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ความมั่นคง
ทางทะเล 

การตอ่สูก้บั 
อาชญากรรม 

การปลน้สะดมทางทะเล  
การลกัลอบท�าการคา้ 
ผดิกฎหมาย และการ 

กอ่การรา้ย  
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เร่ืองเด่น
10 การลดอาชญากรรมทางทะเล      
 ประเทศตา่ง ๆ ควรพิจารณาใช้ความร่วมมือในระดบันานาชาติ
 เพ่ือควบคมุ และจ�ากดัการประมงผิดกฎหมาย การลกัลอบค้า
 และลกัลอบขนสง่สนิค้าผิดกฎหมาย ตลอดจนอาชญากรรม
 ทางทะเลอ่ืน ๆ

16 ขีดความสามารถ และมติรภาพอันย่ังยืนใน
 อนาคต  
 กองทพัเรือบงักลาเทศมุง่เน้นการสร้างความแข็งแกร่ง
 ของกองทพั เพ่ือเป็นพนัธมิตรท่ีโดดเดน่ในภมิูภาค

20 การฟ้ืนฟูความปลอดภยัในน่านน�า้ 
 อาชญากรรมทางทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีจ�านวน
 ลดลงเน่ืองจากประเทศตา่ง ๆ ปรับกลยทุธ์ในการป้องปราม
 กิจกรรมของอาชญากรทางทะเล และป้องกนัการปล้นสะดม
 ทางทะเล 

24 การพฒันากองก�าลังทางทะเล 
 กองก�าลงัทางภมิูรัฐศาสตร์คือปัจจยัขบัเคลื่อนการพฒันา
 กองทพัทัว่ทัง้อินโดเอเชียแปซฟิิก 

32 ความก้าวหน้าของระบบเฝ้าระวังชายฝ่ัง
 แห่งชาติ
 รูปแบบการเฝ้าระวงัสถานการณ์ทางทะเลร่วมกนัของ
 ฟิลปิปินส์ชว่ยเพ่ิมศกัยภาพในการก�ากบัดแูล 

38 ความเช่ือมโยง ความร่วมมือและการประสบ
 ชัยชนะ 
 พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญัชาการกองเรือสหรัฐฯ 
 เสนอวิธีแก้ปัญหาเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงทาง 
 ทะเลในอินโดเอเชีย

42 การแก้ปัญหาแบบเอกภาคี 
 ทวภิาคี หรือพหภุาคี  
 วิธีใดจะแก้ปัญหาความตงึเครียดในทะเลจีนใต้ได้ดีท่ีสดุ 

48 ชาวปากีสถานเดนิทางกลับบ้าน  
 ความร่วมมือระหวา่งพลเรือนและทหารชว่ยในการ ขจดัผู้
 ก่อการร้ายให้ออกไปจากพืน้ท่ีปากีสถาน

52 ทวีความตงึเครียด 
 จบัตาดพูฤตกิรรมของจีนในทะเลจีนใต้
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สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
เรือพิฆาตครุามะ ของกองก�าลงั
ป้องกนัตนเองทางทะเลแหง่
ประเทศญ่ีปุ่ น แลน่น�ากองเรือใน
ระหวา่งการสวนสนามทางเรือท่ี
อา่วซะงะมิ   รอยเตอร์

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ  

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก 

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 มาเลเซียจบักมุผู้ ต้องสงสยัวา่กระท�าการก่อการร้ายได้เพ่ิมขึน้  

56 ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ
 พล.ร.ท. ทิม บาร์เร็ตต์ ผู้บญัชาการกองทพัเรือออสเตรเลีย 
 แบง่ ปันมมุมองเก่ียวกบัปัญหาทางทะเล 

60 กระบอกเสียง
 การสร้างพนัธมิตรด้านความมัน่คงทางทะเลอยา่งราบร่ืน 

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 การพยากรณ์ควนัพิษในจีน และแทก็ซ่ีไร้คนขบัในเกาหลีใต้ 

64 ข่าวรอบโลก
 ขา่วสัน้จากทัว่โลก  

65 ประเทอืงปัญญา 
 ความสวา่งท่ีบดบงัทิวทศัน์แหง่จกัรวาล 

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก 
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและ เร่ืองบนัเทิง 

67 ภาพส่งท้าย  
 ทหารของกองทพับกสาธารณรัฐเกาหลี ชว่ยกนัสร้างสะพาน
 เคร่ืองหนนุลอย ในระหวา่งการฝึกร่วมในเดือนเมษายน 
 พ.ศ. 2559 ท่ีเมืองยองชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
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นิตยสารอนิโดเอเชียแปซฟิิก ดเีฟนส์  
ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�า
ขึน้ทกุๆ สามเดือน โดยกองบญัชาการทหาร
สหรัฐอเมริกาประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางทหารของ
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีไ้มไ่ด้ท�าหน้าท่ี
เป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบันโยบายและ
มมุมองจากกองบญัชาการหรือหนว่ยงาน 
อ่ืนๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยทัง้หมด
ทัง้มวล บทความทัง้หมดถกูเขียนขึน้โดย
คณะผู้จดัท�าของนิตยสารไอเอพีดีเอฟฟอรัม 
รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง 
เลขาธิการกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนดให้ตี
พิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือกิจการของรัฐและตาม
ความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เสนาธิการ

พลเรือตรี มาร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
ไมเคลิ ดบัเบลิย.ู คริสเตนเซน

ผู้จดัการนิตยสาร, 
อินโด เอเซีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

การเฝ้าระวังสถานการณ์
ทางทะเลร่วมกัน
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พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ผูอ่้านท่ีเคารพ  

ยิิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชีย

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบัไตรมาส

ท่ีส่ีของปี พ.ศ. 2559 ท่ีเนน้ความ

ส�าคญัของการแบ่งปันแนวปฏิบติัท่ีดี

ท่ีสุด และบทเรียนท่ีไดจ้ากกิจกรรมทางทะเล

ต่าง ๆ ในภมิูภาค เน้ือหาฉบบัน้ีจะเป็นการ

ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทาง

ทะเล วธีิการแกไ้ขความขดัแยง้ในภมิูภาค และ

การเพิม่ระดบัการเฝ้าระวงัสถานการณ์ทาง

ทะเลร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมเสถียรภาพ และความ

มัน่คงไปพร้อมกบัการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรในภมิูภาค เราจดัท�า ฉบบัน้ีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความจ�าเป็นในการพิจารณาเร่ืองการ

แบ่งปันขอ้มูลทางทะเลอยา่งครอบคลุม ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัการทางทะเลทั้งหมดและ 

ช่วยก�าหนดนโยบายทางทะเลท่ีดี  

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ประเทศต่าง ๆ ทัว่ภมิูภาคมีความกา้วหนา้ในการสร้างกลไกแบบ

ทวภิาคีและพหุภาคีใหเ้กิดความสมดุลจนสามารถตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ไดอ้ยา่งประสบ

ความส�าเร็จ นบัตั้งแต่ภยัพิบติัทางธรรมชาติและเหตุวกิฤติทางสาธารณสุข ไปจนถึงการลกัลอบ

ท�าการคา้ผดิกฎหมาย และการปลน้สะดมทางทะเล ความส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนในมองโกเลียและ

นิวซีแลนดแ์สดงใหเ้ห็นถึงการตอบสนองเหตุการณ์ดว้ยความรับผดิชอบและการแกไ้ขปัญหาใน

ภมิูภาคดว้ยแนวทางแบบพหุภาคี 

ช่วงหลงั ๆ มาน้ี ความตึงเครียดในทะเลจีนใตไ้ดท้วคีวามรุนแรงข้ึน ความขดัแยง้ดงักล่าว

ก�าลงัเป็นปัญหาอยา่งยิง่ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากความซบัซอ้นของขอ้พิพาทและปัจจยัท่ีอยู่

เบ้ืองหลงัต่าง ๆ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหารและกฎหมาย หลายประเทศขดั

แยง้กนัเร่ืองการถือกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของภมิูภาคและการก�าหนดเขตแดนทางทะเลท่ี

เหมาะสม ในขณะเดียวกนั ขอ้พิพาทเก่ียวกบัเขตอ�านาจวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิในการควบคุมเขตจ�าเพาะ

ต่าง ๆ กท็ �าใหห้ลายประเทศมีความขดัแยง้กนั แมจ้ะมีความซบัซอ้นเหล่าน้ี แต่ประเทศต่าง ๆ 

แมจ้ะมีความซบัซอ้นเหล่าน้ี แต่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ภมิูภาคกมี็การปฏิสมัพนัธ์กนัดว้ยความรับ

ผดิชอบมากข้ึนเพ่ือแกไ้ขความทา้ทายต่าง ๆ อาทิ ความขดัแยง้ทางดา้นดินแดน ความส�าเร็จของ

กลไกพหุภาคีในการแกไ้ขขอ้พิพาทในทะเลจีนใตใ้นระยะยาวจะข้ึนอยูก่บัการท่ีแต่ละประเทศ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่จีนเขา้ใจวา่ ความร่วมมือจะช่วยปกป้องความเป็นอธิปไตย ส่งเสริมความมัน่คง

และแกไ้ขขอ้กงัวลดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 

ฟอรัม ฉบบัน้ีจะศึกษาเร่ืองความส�าคญัในการตอบสนองต่อกรณีพิพาทในภมิูภาคดว้ย

แนวทางพหุภาคี และวเิคราะห์วา่ มีวธีิการใดบา้งท่ีชาติมหาอ�านาจจะสามารถแกปั้ญหาดว้ยสนัติ

วธีิโดยอาศยัความร่วมมือและความเป็นหุน้ส่วน 

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึงส�าหรับผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมยนิดี

รับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อ และแบ่งปันความคิดเห็นไดท่ี้ iapdf@iapdforum.com
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ผู้เขียนบทความ
IAPDF

อินโดเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เสนอเนือ้หา
ท่ีครอบคลมุทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม ่ๆ ท่ี
โพสต์ทกุวนั ตดิตามได้ท่ี  
www.iapdforum.com

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   n   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

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

อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสารราย
ไตรมาสท่ีจดัท�าขึน้โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิกส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและ
บคุคลากรด้านความมัน่คงในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก โดยประกอบไปด้วยเนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพ
ในหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงใน
ภมิูภาค ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย  
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ หรือภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชิงความ
คดิและสง่เสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ท่ี
สร้างสรรค์ ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้อ
อภิปราย หรือข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ มายงั บรรณาธิ
การฟอรมัได้ทางออนไลน์ หรือสง่มาท่ี

5IAPD FORUM

ดร.เอริกา เทเชอรา และ ดร.เจด ลินด์ลีย์ เป็นผู้
เขียนบทความเก่ียวกบัอาชญากรรมทางทะเล ใน ฉบบันี ้ดร.เทเชอ
ราเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายท่ีมหาวิทยาลยัเวสเทิร์นออสเตร
เลยี และศกึษาวิจยัทางด้านกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมาย
เปรียบเทียบวา่ด้วยสิง่แวดล้อม หวัข้อการวิจยัท่ีเธอให้ความสนใจโดย
เฉพาะคือการก�ากบัดแูลด้านสิง่แวดล้อมทางทะเล กฎหมายมรดก
ทางวฒันธรรม และการจดัการด้านสิง่แวดล้อมในประเทศท่ีเป็นเกาะ
ขนาดเลก็ ก่อนท่ีจะเข้าท�างานสถาบนัการศกึษา ดร.เทเชอรา เคยเป็น
ทนายความในนครซดินีย์เป็นเวลากวา่เจ็ดปี ดร.ลนิด์ลีย์เป็นนกัวิจยั
ประจ�าคณะนิติศาสตร์และสถาบนัมหาสมทุร มหาวิทยาลยัเวสเทิร์
นออสเตรเลีย เธอเคยท�างานเป็นนกัวิจยัให้กบัรัฐบาลของมลรัฐและ
รัฐบาลกลาง องค์การระหวา่งประเทศและสถาบนัการศกึษา หวัข้อ
การวิจยัท่ีเธอสนใจคือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตแิละกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ดร.ลนิด์ลีย์ได้ตีพิมพ์หนงัสือเร่ือง 

โจรสลดัโซมาเลีย: มมุมองทางอาชญวิทยา   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 10

น.ท. โจนาธาน วี. ซาตา เป็นผู้น�าหนว่ยรักษาความมัน่คง
และความปลอดภยัทางทะเลแหง่ส�านกังานเลขาธิการสภาเฝ้า
ระวงัชายฝ่ังแหง่ชาติ กองทพัเรือฟิลปิปินส์ น.ท. ซาตาซึง่เคยปฏิบตัิ
หน้าท่ีในต�าแหนง่กปัตนัเรือ เข้ารับการศกึษาในหลกัสตูรนาย
ทหาร “ชาลี” ของกองทพัเรือ และได้รับปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ก่อนท่ีจะเข้ารับราชการในกองทพัเรือในปี พ.ศ. 2534    
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 32

พล.ร.อ. สกอ็ต เอช. สวฟิต์ ได้เลือ่นยศเป็นพลเรือเอกและ
เข้ารับต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกเม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พล.ร.อ. สวิฟต์เป็นผู้บญัชาการคนท่ี 35 ของกอง
เรือนีน้บัตัง้แตท่ี่มีการจดัตัง้หนว่ยขึน้ในปี พ.ศ. 2484 โดยมีกองบญัการ
อยูท่ี่อา่วเพิร์ล ฮาร์เบอร์ รัฐฮาวาย ก่อนท่ีจะเข้ารับต�าแหนง่ผู้บญัชาการ
กองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก พล.ร.อ. สวิฟต์ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเพนตากอนในต�าแหนง่ผู้อ�านวยการฝ่ายเสนาธิการทหาร

เรือ เขาเคยได้รับการยกยอ่งในฐานะผู้บงัคบัการเจ้าหน้าท่ีควบคมุการลงจอดอากาศยานบนเรือ
บรรทกุเคร่ืองบนิดีเดน่แหง่ปีประจ�ากองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก หนว่ยปฏิบตักิารทางอากาศ
กองทพัเรือ รวมทัง้ได้รับรางวลัอ่ืน ๆ จากบคุคล หนว่ยและการปฏิบตักิาร    อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 38

พล.ร.ท. ทมิ บาร์เร็ตต์ เป็นผู้บญัชาการกองทพัเรือ
ออสเตรเลีย เขาเข้ารับราชการในกองทพัเรือออสเตรเลียในปี พ.ศ. 
2519 ในต�าแหนง่เจ้าหน้าท่ีกะลาสีก่อนท่ีจะขึน้เป็นผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบนิในเวลาตอ่มา พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ซึง่มีความเช่ียวชาญ
สองสาขาได้รับเหรียญตราคอนสปิเชียส เซอร์วิส ครอส ส�าหรับ
ความส�าเร็จในการปฏิบตัหิน้าท่ีในกองทพัเรือในปี พ.ศ. 2549 
และได้เป็นสมาชิกแหง่ ออร์เดอร์ ออฟ ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 

2552 ส�าหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีในต�าแหนง่ผู้อ�านวยการฝ่ายจดัก�าลงัทหารกองทพัเรือ
และการหนว่ยบงัคบัการบนิกองทพัเรือ พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ได้เป็นนายทหารแหง่ ออร์เดอร์ 
ออฟ ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2557 ส�าหรับความเป็นผู้น�าในการปฏิบตัหิน้าท่ีในต�าแหนง่ผู้
บญัชาการหนว่ยป้องกนัชายแดนและกองเรือออสเตรเลีย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 56

นายชาฮีด ซาดคิ และ นายเจคอ็ป ดอยล์ เป็นผู้ เขียน
บทความเก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัชาวปากีสถานใน ฟอรมั ฉบบันี ้นายซาดิ
คเป็นผู้ประสานงานด้านความปลอดภยัของคณะกรรมการชว่ย
เหลือนานาชาตใินปากีสถาน ซึง่เขามีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัคือการ
บริหารจดัการด้านความปลอดภยัในแตล่ะวนัท่ีเก่ียวข้องกบัคณะ
กรรมการดงักลา่วและหุ้นสว่นตา่ง ๆ นายชาฮีดได้ท�างานด้านความ
มัน่คงในสว่นองค์กรนอกภาครัฐระหวา่งประเทศของปากีสถาน
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2533 ก่อนหน้านีเ้ขาเคยเป็นนายทหารในกองทพับก
ปากีสถานมาเป็นเวลากวา่สบิปี รวมถงึการปฏิบตัหิน้าท่ีในต�าแหนง่
นายทหารฝ่ายก�าลงัพลในหนว่ยบญัชาการกองทพับกระดบัสงู และ
ในต�าแหนง่นายทหารตดิตอ่กบัคณะผู้สงัเกตการณ์ขององค์การ
สหประชาชาต ินายดอยล์เป็นนกัขา่วท่ีเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่ 20 ปี เขาได้เขียนบทความให้กบัสื่อสิง่พิมพ์ตา่ง ๆ เชน่ 
บูดาเปสต์ บิสซิเนส เจอร์นลั และ เช็ก บิสซิเนส วีกลี เขาอยูท่ี่

ประเทศตรุกี   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 48
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เนปาล

ฟิลิปปินส์

มองภูมิภาค
IAPDF

ไม้ไผ่ถูกน�ำมำใช้เป็นวัสดุก่อสร้ำง
หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ม้ไผ ่ซึง่ได้รับฉายาวา่ “ไม้เหลก็” กลายเป็นวสัดท่ีุมีประโยชน์อยา่งมากในเนปาล
ในการสร้างบ้านและโรงเรียนขึน้ใหมห่ลงัเกิดแผน่ดนิไหวท่ีก่อความเสยีหาย

อยา่งหนกัในปี พ.ศ. 2558 สง่ผลให้ประชาชนหลายแสนคนต้องไร้ท่ีอยูอ่าศยั 
“ไม้ไผเ่ป็นวสัดท่ีุยอดเย่ียม ศตัรูตวัร้ายท่ีสดุในเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวคือน�า้

หนกั ดงันัน้ไม้ไผจ่งึเป็นวสัดท่ีุสมบรูณ์แบบท่ีสดุด้วยน�า้หนกัท่ีเบา มีความยืดหยุน่
สงูและแข็งแรงมาก” นายนริภาล อธิการี สถาปนิกชาวเนปาลกลา่ว 

“มนัอาจแข็งแรงพอ ๆ กบัเหลก็แตเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากกวา่มากเพราะ
ไมต้่องใช้พลงังานในการผลติ ผู้คนเรียกมนัวา่ ‘ไม้เหลก็’”

แผน่ดนิไหวสองครัง้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ท�าให้มีผู้ เสียชีวิตเกือบ 9,000 คน และท�าลายอาคารบ้านเรือนเกือบหนึง่ล้านหลงั
ในประเทศแหง่เทือกเขาหิมาลยัแหง่นี ้ผู้ มีจิตศรัทธาร่วมกนับริจาคเงิน 4.1 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.4 แสนล้านบาท) เพ่ือก่อสร้างอาคารบ้านเรือนขึน้
ใหม ่แตก่ารก่อสร้างต้องลา่ช้าออกไปเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง 

นายอธิการีกลา่ววา่รัฐบาลได้อนมุตักิารใช้ไม้ไผเ่พ่ือสร้างโรงเรียนแล้ว และ
คาดวา่จะอนมุตักิารน�าไม้ไผม่าใช้สร้างบ้านด้วย

ไม้ไผเ่หมาะส�าหรับการก่อสร้างในภมิูประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นเทือกเขาอยา่ง
ในประเทศเนปาลเพราะเตบิโตอยูท่ัว่ทกุท่ีและขนสง่ได้งา่ยกวา่วสัดท่ีุมีน�า้หนกั
มากกวา่ นายอธิการีกลา่วและเพ่ิมเตมิวา่การก่อสร้างด้วยไม้ไผมี่ราคาถกูกวา่วสัดุ
อยา่งอ่ืนประมาณร้อยละ 50 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชว่ยเพ่ิมความคงทนของไม้ไผ ่นายอธิการีกลา่ว 
นอกจากนี ้ระบบใหม ่ๆ ท่ีใช้ในการเช่ือมตอ่ไม้ไผใ่ห้ยาวขึน้ก็ชว่ยให้เราสามารถน�า
ไม้ไผม่าสร้างสิง่ก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เดมิ 

องค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผแ่ละหวายระหวา่งประเทศก�าลงัร่วมมือกบั
รัฐบาลเนปาลจดัท�าโครงการน�าร่องมลูคา่ 800,000 เหรียญสหรัฐ ฯ (หรือประมาณ 
28 ล้านบาท) เพ่ือน�าไม้ไผม่าใช้ในการสร้างบ้านเรือน 150 หลงัและโรงเรียน 10 
แหง่ ด้วยความหวงัวา่โครงการนีเ้ป็นตวัอยา่งให้กบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ  รอยเตอร์

ไ

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

การให้วคัซนีไข้เลอืดออกแก่ประชากรจ�านวนมากเป็นครัง้แรกของโลก >>>>>>
ฟิลิปปินส์ได้จัดโครงการสาธารณะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกเป็นครั้งแรก เพื่อให้
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ได้รับอนุญาตวัคซีนแรกของโลกแก่นักเรียนหนึง่ล้านคน 
องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ในแต่ละปีมีคนติดเชื้อโรคนีท้ี่มียุงลายเป็นพาหะ 390 
ล้านคนทั่วโลก 

เมื่อโครงการนีเ้ริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เด็กนักเรียนชั้นประถม
สี่หลายร้อยคนในโรงเรียนรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตมาริคินาในกรุงมะนลิา ได้รับวัคซีน
เด็งแวกเซียสามเข็มแรก 

ฟิลิปปินส์มีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขของ
ฟิลิปปินส์รายงานว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 200,415 ราย ในปี พ.ศ. 2558 

นางเจเน็ตต์ การิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกการจัดโครงการนีว้่า
เป็น “ก้าวส�าคัญแห่งประวัติศาสตร์” ในวงการสาธารณสุข “เราเป็นประเทศแรกที่น�า
วัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนแรกมาใช้ผ่านระบบของสาธารณสุข และภายใต้สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนรัฐ” นางการินกล่าว 

รัฐบาลใช้งบประมาณ 3.5 พันล้านเปโซ (หรือประมาณ 2.7 พันล้านบาท) ในการให้
วัคซีนโดยที่เด็กนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดซื้อวัคซีนดังกล่าวมา
ในราคา 3,000 เปโซ (หรือประมาณ 2,276 บาท) ต่อสามเข็มส�าหรับเด็กแต่ละคน ซึ่ง
เป็นราคาที่หักส่วนลดแล้ว โครงการวัคซีนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนีเ้ป็นเครื่องยืนยันว่า “ทุก
คนควรมีสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะรวยหรือจน” นางการินกล่าว  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส



7IAPD FORUM

<<<<<<<

อนิเดยี จนี 

ไอสตอ็ก

เอ
เอ

ฟพี
/เก็

ตตี
อ้ิม

เม
จ

การปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับยา
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
อินเดียระบวุา่ตนเองก�าลงัแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัยาเพ่ืออ�านวยความสะดวก
ในการท�าธรุกิจของบริษัทตา่ง ๆ และในขณะเดียวกนัก็จะชว่ยสร้างความมัน่ใจ
ในความปลอดภยัและประสทิธิผลของยา การตดัสนิใจดงักลา่วถือเป็นความ
พยายามลา่สดุของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมที ในการสง่เสริมอตุสาหกรรม 

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2558 อินเดียพยายามจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียว
กบัยาและเคร่ืองส�าอาง พ.ศ. 2483 ท่ีใช้มานาน และร่างกฎหมายฉบบัแก้ไขก็
ถกูน�าเข้าสูก่ารพิจารณาของวฒิุสภาในปี พ.ศ. 2556 ปัจจบุนัร่างกฎหมายดงั
กลา่วปัจจบุนัถกูถอดถอนออกไปแล้ว 

แถลงการณ์ของรัฐบาลระบวุา่คณะรัฐมนตรีเหน็วา่กฎหมายฉบบัปัจจบุนั
ไมมี่ประสทิธิภาพในการควบคมุบางเร่ือง เชน่ ยาทางชีววตัถ ุเซลล์ต้นก�าเนิด
และเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูเคร่ืองมือทางการแพทย์ และการทดลองทางคลนิิก 

หลงัจากท่ีได้หารือกบัผู้ มีสว่นได้เสียแล้ว ได้มีการจดัท�าร่างแนวปฏิบตัเิพ่ือ
ควบคมุอตุสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

จนถงึปัจจบุนั เคร่ืองมือทางการแพทย์ในอินเดียยงัคงอยูภ่ายใต้การก�ากบั
ดแูลเชน่เดียวกบัยา แตต่ลอดหลายปีท่ีผา่นมา บริษัทหลายแหง่เรียกร้องให้
รัฐบาลจดัท�ากฎเกณฑ์แยกออกตา่งหาก เน่ืองจากอตุสาหกรรมเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ราว ๆ 5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 1.75 แสนล้านบาท) 

ด้วยการสนบัสนนุนโยบาย “ผลติในอินเดีย” ของนายโมที แถลงการณ์ของ
รัฐบาลระบวุา่ภาคธรุกิจผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ “พร้อมแล้วส�าหรับการเตบิโต
แบบทวีคณูในอนาคตอนัใกล้” และ “มีศกัยภาพพอท่ีจะเป็นศนูย์กลางของ
นานาชาติ”  รอยเตอร์

การให้รางวัลนวัตกรรม
ทางวิชาการเพื่อกระตุ้นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

จี
นจะเพิ่มเงินรางวลัใหแ้ก่สถาบนัการศึกษาและหน่วย
งานดา้นการวจิยัขนาดเลก็ท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อ
กระตุน้ใหมี้การน�าแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจมา
พฒันาเป็นผลิตภณัฑท์างการคา้ท่ีใชไ้ดจ้ริง และเร่งพฒันา

อุตสาหกรรมเทคโนโลยขีั้นสูงเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมเร่ิมมีแนวโนม้วา่จะชะลอตวั 

คณะมนตรีแห่งรัฐของจีนกล่าววา่สถาบนัวจิยัและหน่วยงาน
ของมหาวทิยาลยัท่ีถ่ายทอดผลงานของตนใหก้บับริษทัภายนอก
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละท�าการตลาดควรไดรั้บรางวลัเป็นเงินไม่
นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของรายไดสุ้ทธิท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ ์

จีนก�าลงัพยายามผลกัดนัอุตสาหกรรมเทคโนโลยขีั้นสูงของ
ตน ตั้งแต่ยารักษาโรคไปจนถึงชิปคอมพิวเตอร์ เพื่อชดเชยการ
ชะลอตวัของภาคการผลิตและส่งออกท่ีมีส่วนฉุดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศใหล้งไปอยูใ่นระดบัต�่าสุดในรอบ 25 ปี

“เราจ�าเป็นตอ้งเร่งถ่ายทอดความส�าเร็จทางวทิยาศาสตร์ เปิด
ช่องทางระหวา่งวทิยาศาสตร์และเศรษฐกิจ และรีบสร้างพลงัการ
ผลิตใหม่ ๆ” คณะมนตรีแห่งรัฐกล่าวในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

นกัวชิาการจะมีเสรีภาพมากข้ึนในการท�างานนอกเวลากบั
บริษทัภายนอกเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะมนตรีแห่งรัฐกล่าว 

นายหวงั บิน รองประธานสมาคมส่งเสริมวสิาหกิจ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยภีาคเอกชนของจีน กล่าวกบัส�านกัข่าว
ซินหวัวา่นกัวจิยัมกัจะกงัวลกบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัโครงการ
เชิงพาณิชยเ์น่ืองจากกลวัวา่อาจส่งผลเสียต่ออาชีพทางวชิาการของ
ตน 

“นโยบายใหม่จะส่งเสริมใหน้กัวชิาการเขา้มามีส่วนร่วมกบั
ธุรกิจใหม้ากข้ึน”  รอยเตอร์
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ข่าวผู้ก่อการร้าย
IAPDF

เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั
ยนืดูตกึแฝดเปโตรนาสทาวเวอร์ 
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ส�าคญัของ
มาเลเซียในกรุงกวัลาลมัเปอร์ เมือ่
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2557  
นายคาลดิ อาบู บาการ์ ผู้บัญชา
การต�ารวจแห่งชาตมิาเลเซียกล่าว
ว่า ต�ารวจได้เพิม่การเฝ้าระวงั
ภยัในมาเลเซียให้อยู่ในขั้นสูงสุด
หลงัเกดิเหตุโจมตใีนกรุงจาการ์ตา 
ประเทศอนิโดนีเซียในเดอืน
มกราคม พ.ศ. 2559
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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าเลเซียซึง่มีประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวมสุลมิ
ได้เพ่ิมการเฝ้าระวงัภยัให้อยูใ่นขัน้สงูนบัตัง้แต่
ท่ีกลุม่หวัรุนแรงก่อเหตโุจมตีด้วยอาวธุในเมือง
หลวงของอินโดนีเซียซึง่เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน
เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

สามเดือนตอ่มา เจ้าหน้าท่ีสืบสวนของ
มาเลเซียได้จบักมุผู้ ต้องสงสยั 15 คน ซึง่รวมถงึเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ี
ถกูสงสยัวา่จะมีความเช่ือมโยงกบักลุม่รัฐอิสลามอิรักและเลแวน
ต์และวางแผนท่ีจะก่อเหตโุจมตีในประเทศ 

นายคาลดิ อาบ ูบาการ์ ผู้บญัชาการต�ารวจแหง่ชาตกิลา่วใน
เดือนมีนาคม พศ. 2559 วา่ ผู้ ต้องสงสยับางรายได้รับค�าสัง่จาก
นายมฮูมัหมดั วานน์ดี โมฮาเหมด็ เจดี ชายชาวมาเลเซียท่ีอยูใ่น
ซีเรียซึง่เป็นผู้สรรหาสมาชิกใหมข่องกลุม่รัฐอิสลามอิรักและเล
แวนต์ ให้ก่อเหตโุจมตีในมาเลเซีย 

นายคาลดิระบวุา่ คนกลุม่นีมี้สว่นเก่ียวข้อง
กบัการระดมเงินเพ่ือน�าไปให้กลุม่หวัรุนแรงท่ีอยู่
ทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์ท่ีเช่ือมโยงกบัรัฐอิสลาม
อิรักและเลแวนต์ และเตรียมการตา่ง ๆ เพ่ือให้ 
“ชาวตา่งชาตสิองคนท่ีต้องสงสยัวา่กระท�าการ
ก่อการร้าย” เดินทางออกจากมาเลเซียไปยงั
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การ
พยายามท่ีจะจดัหาสารเคมีตา่ง ๆ เพ่ือท�าระเบดิ 
การชกัชวนชาวมาเลเซียให้เข้าร่วมกบักลุม่รัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ในซีเรีย การระดมเงิน
จากผู้คนในมาเลเซียท่ีให้ความเหน็อกเหน็ใจรัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ และการประสานงานกบั
กลุม่หวัรุนแรงตา่ง ๆ ทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
นายคาลดิกลา่ว 

ในระหวา่งวนัท่ี 22 ถงึ 24 มีนาคม หนว่ย
ปฏิบตักิารพิเศษตอ่ต้านการก่อการร้ายได้
ด�าเนินการปฏิบตักิารในเจ็ดรัฐซึง่รวมถงึกรุง
กวัลาลมัเปอร์” นายคาลดิกลา่วและเพ่ิมเตมิวา่ 
ในกลุม่ผู้ ต้องสงสยัวา่กระท�าการก่อการร้ายนัน้ มี
ชา่งซอ่มบ�ารุงอากาศยาน และครูสอนศาสนาชาวมสุลมิรวมอยู่
ด้วย 

นายอาห์หมดั ซาฮีด ฮามิดี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
มาเลเซียได้เปิดเผยก่อนหน้านีเ้ม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 วา่ 
ต�ารวจได้สกดักัน้แผนของกลุม่รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ ท่ีมุง่
ลกัพาตวันายกรัฐมนตรี นายนาจิบ ราซะก์ และรัฐมนตรีอาวโุส

คนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนีน้ายคาลดิยงัประกาศวา่
ต�ารวจมาเลเซียจะเพ่ิมหนว่ยตอ่ต้านการก่อการร้ายในแตล่ะรัฐ
ของมาเลเซีย ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน เดอะสตาร์ 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

เจ้าหน้าท่ีได้จบักมุผู้ ต้องสงสยัในกรุงกวัลาลมัเปอร์และในหก
รัฐของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเกดะห์ ปีนงั เประ ปะลสิ สลงังอร์ และ
ตรังกราน ูตามรายงานของ เดอะสตาร์ “เราต้องท�าอะไรสกัอยา่ง
แม้จะมีข้อมลูเพียงเลก็น้อยเก่ียวกบับรรดาคนท่ีเช่ือมโยงกบักลุม่
รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์และแม้กระทัง่ผู้ ท่ีเหน็อกเหน็ใจ เราจะ
ไมร่อให้ความสญูเสียเกิดขึน้ก่อนอยา่งท่ีคนอ่ืน ๆ ท�า” นายคาลดิ
กลา่วกบั เดอะสตาร์

นบัตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มีชาว
มาเลเซียอยา่งน้อย 160 คนท่ีถกูทางการจบักมุฐานต้องสงสยัวา่
มีสว่นเก่ียวพนักบักิจกรรมของกลุม่หวัรุนแรง 

นาย พ. สนุทรามร์ูที นกัอาชญาวิทยา ได้กลา่วกบั
หนงัสอืพิมพ์ เดอะสเตรทส์ ไทมส์ วา่ แม้การเพ่ิมหนว่ยตอ่ต้าน
การก่อการร้ายในทกุ ๆ รัฐจะเป็นขัน้ตอนในเชิงบวก “แตม่นัก็ไมใ่ช่
การแก้ปัญหาท่ีต้นเหต”ุ นายสนุทรามร์ูทีกลา่ววา่ชมุชนตา่ง ๆ จะ
ต้องให้ข้อมลูท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานของต�ารวจและหนว่ยงาน
บงัคบัใช้กฎหมาย

มาเลเซียจับกุม
ผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าการก่อการร้ายได้อีก 15 คน    รอยเตอร์

ม

นายคาลดิ อาบู บาการ์ ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาตมิาเลเซียกล่าวในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 ว่า 
มาเลเซียจะขยายหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเพือ่ให้มหีน่วยนีป้ระจ�าอยู่ในทุก ๆ รัฐ  รอยเตอร์   |  ทหาร
มาเลเซียยนืรักษาการณ์ในย่านการค้าในกรุงกวัลาลมัเปอร์ เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เพือ่เตรียม
พร้อมในการตอบโต้ภยัคุกคามจากการก่อการร้าย  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



10 IAPD FORUM

การลดอาชญากรรม

ประเทศต่าง ๆ ควรพจิารณาใช้ความร่วมมือในระดับนานาชาตเิพื่อ
ควบคุมและจ�ากัดการประมงผิดกฎหมาย การลักลอบค้าและลักลอบ

ขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ตลอดจนอาชญากรรมทางทะเลอ่ืน ๆ 

ดร.เอริกา เทเชอรา และ ดร.เจด ลนิด์ลีย์ 

ไอสตอ็ก
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าชญากรรมทางทะเลสร้างความเสยีหายให้กบัภมิูภาคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกและขดัขวางการค้าทัว่โลกท่ีล�าเลยีงผา่น
ภมิูภาคนี ้อาชญากรรมเหลา่นีไ้มเ่พียงแตส่ง่ผลกระทบ

ตอ่บรรดาประเทศในภมิูภาคเทา่นัน้ แตย่งัสง่ผลกระทบตอ่ประเทศ
ท่ีน�าเข้าสนิค้าท่ีสง่ออกจากภมิูภาคนี ้มีรายงานวา่เหลา่อาชญากร
ทางทะเลท่ีก่อเหตใุนภมิูภาคนีไ้ด้ท�าการประมงผิดกฎหมายท่ีไมมี่
การรายงานและไร้การควบคมุ ท�าการปล้นสะดมทางน�า้ ค้ายาเสพ
ตดิ และลกัลอบขนคนเข้าเมืองเพ่ือน�าไปเป็นแรงงานบงัคบัโดยท่ีไม่
ต้องจา่ยคา่จ้าง อาชญากรรมข้ามชาตเิหลา่นีด้งึดดูกลุม่อาชญากรท่ี
ก่ออาชญากรรมขนาดเลก็เพ่ือน�าเงินไปลกัลอบขนยาเสพตดิเข้าไป
ยงัออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา ในแตล่ะปี เจ้า
หน้าท่ีได้สกดักัน้การขนยาเสพตดิผา่นภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกนบั
ครัง้ไมถ้่วน ส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรม
แหง่สหประชาชาตปิระเมินวา่ เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้เป็นตลาดซือ้ขายสารกระตุ้นกลุม่แอมเฟตามีนท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก การค้ายาบ้าและเฮโรอีนในภมิูภาคนีเ้พียงแหง่เดียวท�าเงินตอ่ปี
ได้มากกวา่ 4.2 หม่ืนล้านเหรียญฯ สหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.46 ล้าน
ล้านบาท) ตามข้อมลูของส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบปราม
อาชญากรรมแหง่สหประชาชาต ิขณะท่ีเส้นทางการค้าทางทะเลอนั
กว้างใหญ่ท�าให้อาชญากรตา่ง ๆ มีโอกาสท่ีจะก่ออาชญากรรมเหลา่
นี ้การทจุริตของเจ้าหน้าท่ีและความไมเ่ข้มงวดของกฎหมายก็ท�าให้
อาชญากรสามารถบอ่นท�าลายการควบคมุให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบงัคบั บทความนีจ้ะกลา่วถงึภาพรวมของอาชญากรรมทางทะเล
ท่ีเกิดขึน้ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก อธิบายกรอบการท�างาน
ทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีมีอยู ่และเสนอวิธีการแก้
ปัญหาท่ีดีท่ีสดุเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัอาหารและประชาชนใน
ภมิูภาคนี ้

การเพิ่มความตระหนักรู้เก่ียวกับความซับซ้อน
ของภยัคุกคาม 
หลายประเทศในอินโดเอเชียแปซฟิิกมีอาณาเขตตดิกบัมหาสมทุร
อนักว้างใหญ่ไพศาล และแตล่ะประเทศก็มีความแตกตา่งกนัใน
แงข่องขนาด จ�านวนประชากร ระดบัการพฒันา บริบททางสงัคม
วฒันธรรมตลอดจนบริบททางการเมืองและกฎหมาย ลกัษณะ
ทางภมิูศาสตร์อนักว้างใหญ่ของภมิูภาคท�าให้เหมาะแก่การแสวง
ประโยชน์ทางทะเลและท�ากิจกรรมท่ีซอ่นเร้นเน่ืองจากมีข้อจ�ากดั
ในการก�ากบัดแูล ในห้าปีท่ีผา่นมา การประมงผิดกฎหมายท่ีใช้
ประโยชน์จากแรงงานบงัคบัท่ีอยูบ่นเรือและความเช่ือมโยงกบั
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้กลายเป็นประเดน็ส�าคญัเร่งดว่น
ระดบัโลก การรับรู้ข้อมลูเพ่ิมขึน้จากการวิจยัและความสนใจจาก
สื่อท�าให้ทัว่โลกมีความตระหนกัรู้มากขึน้วา่อาชญากรรมทางทะเล
ไมเ่พียงแตส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่เศรษฐกิจของภมิูภาคเทา่นัน้ 
แตย่งัมีความเช่ือมโยงกบัสภาพของสงัคมโดยรวม 

จากการตรวจสอบขององค์กรระหวา่งประเทศ องค์กรภาครัฐ
และนอกภาครัฐ เชน่ มลูนิธิความยตุธิรรมด้านสิง่แวดล้อม เผย
ให้เหน็ปัญหาดงักลา่วในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และโดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในประเทศไทย การประมงผิดกฎหมายท่ีใช้แรงงาน

บงัคบัคือปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เม่ือประกอบกบัการก�ากบัดแูล
ท่ีออ่นแอ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการทจุริต ย่ิงท�าให้ปริมาณ
ปลาร่อยหรอลงและเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานใน
หลายระดบั การประมงผิดกฎหมายโดยแรงงานบงัคบัท่ีขาดการ
รายงานและไร้การควบคมุท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และมกัจะมีความ
เก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์เพ่ือน�าแรงงานเข้าสูอ่ตุสาหกรรมนี ้ท�าให้
ผู้ ด้อยโอกาสตกอยูใ่นความยากจนอยา่งถาวร ท�าลายวิถีชีวิตของ
ชาวประมงท่ีถกูกฎหมายและบอ่นท�าลายการก�ากบัดแูลท่ีดีด้วย
การสนบัสนนุเครือขา่ยองค์กรอาชญากรรมและท�าให้โครงสร้างการ
รักษาความมัน่คงมีความออ่นแอ 

การปล้นสะดมทางทะเล และการประมงผิดกฎหมายท่ีขาดการ
รายงานและไร้การควบคมุ มกัจะเกิดขึน้ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้อยูเ่สมอ โดยทัว่ไปแล้ว อาชญากรรมทางทะเลแบบดัง้เดมิ
นีจ้ะอยูใ่นระดบัท่ีหนว่ยงานก�ากบัดแูลในภมิูภาคสามารถจดัการได้ 
จนกระทัง่เม่ือเร็ว ๆ การปล้นสะดมทางทะเลได้สร้างภยัคกุคามเลก็
น้อยตอ่เรือท่ีสญัจรไปมา 

การปล้นสะดมทางทะเลคือการก่อความรุนแรงท่ีผิดกฎหมาย
ในทะเลหลวง ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่เป็นชว่งท่ีมีการปล้นสะดม
ของโจรสลดัโซมาเลียเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว เรือตา่ง ๆ ของกองทพั
เรือท่ีด�าเนินงานภายใต้สหภาพยโุรปและพนัธมิตรองค์การสนธิ
สญัญาแอตแลนตกิเหนือ (นาโต) ได้ออกปฏิบตังิานมากขึน้ใน
คาบสมทุรโซมาลีเพ่ือปกป้องดแูลเรือท่ีมีความเสี่ยงท่ีสญัจรไปมา
ในภมิูภาคนัน้ เรือของกองทพัเรือท่ีก่อนหน้านีไ้ด้สกดักัน้การปล้น
สะดมทางน�า้ในชอ่งแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ได้ย้ายไปปฏิบตัิ
หน้าท่ีในมหาสมทุรอินเดีย ท�าให้การปล้นสะดมทางน�า้ในภมิูภาค
เอเชียเพ่ิมจ�านวนขึน้อยา่งรวดเร็ว ในชว่งปี พ.ศ. 2551 ถงึ พ.ศ. 
2554 ซึง่มีการปล้นสะดมโดยโจรสลดัโซมาเลียเกิดขึน้บอ่ยท่ีสดุ
นัน้ กลุม่โจรสลดัอินโดนีเซียได้ท�าการโจมตี 129 ครัง้ ขณะท่ีกลุม่
โจรสลดัโซมาเลียท�าการโจมตี 786 ครัง้ สี่ปีตอ่มา ส�านกังานการ
ขนสง่ทางทะเลนานาชาติมีข้อมลูท่ีระบวุา่สถานการณ์ดงักลา่วได้
เปลี่ยนไปในทิศทางตรงกนัข้าม การโจมตีของโจรสลดัอินโดนีเซีย
มีจ�านวนเพ่ิมขึน้เป็นสามเทา่คือ 395 ครัง้ตอ่ปี ในขณะท่ีการโจมตี
ของโจรสลดัโซมาเลียกลบัลดลงมาท่ี 101 ครัง้ ท่ีเลวร้ายกวา่นัน้คือ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจยนือยู่บนเรือประมงล�าหน่ึงในระหว่างการตรวจสอบเรือ
ทีท่่าเรือสงขลา ประเทศไทย เมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทางการไทยได้
ปฏิเสธรายงานทีร่ะบุว่าการส่งออกอาหารทะเลไปยงัสหรัฐอเมริกา ยุโรป
และออสเตรเลยีมคีวามเกีย่วข้องกบัแรงงานทาสและแรงงานทีถู่กบังคบั
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โจรสลดัอินโดนีเซียได้น�ากลยทุธ์การปฏิบตัขิองโจรสลดัโซมาเลียมาใช้ 
ซึง่ก็คือการระดมยิงเรือจกัรไอน�า้ จูโ่จมเข้าปล้นและจบัตวัประกนัเพ่ือ
เรียกคา่ไถ่ แทนวิธีการเดมิคือการขึน้เรือท่ีจอดเทียบทา่หรือทอดสมอ
อยูเ่พ่ือขโมยเงิน วสัดแุละสนิค้าท่ีเคลื่อนย้ายได้โดยใช้มีดเป็นอาวธุขม่ขู ่
เม่ือไมมี่เรือของกองทพัเรือคอยสกดักัน้การปล้นสะดมทางน�า้ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ บรรดาโจรสลดัก็ฉวยโอกาสท�าการปล้นสะดมอยา่ง
เหน็ได้ชดั 

