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วิสัยทัศน์
เพื่อสันติภาพ 
เครือข่ายที่เกิดใหม่เพื่อรักษา

ความมั่นคงทางบก ทะเล อากาศ 
พื้นที่ไซเบอร์ และอวกาศ 

พร้อมด้วย
การเข้าถึงขั้วโลกและ 

ความท้าทายของนักรบมังกุได
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เร่ืองเด่น
10 การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศและ
	 การเข้าถงึขัว้โลก							
 ชาตติา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกให้ความสนใจกบัอาร์กตกิ
 และแอนตาร์กตกิามากขึน้ ในขณะท่ีรัฐบาลของตนวางแผนท่ี
 จะจดัการกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ

16 การสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร	
 เทคโนโลยีใหม ่เกษตรกรรมแบบครอบครัวและความร่วมมือ
 ในภมิูภาค จะชว่ยลดการแขง่ขนัด้านทรัพยากร 
 และภยัคกุคามตอ่เสถียรภาพ

22	 อาวุธลอกเลียนแบบของจนี	
 รัฐบาลจีนใช้ “เทคโนโลยีการลอกเลียนแบบ” จากเทคโนโลยี 
 ของประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสร้างอาวธุให้กบักองทพัของตน

28	 การปรับดุลยภาพกับอนิเดยี	
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอินเดียและสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง
 มากย่ิงขึน้เม่ือต้องเผชิญกบัความก้าวร้าวของจีน 

36	 การยั่วยุในคาบสมุทร	
 เกาหลีใต้ปฏิญาณท่ีจะ “ตอบโต้อยา่งรุนแรง” 
 ตอ่ภยัคกุคามจากเกาหลีเหนือ  

40 การรักษาสันตภิาพในอวกาศ
 เม่ือประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการปลอ่ยดาวเทียม
 มีจ�านวนมากขึน้ ความร่วมมือและการเป็นหุ้นสว่น
 ก็จ�าเป็นต้องเพ่ิมขึน้ด้วย

46 การรักษาความม่ันคงในพืน้ที่ไซเบอร์			
 การด�าเนินการร่วมกนั ท่ีจ�าเป็นเพ่ือปกป้องพืน้ท่ี
 ไซเบอร์ในทางกฎหมาย  

50 การแลกเปล่ียนข้อมูล
 ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารแหง่สงิคโปร์
 ก�าลงัจะกลายเป็นศนูย์กลางของภมิูภาค 

54 การผนึกก�าลังทางทะเล		
 ประเทศชายฝ่ังใช้การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่ง
 กองทพัเรือในมหาสมทุรอินเดีย ในการสร้างความร่วมมือเพ่ือ
 จดัการกบัความท้าทายในการเดนิเรือในภมิูภาค 
 และเพ่ือด�ารงการรักษาความมัน่คงในเส้นทางเดนิเรือ

58 ความท้าทายของนักรบโบราณ			
 การฝึกมงักไุดคือบททดสอบความอดทนและการท�างานเป็น
 หมูค่ณะของกองทพัสาธารณรัฐเกาหลีและกองทพัสหรัฐฯ
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สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ภาพนีส้ื่อถงึความส�าคญัของ
การสร้างวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน
ด้านความมัน่คงในอนาคตทัว่
ทกุพืน้ท่ี    
ภาพประกอบโดย ฟอรมั

4	 	นานาทศันะ

5	 ผู้เขียนบทความ		

6	 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก 

8	 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 อินโดนีเซียพยายามฝึกอบรมและแนะน�าแนวทางใหมใ่ห้กั
 บกลุม่หวัรุนแรง

60	 กระบอกเสียง
 การแก้ไขความขดัแย้งในสภาพแวดล้อมท่ีมีความซบัซ้อน  

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 การฟืน้ฟหูมากรุกโบราณของพมา่  

64 ส่ือและวทิยาการ	
 หุน่ยนต์พยากรณ์วา่ฝนจะตก   

65	 ประเทอืงปัญญา	
 สญัญาณวิทยกุระตุ้นการสนทนาเก่ียวกบัมนษุย์ตา่งดาว 

66	 เร่ืองแปลกทั่วโลก	
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลก และเร่ืองบนัเทิง  

67	 ภาพส่งท้าย		
 ทหารวาดสีบนใบหน้าเพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับพิธีสวนสนามใน
 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 เพ่ือ เป็นเกียรติแก่นายเบนิกโน อากี
 โนท่ี 3 ประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ท่ีก�าลงัจะพ้นจากต�าแหนง่ 

62
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นิตยสารอนิโดเอเชียแปซฟิิก ดเีฟนส์  
ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�า
ขึน้ทกุๆ สามเดือน โดยกองบญัชาการทหาร
สหรัฐอเมริกาประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางทหารของ
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีไ้มไ่ด้ท�าหน้าท่ี
เป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบันโยบายและ
มมุมองจากกองบญัชาการหรือหนว่ยงาน 
อ่ืนๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยทัง้หมด
ทัง้มวล บทความทัง้หมดถกูเขียนขึน้โดย
คณะผู้จดัท�าของนิตยสารไอเอพีดีเอฟฟอรัม 
รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง 
เลขาธิการกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนดให้ตี
พิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือกิจการของรัฐและตาม
ความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ	ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เสนาธิการ

พลเรือตรี มาร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

พนัโท เนธาน ที. ดเิวลเบส
ผู้จดัการนิตยสาร, 

อินโด เอเซีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

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

ผูอ่้านท่ีเคารพ  

ยิิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชีย

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบัไตรมาสท่ี

หน่ึงของปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะเนน้ในเร่ือง

ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ การปฏิสมัพนัธ์

แบบพหุภาคี และแนวโนม้ในอนาคตท่ีส่งผลต่อ

ภมิูภาค เน้ือหาฉบบัน้ีจะเป็นการศึกษาผลลพัธ์

จากการคาดการณ์อนาคตในขอบเขตของการ

รักษาความมัน่คง และพิจารณาวา่ภาวะต่าง ๆ 
ท่ีก�าลงัจะเกิดน้ี จะส่งผลกระทบอยา่งไรต่อ

ยทุธศาสตร์ทางทหารและนโยบายของรัฐบาล 

จากการวเิคราะห์อดีตท่ีเพ่ิงผา่นมาของ

ภมิูภาคน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ความตึงเครียดท่ีก�าลงั

ก่อตวัข้ึนและความเส่ียงทางดา้นความมัน่คงท่ีเพิม่ข้ึนเร่ือย ๆ อาจน�าไปสู่สถานการณ์ท่ีรุนแรงหรือ

การเผชิญหนา้กนัโดยใชอ้าวธุ เวน้แต่จะใชม้าตรการในการแกไ้ขประเดน็วกิฤติและท�างานร่วมกนั

โดยมุ่งเนน้ท่ีความสงบสุข 

ในการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ในระยะสั้นและระยะยาวนั้น กองทพัและองคก์รดา้นความมัน่คง

ต่าง ๆ จ�าเป็นตอ้งปฏิสมัพนัธ์กนัเพ่ือปรึกษาหารือ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและ

ท�าใหค้วามตึงเครียดลดลง การสนทนาเหล่าน้ียิง่มีความจ�าเป็นมากข้ึนเม่ือพิจารณาจากภยัคุกคามแบบ

ดั้งเดิมและในรูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษหนา้ พร้อมกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีี

รวดเร็ว การเติบโตของประชากร การเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจ และการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

ชาติต่าง ๆ ทัว่อินโดเอเชียแปซิฟิกปกป้องผลประโยชนข์องตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนจากภยัคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการปกป้องผลประโยชนข์องบรรดาพนัธมิตรและหุน้ส่วนโดย

อาศยัขอ้ตกลงเชิงร่วมมือและวธีิการแบบพหุภาคี อยา่งไรกต็าม มีอีกหลายประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณา 

อาทิ ความกงัวลเก่ียวกบัการเติบโตของประชากรในขณะท่ีปริมาณน�้าและพลงังานก�าลงัลดลง การ

ขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็วและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองท�าใหมี้พ้ืนท่ีเพาะ

ปลกูนอ้ยลง และท�าใหเ้กิดความทา้ทายดา้นความมัน่คงเน่ืองจากปริมาณอาหารท่ีลดลง แมจ้ะมีความ

เส่ียงในเร่ืองความมัน่คงทางดา้นอาหาร แต่เทคโนโลยใีหม่ท่ีส่งเสริมความร่วมมือในระดบัภมิูภาค จะ

ช่วยลดการแข่งขนัทางดา้นทรัพยากรและภยัคุกคามต่อเสถียรภาพ 

ยิง่มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีไม่เป็นความลบัระหวา่งประเทศต่าง ๆ มากข้ึนเท่าใด กจ็ะยิง่เพิม่

ความปลอดภยัใหก้บัพ้ืนท่ีชายแดน ทรัพยากรของประเทศและทรัพยากรท่ีใชร่้วมกนัมากข้ึนเท่านั้น 

ตวัอยา่งเช่น กองทพัเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดจ้ดัตั้งศนูยบู์รณาการขอ้มูลข่าวสารข้ึนท่ีศนูยบ์ญัชาการ

และควบคุมชางงีเพ่ือกระท�าการดงักล่าว ศนูยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นความมัน่คงทางทะเล

ของภมิูภาคแห่งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมความเขา้ใจร่วมกนัในอาณาเขตทางทะเลเพ่ือใหมี้ความ

ปลอดภยัในการขนส่งในภมิูภาคและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ความพยายามเช่นน้ีในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีความร่วมมือจะ

ก่อใหเ้กิดผลประโยชนร่์วมกนันั้น จะมีส่วนช่วยอยา่งยิง่ในการท�าใหใ้นอินโดเอเชียแปซิฟิกมีความ

มัน่คงมากข้ึนในอีกหลายเดือน หลายปี และหลายทศวรรษขา้งหนา้ 

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึงส�าหรับผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมยนิดีรับ

ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นไดท่ี้ iapdf@iapdforum.com
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ผู้เขียนบทความ
IAPDF

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

			ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n			เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง	ๆ	ออนไลน์

   n			ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n			ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n			ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n			ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

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

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

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชิงความ
คดิและสง่เสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ท่ี
สร้างสรรค์ ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้อ
อภิปราย หรือข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ มายงั บรรณาธิ
การฟอรมัได้ทางออนไลน์ หรือสง่มาท่ี
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นายสาโรช	บานา เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร 
บสิซเินส อินเดีย ในเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย เขาเขียน
บทความหลากหลายเก่ียวกบัการป้องกนัและความมัน่คง 
ความมัน่คงทางไซเบอร์ อวกาศ พลงังาน สิง่แวดล้อม กิจการ
ตา่งประเทศ อาหารและการเกษตร การขนสง่และทา่เรือ และ
การพฒันาพืน้ท่ีเมืองและพืน้ท่ีชนบท นายบานาได้รับทนุวิจยั
เจฟเฟอร์สนัเพ่ือการศกึษาและการสมัมนาท่ีศนูย์อีสต์เวสต์ ใน
รัฐฮาวาย เขาท�าหน้าท่ีเป็นเหรัญญิก/เลขานกุารให้แก่คณะ
กรรมการสมาคมศนูย์อีสต์เวสต์   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 28

นางเดบาลนิา	โกซอล เป็นนกัวิจยัท่ีศนูย์ศกึษาด้าน
ความมัน่คงมนษุย์ ซึง่เป็นองค์กรระดบัมนัสมองท่ีไมห่วงัผล
ก�าไรในเมืองไฮเดอราบดั ประเทศอินเดีย ผลงานของเธอได้
รับการเผยแพร่ไปทัว่อินโดเอเชียแปซฟิิกและทัว่โลก นางโก
ซอลส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทในสาขาการศกึษา
ระหวา่งประเทศจากสเตลลา มาริส คอลเลจ ในเมืองเจนไน 
ประเทศอินเดีย และอาศยัอยูใ่นกรุงเดลี ส�าหรับ ฟอรมั ฉบบั
นี ้เธอเขียนบทความเก่ียวกบัการยัว่ยใุนคาบสมทุรเกาหลี  
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 36

นายเฮอร์แมน	ฟินลีย์ เป็นรองศาสตราจารย์แหง่ศนูย์
ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ ท่ีให้
ความสนใจในเร่ืองยทุธศาสตร์และความซบัซ้อน การสือ่สารท่ีมี
อิทธิพล การพฒันากองทพัจีน และผลกระทบของยคุข้อมลูตอ่
ความมัน่คงโดยรวม นายฟินลย์ีเกษียณอายรุาชการจากกองทพั
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2538 หลงัรับราชการทหารมาเป็นเวลาเกือบ 
25 ปี ในชว่ง 10 ปีสดุท้ายของอาชีพทหาร เขาได้ปฏิบตัหิน้าท่ีใน
ต�าแหนง่นายทหารฝ่ายตา่งประเทศท่ีมุง่เน้นเก่ียวกบัประเทศจีน 
เขาเข้าท�างานท่ีศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิกในปี พ.ศ. 

2539 และขณะนีด้�ารงต�าแหนง่หวัหน้าฝ่ายห้องปฏิบตักิารเรียนรู้ด้านการบรูณาการข้อมลู
ของศนูย์ดงักลา่ว   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 46

พล.ร.จ.	มีร์	เออร์ชาด	อาลี	เข้าประจ�าการใน
กองทพัเรือบงักลาเทศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 และท�า
หน้าท่ีเสนาธิการทหารเรือในหลาย ๆ ต�าแหนง่ เขาเป็นผู้บงัคบั
บญัชาการเรือรบห้าประเภท รวมถงึเรือบีเอน็เอส บงักาบนัธ ูซึง่
เป็นเรือธงของกองทพัเรือบงักลาเทศ พล.ร.จ. เออร์ชาด เป็นเจ้า
หน้าท่ีรักษาสนัตภิาพขององค์การสหประชาชาตใินโกตดวิวัร์ 
โดยท�าหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์ทางทหาร เขาได้รับเหรียญตรา
ส�าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพจากกองทพัเรือ
บงักลาเทศ และด�ารงต�าแหนง่เลขาธิแหง่ส�านกังานเลขาธิการ

การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในมหาสมทุรอินเดียแหง่กองทพัเรือ
บงักลาเทศ   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 54

น.ท.	(พเิศษ)	เรมอนด์	ออง เข้ารับต�าแหนง่หวัหน้า
ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารในสงิคโปร์ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2558 ศนูย์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนว่ยงานเฝ้าระวงัสถานการณ์
ทางทะเล กองก�าลงัเฉพาะกิจรักษาความมัน่คงทางทะเล 
กองทพัเรือสาธารณรัฐสงิคโปร์ น.ท. อองเข้ารับราชการใน
กองทพัเรือในปี พ.ศ. 2533 เขาได้รับเหรียญเกียรตยิศส�าหรับ
การปฏิบตัหิน้าท่ีดีเย่ียม เหรียญเกียรตยิศส�าหรับการปฏิบตัิ
หน้าท่ีเป็นเวลายาวนาน และเหรียญเกียรตยิศส�าหรับการ
ปฏิบตัดีิจากกองทพัสงิคโปร์ (เม่ือรับราชการได้ 10 ปี 12 ปี 

15 ปี และ 20 ปี ตามล�าดบั) นอกจากนีย้งัได้รับเหรียญตราเชิดชเูกียรตแิละรางวลัผู้น�า
หนว่ยดีเดน่ น.ท. ออง ยงัเป็นนายทหารเรือท่ีส�าเร็จการศกึษาด้วยระดบัผลการเรียนสงูสดุ
จากโรงเรียนเสนาธิการทหารสงิคโปร์ในปี พ.ศ. 2548 (ซึง่ปัจจบุนัรู้จกักนัในช่ือโรงเรียน
เสนาธิการทหาร จีเคเอส)    อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 50
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อนิเดยี

กัมพชูา

นักบิน
รบหญงิ

องทพัอากาศอินเดียประดบัปีกแก่นกับนิหญิงรุ่น

แรกท่ีส�าเร็จการศกึษาและก�าลงัจะได้รับการบรรจุ

เป็นนกับนิประจ�าเคร่ืองบนิขบัไล ่นบัเป็นการปทูาง

ให้สตรีชาวอินเดียเข้ามามีบทบาทในการสู้รบมากขึน้ 

นกับนิโมฮานา ซงิห์ (จากซ้าย) อาวานี จตเุรวดี และ

ภาวนา กานต์ ได้รับการประดบัปีกนกับนิในพิธีท่ีจดัขึน้เม่ือ

เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 ท่ีกรุงไฮเดอราบดัซึง่ตัง้อยูท่าง

ตอนใต้ของอินเดีย 

“วนันีเ้ปรียบเสมือนการเปิดประวตัศิาสตร์หน้าใหม ่

เพราะน่ีคือครัง้แรกท่ีเราจะมีนกับนิเคร่ืองบนิขบัไลท่ี่เป็นผู้

หญิง” นายมาโนฮาร์ ปาร์ริการ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

กลาโหมอินเดียกลา่วระหวา่งพิธีประดบัปีก 

“สิง่ท่ีเกิดขึน้จะเป็นแรงบนัดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลาย ๆ 

คนเข้ามาท�าหน้าท่ีท่ีท้าทายเชน่นีใ้นกองทพั เป้าหมายใน

ระยะยาวของเราก็คือการสร้างความเสมอภาคระหวา่งชาย

และหญิงในกองทพั” 

ประเทศท่ีอนญุาตให้ผู้หญิงเข้าไปอยูใ่นห้องนกับนิขบั

ไลไ่ด้แก่ สหราชอาณาจกัร จีน อิสราเอล ปากีสถานและ

สหรัฐอเมริกา

ท่ีผา่นมาอินเดียไมเ่คยยอมให้ผู้หญิงรับหน้าท่ีนกับนิ

เคร่ืองบนิขบัไลม่าก่อน อีกทัง้ยงัไมเ่คยมีผู้หญิงประจ�าการ

ในเรือรบหรือสมรภมิูภาคพืน้ดินมาก่อน โดยอ้างถงึความ

เป็นหว่งหากถกูฝ่ายตรงข้ามจบัตวัได้ และกงัวลวา่ผู้หญิง

อาจจะไมส่ามารถรับมือกบัความเครียดของการปฏิบตัิ

หน้าท่ีในแนวหน้าได้   รอยเตอร์

ก

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

พบ ซ า ก เ รื อ โ บ ร า ณ
อ า ยุ 	 8 0 0 	 ปี

เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานดแูลปราสาทนครวดัอนัเลื่องช่ือของกมัพชูา 

(ในภาพ) ระบวุา่ ผลการตรวจสอบยืนยนัวา่เรือไม้ท่ีฝังอยูใ่ต้ก้นแมน่�า้

ท่ีเหือดแห้งไปแล้วแหง่หนึง่เป็นเรือโบราณสมยัต้นศตวรรษท่ี 13 (พ.ศ. 

1744 – 1843) 

นายลอง โกศาล โฆษกขององค์การอปัสรากลา่ววา่ การตรวจ

สอบโดยสถาบนัวิจยัในนิวซีแลนด์ได้ยืนยนัอายขุองเรือโบราณล�านีท่ี้มี

ความยาว 12.8 เมตร และแกะจากต้นไม้ต้นเดียว นายโกศาลกลา่ววา่

เรือล�านีถื้อเป็นเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ีเคยพบในกมัพชูา 

ชาวนาคนหนึง่พบเรือล�านีใ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ขณะก�าลงั

ขดุโคลนจากก้นแมน่�า้ซึง่อยูไ่กลจากนครวดัหลายกิโลเมตร เจ้าหน้าท่ี

ได้น�าเรือไปจมไว้ในบอ่ด้านหน้าปราสาทนครวดัเพ่ือรักษาสภาพของเรือ

ระหวา่งรอการบรูณะ   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

มองภูมิภาค
IAPDF
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CHINA

THAILAND

	จนี

ไทย

   เซ่ียงไฮ้ 
ดสินีย์แลนด์
บริษัทวอลต์ ดสินีย์ ได้เปิดเซ่ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์ ซึง่เป็นสวนสนกุแหง่
แรกของดสินีย์ในจีนแผน่ดนิใหญ่เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 ท่ี
ผา่นมา ด้วยขบวนฉลองอนัย่ิงใหญ่ท่ีมีทัง้ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์ วง
ประสานเสียงของเดก็ ๆ เจ้าหญิงนิทราและตวัละครอ่ืนๆ ของดสินีย์ 

รองนายกรัฐมนตรีของจีนและนายบอ็บ ไอเกอร์ ประธานกรรมการ
บริหารของบริษัทวอลต์ ดสินีย์ ร่วมกนัตดัริบบิน้สีแดงเพ่ือเป็น
สญัลกัษณ์ของการเปิดสวนสนกุแหง่นีอ้ยา่งเป็นทางการ และยงัแสดง
ให้เหน็วา่พรรครัฐบาลของจีนสนบัสนนุโครงการลงทนุจากสหรัฐฯ ท่ีมี
มลูคา่ 5.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.93 แสนล้านบาท) 
เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในชว่งท่ีเศรษฐกิจจีนอยูใ่นภาวะชะลอตวั 

“น่ีเป็นหนึง่ในชว่งเวลาท่ีนา่ภาคภมิูใจและต่ืนตาต่ืนใจท่ีสดุใน
ประวตัศิาสตร์ของวอลต์ ดิสนีย์” นายไอเกอร์กลา่วหลงัจบเสียงเพลง
จากวงประสานเสียง จากนัน้บรรดานกัแสดงในชดุเจ้าหญิงนิทรา 
โดนลัด์ ดัก๊ และตวัละครอ่ืน ๆ ของดสินีย์ก็ออกมาเต้นบนเวทีอยา่ง
สนกุสนาน 

หลงัจากท่ีหนงัการ์ตนูเร่ือง โฟรเซน โดง่ดงัไปแล้วในจีน ทางบริษัท
หวงัวา่เซ่ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์จะตอกย�า้ช่ือย่ีห้อดสินีย์ในตลาดหนงัท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกแหง่นี ้และชว่ยให้ธรุกิจสวนสนกุในตา่งแดนของ
ดสินีย์ท่ีก�าลงัอยูใ่นภาวะซบเซากลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้

นกัวิเคราะห์คาดวา่เซ่ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์จะกลายเป็นสวนสนกุท่ีมี
คนมาเท่ียวมากท่ีสดุในโลก โดยนา่จะดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวอยา่งน้อย 15 
ล้านคน และอาจมากถงึ 50 ล้านคนในแตล่ะปี

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

การต่อต้านการ 
ขบัขีใ่นขณะมึนเมา

กระท�าความผิดในคดีขบัข่ีขณะมนึเมาหลายราย ถกูน�าตวั
ไปยงัห้องดบัจิตในกรุงเทพมหานครเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2559 เพ่ือดรู่างผู้ เสียชีวิตและส�านกึถงึผลท่ีตามมาจากการ 

กระท�าของคนเหลา่นี ้ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการท่ีมีเป้าหมาย
เพ่ือลดจ�านวนผู้ เสียชีวิตจากอบุตัเิหตบุนท้องถนนในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีอตัราการเสียชีวิตจากอบุตัเิหตบุนท้องถนนมาก
ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากลเิบียเพียงประเทศเดียว ตาม
ข้อมลูขององค์การอนามยัโลก สาเหตหุลกัของการเกิดอบุตัเิหตคืุอ
การขบัรถขณะมนึเมานัน่เอง 

กรมคมุประพฤตขิองไทยเร่ิมใช้มาตรการเย่ียมห้องดบัจิตนี ้
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ในชว่งวนัหยดุสงกรานต์หรือปี
ใหมไ่ทยซึง่มีระยะเวลาเจ็ดวนั คนไทยหลายพนัคนเดนิทางกลบั
ภมิูล�าเนาของตนเพ่ือฉลองสงกรานต์และใช้เวลาอยูก่บัครอบครัว 
รัฐบาลไทยเรียกชว่งนีว้า่ “เจ็ดวนัอนัตราย” เน่ืองจากแตล่ะชัว่โมง
จะมีผู้ เสียชีวิตเฉลี่ย 2.3 คนและผู้บาดเจ็บ160 คนจากอบุตัเิหตุ
บนท้องถนน 

นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เจ้าหน้าท่ีได้
น�าคนเมาแล้วขบักวา่ 1,700 คนไปยงัห้องดบัจิตหลายสบิแหง่ทัว่
ประเทศ นายประสาร มหาลีต้ระกลู รองอธิบดีกรมคมุประพฤติ
กลา่ว “ในอดีต เราท�าการรณรงค์เมาไมข่บัมาหลายครัง้ แตส่ถิตก็ิ
ยงัไมมี่ทีทา่วา่จะลดลง เพราะฉะนัน้เราก็นา่จะลองหาวิธีใหม ่ๆ ดู
บ้าง แล้ววิธีไหนจะท�าให้คนรู้สกึกลวัและกงัวลได้มากไปกวา่นี”้

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ผู้
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ในใจกลางของเมอืงโซโลซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากโรงเรยีนประจ�าอสิลามทีก่่อต้ังโดยนกัสอนศาสนาทีป่ลกุป่ันให้เกดิเหตุการณ์ระเบดิทีบ่าหลใีนปี พ.ศ. 
2545 พนักงานร้านอาหารทีดู่ธรรมดา ๆ แห่งหนึง่ก�าลงัจัดเตรยีมอาหารอนิโดนเีซียอนัเรยีบง่ายเพือ่พร้อมให้บรกิารเหมอืนกบัวันอืน่ ๆ 

ผู้จดัการร้านท่ีมีรูปร่างคอ่นข้างเลก็และทา่ทางท่ีกระฉบักระเฉง
คลอ่งแคลว่รีบเดนิเข้าไปในครัวแคบ ๆ และเทสว่นผสมลงไปในกระทะร้อน 
เพ่ือท�าบสิตกิและอาหารอ่ืน ๆ ท่ีลกูค้าซึง่รวมถงึต�ารวจในท้องท่ีก�าลงัรอรับ
ประทานอยู ่นอกจากร้านนี ้เขายงัมีธรุกิจรถเชา่และร้านซกัรีดเน่ืองจากต้อง
เลีย้งดภูรรยาและลกูอีกสองคน 

นายมาห์มดีู ฮาร์โยโน วยั 40 ปีผู้ นี ้ซึง่เป็นหนึง่ในบรรดาเจ้าของธรุกิจ
ขนาดเลก็ท่ีมีอยูเ่ป็นล้าน ๆ ราย ท่ีมีสว่นชว่ยให้ประเทศท่ีมีประชากร
มสุลมิมากท่ีสดุในโลกแหง่นีข้บัเคลื่อนตอ่ไป เขาคือตวัอยา่งหนึง่ของคนท่ี
เปลี่ยนชีวิตจากการเป็นผู้ท�าระเบดิและญิฮาดหวัรุนแรงไปเป็นสมาชิกท่ีมี
ประสทิธิภาพของสงัคม 

การท่ีเคยเป็นญิฮาดหวัรุนแรงมายาวนานไมไ่ด้ท�าให้นายฮาร์โยโนได้รับ
ความวางใจได้งา่ยนกั เขาเคยเป็นนกัรบของแนวร่วมปลดปลอ่ยอิสลามโม
โรในฟิลปิปินส์เป็นเวลาสามปี ซึง่เขาได้ฝึกทกัษะการท�าระเบดิ และท�าการ
ตอ่สู้ในความขดัแย้งเก่ียวกบัการแบง่แยกศาสนาระหวา่งชาวมสุลมิและชาว
คริสต์ในอินโดนีเซีย ไมถ่งึปีหลงัเหตกุารณ์ระเบดิท่ีบาหลีท่ีท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 
202 ราย เขาก็ถกูจบักมุและถกูตดัสนิวา่กระท�าความผิดฐานซกุซอ่นวสัดท่ีุ
ใช้ในการท�าระเบดิ

มลูนิธิเอกชนแหง่หนึง่ได้ท�างานอยา่งจริงจงักบันายฮาร์โยโนนบัตัง้แตท่ี่
เขาถกูปลอ่ยตวัออกมาจากเรือนจ�าในปี พ.ศ. 2552 และยกให้เขาเป็นตวัอยา่ง
ท่ีท�าให้คนเหน็วา่นกัรบหวัรุนแรงท่ีแขง็กระด้างนัน้สามารถกลบัเนือ้กลบัตวัได้ 
เร่ืองราวแหง่ความส�าเร็จนัน้เป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งย่ิงในอินโดนีเซียท่ีมีชายหลาย
ร้อยคนถกูจ�าคกุฐานก่อการร้ายและได้รับการปลอ่ยตวัโดยมีการควบคมุความ
ประพฤตใินชว่งหลายปีท่ีผา่นมา รวมถงึ 97 คนในปี พ.ศ. 2558 

นบัตัง้แตต่ัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทางการอินโดนีเซียได้มีการ
พฒันาอยา่งย่ิงทางด้านการรวบรวมขา่วกรองและการปฏิบตักิารตอ่ต้าน
การก่อการร้ายโดยได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ และออสเตรเลีย การจ�า
คกุบรรดานกัรบหวัรุนแรงเกือบ 800 คน และการสงัหารกวา่ 100 คนในการ

จูโ่จมท�าให้กลุม่ตา่ง ๆ ท่ีอยูภ่ายใต้เครือขา่ยเจ
มาห์ อิสลามิยาห์ ออ่นแอลง เครือขา่ยนีมี้ความ
เช่ือมโยงกบักลุม่อลักออิดะห์และเป็นผู้ ก่อเหตุ
โศกนาฏกรรมในบาหลี รวมถงึการวางแผนและ
การโจมตีตา่ง ๆ กวา่ 10 ครัง้ 

อยา่งไรก็ตาม ความพยายามท่ีจะขจดั
แนวคิดแบบหวัรุนแรงให้หมดไปจากบรรดานกัรบในเรือนจ�าบรรลผุลส�าเร็จ
คอ่นข้างน้อย สว่นหนึง่เป็นเพราะการได้เป็นแรงบนัดาลใจจากกลุม่รัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ ท�าให้คนเหลา่นีย้ดึมัน่ในแนวคดิแบบสดุโตง่ ผู้
กระท�าผิดสองรายท่ีได้แรงบนัดาลใจจากกลุม่รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ได้
ก่อเหตรุะเบดิพลีชีพในเมืองหลวงของอินโดนีเซียเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 
2559 หลงัได้รับการปลอ่ยตวัจากเรือนจ�าเพียงไมน่านก่อนท่ีจะท�าการโจมตี 

“เราต้องยอมรับวา่โครงการขจดัแนวคดิแบบหวัรุนแรงโดยองค์กรท่ีไมใ่ช่
รัฐและโครงการของรัฐบาลนัน้ยงัไมเ่พียงพอ” นายทอฟิก อานดรี ผู้อ�านวย
การบริหารสถาบนัยายาซาน ประสาสต ิเพอร์ดาเมียน ซึง่เป็นสถาบนัท่ีให้
ความชว่ยเหลือแก่บรรดานกัรบหวัรุนแรงท่ีได้รับการปลอ่ยตวัโดยมีการ
ควบคมุความประพฤต ิและเป็นผู้ ก่อตัง้ร้านอาหารท่ีนายฮาร์โยโนท�างาน
และมีหุ้นอยูด้่วยในขณะนี ้

นายอานดรีประเมินวา่ร้อยละ 40 ของบรรดานกัรบหวัรุนแรงท่ีมีอยูก่วา่ 
400 คนท่ีถกูปลอ่ยตวัภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 ได้กลบัไปเข้าร่วม
กบัเครือขา่ยหวัรุนแรง 

นายอานดรีกลา่ววา่บางคนอาจจะอยากมีชีวิตเหมือนคนปกต ิแตมี่ชาว
อินโดนีเซียไมก่ี่คนท่ีต้องการจะจ้างคนเหลา่นีห้รือแม้แตจ่ะยอมให้อาศยัอยู่
ในละแวกใกล้เคียง “เม่ือถกูปลอ่ยตวัออกมา คนเหลา่นีก็้ต้องพึง่พาตนเอง 
ส�าหรับพวกเขาแล้ว สงัคมก็เหมือนกบัคกุหลงัท่ีสองเพราะการไมย่อมรับ
ของสงัคม” นายอานดรีกลา่ว 

ในยา่นงรูกีในเมืองโซโล นายโจโก เปอร์วนัโต อดีตนกัรบหวัรุนแรงท่ี

นายมาห์มูด ีฮาร์โยโน ลอง
หมวกสวดมนต์เมือ่ไป
ถงึมสัยดิเพือ่สวดมนต์
ในตอนเยน็ในเมอืงโซโล 
เขตชวากลาง ประเทศ
อนิโดนีเซีย 

ข่าวผู้ก่อการร้าย
IAPDF

อิ น โ ด นี เ ซี ย พ ย า ย า ม แ น ะ น� า ใ ห ้ ก ลุ ่ ม หั ว รุ น แ ร ง

เริ่มต้นชีวิตใหม่
เร่ืองและภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ใช้นามแฝงวา่ ฮนัด์โซลลาห์ กลา่ววา่เขาได้รับการยอมรับอยา่งช้า ๆ จาก
ชมุชนมสุลมิเคร่งศาสนาท่ีรังเกียจเขาเม่ือเขาได้รับการปลอ่ยตวัจากคกุเม่ือ
สองปีท่ีแล้ว 

หมูบ้่านแหง่นีท่ี้มีถนนหนทางแคบ ๆ และบ้านเรือนท่ีกระจกุกนัอยูอ่ยา่ง
หนาแนน่แหง่นี ้เป็นแหลง่ร้านขายฮิญาบท่ีกระจดักระจายอยูท่ัว่ไป และ
เป็นท่ีตัง้ของโรงเรียนประจ�า อลั มกุมิน ซึง่เป็นสถานสอนศาสนาอิสลามท่ี
มีแนวคดิสดุโตง่ท่ีก่อตัง้โดยนายอาบ ูบาการ์ บาเชียร์ ผู้น�าทางจิตวิญญาณ
วยัชราท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดเหตกุารณ์ระเบดิท่ีบาหลี ซึง่ขณะนีถ้กูคมุขงั
อยูใ่นเรือนจ�าด้วยสภาพท่ีออ่นล้าในความผิดฐานให้เงินสนบัสนนุแก่คา่ย
ฝึกญิฮาดในอาเจะห์  

นายฮนัด์โซลลาห์ อดีตนกัเรียนในโรงเรียนแหง่นีไ้ด้ตอ่สู้ เคียงบา่เคียง
ไหลก่บันายฮาร์โยโน และถกูจบักมุเม่ือทางการเข้าจูโ่จมคา่ยฝึกของนาย
บาเชียร์ในปี พ.ศ. 2553 นายฮนัด์โซลลาห์กลา่ววา่หลงัจากการท่ีได้รับการ
ปลอ่ยตวั บรรดาเพ่ือนบ้านไมต่อบรับค�าทกัทายของเขา และผู้สวดมนต์ราย
หนึง่ในมสัยิดเรียกเขาวา่ผู้ ก่อการร้ายท่ีควรถกูขบัไล่

“ผมตอบโต้ด้วยการท�าความดี” นายฮนัด์โซลลาห์ วยั 41 ปีกลา่ว “ผม
ไมไ่ด้หลีกเลี่ยงพวกเขา แตพ่ยายามท่ีจะเข้าหาสงัคม และพวกเขาก็คอ่ย ๆ 
เหน็วา่ผมเปลี่ยนไปแล้ว” 

ปัจจบุนันายฮนัด์โซลลาห์เป็นนกัเทศน์ท่ีเป็นท่ีนิยมและมกัจะเดนิทาง
อยูบ่อ่ย ๆ ลกู ๆ ท่ีเกิดจากภรรยาสองคนได้รับการเลีย้งดดู้วยรายได้จาก
ธรุกิจอาหารขบเคีย้วของภรรยาคนหนึง่ท่ีสง่ขายตามร้านอาหารและร้านค้า
ตา่ง ๆ 

ตอนนีน้ายฮนัด์โซลลาห์กลา่ววา่การเป็นญิฮาดหวัรุนแรงนัน้ไมใ่ชเ่ร่ือง
ท่ีสมเหตสุมผลในอินโดนีเซียเพราะชาวมสุลมิไมไ่ด้ถกูโจมตี นายฮนัด์โซล
ลาห์คดิเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการปลอ่ยตวัโดยมีการควบคมุความ
ประพฤต ิเขาประณามกลุม่รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์วา่เป็นผู้ เขน่ฆา่ชาว
มสุลมิท่ีปฏิเสธท่ีจะตีความศาสนาอิสลามโดยใช้แนวคดิท่ีสดุโตง่ 

“สิง่ท่ีผมท�าในอดีตมนัคือความผิดพลาด หลกัค�าสอนของศาสนา
อิสลามหลายข้อถกูละเมิดเพ่ือก่อความรุนแรงโดยการโจมตีด้วยระเบดิใน
สถานท่ีอนัสงบสขุ เชน่ โรงแรม ตลาดหรือพืน้ท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการ
เขน่ฆา่ผู้บริสทุธ์ิ” นายฮนัด์โซลลาห์กลา่ว 

ด้วยความสามารถในการซอ่มแซมอาวธุ นายฮนัด์โซลลาห์กลา่ววา่ผู้
สนบัสนนุรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ได้พยายามชกัชวนให้เขาเข้าร่วมกลุม่
นบัตัง้แตท่ี่เขาออกจากคกุมา นายฮนัด์โซลลาห์เลา่วา่เขาได้เกลีย้กลอ่ม

ชายหนุม่อยา่งน้อย 10 คนไมใ่ห้เดนิทางไปยงัซีเรียเพ่ือเข้าร่วมกลบักลุม่รัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ 

เชน่เดียวกบันายฮาร์โยโนและอดีตนกัรบหวัรุนแรงของกลุม่เจมาห์ อิส
ลามิยาห์คนอ่ืน ๆ ท่ีให้สมัภาษณ์ นายฮนัด์โซลลาห์ยงัคงเช่ือวา่อินโดนีเซีย
ควรปกครองโดยกฎหมายชารีอะห์ ไมใ่ชโ่ดยรัฐบาลฆราวาส แตเ่ขาก็กลา่ว
วา่การบรรลเุป้าหมายดงักลา่วควรจะใช้วิธีการท่ีสนัต ิ  

ส�าหรับผู้ ท่ีสนบัสนนุความพยายามในการขจดัแนวคิดแบบหวัรุนแรง 
นายฮนัด์โซลลาห์คือตวัอยา่งหนึง่ของความส�าเร็จ ในขณะเกียวกนัก็เน้น
ให้เหน็ถงึความยากล�าบากของรัฐบาล ความพยายามท่ีมากขึน้ในการ
สนบัสนนุให้กลุม่หวัรุนแรงท่ีถกูปลอ่ยตวัออกมากลบัเข้าสูส่งัคมกระแสหลกั
นัน้ จะชว่ยป้องกนัการโจมตี หรือจะเป็นการให้ท่ีหลบซอ่นเพ่ือให้คนเหลา่นี ้
กลบัมารวมตวักนัและวางแผนก่อเหตกุนัแน ่

พล.จ. ฮามิดนิ ผู้อ�านวยการฝ่ายป้องกนัของหนว่ยตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายอินโดนีเซียกลา่ววา่ มีบางอยา่งท่ีรัฐบาลไมส่ามารถท�าได้ ตวัอยา่งเชน่ 
รัฐบาลไมส่ามารถให้สนิเช่ือเพ่ือธรุกิจขนาดยอ่มแก่อดีตนกัรบหวัรุนแรงได้ 
เพราะมนัอาจเป็นแรงจงูใจในการหาเงินไปสนบัสนนุการก่อการร้าย พล.จ. 
ฮามิดนิกลา่ว แตรั่ฐบาลมีแผนท่ีจะให้ค�าปรึกษาแก่กลุม่หวัรุนแรงท่ีได้รับการ
ปลอ่ยตวัและชว่ยให้คนเหลา่นีไ้ด้มีบตัรประจ�าตวัประชาชน ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็น
ตอ่การสมคัรงาน การเปิดบญัชีธนาคาร และการกระท�ากิจท่ีส�าคญัอ่ืน ๆ 

พล.จ. ฮามิดิน ท่ีใช้ช่ือรียกช่ือเดียวกลา่ววา่รัฐบาลได้บรรลผุลส�าเร็จ
บางประการแล้ว ตวัเลขของรัฐบาลระบวุา่ในบรรดานกัรบหวัรุนแรงท่ีถกู
ปลอ่ยตวัออกมานัน้ คนท่ีถกูจบักมุอีกครัง้หรือถกูสงัหารในระหวา่งปฏิบตัิ
การตอ่ต้านการก่อการร้ายมีอยูน้่อยกวา่ร้อยละ 10 อยา่งไรก็ตาม พล.จ. 
ฮามิดนิยอมรับวา่คนท่ีกลบัไปมีแนวคดิหวัรุนแรงอีกนัน้มีจ�านวนสงูกวา่มาก 

ตวัเลขของการกระท�าผิดซ�า้ท่ีระบนุัน้ไมร่วมถงึผู้ ท่ีไปเข้าร่วมกบักลุม่
รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ในซีเรีย การไปเข้าร่วมกบัความขดัแย้งในตา่ง
ประเทศไมไ่ด้เป็นเร่ืองผิดกฎหมายในอินโดนีเซีย อยา่งไรก็ตาม ขณะนีรั้ฐสภา
ของประเทศก�าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม ่

นายอานดรีกลา่ววา่ สถาบนัยายาซาน ประสาสต ิเพอร์ดาเมียน บรรลุ
ผลส�าเร็จในการน�าคนสว่นใหญ่กลบัเข้าสูส่งัคมจากจ�านวนหมด 30 คน
ท่ีทางสถาบนัเก่ียวข้องด้วยในชว่งห้าปีท่ีผา่นมา สถาบนัหาวิธีท่ีจะน�าคน
เหลา่นีก้ลบัเข้าสูช่มุชนุและมุง่เน้นการจงูใจให้ปฏิเสธความรุนแรงแทนท่ีจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงความเช่ือหลกั เชน่ ความเช่ือในเร่ืองการสนบัสนนุ
ผู้น�าศาสนา

นายมาห์มูด ีฮาร์โยโน อดตีนักรบญฮิาด ท�าอาหารในครัว
ทีร้่านอาหารอนิโดนีเซียของตน นอกจากร้านนี ้นายฮาร์
โยโนยงัมธุีรกจิรถเช่า และร้านซักรีดอกีด้วย

นายมาห์มูด ีฮาร์โยโน ยกถาดอาหารไปให้กบัลูกค้าใน
ร้านอาหารของตนในเมอืงโซโล เขตชวากลาง ประเทศ
อนิโดนีเซีย 



การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ

ขัว้โลก
การเขา้ถึง

นักท่องเทีย่วล่องเรือในคาบสมุทร
แอนตาร์กตกิาตะวนัตกในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2559  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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การคาดการณ์วา่ ประชากรโลก
ท่ีปัจจบุนัมีอยู ่7.1 พนัล้านคนจะ
เพ่ิมเป็น 8.3 พนัล้านคนภายในปี 
พ.ศ. 2573 และมีความต้องการ
พลงังาน อาหารและน�า้มากขึน้

ในขณะท่ีทรัพยากรเหลา่นีก้�าลงัคอ่ย ๆ ลดน้อย
ลง ความตงึเครียดระดบัโลกดงักลา่วอาจสง่ผล
ให้ประเทศตา่ง ๆ ออกค้นหาและแยง่ชิงทรัพยากร
และลงเอยท่ีความขดัแย้งในท่ีสดุ 

“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศอาจ
ท�าให้ความตงึเครียดทวีความรุนแรงขึน้และเพ่ิม
ความเสี่ยงตอ่การเกิดความขดัแย้งระหวา่งประเทศ 
เน่ืองจากระดบัน�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ การหดหาย
ของพืน้ท่ีชายฝ่ังและการจมตวัของเกาะขนาดเลก็
ท่ีมีลกัษณะราบต�่าจะสง่ผลกระทบตอ่เขตแดน
ทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะซึง่เป็นแหลง่
ทรัพยากรทางธรรมชาต”ิ ตามท่ีระบไุว้ในรายงาน
เม่ือปี พ.ศ. 2558 หวัข้อ “จงเตรียมความพร้อม 
สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ความมัน่คงและ
กองทพัออสเตรเลีย” ท่ีจดัท�าขึน้โดยสภาส�ารวจ
สภาพอากาศในออสเตรเลีย “องค์กรระหวา่ง
ประเทศระดบัแนวหน้าและกองทพัตา่ง ๆ ทัว่โลก 
นบัตัง้แตก่องทพัสหรัฐฯ ไปจนถงึประเทศสมาชิก
นาโต (องค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิ
เหนือ) และขณะนีก็้มีกลุม่ประเทศ จี7 ล้วนแต่
พิจารณาวา่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ
เป็นภยัคกุคามท่ีส�าคญัตอ่ความมัน่คงของชาต”ิ 

ภยัคกุคามความมัน่คงดงักลา่วและการแขง่ขนั
เพ่ือชว่งชิงทรัพยากรท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ได้ท�าให้

รัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ วางแผนท่ีจะรับมือกบั
ความไมแ่นน่อนของสภาพแวดล้อมในอนาคต 
หลายประเทศพิจารณาวา่พืน้ท่ีอาร์กตกิและ
แอนตาร์กตกิาเป็นแหลง่ทรัพยากรในอนาคต โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
ท�าให้น�า้แข็งท่ีปกคลมุขัว้โลกละลาย และมีชอ่ง
ทางเข้าถงึแหลง่ทรัพยากรท่ียงัไมมี่การน�ามาใช้ได้
ตลอดทัง้ปีอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน  

