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ความมั่นคง
ทางทะเล
การต่อสูก้ บั
อาชญากรรม
การปล้นสะดมทางทะเล
การลักลอบท�ำการค้า
ผิดกฎหมาย และการ
ก่อการร้าย
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เรื่ องเด่ น
10 การลดอาชญากรรมทางทะเล

ประเทศต่าง ๆ ควรพิจารณาใช้ ความร่วมมือในระดับนานาชาติ
เพือ่ ควบคุม และจ�ำกัดการประมงผิดกฎหมาย การลักลอบค้ า
และลักลอบขนส่งสินค้ าผิดกฎหมาย ตลอดจนอาชญากรรม
ทางทะเลอืน่ ๆ

16 ขีดความสามารถ และมิตรภาพอันยั่งยืนใน
อนาคต
กองทัพเรื อบังกลาเทศมุง่ เน้ นการสร้ างความแข็งแกร่ง
ของกองทัพ เพื่อเป็ นพันธมิตรที่โดดเด่นในภูมิภาค

20 การฟื ้ นฟูความปลอดภัยในน่ านน�ำ้

อาชญากรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจ�ำนวน
ลดลงเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ปรับกลยุทธ์ในการป้องปราม
กิจกรรมของอาชญากรทางทะเล และป้องกันการปล้ นสะดม
ทางทะเล

24 การพัฒนากองก�ำลังทางทะเล

กองก�ำลังทางภูมิรัฐศาสตร์ คือปั จจัยขับเคลื่อนการพัฒนา
กองทัพทัว่ ทังอิ
้ นโดเอเชียแปซิฟิก

32 ความก้ าวหน้ าของระบบเฝ้าระวังชายฝั่ ง
แห่ งชาติ

รูปแบบการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางทะเลร่วมกันของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ชว่ ยเพิ่มศักยภาพในการก�ำกับดูแล

38 ความเชื่อมโยง ความร่ วมมือและการประสบ
ชัยชนะ
พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญ
ั ชาการกองเรื อสหรัฐฯ
เสนอวิธีแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงทาง
ทะเลในอินโดเอเชีย

42 การแก้ ปัญหาแบบเอกภาคี
ทวิภาคี หรื อพหุภาคี

วิธีใดจะแก้ ปัญหาความตึงเครี ยดในทะเลจีนใต้ ได้ ดีที่สดุ

48 ชาวปากีสถานเดินทางกลับบ้ าน

32

ความร่วมมือระหว่างพลเรื อนและทหารช่วยในการ ขจัดผู้
ก่อการร้ ายให้ ออกไปจากพื ้นที่ปากีสถาน

52 ทวีความตึงเครี ยด

จับตาดูพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6
8

มองภูมภิ าค

ข่าวจากภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

มาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ ายได้ เพิ่มขึ ้น

56 ข้ อมูลผู้น�ำคนส�ำคัญ

พล.ร.ท. ทิม บาร์ เร็ ตต์ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรื อออสเตรเลีย
แบ่ง ปั นมุมมองเกี่ยวกับปั ญหาทางทะเล

60 กระบอกเสียง

การสร้ างพันธมิตรด้ านความมัน่ คงทางทะเลอย่างราบรื่ น

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การพยากรณ์ควันพิษในจีน และแท็กซี่ไร้ คนขับในเกาหลีใต้

64 ข่ าวรอบโลก

ข่าวสันจากทั
้
ว่ โลก

65 ประเทืองปั ญญา

ความสว่างที่บดบังทิวทัศน์แห่งจักรวาล

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและ เรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

ทหารของกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี ช่วยกันสร้ างสะพาน
เครื่ องหนุนลอย ในระหว่างการฝึ กร่วมในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 ที่เมืองยองชอน ประเทศเกาหลีใต้

66

เกี่ยวกับหน้ าปก:

เรื อพิฆาตคุรามะ ของกองก�ำลัง
ป้องกันตนเองทางทะเลแห่ง
ประเทศญี่ปนุ่ แล่นน�ำกองเรื อใน
ระหว่างการสวนสนามทางเรื อที่
อ่าวซะงะมิ รอยเตอร์

นานาทัศนะ
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กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิิ

นดีตอ้ นรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชี ย
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม ฉบับไตรมาส
ที่สี่ของปี พ.ศ. 2559 ที่เน้นความ
ส�ำคัญของการแบ่งปันแนวปฏิบตั ิที่ดี
ที่สุด และบทเรี ยนที่ได้จากกิจกรรมทางทะเล
ต่าง ๆ ในภูมิภาค เนื้อหาฉบับนี้จะเป็ นการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
ทะเล วิธีการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาค และ
การเพิม่ ระดับการเฝ้ าระวังสถานการณ์ทาง
ทะเลร่ วมกันเพือ่ ส่งเสริ มเสถียรภาพ และความ
มัน่ คงไปพร้อมกับการพิทกั ษ์ส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรในภูมิภาค เราจัดท�ำ ฉบับนี้เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็ นในการพิจารณาเรื่ องการ
แบ่งปันข้อมูลทางทะเลอย่างครอบคลุม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทะเลทั้งหมดและ
ช่วยก�ำหนดนโยบายทางทะเลที่ดี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ภูมิภาคมีความก้าวหน้าในการสร้างกลไกแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคีให้เกิดความสมดุลจนสามารถตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ได้อย่างประสบ
ความส�ำเร็จ นับตั้งแต่ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติและเหตุวกิ ฤติทางสาธารณสุข ไปจนถึงการลักลอบ
ท�ำการค้าผิดกฎหมาย และการปล้นสะดมทางทะเล ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในมองโกเลียและ
นิวซีแลนด์แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองเหตุการณ์ดว้ ยความรับผิดชอบและการแก้ไขปัญหาใน
ภูมิภาคด้วยแนวทางแบบพหุภาคี
ช่วงหลัง ๆ มานี้ ความตึงเครี ยดในทะเลจีนใต้ได้ทวีความรุ นแรงขึ้น ความขัดแย้งดังกล่าว
ก�ำลังเป็ นปัญหาอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนของข้อพิพาทและปัจจัยที่อยู่
เบื้องหลังต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหารและกฎหมาย หลายประเทศขัด
แย้งกันเรื่ องการถือกรรมสิ ทธิ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของภูมิภาคและการก�ำหนดเขตแดนทางทะเลที่
เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิในการควบคุมเขตจ�ำเพาะ
ต่าง ๆ ก็ทำ� ให้หลายประเทศมีความขัดแย้งกัน แม้จะมีความซับซ้อนเหล่านี้ แต่ประเทศต่าง ๆ
แม้จะมีความซับซ้อนเหล่านี้ แต่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ภูมิภาคก็มีการปฏิสมั พันธ์กนั ด้วยความรับ
ผิดชอบมากขึ้นเพือ่ แก้ไขความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ความขัดแย้งทางด้านดินแดน ความส�ำเร็จของ
กลไกพหุภาคีในการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในระยะยาวจะขึ้นอยูก่ บั การที่แต่ละประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จีนเข้าใจว่า ความร่ วมมือจะช่วยปกป้ องความเป็ นอธิปไตย ส่งเสริ มความมัน่ คง
และแก้ไขข้อกังวลด้านเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
ฟอรั ม ฉบับนี้จะศึกษาเรื่ องความส�ำคัญในการตอบสนองต่อกรณี พพิ าทในภูมิภาคด้วย
แนวทางพหุภาคี และวิเคราะห์วา่ มีวธิ ีการใดบ้างที่ชาติมหาอ�ำนาจจะสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติ
วิธีโดยอาศัยความร่ วมมือและความเป็ นหุน้ ส่วน
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ ที่ลึกซึ้งส�ำหรับผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมยินดี
รับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อ และแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ iapdf@iapdforum.com
ขอแสดงความนับถือ

พลเรื อเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
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ผู้เขียนบทความ
ดร.เอริกา เทเชอรา และ ดร.เจด ลินด์ ลีย์ เป็ นผู้

เขียนบทความเกีย่ วกับอาชญากรรมทางทะเล ใน ฉบับนี ้ ดร.เทเชอ
ราเป็ นศาสตราจารย์ทางกฎหมายทีม่ หาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตร
เลีย และศึกษาวิจยั ทางด้ านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
เปรียบเทียบว่าด้ วยสิง่ แวดล้ อม หัวข้ อการวิจยั ทีเ่ ธอให้ ความสนใจโดย
เฉพาะคือการก�ำกับดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อมทางทะเล กฎหมายมรดก
ทางวัฒนธรรม และการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมในประเทศทีเ่ ป็ นเกาะ
ขนาดเล็ก ก่อนทีจ่ ะเข้ าท�ำงานสถาบันการศึกษา ดร.เทเชอรา เคยเป็ น
ทนายความในนครซิดนีย์เป็ นเวลากว่าเจ็ดปี ดร.ลินด์ลีย์เป็ นนักวิจยั
ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ และสถาบันมหาสมุทร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์
นออสเตรเลีย เธอเคยท�ำงานเป็ นนักวิจยั ให้ กบั รัฐบาลของมลรัฐและ
รัฐบาลกลาง องค์การระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา หัวข้ อ
การวิจยั ที่เธอสนใจคือองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ดร.ลินด์ลีย์ได้ ตีพิมพ์หนังสือเรื่ อง
โจรสลัดโซมาเลีย: มุมมองทางอาชญวิ ทยา อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 10

น.ท. โจนาธาน วี. ซาตา เป็ นผู้น�ำหน่วยรักษาความมัน่ คง

และความปลอดภัยทางทะเลแห่งส�ำนักงานเลขาธิการสภาเฝ้า
ระวังชายฝั่ งแห่งชาติ กองทัพเรื อฟิ ลปิ ปิ นส์ น.ท. ซาตาซึง่ เคยปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในต�ำแหน่งกัปตันเรื อ เข้ ารับการศึกษาในหลักสูตรนาย
ทหาร “ชาลี” ของกองทัพเรื อ และได้ รับปริ ญญาสาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเข้ ารับราชการในกองทัพเรื อในปี พ.ศ. 2534
อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 32

พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ได้ เลือ่ นยศเป็ นพลเรือเอกและ

เข้ ารับต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกเมือ่ วันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พล.ร.อ. สวิฟต์เป็ นผู้บญ
ั ชาการคนที่ 35 ของกอง
เรือนี ้นับตังแต่
้ ทมี่ กี ารจัดตังหน่
้ วยขึ ้นในปี พ.ศ. 2484 โดยมีกองบัญการ
อยูท่ อี่ า่ วเพิร์ล ฮาร์ เบอร์ รัฐฮาวาย ก่อนทีจ่ ะเข้ ารับต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการ
กองเรือสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก พล.ร.อ. สวิฟต์ได้ รับมอบหมายให้
ปฏิบตั หิ น้ าทีท่ เี่ พนตากอนในต�ำแหน่งผู้อำ� นวยการฝ่ ายเสนาธิการทหาร
เรือ เขาเคยได้ รับการยกย่องในฐานะผู้บงั คับการเจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมการลงจอดอากาศยานบนเรือ
บรรทุกเครื่องบินดีเด่นแห่งปี ประจ�ำกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก หน่วยปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
กองทัพเรือ รวมทังได้
้ รับรางวัลอืน่ ๆ จากบุคคล หน่วยและการปฏิบตั กิ าร อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 38

นายชาฮีด ซาดิค และ นายเจค็อป ดอยล์ เป็ นผู้เขียน
บทความเกี่ยวกับผู้ลี ้ภัยชาวปากีสถานใน ฟอรัม ฉบับนี ้ นายซาดิ
คเป็ นผู้ประสานงานด้ านความปลอดภัยของคณะกรรมการช่วย
เหลือนานาชาติในปากีสถาน ซึง่ เขามีหน้ าที่รับผิดชอบหลักคือการ
บริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยในแต่ละวันที่เกี่ยวข้ องกับคณะ
กรรมการดังกล่าวและหุ้นส่วนต่าง ๆ นายชาฮีดได้ ท�ำงานด้ านความ
มัน่ คงในส่วนองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศของปากีสถาน
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2533 ก่อนหน้ านี ้เขาเคยเป็ นนายทหารในกองทัพบก
ปากีสถานมาเป็ นเวลากว่าสิบปี รวมถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ในต�ำแหน่ง
นายทหารฝ่ ายก�ำลังพลในหน่วยบัญชาการกองทัพบกระดับสูง และ
ในต�ำแหน่งนายทหารติดต่อกับคณะผู้สงั เกตการณ์ขององค์การ
สหประชาชาติ นายดอยล์เป็ นนักข่าวที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
มากกว่า 20 ปี เขาได้ เขียนบทความให้ กบั สื่อสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ เช่น
บูดาเปสต์ บิ สซิ เนส เจอร์ นลั และ เช็ก บิ สซิ เนส วีกลี เขาอยูท่ ี่

ประเทศตุรกี อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 48

พล.ร.ท. ทิม บาร์ เร็ตต์ เป็ นผู้บญั ชาการกองทัพเรือ

ออสเตรเลีย เขาเข้ ารับราชการในกองทัพเรื อออสเตรเลียในปี พ.ศ.
2519 ในต�ำแหน่งเจ้ าหน้ าที่กะลาสีก่อนที่จะขึ ้นเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการบินในเวลาต่อมา พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ซงึ่ มีความเชี่ยวชาญ
สองสาขาได้ รับเหรี ยญตราคอนสปิ เชียส เซอร์ วิส ครอส ส�ำหรับ
ความส�ำเร็ จในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในกองทัพเรื อในปี พ.ศ. 2549
และได้ เป็ นสมาชิกแห่ง ออร์ เดอร์ ออฟ ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ.
2552 ส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้ าที่ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ ายจัดก�ำลังทหารกองทัพเรื อ
และการหน่วยบังคับการบินกองทัพเรื อ พล.ร.ท. บาร์ เร็ ตต์ได้ เป็ นนายทหารแห่ง ออร์ เดอร์
ออฟ ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำหรับความเป็ นผู้น�ำในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในต�ำแหน่งผู้
บัญชาการหน่วยป้องกันชายแดนและกองเรื อออสเตรเลีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 56

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

อิ นโดเอเชี ยแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารราย
ไตรมาสที่จดั ท�ำขึ ้นโดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิกส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและ
บุคคลากรด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก โดยประกอบไปด้ วยเนื ้อหาเชิงลึกที่มีคณ
ุ ภาพ
ในหัวข้ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาความมัน่ คงใน
ภูมิภาค ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการต่อต้ านการก่อการร้ าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรื อภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ
ฟอรัม กระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายเชิงความ
คิดและส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
สร้ างสรรค์ ท่านสามารถส่งบทความ ภาพ หัวข้ อ
อภิปราย หรื อข้ อคิดเห็นต่าง ๆ มายัง บรรณาธิ
การฟอรัมได้ ทางออนไลน์ หรื อส่งมาที่
Program Manager
Indo-Asia-Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

อิ นโดเอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เสนอเนื ้อหา
ที่ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ ที่
โพสต์ทกุ วัน ติดตามได้ ที่
www.iapdforum.com

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

ไ

เนปาล

ม้ ไผ่ ซึง่ ได้ รับฉายาว่า “ไม้ เหล็ก” กลายเป็ นวัสดุทมี่ ปี ระโยชน์อย่างมากในเนปาล
ในการสร้ างบ้ านและโรงเรียนขึ ้นใหม่หลังเกิดแผ่นดินไหวทีก่ อ่ ความเสียหาย
อย่างหนักในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ ประชาชนหลายแสนคนต้ องไร้ ทอี่ ยูอ่ าศัย
“ไม้ ไผ่เป็ นวัสดุที่ยอดเยี่ยม ศัตรูตวั ร้ ายที่สดุ ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวคือน� ้ำ
หนัก ดังนันไม้
้ ไผ่จงึ เป็ นวัสดุที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ด้ วยน� ้ำหนักที่เบา มีความยืดหยุน่
สูงและแข็งแรงมาก” นายนริ ภาล อธิการี สถาปนิกชาวเนปาลกล่าว
“มันอาจแข็งแรงพอ ๆ กับเหล็กแต่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากกว่ามากเพราะ
ไม่ต้องใช้ พลังงานในการผลิต ผู้คนเรี ยกมันว่า ‘ไม้ เหล็ก’”
แผ่นดินไหวสองครัง้ ที่เกิดขึ ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตเกือบ 9,000 คน และท�ำลายอาคารบ้ านเรื อนเกือบหนึง่ ล้ านหลัง
ในประเทศแห่งเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี ้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริ จาคเงิน 4.1 พันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.4 แสนล้ านบาท) เพื่อก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อนขึ ้น
ใหม่ แต่การก่อสร้ างต้ องล่าช้ าออกไปเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง

นายอธิการี กล่าวว่ารัฐบาลได้ อนุมตั กิ ารใช้ ไม้ ไผ่เพื่อสร้ างโรงเรี ยนแล้ ว และ
คาดว่าจะอนุมตั กิ ารน�ำไม้ ไผ่มาใช้ สร้ างบ้ านด้ วย
ไม้ ไผ่เหมาะส�ำหรับการก่อสร้ างในภูมิประเทศที่มีลกั ษณะเป็ นเทือกเขาอย่าง
ในประเทศเนปาลเพราะเติบโตอยูท่ วั่ ทุกที่และขนส่งได้ งา่ ยกว่าวัสดุที่มีน� ้ำหนัก
มากกว่า นายอธิการี กล่าวและเพิ่มเติมว่าการก่อสร้ างด้ วยไม้ ไผ่มีราคาถูกกว่าวัสดุ
อย่างอื่นประมาณร้ อยละ 50
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีชว่ ยเพิ่มความคงทนของไม้ ไผ่ นายอธิการี กล่าว
นอกจากนี ้ ระบบใหม่ ๆ ที่ใช้ ในการเชื่อมต่อไม้ ไผ่ให้ ยาวขึ ้นก็ชว่ ยให้ เราสามารถน�ำ
ไม้ ไผ่มาสร้ างสิง่ ก่อสร้ างที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
องค์กรความร่วมมือด้ านไม้ ไผ่และหวายระหว่างประเทศก�ำลังร่วมมือกับ
รัฐบาลเนปาลจัดท�ำโครงการน�ำร่องมูลค่า 800,000 เหรี ยญสหรัฐ ฯ (หรื อประมาณ
28 ล้ านบาท) เพื่อน�ำไม้ ไผ่มาใช้ ในการสร้ างบ้ านเรื อน 150 หลังและโรงเรี ยน 10
แห่ง ด้ วยความหวังว่าโครงการนี ้เป็ นตัวอย่างให้ กบั หน่วยงานอื่น ๆ รอยเตอร์

>>>>>> การให้วคั ซีนไข้เลือดออกแก่ประชากรจ�ำนวนมากเป็นครัง้ แรกของโลก <<<<<<<
ฟิลิปปินส์ได้จัดโครงการสาธารณะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกเป็นครั้งแรก เพื่อให้
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ได้รับอนุญาตวัคซีนแรกของโลกแก่นักเรียนหนึง่ ล้านคน
องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ในแต่ละปีมีคนติดเชื้อโรคนีท้ ี่มียุงลายเป็นพาหะ 390
ล้านคนทั่วโลก
เมื่อโครงการนีเ้ ริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เด็กนักเรียนชั้นประถม
สี่หลายร้อยคนในโรงเรียนรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตมาริคินาในกรุงมะนิลา ได้รับวัคซีน
เด็งแวกเซียสามเข็มแรก
ฟิลิปปินส์มีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขของ
ฟิลิปปินส์รายงานว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 200,415 ราย ในปี พ.ศ. 2558
นางเจเน็ตต์ การิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกการจัดโครงการนีว้ ่า
เป็น “ก้าวส�ำคัญแห่งประวัติศาสตร์” ในวงการสาธารณสุข “เราเป็นประเทศแรกที่นำ�
วัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนแรกมาใช้ผ่านระบบของสาธารณสุข และภายใต้สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนรัฐ” นางการินกล่าว
รัฐบาลใช้งบประมาณ 3.5 พันล้านเปโซ (หรือประมาณ 2.7 พันล้านบาท) ในการให้
วัคซีนโดยที่เด็กนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดซื้อวัคซีนดังกล่าวมา
ในราคา 3,000 เปโซ (หรือประมาณ 2,276 บาท) ต่อสามเข็มส�ำหรับเด็กแต่ละคน ซึ่ง
เป็นราคาที่หักส่วนลดแล้ว โครงการวัคซีนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนีเ้ ป็นเครื่องยืนยันว่า “ทุก
คนควรมีสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะรวยหรือจน” นางการินกล่าว เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
6
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เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ฟิ ลิปปิ นส์

อินเดีย

จีน

การให้รางวัลนวัตกรรม
ทางวิชาการเพื่อกระตุ้นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

จี

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

อินเดียระบุวา่ ตนเองก�ำลังแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำธุรกิจของบริ ษัทต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้ างความมัน่ ใจ
ในความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็ นความ
พยายามล่าสุดของนายกรัฐมนตรี นเรนทระ โมที ในการส่งเสริ มอุตสาหกรรม
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2558 อินเดียพยายามจะแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยว
กับยาและเครื่ องส�ำอาง พ.ศ. 2483 ที่ใช้ มานาน และร่างกฎหมายฉบับแก้ ไขก็
ถูกน�ำเข้ าสูก่ ารพิจารณาของวุฒิสภาในปี พ.ศ. 2556 ปั จจุบนั ร่างกฎหมายดัง
กล่าวปั จจุบนั ถูกถอดถอนออกไปแล้ ว
แถลงการณ์ของรัฐบาลระบุวา่ คณะรัฐมนตรี เห็นว่ากฎหมายฉบับปั จจุบนั
ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมบางเรื่ อง เช่น ยาทางชีววัตถุ เซลล์ต้นก�ำเนิด
และเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เครื่ องมือทางการแพทย์ และการทดลองทางคลินิก
หลังจากที่ได้ หารื อกับผู้มีสว่ นได้ เสียแล้ ว ได้ มีการจัดท�ำร่างแนวปฏิบตั เิ พื่อ
ควบคุมอุตสาหกรรมเครื่ องมือทางการแพทย์
จนถึงปั จจุบนั เครื่ องมือทางการแพทย์ในอินเดียยังคงอยูภ่ ายใต้ การก�ำกับ
ดูแลเช่นเดียวกับยา แต่ตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทหลายแห่งเรี ยกร้ องให้
รัฐบาลจัดท�ำกฎเกณฑ์แยกออกต่างหาก เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่ องมือ
ทางการแพทย์มีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้นราว ๆ 5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 1.75 แสนล้ านบาท)
ด้ วยการสนับสนุนนโยบาย “ผลิตในอินเดีย” ของนายโมที แถลงการณ์ของ
รัฐบาลระบุวา่ ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ “พร้ อมแล้ วส�ำหรับการเติบโต
แบบทวีคณ
ู ในอนาคตอันใกล้ ” และ “มีศกั ยภาพพอที่จะเป็ นศูนย์กลางของ
นานาชาติ” รอยเตอร์

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

การปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับยา

ไอสต็อก

นจะเพิ่มเงินรางวัลให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วย
งานด้านการวิจยั ขนาดเล็กที่มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
กระตุน้ ให้มีการน�ำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมา
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ใช้ได้จริ ง และเร่ งพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ นั สูงเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมเริ่ มมีแนวโน้มว่าจะชะลอตัว
คณะมนตรี แห่งรัฐของจีนกล่าวว่าสถาบันวิจยั และหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดผลงานของตนให้กบั บริ ษทั ภายนอก
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และท�ำการตลาดควรได้รับรางวัลเป็ นเงินไม่
น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของรายได้สุทธิที่ได้จากผลิตภัณฑ์
จีนก�ำลังพยายามผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ นั สูงของ
ตน ตั้งแต่ยารักษาโรคไปจนถึงชิปคอมพิวเตอร์ เพื่อชดเชยการ
ชะลอตัวของภาคการผลิตและส่ งออกที่มีส่วนฉุดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศให้ลงไปอยูใ่ นระดับต�่ำสุ ดในรอบ 25 ปี
“เราจ�ำเป็ นต้องเร่ งถ่ายทอดความส�ำเร็ จทางวิทยาศาสตร์ เปิ ด
ช่องทางระหว่างวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ และรี บสร้างพลังการ
ผลิตใหม่ ๆ” คณะมนตรี แห่งรัฐกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
นักวิชาการจะมีเสรี ภาพมากขึ้นในการท�ำงานนอกเวลากับ
บริ ษทั ภายนอกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะมนตรี แห่งรัฐกล่าว
นายหวัง บิน รองประธานสมาคมส่ งเสริ มวิสาหกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเอกชนของจีน กล่าวกับส�ำนักข่าว
ซินหัวว่านักวิจยั มักจะกังวลกับการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับโครงการ
เชิงพาณิ ชย์เนื่องจากกลัวว่าอาจส่ งผลเสี ยต่ออาชีพทางวิชาการของ
ตน
“นโยบายใหม่จะส่ งเสริ มให้นกั วิชาการเข้ามามีส่วนร่ วมกับ
ธุรกิจให้มากขึ้น” รอยเตอร์

IAPD FORUM
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IAPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย
เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย
ยืนดูตกึ แฝดเปโตรนาสทาวเวอร์
ซึ่งเป็ นสั ญลักษณ์ ส�ำคัญของ
มาเลเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมือ่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
นายคาลิด อาบู บาการ์ ผู้บัญชา
การตํารวจแห่ งชาติมาเลเซียกล่ าว
ว่ า ต�ำรวจได้ เพิม่ การเฝ้ าระวัง
ภัยในมาเลเซียให้ อยู่ในขั้นสู งสุ ด
หลังเกิดเหตุโจมตีในกรุงจาการ์ ตา
ประเทศอินโดนีเซียในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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มาเลเซี ยจับกุม

ม

ผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ายได้อีก 15 คน

รอยเตอร์

าเลเซียซึง่ มีประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม คนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี ้นายคาลิดยังประกาศว่า
ต�ำรวจมาเลเซียจะเพิ่มหน่วยต่อต้ านการก่อการร้ ายในแต่ละรัฐ
ได้ เพิม่ การเฝ้าระวังภัยให้ อยูใ่ นขันสู
้ งนับตังแต่
้
ทีก่ ลุม่ หัวรุนแรงก่อเหตุโจมตีด้วยอาวุธในเมือง ของมาเลเซีย ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เดอะสตาร์
หลวงของอินโดนีเซียซึง่ เป็ นประเทศเพือ่ นบ้ าน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
เจ้ าหน้ าที่ได้ จบั กุมผู้ต้องสงสัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และในหก
เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
รัฐของมาเลเซีย ได้ แก่ รัฐเกดะห์ ปี นัง เประ ปะลิส สลังงอร์ และ
สามเดือนต่อมา เจ้ าหน้ าที่สืบสวนของ
มาเลเซียได้ จบั กุมผู้ต้องสงสัย 15 คน ซึง่ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจที่ ตรังกรานู ตามรายงานของ เดอะสตาร์ “เราต้ องท�ำอะไรสักอย่าง
ถูกสงสัยว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวน แม้ จะมีข้อมูลเพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับบรรดาคนที่เชื่อมโยงกับกลุม่
ต์และวางแผนที่จะก่อเหตุโจมตีในประเทศ
รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์และแม้ กระทัง่ ผู้ที่เห็นอกเห็นใจ เราจะ
นายคาลิด อาบู บาการ์ ผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวใน ไม่รอให้ ความสูญเสียเกิดขึ ้นก่อนอย่างที่คนอื่น ๆ ท�ำ” นายคาลิด
เดือนมีนาคม พศ. 2559 ว่า ผู้ต้องสงสัยบางรายได้ รับค�ำสัง่ จาก
กล่าวกับ เดอะสตาร์
นายมูฮมั หมัด วานน์ดี โมฮาเหม็ด เจดี ชายชาวมาเลเซียที่อยูใ่ น
นับตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมา มีชาว
ซีเรี ยซึง่ เป็ นผู้สรรหาสมาชิกใหม่ของกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเล
มาเลเซียอย่างน้ อย 160 คนที่ถกู ทางการจับกุมฐานต้ องสงสัยว่า
แวนต์ ให้ ก่อเหตุโจมตีในมาเลเซีย
มีสว่ นเกี่ยวพันกับกิจกรรมของกลุม่ หัวรุนแรง
นายคาลิดระบุวา่ คนกลุม่ นี ้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับการระดมเงินเพื่อน�ำไปให้ กลุม่ หัวรุนแรงที่อยู่
ทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ที่เชื่อมโยงกับรัฐอิสลาม
อิรักและเลแวนต์ และเตรี ยมการต่าง ๆ เพื่อให้
“ชาวต่างชาติสองคนที่ต้องสงสัยว่ากระท�ำการ
ก่อการร้ าย” เดินทางออกจากมาเลเซียไปยัง
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้ แก่ การ
พยายามที่จะจัดหาสารเคมีตา่ ง ๆ เพื่อท�ำระเบิด
การชักชวนชาวมาเลเซียให้ เข้ าร่วมกับกลุม่ รัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ในซีเรี ย การระดมเงิน
จากผู้คนในมาเลเซียที่ให้ ความเห็นอกเห็นใจรัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ และการประสานงานกับ
กลุม่ หัวรุนแรงต่าง ๆ ทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายคาลิดกล่าว
นายคาลิด อาบู บาการ์ ผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติมาเลเซียกล่ าวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ว่ า
ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 มีนาคม หน่วย
มาเลเซียจะขยายหน่ วยต่ อต้ านการก่ อการร้ ายเพือ่ ให้ มหี น่ วยนีป้ ระจ�ำอยู่ในทุก ๆ รัฐ รอยเตอร์ | ทหาร
ปฏิบตั กิ ารพิเศษต่อต้ านการก่อการร้ ายได้
มาเลเซียยืนรักษาการณ์ ในย่ านการค้ าในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพือ่ เตรียม
ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารในเจ็ดรัฐซึง่ รวมถึงกรุง
พร้ อมในการตอบโต้ ภยั คุกคามจากการก่ อการร้ าย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
กัวลาลัมเปอร์ ” นายคาลิดกล่าวและเพิ่มเติมว่า
ในกลุม่ ผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ ายนัน้ มี
ช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน และครูสอนศาสนาชาวมุสลิมรวมอยู่
นาย พ. สุนทรามูร์ที นักอาชญาวิทยา ได้ กล่าวกับ
ด้ วย
หนังสือพิมพ์ เดอะสเตรทส์ ไทมส์ ว่า แม้ การเพิม่ หน่วยต่อต้ าน
นายอาห์หมัด ซาฮีด ฮามิดี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย การก่อการร้ ายในทุก ๆ รัฐจะเป็ นขันตอนในเชิ
้
งบวก “แต่มนั ก็ไม่ใช่
มาเลเซียได้ เปิ ดเผยก่อนหน้ านี ้เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ว่า
การแก้ ปัญหาทีต่ ้ นเหตุ” นายสุนทรามูร์ทกี ล่าวว่าชุมชนต่าง ๆ จะ
ต�ำรวจได้ สกัดกันแผนของกลุ
้
ม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ ที่มงุ่
ต้ องให้ ข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจและหน่วยงาน
ลักพาตัวนายกรัฐมนตรี นายนาจิบ ราซะก์ และรัฐมนตรี อาวุโส
บังคับใช้ กฎหมาย

IAPD FORUM
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การลดอาชญากรรม
ประเทศต่ าง ๆ ควรพิจารณาใช้ ความร่ วมมือในระดับนานาชาติเพื่อ
ควบคุมและจ�ำกัดการประมงผิดกฎหมาย การลักลอบค้ าและลักลอบ
ขนส่ งสินค้ าผิดกฎหมาย ตลอดจนอาชญากรรมทางทะเลอื่น ๆ
ดร.เอริ กา เทเชอรา และ ดร.เจด ลินด์ลีย์
ไอสต็อก
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การเพิ่มความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความซับซ้ อน
ของภัยคุกคาม
หลายประเทศในอินโดเอเชียแปซิฟิกมีอาณาเขตติดกับมหาสมุทร
อันกว้ างใหญ่ไพศาล และแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันใน
แง่ของขนาด จ�ำนวนประชากร ระดับการพัฒนา บริ บททางสังคม
วัฒนธรรมตลอดจนบริ บททางการเมืองและกฎหมาย ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ อนั กว้ างใหญ่ของภูมิภาคท�ำให้ เหมาะแก่การแสวง
ประโยชน์ทางทะเลและท�ำกิจกรรมที่ซอ่ นเร้ นเนื่องจากมีข้อจ�ำกัด
ในการก�ำกับดูแล ในห้ าปี ที่ผา่ นมา การประมงผิดกฎหมายที่ใช้
ประโยชน์จากแรงงานบังคับที่อยูบ่ นเรื อและความเชื่อมโยงกับ
องค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติได้ กลายเป็ นประเด็นส�ำคัญเร่งด่วน
ระดับโลก การรับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ ้นจากการวิจยั และความสนใจจาก
สื่อท�ำให้ ทวั่ โลกมีความตระหนักรู้มากขึ ้นว่าอาชญากรรมทางทะเล
ไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคเท่านัน้
แต่ยงั มีความเชื่อมโยงกับสภาพของสังคมโดยรวม
จากการตรวจสอบขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐ
และนอกภาครัฐ เช่น มูลนิธิความยุตธิ รรมด้ านสิง่ แวดล้ อม เผย
ให้ เห็นปั ญหาดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย การประมงผิดกฎหมายที่ใช้ แรงงาน

รอยเตอร์

อ

าชญากรรมทางทะเลสร้ างความเสียหายให้ กบั ภูมภิ าคอิน
โดเอเชียแปซิฟิกและขัดขวางการค้ าทัว่ โลกทีล่ ำ� เลียงผ่าน
ภูมภิ าคนี ้ อาชญากรรมเหล่านี ้ไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบ
ต่อบรรดาประเทศในภูมภิ าคเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ทีน่ ำ� เข้ าสินค้ าทีส่ ง่ ออกจากภูมภิ าคนี ้ มีรายงานว่าเหล่าอาชญากร
ทางทะเลทีก่ อ่ เหตุในภูมภิ าคนี ้ได้ ทำ� การประมงผิดกฎหมายทีไ่ ม่มี
การรายงานและไร้ การควบคุม ท�ำการปล้ นสะดมทางน� ้ำ ค้ ายาเสพ
ติด และลักลอบขนคนเข้ าเมืองเพือ่ น�ำไปเป็ นแรงงานบังคับโดยทีไ่ ม่
ต้ องจ่ายค่าจ้ าง อาชญากรรมข้ ามชาติเหล่านี ้ดึงดูดกลุม่ อาชญากรที่
ก่ออาชญากรรมขนาดเล็กเพือ่ น�ำเงินไปลักลอบขนยาเสพติดเข้ าไป
ยังออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริกา ในแต่ละปี เจ้ า
หน้ าทีไ่ ด้ สกัดกันการขนยาเสพติ
้
ดผ่านภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิกนับ
ครัง้ ไม่ถ้วน ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติประเมินว่า เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็ นตลาดซื ้อขายสารกระตุ้นกลุม่ แอมเฟตามีนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน
โลก การค้ ายาบ้ าและเฮโรอีนในภูมภิ าคนี ้เพียงแห่งเดียวท�ำเงินต่อปี
ได้ มากกว่า 4.2 หมืน่ ล้ านเหรียญฯ สหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.46 ล้ าน
ล้ านบาท) ตามข้ อมูลของส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ขณะทีเ่ ส้ นทางการค้ าทางทะเลอัน
กว้ างใหญ่ทำ� ให้ อาชญากรต่าง ๆ มีโอกาสทีจ่ ะก่ออาชญากรรมเหล่า
นี ้ การทุจริตของเจ้ าหน้ าทีแ่ ละความไม่เข้ มงวดของกฎหมายก็ทำ� ให้
อาชญากรสามารถบ่อนท�ำลายการควบคุมให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อบังคับ บทความนี ้จะกล่าวถึงภาพรวมของอาชญากรรมทางทะเล
ทีเ่ กิดขึ ้นในภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิก อธิบายกรอบการท�ำงาน
ทางด้ านกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีม่ อี ยู่ และเสนอวิธีการแก้
ปั ญหาทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้ กบั อาหารและประชาชนใน
ภูมภิ าคนี ้

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจยืนอยู่บนเรือประมงล�ำหนึ่งในระหว่ างการตรวจสอบเรือ
ทีท่ ่ าเรือสงขลา ประเทศไทย เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทางการไทยได้
ปฏิเสธรายงานทีร่ ะบุว่าการส่ งออกอาหารทะเลไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป
และออสเตรเลียมีความเกีย่ วข้ องกับแรงงานทาสและแรงงานทีถ่ ูกบังคับ

บังคับคือปั ญหาในหลาย ๆ ด้ าน เมื่อประกอบกับการก�ำกับดูแล
ที่ออ่ นแอ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการทุจริ ต ยิ่งท�ำให้ ปริ มาณ
ปลาร่อยหรอลงและเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานใน
หลายระดับ การประมงผิดกฎหมายโดยแรงงานบังคับที่ขาดการ
รายงานและไร้ การควบคุมที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมักจะมีความ
เกี่ยวข้ องกับการค้ ามนุษย์เพื่อน�ำแรงงานเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมนี ้ ท�ำให้
ผู้ด้อยโอกาสตกอยูใ่ นความยากจนอย่างถาวร ท�ำลายวิถีชีวิตของ
ชาวประมงที่ถกู กฎหมายและบ่อนท�ำลายการก�ำกับดูแลที่ดีด้วย
การสนับสนุนเครื อข่ายองค์กรอาชญากรรมและท�ำให้ โครงสร้ างการ
รักษาความมัน่ คงมีความอ่อนแอ
การปล้ นสะดมทางทะเล และการประมงผิดกฎหมายที่ขาดการ
รายงานและไร้ การควบคุม มักจะเกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อยูเ่ สมอ โดยทัว่ ไปแล้ ว อาชญากรรมทางทะเลแบบดังเดิ
้ ม
นี ้จะอยูใ่ นระดับที่หน่วยงานก�ำกับดูแลในภูมิภาคสามารถจัดการได้
จนกระทัง่ เมื่อเร็ว ๆ การปล้ นสะดมทางทะเลได้ สร้ างภัยคุกคามเล็ก
น้ อยต่อเรื อที่สญ
ั จรไปมา
การปล้ นสะดมทางทะเลคือการก่อความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย
ในทะเลหลวง ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็ นช่วงที่มีการปล้ นสะดม
ของโจรสลัดโซมาเลียเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เรื อต่าง ๆ ของกองทัพ
เรื อที่ด�ำเนินงานภายใต้ สหภาพยุโรปและพันธมิตรองค์การสนธิ
สัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ได้ ออกปฏิบตั งิ านมากขึ ้นใน
คาบสมุทรโซมาลีเพื่อปกป้องดูแลเรื อที่มีความเสี่ยงที่สญ
ั จรไปมา
ในภูมิภาคนัน้ เรื อของกองทัพเรื อที่ก่อนหน้ านี ้ได้ สกัดกันการปล้
้
น
สะดมทางน� ้ำในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ ได้ ย้ายไปปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในมหาสมุทรอินเดีย ท�ำให้ การปล้ นสะดมทางน� ้ำในภูมิภาค
เอเชียเพิ่มจ�ำนวนขึ ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.
2554 ซึง่ มีการปล้ นสะดมโดยโจรสลัดโซมาเลียเกิดขึ ้นบ่อยที่สดุ
นัน้ กลุม่ โจรสลัดอินโดนีเซียได้ ท�ำการโจมตี 129 ครัง้ ขณะที่กลุม่
โจรสลัดโซมาเลียท�ำการโจมตี 786 ครัง้ สี่ปีต่อมา ส�ำนักงานการ
ขนส่งทางทะเลนานาชาติมีข้อมูลที่ระบุวา่ สถานการณ์ดงั กล่าวได้
เปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ าม การโจมตีของโจรสลัดอินโดนีเซีย
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นเป็ นสามเท่าคือ 395 ครัง้ ต่อปี ในขณะที่การโจมตี
ของโจรสลัดโซมาเลียกลับลดลงมาที่ 101 ครัง้ ที่เลวร้ ายกว่านันคื
้ อ
IAPD FORUM
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แรงงานบังคับในทะเลคือคนงาน
ทีไ่ ม่ มที างเลือก ไม่ มหี นทางหลบ
หนีและต้ องท�ำงานภายใต้ สภาพ
แวดล้ อมทีม่ คี วามรุนแรงโดยได้ รับ
ค่ าจ้ างเพียงเล็กน้ อยหรือไม่ ได้ เลย
ซ้ าย: แรงงานต่ างด้ าวแสดงข้ อมูลบัตร
ประจ�ำตัวของตนในระหว่ างทีเ่ จ้ าหน้ า
ด�ำเนินการตรวจสอบทีท่ ่ าเรือแห่ งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย
เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
คนงานก�ำลังคัดแยกปลาทีต่ ลาดขายส่ ง
ในมหาชัย ประเทศไทย เมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 เจ้ าหน้ าทีด่ ้ าน
การเกษตรของไทยให้ คำ� มัน่ ว่ าจะปราบ
ปรามการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย
รอยเตอร์

โจรสลัดอินโดนีเซียได้ น�ำกลยุทธ์การปฏิบตั ขิ องโจรสลัดโซมาเลียมาใช้
ซึง่ ก็คือการระดมยิงเรื อจักรไอน� ้ำ จูโ่ จมเข้ าปล้ นและจับตัวประกันเพื่อ
เรี ยกค่าไถ่ แทนวิธีการเดิมคือการขึ ้นเรื อที่จอดเทียบท่าหรื อทอดสมอ
อยูเ่ พื่อขโมยเงิน วัสดุและสินค้ าที่เคลื่อนย้ ายได้ โดยใช้ มีดเป็ นอาวุธข่มขู่
เมื่อไม่มีเรื อของกองทัพเรื อคอยสกัดกันการปล้
้
นสะดมทางน� ้ำในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บรรดาโจรสลัดก็ฉวยโอกาสท�ำการปล้ นสะดมอย่าง
เห็นได้ ชดั
นอกจากนี ้ การปล้ นสะดมของโจรสลัดโซมาเลียที่ลดน้ อยลงอาจ
เป็ นผลมาจากปั จจัยหลายประการ เช่น การรักษาความปลอดภัยท่าเรื อ
ที่ได้ รับการสนับสนุนจากนาโตและสหภาพยุโรป การว่าจ้ างผู้รักษา
ความปลอดภัยติดอาวุธมาท�ำงานบนเรื อ และที่ส�ำคัญกว่านันก็
้ คือ
รัฐบาลชุดใหม่ของโซมาเลียที่ก�ำลังพยายามรักษาเสถียรภาพชายฝั่ งที่ไร้
กฎระเบียบของประเทศตน

ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ

การจับปลาได้ น้อยลงและผลก�ำไรทีล่ ดลงท�ำให้ ชาวประมงและบริษทั
ประมงหาวิธีทจี่ ะลดค่าใช้ จา่ ย แรงงานบังคับมักจะมาจากกลุม่ คนสิ ้นหวัง
ทีเ่ ผชิญกับความยากจนทีถ่ กู ขาย ถูกลักลอบขนส่งหรือเป็ นเหยือ่ ของการ
ค้ ามนุษย์ไปท�ำงานในทะเลเป็ นระยะเวลานาน ๆ เนือ่ งจากเรือประมงต้ อง
ออกไปหาปลาไกลฝั่ ง การตรวจสอบการใช้ แรงงานทาสบนเรือเหล่านี ้จึง
เป็ นเรื่องทีย่ ากล�ำบากพอ ๆ กับการตรวจจับเรือประมงผิดกฎหมายทีข่ าด
การรายงานและไร้ การควบคุมทีแ่ ฝงตัวอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากในพื ้นทีเ่ หล่า
นัน้ แม้ วา่ ระบบทาสระถูกยกเลิกไปในช่วงศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 23442443) แต่การตกเป็ นทาสในรูปแบบต่าง ๆ ก็ยงั คงมีอยูท่ งประเทศที
ั้
ก่ ำ� ลัง
พัฒนาและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ ว องค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติประเมินว่า มีคนเกือบ 21 ล้ านคนทีต่ กเป็ นเหยือ่ ของการ
12
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บังคับใช้ แรงงาน ในจ�ำนวนนี ้คาดว่าจะเป็ นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 11.4
ล้ านคน และคาดว่าจะเป็ นผู้ชายและเด็กผู้ชาย 9.5 ล้ านคน คนทีต่ กเป็ น
ทาสในยุคใหม่จะถูกจ�ำกัดการเคลือ่ นไหว ถูกควบคุมข้ าวของเครื่องใช้
ส่วนตัวและการขาดการยินยอมพร้ อมใจโดยสมบูรณ์
แรงงานบังคับในทะเลคือคนงานที่ไม่มีทางเลือก ไม่มีหนทางหลบ
หนีและต้ องท�ำงานภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีความรุนแรงโดยได้ รับค่า
จ้ างเพียงเล็กน้ อยหรื อไม่ได้ เลย วิถีทางเช่นนี ้จึงเปรี ยบเสมือนการตก
เป็ นทาส กรณีเหล่านี ้มักจะเกิดขึ ้นกับเด็ก ชายและหญิงที่อยูต่ ามพื ้นที่
ชายแดนและโยกย้ ายข้ ามชายแดนซึง่ จะถูกแสวงหาประโยชน์และ
ถูกทารุณกรรมในระหว่างที่ก�ำลังเดินทาง และ/หรื อ ที่ปลายทาง การ
ตกเป็ นแรงงานราคาถูกก็เช่นเดียวกัน เด็ก ๆ ถูกบังคับให้ ท�ำงานใน
อุตสาหกรรมประมงทัว่ โลกเพราะนิ ้วมือของเด็กเหล่านี ้สามารถปลด
ปลาออกจากตาอวนขนาดเล็ก ๆ ได้
นอกจากนี ้ผู้หญิงที่ด้อยโอกาสจะถูกส่งไปค้ ามนุษย์เพื่อ “บริ การ”
บรรดาผู้ชายที่อยูบ่ นเรื อ ขณะที่ผ้ ชู ายจะถูกบังคับให้ ท�ำงานในสภาพ
แวดล้ อมที่เลวร้ ายและอันตรายโดยได้ นอนเพียงเล็กน้ อยและได้ รับ
อาหารในปริ มาณน้ อยนิด คนเหล่านี ้มักจะถูกจับโยนออกจากเรื อหากมี
อาการเจ็บป่ วยหรื อได้ รับบาดเจ็บ
ในปี พ.ศ. 2542 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ เริ่ มแก้ ไขปั ญหา
แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะในเรื่ องการรายงาน
เกี่ยวกับการประมงในอินโดนีเซีย รายงานผลดังกล่าวเผยให้ เห็นว่าคน
งานที่ถกู บังคับบางรายบนเรื อประมงเป็ นเหยื่อของการค้ ามนุษย์ โดย
ถูกจัดหาและขนส่งด้ วยวิธีการบีบบังคับเพื่อแสวงหาประโยชน์ ขณะที่
คนอื่น ๆ ถูกลักลอบน�ำตัวข้ ามชายแดนเพื่อผลประโยชน์ ผู้ลกั ลอบขนส่ง
แรงงานที่ใช้ วิธีการนี ้ยังได้ หลีกเลี่ยงและบ่อนท�ำลายกฎหมายการโยก
ย้ ายถิ่นฐานได้ อย่างมีประสิทธิผล

ข้ อมูลทีแ่ สดงให้ เห็นถึงความจ�ำเป็ น
ในการเฝ้ าระวังการปล้ นสะดมทางน�ำ้

ใ

นปี พ.ศ. 2558 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้ อมูลภายใต้ กรอบข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธ
ได้ รับแจ้ งเหตุการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธเป็ นจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 200
ครัง้ (ซึง่ ประกอบด้ วยการโจมตีที่เกิดขึ ้นจริ ง 187 ครัง้ และการพยายามที่จะเข้ าโจมตี
13 ครัง้ ) ในจ�ำนวนนี ้ มีการปล้ นสะดมทางน� ้ำ 11 ครัง้ และการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธ 189
ครัง้ ผลรวมทังหมดในปี
้
พ.ศ. 2558 ชี ้ให้ เห็นว่า มีเหตุการณ์โจมตีเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อย
ละ 7 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ รับรายงานในปี พ.ศ. 2558 มีความรุ นแรงน้ อยกว่าเมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2557 อาทิ มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับผู้กระท�ำผิดมากกว่าเก้ าคนเกิด
ขึ ้นน้ อยกว่า มีคดีที่เกี่ยวข้ องกับผู้กระท�ำผิดที่ติดอาวุธน้ อยกว่า และมีเหตุการณ์ที่ได้
รับแจ้ งว่าลูกเรื อถูกคุกคาม ถูกจับเป็ นตัวประกันหรื อถูกท�ำร้ ายน้ อยกว่า
ความกระตือรื อร้ นอย่างต่อเนื่องของบรรดารัฐชายฝั่ งและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและอุตสาหกรรมการขนส่งแสดงให้ เห็นถึงความตังใจและมุ
้
ง่ มัน่ ในการปราบ
ปรามอาชญากรรมทางทะเลที่ผิดกฎหมายเหล่านี ้ จากการลดลงของจ�ำนวนเหตุการณ์
ที่ได้ รับแจ้ งในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2558 และการเพิ่มขึ ้นของจ�ำนวนผู้กระท�ำ
ผิดที่ถกู ส่งไปลงมือ ท�ำให้ มีงานต่าง ๆ มากมายที่จ�ำเป็ นต้ องท�ำเพื่อลดจ�ำนวนการปล้ น
สะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย
รอยเตอร์

ในช่วงแรก ๆ ผู้คนจะให้ ความสนใจกับแรงงานบังคับที่เป็ นผู้
หญิงในธุรกิจทางเพศและแรงงานบังคับที่เป็ นผู้ชายในอุตสาหกรรม
การเกษตรและการบริ การ แรงงานบังคับในภาคการประมงเพิ่งได้ รับ
ความสนใจเมื่อไม่นานมานี ้เอง รัฐบาลได้ ตระหนักมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ถึง
ความจ�ำเป็ นในการเสริ มสร้ างการควบคุมชายแดน และการบังคับ
ใช้ กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อช่วยลดปั จจัยที่กระตุ้นให้
เกิดการก่ออาชญากรรมและทางทะเล

มาตรการควบคุมทางกฎหมาย

กฎหมายและกรอบนโยบายในการควบคุมการประมง การรักษา
ความมัน่ คงทางทะเลและปั ญหาแรงงานเป็ นเรื่องทีซ่ บั ซ้ อน โดยมีการ
ก�ำหนดกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ไว้ ในตราสารระหว่างประเทศ
และของภูมภิ าคหลายฉบับ แม้ จะมีกฎหมายเหล่านี ้ แต่การตรวจ
สอบและการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นสิง่ ทีท่ ้ าทายอย่างยิง่ ต่อการก�ำกับ
ดูแลทางทะเลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ความกว้ างใหญ่ไพศาล
ของภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิกยังเป็ นอุปสรรคต่อการตรวจการณ์
ทางทะเลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บรรดารัฐชายฝั่ งทีข่ าดการก�ำกับดูทดี่ ี
และมีทรัพยากรจ�ำกัดมักจะให้ ความส�ำคัญกับการบริการทีจ่ ำ� เป็ น
เช่น การศึกษาและการดูแลสุขภาพก่อนทีจ่ ะดูแลเรื่องการตรวจสอบ
น่านน� ้ำอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน การขาดแคลนการ
ควบคุมดูแลท�ำให้ มกี ารท�ำประมงทีเ่ กินขนาด (การจับปลามากเกิน
กว่าทีไ่ ด้ รับอนุญาต) และการประมงผิดกฎหมายทีข่ าดการรายงาน
และไร้ การควบคุมโดยใช้ เทคโนโลยีทมี่ งุ่ เน้ นการเพิม่ ผลผลิตทางการ
ประมงล้ วน ๆ เมือ่ ปริมาณปลาลดลง ชาวประมง (ทังที
้ ถ่ กู กฎหมาย
และผิดกฎหมาย) ก็ต้องออกหาปลาไกลจากฝั่ งมากขึ ้นโดยมักจะ
เข้ าไปในน่านน� ้ำอาณาเขตของประเทศอืน่ ๆ หรือในทะเลหลวง ซึง่

พืน้ ทีท่ เี่ กิดเหตุการณ์
จ�ำนวนและพืน้ ทีท่ เี่ กิดเหตุการณ์ ทไี่ ด้ รับรายงาน
ในเอเชียในช่ วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
การโจมตีทเี่ กิดขึน้ จริง

เอเชียตะวันออก
จีน
รวม
เอเชียใต้
บังกลาเทศ
อ่ าวเบงกอล
อินเดีย
รวม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์
ทะเลจีนใต้
ช่ องแคบมะละกาและ
สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนาม
รวม
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2558

การพยายามทีจ่ ะเข้ าโจมตี

การโจมตีทเี่ กิดขึน้ จริง

การพยายามทีจ่ ะเข้ าโจมตี

2
2
16
2
11
29

10
3
3

10
20
1

43
4
5
40
44

6
142
171

1
5
1

1

2

21
4
7
10

4

94

10

13
16

1
27
165
187

13
13

1
1

ข้ อมูลนี ้คัดลอกจากรายงานสรุปสําหรับผู้บริ หารประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ กรอบข้ อตกลงว่าด้ วย
ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธ
IAPD FORUM

13

เป็ นพื ้นทีร่ อดพ้ นจากการติดตามและตรวจสอบ
แน่นอนว่า องค์กรในระดับภูมภิ าคต่าง ๆ สามารถเข้ าไปมีบทบาท
ส�ำคัญในการแก้ ปัญหาวิกฤตเกีย่ วกับการตรวจสอบและการบังคับใช้
กฎหมาย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มี
โครงสร้ างและการท�ำงานทีเ่ ป็ นระบบอย่างยิง่ และประสานความร่วมมือ
ด้ านการควบคุมกฎระเบียบในหมูป่ ระเทศสมาชิก อย่างไรก็ตาม อาเซียน
ก็ต้องเผชิญกับความท้ าทายในเรื่องประสิทธิภาพการท�ำงาน การสร้ าง
กรอบการท�ำงานให้ มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ของทุกประเทศ
สมาชิกของอาเซียนยังคงเป็ นเป้าหมายทีท่ ำ� ได้ ยากล�ำบาก ขณะทีส่ มาชิก
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศมีความเป็ นสมาชิกภาพเท่ากัน ความร่วมมือ การ
มีสว่ นร่วมและผลตอบแทนของประเทศต่าง ๆ กลับไม่เท่ากัน ด้ วยความ
แตกต่างดังกล่าว ความท้ าทายส�ำคัญประการหนึง่ ของอาเซียนคือ ผู้กอ่
อาชญากรรมในประเทศหนึง่ คือพลเมืองของอีกประเทศหนึง่
การก่ออาชญากรรมในหมูเ่ กาะแปซิฟิกมีความซับซ้ อนยิ่งกว่า
อาชญกรรมที่เกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชีย พื ้นที่ของหมูเ่ กาะแปซิฟิกเอง
นันเป็
้ นชัยภูมิที่เหมาะสมส�ำหรับองค์กรอาชญากรรมเพราะตังอยู
้ ต่ รง
กลางระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ ความกว้ าง
ใหญ่ไพศาลของภูมิภาคนี ้และความเชื่อมโยงข้ ามชาติท�ำให้ องค์กร
อาชญากรรมสามารถหลบเลี่ยงการบังคับใช้ กฎหมาย พรมแดนที่
แทรกซึมได้ และการควบคุมชายแดนที่ออ่ นแอท�ำให้ พื ้นที่สว่ นใหญ่ใน
แปซิฟิก (ยกเว้ นออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริ กา) ขาด
การปกป้องดูแลและเปิ ดกว้ างส�ำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ข้ อตกลงว่าด้ วยเรื่ องการขึ ้นเรื อสัญชาติอื่นของผู้บงั คับใช้ กฎหมาย
ระหว่างสหรัฐฯ และบรรดาประเทศในแปซิฟิก เช่น หมู่เกาะคุก
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย คิริบาตี หมู่เกาะมาร์ แชลล์ นาอูรู ปาเลา ซามัว
ตองกาและตูวาลู อาจเป็ นประโยชน์ในด้ านการประสานช่องว่าง
ระหว่างขีดความสามารถกับอ�ำนาจหน้ าที่ด้วยการจัดส่งหน่วยยาม
ฝั่ งสหรัฐฯ ออกไปลาดตระเวนในน่านน� ้ำเปิ ด การปฏิบตั ิการขึ ้นเรื อ
สัญชาติอื่นโดยทัว่ ไปจะเกิดขึ ้นเมื่อสหรัฐฯ อนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่บงั คับ
ใช้ กฎหมายของชาติอื่นขึ ้นเรื อของตนเพื่อด�ำเนินการบังคับใช้ กฎหมาย
ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ หน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ ที่ปฏิบตั ิงานตามข้ อ
ตกลงว่าด้ วยเรื่ องการขึ ้นเรื อสัญชาติอื่นนี ้จะท�ำการลาดตระเวนใน
แปซิฟิกประมาณ 70 วันต่อปี
ข้ อตกลงว่าด้ วยเรื่ องการขึ ้นเรื อสัญชาติอื่นที่สหรัฐฯ ท�ำเพิ่มกับปา
เลาและสหพันธรัฐไมโครนีเซียได้ ชว่ ยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในการ
บังคับใช้ กฎหมายในพื ้นที่ การขยายข้ อตกลงดังกล่าวแบบทวิภาคีกบั
ประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟิกอื่น ๆ หรื อข้ อตกลงแบบพหุภาคีจะเป็ นการ
สร้ างระดับการควบคุมให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับเพื่อป้องกัน
การท�ำประมงผิดกฎหมายที่ขาดการรายงานและไร้ การควบคุมและ
อาชญากรรมทางทะเลอื่น ๆ

การเสริมสร้ างกฎระเบียบและการบังคับกฎหมาย
ให้ มีความแข็งแกร่ ง
ในแง่ของปั ญหาเกี่ยวกับการประมงนัน้ การควบคุมให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับจะต้ องพิจารณาทังกฎหมายระหว่
้
างประเทศและใน
ประเทศซึง่ เป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อน อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมาย
ทางทะเลก�ำหนดว่า แต่ละประเทศมีสทิ ธิอธิปไตยในน่านน� ้ำอาณาเขต
14
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ซึง่ มีระยะ 12 ไมล์ทะเล (22 กิโลเมตร) จากชายฝั่ ง ถัดออกไปคือเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศซึง่ มีระยะทางระหว่าง 12 ถึง 200 ไมล์
ทะเล และรัฐชายฝั่ งสามารถส�ำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลที่มีชีวิตได้ ตามปริ มาณสัตว์น� ้ำทังหมดที
้
่อนุญาตให้ จบั ได้ ซึง่
จะขึ ้นอยูก่ บั การประเมินผลผลิตยัง่ ยืนสูงสุด ถัดจากเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะออกไปคือทะเลหลวง ซึง่ ไม่มีประเทศใดเป็ นเจ้ าของหรื อควบคุม
ทรัพยากร อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเลก�ำหนด
ให้ รัฐภาคีบริ หารจัดการการประมงในทะเลหลวงร่วมกันผ่านทางองค์กร
และข้ อตกลงในภูมิภาคเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นข้ อผูกมัดกว้ าง ๆ ในการปกป้อง
และอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมทางทะเล
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเลส่งเสริมให้ องค์กร
ในระดับภูมภิ าคต่าง ๆ ก�ำหนดวิธีการก�ำกับดูแลและควบคุมทรัพยากร
ทางทะเลทีม่ ชี วี ติ ตามทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมกับภูมภิ าคซึง่ ก่อให้ เกิดความ
คลุมเครือในเรื่องกฎระเบียบ องค์กรด้ านการบริหารจัดการการประมง
ในระดับภูมภิ าคได้ กำ� หนดมาตรการบริหารจัดการการอนุรักษ์เพือ่ จ�ำกัด
และควบคุมการจับสัตว์น� ้ำบางชนิด แต่องค์กรดังกล่าวไม่ได้ แก้ ไขปั ญหา
เกีย่ วกับองค์กรอาชญากรรม แรงงานบังคับหรืออาชญากรรมทางทะเล
อืน่ ๆ ข้ อมูลของคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
และตอนกลาง ซึง่ เป็ นหนึง่ ในองค์กรด้ านการบริหารจัดการการประมงใน
ระดับภูมภิ าคระบุวา่ การประมงผิดกฎหมายทีข่ าดการรายงานและไร้ การ
ควบคุมท�ำให้ ภมู ภิ าคนี ้สูญเสียรายได้ ถงึ 1.5 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
(หรือประมาณ 5.2 หมืน่ ล้ านบาท)
การตรวจสอบและการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นส่วนประกอบส�ำคัญ
ของการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม องค์กรด้ านการ
บริ หารจัดการการประมงในระดับภูมิภาคเพียงแค่ควบคุมดูแลกิจกรรม
ที่เกิดขึ ้นในเขตอ�ำนาจของตนเท่านัน้ และในความเป็ นจริ งแล้ วก็มี
อ�ำนาจควบคุมในพื ้นที่ของสมาชิกเองเท่านัน้ ด้ วยปั จจัยอันซับซ้ อน
ที่มีอยู่ การขาดกรอบการท�ำงานด้ านระเบียบข้ อบังคับระดับโลกที่
ครอบคลุมและสอดคล้ องกันในการก�ำกับดูแลการประมงไม่ได้ ชว่ ยส่ง
เสริ มการบริ หารจัดการที่ยงั ยืน
การแก้ ไขปั ญหาการประมงผิดกฎหมายที่ขาดการรายงานและไร้
การควบคุม อาชญากรรมทางทะเลและแรงงานบังคับซึง่ ล้ วนแต่มีความ
เชื่อมโยงกันจะต้ องอาศัยกรอบการท�ำงานด้ านกฎหมายและสถาบัน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมายเหลือเฟื อ อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีสถาบันใดหรื อกรอบการท�ำงานใดที่สามารถแก้ ไขปั ญหา
ดังเหล่านี ้และความเชื่อมโยงระหว่างกันได้ อย่างครอบคลุม ด้ วยปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีอยูท่ งหมดไม่
ั้
วา่ จะเป็ นแรงงานราคาถูกหรื อแรงงานที่ไม่ต้อง
จ่ายค่าจ้ าง ข้ อจ�ำกัดทางด้ านขีดความสามารถและอ�ำนาจหน้ าที่ในการ
ควบคุมการประมงผิดกฎหมายที่ขาดการรายงานและไร้ การควบคุม
และการขาดความสามารถในการแยกแยะระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ถกู
กฎหมายและผิดกฎหมายในตลาดโดยผู้ที่อยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทานเหล่านัน้
(เช่น ผู้บริ โภค) ท�ำให้ ปัญหาดังกล่าวยังคงเป็ นความท้ าทายที่ตอ่ เนื่อง
การควบคุมทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมสามารถป้องกันอาชญากรรม
ทางทะเลได้ ในภูมิภาคที่มีความเสี่ยง การควบคุมโดยตรงอาจท�ำได้
โดยให้ หน่วยยามฝั่ งออกปฏิบตั ิหน้ าที่บ่อยขึ ้นเพื่อระบุและติดตาม
เรื อต้ องสงสัยเพื่อท�ำการสกัดกัน้ การด�ำเนินปฏิบตั ิการลับ โดยให้ เจ้ า
หน้ าที่ปลอมตัวเป็ นชาวประมงอาจช่วยให้ เข้ าถึงเรื อต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น

รอยเตอร์

บน: หน่ วยต่ อต้ านการก่ อการร้ ายของหน่ วยยามฝั่งฟิ ลิปปิ นส์ และญีป่ ุ่ น
เตรียมพร้ อมทีจ่ ะเข้ าจู่โจมกลุ่มโจรสลัดจ�ำลองในระหว่ างการฝึ กการบังคับใช้
กฎหมายทางทะเลผสมทีอ่ ่ าวมะนิลาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ต�ำรวจและเจ้ าหน้ าทีศ่ ุลกากรอินโดนีเซียถือนกกระตั้วหงอนเหลืองใหญ่ ซึ่งเป็ น
สั ตว์ ป่าหายากของอินโดนีเซียทีถ่ ูกใส่ ไว้ ในขวดน�ำ้ นกเหล่ านีเ้ ป็ นของกลางที่
ยึดได้ จากผู้ลกั ลอบค้ าสั ตว์ ป่าผิดกฎหมายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

อย่างไรก็ตาม การควบคุมในรู ปแบบที่จริ งจังนี ้ไม่ใช่วิธีการที่ยงั่ ยืน
ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีทรัพยากรจ�ำกัดและ
มีปัญหาอื่นที่ส�ำคัญและเร่ งด่วนกว่า ประสิทธิภาพของการควบคุม
โดยตรงจะขึ ้นอยู่กบั การปรากฏตัวของเจ้ าหน้ าที่อย่างต่อเนื่องและ
ความคาดหวังในการขึ ้นเรื อและตรวจสอบเรื อทังหมด
้
การควบคุมโดย
อ้ อมโดยอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการขันสู
้ งในการพิสจู น์ทราบเรื ออาจ
ช่วยแก้ ปัญหาในเรื่ องการเฝ้าติดตามและการตรวจการณ์ในภูมิภาค
มหาสมุทรอันกว้ างใหญ่ได้
การใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในทะเลเพื่อจะสามารถรายงานข้ อมูลต่อต�ำรวจ รัฐบาลและ
ชาวประมงได้ ดีขึ ้น ตัวอย่างเช่น ปาเลาได้ ทดสอบการใช้ งานโดรนไร้ คน
ขับเพื่อตรวจจับและและสกัดกันชาวประมงผิ
้
ดกฎหมายที่ออกหาปลา
ในเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน โดรนจะสามารถระบุต�ำแหน่งที่ตงของเรื
ั้
อ
ที่ด�ำเนินงานอย่างผิดกฎหมายตลอดจนหมายเลขประจ�ำเรื อที่องค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศออกให้ (ส�ำหรับเรื อขนาด 100 ตันกรอสขึ ้น
ไป) และข้ อมูลประวัตขิ องเรื อ (ส�ำหรับเรื อขนาด 500 ตันกรอสขึ ้นไป)
การใช้ ยานยนต์ใต้ น� ้ำอัตโนมัตเิ ป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการปกป้องดูแลพื ้นที่
โดยท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือเครื่องมือในการรวบรวม
หลักฐาน นอกจากนี ้ยังมีเทคโนโลยีอนื่ ๆ ได้ แก่ เรดาร์ และดาวเทียม
ส�ำหรับติดตามเรือได้ จากระยะไกล อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนด้ วยคลืน่
ไมโครเวฟสามารถระบุระดับความร้ อนจากการขนส่งสินค้ าแช่แข็งเพือ่
ตรวจจับการกระท�ำผิดทางการประมง (และการค้ ามนุษย์)

เครื่ องมือเหล่านี ้จะส่งผ่านข้ อมูลไปยังเจ้ าหน้ าที่ที่มีอ�ำนาจในการ
สกัดกันเรื
้ อในทะเลหรื อที่ทา่ เรื อและอาจส่งมอบหลักฐานเพื่อใช้ งานใน
ชันศาล
้
มาตรการเหล่านี ้ยังอาจช่วยส่งเสริ มการแบ่งปั นข้ อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างองค์กรด้ านการบริ หารจัดการการประมงในระดับ
ภูมิภาค หน่วยยามฝั่ งและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่น ๆ

แนวทางการปฏิบตั ใิ นอนาคต

การควบคุมอาชญากรรมทางทะเลซึง่ รวมถึงการประมงที่ผิดกฎหมายใน
ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกจ�ำเป็ นต้ องใช้ วิธีการก�ำกับดูแลดีที่สดุ แหล่ง
ประมงอันอุดมสมบูรณ์สามารถเข้ าถึงได้ อย่างผิดกฎหมาย การเสริ ม
สร้ างความพยายามของรัฐบาลให้ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้นจะช่วยปกป้อง
ดูแลแหล่งประมงดังกล่าวได้
นอกจากนี ้ยังควรพิจารณาปั จจัยเสี่ยงภายนอกทังทางบกและทาง
้
ทะเลที่อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการค้ ามนุษย์และการจัดหาแรงงานบังคับ
และแรงงานราคาถูก ขันตอนแรกที
้
่จ�ำเป็ นที่ควรน�ำมาใช้ คือการใช้
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศและข้ อตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคีในการ
สนับสนุนการท�ำงานของผู้ก�ำหนดนโยบายและหน่วยงานด้ านระเบียบ
ข้ อบังคับเพื่อพัฒนากระบวนการในการบังคับใช้ กฎหมาย
การพัฒนาและการเพิม่ พูนขีดความสามารถในการควบคุมดูแล
สามารถท�ำได้ โดยการสร้ างความร่วมมือในระดับภูมภิ าคพร้ อมกับน�ำ
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ มาใช้ เพือ่ สอดส่องดูแลภูมภิ าคอันกว้ างใหญ่จากระยะ
ไกล และลดโอกาสในการกระท�ำผิดโดยลับ ๆ ท้ ายสุดนี ้ สิง่ ส�ำคัญก็คอื การ
ให้ ข้อมูลเกีย่ วกับอาชญากรรมทางทะเลทีช่ ดั เจนและโปร่งใสมากขึ ้นแก่
บรรดาผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการประมงผิดกฎหมายทีข่ าด
การรายงานและไร้ การควบคุม เพือ่ ให้ ผ้ บู ริโภคเลือกได้ อย่างถูกต้ องและมี
การจับจ่ายทีย่ งั่ ยืน o
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เรือฟริเกต บีเอ็นเอส อาบู บาการ์ ของกองทัพเรือบังกลาเทศ ซึ่งเป็ น
ล�ำทีเ่ ห็นอยู่ด้านหน้ า เข้ าร่ วมการฝึ กทางทะเลนานาชาตินอกชายฝั่ง
ของประเทศจีน เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 รอยเตอร์
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ขีดความสามารถ
และ มิตรภาพอันยัง
่ ยืนในอนาคต
กองทัพเรื อบังกลาเทศมุ่งเน้นการสร้าง
ความแข็งแกร่ งของกองทัพเพื่อเป็ น
พันธมิตรที่โดดเด่นในภูมิภาค
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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ก

องทัพเรื อบังกลาเทศได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ.
2514 โดยมีเรื อปื นสองล�ำท�ำการลาดตระเวนอ่าว
เบงกอลและน่านน� ้ำรอบ ๆ ประเทศแห่งนี ้ที่มีแม่น� ้ำ
ไหลเชี่ยวและเป็ นพื ้นที่ราบต�่ำที่มีแนวโน้ มในการเกิดน� ้ำท่วม
หลายสิบปี ต่อมา กองทัพเรื อบังกลาเทศได้ กลายเป็ นกองก�ำลัง
ทางทะเลที่พยายามจะบรรลุเป้าหมายของตนเองให้ ได้ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 นัน่ ก็คือขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ าร “แบบ
สามมิต”ิ ทังทางอากาศ
้
ทางทะเลและใต้ น� ้ำ
“การพัฒนากองทัพให้ มีความความทันสมัยเป็ นหนึง่ ใน
ความมุง่ มัน่ ที่ส�ำคัญยิ่งของรัฐบาลชุดปั จจุบนั ในการเพิ่ม
ศักยภาพให้ กบั กองทัพบก กองทัพเรื อและกองทัพอากาศเพื่อ
ให้ เป็ นกองก�ำลังที่มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพนัน้
ความทันสมัยคือสิง่ จ�ำเป็ น” ตามการระบุของเอกสารรัฐบาล
บังกลาเทศเกี่ยวกับการใช้ จา่ ยงบประมาณในด้ านที่ส�ำคัญ
ต่าง ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2560 “เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและ
ความมัน่ คง บังกลาเทศจ�ำเป็ นต้ องจัดหาอาวุธ กระสุนและ
ยุทโธปกรณ์สงครามที่ทนั สมัยและจ�ำเป็ นอย่างยิ่งมาใช้ งานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ”
บังกลาเทศได้ เริ่ มวางแผนการปฏิบตั ลิ ว่ งหน้ ากว่า 20 ปี เพื่อ
ให้ กองทัพเรื อกลายเป็ นกองทัพที่ดีเลิศเมื่อถึงวันที่ก�ำหนดไว้ ตาม
เป้าหมาย แผนนี ้เรี ยกกันในระดับประเทศว่า แผนพัฒนากองทัพ
ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ บังกลาเทศได้
เพิ่มการจัดหาและการสัง่ ซื ้อยุทโธปกรณ์ทางทหารต่าง ๆ และ
พยายามที่จะด�ำรงสถานะความป็ นพันธมิตรในระดับภูมิภาค
ด้ วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญของก�ำลังพลในกองทัพโดยใช้
การฝึ กเพิ่มเติมในประเทศ กิจกรรมการฝึ กเหล่านี ้ประกอบด้ วย
การเรี ยนรู้เทคนิคในการท�ำสงครามยุคใหม่และการเพิ่มความ
รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ซึง่ ทังสองประการนี
้
้มีมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพบังกลาเทศ

การขยายความร่วมมือภายใต้
กรอบการประชุ มว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกองทัพเรือใน
ภูมิภาคมหาสมุ ทรอินเดีย
การประชุมว่าด้วยความร่ วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียจัดขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยมี
กองทัพเรื ออินเดียเป็ นเจ้าภาพ การประชุมครั้งต่อ ๆ มาจัดขึ้น
โดยกองทัพเรื อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี พ.ศ. 2553 กองทัพ
เรื อแอฟริ กาใต้ในปี พ.ศ. 2555 กองทัพเรื อออสเตรเลียในปี
พ.ศ. 2557 และกองทัพเรื อบังกลาเทศในปี พ.ศ. 2559
การประชุมว่าด้วยความร่ วมมือระหว่างกองทัพเรื อใน
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียประกอบด้วยสมาชิก 23 ประเทศที่มี
ดินแดนถาวรติดกับมหาสมุทรอินเดียหรื อตั้งอยูใ่ นมหาสมุทร
อินเดีย และมีประเทศผูส้ งั เกตการณ์เจ็ดประเทศ
18
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“เรามีอนาคตอันสดใสที่วางแผนเอาไว้ แล้ ว” พล.ร.อ. มูฮมั
หมัด ฟาริ ด ฮาบิบ นายทหารเกษี ยณอายุราชการที่เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งเสนาธิการกองทัพเรื อในช่วงที่ก�ำกับดูแลการประชุม
ว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย ที่จดั ขึ ้นที่กรุงธากาในเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 กล่าว
กับ ฟอรัม กองทัพเรื อบังกลาเทศเป็ นประธานการประชุมนี ้
จนถึงปี พ.ศ. 2560
พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าวว่า แผนการปฏิบตั ขิ องกองทัพเรื อจะ
ช่วยให้ ประเทศด�ำรงขีดความสามารถและความเป็ นเลิศเอาไว้
ได้ โดยการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทหารที่เข้ ามาใหม่ได้ มีทางเลือก
ที่หลากหลายในเส้ นทางอาชีพนี ้ “ใครอยากจะเป็ นนักบินหรื อ
อยากจะท�ำงานในเรื อด�ำน� ้ำ เขาก็จะได้ โอกาสเหล่านี ้ทังหมด”
้
พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าว “กองทัพเรื อมีความก้ าวหน้ าดีมากและมี
การขยายตัว เรามีเรื อที่ทนั สมัยอยูใ่ นมือ ทหารใหม่ที่เข้ าร่วม
กองทัพจะมีบทบาทส�ำคัญมากขึ ้นในอนาคต”
บังกลาเทศเคยขาดแคลนเรื อส�ำหรับการลาดตระเวนที่
จ�ำเป็ น พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าวกับ ฟอรัม เมื่อการประชุมว่าด้ วย
ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ในกรุงธากาสิ ้นสุดลง บังกลาเทศได้ น�ำเรื อ
ฟริ เกตสองล�ำที่สร้ างโดยประเทศจีนมาประจ�ำการในกองเรื อ
บังกลาเทศโดยท�ำพิธีที่ทา่ เรื อจิตตะกอง เจ้ าหน้ าที่กองทัพเรื อ
กล่าวว่าเรื อสองล�ำนี ้เป็ นเรื อที่ทนั สมัยที่สดุ ในกองเรื อ โดยมีขีด
ความสามารถในการตรวจจับ พิสจู น์ทราบและท�ำลายเรื อผิวน� ้ำ
และเป้าหมายทางอากาศ ตามรายงานของส�ำนักข่าวออนไลน์
บีดีนิวส์24
กองทัพเรื อยังมีแผนที่จะเพิ่มเฮลิคอปเตอร์ และน�ำเรื อด�ำน� ้ำ
สองล�ำมาประจ�ำการ โดยสัง่ ซื ้อจากประเทศจีนและจะเดินทาง
มาถึงกองเรื อบังกลาเทศภายในกลางปี พ.ศ. 2559 ยุทโธปกรณ์
เหล่านี ้จะช่วยให้ บงั กลาเทศสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจ
สมาชิก
ประเทศชายฝั่งในเอเชียใต้ : บังกลาเทศ อินเดีย มัลดีฟส์
ปากีสถาน เซเชลส์ ศรี ลงั กา และสหราชอาณาจักร (อาณานิคม
ในมหาสมุทรอินเดียของสหราชอาณาจักร)
ประเทศชายฝั่งในเอเชียตะวันตก: อิหร่ าน โอมาน
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศชายฝั่งในแอฟริกาตะวันออก: ฝรั่งเศส (รี ยเู นียน)
เคนยา มอริ เชียส โมซัมบิก แอฟริ กาใต้ และแทนซาเนีย
ประเทศชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย:
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย พม่า สิ งคโปร์ ไทย และติมอร์-เลสเต
ประเทศผู้สังเกตการณ์
จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น มาดากัสการ์ มาเลเซีย รัสเซีย และสเปน

“กองทัพเรื อบังกลาเทศมักจะท�ำงานร่ วมกับประเทศพันธมิตรและ
ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็ นมิตรอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะมีความร่ วมมือทาง
ด้านใดเกิดขึ้น เราจะเข้าไปมีส่วนร่ วม เราอยากเห็นคนรุ่ นต่อ ๆ ไปมี
ชีวติ ที่สงบสุ ข เราอยากท�ำให้โลกนี้เป็ นโลกที่ดีและน่าอยูส่ ำ� หรับชน
รุ่ นหลัง ถ้าเราสามารถท�ำงานร่ วมกันและแบ่งปั นประสบการณ์และ
เทคโนโลยีกนั ได้ ทุกฝ่ ายก็จะได้รับประโยชน์”
~ พล.ร.อ. มูฮัมหมัด ฟาริด ฮาบิบ นายทหารเกษียณอายุราชการจากกองทัพเรือบังกลาเทศ

จ�ำเพาะของตนได้ พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าว
แม้ บงั กลาเทศจะมุง่ เน้ นความส�ำคัญต่าง ๆ ภายใน
ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะขยายความร่วมมือ
กับพันธมิตรต่าง ๆ ทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิก
“ในโลกปั จจุบนั การพิจารณาทุกอย่างโดยรวมเป็ นสิง่ ที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ” พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าว “ความร่วมมือซึง่ กันและ
กันเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นเพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากมหาสมุทรตาม
เป้าประสงค์ เมือ่ ภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดียมีความส�ำคัญมาก
ขึ ้นเรื่อย ๆ ทังในแง่
้
ยทุ ธศาสตร์ และเศรษกิจ ความท้ าทายต่าง ๆ
ก็เพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ ความร่วมมือที่มีความหมาย
ระหว่างบรรดารัฐชายฝั่ งจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง
พล.ร.อ. ฮาบิบระบุวา่ ไม่มีรัฐชายฝั่ งใดจะสามารถจัดการ
กับความท้ าทายทางทะเลได้ โดยล�ำพัง ทุกประเทศต้ องท�ำงาน
ร่วมกัน “อย่างสมัครสมาน” เพื่อพัฒนา “กลไกความร่วม
มือที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อรับมือกับความท้ าทายในปั จจุบนั
พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าว
“ความส�ำคัญทางภูมิยทุ ศาสตร์ และภูมิเศรษฐกิจของ
มหาสมุทรอินเดียในวันนี ้ท�ำให้ ภมู ิภาคนี ้เป็ นตัวขับเคลื่อน
หลักที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 25442643)” พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าว “ดังนัน้ การแสวงโอกาสครัง้
ส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์ เหล่านี ้ผ่านการปฏิสมั พันธ์เชิงร่วมมือ
ทางทะเลที่แข็งแกร่งจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง”
พล.ร.อ. ฮาบิบอธิบายว่านโยบายต่างประเทศของ
บังกลาเทศนัน้ “มีความเป็ นมิตรกับทุกฝ่ ายและไม่เป็ นศัตรู
กับฝ่ ายใด” ดังจะเห็นได้ ชดั เจนจากการที่บงั กลาเทศให้ การ
สนับสนุนและมีสว่ นร่วมในโครงการรักษาสันติภาพของ
องค์การสหประชาชาติมาเป็ นเวลานาน บังกลาเทศได้ สง่ เจ้ า
หน้ าที่รักษาสันติภาพไปเข้ าร่วมภารกิจครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2531 และเป็ นหนึง่ ในประเทศที่สง่ บุคลากรเข้ าร่วมภารกิจมาก
ที่สดุ ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา คือจ�ำนวนกว่า 8,000 คน ตามที่
องค์การสหประชาชาติระบุ
“กองทัพเรื อบังกลาเทศมักจะท�ำงานร่วมกับประเทศ
พันธมิตรและประเทศเพื่อนบ้ านที่เป็ นมิตรอยูเ่ สมอ” พล.ร.อ.
ฮาบิบกล่าวกับ ฟอรัม “ไม่วา่ จะมีความร่วมมือทางด้ านใดเกิด

ขึ ้น เราจะเข้ าไปมีสว่ นร่วม เราอยากเห็นคนรุ่นต่อ ๆ ไปมีชีวิต
ที่สงบสุข เราอยากท�ำให้ โลกนี ้เป็ นโลกที่ดีและน่าอยูส่ ำ� หรับชน
รุ่นหลัง ถ้ าเราสามารถท�ำงานร่วมกันและแบ่งปั นประสบการณ์
และเทคโนโลยีกนั ได้ ทุกฝ่ ายก็จะได้ รับประโยชน์”
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของกองทัพเรือบังกลาเทศในเรื่องการสร้ าง
ความร่วมมือทีม่ ากขึ ้นอินโดเอเชียแปซิฟิก พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าว
ว่าบังกลาเทศมีแผนที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านการท�ำงาน
ระหว่างกองทัพเรื อทังหมดที
้
่ปฏิบตั กิ ารในมหาสมุทรอินเดีย
และพื ้นที่รอบ ๆ ในช่วงที่กองทัพเรื อบังกลาเทศเป็ นประธาน
การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย พล.ร.อ. ฮาบิบต้ องการให้ สมาชิกของการ
ประชุมนี ้ทัง้ 35 ประเทศรวมตัวกันอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อ
ร่วมการฝึ กการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการ
ตอบสนองภัยพิบตั ิ ซึง่ จะเป็ นการฝึ กครัง้ แรกในหัวข้ อนี ้ภายใต้
กรอบการประชุมดังกล่าว
“ถ้ าเรามีความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น เราก็นา่ จะแก้ ปัญหาได้
ง่ายขึ ้น” พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าว “เราต้ องท�ำงานกันอย่างสามัคคี
ในสภาพแวดล้ อมที่เข้ ากันได้ เป็ นอย่างดี เพื่อให้ เราสามารถ
รักษาความมัน่ คงร่วมกันได้ ในมหาสมุทรอินเดียเพื่อประโยชน์
ของทุก ๆ ประเทศ”
ด้ วยข้ อกังวลร่วมกันที่มีอยูเ่ กี่ยวกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าวว่าการฝึ กด้ านการให้ ความช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการตอบสนองภัยพิบตั นิ า่ จะเป็ นวิธีการโดย
ธรรมชาติในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
นอกเหนือจากการเข้ าร่วมประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่าง
กองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม
พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าวว่าปั ญหาอื่น ๆ ก็มีความส�ำคัญพอ ๆ กัน
เช่น การก่อการร้ ายทางทะเล
“เมื่อใดก็ตามที่กลุม่ ก่อการร้ ายพยายามที่จะแทรกซึม
หรื อรุกล� ้ำเข้ ามาในภูมิภาคชายฝั่ งของเรา เราต้ องหยุดยังคน
้
เหล่านี ้ให้ ได้ ” พล.ร.อ. ฮาบิบกล่าวกับ ฟอรัม “ถ้ าทุกประเทศ
ต้ องการที่จะหยุดยังผู
้ ้ บกุ รุกเหล่านี ้อย่างจริ งจังในพื ้นที่ของ
ตน ความร่วมมือกันจะช่วยให้ เราสามารถหยุดยังภั
้ ยคุกคาม
นี ้ได้ ” o
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ในน่านน้�ำ
การฟื้นฟูความปลอดภัย

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรั ม

อาชญากรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีจำ� นวนลดลง เนื่องจากประเทศ
ต่าง ๆ ปรับกลยุทธ์ในการป้องปราม
กิจกรรมของอาชญากรทางทะเล
และป้องกันการปล้นสะดมทางทะเล

เรือเล็กล�ำหนึ่งแล่ นอยู่ท่ามกลางเรือใหญ่
ในช่ องแคบสิ งคโปร์ รอยเตอร์
20
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คลากรขนส่งทางเรื อและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารทางทะเลที่เดิน
ทางในน่านน� ้ำต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นประจ�ำได้ รับ
ข่าวดีเล็กน้ อยในช่วงสิ ้นสุดไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 เมื่อนัก
วิเคราะห์กลุม่ หนึง่ รายงานว่าการปล้ นสะดมทางทะเลในภูมิภาคนี ้
มีจ�ำนวนลดลงจนถึงจุดต�่ำสุดในรอบทศวรรษ
“ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 เป็ นช่วงที่เห็นได้ อย่างชัดเจนถึง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมทางทะเล และแสดงให้ เห็น
ว่าการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กบั การปล้ นสะดมทางทะเล
ช่วยพลิกสถานการณ์ให้ ฝ่ายพลเมืองดีกลับมามีชยั อีกครัง้ ” นายเอียน มิล
เลน ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัทดรายแอด มาริ ไทม์ ซึง่ เป็ นกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญด้ านข่าวกรองและการปฏิบตั กิ ารทางทะเลในประเทศอังกฤษ
ที่ตรวจสอบกิจกรรมในสภาพแวดล้ อมทางทะเลกล่าว บริ ษัทดังกล่าวได้
แสดงตัวเลขของไตรมาสแรก “มีแนวโน้ มในทางที่ดีเกิดขึ ้นในบางภูมิภาค
ซึง่ เป็ นเรื่ องที่นา่ ยินดี ที่ชดั เจนที่สดุ ก็คือในมหาสมุทรอินเดียที่ยงั คงที่มีโจร
สลัดโซมาเลียอยูท่ วั่ ไป และในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ที่เราได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในช่วง
กว่าหกเดือนที่ผา่ นมา ซึง่ ตัวเลขที่เราส�ำรวจได้ นนถื
ั้ อ
เป็ นตัวเลขที่น้อยที่สดุ ในช่วงไตรมาสที่เคยมีมาในรอบ
ทศวรรษ”
บริษทั ดรายแอดรายงานว่าในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. 2559 มีอาชญากรรมทางทะเลเกิดขึ ้น 13 ครัง้
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ มี
เหตุการณ์เกิดขึ ้น 35 ครัง้ พบว่าจ�ำนวนอาชญากรรม
ทางทะเลลดลงในอัตราร้ อยละ 50 เหตุการณ์ทร่ี ุนแรง
ทีส่ ดุ เกิดขึ ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เมือ่ กลุม่ โจร
สลัดได้ เข้ าปล้ นเรือน� ้ำบรรทุกมันสัญชาติอนิ โดนีเซียที่
ก�ำลังขนถ่านหินจากอินโดนีเซียไปยังฟิ ลปิ ปิ นส์ และ
จับลูกเรือเป็ นตัวประกัน 10 คนพร้ อมเรียกค่าไถ่จำ� นวน
1 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 35 ล้ านบาท)
ทางการเชือ่ ว่าอาชญากรกลุม่ นี ้เป็ นสมาชิกขององค์กร
ก่อการร้ ายอาบูไซยาฟ
นอกจากนี ้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่บนั ทึกและรายงานข้ อมูลที่แสดงให้
เห็นถึงจ�ำนวนที่ลดลงของอาชญากรรมทางทะเลที่ได้ รับแจ้ ง แต่หน่วยงาน
บางแห่ง เช่น ส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติก็ได้ ตรวจสอบข้ อมูล
ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติได้ จดั ตัง้
ศูนย์รายงานข้ อมูลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2535
และระบุวา่ ปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ อาชญากรรมทางทะเลทัว่ โลกลดลงในช่วง
หลัง ๆ มานี ้คือ การลดลงของการโจมตีเรื อบรรทุกน� ้ำมันขนาดเล็กในพื ้นที่
ชายฝั่ งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“ส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติยกย่องการปฏิบตั งิ านที่มี
ประสิทธิภาพของเจ้ าหน้ าที่อินโดนีเซียและมาเลเซียเป็ นพิเศษ ที่ได้ จบั กุม
และด�ำเนินคดีกบั กลุม่ โจรสองกลุม่ ที่ปล้ นเรื อบรรทุกน� ้ำมัน นอกจากนี ้ เรา
ยังชื่นชมการจับกุมกลุม่ ผู้บงการหลังจากนัน”
้ นายพ็อตเต็นกัล มูคนั ดัน ผู้
อ�ำนวยการส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติระบุในค�ำแถลงที่เผย

