูยัท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป

ฝึรั�งเศสู้เข�าร่วมิการฝ้ึกซิ�อิมิระดบััภูมิูิภูาคมิากมิาย เชุ่น การฝ้ึก
ริมิแพิ่ค แมิ�อิยู่ในสู้ถานการณ์การระบัาดใหญ่ท่ี่�ที่�าที่าย เราก็สู้ามิารถ
สู้ง่เรือิขอิงกอิงที่พัิ่เรือิฝึรั�งเศสู้ไปเข�าร่วมิการฝ้ึกครั �งสู้ำาคญัน่ �ได�  โดย
เป็นการแสู้ดงให�เห็นถ้งความิร่วมิมืิอิท่ี่�แน่นแฟิ� นขอิงเรากบัักอิงเรือิ
สู้หรัฐฯ ภูาคพืิ่ �นแปซิิฟิิก เชุ่นเด่ยวกบัักอิงที่พัิ่สู้หรัฐฯ ที่ั �งหมิดในภูมิูิภูาค
อิินโดแปซิิฟิิก แต่ก่ารฝ้ึกริมิแพิ่คไมิ่ใชุ่การฝ้ึกเด่ยวท่ี่�สู้ำาคญั ผมิคงกลา่ว
สู้รุปไมิ่ได�หากไมิ่พิ่ดูถ้งการฝ้ึกมิาราราและครัวซ์ิดซูิุด ซิ้�งฝึรั�งเศสู้เป็นผู�
จีดัโดยสู้ลบัักนัที่กุสู้อิงป่ต่ามิลำาดบััในพิ่อิลิน่เชุ่ยและนิวแคลิโดเน่ย การ

ฝ้ึกมิาราราในเดือินเมิษายนและพิ่ฤษภูาคมิ พิ่.ศ. 2564 เป็นการจีำาลอิง
การชุ่วยเหลือิด�านมินษุยธรรมิและการบัรรเที่าภูยัพิิ่บัตั่ิในประเที่ศหมิู่
เกาะแปซิิฟิิก รวมิถ้งพิิ่สู้จูีน์ให� เห็นถ้งโอิกาสู้สู้ำาคญัในการฝ้ึกร่วมิกนัและ
แลกเปล่�ยนประสู้บัการณ์ในสู้ถานการณ์จีริง

มีิความิคิดเห็นโดยสรุปอย�างไรบ้าง 
การใชุ�สู้นิที่รัพิ่ย์ที่างเรือิและ/หรือิที่างอิากาศเป็นประจีำาในพืิ่ �นท่ี่�กว�าง
แหง่น่ � ม่ิสู้ว่นชุว่ยในการรักษาความิสู้มัิพิ่นัธ์ระดบััที่วภิูาค่และพิ่หภุูาค่กบัั
พิ่นัธมิิต่รขอิงฝึรั�งเศสู้ เรือิรบัขนาดกลางสู้อิงลำาขอิงเรา (เรือิลำาหน้�งอิยู่
ในต่าฮ่ต่่และอ่ิกลำาหน้�งอิยูใ่นนเูมิอิา) ม่ิชืุ�อิเสู้ย่งไมิเ่พ่ิ่ยงในเอิเชุ่ยต่ะวนั
อิอิกเฉ่ยงใต่�เที่า่นั �น แต่ย่งัเป็นท่ี่�รู� จีกัในแปซิฟิิิกต่ะวนัอิอิกด�วย นอิกจีากน่ � 
ฝึรั�งเศสู้ยงัสู้ง่กลุม่ิเฉพิ่าะกิจีฌานดาร์กจีากฝึรั�งเศสู้ไปยงัภูมิูิภูาคแปซิฟิิิก
อิยา่งสู้มิำ�าเสู้มิอิมิากท่ี่�สู้ดุ (โดยดำาเนินการเกือิบัที่กุป่นบััต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 
2556) ซิ้�งประกอิบัไปด�วยเรือิอิูย่กพิ่ลข้ �นบักบัรรที่กุเฮลคิอิเต่อิร์และเรือิรบั
ขนาดกลาง ต่ลอิดจีนเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิโจีมิต่่หรือิเรือิพิิ่ฆาต่

ข�อิสู้ดุที่�ายแต่เ่ป็นข�อิท่ี่�สู้ำาคญัไมิ่น�อิยคือิ ผมิยงัจีะเน�นยำ �าถ้งข่ด
ความิสู้ามิารถขอิงฝึรั�งเศสู้ในการสู้ง่สู้ินที่รัพิ่ย์ที่างอิากาศในระยะสู้ั �นซิ้�ง
อิยู่ห่างไกลจีากฐานที่พัิ่ในฝึรั�งเศสู้แผ่นดินใหญ่ เมืิ�อิเดือินสู้ิงหาคมิ พิ่.ศ. 
2561 ผู� เข�าร่วมิมิิชุชุนัเพิ่เกสู้ (เครื�อิงบัินขบััไลร่าฟิาลสู้่�ลำาพิ่ร� อิมิเครื�อิง
บัินสู้นบััสู้นนุ) ได�ไปเยือินประเที่ศพิ่นัธมิิต่รหลายแห่งในเอิเชุ่ยหลงัจีาก
เข�าร่วมิการฝ้ึกพิิ่ต่ช์ุแบัลก็ในอิอิสู้เต่รเล่ย  o
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ในอำำานาจ
แมิ�นำ�าโขงอันไพัศาล 

จีะต้านทานเข่�อนขนาดใหญ�
ของจีีนได้หร่อไมิ�

ความกระหาย
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ป็นเวลานบััป่แล�วท่ี่�การระบัาดรุนแรงแพิ่ร่
กระจีายไปที่ั�วที่ว่ป ก่อินข�ามิมิาฝัึ�งมิหาสู้มิทุี่รและ

ที่ะเล ป่ท่ี่�ราคานำ �ามินัต่กต่ำ�าและการประที่�วงเร่ยกร� อิง
ประชุาธิปไต่ยปะที่ขุ้ �นในฮอ่ิงกง ที่ั �งการรำาลก้อ่ิกครั �ง
ถง้นกัศก้ษาและผู�ประที่�วงคนอืิ�น ๆ ซิ้�งถกูสู้งัหารหมิูใ่น
เหต่กุารณ์ท่ี่�จีตั่รัุสู้เท่ี่ยนอินัเหมิิน

ใน พิ่.ศ. 2557 ป่แหง่ความิหวาดกลวัต่อ่ิการ
ระบัาดขอิงโรคอ่ิโบัลา เศรษฐกิจีโลกท่ี่�สู้ั�นคลอิน และ
สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนท่ี่�ไร� ซิ้�งความิปราน่

ในป่ท่ี่�เลวร� ายนั �นม่ิเหต่กุารณ์ต่า่ง ๆ เกิดข้ �นซิ้�งผู�คน
ไมิค่อ่ิยกลา่วถง้ นกัวิที่ยาศาสู้ต่ร์ได�ประกาศวา่ม่ิการค�น
พิ่บัสู้ิ�งม่ิชุ่วิต่สู้ายพิ่นัธุ์ใหมิ ่139 สู้ายพิ่นัธุ์ในภูมิูิภูาคลุม่ิ
แมิน่ำ �าโขงขอิงเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� รวมิถง้ “สู้ิ�งม่ิชุ่วิต่
ร� าย” ท่ี่�ม่ิพิิ่ษซิ้�งเมืิ�อิต่อ่ิยแมิลงสู้าบัจีะที่ำาให�แมิลงสู้าบั
กลายเป็นซิอิมิบ่ั �ก่อินจีะกลืนกินที่ั �งเป็น

เขื�อินไซิยะบัรุ่ในประเที่ศลาวท่ี่�ต่ั �งอิยูบ่ันพืิ่ �นท่ี่�อืิ�น ๆ  
ต่ามิแนวแมิน่ำ �าโขงอินักว�างใหญ่ก่อิสู้ร� างมิาเข�าป่ท่ี่�สู้อิง
แล�ว ขณะท่ี่�ในแถบัลุม่ินำ �าหลายร�อิยกิโลเมิต่ร ม่ิท่ี่มิ
เต่ร่ยมิการเพืิ่�อิเริ�มิสู้ร� างเขื�อินพิ่ลงันำ �าอ่ิกแหง่ท่ี่�ดอินสู้ะ
โฮง บัริเวณใกล�ชุายแดนลาวกบัักมัิพิ่ชูุา 

ในขณะเด่ยวกนั ผู�นำาจีากกมัิพิ่ชูุา ลาว ไที่ย และ
ประเที่ศเจี�าภูาพิ่ได�เข�าร่วมิการประชุมุิสู้ดุยอิดคณะ
กรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงในรอิบัสู้่�ป่ ณ นครโฮจิีมิินห์ 
ประเที่ศเว่ยดนามิ ประเที่ศสู้มิาชิุกขอิงคณะกรรมิาธิการ
ได� รับัมิอิบัหมิายให�จีดัที่ำาหลกัสู้ตู่รเพืิ่�อิความิยั�งยืนขอิง

แมิน่ำ �าดงักลา่ว การเกิดข้ �น
ขอิงการประชุมุิสู้ดุยอิด: 
เขื�อินขนาดใหญ่ท่ี่�
สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน
ผู�ซิ้�งกระหายในอิำานาจีได�
สู้ร� างข้ �นในชุว่งที่ศวรรษท่ี่�
ผา่นมิา และโครงการพิ่ลงั
นำ �าอืิ�น ๆ ท่ี่�ม่ิการวางแผน
ไว�อ่ิกหลายสู้บิัโครงการ ซิ้�ง

หลายโครงการเหลา่นั �นได�
รับัที่นุและสู้ร� างโดยจ่ีน โดย
ถือิวา่เป็นการคกุคามิแมิน่ำ �า 
ภูมิูิภูาค และประชุาชุนใน
พืิ่ �นท่ี่�แหง่นั �น

หากปราศจีากการ
เปล่�ยนแปลงไปในทิี่ศที่าง
ท่ี่�เข�มิงวด ซิ้�งม่ิการกลา่วถง้
บัที่ความิหน้�งเก่�ยวกบััการประชุมุิสู้ดุยอิดในนิต่ยสู้าร
อิอินไลน์ เดอิะดโิพิ่ลแมิต่ วา่ “ใน พิ่.ศ. 2557 จีะได� รับั
การจีดจีำาวา่เป็นจีดุเปล่�ยนอินันา่สู้ลดใจีขอิงแมิน่ำ �าสู้าย
สู้ำาคญัท่ี่�สู้ดุในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�แหง่น่ � รวมิถง้การ
ประมิงและเกษต่รกรรมิในภูมิูิภูาคจีะคอ่ิย ๆ หายไป”

“แม่นำ�า”
ในชุว่งเจ็ีดป่หลงัการประชุมุิสู้ดุยอิดคณะกรรมิาธิการ
แมิน่ำ �าโขงและศต่วรรษท่ี่�สู้่�นบััต่ั �งแต่ม่่ิการจีดัต่ั �งคณะ
กรรมิาธิการระหวา่งรัฐบัาล อินาคต่ขอิงแมิน่ำ �าโขงจีะ
เป็นไปในทิี่ศที่างใด “แมิน่ำ �า” ท่ี่�เร่ยกกนัในภูาษาไที่ยน่ �จีะ
ยงัคงเป็นแหลง่นำ �าหลอ่ิเล่ �ยงท่ี่�ไมิอ่ิาจีที่ดแที่นได� ซิ้�งเป็น
แหลง่ท่ี่�อิดุมิสู้มิบัรูณ์แหง่ชุ่วิต่สู้ำาหรับัภูมิูิภูาคหรือิไมิ ่การ
จีะเผชิุญหน�ากบััความิที่�าที่ายท่ี่�มินษุย์สู้ร� างข้ �นและจีาก
ธรรมิชุาต่ินั �นเป็นไปได�ยากมิาก

เขื�อินไซิยะบัรุ่และดอินสู้ะโฮงได�เริ�มิดำาเนินการ
เพ่ิ่ยงไมิก่่�เดือินหลงัการเปล่�ยนปฏิิทิี่นจีาก พิ่.ศ. 2562 
เป็น พิ่.ศ. 2563 และไมิน่านที่ั �งโลกก็ต่�อิงต่อ่ิสูู้�กบััการ
ระบัาดใหญ่ ความิตื่�นต่ระหนกที่างเศรษฐกิจี และ
การประที่�วงที่างการเมืิอิงอ่ิกครั �ง จีากข�อิมิลูขอิงคณะ
กรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขง เขื�อินสู้ายหลกัอ่ิก 11 แหง่กำาลงั
ดำาเนินการต่ามิแนวลุม่ิแมิน่ำ �าโขง ซิ้�งเขื�อินที่ั �งหมิดอิยูท่่ี่�
แมิน่ำ �าโขงต่อินบันขอิงจ่ีนโดยม่ิชืุ�อิเร่ยกแมิน่ำ �าน่ �วา่ หลาน
ชุาง ในชุว่งกลาง พิ่.ศ. 2563 คณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �า
โขงรายงานวา่ จ่ีนได�วางแผนสู้ร� างเขื�อินสู้ายหลกัอ่ิก 
11 แหง่ท่ี่�แมิน่ำ �าโขงต่อินบัน รวมิถง้อ่ิกหน้�งแหง่ซิ้�งอิยู่

เจี�าหน�าท่ี่� ฟอรัมั เส้้นทางนำ�าอันัแห้้งแล้้งตาม

แนวแม่นำ�าโขงก่่อัให้้เก่ดิเสี้ยง

คัดัค้ัานอัย่างรุุนแรุงจาก่นัก่

อันุรัุก่ษ์์แล้ะชาวบ้้านเก่ี�ยว

ก่บั้เข่�อันไซยะบุ้รีุที�เพิ่ิ�งเปิิด

ให้ม่ในปิรุะเทศล้าวเม่�อัเดอ่ัน

ตุล้าคัม พิ่.ศ. 2562 แม่นำ�าแห่้ง

นี�เปิรีุยบ้เส้มอ่ันส้ายโล้หิ้ตที�

ห้ล่้อัเล้ี�ยงชีวติในภููมภิูาคันี�   เอ

เอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ

ชาวประมงคนหน่�งเดินิทางไป

ตามแม่นำ�าโขงในภาคตะวนัออก

เฉีียงเหนือของประเทศไทย

ใกล้้ชายแดินที�ตดิิกบัล้าว เขื�อน

ผล้ติไฟฟ้าพล้งันำ�าขนาดิใหญ่่ที�

ต้นนำ�าถููกกล่้าวหาเป็นต้นเหตุ

ที�ทำาให้แม่นำ�าที�ยาวที�สุุดิเป็น

อนัดิบัที� 12 ของโล้กมรีะดิบันำ�า

ในแม่นำ�าล้ดิล้งตำ�าที�สุุดิ  

เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ

เ
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ระหวา่งการก่อิสู้ร� าง นอิกจีากเขื�อินไซิยะบัรุ่และดอินสู้ะโฮงแล�ว ยงัม่ิ
การวางแผนสู้ร� างเขื�อินสู้ายหลกัอ่ิก 9 แหง่ต่ามิแนวลุม่ินำ �าโขงต่อินลา่ง 
รวมิถง้ข�อิเสู้นอิสู้่�ฉบับััซิ้�งอิยูร่ะหวา่งการพิิ่จีารณาเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงขั �น
ต่อินการแจี�งเตื่อิน การปร้กษาหารือิลว่งหน�า และข�อิต่กลงขอิงคณะ
กรรมิาธิการ กระบัวนการนั �นนำาไปใชุ�กบัั “การชุลประที่านและการ
พิ่ฒันาพิ่ลงันำ �าขนาดใหญ่ ซิ้�งอิาจีสู้ง่ผลกระที่บัอิยา่งมิากต่อ่ิสู้ิ�งแวดล�อิมิ 
การไหลขอิงนำ �า และคณุภูาพิ่ขอิงแมิน่ำ �าโขงสู้ายหลกั” 

ผลกระที่บัเป็นระลอิกจีากโครงการดงักลา่วท่ี่�ม่ิต่อ่ิแมิน่ำ �าสู้ายท่ี่�ยาว
ท่ี่�สู้ดุอินัดบััท่ี่� 12 ขอิงโลกนั �นเกิดข้ �นจีริง ต่ามิการวิจียัท่ี่�ต่่พิิ่มิพ์ิ่เมืิ�อิเดือิน
เมิษายน พิ่.ศ. 2563 ซิ้�งม่ิการใชุ�มิาต่รวดัความิสู้งูขอิงแมิน่ำ �าในแต่ล่ะ
วนัและข�อิมิลูดาวเท่ี่ยมิท่ี่�เก็บัรวบัรวมิมิาเกือิบั 30 ป่ นกัวิจียัจีาก อิายส์ู้ 
อิอิน เอิิร์ธ และ แอิปพิ่ลเิคชุนัดาวเท่ี่ยมิสู้ิ�งแวดล�อิมิโลก ซิ้�งให�คำาปร้กษา
ด�านการเปล่�ยนแปลงที่างสู้ภูาพิ่ภูมิูิอิากาศ ได�พิ่ฒันาแบับัจีำาลอิงการ
คาดการณ์เพืิ่�อิพิิ่จีารณาวา่ “เขื�อินท่ี่�สู้ร� างบันแมิน่ำ �าโขงต่อินบันเปล่�ยน
กระแสู้นำ �าขอิงแมิน่ำ �าต่ามิธรรมิชุาต่”ิ ไปอิยา่งไร

รายงานท่ี่�ได� รับัการสู้นบััสู้นนุจีากกระที่รวงการต่า่งประเที่ศสู้หรัฐฯ 
เรื�อิง “การต่ดิต่ามิปริมิาณนำ �าท่ี่�ไหลผา่นลุม่ิแมิน่ำ �าโขงต่อินบันภูายใต่�
สู้ภูาวะ (ซิ้�งไมิม่่ิสู้ิ�งก่ดขวาง) ต่ามิธรรมิชุาต่”ิ พิ่บัวา่  

• ใน พิ่.ศ. 2562 แมิน่ำ �าโขงต่อินลา่งที่ำาสู้ถิต่เิป็นแมิน่ำ �าซิ้�งม่ิระดบัันำ �า
ต่ำ�าท่ี่�สู้ดุเที่า่ท่ี่�เคยม่ิมิา แมิ�วา่จีะม่ินำ �าไหลต่ามิธรรมิชุาต่ิจีากแมิน่ำ �า
โขงต่อินบันท่ี่�สู้งูกวา่คา่เฉล่�ยก็ต่ามิ

• “การขาดแคลนนำ �าอิยา่งรุนแรงในแมิน่ำ �าโขงต่อินลา่ง … สู้ว่นใหญ่
ได� รับัผลกระที่บัมิาจีากการจีำากดันำ �าท่ี่�ไหลจีากแมิน่ำ �าโขงต่อินบัน”

เขื�อินขนาดใหญ่ 11 แหง่ขอิงจ่ีนต่ามิแนวแมิน่ำ �าโขงต่อินบันสู้ามิารถ
กกัเก็บันำ �ารวมิกนัในอิา่งเก็บันำ �าไว�ได�เกือิบั 4.8 หมืิ�นล�านลกูบัาศก์เมิต่ร 
นกัวิจียัระบัวุา่ “เขื�อินต่า่ง ๆ นั �นต่�อิงอิาศยัข่ดความิสู้ามิารถเชิุงอิงค์กร
เพิิ่�มิข้ �นเป็นอิยา่งมิากในการควบัคมุิการไหลขอิงแมิน่ำ �า โดยจีะสู้ร� างผล 
กระที่บัต่อ่ิปลายนำ �าท่ี่�เก่�ยวข�อิงกนัซิ้�งจีำาเป็นต่�อิงได� รับัการแก�ไขด�วยการ
แก�ปัญหาแบับัอิงค์รวมิ”

สู้ำาหรับัผู� เชุ่�ยวชุาญบัางรายแล�ว รายงานขอิง อิายส์ู้ อิอิน เอิิร์ธ ยิ�ง
ที่ำาให�เกิดความิกงัวลเพิิ่�มิมิากข้ �นเรื�อิย ๆ

“ข�อิมิลูน่ �แสู้ดงให�เหน็อิยา่งชุดัเจีนถง้ปริมิาณนำ �าท่ี่�เขื�อินต่�นนำ �าขอิง
จ่ีนปิดกั �นเอิาไว�  แมิ�วา่ประเที่ศปลายนำ �าจีะประสู้บักบััความิแห�งแล�ง
อิยา่งท่ี่�ไมิเ่คยปรากฏิมิาก่อิน” นายไบัรอินั ไอิเลอิร์ นกัวิจียัอิาวโุสู้และ
ผู�อิำานวยการโครงการภูมิูิภูาคเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�ขอิงศนูย์วิจียัสู้ต่ิ
มิสู้นั เซิน็เต่อิร์ เข่ยนลงบัที่ความิเมืิ�อิเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2563 ในนิต่ย
สู้ารฟอเรันิโพลิีซีิ

“จีากภูยัแล�งครั �งใหญ่ท่ี่�ผา่นมิา 10 ครั �งในลุม่ิแมิน่ำ �าโขงต่อินลา่ง ม่ิ 
8 ครั �งท่ี่�เกิดข้ �นนบััต่ั �งแต่จ่่ีนเริ�มิก่อิสู้ร� างเขื�อินแรก” นายไอิเลอิร์ ผู� เข่ยน
หนงัสู้ือิ วารัะสดุท์�ายของแม่นิำ�าโขงอนัิยิ�งใหญ่ เข่ยนลงบัที่ความิอืิ�น ๆ 
ในเดือินเด่ยวกบัับันเวบ็ัไซิต์่ขอิงศนูย์วิจียั

โดยหลกัแล�ว ต่ามิพิ่าดหวับัที่ความิขอิงศนูย์วจิียัสู้ต่มิิสู้นัระบัวุา่ จ่ีนได� 
“ปิดก�อิก” แมิน่ำ �าโขง ซิ้�งที่ำาให�ประเที่ศท่ี่�อิาศยัอิยูริ่มิฝัึ�งแมิน่ำ �าขาดที่รัพิ่ยากร
ท่ี่�ม่ิคา่ท่ี่�สู้ดุและปลอ่ิยให�รัฐอิธิปไต่ยเหลา่นั �นเสู้่�ยงต่อ่ิการถกูที่อิดทิี่ �ง

ช่วิตผ้้ิคนมากมายุ
แมิน่ำ �าโขงคือิสู้ายโลหิต่แหง่ชุ่วิต่ขอิงภูมิูิภูาค แมิน่ำ �าแหง่น่ �ไหลลงสูู้เ่ขต่
ท่ี่�ราบัสู้งูทิี่เบัต่ซิ้�งเร่ยกวา่เป็น “หลงัคาขอิงโลก” โดยที่อิดยาวกวา่ 4,300 

กิโลเมิต่รผา่นจ่ีน พิ่มิา่ ไที่ย ลาว กมัิพิ่ชูุา และเว่ยดนามิ ก่อินจีะไหลลง
สูู้ท่ี่ะเลจ่ีนใต่� ต่ลอิดเสู้�นที่างขอิงแมิน่ำ �าโขงม่ิพืิ่ �นท่ี่�ใหญ่กวา่ไที่ยและลาว
รวมิกนั ที่ั �งยงัอิดุมิสู้มิบัรูณ์ไปด�วยปลาและพืิ่ชุผลต่า่ง ๆ ท่ี่�ชุว่ยคำ �าจีนุ
ผู�คนในภูมิูิภูาคน่ �มิาเป็นเวลานบััพิ่นัป่

แมิน่ำ �าโขง หรือิการประมิงนำ �าจืีดท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุในโลก เป็นแหลง่นำ �าจืีด
ร� อิยละ 25 ขอิงโลกและเป็นท่ี่�อิยูอ่ิาศยัขอิงสู้ตั่ว์นำ �ามิากกวา่ 1,000 สู้าย
พิ่นัธุ์ ต่ั �งแต่โ่ลมิาอิิรวด่ท่ี่�ใกล�สู้ญูพิ่นัธุ์ไปจีนถง้ปลาบัก้ท่ี่�ม่ินำ �าหนกัพิ่อิ ๆ 
กบััหม่ิกริซิล่ ต่ามิรายงานขอิงอิงค์การกอิงที่นุสู้ตั่ว์ป่าโลกสู้ากล ระบัุ
วา่ ภูมิูิภูาคลุม่ินำ �าโขงได� รับัการขนานนามิวา่เป็น “ชุามิข�าว” ขอิงเอิเชุ่ย
ท่ี่�หลอ่ิเล่ �ยงชุ่วิต่และการดำารงชุ่พิ่ขอิงผู�คนประมิาณร�อิยละ 80 ขอิง
ประชุากร 300 ล�านคนในภูมิูิภูาคน่ � เนื�อิงจีากเป็นพืิ่ �นท่ี่�ซิ้�งเต่ม็ิไปด�วย
ความิหลากหลายที่างชุ่วภูาพิ่ ต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2540 ถง้ 2557 นกัวิจียัได�ค�น
พิ่บัสู้ิ�งม่ิชุ่วิต่สู้ายพิ่นัธุ์ใหมิโ่ดยเฉล่�ยประมิาณสู้ามิสู้ายพิ่นัธุ์ในที่กุสู้ปัดาห์

ต่ามิรายงานขอิงอิงค์การกอิงที่นุสู้ตั่ว์ป่าโลกสู้ากล ระบัวุา่ ด�วยการ
พิ่ฒันาโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานอิยา่งท่ี่�ไมิเ่คยปรากฏิมิาก่อินซิ้�งรวมิถง้โครงการ
พิ่ลงันำ �า จีง้ที่ำาให�แมิน่ำ �าโขงท่ี่�นา่มิหศัจีรรย์น่ � “เป็นหน้�งในพืิ่ �นท่ี่�ซิ้�งม่ิความิ
เสู้่�ยงสู้งูท่ี่�สู้ดุในโลก”

ต่ามิรายงานประจีำา พิ่.ศ. 2553 ท่ี่�จีดัที่ำาข้ �นสู้ำาหรับัคณะกรรมิาธิการ
แมิน่ำ �าโขงขอิงศนูย์การจีดัการสู้ิ�งแวดล�อิมิระหวา่งประเที่ศ ระบัวุา่ เขื�อิน 
80 แหง่หรือิมิากกวา่นั �นท่ี่�วางแผนก่อิสู้ร� างต่ามิแนวแมิน่ำ �าโขงและแคว
นำ �า รวมิถง้โครงการพิ่ลงันำ �าสู้ายหลกั สู้ามิารถที่ำาลายการประมิงใน
ภูมิูิภูาคให�หมิดไปได�ภูายใน พิ่.ศ. 2573 การเพิ่าะเล่ �ยงปลาในลุม่ิ
แมิน่ำ �าอิาจีดิ�งลงมิากกวา่ร� อิยละ 40 จีากระดบัั 2000 ซิ้�งเป็นการคกุคามิ
โภูชุนาการและอิาชุ่พิ่ขอิงผู�คนนบััล�าน อ่ิกที่ั �งยงัก่อิให�เกิดความิเสู้่�ยงต่อ่ิ
ความิไมิม่ิั�นคงด�านอิาหารเพิิ่�มิข้ �น

ความิต่กลงวา่ด�วยความิร่วมิมืิอิในการพิ่ฒันาลุม่ิแมิน่ำ �าโขง ซิ้�งม่ิ
การจีดัต่ั �งคณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงข้ �นเมืิ�อิเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2538 
เร่ยกร� อิงให�ประเที่ศสู้มิาชิุกผู� ก่อิต่ั �งสู้่�ประเที่ศร่วมิมืิอิกนั “ในลกัษณะ
ท่ี่�สู้ร� างสู้รรค์และเป็นประโยชุน์ต่อ่ิสู้ว่นรวมิสู้ำาหรับัการพิ่ฒันา การใชุ�
ประโยชุน์ การอินรัุกษ์ และการจีดัการนำ �าในลุม่ิแมิน่ำ �าโขงและที่รัพิ่ยากร
ท่ี่�เก่�ยวข�อิงอิยา่งยั�งยืน”

ต่ามิรายงานขอิงคณะกรรมิการ ระบัวุา่ ความิพิ่ยายามิร่วมิมืิอิใน
การปกป� อิงแมิน่ำ �าโขงเริ�มิข้ �นในชุว่งสู้่�ที่ศวรรษก่อิน เมืิ�อินกัวิจียัยงัคง
สู้ำารวจีแมิน่ำ �าท่ี่� “ไมิน่า่สู้นใจี” จีากพืิ่ �นท่ี่�ไกล ๆ “และม่ิสู้ญัญาณนา่สู้นใจี
ท่ี่�จีะใชุ�ประโยชุน์จีากศกัยภูาพิ่ที่างเศรษฐกิจีขอิงแมิน่ำ �าแหง่น่ �” คณะ
กรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงท่ี่�ได� รับัการสู้นบััสู้นนุโดยสู้หประชุาชุาต่จิีดัต่ั �งข้ �น
เนื�อิงด�วย “ความิรับัผิดชุอิบัสู้ำาหรับัการจีดัหาเงินที่นุ การจีดัการ และ
การบัำารุงรักษาที่รัพิ่ยากรนำ �า” โดยกรรมิาธิการได�เปล่�ยนมิาเป็นคณะ
กรรมิาธิการในท่ี่�สู้ดุ

ในชุว่งไต่รมิาสู้แรกขอิงศต่วรรษ คณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงได�จีดั
ต่ั �งเครือิขา่ยเพืิ่�อิต่รวจีวดัและรักษาคณุภูาพิ่ขอิงแมิน่ำ �าโขง ต่ั �งแต่ก่ารเฝึ� า
ระวงัภูยัแล�งและการพิ่ยากรณ์อิทุี่กภูยั ไปจีนถง้แนวที่างการรวบัรวมิ
ต่ะกอินและการจีดัการประมิง นอิกจีากน่ � คณะกรรมิาธิการยงัมิุง่เน�น
ถง้กระบัวนการให�คำาปร้กษาเพืิ่�อิสู้นบััสู้นนุความิร่วมิมืิอิ รวมิถง้การ
วางแผนระหวา่งประเที่ศสู้มิาชิุกและผู� ม่ิบัที่บัาที่ในภูมิูิภูาค เพืิ่�อิลดความิ
เสู้่ยหายต่อ่ิระบับันิเวศและสู้ิ�งแวดล�อิมิจีากโครงการพิ่ลงันำ �า

ที่ั �งน่ � ใน พิ่.ศ. 2562 คณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงได�บัรรล ุ“ความิร่วมิ
มืิอิในระดบััใหมิ”่ กบััคูเ่จีรจีาแมิน่ำ �าโขงต่อินบัน ซิ้�งได�แก่ จ่ีนและพิ่มิา่ 
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นายอินั พิิ่ชุ หตั่ดา ประธานบัริหารขอิงคณะกรรมิาธิการ เข่ยน
ไว�ในรายงานประจีำา พิ่.ศ. 2562 ขอิงอิงค์กร

โดยเฉพิ่าะอิยา่งยิ�งในแงก่ารศก้ษาขอิง อิายส์ู้ อิอิน เอิิร์ธ 
นายไอิเลอิร์ จีากศนูย์วิจียัสู้ต่ิมิสู้นั เป็นหน้�งในผู� ท่ี่�มิอิงวา่คณะ
กรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงม่ิความิสู้ำาคญัต่อ่ิการจีดัการกบััความิไมิ่
เที่า่เท่ี่ยมิในการแบัง่สู้ว่นที่รัพิ่ยากรนำ �าในแมิน่ำ �าโขงต่อินลา่งซิ้�ง
เกิดจีากเขื�อินต่�นนำ �าขอิงจ่ีน

นายไอิเลอิร์ ระบัวุา่ “การที่ำางานโดยผา่นคณะกรรมิาธิการ
แมิน่ำ �าโขง … เพืิ่�อิให�บัรรลเุป� าหมิายเหลา่น่ �นั �นเป็นหนที่างท่ี่�ด่
ท่ี่�สู้ดุ”

การ่ใช�นำ�าเป็นอาวุธ
ระบัอิบัการปกครอิงเผดจ็ีการขอิงจ่ีนเต่ม็ิใจีท่ี่�จีะแก�ไขปัญหา
ด�านการเข�าถง้นำ �ามิากน�อิยเพ่ิ่ยงใด หากไมิเ่อิย่ถง้การสู้ร� าง
ความิมิั�นใจีในการเข�าถง้นำ �า น่�เป็นคำาถามิท่ี่�อิาจีสู้ง่ผลกระที่บั
ต่อ่ิชุ่วิต่หรือิความิต่ายสู้ำาหรับัประเที่ศท่ี่�อิยูบ่ัริเวณลุม่ิแมิน่ำ �าโขง
ต่อินลา่ง ที่�ายท่ี่�สู้ดุแล�ว เขื�อินขนาดใหญ่ขอิงจ่ีนก็คือิคอินกร่ต่
ขนาดใหญ่ท่ี่�สู้ร� างกั �นเหนือิแมิน่ำ �ามิาเป็นเวลาหลายที่ศวรรษ
หรือิหลายศต่วรรษ ซิ้�งก่อิให�เกิดปัญหาอิยา่งปฏิิเสู้ธไมิไ่ด�

นายไอิเลอิร์ ระบัวุา่ “แมิ�จีะไมิสู่้ามิารถที่ำาให�เขื�อินขอิงจ่ีน
หายไปได� แต่จ่่ีนสู้ามิารถและควรเปล่�ยนวิธ่ดำาเนินการกบััเขื�อิน
เหลา่น่ �”

อิยา่งไรก็ต่ามิ ผู�สู้งัเกต่การณ์กลา่ววา่ จ่ีนไมิเ่พ่ิ่ยงใชุ�
โครงการพิ่ลงันำ �าขอิงต่นเพืิ่�อิกกัเก็บันำ �าและผลติ่กระแสู้ไฟิฟิ� า
ให�แก่ประชุาชุน 1.4 พิ่นัล�านคนเที่า่นั �น แต่ย่งัใชุ� เป็นเครื�อิงต่อ่ิ
รอิงเพืิ่�อิขยายอิิที่ธิพิ่ลในภูมิูิภูาคเพืิ่�อิเป� าหมิายขอิงต่นเอิง ซิ้�ง
เปร่ยบัเสู้มืิอินการใชุ�นำ �าเป็นอิาวธุ

“แมิ�ม่ิความิสู้นใจีอิยา่งมิากกบััยทุี่โธปกรณ์ที่างที่หารใหมิท่่ี่�
นา่เกรงขามิขอิงประเที่ศ แต่อ่ิาวธุในคลงัแสู้งท่ี่�นา่กลวัได�ซิอ่ิน
อิยูภู่ายใต่�การประกาศใหญ่ นั�นคือิ เขื�อิน” นายยจู่ีน เค. โชุว์ 
เข่ยนลงบัที่ความิเมืิ�อิเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2560 ในนิต่ยสู้าร 
เดอะ เนิชนัินิอลี อินิเท์อร์ัเรัส

ในแต่ล่ะป่ นำ �าท่ี่�ไหลมิาจีากจ่ีนคดิเป็นสู้ดัสู้ว่นประมิาณร�อิย
ละ 16 ขอิงนำ �าที่ั �งหมิดในแมิน่ำ �าโขง แมิ�วา่จีะเพิิ่�มิสู้งูข้ �นอิยา่ง
รวดเร็วถง้ร� อิยละ 70 ในชุว่งฤดแูล�งก็ต่ามิ

นายโชุว์ ระบัวุา่ “จ่ีนได� รับัอิำานาจีมิหาศาลจีากการควบัคมุิ
การไหลขอิงนำ �าซิ้�งเป็นเสู้มืิอินสู้ายโลหิต่หลอ่ิเล่ �ยงขอิงภูมิูิภูาค 
โดยการกระที่ำาน่ �นำาไปสูู้ข่�อิกลา่วหาการละเมิิด”

การต่อิบัสู้นอิงขอิงคณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงท่ี่�ม่ิต่อ่ิการ
คาดการณ์วา่จ่ีนจีะที่ำาสู้งครามิโดยใชุ�นำ �า ไมิไ่ด� รับัการมิอิงวา่
ที่ำาอิยา่งเต่ม็ิท่ี่� ในบัางครั �ง คณะกรรมิาธิการดเูหมืิอินกลุม่ิคน
ท่ี่�เคลื�อินไหวอิยา่งระมิดัระวงัไปโดยรอิบั เพืิ่�อิไมิใ่ห�จ่ีนผู� เป็น
เจี�าขอิงต่�นนำ �าบันัดาลโที่สู้ะ

กรณ่ในประเดน็: การต่อิบัสู้นอิงเพ่ิ่ยงเลก็น�อิยต่อ่ิการ
ศก้ษาขอิง อิายส์ู้ อิอิน เอิิร์ธ

ในบันัที่ก้คำาอิธิบัายขอิงเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2563 คณะ
กรรมิาธิการกลา่ววา่ นกัวิจียัไมิไ่ด� “คำานง้ถง้ความิซิบััซิ�อินขอิง
ปริมิาณนำ �าฝึนและนำ �าท่ี่�ไหลผา่น” อิยา่งเพ่ิ่ยงพิ่อิ และผลการ

การสัร้างเข่�อนกั�น "แมิ�นำ�า"
โคร่งการ่พัลั่งนำ�า 33 โคร่งการ่ตามแนวแม่นำ�าโข็งสัายุหลั่กท่่ี่อยุ่้
ร่ะหว่างดำาเนินการ่หร่่อวางแผินแล้่วในช่วงกล่าง พั.ศ. 2563 ร่วม
ถ่่งอ่ก 22 โคร่งการ่ในจ่น

สัถ่านะข็องเข่่็อนใน พั.ศ. 2563
อยุ่้ร่ะหว่างดำาเนินการ่

วางแผินแล้่ว/อยุ่้ร่ะหว่างการ่ตร่วจสัอบ

วางแผินแล้่ว

อยุ่้ร่ะหว่างการ่ก่อสัร้่าง

จีีน

อิินเดีีย

เวีียดนามพม่่า

ไทย

ลาว

อ่่าวตัังเก๋ี๋�ย

อ่่าวเมาะตะมะ

อ่่าวไทย

กััมพููชา

กองกัวเค่ยุว
เม่ยุวเว่ยุ

ต้าหัวเฉ่่ี่ยุว

ถั่วป่า

ลิ่ดิ
อ้�นงหล่ง
กั�วเหน่ยุน

ก่้เสั

ร้่เมยุ

ปันตา

เหยุ่หล่ง

หลิ่งชาง

ส่ัจ

ก่้ชุ่ยุ

หวงเต็ง

ต้าเฉี่าชาน

นัวชาด้

กันลั่นบา เมงซิอง

หล่วงพัร่ะบาง

ไซิยุะบุร่่

ปากชมปากล่ายุ

สัานะคาม

บ้านกุ่ม

ล่าดสััว

ดอนสัะโฮง

สัตร่่งเตร่ง

สัมโบร์่

ปากเบ็ง

จิงหง

เส่่ัยุววาน ม่านวาน

ท่ี่�มา: คณะกรรมาธิิการแมน่้ำำ �าโขง
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ศก้ษานั �น “ไมิสู่้อิดคล�อิงกบััข�อิสู้งัเกต่ขอิงคณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขง
ในสู้ถานการณ์จีริง”

โดยอิ�าง “ความิไมิแ่นน่อิน” ในการใชุ�ข�อิมิลูดาวเท่ี่ยมิขอิงการ
ศก้ษานั �น คณะกรรมิาธิการกลา่ววา่ การวิเคราะห์เบืั �อิงต่�นขอิงต่น 
“แสู้ดงให�เหน็วา่ภูยัแล�งในลุม่ินำ �าเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2562 สู้ว่นใหญ่เกิดจีาก
ปริมิาณนำ �าฝึนท่ี่�ไมิเ่พ่ิ่ยงพิ่อิในชุว่งฤดฝูึน เนื�อิงจีากฤดมูิรสู้มุิเข�าลา่ชุ�า
และอิอิกฤดเูร็วข้ �น รวมิถง้เหต่กุารณ์เอิลน่โญท่ี่�ที่ำาให�อิณุหภูมิูิสู้งูข้ �น
อิยา่งผิดปกต่แิละการระเหยคายนำ �าท่ี่�สู้งูข้ �น”  

แต่ม่่ิการยอิมิรับัวา่เขื�อินขอิงจ่ีนได�เปล่�ยนแปลงทิี่ศที่างการไหล
ขอิงนำ �าในแมิน่ำ �าเข�าสูู้ลุ่ม่ิแมิน่ำ �าโขงต่อินลา่ง คณะกรรมิาธิการกลา่ววา่ 
สู้ถานการณ์ดงักลา่ว “นำามิาซิ้�งที่ั �งโอิกาสู้และความิที่�าที่าย”

โดยม่ิการแนะนำาวา่จีำาเป็นต่�อิงร่วมิมืิอิกบััจ่ีน มิากข้ �น
คณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขง กลา่วสู้รุปวา่ “เพืิ่�อิเพิิ่�มิความิโปร่งใสู้

ในการดำาเนินงานเก่�ยวกบััเขื�อินและเพืิ่�อิแสู้ดงความิร่วมิมืิอิโดยสู้จุีริต่
จ่ีนควรพิิ่จีารณาในการให�ข�อิมิลูเพิิ่�มิเต่มิิ”

เชุน่เด่ยวกบััคณะกรรมิาธิการ จ่ีนก็เอิาแต่ชุ่่ �นิ �วต่ำาหนิผู� อืิ�น เมืิ�อิ
เดือินกมุิภูาพิ่นัธ์ พิ่.ศ. 2563 นายหวงั อ่ิ � รัฐมินต่ร่ต่า่งประเที่ศ อิ�าง
วา่ จ่ีนได� “เอิาชุนะต่อ่ิความิยากลำาบัากต่า่ง ๆ เพืิ่�อิเพิิ่�มิการระบัายนำ �า
ในแมิน่ำ �าหลานชุาง และชุว่ยให�ประเที่ศบัริเวณลุม่ิแมิน่ำ �าโขงสู้ามิารถ
บัรรเที่าผลกระที่บัจีากภูยัแล�ง”

ต่ามิคำากลา่วขอิงนายหวงั รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่ง
ประเที่ศจ่ีน ระบัวุา่ “จ่ีนจีะพิิ่จีารณาเรื�อิงการแบัง่ปันข�อิมิลูอิทุี่กวิที่ยา
กบััประเที่ศบัริเวณลุม่ิแมิน่ำ �าโขงต่ลอิดที่ั �งป่อ่ิต่กด�วย”

สู้ำาหรับัหลาย ๆ คน คำากลา่วน่ �คงเหมืิอินเป็นอ่ิกคำาสู้ญัญา
ลมิปากขอิงจ่ีน

การ่นำาที่างส่้ัอนาคต
การต่อิบัสู้นอิงต่ามิมิาต่รฐานขอิงคณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงท่ี่�ม่ิต่อ่ิ
การศก้ษาน่ � อิาจีสู้ะที่�อินให�เหน็ถง้ความิเป็นจีริงที่างการเมืิอิงท่ี่�กว�าง
ข้ �นซิ้�งม่ิการมิุง่เน�นโดยผู�สู้งัเกต่การณ์ในภูมิูิภูาค: การเงินขอิงจ่ีนและ
อิาจีม่ิการร� อิงเร่ยนท่ี่�ถกูปิดบังัไว�

การลงที่นุและโครงการก่อิสู้ร� างที่ั �งหมิดขอิงจ่ีนในพิ่มิา่ กมัิพิ่ชูุา 
ลาว ไที่ย และเว่ยดนามิ ใชุ�เงินที่ะล ุ7.5 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐฯ 
(ประมิาณ 2.4 ล�านล�านบัาที่) ในชุว่ง พิ่.ศ 2553 ถง้ 2562 ต่ามิ
รายงานขอิงศนูย์ศก้ษายทุี่ธศาสู้ต่ร์และนานาชุาต่ ิซิ้�งเป็นศนูย์วิจียัใน
สู้หรัฐฯ เมืิ�อิเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2563

ต่ามิรายงานขอิงศนูย์สู้ต่ิมิสู้นั ระบัวุา่ ในภูาคสู้ว่นพิ่ลงังาน จ่ีนม่ิ
สู้ว่นร่วมิในการพิ่ฒันาร�อิยละ 18 ขอิงโครงการท่ี่�ม่ิอิยู ่ท่ี่�วางแผนเอิา
ไว� หรือิอิยูร่ะหวา่งการก่อิสู้ร� างในภูมิูิภูาคลุม่ิแมิน่ำ �าโขง ณ พิ่.ศ. 2563

“จ่ีนเป็นราชุาแหง่ขนุเขาเมืิ�อิพิ่ดูถง้นา่นนำ �าในเอิเชุ่ยเนื�อิงจีากการ
ควบัคมุิท่ี่�ราบัสู้งูทิี่เบัต่โดยสู้ภูาพิ่ที่างภูมิูิศาสู้ต่ร์ และม่ิประเที่ศปลาย
นำ �าเพ่ิ่ยงเลก็น�อิยท่ี่�สู้ามิารถเปล่�ยนความิอิำาเภูอิใจีขอิงราชุาอิงค์น่ �” 
นายโจีวเข่ยนใน เดอิะ เนิชนัินิอลี อินิเท์อเรัส

ปัจีจียัอืิ�น ๆ ที่ำาให�ความิพิ่ยายามิขอิงจ่ีนในการปิดกั �นการไหล
ขอิงแมิน่ำ �าสูู้ป่ลายนำ �าอิอ่ินกำาลงัลง เพืิ่�อิปฏิิเสู้ธการเป็นสู้มิาชิุกคณะ
กรรมิาธิการ จ่ีนได� “ที่ำาให�อิงค์กรอิอ่ินกำาลงัลงอิยา่งม่ิประสู้ทิี่ธิผล” 
ต่ามิบันัที่ก้คำาวิจีารณ์เมืิ�อิเดือินมิิถนุายน พิ่.ศ. 2561 ท่ี่�เผยแพิ่ร่โดย
สู้ถาบันั รอิยลั ยไูนเต่ด็ เซิอิร์วิสู้ ซิ้�งเป็นสู้ถาบันัวิจียัที่างกลาโหมิและ
ความิมิั�นคงในสู้หราชุอิาณาจีกัร

นอิกจีากน่ � ความิไมิล่งรอิยเรื�อิงพิ่รมิแดนและความิขดัแย�งที่าง
ชุาต่ิพิ่นัธุ์ “ยงัคงที่ำาให�เกิดความิสู้มัิพิ่นัธ์ท่ี่�แยล่งอิยา่งต่อ่ิเนื�อิงระหวา่ง

เขื่่�อนดอนสะโฮงที่่�ลุ่่�มแม�นำ��โขื่งตอนลุ่��งในลุ่�วเร่ิ่�มดำ�เน่นก�ริ่ในช่�วงต้น พ.ศ. 