“เม่ือทรัพยากรบางอยา่งมีแนวโน้มวา่จะลดลง
และความขดัแย้งทวีความรุนแรงขึน้ ทรัพยากรใหม่
ท่ีมีอยูอ่าจผลกัดนัให้ชาตติา่ง ๆ แขง่ขนักนัมากขึน้” 
ตามข้อมลูของสภาส�ารวจสภาพอากาศ

สภาส�ารวจสภาพอากาศชีใ้ห้เหน็วา่ อาร์กตกิ
มีสภาพอากาศท่ีร้อนขึน้เป็นสองเทา่จากอตัรา
ปกตนิบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ซึง่สง่ผล
ให้น�า้แข็งละลาย การคาดการณ์บางอยา่งบง่ชี ้
วา่ มหาสมทุรอาร์กตกิอาจเป็นพืน้ท่ีปลอดน�า้แข็ง
ตลอดชว่งฤดรู้อนในปลายศตวรรษนี ้ท�าให้เข้า
ถงึนา่นน�า้อาร์กตกิได้งา่ยขึน้ เกิดเส้นทางเดนิเรือ
ใหม ่มีฤดกูาลขนสง่ท่ียาวนานขึน้ และเข้าถงึแหลง่
น�า้มนัและก๊าซท่ีส�าคญัได้มากขึน้ นกัวิทยาศาสตร์
ระบวุา่ นา่นน�า้อาร์กตกิไมเ่คยป็นพืน้ท่ีปลอดน�า้
แข็งเป็นเวลาอยา่งน้อย 100,000 ปี 

“ในระยะยาว การเข้าถงึนา่นน�า้อาร์กตกิได้
งา่ยขึน้อาจเพ่ิมความเสี่ยงตอ่การเกิดความขดั
แย้งระหวา่งชาตติา่ง ๆ ในเร่ืองการเข้าถงึแหลง่
ทรัพยากรและการน�าทรัพยากรออกมาใช้” สภา
ส�ารวจสภาพอากาศระบ ุ“ทะเลจีนใต้และอาร์กตกิ
คือตวัอยา่งท่ีแสดงให้เหน็วา่ การเปลี่ยนแปลงของ

ชาติต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกให้ความสนใจกับ
อาร์กติกและแอนตาร์กติกามากขึ้นในขณะที่รัฐบาล
ของตนวางแผนที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

มี
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สภาพภมิูอากาศท่ีสง่ผลให้ระดบัน�า้ทะเลเพ่ิมสงูขึน้และน�า้แข็งในทะเล
เกิดการหดตวั อาจท�าให้ความตงึเครียดทางด้านอธิปไตยระหวา่งชาติ
ตา่ง ๆ มีความซบัซ้อนย่ิงขึน้ แม้วา่ในปัจจบุนัสถาบนัทางการเมืองท่ีมี
อยูจ่ะประสบความส�าเร็จในการจดัการกบัความตงึเครียดเหลา่นี”้ 

จีนได้แสดงความสนใจตอ่อาร์กตกิ แม้จะยงัไมไ่ด้เผยแพร่เอกสาร
ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัอาร์กตกิ แตจี่นให้ความสนใจกบัภมิูภาคดงักลา่ว
มากขึน้เร่ือย ๆ ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา  

“แม้จะไมมี่นโยบายท่ีเป็นทางการ แตก็่มีการปฏิสมัพนัธ์อยูส่าม
แบบท่ีเป็นพืน้ฐานของการมีปฏิกิริยาเก่ียวกบัอาร์กตกิของรัฐบาลจีน 
ได้แก่ การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจในระดบั
ทวิภาคี และการเข้าร่วมในการก�ากบัดแูลในระดบัภมิูภาค ปฏิสมัพนัธ์
เหลา่นีช้ว่ยให้เกิดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้เก่ียวกบัแรงบนัดาลใจของ
จีนตอ่ภมิูภาคนี”้ ตามรายงานของวารสารอีสต์ เอเชีย ฟอรัม ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 “ปฏิสมัพนัธ์ของจีนในอาร์กตกินัน้เร่ิมจากโครงการ
วิจยัทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างความร่วมมือกบัหลาย
ประเทศในแถบอาร์กติกเพ่ือศกึษาวิจยัสภาพอากาศและสิง่แวดล้อม
อยา่งตอ่เน่ือง และยงัคงเป็นเหตผุลหลกัในการเข้าไปมีสว่นร่วมของ
จีน นกัวิจารณ์บางรายหมดข้อสงสยัอยา่งรวดเร็ววา่รัฐบาลจีนจะใช้

โครงการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือซอ่นเร้นวตัถปุระสงค์ทางการเมืองอ่ืน 
ๆ แตค่วามท้าทายอนัใหญ่หลวงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมและสภาพภมิูอากาศท่ีจีนเผชิญอยูก็่ไมค่วรจะถกูมองข้าม 
ความท้าทายเหลา่นีคื้อปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้เกิดโครงการทางวิทยาศาตร์
และการวิจยัสภาพอากาศในระดบันานาชาติ” 

เพ่ือขจดัความสบัสนใด ๆ เก่ียวกบัจดุยืนของจีนในอาร์กตกิ ทางการ
จีนได้ยอมรับวา่ตนมีความสนใจในภมิูภาคนี ้นอกจากนี ้จีนยงัเป็น
ประเทศผู้สงัเกตการณ์ถาวรของสภาอาร์กตกิอีกด้วย 

“ความตัง้ใจของจีนท่ีจะเป็นผู้สงัเกตการณ์ในสภาอาร์กตกิชว่ย
สนบัสนนุมมุมองท่ีวา่ จีนไมไ่ด้ท้าทายอ�านาจอธิปไตยของบรรดารัฐ
ชายฝ่ังในมหาสมทุรอาร์กตกิ และยงัคงมุง่มัน่ให้ความเคารพตอ่หลกั
นิตธิรรมรวมถงึอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล” ตามท่ี
นิตยสารขา่วออนไลน์ เดอะดโิพลแมต รายงานในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2558 “จีนก�าหนดจดุยืนของตนเองและ ‘เตรียมพร้อม’ ท่ีจะเข้าถงึพืน้ท่ี
และน�าทรัพยากรออกมาใช้ และแสวงประโยชน์จากโอกาสทางกลยทุธ์ 
เศรษฐกิจ การทหารและวิทยาศาสตร์ในภมิูภาคอาร์กตกิในชว่งหลายปี
ข้างหน้า” 

ในขณะเดียวกนั รัสเซียไมไ่ด้ปิดบงัความต้องการของตนท่ีจะ
อ้างสทิธิในทรัพยากรในอาร์กตกิ เม่ือ
เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 รัสเซียได้
ย่ืนค�าร้องเพ่ืออ้างสทิธิในดินแดนใหม่
ตอ่คณะกรรมาธิการก�าหนดขอบเขต
ไหลท่วีปแหง่สหประชาชาต ิโดยอ้างวา่
เขตไหลท่วีปของตนนัน้มีระยะไกลออก
ไปในมหาสมทุรอาร์กตกิมากกวา่ท่ีเคย
คดิ หากการอ้างสทิธินีไ้ด้รับการรับรอง 
รัสเซียจะครอบครองอาณาเขตท่ีกว้างขึน้
ซึง่เป็นแหลง่ประมง น�า้มนั ก๊าซธรรมชาติ
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ตามรายงานของ
นิตยสาร นิกเกอิ เอเชียน รีวิว ในเดือน
เมษษยน พ.ศ. 2556 

รัสเซียมีเรือตดัน�า้แข็งอยูแ่ล้ว 40 ล�า
ในภมิูภาค และเร่ิมทดสอบเรือล�าใหมใ่น
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ตามรายงาน
ของ นิกเกอิ นิตยสารฉบบันีย้งัระบวุา่ 
รัสเซียก�าลงัพิจารณาสร้างฐานทพัอีก
แหง่หนึง่ในภมิูภาค 

อินเดียซึง่ยงัมีสถานะเป็นผู้
สงัเกตการณ์ถาวรในสภาอาร์กตกิ ได้เข้า
ร่วมการเจรจาแบบไตรภาคีกบัจีนและ
รัสเซียในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือหารือเก่ียวกบั
ความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ
เพ่ือผลติน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิข้อมลู
ท่ีไมช่ดัเจนเหลา่นีท้�าให้เกิดข้อสงสยัวา่
ความร่วมมือดงักลา่วอาจขยายไปสูก่าร
เป็นหุ้นสว่นในการส�ารวจอาร์กตกิเม่ือน�า้
แข็งละลาย 

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

8 สมาชิกนสภาอารก์ตกิ
มหาสมุทรแปซิฟิก

ตอนเหนือ

สหรฐัอเมรกิา
(อะแลสกา)

ทะเลเบริง
เส้นอาร์กติก

เส้นอาร์กติก

เส้นทางเดินเรือทาง
ตอนเหนือ

เส้นทางเดินเรือ
ตะวันตกเฉียงเหนือ

มหาสมุทร
อาร์กติก

ขั้วโลกเหนือแคนาดา
รสัเซีย

กรีนแลนด์
(เดนมารก์)

สวาลบาร์ด 
(นอรเ์วย์)

มหาสมุทรแอตแลนติก
ตอนเหนือ ไอซ์แลนด์ นอรเ์วย์ สวีเดน

ฟินแลนด์



การวางแผนและการปฏิบัติการทางทหาร
• ก�าหนดให้การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศคือปัจจยัหนึง่ในกระบวนการ

วางแผนกลยทุธ์ทางทหารของประเทศ 
• แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีทางทหารระดบัสงูให้เป็นเจ้าหน้าท่ีวางแผนในเร่ืองการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ 
• เผยแพร่กลยทุธ์ในการปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ 
• เข้าร่วมคณะท�างานระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภมิูอากาศ 
• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศตอ่ท่ีตัง้ฐานทพั

และศกัยภาพของฐานทพั  

การฝึกและการทดสอบทางทหาร
• วิเคราะห์ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศตอ่การฝึกทาง

ทหาร 
• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศตอ่ความพร้อม

ของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและนาวิกโยธินแตล่ะนาย 
• วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศในหลกันิยมของกองทพั โดย

ก�าหนดวิธีการตอบสนองตอ่การบรรเทาภยัพิบตั ิ
• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศตอ่สขุภาพ

ของกองก�าลงัทหารและพืน้ท่ีปฏิบตักิาร  

โครงสรา้งพ้ืนฐานของกองทัพ 
• ก�าหนดเป้าหมายในเร่ืองพลงังานหมนุเวียนส�าหรับฐานทพั 
• ประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการเพ่ิมระดบัของน�า้ทะเลและภาวะน�า้ทว่มใน

ฐานทพั 
• ประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีรุนแรงสดุโตง่ตอ่ฐานทพัท่ีเป็นผลมา

จากสภาพภมิูอากาศ  

การจัดซ้ือทางทหารและห่วงโซ่อุปทาน
• ก�าหนดเป้าหมายในเร่ืองการประหยดัเชือ้เพลงิและพลงังานเม่ือจดัซือ้

ยทุโธปกรณ์และระบบปฏิบตักิารทางทหาร ซึง่รวมถงึการใช้เชือ้เพลงิชีวภาพ
และเชือ้เพลงิแบบผสมผสาน 

• วิเคราะห์ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศตอ่โครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีส�าคญัทางพลเรือนและแรงงานพลเรือน ตลอดจนผลกระทบตอ่
โครงสร้างพืน้ฐานของกองทพั การปฏิบตักิารและการฝึก 

• ใช้แนวปฏิบตัท่ีิยัง่ยืนในการจดัซือ้จดัจ้างท่ีรวมถงึกองยานพาหนะส�าหรับ
พลเรือนแบบประหยดัพลงังาน อปุกรณ์ให้แสงสวา่งและกระบวนให้ความร้อน
แบบประหยดัพลงังาน และกลยทุธ์ในการลดปริมาณของเสยี 

หลายประเทศได้ระบุว่าการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศคือ
ภยัคุกคามต่อความม่ันคงของชาต	ิและเร่ิมก�าหนดแผนต่าง	ๆ	เพื่อ
รับมือกับความเป็นจริงที่หลีกเล่ียงไม่ได้	สภาส�ารวจสภาพอากาศ
ของออสเตรเลียได้จดัท�ารายการต่อไปนีท้ี่เป็นข้อปฏบิตัทิี่กองทพั
ต่าง	ๆ	ควรพจิารณาในการจดัการกับผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ

“ขณะท่ีอินเดียยงัคงยืนยนัวา่ความสนใจของตนใน
อาร์กตกิสว่นใหญ่จะมุง่เน้นในทางวิทยาศาสตร์ จีนก็ได้
แสดงจดุยืนท่ีแนว่แนม่ากขึน้ โดยระบวุา่ตนเป็น ‘ประเทศ
อาร์กตกิใกล้’” ตามรายงานของนิตยสารโพลติโิค ในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2558 

ผู้สื่อขา่วรายหนึง่ในกรุงนิวเดลีกลา่ววา่ ขณะท่ี
ประเทศตา่ง ๆ ยอมรับความจริงท่ีวา่น�า้แข็งในอาร์กตกิ
ก�าลงัละลาย หลายประเทศได้หนัไปสนใจประเดน็ทาง
เศรษฐกิจแทนประเดน็ทางสิง่แวดล้อม อินเดียให้ความ
สนใจกบัแอนตาร์กตกิามานานหลายปี แตเ่ม่ือเร็ว ๆ นี ้
ได้มุง่ท�าวิจยัในภมิูภาคอาร์กตกิมากขึน้ตามรายงานของ
เวบ็ไซต์ DailyO ซึง่เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ออนไลน์
ของบริษัทสื่อ อินเดีย ทเูดย์ กรุ๊ปส์ ในปี พ.ศ. 2558 
อินเดียเร่ิมผลกัดนัให้ตนมีบทบาทมากขึน้ในอาร์กตกิโดย
สง่เสริมให้อินเดียเป็นผู้น�าด้านการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 

บรรดานกัวิจยัของอินเดียยงักลา่ววา่ กระบวนการ
ในชัน้บรรยากาศบริเวณขัว้โลกในภมิูภาคอาร์กตกินัน้มี
ความเช่ือมโยงกบัระดบัความรุนแรงของสภาพอากาศใน
ฤดมูรสมุของอินเดีย 

“แม้ความเช่ือมโยงทางภมิูอากาศระหวา่งพืน้ท่ีท่ีหา่ง
ไกลกนัจะเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกนัอยูใ่นแงว่ิชาการ แตค่วาม
เข้าใจท่ีครอบคลมุเก่ียวกบัอาร์กตกิก็เป็นร่ืองส�าคญัย่ิงตอ่
พืน้ท่ีเศรษฐกิจท่ีมุง่เน้นการเกษตรและต้องพึง่พิงฤดมูรสมุ
อยา่งพวกเรา” นายฮาร์ช วาร์ดนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอินเดียกลา่วในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตามรายงานของนิวเดลี เทเลวิชนั  

สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงนอกจากจะท�าให้ระดบั
น�า้ทะเลเพ่ิมสงูขึน้แล้ว ยงัท�าให้อณุหภมิูของโลกเพ่ิมขึน้ 
ตลอดจนเพ่ิมความรุนแรงและความถ่ีของการเกิดสภาพ
อากาศแบบสดุโตง่ ผลกระทบเหลา่นีจ้ะท�าให้ปริมาณ
อาหารและน�า้ลดน้อยลง ท�าลายสขุภาพของมนษุย์และ
ก่อผลเสียตอ่โครงสร้างพืน้ฐานและเศรษฐกิจ ตามท่ีสภา
ส�ารวจสภาพอากาศระบ ุ
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เรือตดัน�า้แขง็อาห์โตจอดอยู่กลางลานน�า้แขง็นอกชายฝ่ังเมอืง
โตร์นิโอซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2559 เพือ่ทดสอบลกัษณะการร่ัวไหลของน�า้มนัใต้น�า้แขง็
ในอาร์กตกิ

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ตอ่กองทัพ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



“เราได้รับข้อมลูโดยตรงจากบรรดานกัวิทยาศาสตร์ท่ี
ระบวุา่ หากแนวโน้มในปัจจบุนัยงัคงด�าเนินตอ่ไปเร่ือย ๆ 
ระดบัน�า้ทะเลอาจเพ่ิมสงูขึน้คร่ึงเมตรภายใน 50 ปีข้าง
หน้า และเพ่ิมเป็นหนึง่เมตรภายในหนึง่ศตวรรษ” นาย
แซม ตนั ผู้แทนของสงิคโปร์ในสภาอาร์กตกิกลา่วกบั
หนงัสือพิมพ์ ทูเดย์ ในสงิคโปร์เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2559 “ถ้าเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้จริง ๆ หลายประเทศทัว่โลก
รวมถงึสงิคโปร์ อาจตกอยูใ่นความเสี่ยงเน่ืองจากพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ ของประเทศจะจมอยูใ่ต้น�า้” 

เหตกุารณ์ประเภทนีอ้าจสง่ผลให้ความตงึเครียด
ท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิทวีความรุนแรงขึน้ เพ่ิมระดบัการขาด
เสถียรภาพทางสงัคม ท�าให้เกิดการย้ายถ่ินฐานขนาด
ใหญ่และกระตุ้นความขดัแย้งอนัรุนแรง ด้วยเหตนีุก้องทพั
ตา่ง ๆ และภาคการรักษาความมัน่คงในระดบักว้างกวา่
จงึระบวุา่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศเป็น 
“ปัจจยัทวีภยัคกุคาม” สภาส�ารวจสภาพอากาศระบ ุ

“สภาพอากาศท่ีรุนแรงสดุโตง่สง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่ความพร้อมของกองทพัและความสามารถของกองทพั
ในการด�ารงสถานะของตนเอง” สภาส�ารวจสภาพอากาศ
ระบ ุ“เม่ือการขาดเสถียรภาพเพ่ิมระดบัขึน้ ความขดัแย้ง
และการย้ายถ่ินฐานอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศจะท�าให้
บทบาทและภารกิจของกองทพัเปลี่ยนแปลงไปอนาคต” 

การดูแลแอนตาร์กติกา
ด้วยการประกาศตนเป็นหนึง่ในผู้น�าในแอนตาร์กตกิา
ตลอดชว่ง 100 ปีท่ีผา่นมา ออสเตรเลียอ้างสทิธิอธิปไตย
เหนือดนิแดนร้อยละ 42 ของทวีปแอนตาร์กตกิา ในฐานะ
ผู้ เลน่รายใหมท่ี่เข้าสูเ่วทีแขง่ขนัเพ่ือชว่งชิงทรัพยากรท่ี
ยงัไมไ่ด้น�าออกมาใช้ ออสเตรเลียเสี่ยงตอ่การสญูเสีย
อิทธิพลท่ีมีมานานในฐานะมหาอ�านาจในแอนตาร์กตกิา 

“ขณะนีอ้อสเตรเลียมีโอกาสเลก็น้อยท่ีจะมุง่เน้น
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จีนต้องการให้เรือต่าง ๆ ใช้เส้นทางอาร์กติก

เพ่ือการเดนิทางท่ีรวดเรว็กว่า

นต้องการให้เรือสญัชาตตินใช้เส้นทางเดนิเรือตะวนัตกเฉียงเหนือผา่น
มหาสมทุรอาร์กตกิ ซึง่เป็นเส้นทางท่ีเกิดขึน้จากภาวะโลกร้อน เพ่ือ

ลดระยะเวลาในการเดนิทางระหวา่งมหาสมทุรแอตแลนตกิและมหาสมทุร
แปซฟิิก หนงัสือพิมพ์ฉบบัหนึง่ท่ีก�ากบัดแูลโดยรัฐบาลประกาศในเดือน
เมษายน  พ.ศ. 2559 

จีนมีกิจกรรมในภมิูภาคขัว้โลกมากขึน้เร่ือย ๆ จนกลายเป็นหนึง่ใน
ผู้ลงทนุด้านการท�าเหมืองแร่รายใหญ่ท่ีสดุในกรีนแลนด์และร่วมท�าข้อ
ตกลงการค้าเสรีกบัไอซ์แลนด์ เส้นทางการขนสง่ท่ีสัน้ลงโดยผา่นทาง
มหาสมทุรอาร์กตกิจะชว่ยให้บริษัทตา่ง ๆ ของจีนประหยดัเวลาและคา่ใช้
จา่ย ตวัอยา่งเชน่ การเดนิทางจากนครเซ่ียงไฮ้ไปเมืองฮมับร์ูกผา่นเส้นทาง
อาร์กตกินัน้มีระยะทาง 2,800 ไมล์ทะเล ซึง่สัน้กวา่การเดนิทางผา่นคลอง
สเุอซ 

นอกจากนี ้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ส�านกังานด้านความ
ปลอดภยัทางทะเลของจีนได้เผยแพร่คูมื่อท่ีมีค�าแนะน�าเก่ียวกบัเส้นทาง
อยา่งละเอียด จากชายฝ่ังทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือไปจนถงึ
มหาสมทุรแปซฟิิกทางตอนเหนือ ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ ไชนา เดลี 

“เม่ือมีการใช้เส้นทางนีอ้ยา่งสม�่าเสมอ การขนสง่ทางทะเลของโลกก็จะ
เปลี่ยนไปในทนัที และจะมีอิทธิพลอยา่งอยา่งย่ิงตอ่การค้าระหวา่งประเทศ 
เศรษฐกิจโลก การไหลเวียนเงินทนุ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร” 
นายหลวิ เผิงเฟย โฆษกของกระทรวงกลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ 

เรือจีนจะแลน่ผา่นเส้นทางเดนิเรือตะวนัตกเฉียงเหนือ “ในอนาคต” 
นายหลวิกลา่วเพ่ิมโดยไมไ่ด้ระบชุว่งเวลาท่ีแนน่อน เส้นทางเดนิเรือตะวนั
ตกเฉียงเหนือสว่นใหญ่อยูใ่นนา่นน�า้ท่ีแคนาดาอ้างกรรมสทิธ์ิ เม่ือถกูถาม
วา่จีนพิจารณาวา่เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางเดินเรือระหวา่งประเทศหรือเป็น
นา่นน�า้ของแคนาดา นางหวั ชนุหยิง โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศจีน
กลา่ววา่ จีนตัง้ข้อสงัเกตวา่แคนานาดามองวา่เส้นทางนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
นา่นน�า้ตน แตบ่างประเทศเช่ือวา่มนัเป็นเส้นทางเดนิเรือระหวา่งประเทศ 

ในออตตาวา โฆษกของนายสเตฟาน ดอิอน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การตา่งประเทศกลา่ววา่ การขนสง่ผา่นนา่นน�า้ในเส้นทางเดนิเรือตะวนัตก
เฉียงเหนือนัน้ไมส่ามารถท�าได้โดยพลการ 

“เรายินดีให้มีการเดนิเรือในนา่นน�า้หากปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อ
บงัคบัของเรา แคนาดามีสทิธิโดยอิสระท่ีจะควบคมุนา่นน�า้ภายใน” นายโจ
เซฟ พิกเคอริลล์กลา่ว 

บรรดาผู้ เช่ียวชาญทางทะเลระบวุา่ มีความเป็นไปได้อยา่งย่ิงท่ีบริษัท
ขนสง่ตา่ง ๆ จะประสบอปุสรรคทัง้จากน�า้แข็งในอาร์กตกิท่ีคาดเดาไม่
ได้ การขาดแคลนโครงสร้างพืน้ฐานโดยสิน้เชิงในภมิูภาคนี ้นา่นน�า้ท่ีคอ่น
ข้างตืน้เขิน การขาดแผนท่ีท่ีทนัสมยัและคา่ใช้จา่ยในการประกนัภยัท่ีเพ่ิม
ขึน้ นอกจากนี ้เส้นทางนีจ้ะมีความส�าคญัเชิงกลยทุธ์ส�าหรับจีน นายว ูหยู
เสี่ยว เจ้าหน้าท่ีทางทะเลอีกคนหนึง่กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ ไชนา เดลี 

น�า้แข็งในทะเลท่ีก�าลงัละลายได้กระตุ้นให้เกิดการสญัจรเชิงพาณิชย์
มากขึน้ และจีนก็ต้องการท่ีจะด�าเนินกิจกรรมมากขึน้ในอาร์กตกิ ซึง่จีน
ระบวุา่ตนมีผลประโชน์ท่ีส�าคญั  

จี

ลูกเรือจากเรือฮีลล ีซ่ึงเป็นเรือตรวจการณ์นอกชายฝ่ังของ
หน่วยยามฝ่ังสหรัฐฯ น�าส่ิงอุปกรณ์ขึน้มาจากมหาสมุทร
อาร์กตกิในระหว่างการปฏิบัตภิารกจิการวจิยั  รอยเตอร์

รอยเตอร์ 
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ผลประโยชน์ทางยทุธศาสตร์ของตนในแอนตาร์กตกิา และแสดง
ความเป็นผู้น�าในกิจกรรมตา่ง ๆ ในแอนตาร์กติกา” ตามข้อมลูท่ีระบุ
ใน “แผนยทุธศาสตร์แอนตาร์กตกิาของออสเตรเลียระยะ 20 ปี” ท่ี
รัฐบาลออสเตรเลียออกในปี พ.ศ. 2557 “เจตจ�านงของออสเตรเลียใน
แอนตาร์กตกิาต้องสอดคล้องกบัการแสดงบทบาทท่ีชดัเจนและการเป็น
ผู้น�าในดนิแดนในแอนตาร์กตกิาของออสเตรเลีย” แผนดงักลา่วระบ ุ
และต้องการให้ออสเตรเลียเป็น “หุ้นสว่นท่ีควรเลือก” ในด้านการสง่
ก�าลงับ�ารุงและวิทยาศาตร์ในแอนตาร์กตกิาตะวนัออก 

ออสเตรเลียยอมรับอยา่งรวดเร็ววา่ เม่ือเร็ว ๆ นี ้จีน อินเดียและ
เกาหลีใต้ได้เพ่ิมการมีสว่นร่วมในแอนตาร์กตกิา (นอกจากนี ้ทัง้ญ่ีปุ่ น
และสหรัฐฯ ตา่งก็มีสถานีวิทยาศาสตร์ในแอนตาร์กตกิา) จีนย่ิงก้าวหน้า
ไปไกลด้วยการสร้างสถานีใหมห่ลายแหง่ในภมิูภาค และเพ่ิมเรือตดัน�า้
แข็งล�าใหมห่นึง่ล�าเพ่ือสนบัสนนุการวิจยัทางทะเล 

แอนตาร์กตกิาได้รับการควบคมุดแูลโดยความร่วมมือแบบ
นานาชาติภายใต้สนธิสญัญาแอนตาร์กตกิาซึง่ลงนามในปี พ.ศ. 2502 
โดยสมาชิก 12 ประเทศท่ีสง่นกัวิทยาศาตร์ของตนเข้าไปท�างานใน
ภมิูภาคและพืน้ท่ีรอบ ๆ ในขณะนัน้ ตามข้อมลูของกรมแอนตาร์กตกิา
แหง่ออสเตรเลีย กระทรวงสิง่แวดล้อมแหง่รัฐบาลออสเตรเลีย 

ปัจจบุนัมีภาคีภายใต้สนธิสญัญาทัง้สิน้ 53 ประเทศ ในบรรดา
สมาชิกท่ีลงนามในสนธิสญัญา มีเจ็ดประเทศท่ีอ้างสทิธิในดนิแดนตา่ง ๆ 
ซึง่บางครัง้ก็อ้างสทิธิทบัซ้อนกนั ได้แก่ อาร์เจนตนิา ออสเตรเลีย ชิลี 
ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ นอร์เวย์และสหราชอาณาจกัร สว่นประเทศอ่ืน ๆ 
นัน้ยงัไมมี่การอ้างสทิธิ 

ออสเตรเลียยงัคงมีความกระตือรือร้นท่ีจะปกป้องแอนตาร์กตกิา
และท�าในสิง่ท่ีตนท�าได้เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือในภมิูภาคเพ่ือป้องกนั
ไมใ่ห้เกิดการแขง่ขนัท่ีไมจ่�าเป็น ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจดัการเจรจาครัง้แรกกบัจีนในเร่ืองกิจกรรม 
ตา่ง ๆ ในมหาสมทุรแอนตาร์กตกิาและมหาสมทุรใต้ 

“การประชมุครัง้นีแ้สดงให้เหน็ถงึความต้องการของเราท่ีจะเสริม

สร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในแอนตาร์กตกิา การด�าเนิน
งานและการเพ่ิมการปกป้องสิง่แวดล้อม” ออสเตรเลียและจีนระบใุน
แถลงการณ์ร่วมหลงัการประชมุ “เราเหน็พ้องในเร่ืองการจดัล�าดบัความ
ส�าคญัตา่ง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการท�างานของเราในอนาคตทัง้บน
แผน่ดนิแอนตาร์กตกิาและภายใต้กรอบสนธิสญัญาแอนตาร์กติกา” 

ออสเตรเลียและจีนเหน็พ้องท่ีจะจดัการประชมุคณะกรรมการร่วม
ทกุ ๆ สองปี ในระหวา่งนี ้ทัง้สองประเทศได้ร่วมก�าหนดความส�าคญั 
ตา่ง ๆ ในการประชมุครัง้แรก ได้แก่: 

• ก�าหนดให้คณะกรรมร่วมเป็นกรอบการท�างานท่ีครอบคลมุและ
มีประสทิธิภาพส�าหรับความร่วมมือระหวา่งจีนและออสเตรเลีย 
และเป็นพืน้ฐานในการสง่เสริมการด�าเนินงานและความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีแข็งแกร่ง 

• เหน็พ้องท่ีจะมุง่เน้นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
• จดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารแอนตาร์กตกิาตะวนัออกวา่ด้วยเร่ือง

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2560 
• สง่เสริมการหารือทางด้านนโยบายเพ่ือเพ่ิมการปกป้องสิง่

แวดล้อมและงานท่ีส�าคญัอ่ืน ๆ
• มุง่มัน่ท่ีจะสนบัสนนุโครงการแอนตาร์กตกิาของกนัและกนั 
• ก�าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนความเช่ียวชาญของนกัวิทยาศาสตร์ 

เจ้าหน้าท่ีและนกัวิชาการทางด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์และการ
ด�าเนินงาน 

“จีนและออสเตรเลียมีแบบแผนความร่วมมืออนัแข็งแกร่งใน
แอนตาร์กตกิาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ออสเตรเลียได้สนบัสนนุจีน
ในการมาเยือนแอนตาร์กตกิาตะวนัออกครัง้แรกเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว และเรา
ยงัคงท�างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดเพ่ือสนบัสนนุโครงการแอนตาร์กตกิา
ของกนัและกนั” แถลงการณ์ร่วมของทัง้สองประเทศระบเุพ่ิมเตมิ 
“ออสเตรเลียจะยงัคงท�างานอยา่งใกล้ชิดกบัจีนและประเทศอ่ืน ๆ ใน
การด�าเนินโครงการทางวิทยาศาสตร์ระดบัโลกและปกป้องสิง่แวดล้อมท่ี
มีลกัษณะเฉพาะของแอนตาร์กตกิา”  o

ชาวประมงแล่นเรือใกล้กบัธารน�า้แขง็จาคอบชาฟและอลูิลสิสัท ไอซ์ฟยอร์ด ในกรีนแลนด์ ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของเส้นอาร์กตกิ  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ก• า•ร• ส• ร้• า• ง• ค• ว• า• ม
มั่นคงทางด้านอาหาร

เทคโนโลยีใหม่ 

เกษตรกรรมแบบครอบครัว

และความร่วมมือในภูมิภาค

จะช่วยลดการแข่งขัน

ด้านทรัพยากร

และภัยคุกคามต่อเสถียรภาพ 

ชาวนาปักด�าต้นกล้าข้าวในเขตชานเมอืงศรีนาการ์ในรัฐกศัมร์ีทีป่กครองโดยอนิเดยี เกษตรกรรมคอือาชีพหลกัของประชากร
อนิเดยีราว ๆ ร้อยละ 60 จากประชากรทั้งส้ิน 1.2 พนัล้านคน   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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นายทอม	แอบคี	และ	นายเจคอ็ป	ดอยล์

ของภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก มีการผลติ
อาหารในปริมาณมหาศาล ได้แก่ ข้าว 1.5 ล้านเมตริกตนั 
ข้าวสาลี ผลไม้และข้าวโพดอยา่งละหนึง่ล้านตนั มนัฝร่ัง
คร่ึงล้านตนั และยงัมีปลา เนือ้ววั เนือ้ไก่และเนือ้สตัว์อ่ืน ๆ 
อีกหลายแสนตนั ปริมาณการผลติอนัมากมายมหาศาล
นีคื้อสว่นหนึง่ของความพยายามอนัตอ่เน่ืองท่ีจะเลีย้ง
ปากท้องของประชากรผู้ หิวโหยของภมิูภาคท่ีมีอยูถ่งึ 4.4 
พนัล้านคน ประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ ท่ีดินและน�า้ท่ีมีอยูจ่�ากดั 
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและสภาพภมิูอากาศ
อนัแปรปรวนคือความท้าทายสว่นหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ระบบ
การผลติอาหารของภมิูภาค และยงัต้องผลติอาหารให้ได้
เองมากขึน้ในอตัราร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2593 ใน
ขณะท่ีมีทรัพยากรน้อยลง 

ผู้ เช่ียวชาญบางรายกงัวลวา่ หากภมิูภาคนีไ้มส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการทางด้านอาหารท่ีก�าลงัขยาย
ตวัขึน้เร่ือย ๆ ความมัน่คงโดยรวมอาจลดน้อยลงในชว่ง
ทศวรรษหน้า “ความไมม่ัน่คงทางด้านอาหารเป็นทัง้เหตุ
และผลของความขดัแย้ง เป็นความเช่ือมโยงอยา่งตอ่เน่ือง
กบัเสถียรภาพทางการเมืองในระดบัภมิูภาค ระดบัชาติ
และระดบัโลก” นางคิมเบอร์ลี ฟลาวเวอร์ส ผู้อ�านวยการ
โครงการความมัน่คงด้านอาหารโลกแหง่ศนูย์ยทุธศาสตร์
และนานาชาติศกึษาอธิบาย 

“มีการพิสจูน์ให้เหน็แล้ววา่ การไมส่ามารถเข้าถงึ
อาหารในราคาท่ีซือ้หาได้เป็นจดุก�าเนิดของการปฏิวตัแิละ
ก่อให้เกิดความไมส่งบทัว่โลก” นางฟลาวเวอร์สเขียนใน
รายงานของศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษาในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เร่ือง “ความไมม่ัน่คงทางด้าน
อาหาร ความขดัแย้งและเสถียรภาพ” นางฟลาวเวอร์ส
ยืนยนัวา่ระดบัความหิวโหยของประชากรท่ีได้รับผลกระ
ทบทัว่โลกจะยงัคงสง่ผลตอ่ความมัน่คงในระดบัภมิูภาค
และระดบัโลก” 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญหลายรายยงัคงมองในแง่
ดีวา่ ความมัน่คงทางด้านอาหารในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกสามารถพฒันาให้ดีขึน้ได้ในชว่งทศวรรษหน้า
แม้อาจจะมีภยัคกุคามตอ่เสถียรภาพโดยรวม บรรดาผู้
เช่ียวชาญยอมรับวา่ความท้าทายตา่ง ๆ จะยงัคงอยู ่แต่
ก็มีวิธีแก้ปัญหามากมายนบัตัง้แตก่ารเพ่ิมการสนบัสนนุ
ของรัฐบาล การพฒันาเกษตรกรรม “อจัฉริยะ” ไปจนถงึ
สารอาหารท่ีได้จากแมลง ท่ีสามารถน�ามาพิจารณา
และด�าเนินการตอ่ไปได้ ซึง่โดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของ
เกษตรกรรมขนาดเลก็แบบครอบครัว  

ในแต่ละวัน
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“ประชากรในเอเชียเพ่ิมจ�านวนอยา่งรวดเร็วและจะเพ่ิมไปเร่ือย ๆ 
ตลอดระยะ 50 ปีข้างหน้า” นายเดวิด ดอว์ นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุส
ขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตใิห้สมัภาษณ์กบั 
ฟอรมั “ความต้องการอาหารจ�านวนมากและความต้องการเชือ้
เพลงิชีวภาพจากพืชท่ีเพ่ิมมากขึน้ได้สร้างความตงึเครียดให้กบัภาค
เกษตรกรรม สว่นใหญ่แล้วไมไ่ด้เป็นเพราะผู้คนร�่ารวยขึน้ แตเ่ป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคอาหาร ความต้องการเปลี่ยน
จากข้าวไปเป็นเนือ้และปลา และภาคเกษตรกรรมจ�าเป็นต้องผลติ
เนือ้มากกวา่ข้าว” 

นายดอว์กลา่วเพ่ิมเตมิวา่ การแก้ปัญหาความไมม่ัน่คงทางด้าน
อาหารในภมิูภาคต้องประกอบไปด้วยการเข้าถงึอาหารได้งา่ยขึน้ 
ปัญหาความอดอยากสว่นใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้ว แตก่ารขาดแคลน
สารอาหารยงัคงเป็นปัญหาท่ีคกุคามครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 
การสง่เสริมเกษตรกรรมขนาดเลก็แบบครอบครัวเพ่ือให้เป็นผู้ผลติ
อาหารท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้จะมีสว่นชว่ยได้มากในเร่ืองการ
พฒันาความมัน่คงทางด้านอาหาร นายดอว์กลา่วโดยเน้นย�า้ถงึ
ประเดน็ท่ีผู้ เช่ียวชาญคนอ่ืน ๆ ชีใ้ห้เหน็ รวมถงึ ดร.โมนิกา บาร์ทวลั-
ดตัตา วิทยากรอาวโุสของภาควิชาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันิวเซา 
เวลส์ ในออสเตรเลีย 

บทบาทของเกษตรกรรมแบบครอบครัว 
“หนึง่ในบรรดาทรัพยากรท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุของเราเม่ือต้อง
รับมือกบัความท้าทายด้านการผลติอาหารท่ียัง่ยืนให้แก่ประชากร
โลกในยามท่ีสภาพภมิูอากาศเปลี่ยนแปลง คือ เกษตรกรรมขนาด
เลก็แบบครอบครัว” ดร.บาร์ทวลั-ดตัตากลา่วและเพ่ิมเตมิวา่ พืน้ท่ี
เกษตรกรรมแบบครอบครัว 475 ล้านแหง่ ซึง่สว่นใหญ่จะมีขนาด
เลก็กวา่ 2 เฮกตาร์ ผลติอาหารได้ถงึร้อยละ 80 ของอาหารทัง้หมดท่ี
ประชากรโลกบริโภค ตามข้อมลูขององค์การอาหารและเกษตรแหง่
สหประชาชาต ินอกจากนี ้เกษตรกรรมแบบครอบครัวยงัมีบทบาทท่ี
แข็งแกร่งโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในอินโดเอเชียแปซฟิิก 

“ผลการวิจยัแสดงให้เราเหน็วา่ เกษตรกรรมขนาดเลก็แบบ
ครอบครัวจริง ๆ แล้วสร้างผลผลติทางการเกษตรตอ่หนว่ยพืน้ท่ีได้
มากกวา่เกษตรกรรมขนาดใหญ่เป็นอยา่งมาก” ดร.บาร์ทวลั-ดตัตา
กลา่ว 

ข้อได้เปรียบท่ีมีประสทิธิภาพของเกษตรกรรมแบบครอบครัว
เหลา่นีคื้อ มนัสามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวท่ีเป็น
เจ้าของได้หลากหลายและตรงจดุ ดร.บาร์ทวลั-ดตัตากลา่ว นอกจาก
จะสร้างรายได้แล้ว เกษตรกรรมแบบครอบครัวยงัเป็นแหลง่อาหาร
โดยตรงของครอบครัวตลอดจนปศสุตัว์ และก่อให้เกิดลกัษณะ
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เกษตรกรตากข้าวโพดในช่วงฤดูเกบ็เกีย่วในจงัหวดัชวากลาง ประเทศอนิโดนีเซีย 
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เฉพาะทางวฒันธรรมท่ีมีมายาวนาน 
“ผู้ก�าหนดนโยบายของรัฐบาลจ�าเป็นต้องรู้วา่ การเกษตรเป็น 

กระบวนการอเนกประสงค์ส�าหรับเกษตรกรรมขนาดเลก็แบบครอบครัว 
ซึง่เป็นหนว่ยการผลติท่ีส�าคญัท่ีสดุในภาคการเกษตร และเป็นปัจจยั
ส�าคญัตอ่ความมัน่คงทางด้านอาหาร” ดร.บาร์ทวลั-ดตัตากลา่ว 

หากเกษตรกรรมแบบครอบครัวได้รับการสง่เสริมตามนโยบาย
ของรัฐบาล ก็จะชว่ยเพ่ิมความมัน่คงทางด้านอาหาร ดงัท่ีระบไุว้
ในงานวิจยัของ ดร. วเูฉิง ย ูรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยั
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก และผู้ เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์อาหาร 
ดร.ยไูด้น�าเสนอผลการวิจยัของตนตอ่องค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ดร.ยไูด้ศกึษานโยบายในการสนบัสนนุเกษตรกรรมในอินเดีย
และจีนตัง้แตต้่นทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533-2542) จนถึงปี พ.ศ. 
2557 และน�าข้อมลูไปเปรียบเทียบกบัการลดระดบัการขาดแคลน
สารอาหารของประชากรในประเทศดงักลา่ว ดร.ยพูบวา่ในชว่งต้น
ทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ราว ๆ หนึง่ในสี่ของประชากร
ทัง้หมดของทัง้สองประเทศประสบภาวะขาดแคลนสารอาหาร แต ่20 
ปีตอ่มา การขาดแคลนสารอาหารในจีนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 
ในขณะท่ีอินเดียอยูท่ี่ร้อยละ 17 ตามข้อมลูของดร.ยแูละคณะวิจยั 

“ทัง้สองประเทศมีนโยบายสนบัสนนุเกษตรกรรมท่ีคล้ายกนั แต่
วิธีการปฏิบตัติามนโยบายนัน้คอ่นข้างแตกตา่งกนั” ดร.ยกูลา่วกบัผู้
ฟังโดยอธิบายวา่ ทัง้จีนและอินเดียด�าเนินการตามนโยบายให้การ
สนบัสนนุทางการเงินในด้านปัจจยัการผลติ “ส�าหรับสิง่ของเชน่ปุ๋ ย 
น�า้ ไฟฟ้า ทัง้สองประเทศมีนโยบายนี ้แตใ่ช้วิธีการท่ีแตกตา่งกนั
มาก อินเดียให้การสนบัสนนุทางการเงินด้วยการควบคมุราคาสิง่ของ 
ขณะท่ีจีนใช้วิธีโอนเงินโดยตรงโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่น
มา รัฐบาลจีนจดัสรรงบประมาณและคาดการณ์เก่ียวกบัแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงราคาของอยา่งเชน่ปุ๋ ยเป็นต้น จากนัน้รัฐจะโอนเงินเข้า
บญัชีของเกษตรกรแตล่ะรายโดยตรง” 

การสนบัสนนุทางการเงินและความร่วมมือ 
ในอินเดีย วิธีการสนบัสนนุทางการเงินของรัฐบาลท�าให้เกษตรกร
สามารถซือ้ปัจจยัการผลติได้ในราคาลดหยอ่น แตมี่แนวโน้มวา่
เกษตรกรจะใช้ปัจจยัการผลติมากเกินไป และบางครัง้ก็ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป เชน่ น�า้จากระบบชลประทาน 
ดร.ยกูลา่ว ความจริงแล้ว การใช้ปัจจยัการผลติมากเกินไปอาจท�าให้
ทรัพยากรเหลา่นีมี้ราคาสงูขึน้ส�าหรับรัฐบาล ซึง่ท�าให้มีคา่ใช้จา่ยท่ีสงู
กวา่งบประมาณ 

19IAPD FORUM
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นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา อินเดียได้เร่ิมใช้ระบบการโอนผล
ประโยชน์โดยตรงอยา่งแพร่หลาย ซึง่เป็นการจา่ยเงินให้กบั
เกษตรกรโดยตรงและเป็นระบบท่ีคล้ายคลงึกบัของจีน นายอา
มิต โมฮนั ปราสาท เลขาธิการใหญ่กรมการเกษตรแหง่รัฐอตุตร
ประเทศของอินเดียรายงานวา่ ระบบการโอนผลประโยชน์โดยตรง
นีท้�าให้เกษตรกรตดัสนิใจซือ้ของได้เอง มีทางเลือกมากขึน้ และ
ชว่ยสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดระหวา่งเกษตรกรและ
กระทรวงการเกษตร 

อยา่งไรก็ตาม ดร.บาร์ทวลั-ดตัตาระบวุา่การสนบัสนนุของ
รัฐบาลท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ก็ยงัไมเ่พียงพอ “รายได้ของเกษตรกรร้อยละ 
50 ถงึ 80 ถกูน�าไปใช้จา่ยเป็นคา่อาหารเพียงอยา่งเดียว” ดร.บาร์