แพร่ในเว็บไซต์ของส�ำนักงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ข้ อมูลของส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติระบุวา่
มีการปล้ นเรื อ 15 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2558 และ 21 ครัง้ ในปี พ.ศ.
2557 มีตวั ประกันถูกคุมตัวไว้ บนเรื อของตนเอง 271 คนในปี
พ.ศ. 2558 และ 442 คนในปี พ.ศ. 2557 และไม่มีรายงานการ
ปล้ นในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2558
แม้ อาชญากรรมทางทะเลจะลดลงในพื ้นที่ที่ส�ำนักงานการ
ขนส่งทางทะเลนานาชาติระบุวา่ เป็ น “พื ้นที่ส�ำคัญ” แต่เจ้ า
หน้ าที่ของส�ำนักงานกล่าวว่ายังคงมีพื ้นที่ที่มีอาชญากรรมทาง
ทะเลชุกชุมอยูท่ วั่ โลก นายมูคนั ดันได้ แจ้ งเตือนให้ บรรดากัปตัน
เรื อด�ำรงมาตรการ “ต่อต้ านโจรสลัดและการเฝ้าระวังการปล้ น
สะดมอย่างเข้ มงวด” อยูเ่ สมอ เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ยงั คงเป็ นภูมิภาคที่มีเหตุการณ์โจมตีดงั กล่าวมากที่สดุ ใน
โลกตามข้ อมูลของส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติ

เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยต่ อต้ านการก่ อการร้ ายในสั งกัดหน่ วยยามฝั่ง
ฟิ ลิปปิ นส์ เข้ าจับกุมกลุ่มโจรสลัดจ�ำลองทีป่ ล้ นเรือ ในระหว่ างการฝึ ก
ผสมทางด้ านการบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลกับญีป่ ุ่ นทีอ่ ่ าวมะนิลา
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์

“สภาพการณ์ตา่ ง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว
ทังในทางที
้
่ดีและไม่ดี ดังนัน้ เราจะชะล่าใจไม่ได้ เด็ดขาด
หากไม่มีการตอบสนองของนานาชาติอย่างครอบคลุมต่อภัย
คุกคามจากโจรสลัดโซมาเลีย เราก็คงไม่ได้ อยูใ่ นสภาพการณ์
ที่ดีอย่างทุกวันนี ้” นายมิลเลนกล่าว “ด้ วยการปฏิบตั งิ านอย่าง
เต็มที่ของกองทัพเรื อนานาชาติและอุตสาหกรรมการรักษา
ความมัน่ คงทางทะเลที่มีเรื อรบ เฮลิคอปเตอร์ และเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยติดอาวุธในการสกัดกันและปราบปราม
้
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หน่ วยรบพิเศษกองทัพเรืออินโดนีเซียและทหารเรือสหรัฐฯ ฝึ กซ้ อมเทคนิคการสกัดกั้นในระหว่ างการฝึ กเพือ่ สร้ างความร่ วมมือและความพร้ อมทางเรือใน
อินโดนีเซีย เมือ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 จ.อ. โจชัว สก็อตต์/กองทัพเรือสหรัฐฯ

ความพยายามในการปล้ นสะดมทางทะเล ท�ำให้ อาชญากรรม
ทางทะเลลดลงอย่างอย่างน่าทึง่ จากการโจมตีเรื อพาณิชย์
213 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2554 ลดลงจนเหลือศูนย์ในปี พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2559 จนถึงปั จจุบนั ”
การมุง่ เน้ นที่ตวั เลขมากเกินไปอาจท�ำให้ มองสถานการณ์
ผิดพลาดว่าจริ ง ๆ แล้ วมีอะไรเกิดขึ ้นบ้ างในภูมิภาค พล.จ.
แซม เบตแมน นายทหารที่เกษี ยณอายุราชการจากกองทัพเรื อ
ออสเตรเลียซึง่ ขณะนี ้เป็ นนักวิจยั ของศูนย์ทรัพยากรและความ
มัน่ คงทางทะเลแห่งชาติออสเตรเลียกล่าว พล.จ. เบตแมนยัง
เป็ นที่ปรึกษาของโครงการความมัน่ คงทางทะเลแห่งสถาบัน
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เอส. ราชารัตนัมของ
สิงคโปร์ และได้ สนับสนุนให้ มีการค้ นหาข้ อมูลอย่างลึกซึ ้งเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาที่แท้ จริ ง
“การพิจารณาตัวเลขของการโจมตีเพียงอย่างเดียวอาจ
ท�ำให้ เข้ าใจสถานการณ์ผิดได้ ” พล.จ. เบตแมนเขียนไว้ ในบท
วิเคราะห์เมื่อปี พ.ศ. 2559 เรื่ อง “ความจริ งเกี่ยวกับการปล้ น
สะดมทางทะเลในเอเชีย” ส�ำหรับสมาคมส่งเสริ มนโยบายใน
เอเชียละแปซิฟิก “การวิเคราะห์สงิ่ ที่อยูเ่ บื ้องหลังสถิตเิ ป็ นสิง่
ส�ำคัญและต้ องพิจารณาที่ลกั ษณะของการโจมตี ประเภท
ของเรื อที่ถกู โจมตี ช่วงเวลาที่ถกู โจมตีไม่วา่ จะเป็ นช่วงจอด
ทอดสมอหรื อในระหว่างการเดินทาง และพื ้นที่ที่ถกู โจมตี”
พล.จ. เบตแมนยกย่องการท�ำงานภายใต้ ข้อตกลงว่าด้ วย
ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทาง
ทะเลและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย ที่มีศนู ย์แลกเปลี่ยน
ข้ อมูลที่สงิ คโปร์ ในเรื่ องการจ�ำแนกการโจมตีตามระดับความ
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รุนแรงที่ใช้ และการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น พล.จ. เบตแมนเขียน
ไว้ วา่ จากการโจมตีทงหมด
ั้
200 ครัง้ ที่บนั ทึกไว้ ในปี พ.ศ. 2558 153 ครัง้
เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงที่เกี่ยวข้ องกับการลักเล็กขโมยน้ อยและไม่เป็ น
อันตรายต่อลูกเรื อ
“การจ�ำแนกระหว่างเหตุการณ์ ‘การปล้ นสะดมทางทะเล’ กับสิง่ ที่
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศระบุวา่ เป็ น ‘การปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธ’
เป็ นสิง่ ส�ำคัญ” พล.จ. เบตแมนเขียน “การปล้ นสะดมทางทะเลจะเกิดขึ ้น
บนเรื อในทะเลหลวง ขณะที่การปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธจะเกิดขึ ้นในน่านน� ้ำ
ต่าง ๆ ภายในเขตอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึง่ รวมถึงน่านน� ้ำภายใน
น่านน� ้ำหมูเ่ กาะและทะเลอาณาเขตของรัฐนัน้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่
ในน่านน� ้ำต่าง ๆ ของเอเชียจริ ง ๆ แล้ วจัดอยูใ่ นหมวด ‘การปล้ นเรื อโดยใช้
อาวุธ’ ดังนัน้ การด�ำเนินการเพื่อบังคับใช้ กฎหมายจะเป็ นความรับผิดชอบ
ของรัฐชายฝั่ งที่เกี่ยวข้ อง ความหมายที่แท้ จริ งของการการปล้ นสะดมทาง
ทะเลคือ ‘อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ’ นอกเขตอ�ำนาจของรัฐชายฝั่ ง ดังนัน้
รัฐใดก็ตามมีสทิ ธิที่จะด�ำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์”
พล.ร.ต. อัคมัด ตอฟิ กกูร์รัคมาน เอ็ม. ผู้บญ
ั ชาการของหน่วยบัญชาการ
กองเรือตะวันตก กองทัพเรืออินโดนีเซีย เห็นพ้ องว่าการจ�ำแนกอาชญากรรม
ทางทะเลอย่างเหมาะสมจะมีผลต่อชือ่ เสียงของภูมภิ าคในเรื่องการท�ำงาน
ของเจ้ าหน้ าทีท่ ้ องถิน่ ในการจัดการกับอาชญากรทางทะเลและโจรสลัด
“เราต้ องใช้ ค�ำให้ ถกู ต้ อง” พล.ร.ต. ตอฟิ กกูร์รัคมานกล่าวกับ ฟอรัม ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ในระหว่างการเข้ าร่วมการประชุมว่าด้ วยความ
ร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่บงั กลาเทศ
พล.ร.ต. ตอฟิ กกูร์รัคมานกล่าวว่า ตนเคยอ่านรายงานเกี่ยวกับปั ญหา
การการปล้ นสะดมทางทะเลในช่องแคบมะละกา กองทัพเรื ออินโดนีเซีย
ได้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์และท�ำการสืบสวนอย่างจริ งจัง แต่กลับพบ

ว่าองค์การสหประชาชาติระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นว่าเป็ นเพียงการก่อ
อาชญากรรม ไม่ใช่การปล้ นสะดมทางทะเล
นอกเหนือจากเรื่ องการใช้ ค�ำแล้ ว ทางการอินโดนีเซียยังไม่พอใจกับ
กิจกรรมที่ตนตรวจพบอีกด้ วย
พล.ร.ต. ตอฟิ กกูร์รัคมานอธิบายว่าช่องแคบมะละกานันเป็
้ นพื ้นทีแ่ คบ
บางครัง้ อาชญากรจะมีความได้ เปรียบกว่าเจ้ าหน้ าทีอ่ นิ โดนีเซียเพราะมีเรือ
ขนาดเล็กกว่าและแล่นเร็วกว่า ท�ำให้ กลุม่ อาชญากรเดินทางหลบหนีผา่ น
ช่องแคบได้ งา่ ยขึ ้น พล.ร.ต. ตอฟิ กกูร์รัคมานกล่าวกับ ฟอรัม ว่า อินโดนีเซีย
ได้ จดั หาเรือทีค่ ล้ ายคลึงกันมาให้ กองทัพเรือของตนใช้ งาน ซึง่ เป็ นเรือทีม่ ี
ความเร็วและความคล่องตัวเทียบเท่ากับเรือของอาชญากรทางทะเล

ค�ำจ�ำกัดความของอาชญากรรม
การปล้นสะดมทางทะเลมีอยู่ใน
มาตรา 101 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทาง
ทะเล ซึ่งระบุไว้ดังนี้:
การปล้นสะดมทางทะเลประกอบด้วย
การกระท�ำใด ๆ ดังต่อไปนี้:
ก. การกระท�ำผิดกฎหมายใด ๆ ที่เป็ นการก่อ

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจน�ำ้ มาเลเซียยืนรักษาการณ์ บนเรือนานิวะ มารุ 1 ทีท่ ่ าเรือกลัง
ประเทศมาเลเซีย หลังจากทีเ่ รือบรรทุกน�ำ้ มันล�ำนีถ้ ูกกลุ่มโจรสลัดปล้ นในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถแล้ ว อินโดนีเซียได้
เริ่ มท�ำงานอย่างใกล้ ชิดมากขึ ้นกับมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็ นอาชญากรทางทะเล และมุง่ หวังที่จะเพิ่มความร่วม
มือกับสิงคโปร์ พล.ร.ต. ตอฟิ กกูร์รัคมานกล่าวว่า การเพิ่มความร่วมมือ
ในภูมิภาคจะช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่กองทัพเรื อสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อ
ด�ำเนินคดีกบั อาชญากรที่มกั จะกระจายเงินฝากไปตามธนาคารต่าง ๆ ใน
มาเลเซียและสิงคโปร์
นอกจากนี ้ กองทัพเรื ออินโดนีเซียยังท�ำงานอย่างใกล้ ชิดมากขึ ้นกับ
ต�ำรวจและหน่วยยามฝั่ งพื่อติดตามเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรทางทะเล
ที่หลบหนีขึ ้นฝั่ งก่อนที่เจ้ าหน้ ากองทัพเรื อจะสามารถจับกุมตัวได้ พล.ร.ต.
ตอฟิ กกูร์รัคมานกล่าวว่า เบาะแสและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ท�ำให้ กองทัพเรื ออินโดนีเซียสามารถตังข้
้ อหาอาชญากรรมกับบรรดา
อาชญากรทางทะเลได้
ข่าวดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางทะเลที่ลดลงไม่ควรเป็ นเหตุให้ นิ่ง
นอนใจ ความจริ งแล้ ว ในขณะที่ความกังวลในเรื่ องความมัน่ คงก�ำลังก่อตัว
ขึ ้นเนื่องจากกลุม่ ผู้ก่อการร้ ายก�ำลังมุง่ เป้าไปที่เส้ นทางเดินเรื อ เจ้ าหน้ าที่
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยงั คงมองหาวิธีที่จะเพิ่มการลาดตระเวนร่วมกัน
และท�ำให้ เส้ นทางเดินเรื อต่าง ๆ มีความปลอดภัยมากขึ ้นส�ำหรับเรื อทุกล�ำ

ความรุนแรงและการกักขังหน่วงเหนี่ยว หรื อ
การกระท�ำใด ๆ ที่เป็ นการปล้ นสะดม ที่กระท�ำ
เพื่อผลประโยชน์สว่ นตนโดยลูกเรื อหรื อผู้
โดยสารของเรื อส่วนบุคคลหรื ออากาศยานส่วน
บุคคล และเป็ นการก่อเหตุ:
• ในทะเลหลวง ต่อเรื อหรื ออากาศยานล�ำ
อื่น หรื อต่อบุคคลหรื อทรัพย์สนิ บนยาน
พาหนะนัน้ เช่น เรื อหรื ออากาศยาน
• การก่อเหตุตอ่ เรื อ อากาศยาน บุคคลหรื อ
ทรัพย์สนิ ในพื ้นที่นอกเขตอ�ำนาจของรัฐ
ใด ๆ
ข. การกระท�ำใด ๆ ที่เป็ นการเข้ าร่วมโดยสมัคร
ใจในการปฏิบตั ิการของเรื อหรื ออากาศยาน โดย
ทราบว่าเป็ นเรื อหรื ออากาศยานของโจรสลัด
ค. การกระท�ำใด ๆ ที่เป็ นการกระตุ้นหรื อจงใจ
สนับสนุนการกระท�ำที่ระบุในย่อหน้ าย่อย ก.
และ ข.

ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนให้ ประเทศต่าง ๆ ด�ำรงความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับปั ญหาอาชญากรรมทางทะเลเหมือนเมื่อ
ครัง้ ที่ต้องเผชิญกับปั ญหานี ้ในระดับสูงสุด
“แม้ จะมีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างดีในบางภูมภิ าค แต่เราควร
จ�ำไว้ วา่ องค์กรอาชญากรรมทังทางทะเลและที
้
อ่ นื่ ๆ สามารถ
ปรับตัวได้ ยืดหยุน่ ได้ และไม่มีข้อจ�ำกัดทางด้ านจริ ยธรรม ศีล
ธรรมหรื อกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ” นายมิลเลน
จากบริ ษัทดรายแอด มาริ ไทม์ กล่าว “เรารู้วา่ คนเหล่านี ้มีความ
เชี่ยวชาญทางธุรกิจไม่ด้อยไปกว่าองค์กรอันชอบธรรมที่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และจะปรับตัวไปตามสภาพการณ์ของตลาดที่
เปลี่ยนไป โดยมองหาวิธีการทุจริ ตใหม่ ๆ ที่มีความเสี่ยงน้ อย
กว่าและได้ ผลตอบแทนมากกว่าเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์
อันทุจริ ต การก้ าวน�ำอาชญากรไปหนึง่ ขันคื
้ อสิง่ ส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จ และรากฐานของความส�ำเร็จจะเกิดจากความเข้ าใจภัย
คุกคามและการด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
อาชญากรเหล่านัน”
้ o
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การพัฒนา

กองก�ำลังทางทะเล
กองก�ำลังทางภูมิรัฐศาสตร์คือปั จจัยขับเคลื่อนการพัฒนา
กองทัพทั่วทัง้ อินโดเอเชี ยแปซิ ฟิก
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

บ

รรดาประเทศทัว่ ทังภู
้ มิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกก�ำลังลงทุนกับการพัฒนากองทัพ
ของตนให้ มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับกองก�ำลังทางทะเล ชาติตา่ ง ๆ ก�ำลัง
พัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหาร เทคโนโลยีด้าน
การป้องกันที่ทนั สมัย และจัดหาเครื่ องบิน
และเรื อมาใช้ แทนของเดิมที่มีอายุราว ๆ 30
หรื อ 40 ปี
ผู้น�ำต่าง ๆ ของจีนก�ำลังด�ำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกอง
ทัพของตนที่มีขนาดใหญ่ โดยจีนก�ำลังพัฒนาเครื่ องบินรบใหม่และ
ปรับปรุงโครงสร้ างการบังคับบัญชาที่มีมาตังแต่
้ ยคุ สงครามเย็น นอกจาก
นี ้ จีนก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการสร้ างเรื อบรรทุกเครื่ องบินที่มีน� ้ำหนัก 50,000
ตันซึง่ เป็ นล�ำแรกที่สร้ างขึ ้นในประเทศ
ญี่ปนก�
ุ่ ำลังทดสอบเครื่ องบินขับไล่ลอ่ งหนล�ำแรกของตนพร้ อมกับ
สร้ างโดรนและเครื่ องบินไอพ่นล�ำใหม่ ๆ เพื่อด�ำรงความได้ เปรี ยบทาง
อากาศเหนือจีน ในน่านน� ้ำ ขณะนี ้ญี่ปนได้
ุ่ เปิ ดตัวเรื อรบที่ใหญ่ที่สดุ ของ
ประเทศนับตังแต่
้ ยคุ สงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ นต้ นมา
อินเดียก�ำลังเพิ่มระดับศักยภาพของกองทัพเรื อด้ วยการจัดหาเรื อรบ
ใหม่มาประจ�ำการ 40 ล�ำ รวมถึงเรื อด�ำน� ้ำอีก 12 ล�ำและเรื อบรรทุกเครื่ อง
บินล�ำแรกที่อินเดียออกแบบและสร้ างขึ ้นในประเทศ
เกาหลีใต้ ก�ำลังสร้ างกองทัพเรื อยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถทางทะเล
ด้ วยอ�ำนาจการยิงที่ไกลขึ ้นจากแนวชายฝั่ งของประเทศ
ออสเตรเลียก�ำลังประกาศใช้ แผนป้องกันประเทศในระยะเวลา 20 ปี
เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของกองทัพเรื อ ซึง่ รวมถึงการท�ำข้ อตกลง
กับฝรั่งเศสในการสร้ างกองเรื อที่ประกอบไปด้ วยเรื อด�ำน� ้ำดีเซลไฟฟ้าชัน้
บาร์ ราคูดา 12 ล�ำ ซึง่ คิดเป็ นมูลค่า 5 หมื่นล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย (หรื อ
ประมาณ 1.4 ล้ านล้ านบาท)
บรรดานักวิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศระบุวา่ อ�ำนาจของจีนที่
เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ และการยัว่ ยุอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือถูกมองว่าเป็ น
ภัยคุกคามที่เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดแนวโน้ มในการปฏิบตั เิ หล่านี ้
นักวิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศกล่าวว่า การเพิม่ ระดับความ
แข็งแกร่งทางทหารในภูมภิ าค
เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ช้ันอิซูโมเป็ น ส่วนใหญ่คอื ปฏิกริ ิยาตอบ
เรือรบทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดของญีป่ ุ่ นทีส่ ร้ างขึน้
สนองต่อการยืนกรานทีเ่ พิม่ ขึ ้น
ตั้งแต่ สมัยสงครามโลกครั้งทีส่ อง เรือ
เรื่อย ๆ ของจีน ซึง่ ก็คอื การอ้ าง
ล�ำนีม้ ดี าดฟ้าทีจ่ อดเฮลิคอปเตอร์ ได้
สิทธิอย่างดื ้อรัน้ ในพื ้นทีก่ ว่าร้ อย
ห้ าล�ำ และสามารถด�ำเนินการปฏิบัติ
ละ 80 ของทะเลจีนใต้ รัฐบาล
การสะเทินน�ำ้ สะเทินบกและการ
สงครามต่ อต้ านเรือด�ำน�ำ้ ได้ รอยเตอร์
จีนได้ ยนื ยันการอ้ างสิทธิด้วย
การขุดลอกทรายเพือ่ สร้ างเกาะ
ต่าง ๆ รวมทังการสร้
้
างสนามบินและสิง่ ปลูกสร้ างทางทหารอืน่ ๆ บนเกาะ
เหล่านี ้ แรงผลักดันประการทีส่ องทีท่ ำ� ให้ เกิดการเพิม่ ศักยภาพทางทหาร
ในภูมภิ าคคือภัยคุกคามจากความทะเยอทะยานด้ านระเบิดนิวเคลียร์
และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ รวมทังพฤติ
้ กรรมทีค่ าดเดาไม่ได้ ของรัฐบาล
ประเทศนี ้ทีส่ ร้ างความกังวลให้ กบั ผู้นำ� ของเกาหลีใต้ และญี่ปนโดยเฉพาะ
ุ่
“เหตุผลเชิงกลยุทธ์หลายประการและปั จจัยภายในประเทศยัง

คงเป็ นแรงผลักดันให้ ชาติตา่ ง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกตัดสินใจที่จะจัดหา
อาวุธเพิ่มเติม” นางเชอรี น ลี จากศูนย์ศกึ ษาด้ านยุทธศาสตร์ และการ
ป้องกันประเทศในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเขียนไว้ ในบท
วิเคราะห์ของสถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ออสเตรเลีย “ข้ อพิพาททาง
ทะเลระหว่างจีนและบรรดาประเทศเพื่อนบ้ านท�ำให้ ความตึงเครี ยดเพิ่ม
ระดับขึ ้นและส่งผลต่อโครงการพัฒนากองทัพของประเทศต่าง ๆ ความ
ตึงเครี ยดเหล่านี ้ท�ำให้ เกิดความต้ องการที่จะมีขีดความสามารถด้ านการ
ตรวจการณ์และระบบข่าวกรองทางสัญญาณที่ดีกว่าเดิม ตลอดจนการ
เพิ่มจ�ำนวนเรื อรบผิวน� ้ำที่สามารถปฏิบตั งิ านได้ เป็ นระยะเวลานาน รวม
ถึงยุทโธปกรณ์ที่สามารถปล่อยขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำ เรื อด�ำน� ้ำและ
อากาศยานระยะไกล

การเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้มีความ
แข็งแกร่ง

กองทัพขนาดใหญ่เกือบทุกแห่งในอินโดเอเชียแปซิฟิกได้ เริ่ มพัฒนาคลัง
สรรพาวุธของตน
ประเทศไทยได้ พยายายามจัดซื ้อเรื อด�ำน� ้ำซึง่ เป็ นความต้ องการที่มีมา
นานแล้ ว เวียดนามเริ่ มด�ำเนินการเพิ่มศักยภาพทางทหารครัง้ ใหญ่ที่สดุ
นับตังแต่
้ สิ ้นสุดสงครามเวียดนามเป็ นต้ นมา อินโดนีเซียได้ จดั หาขีปนาวุธ
ต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำขันสู
้ งมาไว้ ใช้ งานและก�ำลังจัดหาเครื่ องบินขับไล่ไอพ่น
ล�ำใหม่ ๆ มาประจ�ำการแทนอากาศยานล�ำเก่าที่มีอายุ 30 ปี
ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ น�ำอากาศยานความเร็วเหนือเสียงล�ำแรกในรอบทศวรรษ
ออกบิน ในกรุงธากา บังกลาเทศได้ ปลดประจ�ำการเรื อเก่าของกองทัพ
เรื อและน�ำเรื อใหม่หรื อเรื อที่ได้ รับการปรับปรุงใหม่มาใช้ งานแทน ไต้ หวัน
ก�ำลังสร้ างกองเรื อด�ำน� ้ำของตนเอง
การปฏิบตั ติ ามแนวทางนี ้ไม่มีแนวโน้ มว่าจะลดลงเลย
ภายในปี พ.ศ. 2563 กองทัพต่าง ๆ ทัว่ ทังอิ
้ นโดเอเชียแปซิฟิกจะมีคา่
ใช้ จา่ ยแต่ละปี เพิม่ ขึ ้นจากปี พ.ศ. 2558 ซึง่ คิดเป็ นมูลค่ารวมแล้ วจะเพิม่ ขึ ้น
ราว ๆ 1 แสนล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.5 ล้ านล้ านบาท) โดย
คาดว่าจะเพิม่ จาก 4.35 แสนล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 15.16
ล้ านล้ านบาท) ในปี พ.ศ. 2558 เป็ น 5.33 แสนล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 18.58 ล้ านล้ านบาท) ในปี พ.ศ. 2563 ตามรายงานการวิเคราะห์
งบประมาณกลาโหมประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ของ ไอเอชเอส เจนส์ ดีเฟนซ์
รายงานดังกล่าวของ เจนส์ ระบุวา่ ประเทศต่าง ๆ ก�ำลังใช้ งบ
ประมาณอย่างมีกลยุทธ์เพื่อสร้ างอิทธิพลมากขึ ้นในภูมิภาค
จากการจัดอันดับของไอเอชเอส เจนส์ ในบรรดา 15 ประเทศแรกทีใ่ ช้
งบประมาณกลาโหมมากทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. 2558 นัน้ มีประเทศต่าง ๆ จาก
ภูมภิ าคนี ้ติดอันดับอยูห่ ้ าประเทศ ถัดจากสหรัฐฯ ทีอ่ ยูใ่ นอันดับที่ 1 แล้ ว
อันดับที่ 2 คือจีน อันดับที่ 6 คืออินเดีย อันดับที่ 7 คือญี่ปนุ่ อันดับที่ 10 คือ
เกาหลีใต้ และอันดับที่ 11 คือออสเตรเลีย ขณะทีร่ ัสเซียอยูใ่ นอันดับที่ 5
“ความตึงเครียดทีเ่ พิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ ในเอเชียแปซิฟิกท�ำให้ กระบวนพัฒนา
กองทัพทีค่ วรจะกระท�ำก่อนหน้ านี ้นานแล้ วกลายเป็ นวาระทางการเมืองใน
หลายประเทศ” นายเครก แคฟฟรีย์ นักวิเคราะห์หลักของ ไอเอชเอส เจนส์
ระบุในรายงาน “ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย ญี่ปนและเวี
ุ่
ยดนามล้ วนแต่ดำ� เนิน
รอยตามจีน และการปฏิบตั ติ ามแนวทางนี ้ไม่มที ที า่ ว่าจะยุตลิ งเลย”
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ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ ้นในอินโดเอเชียแปซิฟิกก็เป็ นตัว
กระตุ้นให้ ความสัมพันธ์ทางกลาโหมในหมูเ่ ครื อข่ายชาติส�ำคัญต่าง ๆ มี
ความใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น ตามความเห็นของบรรดาเจ้ าหน้ าที่ในภูมิภาคนี ้
ตัวอย่างเช่น นางจูลี บิชอป รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ออสเตรเลียได้ กล่าวถึงประเด็นนี ้ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่
กรุงโตเกียวเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นางบิชอปชี ้ให้ เห็นถึงความ
ตึงเครียดในทะเลจีนใต้ และ “การกระท�ำตามอ�ำเภอใจอันเป็ นการบัน่ ทอน
เสถียรภาพ” เช่น การทดสอบนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือเมือ่ เร็ว ๆ นี ้ และ
กล่าวว่าความวุน่ วายทางการเมืองในภูมภิ าคท�ำให้ รัฐบาลญี่ปนและ
ุ่
ออสเตรเลียมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์มากขึ ้น ตามรายงานของส�ำนักข่าว
รอยเตอร์ “ออสเตรเลียจะต้ องฝ่ าฟั นกับความผันผวนทังในระดั
้
บภูมภิ าค
และระดับโลก แต่นนั่ หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพันธมิตร
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ อย่างญี่ปนจะยิ
ุ่
ง่ มีความส�ำคัญมากขึ ้น” นางบิชอปกล่าว
ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริ กาก็พยายามที่จะส่งเสริ มความร่วมมือที่
ใกล้ ชิดขึ ้นในหมูพ่ นั ธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐฯ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก
รัฐบาลสหรัฐฯ ส่งเสริ มให้ ประเทศเหล่านี ้มีบทบาทที่ส�ำคัญมากขึ ้นใน
ด้ านการรักษาความมัน่ คง เนื่องจากอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ ้นจะท�ำให้
ดุลอ�ำนาจเกิดการเปลี่ยนแปลง จากความเห็นของนักวิเคราะห์ในภูมิภาค
การเปลี่ยนแปลงนี ้จะเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่กระตุ้นให้ ชาติตา่ ง ๆ พัฒนา
กองทัพของตน
“รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ มงุ่ เน้ นความพยายามเชิงกลยุทธ์เพื่อถ่วง
ดุลอ�ำนาจของจีนด้ วยการเพิ่มการแสดงตนของทหารอเมริ กนั ในส่วน
หน้ า ส่งเสริ มขีดความสามารถของพันธมิตรและหุ้นส่วน และกระชับ
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทัว่ ทังภู
้ มิภาค” นางแอชลีย์ ทาวน์เซนด์ นัก
วิจยั จากศูนย์ความร่วมมือและการก�ำกับดูแลแห่งเอเชียแปซิฟิกในสังกัด
มหาวิทยาลัยฟูตนั นครเซี่ยงไฮ้ เขียนไว้ ในรายงานส�ำหรับสถาบันโลวีใน
ออสเตรเลียเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์ที่ได้ คือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อนั แข็งแกร่ง เนื่องจากชาติ
ต่าง ๆ ผนึกก�ำลังกันเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค
ฟิ ลปิ ปิ นส์คอื ตัวอย่างทีส่ ำ� คัญทีไ่ ด้ รับความช่วยเหลือจากพันธมิตร เช่น
ออสเตรเลีย อิสราเอล ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ในด้ านการพัฒนากอง
ก�ำลังของประเทศ ตามรายงานของสือ่ และแถลงการณ์ของรัฐบาล
ญี่ปนก�
ุ่ ำลังเพิม่ การประสานงานทางทหารกับทังฟิ
้ ลปิ ปิ นส์และ
เวียดนาม นอกเหนือจากการเข้ าร่วมการเจรจาแบบไตรภาคีอย่างต่อเนื่อง
กับอินเดียและออสเตรเลียเพือ่ เพิม่ ระดับการรักษาความมัน่ คงทางทะเล
ตามบทวิเคราะห์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ของหนังสือพิมพ์ เซาท์ ไชนา
มอร์ นิง โพสต์ ในฮ่องกง
อินเดียและสหรัฐฯ ได้ ประกาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ว่าทังสอง
้
ประเทศใกล้ จะบรรลุข้อตกลงว่าด้ วยเรื่ องการส่งก�ำลังบ�ำรุงทางกลาโหม
ตามรายงานของส�ำนักข่าว ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส และทังสองประเทศ
้
ก�ำลังวางแผนที่จะท�ำงานร่วมกันในด้ านการพัฒนาเรื อบรรทุกเครื่ องบิน
ล�ำต่อไปของอินเดีย
ทางการออสเตรเลียก�ำลังกระตุ้นให้ มีการส่งเสริ มความสัมพันธ์ทาง
กลาโหมกับเวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์และสิงคโปร์ ตามการรายงานข่าวของสื่อ
ออสเตรเลีย
การพัฒนาศักยภาพของกองทัพทัว่ ภูมิภาคส่วนใหญ่จะมุง่ เน้ นที่กอง
26
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ก�ำลังทางทะเล
“บรรดากองทัพเรื อในภูมิภาคก�ำลังพัฒนากองทัพให้ มีความทันสมัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ วยการจัดซื ้อเรื อด�ำน� ้ำ” นิตยสาร ดิ อิโคโนมิ สต์ ระบุ
“นอกเหนือจากเวียดนามที่จดั ซื ้อเรื อด�ำน� ้ำหกล�ำแล้ ว ยังมีอินเดียที่สงั่ ซื ้อ
เรื อด�ำน� ้ำหกล�ำจากฝรั่งเศส และปากีสถานซื ้อเรื อด�ำน� ้ำแปดล�ำจากจีน ซึง่
จีนยังได้ จดั ส่งเรื อด�ำน� ้ำสองล�ำให้ กบั บังกลาเทศ เยอรมนีก�ำลังจะจัดส่ง
เรื อด�ำน� ้ำสองล�ำให้ กบั สิงคโปร์ และห้ าล�ำให้ กบั เกาหลีใต้ ซงึ่ ได้ ขายเรื อด�ำ
น� ้ำที่ตนผลิตให้ กบั อินโดนีเซียสามล�ำ ออสเตรเลียก�ำลังจะจัดซื ้อเรื อด�ำน� ้ำ
ราว ๆ 8 ถึง 12 ล�ำ”
เนื ้อหาต่อไปนี ้จะกล่าวถึงวิธีการพัฒนาศักยภาพของกองทัพของชาติ
ต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก

จีน

ประเทศทีม่ กี องทัพขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกแห่งนี ้ก�ำลังพัฒนา
กองก�ำลังของตนในทุกระดับ แม้ บรรดานักวิเคราะห์จะ
กล่าวว่าจีนยังต้ องพัฒนาอีกมากหากต้ องการทีจ่ ะทัดเทียม
กับสหรัฐฯ ซึง่ ยังคงมีกองทัพทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ในโลก เนือ่ งจากอัตราก�ำลัง
ทังหมดของกองทั
้
พจีนมีกองก�ำลังทางบกอยูเ่ กือบสามในสีส่ ว่ น จีนจึงโยก
ย้ ายทรัพยากรไปยังกองทัพเรือและกองทัพอากาศ
ด้ วยเจตจ�ำนงทีจ่ ะยืนยันการอ้ างสิทธิทางทะเล จีนได้ พฒ
ั นาขีดความ
สามารถของกองเรืออย่างต่อเนือ่ งด้ วยการสะสมเรือฟริเกต เรือพิฆาตและ
เรือด�ำน� ้ำนิวเคลียร์ ลำ� ใหม่ ๆ ตามรายงานของสือ่ และรัฐบาล

เครื่องบินขับไล่ ล่องหน เจ-31 ของจีนบินแสดงในงานนิทรรศการ
การบินทีป่ ระเทศจีนในปี พ.ศ. 2557 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คือเรือเหลียวหนิง ซึง่ เป็ นเรือบรรทุกเครื่องบินมือสองที่
สร้ างขึ ้นในยุคโซเวียต ซึง่ จีนได้ ทำ� การปรับปรุงใหม่และน�ำเข้ าประจ�ำการ
ในปี พ.ศ. 2555 ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2559 จีนยืนยันว่าตนก�ำลังสร้ างเรือ
บรรทุกเครื่องบินอีกล�ำหนึง่ โดยใช้ เทคโนโลยีของตนเองทังหมด
้
รายงานของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 ระบุวา่ จีนจะอาจสร้ างเรืออีก
หลายล�ำในช่วงระยะเวลา 15 ปี ข้างหน้ า
ในน่านฟ้า เครื่องบินรบของจีนยังคงล้ าหลังบรรดาเครื่องบินรบของ
สหรัฐฯ และพันธมิตรทีใ่ กล้ ชดิ อย่างไรก็ตาม ผู้เชีย่ วชาญด้ านการทหารระบุ
ว่ารัฐบาลจีนยังคงพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไอพ่นล่องหนทีท่ นั สมัยอย่างต่อ
เนือ่ ง จีนก�ำลังพยายามอย่างหนักหน่วงทีจ่ ะเป็ นผู้เชีย่ วชาญด้ านเครื่องยนต์
ของอากาศยานขันสู
้ ง ซึง่ จะท�ำให้ เครื่องบินของจีนมีความทัดเทียมกับ
เครื่องบินขับไล่ของชาติตะวันตกในการสู้รบ แหล่งข่าวในวงการของจีนและ

ต่างประเทศกล่าวกับรอยเตอร์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
นักวิเคราะห์กล่าวว่า นอกเหนือจากขีปนาวุธนิวเคลียแล้วร์ จีนยังได้
สะสมขีปนาวุธติดหัวรบแบบดังเดิ
้ มอย่างต่อเนือ่ งจากทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิม 1,200 ลูก
ตลอดจนขีปนาวุธอาวุธทีย่ งิ จากพื ้นสูอ่ ากาศและขีปนาวุธต่อต้ านเรือผิวน� ้ำ
“กองทัพจีนแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าก�ำลังเตรียมพร้ อมทีจ่ ะแข่งขันกับ
สหรัฐฯ ในฐานะชาติมหาอ�ำนาจระดับโลก โดยพยายามทีจ่ ะปฏิรูปในหลาย ๆ
ด้ านเพือ่ พัฒนากองทัพของตนให้ ทนั สมัยและมีความเชีย่ วชาญ” นางอีวอนน์
ชิว ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเรื่อง
กองทัพจีนเขียนไว้ ในรายงานของซีเอ็นเอ็นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

อินเดีย

เนือ่ งจากอินเดียก�ำลังมองหาเครื่องบินรบใหม่มาทดแทนฝูงเครื่องบิน
รบเก่าทีส่ ร้ างขึ ้นตังแต่
้ ยคุ โซเวียต กองทัพอากาศอินเดียจึงอยูใ่ นระหว่าง
การเจรจาเพือ่ จัดซื ้อเครื่องบินรบทีท่ นั สมัยหลายสิบล�ำจากฝรั่งเศส ตาม
รายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 นอกจากนี ้
รัฐบาลอินเดียยังมุง่ หวังทีจ่ ะน�ำเครื่องบินขับไล่ไอพ่นทีผ่ ลิตขึ ้นในประเทศที่
รอคอยมานานไปร่วมประจ�ำการในฝูงบินของกองทัพอากาศอีกด้ วย

ญีป่ ุ่ น

เพือ่ เสริมสร้ างการป้องกันในพื ้นทีห่ มูเ่ กาะทางตอนใต้ ของ
ประเทศซึง่ เป็ นชนวนเหตุสำ� คัญของข้ อพิพาททางด้ านดิน
แดนกับจีน ญี่ปนได้
ุ่ จดั สรรงบประมาณทางทหารทีส่ งู เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ในปี พ.ศ. 2559 งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ถูกน�ำไปใช้
ในการสร้ างเรือด�ำน� ้ำ การพัฒนาโซนาร์ และเรือพิฆาตทีต่ ดิ ตังระบบอ�
้
ำนวย
การรบเอจิสขันสู
้ งพร้ อมขีดความสามารถในการต่อต้ านขีปนาวุธ ในอนาคต
ญี่ปนจะจั
ุ่
ดซื ้อโดรนตรวจการณ์โกลบอล ฮอว์ก ทีผ่ ลิตโดยสหรัฐฯ จ�ำนวน
สามล�ำ และเครื่องบินขับไล่ไอพ่นโจมตีร่วม เอฟ-35 ทีผ่ ลิตโดยบริษทั ล็อก
ฮีด มาร์ ตนิ จ�ำนวน 42 ล�ำ ตามรายงานของส�ำนักข่าว ดิแอสโซซิเอทเต็ด
เพรส และรอยเตอร์
ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2559 เจ้ าหน้ ากลาโหมญี่ปนได้
ุ่ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนว่า ญี่ปนก�
ุ่ ำลังทดสอบต้ นแบบเครื่องบินขับไล่ลอ่ งหนล�ำแรกที่
ผลิตในประเทศ การผลิตต้ นแบบเครื่องบิน เอฟ-3 ดังกล่าวคือการทดสอบ
เทคโนโลยีลอ่ งหนของญี่ปนที
ุ่ อ่ าจน�ำมาใช้ ในการออกแบบเครื่องบินขับ
ไล่ไอพ่นรุ่นต่อไป และอาจเป็ นเครื่องบินทีม่ าแทนฝูงบินขับไล่ เอฟ-2 ของ
ญี่ปนุ่ ตามรายงานของส�ำนักข่าว ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ส�ำหรับกองก�ำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปนนั
ุ่ น้ ยุทโธปกรณ์ใหม่
ทีส่ ำ� คัญของกองทัพเรือคือ เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ อซิ โู มทีม่ คี วามยาว 248
เมตร เรือล�ำนี ้เข้ าประจ�ำการในปี พ.ศ. 2558 และเป็ นเรือรบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของ
ญี่ปนนั
ุ่ บตังแต่
้ สมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เป็ นต้ นมา