2563 ปริ่ะเที่ศเพ่�อนบ้้�นกมัพูช่�นำ�เข้ื่�ไฟฟ้�จ�กโคริ่งก�ริ่ไฟฟ้�พลุ่งันำ��
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ประเที่ศริมิฝัึ�งแมิน่ำ �าต่อินลา่ง ซิ้�งมิกัขยายไปสูู้เ่วท่ี่ระดบััภูมิูิภูาค และ
ความิพิ่ยายามิอินัซิบััซิ�อินในการร่วมิมืิอิกนัเหนือิแมิน่ำ �าโขง” นายบัริ
เจีสู้ เคมิลาน่ นกัวิเคราะห์ประเดน็เก่�ยวกบััเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�
ในกรุงเที่พิ่ฯ แสู้ดงความิคดิเหน็

นายเคมิลาน่เร่ยกร� อิงให�ม่ิการเสู้ริมิความิแข็งแกร่งให�กบััหนว่ย
งานพิ่หภุูาค่ รวมิถง้คณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงและข�อิริเริ�มิลุม่ินำ �าโขง
ต่อินลา่งท่ี่�นำาโดยสู้หรัฐฯ เพืิ่�อิเป็นปราการป� อิงกนัจ่ีนและปลกูฝัึงการ
พิ่ฒันาท่ี่�ยั�งยืน

นายเคมิลาน่เตื่อินวา่ “ต่�อิงม่ิการต่อิบัโต่�การขยายขอิบัเขต่ใน
แมิน่ำ �าโขงขอิงจ่ีน เพิ่ราะหากปลอ่ิยไว�เชุน่น่ �จีะเป็นการนำาไปสูู้ภู่ยั
พิิ่บัตั่”ิ

ข�อิริเริ�มิลุม่ินำ �าโขงต่อินลา่ง ซิ้�งเป็นความิร่วมิมืิอิกนัระหวา่ง
พิ่มิา่ กมัิพิ่ชูุา ลาว ไที่ย เว่ยดนามิ และสู้หรัฐฯ ได�ครบัรอิบั 10 ป่
ไปเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2562 เป� าหมิายขอิงสู้มิาชิุกคณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �า
โขงคือิ “การสู้ร� างการเต่บิัโต่ที่างเศรษฐกิจีอิยา่งเสู้มิอิภูาค ยั�งยืน 
และครอิบัคลมุิ” ให�กบััประเที่ศพิ่นัธมิิต่รแมิน่ำ �าโขง 5 ประเที่ศท่ี่�ม่ิ
โครงสู้ร� างอิยูภู่ายใต่� 6 เสู้าหลกั ได�แก่ สู้ิ�งแวดล�อิมิและนำ �า สู้ขุภูาพิ่ 
การเกษต่ร การเชืุ�อิมิต่อ่ิ การศก้ษา และความิมิั�นคงด�านพิ่ลงังาน

โครงการริเริ�มิน่ �ได� รับัการสู้นบััสู้นนุจีากกลุม่ิมิิต่รประเที่ศลุม่ิ
นำ �าโขงต่อินลา่ง ซิ้�งประกอิบัด�วย อิอิสู้เต่รเล่ย สู้หภูาพิ่ยโุรป ญ่�ปุ่ น 
นิวซ่ิแลนด์ เกาหล่ใต่� ธนาคารพิ่ฒันาเอิเชุ่ย และธนาคารโลก

ในงานกิจีกรรมิเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2562 ท่ี่�เฉลมิิฉลอิงการ
ครอิบัรอิบัหน้�งที่ศวรรษขอิงข�อิริเริ�มิลุม่ินำ �าโขงต่อินลา่ง นายไมิค์ 
ปอิมิเปโอิ รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศสู้หรัฐฯ ในต่อิน
นั �น ได�กลา่วถง้ความิสู้ำาเร็จีขอิงการเป็นหุ�นสู้ว่น แต่ย่งัเน�นยำ �าถง้ 
“แนวโน�มิท่ี่�นา่หนกัใจี” ด�วย

“เราเหน็การสู้ร� างเขื�อินต่�นนำ �าอิยา่งกว�างขวาง ซิ้�งมิุง่เน�นการ
ควบัคมุิกระแสู้นำ �าท่ี่�ไหลลงสูู้ป่ลายนำ �า” นายปอิมิเปโอิ กลา่วกบัั
ประเที่ศสู้มิาชิุกข�อิริเริ�มิลุม่ินำ �าโขงต่อินลา่ง “แมิน่ำ �าสู้ายน่ �อิยูใ่นระดบัั
ต่ำ�าสู้ดุในรอิบัที่ศวรรษ ซิ้�งเป็นปัญหาท่ี่�เชืุ�อิมิโยงกบััการต่ดัสู้นิใจีปิด
นำ �าจีากต่�นนำ �าขอิงจ่ีน นอิกจีากน่ � จ่ีนยงัม่ิแผนการท่ี่�จีะระเบัดิและ
ขดุลอิกแมิน่ำ �า ... และเราเหน็การผลกัดนัเพืิ่�อิสู้ร� างกฎระเบ่ัยบัใหมิ่
ท่ี่�กำากบััโดยรัฐบัาลจ่ีนเพืิ่�อิควบัคมุิแมิน่ำ �า จีง้ที่ำาให�คณะกรรมิาธิการ
แมิน่ำ �าโขงอิอ่ินแอิลง”

นายปอิมิเปโอิได�ประกาศโครงการใหมิห่ลายโครงการ ซิ้�งได�
รับัการอิอิกแบับัมิาเพืิ่�อิปกป� อิงแมิน่ำ �าโขงและภูมิูิภูาคลุม่ิแมิน่ำ �าโขง 
ประกอิบัไปด�วย

• หุ�นสู้ว่นด�านพิ่ลงังานแมิน่ำ �าโขงระหวา่งญ่�ปุ่ นและสู้หรัฐฯ เพืิ่�อิ
พิ่ฒันาโครงขา่ยไฟิฟิ� าระดบััภูมิูิภูาคท่ี่�ยั�งยืนและโครงสู้ร� างพืิ่ �น
ฐานท่ี่�ม่ิคณุภูาพิ่ด�วยเงินที่นุเริ�มิต่�น 29.5 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ 
(ประมิาณ 971 ล�านบัาที่)

• เงินที่นุ 14 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 460 ล�านบัาที่) 
สู้ำาหรับัประเที่ศลุม่ินำ �าโขงในการต่อ่ิสูู้�กบััอิาชุญากรรมิข�ามิ
ชุาต่แิละการค�ามินษุย์ รวมิถง้การค�ายาบั�าในพืิ่ �นท่ี่�สู้ามิเหล่�ยมิ
ที่อิงคำา ซิ้�งครอิบัคลมุิพืิ่ �นท่ี่�บัางสู้ว่นขอิงพิ่มิา่ ลาว และไที่ย 

• โครงการระหวา่งเกาหล่ใต่�และสู้หรัฐฯ เพืิ่�อิการใชุ�ภูาพิ่ถ่าย
ดาวเท่ี่ยมิท่ี่�ด่ข้ �นในการประเมิินรูปแบับันำ �าที่ว่มิและนำ �าแล�ง
ต่ามิแนวแมิน่ำ �าโขง  

• แพิ่ลต่ฟิอิร์มิแบัง่ปันข�อิมิลูนำาขอิงข�อิริเริ�มิลุม่ินำ �าโขงต่อินลา่ง
และโปรแกรมิผลกระที่บัสู้าธารณะ

• การประชุมุิระดบััภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิกเพืิ่�อิเสู้ริมิสู้ร� างการ
กำากบััดแูลขอิงแมิน่ำ �าข�ามิพิ่รมิแดน รวมิถง้ “แนวที่างท่ี่�โปร่งใสู้
และเป็นไปต่ามิกฎระเบ่ัยบัต่อ่ิแมิน่ำ �าโขง”

“เราจีะยงัคงชุว่ยปกป� อิงอิธิปไต่ยและความิมิั�นคงขอิงคณุ ชุว่ย
ให�คณุเจีริญรุ่งเรือิงที่างเศรษฐกิจี และปกป� อิงวฒันธรรมิและสู้ิ�ง
แวดล�อิมิอินัอิดุมิสู้มิบัรูณ์ขอิงคณุ” นายปอิมิเปโอิ กลา่ว

ความต้องการ่ท่่ี่เพ่ิัมข่็�น
ความิเจีริญรุ่งเรือิงก่อิให�เกิดการพิ่ฒันาและความิหิวกระหายใน
พิ่ลงังานท่ี่�เกิดข้ �น พิ่ร� อิมิกบััการขบััเคลื�อินไปสูู้ก่ารใชุ�แหลง่พิ่ลงังาน
ที่ดแที่น เชุน่ พิ่ลงังานนำ �า มินษุย์ได�ใชุ�นำ �าในการผลติ่ไฟิฟิ� ามิาเป็น
เวลาหลายพิ่นัป่แล�ว ในปัจีจีบุันั พิ่ลงังานนำ �าคดิเป็นประมิาณร�อิยละ 
70 ขอิงพิ่ลงังานไฟิฟิ� าท่ี่�ผลติ่ได�ที่ั�วโลก ต่ามิรายงานขอิงสู้มิาคมิเน
ชุนัแนลจ่ีโอิกราฟิฟิิก

ในการเปิดเผยโครงการหุ�นสู้ว่นด�านพิ่ลงังานแมิน่ำ �าโขงระหวา่ง
ญ่�ปุ่ นและสู้หรัฐฯ ข�อิริเริ�มิลุม่ินำ �าโขงต่อินลา่งได�ระบัวุา่ ความิต่�อิงการ
ใชุ�ไฟิฟิ� าในกลุม่ิประเที่ศลุม่ิแมิน่ำ �าโขงคาดวา่จีะเพิิ่�มิข้ �นประมิาณร�อิย
ละ 6 ต่อ่ิป่ ความิพิ่ยายามิขอิงสู้หรัฐฯ และญ่�ปุ่ นจีะสู้นบััสู้นนุ “การ
ไหลเว่ยนท่ี่�เป็นอิิสู้ระขอิงเสู้บ่ัยงพิ่ลงังานในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก ซิ้�ง
ม่ิความิสู้ำาคญัอิยา่งยิ�งต่อ่ิเสู้ถ่ยรภูาพิ่และการพิ่ฒันาขอิงภูมิูิภูาค”

ในเดือินม่ินาคมิ พิ่.ศ. 2563 เมืิ�อิที่ั�วโลกต่ระหนกัถง้ภูยัพิิ่บัตั่ไิวรัสู้
โคโรนา จีง้ม่ิขา่วด่สู้ำาหรับัแมิน่ำ �าโขง นั�นคือิ กมัิพิ่ชูุาประกาศพิ่กัชุำาระ
หน่ � 10 ป่เก่�ยวกบััการพิ่ฒันาเขื�อินกระแสู้หลกั โดยพิ่กัแผนสู้ำาหรับั
โครงการโรงไฟิฟิ� าพิ่ลงันำ �าสู้อิงโครงการแรกขอิงต่น สู้อิงเดือินก่อิน
หน�านั �น โครงขา่ยขอิงกมัิพิ่ชูุาได�เริ�มินำาเข�าพิ่ลงังานจีากเขื�อินดอิน
สู้ะโฮงแหง่ใหมิ ่ภูายใต่�ข�อิต่กลงด�านพิ่ลงังาน 30 ป่กบััลาวท่ี่�เป็น
ประเที่ศเพืิ่�อินบั�าน

อิยา่งไรก็ต่ามิ ม่ิเขื�อินแหง่ใหมิสู่้ร� างข้ �นต่ามิลำานำ �าแมิน่ำ �าโขง
และลำานำาสู้าขา โดยม่ิแผนมิากกวา่ 370 แผน ต่ามิรายงานขอิง
หนงัสู้ือิพิิ่มิพ์ิ่เดอะวอชิงตนัิโพสต์ เมืิ�อิเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 2563 
เขื�อินสู้ว่นใหญ่ในจีำานวนดงักลา่วจีะสู้ร� างข้ �นโดยบัริษัที่จ่ีนในฐานะ
สู้ว่นหน้�งขอิงโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างขอิงจ่ีน

สู้ิ�งน่ �เกิดข้ �น แมิ�วา่รายงานประจีำาป่ขอิงคณะกรรมิาธิการแมิน่ำ �า
โขงในเดือินมิิถนุายน พิ่ .ศ. 2563 จีะเตื่อินถง้ความิเสู้่�ยงจีากการ
พิ่ฒันาและรายงานวา่ “ภูยัแล�งท่ี่�รุนแรงในลุม่ิแมิน่ำ �าโขงต่อินลา่ง
ที่ำาให�เกิดความิสู้ญูเสู้่ยที่างเศรษฐกิจีอิยา่งมิาก อินัเนื�อิงมิาจีาก
ความิเสู้่ยหายขอิงพืิ่ชุผลที่างการเกษต่ร ผลกระที่บัเชิุงลบัต่อ่ิสู้ิ�ง
แวดล�อิมิ และผลกระที่บัท่ี่�ไมิพ่ิ่ง้ประสู้งค์ต่อ่ิการดำารงชุ่วิต่ขอิง
ประชุาชุน”

สู้ิ�งน่ �เกิดข้ �น แมิ�วา่จ่ีนจีะเก็บันำ �าไว�ในปริมิาณท่ี่�อิาจีดบััความิ
กระหายขอิงที่ั �งภูมิูิภูาคได�

ในเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2565 ผู�นำาขอิงประเที่ศสู้มิาชิุกคณะ
กรรมิาธิการแมิน่ำ �าโขงที่ั �งสู้่�จีะรวมิต่วักนัท่ี่�ประเที่ศลาว เพืิ่�อิการ
ประชุมุิสู้ดุยอิดคณะกรรมิาธิการรอิบัสู้่�ป่ครั �งถดัไป คำาถามิซิ้�ง
สู้ำาคญัท่ี่�สู้ดุต่ั �งแต่ก่่อินหน�าน่ �จีนถง้ต่อินน่ � จีะต่�อิงเป็น อินาคต่ขอิง
แมิน่ำ �าโขงอินัเกร่ยงไกรจีะรินไหลไปอิยา่งไร  o
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นายสู้าโรชุ บัานา

ทำำ�ล�ยบ่่วงคอของจีีน
อิินเด่ย์มอิงหาหุ�นส่วนใหม่และพ่ฒนาข�อิตกลงด�านกลาโหม 

เพ่�อิต่อิต�านการั่รุั่กรั่านขอิงจ่ีน

าธารณรัฐประชุาชุนจ่่ีน ม่ิวิธ่ในการต่ดิต่อ่ิอิยา่งแข็งกร� าว ท่ี่�
ต่�อิงการซืิ �อิอิิที่ธิพิ่ลกบััประเที่ศเพืิ่�อินบั�านท่ี่�ม่ิชุายแดนต่ดิกบัั
อิินเด่ยอิยา่งบังัคลาเที่ศ พิ่มิา่ มิลัด่ฟิส์ู้ เนปาล ปาก่สู้ถาน และ

ศร่ลงักา และโดยการขม่ิขูป่ระเที่ศพิ่นัธมิิต่รท่ี่�ใกล�ชิุดท่ี่�สู้ดุขอิงอิินเด่ย
อิยา่งภูฏูิาน

ดเูหมืิอินจ่ีนยงัคำานวณได�อิยา่งถกูต่�อิงด�วยวา่ แมิ�อิินเด่ยจีะม่ิความิ
สู้ามิารถท่ี่�เหนือิกวา่ที่างที่หาร แต่ก็่แสู้ดงให�เหน็ถง้ความิยบััยั �งชุั�งใจี
อิยา่งมิากในการเผชิุญหน�ากบััความิพิ่ยายามิอิยา่งแข็งกร� าวขอิงกอิง
ที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนเมืิ�อิกลาง พิ่.ศ. 2563 ท่ี่�จีะยด้ครอิงพืิ่ �นท่ี่�เกือิบั 
1,000 ต่ารางกิโลเมิต่รขอิงลาดกัห์ที่างต่ะวนัอิอิก ในสู้ว่นต่ะวนัต่กขอิง
เสู้�นควบัคมุิแที่�จีริงท่ี่�แบัง่กั �นขั �วอิำานาจีที่ั �งสู้อิง

จ่ีนวางกำาลงัที่หารประมิาณ 60,000 นายในการบักุรุก การกระที่ำา
เชุน่น่ �รวมิที่ั �งการรุกรานอิินเด่ยจีนเป็นสู้ญัลกัษณ์ขอิงจ่ีนเอิงแสู้ดงให�
เหน็ถง้ระยะท่ี่�ร� ายแรงท่ี่�สู้ดุขอิงความิต่ง้เคร่ยดระหวา่งที่ั �งสู้อิงประเที่ศ
นบััต่ั �งแต่สู่้งครามิท่ี่�ยาวนานต่ลอิดที่ั �งเดือินใน พิ่.ศ. 2505 ในภูมิูิภูาค
เด่ยวกนัน่ � ภูายหลงัจีากความิขดัแย�งดงักลา่ว จ่ีนได�ยด้อิกัไสู้ชิุน ซิ้�ง
เป็นที่ะเลที่รายบันท่ี่�สู้งูท่ี่�ม่ิขนาด 38,000 ต่ารางกิโลเมิต่ร ซิ้�งม่ิขนาด
เกือิบัเที่า่กบััภูฏูิานท่ี่�อิินเด่ยอิ�างวา่เป็นสู้ว่นหน้�งขอิงดนิแดนสู้หภูาพิ่
ลาดกัห์ จ่ีนยงัอิ�างสู้ทิี่ธิ�ในพืิ่ �นท่ี่� 83,743 ต่ารางกิโลเมิต่รในรัฐอิรุณาจีลั
ประเที่ศที่างต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงเหนือิขอิงอิินเด่ย ซิ้�งต่ั �งอิยูท่ี่างสู้ว่นต่ะวนั
อิอิกขอิงเสู้�นควบัคมุิแที่�จีริง ที่ั �งสู้อิงประเที่ศน่ �ได�ม่ิข�อิพิิ่พิ่าที่กนัมิา
ยาวนานเก่�ยวกบััความิยาวและต่ำาแหนง่ขอิงเสู้�นควบัคมุิแที่�จีริง ซิ้�งแบัง่
อิอิกเป็นสู้ามิสู้ว่น แนน่อินวา่ คนงานจ่ีนท่ี่�ได� รับัการสู้นบััสู้นนุโดยกอิง
กำาลงักอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนได�ข�ามิฝัึ�งไปยงัอิรุณาจีลัเพืิ่�อิสู้ร� าง
หมิูบ่ั�านต่ลอิดแนวเสู้�นท่ี่�แบัง่แยกรัฐจีากทิี่เบัต่ โดยสู้ร� างบันฝัึ�งขอิง
แมิน่ำ �าสู้าริชุใูนเขต่ซิสูู้บุันัสู้ริิต่อินบัน กระที่รวงการต่า่งประเที่ศอิินเด่ย

รับัที่ราบัความิเคลื�อินไหวดงักลา่วและกลา่ววา่ ต่นต่ระหนกัถง้การ
ก่อิสู้ร� าง “ต่ามิแนวเสู้�นควบัคมุิแที่�จีริง” ซิ้�งโดยที่ั�วไปมิอิงวา่เป็นความิ
พิ่ยายามิขอิงจ่ีนท่ี่�จีะคำ �าจีนุการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ขอิงต่นในภูมิูิภูาค ในฐานะ
สู้ว่นหน้�งขอิงยทุี่ธศาสู้ต่ร์ในการสู้ร� างการต่ั �งถิ�นฐานขอิงพิ่ลเรือินใน
พืิ่ �นท่ี่�ชุายแดนท่ี่�ม่ิข�อิพิิ่พิ่าที่ รัฐบัาลจ่ีนเอิงก็ปฏิิเสู้ธการวิพิ่ากษ์วิจีารณ์
ที่ั �งหมิด โดยยงัคงยืนยนัวา่การรุกรานครั �งน่ � “อิยูน่อิกเหนือิการต่ำาหนิ” 
เพิ่ราะรัฐบัาลจ่ีน “ไมิเ่คยรับัรู� ถง้” อิรุณาจีลั

แมิ�ในขณะท่ี่�ที่างต่นัในลาดกัห์ต่ะวนัอิอิกเริ�มิครุกรุ่นข้ �น จ่ีนก็โจีมิต่่
อ่ิกครั �ง ซิ้�งครั �งน่ �เป็นการโจีมิต่่ในสู้กิขิมิ ซิ้�งเป็นรัฐเลก็ ๆ ที่างต่อินเหนือิ
ขอิงอิินเด่ยท่ี่�ถกูแยกอิอิกจีากรัฐอิรุณาจีลัประเที่ศโดยภูฏูิาน เมืิ�อิวนั
ท่ี่� 20 มิกราคมิพิ่.ศ. 2564 กอิงกำาลงัจ่ีนปะที่ะกบััที่หารอิินเด่ยบันเสู้�น
ควบัคมุิแที่�จีริงท่ี่�นาคลูาในสู้กิขิมิ ซิ้�งเป็นเหต่กุารณ์ท่ี่�กอิงที่พัิ่อิินเด่ย
อิธิบัายวา่เป็น “การเผชิุญหน�ากนัเพ่ิ่ยงเลก็น�อิย” เหต่กุารณ์ลกัษณะ
ดงักลา่วเกิดข้ �นในบัริเวณเดมิิในเดือินพิ่ฤษภูาคมิ พิ่.ศ. 2563

เมืิ�อิสู้ิ �นสู้ดุ พิ่.ศ. 2563 อิินเด่ยคาดหวงัวา่ อิยา่งน�อิยจ่ีนจีะยงั
คงสู้ถานภูาพิ่ปัจีจีบุันัไว�ในลกัดาห์ต่ะวนัอิอิก ที่หารอิินเด่ยท่ี่�ที่ำางาน
หนกัเกินไปกำาลงัปักหลกัอิยูใ่นพืิ่ �นท่ี่�ชุายแดนท่ี่�รกร� างวา่งเปลา่และ
ม่ิอิอิกซิเิจีนน�อิย ซิ้�งอิยูเ่หนือิระดบัันำ �าที่ะเลโดยเฉล่�ย 3,000 เมิต่ร 
อิณุหภูมิูิขอิงสู้ถานท่ี่�ดงักลา่วในชุว่งฤดหูนาวท่ี่�รุนแรงอิาจีลดลงต่ำ�ากวา่
ลบั 45 อิงศาเซิลเซ่ิยสู้ ซิ้�งถือิเป็นการที่ดสู้อิบัข่ดจีำากดัขอิงความิอิดที่น
ที่างจิีต่ใจีและร่างกาย

รัฐบัาลอิินเด่ยจีง้รู� สู้ก้โลง่ใจีท่ี่�การเจีรจีาระดบััที่หารรอิบัท่ี่�เก�า
ระหวา่งที่ั �งสู้อิงฝ่ึายในเดือินกมุิภูาพิ่นัธ์ พิ่.ศ. 2564 ได�สู้ร� างข�อิต่กลงวา่
ด�วยการถอินกำาลงัจีากฝัึ�งเหนือิและใต่�ขอิงที่ะเลสู้าบัปันกอิงในลาดกัห์ 
ต่ะวนัอิอิก นายราชุนาถ ซิงิห์ รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงกลาโหมิ แจี�ง
ต่อ่ิรัฐสู้ภูาอิินเด่ยเมืิ�อิวนัท่ี่� 11 กมุิภูาพิ่นัธ์วา่ “เพืิ่�อิให�แนใ่จีวา่ม่ิการถอิน

ส



35IPD FORUMFORUM

พัร่มแดนท่่ี่เป็นข้็อพิัพัาที่ร่ะหว่างอินเด่ยุแล่ะจ่นตามแนวเส้ันควบคุมแท้ี่จริ่ง

140 2800 กม. 420 กม.

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั

เส้้นควบคุมแท้้จริิง

กำาลงัในจีดุเสู่้�ยงปะที่ะต่ามิแนวเสู้�นควบัคมุิแที่�จีริง เรามิอิงวา่กอิงที่พัิ่
ขอิงที่ั �งสู้อิงฝ่ึายท่ี่�อิยูใ่นระยะประชิุดควรระงบััการสู้ง่กำาลงัเดนิหน�าท่ี่�เริ�มิ
ใน พิ่.ศ. 2563 และกลบััไปยงัฐานท่ี่�มิั�นซิ้�งถาวรและเป็นท่ี่�ยอิมิรับั”

ในขณะท่ี่�การถอินกำาลงัในที่ะเลสู้าบัปันกอิงม่ิความิคืบัหน�าอิยา่ง
นา่พิ่อิใจี การเผชิุญหน�ากนัในพืิ่ �นท่ี่�อืิ�น ๆ เชุน่ ท่ี่�ราบัเดปซิาง โกกราไฮต์่ 
และบัอ่ินำ �าพิ่รุ� อินนั �นกลบััต่�อิงใชุ�เวลาในการแก�ไข

สู้ิ�งท่ี่�พิิ่สู้จูีน์ให�เหน็วา่นา่สู้บัายใจีคือิ ที่ั �งสู้อิงฝ่ึายได�ต่กลงท่ี่�จีะ
รักษาความิต่อ่ิเนื�อิงในการพิ่ดูคยุและการเจีรจีา และเพืิ่�อิดำาเนินความิ
พิ่ยายามิต่อ่ิไปเพืิ่�อิให�แนใ่จีวา่ม่ิการยบััยั �งควบัคมุิกอิงกำาลงัแนวหน�า 
รักษาเสู้ถ่ยรภูาพิ่และควบัคมุิสู้ถานการณ์ต่ามิแนวเสู้�นควบัคมุิแที่�จีริง
ในสู้ว่นต่ะวนัต่กขอิงชุายแดนจ่ีนและอิินเด่ย และรักษาสู้นัต่ภิูาพิ่ร่วมิกนั

เพืิ่�อิชุว่ยป� อิงกนัการรุกรานขอิงจ่ีนโดยไมิก่่อิให�เกิดสู้งครามิ อิินเด่ย
อิาจีมิอิงไปท่ี่�การเสู้ริมิสู้ร� างความิสู้มัิพิ่นัธ์ท่ี่�เกิดข้ �นใหมิ ่เชุน่ การ
เจีรจีาด�านความิมิั�นคงจีต่ภุูาค่หรือิควอิด กบััอิอิสู้เต่รเล่ย ญ่�ปุ่ น และ
สู้หรัฐอิเมิริกา การยกระดบััข�อิต่กลงด�านกลาโหมิระหวา่งประเที่ศเหลา่
น่ �และประเที่ศอืิ�น ๆ ในภูมิูิภูาคอิาจีที่ำาให�ความิพิ่ยายามิด�านความิ
มิั�นคงขอิงอิินเด่ยก�าวหน�าข้ �นด�วย

รัฐบัาลจ่ีนใชุ�ประโยชุน์จีากการระบัาดขอิงโควิด-19 ซิ้�งที่ำาให�
อิินเด่ยต่ง้เคร่ยดที่ั �งที่างเศรษฐกิจีและการเมืิอิง รวมิถง้ที่ำาให�ที่หาร
อิินเด่ยไขว�เขว ในขณะเด่ยวกนั จ่ีนแที่บัจีะไมิรู่� สู้ก้รบักวนใจีกบััการ
ต่ำาหนิที่ั�วโลกท่ี่�ม่ิต่อ่ิการรับัมืิอิกบััการระบัาดครั �งร� ายแรง ซิ้�งเชืุ�อิกนั
อิยา่งกว�างขวางวา่ม่ิต่�นต่อิมิาจีากเมืิอิงอิูฮ่ั�น ประเที่ศจ่ีน จ่ีนม่ิความิ
ต่ั �งใจีท่ี่�จีะดำาเนินนโยบัายต่า่งประเที่ศโดยอิาศยัความิเข�มิแข็งที่าง
เศรษฐกิจีและการที่หารขอิงต่น

ความตึงเคร่ั่ย์ดท่�พรั่มแดน
นบััต่ั �งแต่ท่่ี่�จ่ีนได� รุกรานทิี่เบัต่ใน พิ่.ศ. 2493 และผนวกทิี่เบัต่ในป่
ถดัมิา และขยายต่วัไปยงัชุายแดนขอิงอิินเด่ย จ่ีนได�ข้ �นเป็นประเที่ศ
ท่ี่�ม่ิประชุากรมิากท่ี่�สู้ดุเป็นอินัดบััสู้อิงขอิงโลก แมิ�วา่จีะม่ิข�อิต่กลง
สู้ามิฉบับััใน พิ่.ศ. 2536 พิ่.ศ. 2539 และ พิ่.ศ. 2556 ในการรักษา
สู้นัต่ภิูาพิ่และเสู้ถ่ยรภูาพิ่ในภูมิูิภูาคลาดกัห์ แต่รั่ฐบัาลจ่ีนก็ยงัคงโต่�
แย�งข�อิพิิ่พิ่าที่ดงักลา่วอิยา่งต่อ่ิเนื�อิงและนบััต่ั �งแต่ท่ี่ศวรรษ 1980 (พิ่.ศ. 
2523 - 2532) จ่ีนได�ที่ยอิยยด้พืิ่ �นท่ี่�เป็นจีำานวนโดยรวมิกวา่ 640 ต่าราง
กิโลเมิต่รผา่นที่างเดนิป่าหลายแหง่เข�าสูู้ล่าดกัห์ ก่อินท่ี่�จีะผลกัดนัเข�าสูู้่
ลาดกัห์ใน พิ่.ศ. 2563

พิ่นัธมิิต่รท่ี่�ใกล�ชิุดขอิงจ่ีนอิยา่งปาก่สู้ถานก็ม่ิข�อิพิิ่พิ่าที่ด�าน
พิ่รมิแดนกบััอิินเด่ยด�วย ประเที่ศเพืิ่�อินบั�านเหลา่น่ �ได�เข�าสูู้สู่้งครามิสู้่�
ครั �งในชุว่งเวลาท่ี่�ประเที่ศเหลา่น่ �ม่ิการแบัง่แยกใน พิ่.ศ. 2490 และใน 
พิ่.ศ. 2508 พิ่.ศ. 2514 และ พิ่.ศ. 2542 สู้งครามิใน พิ่.ศ. 2514 ยงัก่อิ
ให�เกิดบังักลาเที่ศท่ี่�มิาจีากการลม่ิสู้ลายขอิงปาก่สู้ถานต่ะวนัอิอิก

อิินเด่ยม่ิพิ่รมิแดนร่วมิกบัักบัับังักลาเที่ศยาว 4,097 กิโลเมิต่ร 
กบััปาก่สู้ถานยาว 3,323 กิโลเมิต่ร กบััเนปาลยาว 1,751 กิโลเมิต่ร 
กบััพิ่มิา่ยาว 1,643 กิโลเมิต่ร กบััภูฏูิานยาว 699 กิโลเมิต่ร และกบัั
อิฟัิกานิสู้ถานยาว 106 กิโลเมิต่ร

จ่ีนกำาลงัขยายขอิบัเขต่อิิที่ธิพิ่ลขอิงต่นอิยา่งม่ิวตั่ถปุระสู้งค์ โดย
การพิ่ฒันาเครือิที่า่เรือิที่ั�วบังักลาเที่ศ พิ่มิา่ มิลัด่ฟิส์ู้ ปาก่สู้ถาน และ
ศร่ลงักา ซิ้�งเป็นการบ่ับัรัดอิินเด่ยภูายใต่�วงแหวนแหง่ความิผนัผวน ผู�
เชุ่�ยวชุาญด�านการที่หารต่า่งประเที่ศได�ขนานนามิแผนดงักลา่ววา่เป็น
ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ “สู้ายธารแหง่ไขม่ิกุ” จ่ีนได�สู้ร� างที่า่เรือิกวาดาร์ในแคว�น

ภููฏานเนปาล

ทิิเบต

ปากีีสถาน

บัังกลาเทศ
พม่่า

อััฟกานิิสถานิ
แคชเมีียร์์
ปกครอง 

โดยปากีสถาน

ลาดัักห์์

เส้ันแมคมาฮอน
พัร่มแดนท่่ี่เป็นข้็อพิัพัาที่

จััมมูและ 
แคชเมียร์์

ดิินแดินสหภาพ
อิินเดีิย

พ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�ปาก่ีสถานยกีให้้จ่ีน
อ้้างสิิทธิิโดยอิ้นเดีย

อรุุณาจััลปรุะเทศ
รััฐในอิินเดีีย
อ้ิางสิิทธิิ์�โดียจีีน

อััคไซจิิน
ควบคุมโดยจีีน
อ้้างสิิทธิิโดยอิ้นเดีย

ดอกลััม
สิิกขิิม

พ่ั�นท่่ี่ท่่ี่เป็นข้็อพิัพัาที่

พัร่มแดนท่่ี่เป็นข้็อพิัพัาที่

อิินเดีีย

จีีน
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บัาลจิูีสู้ถาน ประเที่ศปาก่สู้ถาน ซิ้�งเชืุ�อิมิโยงกบััคชัุการ์ในเขต่ปกครอิง
ต่นเอิงซินิเจ่ียงที่างต่ะวนัต่กขอิงจ่ีนผา่นระเบ่ัยงเศรษฐกิจีจ่ีนและ
ปาก่สู้ถานมิลูคา่ 4.6 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 1.5 ล�าน
ล�านบัาที่) ท่ี่�หุ�นสู้ว่นที่ั �งสู้อิงยกยอ่ิงให�เป็น “อินสุู้าวร่ย์แหง่มิิต่รภูาพิ่ท่ี่�
ยิ�งใหญ่ขอิงปาก่สู้ถานและจ่ีน”

การั่ให�กู�ย่์มอิย่์างเอิาร่ั่ดเอิาเปร่ั่ย์บ่ 
ระเบ่ัยงเศรษฐกิจีจ่ีนและปาก่สู้ถานถือิเป็นเสู้าหลกัขอิงโครงการหน้�ง
แถบัหน้�งเสู้�นที่างขอิงจ่ีน ซิ้�งเป็นชุดุโครงการโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานมิลูคา่ 
1 ล�านล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 32.9 ล�านล�านบัาที่) ใน 70 
ประเที่ศ รัฐบัาลจ่ีนได�เบักิจีา่ยเงินกู� ยืมิอิยา่งเอิารัดเอิาเปร่ยบัสู้ำาหรับั
โครงการท่ี่�ไมิย่ั�งยืนที่างการเงินซิ้�งเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงโครงการหน้�งแถบั
หน้�งเสู้�นที่าง เพ่ิ่ยงเพืิ่�อิควบัคมุิโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานท่ี่�ต่นเริ�มิต่�นเพืิ่�อิเป็น
คา่ชุดเชุยการผิดนดัชุำาระหน่ �

แมิ�วา่รัฐบัาลจ่ีนยืนกรานวา่โครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างเป็น
โครงการริเริ�มิที่างพิ่าณิชุย์ แต่ก่ารสู้ร� างฐานที่พัิ่เรือิดเูหมืิอินจีะเป็น
สู้ว่นสู้ำาคญัในวาระท่ี่�ไมิไ่ด�เอิย่ถง้ขอิงจ่ีน กวาดาร์จีะมิอิบัประต่ทูี่าง
ที่ะเลแก่จ่ีนไปสูู้ท่ี่ะเลอิาหรับับันชุายฝัึ�งที่ะเลด�านต่ะวนัต่กขอิงอิินเด่ย
และมิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ย อิา่วเปอิร์เซ่ิย อิา่วโอิมิาน และอิา่วเอิเดน 
อิินเด่ยคดัค�านระเบ่ัยงเศรษฐกิจีจ่ีนและปาก่สู้ถาน เนื�อิงจีากโครงการ
น่ �ดำาเนินการผา่นกิลกิต่-บัลัต่สิู้ถานและแคชุเม่ิยร์ท่ี่�ถกูยด้ครอิงโดย
ปาก่สู้ถาน ซิ้�งอิินเด่ยยงัม่ิข�อิพิิ่พิ่าที่ด�านการควบัคมุิอิยู ่ภูายใต่�ข�อิ
ต่กลงน่ � ปาก่สู้ถานม่ิหน�าท่ี่�ต่�อิงจีา่ยเงิน 4 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ 
(ประมิาณ 1.31 ล�านล�านบัาที่) แก่จ่ีนในชุว่ง 20 ป่ผา่นการชุำาระหน่ �
และเงินปันผล

รัฐบัาลจ่ีนยงัได�ยกระดบััสู้ิ�งจีงูใจีขอิงโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น
ที่างขอิงต่นด�วยการจีดัหาที่างที่หาร ใน พิ่.ศ. 2560 อิิสู้ลามิาบัดั
ประกาศซืิ �อิเรือิดำานำ �าโจีมิต่่ชุั �นหยวน ไที่ป์ 041 แบับัดดัแปลงสู้่�ลำาจีาก
จ่ีน และการถ่ายที่อิดเที่คโนโลย่สู้ำาหรับัการประกอิบัเรือิอ่ิกสู้่�ลำาใน
เมืิอิงที่า่การาจ่ี ม่ิมิลูคา่ข�อิต่กลงประมิาณ 5 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ 
(ประมิาณ 1.64 แสู้นล�านบัาที่) เรือิดำานำ �าสู้่�ลำาแรกจีะได� รับัการสู้ง่
มิอิบัภูายใน พิ่.ศ. 2566 และสู้ว่นท่ี่�เหลือิภูายใน พิ่.ศ. 2571 เพืิ่�อิ
เป็นแก่นหลกัขอิงโครงการการจีูโ่จีมิท่ี่�สู้อิงขอิงสู้ามิเหลา่นิวเคล่ยร์
ขอิงปาก่สู้ถาน นอิกจีากน่ � ใน พิ่.ศ. 2560 บังักลาเที่ศได�ซืิ �อิเรือิดำานำ �า
ไที่ป์ 035จ่ีหมิิง ชุั �นหมิิง ท่ี่�ผลติ่โดยจ่ีนจีำานวน 2 ลำา มิลูคา่ 204 ล�าน
ดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 6.71 พิ่นัล�านบัาที่)

การั่ใช้�งานคู่
รถถงั เรือิฟิริเกต่ และเครื�อิงบันิขบััไลท่่ี่�จ่ีนผลติ่ยงันำาไปใชุ�ในกอิงที่พัิ่
บังักลาเที่ศ และเจี�าหน�าท่ี่�ที่หารขอิงบังักลาเที่ศยงัได� รับัการฝ้ึกอิบัรมิ
เป็นประจีำาในจ่ีน ที่ั �งสู้อิงประเที่ศสู้ร� างความิร่วมิมืิอิที่างยทุี่ธศาสู้ต่ร์ 
และบังักลาเที่ศได�เข�าร่วมิโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างอิยา่งเป็น
ที่างการในระหวา่งการเยือินกรุงธากาขอิงนายสู้่ จิี �นผิง เลขาธิการ
พิ่รรคคอิมิมิิวนิสู้ต์่จ่ีน เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2559

นบััต่ั �งแต่น่ั �น การที่ำางานม่ิความิคืบัหน�าในโครงการ 9 โครงการ ซิ้�ง
ม่ิมิลูคา่ 7.1 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 2.33 แสู้นล�านบัาที่) อ่ิก
ที่ั �งยงัเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงโครงการโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานท่ี่�ได�รับัการสู้นบััสู้นนุ

จีากจ่ีน 27 โครงการในบังักลาเที่ศภูายใต่�โครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�น
ที่าง รัฐบัาลจ่ีนยงัได�ประกาศนโยบัายไมิเ่ก็บัภูาษ่สู้นิค�านำาเข�าจีาก
บังักลาเที่ศกวา่ร�อิยละ 97 จ่ีนได�สู้ญัญาวา่จีะมิอิบัเงินที่นุสู้นบััสู้นนุ
จีำานวน 3 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 9.87 แสู้นล�านบัาที่) ให�
กบัับังักลาเที่ศ ซิ้�งเป็นการเกที่บััการให�ความิชุว่ยเหลือิด�านการพิ่ฒันา
ขอิงอิินเด่ยท่ี่�จีำานวน 1 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3.29 แสู้น
ล�านบัาที่)

บังักลาเที่ศยงัได�บัรรลขุ�อิต่กลงมิลูคา่ 1 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ 
(ประมิาณ 3.29 หมืิ�นล�านบัาที่) กบััจ่ีนด�านการบัริหารจีดัการนำ �า หลงั
จีากท่ี่�ล�มิเหลวในการรักษาสู้ญัญาแบัง่ปันนำ �ากบััอิินเด่ยเหนือิแมิน่ำ �าท่ี่
เอิสู้ต่า ซิ้�งเป็นแมิน่ำ �าสู้ายท่ี่�ยาวเป็นอินัดบััสู้่�ขอิงประเที่ศท่ี่�ไหลมิาจีาก
อิินเด่ย จ่ีนเป็นหุ�นสู้ว่นการค�าท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุขอิงบังักลาเที่ศ โดยม่ิมิลูคา่
การซืิ �อิขายท่ี่� 1.8 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 5.92 แสู้นล�าน
บัาที่) การค�ากบัับังักลาเที่ศขอิงอิินเด่ยม่ิมิลูคา่ประมิาณ 9.5 พิ่นัล�าน
ดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3.12 แสู้นล�านบัาที่)

แมิ�วา่ใน พิ่.ศ. 2557 จ่ีนจีะบัรรลขุ�อิต่กลงในการสู้ร� างที่า่เรือิท่ี่�
โซินาเด่ย ประเที่ศบังักลาเที่ศ แต่จ่่ีนก็พิ่บัพืิ่ �นท่ี่�ที่างเลือิกในพิ่มิา่เพืิ่�อิ
ยกระดบััการม่ิบัที่บัาที่ขอิงต่นในอิา่วเบังกอิลบันชุายฝัึ�งที่ะเลต่ะวนั
อิอิกขอิงอิินเด่ย ระหวา่งการไปเยือินพิ่มิา่ในเดือินมิกราคมิ พิ่.ศ. 2563 
นายสู้่ได�บัรรลขุ�อิต่กลงสู้ำาหรับัโครงการที่า่เรือินำ �าลก้เขต่เศรษฐกิจี
พิิ่เศษเจีาะพิ่ย ูซิ้�งม่ิคา่ใชุ�จีา่ย 1.3 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 
4.28 หมืิ�นล�านบัาที่) ในระยะแรก

ที่า่เรือิในรัฐยะไขท่ี่างต่ะวนัต่กจีะอิยูต่่ดิกบััอิา่วเอิงกอิล ซิ้�งม่ิ
พิ่รมิแดนที่างต่อินเหนือิต่ดิกบัับังักลาเที่ศ อ่ิกฟิากหน้�งขอิงอิา่ว 
อิินเด่ยกำาลงัพิ่ฒันาฐานที่พัิ่เรือิดำานำ �านิวเคล่ยร์ท่ี่�เร่ยกวา่โครงการวาร์
ชุาใกล�กบััศนูย์บัญัชุาการกอิงที่พัิ่เรือิต่ะวนัอิอิกท่ี่�วิศาขาปัต่นมัิ หาก
เกิดความิขดัแย�งข้ �น เจีาะพิ่ยยูงัอิาจีใชุ�เป็นสู้ิ�งปลกูสู้ร� างที่างที่หารได�
อ่ิกด�วย คา่ใชุ�จีา่ยเริ�มิต่�นขอิงโครงการประมิาณ 7 พิ่นัล�านดอิลลาร์
สู้หรัฐ (ประมิาณ 2.3 แสู้นล�านบัาที่) ถกูลดจีำานวนลงเนื�อิงจีากความิ
หวาดกลวัต่อ่ิกบััดกัหน่ �ขอิงพิ่มิา่ โครงการโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานอืิ�น ๆ ท่ี่�
ได� รับัการชุว่ยเหลือิจีากจ่ีนท่ี่�กำาลงัดำาเนินการอิยูไ่ด�แก่ นครยา่งกุ�ง
ใหมิ ่และเขต่ความิร่วมิมืิอิที่างเศรษฐกิจีชุายแดนจ่ีนและพิ่มิา่ จ่ีนต่�อิง
สู้งสู้ยัวา่จีะยงัคงปลอ่ิยหนว่ยขา่วกรอิงขอิงกอิงที่พัิ่เรือิไว�ท่ี่�ฐานที่พัิ่ใน
หมิูเ่กาะโกโก ซิ้�งอิยูใ่กล�กบััดนิแดนหมิูเ่กาะอินัดามินัและนิโคบัาร์ขอิง
อิินเด่ย

ใน พิ่.ศ. 2560 เมืิ�อิศร่ลงักาประสู้บัปัญหาในการชุำาระเงินจีำานวน
มิากกวา่ 1.1 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3.6 หมืิ�นล�านบัาที่) ใน
ข�อิต่กลงกบััจ่ีนเพืิ่�อิการพิ่ฒันาที่า่เรือิฮมัิบันัโต่ต่าที่างต่อินใต่� รัฐบัาล
จ่ีนได�เข�าควบัคมุิที่า่เรือิยทุี่ธศาสู้ต่ร์ด�วยสู้ญัญาเชุา่ 99 ป่ จ่ีนอิาจีใชุ�
ที่า่เรือิแหง่น่ �และที่า่เรือิกวาดาร์เป็นฐานที่พัิ่เรือิกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิย
ประชุาชุน เพืิ่�อิเสู้ริมิสู้ร� างบัที่บัาที่ขอิงต่นในมิหาสู้มิทุี่ร

จ่ีนยงัได�ขยายจีากฮมัิบันัโต่ต่าไปยงัที่า่เรือิโคลมัิโบั ซิ้�งเป็นที่า่
เท่ี่ยบัเรือิสู้นิค�าบัรรจีตุู่� ท่ี่�ลก้ท่ี่�สู้ดุในเอิเชุ่ยใต่� ในการลงที่นุโดยต่รงจีาก
ต่า่งประเที่ศท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุครั �งเด่ยวในศร่ลงักา บัริษัที่ไชุนา่ ฮาร์เบัอิร์ 
เอิน็จิีเน่ยริง จีำากดั ซิ้�งเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงบัริษัที่ไชุนา่ คอิมิมิิวนิเคชุนัส์ู้ 
คอินสู้ต่รัคชุั�น จีำากดั กำาลงัสู้ร� างเมืิอิงการเงินนานาชุาต่โิคลมัิโบั
มิลูคา่ 1.4 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 4.6 หมืิ�นล�านบัาที่) บัน
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พืิ่ �นท่ี่� 660 เอิเคอิร์ท่ี่�ยด้คืนมิาจีากที่ะเล “เมืิอิงในเมืิอิง” น่ �คาดวา่จีะเป็น
ศนูย์กลางที่างการเงินท่ี่�สู้ำาคญัขอิงสู้งิคโปร์และดไูบั และชุว่ยกระตุ่�น
เศรษฐกิจีและการค�าที่างที่ะเลขอิงประเที่ศท่ี่�เป็นเกาะแหง่น่ � จ่ีนยงัได�
ลงที่นุจีำานวน 1 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3.29 หมืิ�นล�านบัาที่) 
ในการก่อิสู้ร� างอิาคาร 60 ชุั �น 3 แหง่ในบัริเวณดงักลา่ว

ในสู้ว่นขอิงดินแดนหมิู่เกาะมิลัด่ฟิส์ู้ อิินเด่ยเกรงวา่การขยายต่วัท่ี่�
อิาจีเกิดข้ �น ซิ้�งอิาจีกินบัริเวณจีาก 38,000 ถ้ง 100,000 ต่ารางเมิต่ร 
ขอิงเกาะเฟิย์ดไูฟินอิลฮ ูท่ี่�บัริษัที่จ่ีนได�เข�าครอิบัครอิงใน พิ่.ศ. 2559 
ด�วยสู้ญัญาเชุ่า 50 ป่ในราคา 4 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 131 
ล�านบัาที่) อิาจีนำาไปสูู้ก่ารจีดัต่ั �งฐานที่พัิ่เรือิจ่ีน ซิ้�งอิาจีเป็นฐานที่พัิ่เรือิ
ดำานำ �านิวเคล่ยร์และสู้ถาน่รับัฟัิงเพืิ่�อิต่ิดต่ามิความิเคลื�อินไหวกอิงที่พัิ่
เรือิอิินเด่ยในสู้ว่นยทุี่ธศาสู้ต่ร์ขอิงมิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ยน่ � มิลัด่ฟิส์ู้อิยู่ห่าง
จีากกนัยากมุิาร่ท่ี่�เป็นสู้ว่นใต่�สู้ดุขอิงอิินเด่ยเพ่ิ่ยง 623 กิโลเมิต่ร จ่ีนได�
สู้ร� างและวางกำาลงัที่หารในสู้ิ�งปลกูสู้ร� างเท่ี่ยมิในลกัษณะเด่ยวกนัใน
ที่ะเลจ่ีนใต่�  7 แห่งในหมิู่เกาะสู้แปรต่ล่ และ 20 แห่งในหมิู่เกาะพิ่ารา
เซิล ซิ้�งเป็นสู้ิ�งท่ี่�จ่ีนประกาศวา่เป็น “สู้ิที่ธิต่ามิธรรมิชุาต่ิขอิงต่นในฐานะ
ชุาต่ิท่ี่�ม่ิอิธิปไต่ย” นอิกจีากน่ � จ่ีนยงัที่ำาให�มิลัด่ฟิส์ู้ม่ิภูาระหน่ �สู้ิน 1.5 
พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 4.9 หมืิ�นล�านบัาที่) ในขณะท่ี่�รายได�
ต่อ่ิป่ขอิงมิลัด่ฟิส์ู้อิยู่ท่ี่� 1.7 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 5.6 หมืิ�น
ล�านบัาที่) ผลิต่ภูณัฑ์์มิวลรวมิในประเที่ศอิยู่ท่ี่� 4 พิ่นัล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ 
(ประมิาณ 1.31 แสู้นล�านบัาที่)

“ชุ้ดวิธ่ีการั่แก�ไขปัญหา”
จ่ีนเจีาะเข�าไปในภูฏูิานในชุว่งไมิก่่�ป่ท่ี่�ผา่นมิา ซิ้�งเข�าถง้ขั �นต่อินสู้ดุที่�าย
กบััการบักุรุกเข�าไปในอิาณาจีกัรพิ่ทุี่ธท่ี่�ถกูปิดกั �นในเดือินพิ่ฤศจิีกายน 
พิ่.ศ. 2563 เพืิ่�อิสู้ร� างสู้ิ�งท่ี่�ภูาพิ่ถ่ายดาวเท่ี่ยมิแสู้ดงให�เหน็วา่เป็นท่ี่�อิยู่
อิาศยัเชิุงเสู้�นต่ามิท่ี่�ราบัสู้งูดอิกลมัิ ท่ี่�ราบัสู้งูดงักลา่ว ซิ้�งอิยูท่่ี่�บัริเวณ
พิ่รมิแดนสู้ามิรอิยต่อ่ิท่ี่�เป็นข�อิพิิ่พิ่าที่ท่ี่�ที่ั �งสู้อิงประเที่ศม่ิร่วมิกนักบัั
อิินเด่ย เป็นจีดุเริ�มิต่�นขอิงสู้ถานการณ์ต่ง้เคร่ยด 73 วนัระหวา่งจ่ีนกบัั
อิินเด่ยใน พิ่.ศ. 2560 ภูาพิ่ต่อ่ิมิาแสู้ดงให�เหน็วา่คลงักระสู้นุถกูสู้ร� างข้ �น
ควบัคูไ่ปกบััการต่ั �งถิ�นฐานใหมิ่

ก่อินท่ี่�จีะม่ิการบักุรุก จ่ีนได�ประกาศ “ชุดุวิธ่การแก�ไขปัญหา” ต่อ่ิ
ข�อิพิิ่พิ่าที่ด�านเขต่แดนกบััภูฏูิาน ซิ้�งนำาไปสูู้ข่�อิเสู้นอิใน พิ่.ศ. 2539 
สู้ำาหรับัการยอิมิยกพืิ่ �นท่ี่�พิิ่พิ่าที่กบััภูฏูิานที่างเหนือิให�  เพืิ่�อิแลกกบััพืิ่ �นท่ี่�
พิิ่พิ่าที่ที่างต่ะวนัต่กรวมิถ้งดอิกลมัิและเขต่แดนที่างต่ะวนัอิอิกขอิง
ภูฏูิานท่ี่�คร่อิมิเขต่รักษาพิ่นัธุ์สู้ตั่ว์ป่าซิาคเต่ง ภูฏูิานเป็นพิ่นัธมิิต่รท่ี่�เข�มิ
แข็งท่ี่�สู้ดุขอิงอิินเด่ยในภูมิูิภูาคน่ � แต่สู่้นธิสู้ญัญามิิต่รภูาพิ่อิินเด่ยและ
ภูฏูิานเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2492 และ พิ่.ศ. 2550 ไมิ่ม่ิข�อิต่กลงด�านกลาโหมิท่ี่�
ชุดัเจีน

ดอิกลมัิจีง้ถือิเป็นกญุแจีสูู้อ่ิำานาจีขอิงจ่ีนในภูมิูิภูาคน่ � เชุน่เด่ยวกบัั
หบุัเขาชุมุิบ่ัขอิงทิี่เบัต่ที่างต่อินเหนือิขอิงดอิกลมัิและคอิคอิดสู้่ล่ครุ่ขอิง
อิินเด่ยที่างต่อินใต่� ซิ้�งเป็นเสู้�นที่างแคบัท่ี่�เป็นจีดุยทุี่ธศาสู้ต่ร์บันภูเูขาที่ั �ง
สู้อิงแหง่ ด�วยความิก�าวหน�าอิยา่งเดน่ชุดั จ่ีนสู้ามิารถปิดที่างคอิคอิด
ความิยาว 60 กิโลเมิต่รหรือิท่ี่�รู� จีกักนัในชืุ�อิ “คอิไก่” ซิ้�งเป็นที่างเดนิกว�าง 
22 กิโลเมิต่รท่ี่�เชืุ�อิมิระหวา่งแผน่ดนิใหญ่ขอิงอิินเด่ยกบััรัฐแปดรัฐท่ี่�อิยู่
หา่งไปที่างต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงเหนือิท่ี่�อิยูต่่ดิกบัับังักลาเที่ศ ภูฏูิาน พิ่มิา่ 
และเขต่ปกครอิงต่นเอิงทิี่เบัต่ขอิงจ่ีน