ทวลั-ดตัตากลา่ว “เกษตรกรรมแบบครอบครัวไมไ่ด้ผลติอาหาร
เพียงพอส�าหรับครอบครัวเสมอไป และมีหลายเดือนในแตล่ะปีท่ี
เกษตรกรเหลา่นีต้้องอยูอ่ยา่งหิวโหย” 

ยนิูตสั อิมแพก็ ซึง่เป็นบริษัทกองทนุร่วมลงทนุท่ีมีส�านกังาน
อยูท่ี่เมืองบงักาลอร์ กรุงฮานอย กรุงจาการ์ตาและเมืองซานฟราน
ซสิโกมองวา่ความจ�าเป็นอนัเร่งดว่นนีคื้อโอกาส “มนัคือโอกาสอนั
ย่ิงใหญ่ของบรรดาครอบครัวในเอเชียแปซฟิิกท่ีมีรายได้น้อยถงึ
ปานกลาง” นางชหูยิง ถงั ผู้อ�านวยการยนิูตสั อิมแพก็ในเวียดนาม
กลา่ว “การลงทนุทกุอยา่งท่ีเราท�าคือความพยายามท่ีจะเพ่ิมราย
ได้ให้กบักลุม่คนท่ีรายได้น้อยถงึปานกลาง เรามุง่เน้นการเพ่ิม
รายได้มากกวา่การเพ่ิมผลผลติเพียงอยา่งเดียว เราอยากเหน็การ

จีนเร่งซื้อที่ดินทางการเกษตร
นายเจคอ็ป	ดอยล์

จีนเป็นหนึง่ในประเทศท่ีกงัวลเก่ียวกบัความมัน่คงทาง

ด้านอาหาร ประเทศนีมี้ประชากรคดิเป็นร้อยละ 20 

ของประชากรโลกและมีพืน้ท่ีท่ีเพาะปลกูได้น้อยกวา่

ร้อยละ 10 จีนจงึจ�าเป็นต้องมีวิธีแก้ปัญหา อตัราสว่น

ท่ีไมเ่หมาะสมระหวา่งคนกบัพืน้ท่ีเป็นเหตใุห้เม่ือ

เร็ว ๆ นี ้บริษัทตา่ง ๆ ของจีนได้ซือ้พืน้ท่ีเกษตรกรรม

ขนาดใหญ่นอกเขตประเทศจีน ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่

ความเคลื่อนไหวดงักลา่วอาจเป็นแรงกระตุ้นจากผล

ประโยชน์ทางธรุกิจตลอดจนนโยบายระดบัชาต ิและ

การท่ีผู้บริโภคชาวจีนต้องการผลติภณัฑ์อาหารจาก

ตา่งประเทศมากกวา่สารอาหารท่ีเรียบงา่ย

นอกจากนี ้พืน้ท่ีท่ีเพาะปลกูได้ของจีนกวา่ร้อยละ 

40 ยงัเกิดการเสื่อมสภาพตามท่ีส�านกัขา่วซนิหวัของ

ทางการจีนระบ ุจงึย่ิงเป็นการลดขีดความสามารถใน

การผลติอาหารท่ีเพียงพอตอ่ประชากรตามรายงาน

ของรอยเตอร์ 

การซือ้ท่ีดนิทางการเกษตรของจีนสร้างความ

กงัวลในหมูรั่ฐบาลตา่งชาต ิ“การซือ้ท่ีดินของจีนในชว่ง

หลงั ๆ มานีไ้มไ่ด้มุง่เน้นเร่ืองท่ีดนิมากนกั แตมุ่ง่เน้น

ความมัน่คงทางด้านอาหาร” ดร.แอนดริว สกอเบลล์ 

นกัรัฐศาสตร์อาวโุสจากสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเร

ชนั ในเมืองอาร์ลงิตนั รัฐเวอร์จิเนียท่ีเขียนเก่ียวกบั

ประเทศจีนกลา่ว “สบิปีท่ีแล้วเป็นเร่ืองของการแสวงหา

พลงังานและการเข้าซือ้บริษัททรัพยากร บริษัทหนึง่

ของจีนได้พยายามซือ้ริโอ ทินโต ซึง่เป็นบริษัทเหมือง

แร่ยกัษ์ใหญ่ขององักฤษและออสเตรเลียแตไ่มป่ระสบ

ความส�าเร็จ ตอนนีธ้รุกิจเก่ียวกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ก�าลงั

ออ่นแอและเศรษฐกิจจีนก�าลงัชะลอตวั ดงันัน้ จีนมี

แนวโน้มท่ีจะซือ้กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร” 

ผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มท่ีจะไว้วางใจผลติภณัฑ์

อาหารท่ีน�าเข้ามากกวา่ผลติภณัฑ์ในประเทศ 

ดร.สกอเบลล์กลา่วโดยอ้างถงึผลการศกึษาเม่ือเร็ว ๆ 

นีเ้ก่ียวกบัความคิดเหน็ของผู้บริโภคชาวจีนโดยคณะ

ผู้ ร่วมงานท่ีสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเรชนั แนวโน้ม

นีเ้ป็นผลมาจากเร่ืองอือ้ฉาวเก่ียวกบัอาหารปนเปือ้น

ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา อยา่งเชน่กรณีนมผงเดก็ในปี 

พ.ศ. 2551 ท่ีท�าให้เดก็ทารกมีอาการเจ็บป่วย 294,000 

คนและเสียชีวิตหกคน 

“จีนจะสามารถแก้ไขปัญหาในภาคการผลติ

อาหารภายในประเทศและท�าให้ผู้บริโภคชาวจีนเช่ือ

มัน่ในผลติภณัฑ์ท่ีผลติขึน้ในท้องถ่ินได้หรือไม ่หากท�า

ไมไ่ด้ ความต้องการผลติภณัฑ์อาหารน�าเข้าก็จะยงัคง

อยูต่อ่ไป” ดร.สกอเบลล์กลา่ว “ก็เหมือนกบัผลติภณัฑ์

จากธรรมชาต ิ(ออร์แกนิก) ท่ีได้รับความนิยมในโลก

ตะวนัตก แนวโน้มคล้าย ๆ กนันีอ้าจเกิดขึน้ในประเทศ

จีน และท�าให้การซือ้ผลติภณัฑ์ท่ีท�าขึน้ในท้องถ่ินกลาย

เป็นเร่ืองท่ีนา่ดงึดดู แตแ่นวโน้มดงักลา่วยงัไมเ่กิดขึน้ 

ในระหวา่งนี ้บริษัทตา่ง ๆ ของจีนจะยงัคงพยายามซือ้

ท่ีดนิทางการเกษตรในตา่งประเทศโดยมีความตัง้ใจท่ี

จะจดัสง่ผลผลติกลบัไปยงัประเทศของตน” 

ในปี พ.ศ. 2557 จีนเป็นประเทศท่ีมีกิจกรรมการ

ซือ้ขายท่ีดนิมากท่ีสดุในโลก โดยมีการซือ้ท่ีดนิจาก 33 

ประเทศแตมี่การขายเพียงสามครัง้ ตามท่ีระบใุนผล

การศกึษาท่ีน�าโดยนายโจนาทาน ซีควิสต์ จากมหา

วิทยาลยัลนุด์ในสวีเดน การซือ้บริษัทสมิทฟิลด์ ฟดูส์ 

ซึง่เป็นผู้ผลติเนือ้หมขูองสหรัฐฯ โดยบริษัทซวงฮยุ อิน

เตอร์เนชนันลั โฮลดงิส์ ซึง่เป็นพาดหวัขา่วในปี พ.ศ. 

2556 ประกอบไปด้วยท่ีดนิทางการเกษตรกวา่ 40,000 

เฮกตาร์ในรัฐมิสซรีู เทก็ซสัและนอร์ทแคโรไลนา ทัง้

ชิลี บราซลิ รัสเซีย ยเูครน บลัแกเรียและออสเตรเลีย

ล้วนแตมี่ท่ีดนิทางการเกษตรท่ีบริษัทตา่ง ๆ ของจีน

ซือ้ไว้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทเพงซนิซึง่

เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในเซ่ียงไฮ้ได้ย่ืนเสนอ

ราคาเพ่ือซือ้ทุง่ปศสุตัว์ของบริษัท เอส. คดิแมน แอนด์ 

โค ซึง่เป็นอาณาจกัรปศสุตัว์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในออสเตรเลีย 

เพ่ือให้เพงซนิกลายเป็นเจ้าของท่ีดนิเอกชนรายใหญ่

ท่ีสดุของโลก 

“การเข้าซือ้กิจการดงักลา่วเกิดจากความต้องการ

ความมัน่คงทางด้านอาหาร” ดร.สกอเบลล์กลา่ว “แต่

ไมจ่�าเป็นต้องเกิดจากแรงกระตุ้นของคณะกรรมการ

บริหารสงูสดุของพรรคคอมมิวนิสต์จีน” ดร.สกอเบลล์

กลา่วเพ่ิมเตมิวา่ แม้บริษัทตา่ง ๆ ของจีนเข้าซือ้กิจการ

และท่ีดนิจริง ๆ “แตท่กุบริษัทในประเทศจีนมีความ

เก่ียวกบัข้องกบัธนาคาร การสนบัสนนุทางการเงิน

และการลงทนุของรัฐบาล การระบคุวามเป็นเจ้าของ

เพ่ือประเมินแรงจงูใจเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนมาก ทัง้หมดนี ้

ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในหมู่

รัฐบาลตา่งชาต”ิ 

ปฏิกิริยาอนัรุนแรงตอ่เร่ืองนีเ้ร่ิมปรากฏให้เหน็

ในนิวซีแลนด์ ซึง่ทางการของประเทศได้ยบัยัง้ความ

พยายามในการเข้าซือ้ของจีน โดยการคดัค้านไมใ่ห้

บริษัทเพงซนิซือ้ ลอ็กคินเวอร์ สเตชนั ซึง่เป็นพืน้ท่ีเลีย้ง

แกะขนาด 138 ตารางกิโลเมตร สง่ผลให้เพงซนิต้อง

ถอนตวัจากข้อตกลงซือ้ขายท่ีดนิอ่ืน ๆ อีก 10 แหง่ใน

นิวซีแลนด์ ในขณะเดียวกนั ออสเตรเลียอนญุาตให้

ตา่งชาตซืิอ้ท่ีดนิในชนบทได้น้อยลง จากท่ีเคยซือ้ได้ถงึ 

186 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 6.6 พนัล้านบาท) 

ปัจจบุนัซือ้ได้เพียง 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 

388 ล้านบาท) ซึง่อาจท�าให้แผนการซือ้ท่ีดนิของจีนใน

ออสเตรเลียหยดุชะงกัลง 

เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัยนืรักษาการณ์อยู่
ภายในอาคาร ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของธนาคารเพือ่
การเกษตรแห่งประเทศจนีในกรุงปักกิง่  รอยเตอร์
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เปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนตอ่ความเป็นอยูข่องผู้คน” 
นางถงัได้ยกตวัอยา่งหนึง่ของการลงทนุดงักลา่วท่ีเน้นวิธีการ

บริหารกองทนุ นัน่คือ โครงการขององค์กรวาชมัในอินโดนีเซีย “วาชมั
ปลกูข้าวโพดเพ่ือน�าไปผลติอาหารสตัว์ปีก”  นางถงักลา่ว “แตว่าชมั
ค้นพบวา่หว่งโซแ่หง่คณุคา่ของข้าวโพดนัน้ขาดประสทิธิภาพ วาชมั
จงึเร่ิมพฒันาประสทิธิภาพในทกุ ๆ ด้าน ตัง้แตว่ิธีการเข้าถงึเงินทนุ
ของเกษตรกรรายยอ่ย การเข้าถงึปัจจยัการผลติท่ีมีคณุภาพสงู ไป
จนถงึการเข้าถงึตลาด วาชมัมีการพฒันาในทกุ ๆ ด้านตัง้แตต้่นจน
จบ และท�าให้รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30 โดยเฉล่ีย ขณะ
นีมี้เกษตรกร 3,000 รายเข้าร่วมโครงการนี ้และคาดวา่จะเพ่ิมเป็น 
100,000 รายภายในปี พ.ศ. 2563 โครงการนีเ้ป็นรูปแบบการลงทนุท่ี
สามารถปรับขนาดได้อยา่งหลากหลาย” 

นางถงัได้เข้าร่วมการประชมุสดุยอดนวตักรรมทางการเกษตรแหง่
ภมิูภาคเอเชียท่ีจดัขึน้เม่ือเร็ว ๆ นีท่ี้กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 การประชมุสดุยอดครัง้นีถื้อเป็นโอกาสในการ
เปิดตวัโครงการสง่เสริมทางด้านอาหารแก่เกษตรกรยคุใหมแ่หง่เอเชีย
ท่ีได้รับเงินทนุสนบัสนนุจากองค์กรเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ
ของสหรัฐฯ และจดัตัง้โดยองค์กรวินร็อก อินเตอร์เนชนันลั 

นายร็อบ เทอร์เนอร์จากวินร็อกอธิบายวา่โครงการนีเ้ป็น 
“โครงการระดบัโลกของรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีสง่เสริมความมัน่คงทางด้าน
อาหาร และเป็นหนึง่ในโครงการของประธานาธิบดี ประเทศตา่ง ๆ ใน
เอเชียท่ีโครงการนีมุ้ง่เน้น ได้แก่ กมัพชูา เนปาลและบงักลาเทศ” 

“เราแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา เชน่ เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ท่ีมี
ประสทิธิภาพในการสง่เสริมความมัน่คงทางด้านอาหาร” นายเทอร์
เนอร์กลา่ว “ในปีแรก เรามุง่เน้นท่ีการแก้ปัญหาเพ่ือชว่ยให้เกษตรกร
รายยอ่ยสามารถเข้าถงึการสนบัสนนุตา่ง ๆ ได้แก่ บริการทางการ
เงินและการเกษตรท่ีได้รับการปรับปรุง โครงสร้างพืน้ฐานหลงัการ
เก็บเก่ียวและพืน้ท่ีจดัเก็บ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีมีต้นทนุต�่า เม่ือระบุ
หนทางแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้แล้ว เป้าหมายของเราคือการขยาย
หนทางแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้และจดัสรรให้เข้าถงึได้อยา่งแพร่หลาย” 

ตวัอยา่งหนึง่ของเทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีนายเทอร์เนอร์กลา่วถงึ
คืออปุกรณ์ตรวจวดัท่ีใช้ใน “เกษตรกรรมแบบอจัฉริยะ” ท่ีสามารถ
ตรวจสอบสภาวะและสง่ข้อมลูไปยงัแอปพลเิคชนัในสมาร์ทโฟนของ
เกษตรกร “ตวัอยา่งเชน่ แอปพลเิคชนัส�าหรับการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ท่ี
ตรวจวดัสิง่ตา่ง ๆ เชน่ ปริมาณออกซเิจนในน�า้ อณุหภมิูของน�า้และ
สารอาหาร เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้สามารถผลติปลาได้
อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้” 

ส�าหรับการให้อาหารปลาท่ีเพาะเลีย้งนัน้ อาจใช้แมลงตา่ง ๆ มา
เป็นวตัถดุบิตัง้ต้นชนิดใหมใ่นการผลติอาหารปลาแทน “ปลาเป็ด” 
และเคร่ืองในสตัว์ปีก ซึง่ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

“เราได้พิจารณาเร่ืองการน�าแมลงมาเป็นอาหารสตัว์” นายเดวิด 
ดอว์ จากองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตกิลา่ว “มนั
ไมใ่ชว่ิธีแก้ปัญหาแบบครอบจกัรวาล แตก็่มีศกัยภาพในการชว่ยแก้
ปัญหาความไมม่ัน่คงทางด้านอาหารในระยะยาวในเอเชียกลางและ
เอเชียแปซฟิิก มีบริษัทตา่ง ๆ ท่ีก�าลงัผลติแมลงเป็นจ�านวนมากเพ่ือ
น�าไปเป็นอาหารสตัว์ซึง่อาจเป็นปัจจยัท่ีส�าคญักวา่การบริโภคของ
มนษุย์ แมลงเหลา่นีอ้าจน�าไปเป็นอาหารในแหลง่เลีย้งปลา การเลีย้ง

ปลาเป็นเกษตรกรรมท่ีก�าลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็วในเอเชียแปซฟิิก
เน่ืองจากมีการท�าประมงท่ีเกินขนาดในทะเล การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จงึ
เตบิโตแบบก้าวกระโดด ดงันัน้ แมลงอาจมีสว่นชว่ยได้เป็นอยา่งมาก” 

ภยัคกุคามจากสภาพอากาศ 
ภยัแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนอ่ืน ๆ เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ�า
และเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงทางอาหารท่ีคาดเดาได้ยากกวา่
การขาดการเข้าถงึเงินทนุหรือการสนบัสนนุ ผู้ เช่ียวชาญกลา่ว 

“การรับมือกบัสภาพอากาศแปรปรวนไมค่วรถกูมองข้าม” นาย
ดอว์กลา่ว “มนัสามารถสง่ผลกระทบตอ่ครอบครัวตา่ง ๆ หลายชัว่
อายคุน คนท่ีเกิดในปีท่ีประสบภยัแล้งจะประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ต�่า
ใน 35 ปีตอ่มาจากผลการวิเคราะห์ในอินโดนีเซีย” 

นอกเหนือจากเทคโนโลยีการสื่อสารใหม ่ๆ ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศและการร่วมสร้างสรรค์ของกลุม่คนท่ีสง่เสริมความพยายาม
ในการบรรเทาทกุข์ได้อยา่งใหญ่หลวงแล้ว นวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ี
รู้จกัน้อยกวา่อาจชว่ยบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพภมิู
อากาศได้ 

“การประกนัภยัพืชผลเป็นสิง่ส�าคญัในการสร้างเสถียรภาพและ
การบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากอากาศแปรปรวน” นางถงักลา่ว 
“อยา่งไรก็ตาม การหาโครงสร้างเบีย้ประกนัท่ีเหมาะสม การตรวจวดั
รูปแบบสภาพอากาศท่ีแมน่ย�า และการปรับเปลี่ยนการเรียกร้องคา่
สนิไหมทดแทนล้วนแตเ่ป็นเร่ืองท่ีท้าทาย” 

นอกจากนี ้ยงัมีการพฒันาข้าวพนัธุ์ใหมท่ี่ทนทานตอ่การจมน�า้ได้
นานอนัเน่ืองมาจากอทุกภยั หรือพนัธุ์ข้าวท่ีผลดิอกในชว่งเช้าตรู่เพ่ือ
จะสามารถต้านทานอณุหภมิูท่ีสงูขึน้ได้ในชว่งเท่ียงวนั 

“มีนวตักรรมมากมายในการพฒันาข้าวพนัธุ์ใหม ่ๆ” นางถงักลา่ว 
“สิง่ท่ีจ�าเป็นคือการน�าข้าวเหลา่นีอ้อกสูต่ลาด และเราก�าลงัมองหารูป
แบบธรุกิจใหมเ่พ่ือการนี”้ 

โดยธรรมชาตแิล้ว เกษตรกรรมขนาดเลก็แบบครอบครัวจะมีพืน้
ฐานท่ีดีท่ีสดุในการตอบสนองความต้องการความมัน่คงทางด้าน
อาหารโลกได้อยา่งยัง่ยืน ดร.บาร์ทวลั-ดตัตาสรป “เม่ือเกษตรกรท่ี
เป็นครอบครัวขนาดเลก็มีความมัน่คง คนเหลา่นีก็้จะลงทนุและใช้
ทรัพยากรในลกัษณะท่ียัง่ยืน เกษตรกรในพืน้ท่ีจะรู้อนาคตของตนเอง
และครอบครัวในระยะยาว” 

ด้วยการท�างานร่วมกนัเพ่ือใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ การปรับปรุง
การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกนัอยา่งดนิและน�า้ และการ
สนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตรแบบครอบครัว ชาตติา่ง ๆ 
ในอินโดเอเชียแปซฟิิกสามารถสง่เสริมความมัน่คงทางด้านอาหารได้ 
แม้จะมีแรงกดดนัเพ่ิมขึน้ในเร่ืองการผลติอาหารเพ่ือเลีย้งประชากรท่ี
ก�าลงัขยายตวั ผู้ เช่ียวชาญกลา่ว 

การนอกจากนี ้การรับมือกบัความท้าทายทางด้านอาหารจะ
ต้องมีสถาบนัและวิธีการปฏิบตัท่ีิพฒันาอยา่งไมห่ยดุน่ิงท่ีสามารถ
บริหารจดัการทรัพยากรทางการเกษตรได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมประสทิธิภาพในการสร้างผลผลติจากพืชและสตัว์ และด�าเนิน
นโยบายการค้าท่ีเอือ้ประโยชน์เพ่ือสง่เสริมการกระจายอาหาร
อยา่งเทา่เทียม แม้ในยามท่ีต้องเผชิญกบัความไมเ่นน่อนของสภาพ
แวดล้อม  o
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อาวุธลอกเลยีนแบบ
ของจนี 

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ป็นท่ีทราบกนัดีวา่ จีนก�าลงัสะสมสรรพอาวธุในคลงั
โดยการจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์ใหม ่ๆ จ�านวนมาก 

อาทิ เคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ ขีปนาวธุ โดรน เฮลคิอปเตอร์ 
รถถงั เรือด�าน�า้และเรือรบ 

การสะสมอาวธุของรัฐบาลจีนได้รับการสนบัสนนุ
จากงบประมาณกลาโหมท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว โดยใน
ชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา มีการเพ่ิมงบประมาณของกอง
ทพัอยา่งตอ่เน่ืองในอตัราท่ีนา่จะไมต่�่ากวา่ร้อยละ 10 

ปัจจบุนั ฐานทพั ทา่เรือและสนามบนิของจีนนัน้เตม็
ไปด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อยา่งไรก็ตาม ในสายตา
ของชาตติะวนัตก เคร่ืองบนิและอาวธุมากมายท่ีทนัสมยั
เหลา่นีด้แูล้วคอ่นข้างจะคุ้นตา ความจริงแล้ว มนัมีความ
คล้ายคลงึกนัอยา่งย่ิงกบัการออกแบบของสหรัฐอเมริกา 
บ้างก็เหมือนกบัของรัสเซีย ยโุรปหรืออิสราเอล 

บรรดานกัวิเคราะห์ทางทหารกลา่ววา่ เหน็ได้อยา่ง
ชดัเจนวา่จีนก�าลงัลอกเลียนเทคโนโลยีกลาโหมของ
ประเทศอ่ืน ๆ 

โดยเรียกเทคโนโลยีดงักลา่ววา่ “เทคโนโลยีการลอก
เลียนแบบ” 

“เทคโนโลยีบางอยา่งท่ีใช้ในการออกแบบเหลา่นี ้
เกือบจะแนใ่จได้วา่ได้มาจากภารกิจการสอดแนมทาง
ไซเบอร์อนัแข็งแกร่งของจีน” สถาบนัราชนาวีกองทพัเรือ
สหรัฐฯ ระบใุนรายงานในเวบ็ไซต์ขา่วของตนเม่ือเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2558 “เจ้าหน้าท่ีกลาโหมสหรัฐฯ ระบุ
วา่แฮกเกอร์ของกองทพัจีนท่ีท�าการ ‘ลาดตระเวนทาง
เทคนิค’ ได้บรรลผุลส�าเร็จในการฉกฉวยเอกสารทาง
เทคนิคท่ีเป็นความลบัขัน้สงูในหลาย ๆ ครัง้ ข้อมลูทาง

เทคนิคท่ีส�าคญัย่ิงเหลา่นีท่ี้ทราบวา่ถกูขโมยไป ขณะนี ้
ปรากฏให้เหน็เดน่ชดัในรูปของอาวธุรุ่นลา่สดุหลาย ๆ รุ่น
ของจีน” 

คณะกรรมการอ�านวยการด้านวิทยาศาสตร์กลาโหม
สหรัฐฯ ซึง่เป็นคณะท่ีปรึกษาของกองบญัชาการ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รายงานในปี พ.ศ. 2556 วา่ 
แบบแปลนในการสร้างระบบอาวธุขัน้สงูของสหรัฐฯ 
กวา่ 20 แบบได้ถกูแฮกเกอร์ของจีนค้นพบ ตามรายงาน
ของหนงัสือพิมพ์ เดอะวอชิงตนั โพสต์ อาวธุเหลา่นี ้
ประกอบไปด้วย อากาศยาน วี-22 ออสเปรย์ ชนิดปรับ
แกนใบพดัได้ ขีปนาวธุแพทริออต พีเอซี-3 และระบบตอ่
ต้านขีปนาวธุสองระบบ ได้แก่ ระบบอ�านวยการรบเอ
จิสของกองทพัเรือสหรัฐฯ และระบบป้องกนัขีปนาวธุใน
ระดบับรรยากาศชัน้สงูของกองทพับกสหรัฐฯ 

ยงัมีกรณีอ่ืน ๆ เชน่ ยานยนต์ยทุธวิธีฮมัวีของสหรัฐฯ 
หรือเคร่ืองบนิขบัไลซ่คุฮอย ซ-ู27 ของรัสเซีย มีรายงาน
ระบวุา่ เจ้าหน้าท่ีเช่ือวา่จีนได้น�าตวัอยา่งของยานยนต์
และเคร่ืองบนิเหลา่นีม้าแยกชิน้สว่นออกจากกนัและใช้
กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลบัเพ่ือสร้างมนัขึน้มาใหม ่

สถาบนัราชนาวีกองทพัเรือสหรัฐฯ ได้รวบรวมบญัชี
รายช่ืออาวธุและยานพาหนะของสหรัฐฯ ท่ีดเูหมือนจะถกู
น�าไปลอกเลียนแบบ โดยจบัคูก่บัอาวธุและยานพาหนะ
ของจีนท่ีคล้ายคลงึกนั ได้แก่ เคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่โจมตี
ร่วม เอฟ-35 และเสิน่หยาง เจ-31 เยียร์ฟัลคอน ของจีน 
ฮมัวี และ ยานยนต์ตงเฝิง อีควิ2050 เบรฟ โซลเยอร์ ของ
จีน เฮลคิอปเตอร์ไร้คนขบั เอม็ควิ-8 ไฟเออร์ สเกาต์ และ 
เอสวีย-ู200 ฟลายอิง ไทเกอร์ ของจีน อากาศยานตอ่สู้ไร้

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 

รัฐบาลจนีใช้ “เทคโนโลยกีารลอกเลยีนแบบ” จากเทคโนโลยี
ของประเทศอืน่ๆ เพือ่สร้างอาวุธให้กบักองทพัของตน

ซ้าย: เคร่ืองบิน ซี-17 โก
ลบมาสเตอร์ ของกองทพั
อากาศสหรัฐฯ บินอยู่เหนือ
ฐานทพัอากาศแทรวสิ  
ในรัฐแคลฟิอร์เนีย 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เคร่ืองบิน วาย-20 ซ่ึง
เป็นเคร่ืองบินล�าเลยีงทาง
ทหารทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจนี 
บินแสดงในงานแสดงการ
บินทีเ่มอืงจูไห่ในมณฑล
กวางตุ้ง ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศจนี 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เ
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คนขบั เอกซ์-47บี (ยซีูเอวี) และ ลีเจีย้น ชาร์ป ซอร์ด ยซีูเอวี ของจีน ขีปนาวธุตอ่สู้รถ
ถงั เอฟจีเอม็-148 จาเวลนิ และ หงเจีย้น-12 เรด แอร์โรว์ ของจีน 

“อาวธุยทุโธปกรณ์ของประเทศแผน่ดนิใหญ่ในเอเชียอยา่งจีนท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนันีด้เูหมือนจะถกูสร้างขึน้หลงัรุ่นของสหรัฐฯ ราว ๆ 5 ถงึ 10 ปี ซึง่วิศวกร
ของจีนได้กลา่วอยา่งรุนแรงวา่ความคล้ายคลงึดงักลา่วเป็นแคเ่ร่ืองบงัเอิญเทา่นัน้” 
ตามรายงานของนิตยสาร ป๊อปปลูาร์ มิแคนิกส์ ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 

ตอ่ไปนีคื้อข้อมลูเก่ียวกบัอาวธุต้นแบบและอาวธุท่ีมีความคล้ายคลงึกนัของจีน
เคร่ืองบนิขับไล่ไอพ่นโจมตร่ีวม	เอฟ-35: เอฟ-35 ท่ีผลติโดยบริษัทลอ็กฮีด 

มาร์ตนิ เป็นอากาศยานลอ่งหนรุ่นลา่สดุในคลงัสรรพอาวธุของสหรัฐฯ เคร่ืองบนิรุ่นนี ้
และรุ่น เอฟ-22 เป็นเคร่ืองบนิขบัไลล่อ่งหนหลบหลีกเรดาร์รุ่นก้าวหน้าท่ีสดุของกอง
ทพัสหรัฐ อากาศยานเสิน่หยาง เจ-31 เยียร์ฟัลคอน ของจีนนัน้ถกูพบเหน็ครัง้แรกใน
ปี พ.ศ. 2555 และมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั เอฟ-35 เป็นอยา่งมากตามการรายงาน
ของหลายสื่อ การพฒันาเคร่ืองบนิอยา่งรวดเร็วกระตุ้นความสงสยัวา่เคร่ืองบนิดงั
กลา่วถกูสร้างขึน้จากข้อมลูท่ีขโมยมา ตามรายงานของนิตยสาร ป๊อปปลูาร์ มิแค
นิกส์ 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นกัธรุกิจชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นแคนาดาได้รับสารภาพ
วา่ตนได้ท�างานร่วมกบัแฮกเกอร์ชาวจีนสองรายเพ่ือขโมยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองบนิ
ขบัไลล่อ่งหน เอฟ-35 และเอฟ-22 และเคร่ืองบนิล�าเลียงทางทหาร ซี-17 ตามข้อมลู
ของสภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

ซี-17	โกลบมาสเตอร์	3: กองทพัอากาศสหรัฐฯ ใช้เคร่ืองบนิล�าเลียงหนกัเหลา่
นีใ้นการขนสง่ทหารและสนิค้าทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2554 วิศวกรการบนิและอวกาศชาว
จีนท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐแคลฟิอร์เนียได้ถกูตดัสนิจ�าคกุ 24 ปี โทษฐานสอดแนมข้อมลู
ให้กบัจีนและขโมยแบบแปลนการสร้างเคร่ืองบนิ ซี-17 ตามข้อมลูของส�านกังาน
สอบสวนกลางสหรัฐฯ เคร่ืองบนิ เซียน วาย-20 ของจีนท่ีขึน้บนิครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2556 นัน้มีลกัษณะคล้ายกนัอยา่งนา่ทึง่กบั ซี-17 

เอม็ควิ-1	พรีเดเตอร์: จีนได้สงัเกตเหน็ความส�าเร็จของสหรัฐฯ ในการใช้โดรน
พรีเดเตอร์และรีเปอร์ในอิรักและอฟักานิสถาน โดยท�าหน้าท่ีเป็นระบบลาดตระเวน
ทางอากาศท่ีมีขีดความสามารถในการยิงขีปนาวธุจากอากาศสูพื่น้ ด้วยเหตนีุ ้จีนจงึ
เร่ิมพยายามลอกเลียนแบบโดรนเหลา่นี ้นกัวิเคราะห์ทางทหารกลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ 
เดอะนิวยอร์ก ไทมส์ ในปี พ.ศ. 2556 

“โดรนของจีนท่ีปรากฏให้เหน็ท่ีงานแสดงการบนิเม่ือเร็ว ๆ นีมี้ความคล้ายคลงึ
กบัโดรนของตา่งประเทศเป็นอยา่งย่ิง” เดอะไทมส์ รายงาน 

ตวัอยา่งหนึง่คือ วิง หลงุ ซึง่บางล�าจะเรียกวา่เทโรแดก็ทิล หรือ เทโรซอร์ โดรนนี ้
มีความคล้ายคลงึอยา่งย่ิงกบัพรีเดเตอร์ โดรนวิง หลงุ ถกูสง่ออกครัง้แรกในปี พ.ศ. 

เคร่ืองบินขบัไล่ล่องหน เจ-31 ของจนี บินแสดงในงานแสดงการบินที่
เมอืงจูไห่ ประเทศจนี   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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“อาวธุยทุโธปกรณ์ของประเทศแผน่ดินใหญ่ใน

เอเชียอยา่งจีนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัน้ีดูเหมือน

จะถกูสร้างข้ึนหลงัรุ่นของสหรัฐฯ ราว ๆ 5 ถึง 10 

ปี ซ่ึงวศิวกรของจีนไดก้ล่าวอยา่งรุนแรงวา่ความ

คลา้ยคลึงดงักล่าวเป็นแค่เร่ืองบงัเอิญเท่านั้น” 

- ป๊อปปูลาร์ มิแคนิกส์ 

เคร่ืองบินขบัไล่โจมตร่ีวม เอฟ-35 ของกอง
ทพัเรือสหรัฐฯ บินอยู่เหนืออ่าวเชซาพกี 
ซ่ึงอยู่ทางชายฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐฯ 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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2554 ตามรายงานของ พีเพิลส์ เดลี ซึง่เป็นหนงัสือพิมพ์
ของทางการพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีน หลาย
ประเทศในแอฟริกาและตะวนัออกกลางได้ซือ้โดรนเหลา่
นีไ้ปใช้ 

อีกตวัอยา่งหนึง่คือ ซีเอช-4 หรือท่ีเรียกอีกช่ือหนึง่
วา่ ไฉ่ หง 4 หรือ เรนโบว์-4 ซึง่กองทพัอากาศกองทพั
ปลดปลอ่ยประชาชนเร่ิมใช้ในปี พ.ศ. 2557 โดรนรุ่นนีมี้
ลกัษณะคล้ายกบัโดรนรีเปอร์เป็นอยา่งย่ิง 

ซุคฮอย	ซู-27: หลงัจากท่ีสหภาพโซเวียตลม่สลาย 
รัสเซียท่ีมีสภาพการเงินฝืดเคืองได้ขายเคร่ืองบนิขบัไล่
ไอพน่ ซคุฮอย ซ-ู27 ซึง่เป็น “ความภาคภมิูใจของกอง
ทพัอากาศรัสเซีย” ให้กบัจีนกวา่ 20 ล�า ตามรายงานของ 
หนงัสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีท เจอร์นลั จากนัน้รัฐบาลจีน
ได้เจรจาซือ้สทิธิบตัรการผลติเพ่ือสร้างเคร่ืองบนิรุ่นนีอี้ก 
200 ล�าในประเทศจีนโดยใช้สว่นประกอบของรัสเซีย 

หลงัจากท่ีสร้างเคร่ืองบนิดงักลา่วได้ราว ๆ 100 ล�า 
จีนได้ยกเลกิสญัญาในปี พ.ศ. 2547 “ตอ่มาไมน่าน จีนได้
เปิดตวั เสิน่หยาง เจ-11บี ซึง่เป็นเคร่ืองบนิขบัไลท่ี่สร้าง
และตดิตัง้ยทุโธปกรณ์ในประเทศท่ีมีลกัษณะเหมือนกบั 

ซ-ู27 สร้างความโกรธเคืองให้กบัรัสเซียเป็นอยา่งมาก” 
ตามรายงานของสถาบนัราชนาวีกองทพัเรือสหรัฐฯ 

สถาบนัราชนาวีกองทพัเรือสหรัฐฯ ตัง้ข้อสงัเกตวา่มี
อาวธุยทุโธปกรณ์ของรัสเซียหลายชิน้ท่ีคล้ายคลงึกบัของ
จีน ได้แก่ เคร่ืองบนิขบัไล ่ซคุฮอย ซ-ู33 และ เสิน่หยาง 
เจ-15 ฟลายอิง ชาร์ก ของจีน เคร่ืองยิงจรวดหลายล�า
กล้องสเมิร์ช และ พีเอชแอล03 ของจีน ยานยนต์รบทหาร
ราบสะเทินน�า้สะเทินบก บีเอม็พี-1 และ ดบัเบลิยซีู-501 
ของจีน ปืนใหญ่อตัตาจรฮาวอิตเซอร์ 2เอส19 เอม็เอสที
เอ และ พีแอลซี-05 ของจีน อากาศยานล�าเลียง อานโต
นอฟ อาน-12 คปั และ สา่นซี วาย-9 ของจีน อากาศยาน
ฝึกเหนือเสียง ยาคอฟเลฟ ยกั-130 และ หงต ูแอล-15 
ฟัลคอน ของจีน 

‘ประสิทธิภาพที่ยังไม่ได้รับการทดสอบในการ
การสู้รบ’
แม้จีนจะใช้เทคโนโลยีการลอกเลียนแบบ แตก็่ต้องรอดู
วา่อาวธุใหมท่ี่พฒันาขึน้อยา่งรวดเร็วนีจ้ะมีประสทิธิภาพ
เพียงใด 

เคร่ืองบินขบัไล่ไอพ่น 
อาน ซู-27 ของฝูงบิน
ผาดแผลงรัสเชียน 
ไนต์ บินแสดงในงาน
แสดงการบินทีเ่มอืงจู
ไห่ ประเทศจนี 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 
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“ผมคดิวา่ปัญหาใหญ่เก่ียวกบัอาวธุของจีนทัง้หมด 
ซึง่รวมถงึยทุโธปกรณ์ท่ีลอกเลียนแบบของชาตติะวนัตก
คือมนัยงัไมไ่ด้รับการทดสอบในการสู้รบ” นายเอริก เวอร์
ทไฮม์ นกัวิเคราะห์เก่ียวกบักองทพัเรือ ผู้ เขียนหนงัสือ 
“กองเรือรบของโลก” ของสถาบนัราชนาวีกองทพัเรือ
สหรัฐฯ กลา่วกบัสถาบนันี ้“เรายงัไมท่ราบวา่มนัท�างาน
ได้มีประสทิธิภาพเพียงใด ดงันัน้แม้จะมีราคาถกูกกวา่
ยทุโธปกรณ์ของชาติตะวนัตกมาก แตห่ลายประเทศก็
ลงัเลท่ีจะยอมรับความเสี่ยงด้วยการซือ้ยทุโธปกรณ์ท่ียงั
ไมไ่ด้รับการทดสอบขัน้สดุท้ายในการสู้รบ” 

บรรดานกัวิเคราะห์ทางด้านกลาโหมกลา่ววา่ การ
ท่ีจีนเร่ิมท�าการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของกองทพั
ประเทศคูแ่ขง่นัน้เป็นเพราะจีนถกูคว�่าบาตรจากชาติ
ตะวนัตกนบัตัง้แตท่ี่มีการปราบปรามการประท้วงท่่ีจตัรัุส
เทียนอนัเหมินในปี พ.ศ. 2532 

ทางการจีนปฏิเสธวา่ตนไมไ่ด้ลอกเลียนแบบอาวธุ
ยทุโธปกรณ์ของประเทศอ่ืน ๆ 

“คณุพดูไมไ่ด้วา่มนัเป็นแคก่ารลอกเลียนแบบ” นาย
จาง ซงิกวอ รองประธานบริษัทอตุสาหกรรมการบนิ

แหง่ประเทศจีน ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลติอากาศยานท่ีรัฐเป็น
เจ้าของกลา่วกบั เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลั เก่ียวกบัเคร่ือง
บนิขบัไลไ่อพน่ เจ-11บี ซึง่มีลกัษณะเหมือนกบัเคร่ืองบนิ
ขบัไล ่ซ-ู27 ของรัสเซียไปเกือบทกุอยา่ง “โทรศพัท์มือถือ
ทัง้หมดก็มีลกัษณะคล้าย ๆ กนั แตเ่ทคโนโลยีพฒันาไป
เร็วมาก ถงึแม้วา่มนัจะดเูหมือนกนั แตอ่งค์ประกอบทกุ
อยา่งภายในนัน้ไมมี่ทางท่ีจะเหมือนกนัได้” 

นายเกิง หยางเฉิง โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีน
ได้กลา่วในลกัษณะคล้าย ๆ กนัตอ่ พีเพิลส์ เดลี ในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

“กิจการทางทหารของโลกมีกฎหมายแหง่การพฒันา
ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความจริง” นายหยางเฉิงกลา่ว “อาวธุ
หลายอยา่งมีหลกัในการออกแบบท่ีเหมือนกนั และวิธีการ
สัง่การและการป้องกนับางอยา่งก็เหมือนกนั” นายหยาง
เฉิงยืนยนัวา่ การสรุปวา่จีนลอกเลียนแบบเทคโนโลยีด้วย
การเปรียบเทียบแคล่กัษณะภายนอกของอาวธุจงึไมใ่ชค่�า
กลา่วท่ี “เป็นมืออาชีพ” 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญของชาตติะวนัตกไมเ่หน็
ด้วยกบัค�ากลา่วนี ้  

เคร่ืองบินขบัไล่ไอพ่น 
เจ-11บี จากกองทพั
อากาศกองทพัปลด
ปล่อยประชาชน บิน
แสดงในงานแสดงการ
บินทีท่่าอากาศยานต้า
ฟางเฉิน ในเมอืงฉาง
ชุน ในมณฑลจีห๋ลนิ
ของประเทศจนี 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ



28 IAPD FORUM

การปรับดุลยภาพ

เรือบรรทุกเคร่ืองบินช้ันเคยีฟของอนิเดยีทีไ่ด้รับการดดัแปลง
แก้ไข เข้าร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาตใินเดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2559 ใกล้กบัเมอืงวศิาขาปัตตนัม ประเทศอนิเดยี 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งอินเดียและสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง

มากย่ิงขึน้เม่ือต้องเผชิญกบัความก้าวร้าวของจีน 

บทความโดย นายสาโรช บานา   |   ภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

การปรับดลุยภาพ
กบัอินเดีย 
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การปรับดุลยภาพ

รือตรวจการณ์ล�าหนึง่ของจีนท่ีแลน่ตามประกบเรือบรรทกุ
เคร่ืองบนิ จอห์น ซี. สเตนนิส ขนาด 100,000 ตนัของ
สหรัฐฯ ในระหวา่งการฝึกร่วมมาลาบาร์ในแปซฟิิกตะวนัตก
ซึง่มีเรือรบของอินเดีย และญ่ีปุ่ นเข้าร่วมด้วย ได้น�ามาซึง่
ความขดัแย้งท่ีรุนแรงย่ิงกวา่เดมิและก่อให้เกิดการแบง่แยก

กนัในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกอนักว้างใหญ่ในขณะนี ้
ชายฝ่ังภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกได้กลายมาเป็นพืน้ท่ีแหง่

ประเดน็วิกฤตเิม่ือจีนได้รุกคืบเข้าไปในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย
และอ้างสทิธิอธิปไตยเหนือพืน้ท่ีเกือบทัง้หมดของทะเลจีนใต้และ
ทะเลจีนตะวนัออก ความก้าวร้าวของจีนท�าให้เกิดความขดัแย้งกบั
บรรดาประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ เวียดนาม ไต้หวนั 
มาเลเซียและบรูไน “เราก�าลงัประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบั
จีนและพฤตกิรรมของจีนรวมถงึทะเลจีนใต้ ซึง่ผมเน้นย�า้วา่เรามี
ความกงัวลอยา่งย่ิงท่ีจีนใช้วิธีการทางทหารอนัแข็งกร้าวในพืน้ท่ี” 
นายแอช คาร์เตอร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้การ
ตอ่คณะกรรมาธิการกิจการทหารแหง่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ใน
ระหวา่งการพิจารณาเร่ืองงบประมาณกลาโหมของปี พ.ศ. 2560 

การฝึกมาลาบาร์ซึง่จดัขึน้โดยกองทพัเรืออินเดียและกองทพัเรือ
สหรัฐฯ มีขึน้เป็นประจ�าเกือบทกุปีนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
มา โดยใช้พืน้ท่ีฝึกผลดัเปลี่ยนกนัไปทัง้ในอินเดียและแปซฟิิกตะวนั
ตก กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นได้เข้าร่วม
การฝึกร่วมเหลา่นีใ้นชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา จีนได้คดัค้านการเข้าไป
มีสว่นร่วมของญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในห้วงการปฏิบตักิารทาง
ทะเลของการฝึกมาลาบาร์ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ซึง่มีกองทพัเรือ
อินเดีย กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นและ
กองเรือบรรทกุเคร่ืองบนิโจมตี ยเูอสเอส จอห์น ซี. สเตนนิส เข้าร่วม
การฝึกตัง้แตว่นัท่ี 14 ถงึ 17 มิถนุายน ในนา่นน�า้แปซฟิิกท่ีรัฐบาล
จีนอ้างวา่เป็นดนิแดนของตน นอกจากนี ้กองทพัตา่ง ๆ ดงักลา่วได้
ท�าการฝึกท่ีบริเวณทา่เรือโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือในหมูก่องทพัเรือท่ีเข้าร่วมท่ีฐานทพัเรือซาเซโบะทางตอนใต้
ของญ่ีปุ่ นตัง้แตว่นัท่ี 10 ถงึ 13 มิถนุายน 