ในทีส่ ดุ เรือไอเอ็นเอส วิราต ทีต่ อ่ โดยอังกฤษและเป็ น
เรือบรรทุกเครื่องบินทีป่ ระจ�ำการมานานทีส่ ดุ ในโลกก็ถกู
ปลดระวางจากกองทัพเรืออินเดียและกลายเป็ นสถานทีท่ อ่ ง
เทีย่ ว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย เรือบรรทุก
เครื่องบินอีกล�ำของอินเดียคือเรือวิกรมทิตย์ ซึง่ เป็ นเรือชันเคี
้ ยฟทีต่ อ่ โดย
รัสเซีย เข้ าประจ�ำการในกองทัพเรืออินเดียในปี พ.ศ. 2556 หลังจากทีม่ ี
การดัดแปลงแก้ ไขเพือ่ ใช้ สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารของอากาศยานปี กตรึง
โดยการส่งอากาศยานขึ ้นฟ้าในระยะทางขึ ้นบินทีส่ นและใช้
ั้
สายเคเบิล
เพือ่ รับอากาศยานลงจอด ขณะนี ้อินเดียก�ำลังออกแบบเรือบรรทุกเครื่อง
บินล�ำแรกทีส่ ร้ างขึ ้นในประเทศซึง่ ก็คอื เรือวิกรานต์ การสร้ างเรือดังกล่าว
คาดว่าจะเสร็จสิ ้นในปี พ.ศ. 2561 หรือ พ.ศ. 2562 รัฐบาลอินเดียก�ำลัง
มองหาการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ทางด้ านเทคโนโลยีการส่งเครื่องบินแบบ
แม่เหล็กไฟฟ้าทีส่ ามารถส่งเครื่องบินทีม่ นี � ้ำหนักมากกว่าเดิมขึ ้นสูฟ่ ้ าได้
พล.ร.อ.จอห์น ริชาร์ ดสัน ผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรือสหรัฐฯ กล่าวกับรอยเตอร์
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 การประสานงานดังกล่าวจะเป็ นความร่วม
มือทางทหารทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในปั จจุบนั
กองทัพเรืออินเดียมีความกังวลกับการทีก่ องทัพเรือจีนรุกคืบเข้ าไปใน
มหาสมุทรอินเดียและความมุง่ มัน่ ของจีนทีจ่ ะสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานท่าเรือ
ออสเตรเลีย
ในประเทศต่าง ๆ ตังแต่
้ ปากีสถานไปจนถึงจิบตู ี ตามรายงานของรอยเตอร์
นายมัลคอล์ม เทิร์นบุลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้ วยความกังวล กองทัพเรืออินเดียจึงมี
แผนทีจ่ ะจัดหาเรือด�ำน� ้ำใหม่กว่าสิบล�ำและเรือรบอีก 40 ล�ำ รายงานข่าว
กล่าวกับกลุม่ ผู้ฟังทีเ่ ป็ นเจ้ าหน้ าทีก่ องทัพทีก่ รุงแคนเบอร์ รา
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ระบุวา่ เรือไอเอ็นเอส อริฮนั ต์ ซึง่ เป็ นเรือด�ำน� ้ำ
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ว่า ออสเตรเลียจะเพิม่ งบ
พลังงานนิวเคลียร์ ลำ� แรกทีต่ อ่ ขึ ้นในประเทศมีความพร้ อมส�ำหรับการปฏิบตั ิ ประมาณด้ านกลาโหมเป็ นจ�ำนวนเกือบ 2.16 หมืน่ ล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
การแล้ ว
ประมาณ 7.51 แสนล้ านบาท) ในช่วงระยะเวลาสิบปี ข้างหน้ าเพือ่ จัดหา
ยุทธปกรณ์ใหม่ ได้ แก่ เรือฟริเกต รถหุ้มเกราะล�ำเลียงพล เครื่องบินขับไล่
โจมตี โดรนและเรือด�ำน� ้ำ จากการรายงานของรอยเตอร์
รัฐบาลของนายเทิร์นบุลล์ได้ จดั ท�ำสมุดปกขาวของกระทรวงกลาโหม
ซึง่ เป็ นเอกสารทางยุทธศาสตร์ ทรี่ ะบุวา่ การพัฒนาศักยภาพทางทหาร
เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นเพือ่ รักษาสันติภาพในภูมภิ าค เอกสารดังกล่าวยังระบุวา่
ออสเตรเลีย “มีข้อกังวลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการถมดินของจีนใน
ทะเลจีนใต้ เพือ่ สร้ างพื ้นทีข่ นาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึ ้น
มาก่อน” ตามรายงานของส�ำนักข่าวดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
สมุดปกขาวนี ้“ประกอบไปด้ วยแผนทีแ่ สดงให้ เห็นถึงความปรารถนาอัน
แรงกล้าทีส่ ดุ ทีจ่ ะปฏิรูปกองทัพเรือออสเตรเลียนับตังแต่
้ สงครามโลกครังที
้ ่
สองเป็ นต้ นมา” นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมเขียนไว้
ลูกเรือหนึ่งนายเดินบนดาดฟ้าเรือไอเอ็นเอส วิกรมทิตย์ ซึ่งเป็ น
หนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรืออินเดีย รอยเตอร์
ในค�ำน�ำของรายงานดังกล่าว มันคือ “การยืนยันความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลที่
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จะพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือของออสเตรเลียให้ มคี วามแข็งแกร่ง ยัง่ ยืน
และสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล ปั จจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
และการด�ำรงขีดความสามารถทีเ่ พิม่ สูงขึ ้นด้ านการป้องกันประเทศคือ การ
ยกระดับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้ านการป้องกันประเทศของ
ออสเตรเลียและองค์กรวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รัฐบาลจะใช้ งบ
ประมาณ 1.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.31 หมืน่ ล้านบาท)
ในช่วงทศวรรษหน้ าเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมนวัตกรรม
สมุดปกขาวระบุ
ส�ำนักข่าวเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส รายงานว่า แผนชุดใหม่วา่ ด้ วยเรื่อง
การต่อเรืออย่างต่อเนือ่ งนี ้จะช่วยให้ โครงการ “ฟิ วเจอร์ ฟริเกต” ของกอง
ทัพออสเตรเลียซึง่ เป็ นโครงการจัดหาเรือใหม่มคี วามก้ าวหน้ ายิง่ ขึ ้น โดย
จะมีการจัดหาเรือฟริเกตเก้ าล�ำและเรือลาดตระเวน 12 ล�ำมาประจ�ำการ
พล.ร.ท. ทิม บาร์ เร็ตต์ จากกองทัพเรือออสเตรเลียกล่าวว่า เรือฟริเกต
ใหม่จะเป็ นก�ำลังส�ำคัญทีม่ ปี ระสิทธิภาพของกองทัพเรือในช่วงสองสาม
ทศวรรษข้ างหน้ า สมุดปกขาวระบุวา่ ออสเตรเลียจะจัดหาเรือด�ำน� ้ำที่ “มี
ประสิทธิภาพยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ในระดับภูมภิ าค” มาประจ�ำการ 12 ล�ำ
ออสเตรเลียยังจะจัดซื ้อโดรนล�ำแรกเพือ่ ปรับปรุงความสามารถของตน
ในการปกป้องอธิปไตยทางทะเล สมุดปกขาวระบุ

เกาหลีใต้

แผนปฏิรูปการป้องกันประเทศของกองทัพเรือสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. 2563 จะหันไปมุง่ เน้ นโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีเพือ่ ยกระดับสถานะและชือ่ เสียงของ
หน่วยปฏิบตั กิ ารทางทะเล กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีจะมุง่ แสวงหาขีด
ความสามารถในการเดินทางเพือ่ ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารในน่านน� ้ำลึกใน
มหาสมุทรมากกว่าการมุง่ เน้ นทีบ่ ทบาทดังเดิ
้ มของตน ซึง่ ก็คอื การรักษา
ความมัน่ คงชายฝั่ งของสาธารณรัฐเกาหลีเพือ่ ป้องกันการบุกรุกของกองทัพ
เกาหลีเหนือหรือเรือประมงต่างชาติ
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นมา กองทัพเรือได้ นำ� กองเรือฟริเกตใหม่
เข้ าประจ�ำการ ซึง่ เป็ นเรือชันอิ
้ นชอนขนาด 2,500 ตันและปลดระวางเรือ
ฟริเกตชันอุ
้ ลซันขนาด 1,500 ตันทีส่ ร้ างขึ ้นในช่วงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ.
2523-2532) ตามรายงานของส�ำนักข่าวยอนฮับของเกาหลี ภายในปี พ.ศ.
2563 เกาหลีใต้ จะเริ่มน�ำเรือฟริเกตใหม่มาใช้ งานราว ๆ 20 ล�ำ “ในขณะ
เดียวกัน การติดตังระบบอ�
้
ำนวยการรบเอจิสให้ กบั บรรดาเรือรบผิวน� ้ำก็จะ
ช่วยให้ เรือเหล่านี ้มีบทบาททีส่ ำ� คัญมากขึ ้น ทังในด้
้ านการปฏิบตั กิ ารทาง
ทะเลและการปกป้องพื ้นทีช่ ายฝั่ งของสาธารณรัฐเกาหลีจากการบุกรุกโดย
อากาศยานและขีปนาวุธระดับยุทธภูมิ ทังกองทั
้
พเรือและกองก�ำลังนาวิก
โยธินจะมีเฮลิคอปเตอร์ ไว้ ใช้ งานเพิม่ ขึ ้น และหน่วยด�ำเนินกลยุทธ์นาวิก
โยธินจะมีรถหุ้มเกราะทีไ่ ด้ รับการปรับปรุง ปื นใหญ่พสิ ยั ไกล (พร้ อมเครื่อง
ยิงจรวดหลายล�ำกล้ อง) และอากาศยานไร้ คนขับ เพือ่ ให้ หน่วยดังกล่าวมี
ขีดความสามารถในการลาดตระเวนระยะไกล (ราว ๆ 80 กิโลเมตร)” ตาม
บทวิเคราะห์ของสถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเรชัน ในปี พ.ศ. 2549 เกีย่ วกับ
แผนปฏิรูปด้ านกลาโหมของเกาหลี
“การพัฒนาอุตสาหกรรมหลังยุคสงครามท�ำให้ เกาหลีใต้ สามารถด�ำเนิน
โครงการต่อเรือขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ งได้ ” เว็บไซต์ขา่ วของสถาบันราชนาวี
กองทัพเรือสหรัฐฯ อธิบาย “เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ นนต้
ั ้ องอาศัยเส้ นทาง
เดินเรือทีป่ ลอดภัย ดังนัน้ กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีจงึ ก�ำลังสร้ างเรือ
28
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ขนาดใหญ่ทมี่ เี ทคโนโลยีขนสู
ั ้ งส�ำหรับหน่วยปฏิบตั กิ ารทางทะเล”
นายมินกี ฮยอน นักวิจยั จากสถาบันยุทธศาสตร์ ทางทะเลแห่งเกาหลี
เขียนไว้ ในนิตยสาร เดอะ ดิโพลแมต ว่า เกาหลีใต้ “ได้ จดั หากองเรือมาใช้
งานทีอ่ าจมีศกั ยภาพในการเดินทางไปทัว่ โลก ส�ำหรับในภูมภิ าคนี ้ กองเรือ
ดังกล่าวมีขนาดด้ อยกว่าก็แต่เพียงญี่ปนุ่ จีนและอินเดีย อันทีจ่ ริงในแง่ของ
คุณภาพเรือ เรือของเกาหลีใต้ มคี วามทัดเทียมกับเรือของทังสามประเทศ
้
จากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 และความพยายามอย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะปล่อยขีปนาวุธ สหรัฐฯ และ
เกาหลีใต้ ได้ หารือกันในเรื่องการจัดส่งอาวุธทางด้ านยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
ไปยังคาบสมุทรเกาหลีมากขึ ้น ตามรายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เกาหลีใต้ ประกาศว่าได้ นำ� เคเอ็ม-แซม
(ไอรอน ฮอว์ก 2) ซึง่ เป็ นระบบขีปนาวุธทีย่ งิ จากพื ้นสูอ่ ากาศรุ่นใหม่มาใช้ งาน
มากขึ ้นเพือ่ ทดแทนขีปนาวุธฮอว์กรุ่นเก่ากว่าจ�ำนวน 24 ลูกทีเ่ กาหลีใต้ ใช้ มา
นานหลายทศวรรษแล้ว ตามรายงานของส�ำนักข่าวยอนฮับ ขีปนาวุธเคเอ็มแซม ท�ำให้ การปฏิบตั กิ ารมีประสิทธิภาพมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เพราะเคลือ่ น
ย้ ายได้ งา่ ย สามารถเคลือ่ นย้ ายเครื่องยิงด้ วยรถบรรทุก

อินโดนีเซี ย

นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอนิ โดนีเซีย ได้ ให้ คำ� มัน่ ว่า
จะจัดหาเครื่องบินใหม่มาใช้ แทนเครื่องบินทหารเก่า หลังจาก
ทีเ่ ครื่องบินล�ำเลียง ซี-130 เฮอร์ ควิ ลิส ของกองทัพอากาศอินโดนีเซียตกใน
ย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยบนเกาะสุมาตราในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ท�ำให้ มผี ้ เู สีย
ชีวติ ราว ๆ 140 คน อากาศยานล�ำนี ้ประจ�ำการมานานเกือบ 50 ปี แล้ ว ตาม
รายงานของนิตยสารข่าวออนไลน์ เดอะ ดิโพลแมต
เหตุการณ์เครื่องบินตกดังกล่าวผลักดันให้ อนิ โดนีเซียเริ่มพัฒนา
อากาศยานทางทหารโดยเร่งด่วนเพือ่ ความปลอดภัย นายรีอามิซาร์ ด รีอา
คูดู รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียยืนยันในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ว่า อินโดนีเซียจะปลดระวางเครื่องบินทหารทีม่ อี ายุมากกว่า 30
ปี ตามรายงานของ เดอะ ดิโพลแมต
จากการตรวจสอบระบบอาวุธและอากาศยานทางทหารของกองทัพ
อินโดนีเซียพบว่า ยุทโธปกรณ์ของกองทัพกว่าครึ่งหนึง่ ผ่านการใช้ งานมานาน
กว่าสามทศวรรษ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะจาการ์ ตา โพสต์ อย่างไร
ก็ตาม การขาดแคลนเงินทุนท�ำให้ กระบวนการพัฒนาอาวุธเกิดความล่าช้ า
ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2559 อินโดนีเซียได้ ยนื ยันเจตนารมณ์ทจี่ ะจัดซื ้อ
เครื่องบินขับไล่ไอพ่น ซู-35 ของรัสเซียจ�ำนวน 8-10 ล�ำ ตามรายงานของ
ส�ำนักข่าวพราฟดาและบลูมเบิร์ก นิวส์ นายอเล็กซานเดอร์ เยอร์มาคอฟ ผู้
เชีย่ วชาญทางทหารอิสระกล่าวกับ defendingrussia.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์
ข่าวของรัสเซียว่า เครื่องบินขับไล่ขนาดหนักของรัสเซียเหล่านี ้เหมาะกับสภาพ
ภูมศิ าสตร์ของอินโดนีเซีย นายเยอร์มาคอฟกล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ไอพ่น ซู35 ซึง่ มีพสิ ยั การบินอย่างน้ อย 4,500 กิโลเมตรจะใช้ ประโยชน์ได้ ดใี นประเทศ
ทีม่ เี ครือข่ายสนามบินจ�ำกัด เนือ่ งจากพื ้นทีข่ องอินโดนีเซียประกอบไปด้ วย
เกาะต่าง ๆ 13,000 เกาะครอบคลุมเป็ นระยะทาง 5,000 กิโลเมตร
ภายใต้ การบริหารประเทศของผู้นำ� ก่อนหน้ านายวีโดโด อินโดนีเซีย
ตังใจที
้ จ่ ะพัฒนากองทัพเรือให้ มคี วามทันสมัยอยูแ่ ล้ ว ในปี พ.ศ. 2552 อดีต
ประธานาธิบดีซซู โี ล บัมบัง ยูโดโยโน ได้ ใช้ แผนนโยบายกองก�ำลังส�ำคัญ
ขันต�
้ ำ่ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะปรับปรุงกองทัพภายในปี พ.ศ. 2567 ซึง่
รวมถึงการขยายขนาดกองทัพเรืออินโดนีเซียให้ มเี รือจ�ำนวน 274 ล�ำโดย

การเปลีย่ นแปลงทางทะเล
ชาติต่างๆในอินโดเอเชี ยแปซิ ฟิกใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนหลายพันล้านต่อปี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกองทัพโดยมุ ่งเน้นที่กองก�ำลังทางทะเลเป็นหลัก

อินเดีย

อยู ่ในระหว่างการออกแบบเรือวิกรานต์ซ่ึ ง
เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน และมีแผนที่จะ
จัดหาเรือด�ำน�้ำกว่าสิบล�ำและเรือรบอีก 40
ล�ำ เรือด�ำน�้ำพลังงานนิวเคลียร์ ไอเอ็นเอส
อริฮันต์ มีความพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติ
การแล้ว และกองทัพอากาศใช้งบประมาณ
8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ
3 แสนล้านบาท) เพื่อจัดซื้ อเครื่องบินขับไล่
ลาฟาล 36 ล�ำ

เกาหลีใต้

น�ำกองเรือฟริเกตใหม่เข้าประจ�ำการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556
ซึ่ งเป็นเรือชั้ นอินชอนขนาด 2,300 เมตริกตัน ภายในปี
พ.ศ. 2563 เกาหลีใต้จะเริ่มน�ำเรือฟริเกตใหม่มาใช้งาน
ราว ๆ 20 ล�ำ

เวียดนาม

ญีป่ ุ่ น

จัดหาเรือด�ำน�้ำขัน้ สูงชั้ นกิโลหกล�ำ
และได้มีการเจรจาเพื่อจัดซื้ อเครื่อง
บินขับไล่และเครื่องบินลาดตระเวน
ทางทะเลตลอดจนโดรนตรวจการณ์

ในอนาคต ญี่ปุ่นจะจัดซื้ อโดรน
ตรวจการณ์ โกลบอล ฮอว์ก
จ�ำนวนสามล�ำ และเครื่องบินขับ
ไล่ไอพ่นโจมตีร่วม เอฟ-35 ที่
ผลิตโดยบริษัทล็อกฮีด มาร์
ติน จ�ำนวน 42 ล�ำ ญี่ปุ่นก�ำลัง
ทดสอบเครื่องบินขับไล่ล่องหน
ล�ำใหม่ และยุ ทโธปกรณ์ใหม่ท่ี
ส�ำคัญยิ่งของกองทัพเรือคือเรือ
บรรทุกเฮลิคอปเตอร์อิซูโม

ฟิ ลิปปิ นส์

จัดซื้ อเครื่องบินขับไล่ไอพ่น เอฟเอ-50 ที่ผลิตโดยเกาหลี
จ�ำนวน 12 ล�ำ สหรัฐฯ ได้บริจาคเรือตรวจการณ์นอก
ชายฝั่ งซึ่ งเคยเป็นเรือของหน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ และรถหุ้ม
เกราะ 114 คันให้กับฟิ ลิปปิ นส์ ฟิ ลิปปิ นส์เช่ าซื้ อเครื่องบิน
ของญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่ทะเลจีนใต้

ไทย

ใช้งบประมาณ 1.1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.8 หมื่นล้าน
บาท) เพื่อซื้ อเรือด�ำน�้ำชั้ นหยวนแบบ
039บี จ�ำนวนสามล�ำ

อินโดนีเซี ย

มีแผนที่จะจัดซื้ อเครื่องบินขับไล่ไอพ่น ซู-35 ของรัสเซี ยจ�ำนวน 8 ถึง
10 ล�ำ ขยายขนาดกองเรือให้มีเรือจ�ำนวน 274 ล�ำ และเพิ่มจ�ำนวน
เรือรบที่ทันสมัย ซึ่ งรวมถึงเรือฟริเกตติดตัง้ ขีปนาวุ ธน�ำวิถีชั้นซิ กมา
10514 ความยาว 105 เมตรจ�ำนวนสองล�ำ และเรือด�ำน�้ำโจมตีพลังงาน
ดีเซลไฟฟ้าชั้นชั งโบโกจ�ำนวนสามล�ำ

ออสเตรเลีย

เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นจ�ำนวนเกือบ 2.16 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 7.51 แสนล้านบาท) ในช่ วงระยะเวลาสิบปี ข้างหน้า
เพื่อจัดหาเรือฟริเกต รถหุ้มเกราะล�ำเลียงพล เครื่องบินขับไล่โจมตี โดรน
และเรือด�ำน�้ำ
ข้ อมูลจาก: รอยเตอร์ , ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส, บลูมเบิร์ก และเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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เพิม่ จ�ำนวนเรือด�ำน� ้ำและเรือคอร์เวต ตามรายงานของ Bloomberg.com
เมือ่ นายวีโดโดเข้ ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดี กองเรืออินโดนีเซียมีเรืออยู่
ประมาณ 213 ล�ำ ซึง่ ประกอบไปด้ วยเรือลาดตระเวนและเรือรบรักษาการณ์
ชายฝั่ งกว่า 70 ล�ำ แม้ วา่ เรือราว ๆ ครึ่งหนึง่ จะไม่พร้ อมใช้ งานในการสู้รบ
ตามรายงานเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทีต่ พี มิ พ์ใน เวิลด์ โพลิตกิ ส์ รีววิ
ซึง่ เป็ นจดหมายข่าวออนไลน์รายสัปดาห์ อินโดนีเซียมีแผนทีจ่ ะเพิม่ จ�ำนวน
เรือรบทีท่ นั สมัยเมือ่ มีงบประมาณ ซึง่ รวมถึงเรือฟริเกตติดตังขี
้ ปนาวุธน�ำวิถี
ชันซิ
้ กมา 10514 ความยาว 105 เมตร จ�ำนวนสองล�ำ ซึง่ ต่อโดยบริษทั ต่อ
เรือดาเมน เชลด์ เนวัล ชิปบิวล์ดิ ้ง ของเนเธอร์แลนด์ และเรือด�ำน� ้ำโจมตี
พลังงานดีเซลไฟฟ้าชันชั
้ งโบโกจ�ำนวนสามล�ำทีจ่ ะต่อร่วมกันกับเกาหลีใต้
นายริดซวาน ราห์มตั ผู้สอื่ ข่าวอาวุโสของนิตยสาร ไอเอชเอส เจนส์ เนวี อิน
เตอร์ เนชันนัล ในสิงคโปร์กล่าวกับ Bloomberg.com

ไทย

ผู้นำ� ทางทหารของไทยได้ พยายามทีจ่ ะจัดซื ้อเรือด�ำน� ้ำสอง
หรือสามล�ำเพือ่ ให้ ประเทศไทยมียทุ โธปกรณ์ทไี่ ม่ได้ มมี านาน
กว่า 60 ปี ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะบางกอกโพสต์
ทางการระบุวา่ เรือด�ำน� ้ำจะช่วยให้ ประเทศไทยสามารถปกป้องเสรีภาพใน
การเดินเรือในอ่าวไทย ซึง่ อาจถูกขัดขวางหากความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้
ลุกลามเข้ ามา ตามรายงานของ เดอะ ดิโพลแมต
กองทัพอากาศไทยมีขดี ความสามารถเพิม่ ขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในช่วงไม่
กีป่ ี ทผี่ า่ นมา เมือ่ กองทัพได้ จดั หาเครื่องบินขับไล่ ซาบ กริพเพน ยาส 39ซี/
ดี มาใช้ งานจ�ำนวน 12 ล�ำ และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้ าทางอากาศ
ซาบ เอส100บี อาร์ กสั ทีต่ ดิ ตังเรดาร์
้
ขนสู
ั ้ งจ�ำนวนสองล�ำ ตามรายงานของ
นิตยสาร เอเชียน มิลทิ ารี รีววิ
ในปี พ.ศ. 2558 ทางการยืนยันว่าได้ มกี ารจัดตังหน่
้ วยการสงคราม
ไซเบอร์ โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะตอบโต้ ภยั คุกคามทางไซเบอร์ ทเี่ พิม่ จ�ำนวน
ขึ ้นเรื่อย ๆ ตามรายงานของส�ำนักข่าวเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ฟิ ลิปปิ นส์

นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ดำ� เนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพทางทหารเสร็จสิ ้น 55 โครงการ
โดยใช้ งบประมาณทังสิ
้ ้น 1.171 หมืน่ ล้ านเปโซฟิ ลปิ ปิ นส์
(หรือประมาณ 8.7 พันล้ านบาท) ตามรายงานของสือ่ สิง่ พิมพ์ออนไลน์
diplomat.com โครงการพัฒนากองทัพของฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ รับแรงกระตุ้นส่วน
หนึง่ จากการปะทะกันอย่างต่อเนือ่ งกับจีนในทะเลจีนใต้ “เราจ�ำเป็ นต้ อง
ปกป้องสิง่ ทีเ่ ห็นได้ ชดั ว่าอยูภ่ ายใต้ เขตอ�ำนาจทางดินแดนของเรา แน่นอน
ว่าอย่างน้ อยเราต้ องสามารถติดตามความคืบหน้ าของสถานการณ์ในพื ้นที่
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื ้นทีพ่ พิ าทเหล่านัน”
้ นายฟลอเรนซิโอ อาบัด อดีต
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงงบประมาณและการบริหารจัดการฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าว
กับส�ำนักข่าวเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
ในปี พ.ศ. 2558 พล.อ.จ. กิลเลอร์โม โมลินา ได้ กล่าวกับคณะกรรมการ
กลาโหมแห่งชาติวา่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่มเี ครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินตรวจการณ์
เพือ่ ตรวจจับการบุกรุกเข้ ามายังอาณาเขตทางทะเลทีก่ ว้ างใหญ่ของตน ตาม
รายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ พล.อ.จ. โมลินากล่าวว่ากองทัพเรือมีเรือ
ตรวจการณ์นอกชายฝั่งสองล�ำซึง่ เคยเป็ นเรือของหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ เรือ
คอร์เวตสามล�ำซึง่ เคยเป็ นเรือของกองทัพเรืออังกฤษ และเรือลาดตระเวนเก่า
30
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ตังแต่
้ สมัยสงครามเวียดนามและสงครามโลกครังที
้ ส่ อง ในน่านฟ้า ฟิ ลปิ ปิ นส์
มีเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินไอพ่นทีใ่ ช้ ฝึกและเครื่องบินขนส่งล�ำเลียง
ในการพัฒนากองทัพให้ มคี วามทันสมัย ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ รับความช่วยเหลือ
จากออสเตรเลีย อิสราเอล ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ
ในปี พ.ศ. 2558 ฟิ ลปิ ปิ นส์จดั ซื ้อเครื่องบินขับไล่ไอพ่น เอฟเอ-50 ทีผ่ ลิต
โดยเกาหลีจำ� นวน 12 ล�ำ ซึง่ นับว่าเป็ นครัง้ แรกในรอบทศวรรษทีฟ่ ิ ลปิ ปิ นส์
มีเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียง เครื่องบินดังกล่าวจะได้ รับการจัดส่ง
เป็ นงวด ๆ จนครบภายในปี พ.ศ. 2560 “เราดีใจทีไ่ ด้ กลับสูย่ คุ ความเร็ว
เหนือเสียงในทีส่ ดุ ” นายวอลแตร์ กัซมิน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวกับส�ำนักข่าวดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สหรัฐฯ ได้ บริจาคเรือตรวจการณ์
นอกชายฝั่ งซึง่ เคยเป็ นเรือของหน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ ให้ แก่ฟิลปิ ปิ นส์ลำ� หนึง่
เพือ่ สนับสนุน “การลาดตระเวนอันทนทานในระยะยาว” ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ เดอะซิ ดนีย์ มอร์ นิง เฮรัลด์ นอกจากนี ้สหรัฐฯ ยังได้ มอบรถหุ้ม
เกราะ 114 คันเพือ่ สนับสนุนฟิ ลปิ ปิ นส์ในการต่อสู้กบั ผู้กอ่ ความไม่สงบ
นายเบนิกโน อากีโนที่ 3 อดีตประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ ได้ ประกาศใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ว่า ฟิ ลปิ ปิ นส์จะเช่าซื ้อเครื่องบินทหารของญี่ปนุ่
เพือ่ ใช้ ในการลาดตระเวนพื ้นทีท่ ฟ่ี ิ ลปิ ปิ นส์อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ ตาม
รายงานของแชนแนล นิวส์เอเชีย

เครื่องบินขับไล่ ไอพ่ น เอฟเอ-50 ทีผ่ ลิตโดยเกาหลีใต้ เตรียมพร้ อม
ทีจ่ ะลงจอดทีฐ่ านทัพอากาศคลาร์ ก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุง
มะนิลา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การเดินทางมาถึงของ
เครื่องบินล�ำนีเ้ ป็ นเครื่องหมายของการกลับสู่ ยุคเครื่องบินขับไล่
ไอพ่ นความเร็วเหนือเสี ยงอีกครั้งของฟิ ลิปปิ นส์ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศของกองทัพเรือฟิ ลปิ ปิ นส์กอ่ นหน้ านี ้
บินได้ ในระยะทางสัน้ ๆ เท่านัน้ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ โยมิ อรุ ิ ชิ ม
บุน ของญี่ปนุ่ แต่เครื่องบิน ทีซ-ี 90 ของญี่ปนมี
ุ่ พสิ ยั การบินมากกว่าสองเท่า
และจะสามารถบินตรวจการณ์ได้ ครอบคลุมพื ้นทีส่ ว่ นใหญ่ของหมูเ่ กาะแปร
ตลีทกี่ ำ� ลังมีกรณีพพิ าท หนังสือพิมพ์ดงั กล่าวระบุ
ขีดความสามารถใหม่อกี ประการหนึง่ คือโครงการศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ ง
แห่งชาติ ระบบตรวจการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจตราการสัญจรใน
มหาสมุทรในทะเลจีนใต้ ตามรายงานของ USNInews.org ซึง่ เป็ นเว็บไซต์
ข่าวของสถาบันราชนาวีกองทัพเรือสหรัฐฯ และ “โดยหลัก ๆ แล้ วโครงการ
นี ้น่าจะเป็ นผลมาจากความส�ำเร็จด้ านการปฏิบตั กิ ารของโครงการเฝ้า
ระวังชายฝั่ งตอนใต้ ทมี่ มี าก่อนหน้ านี ้” เว็บไซต์อธิบายว่า สารส�ำคัญก็คอื
“ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ สร้ างเครือข่ายสถานีตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้ วยเรดาร์ การ
ตรวจการณ์ทางทะเลและเครือข่ายวิทยุและข้ อมูลรวมเข้ าด้ วยกัน ซึง่ จะช่วย

ให้ มองเห็นภาพการสัญจรในมหาสมุทรทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ทเี่ รียกว่า
สามเหลีย่ มทะเลซูลาเวซี ทังในเชิ
้ งยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีตามเวลาจริง”
พื ้นทีด่ งั กล่าวมีการสัญจรอย่างหนาแน่นโดยผู้กอ่ ความไม่สงบข้ ามชาติและ
การค้ าทีผ่ ดิ กฎหมาย “เมือ่ จัดตังเสร็
้ จสิ ้นในปี พ.ศ. 2558 เครือข่ายเฝ้าระวัง
ชายฝั่ งทางตะวันตกจะคอยตรวจตราเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของฟิ ลปิ ปิ นส์
ซึง่ มีระยะทาง 200 ไมล์ทะเลและกินพื ้นทีห่ มูเ่ กาะสแปรตลีทกี่ ำ� ลังมีกรณี
พิพาท ในอนาคต จะมีการจัดตังเครื
้ อข่ายเพิม่ เติมเพือ่ ตรวจตราพื ้นทีท่ าง
ตอนเหนือและทางตะวันออกของประเทศด้ วยเช่นกัน” เว็บไซต์ USNInews.
org รายงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ไต้หวัน

ไต้ หวันมีความพยายามทีจ่ ะสร้ างกองเรือด�ำน� ้ำของตนเองมา
นานหลายสิบปี แล้ว และในปี พ.ศ. 2559 ไต้ หวันได้ จดั สรรงบ
ประมาณ 91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.67 พันล้าน
บาท) เพือ่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในช่วงสีป่ ี ข้างหน้ าซึง่ จะครอบคลุมเฉพาะขันตอน
้
การออกแบบ แม้ กองทัพไต้ หวันจะถูกมองว่ามีความทันสมัย แต่ไต้ หวันมีเรือ
ด�ำน� ้ำสีล่ ำ� ทีใ่ ช้ งานมานานแล้ว ในจ�ำนวนนี ้มีอยูส่ องล�ำทีส่ ร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัย
สงครามโลกครังที
้ ส่ อง ตามรายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 สหรัฐฯ ได้ ประกาศการขายอาวุธให้ แก่
ไต้ หวันมูลค่า 1.8 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 6.7 หมืน่ ล้ านบาท)
เวียดนาม
ซึง่ ประกอบด้ วยเรือฟริเกตติดตังขี
้ ปนาวุธน�ำวิถสี องล�ำ ขีปนาวุธโทว์ซงึ่ เป็ น
เวียดนามได้ เปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ทางทหารของตนโดยหันไป ขีปนาวุธต่อสู้รถถังทีย่ งิ จากท่อยิง ติดตามบังคับด้ วยระบบอ็อปติกและน�ำ
ใช้ วธิ ีการจัดเตรียมกองก�ำลังให้ “มีความพร้ อมรบเต็มขัน”
้ ซึง่ วิถดี ้ วยเส้ นลวด ยานยนต์โจมตีสะเทินน� ้ำสะเทินบกและขีปนาวุธสติงเกอร์ ที่
เป็ นวิธีทเี่ หมาะสมในการป้องกันการโจมตีของจีนอย่างฉับพลัน ยิงจากพื ้นสูอ่ ากาศ ตามรายงานของส�ำนักข่าวดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส และ
รอยเตอร์
รัฐบาลเวียดนามได้ สะสมอาวุธซึง่ ถือเป็ นครัง้ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ นับตังแต่
้ จดุ
สูงสุดของสงครามเวียดนาม โดยมีการจัดซื ้อยุทโธปกรณ์ทสี่ ำ� คัญต่าง ๆ ให้
การขายอาวุธครัง้ นี ้ถือเป็ นครัง้ ส�ำคัญครัง้ แรกในรอบสีป่ ี ทสี่ หรัฐฯ ขาย
แก่กองทัพเรือ กองทัพอากาศและกองทัพบกของประเทศ
อาวุธให้ กบั ไต้ หวันซึง่ เป็ นเกาะทีป่ กครองตนเอง และการซื ้อขายดังกล่าวได้
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การจัดซื ้อเรือด�ำน� ้ำชันกิ
้ โลหกล�ำจากรัสเซีย ซึง่ เป็ นการ สร้ างความโกรธเคืองให้ กบั จีน กระทรวงกลาโหมไต้ หวันระบุวา่ อาวุธใหม่นี ้
ยกระดับการป้องปรามของกองทัพเรือให้ มคี วามแข็งแกร่งยิง่ ขึ ้นตามรายงาน จะช่วยให้ ไต้ หวันด�ำรงการป้องกันประเทศได้ อย่างน่าเชือ่ ถือ
ของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เวียดนามได้ เจรจากับ
บริษทั ผู้ผลิตอาวุธในยุโรปและสหรัฐฯ เพือ่ จัดซื ้อเครื่องบินขับไล่และเครื่องบิน บทสรุ ป
นิตยสาร ดิ อิโคโนมิ สต์ ได้ ระบุไว้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ว่า ขณะ
ลาดตระเวนทางทะเลตลอดจนโดรนตรวจการณ์ นอกจากนี ้เวียดนามยังได้
นี ้การซื ้อขายอาวุธหนักในอินโดเอเชียแปซิฟิกคิดเป็ นปริ มาณเกือบครึ่ง
เพิม่ ขีดความสามารถด้ านการป้องกันภัยทางอากาศด้ วยเรดาร์ตรวจการณ์
หนึง่ ของการซื ้อขายโดยรวมในตลาดโลก ซึง่ เกือบจะเป็ นสองเท่าของ
เพือ่ แจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าและชุดขีปนาวุธทีย่ งิ จากพื ้นสูอ่ ากาศ
เวียดนามยังได้ เพิม่ ระดับการป้องกันชายฝั่ งด้ วยชุดปื นใหญ่ตอ่ ต้ านเรือ อาวุธหนักที่ซื ้อขายกันในตะวันออกกลางที่ได้ รับความเสียหายอันใหญ่
ผิวน� ้ำและระบบยิงขีปนาวุธเคลือ่ นที่ บาสเตียน เค-300พี ซึง่ ประกอบไป
หลวงจากสงคราม สถาบันวิจยั สันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มรายงานว่า
ด้ วยขีปนาวุธติดยานขับออร์ นกิ ซ์ซง่ึ สามารถยิงจากเรือ เครื่องบินและเรือด�ำ อินเดีย จีน ออสเตรเลีย ปากีสถาน เวียดนามและเกาหลีใต้ คือ 6 ใน 10
น� ้ำ ตามการรายงานของรอยเตอร์
ประเทศที่เป็ นผู้น�ำเข้ าอาวุธรายใหญ่
ขีดความสามารถทีเ่ พิม่ ขึ ้นของเวียดนามในวันนี ้อาจท�ำให้ การปฏิบตั กิ าร
บางทีข้อสังเกตที่เด่นชัดที่สดุ เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพทางทหาร
ของกองทัพเรือจีนภายในระยะ 200 ถึง 300 ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเวียดนาม
อย่างต่อเนื่องก็คือ มันเป็ นสิง่ ที่จะต้ องเกิดขึ ้นอยูด่ ีแม้ จะมีความสงบสุขใน
กลายเป็ นเรื่องทีส่ มุ่ เสีย่ ง ผู้เชีย่ วชาญด้ านความมัน่ คงต่างประเทศกล่าวกับ
ภูมิภาค ภูมิภาคนี ้ไม่มีสงครามระหว่างประเทศที่เต็มรูปแบบมานานเกือบ
รอยเตอร์ และเพิม่ เติมว่าเมือ่ สิบปี กอ่ นไม่มสี ถานการณ์เช่นนี ้
สี่ทศวรรษแล้ ว นับตังแต่
้ เมื่อครัง้ ที่จีนบุกเวียดนามในปี พ.ศ. 2522
“เวียดนามไม่ได้ เตรียมการเพือ่ เดินสวนสนามในวันชาติ แต่กำ� ลังสร้ าง
“ในยุคที่ผา่ นมา เอเชียมีความสงบสุขมากกว่าเดิมเป็ นระยะเวลานาน
ศักยภาพทางทหารอย่างแท้ จริง” นายทิม ฮักซ์ลยี ์ ผู้เชีย่ วชาญด้ านความ
กว่าที่ใครหลาย ๆ คนคาดคิด” ดร.แวน แจ็กสัน รองศาสตราจารย์จาก
มัน่ คงในภูมภิ าคแห่งสถาบันยุทธศาสตร์ ศกึ ษาระหว่างประเทศในสิงคโปร์ วิทยาลัยความมัน่ คงศึกษาแห่งศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แด
เนียล เค. อิโนะยูเอะ ได้ เขียนไว้ ในบทความส�ำหรับนิตยสาร เดอะเนชัน
กล่าวกับรอยเตอร์
้ ำรงอยูไ่ ด้ เพราะความตื่น
นัล อิ นเทอเรสต์ “‘ความสงบสุขในเอเชีย’ นันด�
ตัวทางภูมิรัฐศาสตร์ ทวั่ ทังภู
้ มิภาค ต้ นเหตุของความขัดแย้ งแบบดังเดิ
้ มใน
หมูป่ ระชาชาติ เช่น การแข่งขันทางด้ านอาวุธหรื อเกลียวแห่งความขัดแย้ ง
นันสามารถหลี
้
กเลี่ยงได้ ด้วยการเจรจาทางการทูตในระดับภูมิภาค การ
ป้องปราม และความมุง่ มัน่ ในการรักษาความมัน่ คงของสหรัฐฯ ซึง่ ยังไม่
รวมถึงความปรารถนาทัว่ ไปที่จะหลีกเลี่ยงสงครามในภาคประชาสังคม
ของเอเชีย”
บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการพัฒนากองทัพให้ มีความทันสมัยอย่าง
ต่
อ
เนื
่องทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิกจะมีสว่ นช่วยในการรักษาเสถียรภาพ
ทหารเรือของกองทัพเรือไต้ หวันแสดงความเคารพบนเรือด�ำน�ำ้
ในภูมิภาค ท�ำให้ ชาติตา่ ง ๆ มีการปฏิสมั พันธ์กนั และเสริ มสร้ างความ
ชั้นกัปปี ทีผ่ ลิตโดยสหรัฐฯ เรือด�ำน�ำ้ ไห่ เปาของไต้ หวันทีส่ ร้ างขึน้
สัมพันธ์ด้านความมัน่ คงและกลาโหม o
ในสมัยสงครามโลกครั้งทีส่ องมีอายุ 70 ปี เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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ความก้ าวหน้ าของ
ระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ
รู ป แบบการเฝ้ าระวัง สถานการณ์ ท างทะเลร่ ว มกัน
ของฟิ ลิ ป ปิ นส์ ช่ ว ยเพิ่ ม ศัก ยภาพในการก� ำ กับ ดูแ ล
น.ท.โจนาธาน วี. ซาตา/กองทัพเรื อฟิ ลปิ ปิ นส์
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ฟิ

ลิปปิ นส์เป็ นประเทศหมูเ่ กาะซึง่ ประกอบไปด้ วยเกาะต่าง ๆ 7,107 เกาะ อย่างไรก็ตาม น่าน
น� ้ำทีล่ ้ อมรอบหมูเ่ กาะฟิ ลปิ ปิ นส์มกั จะถูกละเลย เราเป็ นประเทศหนึง่ ทีม่ แี นวชายฝั่ งทีย่ าวทีส่ ดุ
ในโลก นัน่ ก็คอื 36,289 กิโลเมตร คิดเป็ นความยาวเกือบจะสองเท่าของชายฝั่ งสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี ้ ประชากรของประเทศกว่าร้ อยละ 60 ยังอาศัยอยูใ่ นพื ้นทีช่ ายฝั่ งทะเล จังหวัดต่าง ๆ
ของฟิ ลปิ ปิ นส์ 64 ใน 79 จังหวัดตังอยู
้ ต่ ดิ ทะเล และเมืองใหญ่ 25 แห่งก็อยูต่ ามแนวชายฝั่ ง
นอกจากจะมีชายฝั่ งทะเลที่ทอดยาวแล้ ว ประเทศของเรายังมีเขตทางทะเลที่กว้ างใหญ่และชายแดน
ทางทะเลที่แทรกซึมผ่านได้ น่านน� ้ำอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะรวมกันแล้ วท�ำให้ มีพื ้นที่ถงึ 2.2
ล้ านตารางกิโลเมตร ประเทศของเรายังตังอยู
้ ต่ รงบริ เวณที่เป็ นเส้ นทางขนส่งน� ้ำมันและเส้ นทางเดินเรื อ
พาณิชย์หลัก ๆ น่านฟ้าเหนืออาณาเขตทางทะเลอันกว้ างใหญ่ของประเทศยังเป็ นทางผ่านของเครื่ องบิน
พลเรื อนในท้ องถิ่นและระหว่างประเทศ
เรามุง่ เน้ นการพัฒนาสภาพแวดล้ อมทางทะเลเพราะมันมีความส�ำคัญในแง่ของบูรณภาพแห่งดิน
แดน ความมัน่ คงของชาติ มรดกแห่งชาติ เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อม ความเป็ นเอกภาพทางบกและทาง
ทะเลคือองค์ประกอบที่ส�ำคัญของดินแดนแห่งฟิ ลปิ ปิ นส์
ด้ วยคุณสมบัตขิ องการเป็ นประเทศหมูเ่ กาะที่ถกู ต้ องตามหลักการ ฟิ ลปิ ปิ นส์จงึ เป็ นหนึง่ ในห้ ารัฐ
อธิปไตยหมูเ่ กาะตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเลที่มีการลงนามและให้
สัตยาบันที่ประเทศจาเมกาในปี พ.ศ. 2525
อาณาเขตทางทะเลประกอบไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ แหล่งน� ้ำมันและก๊ าซของ
ประเทศส่วนใหญ่จะอยูน่ อกชายฝั่ ง นอกจากนี ้ยังมีแร่ธาตุมากมายในพื ้นดินใต้ ทะเลอันกว้ างใหญ่ของ
ประเทศเราที่สว่ นใหญ่ยงั ไม่ได้ น�ำออกมาใช้
แหล่งประมงที่อดุ มสมบูรณ์ของประเทศท�ำให้ ฟิลปิ ปิ นส์เป็ นหนึง่ ในประเทศที่ท�ำการประมงมาก
ที่สดุ ในโลก ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศของเราเป็ นผู้ผลิตพืชน� ้ำมากที่สดุ เป็ นอันดับสามของโลก (รวมทัง้
สาหร่ายทะเล) และมีผลผลิตทางการประมงมากเป็ นอันดับห้ าของโลก อุตสาหกรรมการประมงสร้ างราย
ได้ เป็ นมูลค่า 1.831 แสนล้ านเปโซ (3.9 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1.38 แสนล้ านบาท) ตาม
ราคาปั จจุบนั และ 1.3077 แสนล้ านเปโซ (2.79 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 9.90 หมื่นล้ าน
บาท) ตามราคาคงที่ อุตสาหกรรมการประมงมีผ้ ปู ระกอบการประมง 1.6 ล้ านคน ซึง่ 1.37 ล้ านคนเป็ น
ชาวประมงท้ องถิ่น ผลผลิตทางการประมงที่เราส่งออกอันดับต้ น ๆ คือ ทูนา่ สาหร่ายทะเลและกุ้ง
สภาพแวดล้ อมทางทะเลเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศของเราที่มีความละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์
ฟิ ลปิ ปิ นส์ตงอยู
ั ้ บ่ นสามเหลี่ยมปะการังซึง่ เป็ นศูนย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลของ
โลก สิง่ มีชีวิตในทะเลที่มีอยูม่ ากมายในประเทศยังประกอบไปด้ วยสายพันธุ์ที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์
รวมทังสิ
้ ง่ มีชีวิตเฉพาะถิ่นและที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ที่หาไม่ได้ ในที่อื่น ๆ ของโลก การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและ
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กลุ่มชายหนุ่มเดินอยู่บนเรือ
กรรเชียงหาปลาทีจ่ อดอยู่บริเวณ
ปากแม่ น�ำ้ ทีไ่ หลลงสู่ อ่าวมะนิลา
เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
หน่ วยยามฝั่งฟิ ลิปปิ นส์ สั่งห้ าม
ออกเรือเนื่องจากมีพายุไต้ ฝุ่นนูล
ทางตอนเหนือของประเทศ
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การบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืนจะช่วยรักษาทรัพยากรเหล่านี ้ไว้ ให้ ลกู หลาน
รุ่นต่อ ๆ ไปของฟิ ลปิ ปิ นส์
นอกจากนี ้ กระทรวงพลังงานฟิ ลปิ ปิ นส์คาดว่า แหล่งพลังงานนอก
ชายฝั่ งในทะเลฟิ ลปิ ปิ นส์ตะวันตกเพียงอย่างเดียวสามารถตอบสนอง
ความต้ องการพลังงานของประเทศไปได้ อีก 20 ปี เรกโต แบงค์ซงึ่ เป็ น
หนึง่ ในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งพลังงานหลักนันคาดว่
้
าจะมีก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 8.799 ล้ านล้ านลูกบาศก์ฟตุ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์บสิ
ซิเนส มีร์เรอร์ ในปี พ.ศ. 2555 ปั จจุบนั มาลัมปายาซึง่ เป็ นแหล่งผลิต
ปิ โตรเลียมแห่งแรกของฟิ ลปิ ปิ นส์สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ 1 พันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี (หรื อประมาณ 3.54 หมื่นล้ านบาท) ตามราคา
ก๊ าซปั จจุบนั และในขณะเดียวกันก็ชว่ ยประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการน�ำ
เข้ าพลังงานต่อปี คิดเป็ นมูลค่า 500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ
1.78 หมื่นล้ านบาท)
การปกป้องดูแลพื ้นที่เหล่านี ้ ไม่วา่ จะเป็ นแท่นขุดเจาะน� ้ำมันและ
ก๊ าซ ท่อล�ำเลียงใต้ น� ้ำและโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง
ต่อความมัน่ คงด้ านพลังงานของประเทศเรา
การเป็ นประเทศหมูเ่ กาะท�ำให้ ฟิลปิ ปิ นส์มีทรัพยากรที่อดุ มสมบูรณ์
และมีโอกาสต่าง ๆ มากมาย แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศของเราก็
มีความท้ าทายและความเสี่ยงที่ต้องจัดการอย่างเหมาะสม ประการ
แรก ชายแดนทางทะเลของประเทศที่สามารถแทรกซึมผ่านได้ ท�ำให้
ฟิ ลปิ ปิ นส์มีความเสี่ยงสูงต่อการบุกรุกของต่างชาติ การปล้ นสะดมทาง
ทะเลและอาชญากรรมข้ ามชาติ นอกจากนี ้ พื ้นที่ของเรายังประสบภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติมากมาย ดังจะเห็นได้ จากพายุไต้ ฝนจ�
ุ่ ำนวนมากที่
ก่อตัวขึ ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก และการปะทุของภูเขาไฟใต้ ทะเลที่เกิด
ขึ ้นอยูเ่ ป็ นประจ�ำซึง่ ส่งผลให้ พื ้นที่ชายฝั่ งต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่อคลื่น
สึนามิ นอกจากภัยคุกคามที่มีอยูม่ ากมายแล้ ว ยังมีภยั พิบตั ิที่มนุษย์
สร้ างขึ ้นอีกด้ วย
นอกเหนือจากอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นทัว่ ไปในทะเล เช่น เหตุการณ์เรื อ
ชนกันหรื อเรื อจม ประเทศของเราตังอยู
้ ต่ รงบริ เวณเส้ นทางสัญจรของ
เรื อบรรทุกน� ้ำมันและต้ องเผชิญกับอันตรายจากการรั่วไหลของน� ้ำมันใน
ทะเล เขตทางทะเลอันกว้ างใหญ่ไพศาลของประเทศ และการขาดแคลน
ทรัพยากรในการบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลยังท�ำให้ ประเทศของเรามี
ความเสี่ยงต่อการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้ การควบคุมและไม่มีการ
รายงาน
ทังหมดนี
้
้เน้ นให้ เห็นถึงความส�ำคัญของอาณาเขตทางทะเลของเรา
เพื่อตอบสนองความจ�ำเป็ นในการบูรณาการและสร้ างความสอดคล้ อง
ในการบริ หารจัดการปั ญหาทางทะเลที่มีอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก ฟิ ลปิ ปิ นส์
ได้ จดั ตังระบบเฝ
้
้ าระวังชายฝั่ งแห่งชาติขึ ้นในปี พ.ศ. 2554 ค�ำสัง่ ของ
ฝ่ ายบริ หารที่ให้ จดั ตังระบบดั
้
งกล่าวระบุวา่ ระบบนี ้ “เป็ นกลไกหลัก
ระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดการกับปั ญหาทางทะเลและการปฏิบตั กิ าร
ด้ านความมัน่ คงทางทะเลที่ประสานสอดคล้ อง เพื่อส่งเสริ มศักยภาพใน
การก�ำกับดูแลอาณาเขตทางทะเลของประเทศ”