นอกจากนี ้การปล้นสะดมของโจรสลดัโซมาเลียท่ีลดน้อยลงอาจ
เป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ เชน่ การรักษาความปลอดภยัทา่เรือ
ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากนาโตและสหภาพยโุรป การวา่จ้างผู้ รักษา
ความปลอดภยัตดิอาวธุมาท�างานบนเรือ และท่ีส�าคญักวา่นัน้ก็คือ 
รัฐบาลชดุใหมข่องโซมาเลียท่ีก�าลงัพยายามรักษาเสถียรภาพชายฝ่ังท่ีไร้
กฎระเบียบของประเทศตน 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
การจบัปลาได้น้อยลงและผลก�าไรท่ีลดลงท�าให้ชาวประมงและบริษัท
ประมงหาวิธีท่ีจะลดคา่ใช้จา่ย แรงงานบงัคบัมกัจะมาจากกลุม่คนสิน้หวงั
ท่ีเผชิญกบัความยากจนท่ีถกูขาย ถกูลกัลอบขนสง่หรือเป็นเหย่ือของการ
ค้ามนษุย์ไปท�างานในทะเลเป็นระยะเวลานาน ๆ เน่ืองจากเรือประมงต้อง
ออกไปหาปลาไกลฝ่ัง การตรวจสอบการใช้แรงงานทาสบนเรือเหลา่นีจ้งึ
เป็นเร่ืองท่ียากล�าบากพอ ๆ กบัการตรวจจบัเรือประมงผิดกฎหมายท่ีขาด
การรายงานและไร้การควบคมุท่ีแฝงตวัอยูเ่ป็นจ�านวนมากในพืน้ท่ีเหลา่
นัน้ แม้วา่ระบบทาสระถกูยกเลกิไปในชว่งศตวรรษท่ี 19 (พ.ศ. 2344-
2443) แตก่ารตกเป็นทาสในรูปแบบตา่ง ๆ ก็ยงัคงมีอยูท่ัง้ประเทศท่ีก�าลงั
พฒันาและประเทศท่ีพฒันาแล้ว องค์การแรงงานระหวา่งประเทศแหง่
สหประชาชาตปิระเมินวา่ มีคนเกือบ 21 ล้านคนท่ีตกเป็นเหย่ือของการ

บงัคบัใช้แรงงาน ในจ�านวนนีค้าดวา่จะเป็นผู้หญิงและเดก็ผู้หญิง 11.4 
ล้านคน และคาดวา่จะเป็นผู้ชายและเดก็ผู้ชาย 9.5 ล้านคน คนท่ีตกเป็น
ทาสในยคุใหมจ่ะถกูจ�ากดัการเคลือ่นไหว ถกูควบคมุข้าวของเคร่ืองใช้
สว่นตวัและการขาดการยินยอมพร้อมใจโดยสมบรูณ์ 

แรงงานบงัคบัในทะเลคือคนงานท่ีไมมี่ทางเลือก ไมมี่หนทางหลบ
หนีและต้องท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีความรุนแรงโดยได้รับคา่
จ้างเพียงเลก็น้อยหรือไมไ่ด้เลย วิถีทางเชน่นีจ้งึเปรียบเสมือนการตก
เป็นทาส กรณีเหลา่นีม้กัจะเกิดขึน้กบัเดก็ ชายและหญิงท่ีอยูต่ามพืน้ท่ี
ชายแดนและโยกย้ายข้ามชายแดนซึง่จะถกูแสวงหาประโยชน์และ
ถกูทารุณกรรมในระหวา่งท่ีก�าลงัเดนิทาง และ/หรือ ท่ีปลายทาง การ
ตกเป็นแรงงานราคาถกูก็เชน่เดียวกนั เดก็ ๆ ถกูบงัคบัให้ท�างานใน
อตุสาหกรรมประมงทัว่โลกเพราะนิว้มือของเดก็เหลา่นีส้ามารถปลด
ปลาออกจากตาอวนขนาดเลก็ ๆ ได้ 

นอกจากนีผู้้หญิงท่ีด้อยโอกาสจะถกูสง่ไปค้ามนษุย์เพ่ือ “บริการ” 
บรรดาผู้ชายท่ีอยูบ่นเรือ ขณะท่ีผู้ชายจะถกูบงัคบัให้ท�างานในสภาพ
แวดล้อมท่ีเลวร้ายและอนัตรายโดยได้นอนเพียงเลก็น้อยและได้รับ
อาหารในปริมาณน้อยนิด คนเหลา่นีม้กัจะถกูจบัโยนออกจากเรือหากมี
อาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ 

ในปี พ.ศ. 2542 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศได้เร่ิมแก้ไขปัญหา
แรงงานบงัคบัในอตุสาหกรรมประมง โดยเฉพาะในเร่ืองการรายงาน
เก่ียวกบัการประมงในอินโดนีเซีย รายงานผลดงักลา่วเผยให้เหน็วา่คน
งานท่ีถกูบงัคบับางรายบนเรือประมงเป็นเหย่ือของการค้ามนษุย์ โดย
ถกูจดัหาและขนสง่ด้วยวิธีการบีบบงัคบัเพ่ือแสวงหาประโยชน์ ขณะท่ี
คนอ่ืน ๆ ถกูลกัลอบน�าตวัข้ามชายแดนเพ่ือผลประโยชน์ ผู้ลกัลอบขนสง่
แรงงานท่ีใช้วิธีการนีย้งัได้หลีกเลี่ยงและบอ่นท�าลายกฎหมายการโยก
ย้ายถ่ินฐานได้อยา่งมีประสทิธิผล 

แรงงานบังคบัในทะเลคอืคนงาน

ทีไ่ม่มทีางเลอืก ไม่มหีนทางหลบ

หนีและต้องท�างานภายใต้สภาพ

แวดล้อมทีม่คีวามรุนแรงโดยได้รับ

ค่าจ้างเพยีงเลก็น้อยหรือไม่ได้เลย

ซ้าย: แรงงานต่างด้าวแสดงข้อมูลบัตร
ประจ�าตวัของตนในระหว่างทีเ่จ้าหน้า
ด�าเนินการตรวจสอบทีท่่าเรือแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ประเทศไทย 

เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

คนงานก�าลงัคดัแยกปลาทีต่ลาดขายส่ง
ในมหาชัย ประเทศไทย เมือ่เดอืน

เมษายน พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าทีด้่าน
การเกษตรของไทยให้ค�ามัน่ว่าจะปราบ

ปรามการประมงทีผ่ดิกฎหมาย 

รอยเตอร์
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ในชว่งแรก ๆ ผู้คนจะให้ความสนใจกบัแรงงานบงัคบัท่ีเป็นผู้
หญิงในธรุกิจทางเพศและแรงงานบงัคบัท่ีเป็นผู้ชายในอตุสาหกรรม
การเกษตรและการบริการ แรงงานบงัคบัในภาคการประมงเพ่ิงได้รับ
ความสนใจเม่ือไมน่านมานีเ้อง รัฐบาลได้ตระหนกัมากขึน้เร่ือย ๆ ถงึ
ความจ�าเป็นในการเสริมสร้างการควบคมุชายแดน และการบงัคบั
ใช้กฎหมายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ เพ่ือชว่ยลดปัจจยัท่ีกระตุ้นให้
เกิดการก่ออาชญากรรมและทางทะเล 

มาตรการควบคุมทางกฎหมาย 
กฎหมายและกรอบนโยบายในการควบคมุการประมง การรักษา
ความมัน่คงทางทะเลและปัญหาแรงงานเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน โดยมีการ
ก�าหนดกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ไว้ในตราสารระหวา่งประเทศ
และของภมิูภาคหลายฉบบั แม้จะมีกฎหมายเหลา่นี ้แตก่ารตรวจ
สอบและการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นสิง่ท่ีท้าทายอยา่งย่ิงตอ่การก�ากบั
ดแูลทางทะเลท่ีมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้ความกว้างใหญ่ไพศาล
ของภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกยงัเป็นอปุสรรคตอ่การตรวจการณ์
ทางทะเลท่ีมีประสทิธิภาพ บรรดารัฐชายฝ่ังท่ีขาดการก�ากบัดท่ีูดี
และมีทรัพยากรจ�ากดัมกัจะให้ความส�าคญักบัการบริการท่ีจ�าเป็น 
เชน่ การศกึษาและการดแูลสขุภาพก่อนท่ีจะดแูลเร่ืองการตรวจสอบ
นา่นน�า้อาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตน การขาดแคลนการ
ควบคมุดแูลท�าให้มีการท�าประมงท่ีเกินขนาด (การจบัปลามากเกิน
กวา่ท่ีได้รับอนญุาต) และการประมงผิดกฎหมายท่ีขาดการรายงาน
และไร้การควบคมุโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมุง่เน้นการเพ่ิมผลผลติทางการ
ประมงล้วน ๆ เม่ือปริมาณปลาลดลง ชาวประมง (ทัง้ท่ีถกูกฎหมาย
และผิดกฎหมาย) ก็ต้องออกหาปลาไกลจากฝ่ังมากขึน้โดยมกัจะ
เข้าไปในนา่นน�า้อาณาเขตของประเทศอ่ืน ๆ หรือในทะเลหลวง ซึง่

ข้อมูลทีแ่สดงให้เห็นถงึความจ�าเป็น
ในการเฝ้าระวงัการปล้นสะดมทางน�า้ 

นปี พ.ศ. 2558 ศนูย์แลกเปลี่ยนข้อมลูภายใต้กรอบข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมือ

ระดบัภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุ

ได้รับแจ้งเหตกุารปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุเป็นจ�านวนทัง้สิน้ 200 

ครัง้ (ซึง่ประกอบด้วยการโจมตีท่ีเกิดขึน้จริง 187 ครัง้และการพยายามท่ีจะเข้าโจมตี 

13 ครัง้) ในจ�านวนนี ้มีการปล้นสะดมทางน�า้ 11 ครัง้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุ 189 

ครัง้ ผลรวมทัง้หมดในปี พ.ศ. 2558 ชีใ้ห้เหน็วา่ มีเหตกุารณ์โจมตีเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อย

ละ 7 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2557 

เหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับรายงานในปี พ.ศ. 2558 มีความรุนแรงน้อยกว่าเม่ือ

เทียบกบัปี พ.ศ. 2557 อาทิ มีเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้กระท�าผิดมากกว่าเก้าคนเกิด

ขึน้น้อยกว่า มีคดีท่ีเก่ียวข้องกบัผู้กระท�าผิดท่ีติดอาวธุน้อยกว่า และมีเหตกุารณ์ท่ีได้

รับแจ้งว่าลกูเรือถกูคกุคาม ถกูจบัเป็นตวัประกนัหรือถกูท�าร้ายน้อยกว่า 

ความกระตือรือร้นอยา่งตอ่เน่ืองของบรรดารัฐชายฝ่ังและความร่วมมือระหวา่ง

หนว่ยงานและอตุสาหกรรมการขนสง่แสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจและมุง่มัน่ในการปราบ

ปรามอาชญากรรมทางทะเลท่ีผิดกฎหมายเหลา่นี ้จากการลดลงของจ�านวนเหตกุารณ์

ท่ีได้รับแจ้งในชว่งไตรมาสสดุท้ายของปี พ.ศ. 2558 และการเพ่ิมขึน้ของจ�านวนผู้กระท�า

ผิดท่ีถกูสง่ไปลงมือ ท�าให้มีงานตา่ง ๆ มากมายท่ีจ�าเป็นต้องท�าเพ่ือลดจ�านวนการปล้น

สะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุในเอเชีย

พืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์

จ�ำนวนและพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีไ่ด้รับรำยงำน
ในเอเชียในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2558

เอเชียตะวนัออก 

จนี

รวม

เอเชียใต้

บังกลาเทศ

อ่าวเบงกอล

อนิเดยี

รวม

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ทะเลอนัดามนั

มหาสมุทรอนิเดยี

อนิโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลปิปินส์

ทะเลจนีใต้

ช่องแคบมะละกาและ

สิงคโปร์

ไทย

เวยีดนาม 

รวม

รวมทั้งส้ิน 

พ.ศ. 2557 
การโจมตทีีเ่กดิขึน้จริง       การพยายามทีจ่ะเข้าโจมต ี

2

16

2

2

11

29

3

3

10

20

10

1

21

4

7

10

94

1

27

165
187

13
13

10

1

1

1

13
16

4

2

1

5

1

142
171

6

44

40

5

4

43

พ.ศ. 2558 
การโจมตทีีเ่กดิขึน้จริง       การพยายามทีจ่ะเข้าโจมต ี

ใ

รอยเตอร์

ข้อมลูนีค้ดัลอกจากรายงานสรุปส�าหรับผู้บริหารประจ�าปี พ.ศ. 2558 ภายใต้กรอบข้อตกลงวา่ด้วย
ความร่วมมือระดบัภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุ
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เป็นพืน้ท่ีรอดพ้นจากการตดิตามและตรวจสอบ 
แนน่อนวา่ องค์กรในระดบัภมิูภาคตา่ง ๆ สามารถเข้าไปมีบทบาท

ส�าคญัในการแก้ปัญหาวิกฤตเก่ียวกบัการตรวจสอบและการบงัคบัใช้
กฎหมาย สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มี
โครงสร้างและการท�างานท่ีเป็นระบบอยา่งย่ิง และประสานความร่วมมือ
ด้านการควบคมุกฎระเบียบในหมูป่ระเทศสมาชิก อยา่งไรก็ตาม อาเซียน
ก็ต้องเผชิญกบัความท้าทายในเร่ืองประสทิธิภาพการท�างาน การสร้าง
กรอบการท�างานให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของทกุประเทศ
สมาชิกของอาเซียนยงัคงเป็นเป้าหมายท่ีท�าได้ยากล�าบาก ขณะท่ีสมาชิก
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศมีความเป็นสมาชิกภาพเทา่กนั ความร่วมมือ การ
มีสว่นร่วมและผลตอบแทนของประเทศตา่ง ๆ กลบัไมเ่ทา่กนั ด้วยความ
แตกตา่งดงักลา่ว ความท้าทายส�าคญัประการหนึง่ของอาเซียนคือ ผู้ ก่อ
อาชญากรรมในประเทศหนึง่คือพลเมืองของอีกประเทศหนึง่ 

การก่ออาชญากรรมในหมูเ่กาะแปซฟิิกมีความซบัซ้อนย่ิงกวา่
อาชญกรรมท่ีเกิดขึน้ในภมิูภาคเอเชีย พืน้ท่ีของหมูเ่กาะแปซฟิิกเอง
นัน้เป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสมส�าหรับองค์กรอาชญากรรมเพราะตัง้อยูต่รง
กลางระหวา่งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ ความกว้าง
ใหญ่ไพศาลของภมิูภาคนีแ้ละความเช่ือมโยงข้ามชาตทิ�าให้องค์กร
อาชญากรรมสามารถหลบเลี่ยงการบงัคบัใช้กฎหมาย พรมแดนท่ี
แทรกซมึได้ และการควบคมุชายแดนท่ีออ่นแอท�าให้พืน้ท่ีสว่นใหญ่ใน
แปซฟิิก (ยกเว้นออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา) ขาด
การปกป้องดแูลและเปิดกว้างส�าหรับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

ข้อตกลงว่าด้วยเร่ืองการขึน้เรือสญัชาติอ่ืนของผู้บงัคบัใช้กฎหมาย
ระหว่างสหรัฐฯ และบรรดาประเทศในแปซิฟิก เช่น หมู่เกาะคกุ 
สหพนัธรัฐไมโครนีเซีย คิริบาตี หมู่เกาะมาร์แชลล์ นาอรูู ปาเลา ซามวั 
ตองกาและตวูาล ูอาจเป็นประโยชน์ในด้านการประสานช่องว่าง
ระหว่างขีดความสามารถกบัอ�านาจหน้าท่ีด้วยการจดัส่งหน่วยยาม
ฝ่ังสหรัฐฯ ออกไปลาดตระเวนในน่านน�า้เปิด การปฏิบตัิการขึน้เรือ
สญัชาติอ่ืนโดยทัว่ไปจะเกิดขึน้เม่ือสหรัฐฯ อนญุาตให้เจ้าหน้าท่ีบงัคบั
ใช้กฎหมายของชาติอ่ืนขึน้เรือของตนเพ่ือด�าเนินการบงัคบัใช้กฎหมาย
ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ หน่วยยามฝ่ังสหรัฐฯ ท่ีปฏิบตัิงานตามข้อ
ตกลงว่าด้วยเร่ืองการขึน้เรือสญัชาติอ่ืนนีจ้ะท�าการลาดตระเวนใน
แปซิฟิกประมาณ 70 วนัต่อปี 

ข้อตกลงวา่ด้วยเร่ืองการขึน้เรือสญัชาตอ่ืินท่ีสหรัฐฯ ท�าเพ่ิมกบัปา
เลาและสหพนัธรัฐไมโครนีเซียได้ชว่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
บงัคบัใช้กฎหมายในพืน้ท่ี การขยายข้อตกลงดงักลา่วแบบทวิภาคีกบั
ประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิิกอ่ืน ๆ หรือข้อตกลงแบบพหภุาคีจะเป็นการ
สร้างระดบัการควบคมุให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือป้องกนั
การท�าประมงผิดกฎหมายท่ีขาดการรายงานและไร้การควบคมุและ
อาชญากรรมทางทะเลอ่ืน ๆ 

การเสริมสร้างกฎระเบยีบและการบงัคับกฎหมาย
ให้มีความแขง็แกร่ง 
ในแงข่องปัญหาเก่ียวกบัการประมงนัน้ การควบคมุให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบงัคบัจะต้องพิจารณาทัง้กฎหมายระหวา่งประเทศและใน
ประเทศซึง่เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมาย
ทางทะเลก�าหนดวา่ แตล่ะประเทศมีสทิธิอธิปไตยในนา่นน�า้อาณาเขต

ซึง่มีระยะ 12 ไมล์ทะเล (22 กิโลเมตร) จากชายฝ่ัง ถดัออกไปคือเขต
เศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศซึง่มีระยะทางระหวา่ง 12 ถงึ 200 ไมล์
ทะเล และรัฐชายฝ่ังสามารถส�ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลท่ีมีชีวิตได้ตามปริมาณสตัว์น�า้ทัง้หมดท่ีอนญุาตให้จบัได้ ซึง่
จะขึน้อยูก่บัการประเมินผลผลติยัง่ยืนสงูสดุ ถดัจากเขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะออกไปคือทะเลหลวง ซึง่ไมมี่ประเทศใดเป็นเจ้าของหรือควบคมุ
ทรัพยากร อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทางทะเลก�าหนด
ให้รัฐภาคีบริหารจดัการการประมงในทะเลหลวงร่วมกนัผา่นทางองค์กร
และข้อตกลงในภมิูภาคเป็นหลกั ซึง่เป็นข้อผกูมดักว้าง ๆ ในการปกป้อง
และอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล 

อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทางทะเลสง่เสริมให้องค์กร
ในระดบัภมิูภาคตา่ง ๆ ก�าหนดวิธีการก�ากบัดแูลและควบคมุทรัพยากร
ทางทะเลท่ีมีชีวิตตามท่ีเหน็วา่เหมาะสมกบัภมิูภาคซึง่ก่อให้เกิดความ
คลมุเครือในเร่ืองกฎระเบียบ องค์กรด้านการบริหารจดัการการประมง
ในระดบัภมิูภาคได้ก�าหนดมาตรการบริหารจดัการการอนรัุกษ์เพ่ือจ�ากดั
และควบคมุการจบัสตัว์น�า้บางชนิด แตอ่งค์กรดงักลา่วไมไ่ด้แก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัองค์กรอาชญากรรม แรงงานบงัคบัหรืออาชญากรรมทางทะเล
อ่ืน ๆ ข้อมลูของคณะกรรมาธิการประมงแหง่มหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตก
และตอนกลาง ซึง่เป็นหนึง่ในองค์กรด้านการบริหารจดัการการประมงใน
ระดบัภมิูภาคระบวุา่ การประมงผิดกฎหมายท่ีขาดการรายงานและไร้การ
ควบคมุท�าให้ภมิูภาคนีส้ญูเสยีรายได้ถงึ 1.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ตอ่ปี 
(หรือประมาณ 5.2 หม่ืนล้านบาท) 

การตรวจสอบและการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นสว่นประกอบส�าคญั
ของการก�ากบัดแูลท่ีมีประสทิธิภาพ อยา่งไรก็ตาม องค์กรด้านการ
บริหารจดัการการประมงในระดบัภมิูภาคเพียงแคค่วบคมุดแูลกิจกรรม
ท่ีเกิดขึน้ในเขตอ�านาจของตนเทา่นัน้ และในความเป็นจริงแล้วก็มี
อ�านาจควบคมุในพืน้ท่ีของสมาชิกเองเทา่นัน้ ด้วยปัจจยัอนัซบัซ้อน
ท่ีมีอยู ่การขาดกรอบการท�างานด้านระเบียบข้อบงัคบัระดบัโลกท่ี
ครอบคลมุและสอดคล้องกนัในการก�ากบัดแูลการประมงไมไ่ด้ชว่ยสง่
เสริมการบริหารจดัการท่ียงัยืน 

การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายท่ีขาดการรายงานและไร้
การควบคมุ อาชญากรรมทางทะเลและแรงงานบงัคบัซึง่ล้วนแตมี่ความ
เช่ือมโยงกนัจะต้องอาศยักรอบการท�างานด้านกฎหมายและสถาบนั
ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมายเหลือเฟือ อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่สถาบนัใดหรือกรอบการท�างานใดท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
ดงัเหลา่นีแ้ละความเช่ือมโยงระหวา่งกนัได้อยา่งครอบคลมุ ด้วยปัจจยั
ตา่ง ๆ ท่ีมีอยูท่ัง้หมดไมว่า่จะเป็นแรงงานราคาถกูหรือแรงงานท่ีไมต้่อง
จา่ยคา่จ้าง ข้อจ�ากดัทางด้านขีดความสามารถและอ�านาจหน้าท่ีในการ
ควบคมุการประมงผิดกฎหมายท่ีขาดการรายงานและไร้การควบคมุ 
และการขาดความสามารถในการแยกแยะระหวา่งผลติภณัฑ์ท่ีถกู
กฎหมายและผิดกฎหมายในตลาดโดยผู้ ท่ีอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทานเหลา่นัน้ 
(เชน่ ผู้บริโภค) ท�าให้ปัญหาดงักลา่วยงัคงเป็นความท้าทายท่ีตอ่เน่ือง 

การควบคมุทัง้โดยตรงและโดยอ้อมสามารถป้องกนัอาชญากรรม
ทางทะเลได้ในภมิูภาคท่ีมีความเสี่ยง การควบคมุโดยตรงอาจท�าได้
โดยให้หน่วยยามฝ่ังออกปฏิบตัิหน้าท่ีบ่อยขึน้เพ่ือระบแุละติดตาม
เรือต้องสงสยัเพ่ือท�าการสกดักัน้ การด�าเนินปฏิบตัิการลบั โดยให้เจ้า
หน้าท่ีปลอมตวัเป็นชาวประมงอาจช่วยให้เข้าถึงเรือต่าง ๆ ได้มากขึน้ 
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อย่างไรก็ตาม การควบคมุในรูปแบบท่ีจริงจงันีไ้ม่ใช่วิธีการท่ียัง่ยืน
ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภมิูภาคท่ีมีทรัพยากรจ�ากดัและ
มีปัญหาอ่ืนท่ีส�าคญัและเร่งด่วนกว่า ประสิทธิภาพของการควบคมุ
โดยตรงจะขึน้อยู่กบัการปรากฏตวัของเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเน่ืองและ
ความคาดหวงัในการขึน้เรือและตรวจสอบเรือทัง้หมด การควบคมุโดย
อ้อมโดยอาศยัเทคโนโลยีและวิธีการขัน้สงูในการพิสจูน์ทราบเรืออาจ
ช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองการเฝ้าติดตามและการตรวจการณ์ในภมิูภาค
มหาสมทุรอนักว้างใหญ่ได้ 

การใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ ยงัชว่ยเพ่ิมการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมตา่ง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ในทะเลเพ่ือจะสามารถรายงานข้อมลูตอ่ต�ารวจ รัฐบาลและ
ชาวประมงได้ดีขึน้ ตวัอยา่งเชน่ ปาเลาได้ทดสอบการใช้งานโดรนไร้คน
ขบัเพ่ือตรวจจบัและและสกดักัน้ชาวประมงผิดกฎหมายท่ีออกหาปลา
ในเศรษฐกิจจ�าเพาะของตน โดรนจะสามารถระบตุ�าแหนง่ท่ีตัง้ของเรือ
ท่ีด�าเนินงานอยา่งผิดกฎหมายตลอดจนหมายเลขประจ�าเรือท่ีองค์การ
ทางทะเลระหวา่งประเทศออกให้ (ส�าหรับเรือขนาด 100 ตนักรอสขึน้
ไป) และข้อมลูประวตัขิองเรือ (ส�าหรับเรือขนาด 500 ตนักรอสขึน้ไป) 

การใช้ยานยนต์ใต้น�า้อตัโนมตัเิป็นอีกวิธีหนึง่ในการปกป้องดแูลพืน้ท่ี
โดยท�าหน้าท่ีเป็นอปุกรณ์ตรวจจบัสญัญาณหรือเคร่ืองมือในการรวบรวม
หลกัฐาน นอกจากนีย้งัมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้แก่ เรดาร์และดาวเทียม
ส�าหรับตดิตามเรือได้จากระยะไกล อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนด้วยคลืน่
ไมโครเวฟสามารถระบรุะดบัความร้อนจากการขนสง่สนิค้าแชแ่ขง็เพ่ือ
ตรวจจบัการกระท�าผิดทางการประมง (และการค้ามนษุย์) 

เคร่ืองมือเหลา่นีจ้ะสง่ผา่นข้อมลูไปยงัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ�านาจในการ
สกดักัน้เรือในทะเลหรือท่ีทา่เรือและอาจสง่มอบหลกัฐานเพ่ือใช้งานใน
ชัน้ศาล มาตรการเหลา่นีย้งัอาจชว่ยสง่เสริมการแบง่ปันข้อมลูอยา่งมี
ประสทิธิภาพระหวา่งองค์กรด้านการบริหารจดัการการประมงในระดบั
ภมิูภาค หนว่ยยามฝ่ังและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน ๆ 

แนวทางการปฏบิตัใินอนาคต
การควบคมุอาชญากรรมทางทะเลซึง่รวมถงึการประมงท่ีผิดกฎหมายใน
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกจ�าเป็นต้องใช้วิธีการก�ากบัดแูลดีท่ีสดุ แหลง่
ประมงอนัอดุมสมบรูณ์สามารถเข้าถงึได้อยา่งผิดกฎหมาย การเสริม
สร้างความพยายามของรัฐบาลให้มีความแข็งแกร่งย่ิงขึน้จะชว่ยปกป้อง
ดแูลแหลง่ประมงดงักลา่วได้ 

นอกจากนีย้งัควรพิจารณาปัจจยัเสี่ยงภายนอกทัง้ทางบกและทาง
ทะเลท่ีอาจชว่ยเพ่ิมโอกาสในการค้ามนษุย์และการจดัหาแรงงานบงัคบั
และแรงงานราคาถกู ขัน้ตอนแรกท่ีจ�าเป็นท่ีควรน�ามาใช้คือการใช้
อนสุญัญาระหวา่งประเทศและข้อตกลงแบบทวิภาคีและพหภุาคีในการ
สนบัสนนุการท�างานของผู้ก�าหนดนโยบายและหนว่ยงานด้านระเบียบ
ข้อบงัคบัเพ่ือพฒันากระบวนการในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

การพฒันาและการเพ่ิมพนูขีดความสามารถในการควบคมุดแูล
สามารถท�าได้โดยการสร้างความร่วมมือในระดบัภมิูภาคพร้อมกบัน�า
เทคโนโลยีตา่ง ๆ มาใช้เพ่ือสอดสอ่งดแูลภมิูภาคอนักว้างใหญ่จากระยะ
ไกล และลดโอกาสในการกระท�าผิดโดยลบั ๆ ท้ายสดุนี ้สิง่ส�าคญัก็คือการ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัอาชญากรรมทางทะเลท่ีชดัเจนและโปร่งใสมากขึน้แก่
บรรดาผู้บริโภค โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองการประมงผิดกฎหมายท่ีขาด
การรายงานและไร้การควบคมุ เพ่ือให้ผู้บริโภคเลอืกได้อยา่งถกูต้องและมี
การจบัจา่ยท่ียัง่ยืน  o

บน: หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของหน่วยยามฝ่ังฟิลปิปินส์และญีปุ่่น
เตรียมพร้อมทีจ่ะเข้าจู่โจมกลุ่มโจรสลดัจ�าลองในระหว่างการฝึกการบังคบัใช้
กฎหมายทางทะเลผสมทีอ่่าวมะนิลาในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

ต�ารวจและเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรอนิโดนีเซียถอืนกกระตั้วหงอนเหลอืงใหญ่ซ่ึงเป็น
สัตว์ป่าหายากของอนิโดนีเซียทีถู่กใส่ไว้ในขวดน�า้ นกเหล่านีเ้ป็นของกลางที่
ยดึได้จากผู้ลกัลอบค้าสัตว์ป่าผดิกฎหมายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

รอยเตอร์
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เรือฟริเกต บีเอน็เอส อาบู บาการ์ ของกองทพัเรือบังกลาเทศ ซ่ึงเป็น
ล�าทีเ่ห็นอยู่ด้านหน้า เข้าร่วมการฝึกทางทะเลนานาชาตนิอกชายฝ่ัง
ของประเทศจนี เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2557   รอยเตอร์
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

กองทพัเรือบงักลาเทศมุ่งเนน้การสร้าง

ความแขง็แกร่งของกองทพัเพื่อเป็น

พนัธมิตรท่ีโดดเด่นในภมิูภาค

และ มิตรภาพอนัย ัง่ยนืในอนาคต
ขีดความสามารถ
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กองทพัเรือบงักลาเทศได้รับการจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 
2514 โดยมีเรือปืนสองล�าท�าการลาดตระเวนอา่ว
เบงกอลและนา่นน�า้รอบ ๆ ประเทศแหง่นีท่ี้มีแมน่�า้

ไหลเช่ียวและเป็นพืน้ท่ีราบต�่าท่ีมีแนวโน้มในการเกิดน�า้ทว่ม 
หลายสบิปีตอ่มา กองทพัเรือบงักลาเทศได้กลายเป็นกองก�าลงั
ทางทะเลท่ีพยายามจะบรรลเุป้าหมายของตนเองให้ได้ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 นัน่ก็คือขีดความสามารถในการปฏิบตักิาร “แบบ
สามมิต”ิ ทัง้ทางอากาศ ทางทะเลและใต้น�า้ 

“การพฒันากองทพัให้มีความความทนัสมยัเป็นหนึง่ใน
ความมุง่มัน่ท่ีส�าคญัย่ิงของรัฐบาลชดุปัจจบุนั ในการเพ่ิม
ศกัยภาพให้กบักองทพับก กองทพัเรือและกองทพัอากาศเพ่ือ
ให้เป็นกองก�าลงัท่ีมีความรอบคอบและมีประสทิธิภาพนัน้ 
ความทนัสมยัคือสิง่จ�าเป็น” ตามการระบขุองเอกสารรัฐบาล
บงักลาเทศเก่ียวกบัการใช้จา่ยงบประมาณในด้านท่ีส�าคญั
ตา่ง ๆ จนถงึปี พ.ศ. 2560 “เพ่ือปกป้องอธิปไตยของชาตแิละ
ความมัน่คง บงักลาเทศจ�าเป็นต้องจดัหาอาวธุ กระสนุและ
ยทุโธปกรณ์สงครามท่ีทนัสมยัและจ�าเป็นอยา่งย่ิงมาใช้งานเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของกองทพั” 

บงักลาเทศได้เร่ิมวางแผนการปฏิบตัลิว่งหน้ากวา่ 20 ปี เพ่ือ
ให้กองทพัเรือกลายเป็นกองทพัท่ีดีเลศิเม่ือถงึวนัท่ีก�าหนดไว้ตาม
เป้าหมาย แผนนีเ้รียกกนัในระดบัประเทศวา่ แผนพฒันากองทพั
ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2573 เม่ือเร็ว ๆ นี ้บงักลาเทศได้
เพ่ิมการจดัหาและการสัง่ซือ้ยทุโธปกรณ์ทางทหารตา่ง ๆ และ
พยายามท่ีจะด�ารงสถานะความป็นพนัธมิตรในระดบัภมิูภาค
ด้วยการพฒันาความเช่ียวชาญของก�าลงัพลในกองทพัโดยใช้
การฝึกเพ่ิมเติมในประเทศ กิจกรรมการฝึกเหลา่นีป้ระกอบด้วย
การเรียนรู้เทคนิคในการท�าสงครามยคุใหมแ่ละการเพ่ิมความ
รู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ่ๆ ซึง่ทัง้สองประการนีมี้มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการเพ่ิมประสทิธิภาพของกองทพับงักลาเทศ 

“เรามีอนาคตอนัสดใสท่ีวางแผนเอาไว้แล้ว” พล.ร.อ. มฮูมั
หมดั ฟาริด ฮาบบิ นายทหารเกษียณอายรุาชการท่ีเคยด�ารง
ต�าแหนง่เสนาธิการกองทพัเรือในชว่งท่ีก�ากบัดแูลการประชมุ
วา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย ท่ีจดัขึน้ท่ีกรุงธากาในเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 กลา่ว
กบั ฟอรมั กองทพัเรือบงักลาเทศเป็นประธานการประชมุนี ้
จนถงึปี พ.ศ. 2560 

พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ววา่ แผนการปฏิบตัขิองกองทพัเรือจะ
ชว่ยให้ประเทศด�ารงขีดความสามารถและความเป็นเลศิเอาไว้
ได้โดยการเปิดโอกาสให้นกัเรียนทหารท่ีเข้ามาใหมไ่ด้มีทางเลือก
ท่ีหลากหลายในเส้นทางอาชีพนี ้“ใครอยากจะเป็นนกับนิหรือ
อยากจะท�างานในเรือด�าน�า้ เขาก็จะได้โอกาสเหลา่นีท้ัง้หมด” 
พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ว “กองทพัเรือมีความก้าวหน้าดีมากและมี
การขยายตวั เรามีเรือท่ีทนัสมยัอยูใ่นมือ ทหารใหมท่ี่เข้าร่วม
กองทพัจะมีบทบาทส�าคญัมากขึน้ในอนาคต” 

บงักลาเทศเคยขาดแคลนเรือส�าหรับการลาดตระเวนท่ี
จ�าเป็น พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่วกบั ฟอรมั เม่ือการประชมุวา่ด้วย
ความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย
ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ในกรุงธากาสิน้สดุลง บงักลาเทศได้น�าเรือ
ฟริเกตสองล�าท่ีสร้างโดยประเทศจีนมาประจ�าการในกองเรือ
บงักลาเทศโดยท�าพิธีท่ีทา่เรือจิตตะกอง เจ้าหน้าท่ีกองทพัเรือ
กลา่ววา่เรือสองล�านีเ้ป็นเรือท่ีทนัสมยัท่ีสดุในกองเรือ โดยมีขีด
ความสามารถในการตรวจจบั พิสจูน์ทราบและท�าลายเรือผิวน�า้
และเป้าหมายทางอากาศ ตามรายงานของส�านกัขา่วออนไลน์ 
บีดีนิวส์24 

กองทพัเรือยงัมีแผนท่ีจะเพ่ิมเฮลคิอปเตอร์และน�าเรือด�าน�า้
สองล�ามาประจ�าการ โดยสัง่ซือ้จากประเทศจีนและจะเดินทาง
มาถงึกองเรือบงักลาเทศภายในกลางปี พ.ศ. 2559 ยทุโธปกรณ์
เหลา่นีจ้ะชว่ยให้บงักลาเทศสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจ

สมาชิก 
ประเทศชายฝ่ังในเอเชียใต้: บงักลาเทศ อินเดีย มลัดีฟส์ 
ปากีสถาน เซเชลส์ ศรีลงักา และสหราชอาณาจกัร (อาณานิคม
ในมหาสมุทรอินเดียของสหราชอาณาจกัร) 

ประเทศชายฝ่ังในเอเชียตะวนัตก: อิหร่าน โอมาน 
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ประเทศชายฝ่ังในแอฟริกาตะวนัออก: ฝร่ังเศส (รียเูนียน) 
เคนยา มอริเชียส โมซมับิก แอฟริกาใต ้และแทนซาเนีย

ประเทศชายฝ่ังในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และออสเตรเลยี: 
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย และติมอร์-เลสเต  

ประเทศผู้สังเกตการณ์ 
จีน เยอรมนี ญ่ีปุ่น มาดากสัการ์ มาเลเซีย รัสเซีย และสเปน 

การขยายความร่วมมือภายใต้
กรอบการประชุมว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกองทัพเรือใน
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 

การประชุมวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาค
มหาสมุทรอินเดียจดัข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยมี
กองทพัเรืออินเดียเป็นเจา้ภาพ การประชุมคร้ังต่อ ๆ มาจดัข้ึน
โดยกองทพัเรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี พ.ศ. 2553 กองทพั
เรือแอฟริกาใตใ้นปี พ.ศ. 2555 กองทพัเรือออสเตรเลียในปี 
พ.ศ. 2557 และกองทพัเรือบงักลาเทศในปี พ.ศ. 2559 

การประชุมวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือใน
ภมิูภาคมหาสมุทรอินเดียประกอบดว้ยสมาชิก 23 ประเทศท่ีมี
ดินแดนถาวรติดกบัมหาสมุทรอินเดียหรือตั้งอยูใ่นมหาสมุทร
อินเดีย และมีประเทศผูส้งัเกตการณ์เจด็ประเทศ 
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จ�าเพาะของตนได้ พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ว 
แม้บงักลาเทศจะมุง่เน้นความส�าคญัตา่ง ๆ ภายใน

ประเทศ แตใ่นขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะขยายความร่วมมือ
กบัพนัธมิตรตา่ง ๆ ทัว่อินโดเอเชียแปซฟิิก 

“ในโลกปัจจบุนั การพิจารณาทกุอยา่งโดยรวมเป็นสิง่ท่ี
หลกีเลีย่งไมไ่ด้” พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ว “ความร่วมมือซึง่กนัและ
กนัเป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากมหาสมทุรตาม
เป้าประสงค์ เม่ือภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียมีความส�าคญัมาก
ขึน้เร่ือย ๆ ทัง้ในแงย่ทุธศาสตร์และเศรษกิจ ความท้าทายตา่ง ๆ  
ก็เพ่ิมขึน้ด้วยเชน่กนั ดงันัน้ ความร่วมมือท่ีมีความหมาย
ระหวา่งบรรดารัฐชายฝ่ังจงึเป็นสิง่ส�าคญัย่ิง 

พล.ร.อ. ฮาบบิระบวุา่ไมมี่รัฐชายฝ่ังใดจะสามารถจดัการ
กบัความท้าทายทางทะเลได้โดยล�าพงั ทกุประเทศต้องท�างาน
ร่วมกนั “อยา่งสมคัรสมาน” เพ่ือพฒันา “กลไกความร่วม
มือท่ีมีประสทิธิภาพ” เพ่ือรับมือกบัความท้าทายในปัจจบุนั 
พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ว 

“ความส�าคญัทางภมิูยทุศาสตร์และภมิูเศรษฐกิจของ
มหาสมทุรอินเดียในวนันีท้�าให้ภมิูภาคนีเ้ป็นตวัขบัเคลื่อน
หลกัท่ีส�าคญัของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2544-
2643)” พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ว “ดงันัน้ การแสวงโอกาสครัง้
ส�าคญัในประวตัศิาสตร์เหลา่นีผ้า่นการปฏิสมัพนัธ์เชิงร่วมมือ
ทางทะเลท่ีแข็งแกร่งจงึเป็นสิง่ส�าคญัย่ิง” 

พล.ร.อ. ฮาบบิอธิบายวา่นโยบายตา่งประเทศของ
บงักลาเทศนัน้ “มีความเป็นมิตรกบัทกุฝ่ายและไมเ่ป็นศตัรู
กบัฝ่ายใด” ดงัจะเหน็ได้ชดัเจนจากการท่ีบงักลาเทศให้การ
สนบัสนนุและมีสว่นร่วมในโครงการรักษาสนัตภิาพของ
องค์การสหประชาชาตมิาเป็นเวลานาน บงักลาเทศได้สง่เจ้า
หน้าท่ีรักษาสนัตภิาพไปเข้าร่วมภารกิจครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2531 และเป็นหนึง่ในประเทศท่ีสง่บคุลากรเข้าร่วมภารกิจมาก
ท่ีสดุในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา คือจ�านวนกวา่ 8,000 คน ตามท่ี
องค์การสหประชาชาตริะบ ุ

“กองทพัเรือบงักลาเทศมกัจะท�างานร่วมกบัประเทศ
พนัธมิตรและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นมิตรอยูเ่สมอ” พล.ร.อ. 
ฮาบบิกลา่วกบั ฟอรมั “ไมว่า่จะมีความร่วมมือทางด้านใดเกิด

ขึน้ เราจะเข้าไปมีสว่นร่วม เราอยากเหน็คนรุ่นตอ่ ๆ ไปมีชีวิต
ท่ีสงบสขุ เราอยากท�าให้โลกนีเ้ป็นโลกท่ีดีและนา่อยูส่�าหรับชน
รุ่นหลงั ถ้าเราสามารถท�างานร่วมกนัและแบง่ปันประสบการณ์
และเทคโนโลยีกนัได้ ทกุฝ่ายก็จะได้รับประโยชน์” 

ด้วยวิสยัทศัน์ของกองทพัเรือบงักลาเทศในเร่ืองการสร้าง
ความร่วมมือท่ีมากขึน้อินโดเอเชียแปซฟิิก พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ว  
วา่บงักลาเทศมีแผนท่ีจะขยายความสมัพนัธ์ด้านการท�างาน
ระหวา่งกองทพัเรือทัง้หมดท่ีปฏิบตักิารในมหาสมทุรอินเดีย
และพืน้ท่ีรอบ ๆ ในชว่งท่ีกองทพัเรือบงักลาเทศเป็นประธาน
การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดีย พล.ร.อ. ฮาบบิต้องการให้สมาชิกของการ
ประชมุนีท้ัง้ 35 ประเทศรวมตวักนัอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือ
ร่วมการฝึกการให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการ
ตอบสนองภยัพิบตั ิซึง่จะเป็นการฝึกครัง้แรกในหวัข้อนีภ้ายใต้
กรอบการประชมุดงักลา่ว 

“ถ้าเรามีความใกล้ชิดกนัมากขึน้ เราก็นา่จะแก้ปัญหาได้
งา่ยขึน้” พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ว “เราต้องท�างานกนัอยา่งสามคัคี
ในสภาพแวดล้อมท่ีเข้ากนัได้เป็นอยา่งดี เพ่ือให้เราสามารถ
รักษาความมัน่คงร่วมกนัได้ในมหาสมทุรอินเดียเพ่ือประโยชน์
ของทกุ ๆ ประเทศ” 

ด้วยข้อกงัวลร่วมกนัท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ
พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ววา่การฝึกด้านการให้ความชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการตอบสนองภยัพิบตันิา่จะเป็นวิธีการโดย
ธรรมชาตใินการเพ่ิมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก
นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่ง
กองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียท่ีมีอยู ่อยา่งไรก็ตาม 
พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่ววา่ปัญหาอ่ืน ๆ ก็มีความส�าคญัพอ ๆ กนั 
เชน่ การก่อการร้ายทางทะเล 

“เม่ือใดก็ตามท่ีกลุม่ก่อการร้ายพยายามท่ีจะแทรกซมึ
หรือรุกล�า้เข้ามาในภมิูภาคชายฝ่ังของเรา เราต้องหยดุยัง้คน
เหลา่นีใ้ห้ได้” พล.ร.อ. ฮาบบิกลา่วกบั ฟอรมั “ถ้าทกุประเทศ
ต้องการท่ีจะหยดุยัง้ผู้บกุรุกเหลา่นีอ้ยา่งจริงจงัในพืน้ท่ีของ
ตน ความร่วมมือกนัจะชว่ยให้เราสามารถหยดุยัง้ภยัคกุคาม
นีไ้ด้”  o

“กองทพัเรือบงักลาเทศมกัจะท�างานร่วมกบัประเทศพนัธมิตรและ

ประเทศเพื่อนบา้นท่ีเป็นมิตรอยูเ่สมอ ไม่วา่จะมีความร่วมมือทาง

ดา้นใดเกิดข้ึน เราจะเขา้ไปมีส่วนร่วม เราอยากเห็นคนรุ่นต่อ ๆ ไปมี

ชีวติท่ีสงบสุข เราอยากท�าใหโ้ลกน้ีเป็นโลกท่ีดีและน่าอยูส่�าหรับชน

รุ่นหลงั ถา้เราสามารถท�างานร่วมกนัและแบ่งปันประสบการณ์และ

เทคโนโลยกีนัได ้ทุกฝ่ายกจ็ะไดรั้บประโยชน”์ 

~ พล.ร.อ. มูฮัมหมดั ฟาริด ฮาบิบ นายทหารเกษยีณอายุราชการจากกองทพัเรือบังกลาเทศ 
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เรือเลก็ล�าหน่ึงแล่นอยู่ท่ามกลางเรือใหญ่
ในช่องแคบสิงคโปร์  รอยเตอร์ 

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

ในนา่นน�า
การฟื้นฟูความปลอดภัย

อาชญากรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีจ�านวนลดลง เนื่องจากประเทศ

ต่าง ๆ ปรับกลยุทธ์ในการป้องปราม
กิจกรรมของอาชญากรทางทะเล  

และป้องกันการปล้นสะดมทางทะเล
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คลากรขนสง่ทางเรือและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารทางทะเลท่ีเดนิ
ทางในนา่นน�า้ตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นประจ�าได้รับ
ขา่วดีเลก็น้อยในชว่งสิน้สดุไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 เม่ือนกั
วิเคราะห์กลุม่หนึง่รายงานวา่การปล้นสะดมทางทะเลในภมิูภาคนี ้
มีจ�านวนลดลงจนถงึจดุต�่าสดุในรอบทศวรรษ 

“ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 เป็นชว่งท่ีเหน็ได้อยา่งชดัเจนถงึ
ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมทางทะเล และแสดงให้เหน็
วา่การด�าเนินการท่ีมีประสทิธิภาพในการตอ่สู้กบัการปล้นสะดมทางทะเล
ชว่ยพลกิสถานการณ์ให้ฝ่ายพลเมืองดีกลบัมามีชยัอีกครัง้” นายเอียน มิล
เลน ประธานกรรมการบริหารของบริษัทดรายแอด มาริไทม์ ซึง่เป็นกลุม่
ผู้ เช่ียวชาญด้านขา่วกรองและการปฏิบตักิารทางทะเลในประเทศองักฤษ
ท่ีตรวจสอบกิจกรรมในสภาพแวดล้อมทางทะเลกลา่ว บริษัทดงักลา่วได้
แสดงตวัเลขของไตรมาสแรก “มีแนวโน้มในทางท่ีดีเกิดขึน้ในบางภมิูภาค
ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนา่ยินดี ท่ีชดัเจนท่ีสดุก็คือในมหาสมทุรอินเดียท่ียงัคงท่ีมีโจร
สลดัโซมาเลียอยูท่ัว่ไป และในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ท่ีเราได้เหน็การเปลี่ยนแปลงแบบพลกิโฉมในชว่ง
กวา่หกเดือนท่ีผา่นมา ซึง่ตวัเลขท่ีเราส�ารวจได้นัน้ถือ
เป็นตวัเลขท่ีน้อยท่ีสดุในชว่งไตรมาสท่ีเคยมีมาในรอบ
ทศวรรษ” 

บริษัทดรายแอดรายงานวา่ในชว่งไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. 2559 มีอาชญากรรมทางทะเลเกิดขึน้ 13 ครัง้ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัในปี พ.ศ. 2558 ซึง่มี
เหตกุารณ์เกิดขึน้ 35 ครัง้ พบวา่จ�านวนอาชญากรรม
ทางทะเลลดลงในอตัราร้อยละ 50 เหตกุารณ์ท่ีรุนแรง
ท่ีสดุเกิดขึน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เม่ือกลุม่โจร
สลดัได้เข้าปล้นเรือน�า้บรรทกุมนัสญัชาตอิินโดนีเซียท่ี
ก�าลงัขนถ่านหินจากอินโดนีเซียไปยงัฟิลปิปินส์ และ
จบัลกูเรือเป็นตวัประกนั 10 คนพร้อมเรียกคา่ไถ่จ�านวน 
1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 35 ล้านบาท) 
ทางการเช่ือวา่อาชญากรกลุม่นีเ้ป็นสมาชิกขององค์กร
ก่อการร้ายอาบไูซยาฟ 

นอกจากนี ้ยงัมีหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีบนัทกึและรายงานข้อมลูท่ีแสดงให้
เหน็ถงึจ�านวนท่ีลดลงของอาชญากรรมทางทะเลท่ีได้รับแจ้ง แตห่นว่ยงาน
บางแหง่ เชน่ ส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาตก็ิได้ตรวจสอบข้อมลู
ดงักลา่วอยา่งระมดัระวงั ส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาตไิด้จดัตัง้
ศนูย์รายงานข้อมลูในกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2535 
และระบวุา่ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้อาชญากรรมทางทะเลทัว่โลกลดลงในชว่ง
หลงั ๆ มานีคื้อ การลดลงของการโจมตีเรือบรรทกุน�า้มนัขนาดเลก็ในพืน้ท่ี
ชายฝ่ังของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

“ส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาตยิกยอ่งการปฏิบตังิานท่ีมี
ประสทิธิภาพของเจ้าหน้าท่ีอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นพิเศษ ท่ีได้จบักมุ
และด�าเนินคดีกบักลุม่โจรสองกลุม่ท่ีปล้นเรือบรรทกุน�า้มนั นอกจากนี ้เรา
ยงัช่ืนชมการจบักมุกลุม่ผู้บงการหลงัจากนัน้” นายพอ็ตเตน็กลั มคูนัดนั ผู้
อ�านวยการส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาตริะบใุนค�าแถลงท่ีเผย

บุ แพร่ในเวบ็ไซต์ของส�านกังานในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
ข้อมลูของส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาตริะบวุา่ 

มีการปล้นเรือ 15 ครัง้ในปี พ.ศ. 2558 และ 21 ครัง้ในปี พ.ศ. 
2557 มีตวัประกนัถกูคมุตวัไว้บนเรือของตนเอง 271 คนในปี 
พ.ศ. 2558 และ 442 คนในปี พ.ศ. 2557 และไมมี่รายงานการ
ปล้นในชว่งไตรมาสท่ีสี่ของปี พ.ศ. 2558 

แม้อาชญากรรมทางทะเลจะลดลงในพืน้ท่ีท่ีส�านกังานการ
ขนสง่ทางทะเลนานาชาติระบวุา่เป็น “พืน้ท่ีส�าคญั” แตเ่จ้า
หน้าท่ีของส�านกังานกลา่ววา่ยงัคงมีพืน้ท่ีท่ีมีอาชญากรรมทาง
ทะเลชกุชมุอยูท่ัว่โลก นายมคูนัดนัได้แจ้งเตือนให้บรรดากปัตนั
เรือด�ารงมาตรการ “ตอ่ต้านโจรสลดัและการเฝ้าระวงัการปล้น
สะดมอยา่งเข้มงวด” อยูเ่สมอ เน่ืองจากเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ยงัคงเป็นภมิูภาคท่ีมีเหตกุารณ์โจมตีดงักลา่วมากท่ีสดุใน
โลกตามข้อมลูของส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาต ิ

“สภาพการณ์ตา่ง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยา่งรวดเร็ว
ทัง้ในทางท่ีดีและไมดี่ ดงันัน้ เราจะชะลา่ใจไมไ่ด้เดด็ขาด 
หากไมมี่การตอบสนองของนานาชาตอิยา่งครอบคลมุตอ่ภยั
คกุคามจากโจรสลดัโซมาเลีย เราก็คงไมไ่ด้อยูใ่นสภาพการณ์
ท่ีดีอยา่งทกุวนันี”้ นายมิลเลนกลา่ว “ด้วยการปฏิบตังิานอยา่ง
เตม็ท่ีของกองทพัเรือนานาชาติและอตุสาหกรรมการรักษา
ความมัน่คงทางทะเลท่ีมีเรือรบ เฮลคิอปเตอร์และเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัตดิอาวธุในการสกดักัน้และปราบปราม

เจ้าหน้าทีห่น่วยต่อต้านการก่อการร้ายในสังกดัหน่วยยามฝ่ัง
ฟิลปิปินส์เข้าจบักมุกลุ่มโจรสลดัจ�าลองทีป่ล้นเรือ ในระหว่างการฝึก
ผสมทางด้านการบังคบัใช้กฎหมายทางทะเลกบัญีปุ่่นทีอ่่าวมะนิลา 
ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  รอยเตอร์
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รุนแรงท่ีใช้และการสญูเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ พล.จ. เบตแมนเขียน
ไว้วา่ จากการโจมตีทัง้หมด 200 ครัง้ท่ีบนัทกึไว้ในปี พ.ศ. 2558 153 ครัง้
เป็นเหตกุารณ์ท่ีไมรุ่นแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการลกัเลก็ขโมยน้อยและไมเ่ป็น
อนัตรายตอ่ลกูเรือ 

“การจ�าแนกระหวา่งเหตกุารณ์ ‘การปล้นสะดมทางทะเล’ กบัสิง่ท่ี
องค์การทางทะเลระหวา่งประเทศระบวุา่เป็น ‘การปล้นเรือโดยใช้อาวธุ’ 
เป็นสิง่ส�าคญั” พล.จ. เบตแมนเขียน “การปล้นสะดมทางทะเลจะเกิดขึน้
บนเรือในทะเลหลวง ขณะท่ีการปล้นเรือโดยใช้อาวธุจะเกิดขึน้ในนา่นน�า้
ตา่ง ๆ ภายในเขตอ�านาจอธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึง่ รวมถงึนา่นน�า้ภายใน 
นา่นน�า้หมูเ่กาะและทะเลอาณาเขตของรัฐนัน้ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่
ในนา่นน�า้ตา่ง ๆ ของเอเชียจริง ๆ แล้วจดัอยูใ่นหมวด ‘การปล้นเรือโดยใช้
อาวธุ’ ดงันัน้ การด�าเนินการเพ่ือบงัคบัใช้กฎหมายจะเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐชายฝ่ังท่ีเก่ียวข้อง ความหมายท่ีแท้จริงของการการปล้นสะดมทาง
ทะเลคือ ‘อาชญากรรมตอ่มนษุยชาต’ิ นอกเขตอ�านาจของรัฐชายฝ่ัง ดงันัน้ 
รัฐใดก็ตามมีสทิธิท่ีจะด�าเนินการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์” 

พล.ร.ต. อคัมดั ตอฟิกกร์ูรัคมาน เอม็. ผู้บญัชาการของหนว่ยบญัชาการ
กองเรือตะวนัตก กองทพัเรืออินโดนีเซีย เหน็พ้องวา่การจ�าแนกอาชญากรรม
ทางทะเลอยา่งเหมาะสมจะมีผลตอ่ช่ือเสยีงของภมิูภาคในเร่ืองการท�างาน
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในการจดัการกบัอาชญากรทางทะเลและโจรสลดั 

“เราต้องใช้ค�าให้ถกูต้อง” พล.ร.ต. ตอฟิกกร์ูรัคมานกลา่วกบั ฟอรมั ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ในระหวา่งการเข้าร่วมการประชมุวา่ด้วยความ
ร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียท่ีบงักลาเทศ 

พล.ร.ต. ตอฟิกกร์ูรัคมานกลา่ววา่ ตนเคยอา่นรายงานเก่ียวกบัปัญหา
การการปล้นสะดมทางทะเลในชอ่งแคบมะละกา กองทพัเรืออินโดนีเซีย
ได้ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์และท�าการสืบสวนอยา่งจริงจงั แตก่ลบัพบ

ความพยายามในการปล้นสะดมทางทะเล ท�าให้อาชญากรรม
ทางทะเลลดลงอยา่งอยา่งนา่ทึง่ จากการโจมตีเรือพาณิชย์ 
213 ครัง้ในปี พ.ศ. 2554 ลดลงจนเหลือศนูย์ในปี พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2559 จนถงึปัจจบุนั” 

การมุง่เน้นท่ีตวัเลขมากเกินไปอาจท�าให้มองสถานการณ์
ผิดพลาดวา่จริง ๆ แล้วมีอะไรเกิดขึน้บ้างในภมิูภาค พล.จ. 
แซม เบตแมน นายทหารท่ีเกษียณอายรุาชการจากกองทพัเรือ
ออสเตรเลียซึง่ขณะนีเ้ป็นนกัวิจยัของศนูย์ทรัพยากรและความ
มัน่คงทางทะเลแหง่ชาตอิอสเตรเลียกลา่ว พล.จ. เบตแมนยงั
เป็นท่ีปรึกษาของโครงการความมัน่คงทางทะเลแหง่สถาบนั
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ เอส. ราชารัตนมัของ
สงิคโปร์ และได้สนบัสนนุให้มีการค้นหาข้อมลูอยา่งลกึซึง้เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีแท้จริง 

“การพิจารณาตวัเลขของการโจมตีเพียงอยา่งเดียวอาจ
ท�าให้เข้าใจสถานการณ์ผิดได้” พล.จ. เบตแมนเขียนไว้ในบท
วิเคราะห์เม่ือปี พ.ศ. 2559 เร่ือง “ความจริงเก่ียวกบัการปล้น
สะดมทางทะเลในเอเชีย” ส�าหรับสมาคมสง่เสริมนโยบายใน
เอเชียละแปซฟิิก “การวิเคราะห์สิง่ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัสถิตเิป็นสิง่
ส�าคญัและต้องพิจารณาท่ีลกัษณะของการโจมตี ประเภท
ของเรือท่ีถกูโจมตี ชว่งเวลาท่ีถกูโจมตีไมว่า่จะเป็นชว่งจอด
ทอดสมอหรือในระหวา่งการเดนิทาง และพืน้ท่ีท่ีถกูโจมตี” 

พล.จ. เบตแมนยกยอ่งการท�างานภายใต้ข้อตกลงวา่ด้วย
ความร่วมมือระดบัภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทาง
ทะเลและการปล้นเรือโดยใช้อาวธุในเอเชีย ท่ีมีศนูย์แลกเปลี่ยน
ข้อมลูท่ีสงิคโปร์ ในเร่ืองการจ�าแนกการโจมตีตามระดบัความ

หน่วยรบพเิศษกองทพัเรืออนิโดนีเซียและทหารเรือสหรัฐฯ ฝึกซ้อมเทคนิคการสกดักั้นในระหว่างการฝึกเพือ่สร้างความร่วมมอืและความพร้อมทางเรือใน
อนิโดนีเซีย เมือ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558  จ.อ. โจชวั สก็อตต์/กองทพัเรือสหรัฐฯ
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ผู้ เช่ียวชาญสนบัสนนุให้ประเทศตา่ง ๆ ด�ารงความ
ระมดัระวงัเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมทางทะเลเหมือนเม่ือ
ครัง้ท่ีต้องเผชิญกบัปัญหานีใ้นระดบัสงูสดุ  

“แม้จะมีความก้าวหน้าเป็นอยา่งดีในบางภมิูภาค แตเ่ราควร
จ�าไว้วา่องค์กรอาชญากรรมทัง้ทางทะเลและท่ีอ่ืน ๆ สามารถ
ปรับตวัได้ ยืดหยุน่ได้และไมมี่ข้อจ�ากดัทางด้านจริยธรรม ศีล
ธรรมหรือกฎหมายความร่วมมือระหวา่งประเทศ” นายมิลเลน
จากบริษัทดรายแอด มาริไทม์ กลา่ว “เรารู้วา่คนเหลา่นีมี้ความ
เช่ียวชาญทางธรุกิจไมด้่อยไปกวา่องค์กรอนัชอบธรรมท่ีปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และจะปรับตวัไปตามสภาพการณ์ของตลาดท่ี
เปลี่ยนไป โดยมองหาวิธีการทจุริตใหม ่ๆ ท่ีมีความเสี่ยงน้อย
กวา่และได้ผลตอบแทนมากกวา่เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์
อนัทจุริต การก้าวน�าอาชญากรไปหนึง่ขัน้คือสิง่ส�าคญัตอ่ความ
ส�าเร็จ และรากฐานของความส�าเร็จจะเกิดจากความเข้าใจภยั
คกุคามและการด�าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจาก
อาชญากรเหลา่นัน้”  o

วา่องค์การสหประชาชาติระบเุหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้วา่เป็นเพียงการก่อ
อาชญากรรม ไมใ่ชก่ารปล้นสะดมทางทะเล 

นอกเหนือจากเร่ืองการใช้ค�าแล้ว ทางการอินโดนีเซียยงัไมพ่อใจกบั
กิจกรรมท่ีตนตรวจพบอีกด้วย 

พล.ร.ต. ตอฟิกกร์ูรัคมานอธิบายวา่ชอ่งแคบมะละกานัน้เป็นพืน้ท่ีแคบ 
บางครัง้อาชญากรจะมีความได้เปรียบกวา่เจ้าหน้าท่ีอินโดนีเซียเพราะมีเรือ
ขนาดเลก็กวา่และแลน่เร็วกวา่ ท�าให้กลุม่อาชญากรเดนิทางหลบหนีผา่น
ชอ่งแคบได้งา่ยขึน้ พล.ร.ต. ตอฟิกกร์ูรัคมานกลา่วกบั ฟอรมั วา่ อินโดนีเซีย
ได้จดัหาเรือท่ีคล้ายคลงึกนัมาให้กองทพัเรือของตนใช้งาน ซึง่เป็นเรือท่ีมี
ความเร็วและความคลอ่งตวัเทียบเทา่กบัเรือของอาชญากรทางทะเล 

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถแล้ว อินโดนีเซียได้
เร่ิมท�างานอยา่งใกล้ชิดมากขึน้กบัมาเลเซียเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูเก่ียวกบั
ผู้ ต้องสงสยัวา่จะเป็นอาชญากรทางทะเล และมุง่หวงัท่ีจะเพ่ิมความร่วม
มือกบัสงิคโปร์ พล.ร.ต. ตอฟิกกร์ูรัคมานกลา่ววา่ การเพ่ิมความร่วมมือ
ในภมิูภาคจะชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีกองทพัเรือสามารถรวบรวมหลกัฐานเพ่ือ
ด�าเนินคดีกบัอาชญากรท่ีมกัจะกระจายเงินฝากไปตามธนาคารตา่ง ๆ ใน
มาเลเซียและสงิคโปร์ 

นอกจากนี ้กองทพัเรืออินโดนีเซียยงัท�างานอยา่งใกล้ชิดมากขึน้กบั
ต�ารวจและหนว่ยยามฝ่ังพ่ือตดิตามเบาะแสเก่ียวกบัอาชญากรทางทะเล
ท่ีหลบหนีขึน้ฝ่ังก่อนท่ีเจ้าหน้ากองทพัเรือจะสามารถจบักมุตวัได้ พล.ร.ต. 
ตอฟิกกร์ูรัคมานกลา่ววา่ เบาะแสและความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน
ท�าให้กองทพัเรืออินโดนีเซียสามารถตัง้ข้อหาอาชญากรรมกบับรรดา
อาชญากรทางทะเลได้ 

ขา่วดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางทะเลท่ีลดลงไมค่วรเป็นเหตใุห้น่ิง
นอนใจ ความจริงแล้ว ในขณะท่ีความกงัวลในเร่ืองความมัน่คงก�าลงัก่อตวั
ขึน้เน่ืองจากกลุม่ผู้ ก่อการร้ายก�าลงัมุง่เป้าไปท่ีเส้นทางเดินเรือ เจ้าหน้าท่ี
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ยงัคงมองหาวิธีท่ีจะเพ่ิมการลาดตระเวนร่วมกนั
และท�าให้เส้นทางเดนิเรือตา่ง ๆ มีความปลอดภยัมากขึน้ส�าหรับเรือทกุล�า 

ค�ำจ�ำกัดควำมของอำชญำกรรม
กำรปล้นสะดมทำงทะเลมีอยู่ใน
มำตรำ 101 ของอนุสัญญำ

สหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทำง
ทะเล ซึ่งระบุไว้ดังนี้:

ก. การกระท�าผิดกฎหมายใด ๆ ท่ีเป็นการก่อ
ความรุนแรงและการกกัขงัหนว่งเหน่ียว หรือ 
การกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการปล้นสะดม ท่ีกระท�า
เพ่ือผลประโยชน์สว่นตนโดยลกูเรือหรือผู้
โดยสารของเรือสว่นบคุคลหรืออากาศยานสว่น
บคุคล และเป็นการก่อเหต:ุ 

• ในทะเลหลวง ตอ่เรือหรืออากาศยานล�า
อ่ืน หรือตอ่บคุคลหรือทรัพย์สนิบนยาน
พาหนะนัน้ เชน่ เรือหรืออากาศยาน  

• การก่อเหตตุอ่เรือ อากาศยาน บคุคลหรือ
ทรัพย์สนิในพืน้ท่ีนอกเขตอ�านาจของรัฐ
ใด ๆ 

ข. การกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการเข้าร่วมโดยสมคัร
ใจในการปฏิบตัิการของเรือหรืออากาศยาน โดย
ทราบวา่เป็นเรือหรืออากาศยานของโจรสลดั 
ค. การกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการกระตุ้นหรือจงใจ
สนบัสนนุการกระท�าท่ีระบใุนยอ่หน้ายอ่ย ก. 
และ ข.

การปล้นสะดมทางทะเลประกอบด้วย
การกระท�าใด ๆ ดังต่อไปนี้:

เจ้าหน้าทีต่�ารวจน�า้มาเลเซียยนืรักษาการณ์บนเรือนานิวะ มารุ 1 ทีท่่าเรือกลงั 
ประเทศมาเลเซีย หลงัจากทีเ่รือบรรทุกน�า้มนัล�านีถู้กกลุ่มโจรสลดัปล้นในเดอืน
เมษายน พ.ศ. 2557  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

การพฒันา

กองก�ำลังทำงภูมิรัฐศำสตร์คือปัจจัยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
กองทัพทั่วทัง้อินโดเอเชียแปซิฟิก

กองก�ำลงัทำงทะเล 
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รรดาประเทศทัว่ทัง้ภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกก�าลงัลงทนุกบัการพฒันากองทพั
ของตนให้มีความทนัสมยั โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงกบักองก�าลงัทางทะเล ชาตติา่ง ๆ ก�าลงั
พฒันายทุโธปกรณ์ทางทหาร เทคโนโลยีด้าน
การป้องกนัท่ีทนัสมยั และจดัหาเคร่ืองบนิ
และเรือมาใช้แทนของเดมิท่ีมีอายรุาว ๆ 30 
หรือ 40 ปี 

ผู้น�าตา่ง ๆ ของจีนก�าลงัด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกอง
ทพัของตนท่ีมีขนาดใหญ่ โดยจีนก�าลงัพฒันาเคร่ืองบนิรบใหมแ่ละ
ปรับปรุงโครงสร้างการบงัคบับญัชาท่ีมีมาตัง้แตย่คุสงครามเยน็ นอกจาก
นี ้จีนก�าลงัอยูใ่นระหวา่งการสร้างเรือบรรทกุเคร่ืองบนิท่ีมีน�า้หนกั 50,000 
ตนัซึง่เป็นล�าแรกท่ีสร้างขึน้ในประเทศ 

ญ่ีปุ่ นก�าลงัทดสอบเคร่ืองบนิขบัไลล่อ่งหนล�าแรกของตนพร้อมกบั
สร้างโดรนและเคร่ืองบนิไอพน่ล�าใหม ่ๆ เพ่ือด�ารงความได้เปรียบทาง
อากาศเหนือจีน ในนา่นน�า้ ขณะนีญ่ี้ปุ่ นได้เปิดตวัเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศนบัตัง้แตย่คุสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา 

อินเดียก�าลงัเพ่ิมระดบัศกัยภาพของกองทพัเรือด้วยการจดัหาเรือรบ
ใหมม่าประจ�าการ 40 ล�า รวมถงึเรือด�าน�า้อีก 12 ล�าและเรือบรรทกุเคร่ือง
บนิล�าแรกท่ีอินเดียออกแบบและสร้างขึน้ในประเทศ 

เกาหลีใต้ก�าลงัสร้างกองทพัเรือยคุใหมท่ี่มีขีดความสามารถทางทะเล
ด้วยอ�านาจการยิงท่ีไกลขึน้จากแนวชายฝ่ังของประเทศ 

ออสเตรเลียก�าลงัประกาศใช้แผนป้องกนัประเทศในระยะเวลา 20 ปี
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทพัเรือ ซึง่รวมถงึการท�าข้อตกลง
กบัฝร่ังเศสในการสร้างกองเรือท่ีประกอบไปด้วยเรือด�าน�า้ดีเซลไฟฟ้าชัน้
บาร์ราคดูา 12 ล�า ซึง่คิดเป็นมลูคา่ 5 หม่ืนล้านเหรียญออสเตรเลีย (หรือ
ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท) 

บรรดานกัวิเคราะห์ด้านการป้องกนัประเทศระบวุา่ อ�านาจของจีนท่ี
เพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ และการยัว่ยอุยา่งตอ่เน่ืองของเกาหลีเหนือถกูมองวา่เป็น
ภยัคกุคามท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดแนวโน้มในการปฏิบตัเิหลา่นี ้

นกัวิเคราะห์ด้านการป้องกนัประเทศกลา่ววา่ การเพ่ิมระดบัความ
แข็งแกร่งทางทหารในภมิูภาค
สว่นใหญ่คือปฏิกิริยาตอบ
สนองตอ่การยืนกรานท่ีเพ่ิมขึน้
เร่ือย ๆ ของจีน ซึง่ก็คือการอ้าง
สทิธิอยา่งดือ้รัน้ในพืน้ท่ีกวา่ร้อย
ละ 80 ของทะเลจีนใต้ รัฐบาล
จีนได้ยืนยนัการอ้างสทิธิด้วย
การขดุลอกทรายเพ่ือสร้างเกาะ

ตา่ง ๆ รวมทัง้การสร้างสนามบนิและสิง่ปลกูสร้างทางทหารอ่ืน ๆ บนเกาะ
เหลา่นี ้แรงผลกัดนัประการท่ีสองท่ีท�าให้เกิดการเพ่ิมศกัยภาพทางทหาร
ในภมิูภาคคือภยัคกุคามจากความทะเยอทะยานด้านระเบดินิวเคลยีร์
และขีปนาวธุของเกาหลเีหนือ รวมทัง้พฤตกิรรมท่ีคาดเดาไมไ่ด้ของรัฐบาล
ประเทศนีท่ี้สร้างความกงัวลให้กบัผู้น�าของเกาหลใีต้และญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะ 

“เหตผุลเชิงกลยทุธ์หลายประการและปัจจยัภายในประเทศยงั

คงเป็นแรงผลกัดนัให้ชาตติา่ง ๆ ในเอเชียแปซฟิิกตดัสนิใจท่ีจะจดัหา
อาวธุเพ่ิมเติม” นางเชอรีน ลี จากศนูย์ศกึษาด้านยทุธศาสตร์และการ
ป้องกนัประเทศในสงักดัมหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลียเขียนไว้ในบท
วิเคราะห์ของสถาบนันโยบายเชิงยทุธศาสตร์ออสเตรเลีย “ข้อพิพาททาง
ทะเลระหวา่งจีนและบรรดาประเทศเพ่ือนบ้านท�าให้ความตงึเครียดเพ่ิม
ระดบัขึน้และสง่ผลตอ่โครงการพฒันากองทพัของประเทศตา่ง ๆ ความ
ตงึเครียดเหลา่นีท้�าให้เกิดความต้องการท่ีจะมีขีดความสามารถด้านการ
ตรวจการณ์และระบบขา่วกรองทางสญัญาณท่ีดีกวา่เดมิ ตลอดจนการ
เพ่ิมจ�านวนเรือรบผิวน�า้ท่ีสามารถปฏิบตังิานได้เป็นระยะเวลานาน รวม
ถงึยทุโธปกรณ์ท่ีสามารถปลอ่ยขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ เรือด�าน�า้และ
อากาศยานระยะไกล 

กำรเสริมสร้ำงกำรป้องกันประเทศให้มีควำม
แข็งแกร่ง 
กองทพัขนาดใหญ่เกือบทกุแหง่ในอินโดเอเชียแปซฟิิกได้เร่ิมพฒันาคลงั
สรรพาวธุของตน 

ประเทศไทยได้พยายายามจดัซือ้เรือด�าน�า้ซึง่เป็นความต้องการท่ีมีมา
นานแล้ว เวียดนามเร่ิมด�าเนินการเพ่ิมศกัยภาพทางทหารครัง้ใหญ่ท่ีสดุ
นบัตัง้แตส่ิน้สดุสงครามเวียดนามเป็นต้นมา อินโดนีเซียได้จดัหาขีปนาวธุ
ตอ่ต้านเรือผิวน�า้ขัน้สงูมาไว้ใช้งานและก�าลงัจดัหาเคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่
ล�าใหม ่ๆ มาประจ�าการแทนอากาศยานล�าเก่าท่ีมีอาย ุ30 ปี 

ฟิลปิปินส์ได้น�าอากาศยานความเร็วเหนือเสียงล�าแรกในรอบทศวรรษ
ออกบนิ ในกรุงธากา บงักลาเทศได้ปลดประจ�าการเรือเก่าของกองทพั
เรือและน�าเรือใหมห่รือเรือท่ีได้รับการปรับปรุงใหมม่าใช้งานแทน ไต้หวนั
ก�าลงัสร้างกองเรือด�าน�า้ของตนเอง 

การปฏิบตัติามแนวทางนีไ้มมี่แนวโน้มวา่จะลดลงเลย 
ภายในปี พ.ศ. 2563 กองทพัตา่ง ๆ ทัว่ทัง้อินโดเอเชียแปซฟิิกจะมีคา่

ใช้จา่ยแตล่ะปีเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2558 ซึง่คดิเป็นมลูคา่รวมแล้วจะเพ่ิมขึน้
ราว ๆ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท) โดย
คาดวา่จะเพ่ิมจาก 4.35 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 15.16 
ล้านล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 5.33 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 18.58 ล้านล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2563 ตามรายงานการวิเคราะห์
งบประมาณกลาโหมประจ�าปี พ.ศ. 2559 ของ ไอเอชเอส เจนส์ ดีเฟนซ์ 

รายงานดงักลา่วของ เจนส์ ระบวุา่ ประเทศตา่ง ๆ ก�าลงัใช้งบ
ประมาณอยา่งมีกลยทุธ์เพ่ือสร้างอิทธิพลมากขึน้ในภมิูภาค 

จากการจดัอนัดบัของไอเอชเอส เจนส์ ในบรรดา 15 ประเทศแรกท่ีใช้
งบประมาณกลาโหมมากท่ีสดุในปี พ.ศ. 2558 นัน้ มีประเทศตา่ง ๆ จาก
ภมิูภาคนีต้ดิอนัดบัอยูห้่าประเทศ ถดัจากสหรัฐฯ ท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ี 1 แล้ว 
อนัดบัท่ี 2 คือจีน อนัดบัท่ี 6 คืออินเดีย อนัดบัท่ี 7 คือญ่ีปุ่ น อนัดบัท่ี 10 คือ
เกาหลใีต้ และอนัดบัท่ี 11 คือออสเตรเลยี ขณะท่ีรัสเซียอยูใ่นอนัดบัท่ี 5 

“ความตงึเครียดท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ในเอเชียแปซฟิิกท�าให้กระบวนพฒันา
กองทพัท่ีควรจะกระท�าก่อนหน้านีน้านแล้วกลายเป็นวาระทางการเมืองใน
หลายประเทศ” นายเครก แคฟฟรีย์ นกัวิเคราะห์หลกัของ ไอเอชเอส เจนส์ 
ระบใุนรายงาน “ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ นและเวียดนามล้วนแตด่�าเนิน
รอยตามจีน และการปฏิบตัติามแนวทางนีไ้มมี่ทีทา่วา่จะยตุลิงเลย” 

บ

เรือบรรทุกเฮลคิอปเตอร์ช้ันอซูิโมเป็น
เรือรบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่นทีส่ร้างขึน้
ตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังทีส่อง เรือ
ล�านีม้ดีาดฟ้าทีจ่อดเฮลคิอปเตอร์ได้
ห้าล�า และสามารถด�าเนินการปฏิบัติ
การสะเทนิน�า้สะเทนิบกและการ
สงครามต่อต้านเรือด�าน�า้ได้  รอยเตอร์



26 IAPD FORUM

กำรผนึกก�ำลัง 
ในขณะเดียวกนั ความไมแ่นน่อนท่ีเพ่ิมขึน้ในอินโดเอเชียแปซฟิิกก็เป็นตวั
กระตุ้นให้ความสมัพนัธ์ทางกลาโหมในหมูเ่ครือขา่ยชาตสิ�าคญัตา่ง ๆ มี
ความใกล้ชิดย่ิงขึน้ ตามความเหน็ของบรรดาเจ้าหน้าท่ีในภมิูภาคนี ้

ตวัอยา่งเชน่ นางจลู ีบชิอป รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
ออสเตรเลยีได้กลา่วถงึประเดน็นีใ้นระหวา่งการกลา่วสนุทรพจน์ท่ี
กรุงโตเกียวเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นางบชิอปชีใ้ห้เหน็ถงึความ
ตงึเครียดในทะเลจีนใต้และ “การกระท�าตามอ�าเภอใจอนัเป็นการบัน่ทอน
เสถียรภาพ” เชน่ การทดสอบนิวเคลยีร์ของเกาหลเีหนือเม่ือเร็ว ๆ นี ้และ
กลา่ววา่ความวุน่วายทางการเมืองในภมิูภาคท�าให้รัฐบาลญ่ีปุ่ นและ
ออสเตรเลยีมีความร่วมมือเชิงกลยทุธ์มากขึน้ ตามรายงานของส�านกัขา่ว
รอยเตอร์ “ออสเตรเลยีจะต้องฝ่าฟันกบัความผนัผวนทัง้ในระดบัภมิูภาค
และระดบัโลก แตน่ัน่หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัพนัธมิตร
ท่ีเช่ือถือได้อยา่งญ่ีปุ่ นจะย่ิงมีความส�าคญัมากขึน้” นางบชิอปกลา่ว 

ในขณะเดียวกนั สหรัฐอเมริกาก็พยายามท่ีจะสง่เสริมความร่วมมือท่ี
ใกล้ชิดขึน้ในหมูพ่นัธมิตรและหุ้นสว่นของสหรัฐฯ ในอินโดเอเชียแปซฟิิก 
รัฐบาลสหรัฐฯ สง่เสริมให้ประเทศเหลา่นีมี้บทบาทท่ีส�าคญัมากขึน้ใน
ด้านการรักษาความมัน่คง เน่ืองจากอิทธิพลของจีนท่ีเพ่ิมมากขึน้จะท�าให้
ดลุอ�านาจเกิดการเปลี่ยนแปลง จากความเหน็ของนกัวิเคราะห์ในภมิูภาค 
การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีกระตุ้นให้ชาติตา่ง ๆ พฒันา
กองทพัของตน 

“รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มุง่เน้นความพยายามเชิงกลยทุธ์เพ่ือถ่วง
ดลุอ�านาจของจีนด้วยการเพ่ิมการแสดงตนของทหารอเมริกนัในสว่น
หน้า สง่เสริมขีดความสามารถของพนัธมิตรและหุ้นสว่น และกระชบั
ความร่วมมือด้านความมัน่คงทัว่ทัง้ภมิูภาค” นางแอชลีย์ ทาวน์เซนด์ นกั
วิจยัจากศนูย์ความร่วมมือและการก�ากบัดแูลแหง่เอเชียแปซฟิิกในสงักดั
มหาวิทยาลยัฟตูนั นครเซ่ียงไฮ้ เขียนไว้ในรายงานส�าหรับสถาบนัโลวีใน
ออสเตรเลียเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

ผลลพัธ์ท่ีได้คือความร่วมมือเชิงกลยทุธ์อนัแข็งแกร่ง เน่ืองจากชาติ
ตา่ง ๆ ผนกึก�าลงักนัเพ่ือรักษาเสถียรภาพในภมิูภาค 

ฟิลปิปินส์คือตวัอยา่งท่ีส�าคญัท่ีได้รับความชว่ยเหลอืจากพนัธมิตร เชน่ 
ออสเตรเลยี อิสราเอล ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้และสหรัฐฯ ในด้านการพฒันากอง
ก�าลงัของประเทศ ตามรายงานของสือ่และแถลงการณ์ของรัฐบาล 

ญ่ีปุ่ นก�าลงัเพ่ิมการประสานงานทางทหารกบัทัง้ฟิลปิปินส์และ
เวียดนาม นอกเหนือจากการเข้าร่วมการเจรจาแบบไตรภาคีอยา่งตอ่เน่ือง
กบัอินเดียและออสเตรเลยีเพ่ือเพ่ิมระดบัการรักษาความมัน่คงทางทะเล 
ตามบทวิเคราะห์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ของหนงัสอืพิมพ์ เซาท์ ไชนา 
มอร์นิง โพสต์ ในฮอ่งกง 

อินเดียและสหรัฐฯ ได้ประกาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 วา่ทัง้สอง
ประเทศใกล้จะบรรลขุ้อตกลงวา่ด้วยเร่ืองการสง่ก�าลงับ�ารุงทางกลาโหม 
ตามรายงานของส�านกัขา่ว ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส และทัง้สองประเทศ
ก�าลงัวางแผนท่ีจะท�างานร่วมกนัในด้านการพฒันาเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ
ล�าตอ่ไปของอินเดีย 

ทางการออสเตรเลียก�าลงักระตุ้นให้มีการสง่เสริมความสมัพนัธ์ทาง
กลาโหมกบัเวียดนาม ฟิลปิปินส์และสงิคโปร์ ตามการรายงานขา่วของสื่อ
ออสเตรเลีย 

การพฒันาศกัยภาพของกองทพัทัว่ภมิูภาคสว่นใหญ่จะมุง่เน้นท่ีกอง

ก�าลงัทางทะเล 
“บรรดากองทพัเรือในภมิูภาคก�าลงัพฒันากองทพัให้มีความทนัสมยั 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงด้วยการจดัซือ้เรือด�าน�า้” นิตยสาร ดิอิโคโนมิสต์ ระบ ุ
“นอกเหนือจากเวียดนามท่ีจดัซือ้เรือด�าน�า้หกล�าแล้ว ยงัมีอินเดียท่ีสัง่ซือ้
เรือด�าน�า้หกล�าจากฝร่ังเศส และปากีสถานซือ้เรือด�าน�า้แปดล�าจากจีน ซึง่
จีนยงัได้จดัสง่เรือด�าน�า้สองล�าให้กบับงักลาเทศ เยอรมนีก�าลงัจะจดัสง่
เรือด�าน�า้สองล�าให้กบั สงิคโปร์และห้าล�าให้กบัเกาหลีใต้ซึง่ได้ขายเรือด�า
น�า้ท่ีตนผลติให้กบัอินโดนีเซียสามล�า ออสเตรเลียก�าลงัจะจดัซือ้เรือด�าน�า้
ราว ๆ 8 ถงึ 12 ล�า” 

เนือ้หาตอ่ไปนีจ้ะกลา่วถงึวิธีการพฒันาศกัยภาพของกองทพัของชาติ
ตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิก 

จีน
ประเทศท่ีมีกองทพัขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกแหง่นีก้�าลงัพฒันา
กองก�าลงัของตนในทกุระดบั แม้บรรดานกัวิเคราะห์จะ

กลา่ววา่จีนยงัต้องพฒันาอีกมากหากต้องการท่ีจะทดัเทียม
กบัสหรัฐฯ ซึง่ยงัคงมีกองทพัท่ีแขง็แกร่งท่ีสดุในโลก เน่ืองจากอตัราก�าลงั
ทัง้หมดของกองทพัจีนมีกองก�าลงัทางบกอยูเ่กือบสามในสีส่ว่น จีนจงึโยก
ย้ายทรัพยากรไปยงักองทพัเรือและกองทพัอากาศ

ด้วยเจตจ�านงท่ีจะยืนยนัการอ้างสทิธิทางทะเล จีนได้พฒันาขีดความ
สามารถของกองเรืออยา่งตอ่เน่ืองด้วยการสะสมเรือฟริเกต เรือพิฆาตและ
เรือด�าน�า้นิวเคลยีร์ล�าใหม ่ๆ ตามรายงานของสือ่และรัฐบาล 

ท่ีโดดเดน่ท่ีสดุคือเรือเหลยีวหนิง ซึง่เป็นเรือบรรทกุเคร่ืองบนิมือสองท่ี
สร้างขึน้ในยคุโซเวียต ซึง่จีนได้ท�าการปรับปรุงใหมแ่ละน�าเข้าประจ�าการ
ในปี พ.ศ. 2555 ในชว่งต้นปี พ.ศ. 2559 จีนยืนยนัวา่ตนก�าลงัสร้างเรือ
บรรทกุเคร่ืองบนิอีกล�าหนึง่โดยใช้เทคโนโลยีของตนเองทัง้หมด รายงานของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 ระบวุา่ จีนจะอาจสร้างเรืออีก
หลายล�าในชว่งระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า 

ในนา่นฟ้า เคร่ืองบนิรบของจีนยงัคงล้าหลงับรรดาเคร่ืองบนิรบของ
สหรัฐฯ และพนัธมิตรท่ีใกล้ชิด อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญด้านการทหารระบุ
วา่รัฐบาลจีนยงัคงพฒันาเคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ลอ่งหนท่ีทนัสมยัอยา่งตอ่
เน่ือง จีนก�าลงัพยายามอยา่งหนกัหนว่งท่ีจะเป็นผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองยนต์
ของอากาศยานขัน้สงู ซึง่จะท�าให้เคร่ืองบนิของจีนมีความทดัเทียมกบั
เคร่ืองบนิขบัไลข่องชาตติะวนัตกในการสู้รบ แหลง่ขา่วในวงการของจีนและ

เคร่ืองบินขบัไล่ล่องหน เจ-31 ของจนีบินแสดงในงานนิทรรศการ
การบินทีป่ระเทศจนีในปี พ.ศ. 2557  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ตา่งประเทศกลา่วกบัรอยเตอร์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
นกัวิเคราะห์กลา่ววา่ นอกเหนือจากขีปนาวธุนิวเคลยีแล้วร์ จีนยงัได้

สะสมขีปนาวธุตดิหวัรบแบบดัง้เดมิอยา่งตอ่เน่ืองจากท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิ 1,200 ลกู 
ตลอดจนขีปนาวธุอาวธุท่ียิงจากพืน้สูอ่ากาศและขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ 

“กองทพัจีนแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนวา่ก�าลงัเตรียมพร้อมท่ีจะแขง่ขนักบั
สหรัฐฯ ในฐานะชาตมิหาอ�านาจระดบัโลก โดยพยายามท่ีจะปฏิรูปในหลาย ๆ  
ด้านเพ่ือพฒันากองทพัของตนให้ทนัสมยัและมีความเช่ียวชาญ” นางอีวอนน์  
ชิว ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แหง่มหาวิทยาลยัฮอ่งกงท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ือง
กองทพัจีนเขียนไว้ในรายงานของซีเอน็เอน็ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

อินเดีย 
ในท่ีสดุ เรือไอเอน็เอส วิราต ท่ีตอ่โดยองักฤษและเป็น
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิท่ีประจ�าการมานานท่ีสดุในโลกก็ถกู

ปลดระวางจากกองทพัเรืออินเดียและกลายเป็นสถานท่ีทอ่ง
เท่ียว ตามรายงานของหนงัสอืพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย เรือบรรทกุ
เคร่ืองบนิอีกล�าของอินเดียคือเรือวิกรมทิตย์ ซึง่เป็นเรือชัน้เคียฟท่ีตอ่โดย
รัสเซีย เข้าประจ�าการในกองทพัเรืออินเดียในปี พ.ศ. 2556 หลงัจากท่ีมี
การดดัแปลงแก้ไขเพ่ือใช้สนบัสนนุการปฏิบตักิารของอากาศยานปีกตรึง 
โดยการสง่อากาศยานขึน้ฟ้าในระยะทางขึน้บนิท่ีสัน้และใช้สายเคเบลิ
เพ่ือรับอากาศยานลงจอด ขณะนีอิ้นเดียก�าลงัออกแบบเรือบรรทกุเคร่ือง
บนิล�าแรกท่ีสร้างขึน้ในประเทศซึง่ก็คือเรือวิกรานต์ การสร้างเรือดงักลา่ว
คาดวา่จะเสร็จสิน้ในปี พ.ศ. 2561 หรือ พ.ศ. 2562 รัฐบาลอินเดียก�าลงั
มองหาการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ ทางด้านเทคโนโลยีการสง่เคร่ืองบนิแบบ
แมเ่หลก็ไฟฟ้าท่ีสามารถสง่เคร่ืองบนิท่ีมีน�า้หนกัมากกวา่เดมิขึน้สูฟ้่าได้ 
พล.ร.อ.จอห์น ริชาร์ดสนั ผู้บญัชาการกองทพัเรือสหรัฐฯ กลา่วกบัรอยเตอร์
ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 การประสานงานดงักลา่วจะเป็นความร่วม
มือทางทหารท่ีส�าคญัท่ีสดุในปัจจบุนั 

กองทพัเรืออินเดียมีความกงัวลกบัการท่ีกองทพัเรือจีนรุกคืบเข้าไปใน
มหาสมทุรอินเดียและความมุง่มัน่ของจีนท่ีจะสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทา่เรือ
ในประเทศตา่ง ๆ ตัง้แตป่ากีสถานไปจนถงึจิบตีู ตามรายงานของรอยเตอร์
ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยความกงัวล กองทพัเรืออินเดียจงึมี
แผนท่ีจะจดัหาเรือด�าน�า้ใหมก่วา่สบิล�าและเรือรบอีก 40 ล�า รายงานขา่ว
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ระบวุา่ เรือไอเอน็เอส อริฮนัต์ ซึง่เป็นเรือด�าน�า้
พลงังานนิวเคลยีร์ล�าแรกท่ีตอ่ขึน้ในประเทศมีความพร้อมส�าหรับการปฏิบตัิ
การแล้ว 

เน่ืองจากอินเดียก�าลงัมองหาเคร่ืองบนิรบใหมม่าทดแทนฝงูเคร่ืองบนิ
รบเก่าท่ีสร้างขึน้ตัง้แตย่คุโซเวียต กองทพัอากาศอินเดียจงึอยูใ่นระหวา่ง
การเจรจาเพ่ือจดัซือ้เคร่ืองบนิรบท่ีทนัสมยัหลายสบิล�าจากฝร่ังเศส ตาม
รายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ  2559 นอกจากนี ้
รัฐบาลอินเดียยงัมุง่หวงัท่ีจะน�าเคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ท่ีผลติขึน้ในประเทศท่ี
รอคอยมานานไปร่วมประจ�าการในฝงูบนิของกองทพัอากาศอีกด้วย 

ญีปุ่่น
เพ่ือเสริมสร้างการป้องกนัในพืน้ท่ีหมูเ่กาะทางตอนใต้ของ
ประเทศซึง่เป็นชนวนเหตสุ�าคญัของข้อพิพาททางด้านดนิ

แดนกบัจีน ญ่ีปุ่ นได้จดัสรรงบประมาณทางทหารท่ีสงูเป็น
ประวตักิารณ์ในปี พ.ศ. 2559 งบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2559 ถกูน�าไปใช้
ในการสร้างเรือด�าน�า้ การพฒันาโซนาร์ และเรือพิฆาตท่ีตดิตัง้ระบบอ�านวย
การรบเอจิสขัน้สงูพร้อมขีดความสามารถในการตอ่ต้านขีปนาวธุ ในอนาคต 
ญ่ีปุ่ นจะจดัซือ้โดรนตรวจการณ์โกลบอล ฮอว์ก ท่ีผลติโดยสหรัฐฯ จ�านวน
สามล�า และเคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่โจมตีร่วม เอฟ-35 ท่ีผลติโดยบริษัทลอ็ก
ฮีด มาร์ตนิ จ�านวน 42 ล�า ตามรายงานของส�านกัขา่ว ดแิอสโซซเิอทเตด็ 
เพรส และรอยเตอร์ 