เรือตรวจการณ์ของกองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน
ท่ีเช่ือวา่มีการตดิตัง้สถานีรวบรวมและประมวลผลสญัญาณวิทยุ
ซึง่เป็นเทคโนโลยีชัน้สงูท่ีเฝ้าตดิตามการฝึกมาลาบาร์ คือเรือชัน้
ตงเตียวแบบ 815 ซึง่เป็นล�าเดียวกบัท่ีเคยตดิตามการฝึกริม ออฟ 
เดอะ แปซฟิิก ประจ�าปี พ.ศ. 2557 การฝึกริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก 
คือการฝึกการสงครามทางทะเลนานาชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุและจดัขึน้
เป็นประจ�าทกุสองปีโดยกองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกท่ีรัฐฮาวาย
และพืน้ท่ีรอบ ๆ รวมถงึแคลฟิอร์เนียทางตอนใต้ 

จีนเข้าร่วมการฝึกนานาชาต ิริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก เป็นครัง้
แรกในปี พ.ศ. 2557 ตามค�าเชิญของสหรัฐฯ ซึง่การฝึกดงักลา่วจดั
ขึน้เร่ือยมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2514 จีนได้สง่เรือพิฆาตตดิตัง้ขีปนาวธุ 
เรือฟริเกตตดิตัง้ขีปนาวธุ เรือสง่ก�าลงับ�ารุงและเรือพยาบาลเข้าร่วม
การฝึก ทางการจีนได้ประกาศ ณ ขณะนัน้วา่เรือสอดแนมของตนมี

สทิธิท่ีจะด�าเนินการปฏิบตักิารในภมิูภาคดงักลา่ว 
สหรัฐฯ พยายามใช้วิธีถ้อยทีถ้อยอาศยักบัจีนโดยการผอ่น

ปรนและไมย่บัยัง้สทิธิของรัฐบาลจีนในการตรวจการณ์ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรัฐฮาวาย เพ่ือไมใ่ห้จีน
ขดัขวางเรือตา่ง ๆ ในนา่นน�า้นอกชายฝ่ังของจีน 

จีนได้เข้าร่วมการฝึก ริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก ประจ�าปี พ.ศ. 
2559 ซึง่เป็นครัง้ท่ี 25 จดัขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน ถงึวนัท่ี 
4 สงิหาคม โดยมีเรือตา่ง ๆ เข้าร่วม 45 ล�า รวมถงึเรือด�าน�า้ 5 
ล�า อากาศยานกวา่ 200 ล�าและบคุลากร 25,000 คนจากกวา่ 25 
ประเทศ ริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก เป็นการฝึกท่ีชว่ยสง่เสริมความร่วม
มือเพ่ือให้เกิดความมัน่คงในพืน้ท่ีสว่นรวมตา่ง ๆ ทางทะเล 

ทา่ทีของกองทพัจีนถือเป็นการท้าทายสหรัฐฯ ซึง่เป็นชาติ
มหาอ�านาจในแปซฟิิกมานานกวา่สองศตวรรษ รัฐบาลจีนมอง
วา่การด�าเนินการตามนโยบาย “มุง่หน้า” สูเ่อเชียของรัฐบาลสหรัฐฯ 
คือความพยายามท่ีจะยบัยัง้อิทธิพลของจีนตลอดทัว่ภมิูภาคและ
สง่เสริมให้ประเทศตา่ง ๆ ยดึมัน่ในจดุยืนของตนตอ่จีนในเร่ืองข้อ
พิพาททางทะเล นโยบายของสหรัฐฯ ดงักลา่วท่ีเรียกอีกอยา่งวา่ 
นโยบาย “ปรับดลุภาพ” คือการประกาศโยกย้ายทรัพยากรของกอง
ทพัเรือสหรัฐฯ ร้อยละ 60 ไปประจ�าการในอินโดเอเชียแปซฟิิก
ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพ่ิมขึน้จากแตเ่ดมิท่ีมีอยูร้่อยละ 50 

จีนเพียงต้องการเพ่ิมอิทธิพลของตนในภมิูภาค เน่ืองจาก
ประเทศเศรษฐกิจท่ีกระหายพลงังาน ขบัเคลื่อนด้วยการสง่ออก
และต้องพึง่พาการน�าเข้าวตัถดุบิและเชือ้เพลงิเป็นอยา่งมากแหง่
นี ้ก�าลงัพยามท่ีจะเสริมสร้างอ�านาจของตนเหนือเส้นทางคมนาคม
ในภมิูภาคท่ีมีความส�าคญัย่ิงตอ่การอยูร่อดของประชาคมอินโด
เอเชียแปซฟิิกทัง้หมด จีนได้ขดุลอกทรายเพ่ือน�าไปถมสร้างพืน้ท่ี
บนแนวปะการังและจดัสง่ก�าลงัทหารเข้าไปประจ�าการในพืน้ท่ีดงั
กลา่วเพ่ือจะสามารถเข้าถงึทรัพยากรทางทะเลในภมิูภาคได้มาก
ย่ิงขึน้ นอกจากนี ้จีนได้เพ่ิมบทบาททางทะเลด้วยการจดัตัง้กอง
เรือผิวน�า้ขนาดใหญ่และฐานเรือด�าน�า้นิวเคลียร์บนเกาะไหห่นาน
ในทะเลจีนใต้ และได้น�าขีปนาวธุตดิยานขบัท่ีมีความแมน่ย�าและ
ขีปนาวธุขัน้สงูท่ีสามารถโจมตีฐานทพัสหรัฐฯ และกองทพัเรือ  
ตา่ง ๆ ในภมิูภาคเข้าไปไว้ในพืน้ท่ีอีกด้วย 

นโยบาย “ปรับดลุภาพ” ของสหรัฐฯ ครอบคลมุถงึการแสวงหา
การสนบัสนนุจากอินเดียทัง้ทางด้านการทตูและการทหาร ทัง้
สองฝ่ายมุง่เน้นความสมัพนัธ์ด้านกลาโหมซึง่เป็นสิง่ส�าคญัใน
เชิงกลยทุธ์ และให้ความส�าคญักบัการเพ่ิมการผสมผสานระหวา่ง
นโยบาย “ปรับดลุภาพ” ของสหรัฐฯ และนโยบาย “รุกตะวนัออก” 
ของอินเดีย ท่ีพยายามจะเพ่ิมบทบาทของรัฐบาลอินเดียในเอเชีย
ซึง่ก�าลงัเป็นศนูย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางประวตัศิาสตร์ของ
โลกในวนันี ้ 

เพ่ือแสดงให้เหน็ถงึความคืบหน้าในการปฏิบตัิการและความมุง่
มัน่ตอ่นโยบาย “รุกตะวนัออก” ของอินเดีย ซึง่เป็นชาตมิหาอ�านาจ
ทางเศรษฐกิจ ทหารและภมิูรัฐศาสตร์ในเอเชียท่ีก�าลงัเตบิโต กอง

เ
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เรือตะวนัออกท่ีนา่เกรงขามของกองทพัเรืออินเดียได้เคลื่อนตวัออก
จากฐานทพัท่ีเมืองวิศาขาปัตตนมัเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 เพ่ือไปปฏิบตัิภารกิจในทะเลจีนใต้และพืน้ท่ีชายฝ่ังเป็นระยะ
เวลาสองเดือนคร่ึง กองเรือนีท่ี้เข้าร่วมการฝึกมาลาบาร์ประจ�าปี 
พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้วยเรือฟริเกตลอ่งหนตดิตัง้ขีปนาวธุน�าวิถี
ท่ีผลติขึน้ในประเทศสองล�า กองเรือสนบัสนนุหนึง่กอง และเรือ
คอร์เวตตดิตัง้ขีปนาวธุน�าวิถีท่ีผลติขึน้ในประเทศหนึง่ล�า  

อินเดียท�าการฝึกร่วมทางทหารกบัสหรัฐฯ มากกวา่ประเทศ
อ่ืน ๆ และเข้าร่วมการฝึกสองครัง้ท่ีจดัขึน้ท่ีสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 
2559 รวมทัง้การฝึก ริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก ในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม อากาศยานของกองทพัอากาศอินเดียกวา่สบิล�า ซึง่
รวมถงึอากาศยานล�าเลียง โบอิง้ ซี-17 โกลบมาสเตอร์สาม ท่ีซือ้
จากสหรัฐฯ หนึง่ล�า ได้เข้าร่วมการฝึก เรด แฟลก็ ซึง่เป็นการฝึกการ
สู้รบทางอากาศครัง้ส�าคญัของกองทพัอากาศสหรัฐฯ กบัประเทศ
พนัธมิตร หลงัจากท่ีหา่งหายไปแปดปี อินเดียได้กลบัเข้าร่วมการฝึก
นีอี้กครัง้ซึง่จดัขึน้ท่ีฐานทพัอากาศเอลสนัในรัฐอะแลสกา 

สหรัฐฯ เองก็ได้เข้าร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาตขิองกอง
ทพัเรืออินเดียท่ีจดัขึน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของอินเดียใน
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีผู้แทนจาก 50 ประเทศเข้าร่วม 

กิจกรรมนีมี้ทรัพยากรตา่ง ๆ เข้าร่วมได้แก่ เรือรบตา่งชาต ิ24 ล�า 
เรือรบอินเดีย 75 ล�า อากาศยานทางทะเลของอินเดีย 45 ล�า ซึง่รวม
ถงึอากาศยานโบอิง้ พี-81 ผู้บญัชาการกองทพัเรือ 22 นาย ตลอด
จนนายทหารและกลาสีเรือนานาชาตกิวา่ 4,000 นาย “ความร่วม
มือข้ามมหาสมทุร” คือคตพิจน์ของการสวนสนามทางเรือนานาชาติ
ดงักลา่วท่ีแสดงให้เหน็วา่ แม้โลกจะถกูแบง่ออกตามสภาพ
ภมิูศาสตร์ แตก็่เช่ือมโยงกนัได้ทางทะเล 

สิง่หนึง่ท่ีมีการเน้นย�า้อยูบ่อ่ยครัง้คือ มหาสมทุรตา่ง ๆ เป็นพืน้ท่ี
สว่นรวมท่ีไมเ่พียงเช่ือมโยงประชาคมโลกเข้าด้วยกนัเทา่นัน้ แตย่งั
เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถเข้าถงึได้อยา่งเสรี พล.ร.อ.จอห์น ริชาร์ดสนั ผู้
บญัชาการกองทพัเรือสหรัฐฯ ท่ีมาเยือนอินเดียได้รายงานความคืบ
หน้าในการเจรจาเก่ียวกบัการสร้างเรือบรรทกุเคร่ืองบนิรุ่นใหมข่อง
อินเดียซึง่เป็นโครงการพฒันาร่วมกนั โครงการนีท่ี้นา่จะเป็นความ
ร่วมมือทางทหารครัง้ส�าคญัท่ีสดุระหวา่งสองประเทศ จะประกอบไป
ด้วยการออกแบบและสร้างเรือบรรทกุเคร่ืองบนิท่ีมีขีดความสามารถ
ในการสู้รบเหนือกวา่เรือบรรทกุเคร่ืองบนิของจีน 

บรรดาวิทยากรในการประชมุทางทะเลนานาชาตวิา่ด้วยเร่ือง 
“การร่วมมือกนัเพ่ือความมัน่คงทางทะเลในอนาคต” ท่ีจดัขึน้ในชว่ง
เวลาเดียวกนักบัการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ได้แสดงความ

นายโจ ไบเดน รอง
ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ (ซ้าย) และ
นายพอล ไรอนั 
ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรสหรัฐฯ ปรบ
มอืให้กบันายนเรน 
ทระ โมท ีนายก
รัฐมนตรีอนิเดยี ใน
ระหว่างการกล่าว
ค�าปราศัยต่อรัฐสภา
สหรัฐฯ ทีก่รุง
วอชิงตนั ด.ีซี. ใน
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 
2559
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การปรับดุลยภาพ

กงัวลเก่ียวกบัความท้าทายด้านความมัน่คงในทะเลจีนตะวนัออก
และทะเลจีนใต้ 

นายเย ่ไหห่ลนิ จากสถาบนัสงัคมศาสตร์ของจีนคาดการณ์วา่ 
ความขดัแย้งนีอ้าจทวีความรุนแรงขึน้หากประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีก�าลงั
แขง่ขนักนัอยูมี่อิทธิพลเหนือกวา่การแก้ปัญหาในเชิงร่วมมือ นายไห่
หลนิให้เหตผุลวา่ด้วยการกระท�าและนโยบายของฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีคาบ
เก่ียวกนัอยู ่สถานการณ์ในทะเลจีนใต้อาจเลวร้ายลงย่ิงกวา่เดมิ และ
อาจเกิดความขดัแย้งท่ีรุนแรงเพราะผลประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนั 

อินเดียได้เชิญจีนให้เข้าร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาต ิ
พ.ศ. 2559 ซึง่นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียได้เน้นย�า้อีก
ครัง้ถงึ “ความส�าคญัของเสรีภาพในการเดนิเรือและความร่วมมือท่ี
อยูเ่หนือการแขง่ขนัในเร่ืองการใช้นา่นน�า้สากล” " ตามรายงานของ
นิตยสารขา่วออนไลน์ เดอะ ดิโพลแมต 

นายโมทีได้กลา่วค�าปราศยัในวาระการประชมุร่วมรัฐสภาสหรัฐฯ 
เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2559 เพ่ือตอบสนองความกระตือรือร้น
ของนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเร่ืองการยกระดบั
ความร่วมมือเชิงกลยทุธ์ระหวา่งสหรัฐฯ และอินเดีย เพ่ือชว่ยในการ
ถ่วงดลุอ�านาจของจีนในอินโดเอเชียแปซฟิิก เพ่ือเป็นเคร่ืองหมาย
ของการเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ขัน้ตอ่ไประหวา่งสหรัฐฯ และอินเดีย 
นายโมทีได้ยืนยนัวา่ความเช่ือมโยงอนัแข็งแกร่งระหวา่งสองประเทศ
ประชาธิปไตยจะชว่ยสง่เสริมสนัตภิาพ ความเจริญรุ่งเรืองและ
เสถียรภาพ “ตัง้แตเ่อเชียไปจนถงึแอฟริกาและจากมหาสมทุรอินเดีย
ไปจนถงึมหาสมทุรแปซฟิิก และยงัจะชว่ยเสริมสร้างความมัน่คงใน
เส้นทางเดินเรือพาณิชย์และเสรีภาพในการเดนิเรือในทะเล” นายโม
ทีกลา่วเพ่ิมเตมิพร้อมกบัยกยอ่งวา่ ความร่วมมือของทัง้สองประเทศ
คือความสมัพนัธ์ในรูปแบบท่ีไมธ่รรมดา และสหรัฐฯ คือพนัธมิตรท่ี
ขาดไมไ่ด้ 

ค�ากลา่วของนายกรัฐมนตรีอินเดียคือการพาดพิงถงึจีนอยา่ง
ชดัเจน เน่ืองจากจีนเองก็ต้องการแสวงผลประโยชน์เพ่ิมเตมิจาก
ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมทางทะเล
ของตนท่ีก่อให้เกิดการพฒันาทา่เรือตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่จะอยูร่ายรอบ
อินเดีย เชน่ ทา่เรือจ๊อกพยิวในพมา่ โครงการเมืองทา่ฮมับนัโตตาและ
โคลมัโบในศรีลงักา ตลอดจนทา่เรือกวาดาร์ในปากีสถาน นอกจากนี ้
จีนยงัมีฐานสง่ก�าลงับ�ารุงในประเทศจิบตีู แอฟริกา ท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้
บริการแก่เรือรบตา่ง ๆ ของจีนท่ีเข้าร่วมในการปฏบตักิารตอ่ต้านการ
ปล้นสะดมทางน�า้ใกล้กบัอา่วเอเดน 

การป้องกันชายฝ่ังและการสกัดกัน้การรุกราน
ชายฝ่ังทะเลอนักว้างใหญ่ไพศาลของอินเดียท่ีมีความยาว 7,615 
กิโลเมตรนัน้อยูต่ดิกบัทะเลอาหรับ อา่วเบงกอลและมหาสมทุร
อินเดีย อินเดียมีหมูเ่กาะแหง่หนึง่ท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัพมา่และไทย
มากกวา่แผน่ดนิใหญ่ของอินเดีย นัน่ก็คือหมูเ่กาะอนัดามนัและ
นิโคบาร์ กองทพัเรืออินเดียได้รับมอบหมายให้รักษาความมัน่คงใน
เส้นทางเดินเรือตา่ง ๆ ในมหาสมทุรอินเดียท่ีมีอาณาเขตตัง้แตอ่า่ว

เปอร์เซียทางตะวนัตกไปจนถงึชอ่งแคบมะละกาทางตะวนัออก การ
เคลื่อนย้ายทางทะเลในภมิูภาคประกอบด้วย การขนสง่น�า้มนัใน
ตลาดโลกร้อยละ 66 การล�าเลียงตู้สนิค้าในตลาดโลกร้อยละ 50 และ
การซือ้ขายสนิค้าในตลาดโลกร้อยละ 33 

อินเดียพบวา่มีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องก้าวให้ทนัการ
พฒันาตา่ง ๆ ของประเทศชายฝ่ังท่ีอยูต่ิดกนั ซึง่รวมถงึการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการสู้รบใต้น�า้อยา่งตอ่เน่ืองของประเทศเพ่ือนบ้าน
ท่ีเคยสู้รบกนัในอดีตอยา่งปากีสถานท่ีอยูท่างตะวนัตกและจีนท่ีอยู่
ทางตะวนัออกและทางใต้ นอกเหนือจากกองเรือด�าน�า้โจมตีท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ซึง่ประกอบด้วยเรือด�าน�า้ตดิตัง้ขีปนาวธุ
สี่ล�า เรือด�าน�า้โจมตีพลงังานนิวเคลียร์หกล�า และเรือด�าน�า้โจมตี
พลงังานดีเซลไฟฟ้า 53 ล�า อีกไมน่านรัฐบาลจีนก็จะน�าเรือด�าน�า้ตดิ
อาวธุนิวเคลียร์พิสยัไกลท่ีมีขีดความสามารถอนัแข็งแกร่งในการป้อง
ปรามทางทะเลด้วยนิวเคลียร์ออกมาใช้งาน เรือด�าน�า้ตดิตัง้ขีปนาวธุ
ชัน้จิน้แบบ 094 ห้าล�าอาจถกูสร้างจนส�าเร็จในท่ีสดุ โดยแตล่ะล�ามี
การตดิตัง้ขีปนาวธุ เจแอล-2 12 ลกูท่ีสามารถปลอ่ยหวัรบนิวเคลียร์
น�า้หนกัหนึง่ตนัได้ในระยะ 4,320 ไมล์ทะเล (8,000 กิโลเมตร) 

การเน้นย�า้ของนายโมทีขณะกลา่วค�าปราศยัในการประชมุ
ร่วมรัฐสภาสหรัฐฯ ในเร่ืองความมุง่มัน่ของอินเดียตอ่เสรีภาพและ
ประชาธิปไตยเป็นเคร่ืองเตือนใจวา่ อินเดียจะเป็นพนัธมิตรของ
รัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีมีความคิดท่ีคล้ายคลงึกนัในภมิูภาคท่ีเกิดความ
ไมม่ัน่คงมากขึน้เร่ือย ๆ และจะเป็นตวัอยา่งให้กบัเอเชียในเร่ืองการ
พฒันาและความก้าวหน้าท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมของอเมริกามากขึน้ 
การมาเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีอินเดียครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีสี่ในชว่งระยะ
เวลาสองปีท่ีเข้าบริหารประเทศ นายโมทีไปเยือนสหรัฐฯ บอ่ยกวา่
ประเทศอ่ืน ๆ ในระหวา่งท่ีด�ารงต�าแหนง่ การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนาย
โมทีและนายโอบามาท่ีท�าเนียบขาวคือการพบปะกนัเป็นครัง้ท่ีเจ็ด
ของผู้น�าทัง้สอง นอกจากนี ้นายโอบามายงัเป็นประธานาธิบดีคนแรก
ของสหรัฐฯ ท่ีไปเยือนอินเดียสองครัง้ในระหวา่งท่ีด�ารงต�าแหนง่ 

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความร่วมมืออนัแนน่แฟ้นย่ิงกวา่เดมิ
กบัอินเดียท่ีนายโอบามาเรียกวา่ศนูย์กลางอิทธิพลแหง่ศตวรรษท่ี 21 
นายโอบามาเช่ือมัน่วา่หากอินเดียมีสถานะอนัชอบธรรมในโลกนี ้ทัง้
สองประเทศก็จะมีโอกาสครัง้ส�าคญัในประวตัศิาสตร์ท่ีจะท�าให้ความ
สมัพนัธ์ของทัง้คูก่ลายเป็น “ความร่วมมือท่ีชดัเจนและมีความหมาย
ของศตวรรษหน้า” นายจอห์น เคอร์รี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศสหรัฐฯ ยงัยืนยนัวา่ขณะนีส้หรัฐอเมริกาอาจเพ่ิมความ
ร่วมมือในระดบัรัฐบาลกบัอินเดียมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ตลอดชว่ง
เวลาท่ีนายโมทีกลา่วค�าปราศยันัน้ มีเสียงปรบมือสอดแทรกอยูเ่ป็น
ระยะ ๆ จากบรรดาสมาชิกสภานิตบิญัญตัสิหรัฐฯ ท่ีมองเหน็ชดัเจน
มากขึน้เร่ือย ๆ วา่อินเดียพยายามท่ีจะถ่วงดลุอ�านาจของจีนในอินโด
เอเชียแปซฟิิกตามแนวทางแหง่ประชาธิปไตย 

การค้าทางทะเลของจีนสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจอนันา่ทึง่ท่ีท�าให้ประชากรของประเทศท่ีประสบภาวะ
ยากจนสดุขีดมีอตัราลดลง จากร้อยละ 61ในปี พ.ศ. 2533 เหลือ
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เพียงร้อยละ 4 ภายในปี พ.ศ. 2558 ผลการศกึษาหนึง่ระบวุา่ 
ปริมาณการค้าโลกท่ีขนสง่ทางทะเลท่ีเพ่ิมขึน้ 4 พนัตนัในชว่ง
ปี พ.ศ. 2545 - 2557 นัน้ ประกอบไปด้วยการเพ่ิมขึน้ของการน�า
เข้าแร่เหลก็ของจีนร้อยละ 94 และการน�าเข้าถ่านหินร้อยละ 35 
ส�าหรับปริมาณการขนสง่ตู้สนิค้าท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ ร้อยละ 60 คือการสง่
ออกของจีน 

แม้สหรัฐฯ จะพยายามเป็นกลาง แตก็่ตระหนกัถงึความจ�าเป็น
ในการมีเสรีภาพในการเดินเรือส�าหรับทกุประเทศ ดงันัน้ การยก
ระดบับทบาทของสหรัฐฯ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกให้นา่เกรงขาม
มากขึน้จงึเป็นสิง่ท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ สหรัฐฯ มีฐานทพัอยูม่ากมายใน
ภมิูภาคนี ้รวมถงึฐานทพั 17 แหง่ในญ่ีปุ่ น และ 12 แหง่ในเกาหลีใต้  

เพ่ือสง่เสริม “วิสยัทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ร่วมกนัตอ่ภมิูภาคเอเชีย
แปซฟิิกและมหาสมทุรอินเดีย” ให้มีความก้าวหน้าตอ่ไป เม่ือเร็ว ๆ 
นี ้อินเดียและสหรัฐฯ ได้บรรลขุ้อตกลงเร่ืองการแลกเปลี่ยนการ
สง่ก�าลงับ�ารุงท่ีจะชว่ยสนบัสนนุการสง่ก�าลงับ�ารุงร่วมกนัระหวา่ง
กองทพัสหรัฐฯ และอินเดียในภารกิจการไปเยือนทา่เรือตา่ง ๆ ท่ี
ได้รับอนญุาต การฝึกร่วม การซ้อมรบร่วม ตลอดจนภารกิจให้
ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ินอกจาก
นี ้สหรัฐฯ และอินเดียยงัเหน็พ้องท่ีจะบรรลขุ้อตกลงเร่ืองการแลก
เปลี่ยนข้อมลูการขนสง่ทางเรือพาณิชย์ ท่ีจะชว่ยให้กองทพัเรือของ

ทัง้สองประเทศสามารถท�างานร่วมกนัได้เพ่ือปกป้องดนิแดนของตน
และเพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองการค้าโลก แม้อินเดียจะไมไ่ด้มีสว่น
เก่ียวข้องกบัสงครามอา่วในชว่งปี พ.ศ. 2533 – 2534 แตอิ่นเดีย
ก็อนญุาตให้เคร่ืองบนิรบสหรัฐฯ ใช้พืน้ท่ีเตมิน�า้มนัของตน แม้จะ
มีปฏิกิริยาจากอิรักท่ีมองวา่การกระท�าดงักลา่ว “ของมิตรประเทศ
อยา่งอินเดียเป็นเร่ืองท่ียอมรับไมไ่ด้” 

อยา่งไรก็ตาม ความขดัแย้งทางการเมืองอนัรุนแรงได้ผลกัดนั
ให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยในขณะนัน้ยกเลกิการตดัสนิใจเพียงไมน่าน
หลงัจากท่ีอากาศยานของกองทพัสหรัฐฯ ท่ีก�าลงับนิจากฟิลปิปินส์
ไปยงัอา่วเปอร์เซียเร่ิมลงจอดท่ีเมืองมมุไบ อคัรา และเจนไน เพราะ
ใกล้ถงึก�าหนดเวลาท่ีองค์การสหประชาชาตย่ืินค�าขาดให้อิรักถอน
ก�าลงัออกจากคเูวต ในฐานะผู้ ร่วมก่อตัง้กลุม่ประเทศท่ีไมฝั่กใฝ่
ฝ่ายใด อินเดียได้คดัค้านการเข้าไปมีสว่นร่วมของรัฐบาลสหรัฐฯ 
ในความขดัแย้งในภมิูภาคและด�ารงความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดกบั
รัฐบาลอิรัก แตก็่อนญุาตให้สหรัฐฯ เข้ามาด�าเนินภารกิจ “ด้าน
มนษุยธรรม” 

ในวนันี ้รัฐบาลอินเดียไมอ่ยากถกูมองวา่เข้าข้างฝ่ายใดจน
เกินไป และแนน่อนวา่ไมต้่องการให้สถานการณ์ทวีความรุนแรง
จนกลายเป็นสงคราม จดุยืนของอินเดียนา่จะเกิดจากสภาพ
ความเป็นจริงท่ีบีบบงัคบั เพราะอินเดียต้องคอยระมดัระวงัความ

หน่วยคอมมานโดจากกองทพัเรืออนิเดยีแสดงความสามารถของ
หน่วยในระหว่างการสวนสนามทางเรือนานาชาต ิใกล้กบัเมอืง
วศิาขาปัตตนัม ประเทศอนิเดยี ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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ทะเยอทะยานอนัเลยเถิดของจีนและการมุง่เน้นผลประโยชน์ท่ีขดัแย้ง
กนัในภมิูภาคนีท่ี้มีความส�าคญัทางภมิูยทุธศาสตร์อยา่งมหาศาล 

นอกจากนี ้อินเดียยงัต้องเผชิญกบัภยัคกุคามในอีกมิตหินึง่ ซึง่
เป็นผลมาจากการท่ีจีนท�าข้อตกลงกบัปากีสถานเม่ือไมน่านมานี ้
เพ่ือชว่ยรัฐบาลปากีสถานในการพฒันาดาวเทียมส�ารวจระยะไกล
ท่ีจะปลอ่ยขึน้ภายในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 ดาวเทียมนีจ้ะคอย
ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเส้นทางเศรษฐกิจของจีนกบั
ปากีสถานท่ีรัฐบาลจีนใช้งบลงทนุ 4.6 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท) โครงการนีจ้ะเป็นการเช่ือมตอ่ภาค
ตะวนัตกของจีนกบัเมืองทา่กวาดาร์ของปากีสถานเพ่ือให้จีนสามารถ
เข้าถงึทะเลอาหรับได้ 

นายโอบามาเช่ือวา่ปากีสถานซึง่เป็นประเทศท่ีนายอซุามะห์ บนิ 
ลาดนิ ผู้น�ากลุม่อลักออิดะห์เคยไปอาศยัอยูอ่ยา่งลบั ๆ เป็นเวลาห้าปี 
ควรมีมาตรการท่ีแนว่แนใ่นการตอ่ต้านกลุม่ก่อการร้ายตา่ง ๆ ท่ีลงมือ
ก่อเหตจุากดนิแดนปากีสถาน และชว่ยให้อินเดียหลดุพ้นจาก “การ
ก่อการร้ายท่ีไมอ่าจอภยัได้” ท่ีอินเดียต้องทนมายาวนาน 

แตก่ระนัน้ ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กระทรวงการตา่ง
ประเทศสหรัฐฯ ก็ได้อนมุตักิารจ�าหนา่ยเคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่ท่ีมีขีด
ความสามารถสองแบบจ�านวนแปดล�าให้แก่ปากีสถาน แม้จะมีการ
คดัค้านจากสมาชิกรัฐสภาบางรายรวมทัง้อินเดีย เคร่ืองบนิเหลา่นี ้
ท่ีผลติโดยบริษัทลอ็กฮีด มาร์ตนิ มีมลูคา่ 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 2.5 หม่ืนล้านบาท) เหมาะส�าหรับภารกิจตามแบบ
และภารกิจนิวเคลียร์ ข้อตกลงการซือ้ขายดงักลา่วไมบ่รรลผุลส�าเร็จ
ในท่ีสดุเน่ืองจากสหรัฐฯ ไมเ่ตม็ใจท่ีจะขายเคร่ืองบนิในราคาลด
หยอ่น ขณะท่ีรัฐบาลปากีสถานขูว่า่จะจดัซือ้เคร่ืองบนิขบัไลจ่ากจีน
และรัสเซียแทน 

อยา่งไรก็ตามในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 กระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ได้อนมุตักิารท�าสญัญากบับริษัทเบลล์ เฮลคิอปเตอร์ เพ่ือ
ผลติและจดัสง่เฮลคิอปเตอร์โจมตี เอเอช-1ซี ไวเปอร์ เก้าล�าให้แก่
ปากีสถาน เฮลคิอปเตอร์ดงักลา่วมีมลูคา่ 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 6 พนัล้านบาท) และซือ้ขายผา่นโครงการสนบัสนนุ
การขายทางทหารให้แก่ตา่งประเทศของสหรัฐฯ รัฐบาลปากีสถานได้
ขอซือ้เฮลคิอปเตอร์รุ่นนีจ้�านวน 15 ล�า พร้อมด้วยเคร่ืองยนต์ ที-700 
จีอี 401ซี 32 เคร่ือง และขีปนาวธุ เอจีเอม็-114 อาร์ เฮลล์ไฟร์ 2 
จ�านวน 1,000 ลกู 

รัฐบาลสหรัฐฯ อ้างวา่ยทุโปกรณ์นีจ้ะชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิ
การตอ่ต้านการก่อการร้ายและการตอ่ต้านการก่อความไมส่งบของ
ปากีสถานในเอเชียใต้โดยไมต้่องเสียดลุภาพทางทหารกบัอินเดีย 
อยา่งไรก็ตาม หลงัการไปเยือนสหรัฐฯ ของนายโมที รัฐสภาสหรัฐฯ 
ได้มีมมุมองท่ีกว้างขึน้วา่ปากีสถานไมไ่ด้มุง่มัน่ท่ีจะท�าสงครามกบั
การก่อการร้าย 

แม้ชว่งหลงั ๆ มานีอิ้นเดียจะกลายเป็นผู้ ซือ้อาวธุรายใหญ่ท่ีสดุ
ของสหรัฐฯ แตใ่นทศวรรษท่ีผา่นมารัฐบาลสหรัฐฯ ได้แสดงให้เหน็
วา่ตนสามารถปิดกัน้การจ�าหนา่ยอะไหลต่า่ง ๆ ท่ีจ�าเป็น แม้กระทัง่

อะไหลข่องระบบอาวธุท่ีสหรัฐฯ ไมไ่ด้ขายให้กบัอินเดียโดยตรง
แตมี่ความเก่ียวข้องบางประการ เกือบคร่ึงหนึง่ของฝงูบนิโจมตีฝงู
เดียวของกองทพัเรืออินเดียคือ แอโรสเปซ ซี แฮร์ริเออร์ ท่ีผลติโดย
องักฤษไมส่ามารถขึน้บนิได้เม่ือสหรัฐฯ ยบัยัง้ไมใ่ห้สหราชอาณาจกัร
จ�าหนา่ยอะไหลใ่ด ๆ แก่อินเดียเน่ืองจากสหรัฐฯ คว�่าบาตรอินเดีย
จากกรณีทดสอบนิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2541 อากาศยานดงักลา่วได้รับ
การออกแบบในชว่งปลายทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513-2522) โดย
บริษัทฮ็อกเกอร์ ซดิเดลีย์ แฮร์ริเออร์ ขององักฤษ และเป็นโครงการ
พฒันาร่วมกนัระหวา่งอมริกาและองักฤษ อนัท่ีจริงแล้ว อากาศยาน
รุ่นท่ีอินเดียซือ้ไปนัน้ผลติโดยองักฤษ แตส่หราชอาณาจกัรก็ปฏิบตัิ
ตามความต้องการของอเมริกา 

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้าแทรกแซงในท�านองเดียวกนัในกรณีเฮลิ
คอปเตอร์เวสต์แลนด์ ดบัเบลิยเูอส-61 ซี คงิ ของกองทพัเรืออินเดีย 
อากาศยานดงักลา่วเป็นรุ่นท่ีองักฤษได้สทิธิบตัรการผลติตามแบบ
เฮลคิอปเตอร์ซกิอร์สกี เอส-61 ของอเมริกาและสร้างโดยบริษัทเวสต์
แลนด์ขององักฤษ ในปี พ.ศ. 2546 สหรัฐฯ ได้เสนอขายอะไหลท่ี่
ส�าคญัของแฮร์ริเออร์และซี คงิ ให้แก่อินเดียโดยตรง จากนัน้สหรัฐฯ 
ได้สง่คณะเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูและผู้ผลติอาวธุมาน�าเสนอการขาย แต่
เจ้าหน้าท่ีกองทพัเรืออินเดียระดบัสงูเกรงวา่จะมีการคว�่าบาตรครัง้
ใหมเ่กิดขึน้ 

ประมาณชว่งเวลาเดียวกนั สหรัฐฯ ซึง่ก่อนหน้านีเ้หน็พ้องกบั
การท�าข้อตกลงของอินเดียในการจดัซือ้ระบบเตือนภยัทางอากาศ
และเรดาร์ควบคมุฟัลคอลสามชดุจากอิสราเอลมลูคา่ 1.1 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.9 หม่ืนล้านบาท) แตส่หรัฐฯ ก็ได้
ยบัยัง้การซือ้ขายดงักลา่วเพราะความตงึเครียดท่ีเพ่ิมขึน้ระหวา่ง
อินเดียและปากีสถาน โดยมองวา่การขายเทคโนโลยีการขา่วดงั
กลา่วให้แก่อินเดียเป็นเร่ืองท่ีผิดเม่ือพิจารณาจากความตงึเครียด
ตามแนวชายแดนท่ีตดิกบัปากีสถาน สหรัฐฯ อนญุาตให้อินเดียซือ้
ขายยทุโธปกรณ์ดงักลา่วได้ในเวลาตอ่มาโดยระบวุา่ความตงึเครียด
ได้บรรเทาลงแล้ว มีการตัง้ข้อสงัเกตวา่การท่ีเคร่ืองบนิ เอฟ/เอ-18อี/
เอฟ ซเูปอร์ฮอร์เน็ต ท่ีผลติโดยบริษัทโบอิง และเคร่ืองบนิ เอฟ-16ไอ
เอน็ ซเูปอร์ไวเปอร์ ท่ีผลติโดยบริษัทลอ็กฮีด มาร์ติน ไมเ่ข้ารอบการ
ประกวดราคาของโครงการจดัหาเคร่ืองบนิรบเอนกประสงค์ขนาด
กลางจ�านวน 126 ล�าของกองทพัอากาศอินเดียในปี พ.ศ. 2544 ท่ีมี
มลูคา่สญัญา 1.2 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.2 แสน
ล้านบาท) เป็นเพราะอินเดียมีความกงัวลในเร่ืองนโยบายการสง่
ออกของสหรัฐฯ ท่ีเข้มงวดเกินไป และข้อจ�ากดัของรัฐสภาสหรัฐฯ ท่ี
ยบัยัง้ไมใ่ห้อินเดียน�าเคร่ืองบนิขบัไลช่ัน้แนวหน้าของสหรัฐฯ ไปใช้ใน
ยทุธภมิูแหง่ความขดัแย้ง การท่ีผู้ผลติสหรัฐฯ สญูเสียสญัญาซือ้ขาย
ท่ีใคร ๆ ก็ต้องการนี ้ท�าให้นายทิโมธี โรเมอร์ เอกอคัรราชทตูสหรัฐฯ 
ท่ีประจ�าอยูใ่นอินเดียขณะนัน้ลาออกจากต�าแหนง่ 

ท่าทขีองจนี
แม้จีนจะมีแผนกลยทุธ์ทกุอยา่ง แตท่า่ทีของจีนตอ่อินเดียก็ผอ่น
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คลายขึน้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงการตา่งประเทศ
จีนประกาศวา่รัฐบาลจีนต้องการท่ีจะสร้างความร่วมมือทางทะเล
และด�าเนินการเจรจากบัอินเดียและประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียใต้ เพ่ือ
ลดความกงัวลของประเทศเหลา่นีเ้ก่ียวกบักิจกรรมของกองทพัเรือ
จีนท่ีเพ่ิมมากขึน้ในมหาสมทุรอินเดีย ซึง่รวมถงึการน�าเรือด�าน�า้
ของจีนเข้าเทียบทา่เรือตา่ง ๆ ในภมิูภาค กระทรวงการตา่งประเทศ
จีนแสดงให้เหน็วา่จีนเตม็ใจท่ีจะมีสว่นร่วมในการสร้างสนัติภาพ
และเสถียรภาพในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย 

ท่ีผา่นมา แม้อินโดเอเชียแปซฟิิกจะมุง่เน้นผลประโยชน์ทาง
พาณิชย์ แตค่วามไมส่งบท่ีขยายตวัขึน้เร่ือย ๆ ในเส้นทางเดนิเรือ
ท่ีเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลอ่เลีย้งภมิูภาคนีก็้อาจผลกัดนัให้เกิด
แนวร่วมทางทหารอยา่งเป็นทางการในท่ีสดุ ดงัเชน่ องค์การสนธิ
สญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ (นาโต) ท่ีประกอบไปด้วยสมาชิก 
28 ประเทศ โดยได้รับการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2492 เพ่ือรับมือกบั
ภยัคกุคามจากสหภาพโซเวียตในขณะนัน้และเพ่ือตอ่ต้านลทัธิการ
ขยายอ�านาจของโซเวียต ซึง่เป็นสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึอยา่งย่ิง
กบัปัจจบุนัท่ีอิทธิพลของจีนได้ขยายตวัขึน้เร่ือย ๆ นาโตได้ระดม
ความร่วมมือจากประเทศสมาชิกท่ีร่วมลงนามในสนธิสญัญาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมทางทหาร โดยระบวุา่ “การโจมตีด้วยอาวธุตอ่
ประเทศใดก็ตามท่ีเป็นสมาชิกนาโต จะถือวา่เป็นการโจมตีประเทศ
สมาชิกทัง้หมด” 

แม้วา่ประเทศตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกจะมีความ

กระตือรือร้นเร่ืองการปกป้องผลประโยชน์ในดนิแดนของตน แตใ่น
ขณะเดียวกนัก็ต้องคอยระมดัระวงัไมใ่ห้ความขดัแย้งในภมิูภาค
บานปลายจนกลายเป็นสงครามครัง้ใหมใ่นเอเชีย “ภมิูภาคนีไ้มมี่
องค์กรพหภุาคีอยา่งนาโต” นายคาร์เตอร์กลา่วเม่ือครัง้ท่ียงัด�ารง
ต�าแหนง่รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ “และในชว่ง
ท่ีไมมี่โครงสร้างการรักษาความมัน่คงท่ีครอบคลมุ การแสดงตน
ของกองทพัสหรัฐฯ ก็มีบทบาทส�าคญัย่ิงตลอดระยะเวลา 60 ปี
ท่ีผา่นมา โดยการสง่เสริมให้ประเทศตา่ง ๆ ได้มีพืน้ท่ีและความ
มัน่คงท่ีจ�าเป็นเพ่ือจะสามารถก�าหนดทางเลือกท่ีมีหลกัการของ
ตนเองได้” 

กลุม่พนัธมิตรท่ีมีลกัษณะแบบนาโตอาจยงัไมเ่กิดขึน้เร็ว ๆ นี ้
แตด่เูหมือนวา่ความผนัผวนในภมิูภาคท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ จะเป็นสิง่
ท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ถงึแม้วา่สถานการณ์ปัจจบุนัจะคล้ายคลงึกบั
เม่ือครัง้ท่ีมีการก่อตัง้นาโต แตค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐฯ และ
จีนนัน้มีเดมิพนัท่ีสงูมาก การค้าแบบสองทางของสองประเทศนี ้
เพียงอยา่งเดียวก็มีมลูคา่ถงึ 5.98 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 21.13 ล้านล้านบาท) ซึง่แตกตา่งจากชว่งสงครามเยน็
ท่ีแบง่แยกรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลโซเวียตให้อยูก่นัคนละฝ่าย 
ซึง่เป็นชว่งเวลาตัง้แตส่ิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ีสองไปจนถงึการลม่
สลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534 

บางครัง้ ผลตอบแทนท่ีได้ก็ท�าให้ชาตมิหาอ�านาจตา่ง ๆ ลืมไป
วา่ อินโดเอเชียแปซฟิิกนัน้กว้างใหญ่พอส�าหรับเราทกุคน  

นายแอช คาร์เตอร์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และนาย
มาโนฮาร์ ปาร์ริการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนิเดยี ทกัทายกนัใน
ระหว่างการร่วมแถลงข่าวเมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 ทีก่รุงนิวเดล ีว่าด้วย
เร่ืองความร่วมมอืทางทหารด้านการบรรเทาภยัพบิัตแิละเหตุฉุกเฉินอืน่ ๆ 



ภาพทีไ่ม่ได้ระบุวนัทีนี่ท้ีเ่ผย
แพร่โดยส�านักข่าวกลางเกาหลี
ของทางการเกาหลเีหนือใน
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2559 
แสดงให้เห็นการยงิทดสอบ
ขปีนาวุธฮวาซอง-10 ซ่ึงเป็น
ขปีนาวุธทางยุทธศาสตร์พสัิย
กลางถงึพสัิยไกลทีย่งิจากพืน้
สู่พืน้ ในพืน้ทีท่ีไ่ม่เปิดเผยใน
ประเทศเกาหลเีหนือ   
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ



ยคกุคามทางด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือยงัคงมี
อยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง เพราะรัฐบาลเกาหลีเหนือเดนิหน้า
ทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวธุอยา่งไมล่ดละ การ
ทดสอบนิวเคลียร์ก่อนหน้านีย้งัรวมถงึการใช้พลโูตเนียม

และยเูรเนียมท่ีมีความบริสทุธ์ิสงู และการทดสอบนิวเคลียร์ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 กระท�าโดยใช้ระเบดิไฮโดรเจนท่ีมีพลงั
สงูกวา่เดมิ 

หลงัจากนัน้ยงัมีการปลอ่ยดาวเทียมในเดือนในกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2559 และการทดสอบขีปนาวธุท่ียิงจากเรือด�าน�า้ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 การทดสอบจรวดและนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือท่ีบอ่ยจนผิดปกตนีิท้�าให้บรรดานกัวิเคราะห์แสดง
ความกงัวลเร่ืองภยัคกุคามอยา่งจริงจงั นกัวิเคราะห์บางรายคาด
วา่เกาหลีเหนือมีขีดความสามารถในการยอ่สว่นอาวธุนิวเคลียร์
และน�าไปประกอบกบัขีปนาวธุข้ามทวีป 

“การยัว่ยเุหลา่นีมี้แตจ่ะท�าให้ประชาคมนานาชาตมิุง่มัน่ท่ีจะ
ตอ่ต้านกิจกรรมต้องห้ามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลีมากย่ิงขึน้ ซึง่รวมถงึการใช้กระบวนการคว�่าบาตรโดย
คณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติท่ีมีอยูแ่ล้ว” นายจอห์น 
เคอร์บี โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ กลา่วในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2559 ตามรายงานของเวบ็ไซต์ขา่วออนไลน์ อิน
เตอร์เนชนันลั บสิซเินส ไทมส์ “เราตัง้ใจท่ีจะแสดงความกงัวล
มากขึน้ ณ ท่ีประชมุสหประชาชาตเิพ่ือกระตุ้นให้มีการแก้ปัญหา
ในระดบันานาชาตใินการก�าหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีรับผิดชอบตอ่การกระท�าท่ีเป็นการยัว่ยเุหลา่นี”้ 

แตเ่กาหลีเหนือยงัไมมี่ทีทา่วา่จะปฏิบตัติามข้อเรียกร้องใน
เร็ววนันี ้
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ภั
นางเดบาลินา	โกซอล		

ในคาบสมทุร
การยั่วยุ

เกาหลีใต้

ปฏิญาณที่จะ 

“ตอบโต้อย่าง
รุนแรง”  