ความเป็ นมา

ก่อนที่จะมีการจัดตังระบบเฝ
้
้ าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องจะเป็ นผู้จดั การกับปั ญหาทางทะเล คณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ ายสนธิสญ
ั ญากฎหมายทะเลในปี พ.ศ. 2524 คือส่วนประสาน
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งานการด�ำเนินการตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล
ของประเทศเรา
ในปี พ.ศ. 2531 คณะกรรมการดังกล่าวได้ รับการจัดตังใหม่
้ และ
ขยายการด�ำเนินงานโดยน�ำหน่วยงานต่าง ๆ ที่ศกึ ษาความสอดคล้ อง
ระหว่างกฎหมายของประเทศและอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วย
กฎหมายทะเลเข้ ามารวมอยูด่ ้ วย ในปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการนี ้ได้
เปลี่ยนเป็ นคณะกรรมการรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการทางทะเลและมหาสมุทร
โดยมีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบาย และแก้ ไขข้ อกังวลเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเลและเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทะเล
ในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการทางทะเลและ
มหาสมุทร ได้ รับการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ ้น โดยมีการ
ขยายจ�ำนวนสมาชิกและหน้ าที่รับผิดชอบต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงการก�ำหนด
นโยบายและการให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับนโยบายทางทะเลแห่งชาติแก่
ประธานาธิบดี การประสานงานการด�ำเนินงาน ตลอดจนการประเมิน
ผลการท�ำงานและการปรับปรุงเป็ นระยะ ๆ
ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายกิจการทางทะเลและ
มหาสมุทรได้ ถกู ยกเลิกไป และยกหน้ าทีร่ ับผิดชอบให้ กบั คณะกรรมการ
ระหว่างหน่วยงาน โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็ นผู้นำ� หน่วยผ่าน
ทางศูนย์กิจการทางทะเลและมหาสมุทร ในปี พ.ศ. 2550 คณะท�ำงาน
ดังกล่าวได้ รับการจัดตังใหม่
้ เป็ นคณะกรรมาธิการฝ่ ายกิจการทางทะเล
และมหาสมุทรทีม่ อี ำ� นาจควบคุมโดยรวมทังหมด
้
และดูแลการก�ำหนด
นโยบาย การด�ำเนินงานและการประสานงานกับหน่วยงานและผู้
เชี่ยวชาญทังในและต่
้
างประเทศเกี่ยวกับปั ญหาทางทางทะเล ในอดีตนัน้
กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงานส่วนใหญ่
ของคณะท�ำงานระหว่างหน่วยงานดังกล่าว ทังในด้
้ านการบริหารหรือใน
ฐานะผู้น�ำหน่วย อย่างไรก็ตาม คณะท�ำงานได้ ตระหนักว่า จ�ำเป็ นต้ อง
ขยายความร่วมมือและการประสานงานทางทะเลระหว่างหน่วยงานและ
ส�ำนักงานต่าง ๆ ของภาครัฐนอกเหนือจากงานทางด้ านการทูต
ในปี พ.ศ. 2554 หน้ าทีร่ ับผิดชอบของคณะกรรมาธิการฝ่ ายกิจการ
ทางทะเลและมหาสมุทรได้ กลายมาเป็ นงานของระบบเฝ้าระวังชายฝั่ ง
แห่งชาติ นอกจากนี ้ ความส�ำเร็จของโครงการเฝ้าระวังชายฝั่ งตอนใต้ ที่
กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นผู้ริเริ่มยังเป็ นแรงกระตุ้นให้ มกี ารขยายการท�ำงาน
ในระดับชาติ เพือ่ ปูทางให้ กบั ระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ โครงการ
เฝ้าระวังชายฝั่ งตอนใต้ ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นเพือ่ เสริมสร้ างความมัน่ คงทาง
ทะเลทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นแนวความคิดทีก่ �ำหนดขึ ้นเพือ่ พัฒนา
และด�ำเนินงานด้ านการเฝ้าระวังชายฝั่ งในฟิ ลปิ ปิ นส์ขนต่
ั ้ อไปโดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาครัฐทังหมด
้
และการมีสว่ นร่วม
อย่างแข็งขันของภาคเอกชน โครงการเฝ้าระวังชายฝั่ งตอนใต้ เป็ นเครื่อง
มือในการติดตามและตรวจสอบเรือสินค้ าในประเทศและต่างประเทศ
จ�ำนวนมากทีบ่ รรทุกสินค้ าอันตรายในระหว่างทีล่ ำ� เลียงผ่านน่านน� ้ำของ
มินดาเนาตะวันตก เรือทีป่ ระสบความเดือดร้ อนและเรืออืน่ ๆ ทีม่ แี นว
โน้ มว่าจะฝ่ าฝื นกฎหมายทางทะเล

วิ สยั ทัศน์

วิสยั ทัศน์ของระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติคือการท�ำให้ ประเทศของ
เราเป็ นประเทศหมูเ่ กาะชันแนวหน้
้
าของโลก ที่มีการบริ หารจัดการและ

ทหารนาวิกโยธินฟิ ลิปปิ นส์ เดินสวนสนามข้ างเรือยางลาดตระเวนอัดลมท้ องแข็ง ในระหว่ างพิธีเฉลิมฉลองเนื่อง
ในวันครบรอบการสถาปนากองทัพเรือทีเ่ มืองคาวิตเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

การปกป้องทรัพยากรทางทะเลอย่างเหมาะสม มันเป็ นกระบวนการที่
ภาคเอกชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้ องถิ่นตลอดจนหุ้นส่วน
ต่างชาติ สามารถมีสว่ นร่วมและบรรลุวตั ถุประสงค์ในการท�ำงานร่วม
กัน และใช้ ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลเพื่อ
สร้ างความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจภายใต้ หลักนิตธิ รรม
โครงการของระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติมงุ่ ส่งเสริ มการท�ำงาน
ร่วมกัน และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละเพิ่มขีดความสามารถในการ
บังคับใช้ กฎหมายทางทะเล ปั จจุบนั หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมข้ อมูล
ต่างประเภทกันจากอาณาเขตทางทะเลโดยไม่มีการประสานงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลหรื อแลกเปลี่ยนอย่างจ�ำกัด ระบบเฝ้าระวังชายฝั่ ง
แห่งชาติจะจัดตังและก�
้
ำหนดกลไกการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเพื่อช่วยให้ ผ้ มู ี
อ�ำนาจตัดสินใจสามารถติดตามสถานการณ์และมีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ

องค์กร

ระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติมอี ำ� นาจสองประการคือ การก�ำหนด
นโยบายและการด�ำเนินงาน สามองค์กรทีด่ แู ลระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่ง
ชาติได้ แก่ สภาเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาเฝ้าระวัง
ชายฝั่ งแห่งชาติ และศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ สภามีหน้ าทีอ่ อกค�ำ
สัง่ เชิงกลยุทธ์และก�ำหนดแนวทางนโยบายเกีย่ วกับปั ญหาและประเด็น
ต่าง ๆ ทางทะเล ขณะทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการจะให้ การสนับสนุนทางด้ าน

เทคนิคและการบริหารจัดการแก่สภา ศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติจะ
ตรวจสอบและประสานงานเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารด้ านความมัน่ คง
ประธานของศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติคือเลขาธิการบริ หาร
และมีสมาชิกที่ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ของกระทรวงต่าง ๆ ได้ แก่
กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลท้ องถิ่น กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และกระทรวงการเกษตร
หน่วยงานสนับสนุนมีหน้ าที่ในการจัดหาก�ำลังคน วัสดุและอุปกรณ์
ให้ กบั ศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติและการปฏิบตั งิ านของศูนย์
กฎหมายฟิ ลปิ ปิ นส์ก�ำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทังหมดประสาน
้
งานและให้ ความร่วมมือกับสภาเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติอย่างแข็ง
ขันเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารด้ านความมัน่ คงทางทะเล นอกจากนี ้
ระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติจะไม่ลดทอนอ�ำนาจ หน้ าที่และความรับ
ผิดชอบของหน่วยงานสนับสนุน

การยกระดับความร่ วมมื อ

ปั จจัยที่ส�ำคัญยิ่งต่อการบรรลุความส�ำเร็จในการเฝ้าระวังอาณาเขต
ทางทะเลคือขีดความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
จากแหล่งต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อท�ำการตัดสินใจโดยรับรู้ข้อมูล
อย่างครบถ้ วนและก�ำหนดวิธีการที่ดีกว่าเดิมในการปกป้องอาณาเขต
ทางทะเลของเรา การยกระดับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริ กาท�ำให้ เรามี
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ขีดความสามารถที่จ�ำเป็ นต่อการเริ่ มงานระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่ง
ชาติแบบก้ าวกระโดด เราดูแลผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันผ่านทาง
โครงการป้องกันการไม่แพร่กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงภาย
ใต้ หน่วยป้องกันและลดภัยคุกคามแห่งกระทรวงกลาโหม ตามมติ
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 ปี พ.ศ. 2547 ใน
เรื่ องการรับมือกับภัยคุกคามระดับโลกอย่างการแพร่กระจายอาวุธ
และการก่อการร้ ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และความจ�ำเป็ นในการ
ต่อสู้กบั ภัยคุกคามอันตรายเหล่านี ้เพื่อให้ เกิดสันติภาพและความ
มัน่ คงระหว่างประเทศ
มีการจัดหาขีดความสามารถเฉพาะทางต่าง ๆ ในการบังคับ
บัญชาและการสื่อสาร การตรวจการณ์ การตรวจจับและการตอบ
สนองต่อเหตุการณ์อาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงระหว่างหน่วย
งานบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของฟิ ลปิ ปิ นส์ อาทิ หน่วยยาม
ฝั่ งฟิ ลปิ ปิ นส์ หน่วยต�ำรวจน� ้ำแห่งชาติฟิลปิ ปิ นส์ ส�ำนักงานประมง
และทรัพยากรทางน� ้ำและส�ำนักงานศุลกากร ตลอดจนหน่วยงาน
สนับสนุนทางทะเลอื่น ๆ เช่น สถาบันนิวเคลียร์ และรังสีวิทยา
ฟิ ลปิ ปิ นส์ การท่าเรื อแห่งฟิ ลปิ ปิ นส์ และส�ำนักงานกักกันโรค
นอกจากนี ้ ความร่วมมือของออสเตรเลียผ่านทางกองทัพ
เรื อออสเตรเลีย หน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนและหน่วยงาน
ศุลกากรเพื่อการพัฒนาโครงการเฝ้าระวังชายฝั่ งตอนใต้ ของกองทัพ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ยังช่วยในการสร้ างระบบและกระบวนการที่สำ� คัญส�ำหรับ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างหน่วยงานที่ท�ำหน้ าที่ตลอด 24 ชัว่ โมง
ซึง่ ศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติถกู ก�ำหนดให้ ท�ำหน้ าที่ดงั กล่าว

ผลลัพธ์ และหนทางข้างหน้า

ความสมบูรณ์ในการจัดตังและการเริ
้
่ มต้ นด�ำเนินงานของศูนย์เฝ้า
ระวังชายฝั่ งแห่งชาติในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถือเป็ นความ
ส�ำเร็ จก้ าวส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการมุง่ เน้ นความร่วมมือ
และการท�ำงานร่วมกันภายใต้ ระบบที่สร้ างขึ ้น
วิธีการปฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้ องในการแลกเปลีย่ นข้ อมูล การปฏิบตั ิ
การทางทะเลในรูปแบบเดียวกันและการพัฒนาขีดความสามารถ
ระหว่างสมาชิกต่าง ๆ ของระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติและหน่วย
งานสนับสนุนได้ รับการก�ำหนดขึ ้นเพือ่ ส่งเสริมแนวความคิดในการ
ปฏิบตั สิ ำ� หรับศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ มีการด�ำเนินโครงการทีม่ งุ่
เน้ นการเสริมสร้ างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ
บุคลากรทีท่ ำ� หน้ าทีใ่ นศูนย์ เพือ่ พัฒนาทักษะและขันตอนในการ
้
ประสานงาน การแลกเปลีย่ นข้ อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วย
งาน
ความส�ำเร็จเบื ้องต้ นในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลท�ำให้ มกี ารปฏิบตั ิ
การตอบสนองระหว่างหน่วยงานในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ท่าเรือลูซอนซึง่ เป็ นท่าเรื อปลอดอากรชันน�
้ ำแห่งหนึง่ ของประเทศ และ
ท่าเรือระหว่างประเทศอืน่ ๆ ในมินดาเนา ความก้ าวหน้ าดังกล่าวเน้ น
ให้ เห็นถึงความร่วมมือและการท�ำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง ความเร็วในการรับและการประมวลผลข้ อมูล
เป็ นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในช่วงเวลาทีม่ กี ารวางแผนและการด�ำเนินกลยุทธ์
การเฝ้าระวังร่วมกัน การตอบสนองระหว่างหน่วยงานทีซ่ บั ซ้ อนจะ
ต้ องอาศัยการผสมผสานขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างมี
36
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ประสิทธิภาพ ตลอดจนสายสัมพันธ์ทดี่ ใี นการท�ำงานระหว่างหน่วย
งานบังคับใช้ กฎหมายต่าง ๆ
ขีดความสามารถอื่น ๆ จะก�ำหนดไว้ ภายใต้ โครงการป้องกันการ
ไม่แพร่กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงในขันที
้ ่สอง
สิง่ เหล่านี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อน�ำระบบตรวจการณ์ที่มีอยูข่ อง
หน่วยงานทางทะเลอื่น ๆ มารวมไว้ ที่ศนู ย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ
ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสาร การตรวจการณ์และการตอบสนองใน
ระหว่างการปฏิบตั กิ ารบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลระหว่างหน่วยงาน
ศูนย์เฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติได้ รับการคาดหวังว่าจะเป็ นจุด
ประสานงานหนึง่ เดียวของประเทศในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกังวล
ทางทะเลระหว่างพันธมิตรทังในภู
้ มิภาคและระดับสากล เช่น หน่วย
บัญชาการป้องกันชายแดนออสเตรเลีย หน่วยบากัมลาซึง่ เป็ นหน่วย

ยามฝั่ งอินโดนีเซีย คณะกรรมการรักษาความมัน่ คงทางทะเลแห่ง
ชาติกมั พูชา องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ หน่วยยามฝั่ งญี่ปนุ่
หน่วยเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานในภาคพื ้นตะวันตก หน่วยงาน
บังคับใช้ กฎหมายทางทะเลของมาเลเซีย ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแห่งประเทศไทย ศูนย์
ประสานการปฏิบตั งิ านทางทะเลแห่งชาติบรูไน หน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ
กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก และหน่วยต�ำรวจน� ้ำ
เวียดนาม และไม่ได้ จ�ำกัดอยูแ่ ค่หน่วยเหล่านี ้เท่านัน้
นอกจากนี ้ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติ
ยังมีสว่ นร่วมอย่างมากกับคณะท�ำงานต่าง ๆ ทางด้ านเทคนิคเพื่อ
บัญญัติกฎหมายทางทะเลที่สำ� คัญ เช่น การก�ำหนดเขตทางทะเล
ของประเทศและเส้ นทางเดินเรื อในหมูเ่ กาะ

เนื่องจากลักษณะของพื ้นที่ทางทะเลของประเทศสามารถสะท้ อน
ให้ เห็นถึงลักษณะเฉพาะของประเทศนัน้ ๆ รัฐบาลจึงจ�ำเป็ นต้ อง
ด�ำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการก�ำกับดูแล ความพยายามเหล่า
นี ้จะน�ำมาซึง่ ความซับซ้ อน อุปสรรคและความท้ าทายต่าง ๆ แต่การ
เพิกเฉยจะก่อให้ เกิดผลกระทบที่รุนแรงกว่าความเสี่ยงใด ๆ ก็ตามที่
เราจะต้ องเผชิญเพื่อการก้ าวไปข้ างหน้ า
ระบบเฝ้าระวังชายฝั่ งแห่งชาติคือการก�ำหนดวิธีการใหม่ในการ
ก�ำกับดูแลทางทะเล ความพยายามของระบบนี ้อาจนับได้ วา่ เป็ น
ก้ าวแรกในการบรรลุความมุง่ หวังของฟิ ลปิ ปิ นส์ที่จะเป็ นประเทศหมู่
เกาะชันแนวหน้
้
าของโลก แต่ก็ถือว่าเป็ นความก้ าวหน้ าครัง้ ส�ำคัญใน
เรื่ องความร่วมมือของรัฐบาลทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการก�ำกับดูแล
อาณาเขตทางทะเล o

เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยยามฝั่งฟิ ลิปปิ นส์ เคลือ่ นก�ำลังลงเรือในระหว่ าง
การฝึ กสถานการณ์ จำ� ลองทีม่ กี ารปล้ นเรือ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการฝึ กผสมทางทะเลระหว่ างฟิ ลิปปิ นส์ และญีป่ ุ่ น นอกอ่ าว
มะนิลาในทะเลจีนใต้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ความเชื่อมโยง
ความร่วมมือและ
การประสบชัยชนะ

พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ
เสนอวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงทางทะเลในอินโดเอเชียแปซิฟิก
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญ
ั ชาการ
กองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก ได้
สนทนากับ ฟอรัม ในระหว่าง
การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย ซึง่ จัดขึ ้น
ที่กรุงธากาในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 โดยมีกองทัพเรื อ
บังกลาเทศเป็ นเจ้ าภาพ พล.ร.อ.
สวิฟต์ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส�ำคัญของการประชุมนี ้ที่ชว่ ยให้
กองทัพเรื อต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันเพื่อ
ท�ำความเข้ าใจความท้ าทายที่เผชิญร่วมกัน นอกจาก
นี ้ ยังช่วยส่งเสริ มความร่วมมือเพื่อก�ำหนดหนทางแก้
ปั ญหาและการท�ำงานร่วมกัน เพื่อเอาชนะความท้ าทาย
ต่าง ๆ ทางทะเล พล.ร.อ. สวิฟต์ยงั ได้ กล่าวถึงการพัฒนา
กองทัพให้ มีความทันสมัยทัว่ ทังอิ
้ นโดเอเชียแปซิฟิกและ
สิง่ ที่กองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกก�ำลังท�ำอยูเ่ พื่อ
สนับสนุนพันธมิตรของตน ตลอดจนความท้ าทายต่าง ๆ
ที่บรรดากองทัพเรื อก�ำลังเผชิญอยูใ่ นเรื่ องการด�ำรงความ
พร้ อมของกองทัพในยุคที่มีการลดขนาดของกองก�ำลัง
และการมีงบประมาณที่จ�ำกัด

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ สหรัฐอเมริกาได้ ส่งมอบเรือ
ตรวจการณ์ นอกชายฝั่งรัชซึ่งเคยเป็ นเรือของ
หน่ วยยามฝั่งสหรัฐฯ ให้ กบั กองทัพเรือบังกลาเทศ
เครื อข่ายเผยแพร่วิดีโอและภาพถ่ายทางกลาโหม

ฟอรั ม: การประชุมลักษณะนี้ช่วยก�ำหนดวิธีแก้ ปัญหาเกี่ยว
กับประเด็นวิกฤติทั่วภูมภิ าคได้ อย่ างไร โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ใน
พื้นทีท่ ะเลจีนใต้
พล.ร.อ. สวิฟต์ : การด่วนสรุปเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นได้ งา่ ยมากเพราะ
มันเป็ นเรื่ องยากที่จะเข้ าใจ สาเหตุที่เรารี บด่วนสรุปก็เพราะว่าใน
การท�ำความเข้ าใจกับปั ญหานันมั
้ นต้ องใช้ เวลาในการสร้ างความ

สัมพันธ์ ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่สี่แล้ วที่ผมเดินทาง
มายังบังกลาเทศ ผมรู้สกึ ประทับใจที่มี
นายทหารอายุน้อย ๆ เข้ ามาทักทายผม
หลายคนเพราะจ�ำผมได้ จากการเดิน
ทางมาครัง้ ก่อน ๆ การประชุมลักษณะ
นี ้จะหยิบยกสถานการณ์ตวั อย่างที่
เกิดขึ ้นในประเทศใดประเทศหนึง่ มา
พิจารณาในระดับที่ขยายออกไปเกิน
กว่าแค่ภมู ิภาค สเปน สหราชอาณาจักร
เยอรมนีก็เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ยังมีแอฟริ กาใต้ และชาติตา่ ง ๆ
จากภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียและแปซิฟิก
ในระหว่างการประชุมได้ มีการอภิปรายเชิงลึกอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับความท้ าทายต่าง ๆ ที่ภมู ิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ก�ำลังเผชิญอยู่ สิง่ ที่ท�ำให้ ผมสะดุดใจก็คือความคล้ ายคลึงกันของ
ความท้ าทายเหล่านันที
้ ่ขยายตัวทังในภู
้ มิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออกและภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตะวันตก หลายคนกล่าว
ถึงเสถียรภาพของมหาสมุทรอินเดีย ซึง่ ผมคิดว่ามีการอ้ างถึงอยู่
บ่อยครัง้ ในการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย และความกังวล
ในเรื่ องการป้องกันไม่ให้ ความไร้ เสถียรภาพที่มีอยูใ่ นภูมิภาคตะวัน
ออกและตะวันตกขยายตัวเข้ าไปในมหาสมุทรอินเดีย ผมไม่ได้ บอก
ว่านี่คือมุมมองที่เรามีร่วมกัน แต่มนั ก็ไม่ใช่มมุ มองที่แปลกแยก มี
การกล่าวถึงประเด็นนี ้อยูบ่ อ่ ย ๆ
การประชุมที่ครอบคลุมเช่นนี ้ท�ำให้ มีการรวมตัวกันของบุคคล
ต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ส�ำหรับ
ประสบการณ์ของภูมิภาคยุโรป สิง่ ที่ยโุ รปก�ำลังเผชิญอยูใ่ นขณะนี ้
แตกต่างจากประสบการณ์ของภูมิภาคแปซิฟิกอย่างยิ่งในแง่ของ
รายละเอียด แต่ในมุมมองกว้ าง ๆ และมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์
นันมี
้ ความคล้ ายคลึงกันอย่างค่อนข้ างน่าประหลาดใจ ความ
คล้ ายคลึงกันเหล่านี ้เองที่ท�ำให้ เกิดการแบ่งปั นความคิดในการ
ประชุมแบบการประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพ
เรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียนี ้ เพื่อให้ เราสามารถคาดคะเน
สถานการณ์ได้ ดีขึ ้นและให้ ความส�ำคัญมากขึ ้นกับสิง่ ที่อาจเกิดขึ ้น
ในอนาคตอันใกล้ เลือกแนวปฏิบตั ทิ ี่ที่ดีที่สดุ มาใช้ เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมให้ ดีขึ ้นเพื่อป้องกันการขาดเสถียรภาพ แต่ถ้าป้องกันไม่ได้
เราก็มีความพร้ อมที่จะฟื น้ ฟูเสถียรภาพขึ ้นมาใหม่
ฟอรั ม: ขณะนี้กองเรื อสหรั ฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกก�ำลังท�ำอะไร
เพื่อแก้ ไขปั ญหาความมั่นคงทางทะเล
พล.ร.อ. สวิฟต์ : เราเข้ าร่วมการประชุมแบบนี ้และส่งเสริ มให้ มี
การประชุมในลักษณะนี ้ การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่าง
กองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียมีผ้ แู ทนเข้ าร่วมจาก 35
ประเทศ ซึง่ ผมคิดว่าเวทีชมุ นุมในระดับนี ้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
ความเข้ าใจ การพัฒนาระดับของการประชุมดังกล่าวท�ำให้ เวทีนี ้มี
ความส�ำคัญมากยิ่งขึ ้นจนเกือบจะทัดเทียมกับเวทีชมุ นุมอื่น ๆ เช่น
IAPD FORUM

39

พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ (ซ้ าย)
และ พล.ร.ต. มาร์ ก ซี. มอนต์ โก
เมอรี สนทนากันในการประชุ มเพือ่
วางแผนระหว่ างบรรดาผู้น�ำ

กองเรื อสหรั ฐฯ ภาคพืน้ แปซิฟิก

การประชุมกองทัพเรื อภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก เรามีการประชุมแชง
กรี ลา ไดอะล็อก การประชุมว่าด้ วยเรื่ องก�ำลังอ�ำนาจทางทะเล
ออสเตรเลีย และมีเวทีชมุ นุมหลาย ๆ แห่งที่พิจารณาปั ญหาที่คล้ ายคลึง
กันในภาวะแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน การที่กองเรื อสหรัฐฯ
ภาคพื ้นแปซิฟิกเข้ าร่วมการประชุมเหล่านี ้รวมถึงการประชุมว่าด้ วย
ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียท�ำให้ เรา
พันธมิตร หุ้นส่วนและบรรดามิตรประเทศมีความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งร่วมกัน
มากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีการชุมนุมเชิงปฏิบตั ทิ ี่เป็ นการฝึ กภายใต้ รหัส
ต่าง ๆ เช่น การฝึ กเพื่อสร้ างความร่วมมือและความพร้ อมทางเรื อ การ
ฝึ กและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การฝึ กมาลาบาร์ และ
การฝึ กริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก ผมคิดว่าสิง่ เหล่านี ้ล้ วนเป็ นเครื่ องบ่งชี ้
ว่า การเพิ่มโอกาสในการท�ำงานร่วมกันแบบฉันทามติเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ใน
การแก้ ไขปั ญหาเรื่ องความแตกต่าง ผมมักจะพูดบ่อย ๆ ว่า แม้ เราจะ
มีความคล้ ายคลึงกันและมีความร่วมมือกันในภูมิภาคมากขึ ้นกว่าเดิม
เป็ นอย่างมาก แต่เราก็มีด้านต่าง ๆ ที่ต้องแข่งขันกัน และเราก็ให้ ความ
ส�ำคัญกับการแข่งขันเหล่านี ้เป็ นส่วนใหญ่ การประชุมและการฝึ กที่ผม
กล่าวถึงจะช่วยให้ เราสามารถมุง่ เน้ นการแข่งขันในด้ านต่าง ๆ และเสริ ม
สร้ างความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งเพื่อไม่ให้ มิตรภาพของเราขาดความแข็งแกร่ง
มันเป็ นแนวทางที่จะท�ำให้ เราวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดได้ โดยไม่ต้อง
วิพากษ์ วิจารณ์ตวั บุคคล ควรมีการพูดคุยกันถึงเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบตั ิ ขจัดความคลุมเครื อต่าง ๆ ที่เกิดจากการขาดความโปร่งใสและ
ความไม่ชดั เจนของเจตนารมณ์ในการปฏิบตั ิ
40
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ฟอรั ม: การพัฒนากองทัพให้ มีความทันสมัยดูเหมือนจะเป็ นเรื่ อง
ส�ำคัญในหลาย ๆ ประเทศทั่วภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิก สหรั ฐฯ
ก�ำลังท�ำอะไรทีเ่ ป็ นการสนับสนุนความพยายามเหล่ านั้น
พล.ร.อ. สวิฟต์ : เรามีหลายวิธีที่จะให้ การสนับสนุน เราให้ ความช่วย
เหลือทางด้ านเทคนิค ตัวอย่างหนึง่ ก็คือการสนับสนุนบังกลาเทศ เรา
เพิ่งมอบเรื อตรวจการณ์นอกชายฝั่ งรัชซึง่ เคยเป็ นเรื อของหน่วยยาม
ฝั่ งสหรัฐฯ ให้ กบั กองทัพเรื อบังกลาเทศ ผมคิดว่าล�ำนี ้คือล�ำที่สองที่
บังกลาเทศได้ รับ และมีความสนใจที่จะรับการสนับสนุนเป็ นล�ำที่สาม
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบังกลาเทศให้ ความส�ำคัญกับโครงการนี ้ เราให้ การ
สนับสนุนแบบเดียวกันนี ้กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแปซิฟิก ฟิ ลปิ ปิ นส์
ก็ได้ รับเรื อเช่นเดียวกัน เรื อที่บงั กลาเทศได้ รับนันมี
้ ความท้ าทายทาง
ระบบวิศวกรรมซึง่ เป็ นส่วนที่บงั กลาเทศไม่ค้ นุ เคยและไม่เคยมีมาก่อน
แทนที่เราจะมองว่ามันเป็ นปั ญหา เรากลับเปลี่ยนความท้ าทายนี ้ให้ เป็ น
โอกาส เราได้ น�ำเจ้ าหน้ าที่เทคนิคด้ านกังหันก๊ าซจากกองทัพเรื อสหรัฐฯ
มาท�ำงานร่วมกับกองทัพเรื อบังกลาเทศเพื่อหาวิธีที่ดีที่สดุ ในการดูแล
รักษาระบบกังหันก๊ าซนี ้ ความจริ งแล้ ว ผู้บญ
ั ชาการหนุม่ ที่ควบคุมดูแล
ระบบนี ้คือผู้บญ
ั ชาการเรื อบังกลาเทศล�ำหนึง่ ที่ผมเคยไปเยือน ตอน
นี ้ผู้บญ
ั ชาการคนดังกล่าวค่อนข้ างภูมิใจที่ได้ เป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ อง
การน�ำเรื อตรวจการณ์นอกชายฝั่ งรัชซึง่ เคยเป็ นเรื อของหน่วยยามฝั่ ง
สหรัฐฯ เข้ าประจ�ำการในกองทัพเรื อบังกลาเทศ ผมตระหนักถึงสิง่ ที่เรา
ได้ ท�ำเพื่อช่วยให้ บงั กลาเทศมีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับระบบ

เรือฮิวกะซึ่งเป็ นเรือพิฆาตของกอง
ก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลแห่ ง
ประเทศญีป่ ุ่ นเดินทางออกจาก
ฐานทัพร่ วมเพิร์ลฮาร์ เบอร์ -ฮิกแคม
หลังเสร็จสิ้นการฝึ กริม ออฟ เดอะ
แปซิฟิก ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

เครื อข่ ายเผยแพร่ วดิ โี อและภาพถ่ ายทางกลาโหม

กังหันก๊ าซ ผู้บญ
ั ชาการท่านนี ้ก็มีความเข้ าใจเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า
ภารกิจที่เราท�ำร่วมกันคืออีกตัวอย่างหนึง่ ของการเสริ มสร้ างความความ
สัมพันธ์ให้ มีความแข็งแกร่ง นี่เป็ นแค่สองตัวอย่างเท่านัน้ เรามีชดุ การ
ฝึ กต่าง ๆ และไม่วา่ เราจะท�ำงานร่วมกับประเทศไหน เรามักจะท�ำความ
เข้ าใจอย่างลึกซึ ้งและมองหาข้ อกังวลที่ประเทศนันมี
้ อยู่ อย่างเช่นใน
กรณีของบังกลาเทศ เราต้ องรู้วา่ บังกลาเทศต้ องการความช่วยเหลือใน
ด้ านใดมากที่สดุ เรายินดีที่จะมุง่ เน้ นการฝึ กในด้ านนันเพื
้ ่อให้ บงั กลาเทศ
มีความก้ าวหน้ าทางด้ านขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเป็ นรูป
ธรรมและสามารถค� ้ำจุนกองทัพของตนได้ อย่างยัง่ ยืน
ฟอรั ม: กองทัพเรื อมีวธิ ีดำ� รงความพร้ อมอย่ างไรในยุคทีม่ ีการลด
ขนาดของกองก�ำลัง
พล.ร.อ. สวิฟต์ : ผมคิดว่าค�ำถามนี ้เป็ นค�ำถามทีด่ มี าก มีวทิ ยากรหลาย
คนกล่าวถึงประเด็นนี ้ในการประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพ
เรือในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย หลายคนเข้ ามาหาผมและถามค�ำถาม
นี ้ ค�ำตอบของผมก็คอื ตอนนี ้ผมอยูใ่ นกองทัพเรือมานานกว่า 35 ปี แล้ ว
และมันก็เป็ นอย่างนี ้มาตลอด กองทัพเรือไม่มวี นั ทีจ่ ะมีทรัพยากรเพียง
พอทีจ่ ะแก้ ไขความท้ าทายทังหมดที
้
ม่ อี ยู่ ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่งสินค้ าทาง
ทะเลทีเ่ พิม่ ขึ ้นหรือการปล้ นสะดมทางน� ้ำทีเ่ ริ่มปรากฏขึ ้นในปี พ.ศ. 2549
ในช่วงทีผ่ มยังเป็ นรองผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรือแห่งกองบัญชาการกลาง
สหรัฐฯ เราไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ ้น และมันก็ใช้ เวลาพอสมควรใน

การสร้ างความร่วมมือและก�ำหนดหนทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
ผมคิดว่าเรามาถึงจุดนี ้ได้ เพราะความพยายามร่วมกันเหล่า
นันซึ
้ ง่ ท�ำให้ เราพลิกสถานการณ์เกีย่ วกับการปล้ นสะดม
ทางน� ้ำและกิจกรรมทีบ่ น่ั ทอนเสถียรภาพ ปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้น
ท�ำให้ อหิ ร่านและจีนเข้ ามามีสว่ นร่วมในความพยายาม ซึง่
เป็ นสองประเทศทีไ่ ม่มใี ครคาดคิดมาก่อนว่าจะเข้ ามามี
ปฏิสมั พันธ์ในเชิงร่วมมือเนือ่ งจากทังอิ
้ หร่านและจีนมักจะ
มุง่ เน้ นการท�ำงานโดยล�ำพัง อย่างน้ อยเราก็ประสานงาน
กันเพือ่ ขจัดความเสีย่ งในเรื่องการทับซ้ อนของกิจกรรมเพือ่
ทีเ่ ราจะได้ ไม่ทำ� การลาดตระเวนในพื ้นทีเ่ ดียวกัน เรามอง
ภูมภิ าคอย่างกว้ าง ๆ เพือ่ ระบุพื ้นทีท่ มี่ คี วามตึงเครียดและ
ความขัดแย้ ง และหาวิธีทจี่ ะเปลีย่ นพื ้นทีแ่ ห่งความท้ าทาย
เหล่านันให้
้ กลายเป็ นพื ้นทีแ่ ห่งโอกาส
เรามีขีดความสามารถอันยิ่งใหญ่ในการท�ำงานร่วม
กันเพื่อต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำ แต่อย่างที่กล่าว
ก่อนหน้ านี ้ ประสิทธิภาพของกองก�ำลังจะเพิ่มขึ ้นถ้ าเรา
สามารถท�ำงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ ได้ สิง่ ที่เราต้ อง
รักษาสมดุลให้ ได้ เสมอคือระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนากองทัพให้ ทนั สมัยกับการจัดสรรงบ
ประมาณในการขยายกองเรื อ นัน่ ยังคงเป็ นความท้ าทาย
ที่กองทัพเรื อทุกแห่งต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดความสมดุล
ผมคิดว่ายุคนี ้ก็ไม่ได้ แตกต่างไปจาก 5 ปี หรื อ 10 ปี ก่อน
ผมคิดว่าระดับความกังวลและสิง่ ที่เราให้ ความส�ำคัญก็
ยังคงเหมือนกับเมื่อ 5 ปี ที่แล้ วหรื อในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า
ความท้ าทายก็ไม่ได้ ลดน้ อยลง ความท้ าทายเป็ นเรื่ องจริ ง
และผมเชื่อมัน่ ว่าเราจะสามารถฝ่ าฟั นมันไปได้

ฟอรั ม: อยากให้ ท่านช่ วยกล่ าวถึงบทบาทของสหรั ฐฯ ในการ
รั กษาความมั่นคงรอบ ๆ อาร์ กติกและแอนตาร์ กติกเนื่องจากมี
การแข่ งขันเพื่อช่ วงชิงทรั พยากรกันมากขึน้ ทีใ่ นภูมภิ าคดังกล่ าว
พล.ร.อ. สวิฟต์ : กองทัพเรื อสหรัฐฯ ตระหนักว่าเราสามารถเข้ าไปมี
บทบาทส�ำคัญได้ ในฐานะผู้น�ำทังในภู
้ มิภาคแอนตาร์ กติกและอาร์ กติก
ถ้ าพิจารณาจากความท้ าทายที่เรามีอยูซ่ งึ่ ก็คือการเคลื่อนตัวของน� ้ำแข็ง
แน่นอนว่าพื ้นที่ดงั กล่าวมีชอ่ งทางให้ เข้ าถึงได้ มากขึ ้น เส้ นทางเดินเรื อ
ทางตอนเหนือจะเปิ ดให้ เข้ าถึงได้ นานขึ ้นกว่าเดิมมาก การเปิ ดช่อง
ทางดังกล่าวต้ องอาศัยตัวช่วยบางประการ แต่จริ ง ๆ แล้ วมันก็เปิ ดได้
ตลอดปี โดยใช้ เรื อตัดน� ้ำแข็ง การเคลื่อนตัวของน� ้ำแข็งท�ำให้ มีชอ่ งทาง
สูไ่ หล่ทวีปเพื่อแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากร และนัน่ ก็ท�ำให้ ภมู ิภาค
แอนตาร์ กติกาและภูมิภาคอาร์ กติกได้ รับความสนใจมากขึ ้น การแข่งขัน
เพื่อช่วงชิงทรัพยากรน�ำมาซึง่ การเจรจาเช่นเดียวกับที่เราเห็นในพื ้นที่
อื่น ๆ เช่น มหาสมุทรอินเดียและเมดิเตอร์ เรเนียนรวมทังที
้ ่อื่น ๆ เราจะ
จัดสรรผลประโยชน์ของชาติให้ ลงตัวได้ อย่างไรในพื ้นที่สากล ซึง่ เป็ น
พื ้นที่ใหม่ที่เมื่อก่อนปกคลุมไปด้ วยน� ้ำแข็ง หน่วยยามฝั่ งสามารถเข้ าไป
มีบทบาทอันแข็งแกร่งในฐานะผู้น�ำได้ ในพื ้นที่นี ้ กองทัพเรื อสหรัฐฯ และ
หน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ ก�ำลังท�ำงานร่วมกันโดยให้ ความส�ำคัญกับโอกาส
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่รวมทังความท้
้
าทายใหม่ที่มาพร้ อมกัน o
IAPD FORUM
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การแก้ ปัญหาแบบ
เอกภาคี ทวิภาคี
หรื อพหุภาคี

นักบินของกองทัพบกอินเดียขนสิ่ งของ
บรรเทาทุกข์ ลงจากเฮลิคอปเตอร์ เพือ่
ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยทีห่ มู่บ้านแห่ ง
หนึ่งในเมืองกอร์ คา ประเทศเนปาล เมือ่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
42
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วิธใี ดจะแก้ ปัญหาความตึงเครี ยดในทะเลจีนใต้ได้ ดที สี่ ดุ

แ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ผ่นดินไหวขนาดใหญ่ถงึ สองระลอก
ในเนปาลเมื่อเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท�ำให้ มีผ้ ู
เสียชีวิตกว่า 8,635 คนและบาดเจ็บอีกกว่า
21,485 คน นับเป็ นภัยพิบตั คิ รัง้ รุนแรงสาหัส
ที่สดุ ที่เคยเกิดขึ ้นในประเทศนี ้ การตอบสนอง
ต่อภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติดงั กล่าวในระดับ
นานาชาติและความร่วมมือจากทัว่ ภูมิภาคนับ
เป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน
ทันทีที่เกิดเหตุ บรรดาชาติตา่ ง ๆ 18
ประเทศได้ รีบส่งก�ำลังทหารมาท�ำงานร่วมกัน
เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ อินเดียส่งเฮลิคอปเตอร์
มาสนับสนุน 13 ล�ำรวมทังเฮลิ
้ คอปเตอร์
รุ่นเอ็มไอ-17 ของรัสเซียและเฮลิคอปเตอร์
อเนกประสงค์น� ้ำหนักเบารุ่นก้ าวหน้ าของ
อินเดียเอง สหรัฐฯ ส่งเฮลิคอปเตอร์ 7 ล�ำ และ
จีนส่งเฮลิคอปเตอร์ 3 ล�ำเข้ ามาช่วยในปฏิบตั ิ
การค้ นหาและกู้ภยั การเคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บ
การแจกจ่ายสิง่ ของบรรเทาทุกข์รวมทังภารกิ
้
จ
อื่น ๆ เว็บไซต์ indianexpress.com รายงาน
การตอบสนองแบบพหุภาคีในภูมิภาคต่อ
ทุกเหตุการณ์นบั ตังแต่
้ ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ
เหตุวิกฤติทางสาธารณสุขไปจนถึงการค้ า
มนุษย์และการปล้ นสะดมทางน� ้ำได้ รับการ
พิสจู น์แล้ วว่ามีประสิทธิภาพในภูมิภาคอินโด
เอเชียแปซิฟิกและที่อื่น ๆ นอกเหนือจากการ
บรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรมในเนปาลเมื่อ
เร็ ว ๆ นี ้ ประเทศต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก
ยังประสบความส�ำเร็ จในการท�ำงานร่วมกัน
ในด้ านอื่น ๆ ตังแต่
้ การตอบสนองต่อวิกฤติ
การระบาดของไวรัสอีโบลาในเซียร์ ราลีโอน
ไลบีเรี ยและกินี ไปจนถึงภารกิจต่อต้ านการ
ปล้ นสะดมทางน� ้ำในคาบสมุทรโซมาลี
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ภูมิภาคเรี ยนรู้วิธีที่จะแก้
ปั ญหามากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในฐานะผู้มีสว่ นร่วมที่
มีความรับผิดชอบ แม้ กระทัง่ ในเรื่ องที่ยงุ่ ยาก
และซับซ้ อนมากขึ ้น เช่น ความขัดแย้ งทางด้ าน
อาณาเขตระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เมื่อพิจารณาท่าทีระหว่างอินเดียและจีนเกี่ยว