ในชว่งต้นปี พ.ศ. 2559 เจ้าหน้ากลาโหมญ่ีปุ่ นได้เปิดเผยตอ่
สาธารณชนวา่ ญ่ีปุ่ นก�าลงัทดสอบต้นแบบเคร่ืองบนิขบัไลล่อ่งหนล�าแรกท่ี
ผลติในประเทศ การผลติต้นแบบเคร่ืองบนิ เอฟ-3 ดงักลา่วคือการทดสอบ
เทคโนโลยีลอ่งหนของญ่ีปุ่ นท่ีอาจน�ามาใช้ในการออกแบบเคร่ืองบนิขบั
ไลไ่อพน่รุ่นตอ่ไป และอาจเป็นเคร่ืองบนิท่ีมาแทนฝงูบนิขบัไล ่เอฟ-2 ของ
ญ่ีปุ่ น ตามรายงานของส�านกัขา่ว ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

ส�าหรับกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลของญ่ีปุ่ นนัน้ ยทุโธปกรณ์ใหม่
ท่ีส�าคญัของกองทพัเรือคือ เรือบรรทกุเฮลคิอปเตอร์อิซโูมท่ีมีความยาว 248 
เมตร เรือล�านีเ้ข้าประจ�าการในปี พ.ศ. 2558 และเป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
ญ่ีปุ่ นนบัตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เป็นต้นมา 

ออสเตรเลีย
นายมลัคอล์ม เทิร์นบลุล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลยีได้
กลา่วกบักลุม่ผู้ฟังท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีกองทพัท่ีกรุงแคนเบอร์รา

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 วา่ ออสเตรเลยีจะเพ่ิมงบ
ประมาณด้านกลาโหมเป็นจ�านวนเกือบ 2.16 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 7.51 แสนล้านบาท) ในชว่งระยะเวลาสบิปีข้างหน้าเพ่ือจดัหา 
ยทุธปกรณ์ใหม ่ได้แก่ เรือฟริเกต รถหุ้มเกราะล�าเลยีงพล เคร่ืองบนิขบัไล่
โจมตี โดรนและเรือด�าน�า้ จากการรายงานของรอยเตอร์

รัฐบาลของนายเทิร์นบลุล์ได้จดัท�าสมดุปกขาวของกระทรวงกลาโหม 
ซึง่เป็นเอกสารทางยทุธศาสตร์ท่ีระบวุา่การพฒันาศกัยภาพทางทหาร
เป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือรักษาสนัตภิาพในภมิูภาค เอกสารดงักลา่วยงัระบวุา่
ออสเตรเลยี “มีข้อกงัวลโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองการถมดนิของจีนใน
ทะเลจีนใต้เพ่ือสร้างพืน้ท่ีขนาดใหญ่ในเวลาอนัรวดเร็วอยา่งท่ีไมเ่คยเกิดขึน้
มาก่อน” ตามรายงานของส�านกัขา่วดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

สมดุปกขาวนี ้“ประกอบไปด้วยแผนท่ีแสดงให้เหน็ถงึความปรารถนาอนั
แรงกล้าท่ีสดุท่ีจะปฏิรูปกองทพัเรือออสเตรเลยีนบัตัง้แตส่งครามโลกครัง้ท่ี
สองเป็นต้นมา” นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเขียนไว้
ในค�าน�าของรายงานดงักลา่ว มนัคือ “การยืนยนัความมุง่มัน่ของรัฐบาลท่ี

ลูกเรือหน่ึงนายเดนิบนดาดฟ้าเรือไอเอน็เอส วกิรมทติย์ ซ่ึงเป็น
หน่ึงในเรือบรรทุกเคร่ืองบินของกองทพัเรืออนิเดยี  รอยเตอร์
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จะพฒันาอตุสาหกรรมการตอ่เรือของออสเตรเลยีให้มีความแขง็แกร่ง ยัง่ยืน 
และสามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล ปัจจยัส�าคญัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จ
และการด�ารงขีดความสามารถท่ีเพ่ิมสงูขึน้ด้านการป้องกนัประเทศคือ การ
ยกระดบัความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมด้านการป้องกนัประเทศของ
ออสเตรเลยีและองค์กรวิจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รัฐบาลจะใช้งบ
ประมาณ 1.24 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.31 หม่ืนล้านบาท) 
ในชว่งทศวรรษหน้าเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัและสง่เสริมนวตักรรม 
สมดุปกขาวระบ ุ

ส�านกัขา่วเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส รายงานวา่ แผนชดุใหมว่า่ด้วยเร่ือง
การตอ่เรืออยา่งตอ่เน่ืองนีจ้ะชว่ยให้โครงการ “ฟิวเจอร์ฟริเกต” ของกอง
ทพัออสเตรเลยีซึง่เป็นโครงการจดัหาเรือใหมมี่ความก้าวหน้าย่ิงขึน้ โดย
จะมีการจดัหาเรือฟริเกตเก้าล�าและเรือลาดตระเวน 12 ล�ามาประจ�าการ 
พล.ร.ท. ทิม บาร์เร็ตต์ จากกองทพัเรือออสเตรเลยีกลา่ววา่ เรือฟริเกต
ใหมจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัท่ีมีประสทิธิภาพของกองทพัเรือในชว่งสองสาม
ทศวรรษข้างหน้า สมดุปกขาวระบวุา่ออสเตรเลยีจะจดัหาเรือด�าน�า้ท่ี “มี
ประสทิธิภาพยอดเย่ียมท่ีสดุในระดบัภมิูภาค” มาประจ�าการ 12 ล�า 

ออสเตรเลยียงัจะจดัซือ้โดรนล�าแรกเพ่ือปรับปรุงความสามารถของตน
ในการปกป้องอธิปไตยทางทะเล สมดุปกขาวระบุ

เกาหลีใต้
แผนปฏิรูปการป้องกนัประเทศของกองทพัเรือสาธารณรัฐ

เกาหล ีพ.ศ. 2563 จะหนัไปมุง่เน้นโครงการจดัซือ้จดัจ้าง
ของกองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลเีพ่ือยกระดบัสถานะและช่ือเสยีงของ
หนว่ยปฏิบตักิารทางทะเล กองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลจีะมุง่แสวงหาขีด
ความสามารถในการเดนิทางเพ่ือด�าเนินการปฏิบตักิารในนา่นน�า้ลกึใน
มหาสมทุรมากกวา่การมุง่เน้นท่ีบทบาทดัง้เดมิของตน ซึง่ก็คือการรักษา
ความมัน่คงชายฝ่ังของสาธารณรัฐเกาหลเีพ่ือป้องกนัการบกุรุกของกองทพั
เกาหลเีหนือหรือเรือประมงตา่งชาต ิ

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กองทพัเรือได้น�ากองเรือฟริเกตใหม่
เข้าประจ�าการ ซึง่เป็นเรือชัน้อินชอนขนาด 2,500 ตนัและปลดระวางเรือ
ฟริเกตชัน้อลุซนัขนาด 1,500 ตนัท่ีสร้างขึน้ในชว่งทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 
2523-2532) ตามรายงานของส�านกัขา่วยอนฮบัของเกาหล ีภายในปี พ.ศ. 
2563 เกาหลใีต้จะเร่ิมน�าเรือฟริเกตใหมม่าใช้งานราว ๆ 20 ล�า “ในขณะ
เดียวกนั การตดิตัง้ระบบอ�านวยการรบเอจิสให้กบับรรดาเรือรบผิวน�า้ก็จะ
ชว่ยให้เรือเหลา่นีมี้บทบาทท่ีส�าคญัมากขึน้ ทัง้ในด้านการปฏิบตักิารทาง
ทะเลและการปกป้องพืน้ท่ีชายฝ่ังของสาธารณรัฐเกาหลจีากการบกุรุกโดย
อากาศยานและขีปนาวธุระดบัยทุธภมิู ทัง้กองทพัเรือและกองก�าลงันาวิก
โยธินจะมีเฮลคิอปเตอร์ไว้ใช้งานเพ่ิมขึน้ และหนว่ยด�าเนินกลยทุธ์นาวิก
โยธินจะมีรถหุ้มเกราะท่ีได้รับการปรับปรุง ปืนใหญ่พิสยัไกล (พร้อมเคร่ือง
ยิงจรวดหลายล�ากล้อง) และอากาศยานไร้คนขบั เพ่ือให้หนว่ยดงักลา่วมี
ขีดความสามารถในการลาดตระเวนระยะไกล (ราว ๆ 80 กิโลเมตร)” ตาม
บทวิเคราะห์ของสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเรชนั ในปี พ.ศ. 2549 เก่ียวกบั
แผนปฏิรูปด้านกลาโหมของเกาหล ี

“การพฒันาอตุสาหกรรมหลงัยคุสงครามท�าให้เกาหลใีต้สามารถด�าเนิน
โครงการตอ่เรือขนาดใหญ่อยา่งตอ่เน่ืองได้” เวบ็ไซต์ขา่วของสถาบนัราชนาวี
กองทพัเรือสหรัฐฯ อธิบาย “เศรษฐกิจของเกาหลใีต้นัน้ต้องอาศยัเส้นทาง
เดนิเรือท่ีปลอดภยั ดงันัน้ กองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลจีงึก�าลงัสร้างเรือ

ขนาดใหญ่ท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงูส�าหรับหนว่ยปฏิบตักิารทางทะเล” 
นายมินกี ฮยอน นกัวิจยัจากสถาบนัยทุธศาสตร์ทางทะเลแหง่เกาหลี

เขียนไว้ในนิตยสาร เดอะ ดโิพลแมต วา่ เกาหลใีต้ “ได้จดัหากองเรือมาใช้
งานท่ีอาจมีศกัยภาพในการเดนิทางไปทัว่โลก ส�าหรับในภมิูภาคนี ้กองเรือ
ดงักลา่วมีขนาดด้อยกวา่ก็แตเ่พียงญ่ีปุ่ น จีนและอินเดีย อนัท่ีจริงในแงข่อง
คณุภาพเรือ เรือของเกาหลใีต้มีความทดัเทียมกบัเรือของทัง้สามประเทศ 

จากการทดสอบระเบดินิวเคลยีร์ของเกาหลเีหนือในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2559 และความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะปลอ่ยขีปนาวธุ สหรัฐฯ และ
เกาหลใีต้ได้หารือกนัในเร่ืองการจดัสง่อาวธุทางด้านยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ 
ไปยงัคาบสมทุรเกาหลมีากขึน้ ตามรายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เกาหลใีต้ประกาศวา่ได้น�า เคเอม็-แซม 
(ไอรอน ฮอว์ก 2) ซึง่เป็นระบบขีปนาวธุท่ียิงจากพืน้สูอ่ากาศรุ่นใหมม่าใช้งาน
มากขึน้เพ่ือทดแทนขีปนาวธุฮอว์กรุ่นเก่ากวา่จ�านวน 24 ลกูท่ีเกาหลใีต้ใช้มา
นานหลายทศวรรษแล้ว ตามรายงานของส�านกัขา่วยอนฮบั ขีปนาวธุเคเอม็-
แซม ท�าให้การปฏิบตักิารมีประสทิธิภาพมากขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัเพราะเคลือ่น

ย้ายได้งา่ย สามารถเคลือ่นย้ายเคร่ืองยิงด้วยรถบรรทกุ 

อินโดนีเซีย
นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้ให้ค�ามัน่วา่

จะจดัหาเคร่ืองบนิใหมม่าใช้แทนเคร่ืองบนิทหารเก่า หลงัจาก
ท่ีเคร่ืองบนิล�าเลยีง ซี-130 เฮอร์ควิลสิ ของกองทพัอากาศอินโดนีเซียตกใน
ยา่นท่ีอยูอ่าศยับนเกาะสมุาตราในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 ท�าให้มีผู้ เสยี
ชีวิตราว ๆ 140 คน อากาศยานล�านีป้ระจ�าการมานานเกือบ 50 ปีแล้ว ตาม
รายงานของนิตยสารขา่วออนไลน์ เดอะ ดโิพลแมต 

เหตกุารณ์เคร่ืองบนิตกดงักลา่วผลกัดนัให้อินโดนีเซียเร่ิมพฒันา
อากาศยานทางทหารโดยเร่งดว่นเพ่ือความปลอดภยั นายรีอามิซาร์ด รีอา
คดู ูรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียยืนยนัในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 วา่ อินโดนีเซียจะปลดระวางเคร่ืองบนิทหารท่ีมีอายมุากกวา่ 30 
ปี ตามรายงานของ เดอะ ดโิพลแมต 

จากการตรวจสอบระบบอาวธุและอากาศยานทางทหารของกองทพั
อินโดนีเซียพบวา่ ยทุโธปกรณ์ของกองทพักวา่คร่ึงหนึง่ผา่นการใช้งานมานาน
กวา่สามทศวรรษ ตามรายงานของหนงัสอืพิมพ์ เดอะจาการ์ตา โพสต์ อยา่งไร
ก็ตาม การขาดแคลนเงินทนุท�าให้กระบวนการพฒันาอาวธุเกิดความลา่ช้า 

ในชว่งต้นปี พ.ศ. 2559 อินโดนีเซียได้ยืนยนัเจตนารมณ์ท่ีจะจดัซือ้
เคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ ซ-ู35 ของรัสเซียจ�านวน 8-10 ล�า ตามรายงานของ
ส�านกัขา่วพราฟดาและบลมูเบร์ิก นิวส์ นายอเลก็ซานเดอร์ เยอร์มาคอฟ ผู้
เช่ียวชาญทางทหารอิสระกลา่วกบั defendingrussia.com ซึง่เป็นเวบ็ไซต์
ขา่วของรัสเซียวา่ เคร่ืองบนิขบัไลข่นาดหนกัของรัสเซียเหลา่นีเ้หมาะกบัสภาพ
ภมิูศาสตร์ของอินโดนีเซีย นายเยอร์มาคอฟกลา่ววา่เคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ ซ-ู
35 ซึง่มีพิสยัการบนิอยา่งน้อย 4,500 กิโลเมตรจะใช้ประโยชน์ได้ดีในประเทศ
ท่ีมีเครือขา่ยสนามบนิจ�ากดั เน่ืองจากพืน้ท่ีของอินโดนีเซียประกอบไปด้วย
เกาะตา่ง ๆ 13,000 เกาะครอบคลมุเป็นระยะทาง 5,000 กิโลเมตร 

ภายใต้การบริหารประเทศของผู้น�าก่อนหน้านายวีโดโด อินโดนีเซีย
ตัง้ใจท่ีจะพฒันากองทพัเรือให้มีความทนัสมยัอยูแ่ล้ว ในปี พ.ศ. 2552 อดีต
ประธานาธิบดีซซีูโล บมับงั ยโูดโยโน ได้ใช้แผนนโยบายกองก�าลงัส�าคญั
ขัน้ต�า่โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะปรับปรุงกองทพัภายในปี พ.ศ. 2567 ซึง่
รวมถงึการขยายขนาดกองทพัเรืออินโดนีเซียให้มีเรือจ�านวน 274 ล�าโดย
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อินเดีย
อยู่ในระหว่ำงกำรออกแบบเรือวิกรำนต์ซ่ึง
เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน และมีแผนที่จะ
จัดหำเรือด�ำน�้ำกว่ำสิบล�ำและเรือรบอีก 40 
ล�ำ เรือด�ำน�้ำพลังงำนนิวเคลียร์ ไอเอ็นเอส 
อริฮันต์ มีควำมพร้อมส�ำหรับกำรปฏิบัติ
กำรแล้ว และกองทัพอำกำศใช้งบประมำณ 
8.8  พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 
3 แสนลำ้นบำท) เพื่อจัดซ้ือเครื่องบินขับไล่
ลำฟำล 36 ล�ำ

อินโดนีเซีย
มีแผนที่จะจัดซ้ือเครื่องบินขับไล่ไอพ่น ซู-35 ของรัสเซียจ�ำนวน 8 ถึง 
10 ล�ำ ขยำยขนำดกองเรือให้มีเรือจ�ำนวน 274 ล�ำ และเพิ่มจ�ำนวน
เรือรบที่ทันสมัย ซ่ึงรวมถึงเรือฟริเกตติดตัง้ขีปนำวุธน�ำวิถีช้ันซิกมำ 
10514 ควำมยำว 105 เมตรจ�ำนวนสองล�ำ และเรือด�ำน�้ำโจมตีพลังงำน
ดีเซลไฟฟ้ำช้ันชังโบโกจ�ำนวนสำมล�ำ

ญีปุ่่น 
ในอนำคต ญี่ปุ่นจะจัดซ้ือโดรน
ตรวจกำรณ์ โกลบอล ฮอว์ก 

จ�ำนวนสำมล�ำ และเครื่องบินขับ
ไล่ไอพ่นโจมตีร่วม เอฟ-35 ที่

ผลิตโดยบริษัทล็อกฮีด มำร์
ติน จ�ำนวน 42 ล�ำ ญี่ปุ่นก�ำลัง
ทดสอบเครื่องบินขับไล่ล่องหน
ล�ำใหม่ และยุทโธปกรณ์ใหม่ที่

ส�ำคัญยิ่งของกองทัพเรือคือเรือ
บรรทุกเฮลิคอปเตอร์อิซูโม

ฟิลิปปินส์ 
จัดซ้ือเครื่องบินขับไล่ไอพ่น เอฟเอ-50 ที่ผลิตโดยเกำหลี
จ�ำนวน 12 ล�ำ สหรัฐฯ ได้บริจำคเรือตรวจกำรณ์นอก

ชำยฝ่ังซ่ึงเคยเป็นเรือของหน่วยยำมฝ่ังสหรัฐฯ และรถหุ้ม
เกรำะ 114 คันให้กับฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เช่ำซ้ือเครื่องบิน

ของญี่ปุ่นเพื่อใช้ในกำรลำดตระเวนพื้นที่ทะเลจีนใต้ 

เกาหลีใต้ 
น�ำกองเรือฟริเกตใหม่เข้ำประจ�ำกำรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 
ซ่ึงเป็นเรือช้ันอินชอนขนำด 2,300 เมตริกตัน ภำยในปี 
พ.ศ. 2563 เกำหลีใต้จะเริ่มน�ำเรือฟริเกตใหม่มำใช้งำน
รำว ๆ 20 ล�ำ

เวียดนาม  
จัดหำเรือด�ำน�้ำขัน้สูงช้ันกิโลหกล�ำ 
และได้มีกำรเจรจำเพื่อจัดซ้ือเครื่อง
บินขับไล่และเครื่องบินลำดตระเวน
ทำงทะเลตลอดจนโดรนตรวจกำรณ์ 

ไทย 
ใช้งบประมำณ 1.1 พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมำณ 3.8 หมื่นลำ้น
บำท) เพื่อซ้ือเรือด�ำน�้ำช้ันหยวนแบบ 
039บี จ�ำนวนสำมล�ำ

การเปลีย่นแปลงทางทะเล 
ชาติต่าง ใๆนอินโดเอเชียแปซิฟิกใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนหลายพันล้านต่อปีเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของกองทัพโดยมุ่งเน้นที่กองก�าลังทางทะเลเป็นหลัก

ออสเตรเลีย
เพิ่มงบประมำณด้ำนกลำโหมเป็นจ�ำนวนเกือบ 2.16 หมื่นล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมำณ 7.51 แสนลำ้นบำท) ในช่วงระยะเวลำสิบปีขำ้งหนำ้
เพื่อจัดหำเรือฟริเกต รถหุ้มเกรำะล�ำเลียงพล เครื่องบินขับไล่โจมตี โดรน
และเรือด�ำน�้ำ
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ข้อมูลจาก: รอยเตอร์, ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส, บลูมเบร์ิก และเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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เพ่ิมจ�านวนเรือด�าน�า้และเรือคอร์เวต ตามรายงานของ Bloomberg.com 
เม่ือนายวีโดโดเข้ารับต�าแหนง่ประธานาธิบดี กองเรืออินโดนีเซียมีเรืออยู่
ประมาณ 213 ล�า ซึง่ประกอบไปด้วยเรือลาดตระเวนและเรือรบรักษาการณ์
ชายฝ่ังกวา่ 70 ล�า แม้วา่เรือราว ๆ คร่ึงหนึง่จะไมพ่ร้อมใช้งานในการสู้รบ 
ตามรายงานเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีตีพิมพ์ใน เวิลด์ โพลติกิส์ รีวิว 
ซึง่เป็นจดหมายขา่วออนไลน์รายสปัดาห์ อินโดนีเซียมีแผนท่ีจะเพ่ิมจ�านวน
เรือรบท่ีทนัสมยัเม่ือมีงบประมาณ ซึง่รวมถงึเรือฟริเกตตดิตัง้ขีปนาวธุน�าวิถี
ชัน้ซกิมา 10514 ความยาว 105 เมตร จ�านวนสองล�า ซึง่ตอ่โดยบริษัทตอ่
เรือดาเมน เชลด์ เนวลั ชิปบวิล์ดิง้ ของเนเธอร์แลนด์ และเรือด�าน�า้โจมตี
พลงังานดีเซลไฟฟ้าชัน้ชงัโบโกจ�านวนสามล�าท่ีจะตอ่ร่วมกนักบัเกาหลใีต้ 
นายริดซวาน ราห์มตั ผู้สือ่ขา่วอาวโุสของนิตยสาร ไอเอชเอส เจนส์ เนวี อิน
เตอร์เนชนันลั ในสงิคโปร์กลา่วกบั Bloomberg.com

ไทย 
ผู้น�าทางทหารของไทยได้พยายามท่ีจะจดัซือ้เรือด�าน�า้สอง
หรือสามล�าเพ่ือให้ประเทศไทยมียทุโธปกรณ์ท่ีไมไ่ด้มีมานาน

กวา่ 60 ปี ตามรายงานของหนงัสอืพิมพ์ เดอะบางกอกโพสต์ 
ทางการระบวุา่เรือด�าน�า้จะชว่ยให้ประเทศไทยสามารถปกป้องเสรีภาพใน
การเดนิเรือในอา่วไทย ซึง่อาจถกูขดัขวางหากความขดัแย้งในทะเลจีนใต้
ลกุลามเข้ามา ตามรายงานของ เดอะ ดโิพลแมต

กองทพัอากาศไทยมีขีดความสามารถเพ่ิมขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัในชว่งไม่
ก่ีปีท่ีผา่นมา เม่ือกองทพัได้จดัหาเคร่ืองบนิขบัไล ่ซาบ กริพเพน ยาส 39ซี/
ดี มาใช้งานจ�านวน 12 ล�า และเคร่ืองบนิเตือนภยัลว่งหน้าทางอากาศ 
ซาบ เอส100บี อาร์กสั ท่ีตดิตัง้เรดาร์ขัน้สงูจ�านวนสองล�า ตามรายงานของ
นิตยสาร เอเชียน มิลทิารี รีวิว 

ในปี พ.ศ. 2558 ทางการยืนยนัวา่ได้มีการจดัตัง้หนว่ยการสงคราม
ไซเบอร์ โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะตอบโต้ภยัคกุคามทางไซเบอร์ท่ีเพ่ิมจ�านวน
ขึน้เร่ือย ๆ ตามรายงานของส�านกัขา่วเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส 

ฟิลิปปินส์
นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ฟิลปิปินส์ได้ด�าเนิน
โครงการพฒันาศกัยภาพทางทหารเสร็จสิน้ 55 โครงการ 

โดยใช้งบประมาณทัง้สิน้ 1.171 หม่ืนล้านเปโซฟิลปิปินส์ 
(หรือประมาณ 8.7 พนัล้านบาท) ตามรายงานของสือ่สิง่พิมพ์ออนไลน์ 
diplomat.com โครงการพฒันากองทพัของฟิลปิปินส์ได้รับแรงกระตุ้นสว่น
หนึง่จากการปะทะกนัอยา่งตอ่เน่ืองกบัจีนในทะเลจีนใต้ “เราจ�าเป็นต้อง
ปกป้องสิง่ท่ีเหน็ได้ชดัวา่อยูภ่ายใต้เขตอ�านาจทางดนิแดนของเรา แนน่อน
วา่อยา่งน้อยเราต้องสามารถตดิตามความคืบหน้าของสถานการณ์ในพืน้ท่ี
ได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในพืน้ท่ีพิพาทเหลา่นัน้” นายฟลอเรนซโิอ อาบดั อดีต
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงงบประมาณและการบริหารจดัการฟิลปิปินส์กลา่ว
กบัส�านกัขา่วเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส 

ในปี พ.ศ. 2558 พล.อ.จ. กิลเลอร์โม โมลนิา ได้กลา่วกบัคณะกรรมการ
กลาโหมแหง่ชาตวิา่ ฟิลปิปินส์ไมมี่เคร่ืองบนิขบัไลห่รือเคร่ืองบนิตรวจการณ์
เพ่ือตรวจจบัการบกุรุกเข้ามายงัอาณาเขตทางทะเลท่ีกว้างใหญ่ของตน ตาม
รายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ พล.อ.จ. โมลนิากลา่ววา่กองทพัเรือมีเรือ
ตรวจการณ์นอกชายฝ่ังสองล�าซึง่เคยเป็นเรือของหนว่ยยามฝ่ังสหรัฐฯ เรือ
คอร์เวตสามล�าซึง่เคยเป็นเรือของกองทพัเรือองักฤษ และเรือลาดตระเวนเก่า

ตัง้แตส่มยัสงครามเวียดนามและสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ในนา่นฟ้า ฟิลปิปินส์
มีเฮลคิอปเตอร์ เคร่ืองบนิไอพน่ท่ีใช้ฝึกและเคร่ืองบนิขนสง่ล�าเลยีง 

ในการพฒันากองทพัให้มีความทนัสมยั ฟิลปิปินส์ได้รับความชว่ยเหลอื
จากออสเตรเลยี อิสราเอล ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้และสหรัฐฯ 

ในปี พ.ศ. 2558 ฟิลปิปินส์จดัซือ้เคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ เอฟเอ-50 ท่ีผลติ
โดยเกาหลจี�านวน 12 ล�า ซึง่นบัวา่เป็นครัง้แรกในรอบทศวรรษท่ีฟิลปิปินส์
มีเคร่ืองบนิรบความเร็วเหนือเสยีง เคร่ืองบนิดงักลา่วจะได้รับการจดัสง่
เป็นงวด ๆ จนครบภายในปี พ.ศ. 2560 “เราดีใจท่ีได้กลบัสูย่คุความเร็ว
เหนือเสยีงในท่ีสดุ” นายวอลแตร์ กซัมิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
ฟิลปิปินส์กลา่วกบัส�านกัขา่วดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สหรัฐฯ ได้บริจาคเรือตรวจการณ์
นอกชายฝ่ังซึง่เคยเป็นเรือของหนว่ยยามฝ่ังสหรัฐฯ ให้แก่ฟิลปิปินส์ล�าหนึง่
เพ่ือสนบัสนนุ “การลาดตระเวนอนัทนทานในระยะยาว” ตามรายงานของ
หนงัสอืพิมพ์ เดอะซิดนีย์ มอร์นิง เฮรลัด์ นอกจากนีส้หรัฐฯ ยงัได้มอบรถหุ้ม
เกราะ 114 คนัเพ่ือสนบัสนนุฟิลปิปินส์ในการตอ่สู้กบัผู้ ก่อความไมส่งบ 

นายเบนิกโน อากีโนท่ี 3 อดีตประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ ได้ประกาศใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 วา่ ฟิลปิปินส์จะเชา่ซือ้เคร่ืองบนิทหารของญ่ีปุ่ น
เพ่ือใช้ในการลาดตระเวนพืน้ท่ีท่ีฟิลปิปินส์อ้างสทิธิในทะเลจีนใต้ ตาม
รายงานของแชนแนล นิวส์เอเชีย 

เคร่ืองบนิลาดตระเวนทางอากาศของกองทพัเรือฟิลปิปินส์ก่อนหน้านี ้
บนิได้ในระยะทางสัน้ ๆ เทา่นัน้ ตามรายงานของหนงัสอืพิมพ์ โยมิอริุ ชิม
บนุ ของญ่ีปุ่ น แตเ่คร่ืองบนิ ทีซี-90 ของญ่ีปุ่ นมีพิสยัการบนิมากกวา่สองเทา่ 
และจะสามารถบนิตรวจการณ์ได้ครอบคลมุพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของหมูเ่กาะแปร
ตลท่ีีก�าลงัมีกรณีพิพาท หนงัสอืพิมพ์ดงักลา่วระบุ

ขีดความสามารถใหมอี่กประการหนึง่คือโครงการศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ัง
แหง่ชาต ิระบบตรวจการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจตราการสญัจรใน
มหาสมทุรในทะเลจีนใต้ ตามรายงานของ USNInews.org ซึง่เป็นเวบ็ไซต์
ขา่วของสถาบนัราชนาวีกองทพัเรือสหรัฐฯ และ “โดยหลกั ๆ แล้วโครงการ
นีน้า่จะเป็นผลมาจากความส�าเร็จด้านการปฏิบตักิารของโครงการเฝ้า
ระวงัชายฝ่ังตอนใต้ท่ีมีมาก่อนหน้านี”้ เวบ็ไซต์อธิบายวา่ สารส�าคญัก็คือ 
“ฟิลปิปินส์ได้สร้างเครือขา่ยสถานีตรวจสอบซึง่ประกอบไปด้วยเรดาร์ การ
ตรวจการณ์ทางทะเลและเครือขา่ยวิทยแุละข้อมลูรวมเข้าด้วยกนั ซึง่จะชว่ย

เคร่ืองบินขบัไล่ไอพ่น เอฟเอ-50 ทีผ่ลติโดยเกาหลใีต้เตรียมพร้อม
ทีจ่ะลงจอดทีฐ่านทพัอากาศคลาร์ก ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของกรุง
มะนิลา ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 การเดนิทางมาถงึของ
เคร่ืองบินล�านีเ้ป็นเคร่ืองหมายของการกลบัสู่ยุคเคร่ืองบินขบัไล่
ไอพ่นความเร็วเหนือเสียงอกีคร้ังของฟิลปิปินส์  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ให้มองเหน็ภาพการสญัจรในมหาสมทุรทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์ท่ีเรียกวา่
สามเหลีย่มทะเลซลูาเวซี ทัง้ในเชิงยทุธศาสตร์และยทุธวิธีตามเวลาจริง” 
พืน้ท่ีดงักลา่วมีการสญัจรอยา่งหนาแนน่โดยผู้ก่อความไมส่งบข้ามชาตแิละ
การค้าท่ีผิดกฎหมาย “เม่ือจดัตัง้เสร็จสิน้ในปี พ.ศ. 2558 เครือขา่ยเฝ้าระวงั
ชายฝ่ังทางตะวนัตกจะคอยตรวจตราเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของฟิลปิปินส์
ซึง่มีระยะทาง 200 ไมล์ทะเลและกินพืน้ท่ีหมูเ่กาะสแปรตลท่ีีก�าลงัมีกรณี
พิพาท ในอนาคต จะมีการจดัตัง้เครือขา่ยเพ่ิมเตมิเพ่ือตรวจตราพืน้ท่ีทาง
ตอนเหนือและทางตะวนัออกของประเทศด้วยเชน่กนั” เวบ็ไซต์ USNInews.
org รายงานในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

เวียดนาม 
เวียดนามได้เปลีย่นแปลงกลยทุธ์ทางทหารของตนโดยหนัไป
ใช้วิธีการจดัเตรียมกองก�าลงัให้ “มีความพร้อมรบเตม็ขัน้” ซึง่

เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการป้องกนัการโจมตีของจีนอยา่งฉบัพลนั 
รัฐบาลเวียดนามได้สะสมอาวธุซึง่ถือเป็นครัง้ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุนบัตัง้แตจ่ดุ
สงูสดุของสงครามเวียดนาม โดยมีการจดัซือ้ยทุโธปกรณ์ท่ีส�าคญัตา่ง ๆ ให้
แก่กองทพัเรือ กองทพัอากาศและกองทพับกของประเทศ 

ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ การจดัซือ้เรือด�าน�า้ชัน้กิโลหกล�าจากรัสเซีย ซึง่เป็นการ
ยกระดบัการป้องปรามของกองทพัเรือให้มีความแขง็แกร่งย่ิงขึน้ตามรายงาน
ของส�านกัขา่วรอยเตอร์ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 เวียดนามได้เจรจากบั
บริษัทผู้ผลติอาวธุในยโุรปและสหรัฐฯ เพ่ือจดัซือ้เคร่ืองบนิขบัไลแ่ละเคร่ืองบนิ
ลาดตระเวนทางทะเลตลอดจนโดรนตรวจการณ์ นอกจากนี ้เวียดนามยงัได้
เพ่ิมขีดความสามารถด้านการป้องกนัภยัทางอากาศด้วยเรดาร์ตรวจการณ์
เพ่ือแจ้งเตือนภยัลว่งหน้าและชดุขีปนาวธุท่ียิงจากพืน้สูอ่ากาศ 

เวียดนามยงัได้เพ่ิมระดบัการป้องกนัชายฝ่ังด้วยชดุปืนใหญ่ตอ่ต้านเรือ
ผิวน�า้และระบบยิงขีปนาวธุเคลือ่นท่ี บาสเตียน เค-300พี ซึง่ประกอบไป
ด้วยขีปนาวธุตดิยานขบัออร์นิกซ์ซึง่สามารถยิงจากเรือ เคร่ืองบนิและเรือด�า
น�า้ ตามการรายงานของรอยเตอร์

ขีดความสามารถท่ีเพ่ิมขึน้ของเวียดนามในวนันีอ้าจท�าให้การปฏิบตักิาร
ของกองทพัเรือจีนภายในระยะ 200 ถงึ 300 ไมล์ทะเลจากชายฝ่ังเวียดนาม
กลายเป็นเร่ืองท่ีสุม่เสีย่ง ผู้เช่ียวชาญด้านความมัน่คงตา่งประเทศกลา่วกบั
รอยเตอร์ และเพ่ิมเตมิวา่เม่ือสบิปีก่อนไมมี่สถานการณ์เชน่นี ้

“เวียดนามไมไ่ด้เตรียมการเพ่ือเดนิสวนสนามในวนัชาต ิแตก่�าลงัสร้าง
ศกัยภาพทางทหารอยา่งแท้จริง” นายทิม ฮกัซ์ลย์ี ผู้ เช่ียวชาญด้านความ
มัน่คงในภมิูภาคแหง่สถาบนัยทุธศาสตร์ศกึษาระหวา่งประเทศในสงิคโปร์
กลา่วกบัรอยเตอร์ 

ไต้หวัน
ไต้หวนัมีความพยายามท่ีจะสร้างกองเรือด�าน�า้ของตนเองมา
นานหลายสบิปีแล้ว และในปี พ.ศ. 2559 ไต้หวนัได้จดัสรรงบ

ประมาณ 91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.67 พนัล้าน
บาท) เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในชว่งสีปี่ข้างหน้าซึง่จะครอบคลมุเฉพาะขัน้ตอน
การออกแบบ แม้กองทพัไต้หวนัจะถกูมองวา่มีความทนัสมยั แตไ่ต้หวนัมีเรือ
ด�าน�า้สีล่�าท่ีใช้งานมานานแล้ว ในจ�านวนนี ้มีอยูส่องล�าท่ีสร้างขึน้ตัง้แตส่มยั
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ตามรายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 สหรัฐฯ ได้ประกาศการขายอาวธุให้แก่
ไต้หวนัมลูคา่ 1.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 6.7 หม่ืนล้านบาท) 
ซึง่ประกอบด้วยเรือฟริเกตตดิตัง้ขีปนาวธุน�าวิถีสองล�า ขีปนาวธุโทว์ซึง่เป็น
ขีปนาวธุตอ่สู้รถถงัท่ียิงจากทอ่ยิง ตดิตามบงัคบัด้วยระบบออ็ปตกิและน�า
วิถีด้วยเส้นลวด ยานยนต์โจมตีสะเทินน�า้สะเทินบกและขีปนาวธุสตงิเกอร์ท่ี
ยิงจากพืน้สูอ่ากาศ ตามรายงานของส�านกัขา่วดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส และ
รอยเตอร์ 

การขายอาวธุครัง้นีถื้อเป็นครัง้ส�าคญัครัง้แรกในรอบสีปี่ท่ีสหรัฐฯ ขาย
อาวธุให้กบัไต้หวนัซึง่เป็นเกาะท่ีปกครองตนเอง และการซือ้ขายดงักลา่วได้
สร้างความโกรธเคืองให้กบัจีน กระทรวงกลาโหมไต้หวนัระบวุา่ อาวธุใหมนี่ ้
จะชว่ยให้ไต้หวนัด�ารงการป้องกนัประเทศได้อยา่งนา่เช่ือถือ 

บทสรุป 
นิตยสาร ดิอิโคโนมิสต์ ได้ระบไุว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 วา่ ขณะ
นีก้ารซือ้ขายอาวธุหนกัในอินโดเอเชียแปซฟิิกคดิเป็นปริมาณเกือบคร่ึง
หนึง่ของการซือ้ขายโดยรวมในตลาดโลก ซึง่เกือบจะเป็นสองเทา่ของ
อาวธุหนกัท่ีซือ้ขายกนัในตะวนัออกกลางท่ีได้รับความเสียหายอนัใหญ่
หลวงจากสงคราม สถาบนัวิจยัสนัตภิาพนานาชาตสิตอกโฮล์มรายงานวา่ 
อินเดีย จีน ออสเตรเลีย ปากีสถาน เวียดนามและเกาหลีใต้ คือ 6 ใน 10 
ประเทศท่ีเป็นผู้น�าเข้าอาวธุรายใหญ่ 

บางทีข้อสงัเกตท่ีเดน่ชดัท่ีสดุเก่ียวกบัการเพ่ิมศกัยภาพทางทหาร
อยา่งตอ่เน่ืองก็คือ มนัเป็นสิง่ท่ีจะต้องเกิดขึน้อยูดี่แม้จะมีความสงบสขุใน
ภมิูภาค ภมิูภาคนีไ้มมี่สงครามระหวา่งประเทศท่ีเตม็รูปแบบมานานเกือบ
สี่ทศวรรษแล้ว นบัตัง้แตเ่ม่ือครัง้ท่ีจีนบกุเวียดนามในปี พ.ศ. 2522 

“ในยคุท่ีผา่นมา เอเชียมีความสงบสขุมากกวา่เดมิเป็นระยะเวลานาน
กวา่ท่ีใครหลาย ๆ คนคาดคดิ” ดร.แวน แจ็กสนั รองศาสตราจารย์จาก
วิทยาลยัความมัน่คงศกึษาแหง่ศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิก แด
เนียล เค. อิโนะยเูอะ ได้เขียนไว้ในบทความส�าหรับนิตยสาร เดอะเนชนั
นลั อินเทอเรสต์ “‘ความสงบสขุในเอเชีย’ นัน้ด�ารงอยูไ่ด้เพราะความต่ืน
ตวัทางภมิูรัฐศาสตร์ทัว่ทัง้ภมิูภาค ต้นเหตขุองความขดัแย้งแบบดัง้เดมิใน
หมูป่ระชาชาต ิเชน่ การแขง่ขนัทางด้านอาวธุหรือเกลียวแหง่ความขดัแย้ง
นัน้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเจรจาทางการทตูในระดบัภมิูภาค การ
ป้องปราม และความมุง่มัน่ในการรักษาความมัน่คงของสหรัฐฯ ซึง่ยงัไม่
รวมถงึความปรารถนาทัว่ไปท่ีจะหลีกเลี่ยงสงครามในภาคประชาสงัคม
ของเอเชีย” 

บรรดาผู้ เช่ียวชาญเช่ือวา่การพฒันากองทพัให้มีความทนัสมยัอยา่ง
ตอ่เน่ืองทัว่อินโดเอเชียแปซฟิิกจะมีสว่นชว่ยในการรักษาเสถียรภาพ
ในภมิูภาค ท�าให้ชาตติา่ง ๆ มีการปฏิสมัพนัธ์กนัและเสริมสร้างความ
สมัพนัธ์ด้านความมัน่คงและกลาโหม  o

ทหารเรือของกองทพัเรือไต้หวนัแสดงความเคารพบนเรือด�าน�า้
ช้ันกปัปีทีผ่ลติโดยสหรัฐฯ เรือด�าน�า้ไห่เปาของไต้หวนัทีส่ร้างขึน้
ในสมยัสงครามโลกคร้ังทีส่องมอีายุ 70 ปี  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ความก้าวหน้าของ
ระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาติ
รูปแบบการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางทะเลร่วมกัน
ของฟิลิปปินส์ ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการก�ากับดูแล

น.ท.โจนาธาน วี. ซาตา/กองทพัเรือฟิลปิปินส์

ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ฟิ
ลปิปินส์เป็นประเทศหมูเ่กาะซึง่ประกอบไปด้วยเกาะตา่ง ๆ 7,107 เกาะ อยา่งไรก็ตาม นา่น
น�า้ท่ีล้อมรอบหมูเ่กาะฟิลปิปินส์มกัจะถกูละเลย เราเป็นประเทศหนึง่ท่ีมีแนวชายฝ่ังท่ียาวท่ีสดุ
ในโลก นัน่ก็คือ 36,289 กิโลเมตร คดิเป็นความยาวเกือบจะสองเทา่ของชายฝ่ังสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี ้ประชากรของประเทศกวา่ร้อยละ 60 ยงัอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล จงัหวดัตา่ง ๆ 

ของฟิลปิปินส์ 64 ใน 79 จงัหวดัตัง้อยูต่ดิทะเล และเมืองใหญ่ 25 แหง่ก็อยูต่ามแนวชายฝ่ัง 
นอกจากจะมีชายฝ่ังทะเลท่ีทอดยาวแล้ว ประเทศของเรายงัมีเขตทางทะเลท่ีกว้างใหญ่และชายแดน

ทางทะเลท่ีแทรกซมึผา่นได้ นา่นน�า้อาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะรวมกนัแล้วท�าให้มีพืน้ท่ีถงึ 2.2 
ล้านตารางกิโลเมตร ประเทศของเรายงัตัง้อยูต่รงบริเวณท่ีเป็นเส้นทางขนสง่น�า้มนัและเส้นทางเดนิเรือ
พาณิชย์หลกั ๆ นา่นฟ้าเหนืออาณาเขตทางทะเลอนักว้างใหญ่ของประเทศยงัเป็นทางผา่นของเคร่ืองบนิ
พลเรือนในท้องถ่ินและระหวา่งประเทศ 

เรามุง่เน้นการพฒันาสภาพแวดล้อมทางทะเลเพราะมนัมีความส�าคญัในแงข่องบรูณภาพแหง่ดนิ
แดน ความมัน่คงของชาต ิมรดกแหง่ชาต ิเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม ความเป็นเอกภาพทางบกและทาง
ทะเลคือองค์ประกอบท่ีส�าคญัของดนิแดนแหง่ฟิลปิปินส์ 

ด้วยคณุสมบตัขิองการเป็นประเทศหมูเ่กาะท่ีถกูต้องตามหลกัการ ฟิลปิปินส์จงึเป็นหนึง่ในห้ารัฐ
อธิปไตยหมูเ่กาะตามท่ีระบใุนอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเลท่ีมีการลงนามและให้
สตัยาบนัท่ีประเทศจาเมกาในปี พ.ศ. 2525 

อาณาเขตทางทะเลประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์ แหลง่น�า้มนัและก๊าซของ
ประเทศสว่นใหญ่จะอยูน่อกชายฝ่ัง นอกจากนีย้งัมีแร่ธาตมุากมายในพืน้ดนิใต้ทะเลอนักว้างใหญ่ของ
ประเทศเราท่ีสว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้น�าออกมาใช้  

แหลง่ประมงท่ีอดุมสมบรูณ์ของประเทศท�าให้ฟิลปิปินส์เป็นหนึง่ในประเทศท่ีท�าการประมงมาก
ท่ีสดุในโลก ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศของเราเป็นผู้ผลติพืชน�า้มากท่ีสดุเป็นอนัดบัสามของโลก (รวมทัง้
สาหร่ายทะเล) และมีผลผลติทางการประมงมากเป็นอนัดบัห้าของโลก อตุสาหกรรมการประมงสร้างราย
ได้เป็นมลูคา่ 1.831 แสนล้านเปโซ (3.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.38 แสนล้านบาท) ตาม
ราคาปัจจบุนั และ 1.3077 แสนล้านเปโซ (2.79 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9.90 หม่ืนล้าน
บาท) ตามราคาคงท่ี อตุสาหกรรมการประมงมีผู้ประกอบการประมง 1.6 ล้านคน ซึง่ 1.37 ล้านคนเป็น
ชาวประมงท้องถ่ิน ผลผลติทางการประมงท่ีเราสง่ออกอนัดบัต้น ๆ คือ ทนูา่ สาหร่ายทะเลและกุ้ง 

สภาพแวดล้อมทางทะเลเป็นสว่นหนึง่ของระบบนิเวศของเราท่ีมีความละเอียดออ่นและมีเอกลกัษณ์ 
ฟิลปิปินส์ตัง้อยูบ่นสามเหลี่ยมปะการังซึง่เป็นศนูย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลของ
โลก สิง่มีชีวิตในทะเลท่ีมีอยูม่ากมายในประเทศยงัประกอบไปด้วยสายพนัธุ์ท่ีมีประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
รวมทัง้สิง่มีชีวิตเฉพาะถ่ินและท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ท่ีหาไมไ่ด้ในท่ีอ่ืน ๆ ของโลก การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและ



33IAPD FORUM

กลุ่มชายหนุ่มเดนิอยู่บนเรือ
กรรเชียงหาปลาทีจ่อดอยู่บริเวณ
ปากแม่น�า้ทีไ่หลลงสู่อ่าวมะนิลา
เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
หน่วยยามฝ่ังฟิลปิปินส์ส่ังห้าม
ออกเรือเน่ืองจากมพีายุไต้ฝุ่นนูล
ทางตอนเหนือของประเทศ
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การบริหารจดัการท่ียัง่ยืนจะชว่ยรักษาทรัพยากรเหลา่นีไ้ว้ให้ลกูหลาน
รุ่นตอ่ ๆ ไปของฟิลปิปินส์