การั่โต�กล่บ่ขอิงจ่ีน 
เมืิ�อิต่ระหนกัถง้ยทุี่ธศาสู้ต่ร์อิิที่ธิพิ่ลขอิงจ่ีน อิินเด่ยได�ยกระดบััการเยือิน
ด�วยไมิต่ร่จิีต่ขอิงต่น โดยสู้ง่เจี�าหน�าท่ี่�ระดบััสู้งูสู้ามิคนไปยงัประเที่ศ
เพืิ่�อินบั�านในเดือินพิ่ฤศจิีกายน พิ่.ศ. 2563 นายซิบูัราห์มิาเน่ยมิ ไจีชุา
นการ์ รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศอิินเด่ย ได�เดนิที่างไปยงั
เซิเชุลส์ู้หลงัจีากไปเยือินบัาห์เรนและสู้หรัฐอิาหรับัเอิมิิเรต่ส์ู้ นายอิาจิีต่ 
โดวาล ท่ี่�ปร้กษาด�านความิมิั�นคงแหง่ชุาต่เิข�าพิ่บัผู�นำาศร่ลงักา และนาย 
ฮาร์ชุ ชุริงลา รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการต่า่งประเที่ศ ไปเยือินเนปาล 
จีากนั �นจีง้เดนิที่างต่อ่ิไปยงับังักลาเที่ศและมิลัด่ฟิส์ู้

เวลาอิาจีไมิไ่ด�เข�าข�างอิินเด่ย แต่อิ่ินเด่ยก็ต่�อิงต่อิบัโต่�ความิ
พิ่ยายามิขอิงจ่ีนท่ี่�จีะซืิ �อิอิิที่ธิพิ่ลกบััเพืิ่�อินบั�านต่อ่ิไป นอิกเหนือิจีากการ
เสู้นอิที่างเลือิกที่างเศรษฐกิจีและการที่หารให�แก่ประเที่ศเพืิ่�อินบั�าน
แที่นโครงการหน้�งแถบัหน้�งเสู้�นที่างแล�ว อิินเด่ยควรมิอิงไปท่ี่�ควอิด  
ซิ้�งเป็นคณะนกัวิเคราะห์ท่ี่�โต่�แย�งกนัท่ี่�กำาลงัเต่บิัโต่ข้ �นเรื�อิย ๆ  
ควอิดสู้ามิารถร่วมิกนัจีดัต่ั �งกอิงที่นุโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานเพืิ่�อิเป็นที่าง
เลือิกที่างการเงินท่ี่�ยั�งยืนแที่นโครงการท่ี่�ก่อิให�เกิดหน่ �สู้นิขอิงจ่ีนสู้ำาหรับั
ประเที่ศเพืิ่�อินบั�านขอิงอิินเด่ย

นอิกจีากน่ � ควอิดยงัสู้ามิารถเสู้ริมิสู้ร� างความิต่ระหนกัในขอิบัเขต่
ที่างที่ะเล แสู้ดงพิ่ลงัโดยการแบัง่ปันโลจิีสู้ต่กิส์ู้ และพิ่ฒันาเที่คโนโลย่
ด�านกลาโหมิเพืิ่�อิต่อ่ิต่�านจ่ีนในภูมิูิภูาคน่ � การบัรรลขุ�อิต่กลงด�าน
กลาโหมิจีะชุว่ยเพิิ่�มิข่ดความิสู้ามิารถขอิงควอิด เชุน่ ในเดือินต่ลุาคมิ 
พิ่.ศ. 2563 อิินเด่ยและสู้หรัฐฯ ได�ลงนามิในสู้นธิสู้ญัญาแบัง่ปันข�อิมิลู
ดาวเท่ี่ยมิท่ี่�ละเอ่ิยดอิอ่ิน ซิ้�งโดยที่ั�วไปจีะใชุ�สู้ำาหรับัการนำาวิถ่ข่ปนาวธุ
และโดรน ข�อิต่กลงดงักลา่วเป็นข�อิต่กลงฉบับััลา่สู้ดุในชุดุข�อิต่กลง
ระหวา่งอิินเด่ยและสู้หรัฐฯ เพืิ่�อิต่อ่ิต่�านการขยายต่วัท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นขอิงจ่ีนใน
ภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก

ควอิดท่ี่�เข�มิแข็งจีะใชุ�ความิเป็นเอิกเที่ศที่างเศรษฐกิจีและที่หาร
เพืิ่�อิบังัคบััให�จ่ีนคดิที่บัที่วนเก่�ยวกบััการดำาเนินการอิยา่งก�าวร� าวต่อ่ิไป
ในภูมิูิภูาคมิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ย และการบักุรุกชุายแดนขอิงอิินเด่ยและ
ประเที่ศเพืิ่�อินบั�าน  o

อนิเดยีกำาลงัสร�างทัางหลวงทัี�ผู่้านจุุดบัรรจุบักนัขีองแม่นำ�าอนิดสัและแม่นำ�าแซินสการ์

ในภู้มภิูาคลาดกัห์  รอิยเต่อิร์
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เอเชีียตะวันออกเฉีียงใต้เสนอ
โอกาสใหม่ ๆ สำาหรัับความร่ัวม
มือด้ีานความม่ันคงทางทะเลี

น.ที่. (เกษ่ยณอิายรุาชุการ) จีอิห์น เอิฟิ. แบัรดฟิอิร์ด/กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ

ศูนูย์์กลาง
สำาห้รับญ่ี่�ปุ� น

เชิิงยุ์ทุธศัาสตร์
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ลยทุี่ธ์ที่างที่ะเลขอิงญ่�ปุ่ นโดยพืิ่ �นฐานแล�วมิุง่เน�นไป
ท่ี่�การเป็นหุ�นสู้ว่นกบััสู้หรัฐอิเมิริกา เพืิ่�อิรับัรอิงวา่เสู้�น

ที่างเดนิเรือิในอิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�ม่ิความิสู้ำาคญัต่อ่ิความิมิั�นคง
ขอิงต่นจีะม่ิความิปลอิดภูยัและความิมิั�นคง กิจีกรรมิสู้ว่น
ใหญ่ท่ี่�ดำาเนินการโดยกอิงกำาลงัรักษาความิมิั�งคงที่างที่ะเลที่ั �ง
สู้อิงหนว่ยงาน ได�แก่ กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ น
และกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งญ่�ปุ่ น ซิ้�งมิุง่เน�นไปท่ี่�ที่ะเลบัริเวณ
ใกล�เค่ยงญ่�ปุ่ นและพิ่ยายามิยบััยั �งการกระที่ำาท่ี่�ก�าวร� าวขอิง
สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน เกาหล่เหนือิ และรัสู้เซ่ิย ในขณะท่ี่�
ชุว่ยให�ม่ิการกำากบััดแูลเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษญ่�ปุ่ นท่ี่�ด่ นอิกจีาก
น่ � ญ่�ปุ่ นยงัสู้ง่กอิงกำาลงัไปยงัสู้ถานท่ี่�ต่า่ง ๆ ต่ามิเสู้�นที่างเดนิเรือิ
เหลา่นั �น เชุน่ อิา่วเอิเดนและชุอ่ิงแคบัฮอิร์มิซุิ ซิ้�งการขนสู้ง่ที่าง
เรือิญ่�ปุ่ นนั �นอิยูภู่ายใต่�ภูยัคกุคามิอิยา่งม่ินยัสู้ำาคญัและโดยต่รง 
สู้ิ�งท่ี่�ท่ี่�ม่ิความิสู้ำาคญัอิยา่งเที่า่เท่ี่ยมิกนัต่อ่ิยทุี่ธศาสู้ต่ร์ดงักลา่ว
คือิกิจีกรรมิขอิงญ่�ปุ่ นท่ี่�ม่ิจีดุมิุง่หมิายเพืิ่�อิความิปลอิดภูยัและ
ความิมิั�นคงท่ี่�มิากข้ �น แต่ย่งัคงเป็นเสู้�นที่างเดนิเรือิซิ้�งม่ิความิ
เปราะบัางท่ี่�ผา่นไปยงัและอิยูใ่กล�กบััเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� 
ที่ั �งน่ � รวมิถง้ที่ะเลปิด เชุน่ ที่ะเลจ่ีนใต่� ที่ะเลชุวา และอิา่วเบังกอิล 

รวมิถง้จีดุเดนิเรือิสู้ำาคญั เชุน่ ชุอ่ิงแคบัลอิมิบัอิก มิะละกา 
สู้งิคโปร์ และซินุดา

ความิพิ่ยายามิสู้ว่นใหญ่น่ �กระตุ่�นให�เกิดความิแข็งแกร่งขอิง
เศรษฐกิจีญ่�ปุ่ น และญ่�ปุ่ นม่ิการลงที่นุอิยา่งมิากในการพิ่ฒันา
โครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานและข่ดศกัยภูาพิ่ด�านความิมิั�นคงร่วมิกบััรัฐ
ชุายฝัึ�งขอิงภูมิูิภูาคเป็นเวลากวา่ 50 ป่ นอิกจีากน่ �ในชุว่ง 20 ป่ท่ี่�
ผา่นมิา กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งญ่�ปุ่ นยงัม่ิสู้ว่นร่วมิในการพิ่ฒันา
ศกัยภูาพิ่ท่ี่�เก่�ยวข�อิงกบััการบังัคบััใชุ�กฎหมิายที่างที่ะเลขอิงรัฐ
ชุายฝัึ�ง ในชุว่งที่ศวรรษท่ี่�ผา่นมิา กระที่รวงกลาโหมิญ่�ปุ่ นได�ม่ิ
สู้ว่นร่วมิในการริเริ�มิโครงการเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ใหมิ ่ๆ ร่วมิ
กบัักอิงที่พัิ่เรือิในภูมิูิภูาค และกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่าง
ที่ะเลญ่�ปุ่ นได�ดำาเนินการที่างที่หารในนา่นนำ �าภูมิูิภูาคมิากยิ�งข้ �น

ในปัจีจีบุันั ที่กุหนว่ยงานขอิงอิำานาจีรัฐญ่�ปุ่ นได�ลงที่นุใน
ความิมิั�นคงที่างที่ะเลขอิงเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� ภูมิูิภูาคน่ �จีง้
ผนก้รวมิกนัเป็นศนูย์กลางใหมิใ่นยทุี่ธศาสู้ต่ร์ที่างที่ะเลขอิงญ่�ปุ่ น 
ขอิบัเขต่ เจีต่นารมิณ์เชิุงยทุี่ธศาสู้ต่ร์ และแนวโน�มิในอินาคต่ขอิง
กิจีกรรมิด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเลขอิงญ่�ปุ่ นในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิก
เฉ่ยงใต่�อิยูภู่ายใต่�การต่รวจีสู้อิบัอิยา่งใกล�ชิุด

ก

เรือบัรรทุักเฮลคิอปเตอร์ เจุเอส อส่ิโมะ จุากกอง

กำาลงัป� องกนัตนเองทัางทัะเลญี�ปุ่น (ลำาทัี�สองจุาก

ทัางขีวา) เรือพฆิาตเจุเอส อาเคโบัโนะและเจุเอส 

มุราซิาเมะ และเรือขีองกองทัพัเรือฟิลปิปินส์ บัี

อาร์พ ีดาเวา เดล เซิอร์ เขี�าร่วมในการฝ่ั่กซิ�อมใน

ทัะเลซ้ิล้ขีองฟิลปิปินส์    ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้
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ยุทธศาสตร์ัทางทะเลีของญ่ีี่ปุ่น
ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ความิมิั�นคงที่างที่ะเลขอิงญ่�ปุ่ นท่ี่�จีดัต่ั �งข้ �นอิยา่งมิั�นคง
สู้ามิารถแยกสู้ว่นที่างภูมิูิศาสู้ต่ร์อิอิกได�เป็นสู้อิงสู้ว่น โดยสู้ว่นแรก
เก่�ยวข�อิงกบัันา่นนำ �าภูายในญ่�ปุ่ น และอ่ิกสู้ว่นท่ี่�สู้อิงเก่�ยวกบััเสู้�นที่าง
เดนิเรือิในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก ญ่�ปุ่ นต่�อิงเผชิุญกบััแรงกดดนัด�านความิ
มิั�นคงท่ี่�สู้ำาคญัจีากที่างทิี่ศเหนือิ ต่ะวนัต่ก และใต่�ในที่ะเลใกล�เค่ยงขอิง
ต่นเอิง ที่า่ท่ี่ขอิงที่หารปัจีจีบุันัท่ี่�รุนแรง ข�อิพิิ่พิ่าที่ที่างอิาณาเขต่ และ
ปัญหามิรดกที่างสู้งครามิสู้ร� างความิกงัวลด�านความิมิั�นคงและบังัคบััให�
ม่ิการร่วมิมืิอิระหวา่งญ่�ปุ่ น และประเที่ศเพืิ่�อินบั�านขอิงต่น อิาทิี่ รัสู้เซ่ิย 
จ่ีน และเกาหล่เหนือิ

การแขง่ขนักบััจ่ีนม่ิความิต่ง้เคร่ยดมิากท่ี่�สู้ดุในพืิ่ �นท่ี่�ที่างที่ะเล กอิง
กำาลงัรักษาชุายฝัึ�งญ่�ปุ่ นและจ่ีน และกอิงที่พัิ่เรือิพิ่ยายามิต่อ่ิต่�านอิำานาจี
อิธิปไต่ย พิิ่สู้จูีน์ปฏิิกิริยา และพิ่ยายามิยืนยนัการควบัคมุิเหนือินา่นนำ �า
รอิบัหมิูเ่กาะเซิง็กากอุิยา่งต่อ่ิเนื�อิง สู้ถานการณ์น่ �ต่�อิงการที่รัพิ่ยากรท่ี่�
สู้ำาคญัขอิงกอิงเรือิ ในขณะสู้ว่นท่ี่�เหลือิขอิงที่ะเลจ่ีนที่างต่ะวนัอิอิกม่ิแนว
ยาวสู้ำาหรับัการลาดต่ระเวนและการเฝึ� าระวงั ภูยัคกุคามิข่ปนาวธุจีาก
เกาหล่เหนือิ และการสู้นบััสู้นนุขอิงญ่�ปุ่ นในการบังัคบััใชุ�มิาต่รการควำ�า
บัาต่รขอิงคณะมินต่ร่ความิมิั�นคงแหง่สู้หประชุาชุาต่ติ่อ่ิรัฐดงักลา่วที่ำาให�
กอิงเรือิหวัหมินุ กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างอิากาศญ่�ปุ่ นได�สู้ง่เครื�อิงบันิ
ขบััไลไ่ปเหนือินา่นนำ �าใกล�ญ่�ปุ่ นเป็นประจีำา เพืิ่�อิต่อิบัสู้นอิงต่อ่ิการปฏิิบัตั่ิ
การบันิขอิงจ่ีนและรัสู้เซ่ิย จีากสู้ถานการณ์ท่ี่�รุนแรงยิ�งข้ �น การปกป� อิง
สู้ทิี่ธิขอิงญ่�ปุ่ นและการดำาเนินการต่ามิความิรับัผิดชุอิบัขอิงประเที่ศใน
ที่ะเลและนา่นฟิ� าภูายใต่�อินสุู้ญัญาสู้หประชุาชุาต่วิา่ด�วยกฎหมิายที่าง
ที่ะเลได�ครอิบัครอิงที่รัพิ่ยากรที่างความิมิั�นคงจีำานวนมิากขอิงญ่�ปุ่ น  

ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ขอิงญ่�ปุ่ นในการรับัรอิงความิปลอิดภูยัและความิมิั�นคง
ขอิงเสู้�นที่างเดนิเรือิท่ี่�สู้ำาคญัม่ิอิงค์ประกอิบัสู้ามิประการ ได�แก่ การใชุ�
ประโยชุน์จีากการเป็นพิ่นัธมิิต่รสู้หรัฐฯ การสู้ง่กำาลงัไปยงัสู้ถานท่ี่�ท่ี่�เป็น
ภูยัคกุคามิท่ี่�สู้ำาคญัท่ี่�สู้ดุ และการเสู้ริมิสู้ร� างความิสู้มัิพิ่นัธ์กบััหุ�นสู้ว่นท่ี่�
พิ่้�งพิ่าได�มิากยิ�งข้ �นต่ามิเสู้�นที่างเดนิเรือิ

ในชุว่งไมิก่่�ป่ท่ี่�ผา่นมิา ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ที่างที่ะเลขอิงญ่�ปุ่ นอิยูภู่ายใต่�การ
รณรงค์ระดบััชุาต่เิพืิ่�อิมิุง่เน�นนโยบัายต่า่งประเที่ศขอิงญ่�ปุ่ นไปยงัแถบั
อิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�ที่อิดยาวไปต่ามิเสู้�นที่างเดนิเรือิสูู้ย่โุรป และแอิฟิริกา ไมิ่
นานหลงัจีาก นายชิุนโซิ อิาเบัะ อิด่ต่นายกรัฐมินต่ร่ท่ี่�เข�ารับัต่ำาแหนง่เป็น
ครั �งแรกเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2549 นายที่าโร อิาโซิ รัฐมินต่ร่วา่การกระที่รวงการ
ต่า่งประเที่ศในสู้มิยันั �น ได�ประกาศข�อิต่กลงวา่ด�วยอิิสู้รภูาพิ่และความิ
เจีริญรุ่งเรือิง นโยบัายต่า่งประเที่ศน่ �ชุว่ยเต่มิิเต่ม็ิลำาดบััความิสู้ำาคญัท่ี่�ม่ิ
อิยูข่อิงญ่�ปุ่ นซิ้�งเก่�ยวข�อิงกบััการจีดัการความิสู้มัิพิ่นัธ์กบััเพืิ่�อินบั�านใกล�
ชิุด และเสู้ริมิสู้ร� างการเป็นพิ่นัธมิิต่รกบััสู้หรัฐฯ โดยมิุง่เน�นเพิิ่�มิเต่มิิไปท่ี่�
การสู้ง่เสู้ริมิประชุาธิปไต่ย และเพิิ่�มิข่ดความิสู้ามิารถขอิงข�อิต่กลงกบัั
ประเที่ศพิ่นัธมิิต่รท่ี่�ที่อิดยาวจีากยโุรปเหนือิ ผา่นต่ะวนัอิอิกกลาง ผา่น
อินทุี่ว่ปอิินเด่ย และที่ั�วเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� โดยเฉพิ่าะอิยา่งยิ�ง ข�อิ
ต่กลงน่ �ม่ิความิสู้อิดคล�อิงที่างภูมิูิศาสู้ต่ร์กบััเสู้�นที่างการค�าหลกัขอิง
ญ่�ปุ่ น แต่ข่ดัต่อ่ิเสู้�นที่างการค�าที่ั�วที่ั �งมิหาสู้มิทุี่รแปซิฟิิิกท่ี่�ม่ิความิมิั�นคง
อิยูแ่ล�วอินัเนื�อิงมิาจีากการเป็นพิ่นัธมิิต่รกบััสู้หรัฐฯ นายอิาเบัะได�เป็น
ผู�นำาระดบััโลกคนแรกท่ี่�เน�นยำ �าถง้แนวคดิที่างภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์ในภูมิูิภูาค
อิินโดแปซิฟิิิก เมืิ�อินายอิาเบัะกลา่วต่อ่ิรัฐสู้ภูาอิินเด่ยเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2550 ใน
หวัข�อิ “การรวมิต่วักนัขอิงสู้อิงที่ะเล” นายกรัฐมินต่ร่สู้อิงคนถดัไปที่ั �งจีาก
พิ่รรคเสู้ร่นิยมิประชุาธิปไต่ยยงัคงให�ความิสู้ำาคญักบััเรื�อิงน่ �อิยา่งต่อ่ิเนื�อิง 

เมืิ�อิพิ่รรคประชุาธิปไต่ยญ่�ปุ่ นเป็นผู�นำารัฐบัาลต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2552 - พิ่.ศ. 
2555 เหลา่นายกรัฐมินต่ร่ ประกอิบัด�วย นายยกิูโอิะ ฮาโต่ยามิะ นาย
โอิโต่ะ คาน และนายโยชิุฮิโกะ โนดะ ได�ใชุ�นโยบัายท่ี่�แต่กต่า่งกนั แต่ย่ด้
แนวที่างนโยบัายต่า่งประเที่ศน่ �ไปถง้รัฐชุายฝัึ�งขอิงเอิเชุ่ยใต่�และเอิเชุ่ย
ต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� ที่นัท่ี่ท่ี่�กลบััคืนสูู้ต่่ำาแหนง่เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2555 นายอิา
เบัะได�ต่่พิิ่มิพ์ิ่บัที่ความิเรื�อิง “พืิ่ �นท่ี่�รูปเพิ่ชุรแหง่ความิมิั�นคงขอิงประเที่ศ
ประชุาธิปไต่ยในเอิเชุ่ย” ซิ้�งเป็นบัที่นำาท่ี่�กลา่วถง้ “สู้นัต่ภิูาพิ่ เสู้ถ่ยรภูาพิ่ 
และอิิสู้รภูาพิ่ขอิงการเดินเรือิในมิหาสู้มิทุี่รแปซิฟิิิกเป็นสู้ิ�งท่ี่�แบัง่แยกไมิ่
ได�จีากสู้นัต่ภิูาพิ่ เสู้ถ่ยรภูาพิ่ และอิิสู้รภูาพิ่ขอิงการเดินเรือิในมิหาสู้มิทุี่ร
อิินเด่ย ญ่�ปุ่ น ในฐานะประเที่ศประชุาธิปไต่ยท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�สู้ดุแหง่หน้�งใน
เอิเชุ่ย ควรม่ิบัที่บัาที่มิากยิ�งข้ �นร่วมิกบััอิอิสู้เต่รเล่ย อิินเด่ย และสู้หรัฐฯ 
ในการรักษาประโยชุน์สู้ว่นรวมิร่วมิกนัในที่ั �งสู้อิงภูมิูิภูาค”

เป็นท่ี่�ชุดัเจีนวา่ เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�เป็นใจีกลางขอิงพืิ่ �นท่ี่�รูป
เพิ่ชุร และปัจีจีบุันัยงัเป็นสู้ว่นเชืุ�อิมิต่อ่ิวิสู้ยัที่ศัน์อิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่และ
เปิดกว�างซิ้�งประกาศเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2559

การัดีำาเนินการัท่ีเก่ียวข้องกับพลีเรืัอนญ่ีี่ปุ่นเพ่ือการัเสริัม
สร้ัางความปลีอดีภััยแลีะความม่ันคงทางทะเลีในเอเชีียตะวัน
ออกเฉีียงใต้
เสู้�นที่างเดนิเรือิระหวา่งนา่นนำ �าภูายในญ่�ปุ่ น และพืิ่ �นท่ี่�ที่ะเลอินัต่รายโดย
รอิบัขอิงต่ะวนัอิอิกกลางซิ้�งที่อิดยาวกวา่ 5,000 ไมิล์ที่ะเล (ประมิาณ 
9,260 กิโลเมิต่ร) สู้ำาหรับัพืิ่ �นท่ี่�สู้ว่นใหญ่แล�ว เสู้�นที่างเดนิเรือิเหลา่น่ �ท่ี่�
ผา่นรัฐชุายฝัึ�งซิ้�งสู้ามิารถให�การกำากบััดแูลท่ี่�จีำาเป็น เพืิ่�อิรับัรอิงกระแสู้
การค�าอิยา่งเสู้ร่ อิยา่งไรก็ต่ามิ รัฐชุายฝัึ�งนั �นม่ิความิแต่กต่า่งกนัอิยา่ง
มิากในแงข่อิงศกัยภูาพิ่ที่างที่ะเล เสู้�นที่างเดนิที่ะเลดงักลา่วยงัหา่งไกล
จีากอินัต่ราย อ่ิกที่ั �งผู�นำาธรุกิจีและผู�นำารัฐบัาลอิขอิงญ่�ปุ่ นต่ระหนกัต่อ่ิ
เหต่กุารณ์ท่ี่�อิาจีสู้ร� างความิแต่กแยกจีนก่อิให�เกิดวิกฤต่ได�อิยา่งรวดเร็ว 
ภูยัอินัต่รายท่ี่�จีะสู้ร� างความิกงัวลให�กบััญ่�ปุ่ นรวมิไปถง้ความิที่�าที่าย
ที่างการเดนิเรือิท่ี่�เก่�ยวข�อิงกบััเสู้�นที่างแคบัท่ี่�ม่ิการเดนิที่างผา่นหนาแนน่ 
ความิที่�าที่ายที่างสู้ิ�งแวดล�อิมิ เชุน่ สู้ภูาพิ่อิากาศรุนแรงและการรั�วไหล
ขอิงนำ �ามินั การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดั การก่อิการร� าย และความิเสู้่�ยง
ที่างสู้งครามิ ในชุว่งห�าที่ศวรรษท่ี่�ผา่นมิา ญ่�ปุ่ นม่ิสู้ว่นร่วมิในการแก�ไข
ความิที่�าที่ายเหลา่น่ �เพิิ่�มิยิ�งข้ �น โดยให�การสู้นบััสู้นนุโครงการเสู้ริมิสู้ร� าง
ศกัยภูาพิ่ขอิงรัฐชุายฝัึ�งในฐานะอิงค์ประกอิบัหลกัขอิงยทุี่ธศาสู้ต่ร์ความิ
มิั�นคงที่างที่ะเล

การเพิิ่�มิข้ �นขอิงการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัในภูมิูิภูาคในชุว่ง
วิกฤต่การณ์การเงินขอิงเอิเชุ่ยเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2540 กระตุ่�นให�เกิดการขยาย
ต่วัขอิงความิพิ่ยายามิในการเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ขอิงญ่�ปุ่ น ซิ้�งรวมิถง้
การบังัคบััใชุ�กฎหมิายที่างที่ะเล นายเคโซิ โอิบัจิุี นายกรัฐมินต่ร่ เริ�มิ
ต่�นการขยายต่วัน่ � ณ สู้มิาคมิประชุาชุาต่แิหง่เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� 
(อิาเซ่ิยนบัวก 3) ในเดือินธนัวาคมิ พิ่.ศ. 2542 เมืิ�อิต่นพิ่ยายามิแสู้วงหา
ความิร่วมิมืิอิระหวา่งประเที่ศเพืิ่�อิต่อ่ิต่�านโจีรสู้ลดั โดยเสู้นอิการจีดัต่ั �ง
กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งในภูมิูิภูาค ซิ้�งเป็นการเสู้ริมิสู้ร� างการสู้นบััสู้นนุ
ขอิงรัฐสู้ำาหรับับัริษัที่ขนสู้ง่และการปรับัปรุงการประสู้านงานในภูมิูิภูาค 

เมืิ�อิเร็ว ๆ น่ � ญ่�ปุ่ นได�เสู้นอิอิปุกรณ์และการฝ้ึกปฏิิบัตั่ ิรวมิถง้การ
กวดขนัในการลาดต่ระเวนร่วมิกนั หลงัจีากคณะผู�ต่รวจีสู้อิบัข�อิเที่จ็ีจีริง
ขอิงญ่�ปุ่ นเดนิที่างไปเยือินภูมิูิภูาคดงักลา่ว และรัฐบัาลญ่�ปุ่ นเป็นเจี�า
ภูาพิ่การประชุมุิขนาดใหญ่หลายครั �ง ความิที่ะเยอิที่ะยานขอิงญ่�ปุ่ น
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จีง้ถกูลดขนาดลง แต่ก่ารม่ิสู้ว่นร่วมิท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นในการบังัคบััใชุ�กฎหมิาย
ที่างที่ะเลขอิงเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�ยงัคงมิาถง้อิยา่งรวดเร็ว ใน พิ่.ศ. 
2543 กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งญ่�ปุ่ นได�เริ�มิจีดัต่ั �งต่ำาแหนง่ในต่า่งประเที่ศ
อิยา่งถาวรสู้ำาหรับัเจี�าหน�าท่ี่�เพืิ่�อิสู้นบััสู้นนุกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งใน
ภูมิูิภูาค (เริ�มิต่�นด�วยกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งฟิิลปิปินส์ู้ท่ี่�เพิิ่�งเริ�มิก่อิต่ั �งข้ �น) 
และใน พิ่.ศ. 2544 กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งญ่�ปุ่ นได�เริ�มิต่�นการฝ้ึกปฏิิบัตั่ิ
การกบัักอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งในภูมิูิภูาค (เริ�มิต่�นด�วยฟิิลปิปินส์ู้และ
ไที่ย) ใน พิ่.ศ. 2549 ความิพิ่ยายามิที่างการที่ตู่ขอิงญ่�ปุ่ นเป็นจีดุเริ�มิต่�น
ขอิงการสู้ร� างข�อิต่กลงวา่ด�วยความิร่วมิมืิอิระดบััภูมิูิภูาคเพืิ่�อิการต่อ่ิต่�าน
โจีรสู้ลดัและการปล�นเรือิโดยใชุ�อิาวธุในเอิเชุ่ย

แงม่ิมุิสู้ำาคญัเก่�ยวกบััการสู้นบััสู้นนุด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเลขอิง
ญ่�ปุ่ นในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�คือิ การขนสู้ง่เรือิลาดต่ระเวนไปยงั
หนว่ยงานท่ี่�บังัคบััใชุ�กฎหมิายที่างที่ะเลในภูมิูิภูาค รวมิถง้เรือิประมิง
ดดัแปลง เรือิลาดต่ระเวนญ่�ปุ่ นท่ี่�ปลดประจีำาการแล�ว และเรือิลำาใหมิ ่ๆ 
ซิ้�งได� รับัจีดัหาจีากมิลูนิธิเอิกชุนขอิงญ่�ปุ่ นผา่นการกู� ยืมิจีากรัฐบัาลและ
เป็นความิชุว่ยเหลือิโดยต่รง ต่วัอิยา่งเบืั �อิงต่�นคือิ การย�ายถิ�นฐานไป
ยงัอิินโดน่เซ่ิยและฟิิลปิปินส์ู้ในชุว่งกลางที่ศวรรษ 2020 (พิ่.ศ. 2563-
2572) เนื�อิงจีากเรือิเหลา่น่ �ม่ิเกราะป� อิงกนั การถ่ายโอินจีง้อิยูภู่ายใต่�
หลกัการสู้ามิประการขอิงญ่�ปุ่ นเก่�ยวกบััการสู้ง่อิอิกอิาวธุและคูค่�าท่ี่�ได�
รับัจีะสู้ามิารถใชุ�เพืิ่�อิการบังัคบััใชุ�กฎหมิาย รวมิถง้การต่อ่ิต่�านการกระ
ที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดั และการต่อ่ิต่�านการก่อิการร� ายได�เที่า่นั �น การผอ่ิน
คลายหลกัการสู้ามิประการเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2554 และ พิ่.ศ. 2557 ที่ำาให�
กระบัวนการนโยบัายดงักลา่วม่ิความิคลอ่ิงต่วัมิากข้ �น และญ่�ปุ่ นได�
ขยายโครงการจีดัหาเรือิลาดต่ระเวนขอิงต่นในชุว่งหลายป่ท่ี่�ผา่นมิา กอิง
กำาลงัรักษาชุายฝัึ�งและหนว่ยงานบังัคบััใชุ�กฎหมิายที่างที่ะเลในกมัิพิ่ชูุา 
อิินโดน่เซ่ิย มิาเลเซ่ิย ปาเลา ฟิิลปิปินส์ู้ ศร่ลงักา และเว่ยดนามิ ได� รับัเรือิ
ลาดต่ระเวนจีากญ่�ปุ่ นจีนถง้ปัจีจีบุันัน่ �

การัปฏิิบัติการัของกองกำาลัีงป้องกันตนเองญ่ีี่ปุ่น 
ในเอเชีียตะวันออกเฉีียงใต้
การสู้ง่กำาลงัเรือิขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นในระยะแรก 
ม่ิวตั่ถปุระสู้งค์ท่ี่�เฉพิ่าะเจีาะจีงในการสู้ร� างผลกระที่บัต่อ่ิสู้ถานการณ์

ความิมิั�นคงที่างที่ะเลในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� ซิ้�งสู้อิดคล�อิงกบััความิ
พิ่ยายามิและกรอิบัความิร่วมิมืิอิพิ่หภุูาค่ เมืิ�อิเดือินธนัวาคมิ พิ่.ศ. 2547 
เรือิและอิากาศยานขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นเป็น
หน้�งในกอิงกำาลงัระหวา่งประเที่ศท่ี่�ต่อิบัสู้นอิงต่อ่ิสู้น้ามิิในมิหาสู้มิทุี่ร
อิินเด่ย เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2548 กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นได�เข�า
ร่วมิพิิ่ธ่เปิดการฝ้ึกที่างที่ะเลในการประชุมุิกอิงที่พัิ่เรือิภูมิูิภูาคแปซิฟิิิก
ต่ะวนัต่ก ซิ้�งจีดัโดยกอิงที่พัิ่เรือิสู้งิคโปร์ และเจี�าหน�าท่ี่�กอิงกำาลงัป� อิงกนั
ต่นเอิงภูาคพืิ่ �นดนิญ่�ปุ่ นได�เข�าร่วมิในการประชุมุิเชิุงปฏิิบัตั่กิารบัรรเที่า
ภูยัสู้น้ามิิ และเจี�าหน�าท่ี่�ระดบััสู้งูสู้ว่นหน้�งเข�าร่วมิการฝ้ึกที่างที่หารคอิบั
ร� าโกลด์ระหวา่งไที่ยและสู้หรัฐฯ ต่ั �งแต่น่ั �นมิา การฝ้ึกปฏิิบัตั่กิารที่าง
ที่ะเลท่ี่�ได� รับัการสู้นบััสู้นนุจีากอิงค์กรพิ่หภุูาค่ เชุน่ การประชุมุิกอิงที่พัิ่
เรือิภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกต่ะวนัต่ก การประชุมุิระดบััภูมิูิภูาคอิาเซ่ิยน และการ
ประชุมุิรัฐมินต่ร่กลาโหมิอิาเซ่ิยนกบััรัฐมินต่ร่กลาโหมิประเที่ศคูเ่จีรจีาม่ิ
การจีดับัอ่ิยข้ �น และกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นได�เข�าร่ว 
มิอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง ซิ้�งจีะสู้ง่กอิงกำาลงัขนาดใหญ่ท่ี่�สู้ดุเข�าร่วมิเป็นสู้ว่นใหญ่ 
การฝ้ึกปฏิิบัตั่ิที่างที่ะเลหลายประเที่ศเหลา่น่ �มิกัจีะคอ่ินข�างเร่ยบังา่ย 
และมิุง่เน�นการสู้ร� างความิเชืุ�อิมิั�นมิากกวา่การเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ใน
การปฏิิบัตั่งิาน ณ ขณะท่ี่�ม่ินยัสู้ำาคญัจีากมิมุิมิอิงที่างการที่ตู่กลาโหมิ 
หลายประเที่ศให�ความิสู้ำาคญัต่อ่ิการรับัมืิอิกบััภูยัพิิ่บัตั่ิมิากกวา่ความิ
กงัวลด�านความิมิั�นคงดั �งเดิมิ

แนวที่างปฏิิบัตั่ิสู้ำาหรับัโครงการด�านกลาโหมิขอิงญ่�ปุ่ นเมืิ�อิ พิ่.ศ. 
2553 กลายเป็นนโยบัายสู้ำาคญัฉบับััแรกท่ี่�ระบัวุา่ กอิงกำาลงัป� อิงกนั
ต่นเอิงญ่�ปุ่ นจีะเริ�มิปฏิิบัตั่ิภูารกิจีเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ร่วมิกบัักอิงที่พัิ่ต่า่ง
ประเที่ศ การปฏิิบัตั่กิารแรกภูายใต่�นโยบัายน่ �คือิ การสู้ง่กอิงเรือิขอิงกอิง
กำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นใน พิ่.ศ. 2553 เพืิ่�อิดำาเนินกิจีกรรมิ
เสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ในกมัิพิ่ชูุาและเว่ยดนามิ ซิ้�งเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงความิ
ต่กลงหุ�นสู้ว่นเศรษฐกิจีภูาคพืิ่ �นแปซิฟิิิกกบััสู้หรัฐฯ ต่ั �งแต่น่ั �นมิา กอิงเรือิ
ขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นได�เข�าร่วมิในความิต่กลง
หุ�นสู้ว่นเศรษฐกิจีภูาคพืิ่ �นแปซิฟิิิกเป็นประจีำาที่กุป่ ยกเว�นใน พิ่.ศ. 2554 
เมืิ�อิเรือิเหลา่น่ �ได�เข�าสู้นบััสู้นนุปฏิิบัตั่กิารรับัมืิอิภูยัพิิ่บัตั่ิภูายในประเที่ศ
ขณะเกิดแผน่ดนิไหวและคลื�นสู้น้ามิิ เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2555 ญ่�ปุ่ นดำาเนิน
กิจีกรรมิเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ที่วิภูาค่ครั �งแรกในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยง

เจ้้าหน้้าที่่�กองกำาลังัรัักษาชายฝัั่�งเวีย่ดน้ามมองดู

เฮลัคิอปเตอร์ัขึ้้�น้บิิน้ออกจ้ากเรืัอขึ้องกองกำาลังั

รัักษาชายฝัั่�งญี่่�ป่� น้อจิ้โิกะ รัะหวี�างการัฝ้ั่กรั�วีม

น้อกชายฝัั่�งเวีย่ดน้ามใกล้ัดานั้ง  เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ
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ใต่� ซิ้�งเป็นการสู้มัิมินาด�านการแพิ่ที่ย์ใต่�นำ �าท่ี่�กอิงที่พัิ่เรือิเว่ยดนามิจีดัข้ �น 
กิจีกรรมิที่วิภูาค่ครั �งท่ี่�สู้อิงเป็นการสู้มัิมินาซิ้�งมิุง่เน�นไปท่ี่�สู้มิทุี่รศาสู้ต่ร์
เมืิ�อิเดือินกมุิภูาพิ่นัธ์ พิ่.ศ. 2556 ณ ศนูย์ปฏิิบัตั่กิารที่างที่ะเลขอิงกอิง
ที่พัิ่เรือิอิินโดน่เซ่ิยในกรุงจีาการ์ต่า ต่ั �งแต่น่ั �นมิา ญ่�ปุ่ นได�ดำาเนินกิจีกรรมิ
เสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ที่วิภูาค่ในลกัษณะเด่ยวกนักบััประเที่ศหุ�นสู้ว่นที่ั �ง 8 
ประเที่ศ ในหุ�นสู้ว่นที่ั �ง 10 รายน่ � ม่ิเพ่ิ่ยงมิอิงโกเล่ยท่ี่�เป็นรัฐที่ะเลจ่ีนใต่�
หรือิรัฐชุายฝัึ�งอิา่วเบังกอิล 

เมืิ�อิเดือินธนัวาคมิ พิ่.ศ. 2556 ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ความิมิั�นคงแหง่ชุาต่ฉิบับัั
แรกขอิงญ่�ปุ่ นอิธิบัายถง้เจีต่นาเชิุงยทุี่ธศาสู้ต่ร์ท่ี่�อิยูเ่บืั �อิงหลงักิจีกรรมิ
เหลา่น่ �วา่ “ญ่�ปุ่ นจีะให�ความิชุว่ยเหลือิแก่รัฐชุายฝัึ�งเหลา่น่ �ต่ลอิดเสู้�นที่าง
คมินาคมิที่างที่ะเลและรัฐอืิ�น ๆ ในการเพิิ่�มิข่ดความิสู้ามิารถขอิงการ
บังัคบััใชุ�กฎหมิายที่างที่ะเล และเสู้ริมิสู้ร� างความิร่วมิมืิอิกบััหุ�นสู้ว่นใน
เสู้�นที่างเดนิเรือิท่ี่�ม่ิผลประโยชุน์ร่วมิกนัที่างยทุี่ธศาสู้ต่ร์กบััญ่�ปุ่ น” 

ในชุว่งที่ศวรรษท่ี่�ผา่นมิา กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ น
ได�ขยายการดำาเนินงานในที่ะเลจ่ีนใต่� ซิ้�งแต่กต่า่งจีากการฝ้ึกปฏิิบัตั่ิ
พิ่หภุูาค่และกิจีกรรมิเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ท่ี่�กลา่วถง้ก่อินหน�าน่ � กิจีกรรมิ
เหลา่น่ �ดเูหมืิอินจีะมิุง่เน�นไปท่ี่�การพิ่ฒันาที่างเลือิกในการดำาเนินปฏิิบัตั่ิ
การที่างเรือิระดบััสู้งูรอิบั ๆ ที่ะเลจ่ีนใต่� เนื�อิงจีากญ่�ปุ่ นไมิไ่ด�เผยแพิ่ร่
สู้ถานท่ี่�ต่ั �งขอิงเรือิและเรือิดำานำ �าขอิงต่น จีง้ไมิม่่ิความิชุดัเจีนวา่การสู้ง่
กำาลงัเหลา่น่ �เริ�มิข้ �นเมืิ�อิใด 

นกัวิเคราะห์บัางคน รวมิถง้พิ่ลเรือิเอิกขอิงญ่�ปุ่ นท่ี่�เกษ่ยณอิายแุล�ว 
แย�งวา่กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นพิ่ร�อิมิท่ี่�จีะต่อิบัโต่�การ
โจีมิต่่ด�วยข่ปนาวธุทิี่ �งต่วัจีากเรือิดำานำ �าขอิงจ่ีนท่ี่�อิาจีเกิดข้ �นในที่ะเลจ่ีนใต่� 
ข�อิกงัวลดงักลา่วจีะชุว่ยอิธิบัายถง้การท่ี่�กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่าง

ที่ะเลญ่�ปุ่ นให�ความิสู้ำาคญัในความิร่วมิมืิอิกบััฟิิลปิปินส์ู้และเว่ยดนามิ 
ซิ้�งเป็นประเที่ศท่ี่�ที่อิดผา่นภูาคเหนือิขอิงที่ะเลและขนาบัข�างฐานที่พัิ่เรือิ
ท่ี่�สู้ำาคญัขอิงจ่ีนบันเกาะไหห่นาน

ความิสู้มัิพิ่นัธ์ขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นกบัักอิงที่พัิ่
เรือิฟิิลปิปินส์ู้ ถือิเป็นความิร่วมิมืิอิท่ี่�พิ่ฒันามิากท่ี่�สู้ดุในเอิเชุ่ยต่ะวนั
อิอิกเฉ่ยงใต่� เจี�าหน�าท่ี่�ขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ น
เริ�มิสู้งัเกต่การณ์การฝ้ึกปฏิิบัตั่กิารบัาลกิาต่นัระหวา่งฟิิลปิปินส์ู้กบัั
สู้หรัฐฯ เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2555 และเพิิ่�มิการม่ิสู้ว่นร่วมิข้ �นในภูายหลงั ใน พิ่.ศ. 
2559 เรือิดำานำ �าฝ้ึกปฏิิบัตั่กิารโอิยาชิุโอิขอิงญ่�ปุ่ นได�เข�าเท่ี่ยบัท่ี่�อิา่วซิู
บักิในฟิิลปิปินส์ู้พิ่ร�อิมิกบััเรือิพิิ่ฆาต่ขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่าง
ที่ะเลญ่�ปุ่ นสู้อิงลำา และลกูเรือิขอิงญ่�ปุ่ นได�เข�าร่วมิกิจีกรรมิสู้ร� างความิ
เชืุ�อิมิั�นกบััลกูเรือิขอิงฟิิลปิปินส์ู้ ซิ้�งเป็นการจีอิดเท่ี่ยบัที่า่ขอิงเรือิดำานำ �า
ขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นท่ี่�ฟิิลปิปินส์ู้เป็นครั �งแรก
ในรอิบั 15 ป่ ต่ั �งแต่น่ั �นมิา เรือิดำานำ �าขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่าง
ที่ะเลญ่�ปุ่ นได�เข�าเท่ี่ยบัท่ี่�อิา่วซิบูักิบัอ่ิยครั �งข้ �น

นอิกจีากน่ � ฟิิลปิปินส์ู้ยงัเป็นประเที่ศแรกและประเที่ศเด่ยวท่ี่�ได� รับั
ยทุี่โธปกรณ์ป� อิงกนัต่นเอิงขอิงญ่�ปุ่ น การปฏิิรูปนโยบัายเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2557 
อินญุาต่ให� รัฐบัาลญ่�ปุ่ นอินมุิตั่กิารสู้ง่อิอิกด�านกลาโหมิไปยงัคูค่�าที่าง
ที่หาร และเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2560 เครื�อิงบันิฝ้ึกปฏิิบัตั่กิาร ท่ี่ซ่ิ-90 ขอิงกอิง
กำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นสู้อิงลำาถกูสู้ง่ไปยงักอิงที่พัิ่ฟิิลปิปินส์ู้ 
ซิ้�งกำาหนดให�เป็นเครื�อิงบันิลาดต่ระเวนที่างที่ะเล ซ่ิ-90 ท่ี่ซ่ิ-90 เพิิ่�มิเต่ิมิ
อ่ิกสู้ามิลำาได� รับัการเคลื�อินย�ายไปเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2561 

นอิกจีากน่ � ญ่�ปุ่ นยงัให�ความิสู้ำาคญักบััการพิ่ฒันาความิสู้มัิพิ่นัธ์ด�าน
กลาโหมิกบััเว่ยดนามิ กิจีกรรมิการเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ขอิงกอิงกำาลงั

ผู้้�คนโบกมือืขณะที่่�เรืือพิฆิาตเจเอส ที่า

คานามื ิของกองกำาลังัป้� องกนัตนเองที่าง

ที่ะเลัญี่่�ป่้� นออกจากฐานที่พัิเรืือโยโกซู้กะ

ในญี่่�ป่้� น   เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ
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ป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นครั �งแรกในภูมิูิภูาคน่ �เกิดข้ �นในระหวา่ง
การสู้ง่เรือิขนสู้ง่สู้ะเทิี่นนำ �าสู้ะเทิี่นบักเจีเอิสู้ คนิูซิากิ ไปยงัเมืิอิงกว่เญินข
อิงเว่ยดนามิ ภูายใต่�ความิคุ�มิครอิงความิเป็นหุ�นสู้ว่นแปซิฟิิิกเมืิ�อิ พิ่.ศ. 
2553 ในขณะมิุง่เน�นท่ี่�กิจีกรรมิการรักษาที่างการแพิ่ที่ย์และการแลก
เปล่�ยนวฒันธรรมิ การเข�าเท่ี่ยบัครั �งน่ �ยงัรวมิถง้การใชุ�พิ่าหนะสู้ะเทิี่น
นำ �าสู้ะเทิี่นบักลงจีอิดท่ี่�ชุายหาดขอิงเว่ยดนามิ ในป่ถดัไป เว่ยดนามิเป็น
เจี�าภูาพิ่จีดักิจีกรรมิเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิง
ญ่�ปุ่ น เพืิ่�อิการพิ่ฒันาเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�เป็นครั �งแรกในเอิเชุ่ย
ต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� ซิ้�งไมิไ่ด� รับัการอิำานวยความิสู้ะดวกในฐานะสู้ว่นหน้�ง
ขอิงกิจีกรรมิขอิงสู้หรัฐฯ หรือิงานพิ่หภุูาค่ ต่ั �งแต่น่ั �นมิา ความิสู้มัิพิ่นัธ์ดงั
กลา่วจีง้เต่ิบัโต่ข้ �น แมิ�วา่จีะยงัไมิถ่ง้ระดบััท่ี่�รวมิถง้การฝ้ึกปฏิิบัตั่หิรือิการ
ดำาเนินการด�านกลาโหมิที่วิภูาค่ 