ต่อภัยคุกคาม

จากเกาหลีเหนือ 
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ความจริงแล้ว 
เกาหลีเหนือก�าลงัเดนิหน้า
ท�าโครงการพฒันาขีปนาวธุ
ของตนโดยมุง่เน้นขีปนาวธุ
ทัง้ท่ีขบัเคลื่อนด้วยของแข็ง
และของเหลวท่ีสามารถยิง
จากพืน้ดนิได้ เกาหลีเหนือยงั
พยายามเสริมสร้างการป้อง

ปรามทางทะเลให้มีความแข็งแก่งมากย่ิงขึน้ด้วยการพฒันาขีปนาวธุท่ี
ยิงจากเรือด�าน�า้และการพฒันาระบบปืนใหญ่พิสยัไกลท่ีน�าไปใช้ในเขต
ปลอดทหาร โดยมีเป้าหมายคือ กรุงโซล 

ภยัคกุคามท่ีไมห่ยดุหยอ่นนีย่ิ้งกระตุ้นให้เกาหลีใต้เร่งสนบัสนนุ
โครงการความมัน่คงแหง่ชาต ิและในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 นาง
พกั กนึ-ฮเย ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้สัง่การให้ผู้น�าตา่ง ๆ ของกอง
ทพั “ท�าการตอบโต้อยา่งรุนแรง” หากมีการยัว่ยจุากเกาหลีเหนือ ตาม
รายงานของหนงัสือพิมพ์ โคเรีย เฮรลัด์ 

“เราจะไมใ่ห้อภยัตอ่การยัว่ยขุองเกาหลีเหนือท่ีคกุคามเสถียรภาพ
และความสงบสขุของคาบสมทุรเกาหลี และด้วยความร่วมมืออยา่งใกล้
ชิดกบัประชาคมนานาชาต ิเราจะด�าเนินการคว�่าบาตรอยา่งรุนแรงตอ่
ไป และกดดนัจนกวา่เกาหลีเหนือจะเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของตนเอง” 
ประธานาธิบดีพกักลา่ว 

การตอบโต้ของเกาหลีใต้ 
ในขณะเดียวกนั เกาหลีใต้ได้เร่ิมพฒันาแผนการตอบโต้ทัง้เชิงรุกและเชิง
รับ รัฐบาลเกาหลีใต้ก�าลงัพฒันาขีปนาวธุท่ีมีพิสยัท�าการ 800 กิโลเมตร
และมีน�า้หนกับรรทกุ 500 กิโลกรัม ขีปนาวธุเชิงรุกเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่
ของระบบ “คลิ เชน” ของรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึง่เป็นระบบชิงโจมตีก่อนเพ่ือ

ท�าลายระบบขีปนาวธุของเกาหลีเหนือก่อนท่ีจะถกูยิงออกมา 
การหารือเก่ียวกบัแผนนีไ้ด้ดงึดดูความสนใจของสื่อท้องถ่ินตา่ง ๆ 

โดยส�านกัขา่วยอนฮบั ซึง่เป็นส�านกัขา่วท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศระบวุา่
เกาหลีใต้ได้มาถงึจดุเปลี่ยนในการรับมือกบัเกาหลีเหนือ และต้องเสริม
สร้างแผนการป้องกนัให้มีความแข็งแกร่งย่ิงขึน้

“รัฐบาลจะต้องเสริมสร้างระบบการป้องกนัให้มีความแข็งแกร่งเพ่ือ
รับมือกบัภยัคกุคามท่ีแท้จริงจากเกาหลีเหนือ” ส�านกัขา่วยอนฮบัระบใุน
บทบรรณาธิการเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 “กองทพัของเราต้องยก
ระดบัขีดความสามารถของระบบ ‘คลิ เชน’ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการท�าลาย
ขีปนาวธุของเกาหลีเหนือก่อนท่ีจะถกูยิงออกมา” 

เพ่ือให้แผนการนีมี้ความแข็งแกร่งมากขึน้ เกาหลีใต้หวงัท่ีจะสร้าง
ระบบป้องกนัภยัทางอากาศและทางขีปนาวธุของตนเอง อยา่งไรก็ตาม 
สิง่ท่ีดงึดดูความสนใจของนานาชาติและคนในประเทศคือแผนท่ีจะ
น�าระบบป้องกนัขีปนาวธุเพดานบนิสงูของสหรัฐฯ ไปตดิตัง้ท่ีเมืองซอง
จ ูซึง่อยูห่า่งจากกรุงโซลประมาณ 200 กิโลเมตร สหรัฐฯ ต้องการน�า
ระบบดงักลา่วมาไว้ในเกาหลีใต้เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการป้องกนั
ขีปนาวธุร่วมกนัในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกเพ่ือตอบโต้ภยัคกุคาม
จากเกาหลีเหนือ แตบ่างสว่นของรัฐบาลเกาหลีใต้กลวัวา่ระบบป้องกนั
ขีปนาวธุเพดานบนิสงูจะไมส่ามารถป้องกนักรุงโซลจากขีปนาวธุเพดาน
บนิต�่าหรือภยัคกุคามจากปืนใหญ่พิสยัไกล ดงันัน้เกาหลีใต้จงึก�าลงั
พยายามอยา่งหนกัท่ีจะพฒันาระบบป้องกนัภยัทางอากาศและทาง
ขีปนาวธุของตนเองเพ่ือจดัการกบัปัญหาเหลา่นี ้

ระบบป้องกนัภยัทางอากาศและทางขีปนาวธุของเกาหลีใต้จะ
ประกอบไปด้วยระบบ ซี3ไอ ซติรอน ทรี (ระบบบงัคบับญัชา ควบคมุ 
สื่อสารและขา่วกรองทางอิเลก็ทรอนิกส์) และเรดาร์แจ้งเตือนภยัลว่ง
หน้า กรีน ไพน์ สองเคร่ืองซึง่ผลติโดยอิสราเอล ระบบป้องกนัภยัทาง
อากาศและทางขีปนาวธุของเกาหลีใต้จะมีเรดาร์แจ้งเตือนภยัลว่งหน้า 

นายคมิ จองอนึ ผู้น�าเกาหลเีหนือ 
(กลาง) ประกาศ “ความส�าเร็จ” ในการ

ทดสอบขปีนาวุธพสัิยกลางลูกใหม่ที่
ทรงอานุภาพ ในระหว่างการรายงาน
ข่าวทางโทรทศัน์เมือ่เดอืนมถุินายน 

พ.ศ. 2559 นายคมิอ้างว่าขปีนาวุธดงั
กล่าวคอืภยัคุกคามต่อฐานทพัสหรัฐฯ 

ในแปซิฟิก  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ระบบป้องกนัภยัจากขีปนาวธุท่ียิงจากพืน้ดนิและยิงจากเรือสูอ่ากาศ 
ระบบนีจ้ะชว่ยให้รัฐบาลเกาหลีใต้สามารถตดิตามและยิงขีปนาวธุพิสยั
ใกล้และพิสยักลางของเกาหลีเหนือท่ีมีเพดานบนิต�่าได้ เกาหลีใต้จะ
ปรับปรุงระบบขีปนาวธุแพทริออต และจะยงัคงมีขีปนาวธุ เอสเอม็-2 
บลอ็ก3 และระบบเรดาร์ กรีน ไพน์ ของอิสราเอล 

 ระบบเรดาร์ สปาย-1ดี จะเป็นสว่นหนึง่ของระบบอ�านวยการรบเอ
จิส และมีความเป็นไปได้วา่จะน�าระบบสกดักัน้ขีปนาวธุ เอสเอม็-6 ซึง่
เป็นรุ่นท่ีพฒันากวา่ เอสเอม็-2 บลอ็ก3 ไปตดิตัง้ในเรือพิฆาตท่ีมีระบบ
อ�านวยการรบเอจิส 

การปรับปรุงเทคโนโลยีและความก้าวหน้า 
ในปี พ.ศ. 2558 เกาหลีใต้ได้ท�าสญัญามลูคา่ 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 2.7 หม่ืนล้านบาท) กบับริษัทเรย์เธียนของสหรัฐฯ เพ่ือ
ให้ท�าการปรับปรุงระบบขีปนาวธุแพทริออตและขีปนาวธุ พีเอซี-3 ท่ีมี
อยูภ่ายในปี พ.ศ. 2563 ระบบเหลา่นีท้นัสมยักวา่ขีปนาวธุ พีเอซี-2 และ
มีขีดความสามารถในการยิงขีปนาวธุสกดักัน้ได้มากกวา่และมีความ
ก้าวหน้าทางเทคนิคมากวา่ 

ระบบขีปนาวธุ พีเอซี-3 ประกอบด้วยขีปนาวธุสกดักัน้แบบเพ่ิม
ระยะบนิ และเรดาร์คลื่นเสียงความถ่ีสงูแบบจดัเรียงเฟส เอม็พีคิว-53 
รายงานตา่ง ๆ ระบวุา่จะมีการน�าระบบ พีเอซี-3 มาใช้แทนระบบ ไนกี 
เฮอร์ควิลสิ แซม ท่ีล้าสมยัแล้ว ท่ีแสดงให้เหน็ถงึความไมแ่มน่ย�าในการ
ยิงทดสอบหลาย ๆ ครัง้ 

นอกจากนีย้งัมีรายงานวา่ รัฐบาลเกาหลีใต้จะพฒันาระบบขีปนาวธุ
พิสยัไกลท่ียิงจากพืน้สูอ่ากาศ (แอล-แซม) ซึง่จะชว่ยเพ่ิมระดบัขีดความ
สามารถในการพฒันาระบบป้องกนัแบบหลายชัน้ ระบบ แอล-แซม จะ
ท�าให้รัฐบาลเกาหลีใต้สามารถสกดักัน้ขีปนาวธุท่ีมีเพดานบนิสงูขึน้  

 รัฐบาลเกาหลีใต้ยงัมีแผนท่ีจะพฒันาระบบขีปนาวธุพิสยักลางท่ี
ยิงจากพืน้สูอ่ากาศ (เอม็-แซม) ท่ีมีช่ือวา่ ชอลเม-2 โดยจะให้เป็นองค์
ประกอบหนึง่ของระบบป้องกนัภยัทางอากาศและทางขีปนาวธุของ
เกาหลีใต้ ขีปนาวธุดงักลา่วจะมาแทนท่ีขีปนาวธุพิสยักลาง เอม็ไอเอม็-
23 ฮอว์ก ของสหรัฐฯ ท่ีล้าสมยัแล้ว

เจ้าหน้าท่ีของส�านกับริหารโครงการจดัซือ้ด้านกลาโหมของเกาหลใีต้
ระบวุา่ ระบบ เอม็-แซม ท่ีพฒันาขึน้ในประเทศจะชว่ยลดงบประมาณ
ทางด้านกลาโหม ระบบ เอม็-แซม และระบบขีปนาวธุแพทริออตขีดความ
สามารถสงู (พีเอซี) จะมีไว้เพ่ือสกดักัน้ขีปนาวธุท่ีฝ่ายตรงข้ามยิงเข้า
มาในกรณีท่ี แอล-แซม ไมส่ามารถสกดักัน้ขีปนาวธุดงักลา่วท่ีมีเพดาน
บนิสงูกวา่ ดงันัน้ ระบบป้องกนัภยัทางอากาศและทางขีปนาวธุของ
เกาหลใีต้จะประกอบด้วย พีเอซี-2, พีเอซี-3, แอล-แซม และ เอม็-แซม

ในระหวา่งท่ีมีการพฒันาดงักลา่ว และมีการทดสอบนิวเคลียร์และ
การยัว่ยขุองเกาหลีเหนืออยา่งตอ่เน่ือง เกาหลีใต้ได้เร่ิมเจรจาเก่ียวกบั
ระบบป้องกนัขีปนาวธุเพดานบนิสงู และได้ตกลงใจท่ีจะน�าระบบนีม้าใช้
ในชว่งต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

นอกจากนี ้เกาหลีใต้ยงัเผชิญกบัภยัคกุคามจากระบบปืนใหญ่
พิสยัไกล โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจากระบบยิงจรวดหลายล�ากล้อง รัฐบาล
เกาหลีใต้ก�าลงัพฒันาอาวธุน�าวิถีตดิตัง้จีพีเอสเพ่ือตอบโต้ภยัคกุคาม
จากระบบยิงจรวดหลายล�ากล้อง เกาหลีใต้เช่ือวา่ระบบป้องกนัภยั
ทางอากาศและทางขีปนาวธุของเกาหลีใต้และระบบ คลิ เชน จะท�าให้

เกาหลีเหนือตระหนกัวา่ ขีปนาวธุและนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ
นัน้ใช้ไมไ่ด้ผลกบัรัฐบาลเกาหลีใต้ 

การผสมผสานท่ีพอเหมาะระหวา่งการป้องกนัเชิงรุกและเชิงรับนา่จะ
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการป้องปรามภยัคกุคามจากเกาหลเีหนือ การลงทนุ
ของรัฐบาลเกาหลใีต้ในระบบ คลิ เชน แสดงให้เหน็วา่เกาหลใีต้ต้องการ
ท่ีจะท�าลายภยัคกุคามก่อนท่ีมนัจะเกิดขึน้ การท�าลายระบบเชิงรุกของ
เกาหลเีหนือเป็นมาตรการป้องกนัท่ีดีท่ีสดุส�าหรับเกาหลใีต้ อยา่งไรก็ตาม 
ระบบป้องกนัภยัทางอากาศและทางขีปนาวธุจะท�าให้มัน่ใจวา่ หาก
เกาหลใีต้ไมส่ามารถท�าลายขีดความสามารถเชิงรุกของเกาหลเีหนือได้ 
ระบบป้องกนัภยัจากขีปนาวธุจะชว่ยตอ่ต้านขีปนาวธุท่ีเหลอื มาตรการนี ้
เป็นสิง่ส�าคญัย่ิงเพราะเกาหลเีหนือมีขีปนาวธุท่ีมีความสามารถในการอยู่
รอดและยากตอ่การท�าลาย การท�าลายขีปนาวธุของเกาหลเีหนือจนหมด
คลงันัน้ก็อาจจะเป็นเร่ืองยากส�าหรับรัฐบาลเกาหลใีต้ 

ประธานาธิบดีพกั กนึ-ฮเย ยงัคงมุง่มัน่ในเร่ืองนีใ้นระหวา่งท่ีกลา่ว
ค�าปราศรัย และต้องการให้เกาหลีเหนือรู้วา่ เกาหลีใต้จะยืนหยดัร่วมกบั
พนัธมิตรนานาชาตเิพ่ือตอบโต้ภยัคกุคามใด ๆ ก็ตามท่ีจะเกิดขึน้  o

นางพกั กนึ-ฮเย ประธานาธิบดเีกาหลใีต้ (แถวหน้าตรงกลาง) ได้เรียกร้องให้
ผู้น�าต่าง ๆ ของกองทพัสาธารณรัฐเกาหล ี“ท�าการตอบโต้อย่างรุนแรง” ต่อ
การยัว่ยุของเกาหลเีหนือ  รอยเตอร์

“เราจะไม่ให้อภัยต่อการยั่วยุของ
เกาหลีเหนือที่คุกคามเสถียรภาพ
และความสงบสุขของคาบสมุทร

เกาหลี และด้วยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับประชาคมนานาชาติ เราจะ
ด�าเนินการคว�่าบาตรอย่างรุนแรงต่อ
ไป และกดดันจนกว่าเกาหลีเหนือจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง” 

- นางพัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
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การรักษาสันติภาพ

เมื่อประเทศที่มีขีดความสามารถในการปล่อยดาวเทียมมีจ�านวน
มากขึ้น ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนก็จ�าเป็นต้องเพิ่มขึ้นด้วย 

ใ น อ ว ก า ศ
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

งค์การวิจยัอวกาศอินเดียได้ปลอ่ย
ดาวเทียม 20 ดวงในเดือนมิถนุายน 
พ.ศ. 2559 ท�าให้จ�านวนดาวเทียม

ทัง้หมดท่ีโคจรรอบโลกมีมากกวา่ 1,400 
ดวง ความส�าเร็จในการสง่ดาวเทียมครัง้นี ้
ซึง่ประกอบด้วยดาวเทียมของอินเดียสาม
ดวงและของประเทศอ่ืน ๆ อีก 17 ดวง ได้แก่ 
แคนาดา เยอรมนี อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ ถือ
เป็นการท�าลายสถิตคิรัง้ท่ีแล้วของอินเดียท่ีสง่
ดาวเทียมขึน้ไป 10 ดวงในคราวเดียวกนัเม่ือ
ปี พ.ศ. 2551 และนบัเป็นการยกระดบัความ
ร่วมมือทางอวกาศท่ีส�าคญัของนานาชาต ิ
ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์รายวนัของ
อินเดีย ดิอีโคโนมิก ไทมส์ 

การปลอ่ยดาวเทียมของอินเดียแสดง
ให้เหน็ถงึการแขง่ขนัในอวกาศท่ีสงูขึน้และ
ความคบัคัง่ของการจราจรในวงโคจรโลก เม่ือ
เศรษฐกิจของภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก
เตบิโตขึน้ หลายประเทศก็พยายามจะเข้าถงึ
และใช้โอกาสจากอวกาศมากขึน้ด้วยเชน่กนั 
ระบบท่ีอยูใ่นอวกาศท�าให้ประเทศท่ีครอบ
ครองขีดความสามารถเหลา่นีไ้ด้เปรียบทัง้ด้าน
เทคโนโลยีและยทุธวิธีในภาคการทหารและ
การค้า ดาวเทียมชว่ยเพ่ิมศกัยภาพในการน�า
ทาง การก�าหนดเป้าหมายท่ีแมน่ย�า การใช้  
โดรน การสือ่สาร และการตระหนกัรู้
สถานการณ์ในสนามรบตามเวลาจริงและ
อ่ืน ๆ 

นายแอนโทนี คอร์ดส์แมน หวัหน้า
ฝ่ายยทุธศาสตร์ อาลี เอ. เบร์ิก แหง่ศนูย์
ยทุธศาสตร์และนานาชาติศกึษา ซึง่เป็น
สถาบนัวิจยัเชิงนโยบายในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
ระบวุา่ อวกาศจะมีผลกระทบอยา่งมากตอ่
ความมัน่คงในทกุ ๆ ด้าน “ประเดน็ส�าคญัท่ี
มองข้ามไมไ่ด้คือ ในโลกท่ีภมิูเศรษฐศาสตร์
มีความส�าคญัเทียบเทา่กบัภมิูรัฐศาสตร์และ
ยทุธศาสตร์ เราจ�าเป็นต้องนกึถงึสิง่ท่ีอาจ
เป็นจดุออ่น หากอวกาศถกูใช้เป็นอาวธุ ไม่
เพียงทรัพยากรทางการทหารเทา่นัน้ท่ีจะมี
ปัญหา แตย่งัรวมถงึสงัคมโดยรวมอีกด้วย” 
อดีตหวัหน้าฝ่ายหนว่ยขา่วกรองของกอง
บญัชาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กลา่ว
กบัหนงัสือพิมพ์ ไฟแนนเชียล ไทมส์ ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

เม่ือประเทศตา่ง ๆ ต้องพึง่พาดาวเทียม
มากขึน้ในทกุ ๆ เร่ือง ตัง้แตก่ารพยากรณ์
อากาศและการสง่ข้อความสื่อสาร ไปจนถงึ

รถยนต์ไร้คนขบัและการจราจรทางอากาศ 
เราก็ย่ิงจ�าเป็นต้องร่วมมือกนัมากขึน้ ผู้
เช่ียวชาญหลายรายกลา่ววา่การแบง่ปัน
ทรัพยากรอวกาศจะชว่ยให้แตล่ะประเทศหนั
หน้ามาพดูคยุกนัมากขึน้และชว่ยยบัยัง้ภยั
คกุคาม ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้กองทพัตา่ง ๆ  
จงึต้องแสดงบทบาทมากขึน้ในการรักษา
สนัตภิาพในอวกาศ ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่การ
สร้างฉนัทามตวิา่แตล่ะชาตจิะปฏิบตักิารและ
ปกป้องอวกาศอยา่งไรจะชว่ยสง่เสริมความ
มัน่คงทัง้ในระดบัโลกและระดบัภมิูภาค 

ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น
ผู้ เช่ียวชาญระบวุา่ภยัคกุคามท่ีนา่กลวัสดุ
ตอ่ขีดความสามารถทางอวกาศคือกิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิเกิดโดย
บงัเอิญหรือโดยการวางแผนลว่งหน้า ท่ีจะ
ยบัยัง้หรือท�าให้ไมส่ามารถเข้าถงึอวกาศได้ 
ตวัอยา่งภยัคกุคามท่ีชดัเจนตอ่ทรัพยากรใน
อวกาศประกอบด้วย ปริมาณขยะอวกาศท่ี
เพ่ิมขึน้ สภาพอากาศท่ีไมเ่อือ้อ�านวย การ
เข้าถงึอวกาศท่ีท�าได้งา่ยขึน้ และความเป็น
ไปได้ท่ีจะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ สงคราม
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือการโจมตีแบบปฏิบตัิการ
ในอวกาศหรือตอ่ทรัพยากรสนบัสนนุอวกาศ
ในภาคพืน้ดนิ 

ขยะอวกาศท�าให้เทคโนโลยีท่ีอาศยั
ดาวเทียมตกอยูใ่นความเสี่ยง ตวัอยา่งเชน่ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ ตรวจพบวตัถท่ีุเกิด
จากฝีมือมนษุย์ท่ีมีขนาดเทา่กบัหรือใหญ่กวา่
ลกูซอฟต์บอลเป็นจ�านวนมากกวา่ 23,000 
ชิน้ในวงโคจร และได้เตือนให้ผู้ปฏิบตังิาน
ทัว่โลกคอยระมดัระวงัเพราะวตัถเุหลา่นีอ้าจ
พุง่ชนดาวเทียม พล.อ.ท. จอห์น เรย์มอนด์ 
รองเสนาธิการฝ่ายยทุธการ กองทพัอากาศ
สหรัฐฯ กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ ดีเฟนซ์ นิวส์ 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าท่ีดแูล
ดาวเทียมจะปรับเปลี่ยนต�าแหนง่ดาวเทียม
มากกวา่สองครัง้ตอ่สปัดาห์ขึน้อยูก่บัข้อมลูท่ี
ได้รับ พล.อ.ท. เรย์มอนด์กลา่ว 

นอกจากนีย้งัมีขยะอวกาศอีกหลายแสน
ชิน้ท่ีมีขนาดเลก็จนตรวจไมพ่บ แตก็่ใหญ่พอท่ี
จะสร้างความเสยีหายแก่ดาวเทียมหรือแม้
กระทัง่สถานีอวกาศนานาชาตติามข้อมลูของ
องค์การบริหารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ
(นาซา) ของสหรัฐฯ ชิน้สว่นเหลา่นีส้ามารถ
เดนิทางได้เร็วถงึ 35,900 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 

อ

ไอสตอ็ค
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ในปี พ.ศ. 2550 จีนได้ทดสอบระบบตอ่ต้านดาวเทียมของตนโดย
การท�าลายดาวเทียมพยากรณ์อากาศท่ีใช้งานไมไ่ด้ดวงหนึง่โดยเจตนา 
ส�านกังานศกึษาเศษซากในวงโคจรรอบโลกของนาซาเปิดเผยวา่การ
ทดสอบดงักลา่วท�าให้เกิดขยะอวกาศมากกวา่ 2,300 ชิน้ท่ีมีขนาดใหญ่
กวา่ 10 เซนตเิมตร และยงัมีชิน้เลก็ชิน้น้อยอีกกวา่ 150,000 ชิน้ กวา่
หนึง่ในสามของเศษซากเหลา่นีอ้าจลอ่งลอยอยูใ่นวงโคจรตอ่ไปอีกนบั 
20 ปี จากนัน้ในปี พ.ศ. 2556 จีนได้ปลอ่ยจรวดหนึง่ล�าเข้าสูต่�าแหนง่ท่ี
ปลอดภยัจากการตดิตามของดาวเทียมพ้องคาบโลกทางยทุธวิธี 

ภยัคกุคามท่ีอาจมีตอ่ดาวเทียมในห้วงท่ีเกิดความขดัแย้งนัน้มีมาก
ขึน้เร่ือย ๆ มีรายงานวา่ประเทศตา่ง ๆ อาทิ จีน รัสเซีย อินเดียและ
สหรัฐฯ ก�าลงัพฒันาขีดความสามารถเพ่ือป้องกนัการเข้าถงึดาวเทียม
ในชว่งท่ีเกิดความขดัแย้ง เจ้าหน้าท่ีบางคนเตือนวา่ความขดัแย้งอาจ
เร่ิมขึน้ในอวกาศหรือขยายตวัจากอากาศ ทะเล พืน้ดนิและสนามแม่
เหลก็ไฟฟ้าเข้าไปในอวกาศ 

“ฝ่ายตรงข้ามก�าลงัพฒันาพลงังานจลน์โดยตรงและเคร่ืองมือ
ไซเบอร์เพ่ือยบัยัง้ ลดคา่และท�าลายขีดความสามารถทางอวกาศของ
เรา” พล.อ.อ. จอห์น ไฮเทน ผู้บญัชาการกองบญัชาการอวกาศของกอง
ทพัอากาศสหรัฐฯ กลา่วกบัคณะอนกุรรมาธิการกิจการทหารแหง่สภาผู้
แทนราษฎรสหรัฐฯ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 “พวกเขาเข้าใจดีวา่เรา
ต้องพึง่พาอวกาศมากแคไ่หน และเข้าใจความได้เปรียบทางการแขง่ขนั
ท่ีเราได้จากการใช้ประโยชน์จากอวกาศ ฉะนัน้เราจงึจ�าเป็นต้องใช้ความ
ระมดัระวงัอยา่งท่ีสดุ” 

นายพลของกองทพัสหรัฐฯ อีกคนหนึง่ท่ีรายงานข้อมลูตอ่คณะอนุ
กรรมาธิการได้เหน็พ้องในทางเดียวกนั 

“จีนก�าลงัพฒันาและแสดงให้เหน็วา่มีตนมีเทคโนโลยีตอ่ต้าน
อวกาศท่ีหลากหลาย เชน่ ขีปนาวธุแบบความเร็วหลดุพ้นตดิหวัรบ
พุง่ชนดาวเทียม เทคโนโลยีวงโคจรร่วมท่ีสามารถท�าลายหรือท�าให้
ดาวเทียมใช้การไมไ่ด้ อปุกรณ์รบกวนสญัญาณสื่อสารจากพืน้โลก และ
เลเซอร์ท่ีสามารถตดัหรือท�าลายการท�างานของดาวเทียม” พล.ท. เดวิด 
บคั ผู้บญัชากองก�าลงัรบร่วมทางอวกาศแหง่หนว่ยบญัชาการด้าน
ยทุธศาสตร์สหรัฐฯ กลา่ว จีนน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพ่ือปรับปรุง 
“โครงการอวกาศเพ่ือสนบัสนนุการตดิตามวตัถแุบบใกล้เคียงกบัเวลา
จริง การบงัคบับญัชาและควบคมุกองก�าลงัท่ีถกูสง่ไปปฏิบตักิาร และ
ขีดความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลด้วยความแมน่ย�า” พล.ท. 
บคั นายพลสามดาวกลา่ว 

แม้วา่สหรัฐฯ จะพยายามป้องกนัไมใ่ห้เกิดสงครามอวกาศ แต่
รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ก็ได้จดัสรรงบประมาณอยา่ง
น้อย 5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.75 แสนล้านบาท) เพ่ือ
พฒันาขีดความสามารถทางทหารในอวกาศทัง้เชิงรุกและเชิงรับไป
จนถงึปี พ.ศ. 2563 

 “ประเดน็ส�าคญัคือสหรัฐฯ ไมต้่องการให้เกิดความขดัแย้งใน
อวกาศ” นายแฟรงค์ โรส รองผู้ชว่ยรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายและการ
ป้องกนัทางอวกาศ กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบใุนการให้
สมัภาษณ์นิตยสาร ไซแอนทิฟิก อเมริกนั ในปี พ.ศ. 2558 สหรัฐฯ สนใจ
จะร่วมมือกบัจีนและรัสเซียเพ่ือรักษาความมัน่คงทางอวกาศ นายโรส
กลา่ว แต ่“เราจะปกป้องทรัพยากรทางอวกาศของเราหากถกูโจมตี” 

ความพยายามท่ีจะท�าโครงการในอวกาศมากขึน้ประกอบกบัการ

พึง่พาอวกาศมากขึน้ท�าให้หลายประเทศตกอยูใ่นความเสี่ยงท่ีจะถกู
โจมตี “อวกาศก�าลงัจะกลายเป็นพืน้ท่ีเสี่ยง ดงันัน้เราจงึต้องคิดหา
หนทางท่ีจะบรรเทาความเสี่ยงและลดภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้” นาย
เอลบริดจ์ โคลบี นกัวิชาการอาวโุสแหง่ศนูย์เพ่ือความมัน่คงใหมข่อง
อเมริกนั ให้สมัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์ เดอะวอชิงตนั โพสต์ ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ขณะท่ีหลายประเทศในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกมีความทะเยอทะยานท่ีจะด�าเนินโครงการในอวกาศ “เราจ�าเป็น
ต้องหาวิธีชกัชวนหรือบีบบงัคบัฝ่ายตรงข้ามของเราเพ่ือไมใ่ห้ใช้ขีดความ
สามารถท่ีมีความได้เปรียบอยา่งเตม็ท่ีมาท�าร้ายเราในอวกาศ” นาย
โคลบีซึง่เป็นผู้ เขียนรายงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เร่ือง “จากท่ี
หลบภยัสูส่นามรบ: กรอบการท�างานส�าหรับยทุธศาสตร์การป้องกนัและ
ปราบปรามทางอวกาศของสหรัฐฯ” กลา่ว 

สหรัฐฯ ได้จดัตัง้หนว่ยงานใหมท่ี่มีช่ือวา่ ศนูย์ปฏิบตักิารทางอวกาศ
ร่วมผสมระหวา่งหนว่ยงาน ท่ี ฐานทพัอากาศชรีเวอร์ ในเมืองโคโลราโด 
สปริงส์ รัฐโคโลราโด เพ่ือตดิตามภยัคกุคามตอ่อวกาศ ซึง่รวมถงึอาวธุ
ตอ่ต้านอวกาศ ตัง้แตย่านอวกาศและขีปนาวธุไปจนถงึเทคโนโลยี
รบกวนสญัญาณตา่ง ๆ นายไฮเทนกลา่ว ศนูย์แหง่นีย้งัมีคณะท�างาน
ไซเบอร์ท่ีจะด�าเนินปฏิบตัิการด้วยระบบในอวกาศ 

ในชว่งเวลาเดียวกนั ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 จีนได้ก่อตัง้กอง
ก�าลงัสนบัสนนุเชิงยทุธศาสตร์ของตนเองขึน้อยา่งเป็นทางการในฐานะ
หนว่ยทหารท่ีแยกออกมา กองก�าลงัเหลา่นีมี้ขีดความสามารถด้าน
การท�าสงครามอวกาศ สงครามอิเลก็ทรอนิกส์และสงครามเครือขา่ย 
การประกอบก�าลงัใหมด่งักลา่วนีส้ะท้อนให้เหน็วา่กองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนให้ความส�าคญักบัอวกาศและยงัตระหนกัถงึความสมัพนัธ์
ระหวา่งอวกาศและพืน้ท่ีไซเบอร์ พล.ท. บคัในระหวา่งการให้การ 

การความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน
ยทุธศาสตร์ทางอวกาศของสหรัฐฯ ครอบคลมุถงึการเป็นหุ้นสว่นกบั
ประเทศท่ีมีสว่นรับผิดชอบ องค์กรระหวา่งประเทศ และบริษัทเอกชน 
เพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีคุ้มคา่และลดความเสี่ยง ตลอดจนการแบง่ปัน
ข้อมลูจากอวกาศ แม้ชาตติา่ง ๆ ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกจะยงั
มีงานอีกมากท่ีต้องท�าเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านตา่ง ๆ เชน่ การ
ส�ารวจทางวิทยาศาสตร์ การส�ารวจข้อมลูระยะไกลและภารกิจท่ีมี
มนษุย์เดนิทางไปกบัยานอวกาศ แตผู่้ เช่ียวชาญก็เน้นย�า้ถงึความส�าคญั
ของความร่วมมือในอวกาศ

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา สนธิสญัญาอวกาศ พ.ศ. 2510 ซึง่เป็น
กฎหมายเก่ียวกบัอวกาศของนานาชาตท่ีิมีผลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั ได้
ประสบความส�าเร็จเป็นอยา่งดีในการรักษาสนัตภิาพในอวกาศ อยา่งไร
ก็ตาม กฎหมายท่ีมีอยูปั่จจบุนัยงัไมค่รอบคลมุปัญหาใหม ่ๆ หลาย
ประเดน็ เชน่ ขยะอวกาศและการควบคมุการสง่ออก ย่ิงไปกวา่นี ้ยงัไมมี่
ประเทศหรือหนว่ยงานใดท่ีมีอ�านาจในการก�าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบั
อวกาศ 

ชว่งต้นทศวรรษนี ้สหภาพยโุรปมีความก้าวหน้าในการจดัท�าแนว
ปฏิบตัสิากลเพ่ือการด�าเนินกิจกรรมในอวกาศ แนวปฏิบตัดิงักลา่วมีจดุ
มุง่หมายเพ่ือก�าหนดแนวทางในการใช้อวกาศอยา่งปลอดภยั มีความ
รับผิดชอบและสอดคล้องกบักฎหมายสากล โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เพ่ือ
ป้องกนัการเพ่ิมจ�านวนของขยะอวกาศ นอกจากนีย้งัประกอบด้วย
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มาตรการเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการใช้ห้วงอวกาศโดยการแจ้งให้
ทราบถงึกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอวกาศ เชน่ การปลอ่ยจรวดหรือการเดนิ
ทางในอวกาศ อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบตัดิงักลา่วได้ถกูชะลอไว้อนัเน่ือง
มาจากความกงัวลในด้านการปฏิบตัิ เม่ือฝ่ายสนบัสนนุพยายามจะผลกั
ดนัให้ได้รับการยอมรับในท่ีประชมุขององค์การสหประชาชาตใินนคร
นิวยอร์กเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และการก�าหนดแนวปฏิบตัดิงั
กลา่ว “ดเูหมือนจะหยดุชะงกัไปแล้ว” ตามบทวิเคราะห์ท่ีตีพิมพ์ใน เดอะ
สเปซ รีวิว ซึง่เป็นนิตยสารออนไลน์รายสปัดาห์ ผู้สงัเกตการณ์เปิดเผย
วา่หนึง่ในข้อบกพร่องของแนวปฏิบตัดิงักลา่วคือ มนัยงัไมส่ามารถให้ค�า
นิยามอยา่งชดัเจนได้วา่ “อาวธุอวกาศ” หมายถงึอะไร 

ความท้าทายในการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมอวกาศท่ีนบั
วนัจะคบัคัง่และมีการแขง่ขนัมากขึน้เร่ือย ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสอง
วตัถปุระสงค์นัน้นา่จะยงัคงอยูอี่กหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 
เม่ือยงัขาดแนวปฏิบตัท่ีิชดัเจนเก่ียวกบัอวกาศ ผู้ เช่ียวชาญหวงัวา่ชาติ
ตา่ง ๆ จะสามารถเรียนรู้ท่ีจะร่วมมือกนัเพ่ือใช้อวกาศให้เป็นประโยชน์
ตอ่ทกุสงัคมและจดัการกบัอวกาศในฐานะพืน้ท่ีสว่นรวมของโลก 

นายไมเคลิ ครีพอน ผู้ ร่วมก่อตัง้ศนูย์สตมิสนั ซึง่เป็นคณะท�างาน
ระดบัมนัสมองในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ท่ีมุง่เน้นด้านการศกึษาความ

ท้าทายด้านความมัน่คงข้ามชาต ิกลา่วสรุประหวา่งให้สมัภาษณ์กบั
นิตยสาร ไซแอนทิฟิก อเมริกนั วา่ “ตอนนีเ้ราก�าลงัท�าให้อวกาศมี
ปัญหา และคนสว่นใหญ่ก็ไมต่ระหนกัถงึข้อนีเ้พราะมนัเป็นสิง่ท่ีมองไม่
เหน็ ไมเ่หมือนกบักรณีปลาลอยตายเป็นฝงู การขยายตวัแบบผิดปกติ
ของสาหร่ายทะเลหรือฝนกรด เพ่ือป้องกนัการก่อขยะในวงโคจรของ
โลก เราต้องตระหนกัถงึความเร่งดว่นของปัญหาซึง่ตอนนีด้เูหมือนวา่จะ
ยงัไมมี่ใครรู้สกึ บางทีเราอาจจะหนัมาให้ความส�าคญักบัปัญหานีเ้ม่ือ
เรารับสญัญาณโทรทศัน์จากดาวเทียมไมไ่ด้ ระบบสื่อสารล้มเหลว หรือ
ไมส่ามารถพยากรณ์อากาศและพายเุฮอร์ริเคนได้ หรือเราอาจจะคดิได้
ตอนท่ีเราต้องกลบัไปใช้ชีวิตเหมือนในสมยั 60 ถงึ 70 ปีท่ีแล้ว แตถ้่าวนั
นัน้มาถงึ มนัก็อาจจะสายเกินไป” 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีแงม่มุดี ๆ ในเร่ืองความร่วมมือกนัในภมิูภาค
อินโดเอเชียแปซฟิิก สหรัฐฯ และออสเตรเลียได้ร่วมมือกนัเพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการปลอ่ยยานอวกาศและการตรวจหาและตดิตามวตัถุ
อวกาศในซีกโลกใต้ สหรัฐฯ ได้ปรับปรุงเรดาร์ตรวจอากาศซีแบนด์ และ
ชว่งปลายปี พ.ศ. 2558 ก็ได้ย้ายเรดาร์นีจ้ากสถานีอากาศแอนตกิวัใน
แคริบเบียนไปยงัสถานีสื่อสารกองทพัเรือ แฮโรลด์ อี. โฮลต์ ในเมือง
เอก็ซ์เมาท์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เรดาร์ดงักลา่วมีก�าหนดจะเร่ิมใช้

รั้ ว อวกาศ
ความ ถ่ีสู งมาก

เครื่ อ งรั บสัญญาณ 

เครื่ อ งส่ งสัญญาณ 

รั้ วดั กจั บสัญญาณ 

รั้ วอวกาศ

เครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์ที่มีความถี่สูง

มากจะสร้างสนามพลังงานในอวกาศหรือ 

“รัว้” เมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านรัว้ดังกล่าว

ก็จะสามารถตรวจพบได้

หมายเหตุ: ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงระบบตรวจการณ์
อวกาศของกองทัพอากาศในปัจจุบันซ่ึงก�าลังจะถูก
ยกเลิกและแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ระบบเอสแบนด์

โครงการสื่อสารเช่ือมโยงทั่วโลกให้
ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน

เครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ความถี่

สูงมากจะส่งพลังงานคงที่กระจาย
ออกไปเป็นรูปพัด

รูปนีท้ีไ่ด้มาจากวดิโีอขององค์การนาซา 
แสดงให้เห็นยานบรรทุกสินค้า (บน) ทีเ่ดนิ

ทางมาถงึสถานีอวกาศนานาชาตใินเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2559 สถานีอวกาศนีม้คีวาม

เส่ียงต่อการถูกขยะอวกาศพุ่งชน

วัตถุในอวกาศ

ดาวเทียม
ขนาดเล็ก 

สถานีอวกาศ
นานาชาติ

ล�าตัวจรวดเครื่องรับสัญญาณเรดาร์ความถี่สูงมากจะ
ดักจับพลังงานที่สะท้อนจากวัตถุซ่ึงทะลวง
เข้ามาในรัว้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ตระหนักรู้สถานการณ์ในอวกาศ

การติดตามที่มี
ความแม่นย�าสูง

ข้อมลูจาก: www.globalsecurity.org

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ภาพประกอบโดย ฟอรมั



44 IAPD FORUM

ประชาชนเฝ้าดูการยงิจรวดปล่อย
ดาวเทยีมขององค์การวจิยัอวกาศ
อนิเดยีซ่ึงน�าดาวเทยีม 20 ดวงเข้า
สู่วงโคจร ทีศู่นย์อวกาศสถติ ถวลัย์ 
บนเกาะศรีหาริโคตร ประเทศ
อนิเดยี ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2559 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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งานในปี พ.ศ. 2559 
นอกจากนี ้รายงานในสมดุปกขาวของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย

ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ระบวุา่ กล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศท่ี
ส�านกังานโครงการวิจยัขัน้สงูของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พฒันาขึน้
เพ่ือตรวจหาวตัถมุวัในวงโคจรค้างฟ้าท่ีระดบัความสงูไมเ่กิน 35,400 
กิโลเมตร จะถกูย้ายจากรัฐนิวเมก็ซโิกไปยงัออสเตรเลียภายใต้ข้อตกลง
ท่ีทัง้สองประเทศลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และจะตัง้อยู่
ในอาคารหลงัใหมท่ี่จะสร้างขึน้ในชว่งสี่ปีตอ่จากนี ้กล้องโทรทรรศน์
ตรวจการณ์อวกาศจะชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจการณ์
อวกาศของทัง้สองชาต ิ

“เม่ือใช้ท�างานร่วมกบัระบบตรวจการณ์อวกาศอ่ืน ๆ เชน่ เรดาร์
ระบบซีแบนด์ กล้องโทรทรรศน์นีจ้ะตดิตามวตัถท่ีุมีอยูห่ลายพนัชิน้รวม
ถงึดาวเทียมและขยะอวกาศท่ีอาจกลายเป็นภยัคกุคามตอ่ดาวเทียม
ดวงส�าคญัท่ีคอยสนบัสนนุงานบริการตา่ง ๆ เชน่ เครือขา่ยการเช่ือมตอ่
แบบไร้สายแหง่ชาต”ิ นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
ออสเตรเลียกลา่วในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

สหรัฐฯ ก�าลงัสร้างเรดาร์ระบบรัว้อวกาศ ซึง่เป็นระบบตรวจการณ์
อวกาศรุ่นท่ีสองท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตดิตามดาวเทียมและขยะอวกาศ
ท่ีเกิดจากฝีมือมนษุย์ในวงโคจรต�่าของโลก ในเบือ้งต้นนัน้ เรดาร์ระบบ
เอสแบนด์ขนาดใหญ่และสถานท่ีตัง้จะอยูท่ี่ ควาจาเลนอะทอลล์ ใน
หมูเ่กาะมาร์แชลล์ และจะเร่ิมปฏิบตังิานภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2561 โดยมีเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นอีกตวัเลือกหนึง่ส�าหรับเป็นท่ีตัง้
ของเรดาร์ รัว้อวกาศและกล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศเป็นเคร่ือง
มือสองในสามสว่นของเครือขา่ยตรวจการณ์อวกาศ (สว่นท่ีสามคือ
ดาวเทียมตรวจการณ์อวกาศซึง่จะโคจรท่ีระดบัความสงู 628 กิโลเมตร) 
ท่ีจะรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัวตัถแุละอนภุาคท่ีลอ่งลอยอยูใ่นวงโคจรของ
โลกเพ่ือท�าการแจ้งเตือนได้รวดเร็วขึน้เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีวตัถเุหลา่นี ้
จะพุง่ชนดาวเทียม 

ภายในปี พ.ศ. 2562 ญ่ีปุ่ นจะจดัตัง้หนว่ยตดิตามอวกาศเพ่ือเป็น
หนว่ยงานเพ่ิมเตมิในกองก�าลงัป้องกนัตนเองแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น “ในชว่ง
แรก หนว่ยนีจ้ะมีภารกิจในการตรวจสอบเศษซากอนัตรายท่ีลอ่งลอย
อยูใ่นวงโคจรของโลก และป้องกนัไมใ่ห้ขยะอวกาศพุง่ชนดาวเทียม” 
หนงัสือพิมพ์ เดอะแจแปน ไทมส์ ระบแุละรายงานเพ่ิมเตมิวา่ ญ่ีปุ่ นจะ
แบง่ปันข้อมลูท่ีหนว่ยงานใหมนี่ไ้ด้มาให้แก่กองทพัสหรัฐฯ และพยายาม
ท่ีจะเพ่ิมความร่วมมือในระดบัทวิภาคีในอวกาศ 

หนว่ยบญัชาการด้านยทุธศาสตร์สหรัฐฯ ได้เร่ิมโครงการปฏิบตัิ
การอวกาศร่วมในปี พ.ศ. 2554 โดยร่วมมือกบัประเทศหุ้นสว่น ได้แก่ 
ออสเตรเลีย แคนาดาและองักฤษ ความพยายามร่วมกนัในระดบั
นานาชาตินีจ้ะชว่ยให้การปฏิบตักิารทางทหารในอวกาศมีประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึน้ เพ่ิมความส�าเร็จในภารกิจ และเพ่ิมความยืดหยุน่จากการ
บรูณาการ การประสานงานและความร่วมมือ นอกจากประเทศท่ีกลา่ว
มาแล้ว นิวซีแลนด์ยงัได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการนีด้้วย และมีแผนจะ
เชิญชาตท่ีิมีความกระตือรือร้นด้านอวกาศ เชน่ ฝร่ังเศส เยอรมนีและ
ญ่ีปุ่ นให้เข้ามามีสว่นร่วมด้วยเชน่กนั 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการปฏิบตัภิารกิจในอวกาศ หนว่ย
บญัชาการด้านยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ ได้ลงนามในข้อตกลงเฝ้าระวงั
สถานการณ์ในอวกาศเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งกนักบั 11 ประเทศ