นอกจากนี ้กระทรวงพลงังานฟิลปิปินส์คาดวา่ แหลง่พลงังานนอก
ชายฝ่ังในทะเลฟิลปิปินส์ตะวนัตกเพียงอยา่งเดียวสามารถตอบสนอง
ความต้องการพลงังานของประเทศไปได้อีก 20 ปี เรกโต แบงค์ซึง่เป็น
หนึง่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่พลงังานหลกันัน้คาดวา่จะมีก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 8.799 ล้านล้านลกูบาศก์ฟตุตามรายงานของหนงัสือพิมพ์บสิ
ซเินส มีร์เรอร์ ในปี พ.ศ. 2555 ปัจจบุนั มาลมัปายาซึง่เป็นแหลง่ผลติ
ปิโตรเลียมแหง่แรกของฟิลปิปินส์สร้างรายได้ให้กบัประเทศ 1 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ปี (หรือประมาณ 3.54 หม่ืนล้านบาท) ตามราคา
ก๊าซปัจจบุนั และในขณะเดียวกนัก็ชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยในการน�า
เข้าพลงังานตอ่ปีคดิเป็นมลูคา่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 
1.78 หม่ืนล้านบาท)

การปกป้องดแูลพืน้ท่ีเหลา่นี ้ไมว่า่จะเป็นแทน่ขดุเจาะน�า้มนัและ
ก๊าซ ทอ่ล�าเลียงใต้น�า้และโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องเป็นสิง่ส�าคญัย่ิง
ตอ่ความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศเรา 

การเป็นประเทศหมูเ่กาะท�าให้ฟิลปิปินส์มีทรัพยากรท่ีอดุมสมบรูณ์
และมีโอกาสตา่ง ๆ มากมาย แตใ่นขณะเดียวกนั ประเทศของเราก็
มีความท้าทายและความเสี่ยงท่ีต้องจดัการอยา่งเหมาะสม ประการ
แรก ชายแดนทางทะเลของประเทศท่ีสามารถแทรกซมึผา่นได้ท�าให้
ฟิลปิปินส์มีความเสี่ยงสงูตอ่การบกุรุกของตา่งชาต ิการปล้นสะดมทาง
ทะเลและอาชญากรรมข้ามชาต ินอกจากนี ้พืน้ท่ีของเรายงัประสบภยั
พิบตัทิางธรรมชาตมิากมาย  ดงัจะเหน็ได้จากพายไุต้ฝุ่ นจ�านวนมากท่ี
ก่อตวัขึน้ในมหาสมทุรแปซฟิิก และการปะทขุองภเูขาไฟใต้ทะเลท่ีเกิด
ขึน้อยูเ่ป็นประจ�าซึง่สง่ผลให้พืน้ท่ีชายฝ่ังตา่ง ๆ มีความเสี่ยงตอ่คลื่น  
สนึามิ นอกจากภยัคกุคามท่ีมีอยูม่ากมายแล้ว ยงัมีภยัพิบตัิท่ีมนษุย์
สร้างขึน้อีกด้วย 

นอกเหนือจากอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ทัว่ไปในทะเล เชน่ เหตกุารณ์เรือ
ชนกนัหรือเรือจม ประเทศของเราตัง้อยูต่รงบริเวณเส้นทางสญัจรของ
เรือบรรทกุน�า้มนัและต้องเผชิญกบัอนัตรายจากการร่ัวไหลของน�า้มนัใน
ทะเล เขตทางทะเลอนักว้างใหญ่ไพศาลของประเทศ และการขาดแคลน
ทรัพยากรในการบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลยงัท�าให้ประเทศของเรามี
ความเสี่ยงตอ่การท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ไร้การควบคมุและไมมี่การ
รายงาน 

ทัง้หมดนีเ้น้นให้เหน็ถงึความส�าคญัของอาณาเขตทางทะเลของเรา 
เพ่ือตอบสนองความจ�าเป็นในการบรูณาการและสร้างความสอดคล้อง
ในการบริหารจดัการปัญหาทางทะเลท่ีมีอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ฟิลปิปินส์
ได้จดัตัง้ระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตขิึน้ในปี พ.ศ. 2554 ค�าสัง่ของ
ฝ่ายบริหารท่ีให้จดัตัง้ระบบดงักลา่วระบวุา่ ระบบนี ้“เป็นกลไกหลกั
ระหวา่งหนว่ยงานเพ่ือการจดัการกบัปัญหาทางทะเลและการปฏิบตักิาร
ด้านความมัน่คงทางทะเลท่ีประสานสอดคล้อง เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพใน
การก�ากบัดแูลอาณาเขตทางทะเลของประเทศ” 

ความเป็นมา
ก่อนท่ีจะมีการจดัตัง้ระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาต ิหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องจะเป็นผู้จดัการกบัปัญหาทางทะเล คณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายสนธิสญัญากฎหมายทะเลในปี พ.ศ. 2524 คือสว่นประสาน

งานการด�าเนินการตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล
ของประเทศเรา 

ในปี พ.ศ. 2531 คณะกรรมการดงักลา่วได้รับการจดัตัง้ใหมแ่ละ
ขยายการด�าเนินงานโดยน�าหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีศกึษาความสอดคล้อง
ระหวา่งกฎหมายของประเทศและอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วย
กฎหมายทะเลเข้ามารวมอยูด้่วย ในปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการนีไ้ด้
เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายกิจการทางทะเลและมหาสมทุร 
โดยมีอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย และแก้ไขข้อกงัวลเก่ียวกบัการ
ด�าเนินการตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเลและเร่ือง
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทะเล 

ในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายกิจการทางทะเลและ
มหาสมทุร ได้รับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งมากย่ิงขึน้ โดยมีการ
ขยายจ�านวนสมาชิกและหน้าท่ีรับผิดชอบตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึการก�าหนด
นโยบายและการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบันโยบายทางทะเลแหง่ชาตแิก่
ประธานาธิบดี การประสานงานการด�าเนินงาน ตลอดจนการประเมิน
ผลการท�างานและการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ 

ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายกิจการทางทะเลและ
มหาสมทุรได้ถกูยกเลกิไป และยกหน้าท่ีรับผิดชอบให้กบัคณะกรรมการ
ระหวา่งหนว่ยงาน โดยมีกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผู้น�าหนว่ยผา่น
ทางศนูย์กิจการทางทะเลและมหาสมทุร ในปี พ.ศ. 2550 คณะท�างาน
ดงักลา่วได้รับการจดัตัง้ใหมเ่ป็นคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการทางทะเล
และมหาสมทุรท่ีมีอ�านาจควบคมุโดยรวมทัง้หมด และดแูลการก�าหนด
นโยบาย การด�าเนินงานและการประสานงานกบัหนว่ยงานและผู้
เช่ียวชาญทัง้ในและตา่งประเทศเก่ียวกบัปัญหาทางทางทะเล ในอดีตนัน้ 
กระทรวงการตา่งประเทศมีบทบาทส�าคญัในการด�าเนินงานสว่นใหญ่
ของคณะท�างานระหวา่งหนว่ยงานดงักลา่ว ทัง้ในด้านการบริหารหรือใน
ฐานะผู้น�าหนว่ย อยา่งไรก็ตาม คณะท�างานได้ตระหนกัวา่ จ�าเป็นต้อง
ขยายความร่วมมือและการประสานงานทางทะเลระหวา่งหนว่ยงานและ
ส�านกังานตา่ง ๆ ของภาครัฐนอกเหนือจากงานทางด้านการทตู 

ในปี พ.ศ. 2554 หน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการ
ทางทะเลและมหาสมทุรได้กลายมาเป็นงานของระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ัง
แหง่ชาต ินอกจากนี ้ความส�าเร็จของโครงการเฝ้าระวงัชายฝ่ังตอนใต้ท่ี
กองทพัฟิลปิปินส์เป็นผู้ ริเร่ิมยงัเป็นแรงกระตุ้นให้มีการขยายการท�างาน
ในระดบัชาต ิเพ่ือปทูางให้กบัระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาต ิโครงการ
เฝ้าระวงัชายฝ่ังตอนใต้ได้รับการจดัตัง้ขึน้เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทาง
ทะเลทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์ เป็นแนวความคดิท่ีก�าหนดขึน้เพ่ือพฒันา
และด�าเนินงานด้านการเฝ้าระวงัชายฝ่ังในฟิลปิปินส์ขัน้ตอ่ไปโดยอาศยั
ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานและภาครัฐทัง้หมด และการมีสว่นร่วม
อยา่งแข็งขนัของภาคเอกชน โครงการเฝ้าระวงัชายฝ่ังตอนใต้เป็นเคร่ือง
มือในการตดิตามและตรวจสอบเรือสนิค้าในประเทศและตา่งประเทศ
จ�านวนมากท่ีบรรทกุสนิค้าอนัตรายในระหวา่งท่ีล�าเลยีงผา่นนา่นน�า้ของ
มินดาเนาตะวนัตก เรือท่ีประสบความเดือดร้อนและเรืออ่ืน ๆ ท่ีมีแนว
โน้มวา่จะฝ่าฝืนกฎหมายทางทะเล 

วิสยัทศัน์ 
วิสยัทศัน์ของระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตคืิอการท�าให้ประเทศของ
เราเป็นประเทศหมูเ่กาะชัน้แนวหน้าของโลก ท่ีมีการบริหารจดัการและ
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การปกป้องทรัพยากรทางทะเลอยา่งเหมาะสม มนัเป็นกระบวนการท่ี
ภาคเอกชน ระดบัชาต ิระดบัภมิูภาคและระดบัท้องถ่ินตลอดจนหุ้นสว่น
ตา่งชาต ิสามารถมีสว่นร่วมและบรรลวุตัถปุระสงค์ในการท�างานร่วม
กนั และใช้ประโยชน์จากความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรทางทะเลเพ่ือ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจภายใต้หลกันิตธิรรม

โครงการของระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตมิุง่สง่เสริมการท�างาน
ร่วมกนั และความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ซึง่จะชว่ยเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บงัคบัใช้กฎหมายทางทะเล ปัจจบุนั หนว่ยงานตา่ง ๆ รวบรวมข้อมลู
ตา่งประเภทกนัจากอาณาเขตทางทะเลโดยไมมี่การประสานงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมลูหรือแลกเปลี่ยนอยา่งจ�ากดั ระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ัง
แหง่ชาตจิะจดัตัง้และก�าหนดกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมลูเพ่ือชว่ยให้ผู้ มี
อ�านาจตดัสนิใจสามารถตดิตามสถานการณ์และมีข้อมลูเพียงพอในการ
ตดัสนิใจ 

องค์กร
ระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตมีิอ�านาจสองประการคือ การก�าหนด
นโยบายและการด�าเนินงาน สามองค์กรท่ีดแูลระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่
ชาตไิด้แก่ สภาเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาต ิส�านกังานเลขาธิการสภาเฝ้าระวงั
ชายฝ่ังแหง่ชาต ิและศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาต ิสภามีหน้าท่ีออกค�า
สัง่เชิงกลยทุธ์และก�าหนดแนวทางนโยบายเก่ียวกบัปัญหาและประเดน็
ตา่ง ๆ ทางทะเล ขณะท่ีส�านกังานเลขาธิการจะให้การสนบัสนนุทางด้าน

เทคนิคและการบริหารจดัการแก่สภา ศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตจิะ
ตรวจสอบและประสานงานเก่ียวกบัการปฏิบตักิารด้านความมัน่คง 

ประธานของศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตคืิอเลขาธิการบริหาร 
และมีสมาชิกท่ีประกอบด้วยรัฐมนตรีของกระทรวงตา่ง ๆ ได้แก่ 
กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ตา่งประเทศ กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลท้องถ่ิน กระทรวงยตุธิรรม 
กระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั กระทรวงสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและกระทรวงการเกษตร 

หนว่ยงานสนบัสนนุมีหน้าท่ีในการจดัหาก�าลงัคน วสัดแุละอปุกรณ์
ให้กบัศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาติและการปฏิบตังิานของศนูย์ 
กฎหมายฟิลปิปินส์ก�าหนดให้หนว่ยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ทัง้หมดประสาน
งานและให้ความร่วมมือกบัสภาเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตอิยา่งแข็ง
ขนัเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตักิารด้านความมัน่คงทางทะเล นอกจากนี ้
ระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตจิะไมล่ดทอนอ�านาจ หน้าท่ีและความรับ
ผิดชอบของหนว่ยงานสนบัสนนุ

การยกระดบัความร่วมมือ
ปัจจยัท่ีส�าคญัย่ิงตอ่การบรรลคุวามส�าเร็จในการเฝ้าระวงัอาณาเขต
ทางทะเลคือขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
จากแหลง่ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือท�าการตดัสนิใจโดยรับรู้ข้อมลู
อยา่งครบถ้วนและก�าหนดวิธีการท่ีดีกวา่เดมิในการปกป้องอาณาเขต
ทางทะเลของเรา การยกระดบัความร่วมมือกบัสหรัฐอเมริกาท�าให้เรามี

ทหารนาวกิโยธินฟิลปิปินส์เดนิสวนสนามข้างเรือยางลาดตระเวนอดัลมท้องแขง็ ในระหว่างพธีิเฉลมิฉลองเน่ือง
ในวนัครบรอบการสถาปนากองทพัเรือทีเ่มอืงคาวติเมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ขีดความสามารถท่ีจ�าเป็นตอ่การเร่ิมงานระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่
ชาตแิบบก้าวกระโดด เราดแูลผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกนัผา่นทาง
โครงการป้องกนัการไมแ่พร่กระจายอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูภาย
ใต้หนว่ยป้องกนัและลดภยัคกุคามแหง่กระทรวงกลาโหม ตามมติ
คณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาตท่ีิ 1540 ปี พ.ศ. 2547 ใน
เร่ืองการรับมือกบัภยัคกุคามระดบัโลกอยา่งการแพร่กระจายอาวธุ
และการก่อการร้ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และความจ�าเป็นในการ
ตอ่สู้กบัภยัคกุคามอนัตรายเหลา่นีเ้พ่ือให้เกิดสนัตภิาพและความ
มัน่คงระหวา่งประเทศ 

มีการจดัหาขีดความสามารถเฉพาะทางตา่ง ๆ ในการบงัคบั
บญัชาและการสื่อสาร การตรวจการณ์ การตรวจจบัและการตอบ
สนองตอ่เหตกุารณ์อาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูระหวา่งหนว่ย
งานบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของฟิลปิปินส์ อาทิ หนว่ยยาม
ฝ่ังฟิลปิปินส์ หนว่ยต�ารวจน�า้แหง่ชาตฟิิลปิปินส์ ส�านกังานประมง
และทรัพยากรทางน�า้และส�านกังานศลุกากร ตลอดจนหนว่ยงาน
สนบัสนนุทางทะเลอ่ืน ๆ เชน่ สถาบนันิวเคลียร์และรังสีวิทยา
ฟิลปิปินส์ การทา่เรือแหง่ฟิลปิปินส์ และส�านกังานกกักนัโรค 

นอกจากนี ้ความร่วมมือของออสเตรเลียผา่นทางกองทพั
เรือออสเตรเลีย หนว่ยบญัชาการป้องกนัชายแดนและหนว่ยงาน
ศลุกากรเพ่ือการพฒันาโครงการเฝ้าระวงัชายฝ่ังตอนใต้ของกองทพั
ฟิลปิปินส์ ยงัชว่ยในการสร้างระบบและกระบวนการท่ีส�าคญัส�าหรับ
ศนูย์แลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานท่ีท�าหน้าท่ีตลอด 24 ชัว่โมง 
ซึง่ศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตถิกูก�าหนดให้ท�าหน้าท่ีดงักลา่ว 

ผลลพัธ์และหนทางขา้งหนา้
ความสมบรูณ์ในการจดัตัง้และการเร่ิมต้นด�าเนินงานของศนูย์เฝ้า
ระวงัชายฝ่ังแหง่ชาติในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถือเป็นความ
ส�าเร็จก้าวส�าคญั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองการมุง่เน้นความร่วมมือ
และการท�างานร่วมกนัภายใต้ระบบท่ีสร้างขึน้

วิธีการปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องในการแลกเปลีย่นข้อมลู การปฏิบตัิ
การทางทะเลในรูปแบบเดียวกนัและการพฒันาขีดความสามารถ
ระหวา่งสมาชิกตา่ง ๆ ของระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตแิละหนว่ย
งานสนบัสนนุได้รับการก�าหนดขึน้เพ่ือสง่เสริมแนวความคดิในการ
ปฏิบตัสิ�าหรับศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาต ิมีการด�าเนินโครงการท่ีมุง่
เน้นการเสริมสร้างศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส�าหรับ
บคุลากรท่ีท�าหน้าท่ีในศนูย์ เพ่ือพฒันาทกัษะและขัน้ตอนในการ
ประสานงาน การแลกเปลีย่นข้อมลูและความร่วมมือระหวา่งหนว่ย
งาน 

ความส�าเร็จเบือ้งต้นในการแลกเปลีย่นข้อมลูท�าให้มีการปฏิบตัิ
การตอบสนองระหวา่งหนว่ยงานในเชิงบวก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน
ทา่เรือลซูอนซึง่เป็นทา่เรือปลอดอากรชัน้น�าแหง่หนึง่ของประเทศ และ
ทา่เรือระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ ในมินดาเนา ความก้าวหน้าดงักลา่วเน้น
ให้เหน็ถงึความร่วมมือและการท�างานร่วมกนัอยา่งราบร่ืนระหวา่ง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ความเร็วในการรับและการประมวลผลข้อมลู 
เป็นสิง่ส�าคญัย่ิงในชว่งเวลาท่ีมีการวางแผนและการด�าเนินกลยทุธ์
การเฝ้าระวงัร่วมกนั การตอบสนองระหวา่งหนว่ยงานท่ีซบัซ้อนจะ
ต้องอาศยัการผสมผสานขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอยา่งมี

ประสทิธิภาพ ตลอดจนสายสมัพนัธ์ท่ีดีในการท�างานระหวา่งหนว่ย
งานบงัคบัใช้กฎหมายตา่ง ๆ 

ขีดความสามารถอ่ืน ๆ จะก�าหนดไว้ภายใต้โครงการป้องกนัการ
ไมแ่พร่กระจายอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูในขัน้ท่ีสอง 

สิง่เหลา่นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือน�าระบบตรวจการณ์ท่ีมีอยูข่อง
หนว่ยงานทางทะเลอ่ืน ๆ มารวมไว้ท่ีศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาต ิ
ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสาร การตรวจการณ์และการตอบสนองใน
ระหวา่งการปฏิบตักิารบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลระหวา่งหนว่ยงาน 

ศนูย์เฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตไิด้รับการคาดหวงัวา่จะเป็นจดุ
ประสานงานหนึง่เดียวของประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัข้อกงัวล
ทางทะเลระหวา่งพนัธมิตรทัง้ในภมิูภาคและระดบัสากล เชน่ หนว่ย
บญัชาการป้องกนัชายแดนออสเตรเลีย หนว่ยบากมัลาซึง่เป็นหนว่ย
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เจ้าหน้าทีห่น่วยยามฝ่ังฟิลปิปินส์เคลือ่นก�าลงัลงเรือในระหว่าง
การฝึกสถานการณ์จ�าลองทีม่กีารปล้นเรือ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการฝึกผสมทางทะเลระหว่างฟิลปิปินส์และญีปุ่่น นอกอ่าว
มะนิลาในทะเลจนีใต้ เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

ยามฝ่ังอินโดนีเซีย คณะกรรมการรักษาความมัน่คงทางทะเลแหง่
ชาตกิมัพชูา องค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ หนว่ยยามฝ่ังญ่ีปุ่ น 
หนว่ยเฉพาะกิจร่วมระหวา่งหนว่ยงานในภาคพืน้ตะวนัตก หนว่ยงาน
บงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลของมาเลเซีย ศนูย์ประสานการปฏิบตัิ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลแหง่ประเทศไทย ศนูย์
ประสานการปฏิบตังิานทางทะเลแหง่ชาตบิรูไน หนว่ยยามฝ่ังสหรัฐฯ 
กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก และหนว่ยต�ารวจน�า้
เวียดนาม และไมไ่ด้จ�ากดัอยูแ่คห่นว่ยเหลา่นีเ้ทา่นัน้ 

นอกจากนี ้ส�านกังานเลขาธิการสภาเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาติ
ยงัมีสว่นร่วมอยา่งมากกบัคณะท�างานตา่ง ๆ ทางด้านเทคนิคเพ่ือ
บญัญตัิกฎหมายทางทะเลท่ีส�าคญั เชน่ การก�าหนดเขตทางทะเล
ของประเทศและเส้นทางเดนิเรือในหมูเ่กาะ 

เน่ืองจากลกัษณะของพืน้ท่ีทางทะเลของประเทศสามารถสะท้อน
ให้เหน็ถงึลกัษณะเฉพาะของประเทศนัน้ ๆ รัฐบาลจงึจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการก�ากบัดแูล ความพยายามเหลา่
นีจ้ะน�ามาซึง่ความซบัซ้อน อปุสรรคและความท้าทายตา่ง ๆ แตก่าร
เพิกเฉยจะก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงกวา่ความเสี่ยงใด ๆ ก็ตามท่ี
เราจะต้องเผชิญเพ่ือการก้าวไปข้างหน้า 

ระบบเฝ้าระวงัชายฝ่ังแหง่ชาตคืิอการก�าหนดวิธีการใหมใ่นการ
ก�ากบัดแูลทางทะเล ความพยายามของระบบนีอ้าจนบัได้วา่เป็น
ก้าวแรกในการบรรลคุวามมุง่หวงัของฟิลปิปินส์ท่ีจะเป็นประเทศหมู่
เกาะชัน้แนวหน้าของโลก แตก็่ถือวา่เป็นความก้าวหน้าครัง้ส�าคญัใน
เร่ืองความร่วมมือของรัฐบาลทกุภาคสว่นเพ่ือพฒันาการก�ากบัดแูล
อาณาเขตทางทะเล  o



ความเช่ือมโยง 
ความร่วมมือและ
การประสบชยัชนะ

พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ 
เสนอวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงทางทะเลในอินโดเอเชียแปซิฟิก

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญัชาการ
กองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก ได้
สนทนากบั ฟอรมั ในระหวา่ง
การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือ
ระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดีย ซึง่จดัขึน้
ท่ีกรุงธากาในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2559 โดยมีกองทพัเรือ
บงักลาเทศเป็นเจ้าภาพ พล.ร.อ.  
สวิฟต์ได้แสดงความคดิเหน็เก่ียวกบั
ความส�าคญัของการประชมุนีท่ี้ชว่ยให้
กองทพัเรือตา่ง ๆ มีความเช่ือมโยงกนัเพ่ือ
ท�าความเข้าใจความท้าทายท่ีเผชิญร่วมกนั นอกจาก
นี ้ ยงัชว่ยสง่เสริมความร่วมมือเพ่ือก�าหนดหนทางแก้
ปัญหาและการท�างานร่วมกนั เพ่ือเอาชนะความท้าทาย
ตา่ง ๆ ทางทะเล พล.ร.อ. สวิฟต์ยงัได้กลา่วถงึการพฒันา
กองทพัให้มีความทนัสมยัทัว่ทัง้อินโดเอเชียแปซฟิิกและ
สิง่ท่ีกองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกก�าลงัท�าอยูเ่พ่ือ
สนบัสนนุพนัธมิตรของตน ตลอดจนความท้าทายตา่ง ๆ 
ท่ีบรรดากองทพัเรือก�าลงัเผชิญอยูใ่นเร่ืองการด�ารงความ
พร้อมของกองทพัในยคุท่ีมีการลดขนาดของกองก�าลงั
และการมีงบประมาณท่ีจ�ากดั 

ฟอรัม: การประชุมลักษณะน้ีช่วยก�าหนดวธีิแก้ปัญหาเก่ียว
กับประเดน็วกิฤตทิั่วภมูภิาคได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
พ้ืนทีท่ะเลจนีใต้ 

พล.ร.อ. สวฟิต์: การดว่นสรุปเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ได้งา่ยมากเพราะ
มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าใจ สาเหตท่ีุเรารีบดว่นสรุปก็เพราะวา่ใน
การท�าความเข้าใจกบัปัญหานัน้มนัต้องใช้เวลาในการสร้างความ

สมัพนัธ์ ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีสี่แล้วท่ีผมเดนิทาง
มายงับงักลาเทศ ผมรู้สกึประทบัใจท่ีมี

นายทหารอายนุ้อย ๆ เข้ามาทกัทายผม
หลายคนเพราะจ�าผมได้จากการเดนิ
ทางมาครัง้ก่อน ๆ การประชมุลกัษณะ
นีจ้ะหยิบยกสถานการณ์ตวัอยา่งท่ี
เกิดขึน้ในประเทศใดประเทศหนึง่มา
พิจารณาในระดบัท่ีขยายออกไปเกิน

กวา่แคภ่มิูภาค สเปน สหราชอาณาจกัร 
เยอรมนีก็เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้

นอกจากนีย้งัมีแอฟริกาใต้ และชาตติา่ง ๆ 
จากภมิูภาคตะวนัออกกลาง เอเชียและแปซฟิิก 

ในระหวา่งการประชมุได้มีการอภิปรายเชิงลกึอยา่ง
ละเอียดเก่ียวกบัความท้าทายตา่ง ๆ ท่ีภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย
ก�าลงัเผชิญอยู ่สิง่ท่ีท�าให้ผมสะดดุใจก็คือความคล้ายคลงึกนัของ
ความท้าทายเหลา่นัน้ท่ีขยายตวัทัง้ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย
ตะวนัออกและภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียตะวนัตก หลายคนกลา่ว
ถงึเสถียรภาพของมหาสมทุรอินเดีย ซึง่ผมคดิวา่มีการอ้างถงึอยู่
บอ่ยครัง้ในการประชมุตา่ง ๆ เชน่ การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือ
ระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย และความกงัวล
ในเร่ืองการป้องกนัไมใ่ห้ความไร้เสถียรภาพท่ีมีอยูใ่นภมิูภาคตะวนั
ออกและตะวนัตกขยายตวัเข้าไปในมหาสมทุรอินเดีย ผมไมไ่ด้บอก
วา่น่ีคือมมุมองท่ีเรามีร่วมกนั แตม่นัก็ไมใ่ชม่มุมองท่ีแปลกแยก มี
การกลา่วถงึประเดน็นีอ้ยูบ่อ่ย ๆ 

การประชมุท่ีครอบคลมุเชน่นีท้�าให้มีการรวมตวักนัของบคุคล
ตา่ง ๆ ท่ีมีประสบการณ์แตกตา่งกนัไป ตวัอยา่งเชน่ ส�าหรับ
ประสบการณ์ของภมิูภาคยโุรป สิง่ท่ียโุรปก�าลงัเผชิญอยูใ่นขณะนี ้
แตกตา่งจากประสบการณ์ของภมิูภาคแปซฟิิกอยา่งย่ิงในแงข่อง
รายละเอียด แตใ่นมมุมองกว้าง ๆ และมมุมองในเชิงยทุธศาสตร์
นัน้มีความคล้ายคลงึกนัอยา่งคอ่นข้างนา่ประหลาดใจ ความ
คล้ายคลงึกนัเหลา่นีเ้องท่ีท�าให้เกิดการแบง่ปันความคดิในการ
ประชมุแบบการประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพั
เรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียนี ้เพ่ือให้เราสามารถคาดคะเน
สถานการณ์ได้ดีขึน้และให้ความส�าคญัมากขึน้กบัสิง่ท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคตอนัใกล้ เลือกแนวปฏิบตัท่ีิท่ีดีท่ีสดุมาใช้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ดีขึน้เพ่ือป้องกนัการขาดเสถียรภาพ แตถ้่าป้องกนัไมไ่ด้ 
เราก็มีความพร้อมท่ีจะฟืน้ฟเูสถียรภาพขึน้มาใหม ่

ฟอรัม: ขณะน้ีกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซฟิิกก�าลังท�าอะไร
เพื่อแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางทะเล 

พล.ร.อ. สวฟิต์: เราเข้าร่วมการประชมุแบบนีแ้ละสง่เสริมให้มี
การประชมุในลกัษณะนี ้การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่ง
กองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียมีผู้แทนเข้าร่วมจาก 35 
ประเทศ ซึง่ผมคดิวา่เวทีชมุนมุในระดบันีจ้ะชว่ยเพ่ิมพนูความรู้และ
ความเข้าใจ การพฒันาระดบัของการประชมุดงักลา่วท�าให้เวทีนีมี้
ความส�าคญัมากย่ิงขึน้จนเกือบจะทดัเทียมกบัเวทีชมุนมุอ่ืน ๆ เชน่ 

เมือ่เร็ว ๆ นี ้สหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบเรือ
ตรวจการณ์นอกชายฝ่ังรัชซ่ึงเคยเป็นเรือของ
หน่วยยามฝ่ังสหรัฐฯ ให้กบักองทพัเรือบังกลาเทศ

เครือขา่ยเผยแพร่วิดีโอและภาพถ่ายทางกลาโหม  
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การประชมุกองทพัเรือภมิูภาคแปซฟิิกตะวนัตก เรามีการประชมุแชง  
กรีลา ไดอะลอ็ก การประชมุวา่ด้วยเร่ืองก�าลงัอ�านาจทางทะเล
ออสเตรเลีย และมีเวทีชมุนมุหลาย ๆ แหง่ท่ีพิจารณาปัญหาท่ีคล้ายคลงึ
กนัในภาวะแวดล้อมทางภมิูศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั การท่ีกองเรือสหรัฐฯ 
ภาคพืน้แปซฟิิกเข้าร่วมการประชมุเหลา่นีร้วมถงึการประชมุวา่ด้วย
ความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียท�าให้เรา 
พนัธมิตร หุ้นสว่นและบรรดามิตรประเทศมีความเข้าใจท่ีลกึซึง้ร่วมกนั
มากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีการชมุนมุเชิงปฏิบตัท่ีิเป็นการฝึกภายใต้รหสั
ตา่ง ๆ เชน่ การฝึกเพ่ือสร้างความร่วมมือและความพร้อมทางเรือ การ
ฝึกและความร่วมมือแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การฝึกมาลาบาร์ และ
การฝึกริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก ผมคดิวา่สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นเคร่ืองบง่ชี ้
วา่ การเพ่ิมโอกาสในการท�างานร่วมกนัแบบฉนัทามตเิป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุใน
การแก้ไขปัญหาเร่ืองความแตกตา่ง ผมมกัจะพดูบอ่ย ๆ วา่ แม้เราจะ
มีความคล้ายคลงึกนัและมีความร่วมมือกนัในภมิูภาคมากขึน้กวา่เดมิ
เป็นอยา่งมาก แตเ่ราก็มีด้านตา่ง ๆ ท่ีต้องแขง่ขนักนั และเราก็ให้ความ
ส�าคญักบัการแขง่ขนัเหลา่นีเ้ป็นสว่นใหญ่ การประชมุและการฝึกท่ีผม
กลา่วถงึจะชว่ยให้เราสามารถมุง่เน้นการแขง่ขนัในด้านตา่ง ๆ และเสริม
สร้างความเข้าใจท่ีลกึซึง้เพ่ือไมใ่ห้มิตรภาพของเราขาดความแข็งแกร่ง 
มนัเป็นแนวทางท่ีจะท�าให้เราวิพากษ์วิจารณ์ความคดิได้โดยไมต้่อง
วิพากษ์วิจารณ์ตวับคุคล ควรมีการพดูคยุกนัถงึเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบตั ิขจดัความคลมุเครือตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการขาดความโปร่งใสและ
ความไมช่ดัเจนของเจตนารมณ์ในการปฏิบตั ิ

ฟอรัม: การพัฒนากองทัพให้มีความทนัสมัยดเูหมือนจะเป็นเร่ือง
ส�าคัญในหลาย ๆ ประเทศทั่วภมูภิาคอนิโดเอเชียแปซฟิิก สหรัฐฯ 
ก�าลังท�าอะไรทีเ่ป็นการสนับสนุนความพยายามเหล่าน้ัน 

พล.ร.อ. สวฟิต์: เรามีหลายวิธีท่ีจะให้การสนบัสนนุ เราให้ความชว่ย
เหลือทางด้านเทคนิค ตวัอยา่งหนึง่ก็คือการสนบัสนนุบงักลาเทศ เรา
เพ่ิงมอบเรือตรวจการณ์นอกชายฝ่ังรัชซึง่เคยเป็นเรือของหนว่ยยาม
ฝ่ังสหรัฐฯ ให้กบักองทพัเรือบงักลาเทศ ผมคดิวา่ล�านีคื้อล�าท่ีสองท่ี
บงักลาเทศได้รับ และมีความสนใจท่ีจะรับการสนบัสนนุเป็นล�าท่ีสาม 
ซึง่แสดงให้เหน็วา่บงักลาเทศให้ความส�าคญักบัโครงการนี ้เราให้การ
สนบัสนนุแบบเดียวกนันีก้บัประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาคแปซฟิิก ฟิลปิปินส์
ก็ได้รับเรือเชน่เดียวกนั เรือท่ีบงักลาเทศได้รับนัน้มีความท้าทายทาง
ระบบวิศวกรรมซึง่เป็นสว่นท่ีบงักลาเทศไมคุ่้นเคยและไมเ่คยมีมาก่อน 
แทนท่ีเราจะมองวา่มนัเป็นปัญหา เรากลบัเปลี่ยนความท้าทายนีใ้ห้เป็น
โอกาส เราได้น�าเจ้าหน้าท่ีเทคนิคด้านกงัหนัก๊าซจากกองทพัเรือสหรัฐฯ 
มาท�างานร่วมกบักองทพัเรือบงักลาเทศเพ่ือหาวิธีท่ีดีท่ีสดุในการดแูล
รักษาระบบกงัหนัก๊าซนี ้ความจริงแล้ว ผู้บญัชาการหนุม่ท่ีควบคมุดแูล
ระบบนีคื้อผู้บญัชาการเรือบงักลาเทศล�าหนึง่ท่ีผมเคยไปเยือน ตอน
นีผู้้บญัชาการคนดงักลา่วคอ่นข้างภมิูใจท่ีได้เป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ือง
การน�าเรือตรวจการณ์นอกชายฝ่ังรัชซึง่เคยเป็นเรือของหนว่ยยามฝ่ัง
สหรัฐฯ เข้าประจ�าการในกองทพัเรือบงักลาเทศ ผมตระหนกัถงึสิง่ท่ีเรา
ได้ท�าเพ่ือชว่ยให้บงักลาเทศมีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้เก่ียวกบัระบบ

พล.ร.อ. สกอ็ต เอช. สวฟิต์ (ซ้าย) 
และ พล.ร.ต. มาร์ก ซี. มอนต์โก  
เมอรี สนทนากนัในการประชุมเพือ่
วางแผนระหว่างบรรดาผู้น�า 

กองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก
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กงัหนัก๊าซ ผู้บญัชาการทา่นนีก็้มีความเข้าใจเชน่เดียวกนั โดยกลา่ววา่
ภารกิจท่ีเราท�าร่วมกนัคืออีกตวัอยา่งหนึง่ของการเสริมสร้างความความ
สมัพนัธ์ให้มีความแข็งแกร่ง น่ีเป็นแคส่องตวัอยา่งเทา่นัน้ เรามีชดุการ
ฝึกตา่ง ๆ และไมว่า่เราจะท�างานร่วมกบัประเทศไหน เรามกัจะท�าความ
เข้าใจอยา่งลกึซึง้และมองหาข้อกงัวลท่ีประเทศนัน้มีอยู ่อยา่งเชน่ใน
กรณีของบงักลาเทศ เราต้องรู้วา่บงักลาเทศต้องการความชว่ยเหลือใน
ด้านใดมากท่ีสดุ เรายินดีท่ีจะมุง่เน้นการฝึกในด้านนัน้เพ่ือให้บงักลาเทศ
มีความก้าวหน้าทางด้านขีดความสามารถและศกัยภาพอยา่งเป็นรูป
ธรรมและสามารถค�า้จนุกองทพัของตนได้อยา่งยัง่ยืน 

ฟอรัม: กองทพัเรือมีวธีิด�ารงความพร้อมอย่างไรในยุคทีมี่การลด
ขนาดของกองก�าลัง 

พล.ร.อ. สวฟิต์: ผมคดิวา่ค�าถามนีเ้ป็นค�าถามท่ีดีมาก มีวิทยากรหลาย
คนกลา่วถงึประเดน็นีใ้นการประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพั
เรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย หลายคนเข้ามาหาผมและถามค�าถาม
นี ้ค�าตอบของผมก็คือ ตอนนีผ้มอยูใ่นกองทพัเรือมานานกวา่ 35 ปีแล้ว 
และมนัก็เป็นอยา่งนีม้าตลอด กองทพัเรือไมมี่วนัท่ีจะมีทรัพยากรเพียง
พอท่ีจะแก้ไขความท้าทายทัง้หมดท่ีมีอยู ่ไมว่า่จะเป็นการขนสง่สนิค้าทาง
ทะเลท่ีเพ่ิมขึน้หรือการปล้นสะดมทางน�า้ท่ีเร่ิมปรากฏขึน้ในปี พ.ศ. 2549 
ในชว่งท่ีผมยงัเป็นรองผู้บญัชาการกองทพัเรือแหง่กองบญัชาการกลาง
สหรัฐฯ เราไมเ่คยคาดคดิวา่มนัจะเกิดขึน้ และมนัก็ใช้เวลาพอสมควรใน

การสร้างความร่วมมือและก�าหนดหนทางปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ 
ผมคดิวา่เรามาถงึจดุนีไ้ด้เพราะความพยายามร่วมกนัเหลา่
นัน้ซึง่ท�าให้เราพลกิสถานการณ์เก่ียวกบัการปล้นสะดม
ทางน�า้และกิจกรรมท่ีบัน่ทอนเสถียรภาพ ปัญหาท่ีเกิดขึน้
ท�าให้อิหร่านและจีนเข้ามามีสว่นร่วมในความพยายาม ซึง่
เป็นสองประเทศท่ีไมมี่ใครคาดคดิมาก่อนวา่จะเข้ามามี
ปฏิสมัพนัธ์ในเชิงร่วมมือเน่ืองจากทัง้อิหร่านและจีนมกัจะ
มุง่เน้นการท�างานโดยล�าพงั อยา่งน้อยเราก็ประสานงาน
กนัเพ่ือขจดัความเสีย่งในเร่ืองการทบัซ้อนของกิจกรรมเพ่ือ
ท่ีเราจะได้ไมท่�าการลาดตระเวนในพืน้ท่ีเดียวกนั เรามอง
ภมิูภาคอยา่งกว้าง ๆ เพ่ือระบพืุน้ท่ีท่ีมีความตงึเครียดและ
ความขดัแย้ง และหาวิธีท่ีจะเปลีย่นพืน้ท่ีแหง่ความท้าทาย
เหลา่นัน้ให้กลายเป็นพืน้ท่ีแหง่โอกาส 

เรามีขีดความสามารถอนัย่ิงใหญ่ในการท�างานร่วม
กนัเพ่ือตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้ แตอ่ยา่งท่ีกลา่ว
ก่อนหน้านี ้ประสทิธิภาพของกองก�าลงัจะเพ่ิมขึน้ถ้าเรา
สามารถท�างานร่วมกบัประเทศอ่ืน ๆ ได้ สิง่ท่ีเราต้อง
รักษาสมดลุให้ได้เสมอคือระหวา่งการจดัสรรงบประมาณ
ในการพฒันากองทพัให้ทนัสมยักบัการจดัสรรงบ
ประมาณในการขยายกองเรือ นัน่ยงัคงเป็นความท้าทาย
ท่ีกองทพัเรือทกุแหง่ต้องบริหารจดัการให้เกิดความสมดลุ 
ผมคดิวา่ยคุนีก็้ไมไ่ด้แตกตา่งไปจาก 5 ปีหรือ 10 ปีก่อน 
ผมคดิวา่ระดบัความกงัวลและสิง่ท่ีเราให้ความส�าคญัก็
ยงัคงเหมือนกบัเม่ือ 5 ปีท่ีแล้วหรือในอีก 10 ปีข้างหน้า 
ความท้าทายก็ไมไ่ด้ลดน้อยลง ความท้าทายเป็นเร่ืองจริง 
และผมเช่ือมัน่วา่เราจะสามารถฝ่าฟันมนัไปได้ 

ฟอรัม: อยากให้ท่านช่วยกล่าวถงึบทบาทของสหรัฐฯ ในการ
รักษาความม่ันคงรอบ ๆ อาร์กตกิและแอนตาร์กตกิเน่ืองจากมี
การแข่งขันเพ่ือช่วงชงิทรัพยากรกันมากขึน้ทีใ่นภมูภิาคดังกล่าว 

พล.ร.อ. สวฟิต์: กองทพัเรือสหรัฐฯ ตระหนกัวา่เราสามารถเข้าไปมี
บทบาทส�าคญัได้ในฐานะผู้น�าทัง้ในภมิูภาคแอนตาร์กตกิและอาร์กตกิ 
ถ้าพิจารณาจากความท้าทายท่ีเรามีอยูซ่ึง่ก็คือการเคลื่อนตวัของน�า้แข็ง 
แนน่อนวา่พืน้ท่ีดงักลา่วมีชอ่งทางให้เข้าถงึได้มากขึน้ เส้นทางเดนิเรือ
ทางตอนเหนือจะเปิดให้เข้าถงึได้นานขึน้กวา่เดิมมาก การเปิดชอ่ง
ทางดงักลา่วต้องอาศยัตวัชว่ยบางประการ แตจ่ริง ๆ แล้วมนัก็เปิดได้
ตลอดปีโดยใช้เรือตดัน�า้แข็ง การเคลื่อนตวัของน�า้แข็งท�าให้มีชอ่งทาง
สูไ่หลท่วีปเพ่ือแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากร และนัน่ก็ท�าให้ภมิูภาค
แอนตาร์กตกิาและภมิูภาคอาร์กตกิได้รับความสนใจมากขึน้ การแขง่ขนั
เพ่ือชว่งชิงทรัพยากรน�ามาซึง่การเจรจาเชน่เดียวกบัท่ีเราเหน็ในพืน้ท่ี
อ่ืน ๆ เชน่ มหาสมทุรอินเดียและเมดเิตอร์เรเนียนรวมทัง้ท่ีอ่ืน ๆ เราจะ
จดัสรรผลประโยชน์ของชาตใิห้ลงตวัได้อยา่งไรในพืน้ท่ีสากล ซึง่เป็น
พืน้ท่ีใหมท่ี่เม่ือก่อนปกคลมุไปด้วยน�า้แข็ง หนว่ยยามฝ่ังสามารถเข้าไป
มีบทบาทอนัแข็งแกร่งในฐานะผู้น�าได้ในพืน้ท่ีนี ้กองทพัเรือสหรัฐฯ และ
หนว่ยยามฝ่ังสหรัฐฯ ก�าลงัท�างานร่วมกนัโดยให้ความส�าคญักบัโอกาส
ใหม ่ๆ ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีรวมทัง้ความท้าทายใหมท่ี่มาพร้อมกนั  o

เรือฮิวกะซ่ึงเป็นเรือพฆิาตของกอง
ก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลแห่ง
ประเทศญีปุ่่นเดนิทางออกจาก
ฐานทพัร่วมเพร์ิลฮาร์เบอร์-ฮิกแคม 
หลงัเสร็จส้ินการฝึกริม ออฟ เดอะ 
แปซิฟิก ประจ�าปี พ.ศ. 2559 

เครือข่ายเผยแพร่วดิโีอและภาพถ่ายทางกลาโหม
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การแก้ปัญหาแบบ
เอกภาคี ทวิภาคี 

หรือพหภุาคี 

นักบินของกองทพับกอนิเดยีขนส่ิงของ
บรรเทาทุกข์ลงจากเฮลคิอปเตอร์เพือ่
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัทีห่มู่บ้านแห่ง
หน่ึงในเมอืงกอร์คา ประเทศเนปาล เมือ่
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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วิธีใดจะแก้ปัญหาความตงึเครียดในทะเลจีนใต้ได้ดีท่ีสดุ 
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 

ผน่ดนิไหวขนาดใหญ่ถงึสองระลอก
ในเนปาลเม่ือเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท�าให้มีผู้

เสียชีวิตกวา่ 8,635 คนและบาดเจ็บอีกกวา่ 
21,485 คน นบัเป็นภยัพิบตัคิรัง้รุนแรงสาหสั
ท่ีสดุท่ีเคยเกิดขึน้ในประเทศนี ้การตอบสนอง
ตอ่ภยัพิบตัทิางธรรมชาตดิงักลา่วในระดบั
นานาชาติและความร่วมมือจากทัว่ภมิูภาคนบั
เป็นปรากฏการณ์ท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน 

ทนัทีท่ีเกิดเหต ุบรรดาชาตติา่ง ๆ 18 
ประเทศได้รีบสง่ก�าลงัทหารมาท�างานร่วมกนั
เพ่ือชว่ยบรรเทาทกุข์ อินเดียสง่เฮลคิอปเตอร์
มาสนบัสนนุ 13 ล�ารวมทัง้เฮลคิอปเตอร์
รุ่นเอม็ไอ-17 ของรัสเซียและเฮลคิอปเตอร์
อเนกประสงค์น�า้หนกัเบารุ่นก้าวหน้าของ
อินเดียเอง สหรัฐฯ สง่เฮลคิอปเตอร์ 7 ล�า และ
จีนสง่เฮลคิอปเตอร์ 3 ล�าเข้ามาชว่ยในปฏิบตัิ
การค้นหาและกู้ภยั การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 
การแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุข์รวมทัง้ภารกิจ
อ่ืน ๆ เวบ็ไซต์ indianexpress.com รายงาน