กับข้ อพิพาทชายแดน เช่น เส้ นแมกมาฮอนที่
อังกฤษได้ ก�ำหนดให้ เป็ นเส้ นแบ่งเขตแดนใน
การท�ำสนธิสญ
ั ญากับทิเบตในปี พ.ศ. 2457
เมื่อครัง้ ที่ยงั ควบคุมพื ้นที่บริ เวณนี ้ ในระหว่าง
การแถลงข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดียกล่าว
ว่าตนและนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี
จีนจะ “หาทางออกที่ยตุ ธิ รรม เหมาะสมและ
เป็ นที่ยอมรับร่วมกัน” ส�ำหรับประเด็นนี ้ นายก
รัฐมนตรี หลี่เห็นพ้ องกับนายกรัฐมนตรี อินเดีย
โดยตอบว่า “ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างทัง้
สองประเทศส�ำคัญกว่าความเห็นที่ไม่ตรงกัน
ของเรามากนัก” ตามที่เว็บไซต์ lankaherald.
com ภาคภาษาอังกฤษรายงานเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม เมื่อต้ องแก้ ปัญหาความ
ตึงเครี ยดในทะเลจีนใต้ ประเทศที่มีบทบาท
ส�ำคัญอย่างจีนกลับปฏิเสธการยื่นมือเข้ า
แก้ ไขปั ญหาโดยพหุภาคีครัง้ แล้ วครัง้ เล่า รวม
ทังค�
้ ำร้ องขอให้ จีนแสดงออกด้ วยความรับผิด
ชอบในภูมิภาค เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
พล.อ.ฉาง ว่านฉวน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
กลาโหมของจีนได้ ประณามการแก้ ปัญหาแบบ
พหุภาคีเพื่อหาข้ อยุตขิ องการอ้ างสิทธิเกี่ยวกับ
อาณาเขตในภูมิภาค “การระงับข้ อพิพาทเหล่า
นี ้ควรเป็ นเรื่ องของประเทศที่เกี่ยวข้ องโดยตรง”
พล.อ.ฉางกล่าวตามรายงานในหนังสือพิมพ์
เดอะวอลสตรี ท เจอร์ นลั “เราขอคัดค้ านความ
พยายามใด ๆ ที่จะน�ำข้ อพิพาทขึ ้นสูร่ ะดับ
นานาชาติหรื อท�ำให้ ปัญหาซับซ้ อนมากขึ ้น”
อย่างไรก็ตาม จีนได้ ระบุในการแถลงข่าวครัง้
เดียวกันนี ้ว่าจีนจะหารื อกับสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อจัด
ท�ำแนวปฏิบตั ทิ างทะเลร่วมกันส�ำหรับภูมิภาค
นี ้ หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวรายงาน

การยั่วยุ

นับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา จีนได้ แสดงออกในเชิง
รุกมากขึ ้นในภูมิภาค และมักจะมีการปฏิบตั ิ

อยูเ่ พียงฝ่ ายเดียวเพื่อยืนกรานตามการอ้ าง
สิทธิของตน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 จีนประกาศเขตแสดงตนเพื่อ
การป้องกันภัยทางอากาศในทะเลจีนตะวัน
ออก ซึง่ โดยพื ้นฐานแล้ วคือการเข้ าควบคุม
พื ้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้
เครื่ องบินที่เข้ ามาในพื ้นที่ดงั กล่าวซึง่ แม้ จะ
นอกเหนืออาณาเขตของจีนที่ถกู ก�ำหนดไว้
อาจถูกสอบสวนและสกัดกันเพื
้ ่อให้ พิสจู น์ฝ่าย
ก่อนที่จะบินเข้ าสูเ่ ขตน่านฟ้าอธิปไตย
ความเคลื่อนไหวของจีนสร้ างความกังวล
ว่าจีนมีเจตนาที่จะขยายเขตแสดงตนเพื่อ
การป้องกันภัยทางอากาศให้ ครอบคลุมพื ้นที่
พิพาทในทะเลจีนใต้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและการค้ าอย่างเป็ นนัยส�ำคัญ
ตามรายงานของเว็บไซต์เอเชียไทมส์ (www.
atimes.com) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
จีนอาจท�ำอย่างนันจริ
้ ง ๆ ก็ได้ พล.ร.อ.ซุน
เจี ้ยนกัว๋ รองเสนาธิการใหญ่กองทัพปลด
ปล่อยประชาชนจีนกล่าวในระหว่างการ
ประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก พ.ศ. 2558 ใน
สิงคโปร์ ซึง่ เป็ นการประชุมประจ�ำปี ด้ านความ
มัน่ คงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้ อม
กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราจะจัดตังเขตแสดงตนเพื
้
่อ
การป้องกันภัยทางอากาศในทะเลจีนใต้ หรื อ
ไม่นนก็
ั ้ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะมีภยั คุกคามต่อความ
มัน่ คงทางทะเลของเราหรื อไม่” ตามรายงาน
ของหนังสือพิมพ์ เดอะวอลสตรี ท เจอร์ นลั
ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
การยัว่ ยุของจีนในภาพรวมดูเหมือนจะมี
นัยแอบแฝง เรื อของหน่วยยามฝั่ งจีนคุกคาม
ชาวประมงเวียดนามและฟิ ลปิ ปิ นส์ครัง้ แล้ ว
ครัง้ เล่า ในขณะเดียวกัน มีการตรวจพบว่า
เรื อประมงจีนออกไปท�ำประมงผิดกฎหมาย
ไกลถึงชายฝั่ งทวีปแอฟริ กาซึง่ อยูท่ างตะวันตก
ตามรายงานของรอยเตอร์ ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558 จีนได้ ยวั่ ยุกองก�ำลังรักษาความ
มัน่ คงทางทะเลของประเทศอื่นด้ วยการลอบ
ติดตามเครื่ องบิน ขัดขวางงานส�ำรวจและรุก
IAPD FORUM

43

เรือของหน่ วยยามฝั่งไต้ หวันลาดตระเวนใกล้ กบั ท่ าเรือเกาสงในระหว่ างการฝึ กซ้ อมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ไต้ หวันน�ำเรือขนาด 3,000 ตันสองล�ำ ซึ่ง
เป็ นเรือขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ดของประเทศมาประจ�ำการท่ ามกลางความกังวลเกีย่ วกับการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ รอยเตอร์

ล� ้ำอาณาเขตของประเทศอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 หน่วยยามฝั่ งจีน
ได้ น�ำเรื อล�ำหนึง่ ไปทอดสมอในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะของมาเลเซีย เป็ นเหตุให้ ทางการ
มาเลเซียออกมาประท้ วง
นายวีเจย์ สาคุชา ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิทะเล
แห่งชาติในกรุงนิวเดลี เขียนในบทวิเคราะห์
ของศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ว่า การกระ
ท�ำดังกล่าวอาจมีผลทางการทูต เพราะอาจ
ท�ำให้ “ความสัมพันธ์ย�่ำแย่ลงและ ‘นโยบาย
ประสานประโยชน์และความร่วมมือ’ ที่จีนน�ำ
มาใช้ อย่างชาญฉลาดในการท�ำข้ อตกลงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ จะยุตลิ ง ธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้ างพื ้นฐานเอเชีย ซึง่ เป็ นโครงการของ
จีนเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานในภูมิภาค อาจประสบ
44
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พล.ร.อ.ซุน เจีย้ นกัว๋ รองเสนาธิการใหญ่
กองทัพปลดปล่ อยประชาชนจีนขู่ว่า จีน
จะสร้ างเขตแสดงตนเพือ่ การป้ องกันภัย
ทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้ ในระหว่ างการ
ประชุมแชงกรีลา ไดอะล็อก ทีจ่ ดั ขึน้ ณ
ประเทศสิ งคโปร์ เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ปั ญหาร้ ายแรงหากจีนไม่ยตุ พิ ฤติกรรมยัว่ ยุ
ในทะเลจีนใต้ ” นายสาคุชาเขียน “ในท�ำนอง
เดียวกัน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาจหันหลังให้ กบั เส้ นทางสายไหมทางทะเล
แห่งศตวรรษที่ 21 ของจีน ซึง่ อาจเป็ นความล้ ม
เหลวครัง้ ใหญ่ของผู้น�ำจีนที่มองว่าเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เป็ นหนทางในการด�ำเนินโครงการ
ดังกล่าว”
การกระท�ำของจีนสวนทางกับการ กระท�ำ
ของประเทศอื่น ๆ ที่อ้างสิทธิโดยสิ ้นเชิง และ
เมื่อเปรี ยบเทียบการกระท�ำของจีนกับไต้ หวัน
ก็จะท�ำให้ เข้ าใจสถานการณ์ได้ ดีขึ ้น ไต้ หวัน
ยังไม่เคยพัฒนาสิง่ ปลูกสร้ างทางทหาร
ในทะเลจีนใต้ แม้ วา่ ไต้ หวันเองก็อ้างสิทธิ
คล้ ายคลึงกันกับจีน รอยเตอร์ รายงานในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า ไต้ หวันก�ำลังสร้ าง
ท่าเรื อมูลค่า 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 3.62 พันล้ านบาท) บนเกาะอีตอู า

ก�ำลังพลของกองทัพเรือฟิ ลิปปิ นส์ เดินแถวบนชายหาดซาน แอนโทนิโอ เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ก่ อนการฝึ กเคลือ่ นพลสะเทินน�ำ้ สะเทินบกในจังหวัด
ซัมบาเลส การฝึ กนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กร่ วมบาลิกาตัน ซึ่งเป็ นการฝึ กจ�ำลองยุทธ์ ประจ�ำปี กับกองทัพสหรัฐฯ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

บา ซึง่ เป็ นเพียงเกาะเดียวในทะเลจีนใต้ ที่
ไต้ หวันครอบครอง ทางการไต้ หวันกล่าวกับ
รอยเตอร์ วา่ ท่าเรื อใหม่นี ้จะสนับสนุนการค้ า
ช่วยเหลือชาวประมงน� ้ำลึกของไต้ หวันตลอด
จนส่งเสริ มการวิจยั ทางทะเลและแร่ธาตุใน
พื ้นที่ แต่ละปี จะมีสนิ ค้ ามูลค่าราว 5 ล้ านล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 180 ล้ านล้ าน
บาท) เคลื่อนย้ ายผ่านทะเลจีนใต้
ในขณะเดียวกัน จีนได้ ด�ำเนินโครงการ
ใหญ่ ๆ มากมาย เช่น การสร้ างทางวิ่งเครื่ อง
บินขนาดใหญ่ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หอ
เรดาร์ เครื่ องผสมคอนกรี ตเคลื่อนที่และสิง่
ปลูกสร้ างที่สนับสนุนงานทางทหารต่าง ๆ เช่น
โรงเรี ยนส�ำหรับบุตรของทหารบนแนวปะการัง
ที่มีกรณีพิพาทหลายแห่งตามข้ อมูลของ
โครงการเพื่อความโปร่งใสในการเดินทะเลใน
เอเชียแห่งศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติ

ศึกษา จนถึงปั จจุบนั ความพยายามในการ
ถมทะเลเพื่อสร้ างพื ้นที่ของประเทศอื่น ๆ เช่น
มาเลเซียและเวียดนามยังมีสดั ส่วนที่เล็กกว่า
ของจีนมาก
หนังสือพิมพ์ เดอะวอลสตรี ท เจอร์ นลั
รายงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ว่า ใน
ระหว่างการประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก นัน้
พล.อ.ซูลกิเฟรี โมฮัมหมัด ซิน ผู้บญ
ั ชาการ
ทหารสูงสุดของมาเลเซีย ได้ แสดงความสงสัย
ในเรื่ องแรงจูงใจในการถมทะเลเพื่อสร้ างพื ้นที่
ของจีน “เราไม่ร้ ูวา่ พวกเขาก�ำลังพยายามจะ
ท�ำอะไร” พล.อ.ซินกล่าว “คงจะดีถ้าจีนออก
มาประกาศอย่างเปิ ดเผยว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ซึง่ จะท�ำให้ ประเทศต่าง ๆ มองว่าจีนมีความ
โปร่งใสมากขึ ้น”
บรรดาประชาคมโลกและผู้เชี่ยวชาญต่าง
ให้ ความเห็นในท�ำนองเดียวกันว่า การแก้

ปั ญหาแบบพหุภาคีและความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคอาจช่วยเพิ่มความสามารถให้ กบั
พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดเอเชีย
และแปซิฟิกในการจัดการกับท่าทีอนั แข็งกร้ าว
ของรัฐบาลจีนในทะเลจีนใต้ และเพื่อจะ
สามารถแก้ ปัญหาด้ วยสันติวิธีตามแนวทาง
ปฏิบตั สิ ากล

รากฐานของความร่ วมมือระดับภูมภิ าค
นับตังแต่
้ คริ สต์ทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 25032512) เป็ นต้ นมา อาเซียนมีความร่วมมือแบบ
พหุภาคีในระดับภูมิภาคและเป็ นแนวหน้ า
ในการแก้ ไขข้ อพิพาทในทะเลจีนใต้ มาอย่าง
ยาวนาน ในปี พ.ศ. 2545 อาเซียนและจีนได้
ลงนามในปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบตั ขิ องภาคี
ในทะเลจีนใต้ ข้ อตกลงดังกล่าวมีจดุ ประสงค์
เพื่อ “ส่งเสริ มให้ เกิดสภาวะที่เอื ้อต่อการแก้ ไข
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ความช่ วยเหลือจากนานาชาติหลัง่ ไหลสู่ เนปาลหลังเกิดเหตุแผ่ นดินไหวอันรุนแรงสองครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ก�ำลังพลของ
สหรัฐฯ เตรียมน�ำเฮลิคอปเตอร์ ฮิวอีล้ งจากเครื่องบินขนส่ ง ยู.เอส. ซี-17 ทีล่ งจอดทีส่ นามบินนานาชาติในกรุงกาฐมาณฑุ เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
เครื่องบินขนส่ งทางทหารจากจีนและรัสเซียจอดอยู่ข้างเครื่องบิน ซี-17 ทั้งหมดเป็ นส่ วนหนึ่งของความพยายามในการบรรเทาทุกข์ ระดับพหุภาคี
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ปั ญหาความขัดแย้ งและข้ อพิพาทด้ วยสันติวิธี
และอย่างยัง่ ยืนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”
แม้ วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
จะแน่นแฟ้นขึ ้นเป็ นเวลาหลายสิบปี หลังจาก
การลงนามในปฏิญญาฉบับดังกล่าว แต่ก็ยงั
ไม่เคยมีการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นรูปธรรมเกิด
ขึ ้น นับแต่นนมา
ั ้ รัฐที่อ้างสิทธิก็เรี ยกร้ องให้
น�ำแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นทางการมาใช้ บงั คับแทน
ปฏิญญาฉบับก่อน และน�ำข้ อโต้ แย้ งที่เกิดขึ ้น
ตังแต่
้ สหัสวรรษใหม่เป็ นต้ นมาเข้ ามารวมไว้
ด้ วย สหรัฐฯ เองก็ได้ สนับสนุนให้ อาเซียนแสดง
บทบาทเป็ นผู้น�ำในการระงับข้ อพิพาท
การที่จีนปฏิเสธไม่เข้ าร่วมการหารื อแบบ
พหุภาคีในทะเลจีนใต้ ดเู ป็ นเรื่ องน่าสงสัย
เนื่องจากจีนเองก็เคยเข้ าร่วมและประสบความ
ส�ำเร็ จในการหาทางออกแบบพหุภาคีเพื่อ
แก้ ไขสถานการณ์อื่น ๆ เช่น ข้ อพิพาทชายแดน
เอเชีย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าจีนสามารถประสบ
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ความส�ำเร็จด้ วยการท�ำงานแบบพหุภาคี และ
ไม่ได้ จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะการตกลงแบบทวิภาคี
ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นวิธีส�ำรองที่จีนใช้ เพื่อรักษา
สถานภาพเดิมของตน
แม้ วา่ จีนจะสนับสนุนการหารื อด้ านความ
มัน่ คงทัว่ ไปในภูมิภาค แต่เมื่อมาถึงการปฏิบตั ิ
จีนมักจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะผูกมัดตัวเอง
กับข้ อตกลงร่วมต่าง ๆ ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้
ว่า โดยทัว่ ไปแล้ วจีนจะเลือกใช้ วิธีการตกลง
แบบพหุภาคีในบางสถานการณ์เท่านัน้ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผา่ นมา มีหลายกรณี
ที่พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่าการระงับข้ อพิพาทใน
ภูมิภาคโดยความร่วมมือของหลายฝ่ ายเป็ นสิง่
ส�ำคัญอย่างยิ่ง การที่จีนไม่เต็มใจจะเข้ าร่วม
การเจรจาแบบพหุภาคีในประเด็นทะเลจีนใต้
เนื่องจากข้ อพิพาทที่ขยายตัวขึ ้น ถือเป็ น
โอกาสที่พนั ธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคจะ

พัฒนาความร่วมมือและความเป็ นหุ้นส่วนให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น

การเพิ่มศักยภาพของความร่ วมมือ
ระดับพหุภาคี

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียและ
แปซิฟิกเริ่ มตระหนักมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่าการเป็ น
หุ้นส่วนสามารถส่งเสริ มประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองแบบพหุภาคี ตัวอย่างเช่น ปฏิญญา
ร่วมระหว่างญี่ปนและฟิ
ุ่
ลปิ ปิ นส์ในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 แสดงถึงความส�ำคัญ
ของความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างสอง
ชาติ ตลอดจนความร่วมมือกับชาติพนั ธมิตร
อื่น ๆ “เมื่อสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงใน
ภูมิภาคต้ องเผชิญกับความท้ าทาย”
“การพัฒนาความเป็ นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ระหว่างฟิ ลิปปิ นส์และญี่ปนุ่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของแนวโน้ มที่เกิดขึ ้นกับบรรดา

พันธมิตรและหุ้นส่วนด้ านความมัน่ คงของ
สหรัฐฯ ในภูมิภาคในขณะที่ต้องเผชิญกับ
อิทธิพลที่เพิ่มขึ ้นของกองทัพเรื อจีน” นายเร
นาโต ครู ซ เดอ คาสโตร ศาสตราจารย์ด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยา
ลัยเดอลาแซลล์ ในกรุ งมะนิลา เขียนในบท
วิเคราะห์ของโครงการเพื่อความโปร่ งใสใน
การเดินทะเลในเอเชียแห่งศูนย์ยทุ ธศาสตร์
และนานาชาติศกึ ษาเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2558
การเป็ นหุ้นส่วนกับญี่ปนท�
ุ่ ำให้ ฟิลปิ ปิ นส์
สามารถด�ำรงความเป็ นอิสระทางเศรษฐกิจ
จากจีน ในขณะเดียวกัน ญี่ปนก็
ุ่ สามารถ
สนับสนุนการเป็ นพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ กับ
ฟิ ลปิ ปิ นส์เพื่อตอบโต้ การขยายอิทธิพลของ
จีนในทะเลจีนใต้ “หุ้นส่วนทังสองประเทศมอง
้
ว่าการมีตวั ตนทางยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ คือ
หลักประกันที่ดีที่สดุ ของสันติภาพและความ
มัน่ คงในเอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตามทัง้
ญี่ปนและฟิ
ุ่
ลปิ ปิ นส์ตา่ งตระหนักถึงความ
จ�ำเป็ นเร่งด่วนที่จะต้ องสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่
ความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงระหว่างทังสอง
้
ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
เสถียรภาพของการปรากฏตัวของสหรัฐฯ
ในพื ้นที่ดา่ นหน้ า และการเป็ นพันธมิตรใน
ภูมิภาค” นายครูซ เดอ คาสโตร เขียนในบท
วิเคราะห์
นอกจากนี ้ ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนามยังได้
กระชับความความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันในทะเลจีนใต้
โดยได้ ร่างข้ อตกลงความเป็ นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อเปิ ดการเจรจาแบบทวิภาคี
ประสานจุดยืนทางการทูต สนับสนุนการฝึ ก
ร่วมระหว่างกองทัพเรื อและหน่วยยามฝั่ งของ
ทังสองประเทศ
้
ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในทะเลจีนใต้
ตามรายงานในเว็บไซต์ขา่ วสาร philstar.com
ของกลุม่ สื่อสารสตาร์ กรุ๊ปออฟพับลิเคชัน เมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
ระหว่างการเดินทางไปเยือนกรุงมะนิลา
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2557 นายเหงียน เติน๊
สุง นายกรัฐมนตรี เวียดนามได้ ขอค�ำแนะน�ำ
จากฟิ ลปิ ปิ นส์เกี่ยวกับการน�ำอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเลมาใช้ ใน
การระงับข้ อพิพาท “ด้ วยสภาพภูมิศาสตร์ ของ
เวียดนามที่ตดิ กับจีนและระบบเศรษฐกิจที่ต้อง
พึง่ พาจีน ยังไม่รวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

ระหว่างสองประเทศ เวียดนามต้ องเดินหน้ า
ด้ วยความระมัดระวังมากกว่าฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่
มีสนธิสญ
ั ญากับรัฐบาลสหรัฐฯ” นายริ ชาร์ ด
จาวาด เฮย์ดาเรี ยน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ด้าน
รัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเดอลาแซลล์ใน
กรุงมะนิลา เขียนในบทวิเคราะห์ของโครงการ
เพื่อความโปร่งใสในการเดินทะเลในเอเชียแห่ง
ศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษาเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 “อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่
เห็นได้ ชดั คือแม้ วา่ ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนามจะ
เป็ นคูแ่ ข่งกันมายาวนานในหมูเ่ กาะสแปรตลี
แต่ทงสองประเทศก็
ั้
เกี่ยวข้ องกันในฐานะผู้ถกู
คุกคามโดยจีนเหมือนกัน”

พล.ร.อ.ยูจิ ซาโต (ขวา) ผู้บัญชาการหน่ วย
ยามฝั่งญีป่ ุ่ น ก�ำลังเดินกับเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับ
อาวุโสของหน่ วยยามฝั่งฟิ ลิปปิ นส์ ทหี่ น่ วย
บัญชาการมะนิลาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558 ทั้งสองประเทศร่ วมหารือแบบทวิภาคี
ระหว่ างการฝึ กบังคับใช้ กฎหมายทางทะเล
ครั้งที่ 5 เพือ่ ต่ อต้ านโจรสลัดและการปล้ นเรือ
โดยใช้ อาวุธในทะเล เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

นอกจากนี ้ รายงานประจ�ำเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556 ของเว็บไซต์เอเชียไทมส์ระบุวา่
ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนามได้ ขอรับการสนับสนุน
จากมหาอ�ำนาจนอกภูมิภาค เช่น สหรัฐฯ และ
ญี่ปนุ่ เพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้ านการเฝ้าระวังและป้องกันภัย เว็บไซต์
dailybalita.com ของฟิ ลปิ ปิ นส์ รายงานว่า
ขณะนี ้ฟิ ลปิ ปิ นส์ก�ำลังประเมินข้ อดีข้อเสียของ
การอนุญาตให้ ทหารญี่ปนเข้
ุ่ ามาในฐานทัพ

ฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั ทะเลจีนใต้ และเพื่อ
เป็ นการแลกเปลี่ยน ญี่ปนก็
ุ่ ก�ำลังพิจารณา
เรื่ องการแบ่งปั นเครื่ องบินลาดตระเวน
ทางทะเลต่อต้ านเรื อด�ำน� ้ำรุ่น พี-3 ซี และ
เทคโนโลยีเรดาร์ กบั ฟิ ลปิ ปิ นส์ อันที่จริ งแล้ ว
ข้ อตกลงแบบพหุภาคีและทวิภาคีตา่ ง ๆ ไม่
จ�ำเป็ นต้ องมีลกั ษณะเฉพาะซึง่ กันและกัน

หนทางข้ างหน้ า

ประเทศต่าง ๆ ต้ องพยายามหาจุดสมดุลที่
เหมาะสมระหว่างการด�ำเนินการแบบพหุภาคี
และทวิภาคีในทะเลจีนใต้ ความส�ำเร็ จที่เกิด
ขึ ้นในเนปาลและคาบสมุทรโซมาลีแสดงให้
เห็นถึงการปฏิบตั ดิ ้ วยความรับผิดชอบและ
การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในภูมิภาค
ด้ วยแนวทางพหุภาคี ความส�ำเร็ จของกลไก
พหุภาคีในทะเลจีนใต้ ในระยะยาวจะขึ ้นอยู่
กับการที่แต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จีนเข้ าใจว่า ความร่วมมือจะช่วยรักษาความ
เป็ นอธิปไตย ส่งเสริ มความมัน่ คงและแก้ ไขข้ อ
กังวลด้ านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ได้ อย่างดีที่สดุ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้ องกันว่า ข้ อดีของการ
ใช้ แนวทางพหุภาคีเพื่อบรรลุเป้าหมายด้ าน
ความมัน่ คงในภูมิภาคและเป้าหมายร่วมกัน
ของนานาชาตินนมี
ั ้ ความส�ำคัญมากกว่าการ
สูญเสียอิทธิพลของประเทศใดประเทศหนึง่
ยิ่งไปกว่านัน้ การท�ำงานแบบพหุภาคีจะมี
ความส�ำคัญมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในการต่อต้ าน
การก่อการร้ าย การปล้ นสะดมทางน� ้ำ การค้ า
มนุษย์และอื่น ๆ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโต
ขึ ้นตลอดเวลา
บรรดาผู้น�ำในภูมิภาคยังมีความหวังว่า
จีนจะกระท�ำการต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ ด้วย
ความรับผิดชอบ หนังสือพิมพ์ เดอะวอลสตรี ท
เจอร์ นลั รายงานเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558 ว่า พล.อ.ซูลกิเฟรี ผู้บญ
ั ชาการทหาร
สูงสุดมาเลเซียพอใจกับท่าทีของจีนที่แสดงว่า
เต็มใจที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ประเทศที่มีสว่ นได้
เสียอื่น ๆ ในทะเลจีนใต้ ในระหว่างการประชุม
แชงกรี ลา ไดอะล็อก “ผมรู้สกึ มัน่ ใจขึ ้นหลังจาก
ได้ ยินสิง่ ที่พล.ร.อ.ซุน เจี ้ยนกัว๋ กล่าว เพราะเขา
บอกว่าจีนจะเดินหน้ าจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ติ อ่
ไป ซึง่ หมายความว่าจีนไม่ได้ ปฏิเสธที่จะให้
ความร่วมมือ” พล.อ.ซูลกิเฟรี กล่าว “ตอนนี ้ก็
ขึ ้นอยูก่ บั อาเซียนและประเทศที่อ้างสิทธิที่จะ
ต้ องช่วยกันจัดท�ำแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว” o
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ทหารปากีสถานยืนคุ้มกันผู้พลัด
ถิน่ ใกล้ กบั เขตวาซิริสถานเหนือ
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ชาวปทางกลับบ้าน
เดิน

ระหว่าง
ความร่วมมอื ทหาร
พลเรื อนและจดั ผู้
ช่วยในการข ้ออกไป
ก่อการร้ายให ีสถาน
จากพื้นที่ปาก

นายชาฮีด ซาดิค และ นายเจค็อป ดอยล์

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ในวันอันอบอุน่ ของฤดูใบไม้ ผลิเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ขบวนรถ 26 คันได้ น�ำคน 62 ครอบครัวมาถึงด่านตรวจกาจฮูรีที่
เมืองมีร์อาลี ในเขตวาซิริสถานเหนือ ประเทศปากีสถาน คนเหล่า
นี ้ก็ได้ รับการต้ อนรับจาก พล.ต. จามิล อัคทาร์ เรโอ และนาย
ทหารคนอื่น ๆ ของกองทัพบกปากีสถาน ขณะที่ลมโชย อ่อน ๆ
รอบ ๆ หมูต่ ้ นปาล์ม กลุม่ ผู้เดินทางก็รวมตัวกันในพื ้นที่โล่งเพื่อ
รอการปฏิบตั ติ ามกระบวนการ ชายคนหนึง่ เริ่ มตีกลองโบราณใน
ขณะที่คนอื่น ๆ หลายคนเริ่ มเต้ นระบ�ำพื ้นเมืองบังกรา หลังจาก
ที่พลัดถิ่นเป็ นเวลาหนึง่ ปี หรื อนานกว่านัน้ บรรดาชายหญิงและ
เด็ก ๆ ก็ได้ กลับสูด่ นิ แดนบ้ านเกิดของตนและท�ำการเฉลิมฉลอง
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การกลับสูพ่ ื ้นที่ชนพื ้นเมืองที่สว่ นกลางบริ หารซึง่ ได้ รับผลกระทบ
จากสงครามนี ้เกิดขึ ้นได้ เพราะความพยายามร่วมกันระหว่างกองทัพ
บกปากีสถาน หน่วยงานบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ หน่วยงานต่าง ๆ
ขององค์การสหประชาชาติที่รวมถึงส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัย
สหประชาชาติ ตลอดจนองค์กรนอกภาครัฐบางแห่ง มันคือจุดเริ่ มต้ นของ
การน�ำผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกลับสูถ่ ิ่นฐานเดิมอย่างต่อเนื่องมากขึ ้น
เรื่ อย ๆ จากการประเมินเมื่อเร็ว ๆ นี ้คาดว่าร้ อยละ 38 ของผู้พลัดถิ่นแต่
เดิมทังหมดได้
้
กลับสูถ่ ิ่นฐานเดิมของตนแล้ ว
“ด้ วยความกล้ าหาญและการแก้ ปัญหาอย่างไม่ท้อถอย ชนพื ้นเมือง
ที่นา่ ภาคภูมิใจของเราจากพื ้นที่ชนพื ้นเมืองที่สว่ นกลางบริ หารและ
ประชาชนจากจังหวัดไคเบอร์ ปั คตุนควา ก็ได้ ยืนหยัดต่อสู้กบั การกระท�ำ
อันโหดร้ ายของผู้ก่อการร้ าย ถูกผลักดันให้ ออกไปจากพื ้นที่และท�ำให้ คน
เหล่านี ้ไร้ ความส�ำคัญในสังคม” พล.อ. ราฮีล ชาริ ฟ เสนาธิการกองทัพ
บกปากีสถานอธิบายในระหว่างที่กล่าวถึงการน�ำผู้พลัดถิ่นกลับสูถ่ ิ่นฐาน
เดิมในการประชุมที่เมืองเปชาวาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 “เรา
ก�ำลังอยูใ่ นห้ วงที่ยากล�ำบากที่สดุ ของการปฏิบตั ิการ นัน่ ก็คือการฟื น้ ฟู
ทางกายภาพในพื ้นที่ที่ได้ รับความเสียหายจากสงคราม น�ำผู้พลัดถิ่น
ภายในประเทศกลับไปตังรกรากใหม่
้
และสุดท้ ายคือการจัดตังระบบการ
้
จัดการที่มงุ่ เน้ นความจ�ำเป็ นและความปรารถนาของประชาชน
การปฏิบตั กิ ารทางทหารเพื่อต่อต้ านผู้ก่อการร้ ายเริ่ มต้ นขึ ้นในปี
พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557 ในพื ้นที่ชนพื ้นเมืองที่สว่ นกลางบริ หารซึง่ ตัง้
อยูใ่ นเขตวาซิริสถานเหนือและใต้ และการปฏิบตั กิ ารก่อนหน้ านันในจั
้ ง
หวัดบาลูจิสถานที่สง่ ผลให้ พลเมืองปากีสถานถึง 2 ล้ านคนจากราว ๆ
300,000 ครอบครัวต้ องกลายเป็ นผู้พลัดถิ่น หลายคนในจ�ำนวนนี ้ถูกน�ำ
ไปพักอาศัยอยูใ่ นค่ายต่าง ๆ ขณะที่คนอื่น ๆ อีกมากมายไปอาศัยอยูก่ บั
ญาติและเพื่อนฝูงที่มกั จะอยูใ่ นเมือง
หน่วยงานบริ หารจัดการภัยพิบตั ใิ นพื ้นที่ชนพื ้นเมืองที่สว่ นกลาง
บริ หารระบุวา่ ประมาณร้ อยละ 75 ของประชากรพลัดถิ่นทังหมดเป็
้
น
ผู้หญิงและเด็ก และราว ๆ ร้ อยละ 21 ของครอบครัวทังหมดที
้
่กลับสู่
ถิ่นฐานเดิมจนถึงปั จจุบนั จะมีผ้ หู ญิงเป็ นหัวหน้ าครอบครัว

การประสานงานด้านการบรรเทาทุกข์

ค่ายส�ำหรับผู้พลัดถิ่นส่วนใหญ่จะอยูภ่ ายใต้ การดูแลของหน่วยงาน
พลเรื อนปากีสถาน และตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ชนพื ้นเมืองที่สว่ นกลางบริ หารและ
ในไคเบอร์ ปั คตุนควา ซึง่ เป็ นจังหวัดใกล้ เคียงที่บริ หารจัดการโดยหน่วย
งานบริ หารจัดการภัยพิบตั ขิ องจังหวัด สิง่ ของบรรเทาทุกข์และเงินจะมา
จากหลายแหล่ง ได้ แก่ โครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ
กองทัพบกปากีสถาน การบริ จาคของพลเรื อนและประเทศผู้บริ จาค เช่น
แคนาดา เดนมาร์ ก เยอรมัน ญี่ปนุ่ ลักเซมเบิร์ก นอร์ เวย์ สวีเดน สวิต
เซอร์ แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหรัฐอเมริ กา
อย่างไรก็ตาม ผู้ พู ลัดถิ่นส่วนใหญ่เลือกที่จะอยูก่ บั ชุมชนที่ให้ ที่พกั
พิงมากกว่าจะอยูใ่ นค่ายซึง่ ส่งผลต่อการตอบสนองของรัฐบาลต่อการ
พลัดถิ่นของประชนเหล่านี ้ การพลัดถิ่นที่ยาวนานกว่าเดิมก็สง่ ผลกระทบ
เช่นเดียวกัน เดิมทีนนคาดว่
ั้
าบรรดาครอบครัวที่อพยพออกไปจากพื ้นที่
เพราะการปฏิบตั กิ ารทางทหารในปี พ.ศ. 2557 จะกลับบ้ านภายในสาม
ถึงสี่เดือน แต่แล้ วก็ยืดยาวไปจนเกือบสองปี
กองทัพบกปากีสถานมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือผู้ พู ลัดถิ่น นับ
ตังแต่
้ การแจกจ่ายสิง่ ของบรรเทาทุกข์ในช่วงที่อพยพไปจนถึงการตรวจ
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สอบปลอดภัยของหน่วยงานบรรเทาทุกข์ขององค์กรนอกภาครัฐและช่วย
ให้ ประชาชนกลับสูถ่ ิ่นฐานเดิมของตน เมื่อครอบครัวต่าง ๆ โยกย้ ายออก
จากพื ้นที่วาซิริสถานเหนือในระหว่างที่เริ่ มด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารซาร์ บ อี
อัซบ์ ซึง่ เป็ นภารกิจต่อต้ านการก่อการร้ ายในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
นัน้ กองทัพบกได้ ไปสมทบกับผู้พลัดถิ่นเหล่านี ้และแจกจ่ายเสบียงและ
สิง่ ของบรรเทาทุกข์ในชุมชนผู้พลัดถิ่นต่าง ๆ ในเมืองบันนู, เดรา อิสมา
อิล ข่าน และแทงค์ ตามที่ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ของกองทัพปากีสถานระบุ
นอกจากนี ้ กองทัพบกยังได้ รวบรวมสิง่ ของบรรเทาทุกข์ที่จดุ บริ จาค
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ รักษาพยาบาลผู้พลัดถิ่นหลายพันคนในโรงพยาบาล
คาลิฟา กัล นาวัซในเมืองบันนู และจัดให้ มีการดูแลรักษาปศุสตั ว์ของ
ครอบครัวผู้พลัดถิ่นโดยสัตวแพทย์ เมื่อเร็ว ๆ นี ้กองทัพบกได้ ท�ำงานร่วม
กับหน่วยงานบริ หารจัดการภัยพิบตั ใิ นระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการ
เดินทางกลับสูถ่ ิ่นฐานเดิมของผู้พลัดถิ่นในแต่ละรอบ โดยช่วยน�ำขบวน
รถผ่านด่านตรวจต่าง ๆ ไปจนถึงดินแดนบ้ านเกิดของผู้พลัดถิ่น

บทบาทขององค์การสหประชาชาติ

ในการตอบสนองความต้ องการของผู้พลัดถิ่นปากีสถานนัน้ ส�ำนักงาน
ข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยสหประชาชาติได้ ใช้ วิธีปฏิบตั งิ านโดยแบ่งกลุม่
ตามภารกิจซึง่ น�ำมาใช้ ครัง้ แรกในปากีสถานหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
ในปี พ.ศ. 2548 วิธีนี ้จะเป็ นการระดมทรัพยากรต่าง ๆ จากองค์การ
สหประชาชาติและองค์กรที่ไม่ใช่สหประชาชาติเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชนในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบตั ิ
ในพื ้นที่ตา่ ง ๆ อาทิ วาซิริสถานใต้ เมืองบาราในเขตไคเบอร์ และวา
ซิริสถานเหนือ ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยสหประชาชาติได้ สนับสนุน
การกลับสูถ่ ิ่นฐานเดิมของผู้พลัดถิ่น 750,000 คนในปี พ.ศ. 2558 และ
ต้ นปี พ.ศ. 2559 และเป็ นผู้น�ำในการบริ หารจัดการค่ายและที่พกั อาศัย
ต่าง ๆ ตลอดจนการมอบสิง่ ของที่ไม่ใช่อาหารแก่ประชาชนหลายแสนคน

ความท้าทายขององค์กรนอกภาครัฐ

การน�ำองค์กรนอกภาครัฐมาท�ำงานร่วมกับกลุม่ ปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
ต่าง ๆ ในยามจ�ำเป็ นท�ำให้ องค์กรเหล่านี ้ต้ องเผชิญกับอุปสรรคตามที่สื่อ
ปากีสถานรายงานในวงกว้ าง ความจ�ำเป็ นในเรื่ องการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและความชอบธรรมทางกฎหมายคือเหตุผลในการสัง่ ห้ าม
องค์กรนอกภาครัฐเข้ ามาท�ำงานในปากีสถานจนกว่าองค์กรเหล่านี ้จะได้
รับอนุญาตจากรัฐบาลท้ องถิ่นและกองทัพ
ส�ำนักงานเพื่อการประสานงานด้ านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
รายงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ว่าความล่าช้ าในการอนุมตั ดิ งั
กล่าวท�ำให้ หลายโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนร่วมด้ าน
มนุษยธรรมส�ำหรับปากีสถานขององค์การสหประชาชาติเกิดความ
ยุง่ ยาก โดยกล่าวอ้ างว่าระยะเวลาในการรอคอยโดยเฉลี่ยคือ 26 วัน
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับเดียวกันระบุวา่ ได้ มีการด�ำเนินโครงการไป
แล้ ว 23 โครงการในพื ้นที่พกั พิงของผู้พลัดถิ่น โดยได้ รับการสนับสนุน
จากองค์กรนอกภาครัฐที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว
ในบรรดาองค์กรนอกภาครัฐทีไ่ ด้ รับอนุญาตินนั ้ มีมลู นิธิฮายัตทีต่ งอยู
ั้ ่
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการพัฒนาชนบทและ
โครงการสนับสนุนพื ้นทีช่ นบทแห่งชาติรวมอยูด่ ้ วย ในการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ นัน้ องค์กรนอกภาครัฐจะให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื ้นที่

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ชาวปากีสถานทีพ่ ลัดถิน่ ภายในประเทศรอรับสิ่ งของบรรเทาทุกข์ จากองค์ การสหประชาชาติ ทีศ่ ูนย์ แจกจ่ ายในเมืองเปชาวาร์ เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

ในเรื่องความเสีย่ งจากทุน่ ระเบิดโดยใช้ การอธิบาย แผ่นพับและใบปลิว
รัฐบาลและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ใช้ โทรทัศน์และวิทยุตลอดจนการ
ไปเยือนค่ายเพือ่ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการกลับถิน่ ฐานในแต่ละรอบ
และเพือ่ เผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญแก่ประชาชนทีค่ าดหวังว่าจะกลับบ้ าน
ส�ำนักงานเพือ่ การประสานงานด้ านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้
รายงานถึงความส�ำเร็จในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2558 ทีโ่ ครงการหนึง่ ได้
แจกจ่ายเงินสดแก่ผ้ ทู กี่ ลับถิน่ ฐานเดิมเพือ่ เป็ นทุนในการตังรกรากใหม่
้
อกี
ครัง้ และได้ ยกตัวอย่างกรณีของนางข่าน อูโร ซึง่ มีลกู 11 คน ทีส่ ามารถ
สร้ างบ้ านของตนขึ ้นมาใหม่ได้ ในจังหวัดไคเบอร์ ทางโครงการได้ ซื ้อ
เสบียงและสิง่ ของต่าง ๆ เพือ่ จัดส่งไปให้ นางอูโรพร้ อมกับบัตรเอทีเอ็มที่
ฝากเงินไว้ ในบัญชีแล้ ว 250 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 8,700 บาท)
“เราเดินทางไปยังเมืองเปชาวาร์ เพื่อถอนเงิน” นางอูโรกล่าวโดย
ยอมรับว่าไม่มีต้ เู อทีเอ็มอยูใ่ กล้ บ้านตน “และเพื่อใช้ บตั รเอทีเอ็มในร้ าน
ที่ได้ รับอนุญาตที่ชื่อ อีซีไพซา ฉันได้ รับเงินทังหมดสามงวด”
้
ครอบครัวที่บ้านเรื อนถูกท�ำลายมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินทุนเพิ่มเติม
และที่พกั พิงชัว่ คราว
นอกจากนี ้ยังมีปัญหาเรื อ้ รังต่าง ๆ ที่สร้ างความกังวลให้ กบั
ครอบครัวที่พลัดถิ่น เช่น การขาดหนทางเข้ าถึงการบริ การด้ านสุขภาพ
ที่สะดวกและราคาไม่แพง และข้ อสงสัยในเรื่ องวิถีชีวิตที่ยงั่ ยืนของผู้
ที่กลับสูถ่ ิ่นฐานเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้พลัดถิ่นก็ยงั คงมีความมุง่ มัน่ อัน
แข็งแกร่งที่จะกลับบ้ าน
“สถานการณ์ตา่ ง ๆ มีทที า่ ว่าจะดีขึ ้น อะไร ๆ ก็กำ� ลังจะดีขึ ้น” นาย
ชาฮีด เอห์ซนั ผู้จดั การโครงการของสมาคมเพือ่ สิทธิมนุษยชนและการ
ช่วยเหลือนักโทษในปากีสถานกล่าว “มีประชาชนเดินทางกลับสูถ่ นิ่ ฐาน
เดิมมากขึ ้นเรื่อย ๆ เพราะพื ้นทีส่ ว่ นใหญ่มคี วามปลอดภัยแล้ ว” ผล
ส�ำรวจความตังใจในการกลั
้
บสูถ่ นิ่ ฐานเดิมเมือ่ เร็ว ๆ นี ้ระบุวา่ ผู้พลัดถิน่
ส่วนใหญ่ต้องการทีจ่ ะกลับบ้ านในทันที และมีจำ� นวนน้ อยทีต่ ้ องการจะ
กลับภายในหนึง่ เดือนเนือ่ งจากยังมีภาระผูกพันในพื ้นทีท่ ตี่ นพักพิง”