และหนว่ยงานสองแหง่ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งรัฐบาล ประเทศ
และหนว่ยงานเหลา่นีป้ระกอบด้วยออสเตรเลีย แคนาดา ฝร่ังเศส 
เยอรมนี อิสราเอล อิตาลี ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ สเปน สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์และสหราชอาณาจกัร รวมถงึองค์การอวกาศยโุรปและองค์กร
แหง่ยโุรปเพ่ือการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอตุนิุยมวิทยา นอกจากนี ้
หนว่ยบญัชาการยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ ยงัแลกเปลี่ยนข้อมลูกบับริษัท
ดาวเทียมพาณิชย์มากกวา่ 50 แหง่ 

หลกั ๆ แล้ว โครงการแบง่ปันข้อมลูตามข้อตกลงเฝ้าระวงั
สถานการณ์ในอวกาศของหนว่ยบญัชาการยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ จะ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเตือนภยัจากการพุง่ชนของวตัถใุนวงโคจร ยก
ตวัอยา่งเชน่ ศนูย์ปฏิบตักิารทางอวกาศร่วมสามารถให้ข้อมลูผลการ
ประเมินความพร้อมก่อนปลอ่ยดาวเทียมแก่ผู้ประกอบการตา่งประเทศ
และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้วตัถใุนอวกาศชนกบั
จรวดท่ีใช้ในการสง่ดาวเทียมและดาวเทียมหรืออปุกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจรวด
น�าขึน้ไปในชว่งท่ีเข้าสูว่งโคจรเบือ้งต้น นอกจากนีโ้ครงการยงัท�าการ
ประเมินการกลบัเข้าสูบ่รรยากาศโลกของดาวเทียม และสามารถชว่ย
ตรวจหาภยัคกุคามจากดาวเคราะห์น้อยอยา่งท่ีเคยท�ากบัดาวเคราะห์
น้อย 2012 ดีเอ14 ขนาดกว้าง 45 เมตร ซึง่เคลื่อนท่ีผา่นระหวา่งโลกกบั
ดาวเทียมพ้องคาบโลกในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

“ระบบอวกาศของเราสนบัสนนุการบริการท่ีหลากหลายซึง่มี
ประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่ทัง้ทางทหาร พลเรือน วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ
แก่ทกุประเทศในโลก” พล.ร.อ. เซซลิ เฮนีย์ ผู้บญัชาการหนว่ย
บญัชาการยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ กลา่วกบัเวบ็ไซต์ defensesystems.
com ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 “การเฝ้าระวงัสถานการณ์ใน
อวกาศซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือเพ่ือให้มีประสทิธิภาพ เป็นหนึง่ใน
หลาย ๆ วิธีท่ีใช้เพ่ือให้แนใ่จวา่เราจะยงัได้ประโยชน์จากอวกาศซึง่มี
ความส�าคญัย่ิงแหง่นี”้ 

การท่ีโลกต้องพึง่พาระบบดาวเทียมมากย่ิงขึน้เป็นการตอกย�า้ถงึ
ความจ�าเป็นในการสร้างความร่วมมือและการเป็นหุ้นสว่นในอวกาศ 
“เม่ือประเทศ บริษัทและองค์กรท่ีมีขีดความสามารถทางอวกาศและได้
ประโยชน์จากการใช้ระบบอวกาศมีจ�านวนมากขึน้ การปฏิบตัด้ิวยความ
รับผิดชอบ การสง่เสริมความโปร่งใสและการสร้างความยัง่ยืน สเถียร
ภาพและความมัน่คงของอวกาศในระยะยาวยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทกุฝ่ายร่วมกนั” พล.ร.อ. เฮนีย์กลา่วกบัเวบ็ไซต์ defensesystems.com 

กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกเองก็ก�าลงัพยายาม
อยา่งย่ิงท่ีจะด�าเนินยทุธศาสตร์ของส�านกังานเพ่ือความมัน่คงทาง
อวกาศแหง่ชาตสิหรัฐฯ ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกด้วยการพฒันา
ความร่วมมือกบันานาชาตเิพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ให้กบัขีดความสามารถ
ในอวกาศ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัระบบดาวเทียมและการขดัขวางภยั
คกุคาม ตามค�ากลา่วของ พ.อ. อลนั เอฟ. เรบโฮลซ์ ซึง่เป็นนายทหาร
เกษียณราชการและอดีตหวัหน้าหนว่ยปฏิบตักิารอิเลก็ทรอนิกส์และผู้
อ�านวยการกองก�าลงัอวกาศแหง่กองทพัอากาศภาคพืน้แปซฟิิก  

     “การเป็นหุ้นสว่นทางอวกาศเพ่ือสร้างความยืดหยุน่มีผลโดยตรง
ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ล�าดบัตอ่ไปของเรา นัน่คือ การขดัขวางภยั
คกุคาม” พ.อ. เรบโฮลซ์อธิบายกบั ฟอรมั “ในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก เรายงัคงพยายามท่ีจะผลกัดนัให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตัเิพ่ือ
ให้การปฏิบตักิารในอวกาศเป็นไปโดยสนัต”ิ  o



การด�าเนินการร่วมกันเปน็สิ่ง
จ�าเปน็ส�าหรับการปกป้องพื้นที่

ไซเบอร์ในทางกฎหมาย 

ใน
การรกัษาความมัน่คง

พืน้ท่ีไซเบอร์

ไอสตอ็ค
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ณะท่ีพืน้ท่ีไซเบอร์อนัสงบสขุให้โอกาสตา่ง ๆ แก่เรามากมาย 
แตกิ่จกรรมทางไซเบอร์ท่ีเป็นอนัตรายโดยตวัแสดงท่ีเป็นรัฐ
และไมใ่ชรั่ฐเพ่ือสร้างความไมม่ัน่คงและความหวาดระแวง

ตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศก็มีแนวโน้มวา่จะเพ่ิมขึน้ด้วย” ตามท่ี
ระบไุว้ในแถลงการณ์โดยประธานการประชมุระหวา่งประเทศด้านความ
มัน่คงทางไซเบอร์ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ท่ีจดัขึน้เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 
2558 ท่ีกรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ ด้วยกิจกรรมเชิงลบในพืน้ท่ีไซเบอร์ท่ีเกิด
ขึน้เกือบทกุวนัอยา่งท่ีเป็นอยู ่คนท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัค�ากลา่วข้างต้นคงจะมี
อยูน้่อยราย ค�าถามคือ ชาตติา่ง ๆ จะท�างานร่วมกนัในฐานะประชาคม
เพ่ือจดัการกบัแนวโน้มท่ีสร้างความวุน่วายนีห้รือไม ่

ค�าตอบคืออาจจะมีความเป็นไปได้ เน่ืองจากข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศในเร่ืองการจ�าแนกพฤตกิรรมทางไซเบอร์ท่ียอมรับไมไ่ด้นัน้
มีอยูจ่�ากดั บางประเทศได้เร่ิมสร้างขีดความสามารถขัน้สงูเพ่ือยบัยัง้
หรือตอบสนองตอ่กิจกรรมทางไซเบอร์ ในขณะเดียวกนั เพ่ือรักษา
โอกาสจากสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ท่ีสงบสขุ หลายประเทศได้เร่ิมจดั
ระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ เก่ียวกบัพฤตกิรรมทางไซเบอร์ท่ีเป็นอนัตราย 
ซึง่เป็นกระบวนการท่ีใช้ระยะเวลานาน 

ในขัน้แรก บทความนีจ้ะกลา่วถงึกฎหมายเก่ียวกบัไซเบอร์ระหวา่ง
ประเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั จากนัน้จะเน้นประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างกฎหมายระหวา่งประเทศ และท้ายสดุนัน้จะพิจารณาทางเลือก
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปได้ในอนาคตส�าหรับภมิูภาค 

กฎหมายที่มีอยู่
ทัว่โลกนัน้ สนธิสญัญาท่ีมุง่เน้นกิจกรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะมีอยู่
เพียงไมก่ี่ฉบบั ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ อนสุญัญาวา่ด้วยอาชญากรรมไซเบอร์
ของสหภาพยโุรปในปี พ.ศ. 2547 ท่ีเรียกวา่อนสุญัญาบดูาเปสต์ แม้จะ
มุง่เน้นเร่ืองอาชญากรรม แตห่ลกัการหลายข้อท่ีรวมอยูใ่นอนสุญัญานีก็้
อาจน�าไปปรับใช้ได้กบัด้านอ่ืน ๆ ของกิจกรรมทางไซเบอร์ ประเทศ  
ตา่ง ๆ 48 ประเทศได้ให้สตัยาบนัตอ่สนธิสญัญานี ้ซึง่รวมถงึแคนาดา 
ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและศรีลงักาจากภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก อนสุญัญานีถ้กูคดัค้านอยา่งมีนยัส�าคญัจากอินเดีย จีนและ
รัสเซีย นอกเหนือจากอนสุญัญาบดูาเปสต์แล้ว ประเทศสมาชิกองค์การ
ความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ ได้ลงนามในข้อตกลงเพ่ือการรักษาความปลอดภยั
ของข้อมลู นอกจากนี ้องค์ประกอบตา่ง ๆ ของกฎระเบียบและข้อ
ก�าหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศก็มีผลบงัคบัใช้กบับาง
แงม่มุของกิจกรรมทางไซเบอร์ 

นอกเหนือจากกฎหมายสนธิสญัญาเหลา่นีท่ี้มีแหลง่ท่ีมาเพียงไมก่ี่
แหง่แล้ว ยงัมีความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองท่ีมุง่เน้นการสร้างฉนัทามติ
และบรรทดัฐานท่ีอาจพฒันาไปสูก่ฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎหมาย
สนธิสญัญา 

องค์การสหประชาชาตไิด้จดัตัง้กลุม่ผู้ เช่ียวชาญภาครัฐเพ่ือพิจารณา
บรรทดัฐานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีไซเบอร์ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
ภาครัฐในปัจจบุนัประกอบด้วยบรรดาผู้ เช่ียวชาญในอินโดเอเชียแปซฟิิก

จากจีน ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย ปากีสถาน รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ในรายงาน
ของกลุม่เม่ือปี พ.ศ. 2538 กลุม่ผู้ เช่ียวชาญภาครัฐได้เน้นย�า้วา่กฎหมาย
ระหวา่งประเทศท่ีมีอยูส่ามารถใช้กบัพืน้ท่ีไซเบอร์ได้อยา่งสมบรูณ์ 

องค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ (นาโต) ท�าหน้าท่ีเป็น
ผู้น�าในความพยายามท่ีจะสร้างฉนัทามต ิการประชมุระหวา่งประเทศ
ด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีมีผู้ เข้าร่วม
จากกวา่ 80 ประเทศคือการประชมุครัง้ท่ีสามในหวัข้อนี ้การประชมุนี ้
ท�าให้เกิดการประชมุโลกวา่ด้วยเร่ืองความเช่ียวชาญทางไซเบอร์เพ่ือ
แก้ไขจดุออ่นเบือ้งต้นของหลาย ๆ ประเทศ นัน่ก็คือความเช่ียวชาญ
ทางไซเบอร์ หนึง่ในผลงานแรก ๆ ของการประชมุโลกวา่ด้วยเร่ือง
ความเช่ียวชาญทางไซเบอร์คือโครงการของสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ นและ
ออสเตรเลียในด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โครงการนีป้ระกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ สี่ด้าน 
ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถ การป้องกนั การสนบัสนนุกรอบการ
ท�างาน และความร่วมมือ 

ศนูย์ความเป็นเลศิเพ่ือความร่วมมือด้านการป้องกนัทางไซเบอร์
ของนาโตก�าลงัพยายามท�าความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กฎหมายและพืน้ท่ีไซเบอร์ในฐานะคณะท�างานท่ีไมมี่ผลผกูมดั คู่มือ
ทาลลินน์ว่าดว้ยเร่ืองกฎหมายระหว่างประเทศทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการ
สงครามไซเบอร์ ของศนูย์นี ้คือผลงานทางวิชาการท่ีมีการพฒัามาก
ท่ีสดุท่ีพยายามจะจดัระเบียบหลกัการตา่ง ๆ ทางกฎหมาย โดยหลกั 
แล้วคูมื่อนีจ้ะเน้นท่ีกิจกรรมทางไซเบอร์ในความขดัแย้งทางอาวธุใน
บริบทของกฎหมาย คูมื่อฉบบัตอ่ไป (ท่ีเรียกวา่ ทาลลินน์ 2.0) จะเน้นท่ี
กิจกรรมในยามสงบและจะออกในชว่งปลายปี พ.ศ. 2559 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 องค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ได้น�า
เสนอ “หลกัปฏิบตัิระหวา่งประเทศเพ่ือการรักษาความปลอดภยัของ
ข้อมลู” ตอ่สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาต ิซึง่เป็นหลกัปฏิบตัท่ีิองค์การ
จดัท�าขึน้เอง โดยทัว่ไปแล้ว หลกัปฏิบตัไิมถื่อวา่เป็นกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ เว้นแตผู่้ลงนามจะยอมรับข้อผกูมดัของหลกัปฏิบตันิัน้ และ/
หรือหลกัปฏิบตันิัน้มีบทลงโทษส�าหรับการไมป่ฏิบตัติาม 

ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น 
หวัข้ออภิปรายในระดบัภมิูภาคของอินโดเอเชียแปซฟิิกก�าลงัจะเปลี่ยน
จากอาชญากรรมไซเบอร์ไปเป็นกิจกรรมของรัฐในพืน้ท่ีไซเบอร์ซึง่เป็น
ประเดน็ท่ีกว้างขึน้ 

การประชมุสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) วา่ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภมิูภาค
เอเชียแปซฟิิก มีกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองบางอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็
กฎหมายเก่ียวกบัไซเบอร์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 มาเลเซียและ
สหภาพยโุรปได้เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบันิยาม
เชิงปฏิบตัสิ�าหรับมาตรการเพ่ือสร้างความมัน่ใจเพ่ือความร่วมมือใน
ระหวา่งการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัไซเบอร์ การประชมุเชิง
ปฏิบตักิารนีมุ้ง่เน้นท่ีความโปร่งใส ความร่วมมือและการปฏิบตัเิพ่ือลด

นายเฮอร์แมน	ฟินลีย์/ศูนย์ความม่ันคงศกึษาเอเชียแปซฟิิก	แดเนียล	เค.	อโินะยูเอะ
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ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความขดัแย้งในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ด้านความมัน่คง
ทางไซเบอร์ระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตท่ีิก่อให้เกิดความแตกแยก 
การประชมุนีมี้ผู้ เช่ียวชาญนานาชาตเิข้าร่วมกวา่ 120 คน ซึง่รวมถงึผู้
แทนจากออสเตรเลีย พมา่ กมัพชูา จีน อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด์ 
ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ เกาหลีใต้ ไทยและตมิอร์ เลสเต 

ประชาชาตใินเอเชียใต้ยงัไมมี่วิธีการปฏิบตัเิชิงร่วมมือในระดบั
เดียวกนั ดร.มดัฮกูาร์ เอสเจบี รานา อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
คลงัเนปาลกลา่ววา่ สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคเอเชียใต้ “ไมไ่ด้มี
การเตรียมพร้อมแตอ่ยา่งใดท่ีจะรับมือกบัภยัคกุคามความมัน่คงท่ีเกิด
จากการจดัระเบียบโลกใหม ่ภยัคกุคามด้านความมัน่คงลา่สดุคือความ
มัน่คงทางไซเบอร์” 

ศนูย์นวตักรรมระดบัโลกแหง่องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่ง
ประเทศได้เปิดท�าการในสงิคโปร์เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 และมี
เป้าหมายท่ีจะให้เป็นศนูย์กลางความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอาชญากรรม
ทางไซเบอร์โดยเฉพาะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการระดบัโลกของ
องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศ 

ความพยายามในระดบัทวิภาคีคือองค์ประกอบท่ีส�าคญัของความ
ร่วมมือแบบพหภุาคี อินโดนีเซียและจีนก�าลงัท�าข้อตกลงเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ท่ีมุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์
ในสี่ด้าน ได้แก่ ความตระหนกัรู้สถานการณ์ การสร้างศกัยภาพ การ
วิจยัร่วมกนั และการปฏิบตักิารร่วม การประชมุระหวา่งสหรัฐฯ และจีน
เก่ียวกบัอาชญากรรมทางไซเบอร์มีขึน้ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ
ครัง้ท่ีสองในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 หลงัการประชมุ นายกวั เซงิคนุ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต�ารวจของจีนกลา่ววา่ “จีนและสหรัฐฯ มีผล
ประโยชน์ท่ีส�าคญัร่วมกนัในการสร้างความมัน่คงทางไซเบอร์ และมีขีด
ความสามารถเตม็ท่ีท่ีจะเปลี่ยนความแตกตา่งและความขดัแย้งระหวา่ง
กนัให้กลายเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างความร่วมมือ” ตามรายงานของ
เวบ็ไซต์ Chinadaily.com อาเซียนและญ่ีปุ่ นได้จดัการประชมุด้าน
นโยบายการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูครัง้ท่ีแปดขึน้ในเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2558 

นอกจากนี ้แตล่ะประเทศยงัมีการด�าเนินการเพ่ือออกกฎหมายเก่ียว
กบัไซเบอร์ แตบ่ทความนีไ้มมี่พืน้ท่ีพอท่ีจะกลา่วถงึกิจกรรมเหลา่นัน้ ผู้
อา่นสามาถอา่นบทวิเคราะห์เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัความพยายามของชาติ

ตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิก
ได้ในรายงานของกลุม่พนัธมิตร
ธรุกิจซอฟต์แวร์ เร่ือง การก�ากบั
ดูแลความมัน่คงทางไซเบอร์
ในเอเชียแปซิฟิก: หนทางสู่
การรกัษาความมัน่คงของพืน้ที่
ไซเบอร์ทัว่โลก 

มีสองประเดน็ท่ีสง่ผลตอ่
ความพยายามในการบญัญตัิ
กฎหมายแหง่ชาตเิก่ียวกบั
ไซเบอร์ท่ีสามารถยอมรับได้ใน
แงก่ารเมืองและในแงว่ฒันธรรม 
ประเดน็แรกคือในภาครัฐนัน้ 
ใครคือผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียว

กบักิจกรรมทางไซเบอร์ท่ีมีการจ�าแนกเป็นหมวดหมูต่า่ง ๆ หนว่ยงาน
พลเรือน ทหารหรือต�ารวจ อีกประเดน็หนึง่คือการปกป้องสทิธิมนษุยชน
ในด้านความเป็นสว่นตวั การสมาคมและเสรีภาพในการแสดงออก แต่
ในขณะเดียวกนัก็ต้องจดัการกบัอาชญากรรมออนไลน์อยา่งเหมาะสม 

ก่อนท่ีจะใช้ทางเลือกใด ๆ ในอนาคต ควรต้องพิจารณากระบวนการ
สร้างกฎหมายระหวา่งประเทศ และลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคบาง
ประการของพืน้ท่ีไซเบอร์ท่ีจะสง่ผลตอ่กระบวนการนัน้ 

ความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะ 
โดยทัว่ไป กฎหมายระหวา่งประเทศจะถกูบญัญตัขิึน้โดยอาศยั (1) 
สนธิสญัญาท่ีเป็นทางการ (เชน่ กฎบตัรสหประชาชาตหิรืออนสุญัญา
บดูาเปสต์) ท่ีมีผลผกูมดัตอ่ประเทศท่ีเป็นภาคี (2) แนวปฏิบตัติามจารีต
ประเพณี และ (3) หลกักฎหมายทัว่ไปในหมูช่าติอารยะ นอกจากนี ้
การบญัญตักิฎหมายระหวา่งประเทศจะพิจารณาจากหลกัฐานชัน้รอง
ตา่ง ๆ เชน่ การวินิจฉยัชีข้าดของศาลระหวา่งประเทศและผลงานทาง
วิชาการท่ีโดดเดน่ 

นอกเหนือจากสนธิสญัญาตา่ง ๆ ท่ีกลา่วถงึก่อนหน้านี ้โครงสร้าง
หลกัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางไซเบอร์ยงัประกอบด้วย 
กฎบตัสิหประชาชาต ิกฎหมายความขดัแย้งทางอาวธุ (บางครัง้เรียกวา่
กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ) และกฎหมายวา่ด้วยความรับ
ผิดชอบของรัฐ สิง่เหลา่นีท้�าให้ชาตติา่ง ๆ มีแนวความคดิทัว่ไปในการ
บญัญตัิกฎหมายท่ีสามารถน�าไปใช้ได้เหมือน ๆ กนัในการก�ากบัดแูล
เทคโนโลยีใหม ่ๆ อยา่งเชน่เทคโนโลยีในพืน้ท่ีไซเบอร์ กฎหมายเหลา่
นีป้ระกอบด้วย กฎหมายเก่ียวกบัการจ�ากดัสทิธิของรัฐในการใช้ก�าลงั 
กฎหมายท่ีใช้กบัความขดัแย้งทางอาวธุ อ�านาจอธิปไตยและบรูณภาพ
แหง่ดนิแดน การไมแ่ทรกแทรง และความรับผิดชอบของรัฐในการตรวจ
สอบการป้องกนัเพ่ือไมใ่ห้บคุคลภายนอกใช้ดนิแดนหรือทรัพยากรใน
การโจมตีประเทศของตน 

แม้ฉนัทามตริะหวา่งประเทศระบวุา่ บอ่เกิดของกฎหมายระหวา่ง
ประเทศเหลา่นีท่ี้มีมานานแล้วสามารถน�าไปปรับใช้ได้กบักิจกรรมทาง
ไซเบอร์ แตล่กัษณะเฉพาะบางอยา่งของเทคโนโลยีไซเบอร์ก็ท�าให้เกิด
ข้อสงสยัเก่ียวกบัสภาพการณ์เฉพาะภายใต้กฎหมายตา่ง ๆ ดงักลา่ว 
ปัญหาเฉพาะประการหนึง่ก็คือการระบแุหลง่ท่ีมาของกิจกรรม ชาติ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นายกมั ซิน หว่อง (ซ้าย) ผู้
ประกอบการการท่องเทีย่ว

ชาวจนีในฟิลปิปินส์ทีม่ทีนาย
น่ังประกบ ได้แสดงเอกสาร

ในระหว่างให้การต่อวุฒสิภา
ฟิลปิปินส์ในเดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2559 เกีย่วกบักรณี
การโอนเงนิ 81 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2.8 
พนัล้านบาท) ทีถู่กขโมยมา

จากบังกลาเทศผ่านระบบ
ออนไลน์เข้าบัญชีธนาคาร

ส่วนบุคคลส่ีบัญชี  
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ตา่ง ๆ จะรู้ได้อยา่งไรวา่ใครท�าอะไร การบรรลคุวามชดัเจนในเร่ืองนีท่ี้
สามารถน�าไปด�าเนินการทางกฎหมายได้คือปัญหาทางเทคนิคท่ีส�าคญั 
ประเทศตา่ง ๆ มกัจะได้เพียงหลกัฐานแวดล้อมท่ีชดัเจนท่ีเป็นการ
ยืนยนัความผิดเบือ้งต้นเทา่นัน้ หากไมท่ราบแหลง่ท่ีมาของกิจกรรมท่ี
ชดัเจน ประเทศท่ีตกเป็นเหย่ือกิจกรรมทางไซเบอร์หรือแม้แตก่ารโจมตี
ทางไซเบอร์ก็อาจประสบความยากล�าบากในการก�าหนดทางเลือกทาง
กฎหมายท่ีมีอยูเ่พ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ 

ข้อก�าหนดของกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศในเร่ืองการ
ใช้ก�าลงัอาจมีผลบงัคบัใช้กบัการกระท�าทางไซเบอร์ในยามท่ีมีความ
ขดัแย้งทางอาวธุ ตวัอยา่งเชน่ หลกักฎหมายวา่ด้วยความขดัแย้งทาง
อาวธุ อาทิ หลกัความได้สดัสว่นของการกระท�าและหลกัการเลือก
ปฏิบตัอิาจห้ามการโจมตีทางไซเบอร์ตอ่โครงสร้างพืน้ฐานทางพลเรือน
ท่ีส�าคญั เชน่ ระบบไฟฟ้าหรือระบบการเงิน รวมถงึการปฏิบตักิารด้วย
คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าหากด�าเนินการโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิข้อสงสยัอีก
ประการหนึง่คือ กิจกรรมทางไซเบอร์ระดบัใดถงึจะก่อความเสียหาย
ดงักลา่วท่ีประเทศใดประเทศหนึง่จะมีสทิธิใช้ก�าลงัเพ่ือตอบตอ่สนอง
เหตกุารณ์ได้อยา่งชอบธรรม ตราบใดท่ีประเดน็เหลา่นัน้ยงัไมมี่ความ
ชดัเจน อาจเป็นการยากส�าหรับประเทศตา่ง ๆ ในการตดัสนิวา่จะน�า
กฎหมายมนษุยธรรมมาใช้ได้หรือไม ่แม้จะทราบแหลง่ท่ีมาของกิจกรรม
อยา่งชดัเจนก็ตาม ต้องรอดวูา่คูมื่อ ทาลลินน์ 2.0 จะมีค�าตอบให้กบั
ข้อสงสยันีห้รือไมใ่นเร่ืองการปฏิบตัติามกฎหมายระหวา่งประเทศและ
ปัญหาทางไซเบอร์ในยามสงบ 

หลกัแหง่อ�านาจอธิปไตยและบรูณภาพแหง่ดนิแดนเป็นพืน้ฐานท่ี
ส�าคญัย่ิงของกฎหมายระหวา่งประเทศ แตก่ารบงัคบัใช้หลกัตา่ง ๆ เหลา่
นีใ้นพืน้ท่ีไซเบอร์นัน้ยงัไมมี่ความชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ เม่ือมีกิจกรรมทาง
ไซเบอร์ทางคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองในหลายประเทศ แตล่ะประเทศจะ
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่กิจกรรมนีห้รือไมภ่ายใต้หลกัแหง่การตรวจสอบ
ความถกูต้อง หากปัจเจกบคุคลหรือองค์กรท่ีไมใ่ชรั่ฐใช้พืน้ท่ีไซเบอร์ใน
การสร้างความเสยีหายท่ีส�าคญัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศ
หนึง่ ประเทศนัน้มีสทิธิตามกฎหมายท่ีจะตอบโต้ผู้กระผิดหรือไมโ่ดยไม่
ต้องมีการยินยอมของประเทศท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผู้กระท�าผิด 

สดุท้ายนี ้ความเร็วในการพฒันาเทคโนโลยีได้กดดนัให้เราสร้างขีด
ความสามารถในการตอบสนองด้วยวิธีการแก้ปัญหาทางกฎหมายท่ีทนั
ทว่งที ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอตอ่การบงัคบัใช้กฎหมายและมี 
“อารยะ” พอท่ีจะเป็นท่ียอมรับของประชาคมนานาชาตใินวงกว้าง 

ทิศทางในอนาคต
การด�าเนินการท่ีจะชว่ยสง่เสริมการสร้างและการบงัคบัใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัไซเบอร์ในอนาคตประกอบไปด้วยการปฏิบตัสิามสว่น  
กว้าง ๆ คือ การพฒันารากฐานส�าหรับกฎหมายจารีตประเพณีตาม
ระบอบกฎหมายของประเทศ แนวปฏิบตัขิองประเทศและโครงการ
ความร่วมมือนานาชาต ิการสร้างขีดความสามารถให้กบัชาตติา่ง ๆ ใน
การบงัคบัใช้กฎหมายของตนเองและการสร้างความร่วมมือในระดบั
นานาชาต ิและการท�างานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในการ
ท�าความเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางไซเบอร์ได้อยา่งชดัเจน 

ด้วยระบบกฎหมายระหวา่งประเทศอนัเกิดจากหลกัอ�านาจอธิปไตย
ท่ีมีอยูนี่ ้การผา่นกฎหมายเก่ียวกบัไซเบอร์ของประเทศอาจเป็นตวับง่ชี ้

ฉนัทามตใิหม ่ๆ และการพฒันากฎหมายระหวา่งประเทศตามหลกัจารีต
ประเพณีในท่ีสดุ กระบวนการผา่นกฎหมายของประเทศจ�าเป็นต้องระบุ
ข้อก�าหนด เขตอ�านาจและกลไกการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีชดัเจน กฎหมาย
ดงักลา่วจะต้องอธิบายเหตผุลอนัสมควรในการด�าเนินกิจกรรมการบงัคบั
ใช้กฎหมายท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการรักษาความมัน่คงในอาณาเขตทาง
ไซเบอร์และการให้เงินทนุสนบัสนนุการสร้างขีดความสามารถ นอกจาก
นี ้การสร้างและการบงัคบัใช้กฎหมาย (หรืออีกนยัหนึง่คือแนวปฏิบตัขิอง
รัฐ) จะชว่ยสนบัสนนุการพฒันากฎหมายระหวา่งประเทศตามหลกัจารีต
ประเพณี และจะยงัเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ
ในภมิูภาค หากมีการเผยแพร่กลยทุธ์การรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์
ระดบัชาตเิพ่ือสร้างบรรทดัฐานแนวปฏิบตัขิองรัฐตอ่ไป 

ความจ�าเป็นในการสร้างขีดความสามารถในการบงัคบัใช้กฎหมาย
และความร่วมมือระหวา่งประเทศจะชีใ้ห้เหน็ถงึทางเลือกบางประการ
ท่ีพิจารณาได้ในระดบัภมิูภาค หลายประเทศขาดการเข้าถงึความ
เช่ียวชาญด้านการรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์ ดงันัน้จงึขาดขีดความ
สามารถในการบญัญตัแิละการบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศอยา่งมี
ประสทิธิภาพ สิง่ท่ีอาจท�าได้และเป็นประโชน์คือการสร้างกระบวนการ
ในระดบัภมิูภาคเพ่ือสร้างและแบง่ปันความเช่ียวชาญให้กบัท่ีประชมุ
โลกวา่ด้วยเร่ืองความเช่ียวชาญทางไซเบอร์ องค์กรในระดบัภมิูภาค 
อาทิ อาเซียนและสมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคเอเชียใต้อาจ
สนบัสนนุการสร้างปทานกุรมค�าจ�ากดัความของข้อก�าหนดตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบักิจกรรมทางไซเบอร์ท่ีเหน็พ้องร่วมกนัในระดบัภมิูภาค ชดุ
ข้อก�าหนดท่ีเหน็พ้องร่วมกนัดงักลา่วจะชว่ยสนบัสนนุความพยายามเชิง
ร่วมมือเพ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ทางไซเบอร์ 

การเพ่ิมความถ่ีและความลกึในการเข้าร่วมกลุม่ตา่ง ๆ ในระดบั
ภมิูภาค เชน่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญภาครัฐ การประชมุโลกวา่ด้วยเร่ืองความ
เช่ียวชาญทางไซเบอร์ และการประชมุระหวา่งประเทศด้านความ
มัน่คงทางไซเบอร์จะชว่ยลดความกงัวลในเร่ืองท่ีวา่ กฎหมายระหวา่ง
ประเทศท่ีก�าลงับญัญตัขิึน้นัน้จะไมไ่ด้รับการสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ
จากภมิูภาค การเพ่ิมความตระหนกัรู้ของประชาชนและรัฐบาลเก่ียวกบั
ปัญหาไซเบอร์จะชว่ยให้โครงสร้างของกฎหมายเกิด “ความสมบรูณ์” 
มากขึน้เร่ือย ๆ ศาลและนกัการทตูจะประวิงเวลาให้กบัการปฏิบตัเิพ่ือ
ให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี เว้นแตจ่ะมีความตระหนกัถงึความจ�าเป็นอนัเร่งดว่น 

ความก้าวหน้าขัน้ตอ่ไปคือการเน้นย�า้วา่ พืน้ท่ีไซเบอร์นัน้ไมค่วรจะ
ถกูมองวา่เป็นพืน้ท่ีสงครามแตแ่รกเร่ิม แตเ่ป็นพืน้ท่ีสว่นรวมของโลกท่ี
ต้องการการปฏิบตัิเชิงบวกโดยแตล่ะประเทศ ตลอดจนความร่วมมือ
ซึง่กนัและกนั ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีขีดความสามารถทางเทคนิคมากกวา่
อาจต้องยอมรับข้อจ�ากดัตอ่ศกัยภาพในการปฏิบตัขิองตนเพ่ือสง่เสริม
ผลประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่กวา่ในสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ท่ีมัน่คงและได้
รับการปกป้อง ท่ีสนบัสนนุการไหลเวียนของข้อมลูโดยอิสระเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม 

ขณะท่ีภมิูภาคก้าวไปข้างหน้าตามค�าแนะน�าบางประการนี ้ควร
ตระหนกัอยูเ่สมอวา่หนทางข้างหน้านัน้ยงัอีกไกลและมีความยาก
ล�าบาก แม้ความก้าวหน้าจะไมเ่กิดขึน้เร็ว แตใ่นบริบทท่ีกว้างขึน้นัน้
มนัเกิดขึน้เร็วกวา่ท่ีเราคาดคดิ ถงึเวลาอนัสมควรแล้วท่ีจะมีการปฏิบตัิ
เชิงร่วมมือเพ่ือปกป้องพืน้ท่ีไซเบอร์ในทางกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของ
ภมิูภาคและของโลก  o
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    การแลก
เปลี่ยนข้อมูล

ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารแห่งสิงคโปร์
ก�าลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 

น.ท. (พิเศษ) เรมอนด์ ออง
หวัหน้าศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสาร กองทพัเรือแหง่สาธารณรัฐสงิคโปร์

เฮลคิอปเตอร์บินขึน้จากเรืออาร์เอสเอส เพอร์ซิส
เทนซ์ ของกองทพัเรือสิงคโปร์ในน่านน�า้ใกล้กบั
ประเทศสิงคโปร์ เมือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2559
รอยเตอร์
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ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารแหง่กองทพัเรือ
สาธารณรัฐสงิคโปร์คือศนูย์กลางการแลก
เปลี่ยนข้อมลูด้านความมัน่คงทางทะเลใน
ภมิูภาค ศนูย์นีมี้วตัถปุระสงค์ในการเสริม
สร้างความเข้าใจร่วมกนัในอาณาเขตทาง
ทะเลเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการขนสง่
ในภมิูภาคและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ นบัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ศนูย์บรูณาการ
ข้อมลูขา่วสารคือหนว่ยงานในระดบัแนวหน้า
ในการตอบสนองโดยกองทพัเรือ หนว่ยยาม
ฝ่ังและหนว่ยงานทางทะเลตา่ง ๆ ทัง้ในและ
นอกภมิูภาค เพ่ือรับมือกบัเหตกุารณ์และภยั
คกุคามตอ่ความมัน่คงทางทะเล 

ถงึวนันี ้ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารได้
ร่วมงานกบัเจ้าหน้าท่ีประสานงานระหวา่ง
ประเทศ 107 คนจาก 23 ประเทศท่ีเดนิทาง
มาปฏิบตัหิน้าท่ีในสงิคโปร์ และปัจจบุนัมีเจ้า
หน้าท่ีดงักลา่ว 16 คนท่ีปฏิบตังิานควบคูก่บั
บคุลากร 12 คนของกองทพัเรือสาธารณรัฐ
สงิคโปร์ ศนูย์นีย้งัมีความเช่ือมโยงกบัศนูย์
ปฏิบตักิาร 71 แหง่ใน 37 ประเทศ และเป็น
หนึง่ในสีศ่นูย์ปฏิบตักิารชัน้น�าทางเทคนิค
ของกองทพัเรือ (นอกเหนือจากบราซลิ อินเดีย
และอิตาล)ี ของเครือขา่ยทางทะเลข้ามภมิูภาค 
เครือขา่ยนีเ้ป็นศนูย์กลางการประสานงาน
ของระบบข้อมลูการขนสง่ท่ีผา่นการวิเคราะห์

และสามารถเข้าถงึได้ของศนูย์บรูณา การ
ข้อมลูขา่วสาร ศนูย์สญัจรทางทะเลในภมิูภาค
เสมือนจริงของอิตาลี ระบบข้อมลูสญัจร
ทางทะเลของบราซลิ และระบบข้อมลูการ
ตรวจการณ์ทางทะเลของอินเดีย เพ่ือสง่เสริม
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมลูทาง
ทะเลในระดบัโลก 

เม่ือเร็ว ๆ นี ้ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสาร
ได้สนบัสนนุการท�างานร่วมกนัอยา่งแขง็แกร่ง
ระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในภมิูภาค ในการ
จบักมุเหตกุารณ์เก่ียวกบัโจรสลดัท่ีมีอยูช่กุชมุ
ในชอ่งแคบมะละกาและสงิคโปร์ และชอ่งทาง
เข้าสูช่อ่งแคบสงิคโปร์ การปล้นสะดมทางน�า้
และการโจรกรรมทางทะเลปะทขุึน้ในปี พ.ศ. 
2557 และในชว่งคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2558 
ด้วยการท�างานอยา่งหนกัหนว่งและความร่วม
มืออนัแขง็แกร่งของผู้ มีสว่นได้เสยีในภมิูภาคท่ี
ได้รับการสนบัสนนุจากศนูย์บรูณาการข้อมลู
ขา่วสาร เหตกุารณ์ในลกัษณะนีก็้ได้ลดลงอยา่ง
ตอ่เน่ืองและไมมี่การปล้นสะดมทางน�า้และการ
โจรกรรมทางทะเลท่ีกระท�าได้ส�าเร็จนบัตัง้แต่
วนัท่ี 22 ตลุาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 

อนัท่ีจริงแล้ว ความพยายามท่ีจะพฒันา
ความมัน่คงทางทะเลในภมิูภาคนัน้ขึน้อยูก่บั
แรงผลกัดนัไมก่ี่ประการ ได้แก่ 

• ความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือตา่ง ๆ 
ทัง้ในและนอกภมิูภาค ตลอดจนหนว่ย
งานการบงัคบัใช้กฎหมายและหนว่ย
งานทางทะเลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• การสร้างขีดความสามารถและความ
เช่ือมัน่ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้าน
ความมัน่คงทางทะเล

• การปฏิบตัขิองประชาคมการขนสง่
เพ่ือก�าหนดแนวปฏิบตัแิละมาตรการ
ป้องกนัท่ีดีท่ีสดุ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางทะเล 
ความท้าทายด้านความมัน่คงทางทะเล เชน่ 
การปล้นสะดมทางน�า้และการโจรกรรมทาง
ทะเลเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน มนัแผข่ยายข้ามเขต
อ�านาจและขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย
แบบดัง้เดมิและขีดความสามารถของประเทศ
ตา่ง ๆ ตลอดจนหนว่ยงานของรัฐบาล แต่
ความซบัซ้อนดงักลา่วไมไ่ด้เป็นปัจจยัขดัขวาง
การท�างานร่วมกนัระหวา่งกองทพัเรือและ
หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลในการ
ลดเหตกุารณ์การปล้นสะดมทางน�า้และการ
โจรกรรมทางทะเล 

ในฐานะศนูย์กลางส�าคญัในการแลก
เปลี่ยนข้อมลูด้านความมัน่คงทางทะเล ศนูย์
บรูณาการข้อมลูขา่วสารท�าหน้าท่ีหลาย
บทบาทผา่นกระบวนการบรูณาการข้อมลู การ
ท�าความเข้าใจ และการกระจายข้อมลูท่ีถกู
ต้องแมน่ย�าอยา่งทนัทว่งที นอกจากนี ้ศนูย์
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บรูณาการข้อมลูขา่วสารยงัเป็นศนูย์เครือขา่ย
ระหวา่งฐานและระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูระดบั
นานาชาติตา่ง ๆ เชน่ ฐานแลกเปลี่ยนข้อมลู
ของสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อมลูขา่วสารทางทะเลในภมิูภาคภายใต้
กรอบการประชมุกองทพัเรือภมิูภาคแปซฟิิก
ตะวนัตก และระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูในการ
ลาดตระเวนร่วมในชอ่งแคบมะละกา และมี
การเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยท่ีส�าคญัตา่ง ๆ เชน่ 
เครือขา่ยทางทะเลข้ามภมิูภาคและพนัธมิตร
อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดภาพสถานการณ์ทางทะเลท่ี
ครอบคลมุ 

เม่ือเร็ว ๆ นี ้ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสาร
ได้มีการพฒันาและจะเป็นศนูย์เครือขา่ยของ
ฐานของมลูด้านความปลอดภยัของเรือด�า
น�า้ โดยจะเป็นพืน้ท่ีรับและกระจายข้อมลูของ
พนัธมิตรท่ีเก่ียวกบัข้องความปลอดภยัของเรือ
ด�าน�า้ในทะเลจีนใต้ ด้วยการพฒันากรอบการ
ท�างานดงักลา่วเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือใน
ภมิูภาคท�าให้ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารเป็น
แหลง่ข้อมลูท่ีส�าคญัท่ีกองทพัเรือและหนว่ยงาน
บงัคบัใช้กฎหมายในภมิูภาคสามารถน�าข้อมลู
ไปด�าเนินการได้ ตวัอยา่งหนึง่ท่ีแสดงให้เหน็
ถงึประสทิธิภาพดงักลา่วคือการตอบสนองตอ่
เหตกุารณ์เรือลากจงูเพอร์มาตา 1

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 กองทพั
เรือสาธารณรัฐสงิคโปร์ตรวจพบวา่มีผู้กระท�า
ผิดสามรายเดนิทางโดยเรือแจวและขึน้ไปยงั
เรือลากจงูเพอร์มาตา 1 เพ่ือขโมยเศษโลหะ 
เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ใกล้กบัประภาคารฮอร์ส
เบร์ิกท่ีบริเวณชอ่งทางเข้าสูช่อ่งแคบสงิค์โปร์
ทางตะวนัออก กองทพัเรือสงิคโปร์ได้น�าเรือ
ลาดตระเวนออกเดนิทางไปยงัพืน้ท่ีเกิดเหตใุน
ทนัที ท�าให้กลุม่ผู้กระท�าผิดหลบหนีไปทางใต้ 
ข้อมลูนีไ้ด้ถกูสง่ไปยงัเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
ของศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสาร ซึง่ได้สง่ตอ่
ไปยงักองเรือรักษาความมัน่คงทางทะเลตะวนั
ตกแหง่กองทพัเรืออินโดนีเซีย หนว่ยงานบงัคบั
ใช้กฎหมายทางทะเลมาเลเซีย และกองทพัเรือ
มาเลเซีย ด้วยข้อมลูท่ีได้จากศนูย์บรูณาการ
ข้อมลูขา่วสาร กองทพัเรืออินโดนีเซียก็สามารถ
ตรวจพบเรือแจวล�าดงักลา่ว ยดึเศษโลหะ
กลบัคืนมาและจบักมุผู้กะท�าผิดได้ภายในวนั
เดียวกนั 

เหตกุารณ์นีท้�าให้องค์กรอาชญากรรม
และผู้ ท่ีฉวยโอกาสในลกัษณะเดียวกนัรับรู้ถงึ

การป้องปรามอนัแข็งแกร่งของเจ้าหน้าท่ี และ
เน้นให้เหน็ถงึความร่วมมือท่ีมีประสทิธิภาพ
และความมุง่มัน่ของบรรดากองทพัเรือและ
หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายท่ีจะท�างานร่วม
กนัผา่นทางศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารเพ่ือ
ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ในท�านองเดียวกนัได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ วิธีการเชิงร่วมมือนีเ้ป็น
สิง่ส�าคญัย่ิง เพราะไมเ่พียงแตจ่ะท�าให้หนว่ย
งานทางทะเลตอ่สู้กบัการปล้นสะดมทางน�า้
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเทา่นัน้ แตย่งัสามารถ
รับมือกบัภยัคกุคามในอนาคตได้อีกด้วย 

ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารมีพนัธมิตร
ท่ีส�าคญัในศนูย์แลกเปลี่ยนข้อมลูตามกรอบ
ข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมือระดบัภมิูภาค
เพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้และการ
ปล้นเรือโดยใช้อาวธุในเอเชีย ซึง่เป็นหนว่ยงาน
ระหวา่งรัฐบาลท่ีติดตามสถิตกิารปล้นสะดม
ทางน�า้และการโจรกรรมทางทะเล และสง่เสริม
ความพยายามในการสร้างขีดความสามารถ
และการสร้างความร่วมมือ 

อยา่งไรก็ตาม อ�านาจหน้าท่ีของศนูย์บรูณา 
การข้อมลูขา่วสารนัน้ไมไ่ด้จ�ากดัอยูแ่คก่ารปล้น
สะดมทางน�า้และการโจรกรรมทางทะเลเทา่นัน้ 
แตย่งัรวมไปถงึภยัคกุคามทัง้หมดในอาณาเขต
ทางทะเล ได้แก่ การแพร่กระจายอาวธุ การ
ก่อการร้ายทางทะเล การลกัลอบขนยาเสพตดิ
และสิง่ของต้องห้าม การย้ายถ่ินของมนษุย์
อยา่งผิดกฎหมาย และประมงผิดกฎหมาย
ท่ีไมมี่การรายงานและไร้การควบคมุ ตลอด
จนเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในทะเลท่ีเกิดจากมนษุย์ 
อปุกรณ์และปัจจยัทางธรรมชาต ิ