การตอบสนองแบบพหภุาคีในภมิูภาคตอ่
ทกุเหตกุารณ์นบัตัง้แตภ่ยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ
เหตวุิกฤตทิางสาธารณสขุไปจนถงึการค้า
มนษุย์และการปล้นสะดมทางน�า้ได้รับการ
พิสจูน์แล้ววา่มีประสทิธิภาพในภมิูภาคอินโด
เอเชียแปซฟิิกและท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการ
บรรเทาทกุข์เพ่ือมนษุยธรรมในเนปาลเม่ือ
เร็ว ๆ นี ้ประเทศตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิก
ยงัประสบความส�าเร็จในการท�างานร่วมกนั
ในด้านอ่ืน ๆ ตัง้แตก่ารตอบสนองตอ่วิกฤติ
การระบาดของไวรัสอีโบลาในเซียร์ราลีโอน 
ไลบีเรียและกินี ไปจนถงึภารกิจตอ่ต้านการ
ปล้นสะดมทางน�า้ในคาบสมทุรโซมาลี 

ประเทศตา่ง ๆ ทัว่ภมิูภาคเรียนรู้วิธีท่ีจะแก้
ปัญหามากขึน้เร่ือย ๆ ในฐานะผู้ มีสว่นร่วมท่ี
มีความรับผิดชอบ แม้กระทัง่ในเร่ืองท่ียุง่ยาก
และซบัซ้อนมากขึน้ เชน่ ความขดัแย้งทางด้าน
อาณาเขตระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาค 
เม่ือพิจารณาทา่ทีระหวา่งอินเดียและจีนเก่ียว

กบัข้อพิพาทชายแดน เชน่ เส้นแมกมาฮอนท่ี
องักฤษได้ก�าหนดให้เป็นเส้นแบง่เขตแดนใน
การท�าสนธิสญัญากบัทิเบตในปี พ.ศ. 2457 
เม่ือครัง้ท่ียงัควบคมุพืน้ท่ีบริเวณนี ้ในระหวา่ง
การแถลงขา่วเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียกลา่ว
วา่ตนและนายหลี่ เคอ่เฉียง นายกรัฐมนตรี
จีนจะ “หาทางออกท่ียตุธิรรม เหมาะสมและ
เป็นท่ียอมรับร่วมกนั” ส�าหรับประเดน็นี ้นายก
รัฐมนตรีหลี่เหน็พ้องกบันายกรัฐมนตรีอินเดีย
โดยตอบวา่ “ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งทัง้
สองประเทศส�าคญักวา่ความเหน็ท่ีไมต่รงกนั
ของเรามากนกั” ตามท่ีเวบ็ไซต์ lankaherald.
com ภาคภาษาองักฤษรายงานเม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือต้องแก้ปัญหาความ
ตงึเครียดในทะเลจีนใต้ ประเทศท่ีมีบทบาท
ส�าคญัอยา่งจีนกลบัปฏิเสธการย่ืนมือเข้า
แก้ไขปัญหาโดยพหภุาคีครัง้แล้วครัง้เลา่ รวม
ทัง้ค�าร้องขอให้จีนแสดงออกด้วยความรับผิด
ชอบในภมิูภาค เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 
พล.อ.ฉาง วา่นฉวน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมของจีนได้ประณามการแก้ปัญหาแบบ
พหภุาคีเพ่ือหาข้อยตุขิองการอ้างสทิธิเก่ียวกบั
อาณาเขตในภมิูภาค “การระงบัข้อพิพาทเหลา่
นีค้วรเป็นเร่ืองของประเทศท่ีเก่ียวข้องโดยตรง” 
พล.อ.ฉางกลา่วตามรายงานในหนงัสือพิมพ์ 
เดอะวอลสตรีท เจอร์นลั “เราขอคดัค้านความ
พยายามใด ๆ ท่ีจะน�าข้อพิพาทขึน้สูร่ะดบั
นานาชาติหรือท�าให้ปัญหาซบัซ้อนมากขึน้” 
อยา่งไรก็ตาม จีนได้ระบใุนการแถลงขา่วครัง้
เดียวกนันีว้า่จีนจะหารือกบัสมาคมประชาชาติ
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพ่ือจดั
ท�าแนวปฏิบตัทิางทะเลร่วมกนัส�าหรับภมิูภาค
นี ้หนงัสือพิมพ์ฉบบัดงักลา่วรายงาน 

การยั่วยุ
นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา จีนได้แสดงออกในเชิง
รุกมากขึน้ในภมิูภาค และมกัจะมีการปฏิบตัิ

อยูเ่พียงฝ่ายเดียวเพ่ือยืนกรานตามการอ้าง
สทิธิของตน ในชว่งปลายเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 จีนประกาศเขตแสดงตนเพ่ือ
การป้องกนัภยัทางอากาศในทะเลจีนตะวนั
ออก ซึง่โดยพืน้ฐานแล้วคือการเข้าควบคมุ
พืน้ท่ีพิพาทระหวา่งจีนกบัญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ 
เคร่ืองบนิท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีดงักลา่วซึง่แม้จะ
นอกเหนืออาณาเขตของจีนท่ีถกูก�าหนดไว้ 
อาจถกูสอบสวนและสกดักัน้เพ่ือให้พิสจูน์ฝ่าย
ก่อนท่ีจะบนิเข้าสูเ่ขตนา่นฟ้าอธิปไตย 

ความเคลื่อนไหวของจีนสร้างความกงัวล
วา่จีนมีเจตนาท่ีจะขยายเขตแสดงตนเพ่ือ
การป้องกนัภยัทางอากาศให้ครอบคลมุพืน้ท่ี
พิพาทในทะเลจีนใต้ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่
เศรษฐกิจและการค้าอยา่งเป็นนยัส�าคญั 
ตามรายงานของเวบ็ไซต์เอเชียไทมส์ (www.
atimes.com) เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556  

จีนอาจท�าอยา่งนัน้จริง ๆ ก็ได้ พล.ร.อ.ซนุ 
เจีย้นกัว๋ รองเสนาธิการใหญ่กองทพัปลด
ปลอ่ยประชาชนจีนกลา่วในระหวา่งการ
ประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก พ.ศ. 2558 ใน
สงิคโปร์ ซึง่เป็นการประชมุประจ�าปีด้านความ
มัน่คงในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก พร้อม
กลา่วเพ่ิมเตมิวา่ “เราจะจดัตัง้เขตแสดงตนเพ่ือ
การป้องกนัภยัทางอากาศในทะเลจีนใต้หรือ
ไมน่ัน้ก็ขึน้อยูก่บัวา่จะมีภยัคกุคามตอ่ความ
มัน่คงทางทะเลของเราหรือไม”่ ตามรายงาน
ของหนงัสือพิมพ์ เดอะวอลสตรีท เจอร์นลั 
ฉบบัเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

การยัว่ยขุองจีนในภาพรวมดเูหมือนจะมี
นยัแอบแฝง เรือของหนว่ยยามฝ่ังจีนคกุคาม
ชาวประมงเวียดนามและฟิลปิปินส์ครัง้แล้ว
ครัง้เลา่ ในขณะเดียวกนั มีการตรวจพบวา่
เรือประมงจีนออกไปท�าประมงผิดกฎหมาย
ไกลถงึชายฝ่ังทวีปแอฟริกาซึง่อยูท่างตะวนัตก 
ตามรายงานของรอยเตอร์ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 จีนได้ยัว่ยกุองก�าลงัรักษาความ
มัน่คงทางทะเลของประเทศอ่ืนด้วยการลอบ
ตดิตามเคร่ืองบนิ ขดัขวางงานส�ารวจและรุก

แ
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ล�า้อาณาเขตของประเทศอ่ืน ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ 
ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 หน่วยยามฝ่ังจีน
ได้น�าเรือล�าหนึง่ไปทอดสมอในเขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะของมาเลเซีย เป็นเหตใุห้ทางการ
มาเลเซียออกมาประท้วง 

นายวีเจย์ สาคชุา ผู้อ�านวยการมลูนิธิทะเล
แหง่ชาตใินกรุงนิวเดลี เขียนในบทวิเคราะห์
ของศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา
เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 วา่ การกระ
ท�าดงักลา่วอาจมีผลทางการทตู เพราะอาจ
ท�าให้ “ความสมัพนัธ์ย�่าแยล่งและ ‘นโยบาย
ประสานประโยชน์และความร่วมมือ’ ท่ีจีนน�า
มาใช้อยา่งชาญฉลาดในการท�าข้อตกลงทาง
เศรษฐกิจกบัประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้จะยตุลิง ธนาคารเพ่ือการลงทนุใน
โครงสร้างพืน้ฐานเอเชีย ซึง่เป็นโครงการของ
จีนเพ่ือสนบัสนนุงบประมาณในการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานในภมิูภาค อาจประสบ

ปัญหาร้ายแรงหากจีนไมย่ตุพิฤติกรรมยัว่ยุ
ในทะเลจีนใต้” นายสาคชุาเขียน “ในท�านอง
เดียวกนั ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
อาจหนัหลงัให้กบัเส้นทางสายไหมทางทะเล
แหง่ศตวรรษท่ี 21 ของจีน ซึง่อาจเป็นความล้ม
เหลวครัง้ใหญ่ของผู้น�าจีนท่ีมองวา่เอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้เป็นหนทางในการด�าเนินโครงการ
ดงักลา่ว” 

การกระท�าของจีนสวนทางกบัการ กระท�า
ของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอ้างสทิธิโดยสิน้เชิง และ
เม่ือเปรียบเทียบการกระท�าของจีนกบัไต้หวนั
ก็จะท�าให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึน้ ไต้หวนั
ยงัไมเ่คยพฒันาสิง่ปลกูสร้างทางทหาร
ในทะเลจีนใต้ แม้วา่ไต้หวนัเองก็อ้างสทิธิ
คล้ายคลงึกนักบัจีน รอยเตอร์รายงานในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วา่ ไต้หวนัก�าลงัสร้าง
ทา่เรือมลูคา่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 3.62 พนัล้านบาท) บนเกาะอีตอูา

เรือของหน่วยยามฝ่ังไต้หวนัลาดตระเวนใกล้กบัท่าเรือเกาสงในระหว่างการฝึกซ้อมในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2558 ไต้หวนัน�าเรือขนาด 3,000 ตนัสองล�า ซ่ึง
เป็นเรือขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศมาประจ�าการท่ามกลางความกงัวลเกีย่วกบัการขยายอทิธิพลของจนีในทะเลจนีใต้   รอยเตอร์

พล.ร.อ.ซุน เจีย้นกัว๋ รองเสนาธิการใหญ่
กองทพัปลดปล่อยประชาชนจนีขู่ว่า จนี
จะสร้างเขตแสดงตนเพือ่การป้องกนัภยั
ทางอากาศเหนือทะเลจนีใต้ ในระหว่างการ
ประชุมแชงกรีลา ไดอะลอ็ก ทีจ่ดัขึน้ ณ 
ประเทศสิงคโปร์ เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ก�าลงัพลของกองทพัเรือฟิลปิปินส์เดนิแถวบนชายหาดซาน แอนโทนิโอ เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 ก่อนการฝึกเคลือ่นพลสะเทนิน�า้สะเทนิบกในจงัหวดั
ซัมบาเลส การฝึกนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกร่วมบาลกิาตนั ซ่ึงเป็นการฝึกจ�าลองยุทธ์ประจ�าปีกบักองทพัสหรัฐฯ เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

บา ซึง่เป็นเพียงเกาะเดียวในทะเลจีนใต้ท่ี
ไต้หวนัครอบครอง ทางการไต้หวนักลา่วกบั
รอยเตอร์วา่ ทา่เรือใหมนี่จ้ะสนบัสนนุการค้า 
ชว่ยเหลือชาวประมงน�า้ลกึของไต้หวนัตลอด
จนสง่เสริมการวิจยัทางทะเลและแร่ธาตใุน
พืน้ท่ี แตล่ะปีจะมีสนิค้ามลูคา่ราว 5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 180 ล้านล้าน
บาท) เคลื่อนย้ายผา่นทะเลจีนใต้ 

ในขณะเดียวกนั จีนได้ด�าเนินโครงการ
ใหญ่ ๆ มากมาย เชน่ การสร้างทางว่ิงเคร่ือง
บนิขนาดใหญ่ ลานจอดเฮลคิอปเตอร์ หอ
เรดาร์ เคร่ืองผสมคอนกรีตเคลื่อนท่ีและสิง่
ปลกูสร้างท่ีสนบัสนนุงานทางทหารตา่ง ๆ เชน่ 
โรงเรียนส�าหรับบตุรของทหารบนแนวปะการัง
ท่ีมีกรณีพิพาทหลายแหง่ตามข้อมลูของ
โครงการเพ่ือความโปร่งใสในการเดนิทะเลใน
เอเชียแหง่ศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาติ

ศกึษา จนถงึปัจจบุนั ความพยายามในการ
ถมทะเลเพ่ือสร้างพืน้ท่ีของประเทศอ่ืน ๆ เชน่ 
มาเลเซียและเวียดนามยงัมีสดัสว่นท่ีเลก็กวา่
ของจีนมาก 

หนงัสือพิมพ์ เดอะวอลสตรีท เจอร์นลั 
รายงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 วา่ ใน
ระหวา่งการประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก นัน้ 
พล.อ.ซลูกิเฟรี โมฮมัหมดั ซนิ ผู้บญัชาการ
ทหารสงูสดุของมาเลเซีย ได้แสดงความสงสยั
ในเร่ืองแรงจงูใจในการถมทะเลเพ่ือสร้างพืน้ท่ี
ของจีน  “เราไมรู้่วา่พวกเขาก�าลงัพยายามจะ
ท�าอะไร” พล.อ.ซนิกลา่ว “คงจะดีถ้าจีนออก
มาประกาศอยา่งเปิดเผยวา่ก�าลงัท�าอะไรอยู ่
ซึง่จะท�าให้ประเทศตา่ง ๆ มองวา่จีนมีความ
โปร่งใสมากขึน้” 

บรรดาประชาคมโลกและผู้ เช่ียวชาญตา่ง
ให้ความเหน็ในท�านองเดียวกนัวา่ การแก้

ปัญหาแบบพหภุาคีและความร่วมมือระดบั
ภมิูภาคอาจชว่ยเพ่ิมความสามารถให้กบั
พนัธมิตรและหุ้นสว่นในภมิูภาคอินโดเอเชีย
และแปซฟิิกในการจดัการกบัทา่ทีอนัแข็งกร้าว
ของรัฐบาลจีนในทะเลจีนใต้ และเพ่ือจะ
สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัตวิิธีตามแนวทาง
ปฏิบตัสิากล 

รากฐานของความร่วมมือระดบัภมูภิาค
นบัตัง้แตค่ริสต์ทศวรรษท่ี 1960 (พ.ศ. 2503-
2512) เป็นต้นมา อาเซียนมีความร่วมมือแบบ
พหภุาคีในระดบัภมิูภาคและเป็นแนวหน้า
ในการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้มาอยา่ง
ยาวนาน ในปี พ.ศ. 2545 อาเซียนและจีนได้
ลงนามในปฏิญญาวา่ด้วยแนวปฏิบตัขิองภาคี
ในทะเลจีนใต้ ข้อตกลงดงักลา่วมีจดุประสงค์
เพ่ือ “สง่เสริมให้เกิดสภาวะท่ีเอือ้ตอ่การแก้ไข



46 IAPD FORUM

ความช่วยเหลอืจากนานาชาตหิลัง่ไหลสู่เนปาลหลงัเกดิเหตุแผ่นดนิไหวอนัรุนแรงสองคร้ังในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ก�าลงัพลของ
สหรัฐฯ เตรียมน�าเฮลคิอปเตอร์ฮิวอีล้งจากเคร่ืองบินขนส่ง ยู.เอส. ซี-17 ทีล่งจอดทีส่นามบินนานาชาตใินกรุงกาฐมาณฑุ เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เคร่ืองบินขนส่งทางทหารจากจนีและรัสเซียจอดอยู่ข้างเคร่ืองบิน ซี-17 ทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการบรรเทาทุกข์ระดบัพหุภาค ี

ปัญหาความขดัแย้งและข้อพิพาทด้วยสนัตวิิธี
และอยา่งยัง่ยืนระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง” 

แม้วา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัอาเซียน
จะแนน่แฟ้นขึน้เป็นเวลาหลายสบิปีหลงัจาก
การลงนามในปฏิญญาฉบบัดงักลา่ว แตก็่ยงั
ไมเ่คยมีการแก้ปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรมเกิด
ขึน้ นบัแตน่ัน้มา รัฐท่ีอ้างสทิธิก็เรียกร้องให้
น�าแนวปฏิบตัท่ีิเป็นทางการมาใช้บงัคบัแทน
ปฏิญญาฉบบัก่อน และน�าข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึน้
ตัง้แตส่หสัวรรษใหมเ่ป็นต้นมาเข้ามารวมไว้
ด้วย สหรัฐฯ เองก็ได้สนบัสนนุให้อาเซียนแสดง
บทบาทเป็นผู้น�าในการระงบัข้อพิพาท 

การท่ีจีนปฏิเสธไมเ่ข้าร่วมการหารือแบบ
พหภุาคีในทะเลจีนใต้ดเูป็นเร่ืองนา่สงสยั 
เน่ืองจากจีนเองก็เคยเข้าร่วมและประสบความ
ส�าเร็จในการหาทางออกแบบพหภุาคีเพ่ือ
แก้ไขสถานการณ์อ่ืน ๆ เชน่ ข้อพิพาทชายแดน
เอเชีย ซึง่แสดงให้เหน็วา่จีนสามารถประสบ

ความส�าเร็จด้วยการท�างานแบบพหภุาคี และ
ไมไ่ด้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะการตกลงแบบทวิภาคี
ซึง่ในอดีตเคยเป็นวิธีส�ารองท่ีจีนใช้เพ่ือรักษา
สถานภาพเดิมของตน 

แม้วา่จีนจะสนบัสนนุการหารือด้านความ
มัน่คงทัว่ไปในภมิูภาค แตเ่ม่ือมาถงึการปฏิบตั ิ
จีนมกัจะพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะผกูมดัตวัเอง
กบัข้อตกลงร่วมตา่ง ๆ ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้
วา่ โดยทัว่ไปแล้วจีนจะเลือกใช้วิธีการตกลง
แบบพหภุาคีในบางสถานการณ์เทา่นัน้ และ
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในทะเลจีนใต้ 

ในชว่งไมก่ี่ทศวรรษท่ีผา่นมา มีหลายกรณี
ท่ีพิสจูน์ให้เหน็แล้ววา่การระงบัข้อพิพาทใน
ภมิูภาคโดยความร่วมมือของหลายฝ่ายเป็นสิง่
ส�าคญัอยา่งย่ิง การท่ีจีนไมเ่ตม็ใจจะเข้าร่วม
การเจรจาแบบพหภุาคีในประเดน็ทะเลจีนใต้
เน่ืองจากข้อพิพาทท่ีขยายตวัขึน้ ถือเป็น
โอกาสท่ีพนัธมิตรและหุ้นสว่นในภมิูภาคจะ

พฒันาความร่วมมือและความเป็นหุ้นสว่นให้
แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

การเพิ่มศักยภาพของความร่วมมือ
ระดบัพหภุาคี
ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคอินโดเอเชียและ
แปซฟิิกเร่ิมตระหนกัมากขึน้เร่ือย ๆ วา่การเป็น
หุ้นสว่นสามารถสง่เสริมประสทิธิภาพในการ
ตอบสนองแบบพหภุาคี ตวัอยา่งเชน่ ปฏิญญา
ร่วมระหวา่งญ่ีปุ่ นและฟิลปิปินส์ในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2558 แสดงถงึความส�าคญั
ของความร่วมมือด้านความมัน่คงระหวา่งสอง
ชาต ิตลอดจนความร่วมมือกบัชาตพินัธมิตร
อ่ืน ๆ “เม่ือสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงใน
ภมิูภาคต้องเผชิญกบัความท้าทาย”

“การพฒันาความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์ระหว่างฟิลิปปินส์และญ่ีปุ่ น เป็น
ส่วนหนึ่งของแนวโน้มท่ีเกิดขึน้กบับรรดา

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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พนัธมิตรและหุ้นส่วนด้านความมัน่คงของ
สหรัฐฯ ในภมิูภาคในขณะท่ีต้องเผชิญกบั
อิทธิพลท่ีเพ่ิมขึน้ของกองทพัเรือจีน” นายเร
นาโต ครูซ เดอ คาสโตร ศาสตราจารย์ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยา
ลยัเดอลาแซลล์ ในกรุงมะนิลา เขียนในบท
วิเคราะห์ของโครงการเพ่ือความโปร่งใสใน
การเดินทะเลในเอเชียแห่งศนูย์ยทุธศาสตร์
และนานาชาติศกึษาเม่ือเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 

การเป็นหุ้นสว่นกบัญ่ีปุ่ นท�าให้ฟิลปิปินส์
สามารถด�ารงความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ
จากจีน ในขณะเดียวกนั ญ่ีปุ่ นก็สามารถ
สนบัสนนุการเป็นพนัธมิตรระหวา่งสหรัฐฯ กบั
ฟิลปิปินส์เพ่ือตอบโต้การขยายอิทธิพลของ
จีนในทะเลจีนใต้ “หุ้นสว่นทัง้สองประเทศมอง
วา่การมีตวัตนทางยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ คือ
หลกัประกนัท่ีดีท่ีสดุของสนัตภิาพและความ
มัน่คงในเอเชียตะวนัออก อยา่งไรก็ตามทัง้
ญ่ีปุ่ นและฟิลปิปินส์ตา่งตระหนกัถงึความ
จ�าเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องสร้างและรักษาไว้ซึง่
ความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คงระหวา่งทัง้สอง
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการรักษา
เสถียรภาพของการปรากฏตวัของสหรัฐฯ 
ในพืน้ท่ีดา่นหน้า และการเป็นพนัธมิตรใน
ภมิูภาค” นายครูซ เดอ คาสโตร เขียนในบท
วิเคราะห์ 

นอกจากนี ้ฟิลปิปินส์และเวียดนามยงัได้
กระชบัความความร่วมมือระหวา่งสองประเทศ
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ร่วมกนัในทะเลจีนใต้ 
โดยได้ร่างข้อตกลงความเป็นหุ้นสว่นเชิง
ยทุธศาสตร์เพ่ือเปิดการเจรจาแบบทวิภาคี 
ประสานจดุยืนทางการทตู สนบัสนนุการฝึก
ร่วมระหวา่งกองทพัเรือและหนว่ยยามฝ่ังของ
ทัง้สองประเทศ ตลอดจนอ�านวยความสะดวก
ในการท�าวิจยัทางวิทยาศาสตร์ในทะเลจีนใต้ 
ตามรายงานในเวบ็ไซต์ขา่วสาร philstar.com 
ของกลุม่สื่อสารสตาร์กรุ๊ปออฟพบัลเิคชนั เม่ือ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ระหวา่งการเดนิทางไปเยือนกรุงมะนิลา
ในชว่งกลางปี พ.ศ. 2557 นายเหงียน เติน๊ 
สงุ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ขอค�าแนะน�า
จากฟิลปิปินส์เก่ียวกบัการน�าอนสุญัญา
สหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเลมาใช้ใน
การระงบัข้อพิพาท “ด้วยสภาพภมิูศาสตร์ของ
เวียดนามท่ีตดิกบัจีนและระบบเศรษฐกิจท่ีต้อง
พึง่พาจีน ยงัไมร่วมถงึความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้น

ระหวา่งสองประเทศ เวียดนามต้องเดนิหน้า
ด้วยความระมดัระวงัมากกวา่ฟิลปิปินส์ ซึง่
มีสนธิสญัญากบัรัฐบาลสหรัฐฯ” นายริชาร์ด 
จาวาด เฮย์ดาเรียน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ด้าน
รัฐศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัเดอลาแซลล์ใน
กรุงมะนิลา เขียนในบทวิเคราะห์ของโครงการ
เพ่ือความโปร่งใสในการเดนิทะเลในเอเชียแหง่
ศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษาเม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 “อยา่งไรก็ตาม สิง่ท่ี
เหน็ได้ชดัคือแม้วา่ฟิลปิปินส์และเวียดนามจะ
เป็นคูแ่ขง่กนัมายาวนานในหมูเ่กาะสแปรตลี 
แตท่ัง้สองประเทศก็เก่ียวข้องกนัในฐานะผู้ถกู
คกุคามโดยจีนเหมือนกนั” 

นอกจากนี ้รายงานประจ�าเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 ของเวบ็ไซต์เอเชียไทมส์ระบวุา่ 
ฟิลปิปินส์และเวียดนามได้ขอรับการสนบัสนนุ
จากมหาอ�านาจนอกภมิูภาค เชน่ สหรัฐฯ และ
ญ่ีปุ่ น เพ่ือชว่ยในการพฒันาขีดความสามารถ
ด้านการเฝ้าระวงัและป้องกนัภยั เวบ็ไซต์ 
dailybalita.com ของฟิลปิปินส์ รายงานวา่ 
ขณะนีฟิ้ลปิปินส์ก�าลงัประเมินข้อดีข้อเสียของ
การอนญุาตให้ทหารญ่ีปุ่ นเข้ามาในฐานทพั

ฟิลปิปินส์ท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัทะเลจีนใต้ และเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยน ญ่ีปุ่ นก็ก�าลงัพิจารณา
เร่ืองการแบง่ปันเคร่ืองบนิลาดตระเวน
ทางทะเลตอ่ต้านเรือด�าน�า้รุ่น พี-3 ซี และ
เทคโนโลยีเรดาร์กบัฟิลปิปินส์ อนัท่ีจริงแล้ว 
ข้อตกลงแบบพหภุาคีและทวิภาคีตา่ง ๆ ไม่
จ�าเป็นต้องมีลกัษณะเฉพาะซึง่กนัและกนั 

หนทางข้างหน้า 
ประเทศตา่ง ๆ ต้องพยายามหาจดุสมดลุท่ี
เหมาะสมระหวา่งการด�าเนินการแบบพหภุาคี
และทวิภาคีในทะเลจีนใต้ ความส�าเร็จท่ีเกิด
ขึน้ในเนปาลและคาบสมทุรโซมาลีแสดงให้
เหน็ถงึการปฏิบตัด้ิวยความรับผิดชอบและ
การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในภมิูภาค
ด้วยแนวทางพหภุาคี ความส�าเร็จของกลไก
พหภุาคีในทะเลจีนใต้ในระยะยาวจะขึน้อยู่
กบัการท่ีแตล่ะประเทศโดยเฉพาะอยา่งย่ิง
จีนเข้าใจวา่ ความร่วมมือจะชว่ยรักษาความ
เป็นอธิปไตย สง่เสริมความมัน่คงและแก้ไขข้อ
กงัวลด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ได้อยา่งดีท่ีสดุ 

ผู้ เช่ียวชาญเหน็พ้องกนัวา่ ข้อดีของการ
ใช้แนวทางพหภุาคีเพ่ือบรรลเุป้าหมายด้าน
ความมัน่คงในภมิูภาคและเป้าหมายร่วมกนั
ของนานาชาตินัน้มีความส�าคญัมากกวา่การ
สญูเสียอิทธิพลของประเทศใดประเทศหนึง่ 
ย่ิงไปกวา่นัน้ การท�างานแบบพหภุาคีจะมี
ความส�าคญัมากขึน้เร่ือย ๆ ในการตอ่ต้าน
การก่อการร้าย การปล้นสะดมทางน�า้ การค้า
มนษุย์และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกเตบิโต
ขึน้ตลอดเวลา 

บรรดาผู้น�าในภมิูภาคยงัมีความหวงัวา่
จีนจะกระท�าการตา่ง ๆ ในทะเลจีนใต้ด้วย
ความรับผิดชอบ หนงัสือพิมพ์ เดอะวอลสตรีท 
เจอร์นลั รายงานเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2558 วา่ พล.อ.ซลูกิเฟรี ผู้บญัชาการทหาร
สงูสดุมาเลเซียพอใจกบัทา่ทีของจีนท่ีแสดงวา่
เตม็ใจท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศท่ีมีสว่นได้
เสียอ่ืน ๆ ในทะเลจีนใต้ในระหวา่งการประชมุ
แชงกรีลา ไดอะลอ็ก “ผมรู้สกึมัน่ใจขึน้หลงัจาก
ได้ยินสิง่ท่ีพล.ร.อ.ซนุ เจีย้นกัว๋กลา่ว เพราะเขา
บอกวา่จีนจะเดนิหน้าจดัท�าแนวทางปฏิบตัติอ่
ไป ซึง่หมายความวา่จีนไมไ่ด้ปฏิเสธท่ีจะให้
ความร่วมมือ” พล.อ.ซลูกิเฟรีกลา่ว “ตอนนีก็้
ขึน้อยูก่บัอาเซียนและประเทศท่ีอ้างสทิธิท่ีจะ
ต้องชว่ยกนัจดัท�าแนวปฏิบตัดิงักลา่ว”  o

พล.ร.อ.ยูจ ิซาโต (ขวา) ผู้บัญชาการหน่วย
ยามฝ่ังญีปุ่่น ก�าลงัเดนิกบัเจ้าหน้าทีร่ะดบั
อาวุโสของหน่วยยามฝ่ังฟิลปิปินส์ทีห่น่วย
บัญชาการมะนิลาในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2558 ทั้งสองประเทศร่วมหารือแบบทวภิาคี
ระหว่างการฝึกบังคบัใช้กฎหมายทางทะเล
คร้ังที ่5 เพือ่ต่อต้านโจรสลดัและการปล้นเรือ
โดยใช้อาวุธในทะเล   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ทหารปากสีถานยนืคุ้มกนัผู้พลดั
ถิน่ใกล้กบัเขตวาซิริสถานเหนือ
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ชาวปากีสถาน
เดนิทางกลบับ้าน

ความร่วมมอืระหว่าง

พลเรือนและทหาร

ช่วยในการขจดัผู้

ก่อการร้ายให้ออกไป

จากพื้นที่ปากีสถาน

นายชาฮีด ซาดคิ และ นายเจคอ็ป ดอยล์

ในวนัอนัอบอุน่ของฤดใูบไม้ผลเิม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
ขบวนรถ 26 คนัได้น�าคน 62 ครอบครัวมาถงึดา่นตรวจกาจฮรีูท่ี
เมืองมีร์อาลี ในเขตวาซริิสถานเหนือ ประเทศปากีสถาน คนเหลา่
นีก็้ได้รับการต้อนรับจาก พล.ต. จามิล อคัทาร์ เรโอ และนาย
ทหารคนอ่ืน ๆ ของกองทพับกปากีสถาน ขณะท่ีลมโชย ออ่น ๆ 
รอบ ๆ หมูต้่นปาล์ม กลุม่ผู้ เดนิทางก็รวมตวักนัในพืน้ท่ีโลง่เพ่ือ
รอการปฏิบตัติามกระบวนการ ชายคนหนึง่เร่ิมตีกลองโบราณใน
ขณะท่ีคนอ่ืน ๆ หลายคนเร่ิมเต้นระบ�าพืน้เมืองบงักรา หลงัจาก
ท่ีพลดัถ่ินเป็นเวลาหนึง่ปีหรือนานกวา่นัน้ บรรดาชายหญิงและ    
เดก็ ๆ ก็ได้กลบัสูด่นิแดนบ้านเกิดของตนและท�าการเฉลมิฉลอง 

เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ิมเมจ
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การกลบัสูพื่น้ท่ีชนพืน้เมืองท่ีสว่นกลางบริหารซึง่ได้รับผลกระทบ
จากสงครามนีเ้กิดขึน้ได้เพราะความพยายามร่วมกนัระหวา่งกองทพั
บกปากีสถาน หนว่ยงานบริหารจดัการภยัพิบตั ิหนว่ยงานตา่ง ๆ 
ขององค์การสหประชาชาตท่ีิรวมถงึส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยั
สหประชาชาต ิตลอดจนองค์กรนอกภาครัฐบางแหง่ มนัคือจดุเร่ิมต้นของ
การน�าผู้พลดัถ่ินภายในประเทศกลบัสูถ่ิ่นฐานเดิมอยา่งตอ่เน่ืองมากขึน้
เร่ือย ๆ จากการประเมินเม่ือเร็ว ๆ นีค้าดวา่ร้อยละ 38 ของผู้พลดัถ่ินแต่
เดมิทัง้หมดได้กลบัสูถ่ิ่นฐานเดมิของตนแล้ว 

“ด้วยความกล้าหาญและการแก้ปัญหาอยา่งไมท้่อถอย ชนพืน้เมือง
ท่ีนา่ภาคภมิูใจของเราจากพืน้ท่ีชนพืน้เมืองท่ีสว่นกลางบริหารและ
ประชาชนจากจงัหวดัไคเบอร์ ปัคตนุควา ก็ได้ยืนหยดัตอ่สู้กบัการกระท�า
อนัโหดร้ายของผู้ ก่อการร้าย ถกูผลกัดนัให้ออกไปจากพืน้ท่ีและท�าให้คน
เหลา่นีไ้ร้ความส�าคญัในสงัคม” พล.อ. ราฮีล ชาริฟ เสนาธิการกองทพั
บกปากีสถานอธิบายในระหวา่งท่ีกลา่วถงึการน�าผู้พลดัถ่ินกลบัสูถ่ิ่นฐาน
เดมิในการประชมุท่ีเมืองเปชาวาร์ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 “เรา
ก�าลงัอยูใ่นห้วงท่ียากล�าบากท่ีสดุของการปฏิบตัิการ นัน่ก็คือการฟืน้ฟู
ทางกายภาพในพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากสงคราม น�าผู้พลดัถ่ิน
ภายในประเทศกลบัไปตัง้รกรากใหม ่และสดุท้ายคือการจดัตัง้ระบบการ
จดัการท่ีมุง่เน้นความจ�าเป็นและความปรารถนาของประชาชน 

การปฏิบตักิารทางทหารเพ่ือตอ่ต้านผู้ ก่อการร้ายเร่ิมต้นขึน้ในปี 
พ.ศ. 2552 ถงึ พ.ศ. 2557 ในพืน้ท่ีชนพืน้เมืองท่ีสว่นกลางบริหารซึง่ตัง้
อยูใ่นเขตวาซริิสถานเหนือและใต้ และการปฏิบตักิารก่อนหน้านัน้ในจงั
หวดับาลจิูสถานท่ีสง่ผลให้พลเมืองปากีสถานถงึ 2 ล้านคนจากราว ๆ 
300,000 ครอบครัวต้องกลายเป็นผู้พลดัถ่ิน หลายคนในจ�านวนนีถ้กูน�า
ไปพกัอาศยัอยูใ่นคา่ยตา่ง ๆ ขณะท่ีคนอ่ืน ๆ อีกมากมายไปอาศยัอยูก่บั
ญาตแิละเพ่ือนฝงูท่ีมกัจะอยูใ่นเมือง 

หนว่ยงานบริหารจดัการภยัพิบตัใินพืน้ท่ีชนพืน้เมืองท่ีสว่นกลาง
บริหารระบวุา่ ประมาณร้อยละ 75 ของประชากรพลดัถ่ินทัง้หมดเป็น
ผู้หญิงและเดก็ และราว ๆ ร้อยละ 21 ของครอบครัวทัง้หมดท่ีกลบัสู่
ถ่ินฐานเดมิจนถงึปัจจบุนัจะมีผู้หญิงเป็นหวัหน้าครอบครัว 

การประสานงานด้านการบรรเทาทกุข์ 
คา่ยส�าหรับผู้พลดัถ่ินสว่นใหญ่จะอยูภ่ายใต้การดแูลของหนว่ยงาน
พลเรือนปากีสถาน และตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีชนพืน้เมืองท่ีสว่นกลางบริหารและ
ในไคเบอร์ ปัคตนุควา ซึง่เป็นจงัหวดัใกล้เคียงท่ีบริหารจดัการโดยหนว่ย
งานบริหารจดัการภยัพิบตัขิองจงัหวดั สิง่ของบรรเทาทกุข์และเงินจะมา
จากหลายแหลง่ ได้แก่ โครงการอาหารโลกแหง่องค์การสหประชาชาต ิ
กองทพับกปากีสถาน การบริจาคของพลเรือนและประเทศผู้บริจาค เชน่ 
แคนาดา เดนมาร์ก เยอรมนั ญ่ีปุ่ น ลกัเซมเบร์ิก นอร์เวย์ สวีเดน สวิต
เซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหรัฐอเมริกา

อยา่งไรก็ตาม ผูู้พลดัถ่ินสว่นใหญ่เลือกท่ีจะอยูก่บัชมุชนท่ีให้ท่ีพกั
พิงมากกวา่จะอยูใ่นคา่ยซึง่สง่ผลตอ่การตอบสนองของรัฐบาลตอ่การ
พลดัถ่ินของประชนเหลา่นี ้การพลดัถ่ินท่ียาวนานกวา่เดมิก็สง่ผลกระทบ
เชน่เดียวกนั เดมิทีนัน้คาดวา่บรรดาครอบครัวท่ีอพยพออกไปจากพืน้ท่ี
เพราะการปฏิบตักิารทางทหารในปี พ.ศ. 2557 จะกลบับ้านภายในสาม
ถงึสี่เดือน แตแ่ล้วก็ยืดยาวไปจนเกือบสองปี 

กองทพับกปากีสถานมีบทบาทส�าคญัในการชว่ยเหลือผูู้พลดัถ่ิน นบั
ตัง้แตก่ารแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุข์ในชว่งท่ีอพยพไปจนถงึการตรวจ

สอบปลอดภยัของหนว่ยงานบรรเทาทกุข์ขององค์กรนอกภาครัฐและชว่ย
ให้ประชาชนกลบัสูถ่ิ่นฐานเดิมของตน เม่ือครอบครัวตา่ง ๆ โยกย้ายออก
จากพืน้ท่ีวาซริิสถานเหนือในระหวา่งท่ีเร่ิมด�าเนินการปฏิบตักิารซาร์บ อี 
อซับ์ ซึง่เป็นภารกิจตอ่ต้านการก่อการร้ายในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 
นัน้ กองทพับกได้ไปสมทบกบัผู้พลดัถ่ินเหลา่นีแ้ละแจกจา่ยเสบียงและ
สิง่ของบรรเทาทกุข์ในชมุชนผู้พลดัถ่ินตา่ง ๆ ในเมืองบนัน,ู เดรา อิสมา
อิล ขา่น และแทงค์ ตามท่ีส�านกังานประชาสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงาน
ของกองทพัปากีสถานระบ ุ

นอกจากนี ้กองทพับกยงัได้รวบรวมสิง่ของบรรเทาทกุข์ท่ีจดุบริจาค
ตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ รักษาพยาบาลผู้พลดัถ่ินหลายพนัคนในโรงพยาบาล
คาลฟิา กลั นาวซัในเมืองบนัน ูและจดัให้มีการดแูลรักษาปศสุตัว์ของ
ครอบครัวผู้พลดัถ่ินโดยสตัวแพทย์ เม่ือเร็ว ๆ นีก้องทพับกได้ท�างานร่วม
กบัหนว่ยงานบริหารจดัการภยัพิบตัใินระดบัภมิูภาคเพ่ือสนบัสนนุการ
เดนิทางกลบัสูถ่ิ่นฐานเดมิของผู้พลดัถ่ินในแตล่ะรอบ โดยชว่ยน�าขบวน
รถผา่นดา่นตรวจตา่ง ๆ ไปจนถงึดนิแดนบ้านเกิดของผู้พลดัถ่ิน 

บทบาทขององค์การสหประชาชาต ิ
ในการตอบสนองความต้องการของผู้พลดัถ่ินปากีสถานนัน้ ส�านกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาตไิด้ใช้วิธีปฏิบตังิานโดยแบง่กลุม่
ตามภารกิจซึง่น�ามาใช้ครัง้แรกในปากีสถานหลงัเกิดเหตแุผน่ดนิไหว
ในปี พ.ศ. 2548 วิธีนีจ้ะเป็นการระดมทรัพยากรตา่ง ๆ จากองค์การ
สหประชาชาตแิละองค์กรท่ีไมใ่ชส่หประชาชาตเิพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในชว่งเวลาท่ีเกิดภยัพิบตัิ

ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ อาทิ วาซริิสถานใต้ เมืองบาราในเขตไคเบอร์ และวา
ซริิสถานเหนือ ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติได้สนบัสนนุ
การกลบัสูถ่ิ่นฐานเดมิของผู้พลดัถ่ิน 750,000 คนในปี พ.ศ. 2558 และ
ต้นปี พ.ศ. 2559 และเป็นผู้น�าในการบริหารจดัการคา่ยและท่ีพกัอาศยั
ตา่ง ๆ ตลอดจนการมอบสิง่ของท่ีไมใ่ชอ่าหารแก่ประชาชนหลายแสนคน 

ความท้าทายขององค์กรนอกภาครฐั
การน�าองค์กรนอกภาครัฐมาท�างานร่วมกบักลุม่ปฏิบตังิานตามภารกิจ
ตา่ง ๆ ในยามจ�าเป็นท�าให้องค์กรเหลา่นีต้้องเผชิญกบัอปุสรรคตามท่ีสื่อ
ปากีสถานรายงานในวงกว้าง ความจ�าเป็นในเร่ืองการตรวจสอบความ
ปลอดภยัและความชอบธรรมทางกฎหมายคือเหตผุลในการสัง่ห้าม
องค์กรนอกภาครัฐเข้ามาท�างานในปากีสถานจนกวา่องค์กรเหลา่นีจ้ะได้
รับอนญุาตจากรัฐบาลท้องถ่ินและกองทพั 

ส�านกังานเพ่ือการประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่สหประชาชาติ
รายงานในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 วา่ความลา่ช้าในการอนมุตัดิงั
กลา่วท�าให้หลายโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุร่วมด้าน
มนษุยธรรมส�าหรับปากีสถานขององค์การสหประชาชาตเิกิดความ
ยุง่ยาก โดยกลา่วอ้างวา่ระยะเวลาในการรอคอยโดยเฉล่ียคือ 26 วนั 
อยา่งไรก็ตาม รายงานฉบบัเดียวกนัระบวุา่ได้มีการด�าเนินโครงการไป
แล้ว 23 โครงการในพืน้ท่ีพกัพิงของผู้พลดัถ่ิน โดยได้รับการสนบัสนนุ
จากองค์กรนอกภาครัฐท่ีได้รับอนญุาตแล้ว 

ในบรรดาองค์กรนอกภาครัฐท่ีได้รับอนญุาตนิัน้ มีมลูนิธิฮายตัท่ีตัง้อยู่
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการพฒันาชนบทและ
โครงการสนบัสนนุพืน้ท่ีชนบทแหง่ชาตริวมอยูด้่วย ในการท�างานร่วมกบั
หนว่ยงานอ่ืน ๆ นัน้ องค์กรนอกภาครัฐจะให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี
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ในเร่ืองความเสีย่งจากทุน่ระเบดิโดยใช้การอธิบาย แผน่พบัและใบปลวิ 
รัฐบาลและหนว่ยงานบรรเทาทกุข์ใช้โทรทศัน์และวิทยตุลอดจนการ

ไปเยือนคา่ยเพ่ือประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการกลบัถ่ินฐานในแตล่ะรอบ 
และเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูส�าคญัแก่ประชาชนท่ีคาดหวงัวา่จะกลบับ้าน 
ส�านกังานเพ่ือการประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่สหประชาชาตไิด้
รายงานถงึความส�าเร็จในชว่งฤดรู้อนของปี พ.ศ. 2558 ท่ีโครงการหนึง่ได้
แจกจา่ยเงินสดแก่ผู้ ท่ีกลบัถ่ินฐานเดมิเพ่ือเป็นทนุในการตัง้รกรากใหมอี่ก
ครัง้ และได้ยกตวัอยา่งกรณีของนางขา่น อโูร ซึง่มีลกู 11 คน ท่ีสามารถ
สร้างบ้านของตนขึน้มาใหมไ่ด้ในจงัหวดัไคเบอร์ ทางโครงการได้ซือ้
เสบียงและสิง่ของตา่ง ๆ เพ่ือจดัสง่ไปให้นางอโูรพร้อมกบับตัรเอทีเอม็ท่ี
ฝากเงินไว้ในบญัชีแล้ว 250 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 8,700 บาท) 

“เราเดนิทางไปยงัเมืองเปชาวาร์เพ่ือถอนเงิน” นางอโูรกลา่วโดย
ยอมรับวา่ไมมี่ตู้ เอทีเอม็อยูใ่กล้บ้านตน “และเพ่ือใช้บตัรเอทีเอม็ในร้าน
ท่ีได้รับอนญุาตท่ีช่ือ อีซีไพซา ฉนัได้รับเงินทัง้หมดสามงวด” 

ครอบครัวท่ีบ้านเรือนถกูท�าลายมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินทนุเพ่ิมเตมิ
และท่ีพกัพิงชัว่คราว 

นอกจากนีย้งัมีปัญหาเรือ้รังตา่ง ๆ ท่ีสร้างความกงัวลให้กบั
ครอบครัวท่ีพลดัถ่ิน เชน่ การขาดหนทางเข้าถงึการบริการด้านสขุภาพ
ท่ีสะดวกและราคาไมแ่พง และข้อสงสยัในเร่ืองวิถีชีวิตท่ียัง่ยืนของผู้
ท่ีกลบัสูถ่ิ่นฐานเดมิ อยา่งไรก็ตาม ผู้พลดัถ่ินก็ยงัคงมีความมุง่มัน่อนั
แข็งแกร่งท่ีจะกลบับ้าน 

“สถานการณ์ตา่ง ๆ มีทีทา่วา่จะดีขึน้ อะไร ๆ ก็ก�าลงัจะดีขึน้” นาย
ชาฮีด เอห์ซนั ผู้จดัการโครงการของสมาคมเพ่ือสทิธิมนษุยชนและการ
ชว่ยเหลอืนกัโทษในปากีสถานกลา่ว “มีประชาชนเดนิทางกลบัสูถ่ิ่นฐาน
เดมิมากขึน้เร่ือย ๆ เพราะพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีความปลอดภยัแล้ว” ผล
ส�ารวจความตัง้ใจในการกลบัสูถ่ิ่นฐานเดมิเม่ือเร็ว ๆ นีร้ะบวุา่ ผู้พลดัถ่ิน
สว่นใหญ่ต้องการท่ีจะกลบับ้านในทนัที และมีจ�านวนน้อยท่ีต้องการจะ
กลบัภายในหนึง่เดือนเน่ืองจากยงัมีภาระผกูพนัในพืน้ท่ีท่ีตนพกัพิง” 