การสนับสนุนของกองทัพ

จนถึงตอนนี ้ กองทัพปากีสถานและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ. ชารี ฟก็
ได้ รับการสนับสนุนที่เข้ มแข็งจากประชาชนในเรื่ องการกวาดล้ างพื ้นที่
ที่มีผ้ กู ่อการร้ ายและการช่วยให้ ผ้ พู ลัดถิ่นเดินทางกลับถิ่นฐานเดิม ส่วน
ประเด็นที่วา่ พื ้นที่ตา่ ง ๆ ที่กวาดล้ างแล้ วในพื ้นที่ชนพื ้นเมืองที่สว่ น
กลางบริ หารและเขตไคเบอร์ จะปราศจากการก่อการร้ ายได้ นานแค่ไหน
นัน้ นัน่ ยังคงเป็ นเรื่ องที่ถกเถียงกันในหมูผ่ ้ เู ชี่ยวชาญ
“ไม่วา่ ผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐที่หลบหนีเข้ าไปในอัฟกานิสถานในระหว่าง
การปฏิบตั กิ ารทางทหารในพื ้นที่ชนพื ้นเมืองที่สว่ นกลางบริ หารจะ
กลับมาหรื อไม่ก็ตาม” นางรี เบกกา ซิมเมอร์ แมน นักวิเคราะห์นโยบาย
จากสถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเรชัน กล่าว “ส่วนหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ว่า
ปากีสถานด�ำเนินการเจรจากับผู้เล่นตาลีบนั ได้ มากน้ อยเพียงใด”
นางซิมเมอร์ แมนกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ทางฝั่ งอัฟกานิสถาน
ที่อยูต่ ดิ กับวาซิริสถานอาจเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ส�ำคัญ นัน่ ก็คือ ความ
แข็งแกร่งและความส�ำเร็จของรัฐบาลและกองทัพอัฟกานิสถาน นาง
ซิมเมอร์ แมนยอมรับว่าการเจรจาที่ล้มเหลวระหว่างรัฐบาลปากีสถาน
และผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐนัน่ เองที่น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารทางทหารในปี พ.ศ.
2557 และชี ้ให้ เห็นว่าการแก้ ปัญหาที่ยงั่ ยืนอาจจ�ำเป็ นต้ องใช้ “ความ
พยายามข้ ามพรมแดน” เช่นการเจรจาสี่ฝ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ที่มีสี่ประเทศเข้ าร่วม ได้ แก่ อัฟกานิสถาน จีน ปากีสถานและ
สหรัฐอเมริ กา
“หากชาติมหาอ�ำนาจในภูมิภาคไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาร่วมกันได้ ”
นางซิมเมอร์ แมนกล่าว “มันก็อาจส่งผลกระทบต่อปรากฏการณ์ผ้ ลู ี ้ภัย”
ขณะนี ้พื ้นที่ตา่ ง ๆ ทางตอนเหนือของปากีสถานค่อนข้ างสงบสุข
และครอบครัวที่พลัดถิ่นยังคงเดินทางกลับสูด่ นิ แดนบ้ านเกิดของตน
รัฐบาลปากีสถานและพันธมิตรปฎิญาณว่าจะสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน
ขึ ้นมาใหม่เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการตังรกรากใหม่
้
อีกครัง้ จะมีความยัง่ ยืนและ
ประสบความส�ำเร็จ o
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ทวีความตึงเครี ยด

ภาพประกอบโดย ฟอรั ม
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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

บ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

บทวิเคราะห์สว่ นใหญ่นอกเหนือจากของจีน
เองเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า ท่าทีของจีนใน
ทะเลจีนใต้ ก�ำลังเพิ่มความตึงเครี ยดจนถึงขีดสุด
ในน่านน� ้ำที่ก�ำลังมีกรณีพิพาท และไม่มีสญ
ั ญาณ
บ่งชี ้ว่าความตึงเครี ยดดังกล่าวจะผ่อนคลายลงใน
เร็ววันนี ้
อันที่จริ งแล้ ว ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อการ
พาณิชย์ในช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ซึง่
เผยให้ เห็นทางวิ่งเครื่ องบินความยาว 3,000 เมตร
ที่จีนสร้ างขึ ้นบนเกาะแห่งหนึง่ ในหมูเ่ กาะสแปร
ตลี ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลแก่บรรดาประเทศที่อ้าง
สิทธิในทะเลจีนใต้ และผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คง
ระหว่างประเทศ
นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่าง
ประเทศจีนยืนยันว่า โครงการถมดินเพื่อสร้ างพื ้นที่
ของจีนบนพื ้นที่บางแห่งและแนวหินโสโครกใน
ทะเลจีนใต้ นนเสร็
ั ้ จสิ ้นแล้ ว แต่ไม่ได้ ให้ รายละเอียด
ว่าเป็ นพื ้นที่ใดบ้ าง
“จุดประสงค์หลักของการก่อสร้ างคือการให้
บริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
พลเรื อน และส่งเสริ มความพยายามของจีนในการ
ค้ นหาและกู้ภยั ทางทะเล การป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบตั ิ การวิจยั ทางทะเล การติดตามสภาวะ
อากาศ การรักษาสิง่ แวดล้ อม การรักษาความ
ปลอดภัยในการเดินเรื อ การส่งเสริ มการท�ำประมง
และกิจกรรมอื่นๆ ตามความรับผิดชอบและพันธะ
หน้ าที่สากลของเรา” นางหัวกล่าวตามรายงานของ
รอยเตอร์
โครงการเพื่อความโปร่งใสในการเดินทะเลใน
เอเชียแห่งศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา
ระบุวา่ นอกจากการก่อสร้ างทางวิ่งเครื่ องบิน
บนแนวปะการังเฟี ยรี ครอส แล้ ว ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมยังแสดงให้ เห็นภาพทหารจีนขณะเดิน

รอบเกาะ และเรื อของกองทัพเรื อที่จอดอยูใ่ น
ท่าเรื อน� ้ำลึกที่เพิ่งสร้ างขึ ้นใหม่ โครงการดังกล่าวยัง
รายงานว่า ภาพแนวปะการังจอห์นสัน เซาท์ เผย
ให้ เห็นสิง่ ปลูกสร้ างทางทหารตังอยู
้ ใ่ กล้ ใจกลาง
ของเกาะ และแวดล้ อมไปด้ วยป้อมรักษาการณ์
และตรวจการณ์รวมทังสิ
้ ้นหกป้อมที่ก�ำลังอยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง รวมทังสิ
้ ง่ ก่อสร้ างที่อาจเป็ น
ป้อมปื น นอกจากนี ้ภาพถ่ายจากดาวเทียมบริ เวณ
แนวปะการังซูบีและแนวปะการังมิสชีฟยังบ่งบอก
ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นัน่ คือทางเข้ า
ด้ านทิศใต้ ถกู ขยายออก ซึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่ จีน
ก�ำลังเตรี ยมการก่อสร้ างฐานทัพเรื อ
“จีนก�ำลังแสดงให้ เห็นว่าในฐานะประเทศ
มหาอ�ำนาจ จีนสามารถควบคุมแรงผลักดันตามที่
ตนพอใจ และท�ำอะไรก็ได้ ที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง” นายหวงจิง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านนโยบายต่างประเทศของจีนประจ�ำสถาบัน
นโยบายสาธารณะลีกวนยู ในประเทศสิงคโปร์
กล่าวกับหนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรี ท เจอร์ นลั
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558
แม้ วา่ จีนจะถูกวิพากษ์ วิจารณ์มากที่สดุ จาก
การกระท�ำในทะเลจีนใต้ แต่จีนก็ไม่ใช่ผ้ อู ้ างสิทธิ
เพียงรายเดียวที่ท�ำให้ เกิดความวุน่ วาย เพราะทัง้
บรูไน มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไต้ หวันและเวียดนาม
ต่างก็มีข้อพิพาทเกี่ยวกับพื ้นที่บางส่วนใน
ทะเลจีนใต้ กบั จีน
บ ท วิ เ ค ร าะ ห์ ท าง ยุ ท ธ วิ ธี
ดร.คริ สโตเฟอร์ ยัง และนายแพทริ ก แมกนัลตี
อดีตนักวิจยั แห่งมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศใน
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ใช้ เวลาหนึง่ ปี ในการตรวจสอบ
ยุทธวิธีของทุกประเทศที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้
งานวิจยั ของทังคู
้ เ่ น้ นที่กิจกรรมของประเทศเหล่านี ้
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ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 ถึง 2556 ซึง่ สามารถหาข้ อมูลได้ จากอินเทอร์ เน็ต
ต่อไปนี ้คือบทสรุปที่ได้ จากงานวิจยั ดังกล่าว:
• จีนกระท�ำการต่าง ๆ มากกว่า 500 กิจกรรมตลอดระยะเวลา
18 ปี ที่ท�ำการตรวจสอบ
• ฟิ ลปิ ปิ นส์กระท�ำการมากกว่า 300 กิจกรรมเล็กน้ อย
• เวียดนามและไต้ หวันประเทศละประมาณ 150 กิจกรรม
• มาเลเซียกระท�ำการต่าง ๆ มากกว่า 50 กิจกรรม ส่วนบรูไน
ท�ำน้ อยที่สดุ คือไม่ถงึ 20 กิจกรรม
ดร.ยังและนายแมกนัลตีกล่าวว่า จีนโต้ แย้ งว่านโยบายปรับดุล
ภาพเพื่อมุง่ เน้ นภูมิภาคอินโดเอเชียเอเชียของสหรัฐฯ กระตุ้นให้ คแู่ ข่ง
ของจีนกระท�ำการ “อันเป็ นการยัว่ ยุ” ในภูมิภาคและท�ำให้ จีนต้ อง
ตอบโต้
ในระหว่างการให้ สมั ภาษณ์กบั ฟอรัม ดร.ยังซึง่ ปั จจุบนั เป็ นนัก
วิเคราะห์อิสระด้ านการเมืองและการทหารยอมรับว่า เมื่อพิจารณา
จากปั จจัยจ�ำเพาะในงานวิจยั ของทังคู
้ ่ จ�ำนวนกิจกรรมที่แต่ละ
ประเทศท�ำจริ ง ๆ น่าจะสูงกว่าที่ตนและนายแมกนัลตีรวบรวมไว้ มาก
(และจีนก็นา่ จะยังทิ ้งประเทศอื่นแบบไม่เห็นฝุ่ น) เมื่อน�ำผลการวิจยั
ให้ จีนดู จีนเองก็แปลกใจเพราะคิดว่าตัวเลขน่าจะสูงกว่านี ้ เมื่อดร.ยัง
มีโอกาสพูดคุยกับเวียดนามเกี่ยวกับผลการวิจยั เวียดนามกล่าวกับ
ดร.ยังว่าตนท�ำกิจกรรมที่ “ไม่จ�ำเป็ นต้ องประชาสัมพันธ์ให้ ใครรู้”
อย่างไรก็ตาม จีนก็ยงั คงครองพื ้นที่ขา่ วและเป็ นหัวข้ อหลักทุกครัง้
ที่มีการพูดถึงทะเลจีนใต้
“ในมุมมองของจีน ค�ำอธิบายที่ชดั เจนและตรงประเด็นที่สดุ เกี่ยว
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กับพฤติกรรมแบบยืนกรานที่เพิ่มขึ ้นของจีนในประเด็นทะเลจีนใต้ ไม่มี
อะไรซับซ้ อน จีนเชื่อว่าความอดทนอดกลันอยู
้ ฝ่ ่ ายเดียวตลอดระยะ
เวลาที่ผา่ นมาไม่ได้ ท�ำให้ สถานะของตนในกรณีพิพาททะเลจีนใต้ ดี
ขึ ้นแต่อย่างใด แต่ในทางตรงกันข้ าม การที่จีนนิ่งเฉยกลับยิ่งท�ำให้
ประเทศอื่น ๆ ที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ พากันตอกย� ้ำความมีตวั ตน
และการอ้ างสิทธิของตน” นางยุน ซัน นักวิชาการอาวุโสด้ านเอเชีย
ตะวันออกแห่งศูนย์สติมสันในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบุในบทวิเคราะห์
เรื่ องการคาดการณ์ของจีนในทะเลจีนใต้ ที่เขียนให้ แก่ศนู ย์การศึกษา
และวิจยั ตะวันออกและตะวันตกในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 “ดังนัน้
เพื่อเลื่อนสถานะของตนในสภาพการณ์ขณะนี ้และเพื่อการเจรจาต่อ
รองในอนาคต จีนต้ องแก้ ไขสถานภาพปั จจุบนั ของตนด้ วยทุกวิถีทาง
ที่มีอยู”่
นางยุนระบุวา่ จีนใช้ นโยบายที่สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารทางทะเล
เชิงรุกมากขึ ้นมานานหลายปี แล้ ว และกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อไม่นานมา
นี ้ ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ได้ ใช้ อ�ำนาจตามนโยบายดังกล่าว เนื่องจาก
ตนจ�ำเป็ นต้ องมีนโยบายต่างประเทศที่หนักแน่นเพื่อเสริ มสร้ างฐาน
อ�ำนาจภายในประเทศให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
“ประธานาธิบดีสีจ�ำเป็ นต้ องมีความน่าเชื่อถือในนโยบายต่าง
ประเทศให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ความเป็ น
บุรุษผู้เข้ มแข็งและลดเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ของคนในประเทศเกี่ยวกับ
วาระต่าง ๆ ภายในประเทศ” ซึง่ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้นและการรณรงค์ตอ่ ต้ านการทุจริ ตอย่าง
เอาจริ งเอาจัง นางยุนระบุในบทวิเคราะห์ “สิง่ ที่เกิดขึ ้นไม่ได้ บง่ ชี ้หรื อ

พิสจู น์วา่ ตัวประธานาธิบดีสีเองไม่สนับสนุนนโยบายต่างประเทศ
เชิงรุก แต่ก็ท�ำให้ พอจะมองเห็นแรงจูงใจที่หนักแน่นในการด�ำเนิน
นโยบายดังกล่าว”
ดร.ยัง กล่าวกับ ฟอรัม ว่า จีนปฏิบตั กิ บั แต่ละประเทศด้ วยท่าทีที่
แตกต่างกันไป โดยจะแสดงออกอย่างเปิ ดเผยมากกว่าต่อกรณีพิพาท
กับประเทศอย่างฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนาม ซึง่ ตรงกันข้ ามกับประเทศที่
มีขนาดเล็กกว่า เช่น บรูไน ทังนี
้ ้อาจเป็ นได้ วา่ จีน “ไม่อยากถูกมองว่า
เป็ นประเทศอันธพาล” ดร.ยังกล่าว “นัน่ เป็ นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
ของจีน”
ดูเหมือนนานาชาติจะให้ ความสนใจกับปั ญหาในทะเลจีนใต้ มาก
ขึ ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญมองว่าจีนไม่ได้ มีทีทา่ ว่าจะเปลี่ยน
จุดยืนหรื อลดกิจกรรมใด ๆ ลงเลย
“จีนแสดงออกอย่างเต็มที่ในทะเลจีนใต้ เพราะเชื่อว่าตนเอง
สามารถท�ำได้ ” นางยุนเขียน “การประเมินนี ้ไม่ได้ พิจารณาเพียง
แค่ศกั ยภาพของกองทัพจีนที่เติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ จนบดบังขีดความ
สามารถทางทหารของประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อ้าง
สิทธิทกุ ประเทศรวมกัน แต่ยงั รวมถึงความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้ าของ
จีนว่าสหรัฐฯ จะไม่ใช้ อ�ำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจเพื่อต่อต้ าน
การกระท�ำของจีน”
หรื อว่าสหรัฐฯ จะใช้
รอยเตอร์ รายงานว่า ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 นายแอนโท
นี บลิงเกน รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ
กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการอ้ างสิทธิของประเทศ

ต่าง ๆ เพื่อแย่งชิงพื ้นที่ แต่มีความสนใจอย่างยิ่งว่าปั ญหาเหล่านี ้จะ
คลี่คลายไปอย่างไร และต้ องการความเชื่อมัน่ ว่าเสรี ภาพในการเดิน
เรื อจะยังคงอยูต่ อ่ ไป
“สิง่ ที่จีนและทุกประเทศที่อ้างสิทธิควรจะท�ำก็คือยุติการถมทะเล
และร่วมกันแก้ ไขความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นโดยใช้ หลักนิตธิ รรม” นาย
บลิงเกนกล่าวระหว่างการแสดงความคิดเห็นซึง่ เขาเปรี ยบเทียบการ
กระท�ำของจีนในทะเลจีนใต้ กบั การกระท�ำของรัสเซียในยูเครนตะวัน
ออก “สิง่ ที่เราเห็นทังในยู
้ เครนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ก็คือความ
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่เป็ นอยูเ่ พียงฝ่ ายเดียวและ
ด้ วยวิธีการบีบบังคับ ซึง่ เป็ นความผิดที่สหรัฐอเมริ กาและพันธมิตร
ของเราจะร่วมกันคัดค้ านอย่างเต็มที่” o
จากซ้ าย:

ทหารชาวฟิ ลิปปิ นส์ กำ� ลังลาดตระเวนเกาะปักอาซาเมือ่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เกาะนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีใน
ทะเลจีนใต้ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
เรือลาดตระเวนของหน่ วยยามฝั่งไต้ หวันเข้ าร่ วมการฝึ กซ้ อมใกล้ กบั
ท่ าเรือเกาสงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 หน่ วยยามฝั่งของไต้ หวันได้
เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งในการป้ องกันประเทศท่ ามกลางความกังวล
เกีย่ วกับการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ รอยเตอร์
เรือของหน่ วยยามฝั่งจีนแล่ นเข้ าไปใกล้ กบั เรือของหน่ วยยามฝั่ง
เวียดนามในทะเลจีนใต้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยอยู่ห่าง
จากชายฝั่งเวียดนาม 210 กิโลเมตร รอยเตอร์
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ข้ อมู ลผู้น�ำคนส� ำคัญ

มุมมองในแปซิฟิก
ผูบ้ ญั ชาการกองทัพเรื อออสเตรเลียแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับปัญหาทางทะเล
ที่แพร่ ขยายไปทัว่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม | ภาพจากกองทัพเรื อออสเตรเลีย

พ

ล.ร.ท. ทิม บาร์ เร็ตต์ ผู้บญ
ั ชาการแห่งกองทัพเรื อ
ออสเตรเลีย ให้ สมั ภาษณ์กบั ฟอรัม ในระหว่างการ
ประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย ซึง่ จัดขึ ้นที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 พล.ร.ท. บาร์ เร็ ตต์ได้ กล่าวถึงความคืบหน้ า
ในประเด็นต่างๆ นับตังแต่
้ ที่ออสเตรเลียเป็ นประธานการประชุมว่า
ด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ซึง่ กองทัพเรื อออสเตรเลียเป็ นเจ้ าภาพจัดขึ ้นที่เมืองเพิร์ธ ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี ้ พล.ร.ท. บาร์
เร็ตต์ยงั ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางทะเลในระดับ
ภูมิภาค ความจ�ำเป็ นที่ทกุ ฝ่ ายที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะต้ องหารื อกันอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่สง่ ผลกระทบต่อภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
และการมีสว่ นร่วมของกองทัพเรื อออสเตรเลียในการต่อสู้กบั รัฐอิสลาม
อิรักและเลแวนต์
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์เข้ าร่วมกับกองทัพเรื อออสเตรเลียในปี พ.ศ.
2519 ในต�ำแหน่งเจ้ าหน้ าที่กะลาสีก่อนที่จะขึ ้นเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การบินในเวลาต่อมา และเข้ ารับต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรื อ
ออสเตรเลียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ซงึ่ มี
ความเชี่ยวชาญสองสาขาได้ ประจ�ำการในต�ำแหน่งเจ้ าหน้ าที่กะลาสี
บนเรื อหลวงออสเตรเลียหลายล�ำ ได้ แก่ เรื อเอชเอ็มเอ เมลเบิร์น เอช
เอ็มเอ เพิร์ธ และเอชเอ็มเอ บริ สเบน รวมถึงเรื อเอชเอ็มเอส ออร์ คนีย์
นอกจากนี ้ยังประจ�ำการในต�ำแหน่งเจ้ าหน้ าที่กะลาสีและต่อมาได้ เป็ น
ผู้บญ
ั ชาการกองการบินบนเรื อเอชเอ็มเอ สตาลวอร์ ต เอชเอ็มเอ อดีเลด
และเอชเอ็มเอ แคนเบอร์ รา พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ยงั เคยเป็ นผู้บญ
ั ชาการ
กองเรื อ 817 ผู้บญ
ั ชาการเรื อเอชเอ็มเอเอส อัลบาทรอสส์ ผู้บญ
ั ชาการ
หน่วยบินแห่งกองทัพเรื อออสเตรเลีย ผู้บญ
ั ชาการหน่วยป้องกัน
ชายแดน และล่าสุดเป็ นผู้บญ
ั ชาการกองเรื อออสเตรเลีย
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ได้ รับปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการเมือง
และประวัตศิ าสตร์ และปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาการป้องกันประเทศ
จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ เมื่อเร็ว ๆ นี ้ พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ได้ ส�ำเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรการบริ หารระดับสูงจากโรงเรี ยนธุรกิจฮาวาร์ ด
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์มีภรรยาชื่อเจนนี และมีบตุ รสาวสองคน

56

IAPD FORUM

ฟอรั ม: หลังจากทีร่ ั บต�ำแหน่ งประธานการประชุม
ว่ าด้ วยความร่ วมมือระหว่ างกองทัพเรื อในภูมภิ าค
มหาสมุทรอินเดีย ตอนนี้ท่านทราบอะไรหรื อเข้ าใจ
อะไรมากขึน้ บ้ างเกี่ยวกับขีดความสามารถของกอง
ทัพเรื อต่ าง ๆ ในภูมภิ าค
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ : ผมเริ่มเข้ าใจมากขึ ้นว่าประเทศ
อืน่ ๆ มีขดี ความสามารถอะไรบ้ างในแง่ความร่วมมือและ
สิง่ ทีเ่ ราแบ่งปั นกันได้ แต่ในขณะเดียวกันผมก็สงั เกตว่ามี
หลายประเทศทีย่ งั คงพัฒนาองค์กรของตนเองเพือ่ เตรียมตัว
ให้ พร้ อมเพือ่ จะสามารถรับมือกับสิง่ ทีอ่ าจเป็ นปั ญหาด้ าน
ความมัน่ คงโดยรวม ผมคิดว่าผมได้ เห็นการพัฒนาใน
หลาย ๆ ด้ าน แต่พร้ อมกันนันก็
้ ยงั มีข้อจ�ำกัดอีกหลาย
ประการทีบ่ างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีม่ ขี นาดเล็กยัง
ต้ องเผชิญและผ่านไปให้ ได้ เพือ่ ก้ าวให้ ทนั ประเทศสมาชิก
อืน่ ๆ

วิธีที่กองทัพเรื อสามารถให้ ความช่วยเหลือได้ เราหารื อใน
เรื่ องเหล่านี ้ได้ ในการประชุมซึง่ ผมคิดว่าอาจจะไม่สามารถ
หาได้ จากการประชุมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้ าเรามองดูเฉพาะ
สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย จะเห็น
ได้ วา่ สมาคมมีการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา แต่ก็
ยังต้ องพยายามอีกมากเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ด้ วย
ความใกล้ ชิดของกองทัพเรื อประเทศต่าง ๆ และเราก็ทราบ
ว่ากองทัพเรื อของแต่ละประเทศท�ำอะไรบ้ างในทะเล การ
ประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียจึงสามารถก้ าวหน้ าไปอีกขันในแง่
้
การ
จัดตังคณะท�
้
ำงาน และผมคิดว่าการท�ำเช่นนี ้จะช่วยให้
ประเทศเล็ก ๆ รู้สกึ ว่าตนมีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็น

ฟอรั ม: อยากให้ ท่านช่ วยขยายความสิ่งทีท่ ่ านแสดง
ความคิดเห็นในระหว่ างการประชุมว่ าด้ วยความร่ วม
มือระหว่ างกองทัพเรื อในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย
ฟอรั ม: การประชุมว่ าด้ วยความร่ วมมือระหว่ าง
เกี่ยวกับการสร้ างฐานรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้ อมูล
กองทัพเรื อในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดียทีม่ ีอยู่ทำ� ให้
ทางทะเล
่
การหารื อในประเด็นทางทะเลเปลียนไปอย่ างไร
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ : ผมได้ ยกตัวอย่างการค้ นหาเครื่ อง
ส�ำหรั บประเทศทีม่ ีผลประโยชน์ ในมหาสมุทรอินเดีย บินของสายการบินมาเลเซียแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่เอ็มเอช
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ : มันท�ำให้ ประเทศเหล่านันมี
้ สทิ ธิ 370 ที่มีการสูญหาย เหตุการณ์นี ้ท�ำให้ หลายประเทศใน
มีเสียงมากขึ ้น หลังจากที่เมื่อก่อนอาจต้ องพยายามจัดการ ภูมิภาครู้สกึ ว่าต้ องท�ำอะไรสักอย่างเนื่องจากมีผ้ โู ดยสาร
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยรัฐบาลของตนเองเพียงล�ำพัง การ จากหลายชาติบนเครื่ องบินล�ำดังกล่าว ทุกประเทศอยาก
ประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในภูมิภาค มีสว่ นร่วมในการค้ นหา งานนี ้ต้ องด�ำเนินไปอย่างเร่งด่วน
มหาสมุทรอินเดียและจุดแข็งที่ส�ำคัญของการประชุมนี ้ก็คือ เพราะตอนแรกเราคิดว่าเราก�ำลังค้ นหาผู้รอดชีวิต แต่ตอ่
การชุมนุมของคนที่มีความคิดเหมือนกัน ซึง่ ก็คือทหารเรื อ มาไม่นานเราก็เริ่ มตระหนักว่าสิง่ ที่เราก�ำลังค้ นหาคือเศษ
ที่เข้ าใจประเด็นที่กองทัพเรื อสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมและ ซากที่ยงั เหลืออยู่ สิง่ ที่เราต้ องท�ำคือพยายามท�ำให้ ทกุ ฝ่ าย

ทหารเรือของกองทัพ
เรือออสเตรเลียยืนรอ
ลดธงขณะทีเ่ รือเอช
เอ็มเอเอส แคนเบอร์ รา
ออกเดินทางจากท่ าเรือ
ซิดนีย์เพือ่ เริ่มการฝึ ก
ยุทธวิธีกองเรือในพืน้ ที่
ตะวันออกประจ�ำปี
พ.ศ. 2558
ทหารเรือของกองทัพ
เรือออสเตรเลียปฏิบัติ
การฝึ กขึน้ เรือ ตรวจค้ น
และยึดเรือ
ลูกเรือประจ�ำเรือเอช
เอ็มเอเอส สจวร์ ต เข้ า
แถวระหว่ างการสั บ
เปลีย่ นก�ำลังพลขึน้ เรือ
เอชเอ็มเอเอส พาร์ รา
มัตตา ทีเ่ มืองเฮนเดอร์
สั น รัฐเวสเทิร์นออส
เตรเลีย
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เรือเอชเอ็มเอเอส
ดาร์ วนิ ออกเดิน
ทางจากชายฝั่ง
รัฐนิวเซาท์ เวลส์
ระหว่ างการฝึ ก
ยุทธวิธีกองเรือใน
พืน้ ทีต่ ะวันออก
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ก�ำลังพลของกอง
ทัพออสเตรเลีย
สิ งคโปร์ มาเลเซีย
นิวซีแลนด์ และสห
ราชอาณาจักร เข้ า
ร่ วมการฝึ กเบอร์ ซา
มา ชีลด์ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 ทีฐ่ านทัพ
อากาศมาเลเซีย ใน
เมืองบัตเตอร์ เวิร์ท
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ปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ เร็วที่สดุ ตอนนันเราต้
้
องใช้ เวลาอัน
มีคา่ ไปกับการเรี ยนรู้วา่ ประเทศใดมีขีดความสามารถใด
บ้ าง ซึง่ ถ้ าเรารู้และเข้ าใจเรื่ องเหล่านี ้มาก่อน การตอบ
สนองต่อเหตุการณ์ของเราในตอนแรก ๆ ก็อาจต่างออกไป
ไม่มากก็น้อยในการผสมผสานขีดความสามารถที่แต่ละ
ประเทศมีอยูเ่ พื่อให้ สอดคล้ องกับสิง่ ที่เราคิดว่าจ�ำเป็ นใน
เวลานัน้
เราพบว่าการค้ นหาของเราเป็ นไปในเชิงตังรั้ บ
สถานการณ์แทนที่จะเป็ นเชิงรุก แต่เพียงไม่นานหลัง
เกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่ องบินของมาเลเซียทางตอน
เหนือของอินโดนีเซีย แม้ ในช่วงเวลานัน้ ผมเชื่อว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั เมื่อทุกฝ่ ายเริ่ มตระหนักว่า
ประเทศอื่น ๆ สามารถให้ ความช่วยเหลืออะไรได้ บ้าง ผม
คิดว่าในการประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพ
เรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียนัน้ เราจะได้ ประโยชน์
อย่างมากหากมีการพัฒนาฐานข้ อมูลเกี่ยวกับขีดความ
สามารถและวิธีการเตรี ยมความพร้ อมของแต่ละชาติ มี
การเรี ยนรู้วิธีการท�ำงานของทหารและพลเรื อนของแต่ละ
ประเทศในด้ านการค้ นหาและกู้ภยั และเรี ยนรู้ถงึ ความ
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานทหารและองค์กรพลเรื อน
รวมถึงโครงสร้ างการบังคับบัญชาและการควบคุม ยิ่งเรา
สามารถแบ่งปั นข้ อมูลเหล่านี ้ได้ อย่างเปิ ดเผยมากเท่าไร
เราก็จะยิ่งสามารถตัดสินใจได้ ถกู ต้ องและรวดเร็วมากขึ ้น
เท่านันเมื
้ ่อเกิดโศกนาฏกรรมในลักษณะเดียวกันนี ้

ฟอรั ม: ในเรื่ องการพัฒนากองทัพให้ มีความทันสมัย
ซึง่ ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ทั่วภูมภิ าค
อินโดเอเชียแปซิฟิก เกิดอะไรขึน้ บ้ างกับกองทัพเรื อ
ออสเตรเลียและการพัฒนากองทัพ
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ : ปั จจุบนั กองทัพเรื อของเราก�ำลัง
ท�ำการปรับโครงสร้ างอย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สมุดปกขาวว่าด้ วยการป้องกันประเทศที่ออกเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นจุดยืนของรัฐบาล เอกสาร
ดังกล่าวระบุวา่ ออสเตรเลียยอมรับว่าตนมีความรับผิด
ชอบต่อภูมิภาค ไม่ใช่เฉพาะในการรักษาความมัน่ คง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการรักษาความมัน่ คง
ในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ของประเทศอื่น ๆ ด้ วย เรามี
ความรับผิดชอบต่อโลกเพื่อแสดงว่าเราเป็ นพลเมืองดีและ
จะเดินทางไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในทุกพื ้นที่ทวั่ โลกหากจ�ำเป็ น
เอกสารดังกล่าวยังระบุวา่ เราท�ำการค้ าทางทะเลเป็ นหลัก
และคูค่ า่ ส�ำคัญของเราอยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจีนและญี่ปนุ่
เมื่อพิจารณาทุกประเด็นดังกล่าว จะเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนว่านี่คือยุทธศาสตร์ ทางทะเลที่เราต้ องท�ำให้ เกิดขึ ้น
จริ ง ดังนันกองทั
้
พเรื อจึงต้ องมีการปรับโครงสร้ าง ซึง่ เรา
ได้ เริ่ มต้ นไปแล้ ว และการด�ำเนินการดังกล่าวก็จะเป็ นการ
ขับเคลื่อนไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมทางทะเลในระดับที่สงู ขึ ้น ทัง้
ด้ วยตัวของเราเองภายในกรอบอ�ำนาจอธิปไตยของเรา
และเมื่อเราปฏิบตั กิ ารร่วมกับชาติพนั ธมิตร

ทังสองปั
้
จจัยดังกล่าวเป็ นตัวก�ำหนดว่ากองก�ำลังจะพัฒนาไปทาง
ไหน มีรูปแบบอย่างไรและมีลกั ษณะอย่างไรเมื่อเราต้ องปฏิบตั ภิ ารกิจ
ร่วมกันชาติอื่น ๆ ในการนี ้เราก�ำลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนากองก�ำลังที่
มุง่ เน้ นภารกิจเฉพาะด้ านซึง่ จะช่วยให้ เราสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ หลาก
หลาย ตังแต่
้ การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย การให้ ความช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการตอบสนองต่อภัยพิบตั ไิ ปจนถึงการท�ำสงคราม โดย
ตระหนักว่าเราอาจต้ องท�ำหน้ าที่ดงั กล่าวร่วมกับประเทศอื่น
ฟอรั ม: ในเรื่ องการรั กษาความมั่นคงในภูมภิ าค จะเห็นได้ ว่า
ออสเตรเลียมีการท�ำงานเชิงรุ กอย่ างมากในการต่ อสู้กับรั ฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ อยากให้ ท่านพูดถึงสิ่งทีก่ องทัพเรื อท�ำ
เพื่อรั กษาความมั่นคงในน่ านน�้ำของออสเตรเลีย รวมถึงน่ านน�้ำ
ต่ าง ๆ ทีอ่ ยู่ใกล้ เคียง
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ : การมีสว่ นร่วมที่ส�ำคัญของเราน่าจะเป็ นการ
ปฏิบตั กิ ารในตะวันออกกลาง เราจัดส่งเรื อฟริ เกตเข้ าร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจ
อย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปั จจุบนั และตอนนี ้ก็เป็ น
ก�ำลังพลรุ่นที่ 62 ของเราแล้ ว ตามหลักแล้ วนัน่ เป็ นการปฏิบตั หิ น้ าที่
เพื่อปราบปรามโจรสลัดซึง่ เราเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญมาก เรื อที่เข้ า
ร่วมการปฏิบตั กิ ารช่วยหยุดยังการขนส่
้
งและการค้ ายาเสพติดซึง่ เป็ น
แหล่งทุนของการก่อการร้ าย ไม่ใช่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านันแต่
้
ยังรวมถึงทัว่ โลก เราจะท�ำเช่นนันต่
้ อไป นอกจากนี ้ เรายังจัดส่งก�ำลัง
พลไปยังตะวันออกกลางเพื่อตังหน่
้ วยเฉพาะกิจผสม 150 และปั จจุบนั
ออสเตรเลียมีอ�ำนาจบังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจดังกล่าว ทุกภารกิจ
ที่เราท�ำช่วยให้ ออสเตรเลียสามารถสนับสนุนการแก้ ปัญหาการก่อการ
ร้ ายซึง่ ยังคงเป็ นปั ญหาส�ำคัญระดับโลก เราประสบความส�ำเร็จอย่าง
สูง เรื อที่เราจัดส่งไปที่นนั่ ตลอดช่วง 18 ถึง 24 เดือนมานี ้สามารถสกัด
กันยาเสพติ
้
ดผิดกฎหมายได้ ถงึ 5 ตัน ซึง่ มีมลู ค่ามหาศาลเมื่อน�ำมา
จ�ำหน่ายข้ างถนน สิง่ ที่เราทุม่ เทลงไปเป็ นเครื่ องยืนยันว่าเราจะไม่ยอม
ให้ การค้ ายาเสพติดเป็ นการค้ าเสรี เพื่อน�ำเงินไปสนับสนุนการก่อการร้ าย
ในภูมิภาคของเรานัน้ เรายังคงเป็ นส่วนหนึง่ ของเวทีชมุ นุมระดับ
ภูมิภาคหลายเวที ซึง่ ทุกเวทีเปิ ดโอกาสให้ เราได้ แสดงความวิตกกังวล
เกี่ยวกับปั ญหาก่อการร้ ายสากลและแสดงให้ เห็นว่าเรามีขีดความ
สามารถที่จะร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในการต่อสู้กบั การก่อการร้ ายที่
ก�ำลังด�ำเนินอยู่ บ่อยครัง้ จะเห็นได้ จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต่อต้ าน
โจรสลัด ส่วนในภูมิภาคเอเชีย เราเป็ นสมาชิกของข้ อตกลงว่าด้ วยความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางทะเลและการ
ปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย ซึง่ เราให้ ความส�ำคัญมากและกองทัพเรื อ
ก็พร้ อมจะให้ การสนับสนุนทุกเมื่อหากจ�ำเป็ น
ฟอรั ม: ปั จจุบันได้ เปลี่ยนมาใช้ คำ� ว่ าภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิก
เมื่อกล่ าวถึงภูมภิ าคนี้เพื่อให้ มีความครอบคลุมและกินวงกว้ าง
มากขึน้ ออสเตรเลียเพิง่ เสร็จสิ้นการฝึ กร่ วมกับจีนเมื่อไม่ นานมา
นี้ ความสัมพันธ์ ของออสเตรเลียกับจีนเป็ นอย่ างไรเมื่อพิจารณา
จากทีต่ ้ังทางภูมศิ าสตร์ และความสามารถในการท�ำงานร่ วมกัน
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ : เรามองว่าจีนยังคงเป็ นคูค่ ้ าหลักของเรา ดังนัน้
การที่ทงสองประเทศสามารถร่
ั้
วมมือกันได้ จงึ เป็ นเรื่ องส�ำคัญมากทังใน
้
แง่เศรษฐกิจและในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกันและตาม

ที่เห็นจากสื่อ นัน่ ไม่ได้ ท�ำให้ ออสเตรเลียในฐานะประเทศอธิปไตยต้ อง
หยุดแสดงจุดยืนของตนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ ให้ เป็ นที่เข้ าใจแก่ทกุ ฝ่ าย
เราไม่ได้ โทษฝ่ ายใดที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ หรื อฝ่ ายที่ไม่ได้ น�ำการอ้ าง
สิทธิดงั กล่าวเข้ าสูก่ ารพิจารณาของศาลหรื อองค์กรระหว่างประเทศ เรา
ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกับการที่เราสามารถค้ าขายกับจีนและพัฒนา
ความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกับรัฐบาลผ่านการฝึ กของกองทัพเรื อกับจีน
แต่นนั่ ไม่ได้ ท�ำให้ เราเลิกแสดงความคิดเห็น เราแสดงออกอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับประเทศในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับจีน
ฟอรั ม: อีก 5 ถึง 10 ปี ข้ างหน้ า กองทัพเรื อออสเตรเลียจะเป็ น
อย่ างไร
พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ : นี่เป็ นค�ำถามที่ผมมักจะถามทหารเรื อทุกคน
เสมอเพราะที่จริ งตอนนี ้รัฐบาลออสเตรเลียได้ ตดั สินใจบางเรื่ องเป็ นที่
แน่นอนแล้ ว ในช่วงครึ่งปี หลังของปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลระบุวา่ เราจะจัด
ซื ้อเรื อฟริ เกตมาประจ�ำการแทนเรื อฟริ เกตที่เราก�ำลังใช้ อยู่ เราจะจัดซื ้อ
เรื อลาดตระเวนนอกชายฝั่ งชุดใหม่มาใช้ แทนเรื อลาดตระเวนชุดปั จจุบนั
ของเรา ขณะนี ้เราก�ำลังด�ำเนินโครงการเปลี่ยนเรื อเติมน� ้ำมันนอกจาก
นี ้ เรายังมีแผนที่จะน�ำเรื อด�ำน� ้ำรุ่นใหม่มาแทนเรื อด�ำน� ้ำปั จจุบนั ของ
เราเพื่อใช้ งานในระยะกลางถึงระยะยาว ทุกอย่างที่กล่าวมาจะเปลี่ยน
โฉมหน้ ากองทัพเรื อของเราไปอย่างสิ ้นเชิง ในขณะเดียวกันเราก็ก�ำลัง
จัดซื ้อเรื อพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศและเรื อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ใน
อีก 5 ถึง 10 ปี กองทัพเรื อจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ ้นเชิง แน่นอนว่าเรา
ก็มีสงิ่ ที่จ�ำเป็ นต้ องท�ำไม่วา่ จะในปั จจุบนั หรื อในอนาคต เราต้ องน�ำขีด
ความสามารถปั จจุบนั มาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรื อ
พิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ หรื อเฮลิคอปเตอร์ ซีฮอว์ก โรมีโอ รุ่นใหม่
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ร้ ูวา่ เราต้ องท�ำโครงการเพื่อน�ำขีดความสามารถ
ใหม่ ๆ เหล่านี ้มาใช้ อย่างต่อเนื่อง เราต้ องท�ำทังหมดนี
้
้ภายในสามถึงห้ า
ปี ข้ างหน้ า และคาดหวังว่าภายในอีก 10 ปี ต่อจากนี ้เรื อจะสามารถใช้
การได้
ไม่บอ่ ยนักที่กองทัพเรื อขนาดเล็กถึงขนาดกลางจะมองเห็นอย่าง
ชัดเจนว่าตนจะก้ าวไปในทิศทางใดในอีก 10 ถึง 15 ปี ข้ างหน้ า ผม
พยายามใช้ ข้อนี ้ให้ เป็ นประโยชน์กบั เราเพื่อให้ คนที่เป็ นทหารเรื อในตอน
นี ้และคนที่ก�ำลังคิดจะเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของกองทัพเรื อทราบว่า เรา
จะอยูต่ รงจุดไหนและท�ำอะไรในช่วง 5 ถึง 10 ปี ข้ างหน้ า
การปรับปรุ งโครงสร้ างนี ้เป็ นโอกาสอันดีส�ำหรับพวกเราทุกคนใน
กองทัพเรื อ ประโยชน์ที่ได้ จากทังหมดที
้
่เราท�ำไม่ใช่แค่โครงการเกี่ยว
กับเรื อเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการปรับปรุ งทังระบบที
้
่ช่วยให้ เราสามารถคิด
และมีมองมุมใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ ้นเชิงว่าเราจะฝึ กฝนและ
ด�ำรงศักยภาพของกองก�ำลังทังหมดนี
้
้อย่างไร ตอนนี ้เราอยู่ในสถานะ
ที่ดีที่สดุ และมีโอกาสอันดีในการน�ำกองทัพเรื อเข้ าสู่มาตรฐานปั จจุบนั
และอนาคตส�ำหรับทุกอย่างที่เราท�ำ ไม่เฉพาะแค่การใช้ งานเรื อแต่ยงั
รวมถึงการดูแลรักษาเรื อ การฝึ กฝนให้ พร้ อมส�ำหรับการใช้ งานและ
การพัฒนาก�ำลังพลเพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการเรื อเหล่านี ้ได้ ผม
สามารถแสดงให้ ทกุ คนเห็นว่าความพยายามและความอดทนจะท�ำให้
เกิดผลลัพธ์ หรื อผลิตผลที่ยอดเยี่ยม ตอนนี ้นับว่าเป็ นเวลาที่ดีส�ำหรับ
กองทัพเรื อของเรา o
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การสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเล
อย่างราบรื่นในอินโดเอเชี ยแปซิ ฟิก
พล.ร.ท. (เกษี ยณอายุราชการ) ฮิเดอากิ คาเนดะ
กองก�ำลังป้องกันตนเองทางทะเลแห่งประเทศญี่ป่ ุ น