ตวัอยา่งหนึง่ของการท�าหน้าท่ีดงักลา่ว
คือเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัเรือเอฟวี ไวกิง ท่ีมี
การแจ้งเตือนในรหสัสีมว่งโดยองค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศวา่เป็นเรือท่ีท�า
ประมงผิดกฎหมายท่ีไมมี่การรายงานและไร้
การควบคมุในนา่นน�า้ทัว่โลก ศนูย์บรูณาการ
ข้อมลูขา่วสารได้ยืนยนัข้อมลูวา่เรือเอฟวี ไวกิง 
จะแลน่ผา่นพืน้ท่ีทางตอนใต้ของทะเลจีนใต้ 
และได้แจ้งกองทพัเรืออินโดนีเซียวา่เรือเอฟวี 
ไวกิง ได้จอดทอดสมออยูใ่นนา่นน�า้อินโดนีเซีย
ใกล้กบัเกาะบนิตนั ข้อมลูดงักลา่วท�าให้เจ้า
หน้าท่ีประสบผลส�าเร็จในการเข้ายดึเรือดงั
กลา่วและจบักมุลกูเรือ 11 คน 

นอกจากนี ้ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสาร
ยงัได้สนบัสนนุการปฏิบตักิารค้นหาเคร่ืองบนิ 
เท่ียวบนิเอม็เอช370 ท่ีสญูหายไป โดยการชว่ย

รวบรวมภาพสถานการณ์ทางทะเลและตดิตอ่
ไปยงัเครือขา่ยบริษัทขนสง่ของตนผา่นทาง
ระบบการรายงานของประชาคมอาสาสมคัร
เพ่ือขอให้รายงานการค้นพบเศษซากใด ๆ ท่ี
อาจชว่ยในการระบขุอบเขตการค้นหาท่ีแคบ
ลง เรือพาณิชย์หลายล�ารับทราบข้อความดงั
กลา่วท่ีสง่จากศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสาร 

การสร้างขีดความสามารถและความเชื่อ
มั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความ
มั่นคงทางทะเล 
ในฐานะศนูย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้าน
ความมัน่คงทางทะเล ศนูย์บรูณาการข้อมลู
ขา่วสารได้สง่เสริมมาตรการสร้างขีดความ
สามารถและความเช่ือมัน่เพ่ือสร้างลกัษณะ
นิสยัในเชิงบวกในการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้าน
ความมัน่คงทางทะเลในภมิูภาค ทางศนูย์ได้
จดัท�าโครงการผู้ปฏิบตัิงานด้านความมัน่คง
ทางทะเลในภมิูภาคประจ�าปี ซึง่ร่วมกนัจดั
ตัง้กบัสถาบนัศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ เอส. ราชารัตนมัแหง่มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีหนานหยาง และเพ่ิงเสร็จสิน้
โครงการท่ีหกไปเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 

โครงการนีมี้ผู้ เข้าร่วม 75 คนซึง่เป็นเจ้า
หน้าท่ีบริหารจดัการระดบักลางจากกองทพัและ
หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐบาลจาก 26 
ประเทศ และยงัคงเป็นแหลง่ความรู้ท่ีมีคา่ทาง
ด้านความมัน่คงทางทะเลและเป็นโอกาสในการ
เข้าสูเ่ครือขา่ยส�าหรับผู้ปฏิบตังิานด้านความ
มัน่คงทางทะเลทัง้ในและนอกภมิูภาค 

เพ่ือสนบัสนุและเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านความมัน่คง
ทางทะเลให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ ศนูย์บรูณาการ
ข้อมลูขา่วสารยงัได้จดัการฝึกเก่ียวกบัการ
แลกเปลี่ยนข้อมลู เชน่ การฝึกการแลกเปลี่ยน
ข้อมลูด้านความมัน่คงทางทะเลท่ีมีขึน้ทกุ ๆ 
สองปี ท่ีพิเศษคือ ทางศนูย์ได้จดัและด�าเนิน
การฝึกการลาดตระเวนร่วมในชอ่งแคบ
มะละกาครัง้ท่ีสี่ขึน้พร้อม ๆ กบัพิธีร�าลกึใน
วนัครบรอบ 10 ปีของการลาดตระเวนร่วมใน
ชอ่งแคบมะละกา การฝึกดงักลา่วมีขึน้ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีห้องสงัเกตการณ์ของ
ศนูย์ท่ีได้รับการปรับปรุงใหม ่โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ เข้าร่วมจากสี่ประเทศสมาชิกของการ
ลาดตระเวนร่วมในชอ่งแคบมะละกาได้ศกึษา
และปฏิบตัติามขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการแบง่ปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านความมัน่คงทาง
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ทะเล โดยใช้สถานการณ์จ�าลองในกรณีท่ีเกิด
อาชญากรรมและการก่อการร้ายทางทะเล 

การฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านความ
มัน่คงทางทะเลก็ด�าเนินไปในท�านองเดียวกนั 
ผู้ เข้าร่วมการฝึกท่ีเป็นสมาชิกการประชมุ
กองทพัเรือภมิูภาคแปซฟิิกตะวนัตกและจาก
ประเทศตา่ง ๆ นอกภมิูภาคได้ปฏิบตักิารฝึก
ตามขัน้ตอนท่ีรวดเร็วและเข้มงวดในการฝึก
การแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านความมัน่คงทาง
ทะเลท่ีศนูย์บญัชาการและควบคมุชางงีใน
สงิคโปร์ นอกเหนือจากการสร้างขีดความ
สามารถและความเช่ือมัน่จากการฝึกตา่ง ๆ 
เหลา่นีแ้ล้ว ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารยงั
ชว่ยสร้างลกัษณะนิสยัเชิงร่วมมือท่ีจ�าเป็นตอ่
การจดัการกบัความซบัซ้อนของภยัคกุคาม
ด้านความมัน่คงทางทะเลในปัจจบุนั 

การปฏิบัติของประชาคมการขนส่ง 
แรงผลกัดนัประการท่ีสามตอ่ความพยายามใน
การเพ่ิมความมัน่คงทางทะเลของศนูย์บรูณา 
การข้อมลูขา่วสารคือการกระตุ้นการปฏิบตัขิอง
ประชาคมการขนสง่ เรือตา่ง ๆ ในทะเลคือแนว
สดุท้ายในการป้องกนัอาชญากรรมทางทะเล 
มาตรการป้องกนัและการรายงานเหตกุารณ์
อยา่งรวดเร็วมีผลอยา่งย่ิงตอ่การลดความถ่ี
ของการปล้นสะดมทางน�า้และการโจรกรรม
ทางทะเลในภมิูภาค 

ศนูย์บรูณาการข้อมลูขา่วสารยงัคง
สนบัสนนุให้ประชาคมการขนสง่ใช้มาตรการ
ในการป้องกนัผู้กระท�าผิดท่ีอาจก่อเหต ุโดย
เฉพาะอยา่งย่ิง การใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีมี
อยู ่มาตรการการป้องกนัตนเองมีอยูห่ลายวิธี
ตัง้แตก่ารเพ่ิมความแข็งแกร่งทางกายภาพให้
กบัเรือไปจนถงึการยบัยัง้ความพยายามใน
การขึน้เรือ มาตรการป้องปรามประกอบด้วย
การใช้เคร่ืองพน่น�า้แรงดนัสงูและหุน่เฝ้ายามท่ี

เหมือนจริง การตดิตัง้กล้องวิดีโอเพ่ือรวบรวม
หลกัฐานจะชว่ยให้การด�าเนินคดีประสบ
ผลส�าเร็จ และอปุกรณ์ระบตุ�าแหนง่จะชว่ย
ป้องกนัการปล้นเรือ 

มาตรการเหลา่นีแ้ละแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ
คือหวัข้อหารือในการประชมุเพ่ือแลกเปลีย่น
ความรู้ประจ�าไตรมาส ซึง่จดัขึน้โดยศนูย์บรูณา
การข้อมลูขา่วสารเพ่ือให้กองทพัเรือ หนว่ยยาม
ฝ่ัง หนว่ยงานทางทะเลอ่ืน ๆ และสมาชิกของ
ประชาคมการขนสง่มารวมตวักนัเพ่ือพบปะ 
หารือ และพดูคยุถงึปัญหาและความท้าทาย
ด้านความมัน่คงทางทะเลท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั ท่ี
ส�าคญัย่ิงกวา่นัน้คือ การประชมุนีเ้ป็นพืน้ท่ีแลก
เปลีย่นและแพร่กระจายแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ
ส�าหรับการปฏิบตังิานในด้านนี ้ท่ีจะชว่ยเสริม
สร้างความแขง็แกร่งของประชาคมการขนสง่
โดยอาศยัความพยายามในการสร้างขีดความ
สามารถในการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้
ทัว่ทัง้ภมิูภาค 

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ในอาณาเขตทาง
ทะเล 
แม้การปล้นสะดมทางน�า้และการโจรกรรม
ทางทะเลจะมีสถิตลิดลงในชว่งหลายเดือนท่ี
ผา่นมา แตภ่ยัคกุคามนีก็้ยงัไมส่ามารถปราบ
ปรามได้จนสิน้ซาก ในขณะเดียวกนัก็มีภยั
คกุคามใหม ่ๆ เกิดขึน้ในอาณาเขตทางทะเล 
การก่อการร้ายของกลุม่อิสลามหวัรุนแรงท่ีสง่
อิทธิพลมากขึน้เร่ือย ๆ คืออนัตรายท่ีมีอยูแ่ละ
เหน็ได้อยา่งชดัเจนตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทางทะเล
ทกุฝ่ายในภมิูภาค ในนิตยสารโฆษณาชวนเช่ือ
ดาบคิ กลุม่รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ได้ระบุ
วา่ชอ่งแคบมะละกาและชอ่งแคบสงิคโปร์ซึง่
เป็นชอ่งทางบงัคบัท่ีมีการสญัจรหนาแนน่เป็น
พืน้ท่ีเสี่ยงตอ่การถกูโจมตี การโจมตีมีแนว
โน้มวา่จะเกิดขึน้ในภมิูภาคอยา่งไมต้่องสงสยั 

เพียงแตจ่ะเกิดขึน้เม่ือใดเทา่นัน้เอง 
ปัจจยัท่ีท�าให้ความท้าทายนีมี้ความซบั

ซ้อนมากขึน้ก็คือความยากล�าบากในการ
ตรวจสอบวา่ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นแคค่วาม
พยายามในการปล้นสะดมทางน�า้หรือการ
โจรกรรมทางทะเล หรือเป็นการโจมตีโดยผู้
ก่อการร้าย ซึง่จะไมรู้่แนช่ดัจนกวา่จะถงึนาที
สดุท้ายเน่ืองจากเจตนาของผู้กระท�าผิดจะไม่
ปรากฏชดัเจนในขณะท่ีโจมตี ในอนาคต ศนูย์
บรูณาการข้อมลูขา่วสารจะท�างานร่วมกบั
พนัธมิตรตา่ง ๆ เพ่ือหาวิธีในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในด้านนี ้

การท�างานร่วมกัน
อาณาเขตทางทะเลนัน้มีความซบัซ้อน มี
สณัฐานท่ีไมแ่นน่อนและสามารถแทรกซมึผา่น
ได้ เม่ือประกอบกบัการสญัจรของเรือขนสง่
จ�านวนมาก ผู้กระท�าผิดท่ีมีความซบัซ้อน
มากขึน้เร่ือย ๆ เชน่ อาชญากรหรือผู้ ท่ีอาจจะ
เป็นผู้ก่อการร้ายท่ีท�างานเป็นกลุม่ และการ
เข้าถงึข้อมลูการขนสง่ได้อยา่งงา่ยดายทาง
อินเทอร์เน็ต ทัง้หมดนีท้�าให้งานด้านการรักษา
ความมัน่คงทางทะเลเป็นงานท่ียากขึน้เร่ือย ๆ  
ส�าหรับกองทพัเรือและหนว่ยงานบงัคบัใช้
กฎหมายทางทะเล 

ในวนันี ้ความจ�าเป็นในการท�างานร่วมกนั
และการแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือและถกู
ต้องแมน่ย�าได้อยา่งทนัทว่งทีนัน้มีแตจ่ะเพ่ิมสงู
ขึน้เร่ือย ๆ หากเราต้องการท่ีจะก้าวหน้าไปกวา่
ท่ีเป็นอยูใ่นการยบัยัง้และป้องกนัไมใ่ห้กลุม่
อาชญากรและกลุม่ก่อการร้ายก่อเหตไุด้ส�าเร็จ 
การท�าให้ทะเลปลอดภยัและมัน่คงเป็นหน้าท่ี
ของภาคอตุสาหกรรมทัง้หมด ภาครัฐทัง้หมด
และภาคองค์กรในภมิูภาคทัง้หมด ด้วยการ
ท�างานร่วมกนั เราจะมีทะเลท่ีปลอดภยัส�าหรับ
ผู้ ค้าขายและกองทพัเรือ  o

ประเทศต่าง ๆ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ประสาน
งานระหว่างประเทศไปปฏิบัติงานที่
ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 
ออสเตรเลีย บรูไน พม่า กัมพูชา จีน 
ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ไทย สห
ราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและ
เวียดนาม 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างประเทศได้ส่งเสริมความพยายามในการแลกเปลีย่นข้อมูลที่
ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารในสิงคโปร์   กระทรวงการคลงัสงิคโปร์



ประเทศชายฝั่งใช้การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในมหาสมุทร
อินเดียในการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดการกับความท้าทายในการเดินเรือใน

ภูมิภาค และเพื่อด�ารงการรักษาความมั่นคงในเส้นทางเดินเรือ{ }
ทางทะเล

การผนึกก�าลัง

พล.ร.จ. มีร์ เออร์ชาด อาลี/กองทพัเรือบงักลาเทศ
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ไมมี่ประเทศใดในโลกท่ีมีขีดความสามารถและทรัพยากรท่ีจะจดัการ
กบัความท้าทายด้านความมัน่คงทางทะเลได้เพียงล�าพงั ความ
ท้าทายตา่ง ๆ นัน้มีขอบเขตกว้างใหญ่มากเกินไป มีความซบัซ้อนโดย
ธรรมชาตแิละไมมี่ขีดจ�ากดัทางด้านพรมแดน ในโลกยคุโลกาภิวตั
น์ ภยัคกุคามก็แพร่กระจายไปได้ทัว่โลกเชน่เดียวกนั โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงในอาณาเขตทางทะเล 

ในทะเลไมมี่พรมแดนทางกายภาพ และผืนทะเลอนักว้าง
ใหญ่ไพศาลท่ีครอบคลมุสองในสามของพืน้ผิวโลกแท้จริงแล้ว
คือพืน้ท่ีแผน่เดียว พืน้ท่ีน�า้ท่ีตอ่เน่ืองกนันีคื้อลกัษณะเฉพาะทาง
ภมิูศาสตร์ท่ีมีความหมายท่ีสดุของโลก เป็นอาณาเขตทางทะเล
อนักว้างใหญ่ท่ีมีผลตอ่ชีวิตในทกุหนทกุแหง่ มหาสมทุรตา่ง ๆ 
มีความส�าคญัมากขึน้ตอ่ระบบเศรษฐกิจปัจจบุนั เพราะเป็น
หนทางเข้าสูต่ลาดโลกของทกุประเทศ 

การค้าโลกกวา่ร้อยละ 80 ใช้วิธีการขนสง่ทางน�า้และท�าให้
เกิดความเช่ือมโยงทางทะเลทัว่โลก แตน่า่เสียดายท่ีการเช่ือม
โยงเดียวกนันีก็้เป็นหนทางเคลื่อนไหวของผู้กระท�าผิดทางทะเล
ทัว่โลกด้วยเชน่กนั 

ในทางทฤษฎีแล้ว โครงการในยคุโลกาภิวตัน์เพ่ือจดัการกบั
ความท้าทายตา่ง ๆ ในโลก เชน่ โครงการ “กองทพัเรือ 1,000 
ล�า” ท่ีกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือตา่ง ๆ โดย
มุง่เน้นด้านการรักษาความมัน่คงในพืน้ท่ีสว่นรวม นา่จะเป็น
วิธีการท่ีเหมาะสม แตใ่นความเป็นจริงแล้ว จนถงึวนันี ้แนว
ความคดิดงักลา่วก็ยงัไมค่งท่ี อยา่งไรก็ตาม ในระดบัภมิูภาค
นัน้ ประเทศตา่ง ๆ ปฏิบตัไิด้ดีกวา่ด้วยการจดัตัง้การชมุนมุเชิงร่วม
มือบางประการในภมิูภาคเพ่ือจดัการกบัภยัคกุคามและความท้าทาย
ร่วมกนั การชมุนมุเชิงร่วมมือดงักลา่วท่ีมีอยูห่ลายแหง่นัน้บ้างก็ยงัคง
อยู ่มีการเคลื่อนไหวอยา่งตอ่เน่ืองหรือหยดุพกักิจกรรมชัว่คราว การ
ชมุนมุทัง้หมดนีมี้เป้าหมายท่ีจะท�าสิง่ท่ีถกูต้องเหมาะสม นัน่ก็คือการ
รวมตวักนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีมีร่วมกนั 

การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในมหาสมทุร
อินเดียคือหนึง่ในโครงการด้านความมัน่คงทางทะเลแบบหภุาคีดงั

กลา่วท่ีเร่ิมด�าเนินการโดยกองทพัเรืออินเดีย
ในปี พ.ศ. 2551 ในมมุมองท่ีกว้างขึน้นัน้ 
โครงการนีเ้ร่ิมต้นจากการรวมตวักนัของทกุ
ประเทศชายฝ่ังมหาสมทุรอินเดียเพ่ือสง่เสริม
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นมิตรและสร้างความร่วม
มือในหมูผู่้ เช่ียวชาญในวิชาชีพระหวา่งบรรดา
ประเทศชายฝ่ังในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย 
การประชมุนีมุ้ง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมมาตรการและ
กลไกในการปฏิสมัพนัธ์ท่ีตอ่เน่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กบัประเดน็ความมัน่คงทางทะเลในภมิูภาค

และความร่วมมือในอาณาเขตทางทะเล ในเวลาไมน่าน การประชมุวา่
ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในมหาสมทุรอินเดีย (ซึง่มีสมาชิก 
35 ประเทศ) ได้กลายเป็นกลุม่พนัธมิตรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ีประกอบไป
ด้วยกองทพัเรือและหนว่ยงานรักษาความมัน่คงทางทะเล 

อยา่งไรก็ตามในชว่งปีหลงั ๆ โครงการนีไ้ด้รับการวิพากษ์วิจารณ์
บางสว่นอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีซบเซา ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย
ประกอบไปด้วยประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีความคดิ ความสนใจ คา่นิยม 
วฒันธรรม แนวปฏิบตัแิละสมมตฐิานท่ีแตกตา่งกนั 

นอกจากนี ้ความกว้างใหญ่อยา่งย่ิงของมหาสมทุรอินเดียยงัท�าให้
ประเทศตา่ง ๆ มีข้อกงัวลท่ีแตกตา่งกนัไปตามสภาพทางภมิูศาสตร์ 
ความกงัวลด้านความมัน่คงเก่ียวกบัชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัออกอาจ
เป็นมมุมองของทัว่โลก แตค่วามกงัวลดงักลา่วไมไ่ด้ก่อความยุง่ยาก
ให้กบับรรดาประเทศในเอเชียตะวนัออกมากเทา่กบัปัญหาของตนเอง 
ความเป็นจริงข้อนีม้กัจะเป็นอปุสรรคตอ่โครงการทางทะเลในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดียโครงการเดียวท่ีมีอยู ่ซึง่ก็คือการประชมุวา่ด้วยความ
ร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในมหาสมทุรอินเดีย 

เนือ้หาตอ่ไปนีคื้อการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านความมัน่คง
ของมหาสมทุรอินเดียอยา่งคร่าว ๆ ท่ีจะเน้นความเช่ือมโยงระหวา่ง
ปฏิสมัพนัธ์เชิงร่วมมือในภมิูภาคกบัการจดัระเบียบความมัน่คงของ
โลก บทวิเคราะห์ท่ีคดัลอกมานีอ้าจชว่ยในการก�าหนดต�าแหนง่หน้าท่ี
ท่ีเหมะสมส�าหรับการประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือ
ในมหาสมทุรอินเดียในสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงโดยรวมของ
มหาสมทุรอินเดีย\

องค์ประกอบทางด้านความมั่นคงของมหาสมุทร
อินเดีย 
ในบรรดามหาสมทุรขนาดใหญ่ของโลก มหาสมทุรอินเดียมีขนาด
ท่ีเลก็ท่ีสดุ แตก็่มีคณุคา่ทางยทุธศาสตร์และเศรษฐกิจอนัย่ิงใหญ่
ท่ีสดุ นา่นน�า้มหาสมทุรอินเดียมีพืน้ท่ี 70 ล้านตารางกิโลเมตรคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 20 ของพืน้น�า้ของโลก ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียอนั

เจ้าหน้าทีจ่ากกองทพัเรือ
อนิเดยีเดนิแถวออกจากพืน้ที่
ท่าเรือในเมอืงมุมไบ ประเทศ

อนิเดยี ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 
2558 หลงัเข้าร่วมพธีิปลด

ประจ�าการเรือไอเอน็เอส โค
ทาวารี ซ่ึงเป็นเรือรบล�าแรก

ทีอ่อกแบบและสร้างขึน้ใน
ประเทศ  รอยเตอร์

เจ้าหน้าทีจ่ากกองทพัเรือมาเลเซียมองดูเส้นขอบฟ้าจากเรือของกอง
ทพัเรือ ในระหว่างภารกจิการค้นหาและกู้ภยัใกล้ชายแดนระหว่างไทย
และมาเลเซียทางตอนเหนือของเกาะลงักาว ีเมือ่เดอืนพฤษภาคมพ.ศ. 
2558  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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กว้างใหญ่มีประชากรหนึง่ในสามของโลก แผน่ดินหนึง่ในสี่ของโลก และ
แหลง่ทรัพยากรน�า้มนั เหลก็และดีบกุสามในสี่ของโลก ประเทศชายฝ่ัง
มหาสมทุรอินเดียเพียง 10 ประเทศจากทัง้หมดมีแหลง่น�า้มนัอยูถ่งึ  
ราว ๆ ร้อยละ 65 ของแหลง่น�า้มนัโลก

มหาสมทุรอินเดียมีเส้นทางเดนิเรือท่ีส�าคญัอยา่งย่ิงท่ีมีสว่นชว่ย
หลอ่เลีย้งพืน้ท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสดุบางสว่นในเอเชียและเลก็น้อย
ในสหรัฐฯ มีเรือกวา่ 7,000 ล�าเดนิทางข้ามมหาสมทุรอินเดียในแตล่ะ
ปี เน่ืองจากพืน้ท่ีนีป้ระกอบไปด้วยเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ีส�าคญั
ท่ีสดุของโลก เส้นทางเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะอยูใ่กล้กบัแผน่ดนิและมีชอ่ง
ทางบงัคบัตา่ง ๆ อาทิ ชอ่งแคบฮอร์มซุและชอ่งแคบบบัเอลมนัเดบทาง
ตะวนัตก และชอ่งแคบมะละกาทางตะวนัออก ชอ่งทางบงัคบัเหลา่นีเ้ป็น
ทางผา่นของบรรดาเรือบรรทกุน�า้มนัรายใหญ่ของโลกท่ีล�าเลยีงทรัพยากร
ไฮโดรคาร์บอนไปยงัศนูย์กลางการอปุโภคและบริโภคท่ีส�าคญัทัว่เอเชีย 
ประมาณร้อยละ 40 ของการสญัจรเหลา่นีเ้กิดขึน้ท่ีชอ่งแคบมะละกา 

พืน้ท่ีเศรษฐกิจตา่ง ๆ ท่ีก�าลงัเตบิโต อาทิ จีน ญ่ีปุ่ น อินเดียและอีก
หลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ต้องอาศยัเส้นทางคมนาคมใน
มหาสมทุรอินเดีย 

ภายในปี พ.ศ. 2563 อปุสงค์ด้านน�า้มนัในอินเดียคาดวา่จะเพ่ิม
สงูขึน้ถงึร้อยละ 91.6 ขณะท่ีตวัเลขของจีนคือร้อยละ 76.8 และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้คือร้อยละ 96 อีกปัญหาหนึง่คือประเทศชายฝ่ังท่ีมี
แนวโน้มวา่จะเกิดสงครามอาจท�าให้สถานการณ์ซบัซ้อนย่ิงขึน้ ข้อมลู
ทางสถิตท่ีิเก่ียวข้องกบัความกงัวลด้านความมัน่คงหลกั ๆ ในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดียจะแสดงไว้ด้านลา่งนี ้ซึง่บางครัง้อาจสง่ผลตอ่ความ
มัน่คงทางทะเลแบบดัง้เดมิของทัว่ทัง้ภมิูภาค 

• ร้อยละ 19 ของประเทศในภมิูภาคนีก้�าลงัมีสว่นเก่ียวข้องกบั
ความขดัแย้งทางอาวธุในระดบัตา่ง ๆ กนั 

• ร้อยละ 31 มีภยัคกุคามจากการก่อการร้ายในประเทศของตนรวม
ถงึพืน้ท่ีทะเลในระดบัตา่ง ๆ กนั 

• ร้อยละ 33 ก�าลงัถกูคกุคามจากการปล้นสะดมทางน�า้ในนา่น
น�า้สากลท่ีอยูต่ดิกนัหรือการปล้นด้วยอาวธุในทะเลภายใน
นา่นน�า้อาณาเขต/เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตน 

• ร้อยละ 53 ยงัคงมีกรณีพิพาททางทะเลอยา่งตอ่เน่ืองกบัประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

• ร้อยละ 56 ก�าลงัถกูคกุคามจากการค้าอาวธุ การค้ายาเสพตดิและ
การค้ามนษุย์ท่ีผิดกฎหมายซึง่เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะพืน้ท่ี 

แนน่อนวา่ มหาสมทุรท่ีมีกระบวนทศัน์ทางกลยทุธ์ดงักลา่วจะ
บัน่ทอนความตัง้ใจของบรรดาประเทศชายฝ่ังในการเข้าร่วมโครงการ
การบริหารจดัการความมัน่คงทางทะเลในระดบันานาชาติ นอกจากนี ้
ความกว้างของมหาสมทุรอินเดียยงัท�าให้ปัญหาของประเทศใดประเทศ
หนึง่มีความแตกตา่งจากปัญหาของประเทศอ่ืน ๆ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในมหาสมุทรอินเดีย 
ด้วยสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงเชิงกลยทุธ์ท่ีซบัซ้อน มหาสมทุร
อินเดียจงึมีแนวโน้มท่ีจะเป็นพืน้ท่ีแหง่ความกงัวลด้านความมัน่คงในรูป
แบบใหมใ่นหลากหลายด้าน ภยัคกุคามท่ีมีระดบัความรุนแรงสงูสดุคือ
การก่อการร้ายทางทะเลและการปล้นสะดมทางน�า้ รองลงมาคือข้อกงัวล
ท่ีไมรุ่นแรงอยา่งเชน่ปัญหามลภาวะทางสภาพแวดล้อมหรือการประมง

ผิดกฎหมายท่ีไมมี่การรายงานและไร้การควบคมุ แนน่อนวา่ ระดบัความ
รุนแรงของภยัคกุคามไมไ่ด้เป็นตวัชีว้ดัผลลพัธ์ท่ีเกิดจากภยัคกุคาม ภยั
คกุคามท่ีรุนแรงน้อยกวา่ เชน่ มลภาวะทางทะเลและการท�าลายความ
หลากหลายทางชีวภาพอาจก่อผลเสยีตอ่ความมัน่คงอยา่งตอ่เน่ืองและ
กลายมาเป็นประเดน็ส�าคญัเร่งดว่นสดุ นอกจากนี ้ปัญหาท่ีรุนแรงอยา่ง
การปล้นสะดมทางน�า้หรือการก่อการร้ายนัน้เป็นเร่ืองยุง่ยากและซบัซ้อน
โดยธรรมชาต ิภยัคกุคามทางพลเรือนแบบอสมมาตรเหลา่นีส้ว่นใหญ่
เป็นการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนท่ีขยายตวัออกไปในทะเลและมี
ความเช่ือมโยงกนั ภยัคกุคามและความท้าทายเหลา่นีป้ระกอบด้วย 

การลักลอบค้าปืนและยาเสพตดิ: พืน้ท่ีเดือนเสีย้วทองค�าและ
สามเหลี่ยมทองค�าซึง่เป็นแหลง่ผลติยาเสพตดิและค้าอาวธุอนัอือ้ฉาว
นัน้มีท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์ใกล้กบัภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย นอกจาก
ความเช่ือมโยงทางภมิูศาสตร์แล้ว ยงัมีความเช่ือมโยงเก่ียวกบัยาเสพ
ตดิและอาวธุ และมีเส้นทางเดนิเรือในทะเลอาหรับและอา่วเบงกอลท่ี
เหมาะแก่การขนสง่ล�าเลียงสองสิง่นี ้

การลักลอบค้ามนุษย์และการอพยพที่ผิดกฎหมาย: เม่ือเร็ว ๆ นี ้
การไหลบา่ของผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวนัออกกลางได้ดงึดดูความ
สนใจของชาวโลก มีการจดัตัง้และด�าเนินธรุกิจการค้ามนษุย์ทัว่ภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดีย ผู้ประกอบธรุกิจท่ีโหดร้ายหลายรายได้เคลือ่นย้ายมนษุย์
จากโซมาเลยีและเอธิโอเปียไปยงัเยเมน จากนัน้จงึขนสง่ไปยงัประเทศ
อ่ืน ๆ ในตะวนัออกกลาง การค้ามนษุย์ในพืน้ท่ีทางตอนใต้ของทะเลทราย
ซาฮาราและตะวนัออกกลางท�าเงินได้ถงึ 4.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ตอ่ปี 
(ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท) 

การก่อการร้ายทางทะเล: ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา การก่อการ
ร้ายทางทะเลได้ปรากฏให้เหน็เดน่ชดัมากขึน้ในภมิูภาคนี ้นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2543 เป็นต้นมา เหตกุารณ์หลายตอ่หลายครัง้ท�าให้ชาวโลกได้เหน็ภยั
คกุคามจากการก่อการร้ายในอาณาเขตทางทะเล การโจมตีในอนาคตอาจ
จะเกิดขึน้ได้เน่ืองจากมีเงินและเทคโนโลยีไหลเวียนเข้าไปในระบบมากขึน้ 
ซึง่กลายเป็นทางเลอืกท่ีนา่ปรารถนาส�าหรับผู้ก่อการร้ายมากขึน้เร่ือย ๆ  

การปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือ: เม่ือเร็ว ๆ นี ้ความกงัวล
ด้านความมัน่ทางทะเลท่ีหนกัหนว่งท่ีสดุในมหาสมทุรอินเดียสว่นใหญ่เป็น
ผลมากจากการปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุในทะเล 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การปล้นเรือพาณิชย์โดยโจรสลดัจากโซมาเลยีท่ีตดิ
อาวธุครบครัน แตด้่วยการจดัตัง้โครงการระดบัโลกของบรรดากองทพัเรือ
ท่ีท�าให้เกิดกลุม่พนัธมิตรขนาดใหญ่และการปฏิบตักิารตอ่ต้านการปล้น
สะดมทางน�า้ท่ีประสบความส�าเร็จ ภยัคกุคามนีจ้งึถกูขจดัไปจนเกือบหมด
สิน้ อยา่งไรก็ตาม แม้จะได้ทุม่เทความพยายามอยา่งมหาศาล แตผ่ลลพัธ์
ของการปฏิบตัจิะยัง่ยืนหรือไมน่ัน้ยงัเป็นเร่ืองท่ีนา่สงสยัอยา่งย่ิง ทนัทีท่ี
กองก�าลงัเฉพาะกิจเดนิทางออกจากภมิูภาค โจรสลดัก็อาจจะกลบัมาอีก
เพราะต้นเหตขุองปัญหาการปล้นสะดมทางน�า้นัน้ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข 

มลภาวะทางทะเล: มลภาวะทางทางทะเลเป็นความกงัวลระดบั
โลกและมหาสมทุรอินเดียเป็นภมิูภาคท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสดุ การ
ขาดแคลนระบบตรวจตราและการบงัคบัใช้กฎหมาย ตลอดจนกฎหมาย
ท่ีออ่นแอกวา่ ท�าให้หลาย ๆ เหตกุารณ์ไมถ่กูตรวจพบและไมไ่ด้รับการ
ลงโทษ การล�าเลยีงกากกมัมนัตรังสจีากยโุรปไปยงัเอเชียเป็นภยัคกุคาม
ตอ่ความมัน่คงของเส้นทางคมนาคมทางทะเลในภมิูภาค ประเทศชายฝ่ัง
หลายประเทศตามเส้นทางท่ีมีการขนสง่ดงักลา่วได้ออกมาแสดงความ
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กงัวล บางประเทศห้ามเรือขนสง่วสัดนีุ ้
เดนิทางผา่นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและ
นา่นน�า้อาณาเขตของตน มาเลเซียได้
ประณามการขนสง่นีแ้ละมีความประสงค์
ท่ีจะไมใ่ห้เรือล�าเลยีงวสัดกุมัมนัตรังสเีดนิ
ทางผา่นนา่นน�า้อาณาเขตของมาเลเซีย 

มลภาวะทางทะเลเป็นปัญหาใหญ่อีก
ปัญหาหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ความปลอดภยัใน
ภมิูภาคนี ้ความกงัวลท่ีส�าคญัคือความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดการร่ัวไหลของน�า้มนั
ครัง้รุนแรง ในชอ่งแคบท่ีมีการสญัจรหนา
แนน่อยา่งชอ่งแคบมะละกา มีความกงัวล
วา่การร่ัวไหลของน�า้มนัปริมาณมากอาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งรุนแรงหรือ
อาจถงึกบัต้องปิดชอ่งแคบ  

การประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการ
รายงานและไร้การควบคุม: การท�า
ประมงท่ีเกินขนาดและการประมงผิดกฎหมายก�าลงัก่อผลเสียตอ่การ
พฒันาแหลง่ประมงอนัยัง่ยืนในมหาสมทุรอินเดีย การจบัปลามากเกิน
กวา่ท่ีได้รับอนญุาตในมอริเชียส คอโมโรสและมาดากสัการ์ซึง่เป็นแหลง่
ปลาทนูา่ท�าให้บรรดานกัอนรัุกษ์เกิดความกงัวลอยา่งย่ิง บงักลาเทศ 
อินเดียและไทยล้วนแตป่ระสบปัญหาเก่ียวกบัการประมงเกินขนาดและ
การประมงผิดกฎหมาย 

ภยัพบิตัแิละอุบตัเิหตุทางทะเล: ภยัพิบตัแิละอบุตัเิหตทุางทะเล
ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ท�าให้ต้องใช้ความพยายามในการค้นหาและกู้ภยัอยา่ง
รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ ศนูย์ประสานงานด้านการกู้ภยัทางทะเลใน
พืน้ท่ีท่ีตัง้อยูโ่ดดเด่ียวแทบจะไมส่ามารถตอบสนองความต้องการในด้าน
การค้นหาและกู้ภยัในภมิูภาคได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อบุตัเิหตทุางทะเล
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเหตกุารณ์เรือชนกนัหรือเรือจมเป็นภยัคกุคามอยา่ง
ใหญ่หลวงตอ่การค้าทางทะเลและเส้นทางคมนาคมทางทะเล อบุตัเิหตดุงั
กลา่วอาจก่อความเสยีหายอยา่งแสนสาหสัตอ่การขนสง่ทางทะเลหากเกิด
ขึน้ในชอ่งทางบงัคบัตา่ง ๆ เชน่ ชอ่งแคบฮอร์มซุหรือหรือชอ่งแคบมะละกา 

อบุตัเิหตทุางทะเลในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้บอ่ย 
หลายประเทศในภมิูภาคนีน้�าเข้าน�า้มนัดบิและน�า้มนัส�าเร็จรูปหลายล้าน
ตนัจากประเทศตา่ง ๆ ในตะวนัออกกลาง เหตกุารณ์เรือชนกนัอาจท�าให้
เกิดมลภาวะรุนแรงภายในพืน้ท่ีและการปิดชอ่งทางสญัจรหรือชอ่งแคบ
ท่ีส�าคญั นอกจากนี ้เหตกุารณ์เรือชนกนัมกัจะเกิดขึน้ท่ีบริเวณปากอา่ว
ในชอ่งทางสญัจรหรือชอ่งแคบอนัเน่ืองมาจากการไมป่ฏิบตัติามกฎ
ระเบียบทางทะเลและการก�ากบัดแูลท่ีไมดี่ของประเทศชายฝ่ังในภมิูภาค 
เหตกุารณ์เรือชนกนัหรือเรือจมในชอ่งทางสญัจรท่ีไมส่ามารถจดัการได้อาจ
ท�าให้กิจกรรมในทา่เรือของประเทศชายฝ่ังหยดุชะงกัลงโดยไมมี่ก�าหนด

บทสรุป
ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคเพ่ือจดัการกบัความท้าทายทางทะเล
คือปัจจยัท่ีส�าคญัย่ิงตอ่ประเทศใดก็ตามท่ีอยูต่ิดทะเล ประเทศชายฝ่ัง
มหาสมทุรอินเดียมีอะไรหลายอยา่งท่ีเหมือนกนั ซึง่รวมถงึความกงัวล
และความทกุข์ร้อน ความปลอดภยัและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศชายฝ่ังมหาสมทุรอินเดียนัน้ขึน้อยูก่บัการใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุรอินเดียอยา่งถกูกฎหมาย ประเทศชายฝ่ังอาจละเลยหรือไม่
ตระหนกัถงึความจริงท่ีส�าคญันีก็้ได้ แตภ่ยัอนัตรายก็อาจจะเกิดขึน้กบั
สวสัดภิาพของประเทศและประชาชนของตน 

แนน่อนวา่ การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือใน
มหาสมทุรอินเดียคือความร่วมมืออนัสงูสง่ในการสร้างความมัน่คงทาง
ทะเลในระดบัภมิูภาคเพ่ือรับมือกบัความท้าทายความมัน่คงทางทะเล
โดยรวม นบัตัง้แตต่ัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา การประชมุวา่ด้วยความ
ร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือในมหาสมทุรอินเดียได้พิสจูน์ให้เหน็แล้ววา่เป็น
สว่นหนึง่ท่ีส�าคญัในการสร้างความมัน่คงทางทะเลในมหาสมทุรอินเดีย 
ปัจจบุนัการประชมุนีก้ลายเป็นความรับผิดชอบท่ีขาดไมไ่ด้ในการรักษา
ความปลอดภยัและความมัน่คงของมหาสมทุรอินเดียส�าหรับผู้ใช้ทกุคน 

ความท้าทายหลายประการจะเกิดขึน้ แตก่ารก�าหนดผู้น�าท่ี
สร้างสรรค์ได้อยา่งเหมาะสมจะท�าให้การประชมุนีมี้ประสทิธิภาพมาก
ขึน้อยา่งแนน่อน การประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือ
ในมหาสมทุรอินเดียอาจไมส่ามารถแก้ปัญหาทกุอยา่งของทกุประเทศ
ชายฝ่ังในอาณาเขตทางทะเล แตก็่จะสร้างกลไกในการตอบสนอง
ท่ีรวดเร็วขึน้ในกรณีท่ีจ�าเป็นและมีความตัง้ใจท่ีจะให้การสนบัสนนุ 
นอกจากนี ้กะลาสีเรือและชาวเรือควรตระหนกัวา่การขยายความ
ร่วมมือดงักลา่วในประชาคมทางทะเลนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่แตเ่ป็นสว่น
หนึง่ของผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในทะเลและเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมแหง่
กองทพัเรือ  o

ทหารเรืออนิโดนีเซียคุ้มกนัเรือสัญชาตสิิงคโปร์ไปยงัท่าเรือสุบารายาในจงัหวดัชวาตะวนัออกเมือ่เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หลงัจากทีค่วบคุมตวัผู้ต้องสงสัยเก้ารายในเหตุการณ์ปล้นเรือ  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

พล.ร.จ. มีร์ เออร์ชาด อาลี เขียนบทความเร่ือง “ความสมัพนัธ์ของการประชมุวา่ด้วยความร่วมมือ
ระหวา่งกองทพัเรือในมหาสมทุรอินเดียในฐานะแนวคดิด้านความมัน่คงเชิงร่วมมือ: การวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์” ส�าหรับวารสาร เนวี เจอร์นลั ฉบบัพิเศษท่ีตีพิมพ์โดยกองบญัชาการกองทพัเรือแหง่กองทพั
เรือบงักลาเทศ และได้รับการเผยแพร่ในระหวา่งการประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือใน
มหาสมทุรอินเดียท่ีกรุงธากา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั ครัง้นี ้และได้รับอนญุาตให้เผยแพร่จากกองทพัเรือบงักลาเทศ 
บทวิเคราะห์นีเ้ป็นการแสดงความคดิเหน็และการแสดงนยัของผู้ เขียน และไมไ่ด้เป็นการแสดงมมุมอง
ของกองทพัเรือบงักลาเทศ
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ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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การฝึกมงักไุดคอืบท
ทดสอบความอดทน
และการท�างานเป็น

หมู่คณะของกองทพั
สาธารณรัฐเกาหลแีละ

กองทพัสหรัฐฯ 
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

หรับทหารสว่นใหญ่ การฝึกความท้าทายแบบนกัรบ
มงักไุดคือภารกิจแหง่ความเหน่ือยออ่น ไมว่า่จะเป็น

ภเูขาท่ีสงูชนั หบุเหวลกึ ยทุโธปกรณ์อนัหนกัอึง้และแถมยงัต้องอด
อาหารเป็นบางครัง้ 

ภารกิจนีย้งัเป็นบททดสอบความเป็นนกัรบชัน้ยอด 
กิจกรรมท่ีเลียนแบบขัน้ตอนการคดัเลือกนกัรบมองโกลของ

เจงกีส ขา่น นี ้เป็นความท้าทายท่ีวดัความแข็งแกร่ง การท�างาน
เป็นหมูค่ณะ และทกัษะการแก้ปัญหาของผู้น�าท่ีเป็นนายทหารชัน้
ประทวนระดบัสงูจากสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ 

ความกล้าหาญของคนเหลา่นีไ้ด้รับการทดสอบอยา่งเตม็ท่ีตัง้แต่
วนัท่ี 11 พฤษภาคม ถงึวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ท่ีคา่ยเคซีย์
ในเกาหลีใต้ 

นายทหารชัน้ประทวนระดบัสงูจากสองกองทพัได้ปฏิบตัภิารกิจ
ตา่ง ๆ ร่วมกนัเป็นทีม หนึง่ในภารกิจท่ียากท่ีสดุคือการสง่ก�าลงัเพ่ิม
เตมิท่ีทหารจะต้องเคลื่อนย้ายอาวธุและยทุโธกรณ์หนกัข้ามภเูขาไป
พร้อมกบัสมาชิกในทีมท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาเดียวกนั โดยทหารแตล่ะนาย

จะบรรทกุน�า้หนกัราว ๆ 31 กิโลกรัม  
“แม้จะเป็นกิจกรรมแรกท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับการฝึกนี ้แตม่นักลบั

เป็นความท้าทายท่ียากท่ีสดุเน่ืองจากผู้ เข้าร่วมการฝึกต้องเผชิญ
กบัอปุสรรคทางด้านภาษา และยงัไมมี่ทิศทางและความรู้สกึของ
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัระหวา่งผู้ ร่วมทีม” จ.ส.อ. ชิน ฮี เคียว 
จากหนว่ยบญัชาการสงครามพิเศษสาธารณรัฐเกาหลีกลา่ว 

การฝึกนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร
ระหวา่งสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ ได้จดัให้ผู้ เข้าร่วมการฝึก
เข้าไปอยูใ่นสถานการณ์ท่ีนา่อดึอดัเพ่ือฝึกทกัษะการแก้ปัญหา 
“เพราะเม่ือคนสว่นใหญ่ไมส่ามารถใช้ภาษาพดูสื่อสารกนัได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ ก็จะหนัไปใช้ภาษากายมากขึน้เพ่ือด�าเนินภารกิจ
ตอ่ไป” จ.ส.อ. ชินกลา่ว 

ในท่ีสดุ บรรดาทหารก็สื่อสารรายละเอียดของภารกิจร่วมกนั
ด้วยการวาดภาพงา่ย ๆ ลงบนสมดุบนัทกึ จ.ส.อ. ชินกลา่วเพ่ิมเตมิ 