การสู้ง่เรือิบัรรที่กุเฮลคิอิปเต่อิร์ขนาดใหญ่ประจีำาป่ เชุน่ เจีเอิสู้ อิิซิุ
โมิะ สู้ำาหรับัการสู้ง่ในรอิบัหลายเดือินไปยงัเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�และ
มิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ย ซิ้�งป� อิงกนัอิยา่งมิิดชิุดด�วยลกัษณะท่ี่�หลากหลาย
ที่างธรรมิชุาต่ิจีากกิจีกรรมิขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงญ่�ปุ่ นในภูมิูิภูาค
ดงักลา่ว เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2559 ในชุว่งแรกขอิงการประจีำาการเรือิเหลา่น่ � เจี
เอิสู้ อิิเสู้ะ เป็นเรือิท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุในการฝ้ึกปฏิิบัตั่กิารภูายใต่�รหสัู้โคโมิโด 
ซิ้�งอิินโดน่เซ่ิยเป็นเจี�าภูาพิ่และม่ิหลายประเที่ศเข�าร่วมิ จีากนั �น เรือิจีง้
ลอ่ิงไปยงัที่ะเลจ่ีนใต่�พิ่ร� อิมิกบััคณะนกัเร่ยนที่หารเรือิโดยอิอิกจีากการ
ประชุมุิกอิงที่พัิ่เรือิภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกต่ะวนัต่กสู้ำาหรับัการฝ้ึกอิบัรมิ ในขณะ
ท่ี่�ที่ำาการฝ้ึกลอ่ิงเรือิผา่นแบับัไต่รภูาค่ร่วมิกบัักอิงที่พัิ่เรือิอิอิสู้เต่รเล่ยและ
เรือิขอิงกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ หลงัจีากการเยือินมิะนิลาด�วยไมิต่ร่จิีต่ เรือิเจี
เอิสู้ อิิเสู้ะ ซิ้�งเป็นเรือิขนาดใหญ่ท่ี่�สู้ดุได�ม่ิสู้ว่นร่วมิในการฝ้ึกภูาคสู้นามิ
ด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเล/การต่อ่ิต่�านการก่อิการร� ายขอิงการประชุมุิ
รัฐมินต่ร่กลาโหมิอิาเซ่ิยนกบััรัฐมินต่ร่กลาโหมิประเที่ศคูเ่จีรจีา เมืิ�อิเดือิน
พิ่ฤษภูาคมิ พิ่.ศ. 2559 ซิ้�งเริ�มิข้ �นในบัรูไนและสู้ิ �นสู้ดุลงในสู้งิคโปร์ ป่ถดั
มิา เจีเอิสู้ อิิสู้โ้มิะ ซิ้�งเป็นเรือิท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุขอิงกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่าง
ที่ะเลญ่�ปุ่ น ได�จีดัวางกำาลงัในลกัษณะเด่ยวกนักบััเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยง
ใต่�ซิ้�งประกอิบัด�วย โครงการฝ้ึกอิบัรมิด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเลสู้ำาหรับั
เจี�าหน�าท่ี่�จีากกอิงที่พัิ่เรือิอิาเซ่ิยนในขณะท่ี่�เรือิอิยูใ่นที่ะเลจ่ีนใต่� การเป็น
เรือิรับัรอิงให�นายโรดร่โก ดแูต่ร์เต่ ประธานาธิบัด่ฟิิลปิปินส์ู้ ระหวา่งการ
เยือินที่า่เรือิท่ี่�กรุงมิะนิลา ร� อิงขอิความิชุว่ยเหลือิจีากศร่ลงักา และการ
ฝ้ึกซิ�อิมิสู้อิงวนักบััเรือิจีากอิอิสู้เต่รเล่ย แคนาดา และสู้หรัฐฯ ท่ี่�รวมิถง้
การแลกเปล่�ยนข�ามิดาดฟิ� าเรือิและการยิงปืนด�วยกระสู้นุจีริง การวาง
กำาลงัท่ี่�คล�ายกนัใน พิ่.ศ. 2561 ขอิงเจีเอิสู้ คากะ และ พิ่.ศ. 2562 ขอิง
เจีเอิสู้ อิิสู้โ้มิะ ผสู้มิผสู้านปฏิิบัตั่กิารฝ่ึายเด่ยวในที่ะเลจ่ีนใต่� การฝ้ึกกบัั
สู้หรัฐฯ และกอิงที่พัิ่เรือิอืิ�น ๆ การสู้นบััสู้นนุโครงการความิมิั�นคงที่าง
ที่ะเลพิ่หภุูาค่ และการสู้ร� างความิสู้มัิพิ่นัธ์ที่วิภูาค่กบััหุ�นสู้ว่นในภูมิูิภูาค

เส้นทางในอนาคตสำาหรัับการัมีส่วนร่ัวมของญ่ีี่ปุ่น 
ในด้ีานความม่ันคงทางทะเลีของเอเชีียตะวันออกเฉีียงใต้
ลกัษณะแบับัผสู้มิผสู้านขอิงการวางกำาลงัเรือิหลวงขอิงกอิงกำาลงั
ป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นไปยงันา่นนำ �าเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�
สู้ะที่�อินให�เหน็ถง้เป� าหมิายที่างที่ะเลหลายแงม่ิมุิในภูมิูิภูาคน่ � ญ่�ปุ่ น
กำาลงัขยายโครงการริเริ�มิด�านการเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ท่ี่�ม่ิมิาหลาย
ที่ศวรรษในภูมิูิภูาค เพืิ่�อิให�ครอิบัคลมุิมิิต่ิที่างที่หาร กิจีกรรมิเหลา่

น่ �ม่ิวตั่ถปุระสู้งค์เพืิ่�อิเสู้ริมิสู้ร� างความิสู้มัิพิ่นัธ์กบััรัฐชุายฝัึ�งท่ี่�ม่ิความิ
สู้ามิารถมิากข้ �นต่ามิแนวชุายฝัึ�งที่ะเลอิินโดแปซิฟิิิกขอิงญ่�ปุ่ น ในบัาง
ครั �ง กิจีกรรมิที่างที่ะเลเหลา่น่ �ถือิเป็นความิก�าวหน�าท่ี่�คอ่ิยเป็นคอ่ิยไป
ขอิงนโยบัายอินัยาวนานขอิงญ่�ปุ่ นในการสู้นบััสู้นนุการพิ่ฒันาศกัยภูาพิ่
ที่างที่ะเล อิยา่งไรก็ต่ามิ การขยายต่วัดงักลา่วสู้ะที่�อินให�เหน็ถง้ข�อิจีำากดั
ด�านนโยบัายภูายในประเที่ศขอิงญ่�ปุ่ นท่ี่�กำาลงัหละหลวมิ และความิ
สู้ะดวกสู้บัายท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นขอิงหุ�นสู้ว่นในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�ในการที่ำา
หน�าท่ี่�เป็นเจี�าบั�านให�กอิงกำาลงัญ่�ปุ่ น ข่ดความิสู้ามิารถและพิ่ฤต่กิรรมิ
เชิุงรุกรานที่างที่ะเลท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นขอิงจ่ีนได�เร่งรัดวิถ่น่ � เนื�อิงจีากญ่�ปุ่ นพิ่้�งพิ่า
ที่ะเลจ่ีนใต่�อิยา่งมิากและข�อิกงัวลวา่การรณรงค์ขอิงจ่ีนเพืิ่�อิยืนยนั
อิธิปไต่ยในท่ี่�แหง่นั �นเก่�ยวข�อิงอิยา่งมิากกบััการรณรงค์ต่อ่ิต่�านญ่�ปุ่ นใน
ที่ะเลจ่ีนต่ะวนัอิอิก

เป� าหมิายเชิุงยทุี่ธศาสู้ต่ร์ท่ี่�สู้ำาคญัเหนือิสู้ิ�งอืิ�นใดขอิงญ่�ปุ่ นเพืิ่�อิสู้ง่
เสู้ริมิความิปลอิดภูยัและความิมิั�นคงอิยา่งยั�งยืนขอิงเสู้�นที่างเดนิเรือิใน
ภูมิูิภูาคเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�ท่ี่�สู้ำาคญัยงัคงไมิเ่ปล่�ยนแปลงเป็นเวลา
กวา่ 50 ป่แล�ว อิยา่งไรก็ต่ามิ ญ่�ปุ่ นได�ขยายขอิบัเขต่ความิที่�าที่ายด�าน
ความิมิั�นคงระดบััภูมิูิภูาคท่ี่�ญ่�ปุ่ นม่ิโดยต่รง และหนว่ยงานท่ี่�ญ่�ปุ่ นระดมิ
ความิชุว่ยเหลือิในความิพิ่ยายามิครั �งน่ �เพิิ่�มิข้ �นเรื�อิย ๆ ในชุว่งที่ศวรรษ
ท่ี่�ผา่นมิาหรือิมิากกวา่นั �น หนว่ยงานเหลา่น่ �ได�รวมิถง้กระที่รวงกลาโหมิ
และกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นด�วย กอิงกำาลงัป� อิงกนั
ต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นในต่อินน่ �ได�สู้ง่กำาลงัไปยงัที่ะเลจ่ีนใต่�อิยูเ่ป็น
ประจีำา และม่ิบันัที่ก้การฝ้ึกซิ�อิมิสู้งครามิระดบััสู้งูกบััสู้หรัฐฯ และกอิงที่พัิ่
เรือินอิกภูมิูิภูาคอืิ�น ๆ ในนา่นนำ �าท่ี่�ม่ิข�อิพิิ่พิ่าที่ กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิง
ที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นม่ิสู้ว่นร่วมิสู้ำาคญัในการฝ้ึกพิ่หภุูาค่ขอิงภูมิูิภูาค และได�
ดำาเนินกิจีกรรมิเสู้ริมิสู้ร� างศกัยภูาพิ่ที่วิภูาค่กบัักอิงที่พัิ่เรือิในภูมิูิภูาค 
กิจีกรรมิเหลา่นั �นคาดวา่จีะยงัคงขยายต่วัต่อ่ิไปด�วยปัจีจียัข�อิจีำากดัหลกั 
คือิความิพิ่ร�อิมิขอิงเรือิและที่รัพิ่ยากรขอิงกอิงเรือิอืิ�น ๆ

จีนถง้ต่อินน่ � การม่ิสู้ว่นร่วมิแบับัที่วิภูาค่ในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยง
ใต่�เกือิบัที่ั �งหมิดถกูจีำากดัให�อิยูใ่นกิจีกรรมิด�านไมิต่ร่จิีต่ และโครงการ
ขนาดเลก็ท่ี่�มิุง่เน�นไปท่ี่�การสู้ร� างศกัยภูาพิ่ด�านความิมิั�นคงขอิงหุ�นสู้ว่น
ในภูมิูิภูาค อิยา่งไรก็ต่ามิ คาดการณ์วา่ญ่�ปุ่ นจีะม่ิสู้ว่นร่วมิมิากข้ �นใน
การชุว่ยเหลือิรัฐในภูมิูิภูาคด�วยข่ดความิสู้ามิารถด�านกลาโหมิที่างที่หาร 
ข�อิต่กลงในการสู้ง่เรดาร์ป� อิงกนัภูยัที่างอิากาศใหมิไ่ปยงัฟิิลปิปินส์ู้เป็น
แบับัอิยา่งขอิงเรื�อิงน่ � การรุกรานที่างที่ะเลอิยา่งต่อ่ิเนื�อิงขอิงจ่ีนจีะเป็น
แรงผลกัดนัท่ี่�สู้ำาคญั แต่ญ่่�ปุ่ นจีะยงัคงม่ิความิกงัวลจีากภูยัคกุคามิที่าง
ที่ะเลอืิ�น ๆ และพิ่ยายามิเพิิ่�มิความิหลากหลายขอิงความิสู้มัิพิ่นัธ์ด�าน
กลาโหมินอิกเหนือิไปจีากการพิ่้�งพิ่าสู้หรัฐฯ

เมืิ�อิกระที่รวงกลาโหมิและกอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ น
ร่วมิกบััหนว่ยงานอืิ�น ๆ ขอิงญ่�ปุ่ นในฐานะผู� ม่ิสู้ว่นร่วมิโดยต่รงในความิ
มิั�นคงที่างที่ะเลในภูมิูิภูาคเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� ที่ำาให�ภูมิูิภูาคน่ �กลาย
เป็นศนูย์กลางใหมิใ่นยทุี่ธศาสู้ต่ร์ที่างที่ะเลขอิงญ่�ปุ่ นอิยา่งชุดัเจีน เป็น
เรื�อิงสู้ำาคญัสู้ำาหรับัรัฐในเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�ท่ี่�จีะต่ระหนกัวา่ เมืิ�อิ
ความิยบััยั �งชุั�งใจีขอิงญ่�ปุ่ นผอ่ินคลายลง รัฐเหลา่นั �นจีะเผชิุญกบััการ
ต่ดัสู้นิใจีในระดบััท่ี่�ใหญ่ข้ �นเก่�ยวกบััลกัษณะและขอิบัเขต่ขอิงความิ
สู้มัิพิ่นัธ์ด�านกลาโหมิท่ี่�ต่นปรารถนาจีากที่างญ่�ปุ่ น  o

ศนูย์ความิมิั�นคงที่างที่ะเลระหวา่งประเที่ศเผยแพิ่ร่บัที่ความิน่ �เป็นครั �งแรกในเดือินกนัยายน พิ่.ศ. 2563 
บัที่ความิน่ �ม่ิการเร่ยบัเร่ยงเนื �อิหาเพืิ่�อิให�เหมิาะสู้มิกบััการนำาเสู้นอิขอิง ฟอรัมั
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ภูาพถ่ายดาวเทัยีมเผู้ยให�เห็นการประมงทัี�ผู้ดิกฎหมาย 
ดร. แจียนุ ปาร์ก และ ดร. จีงุแซิมิ ล่ และคณะ

ส่องแสงไปทัี� 
กองเรือมดื

นาวกิโยธินและกะลาสีเรือขีองเกาหลใีต�ปราบัปรามเรือประมงผู้ดิกฎหมาย

ขีองจุนีรอบัเกาะคงัฮวา ประเทัศเกาหลใีต�    ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้

ารประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร� การควบัคมุิ
เป็นภูยัคกุคามิต่อ่ิความิยั�งยืนและความิเสู้มิอิภูาคขอิง

ที่รัพิ่ยากร ความิที่�าที่ายท่ี่�สู้ำาคญัต่อ่ิกิจีกรรมิดงักลา่วคือิ เรือิประมิงสู้ว่น
ใหญ่ไมิเ่ผยแพิ่ร่ต่ำาแหนง่ขอิงต่น และ “อิยูใ่นมิมุิมืิด” ขอิงระบับัต่ดิต่ามิ
สู้าธารณะ เมืิ�อิรวมิเที่คโนโลย่ดาวเท่ี่ยมิที่ั �งสู้่�เข�าด�วยกนั เราได�ระบักุาร
ที่ำาประมิงผิดกฎหมิายอิยา่งกว�างขวางโดยกอิงเรือิมืิดในนา่นนำ �าระหวา่ง
เกาหล่ ญ่�ปุ่ น และรัสู้เซ่ิย เราพิ่บัเรือิท่ี่�มิาจีากจ่ีนมิากกวา่ 900 ลำาใน 
พิ่.ศ. 2560 และมิากกวา่ 700 ลำาใน พิ่.ศ. 2561 ท่ี่�ที่ำาการประมิงอิยา่ง
ผิดกฎหมิายในนา่นนำ �าเกาหล่เหนือิ โดยจีบััปลาโที่ดาโรเดสู้ แปซิฟิิิกคสัู้ 
(หมิก้บันิญ่�ปุ่ น) ซิ้�งม่ินำ �าหนกัประมิาณเที่า่กบััขอิงท่ี่�ญ่�ปุ่ นและเกาหล่ใต่�
จีบััรวมิกนั (มิากกวา่ 164,000 เมิต่ริกต่นั มิลูคา่กวา่ 440 ล�านดอิลลาร์
สู้หรัฐ (ประมิาณ 1.4 หมืิ�นล�านบัาที่)) นอิกจีากน่ � เราพิ่บัเรือิเกาหล่เหนือิ

ขนาดเลก็ 3,000 ลำาท่ี่�ที่ำาการประมิงอิยา่งผิดกฎหมิายเป็นสู้ว่นใหญ่ใน
นา่นนำ �ารัสู้เซ่ิย ผลการค�นพิ่บัเหลา่น่ �อิาจีที่ำาให�ที่ราบัถง้การกำากบััดแูล
การประมิงข�ามิเขต่แดนอิยา่งอิิสู้ระ และบัง่บัอิกลว่งหน�าถง้ยคุใหมิข่อิง
การต่ดิต่ามิการประมิงผา่นดาวเท่ี่ยมิ 

ในเดือินต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2561 ผู�นำาโลกมิอิบัเงินจีำานวนมิากกวา่ 1 หมืิ�น
ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 3.29 แสู้นล�านบัาที่) เพืิ่�อิใชุ�ในการปกป� อิง
มิหาสู้มิทุี่รขอิงโลก วตั่ถปุระสู้งค์หลกัขอิงโครงการน่ �คือิการลดการประมิง
ท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิ ซิ้�งสู้ง่ผลให�เกิดความิ
เสู้ย่หายมิลูคา่นบััพิ่นัล�านดอิลลาร์ คกุคามิประชุากรสู้ตั่ว์นำ �าและระบับั
นิเวศที่างที่ะเล และเป็นอินัต่รายต่อ่ิวถ่ิชุ่วติ่และความิมิั�นคงที่างอิาหาร
ขอิงชุาวประมิงและชุมุิชุนท่ี่�ที่ำาประมิงอิยา่งถกูกฎหมิาย อิยา่งไรก็ต่ามิ 
การประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิมิกัจีะ

ก
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กระที่ำาโดย “กอิงเรือิมืิด” ซิ้�งเป็นเรือิท่ี่�ไมิป่รากฎในระบับัต่ดิต่ามิสู้าธารณะ 
ดงันั �นจีง้เป็นการยากท่ี่�จีะป� อิงกนัการกระที่ำาดงักลา่ว 

แมิ�วา่กอิงเรือิมืิดหลายลำาจีะเผยแพิ่ร่ต่ำาแหนง่ขอิงต่นในระบับั
ต่ดิต่ามิเรือิต่ามิคำาสู้ั�งขอิงประเที่ศ แต่ข่�อิมิลูเหลา่น่ �มิกัจีะได� รับัการ
ปกป� อิงไว�อิยา่งเข�มิงวด ซิ้�งเป็นการจีำากดัการใชุ�งานขอิงการกำากบััดแูล
หรือิการจีดัการข�ามิพิ่รมิแดนโดยบัคุคลภูายนอิก การเปิดเผยกิจีกรรมิ
ขอิงกอิงเรือิมืิดอิาจีชุว่ยลดชุอ่ิงวา่งขอิงข�อิมิลูน่ � และเป็นการปรับัปรุง
ความิโปร่งใสู้และการต่รวจีสู้อิบัได� 

ความิที่�าที่ายเหลา่น่ �กบัักอิงเรือิมืิดและการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย 
ขาดการรายงาน และไร� การควบัคมุิเป็นต่วัอิยา่งท่ี่�ชุดัเจีนในนา่นนำ �าท่ี่�
ล�อิมิรอิบัด�วยเกาหล่เหนือิ เกาหล่ใต่� ญ่�ปุ่ น และรัสู้เซ่ิย ท่ี่�ซิ้�งความิ
ต่ง้เคร่ยดที่างภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์และขอิบัเขต่พิิ่พิ่าที่ก่อิ
ให�เกิดชุอ่ิงโหวข่อิงข�อิมิลูและการจีดัการร่วมิกนั 
ในนา่นนำ �าซิ้�งไมิเ่ป็นท่ี่�สู้งัเกต่เหลา่น่ � ฝึงูปลาหมิก้
บันิขอิงญ่�ปุ่ นต่กเป็นเป� าหมิายขอิงกอิงเรือิหลาย
ลำา รวมิถง้กอิงเรือิในนา่นนำ �าท่ี่�อิยูห่า่งไกลขอิง
จ่ีน แมิ�วา่กอิงเรือิจ่ีนจีะที่ำาการประมิงในนา่นนำ �า
ขอิงเกาหล่เหนือิต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2547 เป็นต่�นมิา แต่่
กิจีกรรมิการประมิงและการจีบััปลาขอิงจ่ีนได�
รับัการต่่พิิ่มิพ์ิ่อิยา่งไมิต่่อ่ิเนื�อิงและไมิไ่ด� รับัการ
รายงานต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2559 

การขาดการแบัง่ปันข�อิมิลูน่ �ที่ำาให�ไมิสู่้ามิารถ
ประเมิินจีำานวนสู้ตั่ว์นำ �าคงเหลือิอิยา่งถกูต่�อิงได� 
โดยม่ิการรายงานการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าลดลงถง้ร� อิยละ 80 และ 82 ในนา่นนำ �า
เกาหล่ใต่�และญ่�ปุ่ น ต่ามิลำาดบััต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2546 การไร�ความิสู้ามิารถ
ในการประเมิินปริมิาณสู้ตั่ว์นำ �าคงเหลือิน่ �เก่�ยวข�อิงกบััการพิิ่จีารณาถง้
ความิสู้ำาคญัขอิงปลาหมิก้ในภูมิูิภูาค ปลาหมิก้บันิญ่�ปุ่ นถือิเป็นอิาหาร
ที่ะเลอินัดบััต่�น ๆ ขอิงเกาหล่ใต่�ต่ามิมิลูคา่การผลติ่ อ่ิกที่ั �งเป็นหน้�งในห�า
อิาหารที่ะเลท่ี่�บัริโภูคในญ่�ปุ่ นสู้งูสู้ดุ ต่ลอิดจีนเป็นสู้นิค�าอิาหารที่ะเลสู้ง่
อิอิกมิากเป็นอินัดบััสู้ามิขอิงเกาหล่เหนือิจีนกระที่ั�งโดนควำ�าบัาต่รเมืิ�อิไมิ่
นานมิาน่ � 

ใน พิ่.ศ. 2560 คณะมินต่ร่ความิมิั�นคงแหง่สู้หประชุาชุาต่ไิด�ม่ิมิต่ิ
ให�ควำ�าบัาต่รประเที่ศเกาหล่เหนือิหลงัจีากม่ิการที่ดสู้อิบัข่ปนาวธุ โดย
มิาต่รการควำ�าบัาต่รดงักลา่วจีำากดัการที่ำาประมิงต่า่งชุาต่ภิูายหลงัเดือิน
กนัยายน พิ่.ศ. 2560 มิติ่เหลา่น่ �ห�ามิไมิใ่ห�ม่ิการจีดัซืิ �อิอิาหารที่ะเลจีาก
เกาหล่เหนือิ ซิ้�งเป็นการร่วมิที่นุระหวา่งเกาหล่เหนือิและประเที่ศอืิ�น ๆ 
โดยไมิไ่ด� รับัการอินมุิตั่ิจีากอิงค์การสู้หประชุาชุาต่แิละเกาหล่เหนือิจีาก
การขายหรือิโอินสู้ทิี่ธิในการที่ำาประมิง 

เนื�อิงจีากมิาต่รการควำ�าบัาต่รภูายใต่�หมิวดท่ี่� 7 ขอิงกฎบัตั่ร
สู้หประชุาชุาต่ม่ิิผลผกูพิ่นัและดำาเนินการผา่นกฎหมิายและนโยบัาย
ภูายในประเที่ศ การละเมิิดมิาต่รการควำ�าบัาต่รใด ๆ โดยเรือิจ่ีนต่ั �งแต่่
เดือินกนัยายน พิ่.ศ. 2560 จีง้ถือิเป็นการละเมิิดกฎหมิายระหวา่งประเที่ศ
แผนกคด่เมืิอิงและกฎหมิายจ่ีนภูายในประเที่ศ อิยา่งไรก็ต่ามิ กอิงกำาลงั
รักษาชุายฝัึ�งเกาหลใ่ต่�ได�สู้งัเกต่เหน็เรือิหลายร�อิยลำาแลน่เข�าไปในนา่นนำ �า
ขอิงเกาหลเ่หนือิ และจีากการสูุ้ม่ิต่รวจีสู้อิบัเรือิดงักลา่วโดยหนว่ยบัริหาร
จีดัการประมิงแหง่ที่ะเลต่ะวนัอิอิกชุ่ �ให�เหน็วา่เรือิเหลา่น่ �ม่ิต่�นกำาเนิดจีาก
จ่ีน หลกัฐานการที่ำาประมิงขอิงจ่ีนอิยา่งต่อ่ิเนื�อิงในนา่นนำ �าเกาหล่เหนือิยงั
ได�รับัการสู้นบััสู้นนุจีากเอิกสู้ารภูายในประเที่ศจ่ีนอ่ิกด�วย 

บัรรดานกัวิจียัได�ผสู้มิผสู้านความิเชุ่�ยวชุาญในที่�อิงถิ�นเข�ากบัั
เที่คโนโลย่ดาวเท่ี่ยมิที่ั �ง 4 เพืิ่�อิเปิดเผยกิจีกรรมิขอิงกอิงเรือิมืิดใน
มิหาสู้มิทุี่รขอิงภูมิูิภูาคท่ี่�ม่ิกรณ่พิิ่พิ่าที่มิากท่ี่�สู้ดุแหง่หน้�งขอิงโลก 
เที่คโนโลย่แต่ล่ะประการม่ิข�อิจีำากดัท่ี่�แต่กต่า่งกนั แต่สู่้ามิารถให�ภูาพิ่
รวมิขอิงกิจีกรรมิการที่ำาประมิงได�เมืิ�อินำามิาผนวกกนั ระบับัแสู้ดงต่น
อิตั่โนมิตั่ใิห�รายละเอ่ิยดการเคลื�อินไหวและข�อิมิลูระบัตุ่วัต่น แต่ร่ะบับัดงั
กลา่วถกูใชุ�โดยเรือิเพ่ิ่ยงไมิก่่�ลำาเที่า่นั �น เรดาร์รูรับัแสู้งสู้งัเคราะห์สู้ามิารถ
ระบัเุรือิโลหะขนาดใหญ่ที่ั �งหมิดและเจีาะที่ะลผุา่นเมิฆ หากแต่ข่าดการ
ครอิบัคลมุิมิหาสู้มิทุี่รที่ั�วโลกอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง เซิน็เซิอิร์วดัรังสู้่อิินฟิราเรดท่ี่�
มิอิงเหน็ได�ม่ิการต่รวจีสู้อิบัย�อินหลงัที่ั�วโลกที่กุวนัและสู้ามิารถต่รวจีจีบัั
เรือิท่ี่�ม่ิแสู้งไฟิสู้อ่ิงสู้วา่งได� แต่อ่ิาจีถกูจีำากดัการมิอิงเหน็โดยกลุม่ิเมิฆ 

เที่คโนโลย่สู้ดุที่�ายคือิภูาพิ่ถ่ายอิอิปต่คิอิลความิ
ละเอ่ิยดสู้งู ซิ้�งชุว่ยยืนยนักิจีกรรมิและประเภูที่ขอิง
เรือิได�ด่ท่ี่�สู้ดุ แต่ย่งัคงถกูจีำากดัการมิอิงเหน็โดยกลุม่ิ
เมิฆ อ่ิกที่ั �งยงัไมิม่่ิความิละเอ่ิยดและจีำานวนการต่รวจี
สู้อิบัย�อินหลงัท่ี่�มิากเพ่ิ่ยงพิ่อิสู้ำาหรับักอิงเรือิประมิงท่ี่�
ครอิบัคลมุิเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษจีนกระที่ั�งเมืิ�อิเร็ว ๆ น่ � 
แมิ�วา่เที่คโนโลย่ที่ั �ง 4 จีะเคยนำามิาใชุ�ในการประมิาณ
การที่ำาประมิงและการระบัตุ่วัต่นขอิงเรือิแต่ล่ะลำา
แล�ว แต่เ่ที่คโนโลย่ดงักลา่วไมิไ่ด�นำามิารวมิกนัเพืิ่�อิเปิด
เผยกิจีกรรมิและปริมิาณการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าโดยประมิาณ
ขอิงกอิงเรือิที่ั �งหมิดในระดบััน่ �

ผลลัพธ์	
ในการต่รวจีสู้อิบักิจีกรรมิขอิงเรือิเหลา่น่ � เราได� รับัภูาพิ่ถ่ายอิอิปต่คิอิล
ความิละเอ่ิยด 3 เมิต่ร เป็นจีำานวน 22 วนัจีากกลุม่ิดาวเท่ี่ยมิแพิ่ลนเน็ต่
สู้โคปขอิงบัริษัที่แพิ่ลนเน็ต่ ซิ้�งเป็นบัริษัที่ถ่ายภูาพิ่โลก ท่ี่�ครอิบัคลมุิพืิ่ �นท่ี่�
สู้ว่นใหญ่ขอิงเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงเกาหล่เหนือิท่ี่�ม่ิการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ใน 
พิ่.ศ. 2559 และ พิ่.ศ. 2560 จีากนั �น เราได�ฝ้ึกอิบัรมิโครงขา่ยประสู้าที่
เท่ี่ยมิเพืิ่�อิระบัเุรือิลากอิวน 2 ลำาในภูาพิ่น่ � เนื�อิงจีากเรือิดงักลา่วชุ่ �ให�
เหน็ถง้รูปแบับัการที่ำาประมิงท่ี่�โดดเดน่และประกอิบัด�วยเรือิต่า่งชุาต่ใิน
สู้ดัสู้ว่นท่ี่�มิากท่ี่�สู้ดุในภูมิูิภูาค (เรือิลากอิวนเป็นเรือิหน้�งในสู้อิงลำาท่ี่�ลาก
อิวนเด่ยว) หลงัจีากระบัทุ่ี่�ต่ั �งขอิงเรือิดงักลา่วด�วยโครงขา่ยประสู้าที่แล�ว 
เราได�มิอิบัหมิายให�ดาวเท่ี่ยมิสู้กายแซิที่ ท่ี่�ม่ิความิละเอ่ิยด 0.72 เมิต่ร
ขอิงบัริษัที่แพิ่ลนเน็ต่ถ่ายภูาพิ่เรือิเหลา่น่ � เพืิ่�อิต่รวจีสู้อิบัวา่เป็นเรือิลาก
อิวนคูห่รือิไมิ ่นอิกจีากน่ � เรายงัใชุ�ภูาพิ่ถ่ายเรดาร์รูรับัแสู้งสู้งัเคราะห์จีาก
ดาวเท่ี่ยมิ 3 ดวงเพืิ่�อิต่รวจีสู้อิบัต่ำาแหนง่และขนาดขอิงกอิงเรือิดงักลา่ว 
จีากข�อิมิลูเหลา่น่ � เราคาดการณ์วา่ม่ิเรือิลากอิวนอิยา่งน�อิย 796 คูท่่ี่�
ปฏิิบัตั่กิารอิยูใ่นนา่นนำ �าเกาหล่เหนือิใน พิ่.ศ. 2560 และอิยา่งน�อิย 588 
คูใ่น พิ่.ศ. 2561 ม่ิเพ่ิ่ยงเศษเสู้่ �ยวขอิงเรือิเหลา่น่ �ท่ี่�ปลอ่ิยสู้ญัญาณผา่น
ระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่ ิแต่สู่้ญัญาณดงักลา่วแสู้ดงให�เหน็วา่เรือิเหลา่น่ �
ม่ิต่�นกำาเนิดมิาจีากที่า่เรือิขอิงจ่ีนและที่ำาประมิงในนา่นนำ �าจ่ีน 

เพืิ่�อิยืนยนัถง้แหลง่กำาเนิดจีากจ่ีนเพิิ่�มิเต่ิมิ เราได�จีบััคูก่ารต่รวจีจีบัั
เรือิ 140 ลำาผา่นระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่กิบััภูาพิ่ถ่ายขอิงบัริษัที่แพิ่ลน
เน็ต่ สู้ญัญาณจีากระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่ขิอิงเรือิดงักลา่วยืนยนัการ
ต่รวจีสู้อิบัขอิงกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งเกาหล่ใต่�วา่เรือิเหลา่น่ �ม่ิต่�นกำาเนิด
จีากประเที่ศจ่ีน 

เรือิประมิงท่ี่�พิ่บัมิากท่ี่�สู้ดุอินัดบััสู้อิงซิ้�งคาดวา่ม่ิต่�นกำาเนิดจีากจ่ีนใน

ดาวเทัยีมแพลนเน็ต สกายแซิทั บัันทัก่

ภูาพเรือทุ่ันไฟขีองจุนี

ความิก�าวหน�าที่างวิที่ยาศาสู้ต่ร์
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เกาหล ี
เหนือ

ใต� 
เกาหลีจุนี

รัสเซีิย

ญี�ปุ่น

2 มถุินายน พ.ศ. 2561

ตำาแหน่งขีองระบับัแสดงตนอตัโนมตัิ

พื�นทัี�ศ่กษา

เขีตเศรษฐกจิุพเิศษทัี�เกาหลเีหนืออ�างสิทัธิ

เรือทุ่ันไฟขีองจุนีขีนาด 55 - 60 เมตรแล่นเขี�าใกล�น่านนำ�าขีอง

เกาหลเีหนือ   ความิก�าวหน�าที่างวิที่ยาศาสู้ต่ร์

ระบับัแสดงตนอตัโนมตัแิสดงเส�น

ทัางขีองเรือลากอวนค่้ทัี�มตี�นกำาเนิด

จุากมณ์ฑลซิานตง ประเทัศจุนี

นา่นนำ �าเกาหล่เหนือิ คือิ “เรือิทีุ่น่ไฟิ” ขนาดใหญ่ 55 ถง้ 60 เมิต่รท่ี่�ใชุ�แสู้ง
ไฟิสู้อ่ิงสู้วา่งเพืิ่�อิลอ่ิสู้ตั่ว์นำ �าเป� าหมิาย เราระบัเุรือิเหลา่น่ �โดยใชุ�ภูาพิ่ถ่าย
อิอิปต่คิอิลท่ี่�ม่ิความิละเอ่ิยดต่ำ�าและม่ิความิไวสู้งูซิ้�งได�จีากเซิน็เซิอิร์วดั
รังสู้่อิินฟิราเรดท่ี่�มิอิงเหน็ได�ในเวลากลางคืน แมิ�วา่กอิงเรือิหลายแหง่
ในภูมิูิภูาคน่ �ม่ิการใชุ�แสู้งไฟิ แต่เ่รือิขอิงจ่ีนยงัเป็นท่ี่�รู� จีกักนัด่วา่ม่ิความิ
สู้วา่งมิากท่ี่�สู้ดุ โดยบัรรที่กุหลอิดความิร�อินถง้ 700 หลอิดและให�แสู้ง
สู้วา่งมิากถง้ 1,000 ลกัซ์ิ เท่ี่ยบัเที่า่กบััแสู้งไฟิขอิงสู้นามิฟิตุ่บัอิลบัางแหง่ 
ความิสู้วา่งน่ �ชุว่ยให�เราแยกแยะเรือิเหลา่น่ �จีากกอิงเรือิอืิ�น ๆ ในภูมิูิภูาค
ได� นอิกจีากน่ � เรายงัยืนยนัการจีำาแนกประเภูที่เรือิโดยมิอิบัหมิายให�สู้กา
ยแซิที่ท่ี่�ม่ิความิละเอ่ิยดสู้งูกวา่ขอิงดาวเท่ี่ยมิขอิงแพิ่ลนเน็ต่ ถ่ายภูาพิ่
บัริเวณท่ี่�เรือิทีุ่น่ไฟิเหลา่น่ �รวมิต่วักนั 

เซิน็เซิอิร์วดัรังสู้่อิินฟิราเรดท่ี่�มิอิงเหน็ได�ชุว่ยให�เราสู้ามิารถประเมิิน
จีำานวนเรือิทีุ่น่ไฟิได�อิยา่งน�อิย 108 ลำาท่ี่�ม่ิแหลง่กำาเนิดจีากจ่ีนซิ้�งปฏิิบัตั่ิ
การในนา่นนำ �าเกาหล่เหนือิใน พิ่.ศ. 2560 และ 130 ลำาใน พิ่.ศ. 2561 
นอิกจีากน่ � เรายงัต่รวจีพิ่บัเรือิทีุ่น่ไฟิท่ี่�ม่ิความิเข�มิต่ำ�า ซิ้�งได� รับัการ
ระบัวุา่เป็นกอิงเรือิขนาดเลก็ขอิงเกาหล่เหนือิ กอิงเรือิน่ �ประกอิบัด�วย
เรือิไมิ�ขนาดเลก็ขนาด 10 ถง้ 20 เมิต่ร โดยม่ิหลอิดไฟิเพ่ิ่ยง 5 ถง้ 20 
หลอิดเที่า่นั �น เราได�ต่รวจีสู้อิบัประเภูที่เรือิขอิงที่า่เรือิช็ุอิงจิีน ประเที่ศ
เกาหล่เหนือิ ผา่นเรดาร์รูรับัแสู้งสู้งัเคราะห์และภูาพิ่ถ่ายขอิงบัริษัที่แพิ่
ลนเน็ต่ เราคาดการณ์วา่เรือิขอิงเกาหล่เหนือิประมิาณ 3,000 ลำาได�
ที่ำาการประมิงในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงรัสู้เซ่ิยในชุว่ง พิ่.ศ. 2561 

ข�อิมิลูจีากดาวเท่ี่ยมิเหลา่น่ �ยงัชุว่ยให�เราสู้ามิารถวดัการ
เปล่�ยนแปลงในกิจีกรรมิขอิงเรือิเมืิ�อิเวลาผา่นไป สู้ำาหรับัเรือิประมิง
ขนาดเลก็ขอิงเกาหล่เหนือิ เราคาดวา่จีำานวนวนัจีบััปลาเพิิ่�มิข้ �นที่กุป่
ในชุว่งสู้่�ป่ จีาก 39,000 ใน พิ่.ศ. 2558 เป็น 222,000 ใน พิ่.ศ. 2561 
สู้ำาหรับัเรือิท่ี่�ม่ิต่�นกำาเนิดจีากประเที่ศจ่ีน เราคาดการณ์วา่จีะม่ิวนัที่ำาการ
ประมิง 91,400 วนัในชุว่ง พิ่.ศ. 2560 (เรือิลากอิวนคู ่82,600 วนั และ
เรือิทีุ่น่ไฟิ 8,800 วนั) และ 67,300 วนัในชุว่ง พิ่.ศ. 2561 (เรือิลากอิวน
คู ่60,700 วนั และเรือิทีุ่น่ไฟิ 6,600 วนั) ต่วัเลขเหลา่น่ �คดิเป็นร� อิยละ 

70 ใน พิ่.ศ. 2560 และร�อิยละ 91 ใน พิ่.ศ. 2561 ขอิงจีำานวนวนัจีบัั
ปลาท่ี่�คาดการณ์ไว� โดยพิิ่จีารณาจีากจีำานวนเรือิจ่ีนท่ี่�แลน่เข�าหรือิอิอิก
จีากนา่นนำ �าเกาหล่เหนือิในแต่ล่ะเดือิน ต่ามิท่ี่�กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�ง
เกาหล่ใต่�ระบั ุ

หากเราสู้นันิษฐานในเชิุงอินรัุกษ์นิยมิวา่ปริมิาณการจีบััต่อ่ิหนว่ย
การลงแรงประมิงสู้ำาหรับัเรือิลากอิวนและเรือิทีุ่น่ไฟิท่ี่�ม่ิต่�นกำาเนิดจีากจ่ีน
นั �นม่ิความิคล�ายคลง้กบััขอิงเรือิขนาดเลก็ในนา่นนำ �าใกล�เค่ยง ปริมิาณ
สู้ตั่ว์นำ �าที่ั �งหมิดท่ี่�จ่ีนม่ิแนวโน�มิจีบััได�จีะเที่า่กบััปลาหมิก้ 101,300 
เมิต่ริกต่นัโดยประมิาณ ซิ้�งม่ิมิลูคา่ 275 ล�านเหร่ยญสู้หรัฐ (ประมิาณ 9 
พิ่นัล�านบัาที่) ใน พิ่.ศ. 2560 และ 62,800 เมิต่ริกต่นั ซิ้�งม่ิมิลูคา่ 171 
ล�านเหร่ยญสู้หรัฐ (ประมิาณ 5.6 พิ่นัล�านบัาที่) ใน พิ่.ศ. 2561 ซิ้�งต่วัเลข
ดงักลา่วจีะใกล�เค่ยงกบััปริมิาณสู้ตั่ว์นำ �าท่ี่�ญ่�ปุ่ นและเกาหล่ใต่�จีบััได�จีาก
ที่ะเลโดยรอิบัที่ั �งหมิดรวมิกนั 

การื่อภปิรื่าย	
เรือิจีำานวนมิากท่ี่�ไมิไ่ด�รับัการต่รวจีสู้อิบัก่อินหน�าน่ �ถือิเป็นความิที่�าที่าย
อิยา่งมิากสู้ำาหรับัการจีดัการจีำานวนสู้ตั่ว์นำ �าคงเหลอืิ การหยดุชุะงกั
ที่างการเมืิอิงอินัเนื�อิงมิาจีากความิขดัแย�งด�านอิำานาจีอิธิปไต่ยและ
ข�อิพิิ่พิ่าที่เก่�ยวกบััเขต่แดนที่างที่ะเลเป็นสู้ิ�งขดัขวางการจีดัการประมิง
ร่วมิระดบััภูมิูิภูาค และในขณะเด่ยว ความิพิ่ยายามิขอิงรัฐท่ี่�ม่ิอิยูไ่มิม่่ิ
ประสู้ทิี่ธิภูาพิ่เนื�อิงจีากขาดข�อิมิลูการต่รวจีสู้อิบัเรือิร่วมิ การจีดัเต่ร่ยมิการ
จีดัการ และการประเมิินสู้ตั่ว์นำ �าคงเหลอืิอิยา่งครอิบัคลมุิ เชุน่ เกาหลใ่ต่�
กำาหนดปริมิาณการจีบััปลาหมิก้ท่ี่�ได�รับัอินญุาต่ จีำากดัความิสู้วา่งขอิงทีุ่น่
ไฟิจีบััปลาหมิก้ สู้ั�งห�ามิใชุ�อิวนลากคู ่ต่ลอิดจีนอินญุาต่ให�ใชุ�เรือิลากอิวน
ได�น�อิยกวา่ 40 ลำาเที่า่นั �น เพืิ่�อิป� อิงเกินการจีบััปลาเกินขนาด 

อิยา่งไรก็ต่ามิ กอิงเรือิจ่ีนท่ี่�ม่ิแนวโน�มิวา่จีะมิุง่เป� าไปท่ี่�กลุม่ิสู้ตั่ว์นำ �า
คงเหลือิเด่ยวกนัใชุ�ความิสู้วา่งขอิงทีุ่น่ไฟิท่ี่�มิากกวา่ อ่ิกที่ั �งเรือิลากอิวน
คู ่ต่ลอิดจีนจีำานวนเรือิท่ี่�มิากกวา่ เมืิ�อิพิิ่จีารณาจีากปริมิาณการจีบััต่อ่ิ
หนว่ยการลงแรงประมิงท่ี่�ลดลงขอิงโยจีบััปลาหมิก้ในเกาหล่ใต่�และ
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หมิายเหต่ขุอิงบัรรณาธิการ: ม่ิแนวโน�มิวา่โควิด-19 จีะสู้ง่ผลกระที่บัอิยา่งม่ินยัสู้ำาคญัต่อ่ิจีำานวนเรือิขอิง
เกาหล่เหนือิท่ี่�แลน่เข�าสูู้เ่ขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงประเที่ศอืิ�น ๆ เชุน่ จีำานวนเรือิท่ี่�เชืุ�อิวา่ม่ิต่�นกำาเนิดมิาจีาก
เกาหล่เหนือิท่ี่�แลน่มิาเกยชุายฝัึ�งญ่�ปุ่ นระหวา่งเดือินต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2563 ถง้เดือินม่ินาคมิ พิ่.ศ. 2564 ลด
ลงถง้ร� อิยละ 90 เมืิ�อิเท่ี่ยบักบััป่ก่อินหน�า ต่ามิรายงานขอิงกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งญ่�ปุ่ น การวิจียัสู้ำาหรับั
รายงานน่ �จีดัที่ำาข้ �นก่อินการระบัาดขอิงไวรัสู้โคโรนา ดงันั �นจีง้สู้ะที่�อินให�เหน็ถง้พิ่ฤต่กิรรมิก่อินเกิดโรค
ระบัาด 

ผู� เข่ยนรายงานได�แก่ ดร. แจียนุ พิ่คั แหง่โครงการเฝึ� าระวงัการต่กปลาที่ั�วโลก วอิชิุงต่นั ด่.ซ่ิ.; ดร. จีอิง
ซิมัิ อ่ิ แหง่สู้ถาบันัที่างที่ะเลเกาหล่ ปซูิาน เกาหล่ใต่�; ดร. แคที่เธอิร่น เซิโต่ และ ดร. เควนต่นิ ฮานิชุ ท่ี่�
ศนูย์ที่รัพิ่ยากรและความิมิั�นคงที่างที่ะเลแหง่ชุาต่อิิอิสู้เต่รเล่ยขอิงมิหาวิที่ยาลยัวลูลอิงกอิง อิอิสู้เต่รเล่ย; 
ดร. ทิี่โมิธ่ ฮอิกเบัร์ิก, ดร. ไบัรอินั เอิ. หวอ่ิง, ดร. นาธาน เอิ. มิิลเลอิร์, ดร. ไบัรอินั ซิลัลแิวน, ดร. พิ่อิล 
วดูส์ู้ และดร. แดเน่ยล เอิ. ครู� ดส์ู้มิา นอิกจีากน่ �ยงัร่วมิกบัั โครงการเฝึ� าระวงัการต่กปลาที่ั�วโลก; ดร. เคน
จิี ที่ากาซิากิ, ดร. ฮิโรชิุ คโูบัต่ะ และ ดร. โยชิุโอิกิ อิโุอิะเซิกิ แหง่สู้ำานกังานวิจียัและการศก้ษาประมิง
แหง่ประเที่ศญ่�ปุ่ น โยโกฮามิา่ ญ่�ปุ่ น; และ ดร. เซิจีาล โดชิุ และ ดร. มิายา มิิดซิกิ แหง่แพิ่ลนเน็ต่ แลบ็ัส์ู้ 
ซิานฟิรานซิสิู้โก แคลฟิิอิร์เน่ย 

บัที่ความิน่ �ต่่พิิ่มิพ์ิ่ครั �งแรกในวารสู้ารไซิแอนิซ์ิ แอดวานิเซิส ประจีำาเดือินกรกฎาคมิ พิ่.ศ. 2563 โดยม่ิ
การเร่ยบัเร่ยงเนื �อิหาเพืิ่�อิให�เหมิาะสู้มิกบััการนำาเสู้นอิขอิง ฟอรัมั และพิิ่มิพ์ิ่ซิำ �า/หรือิแปล (หากม่ิ) โดย 
Park และคณะ Sci. Adv. 2020; 6: eabb1197. © ผู� เข่ยนสู้งวนลขิสู้ทิี่ธิ�บัางสู้ว่น; ผู� รับัใบัอินญุาต่พิิ่เศษ 
AAAS เผยแพิ่ร่ภูายใต่�สู้ญัญาอินญุาต่ขอิง CC BY-NC 4.0 http://creativecommons.org/licenses/
by-nc/4.0/ 

ญ่�ปุ่ น ต่ลอิดจีนความิหนาแนน่ขอิงต่วัอิอ่ินปลาหมิก้ท่ี่�ลดลงอิยา่งมิาก
ต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2546 เรือิจีำานวนมิากท่ี่�ถกูเปิดเผยผา่นการศก้ษาน่ �ถือิวา่ม่ิ
ความิเก่�ยวข�อิงอิยา่งยิ�งกบััปัญหาดงักลา่ว 

นอิกเหนือิจีากข�อิกงัวลด�านความิยั�งยืนแล�ว ปัญหาข�างต่�นยงัม่ิ
ผลกระที่บัอิยา่งมิากต่อ่ิการกำากบััดแูลกิจีการประมิงและภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์
ระดบััภูมิูิภูาค เรือิเหลา่น่ �ม่ิต่�นกำาเนิดมิาจีากประเที่ศจ่ีน และที่างการ
เกาหล่ใต่�ได�สู้นันิษฐานจีากการต่รวจีสู้อิบัวา่เรือิที่ั �งหมิดม่ิเจี�าขอิง
และดำาเนินการเพืิ่�อิผลประโยชุน์ขอิงจ่ีน อิยา่งไรก็ต่ามิ เรือิดงักลา่ว
อิาจีเร่ยกได�วา่เป็นเรือิสู้ามิลำาท่ี่�ปฏิิบัตั่กิารนอิกอิำานาจีที่างการขอิง
จ่ีนโดยไมิต่่�อิงจีดที่ะเบ่ัยน ไมิม่่ิธง และไมิม่่ิใบัอินญุาต่ให�ดำาเนินการ 
เนื�อิงจีากเรือิที่ั �งหมิดมิกัจีะไมิม่่ิเอิกสู้ารท่ี่�เหมิาะสู้มิ 

โดยเรือิเหลา่น่ �จีะถือิวา่ดำาเนินการประมิงอิยา่งผิดกฎหมิายหาก
ไมิไ่ด� รับัการอินญุาต่จีากที่ั �งรัฐบัาลจ่ีนและเกาหล่เหนือิ กฎระเบ่ัยบั
ขอิงจ่ีนกำาหนดให�เรือิประมิงต่า่ง ๆ ต่�อิงได� รับัอินมุิตั่ิจีากรัฐมินต่ร่
เพืิ่�อิดำาเนินการจีบััปลาในนา่นนำ �าต่า่งประเที่ศ และอินสุู้ญัญา
สู้หประชุาชุาต่วิา่ด�วยกฎหมิายที่ะเลให�สู้ทิี่ธิ�อิธิปไต่ยแก่ประเที่ศ
ชุายฝัึ�งในการจีดัการที่รัพิ่ยากรที่างที่ะเลท่ี่�ม่ิชุ่วิต่ในนา่นนำ �าขอิงต่น ใน
อ่ิกที่างหน้�ง หากเรือิเหลา่น่ �ดำาเนินการโดยได� รับัอินมุิตั่ิจีากรัฐบัาลใด
รัฐบัาลหน้�งหรือิที่ั �งสู้อิง จีะถือิวา่รัฐบัาลดงักลา่วละเมิิดมิาต่รการควำ�า
บัาต่รขอิงคณะมินต่ร่ความิมิั�นคงแหง่สู้หประชุาชุาต่ ิโดยเฉพิ่าะอิยา่ง
ยิ�ง รัฐบัาลจ่ีนได�ปฏิิเสู้ธสู้ถานการณ์ระยะหลงัซิำ �าแล�วซิำ �าเลา่ โดยยืนยนั
ถง้การสู้นบััสู้นนุมิาต่รการควำ�าบัาต่รในปัจีจีบุันั ไมิว่า่สู้ถานการณ์
ดงักลา่วจีะเป็นอิยา่งไร สู้ถานการณ์แต่ล่ะครั �งต่า่งสู้ง่ผลให�เกิดการ
ละเมิิดกฎหมิายระหวา่งประเที่ศและภูายในประเที่ศหรือิที่ั �งสู้อิง 

เมืิ�อิคำานง้ถง้สู้ิ�งน่ � การวิเคราะห์ขอิงเราระบัวุา่ ม่ิเรือิผิดกฎหมิาย
กวา่ 900 ลำาใน พิ่.ศ. 2560 หลงัจีากม่ิการกำาหนดมิาต่รการควำ�าบัาต่ร 
และใน พิ่.ศ. 2561 กวา่ 700 ลำา ซิ้�งถือิเป็นคด่ประมิงผิดกฎหมิาย
ขนานใหญ่ท่ี่�สู้ดุเที่า่ท่ี่�ที่ราบักนั อินัเกิดจีากนำ �ามืิอิขอิงกอิงเรือิท่ี่�มิาจีาก
ประเที่ศหา่งไกล 