การสนบัสนนุของกองทพั 
จนถงึตอนนี ้กองทพัปากีสถานและโดยเฉพาะอยา่งย่ิง พล.อ. ชารีฟก็
ได้รับการสนบัสนนุท่ีเข้มแข็งจากประชาชนในเร่ืองการกวาดล้างพืน้ท่ี
ท่ีมีผู้ ก่อการร้ายและการชว่ยให้ผู้พลดัถ่ินเดนิทางกลบัถ่ินฐานเดมิ สว่น
ประเดน็ท่ีวา่พืน้ท่ีตา่ง ๆ ท่ีกวาดล้างแล้วในพืน้ท่ีชนพืน้เมืองท่ีสว่น
กลางบริหารและเขตไคเบอร์จะปราศจากการก่อการร้ายได้นานแคไ่หน
นัน้ นัน่ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกนัในหมูผู่้ เช่ียวชาญ 

“ไมว่า่ผู้ เลน่ท่ีไมใ่ชรั่ฐท่ีหลบหนีเข้าไปในอฟักานิสถานในระหวา่ง
การปฏิบตักิารทางทหารในพืน้ท่ีชนพืน้เมืองท่ีสว่นกลางบริหารจะ
กลบัมาหรือไมก็่ตาม” นางรีเบกกา ซมิเมอร์แมน นกัวิเคราะห์นโยบาย
จากสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเรชนั กลา่ว “สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัวา่
ปากีสถานด�าเนินการเจรจากบัผู้ เลน่ตาลีบนัได้มากน้อยเพียงใด” 

นางซมิเมอร์แมนกลา่วเพ่ิมเติมวา่สถานการณ์ทางฝ่ังอฟักานิสถาน
ท่ีอยูต่ดิกบัวาซริิสถานอาจเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส�าคญั นัน่ก็คือ ความ
แข็งแกร่งและความส�าเร็จของรัฐบาลและกองทพัอฟักานิสถาน นาง
ซมิเมอร์แมนยอมรับวา่การเจรจาท่ีล้มเหลวระหวา่งรัฐบาลปากีสถาน
และผู้ เลน่ท่ีไมใ่ชรั่ฐนัน่เองท่ีน�าไปสูก่ารปฏิบตักิารทางทหารในปี พ.ศ. 
2557 และชีใ้ห้เหน็วา่การแก้ปัญหาท่ียัง่ยืนอาจจ�าเป็นต้องใช้ “ความ
พยายามข้ามพรมแดน” เชน่การเจรจาสี่ฝ่ายในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2559 ท่ีมีสี่ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ อฟักานิสถาน จีน ปากีสถานและ
สหรัฐอเมริกา 

“หากชาตมิหาอ�านาจในภมิูภาคไมส่ามารถแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้” 
นางซมิเมอร์แมนกลา่ว “มนัก็อาจสง่ผลกระทบตอ่ปรากฏการณ์ผู้ลีภ้ยั” 

ขณะนีพื้น้ท่ีตา่ง ๆ ทางตอนเหนือของปากีสถานคอ่นข้างสงบสขุ 
และครอบครัวท่ีพลดัถ่ินยงัคงเดนิทางกลบัสูด่นิแดนบ้านเกิดของตน 
รัฐบาลปากีสถานและพนัธมิตรปฎิญาณวา่จะสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
ขึน้มาใหมเ่พ่ือให้มัน่ใจวา่การตัง้รกรากใหมอี่กครัง้จะมีความยัง่ยืนและ
ประสบความส�าเร็จ  o

ชาวปากสีถานทีพ่ลดัถิน่ภายในประเทศรอรับส่ิงของบรรเทาทุกข์จากองค์การสหประชาชาต ิทีศู่นย์แจกจ่ายในเมอืงเปชาวาร์เมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2557

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ทวีความตงึเครียด

จั บ ต า ดู พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
จี น ใ น ท ะ เ ล จี น ใ ต้ 

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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บเจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

บทวิเคราะห์สว่นใหญ่นอกเหนือจากของจีน
เองเป็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ทา่ทีของจีนใน
ทะเลจีนใต้ก�าลงัเพ่ิมความตงึเครียดจนถงึขีดสดุ
ในนา่นน�า้ท่ีก�าลงัมีกรณีพิพาท และไมมี่สญัญาณ
บง่ชีว้า่ความตงึเครียดดงักลา่วจะผอ่นคลายลงใน
เร็ววนันี ้

อนัท่ีจริงแล้ว ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพ่ือการ
พาณิชย์ในชว่งปลายเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 ซึง่
เผยให้เหน็ทางว่ิงเคร่ืองบนิความยาว 3,000 เมตร
ท่ีจีนสร้างขึน้บนเกาะแหง่หนึง่ในหมูเ่กาะสแปร
ตลี ย่ิงเพ่ิมความวิตกกงัวลแก่บรรดาประเทศท่ีอ้าง
สทิธิในทะเลจีนใต้และผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คง
ระหวา่งประเทศ  

นางหวั ชนุหยิง โฆษกกระทรวงการตา่ง
ประเทศจีนยืนยนัวา่ โครงการถมดนิเพ่ือสร้างพืน้ท่ี
ของจีนบนพืน้ท่ีบางแหง่และแนวหินโสโครกใน
ทะเลจีนใต้นัน้เสร็จสิน้แล้ว แตไ่มไ่ด้ให้รายละเอียด
วา่เป็นพืน้ท่ีใดบ้าง 

“จดุประสงค์หลกัของการก่อสร้างคือการให้
บริการตา่ง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
พลเรือน และสง่เสริมความพยายามของจีนในการ
ค้นหาและกู้ภยัทางทะเล การป้องกนัและบรรเทา
ภยัพิบตั ิการวิจยัทางทะเล การตดิตามสภาวะ
อากาศ การรักษาสิง่แวดล้อม การรักษาความ
ปลอดภยัในการเดนิเรือ การสง่เสริมการท�าประมง
และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความรับผิดชอบและพนัธะ
หน้าท่ีสากลของเรา” นางหวักลา่วตามรายงานของ
รอยเตอร์ 

โครงการเพ่ือความโปร่งใสในการเดนิทะเลใน
เอเชียแหง่ศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา
ระบวุา่ นอกจากการก่อสร้างทางว่ิงเคร่ืองบนิ
บนแนวปะการังเฟียรี ครอส แล้ว ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมยงัแสดงให้เหน็ภาพทหารจีนขณะเดนิ

รอบเกาะ และเรือของกองทพัเรือท่ีจอดอยูใ่น
ทา่เรือน�า้ลกึท่ีเพ่ิงสร้างขึน้ใหม ่โครงการดงักลา่วยงั
รายงานวา่ ภาพแนวปะการังจอห์นสนั เซาท์ เผย
ให้เหน็สิง่ปลกูสร้างทางทหารตัง้อยูใ่กล้ใจกลาง
ของเกาะ และแวดล้อมไปด้วยป้อมรักษาการณ์
และตรวจการณ์รวมทัง้สิน้หกป้อมท่ีก�าลงัอยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง รวมทัง้สิง่ก่อสร้างท่ีอาจเป็น
ป้อมปืน นอกจากนีภ้าพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณ
แนวปะการังซบีูและแนวปะการังมิสชีฟยงับง่บอก
ถงึการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว นัน่คือทางเข้า
ด้านทิศใต้ถกูขยายออก ซึง่อาจเป็นไปได้วา่จีน
ก�าลงัเตรียมการก่อสร้างฐานทพัเรือ

“จีนก�าลงัแสดงให้เหน็วา่ในฐานะประเทศ
มหาอ�านาจ จีนสามารถควบคมุแรงผลกัดนัตามท่ี
ตนพอใจ และท�าอะไรก็ได้ท่ีเหน็วา่เหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง” นายหวงจิง ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านนโยบายตา่งประเทศของจีนประจ�าสถาบนั
นโยบายสาธารณะลีกวนย ูในประเทศสงิคโปร์ 
กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีท เจอร์นลั 
ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 

แม้วา่จีนจะถกูวิพากษ์วิจารณ์มากท่ีสดุจาก
การกระท�าในทะเลจีนใต้ แตจี่นก็ไมใ่ชผู่้ อ้างสทิธิ
เพียงรายเดียวท่ีท�าให้เกิดความวุน่วาย เพราะทัง้
บรูไน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ไต้หวนัและเวียดนาม
ตา่งก็มีข้อพิพาทเก่ียวกบัพืน้ท่ีบางสว่นใน
ทะเลจีนใต้กบัจีน

บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ยุท ธ วิ ธี
ดร.คริสโตเฟอร์ ยงั และนายแพทริก แมกนลัตี 
อดีตนกัวิจยัแหง่มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศใน
กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ใช้เวลาหนึง่ปีในการตรวจสอบ
ยทุธวิธีของทกุประเทศท่ีอ้างสทิธิในทะเลจีนใต้ 
งานวิจยัของทัง้คูเ่น้นท่ีกิจกรรมของประเทศเหลา่นี ้
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ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 ถงึ 2556 ซึง่สามารถหาข้อมลูได้จากอินเทอร์เน็ต 
ตอ่ไปนีคื้อบทสรุปท่ีได้จากงานวิจยัดงักลา่ว: 
• จีนกระท�าการตา่ง ๆ มากกวา่ 500 กิจกรรมตลอดระยะเวลา 

18 ปีท่ีท�าการตรวจสอบ 
• ฟิลปิปินส์กระท�าการมากกวา่ 300 กิจกรรมเลก็น้อย
• เวียดนามและไต้หวนัประเทศละประมาณ 150 กิจกรรม
• มาเลเซียกระท�าการตา่ง ๆ มากกวา่ 50 กิจกรรม สว่นบรูไน

ท�าน้อยท่ีสดุคือไมถ่งึ 20 กิจกรรม 
ดร.ยงัและนายแมกนลัตีกลา่ววา่ จีนโต้แย้งวา่นโยบายปรับดลุ

ภาพเพ่ือมุง่เน้นภมิูภาคอินโดเอเชียเอเชียของสหรัฐฯ กระตุ้นให้คูแ่ขง่
ของจีนกระท�าการ “อนัเป็นการยัว่ย”ุ ในภมิูภาคและท�าให้จีนต้อง
ตอบโต้ 

ในระหวา่งการให้สมัภาษณ์กบั ฟอรมั ดร.ยงัซึง่ปัจจบุนัเป็นนกั
วิเคราะห์อิสระด้านการเมืองและการทหารยอมรับวา่ เม่ือพิจารณา
จากปัจจยัจ�าเพาะในงานวิจยัของทัง้คู ่จ�านวนกิจกรรมท่ีแตล่ะ
ประเทศท�าจริง ๆ นา่จะสงูกวา่ท่ีตนและนายแมกนลัตีรวบรวมไว้มาก 
(และจีนก็นา่จะยงัทิง้ประเทศอ่ืนแบบไมเ่หน็ฝุ่ น) เม่ือน�าผลการวิจยั
ให้จีนด ูจีนเองก็แปลกใจเพราะคดิวา่ตวัเลขนา่จะสงูกวา่นี ้เม่ือดร.ยงั
มีโอกาสพดูคยุกบัเวียดนามเก่ียวกบัผลการวิจยั เวียดนามกลา่วกบั
ดร.ยงัวา่ตนท�ากิจกรรมท่ี “ไมจ่�าเป็นต้องประชาสมัพนัธ์ให้ใครรู้” 

อยา่งไรก็ตาม จีนก็ยงัคงครองพืน้ท่ีขา่วและเป็นหวัข้อหลกัทกุครัง้
ท่ีมีการพดูถงึทะเลจีนใต้ 

“ในมมุมองของจีน ค�าอธิบายท่ีชดัเจนและตรงประเดน็ท่ีสดุเก่ียว

กบัพฤตกิรรมแบบยืนกรานท่ีเพ่ิมขึน้ของจีนในประเดน็ทะเลจีนใต้ไมมี่
อะไรซบัซ้อน จีนเช่ือวา่ความอดทนอดกลัน้อยูฝ่่ายเดียวตลอดระยะ
เวลาท่ีผา่นมาไมไ่ด้ท�าให้สถานะของตนในกรณีพิพาททะเลจีนใต้ดี
ขึน้แตอ่ยา่งใด แตใ่นทางตรงกนัข้าม การท่ีจีนน่ิงเฉยกลบัย่ิงท�าให้
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอ้างสทิธิในทะเลจีนใต้พากนัตอกย�า้ความมีตวัตน
และการอ้างสทิธิของตน” นางยนุ ซนั นกัวิชาการอาวโุสด้านเอเชีย
ตะวนัออกแหง่ศนูย์สตมิสนัในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ระบใุนบทวิเคราะห์
เร่ืองการคาดการณ์ของจีนในทะเลจีนใต้ท่ีเขียนให้แก่ศนูย์การศกึษา
และวิจยัตะวนัออกและตะวนัตกในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 “ดงันัน้ 
เพ่ือเลื่อนสถานะของตนในสภาพการณ์ขณะนีแ้ละเพ่ือการเจรจาตอ่
รองในอนาคต จีนต้องแก้ไขสถานภาพปัจจบุนัของตนด้วยทกุวิถีทาง
ท่ีมีอยู”่ 

นางยนุระบวุา่ จีนใช้นโยบายท่ีสนบัสนนุการปฏิบตักิารทางทะเล
เชิงรุกมากขึน้มานานหลายปีแล้ว และกลา่วเพ่ิมเตมิวา่เม่ือไมน่านมา
นี ้ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ได้ใช้อ�านาจตามนโยบายดงักลา่ว เน่ืองจาก
ตนจ�าเป็นต้องมีนโยบายตา่งประเทศท่ีหนกัแนน่เพ่ือเสริมสร้างฐาน
อ�านาจภายในประเทศให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

“ประธานาธิบดีสีจ�าเป็นต้องมีความนา่เช่ือถือในนโยบายตา่ง
ประเทศให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ความเป็น
บรุุษผู้ เข้มแข็งและลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในประเทศเก่ียวกบั
วาระตา่ง ๆ ภายในประเทศ” ซึง่รวมถงึการกระชบัความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจให้แนน่แฟ้นย่ิงขึน้และการรณรงค์ตอ่ต้านการทจุริตอยา่ง
เอาจริงเอาจงั นางยนุระบใุนบทวิเคราะห์ “สิง่ท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้บง่ชีห้รือ
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พิสจูน์วา่ตวัประธานาธิบดีสีเองไมส่นบัสนนุนโยบายตา่งประเทศ
เชิงรุก แตก็่ท�าให้พอจะมองเหน็แรงจงูใจท่ีหนกัแนน่ในการด�าเนิน
นโยบายดงักลา่ว” 

ดร.ยงั กลา่วกบั ฟอรมั วา่ จีนปฏิบตักิบัแตล่ะประเทศด้วยทา่ทีท่ี
แตกตา่งกนัไป โดยจะแสดงออกอยา่งเปิดเผยมากกวา่ตอ่กรณีพิพาท
กบัประเทศอยา่งฟิลปิปินส์และเวียดนาม ซึง่ตรงกนัข้ามกบัประเทศท่ี
มีขนาดเลก็กวา่ เชน่ บรูไน ทัง้นีอ้าจเป็นได้วา่จีน “ไมอ่ยากถกูมองวา่
เป็นประเทศอนัธพาล” ดร.ยงักลา่ว “นัน่เป็นสว่นหนึง่ของยทุธศาสตร์
ของจีน” 

ดเูหมือนนานาชาตจิะให้ความสนใจกบัปัญหาในทะเลจีนใต้มาก
ขึน้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญมองวา่จีนไมไ่ด้มีทีทา่วา่จะเปลี่ยน
จดุยืนหรือลดกิจกรรมใด ๆ ลงเลย  

“จีนแสดงออกอยา่งเตม็ท่ีในทะเลจีนใต้เพราะเช่ือวา่ตนเอง
สามารถท�าได้” นางยนุเขียน “การประเมินนีไ้มไ่ด้พิจารณาเพียง
แคศ่กัยภาพของกองทพัจีนท่ีเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ จนบดบงัขีดความ
สามารถทางทหารของประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีอ้าง
สทิธิทกุประเทศรวมกนั แตย่งัรวมถงึความเช่ือมัน่อยา่งแรงกล้าของ
จีนวา่สหรัฐฯ จะไมใ่ช้อ�านาจทางการทหารและเศรษฐกิจเพ่ือตอ่ต้าน
การกระท�าของจีน”

หรือวา่สหรัฐฯ จะใช้ 
รอยเตอร์รายงานวา่ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 นายแอนโท

นี บลงิเกน รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐฯ 
กลา่ววา่ สหรัฐฯ ไมมี่ความเหน็เก่ียวกบัการอ้างสทิธิของประเทศ

ตา่ง ๆ เพ่ือแยง่ชิงพืน้ท่ี แตมี่ความสนใจอยา่งย่ิงวา่ปัญหาเหลา่นีจ้ะ
คลี่คลายไปอยา่งไร และต้องการความเช่ือมัน่วา่เสรีภาพในการเดนิ
เรือจะยงัคงอยูต่อ่ไป 

“สิง่ท่ีจีนและทกุประเทศท่ีอ้างสทิธิควรจะท�าก็คือยตุิการถมทะเล
และร่วมกนัแก้ไขความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้โดยใช้หลกันิตธิรรม” นาย  
บลงิเกนกลา่วระหวา่งการแสดงความคิดเหน็ซึง่เขาเปรียบเทียบการ 
กระท�าของจีนในทะเลจีนใต้กบัการกระท�าของรัสเซียในยเูครนตะวนั
ออก “สิง่ท่ีเราเหน็ทัง้ในยเูครนตะวนัออกและทะเลจีนใต้ก็คือความ
พยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูเ่พียงฝ่ายเดียวและ
ด้วยวิธีการบีบบงัคบั ซึง่เป็นความผิดท่ีสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตร
ของเราจะร่วมกนัคดัค้านอยา่งเตม็ท่ี”  o

จากซ้าย:
ทหารชาวฟิลปิปินส์ก�าลงัลาดตระเวนเกาะปักอาซาเมือ่เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เกาะนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะสแปรตลใีน
ทะเลจนีใต้  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

เรือลาดตระเวนของหน่วยยามฝ่ังไต้หวนัเข้าร่วมการฝึกซ้อมใกล้กบั
ท่าเรือเกาสงในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2558 หน่วยยามฝ่ังของไต้หวนัได้
เสริมสร้างความแขง็แกร่งในการป้องกนัประเทศท่ามกลางความกงัวล
เกีย่วกบัการขยายอทิธิพลของจนีในทะเลจนีใต้  รอยเตอร์ 

เรือของหน่วยยามฝ่ังจนีแล่นเข้าไปใกล้กบัเรือของหน่วยยามฝ่ัง
เวยีดนามในทะเลจนีใต้ เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยอยู่ห่าง
จากชายฝ่ังเวยีดนาม 210 กโิลเมตร  รอยเตอร์ 
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ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ
IAPDF

พล.ร.ท. ทิม บาร์เร็ตต์ ผู้บญัชาการแหง่กองทพัเรือ
ออสเตรเลีย ให้สมัภาษณ์กบั ฟอรมั ในระหวา่งการ
ประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาค

มหาสมทุรอินเดีย ซึง่จดัขึน้ท่ีกรุงธากา ประเทศบงักลาเทศในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ได้กลา่วถงึความคืบหน้า
ในประเดน็ตา่งๆ นบัตัง้แตท่ี่ออสเตรเลียเป็นประธานการประชมุวา่
ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย 
ซึง่กองทพัเรือออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจดัขึน้ท่ีเมืองเพิร์ธ ประเทศ
ออสเตรเลีย เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี ้พล.ร.ท. บาร์ 
เร็ตต์ยงัได้แสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัความร่วมมือทางทะเลในระดบั
ภมิูภาค ความจ�าเป็นท่ีทกุฝ่ายท่ีมีสว่นได้สว่นเสียจะต้องหารือกนัอยา่ง
ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัประเดน็ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย 
และการมีสว่นร่วมของกองทพัเรือออสเตรเลียในการตอ่สู้กบัรัฐอิสลาม
อิรักและเลแวนต์ 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์เข้าร่วมกบักองทพัเรือออสเตรเลียในปี พ.ศ. 
2519 ในต�าแหนง่เจ้าหน้าท่ีกะลาสีก่อนท่ีจะขึน้เป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน
การบนิในเวลาตอ่มา และเข้ารับต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองทพัเรือ
ออสเตรเลียเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ซึง่มี
ความเช่ียวชาญสองสาขาได้ประจ�าการในต�าแหนง่เจ้าหน้าท่ีกะลาสี
บนเรือหลวงออสเตรเลียหลายล�า ได้แก่ เรือเอชเอม็เอ เมลเบร์ิน เอช
เอม็เอ เพิร์ธ และเอชเอม็เอ บริสเบน รวมถงึเรือเอชเอม็เอส ออร์คนีย์ 
นอกจากนีย้งัประจ�าการในต�าแหนง่เจ้าหน้าท่ีกะลาสีและตอ่มาได้เป็น
ผู้บญัชาการกองการบนิบนเรือเอชเอม็เอ สตาลวอร์ต เอชเอม็เอ อดีเลด 
และเอชเอม็เอ แคนเบอร์รา พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ยงัเคยเป็นผู้บญัชาการ
กองเรือ 817 ผู้บญัชาการเรือเอชเอม็เอเอส อลับาทรอสส์ ผู้บญัชาการ
หนว่ยบนิแหง่กองทพัเรือออสเตรเลีย ผู้บญัชาการหนว่ยป้องกนั
ชายแดน และลา่สดุเป็นผู้บญัชาการกองเรือออสเตรเลีย 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ได้รับปริญญาศลิปศาสตรบณัฑิตสาขาการเมือง
และประวตัศิาสตร์และปริญญามหาบณัฑิตสาขาการป้องกนัประเทศ
จากมหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ เม่ือเร็ว ๆ นี ้พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ได้ส�าเร็จ
การศกึษาหลกัสตูรการบริหารระดบัสงูจากโรงเรียนธรุกิจฮาวาร์ด 
พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์มีภรรยาช่ือเจนนี และมีบตุรสาวสองคน 

มุมมองในแปซิฟิก
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั  |  ภาพจากกองทพัเรือออสเตรเลีย 

ผูบ้ญัชาการกองทพัเรือออสเตรเลียแบ่งปันมุมมองเก่ียวกบัปัญหาทางทะเล 

ท่ีแพร่ขยายไปทัว่มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้
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ฟอรัม: หลังจากทีรั่บต�าแหน่งประธานการประชุม
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทพัเรือในภมูภิาค
มหาสมุทรอนิเดยี ตอนน้ีท่านทราบอะไรหรือเข้าใจ
อะไรมากขึน้บ้างเก่ียวกับขีดความสามารถของกอง
ทพัเรือต่าง ๆ ในภมูภิาค

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์: ผมเร่ิมเข้าใจมากขึน้วา่ประเทศ
อ่ืน ๆ มีขีดความสามารถอะไรบ้างในแงค่วามร่วมมือและ
สิง่ท่ีเราแบง่ปันกนัได้ แตใ่นขณะเดียวกนัผมก็สงัเกตวา่มี
หลายประเทศท่ียงัคงพฒันาองค์กรของตนเองเพ่ือเตรียมตวั
ให้พร้อมเพ่ือจะสามารถรับมือกบัสิง่ท่ีอาจเป็นปัญหาด้าน
ความมัน่คงโดยรวม ผมคดิวา่ผมได้เหน็การพฒันาใน  
หลาย ๆ ด้าน แตพ่ร้อมกนันัน้ก็ยงัมีข้อจ�ากดัอีกหลาย
ประการท่ีบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีขนาดเลก็ยงั
ต้องเผชิญและผา่นไปให้ได้เพ่ือก้าวให้ทนัประเทศสมาชิก
อ่ืน ๆ 

ฟอรัม: การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
กองทพัเรือในภมูภิาคมหาสมุทรอนิเดยีทีมี่อยู่ท�าให้
การหารือในประเดน็ทางทะเลเปล่ียนไปอย่างไร
ส�าหรับประเทศทีมี่ผลประโยชน์ในมหาสมุทรอนิเดยี 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์: มนัท�าให้ประเทศเหลา่นัน้มีสทิธิ
มีเสียงมากขึน้ หลงัจากท่ีเม่ือก่อนอาจต้องพยายามจดัการ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยรัฐบาลของตนเองเพียงล�าพงั การ
ประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดียและจดุแข็งท่ีส�าคญัของการประชมุนีก็้คือ
การชมุนมุของคนท่ีมีความคิดเหมือนกนั ซึง่ก็คือทหารเรือ 
ท่ีเข้าใจประเดน็ท่ีกองทพัเรือสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมและ

วิธีท่ีกองทพัเรือสามารถให้ความชว่ยเหลือได้ เราหารือใน
เร่ืองเหลา่นีไ้ด้ในการประชมุซึง่ผมคดิวา่อาจจะไมส่ามารถ
หาได้จากการประชมุอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเชน่ ถ้าเรามองดเูฉพาะ
สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย จะเหน็
ได้วา่สมาคมมีการพฒันาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา แตก็่
ยงัต้องพยายามอีกมากเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ด้วย
ความใกล้ชิดของกองทพัเรือประเทศตา่ง ๆ และเราก็ทราบ
วา่กองทพัเรือของแตล่ะประเทศท�าอะไรบ้างในทะเล การ
ประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดียจงึสามารถก้าวหน้าไปอีกขัน้ในแงก่าร
จดัตัง้คณะท�างาน และผมคดิวา่การท�าเชน่นีจ้ะชว่ยให้
ประเทศเลก็ ๆ รู้สกึวา่ตนมีโอกาสได้แสดงความคดิเหน็ 

ฟอรัม: อยากให้ท่านช่วยขยายความสิ่งทีท่่านแสดง
ความคดิเหน็ในระหว่างการประชุมว่าด้วยความร่วม
มือระหว่างกองทพัเรือในภมูภิาคมหาสมุทรอนิเดยี
เก่ียวกับการสร้างฐานรวบรวมและแลกเปล่ียนข้อมูล
ทางทะเล 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์: ผมได้ยกตวัอยา่งการค้นหาเคร่ือง
บนิของสายการบนิมาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ีเอม็เอช 
370 ท่ีมีการสญูหาย เหตกุารณ์นีท้�าให้หลายประเทศใน
ภมิูภาครู้สกึวา่ต้องท�าอะไรสกัอยา่งเน่ืองจากมีผู้ โดยสาร
จากหลายชาตบินเคร่ืองบนิล�าดงักลา่ว ทกุประเทศอยาก
มีสว่นร่วมในการค้นหา งานนีต้้องด�าเนินไปอยา่งเร่งดว่น
เพราะตอนแรกเราคดิวา่เราก�าลงัค้นหาผู้รอดชีวิต แตต่อ่
มาไมน่านเราก็เร่ิมตระหนกัวา่สิง่ท่ีเราก�าลงัค้นหาคือเศษ
ซากท่ียงัเหลืออยู ่สิง่ท่ีเราต้องท�าคือพยายามท�าให้ทกุฝ่าย

ทหารเรือของกองทพั
เรือออสเตรเลยียนืรอ
ลดธงขณะทีเ่รือเอช
เอม็เอเอส แคนเบอร์รา 
ออกเดนิทางจากท่าเรือ
ซิดนีย์เพือ่เร่ิมการฝึก
ยุทธวธีิกองเรือในพืน้ที่
ตะวนัออกประจ�าปี 
พ.ศ. 2558

ทหารเรือของกองทพั
เรือออสเตรเลยีปฏิบัติ
การฝึกขึน้เรือ ตรวจค้น
และยดึเรือ

ลูกเรือประจ�าเรือเอช
เอม็เอเอส สจวร์ต เข้า
แถวระหว่างการสับ
เปลีย่นก�าลงัพลขึน้เรือ
เอชเอม็เอเอส พาร์รา
มตัตา ทีเ่มอืงเฮนเดอร์
สัน รัฐเวสเทร์ินออส
เตรเลยี
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เรือเอชเอม็เอเอส 
ดาร์วนิ ออกเดนิ
ทางจากชายฝ่ัง
รัฐนิวเซาท์เวลส์
ระหว่างการฝึก
ยุทธวธีิกองเรือใน
พืน้ทีต่ะวนัออก
ประจ�าปี พ.ศ. 2558

ก�าลงัพลของกอง
ทพัออสเตรเลยี 
สิงคโปร์ มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ และสห
ราชอาณาจกัร เข้า
ร่วมการฝึกเบอร์ซา
มา ชีลด์ ประจ�าปี 
พ.ศ. 2559 ทีฐ่านทพั
อากาศมาเลเซีย ใน
เมอืงบัตเตอร์เวร์ิท

ปฏิบตังิานร่วมกนัได้เร็วท่ีสดุ ตอนนัน้เราต้องใช้เวลาอนั
มีคา่ไปกบัการเรียนรู้วา่ประเทศใดมีขีดความสามารถใด
บ้าง ซึง่ถ้าเรารู้และเข้าใจเร่ืองเหลา่นีม้าก่อน การตอบ
สนองตอ่เหตกุารณ์ของเราในตอนแรก ๆ ก็อาจตา่งออกไป
ไมม่ากก็น้อยในการผสมผสานขีดความสามารถท่ีแตล่ะ
ประเทศมีอยูเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัสิง่ท่ีเราคดิวา่จ�าเป็นใน
เวลานัน้ 

เราพบวา่การค้นหาของเราเป็นไปในเชิงตัง้รับ
สถานการณ์แทนท่ีจะเป็นเชิงรุก แตเ่พียงไมน่านหลงั
เกิดโศกนาฏกรรมกบัเคร่ืองบนิของมาเลเซียทางตอน
เหนือของอินโดนีเซีย แม้ในชว่งเวลานัน้ ผมเช่ือวา่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งเหน็ได้ชดัเม่ือทกุฝ่ายเร่ิมตระหนกัวา่
ประเทศอ่ืน ๆ สามารถให้ความชว่ยเหลืออะไรได้บ้าง ผม
คดิวา่ในการประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพั
เรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียนัน้ เราจะได้ประโยชน์
อยา่งมากหากมีการพฒันาฐานข้อมลูเก่ียวกบัขีดความ
สามารถและวิธีการเตรียมความพร้อมของแตล่ะชาต ิมี
การเรียนรู้วิธีการท�างานของทหารและพลเรือนของแตล่ะ
ประเทศในด้านการค้นหาและกู้ภยั และเรียนรู้ถงึความ
รับผิดชอบระหวา่งหนว่ยงานทหารและองค์กรพลเรือน 
รวมถงึโครงสร้างการบงัคบับญัชาและการควบคมุ ย่ิงเรา
สามารถแบง่ปันข้อมลูเหลา่นีไ้ด้อยา่งเปิดเผยมากเทา่ไร 
เราก็จะย่ิงสามารถตดัสนิใจได้ถกูต้องและรวดเร็วมากขึน้
เทา่นัน้เม่ือเกิดโศกนาฏกรรมในลกัษณะเดียวกนันี ้

ฟอรัม: ในเร่ืองการพัฒนากองทพัให้มีความทนัสมัย 
ซึง่ดเูหมือนจะเป็นเร่ืองส�าคัญทีเ่กดิขึน้ทั่วภมูภิาค
อนิโดเอเชียแปซฟิิก เกดิอะไรขึน้บ้างกับกองทพัเรือ
ออสเตรเลียและการพัฒนากองทพั 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์: ปัจจบุนั กองทพัเรือของเราก�าลงั
ท�าการปรับโครงสร้างอยา่งเบด็เสร็จ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
สมดุปกขาววา่ด้วยการป้องกนัประเทศท่ีออกเม่ือวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นจดุยืนของรัฐบาล เอกสาร
ดงักลา่วระบวุา่ออสเตรเลียยอมรับวา่ตนมีความรับผิด
ชอบตอ่ภมิูภาค ไมใ่ชเ่ฉพาะในการรักษาความมัน่คง
ภายในประเทศเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึการรักษาความมัน่คง
ในภมิูภาคเพ่ือประโยชน์ของประเทศอ่ืน ๆ ด้วย เรามี
ความรับผิดชอบตอ่โลกเพ่ือแสดงวา่เราเป็นพลเมืองดีและ
จะเดินทางไปปฏิบตัิหน้าท่ีในทกุพืน้ท่ีทัว่โลกหากจ�าเป็น 
เอกสารดงักลา่วยงัระบวุา่เราท�าการค้าทางทะเลเป็นหลกั
และคูค่า่ส�าคญัของเราอยูใ่นภมิูภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงจีนและญ่ีปุ่ น 

เม่ือพิจารณาทกุประเดน็ดงักลา่ว จะเหน็ได้อยา่ง
ชดัเจนวา่น่ีคือยทุธศาสตร์ทางทะเลท่ีเราต้องท�าให้เกิดขึน้
จริง ดงันัน้กองทพัเรือจงึต้องมีการปรับโครงสร้าง ซึง่เรา
ได้เร่ิมต้นไปแล้ว และการด�าเนินการดงักลา่วก็จะเป็นการ
ขบัเคลื่อนไปสูก่ารมีสว่นร่วมทางทะเลในระดบัท่ีสงูขึน้ ทัง้
ด้วยตวัของเราเองภายในกรอบอ�านาจอธิปไตยของเรา
และเม่ือเราปฏิบตักิารร่วมกบัชาตพินัธมิตร 
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ทัง้สองปัจจยัดงักลา่วเป็นตวัก�าหนดวา่กองก�าลงัจะพฒันาไปทาง
ไหน มีรูปแบบอยา่งไรและมีลกัษณะอยา่งไรเม่ือเราต้องปฏิบตัภิารกิจ
ร่วมกนัชาตอ่ืิน ๆ ในการนีเ้ราก�าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันากองก�าลงัท่ี
มุง่เน้นภารกิจเฉพาะด้านซึง่จะชว่ยให้เราสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้หลาก
หลาย ตัง้แตก่ารรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัไิปจนถงึการท�าสงคราม โดย
ตระหนกัวา่เราอาจต้องท�าหน้าท่ีดงักลา่วร่วมกบัประเทศอ่ืน 

ฟอรัม: ในเร่ืองการรักษาความม่ันคงในภมูภิาค จะเหน็ได้ว่า
ออสเตรเลียมีการท�างานเชงิรุกอย่างมากในการต่อสู้กับรัฐ
อสิลามอรัิกและเลแวนต์ อยากให้ท่านพูดถงึสิ่งทีก่องทพัเรือท�า
เพื่อรักษาความม่ันคงในน่านน�้าของออสเตรเลีย รวมถงึน่านน�้า
ต่าง ๆ ทีอ่ยู่ใกล้เคียง 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์: การมีสว่นร่วมท่ีส�าคญัของเรานา่จะเป็นการ
ปฏิบตักิารในตะวนัออกกลาง เราจดัสง่เรือฟริเกตเข้าร่วมปฏิบตัภิารกิจ
อยา่งตอ่เน่ืองนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2534 จนถงึปัจจบุนั และตอนนีก็้เป็น
ก�าลงัพลรุ่นท่ี 62 ของเราแล้ว ตามหลกัแล้วนัน่เป็นการปฏิบตัหิน้าท่ี
เพ่ือปราบปรามโจรสลดัซึง่เราเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีส�าคญัมาก เรือท่ีเข้า
ร่วมการปฏิบตักิารชว่ยหยดุยัง้การขนสง่และการค้ายาเสพตดิซึง่เป็น
แหลง่ทนุของการก่อการร้าย ไมใ่ชเ่ฉพาะในตะวนัออกกลางเทา่นัน้แต่
ยงัรวมถงึทัว่โลก เราจะท�าเชน่นัน้ตอ่ไป นอกจากนี ้เรายงัจดัสง่ก�าลงั
พลไปยงัตะวนัออกกลางเพ่ือตัง้หนว่ยเฉพาะกิจผสม 150 และปัจจบุนั
ออสเตรเลียมีอ�านาจบงัคบับญัชาหนว่ยเฉพาะกิจดงักลา่ว ทกุภารกิจ
ท่ีเราท�าชว่ยให้ออสเตรเลียสามารถสนบัสนนุการแก้ปัญหาการก่อการ
ร้ายซึง่ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญัระดบัโลก เราประสบความส�าเร็จอยา่ง
สงู เรือท่ีเราจดัสง่ไปท่ีนัน่ตลอดชว่ง 18 ถงึ 24 เดือนมานีส้ามารถสกดั
กัน้ยาเสพตดิผิดกฎหมายได้ถงึ 5 ตนั ซึง่มีมลูคา่มหาศาลเม่ือน�ามา
จ�าหนา่ยข้างถนน สิง่ท่ีเราทุม่เทลงไปเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่เราจะไมย่อม
ให้การค้ายาเสพตดิเป็นการค้าเสรีเพ่ือน�าเงินไปสนบัสนนุการก่อการร้าย 

ในภมิูภาคของเรานัน้ เรายงัคงเป็นสว่นหนึง่ของเวทีชมุนมุระดบั
ภมิูภาคหลายเวที ซึง่ทกุเวทีเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความวิตกกงัวล
เก่ียวกบัปัญหาก่อการร้ายสากลและแสดงให้เหน็วา่เรามีขีดความ
สามารถท่ีจะร่วมมือกบัประเทศอ่ืน ๆ ในการตอ่สู้กบัการก่อการร้ายท่ี
ก�าลงัด�าเนินอยู ่บอ่ยครัง้จะเหน็ได้จากกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การตอ่ต้าน
โจรสลดั สว่นในภมิูภาคเอเชีย เราเป็นสมาชิกของข้อตกลงวา่ด้วยความ
ร่วมมือระดบัภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางทะเลและการ
ปล้นเรือโดยใช้อาวธุในเอเชีย ซึง่เราให้ความส�าคญัมากและกองทพัเรือ
ก็พร้อมจะให้การสนบัสนนุทกุเม่ือหากจ�าเป็น 

ฟอรัม: ปัจจุบันได้เปล่ียนมาใช้ค�าว่าภมูภิาคอนิโดเอเชียแปซฟิิก
เม่ือกล่าวถงึภมูภิาคน้ีเพื่อให้มีความครอบคลุมและกนิวงกว้าง
มากขึน้ ออสเตรเลียเพิง่เสร็จสิ้นการฝึกร่วมกับจนีเม่ือไม่นานมา
น้ี ความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับจนีเป็นอย่างไรเม่ือพจิารณา
จากทีต้ั่งทางภมูศิาสตร์และความสามารถในการท�างานร่วมกัน 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์: เรามองวา่จีนยงัคงเป็นคูค้่าหลกัของเรา ดงันัน้ 
การท่ีทัง้สองประเทศสามารถร่วมมือกนัได้จงึเป็นเร่ืองส�าคญัมากทัง้ใน
แงเ่ศรษฐกิจและในระดบัรัฐบาลกบัรัฐบาล แตใ่นขณะเดียวกนัและตาม

ท่ีเหน็จากสื่อ นัน่ไมไ่ด้ท�าให้ออสเตรเลียในฐานะประเทศอธิปไตยต้อง
หยดุแสดงจดุยืนของตนเก่ียวกบัทะเลจีนใต้ให้เป็นท่ีเข้าใจแก่ทกุฝ่าย 
เราไมไ่ด้โทษฝ่ายใดท่ีอ้างสทิธิในทะเลจีนใต้หรือฝ่ายท่ีไมไ่ด้น�าการอ้าง
สทิธิดงักลา่วเข้าสูก่ารพิจารณาของศาลหรือองค์กรระหวา่งประเทศ เรา
ไมเ่หน็วา่จะมีปัญหาอะไรกบัการท่ีเราสามารถค้าขายกบัจีนและพฒันา
ความสมัพนัธ์ระดบัรัฐบาลกบัรัฐบาลผา่นการฝึกของกองทพัเรือกบัจีน 
แตน่ัน่ไมไ่ด้ท�าให้เราเลกิแสดงความคดิเหน็ เราแสดงออกอยา่งชดัเจน
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัประเทศในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงกบัจีน 

ฟอรัม: อีก 5 ถงึ 10 ปีข้างหน้า กองทพัเรือออสเตรเลียจะเป็น
อย่างไร 

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์: น่ีเป็นค�าถามท่ีผมมกัจะถามทหารเรือทกุคน
เสมอเพราะท่ีจริงตอนนีรั้ฐบาลออสเตรเลียได้ตดัสนิใจบางเร่ืองเป็นท่ี
แนน่อนแล้ว ในชว่งคร่ึงปีหลงัของปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลระบวุา่เราจะจดั
ซือ้เรือฟริเกตมาประจ�าการแทนเรือฟริเกตท่ีเราก�าลงัใช้อยู ่เราจะจดัซือ้
เรือลาดตระเวนนอกชายฝ่ังชดุใหมม่าใช้แทนเรือลาดตระเวนชดุปัจจบุนั
ของเรา ขณะนีเ้ราก�าลงัด�าเนินโครงการเปลี่ยนเรือเตมิน�า้มนันอกจาก
นี ้เรายงัมีแผนท่ีจะน�าเรือด�าน�า้รุ่นใหมม่าแทนเรือด�าน�า้ปัจจบุนัของ
เราเพ่ือใช้งานในระยะกลางถงึระยะยาว ทกุอยา่งท่ีกลา่วมาจะเปลี่ยน
โฉมหน้ากองทพัเรือของเราไปอยา่งสิน้เชิง ในขณะเดียวกนัเราก็ก�าลงั
จดัซือ้เรือพิฆาตป้องกนัภยัทางอากาศและเรือบรรทกุเฮลคิอปเตอร์ ใน
อีก 5 ถงึ 10 ปี กองทพัเรือจะเปลี่ยนโฉมไปอยา่งสิน้เชิง แนน่อนวา่เรา
ก็มีสิง่ท่ีจ�าเป็นต้องท�าไมว่า่จะในปัจจบุนัหรือในอนาคต เราต้องน�าขีด
ความสามารถปัจจบุนัมาใช้ ไมว่า่จะเป็นเรือบรรทกุเฮลคิอปเตอร์ เรือ
พิฆาตป้องกนัภยัทางอากาศ หรือเฮลคิอปเตอร์ซีฮอว์ก โรมีโอ รุ่นใหม ่
แตใ่นขณะเดียวกนัเราก็รู้วา่เราต้องท�าโครงการเพ่ือน�าขีดความสามารถ
ใหม ่ๆ เหลา่นีม้าใช้อยา่งตอ่เน่ือง เราต้องท�าทัง้หมดนีภ้ายในสามถงึห้า
ปีข้างหน้า และคาดหวงัวา่ภายในอีก 10 ปีตอ่จากนีเ้รือจะสามารถใช้
การได้ 

ไมบ่อ่ยนกัท่ีกองทพัเรือขนาดเลก็ถงึขนาดกลางจะมองเหน็อยา่ง
ชดัเจนวา่ตนจะก้าวไปในทิศทางใดในอีก 10 ถงึ 15 ปีข้างหน้า ผม
พยายามใช้ข้อนีใ้ห้เป็นประโยชน์กบัเราเพ่ือให้คนท่ีเป็นทหารเรือในตอน
นีแ้ละคนท่ีก�าลงัคดิจะเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของกองทพัเรือทราบวา่ เรา
จะอยูต่รงจดุไหนและท�าอะไรในชว่ง 5 ถงึ 10 ปีข้างหน้า 

การปรับปรุงโครงสร้างนีเ้ป็นโอกาสอนัดีส�าหรับพวกเราทกุคนใน
กองทพัเรือ ประโยชน์ท่ีได้จากทัง้หมดท่ีเราท�าไม่ใช่แค่โครงการเก่ียว
กบัเรือเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการปรับปรุงทัง้ระบบท่ีช่วยให้เราสามารถคิด
และมีมองมมุใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมอย่างสิน้เชิงว่าเราจะฝึกฝนและ
ด�ารงศกัยภาพของกองก�าลงัทัง้หมดนีอ้ย่างไร ตอนนีเ้ราอยู่ในสถานะ
ท่ีดีท่ีสดุและมีโอกาสอนัดีในการน�ากองทพัเรือเข้าสู่มาตรฐานปัจจบุนั
และอนาคตส�าหรับทกุอย่างท่ีเราท�า ไม่เฉพาะแค่การใช้งานเรือแต่ยงั
รวมถึงการดแูลรักษาเรือ การฝึกฝนให้พร้อมส�าหรับการใช้งานและ
การพฒันาก�าลงัพลเพ่ือให้สามารถบริหารจดัการเรือเหล่านีไ้ด้ ผม
สามารถแสดงให้ทกุคนเห็นว่าความพยายามและความอดทนจะท�าให้
เกิดผลลพัธ์หรือผลิตผลท่ียอดเย่ียม ตอนนีน้บัว่าเป็นเวลาท่ีดีส�าหรับ
กองทพัเรือของเรา  o
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การสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเล
อย่างราบรื่นในอินโดเอเชียแปซิฟิก

พล.ร.ท. (เกษียณอายรุาชการ) ฮิเดอากิ คาเนดะ
กองก�าลังป้องกันตนเองทางทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น

ารขยายอ�านาจทางการเมือง เศรษฐกิจและทหาร
อยา่งรวดเร็วของจีนในอินโดเอเชียแปซฟิิกสง่ผล
ให้ภมิูภาคนีมี้ทัง้โอกาสและความท้าทาย การ

เพ่ิมศกัยภาพของของกองทพัอยา่งรวดเร็วและพฤตกิรรมท่ีเป็นการยืน
กรานของจีนอาจท�าให้ความตงึเครียดเพ่ิมระดบัขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ในกรณีข้อพิพาททางทะเลในภมิูภาค และอาจก่อให้เกิดผลเสียอยา่ง
รุนแรง 