ขณะท่ีการเดนิเขาเป็นกิจกรรมท่ีเหน่ือยท่ีสดุ มวยปล�า้โคลน
ท่ีเป็นการแขง่ขนักนัระหวา่งทีมก็เป็นกิจกรรมท่ีนา่ต่ืนเต้นท่ีสดุ 
พ.อ.อ. เอดอูาร์โด มิเรเลส จากกองบญัชาการกองทพัอากาศ
สหรัฐฯ และอดีตพนัจา่อากาศแหง่หนว่ยบญัชาการปฏิบตักิาร
พิเศษประจ�าเกาหลีกลา่ว “การฝึกมงักไุดครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีสามของ
ผม และผมก็ยงัรู้สกึต่ืนเต้นและกระปรีก้ระเปร่าทัง้กายและใจเม่ือ
เหน็ทหารลงไปแขง่ขนัมวยปล�า้ในบอ่โคลน” พ.อ.อ. มิเรเลสกลา่ว 
“ถงึตอนนี ้ทกุคนตา่งก็หิวและออ่นเพลีย แตพ่วกเขายงัคงมุง่มัน่อยู่
กบัการแขง่ขนักนัเพ่ือทีมของตนและโยนผู้แขง่ขนัคนอ่ืน ๆ ออกไป
นอกบอ่” 

เป้าหมายหนึง่คือการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือเอาชนะ
อปุสรรคทางด้านภาษาและความแตกตา่งทางวฒันธรรม 

“มนันา่ต่ืนตาต่ืนใจท่ีได้เหน็บรรดาทหารทัง้ของสหรัฐฯ และ
สาธารณรัฐเกาหลีแขง่ขนักนัเป็นหนว่ยเดียวกนั ท�างานร่วมกนัเพ่ือ
หากลยทุธ์ในการเอาชนะผู้แขง่ขนัคนอ่ืน ๆ” พ.อ.อ. มิเรเลสกลา่ว 
“บรรยากาศมนัคกึคกัมาก และทกุคนในการฝึกนีก็้มีสว่นอยา่ง
ร่วมอยา่งแข็งขนัเพ่ือให้ก�าลงัใจทีมท่ีตนช่ืนชอบ ในท้ายท่ีสดุ ผู้ เข้า
แขง่ขนัทัง้หมดก็รู้สกึมีพลงัสดุขีดและตระหนกัถงึความส�าคญัใน
การท�างานเป็นหมูค่ณะ” 

การฝึกดงักลา่วจดัขึน้ทกุ ๆ สองปีในคาบสมทุรเกาหลี ต้น
ก�าเนิดของความท้าทายนีคื้อภารกิจของสดุยอดนกัรบบนหลงัม้า
ของจกัรวรรดมิองโกลในศตวรรษท่ี 13 (พ.ศ. 1744-1843) นกัรบ
เหลา่นีต้้องออกไปฝ่าฟันอนัตรายตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการทดสอบวา่ตน
พร้อมส�าหรับภารกิจท่ียากล�าบากท่ีสดุ 

ในขณะท่ีความท้าทายคือบททดสอบสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจของบรรดาผู้น�าทางทหารจากทัง้สองประเทศ จ.ส.อ. ชินกลา่ว
วา่หนึง่ในผลพลอยได้ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือความเป็นมิตรท่ีพฒันาขึน้ใน
หมูท่หารท่ีได้ตอ่สู้ ร่วมกนั “บอ่ยครัง้ ความเป็นมิตรจะเผยให้เหน็ถงึ
ความเป็นผู้น�าแม้กระทัง่จากคนท่ีไมมี่ทีทา่วา่จะเป็นผู้น�าได้” จ.ส.อ. 
ชินกลา่ว “ผมเช่ือมัน่อยา่งย่ิงวา่ความเป็นมิตรคือองค์ประกอบท่ีขาด
ไมไ่ด้ในการเป็นผู้น�า เม่ือทีมหนึง่ ๆ มีความเป็นมิตรและมีความเป็น
ผู้น�า ทีมนัน้ก็จะสามารถได้รับชยัชนะในสนามรบ”  o

ส�า

ทหารจากกองทพับกสาธารณรัฐเกาหลเีฝ้าระวงัป้องกนัขณะเข้าสู่ทีม่ัน่ที่
เป็นพืน้ทีข่รุขระใกล้กบัค่ายเคซีย์ ซ่ึงเป็นค่ายของกองทพัสหรัฐฯ ทีอ่ยู่ใกล้

กบักรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้
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กลุ่มผู้ประท้วงโบกธงเวยีดนามและชูป้ายในขณะทีเ่ข้าร่วมการประท้วงในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เพือ่
ประณามการเพิม่ก�าลงัทหารของจนีในทะเลจนีใต้ ทีห่น้าสถานกงสุลจนีในเมอืงมากาต ี   รอยเตอร์
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การแก้ไขความขัดแย้ง
ในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

พล.ท.	(อาวุโส)	เหงยีน	จ	ิวนิห์	รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงกลาโหมเวียดนาม

มิภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกมีบทบาทส�าคญัมากขึน้เร่ือย ๆ ในฐานะ
แรงผลกัดนัในการพฒันาเศรษฐกิจโลก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่

เป็นแหลง่ก�าเนิดของประชาคมอาเซียน (สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้) ได้กลายเป็นปัจจยัเชิงบวกในการขยายบรูณาการ 
การเพ่ิมความเช่ือมโยง การผกูพนัผลประโยชน์ และเป็นศนูย์กลางของ
โครงสร้างด้านการรักษาความมัน่คงในภมิูภาคทัง้ท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิและท่ีก�าลงั
เกิดใหม ่

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ความมัน่คงในภมิูภาคยงัคงมีปัจจยัท่ีซบั
ซ้อนแฝงอยู ่เชน่ การก่อการร้าย ภยัคกุคามจากนิวเคลียร์ ข้อพิพาทเก่ียว
กบัดนิแดนและชายแดน ความมัน่คงทาง
ทะเล และความท้าทายการด้านความ
มัน่คงในรูปแบบใหมท่ี่เพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ข้อ
พิพาทภายในภมิูภาคก็เป็นสาเหตขุอง
ความกงัวลอนัใหญ่หลวง และแม้จะยงัไม่
ถงึจดุท่ีจะเปิดฉากความขดัแย้ง แตก็่เป็น
สิง่บง่ชีส้�าคญัท่ีต้องมีการคาดการณ์ การ
ป้องกนัและการแก้ปัญหาท่ีทนัทว่งที 

สถานการณ์ดงักลา่วเกิดจากความ
แตกตา่งทางด้านผลประโยชน์ ความ
ทะเยอทะยานและการแขง่ขนัเชิงกลยทุธ์ 
มนัคือความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งค�าพดู
กบัการกระท�า เชน่ การไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท
อยา่งไมเ่สมอภาคและวิธีการแบบสอง
มาตรฐาน นอกจากนี ้ข้อพิพาทในภมิูภาค
ยงัเป็นผลมาจากพฤติกรรมท่ีเป็นการขม่ขู่
และการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน
อยา่งเหน็แก่ตวัโดยไมเ่หน็แก่ผลประโยชน์
ของประเทศอ่ืน ๆ หรือผลประโยชน์ของ
ภมิูภาคและของประชาคมนานาชาติ หากข้อพิพาทตา่ง ๆ ไมไ่ด้รับการ
แก้ไขอยา่งมีประสทิธิภาพและด้วยความรับผิดชอบอยา่งเตม็เป่ียมตอ่
เสถียรภาพและความสงบสขุ สถานการณ์ก็จะบานปลายและท�าให้เกิดภยั
คกุคามจากความขดัแย้ง 

หากความขดัแย้งเกิดขึน้ไมว่า่จะในระดบัใดก็ตาม ไมว่า่จะมีความ
รุนแรงมากหรือน้อย เกิดขึน้เฉพาะพืน้ท่ีหรือระดบัโลก ในประเทศหรือ
ระหวา่งประเทศ เชือ้ชาติหรือศาสนา การเมืองหรือเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม
หรือวฒันธรรม จดุสงูสดุของมนัคือความขดัแย้งทางทหารซึง่จะก่อผลกระ
ทบอนัใหญ่หลวง  

เม่ือไมมี่ประเทศใดต้องการให้ความขดัแย้งเกิดขึน้ แล้วเหตใุดความ
ท้าทายด้านความมัน่คงในภมิูภาคจงึยงัคงอยู ่เหตใุดทกุประเทศยงัคงให้
ความสนใจกบัเร่ืองการป้องกนัและการแก้ไขความขดัแย้ง นัน่เป็นเพราะ
ชาตติา่ง ๆ ยงัคงมีความคดิในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีไมเ่หมือนกนั ขาดความ
เช่ือมัน่ในกลยทุธ์ระหวา่งประเทศและไมป่ฏิบตัติามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ 

ในบริบทดงักลา่ว เราต้องมีมมุมองในทางปฏิบตัมิากขึน้ในเร่ืองความ
ร่วมมือเพ่ือการพฒันาและการระงบัข้อพิพาท เราจ�าเป็นต้องใช้ทัง้ความ

พยายามและความร่วมมือในการยตุข้ิอแตกตา่งและพฒันาร่วมกนัเพ่ือผล
ประโยชน์เชิงกลยทุธ์ร่วมกนัของแตล่ะประเทศและของภมิูภาค 

ไมว่า่จะเป็นการร่วมมือหรือการตอ่สู้  การกระท�าทกุอยา่งต้องอยูบ่นพืน้
ฐานของความเสมอภาคและความเคารพตอ่หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 

ทกุประเทศคดิถงึผลประโยชน์ของประชาชนของตนเป็นหลกัในการ
ร่วมมือและการพฒันาตลอดจนการระงบัข้อพิพาท การพิจารณาผล
ประโยชน์ของคนในชาตจิะต้องกระท�าอยา่งเหมาะสมและด้วยใจท่ีเป็นก
ลาง มีความมัน่คงและสอดคล้องกบัผลประผลประโยชน์ของชาตอ่ืิน ๆ 
และของประชาคมนานาชาต ิ

การเสริมสร้างความร่วมมือในองค์กร
แบบพหภุาคีเป็นสิง่ส�าคญัย่ิงในการระงบั
ข้อพิพาทและการจดัการกบัภยัคกุคาม
จากความขดัแย้ง การประชมุแชงกรีลา 
ไดอะลอ็ก เป็นข้อพิสจูน์ถงึความมุง่มัน่ใน
ความร่วมมือและความพยายามท่ีจะยตุิ
ข้อแตกตา่ง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความ
ขดัแย้งและเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ี
สงบสขุและมีเสถียรภาพในภมิูภาคและ
โลก 

เวียดนามมีความมุง่มัน่ท่ีจะด�ารง
ความเป็นอิสระและการปกครองตนเอง 
ซึง่เป็นหลกัการท่ีส�าคญัสงูสดุของ
เวียดนาม และจะให้ทัง้ความร่วมมือและ
ความพยายามในการพฒันาและการ
ระงบัข้อพิพาทในฐานะประเทศหนึง่ใน
ภมิูภาค เวียดนามพึง่พาความแข็งแกร่ง
ของตนเป็นหลกัในการปกป้องผล
ประโยชน์ของประชาชนในชาต ิและจะไม่

ร่วมมือกบัประเทศใดเพ่ือตอ่ต้านประเทศอ่ืน 
ในประเดน็เก่ียวกบัทะเลจีนใต้ เวียดนามและหลายประเทศท่ีเป็น

สมาชิกอาเซียนได้ประกาศอ�านาจอธิปไตยในการพิพาทกบัประเทศจีน แต่
ปัญหาไมไ่ด้อยูแ่คต่รงนัน้ แตก่ลบัน�ามาซึง่การกระท�าท่ีเป็นการขม่ขูอ่ยู่
ฝ่ายเดียว การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูร่วมถงึการคกุคามด้วยวิธี
การทางทหารเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการป้องปราม ซึง่ก่อให้เกิดผลเชิง
ลบตอ่ความมัน่คงและความปลอดภยัทางอากาศ ทางทะเลและเรือด�าน�า้ 
การท�าลายสิง่แวดล้อม และการขดัขวางกิจกรรมทางทะเลท่ีสงบสขุ 

ดงันัน้ นโยบายของเวียดนามคือความพยายามท่ีแนว่แนใ่นการปกป้อง
อธิปไตยและบรูณภาพแหง่ดนิแดน  การปกป้องความมัน่คงในการขนสง่
ทางเรือและทางอากาศด้วยวิธีสนัตแิละสอดคล้องกบักฎหมายระหวา่ง
ประเทศ และเจรจาหารืออยา่งจริงใจเพ่ือให้แนวปฏิบตัริะหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ 
ในทะเลจีนใต้ได้รับการลงนาม

ภู

พล.ท. (อาวโุส) เหงียน จิ วินห์ เป็นรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ข้อความนีค้ดัลอก
จากค�าปราศรัยของ พล.ท. เหงียน ในการประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก ท่ีจดัขึน้โดยสถาบนัยทุธศาสตร์
ศกึษาระหวา่งประเทศ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 และมีการเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบั
การน�าเสนอของ ฟอรมั ครัง้นี ้

พล.ท. (อาวุโส) เหงยีน จ ิวนิห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมเวยีดนาม กล่าวว่าความล้มเหลวในการ
แก้ปัญหาความขดัแย้งอาจเป็นอนัตรายต่อภูมภิาคอนิโด
เอเชียแปซิฟิก  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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น ายเทียน ซอ วางหมากตวัลงิบนกระดานเพ่ือกินหมากตวั
ยกัษ์ของคูต่อ่สู้  ในการแขง่ขนัหมากรุกโบราณของพมา่ท่ี
กลุม่ผู้อนรัุกษ์พยายามชว่ยกนัฟืน้ฟใูห้กลบัมาได้รับความ

นิยมอีกครัง้  
“ซติตยิูน” คือช่ือหมากรุกโบราณของพมา่ซึง่คล้ายกบัหมากรุก

สากลสมยัใหม ่แตมี่ตวัหมากท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและวิธีการ
เดนิหมากท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัการวางแผนกลยทุธ์ในการรบจริง ๆ 

หมากตวัช้างเคลื่อนท่ีแบบทะลทุะลวงไปทัว่กระดาน ในขณะท่ี
หมากนายกองทหารจะเดนิแบบเดียวกบัตวัราชินีในหมากรุกสากล 
และผู้ เลน่สามารถวางหมากหลายตวัตรงไหนก็ได้ตามท่ีตนต้องการ
หลงัตวัเบีย้แถวหน้าท่ีดเูหมือนพร้อมออกรบเตม็ที  

“การเดินหมากอาจท�าให้คณุรู้สกึฮกึเหิมเหมือนก�าลงัอยู่ใน
สนามรบจริง ๆ” นายเทียน ซอ ผู้ชนะเลิศการแข่งขนัหมากรุกพม่า
ห้าสมยักลา่วในระหวา่งการแข่งซิตตยิูนครัง้ลา่สดุท่ีจดัขึน้กลาง
กรุงย่างกุ้ ง 

การเดนิหมากของเขาดฮูกึเหิมตัง้แตต้่น เพียงครู่เดียวก็มีตวั
หมากนอนตายกองเตม็ทัง้สองฝ่ังของกระดาน 

ไมน่านกองทพัของทัง้สองฝ่ายก็ตกอยูใ่นวงล้อม และการ
แขง่ขนัก็ด�าเนินตอ่ไปอยา่งยาวนานจนถงึชว่งบา่ยท่ีอากาศร้อน
อบอ้าว มีเพียงเสียงอทุานเป็นระยะ ๆ บางครัง้ผู้ เลน่ก็จดัโสร่งให้เข้า
ท่ีหรือขยบัแวน่ตาอยา่งครุ่นคดิ 

ทกุวนันีซ้ติตยิูนไมไ่ด้รับความนิยมเหมือนแตก่่อน ภาพการเลน่
หมากรุกพมา่จงึหาดไูด้ยากขึน้ทกุที 

ชดุหมากรุกโบราณท่ีหายาก และการสาบสญูของความรู้เก่ียว
กบักฎการเลน่ท�าให้ความสนใจในหมากรุกชนิดนีล้ดลงไปเร่ือย ๆ 
จนในปัจจบุนัเหลือคนเข้าร่วมการแขง่ขนัไมถ่งึ 100 คน 

“น่ีเป็นเกมโบราณ และเราอยากท�าให้มนัฟืน้คืนชีพอีกครัง้” 
นายเทียน ซอ กลา่ว 

ชดุหมากรุกท�ามือของนายเทียน ซอ ท่ีประกอบไปด้วยตวัลงิ
และตวัยกัษ์ ท�าให้นกึถงึการถือก�าเนิดครัง้แรกของเกมนีใ้นประเทศ

วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IAPDF

หมากรกุโบราณของพมา่
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส  |  ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

นกัอนรุกัษ์นิยมต่อสูเ้พือ่ฟ้ืนฟู
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เพ่ือนบ้านอยา่งอินเดีย ซึง่การเลน่หมากรุกนัน้แสดงถงึการตอ่สู้ตาม
ต�านานโบราณระหวา่งความดีและความชัว่ ซึง่ก็คือฝ่ายพระรามและ
หนมุานกบัฝ่ายราชายกัษ์ทศกณัฑ์ 

ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่นัน่อาจจะหมายความวา่หมากรุกพมา่อาจ
มีอายเุก่าแก่ถงึ 1,000 ปี  

นายฌอง หลยุส์ คาโซส์ ซึง่เป็นผู้ เขียนหนงัสือบอกเลา่
ประวตัศิาสตร์ของหมากรุกอยา่งละเอียดกลา่ววา่ ซติตยิูน มีความ
คล้ายคลงึกบัหมากรุกดัง้เดมิของไทยและกมัพชูา และเป็นสว่นเตมิเตม็
ท่ีส�าคญัของหมากรุกแบบตา่ง ๆ ทัว่โลก 

“ความหลากหลายคือความมัง่คัง่ ถ้าเราสามารถอนรัุกษ์เกมเหลา่นี ้
เอาไว้ได้ เราก็ต้องอนรัุกษ์ไว้” นายคาโซส์กลา่ว

ซติตยิูนยงัคงรักษาไว้ซึง่ความสงา่งามเหมือนกบัสมยัท่ีพระมหา
กษัตริย์ทรงใช้เกมนีเ้พ่ือวางแผนการรบจริง ซึง่ในตอนนัน้ช้างเป็นอาวธุ
ท่ีนา่กลวั ค�าวา่ “ซติ” ในภาษาพมา่หมายถงึ “สงคราม”

“กษัตริย์เมียนมาร์ (พมา่) ร่วมตอ่สู้ในแนวหน้าทกุครัง้ท่ีเกิดสงคราม 
และเชน่เดียวกนั ผลของการเดินหมากรุกก็ขึน้อยูก่บัตวัพระราชา” นาย
วิน ออ่ง รองประธานสมาคมหมากรุกพมา่กลา่ว 

การเดนิหมากรุกแบบโบราณจะใช้วิธีวางตวัหมากกระแทกกบั
กระดานไม้เสียงดงัเพ่ือขม่ขวญัฝ่ายตรงข้ามในบางครัง้ด้วย 

“ตอนท่ีพอ่กบัปู่ ของผมเลน่หมากรุก มนัจะเป็นอยา่งนีเ้ลย” นายวิน 
ออ่ง พดูพลางจบัตวัเบีย้กระแทกลงบนกระดานดงัโครม “พวกเราตกใจ
มาก” 

ตอนนีต้วัหมากเหลา่นัน้กลายเป็นมรดกตกทอดท่ีต้องทะนถุนอม 
ช้างสีแดงและด�าท่ีสงา่งาม ปราสาท และม้าท่ีก�าลงัวิ่งควบล้วนมีพืน้ผิว
ราบเรียบจากการท�าสงครามบนโต๊ะเป็นเวลานานกวา่ศตวรรษ 

ชดุหมากรุกโบราณเป็นสิง่หายากในพมา่ ท่ีซึง่การปกครองอยา่งโหด
ร้ายโดยทหารกวา่คร่ึงศตวรรษได้ท�าลายวฒันธรรมและน�ามาซึง่ความ
ยากจน และเปลี่ยนให้ชดุหมากรุกไม้โบราณท่ีสลกัเสลาอยา่งออ่นช้อย
งดงามกลายเป็นสิง่ของหรูหรา 

พวกมนัถกูขายออกไปชิน้แล้วชิน้เลา่
“นกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศชอบซือ้ชดุหมากรุกโบราณเวลามา

ท่ีน่ี คนเมียนมาร์ขายตวัหมากให้นกัทอ่งเท่ียวในฐานะงานศลิปะสมยั
โบราณ จนตอนนีแ้ทบจะไมมี่ตวัหมากเหลืออยูอี่กแล้ว” นายวิน ออ่ง
กลา่ว

ชดุหมากรุกท่ีแกะสลกัขึน้ใหมมี่ราคาประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯ 

(หรือประมาณ 10,537 บาท) ซึง่นบัวา่แพงเกินเอือ้มส�าหรับคนทัว่ไปใน
ประเทศท่ีประชาชนยงัคงยากจน ดงันัน้กลุม่ผู้ เลน่หมากรุกจงึต้องหาวิธี
ดงึดดูให้คนหนัมาสนใจ 

ตอนนีช้ดุหมากรุกพลาสตกิราคาถกูและหนงัสือวิธีการเลน่ท่ีมีทัง้
ภาษาพมา่และภาษาองักฤษได้ออกวางตลาดแล้ว และคนรุ่นใหมท่ี่ช่ืน
ชอบเทคโนโลยีก็สามารถเลน่หมากรุกโบราณนีไ้ด้บนโทรศพัท์มือถือซึง่
ตอนนีมี้อยูอ่ยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากพมา่ได้เปิดประเทศแล้วหลงัจาก
ประชาชนต้องอยูภ่ายใต้กฎท่ีเข้มงวดมาหลายทศวรรษ 

บริษัทพฒันาแอปพลเิคชนัทางเวบ็ไซต์ช่ือ โททอล เกม เพลย์ ได้เปิด
ตวัแอปหมากรุกพมา่ส�าหรับโทรศพัท์มือถือในชว่งปลายปี พ.ศ. 2556 
และตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาก็มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัดงักลา่วไปแล้วถงึ 
200,000 ครัง้ 

นายสาย เพ โพ ฮนั ผู้จดัการฝ่ายการตลาดวยั 25 ปีของบริษัทกลา่ว
วา่ นกัเลน่เกมหมากรุกชาวพมา่ชอบตวัหมากสีสดใสของซติตยิูน และ
ชอบท่ีผู้ เลน่สามารถสลบัไปมาระหวา่ง “กองทพัหลวง กองทพัไทยและ
กองทพัยกัษ์” 

“ผมอยากท�าเกมมือถือหลาย ๆ แบบท่ีเป็นแบบเมียนมาร์จริง ๆ และ
ท�าให้วฒันธรรมเป็นสิง่ท่ีให้ความบนัเทิง” นายสาย เพ โพ ฮนักลา่ว 
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นักเล่นหมากรุกก�าลงัประลองปัญญากนัในระหว่างการแข่งขนัชิงชนะเลศิ
หมากรุกของสมาคมหมากรุกพม่าในกรุงย่างกุ้ง หมากรุกโบราณของพม่า
ทีม่ช่ืีอเรียกว่า “ซิตตูยนิ” น้ันมวีธีิการเล่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ หมากตวัช้าง
จะเดนิทะลุทะลวงไปทัว่กระดาน นายกองทหารเคลือ่นทีไ่ปข้างหน้าอย่าง
ช�่าชอง ผู้เล่นมอีสิระเตม็ทีใ่นการวางหมากหลายตวัตามทีต่นเองต้องการ

“การเดนิหมากอาจท�าใหค้ณุ
รูส้กึฮกึเหมิเหมอืนก�าลงัอยูใ่น

สนามรบจรงิ ๆ”
- นายเทียน ซอ
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Hindu priests offer prayers to Varuna, the Hindu god of rain.

ส่ือและวิทยาการ
IAPDF

หุ่ นยนต์พยากรณ์ฝน
เพื่อให้การพยากรณ์มรสุมหรือลมประจ�าฤดูของเอเชียใต้มีความแม่นย�ายิ่งขึ้น 
บรรดานักวิทยาศาสตร์จึงวางแผนปล่อยหุ่นยนต์ในอ่าวเบงกอลเพื่อศึกษาว่า
สภาพของมหาสมุทรมีผลอย่างไรต่อรูปแบบการตกของฝน 

กว่าร้อยละ 70 ของปริมาณน�้าฝนตลอดทัง้ปีในอินเดียมาจากมรสุม
ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เกษตรกรหลายล้าน
คนต่างรอให้ถึงฤดูมรสุม หากฝนตกล่าช้าก็อาจท�าให้พืชที่เพาะปลูกไว้เกิด
ความเสียหาย แต่การพยากรณ์ว่าฝนจะตกเมื่อไรนัน้เปน็เรื่องที่ท�าได้ยาก 
เนื่องจากมักจะได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ และการพยากรณ์ก็มีโอกาส
ผิดพลาดมากขึ้นเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับมีมลพิษทาง
อากาศ 

“มันเปน็ระบบที่ซับซ้อน” นายเบน เว็บเบอร์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียใน
สหราชอาณาจักร ซ่ึงก�าลังท�าโครงการมูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(หรือ
ประมาณ 386 ล้านบาท) กล่าว “เรายังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
อ่าวเบงกอลมากนัก” 

เรื่องส�าคัญที่ต้องหาค�าตอบให้ได้คือ กระแสน�้ามีลักษณะอย่างไร ท�าไม
น�้าที่เย็นกว่าและจืดกว่าจึงไหลไปทางตอนเหนือของอ่าว ขณะที่น�้าที่อุ่นกว่า
และเค็มกว่ากลับไหลลงทางใต้จากทะเลอาหรับ แม้นักวิทยาศาสตร์จะทราบ
ดีว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวแค่เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระ
ทบอย่างใหญ่หลวงได้ แต่ก็ไม่เคยศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวระหว่างฤดู
มรสุมอย่างละเอียด  

“เราไม่รู้ว่าจะค้นพบอะไรบ้าง” นายเว็บเบอร์กล่าว นักวิทยาศาสตร์ซ่ึง
ท�างานบนเรือวิจัยของอินเดียซ่ึงลอยล�าอยู่ใกล้กับเมืองท่าเจนไน จะใช้เวลา
หนึ่งเดือนในการปล่อยหุ่นยนต์ใต้น�้าเจ็ดตัวตลอดระยะทาง 400 กิโลเมตร 
หุ่นยนต์จะถูกตัง้โปรแกรมให้ส�ารวจใต้น�้าและเหนือน�้า โดยสามารถด�าลงน�้าได้
ลึก 1,000 เมตร เพื่อวัดความเค็ม อุณหภูมิและกระแสน�้า 

ในเวลาเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเรดดิ้ง และรัฐบาล
อินเดียก็จะท�าการตรวจวัดช้ันบรรยากาศ นักวิทยาศาสตร์หวังว่าเมื่อน�า
ข้อมูลทัง้สองชุดมาเปรียบเทียบกันก็จะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าสภาพ
ของมหาสมุทรมีผลอย่างไรต่อรูปแบบของมรสุม  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นักบวชฮินดูสวดภาวนาต่อพระพรุิณ ซ่ึงเป็นเทพเจ้าแห่งฝนตามคตขิองศาสนาฮินดู

กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียขึน้
ช่ือวา่เป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีการจราจรคบัคัง่

ท่ีสดุในโลก และนัน่คงไมเ่ป็นผลดีตอ่นกัลงทนุมาก
นกั อยา่งไรก็ตาม มีบริษัทหนึง่ประสบความส�าเร็จ
มากท่ีสดุในประเทศนีใ้นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
รูปของแอปพลเิคชนัเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการ
จราจรอนับ้าคลัง่ 

ปัจจบุนัแอปพลเิคชนัเรียกรถยนต์โดยสาร
กลายเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจ�าวนัของคนในเมือง
ใหญ่ตัง้แตน่ครนิวยอร์กไปจนถงึกรุงนิวเดลี แตน่ัน่
คงยงัไมพ่อส�าหรับกรุงจาการ์ตาซึง่เป็นเมืองใหญ่

อนัดบั 6 ของโลกและมีการขยายตวัของเมืองแบบ
ไร้ระเบียบ และยงัเป็นเมืองท่ีรถตดิมากท่ีสดุแหง่
หนึง่ในโลก 

เม่ือมองย้อนกลบัไปจะเหน็ได้วา่ การพฒันา
แอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มือท่ีช่ือวา่ “โก-เจ็ก” 
ส�าหรับเรียกรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์นัน้ไมใ่ชเ่ร่ือง
นา่แปลกแตอ่ยา่งใด แตก่ารท่ีมนัประสบความ
ส�าเร็จอยา่งรวดเร็วน่ีเองท่ีท�าให้แม้แตต่วัผู้ ก่อตัง้
ก็ยงันกึไมถ่งึ ช่ือของแอปพลเิคชนันีม้าจากการ
เลน่ค�าวา่ “โอเจ็ก” ซึง่เป็นภาษาอินโดนีเซียท่ีแปล
วา่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอิสระ ซึง่ตอนนีค้อ่นข้างจะหา
ได้ยากขึน้ในกรุงจาการ์ตาหลงัจากท่ีบรรดาผู้ขบัข่ี
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจ�านวนมากหนัมาใสเ่สือ้วินสี
เขียวเข้าสงักดัโก-เจ็ก ซึง่จะมีจีพีเอสแสดงต�าแหนง่
วา่ขบัมอเตอร์ไซค์อยูต่รงไหน นอกจากนีโ้ก-เจ็ค
ยงัเพ่ิมบริการอ่ืน ๆ เชน่ การสง่อาหาร ของช�า คน
ท�าความสะอาด ผู้นวดบ�าบดัและชา่งเสริมสวยไป
ยงับ้านลกูค้าท่ีใช้บริการ

“เราไมเ่คยคดิจริงๆ วา่มนัจะได้รับความนิยม
อยา่งล้นหลามและรวดเร็วขนาดนี”้ นายนาเดียม 
มาการิม กลา่วและยอมรับวา่บริษัทต้องพยายาม
รับมือให้ได้เม่ือมีคนหลายหม่ืนคนเร่ิมดาวน์โหลด
แอปพลเิคชนันี ้นายมาการิมเช่ือวา่วิกฤตจิราจรใน
กรุงจาการ์ตาได้มาถงึ “จดุท่ีกลายเป็นปัญหา” ท่ี
ยากจะหาทางออกได้  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

แอปพลิเคชันเพื่อการ
เดนิทางที่ง่ายขึน้

ค�ำแนะน�ำทำงกำรเงิน

ออนไลน์
ประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทเมสิทิส ซึ่งเป็นบริษัท

เทคโนโลยีทำงกำรเงินระบุว่ำ บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจโร
โบ-แอดไวเซอร์ หรือบริกำรที่ช่วยลูกค้ำลงทุนแบบอัตโนมัติ 
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่มีทรัพย์สินสูงในปี พ.ศ. 2559 บริษัท
ก�ำลังพยำยำมที่จะท�ำรำยได้จำกลูกค้ำที่ร�่ำรวยที่ต้องกำรค�ำ
แนะน�ำด้ำนกำรลงทุนผ่ำนระบบออนไลน์ในรำคำที่ต�่ำกว่ำ 
ซึ่งคนกลุ่มนีม้ีแนวโน้มว่ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มลูกค้ำรุ่น
ใหม่ที่มั่งคั่งและสนใจเทคโนโลยีคือโอกำสในกำรเริ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีทำงกำรเงิน ซึ่งถือวำ่เป็นกิจกำรที่ท้ำทำยธนำคำร
เอกชนต่ำง ๆ 

ตลำดหุ้นวอลล์สตรีทได้ตอบรับกระแสนีอ้ย่ำงรวดเร็ว
ด้วยกำรสร้ำงหรือซื้อโรโบ-แอดไวเซอร์ ขณะที่เอเชียเข้ำร่วม
กระแสนีอ้ยำ่งช้ำ ๆ แต่ภำยในปี พ.ศ. 2559 บรรดำบริษัท
เทคโนโลยีทำงกำรเงินได้เตรียมกำรที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดัง
กล่ำวในสิงคโปร์และฮ่องกง  

ระบบบริกำรที่ช่วยลูกค้ำลงทุนแบบอัตโนมัติหรือ โร
โบ-แอดไวเซอร์ ของบริษัทเมสิทิส ซึ่งมีฐำนอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ จะให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกคำ้ที่ถือสินทรัพย์ลงทุนอย่ำง
น้อย 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 35 ลำ้นบำท) 

จำกกำรประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัท
ตั้งเป้ำว่ำจะคิดค่ำบริกำรในกำรให้ค�ำปรึกษำแก่ลูกค้ำที่
อัตรำร้อยละ 0.3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน นำยแทนมัย ชำร์
มำ ประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทเมสิทิสกล่ำวในกำร
ประชุมสุดยอดด้ำนกำรบริหำรกำรเงินโลกที่จัดโดยรอยเตอร์
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2559  รอยเตอร์
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สญัญาณวทิยุ
กระตุ้นการสนทนาเกี่ยว

กบัมนษุย์ต่างดาว

ญญาณวทิยลุกึลบัที่กล้องโทรทรรศน์
วทิยขุองรสัเซียจบัได้บางทีอาจจะไม่ได้มา
จากอารยธรรมนอกโลก แต่กระนั้น นกั
ดาราศาสตร์ในแคลฟิอร์เนยีก็ก�าลงัตรวจสอบ

อย่างละเอียดอีกครั้ง ตามที่สถาบนัเซตริะบใุนเดอืน
สงิหาคม พ.ศ. 2559 

นกัดาราศาสตร์รสัเซียกลุ่มหนึง่ตรวจพบ
สญัญาณวทิยทุี่ดเูหมอืนว่าจะไม่ได้เกดิขึ้นตาม
ธรรมชาตใินปี พ.ศ. 2558 โดยสญัญาณดงักล่าวมา
จากต�าแหน่งของระบบดาวที่อยู่ห่างจากโลก 94 ล้าน
ปีแสง 

การค้นพบของนกัดาราศาสตร์กลุ่มนีถ้กูเปิด
เผยออกมาหลงัจากนายคลอดโิอ แม็กโคเน นกั
วจิยัชาวอติาลีและประธานคณะกรรมการสถาบนั
ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้นหาสิ่งมี
ชีวติทรงภมูจิากต่างดาว หรือ เซต ิบอกกบัเพื่อนร่วม
งานเกี่ยวกบัสญัญาณที่ว่านี ้นายเซท โชสแต็ก ผู้
อ�านวยการสถาบนัเซตกิล่าว 

“ผมไม่คดิว่าเราจริงจงักบัเรื่องนีม้ากเกนิไป” 
นายโชสแต็กกล่าว “นกัวทิยาศาสตร์รสัเซียตรวจหา
สญัญาณในทศิทางนีท้ั้งหมด 39 ครั้ง และเท่าที่รู้ก็
คอืพวกเขาจบัสญัญาณได้หนึง่ครั้ง” 

นายโชสแต็กกล่าวว่า มีโอกาสสงูที่สญัญาณวทิยุ
ดงักล่าวจะเป็นแค่คลื่นแทรกจากภายในโลกของเรา
เองหรือจากดาวเทียม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้น
เป็นปกติ

หากรสัเซียคดิว่าพบสญัญาณของสิ่งมีชีวติจาก
นอกโลกจริง ก็น่าจะเปิดเผยเรื่องนีไ้ปก่อนหน้านี้
แล้ว 

“นกัดาราศาสตร์รสัเซียพบสญัญาณที่ว่านีม้า
ปีกว่าแล้วแต่ก็ไม่เคยพดูอะไรเลย ถ้าเราตรวจพบ
สญัญาณ เราจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดและเชญิ
นกัดาราศาสตร์ท่านอื่น ๆ มาร่วมกนัตรวจสอบด้วย” 
นายโชสแต็กกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาหลายคนืในช่วงเดอืน
สงิหาคม พ.ศ. 2559 นกัดาราศาสตร์ของเซตไิด้ใช้
กล้องโทรทรรศน์วทิยหุลายตวัในแคลฟิอร์เนยีเพื่อ
ศกึษาดาวฤกษ์ต้องสงสยัที่มีชื่อว่า เอชดี 164595 ซึ่ง
มีดาวเคราะห์อย่างน้อยหนึง่ดวงอยู่ในวงโคจร 

ดาวเคราะห์ดงักล่าวมีขนาดเท่ากบัดาวเนปจนู 
แต่หมนุรอบดาวฤกษ์ในระยะที่ใกล้กว่าดาวพธุหมนุ
รอบดวงอาทติย์มาก เป็นไปได้ว่าดาว เอชดี 164595 
อาจจะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นอยู่ในวงโคจรด้วย และ
อาจอยู่ในต�าแหน่งที่พอเหมาะจนท�าให้มีน�้าซึ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวติ 

นายโชสแต็กกล่าวว่า จนถงึตอนนีน้กั
ดาราศาสตร์ก็ยงัไม่พบสญัญาณผดิปกตจิากดาวดงั
กล่าวแต่อย่างใด

“เราต้องระวงัและไม่มองข้ามสญัญาณใด ๆ ไม่
ว่ามนัจะถกูหรือผดิก็ตาม” นายโชสแต็กกล่าว “เป็น
เรื่องง่ายมากที่จะพดูว่า ‘โธ่เอ๊ย มนัก็แค่คลื่นแทรก
อีกตามเคย’ แต่นั่นอาจท�าให้เราไม่ใส่ใจสิ่งที่ควรจะ
ใส่ใจ”

สั
รอยเตอร์

ไอสตอ็ค
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เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ	เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIAPDF

ไอศกรีมแก้เมาค้าง
ตอนนีน้กัด่ืมชาวเกาหลีใต้สามารถแก้ไขอาการเมาค้างหลงักลบัจาก
สงัสรรค์ทัง้คืนได้ด้วยไอศกรีมแทง่เดียว

ร้านสะดวกซือ้ซึง่มีสาขาทัว่ประเทศได้เปิดตวัไอศกรีมแทง่ คยอนด
โยบาร์ ซึง่แปลวา่ “อดทนไว้” ซึง่บริษัทผู้ผลติระบวุา่เป็นไอศกรีมแทง่ตวั
แรกท่ีมีสรรพคณุแก้ เมาค้างจากการด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นธรุกิจมลูคา่มหาศาลในเกาหลีใต้ 
เชน่เดียวกบัธรุกิจแก้อาการเมาค้างซึง่มีมลูคา่สงูถงึ 126 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.42 พนัล้านบาท) ตอ่ปี โดยมีผลติภณัฑ์หลาก
หลายให้เลือกใช้ ตัง้แตย่าเมด็และเคร่ืองด่ืมไปจนถงึเคร่ืองส�าอาง
ส�าหรับสาว ๆ ท่ีต้องการบ�ารุงผิวพรรณให้นุม่นวลหลงัจากด่ืมหนกัทัง้
คืน 

เกาหลีใต้สง่ออกผลติภณัฑ์แก้เมาค้างหลายชนิด เคร่ืองด่ืมแก้
เมาค้างของเกาหลีใต้ท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสดุคือ “ฮตัแจ คอนดชินั” ซึง่ผลติ
โดยกลุม่บริษัทซีเจ คอร์เปอเรชนั และได้วางจ�าหนา่ยในจีน ญ่ีปุ่ นและ
เวียดนามตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 เคร่ืองด่ืมชนิดนีย้งัเคยปรากฏให้เหน็ใน
มิวสคิวีดีโอเพลง แฮงโอเวอร์ ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่เป็นเพลงยอดนิยม
ของ ไซ ศลิปินเพลงป๊อปชาวเกาหลีใต้ และสนปู ดอ็กก์ ศลิปินเพลง
แรปชาวอเมริกนั  รอยเตอร์

อาหารข้างทาง
สิงคโปร์สร้าง
ประวัติศาสตร์

ใหม่

บรรดาลูกค้าผู้หิวโหยยืนเข้าแถวหน้าแผงขายอาหารเล็ก ๆ ริมถนนในสิงคโปร์
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อลิ้มรสชาติอาหารแบบท้องถิ่นของ
ร้านที่โดดเด่นจนได้มิชลินสตาร์  

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางด้านอาหารที่มิชลินไกด์มอบมิชลินสตาร์ให้
แก่แผงขายอาหารข้างทาง โดยคู่มือแนะน�าร้านอาหารของบริษัทฝรั่งเศสรายนี้ระบุว่า
มีร้านอาหารทั้งหมดในสิงค์โปร์ 29 ร้านที่ได้รับการรับรองความอร่อยโดยมิชลิน 
สองร้านในจ�านวนนี้เป็นแผงขายอาหารข้างทางคือ ร้าน “ฮ่องกง โซยะซอส ชิคเกน 
ไรซ์ แอนด์ นูเดิล” และร้าน “ฮิลล์สตรีท ไถหว่า พอร์ค นูเดิล” 

สิงคโปร์เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่สี่ในเอเชีย
ที่ได้รับการจัดอันดับโดยมิชลินไกด์ สิงคโปร์มีศูนย์อาหารกลางแจ้งกว่า 100 แห่ง 
และแผงขายอาหารกว่า 6,000 ร้านที่ขายอาหารนานาชาติที่ได้รับความยนิยม 

นายเฉิน ฮอน เม็ง เจ้าของร้าน ฮ่องกง โซยะซอส ชิคเกนไรซ์ แอนด์ นูเดิล 
กล่าวในระหว่างที่ก�าลังปรุงอาหารให้กับลูกค้าที่เดินทางมามากเป็นพิเศษว่า ตนรู้สึก
เป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้  

นายเฉินหวังว่าความส�าเร็จของร้านเล็ก ๆ ของตนจะเป็นแรงผลักดันให้คนหนุ่ม
สาวหันมาเปิดแผงขายอาหารเล็ก ๆ มากขึ้น เพราะปัจจุบันร้านประเภทนี้เริ่มจะหาคน
สืบทอดได้ยาก และคนที่ท�าอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุแทบทั้งสิ้น 

“ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าร้านอาหารข้างถนนจะมีโอกาสเป็นที่
รู้จักระดับโลกด้วย” นายเฉินพูดอยู่ที่หน้าร้านของตน “หวังว่าคนรุ่นใหม่จะหันมาสาน
ต่ออาชีพนี้” 

 นายรอย ซีโต ซึ่งเป็นลูกค้าประจ�าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูแห่งนี้กล่าวยกย่องนาย 
เฉินว่า “ผมคิดว่าเขาสมควรได้รับรางวัลนี้ เขาคู่ควรจริง ๆ”

พ่อครัววัย 51 ปีรายนี้กล่าวว่า ตนยังไม่มีแผนจะขึ้นราคาอาหารในเร็ว ๆ นี้ 
อาหารขึ้นชื่อของร้านคือข้าวมันไก่ที่ขายได้วันละประมาณ 150 จานในช่วงเที่ยง ซึ่ง
มีราคาจานละ 1.85 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 65 บาท)   รอยเตอร์

ชายชาวอินเดียท่ีหมกมุน่กบัการสร้างสถิตเิพ่ือ
บนัทกึลงในหนงัสือกินเนสส์บุ๊ค ได้สกัรูปธง 366 
ผืนบนร่างกายของตนเอง และยงัถอนฟันออก
จนหมดปากเพ่ือให้สามารถอมหลอดเกือบ 500 
อนัและเทียนท่ีจดุแล้วกวา่ 50 เลม่ไว้ในปากได้ 

นายฮาร์ ปาร์กาช ริชิ ซึง่อ้างวา่ตนเป็น
เจ้าของสถิตโิลกมากกวา่ 20 รายการเรียกตวัเอง
วา่ กินเนสส์ ริชิ 

นายริชิซึง่เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2485 ในโรงหนงั
ท่ีกรุงนิวเดลี ได้รับการบนัทกึช่ือลงในหนงัสือ
กินเนสส์บุ๊คครัง้แรกในปี พ.ศ. 2533 หลงัจากท่ี
ตนกบัเพ่ือนอีกสองคนข่ีรถสกตูเตอร์เป็นเวลา 
1,001 ชัว่โมง 

ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะมีช่ือ

ในหนงัสือกินเนสส์บุ๊คท�าให้นายริชิท�าอะไร
พิลกึพิลัน่อยูเ่ป็นประจ�า เชน่ การสง่พิซซา่จาก
กรุงนิวเดลีไปยงัซานฟรานซสิโก และกินซอส
มะเขือเทศทัง้ขวดในเวลาไมถ่งึ 4 นาที 

บางครัง้เขาก็ถงึขัน้เอาครอบครัวมาร่วมท�า
สถิตด้ิวย ในปี พ.ศ. 2534 นางพิมลาภรรยาของ
นายริชิได้เป็นเจ้าของสถิตกิารท�าพินยักรรมท่ีสัน้
ท่ีสดุในโลก โดยระบวุา่ “ยกทกุอยา่งให้ลกูชาย” 

แม้วา่รอยสกับนตวัของนายริชิท่ีมีจ�านวน
รวมกนัมากกวา่ 500 ลายเป็นสิง่ท่ีท�าให้เขามีช่ือ
เสียง แตน่ายริชิกลา่ววา่สิง่ท่ียากท่ีสดุคือการอม
หลอดไว้ในปาก

“ผมเป็นเจ้าของสถิตโิลกในการอมหลอด 
496 อนัไว้ในปาก การท่ีจะท�าสถิตนีิใ้ห้ได้ก็ต้อง
ใช้พืน้ท่ีมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ ดงันัน้ผมจงึ
ต้องถอนฟันทกุซ่ีเพ่ือให้สามารถอมหลอดไว้ใน
ปากให้ได้มากท่ีสดุ” นายริชิกลา่ว  รอยเตอร์ 

ไ ม่ เ ห ลื อ ที่ ว่ า ง
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