การปรากฏิต่วัขอิงกอิงเรือิต่า่งประเที่ศน่ �ยงัสู้ง่ผลกระที่บัร� ายแรง
ต่อ่ิชุาวประมิงรายยอ่ิยขอิงเกาหล่เหนือิอ่ิกด�วย หลกัฐานต่า่ง ๆ แสู้ดง
ให�เหน็วา่การแขง่ขนัจีากเรือิลากอิวนขนาดใหญ่เหลา่น่ �กำาลงัแที่นท่ี่�
บัรรดาเรือิไมิ�ขนาดเลก็ โดยเปล่�ยนความิพิ่ยายามิอิยา่งมิากไปยงันา่น
นำ �ารัสู้เซ่ิยท่ี่�อิยูใ่กล�เค่ยง การเปล่�ยนแปลงข�างต่�นในการรับัมืิอิต่อ่ิกอิง
เรือิต่า่งประเที่ศท่ี่�ได� รับัการบันัที่ก้ไว�ในท่ี่�อืิ�น ๆ อ่ิกที่ั �งยงัสู้อิดคล�อิงกบัั
นิเวศวิที่ยาประมิงที่�อิงถิ�นในภูมิูิภูาคน่ �อ่ิกด�วย 

ในชุว่งไต่รมิาสู้สู้ดุที่�ายขอิงป่ ปลาหมิก้บันิขอิงญ่�ปุ่ นอิพิ่ยพิ่ย�ายถิ�น
ท่ี่�อิยูไ่ปที่างต่อินใต่�ผา่นเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงรัสู้เซ่ิย ซิ้�งเปิดโอิกาสู้
ให�ชุาวเกาหล่เหนือิที่ำาการประมิงก่อินท่ี่�กอิงเรือิต่า่ง ๆ จีะจีบััสู้ตั่ว์นำ �า
คงเหลือิไปจีนหมิด อิยา่งไรก็ต่ามิ การที่ำาประมิงขอิงเกาหล่เหนือิใน
นา่นนำ �ารัสู้เซ่ิยสู้ว่นใหญ่ถือิเป็นสู้ิ�งผิดกฎหมิายเชุน่กนั รัฐบัาลรัสู้เซ่ิย
อินญุาต่เรือิประมิงขอิงเกาหล่เหนือิจีำานวนน�อิยกวา่ 100 ลำาต่ั �งแต่ ่
พิ่.ศ. 2557 เป็นต่�นมิา และใน พิ่.ศ. 2560 รัสู้เซ่ิยไมิอ่ินญุาต่ให�เรือิ
เกาหล่เหนือิที่ำาการประมิงในนา่นนำ �าขอิงต่นเลย ในที่างกลบัักนั เราได�
ที่ำาการประเมิินวา่ม่ิเรือิประมิงประมิาณ 3,000 ลำาท่ี่�ปฏิิบัตั่งิานในนา่น
นำ �าเหลา่น่ �ในชุว่ง พิ่.ศ. 2561 เรือิประมิงพืิ่ �นบั�านขอิงเกาหล่เหนือิไมิม่่ิ
อิปุกรณ์จีำาเป็นอิยา่งเพ่ิ่ยงพิ่อิสู้ำาหรับัการเดนิที่างระยะไกลไปยงัแหลง่

ต่กปลาขอิงรัสู้เซ่ิย ด�วยเหต่นุ่ �จีง้ม่ิเรือิเกาหล่เหนือิจีำานวน 505 ลำาข้ �น
เกยชุายฝัึ�งขอิงญ่�ปุ่ นในระหวา่ง พิ่.ศ. 2557 ถง้ พิ่.ศ. 2561 

เหต่กุารณ์เหล่าน่ �มิกัก่อิให� เกิดความิอิดอิยากและการเสู้่ยชุ่วิต่ 
นอิกจีากน่ � สู้ื�อิที่�อิงถิ�นรายงานว่าหมิู่บั�านชุาวประมิงหลายแห่งบัน
ชุายฝัึ�งต่ะวนัอิอิกขอิงเกาหล่เหนือิได� รับัการประกาศว่าเป็น “หมิู่บั�าน
หญิงมิ่าย” รูปแบับัการที่ำาประมิงผิดกฎหมิายซิ้�งม่ิการบันัที่้กไว�  ณ 
ท่ี่�น่ �ม่ิแนวโน�มิท่ี่�จีะสู้่งผลกระที่บัอิย่างหนกัต่่อิปลาและชุาวประมิง
จีำานวนมิาก 

การวิเคราะห์น่ �แสู้ดงให�เหน็ถง้จีดุเริ�มิต่�นขอิงยคุสู้มิยัใหมิใ่นการ
ต่รวจีสู้อิบัการประมิงผา่นดาวเท่ี่ยมิ หนว่ยงานรัฐหลายแหง่ม่ิแหลง่
ข�อิมิลูดาวเท่ี่ยมิจีำานวนมิากสู้ำาหรับัการเฝึ� าระวงัเป� าหมิายมิาเป็น
เวลายาวนาน อิยา่งไรก็ต่ามิ เมืิ�อิไมิน่านมิาน่ � เที่คนิคข�างต่�นสู้ามิารถ
ดำาเนินการเพืิ่�อิเพิิ่�มิความิพิ่ร�อิมิขอิงข�อิมิลู ความิสู้ามิารถในการเข�า
ถง้ และพิ่ลงัการคำานวณในระดบััพืิ่ �นท่ี่�และเวลาท่ี่�เพ่ิ่ยงพิ่อิเที่า่นั �น อ่ิก
ที่ั �งสู้ามิารถดำาเนินการได�โดยกลุม่ินกัวิจียัอิิสู้ระกลุม่ิเลก็ ๆ เที่า่นั �น เพืิ่�อิ
ให�สู้ามิารถต่ดิต่ามิการประมิงท่ี่�โปร่งใสู้ได� แมิ�วา่บัางแงม่ิมุิขอิงการ
ศก้ษาน่ �จีะม่ิความิเฉพิ่าะเจีาะจีงต่อ่ิภูมิูิภูาค (เชุน่ ความิแพิ่ร่หลายขอิง
อิวนลากคู)่ เที่คนิคสู้ว่นใหญ่สู้ามิารถถ่ายที่อิดได�งา่ย เชุน่ การจีบััคู่
ระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่เิพืิ่�อิต่รวจีจีบััเรือิจีากภูาพิ่ถ่ายดาวเท่ี่ยมิหรือิ
เรดาร์ที่ั�วโลกท่ี่�ม่ิให�ใชุ�งานอิยา่งอิิสู้ระ 

สู้ำาหรับัแหลง่ข�อิมิลูดาวเท่ี่ยมิท่ี่�ยงัไมิสู่้ามิารถเข�าถง้ได�อิยา่ง
อิิสู้ระ เชุน่ เรดาร์ดาวเท่ี่ยมิเชิุงพิ่าณิชุย์หรือิภูาพิ่ถ่ายอิอิปต่คิอิลความิ
ละเอ่ิยดสู้งู คา่ใชุ�จีา่ยต่อ่ิภูาพิ่จีะลดลงอิยา่งรวดเร็ว การรวมิเที่คโนโลย่
ดาวเท่ี่ยมิเหลา่น่ �สู้ามิารถเปิดเผยกิจีกรรมิขอิงกอิงเรือิมืิด ต่ลอิดจีนอิดุ
ชุอ่ิงโหวสู่้ำาคญัในการจีดัการประมิงข�ามิพิ่รมิแดน 

นอิกจีากน่ � เที่คโนโลย่เหลา่น่ �สู้ามิารถระบัพืุิ่ �นท่ี่�เสู้่�ยงภูยัจีากการ
ที่ำาประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร� การควบัคมุิ เมืิ�อิ
รวมิกบััความิเชุ่�ยวชุาญในที่�อิงถิ�น การประมิงที่ั�วโลกถกูครอิบังำาด�วย
วฒันธรรมิการรักษาความิลบััและการปกปิดมิาเป็นเวลานาน นอิกจีาก
น่ � การบัรรลมุิมุิมิอิงท่ี่�ครอิบัคลมุิเก่�ยวกบัักิจีกรรมิการประมิงในที่ะเลถือิ
เป็นก�าวสู้ำาคญัสูู้ก่ารจีดัการการประมิงท่ี่�ยั�งยืนและที่ำางานร่วมิกนั  o



การจัับปลาท่ี่ไม่่
ได้้รับอนุุญาต
การประมงที่ี�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงานิ และไร้การ

ควบคุม คุกคามความมั�นิคงที่างที่ะเล 

น.ท.	เบน	โครื่เวลล์/กอิงกำาลงัเฉพิ่าะกิจีร่วมิต่ะวนัต่ก
และนายเวด่	เทอร์ื่โวลด์่/ศนูย์เอิเชุ่ยแปซิฟิิิก แดเน่ยล เค. อิิโนะอิเุอิะ เพืิ่�อิการศก้ษาด�านความิมิั�นคง

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ารที่ำาประมิงเชิุงพิ่าณิชุย์ซิ้�งม่ิมิลูคา่กวา่ 2.77 แสู้นล�านดอิลลาร์
สู้หรัฐต่อ่ิป่ (ประมิาณ 9.1 ล�านล�านบัาที่) เป็นอิตุ่สู้าหกรรมิระดบัั

โลกท่ี่�ถือิเป็นอิงค์ประกอิบัสู้ำาคญัขอิงเศรษฐกิจีในหลาย ๆ ประเที่ศ อ่ิกที่ั �ง
ยงัเป็นแหลง่อิาหารโปรต่่นท่ี่�จีำาเป็นสู้ำาหรับัประเที่ศติ่ดที่ะเลอ่ิกด�วย เมืิ�อิ
จีำานวนประชุากรเพิิ่�มิข้ �น เที่คโนโลย่การประมิงและความิต่�อิงการอิาหาร
ที่ะเลก็เพิิ่�มิข้ �นเชุน่กนั ผลกระที่บัจีากสู้ภูาพิ่อิากาศท่ี่�รุนแรงควบัคูก่บััการ
บัริโภูคท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นเป็นผลรวมิท่ี่�อินัต่ราย ซิ้�งที่ว่ความิรุนแรงข้ �นจีากแรงกดดนั

ขอิงการที่ำาประมิงท่ี่�ถกูกฎหมิายและการที่ำาประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย กอิง
เรือิประมิงระหวา่งประเที่ศกำาลงัสู้ร�างผลกระที่บัต่อ่ิสู้ขุภูาพิ่สู้ิ�งแวดล�อิมิ 
ความิมิั�นคงที่างเศรษฐกิจี และเสู้ถ่ยรภูาพิ่ที่างภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์ขอิงประเที่ศ
ต่ดิที่ะเลที่ั�วโลก จีากพิ่ฤต่กิรรมิการลา่สู้ตั่ว์ท่ี่�ผิดกฎหมิาย นอิกจีากน่ �ยงัม่ิ
การเชืุ�อิมิโยงท่ี่�สู้ำาคญัระหวา่งการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน 
และไร�การควบัคมุิ กบััการค�ามินษุย์ การลกัลอิบัค�ายาเสู้พิ่ติ่ด ต่ลอิดจีน
อิาชุญากรรมิที่างที่ะเลอืิ�น ๆ อ่ิกมิากมิาย เนื�อิงจีากลกัษณะปัญหาที่ั�ว

ก
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โลกอิยา่งเป็นเครือิขา่ยและยทุี่ธศาสู้ต่ร์ การจีดัการกบััภูยัคกุคามิจีากการ
ประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิจีง้จีำาเป็นต่�อิงม่ิ
การประสู้านงานระหวา่งประเที่ศ
 
องค์ปรื่ะกอบ	3	ปรื่ะการื่ของการื่ปรื่ะมงที�ผิด่กฎหมาย 
ขาด่การื่รื่ายงาน	และไร้ื่การื่ควบคุม
การประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิม่ิอิงค์
ประกอิบั 3 ประการ ต่ามิรายงานขอิงอิงค์การสู้หประชุาชุาต่ ิอิงค์
ประกอิบัประการแรกเกิดข้ �นเมืิ�อิม่ิการที่ำาประมิงภูายในเขต่เศรษฐกิจี
พิิ่เศษขอิงประเที่ศหน้�ง หรือิภูายในนา่นนำ �าท่ี่�ควบัคมุิโดยอิงค์กรจีดัการ
ประมิงระดบััภูมิูิภูาค ซิ้�งถือิเป็นการละเมิิดกฎหมิายระดบััชุาต่หิรือิ
กฎหมิายขอิงอิงค์กรจีดัการประมิงระดบััภูมิูิภูาค อิงค์ประกอิบัท่ี่�สู้อิง
เก่�ยวข�อิงกบััการรายงานท่ี่�ไมิถ่กูต่�อิงหรือิการไมิร่ายงานการจีบััสู้ตั่ว์นำ �า
ซิ้�งอิยูภู่ายใต่�ข�อิบังัคบััภูายในประเที่ศหรือิอิงค์กรจีดัการประมิงระดบัั
ภูมิูิภูาค อิงค์ประกอิบัท่ี่�สู้ามิเก่�ยวข�อิงกบััเรือิท่ี่�ไมิม่่ิสู้ญัชุาต่หิรือิเรือิท่ี่�
ดำาเนินการประมิงในพืิ่ �นท่ี่�ขอิงอิงค์กรจีดัการประมิงระดบััภูมิูิภูาคโดยไมิ่
ได�เป็นภูาค่ขอิงอิงค์กรดงักลา่ว ดงันั �นจีง้ไมิป่ฏิิบัตั่ติ่ามิระเบ่ัยบัข�อิบังัคบัั 
หรือิการที่ำาประมิงในพืิ่ �นท่ี่�ท่ี่�ไมิม่่ิกฎระเบ่ัยบัในประเที่ศหรือิระหวา่ง
ประเที่ศโดยไมิค่ำานง้ถง้การดแูลที่รัพิ่ยากรประมิง

แมิ�วา่แนวคดิและศพัิ่ท์ี่บัญัญตั่ขิ�างต่�นจีะไมิไ่ด�แสู้ดงอิอิกถง้การ
คกุคามิเป็นพิิ่เศษ แต่ก่ารปฏิิบัตั่เิหลา่น่ �ได�สู้ร� างความิที่�าที่ายด�านนิเวศ 
เศรษฐกิจี และความิมิั�นคงในมิหาสู้มิทุี่รขอิงโลกมิากข้ �นเรื�อิย ๆ ใน
รายงานขอิงศนูย์วจิียัสู้ต่มิิสู้นัเซิน็เต่อิร์ พิ่.ศ. 2561 ท่ี่�ม่ิชืุ�อิวา่ "ที่อิดต่า
ขา่ยจีบััปลาให�กว�างข้ �น: ผลกระที่บัด�านความิปลอิดภูยัขอิงการประมิง
ท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิ" ผู� เข่ยนได�ระบัถุง้ภูยั
คกุคามิด�านความิปลอิดภูยั 6 ประการท่ี่�เก่�ยวข�อิงกบััการประมิงท่ี่�ผิด
กฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิ รวมิถง้ความิเสู้ย่หายต่อ่ิ
สู้ิ�งแวดล�อิมิ ผลกระที่บัที่างเศรษฐกิจี ความิมิั�นคงด�านอิาหาร ความิไมิ่
มิั�นคงที่างภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์ ต่ลอิดจีนอิาชุญากรรมิข�ามิชุาต่แิละการกระที่ำา
อินัเป็นโจีรสู้ลดั

อิงค์ประกอิบัเหลา่น่ �ที่ั �งหมิดที่ำาหน�าท่ี่�เป็นวงจีรสู้ะที่�อินกลบััเสู้ริมิแรง
ท่ี่�เป็นอิิสู้ระจีากกนั ในขณะเด่ยวกนั วงจีรสู้ะที่�อินกลบััดงักลา่วเชืุ�อิมิโยง
ถง้กนัและเร่งปัญหาและความิที่�าที่ายเก่�ยวกบััการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย 
ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิ

สภาพของการื่ท�าปรื่ะมงรื่ะด่บัโลก
เนื�อิงจีากปริมิาณสู้ตั่ว์นำ �าคงเหลอืิที่ั�วโลกลดน�อิยลง กอิงเรือิประมิงใน
นา่นนำ �าหา่งไกลและชุาวประมิงด�วยวธ่ิดั �งเดมิิกำาลงัสู้ร� างความิต่ง้เคร่ยด
ต่อ่ิที่รัพิ่ยากรประมิงมิากยิ�งข้ �น ในรายงานฉบับััหน้�งประจีำา พิ่.ศ. 2561 ท่ี่�
ม่ิชืุ�อิวา่ "สู้ภูาพิ่การที่ำาประมิงและการเพิ่าะเล่ �ยงสู้ตั่ว์นำ �าที่ั�วโลก" อิงค์การ
สู้หประชุาชุาต่พิิ่บัวา่ม่ิการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าเกินขนาดโดยอิยูท่่ี่�ร� อิยละ 33 ขอิง
จีำานวนปลาที่ั�วโลก และอ่ิกกวา่ร�อิยละ 59.9 ในระดบััการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าท่ี่�
ต่อ่ิเนื�อิงสู้งูสู้ดุ ความิกดดนัท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นน่ �อิาจีสู้ร� างความิขาดแคลน กระตุ่�น
ราคาให�สู้งูข้ �น ต่ลอิดจีนจีงูใจีให�ม่ิการที่ำาประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิายและ
พิ่ฤต่กิรรมิการลา่สู้ตั่ว์มิากข้ �น แรงกดดนัด�านสู้ิ�งแวดล�อิมิท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นจีาก
การที่ำาประมิงเกินขนาดและวิธ่การจีบััปลาบัางประการได�นำาไปสูู้ก่าร
ล�มิครืนขอิงนิเวศขอิงพืิ่ �นท่ี่�ประมิงในที่ะเลจ่ีนใต่� รวมิที่ั �งต่ามิแนวชุายฝัึ�ง

ต่ะวนัอิอิกและต่ะวนัต่กขอิงแอิฟิริกา การที่ำาลายที่รัพิ่ยากรธรรมิชุาติ่
สู้ง่ผลให�ประเที่ศต่า่ง ๆ ต่�อิงเผชิุญกบััผลกระที่บัสู้อิงเที่า่จีากการสู้ญู
เสู้ย่ที่รัพิ่ยากรที่างเศรษฐกิจีท่ี่�ครั �งหน้�งเคยหมินุเว่ยนได�และการสู้ญูเสู้ย่
อิาหารท่ี่�เก็บัเก่�ยวจีากที่ะเล

ประเดน็ดงักลา่วถือิเป็นปัญหาสู้ำาคญัในหลาย ๆ ประเที่ศ อิงค์การ
สู้หประชุาชุาต่ริายงานวา่ ประเที่ศกำาลงัพิ่ฒันาหลายประเที่ศได�รับั
โปรต่่นจีากผลติ่ภูณัฑ์์อิาหารที่ะเลมิากถง้ร�อิยละ 50 ซิ้�งปริมิาณสู้ตั่ว์นำ �า
คงเหลอืิที่ั�วโลกท่ี่�ลดน�อิยลงสู้ง่ผลให�บัคุคล ครอิบัครัว และชุมุิชุนต่�อิง
ต่กอิยูภู่ายใต่�ความิกดดนัมิากข้ �นสู้ำาหรับัการอิยูร่อิดขั �นพืิ่ �นฐาน เมืิ�อิต่�อิง
เผชิุญกบััการวเิคราะห์ต่�นที่นุและผลประโยชุน์ขอิงความิอิดอิยากหรือิ
การม่ิสู้ว่นร่วมิในกิจีกรรมิท่ี่�ผิดกฎหมิายเพืิ่�อิสู้นบััสู้นนุครอิบัครัวหรือิ
หมิูบ่ั�าน ประชุาชุนสู้ว่นใหญ่จีะดิ �นรนที่กุวิถ่ที่างเพืิ่�อิเล่ �ยงดชูุมุิชุนขอิงต่น 
ดงันั �น การสู้ญูเสู้ย่ถิ�นท่ี่�อิยูอ่ิาศยัด�านสู้ิ�งแวดล�อิมิและที่รัพิ่ยากรธรรมิชุาติ่
อิาจีก่อิให�เกิดปัญหาด�านเศรษฐกิจีและความิมิั�นคงที่างอิาหารสู้ำาหรับั
ประชุากรมินษุย์ ซิ้�งอิาจีผลกัดนัให�เกิดอิาชุญากรรมิที่างที่ะเลและการก
ระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัได�

การื่ท�าปรื่ะมงเกนิขนาด่น�าไปสู่การื่กรื่ะท�าอันเป็นโจรื่สลัด่
ต่วัอิยา่งสู้ำาคญัขอิงชุาวประมิงท่ี่�กลายเป็นอิาชุญากรคือิการกระที่ำา
อินัเป็นโจีรสู้ลดัท่ี่�เกิดข้ �นนอิกชุายฝัึ�งโซิมิาเล่ยต่ั �งแต่ชุ่ว่ง พิ่.ศ. 2549 ถง้ 
พิ่.ศ. 2555 ประเที่ศโซิมิาเล่ยต่กอิยูใ่นความิวุน่วายใน พิ่.ศ. 2534 ภูาย
หลงัจีากการโคน่ล�มินายโมิฮมัิเหมิด็ เซ่ิยด แบัร์ ผู�นำาเผดจ็ีการ อ่ิกที่ั �ง
การสู้ญูเสู้่ยอิำานาจีสู้ว่นกลางซิ้�งที่ำาให�เกิดพืิ่ �นท่ี่�ไร� การปกครอิงขนาด
ใหญ่รอิบั ๆ จีะงอิยแอิฟิริกา กอิงเรือิประมิงสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน
ในนา่นนำ �าหา่งไกลและอิาจีม่ิประเที่ศอืิ�น ๆ ได�ย�ายเข�ามิาอิยูใ่นเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงโซิมิาเล่ย ด�วยความิต่ระหนกัถง้การขาดการบังัคบัั
ใชุ�กฎหมิายในระดบััชุาต่แิละปริมิาณสู้ตั่ว์นำ �าคงเหลือิท่ี่�ลดน�อิยลง การ
ประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร� การควบัคมุิน่ �ที่ำาให�ชุาว
ประมิงที่�อิงถิ�นต่กงานอิยา่งรวดเร็ว ด�วยโอิกาสู้เพ่ิ่ยงเลก็น�อิยในการ
หาเล่ �ยงชุ่พิ่ในรูปแบับัอืิ�น ๆ และความิพิ่ร�อิมิในการเข�าถง้อิาวธุระดบัั
ที่หาร ชุาวประมิงที่�อิงถิ�นจีง้ประกอิบัอิาชุ่พิ่ประมิงได�เพ่ิ่ยงไมิน่านก่อิน
ท่ี่�การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัจีะกลายเป็นอิตุ่สู้าหกรรมิท่ี่�เฟืิ� อิงฟิใูนนา่น

เจุ�าหน�าทัี�อนิโดนีเซีิยควบัคุมตวัช่าวประมงเวยีดนามทัี�ถ้กกล่าวหาว่าทัำาประมงผู้ดิ

กฎหมายในบัริเวณ์ใกล�กบััหม่้เกาะนาต้นาขีองอนิโดนีเซีิย  เอเอฟพ่/เกต็ต้่อิมเมจ
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นำ �าบัริเวณโดยรอิบัจีะงอิยแอิฟิริกา 
ในปัจีจีบุันั ความิที่�าที่ายขอิงการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัในโซิมิาเลย่

สู้ว่นใหญ่ถกูปราบัปรามิผา่นความิพิ่ยายามิสู้ำาคญัในการจีดัต่ั �งกอิงกำาลงั
เฉพิ่าะกิจีที่างเรือิระหวา่งประเที่ศและการใชุ�นาวกิโยธินต่ดิอิาวธุอิยา่ง
แพิ่ร่หลาย ม่ิการโจีมิต่่ที่ั �งสู้ิ �น 11 ครั �งในชุว่ง พิ่.ศ. 2559 ถง้ พิ่.ศ. 2563 
ท่ี่�ผา่นมิา ซิ้�งลดลงจีากระดบััสู้งูสู้ดุท่ี่� 237 ครั �งใน พิ่.ศ. 2550 ต่ามิรายงาน
ขอิงสู้ำานกังานขา่วกรอิงที่างเรือิขอิงสู้หรัฐฯ  

ลำาดบััเหต่กุารณ์ท่ี่�เริ�มิต่�นด�วยการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการ
รายงาน และไร�การควบัคมุิ ได�นำาไปสูู้ก่ารกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดั ต่ลอิด
จีนที่ำาให�ความิที่�าที่ายที่างภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์ท่ี่�เกิดข้ �นอิยา่งต่อ่ิเนื�อิงม่ิความิ
รุนแรงข้ �น การปฏิิบัตั่ดิงักลา่วควรเป็นอิทุี่าหรณ์ถง้อินัต่รายขอิงการ
ประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิ

สู้ำานกังานขา่วกรอิงระบัวุา่ ภูมิูิภูาคเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�และอิา่ว
กิน่ยงัคงม่ิพืิ่ �นท่ี่�เสู้่�ยงภูยัจีากการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดั ซิ้�งเกิดการโจีมิต่่ 
417 และ 544 ครั �ง ต่ามิลำาดบัั ต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2559 เป็นต่�นมิา รูปแบับัการ 
กระที่ำาดั �งเดมิิขอิงเรือิขนาดเลก็ซิ้�งโจีมิต่่เรือิขนาดใหญ่ท่ี่�แลน่ชุ�าเพืิ่�อิที่ำาการ
ปล�นโดยใชุ�อิาวธุหรือิการลกัพิ่าต่วัเพืิ่�อิเร่ยกคา่ไถ่ยงัคงได�ผลอิยู ่ยงัไมิเ่ป็น
ท่ี่�แนชุ่ดัวา่บัรรดาชุาวประมิงท่ี่�วา่งงานดำาเนินการโจีมิต่่ครั �งลา่สู้ดุหรือิไมิ ่
คำาบัอิกเลา่เก่�ยวกบััความิชุำานาญในการใชุ�เรือิขนาดเลก็ รวมิถง้การกระ
ที่ำาในที่ะเลต่อ่ิเป� าหมิายท่ี่�เลอืิกซิ้�งมิกัจีะอิยูไ่กลจีากชุายฝัึ�ง ชุ่ �ให�เหน็ถง้
ระดบััความิสู้ามิารถท่ี่�บัคุคลจีะได�รับัในฐานะนกัเดินเรือิมืิอิอิาชุ่พิ่

ปัจจยัทางอาญาอ่�น	ๆ	ในทะเลลกึ
การปล�นโดยใชุ�อิาวธุและการกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัยงัคงเป็นข�อิกงัวล
หลกัต่อ่ิความิมิั�นคง อิยา่งไรก็ต่ามิ ในบัริบัที่ขอิงชุมุิชุนการเดินเรือิที่ั�วโลก 
การกระที่ำาดงักลา่วถือิวา่ม่ิจีำานวนน�อิยมิากในเชิุงสู้ถิต่ ิสู้ิ�งท่ี่�นา่เป็นกงัวล
กวา่อิาจีเป็นความิผิดที่างอิาญาที่ั�วไปท่ี่�เก่�ยวข�อิงกบััเรือิท่ี่�ที่ำาประมิงอิยา่ง
ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิ เชุน่ การค�าแรงงานที่าสู้
และการค�ายาเสู้พิ่ต่ดิ ใน พิ่.ศ. 2559 ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้ ได�ต่่พิิ่มิพ์ิ่
ชุดุบัที่ความิเก่�ยวกบััการค�าแรงงานที่าสู้ในกอิงเรือิประมิงพิ่าณิชุย์ที่ั�ว
ที่ั �งภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก ในกรณ่หน้�ง ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้ ได�ให�ราย
ละเอ่ิยดเก่�ยวกบััโศกนาฏิกรรมิขอิงชุายคนหน้�งซิ้�งถกูสู้ง่ต่วักลบััประเที่ศ

พิ่มิา่หลงัจีากถกูกกักนัอิยูใ่นที่ะเลเป็นเวลา 22 ป่โดยไมิไ่ด�รับัคา่จี�างและ
อิยูใ่นสู้ภูาพิ่ท่ี่�ยำ�าแยเ่ป็นอิยา่งมิาก นอิกเหนือิจีากการบ่ับับังัคบััใชุ�แรงงาน
แล�ว เรือิประมิงยงัถกูนำามิาใชุ�เพืิ่�อิลกัลอิบัขนผู�ย�ายถิ�นจีากที่ั�วโลกอ่ิกด�วย 
รายงานฉบับััหน้�งขอิงอิงค์การสู้หประชุาชุาต่ท่ิี่�ม่ิชืุ�อิวา่ "ข�อิมิลูสู้ำาคญัเรื�อิง
การย�ายถิ�นระหวา่งประเที่ศ พิ่.ศ 2563" พิ่บัวา่ผู�ย�ายถิ�นฐานอิยา่ง "ผิด
ปกต่"ิ ประมิาณ 653,000 คนเดนิที่างเข�ายโุรปโดยใชุ�เสู้�นที่างที่างที่ะเล
ต่ั �งแต่ชุ่ว่ง พิ่.ศ. 2559 - 2561 (ผู�ย�ายถิ�นฐานอิยา่งผิดปกต่ ิหมิายถง้ "การ
เคลื�อินย�ายขอิงบัคุคลท่ี่�ไมิไ่ด�เกิดข้ �นภูายใต่�กฎหมิาย ข�อิบังัคบัั หรือิข�อิ
ต่กลงระหวา่งประเที่ศวา่ด�วยการควบัคมุิการเข�าหรือิอิอิกจีากประเที่ศ
ต่�นที่าง ประเที่ศที่างผา่น หรือิประเที่ศปลายที่าง" ต่ามิรายงานดงักลา่ว) 
แมิ�วา่รายงานฉบับััน่ �จีะไมิไ่ด�ระบัปุระเภูที่ขอิงเรือิท่ี่�ใชุ� แต่เ่รือิประมิงก็ม่ิ
บัที่บัาที่ในการเคลื�อินย�ายผู�คนจีากที่ว่ปแอิฟิริกาไปยงัที่ว่ปยโุรป

ความิกงัวลด�านความิปลอิดภูยัท่ี่�สู้ำาคญัอ่ิกประการหน้�งคือิความิ
เชืุ�อิมิโยงระหวา่งอิงค์กรค�ายาเสู้พิ่ติ่ดกบััเรือิประมิงเชิุงพิ่าณิชุย์ เรือิ
จีำานวนมิากในมิหาสู้มิทุี่รแปซิฟิิิกต่ะวนัอิอิกท่ี่�ถกูสู้ั�งห�ามิโดยหนว่ย
งานบังัคบััใชุ�กฎหมิายเป็นเรือิประมิงท่ี่�ค�ายาเสู้พิ่ติ่ดหรือิสู้นบััสู้นนุเรือิ
ลกัลอิบัขนผู�ย�ายถิ�น "อิยา่งรวดเร็ว" ซิ้�งต่�อิงใชุ�การเต่มิิเชืุ �อิเพิ่ลงิ รายงาน
ขอิงอิงค์การสู้หประชุาชุาต่เิมืิ�อิ พิ่.ศ. 2554 ท่ี่�ม่ิชืุ�อิวา่ "อิาชุญากรรมิ
ข�ามิชุาติ่ในอิตุ่สู้าหกรรมิการประมิง" ระบัวุา่ "การใชุ�เรือิประมิงถือิวา่
เป็นสู้ว่นสู้ำาคญัขอิงวิธ่การลกัลอิบัขนโคเคนที่างที่ะเลไปยงัเมิก็ซิโิกและ
สู้หรัฐอิเมิริกา"

การลกัลอิบัขนโคเคนดงักลา่วม่ิหลกัฐานแนชุ่ดัในรายงานลา่สู้ดุ
ขอิงกระที่รวงการต่า่งประเที่ศสู้หรัฐฯ ท่ี่�อิ�างถง้การเคลื�อินย�ายยาเสู้พิ่ติ่ด
ข�ามิพิ่รมิแดนที่างที่ะเลโดยเรือิประมิง การใชุ�เรือิเหลา่น่ �เป็นการปกปิด
กิจีกรรมิท่ี่�ผิดกฎหมิายภูายใต่�ลกัษณะการค�าท่ี่�ถกูต่�อิงต่ามิกฎหมิาย

การื่แสด่งอ�านาจ
ความิที่�าที่ายด�านความิมิั�นคงท่ี่�สู้ำาคญัลา่สู้ดุสู้ำาหรับัประชุา คมิระหวา่ง
ประเที่ศคือิการใชุ�เรือิประมิงเป็นเครื�อิงมืิอิในการแสู้ดงอิำานาจีขอิง
ประเที่ศ จ่ีนม่ิความิโดดเดน่ในฐานะผู�ใชุ�กลยทุี่ธ์ดงักลา่วมิากท่ี่�สู้ดุ

ในศต่วรรษท่ี่� 15 จ่ีนเป็นชุาต่มิิหาอิำานาจีที่างที่ะเลซิ้�งม่ิเรือิพิ่าณิชุย์
ขนาดใหญ่แลน่ผา่นภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก อ่ิกที่ั �งยงัม่ิสู้ว่นร่วมิในการค�า
และการสู้ำารวจีระหวา่งประเที่ศ ภูารกิจีที่างที่ะเลเหลา่น่ �ถกูยกเลกิจีน
กระที่ั�งภูายหลงัสู้ิ �นสู้ดุสู้งครามิโลกครั �งท่ี่� 2 เมืิ�อิแผนท่ี่�อิยา่งเป็นที่างการ
ฉบับััแรกขอิงการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ที่างอิาณาเขต่ในที่ะเลจ่ีนใต่�ปรากฏิข้ �นใน 
พิ่.ศ. 2490 ในชุว่งปลายที่ศวรรษ พิ่.ศ. 2543 จ่ีนเริ�มิท่ี่�จีะยืนยนัการอิ�าง
สู้ทิี่ธิ�ที่างที่ะเลในภูมิูิภูาคอิยา่งแข็งกร� าวมิากข้ �น โดยใชุ�การถมิท่ี่�ดนิและ
กิจีกรรมิสู้ร� างแนวปะการังเท่ี่ยมิท่ี่�ดำาเนินต่อ่ิมิาจีนถง้ปัจีจีบุันั

หลงัจีากท่ี่�จ่ีนเข�าควบัคมุิสู้นัดอินสู้กาโบัโรห์โดยพิ่ฤต่นิยัใน 
พิ่.ศ. 2555 ซิ้�งเป็นแนวปะการังในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงฟิิลปิปินส์ู้ 
รัฐบัาลฟิิลปิปินส์ู้ได�ยื�นฟิ� อิงต่อ่ิศาลอินญุาโต่ต่ลุาการถาวร ศาล
อินญุาโต่ต่ลุาการถาวรพิ่บัวา่จ่ีนม่ิสู้ว่นร่วมิในกิจีกรรมิการประมิงท่ี่�ผิด
กฎหมิายในวงกว�าง อ่ิกที่ั �งโครงการก่อิสู้ร� างท่ี่�ที่ำาให�ท่ี่�อิยูอ่ิาศยัที่างที่ะเล
เสู้ื�อิมิโที่รมิ ต่ลอิดจีน "ไมิย่อิมิแสู้ดงความิเคารพิ่ในสู้ทิี่ธิอิธิปไต่ยขอิง
ฟิิลปิปินส์ู้เก่�ยวกบััการประมิงในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงประเที่ศน่ �" โดย
ที่ั�วไป จ่ีนปฏิิเสู้ธคำาวนิิจีฉยัข�อิเที่จ็ีจีริงขอิงศาล อ่ิกที่ั �งยงัปฏิิเสู้ธท่ี่�จีะ
ปฏิิบัตั่ติ่ามิคำาวนิิจีฉยัดงักลา่วอ่ิกด�วย

ศ้นย์เฝั่� าระวงัในกรุงเทัพฯ ซ่ิ�งเป็นศ้นย์หน่�งแห่งจุากเจุด็แห่งในภู้มภิูาคอนิโดแปซิิฟิก

ทัี�ดำาเนินการตรวจุสอบัเรือประมงตามเวลาจุริง ศ้นย์ดงักล่าวบัังคบััใช่�ขี�อตกลงว่าด�วย

มาตรการรัฐเจุ�าขีองท่ัา ซ่ิ�งมจุีุดมุ่งหมายเพื�อควบัคุมการประมงทัี�ผู้ดิกฎหมาย ขีาดการ

รายงาน และไร�การควบัคุม  ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้
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คำาวนิิจีฉยัข�อิเที่จ็ีจีริงข�างต่�นสู้รุปวิธ่การต่า่ง ๆ ท่ี่�จ่ีนใชุ�ที่ั�วที่ั �งภูมิูิภูาค
อิินโดแปซิฟิิิก แมิ�จีะม่ิการละเมิิดกฎหมิายที่างที่ะเลระหวา่งประเที่ศ จ่ีน
ก็ยงัได�ดำาเนินการเพิิ่�มิเต่มิิโดยใชุ�เรือิขอิงกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งเพืิ่�อิคุ�มิ
กนักอิงเรือิประมิงเข�าสูู้เ่ขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงประเที่ศเพืิ่�อินบั�านต่า่ง ๆ 
นอิกจีากน่ � จ่ีนยงัได�ใชุ�เรือิประมิงเสู้ริมิกำาลงัภูายใต่�การควบัคมุิขอิงกอิง
ที่พัิ่ที่างที่ะเลเพืิ่�อิพิุ่ง่ชุน โจีมิต่่ และคกุคามิเรือิอืิ�น ๆ ที่ั�วที่ั �งภูมิูิภูาค

ในหลายกรณ่ การกระที่ำาดงักลา่วสู้ง่ผลให�เกิดการสู้ญูเสู้่ยชุ่วิต่และ
ที่ำาให�ลกูเรือิจีำานวนมิากลอิยคอิกลางที่ะเล ซิ้�งถือิเป็นการละเมิิดหลกั
การแหง่การเดนิเรือิท่ี่�ใชุ�ได�ที่กุกาลสู้มิยั นั�นคือิ อิยา่ปลอ่ิยให�ชุาวเรือิต่ก
อิยูใ่นภูยัอินัต่ราย เมืิ�อิไมิน่านมิาน่ � จ่ีนได�ดง้ความิสู้นใจีจีากนานาชุาต่ิ
จีากการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร� การควบัคมุิ เมืิ�อิ
จ่ีนสู้ง่เรือิประมิงขนาดใหญ่ 340 ลำาไปยงันา่นนำ �าใกล�กบััเอิกวาดอิร์
และหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ ซิ้�งเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงการอิอิกที่ะเลประจีำาป่
เพืิ่�อิต่กปลาที่ั�วโลก

การื่จดั่การื่กับภยัคุกคาม
ผู�ปฏิิบัตั่งิานด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเลสู้ว่นใหญ่กลา่ววา่ต่นต่�อิงการ
ที่รัพิ่ยากรท่ี่�มิากข้ �น เชุน่ ลกูเรือิ เรือิ เครื�อิงบันิ ปืน การฝ้ึกอิบัรมิ ฯลฯ 
แนน่อินวา่ที่รัพิ่ยากรม่ิความิสู้ำาคญัต่อ่ิความิสู้ำาเร็จี เพิ่ราะแมิ�แต่ป่ระเที่ศ
ท่ี่�พิ่ฒันาแล�วสู้ว่นใหญ่ก็ยงัต่�อิงการเครื�อิงมืิอิมิากข้ �นเพืิ่�อิต่อ่ิต่�าน
อิาชุญากรรมิที่างที่ะเล หากไมิม่่ิที่รัพิ่ยากรเพิิ่�มิเต่มิิ สู้ิ�งหน้�งท่ี่�ประชุาคมิ
ระหวา่งประเที่ศสู้ามิารถที่ำาได�เพืิ่�อิจีดัการกบััภูยัคกุคามิจีากการประมิง
ท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิคือิการข้ �นเรือิประมิง 
กอิงกำาลงัรักษาความิมิั�นคงที่างที่ะเล ไมิว่า่จีะเป็นที่หารหรือิต่ำารวจี 
จีำาเป็นต่�อิงข้ �นเรือิประมิงเพืิ่�อิที่ำาการต่ดิต่อ่ิกบััที่า่เรือิและในที่ะเล หนว่ย
งานบังัคบััใชุ�กฎหมิายควรใชุ�อิำานาจีที่างกฎหมิายภูายในประเที่ศและ
ระหวา่งประเที่ศไปจีนถง้เขต่อิำานาจีศาลอิยา่งเต่ม็ิรูปแบับัเพืิ่�อิต่รวจีต่รา
เรือิ เอิกสู้ารและอิาหารขอิงลกูเรือิ สู้นิค�า จีำานวนปลาท่ี่�รายงาน และ
อิปุกรณ์การประมิง ต่ลอิดจีนการสู้มัิภูาษณ์เพืิ่�อิพิิ่จีารณาความิปลอิดภูยั
และสู้ขุภูาพิ่ขอิงลกูเรือิ

บัรรดาเจี�าหน�าท่ี่�จีะต่�อิงพิ่ยายามิกำาหนดต่ำาแหนง่และจีดุประสู้งค์
ขอิงการที่ำาประมิง ต่ลอิดจีนกำาหนดสู้ถานท่ี่�และเวลาท่ี่�เรือิประมิงต่�อิง
กลบััไปท่ี่�ที่า่เรือิ หนว่ยงานบังัคบััใชุ�กฎหมิายต่�อิงใชุ�ที่กุโอิกาสู้เพืิ่�อิม่ิสู้ว่น
ร่วมิกบััชุาวประมิงและควบัคมุิกิจีกรรมิขอิงเรือิเหลา่น่ � ขณะท่ี่�เรือิประมิง
เดนิที่างไปที่ั�วโลกที่ั �งในที่ะเลลก้และนา่นนำ �าชุายฝัึ�ง

นอิกจีากน่ � การประสู้านความิพิ่ยายามิขอิงหนว่ยงานบังัคบััใชุ�
กฎหมิายแหง่ชุาต่จิีะที่ำาให�การบังัคบััใชุ�กฎหมิายระหวา่งประเที่ศวา่
ด�วยการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิม่ิ
ประสู้ทิี่ธิภูาพิ่มิากข้ �น การเชืุ�อิมิต่อ่ิผู�ปฏิิบัตั่งิานด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเล
จีะชุว่ยให�พิ่วกเขาสู้ร� างฐานข�อิมิลูท่ี่�ใชุ� ร่วมิกนัได� นอิกจีากน่ �ยงัชุว่ยให�
หนว่ยงานบังัคบััใชุ�กฎหมิายสู้ามิารถประสู้านงานระหวา่งประเที่ศต่า่ง ๆ 
เพืิ่�อิให�แนใ่จีวา่ไมิม่่ิท่ี่�หลบัภูยัใด ๆ สู้ำาหรับัเครือิขา่ยอิาชุญากรรมิ ความิ
สู้ามิารถในการดำาเนินการดงักลา่วกลายเป็นความิจีริงมิากยิ�งข้ �น

ประเที่ศชุายฝัึ�งหลายแหง่กำาลงัจีดัต่ั �งศนูย์ประสู้านงานที่างที่ะเลแหง่
ชุาต่ ิซิ้�งมิกัได�รับัความิชุว่ยเหลือิจีากโครงการริเริ�มิด�านความิมิั�นคงที่าง
ที่ะเลขอิงสู้หรัฐฯ โดยเป็นเครือิขา่ยเพืิ่�อิสู้ร�างข่ดความิสู้ามิารถในระดบัั
ภูมิูิภูาคเพืิ่�อิรับัมืิอิกบััความิที่�าที่ายที่างที่ะเลท่ี่�หลากหลาย เมืิ�อิม่ิการ

พิ่ฒันาศนูย์รวมิการประสู้านงานที่างที่ะเลเหลา่น่ � การเชืุ�อิมิโยงศนูย์ต่า่ง 
ๆ เข�าด�วยกนัจีง้กลายเป็นขั �นต่อินต่อ่ิไปในการเพิิ่�มิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่ระดบััโลก 
นอิกจีากน่ � ประเที่ศท่ี่�พิ่ฒันาแล�วจีะต่�อิงสู้นบััสู้นนุประเที่ศกำาลงัพิ่ฒันาท่ี่�
ไมิม่่ิที่รัพิ่ยากรมิากเพ่ิ่ยงพิ่อิในการปกป� อิงเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงต่น

กิจีกรรมิท่ี่�ผิดกฎหมิายบัางอิยา่งจีะอิยูใ่นรูปแบับัขอิงการบักุรุกเลก็
น�อิยโดยเรือิลำาเด่�ยวท่ี่�มิอิงหาพืิ่ �นท่ี่�จีบััปลาได�งา่ย ในขณะท่ี่�การบักุรุก
พืิ่ �นท่ี่�เศรษฐกิจีพิิ่เศษอืิ�น ๆ จีะได�รับัที่นุและกำากบััดแูลโดยรัฐบัาลแหง่
ชุาต่ ิด�วยการสู้นบััสู้นนุจีากกอิงที่หารติ่ดอิาวธุหรือิเรือิขอิงรัฐบัาลอิยู่
บัอ่ิยครั �ง ดงันั �น ประเที่ศท่ี่�อิยูต่่ดิที่ะเลที่ั �งหมิดม่ิหน�าท่ี่�ในการเต่ร่ยมิ
รับัมืิอิเชิุงกลยทุี่ธ์ ปฏิิบัตั่กิาร และยทุี่ธวธ่ิ ต่อ่ิการอิาจีอิอิกสู้ำารวจีในเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงต่นโดยประเที่ศท่ี่�ที่ำาประมิงในนา่นนำ �าหา่งไกล  

ในอินาคต่ ชุมุิชุนที่างที่ะเลที่ั�วโลกจีะมิอิงวา่การใชุ�การประมิงท่ี่�ผิด
กฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิเป็นเครื�อิงมืิอิในการขยาย
อิงค์กรอิาชุญากรรมิและประเที่ศชุาติ่ การกระที่ำาขอิงผู� ม่ิสู้ว่นร่วมิเหลา่น่ �
ม่ิความิคล�ายคลง้และเชืุ�อิมิโยงกนับัอ่ิยครั �ง กลา่วงา่ย ๆ คือิผู� ม่ิสู้ว่นร่วมิ
ในการกระที่ำาดงักลา่วแสู้วงหาโอิกาสู้ใด ๆ เพืิ่�อิผลกำาไรและที่รัพิ่ยากรท่ี่�
ไมิใ่ชุข่อิงต่นอิยา่งถกูต่�อิงต่ามิกฎหมิาย

เอิกสู้ารระบัวุา่กลยทุี่ธ์การบังัคบััใชุ�กฎหมิายวา่ด�วยการประมิงท่ี่�ผิด
กฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิขั �นพืิ่ �นฐานนั �นฟัิงเหมืิอิน
เป็นเรื�อิงงา่ย ซิ้�งแที่�จีริงแล�วเป็นเรื�อิงยาก ข�อิจีำากดัด�านที่รัพิ่ยากรและ
เป� าหมิายที่างการแขง่ขนัขอิงหนว่ยงานบังัคบััใชุ�กฎหมิายมิกัที่ำาให�การ
บังัคบััใชุ�กฎหมิายวา่ด�วยการประมิงเป็นพิ่นัธกิจีรอิงหรือิระดบััต่ต่ยิภูมิูิ 
อิยา่งไรก็ต่ามิ เมืิ�อิพิิ่จีารณาโดยรวมิแล�ว การประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาด
การรายงาน และไร�การควบัคมุิถือิวา่ร� ายแรงมิากกวา่อิาชุญากรรมิสู้ิ�ง
แวดล�อิมิ ซิ้�งเป็นความิที่�าที่ายเชิุงกลยทุี่ธ์ระดบััโลกท่ี่�ต่�อิงได�รับัการจีดัการ
ด�วยวิธ่ต่อิบัสู้นอิงเชิุงกลยทุี่ธ์โดยได�รับัความิร่วมิมืิอิจีากระดบัันานาชุาต่ ิ
ในบัางครั �ง กลุม่ิธรุกิจี กอิงเรือิ เจี�าขอิงเรือิ และผู�ประกอิบัการ ซิ้�งได�รับั
การสู้นบััสู้นนุจีากรัฐ ก็ที่ำาหน�าท่ี่�เป็นอิงค์กรอิาชุญากรรมิข�ามิชุาต่แิละ
สู้ร� างผลกระที่บัขนาดใหญ่ต่อ่ิสู้ภูาพิ่ที่างนิเวศวิที่ยา ความิมิั�นคงที่าง
เศรษฐกิจี ความิมิั�นคงที่างอิาหาร และความิมิั�นคงที่างที่ะเลโดยรวมิขอิง
มิหาสู้มิทุี่รโลก 

เราต่�อิงที่ำาให�กอิงเรือิและประเที่ศท่ี่�ม่ิสู้ว่นร่วมิในการประมิงท่ี่�ผิด
กฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิหมิดแรงจีงูใจีท่ี่�จีะกระที่ำา
การดงักลา่ว ไมิว่า่เรือิเหลา่นั �นจีะจีอิดเท่ี่ยบัที่า่เรือิหรือิกำาลงัแลน่ในที่ะเล
ลก้ก็ต่ามิ พิ่ฤต่กิรรมิท่ี่�เป็นอิาชุญากรรมิเหลา่น่ �จีะยงัคงดำาเนินอิยูใ่นที่ะเล
ต่อ่ิไปจีนกวา่ต่�นที่นุในการที่ำาประมิงจีะสู้งูกวา่ผลต่อิบัแที่นท่ี่�ประเที่ศ 
เจี�าขอิง และผู�ประกอิบัการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�
การควบัคมุิได�รับั  o

น.ที่. เบัน โครเวลล์ ผู�ชุว่ยผู�บัญัชุาการฝ่ึายปฏิิบัตั่กิาร กอิงกำาลงัเฉพิ่าะกิจีร่วมิระหวา่งหนว่ยงานต่ะวนัต่ก 
ขอิงกอิงบัญัชุาการสู้หรัฐฯ ภูาคพืิ่ �นอิินโดแปซิฟิิิก นายเวด เที่อิร์โวลด์ กปัต่นักอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ ผู� เกษ่ยณ
อิาย ุซิ้�งรับัราชุการที่หารเป็นเวลา 30 ป่ ปัจีจีบุันัดำารงต่ำาแหนง่ศาสู้ต่ราจีารย์ท่ี่�ศนูย์เอิเชุ่ยแปซิฟิิิก แดเน่ยล 
เค. อิิโนะอิเุอิะ เพืิ่�อิการศก้ษาด�านความิมิั�นคง นายเที่อิร์โวลด์ม่ิความิเชุ่�ยวชุาญด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเล 
ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ ความิมิั�นคงแหง่ชุาต่ ิและปฏิิบัตั่กิารที่างที่หาร มิมุิมิอิงท่ี่�ปรากฏิในบัที่ความิน่ �เป็นขอิงผู� เข่ยน 
และไมิไ่ด�สู้ะที่�อินถง้นโยบัายหรือิจีดุยืนอิยา่งเป็นที่างการขอิงกระที่รวงกลาโหมิขอิงสู้หรัฐฯ หนว่ยยามิ
ชุายฝัึ�งสู้หรัฐฯ หรือิรัฐบัาลสู้หรัฐฯ แต่อ่ิยา่งใด