นโยบายการปิดกัน้ตนเองโดยสิน้เชิงหรือการแยกตวัของจีนเป็นสิง่
ท่ีไมเ่หมาะสมและไมใ่ชว่ิธีท่ีสร้างสรรค์ ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคควร
หนัมาพฒันาความร่วมมือระหวา่งกนัเพ่ือกดดนัให้รัฐบาลจีนมีความรับ
ผิดชอบและปฏิบตัติามกฎหมายและบรรทดัฐานระหวา่งประเทศท่ีมีอยู ่
ประเทศเหลา่นีย้งัต้องก�าหนดวิธีป้องกนัเพ่ือจะสามารถปกป้องตนเอง
จากความเสื่อมถอยของสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงในภมิูภาค 

ในขณะเดียวกนั ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคควรใช้ทกุ ๆ โอกาสท่ีจะ
ดงึจีนให้เข้าร่วมการเจรจาในระดบัทวิภาคีและพหภุาคีเพ่ือหลีกเลี่ยง
อนัตรายจากการปะทะกนัทางทะเลโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ ป้องกนัการเพ่ิม
ศกัยภาพของกองทพัมากจนเกินควรหรือการแขง่ขนัด้านอาวธุอยา่งไร้
เหตผุล และสง่เสริมลกัษณะนิสยัเชิงร่วมมือระหวา่งบรรดากองทพั  
ตา่ง ๆ ในภมิูภาค การเพ่ิมความโปร่งใสและมาตรการสร้างความเช่ือมัน่
จะเป็นสิง่ส�าคญัในการบรรลวุตัถปุระสงค์เหลา่นี ้

ในบริบทนี ้สิง่ท่ีจ�าเป็นท่ีสดุคือ จีนและประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาค
ต้องสร้างกลไกการสื่อสารร่วมกนัทางทะเลและทางอากาศ ซึง่รวม
ถงึการจดัการเจรจาอยา่งสม�่าเสมอ การจดัตัง้สายดว่นเพ่ือรับมือกบั
วิกฤตการณ์ และการสร้างระบบการสื่อสารทางทหารร่วมกนั จีนและ
ญ่ีปุ่ นคาดวา่จะลงนามในข้อตกลงดงักลา่วในอนาคตอนัใกล้นี ้

ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกต้องเผชิญกบัปัญหาหลากหลาย
ประการทัง้ในรูปแบบเดมิและรูปแบบใหม ่ปัญหาความมัน่คงทางทะเล
มีความส�าคญัอยา่งย่ิงและต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้ เลน่ในระดบัภมิูภาค 
บรรดาประเทศตา่ง ๆ ควรเน้นย�า้ถงึความจ�าเป็นในการเคารพและการ
ปฏิบตัติามกฎหมายและแนวปฏิบตัทิางทะเลระหวา่งประเทศซึง่รวมถงึ
อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทางทะเล นอกจากนี ้ประเทศ
ตา่ง ๆ ควรเน้นความส�าคญัของเสรีภาพในการเดนิเรือและความมัน่คง
ในเส้นทางเดนิเรือ สิง่เหลา่นีคื้อองค์ประกอบส�าคญัย่ิงในการขยาย
ธรุกิจการค้าอยา่งปลอดภยัตลอดเส้นทางเดนิเรือในภมิูภาค 

บรรดาประเทศสว่นใหญ่ในภมิูภาคเช่ือมัน่อยา่งย่ิงวา่จีน ซึง่มีความ
ทะเยอทะยานท่ีจะเป็นชาตมิหาอ�านาจทางทะเลท่ีแข็งแกร่ง ควรมี

พฤตกิรรมเชิงรุกมากขึน้ในเร่ืองการเคารพแนวปฏิบตัท่ีิเป็นบรรทดัฐาน
และกฎหมายทางทะเล แตพ่ฤตกิรรมแบบยืนกรานของจีนในทะเลจีนใต้
และทะเลจีนตะวนัออกท�าให้เกิดความไมพ่อใจอยา่งย่ิงในภมิูภาคและ
ท�าให้ประเทศเพ่ือนบ้านมีความระมดัระวงัมากขึน้ 

ในท�านองเดียวกนั ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคก็ต้องการให้
สหรัฐอเมริกาให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมาย
ทางทะเลโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ การท่ีประเทศตดิทะเลทัง้หมดในอิน
โดเอเชียแปซฟิิกเข้าร่วมในอนสุญัญาดงักลา่วและให้ความเคารพและ
ปฏิบตัติามอนสุญัญานีอ้ยา่งจริงใจ จะเป็นรากฐานส�าคญัในการแก้ไข
ปัญหาหรืออยา่งน้อยก็ชว่ยในการจดัการกบัข้อพิพาททางทะเลสว่น
ใหญ่ในภมิูภาค 

การสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเล
ในขณะเดียวกนั ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคก็ควรพยายามท่ีจะสร้าง
กลไกอนัยืดหยุน่เพ่ือความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเลร่วมกนั 
การสร้างความเช่ือมัน่ผา่นการเจรจาอยา่งเป็นทางการและการแบง่ปัน
ข้อมลู ตลอดจนการฝึกด้านการรักษาความมัน่คงทางทะเลในเชิงร่วม
มือเพ่ือรับมือกบัภยัคกุคามร่วมกนัจะท�าให้เกิดเสถียรภาพในภมิูภาค 
เพราะปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วจะชว่ยป้องกนัการเข้าใจผิด ลดความไมไ่ว้
วางใจ และขยายขอบเขตผลประโยชน์ร่วมกนั 

ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคได้แสดงให้เหน็แล้วถงึความร่วมมือด้าน
ความมัน่คงทางทะเลร่วมกนัในการตอ่สู้กบัภยัคกุคามทางทะเลในรูบ
แบบใหม ่และได้สร้างความพยายามเชิงร่วมมือในการแก้ไขข้อกงัวล
ร่วมกนัเชน่ การตอ่ต้านโจรสลดั การตอ่สู้กบัการค้าท่ีผิดกฎหมาย
และการป้องกนัการแพร่กระจายของอาวธุท่ีมีอานภุาพท�าลายล้าง
สงู ภมิูภาคนีย้งัแสวงหาความร่วมมือมากขึน้ในการชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิเน่ืองจากอินโดเอเชียแปซฟิิกมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดแผน่ดนิไหว พายไุต้ฝุ่ นและภยัพิบตัอ่ืิน ๆ ประเทศ
สว่นใหญ่ในอินโดเอเชียแปซฟิิกต้องการให้บรรดาชาตมิหาอ�านาจทาง
ทะเลท่ีมีความนา่เช่ือถือในภมิูภาค เชน่ ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย อินเดียและ
สหรัฐอเมริกามีบทบาทส�าคญัมากขึน้ในด้านเหลา่นี ้

ชาตมิหาอ�านาจทางทะเลท่ีมีความนา่เช่ือถือในภมิูภาคเหลา่นีคื้อ
ผู้ เลน่ส�าคญัในการรักษาความมัน่คงและการป้องกนัทางทะเลในอินโด
เอเชียแปซฟิิก ตลอดจนการแบง่ปันผลประโยชน์อนัหลากหลายร่วมกนั
และมองวา่การรักษามัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองในภมิูภาคคือบริการ
สาธารณะในภมิูภาค ประเทศเหลา่นีมี้ความมุง่มัน่และความสามารถใน

ก
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การสง่เสริมความมัน่คงและเสถียรภาพในภมิูภาคแม้จะมีความแตก
ตา่งกนัในด้านนโยบายและขีดความสามารถทางทะเล โดยทัว่ไปแล้ว 
ประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาคก็ต้อนรับโครงการตา่ง ๆ ของชาตมิหาอ�านาจ
ทางทะเลเหลา่นีเ้ป็นอยา่งดี ดงันัน้ การสร้างพนัธมิตรด้านความมัน่คง
ทางทะเลอยา่งราบร่ืนท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ในหมูช่าตมิหาอ�านาจท่ีมีความ
รับผิดชอบเหลา่นีจ้งึควรเป็นปัจจยัส�าคญัหลกั ๆ ในการสร้างความร่วม
มือด้านความมัน่คงและการป้องกนัในภมิูภาค 

ชาตมิหาอ�านาจทางทะเลท่ีมีความรับผิดชอบเหลา่นีค้วรสร้างความ
ร่วมมือในหมูช่าตมิหาอ�านาจด้วยกนัและกบัประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ท่ี
มีขนาดเลก็กวา่ เพ่ือจดัการกบัความท้าทายตา่ง ๆ ทัง้ในรูปแบบเดมิ
และรูปแบบใหมใ่นด้านการรักษาความมัน่คงทางทะเล การสร้างความ
ร่วมมือดงักลา่วไมจ่�าเป็นต้องอยูใ่นรูปของการเป็นพนัธมิตรอยา่งเป็น

ทางการ แตอ่าศยัเครือขา่ยพนัธมิตรด้านความมัน่คงทางทะเลเชิงร่วม
มือของภาคีขนาดเลก็ท่ีจะสามารถท�างานร่วมกนัได้อยา่งราบร่ืนทัง้หมด 
พนัธมิตรเหลา่นีจ้ะมีความสมัพนัธ์ท่ียืดหยุน่และรักษาความมัน่คงทาง
ทะเลโดยรวมด้วยความสมคัรใจเพ่ือเป็นบริการสาธารณะในภมิูภาค 

การสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเลท่ีมีประสทิธิภาพ
นัน้ ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีขนาดเลก็กวา่ในภมิูภาคท่ีมีผลประโยชน์ร่วม
กนัควรรวมตวักนัเป็นภาคีขนาดเลก็ท่ีมุง่เน้นการรักษาความมัน่คงทาง
ทะเล ตวัอยา่งเชน่ การสร้างความร่วมมือในอนภุมิูภาคโดยใช้ประโยชน์
จากความจ�าเป็นทางด้านภมิูศาสตร์และยทุธศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
พนัธมิตรเหลา่นีจ้ะต้องได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐอเมริกาซึง่รวมถงึ
กองทพัเรือสหรัฐฯ และชาติมหาอ�านาจทางทะเลอ่ืน ๆ ท่ีมีความรับผิด
ชอบในภมิูภาค นัน่คือ ออสเตรเลีย อินเดียและญ่ีปุ่ น 

พนัธมิตรด้านความมัน่คงทางทะเลเหลา่นีค้วรได้รับการจดัตัง้ขึน้
โดยสง่เสริมให้ชาตติา่ง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมมาเข้าร่วมให้มากท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะท�าได้เพ่ือสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรท่ีเป็นล�าดบัชัน้และมีความ
ราบร่ืนทัว่ทัง้อินโดเอเชียแปซฟิิก อยา่งไรก็ตาม พนัธมิตรแตล่ะกลุม่ควร
อยูใ่นรูปของภาคีขนาดเลก็ท่ีมีเพียงไมก่ี่ประเทศเพ่ือจะสามารถสร้าง
ความสอดคล้องได้ภายในกลุม่ เครือขา่ยพนัธมิตรท่ีเช่ือมโยงกนัหลวม ๆ 
อยา่งลงตวันีอ้าจชว่ยให้เกิดเสถียรภาพขึน้ในภมิูภาค

พล.ร.ท. ฮิเดอากิ คาเนดะ เป็นนายทหารเกษียณอายรุาชการท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในกองก�าลงัป้องกนัตนเอง
ทางทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นในชว่งปี พ.ศ. 2511 ถงึ พ.ศ. 2542 ปัจจบุนั พล.ร.ท. คาเนดะเป็นผู้อ�านวย
การสถาบนัโอกาซากิและนกัวิชาการพิเศษของสถาบนักิจการระหวา่งประเทศแหง่ญ่ีปุ่ น บทความนีไ้ด้
รับการเรียบเรียงใหมเ่พ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอในครัง้นี ้และได้รับอนญุาตจากโครงการเพ่ือความ
โปร่งใสในการเดนิทะเลในเอเชียให้ตีพิมพ์ซ�า้ได้

ญีปุ่่นวางแผนทีจ่ะให้ฟิลปิปินส์
เช่าเคร่ืองบินบีชคราฟต์ ทซีี-90 
คงิ แอร์ ห้าล�า ซ่ึงมคีวามคล้ายคลงึ
กบัเคร่ืองบินฝึก ทซีี-90 ของกอง
ก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลแห่ง
ประเทศญีปุ่่นดงัทีเ่ห็นในภาพนี ้
รอยเตอร์

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น (ขวา) ทกัทายนายรีอามซิาร์ด รีอาคู
ดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนิโดนีเซีย (ซ้าย) และนางเรตโน มาร์
ซูด ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอนิโดนีเซีย ทีก่รุงโตเกยีว 
เมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าทีร่ะบุว่าญีปุ่่นและอนิโดนีเซียตกลงที่
จะเร่ิมการเจรจาในเร่ืองการโอนถ่ายเทคโนโลยด้ีานการป้องกนัประเทศให้
กบัรัฐบาลอนิโดนีเซียเพือ่ช่วยลดความตงึเครียดในทะเลจนีใต้
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ซุยเจี๋ยนนักดนตรีร็อค

กล่าวว่า เพลงของตนไม่เคยเปลี่ยน แต่จีนเปลี่ยนไปแล้ว

เร่ืองและภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นายซยุ เจ๋ียน เจ้าพอ่แหง่วงการเพลงร็อคของจีนระบวุา่ อลับัม้ใหมข่องตนยงั
คงบอกเลา่ถงึเสรีภาพสว่นบคุคลเหมือนเดมิไมเ่คยเปลี่ยน แม้วา่โลกจะเปลี่ยน
ไปก็ตาม

นกัดนตรีร็อคผู้ซึง่ไมเ่ป็นท่ีโปรดปรานของรัฐบาลจีนมากนกั หลงัจากไปเข้า
ข้างฝ่ายนกัศกึษาท่ีออกมาเดนิขบวนระหวา่งการประท้วงท่ีจตัรัุสเทียนอนัเหมิน
ในปี พ.ศ. 2532 กลา่ววา่ สารในเพลงของตนทกุวนันีอ้าจจะไมไ่ด้แตกตา่งจาก
เดมิ “แตค่วามเข้าใจของคณุอาจจะเปลี่ยนไป” เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้
ในจีนนัน่เอง 

นายซยุอธิบายวา่การท่ีคนจีนเร่ิมมีฐานะดีขึน้เร่ือย ๆ ท�าให้คนเหลา่นีมี้
โอกาสได้เดนิทางไปในท่ีตา่งๆ และควบคมุชีวิตสว่นตวัของตนเอง ซึง่แตกตา่ง
จากสภาพสงัคมท่ีถกูควบคมุอยา่งเคร่งครัดในชว่งทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523 
– 2532) “ผู้คนมีโอกาสหาเงิน และน่ีคือข้อแตกตา่งท่ีชดัเจน” นายซยุกลา่ว 

ในขณะเดียวกนั สิง่อ่ืน ๆ ยงัไมเ่ปลี่ยนไป นายซยุซึง่สวมชดุสทูท่ีทนัสมยักบั
หมวกเบสบอลสีขาวปักดาวแดงด้านหน้าท่ีเป็นเคร่ืองหมายการค้าของตนกลา่ว 
ยงัคงมีข้อจ�ากดัเก่ียวกบัเสรีภาพในการพดู และ “คณุไมค่วรพดูอะไรท่ีเป็นสี
ด�าหรือขาว แตค่ณุอาจพดูอะไรท่ีเป็นสีเทาได้ เพราะนัน่จะท�าให้คณุปลอดภยั” 
นายซยุอธิบาย 

โฟรเซน ไลท์ คือช่ืออลับัม้แรกในรอบ 11 ปีของนายซยุ เขาหวงัวา่เพลงของ
ตนจะจดุประกายให้คนจีนหนัมาคดิวา่ท�าไมบางอยา่งยงัคงอยูก่บัท่ี แล้ว “คดิ
วา่คณุยอมรับได้อยา่งท่ีมนัเป็นหรือพยายามท่ีจะท�าให้มนัดีขึน้ เปลี่ยนแปลงมนั
หรือท�าให้แตกหกั” 

นกัดนตรีร็อควยั 54 ปีผู้ นีเ้ร่ิมอาชีพทางดนตรีด้วยการเลน่ทรัมเป็ตในวง  
ดริุยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแหง่กรุงปักก่ิงเป็นเวลา 6 ปี นอกจากนีย้งัได้แตง่เพลงและ
ตัง้วงดนตรีของตนเอง นายซยุได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของดนตรีร็อคในจีนเม่ือ
ได้ร้องเพลงท่ีมีช่ือวา่ นอตติง ทู มาย เนม ซึง่นบัเป็นเพลงท่ีดงัท่ีสดุของเขาใน
คอนเสร์ิตท่ีจดัขึน้ในสนามกีฬาเม่ือปี พ.ศ. 2529 ซึง่มีการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 

ตอ่มาเพลงดงักลา่วซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัความปรารถนาและความหวงัท่ี
ถกูท�าลายได้กลายเป็นเพลงสญัลกัษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการของกลุม่นกัศกึษา
ท่ีออกมาเดนิขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย นายซยุร้องเพลงนีท่ี้จตัรัุสเทียนอนั
เหมินเพียงไมก่ี่วนัก่อนท่ีรัฐบาลจะสง่รถถงัและทหารเข้ามาปราบปรามการ
ประท้วง 

หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าท่ีของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไมอ่นญุาตให้นายซยุจดั
คอนเสร์ิตในเมืองหลวงของจีนและตรวจสอบแก้ไขเนือ้เพลงของเขา แตต่อ่มา
ในปี พ.ศ. 2548 เขาสามารถเป็นผู้แสดงหลกัในคอนเสร์ิตท่ีสนามกีฬากลางของ
กรุงปักก่ิง ในปี พ.ศ. 2549 นายซยุได้ขึน้แสดงคอนเสร์ิตร่วมกบัวงดนตรีร็อคช่ื
อดงั “โรลลงิ สโตนส์” และร้องเพลง ไวลด์ ฮอร์ส ร่วมกบัมิก แจ็กเกอร์ 

ในวนันี ้นายซยุกลา่ววา่คนมกัมองวา่ตนเป็น “ชายแก่คนหนึง่” มากกวา่จะ
เหน็วา่เป็นกบฏ เป็นแคใ่บหน้าท่ีคุ้นเคยบนหน้าจอโทรทศัน์แตไ่มมี่อิทธิพลกบั
ใครอีกตอ่ไป “ผู้คนไมส่นใจวา่ใครจะพดูความจริง แตส่นใจวา่คณุอายเุทา่ไร

เทา่นัน้เอง” นายซยุกลา่ว “คนสนใจแคว่า่คณุพดูในสิง่ท่ีพวกเขาอยากได้ยิน
หรือไม ่เพราะพวกเขาไมมี่เวลาคดิถงึอะไรเครียด ๆ” 

“ผมไมอ่ยากให้ใครพดูวา่ผมเป็นเจ้าพอ่วงการเพลงร็อคของจีนด้วยซ�า้ไป 
ผมอยากบอกวา่ผมเป็นหลานชายของดนตรีร็อคจีนมากกวา่” นายซยุกลา่ว 
“ผมอยากท�าอะไรของผมตอ่ไป ไมอ่ยากนัง่เฉย ๆ แล้วคอยบอกคนอ่ืนวา่พวก
เขาควรท�าอะไร ผมไมช่อบอะไรแบบนัน้” 

แตถ่งึอยา่งนัน้ นายซยุเองก็ยอมรับวา่ทกุวนันีค้นจีนมีเสรีภาพในการ
แสดงออกมากขึน้ และท่ีนา่ประหลาดใจก็คือ เม่ือสง่เนือ้เพลง โฟรเซน ไลท์ ไป
ให้ทางการตรวจสอบเหมือนกบัท่ีศลิปินทกุคนในจีนต้องท�า เจ้าหน้าท่ีก็ไมไ่ด้
บอกให้เขาแก้ไขเนือ้ร้องแตอ่ยา่งใด หรืออาจเป็นเพราะเขาแก้ไขเนือ้ร้องด้วย
ตนเองก่อนแล้วก็ได้ “การเซน็เซอร์ตวัเองต้องเกิดขึน้เสมอ” 

โฟร เซนไลท์ เป็นอลับัม้แรกของนายซยุนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2548 แม้วา่เพลง
สว่นใหญ่จะท�าเสร็จไปตัง้แตเ่ม่ือห้าปีท่ีแล้วเป็นอยา่งน้อย นายซยุกลา่ววา่ตอน
นัน้เขารู้สกึวา่อลับัม้นีย้งัไมพ่ร้อม และในฐานะท่ีเป็น “นายของตวัเอง” เขาก็ไม่
ได้รีบร้อนอะไร 

นางโยโย ผู้จดัการของนายซยุเปิดเผยวา่ อลับัม้นีเ้ปิดตวัครัง้แรกในวนั
คริสต์มาสในปี พ.ศ. 2558 พร้อมกนั 119 ประเทศรวมทัง้สหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น 
หลงัจากนีเ้ขาจะเปิดการแสดงในกรุงปักก่ิงและอีกหลายเมืองของจีนในชว่งคร่ึง
หลงัของปี พ.ศ. 2559 

นกัวิจารณ์บางรายในจีนไมป่ระทบัใจกบัผลงานชดุใหมข่องนายซยุ เพราะ
ท�านองท่ีเรียบงา่ยและเนือ้ร้องก็ใช้ปริศนาโบราณท่ีเข้าใจยาก “ผมอยากบอก
วา่ดนตรีของผมมีพลงัมากขึน้และไมเ่หมือนใคร แม้วา่จะใช้ท�านองท่ีคุ้นเคย
และเป็นดนตรีร็อคแอนด์โรลล์ก็ตาม” นายซยุกลา่ว “ผมคดิวา่มีอยา่งน้อยสอง
หรือสามเพลงท่ีผมใสค่วามเป็นดนตรีเร็กเก้ลงไป แตไ่มใ่ชเ่ร็กเก้แบบท่ีเลน่กนั
ริมชายหาด ไมใ่ชด่นตรีแนวเต้นร�า แตม่นัเป็นจงัหวะการเต้นของหวัใจท่ีเตม็ไป
ด้วยความรู้สกึเจ็บปวดและอมทกุข์” 

นายซยุเลา่วา่เพลง เอาท์ไซด์ เกิร์ล กลา่วถงึความรู้สกึดงักลา่ว โดยเนือ้ร้อง
เป็นเร่ืองของชาวชนบทท่ีเดนิทางเข้ามาในเมืองและต้องทนกบัการดถูกูดแูคลน
ไมว่า่คนเหลา่นีจ้ะพยายามดิน้รนมากแคไ่หนก็ตาม

นายซยุยกยอ่งวงการเพลงร็อคสมยัใหมข่องจีน และกลา่ววา่แตกตา่งจาก
วงการเพลงป๊อปซึง่ได้รับความนิยมมากแตข่าดความลกึซึง้ นกัดนตรีร็อคท่ีมี
พรสวรรค์มากท่ีสดุของจีนเป็นนกัดนตรีใต้ดนิท่ีไมไ่ด้ท�าสญัญาออกอลับัม้หรือ
มีคณะผู้จดัการคอยดแูล “นัน่คือเหตผุลวา่ท�าไมคนจงึคดิวา่นกัดนตรีร็อคไม่
ประสบความส�าเร็จ แตใ่นสายตาของผม คนเหลา่นีก้ล้าหาญมาก ๆ และกล้าท่ี
จะพดูอะไรบางอยา่งออกมา เชน่ เร่ืองสิง่แวดล้อม มลภาวะ การทจุริตและ  
ทกุ ๆ เร่ือง” 

ในอนาคตอนัใกล้ นายซยุอยากเหน็ศลิปินในวงการดนตรี ภาพยนตร์และ
โทรทศัน์พดูในสิง่ท่ีตนรู้สกึ “อยา่ท�าเพ่ือเงินอยา่งเดียว จงมีความเช่ือมัน่แล้ว
คณุจะเหน็การเปลี่ยนแปลง” นายซยุกลา่ว
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เคนยา 

เยอรมนี

โลก

กฎหมายก�าหนดให้การใช้
สารต้องห้ามเป็นความผดิทางอาญา

เคนยาผา่นกฎหมายฉบบัใหมใ่นเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ซึง่สง่ผลให้การใช้สารต้อง
ห้ามโดยนกักีฬาเป็นความผิดทางอาญา และผู้กระท�าผิดมีสทิธิต้องโทษจ�าคกุ 

เพ่ือชว่ยให้ประเทศรอดพ้นจากการถกูองค์กรตอ่ต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
ลงโทษก่อนการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกท่ีก�าลงัจะจดัขึน้ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีเมืองรีโอเดจาเน
โร ประธานาธิบดีอฮูรูู เคนยตัตา ได้ลงนามในกฎหมายท่ีเคนยารอคอยมานานเก่ียวกบั
การตอ่ต้านการใช้สารต้องห้ามหลงัจากได้รับความเหน็ชอบจากสมาชิกสภานิตบิญัญตั ิ
กฎหมายฉบบัดงักลา่วยงัให้อ�านาจในการปฏิบตังิานแก่องค์กรตอ่ต้านการใช้สารต้อง
ห้ามแหง่ชาตขิองเคนยาท่ีจดัตัง้ขึน้มาใหม ่

ตามกฎหมายใหมนี่ ้ผู้กระท�าผิดฐานเก่ียวข้องกบัการใช้สารต้องห้ามอาจถกูลงโทษ
จ�าคกุไมเ่กินสามปีและปรับไมเ่กิน 30,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1 ล้านบาท) 
นอกจากนี ้นกักีฬาอาจถกูตดัสนิจ�าคกุเป็นเวลาหนึง่ปีหากไมส่ง่หรือปฏิเสธท่ีจะสง่ผลการ
ทดสอบการใช้สารต้องห้าม

บทลงโทษของเคนยารุนแรงกวา่ท่ีองค์กรตอ่ต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเรียกร้อง 
องค์กรดงักลา่วไมเ่หน็ด้วยกบัการด�าเนินคดีอาญากบันกักีฬาท่ีใช้สารต้องห้าม แตเ่หน็วา่
นกักีฬาควรถกูลงโทษด้วยมาตรการทางกีฬามากกวา่ เชน่ การห้ามเข้าร่วมการแขง่ขนั 

ทา่มกลางวิกฤตการณ์ใช้สารกระตุ้นท่ีก�าลงับอ่นท�าลายช่ือเสียงของเคนยาซึง่เป็น
ผู้น�าในกีฬาว่ิงระยะไกลของโลก เคนยาจงึจ�าเป็นต้องเดนิหน้าไปให้ไกลกวา่นัน้

นบัตัง้แตก่ารแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกท่ีกรุงลอนดอนเม่ือปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มี
นกักีฬาจากเคนยาถงึ 40 คนถกูห้ามเข้าร่วมการแขง่ขนัเน่ืองจากใช้สารต้องห้าม 
นอกจากนี ้สมาพนัธ์กรีฑายงัสัง่พกังานเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุสสี่คนท่ีถกูกลา่วหาวา่กระท�า
การทจุริตและปกปิดการใช้สารต้องห้าม 

กฎหมายฉบบันีไ้ด้รับเสียงตอบรับท่ีดีจากนกักีฬาชัน้น�าของเคนยาท่ีกลวัจะถกูตดั
สทิธิเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกท่ีเมืองรีโอ  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เอเอฟ
พ

/ีเกต็ตีอ้มิ
เม

จ

แผนการฝึกอบรมส�าหรบัผู้อพยพที่เป็นครู
มหาวทิยาลัยแห่งหน่ึงในเยอรมนีได้ริเร่ิมโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้

บรรดาครูที่หลบหนีออกจากซีเรียและประเทศอ่ืน ๆ ได้กลับมาอยู่ในห้องเรียน

อีกครัง้ ด้วยการท�าหน้าที่เป็นตวัเช่ือมระหว่างโรงเรียนในเยอรมนีกับผู้อพยพ

จ�านวนมากที่เพิ่งเดนิทางมาถงึ 

โครงการที่จดัขึน้โดยมหาวทิยาลัยพอตสดมัซึ่งตัง้อยู่นอกกรุงเบอร์ลินนี ้เร่ิม

ต้นขึน้ขณะที่เยอรมนีพยายามส่งเสริมให้ผู้อพยพที่มีจ�านวนหลายแสนคนเข้ามา

มีส่วนร่วมกับสังคมและการท�างานในเยอรมนี 

เม่ือเดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 ผู้อพยพที่เป็นชาวซีเรียทัง้หมดกลุ่มแรกได้

เรียนรู้วธีิบอกเวลาและวันต่าง ๆ เป็นภาษาเยอรมันที่วทิยาเขตอันทนัสมัยของ

มหาวทิยาลัยซึ่งตัง้อยู่บริเวณชานเมืองของกรุงเบอร์ลิน 

หลักสูตร 11 เดอืนนีจ้ะช่วยให้ผู้อพยพคุ้นเคยกับภาษาและระบบการศกึษา

ของเยอรมนีโดยเร่ิมจากการเรียนภาษาเยอรมันแบบเร่งรัดซึ่งจะใช้เวลาหลาย

เดอืน จากนัน้คนเหล่านีจ้ะเข้ารับการฝึกอบรมครูทั่วไปและเรียนรู้เก่ียวกับการ

สอนในเยอรมนีก่อนจะปิดท้ายด้วยการฝึกปฏบิตัใินโรงเรียน 

“ผมดใีจมากที่มีหลักสูตรส�าหรับผู้อพยพที่เป็นครูโดยเฉพาะ น่ันคือสิ่งที่ผม

ต้องการ” นายอลา คาซซาบ วัย 23 ปีจากเมืองอาเล็ปโปกล่าว นายคาซซาบเคย

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษและวชิาอ่ืนให้เดก็เล็ก ๆ ในซีเรีย 

นางมีเรียม วอคก์ ศาสตราจารย์ด้านศกึษาศาสตร์ของมหาวทิยาลัยซึ่งเป็น

หน่ึงในผู้ริเร่ิมโครงการนีก้ล่าวว่า ตนและคนอ่ืน ๆ ท�าโครงการนีห้ลังจากพบว่า 

“ที่เยอรมนียังไม่มีหลักสูตรส�าหรับคนที่มีคุณวุฒสูิงกลุ่มนี”้ 

มหาวทิยาลัยได้รับใบสมัครกว่า 700 ใบ แต่สามารถรองรับผู้สนใจได้เพยีง 

25 คนเท่านัน้ส�าหรับหลักสูตรแรก  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ธนาคารโลกบริจาคเงิน 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพื่อการศึกษาของเด็กผู้หญิง
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ธนาคารโลกได้สนบัสนนุเงินจ�านวน  2.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 8.8 หม่ืนล้านบาท) เพ่ือให้การศกึษาและเพ่ิมศกัยภาพของเดก็ผู้หญิงในประเทศท่ีมีราย
ได้น้อยเพ่ือเป็นหนทางในการปรับปรุงความเป็นอยูข่องเดก็หญิงเหลา่นัน้และตอ่สู้กบัความยากจน 

ดร.จิม ยอง คมิ ประธานธนาคารโลก กลา่วในระหวา่งการประชมุชว่งฤดใูบไม้ผลขิองกลุม่
ธนาคารโลกและกองทนุการเงินระหวา่งประเทศวา่ การสนบัสนนุให้เดก็ผู้หญิงได้เข้าโรงเรียนจะ
ชว่ยให้เดก็เหลา่นีมี้งานดี ๆ ท�า แตง่งานช้าลง มีจ�านวนบตุรน้อยลงแตเ่ป็นเดก็ท่ีสขุภาพดีขึน้และมี
การศกึษาท่ีดีขึน้ 

ธนาคารโลกจะจดัสรรงบประมาณดงักลา่วภายในปี พ.ศ. 2563 และราว ๆ ร้อยละ 75 ของเงิน
จ�านวนนีจ้ะถกูน�าไปใช้ในประเทศท่ีอยูท่างตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาและเอเชียใต้ 

“การชว่ยให้ประชากรแม้เพียงคร่ึงเดียวได้แสดงศกัยภาพทางเศรษฐกิจอยา่งเตม็ท่ีสามารถ
ผลกัดนัการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศได้” นายคมิกลา่ว “การลงทนุกบัเดก็หญิงและ
ผู้หญิงไมไ่ด้เป็นแคส่ิง่ท่ีถกูต้องท่ีเราควรท�าเพ่ือคนเหลา่นีใ้นฐานะปัจเจกชนเทา่นัน้ แตม่นัยงัเป็นสิง่
ท่ีควรท�าเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวม” 

โครงการ “เลท็ เกิร์ลส์ เลร์ิน" หรือท่ีแปลวา่ให้โอกาสทางการศกึษาของเดก็ผู้หญิงนี ้พยายาม
กระตุ้นให้ผู้น�าของประเทศอ่ืน ๆ มอบโอกาสทางการศกึษาแก่เดก็หญิงราว ๆ 62 ล้านคนทัว่โลกท่ี
ไมมี่โอกาสได้เข้าโรงเรียน  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ความสว่างของโลกที่บดบังทิวทัศน์แห่งจักรวาล
รอยเตอร์

ค�่าคืนหน่ึงในเมืองเซนต์เรมีในปี พ.ศ. 2432 เม่ือวนิเซนต์ แวน โก๊ะ 
มองออกไปนอกหน้าต่างของโรงพยาบาลเซนต์ปอล เขากไ็ด้เหน็แสง
อันสุกสว่างของดวงดาวนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้าทางตอนใต้ของฝร่ังเศสซึ่ง
เป็นแรงบนัดาลใจให้เขาวาดภาพ “ราตรีประดบัดาว” (หรือ เดอะ  
สตาร์รี ไนท์) 

ปัจจุบนั ผู้คนหลายพนัล้านคนไม่ได้เหน็ดวงดาวเตม็ท้องฟ้าในยาม
ค�่าคืนเหมือนอย่างเม่ือก่อน ประชากรโลกราวร้อยละ 83 ซึ่งประกอบ
ไปด้วยประชากรในยุโรปและสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 99 อาศัยอยู่ใน
พืน้ที่ที่เตม็ไปด้วย “มลภาวะทางแสง” ในเวลากลางคืน ซึ่งเกดิจากแสง
ไฟฟ้าที่ส่องสว่างอย่างต่อเน่ือง ตามที่นักวจิยัระบุในเดอืนมถุินายน 
พ.ศ. 2559 

สภาวะดงักล่าวมีการขยายตวัมากขึน้เร่ือย ๆ ท�าให้ประชากรทั่ว
โลกมากกว่าหน่ึงในสามซึ่งประกอบไปด้วยประชากรอเมริกาเหนือ
เกือบร้อยละ 80 และประชากรยุโรปร้อยละ 60 ไม่สามารถมองเหน็แสง
สว่างของทางช้างเผือกซึ่งเป็นภาพยามค�่าคืนที่มนุษย์คุ้นเคยมายาวนาน 

“น่าประหลาดใจว่าเพยีงไม่ก่ีทศวรรษที่เรามีไฟฟ้าใช้ เราได้สร้าง
ม่านแสงที่ปิดกัน้มนุษยชาตเิกือบทัง้หมดไว้จนไม่สามารถมองเหน็
ธรรมชาตอัินยิ่งใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งกคื็อจกัรวาลของเราน่ันเอง” 
นายฟาบโิอ ฟาลชี จากสถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับ
มลภาวะทางแสงในอติาลี ซึ่งเป็นผู้น�าการวจิยัที่มีผลการศกึษาตพีมิพ์
ในวารสารไซแอนซ์ แอดวานซ์ กล่าว 

“รากอารยธรรมของเรานัน้เช่ือมโยงกับท้องฟ้ายามค�่าคืนในทกุ ๆ 
ด้าน ตัง้แต่วรรณกรรม ศลิปะ ปรัชญา ศาสนา และแน่นอนว่ารวมถงึ
วทิยาศาสตร์ด้วย” 

นายคริสโตเฟอร์ ไคบา นักฟิสกิส์จากศูนย์วจิยัเยอรมันด้านธรณี

ศาสตร์จเีอฟซีกล่าวเพิ่มเตมิว่า “การเหน็คุณค่า
ของความงามเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นมนุษย์” 

คณะนักวจิยัได้ใช้ดาวเทยีมและข้อมูลความ
สว่างของท้องฟ้าเพื่อสร้างแผนที่มลภาวะทาง
แสงทั่วโลก มลภาวะทางแสงดงักล่าวคือแสงที่
ประดษิฐ์ขึน้เพื่อใช้ในเวลากลางคืนที่สว่างจน
กลบแสงดาวจ�านวนมาก มันคือการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมอย่างสุดขัว้แบบหน่ึงโดยมนุษย์ที่เกดิขึน้ทกุหนทกุแห่ง 
โดยดตูวัอย่างได้จากการใช้แสงส่องสว่างในเวลากลางคืนตลอดทั่ว
เมืองต่าง ๆ 

“ประเทศต่าง ๆ แม้กระทั่งประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างอติาลี สเปน 
ฝร่ังเศสหรือเยอรมนี ไม่มีพืน้ที่ใดเลยในอาณาเขตที่สามารถมองเหน็
ท้องฟ้ายามค�่าคืนในสภาพที่บริสุทธ์ิจริง ๆ” นายฟาลชีกล่าวเพิ่มเตมิ  

แม้จะมีพืน้ที่เปิดขนาดใหญ่ทางฝ่ังอเมริกาตะวันตก แต่พืน้ที่เกือบ
คร่ึงหน่ึงของอาณาเขตสหรัฐฯ กเ็ผชญิกับมลภาวะทางแสงในเวลา
กลางคืน นายแดน ดริูสโค นักวจิยัจากกรมอุทยานแห่งชาตสิหรัฐฯ ให้
ข้อมูลว่า พืน้ที่ฝ่ังตะวันออกของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก มี
เพยีงบางส่วนของรัฐเมนและเกาะต่าง ๆ ในตอนปลายของฟลอริดา 
คีย์ เท่านัน้ที่มีท้องฟ้าที่บริสุทธ์ิจริง ๆ 

ประเทศที่มีมลภาวะทางแสงมากที่สุดคือสงิคโปร์ ในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกจิขนาดใหญ่ จ ี20 นัน้ ประเทศที่มีมลภาวะทางแสงมากที่สุด
คืออติาลีและเกาหลีใต้ 

มีเพยีงพืน้ที่เลก็ ๆ ในยุโรปตะวันตกเท่านัน้ที่ไม่ค่อยได้รับผลกระ
ทบ ส่วนใหญ่อยู่ในสกอตแลนด์ สวีเดนและนอร์เวย์ ออสเตรเลียและ
แอฟริกาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในบรรดาทวีปที่มีประชากรหนาแน่น

นักดูดาวทีค่่ายใน
ไวท์ เดเสิร์ท ซ่ึงอยู่
ทางตอนเหนือของ
ฟาราฟรา โอเอซิส
ใกล้กบักรุงไคโร
ก�าลงัมองดูทางช้าง
เผอืก
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เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIAPDF

ดเูหมือนแคค่าเฟ่แมว กระตา่ย  นกฮกู เหย่ียวและแม้
กระทัง่ง ูคงจะยงัน้อยเกินไปส�าหรับประเทศท่ีรักทกุอยา่ง
ท่ีนา่เอน็ด ูตอนนีช้าวกรุงโตเกียวท่ีอยากเลน่กบัสตัว์มีทาง
เลือกใหมอี่กแล้ว และนัน่ก็คือคาเฟ่เมน่นัน่เอง 

ลกูค้าท่ีร้าน “แฮร์ร่ี” ซึง่เป็นการเลน่ค�าท่ีมีความหมาย
วา่เมน่ในภาษาญ่ีปุ่ น พากนัตอ่แถวเพ่ือใช้เวลาในห้องท่ีมี
สีสนัสดใสในรปปงหงิ ซึง่เป็นยา่นบนัเทิงท่ีขึน้ช่ือของกรุง
โตเกียว ในห้องมีเมน่หลากหลายพนัธุ์จ�านวน 20 ถงึ 30 
ตวั บ้างก็ก�าลงัขยกุขยิก บ้างก็งีบหลบัอยูใ่นตู้กระจก 

หลงัจากจา่ยคา่เข้า 1,000  เยน (ประมาณ 314 บาท) 
ในวนัธรรมดา และ 1,300 เยน (ประมาณ 448 บาท) ใน
วนัหยดุ ลกูค้าแตล่ะรายจะได้เลน่และกอดเจ้าเมน่ด้วย
ความระมดัระวงัเป็นเวลาหนึง่ชัว่โมง สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม
หนามแหลมชนิดนีเ้ป็นสตัว์เลีย้งของคนญ่ีปุ่ นท่ีซือ้ขายกนั
มานานแม้วา่เมน่จะไมใ่ชส่ตัว์ท้องถ่ินของประเทศท่ีเป็น
เกาะแหง่นีก็้ตาม 

“เมน่ทกุตวัในนีเ้ป็นมิตรมาก แม้บางตวัอาจจะท�า
หนามตัง้ใสค่ณุบ้างก็ตาม” เดก็หญิงแอนนา เฉิง นกัทอ่ง
เท่ียววยั 11 ขวบจากองักฤษกลา่ว

นางมิซกิู มรุาตะ พนกังานของร้านซึง่นอกจากท่ีน่ี
แล้วยงัท�างานท่ีคาเฟ่กระตา่ยในตกึเดียวกนักลา่ววา่ ร้าน
นีไ้ด้รับความนิยมมากนบัตัง้แตท่ี่เปิดครัง้แรกในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และลกูค้ามกัจะต้องยืนเข้าแถวรอ 

“เราอยากให้คนได้เหน็เสนห์่ของเมน่ ซึง่คนทัว่ไปมกั
จะคดิวา่คงจะเลน่ด้วยยาก เราอยากท�าลายภาพลกัษณ์ท่ี
วา่นัน้ด้วยการปลอ่ยให้คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีได้สมัผสักบัพวก
มนัจริง ๆ” นางมรูาตะกลา่ว

“สิง่ท่ีนา่รักท่ีสดุในตวัเมน่ก็คือการท�าให้มนัเลกิอาย
และเปิดหน้าให้คณุเหน็ในท่ีสดุ”   รอยเตอร์ 

คนรักเม่น

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

ปัจจบุนัพริกไทยก�าปอดของกมัพชูาซึง่เป็นสมนุไพรท่ีเชฟทัว่โลก
ให้การยอมรับในคณุภาพได้กลายเป็นหนึง่ในกลุม่ผลติภณัฑ์
อาหารชัน้เลศิท่ีได้รับความคุ้มครองจากสหภาพยโุรป เชน่เดียว
กบัผลติภณัฑ์ขึน้ช่ือจากหลายภมิูภาคทัว่โลก เชน่ ชีสกรูว์แยร์จาก
ฝร่ังเศส และแฮมพาร์มาจากอิตาลี 

การใช้ช่ือสนิค้าตามแหลง่ก�าเนิดเป็นไปตามระบบท่ีเรียก
วา่ การคุ้มครองสิง่บง่ชีท้างภมิูศาสตร์ ซึง่คล้ายกบัการคุ้มครอง
เคร่ืองหมายการค้าท่ีรับรองแหลง่ก�าเนิดของอาหารในภมิูภาค  
นัน้ ๆ นัน่หมายความวา่ผลติภณัฑ์ใดก็ตามท่ีน�าเข้ามาจ�าหนา่ยใน
กลุม่ประเทศสหภาพยโุรปภายใต้ช่ือ “พริกไทยก�าปอด” จะต้องมา
จากภมิูภาคท่ีก�าหนดในภาคใต้ของกมัพชูา ซึง่ได้แก่ จงัหวดัก�าปอด
และจงัหวดัเกบท่ีอยูต่ดิกนั  

แถลงการณ์ของส�านกังานสหภาพยโุรปประจ�ากมัพชูาระบวุา่ 
พริกไทยก�าปอดได้รับการขึน้ทะเบียนรับรองในเดือนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2559 โดยเป็นผลติภณัฑ์ชนิดแรกของกมัพชูาท่ีได้รับฉลาก
การคุ้มครองสิง่บง่ชีท้างภมิูศาสตร์ 

เชฟท่ีมีความช�านาญระดบัสงูอธิบายวา่ เม็ดพริกไทยซึง่มีทัง้
สีขาว สีแดงและสีด�า มีรสชาตท่ีิซบัซ้อนและกลิน่หอมเฉพาะตวั 
ชาวสวนพริกไทยชาวกมัพชูาจากภมิูภาคริมชายฝ่ังทะเลอา่วไทย
กลา่ววา่ สภาพภมิูอากาศเฉพาะถ่ินและดนิท่ีอดุมด้วยแร่ธาตทุ�าให้
พริกไทยจากพืน้ท่ีนีมี้รสชาตท่ีิเป็นเอกลกัษณ์ 

สถานะของพริกไทย
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ทหารของกองทพับกสาธารณรัฐเกาหลีช่วยกันสร้างสะพานเคร่ืองหนุนลอยในระหว่างการฝึกการข้ามแม่น�า้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
การฝึกร่วมระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 ที่เมืองยองชอน ประเทศเกาหลีใต้ พืน้ที่ฝึกนีอ้ยู่ใกล้กับ

เขตปลอดทหารที่แบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ออกจากกัน การฝึกซ้อมดงักล่าวเป็นการจ�าลองสถานการณ์ในกรณีที่ทหาร
เกาหลีใต้และเหล่าทหารช่างกองทพับกสหรัฐฯ ต้องสร้างสะพานขึน้มาใหม่เพราะได้รับความเสียหายจากลูกกระสุนของฝ่ายข้าศกึ 

สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจเม่ือเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพฒันาการปฏบิตักิารต่าง ๆ และเพื่อให้
กองทพัของทัง้สองประเทศสามารถท�าการฝึกในรูปแบบใหม่ ๆ รวมทัง้การสร้างสะพาน

ภาพโดย คมิ ฮองจ ี |  รอยเตอร์  

ท่านอยากเห็นรูปทีท่่านช่ืนชอบจากการฝึกหรือกจิกรรมร่วมคร้ังทีผ่่านมาปรากฏในคอลมัน์ภาพส่งท้ายหรือไม่ 
กรุณาส่งรูปของท่านมาเพือ่พจิารณาได้ที ่IAPDF@IAPDFORUM.COM

การสร้างสะพาน
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