ารขยายอ�ำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจและทหาร
อย่างรวดเร็วของจีนในอินโดเอเชียแปซิฟิกส่งผล
ให้ ภมู ิภาคนี ้มีทงโอกาสและความท้
ั้
าทาย การ
เพิ่มศักยภาพของของกองทัพอย่างรวดเร็ วและพฤติกรรมที่เป็ นการยืน
กรานของจีนอาจท�ำให้ ความตึงเครี ยดเพิ่มระดับขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีข้อพิพาททางทะเลในภูมิภาค และอาจก่อให้ เกิดผลเสียอย่าง
รุนแรง
นโยบายการปิ ดกันตนเองโดยสิ
้
้นเชิงหรื อการแยกตัวของจีนเป็ นสิง่
ที่ไม่เหมาะสมและไม่ใช่วิธีที่สร้ างสรรค์ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคควร
หันมาพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อกดดันให้ รัฐบาลจีนมีความรับ
ผิดชอบและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่
ประเทศเหล่านี ้ยังต้ องก�ำหนดวิธีป้องกันเพื่อจะสามารถปกป้องตนเอง
จากความเสื่อมถอยของสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงในภูมิภาค
ในขณะเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคควรใช้ ทกุ ๆ โอกาสที่จะ
ดึงจีนให้ เข้ าร่วมการเจรจาในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากการปะทะกันทางทะเลโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ป้องกันการเพิ่ม
ศักยภาพของกองทัพมากจนเกินควรหรื อการแข่งขันด้ านอาวุธอย่างไร้
เหตุผล และส่งเสริ มลักษณะนิสยั เชิงร่วมมือระหว่างบรรดากองทัพ
ต่าง ๆ ในภูมิภาค การเพิ่มความโปร่งใสและมาตรการสร้ างความเชื่อมัน่
จะเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี ้
ในบริ บทนี ้ สิง่ ที่จ�ำเป็ นที่สดุ คือ จีนและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
ต้ องสร้ างกลไกการสื่อสารร่วมกันทางทะเลและทางอากาศ ซึง่ รวม
ถึงการจัดการเจรจาอย่างสม�่ำเสมอ การจัดตังสายด่
้
วนเพื่อรับมือกับ
วิกฤตการณ์ และการสร้ างระบบการสื่อสารทางทหารร่วมกัน จีนและ
ญี่ปนคาดว่
ุ่
าจะลงนามในข้ อตกลงดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ นี ้
ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกต้ องเผชิญกับปั ญหาหลากหลาย
ประการทังในรู
้ ปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ปั ญหาความมัน่ คงทางทะเล
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งและต้ องได้ รับการแก้ ไขโดยผู้เล่นในระดับภูมิภาค
บรรดาประเทศต่าง ๆ ควรเน้ นย� ้ำถึงความจ�ำเป็ นในการเคารพและการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและแนวปฏิบตั ทิ างทะเลระหว่างประเทศซึง่ รวมถึง
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเล นอกจากนี ้ ประเทศ
ต่าง ๆ ควรเน้ นความส�ำคัญของเสรี ภาพในการเดินเรื อและความมัน่ คง
ในเส้ นทางเดินเรื อ สิง่ เหล่านี ้คือองค์ประกอบส�ำคัญยิ่งในการขยาย
ธุรกิจการค้ าอย่างปลอดภัยตลอดเส้ นทางเดินเรื อในภูมิภาค
บรรดาประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเชื่อมัน่ อย่างยิ่งว่าจีน ซึง่ มีความ
ทะเยอทะยานที่จะเป็ นชาติมหาอ�ำนาจทางทะเลที่แข็งแกร่ง ควรมี
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พฤติกรรมเชิงรุกมากขึ ้นในเรื่ องการเคารพแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นบรรทัดฐาน
และกฎหมายทางทะเล แต่พฤติกรรมแบบยืนกรานของจีนในทะเลจีนใต้
และทะเลจีนตะวันออกท�ำให้ เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งในภูมิภาคและ
ท�ำให้ ประเทศเพื่อนบ้ านมีความระมัดระวังมากขึ ้น
ในท�ำนองเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคก็ต้องการให้
สหรัฐอเมริ กาให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมาย
ทางทะเลโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ การที่ประเทศติดทะเลทังหมดในอิ
้
น
โดเอเชียแปซิฟิกเข้ าร่วมในอนุสญ
ั ญาดังกล่าวและให้ ความเคารพและ
ปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญานี ้อย่างจริ งใจ จะเป็ นรากฐานส�ำคัญในการแก้ ไข
ปั ญหาหรื ออย่างน้ อยก็ชว่ ยในการจัดการกับข้ อพิพาททางทะเลส่วน
ใหญ่ในภูมิภาค

การสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเล

ในขณะเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคก็ควรพยายามที่จะสร้ าง
กลไกอันยืดหยุน่ เพื่อความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางทะเลร่วมกัน
การสร้ างความเชื่อมัน่ ผ่านการเจรจาอย่างเป็ นทางการและการแบ่งปั น
ข้ อมูล ตลอดจนการฝึ กด้ านการรักษาความมัน่ คงทางทะเลในเชิงร่วม
มือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามร่วมกันจะท�ำให้ เกิดเสถียรภาพในภูมิภาค
เพราะปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวจะช่วยป้องกันการเข้ าใจผิด ลดความไม่ไว้
วางใจ และขยายขอบเขตผลประโยชน์ร่วมกัน
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ แสดงให้ เห็นแล้ วถึงความร่วมมือด้ าน
ความมัน่ คงทางทะเลร่วมกันในการต่อสู้กบั ภัยคุกคามทางทะเลในรูบ
แบบใหม่ และได้ สร้ างความพยายามเชิงร่วมมือในการแก้ ไขข้ อกังวล
ร่วมกันเช่น การต่อต้ านโจรสลัด การต่อสู้กบั การค้ าที่ผิดกฎหมาย
และการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้ าง
สูง ภูมิภาคนี ้ยังแสวงหาความร่วมมือมากขึ ้นในการช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ เนื่องจากอินโดเอเชียแปซิฟิกมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว พายุไต้ ฝนและภั
ุ่
ยพิบตั อิ ื่น ๆ ประเทศ
ส่วนใหญ่ในอินโดเอเชียแปซิฟิกต้ องการให้ บรรดาชาติมหาอ�ำนาจทาง
ทะเลที่มีความน่าเชื่อถือในภูมิภาค เช่น ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย อินเดียและ
สหรัฐอเมริ กามีบทบาทส�ำคัญมากขึ ้นในด้ านเหล่านี ้
ชาติมหาอ�ำนาจทางทะเลที่มีความน่าเชื่อถือในภูมิภาคเหล่านี ้คือ
ผู้เล่นส�ำคัญในการรักษาความมัน่ คงและการป้องกันทางทะเลในอินโด
เอเชียแปซิฟิก ตลอดจนการแบ่งปั นผลประโยชน์อนั หลากหลายร่วมกัน
และมองว่าการรักษามัน่ คงและความเจริ ญรุ่งเรื องในภูมิภาคคือบริ การ
สาธารณะในภูมิภาค ประเทศเหล่านี ้มีความมุง่ มัน่ และความสามารถใน

ญีป่ ุ่ นวางแผนทีจ่ ะให้ ฟิลิปปิ นส์
เช่ าเครื่องบินบีชคราฟต์ ทีซี-90
คิง แอร์ ห้ าล�ำ ซึ่งมีความคล้ ายคลึง
กับเครื่องบินฝึ ก ทีซี-90 ของกอง
ก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลแห่ ง
ประเทศญีป่ ุ่ นดังทีเ่ ห็นในภาพนี้

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

รอยเตอร์

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ น (ขวา) ทักทายนายรีอามิซาร์ ด รีอาคู
ดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย (ซ้ าย) และนางเรตโน มาร์
ซู ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศอินโดนีเซีย ทีก่ รุงโตเกียว
เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เจ้ าหน้ าทีร่ ะบุว่าญีป่ ุ่ นและอินโดนีเซียตกลงที่
จะเริ่มการเจรจาในเรื่องการโอนถ่ ายเทคโนโลยีด้านการป้ องกันประเทศให้
กับรัฐบาลอินโดนีเซียเพือ่ ช่ วยลดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้

การส่งเสริ มความมัน่ คงและเสถียรภาพในภูมิภาคแม้ จะมีความแตก
ต่างกันในด้ านนโยบายและขีดความสามารถทางทะเล โดยทัว่ ไปแล้ ว
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคก็ต้อนรับโครงการต่าง ๆ ของชาติมหาอ�ำนาจ
ทางทะเลเหล่านี ้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ การสร้ างพันธมิตรด้ านความมัน่ คง
ทางทะเลอย่างราบรื่ นที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ ในหมูช่ าติมหาอ�ำนาจที่มีความ
รับผิดชอบเหล่านี ้จึงควรเป็ นปั จจัยส�ำคัญหลัก ๆ ในการสร้ างความร่วม
มือด้ านความมัน่ คงและการป้องกันในภูมิภาค
ชาติมหาอ�ำนาจทางทะเลที่มีความรับผิดชอบเหล่านี ้ควรสร้ างความ
ร่วมมือในหมูช่ าติมหาอ�ำนาจด้ วยกันและกับประเทศเพื่อนบ้ านอื่น ๆ ที่
มีขนาดเล็กกว่า เพื่อจัดการกับความท้ าทายต่าง ๆ ทังในรู
้ ปแบบเดิม
และรูปแบบใหม่ในด้ านการรักษาความมัน่ คงทางทะเล การสร้ างความ
ร่วมมือดังกล่าวไม่จ�ำเป็ นต้ องอยูใ่ นรูปของการเป็ นพันธมิตรอย่างเป็ น

ทางการ แต่อาศัยเครื อข่ายพันธมิตรด้ านความมัน่ คงทางทะเลเชิงร่วม
มือของภาคีขนาดเล็กที่จะสามารถท�ำงานร่วมกันได้ อย่างราบรื่ นทังหมด
้
พันธมิตรเหล่านี ้จะมีความสัมพันธ์ที่ยืดหยุน่ และรักษาความมัน่ คงทาง
ทะเลโดยรวมด้ วยความสมัครใจเพื่อเป็ นบริ การสาธารณะในภูมิภาค
การสร้ างความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ
นัน้ ประเทศต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าในภูมิภาคที่มีผลประโยชน์ร่วม
กันควรรวมตัวกันเป็ นภาคีขนาดเล็กที่มงุ่ เน้ นการรักษาความมัน่ คงทาง
ทะเล ตัวอย่างเช่น การสร้ างความร่วมมือในอนุภมู ิภาคโดยใช้ ประโยชน์
จากความจ�ำเป็ นทางด้ านภูมิศาสตร์ และยุทธศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะ
พันธมิตรเหล่านี ้จะต้ องได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กาซึง่ รวมถึง
กองทัพเรื อสหรัฐฯ และชาติมหาอ�ำนาจทางทะเลอื่น ๆ ที่มีความรับผิด
ชอบในภูมิภาค นัน่ คือ ออสเตรเลีย อินเดียและญี่ปนุ่
พันธมิตรด้ านความมัน่ คงทางทะเลเหล่านี ้ควรได้ รับการจัดตังขึ
้ ้น
โดยส่งเสริ มให้ ชาติตา่ ง ๆ ที่มีความเหมาะสมมาเข้ าร่วมให้ มากที่สดุ
เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรที่เป็ นล�ำดับชันและมี
้
ความ
ราบรื่ นทัว่ ทังอิ
้ นโดเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม พันธมิตรแต่ละกลุม่ ควร
อยูใ่ นรูปของภาคีขนาดเล็กที่มีเพียงไม่กี่ประเทศเพื่อจะสามารถสร้ าง
ความสอดคล้ องได้ ภายในกลุม่ เครื อข่ายพันธมิตรที่เชื่อมโยงกันหลวม ๆ
อย่างลงตัวนี ้อาจช่วยให้ เกิดเสถียรภาพขึ ้นในภูมิภาค
พล.ร.ท. ฮิเดอากิ คาเนดะ เป็ นนายทหารเกษี ยณอายุราชการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในกองก�ำลังป้องกันตนเอง
ทางทะเลแห่งประเทศญี่ปนในช่
ุ่
วงปี พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2542 ปั จจุบนั พล.ร.ท. คาเนดะเป็ นผู้อ�ำนวย
การสถาบันโอกาซากิและนักวิชาการพิเศษของสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งญี่ปนุ่ บทความนี ้ได้
รับการเรี ยบเรี ยงใหม่เพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอในครัง้ นี ้ และได้ รับอนุญาตจากโครงการเพื่อความ
โปร่งใสในการเดินทะเลในเอเชียให้ ตีพิมพ์ซ� ้ำได้
IAPD FORUM

61

IAPDF

62

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

IAPD FORUM

ซุยเจี๋ยน

นักดนตรีร็อค

กล่าวว่า เพลงของตนไม่เคยเปลี่ยน แต่จีนเปลี่ยนไปแล้ว
เรื่ องและภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
นายซุย เจี๋ยน เจ้ าพ่อแห่งวงการเพลงร็อคของจีนระบุวา่ อัลบัมใหม่
้ ของตนยัง
คงบอกเล่าถึงเสรี ภาพส่วนบุคคลเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน แม้ วา่ โลกจะเปลี่ยน
ไปก็ตาม
นักดนตรี ร็อคผู้ซงึ่ ไม่เป็ นที่โปรดปรานของรัฐบาลจีนมากนัก หลังจากไปเข้ า
ข้ างฝ่ ายนักศึกษาที่ออกมาเดินขบวนระหว่างการประท้ วงที่จตั รุ ัสเทียนอันเหมิน
ในปี พ.ศ. 2532 กล่าวว่า สารในเพลงของตนทุกวันนี ้อาจจะไม่ได้ แตกต่างจาก
เดิม “แต่ความเข้ าใจของคุณอาจจะเปลี่ยนไป” เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ในจีนนัน่ เอง
นายซุยอธิบายว่าการที่คนจีนเริ่ มมีฐานะดีขึ ้นเรื่ อย ๆ ท�ำให้ คนเหล่านี ้มี
โอกาสได้ เดินทางไปในที่ตา่ งๆ และควบคุมชีวิตส่วนตัวของตนเอง ซึง่ แตกต่าง
จากสภาพสังคมที่ถกู ควบคุมอย่างเคร่งครัดในช่วงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523
– 2532) “ผู้คนมีโอกาสหาเงิน และนี่คือข้ อแตกต่างที่ชดั เจน” นายซุยกล่าว
ในขณะเดียวกัน สิง่ อื่น ๆ ยังไม่เปลี่ยนไป นายซุยซึง่ สวมชุดสูทที่ทนั สมัยกับ
หมวกเบสบอลสีขาวปั กดาวแดงด้ านหน้ าที่เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของตนกล่าว
ยังคงมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับเสรี ภาพในการพูด และ “คุณไม่ควรพูดอะไรที่เป็ นสี
ด�ำหรื อขาว แต่คณ
ุ อาจพูดอะไรที่เป็ นสีเทาได้ เพราะนัน่ จะท�ำให้ คณ
ุ ปลอดภัย”
นายซุยอธิบาย
โฟรเซน ไลท์ คือชื่ออัลบัมแรกในรอบ
้
11 ปี ของนายซุย เขาหวังว่าเพลงของ
ตนจะจุดประกายให้ คนจีนหันมาคิดว่าท�ำไมบางอย่างยังคงอยูก่ บั ที่ แล้ ว “คิด
ว่าคุณยอมรับได้ อย่างที่มนั เป็ นหรื อพยายามที่จะท�ำให้ มนั ดีขึ ้น เปลี่ยนแปลงมัน
หรื อท�ำให้ แตกหัก”
นักดนตรี ร็อควัย 54 ปี ผู้นี ้เริ่ มอาชีพทางดนตรี ด้วยการเล่นทรัมเป็ ตในวง
ดุริยางค์ฟิลฮาร์ โมนิกแห่งกรุงปั กกิ่งเป็ นเวลา 6 ปี นอกจากนี ้ยังได้ แต่งเพลงและ
ตังวงดนตรี
้
ของตนเอง นายซุยได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ของดนตรี ร็อคในจีนเมื่อ
ได้ ร้องเพลงที่มีชื่อว่า นอตติ ง ทู มาย เนม ซึง่ นับเป็ นเพลงที่ดงั ที่สดุ ของเขาใน
คอนเสิร์ตที่จดั ขึ ้นในสนามกีฬาเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึง่ มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ต่อมาเพลงดังกล่าวซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความปรารถนาและความหวังที่
ถูกท�ำลายได้ กลายเป็ นเพลงสัญลักษณ์อย่างไม่เป็ นทางการของกลุม่ นักศึกษา
ที่ออกมาเดินขบวนเรี ยกร้ องประชาธิปไตย นายซุยร้ องเพลงนี ้ที่จตั รุ ัสเทียนอัน
เหมินเพียงไม่กี่วนั ก่อนที่รัฐบาลจะส่งรถถังและทหารเข้ ามาปราบปรามการ
ประท้ วง
หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่อนุญาตให้ นายซุยจัด
คอนเสิร์ตในเมืองหลวงของจีนและตรวจสอบแก้ ไขเนื ้อเพลงของเขา แต่ตอ่ มา
ในปี พ.ศ. 2548 เขาสามารถเป็ นผู้แสดงหลักในคอนเสิร์ตที่สนามกีฬากลางของ
กรุงปั กกิ่ง ในปี พ.ศ. 2549 นายซุยได้ ขึ ้นแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรี ร็อคชื่
อดัง “โรลลิง สโตนส์” และร้ องเพลง ไวลด์ ฮอร์ ส ร่วมกับมิก แจ็กเกอร์
ในวันนี ้ นายซุยกล่าวว่าคนมักมองว่าตนเป็ น “ชายแก่คนหนึง่ ” มากกว่าจะ
เห็นว่าเป็ นกบฏ เป็ นแค่ใบหน้ าที่ค้ นุ เคยบนหน้ าจอโทรทัศน์แต่ไม่มีอิทธิพลกับ
ใครอีกต่อไป “ผู้คนไม่สนใจว่าใครจะพูดความจริ ง แต่สนใจว่าคุณอายุเท่าไร

เท่านันเอง”
้
นายซุยกล่าว “คนสนใจแค่วา่ คุณพูดในสิง่ ที่พวกเขาอยากได้ ยิน
หรื อไม่ เพราะพวกเขาไม่มีเวลาคิดถึงอะไรเครี ยด ๆ”
“ผมไม่อยากให้ ใครพูดว่าผมเป็ นเจ้ าพ่อวงการเพลงร็ อคของจีนด้ วยซ� ้ำไป
ผมอยากบอกว่าผมเป็ นหลานชายของดนตรี ร็อคจีนมากกว่า” นายซุยกล่าว
“ผมอยากท�ำอะไรของผมต่อไป ไม่อยากนัง่ เฉย ๆ แล้ วคอยบอกคนอื่นว่าพวก
เขาควรท�ำอะไร ผมไม่ชอบอะไรแบบนัน”
้
แต่ถงึ อย่างนัน้ นายซุยเองก็ยอมรับว่าทุกวันนี ้คนจีนมีเสรี ภาพในการ
แสดงออกมากขึ ้น และที่นา่ ประหลาดใจก็คือ เมื่อส่งเนื ้อเพลง โฟรเซน ไลท์ ไป
ให้ ทางการตรวจสอบเหมือนกับที่ศลิ ปิ นทุกคนในจีนต้ องท�ำ เจ้ าหน้ าที่ก็ไม่ได้
บอกให้ เขาแก้ ไขเนื ้อร้ องแต่อย่างใด หรื ออาจเป็ นเพราะเขาแก้ ไขเนื ้อร้ องด้ วย
ตนเองก่อนแล้ วก็ได้ “การเซ็นเซอร์ ตวั เองต้ องเกิดขึ ้นเสมอ”
โฟร เซนไลท์ เป็ นอัลบัมแรกของนายซุ
้
ยนับตังแต่
้ พ.ศ. 2548 แม้ วา่ เพลง
ส่วนใหญ่จะท�ำเสร็ จไปตังแต่
้ เมื่อห้ าปี ที่แล้ วเป็ นอย่างน้ อย นายซุยกล่าวว่าตอน
นันเขารู
้ ้ สกึ ว่าอัลบัมนี
้ ้ยังไม่พร้ อม และในฐานะที่เป็ น “นายของตัวเอง” เขาก็ไม่
ได้ รีบร้ อนอะไร
นางโยโย ผู้จดั การของนายซุยเปิ ดเผยว่า อัลบัมนี
้ ้เปิ ดตัวครัง้ แรกในวัน
คริ สต์มาสในปี พ.ศ. 2558 พร้ อมกัน 119 ประเทศรวมทังสหรั
้ ฐฯ และญี่ปนุ่
หลังจากนี ้เขาจะเปิ ดการแสดงในกรุงปั กกิ่งและอีกหลายเมืองของจีนในช่วงครึ่ง
หลังของปี พ.ศ. 2559
นักวิจารณ์บางรายในจีนไม่ประทับใจกับผลงานชุดใหม่ของนายซุย เพราะ
ท�ำนองที่เรี ยบง่ายและเนื ้อร้ องก็ใช้ ปริ ศนาโบราณที่เข้ าใจยาก “ผมอยากบอก
ว่าดนตรี ของผมมีพลังมากขึ ้นและไม่เหมือนใคร แม้ วา่ จะใช้ ท�ำนองที่ค้ นุ เคย
และเป็ นดนตรี ร็อคแอนด์โรลล์ก็ตาม” นายซุยกล่าว “ผมคิดว่ามีอย่างน้ อยสอง
หรื อสามเพลงที่ผมใส่ความเป็ นดนตรี เร็ กเก้ ลงไป แต่ไม่ใช่เร็ กเก้ แบบที่เล่นกัน
ริ มชายหาด ไม่ใช่ดนตรี แนวเต้ นร� ำ แต่มนั เป็ นจังหวะการเต้ นของหัวใจที่เต็มไป
ด้ วยความรู้สกึ เจ็บปวดและอมทุกข์”
นายซุยเล่าว่าเพลง เอาท์ไซด์ เกิ ร์ล กล่าวถึงความรู้สกึ ดังกล่าว โดยเนื ้อร้ อง
เป็ นเรื่ องของชาวชนบทที่เดินทางเข้ ามาในเมืองและต้ องทนกับการดูถกู ดูแคลน
ไม่วา่ คนเหล่านี ้จะพยายามดิ ้นรนมากแค่ไหนก็ตาม
นายซุยยกย่องวงการเพลงร็ อคสมัยใหม่ของจีน และกล่าวว่าแตกต่างจาก
วงการเพลงป๊ อปซึง่ ได้ รับความนิยมมากแต่ขาดความลึกซึ ้ง นักดนตรี ร็อคที่มี
พรสวรรค์มากที่สดุ ของจีนเป็ นนักดนตรี ใต้ ดนิ ที่ไม่ได้ ท�ำสัญญาออกอัลบัมหรื
้ อ
มีคณะผู้จดั การคอยดูแล “นัน่ คือเหตุผลว่าท�ำไมคนจึงคิดว่านักดนตรี ร็อคไม่
ประสบความส�ำเร็ จ แต่ในสายตาของผม คนเหล่านี ้กล้ าหาญมาก ๆ และกล้ าที่
จะพูดอะไรบางอย่างออกมา เช่น เรื่ องสิง่ แวดล้ อม มลภาวะ การทุจริ ตและ
ทุก ๆ เรื่ อง”
ในอนาคตอันใกล้ นายซุยอยากเห็นศิลปิ นในวงการดนตรี ภาพยนตร์ และ
โทรทัศน์พดู ในสิง่ ที่ตนรู้สกึ “อย่าท�ำเพื่อเงินอย่างเดียว จงมีความเชื่อมัน่ แล้ ว
คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง” นายซุยกล่าว
IAPD FORUM

63

ข่ าวรอบโลก

IAPDF

เยอรมนี

แผนการฝึกอบรมส�ำหรับผู้อพยพที่เป็นครู

เคนยา

เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ มิ เมจ

กฎหมายก�ำหนดให้ การใช้
สารต้ องห้ ามเป็ นความผิดทางอาญา

เคนยาผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ซึง่ ส่งผลให้ การใช้ สารต้ อง
ห้ ามโดยนักกีฬาเป็ นความผิดทางอาญา และผู้กระท�ำผิดมีสทิ ธิต้องโทษจ�ำคุก
เพื่อช่วยให้ ประเทศรอดพ้ นจากการถูกองค์กรต่อต้ านการใช้ สารต้ องห้ ามโลก
ลงโทษก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่ก�ำลังจะจัดขึ ้นในปี พ.ศ. 2559 ที่เมืองรี โอเดจาเน
โร ประธานาธิบดีอฮู รู ู เคนยัตตา ได้ ลงนามในกฎหมายที่เคนยารอคอยมานานเกี่ยวกับ
การต่อต้ านการใช้ สารต้ องห้ ามหลังจากได้ รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังให้ อ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านแก่องค์กรต่อต้ านการใช้ สารต้ อง
ห้ ามแห่งชาติของเคนยาที่จดั ตังขึ
้ ้นมาใหม่
ตามกฎหมายใหม่นี ้ ผู้กระท�ำผิดฐานเกี่ยวข้ องกับการใช้ สารต้ องห้ ามอาจถูกลงโทษ
จ�ำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน 30,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1 ล้ านบาท)
นอกจากนี ้ นักกีฬาอาจถูกตัดสินจ�ำคุกเป็ นเวลาหนึง่ ปี หากไม่สง่ หรื อปฏิเสธที่จะส่งผลการ
ทดสอบการใช้ สารต้ องห้ าม
บทลงโทษของเคนยารุนแรงกว่าที่องค์กรต่อต้ านการใช้ สารต้ องห้ ามโลกเรี ยกร้ อง
องค์กรดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับการด�ำเนินคดีอาญากับนักกีฬาที่ใช้ สารต้ องห้ าม แต่เห็นว่า
นักกีฬาควรถูกลงโทษด้ วยมาตรการทางกีฬามากกว่า เช่น การห้ ามเข้ าร่วมการแข่งขัน
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ใช้ สารกระตุ้นที่ก�ำลังบ่อนท�ำลายชื่อเสียงของเคนยาซึง่ เป็ น
ผู้น�ำในกีฬาวิ่งระยะไกลของโลก เคนยาจึงจ�ำเป็ นต้ องเดินหน้ าไปให้ ไกลกว่านัน้
นับตังแต่
้ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่กรุงลอนดอนเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา มี
นักกีฬาจากเคนยาถึง 40 คนถูกห้ ามเข้ าร่วมการแข่งขันเนื่องจากใช้ สารต้ องห้ าม
นอกจากนี ้ สมาพันธ์กรี ฑายังสัง่ พักงานเจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโสสี่คนที่ถกู กล่าวหาว่ากระท�ำ
การทุจริ ตและปกปิ ดการใช้ สารต้ องห้ าม
กฎหมายฉบับนี ้ได้ รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักกีฬาชันน�
้ ำของเคนยาที่กลัวจะถูกตัด
สิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่เมืองรี โอ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในเยอรมนีได้ ริเริ่มโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่ วยให้
บรรดาครู ท่ หี ลบหนีออกจากซีเรี ยและประเทศอื่น ๆ ได้ กลับมาอยู่ในห้ องเรี ยน
อีกครั ง้ ด้ วยการท�ำหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมระหว่ างโรงเรี ยนในเยอรมนีกับผู้อพยพ
จ�ำนวนมากที่เพิ่งเดินทางมาถึง
โครงการที่จดั ขึน้ โดยมหาวิทยาลัยพอตสดัมซึ่งตัง้ อยู่นอกกรุ งเบอร์ ลินนี ้ เริ่ม
ต้ นขึน้ ขณะที่เยอรมนีพยายามส่ งเสริมให้ ผ้ ูอพยพที่มีจำ� นวนหลายแสนคนเข้ ามา
มีส่วนร่ วมกับสังคมและการท�ำงานในเยอรมนี
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ผู้อพยพที่เป็ นชาวซีเรี ยทัง้ หมดกลุ่มแรกได้
เรี ยนรู้ วธิ ีบอกเวลาและวันต่ าง ๆ เป็ นภาษาเยอรมันที่วทิ ยาเขตอันทันสมัยของ
มหาวิทยาลัยซึ่งตัง้ อยู่บริเวณชานเมืองของกรุ งเบอร์ ลิน
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

หลักสูตร 11 เดือนนีจ้ ะช่ วยให้ ผ้ ูอพยพคุ้นเคยกับภาษาและระบบการศึกษา
ของเยอรมนีโดยเริ่มจากการเรี ยนภาษาเยอรมันแบบเร่ งรั ดซึ่งจะใช้ เวลาหลาย
เดือน จากนัน้ คนเหล่ านีจ้ ะเข้ ารั บการฝึ กอบรมครู ท่ วั ไปและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการ
สอนในเยอรมนีก่อนจะปิ ดท้ ายด้ วยการฝึ กปฏิบตั ใิ นโรงเรี ยน
“ผมดีใจมากที่มีหลักสูตรส�ำหรั บผู้อพยพที่เป็ นครู โดยเฉพาะ นั่นคือสิ่งที่ผม
ต้ องการ” นายอลา คาซซาบ วัย 23 ปี จากเมืองอาเล็ปโปกล่ าว นายคาซซาบเคย
เป็ นครู สอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นให้ เด็กเล็ก ๆ ในซีเรี ย
นางมีเรี ยม วอคก์ ศาสตราจารย์ ด้านศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็ น
หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการนีก้ ล่ าวว่ า ตนและคนอื่น ๆ ท�ำโครงการนีห้ ลังจากพบว่ า
“ที่เยอรมนียังไม่ มีหลักสูตรส�ำหรั บคนที่มีคุณวุฒสิ ูงกลุ่มนี”้
มหาวิทยาลัยได้ รับใบสมัครกว่ า 700 ใบ แต่ สามารถรองรั บผู้สนใจได้ เพียง
25 คนเท่ านัน้ ส�ำหรั บหลักสูตรแรก ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ธนาคารโลกบริจาคเงิน 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพื่อการศึกษาของเด็กผู้หญิง

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ธนาคารโลกได้ สนับสนุนเงินจ�ำนวน 2.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 8.8 หมื่นล้ านบาท) เพื่อให้ การศึกษาและเพิ่มศักยภาพของเด็กผู้หญิงในประเทศที่มีราย
ได้ น้อยเพื่อเป็ นหนทางในการปรับปรุงความเป็ นอยูข่ องเด็กหญิงเหล่านันและต่
้
อสู้กบั ความยากจน
ดร.จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก กล่าวในระหว่างการประชุมช่วงฤดูใบไม้ ผลิของกลุม่
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า การสนับสนุนให้ เด็กผู้หญิงได้ เข้ าโรงเรี ยนจะ
ช่วยให้ เด็กเหล่านี ้มีงานดี ๆ ท�ำ แต่งงานช้ าลง มีจ�ำนวนบุตรน้ อยลงแต่เป็ นเด็กที่สขุ ภาพดีขึ ้นและมี
การศึกษาที่ดีขึ ้น
ธนาคารโลกจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2563 และราว ๆ ร้ อยละ 75 ของเงิน
จ�ำนวนนี ้จะถูกน�ำไปใช้ ในประเทศที่อยูท่ างตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริ กาและเอเชียใต้
“การช่วยให้ ประชากรแม้ เพียงครึ่งเดียวได้ แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่สามารถ
ผลักดันการเติบโตและความเจริ ญรุ่งเรื องของประเทศได้ ” นายคิมกล่าว “การลงทุนกับเด็กหญิงและ
ผู้หญิงไม่ได้ เป็ นแค่สงิ่ ที่ถกู ต้ องที่เราควรท�ำเพื่อคนเหล่านี ้ในฐานะปั จเจกชนเท่านัน้ แต่มนั ยังเป็ นสิง่
ที่ควรท�ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม”
โครงการ “เล็ท เกิร์ลส์ เลิร์น" หรื อที่แปลว่าให้ โอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงนี ้ พยายาม
กระตุ้นให้ ผ้ นู �ำของประเทศอื่น ๆ มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหญิงราว ๆ 62 ล้ านคนทัว่ โลกที่
ไม่มีโอกาสได้ เข้ าโรงเรี ยน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ความสว่างของโลกที่บดบังทิวทัศน์แห่งจักรวาล
รอยเตอร์

ค�่ำคืนหนึ่งในเมืองเซนต์ เรมีในปี พ.ศ. 2432 เมื่อวินเซนต์ แวน โก๊ ะ
มองออกไปนอกหน้ าต่ างของโรงพยาบาลเซนต์ ปอล เขาก็ได้ เห็นแสง
อันสุกสว่ างของดวงดาวนับไม่ ถ้วนบนท้ องฟ้าทางตอนใต้ ของฝรั่งเศสซึ่ง
เป็ นแรงบันดาลใจให้ เขาวาดภาพ “ราตรีประดับดาว” (หรือ เดอะ
สตาร์ รี ไนท์ )
ปั จจุบนั ผู้คนหลายพันล้ านคนไม่ ได้ เห็นดวงดาวเต็มท้ องฟ้าในยาม
ค�่ำคืนเหมือนอย่ างเมื่อก่ อน ประชากรโลกราวร้ อยละ 83 ซึ่งประกอบ
ไปด้ วยประชากรในยุโรปและสหรัฐอเมริกากว่ าร้ อยละ 99 อาศัยอยู่ใน
พืน้ ที่ท่เี ต็มไปด้ วย “มลภาวะทางแสง” ในเวลากลางคืน ซึ่งเกิดจากแสง
ไฟฟ้าที่ส่องสว่ างอย่ างต่ อเนื่อง ตามที่นักวิจยั ระบุในเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2559
สภาวะดังกล่ าวมีการขยายตัวมากขึน้ เรื่อย ๆ ท�ำให้ ประชากรทั่ว
โลกมากกว่ าหนึ่งในสามซึ่งประกอบไปด้ วยประชากรอเมริกาเหนือ
เกือบร้ อยละ 80 และประชากรยุโรปร้ อยละ 60 ไม่ สามารถมองเห็นแสง
สว่ างของทางช้ างเผือกซึ่งเป็ นภาพยามค�่ำคืนที่มนุษย์ ค้ นุ เคยมายาวนาน
“น่ าประหลาดใจว่ าเพียงไม่ ก่ ที ศวรรษที่เรามีไฟฟ้าใช้ เราได้ สร้ าง
ม่ านแสงที่ปิดกัน้ มนุษยชาติเกือบทัง้ หมดไว้ จนไม่ สามารถมองเห็น
ธรรมชาติอนั ยิ่งใหญ่ ท่นี ่ าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก็คอื จักรวาลของเรานั่นเอง”
นายฟาบิโอ ฟาลชี จากสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
มลภาวะทางแสงในอิตาลี ซึ่งเป็ นผู้นำ� การวิจยั ที่มผี ลการศึกษาตีพมิ พ์
ในวารสารไซแอนซ์ แอดวานซ์ กล่ าว
“รากอารยธรรมของเรานัน้ เชื่อมโยงกับท้ องฟ้ายามค�่ำคืนในทุก ๆ
ด้ าน ตัง้ แต่ วรรณกรรม ศิลปะ ปรัชญา ศาสนา และแน่ นอนว่ ารวมถึง
วิทยาศาสตร์ ด้วย”
นายคริสโตเฟอร์ ไคบา นักฟิ สิกส์ จากศูนย์ วจิ ยั เยอรมันด้ านธรณี

นักดูดาวทีค่ ่ ายใน
ศาสตร์ จเี อฟซีกล่ าวเพิ่มเติมว่ า “การเห็นคุณค่ า
ไวท์ เดเสิ ร์ท ซึ่งอยู่
ของความงามเป็ นส่ วนหนึ่งของความเป็ นมนุษย์ ”
ทางตอนเหนือของ
ฟาราฟรา โอเอซิส
คณะนักวิจยั ได้ ใช้ ดาวเทียมและข้ อมูลความ
ใกล้ กบั กรุงไคโร
สว่ างของท้ องฟ้าเพื่อสร้ างแผนที่มลภาวะทาง
ก�ำลังมองดูทางช้ าง
แสงทั่วโลก มลภาวะทางแสงดังกล่ าวคือแสงที่
เผือก
ประดิษฐ์ ขนึ ้ เพื่อใช้ ในเวลากลางคืนที่สว่ างจน
กลบแสงดาวจ�ำนวนมาก มันคือการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมอย่ างสุดขัว้ แบบหนึ่งโดยมนุษย์ ท่เี กิดขึน้ ทุกหนทุกแห่ ง
โดยดูตวั อย่ างได้ จากการใช้ แสงส่ องสว่ างในเวลากลางคืนตลอดทั่ว
เมืองต่ าง ๆ
“ประเทศต่ าง ๆ แม้ กระทั่งประเทศที่มขี นาดใหญ่ อย่ างอิตาลี สเปน
ฝรั่งเศสหรือเยอรมนี ไม่ มพ
ี นื ้ ที่ใดเลยในอาณาเขตที่สามารถมองเห็น
ท้ องฟ้ายามค�่ำคืนในสภาพที่บริสทุ ธิ์จริง ๆ” นายฟาลชีกล่ าวเพิ่มเติม
แม้ จะมีพนื ้ ที่เปิ ดขนาดใหญ่ ทางฝั่ งอเมริกาตะวันตก แต่ พนื ้ ที่เกือบ
ครึ่งหนึ่งของอาณาเขตสหรัฐฯ ก็เผชิญกับมลภาวะทางแสงในเวลา
กลางคืน นายแดน ดูริสโค นักวิจยั จากกรมอุทยานแห่ งชาติสหรัฐฯ ให้
ข้ อมูลว่ า พืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันออกของสหรัฐฯ ได้ รับผลกระทบอย่ างหนัก มี
เพียงบางส่ วนของรัฐเมนและเกาะต่ าง ๆ ในตอนปลายของฟลอริดา
คีย์ เท่ านัน้ ที่มที ้ องฟ้าที่บริสทุ ธิ์จริง ๆ
ประเทศที่มมี ลภาวะทางแสงมากที่สดุ คือสิงคโปร์ ในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20 นัน้ ประเทศที่มมี ลภาวะทางแสงมากที่สดุ
คืออิตาลีและเกาหลีใต้
มีเพียงพืน้ ที่เล็ก ๆ ในยุโรปตะวันตกเท่ านัน้ ที่ไม่ ค่อยได้ รับผลกระ
ทบ ส่ วนใหญ่ อยู่ในสกอตแลนด์ สวีเดนและนอร์ เวย์ ออสเตรเลียและ
แอฟริกาได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ ในบรรดาทวีปที่มปี ระชากรหนาแน่ น
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

สถานะของพริ กไทย
ปั จจุบนั พริ กไทยก�ำปอดของกัมพูชาซึง่ เป็ นสมุนไพรที่เชฟทัว่ โลก
ให้ การยอมรับในคุณภาพได้ กลายเป็ นหนึง่ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
อาหารชันเลิ
้ ศที่ได้ รับความคุ้มครองจากสหภาพยุโรป เช่นเดียว
กับผลิตภัณฑ์ขึ ้นชื่อจากหลายภูมิภาคทัว่ โลก เช่น ชีสกรูว์แยร์ จาก
ฝรั่งเศส และแฮมพาร์ มาจากอิตาลี
การใช้ ชื่อสินค้ าตามแหล่งก�ำเนิดเป็ นไปตามระบบที่เรี ยก
ว่า การคุ้มครองสิง่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ ซึง่ คล้ ายกับการคุ้มครอง
เครื่ องหมายการค้ าที่รับรองแหล่งก�ำเนิดของอาหารในภูมิภาค
นัน้ ๆ นัน่ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่น�ำเข้ ามาจ�ำหน่ายใน
กลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปภายใต้ ชื่อ “พริ กไทยก�ำปอด” จะต้ องมา
จากภูมิภาคที่ก�ำหนดในภาคใต้ ของกัมพูชา ซึง่ ได้ แก่ จังหวัดก�ำปอด
และจังหวัดเกบที่อยูต่ ดิ กัน
แถลงการณ์ของส�ำนักงานสหภาพยุโรปประจ�ำกัมพูชาระบุวา่
พริ กไทยก�ำปอดได้ รับการขึ ้นทะเบียนรับรองในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของกัมพูชาที่ได้ รับฉลาก
การคุ้มครองสิง่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์
เชฟที่มีความช�ำนาญระดับสูงอธิบายว่า เม็ดพริ กไทยซึง่ มีทงั ้
สีขาว สีแดงและสีด�ำ มีรสชาติที่ซบั ซ้ อนและกลิน่ หอมเฉพาะตัว
ชาวสวนพริ กไทยชาวกัมพูชาจากภูมิภาคริ มชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย
กล่าวว่า สภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่นและดินที่อดุ มด้ วยแร่ธาตุท�ำให้
พริ กไทยจากพื ้นที่นี ้มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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คนรักเม่ น

ดูเหมือนแค่คาเฟ่ แมว กระต่าย นกฮูก เหยี่ยวและแม้
กระทัง่ งู คงจะยังน้ อยเกินไปส�ำหรับประเทศที่รักทุกอย่าง
ที่นา่ เอ็นดู ตอนนี ้ชาวกรุงโตเกียวที่อยากเล่นกับสัตว์มีทาง
เลือกใหม่อีกแล้ ว และนัน่ ก็คือคาเฟ่ เม่นนัน่ เอง
ลูกค้ าที่ร้าน “แฮร์ รี่” ซึง่ เป็ นการเล่นค�ำที่มีความหมาย
ว่าเม่นในภาษาญี่ปนุ่ พากันต่อแถวเพื่อใช้ เวลาในห้ องที่มี
สีสนั สดใสในรปปงหงิ ซึง่ เป็ นย่านบันเทิงที่ขึ ้นชื่อของกรุง
โตเกียว ในห้ องมีเม่นหลากหลายพันธุ์จ�ำนวน 20 ถึง 30
ตัว บ้ างก็ก�ำลังขยุกขยิก บ้ างก็งีบหลับอยูใ่ นตู้กระจก
หลังจากจ่ายค่าเข้ า 1,000 เยน (ประมาณ 314 บาท)
ในวันธรรมดา และ 1,300 เยน (ประมาณ 448 บาท) ใน
วันหยุด ลูกค้ าแต่ละรายจะได้ เล่นและกอดเจ้ าเม่นด้ วย
ความระมัดระวังเป็ นเวลาหนึง่ ชัว่ โมง สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม
หนามแหลมชนิดนี ้เป็ นสัตว์เลี ้ยงของคนญี่ปนที
ุ่ ่ซื ้อขายกัน
มานานแม้ วา่ เม่นจะไม่ใช่สตั ว์ท้องถิ่นของประเทศที่เป็ น
เกาะแห่งนี ้ก็ตาม
“เม่นทุกตัวในนี ้เป็ นมิตรมาก แม้ บางตัวอาจจะท�ำ
หนามตังใส่
้ คณ
ุ บ้ างก็ตาม” เด็กหญิงแอนนา เฉิง นักท่อง
เที่ยววัย 11 ขวบจากอังกฤษกล่าว
นางมิซกู ิ มุราตะ พนักงานของร้ านซึง่ นอกจากที่นี่
แล้ วยังท�ำงานที่คาเฟ่ กระต่ายในตึกเดียวกันกล่าวว่า ร้ าน
นี ้ได้ รับความนิยมมากนับตังแต่
้ ที่เปิ ดครัง้ แรกในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และลูกค้ ามักจะต้ องยืนเข้ าแถวรอ
“เราอยากให้ คนได้ เห็นเสน่ห์ของเม่น ซึง่ คนทัว่ ไปมัก
จะคิดว่าคงจะเล่นด้ วยยาก เราอยากท�ำลายภาพลักษณ์ที่
ว่านันด้
้ วยการปล่อยให้ คนที่มาเที่ยวที่นี่ได้ สมั ผัสกับพวก
มันจริ ง ๆ” นางมูราตะกล่าว
“สิง่ ที่นา่ รักที่สดุ ในตัวเม่นก็คือการท�ำให้ มนั เลิกอาย
และเปิ ดหน้ าให้ คณ
ุ เห็นในที่สดุ ” รอยเตอร์

IAPDF

ภาพส่ งท้ าย

สะพาน
การสร้าง

ทหารของกองทัพบกสาธารณรั ฐเกาหลีช่วยกันสร้ างสะพานเครื่ องหนุนลอยในระหว่ างการฝึ กการข้ ามแม่ น�ำ้ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การฝึ กร่ วมระหว่ างสหรั ฐฯ และเกาหลีใต้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ที่เมืองยองชอน ประเทศเกาหลีใต้ พืน้ ที่ฝึกนีอ้ ยู่ใกล้ กับ
เขตปลอดทหารที่แบ่ งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ออกจากกัน การฝึ กซ้ อมดังกล่ าวเป็ นการจ�ำลองสถานการณ์ ในกรณีท่ ที หาร
เกาหลีใต้ และเหล่ าทหารช่ างกองทัพบกสหรั ฐฯ ต้ องสร้ างสะพานขึน้ มาใหม่ เพราะได้ รับความเสียหายจากลูกกระสุนของฝ่ ายข้ าศึก
สหรั ฐฯ และเกาหลีใต้ ได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนาการปฏิบตั กิ ารต่ าง ๆ และเพื่อให้
กองทัพของทัง้ สองประเทศสามารถท�ำการฝึ กในรู ปแบบใหม่ ๆ รวมทัง้ การสร้ างสะพาน
ภาพโดย

คิม ฮองจี | รอยเตอร์

ท่ านอยากเห็นรู ปทีท่ ่ านชื่นชอบจากการฝึ กหรือกิจกรรมร่ วมครั้งทีผ่ ่ านมาปรากฏในคอลัมน์ ภาพส่ งท้ ายหรือไม่
กรุณาส่ งรู ปของท่ านมาเพือ่ พิจารณาได้ ที่ IAPDF@IAPDFORUM.COM
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.iapdforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่เกี่ยวกับการทหารซึง่ แจกจ่ายให้ ฟรี แก่
บุคคลต่างๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงภายในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

บอกรั บการเป็ นสมาชิกฟรี ติดต่ อได้ ท่ :ี
www.iapdf-magazine.com/th/สมัครสมาชิก
หรื อเขียนถึง: IAPD FORUM Program Manager
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

กรุ ณาระบุ:
•
•
•
•
•

ชื่อ
อาชีพ
ค�ำน�ำหน้ านามหรื อยศ
ที่อยู่
อีเมล (หากมี)

ติดตามเราได้
ทางเฟซบุ๊ค