บัางสู้ว่นขอิงบัที่ความิน่ �ปรากฏิครั �งแรกในหนงัสืู้อิชืุ�อิ ข�อม้ลีหลีงัเหตกุารัณ์ ข�อม้ลีเชิงลึีก แลีะการัคาด
การัณ์: ข�อขบัคิดเกี�ยวกบััความมั�นิคงในิอินิโดแปซิิฟิก บัรรณาธิการโดย ดร. อิเลก็ซิานเดอิร์ แอิล. วู
วงิ และเผยแพิ่ร่โดยศนูย์เอิเชุ่ยแปซิฟิิิก แดเน่ยล เค. อิิโนะอิเุอิะ เพืิ่�อิการศก้ษาด�านความิมิั�นคงในเดือิน
กนัยายน พิ่.ศ. 2563
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รายงานขา่วมิากมิายเมืิ�อิชุว่งปลายเดือินกรกฎาคมิ พิ่.ศ. 2563 วา่พิ่บั
กอิงเรือิประมิงกลุม่ิใหญ่ขอิงจ่ีนในนา่นนำ �านอิกหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้

ขอิงเอิกวาดอิร์ ซิ้�งลอิยลำากวา่ 350 ลำา ก่อินท่ี่�สู้ดุที่�ายกอิงเรือิจีะอิอิกไป
จีากพืิ่ �นท่ี่�ในชุว่งกลางเดือินต่ลุาคมิเพืิ่�อิจีบััสู้ตั่ว์ที่ะเลท่ี่�อิยูไ่กลอิอิกไปที่างใต่� 
อิยา่งไรก็ต่ามิ การปรากฏิต่วัขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าไกลขอิงจ่ีน
ในพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่วได�ขยายต่วัข้ �นมิาเป็นเวลาหลายป่ นอิกจีากน่ � ความิกงัวล
เก่�ยวกบััการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�การควบัคมุิจีาก
กอิงเรือิยงัเพิิ่�มิข้ �น โดยได�รับัแรงกระตุ่�นจีากการยด้เรือิฟิู่ หยวนหล่�เล�ง 999 
เมืิ�อิเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2560 ซิ้�งเป็นเรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็งสู้ญัชุาต่จ่ิีนท่ี่�
พิ่บัในหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ โดยม่ิสู้ตั่ว์หายากหรือิใกล�สู้ญูพิ่นัธุ์ประมิาณ 
3,000 ต่นัอิยูบ่ันเรือิ รวมิถง้ปลาฉลามิ 600 ต่วั

จีากข�อิมิลูและข�อิมิลูเชิุงลก้จีากวินด์วอิร์ด ซิ้�งเป็นแพิ่ลต่ฟิอิร์มิด�าน
ขา่วกรอิงที่างที่ะเลเชิุงคาดการณ์ การวิเคราะห์ขอิงเราต่รวจีสู้อิบัวา่
ปรากฏิการณ์ด�านการประมิงน่ �พิ่ฒันาไปอิยา่งไรเมืิ�อิเวลาผา่นไป และ
บัคุคลใดอิยูเ่บืั �อิงหลงัความิพิ่ยายามิในการประมิงท่ี่�รุนแรงข้ �นเรื�อิย ๆ น่ � 
กิจีกรรมิประมิงน่ �เป็นผลมิาจีากยทุี่ธศาสู้ต่ร์ด�านการประมิงระดบััโลก
ขอิงสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน ซิ้�งรวมิถง้การมิอิบัเงินอิดุหนนุจีำานวนมิาก
แก่ภูาคอิตุ่สู้าหกรรมิดงักลา่ว เราต่รวจีสู้อิบัขอิบัเขต่ท่ี่�จ่ีนอิาจีม่ิสู้ว่นร่วมิ
ในการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร� การควบัคมุิ โดยให�
เหต่ผุลวา่แมิ�วา่รัฐบัาลจ่ีนจีะเคลื�อินไหวเพืิ่�อิลดกิจีกรรมิการที่ำาประมิงดงั
กลา่ว แต่ค่วามิที่�าที่ายหลายประการยงัคงม่ิอิยู ่แมิ�วา่กอิงเรือิดงักลา่วจีะ
ที่ำาการประมิงอิยา่งถกูกฎหมิายเป็นสู้ว่นใหญ่ แต่พ่ิ่ฤต่กิรรมิบัางอิยา่งได�ชุ่ �
ให�เหน็ถง้ความิผิดปกต่บิัางประการ นอิกจีากน่ � แมิ�วา่จีะม่ิการปฏิิบัตั่ิต่ามิ
กฎหมิายและข�อิบังัคบััที่างเที่คนิคท่ี่�บังัคบััใชุ�  แต่กิ่จีกรรมิประมิงขอิงจ่ีน

บัางกิจีกรรมินั �นจีดัอิยูใ่นประเภูที่การประมิงท่ี่�ขาดการรายงาน และไร� การ
ควบัคมุิ และสู้มิควรได� รับัการพิิ่จีารณาอิยา่งรอิบัคอิบัในด�านความิยั�งยืน
ในการดำาเนินการดงักลา่ว

ความสนใจใหม่ที�ไม่ใช่เร่ื่�องใหม่
ข�อิมิลูจีากวินด์วอิร์ดชุว่ยให�เหน็ภูาพิ่กิจีกรรมิขอิงกอิงเรือิจ่ีนต่ลอิดชุว่ง
เวลา ซิ้�งแสู้ดงให�เหน็วา่การปรากฏิต่วัขอิงเรือิประมิงจ่ีนในนา่นนำ �ารอิบัเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษซิ้�งม่ิระยะที่างกวา่ 370 กิโลเมิต่รในหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้
ได�เพิิ่�มิข้ �นเรื�อิย ๆ ต่ลอิดหลายป่ ใน พิ่.ศ. 2558 แที่บัจีะไมิม่่ิกิจีกรรมิ
ประมิงขอิงจ่ีนในหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้และนา่นนำ �านอิกเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ
ขอิงหมิูเ่กาะน่ �เลย อิยา่งไรก็ต่ามิ กิจีกรรมิประมิงในพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่วชุว่ง
ต่�น พิ่.ศ. 2559 ได�เปล่�ยนไปอิยา่งมิาก เชุน่ ในเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2559 
เรือิสู้ญัชุาต่จ่ิีน 191 ลำาได�ที่ำาการประมิงในพืิ่ �นท่ี่�หมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ท่ี่�
กว�างข้ �น ซิ้�งต่รงกนัข�ามิอิยา่งสู้ิ �นเชิุงกบััเรือิจ่ีนเพ่ิ่ยงหน้�งลำาท่ี่�ถกูต่รวจีพิ่บั
ในพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่วในเดือินเด่ยวกนัเมืิ�อิ พิ่.ศ. 2558 เรือิประมิงท่ี่�ต่รวจีพิ่บัม่ิ
จีำานวนเพิิ่�มิมิากข้ �นนบััแต่น่ั �นมิา ซิ้�งผนัผวนไปต่ามิฤดกูาลการประมิง ใน 
พิ่.ศ. 2560 พิ่บัเรือิประมิงมิากกวา่ 200 ลำาในพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่วในระยะเวลา 3 
เดือิน และสู้งูสู้ดุถง้ 263 ลำาในเดือินกรกฎาคมิ ใน พิ่.ศ. 2561 ม่ิเรือิประมิง
จ่ีนกวา่ 200 ลำาอิยูใ่นพืิ่ �นท่ี่�นั �นเป็นเวลาต่ดิต่อ่ิกนัถง้ 4 เดือิน โดยเริ�มิต่ั �งแต่่
เดือินพิ่ฤษภูาคมิไปจีนถง้เดือินสู้งิหาคมิ และ 193 ลำาในเดือินธนัวาคมิ 
โดยพิ่บัวา่ม่ิเรือิประมิงจ่ีนมิากท่ี่�สู้ดุในเดือินมิิถนุายน คือิมิากกวา่ 286 ลำา 
ใน พิ่.ศ. 2562 ม่ิการต่รวจีพิ่บัเรือิกวา่ 200 ลำาเป็นเวลาถง้ 5 เดือิน ในขณะ
ท่ี่�เดือินมิิถนุายนและกรกฎาคมิม่ิเรือิ 197 ลำาและ 130 ลำาต่ามิลำาดบัั ชุว่ง
สู้งูสู้ดุใน พิ่.ศ. 2562 คือิเดือินกนัยายน ซิ้�งพิ่บัจีำานวน 298 ลำา (ร้ัปที์� 1)

ปัจีจีบุันั ปรากฏิการณ์ดงักลา่วเริ�มิรุนแรงมิากข้ �น โดยใน พิ่.ศ. 2563 
พิ่บัเรือิจีำานวนมิากกวา่ 200 ลำาในระยะเวลา 4 เดือิน รวมิถง้เรือิมิากกวา่ 
300 ลำาใน 2 เดือิน ในเดือินกรกฎาคมิ พิ่.ศ. 2563 ม่ิเรือิประมิงจ่ีน 342 
ลำาในพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่ว อ่ิกที่ั �ง 344 ลำาและ 295 ลำา ในเดือินสู้งิหาคมิและ
กนัยายน ต่ามิลำาดบัั

การจีะเข�าใจีถง้กิจีกรรมิท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นอิยา่งมิากน่ � สู้ิ�งสู้ำาคญัคือิต่�อิงเข�าใจี
นโยบัายการขบััเคลื�อินอิตุ่สู้าหกรรมิการประมิงขอิงจ่ีน

ท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์ื่ด้่านการื่ปรื่ะมงรื่ะด่บัโลกของจนี	
ความิสู้ามิารถในการรวบัรวมิข�อิมิลูขอิงวินด์วอิร์ดที่ำาให�สู้ามิารถต่รวจี
สู้อิบัรายละเอ่ิยดบัางอิยา่งท่ี่�อิยูเ่บืั �อิงหลงักอิงเรือิขนาดใหญ่น่ �ได�  ระหวา่ง
เดือินกรกฎาคมิถง้สู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 ม่ิเรือิจ่ีน 364 ลำาในพืิ่ �นท่ี่�ขอิง
ระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่ ิเรือิท่ี่�ม่ินำ �าหนกัมิากกวา่ 300 ต่นัซิ้�งปฏิิบัตั่กิารใน
ระดบัันานาชุาต่ิต่�อิงต่ดิต่ั �งและเปิดใชุ�งานระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่ ิภูาย
ใต่�อินสุู้ญัญาระหวา่งประเที่ศวา่ด�วยความิปลอิดภูยัแหง่ชุ่วิต่ในที่ะเล ดงั
นั �นม่ิความิเป็นไปได�ท่ี่�จีะม่ิเรือิมิากกวา่ 364 ลำา เนื�อิงจีากบัางลำาเป็น "เรือิ
มืิด" จีง้ไมิสู่้ามิารถต่รวจีจีบััได�ผา่นระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่ ิการต่รวจีจีบัั
เรือิ 364 ลำาเหลา่นั �นเผยให�เหน็ข�อิมิลูเชิุงลก้ท่ี่�ม่ิประโยชุน์เก่�ยวกบััความิ
เป็นเจี�าขอิงและมิณฑ์ลต่�นที่าง แมิ�วา่จีะม่ิเรือิเพ่ิ่ยงไมิก่่�ลำาท่ี่�ไมิท่ี่ราบัวา่ผู�ใด

วิิวัิฒนาการ
ของกองเรอื 
จบัตามองใกล้ชิด่เร่ื่อปรื่ะมงจนี
นอกหมู่เกาะกาลาปากอส

ดร. ที่าบัธิา เกรซิ มิลัลอิร่ และ ดร. เอ่ิยน รัลบ่ั | ภูาพิ่โดยรอิยเต่อิร์

เรือประมงลำาหน่�งถ้กพบัเห็นจุากเครื�องบัินขีองกองทัพัเรือเอกวาดอร์หลงัจุากมกีาร

ตรวจุพบัเรือประมงตดิธงจุนีเป็นส่วนใหญ่ในเส�นทัางเดนิเรือระหว่างประเทัศทัี�ตดิ

กบััเขีตเศรษฐกจิุพเิศษขีองหม่้เกาะกาลาปากอสในมหาสมุทัรแปซิิฟิกเมื�อวนัทัี� 7 

สิงหาคม พ.ศ. 2563

มีี



ภาพที�	1:	เร่ื่อปรื่ะมงจนีในบริื่เวณใกล้กับหมู่เกาะกาลาปากอส	เด่อ่น

มกรื่าคม	พ.ศ.	2558	ถงึเด่อ่นกันยายน	พ.ศ.	2563

เด่อ่นและปี

15
	ม
กรื่
าค
ม

18
	ม
กรื่
าค
ม

16
	ม
กรื่
าค
ม

19
	ก
รื่ก
ฎา
คม

15
 ตุุ

ลา
คม

18
 ตุุ

ลา
คม

17
 เม

ษาย
น

20
 เม

ษาย
น

15
 เม

ษาย
น

18
 เม

ษาย
น

16
 ตุุ

ลา
คม

19
 ตุุ

ลา
คม

16
	ม
กรื่
าค
ม

19
	ม
กรื่
าค
ม

17
	ก
รื่ก
ฎา
คม

20
	ก
รื่ก
ฎา
คม

15
	ก
รื่ก
ฎา
คม

18
	ก
รื่ก
ฎา
คม

17
	ม
กรื่
าค
ม

20
	ม
กรื่
าค
ม

16
 เม

ษาย
น

19
 เม

ษาย
น

17
 ตุุ

ลา
คม

0

100

200

300

400

50

150

250

350

จ�า
น
วน

ขอ
งเ
รื่อ

ท
ี�ต
รื่ว
จพ

บ

53IPD FORUMFORUM

เป็นเจี�าขอิง แต่บ่ัริษัที่ 55 แหง่เป็นเจี�าขอิงกอิงเรือิต่ามิเอิกสู้าร ที่ั �งน่ � บัริษัที่
หลายแหง่ม่ิท่ี่�อิยูเ่หมืิอินกนั ซิ้�งบัง่ชุ่ �วา่อิาจีม่ิเจี�าขอิงผู� ได� รับัผลประโยชุน์ใน
จีำานวนน�อิยกวา่ 55 ราย

เรือิท่ี่�อิยูน่อิกหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้เป็นสู้ว่นหน้�งขอิงกอิงเรือิประมิงใน
เขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีน ซิ้�งดำาเนินการในพืิ่ �นท่ี่�ท่ี่�อิยูน่อิกเขต่อิำานาจีแหง่ชุาต่ขิอิงรัฐ 
หรือิ "ที่ะเลลก้" ต่ามิท่ี่�กำาหนดไว�ในอินสุู้ญัญาสู้หประชุาชุาต่วิา่ด�วยกฎหมิาย
ที่ะเล และในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงประเที่ศเจี�าภูาพิ่บันพืิ่ �นฐานขอิงข�อิ
ต่กลงการเข�าถง้การประมิงแบับัที่วภิูาค่ จ่ีนรายงานอิยา่งเป็นที่างการวา่ เรือิ
ประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนม่ิจีำานวน 2,701 ลำาใน พิ่.ศ. 2562 และม่ิกิจีการ
กอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีน 159 แหง่ใน พิ่.ศ. 2560

กอิงเรือิรอิบัหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้เป็นผลมิาจีากการเปล่�ยนแปลง
นโยบัายด�านการประมิงขอิงจ่ีนอิยา่งชุดัเจีน นบััต่ั �งแต่ก่ารเปิดต่วั
อิตุ่สู้าหกรรมิกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนใน พิ่.ศ. 2528 จีนถง้
กลาง พิ่.ศ. 2553 ยทุี่ธศาสู้ต่ร์ขอิงจ่ีนคือิการขยายกอิงเรือิและเพิิ่�มิการจีบัั
สู้ตั่ว์นำ �า อิยา่งไรก็ต่ามิ แผนการห�าป่ด�านการประมิงฉบับััท่ี่� 13 ขอิงจ่ีนฉบับัั
ลา่สู้ดุได�เปล่�ยนยทุี่ธศาสู้ต่ร์จีากการมิุง่เน�นการขยายไปสูู้ก่ารยกระดบััและ
การรวมิอิตุ่สู้าหกรรมิ สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนม่ิเป� าหมิายท่ี่�จีะควบัคมุิ
หว่งโซิอ่ิปุที่านที่ั �งหมิดให�มิากข้ �น ต่ั �งแต่จ่ีดุเก็บัเก่�ยว การขนสู้ง่ และการ
เท่ี่ยบัที่า่ไปจีนถง้การแปรรูปและการจีดัจีำาหนา่ย และที่�ายท่ี่�สู้ดุไปจีนถง้
ต่ลาดค�าปล่ก ขณะท่ี่�จ่ีนยกระดบััเที่คโนโลย่สู้ำาหรับัเรือิขอิงต่นเพืิ่�อิดำาเนิน
การและจีบััสู้ตั่ว์นำ �าได�ด่ข้ �น จ่ีนยงัม่ิเป� าหมิายท่ี่�จีะสู้ง่สู้ตั่ว์นำ �าท่ี่�จีบััได�จีาก
กอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนไปขายท่ี่�ต่ลาดภูายในประเที่ศจ่ีนมิาก
ข้ �นพิ่ร�อิมิกบััการเปล่�ยนแปลงน่ � สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนได�สู้ร� างโครงสู้ร� าง
พืิ่ �นฐานที่า่เรือิภูายในประเที่ศสู้ำาหรับัการจีดัจีำาหนา่ยอิาหารที่ะเลน่ � ใน 
พิ่.ศ. 2561 จ่ีนได�สู้ง่อิอิกสู้ตั่ว์นำ �าท่ี่�จีบััได�ในประเที่ศถง้ร� อิยละ 65 ซิ้�งเพิิ่�มิข้ �น
จีากร�อิยละ 49 ใน พิ่.ศ. 2552

ในขณะเด่ยวกนั สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนได�เปล่�ยนจีากการพิ่้�งพิ่า
การจีบััสู้ตั่ว์นำ �าจีากเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษอืิ�น ๆ ไปสูู้ก่ารประมิงในที่ะเลลก้ 

เนื�อิงจีากประเที่ศเจี�าภูาพิ่ม่ิความิ
กงัวลมิากข้ �นเก่�ยวกบััการประมิงท่ี่�ไมิ่
ยั�งยืนจีากกอิงเรือิต่า่งประเที่ศในนา่น
นำ �าขอิงต่นและคา่ใชุ�จีา่ยท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นอ่ิก
ด�วย แมิ�วา่พืิ่ �นท่ี่�ที่ะเลลก้บัางแหง่ได�
รับัการควบัคมุิดแูลโดยอิงค์กรจีดัการ
ประมิงระดบััภูมิูิภูาค แต่ไ่มิม่่ิหนว่ย
งานกำากบััดแูลท่ี่�ครอิบัคลมุิสู้ำาหรับั
การประมิงในที่ะเลลก้ท่ี่�ม่ิขอิบัเขต่ที่ั�ว
โลก เนื�อิงจีากพืิ่ �นท่ี่�ที่ะเลลก้ได� รับัการ
ควบัคมุิดแูลมิากข้ �นอิยา่งต่อ่ิเนื�อิงโดย
อิงค์กรจีดัการประมิงระดบััภูมิูิภูาค 
โควต่าด�านการประมิงอิาจีได� รับัการ
แจีกจีา่ยให�กอิงเรือิท่ี่�ม่ิประวตั่กิารที่ำา
ประมิงในพืิ่ �นท่ี่� รายงานเฉพิ่าะกิจีท่ี่�ต่่
พิิ่มิพ์ิ่เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2553 โดยรัฐบัาลจ่ีน 
อิตุ่สู้าหกรรมิ และนกัวิชุาการขอิงจ่ีน
แย�งวา่ประเที่ศท่ี่�ม่ิประวตั่ศิาสู้ต่ร์ใน
การใชุ�มิหาสู้มิทุี่รมิายาวนานม่ิอิำานาจี

ในการพิิ่จีารณามิากกวา่วา่จีะกระจีายที่รัพิ่ยากรอิยา่งไร และจีง้ต่�อิงได�
รับัสู้ว่นแบัง่มิากข้ �นจีากที่รัพิ่ยากรเหลา่นั �น ซิ้�งก็คือิ "การครอิบัครอิงนำามิา
ซิ้�งสู้ทิี่ธิและผลประโยชุน์" ต่ามิแนวโน�มิเหลา่น่ � กอิงเรือิประมิงในเขต่นา่น
นำ �าขอิงจ่ีนม่ิจีำานวนการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าท่ี่�จีบััได�จีากที่ะเลลก้ร� อิยละ 66 ใน พิ่.ศ. 
2560 เท่ี่ยบักบััร� อิยละ 43 ใน พิ่.ศ. 2553

การลงที่นุขอิงจ่ีนในยทุี่ธศาสู้ต่ร์น่ �สู้ะที่�อินให�เหน็วา่มิณฑ์ลใดท่ี่�เป็นต่�น
กำาเนิดขอิงเรือิเหลา่น่ � จีากเรือิ 364 ลำาท่ี่�พิ่บัวา่ดำาเนินการอิยูน่อิกหมิูเ่กาะ
กาลาปากอิสู้ในเดือินกรกฎาคมิและสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 ม่ิ 92 ลำาท่ี่�ไมิ่
สู้ามิารถเชืุ�อิมิโยงกบััเจี�าขอิงรายใดรายหน้�งได�อิยา่งชุดัเจีน เรือิ 188 ลำา
จีาก 272 ลำาท่ี่�เหลือิอิยูม่่ิต่�นกำาเนิดจีากมิณฑ์ลเจี�อิเจ่ียง เนื�อิงจีากเรือิจ่ีนท่ี่�
บัริษัที่เด่ยวกนัเป็นเจี�าขอิงมิกัจีะม่ิชืุ�อิเหมืิอินกนั โดยจีะแยกต่ามิหมิายเลข
ต่า่ง ๆ จีง้ม่ิแนวโน�มิวา่เรือิ 50 ลำาท่ี่�ไมิม่่ิชืุ�อิบัริษัที่นั �นนา่จีะมิาจีากมิณฑ์ล
เจี�อิเจ่ียง เนื�อิงจีากชืุ�อิเหลา่นั �นม่ิความิคล�ายคลง้กนั ดงันั �น เรือิประมิงสู้อิง
ในสู้ามิ (238) ลำาน่าจีะมิาจีากมิณฑ์ลเจี�อิเจ่ียง เรือิท่ี่�เหลือิอิยูอ่่ิก 46 ลำามิา
จีากมิณฑ์ลชุานต่ง และอ่ิก 19 ลำานา่จีะมิาจีากมิณฑ์ลซิานต่ง รวมิเป็น 65 
ลำาหรือิร� อิยละ 18 (ภูาพที์� 2)

ไมิใ่ชุเ่รื�อิงบังัเอิิญท่ี่�มิณฑ์ลเจี�อิเจ่ียงและมิณฑ์ลชุานต่งเป็นมิณฑ์ล
หลกัขอิงกอิงเรือิถง้ร� อิยละ 83 โดยเป็นผู� รับัเงินอิดุหนนุรายใหญ่ท่ี่�สู้ดุจีาก
โครงการเงินอิดุหนนุด�านการประมิงขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิง
จ่ีนอิยา่งน�อิยหน้�งโครงการ ซิ้�งแต่ล่ะโครงการได� รับัเงินประมิาณ 2.1 พิ่นั
ล�านหยวนจ่ีน (ประมิาณ 1 หมืิ�นล�านบัาที่) จีากรัฐบัาลกลางต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 
2561 ถง้ พิ่.ศ. 2562 ผู� รับัรายใหญ่ท่ี่�สู้ดุเป็นอินัดบััสู้ามิคือิมิณฑ์ลฝึเูจ่ี �ยน 
ซิ้�งนบััเป็นกลุม่ิเรือิประมิงท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุรอิงลงมิา โดยได� รับัเงินอิดุหนนุจีาก
รัฐบัาลจีำานวน 1.181 พิ่นัล�านหยวนจ่ีน (ประมิาณ 5 พิ่นัล�านบัาที่) ใน
ชุว่งเวลาเด่ยวกนั นอิกจีากน่ � ที่ั �งสู้ามิมิณฑ์ลยงัเป็นผู�ผลติ่อินัดบััต่�น ๆ ใน
ด�านการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนที่ั �งหมิดอิยา่ง
เป็นที่างการ ซิ้�งม่ิจีำานวน 2.257 ล�านต่นัใน พิ่.ศ. 2561 (ภูาพที์� 2 แลีะ 3)

เนื�อิงจีากจ่ีนม่ิเป� าหมิายท่ี่�จีะที่ำาให�เกิดการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าในประเที่ศ
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ท่ี่�มิา: ดร. ที่าบัธิา เกรซิ มิลัลอิร่ และ ดร. เอ่ิยน รัลบ่ั

ภาพที�	2:	ส่วนแบ่งของเร่ื่อปรื่ะมงในบริื่เวณใกล้หมู่เกาะ
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ระดบััโลกมิากข้ �น ที่ั �งสู้ามิมิณฑ์ลน่ �ยงัเป็นท่ี่�ต่ั �งขอิงที่า่เรือิใหมิห่รือิที่า่เรือิ
ท่ี่�วางแผนไว�สู้ามิแหง่ ซิ้�งม่ิไว�เฉพิ่าะสู้ำาหรับัการเท่ี่ยบัที่า่ในการจีบััสู้ตั่ว์
นำ �าขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีน มิณฑ์ลเจี�อิเจ่ียงม่ิสู้ว่นแบัง่
มิากท่ี่�สู้ดุจีากการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าขอิงขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิง
จ่ีน (ร� อิยละ 24 ใน พิ่.ศ. 2561) ดงันั �น ใน พิ่.ศ. 2558 จีง้ม่ิการเสู้นอิให�ม่ิ

ที่า่เรือิประมิงขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนในประเที่ศแหง่แรก
สู้ำาหรับัเมืิอิงโจีวซิาน มิณฑ์ลเจี�อิเจ่ียง ฐานกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �า
ขอิงจ่ีนในประเที่ศขอิงเมืิอิงโจีวซิาน ซิ้�งได� รับัการสู้นบััสู้นนุจีากเงินที่นุ
ขอิงรัฐบัาลที่ำาหน�าท่ี่�สู้ง่เสู้ริมิอิาหารที่ะเลจีากกอิงเรือิดงักลา่วสูู้ต่่ลาดใน
ประเที่ศ โดยม่ิโครงสู้ร� างพืิ่ �นฐานขอิงที่า่เรือิ เพืิ่�อิรอิงรับัการเท่ี่ยบัที่า่ขอิง
เรือิประมิง 1,300 ลำา การแปรรูป และสู้ิ�งอิำานวยความิสู้ะดวกในการจีดั
เก็บั ปริมิาณการจีบััสู้ตั่ว์นำ �า 1 ล�านต่นัต่อ่ิป่ และศนูย์ต่อ่ิเรือิ ปลาหมิก้เป็น
สู้ตั่ว์นำ �าชุนิดหลกัขอิงเรือิท่ี่�เท่ี่ยบัที่า่ ซิ้�งอิำานวยความิสู้ะดวกโดยศนูย์การ
ซืิ �อิขายปลาหมิก้จีากกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีน

มิณฑ์ลชุานต่ง ซิ้�งเป็นผู�ผลติ่จีากกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิง
จ่ีนรายใหญ่อินัดบััสู้ามิขอิงประเที่ศ (ร� อิยละ 20 ใน พิ่.ศ. 2561) เป็นท่ี่�
ต่ั �งขอิงที่า่เรือิแหง่ท่ี่�สู้อิง นั�นคือิฐานกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีน
ในประเที่ศท่ี่�ชุาโวเดา ซิ้�งได� รับัอินมุิตั่ใิห�ก่อิสู้ร� างใน พิ่.ศ. 2559 ในเมืิอิง
หรงเฉิง ด�วยสู้ิ�งอิำานวยความิสู้ะดวกในการสู้นบััสู้นนุท่ี่�คล�ายกนั เมืิอิงชุา
โวเดาจีะสู้ามิารถเท่ี่ยบัที่า่เรือิประมิงได�ถง้ 1,000 ลำา และจีดัการการซืิ �อิ
ขายปลา 600,000 ต่นั รวมิถง้ปลาหมิก้และปลาที่นูา่ มิณฑ์ลฝึเูจ่ี �ยน ซิ้�ง
เป็นท่ี่�ต่ั �งกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนกลุม่ิแรก และเป็นผู�ผลติ่ราย
ใหญ่อินัดบััสู้อิงขอิงจ่ีน (ร� อิยละ 21 ใน พิ่.ศ. 2561) จีะเป็นท่ี่�ต่ั �งขอิงที่า่เรือิ
แหง่ท่ี่�สู้ามิคือิฐานกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนในประเที่ศท่ี่�ฟิโูจีว 
(เหล่ยนเจ่ียง) ในเมืิอิงฟิโูจีว ซิ้�งได� รับัอินมุิตั่ใิห�ก่อิสู้ร� างใน พิ่.ศ. 2562

นอิกจีากน่ � รูปแบับัท่ี่�เปล่�ยนแปลงไปในนโยบัายกอิงเรือิประมิงในเขต่
นา่นนำ �าขอิงจ่ีนยงัสู้ะที่�อินให�เหน็ถง้ข�อิมิลูการซืิ �อิขายและข�อิมิลูการจีบััสู้ตั่ว์
นำ �า การนำาเข�าปลาหมิก้ขอิงสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนจีากอิาร์เจีนต่นิาและ
เปรูลดลง (ภูาพที์� 4) ในขณะท่ี่�การจีบััสู้ตั่ว์นำ �าขอิงจ่ีนได�เพิิ่�มิข้ �น ซิ้�งอิาจี
เป็นเพิ่ราะจ่ีนต่ดัสู้นิใจีท่ี่�จีะจีบััปลาหมิก้ผา่นกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �า

ท่ี่�มิา: ดร. ที่าบัธิา เกรซิ มิลัลอิร่ และ ดร. เอ่ิยน รัลบ่ั

ภาพที�	3:	มณฑลต้นก�าเนิด่ของเร่ื่อ



อาร์ื่เจนตนิา เปรูื่

2555 10,322 95,513

2556 24,600 71,598

2557 23,262 82,210

2558 7,095 52,839

2559 2,321 9,721

ท่ี่�มิา: ดร. ที่าบัธิา เกรซิ มิลัลอิร่ และ ดร. เอ่ิยน รัลบ่ั

ภาพที�	4:	การื่น�าเข้าปลาหมกึของจนีจากอาร์ื่เจนตนิาและ

เปรูื่โด่ยปริื่มาตรื่เป็นตนัในช่วง	พ.ศ.	2555	-	2559
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ขอิงจ่ีน การจีบััปลาหมิก้ขอิงมิณฑ์ลเจี�อิเจ่ียงเพิิ่�มิข้ �นจีาก 69,000 ต่นัใน 
พิ่.ศ. 2552 เป็น 356,000 ต่นัใน พิ่.ศ. 2561 ในขณะท่ี่�การจีบััปลาหมิก้
ขอิงมิณฑ์ลชุานต่งเพิิ่�มิข้ �นจีาก 21,000 ต่นัเป็น 102,000 ต่นัในชุว่งเวลา
เด่ยวกนั ต่ามิสู้ถิต่อิิยา่งเป็นที่างการขอิงสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน

มีการื่ปรื่ะมงที�ผิด่กฎหมาย	ขาด่การื่รื่ายงาน	และไร้ื่การื่
ควบคุมในเขตเศรื่ษฐกจิพเิศษของหมู่เกาะกาลาปากอส	 
ใช่หร่ื่อไม่?	
การแสู้ดงให�เหน็ถง้ภูาพิ่กิจีกรรมิต่กปลา แมิ�เพ่ิ่ยงบัางสู้ว่นขอิงเดือิน
กรกฎาคมิและสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 นั �นม่ิประโยชุน์ในบัางแงม่ิมุิ จีาก

การวิเคราะห์อิลักอิริที่ม้ิขอิงวินด์วอิร์ดเก่�ยวกบััข�อิมิลูขอิงระบับั
ข�อิมิลูอิตั่โนมิตั่ ิแต่ล่ะจีดุบันภูาพิ่ด�านลา่งแสู้ดงเรือิประมิงขอิงจ่ีน
ในชุว่งเวลาดงักลา่ว (ภูาพที์� 5)

ไมิม่่ิจีดุใดปรากฏิอิยูใ่นเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะ
กาลาปากอิสู้ ซิ้�งเสู้�นขอิบัเร่ยงรายด�วยจีดุนั �น ๆ จีนเกือิบัสู้มิบัรูณ์ 
ซิ้�งสู้อิดคล�อิงกบััข�อิความิในที่วิต่เต่อิร์ขอิงนายเลนิน โมิเรโน 
ประธานาธิบัด่เอิกวาดอิร์ ท่ี่�ระบัวุา่ ประเที่ศเอิกวาดอิร์ให�ความิ
สู้ำาคญักบััการปกป� อิงเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้

กอิงเรือิจ่ีนไมิไ่ด� รับัอินญุาต่ให�จีบััปลาในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิง
เอิกวาดอิร์ และต่ราบัเที่า่ท่ี่�ข�อิมิลูขอิงระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่ริะบัุ
ไว�  กอิงเรือิดงักลา่วดเูหมืิอินจีะอิยูใ่นที่ะเลลก้เที่า่นั �น ไมิใ่ชุใ่นเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษ

ซิ้�งขดัแย�งกบััพิ่ฤต่กิรรมิในอิด่ต่ ยกต่วัอิยา่งการแสู้ดงภูาพิ่
กิจีกรรมิในเดือินกรกฎาคมิและสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2560 เมืิ�อิเรือิจ่ีนจีบัั
ปลาในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ (ภูาพที์� 6) 
กิจีกรรมิประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิายเหลา่น่ �สู้ง่ผลให�ม่ิเรือิฟิู่ หยวนหล่�เล�ง 

999 มิาถง้ท่ี่�เขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษเมืิ�อิวนัท่ี่� 12 สู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2560 สู้ามิ
วนัต่อ่ิมิาเรือิถกูจีบัั พิ่ร�อิมิกปัต่นัเรือิและลกูเรือิถกูต่ดัสู้นิจีำาคกุสู้งูสู้ดุสู้่�
ป่และปรับัเป็นเงิน 6.1 ล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 200 ล�านบัาที่) 
ผู�ประกอิบัการอิาจีเชืุ�อิวา่เรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็ง ซิ้�งแต่กต่า่งจีากเรือิ
ประมิง ไมิน่า่จีะถกูต่รวจีจีบััและถกูสู้กดัจีบััน�อิยกวา่มิากจีากการม่ิสู้ว่น
ร่วมิในการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย อิยา่งไรก็ต่ามิ รายงานระบัวุา่เรือิบัรรที่กุ
สู้นิค�าลำาดงักลา่วขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �าท่ี่�ผิดกฎหมิายจีากเรือิประมิง "มืิด" ใน
ที่ะเล แมิ�วา่ลกูเรือิประมิงเหลา่น่ �จีะไมิเ่คยถกูจีบัักมุิและดำาเนินคด่ใน
ข�อิหากระที่ำาผิดกฎหมิายก็ต่ามิ (ภูาพที์� 7)

เมืิ�อิพิิ่จีารณาจีากกิจีกรรมิระบับัแสู้ดง
ต่นอิตั่โนมิตั่แิละการต่อิบัสู้นอิงนโยบัาย
ขอิงสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีน เหต่กุารณ์ดงั
กลา่วที่ำาให�กอิงเรือิจ่ีนระมิดัระวงัมิากข้ �น 
สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนได�สู้ร� างบัญัชุ่ดำา
การประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน 
และไร� การควบัคมุิภูายในสู้ิ �น พิ่.ศ. 2560 
ยกเลกิเงินอิดุหนนุบัางสู้ว่นเพืิ่�อิลงโที่ษเรือิ
ท่ี่�ถกูจีบัักมุิวา่เก่�ยวข�อิงกบััการประมิงดงั
กลา่ว สู้ร� างศนูย์ฝ้ึกอิบัรมิและการปฏิิบัตั่ิ
ต่ามิกฎระเบ่ัยบัขอิงกอิงเรือิประมิงใน
เขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีน และจีำากดักอิงเรือิไว�
ท่ี่� 3,000 ลำา ในเดือินกมุิภูาพิ่นัธ์ พิ่.ศ. 
2563 กระที่รวงเกษต่รและกิจีการชุนบัที่
แหง่สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนได�แก�ไขข�อิ
บังัคบััขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �า
ขอิงจ่ีน โดยกำาหนดข�อิห�ามิในการประมิง
ท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร�
การควบัคมุิอิยา่งเป็นที่างการ และเร่ยก
ร� อิงให�เรือิอิอิกจีากพืิ่ �นท่ี่�กนัชุนรอิบัพืิ่ �นท่ี่�
ห�ามิเข�า แมิ�วา่ข�อิบังัคบััไมิไ่ด�ระบัขุนาด
ขอิงพืิ่ �นท่ี่�กนัชุน แต่ก่ารแจี�งเตื่อินต่ดิต่ามิ

ภาพที่่� 5:กิจิกิรรมกิารที่ำาประมง

ของกิองเรือจน่ในเดือืนกิรกิฎาคม

และสิิงหาคม พ.ศ. 2563

ภาพที่่� 6: กิจิกิรรมกิารที่ำาประมง

ของกิองเรือจน่ในเดือืนกิรกิฎาคม

และสิิงหาคม พ.ศ. 2560

การื่ท�าปรื่ะมงของจนี

ขีด่จ�ากัด่ด้่านนอกเขตเศรื่ษฐกจิพเิศษของเอกวาด่อร์ื่ในบริื่เวณรื่อบหมู่เกาะกาลาปากอส
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เรื�อิงความิปลอิดภูยัขอิงกอิงเรือิประมิงในเขต่นา่นนำ �าขอิงจ่ีนกำาหนดไว�
ท่ี่� 1.85 กิโลเมิต่ร

มีการื่ปรื่ะมงที�ผิด่กฎหมาย	ขาด่การื่รื่ายงาน	และไร้ื่การื่
ควบคุมในทะเลลึกใช่หร่ื่อไม่?
แมิ�ดเูหมืิอินวา่กอิงเรือิไมิไ่ด�ที่ำาการประมิงอิยา่งผิดกฎหมิายในเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ แต่เ่รือิเหลา่น่ �อิยูภู่ายใต่�กฎ
ขอิงอิงค์กรจีดัการประมิงระดบััภูมิูิภูาคท่ี่�ควบัคมุิการที่ำาประมิงในที่ะเล
ลก้ การจีบััปลาที่นูา่ในพืิ่ �นท่ี่�น่ �บัริหารจีดัการโดยคณะกรรมิาธิการที่นูา่
ระหวา่งอิเมิริกาเขต่ร�อิน ซิ้�งเป็นอิงค์กรจีดัการประมิงระดบััภูมิูิภูาคท่ี่�
สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนเป็นสู้มิาชิุก คณะกรรมิาธิการดงักลา่วกำาหนด
โควต่ารายป่สู้ำาหรับัพิ่นัธุ์ปลาที่นูา่ และเก็บัรายชืุ�อิเรือิประมิงและ
เรือิขนสู้ง่ท่ี่�จีดที่ะเบ่ัยนแล�ว รวมิถง้เรือิท่ี่�ถกูจีบััได�วา่ม่ิสู้ว่นร่วมิในการ
ประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และไร� การควบัคมุิ สู้าธารณรัฐ
ประชุาชุนจ่ีนม่ิเรือิประมิงเบัด็ราวปลาที่นูา่ 415 ลำา ซิ้�งจีดที่ะเบ่ัยนกบัั
คณะกรรมิาธิการที่นูา่ระหวา่งอิเมิริกาเขต่ร�อิน จีากเรือิประมิง 364 ลำา
นอิกเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ในเดือินกรกฎาคมิ
และสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 ม่ิเพ่ิ่ยงลำาเด่ยวท่ี่�จีดที่ะเบ่ัยนกบััคณะ
กรรมิาธิการดงักลา่ว

กอิงเรือิสู้ว่นใหญ่อิยูภู่ายใต่�เขต่อิำานาจีขอิงอิงค์การบัริหารการประมิง
ประจีำาภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกใต่� ซิ้�งควบัคมุิพิ่นัธุ์สู้ตั่ว์นำ �าในที่ะเลลก้นอิกเหนือิ
จีากปลาที่นูา่ เชุน่ ปลาแมิกเคอิเรล และปลาหมิก้ในปัจีจีบุันั จีากเรือิ
ประมิงจีำานวน 363 ลำานอิกเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้
ท่ี่�ไมิไ่ด�จีดที่ะเบ่ัยนกบััคณะกรรมิาธิการดงักลา่วข�างต่�น ที่ั �งหมิดม่ิ 16 ลำา
ท่ี่�ได�จีดที่ะเบ่ัยนกบััอิงค์การบัริหารการประมิงประจีำาภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกใต่� 
ในฐานะท่ี่�เป็นหน้�งในอิงค์กรจีดัการประมิงระดบััภูมิูิภูาคแหง่ใหมิ ่ซิ้�งจีดั
ต่ั �งข้ �นใน พิ่.ศ. 2555 ความิครอิบัคลมุิขอิงสู้ายพิ่นัธุ์ยงัคงเพิิ่�มิข้ �น จ่ีนเริ�มิ
ที่ำาการจีบััปลาแมิกเคอิเรลด�วยเรือิ 15 ลำาใน พิ่.ศ. 2546 หลงัจีากปฏิิบัตั่ิ
ภูารกิจีการสู้ำารวจีจีบััปลาใน พิ่.ศ. 2544 และ พิ่.ศ. 2545 การจีบััปลา
แมิกเคอิเรลขอิงจ่ีนเพิิ่�มิข้ �นจีาก 14,000 ต่นัใน พิ่.ศ. 2548 เป็น 61,229 
ต่นัใน พิ่.ศ. 2561 โดยมิณฑ์ลชุานต่งคดิเป็นร�อิยละ 65 รอิงลงมิาคือิ
มิณฑ์ลเจี�อิเจ่ียงคดิเป็นร�อิยละ 24

ม่ิการใชุ�ข�อิบังัคบััขนาดใหญ่เป็นครั �งแรกสู้ำาหรับัปลาหมิก้ในที่ะเล
ลก้ใน พิ่.ศ. 2563 อิงค์การบัริหารการประมิงประจีำาภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกใต่�

อิอิกมิาต่รการควบัคมุิการจีบััปลาหมิก้บันิยกัษ์ ซิ้�งม่ิผลบังัคบััใชุ�ใน พิ่.ศ. 
2564 จีนถง้ต่อินนั �น การจีบััปลาหมิก้ขอิงจ่ีนไมิใ่ชุเ่รื�อิงผิดกฎหมิาย แต่่
คอ่ินข�างไมิม่่ิการรายงาน และสู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนอิาจีสู้ร� างพืิ่ �นท่ี่�
การประมิงท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุท่ี่�อิาจีเกิดข้ �นได� รวมิถง้ใชุ�ประโยชุน์จีากการไมิ่
ปฏิิบัตั่ติ่ามิข�อิบังัคบัั นอิกจีากน่ � ใน พิ่.ศ. 2563 รัฐบัาลจ่ีนยงัประกาศการ
หยดุพิ่กัการจีบััปลาหมิก้ในที่ะเลลก้ระยะหน้�งเป็นครั �งแรก รวมิถง้พืิ่ �นท่ี่�ท่ี่�
อิยูต่่ดิกบััหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ ซิ้�งแสู้ดงให�เหน็วา่สู้าธารณรัฐประชุาชุน
จ่ีนต่ระหนกัวา่ ระดบััการประมิงขอิงกอิงเรือิขอิงต่นไมิย่ั�งยืนอิยา่งมิากจีน
สู้ามิารถบัอ่ินที่ำาลายผลประโยชุน์ในระยะยาวได�

อิยา่งไรก็ต่ามิ เรือิ 700 ลำาจีาก 1,135 ลำาท่ี่�จีดที่ะเบ่ัยนกบััอิงค์การ
บัริหารการประมิงประจีำาภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกใต่�หรือิร�อิยละ 62 ล�วนเป็นขอิง
จ่ีน กอิงเรือิท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สู้ดุสู้อิงกอิงเรือิถดัไปม่ิจีำานวน 127 และ 99 ลำา โดย
ต่ดิธงชุาต่ปิานามิาและเปรู ต่ามิลำาดบัั

ความท้าทายที�เหล่ออยู่
แมิ�ดเูหมืิอินวา่กอิงเรือิจ่ีนจีะเล่�ยงการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิายในเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ และสู้ว่นใหญ่จีดที่ะเบ่ัยนกบัั
อิงค์กรจีดัการประมิงระดบััภูมิูิภูาคท่ี่�เก่�ยวข�อิง แต่ก็่ยงัม่ิเหต่ทุ่ี่�นา่กงัวล 
เรือิสู้ามิารถปิดชุอ่ิงรับัสู้ง่ผา่นสู้ญัญาณระบับัข�อิมิลูอิตั่โนมิตั่แิละแลน่
แบับัมืิดได� ม่ิข�อิกงัวลเก่�ยวกบััการต่ดิธงชุาต่เิรือิขอิงจ่ีนไปยงัประเที่ศ
อืิ�น ๆ และปัญหาเก่�ยวกบััการขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �า ชืุ�อิเรือิท่ี่�คล�ายกนัและการ
เปล่�ยนแปลงในการต่รวจีวดัเรือิท่ี่�รายงานจีะเพิิ่�มิความิที่�าที่ายในการ
บังัคบััใชุ�กฎหมิาย สู้ดุที่�ายแล�ว แมิ�วา่จีะเป็นสู้ิ�งท่ี่�ถกูกฎหมิาย แต่กิ่จีกรรมิ
ประมิงน่ �ไมิไ่ด�หมิายความิวา่จีะยั�งยืน

เพืิ่�อิเล่�ยงการละเมิิดกฎหมิายหรือิการกระที่ำาท่ี่�ดเูหมืิอินวา่จีะผิด
กฎหมิาย กอิงเรือิจ่ีนอิาจีกระที่ำาหน้�งในสู้ามิสู้ิ�งน่ � ได�แก่

1. คงอิยูน่อิกริมิขอิบัเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ
2. สู้ง่เฉพิ่าะเรือิมืิดเข�ามิาในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ
3. ใชุ�เรือิท่ี่�ไมิไ่ด�ต่ดิธงชุาต่จ่ิีนเพืิ่�อิชุว่ยให�ม่ิการจีบััสู้ตั่ว์นำ �าจีาก

ภูายในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ และขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �าในที่ะเลลก้
การรวมิเรือิจีำานวนมิากท่ี่�อิยูน่อิกเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษโดยเปิดระบับั

ข�อิมิลูระบับัแสู้ดงต่นอิตั่โนมิตั่ ิวิธ่ดงักลา่วอิาจีใชุ�เพืิ่�อิเบ่ั�ยงเบันความิ
สู้นใจีจีากการรุกลำ �าในมิมุิมืิดใด ๆ ในนา่นนำ �าขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ 
หรือิเพืิ่�อิปิดซิอ่ินการขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �ากบััเรือิลำาอืิ�น ๆ ท่ี่�มิอิงเหน็ได�ที่ั�วไป 

ภาพที�	7:เร่ื่อฟู่ิหยวนหยูเหลิง	999	เริื่�มออกเด่นิทาง

ตั �งแต่วันที�	12	สิงหาคม	พ.ศ.	2560	โด่ยมาถงึเขต

เศรื่ษฐกจิพเิศษของเอกวาด่อร์ื่และจบลงด้่วยการื่

จบักุมลูกเร่ื่อในอีกสามวันต่อมา
เร่ื่อฟู่ิหยวนหยูเหลิง	999

การื่ยดึ่เร่ื่อฟู่ิหยวนหยูเหลิง	999

เปอร์ื่โต	อาโยรื่าเปอร์ื่โต	อาโยรื่า



ภูาพิ่ขอิงกิจีกรรมิประมิงในเดือินกรกฎาคมิและสู้งิหาคมิ 
พิ่.ศ. 2563 เมืิ�อิพิิ่จีารณาเรือิที่กุลำา ไมิใ่ชุเ่ฉพิ่าะเรือิจ่ีน 
แสู้ดงให�เหน็วา่ม่ิเรือิ 554 ลำาท่ี่�ดำาเนินการประมิง ซิ้�งหลาย
ลำาอิยูใ่นเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ (ภูาพที์� 8)

การสู้ำารวจีข�อิมิลูยงัระบัวุา่เรือิ 363 ลำาเหลา่นั �นดำาเนิน
การประมิงและได�พิ่บักบััเรือิลำาอืิ�น ซิ้�งแสู้ดงให�เหน็ถง้การ
ขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �าหรือิกระบัวนการจีดัหาเชืุ �อิเพิ่ลงิให�แก่เรือิ 
จีง้ไมิน่า่แปลกใจีวา่เรือิท่ี่�พิ่บักนัสู้ว่นใหญ่จีะเป็นเรือิขอิง
จ่ีนกบััจ่ีน หรือิเรือิขอิงเอิกวาดอิร์กบััเอิกวาดอิร์ หากไมิ่
รวมิการพิ่บักนัเหลา่นั �นและเรือิโดยสู้ารแล�ว ม่ิเรือิเพ่ิ่ยง 20 
ลำาท่ี่�โดดเดน่ สู้ว่นใหญ่เป็นเรือิขอิงจ่ีนและเรือิต่ดิธงชุาต่ิ
ปานามิา และสู้ว่นมิากเป็นเรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็งซิ้�งเป็น
ประเภูที่ท่ี่�ใชุ�ในการขนสู้ง่ปลา

"เร่ื่อบรื่รื่ทุกสนิค้าแช่แขง็"
พิ่ฤต่กิรรมิขอิงเรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็ง หรือิ "เรือิร่ฟิเฟิอิร์" 
แสู้ดงให�เหน็วา่กอิงเรือิอิาจีเร่ยนรู�จีากประสู้บัการณ์ขอิง
เรือิฟิู่ หยวนหล่�เล�ง 999 ต่วัอิยา่งหน้�งคือิเรือิเหอิไที่เ่ป็นขอิง
บัริษัที่จ่ีน ซิ้�งม่ิท่ี่�อิยูเ่ด่ยวกนักบัับัริษัที่จ่ีนท่ี่�แลน่เรือิดงักลา่ว 
โดยท่ี่�อิยูน่่ �อิยูใ่นพืิ่ �นท่ี่�เด่ยวกบัับัริษัที่อืิ�น ๆ ท่ี่�เป็นเจี�าขอิง
และประกอิบักิจีการเรือิสู้ญัชุาต่จ่ิีนบัางลำาขอิงกอิงเรือิ 
บัริษัที่เหอิไที่ต่่ดิธงในปานามิาและไมิเ่คยข�ามิไปยงัเขต่
เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ อิยา่งไรก็ต่ามิ ม่ิ
การนดัพิ่บักบััเรือิจ่ีน 25 ลำาจีาก 364 ลำาท่ี่�ที่ำาการประมิง
ในพืิ่ �นท่ี่� โดยม่ิสู้อิงลำาท่ี่�พิ่บักนัสู้อิงครั �ง (ภูาพที์� 9) แมิ�จีะ
ไมิไ่ด�หมิายความิวา่ผิดกฎหมิาย แต่โ่ดยที่ั�วไปมิอิงวา่การ
เปล่�ยนธงใหมิน่่ �เป็นวิธ่ท่ี่�จีะแสู้วงหามิาต่รฐานระดบััต่ำ�า
กวา่สู้ำาหรับัการที่ำาประมิง จ่ีนได�ประกาศมิาต่รการใหมิใ่น
การควบัคมุิการขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �าในที่ะเลลก้ แมิ�วา่จีะยงัไมิ่
ชุดัเจีนวา่มิาต่รการเหลา่น่ �จีะครอิบัคลมุิการขนถ่ายไปยงั
เรือิท่ี่�เปล่�ยนธงไปยงัประเที่ศอืิ�น ๆ หรือิไมิ่

ต่วัอิยา่งอืิ�น ๆ แสู้ดงให�เหน็ถง้ปัญหาขอิงเรือิมืิด และ
การวดัเรือิท่ี่�ได�ม่ิการปรับัเปล่�ยน ยกต่วัอิยา่งเชุน่ เรือิห
มิิงฮั�น 5 ซิ้�งเป็นเรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็งขอิงฮอ่ิงกง ใน
เดือินกรกฎาคมิและสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 ม่ิการนดัพิ่บั
กบัักอิงเรือิประมิงจ่ีน 42 ครั �ง รูปแบับัพิ่ฤต่กิรรมิบัง่บัอิก
ถง้กิจีกรรมิท่ี่�นา่สู้งสู้ยั เมืิ�อิวนัท่ี่� 13 กรกฎาคมิ เรือิหมิิง
ฮั�น 5 ได�พิ่บักบัักอิงเรือิจ่ีนหกลำา และเปล่�ยนขนาดการ
กินนำ �าลก้ขอิงเรือิสู้ามิครั �งจีาก 0.0 เป็น 6.8 เป็น 0.0 และ
กลบััไปเป็น 6.8 ซิ้�งเป็นกลวิธ่ท่ี่�บัง่บัอิกถง้ความิพิ่ยายามิ
ท่ี่�จีะปิดบังัขนาดการกินนำ �าลก้ท่ี่�แที่�จีริงขอิงเรือิ และการ
เปล่�ยนแปลงใด ๆ ท่ี่�เกิดข้ �นจีากการที่ำาประมิงหรือิการ
ขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �า ยิ�งไปกวา่นั �น หลงัจีากท่ี่�พิ่บักนัหกครั �งก็ม่ิ
การเบ่ั�ยงเบันเสู้�นที่าง เมืิ�อิดกูารพิ่บักนัเหลา่นั �นอิยา่งใกล�
ชิุด แสู้ดงให�เหน็วา่เรือิกงัไที่ ่8 ม่ิสู้ถานะมืิดเป็นเวลาสู่้�
วนั ก่อินท่ี่�จีะพิ่บักบััเรือิหมิิงฮั�น 5 และเรือิหมิิงโจีว 622 
มืิดเป็นเวลา 10 ชุั�วโมิงในวนัก่อินหน�านั �น เชุน่เด่ยวกนั 

ภาพที�	8:กจิกรื่รื่ม

การื่ท�าปรื่ะมงใน

เด่อ่นกรื่กฎาคมและ

สิงหาคม	พ.ศ.	2563

ภาพที�	9:เส้นทางของเร่ื่อ

เหอไท่	ซิึ�งเป็นเร่ื่อบรื่รื่ทกุ

สินค้าแช่แขง็ตดิ่ธงปานามา	

แล่นมาพบกับเร่ื่อปรื่ะมง

จนีจ�านวนมากในพ่ �นที�นอก

เขตเศรื่ษฐกจิพเิศษของหมู่

เกาะกาลาปากอสในเด่อ่น

กรื่กฎาคมและสิงหาคม	

พ.ศ.	2563

ภาพที�	10:เส้นทางของเร่ื่อบรื่รื่ทกุสินค้าแช่แขง็หมงิฮั้ง	5	และเร่ื่อฟู่ิ

หยวนหยู	7875	ของจีนในเด่อ่นกรื่กฎาคมและสิงหาคม	พ.ศ.	2563	ซิึ�ง

ชี �ให้เหน็ถงึการื่พบกันเป็นเวลา	14	ชั�วโมงเม่�อวันที�	30	กรื่กฎาคม	จุด่

สังเกตการื่ข้ามเขตเศรื่ษฐกจิพเิศษของหมู่เกาะกาลาปากอสโด่ยเร่ื่อ	 

หมงิฮั้น	5	รื่ะหว่างวันที�	10	ถงึ	11	กรื่กฎาคม

กจิกรื่รื่มการื่ท�าปรื่ะมง

ขีด่จ�ากัด่ด้่านนอกเขตเศรื่ษฐกจิพเิศษของเอกวาด่อร์ื่ในบริื่เวณรื่อบหมู่

เกาะกาลาปากอส

เร่ื่อหมงิฮั้ง	5

เร่ื่อฟู่ิหยวนหยู	

7875

เร่ื่อเหอไท่

เปอร์ื่โต	อาโยรื่าเปอร์ื่โต	อาโยรื่า

เปอร์ื่โต	อาโยรื่าเปอร์ื่โต	อาโยรื่า

เอกวาด่อร์ื่เอกวาด่อร์ื่

เอกวาด่อร์ื่เอกวาด่อร์ื่
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เมืิ�อิวนัท่ี่� 30 กรกฎาคมิ เรือิหมิิงฮั�น 5 เปล่�ยนขนาดการกินนำ �าลก้ระหวา่ง 
0.0 กบัั 6.8 ที่ั �งสู้ิ �น 5 ครั �ง และม่ิการพิ่บักบััเรือิฟิู่ หยวนย ู7875 เป็นเวลา 
14 ชุั�วโมิง ซิ้�งใชุ�เวลา 13 ชุั�วโมิงขอิงวนัก่อินหน�านั �นในสู้ถานะมืิด (ภูาพ
ที์� 10) เรือิฟิู่ หยวนย ู7875 ม่ิเจี�าขอิงรายเด่ยวกบััเรือิฟิู่ หยวนย ู7862 ซิ้�ง
เป็นเรือิลำาสู้ดุที่�ายท่ี่�ที่ราบัวา่ได�พิ่บักบััเรือิฟิู่ หยวนหล่�เล�ง 999 ก่อินท่ี่�จีะถกู
สู้กดัจีบััในเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2560

ดงัภูาพิ่ท่ี่� 10 แสู้ดงให�เหน็วา่เรือิหมิิงฮั�น 5 ข�ามิไปยงัเขต่เศรษฐกิจี
พิิ่เศษขอิงหมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ระหวา่งวนัท่ี่� 10 ถง้ 11 กรกฎาคมิ 

ก่อินท่ี่�จีะเข�าสูู้เ่ขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษในเชุ�าวนัท่ี่� 10 กรกฎาคมิ เรือิดงั
กลา่วได�เปล่�ยนความิยาวท่ี่�จีดที่ะเบ่ัยนไว�จีาก 172 เมิต่รเป็น 150 เมิต่ร 
ในเย็นวนัดงักลา่ว เรือิเปล่�ยนขนาดการกินนำ �าลก้จีากไมิร่ะบัเุป็น 6.8 
และความิยาวกลบััไปเป็น 172 เมิต่ร สู้อิงชุั�วโมิงต่อ่ิมิา เรือิเปล่�ยนขนาด
การกินนำ �าลก้จีาก 6.8 เป็น 0.0 และความิยาวเป็น 150 เมิต่ร ไมิถ่ง้หน้�ง
ชุั�วโมิงต่อ่ิมิา ชุว่งหลงัเท่ี่�ยงคืน เรือิเปล่�ยนขนาดการกินนำ �าลก้เป็น 6.8 
และความิยาวเป็น 172 เมิต่ร การเปล่�ยนกลบััไปกลบััมิาน่ �เกิดข้ �นต่อ่ิไป
อ่ิกหลายครั �งก่อินท่ี่�เรือิจีะอิอิกจีากเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ รูปแบับัการปฏิิบัตั่ิ
ท่ี่�สู้บััสู้นขอิงเรือิหมิิงฮั�น 5 พิ่ร�อิมิกบััการเปล่�ยนขนาดการกินนำ �าลก้ท่ี่�ผิด
ปกติ่อืิ�น ๆ บัง่บัอิกถง้ความิพิ่ยายามิท่ี่�จีะที่ำาให�กิจีกรรมิและวตั่ถปุระสู้งค์
ท่ี่�ต่ั �งใจีไว�ไมิชุ่ดัเจีน การเฝึ� าสู้งัเกต่เรือิท่ี่�สู้ร� างข้ �นรูปเด่ยวกนัภูายใต่�ความิ
เป็นเจี�าขอิงร่วมิกนัที่ำาให�เกิดการเปร่ยบัเท่ี่ยบัท่ี่�นา่สู้นใจี เรือิหมิิงฮั�น 7 ม่ิ
การพิ่บักบัักอิงเรือิจ่ีน 54 ครั �งก่อินท่ี่�จีะมิุง่หน�าไปยงัประเที่ศจ่ีน โดยคดิ
เป็นร�อิยละ 119 ขอิงความิจีสุู้นิค�าต่ามิระวางนำ �าหนกัเป็นต่นั กลา่วอ่ิกนยั
หน้�งก็คือิ แมิ�จีะไมิไ่ด�เท่ี่ยบัที่า่ท่ี่�ที่า่เรือิใด ๆ แต่ก็่ม่ิสู้นิค�าท่ี่�บัรรที่กุมิากเกิน 
ซิ้�งบัง่บัอิกถง้การขนถ่ายสู้ตั่ว์นำ �าอิยา่งชุดัเจีน

การเคลื�อินท่ี่�น่ �สู้อิดคล�อิงกบััเรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็งลำาอืิ�น ๆ เรือิ
หยงฮั�น 3 เปล่�ยนขนาดการกินนำ �าลก้ซิำ �า ๆ ระหวา่ง 6.5 ถง้ 0.0 ที่ำาให�
ไมิสู่้ามิารถระบัไุด�วา่การพิ่บักนั 19 ครั �งกบัักอิงเรือิจ่ีนสู้ง่ผลกระที่บัต่อ่ิ
ขนาดการกินนำ �าลก้จีริงอิยา่งไร เรือิเชุนจีอูิยูใ่นพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่วต่ั �งแต่เ่ดือิน
เมิษายน พิ่.ศ. 2563 และเปล่�ยนขนาดการกินนำ �าลก้อิยา่งต่อ่ิเนื�อิง
ระหวา่ง 7.8 ถง้ 0.0 ที่ำาให�ไมิสู่้ามิารถระบัผุลกระที่บัจีากการพิ่บักบัักอิง
เรือิ 55 ครั �งได� เรือิชุนุซ่ิเลง 6 ใชุ�ชืุ�อินั �นเมืิ�อิม่ิการเปล่�ยนการเป็นเจี�าขอิง
เมืิ�อิวนัท่ี่� 29 ม่ินาคมิ พิ่.ศ. 2563 เที่า่นั �น หลงัจีากนั �น ไมิเ่คยม่ิการเข�า
เท่ี่ยบัที่า่เรือิใด แต่ไ่ด�พิ่บักบัักอิงเรือิจ่ีน 50 ครั �งและเพิิ่�มิขนาดการกินนำ �า
ลก้คร้�งเมิต่ร ก่อินท่ี่�จีะมิุง่หน�ากลบััไปยงัจ่ีนท่ี่�ร� อิยละ 83 ขอิงความิจีตุ่ามิ
ระวางนำ �าหนกัเป็นต่นั เรือิยงเซ่ิยง 9 อิยูใ่นพืิ่ �นท่ี่�น่ �ต่ั �งแต่เ่ดือินเมิษายน 
พิ่.ศ. 2563 โดยไมิม่่ิเท่ี่ยบัที่า่เรือิใด ซิ้�งได�พิ่บักบัักอิงเรือิ 18 ครั �งก่อินท่ี่�จีะ
มิุง่หน�ากลบััไปยงัจ่ีน

ที่ั �งหมิดน่ �ชุ่ �ให�เหน็ถง้ความิพิ่ยายามิอิยา่งเป็นระบับัในการขนถ่าย
สู้ตั่ว์นำ �าในที่ะเลลก้เพืิ่�อินำากลบััไปยงัจ่ีน กลวธ่ิสู้ร� างความิสู้บััสู้นอิาจี
เป็นการผสู้มิผสู้านความิกงัวลเก่�ยวกบััความิเสู้ย่หายต่อ่ิชืุ�อิเสู้ย่งและ
ความิไมิแ่นน่อินเก่�ยวกบัักฎหมิายท่ี่�บังัคบััใชุ�

เร่ื่อบรื่รื่ทกุน� �ามัน
จีากเรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็ง 20 ลำา ม่ิเรือิบัรรที่กุนำ �ามินั 6 ลำา หน้�งใน
นั �นไมิสู่้ามิารถระบัตุ่วัต่นได� ซิ้�งแสู้ดงให�เหน็วา่เรือิลำาน่ �ดำาเนินการอิยา่ง
ผิดกฎหมิายแมิ�วา่จีะม่ิการพิ่บักบััเรือิลูห่รงหยวนย ู939 ขอิงกอิงเรือิจ่ีน
เพ่ิ่ยงสู้อิงครั �งก็ต่ามิ เรือิ บ่ั. แปซิฟิิิกท่ี่�ม่ิการพิ่บัปะเพ่ิ่ยงครั �งเด่ยว เป็นเรือิ

บัรรที่กุนำ �ามินัท่ี่�สู้ร� างข้ �นรูปเด่ยวกนักบััเรือิบ่ั. แอิต่แลนต่กิ ซิ้�งเป็นท่ี่�รู� จีกั
กนัด่ในเรื�อิงการเต่มิินำ �ามินัแก่เรือิในอิา่วกิน่ ท่ี่�นา่สู้นใจีคือิการพิ่บักนัครั �ง
นั �นเป็นการพิ่บักบััเรือิฟิู่ หยวนย ู7876 ซิ้�งเป็นเรือิท่ี่�สู้ร� างข้ �นรูปเด่ยวกนักบัั 
7875 และ 7862 เรือิบัรรที่กุนำ �ามินั ไฮ ซินุ 26 ม่ิการพิ่บัปะกนั 8 ครั �ง แต่่
เข�ามิาในพืิ่ �นท่ี่�เมืิ�อิชุว่งปลายเดือินสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 และเดนิที่างอิอิก
ในชุว่งต่�นเดือินกนัยายนขอิงป่เด่ยวกนันั �นเอิง ซิ้�งแสู้ดงให�เหน็วา่อิาจีม่ิ
การใชุ�ประโยชุน์จีากจีดุรวมิพิ่ลขอิงเรือิในการเติ่มินำ �ามินัแก่เรือิ ในที่าง
กลบัักนัเรือิบัรรที่กุนำ �ามินัสู้ามิลำาท่ี่�เหลอืิ ได�แก่ ไหซ่ิงิ (การพิ่บักนั 39 
ครั �ง), ไหก่งย ู303 (การพิ่บักนั 69 ครั �ง) และโอิเชุ่ยนสู้เปลนดดิ (การพิ่บั
กนั 89 ครั �ง) ซิ้�งล�วนดเูหมืิอินจีะอิยูใ่นพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่วเพืิ่�อิให�บัริการเฉพิ่าะ
ไมิเ่พ่ิ่ยงแต่ก่อิงเรือิจ่ีนเที่า่นั �น แต่ย่งัรวมิถง้เรือิบัรรที่กุสู้นิค�าแชุแ่ข็ง เชุน่ 
ชุนุซ่ิเหลง็ 6 ซิ้�งดเูหมืิอินวา่จีะม่ิการขนถ่ายกบััเรือิประมิงลำาต่า่ง ๆ แมิ�วา่
การเต่มิินำ �ามินัแก่เรือิในลกัษณะดงักลา่วจีะไมิผิ่ดกฎหมิาย แต่ก็่เป็นสู้ิ�งท่ี่�
บัง่บัอิกถง้ขอิบัเขต่ขอิงการปฏิิบัตั่กิาร เนื�อิงจีากการรักษากอิงเรือิจ่ีนใน
ที่ะเลจีำาเป็นต่�อิงใชุ�เรือิบัริการท่ี่�หลากหลาย ซิ้�งรวมิถง้เรือิบัรรที่กุนำ �ามินั

ฝาแฝด่
การปฏิิบัตั่ท่ิี่�นา่สู้งสู้ยัอ่ิกประการหน้�งคือิ การใชุ�ชืุ�อิเด่ยวกนัสู้ำาหรับัเรือิ
ต่า่งชุนิดกนั ซิ้�งอิาจีที่ำาให�คำาสู้ั�งห�ามิลกัลอิบัเข�าประเที่ศอิยา่งผิดกฎหมิาย
ที่ำาได�ยากข้ �นโดยการปลอ่ิยให�เรือิต่า่ง ๆ กลา่วหากนัและกนั ต่วัอิยา่งท่ี่�
นา่สู้นใจีคือิ เรือิจิีวย่� 921 ต่ดิธงชุาต่สิู้หราชุอิาณาจีกัรเพืิ่�อิป� อิงกนัความิ
สู้บััสู้นกบััเรือิจิีวย่� 921 ท่ี่�ต่ดิธงชุาต่จ่ิีน ซิ้�งเป็นสู้ว่นหน้�งขอิงกอิงที่พัิ่เรือิจ่ีน 
เรือิอิงักฤษดงักลา่วม่ิความิยาว 33 เมิต่ร ขณะท่ี่�เรือิขอิงจ่ีนม่ิความิยาว 
51 เมิต่ร แมิ�วา่จีะไมิสู่้ามิารถต่รวจีสู้อิบัเจี�าขอิงเรือิอิงักฤษลำากลา่วได� แต่่
ก็ม่ิเหต่ผุลมิากมิายท่ี่�จีะสู้งสู้ยัวา่เรือิดงักลา่วม่ิความิสู้มัิพิ่นัธ์ใกล�ชิุดกบัั
เรือิสู้ญัชุาต่จ่ิีนชืุ�อิเด่ยวกนั เนื�อิงจีากเรือิที่ั �งสู้อิงลำาพิ่บักนั 19 ครั �งในเดือิน
กรกฎาคมิและสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563

ในอ่ิกสู้ามิกรณ่อืิ�น ๆ ได�แก่ เรือิต่า่ง ๆ ม่ิชืุ�อิและหมิายเลขประจีำาต่วั
ขอิงอิงค์การที่างที่ะเลระหวา่งประเที่ศเหมืิอินกนั เรือิชุางอินั 168 และ
เรือิชุางไถ่ 812 ได�ใชุ�ชืุ�อิและหมิายเลขประจีำาต่วัขอิงอิงค์การที่างที่ะเล
ระหวา่งประเที่ศร่วมิกนักบััเรือิอ่ิกลำาหน้�ง ที่ั �งน่ � เรือิเหลา่น่ �ม่ิหมิายเลข
ประจีำาต่วัขอิงหนว่ยบัริการที่างที่ะเลเคลื�อินท่ี่�ท่ี่�แต่กต่า่งกนั ชืุ�อิจิีนไห ่
779 ถกูนำาไปใชุ�โดยเรือิประมิงสู้ามิลำาในพืิ่ �นท่ี่�ดงักลา่ว ซิ้�งแต่ล่ะลำายงั
ใชุ�หมิายเลขหมิายเลขประจีำาต่วัขอิงอิงค์การที่างที่ะเลระหวา่งประเที่ศ
และหนว่ยบัริการที่างที่ะเลเคลื�อินท่ี่�เหมืิอินกนัอ่ิกด�วย การใชุ�ชืุ�อิและ
หมิายเลขประจีำาต่วัท่ี่�เหมืิอินกนัโดยเรือิหลายลำาถือิวา่ผิดกฎหมิาย 
นอิกจีากน่ �ยงัม่ิเรือิสู้อิงลำาท่ี่�ม่ิชืุ�อิคล�ายคลง้กนั ได�แก่ เจ่ียเต่อ๋ิ 12 และ
เจ่ียต่�า 12 ซิ้�งม่ิเพ่ิ่ยงลำาแรกเที่า่นั �นท่ี่�อิยูใ่นรายชืุ�อิเรือิจีดที่ะเบ่ัยนใน
อิงค์การบัริหารการประมิงประจีำาภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกใต่�

บทสรุื่ปและข้อเสนอแนะเชงินโยบาย
การวเิคราะห์น่ �ได�ต่รวจีสู้อิบักอิงเรือิจ่ีนในบัริเวณโดยรอิบัหมิูเ่กาะ
กาลาปากอิสู้ เพืิ่�อิที่ำาความิเข�าใจีพิ่ฤติ่กรรมิระดบััมิหภูาคเมืิ�อิเวลาผา่น
ไป รวมิที่ั �งต่วัขบััเคลื�อินอิตุ่สู้าหกรรมิและกลวิธ่ลา่สู้ดุขอิงกอิงเรือิ อ่ิก
ที่ั �งเพืิ่�อิต่รวจีสู้อิบัวา่ม่ิการที่ำาประมิงผิดกฎหมิาย ขาดการรายงาน และ
ไร�การควบัคมุิเกิดข้ �นหรือิไมิ ่จีากกรณ่สู้ว่นใหญ่ สู้ิ�งท่ี่�ต่รวจีพิ่บัอิาจีไมิ่
ผิดกฎหมิายและกอิงเรือิจ่ีนกำาลงัดำาเนินการอิยา่งชุดัเจีนเพืิ่�อิให�ภูาพิ่ท่ี่�
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ปรากฏิคือิม่ิการปฏิิบัตั่ติ่ามิกฎหมิายที่ั �งในประเที่ศและระหวา่งประเที่ศ 
การเปล่�ยนแปลงนโยบัายขอิงจ่ีนเมืิ�อิเร็ว ๆ น่ �แสู้ดงให�เหน็วา่บัางสู้ว่นขอิง
การปฏิิบัตั่ติ่ามิกฎระเบ่ัยบัน่ �ม่ิแนวโน�มิท่ี่�จีะเป็นจีริง ประเที่ศจ่ีนให�ความิ
สู้ำาคญักบััชืุ�อิเสู้ย่งระดบัันานาชุาต่ ินอิกจีากน่ � ความิรู� เก่�ยวกบััการปกป� อิง
สู้ิ�งแวดล�อิมิที่างที่ะเลในจ่ีนกำาลงัเพิิ่�มิข้ �นเชุน่กนั

ในขณะเด่ยวกนั ลำาดบััความิสู้ำาคญัภูายในประเที่ศท่ี่�ม่ิการแขง่ขนั
กนัขอิงจ่ีนสู้ง่ผลให�เกิดการที่ำาประมิงผิดกฎหมิายและกิจีกรรมิท่ี่�ขาดการ
รายงานและไร�การควบัคมุิอิยา่งแนน่อิน ซิ้�งจีำาเป็นต่�อิงม่ิการต่อิบัสู้นอิง
ต่อ่ินโยบัายท่ี่�แต่กต่า่งกนั หลกัฐานดงักลา่วแสู้ดงให�เหน็วา่กิจีกรรมิขอิง
เรือิดำานำ �าและการยิงปืนข�ามิชุาต่กิำาลงับัดบังัการที่ำาประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย
ภูายในเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษขอิงเอิกวาดอิร์ในบัริเวณรอิบั ๆ หมิูเ่กาะ
กาลาปากอิสู้ หากเอิกวาดอิร์สู้ามิารถต่รวจีสู้อิบักิจีกรรมิขอิงกอิงเรือิ 
ต่ลอิดจีนบัริษัที่ท่ี่�เป็นเจี�าขอิงเรือิและเรือิท่ี่�ให�บัริการได�อิยา่งใกล�ชิุดยิ�งข้ �น 
เรื�อิงราวต่า่ง ๆ จีะสู้ามิารถปะต่ดิปะต่อ่ิกนัได�มิากยิ�งข้ �น

กิจีกรรมิการที่ำาประมิงในที่ะเลลก้นอิกเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ
กาลาปากอิสู้นั �นไมิไ่ด� รับัการควบัคมุิ และความิพิ่ยายามิในการที่ำา
ประมิงที่ั �งหมิดดเูหมืิอินจีะไมิย่ั�งยืนและขาดความิรับัผิดชุอิบัจีากมิมุิ
มิอิงด�านสู้ิ�งแวดล�อิมิ กอิงเรือิดงักลา่วม่ิแนวโน�มิท่ี่�จีะไมิสู่้ามิารถปฏิิบัตั่ิ
การได� หากไมิไ่ด� รับัเงินสู้นบััสู้นนุอิยา่งมิหาศาลจีากรัฐบัาลจ่ีนที่กุป่ 
ใน พิ่.ศ. 2561 จ่ีนได�มิอิบัเงินสู้นบััสู้นนุด�านการที่ำาประมิงแก่กอิงเรือิ
ประมิาณร�อิยละ 21 จีากเงินอิดุหนนุด�านการที่ำาประมิงที่ั�วโลกที่ั �งหมิด 
อ่ิกที่ั �งเงินอิดุหนนุท่ี่�เป็นอินัต่รายที่ั�วโลกร�อิยละ 27 งบัประมิาณก�อิน
ใหญ่ขอิงรัฐบัาลจ่ีนสู้ง่ผลให�กอิงเรือิประมิงขอิงต่นที่ั�วโลกม่ิขนาดใหญ่
กวา่กอิงเรือิอืิ�น ๆ

แมิ�วา่การวิเคราะห์น่ �จีะมิุง่เน�นไปยงัชุว่งท่ี่�สู้งูท่ี่�สู้ดุในเดือินกรกฎาคมิ
และสู้งิหาคมิ พิ่.ศ. 2563 ในบัริเวณรอิบั ๆ หมิูเ่กาะกาลาปากอิสู้ แต่่
ปรากฏิการณ์น่ �ไมิไ่ด�สู้ิ �นสู้ดุลง กลา่วคือิ เรือิสู้ว่นใหญ่เคลื�อินต่วัไปที่างใต่� 
อ่ิกที่ั �งในชุว่งกลางเดือินต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2563 เรือิเหลา่นั �นได�กระจีกุต่วัอิยู่
ในที่ะเลลก้บัริเวณนอิกภูาคกลางและภูาคใต่�ขอิงเขต่เศณษฐกิจีจีำาเพิ่าะ
ขอิงเปรู (ร้ัปที์� 11)

การต่อิบัสู้นอิงต่อ่ิการที่ำาประมิงในที่ะเลลก้จีะต่�อิงเป็นไปที่ั�วโลก 
ความิเข�าใจีที่างวิที่ยาศาสู้ต่ร์เก่�ยวกบััการประมิงในที่ะเลลก้ไมิม่่ิความิ
แขง็แกร่งเที่า่กบััการประมิงชุายฝัึ�ง ดงันั �นแนวที่างป� อิงกนัจีง้ม่ิความิ
สู้ำาคญั การที่ำาประมิงท่ี่�ไมิย่ั�งยืนไมิเ่พ่ิ่ยงแต่ค่กุคามิความิมิั�นคงด�าน
อิาหารในระยะยาวและความิอิยูร่อิดที่างเศรษฐกิจีขอิงอิตุ่สู้าหกรรมิ
เที่า่นั �น แต่ย่งัอิาจีลดความิหลากหลายที่างชุ่วภูาพิ่ที่างที่ะเล ซิ้�งอิยูภู่าย
ใต่�ภูยัคกุคามิจีากการเปล่�ยนแปลงสู้ภูาพิ่ภูมิูิอิากาศอิยูแ่ล�ว ในระดบัั
ชุาต่ ิโครงการต่ดิต่ามิต่รวจีสู้อิบัการนำาเข�าอิาหารที่ะเลขอิงสู้หรัฐฯ 
สู้ามิารถขยายความิครอิบัคลมุิไปถง้ปลาหมิก้ด�วย ซิ้�งเป็นเป� าหมิายหลกั
ขอิงกอิงเรือิเดนิสู้มิทุี่ร ในระดบััภูมิูิภูาค อิงค์กรต่า่ง ๆ เชุน่ Comision 
Permanente del Pacifico Sur ซิ้�งเป็นต่วัแที่นขอิงผลประโยชุน์ด�าน
การประมิงและการจีดัการร่วมิขอิงชิุล ่โคลอิมิเบ่ัย เอิกวาดอิร์ และเปรู 
สู้ามิารถที่ำางานร่วมิกนัในการจีดัการและการคุ�มิครอิงที่างที่ะเล ในระดบัั
นานาชุาติ่ เราต่�อิงสู้นบััสู้นนุความิพิ่ยายามิขอิงอิงค์การสู้หประชุาชุาต่ิ
ในการจีดัที่ำาข�อิต่กลงเก่�ยวกบััการปกป� อิงความิหลากหลายที่างชุ่วภูาพิ่
ในพืิ่ �นท่ี่�ท่ี่�อิยูน่อิกเหนือิเขต่อิำานาจีศาลขอิงประเที่ศ นอิกจีากน่ � ผลการ
เจีรจีาหารือิขอิงอิงค์การการค�าโลกเก่�ยวกบััเงินอิดุหนนุการที่ำาประมิงก็
จีะม่ิความิสู้ำาคญัเชุน่กนั จ่ีนกำาลงัแสู้วงหาการยกเว�น โดยให�เหต่ผุลวา่จ่ีน
ยงัคงเป็นประเที่ศกำาลงัพิ่ฒันา

อิยา่งไรก็ต่ามิ การพิ่ฒันาไมิก่่อิความิเสู้่ยหายให�แก่โลกที่ั �งใบั 
และการที่ำาประมิงท่ี่�ไมิย่ั�งยืนที่ั�วโลกได�สู้ร� างแรงกดดนัอิยา่งมิากต่อ่ิ
ประชุากรสู้ตั่ว์นำ �าที่ั�วโลก อ่ิกที่ั �งสู้ขุภูาพิ่ขอิงมิหาสู้มิทุี่รก็ลดลงเป็นอิยา่ง
มิาก ความิสู้ามิารถในการดำารงชุ่วิต่ขอิงมินษุย์ข้ �นอิยูก่บััความิสู้ามิารถ
ขอิงเราในการรักษาที่รัพิ่ยากรท่ี่�จีำาเป็นสู้ำาหรับัการดำารงชุ่วิต่ ต่ราบัใด
ท่ี่�ยงัม่ิการหยิบัยกข้ �นในการอิภิูปรายที่างกฎหมิาย การเมืิอิง หรือิสู้ิ�ง
แวดล�อิมิ ประเดน็ดงักลา่วถือิวา่เป็นความิกงัวลพืิ่ �นฐานท่ี่�สู้ดุสู้ำาหรับั
มินษุยชุาต่ทิี่ั �งมิวล o

บัที่ความิน่ �เผยแพิ่ร่ครั �งแรกเมืิ�อิวนัท่ี่� 19 ต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2563 ในเวบ็ัไซิต์่ขอิงศนูย์ความิมิั�นคงที่างที่ะเล
ระหวา่งประเที่ศ ข�อิมิลูและภูาพิ่จีากวินด์วอิร์ดสู้ำาหรับัรูปท่ี่� 1 และ 5-11 โดยแก�ไขเพืิ่�อิให�เข�ากบััรูป
แบับัขอิง ฟอรัมั 

ภาพที�	11:

กจิกรื่รื่มการื่ท�าปรื่ะมง

ของกองเร่ื่อจนีใน

เด่อ่นตุลาคม	พ.ศ.	

2563	บริื่เวณนอกเขต

เศรื่ษฐกจิพเิศษของเปรูื่

การื่ท�าปรื่ะมงของจนี

ขีด่จ�ากัด่ด้่านนอกเขตเศรื่ษฐกจิพเิศษของเปรูื่
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กอิงกำาลุง่เพื�อิ

ความั่ส้งบสุ้ข
ส่้นติิภูาพแลุะ

มิิภูาคอิินโดแปซิฟิิิกซิ้�งครอิบัคลมุิพืิ่ �นท่ี่�
มิหาสู้มิทุี่รกวา่ 163 ล�านต่ารางกิโลเมิต่ร ม่ิ

ความิหลากหลายที่างด�านภูาษา วฒันธรรมิ 
และภูมิูิศาสู้ต่ร์เป็นอิยา่งมิาก ด�วยมิลูคา่การ
ขนสู้ง่สู้นิค�าผา่นที่ะเลจ่ีนใต่�เพ่ิ่ยงแหง่เด่ยว

กวา่ 3 ล�านล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 98 
ล�านล�านบัาที่) ภูมิูิภูาคน่ �จีง้ถือิเป็นภูมิูิภูาคท่ี่�ม่ิการแขง่ขนัสู้งู
ท่ี่�สู้ดุแหง่หน้�งในโลก อิยา่งไรก็ต่ามิ การแขง่ขนัไมิจ่ีำาเป็นต่�อิง
หมิายถง้ความิขดัแย�ง

ที่กุประเที่ศในภูมิูิภูาคน่ �ล�วนพิ่้�งพิ่าอิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่และ
เปิดกว�าง ต่ลอิดจีนการไหลเว่ยนขอิงการค�าท่ี่�ปลอิดภูยั เชุน่
เด่ยวกบััประเที่ศอืิ�น ๆ ที่ั�วโลก เพืิ่�อิเข�าร่วมิแขง่ขนัในเศรษฐกิจี
โลกในปัจีจีบุันั 

สู้หรัฐอิเมิริกาม่ิความิสู้มัิพิ่นัธ์ที่างเศรษฐกิจีและการเมืิอิง
ท่ี่�แนน่แฟิ� นกบััภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิกมิาเป็นเวลายาวนาน 
รวมิที่ั �งยงัรักษาความิสู้มัิพิ่นัธ์ท่ี่�มิั�นคงและการแสู้ดงต่นที่าง
ที่ะเลที่ั�วที่ั �งภูมิูิภูาคอ่ิกด�วย สู้หรัฐฯ ซิ้�งที่ำางานอิยา่งใกล�ชิุดกบัั
ประเที่ศท่ี่�ม่ิใจีเด่ยวกนั ม่ิสู้ว่นชุว่ยรักษาความิมิั�นคงผา่นคา่
นิยมิท่ี่�ม่ิร่วมิกนั อ่ิกที่ั �งยงัยด้มิั�นในบัรรที่ดัฐานและกฎหมิาย
ระหวา่งประเที่ศ ซิ้�งเอืิ �อิต่อ่ิการเต่ิบัโต่อิยา่งรวดเร็วและความิ

เจีริญรุ่งเรือิงสู้ำาหรับัประเที่ศในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก หน้�งใน
วิธ่ท่ี่�ม่ิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่มิากท่ี่�สู้ดุท่ี่�สู้หรัฐฯ ใชุ�ในการแสู้ดงต่นใน
พืิ่ �นท่ี่�สู้ว่นหน�าคือิความิสู้ามิารถขอิงกอิงที่พัิ่เรือิ 

นบััเป็นเวลากวา่ 75 ป่ท่ี่�กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ ได�ที่ำางาน
ร่วมิกบััพิ่นัธมิิต่รและหุ�นสู้ว่นในภูมิูิภูาค โดยให�การสู้นบััสู้นนุ
หลากหลายด�าน อิาทิี่ การชุว่ยเหลือิด�านมินษุยธรรมิและการ
บัรรเที่าภูยัพิิ่บัตั่ ิการฝ้ึกอิบัรมิ การปกป� อิงกฎหมิายระหวา่ง
ประเที่ศและเสู้ร่ภูาพิ่ในการเดนิเรือิ ต่ลอิดจีนความิมิั�นคงที่าง
ที่ะเล กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ ร่วมิมืิอิอิยา่งใกล�ชิุดกบััพิ่นัธมิิต่ร
ระดบััภูมิูิภูาคในเพิิ่�มิข่ดความิสู้ามิารถที่างที่ะเลและการ
ต่ระหนกัรู� ถง้อิาณาเขต่ที่างที่ะเล เพืิ่�อิจีดัการกบััภูยัคกุคามิท่ี่�
อิาจีเกิดข้ �นในนา่นนำ �าขอิงต่นและเขต่เศรษฐกิจีพิิ่เศษ 

สู้ภูาพิ่แวดล�อิมิที่างการแขง่ขนัในปัจีจีบุันัต่�อิงประสู้บักบัั
การรุกรานที่างที่ะเลท่ี่�ผิดกฎหมิายเพิิ่�มิข้ �น เนื�อิงจีากความิ
ต่�อิงการที่รัพิ่ยากรท่ี่�ม่ิอิยูอ่ิยา่งจีำากดัในที่ะเลจ่ีนใต่�เพิิ่�มิข้ �น ข�อิ
เที่จ็ีจีริงใหมิ ่ๆ ที่างภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์ การขยายพืิ่ �นท่ี่�การสูู้�รบั ต่ลอิด
จีนความิสู้ามิารถที่างเที่คนิคท่ี่�เกิดข้ �นใหมิล่�วนเป็นสู้ิ�งที่�าที่าย
สู้ภูาวะปัจีจีบุันั อ่ิกที่ั �งยงัขดัขวางความิสู้มัิพิ่นัธ์ด�านความิร่วมิ
มืิอิท่ี่�มิั�นคงและคา่นิยมิท่ี่�ม่ิร่วมิกนัที่ั�วที่ั �งอิินโดแปซิฟิิิก 

จีดุยืนขอิงสู้หรัฐฯ และพิ่นัธมิิต่รในภูมิูิภูาคท่ี่�ม่ิต่อ่ิ
ที่ะเลจ่ีนใต่�นั �นไมิซ่ิบััซิ�อิน กลา่วคือิ สู้นบััสู้นนุอิินโดแปซิฟิิิกท่ี่�
เสู้ร่และเปิดกว�างบันแนวคิดพืิ่ �นฐานต่ามิกฎระเบ่ัยบัระหวา่ง
ประเที่ศท่ี่�ยด้มิั�นในสู้ทิี่ธิอิธิปไต่ยขอิงที่กุประเที่ศ โดยไมิค่ำานง้
ถง้ขนาด อิำานาจี หรือิข่ดความิสู้ามิารถที่างที่หาร เพืิ่�อิให�ที่กุ
ประเที่ศสู้ามิารถดำาเนินการต่ามิวตั่ถปุระสู้งค์ขอิงชุาต่ติ่ามิ
กฎหมิายระหวา่งประเที่ศ 

การตอบัโต�การอ�างสิทัธิ�ทัี�ผู้ดิกฎหมาย
พิ่รรคคอิมิมิิวนิสู้ต์่จ่ีนสู้ง่เสู้ริมิวตั่ถปุระสู้งค์ท่ี่�แต่กต่า่งกนัอิยา่ง
มิากในแงข่อิงการปกครอิง การค�า สู้ทิี่ธิมินษุยชุน อิธิปไต่ย 

กองที่พัเรือสหรัฐฯ ถือเป็น

หวัใจส�าคญัของวสิยัที่ศันอิ์น

โดแปซิฟิกท่ี่�เสร่และเปิดกวา้ง

ภูู
ร.อิ. จีอิห์น เกย์/กอิงเรือิสู้หรัฐฯภูาคพืิ่ �นแปซิฟิิิก
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และการคุ�มิครอิงที่รัพิ่ย์สู้นิที่างปัญญา ซิ้�งต่รงกนัข�ามิกบัั
วิสู้ยัที่ศัน์และแนวที่างความิร่วมิมืิอิน่ �อิยา่งสู้ิ �นเชิุง พิ่รรค
คอิมิมิิวนิสู้ต์่จ่ีนแสู้ดงให�เหน็ถง้ภูยัคกุคามิระยะยาวท่ี่�ใหญ่
หลวงท่ี่�สู้ดุต่อ่ิความิมิั�นคงในศต่วรรษท่ี่� 21 ในที่กุภูมิูิภูาคที่ั�ว
โลก ไมิเ่พ่ิ่ยงแต่อิ่ินโดแปซิฟิิิกเที่า่นั �น หน้�งในความิที่�าที่าย
ท่ี่�ยิ�งใหญ่ท่ี่�สู้ดุในอิินโดแปซิฟิิิกคือิ ความิสู้มัิพิ่นัธ์ขอิงจ่ีนกบัั
ประเที่ศเพืิ่�อินบั�าน ซิ้�งรวมิถง้ประเที่ศท่ี่�ม่ิการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ในเกาะ
ท่ี่�เป็นข�อิพิิ่พิ่าที่ 

ที่ะเลจ่ีนใต่�ต่ั �งอิยูบ่ันแหลง่นำ �ามินัและก�าซิขนาดใหญ่ และ
รัฐบัาลจ่ีนได�อิ�างสู้ทิี่ธิท่ี่�มิิชุอิบัด�วยกฎหมิายต่อ่ิที่รัพิ่ยากร
ที่ั �งหมิดท่ี่�ยงัไมิไ่ด�นำามิาใชุ�  ดเูหมืิอินวา่พิ่รรคคอิมิมิิวนิสู้ต์่จ่ีน
พิ่ยายามิท่ี่�จีะแที่นท่ี่�ความิสู้งบัเร่ยบัร�อิยระหวา่งประเที่ศต่ามิ
กฎระเบ่ัยบัท่ี่�มิั�นคง ด�วยอิำานาจีแหง่ชุาต่ขิอิงจ่ีนท่ี่�กำาหนด
บัรรที่ดัฐานและพิ่ฤต่กิรรมิใหมิซ่ิ้�งสู้อิดคล�อิงกบััวตั่ถปุระสู้งค์
ขอิงพิ่รรคคอิมิมิิวนิสู้ต์่จ่ีน

นบััต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2556 เป็นต่�นมิา จ่ีนได�ใชุ� รัฐวิสู้าหกิจี
ในการขดุลอิกและอิ�างสู้ทิี่ธิ�ในท่ี่�ดนิกวา่ 1,295 เฮกต่าร์ ซิ้�ง
มิากกวา่ท่ี่�ผู�อิ�างสู้ทิี่ธิ�รายอืิ�นรวมิกนัเกือิบั 19 เที่า่ นอิกจีาก
น่ � จ่ีนยงัที่ำาลายแนวปะการังเก่าแก่เพืิ่�อิพิ่ฒันาสู้ิ�งปลกูสู้ร� าง
เท่ี่ยมิในที่ะเลจ่ีนใต่� สู้ิ�งปลกูสู้ร� างเท่ี่ยมิหลายแหง่ในหมิูเ่กาะ
สู้แปรต่ล่และหมิูเ่กาะพิ่าราเซิลได� รับัการคุ�มิกนัและเสู้ริมิ
กำาลงัด�วยลานจีอิดอิากาศยาน ที่า่เรือิ เครื�อิงบันิขบััไลไ่อิพิ่น่ 
ข่ปนาวธุจีากพืิ่ �นดนิสูู้อ่ิากาศ โดมิเรดาร์ รวมิถง้สู้ิ�งอิำานวย
ความิสู้ะดวกและข่ดความิสู้ามิารถอืิ�น ๆ แมิ�วา่จ่ีนจีะให�คำา
สู้ญัญาวา่จีะไมิใ่ชุ� เพืิ่�อิวตั่ถปุระสู้งค์ที่างที่หารก็ต่ามิ 

เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2559 ศาลระหวา่งประเที่ศในกรุงเฮกพิ่บัวา่
จ่ีนไมิม่่ิพืิ่ �นฐานที่างกฎหมิายในการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ในสู้ทิี่ธิที่าง
ประวตั่ศิาสู้ต่ร์ต่อ่ิที่รัพิ่ยากรภูายใน “เสู้�นประเก�าเสู้�น” ท่ี่�
กระที่ำาอิยา่งไมิม่่ิกฎเกณฑ์์ในที่ะเลจ่ีนใต่� นอิกจีากน่ � ศาลดงั
กลา่วยงัแสู้ดงความิกงัวลเก่�ยวกบััความิเสู้่ยหายต่อ่ิสู้ภูาพิ่
แวดล�อิมิที่างที่ะเลและแนวปะการังอินัเป็นผลมิาจีากการถมิ
กลบัท่ี่�ดนิขนาดใหญ่อิยา่งไมิร่ะมิดัระวงัและการสู้ร� างสู้ิ�งปลกู

สู้ร� างเท่ี่ยมิในหมิูเ่กาะสู้แปรต่ล่และหมิูเ่กาะพิ่าราเซิล การ
เพิิ่กเฉยอิยา่งรุนแรงต่อ่ิสู้ิ�งแวดล�อิมิขอิงจ่ีนถือิเป็นการละเมิิด
พิ่นัธกรณ่ในการอินรัุกษ์และปกป� อิงระบับันิเวศท่ี่�เปราะ
บัาง ต่ลอิดจีนท่ี่�อิยูอ่ิาศยัขอิงสู้ิ�งม่ิชุ่วิต่ท่ี่�ม่ิจีำานวนน�อิยลง ถกู
คกุคามิ หรือิใกล�สู้ญูพิ่นัธุ์ 

ในการปฏิิเสู้ธคำาวินิจีฉยัขอิงศาลเก่�ยวกบััการปฏิิบัตั่ิด�าน
สู้ิ�งแวดล�อิมิท่ี่�ผิดกฎหมิายและเป็นอินัต่ราย จ่ีนกลา่ววา่การ
อิ�างสู้ทิี่ธิ�เหนือิแนวปะการังและอิะที่อิลล์เชิุงยทุี่ธศาสู้ต่ร์
ที่ำาให� รัฐบัาลจ่ีนสู้ามิารถควบัคมุินา่นนำ �าท่ี่�เป็นข�อิพิิ่พิ่าที่ใน
ที่ะเลจ่ีนใต่�ได�ที่ั �งหมิด ซิ้�งเป็นการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ท่ี่�ไมิไ่ด� รับัการ
ยอิมิรับัจีากกฎหมิายระหวา่งประเที่ศ 

จีนถง้ปัจีจีบุันั จ่ีนยงัคงเดนิหน�าลาดต่ระเวนอิยา่งแข็งกร�าว
ในนา่นนำ �าท่ี่�ม่ิข�อิพิิ่พิ่าที่เพืิ่�อิบังัคบััใชุ�การเร่ยกร�อิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย
ขอิงต่นโดยใชุ�วิธ่การต่า่ง ๆ เชุน่ การสู้นบััสู้นนุผู�ประกอิบั
กิจีการประมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย อ่ิกที่ั �งการจีดัต่ั �งกอิงที่หารรักษา
การณ์ที่างที่ะเล ซิ้�งประกอิบัด�วยกอิงเรือิประมิงแอิบัแฝึง
เพืิ่�อิสู้นบััสู้นนุกอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุน เรือิขอิงกอิงที่พัิ่
จ่ีนจีำานวนหลายร�อิยลำาถกูพิ่บัเหน็ลอิยลำาอิยูใ่กล�บัริเวณท่ี่�
ฟิิลปิปินส์ู้อิ�างสู้ทิี่ธิ�ความิเป็นเจี�าขอิงในที่ะเลฟิิลปิปินส์ู้ต่ะวนั
ต่กและที่ั�วที่ะเลจ่ีนใต่� กอิงที่หารอิาสู้าสู้มิคัรประสู้านงานกบัั
กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งขอิงจ่ีนเพืิ่�อิคกุคามิเรือิประมิงและเรือิ
ขอิงกอิงที่พัิ่ ต่ลอิดจีนแที่น่ขดุเจีาะนำ �ามินัและก�าซิขอิงรัฐเลก็ ๆ 
ในภูมิูิภูาคเอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่� ท่ี่�ปฏิิเสู้ธการอิ�างสู้ทิี่ธิ�เหนือิ
ที่ะเลจ่ีนใต่�ขอิงรัฐบัาลจ่ีนอิยา่งเปิดเผย 

นอิกเหนือิจีากความิก�าวร� าวต่อ่ิกิจีกรรมิที่างเศรษฐกิจีท่ี่�
ถกูต่�อิงต่ามิกฎหมิายโดยกลุม่ิประเที่ศขอิงสู้มิาคมิประชุาชุาต่ิ
แหง่เอิเชุ่ยต่ะวนัอิอิกเฉ่ยงใต่�แล�ว กอิงที่พัิ่เรือิขอิงกอิงที่พัิ่ปลด
ปลอ่ิยประชุาชุนยงัเผชิุญหน�ากบััเรือิเดนิสู้มิทุี่รขอิงประเที่ศ
อืิ�น ๆ อ่ิกด�วย ต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2559 เป็นต่�นมิา กอิงที่พัิ่เรือิ
สู้หรัฐฯ ได�เผชิุญหน�ากบัักอิงที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุนอิยา่งไมิ่
ปลอิดภูยัหรือิไมิเ่ป็นมืิอิอิาชุ่พิ่อิยา่งน�อิย 20 ครั �งในภูมิูิภูาค
อิินโดแปซิฟิิิก ที่ั �งที่างอิากาศและที่างที่ะเล ในการเผชิุญหน�า

เรืือรืบพิฆิาตตดิขีปีนาวุุธนำาวุถิีขีีองกองทัพัิเรืือสหรัืฐฯ ยูู

เอสเอส สเตเร็ืตต์, เรืือรืบชัั้�นฟริืเกต เอชั้เอม็เอเอส บัลลารัืต 

ขีองกองทัพัิเรืือออสเตรืเลยีู และไอเอน็เอส วุกิรืมาทัติย์ู เรืือ

บรืรืทุักเครืื�องบินขีองกองทัพัิเรืืออนิเดยีู แล่นในทัะเลอารืะ

เบียูเหนือรืะหวุ่างการืฝึึกมาลาบาร์ื พิ.ศ. 2563  

พลเรืือเดรืซ วิิลสันั/กองทัพัเรืือสัหรัืฐฯ
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ครั �งหน้�ง เรือิรบัพิิ่ฆาต่ขอิงจ่ีนแลน่เข�ามิาในระยะ 40 เมิต่รจีาก
เรือิรบัสู้หรัฐฯ ซิ้�งบังัคบััให�เรือิรบัลำาดงักลา่วต่�อิงเคลื�อินท่ี่�เพืิ่�อิหล่ก
เล่�ยงการปะที่ะกนั 

ใน พิ่.ศ. 2563 เรือิขอิงกอิงที่พัิ่จ่ีนลำาหน้�งพิุ่ง่ชุนและที่ำาให�เรือิ
ประมิงขอิงเว่ยดนามิจีมิลงในบัริเวณหมิูเ่กาะพิ่าราเซิลท่ี่�เป็นข�อิ
พิิ่พิ่าที่ โดยเหต่กุารณ์ในลกัษณะดงักลา่วเกิดข้ �นเป็นครั �งท่ี่�สู้อิง
ภูายในเวลาไมิถ่ง้ป่ ในเดือินเมิษายน พิ่.ศ. 2563 เรือิขอิงกอิงที่พัิ่
เรือิจ่ีนได�เลง็เป� าไปท่ี่�ผู�อิำานวยการควบัคมุิปืนบันเรือิขอิงกอิงที่พัิ่
เรือิฟิิลปิปินส์ู้ท่ี่�กำาลงัลาดต่ระเวนในนา่นนำ �าท่ี่�เป็นข�อิพิิ่พิ่าที่ ซิ้�ง
การกระที่ำาดงักลา่วถือิวา่ไมิสู่้ามิารถยอิมิรับัได�ในการปฏิิบัตั่ิที่าง
ที่หารที่ั�วไป ประเที่ศสู้มิาชิุกอิาเซ่ิยนที่ั �งหมิดไมิป่ลอิดภูยัจีากการ
แที่รกแซิงท่ี่�เพิิ่�มิข้ �นขอิงจ่ีนในภูมิูิภูาค และการบังัคบััใชุ�กฎหมิาย
ขอิงพิ่รรคคอิมิมิิวนิสู้ต์่จ่ีนได�สู้ร� างสู้ภูาพิ่แวดล�อิมิท่ี่�เป็นอินัต่ราย
สู้ำาหรับันาวิกโยธินท่ี่�ถกูต่�อิงต่ามิกฎหมิาย

ผู้้�คำ�าประกนัการค�าโลก
ภูยัคกุคามิโดยต่รงขอิงจ่ีนต่อ่ิประเที่ศเพืิ่�อินบั�านประกอิบักบััการ
ที่ตู่แบับั “นกัรบัหมิาป่า” แสู้ดงให�เหน็ถง้ความิไมิเ่ต่ม็ิใจีท่ี่�จีะเจีรจีา
เก่�ยวกบััที่ะเลจ่ีนใต่� และการกระที่ำาอินัแข็งกร� าวในมิหาสู้มิทุี่ร
อิินเด่ยและมิหาสู้มิทุี่รแปซิฟิิิกใต่�ถือิเป็นการต่อิบัโต่�ต่อ่ิอิินโด
แปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่และเปิดกว�าง การใชุ�การบ่ับับังัคบัั การดำาเนินการ
อิยา่งใชุ� อิิที่ธิพิ่ล และการคกุคามิที่างเศรษฐกิจี การที่หาร และการ
ที่ตู่ขอิงรัฐบัาลจ่ีนต่อ่ิรัฐต่า่ง ๆ เพืิ่�อิรอิงรับัผลประโยชุน์ขอิงพิ่รรค
คอิมิมิิวนิสู้ตื่จ่ีนถือิเป็นการบัอ่ินที่ำาลายอิธิปไต่ยขอิงประเที่ศอืิ�น ๆ 
อ่ิกที่ั �งคกุคามิเสู้ถ่ยรภูาพิ่ในภูมิูิภูาค เพิิ่�มิความิต่ง้เคร่ยด และที่ำาให�
มิมุิมิอิงท่ี่�นา่เชืุ�อิถือิขอิงจ่ีนอิอ่ินแอิลง  

การปกครอิงมิหาสู้มิทุี่รโลกที่ำาให�กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ เป็นเครื�อิง
มืิอินโยบัายต่า่งประเที่ศท่ี่�จีำาเป็นอิยา่งยิ�ง รวมิถง้เป็นผู�คำ �าประกนั
การค�าเสู้ร่ที่ั�วโลกอ่ิกด�วย การปรากฏิต่วัขอิงกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ 
และความิสู้มัิพิ่นัธ์อินัใกล�ชิุดกบััพิ่นัธมิิต่รและหุ�นสู้ว่นต่า่ง ๆ สู้ร� าง
โอิกาสู้ในการที่ำางานร่วมิกนัและเพิิ่�มิการปฏิิบัตั่กิาร การฝ้ึกซิ�อิมิ 
และการฝ้ึกอิบัรมิร่วมิที่ั�วที่ั �งภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก โอิกาสู้เหลา่น่ �
ประกอิบัด�วยการรักษาความิร่วมิมืิอิในการเคลื�อินกำาลงัพิ่ลที่าง
ที่ะเล การฝ้ึกให�ความิชุว่ยเหลือิด�านมินษุยธรรมิและบัรรเที่าภูยั
พิิ่บัตั่ ิการแบัง่ปันข�อิมิลู และเสู้ร่ภูาพิ่ในการดำาเนินการเดินเรือิ

อิยา่งต่อ่ิเนื�อิง ด�วยกิจีกรรมิในลกัษณะดงักลา่ว กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ 
จีะเสู้ริมิสู้ร� างความิมิั�นคงและความิพิ่ร�อิมิที่างที่ะเลในระดบัั
ภูมิูิภูาค ปรับัปรุงการต่อิบัสู้นอิง ต่ลอิดจีนสู้ร� างรากฐานสู้ำาหรับัการ
ปราบัปรามิท่ี่�เข�มิแข็งและสู้ภูาพิ่แวดล�อิมิท่ี่�ปลอิดภูยัยิ�งข้ �น 

หวัใจีสู้ำาคญัขอิงวิสู้ยัที่ศัน์น่ �คือิพิ่นัธมิิต่รด�านความิมิั�นคง
ขอิงญ่�ปุ่ นกบััสู้หรัฐฯ ความิมิุ่งมิั�นอิย่างลก้ซิ้ �งขอิงสู้หรัฐฯ ท่ี่�ม่ิ
ต่่อิญ่�ปุ่ นได� รับัการสู้นบััสู้นนุจีากบัคุลากรที่างที่หารขอิงสู้หรัฐฯ 
เกือิบั 55,000 นายท่ี่�ประจีำาการอิยู่ท่ี่�นั�น และความิสู้ามิารถใน
การเคลื�อินย�ายที่รัพิ่ย์สู้ินที่างการที่หารขอิงสู้หรัฐฯ ท่ี่�ม่ิความิ
สู้ามิารถและก�าวหน�าท่ี่�สู้ดุไปยงัญ่�ปุ่ น กอิงกำาลงัป� อิงกนัต่นเอิง
ที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นเข�าร่วมิการฝ้ึกซิ�อิมิรบัระดบััที่วิภูาค่และพิ่หภุูาค่
ขอิงสู้หรัฐฯ หลายครั �ง เพืิ่�อิเพิิ่�มิความิพิ่ร� อิมิและการที่ำางานร่วมิ
กนัระหว่างกอิงที่พัิ่เรือิที่ั �งสู้อิง ใน พิ่.ศ. 2563 กอิงกำาลงัป� อิงกนั
ต่นเอิงที่างที่ะเลญ่�ปุ่ นได� เข�าร่วมิการฝ้ึกมิาลาบัาร์และการฝ้ึก
ริมิขอิงมิหาสู้มิทุี่รแปซิิฟิิก ซิ้�งเป็นการฝ้ึกซิ�อิมิในโอิกาสู้พิิ่เศษท่ี่�
อิอิกแบับัมิาเพืิ่�อิสู้่งเสู้ริมิและรักษาความิสู้มัิพิ่นัธ์ด�านความิร่วมิ
มืิอิท่ี่�สู้ำาคญัยิ�งต่่อิการคงเสู้ถ่ยรภูาพิ่ในภูมิูิภูาค

ผู�บัญัชุาการกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ เกาหลใ่ต่�ร่วมิมืิอิกบััสู้าธารณรัฐ
เกาหลใ่นด�านกอิงที่พัิ่เรือิเพืิ่�อิเพิิ่�มิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่ในการปฏิิบัตั่งิาน อ่ิก
ที่ั �งเสู้ริมิสู้ร�างความิพิ่ยายามิด�านความิมิั�นคงโดยรวมิในเกาหลใ่ต่�
และภูมิูิภูาคดงักลา่ว กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ เกาหลใ่ต่�ที่ำางานอิยา่ง
ใกล�ชิุดกบััพิ่นัธมิิต่รต่า่ง ๆ และประสู้านงานเก่�ยวกบััการม่ิสู้ว่นร่วมิ
ขอิงกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ ในการฝ้ึกซิ�อิมิร่วมิท่ี่�สู้ำาคญัหลายครั �ง 

ญ่�ปุ่ น เกาหล่ใต่�  อิาเซ่ิยน อิอิสู้เต่รเล่ย แคนาดา ฝึรั�งเศสู้ 
อิินเด่ย นิวซ่ิแลนด์ และสู้หราชุอิาณาจีกัรได�แสู้ดงวิสู้ยัที่ศัน์ท่ี่�
คล�ายคลง้กนัสู้ำาหรับัอิินโดแปซิิฟิิกท่ี่�เสู้ร่และเปิดกว�าง เชุ่นเด่ยว
กบััสู้หรัฐฯ 

ใน พิ่.ศ. 2560 ควอิด ซิ้�งเป็นกลุม่ิยทุี่ธศาสู้ต่ร์ท่ี่�ประกอิบัด�วย
อิอิสู้เต่รเล่ย อิินเด่ย ญ่�ปุ่ น และสู้หรัฐอิเมิริกาได� รับัการก่อิต่ั �ง
ข้ �นใหมิอ่่ิกครั �ง ประเที่ศที่ั �งสู้่�แบัง่ปันวิสู้ยัที่ศัน์บันพืิ่ �นฐานขอิงผล
ประโยชุน์และคา่นิยมิร่วมิกนั เพืิ่�อิเสู้ริมิสู้ร� างความิสู้งบัเร่ยบัร�อิย
ต่ามิกฎระเบ่ัยบัในภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก

นอิกจีากน่ � มิาเลเซ่ิยและสู้งิคโปร์ยงัถือิเป็นพิ่นัธมิิต่รท่ี่�สู้ำาคญั
ในภูมิูิภูาคน่ �อ่ิกด�วย ความิร่วมิมืิอิด�านความิมิั�นคงและการป� อิงกนั
ประเที่ศขอิงมิาเลเซ่ิยให�ความิชุว่ยเหลือิท่ี่�สู้ำาคญัในด�านต่า่ง ๆ เชุน่ 

นาวกิโยธินขีองกองทัพัเรือฝั่รั�งเศสบันเรือ เอฟเอส 

บ้ัเกนวลิล์ ทัำาการสแกนเส�นขีอบัฟ� าระหว่างการฝ่ั่ก

ริมมหาสมุทัรแปซิิฟิก พ.ศ. 2563 ซ่ิ�งเขี�าร่วมโดย

บุัคลากรกว่า 5,300 คนจุาก 10 ประเทัศ  

กอิงที่พัิ่เรือิฝึรั�งเศสู้
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การต่อ่ิต่�านการค�ามินษุย์ การต่อ่ิต่�านการก่อิการร�าย และการกระ
ที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัที่างที่ะเล สู้งิคโปร์สู้นบััสู้นนุกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ 
ด�วยศนูย์กลางการบัำารุงรักษาและการจีดัหากำาลงัเสู้ริมิโดยม่ิฐาน
ระดบััภูมิูิภูาคสู้ำาหรับับัริษัที่สู้หรัฐฯ มิากกวา่ 1,500 แหง่ อ่ิกที่ั �งยงั
เป็นพิ่นัธมิิต่รท่ี่�แขง็แกร่งในลำาดบััความิสู้ำาคญัท่ี่�หลากหลาย อิาทิี่ 
การเปล่�ยนแปลงสู้ภูาพิ่ภูมิูิอิากาศ การต่อ่ิต่�านการก่อิการร�าย การ
ต่อ่ิต่�านการแพิ่ร่กระจีาย ความิมิั�นคงที่างที่ะเลในภูมิูิภูาค และการ
ฝ้ึกให�ความิชุว่ยเหลือิด�านมินษุยธรรมิและบัรรเที่าภูยัพิิ่บัตั่ ินายล ่
เซ่ิยนลงุ นายกรัฐมินต่ร่สู้งิคโปร์ กลา่วในระหวา่งการประชุมุิสู้ดุยอิด
อิาเซ่ิยน-สู้หรัฐฯ ครั �งท่ี่� 8 เมืิ�อิเดือินพิ่ฤศจิีกายน พิ่.ศ. 2563 วา่ 
“สู้งิคโปร์หวงัวา่สู้หรัฐฯ จีะขยายการแสู้ดงต่นในภูมิูิภูาคน่ �มิากข้ �น
และลก้ซิ้ �งยิ�งข้ �น ต่ลอิดจีนยินด่ต่อ่ิการปรากฏิต่วัด�านความิมิั�นคงขอิง
สู้หรัฐฯ อิยา่งต่อ่ิเนื�อิง”

พนัธมติรเพื�อสันตภิูาพและความเจุริญรุ่งเรือง
ไมิม่่ิกอิงที่พัิ่เรือิใดท่ี่�ครอิบัคลมุิเที่า่กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ ซิ้�งปฏิิบัตั่กิาร
อิยา่งต่อ่ิเนื�อิงในมิหาสู้มิทุี่รแปซิฟิิิก แอิต่แลนต่ิก และอิินเด่ย รวมิ
ถง้ภูายในและบัริเวณรอิบั ๆ อิาร์กต่กิ ที่ะเลเมิดเิต่อิร์เรเน่ยน อิา่ว
อิาหรับั และจีะงอิยแอิฟิริกา สู้ิ�งท่ี่�ที่ำาให�กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ โดดเดน่
คือิเรือิบัรรที่กุเครื�อิงบันิ 10 ลำา เรือิสู้ะเทิี่นนำ �าสู้ะเทิี่นบัก 31 ลำา เรือิ
ดำานำ �าโจีมิต่่นิวเคล่ยร์ 54 ลำา เรือิดำานำ �าข่ปนาวธุนำาวิถ่ชุั �นโอิไฮโอิ 
14 ลำา และเรือิดำานำ �าต่ดิข่ปนาวธุนำาวิถ่ชุั �นโอิไฮโอิ 4 ลำา เรือิลาด
ต่ระเวนและเรือิรบัพิิ่ฆาต่จีำานวนมิากขอิงกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ เป็น
เครื�อิงบันิรบัอิเนกประสู้งค์ท่ี่�สู้ามิารถรอิงรับักอิงเรือิบัรรที่กุเครื�อิง
บันิโจีมิต่่และกอิงกำาลงัสู้ะเทิี่นนำ �าสู้ะเทิี่นบัก ในการปฏิิบัตั่กิาร
อิยา่งอิิสู้ระและการปฏิิบัตั่ิภูารกิจีหลายภูารกิจี รวมิถง้การสู้งครามิ
ที่างอิากาศ ผิวนำ �า และใต่�นำ �า ต่ลอิดจีนการยิงสู้นบััสู้นนุบันผิวนำ �า
ขอิงกอิงที่พัิ่เรือิ 

กอิงที่พัิ่เรือิท่ี่�แข็งแกร่งสู้ามิารถที่ำาสู้ิ�งท่ี่�กอิงกำาลงัภูาคพืิ่ �นดนิไมิ่
สู้ามิารถที่ำาได� โดยการใชุ�มิหาสู้มิทุี่รซิ้�งครอิบัคลมุิเกือิบัสู้ามิในสู้่�
ขอิงพืิ่ �นผิวโลก นอิกจีากน่ � กอิงที่พัิ่เรือิยงัสู้ามิารถให�การเข�าถง้จีดุท่ี่�
นา่สู้นใจีที่ั�วโลกเป็นพิิ่เศษ การลาดต่ระเวนที่างนำ �าท่ี่�สู้ำาคญั ต่ลอิด
จีนการเข�าไปยงัชุายฝัึ�งและศนูย์ประชุากรท่ี่�อิยูห่า่งไกล นอิก
เหนือิจีากความิสู้ามิารถในการรบัและภูารกิจีด�านความิมิั�นคงแล�ว 
กอิงที่พัิ่เรือิยงัสู้ามิารถจีดัหาความิสู้ามิารถเฉพิ่าะสู้ำาหรับัการฝ้ึกให�
ความิชุว่ยเหลือิด�านมินษุยธรรมิและบัรรเที่าภูยัพิิ่บัตั่ ิ

กอิงบัญัชุาการสู้หรัฐฯ ประจีำาภูาคพืิ่ �นอิินโดแปซิฟิิิกได�ปฏิิบัตั่ิ
ภูารกิจีการฝ้ึกให�ความิชุว่ยเหลือิด�านมินษุยธรรมิและบัรรเที่าภูยั
พิิ่บัตั่ิจีำานวน 27 ครั �งในระหวา่ง พิ่.ศ. 2534 ถง้ พิ่.ศ. 2561 หลงั
จีากเหต่กุารณ์แผน่ดนิไหวและคลื�นสู้น้ามิิขนาดยกัษ์ใต่�ที่ะเล
สู้มุิาต่รา - อินัดามินั พิ่.ศ. 2547 ในมิหาสู้มิทุี่รอิินเด่ยซิ้�งที่ำาให�ม่ิผู�
เสู้่ยชุ่วิต่กวา่ 27,000 คนใน 14 ประเที่ศ การต่อิบัสู้นอิงจีากศนูย์
ประสู้านงานนานาชุาต่ใิห�ความิชุว่ยเหลือิอิยา่งรวดเร็วและเป็น
รากฐานสู้ำาหรับัการต่อิบัสู้นอิงความิร่วมิมืิอิในอินาคต่ มิิต่รไมิต่ร่
ท่ี่�เกิดจีากปฏิิบัตั่กิารน่ �ได� รับัการพิิ่สู้จูีน์วา่ม่ิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่มิากจีน
กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ ได�สู้ร� างความิต่กลงหุ�นสู้ว่นเศรษฐกิจีภูาคพืิ่ �น
แปซิฟิิิก ซิ้�งเป็นความิร่วมิมืิอิระหวา่งหลายชุาต่แิละหลายหนว่ย

งานประจีำาป่ เพืิ่�อิสู้ร� างการต่อิบัสู้นอิงต่อ่ิการฝ้ึกให�ความิชุว่ยเหลือิ
ด�านมินษุยธรรมิและบัรรเที่าภูยัพิิ่บัตั่ ิ

ความิร่วมิมืิอิดงักลา่วซิ้�งร่วมินำาโดยกอิงเรือิแปซิฟิิิกขอิงสู้หรัฐฯ 
ได�รับัการอิอิกแบับัมิาเพืิ่�อิปรับัปรุงการที่ำางานร่วมิกนัขอิงกอิงกำาลงั
ที่หาร หนว่ยงานขอิงรัฐ และอิงค์กรด�านมินษุยธรรมิในระหวา่งการ
ปฏิิบัตั่กิารบัรรเที่าภูยัพิิ่บัตั่ ิในขณะเด่ยวกนัก็ให�ความิชุว่ยเหลือิด�าน
มินษุยธรรมิ การแพิ่ที่ย์ ที่นัต่กรรมิ และวิศวกรรมิที่ั�วที่ั �งอิินโดแปซิฟิิิก 
ต่ั �งแต่ ่พิ่.ศ. 2549 เป็นต่�นมิา ความิต่กลงหุ�นสู้ว่นเศรษฐกิจีภูาคพืิ่ �น
แปซิฟิิิกได�เสู้ริมิสู้ร�างความิสู้มัิพิ่นัธ์และสู้มัิพิ่นัธภูาพิ่ด�านความิมิั�นคง
ระหวา่งประเที่ศท่ี่�เข�าร่วมิ ต่ลอิดจีนมิอิบัความิชุว่ยเหลือิท่ี่�ม่ิคณุคา่
เพืิ่�อิความิยืดหยุน่ในระดบััภูมิูิภูาคต่อ่ิไป 

กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ พิ่ยายามิรักษาสู้นัต่ภิูาพิ่และเสู้ถ่ยรภูาพิ่ที่ั�ว
ที่ั �งภูมิูิภูาคอิินโดแปซิฟิิิก ยด้ถือิเสู้ร่ภูาพิ่ในการเดนิเรือิในลกัษณะ
ท่ี่�สู้อิดคล�อิงกบัักฎหมิายระหวา่งประเที่ศ รักษากระแสู้การค�าท่ี่�ไมิ่
เป็นอิปุสู้รรค ต่ลอิดจีนต่อ่ิต่�านความิพิ่ยายามิขอิงประเที่ศต่า่ง ๆ  
ในการใชุ�การบ่ับับังัคบััหรือิการบังัคบััให�ยตุ่ิข�อิพิิ่พิ่าที่ กอิงที่พัิ่เรือิ
สู้หรัฐฯ ไมิไ่ด�ดำาเนินการเพ่ิ่ยงลำาพิ่งั การที่ำางานร่วมิกนัท่ี่�ได� รับั
การปรับัปรุง การแบัง่ปันข�อิมิลู และความิสู้ามิารถร่วมิกนัขอิง
พิ่นัธมิิต่รและหุ�นสู้ว่น ล�วนม่ิสู้ว่นชุว่ยในการปรับัปรุงการประสู้าน
งานโดยรวมิและที่ำาให�มิั�นใจีได�วา่สู้ามิารถบัรรลอิุินโดแปซิฟิิิกท่ี่�เสู้ร่
และเปิดกว�างอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง ซิ้�งชุว่ยให�ที่กุประเที่ศเจีริญรุ่งเรือิง  

แมิ�วา่กอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ และพิ่นัธมิิต่รและหุ�นสู้ว่นได�เพิิ่�มิการ
ปฏิิบัตั่กิารด�านความิมิั�นคงที่ั�วที่ะเลจ่ีนใต่�เพืิ่�อิก่ดกนัการพิ่ฒันาอิยา่ง
ต่อ่ิเนื�อิงขอิงจ่ีนและการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ท่ี่�ไมิชุ่อิบัด�วยกฎหมิาย ซิ้�งจ่ีนไมิใ่ห�
ความิร่วมิมืิอิกบััประเที่ศเพืิ่�อินบั�าน ความิต่ง้เคร่ยดน่ �ยงัคงที่ว่ความิ
รุนแรงข้ �นเรื�อิย ๆ ในภูมิูิภูาคดงักลา่วซิ้�งอิาจีนำาไปสูู้ค่วามิขดัแย�ง

เมืิ�อิไมิน่านมิาน่ � ผู�แที่นจีากกระที่รวงกลาโหมิสู้หรัฐฯ, คณะ
เสู้นาธิการร่วมิสู้หรัฐฯ และกอิงกำาลงัสู้หรัฐภูาคพืิ่ �นอิินโดแปซิฟิิิกได�
พิ่บัปะแบับัเสู้มืิอินจีริงกบััสู้มิาชิุกสู้ำานกังานคณะกรรมิาธิการการ
ที่หารสู้ว่นกลางเพืิ่�อิความิร่วมิมืิอิที่างการที่หารระหวา่งประเที่ศ 
กรมิเสู้นาธิการร่วมิ และกอิงบัญัชุาการยทุี่ธบัริเวณภูาคใต่�ขอิงกอิง
ที่พัิ่ปลดปลอ่ิยประชุาชุน เพืิ่�อิประชุมุิคณะที่ำางานด�านการสู้ื�อิสู้าร
ในภูาวะวิกฤต่เป็นเวลาสู้อิงวนั เป� าหมิายขอิงการประชุมุิดงักลา่ว
คือิการสู้ร� างความิเข�าใจีซิ้�งกนัและกนัเพืิ่�อิป� อิงกนัและจีดัการกบัั
วิกฤต่การณ์ท่ี่�อิาจีเกิดข้ �น ต่ลอิดจีนลดความิเสู้่�ยงท่ี่�ม่ิต่อ่ิกอิงกำาลงั
ขอิงที่ั �งสู้อิงประเที่ศ

การประชุมุิครั �งน่ �ถือิเป็นก�าวแรกท่ี่�ด่ในการป� อิงกนัความิขดัแย�ง 
อิยา่งไรก็ต่ามิ จ่ีนต่�อิงประเมิินนโยบัายที่ะเลจ่ีนใต่�ใหมิ ่ยอิมิรับั
กฎหมิายระหวา่งประเที่ศ อ่ิกที่ั �งสู้ร� างสู้ภูาพิ่แวดล�อิมิความิร่วมิมืิอิ
กบััประเที่ศเพืิ่�อินบั�านเพืิ่�อิให�แนใ่จีวา่อิินโดแปซิฟิิิกยงัคงเสู้ร่ เปิด
กว�าง สู้งบัสู้ขุ และเจีริญรุ่งเรือิงสู้ำาหรับัที่กุคน  o

ร.อิ. จีอิห์น เกย์ เป็นเจี�าหน�าท่ี่�ประชุาสู้มัิพิ่นัธ์ขอิงกอิงเรือิสู้หรัฐฯ ประจีำาภูาคพืิ่ �นแปซิฟิิิก 
ร.อิ. เกย์เข�ารับัการเกณฑ์์ที่หารในกอิงที่พัิ่เรือิสู้หรัฐฯ เมืิ�อิ พิ่.ศ. 2528 และได� รับัเลือิกให�เป็น
กรรมิาธิการใน พิ่.ศ. 2541 ร.อิ. เกย์ได�ที่ำาหน�าท่ี่�ในการปฏิิบัตั่งิานต่า่ง ๆ ท่ี่�ได� รับัมิอิบัหมิายที่ั �ง
ที่างบักและที่างที่ะเลในภูมิูิภูาคแปซิฟิิิกและต่ะวนัอิอิกกลาง ร.อิ. เกย์เป็นผู�สู้ำาเร็จีการศก้ษาจีาก
วิที่ยาลยัสู้งครามิที่างอิากาศ และได� รับัปริญญาขั �นสู้งูในด�านธรุกิจีและการศก้ษาเชิุงกลยทุี่ธ์
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ฟิิ
ลปิปินส์ู้เผชิุญกบััปัญหาด�านการรักษาความิปลอิดภูยั
มิากมิาย อิาทิี่ การลกัพิ่าต่วัท่ี่�สู้นบััสู้นนุกิจีกรรมิการ
ก่อิการร� าย การกระที่ำาอินัเป็นโจีรสู้ลดัในพืิ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่ิการ

ขนสู้ง่สู้นิค�ามิลูคา่กวา่ 4 หมืิ�นล�านดอิลลาร์สู้หรัฐ (ประมิาณ 
1.3 ล�านล�านบัาที่) การค�ายาเสู้พิ่ต่ดิ อิาวธุ และมินษุย์, การ
ลกัลอิบันำาเข�าบัหุร่� แอิลกอิฮอิล์ และเชืุ �อิเพิ่ลงิ ต่ลอิดจีนการ
ประมิงผิดกฎหมิายท่ี่�ไมิเ่พ่ิ่ยงแต่ท่ี่ำาลายแหลง่ท่ี่�อิยูอ่ิาศยัที่าง
ที่ะเล แต่ย่งัที่ำาลายเศรษฐกิจีขอิงประเที่ศอ่ิกด�วย

อิยา่งไรก็ต่ามิ รัฐบัาลและกอิงที่พัิ่เรือิฟิิลปิปินส์ู้ยงัคงให�
ความิสู้ำาคญักบััพืิ่ �นท่ี่�ดั �งเดิมิขอิงภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์ในระดบัันโยบัาย 
ซิ้�งสู้ว่นใหญ่ม่ิความิเก่�ยวข�อิงกบััการอิ�างสู้ทิี่ธิ�ที่บััซิ�อินขอิง
สู้าธารณรัฐประชุาชุนจ่ีนในที่ะเลจ่ีนใต่� ซิ้�งอิาจีเบ่ั�ยงเบันความิ
สู้นใจีจีากอิาชุญากรรมิข�ามิชุาต่จิีำานวนมิากซิ้�งเกิดข้ �นในนา่น
นำ �าขอิงฟิิลปิปินส์ู้

ความิหลากหลายขอิงภูยัคกุคามิที่างที่ะเลที่ำาให�การบังัคบัั
ใชุ�กฎหมิายซิบััซิ�อินข้ �น กอิงที่พัิ่เรือิ กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�ง กอิง
ต่ำารวจีที่างที่ะเลแหง่ชุาต่ ิและศนูย์เฝึ� าระวงัชุายฝัึ�งแหง่ชุาต่ ิ

กระบัอกเสียง
IPDF

ความพยายาม
ด้้านการรักษาความ
ปลอด้ภััยทางทะเล
เติิบโติข้ึ้�นใน
ฟิิลิปปินส์์

บรรดาญาติขิองนาวิกิโยธิินแห่่งกองทัพัเรือฟิิลิปิปินส์์โบกธิง

ประจำำาชาติ ิขณะทั่� บ่อาร์พ ่คอนราโด แยป เรือลิาดติระเวิน

ชั�นโพฮััง เข้าเทัย่บท่ัาในกรุงมะนิลิา   เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ

ดร. สู้ก็อิต่ต์่ เอิด็เวิร์ด
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เป็นหวัใจีหลกัขอิงเครือิขา่ยสู้ถาบันัท่ี่�ได�รับัมิอิบัอิำานาจีให�ม่ิสู้ว่นร่วมิด�านความิ
มิั�นคงที่างที่ะเล โดยหนว่ยงานที่ั �งหมิดรวมิต่วักนัด�วยความิกงัวลหลกัท่ี่�ม่ิร่วมิกนั 
ซิ้�งก็คือิ การขาดความิสู้ามิารถ ซิ้�งเข�าใจีวา่เป็นสู้นิที่รัพิ่ย์ที่างกายภูาพิ่เป็นสู้ว่น
ใหญ่ การวิ�งเต่�นเพืิ่�อิที่รัพิ่ยากรท่ี่�มิากข้ �นมิกัจีะเป็นเรื�อิงยาก และกอิงที่พัิ่เรือิยงั
คงเป็นผู�ควบัคมุิงบัประมิาณด�านความิมิั�นคงที่างที่ะเล ดงันั �น กอิงกำาลงัรักษา
ชุายฝัึ�งและสู้มิาชิุกขอิงกอิงที่พัิ่เรือิจีง้เสู้นอิแนะวา่ การศก้ษาและการสู้นบััสู้นนุ
ม่ิความิจีำาเป็นต่อ่ิการสู้ร�างความิต่ระหนกัรู� เก่�ยวกบััขอิบัเขต่ขอิงปัญหาความิ
มิั�นคงที่างที่ะเล จีนถง้ขณะน่ � การศก้ษาและการสู้นบััสู้นนุได�รับัการดำาเนินการ
ผา่นโครงการเดือินแหง่การสู้ร�างความิต่ะหนกัรู�ที่างที่ะเลและนา่นนำ �าหมิูเ่กาะ 
ซิ้�งนำาโดยสู้ภูาหนว่ยยามิชุายฝัึ�งระดบััชุาต่ิ

ที่กุหนว่ยงานท่ี่�เก่�ยวข�อิงต่ระหนกัด่วา่ความิร่วมิมืิอิท่ี่�ด่ข้ �นจีะสู้ามิารถชุว่ย
ลดชุอ่ิงวา่งด�านความิสู้ามิารถผา่นการรวมิที่รัพิ่ยากรได� อิยา่งไรก็ต่ามิ ความิ
ที่�าที่ายด�านการประสู้านงานและความิสู้บััสู้นเก่�ยวกบัับัที่บัาที่ท่ี่�ที่บััซิ�อินกนัยงั
คงเกิดข้ �นอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง กอิงที่พัิ่เรือิและกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งขอิงฟิิลปิปินส์ู้
แยกต่วัอิอิกจีากกนัใน พิ่.ศ. 2541 และมิกัพิ่บัวา่ที่ั �งสู้อิงฝ่ึายกำาลงัแขง่ขนักนั
เพืิ่�อิแยง่ชิุงที่รัพิ่ยากร ซิ้�งอิาจีนำาไปสูู้ก่ารขาดความิโปร่งใสู้ ต่ลอิดจีนความิ
ต่ง้เคร่ยดระหวา่งหนว่ยงานในบัางครั �ง

การเคลื�อินไหวท่ี่�ม่ิแนวโน�มิเก่�ยวกบััการประสู้านงานเกิดข้ �นเมืิ�อิเร็วน่ � ๆ 

แมิ�จีะม่ิประเดน็ปัญหาดงักลา่ว นอิกจีากนั �นยงัม่ิแนวโน�มิท่ี่�ด่ระหวา่งกอิงที่พัิ่
เรือิและกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งซิ้�งความิสู้มัิพิ่นัธ์ขอิงที่ั �งสู้อิงกำาลงัมิุง่ไปใน
ทิี่ศที่างท่ี่�ถกูต่�อิง ม่ิการพิ่ฒันา 2 ประการท่ี่�โดดเดน่

ประการแรกคือิ สู้ภูาหนว่ยยามิชุายฝัึ�งระดบััชุาต่ไิด� รับัการจีดัต่ั �งใน พิ่.ศ. 
2558 เพืิ่�อิเป็นศนูย์การต่ดิต่อ่ิสู้ำาหรับัการประสู้านงานด�านความิมิั�นคงที่าง
ที่ะเล แมิ�วา่สู้ภูาหนว่ยยามิชุายฝัึ�งระดบััชุาต่ิจีะขาดศกัยภูาพิ่ในการบังัคบัั
บัญัชุา (เชุน่ เมืิ�อิเท่ี่ยบักบััศนูย์ประสู้านงานการบังัคบััใชุ�กฎหมิายที่างที่ะเล
ขอิงไที่ย) แต่ก็่ยงัสู้ามิารถเพิิ่�มิประสู้ทิี่ธิภูาพิ่การประสู้านงานระหวา่งหนว่ย
งานได�โดยการที่ำาหน�าท่ี่�เป็นจีดุศนูย์กลางและแหลง่ความิรู� เก่�ยวกบัันา่นนำ �า
เขต่แดนขอิงฟิิลปิปินส์ู้ สู้ภูาหนว่ยยามิชุายฝัึ�งระดบััชุาต่ิดำาเนินการขยาย
ระบับัเฝึ� าระวงัชุายฝัึ�ง ซิ้�งเป็นแกนหลกัในการสู้ร� างความิต่ระหนกัรู� ด�าน
อิาณาเขต่ที่างที่ะเลขอิงฟิิลปิปินส์ู้

ประการท่ี่�สู้อิงคือิ ม่ิการจีดัที่ำาระเบ่ัยบัการระหวา่งหนว่ยงานเพืิ่�อิอิำานวย

ความิสู้ะดวกในความิร่วมิมืิอิเพิิ่�มิเต่มิิ การพิ่ฒันาดงักลา่วถือิเป็นก�าวสู้ำาคญัใน
การกำาหนดความิรับัผิดชุอิบัขอิงหนว่ยงานต่อ่ินโยบัายความิมิั�นคงที่างที่ะเล
ขอิงฟิิลปิปินส์ู้ แมิ�วา่จีะขาดยทุี่ธศาสู้ต่ร์ที่างที่ะเลระดบััชุาต่เิต่ม็ิรูปแบับัก็ต่ามิท่ี่

นอิกจีากน่ � ความิร่วมิมืิอิระหวา่งประเที่ศเก่�ยวกบััความิมิั�นคงที่างที่ะเลได�
กลายเป็นจีดุสู้นใจีขอิงฟิิลปิปินส์ู้ด�วยเชุน่กนั กอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�งได� ริเริ�มิ
โครงการต่า่ง ๆ อิาทิี่ โครงการกลุม่ิผู�ประสู้านงานเก่�ยวกบััอิาชุญากรรมิที่าง
ที่ะเลในที่ะเลซิลูแูละเซิเลบ่ัสู้ ซิ้�งร่วมิเป็นเจี�าภูาพิ่โดยสู้ำานกังานวา่ด�วยยาเสู้พิ่
ต่ดิและอิาชุญากรรมิที่างที่ะเลที่ั�วโลกขอิงอิงค์การสู้หประชุาชุาต่ ินอิกจีากน่ �
ยงัม่ิการรวบัรวมิเจี�าหน�าท่ี่�รักษาความิปลอิดภูยัที่างที่ะเลจีากที่ั�วที่ั �งภูมิูิภูาค
และลงนามิในบันัที่ก้ความิเข�าใจีกบััหนว่ยงานความิมิั�นคงที่างที่ะเลขอิง
อิินโดน่เซ่ิย ข�อิต่กลงความิร่วมิมืิอิไต่รภูาค่ระหวา่งอิินโดน่เซ่ิย มิาเลเซ่ิย และ
ฟิิลปิปินส์ู้ ซิ้�งประกอิบัด�วยการลาดต่ระเวนร่วมิในที่ะเลซิลูแูละเซิเลบ่ัสู้และ
การแบัง่ปันข�อิมิลู กำาลงับัรรลผุลแมิ�จีะม่ิข�อิพิิ่พิ่าที่เก่�ยวกบััอิธิปไต่ยอิยา่งต่อ่ิ
เนื�อิงก็ต่ามิ

โครงการริเริ�มิเหลา่น่ �สู้ง่ผลให�เกิดแนวโน�มิในแงด่่เพิิ่�มิมิากข้ �น แมิ�วา่จีะม่ิ
ชุอ่ิงวา่งด�านข่ดความิสู้ามิารถท่ี่�คาดหวงัไว�ในแงข่อิงสู้นิที่รัพิ่ย์ ฟิิลปิปินส์ู้จีะ
สู้ามิารถบัรรลคุวามิมิั�นคงที่างที่ะเลได�ด่ข้ �น หากประเที่ศเดนิหน�าเสู้ริมิสู้ร� าง
การประสู้านงานที่ั �งในและต่า่งประเที่ศอิยา่งต่อ่ิเนื�อิง

สู้มิาชิุกขอิงหนว่ยต่ำารวจีที่างที่ะเลแหง่ชุาต่ ิสู้ภูาหนว่ยยามิชุายฝัึ�งระดบัั
ชุาต่ ิกอิงที่พัิ่เรือิ และกอิงกำาลงัรักษาชุายฝัึ�ง ได�โต่�แย�งวา่ขั �นต่อินท่ี่�สู้ำาคญั
ท่ี่�สู้ดุคือิกลยทุี่ธ์ท่ี่�สู้ามิารถระบัปัุญหาและลำาดบััความิสู้ำาคญัขอิงการรักษา
ความิปลอิดภูยัที่างที่ะเลขอิงฟิิลปิปินส์ู้ได�อิยา่งชุดัเจีน ต่ลอิดจีนแสู้ดงบัที่บัาที่
ขอิงหนว่ยงานที่างที่ะเลในประเดน็ดงักลา่ว ซิ้�งจีะชุว่ยผลกัดนัประเดน็ด�าน
ความิมิั�นคงที่างที่ะเลได�ในวงกว�างข้ �นนอิกเหนือิจีากภูมิูิรัฐศาสู้ต่ร์ ต่ลอิดจีน
สู้ามิารถบัรรเที่าอิปุสู้รรคในการประสู้านงานโดยการแสู้ดงให�เหน็ถง้จีดุเชืุ�อิมิ
โยงผลประโยชุน์ร่วมิกนั การสู้ร� างขอิบัเขต่ความิรับัผิดชุอิบั และการเสู้นอิพืิ่ �น
ฐานท่ี่�ชุดัเจีนยิ�งข้ �นสู้ำาหรับัการดำาเนินการต่า่ง ๆ ในอินาคต่

ดร. สู้ก็อิต่ เอิด็เวิร์ด เป็นผู� ร่วมิวิจียักบััเซิฟิซ่ิส์ู้ เครือิขา่ยนกัวิจียัท่ี่�ต่รวจีสู้อิบัความิมิั�นคงที่างที่ะเล สู้มิทุี่ร
าภิูบัาล และอิาชุญากรรมิที่างที่ะเล ดร. เอิด็เวิร์ดจีดัที่ำาบัที่ความิน่ �ภูายหลงัการเดนิที่างเพืิ่�อิศก้ษาวิจียั
ในประเที่ศฟิิลปิปินส์ู้ โดยมิุง่เน�นท่ี่�ผู�ปฏิิบัตั่งิานด�านความิปลอิดภูยั เซิฟิซ่ิส์ู้ต่่พิิ่มิพ์ิ่บัที่ความิน่ �เป็นครั �ง
แรกในเดือินต่ลุาคมิ พิ่.ศ. 2562 โดยแก�ไขเพืิ่�อิให�เข�ากบััรูปแบับัขอิง ฟอรัมั

เรืือของกองกำ�ลังัรัืกษ�ช�ยฝัั่�งฟิิลัปิปินส์์

แล่ันผ่่�นเรืือของกองกำ�ลังัรัืกษ�ช�ยฝัั่�ง

จีนีในรืะหว่่�งก�รืฝึั่กซ้้อมค้้นห�แลัะ

ก้้ภัยัรืะหว่่�งกองกำ�ลังัรัืกษ�ช�ยฝัั่�งของ

ฟิิลัปิปินส์์แลัะส์หรัืฐฯ ในบริืเว่ณใกล้ักบั

แนว่ปะก�รัืงส์ก�ร์ืโบโรืห์ในทะเลัจีนีใต้้  

เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ
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วอิยา่งหินท่ี่�เก็บัโดยยานสู้ำารวจีอิวกาศขอิงญ่�ปุ่ นจีากดาวเคราะห์
น�อิยดวงหน้�งซิ้�งอิยูห่า่งจีากโลกถง้ 300 ล�านกิโลเมิต่รนั �นด่กวา่ท่ี่�คาด

การณ์ไว� โดยนกัวิจียัรายหน้�งระบัวุา่ต่นถง้กบััพิ่ดูไมิอ่ิอิกเมืิ�อิเปิดแคปซิลู
ยานสู้ำารวจีฮายาบัซูิะ 2 ประสู้บัความิสู้ำาเร็จีในการเดนิที่างในอิวกาศ

เป็นเวลา 6 ป่เพืิ่�อิเก็บัต่วัอิยา่งหินจีากดาวเคราะห์น�อิย ริวง ูโดยยานสู้ำารวจี
ดงักลา่วเดนิที่างกลบััถง้ญ่�ปุ่ นในชุว่งต่�นเดือินธนัวาคมิ พิ่.ศ. 2563 แต่่
บัรรดานกัวิจียัไมิท่ี่ราบัวา่ม่ิสู้ิ�งใดอิยูจ่ีนกระที่ั�งหน้�งสู้ปัดาห์ต่อ่ิมิา

นายฮิโรที่ากะ ซิาวาดะ แหง่อิงค์การสู้ำารวจีอิวกาศญ่�ปุ่ น กลา่ววา่ “เรา
ต่ั �งเป� าหมิายสู้ำาหรับัหินจีากดาวเคราะห์น�อิยดงักลา่วไว�ท่ี่� 100 มิิลลกิรัมิหรือิ
มิากกวา่ และเราประสู้บัความิสู้ำาเร็จี” อ่ิกที่ั �งเสู้ริมิวา่ต่นถง้กบััพิ่ดูไมิอ่ิอิกเมืิ�อิ
ได�เหน็ต่วัอิยา่งเป็นครั �งแรก “ผมิคดิวา่ต่นเอิงนา่จีะกร่ดร� อิงข้ �นมิาหลงัจีาก
นั �น ผมิจีำาไมิไ่ด�จีริง ๆ” นายซิาวาดะกลา่วในการแถลงขา่ว “มินัแต่กต่า่ง
จีากท่ี่�ผมิคาดการณ์ไว�เป็นอิยา่งมิาก เราเก็บัต่วัอิยา่งได�ในปริมิาณท่ี่�มิากพิ่อิ
สู้มิควร”

เชืุ�อิกนัวา่ดาวเคราะห์น�อิยต่า่ง ๆ ก่อิต่วัข้ �นในชุว่งเริ�มิต่�นขอิงระบับัสู้ริุยะ 
และบัรรดานกัวิที่ยาศาสู้ต่ร์กลา่ววา่ต่วัอิยา่งข�างต่�นอิาจีม่ิสู้ารอิินที่ร่ย์ท่ี่�อิาจี
ม่ิสู้ว่นชุว่ยในการดำารงชุ่วิต่บันโลก ยานฮายาบัซูิะ 2 ซิ้�งได� รับัการต่ั �งชืุ�อิต่ามิ
เหย่�ยวเพิ่เรกริน โคจีรรอิบัดาวเคราะห์น�อิย ริวง ูเป็นเวลา 2 - 3 เดือินก่อิน

ลงจีอิด จีากนั �นจีง้ม่ิการทิี่ �งระเบัดิขนาด
เลก็ท่ี่�พืิ่ �นผิวขอิงดาวเคราะห์น�อิยและ
เก็บัต่วัอิยา่งหินดงักลา่ว หลงัจีากนั �น 
แคปซิลูท่ี่�บัรรจีตุ่วัอิยา่งหินจีะถกูปลอ่ิย
ให�ต่กลงมิาในชุั �นบัรรยากาศขอิงโลก

แคปซิลูดงักลา่วต่กลงสูู้พื่ิ่ �นโลกใน
ชุนบัที่หา่งไกลขอิงอิอิสู้เต่รเล่ยเมืิ�อิวนั
ท่ี่� 6 ธนัวาคมิ พิ่.ศ. 2563 และได� รับัการ
สู้ง่ต่อ่ิมิายงัญ่�ปุ่ น ขั �นต่อินสู้ดุที่�ายขอิง
การเดนิที่างก็คือิการสู้ง่ต่อ่ิแคปซิลูโดย
รถบัรรที่กุไปยงัศนูย์วิจียัอิงค์การสู้ำารวจี
อิวกาศญ่�ปุ่ นนอิกกรุงโต่เก่ยว โดยม่ินกั
วิจียัจีำานวนมิากมิารอิรับัการสู้ง่มิอิบั

หลงัจีากนำาอิอิกจีากแคปซิลูและจีดั
เต่ร่ยมิต่วัอิยา่งหิน รวมิถง้การชุั�งนำ �าหนกั
ต่วัอิยา่งท่ี่�เก็บัได�ซิ้�งเป็นกระบัวนการท่ี่�
ต่�อิงใชุ�เวลาพิ่อิสู้มิควร นกัวิจียัจีะเริ�มิ
ดำาเนินการวิเคราะห์เชิุงลก้

นายเซิอิิจิีโร วาต่านาเบัะ 
ศาสู้ต่ราจีารย์แหง่มิหาวิที่ยาลยันาโกยา 
ซิ้�งเป็นหวัหน�าท่ี่มิวิจียั กลา่ววา่ “เรารู� สู้ก้
ตื่�นเต่�นเป็นอิยา่งยิ�ง” “ม่ิหลายสู้ิ�งหลาย
อิยา่งท่ี่�เราควรเร่ยนรู� จีากต่วัอิยา่งน่ �” 
 รอิยเต่อิร์

ประเทัืองปัญญา
IPDF

เก็บตัวอยุ่าง 
ดาวเคร่าะห์น้อยุ 
ได้มากกว่า 
ท่่ี่คาดการ่ณ์ไว้
บร่ร่ดานักวิจัยุญ่่ี่ปุ่นกล่่าว

ตั

นายย้อจิุ ิส่ดะ ผู้้�จุดัการโครงการขีององค์การสำารวจุอวกาศญี�ปุ่น เขี�าร่วมการบัรรยาย

สรุปข่ีาวเกี�ยวกบััการสำารวจุดาวเคราะห์น�อยในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563  รอิยเต่อิร์

สมาชิ่กขีององค์การสำารวจุอวกาศญี�ปุ่น

รวบัรวมแคปซ้ิลจุากยานสำารวจุอวกาศใน

พื�นทัี�ทัดสอบัว้เมราขีองออสเตรเลยีเมื�อเดอืน

ธันวาคม พ.ศ. 2563  ดแิอิสู้โซิซิเิอิที่เต่ด็ เพิ่รสู้
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 ภูาพส่งทั�าย
IPDF

สมาชกิกองเกียรื่ตยิศแห่งสาธารื่ณรัื่ฐเกาหลีใต้เข้าร่ื่วมในพธีิต้อนรัื่บนายลอยด์่	ออสตนิ	รัื่ฐมนตรีื่ว่าการื่
กรื่ะทรื่วงกลาโหมสหรัื่ฐฯ	ซิึ�งจดั่โด่ยนายซิอ	อุก	รัื่ฐมนตรีื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงกลาโหมของเกาหลีใต้	ณ	กรุื่ง
โซิล	เม่�อวันที�	17	มีนาคม	พ.ศ.	2564	ในรื่ะหว่างการื่ปรื่ะชุมด่งักล่าว	ผู้น�าทั �งสองมุ่งมั�นที�จะเสริื่มสร้ื่างความ
สัมพนัธ์ด้่านกลาโหมรื่ะหว่างสหรัื่ฐฯ	กับสาธารื่ณรัื่ฐเกาหลีอย่างต่อเน่�อง

ภาพโด่ย:	ลิซ่ิา	เฟิอร์ื่ด่นัินโด่/กรื่ะทรื่วงกลาโหมสหรัื่ฐฯ			

ผู้้�พิิทัักษ์์ 
คาบสมุุทัร
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